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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�� 
 

    ٠٣٦٦٧٧٧  

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

  ١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١ا� - ) UHر �RS��0 ا� را�� ?V و��ت ا� را��� و ا��*اد ا��.���ة���N١ا�(  
 



 ���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�� 
 

    ٠٣٧٢١٤١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٧/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ��Oودة -��$*آ� إ@�����Iل ، اس ا�1 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  �I@�� �*+��� د�) آ����K ، *2وال ، إ�2I@�� ٤٤٣٦٠ا@��\*ا أزوآ�ر��ا ، أس/أن ، 

  ١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١ا� - Nا� ]Vا�^*K*Sوا���*�� ا� ]�$���و��ت ا��.�`��� V[ ا������ وا�O2_ ا�
�2? وآ��V �����ت M د��I ، ة��Iا� را�� وا�2.��� وزرا�� ا�\��0ت ، أ ]V a�%وآ

 �RSدون ^��ه�. ١ا�  
 

��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 
 

    ٠٣٧٢١٤٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٧/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ��Oودة -��$*آ� إ@�����Iل ، اس ا�1 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  �I@�� �*+��� د�) آ����K ، *2وال ، إ�2I@�� ٤٤٣٦٠ا@��\*ا أزوآ�ر��ا ، أس/أن ، 

  ١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١ا� -  ]Vا�^*K*Sوا���*�� ا� ]�$ا����Nو��ت ا��.�`��� V[ ا������ وا�O2_ ا�
�2? وآ��V �����ت M د��I ، ة��Iا� را�� وا�2.��� وزرا�� ا�\��0ت ، أ ]V a�%وآ

 �RSدون ^��ه�  ١ا�  
 

��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����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٢١٤٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٧/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ��Oودة -��$*آ� إ@�����Iل ، اس ا�1 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  �I@�� �*+��� د�) آ����K ، *2وال ، إ�2I@�� ٤٤٣٦٠ا@��\*ا أزوآ�ر��ا ، أس/أن ، 

  ١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١ا� -  ]Vا�^*K*Sوا���*�� ا� ]�$ا����Nو��ت ا��.�`��� V[ ا������ وا�O2_ ا�
�2? وآ��V �����ت M د��I ، ة��Iا� را�� وا�2.��� وزرا�� ا�\��0ت ، أ ]V a�%وآ

 �RSدون ^��ه� . ١ا�  
 

�'ان ا��'�12 ������ذج ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 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�� 
 

    ٠٣٧٢١٤٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٧/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ��Oودة -��$*آ� إ@�����Iل ، اس ا�1 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ���K ، *2وال ، إ�I��@�2I@�� �*+��� د�) آ� ٤٤٣٦٠ا@��\*ا أزوآ�ر��ا ، أس/أن ، 

  ١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١ا� -  ]Vا�^*K*Sوا���*�� ا� ]�$ا����Nو��ت ا��.�`��� V[ ا������ وا�O2_ ا�
�2? وآ��V �����ت M د��I ، ة��Iا� را�� وا�2.��� وزرا�� ا�\��0ت ، أ ]V a�%وآ

 �RSدون ^��ه� ١ا�  
 

ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج ��8  -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�� 
 

    ٠٣٧٢١٤٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٧/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ��Oودة -��$*آ� إ@�����Iل ، اس ا�1 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  �I@�� �*+��� د�) آ����K ، *2وال ، إ�2I@�� ٤٤٣٦٠ا@��\*ا أزوآ�ر��ا ، أس/أن ، 

  ١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١ا� -  ]Vا�^*K*Sوا���*�� ا� ]�$ا����Nو��ت ا��.�`��� V[ ا������ وا�O2_ ا�
�2? وآ��V �����ت M د��I ، ة��Iا� را�� وا�2.��� وزرا�� ا�\��0ت ، أ ]V a�%وآ

 �RSدون ^��ه�. ١ا�  
 

��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج  -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�� 
 

    ٠٣٧٢١٤٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٧/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ��Oودة أ�2I@�� -��$*آ� إ@�����Iل اس ا�1  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  �I@�� �*+��� د�) آ����K ، *2وال إ�2I@�� ٤٤٣٦٠\*ا أزوآ�ر��ا ، أس/أن ا@��

  ١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١ا� -  ]Vا�^*K*Sوا���*�� ا� ]�$ا����Nو��ت ا��.�`��� V[ ا������ وا�O2_ ا�
�2? وآ��V �����ت M د��I ، ة��Iا� را�� وا�2.��� وزرا�� ا�\��0ت ، أ ]V a�%وآ

�RS٠١ ا� .  
 

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



 ���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�� 
 

    ٠٣٧٢١٤٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٧/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ��Oودة -��$*آ� إ@�����Iل ، اس ا�1 

  :ن'اــــــــــــــــــا���
  

  �I@�� �*+��� د�) آ����K ، *2وال ، إ�2I@�� ٤٤٣٦٠ا@��\*ا أزوآ�ر��ا ، أس/أن ، 

  ١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١ا� -  ]Vا�^*K*Sوا���*�� ا� ]�$ا����Nو��ت ا��.�`��� V[ ا������ وا�O2_ ا�
 �Vوآ� ?�2M د��I ، ة��Iا� را�� وا�2.��� وزرا�� ا�\��0ت ، أ ]V a�%ت وآ�����

 �RSدون ^��ه�. ١ا�  
 

��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�� 
 

    ٠٣٧٢١٤٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٧/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  @���Fآ� ��Oودة أ�2I -��$*آ� إ@�����Iل اس ا�1  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  �I@�� �*+��� د�) آ����K ، *2وال إ�2I@�� ٤٤٣٦٠ا@��\*ا أزوآ�ر��ا ، أس/أن 

  ١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١ا� -  ]Vا�^*K*Sوا���*�� ا� ]�$ا����Nو��ت ا��.�`��� V[ ا������ وا�O2_ ا�
�2? وآ��V �����ت وآ%�V a[ ا� را�� وا�2.��� وزرا�� ا�\��0ت ، M د��I ، ة��Iأ

 �RS٠١ا� .  
 

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�� 
 

    ٠٣٧٢١٥٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٧/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ��Oودة أ�2I@�� ��$*آ� إ@�����Iل اس ا��F 1آ�

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  �I@�� �*+��� د�) آ����K ، *2وال إ�2I@�� ٤٤٣٦٠ا@��\*ا أزوآ�ر��ا ، أس/أن 

  ١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSوا���*��    - ١ا� ]�$ا����Nو��ت ا��.�`��� V[ ا������ وا�O2_ ا�
�2? ا�K*S*^�اV[ وآ%�V a[ ا� را�� وا�2.��� وزراM د��I ، ة��Iا�\��0ت ، أ ��

 �RSت ا������ �V٠١وآ� .  
 

 -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�$# أو أي � + ��*ز ا����) �' ه%ا ا� - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٢١٥١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٧/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

���I�@�2@��  -�ل اس ا�1  ��$*آ� إIودة أ�O� آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  �I@�� �*+��� د�) آ����K ، *2وال إ�2I@�� ٤٤٣٦٠ا@��\*ا أزوآ�ر��ا ، أس/أن 

  ١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSوا���*��    - ١ا� ]�$ا����Nو��ت ا��.�`��� V[ ا������ وا�O2_ ا�
�2? ا�K*S*^�اV[ وآ%�V a[ ا� M د��I ، ة��Iرا�� وا�2.��� وزرا�� ا�\��0ت ، أ

 �RSت ا������ �V٠١وآ� .  
 

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�� 
 

    ٠٣٢٨٥٧٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠١/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ( 1�N��Fت و*Oا� Uح ا�0اه���S�2 ا�� ) �����$� ��@آ�  -ا��5آ� ا+���@�� ا�$��2�F
�3�.0 ��k*K  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

3� رUH  �F٥٤رع  - ����� ا�2*ر H٣  UH0١٣٠٢٧$*ك ر  �  وا�/3

  ٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢ا� -  �RS��0 ���٢' ا������ت 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�� 
 

    ٠٣٦٥٤٤٨  

��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�� -����� �0ج ا�
  ا+��NIر��

  ٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢ا� -  UHر �RS��0 ���٢' ا������ت ا�*اردة  
 

ا���زل �> ا�;��ن  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
٣٥٨٩٣٥ا����� �+�;�7 �? ا����� ر��  -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 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٥٧١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���ى ا���.��  -�Vد  -����K Lورز  -ا�I�� ا�O.��? ا��L ا���2? 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  �1�0ا�\  -��آ   �3�M�a$ ز��s ا�0اه�U ا�-  ?��2��rJ5 ا�����ى  

  ٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢ا� - ) UHر �RSت ا���������٢' (  
 

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



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

15 
 

 ����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�� 
 

    ٠٣٧٢١١٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٧/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

F 1n��Oو�1 ا����Nآ� ا������ت ا��MCI - ����� .�ه���آ� �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  �� r -ا�x��M-   10�2 ا�*راق � ��ة ���O �0*ار ���' M*ب رو+ن 

  ٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢ا� -  �RS��0 ٠٢ا�2*��ت ا�*اردة  
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

16 
 

 ����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�� 
 

    ٠٢٧٦١٣٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٨/٠٦/٢٠١٢  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ]I 0[ ال �S�$�@*�- ���*R.ودة ا���O� ���� آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �.�I�� و��ال D��@�I ا@�$��ا  -0*رت  

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSات  - ٣ا��yO�.� ، ?233*ر ، ا� �*ت ا���0*ن ، ا���0*ن ا�ا����z# ، ا�
5��0� ، ا��5�2* ،  ����ا���3رة ، �*اد إزا�� ا��ق وا��ا�OG ا� ، 1{��N��yO�.ات ا�
 (���K ات�yO�.� ، ��*اد ���3K ا�5� ، �*اد L�*$K ا�5� ،�����ت �S�K# ا�5

^��  ، ��2M��yO�.ات ا���Oم وا|��O�Iم ، �.��yOات ا����� ���0$� ، ز�*ت 
��ت و����O) ا��52ة ، �.��yOات ا� ، �H�O��yO�.ات 2H) و0� ا��H�O ، وآ��

ا� ، ��@*�*N��yO�.ات إزا�� ا�5� ، �.��yOات إ��3ء ا��52ة �*ن ا�.��ة ، 
�.��yOات ����� ~� ا��5{ ، �*اد ا�� �� ، L��yO�.ات ا����Nج وإزا�� ا����Nج 

 r�S5��0 ����، 0*درة 2M ، a$K/�ت �L ا�/L3 ، ه����ت ��0و��� ، �.��yOات ا�
 12F أو �25� #�S�K ت�V�S� ، L�� 0\�ض ا�� L3/ا� L� '0�kأ ، L�� 0\�ض ا��

��12M �0*اد �z�K# أو � ، L�� K (���O���NIت ا�����) ، �*اد إزا�� ا� '/2�L ا�*�1 
�RS��0دون ^��ه� ٣  

 

-----ا-,+ا��ت        :      



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

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��� ر�� ��م ���� 
 

    ٠٣٠١٦٣١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٤/٢٠١٤  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 D�{0 ا��� ��O� Dت ا�������  -ه��Sz��$� �~دى  -ا���V- ��.ا��� �����  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ��آ  ا+���I$��  -اk *0*�� ا�2$�  -ا�*ا��Sk  -� �0 ا��3رة 

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣ا� -  �RS��0 ت ا�*اردة�Sz٣ا���  
 



 ���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�� 
 

    ٠٣٠٢٣٩٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٣/٠٥/٢٠١٤  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

���ى  -�Vدى -ا��*��� �����Iاد وا������  -� ��O��S3? ��2 ا���� L��O*د 
  ا���.��

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ��zV�O ا��O2 ا+��� �$ / a��S3? ��2 ا���� L��O*د  -ا�/��� �0*ار ا�.���ال 

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣ا� -  �RS��0 دون ^��ه� ���٣' ا������ت ا�*اردة  
 

'2? ا���زل �> ا�1+وف آ� ��3 �6ى (3 ا� -ا-,+ا��ت        :      ��8 56 ��ص ��3 ا-�'ان
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�� 
 

    ٠٣٣٢٦٠١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٢/٠٣/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ?I 0[ ال �S�$�@*�-  ���*R.ودة ا���O� ���� آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  D��@�I 0*رت -  �.�I�� ا@�$��ا -و��ال  

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSوا��*اد  - ٣ا� #�zات ا����yO�.�ات ا�����2 و�yO�.�ت و�Szا���0*ن وا���
ا����3 و��ء ا��*ا��D و�*اد 0� ا��H�O وا�N*�*@�� وا� �*ت ا���3رة و�*اد ازا�� 

 �ا��وا�G ا���N}1 و�*اد ازا�� را�OG ا��ق و�.��yOات ا����� �S0وة ا��أس وا�5
K *اد�2* و�ا��5 ، L����، �}��R ا�5� ، �*اد L�*$K ا�5� ،�����ت �S�K# ا�5

ا+��Iن ، ^.*ل ا+��Iن �\�� ا+�I`�ام ا� ، ?23��yO�.ات ا����� US��0 وا+��Iن ، 
 �����.��yOات  ، ��2M ��^ (���K��yO�.ات �$��Oم وا+��O�Iم، �.��yOات ا�

ت �$، �H�O��yO�.ات 2H) �52��0ة ، ز�*ت وآ����ت و����O) �$�52ة ، �.��yOا
و0� ا�، �H�O��yO�.ات إزا�� ا�5� ، �.��yOات K$*�� ا��52ة ، �.��yOات 
� ا��5{ ، �*اد ا�� ��L ، �*اد ا�����) و�*اد ازا�� �*اد ا�����) ، Fا L� ����O$�

 ، #�z��$� ?V*k ��.@ ، x$M ق*O.� ، r�S5��0 ����ه�م ا���2ول و�.��yOات ا�
�/L3 ، ���5ت و '3H�L @.��  وV*ط @.�� K.�`�م V? ا�� ��L ���5ت ا�*اد �L ا

� ���yرة ا�*�1 �Hا ، (����$� ��H���3،ا� �G1 �0وا$�O� �.�  ط*V3' @.�� وHو
 UHر �RS��0٣  

 

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



 ���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�� 
 

    ٠٣٣٢٩٤١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٨/٠٣/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

ش م م  �Fآ�  -ا���Nو@a آ*ل  -ا��5آ� ا��و��� �$���N# وا�����2 وا+�} ة ا��� ��� 
  �.�ه�� �����

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UH1 ر3H 2*ر ١٣٠١٣+وك  ١٩ا���3/� ا�������  ا�

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣ا� -  �RS��0 دون ^��ه� ���٣' ا������ت ا�*اردة  
 

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�������

  '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�� 
 

    ٠٣٤٧٠٨٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٢/٠٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

��2M �S/� �/*ا@��F  �.@�V Lآ� �.�ه�� - ����V.�� ��0ي �  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  �V@.� -ه��وD@�I ]$�V آ$��  ١٤٢٠٠ا��V* دي �����ال دي �*ا�[ 

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣ا� -  ���\�$� �k*�� '~�$� ات ا�����) ������ ا��52ة وا+رداف�yO�.�
��SM�� �Sل وا�yا��52ة ا� ����O� م�`�.Kو ���وا��*اد ا�}� (S3$� آ����ت '~�

�S3$) ���د�) �.� ���SMل +^�اض  ��$���K��yO�.ات ا�����) �n��O? ا������ 
�.��yOات ا�����) �$���� ا��.�SM�� Uل و�$�52ة ا��$� ���د�) �.� �S3$) +^�اض 

V�zا�� �R�{$� ت�����ات ا�����) �yO�.� (ت ا�����������0�5 �د�) ��� �V�zا�� �
وادوات ا���V�zا���0*ن ا� �*ت ا+��I�I ادوات ا�����) ا���آ��ج V*ط ا+زا�� V*ط 
 �RS��0 (ض ا������\� L3H ط*V (ط ا������ �\�ض ا�����*V ��$���K اض�\� L3H٣ 

  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�� 
 

    ٠٣٦٢٥١٧  

��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  

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣ا� -  UHر �RSت ا���������٣'   
 

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

    ٠٣٦٧٥٤٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٨/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ا����0ن  -رو�V *Kر���N�K*�Iل آ* . ����� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٨ -  ١  ?5����*.K�K١ -  *@*N5*م ، ا�K-  آ��Iآ* ، او-  ، ?F آ��I٥٤٤ - ٨٦٦٦او 
  ا����0ن

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSات ا�����)  - ٣ا��yO�.�-  (ات ا������yO�.� ة��-  (���K ات�yO�.�
 �$���0 �����.��yOات ا�����) ( �.���x ا����Nج  -�.��yOات +زا�� ا����Nج  -ا�

� ا�����)  -) آ����ت ��2K ا��$� �H2*  -ا���0*ن  -ا�ل ( �.�*@�ت )  -ا��5*.^
5$� �*اد ��yدة �$��ق �-  U.$0 رة�yا��5{ ا� �Fا L� ا��52ة ����O� ات�yO�.�

��ل ا�5`�? �I�� �{��Nا� �Gت ا��وا�� �ا+^�اض ا���23 )  ?V ام�`�I+( �\�� ا
}� �RS��0  -او ���I`�ام ا��O*ا@? ��� r�S5ء ا��Mدون ^��ه� ٣  

 

----    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�� 
 

    ٠٣٦٩٤٩٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٧/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 rآ��F و ?$� ?��Vر ��O� ?��V3*ر  -ر�Fآ�  -ا����O@? �����' ا�N*�*@�� و ا�
L��yK  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

آ*م  اوU�F  -���$� ب U�./K ا���3/� ا�������  UH٤٧ ����� ا���S ا������� ا�/3� ر
  ا��S*م -

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣ا� -  �RSت ا������ات ا�����) و ا�2`*ر و ���' �yO�.� و ��@*�*N3*ر و ا�ا�
)٣(  

 

�7 ا����� �+�;-ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
٩٢٦٥٤������� 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�� 
 

    ٠٣٦٩٤٩٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٧/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 rآ��F و ?$� ?��Vر ��O� ?��V3*ر  -ر�Fآ�  -ا����O@? �����' ا�N*�*@�� و ا�
L��yK  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

آ*م  اوU�F  -���$� ب U�./K ا���3/� ا�������  ���٤٧ ا�/3� رUH ����� ا���S ا����
  ا��S*م -

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣ا� -  �RSت ا������ات ا�����) و ا�2`*ر و ���' �yO�.� و ��@*�*N3*ر و ا�ا�
)٣(  

 

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

    ٠٣٧٠١٤٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٩/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ��k*K -ا��� ���وح ���� و 1N��F����K��S@ 'ري 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 rب ا������  ا+��NIر�1  -����1 ا�U.H 1�@�n �0ج ا��ب ا���1/3 ا�� - ����1 �0ج ا�

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS15  - ٣ا��H+1 ��2�0 اk�`ات ا��yO�.�3*ر و�F�2* و�.��yOات ���K) وا�
^��ه� �L ا��*اد ا��? K.�`�م V[ ^.�) ا��� }0��yO�.ات ا����z# وا��/) 

 �RS��0 خ وا���0*ن�I�5 وازا�1 ا+وNه�دون ^ ٣وا���  
 

١٥٩٧٣٣ا����� �+�;�7 �? ا����� ر��  -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�� 
 

    ٠٣٧٠١٥١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٩/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ��k*K �3�.0 -ا��� ���وح ���� و 1N��F����K��S@ 'ري 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ����1 �0ج ا��ب ا�����r ا���1/3 ا������1 ا�U.H 1�@�n �0ج ا��ب ا+��NIر�1 

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1 ��2�0  - ٣ا�k�`ات ا��yO�.�3*ر و�F�2* و�.��yOات ���K) وا�
 #�zات ا����yO�.� }0�ا�� (�.^ ]V م�`�.K }اد ا��*� L� 15 ^��ه���H+ا

  دون ^��ه� �5N�٣ وازا�1 ا+و�Iخ وا���0*ن �RS��0 وا��/�ل وا
 

و�O+ه� ١٥٩٧٣٤ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 �? ا����� 



 ���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�� 
 

    ٠٣٧٠١٥٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٩/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�S@ '��� 1N��Fو ��وح �����ري ا��� �K�- ��k*K آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 rب ا������  ا+��NIر�1  -ا���1/3 ا������1 ا�U.H 1�@�n �0ج ا��ب  - ����1 �0ج ا�

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS15  - ٣ا��H+1 ��2�0 اk�`ات ا��yO�.� 3*ر�F�2* و�.��yOات ���K) وا�
V[ ^.�) ا��� }0��yO�.ات ا����z# وا��/) و^��ه� �L ا��*اد ا��? K.�`�م 

 �RS��0 خ وا���0*ن�I�5 وازا�1 ا+وNدون ^��ه� ٣وا�  
 

و�O+ه� ١٥٩٧٣٤ا����� �+�;�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�� 
 

    ٠٣٧٠١٥٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٩/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ � ����إ"
  

  �Fآ� ��k*K �3�.0 -ا��� ���وح ���� و 1N��F����K��S@ 'ري 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ����1 �0ج ا��ب ا�����r ا���1/3 ا������1 ا�U.H 1�@�n �0ج ا��ب ا+��NIر�1 

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSات - ٣ا��yO�.�3*ر وا�`�1k ��2�0 ا+�F  15�H�2* و�.��yOات ���K) وا�
^��ه� �L �*اد ا��{ K.�`�م V[ ^.�) ا��� }0��yO�.ات ا����z# وا��/�ل 

 �RS��0 خ وا���0*ن�Iا+و r�5 وازارNدون ^��ه� ٣وا�  
 

١٥٩٧٣٣ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 �? 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 ءأو أي � + ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$#  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠١٥٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٩/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ��k*K �3�.0 -ا��� ���وح ���� و 1N��F����K��S@ 'ري 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ����1 �0ج ا��ب ا�����r ا���1/3 ا������1 ا�U.H 1�@�n �0ج ا��ب ا+��NIر�1 

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣ا� - '���  �RSت ا�������دون ^��ه� ٣  
 

١٥٩٧٣٤ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 �? 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�� 
 

    ٠٣٧٠٢٢٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣٠/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� ذات  -�F �kآ� ا��}� +���ل ا�}���I وا����رة وا��/�و+ت ا���� وا�`� 
���� ��Oودة.�  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHا��و���  �٤/�ر ر �/��Oد �0*ار ا��/�����  -�50رع ��O*د ا�0اه� U�L ��2س ا�
  ا�/�ه�ة -@�� 

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSات  - ٣ا��yO�.� 0*ن �3*ر�k �5و�$? وآ (/kو #�z�K ات�yO�.�
  دون ^��ه� ٣ا����K �RS) و���' �����ت 

 

ا����� �+�;�7  - ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج  -ا-,+ا��ت        :      
�٢٩٠٦١٤? 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�� 
 

    ٠٣٧٠٢٣٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣٠/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSات  - ٣ا��yO�.�  ���� *اد���2 M ت���\� ��Ok ات�yO�.� ���3�0و �����k
 UHر �RSت ا������ل و���' �SM+ل ا�23? وا^%�� �$�~' وا���I�� ة��٥  

 

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�� 
 

    ٠٣٧٠٧٩٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٣/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ( *N��I ) ��23ت ا������$� �SF آ��F-  ����� .�ه���آ� �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �3�  -ا���3/� ا������� ا��ا0H-ب  ٦  �����ا��� ة -اآ�*�0  ٦  

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا����د�) ا��2$$� وا�� - ٣ا� UHر �RS��0 �3ة ا�*اردة٣  
 



��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�� 
 

    ٠٣٧٠٧٩١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٣/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ( *N��I ) ��23ت ا������$� �SF آ��F-  ����� .�ه���آ� �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �3�  -ا���3/� ا������� ا��ا0H-ب  ٦  �����ا��� ة -اآ�*�0  ٦  

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣ا� -  UHر �RS��0 �3ة ا�*اردة  ٣ا����د�) ا��2$$� وا��
 

ا-,+ا��ت        :      ا���زل �> ا�1+وف 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 - أو��1 ���0/) أو ا��. ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٥٤١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ذات �. ���*R��Oودة - وادى ��I? ������ ا�3*ر    ذ م م  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

ا+��رات ا����0  -ا��5ر�H  - ١١ا���3/� ا������� �5��0ر�H  ٦٩٨٣٣ص . ب . 
  ا����Oة

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا������ت ا�*ا - ٣ا� '���) UHر �RS��0 دون ^��ه�٣ردة (  
 

----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�� 
 

    ٠٣٧١٥٤٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ذات �. ���*R��Oودة - وادى ��I? ������ ا�3*ر     ذ م م 

  :ن'اــــــــــــــــــا���
  

ا+��رات ا����0  -ا��5ر�H  - ١١ا���3/� ا������� �5��0ر�H  ٦٩٨٣٣ص . ب . 
  ا����Oة

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣ا� - ) UHر �RS��0 دون ^��ه����٣' ا������ت ا�*اردة (  
 

-----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�� 
 

    ٠٣٧١٥٩٢  

��  ! :ــــــــــــــــــ�ر
 

٢٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+ردن - ���ن 

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣ا� - ) UHر �RS��0 ���٣' ا������ت ا�*اردة(  
 

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�� 
 

    ٠٣٧١٨٧٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٣/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 �N0 *0ا0* ز�� ا ���Oدى  -��ء ��2 ا��V- ��.ى ا������  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  I*ه�ج - I*ه�ج ��@?  -����5وى ش ��O*د x��k ا ١٠

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣ا� -  �RSت ا������دون ^��ه� ���٣'   
 

------ا-,+ا��ت        :      



 ���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�� 
 

    ٠٣٧٢٦٥٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٤/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Vد ���ى ا���.�� - S3[ آ��ل ��2 ا�/�در ��2 ا�*ه�ب ��

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة -ا� ���a  - ١١٢١١ص ب  -ش ا��آ�*ر ��O*د � �[  ١٣

  ٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت زه*ر (�3*ر )  -ز�*ت ����3  -�3*ر  - ٣ا��k�� -  3*رز�*ت �$
�RS��0 و���' ا������ت ا�*اردة �Gدون ^��ه�  ٣ وا��وا  

 

ا���زل �> ا�1+وف آ� ��3 �6ة -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�� 
 

    ٠٣٤٧٢٣٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٣/٠٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 '��I ا���  ��اد وا������  -ا��� �����I�� (�+دى   -ا�V-  ��.ي ا������  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �/F٨  _��nا��ور ا�-  �3Hاوى  - 0٤٢$*ك  - ١١�ا����F-  �/3رع ��*�? ا�5
 �Iا�/�ه�ة -م @��  -ا���  

  ٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤ا� -  �RS��0 ت ا�*اردة��*O5وز�*ت ا�.��رات وا� ��@�  ٤ا� �*ت ا��
 

��3 �6ى    Tا���زل �> 6+ف �3    --ل �> ا�;��ن ا���رى  ا-,+ا��ت        :      ا���ز



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�� 
 

    ٠٣٦٩٧٤١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٩/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 1�N��Fى و��O0 ن�y�*�? ر��ى �NF ��O�-   م*O5��0 �$ �*ت وا�� -ا��5آ� ا�
  *�F �3�.0 ��kآ� K -ارآ* �*ب  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�� - U.H��Oم a0  -ش ��Hل ا���O*د��  ٤٢

  ٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤ا� -  UHر �RS��0 رات ا�*اردة��I م*OF٤ز�*ت و  
 

��ن ا���زل �> ا�; -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
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 ا��.- أو��1 �0 ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٢٩١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٢/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���ى ا���.��  -�Vد  - ��2 ا� ��n? ��2 ا��/�*د ��n?  -ا�$�n? �$ �*ت 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

١  �I�K رع�F L� ��$����I+ون  -م  ا�}� - ش ا�  ا��� ة   -ا��

  ٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSم �$.��رات وا���آ�2ت  - ٤ا�*OFت   - ز�*ت و�����و���'  ��@�ز�*ت وOF*م �
  UHر  �RS٤ا�  

 

ا���زل �> ا�1+(�>  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
 آ� ��3 �6ى TLال �3 



 ���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�� 
 

    ٠٣٧٠٢٩٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٢/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ���ى ا���.��  -�Vد  - ��2 ا� ��n? ��2 ا��/�*د ��n?  -ا�$�n? �$ �*ت 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا��� ة   -ا���ون   -ش ا+ ��$����I��F Lرع �I�K ا�}�م ١

  ٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت  - ٤ا������و���'  ��@�ز�*ت وOF*م �$.��رات وا���آ�2ت ز�*ت وOF*م �
 UHر �RS٤ا�  

 

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�� 
 

    ٠٣٧٠٩٠٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٤/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ?H*Iذآ? د ��I ا� �*ت   -ه�� �R2K12 �`$� و�M '���- ��.ا��� �����د �V  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

?3  ا�����*ن م آ�S ا� ��ت �$a ا�0اه� U� ��O��O*د ��2 ا��

  ٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1 ���' ا���� - ٤ا�RS��0 دون ^��ه� ��٤ت ا�*اردة  
 

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�� 
 

    ٠٣٧١١٣٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٧/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ش ��Oودة -و0) ه*��@�  ����� ����2 ا

  :'انــــــــــــــــــا���
  

D���I وال  ’ ]��I�2��I ور�K ]� ان ]@�nا� x0�3ر��5*س ٧٢٢٠١ا�*� L�0ا ،  

  ٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤ا� -  D�2nKو s�M�Kص و����آ�2ت ا��م ا������� ، ا�� �/�ت ، *O5ا� �*ت وا�
y�� ��0) د*H*ا�\�2ر ، ا� (G��Sا��5*ع وا� ، �R�yآ�ت) وا��*اد ا���Oد ا��*Hو L�

 �$�Nد ا�*Hو ، L� �2آ�ت ، ا��Oد ا��*H*� ��G����Nا� ��^ �V�yءة ، ا��*اد ا���~��
 UOS�3ان ا�H Dت ا������� ، ز���ا�`�I�� ا�`�وع Dآ�ت ، ز��Oد ا��*Hو ، ��*�Oا�

O�.� ، د ا�\�زى*H*ا��� ل ، ا� Dا�/3' ، ز� (Gا*I ، آ�2ت��ات ازا�� ا�\�2ر ، �y
ا����ص ا�\�2ر ، وH*د ا+��n@*ل ، ا�*H*د ا�%ى ا�I�I ا�ON*ل ، ا�*H*د ، ^�ز ا�*H*د ، 

 ، Lد ا+~�ءة ، ����و�*Hو ، L�Iو��Nم ا������� ، ا�*O5ا� ، L� �2د ، ا�*H*ا� Dز�
O*ل ا�� �/�ت ، ز�*ت ا�� ��x ، ��اD�V ا�� ��OF ، x*م ا�� ��x ، ا���زوت ، آ

���n$? ، ا�*H*د ا���@? ، ز�*ت ا���s�M ، ز�*ت ا���Oآ�ت ، ا���S ^�ز ا�*H*د ، 
 Dر ، ^�ز ا��*��ات ، ز��Nا���2ول ، ا��� ا���2ول ، ا���2ول ا�`�م او ا�� ، L�Vا��2را

0%رة ا�$�I�� DS`�ا��ت ا������� ، ا�\�زات ا�����ة (وH*د) ، �`���� ا�*H*د ا��2`�ة 
S��0 وا�*اردة �Rدون ^��ه� ٤  

 



 ���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�� 
 

    ٠٣٧١١٣٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٧/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ��Oودة -����2 او0) ه*��@�  ����� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 ]��I�2��I ور�K ]� ان ]@�nا� x0�3ا� ، D���I ٧٢٢٠١وال  L�0ر��5*س، ا*�  

  ٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤ا� -  D�2nKو s�M�Kص و����آ�2ت ا��م ا������� ، ا�� �/�ت ، *O5ا� �*ت وا�
 (G��Sا��5*ع وا� ، �R�yوا��*اد ا�� (آ�ت�Oد ا��*Hو L�y�� ��0) د*H*ا�\�2ر ، ا�

، L� �2آ�ت ، ا��Oد ا��*H*� ��G����Nا� ��^ �V�yءة ، ا��*اد ا���~��  �$�Nد ا�*Hو
 UOS�3ان ا�H Dت ا������� ، ز���ا�`�I�� ا�`�وع Dآ�ت ، ز��Oد ا��*Hو ، ��*�Oا�

، I*اG) ا�/3' ، ز�D ا��� ل ، ا�*H*د ا�\�زى ، �.��yOات ازا�� ا�\�2ر ، ��آ�2ت 
ا����ص ا�\�2ر ، وH*د ا+��n@*ل ، ا�*H*د ا�%ى ا�I�I ا�ON*ل ، ا�*H*د ، ^�ز ا�*H*د ، 

*H*ا� Dز� ، Lد ا+~�ءة ، ����و�*Hو ، L�Iو��Nم ا������� ، ا�*O5ا� ، L� �2د ، ا�
ا�� �/�ت ، ز�*ت ا�� ��x ، ��اD�V ا�� ��OF ، x*م ا�� ��x ، ا���زوت ، آO*ل 

���n$? ، ا�*H*د ا���@? ، ز�*ت ا���s�M ، ز�*ت ا���Oآ�ت ، ا���S ^�ز ا�*H*د ، 
���2ول ا�`�م او ا���Nر ، ^�ز ا��*��ات ، ز�D ا��2راL�V ، ا���2ول ، ا��� ا���2ول ، ا

0%رة ا�$�I�� DS`�ا��ت ا������� ، ا�\�زات ا�����ة (وH*د) ، �`���� ا�*H*د ا��2`�ة 
 �RS��0 دون ^��ه� ٤وا�*اردة  

 



 ���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�� 
 

    ٠٣٧١١٣٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٧/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ش ��Oودة  -����2 او0) ه*��@�  ����� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 ]��I�2��I ور�K ]� ان ]@�nا� x0�3ا� ، D���I ر��5*س ٧٢٢٠١وال*� L�0ا ،  

  ٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٤ا� -  D�2nKو s�M�Kص و����آ�2ت ا��م ا������� ، ا�� �/�ت ، *O5ا� �*ت وا�
، ا�*H*د (L�y�� ��0 وH*د ا���Oآ�ت) وا��*اد ا���R�y ، ا��5*ع وا�G��S)  ا�\�2ر

 �$�Nد ا�*Hو ، L� �2آ�ت ، ا��Oد ا��*H*� ��G����Nا� ��^ �V�yءة ، ا��*اد ا���~��
 UOS�3ان ا�H Dت ا������� ، ز���ا�`�I�� ا�`�وع Dآ�ت ، ز��Oد ا��*Hو ، ��*�Oا�

*H*د ا�\�زى ، �.��yOات ازا�� ا�\�2ر ، ��آ�2ت ، I*اG) ا�/3' ، ز�D ا��� ل ، ا�
ا����ص ا�\�2ر ، وH*د ا+��n@*ل ، ا�*H*د ا�%ى ا�I�I ا�ON*ل ، ا�*H*د ، ^�ز ا�*H*د ، 

 ، Lد ا+~�ءة ، ����و�*Hو ، L�Iو��Nم ا������� ، ا�*O5ا� ، L� �2د ، ا�*H*ا� Dز�
 ��x ، ا���زوت ، آO*ل ا�� �/�ت ، ز�*ت ا�� ��x ، ��اD�V ا�� ��OF ، x*م ا��

���n$? ، ا�*H*د ا���@? ، ز�*ت ا���s�M ، ز�*ت ا���Oآ�ت ، ا���S ^�ز ا�*H*د ، 
 Dر ، ^�ز ا��*��ات ، ز��Nا���2ول ، ا��� ا���2ول ، ا���2ول ا�`�م او ا�� ، L�Vا��2را

2`�ة 0%رة ا�$�I�� DS`�ا��ت ا������� ، ا�\�زات ا�����ة (وH*د) ، �`���� ا�*H*د ا��
 �RS��0 دون ^��ه� ٤وا�*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�� 
 

    ٠٣٧١١٣٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٧/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ��Oودة -����2 او�) ه*��@�  ����� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

D���I �2’  وال��I ور�K ]� ان ]@�nا� x0�3ا� ]��Iر��5*س’ ٧٢٢٠١*� L�0ا  

  ٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSم ا�������  - ٤ا�*O5ا�� �/�ت  -ا� �*ت وا�-  D�2nKو s�M�Kص و����آ�2ت ا��
ا��5*ع وا�G��S)  -ا�*H*د ( L�y�� ��0 وH*د ا���Oآ�ت ) وا��*اد ا���R�y  -ا�\��ر 

وH*د ا��N$�  -ا��O��-  L� �2آ�ت ا��*اد ا���V�y ^�� ا�H*� ��G����N*د ا -��~�ءة 
 ��*�Oآ�ت  -ا��Oد ا��*Hت ا�������  -و��ا�`�I�� ا�`�وع Dز�-  UOS�3ان ا�H Dز�

��آ�2ت  -�.��yOات إزا�� ا�\�2ر  -ا�*H*د ا�\�زى  -ز�D ا��� ل  -I*اG) ا�/3'  -
 -ا�*H*د  ^�ز -ا�*H*د  - ا�*H*د ا�%ى أ1I�I ا�ON*ل  -وH*د ا+��n@*ل  -ا����ص ا�\�2ر 

وH*د  -ا���NوL�I  -ا� �*ت ا�������  -ا�O5*م ا�������  -ا�L� �2  -ز�D ا�*H*د 
آO*ل  -ا���زوت  -��اD�V ا�� ��x  -ز�*ت ا�� ��x  -ا�� �/�ت  -����و�L  -ا|~�ءة 

 ?$�n��-  ?@� -^�ز ا�*H*د  - ا���S  -ز�*ت ا���Oآ�ت  -ز�*ت ا���s�M  -ا�*H*د ا��
 L�Vر  -ا��� ا���2ول  -��2ول ا� -ا��2را�Nز ا��*��ات  -ا���2ول ا�`�م او ا���^-  Dز�

�`���� ا�*H*د  - ا�\�زات ا�����ة ( وH*د )  -0%رة ا�$�I�� DS`�ا��ت ا������� 
 �RS��0 دون ^��ه�  ٤ا��2`�ة وا�*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 ءي � + ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أ - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٢٦٢٢٧٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٣/٠٧/٢٠١١  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� I�0 - ���.�*I# ا��و B ، ?V ، ?0ر@}U ( ان ال) 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 ?Iا��I ��F�I*� ، (�*.واد�� �@*I+ ا ٢زو�����ر�.�*I, *� 1�B  

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا@� - ٥ا�*�O�5ات وا�Oات +�0دة ا��y��.� ، ���3تS��2ات ا��رة ، �yت ا�
 �RS��0 ت وا�*اردة�V��2ات ا����2ات ا+��5ب ، �دون ^��ه� ٥  

 



 ���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�� 
 

    ٠٢٧٢١١٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٣/٢٠١٢  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�s�*�0 ��z ا�/*ا@��F Lآ� ��Oودة ا��.��G�H ���*R و� -���ك �Fرب ا@� دوم آ*رب 
 ]I�� *�@ ?V  ا������-   ��N���ة ا��Oا�*+��ت ا���  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 ?I�� *�@ ، L5���I ك درا�# ، وا��}�وس���ة  ٠٨٨٨٩ون �Oا�*+��ت ا��� ،
 ��N���ا�  

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا� - ٥ا� ?V ة�V*ات ا����+@�� ا����yO�.ا�� �RS��0 �/2.� ةJ2} ة L/O$� �$0�H و�
  دون ^��ه� ٥

 



�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�� 
 

    ٠٢٩٩١١٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٢/٢٠١٤  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� D.IJK و2M ��G�H/ً� �/*ا@�L ا���$�N ا����0 ا�.*د�� . - �Fآ� ا���ا�? 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا���$�N ا����0 ا�.*د�� . -  ١١٤٩٢ا����ض  ٨٥٢٤ص . ب 

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSل  - ٥ا��SM+وا '~�$� s�$� ، '~ل ا���SM�� ��%^ا ، ��G*اد ���� ^%ا�و ��Mا
 �RS��0 ا������ت ا�*اردة r%ل وه�SM+ا s�$� ق*O.� ، ل�SM+ا s�$� ،دون ^��ه� ٥  

 

ا����� �+�;�7  - ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج  --,+ا��ت        :      ا
و�O+ه� �٢٤٥٧٣٤? 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�� 
 

    ٠٣٢٠٦٣٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٧/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ�  -ا�K/ 1?/ ا�1  أو �?  @���2  آ* .، ال .K? .دى ) أو�? @���2 آ�N�F*0? آ���5 (
  ذات �. ���*R��Oودة H s�*�0 D.IJK*ا@�L ا����0ن

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٥-١٢-٨    *5K ، آ�* ، ا����0ن - ، ��� ا*M ، *آ  

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٥ا� - �~�S� (ت�~�S�) ل�SMط ا�*V ل�SMت ا��~�S� (او��I �Rت �$? ه�
(I$��2ت) ��S~�ت ا��SMل �$? ه��I �Rاو�) ��S~�ت ���SMل �$? �I (NFوال ، 
ا�*�Iدات ا��SM�� ���*2ل ا����د�) ا�*ر ��H��yO�.���0 �0�5ات ا����+@�� ا����د�) 

 L� U/ا�*ر ��H�L ا+�5�H ^�� ا���.*�� ��yO�.���0 �0�5ات ا����+@�� ا�*رق ا��
�^ �5�H+ا �RS��0 '/K �{$ات ا����+@�� آ�yO�.���0 �0�5� دون  �٥ ا���.*��ت

  ^��ه�
 



 ���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�� 
 

    ٠٣٢٢٠٨٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٩/٠٨/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ��Gت ا��وا�����$� #�Kآ� آ�*را�F- �3�.0 ��k*K آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا���رة �0*ار ��ر�I ا�.��ة ���5G ا�`��k ا����رة ا��NIر��

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٥ا� -  �RS��0 دون ^��ه�  ٥ا+دو��  
 

-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�� 
 

    ٠٣٣٢٧٣٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٣/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� ����� -�Fآ� ا��Sآ�*ر ��دو�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �n��nم  -ا���3/� ا������� ا��H3' ارا~? ارH- ٥٠ - ٤٨ - ٤٦ - ٤٥ -ب ٤٤ -أ ٤٤ - 
  ب �����0 �0ر  ٥٢ -أ ٥٢

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٥ا� -   UHر �RS��0 ٥ا+دو�� ا�*اردة  
 

ا����� �+�;�7 �?   -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
٢٩٨١٣٩ا����� 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�� 
 

    ٠٣٣٥٣٨٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٨/٠٥/٢٠١٦  

  :ا�%��$ �إ"� ���
  

  �Fآ� �.�ه�� D.I�K و2M ��G�H/� �/*ا@�L ا���$�N ا����0 ا�.*د�� - �Fآ� ا���ا�? 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا���$�N ا����0 ا�.*د��  - ١١٤٩٢ا����ض  ١٤٩٢ - ٨٥٢٤ص ب 

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٥ا� - �`�I�� ةJ�{ا�� ��Gوا��*اد ا�\%ا ��M+ل وا��~' ا�SM�� ام ا�23? و^%اء
و�L2 ا+�SMل �L2 ا��~' وا�L2$ ا�2*درة ا+�SMل ا���N�ت ا�\%ا��G و��N�ت ا�\%اء  

 �RS��0 ا������ت واردة r%٥وه  
 

ا����� �+�;�7   -- ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج  
 �������و�O+ه�  ٢٤٥٧٣٨



 ���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 ا��$# أو أي � + ��*ز ا����) �' ه% - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٣٥٣٩٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٨/٠٥/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� D.I�K و2M ��G�H/� �/*ا@�L ا���$�N ا����0 ا�.*د�� - �Fآ� ا���ا�? 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا����0 ا�.*د��  ا���$�N - ١١٤٩٢ا����ض  ١٤٩٢ - ٨٥٢٤ص ب 

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSل وا��~'  - ٥ا��SM�� ام ا�23? و^%اء�`�I�� ةJ�{ا�� ��Gوا��*اد ا�\%ا ��M+ا
و�L2 ا+�SMل �L2 ا��~' وا�L2$ ا�2*درة ا+�SMل ا���N�ت ا�\%اG[ و��N�ت ا�\%اء  

 �RS��0 ا������ت واردة r%٥وه  
 

ا����� �+�;�7   -- :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج   ا-,+ا��ت       
 �������و�O+ه� ٢٤٥٧٣٨



 ���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�� 
 

    ٠٣٣٥٣٩١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٨/٠٥/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ا@�L ا���$�N ا����0 ا�.*د���Fآ� �.�ه�� D.I�K و�F - */� �/2M ��G�Hآ� ا���ا�? 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا���$�N ا����0 ا�.*د��  - ١١٤٩٢ا����ض   ١٤٩٢ - ٨٥٢٤ص ب 

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSل وا��~'  - ٥ا��SM�� ام ا�23? و^%اء�`�I�� ةJ�{ا�� ��Gوا��*اد ا�\%ا ��M+ا
L2$ا��~' وا� L2� ل�SM+ا L2ت ا�\%اء   و���N�و ��Gت ا�\%ا��Nل ا���SM+ا�2*درة ا

 �RS��0 ا������ت واردة r%٥وه  
 

ا����� �+�;�7   -- ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا�9'ان ا��'�12 ������ذج  
 �������و�O+ه� ٢٤٥٧٣٨



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

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٢٥١٨  

��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  

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٥ا� -  �RSت ا���������٥'   
 

��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�������

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

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٤٢٨١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٣/٠١/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٥ا� -  UHر �RS��0 ���٥' ا@*اع ا��3}�ات و 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����� 

 
  

  : ر�� ��م ���� ��� 
 

    ٠٣٦٥٦٣٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٤/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ��Gت ا�\%ا��N�$� ب*F D��$0�k-   .�ه���آ� �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHر �/F١٣  UHر �/F L� ١٤و � ء  UHر ر�/ا�LG�N ���0ور ا+ول V*ق ا+ر~? ��0
١٥  ��@�n- س ا����ورة ا� ���3ط .Sا�/����  -��� ا� ���ا�/�ه�ة -  

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٥ا� -  �RS��0 ا�*اردة ��Gت ا�\%ا��Nدون ^��ه� ٥ا��  
 



 ���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�� 
 

    ٠٣٦٥٦٤١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٤/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� ����� -�\%اF D��$0�k  ��G*ب �$��N�ت ا

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHر �/F١٣  UHر �/F L� ١٤و � ء  UHر ر�/ا�LG�N ���0ور ا+ول V*ق ا+ر~? ��0
١٥  ��@�n�3ط  - س ا����ورة ا�.Sا� �����ا�/����  - ���ا�/�ه�ة -  

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٥ا� - S��0 ��Gت ا�\%ا��Nا�� �R٥  
 

 �������٢٧٠٨٧٣ا-,+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�� 
 

    ٠٣٦٥٨٢٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٩/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  1�Gا �$�����ت ا��وا��V.�ه�� -ا�آ� �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٨  �I�2ش ��2 ا� x��k-  ا��� ة -0*+ق ا��آ�ور  

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٥ا� -  �RS��0 ٥ا+دو�� وا��3}�ات ا���23 ا�*اردة ) �RSت ا������دون ٥و���'  (
  ^��ه�

 

��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����) �' ه%ا ا��$# أو أي � + ��*ز ا - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٥٨٢٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٩/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  1�Gا �$�����ت ا��وا��V-ا �����.�ه�� �آ� �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٨  x��k �I�2رع ��2 ا��F-  ا��� ة -0*+ق ا��آ�ور  

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٥ا� -  ��Gت ا�\%ا��Nا��) �RS��0 ٥وا+دو�� 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�� 
 

    ٠٣٦٥٨٣٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٩/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  1�Gا �$�����ت ا��وا��V-ا ����.�ه�� �آ� �F�  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٨  x��k �I�2رع ��2 ا��F-  ا��� ة -0*+ق ا��آ�ور  

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٥ا� - ) �RS��0 وا+دو�� ا�*اردة ��Gت ا�\%ا��N٥ا��(  
 

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



 ���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�� 
 

    ٠٣٦٦٧٤٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ?I ?I دى ام ?G ام ?I 1�0 دى- ��Kرا��آ� ا�F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UH٩٠٤و��ة ر -  ?I ?0 1�� 1١ا�  ?K 1 ال�� : UHر �3H-  �Kا�1  �٢? -1�0١ ا
  ا+��رات ا����0 ا����Oة -د0?  -���ة ا�0اج ��O0ات ا��

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٥ا� -  ����$� ��2M ات�yO�.� ، �^.*+ت  ، ?2M ( LF*�)�SO ات ���* ا�5
5��0� ، ���V����ت  ، ��\�k��N�ت ^%ا ، ��G��N�ت �$���O ا�\%ا ، ��G��N�ت 

Ok ��Gت ^%ا��N� ، ��@��� اI�I}� ا����S����ت �.��yOات � ، ��25��N�ت �
 �RS��0 �  دون ^��ه� ��2M٥ و ��N�ت �$���O ا�\%ا�SO�� ��G  @�* ا�5

 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

66 
 

 ����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�� 
 

    ٠٣٦٧٤٨٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٥/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�.�ه�� D.IJK و�F  �/2M  ��G�Hآ� -إى . إي . دو D@*0 دي @��*رز أ@� آ*��2@[ 
  ا�*+��ت ا����Oة ا+�����N -�/*ا@�L و+�� د��و�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

ا�*+��ت  - ���I١٩٨٠٥ رود , D�.�F ران 0�زا , و�$����*ن , د��و��  ٩٧٤
 ��N���+ة ا�Oا���  

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS��2ات ا�`���3ت و ا� - ٥ا�� �RS��0 1��5Oدا و ا����2ات  ا�*Kدون ^��ه� ����٥  
 

-----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�� 
 

    ٠٣٦٧٤٨١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٥/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�F  �/2Mآ� �.�ه�� D.IJK و��G�H  -إى . إي دو D@*0 دي @��*رز أ@� آ*��2@[ 
  ا�*+��ت ا����Oة ا+�����N -�/*ا@�L و+�� د��و�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

ا�*+��ت  -  D��.�F١٩٨٠٥ ران 0�زا ، و�$�����*ن ، د��و�� ،  -���I رود  ٩٧٤
 ��N���+ة ا�Oا���  

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSدا و ا����2 - ٥ا�*K��2ات ا�`���3ت و ا������ �RS��0 1��5Oدون ^��ه� ٥ات 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�� 
 

    ٠٣٦٩٦٢٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٧/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 a@ا  ��*�*�N�K ة -آ�ن�O�� ��N���آ� ا�F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

١٥٤٠٧  �K*.���� ، �Kوا� ا D.آ����[ رود و���1  ٥٥٣٩١�N���+ا r�Oا�*+��ت ا���  

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا@�ت ا�*اردة  - ٥ا�*�O$� ت��N� ، ��Gت ^%ا�V�~ا@�ت ، ا*�O$� ��Gت ^%ا��N�
) �RS��0دون ^��ه�٥ (  

 



 ���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�� 
 

    ٠٣٦٩٦٢٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٧/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ "� ����إ
  

 a@ا  ��*�*�N�K ة -آ�ن�O�� ��N���آ� ا�F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

١٥٤٠٧  �K*.���� ، �Kوا� ا D.آ����[ رود و���1  ٥٥٣٩١�N���+ا r�Oا�*+��ت ا���  

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٥ا� - O$� ت��N� ، ��Gت ^%ا�V�~ا@�ت ، ا*�O$� ��Gت ^%ا��N� ا@�ت ا�*اردة*�
) �RS��0دون ^��ه�٥ (  

 



 ���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�� 
 

    ٠٣٧٠١٥٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٩/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�3�.0 ��k*K آ��F ري�K��S@ '��� 1N��Fو ��وح �����ا���   

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 rب ا������  ا���1/3 ا������1 ا�U.H 1�@�n �0ج ا��ب ا+��NIر�1 ����1 �0ج ا�

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٥ا� -  �RSت ا������دون ^��ه� ���٥'   
 

١٥٩٩٦٩ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 �? 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�� 
 

    ٠٣٧٠١٥٤  

��ر�  : !ــــــــــــــــــ
 

٢٩/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ��k*K �3�.0 -ا��� ���وح ���� و 1N��F����K��S@ 'ري 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ����1 �0ج ا��ب ا�����r ا���1/3 ا������1 ا�U.H 1�@�n �0ج ا��ب ا+��NIر�1 

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٥ا� -  �RSت ا������ون ^��ه�د ���٥'   
 

و�O+ه� ١٥٩٧٣٤ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 �? ا����� 



 ���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�� 
 

    ٠٣٧٠١٥٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٩/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ��k*K -ا��� ���وح ���� و 1N��F����K��S@ 'ري 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+��NIر�U.H -  1 �0ج ا��ب  - ���1/3 ا������1 ا��n@�1  -����1 �0ج ا��ب ا�����r ا

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٥ا� -  �RS��0 ]2M Uوآ�� �5$� U.$0دون ^��ه� ٥  
 

١٥٩٩٦٩ا����� �+�;�7 �? ا����� ر��  -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����� 

 
  

  : ���� ��� ر��  ��م
 

    ٠٣٧٠٢٢٨  

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

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS*اد ����  - ٥ا����2 M ت���\� ��Ok ات�yO�.� ���3�0و �����k ات�yO�.�
 �RSت ا������ل و���' �SM+ل ا�23? وا^%�� �$�~' وا���I�� ة��٥   

 

ا����� �+�;�7 �?  -56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة  ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 
٢٩٠٦١٥ا����� 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�� 
 

    ٠٣٧١٥٧٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 a@ا  ��N�K*I��ر�V ن���ة -�O�� ��N���آ� ا�F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٧٨١  �������V DI*ر��@��ون و�ت ر��ج روود ���.�Fة  ٢٦٥٠٥�Oا�*+��ت ا���
��N���+ا  

  ٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٥ا� -  ��Vى و ا�����*K��ا��و (k�Sج ا��}�ب ا���� ��@+��k ات�yO�.�
�}�ب ا�$*��� ا�� ��� و ��ض آ�ون ا��}�ب ا�S/�ر ا��xk ا��}�ب ا��k�S) ا�����V ا�

 �RS��0 اف ا�*اردة�Mد ا���� s2.ل ا�*{�� (k�Sدون ^��ه� ٥ا��  
 



��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�$# أو أي � + ��*ز ا����) �' ه%ا ا� - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٩٠٦٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� ذات �. ���*R��Oودة D.IJK و�F-  �/2M ��G�Hآ� @.�� �$��3ان ال K[ دي 
  L ا���$�N ا����0 ا�.*د�� �/*ا@�

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 r�� ، ا��O3/� ا���رع ا�/�س ، �F- د��*  ا���$�N ا����0 ا�.

  ٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٦ا� -  ��@�ا+�SHل . أ�SHل V ��0[ ذ�a أ�SHل ��@�� �$��آ�2ت,�*��ت ه*�� او ار�Hم �
,��و��ت K\$�# ا���دن,����ت , ^�� ��R�y و ^�� ,I�I) ر ��.�G�L ا���ن 
 �RS��0 ن�  دون ^��ه� ٦ا���,��N�@�N�L ا��

 

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



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

76 
 

 ����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�� 
 

    ٠٣٧٠٨٦١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٤/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ "� ����إ
  

 ?S3�� L�2 ا����� ?S3�� ?@ه�-   �K�K ه�ى s�N� UIJ0 د���V rJ5�� s��k
  �$�/�و+ت ا����N�$1 وا��*ر��ات ا��*��� وا+���Iاد وا������ 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٤  xا���� �N0 *0رع ا�F -  ا�`�*ص -  �N@�`�2   -ا�� ?S3�� / a$�0  ��0*�$/ا�
�� Lا����?S3  

  ٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٦ا� -  �RS��0 ���٦' ا������ت 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�� 
 

    ٠٣٧١٧٦٠  

��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 -  

  ٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٦ا� -  UHر �RS��0 ���٦' ا������ت 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�� 
 

    ٠٣٧١٧٦٤  

��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 -  

  ٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٦ا� -  UHر �RS��0 ���٦' ا������ت 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�� 
 

    ٠٣٤٥٢٦٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٢/٠١/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 1N��F ا��� �$? و ��O� آ��F-  ���*� -��Iر �����Iاد و ا������ و ا��*ر��ات ا�
�yK آ��FL�  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا��� ة -0*+ق ا��آ�ور  -ش 1M او ���5  ٣

  ٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٧ا� -  �RS��0 دون ^��ه� ٧ا������ت ا�*اردة  
 

ا���زل �> �S��? ا����� آ� ��3 �6ة -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 ا��.- أو��1 ���0/) أو  ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٤٧١٢٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٢/٠٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 1N��Fا��� �$? و ��O� آ��F-  ���*� -��Iر �����Iاد وا������ وا��*ر����ت ا�
L��yK آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ���  -ا��� ة  -0*+ق ا��آ�ور  -ش 1M ا0* ���5  ٣

  ٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٧ا� -  �RS��0 ٧ا� اء ا+ت و��د ��+ت 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�� 
 

    ٠٣٤٧١٢٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٢/٠٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 1N��Fا��� �$? و ��O� آ��F-  ���*� -��Iر �����Iاد وا������ وا��*ر����ت ا�
L��yK آ��F  

  :'انــــــــــــــــــ���ا
  

  ���  -ا��� ة  -0*+ق ا��آ�ور  -ش 1M ا0* ���5  ٣

  ٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٧ا� -  �RS��0 دون ^��ه� ٧ا� اء ا+ت و��د ��+ت ا�*اردة  
 

--- 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�� 
 

    ٠٣٤٧١٢٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٢/٠٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 1N��Fا��� �$? و ��O� آ��F-  ���*� -��Iر �����Iاد وا������ وا��*ر����ت ا�
L��yK آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ���  -ا��� ة  -0*+ق ا��آ�ور  -ش 1M ا0* ���5  ٣

  ٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا�  - ٧ا� �RS��0 دون ^��ه� ٧اء ا+ت و��د ��+ت ا�*اردة  
 

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�� 
 

    ٠٣٤٧١٣٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٢/٠٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 1N��Fا��� �$? و ��O� آ��F- اد وا�������I�� ر��I ���*� -�� وا��*ر����ت ا�
L��yK آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ���  -ا��� ة  -0*+ق ا��آ�ور  -ش 1M ا0* ���5  ٣

  ٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٧ا� -  UHر �RS��0 ٧ا� اء ا+ت و��د ��+ت 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�� 
 

    ٠٣٤٧١٣٨  

�ر��  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٢/٠٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 1N��Fا��� �$? و ��O� آ��F-  ���*� -��Iر �����Iاد وا������ وا��*ر����ت ا�
L��yK آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ���  -ا��� ة  -0*+ق ا��آ�ور  -ش 1M ا0* ���5  ٣

  ٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٧ا� -  �RS��0 ٧ا� اء ا+ت و��د ��+ت ا�*اردة  
 

٣٠٠٨٧١ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 �? ا����� ر�� 



 ���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�� 
 

    ٠٣٦٥٢٠٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٧/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  2M/� �/*ا@�L و+�� د��و���Fآ� ����S و�F-  ��G�Hآ� ��ى أم آ*��2?  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 ، ���I ن  روود  ��٢٥٠١ى ام*Iه� x��M-  0*ل D@�I -  �K*.����٥٥١٤٤  ،
��N���+ة ا�Oا�*+��ت ا���  

  ٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSاح ا��\�  - ٧ا��H+اق وا*M+اح وا�H+ت وا+*Oا ا�����OK ات رش ا��ه�@�ت��ة �
 �{وا+^��3 وا��32@�ت وا^�K�S0 ��3 و�$O/�ت @.�2 ا�`$� وا��*ز��ت وا�$*ازم ���

��.��Iت ا��ش ���OKا ����ت �.��Iت ا��ش و�*ز��ت ا+^��3 و�*ز��ت 
ا��32@�ت و����ت ا+�Hاح ����yO ا��ه�@�ت ا U/M� �@*N�L وا��ة او اآ �n�L ا��*اد 

 �RS��0 �Hا�%آ� ا�*ا �S@ه�دون ^ ٧ا��  
 

ا����� �+�;�7  - ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج  -ا-,+ا��ت        :      
و�O+ه� �٢٦٣٤٩١? 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�� 
 

    ٠٣٧١٧٧١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

(�$� ��O� ��O� 1  ا���N��Fل   -و�@*�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 -  

  ٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٧ا� -  UHر �RS��0 ���٧' ا������ت 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�� 
 

    ٠٣٧٢٠٤٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 a@�0�ر إ �Kو+�� د��و�� - آ� L�@2/� �/*اM ��G�Hو �S��  �Fآ� �

  :'انــــــــــــــــــا���
  

١٠٠ �N���ة ا��O، �0*ر�� ا���*ي، ا�*+��ت ا��� �رع اد�F ق�F ل��F�  

  ٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSآ�ت  - ٧ا��O�$� دم��ت sOI ا�}*اء وا����K-  آ�ت 0`�ف ا���آ�2ت�Oا��
��Oآ�ت ا���آ�2ت ^�� ا+ر~�� وا��*��ات ا�����O وا�y*ا^� وا��y`�  -ا����2 

آ�� اء �L ا++ت وا���Oآ�ت وا���Oآ�ت وا� اء ��}� +�I`�ا�}� V? ا� را�� 
���2ء وا�}�م و@��N# ا+رض و���OK ا+رض وa��OK ا+رض وا�\��0ت وا���� وا

 xGا�Oر���� ا� �� -ا����L  - ���و�� ا��*اد  - ا��V' ا��O2ى  -ا��V'  -وا������ ا��23
 -ا��k#  -ا@��ج ا���S وا�\�ز  -ا�5N�Iف ا���S وا�\�ز  -K*ز�' ا��3S*ا�\�ز  -ا��\��3 
 s�0�@+ا-  �H�3ا� ���*K- ح  ��0ء�k+ا��3ق وا-  �������S ا+@�Sق  -ا��اد ا��*H' و�

 ?K�2ت وادارة ا�\�3ء ا�����Sوادارة ا�� -  a�ا�� ?V �{�ا�`�I+ �{� ا+ت وا� اء-  �\~
ا��Oا�� وه? a��OK-  '3H ا+رض  -s�.K ا+رض  -��NK# ا+رض  -ا�}�م  -ا�\�ز 

ا��V' ا��O2ى ���و��  -ا��V'  -�اxG ر���� ا�O -ا������ ا��23��  -ا+��Fر و3K}��ه� 
ا��k# و�3*ط ا+@�s�0 و5K\�) ��$��ت ��S ا���S  -ا��\��3  -ا����L  -ا��*اد 
ادارة  - ��S ا+@�Sق  -~- ا���S  -ا@��ج ا� �H�3�L ا���Oآ�ت وا��*��ات  - وا�\�ز 

و3K}��  ادوات ا��� وا� اؤه� +�I`�ا�}� 3H ?V' -وادارة ا��3ء ا�K�2?  -ا�����Sت 
و��NK# ا+رض و���OK ا+رض وa��OK  - وا�}�م  -وا���a  - ا+��Fر وا��F�Sة 

 #kوا�\�3ء وا�� L��ا+رض وا������ ا��23�� وا������ V? ا���O/� وا��V' وا��
 �RV ق�S@+$� ا��و s�0�@+دون ^��ه� ٧و�3*ط 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�� 
 

    ٠٣٤٦٤٩٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٩/٠١/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 1N��Fا��� �$? و ��O� آ��F-   ���*� -��Iر �����Iاد وا������ وا��*ر��ات ا�
 L��yK آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ��� ةا -0*+ق ا��آ�ور  -�Fرع 1M ا0* ���5  ٣

  ٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٨ا� -  �RS��0 ( a���3' ا����م وا�.��ا/K ��� ) '3/3*ا@�ت ا�I٨ا  
 



 ���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�� 
 

    ٠٣٤٧١٢٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٢/٠٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 1N��Fا��� �$? و ��O� آ��F- ا���I�� ر��I ���*� -د وا������ وا��*ر����ت ا�
L��yK آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ���  -ا��� ة  -0*+ق ا��آ�ور  -ش 1M ا0* ���5  ٣

  ٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٨ا� -  �RS��0( a���3' ا����م وا�.��ا/K ���) '3/3*ا@�ت ا�Iدون ^��ه� ٨ا  
 

---- 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�� 
 

    ٠٣٦٤٦٤٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٩/٠١/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSد  - ٨ا���/� و�V��H �$� و�V��H ا���V و��2د ا���V و��2د �$�  �{Sk*0�L ا�
 �RSت ا������٨ا���و�� و���'   

 

١٥٢٧٠١ا����� �+�;�7 �? ا����� ر��  -ا-,+ا��ت        :      ا���زل �> ر"� ا�T+ة ا-ر��2 



 ���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����� 

 
  

  : ��� ��� ر�� ��م �
 

    ٠٣٦٩٣١٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٥/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 �N��Fا��� �$? و ��O� آ��F-  ���*� -��Iر �����Iاد وا������ وا��*ر��ات ا�
L��yK آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ���  -ا��� ة  -0*+ق ا��آ�ور  -ش 1M ا0* ���5  ٣

  ٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٨ا� -  UHر �RS��0 (a���3' ا����م وا�.�ا/K ���) '3/3*ا@�ت ا�I٨ا  
 

ا����� �+�;�7 �?  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
و�O+ه�  ٣٢٧٩١٠ا����� ر�� 



ا��ا���� ���ز ����� ا���رة  
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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�� 
 

    ٠٣٦٩٣١٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٥/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 �N��Fا��� �$? و ��O� آ��F-  ���*� -��Iر �����Iاد وا������ وا��*ر��ات ا�
L��yK آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ���  -ا��� ة  -0*+ق ا��آ�ور  -ش 1M ا0* ���5  ٣

  ٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٨ا� -  UHر �RS��0 ( a���3' ا����م وا�.�ا/K ���) '3/3*ا@�ت ا�I٨ا  
 

ا����� �+�;�7 �?  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
و�O+ه�  ٣٢٧٩١٠ا����� 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�� 
 

    ٠٣٦٩٦٦٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٨/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ا�����N -إ��*ر �0ودآ�{ آ* 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�*+��ت ا����Oة ا+�����N  -  ٩٤٥٠٢ا+���ا آ���S*ر@��  -@*رث �*وب رود  ٢١٠٠

  ٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٨ا� - .^ r {1 ا�k�`0و %Vا��*ا #�z�K ات�) ا��*اV% وا+^1�3 ا�/���2�$� 1$0) �
 �RS��0 �{Kا�SF/��0 و�و %V�3ت ��ر~��ت وا��*اF٨آ�  

 

٦٢٣٣٦١ا-,+ا��ت        :      ���� ���م ا"�Uام ����ت 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 ءأو أي � + ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$#  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٩٦٦٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٨/٠٤/٢٠١٨  

  :��$ا�% إ"� ����
  

  �Fآ� ا�����N -إ��*ر �0ودآ�{ آ* 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�*+��ت ا����Oة ا+�����N ٩٤٥٠٢ا+���ا آ���S*ر@��  -@*رث �*وب رود  ٢١٠٠

  ٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSوا+^1�3 ا�/�0$1 �$���2)  - ٨ا� %Vا��*ا (.^ r {1 ا�k�`0و %Vا��*ا #�z�K ات��- 
3Fآ� �RS��0 �{Kا�SF/��0 و�و %V�٨ت ��ر~��ت وا��*ا  

 

٦٢٣٣٦١ا-,+ا��ت        :      ���� ���م ا"�Uام ����ت 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�� 
 

    ٠٣٧٠٨٥٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٤/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� ����1 -م.م  �Fآ� @��) ����L ��وب ��3/� ��ة ش.

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 ���  ا+��NIر�� -ا���3/� ا��Oة ا�

  ٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٨ا� -  UH1 رRS��0 ���٨' ا������ت 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�� 
 

    ٠٣٧٠٨٨٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٤/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ��*� *�NK زون��ا-  a@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

  ٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSة ادوات ا��� - ٨ا��Gادوات ادوات ا���) x��ل ا��\�رف وا���SM+ام ا�`�I+ ة�G
 Lآ��N.آ�� r�Gادوات ا��� a��I�2ا� L� 1�*وا���� rة وا����ل ���I�� (ة�Gا���

وا�5*ك وا����x �/��ت ا+���V ادوات K$��' وk/) ا+���V ��2رد ا+���V �*س 
��*ش وا�*اردة ا��SF 1H�Oات ا�1H�O �$? �*س ا�s$� �H�O ا��H�O ادوات ��? ا�

 UHر �RS��0دون ^��ه�  ٨  
 



 ���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�� 
 

    ٠٣٧١٧٧٥  

��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 -  

  ٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٨ا� -  UHر �RS��0 ���٨' ا������ت 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�� 
 

    ٠٢٧٤١٦٦  

��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���
  

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

  ٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSوا������ وا��.���� وا�} ة وادوات ا���*�� ا+�} ة و - ٩ا� ���$ا+دوات ا�
ا�K*S*^�اV? وا�.����G? وا+�} ة وا+دوات ا�����2 وا�} ة وادوات ا�*زن وا�/��س 

 (�*OK او ��V او (k*� ا�} ة وادوات U�$وا+�Fرة وا���ا�2H )ا+�Fاف( وا+@/�ذ وا��
��G�0�{N ا�} ة K.��) او ار�Iل او @.- او �nNK# او U�z�K او ا��V UNO? ا��H�3 ا�

ا��*ت او ا��*ر ����ت ��0@�ت �\���M.�� ا�Hاص K.��) ��آ���ت 1��B '�0 و���Bت 
 �K*�2ات وا�} ة آ��� �2I�� ت+B �/ا�� (��.K ت+B 3/0' ا��/*د (�K ?ة ا�� {���

 1RS��0 rا���2@�ت ا�} ة ا���د ا����ان وا�*ارد ����  دون ^��ه� ��٩
 

V������ V12'ا-�'ان ا�� W�� ص�56 � ���ت        :      ��8 ا�7�ا�+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�� 
 

    ٠٢٨٩٩٥١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٦/٢٠١٣  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSوا��2ا�   - ٩ا� ��K�Sو@�� وا+دوات وا����N�+وا+�} ة ا ��G�0�{Nا+�} ة ا�
�S� ش�F�0ء واو�{Nا� a$Iو ��G�0�{Nوا���ا@.�ت وا��وا�� و�*��ت ا��*ز�' ا� ��K

 U�z�K او #�nNK او (�*OK او ��V او (k*� ��G�0�{N�0ء وا+�} ة وا+دوات ا��{Nا�
 �RS��0 ا�*اردة ��G�0�{Nوا�$��2ت ا� ��G�0�{Nا� �H�3ا� ?V UNOدون ^��ه� ٩ا��  

 



 ���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�� 
 

    ٠٢٨٩٩٥٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٦/٢٠١٣  

  :ا�%��$ ��إ"� ��
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSو@�� وا+دوات وا�� - ٩ا���N�+وا+�} ة ا ��G�0�{Nوا��2ا�  ا+�} ة ا� ��K�S
 ��K�S� ش�F�0ء واو�{Nا� a$Iو ��G�0�{Nوا���ا@.�ت وا��وا�� و�*��ت ا��*ز�' ا�

 U�z�K او #�nNK او (�*OK او ��V او (k*� ��G�0�{N�0ء وا+�} ة وا+دوات ا��{Nا�
 �RS��0 ا�*اردة ��G�0�{Nوا�$��2ت ا� ��G�0�{Nا� �H�3ا� ?V UNOدون ^��ه� ٩ا��  
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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�� 
 

    ٠٢٩٢٨٢٢  

��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  

  ٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٩ا� -  ،��Vت ا������وا�`� ،'Vوإدارة ا�� (�{.�� �K*�2�Nت ا�����ت و�0�� $�.�
و�H�30ت ا+���Gن، و�H�30 ا�.sO ا��[، �H�30ت ا����B ،'V ا���ف ا��[، ا�/��� 

ل، وا���V*��ت ا|���Nو@��، وا������ ا|���Nو@�� ا��` @�، ا��O*�) ا+���Nو@[ ���*ا
 ��*Sا��*��1 وا�� ، �/Sا�� x��*ف ا��/���، وا���kو ��Kا*Sا� ���.K و@/) ا���2@�ت
و����ت K.*��، وآ5# ا�\� و��ا�2H و ا��*�� �L ا�N*ارث و����ت ا����S5؛ 

�ل ا+��K+ت �0ا�� ا��K*�2�N وا��} ة ا��[ ���OK ({.K وا����د �H��H Lب ��
)NFC) *ددات ا��اد��K ���OK وأ�} ة (RFID �K*�2�Nا��} ة؛ أ�} ة ا� (

$*��ت �.�ب ا���) +دارة � L� `�0 م*/K ]ا�� ���Hر �zV�� UyK ت����وا��2
ا�N*0*@�ت، ا�/.�UG، ر�*ز ا�/.��� وا�O.*��ت V[ ����� ا��� �G وا��O*ل �$? و+ء 

LN�� ]ت ا���V�Nت  أو ا��/��� ا����؛ أ�} ة وأدوات �$���؛ ��U{K�0�.� ?إ� s.�� أن
 �$�ا���2@�ت ا��\���M.��، وK.��) ا��Hاص؛ ا��2' ا�*K����N�K ا�+ت وا����ت �

�)؛ K.��) ا��/�، و��ات ����� ا���2@�ت؛ أ�} ة ا��K*�2�N، أ�} ة K أ�} ة
ا�.$��N وا����N$I ا��K*�2�N و�0ا�� ا��K*�2�N و�0ا�� ا��K*�2�N؛ ا+��K+ت 

 aذ� ]V ��0 خ ا���2@�ت�.��Iوا�دوات، وه[ �}�ز ��.��) و@/) وا ��G�0�{Nوا��} ة ا�
 aذ� ]V ��0 خ ا���2@�ت�.��I�2؛ �}�ز �$�.��)، @/)، اI�Oت ا��+B ا��*ت وا��*ر؛
ا��*ت وا��*ر؛ ا��.��) ا��\��U��� ].�M؛ �}�ز �$��2' وإدارة وOK$�) ا�O.��0ت 

��N2F �2 ا�I�O*ب ا������؛ أ�} ة ا��K*�2�N وا��2����ت، و���k ��3*��  ا������
�، و@Uz �/�اءة �H�30ت ا�%اآ�ة Iوا�*ا ��$O��0 ا��*I�Oت ا��N25ام ا��`�Iو ا �@��kو

وأ@��z �/�اءة ا���2@�ت V[ ذآ���ت ذآ���ت V ��0[ ذ�a ا��وا�G ا����N�$� وذآ���ت 
��Nو@�� ا�/���O�$� �$0)؛ �}�ز ا�V ��0 ���23[ ذ��H�30 a ا������V؛ ا���5*رات ا+�

���� ا���2@�ت و@Uz ا�����ت ا������؛ ا���اف ا��[ وB+ت � Uz�� ���23أ�} ة ا�



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

102 
 

 ����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

�I.�ت ا������V ا��/���؛ ا����S5 وأ�} ة aV ا����S5؛ أ�} ة ا��*دم؛ أ�} ة �$�
�I*ا� x��M L� 'Vت ا�����G) ا|���Nو@�� ��2 ا��K*�2�N وا��2����ت ��.}�) �

 ��N$.ت ا�+��K+و / أو أ�} ة ا �����ا��N25ت ا����N$I وا��N25ت ا�I�O*��0 ا�
 ،��S5ا�� ��K�S�و ،��S5ت ا������و�0 �K*�2ت آ���.�$ �ا����/$�؛  ��N$I�وا�

 L�B (N50 ا���2@�ت L� `�� ت����وا��2 ،���Hت ا����H*ا�� ،���Hوا�5}�دات ا��
ا��$*��ت ا�.��� ا��.�`��� �2H L) ا���ء ا��Vاد، ا���I.�ت  وا����Iع و@/)

ا������V وا������، و�0ا�� ا���OK �K*�2�N) وx�23K ا��2����ت �$}*اK# ا��/��� 
 ،UG�.H ،ل إ�? آ*0*@�ت*k*��0 L���`�.�$� ��.K ]ا�� ���Hا��} ة ا�� L� و^��ه�

� ا��/�ر@I ت��*$�اض ا������ت، وk�ت ر�*ز ا�/.���، ا�O.*��ت وا���Iا ،�
 �@��k3*��، وKو ،U���Kو ،U�`ت ا���*$إ�? �*اH' ا� �G ����0 '�2�L ا����L، و�

و��OK_ �0ا�� ا���O�$� �K*�2�N) وx�23K ا��2����ت ا��[ �`�.�$� ��.K��k*��0 L*ل 
إ�? ��وض �Kو�� ا���2�ت وا��O*ل �$? ا���V�Nت ا��/��� ا��[ ��LN أن ��.s إ�? 

.�U{K�0، وx�23K ا��2ا�� +�I`�ا�}� V[ ا��Kل �' ��3Oت ا����K 'Vس �\�ض �
ا�.��ح �$���ر �/2*ل ��Kس ا�����ت ا����رة ا����/$�، وا��ض ��Kس �L أوراق 

ا����د ا�*+ء، وا��Sاء ��Kس �L ا�/.�UG، وا�O.*��ت وا�`�*��ت وا�/.�UG وا��وض 
$� ��.K ]ت ا������ا��2 x�23K ؛�k�`ت ا���*.Oآ*0*@�ت وا� U��/�� ر���

وا�`�*��ت وا�/.�UG وا��وض ا�`� �k��F�2ة إ�? أ�} ة ا+��K+ت ا����/$� 
، وx�23K ا��2����ت ا��[ ��KNFC ��.Kس أو ا+��K+ت  L�N${�.�$�RFID أ�/�ه� 

 LN�� L�N${�.وا���$� أن ا�� �G ا��� ���� ]V 'Hا*� ]V ر ���5 ا��$�/�ت ا�%آ�����$�
�S�Iدة �' أ�} ة ا+��K+ت ا�.$��N وا����N$I ا����/$� ا�`�k*$� U{0 �k*ل ا+

 �{��/K ]ا�� �k�`وض ا�� RFIDآ*0*@�ت وا�O.*��ت وا�`�*��ت وا�/.�UG وا�
؛ رxG�H ا��وا�G ا����N��I+ �$`�ا�}� V[ ا�}*اK# ا����KNFC ��*�Oس أو ا+��K+ت 

���\��3 و�H�30ت �OK*ي �$? ر�H�H و؛ ا��H�32ت ا���S5ة ا RFID NFCوأ�} ة 
ا��ا�Gة ا����N�$� ('' ا��H�32ت ا�%آ��'')؛ أ��H�30 Lت ا���S5ة؛ ا��H�32ت ا���S5ة �' 

 ���OK ن �^�اض��ات ا� ��' �ة �S5ت ا���H�32؛ ا�x��*ن �^�اض ا����ات ا� ��
�H�30ت ا�}*��؛ ا�}*�*^�ام �H�30ت ا���5ب؛ �H�30ت LOF، وا��H�32ت ا������V، و

ا+���Gن و�H�30ت ا�.sO ا��[، �H�30ت ا�`�U و�H�30ت ا�/��� ا��` @�، �H�30ت 
إ���Nو@�� ا���H) ا���2@�ت و�H�30ت ا��V' و�H�30ت ا��V' آ) ا���S5ة؛ ا��H�32ت 

ا����V ��0 ��V[ ذ�a ا��H�32ت ا��23*�� ا������V وا��H�32ت ا�����I�0 ��V`�ام 
�M.[ ا��وا�G ا����N�$�؛ �Hر�Gت ا��H�32ت؛ ا��\���M.[ ا�%آ���ت وا�%آ���ت ا��\��

 �H�30 ا�/�اء ].�M��\ا���2@�ت، ا�� (Hت ا����H�30 ��@و��N�+ة، ا�S5� �H�30 ا�/�اء
��S5ة وا���2@�ت ا|���Nو@�� ا�/�اء �H�30 ا���H)، و��ات ا���Nو@�� ا����S5، وأ�} ة 

K*�2�Nا� ��و�0ا �K*�2�N�3ت ا�Oب، وا��*I�Oت ا������، ا���ا�`� ]V �{�ا�`�I+ �
 L�N��� ����� ب*I�� ��؛ �0ا��N$I�وا� ��N$.ت ا�+��K+وا ��Vوا������ت ا����
ا��H�32ت ا�%آ�� �$� (��S� '��3Oت وا�/�اء؛ ��OK) و��OK (2H$}� ا��2@��� ا�%ي �.�� 

�$�.�`���k*��0 L*ل إ�? آ*0*@�ت وا�O.*��ت وا�`�*��ت وا�/.�UG وا��وض 
 ،UG�./ا� �.� x��M L� ،��@و��N�|ا 'Hل ا��*ا�� L� D@��@|�2 ا� �k�`ا�

 Lا��*اد ا��23*�� و� L� �k�`وض ا��وا�O.*��ت وا�`�*��ت وا�/.�UG وا�
 ���/K U��� (� ���/ا��} ة ا�� L� و^��ه� ��*�Oا�� #Kا�}*ا ?$� Dا���� x��MNFC 

 ،UG�./ا� r%ه (n� ل�I���2 ا��$�/�ت وإرM أو UG�.Hت، و��*.Oت وا���وا�`�*
 ��N$.ت ا�+��K+ا��} ة ا��/��� ا L� و^��ه� ��*�Oا�� #Kا*{$� �k�`وض ا��وا�

 L� ��~ا��Vأو ����0$� أو @/�3 ا �G ����0 '�2ا� 'Hا*� ]V أ�) ا�`�ص L� ��N$I�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' ه%ا ا��$# أو أي � + ��*ز ا����) � - ٩٤٧ ��د

�ات �0'؛ رxG�H ا��K*�2�N � ءا + ��� أ �L ا�}*اK# وأ�} ة ا+��K+ت ا���ى؛ �
ا+��K+ت ا�.$��N وا����N$I؛ @/�ط ا��2' ا�����ت و�0ا�� ا�I�O*ب ��/)، و��ض 
وL� `K ا�����ت، و���OK ا�}*�� وا��$*��ت ا������ +�I`�ا�}� V[ ا�`���ت ا������ 

وا������V وا������ت ا+��K+ت ا�.$��N وا����N$I؛ أ�} ة ���OK ا���ددات 
�}�ز ا��x/O ا|���Nو@�� �$� x/O�L ���د�H�30 �Hت LOF، ا��اد�*�� (ا���ددات)؛ 

وا��H�32ت ا������V، و�H�30ت ا+���Gن و�H�30ت ا�.sO ا��[ و�H�30ت ا��V'؛ ا��/��� 
B+ت V�k}�؛ B+ت ا��2'؛ أ�} ة ا��K*�2�N ا���V�3 وا�.$' ا|���Nو@��، وB+ت وه�� 

ا�}�K# ا���O*ل وأ�} ة  �.�ب وا��`s�� L�33، وا�}*اK# ا��/���، وأ�} ة
ا��K*�2�N ا�$*�[، وأ�} ة �Hاءة ا�����H وا�5`��� ا��.���ات ا�����H (أ�} ة 

 �RS��0 ا�5`�[) ا�*اردة ]�Hدون ^��ه� ٩ا��.��� ا��  
 

ا����� �+�;�7  - ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج  -ا-,+ا��ت        :      
و�O+ه� �٨٠٩٤٦? ا����� 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�� 
 

    ٠٣٠٠٥٥٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠١/٠٤/٢٠١٤  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� ����� -)����رة ا+دوات ا���G�0�{N ( ش م م) OSAاو اس ا�� (

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة  -ا��*NI?  -�0ا ���ان ا+و١ - F٥٠٤/�  -ا��ور ا�`��{ 

  ٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٩ا� -  a$Iو ��G�0�{Nوا��2ا�  وا���ا@.�ت وا��وا�� و�*��ت ا��*ز�' ا� ��K�Sا��
ا�N}��0ء واو�Fش ���K�S ا�N}��0ء وا+�} ة وا+دوات ا�k*� ��G�0�{N) او ��V او 

�{Nا� �H�3ا� ?V UNOا�� U�z�K او #�nNK او (�*OK L� 1��H*$� رش ��z@ا ا�� ���V ��G�0
ا�x��O وا�} ة ا�SMء ���x و���SMت ���x وا�} ة ا@%ار ���x وا�} ة ا@%ار 

V*ه�ت ��اx��� U�M و��Oآ�ت ا�SMء �$x��O و�`��ات ���x و�`�رج M*ارىء 
 �RS��0 ا�*اردة x��O$دون ^��ه� �٩  

 

ا���زل �>  - -�'ان ا��'�12 ������ذج ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا -ا-,+ا��ت        :      
�Uا��� �����  -ا�1+(�> آ� ��3 �6ة "��ا����� �+�;�7 �? ا����� ر��  -���� ���X ا����� 

٣٠٠٥٥١
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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�� 
 

    ٠٣٣٥٦٩١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٣/٠٥/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

I �@آ* �*ا@�  دو D���.S@ودة   - �����   -����ن ا�O� آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �V�^٣١٠  �@�$�0 ٢ز���2ن  UH٤٨ر  *���V5? اK�����F -  Dان رود ، ��*ان د�.��آ*��
  ا���L - �*ا@� و   -

  ٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSل  - ٩ا�*�Oا�� �K*�2�Nا� ¢Vآ}�0 -�*ا JV�K ?ا��*ارب ا�� ��G�-  ��N$I�ت ا��@*S$ا��
��   -B+ت �K*�� (K*V ��*�K*^�اV?)  -� ا�2N�� LGات ا��*ت  -�I U�$K ا�} ة

� ا��I��-  �K*�2�Nت ��2Nة (����0ت)  -و����0 F+ rد�y� رات�z@ -  رات�z@- 
 �RS��0  ��G�0�{�30٩ر��ت آ   
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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�� 
 

    ٠٣٣٨٤٦٨  

��  ! :ــــــــــــــــــ�ر
 

٢٨/٠٧/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

( rود�O� 1��*R.� آ1 ذات�F) ����� . *ر���آ{ آ Lه� ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

�0$���� ، �����*ن ا@�����Iل �0رك ، ه*ا@��� روود ، دا+@� �*@�}*  ١اف ، 0?  ٣
Lا@��و@� ،ا���*� Lه� ��F ، DN���.د�  

  ٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٩ا� -  ، (?Gض ا����ذاآ�ة V�ش ،  USBا+H�م ا+���Nو@�1 (و��ة ا�
وا����Fات ا����N ، ا�} ة ا��اد�* وا�}*اK# ا���O*�� ، و����Iت ، آ����ات 

(ا���*�� ا�K*S*^�اV?) ، و�*اد �`3*ط ا�N}��0ء (ا+I�ك وا�0�N�ت) ا��/�0{ ، 
�L ا+��K+ت (ا��*�k�ت ا���G�0�{N) LOF ا��32ر��ت وا��?  وا��/�0{ و^��ه�

2�ت ا���5ط ا�/�0$� ��ر�Kاء ا^��3 �������0)  ��*�O����0*�� ا�5`�? (ا�� �k�`ا�
 ��Hم ا�*ا�V+ا�%آ�� ا�.���ت ا #Kا*{$� ��Fت و���V�� ا�%آ�� #Kا*{$� ¢Vو�*ا

/K �{$آ }رات ا��5�z@ �K*�2�Nت ا��F�5� �{S��NKو �RSا� ?V 'دون ^��ه� ٩  
 



 ���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�� 
 

    ٠٣٦٢٥١٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢١/١٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٤١  UNOا� L0ا�/�ه�ة -ا� ��*ن  -ش ا  

  ٩  : ���ــــــا�� �تـــ()
  

 �RS٩ا� -  �RSت ا������دون ^��ه� ���٩'   
 

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

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٤٨٨٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠١/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� ذات �. ���*R��Oودة D.I�K و��G�H  -��� ��وب K ?0? واى  ال K? دى ��0ن ��
  2M/� �/*ا@�L ا��Iا���

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٩ا� - O�$� �$0�/و@�� ا���N�+ا�/�0$� ا���5*رات ا �K*�2�Nا� ���23/�ت �0اKو (��
 �RS��0 (��O�$�٩  

 

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

    ٠٣٦٩٣١٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٥/٠٤/٢٠١٨  

  :�$ا�%� إ"� ����
  

  ?S�� روق�V ���� ة ا�$��*ن  -أ�����F-  د�V -��.ى ا������  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا����' ا�`��{  -ا���1/3 ا��ا01  ب ا�O? ا���n_  �F٢٧رع   ���٣٢رة  ٨

  ٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1  - ٩ا�RS��0 rا�*ارد L5��.��2وا� *���Sب ا��  ٩ا�
 



 ���ز ����� ا���رة ا��ا����
 
 
 

110 
 

 ����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�� 
 

    ٠٣٧٠٦٩٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٠/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  x�*.�$� آ� �0ا�� ��وب�F-ودة�O� ���*R.� آ� ذات�F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ��� ا�����ة-ش ��� L0 ا�`�3ب ١١٤

  ٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSآ�وت  - ٩ا� �RS��0 ا�*اردة U�`٩ا�  
 



��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�� 
 

    ٠٣٧١٧٦٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٩ا� -  UHر �RS��0 ���٩' ا������ت ا�*اردة  
 



 ���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�� 
 

    ٠٣٧١٩٧٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٤/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�F D2ا��� ?K ودة  -آ� �? اى�O� ���*R.� آ� ذات�F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ��0/�ه�ة   -U.H ا�� ه�   -�$# ��Vق ا���5اK*ن  -�Fرع  ا�2.��ن  ١٢ 

  ٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSودى  - ٩ا� � L�0 ل��Kا �/$� (�0 ��.� ��Kا*Sا� ���.Kض و�� �K*�2آ� ���0@�
  ��٩.�د��RS��0 L رUH ا�`��� وا

 

ا���زل �>  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة 
  3� 3� 3�آ� ��3 �6ى  EBPPا�1+وف اى 



 ���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�� 
 

    ٠٣٦٩٩٥٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٤/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

F L5آ*ر0*ر� }����I و+��  -�آ� L�@2/� �/*اM ��G�Hو D.IJK .�ه���آ� �F
  ا�*+��ت ا����Oة ا+�����N - اوه��*

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�*+��ت ا����Oة ا+�����N  - ٤٤٠٦٠ه.�$[ رود  ���*ر ، اوه��*  ٥٩٦٠

  ١٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS��2 �\.) - ١٠ا�M ن , وا+دوات  ^.�+ت��I+ا+دوات ا���23 , و ادوات ا
ا���ا��� و ا+وا@[ , و �/��ت ا+دوات ا���23 و ادوات ا+��Iن و ادوات و اوا@[ 

 �RS��0 ١٠ا���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�� 
 

    ٠٣٧٠٢٣٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣٠/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHا��و��� �٤/�ر ر �/��Oد �0*ار ا��/�����  -ب �Fرع ��O*د ا�0اه� U�L ��2س ا�
  ا�/�ه�ة -@�� 

  ١٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSاف و��*ن ا�} ة وادوات ��ا  - ١٠ا��Mن و���3�0 ا��Iا sM��2 وMو ���
 �RSت ا�����������3 و���' kن ا��Iدون ^��ه�  ١٠وا  

 

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 ءي � + ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أ - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٢٧٣٧٥٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٨/٠٤/٢٠١٢  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ا���L -�����  - � زه�وآ��� د��*@N* �*ا@�و@

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  5��F* د���N �*ا@��و@� ا�����N�5@+-  Lو د�D��0*$�S ار�� 

  ١١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا�} ة  - ١١ا� L� �{Sk*0 آ��2ت ا�����2 ا^��3 ا�} ة ا�����2 ا���اوح�Kا�} ة و
Nآ��2ت ا�} ة ا���K #��Nا�}*اء ا�� #��NK آ��2ت�K ا� اء L� �{Sk*0 ا���اوح #��

ا�} ة و�Kآ��2ت ا��}*�� ا�`���N�0 �k# ا�}*اء ا���اوح ا��I�� ��G�0�{N`�ام 
�@�� �����2 ا�}*اء ا�} ة � xG�Hاوح ذات ر��دم �ا�5`�? ��اوح ا��`$� �L ا�

 �RS��0 #�Sدون ^��ه� ١١ا���  
 

-----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�� 
 

    ٠٢٧٥١٥٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢١/٠٥/٢٠١٢  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� - �I *�NKت �$��.��S وا+�} ة ا��� ��� ش م م 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة -�.� ا�.*�{  -أ �Fرع ��S3? ��2س ����� �2Hء  ١٢

  ١١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١١ا� -  �RS��0 1 وا��}*�1 وا�3}? ا�*اردةRVدون ^��ه� ١١ا�} ة ا���  
 

��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����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٢٨٩٩٥٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٦/٢٠١٣  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة -ا��*�F-  ?NIرع ا���5وى  -�Fرع درب ا�����  ١١

  ١١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSو ا�} - ١١ا� ��G�0�{Nت ا��V�5Nوا� ��G�0�{Nوا���# ا�$��2ت ا� ��G�0�{Nة ا+@�رة ا� 
 �RS��0 ا�*اردة  a���0+١١وا  

 



 ���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�� 
 

    ٠٣٢٤٢٧٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/١٠/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ذات �. ���*R��Oودة  -ش.ذ.م. م    -�Fآ� اN�K* ��وب 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٢٦  ?���  - ش ا�.� ا�I@��  -ا���3/� ا��� �����ا�/�ه�ة  -  

  ١١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١١ا� -  UH1 رRS��0 آ ى�� #��NK �K�V١١  
 



 ���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�� 
 

    ٠٣٥٥١٠٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٨/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

���$I د*�O� ى��O2ا� ��O� رت ���م  - ن��I a��I�2دى  -ا������ �$�����ت ا��V - 
  ���ي 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٣  �I�0 *0ا ���Oرع ��2 ا��F-  (ا��� ة - ا��2ا�� U�Iاو  

  ١١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١١ا� -  �RS��0 ا�*اردة ��Oت و ا���آ��2ت ا���k*���١١' ا�  
 

:      ��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�� 
 

    ٠٣٦٢٥٠٣  

��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  

  ١١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١١ا� -  UHر �RSت ا���������١١'   
 

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



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�� 
 

    ٠٣٦٢٥٠٨  

��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  

  ١١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١١ا� -  UHر �RSت ا���������١١'   
 

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



 ���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 ا��$# أو أي � + ��*ز ا����) �' ه% - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٢٥١٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢١/١٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ١١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١١ا� -  UHر �RSت ا���������١١'   
 

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�� 
 

    ٠٣٦٢٥٢٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢١/١٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٤١  UNOا� L0ا�/�ه�ة -ا� ��*ن  -ش ا  

  ١١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١١ا� -  �RSت ا������دون ^��ه� ���١١'   
 

��ذج ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���� -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�� 
 

    ٠٣٦٥٠٣٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٤/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  1N��Fل آ��* و��� (I�0-  ة �$�����ت�Oا��� �����  �Fآ� �yK�L �����  -ا�

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 ?Vا��ا L�٨٧/�ر  - ش ��2 ا����  �/F٥ $O� 2*ر   -  ��٦  ا�/$�*��0   -ا�

  ١١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١١ا� -  UHر �RS��0 r١١ا�} ة ا+@�رة ا�*ارد  
 



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

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

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٥٦٨٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٥/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�� �����' و���K' �.�$ ��ت ا+~�ءr ��� ا�\� - 0���O ���ت ا�0اه�U ا��5ى 
  ���ى ا���.�� -�Vدى  -وا�$��2ت ا��*�Vة 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ����5 ا�����ى ش � �0 ا���ر�I ��ك ا��� ��S3? ر��ض ا0* ا��   م �3�M ا�\���0

  ١١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١١ا� -  �RS��0 ه�دون  ١١ا�} ة ا+@�رة أ�*اردة��^  
 

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�� 
 

    ٠٣٦٧٥٥٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٨/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 - �Vدى    -اس �?  +���� �����' ا���ا@.�ت وا�$��2ت    -ه�ري �*ه�ن دI*ا@[   
   ا@�$� ى ا���.��

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا���H�5   -  ٥٦ا�/3�   ٣ا�� �F�L ر��yن ا���3/�  

  ١١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١١ا� -  �RS��0 ���١١' ا������ت ا�*اردة  
 

٢١٨٢٦٠ا����� �+�;�7 �������   --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 ا��.- أو ��1 ���0/) ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٧٧٢٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٩/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� �.�ه�� �/D.IJK �$S و2M ��G�H/� �/*ا@�L  -ا��5آ� ا��و��� ���} ة ا+���Nو@�� 
  ا���$�N ا����0 ا�.*د��

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا���$�N ا����0 ا�.*د�� ١١٤٧٤ا����ض  ١٦٦٥٠ص.ب 

  ١١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSو  - ١١ا� #�Sا�2`�ر و ا�3}[ و ا�����2 و ا��� ���*K و �RVأ�} ة ��@�رة و ا���
 �RS��0 ��Oو ��^�اض ا�� rر�� ا����*K دون ^��ه� ١١ا��}*�� و  

 

ا��'�12 ������ذج  ��8 ا�7��� 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�� 
 

    ٠٢٩٩١٧٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٢/٠٣/٢٠١٤  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� ذات �. ���*R��Oودة D.IJK و2M ��G�H/�  -�����  -آ*روس أو*K��K*# آ*
  �/*ا@�L ا���}*ر�� ا������

  :'انــــــــــــــــــا���
  

K -  ?��I *�5��F*@���@� رود  �����0٨٨@� ا@��@��F*@�ل �0$���� ان او  ٥٠١م رو
  ا���L -  ����٢١٥٥١٣.�* �0و��V{  -إآ*@*�a د�D��0*$�S ار�� 

  ١٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت  - ١٢ا���� �����Oا� aN.ا��2 او ا��* او ا���ء او ا� x��M L� (/��$� آ�2ت��
�H (آ�2ت ه��آ��$� %Vآ�ت �$��آ�2ت ا����2 ا0*اب �$��آ�2ت @*ا�O� آ�2ت��$� ����

 'Vت د���B دة �$��آ�2ت ا^��3 �$��آ�2ت ه��آ) �$��آ�2ت��H آ�2ت ���ت��$�
ا���آ�2ت ا����2 ���*��ت ا��.���ت �$��آ�2ت ا� ���2��Oآ�ت ا���Nو@�� ���آ�2ت 

�2ت ا+ر~�� ���ات ا����2 ���*��ت ا��.���ت �$��آ�2ت ا�K ���2*ر���0ت �$��آ
 x�$�$.��رت �/��� �$��آ�2ت ا0*اق �$��آ�2ت �����ت ا�����ت V? �}�ز ا��

 �RS��0 ا�.��رت �H�I '�� �١٢$��آ�2ت ا�} ة  
 

��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�� 
 

    ٠٣٦٢٦٧٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٥/١٢/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ?I أ�1 �* أس إل إل ?I إف-  L�@2/� �/*اM �S���Fآ� ذات �. ���*R��Oودة ��G�H و�
  و+�� د��و�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

ا�*+��ت   -   ٤٨٣٢٦آ�� �� درا�# ��I? اوف او0*رن ه�$  و+�� �����5ن ١٠٠٠
 ��N���+ة ا�Oا���  

  ١٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSو  - ١٢ا� �{�Vرات ا��آ�ب ا����~�� و ز����I 1k�� 1S�0 ا�.��رات و
 �RS��0 ء ا��را��ت��n�I�0,�{Kرا�F١٢  

 



 ���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�� 
 

    ٠٣٧١٠٢٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٥/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� آ*ر� 1��Oودr  -�� آ*ر�� او�) �I) آ*. ���

  :'انــــــــــــــــــا���
  

آ*ر��  -دو  -I? ، ��*@�?  -��) ، ��0*  -�0*ن  ١٩٥رو   -I*را�?  ١٣- ٢ 
  ا���*1�0 

  ١٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSرات  - ١٢ا���I آ�ت�O�-  1��2آ�ت ا�.��رات �$��آ�2ت ا��O�-  س��H ادوات
ا�/*ا�0 وا�*k�ت  - ا�1��2 ا+3I*ا@�ت �$N*ا�0 �$��آ�2ت  ��Iآ1 ا���0�N �$��آ�2ت

�$/�ت ا���O�) ا�`�ر��1 ا+^1�3 وا���ا�0 �$.��رات  -�$.��رات ا+^1�5 �$.��رات 
 U�`1 و�$/�ت ا���Gت ا��ا�/$Oا��.�ب ا� L� اق*M1 ا+���م وا��G1 ا��ا�M�3ت ا���/$Oا�

ات ا�.��رات 3H' ا�`�U �$.��رات �$.��رات ا���م ا�*H*د �$.��رات 3H' واآ..*ار
اU/M ا@1�z ا�N*ا�0 �$.��رات اU/M ا+���م ا�}��رو��1 �$.��رات اU/M اM*اق ��' 

 1RS��0 r1 ا���آ�2ت ا�*ارد��*K دون ^��ه�  ١٢ا��.�ب وا+���م �$.��رات ���ت  
 

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



 ���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�� 
 

    ٠٣٧١٧٦١  

��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 -  

  ١٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١٢ا� -  UHر �RS��0 ���١٢' ا������ت ا�*اردة  
 



 ���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�� 
 

    ٠٣٧١٧٦٧  

��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 -  

  ١٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا������ت  - ١٢ا� '��� UHر �RS��0 ١٢ا�*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�� 
 

    ٠٣٧٢٠٤١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 a@�0�ر إ�Kو+�� د��و�� -آ� L�@2/� �/*اM ��G�Hو �S��  �Fآ� �

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا���*ي، ا�*+��ت ا����Oة ا������F��Nل �Fق �Fرع اد� ، �0*ر��  ١٠٠

  ١٢  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSوا���2ءوا�}�م  - ١٢ا� ��ا� را�� وا�� ?V ���O2ام ا���آ�2ت ا����2 وا��`�Iإ
 'Vوا�� ��و��NK# ا+رض و���OK ا+رض وa��OK ا+رض وا�\��0ت وا������ ا��23

\�3ءوK*ز�' ا���S وا�\�ز وا���/�L� s ا���S وا��V' ا��O2ى و���و�� ا��*اد وا����L وا�
وا�\�ز ا@��ج ا���S وا�\�ز رk# ا+@�K s�0*��� ا��H�3 ��0ء ا��3ق وا+k�ح ا��اد 

ا��*H' و������ ��S ا+@�Sق ادارة ا�����Sت وادارة ا�\�3ء ا��K�2? ا�/��Mات �3Hرات 
ر~�� و�K '3Hآ� s��Oآ�ت �$��آ�2ت ا����2 ~�^�3ت ه*اء ا��Sا�) �$��آ�2ت ا+

ا���آ�2ت وا���آ��2ت ����' ا�.$' �S��I ا�%آ� ^�3ء وk$� ا��� 0\3? ���ت ��Hدة 
 �RS��0 ا�*اردة ����K ��*� رات�Mدون  ١٢ا�.��رة ز��ج ا�.��رات ا��5.��ت ا

  ^��ه�
 

��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�����

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٩٠٦٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� ذات �. ���*R��Oودة D.IJK و�F-  �/2M ��G�Hآ� @.�� �$��3ان ال K[ دي 
  �/*ا@�L ا���$�N ا����0 ا�.*د�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا���$�N ا����0 ا�.*د�� -��Oا ، ���F rرع ا�/�س ، ��3/� ا�

  ١٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا�.���ت ا���*ه�ات   - ١٤ا� s$� ار ا�.���ت*I �{�� ��$� (وآ �.�Sدن ا���ا��
 aG�2I x�V ��0? ذ�a ا���*ه�ات ا��? �OK*ى �$? ا���دن ا�� �.�S�a0�5 ر�30ت ا�

��$3 ���0�دن ا���S.� �$/�ت ر�30ت ا��x ا����*�� �L ا���دن ا�� ��K�S� �.�S�
�$� ��K�S�L ا���دن ا�� ��K�S�$� (I�I �.�S�L ا���دن ا���S.� ازرار ا� UN�L ا���دن 

 �RS��0 *ه�ات��د�0�0{ د�0�0{  �G�� ت���I ت���I �.�Sدون ^��ه� ١٤ا��  
 

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

    ٠٣٧١٥١١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 UFه� ��O� L�2 ا����� ��O� و@��ت��N�+ة د��� ا��و��� �$����� واJ5��-  دى�V  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �  ����� ا�.�دات -ا����' ا�����?  ٦٦، ٦٥ا�/3

  ١٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١٤ا� -  �RS��0 ���١٤' ا������ت ا�*اردة  
 

٣٧١٥١٢ا-,+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�� 
 

    ٠٣٧١٥١٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٥/٢٠١٨  

  :��$ا�% إ"� ����
  

 UFه� ��O� L�2 ا����� ��O� و@��ت��N�+ة د��� ا��و��� �$����� واJ5��-  دى�V- 
  ���ى ا���.��

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �  ����� ا�.�دات -ا����' ا�����?  ٦٦، ٦٥ا�/3

  ١٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١٤ا� - ) �RS��0 ���١٤' ا������ت ا�*اردة(  
 

٣٧١٥١١ت        :      ا����� �+�;�7 ������� ر�� 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�� 
 

    ٠٣٧١٥١٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 UFه� ��O� L�2 ا����� ��O�  و@��ت��N�+ة د��� ا��و��� �$����� واJ5��-  دى�V- 
  ���ى ا���.��

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �  ����� ا�.�دات -ا����' ا�����?  ٦٦، ٦٥ا�/3

  ١٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١٤ا� - ) �RS��0 ���١٤' ا������ت ا�*اردة(  
 

٣٧١٥١٢ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 ������� ر�� 



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�� 
 

    ٠٢٧٤١٦٧  

��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���
  

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

  ١٦  : ���ــــــا�� �تـــ()
  

 �RS١٦ا� -  ?V ا��*اد و^�� واردة r%ه L� ��*ا�*رق وا�*رق ا��/*ى وا������ت ا����
 x�$اد ا�*� ��I�M�/ا� ��Vا�^*K*Sا��*ر ا� s�Nا� ��$�K *اد�ت ا��ى ا��23*��ت �RV

L�*$ا��ه�ن او ا�� ?Fا�V L�@��S*اد ا��و ��� ��او �\���ت  ��I�M�/ا� ?V �$� ا��.�
ا++ت ا��2K�N وا�$*ازم ا����2�N (��ا ا+��ث ) �*اد ا��*��1 وا���ر�{ (��ا ا+�} ة) 
�*اد ا��\$�# ا���N��I�2 (^�� ا�*اردة �RV ?Vت ا��ى ) ��وف ا����23 ا�N$��5}�ت 

 �RS��0 وا�*اردة ( ت��Iا��ا)دون ^��ه� ١٦  
 

������ذجا-,+ا��ت        :       ��8 ا�7��� 56 ��ص ��W ا-� ���Sان ا��'



 ���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�� 
 

    ٠٢٩٢٨٢٣  

��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�٢٥٠٩{ ، @�*�*رك 0 ٢٠٠٠
 ��N���+ا  

  ١٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا��*اد و ^�� واردة  - ١٦ا� r%ه L� ��*ا�*رق و ا�*رق ا��/*ى و ا������ت ا����
 ��I�M�/ا� ، ��Vا�^*K*Sا��*ر ا� ، s�Nا� ��$�K *اد�ت أ��ى ،ا��23*��ت ، �RV ?V ،

 ?Fا�V ، L�@��S*اد ا��، و  ��� ��أو �\���ت  ��I�M�/ا� ?V �$��*اد ا�$�x ا��.�
ا��ه�ن أو ا��$*�L ، ا�+ت ا��2K�N و ا�$*ازم ا����2�N ( ��ا ا���ث ) ، �*اد ا��*��1 و 

ا���ر�{ ( ��ا ا��} ة ) ، �*اد ا��\$�# ا���N��I�2 ( ^�� ا�*اردة �RV ?Vت أ��ى ) ، 
��� ، ا�N$��5}�ت ( ا��ا��Iت ) ؛ @*ع ا�0�3�ت '؛ ا�N$��5}�ت؛ ��وف ا�23

ا��23*��ت وا���5ات وا��2��Nت وا��O# وا����ت وا����ت وا��2��Nت 
$x ا������V؛ ا+���Gن �H�30ت، �H�30ت ا�.sO ا��[، �$? ا�`� �K �{$وا��23*��ت آ

 #Kوا�}*ا ،��N$I�وا� ��N$.ت ا�+��K+ا ،�G رة ا�����K وا��} ة ��*�Oا��
 �RS��0 ا����/$�؛ ا����ت ا�*اردة ���Hو@�� ا����N�|دون ^��ه� ١٦ا  

 

ا����� �+�;�7  - ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ������ذج  -ا-,+ا��ت        :      
و�O+ه� �٨٠٩٤٧? 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�� 
 

    ٠٣١٥٤٨٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٤/٠٣/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 (�$� ��O� ا��� UK��-  دي�V - ��.ى ا������  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

ش �I�? ا� ?$�2���Sع �L ش ا�x��3 ا� ¥32��H #$� D$�*��0 ا�/$�* ��0�a$ زآ? 
  � ��O���O ادر�{ 

  ١٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١٦ا� -  �RS��0 s����*I xk+ �N0دون ^��ه� ١٦  
 

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�$# أو أي � + ��*ز ا����) �' ه%ا ا� - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٤٣٩٢٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/١٢/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  a@ا }��*�*�N�K زون��ا -  ��N���.�ه�1 ا�آ1 �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٤١٠  (K��I }رآ�����K : L�5��Kان ، ا ?Vى ا��K-   L3�Fا�*+��ت  -  ٩٨١٠٩وا
��N���+ة ا�Oا���  

  ١٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١٦ا� -   ��Hت ا�}�ا�� ا�*ر�H�30-   ��*23دات ا�}�ا�� ا���{F-  �/2.� اء�F ت�H�30
 ��.�M��\� ة ��� D.�� 'V5*رات ا��23*�� ا� -ا����-  �RS��0 ١٦ا�*رق وا�*اردة  

 

 �������و�O+ه�  ٧٥١١٣٦ا-,+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�� 
 

    ٠٣٦٤٨٨٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠١/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� ذات �. ���*R��Oودة  D.I�K  - ��0ن ����� ��وب K ?0? واى  ال K? دى 
  و2M ��G�H/� �/*ا@�L ا��Iا���

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ١٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١٦ا� - �RS��0 ��*23� 5*رات��23*��ت و�ت (دور��ت) ودور��ت و���ن دو ١٦
  ^��ه�

 

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

    ٠٣٦٧٧٣٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٩/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا��و�� , �3H ٢٢٥٥٠ص . ب 

  ١٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا��*اد و ^�� واردة  - ١٦ا� r%ه L� ��*ا�*رق و ا�*رق ا��/*ي و ا������ت ا����
�Vا�^*K*Sا��*ر ا�, s�Nا� ��$�K *اد�ت ا��ي ا��23*��ت , �RV ]V , ��I�M�/ا� , �

�*اد ا�$�x ا��.��$� V[ ا�/���I�M و �\���ت �� ��� , و �*اد ا��V , L�@��Sش ا��ه�ن 
او ا��$*�L , ا++ت ا��2K�N و ا�$*ازم ا����2�N (��ا ا���ث ) ,�*اد ا��*��1 و ا���ر�{ 

 (��ا ا+�} ة ) �*اد ا��\$�# ا���N��I�2 ( ^�� ا�*اردة �RV ]Vت ا��ي ) ,��وف
 �RS��0 �5}�ت و ���' ا������ت ا�*اردة�$Nدون ^��ه� ١٦ا����23 , 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�� 
 

    ٠٣٧٠٥٦٧  

��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
  

  ١٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS�5��0آ�  - ١٦ا� �k�`ا+وراق وا��23*��ت ا�-  �RS��0 ا���5ات ا��ور�� ا�*اردة
 UH١٦ر  

 

ا����� �+�;�7 �?  -��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة   ا-,+ا��ت        :    
٣٦٨٥٤١ا����� 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�� 
 

    ٠٣٧٠٥٧٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ١٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS�5��0آ�  - ١٦ا� �k�`ا+وراق وا��23*��ت ا�-  �RS��0 ١٦ا���5ات ا��ور��  
 

ا����� �+�;�7   -- ا�9'ان ا��'�12 ������ذج   ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3
 �������٣٦٨٥٤١



 ���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�� 
 

    ٠٣٧٠٥٧٥  

��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
  

  ١٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS�5��0آ�  - ١٦ا� �k�`ا+وراق وا��23*��ت ا�-  �RS��0 دون ١٦ا���5ات ا��ور��
  ^��ه�

 

ا����� �+�;�7  - �1 ������ذج ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'2 -ا-,+ا��ت        :      
�٣٦٨٥٤١? 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�� 
 

    ٠٣٧٠٨٨٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٤/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :ان'ــــــــــــــــــا���
  

٤١٠  L3�Fوا ، (K��I ، ان *��Vى ا��K٩٨١٠٩  - ��N���+ة ا�Oا�*+��ت ا���  

  ١٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS- ١٦ا�  ��ت ا�/���I ة وا��ة اآ��س��ل ���I�� (ا����د� �Gا*�$� ��Hا����د�) ا�*ر
ورق د �K�V���V? ا�/}*ة ا�*ر��H ا�*رق ا����F# ا�*ر��H ورق ا��.- ورق ا����23 

 ��Hا����د�) ا�*ر ��I�M�/اوراق ا� s@ا��� L� ب*/nت ا�*رق ا��`�3 وا���z���
 ��Hا�*ر �Gورق ا��5' ورق ا��\$�# ��0~�ت ا��*ا Dورق ا��*ا�� ��Hا����د�) ا�*ر

��Sرش ور��H و��N��I�0 �$�*ا�G اآ��س ا�/���� ا+آ��س ا�*ر��H وا���N��I�2 ورق 
Hم ا�*ر�? وا�N��I�2? اآ��س ا�2/��� ا���Nس ا�.$' اآ��س L� `K ا�3�م ا��\$�# �3$

 �RS��0 ام ا��� �? وا�*اردة�`�I�� اآ��س ا�}�ا�� ا+آ��س s5اآ��س اوراق ا���5 وا�
  دون ^��ه� ١٦

 



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�� 
 

    ٠٣٧١٥٢١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ١٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١٦ا� -  L� ��*ا��*اد ا��23*��ت و ا�*رق و ا�*رق ا��/*ى و ا������ت ا���� r%ه
 ��Vا�^*K*Sا��*ر ا� s�Nا� ��$�K *اد�ت ا��ى ا��23*��ت �RV ?V و ^�� واردة
 L�@�S*اد ا��و  ��� ��او �\���ت  ��I�M�/ا� ?V �$�ا�/���I�M �*اد ا�$�x ا��.�

�VاF? ا��ه�ن او ا��$*�L ا++ت ا��2K�N و ا�$*ازم ا����2�N ( ��ا ا+��ث) �*اد ا��*��� و 
�ا ا+�} ة ) �*اد ا��\$�# ا���N��I�2 ( ^�� ا�*اردة �RV ?Vت ا��ى ) ا���ر�{ ( �

��وف ا����23 ا�N$��5}�ت ( ا��ا��Iت ) Ok*ن �L ا�*رق و ���' ا������ت ا�*اردة 
 �RS��0دون ^��ه� ١٦  

 

��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����� 

 
  

  : �م ���� ��� ر�� �
 

    ٠٣٧١٧٠٨  

��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�  

  ١٦  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١٦ا� -   UH1 رRS��0 r���١٦' ا������ت ا�*ارد  
 



 ���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�� 
 

    ٠٣٧١٧٣٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ١٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١٧ا� -  UHر �RS��0 ���١٧' ا������ت ا�*اردة  
 

��3 �6ى و (3 ا�'�H  ?2�زل �> ا�;��ن ا���رى و�> ا�1+ف ا�b ا-,+ا��ت        :      ا�
ا���دى 



 ���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�� 
 

    ٠٣٧١٧٧٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ١٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١٧ا� -  UHر �RS��0 ���١٧' ا������ت 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�� 
 

    ٠٢٧٤١٦٨  

��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���
  

 UHر 'H*�ر ا���آ ى  ٣/ ٦٥*Oاآ�*�0  -ج ا�� L� ا�.�دس �����ا��� ة - �zV�O�  

  ١٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS١٨ا� -  r%ه L� ��*ا��$*د ا���0*^� وا������ت ا���� ��$/Kا��$*د ا���0*^� و
 sG�/Oوا� xا@�ت ا�`�م او ا���0*^� ا����د�*�Oت ا��ى �$*د ا��RS0 ا��*اد ^�� ا�*اردة
 �RS��0 ا@�ت وا�.�وج ا�*اردة*�Oا� U/Mا�.��ط وا ?�ا�.���S ا��z�ت وا�I��5? وا�

UHدون ^��ه� ١٨ ر  
 

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�� 
 

    ٠٣٦٥٣٢٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ����5 و �Fآ�ة ش م م �NF ��دل ��2 ا��ازق ا��و� -ار��دا ر���) آ*@.D2 �$���رة ا�
  ذات �. ���*R��Oوة

  :'انــــــــــــــــــا���
  

3�  ٢٢٠٨٧ا�.�����  ٧٦٩٤ص.ب Hا��ور  ٧١, *�V 0[ , �0ج ذا�,�Fرع ا�`$�� ا�
١٢ - D�*Nا�  

  ١٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا��*اد ^�� ا�*ا - ١٨ا� r%ه L� ��*ا��$*د ا������ت ا���� ��$/K ا��$*د و ]V ردة
�RVت ا��ي , �$*د ا��O*ا@�ت ا�`�م ا���0*^� ,ا����د�x و �/�sG ا�.�S , ا��z�ت و 

ا�I��5[ و ا��[ , ا�.��ط و اU/M ا��O*ا@�ت و ا�.�وج و ���' ا������ت ا�*اردة 
 UHر �RS��0دون ^��ه� ١٨  

  
 

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



 ���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
 

    ٠٣٦٩٠٦٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� ذات �. ���*R��Oودة D.IJK و�F-  �/2M ��G�Hآ� @.�� �$��3ان ال K[ دي 
  �/*ا@�L ا���$�N ا����0 ا�.*د�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 r��, ا��O3/� ا���رع ا�/�س ,�F- د��*  ا���$�N ا����0 ا�.

  ١٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS��0  - ١٨ا� �ا+��� V ��0? ذ�a ا��� ا�.�F �Sا�G ا+��� ا+� �� ا��$��� ا+��
V? ذ�a ا+��� ا�.�S ا��$*د وK/$�� ا��$*د �%وع و�/�sG ا�.�S و�$K�/O}� اآ��س 

�0{ �$? ا�z}�ا�sG�/O ا���رsG�/� ��I ��.�$ ��ت ا� ��� اآ��س ا�����) اآ��س ا��
 �S.$? �*ازات ا��ت ��? ا��5? ���zا�� ¢V�O� ا��2ل sG�/� sG�/� ��~ر��

 UHر �RS��0 �$ا�� L� ا��$� أو ا��/$�ة L� ��*١٨ا����  
 

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����� 

 
  

  : ��� ر��  ��م ����
 

    ٠٣٦٩٦٢٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٧/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ��Oودة   -0$* 0*آ{ K*ي �Vآ�*ري ����� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

��ا@�S) روود ، K�F U�.K.*ى ا�.D  ٩٨ا�.D او����I L�F  ١٢/ F،  ١٢٠٣رووم 
  ه*@� آ*@� -آ*�*ون 

  ١٨  : ���ــــــ���ت اـــ()
  

 �RSل  - ١٨ا��SMت ا�����-  sG�/Oل  -ا��SMازم ا�*� (�O� sG�/�-  �{zا� sG�/�
ا+^�O� ��3��ت  -�/�sG ا��SM�� �{zل ا��~' او ا��SMل ا��\�ر  -��O) ا��SMل 

����ت ا��SMل ا��[ K$2{  -أآ��س ا��SO~�ت  -ا^��3 ���0ت ا��.*ق  -ا��SMل 
ا�sG�/O ذات ا+ر�O� �30)  -ا���O+ت ��O) ا��SMل او ا��SMل ا��~'  -U �$? ا��.
 - �/�sG ا��O)  -ار�30 ا��SM�� ����Oل  -ا+آ��س  -�/�sG ��) ا��SMل  -ا��SMل 

 �S.ا� sG�/�-  ت�zل �$? اآ��ف  -ا+ر�30 وا���30ت  -ا���SMا� (�O� ات �{�K
 L�\��2ا� - F ?$� ر�Mذات ا (�� rل ادا�SMا� (�O� �{zا� sG�/� (N  

 



 ���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�� 
 

    ٠٣٨١٥٣٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٨/١١/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  #�*I ?�20 D��I�� 1��M*1  -ا��5آ� ا�����.�ه�1 �آ� �F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�r  -����� @��  - ��1 �0*ار �0 ��1 وM -ا���اد ر�.�{ 

  ١٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1   - ١٩ا�RS��0 ا�*ارد D��I+دون ^��ه� ١٩ا  
 

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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 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�� 
 

    ٠٣٥٢٩٠٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٢/٠٦/٢٠١٧  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه��  -ا��5آ� ا������ ا+�2I@�� ������ و��Kرة ا���اsK وا���Sو�Fت 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �$Oت ا+�������  -ش ا������Jم ا����ا�`����  -ا �M��/ا�/$�*��0 -ا�  

  ٢٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٠ا� -  �RS��0 ا�*اردة sKدون ^��ه� ٢٠ا���ا  
 



����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�� 
 

    ٠٣٦٥١٩٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٧/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ�  ��k*K  -�*��2�0ن زآ��� ���O ا���2 و�F-  1�N��Fآ� ��� �$����� وا������ 
�3�.0  

  :'انــــــــــــــــــ��ا�
  

  ا�/�ه�ة  -����� @�� اول   -ا���3/� ا+و�?  -ش @�� ا���  زآ?   ١١

  ٢٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٠ا� -  UHر �RS��0 ٢٠ا+��ث ا�`25? ا�*ارد   
 

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

 
 

  ا����� 

 
  

  :  ��م ���� ��� ر��
 

    ٠٣٦٩٠٦٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� ذات �. ���*R��Oودة D.IJK و�F-  �/2M ��G�Hآ� @.�� �$��3ان ال K[ دي 
  �/*ا@�L ا���$�N ا����0 ا�.*د�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 r��, ا��O3/� ا���رع ا�/�س ,�F- 0�  �� ا�.*د��ا���$�N ا�

  ٢٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSو��ت  - ٢٠ا��� (?ام ا�23�`�I+0`�ف ا) -S�$� �$0�/ا� �G�I*ا� aذ� ?V ��0 �G�I*ا�
 L� `K) ��@�� D.�� و��ت�� a��I�2ا� L� #�$\K و��ت�� (G�.د ا�*H*$� ��@�� D.��

- I�2$ا��5' ا��� أو ا� s5`ا� L� ���Sا+���ل ا� ((/@ L� }ت ا��/) و������ a��
 �G�I*$� .�� ا��أس�ا^��3  a.�� ا��أس ��0 ى ذ��.�@� ا��أس (ا+��ث) �ن �ا��
�@�� ��kد�x ا+��ن ��. D�L ا���ن ����ت ا+��� أو � D.�� ��K�S� (I�I

 ��N��I�0 اد*� L� ��*��� �ا+��� ��. D�L ا���ن أو ا�*رق ا��� أو ا��
I�M�/0`�ف ا�) UHر �RS��0 (��٢٠  

 

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 ءأو أي � + ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$#  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٢٤٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣٠/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

? رزق �� ���I *@�*س�اد -ا�Vا  

  :ان'ــــــــــــــــــا���
  

�Fرع ا���ا^? ا����Sع ��F Lرع ��F# 0.*ه�ج s�2����I a$�0 ��د ��د ��2  ٢٠
  I*ه�ج -ا���ك ��ن I*ه�ج 

  ٢٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٠ا� -  �RS��0 ���٢٠' ا������ت ا�*اردة  
 

ا-,+ا��ت        :      ا���زل �> �3�7S 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�� 
 

    ٠٣٧٠٨٥٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٤/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� �����F- 1آ� @��) ����L ��و3��0/� ��ة  ش.م.م  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 ���  ا+��NIر�� -ا���3/� ا��Oة ا�

  ٢٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٠ا� -  UH1 رRS��0 ���٢٠' ا������ت 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�� 
 

    ٠٣٧٠٨٨٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٤/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٤١٠ K ان *��Vى ا�� ’ (K��I ’ L3�F٩٨١٠٩وا  - ��N���+ة ا�Oا�*+��ت ا���  

  ٢٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت  - ٢٠ا��F�Sن ا��ا+��ث ا�*�G�I �/��0 ا��2ب ا��/��0 ^�� ا����*� 1�L ا��
 1S�S`ا� �G��.ا� (�G��I) 1OFا+و �G��.�2ن ا�yH 2[ ا��`�ات�Nا���ا�� ا+��ث ا��

  ٢٠@? ا�.���G ا�`a�0�25$� 1S�S ا��V*ف ا�*اردة �RS��0 رUH 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�� 
 

    ٠٣٧١٧٤٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ٢٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٠ا� -  UHر �RS��0 ���٢٠' ا������ت 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�� 
 

    ٠٣٣٦٥٦١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٦/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� -ا+�N�� ��@�2I*�*��� ا�a��I�2 وا+�} ة (ش م م) 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �/Fى  - ٣*$� ?@�nا+رد@��  -ا��ور ا�-  ���I ن   -  ١ا�������y�ر L� �F������ ا�
��H�5ا�  

  ٢١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢١ا� -  �RS��0 دون ^��ه� ���٢١' ا������ت ا�*اردة  
 

ا���زل �> "'�+ ��3 �6ة -ا-,+ا��ت        :      



���� 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�� 
 

    ٠٣٦٤٦٤٦  

��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

  ٢١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢١ا� -  UHر �RSت ا������و���'  sا�*O$� ش�Vو �H�Oش ا��Vو � ٢١ا��5ط �5$
  دون ^��ه�

 

آ� ��3 �6ى و(3 ا�'2? ا���دى   KRف آ�V  ار  ا-,+ا��ت        :      ا���زل �> ا�1+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 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٧٧٥٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٠/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ?I . س . ال . ال*����-  L�@2/� �/*اM ��G�Hو D.IJK ودة�O� ���*R.� آ� ذات�F
  ���Oة ا+�����Nا�*+��ت ا� -و+�� د��و�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

٤٧٥  D�*I ، رود (����Kر���2ج أي ال ١١٠٠ان. �*NI ،٦٠١٧٣  

  ٢١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSو�� ��ار�� ��^%�� و ا���5و�0ت ، دوارق ، ا+آ*اب ، اآ*اب  - ٢١ا� ��و��ت �
�ت L� `K ا�3�م ، او ز����ت ��O$� ¢Sارة ، ا�/*ار�� ، أو��� ا�3�م ، او ��و�

 ��^) ��*�O� �2دات�ا�.���� ، أو  (Gر^� ، او اوا@[ ~- ا�.*ا�V ���2ا�� rا����
 �RS��0 ��Hأو أآ��س ^�اء ^�� ور ، ( ��G�0�{دون ^��ه� ٢١آ  

 



 ���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�� 
 

    ٠٣٦٩٦٦٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٨/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ � ����إ"
  

  �Fآ� ا�����N -إ��*ر �0ودآ�{ آ* 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�*+��ت ا����Oة ا+�����N ٩٤٥٠٢ا+���ا آ���S*ر@��  -@*رث �*وب رود  ٢١٠٠

  ٢١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1  - ٢١ا��M�3وا�/3' ا�� ��@�3}� و1k�`0 ا�/�2yن ا��Hو ��M�3� �I���
�a0�5 وا��/��0 وا^��3 ا�\.) ا�} ة �UO ا�����I ا������K ?�� ��M�3 و3H' وا�

 rا��5*ا L� '��$K ?Fا�V (3*لI) وا+ر~��ت د+ء %Vا*�$� ?Fا�V ا������ ]��
 �RS��0 ?Fا�S1 وا��M�3ا�� �Iا���� (�O� s$و� sG�/٢١و�  

 

��٦٢٣٣٦١ ا-,+ا��ت        :      ���� ���م ا"�Uام ����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�� 
 

    ٠٣٧٠٨٥٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٤/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� �����F- 1آ� @��) ����L ��وب ��3/� ��ة  ش.م.م  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 ���  ا+��NIر�� -ا���3/� ا��Oة ا�

  ٢١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢١ا� -  UH1 رRS��0 ���٢١' ا������ت 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�� 
 

    ٠٣٧٠٨٨٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٤/٠٥/٢٠١٨  

  :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

  ٢١  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا�` ف  - ٢١ا� L� ��*م ا�����ا��O*ن )ا�2Mق( ا+�2Mق ا�*ر��H اوا@? ا�3
��ل ��ة وا��ة ���V? ا�/}*ة ^���I�� ة�G�2ق ا���M) اL�$I(ا�2*ر  ?V��� ��G�0�{Nا�

 ��Hا +آ*اب ا�*ر ��G�0�{Nت ا�/}*ة ^�� ا��@�k L� اء �Jآ ��Hا�/}*ة ^�� ا�*ر
��ل ��ة وا��ة ���د�) ا��.� ���دة ا+^�اض �I�� ا+آ*اب ��N��I�2ا+آ*اب ا�

 #�z�K ن ��*ط��I+ا ?Fا�V ت��ن ����I+ا ?Fا�V '~ل وا���SM+' ا�}� �ا�`�I+
?Fن را��I+ا  xد���k �H�O*اس ا��ا (�O� م��Oت ا����� �H�Oاوا@? ا� �H�Oا�

��H�� ا��O*ا@�ت ا+���S اآ��س ����د���H x�� ا��O*ا@�ت ا+��� �Vا ?F��yO�.ات 
ا�����) ����ت �Vا ?F��yO�.ات ا�����) اوا@? وادوات ا�23- و���O���0 ا�/�ور 

 UHر �RS��0 ن ^��ه� دو ٢١وا��/��? ا�/*ار�� وا�*اردة  
 



 ���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�� 
 

    ٠٣٦٣٥٨٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٠/٠١/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� �����  -�Fآ� �* �*��.�LO5$� }N وا����رة 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 ٦����O�-   1*ر ا���آ ى ا� -  ٢و��ة   -ا��ور ا���n_  - �0٢ج  -���' ��I ?��Iر 
  ا��� ة  -اآ�*�0  

  ٣٥ - ٢٣  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٣ا� -  UHر �RS��0 ٢٣ا�\ ل وا��.�� وا�`�*ط ا�*ارد   
 

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�� 
 

    ٠٣٦٧٧٣١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٩/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ]I*N@ر ���I (Gد  -وا�V - دو�� ���2ن L�@2/� �/*اM ��G�Hو D.I�K ��.��2@? ا����  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  راس ��0وت ,�Fرع K/[ ا���L ا��$� , ����0 ا���Hق , ا�x0�3 ا+ر~[ , ��0وت ���2ن

  ٢٤  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا�}� -ا���.*��ت  - ٢٤ا�*@J0 �5�H+ت  -�0ادي  -ا�Fو�S� �5�Hاش  -أ�S$� ��3^أ
 -���F#  -��0~�ت (�50آ��  -�J0 #O@*ا�}�  -��ا��ت �0@*ا�}�  -و ا��*اJ0 �G@*ا�}� 

  دون ^��ه� �F٢٤اF# )ا��RS  - �0ا@� ���م 
 

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

 
 

  � ا����

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٢٧٤١٦٩  

��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���
  

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

  ٢٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٥ا� -  �RS��0 ٢٥ا���0{ و��2س ا�/�م وا^��3 ا��أس و���' ا������ت ا�*اردة 
  دون ^��ه�

 

V������ V12'ا-�'ان ا�� W�� ص�56 � ���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 ���� �
 

    ٠٣٣٤٥١٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٧/٠٤/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

� و�Fآ����V -  1G.�� �$��0{ ا����~��  I ��O� آ��F-  L��yK آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة  -ا�L�K�.2  -ا���3/� ا�������  - I*ر ا��*ن  -�Fرع �Fق  ٣

  ٢٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٥ا� -  UH1 رRSت ا������و���'  �{1 ا@*ا�V�N0 1�~ا���� }٢٥ا���0   
 

�ر  - ٢٠٣٨٥٧ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 �? ا����� ر�� " +�اوف  -ا���زل �>  "'
آ� ��3 �6ى  SUPER STAR OF THE WORLDذا ور��  



 ���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
 

    ٠٣٣٥٦٩٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٣/٠٥/٢٠١٦  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ��Oودة  -�����  -�*ا@�  دو@� ����Iن ا@D���.S آ* 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 �V�^٣١٠  �@�$�0 ٢ز���2ن  UH٤٨ر  *���V5? اK�����F -  Dان رود ، ��*ان د�.��آ*��
  ا���L -�*ا@� و  

  ٢٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS0{  - ٢٥ا���ت  - ا�%��  -�2H-  0{)  -�*ارب��زات (�SH-  (ت��V*آ) �OFاو
1 �$�*م �RS��0  - ا^��3 ا��أس ����O�Iم  -ا� �� �H٢٥ا  

 



��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�� 
 

    ٠٣٦٥٥٩٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٣/٠٢/٢٠١٨  

  :ا�%��$ � ����إ"
  

 rآ��Fو Uت ��2ا���� � ��O� آ��F-   U�K ون�K - L��yK آ��F  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 UHر �/Fر ( ٤�/��0 L�@ق ا��2روم وا+ر~? وا��� ا*V * ���0٢ور ا+ول�رات را���  (
  ا�/�ه�ة -����� @��  -x��M ا����  -

  ٢٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٥ا� -   UHر �RS��0 ا���0{ وا�2.� ا�/�م وا^��3 ا��أس و���' ا������ت ا�*اردة
٢٥  

 



 ���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�� 
 

    ٠٣٦٨٢٦٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٨/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� �����  -ا+NK (~�V{ ������ ا���0{ ا���ه ة 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/$�*��0 -ا�2*ر  - ا�O[ ا��n��F-  Lرع 0�ل L0 ر�0ح  ٢٠

  ٢٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٥ا� -  UHر �RS��0 ���٢٥' 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���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�
 

    ٠٣٦٩٠٧٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� ذات �. ���*R��Oودة D.IJK و�F-   �/2M ��G�Hآ� @.�� �$��3ان ال K[ دي 
  �/*ا@�L ا���$�N ا����0 ا�.*د�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 r�� , ا��O3/� ا���رع ا�/�س , �F- ا �N$د��ا���*���0 ا�.�  

  ٢٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٥ا� -  �{�V ��0 ارب*� �$�*M و ��2س ا�/�م و ا^��3 ا��اس و �*ارب }ا���0
 UHر �RS��0 ��$�� }0�� رات و�z@ �� م ا���O�Iارواب ا �S.�٢٥*ارب 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�� 
 

    ٠٣٦٩٦٨٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٨/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ش ��k*K �3�.0 -ه�5م ��NV ��Oة ا��\�0?  -ا��\�0? �$����1 وا����رة 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ش K*آ) �.� ا�.*�{ ا����Szت ا������1 ١٤

  ٢٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٥ا� -  �RS��0 دون ^��ه� ٢٥ا+�%�1 أ�*اردة  
 

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 ءي � + ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أ - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٦٨٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٩/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ��H ا���)  -��ردن ��I?  -ش ��15G ا����*ر�1  ٢٠

  ٢٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٥ا� -  �RSت ا������٢٥ا���0{ و��2س ا�/�م وا^��3 ا��اس 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 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٨٥٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٤/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� �����F - 1آ� @��) ����L ��وب 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 ���  ا+��NIر�� -ا���3/� ا��Oة ا�

  ٢٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1  - ٢٥ا�RS��0 ���٢٥' ا������ت ا�*اردة  
 

آ� ��3 �6ى   C M:      ا���زل �> ا�1+وف  "3 ام      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�� 
 

    ٠٣٧١٧١٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٣١/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ٢٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٥ا� -   UH1 رRS��0 r���٢٥' ا������ت ا�*ارد  
 

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

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��� ر�� ��م ���� 
 

    ٠٣٧١٨٧٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٣/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ش �.�ه�� -ا����0 �$�����ت ا��.���� (اa�K) ش م م 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة - ا+�# �.LN - وx�V ��2س  ٣٨

  ٢٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٥ا� - RSت ا������ �Vدون ^��ه��٢٥ آ�  
 

١٩٣٢٣٢ا-,+ا��ت        :      ا����� �+�;�7 �? ا����� 



 ���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�� 
 

    ٠٣٧١٨٧٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٣/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� �.�ه�� ����� - ا����0 �$�����ت ا��.���� (اa�K) ش م م   

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة - ا+�# �.LN - وx�V ��2س  ٣٨

  ٢٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٥ا� -  �RSت ا������ �V٢٥آ�  
 

 �������١٩٣٢٣٢ا-,+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�� 
 

    ٠٣٧٢٠٤٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٥/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 a@�0�ر إ �Kو+�� د��و�� - آ� L�@2/� �/*اM ��G�Hو �S��  �Fآ� �

  :'انــــــــــــــــــا���
  

١٠٠ ��N���ة ا��O، �0*ر�� ا���*ي ، ا�*+��ت ا���  �رع اد�F ق�F ل��F  

  ٢٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٥ا� - Iوا�\�� ا�� ���Iا���0{ ا�� ?K ت ا^��3 ا��أس�2H ?وا����~�� وه ���
��Fت ��Iات ��0{ ~� ا���3 0%�� وا��ة ا+� �� ا���Hت ا+و�OF ا�.�او�) 

ا�/���ة �Iاو�) ر��~�� 0$*زات ����0ت ا�����I Uات وا�SH ��Hزات ا�%�� 
 �RS��0 دون ^��ه� ٢٥ا�*اردة  

 

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



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�� 
 

    ٠٣٧٢٦٥٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٤/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Vد ���ى ا���.�� - ��2 ا�*ه�ب ��S3[ آ��ل ��2 ا�/�در 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا�/�ه�ة -ا� ���a  - ١١٢١١ص ب  -ش ا��آ�*ر ��O*د � �[  ١٣

  ٢٥  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSن دا�$��  - ٢٥ا����H 0{ ��ه ة �$���ل��0{ �$���~� ا��2@�� ��0{ �$���ل ��
 �RS��0 و���' ا������ت ا�*اردة Uن @�# آ���H �~���$� ن���H دون  �٢٥$���ل

  ^��ه�
 

�3 �6ةا���زل �> ا�1+وف آ� � -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 ءا ا��$# أو أي � + ��*ز ا����) �' ه% - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٩١٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٤/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

   ]I�2ى ا��Fا��� �N0 Lدى  -ا�����1 �$�����ت ا����~�1 ����2}� ���د ا����V - 
  ���ى ا���.�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+����I$�� -��آ  ا+����I$�1  -و�? ا���1/3 ا������1 ا+

  ٢٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٧ا� -  UHر �RS��0 ٢٧ا����$1 ا������1 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�� 
 

    ٠٣٧٠٩١٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٤/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 -�Vد  -1 ����2}� ���د ا����N0 L ا����Fى ا�I�2[ ا�����1 �$�����ت ا����~� 
  ���ى ا���.�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+����I$�� -��آ  ا+����I$�1    -ا���1/3 ا������1 ا+و�? 

  ٢٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٧ا� -  UHر �RS��0 ٢٧ا����$1 ا������1 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����� 

 
  

  : ���� ��� ر�� ��م 
 

    ٠٣٧٠٩١٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٤/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ]I�2ى ا��Fا��� �N0 Lد  -ا�����1 �$�����ت ا����~�1  ����2}� ���د ا����V- 
  ���ى ا���.�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ����I$��ا+ -��آ  ا+����I$�1    -ا���1/3 ا������1 ا+و�? 

  ٢٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٧ا� -  UHر �RS��0 ٢٧ا����$1 ا������1 ا�*اردة  
 



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

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

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧٠٩١٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٤/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ]I�2ى ا��Fا��� �N0 Lد  -���~�1 ا�����1 �$�����ت ا� -���د ا����V -  ي���
  ا���.�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+����I$�� -��آ  ا+����I$�1  -ا���1/3 ا������1 ا+و�? 

  ٢٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا����$1 ا������1 - ٢٧ا�  
 



 ���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�� 
 

    ٠٣٧٠٩١٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٥/٠٥/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ]I�2ى ا��Fا��� �N0 Lدى  -ا�����1 �$�����ت ا����~�1 ����2}� ���د ا����V - 
  ���ى ا���.�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  ا+����I$��  -��آ  ا+����I$�1   -ا���1/3 ا������1 ا+و�? 

  ٢٧  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSا����$ - ٢٧ا� UHر �RS��0 1٢٧ ا������1 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 أو ا��.- أو ��1 ���0/) ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٩٠٧١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

�Fآ� ذات �. ���*R��Oودة D.IJK و�F-   �/2M ��G�Hآ� @.�� �$��3ان ال K[ دي 
  �/*ا@�L ا���$�N ا����0 ا�.*د�� 

  :'انــــــــــــــــــ�ا��
  

 r�� , ا��O3/� ا���رع ا�/�س , �F- د��*  ا���$�N ا����0 ا�.

  ٢٨  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت  - ٢٨ا��RSا� ?V اد ا����2ز وا����~�� ^�� ا���ر��*� sا+��ب وادوات ا�$
ا��G�3ات ا+��ى ا��ب ا+�SMل ا��ب ���� او �`�$�� ا���? اآ..*ارات ا���? 

 ��Hب ور�0� �G�Mات ��2 @��ذج ��G�3$ات ا� L� UNOب ا���ا����NO ���0اد�* ا�
 UHر �RS��0 *���V و@�� او��Nب ا��  ٢٨ا+�\�ز ا��ب ا��3و�� 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 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٢٧٦٧٢٢  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٨/٠٧/٢٠١٢  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 Lه��F ]��  ���ى ا���.�� -�Vدى  - 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  

  ٢٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSو  - ٢٩ا� ��*SOوات ا���y`و ا� UO$ت ا��k�و� Lك و ا��وا���I+م وا*O$ا�
ا���1SS و ا��3}*ة و ا�}�م ا���$[ و ا����0ت و ا�S*اآ� ا���N.��0 ��*23 و ا���2 و 

 �RV (ة ��آ�  دون ^��ه� ٢٩ا�L2$ و�����ت ا+��2ن و ا� �*ت و ا��ه*ن ا��
 

��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����) �' ه%ا ا��$# أو أي � + ��*ز ا - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٠٨٠٣٨  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠١/١٠/٢٠١٤  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  ش �.�ه�� ����� -ا��و آ*رب ����n�Iر ا� را�? 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  0١٢٠٨$*ك  3H٩'  -��� ا��n@�� ا���3/� ا���� -ا+���اد ا����5?  - ����� ا�2*ر 

  ٢٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٩ا� -  �RSت ا������دون ^��ه� ���٢٩'   
 

-----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�� 
 

    ٠٣٢٣٤٣٥  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢١/٠٩/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

*د �Vدى`$�) ا.� Uد  - �0اه�*V ?Fد  -ار�V- ��.ى ا������  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

�3H2*ر -ا���3/� ا������� ا+و�?  - 0١٣٠١٨$*ك  - ١١٢١٠  ����� ا�

  ٢٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٩ا� -  �RSت ا������دون ^��ه� ���٢٩'   
 

--- ا-,+ا��ت        :      



 ���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�� 
 

    ٠٣٢٤٣٣١  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١٢/١٠/٢٠١٥  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ٢٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٩ا� -  �SS��ة و����و ��*SO� اوات�yاآ1 و�*Vو Lك ودوا���Iم وأ*O�
و�23*�� ، ه�م و����0ت وV*اآ� ��N.��0 ��*23 ، ��0 و�$�s و�����ت أ��2ن ، 

) �RS��0 آ) و���' ا@*اع ا������ت ا�*اردة�� �O��k ٢٩ز�*ت وده*ن(  
 

��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 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�� 
 

    ٠٣٤٣٦٨١  

��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

  ٢٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٩ا� - ) �RSت ا���������٢٩' (  
 

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

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٦٤٢٨٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٣/٠١/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ٢٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٩ا� -  UHر �RS��0 ���٢٩' ا������ت ا�*اردة  
 

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

    ٠٣٦٧١٠٩  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ٢٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت ا���2ن  - ٢٩ا������ -  ��*SOوات ا���y`اآ1 و ا�*Sا�-  ��*SO� ��%^أ- 
�م  - ا��.$[ �0@*ا�1 M Dز��*ن  -ز� Dم  -ز�*O$.�`���ت ا��م و *O$ك  - ا���Iا
 �2$  دون ^��ه� �RS�٢٩ دوا� L�SO*�� و ���' �����ت ا - ����� و �

 

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�� 
 

    ٠٣٦٨٣٦٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٩/٠٣/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

���ى  -�Vد  - ���و ��2 ا�\�[ ا�0اه�U  - ��*اد ا�\%ا 1�G�S�� 1.I**ر ��*ز�' ا
  ا���.�� 

  :'انــــــــــــــــــا���
  

 sز�� r��.٢٤  -ا�   r�F ��� ش- rا�/�ه�  

  ٢٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٩ا� -  UHر �RS��0 دون ^��ه� ٢٩ا�.��1 وا� �*ت 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�� 
 

    ٠٣٦٩٨٨٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٢٣/٠٤/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  , أ��Iا��� ٣٥٠٠+�U ا��V* , ��$�ورا �N�V*ر��  ١٦٤

  ٢٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٩ا� -  L� ��*ا���� ��Gو ا��23*�� و ا������ت ا�\%ا �SSو ا��� ��*SOاآ1 ا��*Sا�
 UHر �RSا� ]V s�0 و ا� �SSاآ1 ا���*S٢٩ا�  

 

��8 ا�7��� 56  -ا-,+ا��ت        :      ��8 ا�7��� 56 ��ص ��3 ا-�'ان ا��'�12 ���:'رة  
 ��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 ��1 ���0/) أو ا��.- أو ء+ ��*ز ا����) �' ه%ا ا��$# أو أي �  - ٩٤٧ ��د

 
 

  ا����� 

 
  

  : ��م ���� ��� ر�� 
 

    ٠٣٧١٨٥٤  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٣/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ذات �. ���*R��Oودة  -ا��.I.?0?.ا� را���   

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ٢٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RSت  - ٢٩ا������ '��� �RS٢٩ا�  
 



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�� 
 

    ٠٣٧١٨٥٦  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠٣/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  �Fآ� ذات �. 1��*R��Oودr -ا�I ?0 1? ا� را���  

  :'انــــــــــــــــــا���
  

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

  ٢٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٩ا� -  �RSت ا���������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�� 
 

    ٠٣٧٢٢٠٣  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

  Lه��F ]��  ���ي 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  

  ٢٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٢٩ا� -  UHر �RSت ا���������٢٩'   
 

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�� 
 

    ٠٣٧٢٢١٧  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

١١/٠٦/٢٠١٨  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

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

  :'انــــــــــــــــــا���
  

  V�\�I*رة  -   ١٦٩٢٠٨  -���Iآ{ ���I   -. ١ -  ١٤#   -�*�� د��� رود  ١٢٠

  ٢٩  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS1   - ٢٩ا�SS�� ة���� ��*SO� وات�yاآ1 و�*V ت ا��2ن����� s�$� ت�����
$O� s*م � UO� s$� a�I rن ��0ور*�و�3}*ة ز�*ت وده*ن �O��k ��آ) �

 ?$� DM�30 xG�Hر �M�30 xG�Hز�0ة ر ?K�2@ L�I s$$O� s*م ا���� �� Lدوا�
  دون ^��ه�  ��0٢٩ت ��ق �UO و���' ه%ة ا������ت واردة �RS��0 رUH (ه�م) ��

 



 ���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�� 
 

    ٠٣٠٤٢٥٠  

��ر�  ! :ــــــــــــــــــ
 

٠١/٠٧/٢٠١٤  

  :ا�%��$ إ"� ����
  

 ��N��Fل و�  �Fآ� �yK��F- Lآ� ��Nو@� رو�� ����n�Iر  -��2 ا�\�Sر ���O ��2 ا�

  :'انــــــــــــــــــ�ا��
  

  ا��� ة  -ا���ا@��  - ا����s  -ش ا����'  ٤٣

  ٣٠  : ���ــــــ�ت ا��ـــ()
  

 �RS٣٠ا� -  UHر �RS��0 x�Hو@� وا���Nدون ^��ه�  ٣٠ا��  
 

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


