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ــ ةدج  لل ةدج ةفرغ   ةفرغ حرصت   حرصت يفيف  1419/3/71419/3/7  هه ـ ـ مقر  356356   مقر يرازولا   يرازولا رارقلا   رارقلا بجومب   بجومب

تامولعملا تامولعملا ةينقتل   ةينقتل قرزالا   قرزالا قوسلا   قوسلا ةسسؤم   ةسسؤم
ةدج  70132709917013270991 ةدج ةفرغ   ةفرغ ةأشنملا   ةأشنملا مقر   مقر ةدج         ةدج رادصالا   رادصالا ناكم   ناكم رادصالا  0606--0404--20102010           رادصالا خيرات   خيرات يراجتلا  40301995664030199566         يراجتلا اهلجس   اهلجس

حبرلاب حبرلاب كتصرف   كتصرف فعاض   فعاض رثكا   رثكا قوست   قوست ةمیق   ةمیق زئاوج   زئاوج حبراو   حبراو كراش   كراش ةيراجتلا   ةيراجتلا ةقباسملا   ةقباسملا ءارجإ   ءارجإ
خيراتب  1414--0303--20232023  مم  --1444/8/221444/8/22  ههــ خيراتب رداص   رداص حيرصتلا  58369215836921               حيرصتلا مقرب   مقرب

      1444/9/241444/9/24 ءاهتنالا  20232023--0404--1515 -  -  ءاهتنالا خبرات   خبرات           1444/8/221444/8/22 ءدبلا  20232023--0303--1414 -  -  ءدبلا خيرات   خيرات اموي         اموي ةقباسملا  3333   ةقباسملا ةرتف   ةرتف
80012416168001241616 كلهتسملا   كلهتسملا تاغالبل   تاغالبل دحوملا   دحوملا مقرلا   مقرلا ىلع   ىلع لاصتالاب   لاصتالاب ددرتت   ددرتت ةفلاخم  الال   ةفلاخم وأوأ   ىوكش   ىوكش دوجو   دوجو لاح   لاح يفيف   كلهتسملا   كلهتسملا يزيزع   يزيزع
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قاهدلا زيزع  دمحم  ةطساوب  مت 
ةيغال ربتعت  ةقيثولا  هذه  ىلع  طشك  وأ  ةفاضإ  ىأ 

ةفرغلاب ةعبتملا  ةيماظنلا  تاءارجإلل  ةيفوتسم  ةينورتكلإلا  ةقيثولا  هذه  ربتعت 
يتح 2023-05-13 حلاص  جذومنلا  هيونت  :
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