
تيعيبطلادراوملاوةعارزلاةيلك-ناومأةعماج
رثعبلاريتسجاملا(ايلعلاتاه(رهئاتبيتنر~افشك

٢ال٢٠٢٠بميداكلاماعلا م٠٢

أبدامننلافارئحلا:ومانربنابنلاأبافو:بملعلاممفلا

طاقلارعتلا

نسىداهلادبعولو

سقتلا
~

ذ~دجتسءومحمدمحمدمحاءاع>

لولايماردلاطفلا

تثقلوثحبمتمتمتارشحايبولرينلكافلاراجشأضارما

رستلارتتلاسقتلا

حجانديجزتمدجتسةمهحشنامثعيوطء-داء

دولادهاردلادضلا

ىف~افتاممارهبراجتلاليلحتوميمصتابوبحلاايبولونكت
تاوشحلاآيعارزلااهتاجتنمو

ىتلاىتتلاوفتلا

٨راتمم٨أدجليلديبدجتسميباحصلايودب~ء~ا

لولارصاردلارلصفلا

تاشقانمواثحب
~

سقتلاسقتلاسفتلا

حجانلوبقم٨أدجديجادجتسماهثلابعبرلاءاجماشلمير

طافنلا

ماعللصكارنل(طاعتلاوناجرللاعومجمبنانلأرماردلالمغل(
يمبداكلا

لاسنحلايفلصافلاسارد
أسفانموكحب لناسرلاأبانت~أبمطلالاوفلا

ناحبلاو
سغنلا

حجان

أجللا

مرم

طافنلاسغنلالبسنلا

١.٨٥١ا٨أدجدبجا٨١.٥

مهلىمكارتلاطلنلاوتاجسلاعومجم
ىميلاكلا

أبسااأبرلا

م~ىكالالقنلاوتاجسلاعربم

ىميلاكلا

رنانلارهالدلادممغلا

اثارشحيجولوفروم

رستلا
~

زاثمم

لمئفانموائلحب

ماعللىمكارنلاطأعتلاولاجردلاعومجم
يمبدأكلا

طاعتلاسفنلاأبسلأ

١ ١. اا.ا١~٨أدبدببا١٥

رنانلاىماردلادمغلا

انارمئمحلايفلصأخانماسارل
لنسرلا~أبانكللبمطلادلاوفلا

~لاحبلاو
ربقلا

~
حبان

ماعللىمكارتلا6اقنلاوتاجرللاعومجم
يميداكلا

دلتلاربغنلاأبنلا

ا»٣>اهآهيديي

م-~ارلا~اوذماجرلاعسجم

يمبلاكلا

رلعتلا

ىمهفىعىجنا

رستلا

حجلن



ماعلليمكارنلاطافنلاوناجردلاعومجم
يمبداكلا

طاعتلاربعتلاأبسلااأجرلا

ةجنسهدماحنامبلسءامسأ

رهارهلالصفلا
لدلا

~
~افلاورضخلاايبولونكت

~أهتاجتنمو
ريقتا

لوبقم

ربعتلا

ملوبفم

نوحبلاوايلعلاتاساردللةيلكلاليكو

~~اه~ ناميلسدمحالبأصىدجو/د

>.١١ادلويقما٦أ

يمكارنلاطافنلاوناجردلاعومجم
يمبداكلاماعلل

طاقنلااويقتلااةسنلا

ماعلليمكارنلاطافنلاواناجردناعدجم
يمبداكلا



~ادلاوملاوةعارزلاةيلك-ناسأةعماج
دثعبلاديتسجاملا(ايلعلاتاسارهلاتبيتنلاهظافثك

٢~٢ه٢ارميداكلاماعلا م٢ا١
تافلاتاهيبم:عمانربتابنلاةياقو:رملعلاممقلا

ماعلليمكارنلاطافنلاواناجردلاعومجمبنانلابسارهلادمفلا
يمبداكلا

ههكافلاربفأرهارهأ

به)مهلادمفلا
بنانلا

هئفانموائحبتاشقاتمىثحي

ماعللبمكارنلاطافنلاولاجردلاعومجم
بمبداكلا

لول(بارهلالمفلا

ةيونلاتاعارزلا
ةيويحلاو

أبانكلأبلعلاكاكا
~ناحبلاولنهمرلا

ربدننلا

ةشقاتموثحي

طافنلاريلقتلاأبسلا-ةتلا

٨م١٨~آديليي
٨نانمم

ماعلليمكارنلاطافنلاولاجردلاعومجم
يمبداكلا

ألرابماطسنمحرلادبع

ربلعتلا
~

1لوبفم

طاقتل)ريقتلاةيسلا



~أدرأوملأوةعأرزنأةيلك-نأسأةعمأج
~اديتسجاملا(ايلعلاتاسالللاةجيتنلاهظافشك

٢رميداكلاماعلا ٠٢ ٢ال٠ م٠٢
~ادلاوملاوضاللا:ومانربةيعالزلاةيعيبطلادلاوملا:رملعلامسقلا

~~~.~.ر~.~رر~ر.~~بناثلابماردلالصفلاد٠لابما.دلالمغلا

~رر.زرلماسرلاةباتكلةيمطلادعاوقلا~يب~~~تحتليصاحملاجانناةيجولويسفلاتاداهجلاةيريرت~لويج
-~لاو´ةسكاعملافورظلاتابنللطبنعرشتسا

طافنلاريدنتلاةبمنلاةجدلادبنناربتاريفنلاريةتلاريلفتلا

٣حجطحجانزاتممزاتمم٨أدجديب ا٣م٤هزاتمم١ا.٦١٥

ماعلليمكارنل(طافنلاولاجردلاعومجم
يمبداكلا

طأفنلالكلاأبسلا

يلعديسقأمتمرهياحر

لناممرلاةباتكلاتدملعلادعاوقلا
~ثاحبلاو

ربغنلا
~

حجان

أجردلا

١٣م>٨اقاتمم

حجلندمحادماحرمعأمهاف

ةللللل
راتمم

ممادهلالمغلا
لدلا

بنانلابماردلالمنلا

ةيلضافتتلداعم يطفربج

لجنسم

ربدقلا
~

٨أدجدبج

هبميطلانلبلحنلاانافيطن
~ىنارطل

ربعتلا
~

زانمم

بناثلابماردلالصفلا
ةباتكلةيملعلادعاوقلا

ثاحبلاولناسرلا

ماعلليمكارنلاطافنلاوناجردلاعومجم
يمبداكلا

دجنسمنبةكاءلعنبسحنبمساب

يلفتلا
~

٧أدلةيج

رينفنلا
~

أدجديج

طافنلاربعتلاأبسلاأجرلا

١.٣٨ا٨آديدييا١١.٣هحجز

بنانلارهازهلالمغلا

يجولويسفلاداهجلا
ينيبلا

انابنلالبلحنوهبرنل(انمارابنفاةفاجلاقهانملا~

م~يمكارتلاطاقنلأوتاجردلاعومجم
يميداكلا

بتل>
~

أدبدبج

طافنلاربعتل(أبسلا
لظناللتلا

٨زانمم
١١ ٨أدجديها٨.

نلوحنابجولويموركبم
مدفنمرصأفلا

~
رهفنلا

~
٨أدجدبج

ماعلليمكارنلاطافنلاوناجردلاعومجمبنانلابمارهلالمغلأ
ىمبداكلا

طافنلاأبسلاأجردلا ريلقتلا
~

٨آديديي

ةجنسمدمحارمعدمحأيضنرم
٨هبج



طاعتلاللطتلا

نوحبلاوالعلانامماردللأبلكلالبكو

~~اصىدح~~/د ر~اسلسدمح

لولاوصاوللارفلا

افرصلاويرلامكن
تيدحلا

ىن~ابماردلارلصنلا

مدقتمتبنليةنت
هنابنلالبلحنوهبرنلانارابنخا

رستلا

لناسرلاأباثكل~هبملعلادكاوفلا
اناحبلاو ~

رستلا
~

حبان

ماعللىمكارنلاطفنلاوناجردلاعومجم
ىمبداكلا

هبمنلا

ةنمم

ربعتلا
~

زانمم

يفرضخلاجاتن(
ةنفادلاوةراحلاقطانملا

رستا
~

أدجديح

رنانلابمالهلالمغلا

مدفنملابناجولوبسف

رستلا
~

٨زانمم

قامتقتمولحم~ادلأبنميلاواببهم



بببطلادراوملاوأعالزلاأبلك.ناومأأعماج
ببلاربنسجاملا(ابلعلأناهدرهلاأجبننراهظافمئك

٢رمبداكلاماعلا ٠٢ ٢ا/٠ م٠٢
لبصاعملا:عمانربلبماحملا:بملعلإممفلا

ماعلليمكارنلاطافنلاو~للاعومجمرنانلارهاردلالمفلا
يمبماكلا

انانهألوأنحلركحلالبصاحمضا-أىوتلاأدبهورانكاملقسزبنأمسن

اافن>

رمحتلا

1ر~

ىعتلا
~

٧اديديي

سفنلاالبنلااأجرلارستلا

١١>ازانماء.م..اه٠،ححل̀م . ٥

ىلافوزيطادبكينمح

لاضفانهوانحبلبصاحملالوادنوسنخنوداصحركحلالبصاحمابجولوبسفملتتمتابلاهبتت

مأعللىمكارنلاط~اوناجرلل(عومجم
صبداكل(

طافنلاربحتلا

٥سقلا ٤ ١١>ازانممل١<.»ا٠ .٥

تلادبعمماغدسا
رنانلارمارللأ~ا

لمحتلاوةمواقملاةتارو

مأعللرمكارنل(طافنلاوهناجرللاعرجم
يمبلاكلا

طافنلاسقلاأبسلاأجرلا

٨ ٧ . ٦~٨أدبدبج(٥ . ١٢

لولارهاردلالمفلا

ومنلاانلمظنمبراجنلاللحنووبمصن
ركحلالصاحموأبعارزلا

لبانكل~لبمطلادعاوفلا
~ائاحبلاوللسرلا

سفنل(
~

حمان

أبكحلالبماحملالنيم

رفنلا

أدبدبج

لولارماردلادمغلا
ىوافنلاأدوجورائكابراجنلالبلحنو~

دفنمأبعارزلا
أبممنلااأجدلإةبكحلاليعمأحملاةنيم

سفنارستلارستلا
~

٧ادجدبل ةنمم

لدلارهارلملالصفلا

لبصاحملا،دومانلفصلليمرنلا

رستلء

حجلن دبنسماللجلادبعدمحمدمحادومحم

رنانلارماردلالمغلا

نبلاولناصرلالبانكلبمطلا٧اوفلا
انائولملهببولويمهجلاعم

افنملنسلا
~

سعتل(

أدجدبب

نائطنموائحب

سعتلا

ماعللىمكارنلاطافنلاوكجرللاعومجم
صبلاكلا

أبرللا

مر،

طافنلارستلاأبسلا

لحنللدمحمدبسحاتعلدبع

حبلن
ه.٠>اهأدجدج

ماعلليمكارتلاطاقنلاوتاجرللاعومجم
ميميداكل)

حبانلبجلادبعدعسفرسا

توحباواتدللةيلعلاليكو

ارباصىو/د



~ادلاوملاوةعارزلاةيلك-ناوسأةعماج
~اريتسجاملا(ايلعلاتاساردلاةجيتنلاهظاشك

٢صيداكلاماعلا ٠٢ ٢ال٠ م٠٢
ةبنلارفالمأ:عمانلبتابنلارفارمأ:رملعلامسقلا

ماعلليمكارنلاطافنلاو~اجردلاعومجم
يمبداكلا

طافنلاريدتتاريتتلا
ربلقلا

~
أدجدبل

رتا

حجن٨أهجدبج
ذانمم

بنانلابم(رهلالصغلا

لبنابنلاهببحلاابجولونكنلالفلتلاايبولهيسف

ماعلليمكارنلاطافنلاولاجرللاعصجماتاشقاتموثحي
يمبداكلا

هبنك

نوحبلاوابلعلاناسا<دللأبلكلالبكو

نامبلسدمحامحرءدجو/د



رنانلارماردلألمغلا

لهكأفلالجئاابجولوبسفةهكاقلااتلا~انامئفأنموائحب

ماعلليمكارنل(طافنلاوناجرللاعومجم
صبداكلا

طامتلا

دقتلا
~

زتمدجتسمكسحلاوباىفطصمةميرك

ةهكافلاتاشح
~

سقتلا

الوبقمدجتساتاحشكةمحم٩

برلجتلاليلحتوميمصت
~ةيعارزلا

سفتلا
~

دلوبقمادجتسماىكمدمحملصىط

سفنلا

لءلابماردهادصفلا
ىجولويفلاداهجلا

~ذيبلا
سفنلا

أدبديب

بنانلارمال~المنلا

هراحلا~انملايفلهكافلاجتا

ماعلليمكارنلاطافنلاولاجردلاعومجم
يمبدأكلأ

سعتلا
~

٨زانمم

ربغنلا

حجان

لولارمارهلالمغلا

راجشأقسحتواييرتةييولويسقلاضارملا
ةيهكاقلاتابتلا´

بنأنلارمار~أدمغلا

ئامئفانموائحبوجماملاجانناوأعارزلابتمننامئفانموائلحب

ماعللىمكارنل(6افنلاولاجردلاعرجم
ىمبهكلا

رسعتلارستلارعتلا

ةتمم

رسننلا

٨زانمم

ىمهنلاىسارلالممفلا

ت~ل(ورظاصرلاةباتكلةيملعلا~اوقل(

ملليمكارنلاطأفنلاولاجردلاعومجم
يمبداكلا

طافنلاربلفنلاأبسلاأجرلا

لولارهاردلالمغلا
رن~ارمأرهملالمغلا

دجتسميئلحئأبعيفئصمءأسم:
دجتسمدمحاحاتفلابعةيا

ابراجتلاليلحتوميمصت
ةيعالنلا ~

سفتلا

لبتمادجتسمايعدمحمىكاومحما٧

انامئفانموأحبآلاحلاقطانملاىفةهكافل(جاتناأهكفلاراجساابجولوبسف

ربلعتلا

انهوحبلاوابطلانامماردلللبلكلالبكو

~~/~~~ مامبلتدمحألرباصىدجو/د



~ادلاوصلاوةعالزلاةيلك-ناوملأةعماج

~اليتسجاملا(ايلعلاتامأردلاةجيتنراهظافشك
٢صيداكلام~ا ٠٢ ٢ال٠ ٠ م٢

ةي~او~اتاتابنل):عمانلبنيت~ا:~اممقلا

دجتمممانسبميحللالكديسآديفر

رنانلارمالهلألمغلا
دولارمارهلالمغل(

ابلجنلالبلحتومبمصتةببطلاانطبنلاجاننا
ةبعارزلاةيرمئلاو
سفنلارغنلا

لب~اولميطل(نانابنلافبنصن

زانس

انمامئفانموائحب

رستلا

لنسرلاةبآتت~ةيمطلادكاوقلا
~تأحبلاو

سفنلا
~

حجان

نوحبلاوااناسارلللهبلكلالبكو

نامبلسدمحارباصدح~/د

سفنلادحتااربعتل
~

٧زانمم



~ادلأوملاوةعارزلاةيلك-ناومأةعماج
)رثعبلاديتسجاملااايلعلاتاممالدلاةجيتنلاهظاشك

٢رميداكلاماعلا م٢٠٢ال٠٢٠
قئاهعلاةيمنتوةنيزلاتاتابن:بمانربنيتامبلا:رملعلامسقلا

رنانلابماردلالمغلا

ربغنلا

دجتسمانللاييحمنللاللملاخ
ةنممزانمم

لنبزلاأنأنابنليمون
ةيبطلأو~هنيزلاتاتابنتارشح

~تيرللاو
رمتنلا
1رهتمم

سعتل)

واعلليمكارنلاطافنل)وانماجردل(عومجم
صبلاكلا

6افنلارستلاأبسلا

١٧.٣٠ازانمم

ةنيزلاتامبايلولريسف

لءلابماردلادصفلا
ىفةصاختاساره

~ةنيزلاتامابن
رمقتلا

ةنيزل1اتاتابن~



~ادلاوملامةعارزلاةيلك-نارمأةعماج
~اريتسجاملا(ايلعلاتاهاردلاتبيتنلاهظافشك

٢٠٢رميداكلاماعلا ٢ال٠ م٠٢
رفخلا:همانربنيت~ا:رملعلاممقلا

رضخلالبصاحمضارما

ماعللسكارنلاطافنلاوناجرحلاع~
صبداكلإ

رسنلارستلارستلا

٨زانمم

ىنائلارماردلألمغلا
جانناىفوعنلانأمكنمرود

رضخلالبصاحم
~

رمعتلا
~

زانمم

رستلا
~

٨أدبدبج

طاعتلارفنلاأبسلا

ا٨.ءدا٨أدجدبجا٨٨.٥٠

ديتسلبلفدومحمداهج

ربعتلا
~

٨ادلدبج
حجأ

زانمم

رنارهلاهنايسملنابنلاأموافم

ربسلا

(أدجدبب

رناثلارمارهلادمغلا
جاتناىفومنلاتأمطتمروم

رضفلاليصاحم
~

رسلا
~

أدجديج

رضفلالبصاعمضارمأ

ريلفتلا
~

٨أدجديب

ءوحبلاوابطلاناساردللأبلكلالبكو

~~)رم~
نامبلممدمح~رباصى~دجو/د



ةيعيبطلأدلأوملاوةعألزلاةيلك-نذرمأةعمأج
رثعبلاريتمجأملااأيلعلاتامال~اةجيتنراهظافمثك

٢رميداكلاماعلا ٠٢ ٢ل٠ م٠٢١
نابللاايجولونكتومولع:عمانربنأبللاايجولونكتومولع:رملعلاممتلا

لولارهارللالمفلا

نابللااببولويموركبم
اهناجننمو

~
سفنلا
»لنمم

فائلارماردلالصفلأ

لبلحنللئبلعلالبلملائرطل(
ةنأجفنموزجنلأ

~
سفنلا

~
٨رهنمم

ماعللسكارنلاطافنلاوانلجردلاع~
صبدأكلا

أبمنلا(أجرها

لهلارمادللالمنلأ

ةبمهيميكلاانلفصلا
اطجننمونبلللأبعببغلاو

~ سعتلا
~

٨ةنمم

دمحمدمحاضرل~

لبم́ابمبكلاانلفصلا
هطجننمونبللللعيطلاو

~سفنلا
ءر~

نابطاايبولويبوركيم
اهتاجتنمو

~
سننلا

راتمم

هنبعنلهنئبدحلااناطاجنلا
نبلاافبظنو

~ رممتملا

ةنمم

ماعللىمكارنلاطافنلاوناجرللاعرجم
ىمبداكلا

طافنل(رستلاأبسلدأجرللا

٥ ٢ ٨ا٢ ٧ . ٠ ١م.أةجدبج(٠ ٨ . ١٥

لملارماردلارلصفلا

براجتلاأيلنتد~٠~وت~اايبولونكت
ةيعارزلا

رلصفلاطاقنلاوتاجردلاعومجم

ةبنايميكلاتافصلا
هم~ونبلللةيعيبطلاو

~رسنلا
رتمم

سفنلا
~

»رهنمم

٢)٠لولايماردلارلمغلا ١ا/٠ ٠٢

ةيعارزلابربتا~وميتنابناابجولونكومولعىفأصاخاناسارم

لملارمار-الصنلا

ن~ا-لويموركبم
اهناجمتمو

انائمطنموائلحب

ينصللصلادمحا

أبنابمبكلانافصلا
هم~ونبللللبعيطلاو

رستلا

~

سلا

~ولالينبطاةيذغلا
نبللايفةبورفلاتانوكملا

هناجتنمو
~

ىلقلا
1رهنعم

افيظتوةصتلأثيلحلاتلهاجتلا
~ا
سفنلا

~

أنمأنفانموانحب

رنانلارماردلالمغلا

لصاخلاانانفلالبةن
انفانموكحب

ركننلا



:~ ةيعيبطلادراوملاوةعالزلاةيلك-ناومأةعماج
رثعبلاريتسجاملا(ايلعلاتاهارهلاتبيتنراهظافشك

٢بميداكلاماعلا م٢٠٢ا/٠٢٠
ةيذغلاايجولونكتومولع:همانربةيذغلاايجولونكتومونع:رملعلامسقلا

بنانلارماردلالصفلأ

بوبحلأ~احمجاننا

سفنلا

لبللالبلحنومابمبك

ماعلليمكارتلاطاقنلاوتاجرللاعومجم
يميداكلا

طاقلارمتلاذجرلا

٩اةتمم ٢>٥ ٠

درمحمدلاخهنابع

لدلايماودلادصفلا

ةنلضملا١اوملاءايميك
آيذغلل

~
سفتلا

~
٨زاتمم

ببحلاابجولونكن
اهطجننمو

رستلا
~

1نانعم

سفنلا
٨زانمم

رنانلابهاردل)لصفلالولارمأرهلألمنلا

لسفانموائحبناحبلاولناسرلاهنبانكلهنبملعلاىاوفلا

لدفنلل

حجان

ماعللىمكارتلاطاقنلاوتاجردلاعومجم
صيداكلا

طافنلاسغنلاأبسلا

دببملابدممامابل

لبلفدبسلادمحاءامسا
دمحمنلصدومحمءامسا

ملليمكاتلاطاقنلاوتاج-اعومجميم~.رم<ر~ارصممالول١يهار~ادفلا

ديلكلار.م.ر_ر...،.مممريلآزكجلامادنتمابرلتلاللحتوميصتلباتكلآيلملعلاكاوقلا
~~~~ل~~~~~~´~~~~ليلنلايلحتةيلارزلاثاحبلاولناسرلا

سفنلاستتلاسفتلاىتتلا

٨ةتممزاتمأدجديجحجان

٨زاتممأدبديبر~حجان

بناثلارم١رللادفلالولادم١رلل١~ا

لناسرلالباتكلليملعلا-اوقلاليلوحكلاتابورشملاايجولونكتىفلصاختاصاللركصلاحنتايجرطونكتاتاع~اايجرملونكت
ثاحبلاوليلوحكلارينولينالنلاتاع~ابتانه-وريملا

ربتتلاسقتلاسفلاىنتلاىتتلاوفتلا

حجط.بليجأدجليجر١~ل~٨ل~

ماعلليمكارتلأطاقنلاوتاجرلل)عومجم
صيداكلا

طاتلارستلاأبمنلااأجدلا

رنىحبلليلولسدمحم

انوحبلاوالعلااناسارلللألكلالبكو

ا~
رامبلسدمحرباصىدجو/د



~ادراوملاوأعارزلاأبلك.نأومأأعماج
~ادبنمجالا(ابلعلاذاماردلاأجبننلاهظأذمئك

١٢:بمبداكلاماعلا : ٢٢ ٠٢ م١
أئ)لولا:عبمانربأئادولا:بملعلاممفلا

رنانلارمالهلارطنل(

ةعرزملاتاناويه~ارولمحنلاولموافملاأنارو

ماعللىمك(رنل(طافنلاوانلجردلاعرجم
صب(_ا

دماننارستلااهبمنلأاأجرملاسقملا
ستلد

٨لنمم

لولارهأردلالصفنا

مأعللىمكارنلاطافنلأوناجرلناعومجم
يمبدانا

دجتساديمحلاةعاببرآنما

~~~-م~براجتلاليلحتوميمصتةباتكلةيهادعاوقلا ابعارزلاثاحبلاولنسرلا
سفنلارفنلارمفنلا

موتعمدلوبقمحجاتادجتسادحمرمةلنا٣

رنللارهاردلادصفلا

أعرزملالاناوبحهنارىهنيموركبملتادل

ماعللصكارنلاطافنل(ولاجردلاعومجم
يمباانا

رستلا

لنمم

سقلا
~

رهنمم

ملللىلكالاطلنلاوتاجرللاعربم

رصيلكلا

رنانلارماردلالصنلأ

أعرزملاكنابحأناروأيموركبمهتاس

مالهىلكالا)لناوللرلاعومجم

يميداكلا

سقلا

أدجدبج

لجرلكا

ررر

سفناأبمنلا

لح



تييبطلأدرأومنأوةعأرزنأأيئث-نأومأةعمأج
رثعبلاريتسجاملا(ايلعلاتامارهلاةجيتنلاهظافشك

٢رميداكلاماعلا م٠٢٠/٢٠٢١
ةيعالزلاأيجولويبملكيملا:همانلبةيعالزلاايجولويبوركيملا:رملعلامسقلا

رنانلارم)ردلادمغلا

تابنلاليلحتوةبرتلاتالبتفا~ةبرتللةيويحلاايجولونكتلارنامخولابرطف

ماعللىمكارنلاطافنلاولاجرللاعومجم
يمبداكلا

رمحتلا

دماحهعمجدمح(
رناننارمالدلالمغلا

انمائفانموائحبيوافنلاذدوجورانكافابظاولزلالبماحمجاننا

ماعلليمكائطاكاقطاوانالرداحومجل
يب(اكلا

دولارمارهملاطنلا

ربعتلا

1رهنمم

هفطنمابجولويموركبم
روذجلا

~
رستلا

~
٨زانمم

١لولابماردلالمغلا : ٢ل١٠/١ ٠

ةمعمرزمبراحتلاللحتوميلصت مدفنم~احملالنيم

رستلا

لنمم

سننلا

٨زانعم

ىعرتسملاميرم

6افنلاونأجرللاعوجم
صبلأكلام~صكافلا

حجانررللدمحاملاملمىدل

اثوحبلاواطلانامماردلللبلكلالبكو

اصىدجو/د



تييبطلادراوملارةعارألاةيلك.ناومأةعمأج
بثعبلاليتمجاملا(ايلعلاتأمالدلاتبيتنلاهفاذشك

٢رميداكلامأعل( ٠٢ ٠/٢ م٠٢١

أبعالذلأأبربعلا٠بمبكلا:عمانربهبعالزلاأبوبعلا٠ابمبكلا:بملعلامسفلا

رنأنلارماردلالمغلا
لولارمار~ادمنلا

بنيحطالنارولا

ةكدمحامبلحلادبع

تانيمةيفلاء~
تانومولاو

~
سفنلا

~
ءرهس

سفنا
~

٨أدجلج

لبربحلاهابمبكلايف~أف~اس

~ستملا
أدجدبب

اهنافميطنولعانملاءابمبك
ن(داضمللهجننملالفبفللااناتماكلا

هبوبحلا
~

سغنلا
~

أدجدبج

اثوحبلاوالعلاناسارلللأبلكلالبكو

~دمح~~و/د

انمامئفانمو~

ماعلليمكارنلاطافنلاوهناجردلأعومجم
يمب(_ا

طاعتلاسفنل)البسنل(اأجرلا

ا٧.٥٥ال)دبدببا٨٥.٦٧ا٥ا،

لبانكللبملعلا_)وفلا
لاحبلاولناسرلا

~
رستلا



أبعيبطلادلاوملاوهعالذلاأبلك.ناوهأأعماج
بئعبلادبتسجاملا(ابلعلاذامالدلاأجبتنلاهفافمئك

٢رميداكلاماعلا ٠٢ ما٠٢ال٠
بناوبعلاواننلا:جمانربرنجادلاوبناوبحلاواننلا:بملعلأسفلا

ملللىلكارنلاطافنلاواناجردلاعومجم
ىعبداكلا يعارلاوافطلاليصاحمجاتنا

ملقتم
رستلا

~
رهتمم

افوظلايفمانغاوزعامةيلت
آيوارحصلا

~
رسنا

~
دز~

أبنلاأجرللا
مرر

رنانلارمارهلادغلا

لبنوزلاانمابكرملأمإدخنسا
لبنبنوربلابن

~
رمفنلا

~
1زانمم

ىفةينالنلاتافاضلاوتأمظنملا
تارتجملاقنطع

~
~رستنا
٨نانمم

لنأسرلاهنبانكلهبمطلادعاوفلايعدرملاوفطلالبصاحمجأتما
هئاحبلاومدفنم

رستلاسفنلا

انأمئفانموائحب

ماعللىمكارنلا6افنل(واندردلاعومجم
صبلاكلا

٨زانمم

مأعلليمكأرنلاطافنلاولاجرللاعومجم
يمبلاكلا

طافنلارسننلالبسنلا

١٢.٧،اهادبديمإ١١.>.
دحتلللميودلجايلليحيللملتتيلت.

ماعللصكارتلاطاقنلاوتاجرللاعومجم
يميداكلا

طافنلاريلقلاهنبسنلا

١.٢٨ا٨أدجدبجاء٨.-٨
نسحلاوبائدلازهمرنبل

ملعللصكارنلاطافنلاوكجرللاعومجم
ىمبلكلا

طافنلاأبرللا

دجنسمألاديعدماحدبمحلادبعلبا

دجنمممانهفاحساسناانيلم

ىودجهساره
لبعارزلاانلعوسنملا

رستلا
لل

جاتملاعرازمتلا
يه١~١

سفنلا

ر~

فطلالصاحمجاتما
مدقنمررعا~او

رستا
»أدجديج

ماعللىمكارتلاطاقنلاوتامردلاعومجم
يميداكلا

أبسلاأبرلا
للقلا

حيللل

)انلا

ماعللىمكارنلاطافنلأولاجرللاعومجململارهاردلادمنلا
صبل_ا

نبللاأبمئلمأبخناأبعارزلابراجنلاهلحنو~
سعتلا
1لوبغم

رنانلارمالهلالمغلا

٨ن١رللفه(



لولايسارهلالصغلا

طفاريلقلا

دبج

ةطتسمينلوسلمبهاربادمحملبا

ةيويحلاايجولونكتلا
ةيناويحلا

ربدفنلا

٨أدجديج

مدفنمأبجولونبسأئارو

ماعلليمكارنلاطافنلاولاجردلاعومجم
يمبداكلا

ريلقتا
لويقم

ماعلليمكارنلاطافنلاولاجردلاعومجم
يمبداكلا

دجتسماملاسلعمجرداقلاةبكيفطصما١-

يمارهلادمفلا
رنائلا

ةباتكلةيمطلادعاوقلا
ائاحبلاولناسرلا

~ رمدتتلا
~

حجان

طتلا

يودجهسارد
هبكارزلاناعوسنملا

ربلعتلا

لدبج٨لوبفم

لصفلا

دجنسه

ثاحبلاوةيملعلالناسرلاةباتكلةيملعلادهاوقلاهسفانموائحب

تاشقاتموثحي

ةيسلااةيرللا

لوبفم

ماعلليمكارنلاطافنلاوناجردلاعصجم
يمبداكلا

ذجرلا

نوحبلاوابلعلالاساردللهبلكلالبكو

نىدج/(



تيعيبطلادلاوملاوةعارزلاةيلك-ناوسأةعماج

سقلا

(~اتاسارهلاةجيتنراهظافمك
٢رميداكلاماعلا ٠١ ٠~

رنجادلاورناويحلا،اتنلا:رملعلا

رتعبلاديتسجاملا
رم.مم

رنجاهلاواتنلا:عمانلب

لولابمار~اطفلا
هئفانموسب

ماعللىمكارنلاطافنلاولاجردلاعومجم
يمبداكلا

بنائلارماردلالمغلا

لناسرلاهبانكلأبملعلادهاوفلا
~احبلاو

~
رستلا

~
حجان

حأفلادبعدمحممطسا

لبدقلا
~

أدجلج

جأنملاعرازمنلا
يناوبحلا

~
ربقلا

~
1زانس

هبنك
نوحبلاوابلعلاانماساردللبكلاركبكو

~~~م~
رمامبلسدمحارباصىدجو/د

ىوةجةسار(
ةيكارزلاتامورمتملا

~
مسارمدتلا

٨أدجدبج



~ادلأوملاوةعارزلاةيلك-ناومأةعماج
مثعبلاليتسجاملا(أيلعل)تأماردلاةجيتنداهظاذشك

٢بميداكلاماعلا ٠٢ ٠.٢ ٠٢ م١

ةيويعلامظنلاوةيمارزلاةمهنهلا:ومانربةيمارزلاةهدنهلأ:رملعلاممقلا

رنامنلارماردلالغلا

نابناعطصم٠رادا
بصلالوسئلاو

سنلا
~

1أدجدبج

ابغلاجاتناو~ارزتيتقتاهم~ونبلل(افيظتوةنجتةسدنه

مههرلكالا9ةاوكاجرلاعومجم
ىلبدللا

سقلا
~

٨قاتمم

دلنناربلا

١٧.٨-ا٨أدجدببا٨٦.،،اه>٨

رنطصميوبىنطمم

دن~أرمالهلالصفلااهاا-ارطغلا

ةبتكل~ادكارتا
تبلاولحممرلا

~ سطا

ححبنطحلسيلىرىهلايل

هبنك

دئةبيلامطتأمسنه

ملعهرمكارنلاطتلاوكجردلاعومجم
صبةن(

ربغلا

زلنم

دبخنلاأبملا

نرحبلاوبلا٠~ارلبكر

رباصىمر/د

ا..هءاأدبدببا١>.١ه



ذبببطلادرأوملاوأعارزلاذبلك-ناومأأعماج
بئحبلادبنمجاملا(ابلعلاكاماردلاهجبننراهظافئمك

٢بمبداكلاماعلا ٠٢ ٢ل٠ م٠٢١
بعارزلاد~رلا:عمانرببعارزلادامرلاودامنفلا:رملعلاممغلا

رستلا
لزأنمم

رن~ارمالهلالمنلاد٠ذأمماردلالمملا

انطمئفأنموائحبناحبلاولنسرلالبانككلبمطلاى(وفلا

ىوافلادمحمدمحمذنمذ

ل~باجلادبعأمبما
اضرلعاسلدمحم

اموحبلاواانماسأرللللبلكلالبكو

~ر .أماصىدجو/(



ةيعيبطلادراوملاوةعارنلاةيلك-ناسأةعماج
)~اديتمجاملا(ايلعلاتاماردلاةجيتنراهظافشك

١ارميداكلاماعلا م)ا)ا~٠١
رفيرلاعامتجلا:همانربرعارزلاداثرلاوداصتقلا:رملعلاممقلا

بنانلابساردلالصفلالولاساردلالمفلا

انائفانموائحب
ةباتكلةيمطلادعاوقلا

ثاحبلاولناسرلا
~ ربدقملا

انائفانموائحب

ماعلليمكارتلاطاقنلاوتاجردلاعومجم
يميداكلا

طاقتلا-دقتلاآيسلاةيردلا

حجاندجثسماشمورددومحمثثسوباماسثبااو

ثوحبلاوايلعلاتاساردللةيلكلاليكو

~~س~
ناميلسدمحارباصىدجو/د



~ادراوملاوةعارزلاةيلك-ناسأةعماج
ا~اديتمجاملا(ايلعلاتاماردلاةجيتنراهظافمثك

١:~داكلاماعلا : ما:اا~١
فيدلاعامتجلا:عمانرب~ارزلادامثرلاودامتقلا:~اممقلا

بتسماستيورددومحمتيتسوباماستبااا

بنانلاباردلالمفلالولابمالهلالصفلا

ةباتكلةيملعلادعاوقلا
اثاحبلاولناسرلا

~ ربدقملا

انائفانموائحب

ماعلليمكارتلاطاقنلاوتاجردلاعومجم
يميداكلا

طاقتلاآيسلاأجردلا

نوحبلاوابلعلاناساردلللبلكلالبكودصرلاهنجلرسبنل

~اصى~و/( نامبلسدمح



هنبمتلاانابلاصنفا
لبعارزلا

~
ربدننلا

~
زانمم

~ادلاولاوةعالذلا~-ناوسأةعماج
ديثعبلاليتسجاملا(ايلعلاتامالللابيتنلاهظافمثك

٢رميداكلاواعلا ٠٢ و٢ا٢ا~٠
يعالنلاد~لا:رماندبيعالزلاداشللاود~لا:رملعلامسقلا

بن~ابساردلالصغلا

~ارزكافصسنلا
يعارزلاداصنفلايفكحبلانرطاىسابفلادأصنفلا

ربعتلا
~

٨زانمم

م~يمكارنلاطافنلاولاجردلاعرجم
يمبداكلا

هبنك

ربغنلا


