
ا÷ريدة الر�سمية العدد )1201(

سناعيــة ــ ال امــة للمنا ســة ال و�س ا
قــرار 

رقــم 219 / 2017

ـــات  ال ب�إ�صـــدار ’ئحـــة ا

ـ ال�صن�عيـة امـة للمنا سـة ال و�س وا÷ـزاءات ا’إداريـة با

ال�صلطانـــي  باملر�صـــوم  ال�ســادر  ال�سناعيــة  للمناطــق  العامــة  املوؤ�ص�صــة  اإلــى نظــام  ا�ستنــادا 

رقم 2015/32 ،

ل�ض اإدارة املوؤ�ص�صة العامة للمناطق ال�سناعية ،  واإ موافقة 

ير التجارة وال�سناعة ، واإ موافقة و

وبناء على ما تقت�صي امل�صلحة العامة ،

ـــرر  ـ

أولـــــ ــاد ا ا

تلف املناطـق ال�صناعية  يعمل باأحكام لئحة املخالفات واجلزاءات الإدارية ) املرفقة ( فــي 

التابعة للموؤ�ص�صـة العامة للمناطـق ال�سناعيـة ، اأو التي تقع –ـت اإدارتهـا واإ�صرافهـا .

انيــــة ــاد ال ا

ــل مــا يخالــف الÓئحــة املرفقــة ، اأو يتعــار�ض مـع اأحكامهــا . ــى  يل

ــاد الث�لـثــــة  ا

ين�ســر هــذا القــرار فــــي ا÷ريــدة الر�سميــة ، ويعمــل بــ بعــد انق�صــاء )90( ت�صعيــن يومــا 

مــن تاريــ ن�صــره .

ســــــــــا 1438هـ �صدر فـي : 27 م رم

ــــ  22 م يونيـــــــــــــو 2017 وا ا
يـــ   ســـ ال مـــ بـــ  � اأ نـ ا
ارة التجـارة وال�صناعـة  يــل و   و
لــــــــــــــــــــ�ض الإدارة   رئيــــــــــــــــــــ�ض 
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ـــــات  ال ’ئحــــة ا

ـ ال�صن�عيــة امــة للمنا سـة ال و�س وا÷ــزاءات ا’إداريــة با

ــاد  1 ( ا

ل  والعبارات التية املعا املبينة قرين  للكلمات  يكون  هذه الÓئحة  فـــي تطبيق اأحكام 

ر : منها ما  يقت�ض �سياق الن�ض معنى ا

سة :  ـــو�ســـ ا
املوؤ�ص�صة العامة للمناطق ال�سناعية .

ـــة   الـمنط
يلها اأو اإدارتها  ض تخ�ص�ض لإقامة ن�صا ا�ستثماري ، تتو املوؤ�ص�صة ت�ص م�صاحة من الأر

اأو الإ�صرا عليها . 

ــا   يـر ال ا
مدير عام املنطقة .

سـة   ـر ا ا ال
دائرة العمليات باملنطقة ، اأو اأي تق�صيم تنظيمي باملنطقة يخت�ض ÃعامÓت امل�صتثمرين .

مـار   �س الن�سـا ا
�صتي  الن�صا التجاري اأو ال�سناعي اأو الزراعي اأو العقاري اأو ال�صياحي اأو اÿدمي اأو اللو

اأو املهني اأو احلرفــي اأو التقني الذي يزاول امل�صتثمر فــي املنطقة .

مـــر   س ا
نبيـــة ،  انــ عمانيــة اأو اأ ثيــل Œــاري ، اأو فروعهــا ، �صواء  ــة اأو موؤ�ص�صــة اأو مكتــ  �صر

زاولة الن�صا ال�صتثماري فــي املنطقة . يرخ�ض لها 

طـــور   ا
يل املنطقة  نبيــة يتم التعاقد معها لإن�صاء اأو اإدارة اأو ت�ص ــة اأو موؤ�ص�صــة عمانيــة اأو اأ �صر

زء منها ، اأو لتنفيذ بنية اأ�صا�صية اأو علوية ، اأو مرافق عامة . اأو 

يـــ   ال
�صهادة ت�صدرها املوؤ�ص�صة للم�صتثمر ملزاولة الن�صا ال�صتثماري فــي املنطقة .
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ــاد  2 ( ا

ت�صــري اأحكــام هــذه الÓئحــة علــى املطوريــن وامل�صتثمريــن واملقاوليـن ومـوردي اÿدمـات 

والعامل فــي املنطقة ، وفيما  يرد ب�صاأن ن�ض خا�ض - فـي هذه الÓئحة - ت�صري اأحكــام 

ــ�ض بــ . القوانــ واللوائــ والنظــم املعمــول بهــا فـــي ال�صلطنة ذات ال�صلــة بالن�صــا املر

ــاد  3 ( ا

ت�صنف املخالفات التي تقع من قبل املطورين وامل�صتثمرين واملقاول وموردي اÿدمات 

والعامل فــي املنطقة على النحو التي : 

اأ  املجموعــة الأولــى ، وت�صمــل املخالفــات التيــة : 

رة بدون ت�صري . الل م�صاحات خارج امل�صاحة املوؤ 1  ا�صت

ابينة Œارية خارج مباÊ امل�صتثمر بدون ت�صري  �ص اأو من�سة عر�ض اأو  2  تثبي 

م�صبق من املنطقة .

ود لوحة اإعالنية بال�صم التجاري للم�صرو . 3  عدم و

4  عدم مطابقة ال�صم التجاري فــي اللوحة لÓ�سم التجاري فــي الÎخي�ض .

ود تلف بها . 5  عدم �سيانة اللوحة الإعالنية اأو و

6  عدم توفر �صرو ال�صالمة الكافية باللوحة الإعالنية .

صع ر�صومات اأو �صور غÒ لئقة على املنتجات واللوحات الإعالنية . 7  و

8  عدم اللتزام ب�صرو موقع اللوحة الإعالنية ومقا�صاتها املحددة .

يع من�صورات ورقية بدون ت�صري من املنطقة . 9  طباعة اأو تو

ن املخ�ص�صة لذل . 10  تعليق اأو ن�سر املالب�ض فــي غÒ الأما

ن املخ�ص�صة لذل . بات والليات فــي غÒ الأما �صل املر   11

ن املخ�ص�صة لذل . امها فــي غÒ الأما 12  اإلقاء الف�سÓت اأو تبع ر

ر فــي ت�صديد املبال امل�صتحقة للمنطقة . 13  التاأ

ن املخ�ص�صة  14  التخل�ض من النفايات ال�صلبة اأو ال�صائلة اأو Œميعها فــي غÒ الأما

لذل .
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ظورة وفقا للقوان املعمول بها فــي ال�صلطنة . ة عقاقري  15  حيا

16  عدم الإبال عن �صجار العمال املوؤدي اإ الإ�صابة اأو الإعاقة .

بـــات التــــي تت�صبـــ  ـــر بـمــا ي�صمـــل املر الـــة اللت اأو اأي مـــواد اأ حتريــ اأو اإ   17

ل قبل و�صول ال�صلطات امل�صوؤولة املخت�صة . فــي حــاد مـــا  و

يـر مالئــم  بـــات الثقيلـــة اأو احلاويـــات ب�صكـــل  ـــن ال�صيـــارات اأو املر 18  اإيقـــا اأو ر

ل املنطقة . ن امل�صر بها دا ري الأما فــي 

ة و�صدها لل�صوار اأو اأي موقع للعمل . بات اأو اللت للحر 19  اإعاقة املر

ي�ض . ا يزيد عن طاقتها املحددة لها بال 20  حتميل و�صائل نقل الأفراد 

اأيـــــام  ـــــــالل )7( �صبعـــــة  طـــار بكافـــة البيانـــات اخلا�صـــــة بالعامليـــن  عـــــدم الإ   21

من مبا�صرتهـــــم لعملهـــــم .

الل الفÎة املحددة . ول العامل  22 - عدم التقدم بطل لإ�صدار ت�صري د

ر . 23 - ال�صما للعامل بالعمل لد م�صتثمر ا

24  عدم توفري �صرو ال�صالمة العامة باملبا .

25  تخزين الأطعمة فــي مباÊ املكات Ãا فيها مباÊ املكات امللحقة بامل�صتودعات .

26  عدم تخ�صي�ض مكان لتح�سÒ واإعداد الأطعمة وحفظها ب�صكل منف�صل عن غرف 

املبي .

27  عدم توفري مرافق �صحية مالئمة لكل �صقة فــي �صكن العامل .

ل  ية دا 28  عدم توفري و�صائل التكييف والتربيد والتدفئة املالئمة للظرو املنا

املبا .

29  جتاو ال�صعة ال�صتيعابية ل�صكن العامل .

معات �صكن موؤقتة بدون موافقة الدائرة املعنية باملنطقة . 30  اإقامة 

31  عدم توفر �صرو ال�صالمة العامة فــي املجمعات ال�صكنية املوؤقتة .

32  عـــدم توفـــر البيئـــة ال�صحيـــة املنا�صبـــة فــي املبانـــي وفقـــا للمعاييـــر املعمـــول بهــا 

فــي ال�صلطنـــة .
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رة . ري موؤ ض  33  اإقامة املجمعات ال�صكنية املوؤقتة على اأر

34  عدم توفري و�صيلة ات�صال �صريع فــي موقع املجمعات ال�صكنية املوؤقتة .

وقع املجمعات ال�صكنية املوؤقتة . 35  عدم توفري و�صيلة نقل منا�صبة 

ول فــي �صكن العامل . ري امل�صر لهم بالد ري العامل باملنطقة  اأو  36  مبي 

راء التفتي�ض الدوري على املجمعات ال�صكنية . ك املخت�ص من اإ 37  عدم 

تال فــي املبا ال�صكنية ب اجلن�ص . 38  ال�صما بال

39  عدم تعي مراق لكل مبنى اأو اأ يزيد عدد العامل القاطن ب على )50( 

م�ص عامال .

ري املبنى املحدد لهم . 40  ال�صما للعامل باملبي فــي 

ال دون موافقة الدائرة املخت�صة باملنطقة . ري ال�صكن لطر  41  تاأ

راءات  ود اإ ل املنطقة دون و ري دا رة لل ض املوؤ ة فــي املبا اأو فــي الأر 42  امل�صار

ري من الباطن . التاأ

43  عدم حتدي البيانات اخلا�صة ب�صكن العامل .

راءات  العامل باملنطقة  وعدم اتخا الإ ل �صكن  ظورة دا باأعمال  القيام    44

القانونية بحق املخالف .

ا يزيد على طاقتها املحددة لها قانونا . 45  حتميل و�صائل نقل الب�صائع 

ول املنطقة . ري م�صر لهم بد 46  ا�صتخدام و�صيلة النقل اجلماعي لنقل اأ�صخا�ض 

فــي املنطقة اأو اأي من اجلهات املعنية بال�صلطنة من اأداء مهام عملهم . 47  منع مو

ر املتنقلة . �ض ب للحاويات  ال ري املر 48  ال�صتخدام 

49  رف�ض ت�صلم اإ�صعار الإنذار اأو املخالفة .

الل امليعاد املحدد بالإ�صعار باملخالفة .  50  عدم ت�صحي املخالفة 

ري �صاعات العمل الر�صمية املحددة وفقا للقوان واللوائ والأنظمة  51  العمل فــي 

وال�صواب املطبقة فــي املنطقة دون موافقة م�صبقة من الدائرة املخت�صة .

ورة فــي هذه  يــر من�صــو�ض عليهــا فـــي اأي من املجموعات املذ ــر  الفــة اأ 52  اأي 

الÓئحة .
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  املجموعــة الثانيــة ، وت�صمــل املخالفــات التيــة : 
1 - البدء فــي اإقامة الإن�صاءات قبل احل�صول على ت�صري بذل من الدائرة املخت�صة .

املخ�ص�صــة  ض  الأر م�صاحــة  يحــدد  �سيــاج  اإن�صــاء  دون  العمــل  مبا�صــرة  فــي  البــدء   - 2

للم�صـــرو .

هولة امل�صدر اأو غÒ م�صحوبة بامل�صتندات الدالة على م�سدرها .  ة �صلعة  حيا   3

يــة اأو الأر�صفــة اأو ال�ســارع لتخزيــن املــواد اÿا�ســة  ــالل الرتــدادات اخلار ا�صت   4
بامل�صـــرو .

لفــة ت�صتعمــل فــــي غــ�ض الب�ساعــة اأو املنتجــات  5  ت�صنيــع اأو عــر�ض اأو بيــع مــواد اأ
ال�سناعية .

ي Ãا ل يتطابق مع املوا�صفات والر�صومات املعتمدة . 6  تنفيذ اأعمال البناء وال

لفة ل يطابق احلقيقة . صع بيان Œاري على الب�ساعة اأو على املحال اأو على الأ 7  و

يــل مــزورة اأو غيــر �سحيحــة  ن وقيــا�ض اأو  هــزة اأو اأدوات و ة اأ 8  ا�صتعمــال اأو حيــا
ة بطريقة غÒ م�صروعة . اأو مدمو

ن اأو القيا�ض اأو الكيل من �صاأن اأن يجعلها  هزة اأو اأدوات الو يري فــي اأ 9  اإحدا ت
غÒ �سحيحة .

ولت اأو الأ�صنا  ات غÒ �سحيحة اأو بيع هذه امل�ص ولت من املعادن بدم 10  دم م�ص

تها بق�صد التعامل فيها . اأو عر�سها للبيع اأو حيا

�صـــر  �صـــر ال�صبـــ اأو حجــز الب�ساعـــة امل�صـــادرة اأو  11  رفــ�ض التوقيــع علــى 

ـــذ العينـــات . اأ

م�صـة ع�سر يوم عمل  بـ )15(  يقــة التاأميــن قبــل انتهـاء مدتهـا  و ديــد  12  عــدم 

على الأقل .

ال يوما من تاري انتهائه . الل )30(  13  عدم Œديد الÎخي�ض 

طار  صرار اأو اأ طي اأي اأ يقة تاأم على العامل لديها ت ديد و 14  عدم تقد اأو 

قد تنجم عن طبيعة عملهم .

واملخزنــة  لــة  الدا ت قيمــة الب�سائــع  جتــاو ا  اإ التاأم  يقــة  و عدم زيادة قيمــة    15

يقة املقدمة على تل الب�سائع . باملنطقة قيمة الو

16  عدم الحتفا باخلرائ امل�صدقة فــي موقع امل�صرو .

صع لوحة اإر�صادية حتمل ا�سم مال امل�صرو وال�صت�صاري واملقاول . 17  عدم و
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  املجموعــة الثالثــة ، وت�صمــل املخالفــات التيــة : 

ام البناء . يلية فــي املنطقة قبل احل�صول على �صهادة اإ 1  مبا�صرة العمليات الت�ص

تابيـــة  ـــرة دون موافقـــة  الــة فـــي املبانـــي املوؤ ييـــرات اأو اإ صافــات اأو ت 2  اإحــدا اإ

مــن الدائــرة املخت�صـــة .

ض املنطقة وا�صتخدامها  ميات من اأتربة اأو �صخور اأر 3  جتريف اأو تك�صري اأو اقتÓع 

ض الردم بدون ت�صري من املنطقة . را لأ

4  الإقفال غÒ املالئم لأبوا ونوافذ املبا اأو منافذ احلريق العائدة للم�صتودعات 

اأو املعامل اأو الور�ض .

الفة القوان واللوائ املتعلقة بال�صحة والنظافة العامة فــي املطاعم واملقاهي ،   - 5

ل املطاب فــي �صكن العامل . وي�صمل 

ل اأو حول املبا باملنطقة . رو غÒ �سحية دا لق  6  الت�صب فــي 

ود بطاقة ال�سحة املهنية اأو انتهاء �صالحيتها . 7  عدم و

د - املجموعــة الرابعــة ، وت�صمــل املخالفــات التيــة : 

�ض ب . ري مر 1  مزاولة ن�صا 

ض  ــار حــدود قطعــة الأر يــر اخلطــرة علــى الطــر اأو  صــع اأو �صكــ املـــواد  و   2

املخ�ص�صـــة للم�صـــرو .

�صيل ( . ا�صتخدامها للتنظيف اأو ال 3  ال�صتخدام ال�صي ملعدات مكافحة احلرائق ) 

4  عدم توفر معدات مكافحة احلرائق .

فاية معدات مكافحة احلرائق . 5  عدم 

6  عدم �صيانة معدات مكافحة احلرائق ب�صكل مالئم  ودوري .

7  عدم مالءمة معدات مكافحة احلرائق .

8  الإهمال فــي توفري �صرو ومتطلبات ال�صالمة العامة .

9  حــدو حريــق طفيــف نتيجــة لالإهمــال فــي توفيــر �صــرو ومتطلبــات ال�صالمــة 

العامــــة . 
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هزة . 10  ال�ص الزائد على التو�صيالت الكهربائية اأو الأ

هزة . 11  حدو حريق طفيف نتيجة ال�ص الزائد على التو�صيالت الكهربائية اأو الأ

فايتها . 12  حدو اإ�صابة عمل نتيجة لعدم توافر متطلبات ال�صالمة املهنية اأو عدم 

ناء اأداء العمل . تطلبات ال�صالمة املهنية فــي اأ 13  عدم اإلزام العامل 

هـ - املجموعــة اخلام�صــة ، وت�صمــل املخالفــات التيــة : 

ـــرة فــــي املنطقــة  يليــة فــي املبانــي وامل�صتودعـــات امل�صتاأ 1  مبا�صـــرة العمليــات الت�ص

طي الوحدات الت�صنيعية والليات واملعدات امل�صتخدمة  يقة تاأم ت قبل تقد و

ية لديها . يلية والإنتا فــي العمليات الت�ص

ي�ض اأو التخل�ض منها اأو نقلها بدون  طيها ال 2  تخزين املـواد اخلطرة التي ل ي

راءات الوقائية التي تقررها املنطقة . اتخا الإ

ض �صخ�صيــة ل�صال امل�صرو  را اللــ لأ فــي املنطقـــة اأو ا�صت 3  ر�صـــوة اأي مــن مو

ل . اولة  اأو الأفراد اأو 

امل�صاريع ال�صتثمارية  صي املخ�ص�صة لإقامة  الأرا اأو  املبا  ـزء من  4  تخ�صي�ض 

ض اإقامة �صكن . را لأ

ري مطابقة للواقع .  �صوفات مزورة و 5  تقد م�صتندات اأو 

و  املجموعــة ال�صاد�صــة ، وت�صمــل املخالفــات التيــة : 

ي�ص .  اء تر الق اأو اإل 1  فت موقع امل�صرو الذي مت اإ

ول من واإ املنطقة ب�صكل يهدد ال�صالمة العامة . ال منافذ اخلرو والد 2  اإ

ار حدود املواقع املخ�ص�صة للم�صرو .  صع اأو �صك املـواد اخلطرة على الطر اأو  3 - و

بري نتيجة لالإهمال فــي توفري �صرو ومتطلبات ال�صالمة العامة .  4  حدو حريق 

هزة . بري نتيجة ال�ص الزائد على التو�صيالت الكهربائية اأو الأ 5  حدو حريق 
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ــاد  4 ( ا

املــــادة )3(  فـــي  اإليهــا  امل�صـــار  املخالفـــات  الفـــة مـــن  ـــل  ميـــة عـــن  ترا نقـــا  حتت�صــ 

مــن هــذه الÓئحـــة ، وفقــا للجـــدول التـــي :

ســـ سل موعـــة ال ا

ــة  ال ــ  ــا عــ  د الن عـ

أولــ ـوالث�نيــةا مـا  ـة  ال ال

123املجموعــة الأولــــى 1

246املجموعــة الثانيــــة 2

5710املجموعـــة الثالثـــة 3

71015املجموعــة الرابعــــة 4

101525املجموعة اخلام�صة 5

253550املجموعة ال�صاد�صة 6

ــاد  5 ( ا

الفـة مــن املخالفــات امل�صــار اإليهــا فـــي املـــادة )3(  ــل  رامــة اإداريــة عــن  يتــم حت�صيــل 

اتهــا  وفقــا للجــدول التــي   مـن هــذه الالئحــة  وعنـد تكــرار املخالفــة 
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ســـ سل موعـــة ال ا
مانــ  رامــة بالريــا ال ار ال ــ م

أولــ ـوالث�نيــةا مـا  ـة  ال ال

100150200املجموعــة الأولــــى 1

250500750املجموعــة الثانيــــة 2

5007501000املجموعـــة الثالثـــة 3

100015002000املجموعــة الرابعــــة 4

200025003000املجموعة اخلام�صة 5

300040005000املجموعة ال�صاد�صة 6

ــاد  6 ( ا
ميــة املن�صــو�ض عليهــا فـــي املـــادة رقــم )4( مــن هـــذه الالئحـــة  ا ــو النقـــا ال يتــم 

الل  اتها  ل �صريطة عدم ارتكا املخالفة  بعد انق�صاء املــدد املبينة باجلدول التي  و

ت�صا ارتكا املخالفة  ورة  وحت�ص هذه املــدد من تاري ا املــدد املذ

ســـ سل موعـــة ال ا

ـة  ال ـا حمـو ا سا ـم بان ـ ي ـ ال ا

) باليـــو ( 

أولــ ـوالث�نيــةا مـا  ـة  ال ال

90180270املجموعــة الأولــــى 1

90180270املجموعـــة الثانيــة 2

120240360املجموعــة الثالثــــة 3

4812املجموعــة الرابعـــة 4

61218املجموعة اخلام�صة 5

121824املجموعة ال�صاد�صة 6
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ــاد  7 ( ا

الل باأي عقوبة اأ�صد من�صو�ض عليها فــي اللوائ والقرارات ال�صادرة تنفيذا  مع عدم الإ

راءات التية   لنظام املوؤ�ص�صة  يجو للمنطقة اأن تتخذ بحق املخالف الإ

م�ض وع�صرين نقطة .  مية اإ )25(  ا طي اأول عند و�صول النقا ال 1  اإنذار 

م�ص نقطة . مية اإ )50(  ا ان عند و�صول النقا ال طي  2  اإنذار 

م�ض و�صبع  مية اإ )75(  ا ال  ونهائي عند و�صول النقا ال طي  3  اإنذار 

نقطة .

ي�ض عند و�صول النقا  4  ف�ص عقد الإيجار اأو اتفاقية ال�صتثمار  و�صح ال

مية اإ )100( مائة نقطة . ا ال

ــان مرتكـــ املخالفـــة مــقاول  اأو مــوردا للخدمــات ي�صحـ الت�صريـ من  ول ي�صم  ا  واإ

ل بالعمل باملنطقة .

ــاد  8 ( ا

م�صة ع�صر يوما من تاري حتريرها  الل )15(  يجو ل�صاح ال�صاأن التظلم من املخالفة 

ال يوما من تاري ت�صلم  الل )30(  للمدير العام  وفــي حال عدم الرد على التظلم 

يعد قرارا برف�ص .

ــاد  9 ( ا

رامة امل�صتحقة على اأي من املخالفات  يجو للمدير العام  ولأ�صبا يقدرهـا  تخفيـ�ض قيمــة ال

الأدنى  الأحوال قيمتها عن احلد  باأي حال من  األ تقل  الالئحة  على  فــي هذه  الواردة 

املن�صو�ض علي فــي نظام املوؤ�ص�صة ال�صادر باملر�صوم ال�صلطا رقم 2015/32 .
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سناعيـــة ــ ال امــة للمنا ســــة ال و�س ا
را ــــــــــ ا�س

تنـو املو�س�سـة الع�مــة للمن�طق ال�سن�عية اإ اأنــه وقــع خط�أ م�دي فـــي القرار رقم 2017/219 
ــــزاءات االإداريــــة ب�ملو�س�ســـة الع�مــــة للمن�طــــق ال�سن�عيـــــة  ب�إ�ســـدار الئحــــة املخ�لفــ�ت وا
1201 ال�ســــ�در بت�ريــــ 14 مـــن �ســــوال 1438هـ ،  ريــــدة الر�سميــــة العـــدد  املن�ســـور فـــي ا

دول فـي املــ�دة  6  علـ النحـو االتـي  املوافـــق 9 مـــن يوليـــو 2017م  حيـــ ورد ا

ســـ سل موعـــة ال ا
ـة  ال ـا حمـو ا سا ـم بان ـ ي ـ ال ا

) باليـــو ( 

أولــ انيــةا ـوال مـا  ـة  ال ال
90180270املجموعــة االأولــــ 1
�نيــة 2 90180270املجموعـــة ال
ــــة 3 �ل 120240360املجموعــة ال
4812املجموعــة الرابعـــة 4
61218املجموعة اخل�م�سة 5
121824املجموعة ال�س�د�سة 6

ــــــو   يـــــح  س وال

ســـ سل موعـــة ال ا
ـة  ال ـا حمـو ا سا ـم بان ـ ي ـ ال ا

) باليـــو ( 

أولــ انيــةا ـوال مـا  ـة  ال ال
90180270املجموعــة االأولــــ 1
�نيــة 2 90180270املجموعـــة ال
ــــة 3 �ل 120240360املجموعــة ال
120240360املجموعــة الرابعـــة 4
180360540املجموعة اخل�م�سة 5
360540720املجموعة ال�س�د�سة 6

نويــــ  ا لــــ ال لـــ
سناعيـــة ــ ال امــة للمنا ســــة ال و�س ا
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