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اجلريدة الر�سمية العدد )1194(

مر�ســــوم �سـلطانـــــي

رقــم 2017/20

بالت�سديـــق علـــى اتفاقيـــة بني حكومـة �سلطنـة عمـان 

وحكومــــة اململكـــة الأردنيـــة الها�سميــــة حــول الإعفــــاء املتـبــادل 

مـن التاأ�سيـرة حلاملـي جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة واخلا�ســة واخلدمـــــة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى التفاقية بني حكومــة �سلطنــة عمــان ، وحكومة اململكــة الأردنيــة الها�سميــة حـــول 

الإعفـاء املتبـادل من التاأ�سيـرة حلاملي جوازات ال�سفر الدبلوما�سيـة واخلا�سـة واخلدمـة ، 

املوقعة فـي مدينة عّمان بتاريخ 27 من مار�س 2017م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها ، وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 13 من �سعبــــــــــان �سنـة 1438هـ

املـوافـــــق : 10 من مايــــــــــــــو �سنـة 2017م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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اتفاقيـــة بني حكومـة �سلطنـة عمـان

 وحكومـة اململكـة الأردنيـة الها�سميـة حـول الإعفـاء املتبـادل 

مـن التاأ�سيـرة حلاملـي جـوازات ال�سفـر الدبلوما�سيـة واخلا�ســة واخلدمــة

�إن حكومة �شلطنة عمان وحكومة �ململكة �لأردنية �لها�شمية ، و�مل�شار �إليهما �أدناه بـ"الطرفـني" ، 

�إذ حتدوهما �لرغبة فـي تقوية �لعالقات �لثنائية بني بلديهما ، 

ورغبة منهما فـي ت�شهيل �شفر مو�طنيهما حاملي جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية و�خلا�شة 

و�خلدمة فـي �إقليم دولة �لطرف �ملتعاقد �لآخر ،

قد �تفقتا على ما ياأتي : 

املـادة ) 1 (

تطبق �أحكام هذه �لتفاقية على حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �لآتية : 

جو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شية �أو �خلا�شة �أو �خلدمة �شارية �ملفعول �لتابعة حلكومة    1

�شلطنة عمان .

جـو�ز�ت �ل�شفر �لدبلوما�شيـــة �شاريـــــة �ملفعول �لتابعــة حلكومة �ململكــة �لأردنيــــة    2

�لها�شمية .

املـادة ) 2 (

�إليهــا فــي �ملــادة )1(  يجــوز ملو�طنــي �أي مــن �لطرفـيــن حاملــي �أي مــن �جلــو�ز�ت �مل�شــار 

�لدخــول �إلــى ، �أو �ملـــرور عبــر ، �أو �لبقــاء فـي ، �أو �خلروج من �إقليم دولــة �لطــرف �لآخـر 

دون �شرط �حل�شول على �لتاأ�شرية ملدة ل تتجاوز )90( ت�شعني يوما .

املـادة ) 3 (

�إليهــــا  �مل�شــــار  �ل�شفـــر  �أي مــن جــو�ز�ت  �لطرفــــني حاملــــي  مـــن  �أي  يجــب علـــى مو�طنــي 

فـي �ملـادة )1( عدم �لقيام باأي �أن�شطة مدفوعة �لأجر �لتي تتطلب ت�شريح عمل فـي �أثناء 

بقائهم فـي �إقليم دولة �لطرف �لآخر .
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املـادة ) 4 (

يجـــب علـــــى مو�طنــــي �أي من �لطرفـــــني حاملــــي �أي مـــن جـــو�ز�ت �ل�شـفــــــر �مل�شــــار �إليهـــــا 

فـي �ملــادة )1( �للتز�م بالقو�نني و�لأنظمة �ل�شارية فـي �أثناء بقائهم فـي �إقليم دولة �لطرف 

�لآخر .

املـادة ) 5 (

يجب �أن تكون جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملـادة )1( و�خلا�شة مبو�طني �أي من �لطرفـني 

�شاحلة �ملفعول ملدة )6( �شتة �أ�شهر على �لأقل عند دخولهم �إىل �إقليم دولة �لطرف �لآخر . 

املـادة ) 6 (

يجـــب على مو�طنــــي �أي مــــن �لطرفــــــني حاملــــي �أي مــــن جــــو�ز�ت �ل�شفــر �مل�شـــار �إليهــا 

فـي �ملـادة )1( �لدخول ، �أو �لبقــــاء ، �أو �خلــــروج �أو �لعبــور عرب �إقليــم دولـــة �لطرف �لآخـر 

من خالل نقاط عبور �حلدود �ملخ�ش�شة لهذ� �لغر�ض مــن قبـــل �شلطــات �لهجرة �ملخت�شة ، 

ودون �أي قيــــود ، وذلك با�شتثــــناء قيــــود �لدخـــــول �ملتعلقـــة بالأمـــن و�لهجــــرة و�ل�شحـــة ، 

�أو �أي �أحكام �أخرى تطبق قانونيا على حاملي هذه �جلو�ز�ت .

املـادة ) 7 (

يعـفــــــى مو�طنـــــو �أي من �لطرفــــــــني حاملـــــو �أي مـــــن جـــــو�ز�ت �ل�شفــــــر �مل�شــــــار �إليهـــــا    1

فـي �ملـادة )1( ، و�لذيـن يتــم تعيينهم فـي بعثــة دبلوما�شيــة �أو قن�شلية �أو فـي منظمــة 

دولية فـي �إقليم �لطرف �لآخر ، من �شرط �حل�شول على تاأ�شرية قبل دخولهم �إقليم 

�لطرف �لآخر . 

متتد �ملعاملة �مل�شار �إليها فـي �لفقرة )1( من هذه �ملـادة لت�شمل �أفر�د عائالت �ملو�طنني    2

�مل�شــار �إليهـــم ، وذلك �شريطـــة �أن يكونــــو� حاملــــي �أي مـــن جو�ز�ت �ل�شفــر �مل�شـار �إليهـا 

فـي �ملـادة )1( .

يجــب علــــى وز�رة �خلارجيــــــة فــــي �لطــــرف �لآخــــر �عتمــــاد �ملو�طنـــني �مل�شــــار �إليهـــم    3

فـي �لفقرتني )1( و )2( من هذه �ملـادة خالل )30( ثالثني يوما من دخولهم �إىل �إقليم 

�لطرف �لتابعة له ، وبناء على ذلك يتم منحهم �لتاأ�شري�ت �خلا�شة بهم ، وفقا لالأنظمة 

�لوطنية �ملعمول بها لدى هذ� �لطرف .
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املـادة ) 8 (

ل توؤثر هذه �لتفاقية على حق �ل�شلطات �ملخت�شة لأي من �لطرفـني فـي رف�ض دخول    1

مو�طني �لطرف �لآخر حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملـادة )1( �إىل �إقليم 

دولة كل منهما �أو تق�شري مدة �إقامتهم �أو �إنهائها ، وذلك فـي حالة �عتبار �ملو�طنني 

�ملعنيني غري مرغوب فـيهم �أو فـي حالة متثيلهم خلطـــر على �لأمن �لوطني �أو �لنظام 

�لعام �أو �ل�شحة �لعامة �أو عندما يكون وجودهم فـي �لإقليم �ملعني غري قانوين .

فـي حالــــة تاأثــــر مو�طـــن مــن �لطــرف �لآخــر مبوجب �أحكـــام هـذه �ملــــادة ، فـيتوجــب    2

على �لطرف �مل�شوؤول عن �لإجر�ء �آنف �لذكر �إخطار �لطرف �لآخر كتابة عرب �لقنو�ت 

�لدبلوما�شية دون تاأخري .

املـادة ) 9 (

فـي حال فقد�ن �أو �شرقة �أو تلف �أو بطالن �شالحية �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها    1

فـي �ملـادة )1( ملو�طـــن �أي من �لطرفـني فـي �إقليم دولة �لطــرف �لآخـــر ، تقـــدم �لبعثـــة 

�لدبلوما�شية �أو �لقن�شلية ، �لتي ينتمي �إليها �شاحب �جلو�ز �ملعني �لوثائق �لتي متكنه 

من �لعودة �إىل �إقليم �لطرف �لذي ينتمي �إليه .

يجـب علــى �لبعثــة �لدبلوما�شيـــة �أو �لقن�شليــــة �آنفـــة �لذكـــر �إبـــالغ �جلهـــات �ملخت�شـــة    2

لدى �لطرف �لآخر على �لفور عن مثل هذه �حلو�دث عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية . 

املـادة ) 10 (

يتبـادل �لطـرفان منـاذج مـن جــو�ز�ت �ل�شفــر �مل�شــار �إليهــا فــي �ملـادة )1( عبــر �لقنــو�ت    1

�لدبلوما�شية خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ �لتوقيع على هذه �لتفاقية .

فـي حال حدوث �أي تعديل �أو تغيري على مناذج �جلو�ز�ت �مل�شار �إليها فـي �لفقرة )1(    2

من هذه �ملـادة لأي من �لطرفــــني ، يتعـــني علـــى �لطرف �لذي قام بتعديــل �أو تغييـــر 

جو�ز�ته توفـري مناذج من �جلو�ز�ت �ملعدلة �أو �ملغيــرة �إىل �لطــرف �لآخر عرب �لقنو�ت 

�لدبلوما�شية خالل )30( ثالثني يوما قبل دخول هذ� �لتعديل �أو �لتغيري حيز �لتنفـيذ .

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1194(

املـادة ) 11 (

يجوز للطرفـني تعديل �أحكــام هـذه �لتفاقية مبو�فقتهما كتابـــة ، ويجب حتديـــد تـــاريخ 

دخول �لتعديل حيز �لتنفـيذ ، وي�شبح هذ� �لتعديل جزء� ل يتجز�أ من هذه �لتفاقية .

املـادة ) 12 (

ل توؤثــر هـــذه �لتفاقيـــة على �للتز�مـــات �ملرتتبـــة مبوجــب �لتفاقيــات �لثنائيــة �ملربمـــة 

بني الطرفـني .

املـادة ) 13 (

يعمل �لطرفان بهذه �لتفاقية طبقا للقو�نني و�لأنظمة �ملعمول بها فـي كل من �لبلدين .

املـادة ) 14 (

ي�شـــوي �لطرفــــان �أي خالفــــات تن�شــاأ عن تطبيـــق �أو تف�شـــري �أحكــام هـــذه �لتفاقيـــة وديــا ، 

من خالل �مل�شاور�ت عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية .

املـادة ) 15 (

يجوز لأي من �لطرفـني تعليق �لعمل بهذه �لتفاقية موؤقتــا ، ب�شكــل جزئــي �أو كلــي ،   -1

لأ�شبــاب تتعلــق بالأمـــن �لوطنـــي �أو �لنظــام �لعام �أو �ل�شحة �لعامة ، �أو �إذ� تبـــني �شــــوء 

��شتخد�م �حلقوق �ملن�شو�ض عليها فـي هذه �لتفاقية .

يجب على �لطرف �لذي يرغب فـي تعليق �لعمل بهذه �لتفاقية �إخطار �لطرف �لآخر   -2

عن �لتعليـــق مع بيــان �أ�شبابــه كتابـــة عبـر �لقنـــو�ت �لدبلوما�شيـــة ، قبل )7( �شبعـــة �أيـــام 

�إخطار �لطرف �لآخر  �أن عليه  ، كما  �لتنفـيذ  على �لأقل من دخول هذ� �لتعليق حيز 

بانتهاء هذ� �لتعليــق كتابــة عرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية ، قبل )7( �شبعة �أيـــام علــى �لأقــــل 

من �إنهاء هذ� �لتعليق .

ل يوؤثر تعليق �لعمل بهذه �لتفاقية على �لو�شع �لقانوين ملو�طني �أي من �لطرفـني   -3

حاملي �أي من جو�ز�ت �ل�شفر �مل�شار �إليها فـي �ملـادة )1( �ملوجودين فـي �إقليم �لطرف 

�لآخر .
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املـادة ) 16 ( 

تدخل هذه �لتفاقية حيز �لتنفـيذ بعد )30( ثالثني يوما من تاريخ تبادل وثائق �لت�شديق 

عليها من قبل �لطرفـني ، وت�شري ملدة غري حمددة ما مل يخطر �أحد �لطرفـني �لطرف 

�لآخر كتابة برغبته فـي �إنهاء �لتفاقية وفقا للمادة )17( .

املـادة ) 17 ( 

�لطرف  باإخطار  وذلك   ، �لتفاقية  �إنهاء هذه   ، �أي وقت  وفـي   ، �لطرفـني  يجوز لأي من 

�لآخـــر عــــن قــــر�ره بالإنهـــاء كتابـــة ، وعرب �لقنو�ت �لدبلوما�شية ، قبل )90( ت�شعـــني يومــا 

على �لأقل من تطبيق هذ� �لإنهاء .

حــــررت هــــذه �لتفاقيـــة فـي مدينـــــة عّمان يــــــوم �لإثنــــني 28 من جمــــادى �لثانية 1438هـ ، 

�ملو�فــــق 27 مــــن مــــار�ض 2017م ، مـــن ن�شختـــني �أ�شليتـــــني باللغــــة �لعربيـــــة ، لكــــل منهمـــا 

ذ�ت �حلجيــة �لقانونيــة .

 عــن حكومــــة

 �سلطنــة عمــــان

معايل يو�سف بن علوي بن عبداللـه

الوزيـر امل�سـوؤول عـن ال�سـوؤون اخلارجيـة

 عــن حكومــــة

 اململكـة الأردنيـة الها�سميــة

 معالــي اأميــن ال�سفــدي

 وزيـر اخلارجيـة و�سـوؤون املغرتبـني
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وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة

قـرار وزاري 

رقـم 2017/355

باإ�صــدار الالئحــة التنظيميــة للزكـــاة

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 99/6 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الأوقاف والـ�س�ؤون الدينية ,

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ,

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يـعمل فـي �ساأن تنظيم الزكـــاة باأحكـام الالئحة املرفقة .

املــادة الثانيــــة

يلغى كــل ما يخالف الالئحة املرفقة , اأو يتعار�ض مع اأحكـامها .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية , ويعمل به من اليوم التـايل لتاريخ نـ�سره .

�صـدر فـي : 6 / 8 / 1438هـ

املـوافــــق :  3  / 5 / 2017م

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�صاملي

وزيــــــــــــــر الأوقـــــــــــاف وال�ســــــــــــ�ؤون الدينيــــــــــــة
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الالئحــة الـتنظـيميــة للـزكــاة

الف�صــــل الأول

تـعـريـفـــــات

املــادة ) 1 (

فـي تطبـيــق اأحكـــام هــذه الالئحــة يكـون للكـلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قريـن كـل 

منها , ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

الـــــ�زارة : 

وزارة الأوقـاف وال�سـ�ؤون الدينية .

الـ�زيـــــر : 

وزيـــر الأوقـاف وال�س�ؤون الدينية .

املديريــة : 

املديرية العامة لالأوقاف وبيت املال .

الدائــــرة : 

دائــرة الـزكــــاة باملديريــــة .

الزكـــاة : 

ا�سم لكل ما يخرج من مال خم�سو�ض على وجه خم�سو�ض لطائـفة خمـ�سـو�سـة بـالنيـة .

جلـنـة الزكــاة : 

جلنة يتم ت�سكـيلها بقرار من الوزير فـي الولية اأو النيابة .

الن�صــاب :

 احلد الأدنى الذي و�سل اإليه املال , ووجبت فـيه الزكـاة .

حـد الكـفايـة : 

احلد الأق�سى لدخل الفرد الذي اإذا و�سل اإليه عد خارج ا�ستحقـاق الزكــاة , ويحـدد �سنويـا 

بقرار من الـوزيــر . 
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الزكــاة العينيـة : 

زكــاة الزروع والثمار والأنـعام .

امل�صــرف :

امل�سارف والنوافذ الإ�سالمية املرتبطة بنظام الـوزارة الإلكـرتوين اخلا�ض بالزكــاة .

املزكــي : 

الفرد اأو املوؤ�س�سة ممن وجبت عليه الزكــاة ببلوغ الن�ساب .

الف�صـــل الثانـــي

تنظيــم جلنــة الــزكــاة

املــادة ) 2 (

ت�سكــل فـي كـــل وليــة اأو نيابــة بقــرار مـن الوزيــر جلنــة للزكـاة تتكـــون مــن رئي�ض , ونائبه , 

ومن�سق للجنة , وعدد من الأع�ساء ل يقل عددهم عن )6( �ستة اأع�ساء , ول يزيد على )14( 

اأربعــة ع�ســر ع�ســوا , يتـــم ت�سميتهم بالتن�سيق مع وزارة الداخلية , وي�سم اإليهم )2( ع�سوان 

من الوزارة , ويـعـاد ت�سكيــل اللجنة كــل )5( خمــ�ض �سنــوات , وللجنة اأن ت�ستعني فـي اأعمالها 

مبن تراه منا�سبا ممن تتو�سم فـيه التقوى وال�سالح , بعد موافقة املديريـة .

املــادة ) 3 (

يلزم فـي ع�سو جلنة الزكـاة توافر ال�سروط الآتية :

1 - اأن يكـون من العدول امل�سهود لهم بالثقة , والدراية , واخلربة فـي جمال الزكـاة .

2 - األ يـقـل عمر الع�سو عن )22( اثنتني وع�سرين �سنة .

3 - اأن يكـون من املقيمني الفعليني بالولية اأو النيابة .

املــادة ) 4 (

تخت�ض جلنة الزكاة بالآتي :

1 - العناية بفري�سة الزكـاة وفق اأ�س�ض �سرعية , وعلمية حديثة .

النظــام  خــالل  مــن  املواطنــني  مــن  املقدمــة  الزكاة  على  احل�سول  طلبات  بحث   - 2

, والتثبـــت مـــن توافـــر الأ�ســ�ض وال�سوابط اخلا�سة  بــذلك  الإلكرتوين اخلــا�ض 

بال�ستحقاق .
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3 - اإعداد قوائم امل�ستحقني للزكــاة , ورفعها اإىل الوزير لالعتماد .

4 - ا�ستقبال الزكـاة العينية , وتوزيعها على امل�ستحقني بناء على القوائم املعتمدة .

5 - التوعيــة بفريــ�سة الزكـــاة , ودورها فـي تنمية املجتمع اخلريي , واإعداد الربامج 

الالزمة لذلك , بعد موافقة املديرية .

املــادة ) 5 (

ت�سقط ع�سوية جلنة الزكـاة بقرار من الوزيـر فـي احلالت الآتية :

1 - اختالل �سرط من �سروط الع�سوية الواردة فـي املادة )3( من هذه الالئحة .

2 - ا�ستقالة الع�سو .

3 - غياب الع�سو اأكـرث من )5( خم�سة اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول .

, وموافقــة  الدائــرة  راأي  اأخــذ  بعــد  الع�سو  بف�سل  اللجنة  امل�سببة من  التو�سية   -  4

املديرية .

5 - وفــــاة الـعــ�ســو .

6 - خمالفة الع�سو لأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 6 (

تعقد جلنة الزكــاة اجتماعا دوريا كـل )3( ثالثة اأ�سهر بدعوة من رئي�سها , اأو نائبه , ويجوز 

للجـــنة عقـــد اجتماعـــات طارئـــة متــى اقت�ست ال�سرورة ذلك مبوافقة اأغلبية الأع�ساء , 

ويعتبــــر اجتمـــــاع اللجـــنة �سحيحـــا بحـ�ســـور ثلثــــي الأع�ســـاء علـــى الأقـــل , علـــى اأن يكـــون 

مــن بينهــــم الرئيـــ�ض اأو نائـــبـه , وتعــد اللجنة حمـــ�سرا لكــــل اجتــماع , يوقع من الرئي�ض ,

تاريخ  اأ�سبوعني من  الدائرة خالل مدة ل تتجاوز )2(  بــه  , وتخــطر  واملن�سق   , نائبـــه  اأو 

عقد الجتماع , وتتخذ قرارات اللجنة باأغلبية الأ�سوات , فاإن ت�ساوت يرجح اجلانب الذي 

منه رئي�ض الجتماع , كما للجنة ال�ستعانة بالهيئة ال�سرعية بامل�سرف فـي بع�ض امل�سائل 

املتعلقة بالزكــاة , للوقوف على الراأي ال�سرعي حيالها .

املــادة ) 7 (

تعد جلنة الزكـاة نهاية كـل عام تقريـرا باأن�سطتها , وتو�سياتها , وتخطر به الدائـرة .
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الف�صــل الثالـــث

جمــع الـزكــاة وم�صارفهـــا

املــادة ) 8 (

جتمع الزكـاة وتوزع وفقا لل�سوابط الآتية :

1 - فتح ح�ساب اأو اأكـرث خا�ض بالزكـاة فـي اأحد امل�سارف العاملة فـي كل ولية اأو نيابة 

بنـــاء على خطاب من الوزيـر , وللمزكي اأداء زكـاته املفرو�سة من خالل اإيداعــها 

مبا�ســرة فـــي ح�سابــات الوزارة العامة املخ�س�سة للزكـــاة , اأو فـــي ح�سابــات الزكـاة 

بالوليــة اأو النيابــة , وله اختيار احلالت املعرو�سة فـــي النظــام الإلكـرتونــي التــي 

يرغب فـي اأداء الزكاة مبا�سرة لها , بالتن�سيق مع امل�سرف الذي يوجد به ح�ساب 

الزكـاة .

2 - توزع مبالغ الزكـاة على كـافة امل�ستحقني من خالل النظام الإلكـرتوين اخلا�ض 

بالزكـاة املعمول به فـي الوزارة , وتتوىل جلنة الزكـاة ت�سلم الزكـاة العينية فقط 

من املزكني , وتوزيعها على امل�ستحقني , وفقا للمعايري الواردة فـي هذه الالئحة .

املــادة ) 9 (

تتخذ اإجراءات احل�سول على الزكـاة وفق الآتي :

1 - يقـــوم مقـــدم الطلـــب بالت�سجيـــل فـــي النظــام الإلكـرتوين املعد لت�سجيل طلبات 

الزكـاة , وتعبئة ال�ستمارات املعدة لذلك م�ستوفـيا لكــافة بياناتها .

 2 - تــدر�ض جلــنة الـزكــاة جمــيع الطلبات امل�ستوفاة , وحتدد مدى ا�ستحقاق كــل طلب 

وفقا لالأ�س�ض الآتية :

التثبت من �سحة البيانات الواردة فـي ال�ستمارة املعدة لذلك . اأ - 

األ يـزيـد دخل الفرد على حد الكــفاية . ب - 

3 - بعد حتديد الطلبات امل�ستحقة للزكـاة , تفرغ اللجنة اأ�سماء امل�ستحقني فـي كـ�سف 

يرفع اإىل الـوزيـر , لالعتماد �سنويا .
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املــادة ) 10 (

حتدد الوزارة - من خالل ميزانية الزكــاة - اأولوية , ومقدار ما ي�سرف من اأموال الزكاة 

للم�ستحقني , على �سوء معطيات النظام الإلكـرتوين اخلا�ض بالزكاة , �سريطة األ يتجاوز 

املبلغ امل�سروف لكـل حالة عـــن حــد الكـفايــة , ويتـــم ال�ســرف مــن ح�ساب الزكاة اخلا�ض 

بالولية اأو النيابة كـالآتي :

ح�ساب  فـيه  يـوجـد  الذي  امل�سرف  طريـق  عن  للم�ستحق  املحـددة  املبالغ  ت�سرف   -  1

الـزكــاة فـي الولية اأو النيابة , وذلك فـي املواعيد التي حتددها الوزارة .

اأمــوال  , ترحــل  النيابة  اأو  الولية  فـي  امل�ستحقني  كـافة قوائم  فـي حالة تغطية   -  2

الزكـــاة املتبقيـــة اإلـــى ح�سابـــات الـــوزارة العامـــة املخ�س�ســــة للزكــــاة ل�سرفهـا , وفقا 

لالآليات املحددة فـي املادة )11( من هذه الالئحة .

وللوزارة تخ�سي�ض ن�سبة ل تزيد على )10%( ع�سرة فـي املائة من امليزانية ت�سرف للعاملني 

عليها , اأو حتدد كم�سروفات اإدارية للجان الـزكـاة .

املــادة ) 11 (

تتوىل املديرية توزيع اأموال الزكـاة املودعة فـي ح�سابات الوزارة العامة املخ�س�سة للزكـاة 

على امل�ستحقني بـوليـات ال�سلطنة , وفقا لالآتي :

فـــي ح�ساباتهــا  الزكــاة  مبالغ  تـــف  لــم  التي  النيابـــة  اأو  الوليـــة  فـــي  امل�ستحقيـــن   - 1

لتغطيــة الطلبــات امل�ستحقــة للزكــاة , وفقــا لل�ســروط وال�سوابــط املن�سـو�ض عليها 

فـي هذه الالئحة .

لأي من احلالت الآتية :  - 2

اأ - املت�سرريـن من الكـوارث .

ب - غيــر القادريـن من امل�سابني بالأمرا�ض اخلبيثة , وامل�ستع�سية .

ج - غري القادريـن من الطالب داخل ال�سلطنة .

د - الغـارمـني فـي غري مع�سية .

هـ - تـزويـج الفقراء , وامل�ساكـني .
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 الف�صــل الرابــع

الواجـبــات واملحـظـــورات

املــادة ) 12 (

يلتـــزم مقـــدم طلــب احل�ســـول علـــى الزكـــاة بتحــري الدقــــة فـــي تعبئــــة البيانــــات اخلا�ســـة 

بال�ستمارات املعدة لذلك , وفـــي حــال ثبــوت عـــدم �سحـــة تـــلك البيانـــات يحـــال املخالـــف 

اإلــى اجلهــة الق�سائيـــة املخت�ســـة , وتعتبـــر كـافـــة البيانــات املقدمــة من طالبي احل�سول 

على الزكـاة �سرية , ول يجوز الكـ�سف عنها اإل لأ�سباب تتعلق بتنفـيذ اأحكـام هذه الالئحة , 

اأو تنفـيذا حلكم اأو اأمر ق�سائي واجب النفاذ .

املــادة ) 13 (

يحظر على الأفراد واملوؤ�س�سات والهيئات جمع الزكـاة باأي و�سيلة كانت , ومع عدم الإخالل 

باأحكـام امل�سوؤولية اجلزائية , للوزارة فر�ض غرامة اإدارية على املخالف لأحكـام هذه الالئحة 

ل تـزيـد على )1000( األـف ريال عماين .
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قـرار وزاري 

رقـم 2017/356

باإ�شــدار الالئحــة التنظيميــة للوظائف والأن�شطة الدينية 

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 99/6 بتحديد اخت�سا�سات وزارة الأوقاف وال�س�ؤون الدينية 

واعتماد هيكلها التنظيمي ، 

واإىل قانون اخلدمة املدنية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/120 ، 

واإىل الالئحــة التنفيذيــة لقانــون اخلدمة املدنية ال�ســادرة بقــرار جملــ�س اخلدمــة املدنيــة 

رقم 2010/9 ، 

واإىل الالئحة التنظيمية لإلقاء اخلطب واملحا�سرات والدرو�س الدينية ال�سادرة بالقرار 

ال�زاري رقم 2013/1346 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يعمل فـي �ساأن الوظائف والأن�سطة الدينية باأحكام الالئحة املرفقة . 

املــادة الثانيــــة 

تلغى الالئحـــة التنظيميــة لإلقــاء اخلطــب واملحا�ســـرات والـدرو�س الدينية امل�ســـار اإليهـــا ، 

كما يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة ، اأو يتعار�س مع اأحكامها . 

املــادة الثالـثــــة 

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التـايل لتاريخ نـ�سره .

�شـدر فـي : 6 / 8 / 1438هـ

املـوافــــق :  3  / 5 / 2017م

عبداللـه بن حممد بن عبداللـه ال�شاملي

                                                                          وزيــــــــــــــر الأوقـــــــــــاف وال�ســــــــــــ�ؤون الدينيــــــــــــة
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الالئحـة التنظيميـة للوظائـف والأن�شطـة الدينيـة 

الف�شـل الأول

تعريفـات واأحكـام عامـة

املـــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات الآتية املعنى املبني قرين كل منها ، 

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

الـــوزارة : 

وزارة الأوقاف وال�س�ؤون الدينية . 

الوزيــــــر : 

وزيــر الأوقاف وال�س�ؤون الدينية . 

الـدائرة : 

دائرة الوعظ ، اأو دائرة الأئمة واخلطباء ، اأو دائرة مدار�س القراآن الكرمي ، اأو دائرة الإر�ساد 

الن�سوي ، اأو دائرة امل�ساجد ، بح�سب الأحوال . 

الإدارة : 

اإدارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية املخت�سة باملحافظة . 

املكـتـب : 

مكـتب الأوقاف وال�سوؤون الدينية املخت�س بالولية . 

الوطـن ال�شرعـي : 

هو ما ا�ستقر فيه الإن�سان ا�ستقرارا تاما ل ينوي اخلروج عنه اإل اإذا ا�سطر اإىل ذلك . 

اجلامــع : 

بيت اللـه الذي تقام فيه �سالة اجلمعة ، وال�سلوات اخلم�س . 

امل�شجــد : 

بيت اللـه الذي تقام فيه ال�سلوات اخلم�س . 

امل�شلــى : 

مكان �سغري تقام فيه ال�سلوات اخلم�س ، ول يحتوي على حمراب اأو مئذنة . 
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املدر�شــة : 

املكـان املخ�س�س لتعليم القراآن الكرمي �سواء كان داخل اجلامع اأو امل�سجد اأو امل�سلى اأو كان 

مبنى م�ستقال خارج ما تقدم . 

الوظائـف الدينيـة : 

املوجه الديني ، اأو امل�سرف الديني ، اأو موجه مدار�س القراآن الكـرمي ، اأو الواعظ الديني ، 

اأو املر�ســد الدينــي ، اأو م�ساعـــد املر�ســـد الدينــي ، اأو الإمــام واخلطيـــب ، اأو م�ساعـــد الإمــام 

واخلطيب ، اأو اإمام امل�سجد ، اأو مدر�س القراآن الكرمي ، اأو املوؤذن ، اأو م�سرف امل�ساجد . 

الن�شـاط الدينـي : 

الــدرو�س  واإلقــاء   ، واإلقــاء خطــب اجلمعــة والعيديــن   ، الأذان  ، ورفــع  بامل�سليــن  الإمامــة 

واملحا�ســــــرات والنـــــــدوات واحلــــــوارات واملواعــــــظ الدينيـــــــة ، وما فـي حكمهـــــــا ، وتعليــــــــم 

القــــراآن الكـريــــم . 

الوعـظ الجتماعـي : 

وعيادة  املوتى  وتغ�سيل   ، النكاح  وعقد   ، املتخا�سمني  بني  لالإ�سالح  املجتمع  مع  التفاعل 

املر�سى ، والتوفيق الأ�سري والجتماعي ، وغريها . 

املوجـه الدينـي : 

من يقوم على التقييم الفني والعلمي للقائمني بالوظائف والأن�سطة الدينية ، وي�سرف 

على توجيه كـل منهم فـي تخ�س�سه . 

امل�شـرف الدينـي : 

من يقـــوم على متابعـــة القائميــن بالوظائــف والأن�سطــة الدينيــة ميدانيــا ، وي�ســرف على 

التزامهم مبهامهم الوظيفية ، و�سبط املخالفني لأحكام هذه الالئحة . 

موجه مدار�س القراآن الكرمي : 

من يقــوم على التقييــم الفني والعلمــي ملدر�ســي القــراآن الكـريــم ، وي�ســرف على العمليــة 

التعليمية فـي مدار�س القراآن الكرمي . 

الواعـظ الدينـي : 

من يقوم بالوعظ والتوعية الدينية ، وي�سارك فـي خمتلف الفعاليات واملنا�سبات الدينية . 

املر�شـد الدينـي : 

من يقوم بتعليم مبادئ الدين الإ�سالمي احلنيف ، ويوؤدي ر�سالة دينية متعددة الأهداف . 
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م�شاعد املر�شد الديني : 

من ي�ساعد املر�سد الديني فـي اأداء مهامه . 

الإمام واخلطيب : 

من يلقــــي خطبــــة اجلمعــــة والعيديــــن ، ويــــوؤم امل�سليــــن فـي �ســـالة اجلمعـــة والعيديـــن ، 

وال�سلـــوات اخلمـــ�س . 

م�شاعد الإمام واخلطيب : 

من ي�ساعد الإمام واخلطيب فـي اأداء مهامه . 

اإمـام امل�شجـد : 

من يـوؤم امل�سلني فـي ال�سلوات اخلم�س . 

مدر�س القراآن الكرمي : 

من يقوم بتعليم القراآن الكرمي ، وحتفيظه . 

املــوؤذن : 

من يقوم برفع الأذان لل�سلوات اخلم�س ، و�سالة اجلمعة . 

م�شـرف م�شاجـد : 

من يقوم بالإ�سراف على امل�ساجد ، ويتابع احتياجاتها ميدانيا ، وي�سبط املخالفني لأحكام 

هذه الالئحة . 

املوظـف : 

من تعينه الوزارة على درجة مالية فـي اأي من الوظائف الدينية . 

املتعاقـد معـه : 

ال�سخــــ�س الــــذي يقــــوم بالن�ســـاط الدينـــي مقابـــل مكافـــاأة تتحملهـــا الـــوزارة اأو املوؤ�س�ســـات 

اأو ال�سركـات اأو الأفراد . 

املـتـطــوع : 

ال�سخ�س الذي يقوم بالن�ساط الديني بغري مقابل . 

املـــادة ) 2 ( 

ت�سري اأحكـام هذه الالئحة على كل من يعمل بالوظائف والأن�سطة الدينية التي ت�سرف 

عـلـيـها الوزارة . 
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املـــادة ) 3 ( 

اأو تنظيم الأن�سطة  اإقامة  اأو  ل يجوز لالأفراد واملوؤ�س�سات وال�سركات واجلمعيات ممار�سة 

الدينيـــــة - املن�سـو�س عليهــا فـي هـــــذه الالئحـــــة - اإل بعــــد احل�ســــول على ت�سريـــــح بــذلك 

مــن الـــوزارة . 

الف�شـل الثانـي

التعييـن

املـــادة ) 4 ( 

اأحكام  عليها  تن�س  التي  والإجراءات  للقواعد  وفقا   ، الدينية  الوظائف  فـي  التعيني  يتم 

قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية ، ويجوز للوزارة التعاقد ل�سغل هذه الوظائف عن 

طريق عقد تقدمي خدمات ، وفقا للقواعد والإجراءات املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة . 

كما يجوز للموؤ�س�سات اأو ال�سركات اأو الأفراد - بالتفاق مع الوزارة - حتمل مكافاأة نفقات 

توفري اأي من �ساغلي الوظائف الآتية : 

  اأ - اإمام وخطيب . 

ب - م�ساعد اإمام وخطيب . 

 ج - اإمام م�سجد . 

 د - مدر�س قراآن كرمي . 

هـ - واعظ ديني . 

املـــادة ) 5 ( 

تكـون اأولوية �سغل الوظائف الدينية عن طريق التعيني ، اأو مبوجب عقد تقدمي خدمة 

وفقا للرتتيب الآتي : 

اأوال : الأئمة واخلطباء وم�ساعدوهم : 

  اأ - اجلامع . 

ب - امل�سجد الذي حتيط به كـثافة �سكـانية عالية . 

 ج - امل�سجد الذي يقع فـي منطقة �سياحية اأو جتارية ن�سطة اأو على الطرق العامة . 

وفـي جميع الأحوال يجب األ يزيد عدد الأئمة واخلطباء فـي اجلامع على )3( ثالثة ، 

وفـي امل�سجد على )2( اثنني . 
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ثانيا : الوعاظ واملر�سدون الدينيون وم�ساعدوهم : 

  اأ - الولية التي لي�س بها واعظ ديني ، اأو مر�سد ديني . 

ب - الولية ذات الكثافة ال�سكـانية الأعلى . 

ثالثا : مدر�سو القراآن الكرمي : 

  اأ - املنطقة ذات الكـثافة ال�سكـانية العالية . 

ب - املنطقة ذات التجمعات ال�سكـانية فـي الأودية واجلبال والبوادي . 

 ج - املنطقة التي توجد بها مدر�سة . 

املـــادة ) 6 ( 

يتعني على الإمام واخلطيب اأو م�ساعد الإمام واخلطيب اأو اإمام امل�سجد ، اأن يتخذ من مقر 

عمله وطنا �سرعيا فـي احلالت الآتية : 

  اأ - اإن كـان من اأبناء الولية املعني ، اأو املكـلف للعمل بها . 

 ب - اإن كـان على معرفـــة وعلم مبوقع العمـــل ، واأبـــدى ا�ستعـــداده لال�ستقـــرار فيـــه ، 

واتخذه وطنا �سرعيا . 

املـــادة ) 7 ( 

العمانيني  من  الدينية  الأن�سطة  من  اأي  فـي  خدمات  لتقدمي  معه  املتعاقد  فـي  ي�سرتط 

الآتــي : 

 اأ - اأن يكــون من املتقاعديـــن اأو كبار ال�سن اأو من املرتبطيـــن بوظيفـــة ل تتعـــار�س 

مع القيام بالوظيفة الدينية . 

ب - األ يقل عمره عن )18( ثمانية ع�سر عاما . 

ج - اأن يكـون حافظا لــ )3( ثالثة اأجزاء من القراآن الكـرمي على الأقل ، واأن يكون 

ح�سن التالوة . 

 د - اأن يكـون ح�سن ال�سرية ، وال�سلوك . 

هـ - اأن يكـون ح�سن املظهر ، ولئقا �سحيا للوظيفة . 

 و - اأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية . 

املـــادة ) 

-25-



اجلريدة الر�سمية العدد )1194(

املـــادة ) 8 ( 

العمانيني  الدينية من غري  الأن�سطة  اأي من  املتعاقد معه لتقدمي خدمات  فـي  ي�سرتط 

الآتــي : 

  اأ - األ يقل عمره عن )22( اثنني وع�سرين عاما . 

ب - اأن يكـــون حا�ســـال على موؤهـــل جامعـــي ، اأو ما يعادلــــه على الأقـــل فـي اأي من 

التخ�س�سات املتعلقة باجلوانب الفقهية وال�سرعية . 

 ج - اأن يكــــون حافظــا لـ )3( ثالثــة اأجـــزاء على الأقـــل من القــــراآن الكريــــم ، وح�ســــن 

التالوة . 

 د - اأن يكـون ح�سن ال�سرية ، وال�سلوك . 

ه - اأن يكـون ح�سن املظهر ولئقا �سحيا للوظيفة . 

 و - اأن يقــدم طلــب التعاقــد م�سفوعا بتزكيــة من جملـــ�س اأمنـــاء اجلامـــع اأو امل�سجـــد 

       اأو اأمني اجلامع اأو امل�سجـد اأو من )10( ع�ســـرة على الأقـــل من جماعـــة اجلامــع ، 

       اأو امل�سجد . 

 ز - اأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية . 

املـــادة ) 9 ( 

يكون الختيار من بني املتقدمني للتعاقد معهم طبقا ملا ياأتي : 

 اأ - الأعلى فـي درجة املقابلة ال�سخ�سية . 

ب - للحا�ســـل على موؤهــل اأعلــى فـي اأي من التخ�س�ســـات املتعلقـــة باجلوانــب الفقهيــة 

اأو ال�سرعية . 

ج - من ل يعمل فـي القطاع احلكومي اأو اخلا�س . 

 د - املقيم قرب اجلامع اأو امل�سجد . 

املـــادة ) 10 ( 

يحـــدد مقـــدار املكـافـــاأة التي تتحملها الوزارة للمتعاقـــد معه بقرار من الوزيـــر بالتن�سيـــق 

مع وزارة املالية . 

-26-



اجلريدة الر�سمية العدد )1194(

املـــادة ) 11 ( 

تقدم طلبات حتمل املكافاأة املن�سو�س عليها فـي املـــادة )4( من هذه الالئحة اإىل الوزارة ، 

على النمـــوذج املعـــد لهذا الغر�س مرفقــا به امل�ستنـــدات والبيانـــات املطلوبــة التي حتددهـــا 

ال�زارة . 

الف�شـل الثالـث

الـتـــطــــوع

املـــادة ) 12 ( 

ل يجوز للمتطوع مبا�سرة الن�ساط الديني اإل بعد احل�سول على ت�سريح من الوزارة . 

ويجوز بقرار من الوزير ال�ستثناء من احل�سول على الت�سريح مبمار�سة الن�ساط الديني ، 

ال�سوؤون  فـي  اخلربة  اأو   ، العلمية  الكفاءة  لديهم  تتوافر  ممن  اجلمعة  خطبة  ارجتال  اأو 

الدينية . 

املـــادة ) 13 ( 

ي�سرتط حل�سول املتطوع على الت�سريح ما ياأتي : 

 اأ - األ يقل عمره عن )18( ثمانية ع�سر عاما . 

ب - اأن يكون حا�سال على �سهادة دبلوم التعليم العام ، اأو ما يعادلها ، وللوزيـر ال�ستثناء 

من هذا ال�سرط وفقا ملا تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

اأن يكـون حافظا لـ )3( ثالثة اأجزاء من القراآن الكـرمي على الأقل ، واأن يكون  ج - 

ح�سن التالوة . 

 د - اأن يكـون ح�سن ال�سرية ، وال�سلوك . 

هـ - اأن يجتاز املقابلة ال�سخ�سية . 

املـــادة ) 14 ( 

ت�سدر الوزارة النوعني الآتيني من الت�ساريح : 

1 - ت�سريح مقيد تقت�سر �سالحيته على مكان معني . 

2 - ت�سريح غري مقيد ت�سمل �سالحيته اأكرث من مكان . 

وحتدد الوزارة نوع الن�ساط الديني امل�سرح للمتطوع مبمار�سته فـي الت�سريح . 
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املـــادة ) 15 ( 

تكون مدة الت�سريح )1( �سنة واحدة ، ويتجدد تلقائيا ، ما مل يتم اإلغاوؤه . 

املـــادة ) 16 ( 

يجب على املتطوع اأن يحمل الت�سريح اخلا�س به عند مبا�سرة الن�ساط الديني ، واأن يربزه 

ملن يطلبه من املخت�سني بالوزارة ، اأو اجلهات املعنية . 

الف�شـل الرابـع

النقــل والنــدب

املـــادة ) 17 ( 

يجـوز نقل املتعاقد معه باملكافاأة ال�سهرية التي تتحملها الوزارة ، وذلك بناء على موافقة 

الوزير ، اأو وكيل الوزارة ، طبقا ملقت�سيات امل�سلحة العامة . 

املـــادة ) 18 ( 

يجوز نقل املتعاقد معه الذي يتحمل الأفراد اأو املوؤ�س�سات اأو ال�سركات مكافاأته ، وذلك بناء 

على موافقـــة الوزيـــر اأو وكيـــل الـــوزارة ، وطبقـــا ملقت�سيـــات امل�سلحـــة العامـــة وبعـد موافقة 

من يتحمل مكافاأته . 

املـــادة ) 19 ( 

يكون نقل املتعاقد معه وفقا للقواعد والإجراءات الآتية : 

 اأ - تقدم الطلبات خــالل الفتـــرة من الأول من ينايــــر ، وحتى نهايـــة �سهـــر فربايـــر 

من كـل عام . 

ب - تقوم الدائرة بدرا�سة الطلبات خالل �سهر مار�س للتحقق من ا�ستيفاء ال�سروط 

املن�ســـو�س عليهـــا فـي هذه الالئحـــة ، ويراعــى عند درا�ســـة الطلـــب توافـــر اأحـــد 

الأ�سباب الآتية : 

 - م�سي )3( ثالث �سنوات فـي مكان العمل . 

 - اأن يوجد البديل املنا�سب للمنقول . 

ويجوز للوزارة ال�ستعانة بهذه ال�سوابط فـي نقل موظفيها اإذا اقت�ست امل�سلحة العامة ذلك . 
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املـــادة ) 20 ( 

يجـــوز نـــدب املوظـــف للقيـــام موؤقتـــا بالعمـــل فـي وظيفـــة اأخــرى من ذات طبيعة وظيفتــه ، 

اأو وظيفة تعلوها ، وفقا لأحكام قانون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية . 

الف�شـل اخلامـ�س

مواعيد العمل والإجازات

املـــادة ) 21 ( 

تكون مواعيد العمل الر�سمية للموظف اأو املتعاقد معه على النحو الآتي : 

 اأ - املوجه الديني وامل�سرف الديني والواعظ الديني واملر�سد الديني وم�ساعد املر�سد 

الديني : من يوم الإثنني اإىل يوم اجلمعة . 

ب - موجـــه مـــدار�س القـــراآن الكريـــم ومـــدر�س القـــراآن الكريــــم وم�ســــرف م�ساجــــد : 

من يوم الأحد اإىل يوم اخلمي�س . 

ج - الإمام واخلطيب وم�ساعد الإمام واخلطيب واإمام امل�سجد واملوؤذن : من �سالة 

فجر يوم الإثنني اإىل �سالة ع�ساء يوم اجلمعة . 

املـــادة ) 22 ( 

حتدد �ساعات العمل الر�سمية للموظف اأو املتعاقد معه بعدد )7( �سبع �ساعات فـي كل يوم 

من اأيام العمل الر�سمي ، وتق�سم عدد ال�ساعات ح�سب طبيعة عمل الوظيفة ، وفقا لالآتي : 

اأ - موجه ديني : 

- )2( �ساعتان : لإعداد الربامج التنفيذية للوعاظ واملر�سدين والأئمة واخلطباء . 

- )2( �ساعتان : لإعــــــداد وتنفيــــذ برامـــج التاأهيـــــل والتوجيـــــه املهنــي والإ�ســـــراف 

                          على تفعيلها . 

 - )2( �ساعتان : لإعداد تقارير املتابعة الفنية والعلمية للموظف اأو املتعاقد معه . 

 - )1( �ساعـــــة : للمتابعات الإدارية لتفعيل الربامج الدينية . 

ب - م�شرف ديني : 

 - )4( اأربع �ساعـات : لالإ�ســــراف امليدانــــي على املوظفيــــــــن اأو املتعاقـــــــــد معهــــــــــم 

                                       اأو املتطوعني لتحديد مدى التزامهم مبهامهم الوظيفيـــــة 

                                   والقوانيـــن والقرارات والتعاميم والتوجيهات ال�سـادرة عن 

                                   ال�زارة . 
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املتطوعني  اأو  املتعاقد معهم  اأو  الدرا�سات عن املوظفني  �ساعــــة : لإعداد   )1( - 

وال�سعوبــــات والعقبـــــات التـــي يواجهونهــا فـي اأدائهـــم ملهامهــــم 

العملية ، واقرتاح احللول لها . 

 - )1( �ساعـــــــــة : لإعداد تقارير الإ�سراف امليداين ، وت�سليمها اإىل امل�سوؤول املبا�سر 

املخت�س . 

 - )1( �ساعـــــــــة : ملتابعة الإجراءات الإدارية املرتتبة على الإ�سراف امليداين . 

ج - واعظ ديني : 

 - )2( �ساعتان : للمحا�سرة اأو الدر�س ، وما فـي حكمها من الأن�سطة الدينية . 

 - )2( �ساعتان : للـــــدورات التدريبيـــة وبرامـــج املوؤ�س�ســـات كاملـــــدار�س وال�سجـــــون 

واجلمعيات واجلامعات والكليات وغريها . 

 - )2( �ساعتان : لفعاليات وبرامج الوعظ الجتماعي . 

 - )1( �ساعـــــــــة : لإعداد البحوث والدرا�سات الدينية ، التي تقدم مكتملة كل )6( 

�ستة اأ�سهر مبعدل بحث واحد ، اأو درا�سة واحدة . 

د - مر�شد ديني ، وم�شاعد مر�شد ديني : 

 - )2( �ساعتان : لتعليم القراآن الكرمي . 

التدريبية  وللدورات  احلنيف  الإ�سالمي  الدين  مبادئ  لتعليم   : �ساعــة   )1(  -  

واجلامعات  واجلمعيات  وال�سجون  كاملدار�س  املوؤ�س�سات  وبرامج 

والكليات وغريها . 

 - )2( �ساعتان : لفعاليات وبرامج الوعظ الجتماعي . 

 - )1( �ساعـــــــــة : للدر�س اأو الن�ساط الديني اليومي . 

 - )1( �ساعـــــــــة : لكـتابة الدرو�س واملحا�سرات والبحوث الدينية . 

هـ - الإمام واخلطيب ، وم�شاعد الإمام واخلطيب ، واإمام امل�شجد ، واملوؤذن : 

 - )1( �ساعـــــــــة : ل�سالة الفجر . 

 - )1( �ساعـــــــــة : ل�سالة الظهر اأو اجلمعة . 

 - )1( �ساعـــــــــة : ل�سالة الع�سر . 

 - )1( �ساعـــــــــة : ل�سالة املغرب . 
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 - )1( �ساعـــــــــة : ل�سالة الع�ساء . 

 - )2( �ساعتان : للحلقـــات القراآنيـــة ، وما ي�سنـــد اإليه من الـــدرو�س واملحا�ســرات 

الدينية بتوجيه من الوزارة . 

و - موجه مدار�س قراآن كـرمي : 

 - )2( �ساعتان : لإعداد الربامج التنفيذية ملدر�سي القراآن الكـرمي . 

 - )2( �ساعتان : لإعــــداد وتنفيـــذ برامـــج التاأهيـــل والتوجيـــه املهنـــي والإ�ســـراف 

على تفعيلها . 

 - )2( �ساعتان : لإعداد تقارير املتابعــة الفنية والعلمية ملدر�ســي القـــراآن الكريـــم 

وت�سليمها للم�سوؤول املبا�سر املخت�س . 

 - )1( �ساعـــــــــة : للمتابعات الإدارية لتفعيل الربامج التعليمية . 

ز - مدر�س قراآن كرمي : 

 - )4( اأربــع �ساعـــات : لتعليم القراآن الكرمي وعلومه فـي الفرتة ال�سباحية . 

 - )3( ثالث �ساعات : لتعليم القراآن الكرمي وعلومه فـي الفرتة امل�سائية . 

ح - م�شرف م�شاجد : 

- )4( اأربــع �ساعـــات : لالإ�ســــراف امليدانـــــــي على اجلوامــــــع وامل�ساجـــــد ودرا�ســـــــة 

احتياجاتهـــــا ، واإعــــداد تقاريــــر املتابعــــة امليدانيــــة املتعلقـــــة 

مبخالفــــة لئحــــــة اجلوامــع وامل�ساجــد و�سبــــط خمالفــــة 

العمالـــة الوافــــدة التي متـــار�س الأن�سطــــة الدينيــــة بـــدون 

ت�سريـــح داخـــل اأو خـــارج امل�سجـــد اأو اجلامع وفــق القوانني 

والتوجيهات ال�سادرة عن الوزارة . 

 - )1( �ساعـــــــــة : ملتابعة تنفيذ عقود خدمات امل�ساجد . 

 - )1( �ساعـــــــــة : لإعداد تقارير الإ�سراف امليداين ، وت�سليمها اإىل امل�سوؤول املبا�سر 

املخت�س . 

 - )1( �ساعـــــــــة : ملتابعة الإجراءات الإدارية املرتتبة على الزيارات الإ�سرافية . 

املـــادة ) 23 ( 

يجـــوز ا�ستثنـــاء املتعاقـــد معــه من عــــدد �ساعـــات العمـــل الر�سميـــة املحـــددة فـي املـــادة )22( 

من هذه الالئحة ، وذلك بناء على مقت�سيات امل�سلحة العامة ، ومبوافقة الوزير . 
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املـــادة ) 24 ( 

يجـــوز للــوزارة تعديـــل تق�سيـــم �ساعـــات العمــل للمتعاقـــد معه مبا يحقـــق م�سلحـة العمل ، 

�سريطة األ يخل بعدد �ساعات العمل الر�سمية . 

املـــادة ) 25 ( 

تكون فرتة الإجازة الأ�سبوعية للموظف اأو املتعاقد معه على النحو الآتي : 

  اأ - املوجه الديني وامل�سرف الديني والواعظ الديني واملر�سد الديني وم�ساعد املر�سد 

الديـني : يومي ال�سبت والأحد . 

ب - موجه مدار�س القراآن الكرمي ومدر�س القراآن الكرمي وم�سرف م�ساجد : يومي 

اجلمعة وال�سبت . 

ج - الإمام واخلطيب وم�ساعد الإمام واخلطيب واإمام امل�سجد واملوؤذن : من �سالة 

الفجر يوم ال�سبت اإىل �سالة الع�ساء يوم الأحد . 

وفـي حالة وجود اإمامني فـي اجلامع اأو امل�سجد فاإنه ي�سري على اأحدهما الأحكام ال�سابقة ، 

وتكون فرتة الإجازة الأ�سبوعية بالن�سبة لالآخر من �سالة الظهر يوم الأربعاء اإىل �سالة 

الفجر يوم اجلمعة ، ويجوز بعد موافقة الدائرة تعديل الإجازة الأ�سبوعية كتابة بح�سب 

الأحوال . 

املـــادة ) 26 ( 

يجب مراعاة الآتي عند رغبة املتعاقد معه فـي طلب الإجازة العتيادية : 

 اأ - األ تتزامن مع فرتة الأن�سطة الدينية ال�سيفية التي حتددها الوزارة . 

ب - األ تكون خالل �سهر رم�سان املبارك . 

 ج - اأن يقـــــدم طلـــب الإجـــازة قبـــل �سهـــر على الأقـــل من تاريـــخ بدئهـــا مـا لـم تقتــ�س 

ال�سرورة غري ذلك . 

الف�شـل ال�شـاد�س

الواجبـات واملحظـورات

املـــادة ) 27 ( 

يجـــــب على املتعاقـــد معـــه واملتطـــــوع اللتـــــزام مبا تفر�ســـه قواعــــد ال�سلــــــوك والأخــــالق ، 

وما تقت�سيه طبيعة الوظيفة ، وفقا ملا ياأتي : 
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الديني  الن�ساط  اأو  ي�سغلها  التي  للوظيفة  املحددة  الوظيفية  بالواجبات  القيام   - اأ 

الذي ميار�سه . 

ب - اللتـــــزام بالقوانيـــــن واللوائـــــح والقـــــرارات والتعاميـــــم والتوجيهـــــات ال�ســـــــادرة 

عن الوزارة . 

ج - التقيد باللبا�س الر�سمي ) الثوب الأبي�س والعمامة البي�ساء اأو امل�سر بالن�سبة 

للرجل ( فـي اأثناء وقت العمل الر�سمي ، اأو فـي اأثناء ممار�سة الن�ساط الديني . 

بالقائميــــن  يليـــق  وما   ، احلنيــــف  الإ�سالمــــي  الديــــن  وف�سائـــل  بقيـــم  التحلـــي   - د 

على الأن�سطة الدينية . 

هـ - الطـــــالع على الكـتــب الفقهيـــة وال�سرعيـــة والت�سريعـــــات ذات ال�سلـــــة ال�ســـــادرة 

عن الوزارة ، مبا يوؤدي اإىل تو�سيع وتنمية املدارك . 

و - ح�سور الور�س والدورات التدريبية التي تر�سحها له الوزارة . 

ز -  اللتزام بالن�س احلرفـي خلطبة اجلمعة والعيدين املعدة من قبل الوزارة ، وفـي 

حالة تعذر ذلك يجب الرجوع اإىل كــتـاب "ح�ساد اخلطب" ، اأو "خطب اجلمعة" ، 

       اأو "خطب العيدين" ال�سابق اإعدادها ، واملعتمدة من الوزارة . 

 ح - اللتزام بالأعراف والتقاليد العمانية ال�سائدة . 

ط - ف�ســـل مكبـــرات ال�ســـوت الداخليـــة عن مكبــرات ال�ســوت اخلارجيـــة عند الإقامـــة 

واإلقاء اخلطب واملحا�سرات والدرو�س الدينية . 

املـــادة ) 28 ( 

يحظر على املتعاقد معه اأو املتطوع الآتي : 

 اأ - اإنابة الغري للقيام بواجبات وم�سوؤوليات الوظيفة اأو الن�ساط الديني اإل مبوافقة 

ال�زارة . 

ب - القيام بالفتوى ال�سرعية ، اأو الت�سدي لها . 

 ج - اإثارة الفنت اأو امل�ساكـل بني اأفراد املجتمع اأو التطرق اإىل املو�سوعات ذات ال�سبغة 

ال�سيا�سية التي مت�س موؤ�س�سات الدولة اأو الدول الأخرى اأو تتناول امل�سائل ذات 

ال�سبغة اخلالفية بني املذاهب والطوائف الدينية املختلفة . 
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الف�شـل ال�شابـع

اجلـزاءات الإداريـة

املـــادة ) 29 ( 

مع عدم الإخالل باأحكام امل�سوؤولية اجلزائية فـي حالة خمالفة املوظف اأحكام هذه الالئحة 

توقع عليه اجلزاءات املن�سو�س عليها فـي قانـون اخلدمة املدنية ولئحته التنفيذية . 

املـــادة ) 30 ( 

مع عدم الإخالل باأحكام امل�سوؤولية اجلزائية ، فـي حال خمالفة املتعاقد معه اأحكام هذه 

الالئحة توقع عليه اأحد اجلزاءات الآتية : 

 اأ - الإنــذار الكـتابـي من الدائرة اأو الإدارة اأو املكتب بح�سب الأحوال . 

ب - خ�سم املكافاأة كلها اأو جزء منها بح�سب ج�سامة املخالفة املرتكبة . 

ج - اإلغاء العقد . 

وتلتـــزم املوؤ�س�ســـات اأو ال�سركـــات اأو الأفـــراد الذين يتحملـــون مكافــاأة املتعاقــد معه بتنفيــذ 

اجلزاءات امل�سار اإليها . 

املـــادة ) 31 ( 

مع عــدم الإخـــالل باأحكـــام امل�سوؤوليـــة اجلزائيـــة ، فـي حالة خمالفة املتطـــوع اأحكـــام هـــذه 

الالئحة توقع عليه اأحد اجلزاءات الآتية : 

 اأ - الإنذار الكـتابي من الدائرة اأو الإدارة اأو املكتب بح�سب الأحوال . 

ب - وقف الت�سريح ملدة )6( �ستة اأ�سهر . 

ج - اإلغاء الت�سريح نهائيا . 

 املـــادة ) 32 ( 

يجوز للوزارة فر�س غرامة اإدارية ل تزيد على ) 1000 ( األف ريال عماين فـي حال خمالفة 

حكم املـــادة )3( من هذه الالئحة . 

-34-



اجلريدة الر�سمية العدد )1194(

اللـجـنــة الـوطـنـيـة ملكافحــة الإرهــاب

 قــرار 

رقــم 2017/2

بتعديــل بعــ�ض اأحكام القــرار رقــم 2017/1 

ب�صـاأن اإجـراءات تنفـيـذ قـرارات جملـ�ض الأمـن ال�صـادرة مبوجـب

 الف�صـل ال�صابـع مـن ميثـاق الأمـم املتحـدة حـول منـع وقمـع الإرهـاب ومتويلـه 

ا�ستنادا اإىل قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97 ، 

واإىل قانون مكافحة الإرهاب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2007/8 ، 

واإلـــى قانـــــون مكافحـــــة غ�ســـــل الأمـــوال ومتويـــل الإرهـــاب الـــ�ســـادر باملر�ســــوم ال�سلطانــــــي 

رقــــم 2016/30 ، 

واإىل القـرار رقـم 2017/1 ب�سـاأن اإجـراءات تنفـيـذ قرارات جملـ�س الأمـن ال�سـادرة مبوجـب 

الف�سل ال�سابع من ميثاق الأمم املتحدة حول منع وقمع الإرهاب ومتويله ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تقـــرر

املــادة الأولــى

ي�ستبــدل ب�ســـدر البنــــد ) اأ ( مــــن املـــــادة )10( ، والبنــــد )ب( مــــن املـــادة )11( ، مــــن القـــرار 

رقم 2017/1 امل�سار اإليه ، الآتي : 

" املـــادة )10( 
يجــــب فـــورا جتميــــــد الدفعـــــات اأو العتمــــــادات الآتيــــة الــــواردة اإلــــى/ اأو امل�سحوبــــة  اأ - 

مــن احل�ســاب املجمــد : " .

" املــادة )11(
تتوىل اللجنة تلقي ودرا�سة طلبات الإدراج الواردة من ال�سلطات الأجنبية ، كما يجوز  ب - 

لها جمع املعلومات ، وطلبها من اأي جهة خمت�سة لتحديد اأي �سخ�س اأو جمموعــة ، 

اأو كيان لإدراجه فـي القائمة " .
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املــادة الثانيــة 

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالثــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�صدر فـي : 4 مـن �صعبــــان 1438هـ

املوافــــق : 1 مـن مايـــــــــو 2017م

اللـواء الركـن/ حماد بن مـبارك امل�صيخي

رئـيــــ�س اللـجـنـــــة الـوطـنـيــــة ملكافحـــــة الإرهــــاب
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وزارة الأوقــاف وال�شــ�ؤون الدينيــة

ملـخــــــ�ص

  النظــام  الأ�شا�شــي  مل�ؤ�ش�شـة الوقـــف اخليـــري 

ا�ستنادا اإىل قانـون الأوقـاف ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/65 ،

واإىل الالئحة التنفيذية لقانـون الأوقـاف ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2001/23 ،

تقرر ن�سر ملخ�ص نظام "موؤ�س�سة الوقف اخلريي" ، على النحو الآتي :

ا�شــم امل�ؤ�ش�شــــة : موؤ�س�سة الوقف اخلريي .

رقــــــم القيــــــد : 4 .

الأهــــداف :

تطويـر وتنمية الوقف ب�ستى جماالته واأنواعه داخل ال�سلطنة ، وذلك بالتن�سيق   - 1

مع اجلهات ذات االخت�سا�ص .

اإيجـــاد �سراكـات مع ال�سناديق اال�ستثمارية فـي ال�سلطنة ونوافذ ال�سريفة االإ�سالمية .  - 2

3 - و�سع ا�سرتاتيجيات للتثمري وفق خطط طويلة وق�سرية االأجل مبا يحقق التنمية 

امل�ستدامة للوقف .

اال�ستثمــار فـي املجــاالت العقاريــة اأو ال�سناعيــة اأو التجارية اأو الزراعيــة وغريهــا   -4

مــن املجــاالت .

اإدارة امل�ؤ�ش�شـــة :

يتكـــون املجلــ�ص مــن )7( �سبعــة اأع�ســاء ، وتكـــون مــدة عملــه )5( خمــ�ص �سنـــوات ميالديـــة 

مـن تاريخ التعيني ، وجتدد لفرتة اأو فرتات اأخرى م�سابهة .

موارد املوؤ�س�ســـة :

تتكون املوارد املالية من : 

العائد من ا�ستثمارات اأموال املوؤ�س�سة .  - 1

االأ�سول العينية التي تديــرها املوؤ�س�سة .  - 2

التربعات والهبات والو�سايا التي يقبلها املجل�ص .  - 3
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áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh
 ¿Ó````````YEG

 �ÉµMC’ É�ah ádƒÑ�ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG �``«é°ùJ äÉ``Ñ�W ø``Y ájô``µØdG á``«µ�ŸG Iô``FGO ø``�©J

. 2008/67 ºbQ ÊÉ£�°ùdG �ƒ°SôŸÉH QOÉ°üdG á«YÉæ°üdG á«µ�ŸG ¥ƒ�M ¿ƒfÉb

 105640 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

 äÉfÉî°S , IQGô²G ó«dƒJ IOÉYEG Iõ¡LCG , ájQGôM äÉªcôe , õÑÿG �ªY ä’BG , õÑÿG õÑN ä’BG

 , »¡W á«YhCG , Úî°ùJ ìGƒdCG , á«FÉHô¡c Úî°ùJ Iõ¡LCG , Úî°ùJ Iõ¡LCG , …hÉµŸG Úî°ùàd

 , øNÉ°ùdG AGƒ¡dG ¿GôaCG , øjRÉÑî�d ¿GôaCG , (»¡W äGhOCG)  äÉjGƒ°T , »¡W äGó©eh Iõ¡LCG

. ÈàîŸG »`a áeóîà°ùŸG ±ÓîH ¿GôaCG , ïÑ£ŸG (¿GôaCG) óbGƒe , áæNÉ°S ìGƒdCG

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/11/3 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 105641 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,  �ÉªYC’G  øY  äGQÉ°ùØà°SG  ,  �ÉªYC’G  øY  QÉÑNC’Gh  äÉeƒ�©ŸG  ,  AÓª©�d  A’ƒdG  èeGôH  IQGOEG

 ™jRƒJ , ™````�°ùdG ¢VôY , (��```¡à°ùŸG í``°üf ô``éàe) ø`«`µ�¡à°ùª�d íFÉ°üfh ájQÉŒ äÉeƒ�©e

 ä’É°üJG  �FÉ°Sh  ¢�Y  ™�°ùdG  ¢VôY  ,  »LQÉÿG  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  ,  �jƒ°ùàdG  ,  äÉ```æ«©dG

 Ò`aƒJ , »µÑ°T ™bƒe ÈY �ÉªYC’G øY QÉÑNC’Gh äÉeƒ�©ŸG Ò`aƒJ , áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d

 ,  ó©H øY �jƒ°ùàdG  äÉeóN ,  äÉeóÿGh ™�°ùdG  áYÉHh …Î°ûŸ ô°TÉÑŸG  §ÿG ¢�Y ¥Gƒ°SCG

 øFÉHõdG áeÉY Úµªàd , (É¡��f GóY Ée) Ò¨dG ídÉ°üd ™�°ùdG øe á�«µ°ûJ ™«ªŒ äÉeóN
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 Iõ¡LCG , õÑÿG �ªY ä’BG , õÑÿG õÑN ä’BG É¡«`a ÉÃ áLÉ²G óæY É¡FGô°Th É¡àæjÉ©e øe
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´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG  : �````````````````````«cƒdG º°SG
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 106179 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 21 áÄØdG »`a

 GóY  Ée)  »°TGôa  ,  èæØ°SEGh  •É°ûeCG  ,  ïÑ£ª�dh  ‹õæŸG  �Éª©à°SÓd  á«YhCGh  ¿GhCGh  äGhOCG

 ÒZ êÉLR , »�L ��°S , �«¶æJ äGhOCG , »°TGôØdG ™æ°U OGƒe , (¿ÉgódG hCG øjƒ�àdG »°TGôa

 ÊGhCGh á«LÉLR ¿GhCG  ,  (ÊÉÑŸG »`a �ª©à°ùŸG êÉLõdG GóY) �ƒ¨°ûe ¬Ñ°T êÉLR hCG  �ƒ¨°ûe

. iôNCG äÉÄa »`a IOQGh ÒZ á«`aõN ¿GhCGh »æ«°U ±õN

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/11/28 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG  : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat1194_sus.indd   2 5/11/17   7:47 AM
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 106824 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 14 áÄØdG »`a

 ,  É¡H á«�£e hCG  á°ù«`Øf ¿OÉ©e øe áYƒæ°üŸG  äÉéàæŸGh É¡æe §«�N �ch á°ù«`ØædG  ¿OÉ©ŸG

 äGhOCGh âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCG , áÁôµdG QÉéMC’Gh , äGôgƒéŸG , iôNCG äÉÄa »`a IOQGƒdG ÒZ

. á�«bódG âbƒdG ¢SÉ«b

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/28 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 106826 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 18 áÄØdG »`a

 IOQGƒdG ÒZh OGƒŸG  òg øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸGh , áZƒHóŸG Oƒ�÷G ó«��Jh áZƒHóŸG Oƒ�÷G

 ,  ájôØ°ùdG  ÖFÉ�²Gh  �jOÉæ°üdG  ,  áZƒHóŸG  hCG  �ÉÿG  äÉfGƒ«²G  Oƒ�L  ,  iôNCG  äÉÄa  »`a

. êhô°ùdGh äÉfGƒ«²G º�WCGh •É«°ùdG , »°ûŸG »°üY , »°SÉª°ûdGh äÓ¶ŸG

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/28 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

REO

REO
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 106827 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

 . ¢SCGôdG á«£ZCGh  �ó�dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸG

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/12/28 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 106863 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 äÉ©HÉ£dGh ¢Vô©dG äÉ°TÉ°T ,  Gójó– , Üƒ°SÉ²G  Iõ¡LCG  á£°SGƒH É¡H ºµëàdG ºàj Iõ¡LCG

 Iõ¡LCG  , á«fÉ«ÑdG •ƒ£ÿG º°SQ Iõ¡LC’ äÉ©HÉW , …Gh - ¢ùµjEG á«fÉ«H •ƒ£N º°SQ  Iõ¡LCGh 

 á©WÉbh  È²G åØæH �ª©J á©HÉW , äGQÉ°TEG ™fÉ°üc É¡eGóîà°S’ IOÉM á«fÉ«H  •ƒ£N º°SQ

 •ƒ£ÿG º°SQ  Iõ¡LCG , Üƒ°SÉ²G Iõ¡LCG äÉ©HÉW , á›óe á©WÉbh ájQGôM  á©HÉW , á›óe

 ™£�dG   ä’BÉH  ºµëà�d  Üƒ°SÉM  èeGôH  ,  OÉ©HC’G  á«KÓK  äÉë°SÉe  ,  …Gh  -  ¢ùµjEG  á«fÉ«ÑdG

 ä’BGh øMÉ£eh äGQÉØMh ábÉ£dÉH �ª©J áÑ°Sƒfi  ™£b ä’BGh  ¢û�ædGh øë£dGh ôØ²Gh

 •ƒ£ÿG º°SQ Iõ¡LCG äÉ©HÉWh OÉ©HC’G  á«KÓK º«ª°üJ ä’BGh  Qõ«�dÉH ¢û�ædG ä’BGh ¢û�f

 ™£bh áYÉÑW ä’BGh äGQÉ°TEG ™fÉ°üc  É¡eGóîà°S’ IOÉM á«fÉ«H  •ƒ£N º°SQ Iõ¡LCGh á«fÉ«ÑdG

 á«KÓK äÉë°SÉeh …Gh - ¢ùµjEG  á«fÉ«ÑdG •ƒ£ÿG º°SQ Iõ¡LCGh  Üƒ°SÉ²G Iõ¡LCG äÉ©HÉWh

.  É�HÉ°S IQƒcòŸG äÉéàæª�d  QÉ«Z ™£b , OÉ©HC’G

REO
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

ø°ûjQƒHQƒc »L …O óf’hQ : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
  Úc    - Écƒjõ«°T , »°T    - ƒ°ùàeÉeÉg , ƒc Éà«c , GOƒcÉ««ªæ«°T  1  - 6 -  4   : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 ¿ÉHÉ«dG ,  2013  -  431

2016/12/29 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 106979 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 7 áÄØdG »`a

 , á`````«FÉHô¡c �````«¶æJ Iõ````¡LCGh ä’BG , á```«dõæe äÉjÉ¨d á«FÉHô¡c äÉWÓ`N , á`«FÉHô¡c äÉbÉ`ØN

 ä’BG , äÉLÓã�d äÉ£ZÉ°V , •ƒ¨°†ŸG AGƒ¡dÉH QGóJ ä’BG , ó«dÉH QGóJ »àdG ±ÓîH  Iƒ¡b øMÉ£e

 á«µ«fÉµ«ehÎµdEG ä’BG , �«¶æàdG äÉjÉ¨d QÉÑ¨dG ádGREG äGó©e , ¿ƒë°U ä’É°ùZ  , ¿ÉÑdC’G ™«æ°üJ

 , á«dõæŸG äÉjÉ¨�d á«FÉHô¡c ¬cGƒa äGQÉ°üY , á«FÉHô¡c , ájòZCG äÉ÷É©e  , ájòZC’G Ò°†ëàd

 ä’BG , »c ä’BG , á«dõæŸG äÉjÉ¨�d á«FÉHô¡c ¢TQÉ›/øMÉ£e  , äÓ°†ØdG øe ¢ü�îàdG ä’BG

 á«FÉHô¡c äÉMÉàa , §�N ä’BG , (ä’BG) º² äÉeGôa ,  (ä’BG) º² äÉYÉ£b , á«FÉHô¡µdG ïÑ£ŸG

 IQGhO ájQÉîH ¢ùHÉµe , áWÉ«N äÉæ«cÉe , á«FÉHô¡c  äÉ°ü�e , �£°T ä’BG , áÄÑ©J ä’BG , Ö�©�d
 äÉØãµe , RÉ¨dÉH äÉHhô°ûŸG áÄÑ©àd Iõ¡LCG  , ä’É°ùZ , á«FÉHô¡c ¢ùfÉµe , äÉLƒ°ùæª�d ádƒªfi
 ájõcôe  äBÉ°ûæe  ,  IóHõdG  ™«æ°üJ  ä’BG  ,  äÉHhô°ûŸG  Ò°†ëàd  á«µ«fÉµ«ehô¡c  ä’BG  ,  á«FGƒg

 øMÉ````£e , ï````Ñ£ŸG  äÉeGó```îà°S’ á«FÉHô¡c ¢TQÉ``› , (ä’BG) äÉ```£ZÉ°V , §`Ø°ûdÉH �«¶æà�d
 äÉ£ZÉ°V  , (øî°ùJ ’) IQGhO äÉØØ› , �é°ùdG ™«æ°üJ ä’BG , Ò°û�J ä’BG , ïÑ£ª�d á«FÉHô¡c

     . (ä’BG AGõLCG)  AÉe äÉfÉî°S ,  (ä’BG AGõLCG) OóY , á�FÉa  Úî°ùJ Iõ¡LCG , á�FÉa

 �GÔL ôHƒ°S ácô°T : º```````````````````````````````````°SÉH
  á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 51027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/5 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat1194_sus.indd   5 5/11/17   7:48 AM

-44-



(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 106980 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 QGòfEG Iõ¡LCG , á«`ØJÉ¡dG äÉŸÉµŸG ¢�Y OôdG ä’BG , áªî°†e äÉ°SóY , á«FÉHô¡c QGòfEG ¢SGôLCG

 ôjƒ°üà�d äGÒeÉc , ƒjó«`a äGÒeÉc , äÉjQÉ£Ñ�d øMGƒ°T , á«FÉHô¡c äÉjQÉ£H , ábô°ùdG ó°V

 �«¨°ûJ Iõ¡LCG , (øeõdG �«é°ùJ äGhOCG) âbƒdG äÉYÉ°S , â«°SÉµdG äÓé°ùe , »`aGôZƒJƒØdG

 äÓ¨°ûe , Üƒ°SÉ²G IôcGP Iõ¡LCG , (ájô°üH - á«©ª°S) á›óe ¢UGôbCG , á›óŸG  ¢UGôbC’G

 ,  (á«Fƒ°V äGQÉ°TEG) á«°†eh AGƒ°VCG  ,  ¢ùcÉa ä’BG  ,  (…O »`a …O) á«ªbôdG ƒjó«`ØdG ¢UGôbCG

 Iõ¡LCG , ¢VôY Iõ¡LCG , ádƒªfi �JGƒg , ádƒªfi §FÉ°Sh äÓ¨°ûe , IQGô²G º«¶æJ Iõ¡LCG

 , äƒ°üdG �«é°ùJ Iõ¡LCG , øjRGƒe , ó©H øY ºµ– Iõ¡LCG , äÉfGƒ£°SG �«¨°ûJ Iõ¡LCG , ƒjOGQ

 á«°†eh äÉbGƒ°S , ¿ƒjõØ�J Iõ¡LCG , �JÉg Iõ¡LCG , á«£jô°T äÓé°ùe , äƒ°üdG ��f Iõ¡LCG

 Iõ¡LCG , ¿Rh äGhOCGh Iõ¡LCG , ƒjó«`a äÓé°ùe , ƒjó«`a �JGƒg , áeÉ©dG á�°ù�°ùàŸG äÓbÉæ�d
 äÓÑ�à°ùe ,  á«YÉæ°üdG  QÉªbC’G  ÈY RÉØ�àdG  �ÉÑ�à°SG  Iõ¡LCG  ,  á«YÉæ°üdG  QÉªbCÓd á«MÓe

  Üƒ°SÉM  è`eGôH  ,  á```�é°ùe  Üƒ°SÉ```M  äÉ````«›ôH  ,  (QGòfEG  äGhOCG)  ¢SGôLCG  ,  ájô°üHh  á«©ª°S

 ,  á«µ�°S’ �JGƒg ,  (á«FÉHô¡c) ºµ– äÉMƒd ,  Üƒ°SÉM äÉfƒµe ,  (�jõæà�d á�HÉb äÉ«›ôH)

 øY ºµëà�d á«µ«eÉæjOhÎµdEG Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c �Ó°SCG äGƒæb , äÉfÉ«ÑdG á÷É©e Iõ¡LCG

  ,  AGò¨dG  �«�–  Iõ¡LCG  ,  �jô²G  ó°V  QGòfEG  äGhOCG  ,  á«fhÎµdEG  äGôµØe  ,  äGQÉ°TE’ÉH  ó©H

 �É°üJG  Iõ¡LCG  ,  OOÎdG  á«dÉY  Iõ¡LCG  ,  (¢SG  »H  »L) »ŸÉ©dG  ™bGƒŸG  ójó– �É¶f  Iõ¡LCG

 Iõ¡LCÓd äÉ«dBG , ájƒ�N �JGƒg , PÉ�fEG äGó©eh Iõ¡LCG , ádƒªfi Üƒ°SÉM Iõ¡LCG , »�NGO

 , ájô°üH äGhOCGh Iõ¡LCG , ó°UQ äGhOCG , á«FÉHô¡c áÑbGôe Iõ¡LCG , ó�ædG ™£�H �ª©J »àdG

 Qƒ«°S  ,  (äÉfÉ«H  á÷É©e äGó©e) äÉFQÉb  ,  QGOGQ  Iõ¡LCG  ,  É`«`aGô¨�J  Qƒ°üdG  �É``°SQEG  Iõ``¡LCG

 äÉYÉ°S ,á«cP �JGƒg , á«°VÉjôdG ÜÉ©dC’G äGó©eh äÉÑcôŸG óYÉ�Ÿ áeóîà°ùŸG ±ÓîH , ¿ÉeCG

 , (IQGô²G äÉª¶æe) äÉà°SƒeÒK , AÉHô¡µdG êÉàfE’ á«°ùª°T ìGƒdCG , ¿ÉNódG �°TGƒc , á«cP

 øY ä’É°üJÓd) �É°SQEG Iõ¡LCG , á«fhÎµdEG äGQÉ°TEG �É°SQEG Iõ¡LCG , øeõdG �«é°ùJ Iõ¡LCG

. á£°ûfC’G (Ö�©J )ôKCG »`Ø�àd  AGóJQÓd á�HÉb Iõ¡LCG , (ó©H

 �GÔL ôHƒ°S ácô°T : º```````````````````````````````````°SÉH
  á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 51027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �```````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat1194_sus.indd   6 5/11/17   7:48 AM
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 106981 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

 , AGƒ¡dG ójÈJ Iõ¡LCG ,  AGƒ¡dG �««µJ äBÉ°ûæe , AGƒ¡dG �««µJ Iõ¡LCG ,  äGóª› , äÉLÓK

 í«HÉ°üe ,  á«FÉHô¡c  á�«ªY ‹É�e ,  è�ãdG  ™æ°üd  Iõ¡LCGh  ä’BG  ,  ójÈJ äBÉ°ûæeh  äGó©e

 ìhGôe ,  É«ŸG ójQƒJ äBÉ°ûæe , AÉe äÉª�©e , AÉe äÉfÉî°S ,  É«ŸG  í«°TôJ äÉµÑ°T , á«FÉHô¡c

 Ö«L í``«HÉ°üe , AGƒ```¡dG �````««µJ (ôJÓa) äÉ````ë°Tôe  , »°üî°ûdG �Gó````îà°SÓd á``«FÉHô¡c

 óbGƒe , »¡W äGó©eh Iõ¡LCG , »¡W á«YhCG  , �«°ù¨�d á«FÉHô¡c äÉØØ› , (�YÉ°ûe) á«FÉHô¡c

  (¿GôaCG) óbGƒe , áÄaóJ äBÉ°ûæe , Úî°ùJ  Iõ¡LCG , ô©°T äÉØØ› , (»¡W äGhOCG) äÉjGƒ°T , RÉZ

 ,  (»¡W Iõ¡LCG) �jhhôµ«e  ¿GôaCG  ,  á«FÉHô¡c äÉjÓZ ,  õÑN äÉ``°üªfi  ,  óbGƒe ,  ïÑ£ŸG

 á¡jôµdG íFGhôdG  ádGREG Iõ¡LCG , Iƒ¡�dG ™æ°üd á«FÉHô¡c äÉæ«cÉe , í«HÉ°üe , õÑN äÉ°üªfi
 ,  äÉÑcôª�d AGƒg äÉØ«µe , AGƒ¡dG í«°TôJ äBÉ°ûæe , AGƒ¡dG Úî°ùJ IOÉYEG Iõ¡LCG , ƒ÷G øe

 ÊGhCG , äÉHhô°ûŸG ójÈJ Iõ¡LCG , äÉjGƒ°T , øjRÉÑî�d ¿GôaCG , AGƒ¡dG á«�æJ äÉæ«cÉeh Iõ¡LCG

 áÄaóàdG äBÉ°ûæŸ ájOó“ äÉfGõN , ójÈJ ä’BGh äBÉ°ûæe , ¿GôaCÓd äGOÈe , á«FÉHô¡c  »¡W

 äÉë°Tôe , (AGƒ¡dG �««µJ äBÉ°ûæe øe AGõLCG) ìhGôe , (AGƒ¡dG �««µàd) ìhGôe , ájõcôŸG

 Iõ¡LCG  ,  RÉZ óbGƒe ,  QÉîÑdG  ¢�Y �É©£dG »¡£d á«FÉHô¡c  á«YhCG  ,  AGƒ¡dG  �««µJ (ôJÓa)

 IOó©àe (ôLÉæW) »````¡W á«YhCG , IAÉ``°VEÓd  äBÉ°ûæeh Iõ¡LCG , �°SÉ¨ŸG óæY øjó«dG �«`Øéàd

 äGôéM ,  ójÈJ äBÉ°ûæeh  Iõ¡LCG  ,  ójÈJ ä’BGh  Iõ````¡LCG  ,  ó```jÈJ øFGõN ,  ä’É``ª©à°S’G

 äGhOCG)  äÉjGƒ°T /(»¡W  äGhOCG)  …ƒ°T  ÊGƒ°U/¢ü«ª–  Iõ¡LCG  ,  áªî°V  äÉLÓK/ójÈJ

 Iõ¡LCGh  äBÉ°ûæe , (Úî°ùà�d) á«°ùª°T ájQGôM äÉ©ª› , á«ë°U äBÉ°ûæeh Iõ¡LCG , (»¡W

  .  (AGƒ¡dG �««µJ) ájƒ¡J

 �GÔL ôHƒ°S ácô°T : º```````````````````````````````````°SÉH
  á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 51027 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/1/5 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat1194_sus.indd   7 5/11/17   7:48 AM

-46-



(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 107844 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 äÉ�ÑW , (ÖdÉë£dG øe É¡«�Y �ƒ°ü²G ºàj (»�«÷G) �Ó¡dG ¬Ñ°ûJ IOÉe) èdÉ©eQÉLCG -QÉLCG

 , (¿ƒàjõdG âjR »`a ´ƒ�æŸG ¢üªëŸG ‹É£jE’G õÑÿG) Éà«°ThÈdG ¥ƒa ™°VƒJ  É«�Y �«�¨J

 �°üH) , �«àcƒc �°üH , á«LQÉN á�Ñ£H Iƒ°ùµe áØØ› A’RÉH  , »`aó°üdG ¿hõ�²G Ò°üY

 Ió©e äÉÁôc ,  �cCÓd Ió©e áØØ› ájôëH ÖdÉëW  ,  »¡W äƒjR ,  (í�ŸGh  AÉŸÉH  ��fl
 äGƒÑ©dG øe  ÉgÒZ hCG äÉLÉLR hCG  Ö�Y »`a ´ÉÑJ ¬cGƒa , �cCÓd Ió©e áæª°Sh äƒjR , �cCÓd

 á�HÉb  áª©WCG  ,  äÉ«Hôe  ,  (»�«L �Óg) ,  øgó�d  á�HÉb  ¬cGƒa  ,  �aQC’G  ¢�Y ™°VƒJ  »àdG

 ¢�Y ™°VƒJ  »àdG äGƒÑ©dG øe ÉgÒZh äÉLÉLRh Ö�Y »`a ´ÉÑj ô£a , �ƒë�dG É¡°SÉ°SCG øgó�d
 »àdG  äGƒÑ©dG øe  ÉgÒZ hCG äÉLÉLR hCG  Ö�Y »`a  ´ÉÑJ äGô°ùµe , äGô°ùµe  ¿ƒé©e , �aQC’G

 , è```dÉ©e ¿ƒàjR , øgó�d �HÉb ¿ƒàjR , ¿ƒàjõdG ¿ƒé©e , ¿ƒàjõdG âjR , �aQC’G ¢�Y ™°VƒJ

 , ÊGOƒ°ùdG �ƒØdG ¿ƒé©e , á°Shô¡e hCG áehôØe �Éª°SCG hCG �ƒ² øe ó©e �Ñàe ¿ƒé©e

 ájôëH áª©WCG , á£�°ùdG äƒjR , èdÉ©e ÖæY ¥Qh , èdÉ©e �ª°S ñQÉ£H  , á÷É©e A’RÉH , äÓ�fl

 áª©WCG , ájôëÑdG áª©WC’G ¿ƒé©e , IóMƒe äGƒÑY »`a  É©e áLhõ‡ á÷É©e äGhGô°†Nh

 ™bGƒb , �aQC’G ¢�Y ™°VƒJ »àdG äGƒÑ©dG  øe ÉgÒZhCG äÉLÉLR hCG  Ö�Y »`a ´ÉÑJ ájôëH

 »àdG äGƒÑ©dG øe ÉgÒZ hCG  äÉLÉLR hCG Ö�Y »`a ´ÉÑJ Iƒ°ûfi äGhGô°†N , AÉ°ùM , áÑ�©e

 , áXƒØfi ICÉªc  , ICÉªµdG Ò°üY , (ôªfl Éjƒ°U �ƒa) ƒaƒJ , áæ«ëW , �aQC’G ¢�Y ™°VƒJ

 »`a ´ÉÑJ äGhGô°†N , øgó�d á�HÉb äGhGô```°†N , äGhGô````°†N ¢ù```jôg , äGhGô```°†N ¿ƒ``é©e

 �Ø�a , èdÉ©ŸG ÈµdG Öd , �aQC’G ¢�Y ™°VƒJ »àdG äGƒÑ©dG øe ÉgÒZhCG  äÉLÉLR hCG  Ö�Y 

 IóHR , �aÓØdG §«�N , á�jƒW QhòL hP �cCÓd �HÉb èdÉ©e »HhQhCG äÉÑf , èdÉ©e  ƒ�M ôªMCG

  . á÷É©e �ƒ�H ÜƒÑM , º°ùª°ùdG  QhòH , ¢�ëŸG �©µdG

  »°S �CG �CG , ROƒa  óf’hQ : º```````````````````````````````````°SÉH
  á«µjôeCG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
 ,  10010  �Qƒjƒ«f  ,  �Qƒjƒ«f  ,  âjÎ°S  OÒK  »àæjƒJ  â°ùjh  71    :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/2/16 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

ROLAND
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 107845 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 â°SƒàdG hCG  õÑÿG øe IÒ¨°U á©£b) ¢ù«HÉfÉc , QÉ£aE’G ÜƒÑM , õÑÿG Öd , Rƒd áæ«éY

 hCG ôFÉ£a áæ«éY øe ¿ƒµàJ äÓÑ�e , Gójó– , (äÓÑ�ªc �ó�J �Ñàe �ª°S  É¡«�Y ™°Vƒj

 hCG É«eÉH , ¢�fi �©c , ájóæg äÓÑ�e , áJ’ƒcƒ°T  , áæà°ùµdG ¿ƒé©e  , ÈµdG äÉÑf , á°ûg ôFÉ£a

 âjƒµ°ùH , IóMƒe äGƒÑY »`a É©e áLhõ‡ �HGƒJ §«�Nh »°Sƒµ°Sƒc  , »°Sƒµ°Sƒc , ™HÉ°UCG âjƒµ°ùH

 hCG ¢üªëŸG õÑÿG øe IÒ¨°U ™£b) »æ«à°Shôc , �ó›  õÑN  , í£°ùe õÑN , ¢ûg �«bQ

 �óîà°ùJ áØØ› äGhGô°†N ,  …ôµdG  ¿ƒé©e  ,  (äÓÑ�ªc á«LQÉN á�ÑW ™e �ó�j »��ŸG

 Ö«�²G Úî°ùàH �ª©J ájó«��J  á«æ«àæLQCG �É©W �ÉàN iƒ�M) »°ûà«d …O »°ùdhO , �HGƒàc

 ÜƒÑM , �É©£dG »`a  �óîà°ùJ á©e’ á�FÉ°S �«�¨J á�ÑW , áNƒÑ£e ¬cGƒa ™£�H  IÒ£a , (¢�ëŸG

 iƒ�M  ,  Ö�«�dG  ÜGô°T  ,  ¿Éaƒ°ûdG  �«bO  ,  �HGƒàc  ¬eGóîà°S’  ¿ƒª«�dG  Ö°ûY  ,  á÷É©ŸG  Gƒæ«µdG

 áfhôµ©e) õdOƒf ,  (á�«bQ áfhôµ©e) õdOƒf ,  �OôN ,  ƒ°ù«e äÉ«dƒ�H  ¿ƒé©e ,  á«fÉHRôŸG

 �µ°T  ¢�Y áfhôµ©e ,  áfhôµ©e ,  IóMƒe äGƒÑY »`a  É©e áLhõ‡ �HGƒJ   §«�Nh  (á�«bQ

 Ió«°üY , �HGƒàc �óîà°ùj ƒ�M ôªMCG �Ø�a  , ( áfhôµ©ŸG ™e �ó�J á°ü�°U) ƒà°ù«H ,  ™bGƒb

 ,  èdÉ©e �«Ñ‚R ,  �HGƒàc ¬eGóîà°S’ èdÉ©e �ƒK ,  ô°†ëŸG »HÉ°SƒdG  ¥ƒë°ùe ,  IQòdG  �«bO øe

 äÉjÉ¨d �N äGõcôe , á°ûg ôFÉ£a , á÷É©e ÜÉ°ûYCG ,   á÷É©e º°ùª°S QhòH  , á÷É©e ÜƒÑM

 øe ‹É£jEG �ÑW) ƒJhõjQ , IóMƒe äGƒÑY  »`a É©e áLhõ‡  �HGƒJ §«�Nh RQCG  , »¡£dG

 , äGQÉ¡H  , �HGƒJ , �HGƒàdG ÚLÉ©e , äÉ°ü�°U  , ( äGhGô°†ÿGh ºë�dG ™e ¥ô`ŸG »`a ñƒÑ£ŸG RQC’G

 äGhGô°†ÿG hCG  ájôëÑdG  áª©WC’G  øe ÊÉHÉj �ÑW) GQƒÑªàdG  áæ«éY §«�N ,  …É°T ,  ôµ°S

 �óîà°ùJ á÷É©e äGhGô°†N  , »HÉ°SƒdG ¿ƒé©e , �N , (�ª©H á«��ŸGh á�FÉ°S áæ«é©H IÉ£¨ŸG

  ,  ¥óæÑdÉH  áJ’ƒcƒ°ûdG  ÜGô°T  ,  ¬cGƒØdG  ÜGô°T  ,  ôªàdG  ÜGô°T  ,  �HGƒàc  �óîà°ùJ  äƒjR  ,  �HGƒàc

 ,  »°Tƒ°ùdG  �«�¨àd  ájôëÑdG  ÜÉ°ûYC’G  ¥GQhCG  ,  �°ùY ,  RQCG  ,  ™«�æJ  äÉ°ü�°U ,  á¡µæe ìÓeCG

 , äGQÉ¡ÑdG äÉ£�N , hÉcÉµdG ¥ƒë°ùe , IóMƒe äGƒÑY »`a É©e áLhõ‡ �HGƒJ  §«�Nh ÜƒÑM

   .    �É©£dG �ÉàN iƒ�M §«�N , õÑÿG §«�N  , äÉæé©ŸG  §«�N 

  »°S �CG �CG , ROƒa  óf’hQ : º```````````````````````````````````°SÉH
  á«µjôeCG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
 ,  10010  �Qƒjƒ«f  ,  �Qƒjƒ«f  ,  âjÎ°S  OÒK  »àæjƒJ  â°ùjh  71  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/2/16 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

ROLAND
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 107846 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

 äÉHhô°ûe �ª©d á«dƒëc ÒZ á¡µæe ¬cGƒa äÉ°SÉ°SCG , óæ¡dG RƒL Ö«�M , óæ¡dG RƒL AÉe

 õcôe , ¿ƒàjR Ò°üY , á«dƒëc ÒZ �«àcƒc äÉ£�N , ¬cGƒa ôFÉ°üY , á«dƒëc  ÒZ á�µ°ûe

 É¡°SÉ°SCG á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe , �«Ñ‚õdGh �°ù©dG Ò°üY õcôe  , è�ãŸG á¡cÉØdG Ò°üY

   . �°ù©dG

 »°S �CG �CG , ROƒa  óf’hQ : º```````````````````````````````````°SÉH 

  á«µjôeCG : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

 ,  10010  �Qƒjƒ«f  ,  �Qƒjƒ«f  ,  âjÎ°S  OÒK  »àæjƒJ  â°ùjh  71  :  ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/2/16 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 107989 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

 º«�©J  ä’BG  ,  AGƒ¡dG  í«°TôJ  äÉÑ«côJ  ,  Üô°ûdG  AÉŸ  äÉë°Tôe ,  Iƒ¡��d  á«Hô¡c äÉë°Tôe

 ójÈJ äGõ«¡Œ , äÉeÉªë�d äÉfÉî°S ,  á«Hô¡c Úî°ùJ Iõ¡LCG  ,  Úî°ùJ  Iõ¡LCG  ,  AGƒ¡dG

 äÉ``Ø«µe  äÉÑ«côJ  ,  AGƒ¡dG  ójÈJ  Iõ¡LCG  ,  �°SÉ¨ŸG  óæY  øjó«dG  �«`Øéàd  Iõ¡LCG  ,  AÉª�d

 äÉMƒd ,  (AGƒ¡dG �««µJ) ájƒ¡àdG  ,  AGƒ¡dG á«�æàd ä’BGh Iõ¡LCG  ,  ô©°û�d äÉØØ› , AGƒ¡dG

 øe AGõLCG) ìhGôe  , á«Hô¡c ìhGôe , á°ùWÉZ äÉfÉî°S , (»¡£�d äGhOCG) äÉjGƒ°T , Úî°ùJ

 á«Hô¡c ‹É�e , §¨°†dÉH á«Hô¡c »¡W Qhób , øNGóe ìhGôe , (AGƒ¡dG �««µJ äGõ«¡Œ

   . õÑN äÉ°üªfi , »¡W Iõ¡LCG ,    á�«ªY 

ROLAND
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 óàª«d , ƒc �æjÒ°ûàcÉØ«fÉe â«`aÉfGh  : º```````````````````````````````````°SÉH 

    ájóæ�jÉJ : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

 ,  â``µjô`à°ùjO  -  Ö°S  �hó```jÉeÉ`````°S  ,  94  …ƒ`````°S  ,  2  É```eGQ  …ƒ```°S  10   : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
 óæ�jÉJ , �ƒµfÉH , ÚàfÉ¡µfÉH

2017/2/23 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

  108358 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ,  �ÉªYC’G  øY äGQÉ°ùØà°SG  ,  �ÉªYC’G  øY QÉÑNC’Gh  äÉeƒ�©ŸG  ,  AÓª©�d  A’ƒdG  èeGôH  IQGOEG

 ,  äÉæ«©dG ™jRƒJ , ™�°ùdG ¢VôY , ��¡à°ùŸG í°üf ôéàe Úµ�¡à°ùª�d íFÉ°üfh ájQÉŒ äÉeƒ�©e 

 ™«ÑdG äÉjÉ¨d ä’É°üJG �FÉ°Sh ¢�Y ™�°ùdG ¢VôY , »LQÉÿG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , �jƒ°ùàdG

 ¢�Y ¥Gƒ°SCG Ò`aƒJ , »µÑ°T ™bƒe ÈY �ÉªYC’G øY QÉÑNC’Gh äÉeƒ�©ŸG Ò`aƒJ , áFõéàdÉH 

 ™«ªŒ äÉeóN , ó©H øY �jƒ°ùàdG äÉeóN , äÉeóÿGh ™�°ùdG áYÉHh …Î°ûŸ ô°TÉÑŸG  §ÿG

 É¡àæjÉ©e  øe  øFÉHõdG  áeÉY  Úµªàd  ,  (É¡��f  GóY  Ée)  Ò¨dG  ídÉ°üd  ™�°ùdG  øe  á�«µ°ûJ

 hCG áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe á£°SGƒH ÉgÒ`aƒJ ºàj ób ™�°ùdG  òg �ãe  , áLÉ²G óæY É¡FGô°Th

 §FÉ°SƒdG �FÉ°Sh á£°SGƒH hCG ójÈdÉH Ö�£dG äÉLƒdÉJÉc  á£°SGƒH hCG á�ª÷ÉH ™«ÑdG òaÉæe

 . ÊƒjõØ�àdG ¥ƒ°ùàdG èeGôH ÈY hCG á«µÑ°ûdG ™bGƒŸG  ÈY , �ÉãŸG �«Ñ°S ¢�Y , á«fhÎµdE’G

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/9 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

REO
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 108359 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

 äÉeóN ,  »�«ªéàdG  êÉ«µŸG  ™°Vh  äÉeóN ,  êÉ«µŸG  ™°Vh  äÉeóN ,  êÉ«µŸG  AGÈN äÉeóN

  á```÷É©ŸG äÉ```eóN , »```�«ªéàdG êÓ```©dGh �``«ªéàdG äÉ```fƒdÉ°U äÉ```eóN , �É```ª÷ÉH á`jÉæ©dG 

 á«ë°üdG ájÉYôdÉH á��©àŸG IQƒ°ûŸG äÉ``eó``N , »```�«ªéàdG êÓ```©dG , äÉLÓ```©dGh  á```«�«ªéàdG

 ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉeóN , ô©°û�d »�«ªŒ êÓY , IÉ«²G Üƒ�°SCGh øjôªàdGh  »FGò¨dG �É¶ædGh

 äÉeóN , ô©°ûdG íjô°ùJ  äÉfƒdÉ°U äÉeóN , ô©°ûdG ¢übh ô©°ûdG �«`Ø°üJ  h ô©°ûdG øjƒ�Jh

.  ÉØfBG IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á��©àŸG  IQÉ°ûà°S’Gh í°üædG

 óàª«d �CG »J …QƒÑ�«J äƒdQÉ°T : º```````````````````````````````````°SÉH 

    á«fÉ£jôH : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

 , ¢ùµ°ùjEG , »µjô```�«H , âæ````°ùjô``c �hô```HOhh 4 , ¢ShÉ````g ƒ```«`a �````«d   : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ�ªŸG , ƒ«c …EG 0 12 �CG »°S

2017/3/9 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 108361 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 21 áÄØdG »`a

 ,  á«FÉHô¡c »°TGôa ,  (»°TGôØdG ™æ°üd) äÉfGƒ«ë�d ø°ûN ô©°T ,  �«ªŒ »°TGôa ,  êÉ«µe »°TGôa

  ó�÷G �ôØd §°ûc äÉéæØ°SEG  ,  ábÓM »°TGôa , ábÓ²G  »°TGôØd óYGƒb , ä’B’G AGõLCG  GóYÉe 

 ,  �«ªéàdG äGhOCG  �ªMh ßØ²  á«YhCG  ,  ¿ƒHÉ°U äÓeÉM , ¿ƒHÉ°ü�d ï°V á«YhCG  ,  ¿ƒHÉ°U Ö�Y 

 Iõ¡› ÖFÉ�M , �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ™°Vƒd äGhOCG , �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe §�ÿ �YÓe 

 ™°Vh �LCG  øe �óîà°ùJ äGhOCG  ,  áWƒ¨°†e �«ªŒ �«MÉ°ùe Ö�Y ,  �«ªéàdG  äGô°†ëà°ùŸ 

 äGô°†ëà°ùŸ  �aQCG  ,  �«ªéàdG  äGô°†ëà°ùŸ  (äÉjhÉM)  á«YhCG  ,  �«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe 

 á«YhCG  ,  �«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe  ï°V  á«YhCG  ,  �«ªéàdG  äGô°†ëà°ùŸ  äÓeÉM  ,  �«ªéàdG 

 ,  �«ªéàdG äGhOCG  �ªMh ßØM á«YhC’ ICÉ«¡e Ö�Y , �«ªéàdG äGhOCG  �ªMh ßØM  äÉjÉ¨d

 Iô°ûÑdG ÉjÓN ádGRE’ Iô°û�e äGQƒ�ÑH ¬LƒdG ¢TôH »�«ªéàdG êÓ©dG »`a  �ª©à°ùj èæØ°SEG

 á«�«ªŒ �YÓe , á«�«ªéàdG äÉjÉ¨�d áZQÉa ´ÉÑJ äGQÉ£b ,  »�«ªéàdG �Góîà°SÓd áà«ŸG
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 äGhOCGh  �«ªéàdG  äGhOCG  �ªMh ßØ²  á«YhCG  ,  ô©°ûdG  ádGREG  äGô°†ëà°ùe ™e �Góîà°SÓd

 ™°Vƒd  èæØ°SEG  ,  êÉ«µŸG  ™°Vƒd  ¬Lƒ�d  èæØ°SEG  ,  êÉ«µŸG  ádGREG  äGhOCG  ,  �Éª²G  äGhOCGh  áæjõdG

 á�«bQ áë«`Ø°U , êÉ«µŸG ádGRE’ á«FÉHô¡c ÒZ äGhOCG ,  êÉ«µŸG ádGRE’ á«FÉHô¡c äGhOCG , êÉ«µŸG

 äGhOCG , êÉ«µŸG ™°Vƒd á©«`aQ OGƒYCG , êÉ«µŸG ™°Vh  óæY �Góîà°SÓd ¥QƒdG hCG �«à°SÓÑdG øe

 êÉ«µŸG AGÈÿ áeõMCG , ¿ƒ«©dG êÉ«µe ™°Vh »`a  �Góîà°SÓd äGhOCG , ¿ƒ«©dG êÉ«µe ™°Vƒd

  .  êÉ«µŸG äGhOCG ™°Vh �LCG øe

 óàª«d �CG »J …QƒÑ�«J äƒdQÉ°T : º```````````````````````````````````°SÉH 

    á«fÉ£jôH : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

 , ¢ùµ°ùjEG , »µjô```�«H , âæ````°ùjô``c �hô```HOhh 4 , ¢ShÉ````g ƒ```«`a �````«d   : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ�ªŸG , ƒ«c …EG 0 12 �CG »°S

2017/3/9 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 108362 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,  ÉØ°T ôªMCG , áWƒ¨°†e IQOƒH , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , êÉ«µe , �«ªŒ äGô°†ëà°ùe

 äGô°†ëà°ùe , �Éª÷ÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , äÉÑWôe , êÉ«µe ¢SÉ°SCGh IQOƒH ,  ÉØ°T ™ª�e 

 ádGRE’  äÉéàæeh  äGô°†ëà°ùe  ,  »°üî°ûdG  �Góîà°SÓd  ájô£Y  äƒjR  ,  º°ù÷ÉH  ájÉæ©dG

 á©æbCG , º°ù÷Gh øjó«dGh ¬Lƒ�d (äÉª©æe) äÉØ£�eh äÉÁôch (ø°Tƒd ) ä’ƒ°ùZ , êÉ«µŸG

 �°UGƒd ,  (IôØæ°S) èë°S OGƒe ,  (IôØæ°S) èë°S ¥Qh ,  (IôØæ°S ) èë°S ¢TÉªb ,  á«�«ªŒ

 Ö«�M , ábÓ²G ó©H ÉŸ (ø°Tƒd) �ƒ°ùZ , �«ªéàdG äÉjÉ¨d �°UGƒd  , QÉ©à°ùŸG ô©°ûdG â«Ñãàd

 äÉjÉ¨d  GÒ`aGƒdC’G  äGô°†ëà°ùe  ,  Rƒ�dG  ¿ƒHÉ°U  ,  Rƒ�dG  âjR  ,  �«ªéàdG  ¢VGôZC’  Rƒ�dG

 äGOÉ°†e , ¥ô©�d OÉ°†e ¿ƒHÉ°U , (Qƒ£Y) ÈæY  , (á«YhCÓd ¢†HÉb) áÑ°ûdG ôéM , �«ªéàdG

 º°ù�H  ,  �«ªéàdG  ¢VGôZC’  á«YhCG  äÉ°†HÉb  ,  (ájô£Y  äƒjR)  Qƒ£Y  ,  (áæjR  OGƒe)  ¥ô©�d
 äGô°†ëà°ùe  ,  á«ÑW  äÉjÉ¨d  â°ù«d  ,  �Éªëà°SG  ìÓeCG  ,  á«ÑW  äÉjÉ¨d  �óîà°ùŸG  ±ÓîH

 äÓjõe) ¿ƒ�dG ádGREG  äGô°†ëà°ùe  ,  äƒªZÈdG âjR , ¢ë�dG ÆÉÑ°UCG  ,  �Éªëà°SÓd �«ªŒ
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األوان( لغايات التجميل ، رذاذات لإنعا�ش رائحة الفم ، اأ�شرطة  لإنعا�ش رائحة الفم ، قطع 

 ، الكباد  من  اأع�شاب  عطرية  زيوت   ، الأرز  خ�شب  من  عطرية  زيوت   ، الزينة  �شابون  من 

 ، الألوان  اإزالة  م�شتح�شرات   ، الزينة  لغايات  ملونات   ، الزينة  لغايات  منظف  حليب 

 كيمياويات لتن�شيع الألوان لغايات منزلية )غ�شيل وكي( ، اأطقم جتميل ، م�شتح�شرات جتميل 

، غزل  اأعواد قطن لأغرا�ش التجميل   ، ، م�شتح�شرات جتميل للحيوانات   لغايات التنحيف 

قطني  لأغرا�ش التجميل ، كرميات جتميلية ، كرميات لتبيي�ش الب�شرة ، جل لتبيي�ش الأ�شنان  

 ، �شعر  مزيالت   ، للحيوانات  اأو  للب�شر  كريهة  روائح  مزيالت   ، الكريهة  الروائح  �شابون  لإزالة 

لل�شحة  بالدو�ش  ال�شتحمام  م�شتح�شرات   ، مطهر  �شابون   ، ال�شعر  م�شتح�شرات  اإزالة 

 ، اأ�شباغ جتميلية   ، ، �شامبو جاف  اإزالة  الروائح الكريهة )مواد زينة(  اأو لغايات  ال�شخ�شية 

ماء الكولونيا ، م�شحوق �شحج )�شنفرة( ، خال�شات اأثريية ، زيوت عطرية ،  زيوت اأثرييـة  

خال�شـات زهور )عطـور(  م�شتح�شرات جتميل احلواجب ، اأقالم احلواجب ، لوا�شق لتثبيت 

 ، م�شتعارة  اأظافر   ، م�شتعارة  رمو�ش   ، الرمو�ش  جتميل  ،  م�شتح�شرات  امل�شتعارة  الرمو�ش 

عنا�شر اأ�شا�شية لعطور الزهور  ، خال�شات زهور عطور ، �شابون لتعرق الأقدام، جل تبيي�ش 

الأ�شنان ، مواد دهنية  لأغرا�ش التجميل ، ملونات لل�شعر ، اأ�شباغ لل�شعر ، غ�شولت )لو�شن( 

لل�شعر ، رذاذ )�شرباي(  لل�شعر ، م�شتح�شرات جتعيد ال�شعر ، بريوك�شيد الهيدروجني لأغرا�ش 

التجميل ، بخور ، اأيونون  )عطر( ، زيت اليا�شمني ، ماء جافـيل ، هالم لأغرا�ش التجميل 

)فازلني( ، اأعواد بخور ، اأطقم  جتميل ، زيت اخلزامى ، ماء اخلزامى ، زيوت عطرية من 

الليمون ، غ�شولت )لو�شن( لأغرا�ش  التجميل ، مناديل ورقية م�شربة بغ�شولت )لو�شن( 

جتميلية ، م�شتح�شرات مكياج ، م�شتح�شرات  اإزالة املكياج ، م�شكرة ، جل تدليك )م�شاج( 

خال�شة   ، الزينة  لغايات  حليب  منظف   ، طبي  �شابون   ، طبية  لغايات  امل�شتخدم  بخالف 

النعناع )زيت عطري( ، نعناع )ل�شناعة العطور( ، م�شك ل�شناعة العطور  �شمع لل�شوارب  

 ، اأظافر  طالء   ، ملمع  اأظافر   ، بالأظافر  العناية  م�شتح�شرات   ، لالأظافر  فنية  لوا�شق 

اأظافر م�شتعارة ، مبطالت جتعيد ال�شعر الدائم ، زيوت لغايات التجميل ،  زيوت للعطور 

 ، ،  عطور  ، عطورات  اأقالم احلواجب   ، اأقالم جتميلية   ، الزينة  لغايات  زيوت   ، والروائح 

 ، ، حجر اخلفاف   ، م�شاحيق مكياج  التجميل  ، مراهم لأغرا�ش  الأ�شنان  اأطقم  ملمعات 

 زيت الورد ، �شامبو ، م�شتح�شرات حالقة ، �شابون حالقة ، م�شتح�شرات جتميل  للعناية 

بالب�شرة  ، كرميات تبيي�ش الب�شرة ، �شابون ، قطع �شابون ، م�شتح�شرات الوقاية من اأ�سعة 

ال�شم�ش ،  م�شتح�شرات ت�شمري الب�شرة بالتعر�ش لل�شم�ش )م�شتح�شرات جتميل( ، م�شحوق 

التالك  للزينة ،  تربينات )زيوت عطرية( ، ماء الزينة ، مواد الزينة ، ر�شوم حتويلية لأغرا�ش 

التجميل ، طالء  اأظافر ، م�شتح�شرات اإزالة الطالء ، م�شتح�شرات جتعيد ال�شعر ، �شمع اإزالة 

ال�سعر .  
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óàª«d �CG »J …QƒÑ�«J äƒdQÉ°T : º```````````````````````````````````°SÉH 

    á«fÉ£jôH : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

 , ¢ùµ°ùjEG , »µjô```�«H , âæ````°ùjô``c �hô```HOhh 4 , ¢ShÉ````g ƒ```«`a �````«d   : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ�ªŸG , ƒ«c …EG 0 12 �CG »°S

2017/3/9 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 108363 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

 äÉeóN ,  »�«ªéàdG  êÉ«µŸG  ™°Vh  äÉeóN ,  êÉ«µŸG  ™°Vh  äÉeóN ,  êÉ«µŸG  AGÈN äÉeóN

  á```÷É©ŸG  äÉ````eóN ,  »```�«ªéàdG  êÓ````©dGh  �```«ªéàdG  äÉfƒdÉ°U äÉeóN ,  �Éª÷ÉH ájÉæ©dG 

 á``«ë°üdG á``jÉYôdÉH á��©àŸG IQƒ°ûŸG äÉ``eó```N , »``�«ªéàdG êÓ``©dG , äÉLÓ``©dGh  á`«�«ªéàdG

 ô©°ûdÉH ájÉæ©dG äÉeóN , ô©°û�d »�«ªŒ êÓY , IÉ«²G Üƒ�°SCGh øjôªàdGh  »FGò¨dG �É¶ædGh

 äÉeóN , ô©°ûdG íjô°ùJ  äÉfƒdÉ°U äÉeóN , ô©°ûdG ¢übh ô©°ûdG �«`Ø°üJ  h ô©°ûdG øjƒ�Jh

.  ÉØfBG IQƒcòŸG äÉeóÿÉH á��©àŸG  IQÉ°ûà°S’Gh í°üædG

 óàª«d �CG »J …QƒÑ�«J äƒdQÉ°T : º```````````````````````````````````°SÉH 

    á«fÉ£jôH : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

 , ¢ùµ°ùjEG , »µjô```�«H , âæ````°ùjô``c �hô```HOhh 4 , ¢ShÉ````g ƒ```«`a �````«d   : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ�ªŸG , ƒ«c …EG 0 12 �CG »°S

2017/3/9 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

CHARLOTTE TILBURY

alamat1194_sus.indd   15 5/11/17   7:48 AM
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 108365 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 21 áÄØdG »`a

 Gó```YÉe  , á«FÉHô¡c »°TGôa , »°TGôØdG ™æ°üd äÉfGƒ«ë�d ø°ûN ô©°T , �«ªŒ »°TGôa , êÉ«µe »°TGôa

 , ó�÷G �ôØd §°ûc äÉéæØ°SEG , ábÓM »°TGôa ,  ábÓ²G »°TGôØd óYGƒb , ä’B’G AGõ``LCG

 , �«ªéàdG äGhOCG �ªMh ßØ² á«YhCG , ¿ƒHÉ°U äÓeÉM , ¿ƒHÉ°ü�d ï°V á«YhCG , ¿ƒHÉ°U Ö�Y 

 Iõ¡› ÖFÉ�M , �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ™°Vƒd äGhOCG , �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe §�ÿ �YÓe 

 ™°Vh �LCG øe �óîà°ùJ äGhOCG , áWƒ¨°†e �«ªŒ �«MÉ°ùe Ö�Y , �«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ 

 , �«ªéàdG  äGô°†ëà°ùŸ �aQCG , �«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ (äÉjhÉM) á«YhCG , �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe 

 �ªMh ßØM  äÉjÉ¨d á«YhCG , �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ï°V á«YhCG , �«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ äÓeÉM

 êÓ©dG »`a  �ª©à°ùj èæØ°SEG , �«ªéàdG äGhOCG �``ªMh ß``ØM á``«YhC’ ICÉ``«¡e Ö�Y , �«ªéàdG äGhOCG

 ,  »�«ªéàdG �Góîà°SÓd áà«ŸG Iô°ûÑdG ÉjÓ`N ádGRE’ Iô``°û�e äGQƒ``�ÑH ¬``LƒdG ¢TôH »``�«ªéàdG

 äGô°†ëà°ùe  ™e �Góîà°SÓd á«�«ªŒ �YÓe ,  á«�«ªéàdG  äÉjÉ¨�d  áZQÉa  ´ÉÑJ  äGQÉ£b

 äGhOCG  ,   �Éª²G äGhOCGh áæjõdG äGhOCGh �«ªéàdG äGhOCG  �ªMh ßØ²  á«YhCG  ,  ô©°ûdG  ádGREG

 ádGRE’ á«FÉHô¡c äGhOCG  ,  êÉ«µŸG  ™°Vƒd èæØ°SEG  ,  êÉ«µŸG  ™°Vƒd ¬Lƒ�d èæØ°SEG  ,  êÉ«µŸG  ádGREG

 ¥QƒdG  hCG  �«à°SÓÑdG  øe  á�«bQ  áë«`Ø°U  ,  êÉ«µŸG  ádGRE’  á«FÉHô¡c  ÒZ  äGhOCG  ,  êÉ«µŸG

 ,  ¿ƒ«©dG  êÉ«µe ™°Vƒd äGhOCG  ,  êÉ«µŸG  ™°Vƒd á©«`aQ OGƒYCG  ,  êÉ«µŸG  ™°Vh  óæY �Góîà°SÓd

 äGhOCG  ™°Vh �LCG  øe êÉ«µŸG  AGÈÿ áeõMCG  ,  ¿ƒ«©dG  êÉ«µe ™°Vh »`a  �Góîà°SÓd äGhOCG

  .  êÉ«µŸG

 óàª«d �CG »J …QƒÑ�«J äƒdQÉ°T : º```````````````````````````````````°SÉH 

    á«fÉ£jôH : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

 , ¢ùµ°ùjEG , »µjô```�«H , âæ````°ùjô``c �hô```HOhh 4 , ¢ShÉ````g ƒ```«`a �````«d   : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ�ªŸG , ƒ«c …EG 0 12 �CG »°S

2017/3/9 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

CHARLOTTE TILBURY

alamat1194_sus.indd   16 5/11/17   7:48 AM
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 108366 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 ,  ÉØ°T ôªMCG , áWƒ¨°†e IQOƒH , Iô°ûÑdÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , êÉ«µe , �«ªŒ äGô°†ëà°ùe

 äGô°†ëà°ùe , �Éª÷ÉH ájÉæ©dG äGô°†ëà°ùe , äÉÑWôe , êÉ«µe ¢SÉ°SCGh IQOƒH ,  ÉØ°T ™ª�e 

 ádGRE’  äÉéàæeh  äGô°†ëà°ùe  ,  »°üî°ûdG  �Góîà°SÓd  ájô£Y  äƒjR  ,  º°ù÷ÉH  ájÉæ©dG

 á©æbCG , º°ù÷Gh øjó«dGh ¬Lƒ�d (äÉª©æe) äÉØ£�eh äÉÁôch (ø°Tƒd ) ä’ƒ°ùZ , êÉ«µŸG

 �°UGƒd ,  (IôØæ°S) èë°S OGƒe ,  (IôØæ°S) èë°S ¥Qh ,  (IôØæ°S ) èë°S ¢TÉªb ,  á«�«ªŒ

 Ö«�M , ábÓ²G ó©H ÉŸ (ø°Tƒd) �ƒ°ùZ , �«ªéàdG äÉjÉ¨d �°UGƒd  , QÉ©à°ùŸG ô©°ûdG â«Ñãàd

 äÉjÉ¨d  GÒ`aGƒdC’G  äGô°†ëà°ùe  ,  Rƒ�dG  ¿ƒHÉ°U  ,  Rƒ�dG  âjR  ,  �«ªéàdG  ¢VGôZC’  Rƒ�dG

 äGOÉ°†e , ¥ô©�d OÉ°†e ¿ƒHÉ°U , (Qƒ£Y) ÈæY  , (á«YhCÓd ¢†HÉb) áÑ°ûdG ôéM , �«ªéàdG

 º°ù�H  ,  �«ªéàdG  ¢VGôZC’  á«YhCG  äÉ°†HÉb  ,  (ájô£Y  äƒjR)  Qƒ£Y  ,  (áæjR  OGƒe)  ¥ô©�d

 äGô°†ëà°ùe  ,  á«ÑW  äÉjÉ¨d  â°ù«d  ,  �Éªëà°SG  ìÓeCG  ,  á«ÑW  äÉjÉ¨d  �óîà°ùŸG  ±ÓîH

 äÓjõe) ¿ƒ�dG ádGREG  äGô°†ëà°ùe  ,  äƒªZÈdG âjR , ¢ë�dG ÆÉÑ°UCG  ,  �Éªëà°SÓd �«ªŒ

 ™£b , ºØdG áëFGQ ¢TÉ©fE’  áWô°TCG , ºØdG áëFGQ ¢TÉ©fE’ äGPGPQ , �«ªéàdG äÉjÉ¨d (¿GƒdCG

 Ö«�M , OÉÑµdG ÜÉ°ûYCG  øe ájô£Y äƒjR , RQC’G Ö°ûN øe ájô£Y äƒjR , áæjõdG ¿ƒHÉ°U øe

 äÉjhÉ«ª«c  ,  ¿GƒdC’G  ádGREG  äGô°†ëà°ùe  ,  áæjõdG  äÉjÉ¨d  äÉfƒ�e  ,  áæjõdG  äÉjÉ¨d  �¶æe

 äÉjÉ¨d  �«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  ,  �«ªŒ  º�WCG  ,  (»ch  �«°ùZ)  á«dõæe  äÉjÉ¨d  ¿GƒdC’G  ™«°üæàd

 »æ£b �õZ ,  �«ªéàdG  ¢VGôZC’ ø£b OGƒYCG  ,  äÉfGƒ«ë�d �«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,  �«ëæàdG

 ¿ƒHÉ°U  ¿Éæ°SC’G ¢†««Ñàd �L , Iô°ûÑdG ¢†««Ñàd äÉÁôc , á«�«ªŒ äÉÁôc , �«ªéàdG ¢VGôZC’ 

 äGô°†ëà°ùe , ô©°T äÓjõe , äÉfGƒ«ë�d hCG ô°ûÑ�d á¡jôc íFGhQ äÓjõe , á¡jôµdG íFGhôdG ádGRE’ 

 hCG  á«°üî°ûdG  áë°ü�d  ¢ThódÉH  �Éªëà°S’G  äGô°†ëà°ùe  ,  ô¡£e  ¿ƒHÉ°U  ,  ô©°ûdG  ádGREG 

  É«fƒdƒµdG AÉe , á«�«ªŒ ÆÉÑ°UCG , ±ÉL ƒÑeÉ°T , (áæjR OGƒe) á¡jôµdG íFGhôdG  á``dGREG äÉjÉ````¨d

 QƒgR äÉ`°UÓN á`jÒKCG  äƒjR ,  ájô£Y äƒjR ,  ájÒKCG  äÉ°UÓN , (IôØæ°S) èë°S ¥ƒë°ùe

 ¢TƒeôdG  â«Ñãàd  �°UGƒd  ,  Ö````LGƒ²G  �Ó```bCG  ,  ÖLGƒ²G  �```«ªŒ  äGô°†ëà°ùe  (Qƒ`£Y)

 á«°SÉ°SCG ô°UÉæY , IQÉ©à°ùe ôaÉXCG , IQÉ©à°ùe ¢TƒeQ , ¢TƒeôdG �«ªŒ äGô°†ëà°ùe  , IQÉ©à°ùŸG

 ,  ¿Éæ°SC’G  ¢†««ÑJ  �L ,  �GóbC’G  ¥ô©àd  ¿ƒHÉ°U ,  (Qƒ£Y) QƒgR äÉ°UÓN ,  QƒgõdG  Qƒ£©d

  ô©°û�d (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ ,  ô©°û�d ÆÉÑ°UCG  ,  ô©°û�d äÉfƒ�e ,  �«ªéàdG  ¢VGôZC’  á«ægO OGƒe

CHARLOTTE TILBURY
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 ¢VGôZC’  ÚLhQó«¡dG  ó«°ùchÒH  ,  ô©°ûdG  ó«©Œ  äGô°†ëà°ùe  ,  ô©°û�d  (…GÈ°S)  PGPQ

 �«ªéàdG ¢VGôZC’ �Óg , �«`aÉL AÉe , Úª°SÉ«dG âjR , (ô£Y)  ¿ƒfƒjCG , QƒîH , �«ªéàdG

 øe ájô£Y äƒjR , ¢eGõÿG AÉe , ¢eGõÿG âjR , �«ªŒ  º�WCG , QƒîH OGƒYCG , (ÚdRÉa)

 (ø°Tƒd) ä’ƒ°ù¨H áHô°ûe á«bQh �jOÉæe , �«ªéàdG  ¢VGôZC’ (ø°Tƒd) ä’ƒ°ùZ , ¿ƒª«�dG

 (êÉ°ùe) �«dóJ �L , Iôµ°ùe , êÉ«µŸG ádGREG  äGô°†ëà°ùe , êÉ«µe äGô°†ëà°ùe , á«�«ªŒ

 á°UÓN  ,  áæjõdG  äÉjÉ¨d  �¶æe  Ö«�M  ,  »ÑW  ¿ƒHÉ°U  ,  á«ÑW  äÉjÉ¨d  �óîà°ùŸG  ±ÓîH

  ÜQGƒ°û�d ™ª°T  Qƒ£©dG áYÉæ°üd �°ùe , (Qƒ£©dG áYÉæ°üd) ´Éæ©f , (…ô£Y âjR) ´Éæ©ædG

 ,  ôaÉXCG  AÓW  ,  ôaÉXCG  ™ª�e  ,  ôaÉXC’ÉH  ájÉæ©dG  äGô°†ëà°ùe  ,  ôaÉXCÓd  á«æa  �°UGƒd

 Qƒ£©�d äƒjR  , �«ªéàdG äÉjÉ¨d äƒjR , ºFGódG ô©°ûdG ó«©Œ äÓ£Ñe , IQÉ©à°ùe ôaÉXCG

 ,  Qƒ£Y  ,  äGQƒ£Y ,  ÖLGƒ²G  �ÓbCG  ,  á«�«ªŒ �ÓbCG  ,  áæjõdG  äÉjÉ¨d  äƒjR  ,  íFGhôdGh

 ,   ±ÉØÿG ôéM ,  êÉ«µe �«MÉ°ùe ,  �«ªéàdG  ¢VGôZC’ ºgGôe ,  ¿Éæ°SC’G  º�WCG  äÉ©ª�e

 ájÉæ©�d  �«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ábÓM ¿ƒHÉ°U , ábÓM äGô°†ëà°ùe , ƒÑeÉ°T , OQƒdG âjR 

 á©°TCG øe ájÉbƒdG äGô°†ëà°ùe , ¿ƒHÉ°U ™£b , ¿ƒHÉ°U , Iô°ûÑdG ¢†««ÑJ äÉÁôc ,  Iô°ûÑdÉH

 ¥ƒë°ùe , (�«ªŒ äGô°†ëà°ùe) ¢ùª°û�d ¢Vô©àdÉH Iô°ûÑdG Òª°ùJ äGô°†ëà°ùe  , ¢ùª°ûdG

 ¢VGôZC’ á«�jƒ– �ƒ°SQ , áæjõdG OGƒe , áæjõdG AÉe , (ájô£Y äƒjR) äÉæ«HôJ  , áæjõ�d  �dÉàdG

 ádGREG ™ª°T , ô©°ûdG ó«©Œ äGô°†ëà°ùe , AÓ£dG ádGREG äGô°†ëà°ùe , ôaÉXCG  AÓW , �«ªéàdG

  . ô©°ûdG

 óàª«d �CG »J …QƒÑ�«J äƒdQÉ°T : º```````````````````````````````````°SÉH 

    á«fÉ£jôH : á``````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

 , ¢ùµ°ùjEG , »µjô```�«H , âæ````°ùjô``c �hô```HOhh 4 , ¢ShÉ````g ƒ```«`a �````«d   : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ�ªŸG , ƒ«c …EG 0 12 �CG »°S

2017/3/9 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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 108408 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 14 áÄØdG »`a

 , áÁôµdG ¬Ñ°T QÉéMC’Gh áÁôµdG QÉéMC’Gh  äGôgƒéŸG , É¡æe §«�N �ch á°ù«`ØædG ¿OÉ©ŸG

. á�«bódG âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCG

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/12 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 108410 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

 AÓ£dG , ¿OÉ©ŸG �Ñ°S , ¿OÉ©ŸG »�°S , ¿OÉ©ŸG á÷É©e , ¿OÉ©ŸÉH »�£dG , ÖgòdÉH AÓ£dG

 . á°†ØdÉH

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/12 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

LULU GOLD

LULU GOLD
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 108411 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 14 áÄØdG »`a

 , áÁôµdG ¬Ñ°T QÉéMC’Gh áÁôµdG QÉéMC’Gh  äGôgƒéŸG , É¡æe §«�N �ch á°ù«`ØædG ¿OÉ©ŸG

. á�«bódG âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCG

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/12 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 108412 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉeƒ�©e , �ÉªYC’G øY äGQÉ°ùØà°SG , �ÉªYC’G øY QÉÑNC’Gh äÉeƒ�©ŸG , AÓª©�d A’ƒdG èeGôH IQGOEG

 , äÉ`æ«©dG ™jRƒJ , ™``�°ùdG ¢VôY , (��```¡à°ùŸG í``°üf ô``éàe) ø`«`µ�¡à°ùª�d íFÉ°üfh ájQÉŒ

 ™«ÑdG äÉjÉ¨d ä’É°üJG �FÉ°Sh ¢�Y ™�°ùdG ¢VôY , »LQÉÿG ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , �jƒ°ùàdG

 ¢�Y ¥Gƒ°SCG Ò`aƒJ , »µÑ°T ™bƒe ÈY �ÉªYC’G øY QÉÑNC’Gh äÉeƒ�©ŸG Ò`aƒJ , áFõéàdÉH

 ™«ªŒ äÉeóN , ó©H øY �jƒ°ùàdG äÉeóN , äÉeóÿGh ™�°ùdG áYÉHh …Î°ûŸ ô°TÉÑŸG §ÿG

 É¡àæjÉ©e  øe  øFÉHõdG  áeÉY  Úµªàd  ,  (É¡��f  GóY  Ée)  Ò¨dG  ídÉ°üd  ™�°ùdG  øe  á�«µ°ûJ

 QÉéMC’Gh  äGôgƒéŸG  ,  É¡æe  §«�N  �ch  á°ù«`ØædG  ¿OÉ©ŸG  É¡«`a  ÉÃ  áLÉ²G  óæY  É¡FGô°Th

 �ãe , á�«bódG âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCG , áÁôµdG ¬Ñ°T QÉéMC’Gh áÁôµdG

 á�ª÷ÉH ™«ÑdG òaÉæe hCG áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe á£°SGƒH ÉgÒ`aƒJ ºàj ób äÉeóÿG  ò```g

 ¢�Y  ,  á«fhÎµdE’G  §FÉ°SƒdG  �FÉ°Sh  á£°SGƒH  hCG  ójÈdÉH  Ö�£dG  äÉLƒdÉJÉc  á£°SGƒH  hCG

. ÊƒjõØ�àdG ¥ƒ°ùàdG èeGôH ÈY hCG á«µÑ°ûdG ™bGƒŸG ÈY , �ÉãŸG �«Ñ°S

alamat1194_sus.indd   20 5/11/17   7:48 AM

-59-



(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/12 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 108413 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

 AÓ£dG , ¿OÉ©ŸG �Ñ°S , ¿OÉ©ŸG »�°S , ¿OÉ©ŸG á÷É©e , ¿OÉ©ŸÉH »�£dG , ÖgòdÉH AÓ£dG

 . á°†ØdÉH

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/12 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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  108414 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe24 áÄØdG »`a

 è````«°ùædG øe ôFÉ````à°S , »````dõæŸG �É````ª©à°SÓd äÉ````°VÉ«H , äÉ````Lƒ°ùæŸG �```FGó```Hh äÉ````Lƒ```°ùæŸG

.  �«à°SÓÑdG  hCG

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/12 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

  108415 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe25 áÄØdG »`a

 . ¢SCGôdG á«£ZCGh  �ó�dG ¢SÉÑd h ¢ùHÓŸG

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/12 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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 108581 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

 á«°SÉWô�dG , á«`aGôZƒJƒØdG Qƒ°üdG , ÖàµdG ó«�Œ OGƒe , äÉYƒÑ£ŸG , iƒ�ŸG ¥QƒdGh ¥QƒdG

 ,  á«dõæe äÉjÉ¨d hCG  á«°SÉWô�dG »`a á�ª©à°ùŸG �°ü�dG OGƒe , çÉKC’G GóY   ,  á«ÑàµŸG �RGƒ�dGh 

 íFÉØ°U ,  ¢ùjQóàdGh  ¬«LƒàdG  OGƒe ,  øjƒ�àdG  hCG  ¿ÉgódG  »°TGôa ,  º°SôdGh  ÚfÉæØdG  OGƒe

   . (äÉª°SGôdG) äÉ¡«°û«�µdG , áYÉÑ£dG ±hôM , �«�¨àdGh ��d á«µ«à°SÓH  ¢SÉ«cCGh �FÉbQh

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/19 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 108583 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

 . ájQÉ�©dG ¿hDƒ°ûdG , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , á«�jƒªàdG ¿hDƒ°ûdG , ÚeCÉàdG 

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/19 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

alamat1194_sus.indd   23 5/11/17   7:48 AM
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  108584 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

  . ™«ªéàdG hCG Ö«cÎdG äÉeóN , ìÓ°UE’G , ÊÉÑŸG AÉ°ûfEG

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/19 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

  108585 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 38 áÄØdG »`a

 . ó©H øY ä’É°üJ’G

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/19 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  108586 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

  . ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJ , ™�°ùdG øjõîJh �«�¨J , ��ædG

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/19 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

 108587 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

 á```°ûªbC’G �````©L , ¢ùHÓŸG �«``°üØJ , ¢ùHÓŸG �``jó©J , äÉ``Lƒ°ùæŸG ¢�Y äÉÑ`«£°ûJ AÉØ°VEG

 ,  õjô£àdG ,  áZÉÑ°üdG äÉeóN , ¢ùHÓŸG áWÉ«N , Ö�£dG Ö```°ùM á``WÉ«N  ,  ó`````«©éà�d áehÉ�e

 ,  á«æØdG  �ÉªYC’G  ÒWCÉJ  ,  äÉHhô°ûŸGh  áª©WC’G  ßØM  ,  áª©WC’G  ÚNóJ  ,  �«bódG  øëW

 , á«`aGôZƒJƒØdG áYÉÑ£dG , ºFGódG  »µdÉH è«°ùædG á÷É©e , ¬cGƒØdG ô°üY , áª©WC’G ó«ªŒ

 . è«°ùædG áZÉÑ°U , äÉfGƒ«²G íHP , âjõdG á÷É©e , áYÉÑ£dG

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/19 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  108588 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

  . á«`aÉ�ãdGh á«°VÉjôdG á£°ûfC’G , ¬«`aÎdG , ÖjQóàdG Ò`aƒJ , Öjò¡àdGh º«�©àdG

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/19 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

  108589 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 �``«dÉëàdG äÉ```eóN , É```¡H á``��©àŸG º``«ª°üàdGh å`ëÑdG äÉ`eóNh á«æ�àdGh á«ª�©dG äÉeóÿG

. Üƒ°SÉ²G äÉ«›ôHh OÉàY ôjƒ£Jh º«ª°üJ äÉeóN , á«YÉæ°üdG  çÉëHC’Gh 

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/19 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 108590 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

    . âbDƒŸG AGƒjE’G äÉeóN , äÉHhô°ûŸGh áª©WC’G Ò`aƒJ äÉeóN

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/19 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

  108591 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

 �Éª÷G  ¢�Y á¶aÉëŸGh á«ë°üdG ájÉæ©dG äÉeóN , ájô£«ÑdG äÉeóÿG , á«Ñ£dG äÉeóÿG

 .  äÉHÉ¨dGh áæà°ùÑdGh áYGQõdG äÉeóN , äÉfGƒ«²G hCG ájô°ûÑdG  äÉæFÉµ�d

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/19 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

  108592 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

 äÉeóN , OGôaC’Gh ájOÉŸG äÉ```µ�àªª�d á«fóÑdG á```jÉªë�d á``«æeCG äÉ``eóN , á``«fƒfÉb äÉeóN

  . OGôaC’G äÉLÉ² á«Ñ�J ¿hôNBG É¡eó�j á«YÉªàLGh   á«°üî°T

(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º```````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/3/19 : Ö�£dG Ëó�J ï`jQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

  108360 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

  : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 º```«¶æJh Ö````«JôJh IQGOEG  , �`````«ªéàdG äGô```°†ëà°ùŸ è````jhÎdGh ¿ÓYE’Gh á```jÉYódG äÉeóN

 �jôW øY áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉ```eóN , �«ªéàdG äGô°†ëà°ùÃ á��©àŸG ájQÉéàdG  ¢VQÉ©ŸG

 �ÉªYC’G  äGQÉ°ûà°SG  äÉ``eóN  Ëó�J  ,  �«ªéàdG  äGô°†``ëà°ùÃ  á��©àŸG  ójÈdÉH  Ö�£dG

 á£ÑJôŸG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉ``eóN , �«ªéàdG äGô°†ëà°ùÃ á��©àŸG  IQƒ°ûŸGh äÉ```eƒ�©ŸGh

 ô```°TÉÑŸG  §```ÿG  ¢�Y  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ô````LÉàe  äÉ````eóN  ,  �«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe  ™«ÑH

 ,  �```«ªéàdG  äGô°†```ëà°ùŸ  ájQÉéàdG  ¢VQÉ```©ŸG  º«¶æJ  ,  �«``ªéàdG  äGô```°†ëà°ùÃ  á``��©àŸG

 ™«ÑdG äÉeóN  , �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe  ¢ü``îJ »àdG ójÈdÉH Ö�£dG äÉLƒdÉJÉc äÉeóN

 �«°ùZ »`a �ª©à°ùJ iôNCG OGƒeh  á°ûªbC’G ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe , ™«ÑH á£ÑJôŸG áFõéàdÉH

 äƒjRh  äGQƒ£Yh  ¿ƒHÉ°U h  §°ûch  »�Lh  ��°Uh  �«¶æJ  äGô°†ëà°ùeh  ¢ùHÓŸG  »c  h

 �«ªŒ º�WCGh  ¿Éæ°SCG  äÉØ¶æe h  ô©°û�d  (ø°Tƒd) �ƒ°ùZh �«ªŒ äGô°†ëà°ùeh ájô£Y
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 ÖLGƒ²G �ÓbCGh ÖLGƒ²G  �«ªŒ äGô°†ëà°ùeh É«fƒdƒµdG AÉeh �«ªŒ äGô°†ëà°ùeh

 êÉ«µŸG ¥ƒë°ùeh êÉ«µe h  ÉØ°T ôªMCGh  ÉØ°T äÉ©ª�eh IQÉ©à°ùe ôaÉXCGh IQÉ©à°ùe ¢TƒeQh

 ôaÉXCG  AÓWh  ôaÉXCG  ™ª�eh  Iôµ°ùeh  êÉ«µŸG  ádGREG  äGô°†ëà°ùeh  êÉ«µŸG  äGô°†ëà°ùeh

 ÚcÉµ°ùdGh  �ƒ°ûdG )  ™£b  äGhOCGh  (ó«dÉH  QGóJ)  ájhój  äGhOCGh  OóYh  Qƒ£Yh  äGQƒ£Yh

 á````«FÉHô¡c  äGhOCGh ô```©°ûdG ó«©éàd §bÓeh ábÓM ¢SGƒ```eCGh AÉ```°†«H á``ë�°SCGh (�YÓŸGh

 ¢ùHÓª�d  …hÉµeh á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c ôaÉXCG äÉ©ª�eh ô©°ûdG ádGRE’ á«FÉHô¡c ÒZh

 ájhój  äGhOCGh  ÜÉ�Kh  á«FÉHô¡c  ÒZh  á```«FÉHô¡c  ,  »°üî°ûdG  �Éª©à°SÓd  ô©°T  äÉ°ü�eh

 á«FÉHô¡c  º�WCGh  øjó«dG  ôaÉXCÉH  ájÉæ©dG  º�WCGh  ô©°ûdG  ádGRE’  §bÓeh  ô©°ûdG  ó«©éàd

 ôaÉXCG äÉª��eh á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c ôaÉXC’G ™«ª�J äGhOCGh øjó«dG ôaÉXCÉH  ájÉæ©�d

 ôaÉXCÉH ájÉæ©dG º�WCGh ôaÉXCÓd á«FÉHô¡c OQÉÑeh ôaÉXCG OQÉÑeh á«FÉHô¡c  ÒZh á«FÉHô¡c

 ôjƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  á«MÉ°ùŸGh  á«MÓŸGh  á«ª�©dG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’Gh  Úeó�dG

 ¢SÉ«�dGh  ¿RƒdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  ájô°üÑdG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’Gh  »FÉªæ«°ùdGh  »`aGôZƒJƒØdG

 �jƒ– hCG íàa hCG �°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«�©àdGh PÉ�fE’Gh  (±Gô°TE’G) áÑbGôŸGh IQÉ°TE’Gh

 ï°ùf  hCG  �É°SQEG  hCG  �«é°ùJ  Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG  ábÉ£dG  »`a  ºµëàdG  hCG  º«¶æJhCG  �«ãµJhCG

 ¢UGôbCGh á›óe ¢UGôbCG , �«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e  äÉfÉ«H äÓeÉM , Qƒ°üdG hCG äƒ°üdG

 »àdG Iõ¡LCÓd äÉ«dBGh iôNC’G á«ªbôdG �«é°ùàdG §FÉ°Shh  (…O »`a …O) á«ªbôdG ƒjó«`ØdG

 á÷É©Ÿ á«Hƒ°SÉM Iõ¡LCGh äGó©eh áÑ°SÉM ä’BG h ó�ædG �«é°ùJ ä’BGh ó�ædG ™£�H �ª©J

 ¿OÉ©ŸGh äGQÉ¶fh á«°ùª°T äGQÉ¶fh ¿GÒædG  OÉªNEG Iõ¡LCGh Üƒ°SÉ²G äÉ«›ôHh äÉfÉ«ÑdG

 äGhOCGh  âbƒdG  ¢SÉ«b  äGhOCGh  áÁôµdG  QÉéMC’Gh  äGôgƒéŸGh  É¡æe  §«�N  �ch  á°ù«`ØædG

 Qƒ°üdGh  ÖàµdG  ó«�Œ  OGƒeh  äÉYƒÑ£ŸG h  iƒ�ŸG  ¥QƒdGh  ¥QƒdGh  á�«bódG  âbƒdG  ¢SÉ«b

 á«dõæe  äÉjÉ¨d  hCG  á«°SÉWô�dG  »`a  á�ª©à°ùŸG  �°ü�dG  OGƒeh  á«°SÉWô�dGh  á«`aGôZƒJƒØdG

 (çÉKC’G GóY) á«ÑàµŸG �RGƒ�dGh  áÑJÉµdG ä’B’Gh øjƒ�àdG hCG ¿ÉgódG »°TGôah ÚfÉæØdG OGƒeh

 áYÉÑ£dG ±hôMh á«µ«à°SÓÑdG  �«�¨àdG OGƒeh (Iõ¡LC’G GóY) ¢ùjQóàdGh ¬«LƒàdG OGƒeh

 äÓeÉMh (Ió°T) Ö©d ¥Qhh ËhÉ�Jh  Öàch äÉÑ«àch ±É°ûf ¥Qhh (äÉª°SGôdG) äÉ¡«°û«�µdGh

 äÉØ�eh á«fÓYEG  äGô°ûfh  äÉ````Ø�¨e h  º``°SQ  º```�WCGh  º``°SQ  �Ó```bCGh  º°SQ  ô``JÉaOh  äGóæà°ùe

 äÉbÉ£Hh äÉjQhOh ÈM �ÓbCGh ¢UÉ°UQ  �ÓbCGh äÉ°SGôch �ë°Uh äÓ›h áÄæ¡J äÉbÉ£Hh
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

 OGƒeh  á«°SÉWôbh  äÉeƒÑdCGh  áYƒÑ£e  äGQƒ°ûæeh  äÉYƒÑ£eh  IÒÑc  äÉfÓYEGh  ájójôH

 �ÉÿG äÉfGƒ«²G Oƒ�Lh áZƒHóŸG  Oƒ�÷G ó«��Jh áZƒHóŸG Oƒ�÷Gh (Iõ¡LC’G GóY) ¢ùjQóJ

 •É«°ùdGh »°ûŸG »°üYh »°SÉª°ûdGh  äÓ¶ŸGh ájôØ°ùdG ÖFÉ�²Gh �jOÉæ°üdGh áZƒHóŸG hCG

 ìGƒdCG øe hCG ájó�L �jOÉæ°Uh ÅWÉ°û�d  ÖFÉ�Mh ô¡X ÖFÉ�Mh êhô°ùdGh äÉfGƒ«²G º�WCGh

 hCG  ájó�L ßaÉfih ¿GQõ«N »°üY h ¥GQhC’Gh �FÉKƒ�d áë£°ùe ájó�L ßaÉfih ájó�L

 ájó�L �jOÉæ°Uh ój ÖFÉ�M h  ájôØ°S ¢ùHÓe ÖFÉ�Mh äÉfGƒ«ë�d ¥GƒWCGh ájó�L ìGƒdCG øe

 äÉfGƒ«ë�d …ó�L Oƒ�e h í«JÉØe äÉ¶aÉMh ó«��J Oƒ�Lh Oƒæé�d áfhDƒŸG ÜGôLh äÉ©Ñ��d

 ÖFÉ�Mh º««îà�d  ô¡X ÖFÉ�Mh Oƒ�f ßaÉfih Ö«L ßaÉfih ó�ÿG hôah …ó�L ø°SQh

 ÖFÉ�Mh ájôØ°S  ÜÉ«K �jOÉæ°Uh ájôØ°S ÖFÉ�Mh ¥ƒ°ùJ ¢SÉ«cCGh Öàµ�d ÖFÉ�Mh á«°SQóe

 äGP ¥ƒ°ùJ  ÖFÉ�Mh Iõ¡› ÒZ �«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ IÒ¨°U ÖFÉ�Mh ájôØ°S IÒ¨°U

 ±É°üØ°üdG h  ¿GQõ«ÿGh ÜÉ¨dGh Ú�ØdGh Ö°ûÿGh Qƒ°üdG äGQÉWEGh ÉjGôŸGh çÉKC’Gh äÓéY

 äGhOCGh �ƒ°TôŸG h  DƒdDƒ�dG ¥ôYh ¿Éeô¡µdGh ±ó°üdGh äƒ²G º¶Yh êÉ©dGh �É¶©dGh ¿hô�dGh

 »°TGôa GóY Ée)   »°TGôah èæØ°SEGh •É°ûeCGh ïÑ£ª�d hCG  ‹õæŸG �Éª©à°SÓd á«YhCGh ¿GhCGh

 �ƒ¨°ûe ÒZ  êÉLRh »�L ��°Sh �«¶æJ äGhOCGh »°TGôØdG ™æ°U OGƒeh (¿ÉgódG hCG øjƒ�àdG

 ±õN  ÊGhCG h  á«LÉLR  ¿GhCGh  (ÊÉÑŸG  »`a  �ª©à°ùŸG  êÉLõdG  GóY)  �ƒ¨°ûe  ¬Ñ°T  êÉLR  hCG

 »°TGôah  á«ÑW äÉjÉ¨d  â°ù«d  äGPGPôeh ó�÷G �ôØd  »�L èæØ°SEGh  á«`aõN ¿GhCGh  »æ«°U

 íFGhôdG  ádGREG  Iõ¡LCGh  �«ªéàdG  äGhOCG  �ªMh  ßØ²  á«YhCGh  •É°ûeCGh  •É°ûeCÓd  Ö�Yh

 êÉ«µŸG ádGRE’ äGhOCGh »°TGôØ�d ô©°Th ÖLGƒë�d »°TGôah »°üî°ûdG �Góîà°SÓd á¡jôµdG 

 Qƒ£Y  (äÉNÉîH)  äGPGPôeh  Qƒ£Y  äÉNÉîHh  Ö«W  hCG  Qƒ£Y  ¥QÉfih  ôaÉXCG  »°TGôa h

 ábÓ²G »°TGôØd óYGƒbh �«ªéàdG �«MÉ°ùe QP ø£bh áWƒ¨°†e �«ªŒ �«MÉ°ùe Ö�Y h

 AÉ°ùM  äÉjóHRh  ¿ƒHÉ°U  äÓeÉMh  ¿ƒHÉ°ü�d  ï°V  á«YhCGh  ¿ƒHÉ°U  Ö�Yh  ábÓM  »°TGôah 

 á«FÉHô¡c  ¿Éæ°SCG  »°TGôah  ¿Éæ°SCG  »°TGôah  ábÓ²G  »°TGôØd  ófÉ°ùeh  èæØ°SEG  äÓeÉM h

 ôFGô¨dGh ¢SÉ«cC’Gh , áYô°TC’Gh , ™ª°ûŸGh , äÓ¶ŸGh , �É«ÿGh �ÉÑ°ûdGh •ƒ«ÿGh  �ÉÑ²Gh

 ±É«dC’G øe è«°ùf OGƒeh (�«à°SÓÑdG hCG •É£ŸG øe ¿Éc Ée GóY) ƒ°û²Gh Ú£ÑàdG  OGƒeh

 á«£ZCGh  è«°ùædG  äÉéàæeh  äÉLƒ°ùæŸGh  è«°ùædG  »`a  áeóîà°ùŸG  •ƒ«ÿGh  �õ¨dGh  �ÉÿG

 �ÉØWCÓd �jhGô°Sh �«jGôeh ¢SCGôdG á«£ZCGh �ó�dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸGh óFGƒŸG  á«£ZCGh ¢TGôØdG
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 �Éªëà°SG ÜGƒKCGh �Éªëà°SG �jhGô°Sh �Éªëà°SG ±ÉØNCGh �Éªëà°SG �PÉÑeh áaôNõe  �jOÉæeh

 äGQGó°Uh  (á``ë£°ùe  Iô``jóà°ùe  äÉ``©Ñb)  äÉ¡jÒHh  áeõMCGh  IÒ°üb  �Éªëà°SG  �jhGô°Sh

 ä’ƒ°ü«ªbh  (¢ùHÓe)  IÒ°üb  äÉfƒ�£æHh  Qó°ü�d  äGó°ûeh  áÑbôdG  á�jƒW  ájòMCGh

 á«£ZCGh �PÉÑeh ÜGƒKCGh �WÉ©eh      �ÉeC’G øe áaÉM äGP äÉ©Ñbh (   IÒ°üb ájƒ°ùf äGÎ°S)

 ÜQGƒé�d á£HQCGh á«WÉ£e ±ÉØNCGh Ú�LôdG áÄaóàd É«FÉHô¡c øî°ùJ  ’ á«£ZCGh ÚfPCÓd

 äÉà«cÉLh  (äÉfÉÑ°V)  á«�NGO  �É©fh  ácƒÑfi  ¢ùHÓeh  ¢SCGQ  á£HQCG h  äÉ©Ñbh  äGRÉØbh

 á°ùÑdCGh ácƒÑfi á°ùÑdCGh     (RÈªL) á«bƒa ¢ùHÓeh äGQGó°üH ÜGƒKCGh  ±ƒ°üdG øe ÜGƒKCGh

 �MÉµdG øe ¥É°ùdG á«£¨àd áªª°üe ácƒÑëŸG á«HƒÑfC’G á°ùÑdC’G øe  êhR) ÚbÉ°ùdG áÄaóàd

 äGRÉØbh  ájôµæàdG  äÓØë�d  ¢ùHÓeh (¥É°ù�d  á«£ZCG)   äÉbÉªWh (òîØdG  hCG  áÑcôdG  ¤EG

 �æY äÉ£HQh øjó«dG áÄaóàd á«£ZCGh Oƒ�æ�d áeõMCGh  ™HÉ°UC’G á«�Hh �É¡HE’G ÚH �°üØJ

 á°ùæ��e äÉà«cÉLh á«�NGO �jhGô°Sh á«LQÉN �WÉ©eh  á«dGhô°S ájOQCGh á«LQÉN ¢ùHÓeh

 áµ«ª°S á«`aƒ°U ájOQCGh äÉbÉj hCG �ÉªcCG ¿hO øe �«jGôe  �µ°T ¢�Y ÜGƒKCGh á«à– ÒfÉæJh

 ¢SÉÑd) …QÉ°Sh �OÉæ°Uh äÉeÉé«Hh á«`aƒ°U äGõæch  ¢SCGô�d §°SƒdG »`a áëàa ™e á°VÉØ°†a

 ä’É°Th áë°ThCG h   º°ù÷G �ƒM ��J ¢TÉª�dG øe  á�jƒW á©£b �µ°T ¢�Y á°ùÑdCGh (…óæg

 ¿É°üªbh �Éªëà°SG äÉ©Ñbh Ú`Øàµ�d äÉYÉØd h IÒ°üb �ÉªcCÉH ¿É°üªbh ájòMCGh ¿É°üªbh

 á°VÉjô�d ¿É°üªbh IÒ°üb ÜQGƒLh Ö«HÓL h ±ÉØNCGh �ƒf á©æbCGh ÒfÉæJh �ÉLô�d á«�NGO

 ¢ùª°ûdG  øe  äÉ«bGhh  ä’òHh  ±ƒ°üdG  øe  äÉà«cÉLh  á�jƒW  ÜQGƒLh  á°VÉjô�d  ájòMCGh

 á�«°V  ÜGƒKCGh  ºc  �°üf  á«FÉJ  ¿É°üªbh  áMÉÑ°S  ÜGƒKCGh  äGÎ°Sh  äÉfƒ�£æÑ�d  ä’ÉªMh

 äGõHh á«�NGO ÜGƒKCGh á«�NGO �jhGô°Sh á«�NGO  ¢ùHÓeh ºFÉªYh äÉfƒ�£æHh á«ª°SQ äÉ©Ñbh

 äÉHÉ°üYh  á«Ñ°ûN  ájòMCGh  AÉª�d  IOÉ°†e  ¢ùHÓe h  äÉjQó°Uh  äGQGó°Uh  ôªNh  á«eÉ¶f

 (äÉ```HÓµdG) äÉ```aÉ£ÿGh QGQRC’Gh �FGó÷Gh  §```FGô°ûdGh äGRô£ŸGh äÉ``eôîŸGh º°ü©ª�d

 ¢TQÉØeh  ô°ü²Gh  §°ùÑdGh  OÉé°ùdG h  á«YÉæ°üdG  QƒgõdGh  ôHE’Gh  ¢ù«HÉHódGh  …hGô©dGh

 ¢�Y ��©j Éeh áªFÉ�dG äÉ«°VQC’G  á«£¨àd iôNCG OGƒeh äÉ«°VQC’G ¢Tôa ™ª°ûeh Ò°ü²G

 á«fóÑdG á°VÉjôdG äGhOCGh Ö©�dG  äGhOCGh Ö©�dGh (á«é«°ùf ÒZ OGƒe øe) É¡æ«jõàd ¿GQó÷G

 �ƒ²h  �Éª°SC’Gh  �ƒë�dG h  OÓ«ŸG  ó«Y  Iôé°T  ±QÉNRh  á«°VÉjôdG  äGhOC’Gh  (RÉÑª÷G)

 á```ØØ›h Ió````ª›h  áXƒØfi äGhGô°†Nh ¬```cGƒah º``ë�dG äÉ°UÓNh ó«°üdGh øLGhódG
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 äÉéàæeh  Ö«�²Gh ¢†«ÑdGh ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»�«L) �Ógh Iƒ¡£eh

 RQC’G h »YÉæ£°U’G ÍdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh ÍdGh �cCÓd Ió©ŸG ¿ƒgódGh äƒjõdGh Ö«�²G

 ôFÉ£ØdGh  õÑÿGh  ÜƒÑ²G  øe  áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh  �«bódGh  ƒZÉ°ùdGh  Écƒ«HÉàdGh

 ¥ƒë°ùeh  IÒªÿGh  Oƒ°SC’G  �°ù©dGh  �ëædG  �°ùYh  ôµ°ùdGh  �cCÓd  äÉé�ãeh  äÉjƒ�²Gh 

 äÉéàæŸGh �Ó¨dGh è�ãdGh äGQÉ¡ÑdGh (�HGƒàdG) á°ü�°üdGh �ÿGh �OôÿGh í�ŸG h  õ«ÑÿG

 áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdGh á«²G äÉfGƒ«²Gh äÉHÉ¨dGh ÚJÉ°ùÑdG äÉéàæeh á«YGQõdG 

 âÑæŸG Ò©°ûdGh äÉfGƒ«²ÉH á°UÉÿG á«FGò¨dG OGƒŸGh á«©«Ñ£dG QƒgõdGh äÉJÉÑædGh QhòÑdG h

 á«dƒëµdG  ÒZ äÉHhô°ûŸG  øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG   É«ŸGh  (Ò©°ûdG  ÜGô°T) IÒÑdG h

 �ª©d iôNCG äGô°†ëà°ùeh ÜGô°Th ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG øe á°ü�îà°ùe äÉHhô°ûe h

 á–Éa  äÉHhô°ûeh  è�ãŸG  …É°ûdGh  ò«Ñfh  ábÉ£dG  äÉHhô°ûeh  ájRÉZ  äÉHhô°ûeh  äÉHhô°ûŸG 

 ÖæY Ò°üYh ÖæY Ò°üYh �«Ñ‚R á©Lh ¬cGƒa äÉ°UÓNh áæHôµe äÉHhô°ûeh á«¡°û�d 

 AÉeh á¡cÉØdG º©£H ¥GòŸG Iƒ�M äÉHhô°ûeh äGõcôe øe áYƒæ°üe ¬cGƒa äÉHhô°ûeh èdÉ©e 

 ôFÉ°üYh (�«fƒJ AÉe) á£°ûæe  É«eh GOƒ°üdG AÉeh QGƒa Êó©e AÉeh (â�e) âÑæe Ò©°T 

 ¢TGƒµ°Sh  Ò©°T  AÉeh  á«dƒëµdG  äÉHhô°ûŸG  Ò°†–  »`a  �óîà°ùJ  äÉ°UÓNh  äGhGô°†N 

 ÆÉ°ûØdG  ÜGô°Th  (äÉHhô°ûŸG  �ªY  »`a  �óîà°ùj  ‹ƒëc  ÒZ  õcôe  ÜGô°T  ƒgh)  ¬cGƒØdG 

  . ÜÉ�ãdGh ÚæNóŸG äGhOCGh �ÑàdGh (IÒÑdG GóY) á«dƒëc äÉHhô°ûe h

 

 óàª«d �CG »J …QƒÑ�«J äƒdQÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH

    á«fÉ£jôH :  á```````````````````````«°ù`æ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

 �CG »°S , ¢ùµ°ùjEG , »µjô�«H , âæ°ùjôc �hôHOhh 4 , ¢ShÉg ƒ«`a �«d       : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG áµ�ªŸG , ƒ«c …EG 0 12

2017/3/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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 108364 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 º«¶æJh  Ö«JôJh  IQGOEG  ,  �«ªéàdG  äGô°†ëà°ùŸ  èjhÎdGh  ¿ÓYE’Gh  ájÉYódG  äÉeóN

 �jôW øY áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÉeóN ,  �«ªéàdG  äGô°†ëà°ùÃ á��©àŸG  ájQÉéàdG  ¢VQÉ©ŸG

 �ÉªYC’G  äGQÉ°ûà°SG  äÉeóN  Ëó�J  ,  �«ªéàdG  äGô°†ëà°ùÃ  á��©àŸG  ójÈdÉH  Ö�£dG

 á£ÑJôŸG  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  äÉeóN  ,  �«ªéàdG  äGô°†ëà°ùÃ  á��©àŸG  IQƒ°ûŸGh  äÉeƒ�©ŸGh

 á��©àŸG  ô°TÉÑŸG  §ÿG  ¢�Y  áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôLÉàe  äÉeóN  ,  �«ªéàdG  äGô°†ëà°ùe  ™«ÑH

 äÉeóN  ,  �«ªéàdG  äGô°†ëà°ùŸ  ájQÉéàdG  ¢VQÉ©ŸG  º«¶æJ  ,  �«ªéàdG  äGô°†ëà°ùÃ

 áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe  ¢üîJ »àdG ójÈdÉH Ö�£dG äÉLƒdÉJÉc

 »```c h  �``«°ùZ  »`a  �``ª©à°ùJ  iô```NCG  OGƒeh  á°ûªbC’G  ¢†««ÑJ  äGô°†ëà°ùe  ™``«ÑH  á``£ÑJôŸG

 äƒ```jRh  äGQƒ```£Yh  ¿ƒ````HÉ°U h  §``°ûch  »``�Lh  �``�°Uh  �```«¶æJ  äGô``°†ëà°ùeh  ¢ù``HÓŸG

 �«ªŒ º�WCGh  ¿Éæ°SCG  äÉØ¶æe h  ô©°û�d  (ø°Tƒd) �ƒ°ùZh �«ªŒ äGô°†ëà°ùeh ájô£Y

 ÖLGƒ²G �ÓbCGh ÖLGƒ²G  �«ªŒ äGô°†ëà°ùeh É«fƒdƒµdG AÉeh �«ªŒ äGô°†ëà°ùeh

 êÉ«µŸG ¥ƒë°ùeh êÉ«µe h  ÉØ°T ôªMCGh  ÉØ°T äÉ©ª�eh IQÉ©à°ùe ôaÉXCGh IQÉ©à°ùe ¢TƒeQh

 ôaÉXCG  AÓWh  ôaÉXCG  ™ª�eh  Iôµ°ùeh  êÉ«µŸG  ádGREG  äGô°†ëà°ùeh  êÉ«µŸG  äGô°†ëà°ùeh

 ÚcÉµ°ùdGh  �ƒ°ûdG )  ™£b  äGhOCGh  (ó«dÉH  QGóJ)  ájhój  äGhOCGh  OóYh  Qƒ£Yh  äGQƒ£Yh

 á«FÉHô¡c  äGhOCGh  ô©°ûdG  ó«©éàd  §bÓeh  ábÓM  ¢SGƒeCGh  AÉ°†«H  áë�°SCGh  (�YÓŸGh

 ¢ùHÓª�d  …hÉµeh á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c ôaÉXCG äÉ©ª�eh ô©°ûdG ádGRE’ á«FÉHô¡c ÒZh

 ájhój  äGhOCGh  ÜÉ�Kh  á«FÉHô¡c  ÒZh  á«FÉHô¡c  ,  »°üî°ûdG  �Éª©à°SÓd  ô©°T  äÉ°ü�eh

 á«FÉHô¡c  º�WCGh  øjó«dG  ôaÉXCÉH  ájÉæ©dG  º�WCGh  ô©°ûdG  ádGRE’  §bÓeh  ô©°ûdG  ó«©éàd

 ôaÉXCG äÉª��eh á«FÉHô¡c ÒZh á«FÉHô¡c ôaÉXC’G ™«ª�J äGhOCGh øjó«dG ôaÉXCÉH  ájÉæ©�d
 ôaÉXCÉH ájÉæ©dG º�WCGh ôaÉXCÓd á«FÉHô¡c OQÉÑeh ôaÉXCG OQÉÑeh á«FÉHô¡c  ÒZh á«FÉHô¡c

 ô``jƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  á```«MÉ°ùŸGh  á```«MÓŸGh  á```«ª�©dG  äGhOC’Gh  Iõ```¡LC’Gh  Ú``eó�dG

 ¢SÉ«�dGh  ¿RƒdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  ájô°üÑdG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’Gh  »FÉªæ«°ùdGh  »`aGôZƒJƒØdG

 �jƒ– hCG íàa hCG �°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«�©àdGh PÉ�fE’Gh  (±Gô°TE’G) áÑbGôŸGh IQÉ°TE’Gh

 ï°ùf  hCG  �É°SQEG  hCG  �«é°ùJ  Iõ¡LCG  ,  á«FÉHô¡µdG  ábÉ£dG  »`a  ºµëàdG  hCG  º«¶æJhCG  �«ãµJhCG

 ¢UGôbCGh á›óe ¢UGôbCG , �«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e  äÉfÉ«H äÓeÉM , Qƒ°üdG hCG äƒ°üdG

 »àdG Iõ¡LCÓd äÉ«dBGh iôNC’G á«ªbôdG �«é°ùàdG §FÉ°Shh  (…O »`a …O) á«ªbôdG ƒjó«`ØdG

 á÷É©Ÿ á«Hƒ°SÉM Iõ¡LCGh äGó©eh áÑ°SÉM ä’BG h ó�ædG �«é°ùJ ä’BGh ó�ædG ™£�H �ª©J

 ¿OÉ©ŸGh äGQÉ¶fh á«°ùª°T äGQÉ¶fh ¿GÒædG  OÉªNEG Iõ¡LCGh Üƒ°SÉ²G äÉ«›ôHh äÉfÉ«ÑdG

 äGhOCGh  âbƒdG  ¢SÉ«b  äGhOCGh  áÁôµdG  QÉéMC’Gh  äGôgƒéŸGh  É¡æe  §«�N  �ch  á°ù«`ØædG

CHARLOTTE TILBURY
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 Qƒ°üdGh  ÖàµdG  ó«�Œ  OGƒeh  äÉYƒÑ£ŸG h  iƒ�ŸG  ¥QƒdGh  ¥QƒdGh  á�«bódG  âbƒdG  ¢SÉ«b

 á«dõæe  äÉjÉ¨d  hCG  á«°SÉWô�dG  »`a  á�ª©à°ùŸG  �°ü�dG  OGƒeh  á«°SÉWô�dGh  á«`aGôZƒJƒØdG

 (çÉKC’G GóY) á«ÑàµŸG �RGƒ�dGh  áÑJÉµdG ä’B’Gh øjƒ�àdG hCG ¿ÉgódG »°TGôah ÚfÉæØdG OGƒeh

 áYÉÑ£dG ±hôMh á«µ«à°SÓÑdG  �«�¨àdG OGƒeh (Iõ¡LC’G GóY) ¢ùjQóàdGh ¬«LƒàdG OGƒeh

 äÓeÉMh (Ió°T) Ö©d ¥Qhh ËhÉ�Jh  Öàch äÉÑ«àch ±É°ûf ¥Qhh (äÉª°SGôdG) äÉ¡«°û«�µdGh

 äÉØ�eh  á«fÓYEG  äGô°ûfh  äÉØ�¨e h  º°SQ  º�WCGh  º°SQ  �ÓbCGh  º°SQ  ôJÉaOh  äGóæà°ùe

 äÉbÉ£Hh äÉjQhOh ÈM �ÓbCGh ¢UÉ°UQ  �ÓbCGh äÉ°SGôch �ë°Uh äÓ›h áÄæ¡J äÉbÉ£Hh

 OGƒeh  á«°SÉWôbh  äÉeƒÑdCGh  áYƒÑ£e  äGQƒ°ûæeh  äÉYƒÑ£eh  IÒÑc  äÉfÓYEGh  ájójôH

 �ÉÿG äÉfGƒ«²G Oƒ�Lh áZƒHóŸG  Oƒ�÷G ó«��Jh áZƒHóŸG Oƒ�÷Gh (Iõ¡LC’G GóY) ¢ùjQóJ

 •É«°ùdGh »°ûŸG »°üYh »°SÉª°ûdGh  äÓ¶ŸGh ájôØ°ùdG ÖFÉ�²Gh �jOÉæ°üdGh áZƒHóŸG hCG

 ìGƒdCG øe hCG ájó�L �jOÉæ°Uh ÅWÉ°û�d  ÖFÉ�Mh ô¡X ÖFÉ�Mh êhô°ùdGh äÉfGƒ«²G º�WCGh

 hCG  ájó�L ßaÉfih ¿GQõ«N »°üY h ¥GQhC’Gh �FÉKƒ�d áë£°ùe ájó�L ßaÉfih ájó�L
 ájó�L �jOÉæ°Uh ój ÖFÉ�M h  ájôØ°S ¢ùHÓe ÖFÉ�Mh äÉfGƒ«ë�d ¥GƒWCGh ájó�L ìGƒdCG øe

 äÉfGƒ«ë�d …ó�L Oƒ�e h í«JÉØe äÉ¶aÉMh ó«��J Oƒ�Lh Oƒæé�d áfhDƒŸG ÜGôLh äÉ©Ñ��d
 ÖFÉ�Mh º««îà�d  ô¡X ÖFÉ�Mh Oƒ�f ßaÉfih Ö«L ßaÉfih ó�ÿG hôah …ó�L ø°SQh

 ÖFÉ�Mh ájôØ°S  ÜÉ«K �jOÉæ°Uh ájôØ°S ÖFÉ�Mh ¥ƒ°ùJ ¢SÉ«cCGh Öàµ�d ÖFÉ�Mh á«°SQóe

 äGP ¥ƒ°ùJ  ÖFÉ�Mh Iõ¡› ÒZ �«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ IÒ¨°U ÖFÉ�Mh ájôØ°S IÒ¨°U

 ±É°üØ°üdG h  ¿GQõ«ÿGh ÜÉ¨dGh Ú�ØdGh Ö°ûÿGh Qƒ°üdG äGQÉWEGh ÉjGôŸGh çÉKC’Gh äÓéY

 äGhOCGh �ƒ°TôŸG h  DƒdDƒ�dG ¥ôYh ¿Éeô¡µdGh ±ó°üdGh äƒ²G º¶Yh êÉ©dGh �É¶©dGh ¿hô�dGh

 »°TGôa GóY Ée)   »°TGôah èæØ°SEGh •É°ûeCGh ïÑ£ª�d hCG  ‹õæŸG �Éª©à°SÓd á«YhCGh ¿GhCGh

 �ƒ¨°ûe ÒZ  êÉLRh »�L ��°Sh �«¶æJ äGhOCGh »°TGôØdG ™æ°U OGƒeh (¿ÉgódG hCG øjƒ�àdG

 ±õN  ÊGhCG h  á«LÉLR  ¿GhCGh  (ÊÉÑŸG  »`a  �ª©à°ùŸG  êÉLõdG  GóY)  �ƒ¨°ûe  ¬Ñ°T  êÉLR  hCG

 »°TGôah  á«ÑW äÉjÉ¨d  â°ù«d  äGPGPôeh ó�÷G �ôØd  »�L èæØ°SEGh  á«`aõN ¿GhCGh  »æ«°U

 íFGhôdG  ádGREG  Iõ¡LCGh  �«ªéàdG  äGhOCG  �ªMh  ßØ²  á«YhCGh  •É°ûeCGh  •É°ûeCÓd  Ö�Yh

 êÉ«µŸG ádGRE’ äGhOCGh »°TGôØ�d ô©°Th ÖLGƒë�d »°TGôah »°üî°ûdG �Góîà°SÓd á¡jôµdG 

 Qƒ£Y  (äÉNÉîH)  äGPGPôeh  Qƒ£Y  äÉNÉîHh  Ö«W  hCG  Qƒ£Y  ¥QÉfih  ôaÉXCG  »°TGôa h

 ábÓ²G »°TGôØd óYGƒbh �«ªéàdG �«MÉ°ùe QP ø£bh áWƒ¨°†e �«ªŒ �«MÉ°ùe Ö�Y h

 AÉ°ùM  äÉjóHRh  ¿ƒHÉ°U  äÓeÉMh  ¿ƒHÉ°ü�d  ï°V  á«YhCGh  ¿ƒHÉ°U  Ö�Yh  ábÓM  »°TGôah 

 á``«FÉHô¡c ¿É``æ°SCG  »``°TGôah ¿É```æ°SCG  »``°TGôah ábÓ²G  »°TGôØd ófÉ°ùeh èæØ°SEG  äÓeÉM h

 ôFGô¨dGh ¢SÉ«cC’Gh , áYô°TC’Gh , ™ª°ûŸGh , äÓ¶ŸGh , �É«ÿGh �ÉÑ°ûdGh •ƒ«ÿGh  �ÉÑ²Gh

 ±É«dC’G øe è«°ùf OGƒeh (�«à°SÓÑdG hCG •É£ŸG øe ¿Éc Ée GóY) ƒ°û²Gh Ú£ÑàdG  OGƒeh
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 á«£ZCGh  è«°ùædG  äÉéàæeh  äÉLƒ°ùæŸGh  è«°ùædG  »`a  áeóîà°ùŸG  •ƒ«ÿGh  �õ¨dGh  �ÉÿG

 �ÉØWCÓd �jhGô°Sh �«jGôeh ¢SCGôdG á«£ZCGh �ó�dG ¢SÉÑdh ¢ùHÓŸGh óFGƒŸG  á«£ZCGh ¢TGôØdG

 �Éªëà°SG ÜGƒKCGh �Éªëà°SG �jhGô°Sh �Éªëà°SG ±ÉØNCGh �Éªëà°SG �PÉÑeh áaôNõe  �jOÉæeh

 äGQGó°Uh  (áë£°ùe  Iôjóà°ùe  äÉ©Ñb)  äÉ¡jÒHh  áeõMCGh  IÒ°üb  �Éªëà°SG  �jhGô°Sh

 ä’ƒ°ü«ªbh  (¢ùHÓe)  IÒ°üb  äÉfƒ�£æHh  Qó°ü�d  äGó°ûeh  áÑbôdG  á�jƒW  ájòMCGh

 á«£ZCGh �PÉÑeh ÜGƒKCGh �WÉ©eh      �ÉeC’G øe áaÉM äGP äÉ©Ñbh (   IÒ°üb ájƒ°ùf äGÎ°S)

 ÜQGƒé�d á£HQCGh á«WÉ£e ±ÉØNCGh Ú�LôdG áÄaóàd É«FÉHô¡c øî°ùJ  ’ á«£ZCGh ÚfPCÓd

 äÉà«cÉLh  (äÉfÉÑ°V)  á«�NGO  �É©fh  ácƒÑfi  ¢ùHÓeh  ¢SCGQ  á£HQCG h  äÉ©Ñbh  äGRÉØbh

 á°ùÑdCGh ácƒÑfi á°ùÑdCGh     (RÈªL) á«bƒa ¢ùHÓeh äGQGó°üH ÜGƒKCGh  ±ƒ°üdG øe ÜGƒKCGh

 �MÉµdG øe ¥É°ùdG á«£¨àd áªª°üe ácƒÑëŸG á«HƒÑfC’G á°ùÑdC’G øe  êhR) ÚbÉ°ùdG áÄaóàd

 äGRÉØbh  ájôµæàdG  äÓØë�d  ¢ùHÓeh (¥É°ù�d  á«£ZCG)   äÉbÉªWh (òîØdG  hCG  áÑcôdG  ¤EG

 �æY äÉ£HQh øjó«dG áÄaóàd á«£ZCGh Oƒ�æ�d áeõMCGh  ™HÉ°UC’G á«�Hh �É¡HE’G ÚH �°üØJ

 á°ùæ��e äÉà«cÉLh á«�NGO �jhGô°Sh á«LQÉN �WÉ©eh  á«dGhô°S ájOQCGh á«LQÉN ¢ùHÓeh

 áµ«ª°S á«`aƒ°U ájOQCGh äÉbÉj hCG �ÉªcCG ¿hO øe �«jGôe  �µ°T ¢�Y ÜGƒKCGh á«à– ÒfÉæJh

 ¢SÉÑd) …QÉ°Sh �OÉæ°Uh äÉeÉé«Hh á«`aƒ°U äGõæch  ¢SCGô�d §°SƒdG »`a áëàa ™e á°VÉØ°†a

 ä’É°Th áë°ThCG h   º°ù÷G �ƒM ��J ¢TÉª�dG øe  á�jƒW á©£b �µ°T ¢�Y á°ùÑdCGh (…óæg

 ¿É°üªbh �Éªëà°SG äÉ©Ñbh Ú`Øàµ�d äÉYÉØd h IÒ°üb �ÉªcCÉH ¿É°üªbh ájòMCGh ¿É°üªbh

 á°VÉjô�d ¿É°üªbh IÒ°üb ÜQGƒLh Ö«HÓL h ±ÉØNCGh �ƒf á©æbCGh ÒfÉæJh �ÉLô�d á«�NGO

 ¢ùª°ûdG  øe  äÉ«bGhh  ä’òHh  ±ƒ°üdG  øe  äÉà«cÉLh  á�jƒW  ÜQGƒLh  á°VÉjô�d  ájòMCGh

 á�«°V  ÜGƒKCGh  ºc  �°üf  á«FÉJ  ¿É°üªb h  áMÉÑ°S  ÜGƒKCGh  äGÎ°Sh  äÉfƒ�£æÑ�d  ä’ÉªMh

 äGõHh á«�NGO ÜGƒKCGh á«�NGO �jhGô°Sh á«�NGO  ¢ùHÓeh ºFÉªYh äÉfƒ�£æHh á«ª°SQ äÉ©Ñbh

 äÉHÉ°üYh  á«Ñ°ûN  ájòMCGh  AÉª�d  IOÉ°†e  ¢ùHÓe h  äÉjQó°Uh  äGQGó°Uh  ôªNh  á«eÉ¶f

 (äÉHÓµdG)  äÉaÉ£ÿGh  QGQRC’Gh  �FGó÷Gh  §FGô°ûdGh  äGRô£ŸGh  äÉeôîŸGh  º°ü©ª�d

 ¢TQÉØeh  ô°ü²Gh  §°ùÑdGh  OÉé°ùdG h  á«YÉæ°üdG  QƒgõdGh  ôHE’Gh  ¢ù«HÉHódGh  …hGô©dGh

 ¢�Y ��©j Éeh áªFÉ�dG äÉ«°VQC’G  á«£¨àd iôNCG OGƒeh äÉ«°VQC’G ¢Tôa ™ª°ûeh Ò°ü²G

 á«fóÑdG á°VÉjôdG äGhOCGh Ö©�dG  äGhOCGh Ö©�dGh (á«é«°ùf ÒZ OGƒe øe) É¡æ«jõàd ¿GQó÷G
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 �ƒ²h  �Éª°SC’Gh  �ƒë�dG h  OÓ«ŸG  ó«Y  Iôé°T  ±QÉNRh  á«°VÉjôdG  äGhOC’Gh  (RÉÑª÷G)

 áØØ›h  Ióª›h  áXƒØfi  äGhGô°†Nh  ¬cGƒah  ºë�dG  äÉ°UÓNh  ó«°üdGh  øLGhódG

 äÉéàæeh  Ö«�²Gh ¢†«ÑdGh ôµ°ùdÉH áNƒÑ£e ¬cGƒah äÉ«Hôeh (»�«L) �Ógh Iƒ¡£eh

 RQC’G h »YÉæ£°U’G ÍdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh ÍdGh �cCÓd Ió©ŸG ¿ƒgódGh äƒjõdGh Ö«�²G

 ôFÉ£ØdGh  õÑÿGh  ÜƒÑ²G  øe  áYƒæ°üŸG  äGô°†ëà°ùŸGh  �«bódGh  ƒZÉ°ùdGh  Écƒ«HÉàdGh

 ¥ƒë°ùeh  IÒªÿGh  Oƒ°SC’G  �°ù©dGh  �ëædG  �°ùYh  ôµ°ùdGh  �cCÓd  äÉé�ãeh  äÉjƒ�²Gh 

 äÉéàæŸGh �Ó¨dGh è�ãdGh äGQÉ¡ÑdGh (�HGƒàdG) á°ü�°üdGh �ÿGh �OôÿGh í�ŸGh  õ«ÑÿG

 áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdGh á«²G äÉfGƒ«²Gh äÉHÉ¨dGh ÚJÉ°ùÑdG äÉéàæeh á«YGQõdG 

 âÑæŸG Ò©°ûdGh äÉfGƒ«²ÉH á°UÉÿG á«FGò¨dG OGƒŸGh á«©«Ñ£dG QƒgõdGh äÉJÉÑædGh QhòÑdG h

 á«dƒëµdG  ÒZ äÉHhô°ûŸG  øe ÉgÒZh ájRÉ¨dGh á«fó©ŸG   É«ŸGh  (Ò©°ûdG  ÜGô°T) IÒÑdG h

 �ª©d iôNCG äGô°†ëà°ùeh ÜGô°Th ¬cGƒØdG ôFÉ°üYh ¬cGƒØdG øe á°ü�îà°ùe äÉHhô°ûe h

 á–Éa  äÉHhô°ûeh  è�ãŸG  …É°ûdGh  ò«Ñfh  ábÉ£dG  äÉHhô°ûeh  ájRÉZ  äÉHhô°ûeh  äÉHhô°ûŸG 

 ÖæY Ò°üYh ÖæY Ò°üYh �«Ñ‚R á©Lh ¬cGƒa äÉ°UÓNh áæHôµe äÉHhô°ûeh á«¡°û�d 

 AÉeh á¡cÉØdG º©£H ¥GòŸG Iƒ�M äÉHhô°ûeh äGõcôe øe áYƒæ°üe ¬cGƒa äÉHhô°ûeh èdÉ©e 

 ôFÉ°üYh (�«fƒJ AÉe) á£°ûæe  É«eh GOƒ°üdG AÉeh QGƒa Êó©e AÉeh (â�e) âÑæe Ò©°T 

 ¢TGƒ``µ°Sh ô``«©°T AÉeh á«dƒëµdG  äÉ``Hhô°ûŸG  Ò°†– »`a �óîà°ùJ äÉ°UÓNh äGhGô°†N 

 ÆÉ```°ûØdG ÜGô``°Th (äÉ```Hhô°ûŸG �```ªY »`a �ó``îà°ùj ‹ƒëc ÒZ õcôe ÜGô°T ƒgh) ¬``cGƒØdG 

  . ÜÉ�ãdGh ÚæNóŸG äGhOCGh �ÑàdGh (IÒÑdG GóY) á«dƒëc äÉHhô°ûe h

 óàª«d �CG »J …QƒÑ�«J äƒdQÉ°T : º``````````````````````````````````°SÉH 

    á«fÉ£jôH :  á```````````````````````«°ù`æ÷G
 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

 �CG »°S , ¢ùµ°ùjEG , »µjô�«H , âæ°ùjôc �hôHOhh 4 , ¢ShÉg ƒ«`a �«d       : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ�ªŸG , ƒ«c …EG 0 12

2017/3/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
´GÎN’G äGAGôHh ájQÉéàdG äÉeÓ©�d IóëàŸG äÉeóÿG : �````````````````````«cƒdG º°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q  3441 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
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107571 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe ™«H

 IQÉéà�d …ô�°üdG ¬`�dGóÑY øH ídÉ°U : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

133 : Ü.Q 602 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

98311 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¥ƒ°ùJ õcôe

� � ¢T ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d »KQÉ²G ídÉ°U äÉeóN ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

133 : Ü.Q 602 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/10/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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106010 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«°SÉWô�dG äGhOC’G �ª°ûJh , áÑàµe äÉeóN

IóëàŸG ájDhôdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 111 : Ü.Q 42 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

107515 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ

 á«°UƒJ - QÉªãà°S’G Éæ«e : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

130 : Ü.Q 1828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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107997 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. ájQÉª©ŸG á«fóŸG á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°S’G äÉeóN

á«°Sóæ¡dG äGQÉ°ûà°SÓd º«°SÉ�J : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG 

121 : Ü.Q 26 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

107408 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 4 áÄØdG »`a

. äƒjõdG

 á«à°ùLƒ�dG …QÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

246 : Ü.Q 512 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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107433 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. áÑàµe

»Ñ«gƒdG ËóY øH »�Y øH ⁄É°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

131 : Ü.Q 34 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

107432 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. äÉÑ«àµdGh á«°SQóŸG ÖàµdGh ÖàµdG ô°ûf

»Ñ«gƒdG ËóY øH »�Y øH ⁄É°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG 

131 : Ü.Q 34 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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102593 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 � � ¢T IQÉéà�d IóëàŸG ÚeC’G ƒHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

417 : Ü.Q 75 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/5/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

107417 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒîÑdGh áæjõdGh ¿ƒHÉ°üdGh �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ

�.�.¢T åjó²G QÉªãà°SÓd ÒeC’G : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

322 : Ü.Q 663 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat1194.indd   5 5/11/17   7:58 AM

-80-



(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104282 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. õHÉîŸG �ª°ûJ ’ ájôµ°ùdG äÉjƒ�²Gh õHÉîŸG äÉéàæe IQÉŒ

 IQÉéà�d ÒÿG QÉë°U ¥ÉaBG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

èàæe : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

322 : Ü.Q 271 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

 

109154 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W 

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. ÒJGƒØdG ™aO äÉeóN

 QÉªãà°S’Gh á°Sóæ¡�d á«fÉª©dG á«æWƒdG ácô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

122 : Ü.Q 1393 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107632 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ¬JÉéàæeh �ÑàdGh ôFÉé°ùdG IQÉŒ

 ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d õ«ªŸG º«YõdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

319 : Ü.Q 798 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

105382 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸGh »gÉ�ŸG

 IQÉéà�d áãjó²G ´óÑe áª°üH : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

324 : Ü.Q 388 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105265 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. ôFÉà°ùdG �«°üØJh ¢üb

 ôeôŸG â«H á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 186 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

105983 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e 

 � � ¢T IOhóëŸG ™jQÉ°ûª�d º«æ°ùàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

113 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105978 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e

 � � ¢T IOhóëŸG ™jQÉ°ûª�d º«æ°ùàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

113 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

105981 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e 

 � � ¢T IOhóëŸG ™jQÉ°ûª�d º«æ°ùàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

113 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105975 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e 

 � � ¢T IOhóëŸG ™jQÉ°ûª�d º«æ°ùàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

113 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

105979 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W 

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e 

 � � ¢T IOhóëŸG ™jQÉ°ûª�d º«æ°ùàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

113 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106134 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ™«ÑdG äÉeóN

 � � ¢T IOhóëŸG ™jQÉ°ûª�d º«æ°ùàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

113 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

105980 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W 

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e

 � � ¢T IOhóëŸG ™jQÉ°ûª�d º«æ°ùàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

113 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105982 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e

 � � ¢T IOhóëŸG ™jQÉ°ûª�d º«æ°ùàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

113 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

105977 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e

 � � ¢T IOhóëŸG ™jQÉ°ûª�d º«æ°ùàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

113 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105984 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e 

 � � ¢T IOhóëŸG ™jQÉ°ûª�d º«æ°ùàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

113 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

105974 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e

 � � ¢T IOhóëŸG ™jQÉ°ûª�d º«æ°ùàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

113 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106987 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. Ö°ûÿG IQÉŒ

�.�.¢T á«fGôª©dG á«ªæà�d ¥É£ædG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

133 : Ü.Q 291 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 � � ¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �````````````«cƒdG º```````°SG

112 : Ü.Q 828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 

108758 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG OGƒe ™«H , AÉæÑdG OGƒe IQÉŒ

 �.�.¢T âæª°SCÓd ¿É› : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

115 : Ü.Q 654 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101400 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG äÉeóN

 � � ¢T á«æWƒdG ™jQÉ°ûª�d ¿ÉjôdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 568 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/3/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

104649 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 »µ�ŸG ºéædG §N : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

131 : Ü.Q 133 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105833 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

.  É«ŸG ™jRƒJh  É«ŸG á«�æJ

 � � ¢T Iõ«ªàŸG á«gGõdG êhôe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

èàæe : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

113 : Ü.Q 224 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/11/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

104222 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. äÓMôdG º«¶æJh áMÉ«°Sh ôØ°S

 � � ¢T á«ŸÉ©dG IóFÉØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

115 : Ü.Q 201 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

alamat1194.indd   16 5/11/17   7:58 AM

-91-



(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106383 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. äÓMôdG º«¶æJh áMÉ«°Sh ôØ°S

 � � ¢T á«ŸÉ©dG IóFÉØdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 443 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

104221 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. äGQÉ¶f , á«dó«°U , á«ÑW äGOÉ«Y , ¢Ø°ûà°ùe

 � � ¢T »Ñ£dG AÉª°ùdG QóH ™ª› : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 443 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104220 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. äGQÉ¶f , á«dó«°U , á«ÑW äGOÉ«Y , ¢Ø°ûà°ùe 

 � � ¢T »Ñ£dG AÉª°ùdG QóH ™ª› : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 443 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

104219 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. äGQÉ¶f , á«dó«°U , á«ÑW äGOÉ«Y , ¢Ø°ûà°ùe

 � � ¢T »Ñ£dG AÉª°ùdG QóH ™ª› : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 443 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104218 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. äGQÉ¶f , á«dó«°U , á«ÑW äGOÉ«Y , ¢Ø°ûà°ùe

 � � ¢T »Ñ£dG AÉª°ùdG QóH ™ª› : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 443 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

104217 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. äGQÉ¶f , á«dó«°U , á«ÑW äGOÉ«Y , ¢Ø°ûà°ùe

 � � ¢T »Ñ£dG AÉª°ùdG QóH ™ª› : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 443 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105376 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉZƒ°üŸGh äGôgƒéŸG IQÉŒ 

 � � ¢T á«ŸÉ©dG �«ÑædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 443 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/25 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

107588 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«ë°U äÉeóN 

 ó«©°ùdG �Ø£dG IOÉ«Y : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

115 : Ü.Q 214 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107905 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G áfÉ°SôÿG ™«æ°üJ 

 IõgÉ÷G áfÉ°Sôî�d §�°ùe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

100 : Ü.Q 73 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

107556 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ìGôaCG áYÉb 

 …Qƒ÷G áYÉb : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 336 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103727 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. …É°T ¢¡�e 

 � � ¢T õ«ªŸG �jô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 568 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/7/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

103726 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. AGô°Th ™«Hh IQGOEG äGQÉ�Y

 � � ¢T ä’hÉ�ª�d »FÉæ¡dG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 568 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/7/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105167 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. á«ÑW äGÈàfl

 � � ¢T IQÉéà�d �ô�dG ºªb : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

133 : Ü.Q 1014 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

106822 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W 

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �Gó�à°S’G , ádÉª©dG ÖJÉµe

 ájQÉéàdG äÉeóî�d »FÉæ¡dG Üƒ�©j : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

420 : Ü.Q 23 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

98744 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 IóFGôdG ¢SGÈædG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

100 : Ü.Q 173 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/11/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

107612 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�e

 á«æWƒdG õjƒdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

100 : Ü.Q 660 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107254 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

. á«FÉ°ùædG äÉjÉÑ©dG áWÉ«Nh �«°üØJ

 ÉjGôŸG ôjQÉ°SCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2017/1/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

108168 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. á«Hô©dG ÒZh á«Hô©dG ¢ùHÓŸG áWÉ«Nh º«ª°üJ

 ájô°ü©dG áfÉ£�°ùdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

121 : Ü.Q 660 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106937 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W 

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 Iƒ¡��d Qó°üŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

686 : Ü.Q 114 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

109047 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W 

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ‹B’G Ö°SÉ²Gh äÉ¨�dG º«�©J

 á«ÑgòdG äGôeÉ©dG IDƒdDƒd : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

115 : Ü.Q 107 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107652 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W 

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ádÉ�ædG �JGƒ¡dG ™«H

�.�.¢T äÉ«fhÎµdEÓd áª°üÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 443 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/8 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

107864 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W 

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh äÉ«dÉªµdGh ÖFÉ�²Gh ájòMC’Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«H

 IQÉéà�d áãjó²G õY ôXÉæe : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

412 : Ü.Q 136 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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(1194) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107963 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W 

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 Qƒ``£©dG IQÉ``Œh äÉ``YÉ°ùdG IQÉ``Œh á```jòMC’G IQÉ```éàH á```��©àŸG á````FõéàdÉH ™`````«ÑdG äÉ`````eóN

. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh

 �.�.¢T ÊÉæ°ùdG �QÉÑe AÉæHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

132 : Ü.Q 363 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
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اجلريدة الر�سمية العدد )1194(

�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 

ملكيتهـا وفقـا لأحكـام املـادة )7/94( مـن قانـون حقـوق امللكيـة ال�سناعيـة ال�سـادر باملر�سـوم 

ال�سلطاين رقم 2008/67 .

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2384

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1994/6/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2385

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1994/6/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2387

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1994/6/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2389

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1994/6/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2391

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1994/6/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 2395

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1994/6/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 525 فـي 1994/4/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 11640

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/6/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 764 فـي 2004/3/4م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 18064

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/1/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 735 فـي 2003/1/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 20429

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/2/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 749 فـي 2003/8/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 18522

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/1/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 735 فـي 2003/1/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 20428

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2003/12/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 744 فـي 2003/1/6م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 24386

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/11/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 773 فـي 2004/8/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 24384

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/10/16م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل :770 فـي 2004/3/7م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 28361

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/12/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 777 فـي 2004/10/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 37143

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2006/1/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 807 فـي 2006/1/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 42246

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2008/4/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 848 فـي 2007/1/10م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 48061

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2009/9/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 867 فـي 2008/7/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 70524

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2009/9/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 978 فـي 2012/7/7م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

-112-



اجلريدة الر�سمية العدد )1194(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 70525

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2012/8/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 978 فـي 2012/7/7م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 70523

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2012/8/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 978 فـي 2012/7/7م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 18051

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/1/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 735 فـي 2003/1/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : باير اأكتنجل�سافت

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : باير انتليكت�سوال بروبرتي جي ام بي ات�ش

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأملانية - التجارة وال�سناعة

 - رهاين  اأم  ، 40789 مونهامي   10 �سرتا�سه  نوبل   - األفريد  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

اأملانيا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اأملانيا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 56421

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2010/10/8م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 897 فـي 2009/10/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ال�سركة اجلديدة للتعهدات والتجارة �ش.م.م

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سركة املذاق الإيطايل

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سعودية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : مدينــــــة الريــــــــا�ش وحـــــــدة رقـــــــم : 4 بنايـــــــة رقـــــــم : 3053 

ر.ب : 12363 8078

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اململكة العربية ال�سعودية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/5م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 78084

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1058 فـي 2014/5/25م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 78085

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1058 فـي 2014/5/25م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 78086

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1058 فـي 2014/5/25م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 78087

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1058 فـي 2014/5/25م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 78088

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1058 فـي 2014/5/25م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 78089

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1058 فـي 2014/5/25م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 78090

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1058 فـي 2014/5/25م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 78091

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1058 فـي 2014/5/25م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80466

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1053 فـي 2014/4/6م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80467

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80468

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80469

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80470

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1058 فـي 2014/5/25م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80471

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80472

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80473

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1053 فـي 2014/4/6م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80474

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/3/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1058 فـي 2014/5/25م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80475

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/10/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80476

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/10/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80477

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/3/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1058 فـي 2014/5/25م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80478

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/10/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1077 فـي 2014/11/9م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80479

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/10/29م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1054 فـي 2014/4/13م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80480

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/3/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1058 فـي 2014/5/25م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80481

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/9/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1037 فـي 2013/8/12م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80708

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1053 فـي 2014/4/6م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80709

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1066 فـي 2014/8/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80710

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1077 فـي 2014/11/9م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80711

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/5/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1077 فـي 2014/11/9م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 80713

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1077 فـي 2014/11/9م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 83706

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/10/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1060 فـي 2014/6/8م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 83707

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/10/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1060 فـي 2014/6/8م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 83708

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/10/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1060 فـي 2014/6/8م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 83709

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/10/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1060 فـي 2014/6/8م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 83710

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/10/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1060 فـي 2014/6/8م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 83711

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/10/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1060 فـي 2014/6/8م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 83712

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/10/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1060 فـي 2014/6/8م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 83713

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1060 فـي 2014/6/8م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 83714

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 20 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/5/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1016 فـي 2013/6/9م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 83715

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1060 فـي 2014/6/8م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 84684

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/1/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1093 فـي 2015/3/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 85834

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/12/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1093 فـي 2015/3/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 86111

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/8/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1087 فـي 2015/1/18م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 86268

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/8/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1087 فـي 2015/1/18م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 86321

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/8/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1087 فـي 2015/1/18م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 86322

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/8/20م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1087 فـي 2015/1/18م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 87532

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/1/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1106 فـي 2015/7/12م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 87986

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/1/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1106 فـي 2015/7/12م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 87987

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/1/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1106 فـي 2015/7/12م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 87988

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/1/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1106 فـي 2015/7/12م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 87989

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/1/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1106 فـي 2015/7/12م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 87990

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/1/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1106 فـي 2015/7/12م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 87991

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/1/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1106 فـي 2015/7/12م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 87992

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/1/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1106 فـي 2015/7/12م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 89291

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/1/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1106 فـي 2015/7/12م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 89292

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/1/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1106 فـي 2015/7/12م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 91017

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/2/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1106 فـي 2015/7/12م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

-142-



اجلريدة الر�سمية العدد )1194(

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 98520

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 11

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/12/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1161 فـي 2016/9/4م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 98521

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 21

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2016/12/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1161 فـي 2016/9/4م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : تيفانا كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ستاربك�س كوربوري�سن 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : 2401 يوتا افـينيو �شاوث ، �شياتل ، وا�شنطن 98134 ، الواليات 

املتحدة االأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الواليات املتحدة االأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/5/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/5/3م
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املكتـب الأهلــي لتدقيــق احل�سابـــات

اإعـــــــالن 

عـن بــدء اأعمــال الت�سفيــة ل�سركــة منتجعـات حـرف �ش.م.م

يعلن �ملكتب �لأهلي لتدقيق �حل�شابات �أنه يقوم بت�شفيـة �شركة منتجعات حرف �ش.م.م ، 

و�مل�شجــلة لدى �أمانة �ل�شجل �لتجـــاري بالرقـــم 9016210 ، وفقا لقر�ر �أ�شحاب ح�ش�ش ر�أ�ش 

�ملال باجتماعهــم �ملــوؤرخ 2016/11/9م بحـل وت�شفــية �ل�شركــــة �عتبـــار� من 2016/11/9م ، 

وللم�شفــي وحده حــق متثيــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفية �أمام �لغري ، وعلى �جلميـع مر�جعة 

�مل�شفـــي فـــي كافـــة �لأمـور �لتي تتعلـق باأعمـال �ل�شركــــة على �لعنــو�ن �لآتـي :

مركز عمان التجاري - الطابق اخلام�ش - مكتب رقم : 506

�ش.ب : 375 ر.ب : 131

هاتـف رقـم : 24795882 - 24795884 فاك�ش رقم : 24795880 

كمــا يدعـــو �مل�شفـــي مبوجــب هــذ� �لإعــالن د�ئني �ل�شركــة للتقــدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�سفــــي

مكتب عبدالرحمـن البلو�سـي للمحامـاة وال�ست�سـارات القانونيـة

اإعـــــــالن 

عـن بــدء اأعمــال الت�سفيــة ل�سركــة الوطيـة للت�سويـق والتجـارة �ش.م.م

بت�شفية  يقوم  �أنه  �لقانونية  و�ل�شت�شار�ت  للمحاماة  �لبلو�شي  عبد�لرحمن  مكتب  يعلن 

�شركة �لوطية للت�شويق و�لتجارة �ش.م.م ، و�مل�شجــلة لدى �أمانة �ل�شجل �لتجاري بالرقم 

1555545 ، وفقا لتفاق �ل�شركاء �ملوؤرخ 2017/1/22م ، وللم�شفــي وحده حــق متثيـل �ل�شركـة 

فـي �لت�شفيـة �أمـام �لغـري ، وعلــى �جلميـــع مر�جعـــة �مل�شفي فـــي كافــة �لأمـور �لتــي تتعلــــق 

باأعمال �ل�شركــــة على �لعنــو�ن �لآتـي :

الوطية - �سكة رقم : 41 - مبنى رقم : 107  - جممع رقم : 203 - مكتب رقم  : 106    

�ش.ب : 175 ر.ب : 117

هاتـف رقـم : 24571974 - 96662542 فاك�ش رقم : 24571894 

كمــا يدعـــو �مل�شفـــي مبوجــب هــذ� �لإعــالن د�ئني �ل�شركــة للتقــدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�سفــــي
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اإبراهيم بن اأحمد بن علــي الريــ�سي 

اإعـــــــالن 

عـن بــدء اأعمــال الت�سفيــة ل�سركــة اأزهــار لــوى للتجــارة - تو�سيــة

يعلن �إبر�هيم بن �أحمد بن علي �لريــ�شي �أنــه يقــــوم بت�شفيـة �شركة �أزهار لوى للتجارة - 

، وللم�شفــي وحده   1151958 بالرقـــم  �لتجــاري  �ل�شجــل  �أمانــة  لــدى  و�مل�شجــلة   ، تو�شية 

حــق متثيــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفية �أمام �لغري ، وعلى �جلميـع مر�جعة �مل�شفـــي فـــي كافـــة 

�لأمـور �لتي تتعلـق باأعمـال �ل�شركــــة على �لعنــو�ن �لآتـي :

 وليـــة لــــوى - مركـــز الوليــة

�ش.ب : 52 ر.ب : 325

هاتـف رقـم : 99771390 

كمــا يدعـــو �مل�شفـــي مبوجــب هــذ� �لإعــالن د�ئني �ل�شركــة للتقــدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�سفــــي

اإعـــــــالن 

عن بدء اأعمــال الت�سفيـة ل�سركـة اأبراج الطائف للتجارة واملقاولت - تو�سية

يعلـن �إبر�هيم بن �أحمد بن علي �لريـ�شي �أنـه يقـوم بت�شفيــة �شركة �أبر�ج �لطائف للتجارة 

و�ملقاولت - تو�شية ، و�مل�شجــلة لـدى �أمانـة �ل�شجـل �لتجـاري بالرقـم 1158580 ، وللم�شفــي 

وحده حــق متثيــل �ل�شركـــة فـي �لت�شفية �أمام �لغري ، وعلى �جلميـع مر�جعة �مل�شفـــي فـــي 

كافـــة �لأمـور �لتي تتعلـق باأعمـال �ل�شركــــة على �لعنــو�ن �لآتـي :

 وليـــة لــــوى - مركـــز الوليــة

�ش.ب : 52 ر.ب : 325

هاتـف رقـم : 99771390 

كمــا يدعـــو �مل�شفـــي مبوجــب هــذ� �لإعــالن د�ئني �ل�شركــة للتقــدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�سفــــي
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في�ســل بــن �سعيــد بــن را�ســد املقبالــي

اإعـــــــالن 

عـن بـدء اأعمال الت�سفية ل�سركة العربي املتميـز للتجارة واملقـاولت - ت�سامنية

يعلن في�شل بن �شعيد بن ر��شد �ملقبايل �أنــه يقــــوم بت�شفيــــة �شركــة �لعربـي �ملتميــز للتجارة 

و�ملقاولت - ت�شامنية ، و�مل�شجــلة لـدى �أمانــة �ل�شجـل �لتجاري بالرقم 1027153 ،  وللم�شفـي 

وحده حق متثيل �ل�شركة فـي �لت�شفية �أمام �لغري ، وعلى �جلميـع مر�جعة �مل�شفي فـــي كافة 

�لأمـور �لتي تتعلـق باأعمـال �ل�شركــــة على �لعنــو�ن �لآتـي :

 وليـــة لــــوى - مركـــز الوليــة

�ش.ب : 98 ر.ب : 325

هاتـف رقـم : 92445411 

كمـا يدعـو �مل�شفــي مبوجـب هــذ� �لإعــالن د�ئني �ل�شركـة للتقدم بادعاء�تهــم �شـد �ل�شركـة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله ، خالل �شتة �أ�شهر من تاريخ ن�شر 

هذ� �لإعالن ، وعلى كل من عليه حقوق لل�شركة �أن يوؤديها للم�شفـي على �لعنو�ن �مل�شار �إليه .

امل�سفــــي

اأحمــد بن حمــد بن خميـ�ش البلو�ســي

  اإعـــــــالن

عـن انتهـاء اأعمـال الت�سفيـة 

ل�سركـة اأحمد بن حمد بن خمي�ش البلو�سي و�سريكه للتجارة - ت�سامنية

يعلــــن �أحمــد بن حمــد بن خميـ�ش �لبلو�شــي ب�شفتـــــه �مل�شفـــي ل�شركـة �أحمد بن حمد بن 

�لتجاري  �ل�شجـل  �أمانـة  لـدى  و�مل�شجلة   ، للتجارة - ت�شامنية   �لبلو�شي و�شريكه  خمي�ش 

بالرقـــــم 8051020 ، عــــن �نتهـاء �أعمــال �لت�شفـيــة وزو�ل �لكيان �لقانونــي لل�شركـــة وفقــــا 

لأحكـام �ملـــادة )27( مـــن قانـــون �ل�شركـــات �لتجاريـــة رقـــم 74/4 .

امل�سفــــي
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