
ب�ســـم اللـه الرحــمن الرحيـــم

�ســــــــــلطنة عـــمــــــــان

اجلريـــــدة الر�ســــميـــــــة 

ت�ســـــــــــدرها

وزارة ال�ســـــــــوؤون الـــقــــانــــونيــــــة

 العــــــدد )1203(                                                                        ال�سنـــة ال�ساد�ســة والأربعـــون 

 

املحتـــــــــويــات

قـــــــــــــــــــرارات وزاريــــــــــــــــة

                            وزارة الرتبيــة والتعليـــم

�ســــادر فـي 2017/7/11 باإ�سـدار لئحة �ســــوؤون  قــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2017/234 

الطـالب باملــــدار�س احلكوميـــة .

                                               وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيـــة

�سـادر فـي 2017/7/17 ب�شاأن حماية اأ�شجـار نخيـل  قــــــــــــــــرار وزاري رقـــــــــــــم 2017/195 

التمــــور والنارجيـــــل والزينـــة واأ�شبــــاه النخيـــــل 

وف�شائلهــــا .

اإعـــــــــــــالنـات ر�ســـــــــميــــــــــة

                       وزارة التجـــارة وال�سناعـــة

اإعالن ب�شـــاأن ت�شجيــــــل مناذج �شناعيــــة .

الإعالنات اخلا�شة بالن�شر عن طلبات ت�شجيل العالمات التجارية .

اإعالن ب�شاأن العالمات التي مت التاأ�شري فـي ال�شجالت بانتقال ملكيتها .

اإعالن ب�شاأن جتديد مدة حماية عالمات جتارية م�شجلة .

رقم 

ال�سفحة

 الإثنني 29 �شـــــــــوال 1438هـ                                                     املـوافـــــــق 24 يوليــــــــــو 2017م  
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رقم 
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البنــك املركــزي العمانــي

اإعالن ب�شاأن القيمة الإجمالية للنقد املتداول فـي ال�شلطنة اإىل نهاية �شهر يونيو 2017م .

اإعــــــــــــــالنـات جتاريــــــــــــــــــة

اإعـالن عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأركاز الوطنية �س.م.م .

اإعــالن عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة م�شاريـع البحـر الأحمـر احلديثـة �س.م.م .
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اإعــــالن عـــن بـــدء اأعمـــال الت�شفيــة ل�شركـة م�شاريع �شم�س املحيطات املتحـدة للتجـارة

 واملقاولت - تو�شية .

اإعــالن عـن بـدء اأعمــال الت�شفيــة ل�شركـة رمال م�شقط احلديثة �س.م.م .

اإعــالن عـن بـدء اأعمــال الت�شفيــة ل�شركـة املنتدى �س.م.م .

اإعــالن عـن بـدء اأعمــال الت�شفيــة ل�شركـة كراج الرجاء �س.م.م .

اإعـالن عن انتهاء اأعمال الت�شفية ل�شركة اأ�شطورة عربي للتجارة - تو�شية .
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وزارة الرتبيــة والتعليـــم

قـرار وزاري

رقــم 2017/234

باإ�شـدار الئحـة �شـوؤون الطـالب باملـدار�س احلكوميـة

 ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/37 بتحديد اخت�صا�صات وزارة الرتبية والتعليم

 واعتماد هيكلها التنظيمي ،

 واإىل الئحة �صوؤون الطلبة باملدار�س العامة ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم 2012/105 ،

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة ،

تـقـــرر 

املــادة االأولـــــى 

يعمل بالئحة �صوؤون الطالب باملدار�س احلكومية ، املرفقة .

املــادة الثانيــــة

تلغى الئحة �صوؤون الطلبة باملدار�س العامة امل�صار اإليها ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار 

والالئحة املرفقة به ، اأو يتعار�س مع اأحكامهما . 

املــادة الثالثــــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره .

�شدر فـي : 10/16/ 1438هـ

املوافــــق : 11/ 7  / 2017م

د. مديحة بنت اأحمد ال�شيبانية

وزيــــــــــــرة الرتبيـــــــــــــة والتعلــيـــــــــــــم
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الئحـة �شـوؤون الطـالب باملـدار�س احلكوميـة

الف�شــل االأول

تعريفــات واأحكــام عامــة

املــادة ) 1 (

كل  قرين  املو�صح  املعنى  االآتية  والعبارات  للكلمات  يكون  الالئحة  هذه  اأحكام  تطبيق  فـي 

منها ما مل يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر :

1 - الـــوزارة :

وزارة الرتبية والتعليم .

2 - الوزيـر :  

وزير الرتبية والتعليم .

3 - املديريــة : 

املديريات العامة للرتبية والتعليم باملحافظات ، واإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة 

الو�صطى .

4 - املدر�شــة : 

وتقدم من خاللها   ، وتديرها  الوزارة  تن�صئها  التي  التعليمية احلكومية  املوؤ�ص�صة 

اخلدمة التعليمية للعمانيني وغريهم .

5 - اللجنــة : 

جلنة �صوؤون الطالب باملديرية اأو املدر�صة .

6 - ولــي االأمــر :  

ال�صخ�س امل�صوؤول عن رعاية الطالب وتربيته كالويل والو�صي .

7 - الطالــب :  

ال�صخ�س امل�صجل باإحدى املدار�س ، ويتلقى التعليم فـيها ب�صورة منتظمة .

8 - الـــدار�س : 

ال�صخ�س املنتظم فـي الدرا�صة مبراكز تعليم الكبار اأو الدرا�صات احلرة . 

9 - القبـــول :  

ا�صتيفاء الطالب �صروط الت�صجيل بال�صف املعني فـي املدر�صة .
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10 - الت�شجيــل :  

قيد الطالب الأول مرة باملدر�صة .

11 - اإعــادة الت�شجيــل :  

اإعادة قيد الطالب باملدر�صة .

12 - �شفــوف الدمــج :  

املعتمدة  الدرا�صية  للخطط  وفقا  االإعاقة  ذوي  الطالب  لتعليم  باملدار�س  �صفوف 

ب�صاأنهم . 

13 - االنتقـــال : 

انتقال الطالب من مدر�صة حكومية اأو خا�صة داخل ال�صلطنة اأو خارجها .

14 - االنقطـــاع :        

غياب الطالب بدون عذر مقبول عن املدر�صة الأيام مت�صلة �صواء فـي بداية العام 

الدرا�صي اأو خالله ملدة ال تقل عن )10( ع�صرة اأيام .

15 - الغيـــاب :    

غياب الطالب عن املدر�صة ليوم اأو اأكرث فـي اأثناء العام الدرا�صي .

16 - امللــف ال�شامــل للطالــب : 

ملف يت�صمن جميع البيانات واملعلومات املتعلقة بالطالب .

17 - االنتظــام الدرا�شــي : 

ا�صتمـــرار الطالـــب فــــي الدرا�صـــة مــن بدايـــة اليـــوم الدرا�صــي حتــى نهايتــه خــالل 

العام الدرا�صي .

18 - االن�شبــاط ال�شلوكــي : 

بالطــالب   العالقــة  ذات  واالأحكــام   ، الطالبــي  ال�صلــوك  بقواعــد  الطالــب  التــزام 

املن�صو�س عليها فـي االأنظمة واللوائح والقرارات املنظمة للعمل املدر�صي .

19 - الن�شـــح :

توجيه الطالب واإر�صاده �صفويا / كتابيا نحو االلتزام بقواعد االنتظام الدرا�صي 

واالن�صبــاط ال�صلوكــي لتجنــب تكــرار املخالفــة التــي ارتكبهــا واإخطــار ولـــي اأمـــره 

بذلك .
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20 - التنبيـــه : 

توجيه الطالب كتابيا بعد ن�صحه لتجنب تكرار خمالفة قواعد االنتظام الدرا�صي 

واالن�صباط ال�صلوكي واإخطار ويل اأمره بذلك .

21 - االإنـــذار : 

حتذير الطالب كتابيا بعد تنبيهه لتجنب تكرار خمالفة قواعد االنتظام الدرا�صي 

واالن�صباط ال�صلوكي واإخطار ويل اأمره بذلك .

22 - درا�شــة احلالــة :

ت�صخي�س احلاالت ال�صلوكية للطالب من قبل االأخ�صائي االجتماعي اأو النف�صي 

باملدر�صة .

23 - تقريــر درا�شــة احلالــة :

تقريــر يعــده االأخ�صائــي االجتماعــي اأو النف�صــي باملدر�صة عن الطالب بعد درا�صة 

اأ�صا�صيــة و�صف  ، ويت�صمـــن ب�صفــة  الدرا�صـــة  اأبرز نتائج تلك  حالته تلخ�س فـيه 

امل�صكلة واالإجراءات التي اتخذت حيالها والتو�صيات التي يراها ب�صاأنها . 

24 - العــذر املقبــول :   

امل�صتنــد الــذي يقدمــه الطالــب ، ويكــون حمــددا الأ�صبــاب غيابه كر�صالة الوايل / 

ال�صيخ  .             

25 - الف�شــل املوؤقــت : 

اإيقاف الطالب عن االنتظام فـي الدرا�صة مدة حمددة ملخالفته قواعد االن�صباط 

ال�صلوكي فـي احلاالت املن�صو�س عليها فـي هذه الالئحة .

26 - الف�شــل النهائــي : 

اإنهاء قيد الطالب نهائيا من قاعدة بيانات املدر�صة .

27 - العـــام الدرا�شــي : 

الفرتة الزمنية املحددة للدرا�صة باملدار�س ، والتي حتدد �صنويا بقرار من الوزير .

-8-



اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

املــادة ) 2 (

ت�صكــل بكــل مدر�صــة بقــرار مــــن مديرها جلنــة ت�صمــى "جلـنة �صـوؤون الطـالب" برئا�صتــه ، 

وع�صوية كل من :

 اأ - اأحــــــــد م�صاعـــــــــــدي املديــــــــــر                                 نائبا للرئي�س  

ب - ثالثة من الهيئة التعليميـة                                 اأع�صاء

ج - اأخ�صائـــي قواعــــــد البيانــــات                                 ع�صوا      

د - اأخ�صائي اجتماعي اأو  نف�صي                                ع�صوا ومقررا 

ويجوز للجنة تفوي�س رئي�صها اأو اأحد اأع�صائها فـي مبا�صرة بع�س اخت�صا�صاتها املن�صو�س 

عليها فـي هذه الالئحة . 

املــادة ) 3 (

تختــ�س اللجنــة باملدر�صـة مبتابعـة تنفـيـذ اأحكـام هـذه الالئحـة ولهـا علـى وجـه اخل�صـو�س 

االآتي :

العام  االأمور فـي بداية  اأولياء  املرفق بهذه الالئحة على  امللحق رقم )1(  اأ - تعميم 

الدرا�صي بالو�صيلة املنا�صبة .

ب - متابعة تطبيق االإجراءات املتعلقة بقبول الطالب وت�صجيلهم وانتقالهم .

ج - تعريف الطالب واأولياء اأمورهم باأحكام هذه الالئحة . 

د - تفعيل دور اأولياء اأمور الطالب فـيما يتعلق مبعاجلة خمالفات الطالب .

هـ - توعية الطالب واأولياء اأمورهم باأهمية احرتام الطالب لقواعد االنتظام الدرا�صي 

واالن�صباط ال�صلوكي .

و - متابعة حاالت تاأخر الطالب وغيابهم ، واتخاذ ما يلزم ب�صاأنها وفقا الأحكام هذه 

الالئحة .

ز - متابعـة خمالفـات الطـالب لقواعـد االن�صـباط ال�صلوكـي ، واتخـاذ مـا يلـزم ب�صاأنهـا 

وفقا الأحكام هذه الالئحة .

ح - متابعــة حــاالت الطــالب املنقطعــني عـــن الدرا�صــة ، واتخــاذ مــا يلزم ب�صاأنها وفقا 

الأحكام هذه الالئحة .

ط - مناق�صة تقارير درا�صة احلاالت ، واتخاذ القرارات املنا�صبة ب�صاأنها .
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ي - توثيق الك�صوف واال�صتمــارات والنمــاذج اخلا�صــة باالنتظــام الدرا�صــي واالن�صــباط 

ال�صلوكي للطالب فـي ال�صجالت وامللفات املعدة لهذا الغر�س .

ك - موافــاة اللجنــة باملديريــة بتقريــر ف�صلــي للمدر�صــة يت�صمن البيانات واملعلومات 

اخلا�صة ب�صوؤون الطالب .

ل - اأي اأعمــال اأخـرى ذات �صلة ب�صوؤون الطالب تكلف بها من قبــل اللجنــة باملديريــة 

اأو مدير عام املديرية .

املــادة ) 4 (

ت�صكل بكل مديرية بقرار من املدير العام جلنة ت�صمى "جلنة �صوؤون الطالب" برئا�صة اأحد 

م�صاعديه ، وع�صوية كل من :

 اأ - مدير دائرة التقومي الرتبوي باملديرية )ومن فـي حكمه(               نائبا للرئي�س 

ب - مدير دائرة الربامج التعليمية )ومن فـي حكمه(                             ع�صوا

ج - رئي�س ق�صم تطوير االأداء املدر�صي اأو م�صرف اإداري اأول           ع�صوا

م�صرف اإر�صاد نف�صي                                       ع�صوا د - 

هـ - م�صرف اإر�صاد اجتماعي                          ع�صوا

باحث قانوين                 ع�صوا و - 

رئيـــــــ�س ق�صــــــم التحليــــل والدرا�صـــــات اأو ع�صـــــو فنـــي امتحانــــات ز - 

             و�صـــوؤون الطـــالب                                                              ع�صوا ومقررا     

وللجنة اال�صتعانة مبن تراه منا�صبا الإجناز مهامها . 

املــادة ) 5 (

تخت�س اللجنة باملديرية باالآتي : 

اأ - النظر فـي حاالت الطالب املخالفـني لقواعد الئحة �صوؤون الطالب واتخاذ ما يلزم 

ب�صاأنها وفقا الأحكام هذه الالئحة .

ب - حتليل موؤ�صرات االأداء فـي جمال �صوؤون الطالب فـي املدار�س وتقدمي اأي مقرتحات 

ب�صاأنها .

ج - متابعــة تطبيــق هـــذه الالئحــة مـــن خـــالل الزيـــارات امليدانيـــة للمدار�س واإعداد 

التقارير وغريها .

د - اأي اأعمال اأخرى ذات �صلة ب�صوؤون الطالب ، تكلف بها اللجنة من قبل مدير عام 

املديرية .
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املــادة ) 6 (

جتتمع اللجنة بدعوة من رئي�صها اأو نائبه للنظر فـي املو�صوعات املرفوعة اإليها ، وال يعد 

انعقادها �صحيحا اإال بح�صور اأغلبية اأع�صائها ، على اأن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه ، 

وت�صــدر اللجنــة قراراتهــا باأغلبية عدد االأع�صاء احلا�صرين وعند الت�صاوي يرجح اجلانب 

الذي منه رئي�س االجتماع ، ويجوز اأن يح�صر اجتماعاتها من يرى رئي�س اللجنة اال�صتعانة 

به من املخت�صني فـي جماالت عملها دون اأن يكون لهم �صوت معدود . 

املــادة ) 7 (

املرفـــوع  ال�صلوكـــي  الدرا�صـــي واالن�صبـــاط  املخالــف لقواعــد االنتظــام  ال ي�صمــح للطالــب 

مو�صوعـه اإىل اللجنة باملديرية باالنتظام فـي الدرا�صــة حلني �صدور قرار من ذات اللجنة 

فــي �صاأنــه ، وتعد تلك الفرتة غيابا بعذر ، ويحــق للجنــة باملدر�صــة ال�صماح للطالب - بعـــد 

اللجنة باملديرية -  اإىل  اأيـــام درا�صية فعلية على رفع مو�صوعه  اأكرث من )7( �صبعـــة  مرور 

با�صتئناف الدرا�صة ب�صورة موؤقتة حلني �صدور قرار اللجنة باملديرية ، ويطبق على الطالب 

ن�س البند )اأ( من املادة )40( من هذه الالئحة . 

املــادة ) 8 (

وفقا الخت�صا�صاتها  عليها  املعرو�صة  الطالبية  احلاالت  فـي  البت  باملديرية  اللجنة  على 

خالل )7( �صبعة اأيام عمل من تاريخ رفعها اإليها ، واإخطار املدر�صة والطالب وويل اأمره 

اأمره احلق فـي التظلم باملديرية من  ، وللطالب وويل  بالقرار ال�صادر فـي �صاأن الطالب 

القرار خالل )7( �صبعة اأيام عمل من تاريخ اإخطاره اأو علمه به علما يقينيا ، ويجب البت 

فـي التظلم خالل )15( خم�صة ع�صر يوم عمل من تاريخ تقدميه ، ويعد م�صي املدة دون رد 

مبثابة قبول للتظلم .  

الف�شــل الثانــي

قبـــول الطـــالب وت�شجيلهـــم

املــادة ) 9 (

للطالب احلق فـي التعليم املجاين فـي املدار�س حتى اإمتام مرحلة التعليم ما بعد االأ�صا�صي 

)ال�صف الثاين ع�صر( ، ويكون تعليم الطالب اإلزاميا حتى اإمتام ال�صف العا�صر االأ�صا�صي .
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املــادة ) 10 (

حتدد الكثافة الطالبية فـي �صفوف املدار�س على النحو االآتي :

  اأ - )30( ثالثون طالبا فـي ال�صفوف )1-4( من االأول اإىل الرابع .

ب - )35( خم�صة وثالثون طالبا فـي ال�صفوف )5-12( من اخلام�س اإىل الثاين ع�صر .

املــادة ) 11 (

ي�صرتط لت�صجيل الطالب بال�صف االأول باملدار�س ما ياأتي :

اأ - اأن يكــون الطالـــب مـــن مواليــد العــام امليــالدي امل�صتحــق لقبــول الت�صجيــل فيــه ، 

واأال يزيـد عمره على )7( �صبعــة اأعــوام فـي االأول من �صبتمرب من العام الذي يتم 

الت�صجيل فيه  .

ب - تقديــم طلـــب الت�صجيـــل مــن قبــل ولــي االأمـــر اإىل املدر�صة اإلكرتونيا عن طريق 

البوابة التعليمية فـي املواعيد التي حتددها الوزارة ، مع اأخذ املرفقات االآتية معه 

اإىل املدر�صة الإمتام عملية الت�صجيل :

1 - �صهادة امليالد االأ�صلية للطالب ون�صخة منها .

2 - �صورتان �صخ�صيتان حديثتان للطالب . 

3 - ال�صجل الطبي للطالب .

4 - تقريــر طبــي موثـــق مـــن موؤ�ص�صـــة �صحـــية معتمـــدة عـــن االأمـــرا�س املزمنـــة ، 

اأو اأي اإعاقات يعاين منها الطالب اإن وجدت .

5 - ن�صخة من جواز ال�صفر اأو البطاقة ال�صخ�صية لويل االأمر .

6 - اإقامة �صارية املفعول للمقيمني بال�صلطنة من غري اأبناء دول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية �صريطة اأن جتدد االإقامة فـي حالة انتهائها . 

ج - اأن يكــون لــدى ولــي االأمــر والطالــب مــن غري اأبناء دول جمل�س التعــاون لــدول  

اخلليج العربية بطاقة مقيم .

د - اإح�صار ويل االأمر الطالب اإىل املدر�صة فـي اأثناء اإمتام اإجراءات الت�صجيل للتاأكد 

من قابليته للتعلم .

وفـي جميــع االأحــوال ، ي�صتــرط اأن تكون  املدر�صة التي يتم ت�صجيل الطالب املعاقني حركيا 

اأو املكفوفـني ، مزودة باملرافق التي تخدم هذه الفئة . 
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املــادة ) 12 (

يكون قبول الطــالب ذوي االإعاقــة وت�صجيلهــم ب�صفــوف الدمــج وفقــا للوائــح والقرارات 

املنظمة لذلك . 

املــادة ) 13 (

يكون قبول الطالب فـي املدار�س على النحو االآتي :

يتم قبول الطالب املنقولني من اأحد ال�صفوف اإىل ال�صف الذي يليه مبا�صرة .  اأ - 

ب - الطالب الباقون لالإعادة فـي ال�صفوف )5-12( من اخلام�س اإىل الثاين ع�صر ، يتم 

الوثيقة  فـي  املن�صو�س عليها  فـيها وفقا لالإجراءات  الباقني  بال�صفوف  قبولهم 

العامة لتقومي تعلم الطالب التي ت�صدرها الوزارة .

الطالب املنقولون من ال�صفوف )2-11( وانقطعوا عن موا�صلة الدرا�صة بال�صف  ج - 

التايل بعذر مقبول مدة ال تزيد على عام درا�صي ، يتم قبولهم بال�صف املنقولني 

اإليه �صريطة اأال تزيد اأعمارهم اأكرث من عامني على اأعمار اأقرانهم بال�صف ذاته .

الطالب املحولون من املدار�س اخلا�صة اإىل املدار�س احلكومية خالل الفرتة التي  د - 

حتددها الوزارة ، يتم قبولهم بال�صفوف النظرية لل�صفوف املحولني منها .

هـ - الطالب القادمون من مدار�س خــارج ال�صلطنــة ، يتــم قبولهــم وفقــا لل�صوابــط 

الواردة فـي املادة )14( من هذه الالئحة .

الدار�صون العمانيون بنظام تعليم الكبار اأو الدرا�صــات احلرة ، يتم قبولهم  بال�صفوف  و - 

امل�صتوفــني ل�صــــروط القبــــول بهـــا �صريطــة اأال تزيــــد اأعمارهــــم اأكثـــر مــن عامـني 

على اأعمار اأقرانهم بال�صف ذاته .

بال�صف  القبول  اأعمارهم على �صن  بالدرا�صة وتزيد  الذين مل يلتحقوا  االأطفال  ز - 

االأول ، يتم ت�صجيلهم وقبولهم بال�صف املنا�صب الأعمارهم مع و�صع خطة عالجية 

منا�صبة لهم ال تقل عن ف�صل درا�صي واحد .

بال�صفــوف  قبولهــم  يتم   ، الدولية  باملدار�س  امل�صجلون  العمانيني  غري  الطالب  ح - 

النظرية لل�صفوف املقيدين وامل�صتوفـني �صروط القبول بهــا بعـــد موافـــقة دائــرة 

ال�صهادات واملوؤهالت الدرا�صية بالوزارة .
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املــادة ) 14 (

دون االإخالل ب�صرط ال�صن املقرر للت�صجيل بال�صف االأول ، يكون قبول الطالب القادمني 

مـن خـارج ال�صلطنـة بطلـب يقـدم مـن ولـي االأمـر اإىل دائرة التقومي الرتبوي باملديرية - 

ق�صم التقومي باالإدارة ، ووفقا للقواعد االآتية : 

اأ - اإح�صــار نتيجــة اأو تقريــر اأداء الطالــب معتمــدا وم�صدقــا عليـــه مــن قبــــل وزارة 

اأو مـــا يقـــوم مقامهــا  الرتبية والتعليم ووزارة اخلارجية و�صفارة �صلطنــة عمـــان 

فـــي الدولـــة املعنيـــة ، اأمـــا بالن�صبـــة للطــالب القادمــني مــن دول جملـــ�س التعــاون 

لدول اخلليــج العربية ، فـيكتفى باعتماد النتيجة اأو تقرير اأداء الطالب مــن وزارة 

الرتبية والتعليم بدولهم .

ب - ي�صجل الطالب القادم من مدر�صة عربية خارج ال�صلطنة بال�صف النظري لل�صف 

املقيد به فـي الدولة / املدر�صة القادم منها موؤقــتا حلــني احلــ�صول علــى موافقــة 

الدائرة املخت�صة باملديرية التعليمية علــى ت�صجيلـــه ، �صريطـــة توقيـــع ويل االأمر 

على ما يفـيد علمه بقرار قيد ابنه / ابنـــته من عدمه وفقا لراأي اجلهة املخت�صة .

اإال بعـــد احل�صـــول  الـقادم مـــن مدر�صـــة غيـــر عربيـــة  ج - ال يجــوز ت�صجيل الطالب 

على موافقة اجلهة املخت�صة فـي الوزارة .

د - فـي حال تقدم ويل اأمر الطالب بطلب لاللتحاق باإحدى املدار�س احلكومية بعد 

مــرور اأكثــر مـــن )2( �صهريــن مــن بــدء الدرا�صة ، عليه تقدمي ما يثبت انتظامه 

بالدرا�صة فـي مدر�صته بالدولة القادم منها خالل الفرتة التي ق�صاها بتلك املدر�صة ، 

اأو اأن عدم انتظامه بالدرا�صة بها كــان بعــذر مقبــول ، علــى اأن يكــون امل�صتنــد املوؤيــد 

لذلك معتمدا وم�صدقا عليه من وزارة الرتبية والتعليم ووزارة اخلارجية و�صفارة 

اأما بالن�صبة للطالب  اأو ما يقوم مقامها فـي الدولة القادم منها ،  �صلطنة عمان 

باعتــماده  فـيكتفـــى  العربيـــة  اخلليـــج  لـــدول  التعـــاون  دول جمل�س  القادمني من 

من وزارة الرتبية والتعليم بدولهم .
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ال�صابق على قدومه  العام  الدرا�صة فـي  انقطع عن  الذي  الطالب  هـ - يكون ت�صجيل 

انقطاعه  اأن  يثبت  �صريطة تقدميه ما   ، النظـــري ل�صفــه  بالـــ�صف  ال�صلطنـــة  اإىل 

عن الدرا�صة بالدولة القادم منها كان بعذر مقبول ، على اأن يكون امل�صتند معتمدا 

وم�صدقا عليه من وزارة الرتبية والتعليم ووزارة اخلارجية و�صفارة �صلطنة عمان 

اأو ما يقوم مقامها بالدولة القادم منها ، اأما بالن�صبة للطالب القادمني من دول 

جملــ�س التعــاون لـــدول اخلليــج العربيــة ، فـيكتفى باعتمــاده مـــن وزارة الرتبيــة 

بال�صـف  اأقرانـه  لعمـر  منا�صبـا  الطالـب  عمـر  يكـون  اأن  على   ، بدولهــم  والتعليــم 

املراد الت�صجيل به .

و - يتم قبول الطالب القادمني من دول ينتهي العام الدرا�صي بها مع بداية الف�صل 

الدرا�صي الثاين فـي ال�صلطنة على النحو االآتي :

1 - ال�صفوف من )1-4( من االأول اإىل الرابع يتم قبول الطالب فـي ال�صف التايل 

لل�صــف الــذي در�صــه ، �صريطــة منا�صــبة عمره لل�صف الدرا�صي املنقول اإليه ، 

مع احت�صاب درجة الف�صل الدرا�صي الثاين كنتيجة نهائية للطالب .

2 - ال�صفوف من )5-11( من اخلامـ�س اإلــى الــحـادي ع�صـــــر يتــــــم قبـــــول الطالـــب 

فـي ال�صف التايل لل�صف الذي اأمته بنجاح ، �صريطـــة منا�صبة عمـــره لل�صــف 

اأن يقدم امتحان الف�صل الدرا�صي االأول فـي موعد  الدرا�صي املقبول به على 

الدور الثاين .

3 - فـي حالة عدم منا�صبة عمر الطالب لل�صف الدرا�صي املنقول اإليه ، يكون لدى 

الطالب خياران : اإما القبول فـي ال�صف نف�صه الــذي اأنهـــاه ، واإمـــا االنتظـــار 

اإىل العام الدرا�صي القادم ليتم قبوله فـي ال�صف الالحق .

ز - الطالــب القــادم مــن دولة �صلمها التعليمي اأقل عن )12( اثنتي ع�صرة �صنة ، يتم 

قبوله فـي ال�صف التايل لل�صف الذي اأمته بنجاح ، �صريطة منا�صبة عمره لل�صف 

املقبول به ، وفـي حالة عدم منا�صبة عمره ، يتم ت�صجيله فـي ال�صف املنا�صب لعمره .
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ح - علــى الطالــب بال�صــــف الثانــــي ع�صــــر ، القادم اإىل ال�صلطنة بعــد انتهــاء الف�صــل 

الدرا�صي االأول ، تقدمي امتحانات ذلك الف�صل فـي موعد الدور الثاين . 

ط - علــى الطالـــب بال�صفــوف مـــن )5-11( مـــن اخلامــ�س اإلـى احلـــادي ع�صــر ، القــادم 

اإىل ال�صلطنــة بعــد انتهــاء الفــ�صل الـــدرا�صي االأول ، وليــ�س لديه نتائج ملواد ذلك 

الف�صل ، تقدميها فـي موعد الدور الثاين . 

املــادة ) 15 (

فـــي حالـــة زيـــادة اأو نقــ�صان عمــر الطالــب عــن ال�صــن املحــدد لكل �صف درا�صي يتم اإحالة 

مو�صوعه اإىل اجلهة املخت�صة بالوزارة ، للنظر فـي حالتــه وفقــا لل�صوابط وال�صالحيات 

املقررة فـي هذا ال�صاأن .

املــادة ) 16 (

يجوز للجنة باملديرية - بناء على طلب موقع من الطالب وويل اأمره ، وبعد التن�صيق مع 

مدير املدر�صة املعنية - اإعادة ت�صجيل الطالب املف�صول نهائيا خالل العام الدرا�صي التايل 

النتهاء ت�صجيله وملرة واحدة بال�صف الدرا�صي ذاته ، �صريطة اأال يزيــد عمــره علــى احلــد 

االأعلى الأعمار اأقرانه بال�صف ذاته .  

الف�شــل الثالــث

انتقــــال الطـــــالب 

املــادة ) 17 (

يكون انتقال الطالب من مدر�صة اإىل مدر�صة اأخرى داخل املحافظة بناء على طلب من ويل 

االأمر ، وفقا لالإجراءات االآتية :

 اأ - يقدم ويل االأمر طلب النقل اإىل املدر�صة التي يرغب فـي نقل الطالب اإليها .

ب - علــى اإدارة املدر�صــة املطلــوب نقل الطالب اإليها درا�صة الطلـــب للتاأكـــد من �صحة 

ت�صجيل اأو قبول الطالــب بال�صـــف املعنـــي ، ومن قيام الطالــب امل�صــجل بال�صــف 

العا�صر بتحديـــد اختياراتــه مــن املـــواد الدرا�صيـــة ، وت�صليـــم ولـــي االأمــر موافقــة 

املدر�صة على نقله بعد التاأكد من هوية ويل االأمر . 
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املــادة ) 18 (

يكــون انتقــال الطالــب مــن مدر�صــة اإلــى نظريتهــا فـــي حمافظــة اأخــرى بنــاء علــى طلــب 

ويل االأمر ، وفقا لالإجراءات االآتية :

اأ - يقـــدم ولـــي االأمـــر طــلب النــقل اإىل املدر�صة التي يرغب فـي نقل الطالب اإليها ، 

وعلى اإدارة املدر�صة املطلوب نقل الطالب اإليــها درا�صة الطلب للتاأكد مــن �صحـــة 

بال�صـــف  امل�صجـــل  الطالـــب  قيام  ، ومن  املعني  بال�صف  الطالب  قبول  اأو  ت�صجيل 

العا�صر بتحديـــد اختياراتــه مـــن املـــواد الدرا�صيـــة ، وت�صليــــم ولـــي االأمــر موافقـــة 

املدر�صة على نقله بعد التاأكد من هوية ويل االأمر .

ب - يجوز انتظام الطالب فـي املدر�صة املطلوب النقل اإليها ب�صفة موؤقتة حلني ا�صتكمال 

اإجراءات نقله .

املــادة ) 19 (

يكون انتقال الطالب املنقول من مدر�صة خارج ال�صلطنة اإىل اإحدى املدار�س بال�صلطنة بناء 

على طلب ويل االأمر ، وفقا لالإجراءات االآتية :

والت�صديق  الدرا�صية  ال�صهادة  اأو  الطالب  نقل  ا�صتمارة  باعتماد  االأمر  يقوم ويل  اأ - 

عليها من الوزارة ووزارة اخلارجية و�صفارة �صلطنة عمان فـي الدولة القادم منها 

اأو مـــن يقــوم مقامهـــا ، ما عــدا الطــالب اأبناء دول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية القادمني من دول جملـــ�س التعــاون ، فـيكتفى باعتماد ال�صهادة من وزارة 

الرتبية والتعليم بدولهم . 

ب - على اجلهة املخت�صة باملديرية املنقول اإليها الطالب بعد مراجعة البيانات الواردة 

املنقول  املدر�صة  اإىل  لت�صليمها  االأمر  لويل  ت�صليمها   ، ومرفقاتها  اال�صتمارة  فـي 

اإليها .

ج - يجوز انتظام الطالب فـي املدر�صة املطلوب النقل اإليها ب�صفة موؤقتة حلني ا�صتكمال 

اإجراءات نقله على النحو املبني فـي البندين )اأ ، ب( من هذه املادة .  
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املــادة ) 20 (

يكون انتقال الطالب من مدر�صة داخل ال�صلطنة اإىل خارجها ، وفق االإجراءات االآتية :

الدرا�صية والت�صديق  ال�صهادة  اأو  ا�صتمارة نقل الطالب  اأ - يقــوم ويل االأمر باعتماد 

عليـــهـــا مـــن الـــوزارة ووزارة اخلارجيـــة بال�صلـطـــنة و�صفـــارة الدولـــة املغـــادر اإليهـــا 

اأو من يقوم مقامها وفقا لنظام الدولة املنتقل اإليها . 

ب - فـــي حـــال انتقـــال الطالب من اأبناء دول جمل�س التعاون لدول اخلليــج العربيــة 

اإىل اإحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ، فـيكتفى باعتماد ال�صهادة 

من الوزارة . 

الف�شـــل الرابـــع

الـــزي املدر�شـــي

املــادة ) 21 (

على الطالب االلتزام بالزي املدر�صي ، والزي املقرر ملادة الريا�صة املدر�صية املن�صو�س عليهما 

فـي املادتني )22 و 23( من هذه الالئحة ، ويحظر عليهم احل�صور اإىل املدر�صة بزي مغاير ، 

وتعد خمالفة ذلك اإخالال بقواعد االن�صباط ال�صلوكي . 

املــادة ) 22 (

يتكون الزي املدر�صي للطالب الذكور فـي ال�صـفوف )1-12( مــن االأول اإلــى الثانــي ع�صــر 

من الد�صدا�صة العمانية البي�صاء ، والكمة العمانية باألوانها اأو امل�صر ، والنعال اأو احلذاء 

مع اجلوارب .

املــادة ) 23 (

يتكــون الــزي الريا�صــي للطــالب الذكــور مــن القميــ�س الريا�صــي ، وال�صــروال الريا�صــي 

الق�صري اأو الطويل ، واجلوارب الريا�صية واحلذاء الريا�صي .

املــادة ) 24 (

يكون الزي املدر�صي للطالبات على النحو االآتي :
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اأ - بالن�صبة للطالبات فـي ال�صفوف )1-4( من االأول اإىل الرابع  االأ�صا�صي من املريول 

العنابي ، وال�صروال )البنطال( االأبي�س ، واللحاف االأبي�س ، واجلوارب البي�صاء ، 

واحلذاء االأ�صود .

ب - بالن�صبة للطالبات فـي ال�صفوف )5-12( من اخلام�س اإىل الثاين ع�صر  من املريول 

واللحاف   ، االأبي�س  )البنطال(  وال�صروال   ، االأبي�س  والقمي�س   ، النيلي  االأزرق 

االأبي�س ، واجلوارب البي�صاء ، واحلذاء االأ�صود .

املــادة ) 25 (

يتكــون الــــزي الريا�صـــي للطالبـــات فــــي ال�صفـــوف )1-12( مـــن  االأول اإلـــى الثانـــي ع�صـــر 

واللحاف   ، االأبي�س  والقمي�س   ، البي�صاء  والتنورة   ، االأبيــ�س  )البنطـــال(  ال�صـــروال  مــن 

االأبي�س ، واجلوارب البي�صاء ، واحلذاء الريا�صي . 

الف�شــل اخلامــ�س

االنتظــام الدرا�شــي للطــالب 

املــادة ) 26 (

علــى الطالــــب االلتــــزام باالنتظـــام فــــي الدرا�صـــة طـــوال العـــام الدرا�صــي ، ويعـــد التاأخــر 

فـي احل�صور اأو الغياب اأو االنقطاع اإخالال بقواعد االنتظام الدرا�صي .

املــادة ) 27 (

يعد الطالب متاأخرا اإذا ح�صر بعد بداية اليوم الدرا�صي )الطابور( بدون عذر مقبول .

املــادة ) 28 (

تاأخر الطالب وفقا للملحق رقم )2(  االإ�صراف على توثيق حاالت  باملدر�صة  اللجنة  على 

املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 29 (

فـي حال تاأخر الطالب بدون عذر مقبول ، تقوم اللجنة باملدر�صة باتخاذ االإجراءات االآتية :

اأ - ن�صح الطالب �صفويا اإذا تاأخر للمرة االأوىل ويثبت ذلك بال�صجالت املدر�صية وفق 

امللحق رقم )2( املرفق بهذه الالئحة .

ب - ن�صح الطالب وفقا للملحق رقم )3( املرفق بهذه الالئحة ، اإذا كان التاأخر للمرة 

الثانية .
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ج - تنبيه الطالب وفقا للملحق رقم )4( املرفق بهذه الالئحة ، اإذا كان التاأخر للمرة 

الثالثة .

د - اإنذار الطالب وفقا للملحق رقم )5( املرفق بهذه الالئحة ، اإذا كان التاأخر للمرة 

الرابعة ، مع اأخذ تعهد على الطالب وويل اأمره بالتزام الطالب بقواعد االنتظام 

الدرا�صي وفقا للملحق رقم )6( املرفق بهذه الالئحة .

هـ - درا�صة حالة الطالب اإذا كان التاأخر للمرة اخلام�صة . 

املــادة ) 30 (

يعد تاأخر الطالب بدون عذر مقبول ، بعد املرة اخلام�صة غيابا ليوم درا�صي كامل .

املــادة ) 31 (

يعد الطالب متغيبا اإذا :

 اأ - غاب يوما درا�صيا كامال .

ب - غاب ح�صة درا�صية واحدة خالل اليوم الدرا�صي بدون عذر مقبول .

املــادة ) 32 (

على اللجنة باملدر�صة االإ�صراف على توثيق حاالت غياب الطالب فـي �صوء ما يثبته معلمو 

وفنيو واإداريو املدر�صة فـي هذا ال�صاأن وذلك وفقا للملحق رقم )7( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 33 (

فـي حال غياب الطالــب فــي ال�صفــوف )1-12( مــن االأول وحتـى الثانــي ع�صــر بــدون عذر 

مقبول تقوم اللجنة باملدر�صة باتخاذ االإجراءات االآتية :

ن�صح الطالب وفقا للملحق رقم )3( املرفق بهذه الالئحة ، اإذا كان الغياب ملدة )2(  اأ - 

يومني مت�صلني اأو منف�صلني خالل العام الدرا�صي .

ب - تنبيــه الطالــب وفــقا للملحـــق رقــم )4( املرفــق بهــذه الالئحــــة ، اإذا كــان الغيـــاب 

ملدة )5( خم�صة اأيام مت�صلة اأو منف�صلة خالل العام الدرا�صي .

ج -  اإنذار الطالب وفقا للملحق رقم )5( املرفق بهذه الالئحة ، اإذا كان الغياب ملدة )8( 

اأو منف�صلة خالل العام الدرا�صي ، واأخذ تعهد على الطالب  اأيام مت�صلة  ثمانية 

وويل اأمره بالتـزام الطالـب بقواعـد االنتظـام الدرا�صــي وفقــا للملحــق رقــم )6( 

املرفق بهذه الالئحة . 
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درا�صــة حالـــة الطالــب اإذا كــان الغياب ملدة )10( ع�صرة اأيام منف�صلة خالل العام  د - 

الدرا�صي . 

هـ - رفــع مو�صــوع الطالـب اإلـى اللجنـة باملديريـة مع اإبالغ ويل اأمره ، وفقا للملحق 

رقم )8( املرفق بهذه الالئحة ، وذلك التخاذ القرار املنا�صب وفق الرتتيب االآتي :

1 - اإذا كان الغياب ملدة )15( خم�صة ع�صر يوما درا�صــيا منف�صلــة يتــم تخفـيـــ�س 

ن�صبة )10%( ع�صرة باملائة من الدرجات املقررة للتقومي امل�صتمر .  

2 - اإذا و�صــل الغياب اإىل )30( ثالثني يوما درا�صيا منف�صلة يتم حرمان الطالب 

مــن دخــول امتحــان ف�صل درا�صي ، مع ال�صماح بدخول امتحان الدور الثاين 

املقرر لل�صف الدرا�صي ذاته . 

اإذا و�صل الغياب اإىل )45( خم�صة واأربعني يوما درا�صيا منف�صلة ، فاإنه يتم   - 3

احلرمان من دخول االمتحان املقرر للعام الدرا�صي فـي الدور االأول والثاين 

واعتبار الطالب را�صبا فـي �صفه .

وفـي جميع االأحوال ال يجوز اتخاذ االإجراءات الواردة فـي البند )هـ( على طلبة ال�صفوف 

من )1-4( االأول اإىل الرابع . 

املــادة ) 34 (

يعد الطالب منقطعا عن الدرا�صة اإذا تغيب عن املدر�صة ملدة )10( ع�صرة اأيام درا�صية مت�صلة 

بدون عذر مقبول .

املــادة ) 35 (

تتخذ حيال الطالب املنقطع عن الدرا�صة االإجراءات االآتية :

اأ - على اللجنة باملدر�صة تكليف اأحد اأع�صائها مبرافقة اأحد اأع�صاء جمل�س االآباء/ 

االأمهات - بح�صب االأحوال -  باملدر�صة لزيـــارة الطالــب وويل اأمره بالتن�صيق مع 

 ، الدرا�صة  فـي  الطالب لالنتظام  على عودة  ، حلثهما  واالأمهات  االآباء  رئي�س جمل�س 

واإعــداد تقريـــر بنتيجــة الزيــارة وفقــا للملحــق رقـــم )9( املرفــق بهــذه الالئحــة . 

ويجــــوز للجـــنــة باملدر�صـــــة التن�صيـــــق مـــع ال�صيــــخ اأو الر�صيـــــد فــــي هـــــذا ال�صـــــاأن ، 

وفـي حال رفــ�س ولـي االأمـــر التجــاوب مــع اللجنــة ، يتــم رفــع املو�صــوع اإىل رئيــ�س 

جمل�س االآباء واالأمهات باملدر�صة ، وتعتد اللجنة باملدر�صة مبا يتو�صل اإليه جمل�س 

االآباء واالأمهات ب�صاأن الطالب .
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ب -  فـي حال عدم انتظام الطالب فـي الدرا�صة يرفع مو�صوعه من قبل اللجنة باملدر�صة 

اإىل اللجنة باملديرية وفقا للملحق رقم )10( املرفق بهذه الالئحة ، وذلك التخاذ 

القرار املنا�صب وفق االآتي :

 اأوال : طالب ال�صفوف )5-9( من اخلام�س اإىل التا�صع وفق الرتتيب االآتي : 

1 - اإذا كان االنقطاع ملدة )15( خم�صة ع�صر يوما درا�صيا مت�صلة يتم تخفـي�س 

ن�صبة )10%( ع�صرة باملائة من الدرجات املقررة للتقومي امل�صتمر .

2 - اإذا و�صـــل االنقطــــاع اإلــــى )30( ثالثــني يومــا درا�صــيا مت�صــلة فاإنــه يحرم 

الطالب من دخول امتحان ف�صل درا�صــي مــع ال�صماح لـــه بدخــول امتحان 

الدور الثاين املقرر لل�صف الدرا�صي ذاته .

3 - اإذا و�صل االنقطاع اإىل )45( خم�صة واأربعني يوما درا�صيا مت�صلـــة فاإنه يحرم 

الطالب من دخول االمتحان املقرر للعام الدرا�صي فـي الدور االأول والثاين 

واعتباره را�صبا فـي �صفه .

4 - فـي حالة ا�صتمرار انقطاع الطالب للعام الدرا�صي الثاين على التوايل يرفع 

ا�صمه اإىل اجلهة املخت�صة بالوزارة ، ليتم ب�صاأنه االآتي :

اأ - اإذا كان عمر الطالب اأقل من )18( ثماين ع�صرة �صنة ، يتم اإخفاء ا�صمه 

الدرا�صة  اإىل  العودة  اأحقيته فـي  التعليمية دون ف�صله مع  البوابة  من 

خــالل )2( �صنتني من انقطاعه فقط ، �صريطــة اأال يتجـاوز عــمره احلد 

االأعلى للعمر املحدد لذات ال�صف بناء على طلب مقدم من ويل اأمره .

ب - اإذا كان عمر الطالب )18( ثماين ع�صرة �صنة فاأعلى ، يتــم اإنهــاء قيــده 

من الدرا�صة مع اأحقيته بالت�صجيل فـي تعليم الكبار فـي العام الدرا�صي 

التايل لف�صله .

ثانيا : طالب ال�صفوف )10- 12( العا�صر اإىل الثاين ع�صر وفق الرتتيب االآتي :

اإذا و�صل االنقطاع اإىل )15( خم�صة ع�صر يوما درا�صيا مت�صلة يتم تخفـي�س   - 1

ن�صبة )10%( ع�صرة باملائة من الدرجات املقررة للتقومي امل�صتمر .
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اإذا و�صل االنقطاع اإىل )30( ثالثني يوما درا�صيا مت�صلة فاإنه يحرم الطالب    -2

من دخول امتحان ف�صل درا�صي مع ال�صماح له بدخول امتحان الدور الثاين 

املقرر لذات ال�صف الدرا�صي .

اإذا و�صل االنقطاع اإلــى )45( خم�صة واأربعــني يومــا درا�صــيا مت�صلــة ، فاإنــه    -3

يتم ف�صــل الطالــب نهائيــا من التعليم النظامي مع ال�صمــاح لــه بالت�صـجيل 

باملدار�س اخلا�صة اأو بنظام تعليم الكبار فـي العام الدرا�صي التايل لف�صله .

ج - يحق للطالب املف�صول نهائيا ب�صبب االنقطاع اأن يعاد قيده  بذات ال�صف فـي العام 

الدرا�صي التايل وملرة واحدة فقط فـي حالة منا�صبة عمره لل�صف املعاد قيده به ، 

وذلك بناء على طلب يتقدم به ويل اأمره اإىل رئي�س اللجنة باملديرية على اأن يوؤخذ 

تعهد عليه باالنتظام واالن�صباط فـي الدرا�صة . 

تزيـــد  مــدة  الرابــع  اإىل  االأول  من   )4-1( بال�صفوف  الطالب  انقطاع  حالة  فـي   - د 

علــى ف�صــل درا�صي كامل ، يحال مو�صوعه اإىل اللجنة باملديرية للبت ب�صاأنه وفقا 

لل�صوابط املعتمدة من الوزارة . 

هـ - يجــوز تاأجيل درا�صة الطالب بال�صفوف )1-12( من االأول اإىل الثاين ع�صر  الذي 

لديه ظروف مر�صية ، بعد اإح�صار امل�صتندات الطبية من اجلهات الر�صمية املعتمدة 

والتي تو�صح عدم مقدرتـــه علـــى موا�صلـــة الدرا�صـــة فـــي ذلك الـــعام ، وفـي حالة 

طلبه العودة اإىل الدرا�صة ، يتم تقدمي الطلب اإىل اجلهة املخت�صة باملديرية .

الف�شــل ال�شــاد�س

االن�شبــاط ال�شلوكــي للطــالب 

املــادة ) 36 (

االن�صباط  لقواعد  الطالب  خمالفة  حاالت  توثيق  املدر�صة  وفنيي  ومعلمي  اإداريي  على 

ال�صلوكي وفقا للملحق رقم )13( املرفق بهذه الالئحة .

املــادة ) 37 (

على اإداريي ومعلمي وفنيي املدر�صة حتويل ا�صتمارات الطالب املخالفـني لقواعد االن�صباط 

ال�صلوكي اإىل اللجنة باملدر�صة وفقا للملحق رقم )12( املرفق بهذه الالئحة .
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املــادة ) 38 (

على اللجنة باملدر�صة القيام باالآتي : 

1 - توثيـــــق حــــاالت خمالفــة الطــــالب لقواعــــد االن�صبــاط ال�صلوكــي وفقــا للملحــق 

رقم )13( املرفق بهذه الالئحة .

2 - اإخطار اجلهات املخت�صة واملديرية فـي حالة وجود �صبهة ارتكاب جرمية جزائية . 

املــادة ) 39 (

علــى اللجنــة باملدر�صــة فــي حــال خمالفــة الطــالب لقواعــد االن�صبــاط ال�صلوكي ، اتخاذ 

االإجراءات املنا�صبة على النحو االآتي :  

ن�صــح الطالــب وفقــا للملحــق رقــم )3( املرفـــق بهـــذه الالئحـــة فــي حــال ارتكابــه  اأ - 

اأيا من ال�صلوكيات االآتية : 

1 - االإخالل بنظام الطابور اأو احل�ص�س الدرا�صية اأو االأن�صطة املدر�صية . 

2 - عدم االلتزام بالزي املدر�صي .

3 - العبث مبرافق املدر�صة وو�صائل النقل املدر�صية .

4 - االإ�صاءة بالقول اإىل اأحد زمالئه .

5 - عدم املحافظة على النظافة اأو املظهر ال�صخ�صي ، كارتداء االأقراط واالأ�صاور ، 

وعــمل الو�صـــم وق�صـــات ال�صعـــر ، واإطالــة ال�صعر للذكور ، وا�صتخدام م�صاحيق 

التجميل لالإناث .

6 - عدم االلتزام باإح�صار الكتب والدفاتر واالأدوات املدر�صية واملالب�س الريا�صية .

7 - عــدم مراعــاة االحتــرام الواجب فـي التعامل مع معلمي وفنيي واإداريي املدر�صة 

وزوارها .

8 - تناول املاأكـــوالت اأو امل�صروبـــات فـــي غيـــر الوقـــت املخ�صـــ�س ، اأو م�صغ العلكة 

)اللبان( وغريها مما ي�صبب �صررا ب�صحة الطالب اأو املبنى املدر�صي . 
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9 - النوم فـي اأثناء احل�س�ص اأو الأن�سطة املدر�سية .

10 - عدم املحافظة على نظافة الف�سل وغريه من مرافق املدر�سة .

11 - الإهمال فـي اأداء الواجبات اأو الأن�سطة املدر�سية .

12 - عدم الإن�سات لتوجيهات املعلم .

13 - الت�سبب فـي الإزعاج بالقرب من ال�سفوف الدرا�سية .

14 - عدم اللتزام ب�سوابط ا�ستخدام و�سائل النقل املدر�سية .

15 - القيام باأي �سلوك يخالف الآداب والنظام العام .

ب - تنبيه الطالب وفقا للملحق رقم )4( املرفق بهذه الالئحة فـي حــال ارتكابــه اأيـــا 

من ال�سلوكيات الآتية : 

1 - تكـرار اأحـد ال�سلوكيـات املن�سـو�ص عليهـا فـي البنـد ) اأ ( مـن هـذه املـادة للمـرة 

الثانية .

2 - تزوير اأحد املحررات املدر�سية .

3 - تزوير توقيع ويل اأمره . 

ج - اإنذار الطالب وفقا للملحق رقم )5( املرفق بهذه الالئحة ، واأخذ تعهد على الطالب 

للملحق رقم )6(  ال�سلوكي وفقا  الن�سباط  بقواعد  الطالب  بالتزام  اأمره  وويل 

املرفق بهذه الالئحة ، وذلك فـي حال ارتكابه اأيا من ال�سلوكيات الآتية : 

1 - تكــرار اأحــد ال�سلوكيــات املن�ســو�ص عليهــا فـــي البند ) اأ ( من هذه املادة للمرة 

الثالثة اأو اأحد ال�سلوكيات املن�سو�ص عليها فـي البندين )3،2( من البند )ب( 

من هذه املادة للمرة الثانية .

2 - ال�سجار وتهديد زمالئه . 

3 - العتداء باألفاظ نابية على اأحد زمالئه .

4 - ال�ستيالء على املتعلقات ال�سخ�سية لزمالئه .
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د - اإعداد تقرير ملخ�س عن حالة الطالب فـي حال اإتيانه اأحد ال�صلوكيات املن�صو�س 

عليها فـي البنــد )اأ( مــن هذه املادة للمرة الرابعة ، اأو اأحد ال�صلوكيات املن�صو�س 

عليــها فــي البنــد )ب( للمــرة الثالثــة ، اأو اأحـــد ال�صلوكيــات املن�صــو�س عليهـــا فـــي 

البـنـد )ج( من هذه املادة للمرة الثانيـة ، التخـاذ االإجـراءات وفـق امللحـق رقــم )16( 

املرفق بهذه الالئحة .

هـ - ف�صل الطالب موؤقتا مدة ال تتجاوز )3(  ثالثة اأيام درا�صية فعلية وفقا للملحق 

رقم )14( املرفق بهذه الالئحة ، واأخذ تعهد على الطالب وويل اأمره بعد انتهاء 

مدة الف�صل بالتزام الطالب بقواعد االن�صباط ال�صلوكي وفقا للملحق رقم )6( 

املرفق بهذه الالئحة ، فـي حال ارتكابه اأيا من ال�صلوكيات االآتية :  

1 - تكـــرار اأحـد ال�صلوكيـات املن�صـو�س عليهـا فـي البنـد )اأ( مــن هــذه املـــادة للمـرة 

اخلام�صة ، اأو اأحد ال�صلوكيات املن�صو�س عليهــا فـي البنــد )ب( مــن هــذه املادة 

للمــرة الرابعــة ، اأو اأحــد ال�صلوكيات املن�صو�س عليها فـي البند )ج( من هذه 

املادة للمرة الثالثة ، وذلك بعد اتخاذ االإجــراء املن�صــو�س عليــه فـي البند )د( 

من هذه املادة .

والكاميـــرات  النقالــــة  كالهـــواتــف  والب�صريـــــة  ال�صمعيـــــة  االأجهـــــزة  اإح�صـــار   -  2

وامل�صجالت وغريها فـي غري االأغرا�س التعليمية .

3 - اإ�صاءة ا�صتخدام احلا�صب االآيل فـي املدر�صة .

4 - حيـــازة اأو تــــداول اأو ا�صتعمــــال اأي مــواد �صــارة كالكربيــت واالألعــاب الناريــة 

واالأدوات احلادة وغريها . 

5 - االعتداء على زمالئه واإيذائهم بدنيا . 

6 - الكتابة على جدران املدر�صة .

7 - الهروب من املدر�صة .
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اإىل اللجنة باملديرية وفقا للملحق رقم )15( املرفق بهذه  و - رفع مو�صوع الطالب 

الالئحة ، الإ�صدار قرار بف�صله موؤقتا مدة ال تقل عن )5( خم�صة اأيام ، وال تزيد 

علـــى )10( ع�صــرة اأيـــام درا�صيــة فعليـــة ، مـــع اأخذ تعهد عليه وويل اأمره بااللتزام 

بقواعد االن�صباط ال�صلوكي بعد انق�صاء مـــدة الف�صــل وفقـــا للملحـــق رقـــم )6( 

املرفق بهذه الالئحة ، وذلك فـي حال ارتكابه اأيا من ال�صلوكيات االآتية :

1 - اأحد ال�صلوكيات املن�صو�س عليها فـي البند ) اأ ( من هذه املادة للمرة ال�صاد�صة 

للمرة  املادة  هذه  من  )ب(  البند  فـي  عليــها  املن�صــو�س  ال�صلوكيــات  اأحــد  اأو 

اخلام�صة ، اأو اأحد ال�صلوكيات املن�صو�س عليها فـي البند )ج( من هذه املادة 

للمرة الرابعة ، اأو اأحد ال�صلوكيات املن�صو�س عليها فـي البند )هـ( من هذه 

املادة للمرة الثانية .

2 - تعمــد االإ�صــاءة بالقـــول اأو الفعل اأو التحري�س اإىل الرموز الوطنـــية ، ب�صكل 

مبا�صر اأو غري مبا�صر .

3 - عدم احرتام الدين والتقاليد واالإرث الثقافـي فـي املجتمع العماين .

4 - الرتويج لالأمور املذهبية اأو اأي اأفكار من �صاأنها التاأثري على وحدة املجتمع 

وقيمه .

5 - االإخالل بنظم �صري االمتحانات .

6 - االإ�صاءة بالقول اإىل موظفـي املدر�صة اأو العاملني بها اأو �صائقي و�صائل النقل 

املدر�صية اأو  زوار املدر�صة اأو غريهم .

7 - اإتالف متعلقات اأي من زمالئه اأو موظفـي املدر�صة اأو العاملني بها اأو �صائقي 

و�صائــل النــقل املدر�صيــة واإتـــالف مرافـــق املدر�صــة ، وفـي تلك احلاالت يلزم 

الطالب وويل اأمره باإ�صالح ما مت اإتالفه اأو دفع ثمنه للمدر�صة ، وفقا حلكم 

البند رقم )12( من امللحق رقم )1( املرفق بهذه الالئحة .

8 - التدخني اأو تناول املخدرات واملوؤثرات العقلية اأو احل�صور اإىل املدر�صة حتت 

تاأثريها . 

9 - التحريـــــ�س علـــى اإثـــــارة الفو�صـــى اأو االإ�صــــراب اأو االعت�صــــام اأو غيـــر ذلـــك 

اأو امل�صاركة فـيها .

10 - التحري�س على االعتداء اجلن�صي اأو االعتداء البدين على اأحد زمالئه داخل 

املدر�صة .
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اإىل اللجنة باملديرية وفقا للملحق رقم )15( املرفق بهذه  ز - رفع مو�صوع الطالب 

الالئحة ، الإ�صدار قرار بنقله تاأديبيا اإىل مدر�صة اأخرى اإذا كان م�صجال بال�صفوف 

)5-9( من اخلام�س اإىل التا�صع ، وحتويله اإىل نظام تعليم الكبار اإذا كان م�صجال 

بال�صفـــوف )10-12( مـــن العا�صـــر اإلـــى الثانــي ع�صر ، وذلك فـي حال ارتكابه اأيا 

من ال�صلوكيات االآتية :

املادة للمرة  البند )و( من هذه  املن�صو�س عليها فـي  ال�صلوكيات  اأحد  1 - تكرار 

الثانية اأو املن�صو�س عليها فــــي البنـــد )هــ( مـــن هـــذه املـــادة للمـــرة الثالثـــة ، 

اأو املن�صو�س عليها فـي البند )ج( من هذه املادة للمرة اخلام�صة ، اأو املن�صو�س 

اأو املن�صو�س عليها  عليهـــا فـــي البـــند )ب( مـــن هذه املادة للمرة ال�صاد�صة ، 

فـي البند ) اأ ( من هذه املادة للمرة ال�صابعة . 

2 - االعتداء على موظفـي املدر�صة اأو العاملني بها اأو �صائقي و�صائل النقل املدر�صية 

واإيذائهم بدنيا .

3 - ارتكاب االعتداء اجلن�صي اأو البدين على اأحد زمالئه داخل املدر�صة اأو امل�صاهمة 

فـيه .

4 - الرتويج لتناول املخدرات واملوؤثرات العقلية بني زمالئه داخل املدر�صة .

ح - رفع مو�صوع الطالب املقيد بال�صفوف )10-12( من العا�صر اإىل الثانـــي ع�صـــر ، 

اإىل اللجنة باملديرية وفقا للملحق رقم )15( املرفق بهذه الالئحة ، الإ�صدار قرار 

بف�صله نهائيا ، وذلك فـي حال ارتكابه اأيا من ال�صلوكيات االآتية : 

1 - تكــرار اأحــد ال�صلوكيــات املن�صــو�س علــيها فـي البند )ز( من هذه املادة للمرة 

الثانية . 

2 - تكرار اأحد ال�صلوكيات املن�صو�س عليــها فـــي البنــد )و( من هذه املادة للمرة 

الثالثة . 

3 - تكــرار اأحـــد ال�صلوكيــات املن�صو�س عليها فـي البند )هـ( من هذه املادة للمرة 

الرابعـــة ، اأو املن�صـــو�س عليهــا فـي البند )ج( من هذه املادة للمرة اخلام�صة ، 

اأو املن�صو�س عليها فـي البند )ب( من هذه املادة للمرة ال�صاد�صة ، اأو املن�صو�س 

عليها فـي البند )اأ( من هذه املادة للمرة الثامنة .

ط - التوا�صل مع اجلهات املخت�صة ب�صاأن احلاالت التي ت�صتدعي ذلك ، وتقدرها اللجنة 

باملديرية . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

املــادة ) 40 (

مع مراعاة م�صلحة الطالب بعد درا�صة وافـية وفـي �صوء اإمكانيات املدر�صة ، يكون تنفـيذ 

الف�صل املوؤقت من قبل اللجنة باملدر�صة باتباع اأحد االإجراءين االآتيني : 

 اأ - ال�صماح للطالب باحل�صور اإىل املدر�صة وتنفـيذه لربنامج يت�صمــن اإلزامــه بق�صــاء 

ما يعادل )75%( خم�صة و�صبعني باملائة من اليوم الدرا�صي فـي اأداء اأن�صطة وواجبات 

باملكان املخ�ص�س لذلك حتت اإ�صراف اإدارة املدر�صة ، وق�صاء باقي اليوم فـي تلقي 

اإر�صادية ، مع تطبيق برنامج تعديل ال�صلوك ب�صاأنه من قبل االأخ�صائي  جل�صات 

االجتماعي اأو االأخ�صائي النف�صي . 

ب - عدم ال�صماح للطالب بدخول املدر�صة طوال مدة ف�صله .

املــادة ) 41 (

فــــي حال اإيـــداع الطالـــب اإحــدى دور املالحظة اأو التوجيــه اأو االإ�صـــالح فاإنه يتم التن�صيق 

مــع اجلهــة املخت�صــة بــوزارة التنميــة االجتماعيــة لتحويــل الطالــب اإلــى اإحــدى املــدار�س 

املخ�ص�صة لهذه الفئة . 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

ملحــق رقــم )1(

                    �سلطنة عمان

             وزارة الرتبية والتعليم                                                                 العام الدرا�سي

املديرية العامة / اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................

       مدر�سة ...................

قواعـد االنتظـام واالن�ضبـاط الطالبـي

الفا�سل : ويل اأمر الطالب/ الطالبة : ..............................................        املحرتم

حتية طيبة ... وبعد ،،، 

اأبنائكم وتقوميه ، ومتابعتكم امل�ستمرة مل�ستوى حت�سيلهم  اإميانا بدوركم امللمو�س فـي رعاية �سلوك 

الدرا�سي مبا يحقق لهم اال�ستقرار والتكيف مع البيئة املدر�سية ، ولتحقيق دميومة ال�سراكة الرتبوية 

اإدارة  تاأمل   ، اأبنائنا الطالب خلدمة جمتمعهم ووطنهم  اإعداد  البيت واملدر�سة فـي  والتعليمية بني 

املدر�سة منكم الرجوع اإىل البوابة التعليمية مبوقع وزارة الرتبية والتعليم لالطالع على اإجراءات 

واالن�سبـــاط  الدرا�ســـي  باالنتظـــام  املتعلقـــة  وقـــراراتهــــا  احلكومية  باملدار�س  الطالب  �سوؤون  الئحة 

ال�سلوكي ، باالإ�سافـة اإىل حــث ابنكم/ ابنتكم وتعويده / تعويدها على القواعد ال�سلوكية االآتية :

االنتظـام عند ركوب و�سائل النقل املدر�سية ، والتزام الهدوء فـي اأثناء �سريهـا فـي الطريق .  - 1

الو�سول فـي الوقت املحدد لبدء اليوم الدرا�سي وامل�ساركة فـي الطابور املدر�سي .  - 2

االنتظام والهدوء فـي اأثناء الطابور املدر�سي ، وترديد الن�سيد الوطني باحرتام وب�سوت وا�سح .  - 3

االن�سباط فـي احل�س�س الدرا�سية ، وجتنب اخلروج منها بغري ا�ستئذان .  - 4

و�سع كتبه واأدواته الدرا�سية فـي حقيبته املدر�سية اأو ما مياثلها .  - 5

املحافظـــة على نظافتــه ال�سخ�سية املتمثلة فـي تنظيـــف االأ�سنـــان واال�ستحمــام ب�ســـورة يومية ،   - 6

ونظافة املالب�س ، وق�س االأظافر وال�سعر .

االلتزام بالزي املدر�سي املحدد وفق اأحكام الئحة �سوؤون الطالب باملدار�س احلكومية ، وجتنب   - 7

اإ�سافة اأي ت�ساميم على املالب�س ال تليق مبظهر طالب العلم . 

املحافظة على نظافة ال�سف واملدر�سة والبيئة املحيطة بها .  - 8

التحدث والتعامل مع زمالئه والعاملني باملدر�سة وزائريها باأدب واحرتام ، ومراعاة م�ساعرهم ،   - 9

واحتـرام خ�سو�سياتهـم ، وعدم القيـــام باأي عمـل يوؤثر علــى �سالمتهـم اأو ممتلكاتهم .

10- اإنهاء واجباته املنزلية مبفرده فـي الوقت املحدد ، ومتابعة ذلك من قبل الوالدين .

11 - ت�سجيعه على ا�ستذكار درو�سه ب�سورة م�ستمرة .

12- املحافظة على ممتلكات املدر�سة ومرافقها واإ�سالح ما يتم اإتالفه منها اأو دفع ثمنها .

13- عدم اإح�سار مــواد حمظورة واأدوات تهــدد �سالمتــه و�سالمـــة زمالئــه اإىل املدر�ســـة ، مثـــل العلكــة ، 

وامل�سروبات الغازية ، والتبغ وال�سجائر ، والكربيت والزجاج واالأدوات احلادة والوالعات واالألعاب 

النارية واملواد املتفجرة ، واأجهزة الليزر ، وغريها .

توقيع ع�سو جلنة �سوؤون الطالب امل�سوؤول :     

                                                                                                         يعتمد مدير املدر�سة

 رئي�س جلنة �سوؤون الطالب باملدر�سة

ن�سخة اإىل :

- رئي�س اللجنة

- ملف الطالب
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اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

ملحــق رقــم ) 3 (

الرقـــــم :                     �سلطنة عمان      

               وزارة الرتبية والتعليم                  التاريخ : 

املديرية العامة / اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................

       مدر�سة ...................

ا�ضتمـارة اإخطـار ولـي االأمـر بن�ضـح الطالـب

الفا�سل ويل اأمر الطالب/ الطالبة :.................................................. ، امل�سجل/ امل�سجلة 

بال�سف .........                                                           املحرتم

ال�سالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته ... وبعد ،،، 

عمال باملادة رقم ) ( من الئحة �سوؤون الطالب باملدار�س احلكومية ، نفـيدكم باأن اإدارة املدر�سة قد 

قامت بتقدمي الن�سح للطالب ، وذلك ب�سبب :

)   ( التاأخر عن موعد بدء اليوم الدرا�سي بدون عذر مقبول فـي االأيام املوافقة للتواريخ االآتية :

...................................................

...................................................

)   ( التغيب عن املدر�سة بدون عذر مقبول فـي االأيام املوافقة للتواريخ االآتية :

...................................................

...................................................

)   ( اإتيان ال�سلوكيات االآتية :

...................................................

...................................................

وقد قامت اإدارة املدر�سة بتوجيه الطالب �سفويا واإر�ساده اإىل عدم تكرار التاأخر عن موعد بدء 

اليوم الدرا�سي بدون عذر مقبول/ تكرار التغيب عن املدر�سة بدون عذر مقبول/ عدم االلتزام بقواعد 

االن�سباط ال�سلوكي .

هذا للعلم ، واتخاذ ما يلزم مبا يحقق م�سلحة الطالب/ الطالبة من خالل االلتزام بقواعد 

االنتظام الطالبي واالن�سباط ال�سلوكي . 

وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،، 

توقيع ع�سو جلنة �سوؤون الطالب امل�سوؤول :    

                                                                                                         يعتمد مدير املدر�سة

رئي�س جلنة �سوؤون الطالب باملدر�سة 

ا�ســــــم املت�سلــــــــم :......................

�سلته بالطالب :......................

الرقــــم املدنــــــي :......................

رقــــــم الهاتـــــــف : .....................

التوقيع :

التاريــخ :     /     / 

ن�سخة اإىل :

- ملف الطالب 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

ملحق رقم ) 4 (

الرقــــم :                       �سلطنة عمان     

               وزارة الرتبية والتعليم                      التاريخ : 

املديرية العامة / اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................

       مدر�سة ...................

ا�ضتمــارة تنبيــه طالــب

الفا�سل ويل اأمر الطالب/ الطالبة :.................................................. ، امل�سجل/ امل�سجلة 

بال�سف ........                                                           املحرتم

ال�سالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته ... وبعد ،،، 

اإحلاقا بر�سالتنا رقم ) ( بتاريخ   /   /   20م ب�ساأن ............... ، وعمال باملادة )   ( من الئحة �سوؤون 

، وذلك  الطالب  بتنبيه  �سوؤون الطالب قد قامت  باأن جلنة  نفـيدكم   ، باملدار�س احلكومية  الطالب 

ب�سبب :

)   ( التاأخر عن موعد بدء اليوم الدرا�سي بدون عذر مقبول فـي االأيام املوافقة للتواريخ االآتية :

...................................................

...................................................

)   ( التغيب عن املدر�سة بدون عذر مقبول فـي االأيام املوافقة للتواريخ االآتية :

...................................................

...................................................

)   ( اإتيان ال�سلوكيات االآتية :

...................................................

...................................................

اإدارة املدر�سة بتوجيه الطالب كتابة واإحاطته علما بنتائج التاأخر عن موعد بدء  وقد قامت 

اليوم الدرا�سي بــدون عــذر مقبــول/ الغياب عن املدر�سة بدون عــذر مقبــول/ عــدم االلتــزام بقواعــد 

االن�سباط ال�سلوكي .

هذا للعلم ، واتخاذ ما يلزم مبا يحقق م�سلحة الطالب/ الطالبة من خالل االلتزام بقواعد 

االنتظام الطالبي واالن�سباط ال�سلوكي .

وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،،

توقيع ع�سو جلنة �سوؤون الطالب امل�سوؤول :    

                                                                                                         يعتمد مدير املدر�سة

  رئي�س جلنة �سوؤون الطالب باملدر�سة

ا�ســــــم املت�سلـــــــــم :.......................

�سلته بالطالـب :.......................

الرقـــــم املدنــــــي :.......................

رقـــــــم الهاتــــــف :........................

التوقيع :

التاريـــخ :    /    / 

ن�سخة اإىل :

- ملف الطالب
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اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

ملحق رقم ) 5 (

الرقــــم :                       �سلطنة عمان     

التاريخ :                 وزارة الرتبية والتعليم     

املديرية العامة / اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................

       مدر�سة ...................

ا�ستمــارة اإنــذار طالــب

الفا�سل ويل اأمر الطالب/ الطالبة :.................................................. ، امل�سجل/ امل�سجلة 

بال�سف :...........                                             املحرتم

ال�سالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته ... وبعد ،،، 

اإحلاقا بر�سالتنا رقم )   ( بتاريخ   /   /   20م ، وبر�سالتنا رقم )   ( بتاريخ   /   /   20م ب�ساأن ............ ، 

وعمال باملادة )   ( من الئحة �سوؤون الطالب باملدار�س احلكومية ، نفـيدكم باأن اإدارة املدر�سة قد اأنذرت 

الطالب املذكور ، وذلك ب�سبب :

)   ( التاأخر عن موعد بدء اليوم الدرا�سي بدون عذر مقبول فـي االأيام املوافقة للتواريخ االآتية :

...................................................

 ...................................................

)   ( التغيب عن املدر�سة بدون عذر مقبول فـي االأيام املوافقة للتواريخ االآتية :

 ...................................................

...................................................

)   ( اإتيان ال�سلوكيات االآتية :

...................................................

...................................................

عليـه ، يرجـى التكرم مبراجعة اإدارة املدر�ســـة فـي مـــدة ال تتجاوز )7( �سبعـــة اأيـــام من تاريخه   

ملناق�سة مو�سوع الطالب وا�ستكمال بقية االإجراءات .

وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام ،،، 

توقيع ع�سو جلنة �سوؤون الطالب امل�سوؤول :     

                                                                                                         يعتمد مدير املدر�سة

 رئي�س جلنة �سوؤون الطالب باملدر�سة

ا�ســــم املت�سلــــــــم :....................

�سلته بالطالب :...................

الرقــــــم املدنــــي :................... 

رقـــــــم الهاتــــــف :...................

التوقيع :

التاريـــخ :    /    / 

ن�سخة اإىل :

- ملف الطالب 
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اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

ملحق رقم ) 6 (

                      �سلطنة عمان

               وزارة الرتبية والتعليم                   العام الدرا�سي 

املديرية العامة / اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................

        مدر�سة ...................

تعـــهد الطالب وويل اأمره

ح�سر اإىل املدر�سة الفا�سل/ الفا�سلة :............................... ، رقم مـــدين )       ( ، ويل اأمر 

الطالب/ الطالبة : ................................. امل�سجل بال�سف : .................. ، يوم ............. 

املوافق /    /   20م ، ملناق�سة مو�سوع االإنذار املوجه اإىل ابنه/ ابنته مع اإدارة املدر�سة .

وقد تعهد الطالب وويل اأمره بــــ :

)   ( عدم تكرار التاأخر عن موعد بدء اليوم الدرا�سي بدون عذر مقبول .

)   ( عدم الغياب بدون عذر مقبول .

)   ( عدم تكرار ال�سلوكيات املن�سوبة اإليه ، وااللتزام باأنظمة وقواعد االن�سباط ال�سلوكي .

واأنه فـي حال عدم التزامه �ستقوم اإدارة املدر�سة باتخاذ االإجراء الذي تراه منا�سبا وفق الئحة �سوؤون 

الطالب .

توقيـــــع الطالـــب :.....................

توقيع ويل االأمر :.....................

رقــــــــــم الهاتـــــــــــف :.....................

الرقـــــــــــــم املدنــــي :..................... 

التاريــــخ :

توقيع ع�سو جلنة �سوؤون الطالب امل�سوؤول :    

                                                                                                         يعتمد مدير املدر�سة

  رئي�س جلنة �سوؤون الطالب باملدر�سة

ن�سخة اإىل :

- ملف الطالب .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

ملحــق رقــم ) 8 (

الرقـــــم :                       �سلطنة عمان     

التاريخ :                 وزارة الرتبية والتعليم     

املديرية العامة / اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................

       مدر�سة ...................

ا�ضتمارة حتويل طالب متغيب اإىل جلنة �ضوؤون الطالب باملديرية

اأوال : بيانات الطالب :

ثانيا : و�ضف ال�ضلوك :
اأيام الدرا�سة ملدة )15( خم�سة ع�سر يوما درا�سيا منف�سلــة فـــي االأيــام املوافقــة  التغيب عن 

للتواريخ االآتية : .................................................................................. 

..................................................................................                             
ثالثا : االإجراءات التي اتخذها االأخ�ضائي االجتماعي :

االإجراء املتخذ )مرفق ما يثبت( :

             التاريخ :                               توقيع االأخ�سائي االجتماعي :    

رابعا : االإجراءات التي اتخذتها جلنة �ضوؤون الطالب :

اأ- االإجــــــــراء االأول )مرفــــق مــا يثبـــــت( : .......................................................

                                                    التاريخ :   

ب - االإجراء الثاين )مرفـق مـــا يثبــــت( : ....................................................... 

                                                    التاريخ :  

ج - االإجــراء الثالــث )مرفــق مــا يثبــت( : .......................................................

                                                    التاريخ :   

د - االإجــراء الرابــــع )مرفـــق مــا يثبــــت( : ...................................................... 

                                                    التاريخ : 

هـ - االإجراء اخلام�س )مرفق ما يثبت( : ..................................................... 

                                                    التاريخ : 

راأي اللجنة :

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

                                                                                                         يعتمد مدير املدر�سة

   رئي�س جلنة �سوؤون الطالب باملدر�سة

ا�سم الطالــب

ال�ســـف

تاريخ امليالد

ا�سم ويل االأمر ، ورقم هاتفه

اإعداد خطة اإجرائية لل�سلوك .تقرير عن درا�سة احلالة .

املقابلة مع الطالب .االأن�سطة املدر�سية .

االت�سال بويل االأمر .اإر�ساد ويل االأمر .

مراجعة �سجالت الطالب .مالحظة ال�سلوك .

.............................. .االإر�ساد الفردي/ االإر�ساد اجلماعي .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

ملحــق رقــم ) 9 (

                      �سلطنة عمان

               وزارة الرتبية والتعليم                  العام الدرا�سي 

املديرية العامة / اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................

       مدر�سة ...................

تقريـر زيـارة ولـي اأمـر طالـب منقطـع عـن الدرا�ضـة

اإنه فـي يوم ............ املوافق   /   /   20م قام عدد من اأع�ساء جلنة �سوؤون الطالب باملدر�سـة واأع�ســاء 

من جملــــ�س االآبـــاء/ االأمهـــات باملدر�سة بح�سور ال�سيــخ/ الفا�ســـل : ........................ �سيخ/ ر�سيد 

................. بزيارة للفا�سل/ ........................... ويل اأمر الطالب/ ........................... 

الفرتة من  يوما مت�سال خالل   ........ ملدة  الدرا�سة  واملنقطع عن   ................ بال�سف  امل�سجل 

............... اإىل ................ ، بهدف التعـرف على االأ�سبـــاب احلقيقيـــة لالنقطــــاع وحث الطالب 

وويل اأمره علـــى عــــودة الطالب اإىل مقاعد الدرا�سة .

وكانت نتائج الزيارة كاالآتي :

)   ( متكن الفريق من اإقناع الطالب وويل اأمره بالعودة اإىل مقاعد الدرا�سة ، وبا�سر الطالب الدرا�سة 

يوم .............. املوافق   /   /   20م .

)   ( مل يتمكن الفريق من اإقناع الطالب وويل اأمره بالعودة اإىل الدرا�سة لالأ�سباب االآتية :

 - 1

 - 2

 -  3

توقيع اأع�ساء جلنة �سوؤون الطالب :

اال�سم : .................................                                     التوقيع :

اال�سم : .................................                                     التوقيع :

توقيع اأع�ساء جمل�س االآباء واالأمهات :

اال�سم : .................................                                     التوقيع :

اال�سم : .................................                                     التوقيع :

ال�سخ�س الذي متت مقابلته فـي املنزل :

اال�سم :                                                �سلة القرابة :                                     التوقيع :

       

توقيع ال�سيخ اأو ر�سيد احلي اأو احللة اأو القرية :

اال�سم : .................................                                     التوقيع :

                                                                                                         يعتمد مدير املدر�سة

رئي�س جلنة �سوؤون الطالب باملدر�سة

ن�سخة اإىل :

- ملف الطالب
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اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

ملحــق رقــم )  10(

                      �سلطنة عمان                                                                         الرقـــم :

               وزارة الرتبية والتعليم                                                                التاريخ :

املديرية العامة / اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة ....................... 

       مدر�سة ...................

ا�ضتمارة حتويل طالب منقطع عن الدرا�ضة اإىل جلنة �ضوؤون الطالب باملديرية

اأوال : البيانات ال�ضخ�ضية :

ثانيا : و�ضف ال�ضلوك :

االنقطاع عن الدرا�سة ملدة .......... يوما مت�سال اعتبارا من ................ اإىل .............

ثالثا : االإجراءات التي اتخذتها جلنة �ضوؤون الطالب باملدر�ضة :

اأ - االإجــــــراء االأول )مرفـــــق مـــا يثبــــت( : ........................................................

                                                    التاريخ :   

ب - االإجــراء الثاين )مرفـــق مــا يثبــت( : ....................................................... 

                                                    التاريخ :   

ج - االإجراء الثالـــث )مرفـــق مـــا يثبــت( : ......................................................

                                                    التاريخ :   

د - االإجـــراء الرابـــع )مرفـــق مـــا يثبــت( : ....................................................... 

                                                    التاريخ :   

هـ - االإجراء اخلام�س )مرفق ما يثبت( : ...................................................... 

                                                    التاريخ : 

  

راأي جلنة �سوؤون الطالب باملدر�سة :

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

توقيع ع�سو جلنة �سوؤون الطالب امل�سوؤول : 

                                                                                                         يعتمد مدير املدر�سة

رئي�س جلنة �سوؤون الطالب باملدر�سة

ا�سم الطالــب

ال�ســـف

تاريخ امليالد

ا�سم ويل االأمر ، ورقم هاتفه
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اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

ملحـــق رقــم ) 12 (

                     �سلطنة عمان

               وزارة الرتبية والتعليم                                               التاريخ   :   /     /  20م

املديرية العامة / اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................

       مدر�سة ...................

ا�ضتمـارة حتويـل طالـب اإلـى جلنـة �ضـوؤون الطـالب باملدر�ضـة

املحرتم الفا�سل/ مدير املدر�سة - رئي�س جلنة �سوؤون الطالب    

ال�سالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته ... وبعد ،،، 

اأفـيدكم باأن الطالب/ الطالبة : .................... امل�سجل بال�سف .............. ، قد ارتكب/ ارتكبت 

املخالفات االآتية : ..................................... ، علما باأن املخالفات ال�سابقة للطالب/ للطالبة 

واالإجراءات املتخذة ب�ساأنها كانت على النحو االآتي :

االإجراء املتخذالتاريخاملخالفاتم

راجيا التكرم باالطالع واتخاذ الالزم .

التوقيع : التاريخ :   /    /    20م   ا�سم املوظف : ............................ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راأي اللجنة اأو راأي مدير املدر�سة - رئي�س جلنة �سوؤون الطالب :

ع�سو جلنة �سوؤون الطالب باملدر�سة املفو�س عن طالب ال�سف .............. املحرتم

اأحيل اإليكم املو�سوع ، راجيا التكرم باتخاذ االإجراء املنا�سب وفق الئحة �سوؤون الطالب .

                                                                                                         يعتمد مدير املدر�سة

رئي�س جلنة �سوؤون الطالب باملدر�سة

ن�سخة اإىل :

- ع�سو اللجنة
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اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

ملحــق رقــم ) 14 (

الرقــــم :                     �سلطنة عمان      

التاريخ :                 وزارة الرتبية والتعليم     

املديرية العامة / اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................

 مدر�سة ...................

ا�ضتمارة ف�ضل موؤقت لطالب 

الفا�سل ويل اأمر الطالب/ الطالبة : ............................................... ، امل�سجل/ امل�سجلة 

بال�سف ..........                              املحرتم

ال�سالم عليكم ورحمة اللـه وبركاته ... وبعد ،،، 

اإحلاقا بر�سالتنا رقم )   ( بتاريخ   /   /   20م ب�ساأن .......... ، وبر�سالتنا رقم )   ( بتاريخ   /   /   20م 

ب�ساأن ..................... ، وبر�سالتنا رقم )    ( بتاريخ   /   /   20م ب�ساأن ..................... ، وعمال 

باملادة ) ( من الئحة �سوؤون الطالب باملدار�س احلكومية ، نفـيدكم باأن جلنة �سوؤون الطالب باملدر�سة 

قد قررت ف�سل املذكور ف�سال موؤقتا ملدة ........ اأيام ، وذلك ب�سبب اإتيان ال�سلوكيات االآتية :

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

عليه ، يرجى التكرم مبراجعة جلنة �سوؤون الطالب باملدر�سة خالل مدة الف�سل ، ملناق�سة مو�سوع 

الطالب/ الطالبة ، وا�ستكمال بقية االإجراءات .

وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير ،،، 

توقيع ع�سو جلنة �سوؤون الطالب امل�سوؤول :    

                                                                                                         يعتمد مدير املدر�سة

رئي�س جلنة �سوؤون الطالب باملدر�سة

ا�ســـــــــم املت�سلــــــم :......................

�سلته بالطالب :......................

الرقـــم املدنـــــــي :......................

التوقيع :

التاريــخ :    /    /  

ن�سخة اإىل :

- ملف الطالب
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ملحـــق رقــم ) 15 (

                   �سلطنة عمان                   الرقـــــم :

التاريخ :                 وزارة الرتبية والتعليم     

املديرية العامة/ اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................

 مدر�سة ...................

ا�ضتمارة حتويل طالب خمالف لقواعد االن�ضباط ال�ضلوكي اإىل جلنة �ضوؤون الطالب باملديرية

اأوال : بيانات الطالب :

ثانيا : و�ضف ال�ضلوك :

ثالثا : االإجراءات التي اتخذها املعلم - االإداري - الفني :

اأ - ال�سلوك : ..................................................

االإجراء املتخذ )مرفق ما يثبت( :

التاريخ :             توقيع املعلم :     

ب - تكرار ال�سلوك اأو �سلوك م�سابه : ...........................

االإجراء املتخذ )مرفق ما يثبت( :

التاريخ :         توقيع املعلم :   

ا�سم الطالــب

ال�ســـف

تاريخ امليالد

ا�سم ويل االأمر ، ورقم هاتفه

تاريخهال�ضلوك الذي قام به الطالبم

االإر�ساد والتوجيه .مالحظة ال�سلوك .

االأن�سطة املدر�سية .املقابلة مع الطالب .

اإر�ساد ويل االأمر .االت�سال بويل االأمر .

..............................مراجعة �سجالت الطالب .

االإر�ساد والتوجيه .مالحظة ال�سلوك .

االأن�سطة املدر�سية .املقابلة مع الطالب .

اإر�ساد ويل االأمر .االت�سال بويل االأمر .

..............................مراجعة �سجالت الطالب .
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ج - تكرار ال�سلوك اأو �سلوك اآخر م�سابه : .........................

االإجراء املتخذ )مرفق ما يثبت( :

             التاريخ :                      توقيع املعلم :     

 

رابعا : االإجراءات التي اتخذها االأخ�ضائي االجتماعي :

ال�سلوك : ......................................

االإجراء املتخذ )مرفق ما يثبت( :

              التاريخ :                                   توقيع االأخ�سائي االجتماعي : 

   

خام�ضا : االإجراءات التي اتخذتها جلنة �ضوؤون الطالب باملدر�ضة :

اأ - االإجـــــراء االأول )مرفــــق مــــا يثبــــت( : ....................................................

                                                    التاريخ :   

ب - االإجــراء الثانــي )مرفــق مــا يثبــت( : ..................................................... 

                                                    التاريخ :   

ج - االإجـــراء الثالـــث )مرفــق مــا يثبــت( : .....................................................

                                                    التاريخ :   

د - االإجـــراء الرابــع )مرفـــق مـــا يثبـــت( : ..................................................... 

                                                    التاريخ :   

هـ - االإجراء اخلام�س )مرفق ما يثبت( : ..................................................... 

                                                    التاريخ :  

راأي اللجنة :

.............................................................................................

.............................................................................................

                                                                                                         يعتمد مدير املدر�سة

رئي�س جلنة �سوؤون الطالب باملدر�سة

االإر�ساد والتوجيه .مالحظة ال�سلوك .

االأن�سطة املدر�سية .املقابلة مع الطالب .

اإر�ساد ويل االأمر .االت�سال بويل االأمر .

..............................مراجعة �سجالت الطالب .

اإعداد خطة اإجرائية لل�سلوك .تقرير عن درا�سة احلالة .

املقابلة مع الطالب .االأن�سطة املدر�سية .

االت�سال بويل االأمر .اإر�ساد ويل االأمر .

مراجعة �سجالت الطالب .مالحظة ال�سلوك .

..............................االإر�ساد الفردي/ االإر�ساد اجلماعي .
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ملحــق رقــم ) 16 (

الرقـــــم :                    �سلطنة عمان      

التاريخ :               وزارة الرتبية والتعليم     

املديرية العامة / اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة .....................

مدر�سة ...................

ا�ضتمـارة تقريـر حالـة طالـب

االأ�سباب :

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................................

الت�سخي�س :

.............................................................................................................

.............................................................................................................

 ..............................................................................................................

االإجراءات املتخذة والعالج :

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................................

تو�سيات االأخ�سائي االجتماعي/ االأخ�سائي النف�سي :

.............................................................................................................

.............................................................................................................

..............................................................................................................

ا�سم االأخ�سائي االجتماعي / االأخ�سائي النف�سي : ...........................................

التاريخ : ................................ التوقيع : ................................  

ا�سم الطالب : ........................................................   عمره : .................................

مكان امليالد : .............  اجلن�سية : .................  ال�سف : ..................  ال�سعبة : ...............

ا�سم ويل االأمر : ......................  �سلة القرابة : ........... العمر : ............  مهنته : .............

امل�ستوى الدرا�سي للطالب فـي العام الدرا�سي املا�سي : ) ( �سعيف ) ( متو�سط ) ( جيد ) ( جيد جدا  ) ( ممتاز  

امل�ستوى الدرا�سي للطالب فـي العام الدرا�سي احلـايل : ) ( �سعيف ) ( متو�سط ) ( جيد ) ( جيد جدا ) ( ممتاز 
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وزارة الزراعــة والثــروة ال�سمكيـــة

قــــرار وزاري

رقم 2017/195

ب�شـاأن حمايـة اأ�شجـار نخيـل التمـور 

والنارجيـل والزينـة واأ�شبـاه النخيـل وف�شائلهـا

ا�ستنادا اإىل قانون احلجر الزراعي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/47 ، 

واإىل نظام الزراعة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/48 ، 

واإىل قانون البذور والتقاوي وال�ستالت ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2009/42 ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لقانون احلجر الزراعي ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/32 ، 

واإىل الالئحة التنفـيذية لنظام الزراعة ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/41 ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 2009/31 باإعالن مناطق حجر زراعية ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 2015/84 ب�ساأن حماية اأ�سجار نخيل التمور والنارجيل والزينة 

واأ�سباه النخيل وف�سائلها ، 

وبناء على مــا تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

يحظر ا�سترياد اأ�سجار نخيل التمور والنارجيل والزينة واأ�سباه النخيل وف�سائلها وجميع 

اأجزائها اخل�سرية ، وي�ستثنى من احلظر الآتي :

اأ - ال�سترياد لأغرا�ض بحثية بعد موافقة الوزير ، بنــاء علــى تو�سيــة مــن املديريــة 

العامــة للبحـــوث الزراعيـــة واحليوانيــة ، �سريطة احل�سول على ت�سريح ا�سترياد 

من املديرية العامة للتنمية الزراعية .

ب - ا�سترياد بادرات نخيل التمور والنارجيل والزينة واأ�سباه النخيل املنتجة ن�سيجيا 

داخـــل الأو�ســـاط الغذائيـــة املغلقـــة )In Vitro( ، علـــى اأن يكــــون ا�ستريادهـــا وفقـــا 

لل�سروط وال�سوابط الواردة فـي امللحق رقم )1( املرفق بهذا القرار . 
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ج - ا�ستيــراد ف�سائــل نخيــل التمــور املنتجــة ن�سيجيا فـي اأو�ساط منو �سناعية معاجلة 

كيميائيـــا اأو حراريا ، التي ل حتتــوي علــى الرمـــل اأو الرتبــــة الطبيعيــــة اأو املـــواد 

الع�سويــــة ، ومنتجــة فـي اإحــدى دول جملــــ�ض التعــــاون لـــدول اخلليــــج العربيـــة ، 

علــى اأن يكــون ا�ستريادهـا وفقــا لل�ســروط وال�سوابـط الواردة فـي امللحق رقم )2( 

املرفق بهذا القرار .

املــادة الثانيــــة

يحظـر ت�سديـر اأ�سنـاف نخيـل التمـور وف�سائلهـا الـواردة فـي امللحـق رقـم )3( املرفـق بهـذا 

القرار .

املــادة الثالثــــة

مــع عــدم الإخــالل بقانــون احلجــر الزراعــي ولئحته التنفـيذية امل�ســار اإليهمــا ، ل يجوز 

اإل وفقا لل�سوابط وال�سروط الواردة فـي امللحق رقم )4(  ت�سديــر ف�سائــل نخيــل التمور 

املرفق بهذا القرار .

املــادة الرابعــــة

وجميــع  وف�سائلــها  النخــيل  واأ�سبــاه  والزينة  والنارجيل  التمور  نخيل  اأ�سجار  نقل  يحظر 

اأجزائها اخل�سريــة مــن املناطــق املعلن عنهــا كمناطق حجــر زراعيـــة ، وي�ستثنـــى مــن هذا 

احلظر اإذا كان النقل يتم داخل منطقة احلجر الزراعية ذاتها ب�سرط معاملتها باملبيدات 

املو�سى بها عن طريق التغطــي�ض ، وحتــت اإ�ســراف املخت�ســني مــن دائرة اأو مركز التنمية 

الزراعية بالولية ، على اأن يتحمل الناقل تكاليف تلك الإجراءات .

املــادة اخلام�شـــة

يجــوز نقــل اأ�سجــار نخيــل التمــور والنارجيل والزينة واأ�سباه النخيل وف�سائلها من املناطق 

غري املعلن عنها كمناطق حجر زراعية بعد احل�سول على ت�سريح بذلك من دائرة اأو مركز 

التنمية الزراعية بالولية .
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املــادة ال�شاد�شــــة

والنارجيل  التمور  اأ�سجار نخيل  لديها  اأو جهة  اأو مزرعة  زراعية  على كل �ساحب حيازة 

، ومكافحة  الوزارة  التي تو�سي بها  الزراعية  القيــام بالعمليات  النخيــل  واأ�سبــاه  والزينــة 

الآفـــات ال�ســـارة بهـــا ، والتعـــاون مـــع موظفـــي الــوزارة فـي تنفـيذ برامج الوقاية املعتمدة 

من قبل الوزارة .

املــادة ال�شابعــــة

مع عدم الإخالل بالعقوبة اجلزائية املن�سو�ض عليها فـي املادة )29( مــن قانــون احلجــر 

الـــزراعي امل�ســـار اإليـــه ، يعاقــب كـــل مــن يخالف اأحكام هذا القرار بغرامة اإدارية ل تزيد 

على )1000( األف ريال عماين ، مع اإتالف ال�سحنة على نفقته . 

املــادة الثامنــــة

يلغــى القــرار الــوزاري رقــم 2015/84 امل�ســار اإليــــه ، كـــما يلغــى كــل مـــا يخالــف هــذا القــرار 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة التا�شعــــة

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

�شـدر فـي : 22 / 10 / 1438هـ

املوافـــــق : 17 /  7   / 2017م

د  . فــــوؤاد بن جعفـــر ال�شاجـــــــواين

 وزيــــــر الزراعـــــــــة والثــــــروة ال�سمكيــــة
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امللحــق رقــم ) 1 (

�شروط و�شوابط ا�شترياد بادرات نخيل التمور والنارجيل والزينة

)In Vitro( واأ�شبـاه النخيـل املنتجة ن�شيجيا داخل الأو�شاط الغذائية املغلقة 

اأول : مع عدم الإخالل باأحكام قانون احلجر الزراعي ، وقانون البذور والتقاوي وال�ستالت 

واأ�سباه  والزينة  والنارجيل  التمور  بادرات نخيل  ، ي�سرتط ل�سترياد  اإليهما  امل�سار 

النخيل املنتجة ن�سيجيا داخل الأو�ساط الغذائية املغلقة )In Vitro( الآتي :

1 - اأن يكون امل�ستورد �سركة اأو موؤ�س�سة مرخ�سا لها بتداول ال�ستالت فـي ال�سلطنة .

2 - اأن تكـــون البادرات فـي مرحلــة نباتــات كاملــة داخـــل الأو�ســاط الغذائية املغلقة 

 )Organogenesis( ومنتجــة بتقنيـــة ت�سكـــل الأع�ســاء اخل�سريـــة )InVitro(

بالن�سبة لنخيل التمور والنارجيل ، وجاهزة للنقل والأقلمة فـي البيوت املربدة 

حتـــت ظـــروف حــــرارة ورطوبـــة متحكـــم بـــها ، وميـــكن لل�سركـــات املتخ�ســ�سة 

فـي الإكثار الن�سيجي ا�سترياد براعم خ�سرية ، واإكثارها ن�سيجيا حتت الظروف 

املحكمة .

3 - اأن تكــون البــادرات مـن خمتبــرات و�سركــات موثوقــة ومعتمــدة من قبــل الــوزارة 

للقيام باإنتاج بادرات النخيل الن�سيجية وفقا ل�سرتاطات �سبط اجلودة ، وم�سحوبة 

ب�سهادة التحاليل اجلزيئية التي ت�سمن مطابقة البادرات ملوا�سفات النخلة الأم ، 

وعدم التحوير الوراثي لالأ�سناف وخلوها من الطفرات الوراثية . 

4 - اأن تكون البادرات الن�سيجية م�سحوبة ب�سهادة �سحة نباتية معتمدة تثبت اأنها 

خالية من الآفات والأمرا�ض .

اأن تكـــون البـــادرة م�سحوبـــة ببطاقـــة التعريـــف املو�سحــــة لل�سركــــة املنتجـــة ،   - 5

ولل�سنف .

6 - اأن تكون البادرات من اأ�سناف النخيل املراد ا�ستريادها ذات جدوى اقت�سادية ، 

ومرغوبـــة مـــن قـــبل املزارعيـــن ، ومتاأقلمـــة مـــع ظـــروف البيئــــة املحليـــة ، وغري 

ح�سا�سة لأمرا�ض معينة فـي املوطن الأم .

7 -  احل�سول على ت�سريح ا�سترياد من املديرية العامة للتنمية الزراعية .

ثانيا: يجب على امل�ستفـيد من البادرات الحتفاظ ببطاقة التعريف على الف�سائــل الناجتــة 

من البادرات الن�سيجية حتى ت�سل اإىل مرحلة الإثمــار ، ليتــم مطابقتها لل�سنف ، 

والتاأكد من خلوها من اأي تغيريات وراثية اأو طفرات .
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امللحــق رقــم ) 2 (

�شروط و�شوابط ا�شترياد ف�شائل نخيل التمور 

املنتجة ن�شيجيا فـي اأو�شاط منو �شناعية معاجلة كيميائيا 

اأو حراريا ول حتتوي على الرمل اأو الرتبة الطبيعية اأو املواد الع�شوية 

واملنتجة فـي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

اأول : مــع عـــدم الإخـــالل باأحـــكام قانـــون احلجـــر الزراعـــي ، وقانــون البذور والتقــاوي 

وال�ستالت ، ي�سرتط ل�سترياد ف�سائل نخيل التمور املنتجة ن�سيجيا الآتي :

1 - اأن يكون امل�ستورد مرخ�سا له بتداول ال�ستالت فـي ال�سلطنة ، وي�ستثنى من ذلك 

املوؤ�س�سات احلكومية ، وال�سركات الزراعية التي ترغب فـي زراعة ف�سائل النخيل 

فـي مواقعها بهدف الإنتاج ، واملزارعون احلا�سلون على بطاقة احليازة الزراعية .

2 - اأن تــكون الف�سائــــل الن�سيجيــــة امل�ستـــوردة فـــي مرحلـــة نباتـــات كاملــة ، وفـي عمر 

ل يتجاوز )1( عاما واحدا ، وحتتوي على عدد )4( اأربع اإىل )5( خمـــ�ض اأوراق ، 

واأل يزيـــد قطـــر قاعدتهـــا عـــلى )6 �سم( �ستــة �سنتيمتــرات ، وجاهزة للزراعــة ، 

ومزروعة فـي اأ�س�ض طويلــة )توربيـــدو( بهـــا اأو�ســـاط منــــو �سناعيـــة معاجلــة ،  

ول حتتوي على الرمل اأو الرتبة الطبيعية اأو املواد الع�سوية .

 )Organogenesis( 3 - اأن تكون الف�سائل منتجة بتقنية ت�سكل الأع�ساء اخل�سرية

بالن�سبة لنخيل التمور والنارجيل ، وجاهزة للزراعة فـي الأر�ض امل�ستدمية .

4 - اأن تكون الف�سائل من خمتربات و�سركات وموؤ�س�سات موثوقة ومعتمدة من قبل 

الوزارة للقيام باإنتاج الف�سائل وفــقا ل�سرتاطـــات �سبط اجلــــودة ، وم�سحوبـــة 

ب�ســـهادة التحالـــيل اجلزيئــية التـــي ت�سمــن مطابقــة الف�سائل ملوا�سفات النخلة 

الأم ، وعدم التحوير الوراثي لالأ�سناف ، وخلوها من الطفرات الوراثية .

5 - اأن تكون الف�سائل منتجة من املختربات املعتمدة فـي اإحدى دول جمل�ض التعاون 

لدول اخلليج العربية ، ول يجوز ا�سترياد الف�سائل من ال�سركات اأو املوؤ�س�سات 

التي ت�ستورد الف�سائل من غري هذه الدول وتقوم باإعادة ت�سديرها .
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6 - اأن تكون الف�سائل الن�سيجية م�سحوبة ب�سهادة �سحة نباتية معتمدة تثبت اأنها 

خالية من الآفات والأمرا�ض .

اأن تكـــون الف�سائـــل م�سحوبـــة ببطاقـــة التعريـــف املو�سحــــة لل�سركـــة املنتجـــة   - 7

ولل�سنف .

8 - اأن تكـــون اأ�سنـــاف النخيـــل املراد ا�ستريادهـــا ذات جــدوى اقت�سادية ، ومرغوبة 

من قبل املزارعني ، ومتاأقلمة مع ظروف البيئة املحلية ، وغري ح�سا�سة لأمرا�ض 

معينة فـي املوطن الأم .

9 - اأن يتم حجر تلك الف�سائل ملدة )3( ثالثة اأ�سهر فـي اأماكن مهياأة يتم التفاق 

عليها مع الوزارة ملنع انت�سار الآفات املحتملة طيلة فرتة احلجر ، على اأن يتم 

متابعة تلك الف�سائل �سهريا من قبل خمت�سي وقاية النبات بالوزارة .

10 - اأن يتحمــــل امل�ستـــــورد جميـــع تكاليـــــف احلجــــر واملتابعــــة ، دون حتمــــل الـــوزارة 

اأي تبعات ترتتب من جراء ذلك .

11 - احل�سول على ت�سريح ا�سترياد من املديرية العامة للتنمية الزراعية .

يجب على امل�ستفـيد من الف�سائل الحتفاظ ببطاقة التعريف على الف�سائل الناجتة  ثانيا: 

 ، لل�سنف  ليتم مطابقتها  الإثمار  اإىل مرحلة  الن�سيجية حتى ت�سل  الف�سائل  من 

والتاأكد من خلوها من اأي تغيريات وراثية ، اأو طفرات .
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امللحــق رقــم ) 3 (

اأ�شناف نخيل التمور وف�شائلها املحظور ت�شديرها

ال�شنـــــف مال�شنـــــف م

ق�ض املزناج18الربين1

ق�ض اإزكي - الأبي�ض19اخل�سبه2

ق�ض بطا�ض20الزبد3

ق�ض بو هبي�سة21العبيدة4

ق�ض ثميد22الفر�ض5

ق�ض جربين23القدمي6

ق�ض �سمد24اللزاد - خا�سة لزاد بو�سر7

ق�ض �سيما25املب�سلي8

ق�ض قاروت26املنحي9

ق�ض قر27النغال10

ق�ض قنطرة28اأبو معان11

ق�ض منزف29بو نارجنه12

ن�سو اخلرما30جما13

هاليل بو�سر31خال�ض الظاهرة14

هاليل عمان32خال�ض عمان15

هاليل مكران33خنيزي حالوي16

34ق�ض البهالين17

فحول 

)العقيبة - اجلناديد - خوري(
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امللحــق رقــم ) 4 (

�شـروط و�شوابـط ت�شديـر ف�شائـل النخيـل

1 - اأن يكون مقدم الطلب مزارعا .

2 - اأن يتقدم بطلب ت�سريح للت�سدير اإىل  دائرة اأو مركز التنمية الزراعية بالولية التابع 

لهـــا علــى النمـــوذج املعــد لهـــذا الغــر�ض ، علــى اأن يـــ�سدر الت�سريـــح مـــن ذات الدائــرة 

اأو املركــز .

3 - اأن يحدد فـي الطلب عدد الف�سائل والأ�سناف التي يرغب فـي ت�سديرها ، واجلهة املراد 

الت�سدير اإليها .

4 - اأن يرفق مع الطلب �سورة من البطاقة ال�سخ�سية ، وبطاقة احليازة الزراعية ،  اأو �سند 

امللكية اأو �سك �سرعي اأو عقد انتفاع .

5 - اأن يرفــق مــع الطلــب ت�سريـــح ا�ستيـــراد م�سبـــق يوؤكـــد موافقـــة الدولـــة امل�ســـدر اإليهــا 

على ا�سترياد ف�سائل النخيل ، ومو�سح فـيه عدد الف�سائل امل�سموح با�ستريادها .

6 - اأن تكون الأ�سناف املراد ت�سديرها ف�سائل دون الأ�سجار .

7 - األ تكون من الف�سائل املحظور ت�سديرها .
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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

¿É``````ªY á```æ£ °S

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh

IQÉéà d áeÉ©dG ájôjó�ŸG

á````jôµØdG á``«µ �ŸG Iô`FGO

(21)OM/ID/2015/00009 : Ö £dG ºbQ

(22)2015/9/14 : Ëó àdG ïjQÉJ

(11)

(15)

(45)

�ƒfQÉc�ƒd «æ°üJLoc. Cl.(51)

(71)
1

á«fÉªY - . .¢T IQÉéà d ¿É�› Q�ƒf

ÅWÉ°ûdG Iôg�ƒL 134 : Ü.Q 181 : Ü.¢U

2
3

(72)1
 § °ùe - ¿ÉªY áæ£ °S - �…ôeÉ©dG ó«©°S øH óªM øH ¿É£ °S

ÅWÉ°ûdG Iôg�ƒL 134 : Ü.Q 181 : Ü.¢U

(73)
1

á«fÉªY - . .¢T IQÉéà d ¿É�› Q�ƒf

ÅWÉ°ûdG Iôg�ƒL 134 : Ü.Q 181 : Ü.¢U

2

(74)

1

2

3

(30)

(12): »YÉæ°U êP�ƒ�‰              (2) : Ö £dG »`a êPÉªædG OóY (28)

ÊÉª©dG ôéæÿG µ°T Y á«H�ƒ°SÉM IôcGP : Ö £dG ¬«£¨j �…òdG èàæ�ŸG (54) 
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 É¡dÉª©à°SG øµÁ Éªc ÖJÉµ�ŸG í£°SCG  Y ±É°�†J á«Ñàµe áØ�– dòH µ°ûàd âjÉHÉé«L

. í«JÉØe á«dGó«ªc

 »YÉæ°U º°SQ hCG êP�ƒªæd á«Hô©dG á¨ dÉH ô°üàî�ŸG °U�ƒdG 

 1203.indd   2 7/19/17   12:01 PM
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¿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

106233 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

 ìhôdGh º````°ù÷G á``````«`aÉYh á``````ë°üd á```«ë°U äÉ```©éàæe äÉ```eóN

 äÉ```©éàæŸG »```a ø```µ°Sh á```eÉbEGh , á`````«ë°U äÉ``©éàæe »```a �ó``�J

. 44 áÄØdÉH É¡©«ªL IOQGƒdG á«MÉ«°ùdG

    IQÉéàdGh äGAÉ°ûfE’Gh äGQÉ�©�d AÉbQõdG áæjóŸG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
 áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

132 : Ü.Q 1455 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/11/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

104578 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ájÉYódGh ( áFõéàdGh á�ª÷G ) ™```«ÑdGh »Ñ```àµŸG •É```°ûædG �```«©ØJh �É```ªYC’G ¬```«LƒJh IQGOEG

. 35 áÄØdÉH É¡©«ªL IOQGƒdG ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch , èjhÎdGh ¿ÓYE’Gh

�.�.¢T á«æ«°üdG ájQÉéàdG áæjóŸG : º```````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G
 áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

132 : Ü.Q 1455 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG
2016/9/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1.indd   1 7/19/17   9:07 AM
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104579 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

 äÉ�HÉ°ùeh ¢VhôY Ëó�Jh , É¡JÉ�à°ûeh á«¡«`aôJh á«`aÉ�K äÉ«dÉ©ah á£°ûfCG IQGOEGh º«¶æJ

 Ò`aƒJh »gÓŸG ¿óeh á«¡«`aôJ äÉgõæàe É¡eó�J á«¡«`aôJ äÉeóN ,  �ÉØWCÓd á«�°ùàdG

 ¿ÓYE’Gh ájÉYódG äÉjÉ¨d É¡æe ¿Éc Ée ±ÓîH ¢Vhô©dG äÉeóN , ¬«`aÎ�d äÉeóNh �aGôe

. á«�°ùàdGh ¬«`aÎdÉH á��©àŸG (41) áÄØdÉH É¡©«ªL IOQGƒdG

�.�.¢T á«æ«°üdG ájQÉéàdG áæjóŸG : º```````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

132 : Ü.Q 1455 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/9/7  : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110940 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ájÉYódGh ( áFõéàdGh á�ª÷G ) ™```«ÑdGh »Ñ``àµŸG •É```°ûædG �«```©ØJh �É```ªYC’G ¬```«LƒJh IQGOEG

. 35 áÄØdÉH É¡©«ªL IOQGƒdG ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch , èjhÎdGh ¿ÓYE’Gh

  �.�.¢T »ŸÉ©dG »æ«°üdG …QÉéàdG õcôŸG : º```````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

132 : Ü.Q 780 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2017/6/14  : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1.indd   2 7/19/17   9:07 AM
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104185 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ájÉYódGh ( áFõéàdGh á�ª÷G ) ™«```ÑdGh »ÑàµŸG •É°ûædG �«```©ØJh �É```ªYC’G ¬```«LƒJh IQGOEG

. 35 áÄØdÉH É¡©«ªL IOQGƒdG ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch , èjhÎdGh ¿ÓYE’Gh

   �.�.¢T »æ«°üdG …QÉéàdG õcôŸG : º```````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

áeóN : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

132 : Ü.Q 1455 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/8/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

102263 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

 ádGREG Iõ¡LCG AGƒ¡dG äÉØØ› AGƒ¡dG �««µJ Iõ¡LCG á«æ«�«à«°SCG äÓ©°T á«æ«�«à«°SCG ¥QGƒM

 ä’BG AGƒ¡dG Úî°ùJ IOÉYEG Iõ¡LCG AGƒ¡dG á«�æàd ä’BGh Iõ¡LCG AGƒ¡dG øe á¡jôµdG íFGhôdG

 �Éª²G  äGõ«¡Œ  äÉjGƒ°T  øjRÉÑÿG  ¿GôaCG  §¨°†dÉH  ïÑ£�d  á«Hô¡c  Qhób  AGƒ¡dG  º«�©J

 äÉë°Tôe øNGóŸG Ö«HÉfCG õÑÿG ™æ°U ä’BG RÉ¨dG óbƒŸ ófÉ°ùe �Éªë�d øNÉ°S AGƒg äGõ«¡Œ

 á�«ªY  á«Hô¡c  ‹É�e  Iƒ¡��d  á«Hô¡c  »`aÉ°üe  Iƒ¡��d  á«Hô¡c  äÉæ«cÉe  Iƒ¡��d  á«Hô¡c

 äÉÑ«côJh Iõ¡LCG (ójÈJ hCG Úî°ùJ hCG , Ò£�J äÉÑ«côJ øe AGõLCG) äÉØ�e »¡W Iõ¡LCG

 ójÈJ Iõ¡LCG »Hô¡c »¡W ÊGhCG »¡£dG äÉÑ«côJh Iõ¡LCG AGƒ¡dG �««µàd äÉÑ«côJ ójÈà�d

 íFGhôdG ádGREG äGó©e á«Ñ£dG ¢VGôZC’G Ò¨d (äGƒ°ûM) á«Hô¡c áÄaóà�d óFÉ°Sh ¿GôaCÓd

 �«`ØŒ Iõ¡LCG áMƒ�ŸG ádGREG äGóMh »°üî°ûdG �Éª©à°S’G »`a áeóîà°ùŸG ±ÓîH á¡jôµdG

alamat 1.indd   3 7/19/17   9:07 AM
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 ô©°ûdG  äÉØØ› AGƒ¡�d äÉØØ› Ò£�J Iõ¡LCG  IOÈe ¢VôY �jOÉæ°U Iô¡£ŸG Iõ¡LC’G

 �««µJ) ìhGôe AÉŸG ÒîÑàd Iõ¡LCG …OÉHõdG áYÉæ°üd á«Hô¡c Iõ¡LCG Üô°ûdG AÉŸ äÉë°Tôe

 (AGƒ¡dG �««µJ äGõ«¡Œ øe AGõLCG) ìhGôe »°üî°ûdG �Góîà°SÓd á«Hô¡c ìhGôe (AGƒ¡dG

 AGƒ¡dG  �««µàd  äÉë°Tôe  Iƒ¡��d  á«Hô¡c  äÉë°Tôe  ájò¨àdG  äÉLÉLõd  á«Hô¡c  äÉfÉî°S

 Úeó��d á«Hô¡c äÉjÉaO �aódÉH �°ùZ äÉfGõN �aódÉH �°ùZ RÉ¡L Üô°ûdG  É«Ÿ äÉë°Tôe

 RÉ¨dÉH �ª©J �LGôe ¿GôaCÓd á�µ°ûe äÉÑ«côJ ¿GôaCÓd äGOÈe ¿GôaCG á¡cÉØdG äÉ°üªfi

 äÉeÉªë�d äÉfÉî°S óbGƒe �°SÉ¨ŸG óæY øjó«dG �«`Øéàd Iõ¡LCG (»¡£�d äGhOCG) äÉjGƒ°T

 ä’BG ójÈJ �jOÉæ°U øNÉ°ùdG AGƒ¡dG Iõ¡LCG á«Hô¡c Úî°ùJ Iõ¡LCG IGƒµŸG Úî°ùàd äÉfÉî°S

 �YÉ°ûe ïÑ£ª�d óbGƒe ¿GôaCG/¿GôaCG  �RGƒd á«Hô¡c …É°T äÉjÓZ è�ãdG áYÉæ°üd Iõ¡LCGh

 ¢VGôZCG »`a �Góîà°S’G ±ÓîH ,¿GôaCG Ö«�²G Í�dG ójÈJ äGõ«¡Œ �jhhôµ«ŸG ¿GôaCG

 áæNÉ°S  ¥ÉÑWCG  Iƒ¡�dG  á«`Ø°üàd  á«Hô¡c Iõ¡LCG  ¢ùHÓe ä’É°ùZ áÄaóà�d  óFÉ°Sh  QÉÑàN’G

 ójÈàdG äÉjhÉN RÉ¨dÉH ójÈàdG ±ôZ RÉ¨dÉH ójÈàdG øFGõN §¨°†dÉH á«Hô¡c »¡W Qhób

 ¿GôaCG ¢TÉ°TOCG äÉjGƒ°T …ƒ°T ñÉ«°SCG ¢ü«ªëàdG Iõ¡LCG äÉLÓK IOÈe ¢VôY äÉæ«HÉc RÉ¨dÉH

 ¿ƒë°U  ä’É°ùZ  óbGƒe  äÉª�©e  QÉîÑdG  ó«dƒàd  äGõ«¡Œ  ¬Lƒ�d  QÉîH  RÉ¡L  á«°ùª°T

 äÉfÉî°S RÉ¨dÉH �ª©J áªî°V äÉLÓK äÉÑcôª�d ájƒ¡à�d äÉÑ«côJ ájƒ¡à�d Iõ¡LCGh äÉÑ«côJ

 . (11)áÄØdÉH IOQGƒdG É¡©«ªLh ,á«YGQõdG ¢VGôZCÓd …ôdG äÉæ«cÉe AÉŸG á«�æàd äÉÑ«côJ AÉŸG

      �.�.¢T »æ«°üdG …QÉéàdG õcôŸG : º```````````````````````````````````°SÉH

á«fÉªY : á``````````````````````````«°ùæ÷G

èàæe : á``````````````````````````````````æ¡ŸG

132 : Ü.Q 1455 : Ü.¢U : ¿Gƒ`````````````````````````````æ©dG

2016/4/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1.indd   4 7/19/17   9:07 AM
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109151 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. (äÉjô°üÑdG »«æa) ô¶ædG ¢üëa äÉeóN , äÉjô°üÑdG »«æa äÉeóN , äGQÉ¶ædG õ«¡Œ

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

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

2017/4/5 : 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

109153 : 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  ôéàe) Úµ�¡à°ùª�d  íFÉ°üfh  ájQÉŒ äÉeƒ�©e 

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

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

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

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

 á«Ñ£dG äGQÉ¶ædGh á«°ùª°ûdG äGQÉ¶ædGh äGQÉ¶ædG É¡«a  ÉÃ áLÉ²G óæY É¡FGô°Th É¡àæjÉ©e

. AGóJQÓd äGQÉ¶fh

3lamat-1203-HA.indd   1 7/19/17   9:04 AM
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(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

2017/4/5 : 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

109237 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 ,  äÉjÎ«aÉµdG  ,  »gÉ�ŸG  ,  âbDƒŸG  AGƒjE’G  äÉeóNh  ,  äÉHhô°ûŸGh  áª©WC’G  ÒaƒJ  äÉeóN

 , (äÓ«JƒŸG) IÒ¨°üdG ¥OÉæØdG , ¥OÉæØdG , ÜGô°ûdGh �É©£dG Ëó�J  , (äÉæ«àfÉµdG) �°UÉ�ŸG

. áØ«ØÿG äÉÑLƒdG  Ëó�J ºYÉ£e , á«JGòdG áeóÿG ºYÉ£e , ºYÉ£ŸG

  �.�.¢T �«°û«eh QÉªY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
  ¿ÉªY áæ£�°S , §�°ùe , ìô£e , 112 : Ü.Q , 1616 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/9 : 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

3lamat-1203-HA.indd   2 7/19/17   9:04 AM
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109451 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

.  �©c , ƒ°ûfi âjƒµ°ùH , áJ’ƒcƒ°T , »`aƒàdG iƒ�M , iƒ�M , âjƒµ°ùH , äÉjƒ�M

  (ÉJÉfCG) .ƒc ÜhôL �ÉjÎ°SófCG »JÉ‚ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fGôjEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
  ¿GôjEG , õjÈJ , OhQ ¿Gô¡W ±hCG 6 �CG »c : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/17 : 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

109452 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

 , ÚæNóª�d äÉY’h , QÉé«°ùdG , �ÑàdÉH ±ƒØ�e ™«aQ QÉé«°S , ôFÉé°ùdG , ÜÉ�K ¿Gó«Y , �ÑàdG

. �°†ª�d �ÑJ , �ÑJ ÚjÓZ  , •ƒ©°S

�.�.P - ì.�.¢T ƒcÉHƒJ �ƒ«ÁôH : º``````````````````````````````````°SÉH
  á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 äGQÉeE’G , áª«ÿG ¢SCGQ , AGôª²G Iôjõ÷G , 31291 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG                                         

2017/4/17 : 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

3lamat-1203-HA.indd   3 7/19/17   9:04 AM
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109453 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùŸGh �«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , »YÉæ£°U’G ÍdGh hÉcÉµdG , …É°ûdG , ÍdG

 �°ùY , ôµ°ùdG , �cCÓd á²É°U äÉé�ãe , äÉjƒ�²Gh ôFÉ£ØdG , õÑÿG , ÜƒÑ²G  øe áYƒæ°üŸG

 (á°ü�°üdG)   , �ÿG , �OôÿG , í�ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùe , IÒªÿG  , Oƒ°SC’G �°ù©dG , �ëædG

 øe  â°ù«d)  �É©£dG  »`a  �Góîà°SÓd  á¡µæe  äGô°†ëà°ùe  ,  è�ãdG  ,  �HGƒàdG  ,  äGQÉ¡ÑdG

 ájÒKC’G äÉjô£©dG AÉæãà°SÉH)   , á«FGò¨dG OGƒª�d áëFGQ äÉÑ°ùµe , �HGƒJ , (ájô£©dG äƒjõdG

 QÉ°†ÿG) (áNƒÑ£ŸG  GRƒ«¨dG) Iƒ°ûfi  á«æ«°U á«H’R ,  �É©£�d É°ûf ,   (ájô£©dG äƒjõdGh 

 …Éeƒ°ûdG)  QÉîÑdG  ¢�Y  á«æ«°U  á«H’R  ,  (�hôØŸG  ºë�dÉH  Iƒ°ûëŸG  IÒ¨°üdG  äÉæé©ŸGh

 ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG ºë�dGh �hôØŸG ±ƒØ�ŸG ™e á«¡°û�d á–Éa á«fÉHÉj ôFÉ£a , (áNƒÑ£ŸG 

 áfhôµ©e) õdOƒf ,  (áfhôµ©ŸG øe ´ƒf) Éà°SÉH ,  (á�«bQ áfhôµ©e) õdOƒf  , (»cÉ«eƒfƒchG)

 , IOÈe  (á�«bQ áfhôµ©e) õdOƒf , �eÉµdÉH Ióª›  (á�«bQ áfhôµ©e ) õdOƒf , ájQƒa  (á�«bQ

 áfhôµ©e) õdOƒf ¢�Y É°SÉ°SCG  …ƒà– Iô°†fi  äÉÑLh  , áØØ›  (á�«bQ áfhôµ©e) õdOƒf

.  (á�«bQ

   óà«ª«d  , ƒc õ¨æjódƒg ROƒa Ú°ù«f : º``````````````````````````````````°SÉH 

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

 - 8524 ÉcÉ°ShCG ƒc - GhÉZhOƒj , Éª«LÉcÉæ«°û«f , �ƒ°ûJ - 4 , 1 - 1  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉHÉ«dG , 532                                         

2017/4/17 : 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

3lamat-1203-HA.indd   4 7/19/17   9:04 AM
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109454 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùŸGh �«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , »YÉæ£°U’G ÍdGh hÉcÉµdG , …É°ûdG , ÍdG

 �°ùY , ôµ°ùdG , �cCÓd á²É°U äÉé�ãe , äÉjƒ�²Gh ôFÉ£ØdG , õÑÿG , ÜƒÑ²G øe áYƒæ°üŸG 

 (á°ü�°üdG)   , �ÿG , �OôÿG , í�ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùe , IÒªÿG , Oƒ°SC’G �°ù©dG  , �ëædG

 øe  â°ù«d)  �É©£dG  »`a  �Góîà°SÓd  á¡µæe  äGô°†ëà°ùe  ,  è�ãdG  ,  �HGƒàdG  ,  äGQÉ¡ÑdG

 ájÒKC’G äÉjô£©dG AÉæãà°SÉH) , á«FGò¨dG OGƒª�d áëFGQ  äÉÑ°ùµe , �HGƒJ , (ájô£©dG äƒjõdG

 QÉ°†ÿG)(áNƒÑ£ŸG  GRƒ«¨dG)  Iƒ°ûfi  á«æ«°U  á«H’R  ,  �É©£�d  É°ûf  ,   (ájô£©dG  äƒjõdGh 

 …Éeƒ°ûdG)  QÉîÑdG  ¢�Y  á«æ«°U  á«H’R  ,  (�hôØŸG  ºë�dÉH  Iƒ°ûëŸG  IÒ¨°üdG  äÉæé©ŸGh

 ájôëÑdG ä’ƒcCÉŸG hCG ºë�dGh  �hôØŸG ±ƒØ�ŸG ™e á«¡°û�d á–Éa á«fÉHÉj ôFÉ£a , (áNƒÑ£ŸG

 áfhôµ©e) õdOƒf ,  (áfhôµ©ŸG  øe ´ƒf) Éà°SÉH ,  (á�«bQ áfhôµ©e) õdOƒf , (»cÉ«eƒfƒchG)

 , IOÈe  (á�«bQ áfhôµ©e)   õdOƒf , �eÉµdÉH Ióª›  (á�«bQ áfhôµ©e) õdOƒf , ájQƒa  (á�«bQ

 áfhôµ©e) õdOƒf ¢�Y  É°SÉ°SCG  …ƒà– Iô°†fi äÉÑLh , áØØ›  (á�«bQ áfhôµ©e) õdOƒf

.  (á�«bQ

   óà«ª«d  , ƒc õ¨æjódƒg ROƒa Ú°ù«f : º``````````````````````````````````°SÉH 

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

 - 8524 ÉcÉ°ShCG ƒc - GhÉZhOƒj , Éª«LÉcÉæ«°û«f , �ƒ°ûJ - 4 , 1 - 1  : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 ¿ÉHÉ«dG , 532                                         

2017/4/17 : 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

3lamat-1203-HA.indd   5 7/19/17   9:04 AM
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109922 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 1 áÄØdG »`a

 �dòch ,  »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdGh »ª�©dG åëÑdGh áYÉæ°üdG »`a áeóîà°ùŸG  äÉjhÉª«µdG

 , èdÉ©e ÒZ �«à°SÓH , èdÉ©e ÒZ »YÉæ£°UG èæJGQ , äÉHÉ¨dG áYGQRh  áæà°ùÑdGh  áYGQõdG »`a

 ßØ² á«FÉ«ª«c OGƒe , ¿OÉ©ŸG �É²h »�°S äGô°†ëà°ùe  , ¿GÒædG OÉªNEG  äÉÑcôe , Ióª°SCG

.  áYÉæ°üdG »`a  áeóîà°ùŸG �°ü�dG OGƒe  , áZÉHO OGƒe , á«FGò¨dG OGƒŸG

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

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

2017/5/7 : 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

109923 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 2 áÄØdG »`a

 øe Ö°ûÿG ßØM OGƒeh  CGó°üdG  øe ájÉbƒdG  OGƒe  ,  ��dG  ¢û«fQhh  ¢û«fQƒdGh  äÉfÉgódG

 �FÉbQ �µ°T »`a ¿OÉ©e , �ÉN »©«ÑW èæJGQ ,  ¿GƒdC’G â«ÑãJ OGƒe , øjƒ�àdG  OGƒe ,  ��àdG

. øØdGh áYÉÑ£dGh ÚjõàdGh ¿ÉgódG  »`a �Góîà°SÓd ¥ƒë°ùeh

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

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

2017/5/7 : 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

3lamat-1203-HA.indd   6 7/19/17   9:04 AM
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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109925 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 4 áÄØdG »`a

 ÉÃ) Oƒbh , QÉÑ¨dG â«ÑãJh Ö«WôJh , ¢UÉ°üàeG äÉÑcôe , äÉ�dõe , á«YÉæ°U �ƒë°Th äƒjR

. IAÉ°VEÓd �FÉàah ´ƒª°T , IAÉ°VEG OGƒe , (äÉcôëŸG Oƒbh �dP »`a

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

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

2017/5/7 : 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

109927 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

 ¿ÉÑe , äGAÉ°ûfE’Gh AÉæÑ�d á«fó©e OGƒe , �ÉN ¿OÉ©e , É¡æe §«�N �ch á°ù«Øf ÒZ ¿OÉ©e

 á«fó©e äGhOôN , á°ù«Øf ÒZ ¿OÉ©e øe á«FÉHô¡c ÒZ �Ó°SCGh äÓÑ«c , á«fó©e á��æàe

. áæ«ªãdG AÉ«°TC’Gh �FÉKƒdG ßØM øFGõN , ��ædG hCG øjõîà�d á«fó©e äÉjhÉM , IÒ¨°U

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

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

2017/5/7 : 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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109928 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 7 áÄØdG »`a

 á«dBG  äÉfQÉb  ,  (ájÈdG  äÉÑcôª�d  É¡æe  ¿Éc  Ée  GóY)  øFÉµeh  äÉcôfi  ,  á«dBG  OóYh  ä’BG

 QGój Ée GóY á«YGQR äGó©e , (ájÈdG äÉÑcôª�d É¡æe ¿Éc Ée GóY) ácô²G ��f ô°UÉæYh

. á«dBG ™«H äÉæ«cÉe , ¢†«ÑdG ¢ù«�ØJ Iõ¡LCG , ó«dÉH

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

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

2017/5/7 : 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

109929 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 8 áÄØdG »`a

 áë�°SCG  ,  (�YÓŸGh  ÚcÉµ°ùdGh  �ƒ°ûdG)  ™£b  äGhOCG  ,  (ó«dÉH  QGóJ)  ájhój  äGhOCGh  OóY

. ábÓM ¢SGƒeCG , AÉ°†«H

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

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

2017/5/7 : 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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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109930 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  á«MÉ°ùŸGh  á«MÓŸGh  á«ª�©dG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G

 IQÉ```°TE’Gh  ¢SÉ```«�dGh  ¿Rƒ````dG  äGhOCGh  Iõ````¡LCGh  á```jô°üÑdG  äGhOC’Gh  Iõ```¡LC’Gh  »FÉªæ«°ùdGh

 �«ãµJ hCG �jƒ– hCG íàa hCG �°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«�©àdGh PÉ�fE’Gh (±Gô°TE’G) áÑbGôŸGh

 hCG äƒ°üdG ï°ùf hCG �É°SQEG hCG �«é°ùJ Iõ¡LCG , á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG º«¶æJ hCG

 ƒjó«ØdG ¢UGôbCGh á›óe ¢UGôbCG , �«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM , Qƒ°üdG

 �ª©J »àdG Iõ¡LCÓd äÉ«dBG  ,  iôNC’G á«ªbôdG �«é°ùàdG §FÉ°Shh (…O »`a …O) á«ªbôdG

 , äÉfÉ«ÑdG á÷É©Ÿ á«Hƒ°SÉM Iõ¡LCGh äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó�ædG �«é°ùJ ä’BG , ó�ædG ™£�H

. ¿GÒædG OÉªNEG Iõ¡LCG , Üƒ°SÉ²G äÉ«›ôH

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

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

2017/5/7 : 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

109931 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

 ±GôWCG , …ô£«ÑdG Ö£dGh ¿Éæ°SC’G ÖWh Ö£dGh áMGô÷G »`a á�ª©à°ùŸG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G

 á«LÓY äGhOCG  ,  ìhô÷G RQO hCG  áWÉ«N OGƒe , ÒÑŒ äGhOCG  ,  á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCGh ¿ƒ«Yh

 ´É°VQE’ OGƒeh äGhOCGh Iõ¡LCG , �«dóJ Iõ¡LCG , á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hòd Ió©e IóYÉ°ùeh

. »°ùæ÷G •É°ûædG OGƒeh äGhOCGh Iõ¡LCG , �ÉØWC’G
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(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

2017/5/7 : 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

109932 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 1 áÄØdG »`a

 �dòch ,  »`aGôZƒJƒØdG ôjƒ°üàdGh »ª�©dG åëÑdGh áYÉæ°üdG »`a áeóîà°ùŸG  äÉjhÉª«µdG

 , èdÉ©e ÒZ �«à°SÓH , èdÉ©e ÒZ »YÉæ£°UG èæJGQ , äÉHÉ¨dG áYGQRh  áæà°ùÑdGh  áYGQõdG »`a

 ßØ² á«FÉ«ª«c OGƒe , ¿OÉ©ŸG �É²h »�°S äGô°†ëà°ùe  , ¿GÒædG OÉªNEG  äÉÑcôe , Ióª°SCG

.  áYÉæ°üdG »`a  áeóîà°ùŸG �°ü�dG OGƒe  , áZÉHO OGƒe , á«FGò¨dG OGƒŸG

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

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

2017/5/7 : 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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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109933 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 2 áÄØdG »`a

 øe Ö°ûÿG ßØM OGƒeh  CGó°üdG  øe ájÉbƒdG  OGƒe  ,  ��dG  ¢û«fQhh  ¢û«fQƒdGh  äÉfÉgódG

 �FÉbQ �µ°T »`a ¿OÉ©e , �ÉN »©«ÑW èæJGQ ,  ¿GƒdC’G â«ÑãJ OGƒe , øjƒ�àdG  OGƒe ,  ��àdG

. øØdGh áYÉÑ£dGh ÚjõàdGh ¿ÉgódG  »`a �Góîà°SÓd ¥ƒë°ùeh

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

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

2017/5/7 : 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

109935 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 4 áÄØdG »`a

 ÉÃ) Oƒbh , QÉÑ¨dG â«ÑãJh Ö«WôJh , ¢UÉ°üàeG äÉÑcôe , äÉ�dõe , á«YÉæ°U �ƒë°Th äƒjR

. IAÉ°VEÓd �FÉàah ´ƒª°T , IAÉ°VEG OGƒe , (äÉcôëŸG Oƒbh �dP »`a

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

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

2017/5/7 : 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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109937 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 6 áÄØdG »`a

 ¿ÉÑe , äGAÉ°ûfE’Gh AÉæÑ�d á«fó©e OGƒe , �ÉN ¿OÉ©e , É¡æe §«�N �ch á°ù«Øf ÒZ ¿OÉ©e

 á«fó©e äGhOôN , á°ù«Øf ÒZ ¿OÉ©e øe á«FÉHô¡c ÒZ �Ó°SCGh äÓÑ«c , á«fó©e á��æàe

. áæ«ªãdG AÉ«°TC’Gh �FÉKƒdG ßØM øFGõN , ��ædG hCG øjõîà�d á«fó©e äÉjhÉM , IÒ¨°U

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

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

2017/5/7 : 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

109938 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 7 áÄØdG »`a

 á«dBG  äÉfQÉb  ,  (ájÈdG  äÉÑcôª�d  É¡æe  ¿Éc  Ée  GóY)  øFÉµeh  äÉcôfi  ,  á«dBG  OóYh  ä’BG

 QGój Ée GóY á«YGQR äGó©e , (ájÈdG äÉÑcôª�d É¡æe ¿Éc Ée GóY) ácô²G ��f ô°UÉæYh

. á«dBG ™«H äÉæ«cÉe , ¢†«ÑdG ¢ù«�ØJ Iõ¡LCG , ó«dÉH

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

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

2017/5/7 : 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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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109939 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 8 áÄØdG »`a

 áë�°SCG  ,  (�YÓŸGh  ÚcÉµ°ùdGh  �ƒ°ûdG)  ™£b  äGhOCG  ,  (ó«dÉH  QGóJ)  ájhój  äGhOCGh  OóY

. ábÓM ¢SGƒeCG , AÉ°†«H

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

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

2017/5/7 : 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

109940 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 »`aGôZƒJƒØdG  ôjƒ°üàdG  äGhOCGh  Iõ¡LCGh  á«MÉ°ùŸGh  á«MÓŸGh  á«ª�©dG  äGhOC’Gh  Iõ¡LC’G

 IQÉ````°TE’Gh ¢SÉ```«�dGh ¿Rƒ````dG äGhOCGh Iõ````¡LCGh á````jô°üÑdG äGhOC’Gh Iõ````¡LC’Gh »````FÉªæ«°ùdGh

 �«ãµJhCG �jƒ– hCG íàa hCG �°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCG , º«�©àdGh PÉ�fE’Gh (±Gô°TE’G) áÑbGôŸGh

 hCG äƒ°üdG ï°ùf hCG �É°SQEG hCG �«é°ùJ Iõ¡LCG , á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG º«¶æJ hCG

 ƒjó«ØdG ¢UGôbCGh á›óe ¢UGôbCG , �«é°ùJ ¢UGôbCG , á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉM , Qƒ°üdG

 �ª©J »àdG Iõ¡LCÓd äÉ«dBG  ,  iôNC’G á«ªbôdG �«é°ùàdG §FÉ°Shh (…O »`a …O) á«ªbôdG

 , äÉfÉ«ÑdG á÷É©Ÿ á«Hƒ°SÉM Iõ¡LCGh äGó©e , áÑ°SÉM ä’BG , ó�ædG �«é°ùJ ä’BG , ó�ædG ™£�H

. ¿GÒædG OÉªNEG Iõ¡LCG , Üƒ°SÉ²G äÉ«›ôH
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(�.�.P.¢T) ƒdƒ�dG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

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

2017/5/7 : 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

109941 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

 ±GôWCG , …ô£«ÑdG Ö£dGh ¿Éæ°SC’G ÖWh Ö£dGh áMGô÷G »`a á�ª©à°ùŸG äGhOC’Gh Iõ¡LC’G

 á«LÓY äGhOCG  ,  ìhô÷G RQO hCG  áWÉ«N OGƒe , ÒÑŒ äGhOCG  ,  á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCGh ¿ƒ«Yh

 ´É°VQE’ OGƒeh äGhOCGh Iõ¡LCG , �«dóJ Iõ¡LCG , á°UÉÿG äÉLÉ«àM’G …hòd Ió©e IóYÉ°ùeh

. »°ùæ÷G •É°ûædG OGƒeh äGhOCGh Iõ¡LCG , �ÉØWC’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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/7 : 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

3lamat-1203-HA.indd   14 7/19/17   9:04 AM

-76-



(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109985 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

 ójQƒJh ájƒ¡àdGh �«ØéàdGh ójÈàdGh »¡£dGh QÉîÑdG ó«dƒJh , áÄaóàdGh IQÉfEÓd Iõ¡LCG 

. á«ë°üdG ¢VGôZCÓdh   É«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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/8 : 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

109986 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

 ó°V Iõ¡LCG , (äGQÉ«°ùdG »`a ¿ÉeCG Iõ¡LCG) AGƒg ¢SÉ«cCG , (äÉÑcôª�d �RGƒd) AGƒg äÉî°†e

 , äGQÉ«°S ��°SCG , äGQÉ«°ù�d ¢†aÉæe , äÉÑcôª�d ábô°ùdG ó°V QGòfEG Iõ¡LCG , äÉÑcôª�d ábô°ùdG

 ,  �ÉØWC’G  äÉHô©d  Ió©e ÖFÉ�M / �ÉØWC’G  ™aO  äÉHô©d  Ió©e ÖFÉ�M ,  äGQÉ«°S  äGQÉWEG

 ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d  ±É�jEG  ófÉ°ùe  ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d  �Ó°S  ,  Ü’hódG  Iô°üd  ôHÉæ°T

 ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d  íHÉµe  ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d  äÓéY  /  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d  äGQÉWEG

 äÉLGQó�d äÉcôfi , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d ôjhóJ �aGôe , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d �Mh äÉ«bGh

 äÉLGQó�d  óYÉ�e ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d  äÓéY ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d  äÉ°SGhO  ,  á«FGƒ¡dG

 äÉLGQO , á«FGƒg äÉLGQO , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d ¢SGôLCG , á«FGƒg äÉLGQO �cÉ«g , á«FGƒ¡dG
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 , äÉÑcôª�d íHÉµe ä’É©f , äÉÑcôª�d íHÉµe äÉfÉ£H , ÜQGƒb , ÜQGƒ��d �jOÉ› , á«FÉHô¡c

 äÉeó°U äÉ«bGh , äÉÑcôª�d íHÉµe , äÉÑcôª�d íHÉµe ¢UGôbCG  ,  äGQÉ«°ù�d íHÉµe äGOÉ°Sh

 ÖFÉ�M äÉµÑ°T , äÉÑcôª�d IOÉ«�dG äÓéY á«£ZCG , äGQÉ«°ù�d QÉé«°S äÉY’h , äGQÉ«°ù�d

 ,  �ÉØWC’G  äÉHôY / ájhój äÉHôY ,  �Mh äÉ«bGh  ,  ájQÉædG  äÉLGQó�d  óYÉ�e ,  äÉÑcôª�d

 á«£ZCG  ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQódG  äÓé©d  äÉî°†e  /  á«FGƒ¡dG  äÉLGQódG  äGQÉWE’  äÉî°†e

 á«fó©e äGQÉWEG , á«Ø�ÿG ájDhôdG ÉjGôe , �ÉØWC’G äÉHô©d á«£ZCG / �ÉØWC’G ™aO äÉHô©d

 óYÉ�Ÿ á«£ZCG , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d á«fó©e äÓéY äGQÉWEG / á«FGƒ¡dG äÉLGQódG äÓé©d

 óYÉ�e , äÉÑcôŸG óYÉ�Ÿ ¿ÉeCG áeõMCG , ájQÉædG äÉLGQódG óYÉ�Ÿ á«£ZCG , á«FGƒ¡dG äÉLGQódG

 ájDhôdG ÉjGôe , ¥ƒ°ùà�d ‹hôJ äÉHôY , äÉÑcôŸG óYÉ�Ÿ á«£ZCG , äÉÑcôŸG »`a , �ÉØWCÓd ¿ÉeCG

 äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG  / äÉÑcôŸG äÓé©d áaƒ› ÒZ äGQÉWEG  ,  äÉÑcôª�d á«ÑfÉ÷G

 Ö«HÉfCG ¿hóH äGQÉWEG , äGQÉ«°ù�d á«°ùª°T äÉÑLÉM , äÉÑcôª�d IOÉ«b äÓéY , áaƒ› ÒZ

 äGQÉWEÓd á«�NGO äGQÉWEG , Ö«HÉfCG ¿hóH á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d äÓéY /á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d

 äÓé©d  á«�NGO  äGQÉWEG  /  á«FGƒ¡dG  äÉLGQódG  äGQÉWE’  á«�NGO  äGQÉWEG  ,  áWƒ¨°†ŸG

 , äÉÑcôª�d çÉKCG hCG ¢TQÉØe , áWƒ¨°†e äÓéY / áWƒ¨°†e äGQÉWEG , á«FGƒ¡dG äÉLGQódG

 êÉLR äÉMÉ°ùe , øjó©�ŸG »°SGôc , äÉÑcôª�d á�µ°ûe á«£ZCG , äÉÑcôŸG äGQÉWE’ äÉeÉª°U

. äÉÑcôª�d »eÉeC’G êÉLõ�d äÉMÉ°ùe / »eÉeC’G äÉÑcôŸG

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

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

2017/5/8 : 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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109987 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 13 áÄØdG »`a

. ájQÉædG ÜÉ©dC’Gh äGôéØàŸGh �FGò�dGh IÒNòdGh ájQÉædG áë�°SC’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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/8 : 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

109988 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 14 áÄØdG »`a

 äGhOCG  ,  áÁôµdG  ¬Ñ°Th áÁôµdG  QÉéMC’Gh äGôgƒéŸG ,  É¡æe §«�N �ch á°ù«ØædG  ¿OÉ©ŸG

. á�«bódG âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh  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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/8 : 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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109989 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 15 áÄØdG »`a

. á«�«°Sƒe ä’BG

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

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

2017/5/8 : 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

109990 : 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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/8 : 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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109991 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 17 áÄØdG »`a

 �FGóÑdGh  èdÉ©ŸG  ¬Ñ°Th  èdÉ©ŸG  ÒZ  Éµ«ŸGh  ¢Sƒà°ùÑ°SC’Gh  �ª°üdGh  É°TôHÉJÉ¨dGh  •É£ŸG

 , ™«æ°üàdG »`a �Éª©à°SÓd �ãÑdÉH á�µ°ûàe äÉéæJGQh á«µ«à°SÓH OGƒe  , OGƒŸG  òg ™«ª÷

. á«fó©e ÒZ áfôe º«WGôNh äGƒæbh  Ö«HÉfCG , �õYh ƒ°ûMh �«�¨J OGƒe

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

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

2017/5/8 : 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

109993 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

 ¿ÉÑe , QÉbh âaRh â�Ø°SCG , ÊÉÑª�d á«fó©e ÒZ á«°SÉb Ö«HÉfCG , (á«fó©e ÒZ) AÉæH OGƒe

. á«fó©e ÒZ (äÉª°ù›) Ö°üf , ��æ�d  á�HÉb á«fó©e ÒZ

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

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

2017/5/8 : 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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109994 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 20 áÄØdG »`a

 hCG  �É¶©dG  ,  ��ædG  hCG  øjõîà�d  ,  á«fó©e  ÒZ  äÉjhÉM  ,  Qƒ°üdG  äGQÉWEGh  ÉjGôŸGh  çÉKC’G

 ¿Éeô¡µdG , �ƒ°TôŸG , ±ó°üdG , �ƒ¨°ûŸG ¬Ñ°Th �ƒ¨°ûŸG DƒdDƒ�dG ¥ôY hCG äƒ²G  º¶Y hCG ¿hô�dG

. ôØ°UC’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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/8 : 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

109995 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

 ójQƒJh ájƒ¡àdGh �«ØéàdGh ójÈàdGh »¡£dGh QÉîÑdG ó«dƒJh , áÄaóàdGh IQÉfEÓd Iõ¡LCG 

. á«ë°üdG ¢VGôZCÓdh   É«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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/8 : 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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109996 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

 ó°V Iõ¡LCG , (äGQÉ«°ùdG »`a ¿ÉeCG Iõ¡LCG) AGƒg ¢SÉ«cCG , (äÉÑcôª�d �RGƒd) AGƒg äÉî°†e

 , äGQÉ«°S ��°SCG , äGQÉ«°ù�d ¢†aÉæe , äÉÑcôª�d ábô°ùdG ó°V QGòfEG Iõ¡LCG , äÉÑcôª�d ábô°ùdG

 ,  �ÉØWC’G  äÉHô©d  Ió©e ÖFÉ�M / �ÉØWC’G  ™aO  äÉHô©d  Ió©e ÖFÉ�M ,  äGQÉ«°S  äGQÉWEG

 ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d  ±É�jEG  ófÉ°ùe  ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d  �Ó°S  ,  Ü’hódG  Iô°üd  ôHÉæ°T

 ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d  íHÉµe  ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d  äÓéY  /  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d  äGQÉWEG

 äÉLGQó�d äÉcôfi , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d ôjhóJ �aGôe , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d �Mh äÉ«bGh

 äÉLGQó�d  óYÉ�e ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d  äÓéY ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQó�d  äÉ°SGhO  ,  á«FGƒ¡dG

 äÉLGQO , á«FGƒg äÉLGQO , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d ¢SGôLCG , á«FGƒg äÉLGQO �cÉ«g , á«FGƒ¡dG

 , äÉÑcôª�d íHÉµe ä’É©f , äÉÑcôª�d íHÉµe äÉfÉ£H , ÜQGƒb , ÜQGƒ��d �jOÉ› , á«FÉHô¡c

 äÉeó°U äÉ«bGh , äÉÑcôª�d íHÉµe , äÉÑcôª�d íHÉµe ¢UGôbCG  ,  äGQÉ«°ù�d íHÉµe äGOÉ°Sh

 ÖFÉ�M äÉµÑ°T , äÉÑcôª�d IOÉ«�dG äÓéY á«£ZCG , äGQÉ«°ù�d QÉé«°S äÉY’h , äGQÉ«°ù�d

 ,  �ÉØWC’G  äÉHôY / ájhój äÉHôY ,  �Mh äÉ«bGh  ,  ájQÉædG  äÉLGQó�d  óYÉ�e ,  äÉÑcôª�d

 á«£ZCG  ,  á«FGƒ¡dG  äÉLGQódG  äÓé©d  äÉî°†e  /  á«FGƒ¡dG  äÉLGQódG  äGQÉWE’  äÉî°†e

 á«fó©e äGQÉWEG , á«Ø�ÿG ájDhôdG ÉjGôe , �ÉØWC’G äÉHô©d á«£ZCG / �ÉØWC’G ™aO äÉHô©d

 óYÉ�Ÿ á«£ZCG , á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d á«fó©e äÓéY äGQÉWEG / á«FGƒ¡dG äÉLGQódG äÓé©d

 óYÉ�e , äÉÑcôŸG óYÉ�Ÿ ¿ÉeCG áeõMCG , ájQÉædG äÉLGQódG óYÉ�Ÿ á«£ZCG , á«FGƒ¡dG äÉLGQódG

 ájDhôdG ÉjGôe , ¥ƒ°ùà�d ‹hôJ äÉHôY , äÉÑcôŸG óYÉ�Ÿ á«£ZCG , äÉÑcôŸG »`a , �ÉØWCÓd ¿ÉeCG

 äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG  / äÉÑcôŸG äÓé©d áaƒ› ÒZ äGQÉWEG  ,  äÉÑcôª�d á«ÑfÉ÷G

 Ö«HÉfCG ¿hóH äGQÉWEG , äGQÉ«°ù�d á«°ùª°T äÉÑLÉM , äÉÑcôª�d IOÉ«b äÓéY , áaƒ› ÒZ

 äGQÉWEÓd á«�NGO äGQÉWEG , Ö«HÉfCG ¿hóH á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d äÓéY /á«FGƒ¡dG äÉLGQó�d

 äÓ````é©d á````«�NGO äGQÉ````WEG / á````«FGƒ¡dG äÉ````LGQódG äGQÉWE’ á````«�NGO äGQÉ````WEG , á````Wƒ¨°†ŸG

 , äÉÑcôª�d çÉKCG hCG ¢TQÉØe , áWƒ¨°†e äÓéY / áWƒ¨°†e äGQÉWEG , á«FGƒ¡dG äÉLGQódG

 êÉLR äÉMÉ°ùe , øjó©�ŸG »°SGôc , äÉÑcôª�d á�µ°ûe á«£ZCG , äÉÑcôŸG äGQÉWE’ äÉeÉª°U

. äÉÑcôª�d »eÉeC’G êÉLõ�d äÉMÉ°ùe / »eÉeC’G äÉÑcôŸG
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(1203) 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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/8 : 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

109997 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 13 áÄØdG »`a

. ájQÉædG ÜÉ©dC’Gh äGôéØàŸGh �FGò�dGh IÒNòdGh ájQÉædG áë�°SC’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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/8 : 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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109998 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 14 áÄØdG »`a

 äGhOCG  ,  áÁôµdG  ¬Ñ°Th áÁôµdG  QÉéMC’Gh äGôgƒéŸG ,  É¡æe §«�N �ch á°ù«ØædG  ¿OÉ©ŸG

. á�«bódG âbƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh  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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/8 : 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

109999 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 15 áÄØdG »`a

. á«�«°Sƒe ä’BG

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

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

2017/5/8 : 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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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110000 : 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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/8 : 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

110001 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 17 áÄØdG »`a

 �```FGóÑdGh èdÉ©ŸG ¬Ñ°Th è``dÉ©ŸG ÒZ É```µ«ŸGh ¢Sƒ``à°ùÑ°SC’Gh �``ª°üdGh É``°TôHÉJÉ¨dGh •É``£ŸG

 , ™«æ°üàdG »`a �Éª©à°SÓd �ãÑdÉH á�µ°ûàe äÉéæJGQh á«µ«à°SÓH OGƒe  , OGƒŸG  òg ™«ª÷

. á«fó©e ÒZ áfôe º«WGôNh äGƒæbh  Ö«HÉfCG , �õYh ƒ°ûMh �«�¨J OGƒe

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

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

2017/5/8 : 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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110003 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

 ¿ÉÑe , QÉbh âaRh â``�Ø°SCG , ÊÉÑª�d á«fó©e ÒZ á«°SÉb Ö«HÉfCG , (á«fó©e ÒZ) AÉæH OGƒe

. á«fó©e ÒZ (äÉª°ù›) Ö°üf , ��æ�d  á�HÉb á«fó©e ÒZ

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

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

2017/5/8 : 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

110004 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 20 áÄØdG »`a

 hCG  �É¶©dG  ,  ��ædG  hCG  øjõîà�d  ,  á«fó©e  ÒZ  äÉjhÉM  ,  Qƒ°üdG  äGQÉWEGh  ÉjGôŸGh  çÉKC’G

 ¿Éeô¡µdG , �ƒ°TôŸG , ±ó°üdG , �ƒ¨°ûŸG ¬Ñ°Th �ƒ¨°ûŸG DƒdDƒ�dG ¥ôY hCG äƒ²G  º¶Y hCG ¿hô�dG

. ôØ°UC’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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/8 : 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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110016 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 21 áÄØdG »`a

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

 hCG  �ƒ¨°ûe ÒZ êÉLR ,  �«¶æJ äGhOCG  ,  »°TGôØdG ™æ°U OGƒe ,  ¿ÉgódG  hCG  øjƒ�àdG  »°TGôa

 »æ«°U ±õN ÊGhCGh á«LÉLR ¿GhCG , ÊÉÑŸG »`a �ª©à°ùŸG  êÉLõdG GóY , �ƒ¨°ûe ¬Ñ°T êÉLR

. á«aõN ¿GhCGh

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

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

2017/5/9 : 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

110017 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 22 áÄØdG »`a

 ,  á«Ñ«côJ OGƒe øe hCG  è«°ùf øe äÓ¶e , ™ª°ûŸGh �É«ÿG ,  �ÉÑ°ûdG  ,  •ƒ«ÿGh �ÉÑ²G

 Ée GóY , ƒ°ûMh áÄÑ©Jh Ú£ÑJ OGƒe , IÒÑc äÉ«ªµH OGƒŸG øjõîJh  ��æd ¢SÉ«cCG , áYô°TC’G

 �ÉÿG ±É«dC’G øe è«°ùf OGƒe , �«à°SÓÑdG hCG  •É£ŸG  hCG  iƒ�ŸG ¥QƒdG hCG  ¥QƒdG øe ¿Éc

. É¡æY �FGóHh

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

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

2017/5/9 : 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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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110018 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 23 áÄØdG »`a

. è«°ùædG »`a áeóîà°ùŸG •ƒ«ÿGh �õ¨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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/9 : 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

110019 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 24 áÄØdG »`a

 hCG è```«°ùædG øe ô```FÉà°S , »```dõæŸG �É`ª©à°SÓd äÉ```°VÉ«H , äÉ```Lƒ°ùæª�d �```FGóHh äÉ```Lƒ°ùæe

. �«à°SÓÑdG

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

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

2017/5/9 : 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

3lamat-1203-HA.indd   27 7/19/17   9:04 AM
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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110020 : 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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/9 : 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

110021 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 26 áÄØdG »`a

 ,  …hGô©dGh  (äÉHÓµdG)  äÉaÉ£ÿGh  QGQRC’G  ,  �FGó÷Gh  §FGô°ûdGh  äGRô£ŸGh  äÉeôîŸG

. QÉ©à°ùe ô©°T , ô©°û�d áæjR , á«YÉæ°üdG QƒgõdG , ôHE’Gh  ¢ù«HÉHódG

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

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

2017/5/9 : 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

3lamat-1203-HA.indd   28 7/19/17   9:04 AM
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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110022 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 27 áÄØdG »`a

 á«£¨àd iôNCG OGƒeh äÉ«°VQC’G ¢Tôa ™ª°ûeh Ò°ü²G ¢TQÉØeh ô°ü²Gh §°ùÑdGh OÉé°ùdG

. (á«é«°ùf ÒZ OGƒe øe) É¡æ«jõàd ¿GQó÷G ¢�Y ��©j Éeh , áªFÉ�dG äÉ«°VQC’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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/9 : 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

110023 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

 (RÉÑª÷G) á«fóÑdG á°VÉjôdG äGhOCG , ƒjó«ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LCG , Ö©�dG äGhOCGh ¢eódGh Ö©�dG

.  OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T ±QÉNR , á«°VÉjôdG äGhOC’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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/9 : 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

3lamat-1203-HA.indd   29 7/19/17   9:04 AM
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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110025 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùŸGh �«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , »YÉæ£°U’G ÍdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh ÍdG

 �ëædG �°ùYh ôµ°ùdG , �cCÓd äÉé�ãe , äÉjƒ�²Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿG , ÜƒÑ²G  øe áYƒæ°üŸG

 , (�HGƒàdG) á°ü�°üdG , �ÿG , �OôÿG , í�ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh  IÒªÿG , Oƒ°SC’G �°ù©dGh

. è�ãdG , äGQÉ¡ÑdG

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

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

2017/5/9 : 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

110026 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 21 áÄØdG »`a

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

 hCG  �ƒ¨°ûe ÒZ êÉLR ,  �«¶æJ äGhOCG  ,  »°TGôØdG ™æ°U OGƒe ,  ¿ÉgódG  hCG  øjƒ�àdG  »°TGôa

 »æ«°U ±õN ÊGhCGh á«LÉLR ¿GhCG , ÊÉÑŸG »`a �ª©à°ùŸG  êÉLõdG GóY , �ƒ¨°ûe ¬Ñ°T êÉLR

. á«aõN ¿GhCGh

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

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

2017/5/9 : 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

3lamat-1203-HA.indd   30 7/19/17   9:04 AM
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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110027 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 22 áÄØdG »`a

 ,  á«Ñ«côJ OGƒe øe hCG  è«°ùf øe äÓ¶e , ™ª°ûŸGh �É«ÿG ,  �ÉÑ°ûdG  ,  •ƒ«ÿGh �ÉÑ²G

 Ée GóY , ƒ°ûMh áÄÑ©Jh Ú£ÑJ OGƒe , IÒÑc äÉ«ªµH OGƒŸG øjõîJh  ��æd ¢SÉ«cCG , áYô°TC’G

 �ÉÿG ±É«dC’G øe è«°ùf OGƒe , �«à°SÓÑdG hCG  •É£ŸG  hCG  iƒ�ŸG ¥QƒdG hCG  ¥QƒdG øe ¿Éc

. É¡æY �FGóHh

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

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

2017/5/9 : 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

110028 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 23 áÄØdG »`a

. è«°ùædG »`a áeóîà°ùŸG •ƒ«ÿGh �õ¨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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/9 : 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

3lamat-1203-HA.indd   31 7/19/17   9:04 AM
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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110030 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 24 áÄØdG »`a

 hCG  è«°ùædG  øe  ôFÉà°S  ,  ‹õæŸG  �É`ª©à°SÓd  äÉ```°VÉ«H  ,  äÉ```Lƒ°ùæª�d  �```FGóHh  äÉ```Lƒ°ùæe

. �«à°SÓÑdG

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

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

2017/5/9 : 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

110031 : 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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/9 : 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

3lamat-1203-HA.indd   32 7/19/17   9:04 AM
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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110032 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 26 áÄØdG »`a

 ,  …hGô©dGh  (äÉHÓµdG)  äÉaÉ£ÿGh  QGQRC’G  ,  �FGó÷Gh  §FGô°ûdGh  äGRô£ŸGh  äÉeôîŸG

. QÉ©à°ùe ô©°T , ô©°û�d áæjR , á«YÉæ°üdG QƒgõdG , ôHE’Gh  ¢ù«HÉHódG

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

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

2017/5/9 : 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

110033 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 27 áÄØdG »`a

 á«£¨àd iôNCG OGƒeh äÉ«°VQC’G ¢Tôa ™ª°ûeh Ò°ü²G ¢TQÉØeh ô°ü²Gh §°ùÑdGh OÉé°ùdG

. (á«é«°ùf ÒZ OGƒe øe) É¡æ«jõàd ¿GQó÷G ¢�Y ��©j Éeh , áªFÉ�dG äÉ«°VQC’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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/9 : 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

3lamat-1203-HA.indd   33 7/19/17   9:04 AM
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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110034 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

 (RÉÑª÷G) á«fóÑdG á°VÉjôdG äGhOCG , ƒjó«ØdG ÜÉ©dCG Iõ¡LCG , Ö©�dG äGhOCGh ¢eódGh Ö©�dG

.  OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T ±QÉNR , á«°VÉjôdG äGhOC’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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/9 : 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

110036 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùŸGh �«bódG , ƒZÉ°ùdGh Écƒ«HÉàdG , RQC’G , »YÉæ£°U’G ÍdGh hÉcÉµdGh …É°ûdGh ÍdG

 �ëædG �°ùYh ôµ°ùdG , �cCÓd äÉé�ãe , äÉjƒ�²Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿG , ÜƒÑ²G  øe áYƒæ°üŸG

 , (�HGƒàdG) á°ü�°üdG , �ÿG , �OôÿG , í�ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh  IÒªÿG , Oƒ°SC’G �°ù©dGh

. è�ãdG , äGQÉ¡ÑdG

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

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

2017/5/9 : 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

3lamat-1203-HA.indd   34 7/19/17   9:04 AM
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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110067 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 31 áÄØdG »`a

 ÒZh  �ÉÿG  äÉHÉ¨dGh  ÚJÉ°ùÑdG  äÉéàæeh  á«FÉŸG  á«HÎdG  äÉéàæeh  á«YGQõdG  äÉéàæŸG

 ÜÉ°ûYC’G , áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG , á÷É©ŸG ÒZh �ÉÿG QhòÑdGh  �Ó¨dG , á÷É©ŸG

 äÉfGƒ«²G  ,  áYGQõ�d  QhòÑdGh  �ƒà°ûdGh  �°üÑdG  ,  á«©«Ñ£dG  QƒgõdGh  äÉJÉÑædG  ,  áLRÉ£dG

. âÑæŸG Ò©°ûdG , äÉfGƒ«²ÉH  á°UÉÿG äÉHhô°ûŸGh á«FGò¨dG OGƒŸG , á«²G

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

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

2017/5/10 : 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

110069 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

. ÜÉ�ãdG , ÚæNóŸG äGhOCG , �ÑàdG

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

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

2017/5/10 : 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

3lamat-1203-HA.indd   35 7/19/17   9:04 AM
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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110072 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ™«ªéàdG hCG Ö«cÎdG äÉeóNh , 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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/10 : 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

110073 : 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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/10 : 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

3lamat-1203-HA.indd   36 7/19/17   9:04 AM
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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110074 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJ , ™�°ùdG øjõîJh �«�¨Jh , ��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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/10 : 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

110075 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

 á°ûªbC’G  �©L  ,  ¢ùHÓŸG  �«°üØJ  ,  ¢ùHÓŸG  �jó©J  ,  äÉLƒ°ùæŸG  ¢�Y  äÉÑ«£°ûJ  AÉØ°VEG

 , õjô£àdG , áZÉÑ°üdG äÉeóN , ¢ùHÓŸG áWÉ«N , Ö�£dG Ö°ùM áWÉ«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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/10 : 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

3lamat-1203-HA.indd   37 7/19/17   9:04 AM
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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110078 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 �«dÉëàdG  äÉeóN  ,  É¡H  á��©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdG  äÉeóNh  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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/10 : 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

110080 : 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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/10 : 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

3lamat-1203-HA.indd   38 7/19/17   9:04 AM
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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110081 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

 äÉeóN  ,  OGôaC’Gh  ájOÉŸG  äÉµ�àªª�d  á«fóÑdG  ájÉªë�d  á«æeCG  äÉeóN  ,  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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/10 : 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

110082 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 31 áÄØdG »`a

 ÒZh  �ÉÿG  äÉHÉ¨dGh  ÚJÉ°ùÑdG  äÉéàæeh  á«FÉŸG  á«HÎdG  äÉéàæeh  á«YGQõdG  äÉéàæŸG

 ÜÉ°ûYC’G , áLRÉ£dG äGhGô°†ÿGh ¬cGƒØdG , á÷É©ŸG ÒZh �ÉÿG QhòÑdGh  �Ó¨dG , á÷É©ŸG

 äÉfGƒ«²G  ,  áYGQõ�d  QhòÑdGh  �ƒà°ûdGh  �°üÑdG  ,  á«©«Ñ£dG  QƒgõdGh  äÉJÉÑædG  ,  áLRÉ£dG

. âÑæŸG Ò©°ûdG , äÉfGƒ«²ÉH  á°UÉÿG äÉHhô°ûŸGh á«FGò¨dG OGƒŸG , á«²G

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

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

2017/5/10 : 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

3lamat-1203-HA.indd   39 7/19/17   9:04 AM
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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110084 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 34 áÄØdG »`a

. ÜÉ�ãdG , ÚæNóŸG äGhOCG , �ÑàdG

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

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

2017/5/10 : 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

110087 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ™«ªéàdG hCG Ö«cÎdG äÉeóNh , 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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/10 : 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

3lamat-1203-HA.indd   40 7/19/17   9:04 AM
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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110088 : 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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/10 : 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

110089 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJ , ™�°ùdG øjõîJh �«�¨Jh , ��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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/10 : 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

3lamat-1203-HA.indd   41 7/19/17   9:04 AM

-103-



(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110090 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 40 áÄØdG »`a

 á°ûªbC’G  �©L  ,  ¢ùHÓŸG  �«°üØJ  ,  ¢ùHÓŸG  �jó©J  ,  äÉLƒ°ùæŸG  ¢�Y  äÉÑ«£°ûJ  AÉØ°VEG

 , õjô£àdG , áZÉÑ°üdG äÉeóN , ¢ùHÓŸG áWÉ«N , Ö�£dG Ö°ùM áWÉ«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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/10 : 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

110092 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 �«dÉëàdG  äÉeóN  ,  É¡H  á��©àŸG  º«ª°üàdGh  åëÑdG  äÉeóNh  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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/10 : 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

3lamat-1203-HA.indd   42 7/19/17   9:04 AM
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(1203) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110094 : 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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/10 : 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

110095 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 45 áÄØdG »`a

 äÉeóN  ,  OGôaC’Gh  ájOÉŸG  äÉµ�àªª�d  á«fóÑdG  ájÉªë�d  á«æeCG  äÉeóN  ,  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 ádhO , »HO 60188 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/10 : 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

3lamat-1203-HA.indd   43 7/19/17   9:04 AM
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105261 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸGh ºYÉ£ŸG äÉeóN

 �Ó¡dG ™jQÉ°ûe ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
øjôëÑdG áµ�‡ , áeÉæŸG , 20575 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
 ájôµØdG á«µ�ŸG ájÉª² ¿ƒ«é«�ÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

107440 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 áª©WC’G  Ò°†– äÉeóN ,  �É©£dG  øjƒ“ äÉeóN ,  äÉHhô°ûŸGh  �É©£dG  Ëó�J  äÉeóN

 á```Ø«ØÿG äÉ````ÑLƒdG  äÓ```fih  »```gÉ�ŸGh  º```YÉ£ŸG  äÉ```eóN ,  �```ëŸG  êQÉ````N  �Ó`````¡à°SÓd

. �ëŸG êQÉN É¡dhÉæJ ºàj »àdG áª©WC’G äÉeóN , äÉjÒàaÉµdGh

23 á£°ùH º©£e : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 -  áeÉæŸG  ,  964  :  Ü.¢U  732  ™ª›  ,  2323  �jôW  ,  1397  �õæe  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 øjôëÑdG áµ�‡

2016/1/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ�ŸG ájÉª² ¿ƒ«é«�ÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat1203.indd   1 7/19/17   9:05 AM
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108429 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. »�«°T äƒg É°ûJGôjô°S á°ü�°Uh , øNÉ°ùdG QÉ²G �Ø�ØdG á°ü�°U

�.�.P.¢T áeÉ©dG IQÉéà�d �ÉJhhÉZ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G - »HO 120740 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ�ŸG ájÉª² ¿ƒ«é«�ÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

109116 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. ¢ûg âjƒµ°ùHh âjƒµ°ùH

ø°ûjQƒHQƒc èæjô°ûàcÉØfÉe ROƒa ‹hôc : º``````````````````````````````````°SÉH

 á«æ«Ñ�a : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 , 1117 »à«°S ¿hRƒ«c , õ«°ûà«dÉaƒf , Oƒ�«L , »LôH , �jGQO ¿óæd : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

ÚÑ�ØdG

2017/4/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

ájôµØdG á«µ�ŸG ájÉª² ¿ƒ«é«�ÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat1203.indd   2 7/19/17   9:05 AM
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109545 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

. á«f’ó«°üdG äÉéàæŸGh ájhOC’G

 IOhóëŸG ºµ«fƒj äGÈàfl : º``````````````````````````````````°SÉH
 ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 …QGƒ°û«LƒL , OhhQ »`a ¢SG ±hG , â«à°ùjCG äÉ¡HGôH , ¿ÉaÉ¡H ºµ«fƒj : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

400102 …ÉÑeƒe , â°ùjh

2017/4/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
ájôµØdG á«µ�ŸG ájÉª² ¿ƒ«é«�ÿG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 3746 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

110661 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 , É«fƒdƒµdG AÉe , (ájô£Y äƒjR) ájô£Y OGƒe , (ô£Y) ÈæY , ájô£Y äƒjR , ájô£Y OGƒe

 âjR , Qƒ£Y , áæjõdG ¢VGôZC’ äƒjR , (QóæaÓdG) ¢eGõÿG âjR  , (Qƒ£Y) QƒgR äÉ°UÓN

. ô£©e Ö°ûN , ô£©e AÉe , OQƒdG

 Ö«°TÔJQÉH óàª«d �Éfƒ«°TÉfÎfCG áæ«eCG : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæ�jÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , Ghƒ«f …ƒà¨fƒ�c , (Ghƒ«f ÉfÉf) 3/1 â«Øeƒcƒ°S …ƒ°S , 6/38 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 10110 óæ�jÉJ , �ƒµfÉH  , ÉfÉJGh                                         

2017/6/4 : 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

  ZYNCET

alamat1203.indd   3 7/19/17   9:05 AM
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�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 : 4295

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 1997/10/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 603 فـي 1997/7/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : وولفرين وورلد وايد , انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وولفرين اآوتدورز , اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 9341 كورتالنـــــد درايــــــــف , روكفــــورد , ميت�سيجـــــــان 49351 , 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/19م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 4429

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2000/6/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 668 فـي 2000/4/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بي اأند اإ�س كونرتاكتورز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فران�س�س بو�سوتيل & �سنز ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : مالطية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بو�سوتيل بيلدينجز , �سانتا فـينريا �سكواير , �سانتا فـينريا , 

مالطا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : مالطا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2015/10/15م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 4430

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2000/6/11م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 665 فـي 2000/2/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بي اأند اإ�س كونرتاكتورز ليمتد

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فران�س�س بو�سوتيل & �سنز ليميتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : مالطية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : بو�سوتيل بيلدينجز , �سانتا فـينريا �سكواير , �سانتا فـينريا , مالطا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : مالطا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2015/10/15م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 6546

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2000/6/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 666 فـي 2000/1/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : وولفرين وورلد وايد , انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وولفرين اآوتدورز , اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 9341 كورتالنـــــد درايــــــــف , روكفــــورد , ميت�سيجـــــــان 49351 , 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/19م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 7665

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2000/11/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 672 فـي 2000/3/6م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : وولفرين وورلد وايد , انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وولفرين اآوتدورز , اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 9341 كورتالنـــــد درايــــــــف , روكفــــورد , ميت�سيجـــــــان 49351 , 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/19م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 7909

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2000/11/18م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 672 فـي 2000/6/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : وولفرين وورلد وايد , انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وولفرين اآوتدورز , اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 9341 كورتالنـــــد درايــــــــف , روكفــــورد , ميت�سيجـــــــان 49351 , 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/19م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 13343

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2002/6/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 716 فـي 2002/4/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : هاجنني �سيبنج كو. اإل تي دي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : هاجنني كال كورب

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : كورية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 88 , �سوجوجن - رو , جاجن - جو , �سيوؤول , كوريا اجلنوبية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : كوريا اجلنوبية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2015/2/1م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 13344

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2002/8/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 718 فـي 2002/5/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : هاجنني �سيبنج كو. اإل تي دي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : هاجنني كال كورب

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : كورية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 88 , �سوجوجن - رو , جاجن - جو , �سيوؤول , كوريا اجلنوبية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : كوريا اجلنوبية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2015/2/1م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 14012

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2003/5/3م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 718 فـي 2002/5/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : مورير اآند فـريتز جي ام بي اإت�س اآند كو.كيه.جي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بويغ فران�س , )�سو�سيتي بار اك�سنز �سيمبليفاي(

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 67 - 65 اآفـينيو دي �سامب اإليزيه , 75008 , باري�س , فرن�سا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/1/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 14737

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2003/3/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 719 فـي 2002/5/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : كوزموبوليتان كوزماتيك�س اإ�س.اإيه 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سكانون , اإ�س.اإيه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 10 رو دي كا�ستليوين 75001 , الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/7م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 16403

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/8/2م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 753 فـي 2003/10/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : وولفرين وورلد وايد , انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وولفرين اآوتدورز , اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 9341 كورتالنـــــد درايــــــــف , روكفــــورد , ميت�سيجـــــــان 49351 , 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/19م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 18577

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/1/19م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 734 فـي 2003/1/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : وولفرين وورلد وايد , انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وولفرين اآوتدورز , اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 9341 كورتالنـــــد درايــــــــف , روكفــــورد , ميت�سيجـــــــان 49351 , 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/19م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 18578

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/7/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 766 فـي 2004/5/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : وولفرين وورلد وايد , انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وولفرين اآوتدورز , اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 9341 كورتالنـــــد درايــــــــف , روكفــــورد , ميت�سيجـــــــان 49351 , 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/19م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 18579

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/7/10م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 766 فـي 2004/5/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : وولفرين وورلد وايد , انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وولفرين اآوتدورز , اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 9341 كورتالنـــــد درايــــــــف , روكفــــورد , ميت�سيجـــــــان 49351 , 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/19م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

-115-



اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 25528

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/12/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 774 فـي 2004/9/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بينتاير فالفز اآند كونرتولز يو اإ�س اإل بي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بينتاير فلو كونرتول اإيه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فرير بالتز 10 , 8200 �سافهاو�سن , �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/12/6م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 44992

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2009/12/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 873 فـي 2008/10/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : وولفرين وورلد وايد , انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وولفرين اآوتدورز , اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 9341 كورتالنـــــد درايــــــــف , روكفــــورد , ميت�سيجـــــــان 49351 , 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/19م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 46023

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2008/5/27م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 855 فـي 2008/1/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اآيروبو�ستال بروكيورمنت كومباين , اإنك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ايه بي جي - ايرو اي بي �سي او , ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1411 برودواي , الطابق الرابع , نيويورك , ان واي 10018 , 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/3/7م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 46024

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 14

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2008/5/27م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 855 فـي 2008/1/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اآيروبو�ستال بروكيورمنت كومباين , اإنك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ايه بي جي - ايرو اي بي �سي او , ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1411 برودواي , الطابق الرابع , نيويورك , ان واي 10018 , 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/3/7م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 46025

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 18

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2008/5/27م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 855 فـي 2008/1/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اآيروبو�ستال بروكيورمنت كومباين , اإنك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ايه بي جي - ايرو اي بي �سي او , ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1411 برودواي , الطابق الرابع , نيويورك , ان واي 10018 , 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/3/7م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 46026

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2008/5/27م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 855 فـي 2008/1/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اآيروبو�ستال بروكيورمنت كومباين , اإنك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ايه بي جي - ايرو اي بي �سي او , ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1411 برودواي , الطابق الرابع , نيويورك , ان واي 10018 , 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/3/7م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م
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اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 46028

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2008/5/27م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 855 فـي 2008/1/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اآيروبو�ستال بروكيورمنت كومباين , اإنك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ايه بي جي - ايرو اي بي �سي او , ال ال �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 1411 برودواي , الطابق الرابع , نيويورك , ان واي 10018 , 

الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/3/7م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 61316

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2010/10/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 912 فـي 2010/6/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بينتاير فالفز اآند كونرتولز , اإل اإل �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بينتاير فلو كونرتول اإيه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فرير بالتز 10 , 8200 �سافهاو�سن , �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/12/6م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 65909

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2011/10/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 938 فـي 2011/7/2م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بريدج�ستون كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بريدج�ستون ال�سرق الأو�سط واأفريقيا م ح ح 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإماراتية - التجارة وال�سناعة

, الإمارات العربية  , دبي  16813 املنطقة احلرة , جبل علي  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الإمارات العربية املتحدة 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/5/25م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 65910

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 12

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2011/10/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 938 فـي 2011/7/2م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بريدج�ستون كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بريدج�ستون ال�سرق الأو�سط واأفريقيا م ح ح 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإماراتية - التجارة وال�سناعة

, الإمارات العربية  , دبي  16813 املنطقة احلرة , جبل علي  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الإمارات العربية املتحدة 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/5/25م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 65911

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2011/10/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 938 فـي 2011/7/2م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بريدج�ستون كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بريدج�ستون ال�سرق الأو�سط واأفريقيا م ح ح 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإماراتية - التجارة وال�سناعة

, الإمارات العربية  , دبي  16813 املنطقة احلرة , جبل علي  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الإمارات العربية املتحدة 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/5/25م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 65912

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2011/10/26م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 938 فـي 2011/7/2م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بريدج�ستون كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بريدج�ستون ال�سرق الأو�سط واأفريقيا م ح ح 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإماراتية - التجارة وال�سناعة

, الإمارات العربية  , دبي  16813 املنطقة احلرة , جبل علي  �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 

املتحدة

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الإمارات العربية املتحدة 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/5/25م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 74061

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2005/5/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1087 فـي 2015/1/18م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بينتاير فالفز اآند كونرتولز , اإل اإل �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بينتاير فلو كونرتول اإيه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فرير بالتز 10 , 8200 �سافهاو�سن , �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/12/6م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 74337

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 39

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/6/13م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1002 فـي 2013/2/23م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : هاجنني �سيبنج كو. اإل تي دي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : هاجنني كال كورب

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : كورية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 88 , �سوجوجن - رو , جاجن - جو , �سيوؤول , كوريا اجلنوبية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : كوريا اجلنوبية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2015/2/1م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 74502

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/4/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 998 فـي 2013/1/12م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بينتاير فالفز اآند كونرتولز , اإل اإل �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بينتاير فلو كونرتول اإيه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فرير بالتز 10 , 8200 �سافهاو�سن , �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/12/6م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 74503

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/4/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 998 فـي 2013/1/12م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بينتاير فالفز اآند كونرتولز , اإل اإل �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بينتاير فلو كونرتول اإيه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فرير بالتز 10 , 8200 �سافهاو�سن , �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/12/6م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 75186

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/5/21م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1010 فـي 2013/4/27م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بينتاير فلو �سريفـي�سيز اإيه جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بينتاير فلو كونرتول اإيه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فرير بالتز 10 , 8200 �سافهاو�سن , �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/12/6م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 75187

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/8/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1005 فـي 2013/3/16م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بينتاير فلو �سريفـي�سيز اإيه جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بينتاير فلو كونرتول اإيه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فرير بالتز 10 , 8200 �سافهاو�سن , �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/12/6م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 76811

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 25

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/10/31م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1015 فـي 2013/6/2م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سرتايد رايت ت�سيلدرين جروب اإل اإل �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �ساوكوين اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 191 �سريينج �سرتيت , ليك�سينجتون , ما�سات�سو�ست�س 02420 , 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/19م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 81848

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 6

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/6/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1049 فـي 2014/3/9م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سورجوينت بايبينج بروداكت�س اإنك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ماك�سفت تيكنولوجي كو , اإل تي دي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : بيليزية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : مكتب رقم 102 , الطابق الأر�سي , بليك بيلدينج , كورنر , 

اأياير اآند هات�سون �سرتيت�س , بيليز �سيتي , بيليز 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : بيليز 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/7/14م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 87534

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 7

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/8/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1098 فـي 2015/4/26م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بينتاير فلو �سريفـي�سيز اإيه جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بينتاير فلو كونرتول اإيه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فرير بالتز 10 , 8200 �سافهاو�سن , �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/12/6م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 87535

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 37

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/5/12م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1086 فـي 2015/1/11م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بينتاير فلو �سريفـي�سيز اإيه جي 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بينتاير فلو كونرتول اإيه جي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سوي�سرية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فرير بالتز 10 , 8200 �سافهاو�سن , �سوي�سرا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : �سوي�سرا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/12/6م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 89983

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 35

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/8/6م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1096 فـي 2015/4/12م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : وولفرين وورلد وايد , انك

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : وولفرين اآوتدورز , اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 9341 كورتالنـــــد درايــــــــف , روكفــــورد , ميت�سيجـــــــان 49351 , 

الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/9/19م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/12م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 14737

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2003/3/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 719 فـي 2002/5/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بي اآند جي بر�ستيج برودكت�س اإ�س.اإيه.اإ�س

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : بروكرت اآند جامبل فران�س اإ�س.اإيه.اإ�س

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : فرن�سية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 165/163 كاي اأولجنري , 92600 اأنيار - �سور - �سني - فرن�سا 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : فرن�سا 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/18م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/13م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 14737

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 3

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2003/3/30م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 719 فـي 2002/5/15م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : بروكرت اآند جامبل فران�س اإ�س.اإيه.اإ�س

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : غوت�سيو غوت�سي اإ�س.بي.ايه

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيطالية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فـياتورنابيوين 73 / اآر , مدينة فـرينزي , اإيطاليا

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اإيطاليا

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/11/18م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/13م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 15623

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

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 : انترييا ا�س.ايه.كونفـيك�سينرييز اند ديري بروداكت�س

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اآيون اإ�س.اإيه. كوكو اآند ت�سوكوليت مانيوفاكت�سرييرز

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : يونانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اإل فـينيزيلو 69 , نيو فالريو , 47185 بياريو�س , اليونان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اليونان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/13م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 15624

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2007/2/5م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 750 فـي 2003/9/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : انترييا ا�س.ايه.كونفـيك�سينرييز اند ديري بروداكت�س

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اآيون اإ�س.اإيه. كوكو اآند ت�سوكوليت مانيوفاكت�سرييرز

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : يونانية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اإل فـينيزيلو 69 , نيو فالريو , 47185 بياريو�س , اليونان

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : اليونان

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/4م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/13م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 60620

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2011/1/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 910 فـي 2010/5/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اآي هوب اآي بي , اإل اإل �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإنرتنا�سيونال هاو�س اوف بانكيك�س اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 , جليدنديل  ال�سابع  الطابق   , بوليفارد  براند  نورث   450  : �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

كاليفورنيا 91203 , الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2014/9/30م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/13م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 60621

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2011/1/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 910 فـي 2010/5/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اآي هوب اآي بي , اإل اإل �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإنرتنا�سيونال هاو�س اوف بانكيك�س اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 , جليدنديل  ال�سابع  الطابق   , بوليفارد  براند  نورث   450  : �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

كاليفورنيا 91203 , الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2014/9/30م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/13م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 60622

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2011/1/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 910 فـي 2010/5/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اآي هوب اآي بي , اإل اإل �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإنرتنا�سيونال هاو�س اوف بانكيك�س اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 , جليدنديل  ال�سابع  الطابق   , بوليفارد  براند  نورث   450  : �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

كاليفورنيا 91203 , الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2014/9/30م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/13م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 79065

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/3/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1034 فـي 2013/11/17م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اآي هوب اآي بي , اإل اإل �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإنرتنا�سيونال هاو�س اوف بانكيك�س اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 , جليدنديل  ال�سابع  الطابق   , بوليفارد  براند  نورث   450  : �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

كاليفورنيا 91203 , الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2014/9/30م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/13م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 84881

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/1/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1069 فـي 2014/9/7م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اآي هوب اآي بي , اإل اإل �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإنرتنا�سيونال هاو�س اوف بانكيك�س اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 , جليدنديل  ال�سابع  الطابق   , بوليفارد  براند  نورث   450  : �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

كاليفورنيا 91203 , الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2014/9/30م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/13م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 84882

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/1/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1069 فـي 2014/9/7م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اآي هوب اآي بي , اإل اإل �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإنرتنا�سيونال هاو�س اوف بانكيك�س اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 , جليدنديل  ال�سابع  الطابق   , بوليفارد  براند  نورث   450  : �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

كاليفورنيا 91203 , الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2014/9/30م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/13م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 84883

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43 

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2014/12/9م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1065 فـي 2014/8/3م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : اآي هوب اآي بي , اإل اإل �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : اإنرتنا�سيونال هاو�س اوف بانكيك�س اإل اإل �سي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

 , جليدنديل  ال�سابع  الطابق   , بوليفارد  براند  نورث   450  : �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

كاليفورنيا 91203 , الوليات املتحدة الأمريكية

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2014/9/30م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/13م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 6208

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 30

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2001/9/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 698 فـي 2001/7/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : ريكيت بنكايزر اإل اإل �سي

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ذا فرين�سز فوود كمبني اإل اإل �سي 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 4 ميـــا ريـــدج لـــني , �سي�ستــــر , نيوجري�ســــي 0793 , الوليــــات 

املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2014/1/1م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/13م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 6509

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2001/9/17م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 696 فـي 2001/6/2م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : كوفكو كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ت�ساينا برو�سي�سد فوود اإمبورت اآند اإك�سبورت كو.اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اآر اإم 911 , رقم 8 ت�ساو يانغ مني �ساوث �سرتيت ت�ساو يانغ , 

دي�سرتيكت بكني , 100020 , ال�سني

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : ال�سني 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/12/1م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/13م
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رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 6547

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 29

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2000/6/24م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 666 فـي 2000/3/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : كوفكو كوربوري�سن 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ت�ساينا برو�سي�سد فوود اإمبورت اآند اإك�سبورت كو.اإل تي دي

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : �سينية - التجارة وال�سناعة 

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : اآر اإم 911 , رقم 8 ت�ساو يانغ مني �ساوث �سرتيت ت�ساو يانغ , 

دي�سرتيكت بكني , 100020 , ال�سني

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : ال�سني 

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/12/1م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/13م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 15013

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 38

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2004/2/25م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 750 فـي 2003/9/1م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : هيوغيز اليكرتونيك�س كوربوري�سن

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : ذا دايريكتف جروب , اإنك

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اأمريكية - التجارة وال�سناعة

�سيجوندو كاليفورنيا  ال   , , امبرييال هايواي  اإي�ست   2260  : �لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن 

90245 , الوليات املتحدة الأمريكية 

جهـــة م�ســروع اال�ستغـــالل : الوليات املتحدة الأمريكية

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2004/3/16م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/7/13م
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�إعـــــــــالن

تعلــن دائــرة امللكيــة الفكريــة وفقــا لأحكام املــادة )41( من قانــون حقــوق امللكيــة ال�صناعيــة 

ال�صادر باملر�صــوم ال�صلطانــي رقــم 2008/67 ، اأنـه تـم جتديـد مـدة حماية العالمات امل�صجلة 

الآتية :

م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

1996/3/20التجارة وال�صناعةهنكل كوربوري�صن113179

1996/7/6التجارة وال�صناعةاوتوموبيلز �صيرتوين213981

1996/7/6التجارة وال�صناعةاوتوموبيلز �صيرتوين313982

1996/8/5التجارة وال�صناعةنوو فري انرتنا�صيونال ليمتد414076

514492
بنالبينا ويلرتان�صبورت 

) هولدينغ ( اية جي
1996/10/27التجارة وال�صناعة

1996/11/20التجارة وال�صناعةغوت�صيو غوت�صي اإ�س.بي.ايه614737

1996/12/22التجارة وال�صناعة�صريز براندز اإل اإل �صي714933

1996/12/22التجارة وال�صناعة�صريز براندز اإل اإل �صي814934

1997/1/13التجارة وال�صناعةهينديو�صتان ليفر ليمتد915052

1997/1/13التجارة وال�صناعةهينديو�صتان ليفر ليمتد1015053

1997/2/1التجارة وال�صناعةغال�صكو غروب ليمتد1115119

1997/2/1التجارة وال�صناعةتاكيدا جي ام بي ات�س1215127

1997/3/2التجارة وال�صناعةميدا اأ بي1315252

1997/3/17التجارة وال�صناعةبري�صتون برودكت�س كوربوري�صن1415405

1997/3/17التجارة وال�صناعةبري�صتون برودكت�س كوربوري�صن1515406

1997/3/17التجارة وال�صناعةوايث هولدينغز ال ال �صي 1615410
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

1997/3/17التجارة وال�صناعةبري�صتون برودكت�س كوربوري�صن1715417

1815432
اآ�صالند لي�صن�صنغ اآند 

انتيليكت�صوال بروبريتي ال ال �صي
1997/3/23التجارة وال�صناعة

1997/3/23التجارة وال�صناعةتاكيدا جي ام بي ات�س1915438

2015450
هي�صاميت�صو فارما�صوتيكال 

كو ، انك
1997/3/26التجارة وال�صناعة

1997/3/30التجارة وال�صناعةت�صيكيتا براند�س ، ال ال �صي2115461

1997/3/30التجارة وال�صناعةت�صيكيتا براند�س ، ال ال �صي2215462

1997/3/30التجارة وال�صناعةيونيلفر بي ال �صي2315466

1997/3/30التجارة وال�صناعةتاكيدا او�صرتيا جي ام بي ات�س2415470

1997/4/12التجارة وال�صناعةلوريال2515507

2615569
�صرياتون انرتنا�صيونال اي بي ، 

ال ال �صي
1997/4/27التجارة وال�صناعة

2715570
�صرياتون انرتنا�صيونال اي بي ، 

ال ال �صي
1997/4/27التجارة وال�صناعة

1997/4/27التجارة وال�صناعةذا بولو / لورين كومباين ال . بي2815609

1997/5/18التجارة وال�صناعةمريك �صارب & دوهم كورب2915735

3015802
هاليبورتون انرجي �صريفي�صز ، 

انك
1997/5/20التجارة وال�صناعة

3115803
هاليبورتون انرجي �صريفي�صز ، 

انك
1997/5/20التجارة وال�صناعة

3215804
هاليبورتون انرجي �صريفي�صز ، 

انك
1997/5/20التجارة وال�صناعة

3315806
هاليبورتون انرجي �صريفي�صز ، 

انك
1997/5/20التجارة وال�صناعة

1997/5/25التجارة وال�صناعةبرييللي تاير ا�س بي ايه3415828
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م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

1997/5/26التجارة وال�صناعةتي بي اإل لي�صين�صينج اإل اإل �صي3515837

1997/5/26التجارة وال�صناعةتي بي اإل لي�صين�صينج اإل اإل �صي3615838

1997/6/10التجارة وال�صناعةهينديو�صتان ليفر ليمتد3715975

1997/6/15التجارة وال�صناعةمريك كي جي اإيه اإيه3816031

1997/6/17التجارة وال�صناعةيونيلفر بى ال �صي3916044

4016205
غالك�صو �صميث كالين 

بيولوجيكالز ا�س . اأ
1997/7/26التجارة وال�صناعة

1997/7/29التجارة وال�صناعةغال�صكو غروب ليمتد4116218

1997/9/7التجارة وال�صناعة�صارايل كوربوري�صن4216442

1997/11/12التجارة وال�صناعةاأ�س . جي جي لي�صكو األ األ �صي4316830

4416932

جال�صكو �صميثكالين 

كون�صيومر هيلثكري ) يو اإ�س(

 اآي بي اإل اإل �صي

1997/12/3التجارة وال�صناعة

4516952
�صميثكالين بيت�صام )كورك(

ليمتد
1997/12/3التجارة وال�صناعة

1997/12/3التجارة وال�صناعة�صميثكالين بي�صام ليميتد4616957

4717002
انرتنا�صيونال ديرمال 

ان�صتيتيوت ، انك
1997/12/9التجارة وال�صناعة

1997/12/24التجارة وال�صناعةريفلون ) �صوي�س ( ا�س . ايه4817082

2005/11/12التجارة وال�صناعةكون�صيتك�س ا�س . ا4938080

2006/7/12التجارة وال�صناعة�صركة �صيتادين5040799

2006/7/12التجارة وال�صناعة�صركة �صيتادين5140800

2006/7/12التجارة وال�صناعة�صركة �صيتادين5240801

2006/7/12التجارة وال�صناعة�صركة �صيتادين5340802

2006/7/12التجارة وال�صناعة�صركة �صيتادين5440803

-137-



اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

م
رقــم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شـــم �ل�شركــــة

2006/7/12التجارة وال�صناعة�صركة �صيتادين5540804

2006/7/12التجارة وال�صناعة�صركة �صيتادين5640805

2006/7/12التجارة وال�صناعة�صركة �صيتادين5740806

5841032
نو اورديناري ديزنري ليبل ليمتد 

تي / ايه تيد بيكر
2006/8/2التجارة وال�صناعة

2006/10/7التجارة وال�صناعةدايت�صي �صانكيو كومباين ، ليمتد5941825

2006/10/10التجارة وال�صناعةاوتو موبيل �صيرتوين6041843

2006/10/10التجارة وال�صناعةاوتو موبيل �صيرتوين6141844

2006/11/27التجارة وال�صناعةيامنار كو . ليمتد6242583

2006/11/27التجارة وال�صناعةيامنار كو . ليمتد6342584

2006/12/13التجارة وال�صناعة�صركة �صيتادين6442791

2006/12/13التجارة وال�صناعة�صركة �صيتادين6542794

2006/12/13التجارة وال�صناعة�صركة �صيتادين6642795

2006/12/13التجارة وال�صناعة�صركة �صيتادين6742796

2006/12/13التجارة وال�صناعةلكتالي�س مكليالند ليمتد6842805

2006/12/23التجارة وال�صناعةدبليو جي اكوي�صي�صن ليمتد6942895

2006/12/23التجارة وال�صناعةدبليو جي اكوي�صي�صن ليمتد7042896

2006/12/23التجارة وال�صناعةدبليو جي اكوي�صي�صن ليمتد7142897

2006/12/25التجارة وال�صناعةلنكوم بارفان ايه بوتيه اند �صي7242957

7343104
هي�صاميت�صو فارما�صوتيكال كو ، 

انك
2007/1/9التجارة وال�صناعة

7443141
اآي دي بيومديكال كوربوري�صن 

اوف كيوبك
2007/1/13التجارة وال�صناعة

7543214
�صينالكو انرتنا�صيونال جي ام بي 

ات�س اند كو كيه جي
2007/1/16التجارة وال�صناعة
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البنـك املركـزي العمانـي

�إعـــــــــالن

ا�ستنــادا اإلــــــى املــادة رقــــم ) 48 ( مــــــن القانـــــون امل�سرفـــي ال�ســـادر باملــر�ســـــوم ال�سلطانــــــي 

رقـــم 2000/114 ، يعلن البنـــك املركـــــزي العماين اأن القيمـــــة الإجماليــــة للنقــــد املتـــــداول 

فـي ال�سلطنـة حتـى نهايـــة �سهر يونيـــو 2017م قـد بلغـــت : 1٫894٫999٫222/945 ريال عمانـي

) مليــارا وثمامنائــة واأربعة وت�سعني مليونـــا وت�سعمائة وت�سعة وت�سعني األفا ومائتني واثنني 

وع�سرين ريال عمانيا وت�سعمائة وخم�سا واأربعني بي�سة فقط ( .

البنك املركزي العماين 
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مكتب الدكتور عمر البلو�شي للمحاماة واال�شت�شارات القانونية

اإعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة اأركـاز الوطنيـة �ش.م.م 

يعلن مكتـب �لدكتــور عمــر �لبلو�صــي للمحامــاة و�ال�صت�صــار�ت �لقانونية �أنــه يقــوم بت�صفيــة 

�صركة �أركاز �لوطنية �ش.م.م , و�مل�صجلــة لدى �أمانة �ل�صجل �لتجاري بالرقم 1075572 ، وفقا 

التفاق �ل�صركاء �ملـــوؤرخ 2017/4/9م , وللم�صفي وحده حق متثيل �ل�صركة فـي �لت�صفية �أمام 

�لغري , وعلى �جلميع مر�جعـة �مل�صفــي فــي كافــة �الأمــــور �لتــي تتعلــــق باأعمـــال �ل�صركــــة 

على �لعنو�ن �الآتي :

حمافظة الربميي - �شعراء - مقابل جامع ال�شلطان قابو�ش

بناية بنك م�شقط )�شابقا( - الدور االأول

هاتف رقم : 25655577 

كمــا يدعــو �مل�صفــي مبوجب هذ� �الإعالن د�ئنــي �ل�صركــة للتقدم بادعاء�تهـم �صد �ل�صركــة 

مدعمة بامل�صتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر مــن تاريــخ 

ن�صــر هــذ� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفي على �لعنو�ن 

�مل�صار �إليه .
امل�شفــــي

مكتب املرهوبي لتدقيـق احل�شابـات واال�شت�شـارات االقت�شاديـة

اإعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة م�شاريع البحر االأحمر احلديثة �ش.م.م

يعلـــن مكتـــب �ملرهوبــــي لتدقيــــق �حل�صابــات و�ال�صت�صــار�ت �القت�صاديـــة �أنــه يقــوم بت�صفيــة 

�صركــة م�صاريـع �لبحـر �الأحمــر �حلديثـة �ش.م.م , و�مل�صجلــة لــدى �أمانـــة �ل�صجـــل �لتجـــاري 

بالرقم 1020513 , وفقا لقر�ر �ملحكمة �البتد�ئية مب�صقط �ملـــوؤرخ 2017/5/29م , وللم�صفــي 

وحـــده حــق متثيـــل �ل�صركـــة فــي �لت�صفيــة �أمــام �لغيـر , وعلى �جلميـع مر�جعة �مل�صفـــــي 

فـــي كافـــــة �الأمور �لتــــي تتعلـق باأعمــال �ل�صركـة على �لعنو�ن �الآتي :

بو�شـر - الغبـرة اجلنوبيـة - مقابـل جممـع ال�شلطـان قابـو�ش الريا�شـي 

جممع رقم : 237 - �شكة رقم : 3745 - مبنى رقم : 3791 - الطابق الثاين - �شقة رقم : 22

�ش.ب : 1546 ر.ب : 121

هاتف رقم : 24595913 / 93513109- فاك�ش رقم : 24595912  

كمــا يدعــو �مل�صفــي مبوجب هذ� �الإعالن د�ئنــي �ل�صركــة للتقدم بادعاء�تهـم �صد �ل�صركــة 

مدعمة بامل�صتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر مــن تاريــخ 

ن�صــر هــذ� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفي على �لعنو�ن 

امل�شفــــي�مل�صار �إليه .
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عـو�ش بن حممـد بن حبيـب البلو�شـي 

اإعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة يا�شـه لل�شيافـة والتمويـن �ش.م.م 

يعلـــن عــو�ش بــن حممــد بــن حبيــب �لبلو�صــي �أنــه يقـــوم بت�صفيــة �صركــة يا�صــه لل�صيافــة 

1059788 , وللم�صفي  �أمانة �ل�صجل �لتجـاري بالرقم  , و�مل�صجلــة لدى  و�لتموين �ش.م.م 

وحــده حــق متثيــل �ل�صركــة فـــي �لت�صفيـــة �أمـــام �لغيــر , وعلــى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفــي 

فــي كافــة �الأمــــور �لتــي تتعلــــق باأعمـــال �ل�صركــــة على �لعنو�ن �الآتي :

حمافظة الربميي

�ش.ب : 67 ر.ب : 512

 تلفاكــ�ش رقــم : 25652256 

كمــا يدعــو �مل�صفــي مبوجب هذ� �الإعالن د�ئنــي �ل�صركــة للتقدم بادعاء�تهـم �صد �ل�صركــة 

مدعمة بامل�صتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر مــن تاريــخ 

ن�صــر هــذ� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفي على �لعنو�ن 

�مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

عبداللـه بن �شالـم بن نا�شـر ال�شعيـدي

اإعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة اأنــوار الريــم �ش.م.م 

يعلن عبد�للـه بن �صالـم بن نا�صـر �ل�صعيـدي �أنــه يقـــوم بت�صفيــة �صركــة �أنو�ر �لرمي �ش.م.م , 

و�مل�صجلــة لــدى �أمانــة �ل�صجـــل �لتجـــاري بالرقــم 1108047 , وللم�صفي وحــــده حــق متثيــل 

�ل�صركـــة فـــي �لت�صفيـــة �أمـــام �لغيــر , وعلــى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفــي فــي كافــة �الأمــــور 

�لتــي تتعلــــق باأعمـــال �ل�صركــــة على �لعنو�ن �الآتي :

واليـة لــوى - مركـز الواليـة 

 �ش.ب : 299 ر.ب : 319

هاتـف رقـم : 99554545 

كمــا يدعــو �مل�صفــي مبوجب هذ� �الإعالن د�ئنــي �ل�صركــة للتقدم بادعاء�تهـم �صد �ل�صركــة 

مدعمة بامل�صتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر مــن تاريــخ 

ن�صــر هــذ� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفي على �لعنو�ن 

�مل�صار �إليه .
امل�شفــــي
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حم�سـن بن حممـد بن علـي العجمـي 

اإعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة ل�سركـة اإعمـار ال�سرقيـة املميـزة للتجـارة - تو�سية 

يعلن حم�شن بن حممد بن علي العجمي اأنــه يقـــوم بت�شفيــة �شركــة اإعمار ال�شرقية املميزة 

للتجارة - تو�شية ، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجـــل التجـــاري بالرقــم 1270751 ، وللم�شفي 

وحــــده حــق متثيــل ال�شركـــة فـــي الت�شفيـــة اأمـــام الغيــر ، وعلــى اجلميــع مراجعـــة امل�شفــي 

فــي كافــة الأمــــور التــي تتعلــــق باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان الآتي :

واليـة �سحـم - مركـز الواليـة 

 �ص.ب : 623 ر.ب : 319

هاتف رقم : 99778889

كمــا يدعــو امل�شفــي مبوجب هذا الإعالن دائنــي ال�شركــة للتقدم بادعاءاتهـم �شد ال�شركــة 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفي على العنوان 

امل�سار اإليه .
امل�سفــــي

اإعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�سفيـة 

ل�سركـة م�ساريـع �سمـ�ص املحيطـات املتحـدة للتجـارة واملقـاوالت - تو�سية 

يعلـن حم�شــن بن حممـــد بن علــي العجمـــي اأنــه يقـــوم بت�شفيـــــة �شركـــة م�شاريــــع �شمــــ�س 

املحيطات املتحـدة للتجـارة واملقاولت - تو�شية ، وامل�شجلــة لــدى اأمانــة ال�شجـــل التجـــاري 

بالرقــــم 1077510 ، وللم�شفي وحــــده حــــق متثيــل ال�شركـــة فـــي الت�شفيـــــة اأمـــام الغيــر ، 

وعلى اجلميع مراجعة امل�شفي فــي كافــة الأمور التي تتعلــق باأعمـــال ال�شركــــة على العنوان 

الآتــي :

واليـة �سحم - مركـز الواليـة 

 �ص.ب : 623 ر.ب : 319

هاتف رقم : 99778889

كمــا يدعــو امل�شفــي مبوجب هذا الإعالن دائنــي ال�شركــة للتقدم بادعاءاتهـم �شد ال�شركــة 

مدعمة بامل�شتندات الثبوتية علـى العنـــوان املذكــور اأعــاله ، خــالل �شتــة اأ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذا الإعــالن ، وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة اأن يوؤديها للم�شفي على العنوان 

امل�شار اإليه .
امل�سفــــي

-142-



اجلريدة الر�سمية العدد )1203(

�شبحــي ح�شــن عبـدالعلي 

اإعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة رمــال م�شقــط احلديثـة �ش.م.م 

يعلن �صبحــي ح�صــن عبـد�لعلي �أنه يقوم بت�صفيــة �صركة رمال م�صقط �حلديثة �ش.م.م , 

�ل�صركــاء  الجتمــاع  وفقــــــا   ,  1089689 بالرقـــم  �لتجــــاري  �ل�صجـــل  �أمانـــــة  لــدى  و�مل�صجلـــة 

�ملـــوؤرخ 2015/12/16م , وللم�صفــي وحده حــق متثيل �ل�صركـة فـــي �لت�صفية �أمــام �لغري , 

وعلــى �جلميــع مر�جعـــة �مل�صفــي فــي كافــة �الأمــــور �لتــي تتعلــــق باأعمــــال �ل�صركــــة علــى 

�لعنو�ن �الآتي :

 �ش.ب : 793 ر.ب : 112 روي

هاتـف رقـم : 22004100 - فاك�ش رقم : 22004101 

كمــا يدعــو �مل�صفــي مبوجب هذ� �الإعالن د�ئنــي �ل�صركــة للتقدم بادعاء�تهـم �صد �ل�صركــة 

مدعمة بامل�صتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر مــن تاريــخ 

ن�صــر هــذ� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفي على �لعنو�ن 

�مل�صار �إليه .
امل�شفــــي

اإعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة املنتـدى �ش.م.م 

يعلن �صبحــي ح�صــن عبـد�لعلي �أنـه يقــوم بت�صفيـة �صركـة �ملنتدى �ش.م.م ، و�مل�صجلــــة لــدى 

 , 2016/6/25م  �ملــوؤرخ  �ل�صركاء  لقـــر�ر  , وفقـــا   1163582 بالرقــم  �لتجـاري  �ل�صجـــل  �أمانـــة 

وللم�صفي وحــــده حــق متثيــل �ل�صركـــة فـــي �لت�صفيـــة �أمـــام �لغيــر , وعلــى �جلميع مر�جعة 

�مل�صفي فــي كافة �الأمور �لتي تتعلق باأعمال �ل�صركـة على �لعنو�ن �الآتي :

 �ش.ب : 793 ر.ب : 112 روي

هاتـف رقـم : 22004100 - فاك�ش رقم : 22004101 

كمــا يدعــو �مل�صفــي مبوجب هذ� �الإعالن د�ئنــي �ل�صركــة للتقدم بادعاء�تهـم �صد �ل�صركــة 

مدعمة بامل�صتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر مــن تاريــخ 

ن�صــر هــذ� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفي على �لعنو�ن 

�مل�صار �إليه .

امل�شفــــي
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اإعـــــــــالن

عـن بـدء اأعمـال الت�شفيـة ل�شركـة كـراج الرجـاء �ش.م.م 

يعلن �صبحــي ح�صــن عبـد�لعلي �أنـه يقــوم بت�صفيـة �صركـة كر�ج �لرجاء �ش.م.م , و�مل�صجلــة 

لدى �أمانــة �ل�صجـــل �لتجـــاري بالرقــم 1241583 , وفقـــا لقر�ر �ل�صركاء �ملـــوؤرخ 2016/6/25م , 

وللم�صفي وحـده حــق متثيــل �ل�صركـــة فـــي �لت�صفيـــة �أمـــام �لغيــر , وعلــى �جلميــع مر�جعـــة 

�مل�صفــي فــي كافــة �الأمــــور �لتــي تتعلــــق باأعمـــال �ل�صركــــة على �لعنو�ن �الآتي :

 �ش.ب : 793 ر.ب : 112 روي

هاتـف رقـم : 22004100 - فاك�ش رقم : 22004101 

كمــا يدعــو �مل�صفــي مبوجب هذ� �الإعالن د�ئنــي �ل�صركــة للتقدم بادعاء�تهـم �صد �ل�صركــة 

مدعمة بامل�صتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله , خــالل �صتــة �أ�صهـــر مــن تاريــخ 

ن�صــر هــذ� �الإعــالن , وعلـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�صركـة �أن يوؤديها للم�صفي على �لعنو�ن 

�مل�صار �إليه .

امل�شفــــي

�شالـم بـن مرهـون بـن �شيـف الفار�شـي

 اإعـــــــــالن

عـن انتهـاء اأعمـال الت�شفـيـة ل�شركـة اأ�شطورة عربي للتجارة - تو�شية 

يعلن �صالـم بـن مرهـون بـن �صيـف �لفار�صـي ب�صفتـه �مل�صفي ل�صركة �أ�صطورة عربي للتجارة - 

تو�صية , و�مل�صجلة لدى �أمانــة �ل�صجــل �لتجاري بالرقــــــــم 7070144 , عــــن �نتهــــاء �أعمـــال 

قانـــــون  مــــن  �ملــــادة )27(  لل�صركـــــــة وفقــــــا الأحكـــام  �لقانونـــــــي  �لكيـــــــان  �لت�صفـيــــة وزو�ل 

�ل�صركــــــات �لتجاريـــة رقم 74/4 .

امل�شفــــي
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