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اجلريدة الر�سمية العدد )1212(

وزارة الرتبيــة والتعليـــم

قــرار وزاري

رقــم 2017/287

باإ�صـدار الالئحـة التنظيميـة للمـدار�س اخلا�صـة 

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 77/68 باإن�ساء املدار�س اخلا�سة ، 

واإىل القرار الوزاري رقم 2006/26 باإ�سدار الالئحة التنظيمية للمدار�س اخلا�سة ، 

وبناء على ما تـقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى 

يعمـل باأحكــام الالئحـــة التنظيميــة للمـــدار�س اخلا�ســـة ، املرفقـــة . 

املــادة الثانيــــة

يجــب علــى املخاطبــني باأحكــام هذه الالئحة توفـيق اأو�ساعهم طبقا لأحكامها خــالل مــدة 

ل تزيد على �سنة من تاريخ العمل بها .

املــادة الثالثــــة

ي�ستمر العمل بالرتاخي�س ال�سادرة قبل العمل بالالئحة املرفقة اإىل حني انتهاء مدتها ، 

ويتم جتديدها وفقا لأحكام هذه الالئحة .

املــادة الرابعــــة

يلغـى القرار الوزاري رقم 2006/26 امل�سار اإليه ، كما يلغى كـل ما يخـالف الالئحــة املرفقة ، 

اأو يتعـار�س مـع اأحكامها .

املــادة الخام�صـــة

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

�صدر فـي : 27/ 12 /1438هـ

املوافــــق : 18 /  9  /2017م
د . مديحة بنت اأحمد ال�صيبانية

وزيــــــــــــرة الرتبيـــــــــــــة والتعلــيـــــــــــــم
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اجلريدة الر�سمية العدد )1212(

الالئحــة التنظيميــة للمــدار�س اخلا�صــة

الف�صــــل الأول

تعـــاريف واأحكــــام عامـــة

املــادة ) 1 (

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

ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

الــــوزارة : 

وزارة الرتبية والتعليم .

الوزيـــر : 

وزير الرتبية والتعليم .

املديريــة :

 املديرية العامة للمدار�س اخلا�سة بالوزارة .

املحافظــة التعليميــة : 

املديريـــة العامـــة للرتبيـــة والتعليـــم باملحافظـــة عـــدا م�سقـــط ، واإدارة الرتبيـــة والتعليــم 

مبحافظة الو�سطى .

املدر�صــة اخلا�صـــة : 

، وتقدم من خاللها  اأكرث  اأو  التي ميتلكها ويديرها �سخ�س  التعليمية اخلا�سة  املوؤ�س�سة 

اخلدمــة التعليميـــة للعمانيـــني وغريهــم مــن مرحلــة التعليــم قبل املدر�سي وحتى ال�سف 

الثاين ع�سر .

الربنامــج التعليمــي : 

جمموعة مناهج ومقررات درا�سية ت�ستهدف فئة اأو فئات عمرية حمددة ، تقوم على اأ�س�س 

فل�سفـية واأهداف تعليمية خا�سة بها ، وت�ستمل على اآليات تقومي واأن�سطة حتقق فل�سفتها 

واأهدافها ، ويح�سل الطالب فـي نهايتها على موؤهل درا�سي معتمد .
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اجلريدة الر�سمية العدد )1212(

التعليـم قبـل املدر�صـي : 

مرحلـــة تعليمـــية تعنـــى بتهيئـــة الطفـــل واإعــداده للتعليم املدر�سي ، وفق الأعمار املعتمدة 

من قبل الوزارة .

اخلطــة الدرا�صيــة : 

خمطط يت�سمن توزيع املحتوى التعليمي لكل مادة درا�سية وفق فرتة زمنية حمددة �سمن 

اجلدول الزمني اليومي للمدر�سة اخلا�سة .

م�صــادر التعلــم : 

 ، املتعلم  معها  يتعامل  املعلومات  م�سادر  من  متعددة  اأنواع  على  حتتوي  تعليمية  م�سادر 

وتتيح له الفر�سة لكت�ساب املهارات واخلربات واإثراء معارفه عن طريق التعلم الذاتي .

الرتبيــة اخلا�صــة : 

خدمة تربوية تقدم ملجموعة من الطالب الذين ل ي�ستطيعون م�سايرة متطلبات برامج 

الرتبية العادية ، وت�ستمل على طرق تدري�س واأدوات وجتهيزات ومعدات خا�سة ، بالإ�سافة 

اإىل خدمات م�ساندة . 

نظـام تقويـم الطلبـة : 

اآليـة توزيـع الدرجـات  التقومي الدرا�سي للمدر�سة اخلا�سة املعتـمد مـن الـوزارة ، وي�سمـل 

والأوزان الن�سبية جلميع املــواد الدرا�سية ، وكذلك اآلية النقل والإعادة للطالب .

التقويـم ال�صنـوي : 

عـدد الأيـام الدرا�سيـة للعـام الدرا�سـي التـي يجـب األ تقل عن )180( مائة وثمانني يوما ، 

ويتخللها الإجازات املدر�سية املعتمدة من املديرية .

الرتخيـــ�س : 

املوافقة ال�سادرة من الوزارة على مزاولة ن�ساط اخلدمة التعليمية للمدر�سة اخلا�سة .

املرخــ�س لــه : 

ال�سخ�س الطبيعي اأو العتباري ال�سادر له الرتخي�س طبقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ) 2 (

يجوز للمدر�سة اخلا�سة اأن ت�ستمل على مرحلة تعليمية واحدة اأو اأكرث ، كمــا يجــوز لهـــا 

اأن تطبق اأكرث من برنامج تعليمي ، وذلك بعد احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة .

املــادة ) 3 (

تزاول املدر�سة اخلا�سة ن�ساطها املرخ�س به وفق القيم واملبادئ والعادات والتقاليد ال�سائدة 

فـي ال�سلطنة ، وتلتزم بعدم القيام باأي اأعمال من �ساأنها حتقري اأو ازدراء الأديان وال�سرائع 

ال�سماوية .

املــادة ) 4 (

تكفـــل املدر�ســــة اخلا�ســـة حمايـــة الطالـــب مــن جميـــع اأ�سكـــال العنـــف اأو الإيــذاء اجل�ســدي 

اأو النف�سي اأو العتداء اجلن�سي اأو اإ�ساءة املعاملة اأو ال�ستغالل .

املــادة ) 5 (

يجب اأن يكون لكل مدر�سة خا�سة ا�سم خا�س بها ، مييزها عن غريها ، توافق عليه الوزارة .

املــادة ) 6 (

اأن تكتب عبارة  ، ويجب عليها  اإداريــا وفنيا  الـــوزارة  املدر�ســـة اخلا�ســة لإ�ســـراف  تخ�ســـع 

"حتت اإ�سراف وزارة الرتبية والتعليم" ب�سكل ظاهر على اللوحة اخلارجية للمدر�سة اخلا�سة .
املــادة ) 7 (

يجب على املرخ�س له وكافة العاملني لديه تقدمي كافة الت�سهيالت ملوظفـي الوزارة اأثناء 

قيامهــم باأعمــال املتابعــة والإ�ســـراف الفنــــي والإداري علـــى املـــدار�س اخلا�ســـة ومتكينهـــم 

من الطالع على ال�سجالت والبيانات والإح�ساءات التي يطلبونها وغريها .

املــادة ) 8 (

ل يجوز للمرخ�س له اأو رئي�س جمل�س الأمناء باملدر�سة اخلا�سة اأن يوكل غريه فـي الإ�سراف 

على املدر�سة اخلا�سة .
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املــادة ) 9 (

تن�ســاأ بالـــوزارة جلنـــة ت�سمــى "جلنــة املـــدار�س اخلا�ســة" ت�سكــــل بقـــرار من الوزيـــر برئا�ســة 

وكيل الوزارة للتعليم واملناهج ، وع�سوية كل من :

1 - مدير عام املديرية .

2 - مدير عام املديرية العامة للتخطيط و�سبط اجلودة بالوزارة . 

3 - ممثل ل تقل وظيفته عن مدير عام اأو ما يعادلها لكل من وزارة التجارة وال�سناعة ، 

ووزارة القــوى العاملـــة ، ووزارة البلديـــات الإقليميــة وموارد املياه ، وبلدية م�سقط ، 

و�سرطة عمان ال�سلطانية ، والهيئة العامة للدفاع املدين والإ�سعاف .

4 - ممثل عن غرفة جتارة و�سناعة عمان .

5 - مدير دائرة طلبات الرتخي�س باملديرية ) مقررا ( .

املــادة ) 10 (

تخت�س جلنة املدار�س اخلا�سة بالآتي :

1 - متابعة تنفـيذ ال�سيا�سة العامة التي ت�سعها الوزارة للمدار�س اخلا�سة .

2 - اقرتاح الآليات املنا�سبة لت�سجيع القطاع اخلا�س لال�ستثمار فـي جمال التعليم 

املدر�سي اخلا�س .

3 - العمل على توفـري الدعم احلكومي واخلا�س للمدار�س اخلا�سة .

4 - ما يرى رئي�س اللجنة عر�سه عليها من موا�سيع تتعلق باخت�سا�سها .

املــادة ) 11 (

يجوز للوزارة ت�سنيف املدر�سة اخلا�سة وفق نظام الت�سنيف املعتمد لديها ، ويجوز للوزارة 

ن�سر النتائج على موقعها الإلكرتوين ، وفـي و�سائل الإعالم املختلفة .

املــادة ) 12 (

تعد الوزارة قبل بداية كل عام درا�سي مبــدة كافـيــة خطــة �سنويــة ت�ستمــل عــلى اإجــراءات 

ومواعيد تقدمي طلبات الرتخيـ�س وغريهــا مـن الطلبـات التـي تقـدم وفقـا لأحكــام هــذه 

الالئحة ، على اأن تعلن عنها باأي و�سيلة تراها منا�سبة فـي ميعاد اأق�ساه )30( ثالثون يوما 

من تاريخ اعتمادها .
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املــادة ) 13 (

ال يجوز النظر فـي اأي طلب يقدم وفق اأحكام هذه الالئحة والبت فـيه اإال اإذا كان م�ستوفـيا 

جميع ال�سروط واملتطلبات املن�سو�ص عليها فـيها ، وم�سحوبا باالإي�سال الدال على �سداد 

الر�سم املقرر .

اإذا مت رف�ص  اأو امل�ستندات املقدمة منه  وال يجوز ملقدم الطلب ا�سرتداد الر�سوم املدفوعة 

الطلب .

املــادة ) 14 (

مع عــدم االإخـالل باأحكام قانـــون املطبوعــات والن�ســـر ، ال يجــــوز للمدر�ســـة اخلا�سـة اإ�ســدار 

اأي اإعالنـــات �سـواء م�سموعــــة اأو مرئيــــة اأو مقروءة اأو مطويـــات اأو كتيبـــات اأو اأي من�ســـورات 

اإال بعد موافقة املديريــة / املحافظــة التعليمية وموافقة وزارة االإعالم عند اإ�سدار املطبوعات .

املــادة ) 15 (

يحـــق لولـــــي االأمـــــر مقابلـــــة املعنـيــــني باملدر�ســــة اخلا�ســـــة وذوي العالقـــــة بتعليــــم ابنــــه ، 

وفق ما تن�ص عليه الالئحة الداخلية للمدر�سة .

الف�صـــل الثانــي

اإجـراءات و�صـروط الرتخيـ�ص

املــادة ) 16 (

الــوزارة وجملــ�ص  كــل مــن  اإال بعد احل�سول على موافقــة  اإن�ساء مدر�سة خا�سة  ال يجوز 

التعليم ، كما ال يجوز للمدر�سة اخلا�سة مزاولة ن�ساطها اإال بعد احل�سول على الرتخي�ص 

ال�سادر من املديرية .

املــادة ) 17 (

ي�سرتط فـيمن يتقدم بطلب الإن�ساء مدر�سة خا�سة اإذا كان �سخ�سا طبيعيا ما ياأتي :

1 - اأن يكون عمانيا ، ويجوز لغيــر العمانيــني تقديـــم طلـــب اإن�ســـاء مدر�ســـة خا�ســة 

على اأن يكون معه �سريك عماين .

2 - اأن يكون كامل االأهلية ، واأال يقل عمره عن )25( خم�سة وع�سرين عاما .
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3 - اأن يكـــون ح�ســــــن ال�سيـــــرة وال�سلـــــوك ، ولـــــم ي�سبــــــق احلكـــــم عليـــــه فــــي جنايـــة ، 

اأو فـي جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

4 - األ يكون موظفا فـي الوزارة .

5 - األ يكون مالكا اأو م�ساركا اأو م�ساهما فـي مدر�سة خا�سة عليها خمالفات مل تتم 

اإزالة اأ�سبابها .

6 - اأن تكون لديه املالءة املالية الالزمة لإن�ساء وت�سغيل املدر�سة اخلا�سة .

واإذا كــان مقـــدم الطلـــب �سخــ�سا اعتباريـا ، فـيجب اأن يكون مقيدا فـي ال�سجل التجاري ، 

واأن تتوفر فـي املالك واملوؤ�س�سني وكل من ي�سارك اأو ي�ساهم فـيه ال�سروط املن�سو�س عليها 

فـي هذه املــادة ، وذلك دون الإخالل باأحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول بها .

املــادة ) 18 (

يجوز للم�ستثمر الأجنبي اإن�ساء مدر�سة خا�سة ، وفقا لل�سروط الآتية :

1 - اأن يكون لديه �سريك عماين وفقا لقانون ا�ستثمار راأ�س املــال الأجنبي .

2 - اأن يكون قادما لل�سلطنة بتاأ�سرية م�ستثمر .

3 - اأن يكون ح�سن ال�سمعة حممود ال�سرية ، متمتعا بحقوقه املدنية بـناء علـى �سهــادة 

�سادرة من بلده ، ومعتمدة من اجلهات املخت�سة بال�سلطنة .

4 - األ يكون قد �سدر �سده حكم نهائي بعقوبة جنايـة اأو بعقوبـة فــي جرميــة خملــة 

بال�سرف اأو الأمانة ، ما مل يرد اإليه اعتباره .

املــادة ) 19 (

يقدم طلب املوافقة املبدئية على اإن�ساء املدر�سة اخلا�سة اإىل املديرية / املحافظة التعليمية 

بح�ســب الأحــوال علـى النمــوذج املعــد لهــذا الـغر�س ، م�سحوبا بالإي�سال الدال على �سداد 

الر�ســم املقــرر ، ول يرتتب على تقدميه اأي التزام على الوزارة ، على اأن يرفق به امل�ستندات 

الآتية :

1 - ال�سرية الذاتية لطالب املوافقة ، على اأن يرفق بها امل�ستندات الدالة على �سحة 

البيانات الواردة فـيها .

2 - اأ�سل �سهادة عدم حمكومية حديثة �سادرة من �سرطة عمان ال�سلطانية .

3 - �سورة من جواز ال�سفر اأو البطاقة ال�سخ�سية .
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4 - �سورة من املوؤهل الدرا�سي .

5 - �سورة �سخ�سية حديثة .

6 - �ســـورة مــــن عقـــد التاأ�ســـي�س اأو النظــام الأ�سا�ســي لل�سخــ�س العتــباري وال�سجــل 

التجــاري ، وفــق اآخـــر تعديــل . 

7 - ما يدل على املقدرة املالية لطالب املوافقة .

 ، 8 - تقرير �سامل ي�ستمل على الربنامج التعليمي املراد تطبيقه ، و�سيا�سة القبول 

ونظـــام تقويــــم الطلبـــة ، واخلدمـــات املقدمــــة ، والتقويـــم ال�سنــوي مو�سحــا فـيــه 

عــدد اأيــام الدرا�ســـة الفعليـــة .

9 - بيان بثالثة اأ�سماء مقرتحة للمدر�سة اخلا�سة .

10 - قيمة الر�سوم الدرا�سية املقرتحة .

ويجــب علـى الـوزارة قبـل اإ�سـدار موافقتهــا املبدئيـــة علــى طــلب اإن�ســاء املدر�ســــة اخلا�ســــة 

احل�سول على موافقة جمل�س التعليم على اإن�سائها .

املــادة ) 20 (

يجب على طالب الرتخي�س فـي حالة موافقة الوزارة مبدئيا على اإن�ساء املدر�سة اخلا�سة ، 

اأن يقــدم اإلــى املديريــة / املحافظــة التعليميـــة بح�ســب الأحـــوال خالل مـــــدة اأق�ساهـــا )6( 

�ستــة اأ�سهــر من تاريــخ احل�ســول على هذه املوافقة البيانــــات وامل�ستندات الآتيـــة ، بغـــر�س 

احل�سول على الرتخي�س ، واإل عدت املوافقة املبدئية على اإن�سـاء املدر�سـة اخلا�سـة ملغـــاة ، 

ول يرتتب على ذلك اأي اآثار فـي مواجهة الوزارة :

1 - ما يفـيد ت�سجيل املدر�سة اخلا�سة فـي ال�سجل التجاري .

2 - �سنـــد امللكيـــة لقطعـــة الأر�س املقــــام عليهــا اأو التــي �سيقــام عليهـا املبنــى املدر�ســي ، 

والر�سـم امل�ساحـي لهــا ، واملخطــط الهند�ســي للمدر�ســة اخلا�ســة م�ستمــال ب�سفــة 

خا�سـة على مبانيها ، ومرافقها ، واأفنيتها ، وم�ساحة القاعات الدرا�سية .

3 - رقم احل�ساب امل�سرفـي للمدر�سة اخلا�سة �سادرا عن اأحد امل�سارف املرخ�س لها 

بال�سلطنة .

4 - قيمة الر�سوم املقرتحة .

5 - الــزي املدر�ســي املقرتح .
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املــادة ) 21 (

تقــوم املديريـة اأو املحافظــة التعليميــة بح�ســب الأحــوال مبعاينــة املبنــى املقتـرح للمدر�ســة 

اخلا�ســة حمــل طلب الرتخي�س لبـيان مدى ا�ستيفائـه ال�سرتاطــات واملوا�سفــات الفنيــة 

املعتمدة من املديرية .

وفـي حالة عدم ا�ستيفاء املبنى ال�سرتاطات واملوا�سفات ، فاإنه يجوز للمديرية / املحافظة 

التعليمية بح�سـب الأحوال منح طالب الرتخي�س اأجــال ل يتجــاوز )12( اثنــي ع�ســر �سهرا 

ل�ستكمال اأوجه النق�س ، واإل عدت املوافقة املبدئية علــى اإن�ساء املدر�سة اخلا�ســة ملغاة ، 

ول يرتتب على ذلك اأي اآثار فـي مواجهة الوزارة .

املــادة ) 22 (

يجـــب علـــى طالـــب الرتخيـــ�س ، قبــل البـــت فـي طلـب الرتخيـ�س ، اأن يقـدم للمديريــة /

، كما يجب  املقرر  الر�سم  الدال على �سداد  التعليمية بح�سب الأحوال الإي�سال  املحافظة 

عليه اأن يقدم خطاب �سمان م�سرفـي غري م�سروط ل�سالح الوزارة و�ساري املفعول طوال 

املدة التي حتددها ، فـي ميعاد ل يتجاوز )15( خم�سة ع�سر يوما من تاريخ اإخطاره بذلك ، 

واإل عد طلب الرتخي�س ملغيا ، وذلك على النحو الآتي :

1 - خطاب �سمان م�سرفـي مقداره )5000( خم�سة اآلف ريال عماين ، ملدار�س التعليم 

قبل املدر�سي .

2 - خطاب �سمان م�سرفـي مقداره )15000( خم�سة ع�سر األف ريال عماين ، ملدار�س 

التعليم قبل املدر�سي حتى ال�سف الرابع .

3 - خطاب �سمان م�سرفـي مقداره )30000( ثالثون األف ريال عماين ، ملدار�س التعليم 

قبل املدر�سي حتى ال�سف الثاين ع�سر .

بــــاأي مــــن اللتزامــــات  ويجــــوز للـــوزارة اخل�ســـم مـــن قيمـــة ال�سمــــان امل�سرفــي للوفــــاء 

على املرخ�س لـه ، وفـــي حالــة اخلــ�سم يجــب علــى املرخــ�س لــه ا�ستكمــال قيمــة ال�سمــان 

اإخطاره بذلك كتابة ، كما يجوز للوزارة  امل�سرفــي خــالل )30( ثالثــني يومــا من تاريخ 

م�سادرته فـي حالة اإخالل املرخ�س له ب�سروط الرتخي�س اأو باأي من التزاماته .

وفـي جميع الأحـــوال ل يجــوز جتديد الرتخيــ�س اإل اإذا كــان ال�سمــان امل�سرفـــي م�ستوفـيــا 

ال�سروط وبالقيمة ذاتها املن�سو�س عليهما فـي هذه املــادة .
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املــادة ) 23 (

يعد طالب الرتخي�س لئحة داخلية لتنظيم عمل املدر�سة اخلا�سة تكون متفقة مع اأحكام 

هذه الالئحة والقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها ، على اأن ت�ستمـــل ب�سفـــة خا�ســـة 

على هيكلها التنظيمي ، وحقوق وواجبات الطلبة واأولياء الأمور ، والإجراءات املتعلقة بقبول 

الطلبة وقواعد ح�سورهم وغيابهم ، وال�سيا�سات املتعلقة ب�سوؤون التوظيف واإجراءات تعيني 

الهيئتني التدري�سية والإدارية وغريهم و�سروط التعاقد معهم ، وحقوقهم وواجباتهم ، 

و�سلم الرواتب واملكافاآت والبدلت واأي مزايا نقدية اأو عينية ، ومنوذج لعقد العمل الذي 

يربم معهم . 

وتتـــم مراجعـــة الالئحــة الداخليــة واعتمادهـــا مــن قبــل الـــوزارة بعــد اإ�ســدار الرتخيـ�س ، 

وتلتزم املدر�سة اخلا�سة بن�سرها على موقعها الإلكرتوين .

املــادة ) 24 (

يحظـــر الدعايـــة اأو الإعـــالن عــن افتتــاح املدر�ســة اخلا�ســة اأو قبــول الطلبــة للت�سجيــل بهــا 

اأو ممار�سة اأي اأن�سطة بها قبل �سدور الرتخي�س .

املــادة ) 25 (

اأو مدد  ، قابلة للتجديد ملدة  تكون مدة الرتخي�س للمدر�سة اخلا�سة )3( ثالث �سنوات 

اأخرى مماثلة ب�سرط وفاء املرخ�س له بجميع التزاماته . 

ويقدم طلب جتديــد الرتخي�س اإىل املديريـــة / املحافظــة التعليمية بح�ســب الأحـــوال قبل 

)4( اأربعة اأ�سهر على الأقل من التاريخ املحدد لنق�ساء مدة الرتخيــ�س على النموذج املعــد 

لهذا الغر�س ، م�سحوبا بالإي�سال الدال على �سداد الر�سم املقرر ، على اأن ي�ستوفـي الطلب 

جميع ال�سروط والأحكام املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة لإ�سدار الرتخي�س . 

ويجـــوز للـوزارة عـدم جتديــد الرتخي�س فـي حالة وجود اأي خمالفات على املرخ�س له ، 

كما يجوز لها منح املرخ�س له اأجال لت�سحيح املخالفات قبل البت فـي طلب التجديد .

املــادة ) 26 (

يحظر التنازل عن الرتخي�س ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ، اأو عن احلقوق واللتزامات 

النا�سئة عنه ، دون احل�سول على موافقة كتابية من الوزارة .

ويجوز للوزارة اقرتاح اإلغاء الرتخي�س فـي حالة خمالفة حكم هذه املــادة .
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املــادة ) 27 (

يجـــب علـــى املرخــ�س لــه احل�ســول على موافقة كتابية من الوزارة قبل اإجراء اأي تعديل 

على ال�سكل القانوين له اأو بيع الأ�سهم اأو تعديل ح�س�س ال�سركاء اأو الندماج اأو التق�سيم 

اأو ال�ستحواذ اأو دخول �سركاء جدد اأو نقل امللكية بالتنازل اأو البيع اأو الهبة .

ذلك  فـي  مبا   ، منا�سبا  تراه  ما  اتخاذ  املــادة  هذه  حكم  خمالفة  حالة  فـي  للوزارة  ويجوز 

اقرتاح اإلغاء الرتخي�س .

املــادة ) 28 (

املدر�سة اخلا�سة  اأ�سهم  اأو  اأو عن ن�سيبه فـي ح�سة  تنــازل عـــن الرتخيـ�س  ملـــن  ل يجـــوز 

اأن يتقدم بنف�سه اأو بوا�سطة �سخ�س اعتباري ميلكه اأو ي�ساهم اأو ي�سارك فـيه بطلب اإن�ساء 

مدر�سة خا�سة اأخرى اإل بعد انق�ساء )5( خم�س �سنوات من تاريخ املوافقة على التنازل .

املــادة ) 29 (

ل يجـــوز للمرخ�س له جتاوز حدود اأو نطاق الرتخي�س ، اأو مزاولة الن�ساط املرخ�س به 

فـي غري املقر املحدد له . 

املــادة ) 30 (

يجوز للمرخ�س له التقدم بطلب نقل املقر املحدد له اإىل مقر اآخر باتباع الإجراءات الآتية :

اأو املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال خالل  اإىل املديرية  1 - التقدم بطلب النقل 

الفرتة التي ت�سبق بداية العام الدرا�سي بـ )6( �ستة اأ�سهر على الأقل .

املحافظة من قبل  داخــل  فــي  املدر�ســة  نقــل مقــر  علــى  املبدئيـــة  املوافقـــة  تكــون   -  2

املديريــة / املحافظــة التعليميــة بح�ســب الأحــوال ، ب�ســرط اإخطــار الــوزارة باملوقــع 

اجلديد للمدر�سة فـي حال املوافقة .

3 - تكون املوافقة املبدئية على نقل مقر املدر�سة اإىل خارج املحافظة مــن قــبل وكــيل 

الوزارة للتعليم واملناهج .

4 - يتعني على مقدم الطلب - بعد احل�سول على املوافقة املبدئية - تقدمي امل�ستندات 

الآتية للمديرية / املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال خالل الفرتة التي ت�سبق 

بداية العام الدرا�سي بـ )4( اأربعة اأ�سهر على الأقل :
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 اأ - �سند امللكية لقطعة الأر�س املقام عليها املقر اجلديد ، والر�سم امل�ساحي لها .

ب - املخطـــط الهند�ســي للمقـــر اجلديــــد م�ستمـــال ب�سفــــة خا�ســـة علــــى مبانيها ، 

ومرافقها ، واأفنيتها ، وم�ساحة القاعات الدرا�سية .

وتقوم املديرية اأو املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال مبعاينة املقر اجلديد لبيان مدى 

عدم  ثبوت  حالة  وفـي   ، املديرية  من  املعتمدة  الفنية  واملوا�سفات  ال�سرتاطات  ا�ستيفائه 

ا�ستيفاء املقر اجلديد ال�سرتاطات واملوا�سفات ، اأو عدم اللتزام بالفرتة املحددة لتوفـري 

امل�ستندات ، يتم رف�س الطلب ، ول يرتتب على ذلك اأي اآثار فـي مواجهة الوزارة .

املــادة ) 31 (

يجوز للمرخ�س له اإن�ساء فرع اأو اأكرث له بذات ال�سم ، وذلك بعد احل�سول على موافقة 

كتابية من الوزارة ، ووفقا لل�سوابط الآتية :

1 - عدم ارتكابه اأي خمالفات خالل اآخر عامني درا�سيني �سابقني على التقدم بطلب 

املوافقة على اإن�ساء الفرع .

2 - اأن يكون لكل من املدر�سة اخلا�سة والفرع - حمل طلب املوافقة - مبنى مدر�سي 

م�سيد وفق ال�سرتاطات واملوا�سفات الفنية املعتمدة من املديرية .

3 - اأن يتبع فـي �ساأن اإ�سدار املوافقة على اإن�ساء الفرع الأحكام ذاتها املقررة فـي هذه 

الالئحة لإ�سدار الرتخي�س . 

املــادة ) 32 (

ينتهي الرتخي�س بحكم القانون فـي الأحوال الآتية :

1 - اإذا فـــقد املرخــ�س لــه اأحــد ال�ســروط الواجــب توفـرهـا فـيـه مبوجــب اأحكــام هــذه 

الالئحة .

2 - انق�ساء املــدة املحددة للرتخي�س دون جتديد .

3 - �ســدور حكــم نهائــي واجب النفاذ باإ�سهار اإفال�س املرخ�س له ، اأو ت�سفـيته اأو حله 

اأو انق�ساء مدته ، اأو زوال �سخ�سيته القانونية لأي �سبب من الأ�سباب .

4- اإذا ثبت ح�سول املرخ�س له على الرتخي�س عن طريق الغ�س اأو التزوير اأو التدلي�س 

اأو تقدمي بيانات اأو معلومات غري �سحيحة .

5 - اإذا مل يبا�سر املرخ�س له الن�ساط املرخ�س به خالل الفرتة التي حتددها الوزارة 

دون مربر اأو عذر تقبله الوزارة .
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6 - وفــاة املرخــ�س لــه ، وكان الرتخي�س �ساريا ، ومل يطلب ورثته اأو اأحدهم احللول 

حملــــه خـــالل مــدة ل جتــاوز )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ الوفاة ، اأو طلبوا احللول 

ومل تتوفر فـيهم ال�سروط املقررة مبوجب اأحكام هذه الالئحة .

املــادة ) 33 (

اإذا تقرر اإلغاء ترخي�س املدر�سة اخلا�سة لأي �سبب من الأ�سباب ، توؤول اإىل الوزارة جميع 

ملفات الطلبة والهيئتني التدري�سية والإدارية ، وتتوىل الوزارة توزيع الطلبة على املدار�س 

النظيـــرة واملجـــاورة مع تــرك حرية الختيار لولـي اأمــر الطالب ، دون اأن تتحمــل الـــوزارة 

اأي التزامات اأو تبعات مالية اأو اإدارية ، ويحتفظ بال�سجالت وباقي امللفات لدى املديرية . 

ويلتزم املرخ�س له برد الر�سوم الدرا�سية لويل اأمر الطالب عن الفرتة املتبقية من العام 

الدرا�سي .

الف�صـــل الثالـــث

التزامــات املرخــ�س لــه

املــادة ) 34 (

يجب على املرخ�س له حتقيق م�ستوى اجلودة املحددة من قبل الوزارة لل�سفوف املرخ�س 

التعليــم  عمليـــة  جتويـــد  اأجـــل  من  وتطبيقاتها  املعلومات  تكنولوجيا  ي�ستخدم  واأن   ، بها 

والأ�ساليب  الو�سائل  اأحدث  با�ستخدام  لديه  املعلمني  قيام  ب�سمان  يلتزم  كما   ، واإثرائها 

وال�سرتاتيجيات الرتبوية التي تلبي احتياجات الطلبة وجودة التعليم .

املــادة ) 35 (

يجـب اأن يبـرم املرخـ�س لـه عقـدا مع ويل اأمر الطالب يت�سمن حقوق والتزامات كل منهما 

وعلــى وجــه اخل�سو�س اخلدمـات التـي تقدمـها املدر�سـة اخلا�سـة واملبالـغ التـي تتقا�ساهــا 

نظري ذلك ، و�سيا�سات دفع الر�سوم وا�سرتدادها ، وت�سليم ن�سخة من هذا العقد لويل الأمر .

املــادة ) 36 (

كافة  يت�سمن   ، دائمة  ب�سفة  بتحديثه  يقوم  اإلكرتوين  موقع  باإن�ساء  له  املرخ�س  يلتزم 

البيانات واملعلومات املتعلقة باملدر�سة اخلا�سة ، وعلى الأخ�س بيان بال�سفوف املرخ�س بها ، 

والر�ســــوم الدرا�سيــــة ، ور�ســـوم نقل الطلبـــة ، ور�ســـوم اخلدمــات التــي تقدمهـــا ، و�سيا�ستهـــا 

ذات ال�سلــة بالطلبــة واأوليــاء الأمــور .
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املــادة ) 37 (

يجب على املرخ�س له ا�ستخدام نظام تقني موثوق به ي�سمن عدم ولوج الطلبة اإىل مواقع 

اإلكرتونية �سارة بهم اأخالقيا اأو اجتماعيا فـي اأثناء ا�ستخدامهم �سبكة املعلومات الدولية 

) الإنرتنت ( . 

املــادة ) 38 (

يلتزم املرخ�س له باملواعيد الدرا�سية ، والإجازات املدر�سية ، وفقا ملـا حتدده املديرية .

كما يلتزم بقيد كافة البيانات واملعلومات املتعلقة باملدر�سة اخلا�سة وكذلك بيانات الطلبة 

ونتائجهم فـي بوابة �سلطنة عمان التعليمية .

املــادة ) 39 (

يحظر على املرخ�س له قبول تربعات اأو اإعانات اأو هبــات اأو مزايــا خا�ســة مـن اأي �سخـــ�س 

اأو جهة داخل ال�سلطنة اأو خارجها بطريقـة مبا�ســرة اأو غيـــر مبا�سرة ، اإل بعــد احل�ســول 

على موافقة كتابية من املديرية . 

املــادة ) 40 (

ل يجـــوز للمرخ�س لــــه التعامـــل مـع اأفـــراد اأو موؤ�س�ســات اأو جهــات تقــدم خدمــات تعليميـة 

داخل ال�سلطنة اأو خارجها اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية من املديرية .

املــادة ) 41 (

على املرخ�س له فـي حال رغبته فـي اإ�سافة �سف درا�سي اأن يتقدم بطلب بذلك اإىل املديرية / 

املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال خالل الفرتة التي حتددها املديرية ، وتكون موافقة 

املديريــة / املحافظــة التعليمية للعام الدرا�سي الذي يليه . 

املــادة ) 42 (

 ل يجـوز للمرخـ�س لـه اإ�سافـة �سفـوف درا�سية غري التي متت املوافقة عليها من املديريــة / 

املحافظــة التعليميــة وفــــي حالـــة قيــام املرخ�س لـــه بـــفتح �سفــــوف لــــم ت�ســـدر لــــه املوافقـــة 

على فتحها اأو اأن ال�سف املوافق عليه مل ي�ستوف كل املتطلبات املعتمدة من املديرية ، يكون 

املرخ�س له م�سوؤول عن نقل الطلبة امل�سجلني فـيها اإىل مدر�سة خا�سة اأخرى ، مع �سداد 

كافة الر�سوم امل�ستحقة واإخطار ويل اأمر الطالب بذلك ، دون اأن تتحمل الوزارة اأو ويل اأمر 

الطالب اأي التزامات اأو اأعباء مالية .
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وفـي حالة اعرتا�س ويل اأمر الطالب على املدر�سة اخلا�سة املنقول اإليها ، يلتزم املرخ�س 

له برد كافة الر�سوم الدرا�سية واملبالغ الأخرى التي قام ويل اأمر الطالب ب�سدادها بغر�س 

الت�سجيل فـي ال�سف غري املرخ�س به .

املــادة ) 43 (

ل يجوز للمرخ�س له جتميد الن�ساط املرخ�س به فـي اأثناء العام الدرا�سي ، اإل بعد احل�سول 

على موافقة كتابية من املديرية ، وبعد التاأكد من الوفاء بجميع التزامات املرخ�س له .

وفـي جميع الأحوال ، ل يجوز اأن يكون جتميد الن�ساط ملدة تزيد على )3( ثـــالث �سنــوات 

اأو تتجاوز املدة املتبقية فـي الرتخي�س .

املــادة ) 44 (

ل يجوز للمرخ�س له اإغالق املدر�سة اخلا�سة نهائيا اإل بعد احل�سول على موافقة كتابية 

من الوزارة .

املــادة ) 45 (

وامل�سروفات  الإيرادات  دفاتر ح�سابية منتظمة جلميع  اأن مي�سك  له  املرخ�س  يجب على 

املتعلقة باملدر�سة اخلا�سة ، على اأن تعتمد مــن مراقـــب ح�سابـــات معتمـــد فــــي ال�سلطنـــة ، 

واأن يحتفظ ب�سجالت يدون فـيها جميع البيانات واملعلومات املتعلقة باأمورها و�سوؤونها ، 

وعلى الأخ�س ما يتعلق ب�سوؤون الطلبة والهيئتني التدري�سية والإدارية .

ويجب على املرخ�س له اأن يحتفظ بهذه الدفاتر وال�سجالت فـي مكان اآمن ومنا�سب مبقر 

املدر�ســـة اخلا�سة ، ومبا ي�سمن اإتاحتها الطالع عليها من قبل الوزارة متى طلبت ذلك ، 

مـــع مـــا يوؤيدهـــا مـــن م�ستنـــدات ، كمـــا يلتـــزم املرخـــ�س لـــه بتمكــــني الــوزارة مــن الطــالع 

على جميع الأوراق والبيانات الإدارية واملالية واملحا�سبية وغريها ، والتحقق من �سحتها 

ون�سخ �سور منها .

اإ�سنـــاد مراجعـــة ح�سابـــات املدر�ســة اخلا�سة اإىل مراقب ح�سابات معتمد  ويجـــوز للـــوزارة 

املدر�سة  تتحمل  اأن  على   ، ال�سمعة  وح�سن  واخلربة  بالكفاءة  له  وم�سهود   ، ال�سلطنة  فـي 

اخلا�سة كافة م�ساريف واأتعاب هذا املراقب .
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املــادة ) 46 (

تـــودع جميــع اإيـــرادات املدر�ســة اخلا�ســة اأيـــا كــان م�سدرهــا فـي احل�ســاب امل�سرفـــي املذكـــور 

فـي البند )3( من املــادة )20( من هذه الالئحة ، ويجب على املرخ�س له موافاة املديرية 

كل )6( �ستة اأ�سهر بك�سف من هذا احل�ساب على اأن يكون معتمدا من امل�سرف ال�سادر عنه .

املــادة ) 47 (

يجب على املرخ�س له اأن مي�سك �سجالت يقيد فـيها كافة بيانات العاملني لديه ، واإجازاتهم ، 

ومـــدد غيابهــم ، والزائريــــن واملرتدديــــن علــــى املدر�ســــة اخلا�ســــة ، وغريهــــا مـــن البيانـــات 

التي حتددها الوزارة ، كما يلتزم باإم�ساك ملف خا�س لكل العاملني لديه يحوي الأوراق 

الثبوتية وعقود العمل ، وكل اإجراء يتعلق بهم ب�سبب اأو مبنا�سبة قيامهم بالعمل ، وملفات 

حلفــظ القـــرارات والتعليـــمات الــ�سادرة عنه ، وغريها من امللفات التي حتددها الوزارة ، 

علــى اأن يحتفــظ بهذه ال�سجالت وامللفات فـي مكان اآمن ومنا�سب مبقر املدر�سة اخلا�سة ، 

ومبـــا ي�سمـــن اإتاحتهـــا الطـــالع عليهـــا مـــن قبل الوزارة متى طلبت ذلك ، مع ما يوؤيدها 

من م�ستندات .

ويجوز الحتفاظ بال�سجالت وامللفات املبينة فـي هذه املــادة عن طريق الو�سائل الإلكرتونية . 

املــادة ) 48 (

املهنـــي لأعـــ�ساء  الأداء  املرخ�س له تقدمي برامج تدريبيــة جمانيـــة لتطويـــر  يجب على 

الهيئتني التدري�سية والإدارية باملدر�سة اخلا�سة ، على األ تقل ال�ساعات التدريبية عن )20( 

ع�سرين �ساعة تدريبية على مدار العام الدرا�سي لكل متدرب ، ول حتت�سب هذه ال�ساعات 

التدريبية �سمن العبء التدري�سي للمعلم .

املــادة ) 49 (

الدرا�ســـة  �سيــر  عــن  �سامــل  تقريــر  بتقدمي  درا�سي  عام  كل  نهاية  بعد  له  املرخ�س  يلتزم 

اأو املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال ، وذلك فـي ميعاد  باملدر�سة اخلا�سة اإىل املديرية 

اأق�ساه )30( ثالثون يوما من تاريخ نهاية العام الدرا�سي ، ويجب اأن يت�سمن هذا التقرير 

بيانا اإح�سائيا عن الطلبة ونتائجهم الدرا�سية ، وك�سفا باأ�سماء اأع�ساء الهيئة التدري�سية 

ووظائفهـــم وبرامـــج النمـــو املهــني اخلا�ســـة بهم ، وجميــع الفعاليـــات والأن�سطـــة املدر�سيــة 

التي مت تنفـيذها ، وغريها من البيانات واملعلومات التي حتددها الوزارة .
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الف�صـــل الرابـــع

املبانــي واملرافــق املدر�صيــة

املــادة ) 50 (

اأن يكـــون املبنـــى املدر�ســي م�ستوفـيا كافة ال�سرتاطات واملوا�سفات الفنية املعتمدة  يجـــب 

من املديرية واجلهات احلكومية الأخـــرى ، ويتعـــني اإجــراء �سيانــة دورية له مبا ي�سمن 

املحافظة عليه ، ويحقق متطلبات الأمن وال�سالمة .

املــادة ) 51 (

ل يــجوز للمرخــ�س لـــه ت�سيــيد املبنــى املدر�ســي اإل بعــد تقديــم طلــب بذلـــك اإلــى املديريــة 

اأو املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال ، مرفقا به امل�ستندات الآتية :

والر�ســــم   ، املدر�ســــي  املبنـــــى  �سيقــــام عليهـــا  التــــي  الأر�س  امللكيـــة لقطعــــة  �سنـــد   -  1

امل�ساحــي لهــا .

2 - املخطــط الهند�ســي للمدر�ســـة اخلا�ســـة م�ستمـــال ب�سفـــة خا�ســة علــى مبانيــها ، 

ومرافقها ، واأفنيتها ، وم�ساحة القاعات الدرا�سية .

املبنى كافة ال�سرتاطات  التاأكد من مطابقة  بعد  اإل  الطلب  املوافقة على هذا  ول يجوز 

واملوا�سفات الفنية املعتمدة مــن املديريـــة ، واأن قطعـــة الأر�س التي �سيقام عليـــها املبنـــى 

املدر�سي خم�س�سة لال�ستخدام كمبان مدر�سية .

املــادة ) 52 (

اإذا كانت جميع املباين واقعة  اإل  اأكرث من مبنى مدر�سي  اأن يكون للمرخ�س له  ل يجوز 

داخل حدود قطعة اأر�س واحدة ، وحماطة ب�سور واحد ، ويحظر وجود مداخل م�سرتكة مع 

املباين الأخرى املجاورة للمبنى املدر�سي اإل اإذا كانت تتبع ذات املدر�سة اخلا�سة ، وخم�س�سة 

لتحقيق اأغرا�سها التعليمية .

املــادة ) 53 (

ل يجـــوز اإجـــراء اأي تعديـــالت علــى املبنى املدر�سي اأو املرافق امللحقة به اإل بعد احل�سول 

على موافقة كتابية من املديرية اأو املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال .
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املــادة ) 54 (

ل يجوز للمرخ�س له ا�ستعمال املبنى املدر�سي واملرافق امللحقة به لأي غر�س غري م�سرح 

به من قبل الوزارة ، كما يحظر عليه تخ�سي�س اأماكن ل�سكن العاملني داخل احلرم املدر�سي 

اأو املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال ،  دون احل�ســول على موافقة كتابية من املديرية 

وا�ستثــناء مــن ذلك يجـــوز تخ�سيـــ�س مكـــان لإقامــة عامــل احلرا�سة على اأن يكون قريبا 

من املدخل الرئي�سي للمدر�سة اخلا�سة . 

املــادة ) 55 (

يجـوز للمرخ�س له بعد احل�سول على موافقة كتابية مــن املديريــة / املحافظــة التعليمية 

ا�ستغالل املبنى املدر�سي واملرافق امللحقة به فـي الفرتة امل�سائية اأو خالل الإجازات املدر�سية 

اأو مينع موظفـي  يعرقل  اأن  له  املرخ�س  على  ويحظر   ، تعليمي  اأو  تربوي  ن�ساط  ملزاولة 

التزامها بتنفـيذ الفعاليات والأن�سطة  اإىل املدر�سة للتاأكد من مدى  الوزارة من الدخول 

املدر�سية التي متت املوافقة عليها .

املــادة ) 56 (

يجب على املرخ�س له اأن يحافظ على املبنى املدر�سي واملرافق امللحقة به فـي و�سع اآمن 

ونظيف و�سحي وفق ال�سرتاطات واملعايري التي حتددها الوزارة ، كما يجب عليه توفـري 

اأماكن مغطاة بال�سكل املنا�سب حلماية الطلبة من التعر�س املبا�سر لأ�سعة ال�سم�س ، وكذلك 

توفـري مياه �سرب نقية وباردة قريبة من �سالت و�ساحات ممار�سة الريا�سة .

الف�صـــل اخلامــ�س

اإدارة املدر�صـة اخلا�صـة 

والهيئتــني التدري�صيــة والإداريــة

املــادة ) 57 (

الأمناء  جمل�س  ت�سكيل  بكيفـية  املتعلقة  احلوكمة  قواعد  و�سع  له  املرخ�س  على  يجب 

الالئحة  هذه  اأحكام  القواعد  هذه  تخالف  األ  على   ، مهامه  وحتديد  اخلا�سة  باملدر�سة 

والقرارات ال�سادرة تطبيقا لها والقوانني والأنظمة املعمول بها ، وي�سرتط ل�سريان هذه 
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القواعد وما يطراأ عليها من تعديالت عر�سها على الوزارة لعتمادها ، فاإذا مل تقم الوزارة 

باعتمادها خالل )60( �ستني يوما من تاريخ تقدميها اإليها عدت معتمدة .

املــادة ) 58 (

يكـــون للمدر�ســـة اخلا�ســـة جملــ�س اأمناء ي�سكل من عدد فردي ي�سم فـي ع�سويته ممثال 

 ، التعليم  ، و)2( �سخ�ســني من ذوي اخلربة والكفاءة فـي جمال  اأمور الطلبة  اأولياء  عن 

ومدير املدر�سة اخلا�سة ، وفـي جميع الأحوال ي�سرتط األ يقل عدد اأع�ساء املجل�س عن )5( 

خم�سة اأع�ساء ، واأن يتوفر فـي الع�سو ما ياأتي :

1 - اأن يكون كامل الأهلية ، واأل يقل عمره عن )25( خم�سة وع�سرين عاما .

2 - اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلوك ، ومل ي�سبق احلكم عليه فـي جناية ، اأو فـي جرمية 

خملة بال�سرف اأو الأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .

3 - األ يكون موظفا فـي الوزارة .

املــادة ) 59 (

املدر�سة  خطة  تطبيق  عن  الوزارة  اأمام  م�سوؤول  اخلا�سة  باملدر�سة  الأمناء  جمل�س  يكون 

اخلا�سة لتحقيق روؤيتها ور�سالتها واأهدافها .

املــادة ) 60 (

يجـوز ملجلــ�س الأمنــاء باملدر�ســة اخلا�ســة تقديـــم الدعـــم وامل�سورة ملديــر املدر�ســة اخلا�ســة 

والعاملني بها فـي جميع الأمور الإدارية واملالية واملهنية و�سمان اجلودة . 

املــادة ) 61 (

اأن يكون رئي�سا ملجل�س  اأو امل�ساهمني فـيها  اأو اأحد امل�ساركني  يجوز ملالك املدر�سة اخلا�سة 

الأمناء اأو ع�سوا فـيه ، ويكون له حق الت�سويت وفقا ملا تن�س عليه قواعد احلوكمة امل�سار 

اإليها فـي املــادة )57( من هذه الالئحة ، على اأن يحظر عليه امل�ساركة فـي اإدارة اأمور املدر�سة 

اخلا�سة اليومية ، ويكون رئي�س جمل�س الأمناء هو املمثل القانوين للمدر�سة اأمام الوزارة 

وفـي �سالتها بالغري .
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املــادة ) 62 (

يلتـزم رئيــ�س جملــ�س الأمنــاء باملدر�ســة اخلا�ســة مبوافــاة املديريــة اأو املحافظــة التعليميــة 

بح�سب الأحوال بخطة التعيني للعاملني اجلدد قبل بدء العام الدرا�سي بـ )60( �ستني يوما 

علـــى الأقـــل مرفقـــا بهـــا امل�ستنـــدات الدالــة علــى املوؤهالت الدرا�سية واخلربات العملية ، 

على اأن تكون هذه امل�ستندات معتمدة من اجلهات املخت�سة .

املــادة ) 63 (

الأمنــاء  جملــ�س  يقــوم   ، عليــها  الفعلي  الإ�سراف  يتوىل  مدير  خا�سة  مدر�سة  لكل  يكون 

باملدر�سة اخلا�سة بتعيينه فـي اأول اجتماع له .

ويجب اأن يكون مدير املدر�سة متفرغا تفرغا كامال ملبا�سرة مهام عمله طوال فرتة تعيينه ، 

واأن تتوفر فـيه ال�سروط التي حتددها الوزارة .

ويحظر اجلمع بني من�سب مدير املدر�سة اخلا�سة ، واأي من�سب اآخر فـي املدر�سة اخلا�سة 

ذاتها ، اأو فـي اأي مدر�سة خا�سة اأخرى .

وعدد  فقط  املدر�سي  قبل  التعليم  مرحلة  على  ت�ستمل  التي  اخلا�سة  للمدر�سة  ويجوز 

طالبها ل يزيد على )50( خم�سني طالبا تكليف م�سرفة الرو�سة اأو م�سرفة مدر�سة تعليم 

القراآن الكرمي القيام باأعمال مدير املدر�سة بعد موافقة املديرية على ذلك .

املــادة ) 64 (

يتوىل مدير املدر�سة اخلا�سة ممار�سة الخت�سا�سات الآتية :

1 - الإ�سراف على املدر�سة اخلا�سة .

2 - اإعداد خطة �سنوية للتطوير املهني ، ورفعها اإىل جمل�س الأمناء باملدر�سة اخلا�سة 

لعتمادها ، وموافاة الوزارة بها خالل اأجل ل يتجاوز )30( ثالثني يوما من تاريخ 

العتماد للموافقة عليها ، على اأن يقوم بتنفـيذ تلك اخلطة بعد احل�سول على هذه 

املوافقة .

3 - اإخطار جمل�س الأمناء بالإجراءات والقرارات التي تتخذها الوزارة . 
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4 - اإعداد خطة تعيني العاملني اجلدد ورفعها اإىل جمل�س الأمناء باملدر�سة اخلا�سة 

لعتمادها ، وموافاة الوزارة بها خــالل الأجـــل املن�ســـو�س عليـــه فــــي املــادة )62( 

من هذه الالئحة . 

5 - التاأكد من اأن املـواد التعليمية واملناهج الدرا�سية ل حتتوي على ما يخالف تقاليد 

املجتمع العماين وموروثاته ، اأو مي�س تعاليم الدين الإ�سالمي ، اأو العقائد الدينية .

6 - اأي اخت�سا�سات اأخرى يكلف بها من جمل�س الأمناء باملدر�سة اخلا�سة ذات ال�سلة 

باإدارة املدر�سة .

املــادة ) 65 (

يجب على جمل�س الأمناء باملدر�سة اخلا�سة تعيني نائب ملدير املدر�سة فـي حالة بلوغ عدد 

طالب املدر�سة اخلا�سة )200( مائتي طالب فاأكرث ، اأو كان مرخ�سا لها بال�سف )4( الرابع 

فاأعلى ، اأو كان مدير املدر�سة من جن�سية غري عربية ، وفـي احلالة الأخرية يتعني اختيار 

نائب مدير املدر�سة من بني املر�سحني لهذا املن�سب من اأ�سحاب اجلن�سية العربية .

وفـي جميع الأحوال ، يجب اأن يكون نائب مدير املدر�سة متفرغا تفرغا كامال ملبا�سرة مهام 

عمله طوال فرتة تعيينه ، واأن تتوفر فـيه ال�سروط التي حتددها الوزارة .

اآخر فـي املدر�سة اخلا�سة  ، واأي من�سب  ويحظر اجلمع بني من�سب نائب مدير املدر�سة 

ذاتها ، اأو فـي اأي مدر�سة خا�سة اأخرى .

املــادة ) 66 (

العام  يجب تعيني مدير املدر�سة ونائبه واأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية قبل بدء 

الدرا�ســـي بـ )30( ثالثــني يومــا على الأقل ، ول يكون هذا التعيني نافذا اإل بعد احل�سول 

على موافقة كتابية من الوزارة .

املــادة ) 67 (

ال�سرتاطات  والإدارية ح�سب  التدري�سية  الهيئتني  اأع�ساء  تعيني  له  املرخ�س  على  يجب 

التـــي حتـــددها الـــوزارة ، علـــى اأن يقت�ســـر التعيـــني فــــي مرحلـــة التعليــم قبــل املدر�ســي ، 

وفـي ال�سفوف من )1 - 4( الأول حتى الرابع على الإناث فقط .
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املــادة ) 68 (

يلتزم املرخ�س له بتعيني معلمني للرتبية اخلا�سة فـي حالة اعتماد الوزارة له لربنامج 

الرتبية اخلا�سة .

املــادة ) 69 (

اأو نقله من مدر�سة  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  اأحد  الدرا�سي تعيني  العام  ل يجوز خالل 

خا�ســـة اإلـــى اأخـــرى ، اإل اإذا دعـــت احلاجــة اإلـى ذلك ، وبعـد احل�سـول على موافقة كتابية 

من الوزارة .

املــادة ) 70 (

مع مراعاة �سروط �سغل وظائف اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية التي حتددها الوزارة ، 

ي�ستــرط فـيمــن يعــني فــي املدر�ســة اخلا�سـة اأن يكــون ح�ســن ال�سيــرة وال�سلوك ، ومل ي�سبق 

احلكم عليه فـي جناية ، اأو فـي جرمية خملة بال�سرف اأو الأمانة ، ما مل يكن قد رد اإليه 

اعتباره .

املــادة ) 71 (

لديه  العاملني  ر�سميا من عقود  ون�سخ معتمدة  باأ�سل  الحتفاظ  له  املرخ�س  يجب على 

داخل املدر�سة اخلا�سة ، وتقدميها ملوظفـي الوزارة فـي حالة طلب ذلك .

وحتــــدد حقــــوق العاملــــني باملدر�ســـة اخلا�ســـة وواجباتهــم وفقـــا لأحكـــام قانـــون العمـــل ، 

والالئحة الداخلية للمدر�سة اخلا�سة ، ويجب على املرخ�س له اللتزام التام بهما .

املــادة ) 72 (

يجب على املرخ�س له تعيني من�سق للمدر�سة اخلا�سة ح�سب ال�سرتاطات التي حتددها 

الوزارة ، اإذا بلغ عدد طالب هذه املدر�سة )200( مائتــي طالــب فاأكثــر ، اأو كــان مرخــ�سا لهــا 

بال�سف )4( الرابع فاأعلى .

املــادة ) 73 (

يجب على املرخ�س له توفـري من ي�سغل الوظائف الآتية ح�سب ال�سوابط التي حتددها 

الوزارة ، ووفقا للحالت الواردة قرين كل منها : 
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1 - معلـــم �سعــــوبــات تعلـــم : اإذا كانـــت املدر�ســــــة اخلا�ســــة ت�ستمــــل علــــى ال�ســـــف )1( 

الأول فاأعلــــى . 

2 - اأخ�سائـــي اجتماعـــــــي اأو نف�ســـي : اإذا بلـــغ عـــــــدد طلبــــــــة املدر�ســــة اخلا�ســــــة )200 ( 

مائتي طالب فاأكرث ، اأو اإذا كانت ت�ستمل على ال�سف )6( ال�ساد�س فاأعلى . 

3 - اأخ�سائـي م�ســـادر تعلـــــم : اإذا كانــــت املدر�ســـــة اخلا�ســـــة ت�ستمـــل علـــى ال�ســـــف )1( 

الأول فاأعلـــى . 

4 - ممر�س اأو م�سرف �سحي : اإذا بلغ عدد طلبة املدر�سة اخلا�سة )200 ( مائتي طالب 

فاأكرث ، واإذا قل العدد عن ذلك يلتزم املرخ�س له بالتعاقد مع جهة �سحية للقيام 

بالإ�سراف ال�سحي على طلبة املدر�سة .

5 - اأخ�سائي قواعد بيانات : اإذا بلغ عدد طلبة املدر�سة اخلا�سة )200 ( مائتي طالب 

فاأكرث ، اأو اإذا كانت ت�ستمل على ال�سف )5( اخلام�س فاأعلى .

6 - فني خمترب : اإذا كانت املدر�سة اخلا�سة ت�ستمل على ال�سف )5( اخلام�س فاأعلى .

7 - اأخ�سائــــي توجيـــه مهنـــي : اإذا كانـــت املدر�ســـــة اخلا�ســة ت�ستمــل علــى ال�ســــف )8( 

الثامــن فاأعلــى .

املــادة ) 74 (

يلتزم املرخ�س له بتوفـري عدد من عمال النظافة يتنا�سب وحجم املبنى املدر�سي اأو التعاقد 

مع �سركة نظافة ، كما يجب عليه توفـري احلرا�سة الالزمة للمدر�سة اخلا�سة .

املــادة ) 75 (

يجب على املرخ�س له توعية جميع العاملني لديه ، وحثهم على احرتام خ�سو�سية املجتمع 

العماين وعاداته وتقاليده .

املــادة ) 76 (

اأع�ساء  اأدائه من  اإنهاء خدمات من يثبت تدين  له  املرخ�س  اأن تطلب من  للوزارة  يجوز 

الهيئة التدري�سية اأو من يثبت ارتكابه ملخالفات مت�س اأمن و�سالمة الدولة .
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الف�صـــل ال�صـــاد�س

الربامـج التعليميـة واملناهـج الدرا�صيـة

املــادة ) 77 (

املراحل  الوزارة جلميع  مــن  املعتمــدة  التعليميـــة  الربامـــج  بتدريـــ�س  لـــه  املرخـــ�س  يلتـــزم 

التعليمية ، ول يجـــوز لــه تدريــ�س اأي مــواد غيـــر واردة بهــذا الربنامج اإل بعـــد احل�ســـول 

علــى موافــقة كتابية من الوزارة .

املــادة ) 78 (

يلتزم املرخ�س له بتدري�س مواد الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية والدرا�سات الجتماعية 

املعتمدة من الوزارة لل�سفوف )1 - 12( الأول حتى الثاين ع�سر .

املــادة ) 79 (

يجوز للوزير ا�ستثناء الطلبة من درا�سة املواد التي تدر�س باللغة العربية .

املــادة ) 80 (

يلتـــزم املرخـــ�س لــه باخلطــة الدرا�سيــة للربنامــج التعليمــي املعتمــد لـــه مــن قبــل الـــوزارة 

جلميع املراحل الدرا�سية .

كما يلتزم بتوفـري املتطلبات الالزمة لتطبيق الربنامج التعليمي املعتمد له من الوزارة ، 

وذلك قبل بداية العام الدرا�سي .

املــادة ) 81 (

يلتزم املرخ�س له مبعايري وا�سرتاطات املديرية املتعلقة باختيار م�سادر التعلم .

املــادة ) 82 (

يجب على املرخ�س له عند اختيار املـواد التعليمية ملركز م�سادر التعلم اأو للمكتبة املدر�سية 

اأو لأماكن القراءة احلرة ، مراعاة الآتي : 

1 - اإثراء املناهج الدرا�سية وتلبية احتياجات الطالب واملعلم .

اأو اإىل ممار�سة   ، اأو العنف  اأو الكراهية  اإلــى التحريــ�س على الإباحية  األ تدعــو   - 2

ن�ساط معاد للمبادئ والقيم التي يقوم عليها املجتمع العماين .
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3 - األ تت�سمــن امل�ســا�س بالــــذات الإلهيــة اأو الديــن الإ�سالمــي اأو ترويــج مــا يتعــار�س 

مع مبادئه ، اأو حتقري الأديان ال�سماوية .

4 - األ تدعو اإىل اأفكار �سيا�سية اأو مذهبية اأو طائفـية اأو عرقية اأو جغرافـية اأو طبقية .

املــادة ) 83 (

يجـــب علـــى املرخـــ�س لــه اختيــار املناهـــج الدرا�سيــــة مـــن القوائــــم املعتمـــدة مـــن الـــــوزارة 

لهـــذا الغـــر�س .

املــادة ) 84 (

يجب على املرخ�س له فـي حالة رغبته فـي اإ�سافة برامج تعليمية جديدة اأو تغيري الربنامج 

التعليمـــي املعتمـــد لـــه اأن يقـــدم طلبـــا بـــذلك اإلــى الـــوزارة خــالل الأجــل الـــذي حتـــدده ، 

ويجوز للوزارة قبول هذا الطلب اأو رف�سه .

املــادة ) 85 (

له  املعتمدة  املوؤ�س�سة  ت�سعها  التي  التقييم  تقارير  من  ن�سخة  باإر�سال  له  املرخ�س  يلتزم 

ويجوز   ، الدولية  التعليمية  الربامج  تطبيق  فـي  عليه  ت�سرف  التي  املوؤ�س�سة  اأو  اأكادمييا 

للوزارة ا�ستخدام اأي منها لأغرا�س اإح�سائية اأو لأي اأغرا�س اأخرى تتفق مع �سالحياتها 

ووظائفها الإ�سرافـية املن�سو�س عليها فـي هذه الالئحة اأو فـي الت�سريعات املعمول بها .

الف�صـــل ال�صابـــع

الطلبـة واأوليـاء الأمـور

املــادة ) 86 (

يلتزم املرخ�س له بالعدد املحدد للطلبة فـي ال�سفوف املرخ�س بها ، وذلك وفقا لل�سروط 

وال�سوابط التي حتددها املديرية .

املــادة ) 87 (

يلتــزم املرخــ�س لــه بالـحد الأدنـى للعـمر الـذي حتـدده الوزارة للقبول فـي مرحلة التعليم 

قبل املدر�سي وال�ســف )1( الأول ، ويتـم قبول وت�سجيل الطلبة وفق الإجراءات وال�سوابط 

التي حتددها الوزارة .
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املــادة ) 88 (

يكون القبول فـي ال�سف )2( الثاين حتى ال�سف )12( الثاين ع�سر ، وفقا ملا ياأتي :

1 - الطلبة املنقولون اإىل ال�سف الأعلى . 

2 - الطلبة الباقــون لالإعــادة ، مع مراعــاة ال�ســن القانوين املحــدد من الــوزارة ، ونظــام 

تقومي الطلبة املعتمد ، وتوافق الربنامج التعليمي مع الطالب .

3 - الطلبة املحولون من املدار�س اخلا�سة الأخرى اأو من املدار�س احلكومية الذين 

، وذلك وفق  فـيه  املطلوب ت�سجيلهم  لل�ســف  ال�سابقـــة  ال�سفـــوف  بنجـــاح  اأكمـــلوا 

الإجراءات وال�سوابط التي حتددها الوزارة .

4 - الطلبة املحولون من خارج ال�سلطنة الذين اأكملوا بنجاح ال�سفوف ال�سابقة لل�سف 

املطلوب ت�سجيلهم فـيه ، وذلك وفق الإجراءات وال�سوابط التي حتددها الوزارة .

5 - الطلبة املحولون من املدار�س الدولية ، وذلك بعد موافقة الوزارة .

6 - اأي حالت اأخرى حتددها الوزارة .

املــادة ) 89 (

ل يجـــوز للمدر�ســـة اخلا�ســـــة املرخـــــ�س لهــا بفتــح �ســـف للرتبيـــة اخلا�ســــة عـــدم قبــــــول 

الطالــب املعــاق اأو منــعه من احل�سـول على فــر�س مت�ساويـة ومتكافئــة للتعليــم مــع اأقرانــه 

من غيـر ذوي الإعاقــة .

املــادة ) 90 (

يجـــب علـــى املرخـــ�س لـــه الحتفــــاظ مبلف ورقـــي واآخـــر اإلكرتونــي لكــل طالــب يت�سمـــن 

العاملني لديه  اأن يلتزم هو وكل  ، على  املعلومات والبيانات وامل�ستندات اخلا�سة به  كافة 

بال�سرية التامة ، وعدم الإف�ساح عن تلك املعلومات والبيانات وامل�ستندات اإل فـي الأحوال 

امل�سرح بها قانونا .

املــادة ) 91 (

يجب على الطالب اللتزام بالزي املدر�سي والزي الريا�سي املعتمد من املديريــة / املحافظــة 

التعليمية بح�سب الأحوال وفق ال�سرتاطات التي ت�سعها املديرية ، ويحظر عليه احل�سور 

اإىل املدر�سة بزي مغاير ، وتعد خمالفة ذلك موجبا مل�ساءلة الطالب .
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املــادة ) 92 (

يحظر على �ملرخ�ص له ف�صل �لطالب م�ؤقتا ملدة تزيد على )3( ثالثة �أيام ، �أو ف�صله نهائيا ، 

�أو �إجباره على ترك �ملدر�صة �خلا�صة دون �حل�ص�ل على م��فقة كتابية من �ل�ز�رة . 

املــادة ) 93 (

يحظـــر علــى �ملدر�صــة �خلا�صــة �لتعـــر�ص لأي طالــب بالعقــاب �لبدنــي ، ويتحمــل مرتكــب 

هذ� �لفعل �مل�ص�ؤولية �ل�صخ�صية . 

املــادة ) 94 (

و�إجر�ء�ت  ب�صروط  وي�صدر   ، �لطلبة  �أم�ر  لأولياء  جمل�ص  خا�صة  مدر�صة  كل  فـي  ين�صاأ 

و�ص��بـــط ت�صكيلـــه ، وتنظيــم عملــه ، وحتديد �خت�صا�صــه قـــر�ر مــن �ل�زيـــر ، على �أن يكـ�ن 

رئي�ص �ملجل�ص ممثال لأولياء �لأم�ر �أمام �ل�ز�رة .

املــادة ) 95 (

، وذلك وفقا  بالطالب  يك�ن متعلقا  �صجل مدر�صي  �أمر �لطالع على كل  لكل ويل  يحق 

لالإجر�ء�ت و�ل�ص��بط �لتي حتددها �لالئحة �لد�خلية للمدر�صة �خلا�صة . 

الف�صـــل الثامـــن

نظــام تقويــم الطلبــة واالمتحانـــات

املــادة ) 96 (

يعــــد �ملرخــ�ص لــه نظام تق�مي �لطلبة وفق �ل�صروط و�ل�ص��بط �لتـي حتددها �لــ�ز�رة ، 

ول يك�ن هذ� �لنظام نافذ� �إل بعد �عتماده من �ل�ز�رة ، ويج�ز للمرخ�ص له تطبيق نظام 

تق�مي �لطلبة �ملتبع فـي �ملد�ر�ص �حلك�مية ، وذلك بعد م��فقة كتابية من �ل�ز�رة .

املــادة ) 97 (

يلتزم �ملرخ�ص له بتطبيق �لتق�مي �ل�صن�ي �ملتبع فـي �ملد�ر�ص �حلك�مية ، ويج�ز �أن يك�ن 

له تق�مي �صن�ي خا�ص به يق�م باإعد�ده وفق �ل�صروط و�ل�ص��بط �لتي حتددها �ل�ز�رة ، 

ول يك�ن هذ� �لنظام نافذ� �إل بعد �عتماده من �ل�ز�رة .
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ول يجوز للمرخ�س له اإجراء اأي تعديل على التقومي ال�سنوي املعتمد له اإل بعد موافقة 

الوزارة كتابة على ذلك ، على اأن يلتزم باإخطار اأولياء الأمور بالتعديل خالل اأجل ل يتجاوز 

)3( ثالثة اأيام من تاريخ اإخطاره مبوافقة الوزارة على التعديل .

املــادة ) 98 (

يكـــــون املرخــــ�س لـــــــه م�ســــــوؤول م�سوؤوليـــة كاملـــــة عـــن اإدارة المتحانــــــــات وت�سحيحهــــا ، 

وعليه اأن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل ح�سن �سري نظامها ، ويعد ثبوت ت�ساهل املدر�سة 

اخلا�سة فـي املراقبة والت�سحيح خمالفة لبنود هذه الالئحة ت�ستوجب امل�ساءلة القانونية .

الف�صـــل التا�صـــع

الأمــن وال�صالمــة وال�صحــة

املــادة ) 99 (

 ، املدر�ســـة اخلا�ســـة  اأرجــاء  فـي جميـــع  واآمنــة  بيئــة �سحيــة  بتوفـيــر  لـــه  املرخـــ�س  يلتـــزم 

وخاليــة من اأي خماطــر .

املــادة ) 100 (

اجلهات  عن  ال�سادرة  وال�سحة  وال�سالمة  الأمن  ومتطلبات  ب�سروط  له  املرخ�س  يلتزم 

املخت�سة ، وعليه الحتفاظ مبا يفـيد قيام هذه اجلهات باأعمال التفتي�س والرقابة املنوطة 

بها قانونا ، واملالحظات التي اأبدتها ، اإن وجدت .

املــادة ) 101 (

يجـــب اأن تكـــون املدر�ســـة اخلا�ســـة جمهـــزة باأنظمـــة حمايـــة متكاملــــة وفعالــــة ، للوقايــة 

من احلريق والك�سف عنـــه ، وتكـــون مطابقـــة لل�سروط واملوا�سفات التي ت�سعهــا اجلهات 

التفتي�س  باأعمال  قيام هذه اجلهات  يفـيد  الحتفاظ مبــا  له  املرخـــ�س  وعلـــى   ، املخت�ســة 

والرقابة املنوطة بها قانونا ، واملالحظات التي اأبدتها ، اإن وجدت .

ويجب على املرخ�س له اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة التي تكفل اأمن و�سالمة الطلبة 

والعاملني باملدر�سة اخلا�سة والزائرين وغريهم ممن يتواجدون فـيها مبا فـي ذلك تركيب 

كامريات واأجهزة مراقبة اأمنية وت�سغيلها طوال اليوم ، على اأن تغطي جميع املقار واملباين 

واملرافق . 
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املــادة ) 102 (

حالت  فــــي  الأزمات والإخالء الآمـــن  اإدارة  خطة  اخلا�سة  املدر�سة  لدى  تكون  اأن  يجب 

الآمـــن  الإخـــالء  اإجراءات  على  بها  والعاملني  الطلبة  بتدريب  تقوم  اأن  على   ، الطوارئ 

وتنفـيذه فعليا مرتني على الأقل خالل العام الدرا�سي . 

املــادة ) 103 (

يجب على املرخ�س له فـي حالة توفـريه خدمة النقل للطلبة اأن يراعي متطلبات الأمن 

وال�سالمة التي حتددها الوزارة ، واإجراء �سيانة دورية للمركبات التي ت�ستخدم فـي هذا 

الغر�س .

املــادة ) 104 (

اأن يكـــون حامـــال  ي�سرتط فـيمن يعني �سائقا للمركبات التي ت�ستخدم فـي نقــل الطلبـــة 

رخ�سة ال�سياقة املطلوبة ، ولديــه خبــرة ل تـــقل عـــن )5( خمـــ�س �سنـــوات بعـــد احل�ســـول 

اأو فـي جرمية خملة بال�سرف  على هذه الرخ�سة ، ومل ي�سبـــق احلكـــم عليــه فـي جناية ، 

، ما مل يكن قد رد  واأمنهم  الطلبة  تــهدد بطبيعتها �سالمة  فــي جرميــة  اأو   ، الأمانـــة  اأو 

اإليه اعتباره ، واأن يكون مدربا على مواجهة حرائق ال�سيارات ، وعلى ال�ستخدام الأمثل 

لطفايات احلريق . 

املــادة ) 105 (

يجـــب علـــى املرخـــ�س لـــه اأن يوفـــر م�سرفـــا واحــدا على الأقل لكل مركبة فـي اأثناء نقلها 

املركبة  فـي  و�سالمتهم خالل وجودهم  اأمنهم  يكون م�سوؤول عن احلفاظ على   ، للطلبة 

 ، اأمورهم  اأولياء  اإىل  اأو  امل�سوؤول باملدر�سة اخلا�سة  اإىل املوظف  حتى و�سولهم وت�سليمهم 

 ، املركبة ونزولهم منها  اإىل  الطلبة  التاأكد ب�سفة خا�سة من �سعود  امل�سرف  ويجب على 

وخلوها نهائيا من اأي طالب عند و�سولها .

املــادة ) 106 (

يجـب علـى املرخـ�س لـه فــي حالـة تقدميـه خلدمـة الطعـام املدر�سـي اأن يـكون هـذا الطعـام 

�سحيـا ويحتـوي علـى كافـة العنا�سـر الغذائيـة الأ�سا�سيـة ، كمـا يجـب عليـه اللتـزام التــام 

بال�سرتاطات التي حتددها الوزارة واجلهات املخت�سة فـي هذا ال�ساأن .
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املــادة ) 107 (

يلتـــزم املرخـــ�س لـــه بنقـــل الطالـــب اإلـــى اأحـــد امل�ست�سفـيـــات ومعاجلتـــه فـــي حالـــة اإ�سابتــه 

اأو تعر�سه لأي اأذى اأو مر�س فـي اأثناء اليوم الدرا�سي ا�ستوجب نقله فورا اإىل امل�ست�سفى ، 

على اأن يتحمل ولـــي اأمـــر الطالـــب تكاليـــف العـــالج ، وفــي حالـــة اإذا كانــت اإ�سابــة الطالــب 

اأو تعر�ســـه لـــالأذى اأو املـــر�س يرجــع لفعــل املرخــ�س لــه اأو ب�سبــب تق�ســري اأو اإهمال منه ، 

فـيتحمل فـي هذه احلالة تكاليف العالج ، وذلك مع عدم الإخالل بامل�سوؤولية املدنية .

الف�صـــل العا�صـــر

الفعاليــات والأن�صطــة املدر�صيــة

املــادة ) 108 (

يجب على املرخ�س له غر�س حب الوطن وال�سلطان ، ورفع علم الدولة فـي طابور ال�سباح 

فـي مكان رئي�سي ظاهر ، ويجب على اأع�ساء الهيئتني التدري�سية والإدارية وكذلك الطلبة 

اإظهار التوقري والحرتام للن�سيد الوطني للدولة ، ويردد فـي بداية كل طابور �سباحي .

املــادة ) 109 (

يجـب على املرخـ�س لــه العمـل على تعزيـز القيــم والهويــة العمانيــة مـن خــالل املمار�ســات 

والفعاليات والأن�سطة املدر�سية .

املــادة ) 110 (

يجوز للمرخ�س له تنفـيذ الفعاليات والأن�سطة املدر�سية داخل املدر�سة اأو خارجها ، وذلك 

بعد احل�سول على موافقة كتابية من املديرية اأو املحافظة التعليمية بح�سب الأحوال .

املــادة ) 111 (

يجـــب اأن يكـــون مــن �سمـــن الفعاليـــات والأن�سطــــــة املدر�سيـــــة الـــتي ينفذهـــا املرخـــ�س لــــه 

العمــل التطوعــي وخدمــة املجتمـــع .
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الف�صـــل احلـــادي ع�صــر

الر�صـــوم الدرا�صيــة

املــادة ) 112 (

يجب على املرخ�س له فور احل�سول على الرتخي�س اأن يتقدم اإىل الوزارة بطلــب اعتمــاد 

الر�سوم الدرا�سية املرفقة بطلب الرتخي�س ، ول يجوز للمرخــ�س لــه الإعــالن عــن هذه 

الر�سوم اأو ال�سروع فـي حت�سيلها قبل اعتمادها من الوزارة .

ويجــوز للــوزارة تعديـــل قيمــة تـلك الر�ســـوم بالزيـــادة ، اأو النق�ســان .

املــادة ) 113 (

ل يجــــوز للمرخـــ�س لــــه حت�سيــــل اأي ر�ســـــوم علــى مــا يقـــوم بـــه مـــن اأن�سطـــة اأو خدمـــات  ، 

اإل بعــد موافقــة كتابيـــة مــن الـــوزارة .

املــادة ) 114 (

يجــوز للمرخــ�س لــه اأن يتقــدم اإلــى املديريــة / املحافظــــة التعليمية بطلـــب زيـــادة الر�ســـوم 

الدرا�سيـــة خـــالل الفتـــرة املحـــددة ، وذلــك علــى النمــوذج املعد لهذا الغر�س ، ول يرتتب 

على تقدميه اأي التزام فـي مواجهة الوزارة باملوافقة عليه .

املــادة ) 115 (

، والأن�سطة  ، ور�ســـوم الفعاليـــات  اأن يعلن عن الر�ســوم الدرا�ســـية  يجب على املرخ�س له 

املدر�سية ، واخلدمات التي يقدمها ، وطريقة �سدادها ، فـي مكان ظاهر باملدر�سة اخلا�سة ، 

وعلى موقعها الإلكرتوين ، وذلك قبل فتح باب الت�سجيل فـي العام الدرا�سي اجلديد ب�سكل 

وا�سح و�سريح ، مع حتديد ما يح�سل منها بكل ق�سط ، ول يجوز له حت�سيل اأي ر�سوم 

بالزيادة عن احلد املعتمد له من الوزارة ، واإل كان ملزما برد ما ح�سل عليه بالزيادة .
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املــادة ) 116 (

اأو حرمانه  الطالب  ، ل يجوز ف�سل  الالئحـــة  هـــذه  مـــن  املــادة )92(  مـــع مراعــــاة حكـــم 

من دخول اأي امتحان مبا فـي ذلك امتحان اآخر العــام الدرا�ســي ب�سبـــب التاأخيـــر اأو عـــدم 

دفع الر�سوم الدرا�سية اأو اأي ر�سوم اأخرى اأو اأي ق�سط منها ، ومع ذلك يجوز للمرخ�س له 

حجب النتيجة عن الطالب حلني اإجراء الت�سوية اخلا�سة باملبالغ امل�ستحقة .

ويجوز للمرخ�س له المتناع عن ت�سجيل الطالب فـي العام الدرا�سي اجلديد اإذا مل تتم 

الت�سوية امل�سار اإليها فـي الفقرة ال�سابقة ، وتتوىل الوزارة فـي هــذه احلالة نقـــل الطالـــب 

اإىل اإحدى املدار�س احلكومية .

الف�صـــل الثانـــي ع�صــر

املخالفـات واجلـــزاءات

املــادة ) 117 (

يجـــوز بقـــرار من ال�سلطــــة املخت�ســـة بالتفـــاق مــع الوزيــر ، منــح بعــ�س موظفـــي الـــوزارة 

�سفة ال�سبطية الق�سائية بالن�سبة اإىل اجلرائم التي تقع فـي املدر�سة اخلا�سة .

املــادة ) 118 (

يجوز ملوظفـي الوزارة املخت�سني الدخول اإىل اأي مكان فـي املدر�سة اخلا�سة املرخ�س لها 

وفـي اأي وقت بغر�س القيام باأعمال املتابعة والإ�سراف الفني والإداري ، واتخاذ اأي اإجراءات 

اأخرى تعترب �سرورية لتحقيق اأغرا�س هذه الالئحة .

ويحظـر علـى املرخـ�س لـه اأو اأي �سخـ�س اآخـر اأن مينـع اأو يحـاول اأن مينـع موظفـــي الــوزارة 

من القيام باملهام وال�سالحيات املنوطة بهم طبقا لأحكام هذه الالئحة .
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املــادة ) 119 (

املدار�س  باإن�ساء   77/68 رقم  ال�سلطاين  املر�سوم  من   )4( املــادة  بحكم  الإخالل  عدم  مع 

اخلا�ســة ، تــقوم الوزارة فـــي حـــال خمالفـــة املدر�سة اخلا�سة لأي من اأحكام هذه الالئحة 

اأو لأي من ال�سروط التي منح الرتخي�س على اأ�سا�سها باإنذار مالك املدر�سة لإزالة املخالفة 

اإنذارا  اأنذرته الوزارة  اأو تكرر وقوعها  ، فاإذا مل يقم باإزالتها  خالل املدة املحددة بالإنذار 

اأخريا . وفـي حال ا�ستمرار املخالفة يجوز للوزير بعد موافقة جمل�س التعليم توقيع اأي 

من اجلزاءات الآتية تبعا جل�سامة املخالفة ، ويجوز اإيقاع اجلزاء دون اإنذار فـي املخالفات 

اجل�سيمة اأو غري القابلة للت�سحيح :

 )%25( يتجـــــاوز  ل  بــمـــــا  الــــــوزارة  مــن  املعتمــدة  الدرا�سيــــــة  الر�ســــــــوم  خفــــــ�س   -  1

خم�ســــة وع�سريـــن باملائــة مــن قيمتهــا .

2 - حظر زيادة الر�سوم الدرا�سية ملــــدة ل تقل عن )3( ثالثة اأعوام درا�سية .

3 - وقف قبول الطلبة امل�ستجدين باملدر�سة اخلا�سة ملدة عام درا�سي اأو اأكرث .

4 - توقيـع غرامــة اإداريــة علــى املرخــ�س له ل تقــل عــن )500( خم�سمائــة ريــال عمانــي ، 

ول تزيــد علــى )5000( خم�سـة اآلف ريــــال عمانـــــي ، ويجوز م�ساعفـــــة العقوبـــــة 

عند تكرار املخالفات .

5 - تخفـي�س ال�سفوف الدرا�سية للمدر�سة اخلا�سة .

6 - اإلغاء ترخي�س املدر�سة اخلا�سة .
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وزارة ال�ضــــ�ؤون الريا�ضيــــة

قـــرار وزاري

رقـــم 171/ 2017

بتحديـد ر�سـوم اخلدمـات العالجيـة

 بـدوائـر واأق�سـام ومراكـز الطـب الريا�سـي بوزارة ال�سـوؤون الريا�سيـة
                                                                                    

ا�ستنــادا اإلـى املر�سـوم ال�سلطانــي رقــم 2004/112 باإن�سـاء وزارة ال�سـ�ؤون الريا�سيــة وحتديــد 

اخت�سا�ساتهــا ،

واإلـى القانـــون املالـــي ال�ســــادر باملر�ســـوم ال�سلطانـــي رقم 98/47 ،

واإلـى موافقــة وزارة املاليــة ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تـقـــرر

املــادة الأولـــــى

حتـدد ر�سـوم اخلدمـات العالجيـة بدوائـر واأق�سـام ومراكـز الطـب الريا�سـي بـوزارة ال�سـوؤون 

الريا�سيـة ، وفقا للملحق املرفق .

املــادة الثانيــــة 

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

�سـدر فـي : 1438/12/30هـ

املوافــــــق : 21/ 9  /2017م

�سعد بن حممد بن �سعيد املر�سوف ال�سعدي

                                                                   وزيـــــــــــــر ال�ســــــــــ�ؤون الريا�سيـــــــــة
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ملحــــــق 

ر�ســــــوم اخلدمـــــات العالجيــــة 

بدوائـر واأق�سـام ومراكـز الطـب الريا�سـي بـوزارة ال�سـوؤون الريا�سيـة

        الفئـــة

اخلدمة 

العالجية

الريا�ضي�ن

) ملن هم دون"50" 

اخلم�سني �سنة (

العمانيـون

 من غري الريا�سيني

) للرباط ال�سليبي ( 

) ملن هم دون "50" 

اخلم�سني �سنة (  

لغري العمانيني  

) للرباط ال�سليبي ( 

) ملن هم دون "50" 

اخلم�سني �سنة (

الر�ســـم بالريـــال العمانـــي

الع�سويــــــة

 فـي جممع ال�سلطان 

قاب��س الريا�سي

111

111الت�سجيــــــل 

عالج وتاأهيل

 الرباط ال�سليبي 

) ملدة " 6 " 

�ستة اأ�سهر (

1030100

عالج وتاأهيل

 احلاالت غري املزمنة 

) " 10 " ع�سر جل�سات 
بنظام املواعيد (

5

 )لكل "10 " ع�سر 

جل�سات(

--

عالج وتاأهيل

 احلاالت املزمنة

) " 40  " اأربعون 
جل�سة فاأكرث (

10--
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 وزارة العـــدل

قــرار وزاري

رقــم 2017/189

بتحديـد ر�صـوم الدعـاوى املدنيـة ودعـاوى الأحـوال ال�صخ�صيـة

ا�ستنادا اإىل قانون الإجراءات املدنية والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/29 ،

واإلـى القـــرار الـــوزاري رقــــم 2010/583 بتحديـــد ر�ســـوم الدعــاوى املدنيــة ودعــاوى الأحــوال 

ال�سخ�سية ،

واإىل موافقة وزارة املالية ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ،

تقـــــرر 

املــادة الأولــى

حتـدد ر�سـوم الدعـاوى املدنيـة علـى النحـو الآتـي :

1 - )2%( مـــن قيمــــة الدعــــوى وبحــــد اأدنــــى قـــــدره )10( ع�ســــرة ريـــالت عمانيــــة ، 

وبحـد اأق�سـى قـدره )30( ثالثـون ريـال عمانيـا ، اأمـام املحاكـم البتدائيـة .

 ، قــــدره )20( ع�ســــرون ريـــــال عمانــيـــا  اأدنـــى  2 - )2%( مـــن قيمـــة الدعـــوى وبحـــد 

وبحـد اأق�سـى قـدره )50( خم�سـون ريـال عمانيـا ، اأمـام حماكـم ال�ستئنـاف .

املــادة الثانيــة

حتــدد ر�ســوم دعــاوى الأحــوال ال�سخ�سيـــة بواقــع )5( خم�ســة ريــالت عمانيــة ، فيمــا عــدا 

دعـاوى الرتكـات ، فيحـدد الر�سـم فيهـا علـى النحـو الآتـي :

اأدنى قدره )10( ع�سرة ريالت عمانية ،  1 - )2%( من قيمة دعوى املطالبة ، وبحد 

وبحـد اأق�سـى قـدره )30( ثالثـون ريـال عمانيـا ، اأمـام املحاكـم البتدائيـة .

اأدنى قدره )10( ع�سرة ريالت عمانية ،  2 - )2%( من قيمة دعوى املطالبة ، وبحد 

وبحـد اأق�سـى قـدره )50( خم�سـون ريـال عمانيـا ، اأمـام حماكـم ال�ستئنـاف .
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املــادة الثالثـــة

يلغى القرار الوزاري رقم 2010/583 امل�سار اإليه ، كــما يلغــى كــــل مـــا يخالـــف هـــذا القرار ، 

اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الرابعـــة

ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من الأول من ينايــر 2018م .

�صدر فـي :  5  / 1 /1439هـ

املوافـــــق : 26/ 9 /2017م

عبدامللك بن عبداللـه اخلليلي

                                                                                      وزيــــــــــــــــر الــعـــــــــدل
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الهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك

قـــــــرار

رقـــم 336/ 2017 

باإ�ســدار الالئحــة املالـية للهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك

ا�ستنادا اإىل املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/53 باإ�سدار نظام الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ، 

واإىل موافقة جمل�س اإدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك ، 

واإىل موافقة وزارة املالـية ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة ، 

تــقــرر

املــادة الأولــى

يعمــل باأحكـــام الالئحــة املالـيـــة للهيئــة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك ، املرفقــة .

املــادة الثانيــة

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

املــادة الثالثــة

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

�سدر فـي : 29 مـن ذي احلجــة 1438هـ

املوافــــق : 20 مـن �سبتمبـــــــــر 2017م 

د.�سعيـــــــد بـن خميــــ�س بـن جمعـــــــة الكعبـــــي

رئيـ�س جملـ�س اإدارة الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك
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الالئحـة املالـية للهيئـة العامــة حلمايــة امل�ستهــلك

البـــاب الأول

تعريفــات واأحكـــام عامـــة

املــادة ) 1 (

فـي تطبيـــق اأحكــــام هــــذه الالئحـــة ، يكون للكلمـــات والعبارات الآتية املعنــى املو�ســح قريــن 

كل منها ما مل يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر : 

الهيئـــــة : 

 الهيئة العامة حلماية امل�ستهلك .

املجلـــــ�س : 

جمل�س اإدارة الهيئة .

الرئيـــ�س : 

رئي�س الهيئة .

رئيــ�س املجلـــ�س : 

رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة .

نائــب الرئيــ�س : 

نائب الرئي�س لل�سوؤون الإدارية واملالـية بالهيئة .

املديـــر العـــام : 

مدير عام ال�سوؤون الإدارية واملالـية بالهيئة .

املديــر املالـي : 

مدير دائرة ال�سوؤون املالـية بالهيئة .

املوظفـــون املالـيون : 

كل من نيط به قب�س الأموال العائدة للهيئة اأو حفظها اأو اإنفاقها اأو مراقبتها اأو القيام 

بتنظيـــم امل�ستنـــدات املالـية اأو اإجـــراء القيود املحا�سبيــة اأو ترحيلهــا لل�سجـالت اأو البطاقات 
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اأو النمـــاذج املعــدة لــذلك ، وب�سفـة خا�ســة املحا�سبــون ، واأمنـــاء اخلزائــن ، وحاملو ال�سلـــف 

بنوعيهــــا ، واملدققـــون الداخليــــون ، واملراجعـــون ، وكتبــــة احل�سابــــات ، واأمنـــــــــاء املخـــــــازن ، 

واأمناء ال�سجل فـي الهيئة . 

دائــرة ال�ســـوؤون املالـيـة : 

التق�سيم الإداري املخت�س بحفظ اأموال الهيئة وحت�سيلها ودفع اللتزامات املالـية للهيئة 

وذلك طبقا للقوانني واللوائح والقرارات ال�سارية .

دائــرة التدقيـــق الداخلــــي : 

التق�سيم الإداري املخت�س بالتحقق من تطبيق اأحكام القوانني واللوائح والقرارات ال�سارية ، 

واقرتاح الإجراءات والتو�سيات الالزمة للمحافظة على اأموال الهيئة .

امليزانيــة ال�سنويــة : 

الربنامج املالـي املعد فـي اإطار اخلطة العامة للهيئة عن �سنة مالية مقبلة .

احل�ســاب اخلتامـــي : 

الإيرادات وال�ستخدامات الفعلية عن ال�سنة املالـية املنتهية موزعة ح�سب ت�سنيف امليزانية ، 

بالإ�سافــــة اإلــــى اأر�ســــدة احل�سابــــات املدينـــة والدائنـــة واحل�سابــات النظاميـــــة امل�ستخرجـــة 

من واقع ال�سجالت واملركز املالـي عن الفرتة ذاتها .

املفـــو�س بالإنفـــاق : 

الرئيــ�س اأو من يفو�ســه ، وكـــل موظف مفو�س بالإنفاق مــن �سلطــة خولها القانـــون بالأمــر 

بالإنفاق .

التق�سيــم الإداري املختــ�س بال�ســـراء : 

ق�ســــم امل�سرتيــــات بدائــــرة ال�ســــوؤون املالـية باملديريــــة العامــــة لل�ســـــوؤون الإداريــــة واملالـية 

اأو اأي تق�سيـــم اإداري اآخـــر خمت�س بال�سراء والتعاقد بالهيئة يبا�سر الخت�سا�سات نف�سها ، 

اأو جزءا منها .

املــادة ) 2 (

ت�سري اأحكام القوانني واللوائح والنظم احلكومية فـيما مل يرد ب�ساأنه ن�س فـي هذه الالئحة .
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املــادة ) 3 (

تبداأ ال�سنة املالـية للهيئــة فـي اليــوم الأول من �سهر يناير من كل �سنة ، وتنتهـــي فـي اليــــوم 

احلادي والثالثني من �سهر دي�سمرب من ال�سنة نف�سها .

املــادة ) 4 (

املوكلة  والخت�سا�سات  باملهام  القيام  عن  م�سوؤولني  الهيئة  فـي  املالـيون  املوظفون  يكون 

اإليهم مبوجــب هذه الالئحــة والتعليمات التــي ت�سـدر مبوجبهـــا ، وعن اأي اأخطاء تلحق 

باأمـــوال الهيئــة �ســـواء كانت هذه الأخطـــاء ناجمة عن تنظيم املعامــالت املالـية اأم تدقيقهــا 

اأم املوافقة عليها .

املــادة ) 5 (

للمجلــــ�س �سطـــب قيمة اخل�سائر التي تلحق باأموال الهيئــة فـي حالة عـــدم وجـــود م�ســـوؤول 

عن تلك اخل�سائر ، اأو تعذر معرفته رغم اإجراء التحقيق الالزم . 

واإعفاء  الهيئة  على جانب  الهيئة  ب�سيارات  تلحق  التي  اخل�سائر  قيمة  وللمجل�س حتميل 

املت�سبب - كليا اأو جزئيا - من هذه القيمة بناء على اقرتاح املدير العام ، وفـيما ل يجاوز 

مبلغ )5000( خم�سة اآلف ريال عماين فـي املرة الواحدة ، ومبا ل يزيد جمموعه على مبلغ 

)50٫000( خم�ســني األــف ريال عماين فـي ال�سنة الواحدة .

املــادة ) 6 (

على املوظف املخت�س فور اكت�ساف اأي فقد اأو ت�سويه اأو تلف فـي ال�سجالت اأو اأي م�ستند اآخر 

يكون فـي عهدته - �سواء فـي اأثناء ال�ستخدام اأو احلفظ - اإبالغ رئي�سه املبا�سر بالواقعة ، 

وعلى الرئي�س املبا�سر رفع الأمر اإىل املدير العام لإجراء التحقيق ، والوقوف على اأ�سباب 

الفقد ، اأو الت�سويه ، اأو التلف ، وحتديد امل�سوؤولية ، اأو احلفظ اإذا تعذر الو�سول اإىل امل�سوؤول .

واإذا تبني من خالل التحقيق وجود �سبهة جنائية تعني اإبالغ الدعاء العام لتخاذ اإجراءاته 

ب�ساأنها .

املــادة ) 7 (

حتـــدد ر�ســــوم اخلدمــــات التــــي تقدمهــــا الهيئـــة بقــــرار مــــن رئيــ�س املجلـــ�س ، بعــــد موافقــــة 

كل من املجل�س ، ووزارة املالـية .
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البــاب الثانـــي

االخت�صا�صــات املالـيــة

الف�صــل الأول

الخت�صا�صــات املالـيـــة للرئيـــ�س ونائبـــه 

املــادة ) 8 (

الرئي�س هو امل�سوؤ�ل عن اأموال الهيئة ، �له كافة االخت�سا�سات املخولة لر�ؤ�ساء الوحدات 

احلكومية طبقا للقوانني �اللوائح �النظم املعمول بها ، �فـي حد�د االعتمادات املدرجة 

اجلائز  من  اأي  اإىل  املالـية  �سالحياته  بع�س  يفو�س  اأن  �له   ، للهيئة  ال�سنوية  بامليزانية 

تفوي�سهم قانونا ، �يكون م�سوؤ�ال عن مبا�سرتهم لل�سالحيات التي فو�سهم فـيها .

املــادة ) 9 (

نائــــب الرئيــــ�س م�ســــوؤ�ل اأمــــام الرئيـــ�س عـــن االإ�سراف على االأعمـــال املالـيــــة فـي الهيئــة ، 

�عــن �سالمــة االإجــراءات اخلا�سة بهـــا ، �يحل حمله فـي االأعمـــال املالـيـــة فـي حالـــة غيابـــه 

اأ� �جود مانع يحول د�ن ممار�سة اخت�سا�ساته .

الف�صـــل الثانــي

الخت�صا�صــات املالـية للمديــر العــام 

املــادة ) 10 (

املدير العام م�سوؤ�ل اأمام الرئي�س عن االإ�سراف على االأعمال املالـية فـي الهيئة �عن �سالمة 

��سحة االإجراءات اخلا�سة بها فـي حد�د االخت�سا�سات املخولة له ، �يبا�سر على االأخ�س 

ال�سالحيات االآتية : 

االإ�سراف على اإعداد م�سر�ع امليزانية ال�سنوية للهيئة .   1

التحقق من تطبيق اأحكام القوانني �اللوائح املالـية �القرارات ال�سادرة تنفـيذا لها .   2

التحقــــق مـــن اتخـــــاذ االحتياطــــــات الكافـية �االإجـــراءات الالزمـــــــــة للمحافظــــة    3

علـــى اأمـــوال الهيئـــة .
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التحقــــق من حت�سيـــل اإيـــرادات الهيئـــة فــــي مواعيدهـــا ، وقيدهــا فـــي ال�سجـــالت  - 4

املعــدة لـــذلك .

التحقق من قيد م�سروفـات الهيئة فـي ال�سجالت املعــدة لـــذلك ، واأن يتم ال�سرف  - 5

فـي حدود املخ�س�سات املالـية املعتمدة .

بالهيئــــــة  - 6 املخت�ســـــــني  مــــن  اإليـــــه  املقدمــــــة  املالـية  والبيانـــــات  التقاريــــــر  درا�ســــــة 

قـــبل عر�سهـــا علـــى الرئيـــ�س .

اعتمـــاد �سنـــدات ال�ســـرف بعـــد التاأكــــد مــــن توافــــر ال�ســــروط القانونيـــة واملالـيــــة  - 7

واملحا�سبية الالزمة ، وذلك فـي حدود ال�سالحيات املخولة له .

الف�ســل الثالـــث

اخت�سا�ســات املديــر املالـي ودائــرة ال�ســوؤون املالـية

املــادة ) 11 (

املدير املالـي م�سوؤول اأمام الرئي�س عن كافة الأعمال املالـية واملحا�سبية التي تتعلق بح�سابات 

الإجراءات  كافة  وتنفـيذ   ، بها  ال�سجالت اخلا�سة  فـي  املالـية وقيدها  الهيئة ومعامالتها 

املتبعــة فــــي املحافظـــة على اأمـوال الهيئـــة ، ويبا�ســـر فـي حـــدود التفويــ�س اجلائــــز قانونــــا 

ال�سالحيـات الآتية : 

اعتمــاد �سنـــدات ال�ســرف بعـــد التاأكـــد من توافــــر ال�ســــروط القانونيـــــة واملالـيــــة  - 1

واملحا�سبية ، وذلك فـي حدود ال�سالحيات املمنوحة له .

اعتماد ال�سيكات واحلوالت املالـية بعد التاأكد من �سالمة ال�سرف . - 2

اعتماد املناقالت املالـية بني بنود املوازنة املعتمدة بالهيئة . - 3

املــادة ) 12 (

املدير املالـي هو امل�سوؤول املبا�سر للموظفـني بدائرة ال�سوؤون املالـية ، وي�سرف على اأعمالها ، 

وعلى الأخ�س الآتي : 

اإعداد م�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة . - 1

م�سك وتنظيم ال�سجالت املالـية بالهيئة . - 2
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اإعــــداد ك�سوفــــات احل�سابــــات ال�سهريــــة واخلتامـــية وبيــــان املركــز املالـي للهيئـــة ،  - 3

واأي بيانــات ماليــة اأخــرى تطلــب منــه .

حت�سيل وقيد الإيرادات وامل�سروفات فـي مواعيدها فـي ال�سجالت املعدة لذلك . - 4

اقرتاح التعديــالت املـــراد اإدخالهـــا علــى النظـــام املحا�سبـــي واملجموعــــة الدفرتيـــة  - 5

بالتن�سيق مع دائرة التدقيق الداخلي .

اإجراء التعديالت على موازنة الوظائف بالهيئة . - 6

الف�ســل الرابـــع

اخت�سا�ســات دائــرة التدقيــق الداخلــي

املــادة ) 13 (

تتبع دائرة التدقيق الداخلي الرئي�س مبا�سرة ، وتبا�سر اخت�سا�ساتها وفقا لربنامج تدقيق 

�سنوي يعتمده الرئي�س قبل بداية كـــل �سنـــة مالية ، كمــا تتولـــى اإعـــداد التقاريـــر الالزمـــة ،

وعر�سهــا علـــى الرئيــ�س علــى اأن تت�سمــن نتائــج التدقيـــق والفحـــ�س واملخالفـــات املالـيــــة 

والإدارية واأ�سبابها واقرتاح و�سائل تالفـيها ، وتبا�سر على الأخ�س الخت�سا�سات الآتية : 

التحقق من تطبيق اأحكام القوانني واللوائح والقرارات املالـية والإدارية املعمول  - 1

بها واقرتاح الإجراءات الالزمة للمحافظة على اأموال الهيئة .

التدقيق على جميع القيود وامل�ستندات وال�سجالت املالـية والإدارية فـي الهيئة . - 2

املعمول  - 3 للقوانني والأنظمة  الهيئة طبقا  اإيرادات  التدقيق على حت�سيل وتوريد 

بها والتحقق من مواعيد ا�ستحقاقها .

وفقا  - 4 يتم  ال�سرف  اأن  من  للتحقق  الهيئة  تخ�س  التي  ال�سرف  �سندات  مراجعة 

للقوانني والأنظمة املعمول بها .

وكذلك  - 5  ، واخلزائن  املخازن  واأعمال  واملوؤقتة  امل�ستدمية  ال�سلف  اأعمال  مراجعة 

العقود والتفاقيات املربمة ومراجعة حركة ال�سيارات . 

يتعلق  - 6 فـيما  �سواء  املالـية  ال�سوؤون  دائرة  جتريها  التي  املحا�سبية  القيود  مراجعة 

مب�سروفات الهيئة اأو اإيراداتها اأو الأموال الثابتة واملنقولة املخ�س�سة لها وفح�س 

ومراجعة ال�سجالت املخ�س�سة لقيدها .
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بعد  - 7  - اخلتامي  احل�ساب  وفح�س   ، بالهيئة  اخلا�سة  اخلتامية  القوائم  مراجعة 

انتهاء ال�سنة املالـية - خالل الفرتة املحددة ، واإعداد تقرير مبا تراه من تو�سيات 

واقرتاحات فـي هذا ال�ساأن ، ورفعه اإىل الرئي�س . 

وغريها  - 8 واملوؤقتة  امل�ستدمية  ولل�سلف  وللخزائن  للمخازن  املفاجئ  اجلرد  اإجراء 

والنظم  للوائح  وفقا  وذلك   ، للهيئة  املخ�س�سة  املنقولة  اأو  الثابتة  الأموال  من 

والإجراءات املعمول بها ، واإعداد تقرير بنتيجة اجلرد ، ورفعه اإىل الرئي�س .

اتخاذ الإجراءات الالزمة فـي حالة اكت�ساف اأي خمالفات مالية اأو اإدارية بالهيئة  - 9

مع اإخطار الرئي�س . 

اإعداد التقارير الآتية :  - 10

تقارير دورية بنتائج الفح�س تت�سمن املخالفات التي اأ�سفر عنها الفح�س  اأ - 

واأ�سبابها وطرق عالجها وو�سائل تالفـيها ورفعها اإىل الرئي�س .

تقارير بنتيجة فح�س اأي خمالفات اأو مو�سوعات اأخرى ذات اأهمية خا�سة  ب - 

يقرر الرئي�س ، اأو من يفو�سه فح�سها .

ومركزها   ، الهيئة  ح�سابات  فح�س  نتيجة  تت�سمن  �سنوية  ن�سف  تقارير  ج - 

املالـي وملخ�سا للمالحظات والتو�سيات التي وردت فـي التقارير الدورية 

واخلا�سة امل�سار اإليها فـي الفقرتني )اأ ، ب( من البند )10( ونتيجة متابعتها .

تلقي تقارير جهاز الرقابة املالـية والإدارية للدولة املت�سمنة نتائج تدقيق ح�سابات  - 11

الهيئـــة ، وفحـــ�س اأعمالها املالـيـــة والإداريـــة ، واإحالتهـــا اإىل املديريـــات والدوائــــر 

لعر�سه  بالرد  تقرير  لإعداد  والدوائر  املديريات  ردود  وتلقي   ، بالهيئة  املخت�سة 

على الرئي�س للرد على جهاز الرقابة املالـية والإدارية للدولة .

اقرتاح الو�سائل الالزمة لتالفـي املخالفات املالـية اأو الإدارية التي تت�سمنها تقارير  - 12

جهاز الرقابة املالـية والإدارية للدولة واإخطار املديريات والإدارات والدوائر املعنية 

بالتو�سيات ال�سادرة بهذا ال�ساأن . 

اأي اخت�سا�سات اأخرى تكون مقررة مبقت�سى القوانني املالـية والإدارية وغريها  - 13

من اللوائح والقرارات ال�سادرة تنفـيذا لها ومبا يتفق وطبيعة عمل الهيئة .
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البــاب الثالــث

النظـــام املحـا�سبـــي

الف�ســل الأول

امليـزانيـــة

الفــــرع الأول

اأول : اأ�ســ�س اإعـــداد م�ســـروع امليـزانيــة

املــادة ) 14 (

يجب اأن يرفق مب�سروع امليزانية ال�سنوية للهيئة ما ياأتي : 

قوائـــم ماليــة بتقديــرات �سافـي امليزانيــة املعدلــة م�سافــا اإليها العـــالوة الدوريــة  - 1

امل�ستحقة للموظفـني .

 تفا�سيل املبالغ املدرجة بامليزانية . - 2

 الأهداف والربامج واملوؤ�سرات والإجنازات املتوقع حتقيقها خالل ال�سنة املالـية . - 3

الأ�ســ�س واملعاييــر التــي بنيــت عليهــا تقديــرات امليزانيــة املقدمــة مقارنـــة مبيزانيــة  - 4

العــام ال�سابــق .

املــادة ) 15 (

يراعـــى عنـــد اإعـــداد م�ســروع امليزانيـــة اأن تكـــون تقديـــرات املـوارد وال�ستخدامـــات �ساملــة 

كافـة تق�سيمــات الهيئــة .

املــادة ) 16 (

يتبع فـي اإعداد م�سروع امليزانية الأ�سا�س النقدي بحيث يعترب م�سروفا كل مبلغ يتم �سرفه 

خالل ال�سنة املالـية ، ويعترب اإيرادا كل مبلغ يتم حت�سيله خاللها ، على اأن يت�سمن م�سروع 

ملواجهة  اإيراد معني  اأو  ، ول يجوز تخ�سي�س مورد  وال�ستخدامات  املـوارد  كافة  امليزانية 

اإنفـاق حمــدد اإل فـي احلالت ال�سروريــة التي ي�سدر بها مر�سوم �سلطانــي ، اأو التــي تكــون 

تنفـيذا لتفاقيات تلتزم بها ال�سلطنة .

-50-



اجلريدة الر�سمية العدد )1212(

املــادة ) 17 (

يرفـــع املديـــر العــــام م�صــــروع امليزانيــــة بعد ا�صتكمال مناق�صتـــه مـــع التق�صيمـــات املخت�صـــة 

فـي الهيئة اإىل الرئي�س ، العتماده من املجل�س قبل نهاية �صهر �صبتمرب من ال�صنة ال�صابقة 

ال�صنة  بدء  قبل  املالـية  وزارة  اإىل  امل�صروع  ويقدم   ، امليزانية  مل�صروع  املالـية  لل�صنة  مبا�صرة 

املالـية بـ ) 3 ( ثالثة اأ�صهر على االأقل .

ثانيــا : اأ�ســـ�س تقديـــر املـــوارد

املــادة ) 18 (

يراعى عند اإعداد تقديرات موارد امليزانية عن اأي �صنة مالية ما ياأتي : 

اال�صرت�صاد باملـوارد املح�صلة خالل ال�صنتني املالـيتني ال�صابقتني لل�صنة اجلارية .  

مراعــــاة الزيــــادة اأو االنخفا�س املتوقع فـي املـوارد عن ال�صنة املالـية حمـــل التقديـــر   

مـع ذكــــر االأ�صبـــاب نتيجــة التغيـــرات فـي االأن�صطة القائمـــة وت�صغيــــل امل�صروعــــات 

اجلديدة ، وما ينتظر حت�صيلـــه من املـوارد املتاأخر حت�صيلها عن االأعوام ال�صابقــــة ، 

والعائــد من ر�صوم اخلدمات .

 االإ�صارة اإىل القوانني واللوائح والقرارات اخلا�صة بكل اإيراد .  

 عدم املغاالة فـي التقديرات والتزام الدقة مع مراعاة جميع العوامل التي توؤثر   

االقت�صادية  العوامل  ب�صبب  االنخفا�س  اأو  بالزيادة  �صواء  االإيرادات  تقدير  فـي 

واالجتماعية ، وتقدير املــورد دون ا�صتقطاع اأي نفقات منها .

تقــــدر ر�صـــوم اخلدمــــات التـــي تقدمهـــا الهيئـــة بوا�صطــة جلنـــة ي�صكلهــا الرئيــ�س   

لهذا الغر�س ، وترفع اللجنة تو�صياتها عن طريق الرئــي�س اإىل املجل�س لالعتماد ، 

بعد موافقة وزارة املالـية . 

ثالثا : اأ�ســ�س تقديـــر امل�سروفـــات ) النفقــات (

1 - امل�ســروفـــات اجلاريــــة

املــادة ) 19 (

يراعى كاأ�صا�س عام فـي تقدير امل�صروفات اجلارية عن اأي �صنة مالية ما ياأتي : 

-51-



اجلريدة الر�سمية العدد )1212(

العمل على تر�سيد الإنفاق . - 1

ال�سرت�ساد بالنفقات الفعلية خالل ال�سنتني املالـيتني ال�سابقتني لل�سنة اجلارية . - 2

الأخـــذ فـي العتبــار تاأثيـــر القوانـــني واللوائـــح والقـــرارات ال�ساريــــة عنـــد اإعـــداد  - 3

العمل بها وما قد يرتتب عليها فـي م�سروع ميزانية  امليزانية اجلاري  تقديرات 

ال�سنة اجلديدة من تعديالت .

املــادة ) 20 (

يراعى فـي تقدير بند الرواتب والأجور ما ياأتي : 

اأن ت�سمل التقديرات كافة الرواتب والأجور والبدلت وامل�ستحقات املالـية الأخرى  اأ - 

جلميع املوظفـني والعاملني بالهيئة ، وفقا لالأنظمة املعمول بها .

اأن يكون عدد الوظائف بالهيئة متفقا مع هيكلها التنظيمي املعتمد . ب - 

ح�ساب التعديالت الوجوبية فـي الرواتب والأجور املرتتبة على �سدور مرا�سيم  ج - 

�سلطانية ، اأو نتيجة ملنح العالوات الدورية اأو ال�ستثنائية اأو املكافاآت اأو الرتقيات .

اإي�ساح املربرات الالزمة بالن�سبة للزيادة غري الوجوبية فـي الرواتب والأجور . د - 

املــادة ) 21 (

يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات ال�سلعية ما ياأتي :

تقدير امل�ستلزمات ال�سلعية التي ترتبط مبا�سرة باأداء الهيئة ملهامها على اأ�سا�س حجم  - 1

بال�ستهالك  ال�سرت�ساد  مع  ال�سلعية  امل�ستلزمات  ل�ستخدام  امل�ستهدف  الن�ساط 

الفعلي خالل ال�سنتني املالـيتني ال�سابقتني واملتوقع ا�ستهالكه خالل ال�سنة املالـية 

اجلارية .

 اأن تت�ســمن تقديــرات امل�ستلزمــات مــا حتتاجــه امل�سروعــات اجلديــدة التــي تتــم ،  - 2

وتدخل فـي مرحلة الت�سغيل خالل �سنة التقدير .

 مراعاة الكميات املتوقع توافرها باملخازن فـي بدء ال�سنة املالـية حمل التقدير . - 3

ربـط �سيا�ســة ال�ســراء ب�سيا�ســـة التخزيــن منعـــا للتكـــد�س ، ومراعـــاة ال�ستهالكــات  - 4

للموجودات ، وتنا�سب التقديرات مع التو�سعات املتوقعة وزيادة حجم العمل .
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املــادة ) 22 (

يراعى عند تقدير بند امل�ستلزمات اخلدمية ما ياأتي :

تقدير بند الإيجارات على اأ�سا�س ما ت�ستاأجره الهيئة من اأرا�س اأو مبان ويرفق  - 1

بيان بهذه الأرا�سي واملباين مو�سحا به القيمة الإيجارية لكل منها وتاريخ بداية 

ونهاية عقد الإيجار .

يتوقع  - 2 والتي   ، القائمة  العقود  اأ�سا�س  على  اخلدمات  عقود  اعتماد  تقدير  يكون 

ا�ستمرارها ال�سنة املقبلة ، وكذلك العقود اجلديدة املتوقع اإبرامها فـي تلك ال�سنة .

اأن يكون التـاأمني على اأموال الهيئة وفقا للقواعد املعمول بها فـي القانون املالـي  - 3

ولئحته التنفـيذية . 

2-امل�سروفــــات الـــراأ�س ماليـــة

املــادة ) 23 (

ت�سمل امل�سروفات الراأ�س مالية غري املرتبطة بامل�سروعات ل�سراء وتوفـري الأ�سول الثابتة 

ومنها الأثاث واملعدات للمكاتب واملنازل وال�سيارات وو�سائل النقل والآلت واملعدات وغريها ، 

ويراعى عند تقدير العتمادات الالزمة لهذه امل�سروفات ما ياأتي : 

التو�سعات املتوقعة فـي اأن�سطة الهيئة والتكلفة املتوقعة ل�سراء هذه الأ�سول خالل  - 1

ال�سنــة املالـية مو�سع التقدير مع مراعاة العمــر الإنتاجــي لهــذه الأ�ســـول ح�ســـب 

اأنواعها املختلفة .

التو�سع املتوقع فـي الربامج والأن�سطة القائمة الذي يرتتب عليه تنفـيذ برامج  - 2

م�ستحدثة وتكلفة اإ�سافـية .

املــادة ) 24 (

يراعى عند تقدير اعتمادات تكاليف تنفـيذ وجتهيز امل�سروعات ما ياأتي :

اأن تكون تقديرات امل�سروعات ح�سب اأولويتها وح�سب اخلطط والربامج املعتمدة  - 1

وفـي �ســــوء التكاليـــــف الكليـــــة للم�سروعات مع وجـــوب التفرقــــة بني م�سروعـــــات 

ال�ستكمال وامل�سروعات اجلديدة .

تقديــــر تكاليـــف امل�سروعـــات اجلديــدة فـي �ســوء املراحــل املتوقــع تنفـيذهــا خـــالل  - 2

�سنــة التقديــر .
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الفــــرع الثانـــــي

تنفـيــــذ امليزانيـــــة

املــادة ) 25 (

 الت�صديق على امليزانية ال يعفي من االلتزام باأحكام القوانني واللوائح والقرارات املعمول 

بهــا ، �صــــواء كان ذلك متعلقا بتنظيــــم ال�صلطــــات املالـيــة اأم مبا يتطلبـــه تنفـيــــذ امليزانيــــة 

من اإجراءات . 

املــادة ) 26 (

فـي حالة عدم اإقرار ميزانية الهيئة قبل بداية ال�صنة املالـية التي تعود اإليها امليزانية ي�صتمر 

االإنفاق باعتمادات �صهرية ي�صدر الرئي�س ب�صاأنها اأوامر �صرف بن�صبة )12/1( من ميزانية 

ال�صنـــــة املالـية ال�صابقــــة ملواجهــــة النفقــــات املتكــــررة ، على اأن ت�صـــدد املبالــغ التــي اأنفقـــت 

على هذا الوجه من امليزانية اجلديدة بعد اإقرارها .

املــادة ) 27 (

يجــوز للرئــي�س نقـــل االعتمــــادات املالـية فـيما بني مــواد وبنود وف�صول امليزانيـــة املعتمـــدة 

للهيئة وفقا للآتي :

اأن يكون النقل فـيما بني بنود امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية املعتمدة للهيئة    1

ب�صـــرط اأال يرتتــــب علــــى النقل جتـــاوز الإجمالــي اعتمــادات امل�صروفـــات اجلاريــة 

والراأ�س مالية املدرجة بامليزانية املعتمدة للهيئة .

نقـــل االعتمـــادات من بنود امل�صروفات اجلارية والراأ�س مالية فـي ميزانية فرعية    2

اإىل بنود مماثلة فـي ميزانية فرعية اأخرى �صمن امليزانية املعتمدة للهيئة .

نقل االعتمادات من بنود الرواتب واالأجور والبدالت اإىل بند اآخر ، ومادة اأخرى ،    3

وف�صل اآخر بامليزانية املعتمدة للهيئة ، بعد موافقة وزارة املالـية .

اأن يكون النقل من املخ�ص�صات االإمنائية املعتمدة مل�صروع اإمنائي اإىل م�صروع اآخر ،    4

ب�صــرط اأن يكـــــون ذلك ملقابلـــــــة تنفـيـــــــذ م�صــــروع اآخـــر نتيجـــة ملناق�صــــة معتمـــــــدة 

من جمل�س املناق�صات اأو من جلنة املناق�صات الداخلية اأو الفرعية بح�صب االأحوال 

بعد موافقة املجل�س االأعلى للتخطيط .
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املوافقــة علـى جتـاوز املخ�س�ســــات الإمنائيــة املعتمـــدة لإن�ســـاء اأي م�ســـروع اإمنائـــي  - 5

فـــي حـــدود ) 10 % ( ع�ســـرة باملائـــة مـــــن التكلفــــة التقديريـــــة املعتمــــدة للم�ســــروع 

فـي اخلطة اخلم�سية بعد موافقة املجل�س الأعلى للتخطيط .

يجوز النقل من العتمادات املخ�س�سة لبند امل�سروفات احلكومية اإىل بنود اأخرى  - 6

�سرط �سداد كافة م�ستحقات امل�سروفات احلكومية فـي ميزانية ال�سنة املالـية . 

املــادة ) 28 (

يجــــوز للمفو�ســـــــني بالإنفــــاق فـــــي النقــــــــل بالن�ســـبــــة لعتمـــــــادات امل�سروفــــات اجلاريــــة 

 ، الواحـــد  البند  اأخرى �سمـــن  ، ومن مادة اىل  الواحــــد  الف�سل  اآخـــر �سمن  اإىل  بند  من 

ونقل الوظائف بدرجاتها وخم�س�ساتها من ميزانية فرعية اإىل اأخرى بامليزانية املعتمدة 

للهيئة ب�سرط عدم جتاوز اإجمايل العتماد املخ�س�س للرواتب والأجور .

الف�ســـل الثانـــي

املـوارد والرقابــة علـــى حت�سيلهـــا

املــادة ) 29 (

 يكون حت�سيل املـوارد طبقا للقوانني واللوائح والقرارات املعمول بها وفقا لالأحكام اخلا�سة 

بتح�سيل الإيرادات احلكومية ، والواردة فـي الالئحة التنفـيذية للقانون املالـي .

املــادة ) 30 (

يتــــم التح�ســـيل نقــــدا اأو ب�سيكـــات م�سدقـــة اأو التح�سيـــل عـــن طريــــق الدفــــع الإلكرتونــــي 

وفقا لالأنظمة الإلكرتونية املعمول بها فـي الهيئة .

املــادة ) 31 (

يجب على دائرة ال�سوؤون املالـية عند حت�سيل اأي مبالغ ل�سالح الهيئة اتباع ما ياأتي :

اإ�سدار اإي�سالت ر�سمية يدوية اأو اآلية بها اأرقام مت�سل�سلة غري متكررة خمتومة  - 1

بختم الهيئة .

 ت�سجيل املتح�سالت فـي ال�سجالت املخ�س�سة لذلك وفقا لالإجراءات املعمول بها .  - 2
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اإيداع املتح�سالت اليومية فـي ح�ساب الهيئة املفتوح لدى امل�سارف لهذا الغر�س  - 3

بعد موافقة وزارة املالـية ، وفـي جميع الأحوال ل يجوز ال�سحب من هذا احل�ساب .

يتم توريد اإيرادات الهيئة اإىل اخلزينة العامة للدولة ، ويعاد اعتمادها للهيئة ،  - 4

بعد موافقة وزارة املالـية .

املــادة ) 32 (

جتري دائرة ال�سوؤون املالـية مقارنة ربع �سنوية بني الإيرادات املقدرة فـي امليزانية املعتمدة ، 

وبــــني ما مت حت�سيلــــه منها فعال خالل هذه الفتـــرة . ويعد تقريـر يو�ســــح اأ�سبـــاب الزيــــادة 

 ، الفعلية  الإيرادات  فـي  فـي حالــــة وجود عجز  تتخذ  التي  الإجراءات  بيان  العجز مع  اأو 

ويعــر�س على الرئيــ�س ، وتوافى كـــل من وزارة املالـيــــة ، وجهـــاز الرقابة املالـيــة والإداريـــة 

للدولة بن�سخة منه . 

املــادة ) 33 (

حتتفظ دائرة ال�سوؤون املالـية ب�سجل حل�سر املبالغ التي مل حت�سل من املـوارد خالل ال�سنة 

املالـية املنتهية ، وتعد بيانا بهذه املبالغ خالل �سهر يناير من ال�سنة املالـية التالية ، وعليها 

متابعة حت�سيلها ، والتاأ�سري بال�سجل مبا يفـيد اإمتام التح�سيل فعال ، كما تعد تقريرا ربع 

�سنــــوي مبــــا مت حت�سيلـــه من هـــذه املبالغ واإجمالــــي املبالغ غـــري املح�سلة ، ويتــــم عر�ســـــه 

على الرئي�س ، وتوافى كل من وزارة املالـية ، وجهاز الرقابة املالـية والإدارية بن�سخة منه .

املــادة ) 34 (

تقوم دائرة ال�سوؤون املالـية ببحث اأ�سباب تعذر حت�سيل الإيرادات واتخاذ الإجراءات الالزمة 

ب�ساأنها ، واإعداد تقرير بذلك ، وعر�سه على الرئي�س .

املــادة ) 35 (

يراعى حت�سيل الإيرادات امل�ستحقة للهيئة ، واتخاذ الإجراءات الالزمة قانونا للتح�سيل 

قبل انق�ساء مدة التقادم املحددة فـي القانون املالـي مع اتخاذ الإجراءات الالزمة لقطع 

التقادم قبل انق�ساء مدته . 
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املــادة ) 36 (

لإيداع  املخ�س�س  امل�سارف  لدى  الهيئة  ح�ساب  فـي  امل�سرتدة  والنفقات  املبالغ  كافة  تودع 

املتح�سالت .

املــادة ) 37 (

تقيـــد النفقــــات امل�ســرتدة بال�ستبعـــــاد مــن البنـــد امل�سروف اإذا كــــان ال�ســــرف وال�ستــــرداد 

قد مت خالل �سنة مالية واحدة ، وتقيد بالإ�سافـة اإىل ح�ساب الإيـــرادات الأخـــرى اإذا كانـــــت 

قــــد �سرفــت خــالل �سنـــة مالية �سابقــــة ، وتـــم ال�ستــرداد فـي �سنـة ماليـــــة تالية ، وفـي كلتــــا 

احلالتني ي�سار اإىل رقم وتاريخ �سند ال�سرف الذي مت ال�سرف مبوجبه .

املــادة ) 38 (

يلتزم كل من ت�سبب بخطئه العمدي اأو اإهماله اجل�سيم فـي �سرف اأي مبالغ بدون وجه حق 

برد قيمتها للهيئة .

املــادة ) 39 (

يجـــوز للرئيـــ�س اإعفـــاء املديــــن املع�ســـر فـي احلالت املحـــــددة فـي البنــــد )9( مــــن املــادة )8( 

مــــن القانـــــون املالـي من اأداء املبالغ امل�ستحقــــة عليـــــه للهيئـــة كلهـــا اأو بع�سها بعــــد موافقــــة 

وزارة املالـيـة .

الف�ســـل الثالـــث

النفقــات والرقابـــة علـــى �سرفهـــا

املــادة ) 40 (

يتوىل الرئي�س اإ�سدار القرارات الالزمة لتحديد ال�سالحيات املالـية املخولة لكل مفو�س 

بالإنفاق �سواء فـي التوقيع على �سندات ال�سرف ، اأو غريها من املعامالت املالـية واإخطار 

وزارة املالـية وجهاز الرقابة املالـية والإدارية للدولة مبا ياأتي :

اأ�سماء املفو�سني بالإنفاق وحدود ال�سالحية املخولة لكل منهم ومناذج توقيعاتهم . - 1

اأي تعديل فـي اأ�سخا�س املفو�سني بالإنفاق اأو حدود �سالحياتهم .  - 2
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املــادة ) 41 (

اأو تنفـيذ  اأداء اخلدمات  اأو تكاليف  يخت�س املفو�س بالإنفاق بالرتباط بقيمة امل�سرتيات 

الأعمال مع مراعاة ما ياأتي :

اأن يتـــــم الرتبــــاط مبراعـــاة اأحكــــام القوانــــني واللوائــــح والقــــرارات املعمـــول بهـــا  - 1

فـي الهيئة والعقود املربمة فـي هذا ال�ساأن .

اأن يكــون الرتبــــاط فـي حــــدود املخ�س�ســـات املالـية املدرجــــة بامليزانيـــة املعتمـــدة ،  - 2

وفـي حدود التكلفة املعتمدة بالن�سبة لتنفـيذ وجتهيز امل�ساريع . 

 اأن تقيد جميع الرتباطات املالـية ب�سجل الرتباط . - 3

املــادة ) 42 (

تقدم الفواتري بقيمة امل�سرتيات اأو تكاليف اأداء اخلدمات اأو تنفـيذ الأعمال اأو اأي نفقات 

اأخرى اإىل دائرة ال�سوؤون املالـية ملراجعتها ، والتاأكد من تطبيق القوانني والأنظمة ال�سارية ، 

واإعداد �سند ال�سرف الالزم ، وذلك خالل )1( �سهر من تاريخ تقدميها م�ستوفاة .

املــادة ) 43 (

تعد �سندات ال�سرف مبراعاة ما ياأتي :

يقدم ال�سند اإىل دائرة التدقيق الداخلي مرفقا به جميع امل�ستندات املوؤيدة لل�سرف ،  اأ - 

والتي تو�سح تفا�سيل امل�سروفـــات ب�ســورة ي�سهل تدقيقهـــا ، ومراجعتهــا ، وت�سمل 

امل�ستندات الآتية :

العقد اأو الن�سخة الأ�سلية من اأمر ال�سراء . - 1

فاتورة املورد . - 2

حم�ســر فحــ�س الأ�سنـــاف اأو ت�سلم الأعمــــال مت�سمنـــا مـــا يفـيـــــد مطابقتهــــا  - 3

للموا�سفات املطلوبة .

�سند اإ�سافة الأ�سناف اإىل املخازن . - 4

اأي م�ستندات اأخرى تكون موؤيدة لل�سرف .  - 5

ب - اأن يكون ال�سند موقعا من قبل املفو�س بالإنفاق ، وخمتوما بخامت الهيئة .

ج - توقيع املفو�س بالإنفاق على كافة ن�سخ �سندات ال�سرف خطيا .
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املــادة ) 44 (

يجب على دائرة ال�سوؤون املالـية اأن تتحقق من قيد البيانات اخلا�سة بجميع �سندات ال�سرف ، 

ويراعى ب�سفة خا�سة ما ياأتي :

ت�سنيف امل�سروفات طبقا لت�سنيف امليزانية . - 1

 قيد البيانات اخلا�سة بجميع �سندات ال�سرف اأول باأول . - 2

املــادة ) 45 (

فـي حالة فقد اأو تلف اأي من امل�ستندات املوؤيدة لل�سرف ترفق ن�سخة منها ب�سند ال�سرف ، 

علـى اأن يقــر املديـــر املالـي - على الن�سخــــة - بـــاأن القيمة املطلوبة مل ي�سبق �سرفها بــــاأي 

�سنـــد �سرف اآخر .

املــادة ) 46 (

يتعني عند اإعداد �سند ال�سرف من قبل دائرة ال�سوؤون املالـية خ�سم ما قد يكون م�ستحقا 

على امل�ستفـيد ل�سالح الهيئة ، ويقيد اإجمايل املبلغ امل�ستحق للم�ستفـيد خ�سما على بنود 

ال�ســــرف ، ويقيــــد املبلــــغ امل�ستحـــق عليـــه اإمـــا بال�ستبعاد من البند ال�سابــق ال�سرف منه ، 

واإما بالإ�سافة اإىل ح�ساب الإيراد املخ�س�س لذلك .

املــادة ) 47 (

يكون �سرف قيمة ال�سندات باإحدى الطرق الآتية :

ب�سيكات مقابل التوقيع على �سند الت�سلم �سواء بالإم�ساء ، اأو بب�سمة اإبهام اليد  - 1

مقرونا بال�سم الوا�سح ، وبعد التحقق من �سخ�سية املت�سلم .

حتويل املبلغ اإىل ح�ساب امل�ستفـيد فـي امل�سرف املحدد من قبله .  - 2

املــادة ) 48 (

تختم دائــرة ال�ســوؤون املالـيـــة عنــد ال�سرف مبا�ســرة جميــع امل�ستنــدات املدفوعـــة والفواتيــر 

املوؤيدة لها بخامت خا�س يحمل كلمة )�سرف (  اأو )مدفوع ( مقرونا بالتاريخ .
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املــادة ) 49 (

ت�سرف الرواتب للموظفـني خالل )10( الع�سرة اأيام الأخرية من ال�سهر الذي ا�ستحقت 

عنه ، فاإذا وقعت هذه الأيام اإجازة ر�سمية يتم ال�سرف فـي اآخر يوم عمل �سابق على الإجازة ، 

ويجوز �سرفها مقدما عند قيام املوظف باإجازته العتيادية ، اأو عند تعوي�سه عن جزء منها 

نقدا ، اأو فـي حالة تقدمي مواعيد �سرف الرواتب مبنا�سبة الأعياد الوطنية والر�سمية . 

املــادة ) 50 ( 

تلتزم الهيئة فـي حالة الن�سمام اإىل ع�سوية اأي منظمة دولية اأو اإقليمية اأو اأي من فروعها 

اأو وكالتهـــا املتخ�س�ســـة باتبــــاع الإجراءات املقررة وفقا لأحكـــام املـــواد )445 ، 446 ، 447( 

من الالئحة التنفـيذية للقانون املالـي . 

املــادة ) 51 ( 

ترد الر�سوم اأو غريها من املبالغ التي �سبق اأن �سددت للتق�سيمات الإدارية بالهيئة كاإيرادات 

اإذا ثبت اأن الوفـــاء بها قــد مت بغيـــر وجـــه حــق ، وذلك وفقـــا لأحكام املــادة ) 52( مـــن هـــذه 

الالئحـــة .

املــادة ) 52 (

تتبع اإجراءات رد الر�سوم اأو غريها من املبالغ ال�سابق �سدادها بغري وجه حق طبقا لالآتي :

يقدم طلب ال�سرتداد قبل انتهاء مدة التقادم املقررة قانونا ، موؤيدا بامل�ستندات  - 1

للمدير املالـي الذي يجب عليه اإثبات تاريخ ت�سلم الطلب .

يتوىل املدير املالـي بعد التن�سيق مع التق�سيمات الإدارية املخت�سة بالهيئة درا�سة  - 2

طلب ال�سرتداد املقدم من حيث توافر ال�سند القانوين للطلب .

 حتـــال تو�سيـــات املديــــر املالـي اإلــــى دائــــرة التدقيـــق الداخلـــي لدرا�ســــة الطلـــــب ،  - 3

والتاأكد من ا�ستيفاء ال�سروط القانونية لال�سرتداد .

يتم ال�سرتداد مبوافقة الرئي�س اأو من يفو�سه فـي حال مل يتجاوز طلب ال�سرتداد  - 4

)2000( األفـي ريال عماين ، وفـيما عدا ذلك يلزم موافقة وزارة املالـية .
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املــادة ) 53 (

تربم عقود خدمات الت�سغيل وال�سيانة والتوريد واخلدمات ملدة )1( �سنة واحدة ، ويجوز 

اأن تكون ملدة )2( �سنتني اإذا اقت�ست م�سلحة العمل ذلك ، وبعد موافقة الرئي�س ، على اأن 

يتم فـي جميع الأحوال اأخذ موافقة وزارة املالـية اإذا كانت مدة العقد تزيد على )2( �سنتني .

املــادة ) 54 (

اأن تتحقق قبل �سرف ال�سندات املتعلقة بتنفـيذ وجتهيز  املالـية  يجب على دائرة ال�سوؤون 

امل�سروعات مما ياأتي :

 توفـــر املخ�س�ســات وكفايـــة ر�سيد مبلـــغ الرتبـاط املخ�ســ�س للعقــد ل�ســداد املبلــغ  - 1

املطلـــوب .

 تقدمي ال�ست�ساري ل�سهادة اإجناز الأعمال عن امل�سروع ح�سب النموذج املعمول به ،  - 2

مت�سمنا ما يفـيد قيامه مبراجعة دفعات املقاول ، واعتماد ا�ستحقاقها للدفع .

 قيد رقم الرتباط ) اللتزام ( فـي اخلانة املخ�س�سة لذلك ب�سند ال�سرف . - 3

املــادة ) 55 ( 

عند اإبرام العقود جتب مراعاة الآتي :

اتباع الإجراءات القانونية املقررة وفقا لالئحة التنفـيذية للقانون املالـي . - 1

األ جتاوز قيمة العقد اأو اللتزام العتمادات واملخ�س�سات املدرجة مبيزانية الهيئة . - 2

 التاأكـــد من اأنهـــا ل تت�سمــن اإعفــاء املتعاقــد مـــع الهيئــة من ال�سرائـــب اأو الر�ســوم  - 3

التي يلتزم باأدائها قانونا .

املــادة ) 56 ( 

يوقع الرئي�س اأو من يفو�سه على العقود التي يتم اإبرامها با�سم الهيئة ، وذلك بعد اتخاذ 

الإجراءات القانونية املقررة .
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املــادة ) 57 ( 

تفتـــح العتمـــادات امل�ستنديـــة للهيئـــــة مــن قبـــل وزارة املالـيــــــة مبوجـــب �سنــــدات ال�ســـــرف 

غري القابلة للدفع التي ت�سدر بقيمة العتماد ، وم�ساريف التاأمني ، وتراعي دائرة ال�سوؤون 

املالـية الأ�س�س الآتية عند اخل�سم من امل�سروفات ، وت�سوية اأر�سدة العتمادات امل�ستندية 

بالن�سبة للم�سروفات اجلارية والراأ�س مالية غري املرتبطة بامل�سروعات : 

عند فتح العتماد امل�ستندي تخ�سم قيمته بالكامل من بند امل�سروف املخ�س�س  - 1

لــذلك بامليزانيـــة مقابـــل تعليــة القيمــة اإلــى ح�ســاب معلــق دائــن ب�سجـــل ح�سابــــات 

الأ�ستاذ العام . 

فـي حالة ت�سلم اإ�سعار من امل�سرف يفـيد خ�سم اأي مبالغ تخ�س العتماد امل�ستندي  - 2

يتم قيدها فـي اجلانب املدين من احل�ساب املعلق امل�سار اإليه .

اإقفالها فـي العام نف�سه  - 3  ت�سوى الأر�سدة الدائنة لالعتمادات امل�ستندية التي مت 

با�ستبعادها من بند امل�سروف املخ�س�س لذلك .

 العتمادات امل�ستندية التي متتد لأكرث من �سنة مالية تتم ت�سوية اأر�سدتها الدائنة  - 4

فـــي نهايــة كل �سنــــة با�ستبعادهــا من بنـــد امل�ســـروف املخ�ســ�س لــــذلك بامليزانيــة 

اإقفـال  ، وعنـــد  التاليــــة  ال�سنة  القيـــود فـي بدايــــة  لتــلك  اإجـراء قيـود عك�سيـة  ثم 

العتمـادات امل�ستنديـة ، ت�سوى اأر�سدتها الدائنــــة بال�ستبعـــاد مـــن بنـــد امل�ســــروف 

املخ�س�س لذلك بامليزانية . 

الف�ســل الرابــع

التقاريــر الدوريــة واحلــ�ساب اخلتامــي

املــادة ) 58 (

تعــد دائرة الــ�سوؤون املالـــية ب�سكـــل ربــع �سنـــوي ك�سف ح�ســاب يو�ســح املركـــز املالـــي للهيــئة 

واملعامـــالت املالـيـــة التـــي متت نهاية كل )3( ثالثة اأ�سهر للعر�س على الرئي�س فـي موعــد 

ل يزيد على )10( ع�سرة اأيام من فرتة اإعداده ، وتر�سل ن�سخة منه اإىل جهاز الرقابة املالـية 

والإدارية للدولة ، ووزارة املالـية ، على اأن يت�سمن ما ياأتي :
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 الإيرادات املح�سلة مقارنة بتقديرات امليزانية عن املدة نف�سها .   1

 امل�سروفـــات اجلاريـــة والــــراأ�س مالية مقارنــــة باملخ�س�ســـات املدرجــــة بامليزانيـــة    2

عن املدة نف�سها .

اأر�سدة ح�سابات ال�سلف امل�ستدمية وامل�ؤقتة .   3

 اأر�سدة احل�سابات املعلقة واملدينة والدائنة .   4

اأر�سدة احل�سابات اجلارية وال�دائع لدى امل�سارف .   5

املــادة ) 59 ( 

جتــــري دائـــرة ال�ســـ�ؤون املالـيـــة مطابقـــة �سهريـــة بـــني مـــا هـــ� وارد فـي �سجـــــالت الهيئـــة 

لـــدى امل�ســـارف ، وبني مــا هـ� وارد فـي ك�ســ�ف ح�سابـــات امل�ســارف ، واإعــداد ق�ائـــم الت�س�يـــة 

الالزمـــة لــــذلك .

املــادة ) 60 ( 

تعـــد دائــرة ال�س�ؤون املالـيــة احل�ســاب اخلتامي للهيئة خــالل )3( ثالثــة اأ�سهــر مـــن تاريـــخ 

انتهاء ال�سنة املالـية وفقا لالأ�س�س الآتية : 

اأن يت�سمن الإيرادات وامل�سروفات م�زعة على اأب�اب امليزانية .   1

 اأن يت�سمن كل ما ت�جب الق�انني والأنظمة والل�ائح والقرارات اإثباته .   2

 اأن ي��سح احل�ساب اخلتامي الأرقام الفعلية عن ال�سنة املالـية ال�سابقة .   3

 اأن يعتمــــد احل�ســــــاب اخلتامــــي مــــن املجلــــــــ�س ، وتر�ســــل ن�سخــــة منــــــــه اإلــــى كـــــــل    4

من وزارة املالـيــة ، وجهــاز الرقابـــة املالـيـــة والإداريــة للدولـــة .

املــادة ) 61 ( 

تعد دائرة التدقيق الداخلي تقريرا بنتيجة مراجعة احل�ساب اخلتامي فـي م�عد ل يتجاوز 

)3( ثالثــــة اأ�سهـــر من تاريخ انتهاء ال�سنــــة املالـيـــة ، مت�سمنا الت��سيــات الالزمة ملعاجلـة 

ما قد يظهر من خمالفات مالية لأحكام الق�انني والل�ائح يعر�س على املجل�س لالعتماد ، 

وتر�سل ن�سخة منه اإىل كل من جهاز الرقابة املالـية والإدارية للدولة ، ووزارة املالـية .
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الف�ســـل اخلامـــ�س 

فتــح احل�سابــات لـــدى امل�ســارف

املــادة ) 62 ( 

للهيئة فـي حال ما اإذا اقت�ست م�سلحة العمل فـيها فتح ح�ساب خا�س لها اأو اأكرث لدى اأحد 

امل�سارف التجارية اأن تتقدم بطلب اإىل وزارة املالـية للح�سول على موافقتها . 

املــادة ) 63 ( 

توقع ال�سيكات واأوامر ال�سرف من قبل اثنني من املخت�سني بالهيئة يحددهما الرئي�س . 

املــادة ) 64 ( 

ل يجوز ال�سحب على املك�سوف من ح�سابات الهيئة املفتوحة فـي امل�سارف .

املــادة ) 65 (

تلتزم الهيئة عند اإقفال احل�ساب املفتوح با�سمها لدى امل�سرف باتباع الإجراءات املن�سو�س 

عليها فـي الالئحة التنفـيذية للقانون املالـي .

الف�ســل ال�ســـاد�س 

ال�سلـــــف 

الفــــرع الأول 

اأحكـــام عامــة لل�سلــف امل�ستدميـــة واملوؤقتـــة 

املــادة ) 66 ( 

يق�سد بال�سلف املبالغ التي تخ�س�س ملواجهة بع�س اأنواع النفقات التي يتعذر فـيها ال�سرف 

باتباع الإجراءات العادية املقررة لذلك ، وهي اإما م�ستدمية ، واإما موؤقتة .

وتخ�س�س ال�سلف امل�ستدمية ملواجهة امل�سروفات النرثية اأو غريها من امل�سروفات الأخرى 

قليلــــة القيمــــة اأو امل�سروفـــات التي يتقرر �سرفها من ال�سلفة فـي حـــالت خا�سة معينة ، 

اأو املفو�سني بالإنفاق ، وي�ستعا�س امل�ســــروف من ال�سلفـــة كلمــا بلغ  بعد موافقة الرئي�س 

)25%( خم�ســــة وع�سريـــــن باملائــــة مـــن قيمتهـــــا ، ول ت�ســــوى اإل فـي نهايــة ال�سنــة املالـيــة ، 

اأو عنـــد اإلغائهـــا .
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 وتخ�س�س ال�سلف املوؤقتة لغر�س حمدد ، وت�سوى دون ا�ستعا�سة امل�سروف منها ، ومبجرد 

انتهاء هذا الغر�س الذي خ�س�ست من اأجله ال�سلفة اأو خالل )3( ثالثة اأ�سهر على الأكرث 

من تاريخ منح ال�سلفة ، ويجوز متديد هذه املدة مبوافقة م�سبقة من وزارة املالـية .

املــادة ) 67 (

تعد دائرة ال�سوؤون املالـية �سجال عاما لكل من ال�سلف امل�ستدمية واملوؤقتة املمنوحة للهيئة ، 

وتقيد فـيها جميع البيانات املتعلقة بتلك ال�سلف .

املــادة ) 68 ( 

عند منح ال�سلفة اإىل اأي تق�سيـم اإداري بالهيئة تقيد دائرة ال�سوؤون املالـيــة قيمـة ال�سلفــة 

�سمـــن جمموعــــة ال�سلـــف امل�ستدميــــة اأو املوؤقتــة بح�ســاب م�ستقــــل با�ســـــم التق�سيـــم الإداري 

الذي منح ال�سلفة .

املــادة ) 69 (

عنــد ت�سلـم دائــرة ال�ســوؤون املالـيـــة لطلــب ا�ستعا�ســة ال�سلفة امل�ستدميــة اأو تقريــر ت�سويــة 

م�سروفات ال�سلفــة املوؤقتة تقــوم بخ�سم قيمـــة امل�ســـروف الفعلــي من ال�سلفــة مــن البنــود 

املخ�س�سة مبيزانية الهيئة . 

الفـــرع الثانــي

ال�سلـــف امل�ستدميـــة

املــادة ) 70 (

جتري التق�سيمات املعنية بالهيئة درا�سة حتديد قيمة ال�سلف امل�ستدمية ح�سب متطلبات 

العمـــل بحيـــث ل تزيـــد على متو�ســـط امل�ســـروف منهـــا خــــالل )3( ثالثـــــة اأ�سهـــر ، وتتقــــدم 

اإىل دائرة ال�سوؤون املالـية بالطلب الالزم للح�سول على ال�سلفة طبقا لأحكام هذه الالئحة ، 

وترفق بالطلب �سند �سرف ال�سلفة با�سم املوظف املخت�س بها . 
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وتتوىل دائرة ال�سوؤون املالـية درا�سة حتديد قيمة ال�سلفة امل�ستدمية ح�سب متطلبات العمل 

، وتقوم بعر�س  اأ�سهر  امل�سروف منها خالل )3( ثالثة  بها بحيث ل تزيد على متو�سط 

الدرا�سة على دائرة التدقيق الداخلي ، وتتقدم اإىل وزارة املالـية بالطلب الالزم للح�سول 

على ال�سلفة .

املــادة ) 71 (

امل�سارف  اأحد  فـي  ريال عماين  اآلف  ( خم�سة   5000  ( يجاوز  كان  اإذا  ال�سلفة  مبلغ  يودع 

املحلية فـي ح�ساب خا�س يفتح لهذا الغر�س ، فاإذا كان املبلغ يقل عن ذلك يودع فـي خزانة 

الهيئة ، ويتم ال�سرف من ال�سلفة امل�ستدمية مبوجب �سند ال�سرف بعد اعتماده من املوظف 

املالـــي املخت�س ، وتختـــم هـــذه ال�سنــــدات فــــور اإمتـــام ال�سرف بخاتــم خــا�س يحمل كلمـــة 

املوظــــف  ، ويتوىل  اأرقاما م�سل�سلة �سنوية  ، وتعطى  بالتاريخ  اأو )دفع( مقرونا  )�ســـرف( 

املالــي املختـــ�س بال�سلفــة ت�سجيل املبالــغ امل�سروفـــة اأول بـــاأول من واقـــع �سنـــدات ال�ســـرف 

فـي ك�سف م�سروفات ال�سلفة امل�ستدمية .

املــادة ) 72 (

يراعى عند ال�سرف من ال�سلفة امل�ستدمية ما ياأتي :

 األ يجــــاوز املبلـــغ امل�ســـــروف ) 500 ( خم�سمائـــة ريــال عمانــي فـي املـرة الواحـدة ،  - 1

وفقا لل�سوابط التي ي�سدرها الرئي�س .

األ يتم �سرف اأي �سلف �سخ�سية ملوظفـي الهيئة اأو غريهم ، وذلك مع عدم الإخالل  - 2

باأحكام املــادة )73( من هذه الالئحة ، ويجوز ا�ستثناء من القواعد املتقدمة �سرف 

املوؤمترات  اإقامة  وم�ساريف  التدريب  وبدلت  ال�سفر  وبدلت  النقدي  التعوي�س 

اخلارجية وما فـي حكمها مقدما مهما بلغت قيمتها .

املــادة ) 73 (

ي�ستثنى املوظف غري العماين املعني بوظيفة دائمة ، اأو املتعاقد معه مبوجب عقود خا�سة 

ل�سغــل وظيفـــة موؤقتــة فـي �ســرف �سلفة لـــه حتـــت ح�ســاب الراتـــب اأو الأجـــر ، وذلك وفقـــا 

لل�سوابط والإجراءات الآتية : 
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ل يجـــوز منـــح ال�سلفــــة اإل عنـــد البــــدء فـي اإجــــراءات التعيــــني اأو التعاقــــد ، وبنـــاء  - 1

على طلب يقدمه املوظف اإىل املدير املالـي .

يكــون �سـرف ال�سلفــة فـي حــدود )50 %( خم�سني باملائة من الراتــب ) الأ�سا�ســي (  - 2

ال�سهري امل�ستحق .

يتم ال�ســرف للموظف مقابــل توقيعه على طلب ال�سلفة مبا يفـيــد ت�سلمــه قيمــة  - 3

ال�سلفة وبقبوله خ�سمها من الراتب اأو الأجر امل�ستحق له من اأول راتب ي�سرف 

للموظف .

املــادة ) 74 (

اأن يتقدم اإىل دائرة ال�سوؤون املالـية  يجب على املوظف املالـي املخت�س بال�سلفة امل�ستدمية 

بطلب ا�ستعا�سة املبالغ امل�سروفة من ال�سلفة امل�ستدمية كلما بلغ جمموع ما �سرف منها 

)25%( خم�ســـة وع�سريــن باملائــة من قيمتها ، ويجــب اأن يرفــق بالطلــب امل�ستنــدات املوؤيـــدة 

لل�سرف ملراجعته من قبل دائرة ال�سوؤون املالـية ، ودائرة التدقيق الداخلي قبل اعتماده ، 

واإعداد �سند ال�سرف الالزم بقيمة املبلغ املطلوب لال�ستعا�سة بعد اعتمــاده مــن املفـو�س 

بالإنفاق بح�سب الأحوال . 

املــادة ) 75 (

تتـــــم ت�سويــــة ال�سلفـــة امل�ستدميــة فـي احلـــادي والثالثني من �سهر دي�سمبــر من كــل عـــام ، 

من خالل اإعداد ك�سف م�سروفات ال�سلف امل�ستدمية ، وترفق به امل�ستندات املوؤيدة للمبالغ 

امل�سروفة من ال�سلفة واإحالته مع املرفقات اإىل دائرة التدقيق الداخلي ملراجعته واعتماده 

من املفو�س بالإنفاق م�سحوبة مبا ياأتي :

�سهادة من امل�سرف املودعة لديه ال�سلفة تو�سح ر�سيدها فـي التاريخ املذكور وك�سف  اأ - 

الت�سوية بني ر�سيد هذه ال�سهادة والر�سيد الدفرتي ب�سجالت الهيئة .

�سهادة معتمدة من الرئي�س تو�سح ر�سيد املبالغ املتبقية من ال�سلفة فـي احلادي  ب - 

والثالثني من دي�سمرب �سواء كانت بامل�سرف اأو باخلزينة .
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وفـي جميـع الأحـــوال ، يجــب اأن يخ�ســـم من مبلـــغ ال�سلفــــة امل�ستدميـــة الـــذي يتقــرر منحه 

لأي تق�سيم اإداري بالهيئـة فـي ال�سنة املالـية التالية ، ر�سيد املبالـــغ املتبقية لديها من ال�سلفة 

من واقع ال�سهادة املعتمدة من الرئي�س .

الفــــرع الثالـــث

ال�سلــــف املوؤقتــــة

املــادة ) 76 (

يقدم طلب احل�سول على ال�سلفة املوؤقتة اإىل دائرة ال�سوؤون املالـية مت�سمنا حتديد مبلغ 

ال�سلفة ، والغر�س الذي ت�سرف من اأجله .

وتقوم دائرة ال�سوؤون املالـية بدرا�سته لتحديد مبلغ ال�سلفة املوؤقتة والغر�س الذي ت�سرف 

من اأجلـه ، واإعــداد �سنــد �ســرف ال�سلفـــة ، واإحالته اإىل دائـــرة التدقيق الداخلــــي ملراجعته ، 

ومن ثم اعتمــــاده من املفو�س بالإنفــــاق ، واإر�سالــــه اإىل وزارة املالـية ، وعلى املوظـــف املالـي 

املختـــ�س قيد مبلغ ال�سلفـــة والبيانات املتعلقة بها فـي �سجل ال�سلف املوؤقتـــة ، وذلك عند 

ت�سلمها من وزارة املالـية ، وت�سويتها طبقا لأحكام هذه الالئحة .

 ول يجوز اأن تخ�س�س اأكرث من �سلفة لغر�س واحد خالل ال�سنة املالـية الواحدة .

املــادة ) 77 (

يراعى عند ال�سرف من ال�سلفة املوؤقتة ، وت�سويتها ما ياأتي :

ل يجوز ال�سرف من ال�سلفة املوؤقتة اإل للغر�س الذي خ�س�ست من اأجله ال�سلفة . اأ - 

اإذا كان م�ستحقا طبقا لأحكام القوانني  اإل  اأي مبلغ لذوي ال�ساأن  األ يتم �سرف  ب - 

واملرا�سيم ال�سلطانية اأو اللوائح اأو القرارات اأو النظم املعمول بها اأو العقود ال�سارية . 

امل�سروفة فـي تقرير ت�سوية  املبالغ  املمنوحة قيد  ال�سلفة  الغر�س من  انتهاء  ويجب عند 

م�سروفــــات �سلـــفة موؤقتــــة ، على اأن يرفـــق بـــه جميـــع امل�ستـــندات املوؤيدة لل�ســرف ، ويبني 

فـي هذا التقرير ر�سيد املبلغ املتبقي من ال�سلفة اأو املبلغ املطلوب ا�سرتداده بح�سب الأحوال ، 

علــــى اأن تتــم مراجــــعة التقريــــر من قبــــل دائــــرة التدقيـــق الداخلـــي ، ويتم توريـــــد املبلــــــغ 

الفائ�س لوزارة املالـية .
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املــادة ) 78 (

اجلرد  من  تبني  فاإذا   ، �سهريا  املوؤقتة  ال�سلفة  مبلغ  جرد  الداخلي  التدقيق  دائرة  تتوىل 

انتهاء الغر�س الذي خ�س�ست من اأجله ال�سلفة ، تتخذ الإجراءات الالزمة لت�سويتها فورا ، 

واإذا تبني وجــود عجز فـي الر�سيد ، فعلى الدائرة املخت�سة اأن جتري التحقيقــات الالزمـــة 

ملعرفة اأ�سباب هذا العجز ، واإعداد تقرير بذلك لعر�سه على الرئي�س لتخاذ ما يراه ب�ساأنه ، 

وفقا للقوانني واللوائح املعمول بها . 

الف�ســـل ال�سابـــع

اخلزينــــة

املــادة ) 79 (

تابعا  اأو من يفو�سه ويكون  الرئي�س  بتعيينه قرار من  اأمني ي�سدر  الهيئة  يكون خلزينة 

مبا�سرة للمدير املالـي ، ويجوز اأن يكون لأمني اخلزينة م�ساعد اأو اأكرث ي�سدر بتعيينهم 

وحتديد اخت�سا�ساتهم قرار من الرئي�س اأو من يفو�سه ، على اأن يبا�سر امل�ساعد الخت�سا�سات 

املقررة لأمني اخلزينة فـي حالة غيابه اأو وجود مانع يحول دون ممار�سته لخت�سا�سه .

البـــاب الرابــــع

امل�سرتيــــات

املــادة ) 80 (

يتوىل التق�سيم الإداري املخت�س بال�سراء بالهيئة اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�سراء جميع 

الحتياجات واملــواد الالزمة ، ويبا�سر على الأخ�س الخت�سا�سات الآتية :

�سراء جميع الأ�سناف واملواد الالزمة للهيئة ، ويكون ال�سراء عن طريق املناق�سة  - 1

العامة اأو املحدودة اأو املمار�سة اأو بالإ�سناد املبا�سر اأو بال�سراء املبا�سر ، طبقا لأحكام 

القوانني املعمول بها فـي هذا ال�ساأن .

القيد فـي �سجل املوردين واملقاولني املتعاملني مع الهيئة . - 2
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بالهيئة  - 3 املختلفة  التق�سيمات  املخازن من  اأو طلبات متوين  ال�سراء  ت�سلم طلبات 

�ساملة للموا�سفات املطلوبة بدقة واتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفـيذها بعد قيدها 

فـي ال�سجل املعد لذلك .

اإعـداد �ســروط املمار�ســة اأو املناق�سة الداخليــة اخلا�سة بتوفـيـر احتياجـــات الهيئـــة  - 4

التــــي تطرحهـــا اللجنــــة الداخليـــــة للمناق�ســـــات اأو جلنــــة املمار�ســــة ، بالتن�سيــــق 

مع التق�سيم الإداري مقدم الطلب .

البيانات  - 5 واإثبات  املعتمدين  املوردين  من  املبا�سر  ال�سراء  حالة  فـي  الأ�سعار  طلب 

الواردة بها فـي الك�سوف التي تعد لذلك ، متهيدا لعر�سها على املفو�س بال�سراء 

لختيار اأن�سب العرو�س املقدمة .

اتخــــاذ الإجــــراءات الالزمــــة لإ�ســــدار اأوامــــر ال�ســــراء علــــى النمــــوذج املعـــد لذلك  - 6

اإلـــى املـــورد اأو ال�سانـــع الذي تقرر اختيــاره وقبول عر�سه وقيدها ب�سجـــل اأوامــــر 

ال�سراء ومتابعة تنفـيذها .

حتديـــد ال�سوابـــــط والنظـــــم والإجــراءات التــي تنظـــــم طلــــب �ســـــراء الحتياجـــــات  - 7

واإجراءات تنفـيذها .

تر�سيد الإنفاق باختيار اأن�سب الأ�سعار واأجود النوعيات وفق ال�سروط واملوا�سفات  - 8

املعدة لذلك ، وحتديد الكميات املنا�سبة .

اإجراء درا�سات ال�سوق وح�سر املوردين وال�سركات املحلية واخلارجية . - 9

جمع البيانات واملعلومات الالزمة لإعداد ميزانية امل�سرتيات للتق�سيمات الإدارية  - 10

للهيئة . 

املــادة ) 81 (

يخ�س�س فـي التق�سيم الإداري املخت�س بال�سراء �سجل لقيد املوردين واملقاولني املتعاملني 

مع الهيئة لت�سجيل اأ�سمائهم وكافة بياناتهم ، وذلك للرجوع اإليه عند ت�سلم طلبات ال�سراء ، 

واأداء اخلدمـــة لختيـــــار املــــوردين املنا�سبــــني ممــــن يتعاملــــون فـي الأ�سنــــاف اأو اخلدمــــات 

املطلوبة ، وفـي حالة عدم وجود املوردين املنا�سبني يتم اختيار موردين اآخرين ، على اأن تدرج 

اأ�سماوؤهم وبياناتهم فـي هذا ال�سجل .
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املــادة ) 82 (

يخ�س�س فـي التق�سيم الإداري املخت�س بال�سراء �سجل لقيد طلبات ال�سراء اأو اأداء اخلدمات 

والتق�سيـم  وتاريخـه  امل�سل�سل  الطلب  وت�سمل رقم   ، بهــا  املتعلقة  البيانــات  كافــة  وت�سجيـل 

الإداري الطالب ، وبيان امل�سرتيات اأو اخلدمات املطلوبة ، وتاريخ اإر�سال الطلب .

املــادة ) 83 (

يخ�س�س فـي التق�سيم الإداري املخت�س بال�سراء �سجل لقيد اأوامر ال�سراء وت�سجيل كافة 

البيانات املتعلقة بها ، وت�سمل رقم وتـــاريخ اأمـــر ال�ســراء ، وا�ســم املـــورد ، وملخـــ�س الأ�سنــاف 

املطلوبـــــة ، وقيمتهــــــا ، ومــدة �سريــــان اأمـــــر ال�ســــراء ، ورقـــم القيــد ب�سجـــل الرتباطــات ، 

وتاريخ الإر�سال اإىل املــورد ، ورقم وتاريخ اإذن الت�سلم .

املــادة ) 84 (

تعد دائرة ال�سوؤون املالـية �سجال ملراقبة الرتباطات تقيد به من واقع بيانات اأوامر ال�سراء 

القيمة فـي خانة املبلغ ، وفـي خانة البند املخت�س ، ثم تخ�سم قيمة اأمر ال�سراء من اأ�سل 

التاأ�سيـــر  ويراعى   ، امليزانيـة  ر�سيــد  فـي خانــة  البــاقي  وي�سجـــل   ، املختـ�س  البنــد  اعتمــاد 

علــــى اأوامر ال�سراء مبا يفـيد كفاية العتمادات املخ�س�سة لذلك بامليزانية ، اأو عدم كفايتها 

قبل الت�سديق عليها .

املــادة ) 85 (

يحظــر ال�ســراء اأو طلــب اأداء اخلدمــات اأو التعــاقــد اإل بــعد التاأكــد من كفايــة العتمـــادات 

املخ�س�سة لذلك بامليزانية ، وقيد القيمة ب�سجل مراقبة الرتباطات .

املــادة ) 86 (

املوردين  اأو مقاول من �سجل  اأي مورد  ا�سم  الهيئة �سطب  يجوز بقرار م�سبب من رئي�س 

واملقاولني وقيد ا�سمه فـي �سجل املمنوعني من التعامل مع الهيئة ، وذلك لأحد الأ�سباب 

الآتية :

ت�سمني عر�سه الذي قدمه بيانات جوهرية غري �سحيحة تتعلق ب�سابقة اأعماله  - 1

اأو مركزه املالـي اأو �سكل ال�سركة القانوين .
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اإخالله ب�سـروط التعاقــد ممــا يرتتـــب عليه خ�ســارة للهيئــة اأو حتملهـــا م�سروفات  - 2

دون وجـــه حـــق .

ارتكـاب اأي عمل من �ساأنه التاأثري على قرار ال�سلطة املخت�سة بالعتماد اأو بقبول  - 3

الأ�سناف اأو الأعمال مبا يخالف القانون اأو العرف ال�سائد فـي الدولة .

ال�سطب  - 4 اإجراء  املناق�سات الداخلية كافـيا لطلب اتخاذ  اآخر تراه جلنة  اأي �سبب 

والقيد فـي �سجل املمنوعني من التعامل .

املــادة ) 87 (

يحظر فـي ال�سهر الأخري من ال�سنة املالـية �سراء اأ�سناف اأو اإجراء مقاولت ما مل تقت�س 

�سرورة العمل ذلك ، ومبوافقة رئي�س الهيئة . 

املــادة ) 88 (

يكــون طلـــب ال�ســـراء فـي حـــدود الحتياجات الفعلية ال�سروريـــة ل�سري العمـــل اأو الإنتـــاج 

على اأ�سا�س درا�سات واقعية ومو�سوعية يعدها التق�سيم الإداري الطالب مع مراعاة م�ستويات 

التخـزين ومعـدلت ال�ستهــالك ومقـــررات ال�ســـرف ، ول يجـوز التعاقـد على اأ�سيـاء توجـد 

باملخازن اأو املختربات اأنواع مماثلة لها اأو بديلة عنها تفـي بالغر�س ، ول يجوز طلب �سراء 

اأ�سناف ال�سلع اأو اخلدمات بق�سد ا�ستنفاد العتمادات املدرجة مبيزانية الهيئة . 

البـــاب اخلامـــ�س

املخـــازن وبيــــع املنقــــولت

املــادة ) 89 (

ي�سرف ق�سم املخازن على خمازن الهيئة ، ويكون تابعا لدائرة ال�سوؤون الإدارية . 

املــادة ) 90 (

تعــــر�س التقاريـــــر اخلا�ســـة باملخــــازن علـى مديـــر دائـــرة ال�ســوؤون الإداريـــة للنظــر فـيهـــا ، 

ويرفــع تو�سياتـــه ب�ساأنهــــا اإلـــى الرئيـــ�س .
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املــادة ) 91 (

تطبق فـي �ساأن املخازن وبيع املنقولت بالهيئة الن�سو�س الواردة فـي الالئحة التنفـيذية 

للقانــون املالـي .

البــاب ال�ســـاد�س

ال�سجـــالت والنمـــاذج املالـيـــة

املــادة ) 92 (

تعد دائــرة ال�سوؤون املالـية بالتن�سيق مع دائــرة التدقيـــق الداخلي ودائرة الوثائق بالهيئة 

املنظمة  القواعد  حتدد  كما   ، الالئحة  هذه  لتنفـيذ  الالزمة  املالـية  وال�سجالت  النماذج 

للقيد فـيها ، واملـــدد الالزمة حلفظهــا ، واإدخال التعديالت الالزمة عليها اإذا لـــزم الأمـــر ، 

مع التقيد بالأحكام وال�سوابط املعمول بها فـي الدولة .

املــادة ) 93 (

ت�سدر النماذج وال�سجالت املالـية مع حتديد الـمدد الالزمة حلفظها بقرار من الرئي�س .

املــادة ) 94 (

املــقرر  املالـية  وال�سجــالت  النمــاذج  املالـيني  املوظفـني  اإىل  املالـية  الــ�سوؤون  دائــرة  ت�سـرف 

ا�ستخدامهــا ح�ســب اخت�ســا�س كـــل موظـــف مقابل توقيعه مبا يفـيد ت�سلمهــا مــع حتديـــد 

اأعدادها .

املــادة ) 95 (

يتم اإتالف ال�سجالت والنماذج املالـية املنتهي العمل بها بعد انتهاء املدة املقررة لالحتفاظ 

بهـــا مبعرفـــــة جلنــــة ي�ســـــدر بت�سكيلهــــا قــــرار مــن الرئيــــ�س ، وذلك مــــع مراعــــاة اأحكـــــــام 

القانون املالـي ولئحته التنفـيذية ، وقانون الوثائق واملحفوظات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين 

رقـــــم 2007/60 .
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وزارة القـوى العاملـة

اإعـــــــــالن

ب�ســاأن طلــب ت�سجيــل نقابــة عماليــة

تعلن وزارة القــوى العاملــة ا�شتنادا اإىل القرار الـوزاري رقم 2012/570 ب�شاأن نظام ت�شكيـل 

وعمل وت�شجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال �شلطنة عمان ، 

اأن عمـال �شركــة فايكنج عمان خلدمات حقول النفط تقدمـوا اإىل املديريـــة الـعامــة للرعايــة 

العماليــــة بالـــوزارة بطلـــب ت�شجيــل نقابـــة عماليــــة ، ولكــل مت�شـرر احلـــق فـــي االعتــــرا�ض 

علــى هــذا الطلــب ، على اأن يكـون اعرتا�شه م�شببا واأن يتقدم به اإىل جلنة بحث االعرتا�شات 

امل�شكلة بالوزارة لهذا الغر�ض ، وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ ن�شر هذا االإعالن .
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á```YÉæ°üdGh IQÉ```éàdG IQGRh
¿Ó```````YEG

 ¿ƒfÉb �ÉµMC’ É�ah ádƒÑ�ŸG ájQÉéàdG äÉeÓ©dG �«é°ùJ äÉÑ�W øY ájôµØdG á«µ�ŸG IôFGO ø�©J

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

96707 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

 �«dÉëàdG , á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG , (É«fhÎµdEG) �GƒeC’G �jƒ– äÉeóN , äÓª©dG �jóÑJ äÉeóN

 äGQÉ°ûà°S’G , (É```«dÉe) á```jQÉéàdG �É```ªYC’G á«`Ø°üJ äÉeóN , Iô°ùª°ùdG , ±QÉ°üŸG , á«dÉŸG

 . øjóŸG äÉbÉ£H äÉeóN , ¿ÉªàF’G äÉbÉ£H äÉeóN , á«dÉŸG

   � � P IôM á�£æe ¢ùjÈ°ùcG ¢TÉc ójGh ódQh ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO 6176 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2015/7/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 

106553 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¬«`aÉc º©£e , ÜGô°ûdGh �É©£dG Ëó�J äÉeóN

 

    Écô°Th å«Z IOÉ«Y ídÉ°U óªfi �‚ÉjôJ º©£e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
âjƒµdG , âjƒµdG 4 ºbQ �fi 26 ájÉæH 11 á©£�dG á�Ñ�dG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1212.indd   1 9/27/17   1:27 PM
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107404 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 äGô°†ëà°ùe , äÉgƒÑeÉ°T , ô©°T äÉæ°Tƒd , �ÉØWC’Gh AÉ°ùæ�d êÉ«µe ¥ƒë°ùe , �«ªŒ OGƒe

 äGô°†ëà°ùe , ô©°ûdG ¢ù«�“h èjƒ“ äGô°†ëà°ùe , ô©°ûdG �«dóJ äÉÁôc , ô©°ûdG º«©æJ

 �Óg , ô```©°ûdG ñÉ```îH , ô``©°ûdG �«`Ø°üàd ájƒZQ äGô°†ëà°ùe , ô©°û�d á©æbCG , ô©°ûdG øjƒ�J

 äGô°†ëà°ùe , ô``aÉXCG AÓ```W , á```«�«ªŒ ¢VGôZC’ ájô£Y äƒjR , Qƒ£Y , ô©°ûdG �«`Ø°üàd

 äÓjõe , (�«ªŒ äGhOCG) í°ùe IGOCG , �«ªéàdG ¢VGôZC’ »ÑW ø£b , ôaÉXC’G AÓW ádGRE’

 äGOÉ°†e Qƒ£Y , (�FÉ°S) É«fƒdƒc AÉe , Qƒ£Y , ¥ô©dG �jõe PGPQ , (�FÉ°Sh �°üd) ¥ô©dG

 , Oƒ°SCG ¿ƒ�H øØ÷G �Ñ°üd �óîà°ùJ �«ªŒ äGô°†ëà°ùe , ¬LƒdG OQƒJ äGô°†ëà°ùe , ¥ô©J

 ,  ÉØ°T ™«ª�J ô°†``ëà°ùe ,  É``Ø°ûdG ô```ªMCG , GQÉµ°SÉe , ¿ƒ«©�d �ÓX , ÖLGƒ²G �ÓbCG , �ëc

 äÉæ°Tƒd , ó�é�d äÉÁôc/äÉæ°Tƒd , ¬`Lƒ�d äÉ``Áôc/äÉ```æ°Tƒd ,  ÉØ°T ™```ª�e ,  ÉØ°T º``gôe

 Ö²  IOÉ°†e äÉÁôc ,  Ö«WôJ  äGô°†ëà°ùe  ,  º°ù÷Gh  ó«�d  äÉæ°Tƒd  ,  ¬LƒdG  �«¶æàd

 , ¢†««ÑJ äÉÁôc , Iô°ûÑdG ó©éàd IOÉ°†e äÉÁôc , AÉ°ùŸG »`a  �óîà°ùJ äÉÁôc , ÜÉÑ°ûdG

 äGô°†ëà°ùe , ábÓ²G ó©H ÉŸ äÉæ°Tƒd , �ó��d äÉÁôc , ¢ùª°ûdG á©°TCG øe á«bGh äÉÁôc

 , êÉ«cÉŸG ádGREG äÉæ°Tƒd , êÉ«µª�d ¢SÉ°SCÉc �óîà°ùj �«ªŒ Ëôc , ábÓ²G ó©H ìhô÷G �ÉÄàdG

 OGƒe , ó�÷G ¢†««ÑJ ìÓeCG , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd â°ù«d , ¢ù£¨e ìÓeCG , á«YÉæ£°UG ¢TƒeQ

 �ôØd OGƒe , ¬LƒdG �ôØd OGƒe , �«ªŒ á©æbCG , Iô°ûÑdG í«àØàd �óîà°ùJ á«Ñ°ûY �«ªŒ

 , á«�«ªŒ ¢VGôZC’ ÚdRÉa , á«©ª°T OGƒe , º°ù÷G �ôØd OGƒe , �ó�dG �ôØd OGƒe , ó«dG

 äƒjR , á«�«ªéàdG ¢VGôZCÓd �«dóJ äƒjR , �«ëæàdG ¢VGô``ZC’ á```«�«ªŒ äGô```°†ëà°ùe

 äÉeÓY �«`ØîJ äÉÁôc , ájô£Y äÉÁôc , �«dóJ äÉÁôc , á«�«ªŒ ¢VGôZC’ ájô£Y

 á©Ñ°ûe �jOÉæe , á��Ñe �jOÉæe , Qó°üdG ó°T äÉÁôc , ø``£ÑdG ó``°T äÉ``Áôc , ó�``÷G �``gôJ

 , ¿Éæ°SCG ÚLÉ©e , ¿Éæ°SC’G º�W �«¶æàd äGô°†ëà°ùe , �``«¶æJ �jOÉæe , á«�«ªŒ äÉæ°Tƒ�H

  �Góîà°SÓd iôNCG OGƒeh ¢†««ÑJ äGô°†ëà°ùe , á«Ñ£dG ¢VGôZCÓd â°ù«d , º```Ø�d �ƒ````°ùZ

 , ô£©e ¿ƒHÉ°U , ¿ƒHÉ°U , èë°Sh ��°Uh ™«ª�Jh �«¶æJ äGô°†ëà°ùe , ¢ùHÓŸG �°ùZ »`a

 �«°ù¨d ¿ƒHÉ°U , ¬Lƒ�d ¿ƒHÉ°U , á«LÓY OGƒ``Ã ™```Ñ°ûe ¿ƒ```HÉ°U , �É```ªë�d ¿ƒ```HÉ°U ™```£b

 �«ªŒ äGô°†ëà°ùe ,  Iô°ûÑdG  Qƒ°ûbh ô```aÉXC’G  ádGRE’ �Óg ,  …ô``£Y ¿ƒ```HÉ°U ,  º°ù÷G

  áLQóe É¡©«ªLh ô©°ûdG �«`Ø°üJ ™ª°T , ô©°ûdG �°üe , ô©°ûdG §°ûæe , �«ëæàdG ¢VGôZC’

. 3 áÄØdG »`a

alamat 1212.indd   2 9/27/17   1:27 PM
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»c »H »J ƒJÒH Éæ«JQÉe.»J »H : º``````````````````````````````````°SÉH
á«°ù«fhófEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 ,  è``fhOÉLƒdƒH …ô``à°SGófG ¿É``°SGhÉc ,  1 ô``Ñ‰ ||  è```æ«ÑeÉc.�G  »```L : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 , 13930 - QƒÁÉJ ÉJQÉcÉL ífƒLÉc ¿ÉJÉeÉµ«c GQÉéæ«JÉL ¿ÉgGô�«c

É«°ù«fhófEG

2017/1/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 

110846 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 É«```LƒdƒæµJ á```°Sóæg , äÉ```eƒ�©ŸG É```«LƒdƒæµàH á```��©àŸG äÉ```eƒ�©ŸGh äGQÉ```°ûà°S’G äÉ``eóN

 äÉeƒ�©ŸG É«LƒdƒæµJ äGQÉ°ûà°SG , ‹B’G Ö°SÉ²G áª¶fCG �eÉµJh á«àëàdG á«æÑdGh äÉeƒ�©ŸG

 , äÉYhô°ûŸG OQGƒe §«£îJ ä’É› »`a  äÉeƒ�©ŸG É«LƒdƒæµàH á��©àŸG äÉeƒ�©ŸG äÉeóNh

 á```�°ù�°S IQGOEG , AÓ````ª©dG äÉ````bÓY IQGOEG , è````àæŸG IÉ````«M IQhO IQGOEG , �É````ªYC’G äGAGô```LEG IQGOEG

 …QGOE’G ºYódG Öàµe äÓeÉ©e Ò«°ùJh äÉeóÿGh ™�°ù�d ÊhÎµdE’G AGô°ûdG , äGOGóeE’G

 äÉfÉ«H Ió``YÉb Ò`aƒJ , äÉeƒ�©ŸG É«LƒdƒæµàH á`��©àŸG á```«°Sóæ¡dG äÉ```eóÿG , ¢ù«`ahCG �É``H -

 É«LƒdƒæµJ  �É````› »`a  º``«ª°üàdGh  çƒ```ëÑdG  ,  äÉeƒ�©ŸG  É«LƒdƒæµàH  á��©àŸG  äÉeƒ�©ª�d

 ‹B’G Ö°SÉë�d áàHÉãdG èeGÈdG , ‹B’G Ö``°SÉ²G äÉ«›ôH º```«ª°üJ , Gójó–h , äÉeƒ�©ŸG

 ò«`ØæJ , ‹B’G Ö°SÉ²G äÉ``«›ôH á``ª¶fCGh »``dB’G Ö``°SÉë�d áÑ``�°üdG äÉ````fƒµŸG , firmware
 áª¶fCGh firmware »``dB’G Ö``°SÉë�d á``àHÉãdG è``eGÈdG , »``dB’G Ö```°SÉ²G äÉ``«›ôH á```fÉ«°Uh

 Iõ¡LCG QÉÑàNG , Gójó–h , äÉeƒ�©ŸG É«LƒdƒæµJ QÉÑàNG äÉeóN , ‹B’G Ö```°SÉ²G äÉ``«›ôH

 Ö°SÉ²G áª¶fCGh ‹B’G Ö°SÉë�d áÑ�°üdG äÉfƒµŸG , ‹B’G Ö°SÉ²G äÉ«›ôH , ‹B’G Ö°SÉ²G

 �É```› »`a IOƒ```÷G §``Ñ°†H ��©àŸG �«bóàdGh IOƒ÷G §Ñ°V äÉeóN , Ò¨dG ídÉ°üd ‹B’G

 Ö°SÉë�d á```Ñ�°üdG  äÉ```fƒµŸG  �É```› »`a äGQÉ°ûà°S’G ,  Ò¨dG  ídÉ°üd äÉeƒ�©ŸG  É«LƒdƒæµJ

 äÉ«›ôH åjó– , ‹B’G Ö°SÉ²G äÉ«›ôH á```fÉ«°U , »```dB’G Ö````°SÉ²G á```›ôH , »```dB’G

 , ‹B’G Ö°SÉ²G áª¶fCG �eÉµJh �«�– , ‹B’G Ö°SÉ²G äÉ«›ôH º```«ª°üJ , ‹B’G Ö```°SÉ²G
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 IÈÿÉH ��©àj Éª«`a  äÉ«›ÈdGh äÉeƒ�©ŸG É«LƒdƒæµJ �ƒ�M �«¡°ùJh , ójó–h , ôjƒ£J

 �ƒ�Mh äÉ«›ÈdG ò«`ØæJh ô```jƒ£J , äÉ```«�ª©dG á```à“CGh äÉ```«�ª©dG ™```jô°ùJ , á```«LÉàfE’Gh

 ¿hÉ©àdG äÉ``eóN , »```ªbôdG �jƒ°ùàdG äÉ°üæe , á«fhÎµdE’G IQÉéàdG ¢VGôZC’ É«LƒdƒæµàdG

 . á«YÉªàL’G AÓª©dG äÉbÓY IQGOEGh , âfÎfE’G áµÑ°T ¢�Y »YÉªàL’G

  óàª«d hÈjGh : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , ÉcÉJÉfQÉc 560035 QƒdÉéæH ´QÉ°T QƒHÉLQÉ°S »�«fÉcGOhO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 

110847 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 ‹B’G Ö°SÉë�d áÑ�°üdG äÉfƒµŸG øe èjõe øe áfƒµàŸG ‹B’G Ö°SÉ²G  áª¶fCGh äÉ«›ôH

 IQhO IQGOEG  ,  �É```ªYC’G äGAGô```LEG  IQGOEG  ,  äÉ```Yhô°ûŸG OQGƒ``e §«``£îJ ¢VGôZC’ ¬JÉ«›ôHh

 ™�°ù�d ÊhÎµdE’G AGô°ûdG , äGOGóeE’G á�°ù�°S IQGOEG  ,  AÓª©dG äÉbÓY IQGOEG  ,  èàæŸG IÉ«M

 áª¶fCGh  äÉ«›ôH  ,  ¢ù«`ahCG  �ÉH  -  …QGOE’G  ºYódG  Öàµe  äÓeÉ©e  Ò«°ùJh  äÉ``eóÿGh

 ¢VGôZC’ ¬JÉ«›ôHh ‹B’G Ö°SÉë�d áÑ�°üdG äÉfƒµŸG øe èjõe øe áfƒµàŸG ‹B’G Ö°SÉ²G

 �É``ªYC’G äGAGô```LEG IQGOEGh ÜÉ``ààc’G IQGOEG , �```«bóàdG , ô```«JGƒØdG �``«°ü– , â``bƒdG �``«é°ùJ

 äÉ«›ôH , ‹B’G Ö°SÉ²G Iõ¡LC’ äÉ¡LGh , äÉ``fÉ«ÑdG á``÷É©e äGó``©e , �É``ªYC’G ô`««°ùJh

 IQÉéàdG ¢VGôZC’ É«LƒdƒæµàdG �ƒ�Mh äÉ«›ôH , ‹B’G Ö°SÉ²G �«¨°ûàd ‹B’G Ö°SÉ²G

 , âfÎfE’G áµÑ°T ¢�Y »YÉªàL’G ¿hÉ©àdG äÉeóN , »ªbôdG �jƒ°ùàdG äÉ°üæe , á«fhÎµdE’G

 , ôjƒ£J ¢VGôZC’ ‹B’G Ö°SÉ²G äÉ«›ôH , (CRM) á«YÉªàL’G AÓª©dG äÉbÓY IQGOEGh

 áà“CGh äÉ«�ª©dG ™jô°ùJh , á«LÉàfE’Gh IÈÿÉH ��©àj Éª«`a äÉæ``«°ùëàdG �«```¡°ùJh , ó```jó–

 Ú°ùëàdG �«¡°ùJh , ójó– , ôjƒ£J ¢VGôZC’ ‹B’G Ö°SÉ²G äÉ�«Ñ£J äÉ«›ôH , äÉ«�ª©dG

 áà“CG äÉ«›ôH , áà“C’Gh äÉ«�ª©dG ™jô°ùJh , á«LÉàfE’Gh IÈÿÉH �```�©àj Éª«`a »``cGQOE’G
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 , á```jDƒÑæàdG á``ª¶fC’G , »```ªbôdG »```fhÎµdE’G �``«cƒdG äÉ``eóN ô``jƒ£J , á`«cGQOE’G äÉ«�ª©dG

 äÉ�«Ñ£J , ÖjƒdG äÉ```�«Ñ£J , IoT AÉ``«°TC’G âfÎfEG , äÉfÉ«ÑdG äÓ``«�–  , »``ªbôdG �ƒëàdG

 äGôFÉ£dGh äÉJƒHhôdG É«LƒdƒæµJ , áaô©ª�d á``«°VGÎa’G IÉ```cÉëŸG , á```jô°üÑdG á```Ñ°Sƒ²G

 äÉ```¨�dG á```÷É©e , »````dB’G º````�©àdG áMÉJE’ ‹B’G Ö°SÉ²G äÉ�«Ñ£J äÉ«›ôH , QÉ«W ¿hóH

 , á```«d’ódG äÉ```Ø«°UƒàdG , �```ª©àŸG º�©àdG äÉ«eRQGƒNh á«KGQƒdG äÉ```«eRQGƒÿG , á```«©«Ñ£dG

 . áaô©ŸG áLò‰h •É‰C’G õ««“ É«LƒdƒæµJ

  óàª«d hÈjGh : º``````````````````````````````````°SÉH
ájóæg : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
óæ¡dG , ÉcÉJÉfQÉc 560035 QƒdÉéæH ´QÉ°T QƒHÉLQÉ°S »�«fÉcGOhO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
  

111288 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 , ��°üdG , �«¶æàdG , �«°ù¨dG »`a  �Góîà°SÓd OGƒŸG ø`e É``gÒZh ¢†``««ÑàdG äGô``°†ëà°ùe

. §°ûc äGô°†ëà°ùeh Ò¡£àdG

  

  �fG - RQƒà°S äQÉe - �Gh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 äÉj’ƒdG , 72716¢SÉ°ùfÉcQCG , »��«`Øfƒàæ«H âjÎ°S 8 ƒ«�HO ¢SG 702 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/7/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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111289 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 5 áÄØdG »`a

 �Éª©à°SÓd  Ió©e á«ª²ÉH  á°UÉN OGƒe  ,  á«ë°Uh  ,  ájô£«Hh  ,  á«f’ó«°U  äGô°†ëà°ùe

 »`a �ó``îà°ùJ OGƒ``e , äGƒ``°ûë�d OGƒ``e , �’BÓd á``æµ°ùe äGOÉª°V , �ÉØWCÓd áª©WCG , »Ñ£dG

 , �ª�dG ¢�Y AÉ°†��d äGô°†ëà°ùe , ( äÉª�©ŸG) äGô¡£ŸG , ¿Éæ°SCÓd ™ª°T , ¿Éæ°SC’G ƒ°ûM

. ÜÉ°ûYC’G äGó«Ñe , äÉjô£ØdG äGó«Ñe

 

  �fG - RQƒà°S äQÉe - �Gh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 äÉj’ƒdG , 72716¢SÉ°ùfÉcQCG , »��«`Øfƒàæ«H âjÎ°S 8 ƒ«�HO ¢SG 702 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/7/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
 

111290 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

 ¬cGƒØdGh äGhGô°†ÿG , (ó«°üdG äÉfGƒ«M) óFGô£dG �ƒ``²h ø```LGhódG , �É```ª°SC’G , �ƒë�dG

 , ¬``cGƒØdG äÉ```°ü�°U , ¢``HôŸG (»``�«÷G) �Ó¡dG , áNƒÑ£ŸGh áØØéŸGh IóªéŸGh áXƒØëŸG

. �cCÓd á�HÉ�dG ¿ƒgódGh äƒjõdG , ¿ÉÑdC’G äÉéàæeh ¿ÉÑdC’G , ¢†«ÑdG

  

  �fG - RQƒà°S äQÉe - �Gh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 äÉj’ƒdG , 72716¢SÉ°ùfÉcQCG , »��«`Øfƒàæ«H âjÎ°S 8 ƒ«�HO ¢SG 702 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/7/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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111291 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 iƒ�²G áYÉæ°üd iƒ°ûf äGô°†ëà°ùe) Écƒ«HÉàdGh RQC’Gh ôµ°ùdGh hÉcÉµdGh »gÉ°ûdGh Iƒ¡�dG

 , (ƒLÉ°ùdG �«îf - �«îædG Öd øe ó©j iƒ°ûf �«bO) ƒLÉ°ùdG , (ÉaÉ°SÉµdG QhòL øe êôîà°ùj

 ø```FÉéY , õÑ```ÿG , QÉ``£aE’G Üƒ```ÑM ø```e á``Yƒæ°üŸG äGõ``«¡éàdGh �«bódGh á«YÉæ°üdG Iƒ¡�dG

 , í�ŸG , QOƒH èæµ«H , IÒªÿG , ô```µ°ùdG ¢ù```HO , �```°ù©dG , äÉ```é�ãe , äÉ```jƒ�²Gh á```fhôµ©ŸG

. è�ãdG , äGQÉ¡ÑdG , äÉ°ü�°üdGh �ÿG (IOÎ°ùe)�OôÿG

  �fG - RQƒà°S äQÉe - �Gh : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 äÉj’ƒdG , 72716¢SÉ°ùfÉcQCG , »��«`Øfƒàæ«H âjÎ°S 8 ƒ«�HO ¢SG 702 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/7/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

  

111497 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 ô°ûf , ô°TÉÑŸG ójÈdÉH ¿ÓYE’G , áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d �ÓYE’G �FÉ°Sh ¢�Y ™�°ùdG ¢VôY

 ¿ÓYE’Gh ájÉYódG ,  á«fÓYEG  hCG  ájQÉŒ äÉjÉ¨d ¢VQÉ©ŸG º«¶æJ ,  ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe

 , ¿ÓYE’Gh ájÉYódG , áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉjÉ¨d �É°üJ’G �FÉ°Sh ¢�Y ™�°ùdG ¢VôY , »LQÉÿG

 ÒLCÉJ , á«fÓYE’G ¢Uƒ°üædG áHÉàc , ájÉYódG ¢Uƒ°üf ô°ûf ¿ÓYE’Gh ájÉYódG OGƒe ÒLCÉJ

 OGƒe ÒLCÉJ , �ÓYE’G �FÉ°Sh ô°ûf »`a  ¿ÓYE’Gh ájÉYódG âbh ÒLCÉJ , á«fÓYE’G äÉMÉ°ùŸG

 . ¿ÓYE’Gh ájÉYódG
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   �.�.P - IôM á�£æe ÜhôL …ôjƒ°T ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , Iô²G á�£æŸG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

111542 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 …ófÉµdGh �«µdGh âjƒµ°ùÑdGh âjƒµ°ùÑdG äÉéàæeh âjƒµ°ùÑdG §`«�Nh â`jƒµ°ùÑdG á`æ«éY

 áJ’ƒcƒ°ûdG �FÉbQh áJ’ƒcƒ°ûdG ìGƒdCGh áJ’ƒcƒ°ûdGh …ó``fÉµdGh …ó``fÉµdGh (á«Ñ£dG ÒZ)

 iƒ```�²G �```FÉbQh iƒ```�²G ìGƒ```dCGh á``J’ƒcƒ°ûdG iƒ�Mh áJ’ƒcƒ°ûdÉH IÉ£¨ŸG âjƒµ°ùÑdGh

 õ«cƒµdGh õ«cƒµdG §«�Nh õ«cƒµdG áæ«éYh áJ’ƒcƒ°ûdG iƒ�M äÉéàæeh IRÉÑÿÉH á°UÉÿG

 Ú```é©dG �```«bOh Ú```é©dGh iƒ```�²Gh �```æjOƒÑdG iƒ```�Mh Í�dG Ëôc ¢ùjBGh ¿ÉÑdC’G iƒ�Mh

 ájòZC’Gh Úé©dG øe Iô°†ëŸG ájòZC’Gh IRÉÑÿG �«bOh Úé©dG §«�Nh �«µdG áæ«éYh

. Ëôc ¢ùjB’G �ª©d Ió©ŸG IóªéŸG äÉjƒ�²Gh äÉjƒ�²G �ª©d Ió©ŸG ôµ°ùdG øe Iô°†ëŸG

 

  …O »J �G õjÉ°ûàfGôa ±hO »cƒc : º``````````````````````````````````°SÉH
IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , OR …G 8 2 ¬jG çÉH , ¿ƒ```L »```J ¢SG ¿hGó````°ù«H OhQ Ró```fÓ``æjô``L 15 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG áµ�ªŸG

2017/7/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1212.indd   8 9/27/17   1:27 PM
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111543 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

 Üƒ°T »`aƒµdG  äÉeóNh ÜGô°ûdGh �É©£dÉH ójhõàdG  äÉeóNh äÉ¡«`aÉµdGh »gÉ�ŸG  äÉeóN

 ¢ùjB’G Ëó�J ä’É°U äÉeóNh �É``©£dG ô```«°†– äÉ``eóNh á``©jô°ùdG äÉ``ÑLƒdG º```YÉ£eh

 äÉeóNh …QƒØdG �Ó¡à°SÓd ÜGô°ûdGh �É©£dG Ò`aƒJ äÉeóNh Gõà«ÑdGh ôFÉ°ü©dGh Ëôc

 äÉ```MGÎ°S’G »`a ±ƒ``«°†�d ÜGô°ûdGh �É©£dG Ò`aƒJ äÉeóNh äÉHhô°ûŸGh �É©£dG Ò°†–

 á```eóN Ò`aƒJ ¢�Y �ª©J »àdG äÉ``MGÎ°S’G äÉ``eóNh äÉ``MGÎ°S’Gh º``YÉ£ŸG äÉ```eóNh

. RQÉH �Éæ°ùdGh áØ«`ØÿG äÉÑLƒdG äÉeóNh �RÉæª�d �«°UƒàdG

 

  …O »J �G õjÉ°ûàfGôa ±hO »cƒc : º``````````````````````````````````°SÉH

IóëàŸG áµ�ªŸG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 , OR …G 8 2 ¬jG çÉ``H , ¿ƒ``L »```J ¢SG ¿hGó```°ù«H OhQ Ró```fÓæjôL 15 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
IóëàŸG áµ�ªŸG

2017/7/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

111580 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 7 áÄØdG »`a

 AGƒ```¡dÉH QGóJ äÉî°†e , á«FÉHô¡c �«¶æJ Iõ¡LCGh ä’BG , á``«�°ù�°S Ò°TÉæe , á«YGQR ä’BG

 ¢Sƒ```�dÉH  �É```²  Iõ¡LCG  ,  »FÉHô¡µdG  ¢Sƒ�dÉH  ™£b Iõ¡LCG  ,  (ä’BG)  äÉ£ZÉ°V ,  •ƒ¨°†ŸG

 ä’É°ùZ , AÉHô¡µdG äGódƒe , �Éë�dG ä’B’ äGOhÎµdEG , á«FÉHô¡c �É² Iõ¡LCG , »``FÉHô¡µdG

 , RÉ``¨dÉH QGóJ �É² Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c �É² Iõ¡LCG (ä’BG) Ö°ûY äGõ› , §¨°†dG á«dÉY

 Iõ¡LCG , RÉ¨dÉH QGóJ �É² Iõ¡LCG , »FÉHô¡µdG ¢Sƒ�dÉH �É² Iõ¡LCG , á«FÉHô¡c �É² Iõ¡LCG

 . á«FÉHô¡c �É²

alamat 1212.indd   9 9/27/17   1:27 PM
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   � � P ¢T ájQÉéàdG ÉæŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO  5012 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

  

111707 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 9 áÄØdG »`a

 �```jõæà�d á```�HÉ�dG äÉ```�«Ñ£àdGh ô```Jƒ«ÑªµdG è``eGôH äÉ�«Ñ£Jh ôJƒ«ÑªµdG äÉ«`aôW Iõ¡LCG

 á```jòMCGh çOGƒ````²G ó```°V á```«°üî°ûdG á```jÉª²G Iõ```¡LCGh ¢SÉ```«�dG Iõ```¡LCGh �```JÉ¡dG Iõ```¡LCGh

 ájÉª²G PƒNh çOGƒ²G øe ájÉª²G äÉµÑ°Th �FGô²Gh äÉYÉ©°TE’Gh çOGƒ²G øe ájÉª²G

 øe á``jÉª²G ¢ù```HÓeh �Éª©dÉH á```°UÉÿG Ö````côdG äGOÉÑdh �É``ª©�d ¬```LƒdG á```jÉªM Iõ¡LCGh

 GóYÉe ¢ùØæàdG Iõ¡LCGh çOGƒ²G øe á```jÉª²G äGRÉØbh �FGô²Gh äÉ```YÉ©°TE’Gh çOGƒ```²G

. á«YÉæ£°U’G ¢ùØæàdG Iõ¡LCG

 

  óàª«d ÊÉÑeƒc �Éfƒ«°TÉfÎfG �Éµ«ª«chÎH ÉæjÉ°ûJ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 , â```jÎ°S çQƒ```f Ú```ª¨æjhÉ°ûJ , 22 ô```Ñ‰ , �```æjó�«H �``Hƒæ«°S 6 - 5 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , ÚµH , �jÎ°ùjO �fÉjhÉ°ûJ

2017/7/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1212.indd   10 9/27/17   1:27 PM
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111708 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 äGQÉ°ûà°SG äÉeóNh ájOÉ°üàb’G äGDƒÑæàdG äÉeóNh ájQÉéàdG áWÉ°SƒdGh ¿ÓYE’G äÉeóN

 äÉeóNh âfÎfE’G ™bGƒe ÈY �ÉªYC’G äÉeƒ�©e Ò`aƒJ äÉeóNh �ÉªYC’G º«¶æJh IQGOEG

 äÉ```eóNh �É```ªYC’G  �`«bóJ äÉeóNh á«°üî°ûdG  IQGOE’G  äGQÉ°ûà°SG  äÉeóNh ¥ƒ°ùdG  åëH

 øjôNBÓd  äÉ©«ÑŸG  èjhôJh  ø``jôNBÓd  äÉ```©«ÑŸG  è```jhôJ  äÉ````eóNh ô```jó°üàdGh  OGô```«à°S’G

 Ò`aƒJ øjôNBÓd äÉMÉ°ùŸG Ò`aƒJ äÉeóNh (âªæJhôchôH) øjôNBÓd äÉjÎ°ûŸG äÉeóNh

. äÉeóÿGh ™FÉ°†Ñ�d AGô°ûdGh ™«ÑdG äÉjÉ¨d âfÎfE’G ¢�Y øjôNBÓd äÉMÉ°ùŸG

 

  óàª«d ÊÉÑeƒc �Éfƒ«°TÉfÎfG �Éµ«ª«chÎH ÉæjÉ°ûJ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 , â```jÎ°S çQƒ```f Ú```ª¨æjhÉ°ûJ , 22 ô```Ñ‰ , �```æjó�«H �``Hƒæ«°S 6 - 5 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , ÚµH , �jÎ°ùjO �fÉjhÉ°ûJ

2017/7/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 

111709 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

 äÉ``eóNh »``YÉæ°üdG º``«ª°üàdGh OGƒ``ŸG ¢ü``ëah IOƒ``÷G §`Ñ°Vh á``«æ�àdG çÉ```ëHC’G äÉeóN

 ™bGƒe áfÉ«°Uh �ªY äÉ```eóNh ôJƒ«ÑªµdG èeGôH äÉ```eóNh á```«�NGódG äGQƒµjódG º«ª°üJ

 ¤EG �``FÉKƒdG �``jƒ– äÉeóNh á«fhÎµdE’G äÉfÉ«ÑdG øjõîJ äÉeóNh øjôNBÓd âfÎfE’G

 äÉeóNh §ØædG QÉHBG ±É°ûµà°SG äÉeóNh »Lƒdƒ«÷G Ö«�æàdG äÉeóNh á«fhÎµdEG äÉfÉ«H

 . áØ°ûµà°ùŸG §ØædG �ƒ�² �«�ëàdGh í°ùŸG äÉeóNh §ØædG QÉHBG ¢üëa

alamat 1212.indd   11 9/27/17   1:27 PM
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  óàª«d ÊÉÑeƒc �Éfƒ«°TÉfÎfG �Éµ«ª«chÎH ÉæjÉ°ûJ : º``````````````````````````````````°SÉH

á«æ«°U : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 , â```jÎ°S çQƒ```f Ú```ª¨æjhÉ°ûJ , 22 ô```Ñ‰ , �```æjó�«H �``Hƒæ«°S 6 - 5 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Ú°üdG , ÚµH , �jÎ°ùjO �fÉjhÉ°ûJ

2017/7/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 

 

111783 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. �É°üeC’G , ¬LƒdG �¶æe , �ƒædG ´Éæb , ÚLhQó«g ´Éæb , Ëôc á©æbCG , Ú£dG á©æbCG

 

   ¿ƒ°ùfƒL ófCG ¿ƒ°ùfƒL ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 »```°SÒLƒ«f  ,  �```jƒ°ùfhôHƒ«f  ,  GRÓH  ¿ƒ°ùfƒL  ófCG  ¿ƒ°ùfƒL  ¿h  :  ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG , 08933

2017/7/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1212.indd   12 9/27/17   1:27 PM
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111824 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

 äÉHhô°ûe , á«dƒëc ÒZ äÓ«àcƒc , ‹ƒëc ÒZ ìÉØJ Ò°üY , á«dƒëc ÒZ äÉHhô°ûe

  É«e , ¬cGƒa Ò°üY , ôªfl ÒZ ÖæY Ò°üY , ¬cGƒa ôFÉ°üY , á«dƒëc ÒZ ¬cGƒa Ò°üY

. äÉHô°T , á«dƒëc ÒZ á«fó©e

 

   IQÉéà�d »YGôŸG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

ájOƒ©°S : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ�ªŸG , ¢VÉjôdG , 11492 : Ü.Q 8524 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

84998 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«fóÑdG ábÉ«�dG

 

   IOhóëŸG äÉeóî�d º«æ°ùàdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

113 : Ü.Q 103 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/1/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

alamat 1212.indd   13 9/27/17   1:27 PM
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103662 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

 

   � � ¢T á«æWƒdG áflÉ°ûdG áª�dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 956 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/7/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

107605 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. ôLÉëŸG �«¨°ûJ

  

  � � ¢T á«©«Ñ£dG OQGƒª�d Oƒ÷G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

123 : Ü.Q 33 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

�

�

alamat 1212.indd   14 9/27/17   1:27 PM
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110051 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. QƒîÑdGh áæjõdG ¿ƒHÉ°Uh �«ªéàdG äGô°†ëà°ùeh Qƒ£©dG IQÉŒ

 

   IQÉéà�d ¢eGõÿG ïØf : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

322 : Ü.Q 22 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

 

110494 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G äÉ«›ÈdG �«KƒJh Ò`aƒJh êÉàfEG

�.�.¢T É«Lƒdƒæµà�d ÊGƒãdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 1127 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

�

alamat 1212.indd   15 9/27/17   1:27 PM
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110521 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G äÉ«›ÈdG �«KƒJh Ò`aƒJh êÉàfEG

�.�.¢T É«Lƒdƒæµà�d ÊGƒãdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q 1127 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

  

111200 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ájó�÷G äÉéàæŸGh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG ™«Hh á«FÉHô¡µdG OGƒŸGh á«ë°üdG OGƒŸGh AÉæÑdG OGƒe ™«H

  IQÉéà�d »Ñ«°†ŸG êGôHCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

  IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

423 : Ü.Q 44 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

 

�

alamat 1212.indd   16 9/27/17   1:27 PM
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   109731 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 11 áÄØdG »`a

 ¢VGƒMCG  â«dGƒJ  óYÉ�e  �ÉØWC’G  äÉYÉ°Vôd  á«FÉHô¡c  äÉæî°ùe  ƒ«fÉH  �Éªëà°SG  ¢VGƒMCG

. á��æàe ¢†«MGôe â«dGƒJ óYÉ�e äÉª�©e »`Ø°üædG �Éªëà°SÓd ƒ«fÉH �Éªëà°SG

  

   Ü.�.¢T á«ŸÉ©dG …G �G »H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
øjôëÑdG , ¢ùHÉæ°S áæjóe , 410 ™ª› , 28 �jôW , 184 ¢æÑe , 149 á�°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

   109732 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

 äÉ```HôY) á```jhój äÉ```HôY , �ÉØWCG äÉHô©d á«£ZCG , �ÉØWC’G äÉHô©d á«£ZCG , �ÉØWCG äÉHôY

 , äÉ``ÑcôŸG »```a �É``ØWCÓd ¿ÉeCG óYÉ�e , �ÉØWCG äÉHôY , �ÉØWCG äÉHô©d á«£ZCG , (�É``ØWCG

 , (ó«dÉH ™aóJ äÉHôY) �ÉØWCG äÉHô©d á«£ZCG (ÚH’hO äGP äÉHôY) ¥ƒ°ùà�d ‹hôJ äÉHôY

 . �ÉØWCG äÉHôY

 

  Ü.�.¢T á«ŸÉ©dG …G �G »H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
øjôëÑdG , ¢ùHÉæ°S áæjóe , 410 ™ª› , 28 �jôW , 184 ¢æÑe , 149 á�°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1212 .a .indd   1 9/27/17   1:32 PM
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   109733 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 20 áÄØdG »`a

 GóYÉe) �ƒf ¢TGôa , �ÉØWC’G äÉXÉØM Ò«¨àd äÉ°üæe , �É``ØWC’G äÉ``XÉØM Ò```«¨àd ô```°üM

 äÉ``fGõN , ¢```eó�d �```jOÉæ°U , ôjQGƒ��d Ö°UÉæe , á«fó©e ÒZ �jOÉæ°U , Iô°SCG , (äÉ°VÉ«ÑdG

 Ö°ûÿG øe IÒ¨°U �cÉ«g , äÉfGõN , �ÉØWCÓd IRGõg Iô°SCG , �ÉØWCÓd Iô°SCG , êGQOCG äGP

 Ö©d ôFÉ¶² ô°üM , �ÉØWCÓd á«dÉY »°SGôc , �Ó°S , �«à°SÓÑdG hCG ¢ùÑ÷G hCG ™ª°ûdG hCG

 Ö©d ôFÉ¶² ô°üM , AÉjRC’Gh ¢ùHÓŸG ¢Vô©d äÓ```jOƒe , �É```ØWCÓd äÉ```jÉ°ûe , �É```ØWC’G

 ô°üM , �ÉØWCÓd Ö©d ôFÉ¶M , äGó```fl , ¢†HGƒæH IOhõe äÉ```°Tôa , äÉ```°Tôa , �É```ØWC’G

  . �ÉØWCÓd äÉjÉ°ûe , �ÉØWCÓd Ö©d ôFÉ¶²

  Ü.�.¢T á«ŸÉ©dG …G �G »H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
øjôëÑdG , ¢ùHÉæ°S áæjóe , 410 ™ª› , 28 �jôW , 184 ¢æÑe , 149 á�°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

   109734 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 24 áÄØdG »`a

 äÉ°VÉ«H , Iô°SCÓd á«£ZCG , ¢TGôa á°ûªbCG , Iô°SCÓd äÉ«fÉ£H , (¢ùHÓŸG GóY) �ÉªM äÉ°VÉ«H

 Iô```°SCÓd á«£ZCG  ,  á```«æ£b äÉ```Lƒ°ùæe ,  Iô```°SCÓd äÉ«fÉ£H ,  �°TGô°T ,  Iô°SCÓd (á«£ZCG)

 äÉfGƒ«²G Oƒ�L øe á°ûªbCG , õjô£à�d §``£fl ¢TÉ```ªb , ó```FÉ°Sƒ�d á```«£ZCG , (�```°TGô°T)

 »°SôL ,  (è```«°ùf) (ºYÉf »````aƒ°U è«°ùf) á�«fÓa ,  è«°ùædG  øe ¬Lƒ�d �```°TÉæe ,  Ió��ŸG

  , äÉ«``°SƒeÉf , ¢TGô```Ø�d á``«£ZCG , Iô``°SCÓd (á«£ZCG) äÉ°VÉ«H , ácƒÑfi á°ûªbCG , (è«°ùf)

 á«£ZC’ á°ûªbCG , (á«£ZCG) �ƒ```æ�d ¢SÉ``«cCG , (áé``°ùfCG) äGAÓ```e , �² , äGóîª�d ¢SÉ«cCG

 . »`aƒ°U ¢TÉªb , �ªfl , è«°ùædG øe �°TÉæe , ¢TGôØdG

  Ü.�.¢T á«ŸÉ©dG …G �G »H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
øjôëÑdG , ¢ùHÉæ°S áæjóe , 410 ™ª› , 28 �jôW , 184 ¢æÑe , 149 á�°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1212 .a .indd   2 9/27/17   1:32 PM
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   109735 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25  áÄØdG »`a

 ,  �Éªëà°SG  Ö°TÉÑ°T  ,  �Éªëà°SG  �OÉæ°U  ,  �Éªëà°SG  ÜGhQCG  ,  (¢ùHÓe)  �ÉØWCÓd  �jhGô°S

 ¢ùHÓe , �Éªëà°SG �jhGô°S , �Éªëà°SG ÜGƒKCG , �Éªëà°SG �jhGô°S , �Éªëà°SÓd ¢SCGQ á«£ZCG

 ,  (áë£°ùe  Iôjóà°ùe  äÉ©Ñb)  ¬jÒH  ,  (¢ùHÓe)  áeõMCG  ,  ÅWÉ°û�d  ájòMCG  ,  ÅWÉ°û�d
 , ¢ùHÓª�d ä’É«°T , á°VÉjô�d ájòMCG , äÉMÉ°Th , ¥QƒdG øe áYƒæ°üe ÒZ �ÉØWCÓd �«jGôe

 ¢ù```HÓe , ¢ù```HÓe , (¢SCGQ á`````«£ZCG) äÉ``````©Ñb , (Iô```«```°üb á````jƒ°ùf äGô```à°S) ä’ƒ`````°ü«ªb

 AÉ°ùæ�d äGó°ûe , (¢ùHÓe) á```dhô°ùe ¿É```°üªb , áØ«`ØN �WÉ©e , �WÉ©e , ó��e ó�L ø``e

 , øjOÈZ ÜÉ«K , �ó�dG ¢SÉÑd , �ó�dG Iôµd ájòMCG , äGAÉÑY , ÜGƒKCG , (ÜÉ«ãdG â– ¢ùÑ�J)

 , ácƒÑfi ¢ù``HÓe , (¢ùHÓe) (¢SCGô```�d á```«£ZCG) ¢ù```fôH , äGAÉ```ÑY , (¢ù```HÓe) äGRÉ```Øb

 ÜGƒKCG , (¢ùHÓe) á«`aƒ°U ¿É°üªb , (¢ùHÓe) ±ƒ°üdG øe äÉà«cÉL , (¢ùHÓe) äÉà«cÉL

 ¢ùHÓe , á£HQCG äGP ájòMCG , ácƒÑfi ¢ùHÓe , (á«`aƒ°U äGõæc) ájGRôL , ±ƒ°üdG øe

 , á«fÉàc ¢ùHÓe , (�«WÉæH) äÉbÉªW , (¥É°ù�d á«£ZCG) äÉbÉªW , ¥É°ù�d á«£ZCG , ó«dGƒª�d
 , á«LQÉN ¢ùHÓe , �æY äÉ£HQ , äGRÉØb , (á©Ñb) �```�°SC’G êÉ```J , (á``©Ñb) �```�°SC’G êÉ```J

 ÓH ÜGƒKCG , á°ùæ��e äÉà«cÉL , á«�NGO �jhGô°S , äÉeÉé«H , á«LQÉN �WÉ©e , ä’ƒgôaG

 , �Éªëà°SG ÜGhQCG , IõgÉL ¢ùHÓe , äÉeÉé«H , á«`aƒ°U äGõæc , (äGAÉÑY) ¢ûæÑdG , �ÉªcCG

 Ú©�d AÉ£Z , ÒfÉæJ , �ÉªcC’G IÒ°üb ¿É°üªb , ájòMCG , ¿É°üªb , ä’É°T , äÉYÉØd , �OÉæ°U

 , á°VÉjô�d ájòMCG , IÒ°üb ÜQGƒL , (á«�NGO ¢ùHÓe) á«�NGO ¿É°üªb , Ö°TÉÑ°T , �ƒædG óæY

 ÜGƒKCG , ä’òH , (¢ùHÓe) ±ƒ°üdG ø```e äÉ```à«cÉL , á``°VÉjô�d á```jòMCG , á```°VÉjô�d ¿É``°üªb

 , á«�NGO á«FÉ°ùf ¢ùHÓe , áMÉÑ°S ÜGƒKCG , äGÎ°S , ¥ô©�d á°UÉe á«�NGO ¢ùHÓe , �Éªëà°SG

 ¢ùHÓe , á«�NGO ¢ùHÓe , �Éªëà°SG �jhGô°S , �«WÉæH , á�«°V ÜGƒKCG , ºc �°üf ¿É°ü``ªb

 , ¥ô©�d IOÉ°†e á«�NGO ¢ùHÓe , á«�NGO ¢ùHÓe , á«�NGO �jhGô°S , ¥ô©�d IOÉ°†e á«�NGO

. äGQGó°U , (¢ùHÓe) QÉªN , IóMƒe AÉjRCG

 

  Ü.�.¢T á«ŸÉ©dG …G �G »H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
øjôëÑdG , ¢ùHÉæ°S áæjóe , 410 ™ª› , 28 �jôW , 184 ¢æÑe , 149 á�°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1212 .a .indd   3 9/27/17   1:32 PM
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   109736 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

 , (Ö©d) AÉæH ÖdGƒb , á«°VÉjôdG øjQÉªà�d áàHÉK á«FGƒg äÉLGQO , Ö©�d äGôc , Ö©d äÉfƒdÉH

 , ¢eó�d Iô°SCG , ¢eO , „ô£°T ™bQ , „ô£°T ÜÉ©dCG , ÉeGódG Ö©d , ÉeGódG ™bQ , á«Mƒd ÜÉ©dCG

 �Éªëà°SÓd äÉaGƒW , ¢eó�d äÉYÉ°VQ , ¢eó�d äƒ``«H , ¢```eó�d äÉ``YÉ°VQ , ¢``eó�d ¢ù``HÓe

 , á«bQh äGôFÉW , áYƒ£�ŸG Qƒ°üdG »LÉMCG , Ö©�d äGôc , (Ö©d) IôFÉW ¢UGôbCG , áMÉÑ°ùdGh

 , Ö©d äÉfƒdÉH , á«Ñ°ûÿG ÊÉæ�dG áÑ©d , IÒ¨°U äÉÑcôe , (Ö©d) ádÉ�f �JGƒg , Ö©d á©æbCG

 , (Ö©�d äGhOCG) áMÉÑ°S �ôH , �ªîŸG øe áYƒæ°üe ÜÉ©dCG , (Ió°T) Ö©d ¥Qh , Ö©d äGô```c

 êPÉ`‰ , ¢eó�d ±ôZ , (Ö©d äGhOCG) äÉ°û«î°ûN , É«µ�°S’ É¡«`a ºµëàdG ºàj Ö©d äÉÑcôe

 ™aóJ äÉLGQO) äGôJƒµ°S , äÉÑcôŸ Iô¨°üe êPÉ‰ , (ÜÉ``©dCG) á``«fƒJôc äÉ«°üî°ûd Iô¨°üe

 ,  äÓéY äGP äÉL’R ,  äÓéY äGP áª«�à°ùe äÉL’R ,  èdõJ ìGƒdCG  ,  (ÜÉ©dCG) (�LôdÉH

 äGÎ°S , áMÉÑ°ù�d áeõMCG , Iƒ°ûfi ÜÉ©dCG , (Ö©d) ¿ƒHÉ°U ™`«bÉ�a äÉ```NÉØf , è```�K äGôc

 äÉÑcôe , Ö©d äÉ°Só°ùe , Ö©d á©æbCG , áÑHódG ¢eO , (Ö©d äGhOCG) áMÉÑ°S �ôH , áMÉÑ°ù�d
. ¢eO , Ö©d

   Ü.�.¢T á«ŸÉ©dG …G �G »H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
øjôëÑdG , ¢ùHÉæ°S áæjóe , 410 ™ª› , 28 �jôW , 184 ¢æÑe , 149 á�°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

   109737 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉeóN GóYÉe É¡YGƒfCG ��àfl ¢�Y ™FÉ°†ÑdG ¢VôY ÈY øjôNBÓd á©ØæŸG Ö�L äÉeóN

 ™«ÑdG äÓfi �ÓN øe É¡FGô°T ¢Vô¨d ™FÉ°†ÑdG  òg áæjÉ©e øe Úµ�¡à°ùŸG Úµªàd É¡��f

 §FÉ°SƒdGh äÉLƒ�JÉµdGh ájójÈdG äÉÑ�£dG á«Ñ�J ÈYh á�ª÷ÉH ™«ÑdG äÓfih áFõéàdÉH

. IõØ�àŸG ¥ƒ°ùàdG èeGôHh âjÉ°ùÑjƒdGh á«fhÎµdE’G

alamat 1212 .a .indd   4 9/27/17   1:32 PM
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   Ü.�.¢T á«ŸÉ©dG …G �G »H ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«æjôëH : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
øjôëÑdG , ¢ùHÉæ°S áæjóe , 410 ™ª› , 28 �jôW , 184 ¢æÑe , 149 á�°T : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

   111294 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe  36 áÄØdG »`a

 ,  »```aô°üŸG …QÉ�``©dG  øgôdG ,  �ÉŸG  ¢SCGQ  äGQÉªãà°SG  ,  á«µæÑdG  äGôNóŸG ,  á«dÉŸG  äÉeóÿG

 , øjóŸGh øFGódG äÉbÉ£H QGó°UEG , ø``jóŸGh ø```FGódG äÉ```bÉ£H äÉ```eóN , á```£°ù�e ¢Vhô```b

 äÉeóÿG , �jƒªàdG äÉeóN , á«dÉŸG äÉeƒ�©ŸGh äGQÉ°ûà°S’G , á«dõæŸG á«`aô°üŸG äÉeóÿG

 , �É```Y �µ``°ûH äÉæ«eCÉàdGh , áæ«ªãdG AÉ«°TC’G ´GójEG , äGóæ°ùdGh º¡°SC’G áWÉ°Sh , á«fÉªàF’G

 ��©àJ »``àdG á```jÒÿG äÉ```eóÿG , ájQÉ�©dG ¿hDƒ°ûdG , ájó�ædG ¿hDƒ```°ûdG , á```«dÉŸG ¿hDƒ```°ûdG

 ™ªL äÉ``eóN , á`«°SGQódG í```æŸGh , í```æŸG , á```jó�ædG äÉYÈàdG ™jRƒJ , ájó�ædG äÉYÈàdÉH

. ájÒÿG �ÉªYCÓd äÉYÈàdG

 

  �fG - RQƒà°S äQÉe - �Gh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 äÉj’ƒdG , 72716 ¢SÉ°ùfÉcQCG , »��«`Øfƒàæ«H âjÎ°S 8 ƒ«�HO ¢SG 702: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/7/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1212 .a .indd   5 9/27/17   1:32 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111295 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

 ,  »```aô°üŸG …QÉ�``©dG  øgôdG ,  �ÉŸG  ¢SCGQ  äGQÉªãà°SG  ,  á«µæÑdG  äGôNóŸG ,  á«dÉŸG  äÉeóÿG

 , øjóŸGh øFGódG äÉbÉ£H QGó°UEG , ø``jóŸGh ø```FGódG äÉ```bÉ£H äÉ```eóN , á```£°ù�e ¢Vhô```b

 äÉeóÿG , �jƒªàdG äÉeóN , á«dÉŸG äÉeƒ�©ŸGh äGQÉ°ûà°S’G , á«dõæŸG á«`aô°üŸG äÉeóÿG

 , �É```Y �µ``°ûH äÉæ«eCÉàdGh , áæ«ªãdG AÉ«°TC’G ´GójEG , äGóæ°ùdGh º¡°SC’G áWÉ°Sh , á«fÉªàF’G

 ��©àJ »``àdG á```jÒÿG äÉ```eóÿG , ájQÉ�©dG ¿hDƒ°ûdG , ájó�ædG ¿hDƒ```°ûdG , á```«dÉŸG ¿hDƒ```°ûdG

 ™ªL äÉ``eóN , á`«°SGQódG í```æŸGh , í```æŸG , á```jó�ædG äÉYÈàdG ™jRƒJ , ájó�ædG äÉYÈàdÉH

. ájÒÿG �ÉªYCÓd äÉYÈàdG

  �fG - RQƒà°S äQÉe - �Gh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 äÉj’ƒdG , 72716 ¢SÉ°ùfÉcQCG , »��«`Øfƒàæ«H âjÎ°S 8 ƒ«�HO ¢SG 702: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/7/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

   111298 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe  35 áÄØdG »`a

 IQGOEG , ôLÉàŸG IQGOEG , âfÎfE’G áµÑ°T ÈY á«fhÎµdE’G IQÉéàdG , áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN

 á``�ª÷ÉH ™``«ÑdG  ô``LÉàe äÉ``eóN ,  âcQÉe ôHƒ°ùdG  ôLÉàe IQGOEGh  �«¨°ûJ äÉeóN ,  ¥ƒ°ùdG

 ,  Ò¨�d  äÉ©«ÑŸG  èjhôJ  ,  �ÉªYC’G  º«¶æJh  IQGOEG  äGQÉ°ûà°SG  ,  ¿ÓYE’G  ,  áFõéàdÉH  ™«ÑdGh

 äGQÉ°ûà°SG , äÉeóÿGh ™FÉ°†Ñ�d Ú©FÉÑdGh øjÎ°ûª�d âfÎfE’G áµÑ°T ¢�Y ¥ƒ°ùdG ÒaƒJ

 ÒLCÉJ , áÑ°SÉëŸG , ájQÉJôµ°ùdG äÉeóN , �ÉªYCÓd ÚWƒàdG IOÉYEG äÉeóN , Ú�eÉ©dG IQGOEG

 ™«ÑdG äÉeóN , ™«ÑdG äÉ°üæe ÒLCÉJ ,  (Ö«°TÒ°ùfƒÑ°S) ájÉYôdG çƒëH , ™«ÑdG äÉæ«cÉe

 äÉeõ�à°ùŸG h á«ë°üdGh ájô£«ÑdG , á«f’ó«°üdG äGô°†ëà°ùª�d á�ª÷ÉH ™«ÑdG hCG áFõéàdÉH

 á©°SGh á�«µ°ûJ �ó�J »àdG âfÎfE’G áµÑ°T ¢�Y áFõéàdÉH ™«ÑdG  ôLÉàe äÉeóN , á«Ñ£dG

 ¥ƒ°ùdG  ,  äÉÑ�£dG  ò«ØæJ  äÉeóN ,  áfQÉ�ŸÉH  ¥ƒ°ùàdG  äÉeóN ,  á«cÓ¡à°S’G  äÉéàæŸG  øe

 è```jhÎdG , á```«cÓ¡à°S’G äÉ```éàæŸG ø```e á©°SGh á�«µ°ûJ �ó�jh âfÎfE’G ÈY �ª©j …òdG

 äÉeóNh áFõéàdÉH  ™«ÑdG  ôLÉàe äÉeóN Gójó–h ,  Ú©FÉÑdG  äÉeóN ,  Ò¨�d  äÉ©«Ñª�d
 É¡JÉeõ�à°ùeh , äGQÉ«°ùdG AGõLCG ôLÉàe , á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸG øe á©°SGh á�«µ°ûàd ™jRƒàdG

alamat 1212 .a .indd   6 9/27/17   1:32 PM
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 , áFõéàdÉH ™«Ñ�d äÉÑ�©ŸGh äÉ«¡°ûŸG ôLÉàe , áFõéàdÉH ™«Ñ�d äGRƒÑîŸG ôLÉàe , É¡JÉ�ë�eh

 ™```«ÑdG äÉ``eóN , á```FõéàdÉH ™```«Ñ�d äÉ```«dó«°üdG äÉ```eóN , á``FõéàdÉH ™````«Ñ�d á```dÉ�ÑdG ô```LÉàe

 ™«Ñ�d äÉjô°üÑdG ôLÉàe , á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸG øe á©°SGh á�«µ°ûJ �ó�J »àdG áFõéàdÉH

 ,  á«dõæŸG Iõ¡LC’G ,  á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G �ó�J »àdG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , áFõéàdÉH

 á«¡«aôJ äÉéàæe , á«°VÉjôdG ™�°ùdG , ÜÉ©dC’G , �RÉæŸG äGQƒµjO , »LQÉÿGh »�NGódG çÉKC’G

 äÉ```eõ�à°ùe , á«```°üî°ûdG á```jÉæ©dGh �É```ª÷Gh á``ë°ü�d äÉéàæe , �õæŸG êQÉN �Góîà°SÓd

 äÉ```éàæe , á```«©«Ñ£dG ô```XÉæŸG �``«°ùæàd äÉéàæeh Ö°ûY , á�jóM , AÉæa , á°ûªbCG , á«dõæe

 , äGQƒ```°ûæeh Ö```àc , ƒ``jó«ØdG ÜÉ©dCG , á«¡«aôJ äÓ«é°ùJ , AGƒ°ûdG äÉéàæe , �RÉæŸG Ú°ù–

 äÉ```eõ�à°ùe , á```jhó«dG ±ô```²Gh ¿ƒ```æØ�d äÉ``eõ�à°ùe , á«Ñàµe äÉeõ�à°ùe , á«�«°Sƒe ä’BG

 äÉ```eóN , äÉ```eóN , áØ```«dC’G äÉ```fGƒ«ë�d äÉ```éàæe , äGô`````gƒ› , ä’É````ØàM’Gh äÓ```£©dG

 áµÑ°T ¢�Y áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe äÉeóN , (äÉ«æeC’G áªFÉb øe ¢UÉN ´ƒf) ÉjGó¡dG �é°S

 , ôHƒàcCG 31 òæe �bC’G ¢�Y) á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸG øe á©°SGh á�«µ°ûJ �ó�J »àdG âfÎfE’G

 É```¡``JÉeõ�à°ùe , äGQÉ«```°ùdG AGõLCG ™«Ñd âfÎfE’G áµÑ°T ¢�Y áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe , (2000

 , áFõéàdÉH ™«Ñ�d äÉÑ�©ŸGh äÉ«¡°ûŸG ôLÉàe , áFõéàdÉH ™«Ñ�d äGRƒÑîŸG ôLÉàe , É¡JÉ�ë�eh

 ™````«ÑdG äÉ````eóN , á````FõéàdÉH ™«Ñ�d äÉ```«dó«°üdG äÉ```eóN , á```FõéàdÉH ™```«Ñ�d á```dÉ�ÑdG ôLÉàe

 ™«Ñ�d äÉjô°üÑdG ôLÉàe , á«cÓ¡à°S’G äÉéàæŸG øe á©°SGh á�«µ°ûJ �ó�J »àdG áFõéàdÉH

 ,  á«dõæŸG Iõ¡LC’G ,  á«fhÎµdE’G Iõ¡LC’G �ó�J »àdG áFõéàdÉH ™«ÑdG äÉeóN , áFõéàdÉH

 ôXÉæŸG  �«°ùæàd äÉéàæeh Ö°ûY ,  á�jóM , AÉæa ,  á``°ûªbCG  ,  »````LQÉÿGh »```�NGódG çÉKC’G

 ™�°ùdG , ÜÉ©dC’G , �RÉæŸG äGQƒµjO , �RÉæŸG Ú°ù– äÉéàæe , AGƒ°ûdG äÉéàæe , á«©«Ñ£dG

 ájÉæ©dGh �Éª÷Gh áë°ü�d äÉéàæe , �õæŸG êQÉN �Góîà°SÓd á«¡«aôJ äÉéàæe , á«°VÉjôdG

 , äGQƒ°ûæeh Öàc , ƒjó«ØdG ÜÉ©dCG , á«¡«aôJ äÓ«é°ùJ , á«dõæe äÉeõ�à°ùe , á«°üî°ûdG

 äÉeõ�à°ùe  ,  ájhó«dG  ±ô²Gh  ¿ƒæØ�d  äÉeõ�à°ùe  ,  á«Ñàµe äÉeõ�à°ùe  ,  á«�«°Sƒe ä’BG

 �é°S äÉeóN , äÉeóN , áØ«dC’G äÉfGƒ«ë�d äÉéàæe , äGôgƒ› , ä’ÉØàM’Gh äÓ£©dG

. (äÉ«æeC’G áªFÉb øe ¢UÉN ´ƒf) ÉjGó¡dG

  �fG - RQƒà°S äQÉe - �Gh : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 äÉj’ƒdG , 72716 ¢SÉ°ùfÉcQCG , »��«`Øfƒàæ«H âjÎ°S 8 ƒ«�HO ¢SG 702: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/7/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1212 .a .indd   7 9/27/17   1:32 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   111676 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 7 áÄØdG »`a

 ábÉ£dG äGódƒe , (äGódƒe) ábÉ£dG Ö«côJ , AÉHô¡µdG ó«dƒJ äÉ£fi , AÉHô¡c äGódƒe

 ábÉ£dG äGódƒe ,  á��æàŸG  á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG äGódƒe ,  RÉ¨dÉH �ª©J äGódƒe ,  á«°ùª°ûdG

 äGódƒŸG  ,  ìÉjôdÉH  �ª©J á«æ«HQƒJ äGódƒe ,  ìÉ```jôdÉH  �```ª©J AÉ```Hô¡c äGó```dƒe ,  QÉ```îÑdÉH

 , ÇQGƒ£dG ä’É² á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG äGódƒe , á«°ùª°ûdG ÉjÓÿG �óîà°ùJ »àdG á«FÉHô¡µdG

 á```«JƒHhôdG ´QPC’G , AÉ```Hô¡µdG ó```«dƒàd á````«FÉehô¡µdG äBÉ````°ûæŸG (ä’BG) á```�eÉN RÉ```Z äGó```dƒe

 §¨°†dG äÉ°†Øfl , (ä’BG) äÉJƒHhôdG , ¿OÉ©ŸG ™«æ°üàd äGhOCGh ä’BG , á«YÉæ°U ¢VGôZC’

 á«µ«fÉµ«ŸG óYÉ°üŸG øe ´ƒf , ó©°üŸG äÉcôfi (ä’B’G øe AGõLCG) Å£ÑŸG (ä’B’G øe AGõLCG)

 , ¬H ¬«LƒàdG ºàj QÉ°ùe hCG §```N , (óYÉ°üe)óYÉ°üe , äGQÉ«°ùdG ±ƒ```bh º``«¶æJ ¢```�Y �```ª©j

. (�æjÒH) ä’BÓd IQGhódG �eÉëŸG , Úà¡÷G øe Ödƒ�e »ZôH

 

  ø°ûjQƒHQƒc õ«LƒdƒæµJ øjƒ«g : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fGƒjÉJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
¿GƒjÉJ , 40852 »à«°S �fƒ°ûàjÉJ , âcÎ°ùjO ¿ƒàfÉf , OhQ �æ«L , 7 ºbQ : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

   111881 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

. É¡H ¬°UÉÿG ™£�dGh äÉÑcôŸG

  ( ø°ûjQƒHQƒc QƒJƒe ÉJƒjƒJ ) É°ûjÉc »µ«°TƒHÉc É°Thó«L ÉJƒjƒJ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉHÉj : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
¿ÉHÉ«dG , Úc - »°ûàjG , ¢°T - ÉJƒjƒJ , ƒ°ûJ - ÉJƒjƒJ , 1: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1212 .a .indd   8 9/27/17   1:32 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   112120 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe  28 áÄØdG »`a

 äGhOCG (�«à°SÉæª«L) RÉÑªL , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äGhOCGh RÉ¡L , (¢ùdhO) ¢eO , ¢eO , ÜÉ©dCG

. OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T äGQƒµjOh á«°VÉjQ

   »°S �G �G �ÒZ ¿ÉµjôeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 - 90245 É```«fQƒØ«dÉc hó````fƒé«°S �G �G OQÉ````Ø«dƒH �É````àææ«àfƒc 333: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/8/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

   112121 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

 äGhOCG (�«à°SÉæª«L) RÉÑªL , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äGhOCGh RÉ¡L , (¢ùdhO) ¢eO , ¢eO , ÜÉ©dCG

. OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T äGQƒµjOh á«°VÉjQ

   »°S �G �G �ÒZ ¿ÉµjôeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 - 90245 É```«fQƒØ«dÉc hó````fƒé«°S �G �G OQÉ````Ø«dƒH �É````àææ«àfƒc 333: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/8/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1212 .a .indd   9 9/27/17   1:32 PM

-102-



(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   112122 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

 äGhOCG (�«à°SÉæª«L) RÉÑªL , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äGhOCGh RÉ¡L , (¢ùdhO) ¢eO , ¢eO , ÜÉ©dCG

. OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T äGQƒµjOh á«°VÉjQ

   »°S �G �G �ÒZ ¿ÉµjôeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 - 90245 É```«fQƒØ«dÉc hó````fƒé«°S �G �G OQÉ````Ø«dƒH �É````àææ«àfƒc 333: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/8/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

   112123 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

 äGhOCG (�«à°SÉæª«L) RÉÑªL , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äGhOCGh RÉ¡L , (¢ùdhO) ¢eO , ¢eO , ÜÉ©dCG

. OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T äGQƒµjOh á«°VÉjQ

   »°S �G �G �ÒZ ¿ÉµjôeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 - 90245 É```«fQƒØ«dÉc hó````fƒé«°S �G �G OQÉ````Ø«dƒH �É````àææ«àfƒc 333: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/8/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1212 .a .indd   10 9/27/17   1:32 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   112124 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

 äGhOCG (�«à°SÉæª«L) RÉÑªL , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äGhOCGh RÉ¡L , (¢ùdhO) ¢eO , ¢eO , ÜÉ©dCG

. OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T äGQƒµjOh á«°VÉjQ

   »°S �G �G �ÒZ ¿ÉµjôeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 - 90245 É```«fQƒØ«dÉc hó````fƒé«°S �G �G OQÉ````Ø«dƒH �É````àææ«àfƒc 333: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/8/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

   112125 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

 äGhOCG (�«à°SÉæª«L) RÉÑªL , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äGhOCGh RÉ¡L , (¢ùdhO) ¢eO , ¢eO , ÜÉ©dCG

. OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T äGQƒµjOh á«°VÉjQ

   »°S �G �G �ÒZ ¿ÉµjôeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 - 90245 É```«fQƒØ«dÉc hó````fƒé«°S �G �G OQÉ````Ø«dƒH �É````àææ«àfƒc 333: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/8/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1212 .a .indd   11 9/27/17   1:32 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   112126 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

 äGhOCG (�«à°SÉæª«L) RÉÑªL , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äGhOCGh RÉ¡L , (¢ùdhO) ¢eO , ¢eO , ÜÉ©dCG

. OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T äGQƒµjOh á«°VÉjQ

   »°S �G �G �ÒZ ¿ÉµjôeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 - 90245 É```«fQƒØ«dÉc hó````fƒé«°S �G �G OQÉ````Ø«dƒH �É````àææ«àfƒc 333: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/8/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

   112127 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

 äGhOCG (�«à°SÉæª«L) RÉÑªL , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äGhOCGh RÉ¡L , (¢ùdhO) ¢eO , ¢eO , ÜÉ©dCG

. OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T äGQƒµjOh á«°VÉjQ

   »°S �G �G �ÒZ ¿ÉµjôeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 - 90245 É```«fQƒØ«dÉc hó````fƒé«°S �G �G OQÉ````Ø«dƒH �É````àææ«àfƒc 333: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/8/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1212 .a .indd   12 9/27/17   1:32 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

   112128 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

 äGhOCG (�«à°SÉæª«L) RÉÑªL , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äGhOCGh RÉ¡L , (¢ùdhO) ¢eO , ¢eO , ÜÉ©dCG

. OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T äGQƒµjOh á«°VÉjQ

   »°S �G �G �ÒZ ¿ÉµjôeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 - 90245 É```«fQƒØ«dÉc hó````fƒé«°S �G �G OQÉ````Ø«dƒH �É````àææ«àfƒc 333: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/8/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

   112129 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 28 áÄØdG »`a

 äGhOCG (�«à°SÉæª«L) RÉÑªL , ƒjó«`ØdG ÜÉ©dCG äGhOCGh RÉ¡L , (¢ùdhO) ¢eO , ¢eO , ÜÉ©dCG

. OÓ«ŸG ó«Y Iôé°T äGQƒµjOh á«°VÉjQ

   »°S �G �G �ÒZ ¿ÉµjôeCG : º``````````````````````````````````°SÉH
á«µjôeCG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 - 90245 É```«fQƒØ«dÉc hó````fƒé«°S �G �G OQÉ````Ø«dƒH �É````àææ«àfƒc 333: ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG

2017/8/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d ádGõZ ƒHCG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

¿ÉªY áæ£�°S , …hQ 112 : Ü.Q 2366 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamat 1212 .a .indd   13 9/27/17   1:32 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109233 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. �«gCÉàdGh »FÉjõ«ØdG êÓ©dG

�.�.¢T �°†aC’G á«Ñ£dG �ƒ�²G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉªY : á`````````````````````````«°ùæ÷G

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
114 : Ü.Q  861 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

107779 : 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 ¿RƒdG ¢SÉ«b äGhOCGh Iõ¡LCGh ájô°üÑdG äGhOC’Gh Iõ¡LC’Gh »FÉªæ«°ùdGh

 hCG �«ãµJ hCG �jƒ– hCG íàa hCG �°Uƒd äGhOCGh Iõ¡LCGh º«�©àdGh PÉ�fE’Gh ±Gô°TE’Gh áÑbGôŸGh

 Qƒ°üdG hCG äƒ°üdG ï°ùf hCG �É°SQEG hCG �«é°ùJ Iõ¡LCGh á«FÉHô¡µdG ábÉ£dG »`a ºµëàdG hCG º«¶æJ

 »àdG Iõ¡LCÓd äÉ«dBGh á«dBG ™«H äÉæ«cÉeh �«é°ùJ ¢UGôbCGh á«°ù«WÉæ¨e äÉfÉ«H äÓeÉMh

 äÉfÉ«ÑdG á÷É©Ÿ á«Hƒ°SÉM Iõ¡LCGh áÑ°SÉM ä’BGh ó�ædG �«é°ùJ ä’BGh ó�ædG ™£�H �ª©J

. ¿GÒædG OÉªNE’ Iõ¡LCGh

�.�.P »°S ƒ«�ÑH …O ¿ƒa �G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G
áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , 39298 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
2017/2/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG
112 : Ü.Q  828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat    1212    HA.indd   1 9/27/17   1:37 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109511 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQGƒ°ù°ùcE’Gh ÜÉ©dC’Gh OÉé°ùdGh á«FÉHô¡µdG Iõ¡LC’Gh á«FGò¨dG OGƒŸG ™«Ñd âcQÉe ÈjÉg

�.�.¢T á�eÉµàŸG �FÉ°†ØdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

735 : Ü.Q  612 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110392 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

 ,  QÉbh  âaRh  â�Ø°SEG  ,  ÊÉÑª�d  á«fó©e  ÒZ  á«°SÉb  Ö«HÉfCG  ,  (á«fó©e  ÒZ)AÉæÑdG  OGƒe

. á«fó©e ÒZ äÉª°ù› , ��æ�d á�HÉb á«fó©e ÒZ ÊÉÑe

�.�.P á«µ«fÉµ«ŸG áª¶fCÓd ¿ô�dG ™æ°üe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , 60270 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d á«æØdG ¥ô£dG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

112 : Ü.Q  828 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

3lamat    1212    HA.indd   2 9/27/17   1:37 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110049 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóJ äÉeóN

ÖjQóàdG äÉeóÿh AÉ«cPC’G �jôW Öàµe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

117 : Ü.Q  3030 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110992 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 á```æjõdG ¿ƒ```HÉ°Uh �```«ªéàdG äGô```°†ëà°ùeh Qƒ``£©dGh Iõ``gÉ÷G ¢ù```HÓŸGh á``jòMC’G IQÉŒ

. QƒîÑdGh

�.�.¢T ÒÿG IÉ«M : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

416 : Ü.Q  70 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   3 9/27/17   1:37 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104911 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ

IQÉéà�d á�eÉ°ûdG …ô°†²G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

115 : Ü.Q  73 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

105223 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. õÑfl

IQÉéà�d á�eÉ°ûdG …ô°†²G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

115 : Ü.Q  73 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   4 9/27/17   1:37 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

105222 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

IQÉéà�d á�eÉ°ûdG …ô°†²G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

115 : Ü.Q  73 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/10/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

105221 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. …QÉŒ ¥ƒ°S

IQÉéà�d QÉjódG IÉ«M ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2016/10/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   5 9/27/17   1:37 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

90177 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉjQÉ£ÑdG ™«H

�.�.¢T ¢ù«°SôahG ádÓ°U : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

211 : Ü.Q  26 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2014/9/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109309 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. õHÉîŸG äÉéàæeh äÉjƒ�M

IQÉéà�d ¢SGhôdG ôªY õjõ©dGóÑY øH ôªY á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

211 : Ü.Q  2882 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   6 9/27/17   1:37 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104276 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. á«ª«�©J äÉeóN

�.�.¢T áª¡dG �É«LCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q  1284 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

101447 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á°ûªbC’Gh IõgÉ÷G ¢ùHÓŸG IQÉŒ

ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d �«ªL �BG ¿ÉÑ©°T ¿ÉeCG ⁄É°S á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

217 : Ü.Q  140 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/3/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   7 9/27/17   1:37 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109838 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. á°ü°üîàŸG ÒZ á«Ñ£dG äGOÉ«©dG

»Ñ£dG ìô°üdG õcôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

311 : Ü.Q  440 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

108613 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. AÉæÑdG ä’hÉ�e

�.�.¢T ø£�dG ¿ƒdhÉ�e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

512 : Ü.Q  213 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   8 9/27/17   1:37 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

103895 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. øLGhO

IQÉéà�d IóëàŸG »Hô¨dG �MÉ°ùdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

217 : Ü.Q  513 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

107901 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

 ó«éæJ äGQÉ«°ùdG ™«ª�Jh �«¶æJ äÉÑcôŸG äƒjR �jóÑJ äÉÑcôŸG º«ë°ûJh �«°ùZ äÉ£fi

. äGQÉ«°ùdG áæjR ™«H óYÉ�ŸG

IQÉéà�d á«ŸÉ©dG ¢SGôdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2017/2/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   9 9/27/17   1:37 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

107133 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°S ™«ª�Jh �«¶æJ

IQÉéà�d ¢ùeÉÿG ™ªéàdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2017/1/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

106907 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äGQÉ¶ædG IQÉŒ

á�eÉ°ûdG á«Hô©dG äÓ«¡°ùàdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2017/1/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   10 9/27/17   1:37 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109785 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. äGQÉ�©dG

�.�.¢T á«KÓãdG áÑîædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

211 : Ü.Q  965 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

107048 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ô°UÉ©ŸGh áXƒÑdG äÓfih »gÉ�ŸG

IQÉéà�d …ôª©dG ºã«g á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2017/1/10 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   11 9/27/17   1:37 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104473 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

�.�.¢T IÒÑ¨dG QÉªYG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

211 : Ü.Q  426 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

104781 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d IóëàŸG á«°ùeƒædG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

211 : Ü.Q  1031 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/9/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   12 9/27/17   1:37 PM

-118-



(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109646 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ºYÉ£ŸG

IQÉéà�d »°ùæ©dG ⁄É°S ó«©°S óªfi á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

211 : Ü.Q  128 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109698 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. áfÉ°†²G QGO

IQÉéà�d AÉ£©dG �HÉæ°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2017/4/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   13 9/27/17   1:37 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109365 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 36 áÄØdG »`a

. äGQÉ�©dG ÒLCÉJh IQGOEGh äGQÉ�©dG áWÉ°Sh

�.�.¢T äGQÉ�©�d RÉ‚E’G ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

211 : Ü.Q  3043 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112201 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. áXƒÑdGh ôFÉ°ü©dG ™«H

IQÉéà�d á«còdG Iƒ�dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q  2554 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   14 9/27/17   1:37 PM

-120-



(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112074 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. äÉjƒ�²G , á«©«Ñ£dG äÉJÉÑædGh Qƒgõ�d , ÉjGó¡dG �dh Ohô£dG �«�¨J

á�eÉµàŸG ™jQÉ°ûª�d ¿ÉÁEG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2017/8/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112021 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. ¿Éæ°SC’G ÖW äGOÉ«Y

ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d ähQÉb »HGhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

100 : Ü.Q  80 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   15 9/27/17   1:37 PM

-121-



(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111845 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¥OÉæa

´.´.�.¢T áMÉ«°ùdGh ¥OÉæØ�d ¿ÉªY ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q  2031 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/31 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

112176 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôjó°üàdGh OGÒà°S’G ä’Éch

�ÉªYCÓd IÒëÑdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

120 : Ü.Q  183 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/14 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   16 9/27/17   1:37 PM

-122-



(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

99940 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ôjó°üàdGh OGÒà°S’G

…ôëÑdG øë°û�d á«ŸÉ©dG §�°ùe •ƒ£N : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

321 : Ü.Q  429 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/1/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

111030 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. ôµ°ùdG äÉLƒàæe

á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü�d áæjóŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

319 : Ü.Q  790 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   17 9/27/17   1:37 PM

-123-



(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111031 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. ôµ°ùdG äÉLƒàæe

á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü�d áæjóŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

319 : Ü.Q  790 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

111032 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. ôµ°ùdG äÉLƒàæe

á«FGò¨dG äÉYÉæ°ü�d áæjóŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

319 : Ü.Q  790 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   18 9/27/17   1:37 PM

-124-



(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111344 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 32 áÄØdG »`a

. Üô°ûdG  É«e ™«Hh IQÉŒ

IQÉéà�d ¢æŸG QGƒfCG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

320 : Ü.Q  551 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

111284 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. äGô“DƒŸGh äGhóædGh �ª©dG ¢TQh º«¶æJ

á«ŸÉ©dG …ôHÉ÷G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

322 : Ü.Q  92 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   19 9/27/17   1:37 PM

-125-



(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110255 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. »ÑW õcôe

�.�.¢T á«ŸÉ©dG á�eÉµàŸG �Ó¶dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

620 : Ü.Q  333 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110248 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äÉÑcôŸG äƒjR �jóÑJ äÉÑcôŸG º«ë°ûJh �«°ùZ äÉ£fih äGQÉ«°ùdG ™«ª�Jh �«¶æJ

ä’hÉ�ŸGh IQÉéà�d Iõ«ªŸG �É¡HE’G á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

326 : Ü.Q  444 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   20 9/27/17   1:37 PM

-126-



(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110943 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 42 áÄØdG »`a

. Iõ¡LCG áfÉ«°Uh ìÓ°UE’G Iõ¡LCG áfÉ«°Uh º«ª°üJ , äÉ«›ÈdG ÒaƒJ

�.�.¢T á«HÉë°ùdG äÉfÉ«ÑdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2017/6/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110644 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ó««°ûàdGh AÉæÑdG ä’hÉ�e

ä’hÉ�ª�d QóÑdG �ƒ¡°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

52 : Ü.Q  211 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   21 9/27/17   1:37 PM

-127-



(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110808 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »°SÉ°SCG �µ°ûH äÉHhô°ûe �ó�J »àdG »gÉ�ŸG

AÉª¶©dG ñƒª°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2017/6/11 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

111318 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¢ùHÓŸG »c

IQÉéà�d Iõ«ªŸG áæWÉÑdG ÜGô°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2017/7/12 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   22 9/27/17   1:37 PM

-128-



(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

111439 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. IõgÉ÷G ¢ùHÓŸGh á«°VÉjôdG äGhOC’Gh ¢ùHÓŸGh ÉjGó¡dGh �ëàdG ™«H

�.�.¢T ájQÉéàdG AGôë°üdG øHG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

311 : Ü.Q  495 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/17 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

110741 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. õHÉîŸG äÉéàæeh äÉjƒ�²G IQÉŒ

�.�.¢T QÉªãà°S’Gh á«ªæà�d ÊÉµ°SG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

215 : Ü.Q  811 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   23 9/27/17   1:37 PM

-129-



(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

112474 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 19 áÄØdG »`a

. á«YÉæ£°U’G QÉéMC’Gh ø°ûjôµdGh �ƒdÎfE’Gh ôLB’Gh ÆôØŸG ¥ƒHÉ£dG áYÉæ°U

�.´.�.¢T QÉªãà°S’Gh á«ªæà�d �hÉ©ŸG …OGh : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

323 : Ü.Q  441 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/8/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109879 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. IQÉ‚ á°TQh

IQÉéà�d »°SÉŸG IôgÉ¶dG �fhQ : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

511 : Ü.Q  123 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   24 9/27/17   1:37 PM

-130-



(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110997 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. äÉfÓYE’Gh �jƒ°ùàdG

IQÉéà�d Qƒª©ŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2017/6/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109574 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. �«¶æàdG äÉeóN

áãjó²G …ôµ°ùŸG ⁄É°S øHG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

100 : Ü.Q  1214 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/23 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   25 9/27/17   1:37 PM

-131-



(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109066 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. äGQÉ«°ùdG ™«ª�Jh �«¶æJ

IQÉéà�d »°Tƒ�ÑdG ájQƒf �«YÉª°SEG ¢ùfƒj : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

324 : Ü.Q  336 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109709 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 29 áÄØdG »`a

. É¡JÉ�à°ûeh ¢ùÑ«°T ¢ùWÉ£H , ºWÉª£dG ¿ƒé©e , IQOƒH Ö«�M

á«FGò¨dG OGƒª�d ÊÉª©dG ™æ°üŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

124 : Ü.Q  88 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   26 9/27/17   1:37 PM

-132-



(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

110609 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. QƒîÑdGh Qƒ£©dG áYÉæ°U

�.�.¢T ¿ÉªY áfÉLôe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q  335 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/6/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109844 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. AÉ°†YC’G Ëƒ�J Iõ¡LCGh á«Ñ£dG Iõ¡LC’Gh äGhOCÓd á°ü°üîàŸG ôLÉàŸG »`a áFõéàdÉH ™«ÑdG

á«æWƒdG …ôéæÿG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

114 : Ü.Q  1727 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/3 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   27 9/27/17   1:37 PM

-133-



(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109404 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. …QGOE’G ÖjQóàdG ógÉ©e

ájõfhÈdG ™jQÉ°ûª�d ìÉ°†jE’G : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

511 : Ü.Q  468 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/16 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

108435 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. á«ÑàµŸG á£°ûfC’Gh �ÉªYC’G ¬«LƒJh IQGOEG

ájQÉéàdG á«gÉaôdG á°ù°SDƒe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

316 : Ü.Q  251 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   28 9/27/17   1:37 PM

-134-



(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108671 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�e

ájQÉéàdG á�eÉµàŸG ÖcGƒµdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

2017/3/20 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

107185 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 44 áÄØdG »`a

. �«ªéàdGh ô©°ûdG �«Ø°üJ

�«ªéà�d áNƒL : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q  2336 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   29 9/27/17   1:37 PM
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108255 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 äÉ«°†ØdGh õHÉîŸG äÉéàæeh Qƒ£©dGh äGQGƒ°ù°ùcE’Gh ájó�÷G äÉéàæŸGh á«FGò¨dG OGƒŸG ™«H

. �JGƒ¡dGh

IQÉéà�d »`aƒ©dG óªM : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

318 : Ü.Q  600 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

104414 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

. �jóæŸG á«bQƒdG �QÉëŸG

�.�.¢T IQÉéà�d ¥ô°ûŸG è«�ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

115 : Ü.Q  504 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   30 9/27/17   1:37 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

101716 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. áXƒÑdGh ô°UÉ©ŸG

�.�.¢T ™jô°ùdG óFÉ�dG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q  2170 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/3/30 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

107114 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ™FÉ°†ÑdG �jƒ°ùJh èjhôJ

�.�.¢T á�eÉµàŸG á°ù«H ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

113 : Ü.Q  84 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/1/15 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   31 9/27/17   1:37 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

100226 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

�Ñ�à°ùŸG ÜGƒHCG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

112 : Ü.Q  1222 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/1/19 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

109813 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. »gÉ�ŸG

IQÉéà�d ¿Ó©L ìƒ«°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

415 : Ü.Q  80 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/5/2 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   32 9/27/17   1:37 PM
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104234 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ä’ƒcCÉŸGh äÉHhô°ûŸG Ëó�J äÉeóN

áãjó²G ó«©°S óªMCG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

100 : Ü.Q  1166 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

107575 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

. �°ùY

IQÉéà�d IôgÉ¶dG äÉeÉ�e ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

515 : Ü.Q  363 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/6 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   33 9/27/17   1:37 PM
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109380 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

�.�.¢T IQÉéà�d IõªMh ¿Éª�°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

117 : Ü.Q  674 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/13 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

108857 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 21 áÄØdG »`a

. ÊGƒ°üdGh ÜGƒcC’Gh ¥ÉÑWC’G �ãe á«dõæŸG ¢VGôZCÓd á«bQh äÉéàæe áYÉæ°U

áãjó²G »©æŸG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

áYÉæ°U : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

512 : Ü.Q  852 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/27 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   34 9/27/17   1:37 PM
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108017 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. ¿ÓYE’Gh ó«�éàdGh áYÉÑ£dG �ÉªYCG

�.�.¢T  Écô°Th …ƒ�©dG »�Y : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

611 : Ü.Q  192 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

108018 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. äÉ©éàæŸGh äÓ«JƒŸGh ¥OÉæØdG

�.�.¢T QÉªãà°S’Gh á«ªæà�d ¢SQGO : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

611 : Ü.Q  192 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   35 9/27/17   1:37 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

108015 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. á«bóæØdG á°ThôØŸG ��°ûdG

á«ÑgòdG �jÈdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

611 : Ü.Q  192 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/2/26 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

103930 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 41 áÄØdG »`a

. ÖjQóàdG

�.�.¢T ÖjQóà�d ±ÎëŸG §�°ùe ó¡©e : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

124 : Ü.Q  179 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/4 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   36 9/27/17   1:37 PM
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104198 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. ¢¡�e

�.�.¢T á«dÉ©dG á«Hô©dG äGQÉ°ùŸG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

133 : Ü.Q  506 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/21 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

104334 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 16 áÄØdG »`a

. �jóæŸG á«bQƒdG �QÉëŸG

�.�.¢T IQÉéà�d ¥ô°ûŸG è«�ÿG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

115 : Ü.Q  504 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/8/28 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   37 9/27/17   1:37 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

109615 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

 : äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 43 áÄØdG »`a

. º©£e

�.�.¢T IóëàŸG …CGôdG ™jQÉ°ûe : º``````````````````````````````````°SÉH

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

IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

117 : Ü.Q  830 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/24 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

111455 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG äÉeóN

 

  IQÉéà�d »Hô©dG ¥hô°ûdG : º``````````````````````````````````°SÉH

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

  IQÉŒ : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

111 : Ü.Q 3536 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/7/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

3lamat    1212    HA.indd   38 9/27/17   1:37 PM
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

104367 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 �```«bódG  ,  ƒ```ZÉ°ùdGh  É````cƒ«HÉàdGh  RQC’G  ,  á```«YÉæ£°U’G  Iƒ```¡�dGh  hÉ`cÉµdGh  …É°ûdGh  Iƒ¡�dG

 , áé�ãŸG äÉjƒ�²Gh äÉjƒ�²Gh ôFÉ£ØdGh õÑÿG , ÜƒÑ²G øe á```Yƒæ°üŸG äGô```°†ëà°ùŸGh

 �ÿG , �OôÿG , í�ŸG , õ«ÑÿG ¥ƒë°ùeh IÒªÿG , Oƒ°SC’G �°ù©dGh �ëædG �°ùYh ô``µ°ùdG

. è�ãdG , äGQÉ¡ÑdG , (�HGƒàdG) äÉ°ü�°üdGh

         �fEG (±G …BG �G) ROƒa âæé«�«àfG/Qƒe : º``````````````````````````````````°SÉH
á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , ¿hÉJ OhQ , 3085 : Ü.¢U , 1 …Éc , õeÉ¡µjh , �ƒe �«e , 6 âjƒ°S : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«fÉ£jÈdG AGQò©dG QõL , ’ƒJQƒJ

2016/8/29 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d �Ñ�à°ùŸG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

106400 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

. ™�°ùdG ™«Hh ¢VôY , ™«ÑdG ó©H Éeh ™«ÑdG äÉeóN

�.�.P IQÉéà�d ™jÉ°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«àjƒc : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
âjƒµdG , 13002 IÉØ°U , 181 : Ü .¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d �Ñ�à°ùŸG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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106401 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. áfÉ«°üdG äÉeóN , ìÓ°UE’G äÉeóN , äGó©ŸG Ö«côJ

�.�.P IQÉéà�d ™jÉ°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

âjƒµdG , 13002 IÉØ°U , 181 : Ü .¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d �Ñ�à°ùŸG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

 

106402 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 37 áÄØdG »`a

. »�NGódG º«ª°üàdG äÉeóN , º«ª°üàdG äÉeóN

�.�.P IQÉéà�d ™jÉ°ûdG ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

âjƒµdG , 13002 IÉØ°U , 181 : Ü .¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2016/12/7 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d �Ñ�à°ùŸG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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(1212) Oó©dG á«ª°SôdG Iójô÷G

106974 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 10 áÄØdG »`a

 , á«YÉæ£°UG ¿Éæ°SCGh ¿ƒ«Yh ±GôWCG , ájô£«Hh ¿Éæ°SCG ÖWh á«ÑWh á«MGôL äGhOCGh Iõ¡LCG

. ìhô÷G RQO hCG áWÉ«N OGƒe , ÒÑŒ äGhOCG

…O ¢ûJG »H.¿G …O ¢SG õéæjódƒg ¢ùµjQÉc : º``````````````````````````````````°SÉH
ájõ«dÉe : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 ¿’ÉL 34 , »J »H , ÉjÉL ¿É«àfƒH ¿É“ , 7907 h 7906 . …O »J »H : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

Éjõ«dÉe , ôgƒL , ¿É«àfƒH , 82000 , ôgƒL

2017/1/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d �Ñ�à°ùŸG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

107484 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

 äGQÉ«°S  ,  IÒ¨°U äÉcôfi  äGP  äÉLGQO  ,  ájQÉf  äÉLGQO  ,  äÉ``côfi  äGP  ájÈdG  äÉÑcôe

 äÉ```côfi , á``YQóe ájôH äÉÑcôe , äÉÑcôª�d áYQóe �cÉ«g , áYQóe äÉ``Ñcôe , á``ëØ°üe

 äÉÑcôª�d (äÉ``°ûà�c) äÉ°†HÉb , ��æ�d áYQóe ájôµ°ùY äÉÑcôe , ájÈdG äÉÑcôª�d øFÉµeh

 á```Yƒª› , á``jÈdG äÉÑcôª�d ácô²G ��f áeõMCGh �°SÓ°S , ácô²G ��f äÉ«dBG , ájÈdG

 ,  á```jÈdG  äÉÑcôŸG  íHÉµe  äÉfÉ£Hh  íHÉµe  ¢UGôbCG  ,  íHÉµe  ,  ájÈdG  äÉÑcôª�d  äÉ```ææ°ùe

 äÉeó°üdG äGóªfl , äÉÑcôª�d �«�©J ¢†HGƒf , äGQÉ«°ùdG äÉcôfi á«£ZCG , äÉÑcôe �cÉ«g

 äÓé©d äGQÉWEG , äÉÑcôŸG ¬«LƒJ äÓéY , ájÈdG äÉÑcôª�d äÉææ°ùe �jOÉæ°U , äGQÉ«°ù�d

 ójÈJ �cÉ«g , äGQGôé�d äGQƒ£�e , äÉæMÉ°û�d áHÓb �cÉ«g , äÉÑcôe �cÉ«g , äÉÑcôŸG

 ¢SCGôdG ófÉ°ùe , äÉÑcôª�d óYÉ�e , äÉ```Ñcôª�d äGQƒ£�ŸG §HQ äÓ°Uh , ájÈdG äÉÑcôª�d

 á```«£ZCG , äÉ````ÑcôŸG óYÉ�Ÿ á«£ZCG , äÉÑcôŸG »`a , �ÉØWCÓd ¿ÉeCG ó```YÉ�e , äÉÑcôŸG óYÉ�Ÿ

 äGQÉ°TEG  ´QPCGh  äÉÑcôª�d  ÉŒE’G äGQÉ°TEG  ,  äGQÉ«°ù�d á«°ùª°T äÉÑLÉM ,  äÉÑcôª�d á�µ°ûe

 , äÉÑcôŸG óYÉ�Ÿ ¿ÉeCG áeõMCG , äÉÑcôª�d äÉMÉ°ùe ´QPCGh êÉLR äÉMÉ°ùe , äÉÑcôª�d  ÉŒE’G

 , �ÉØWCG äÉHôY , øjó©�ŸG »°SGôc , �ÉØWCG äÉHôY , (äGQÉ«°ùdG »`a ¿ÉeCG Iõ¡LCG) AGƒg ¢SÉ«cCG
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 ‹hôJ äÉHôY , äÓé©dG IOó©àe hCG IOôØæe ájhój äÉHôY , ¥ƒ°ùà�d äÉHôY , ájhój äÉHôY

 , äGQÉ£�dG , äGôWÉb , ájójó²G �µ°ùdG äÉÑcôe , ��f äÉHôY , ádÉ�H äÉHôY , ¥ƒ°ùà�d

 É¡FGõLCGh »FÉŸG ��æ�d äÉÑcôe , óYÉ�e äGP óYÉ°üe , á«�Ñc äÉHôY , äÉHôY , �GÎdG äÉHôY

. øFÉµŸGh äÉcôëŸG ±ÓîH É¡FGõLCGh …ƒ÷G ��æ�d äÉÑcôe , øFÉµŸGh äÉcôëŸG ±ÓîH

»à«cÒ°T º«fƒfG …Ò�ªà°ù«°S É‰ƒaÉ°S ¢SG ¢SG ¿G ±G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , Iô�fCG , »°TÉÑdƒL 11 ƒf ¢°ùjOÉL …ôjOƒ�eƒc , »°ù«dÉgÉe …ÉÑ�LhG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«côJ

2017/2/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d �Ñ�à°ùŸG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

107485 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 13 áÄØdG »`a

 áWô°TCGh �jOÉæ°üdGh ájQÉædG áë�°SC’G ¢†HGƒf , (áë�°SCG) á«FGƒg äÉ°Só°ùe , ájQÉf áë�°SCG

 äÉjÉ¨d äÉ°TÉ°TQ , ájQÉf ÜÉ©dCG , ïjQGƒ°U h ¿hÉg ™aGóe , á�«�ãdG áë�°SC’G , É¡d Ió©ŸG �àµdG

. á�«�K ™aGóe , QõJhÉ¡dG ™aGóe , (áë�°SCG) äÉHÉHO , ¢ùØædG øY ´ÉaódG

»à«cÒ°T º«fƒfG …Ò�ªà°ù«°S É‰ƒaÉ°S ¢SG ¢SG ¿G ±G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , Iô�fCG , »°TÉÑdƒL 11 ƒf ¢°ùjOÉL …ôjOƒ�eƒc , »°ù«dÉgÉe …ÉÑ�LhG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«côJ

2017/2/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d �Ñ�à°ùŸG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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107486 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 12 áÄØdG »`a

 äGP  äÉLGQO  ,  ájQÉf  äÉLGQO  ,  äÉcôfi  äGP  ájÈdG  äÉÑcôe

 �cÉ«g , áYQóe äÉÑcôe , áëØ°üe äGQÉ«°S , IÒ¨°U äÉcôfi
 äÉÑcôe , ájÈdG äÉÑcôª�d øFÉµeh äÉcôfi , áYQóe ájôH äÉÑcôe , äÉÑcôª�d áYQóe

 �```°SÓ°S , ácô²G ��f äÉ«dBG , ájÈdG äÉÑcôª�d (äÉ°ûà�c) äÉ°†HÉb , ��æ�d áYQóe ájôµ°ùY

 ,  íHÉµe  ,  ájÈdG  äÉÑcôª�d  äÉææ°ùe  áYƒª› ,  ájÈdG  äÉ```Ñcôª�d  á```cô²G  �```�f  á```eõMCGh

 äÉ```côfi  á```«£ZCG  ,  äÉ``Ñcôe  �cÉ«g  ,  á```jÈdG  äÉ```ÑcôŸG  í```HÉµe  äÉfÉ£Hh  íHÉµe  ¢UGôbCG

 äÉææ°ùe  �jOÉæ°U  ,  äGQÉ«°ù�d  äÉeó°üdG  äGóªfl  ,  äÉÑcôª�d  �«�©J  ¢†HGƒf  ,  äGQÉ«°ùdG

 , äÉÑcôe �cÉ«g , äÉÑcôŸG äÓé©d äGQÉWEG , äÉÑcôŸG ¬«LƒJ äÓéY , ájÈdG äÉÑcôª�d
 äÓ°Uh , ájÈdG äÉÑcôª�d ó```jÈJ �``cÉ«g , äGQGôé�d äGQƒ£�e , äÉæMÉ°û�d áHÓb �cÉ«g

 ¿ÉeCG óYÉ�e , äÉÑcôŸG óYÉ�Ÿ ¢SCGôdG ófÉ°ùe , äÉÑcôª�d óYÉ�e , äÉÑcôª�d äGQƒ£�ŸG §HQ

 äÉÑLÉM , äÉÑcôª�d á�µ°ûe á«```£ZCG , äÉ```ÑcôŸG ó```YÉ�Ÿ á```«£ZCG , äÉ```ÑcôŸG »`a , �É```ØWCÓd

 äÉMÉ°ùe , äÉÑcôª�d  ÉŒE’G äGQÉ°TEG ´QPCGh äÉÑcôª�d  ÉŒE’G äGQÉ°TEG , äGQÉ«°ù�d á«°ùª°T

 ¿ÉeCG Iõ¡LCG) AGƒ``g ¢SÉ``«cCG , äÉÑcôŸG óYÉ�Ÿ ¿ÉeCG áeõMCG , äÉÑcôª�d äÉMÉ°ùe ´QPCGh êÉLR

 äÉHôY , ájhój äÉ```HôY , �ÉØWCG äÉHôY , øjó©�ŸG »°SGôc , �ÉØWCG äÉHôY , (äGQÉ«°ùdG »`a

 , ádÉ�H äÉHôY , ¥ƒ°ùà�d ‹hôJ äÉHôY , äÓé©dG IOó©àe hCG IOôØæe ájhój äÉHôY , ¥ƒ°ùà�d
 , äÉHôY , �GÎdG äÉHôY , äGQÉ£�dG , äGôWÉb , ájójó²G �µ°ùdG äÉÑcôe , ��``f äÉ```HôY

 äÉcôëŸG ±ÓîH É¡FGõLCGh »FÉŸG ��æ�d äÉÑ```côe , ó```YÉ�e äGP ó```YÉ°üe , á```«�Ñc äÉ```HôY

. øFÉµŸGh äÉcôëŸG ±ÓîH É¡FGõLCGh …ƒ÷G ��æ�d äÉÑcôe , øFÉµŸGh

»à«cÒ°T º«fƒfG …Ò�ªà°ù«°S É‰ƒaÉ°S ¢SG ¢SG ¿G ±G : º``````````````````````````````````°SÉH
á«côJ : á`````````````````````````«°ùæ÷G 

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 , Iô�fCG , »°TÉÑdƒL 11 ƒf ¢°ùjOÉL …ôjOƒ�eƒc , »°ù«dÉgÉe …ÉÑ�LhG : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«côJ

2017/2/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d �Ñ�à°ùŸG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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107488 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W
: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

 ¿ƒHÉ°U , �«ªéàdG ¢VGôZC’ GÒ`aƒdC’G QÉÑ°U äGô°†ëà°ùe , ábÓ²G ó©H ÉŸ (ø°Tƒd) �ƒ°ùZ

 , á«ÑW ¢VGôZC’ �óîà°ùŸG ±ÓîH º°ù�H , (â«dGƒJ OGƒe) ¥ô©�d äGOÉ°†e , ¥ô©�d OÉ°†e

 , á«�«ªŒ á©æbCG , �Éªëà°SÓd á«�«ªŒ äGô°†ëà°ùe , á«ÑW äÉjÉ¨d â°ù«d �Éªëà°SG ìÓeCG

 äÉ```Áôc , �«ªŒ äGô°†ëà°ùe , áæjõdG ¢VGôZC’ �¶æe Ö«�M , áæjõdG ¿ƒHÉ°U øe ™£b

 (…GÈ°S) PGPQ , ô```©°û�d (ø```°Tƒd) ä’ƒ```°ùZ , á```¡jôµdG í````FGhôdG á```dGRE’ ¿ƒ``HÉ°U , á`«�«ªŒ

 ¿ƒHÉ°U  ,  ¿ƒHÉ°U  ,  ƒÑeÉ°T  ,  á«�«ªŒ  (ø°Tƒd)  ä’ƒ°ù¨H  áHô°ûe  á«bQh  �jOÉæe  ,  ô©°û�d
. (3) áÄØdÉH ¿ƒHÉ°üdG øe ™£b , ¥ô©�d OÉ°†e

»J �EG »L ¢ùµ«à«eRƒcGƒ°S ‹ : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
 êGô````HCG , 2 QhÉ`````J GOÉ````eQCG , 3306 º```bQ Ö`àµe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , GÒª÷G äGÒëH                                     

2017/2/1 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d �Ñ�à°ùŸG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

108350 : 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 äGhOCG , AÉ°†«H

(� .� .P) áeÉ©dG IQÉéà�d øjódG ôîa ácô°T : º``````````````````````````````````°SÉH
á«JGQÉeEG : á`````````````````````````«°ùæ÷G

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG
IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 243949 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/3/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ
�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d �Ñ�à°ùŸG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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108733 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 39 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJh ™�`°ùdG øjõîJh �«�¨Jh �`�ædG

äÓ°UGƒŸGh ¥ô£dG áÄ«g : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO , 118899 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/03/22 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d �Ñ�à°ùŸG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

109238 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 3 áÄØdG »`a

. ôØ°ùdGh äÓMôdG º«¶æJh ™�`°ùdG øjõîJh �«�¨Jh �`�ædG

�.�.P.¢T �«ªéàdG äGô°†ëà°ùe IQÉéàd ¬jG …CG ¿G hG hG »H : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

IóëàŸG á«Hô©dG äGQÉeE’G , »HO : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

2017/4/9 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d �Ñ�à°ùŸG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG
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109497 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 30 áÄØdG »`a

 âjƒµ°ùH) �FÉbQ øe ¿ƒµe âjƒµ°ùH , ¢û¡dG âjƒµ°ùÑdG , âjƒµ°ùÑdG , áJ’ƒcƒ°ûdG , äÉjƒ�²G

. �©µdG hCG �«µdG , (ôØjh

�fG , ÉµjôeCG çQƒf RófGôH QÉà°S : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 äÉj’ƒdG , 06905 â```µ«àµ«fƒc , OQƒ```ØeÉà°S OhQ �QÉa ¿ƒà°ùcƒH 30 : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

á«µjôeC’G IóëàŸG

2017/4/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d �Ñ�à°ùŸG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

110689 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 25 áÄØdG »`a

 ¢VGôZC’ á«bGƒdG ¢ùHÓŸG ±ÓîH á«LQÉÿG ¢ùHÓŸGh á«�NGódG ¢ùHÓŸG �ª°ûJh ¢ùHÓŸG

 áeõMC’Gh  áë°ThC’Gh  äÉÑ°ü©dGh  ä’É°ûdGh  (¢ùHÓe) áÑbôdG  áë°ThCGh  ÜQGƒ÷G  ,  á°UÉN

 äÉ©Ñbh äÉ©Ñ�dGh ¢SCGôdG á«£ZCG , �OÉæ°üdGh Ö°TÉÑ°ûdGh ájòMC’Gh �ó�dG ¢SÉÑd , (¢ùHÓe)

 (¢SCGôdG  á«£ZCG)  »bGƒ£dGh  (áë£°ùe  Iôjóà°ùe  äÉ©Ñb)  ájÒÑdGh  á«eÉeCG  ±GôWCG  äGP

 ±ƒ°üdG øe äGÎ°S , ÒfÉæàdG , õjÓÑdG , �«WÉæÑdG , ÜGƒKCG , äGQGó°U , á�«°†dG äÉ©Ñ�dGh

. ¿É£Ø�dG , IÒ°ü�dG äGÎ°ùdG , �WÉ©ŸG , ô£ŸG øe á«bGh �WÉ©e , �ƒÑëŸG
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»à«cÒ°T º«fƒfG âjQÉé«J »`a »jÉfÉ°S �«à°ùµ«J ÉcÉH : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 , »�°û«°T , »àfƒeƒH , 1/26:ƒf , �Écƒ°S QhRƒg , »°ù«dÉgÉe õ«cÒe : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«côJ , �ƒÑæ£°SG

2017/6/5 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d �Ñ�à°ùŸG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

110981 : ºbQ ájQÉéàdG áeÓ©dG �«é°ùJ Ö�W

: äÉeóÿG/™�°ùdG �LCG øe 35 áÄØdG »`a

 �«```WÉæH »```gh ¢ù``HÓŸG »gh ™FÉ°†ÑdG øe á©°SGh á�«µ°ûàd Ò¨dG ídÉ°üd ™«ªŒ äÉeóN

 äGQGó```°Uh  á«````aƒ°U  ¿É``°üªbh  ä’ó``Hh  ÒfÉæJh  �WÉ©eh  á«LQÉN  �WÉ©eh  äÉà«cÉLh

 ÜGƒKCGh á�«�K äGRƒ�H h ºc �°üf ¿É°üªbh (¢ùHÓe øe AGõLCG) IõgÉL äÉfÉ£H h ¿É°üªbh

 á«°VÉjQ ¢ùHÓe h õæ«÷Gh á«`aƒ°U äGõæch äÉeÉé«Hh IÒ°üb �jhGô°Sh GOƒeôH äQƒ°Th

 á«°VÉjQ ¢ùHÓe , áMÉÑ°ùdG ¢ùHÓeh �Éªëà°SG ÜGƒKCG h ôëÑdG ¢ùHÓeh ô£ŸG ó°V ¢ùHÓeh

 �```WÉ©eh á``«�NGO �jhGô°S ¿É°üªb »gh �ÉØWCÓd ¢ùHÓe , §�a »°VÉjôdG �Góîà°SÓd

 �jhGô°Sh á«à– �jhGô°Sh Qó°ü�d äGó°ûeh IÒ°üb �jhGô°S »gh á«�NGO ¢ùHÓe , ÜGƒKCGh

 , �OÉæ°üdG , ájÒÑéàdG ájòMC’G GóY Ée ájòMC’G »gh �ó�dG ¢SÉÑd , IÒ°üb ÜQGƒLh á«�NGO

 , á«°VÉjQ ájòMCG , �MÉµdG �ƒW ¢�Y IÒ°üb ájòMCG , »°ûŸG á``jòMCG , AÉ``ª�d IOÉ``°†e á``jòMCG

 Aõ÷G) �ó�dG ¢SÉÑd ºNQ , ájòMCÓd �É©ædG , ájòMCÓd ÜÉ©c »gh ájòMC’G AGõLCG , Ö°TÉÑ°T

 á```«°VÉjQ äÉ```©Ñbh á```�«°V äÉ©``Ñbh äÉ©Ñb »gh ¢SCGôdG á«£ZCG , (�ó�dG ¢SÉÑd øe …ƒ�©dG

 áeõMCG , á�jƒW ÜQGƒL , (¢ùHÓe) äGRÉØb , (áë£°ùe Iôjóà°ùe äÉ©Ñb) ájÒH h äÉ©Ñbh
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 , ä’É°T , áÑbôdG äÉYÉØd , äÉYÉØd , �fQÉ°ùdG , (IÒ°üb ájƒ°ùf äGÎ°S) ä’ƒ°ü«ªb , (¢ùHÓe)

 á```ZƒHóŸG Oƒ�÷G , äÉfƒ�£æÑ�d ä’ÉªM áeõMCG , �æY á£HQ , �æY äÉ£HQ , (¢ùHÓe) äÉbÉj

 ,  á«``YÉæ£°U’G Oƒ�```÷G ,  áZƒHóŸG  hCG  �ÉÿG äÉfGƒ«²G  Oƒ�L , Ió��ŸG  á```ZƒHóŸG  Oƒ```�÷Gh

 á«YÉæ£°U’G OGƒŸG øe hCG Ió��ŸG Oƒ�÷G , Oƒ�÷G øe áYƒæ°üŸG äÉéàæŸG , áµ«ª°ùdG Oƒ``�÷G

 ô¡X ÖFÉ�M , ój ÖFÉ�M , Ö«L ßaÉfi , ájôØ°S IÒ¨°U ÖFÉ�M , ôØ°ùdG ÖFÉ�M »gh

 �jOÉæ°U , IójÉ©ŸG äÉbÉ£H øjõîàd �«ª°ùdG ó�÷Gh ó�÷G øe �jOÉæ°U , �ÉØWC’G �ª²

 , áZQÉa ´ÉÑJ �«ªéàdG äGhOCG ÖFÉ�M , áZQÉa ´ÉÑJ êÉ«µŸG �jOÉæ°U , ôØ°ù�d ájó�L äÉ©Ñb

 , Öàc �FÉ�M , áZQÉa ´ÉÑJ äGhOCG ÖFÉ�M , áZQÉa ´ÉÑJ �«ªéàdG äGô°†ëà°ùŸ IÒ¨°U ÖFÉ�M

 ÖFÉ�M , á«°SQóe ÖFÉ�M , ô¡¶dG ÖFÉ�M , ájó�L ßaÉfi , äGóæà°ùª�d ádƒªfi Ö```FÉ�M

 , »``°SÉª°ûdGh á``«°ùª°T äÓ¶e , äÓ¶e , ájó�ædG ¥GQhCÓd ájó�L ÖFÉ�M , ájó�L ¥ƒ°ùJ

 , �```«ÿG äÉeÉ÷ , ÜÉ``côdG Qƒ«°S , êhô°ùdGh äÉfGƒ«²G º�WCG , •É«°ùdG , ¿GQõ«ÿG »``°üY

 áaÉc , ™FÉ°†ÑdG ��J AGô°Th íjôe �µ°ûH áæjÉ©ŸG øe øFÉHõdG Úµªàd �dPh É¡��f AÉæãà°SÉH

 ™«ÑdG ¥Gƒ°SCG hCG áFõéàdÉH ™«ÑdG ôLÉàe �ÓN øe ÉgÒ`aƒJ øµÁ  ÓYCG IQƒcòŸG äÉeóÿG

 ¢�Y á«fhÎµdE’G §FÉ°SƒdG á£°SGƒH hCG ô°TÉÑŸG ójÈdG ÈY Ö�£dG äÉLƒdÉàc hCG á�ª÷ÉH

. á«fƒjõØ�àdG ¥ƒ°ùàdG èeGôH hCG á«fhÎµdE’G ™bGƒŸG �ÓN øe �ÉãŸG �«Ñ°S

»à«cÒ°T º«fƒfG âjQÉé«J »`a ¢jÉfÉ°S ¢HÉµcÉjG ¿É°ùaÉc : º``````````````````````````````````°SÉH

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

 áYÉæ°üdGh IQÉéàdG : á`````````````````````````````````æ¡ŸG

 , 2:ƒf »°ùjOÉL ƒ�aÉc , ¢°ù«à«°S ¢jÉfÉ°S »æ«j , »°ù«dÉgÉe …ÒÑ«LÉg : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

É«côJ , �hQƒ°ûJ , Ö«�«µ°SG

2017/6/18 : Ö�£dG Ëó�J ïjQÉJ

�.�.¢T ájôµØdG á«µ�ª�d �Ñ�à°ùŸG : �`````````«```cƒdG º```````°SG

115 : Ü.Q 592 : Ü.¢U : ¿Gƒ````````````````````````````æ©dG

alamaaat .....   10 9/27/17   1:40 PM
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�إعــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية عن العالمات امل�سجلة والتي مت التاأ�سري فـي ال�سجالت بانتقال 

ملكيتها وفقا لأحكام املادة )7/94( من قانـــون حقـــوق امللكيـــة ال�سناعيـــة ال�سادر باملر�سوم 

ال�سلطاين رقم 2008/67 . 

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 74325

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 32

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2015/10/4م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1007 فـي 2013/6/4م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : �سن مارك ليمتد 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : �سن مارك )غولف( دي اإم �سى �سى 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإماراتية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : فورتــ�ش تــاور 1502 جميــرا ليــك تــاورز ، بلــوت رقــم 1502 ، 

�ش.ب : 233190 ، دبي

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : الإمارات العربية املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2016/7/20م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/9/20م

رقــــــــــــم �لعالمــــــــــــــــــــــة : 77669

�لفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 43

تاريـــــــــــخ الت�سجيـــــــــــــــل : 2013/12/15م

رقم وتاريخ اجلريدة التي اأ�سهر بها الت�سجيل : 1025 فـي 2013/8/25م

ا�ســــــــم املالــــــك ال�سابــــــق : دونر كباب اأبراج بحرية اجلمريا 

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : جي دي كيه انرتنا�سيونال ليمتد

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : ا�سكتلندية - التجارة وال�سناعة

�لعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو�ن : 110110 �ســـارع اإي�ستـــر كوينزلـــي ، غال�سكـــو ، لنـــارك�سايـــر ، 

G33 4UL ، ا�سكتلنـــدا

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اململكة املتحدة

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/1/19م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/9/20م
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رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 89184

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

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 : فايزر اأنتي - انفيكتيفز اأيه بي  

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فايزر اإيرالند فارما�سيوتيكالز 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �أوبري�سنـز �سبـورت جـروب ، رينجا�سكيـدي ، كاونتـي كـورك ، 

اإيرلنـدا  

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اإيرلندا  

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/28م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/9/26م 

رقــــــــــــم العالمــــــــــــــــــــــة : 89185

الفئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : 5

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 : فايزر اأنتي - انفيكتيفز اأيه بي  

ا�سم من انتقلت اإليه امللكية : فايزر اإيرالند فارما�سيوتيكالز 

اجلن�سيـــــــــــة واملهنـــــــــــــة : اإيرلندية - التجارة وال�سناعة

العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان : �أوبري�سنـز �سبـورت جـروب ، رينجا�سكيـدي ، كاونتـي كـورك ، 

اإيرلنـدا  

جهـة م�ســروع اال�ستغــــالل : اإيرلندا  

تاريــــــخ انتقـــــال امللكيـــــة : 2017/4/28م

تاريــخ التاأ�سيـــر بال�سجــــل : 2017/9/26م
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�إعـــــــــالن

تعلن دائرة امللكية الفكرية وفقا لأحكام املادة )41( من قانون حقوق امللكية ال�صناعية ال�صادر 

باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2008/67 ، اأنه مت جتديد مدة حماية العالمات امل�صجلة الآتية :

م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

1994/9/7التجارة وال�صناعةكوديف العاملية اأ�س.ا.اأ�س110440

1997/2/17التجارة وال�صناعةلورا ا�صلي ليمتد215177

1997/2/17التجارة وال�صناعةلورا ا�صلي ليمتد315178

1997/2/17التجارة وال�صناعةلورا ا�صلي ليمتد415179

1997/2/17التجارة وال�صناعةلورا ا�صلي ليمتد515180

1997/2/17التجارة وال�صناعةلورا ا�صلي ليمتد615181

1997/2/17التجارة وال�صناعةلورا ا�صلي ليمتد715182

815616
بو�صتنت انرتنا�صيونال فران�صيز 

كوربوري�صن
1997/4/29التجارة وال�صناعة

915618
بو�صتنت انرتنا�صيونال فران�صيز 

كوربوري�صن
1997/4/29التجارة وال�صناعة

1997/5/17التجارة وال�صناعةلبوراتوريز هيربا ، ا�س.اأ1015731

1997/5/18التجارة وال�صناعةلنكوم بافان ايت بوتيه اند �صي1115741

1997/6/2التجارة وال�صناعةهولي�صرت انكوربوريتد1215857
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

1997/6/2التجارة وال�صناعةهولي�صرت انكوربوريتد1315858

1997/6/11التجارة وال�صناعةاوليمبو�س كوربوري�صن1415977

1997/6/15التجارة وال�صناعةمريك كي جي اإيه اإيه1516024

1997/6/23التجارة وال�صناعةاأ�صا اأبلوى ايه بي1616063

1997/6/23التجارة وال�صناعةاأ�صا اأبلوى ايه بي1716064

1997/6/23التجارة وال�صناعةاأ�صا اأبلوى ايه بي1816065

1997/7/12التجارة وال�صناعةبفايزر هيلث ايه بي1916135

2016169
�صيكو هولدجنز كوربو�صيكي كاي�صا 

)�صيكو هولدجنز كوربوري�صن(
1997/7/20التجارة وال�صناعة

1998/2/8التجارة وال�صناعةهي�صاميت�صو فارما�صوتيكال كو ، انك2117282

1997/7/26التجارة وال�صناعةافنت�س فارما ا�س ايه2216206

1997/8/13التجارة وال�صناعةجي كي ان هولدنغز بي ال �صي2316295

1997/8/13التجارة وال�صناعةجي كي ان هولدنغز بي ال �صي2416297

1997/8/13التجارة وال�صناعةجي كي ان هولدنغز بي ال �صي2516299

1997/8/13التجارة وال�صناعةجي كي ان هولدنغز بي ال �صي2616300

1997/8/13التجارة وال�صناعةجي كي ان هولدنغز بي ال �صي2716301

1997/9/9التجارة وال�صناعةجينزامي كوربوري�صن2816471
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

1997/9/9التجارة وال�صناعةجينزامي كوربوري�صن2916472

1997/6/8التجارة وال�صناعةذا بوت�س كومبني بي األ �صي3015934

1997/12/3التجارة وال�صناعةبرفيتي فان مال ا�س - بي - ايه3116977

1997/12/21التجارة وال�صناعةمريك كي جي ايه ايه3217054

1997/12/21التجارة وال�صناعةمريك كي جي ايه ايه3317055

2005/2/14التجارة وال�صناعةكون�صيتك�س ا�س.ا3435579

2005/4/25التجارة وال�صناعةناين وي�صت ديفيلومبينت ال ل �صي3536216

2005/4/25التجارة وال�صناعةناين وي�صت ديفيلومبينت ال ل �صي3636217

2005/4/25التجارة وال�صناعةناين وي�صت ديفيلومبينت ال ل �صي3736218

2005/4/25التجارة وال�صناعةناين وي�صت ديفيلومبينت ال ل �صي3836219

2005/4/25التجارة وال�صناعةناين وي�صت ديفيلومبينت ال ل �صي3936220

2005/4/25التجارة وال�صناعةناين وي�صت ديفيلومبينت ال ل �صي4036221

2007/5/29التجارة وال�صناعةلكتالي�س مكليالند ليمتد4141672

2005/11/29التجارة وال�صناعةاأت لي�صت ا�س ايه4238355

2006/8/13التجارة وال�صناعةرامون غريال بروتو4341147

2006/8/13التجارة وال�صناعةرامون غريال بروتو4441148

2006/11/4التجارة وال�صناعةناو�س4542182
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

2007/2/24التجارة وال�صناعةفران�س ميديا�س موندي4643758

4743759
اوديوف�صيوال اك�صترييوار 

دي ل فران�س
2007/2/24التجارة وال�صناعة

2007/2/24التجارة وال�صناعةفران�س ميديا�س موندي4843760

2007/2/24التجارة وال�صناعةفران�س ميديا�س موندي4943761

2007/2/25التجارة وال�صناعةفرياري ا�س.بي.اأ5043775

5143981
اإف اآر اإت�س اآي هوتيلز اآند ريزورتز 

اإ�س.ايه.اآر.ال
2007/3/10التجارة وال�صناعة

5243982
اإف اآر اإت�س اآي هوتيلز اآند ريزورتز 

اإ�س.ايه.اآر.ال
2007/3/10التجارة وال�صناعة

5343983
اإف اآر اإت�س اآي هوتيلز اآند ريزورتز 

اإ�س.ايه.اآر.ال
2007/3/10التجارة وال�صناعة

5443984
اإف اآر اإت�س اآي هوتيلز اآند ريزورتز 

اإ�س.ايه.اآر.ال
2007/3/10التجارة وال�صناعة

5543985
اإف اآر اإت�س اآي هوتيلز اآند ريزورتز 

اإ�س.ايه.اآر.ال
2007/3/10التجارة وال�صناعة

5643986
اإف اآر اإت�س اآي هوتيلز اآند ريزورتز 

اإ�س.ايه.اآر.ال
2007/3/10التجارة وال�صناعة

5743987
اإف اآر اإت�س اآي هوتيلز اآند ريزورتز 

اإ�س.ايه.اآر.ال
2007/3/10التجارة وال�صناعة

5843988
اإف اآر اإت�س اآي هوتيلز اآند ريزورتز 

اإ�س.ايه.اآر.ال
2007/3/10التجارة وال�صناعة
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

2007/3/21التجارة وال�صناعةفريمونت �صبا�س انك5944145

6044232
اإف اآر اإت�س اآي هوتيلز اآند ريزورتز 

اإ�س.ايه.اآر.ال
2007/3/26التجارة وال�صناعة

6144233
اإف اآر اإت�س اآي هوتيلز اآند ريزورتز 

اإ�س.ايه.اآر.ال
2007/3/26التجارة وال�صناعة

6244635
باير�س موتورين ويرك اكتنجز 

ل�صافت
2007/4/23التجارة وال�صناعة

6344636
باير�س موتورين ويرك اكتنجز 

ل�صافت
2007/4/23التجارة وال�صناعة

2007/4/24التجارة وال�صناعةبي ار اي بي هولدر ال ال �صي6444661

2007/4/24التجارة وال�صناعةبي ار اي بي هولدر ال ال �صي6544662

6644794
غالك�صو �صميثكالين بيولوجيكالز 

اإ�س.اأ.
2007/5/2التجارة وال�صناعة

6744947
اي�صوزو جيدو�صا كابو�صيكي كاي�صا 

)اي�صوزو موتورز ليمتيد(
2007/5/12التجارة وال�صناعة

2007/5/13التجارة وال�صناعةوولفرين اآوتدورز ، اإنك6844992

2007/5/14التجارة وال�صناعةابوت لبوراتوريز6944999

2007/5/14التجارة وال�صناعةابوت لبوراتوريز7045001

2007/5/14التجارة وال�صناعةابوت لبوراتوريز7145002

2007/5/22التجارة وال�صناعةدي دي اآي بي هولدر ال.ال.�صي7245098
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

2007/5/22التجارة وال�صناعةدي دي اآي بي هولدر ال.ال.�صي7345099

2007/5/26التجارة وال�صناعةلوريال7445130

2007/5/27التجارة وال�صناعةفرياري ا�س.بي.اأ7545155

2007/5/27التجارة وال�صناعةفرياري ا�س.بي.اأ7645156

2007/5/27التجارة وال�صناعةفرياري ا�س.بي.اأ7745157

2007/5/29التجارة وال�صناعةلكتالي�س مكليالند ليمتد7845241

2007/6/4التجارة وال�صناعةلنكوم بارفام ايه بيوتي اند �صاي7945371

2007/6/4التجارة وال�صناعةدامين�صيون دانزا اون �صتيج ا�س.اآر.ال8045377

8145422
ثريافان�س بيوفارما انتيبيوتك�س

 اأي بي ال ال �صي
2007/6/13التجارة وال�صناعة

2007/6/16التجارة وال�صناعةتن�صار انرتنا�صيونال كوربوري�صن8245500

2007/6/16التجارة وال�صناعةتن�صار انرتنا�صيونال كوربوري�صن8345501

2007/6/16التجارة وال�صناعةتن�صار انرتنا�صيونال كوربوري�صن8445502

2007/6/24التجارة وال�صناعةذا ويليام كارتر كومباين8545636

2007/6/24التجارة وال�صناعةذا ويليام كارتر كومباين8645637

2007/6/24التجارة وال�صناعةذا ويليام كارتر كومباين8745638

2007/6/24التجارة وال�صناعةذا ويليام كارتر كومباين8845639
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

2007/6/27التجارة وال�صناعةكابو�صيكي كاي�صا ياكولت هون�صا8945734

2007/6/27التجارة وال�صناعةكابو�صيكي كاي�صا ياكولت هون�صا9045735

2007/6/27التجارة وال�صناعةكابو�صيكي كاي�صا ياكولت هون�صا9145736

2007/6/27التجارة وال�صناعةكابو�صيكي كاي�صا ياكولت هون�صا9245737

2007/6/27التجارة وال�صناعةكابو�صيكي كاي�صا ياكولت هون�صا9345738

2007/7/3التجارة وال�صناعة�صانوفـي9445812

2007/7/3التجارة وال�صناعة�صانوفـي9545813

2007/7/11التجارة وال�صناعة�صوزوكي موتور كوربوري�صن9645912

2007/8/16التجارة وال�صناعةمريك �صارب & دوهم كورب9745982

9846023
ايه بي جي - ايرو اي بي �صي او ، 

ال ال �صي
2007/7/18التجارة وال�صناعة

9946024
ايه بي جي - ايرو اي بي �صي او ،

 ال ال �صي
2007/7/18التجارة وال�صناعة

10046025
ايه بي جي - ايرو اي بي �صي او ،

 ال ال �صي
2007/7/18التجارة وال�صناعة

10146026
ايه بي جي - ايرو اي بي �صي او ،

 ال ال �صي
2007/7/18التجارة وال�صناعة

2007/7/18التجارة وال�صناعة�صنرتال �صربنكلر اإل اإل �صي10246057

2007/7/25التجارة وال�صناعةتايغر كوربوري�صن10346207
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م
رقم 

�لعالمة
تاريخ الت�سجيل�ملهنــــة��شــــم �ل�شركـــــــة

2007/7/28التجارة وال�صناعةهاليبورتون انرجي �صريفي�صز ، انك10446222

2007/7/28التجارة وال�صناعةهاليبورتون انرجي �صريفي�صز ، انك10546223

2007/7/28التجارة وال�صناعةهاليبورتون انرجي �صريفي�صز ، انك10646224

2007/7/28التجارة وال�صناعةهاليبورتون انرجي �صريفي�صز ، انك10746225

2007/7/28التجارة وال�صناعةهاليبورتون انرجي �صريفي�صز ، انك10846226

2007/7/28التجارة وال�صناعةهاليبورتون انرجي �صريفي�صز ، انك10946227

2007/8/26التجارة وال�صناعة�صانوفـي11046657

2007/9/19التجارة وال�صناعة�صانوفـي11147010

2007/9/19التجارة وال�صناعة�صانوفـي11247011

2007/9/19التجارة وال�صناعة�صانوفـي11347012

2007/9/19التجارة وال�صناعة�صانوفـي11447013

2007/9/26التجارة وال�صناعةامريكان ديري كوين كوربوري�صن11547151

2007/10/10التجارة وال�صناعةايه بي بي ا�صيا براون بوفاري ليمتد11647360

2007/11/18التجارة وال�صناعةابوت جي ام بي ات�س اند كو كاي.جاي11747978
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ا�ستــــدراك

تنوه وزارة التجـــارة وال�شناعـــة اإىل اأنه قد وقـــع خطــاأ مــادي عنــد ن�شـر �شكـل العالمـة 

التجارية رقــــم )98655( ، املن�شــــــورة فــــي اجلريــــدة الر�شميــــــة العــــــدد )1179( ال�شــــــادرة 

بتاريــــخ 1 من جمـــادى الأوىل 1438هـ ، املوافــق 29 مــــن يناير 2017م ، اإذ ورد كالآتـي :

وال�سحيـــــح هـــــو :

لـــذا لـــزم التنويـــه .

وزارة التجــارة وال�سناعــة
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مكتـب البو�شعيدي �من�شور جمال ��شركا�ؤهم  

اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركـة اإي�شاالت اخلليج ال�شرقية �ش.م.م 

يعلــن مكتـب �لبو�شعيدي �من�شور جمال ��شركا�ؤهم �أنــه يقــــوم بت�شفيــة �شركـة اإي�ساالت 

�خلليج �ل�شرقية �ش.م.م ، ��مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لتجـــاري بالرقم 1256732 ، �فقا 

لقر�ر �ل�شركــاء �ملـــوؤرخ 2017/5/28م ، �للم�شفـي �حـده حـق متثيـــل �ل�شركـــة فــي �لت�شفيــة 

�أمــام �لغيـر ، �علــــى �جلميــــع مر�جعـــة �مل�شفـــــي فـــي كافـــــة �لأمــــور �لتــــي تتعلــــــق باأعمـــــال 

�ل�شركــــــة على �لعنو�ن �لآتي :

ر�ي - املنطقة التجارية - بناية مركز م�شقط الد�يل 

 طابق امليزانني - �شارع بيت الفلج

�ش.ب : 686 ر.ب : 112

هاتف رقم : 24814466 - فاك�ش رقم : 24812256 

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �لإعالن د�ئنــي �ل�شركــة للتقدم بادعاء�تهـم �شد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �لإعــالن ، �علـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركـة �يد اأدمز عمان �ش.م.م 

يعلــن مكتـب �لبو�شعيدي �من�شور جمال ��شركا�ؤهم �أنــه يقــــوم بت�شفيــة �شركـة �يد �أدمز 

عمان �ش.م.م ، ��مل�شجلة لدى �أمانة �ل�شجل �لتجاري بالرقم 1080735 ، �فقا لقر�ر �ل�شركــاء 

 ، �لغيـر  �أمــام  �لت�شفيــة  فــي  �ل�شركـــة  ، �للم�شفـي �حـده حـق متثيـــل  2017/5/8م  �ملـــوؤرخ 

�على �جلميــــع مر�جعـــة �مل�شفـــــي فـــي كافـــــة �لأمــــور �لتــــي تتعلــــــق باأعمـــــال �ل�شركــــــة على 

�لعنو�ن �لآتي :

ر�ي - املنطقة التجارية - بناية مركز م�شقط الد�يل 

 طابق امليزانني - �شارع بيت الفلج

�ش.ب : 686 ر.ب : 112

هاتف رقم : 24814466 - فاك�ش رقم : 24812256 

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �لإعالن د�ئنــي �ل�شركــة للتقدم بادعاء�تهـم �شد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �لإعــالن ، �علـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .

امل�شفــــي 
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مكتـب ات�ش �شي �شـاه ��شركـاه  

اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركـة �شيوبون كون�شرتك�شن كمبني �ش.م.م 

يعلن مكتب �ت�ش �شي �شــاه ��شركــاه �أنـه يقـوم بت�شفية �شركة �شيوبون كون�شرتك�شن كمبني 

�ش.م.م ، ��مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لتجـــاري بالرقم 1271069 ، �فقا لتفاق �ل�شركــاء 

�ملـــوؤرخ 2016/9/25م ، �للم�شفـي �حـده حـق متثيـــل �ل�شركـــة فــي �لت�شفيــة �أمــام �لغري ، 

�علـى �جلميع مر�جعـــة �مل�شفـي فـــي كافـــــة �لأمــــور �لتــــي تتعلــــــق باأعمـــــال �ل�شركــــــة على 

�لعنو�ن �لآتي :

�ش.ب : 2508 ر.ب : 112 ر�ي

هاتف رقم : 24707654 - 24786151 - فاك�ش رقم : 24786751 

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �لإعالن د�ئنــي �ل�شركــة للتقدم بادعاء�تهـم �شد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �لإعــالن ، �علـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركـة املنطق الد�لية �ش.م.م 

يعلــن مكتـب �تـ�ش �شـي �شــاه ��شركـاه �أنــه يقـــوم بت�شفيــة �شركـــة �ملنطـــق �لد�ليـــة �ش.م.م ، 

��مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لتجـــاري بالرقم 1145953 ، �فقا لتفاق �ل�شركــاء �ملـــوؤرخ 

�أمــام �لغري ، �علـى  2012/5/22م ، �للم�شفـي �حـده حـق متثيـــل �ل�شركـــة فــي �لت�شفيــة 

�جلميع مر�جعـــة �مل�شفـي فـــي كافـــــة �لأمــــور �لتــــي تتعلــــــق باأعمـــــال �ل�شركــــــة على �لعنو�ن 

�لآتي :

�ش.ب : 2508 ر.ب : 112 ر�ي

هاتف رقم : 24707654 - 24786151 - فاك�ش رقم : 24786751 

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �لإعالن د�ئنــي �ل�شركــة للتقدم بادعاء�تهـم �شد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �لإعــالن ، �علـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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 مكتـب اأبو متــام - حما�شبــون قانونيــون  

اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركـة معــو�ش م�شقــط �ش.م.م 

يعلــن مكتـب �أبو متــام - حما�شبــون قانونيــون - �أنــه يقــــوم بت�شفيــة �شركـة معــو�ش م�شقــط 

�ش.م.م ، ��مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لتجـــاري بالرقم 1716212 ، �فقا لتفاق �ل�شركــاء 

�ملـــوؤرخ 2017/6/10م ، �للم�شفـي �حـده حـق متثيـــل �ل�شركـــة فــي �لت�شفيــة �أمــام �لغيـر ، 

�ل�شركــــــة  باأعمـــــال  تتعلــــــق  �لتــــي  �لأمــــور  كافـــــة  فـــي  �مل�شفـــــي  �جلميــــع مر�جعـــة  �علــــى 

على �لعنو�ن �لآتي :

الوطية - بناية الرميلة رقم : 106 

بجانب معر�ش �شيارات �شوز�كي - الطابق االأ�ل - مكتب رقم : 12

�ش.ب : 57 ر.ب : 118 جممع احلارثي

هاتف رقم : 24571320 - 24571321 - فاك�ش رقم : 24571324 

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �لإعالن د�ئنــي �ل�شركــة للتقدم بادعاء�تهـم �شد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �لإعــالن ، �علـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .
امل�شفــــي

مكتـب احلمـداين لتدقيـق احل�شابـات  

اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة  م�شاريـع اأنـوار عمـان املحـد�دة �ش.م.م 

يعلــن مكتب �حلمـد�ين لتدقيـق �حل�شابـات �أنــه يقــــوم بت�شفيــة �شركـة م�شاريع �أنو�ر عمان 

�ملحد�دة �ش.م.م ، ��مل�شجلــة لــدى �أمانـــة �ل�شجـــل �لتجـــاري بالرقم 1302582 ، �فقا لقر�ر 

�ل�شركــاء �ملـــوؤرخ 2017/7/13م ، �للم�شفـي �حـده حـق متثيـــل �ل�شركـــة فــي �لت�شفيــة �أمــام 

باأعمـــــال  تتعلــــــق  �لتــــي  �لأمــــور  كافـــــة  فـــي  �مل�شفـــــي  مر�جعـــة  �جلميــــع  �علــــى   ، �لغيـر 

�ل�شركــــــة على �لعنو�ن �لآتي :

اخلوير - مبنى رقم : 2835 - بالقرب من املحكمة االبتدائية �شابقا

الطابق الثالث - �شقة رقم : 310 - �شكة رقم : 4327 

�ش.ب : 575 ر.ب : 130

تليفاك�ش رقم : 24475420 

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �لإعالن د�ئنــي �ل�شركــة للتقدم بادعاء�تهـم �شد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �لإعــالن ، �علـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .
امل�شفــــي
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مكتب جا�شـم احل�شنـي �اأحمـد العلـوي للمحامـاة �اال�شت�شـارات القانونية  

اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركة ريـم الفريـج للتجـارة �ش.م.م 

يعلــن مكتب جا�شم �حل�شني ��أحمد �لعلوي للمحامـاة ��ل�شت�شـار�ت �لقانونيـة �أنــه يقــــوم 

بت�شفيــــة �شركــــة ريــــم �لفريــج للتجـــارة �ش.م.م ، ��مل�شجلــــة لـــدى �أمانــــة �ل�شجــــل �لتجـــاري 

بالرقــــم 1155556 ، �فقـــا لتفـــاق �ل�شركـــــاء �ملـــــوؤرخ 2017/9/13م ، �للم�شفــــي �حـــده حــــق 

متثيـــل �ل�شركـــة فــي �لت�شفيــة �أمــام �لغيـر ، �علــــى �جلميــــع مر�جعـــة �مل�شفـــــي فـــي كافـــــة 

�لأمــــور �لتــــي تتعلــــــق باأعمـــــال �ل�شركــــــة على �لعنو�ن �لآتي :

حمافظة الربميي - �شعراء اجلديدة 

�ش.ب : 887 ر.ب : 512

هاتف رقم :25653334- فاك�ش رقم : 25653339 

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �لإعالن د�ئنــي �ل�شركــة للتقدم بادعاء�تهـم �شد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �لإعــالن ، �علـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

مكتب �شامل الوهيبي للمحاماة �اال�شت�شارات القانونية  

اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركـة م�شاريع �شباأ الوطنية �ش.م.م 

يعلــن مكتـــب �شالـــم �لوهيبــي للمحامــاة ��ل�شت�شـار�ت �لقانونيـة �أنــه يقــــوم بت�شفيـــة �شركـــة 

م�شاريع �شباأ �لوطنية �ش.م.م ، ��مل�شجلــة لــدى �أمانة �ل�شجل �لتجاري بالرقم 1748785 ، 

�فـقـــا لتفـــــاق �ل�شركــــاء �ملــــوؤرخ 2017/9/10م ، �للم�شفـــي �حــده حــــق متثيــــــل �ل�شركـــــة 

فــي �لت�شفيــة �أمــام �لغيـر ، �علـى �جلميـع مر�جعـة �مل�شفــي فــي كافــة �لأمـور �لتــي تتعلــــق 

باأعمـــــال �ل�شركــــــة على �لعنو�ن �لآتي :

�ش.ب : 19 ر.ب :131  

هاتف رقم : 99449176 

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �لإعالن د�ئنــي �ل�شركــة للتقدم بادعاء�تهـم �شد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �لإعــالن ، �علـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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حـارب بـن �شعيـد بـن حميـد البـادي  

اإعـــــــــالن

عن بدء اأعمال الت�شفية ل�شركـة ز�ايـا ال�شاحـل للتجـارة - تو�شيـة 

يعلن حارب بـن �شعيد بن حميد �لبادي �أنــه يقــــوم بت�شفيــة �شركـة ز��يـا �ل�شاحـل للتجـارة - 

تو�شيـة ، ��مل�شجلــة لــدى �أمانة �ل�شجل �لتجاري بالرقم 1152896 ، �للم�شفـي �حـده حـق 

متثيـــل �ل�شركـــة فــي �لت�شفيــة �أمــام �لغيـر ، �علــــى �جلميــــع مر�جعـــة �مل�شفـــــي فـــي كافـــــة 

�لأمــــور �لتــــي تتعلــــــق باأعمـــــال �ل�شركــــــة على �لعنو�ن �لآتي :

�الية �شحم - مركز الوالية  

هاتف رقم : 97066428 

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �لإعالن د�ئنــي �ل�شركــة للتقدم بادعاء�تهـم �شد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �لإعــالن ، �علـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .

امل�شفــــي

جا�شـم بـن عبداللـه بـن �شليـم ال�شنانـي  

اإعـــــــــالن

عـن بدء اأعمـال الت�شفية ل�شركـة �شواحـل اخلليـج املتحـدة �ش.م.م 

يعلن جا�شم بـن عبد�للـه بـن �شليــم �ل�شنانــي �أنــه يقــــوم بت�شفيــــة �شركـــة �شو�حـــل �خلليـــج 

�ملتحـــدة �ش.م.م ، ��مل�شجلــــــة لــدى �أمانــــة �ل�شجــــل �لتجــــاري بالرقــــم 1095814 ، �للم�شفــــي 

�حـده حـق متثيـــل �ل�شركـــة فــي �لت�شفيــة �أمــام �لغيـر ، �علــــى �جلميــــع مر�جعـــة �مل�شفـــــي 

فـــي كافـــــة �لأمــــور �لتــــي تتعلــــــق باأعمـــــال �ل�شركــــــة على �لعنو�ن �لآتي :

�الية اخلابورة - مركز الوالية

  هاتف رقم : 92309423 

كمــا يدعــو �مل�شفــي مبوجب هذ� �لإعالن د�ئنــي �ل�شركــة للتقدم بادعاء�تهـم �شد �ل�شركــة 

مدعمة بامل�شتند�ت �لثبوتية علـى �لعنـــو�ن �ملذكــور �أعــاله ، خــالل �شتــة �أ�شهـــر مــن تاريــخ 

ن�شــر هــذ� �لإعــالن ، �علـى كـل مـن عليـه حقـوق لل�شركـة �أن يوؤديها للم�شفي على �لعنو�ن 

�مل�شار �إليه .

امل�شفــــي
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مكتـب اأم جـي اآي الر�ؤيـة - حما�شبـون قانونيـون

اإعـــــــــالن

عـن انتهــاء اأعمـال الت�شفـيـة 

ل�شركة االختيار لتوزيع االأغذية الد�لية �ش.م.م

يعلـــن مكتـب �أم جـي �آي �لر�ؤيـة - حما�شبـون قانونيـون - ب�شفتـــه �مل�شفـــــي ل�شركة �لختيـار 

لتوزيـع �لأغذيـة �لد�ليـة �ش.م.م ، ��مل�شجلة لدى �أمانــة �ل�شجــل �لتجاري بالرقم 1159179 ، 

عــــن �نتهـاء �أعمال �لت�شفـيــة �ز��ل �لكيـــان �لقانونـــي لل�شركـــــة �فقـــا لأحكـــام �ملــــادة )27( 

مـن قانـــون �ل�شركـــات �لتجاريـــة رقم 74/4 .

امل�شفــــي

اإبراهيـم بـن نا�شـر بـن �شيـف احلارثـي 

اإعـــــــــالن

عـن انتهــاء اأعمـال الت�شفـيـة 

ل�شركــة ب�شاتيـن حلفيـن للتجارة - ت�شامنية

حلفيـن  �إبر�هيـم بـن نا�شـر بـن �شيـف �حلارثـي ب�شفتـــه �مل�شفـــــي ل�شركــــــة ب�شاتيـن  يعلـــن 

 ،  5095174 بالرقــــــــم  �لتجــــاري  �ل�شجـــــل  �أمانــــة  لـــدى  ��مل�شجلـــة   ، للتجــــارة - ت�شامنيـــة 

�ملـــادة )27(  �أعمـال �لت�شفـيـة �ز��ل �لكيان �لقانونــي لل�شركــة �فقا لأحكــــام  عــــن �نتهــــاء 

مـــن قانـــون �ل�شركـــات �لتجاريـــة رقم 74/4 .

امل�شفــــي
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