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 : خذمات تظجٔل حقْق املللٔ٘ الفلشٓ٘اخلامعالفصل 

 

 التعشٓف  باخلذم٘   

 

َٓذف ٍزا الذلٔل إىل التعشٓفف بفراشاٛات تظفجٔل حقفْق املللٔف٘ الفلشٓف٘ الف  ت فنل                     

 ّفقًا لف: ّبشاٛات االخرتاع، الصياعٔ٘ العالمات التجاسٓ٘، ّالتصامٔه

، ب فف ٌ العالمففات التجاسٓفف٘ ّاملاجلففشات اوػشافٔفف٘ ّالٜ تففُ و3202لظففي٘  32القففاىٌْ س ففه  -

 التيفٔزٓ٘.

 ٘ التيفٔزٓ٘. ت، ّالٜ 2010( ب  ٌ التصامٔه الصياعٔ٘ لظي٘ 38القاىٌْ  س ه ) -

تصفنٔنات  الفذّاٜش    ،ب ف ٌ بفشاٛٗ االخفرتاع ّجفارن امليفعف٘       و3200( لظفي٘  3القاىٌْ س فه )  -

ّأافْس   .كنا ٓتضنً الذلٔل  ْاٜه سطْو اخلذمات،     املعلْمات غري املفصح عيَا املتلامل٘

 .الي ش 

ّاإلداسٗ العام٘ حلنآ٘ املللٔ٘ الفلشٓ٘ إر تصذس ٍزا الذلٔل، تتنيٙ مً اونَْس  اللشٓه، طاليب 

دساات الذ ٘ يف اختٔاس العالم٘ التجاسٓ٘ أّ التصنٔه الصياعٕ أّ بشاٛٗ  التظجٔل، حتشٖ أ صٙ

االخرتاع، ال  ٓشغبٌْ يف تظجٔلَا، علنًا ب ٌ اإلداسٗ  ذ عنلت علٙ تْفري  خذم٘ الب ح اجملاىٕ يف 

      www.yipo.gov.ye  اعذٗ البٔاىات مً خالل املْ ع االللرتّىٕ لإلداسٗ

حبٔفح ال ٓتافابأ أّ ٓت فابُ مفع      اذٓذًا نٔه الصياعٕ جيب أٌ ٓلٌْ فالعالم٘ التجاسٓ٘ أّ التص

 عالم٘ جتاسٓ٘ أّ تصنٔه صياعٕ آخش م َْس أّ مظجل أّ مظتعنل للػري.

 ّحيْٖ ٍزا الذلٔل الْثاٜأ املالْب٘ ّاإلاشاٛات املتبع٘ يف اجملاالت التالٔ٘:

 التجاسٓ٘ : العالمات أّاًل
 تظجٔل العالم٘ التجاسٓ٘ - أ

 :  املالْب٘الْثاٜأ 

ظجٔل أّ ّكٔلُ علٙ الينْرن تعب  اطتناسٗ طلب تظجٔل العالم٘ التجاسٓ٘ بْاطا٘ طالب الت -0

ٗ العام٘ حلنآ٘ املللٔ٘ الفلشٓ٘ ّميلً  ِ لزلم ّاملتْفش املعذ ٕ لإلداس علٙ املْ ع اإلللرتّى

 احلصْل علُٔ كزلم مً إداسٗ خذمات العنالٛ.

 أّ ما ٓقْو مقامُ خاسن اونَْسٓ٘ . صْسٗ مً الظجل التجاسٖ طاسٖ املفعْل -3

 تْكٔل مصادق علُٔ، إرا كاٌ الالب مقذمًا بالْكال٘.  -2

صْس ماابق٘ للعالم٘ املشاد تظجٔلَا حبٔح تلٌْ ّاض ٘ ّخالٔ٘ مً أٓ٘ عباسات دعأٜف٘ أّ   -4

 ّصفٔ٘ . 

 مظتيذ إثبات حأ األّلْٓ٘ إرا كاٌ الالب ٓتضنً رلم .  -5

مً ملتفب تشمجف٘    صادسٗالبٔاىات امللتْب٘ بلػ٘ أايبٔ٘ تشمج٘ باللػ٘ العشبٔ٘ للْثاٜأ ّ -6

 . معتنذ

 ب٘.( حيتْٖ علٙ صْس الْثاٜأ املالCDْ)ىظخُ إللرتّىٔ٘   -7
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 إاشاٛات تظجٔل العالمات التجاسٓ٘:

٘ الالب ّالت كذ مً اطتٔفاٛ الْثاٜأ. -0 ٗ ملشااع ٘ العنالٛ( يف الْصاس ٗ )خذم  ٓقذو الالب إىل اليافز

 .ما ٓفٔذ اطتالو الالباطتٔفاٛ سطه طلب التظجٔل ّ ٔذ الالب ّميح طالب التظجٔل  -3

ُ برصذاس  شاس املظجل خالل  -2 ٘ ّالبت فٔ تته عنلٔ٘ ف ص الالب املظتْيف للبٔاىات ّالْثاٜأ املالْب

 ثالثني ْٓمًا. 

٘ التظلنات ملقذو الالب أٌ ٓتظله مً  شاس املظجل يف حال  سفض الالب أّ  بْلُ ب شط إىل وي -4

ٚ احمللن٘ ٘ لذ ً يف  شاس اللجي ُ بالقشاس ّجيْص الاع ٗ خالل جلَش مً تاسٓخ إبالغ  املختص٘ بالْصاس

 خالل جلَش مً تاسٓخ اإلبالغ بالقشاس. 

 ٓته ى ش طلب التظجٔل يف دلل٘ التجاسٗ علٙ ىفق٘ مقذو الالب. -5

 . رٖ جل ٌٓظل الالب فرتٗ ثالث٘ أجلَش مً تاسٓخ الي ش  اباًل لالعرتاض مً كل  -6

ٙ االعرتاض خالل ثالثٌْ ْٓمًا  -7 ٗ بربالغ طالب التظجٔل لريد عل ٘ ّاْد اعرتاض تقْو اإلداس يف حال

 مً إبالغُ ّيف حال٘ عذو الشد ٓعترب متخلًٔا عً الالب . 

 ٓته إجلَاس التظجٔل يف دلل٘ التجاسٗ. -8

 مييح مقذو الالب جلَادٗ بتظجٔل العالم٘. -9

 تاسٓخ دفع سطْو التظجٔل ّملذٗ ع ش طيْات الحق٘.تبذأ محآ٘ العالم٘ التجاسٓ٘ مً  -02

 :جتذٓفذ العالم٘ التجاسٓ٘ املظجل٘ - ب
 الْثاٜأ املالْب٘ ّاإلاشاٛات:

 .٘صْسٗ جلَادٗ تظجٔل العالم 

  .طيذ حتصٔل سطْو التجذٓذ ّأاْس إجلَاس التجذٓذ 

 ح املالم إجلعاسًا بتجذٓذ العالم٘ ميي . 

 لظشٓاٌ مذٗ محآ٘ العالم٘ احملذدٗ يف جلَادٗ التظجٔل(.)ٓته التجذٓذ خالل الظي٘ األخريٗ   

 :اىتقال مللٔ٘ العالم٘ التجاسٓ٘ املظجل٘ أّ سٍيَا -ن

 : الْثاٜأ املالْب٘ ّاإلاشاٛات

 

 .مصاد ًا علُٔ مً اَ٘ خمتص٘ املظتيذ الذال علٙ اىتقال املللٔ٘ أّ الشًٍ (0

 طيذ حتصٔل سطْو  ٔذ عقذ اىتقال املللٔ٘ أّ الشًٍ. (3

 طيذ حتصٔل أاْس  اىتقال املللٔ٘ أّ الشًٍ.  (2

 .يح املالم اوذٓذ جلَادٗ تجبت  ٔذ اىتقال املللٔ٘ أّ سٍيَا، خالل ع شٗ أٓاومي 

 

 :تشخٔص االىتفاع بالعالم٘ التجاسٓ٘ املظجل٘ -د

 الْثاٜأ املالْب٘ ّاإلاشاٛات: 
 

 عقذ تشخٔص االطتعنال.  (0

 التجاسٓ٘طيذ حتصٔل سطْو تشخٔص اطتعنال العالم٘  (3

 طيذ حتصٔل أاْس إجلَاس تشخٔص اطتعنال العالم٘ التجاسٓ٘   (2

 .  مييح امليتفع مً الرتخٔص جلَادٗ بزلم 
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العالم٘ التجاسٓ٘ املظجل٘ )تػري بٔاىات مالم العالم٘ اّ    مالم  بٔاىات التػٔريات ال  تاشأ علٙ -ٍف

 تػري عيْاٌ املشاطالت(

 :الْثاٜأ املالْب٘ ّاإلاشاٛات

 طيذ حتصٔل سطْو الالب ّأاْس  إجلَاس التػٔري.  -

 .  ٓعاٙ مقذو الالب إجلعاسًا بزلم    

  جلاب العالم٘ التجاسٓ٘: -ّ

 الْثاٜأ املالْب٘ ّاإلاشاٛات : 

 ٓقذو طلب ال اب إىل إداسٗ خذم٘ العنالٛ.  (0

 طيذ حتصٔل سطه ال اب ّطيذ أاْس إجلَاس ال اب. (3

 .مييح طالب اخلذم٘ جلَادٗ بزلم  

  اٜن٘ الشطْو مقابل خذمات تظجٔل العالم٘ التجاسٓ٘:
 

 

 و

 اخلذم٘

 

 ه  ٔن٘ الشط

 بالشٓال الٔنين

 52,222 طلب تظجٔل عالم٘ جتاسٓ٘ للل فٝ٘   0 

 5,222 ميح حأ األّلْٓ٘ يف طلب تظجٔل عالم٘ جتاسٓ٘  3

 22,222 جتذٓذ العالم٘ التجاسٓ٘ املظجل٘  2

 32,222  ٔذ التػٔريات ال  تاشأ علٙ بٔاىات مالم العالم٘  التجاسٓ٘ املظجل٘            4

 32,222 احلصْل علٙ مظتخشن بٔاىات عالم٘ جتاسٓ٘  5

 32,222 اإلداسٗعً احلصْل علٙ صْسٗ طبأ األصل لل َادات الصادسٗ  6

 32,222 اطتخشان بذل فا ذ ل َادٗ عالم٘ جتاسٓ٘  7

 32,222 االعرتاض علٙ طلب تظجٔل العالم٘ التجاسٓ٘  8

 32,222 الشد علٙ االعرتاض 9

 22,222  ٔذ اىتقال مللٔ٘ العالم٘ التجاسٓ٘ أّ سٍيَا 02

 22,222  ٔذ الرتخٔص باطتعنال العالم٘ التجاسٓ٘ 00

 02,222 جلاب  ٔذ الرتخٔص باطتعنال العالم٘ التجاسٓ٘ 03

 32,222 التظلناتالتظله أماو وي٘  02

04 

 

 طلب االطتناع إىل أ ْال أطشاف االعرتاض يف طلب                   

 تظجٔل العالم٘ التجاسٓ٘

02,222 

05 

 

 ميح احلنآ٘ املا ت٘ للعالم٘ التجاسٓ٘ املعشّض٘ يف          

 املعاسض الْطئ٘ أّ الذّلٔ٘ ال  تقاو يف اونَْسٓ٘ الٔنئ٘ 

32,222 

 5,222 جلاب عالم٘ جتاسٓ٘   06

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 الصياعٔ٘ : التصامٔه ثاىٔا : 
 التظجٔل: -أ

 الْثاٜأ املالْب٘    :

 لتظجٔل تصنٔه صياعٕ: 

ٙ الينْرن -0 املتْفش علٙ املْ ع اإلللرتّىٕ لإلداسٗ، كنا ميلً    تقذٓه طلب تظجٔل التصنٔه عل

 احلصْل علُٔ مً إداسٗ خذم٘ العنالٛ.

 صْسٗ مً الظجل التجاسٖ أّ الصياعٕ أّ احلشيف طاسٖ املفعْل أّ ما ٓقْو مقامُ خاسن الٔنً .  -3

 .  ارا كاٌ الالب مقذو بالْكال٘ مً اَ٘ خمتص٘ تْكٔل مصذق علُٔ -2

 صْس ثالثٔ٘ األبعاد ّصْسٗ أخشٚ بالشطه البٔاىٕ ماابق٘ للتصنٔه الصياعٕ املشاد تظجٔلُ.  -4

 مظتيذ إثبات حأ األّلْٓ٘ إرا كاٌ الالب ٓتضنً رلم .  -5

تشمج٘ باللػ٘ العشبٔ٘ صادسٗ مً ملتب تشمج٘ معتنفذ للْثفاٜأ ّالبٔاىفات امللتْبف٘ بلػف٘       -6

 أايبٔ٘ .

 .حيتْٖ علٙ الْثاٜأ املزكْسٗ( CD)ىظخُ اللرتّىٔ٘ -7

 إاشاٛات التظجٔل:

ٗ ّتته املشااع٘ للت كذ مفً اطفتٔفاٛ   ٓقذو الالب إىل اليافزٗ )إداسٗ خذم٘ العنالٛ( يف الْصاس -0

 الْثاٜأ املالْب٘. 

 اطتٔفاٛ سطه طلب التظجٔل ّ ٔذ الالب ّميح طالب التظجٔل ما ٓفٔذ اطتالو طلبُ.  -3

تته عنلٔ٘ الف ص املْضْعٕ للالبات املظتْفٔ٘ للبٔاىات ّالْثاٜأ املالْب٘ ّالبت فَٔا برصذاس  -2

  شاس املظجل خالل ثالثني ْٓمًا.

ملقذو الالب أٌ ٓتظله مً  شاس املظجل العاو يف حال  سففض الالفب أّ  بْلفُ ب فشط إىل     جيْص  -4

وي٘ التظلنات بالْصاسٗ خالل جلَش مً تاسٓخ إبالغُ بالقشاس ّجيْص الاعً يف  شاس اللجي٘ لذٚ 

 خالل جلَش مً تاسٓخ اإلبالغ بالقشاس.  املختص٘ احمللن٘

 ٙ ىفق٘ طالب التظجٔل.ٓته ى ش طلب التظجٔل يف دلل٘ التجاسٗ عل -5

 ٓظل الالب فرتٗ ثالث٘ أجلَش مً تاسٓخ الي ش  اباًل لالعرتاض مً كل رٖ جل ٌ .  -6

يف حال٘ ّاْد اعرتاض تقْو اإلداسٗ بربالغ طالب التظفجٔل لٔفته الفشد علفٙ االعفرتاض خفالل        -7

 ثالثٌْ ْٓمًا، ّيف حال٘ عذو الشد ٓعترب طالب التظجٔل متخلًٔا عً الالب. 

 التظجٔل يف دلل٘ التجاسٗ.ٓته إجلَاس  -8

 ٓعاٙ مقذو الالب جلَادٗ بتظجٔل التصنٔه الصياعٕ -9

 اىتقال املللٔ٘ أّ الشًٍ للتصنٔه الصياعٕ املظجل   -ب 

 الْثاٜأ املالْب٘ ّاإلاشاٛات : 

 طلب اىتقال أّ سًٍ التصنٔه الصياعٕ مشفقًا بُ : 

 . مً اَ٘ خمتص٘مصادق علٔ٘  املظتيذ الذال علٙ اىتقال املللٔ٘ أّ الشًٍ -0

 طيذ حتصٔل سطْو اىتقال املللٔ٘ أّ الشًٍ.  -3

 طيذ حتصٔل أاْس إجلَاس اىتقال املللٔ٘ أّ الشًٍ . -2

 أٓاو. مييح املالم اوذٓذ جلَادٗ تجبت  ٔذ اىتقال املللٔ٘ أّ الشًٍ خالل ع شٗ

 : الرتخٔص باطتعنال التصنٔه الصياعٕ -ن

a.  .عقذ تشخٔص االطتعنال 

b.  سطْو الرتخٔص.طيذ حتصٔل 

c.  .طيذ حتصٔل أاْس إجلَاس الرتخٔص 

 خالل ع شٗ أٓاو.  مييح املظتفٔذ مً الرتخٔص جلَادٗ بزلم، 
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 (  التػريات ال  تاشأ علٙ التصنٔه الصياعٕ )تػٔري بٔاىات اطه مالم التصنٔه -د

 طلب  ٔذ التػٔري مشفقًا بُ طيذ حتصٔل سطْو الالب ّأاْس إجلَاس التػٔري. -

 الالب إجلعاسًا ٓفٔذ  ٔذ التػٔري . مييح مقذو 

 جلاب الرتخٔص باطتعنال التصنٔه الصياعٕ: -ٍف

 ٓقذو طلب ال اب مشفقًا بُ املظتيذ الذال علٙ اىتَاٛ أّ فظخ عقذ الرتخٔص.  -0

 طيذ حتصٔل سطْو جلاب الرتخٔص. -3

 طيذ حتصٔل أاْس إجلَاس جلاب الرتخٔص. -2

 الشطفففففففففففْو :  -ّ 

 ( بالشٓال الٔنين)  التصامٔه الصياعٔ٘  اٜن٘ سطْو مقابل خذمات

 

 

 

 و

 

 ه  ٔن٘ الشط اخلذم٘

جلشكات 

ّمي آت 

 فشدٓ٘

 ٔن٘ 

 ه الشط

مجعٔات 

 حشفٔ٘

 8,222 42,222 طلب تظجٔل تصنٔه صياعٕ  0

 0,222 5,222 املاالب٘ حبأ األّلْٓ٘  3

2 

 

التػٔريات ال  تاشأ علٙ بٔاىات طالب تظجٔل التصنٔه 

 الصياعٕ

05,222 2,222 

 3,222 02,222 احلصْل علٙ مظتخشن بٔاىات تصنٔه صياعٕ 4

 3,222 02,222 التصذٓأ علٙ صْسٗ جلَادٗ تظجٔل تصنٔه صياعٕ  5

 4,222 32,222 االعرتاض علٙ طلب تظجٔل تصنٔه صياعٕ 6

 4,222 320222 الشد علٙ االعرتاض  7

 4,222 32,222 اطتخشان جلَادٗ بذل فا ذ للتصنٔه الصياعٕ   8

 4,222 32,222 التظله أماو وي٘ التظلنات    9

02 

 

طلب اطتناع إىل أ ْال أطشاف االعرتاض يف طلب 

 التصنٔه الصياعٕ

02,222 3,222 

00 

 

ميح احلنآ٘ املا ت٘ للتصنٔه الصياعٕ املعشّض يف 

املعاسض الْطئ٘ أّ الذّلٔ٘ ال  تقاو يف اونَْسٓ٘ 

 الٔنئ٘ 

32,222 4,222 

 4,222 32,222 إصذاس مزكشٗ تاكذ احلنآ٘ للتصنٔه الصياعٕ  03

 0,222 5,222 جلاب تصنٔه صياعٕ    02

 6,222 22,222  ٔذ اىتقال مللٔ٘ التصنٔه الصياعٕ   04

 6,222 22,222  ٔذ الرتخٔص باطتعنال التصنٔه الصياعٕ   05

 3,222 02,222 جلاب  ٔذ الرتخٔص باطتعنال تصنٔه صياعٕ  06
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 ثالجا: بشاٛات االخرتاع :

 : الْثاٜأ املالْب٘ا.  

 اطتناسٗ تقذٓه الالب .  -0

 طيذ حتصٔل سطْو الالب .  -3

مظففتخشن مففً الظففجل التجففاسٖ إرا كففاٌ مقففذو الالففب جلخصففًا اعتباسٓففًا أّ ّثٔقفف٘ إثبففات  -2

 ال خصٔ٘ لألفشاد. 

 ) عشبٕ + إجنلٔضٖ (.الْصف املختصش لالخرتاع  -4

ٗ املالْب محآتَا (التفصٔلٕ )الْصف -5 ) عشبٕ +  اللامل لالخرتاع متضنياً العياصش اوذٓذ

 إجنلٔضٖ (.

 . لالخرتاع  الشطْمات التْضٔ ٔ٘ -6

 إرا كاٌ الالب مقذمًا بالْكال٘ .  علُٔ تْكٔل سمسٕ مصذق -7

 .حبأ األّلْٓ٘(  ادعاٛصْسٗ عً الالب الظابأ ّاملظتيذات املشفق٘ )إرا كاٌ الالب ٓتضنً  -8

الزٖ ٓجبت حأ مقفذو الالفب يف االخفرتاع إرا كفاٌ طالفب التظفجٔل غفري         مظتيذ التياصل  -9

                .املخرتع

 .( للْثاٜأ املزكْسٗ طابقًاCDىظخ٘ إللرتّىٔ٘ ) -02

 إاشاٛات اإلٓذاع:ب.   

  ٓته ميح مقذو الالب إخااس إثبات إٓذاع الالب.  -

 . ٓته الف ص ال للٕ للالب بعذ اطتٔفاٛ كامل الْثاٜأ  -

 . للالب الفين املبذٜٕٓته إاشاٛ الف ص  -

 ى ش الالب إرا مت  بْلُ أّ إبالغ طالب التظجٔل يف حال٘ الشفض. -

 . مييح طالب التظجٔل بشاٛٗ اخرتاع بعذ ثالث٘ أجلَش مً تاسٓخ الي ش  -

 الشطفففففففففففففففففْو :ن .      

 ( بالشٓال الٔنين)  االخرتاع بشاٛات علٙ احلصْل خذمات سطْو

 و

 

 

 اخلذم٘
ال شكات 

 ّاملاطظات
 أفشاد ميئٌْ

 3222 5222 إٓذاع بشاٛٗ اخرتاع 1

2 

 

االطالع علٙ طلب الرباٛٗ ّاحلصْل علٙ 

 األصل طبأصْسٗ 
2222 0522 

 5222 02222 ىقل مللٔ٘ الرباٛٗ 3

 - 4222 طلب ميح الرتخٔص اإلاباسٖ 4

 02222 32222  ٔذ عقذ الرتخٔص 5

 5222 02222 التظله إماو وي٘ التظلنات 6

 02222 05222 االعرتاض ب  ٌ إصذاس الرباٛٗ 7

 2222 02222 سطْو تظجٔل 8
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 ( بالشٓال الٔنين)  سطْو  أاْس ف ص الالبات: )جلشكات ، أفشاد(

 أفشاد ميئٌْ ال شكات ّاملاطظات اخلذم٘ و

 2555 5555 أاْس ف ص جلللٕ  1

 ٓقذسٍا املظجل العاو تلالٔف ف ص مْضْعٕ  

 

 

 ( بالشٓال الٔنين) الشطْو  الظيْٓ٘ للرب ا ٛ ا ت

 و
 تاسٓخ االطت قاق

 ال شكات ّاملاطظات
 أفشاد ميئٌْ

طالب املاطظ٘ 

 التعلٔنٔ٘

 322 0222 3222 بذآ٘ الظي٘ الجاىٔ٘ 0

 % كل عاو 02تتضآذ الشطْو الظيْٓ٘ مبقذاس  - 3

% مً الشطْو يف حال٘ الت خري عً التنذٓذ خالل ال َش األّل مً بذآ٘ 02حتتظب غشام٘  -

 الظي٘ 

  

 

 :سابعا: أاْس ى ش اإلعالىات يف دلل٘ التجاسٗ حظب مظاح٘ اإلعالٌ

 ( بالشٓال الٔنين) أاْس ى ش تظجٔل العالمات التجاسٓ٘  -0

  ٔن٘ اإلعالٌ ...  عادٖ  ٔن٘ اإلعالٌ ... ملٌْ اإلعالٌمظاح٘  و

 0320222 0520222 صف ٘ كامل٘ 0

 820222 0220222 ثلجٕ الصف ٘ 3

 720222 820222 ىصف الصف ٘ 2

 550222 650222 ثلح الصف ٘ 4

 520222 550222 سبع الصف ٘ 5

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 أاْس ى ش إعالىات خذمات أخشٚ متعلق٘ بالعالمات التجاسٓ٘ ) بالشٓال الٔنين (   - 3

 عادٖ ملٌْ ىْع اخلذم٘    و

 35,222 22,222 جتذٓذ عالم٘ جتاسٓ٘ 0

 35,222 22,222 اىتقال مللٔ٘ عالم٘ جتاسٓ٘ 3

 35,222 22,222 ميح تشخٔص باطتعنال عالم٘ جتاسٓ٘ 2

 35,222 22,222 سًٍ عالم٘ جتاسٓ٘ 4

 35,222 22,222 عيْاٌ املالم -تػٔري بٔاىات عالم٘ جتاسٖ  5

 35,222 22,222 اطه املالم ّايظٔتُ –تػٔري بٔاىات عالم٘ جتاسٓ٘  6

 35,222 22,222 جلاب عالم٘ جتاسٓ٘ 7
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 -:) بالشٓال الٔنين ( أاْس التصامٔه الصياعٔ٘    - 2

  و

 مظاح٘ اإلعالٌ

 للجنعٔات احلشفٔ٘ ّاألفشاد لل شكات

 عادٖ ملٌْ  عادٖ ملٌْ

 060222 090522 90,222 0090222 صف ٘ كامل٘ 0

 000522 050222 670222 85,222 ثلجٕ الصف ٘ 3

 70522 000222 55,522 640222 ىصف صف ٘ 2

 60522 80222 420222 550222 ثلح صف ٘ 4

 40222 70222 270522 470222 سبع صف ٘ 5

 ) بالشٓال الٔنين ( أاْس ى ش بشاٛات االخرتاع لل شكات ّاألفشاد   - 4

 

 و

 

مظاح٘ 

 اإلعالٌ

 عادٖ ملٌْ

لل شكات 

 ّاألفشاد

للجنعٔففففففات  

 احلشفٔ٘

لل شكات 

 ّاألفشاد

 للجنعٔات احلشفٔ٘

صف ٘  0

 كامل٘

022,222 090522 82,222 06,222 

 000522 52,222 05,222 65,222 ثلجٕ الصف ٘ 3

 70522 42,222 00,222 47,222 ىصف صف ٘ 2

 60522 36,222 8,222 25,222 ثلح صف ٘ 4

 4,222 32,222 7,222 35,222 سبع صف ٘ 5


