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 ةالجريدة الرسمي

 

 ز ثسـجٕظوـــز ــػقغ ػذوهللا ثسغجػن ثدغ ثسقْوغ طشخ ثسظظشذز ثالًهػوـ

 ــــــقًــــــــــــــــــــ( طـــــــغ ثسوّضــــــــ 53دظجضٞـــل ثسظــــجهر ) 

 5/7/4242ـقًٍثء دضجًهــل ــــفدؼـجء ػشل طج ثــًٌؽ طؾشـــِ ثســـــ

  -:نأمر بوضع النظام اآلتي 

 

4242( سْؼز 75ػظجص ًثض )  

 ػظجص طؼور سؼظجص صؼظوض ثّضغظجًثس غوٌ ثألًهػووغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ٌ ـااااـجًثس غوــااااـسؼظااااجص )ػظااااجص طؼااااور سؼظااااجص صؼظااااوض ثّضغظهْااااظل ؿاااايث ث -3ثسظااااجهر 

( سْاااااااؼز 77( فهجاااااااٌن طاااااااغ ثسؼظاااااااجص ًثاااااااض )4242ثألًهػواااااااوغ سْاااااااؼز 

ثسظٖاااااجً ثسواااااؾ اوظاااااج هشااااان دجسؼظاااااجص ثألٙاااااشن فطاااااج ٟاااااٌن ػشواااااؾ  4238

م فثفااااااوثم فهؼظااااااز دااااااؾ طااااااغ صااااااجًهل ػٖااااااٌؽ ااااااان  طااااااغ صؼااااااوهز ػظجطااااااج

 ثسؾٌهور ثسٌّظوز.
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 الجريدة الرسمية

 

( طااااااغ ثسؼظااااااجص ثألٙااااااشن دئس ااااااجء 6ر )صؼااااااور ثسبجااااااٌر )ح( طااااااغ ثسظااااااجه -4ثسظااااااجهر 

 .( طؼـج7ثسذؼو )

5/7/4242 

 

 ٚطٜض 
 ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ

 ايزنتٛص "ذلٞ ايزٜٔ" ؽعبإ تٛم

 ٚطٜض 
 ايزاخ١ًٝ 

 عال١َ محار ايغشِٝ

 ٚطٜض 
  اخلاصد١ٝ ٚؽؤٕٚ املػرتبني 

 أمئ سغني ايقؿزٟ

 ص٥ٝػ ايٛطصا٤
 ٚٚطٜض ايزؾاع

 ايزنتٛص عُض ايضطاط
 

 ٜضٚط
 ايؾؤٕٚ ايغٝاع١ٝ ٚايربملا١ْٝ  

  املٗٓزؼ َٛع٢ سابػ املعاٜط١
 

 ٚطٜض 
 ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ 

  ايزنتٛص تٝغري َٓٝظٍ ايٓعُٝٞ

 ٚطٜض  
 املٝاٙ ٚايضٟ 

 املٗٓزؼ صا٥ز َعؿض ابٛ ايغعٛر

 ٚطٜض
 رٚي١ يتطٜٛض األرا٤ املؤعغٞ  

 ٜاعضٙ عافِ غٛؽ١

 ٚطٜض 
 ايغٝاس١ ٚاآلثاص 

  دلز ذلُز ؽٜٛه١
  

 ٚطٜض
 ايعزٍ  

 ايزنتٛص بغاّ مسري ايتًْٗٛٞ

 ٚطٜض
  االراص٠ احمل١ًٝ 

  املٗٓزؼ ٚيٝز "ذلٞ ايزٜٔ" املقضٟ
 ٚطٜض 

 ايطاق١ ٚايجض٠ٚ املعز١ْٝ 
  املٗٓزع١ ٖاي١ عارٍ طٚاتٞ

 ٚطٜض
  ايقٓاع١ ٚايتذاص٠ ٚايتُٜٛٔ 

 ايزنتٛص طاصم ذلُز احلُٛصٟ

 ٚطٜض رٚي١ 
 يًؾؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ 

 ٜاَني َباصى عًٞ أبٛ

 ٚطٜض
 ايب١٦ٝ ٚٚطٜض ايظصاع١ املهًـ 

 ايزنتٛص فاحل عًٞ اخلضابؾ١
 

 ٚطٜض 
 ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ 

 بغ١ُ َٛع٢ اعشاقات

 ٚطٜض 
  األؽػاٍ ايعا١َ ٚاإلعهإ

 املٗٓزؼ ؾالح عبزاهلل ايعُٛـ
 

 ٚطٜض 
 االقتقار ايضقُٞ ٚايضٜار٠ 

 املٗٓزؼ َج٢ٓ محزإ غضاٜب١

 ٚطٜض
 ايقش١  

 ؾاٜظ دابض ايزنتٛص ععز

 ٚطٜض 
 ايعٌُ 

 ْناٍ ؾٝقٌ ايبطا١ٜٓ

 ٚطٜض
 رٚي١ يؾؤٕٚ ص٥اع١ ايٛطصا٤  

 عاَٞ ناٌَ ايزاٚٚر

 ٚطٜض
 املاي١ٝ  

 ايزنتٛص ذلُز ايعغعػ
 

 ٚطٜض  
 ايجكاؾ١ 

 ايزنتٛص باعِ ايطٜٛغٞ

 ٚطٜض األٚقاف 
  ٚايؾؤٕٚ ٚاملكزعات اإلعال١َٝ

 ايزنتٛص ذلُز أمحز اخلال١ًٜ

 ٚطٜض 
 عالّ رٚي١ يؾؤٕٚ اإل

 أدلز عٛر٠ ايعنا١ًٜ
 

 ٚطٜض
 ايٓكٌ

  ايزنتٛص خايز ٚيٝز عٝـ

 ٚطٜض 
 ايتدطٝط ٚايتعإٚ ايزٚيٞ 

  ايزنتٛص ٚعاّ عزْإ ايضبنٞ

 ٚطٜض 
 ايؾباب 

  ايزنتٛص ؾاصؼ عبز احلاؾغ ايربٜظات
 

 


