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 ز ـز ثٌٙج١ّٕـــــٔقٓ عذوهللا ثٌغجٟٔ ثدٓ ثٌق١ْٓ ٍِه ثٌٍّّىز ثالًه١ٔـ

 ــًٛــــــــــــــــــــــــٓ ثٌوّضــــــــ( ِـــــــ 53دّمضٞـــٝ ثٌّــــجهر ) 

 38/34/4237ًٍٛثء دضج٠ًــل ء عٍٝ ِج لــًٌٖ ِؾٍـــِ ثٌــٚدٕـج

 -:نأمر بوضع النظام اآلتً 

 

 4242( ٌْٕز 8ٔنجَ ًلُ )
 

 ٔنجَ ِعوي ٌٕنجَ ِىجصخ ٌٕٚوجس ث١ٌْجفز ٚثٌْفٌ ثألًه١ٔز

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٠ّْٝ ٘يث ثٌٕنجَ )ٔنجَ ِعوي ٌٕنجَ ِىجصخ ٌٕٚوجس ثٌْر١جفز ٚثٌْرفٌ   -3ثٌّجهر 

 4238( ٌْررٕز 336( ٠ٚمررٌأ ِررع ثٌٕنررجَ ًلررُ )4242ثألًه١ٔررز ٌْررٕز 

ثٌّٖررجً ث١ٌررٗ ف١ّررج ٠ٍررٟ دجٌٕنررجَ ثألٙررٍٟ ٔنجِررجً ٚثفرروثً  ٠ٚعّررً دررٗ ِررٓ 

 صج٠ًل ٌٖٖٔ فٟ ثٌؾ٠ٌور ث١ٌٌّّز.
 

( ِررررٓ ثٌمررررجْٔٛ ثألٙررررٍٟ ٠ْٚررررضعجٛ عٕررررٗ ٠5ٍغررررٝ ٔرررر٘ ثٌّررررجهر ) -4ثٌّررررجهر

  -دجٌٕ٘ ثٌضجٌٟ:

 -5ثٌّجهر 

 -صٕٚف ثٌّىجصخ ثٌٝ ثٌفتجس ثٌضج١ٌز : -أ 

ثٌفتز )أ( ِىضخ ث١ٌْجفز ٚثٌْفٌ ثٌيٞ ٠ضٌٛٝ إٙوثً ٚد١ع صيثوٌ  -3

 ثٌ ١ٌثْ دأٔٛثعٙج ٠ٚعٍٓ عٓ ىٌه دجٌّٛجةً وجفز.

ًفرالس  ثٌفتز )ح( ِىضخ ث١ٌْجفز ثٌٛثفور ثٌريٞ ٠مرَٛ دجّرضمذجي -4

ثٌْررر١جفز ثٌٛثفرررور إٌرررٝ ثٌٍّّىرررز ٚثنلٍررر١ُ دأٔٛثعٙرررج دّرررج ف١ٙرررج 

ثٌْرر١جفز ثٌٚررق١ز ٚثٌضعررجفٟ ّٚرر١جفز ثٌّررؤصٌّثس ٚثٌّعررجًٛ 

 ٚثٌٌّٙؽجٔجس ٚثألفالَ ٚثٌّغجٌِثس ٚصٕن١ّٙج ٚص١١ٌْ٘ج.

ثٌفتررز )ػ( ِىضررخ ثٌْرر١جفز ثٌٚررجهًر ثٌرريٞ ٠مررَٛ دضٕنرر١ُ ٚد١ررع  -5

ٍّىرررز دّرررج ف١ٙرررج درررٌثِؼ ثٌرررٌفالس ثٌْررر١جف١ز ثٌٚرررجهًر ِرررٓ ثٌّ

ًفررالس ثٌقررؼ ٚثٌعّررٌر ٠ٚقررك ٌررٗ د١ررع صرريثوٌ ثٌ ١ررٌثْ ٝررّٓ 

دٌٔررجِؼ ثٌٌفٍررز ثٌْرر١جف١ز ثٌضررٟ ٠ٕنّٙررج ٚال ٠قررك ٌررٗ ثٌذ١ررع ثٚ 

ثنعالْ عٓ د١ع صيثوٌ ثٌ ١ٌثْ دأٞ ّٚر١ٍز إال ٝرّٓ ثٌذٌٔرجِؼ 

 ث١ٌْجفٟ ثٌيٞ ٠ٕنّٗ.



ذ282
 
 

 الجريدة الرسمية

ثٌفتررز )ه( ِىضررخ ثٌْرر١جفز ثٌٚررجهًر ثٌرريٞ ٠مضٚررٌ عٍّررٗ عٍررٝ  -6

قؼ ٚثٌعٌّر ٠ٚقك ٌٗ د١ع صيثوٌ ثٌ ١ٌثْ ّٝٓ دٌثِؼ أعّجي ثٌ

ثٌقؼ أٚ ثٌعٌّر ثٌضٟ ٠ٕنّٙج ٚال ٠قك ٌٗ د١ع صيثوٌ ثٌ ١رٌثْ أٚ 

ثنعررالْ عرررٓ د١عٙررج إال ٝرررّٓ دٌٔررجِؼ ثٌقرررؼ ٚثٌعّررٌر  ثٌررريٞ 

 ٠ٕنّٗ. 

ثٌفتررز )٘ررـ( ِىضررخ ثٌْرر١جفز ٚثٌْررفٌ ثٌرريٞ ٠مررَٛ دضٕنرر١ُ ٚد١ررع  -7

 دٌثِؼ ًفالس ث١ٌْجفز ثٌوثم١ٍز فٌٚثً.

٠ٕنُ عًّ وً فتز ِٓ ثٌفتجس ثٌٛثًهر فٟ ثٌفمٌر )أ( ِٓ ٘يٖ ثٌّرجهر  -ح

 دّمضٞٝ صع١ٍّجس صٚوً ٌٙيٖ ثٌغج٠ز.

 

 -( ِٓ ثٌٕنجَ ثألٍٟٙ عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ:6صعوي ثٌّجهر ) -5ثٌّجهر 

دئٝجفز عذجًر )دّج ف١ٙج ًفالس ّر١جفز ثٌّغرجٌِثس ٚفرك ثألّرِ   أٚال:

ٕرجء عٍرٝ صْٕر١خ ثٌٍؾٕرز( ثٌرٝ ٚثٌضع١ٍّجس ثٌضرٟ ٠ٚروً٘ج ثٌر٠ٌٍٛ د

 آمٌ ثٌفمٌر )أ( ِٕٙج.

 -عج١ٔج: دئٌغجء ٔ٘ ثٌفمٌر )ٚ( ِٕٙج ٚثالّضعجٝز عٕٗ دجٌٕ٘ ثٌضجٌٟ:

ص٠َٚررو ثٌْرر١جؿ ٚثٌّْررجف٠ٌٓ ِّررٓ ٌرر١ِ ٌررو٠ُٙ ٚع١مررز صررأ١ِٓ  -ٚ

دٛع١مز صأ١ِٓ ٌوٜ ٌٕوجس ثٌضأ١ِٓ ثٌٌّمٚز فٟ ثٌٍّّىز ٚفمج 

 ٌٍض٠ٌٖعجس ىثس ثٌعاللز.
 

 -( ِٓ ثٌٕنجَ ثألٍٟٙ عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ:8وي ثٌّجهر )صع - 6ثٌّجهر 

 أٚال: دئٌغجء عذجًر )ِجةض١ٓ ٚ( ثٌٛثًهر فٟ ثٌفمٌر )ػ( ِٕٙج .
 

( ِرٓ ثٌفمرٌر )ه( 5عج١ٔج: دئٌغجء عذجًر )فرٟ ِؾرجي( ثٌرٛثًهر فرٟ ثٌذٕرو )

 ِٕٙج ٚثالّضعجٝز عٕٙج دعذجًر )فٟ عًّ ِىجصخ(.
 

جْٔٛ أٚ ثالٔنّرررز ثٌٚرررجهًر عجٌغرررج: دئٌغرررجء عذرررجًر )دّٛؽرررخ أفىرررجَ ثٌمررر

ثٌٛثًهر فٟ آمٌ ثٌفمرٌر )ؿ( ِٕٙرج ٚثالّضعجٝرز عٕٙرج  دّمضٞجٖ(

دعذجًر )ٔض١ؾز إهثٔضرٗ دؾٕج٠رز أٚ دؾٕقرز ِنٍرز دجٌٖرٌ  ٚث٢هثح 

ثٌعجِز أٚ ثٌّٕجفْز غ١ٌ ثٌٌّٖٚعز أٚ ثنٌٝثً دّْعز ث١ٌْجفز 

 ث١ٌٕٟٛز ِج ٌُ ٠ٌه إ١ٌٗ ثعضذجًٖ(.
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  -ج دجٌٕ٘ ثٌضجٌٟ :ًثدعج: دئٝجفز ثٌفمٌر )ٞ( ث١ٌٙ

( ِرٓ ثٌفمرٌر )ه( ِرٓ ٘ريٖ 5عٍٝ ثٌٌغُ ِّرج ًٚه فرٟ ثٌذٕرو ) -ٞ

ثٌّرررجهر ٠ٖرررضٌٟ ثْ ال صمرررً مذرررٌر ثٌّرررو٠ٌ ثٌفٕرررٟ ثٌعجِرررً فرررٟ 

ثٌّىجصخ ِٓ ثٌفتز )٘ـ( عٓ مِّ ّٕٛثس فٟ ِؾجي ث١ٌْجفز 

 ٚثٌْفٌ . 
 

 -( ِٓ ثٌٕنجَ ثألٍٟٙ عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ:9صعوي ثٌّجهر ) -7ثٌّجهر 
 

دئٌغرجء عذررجًر )ٚفررٟ فررجي ثلضٚررٌ عّررً ثٌّىضررخ عٍررٝ أعّررجي ثٌقررؼ  ٚال:أ

( 47.222) ٚثٌعٌّر ف١موَ ٟجٌخ ثٌضٌم١٘ وفجٌز دٕى١رز ِمروثً٘ج

مّْز ٚعٌْٖٚ أٌف ه٠ٕجً ٠ٌٕ ز ثعضّرجهٖ ِرٓ ٍٚثًر ثالٚلرج  

( ِرٓ 5ٚثٌٖؤْٚ ٚثٌّموّجس ثنّال١ِز( ثٌٛثًهر فرٟ آمرٌ ثٌذٕرو )

جًر )دّج ف١ٙج ثٌّىجصرخ ثٌضرٟ ثٌفمٌر )أ( ِٕٙج ٚثالّضعجٝز عٕٙج دعذ

 ص١ٌْ ًفالس ثٌقؼ ٚثٌعٌّر(.
 

( ِررٓ ثٌفمررٌر )أ( ِٕٙررج ٚثالّضعجٝررز عٕررٗ 6عج١ٔررج: دئٌغررجء ٔرر٘ ثٌذٕررو )

  -دجٌٕ٘ ثٌضجٌٟ :

 مّْز ٚعٌْٖٚ أٌف ه٠ٕجً ٌٍّىجصخ ِٓ ثٌفتز )ه(. -6
 

 -( إٌٝ ثٌفمٌر )أ( ِٕٙج دجٌٕ٘ ثٌضجٌٟ:7عجٌغج: دئٝجفز ثٌذٕو )

 ه٠ٕجً ٌٍّىجصخ ِٓ ثٌفتز )٘ـ(.مّْز عٌٖ أٌف  -7 
 

 (.8( ِٓ ثٌفمٌر )أ( ِٕٙج ١ٌٚذـ )7ًثدعج: دئعجهر صٌل١ُ ثٌذٕو)
 

  -: دئٝجفز ثٌفمٌر )ػ( إ١ٌٙج دجٌٕ٘ ثٌضجٌٟ:جمجِْ

فررٟ فررجي صق٠ٛررً فتررز ثٌّىضررخ أٚ صق٠ٛررً ثٌضررٌم١٘ ٌّجٌرره  -ػ

ؽو٠و  فعٍٝ ِجٌه ثٌٌمٚرز ثٌقٚرٛي عٍرٝ ِٛثفمرز ثٌرٍٛثًر 

ٓ صررٛثفٌ ؽ١ّررع ثٌّض ٍذررجس ٕٚررٌٟٚ ثٌّْررذمز دعررو صغذضٙررج ِرر

 ثٌضٌم١٘.  
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( ِررٓ ثٌٕنررجَ ثالٙررٍٟ دئٝررجفز عذررجًر 8صعرروي ثٌفمررٌر )أ( ِررٓ ثٌّررجهر ) - 8ثٌّررجهر 

 )ِٚول١ٓ فْخ ثألٙٛي( إٌٝ آمٌ٘ج .

 

( ِٓ ثٌٕنجَ ثألٍٟٙ دئٝرجفز ثٌفمرٌص١ٓ)ه( ٚ)٘رـ( ث١ٌٙرج 32صعوي ثٌّجهر ) -9ثٌّجهر 

 -دج١ٌٕٚٓ ثٌضج١١ٌٓ:

َ ِجٌه ثٌّىضرخ د ٍرخ إغرالق ِىضذرٗ أٚ أٞ ِرٓ فٌٚعرٗ فٟ فجي صمو -ه 

مالي ثٌّور ثٌّقوهر فٟ ثٌفمٌر )أ( ِرٓ ٘ريٖ ثٌّرجهر ال صْرضٛفٝ ِٕرٗ 

 ًَّٛ صؾو٠و ثٌضٌم١٘ عٓ ثٌْٕز ثٌضٟ صُ ف١ٙج ٍٟخ ثالغالق.

صعضّرو ثٌّٛرجةً ثنٌىض١ٌٔٚرز ٌغج٠رجس صمرو٠ُ ثٌ ٍرخ ثٌّٖرجً ث١ٌرٗ فررٟ  -٘رـ

 ثٌفمٌر )أ( ِٓ ٘يٖ ثٌّجهر.

 

( ِٓ ثٌٕنجَ ثألٍٟٙ دئٝجفز ثٌفمٌر )٘ـ( ث١ٌٙج درجٌٕ٘ 33صعوي ثٌّجهر ) - 8جهر ثٌّ

  -ثٌضجٌٟ:

 صعضّو ّٚجةً ثٌوفع ثنٌىض١ٌٔٚز ٌوفع ثٌٌَّٛ . -٘ـ
 

 

 -( ِٓ ثٌٕنجَ ثألٍٟٙ عٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضجٌٟ:34صعوي ثٌّجهر ) -7ثٌّجهر 

ٌ أٚال: دئٝجفز عذجًر )ٚفك أِّ ثٌقؾرَ ٚثنٌغرجء ثٌٚرجهًر عرٓ ثٌر٠ٍٛ

 ( ِٓ ثٌفمٌر )أ( ِٕٙج.7دٕجء عٍٝ ص١ْٕخ ثٌٍؾٕز( ثٌٝ آمٌ ثٌذٕو)

 -عج١ٔج: دئٌغجء ٔ٘ ثٌفمٌر )ه( ِٕٙج ٚثالّضعجٝز عٕٗ دجٌٕ٘ ثٌضجٌٟ:

صٍضََ ثٌّىجصخ ِٓ فتز )ػ( دض٠َٚرو ثٌّْرجفٌ عٕرو ٕرٌثةٗ أٚ  -3-ه 

ثٕضٌثوٗ فٟ دٌٔجِؼ ثٌٌفٍز ث١ٌْجف١ز دٛع١مز صأ١ِٓ ٙرجهًر 

ٌضٛفٌ ثٌّٕجفع ثٌضأ١ٕ١ِز ثٌضج١ٌز ِج  عٓ ٌٕوز صأ١ِٓ ٌِمٚز

 -ٌُ ٠ىٓ ٌو٠ٗ صأ١ِٓ مجٗ دٗ ٠غ ٟ ٘يٖ ثٌقجالس: 

 ثٌّٚج٠ًف ثٌ ذ١ز ثٌ جًةز أعٕجء ثٌْفٌ.  - أ

صىج١ٌف ٔمً ٚإعجهر ثٌّٚجح فٟ فجي ٌِٝٗ أٚ إٙجدضٗ  -ح

دقجهط إٌٝ ثٌٍّّىز أٚ دٍو إلجِضٗ إىث ورجْ ثٌّْرجفٌ غ١رٌ 

 أًهٟٔ.

ٍّّىز أٚ إٌرٝ دٍرو ثنلجِرز إىث صىج١ٌف ٔمً ثٌؾغّجْ إٌٝ ثٌ -ػ

 وجْ ثٌّْجفٌ غ١ٌ أًهٟٔ.
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٠ٖضٌٟ أْ ال صمً ثٌضغ ١ز ٌٍّٕجفع ثٌضأ١ٕ١ِز ثٌٛثًهر فرٟ ثٌذٕرو  -4

 ( ِٓ ٘يٖ ثٌفمٌر عٓ عٌٖر آال  ه٠ٕجً.3)

صقرروه ثألفىررجَ ٚثٌٖررٌٟٚ ثٌعجِررز ٚثٌنجٙررز ٌٛع١مررز ثٌضررأ١ِٓ  -5

ثٌّٕٚرررٛٗ ع١ٍٙرررج فرررٟ ٘ررريٖ ثٌفمرررٌر  ٚثٌضغ ١رررجس ثٌضأ١ٕ١ِرررز 

ثالّررضغٕجءثس ثٌضررٟ صررٌه ع١ٍٙرررج ِٚذٍررث ثٌضقّررً ٚأٞ أِرررًٛ ٚ

أمررٌٜ ٌِصذ ررز دٙرريٖ ثٌٛع١مررز دّمضٞررٝ صع١ٍّررجس ٠ٚرروً٘ج 

ثٌررر٠ٌٍٛ دٕرررجء عٍرررٝ صْٕررر١خ ثٌٍؾٕرررز ٚدجٌضْٕررر١ك ِرررع ٍٚثًر 

 ثٌٕٚجعز ٚثٌضؾجًر ٚثٌض٠ّٛٓ.

 إٝجفز ِج ؽجء فٟ ٘يٖ ثٌفمٌر فٟ عمو ثٌذ١ع.   -6

 -ٌضجٌٟ:عجٌغج: دئٝجفز ثٌفمٌر )٘ـ( إ١ٌٙج دجٌٕ٘ ث

٠ٍضََ ثٌّىضرخ ثٌريٞ ٠رٕنُ ًفرالس ّر١جفز ثٌّغرجٌِثس دض٠َٚرو   -٘ـ

ثٌّٖجًن عٕو ٕرٌثةٗ أٚ ثٕرضٌثوٗ فرٟ دٌٔرجِؼ ًفٍرز ّر١جفز 

ثٌّغجٌِثس دٛع١مز صأ١ِٓ ٙجهًر عرٓ ٕرٌوز صرأ١ِٓ ٌِمٚرز 

عٍررٝ أْ صقرروه ثألفىررجَ ٚثٌٖررٌٟٚ ثٌعجِررز ٚثٌنجٙررز ٌٛع١مررز 

ثٌضرٟ صرٌه ع١ٍٙرج ثٌضأ١ِٓ  ٚثٌضغ ١جس ثٌضأ١ٕ١ِز ٚثالّرضغٕجءثس 

ِٚذٍرررث ثٌضقّرررً ٚأٞ أِرررًٛ أمرررٌٜ ٌِصذ رررز دٙررريٖ ثٌٛع١مرررز 

دّمضٞٝ صع١ٍّجس ٠ٚوً٘ج ثٌر٠ٌٍٛ دٕرجء عٍرٝ صْٕر١خ ثٌٍؾٕرز 

 ٚدجٌض١ْٕك ِع ٍٚثًر ثٌٕٚجعز ٚثٌضؾجًر ٚثٌض٠ّٛٓ . 

: دئٝررجفز عذرررجًر )أٚ دررجألمالق ٚث٢هثح ثٌعجِرررز ِررج ٌرررُ ٠ررٌه إ١ٌرررٗ جًثدعرر

 . ثعضذجًٖ( ثٌٝ آمٌ ثٌفمٌر )ٍ( ِٕٙج

مجِْج: دئعجهر صٌل١ُ ثٌفمٌثس ِٓ )٘ـ( ثٌٝ )ٍ( ثٌٛثًهر ف١ٙج ٌضٚذـ ِٓ 

)ٚ( ثٌٝ )ؿ( ِٕٙج عٍرٝ ثٌضرٛثٌٟ ٚإٝرجفز ثٌفمرٌص١ٓ )ٟ( ٚ )ٞ( 

  -إ١ٌٙج دج١ٌٕٚٓ ثٌضج١١ٌٓ:

 أْ ٠ٛلع ِوٚٔز ثٌٍْٛن ثٌّٕٟٙ ٠ٍٚضََ دٙج. -ٟ

ثّضنوثَ ه١ًٌ ١ّجفٟ ٌٌّثفمز ثألفٛثػ ث١ٌْجف١ز فٟ ثٌٍّّىرز  -ٞ

ذررٌَ عمرروثً ِررع ثٌررو١ًٌ ٌىررً عّررً عٍررٝ فرروٖ صٛٝررـ ف١ررٗ ٚثْ ص

 ثٌضَثِجس ثٌف٠ٌم١ٓ دٖىً صف١ٍٟٚ.

 
 

( ِٓ ثٌٕنرجَ ثألٙرٍٟ دئٝرجفز عذرجًر 36صعوي ثٌفمٌر )ح( ِٓ ثٌّجهر ) -32ثٌّجهر 

 )أًهٟٔ ثٌؾ١ْٕز( دعو عذجًر )ِو٠ٌ ِضفٌة( ثٌٛثًهر ف١ٙج.  
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٠ْٚرضعجٛ عٕرٗ درجٌٕ٘ ( ِرٓ ثٌٕنرجَ ثألٙرٍٟ ٠38ٍغرٝ ٔر٘ ثٌّرجهر ) -33ثٌّجهر 

 -ثٌضجٌٟ:

  -38ثٌّجهر 

صضرررٌٛٝ ٚفرررور ثٌضٛع١رررز ٚثٌضٛؽ١رررٗ ٚثٌٌلجدرررز ثٌّٖرررضٌوز فرررٟ ثٌرررٍٛثًر 

ثٌٌلجدز ٚثٌضفض١ٔ عٍٝ ثٌّىجصخ ٌٍضأورو ِرٓ ِروٜ ثٌضَثِٙرج دأفىرجَ ٘ريث 

 ثٌٕنجَ ٚثٌضع١ٍّجس ثٌٚجهًر دّمضٞجٖ.
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 ٚطٜض

 ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ  
 ذلٞ ايزٜٔ" ؽعبإ تٛمايزنتٛص "

 ٚطٜض  
 ايزاخ١ًٝ 

 عال١َ محار ايغشِٝ
 

 ص٥ٝػ ايٛطصا٤
 ٚٚطٜض ايزفاع

 ايزنتٛص عُض ايضطاط
 

 ٚطٜض
 ايؾؤٕٚ ايغٝاع١ٝ ٚايربملا١ْٝ  

 املٗٓزؼ َٛع٢ سابػ املعاٜط١

 ٚطٜض 
 ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ 

 ايزنتٛص تٝغري َٓٝظٍ ايٓعُٝٞ

 ٚطٜض 
 املٝاٙ ٚايضٟ 
  أبٛ ايغعٛراملٗٓزؼ صا٥ز َعفض 

 
 ٚطٜض 

 ٚٚطٜض االقتقار ايضقُٞ ٚايضٜار٠ بايٛناي١ 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 رٚي١ 
 يًؾؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ 

 َباصى عًٞ أبٛ ٜاَني
 

 ٚطٜض 
 ايب١٦ٝ

 ايزنتٛص فاحل عًٞ اخلضابؾ١

 ٚطٜض 
 رٚي١ يتطٜٛض األرا٤ املؤعغٞ  

 ٜاعضٙ عافِ غٛؽ١
  

 
 ٚطٜض

  املاي١ٝ 
  ايزنتٛص ذلُز ايعغعػ

 
 

 ٚطٜض
 ايظصاع١  

 املٗٓزؼ إبضاِٖٝ فبشٞ ايؾشاسزٙ

 ٚطٜض 
 ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ 

  اقاتبغ١ُ َٛع٢ اعش

 ٚطٜض 
  األؽػاٍ ايعا١َ ٚاإلعهإ

 املٗٓزؼ فالح عبزاهلل ايعُٛـ

 ٚطٜض
 ايقش١  

 ايزنتٛص ععز فاٜظ دابض

 ٚطٜض 
 ايعٌُ 

 ْناٍ فٝقٌ ايبطا١ٜٓ

  ٚطٜض
 ٚٚطٜض اخلاصد١ٝ ٚؽؤٕٚ املػرتبني بايٛناي١رٚي١ يؾؤٕٚ ص٥اع١ ايٛطصا٤ 

  عاَٞ ناٌَ ايزاٚٚر
 

 ٚطٜض 
 ايجكاف١  

 طٜٛغٞايزنتٛص باعِ اي

 ٚطٜض  
 األٚقاف ٚايؾؤٕٚ ٚاملكزعات اإلعال١َٝ 

  ايزنتٛص ذلُز أمحز اخلال١ًٜ
 

 ٚطٜض 
 رٚي١ يؾؤٕٚ االعالّ

 أدلز عٛر٠ ايعنا١ًٜ
 ٚطٜض

 ايٓكٌ  
  ايزنتٛص خايز ٚيٝز عٝف

 ٚطٜض ايتدطٝط ٚايتعإٚ ايزٚيٞ
 ٚٚطٜض ايقٓاع١ ٚايتذاص٠ ٚايتُٜٛٔ بايٛناي١

 ايزنتٛص ٚعاّ عزْإ ايضبنٞ 

 ٚطٜض
 ايؾباب  

  ايزنتٛص فاصؼ عبز احلافغ ايربٜظات
  


