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 الجريدة الرسمية

 ز ز ثٌٙج١ّٕــــٔقٓ عذوهللا ثٌغجٟٔ ثدٓ ثٌق١ْٓ ٍِه ثٌٍّّىز ثالًه١ٔـ

 ــــــًٛــــــــــــــــــ( ِـــــــٓ ثٌوّضــــــــ 53دّمضٞـــٝ ثٌّــــجهر ) 

 38/34/4237ل جء عٍٝ ِج لــًٌٖ ِؾٍـــِ ثٌــًٍٛثء دضج٠ًٚدٕـ

 -:نأمر بوضع النظام اآلتً 

 

 4242( ٌْٕز 5ٔنجَ ًلُ )

 ثألًه١١ٔٓ ٔنجَ ِعوي ٌٕنجَ ثٌضمجعو ٚثنعجٔجس ٌألٟذجء ثٌذ١ ١٠ٌٓ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جس ٌألٟذررجء ـجعو ٚثنعجٔررـثٌضمررٌٕنررجَ   ٠ْررّٝ ٘رريث ثٌٕنررجَ )ٔنررجَ ِعرروي -3ثٌّررجهر 

( ٌْرٕز ٠ٚ8مٌأ ِع ثٌٕنرجَ ًلرُ ) (4242ٌْٕز ثألًه١١ٔٓ ثٌذ١ ١٠ٌٓ 

٠ٚعًّ دٗ ٔنجِج ٚثفوث ثٌّٖجً ث١ٌٗ ف١ّج ٠ٍٟ دجٌٕنجَ ثألٍٟٙ  4233

 ِٓ صج٠ًل ٌٖٖٔ فٟ ثٌؾ٠ٌور ث١ٌٌّّز.

 

( ِرررٓ ثٌٕنرررجَ ثألٙرررٍٟ ٠37ٍغرررٝ ٔررر٘ ثٌفمرررٌر )ح( ِرررٓ ثٌّرررجهر ) -4ثٌّرررجهر 

 -٠ْضعجٛ عٕٗ دجٌٕ٘ ثٌضجٌٟ:ٚ

ه٠ٕرررجً ٚفرررك  (322)ال ٠ؾررٍٛ أْ ٠مرررً ًٙررر١و ثٌّٖرررضٌن عرررٓ  -3 -ح

ثٌضع١ٍّجس ثٌٚجهًر ٌٙيٖ ثٌغج٠رز صقرش ٟجةٍرز ثصنرجى ثالؽرٌثءثس 

ثٌّٕٚررررٛٗ ع١ٍٙررررج فررررٟ ثٌمررررجْٔٛ ٚفٌِررررجْ ثٌّٖررررضٌن ِررررٓ 

 ثالّضفجهر ِٓ ثنعجٔجس ثٌّٕٚٛٗ ع١ٍٙج فٟ ٘يث ثٌٕنجَ.

( ِررٓ ٘ريٖ ثٌفمررٌر  ثىث وررجْ 3ٕرو )عٍرٝ ثٌررٌغُ ِّرج ًٚه فررٟ ثٌذ -4

( ه٠ٕررجً 322ًٙرر١و ثٌّٖررضٌن ثٌّضررٛفٝ عٕررو ثٌٛفررجر ألررً ِررٓ )

ِرٓ لذٍررٗ فررٟ  صقو٠رروُ٘ف١ّرٕـ ًٚعضررٗ ثٌٖررٌع١ْٛ أٚ ثٌري٠ٓ صررُ 

ف١جصررٗ فضررٌر ّررّجؿ ال صضؾررجٍٚ عالعررز إٔررٌٙ ِررٓ صررج٠ًل ٚفجصررٗ 

( ه٠ٕجً ٌالّضفجهر ِٓ صأ١ِٓ ثنعجٔرجس 322ٌٌفع ١ًٙوٖ ثٌٝ )
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 ٚطٜض

 ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ  
 ٞ ايزٜٔ" ؽعبإ تٛمايزنتٛص "ذل

 ٚ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 
  بٛ ايغعٛراملٗٓزؼ صا٥ز َعفض أ

 
 ٚ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 

  قاتبغ١ُ َٛع٢ اعشا

 ٚ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  

 ٜٛغٞايزنتٛص باعِ ايط

 ٚ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
  

ثٌّٖرررضٌن  ثٌررريٞ ثّررضقمٗ٘رريث ثٌٕنررجَ ثٌّٕٚررٛٗ ع١ٍررٗ فرررٟ 

ٝ صرج٠ًل ـرـوٚق ٚفضـٟ ثٌٕٚرـرـٗ فــل ثٕضٌثوـثٌّضٛفٝ ِٓ صج٠ً

ٕرر٠ٌ ز ثْ ٠ىررْٛ ثٌّٖررضٌن ِْرروهث ٌالٌضَثِررجس ثٌّج١ٌررز  ٚفجصررٗ

 .ثٌّضٌصذز ع١ٍٗ ٌٍٕٚوٚق فٟ ثٌْٕز ثٌّج١ٌز ثٌْجدمز ٌٛفجصٗ

 


