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 الجريدة الرسمية

 ـش ـٔلٓ عزيهللا حٌؼخٟٔ حرٓ حٌل١ٔٓ ٍِه حٌٍّّىش ح٨ٍى١ٔـــش حٌٙخ١ّٗــ

 ( ِـــــــٓ حٌيٓظــــــــــــــــــــــــــــــــــٍٛ ٖٔرّمظ٠ـــٝ حٌّــــخىس ) 

 3ٕٔٓ/ٗ/ٕٕٚرٕـخء عٍٝ ِخ لــٍَٖ ِـٍـــْ حٌــــــٍُٛحء رظخ٠ٍــن 

  -ٔؤَِ رٟٛع حٌٕظخَ ح٢طٟ :

 

 3ٕٔٓ( ٌٕٔش 3ٔٔظخَ ٍلُ )

 ٔظخَ ِعيي ٌٕظخَ حٌطٛحرــع حٌز٠َي٠ـــش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ٠ٕٓٔ3ّٔٝ ٌ٘ح حٌٕظخَ ) ٔظخَ ِعيي ٌٕظخَ حٌطٛحرع حٌز٠َي٠ش ٌٕٔش  -ٔحٌّخىس

٠ٍــٟ  حٌّ٘ــخٍ ح١ٌـٗ ـ١ّـخ ٕٙٔٓ( ٌٔـٕش ٠ٚٔ13مـَأ ِـع حٌٕظـخَ ٍلـُ )

رخٌٕظخَ ح٤ٍٟٛ ٔظخِخ ٚحكيح ٠ٚعًّ رٗ ِٓ طخ٠ٍن ٔ٘ـَٖ ــٟ حٌـ٠َـيس 

 ح١ٌَّٓش .
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ٖٕٖ3 

 الجريدة الرسمية

 

ــخٍس ٗ) طعــيي حٌفمــَس )أ( ِــٓ حٌّــخىس -ٕحٌّــخىس ( ِــٓ حٌٕظــخَ ح٨ٛــٍٟ ربٌؽــخء عز

)٠ع١ــــُٕٙ ِـٍــــْ حٌــــٍُٛحء رٕـــــخء عٍــــٝ طٕٔــــ١ذ( حٌــــــٛحٍىس ـ١ٙــــــخ 

 رعزخٍس )١ّٔ٠ُٙ( .  ٚح٨ٓظعـخٟش عٕٙـــخ

  ٕٕ/ٗ/ٕٓٔ3 

 ْا٥ب 
 ٛطصا٤ ٚٚطٜض رٚي١ ايص٥ٝػ 

 ايزنتٛص صجا٥ٞ فاحل املعؾض
 

 ص٥ٝػ
 ايٛطصا٤ ٚٚطٜض ايزفاع

 ايزنتٛص عُض ايضطاط

 ٚطٜض 
 ٝاٙ ٚايضٟامل

 املٗٓزؼ صا٥ز َعفض ابٛ ايغعٛر

 ٚطٜض ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ 
 ٚٚطٜض ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبخح ايعًُٞ

 ايزنتٛص ٚيٝز عامل املعاْٞ
 

 ٚطٜض 
 اخلاصج١ٝ ٚؽؤٕٚ املػرتبني

 أمئ حغني ايقفزٟ

 ٚطٜض
 ١ٜزايؾؤٕٚ ايبً 

 ذلٞ ايزٜٔ" املقضٟ"املٗٓزؼ ٚيٝز 

 ٚطٜض
 ايعٌُ

 مسري ععٝز َـضار

 ٜض ٚط
 ايؾؤٕٚ ايغٝاع١ٝ ٚايربملا١ْٝ 

 املٗٓزؼ َٛع٢ حابػ املعاٜط١
 

 ٚطٜض 
 ايزاخ١ًٝ

 مسري ابضاِٖٝ املبٝنٝـٔ

 

 ٚطٜض
 رٚي١ يؾؤٕٚ االعتجُاص
 َٗٓز ؽخار٠ خًٌٝ

 ٚطٜض
 ايغٝاح١ ٚاآلثاص

 دلز ذلُز ؽٜٛه١

 ٚطٜض
 ايعزٍ

 ايزنتٛص بغاّ مسري ايتًْٗٛٞ

 ٚطٜض 
 رٚي١ يًؾؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ

 ابٛ ٜاَنيَباصى عًٞ 

 ٚطٜض
 املاي١ٝ

 ايزنتٛص عظ ايزٜٔ ذلٞ ايزٜٔ نٓانضٜ٘

 ٚطٜض 
 األٚقاف  ٚايؾؤٕٚ ٚاملكزعات اإلعال١َٝ

 ايزنتٛص عبز ايٓافض َٛع٢ ابٛ ايبقٌ
 

 ٚطٜض
 ايطاق١ ٚايجض٠ٚ املعز١ْٝ

 املٗٓزع١ ٖاي٘ عارٍ طٚاتٞ

 

 ٚطٜض رٚي١ يؾؤٕٚ اإلعالّ 
 ٚٚطٜض ايجكاف١ ٚٚطٜض ايؾباب بايٛناي١

 ١ْ عًُٝإ غُٓٝاتمجا

 ٚطٜض 
 ايقٓاع١ ٚايتجاص٠ ٚايتُٜٛٔ

 ايزنتٛص طاصم ذلُز احلُٛصٟ

 ٚطٜض
 ايت١ُٝٓ االجتُاع١ٝ

 بغ١ُ َٛع٢ اعخاقات
 

 ٚطٜض
 األؽػاٍ ايعا١َ ٚاإلعهإ 

 املٗٓزؼ فالح عبزاهلل ايعُٛـ

 ٚطٜض االتقاالت 
 ٚتهٓٛيٛجٝا املعًَٛات 

 املٗٓزؼ َج٢ٓ محزإ غضاٜب١

 ٚطٜض
 يتعإٚ ايزٚيٞايتدطٝط ٚا

 ايزنتٛص٠ َاصٟ ناٌَ قعٛاص

 ٚطٜض
 ايٓكٌ

 املٗٓزؼ أمناص فؤار اخلقا١ْٚ

 ٚطٜض 
 ٚٚطٜض ايب١٦ٝ  ايظصاع١

 املٗٓزؼ ابضاِٖٝ فبخٞ ايؾخاحزٙ

 

 ٚطٜض
 ايقخ١

 ايزنتٛص غاطٟ َٓٛص ايظبٔ


