
2588ّ
 الجريدة الرسميةّّّ

  حُٜخ٤ٔٗــش حالٍى٤ٗـــش حٌُِٔٔش ِٓي حُل٤ٖٔ حرٖ حُؼخ٢ٗ ػزيهللا ٗلٖ

 حُيٓظــــــــــــــــــــــــــــــــٍٞ ٓـــــــٖ(  22)  حُٔــــخىس رٔوظ٠ـــ٠

 22/0/9422 رظخ٣ٍــن حُــــٍُٞحء ٓـِـــْ هــٍَٙ ٓخ ػ٠ِ ٝر٘ـخء

  -: ح٥ط٢ حُ٘ظخّ رٟٞغ ٗؤَٓ

 

 9422( ُٔ٘ش 34ٗظخّ ٍهْ )

 ٗظخّ ٓؼيٍ ُ٘ظخّ ط٘ظ٤ْ حُز٤جش حالٓظؼٔخ٣ٍش ٝطٔـ٤َ حُٔئٓٔخص 

 ك٢ حُٔ٘خ١ن حُظ٣ٞٔ٘ش ٝحُٔ٘خ١ن حُلَس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

٣ٔٔيييييييـ٠ ٛيييييييٌح حُ٘ظيييييييخّ )ٗظيييييييخّ ٓؼييييييييٍ ُ٘ظيييييييخّ ط٘ظييييييي٤ْ حُز٤جيييييييش  -2حُٔيييييييخىس

٣ٞييييييش حالٓييييييظؼٔخ٣ٍش ٝطٔييييييـ٤َ حُٔئٓٔييييييخص كيييييي٢ حُٔ٘ييييييخ١ن حُظ٘ٔ

( ٣ٝوييييييَأ ٓييييييغ حُ٘ظييييييخّ ٍهييييييْ 9422ٝحُٔ٘ييييييخ١ن حُلييييييَس ُٔيييييي٘ش 

حُٔ٘ييييييييخٍ ح٤ُييييييييٚ ك٤ٔييييييييخ ٣ِيييييييي٢ رخُ٘ظييييييييخّ  9422( ُٔيييييييي٘ش 292)

حاٛييييي٢ِ ٗظخٓيييييخ ٝحكييييييح ٣ٝؼٔيييييَ ريييييٚ ٓيييييٖ طيييييخ٣ٍن ٗ٘يييييَٙ كييييي٢ 

 حُـ٣َيس ح٤َُٔٓش.

 

 

 

 

           5572    1/5/2019



2589ّ
ّ

 9212 

 الجريدة الرسمية

( ٓيٖ 23( ٝحُلويَس )ؽ( ٓيٖ حُٔيخىس )0طؼيٍ حُلويَس )د( ٓيٖ حُٔيخىس )  -9حُٔخىس 

خٍس )ُٔـِيييْ حُيييٍُٞحء( حُيييٞحٍىس ك٤ٜٔيييـخ حُ٘ظيييخّ حاٛييي٢ِ ربُـيييخء ػزييي

 ٝحالٓظؼــخٟش ػٜ٘ــخ رؼزخٍس )ُِٔـِْ(.

22/0/9422  

 

 ْا٥ب 
 ٛطصا٤ ٚٚطٜض رٚي١ ايص٥ٝػ 

 ايزنتٛص صدا٥ٞ فاحل املعؾض
 

 ص٥ٝػ
 ايٛطصا٤ ٚٚطٜض ايزؾاع

 ايزنتٛص عُض ايضطاط

 ٚطٜض ايؾؤٕٚ ايغٝاع١ٝ ٚايربملا١ْٝ  
 بايٛناي١ٚٚطٜض اخلاصد١ٝ ٚؽؤٕٚ املػرتبني 

 املٗٓزؼ َٛع٢ سابػ املعاٜط١
 

 ٚطٜض 
 املٝاٙ ٚايضٟ

املٗٓزؼ صا٥ز َعؿض ابٛ 
 ايغعٛر

 ٚطٜض ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ 
 ٚٚطٜض ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ

 ايزنتٛص ٚيٝز عامل املعاْٞ

 

 ٚطٜض رٚي١ يؾؤٕٚ االعتجُاص 
 ٚٚطٜض ايتدطٝط ٚايتعإٚ ايزٚيٞ بايٛناي١

 َٗٓز ؽشار٠ خًٌٝ

 ضٚطٜ
 ايغٝاس١ ٚاآلثاص

 دلز ذلُز ؽٜٛه١
 

 ٚطٜض
 ١ٜزايؾؤٕٚ ايبً 

 ذلٞ ايزٜٔ" املقضٟ"املٗٓزؼ ٚيٝز 

 ٚطٜض رٚي١ يًؾؤٕٚ
 ايكا١ْْٝٛ ٚٚطٜض ايعزٍ بايٛناي١ 

 َباصى عًٞ ابٛ ٜاَني
 

 ٚطٜض األٚقاف  ٚايؾؤٕٚ 
 ٚاملكزعات اإلعال١َٝ ٚٚطٜض املاي١ٝ بايٛناي١

 ٌايزنتٛص عبز ايٓافض َٛع٢ ابٛ ايبق

 ٚطٜض 
 ايزاخ١ًٝ

 مسري ابضاِٖٝ املبٝنٝـٔ

 
 ٚطٜض االتقاالت 

 ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات 
 املٗٓزؼ َج٢ٓ محزإ غضاٜب١

 ٚطٜض
 رٚي١ يؾؤٕٚ اإلعالّ

 مجا١ْ عًُٝإ غُٓٝات

 ٚطٜض 
 ايقٓاع١ ٚايتذاص٠ ٚايتُٜٛٔ

 ايزنتٛص طاصم ذلُز احلُٛصٟ
 

 ٚطٜض
 ايقش١

 ايزنتٛص غاطٟ َٓٛص ايظبٔ

 ٚطٜض
 ١ االدتُاع١ٝايتُٓٝ

 بغ١ُ َٛع٢ اعشاقات
 

 ٚطٜض األؽػاٍ ايعا١َ ٚاإلعهإ
 ٚٚطٜض ايطاق١ ٚايجض٠ٚ املعز١ْٝ بايٛناي١ 

 املٗٓزؼ ؾالح عبزاهلل ايعُٛـ

 ٚطٜض
 ايٓكٌ ٚٚطٜض ايعٌُ بايٛناي١

 املٗٓزؼ أمناص ؾؤار اخلقا١ْٚ

 ٚطٜض
 ايجكاؾ١ ٚٚطٜض ايؾباب

 ايزنتٛص ذلُز عًُٝإ ابٛ صَإ

 ٚطٜض 
 ٚٚطٜض ايب١٦ٝ  ع١ايظصا

 املٗٓزؼ ابضاِٖٝ فبشٞ ايؾشاسزٙ

 

 


