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ٗكٖ ػرىهللا جُػحٗ ٢جذٖ جُكِٓٓ ٖ٤ي جٌُِٔٔس جالٌوٗ٤ـــس جُٜحٖٔ٤ــــس
ذٔوطٟـــ ٠جُٔــــحوز ( ٓ ) 34ـــــــٖ جُىْطــــــــــــــــــــــــــــــــــٌٞ
ٝذ٘ـحء ػِٓ ٠ح هــٌٍٓ ٙؿِـــّ جُــــــــٌَٞجء ذطحٌ٣ــم 2844/4/24
ٗأٍٓ ذٞٞغ جُ٘ظحّ ج٥ض-: ٢
ٗظحّ ٌهْ (ُ٘ٓ )432س 2844
ٗظحّ ٓؼىٍ ُ٘ظحّ ٓٔحٌْس جُؼَٔ جألًحو ٢ٔ٣ك ٢جُؿحٓؼحش ٝجٌُِ٤حش جُؿحٓؼ٤س
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جُٔااحوزٓ٣ -4اأ ٛ ٠اـًج جُ٘ـظ اـحّ (ٗظااحّ ٓؼ اـىٍ ُ٘ظ اـحّ ٓٔ اـحٌْس جُؼٔااَ جألًااحو ٢ٔ٣كاا٢
جُؿحٓؼحش ٝجٌُِ٤حش جُؿحٓؼ٤س ُٓ٘س ُ٣ٝ )2844واٍ ٓاغ جُ٘ظاحّ ٌهاْ ()438
ُٓ٘س  2840جُٔٗحٌ ئُ ٚ٤كٔ٤ح  ٢ِ٣ذحُ٘ظحّ جألٗ ٢ِٚظحٓح ٝجقىج ٣ٝؼَٔ ذاٚ
ٖٓ ضحٌ٣م ٍٗٗ ٙك ٢جُؿٍ٣ىز جٍُْٔ٤س.
جُٔاحوزِ٣ -2ـاٗ ٠ا ٙجُلوااٍز ( ) ٓاٖ جُٔاحوز (ٓ )4اٖ جُ٘ظااحّ جألٚآِ٣ٝ ٢اطؼح ٜػ٘ااٚ
ذحُ٘ ٙجُطحُ-: ٢
٣ؼطراااااٍ ؾٔ٤اااااغ ػٟاااااحء ٤ٛثاااااس جُطاااااىٌ ٝ ّ٣ػٟاااااحء ٤ٛثاااااس جُراااااحقػٖ٤
ٝجُٔكح ٖ٣ٍٞجُٔطلٍؿ ٖ٤جُؼحِٓ ٖ٤ك ٢جُؿحٓؼحش ٝجٌُِ٤حش جُؿحٓؼ٤س ٓٝاٖ
ْاارن ُٜااْ جُكٛاا ٍٞػِااٌ ٠ضرااس ًحو٤ٔ٣ااس ٓااٖ ؾحٓؼااس ٓؼطااٍف ذٜااح هرااَ
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ٍْ٣حٕ قٌحّ ًٛج جُ٘ظحّٓ ،ؿحَُٔٔ ٖ٣حٌْس جُؼٔــــَ جألًــحوٝ ٢ٔ٣كـــن
قٌحٓ٣ٝ ٚطْ ه٤ى ْٔحت ْٜك ٢جُٓؿَ ٝضٛىٌ ُ ْٜجإلؾحَجش جُهحٚس ذٜاْ
ػ٘ى جُعِد.
2844/4/24

ٚطٜض اخلاصد١ٝ
ٚؽؤ ٕٚاملػرتبني

صٝ٥ػ ايٛطصا٤
ٚٚطٜض ايزؾاع

ْا٥ب
صٝ٥ػ ايٛطصاٚٚ ٤طٜض رٚي١

أمئ سغني ايقؿزٟ

ايزنتٛص صدا ٞ٥فاحل املعؾض

ايزنتٛص عُض ايضطاط

ٚطٜض
املٝاٚ ٙايضٟ

املٗٓزؼ صا٥ز َعؿض أب ٛايغعٛر

ٚطٜض ايرتبٚ ١ٝايتعًِٝ
ٚٚطٜض ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُٞ

ايزنتٛص ٚيٝز عامل املعاْٞ

ٚطٜض
ايزاخً١ٝ

ٚطٜض
ايعزٍ

ٚطٜض
االراص ٠احملً١ٝ

ٚطٜض
ايؾؤ ٕٚايغٝاعٚ ١ٝايربملاْ١ٝ

عالَ ١محار ايغشِٝ

ايزنتٛص بغاّ مسري ايتًْٗٞٛ

املٗٓزؼ ٚيٝز "ذل ٞايز "ٜٔاملقضٟ

املٗٓزؼ َٛع ٢سابػ املعاٜط١

ٚطٜض األٚقاف
ٚايؾؤٚ ٕٚاملكزعات اإلعالَ١ٝ

ٚطٜض
رٚي ١يتطٜٛض األرا ٤املؤعغٞ

ٚطٜض
ايغٝاسٚ ١اآلثاص

ايزنتٛص عبز ايٓافض َٛع ٢أب ٛايبقٌ
ٚطٜض
ايقٓاعٚ ١ايتذاصٚ ٠ايتُٜٔٛ

ايزنتٛص طاصم ذلُز احلُٛصٟ
ٚطٜض األؽػاٍ ايعاَٚ ١اإلعهإ
ٚٚطٜض ايطاقٚ ١ايجض ٠ٚاملعزْ ١ٝبايٛناي١

املٗٓزؼ ؾالح عبزاهلل ايعُٛـ
ٚطٜض
ايٓكٌ

ٜاعض ٙعافِ غٛؽ١
ٚطٜض رٚي١
يًؾؤ ٕٚايكاْ١ْٝٛ

َباصى عً ٞأبٜ ٛاَني

دلز ذلُز ؽٜٛه١
ٚطٜض املايٚٚ ١ٝطٜض ايتدطٝط
ٚايتعا ٕٚايزٚيٚٚ ٞطٜض رٚي ١يًؾؤ ٕٚاالقتقار ١ٜبايٛناي١

ٚطٜض
االقتقار ايضقُٚ ٞايضٜار٠

ايزنتٛص عظايز ٜٔذل ٞايز ٜٔنٓانضٜ٘

املٗٓزؼ َجٓ ٢محزإ غضاٜب١
ٚطٜض ايجكاؾٚٚ ١طٜض ايؾباب
ٚٚطٜض ايتُٓ ١ٝاالدتُاع ١ٝبايٛناي١

ٚطٜض
رٚي ١يؾؤ ٕٚاإلعالّ

مجاْ ١عًُٝإ غُٓٝات
ٚطٜض
ايظصاعٚٚ ١طٜض ايب١٦ٝ

املٗٓزؼ أمناص ؾؤار اخلقا١ْٚ

ايزنتٛص ذلُز عًُٝإ أب ٛصَإ

املٗٓزؼ إبضاٖ ِٝفبش ٞايؾشاسزٙ

ٚطٜض
ايقش١

ٚطٜض
ايعٌُ

ٚطٜض
رٚي ١يؾؤ ٕٚص٥اع ١ايٛطصا٤

ايزنتٛص ععز ؾاٜظ دابض

ْناٍ ؾٝقٌ ايبطا١ٜٓ
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عاَ ٞناٌَ راٚٚر

