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ٔقٓ ثٌقْ ٓ١دٓ عذوهللا ثٌغجٔٔ ٟجةخ ؽالٌز ثٌٍّه ثٌّعنــــــــــــــــُ
دّمضٞـــ ٝثٌّــــجهر ( ِ ) 53ـــــــٓ ثٌوّضـــــــــــــــــــــــــــــــــــًٛ
ٚدٕـجء عٍِ ٝج لــًٌٖ ِؾٍـــِ ثٌــــــًٍٛثء دضجً٠ــل 4237/34/52
نأمر بوضع النظام اآلتً -:
ٔنجَ ًلُ (ٌْٕ )8ز 4242
ٔنجَ إؽٌثءثس ثٌّقجفنز عٍ ٝثٌْؾً ثٌعمجً ٞف ٟفجي صٍف أٚ ِٓ ٞعجةمٗ
ٙجهً دّمض ٝٞثٌذٕو ( ِٓ )34ثٌفمٌر )أ) ِٓ ثٌّجهر ( ِٓ )444لجْٔٛ
ثٌٍّى١ز ثٌعمجً٠ز ًلُ (ٌْٕ )35ز 4237
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثٌّجهر٘ ّْٝ٠ -3يث ثٌٕنجَ (ٔنجَ إؽٌثءثس ثٌّقجفنز عٍ ٝثٌْؾً ثٌعمجً ٞف ٟفرجي
صٍف أٚ ِٓ ٞعجةمٗ ٌْٕز ٠ٚ )4242عًّ دٗ ِٓ صجً٠ل ٌٖٖٔ ف ٟثٌؾٌ٠رور
ثٌٌّّ١ز.
ثٌّررجهر  -4صعضّررو ثٌضعررجً٠ف ثٌررٛثًهر فرر ٟثٌمررجٔ ْٛف١غّررج ًٚه ثٌررٕ٘ عٍٙ١ررج فرر٘ ٟرريث
ثٌٕنجَ ِج ٌُ صوي ثٌمٌٕ٠ز عٍ ٝغ ٌ١ىٌه.
ثٌّجهر-5أ -إىث عذش ٌٍّو ٌ٠أٌّ ٚو ٌ٠ثٌضْؾ ً١أْ أ٠ج ً ِٓ ٙقجةف ثٌْؾً ثٌعمجً ٞلو
صٍفش دًٛٚر وٍ١ز أ ٚؽَة١ز أ ٚأٙذقش غِ ٌ١مرٌٚءر دٚرًٛر وٍ١رز أٚ
ؽَة١رز ٚصعريً عٍ١ررٗ صؾو٠رو٘ج فرٝ ٟررٛء ِرج ٌو٠رٗ ِررٓ ٚعرجةك ِْٚررضٕوثس
ًٚل١ز أ ٚثٌىضٌ١ٔٚز ف١م َٛدٌٕٖ إعالْ صّ١ٙو ٞفرٙ ٟرق١فض٠ ٓ١ر١ِٛضٓ١
ِقٍ١ض ِٓ ٓ١ثٌٚقف ثألّٚع ثٔضٖجًث ٠ض ّٓٞأٙٚج ثٌّقض ٜٛثٌضرجٌف
ٚثٌّعٍِٛررجس ثٌضررٕ٠ ٟذغرر ٟإهًثؽٙررج ٚثٌ ٍررخ ِررٓ إٔ ٞررن٘ ى ٞعاللررز
صمو ُ٠ثّضوعجء م ٠ ٟذ ٓ١ف ٗ١ثهعجءٖ مالي مّْز عٌٖ ِٛ٠ج ِٓ ثٌَٛ١
ثٌضجٌٌ ٟضجً٠ل ٌٖٔ ثنعالْ.
ح -عٍِ ٝموَ ثالّضوعجء صقو٠و عٕٛثْ ٌٗ ٌغج٠جس صذٍ١غٗ فْخ ثألٛٙي.
ػٌٍّ -رررو ٌ٠صفررر ٜ٠ٛأِ ٞرررٓ ِرررٛظف ٟثٌررروثةٌر ٌٍم١رررجَ درررئؽٌثءثس ثٌضقم١رررك
ثٌّٕ ٗٛٚعٍٙ١ج ف٘ ٟيث ثٌٕنجَ.
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ثٌّجهر-6أ -دعو ثٔمٞجء ثٌّور ثٌّقروهر فر ٟثنعرالْ ثٌضّ١ٙرو٠ ٞذٍرث إعرالْ ثٌضقم١رك
فرر ٟثالّررضوعجءثس ثٌّموِررز إٌرر ٝوررً ٕررن٘ لرروَ ثهعررجءٖ ٚفمررج ألفىررجَ
ثنعررالْ ثٌضّ١ٙررو ٞعٍرر ٝأْ ٠ضٞررّٓ ثٌضذٍ١ررث ٍٟررخ ثٌقٞرر ًٛأِررجَ ِرروٌ٠
ثٌضْؾ ً١ثٌّنض٘ ف ٟثٌَِجْ ٚثٌّىجْ ثٌّقوه ٌٍضقم١ك.
حٌّ -موَ ثالّضوعجء أٚ ٚو ٍٗ١دّٛؽخ ٚوجٌز عوٌ١ز ف ًٛٞثٌضقم١ك.
ػ -ثىث صنٍف ِموَ ثالّضوعجء أٚ ٚو ٍٗ١عرٓ ثٌقٞر ًٛف١ؾر ٍٛثٌٖرٌٚع فرٟ
ثٌضقم١ك غ١جد١جً.
ثٌّجهرٌّ -7و ٌ٠ثٌضْؾ ً١ثٌّنض٘ أ ٚثٌّٛظف ثٌّف ِٓ ٛٛثٌّو ٌ٠إؽٌثء ثٌضقم١رك
ثٌّٕٚرر ٗٛعٍ١ررٗ فرر٘ ٟرريث ثٌٕنررجَ ٌٚررٗ فررّ ٟررذ ً١ىٌرره ثصنررجى أِ ٞررٓ
ثنؽٌثءثس ثٌضجٌ١ز-:
إِٔ -ع صٕف١ي أِ ٞعجٍِز عٍ ٝثٌم١و إٌ ٝف ٓ١ثالٔضٙجء ِٓ ثٌضقم١ك.
حٍٟ -خ ثٌقٛٚي عٍ ٝأ ٞدٕ١رز وضجد١رز إٔ ٚرف٠ٛز ٠رٌ ٜأٔٙرج ٝرٌ٠ًٚز
ٌٍضقم١ك.
ػ -صىٍ١رررف إٔ ٞرررج٘و ِرررٓ ثٌٖرررٛٙه دضمرررو ُ٠أ ٞدٕ١رررز وضجد١رررز أ ٚثنهالء
دٖٙجهصٗ دعو أهثء ثٌ. ٓ١ّ١
ه -إًّجي ِيوٌر ف ًٛٞألٕ ٞن٘ ٌضمو ُ٠ثٌذٕ١ز أ ٚندٌثٍ أِْ ٞرضٕو
ف ٟف١جٍصٗ أٌّْ ٚجع ٕٙجهصٗ.
٘ررـ -إٙرروثً ِرريوٌر إفٞررجً دقررك ِررٓ صنٍررف عررٓ ثٌقٞرر ًٛدعررو صذٍ١غررٗ
دّيوٌر ثٌق ًٛٞهٚ ْٚؽٛه عيً ِذًٌ.
 -ٚثالعضّجه دٖىً أّجّ ٟعٍ ٝثٌّْضٕوثس ثٌّٛؽٛهر ف ٟثٌوثةٌر.
ٍ -ثالّضٌٕجه دأ ٞدٕ١رز وضجد١رز إٔ ٚرف٠ٛز ٌرِ ِ١رٓ ثٌؾرجةَ لذٌٙٛرج فرٟ
ثنؽٌثءثس ثٌؾَثة١ز أ ٚثٌّؤ١ز.
ثٌّررجهر-8أ -إىث عذررش ٌّررو ٌ٠ثٌضْررؾ ً١دٕض١ؾررز ثٌضقم١ررك أْ ثٌذ١جٔررجس ثٌّٛؽررٛهر ٌو٠ررٗ
وجف١ز نعوثه لٛ١ه ؽو٠ور فعٍ ٗ١إعوثه ٘ريٖ ثٌم١رٛه ٚدنرال ىٌره ّ٠ضٕرع
عٓ إعوثه٘ج.
ح -عٍرررِ ٝرررو ٌ٠ثٌضْرررؾ ً١ثنعرررالْ فرررٙ ٟرررق١فض٠ ٓ١ررر١ِٛضِ ٓ١قٍ١ضرررِ ٓ١رررٓ
ثٌٚقف ثألّٚع ثٔضٖجًث أْ ثٌم١و ثٌؾو٠و ٠عضذٌ درو٠ال ٌٍم١رو ثٌْرجدك ٌٚرٛ
وجْ صجٌفج دًٛٚر ؽَة١ز أ ٚغِ ٌ١مٌٚء.
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ػ -عٍرررِ ٝرررو ٌ٠ثٌضْرررؾ ً١ثٌّنرررض٘ صذٍ١رررث ورررً ٕرررن٘ ِرررٓ ى ٞٚثٌعاللرررز
دّٞرررّ ْٛلرررٌثًٖ ٚإىث ورررجْ ثٌمرررٌثً ٠مٞررر ٟدئعررروثه ل١رررٛه ؽو٠رررور ٠ذٍرررث
ثٌٖن٘ ى ٚثٌعاللز دٌّثؽعز ِو٠ٌ٠ز ثٌضْؾ ً١ثٌّنضٚرز ٌالٟرالع عٍرٝ
ثٌمٛ١ه ثٌؾو٠ور.
ه٠ -رروًػ ِررو ٌ٠ثٌضْررؾ ً١أِ ٚررٓ ٠فٝٛررٗ عٕررو إعرروثه ثٌم١ررٛه ثٌؾو٠ررور ٚفررك
أفىجَ ٘يث ثٌٕنجَ ف ٟآمرٌ ورً ل١رو ٕرٙجهر فْرخ ثٌّٕرٛىػ ثٌري٠ ٞعضّروٖ
ثٌّوٛ٠ٚ ٌ٠لع صٍه ثٌٖٙجهر دجّّٗ ٚإِٞجةٗ ٠ٚؤًمٙج.
ثٌّجهر -9أ -إىث عذرش ٌّرو ٌ٠ثٌضْرؾ ً١ثٌّنرض٘ دعرو إٙروثً ثٌم١رو ثٌؾو٠رو أْ ٕنٚرج
وجْ ٌٗ فك صمو ُ٠إهعجء ِضعٍك دجٌضقم١ك ثٌْجدك ٚصنٍف عٓ ثٌقًٛٞ
ألّررذجح ِذررًٌر أ ٚصررٛثفٌس دٕ١ررز ؽو٠ررور ٌررُ صىررٓ ِذررٌٍر فرر ٟثٌضقم١ررك
ٚوجٔررش ٘رريٖ ثٌذٕ١ررز ٝررٌ٠ًٚز ِٚررؤعٌر فرر ٟثٌقمررٛق ثٌررٛثًهر فرر ٟثٌم١ررو
ثٌؾو٠ررو فعٍررِ ٝررو ٌ٠ثٌضْررؾ ً١ثٌّنررض٘ أْ ٠ؾررٌ ٞصقم١مررج إٝررجف١ج ٚفررك
ثنؽٌثءثس ثٌّٕ ٗٛٚعٍٙ١ج ف٘ ٟيث ثٌٕنجَ.
حٖ٠ -ضٌ ٟأْ ٠ض ّٓٞثنعالْ ثٌضّ١ٙوٌ ٞضٕف١ري ثٌضقم١رك ثنٝرجف ٟدّمضٞرٝ
٘يٖ ثٌّجهر ِج -:ٍٟ٠
ٙٚ -3ف ثٌم١و ثٌّذقٛط عٕرٗ ٚؽّ١رع ثٌّعٍِٛرجس ثٌضر٠ ٟعضذٌ٘رج ِروٌ٠
ثٌضْررؾ ً١ثٌّنررض٘ ٝررٌ٠ًٚز فّ١ررج ٠ضعٍررك دجٌّْررجةً ثٌؾو٠ررور ثٌضررٟ
ّٕ١نٌ فٙ١ج ف ٟثٌضقم١ك.
 -4ثٌ ٍررخ ِررٓ إٔ ٞررن٘ ٠رروع ٟدأٔررٗ ِررٓ ى ٞٚثٌعاللررز فررٔ ٟضررجةؼ
ثٌضقم١رررك صمرررو ُ٠الةقرررز م ١رررز دجهعجةرررٗ مرررالي ثٌّرررور ثٌّقررروهر فرررٟ
ثنعالْ.
ػ -ص ذرررك أفىرررجَ ثٌّرررجهصِ )8( ٚ )7( ٓ١رررٓ ٘ررريث ثٌٕنرررجَ عٍررر ٝإؽرررٌثءثس
ثٌضقم١ك ثنٝجف. ٟ
ه -فرر ٟفررجي إٌغررجء ل١ررو ؽو٠ررو دّمضٞرر٘ ٝرريٖ ثٌّررجهر ٠رروًػ ِررو ٌ٠ثٌضْررؾً١
ثٌّنض٘ فر ٟآمرٌ ثٌم١رو ثٌؾو٠رو ٕرٙجهر دجنٌغرجء فْرخ ثٌّٕرٛىػ ثٌريٞ
٠عضّوٖ ثٌّو.ٌ٠
٘ـ  -عٕو إعوثه ل١و ؽو٠و دّمض٘ ٝٞيٖ ثٌّجهر ٠وًػ ثٌّٛظف ثٌّف ٛٛفرٟ
آمررٌ ثٌم١ررو ٕررٙجهر ٚفررك ثٌّٕررٛىػ ثٌرري٠ ٞعضّرروٖ ثٌّرروٛ٠ٚ ٌ٠لررع ِرروٌ٠
ثٌضْؾ ً١ثٌّنض٘ صٍه ثٌٖٙجهر دجّّٗ ٠ٚؤًمٙج.
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ثٌّررجهر-8أٌ -ىررً ِررٓ صٞررًٌ ِررٓ ى ٞٚثٌعاللررز ِررٓ لررٌثً ِررو ٌ٠ثٌضْررؾ ً١ثٌّنررض٘
ثٌّض ّٓٞإعوثه ل١رو ؽو٠رو أ ٚثالِضٕرجع عرٓ إعروثهٖ أْ  ٠عرٓ فر ٟثٌمرٌثً
مالي ِور عالعِٛ٠ ٓ١ج ِٓ صجً٠ل صذٍ١غٗ ٌٗ إٌِ ٝقىّز ثٌذوث٠رز ثٌّنضٚرز
٠ٚى ْٛلٌثً٘ج ف٘ ٟيث ثٌٖأْ ل ع١ج.
ح -عٍِ ٝو ٌ٠ثٌضْرؾ ً١ثٌّنرض٘ صٕف١ري لرٌثً ثٌّقىّرز دئعروثه ل١رو ؽو٠رو أٚ
إٌغررجء ل١ررو ّررجدك أ ٚأْ ٠مرر َٛدىررال ثألِررٌِ ٓ٠عررج فْررخ ثٌمررٌثً ٚص ذررك
ثنؽررٌثءثس ثٌّٕٚرر ٗٛعٍٙ١ررج فرر ٟثٌّررجهصِ )9(ٚ )8( ٓ١ررٓ ٘رريث ثٌٕنررجَ
عٍ ٝأ ٞل١و ؽو٠و أ ٚإٌغجء ل١و ِع ثؽٌثء ثٌضغ١١رٌثس ثٌٞرٌ٠ًٚز عٍر ٝأْ
٠وًػ ًلُ لٌثً ثٌّقىّز ف ٟوً ٕٙجهر ٚ٠وً٘ج ِو ٌ٠ثٌضْؾ.ً١
ثٌّجهر٠ -7ىٌٍ ْٛم١و ثٌؾو٠و ثٌّعو دّمض ٝٞأفىرجَ ٘ريث ثٌٕنرجَ ثألعرٌ ىثصرٗ ثٌري ٞورجْ
ٌٍم١و ثٌّؾوه ٚىٌه ثعضذجًث ِٓ صجً٠ل ثٌٖٙجهر ثٌض ٟأهًؽٙج ِو ٌ٠ثٌضْرؾً١
ثٌّنض٘.
ثٌّرجهر-32أ -عٍررِ ٝرو ٌ٠ثٌضْرؾ ً١ثٌّنرض٘ إىث ٚؽررو أْ أ٠رج ِرٓ ِقض٠ٛرجس ثٌْررؾً
ثٌعمجً ٞلو أٙذقش أ٠ ٚقضًّ أْ صٚذـ عوّ٠ز ثٌّٕفعز دٚرًٛر وٍ١رز
أ ٚؽَة١ررز إِررج ٌمرروِٙج أ ٚصٍفٙررج أ ٚألّ ٞررذخ آمررٌ أْ ٠ضنرري ثٌضرروثدٌ١
ثٌالٍِز نعوثه ْٔنز عٓ إِٔٙ ٞج.
ح -صضُ ٌِثؽعز ثٌْٕل ثٌّعور ٚفمج ألفىجَ ثٌفمرٌر (أ) ِرٓ ٘ريٖ ثٌّرجهر ِرٓ
ٌؾٕز ٖ٠ىٍٙج ثٌّوٌٙ ٌ٠يٖ ثٌغج٠ز .
ػ -ثىث أعرررروس ْٔررررنز ٌْررررؾً عمررررجً ٞأ ٚلْررررُ ِٕررررٗ ٚصّررررش ٌِثؽعضٙررررج
ٚفمررج ألفىررجَ ٘رريٖ ثٌّررجهر ف١رروًػ ِررو ٌ٠ثٌضْررؾِ ً١مجدررً آمررٌ وررً ل١ررو
فرررر ٟوررررً ٙررررفقز ٕررررٙجهر فْررررخ ثٌّٕررررٛىػ ثٌرررري٠ ٞعضّرررروٖ ثٌّرررروٌ٠
ٛ٠ٚلرررع عٍررر ٝورررً ٕرررٙجهر دجّرررّٗ ٚثِٞرررجةٗ ٠ٚؤًمٙرررج ٠ٚىرررٌ ْٛضٍررره
ثٌْٕررنز ثٌّفعررٛي ٚثألعرررٌ ىثصررٗ ثٌرريٌٍْ ٞرررؾً ث ٚثٌؾررَء ِررٓ ثٌْرررؾً
ثٌررئْ ٞررنش ِٕررٗ ٚىٌرره ٌىجفررز ثٌغج٠ررجس ٠ٚذ ررً ِررج ٌرريٌه ثٌْررؾً ثٚ
ثٌؾررَء ِٕررٗ ِررٓ أعررٌ أِ ٚفعررٛي ٠ٚؾرر ٍٛإصالفررٗ فْررخ ثألٙررٛي دعررو
ثهًثػ ثٌٖٙجهر ِٓ ِو ٌ٠ثٌضْؾ ً١ثٌّنض٘.
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ثٌّجهرٌٍّ -33و ٌ٠إٌَثَ وً ِٓ لوَ د١جٔرجس أِ ٚعٍِٛرجس أ ٚثهعرجءثس غ١رٌ ٙرق١قز
ِٞٚررٍٍز أهس ثٌرر ٝإؽررٌثء صقم١ررك ٚفمرج ً ألفىررجَ ٘رريث ثٌٕنررجَ درروفع صىررجٌ١ف
إؽررٌثء ىٌرره ثٌضقم١ررك ٚصقٚررً ٘رريٖ ثٌّذررجٌث ٚفمررج ألفىررجَ لررجٔ ْٛصقٚررً١
ثألِٛثي ثٌعجِز .
ثٌّجهر ٚ٠ -34وً ثٌّو ٌ٠ثٌضعٍّ١جس ثٌالٍِز ٌضٕف١ي أفىجَ ٘يث ثٌٕنجَ.
4237/34/52

ٚطٜض
ايزاخً١ٝ

ٚطٜض
اخلاصدٚ ١ٝؽؤ ٕٚاملػرتبني

عالَ ١محار ايغشِٝ

أمئ سغني ايقفزٟ

ٚطٜض
ايرتبٚ ١ٝايتعًِٝ

ٜاعض ٙعافِ غٛؽ١

ٚطٜض
ايطاقٚ ١ايجض ٠ٚاملعزْ١ٝ

املٗٓزعٖ ١اي ١عارٍ طٚاتٞ
ٚطٜض
ايظصاع١

ٚطٜض
ايقش١

ايزنتٛص ععز فاٜظ دابض
ٚطٜض
ايجكاف١

ايزنتٛص باعِ ايطٜٛغٞ
ٚطٜض
ايٓكٌ

ايزنتٛص خايز ٚيٝز عٝف

ٚطٜض
ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبشح ايعًُٞ

املٗٓزؼ صا٥ز َعفض أب ٛايغعٛر
ٚطٜض
ايغٝاسٚ ١اآلثاص

ايزنتٛص بغاّ مسري ايتًْٗٞٛ

ٚطٜض
ايقٓاعٚ ١ايتذاصٚ ٠ايتُٜٔٛ

ٚطٜض رٚي١
يًؾؤ ٕٚايكاْ١ْٝٛ

ايزنتٛص طاصم ذلُز احلُٛصٟ
ٚطٜض
ايتُٓ ١ٝاالدتُاع١ٝ

بغَُٛ ١ع ٢اعشاقات
ٚطٜض
ايعٌُ

ْناٍ فٝقٌ ايبطا١ٜٓ

ايزنتٛص "ذل ٞايز "ٜٔؽعبإ تٛم

ٚطٜض
ايعزٍ

دلز ذلُز ؽٜٛه١

املٗٓزؼ إبضاٖ ِٝفبش ٞايؾشاسزٙ

ايزنتٛص عُض ايضطاط

ٚطٜض
املٝاٚ ٙايضٟ

ايزنتٛص تٝغري َٓٝظٍ ايٓعُٞٝ
ٚطٜض
رٚي ١يتطٜٛض األرا ٤املؤعغٞ

صٝ٥ػ ايٛطصا٤
ٚٚطٜض ايزفاع

َباصى عً ٞأبٜ ٛاَني
ٚطٜض
األؽػاٍ ايعاَٚ ١اإلعهإ

املٗٓزؼ فالح عبزاهلل ايعُٛـ

ٚطٜض رٚي ١يؾؤ ٕٚص٥اع ١ايٛطصا٤
ٚٚطٜض ايؾؤ ٕٚايغٝاعٚ ١ٝايربملاْ ١ٝبايٛناي١

عاَ ٞناٌَ ايزاٚٚر

ٚطٜض
األٚقاف ٚايؾؤٚ ٕٚاملكزعات اإلعالَ١ٝ

ايزنتٛص ذلُز أمحز اخلال١ًٜ
ٚطٜض
ايتدطٝط ٚايتعا ٕٚايزٚيٞ

ايزنتٛص ٚعاّ عزْإ ايضبنٞ

ٚطٜض
االراص ٠احملً١ٝ

املٗٓزؼ ٚيٝز "ذل ٞايز "ٜٔاملقضٟ
ٚطٜض
ايب١٦ٝ

ايزنتٛص فاحل عً ٞاخلضابؾ١
ٚطٜض
االقتقار ايضقُٚ ٞايضٜار٠

املٗٓزؼ َجٓ ٢محزإ غضاٜب١
ٚطٜض
املاي١ٝ

ايزنتٛص ذلُز ايعغعػ
ٚطٜض
رٚي ١يؾؤ ٕٚاالعالّ

أدلز عٛر ٠ايعنا١ًٜ
ٚطٜض
ايؾباب

ايزنتٛص فاصؼ عبز احلافغ ايربٜظات

