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 الثريدة الرسزية

 ْؼظـــــــــــــــــــــــــــك٤َٕ تٖ اُؽ٤ٍٖ ٗائة ظالُح أُِي أُٗؽٖ 

 ـــــــــــــــــٞنـــاُكٌرـــــــــــــــ ٓـــــــــٖ(  55)  أُـــــاقج تٔورٙـــ٠

 5/5/9155 تران٣ــؿ ُــــــــــٞوناءا ٓعِـــً هــهنٙ ٓا ػ٠ِ ٝت٘ـاء

 -: ا٥ذ٢ اُ٘ظاّ تٞ٘غ ٗؤٓه

 
 9155( ٍُ٘ح 555ٗظاّ نهْ )

 ٗظاّ اُـاء ٗظاّ اُرواػك ألػٙاء ٗواتح إُؽل٤٤ٖ
 

( 54( ٖٓ هإٗٞ ٗواتح إُؽل٤٤ٖ نهْ )47ٔاقن تٔور٠ٙ أُاقج )

 5557ٍُ٘ح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

اّ اُـااء ٗظااّ اُرواػاك ألػٙااء ٗواتاح إُااؽل٤٤ٖ ـاـاّ )ٗظـاـما اُ٘ظـ٣ٍا٠ٔ ٛا -5أُااقج 

 ( ٣ٝؼَٔ تٚ ٖٓ ذان٣ؿ ّٗهٙ ك٢ اُعه٣كج اُه٤ٌٔح.9155ٍُ٘ح 

 

٣ّاٌَ ٓعِاً ٗواتاح إُاؽل٤٤ٖ ُع٘اح ذٕال٤ح ُٕا٘كٝم اُرواػاك ألػٙااء  -أ -9أُاقج 

  -ٗواتح إُؽل٤٤ٖ تهئاٌح ٗائة اُ٘و٤ة ٝػ٣ٞٙح ًَ ٖٓ:
 شالشح اػٙاء ٖٓ ا٤ُٜكح اُؼآح أُّره٤ًٖ ك٢ إُ٘كٝم . -5
 ٓكهن اُؽٍاتاخ اُوا٢ٗٞٗ ُِ٘واتح. -9

 

 ذفرٓ اُِع٘ح أٌُِّح تٔٞظة أؼٌاّ اُلوهج )أ( ٖٓ ٛامٙ أُااقج تؽٕاه  -ب  

أٓٞاٍ إُ٘كٝم ٝٓٞظٞقاذٚ ٝت٤إ ٓواكان اُؼائاكاخ اُرواػك٣اح أُككٞػاح 

٘كٝم ٝػائاااكاخ اٌااارصٔان كؼاااال ٝأ١ اُرىآااااخ ٓا٤ُاااح ٓرهذثاااح ػِااا٠ إُااا

 -أٓٞاُٚ ٝاُر٤ٍ٘ة ُٔعًِ اُ٘واتح تٔا ٢ِ٣:
 

 ذٍك٣ك أ١ اُرىآاخ ٓا٤ُح ٓرهذثح ػ٠ِ إُ٘كٝم ُِـ٤ه. -5
 .اػاقج أٍُاٛٔاخ اُٞانقج ُِٕ٘كٝم ٖٓ ٔ٘كٝم اُ٘واتح -9
 اػاقج اُؼائكاخ اُرواػك٣ح أُككٞػح ا٠ُ ٍٓرؽو٤ٜا. -5
ذٚ اُااا٠ ذٞو٣ااغ ٓااا ذثوااا٠ ٓااٖ أٓااٞاٍ إُااا٘كٝم ٝػٞائااك اٌاارصٔانا -5

 ٍٓرؽو٤ٜا تٍ٘ثح اُؼائكاخ اُرواػك٣ح أُككٞػح.

ػ٠ِ اُِع٘ح إٔ ذوكّ ذوه٣هٛا اُٜ٘ائ٢ ا٠ُ أُعًِ ـالٍ شالشح أِٜه ٓاٖ  -ض  

 ذان٣ؿ ذ٤ٌِّٜا ُِٝٔعًِ ذٔك٣ك ٛمٙ أُكج ُٔكج ٓٔاشِح.
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 .9155( ٍُ٘ح ٣65ِـ٠ ٗظاّ اُرواػك ألػٙاء ٗواتح إُؽل٤٤ٖ نهْ ) -5أُاقج 
 

5/5/9155 

 

 ٚطٜض
  اخلاصد١ٝ ٚؽؤٕٚ املػرتبني 

  أمئ سغني ايقؿزٟ

 ْا٥ب ص٥ٝػ
 ايٛطصا٤ ٚٚطٜض رٚي١ 

  ايزنتٛص صدا٥ٞ فاحل املعؾض

 ص٥ٝػ ايٛطصا٤
 ٚٚطٜض ايزؾاع

 ايزنتٛص عُض ايضطاط
 

 ٚطٜض 
 املٝاٙ ٚايضٟ 

  املٗٓزؼ صا٥ز َعؿض ابٛ ايغعٛر
 

 ٚطٜض ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ 
 ايعًُٞ  ٚٚطٜض ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح

  ايزنتٛص ٚيٝز عامل املعاْٞ

 ٚطٜض 
 ايزاخ١ًٝ 

  عال١َ محار ايغشِٝ

 ٚطٜض 
 ايعزٍ  

 ايزنتٛص بغاّ مسري ايتًْٗٛٞ

 ٚطٜض
  االراص٠ احمل١ًٝ 

 املٗٓزؼ ٚيٝز "ذلٞ ايزٜٔ" املقضٟ
 

 ٚطٜض
 ايؾؤٕٚ ايغٝاع١ٝ ٚايربملا١ْٝ  

 املٗٓزؼ َٛع٢ سابػ املعاٜط١
 ٚطٜض األٚقاف 

  ملكزعات اإلعال١َٝٚايؾؤٕٚ ٚا
  ايزنتٛص عبز ايٓافض َٛع٢ ابٛ ايبقٌ

 ٚطٜض
 رٚي١ يتطٜٛض األرا٤ املؤعغٞ  

 ٜاعضٙ عافِ غٛؽ١

 ٚطٜض 
 ايغٝاس١ ٚاآلثاص 

  دلز ذلُز ؽٜٛه١
  
 

 ٚطٜض
  ايقٓاع١ ٚايتذاص٠ ٚايتُٜٛٔ 

  ايزنتٛص طاصم ذلُز احلُٛصٟ

 ٚطٜض رٚي١ 
 يًؾؤٕٚ ايكا١ْْٝٛ 

  َباصى عًٞ أبٛ ٜاَني

 ٚطٜض
 املاي١ٝ  

  ايزنتٛص عظايزٜٔ ذلٞ ايزٜٔ نٓانضٜ٘
 

 ٚطٜض 
  األؽػاٍ ايعا١َ ٚاإلعهإ

 املٗٓزؼ ؾالح عبزاهلل ايعُٛـ

 ٚطٜض 
 االقتقار ايضقُٞ ٚايضٜار٠ 

  املٗٓزؼ َج٢ٓ محزإ غضاٜب١

 ٚطٜض 
 ايطاق١ ٚايجض٠ٚ املعز١ْٝ 

  املٗٓزع١ ٖاي١ عارٍ طٚاتٞ

 ٚطٜض 
 رٚي١ يؾؤٕٚ اإلعالّ 

  ا١ْ عًُٝإ غُٓٝاتمج
 ٚطٜض  

 ايجكاؾ١ ٚٚطٜض ايؾباب 
  ايزنتٛص ذلُز عًُٝإ أبٛ صَإ

 ٚطٜض
 ايظصاع١ ٚٚطٜض ايب١٦ٝ 

  املٗٓزؼ إبضاِٖٝ فبشٞ ايؾشاسزٙ

 ٚطٜض 
 ايت١ُٝٓ االدتُاع١ٝ 

  بغ١ُ َٛع٢ اعشاقات
 ٚطٜض ايتدطٝط ٚايتعإٚ ايزٚيٞ 
  ٚٚطٜض رٚي١ يًؾؤٕٚ االقتقار١ٜ

 عغعػذلُز ذلُٛر اي

 ٚطٜض
 ايٓكٌ

 املٗٓزؼ أمناص ؾؤار اخلقا١ْٚ
 

 ٚطٜض
 ايقش١  

 ايزنتٛص ععز ؾاٜظ دابض

 ٚطٜض 
 ايعٌُ 

 ْناٍ ؾٝقٌ ايبطا١ٜٓ 

 ٚطٜض
 رٚي١ يؾؤٕٚ ص٥اع١ ايٛطصا٤  

  عاَٞ ناٌَ راٚٚر
 

 


