الئحج إجراءاح اهخداتير اهحدوديج اهجيرنيج
هحيبيج حلوق اهيونيج اهفنريج هشٌج 0202
ؽيالً تيّسة ؤضنبى اهيبدث  888يً كبًٌّ اهسيبرم هسنٌج  ، 8986ؤضندر يندٖر اإلدارث
اهؾبيج هشرعَ اهسيبرم اهالئضج اٗخٕ ٌضِب :
اهفضل األول
أحنبى خيهيديج
إشى اهالئحج وتدء اهؾيل تهب
8ن

خسيٓ ُذٍ اهالئضج " الئضج اسراءاح اهخداتٖر اهضدّدٖج اهسيرنٖج هضيبٖج ضلّق اهيونٖج
اهفنرٖج هسٌج ّٖ " 0282ؾ يل تِب يً خبرٖخ اهخّكٖؼ ؽوِٖب ،
خعتيـــق وإشخذٌــبء

 0ن ()8
()0
( ؤ)

خعتق ؤضنبى ُذٍ اهالئضج ؽوٓ سيٖؼ اهتظبئؼ اهّاردث ّاهخٓ خشنل خؾدٖبً ؽوٓ
ضلّق اهيونٖنج اهفنرٖج .

ؽوٓ اهرغى يً ؤضنبى اهتٌد (ٖ )8سخذٌٓ اٗخٓ :ن
اهنيٖبح اهلوٖوج يً اهتظبئؼ ذاح اهضفج غٖر اهخسبرٖج ّخشيل اهتظبئننننؼ
اهشخضٖج ّاهِداٖب اهّاردث تضّزث اهيسبفرًٖ ؤّ اهيرسوج فٕ عرّد ضغٖنرث

تغرط اإلسخؾيبل اهشخضٕ ،
(ة) اهتظبئؼ اهؾبترث (خراٌزٖح) ،
( ر)

اهتظبئؼ اهخٕ خى عرضِب فٕ ؤسّاق اهتود اهيضدر يً كتل ضنبضة اهضق
ّتيّافلخَ يب هى ٖخظرر .

خفشيــــر
-3

()8

ٖنًّ هونويبح ّاهيؾبٌٕ اهّاردث فٕ اهالئضج ذاح اهيؾبٌٕ اهّاردث فٕ اهلبًٌّ ،

( )0فٕ ُذٍ اهالئضج يبهى ٖلخط اهسٖبق يؾٌٓ آخر - :
" اهخداتير اهحدوديج"

ٖلضد تِب اإلسراءاح اهخٕ خخخذُب اهسيبرم هضيبٖنج
ضلّق اهيونٖج اهفنرٖج هوتظبئؼ اهّاردث ّاهخٕ خشننل
خؾدٖبً ؽوٓ ضلّق اهيونٖنج اهفنرٖنج ؤذٌنبء اهركبتنج
نبح
نج تبهيضعن
نبرث اهخبرسٖن
نٓ اهخسن
نج ؽون
اهسيرنٖن

اهسيرنٖج.
1

" حلوق اهيونيج اهفنريج"

ٖلضد تِب :
اهيونيــج اهضــٌبؽيج ّخشننيل اهؾاليننبح

(ؤ)

اهخسبرٖنج  ،تراءاح االخخنراػ  ،اهٌينبذر
ندّائر
ننوٖج هون
نبيٖى اهشن
نٌبؽٖج  ،اهخضن
اهضن
اهيخنبيوج  ،اهيئشراح اهسغرافٖج  ،األسنرار

اهضٌبؽٖج  ،اهيٌبفسنج غٖنر اهيشنرّؽج ،
األسيبء اهخسبرٖج ٌ ،يبذر اهيٌفؾج  ،األضٌبف
اهٌتبخٖج اهسدٖدث.

األدتيج واهفٌيج وخشيل ضلنّق اهيئهننف

(ة)

ّاهضلّق اهيسنبّرث  ،اهيؾنبرف اهخلوٖدٖنج
نبئد ،
نبح  ،اهلضنن
نّر  ،اهرّاٖنن
ّاهفونونن
اهيسرضٖبح  ،األفالى  ،األهضبً اهيّسنٖلٖج ،

اهرسّى ّاهوّضبح اهشيسٖج  ،ضلنّق فٌنبٌٕ

األداء  ،ضلّق يٌخسٕ اهخسسٖالح اهضّخٖج ،
ضلّق ُٖئبح اهتد االذاؽنٓ ّاهخوفزٖنٌّٓ ،
ترايز اهضبسة اٗهٕ.

ٖلضد تَ اهيبهم هضلّق اهيونٖج اهفنرٖج اهذٔ ٖضق هنَ

"ضبحة اهحق "

خلدٖى اهعوة ّٖشيل اهّنٖل ّاهشخص اهيرخص هَ .
" اهيحنيج "

ٖلضد تِب اهيضنيج اهيخخضج تضلّق اهيونٖج اهفنرٖج.

"اهٌيبتج "

ٖلضد تِب اهٌٖبتج اهيخخضج تضلّق اهيونٖج اهفنرٖج .

"ظبتع اهجيبرم اهيفوط"

ٖلضد تَ ؤْ ظبتع سيبرم ٖلّى تإداء ّغٖفخَ فنٓ
اهزيبً ّاهينبً اهيضددًٖ ّٖنًّ اهيدٖر كد فّظنَ

" اهلبٌوً "

سوعبخَ ّفلبً ألضنبى اهلبًٌّ .

ٖلضد تَ كبًٌّ اهسيبرم هسٌج ، 8986
اهفضل اهذبٌـــي
حغر إشخيراد اهتظبئؼ
حغر إشخيراد اهتظبئؼ اهيلوــدث

 4ن ٖضغر اسخٖراد اهتظبئؼ اهيلودث اهخٕ خشنل خؾدٖبً ؽوٓ ضلّق اهيونٖج اهفنرٖنج اهخبظنؾج
هوضيبٖج تيّسة ؤضنبى كبًٌّ اهسيبرم اهسبرٔ ّاهلّاًٌٖ ذاح اهضوج .
2

حغر إشخيراد اهتظبئؼ اهيؾدث تيواضفبح خبضج هدوهج اخرى غير اهشوداً
5ن

يؼ يراؽبث ؤضنبى اهيبدث ( )0( 0ر) ال ٖسّز اسخٖراد تظنبئؼ ؤضنوٖج غٖنر يلوندث
هوسّداً اذا نبٌح يّاضفبخِب يؾدث هدّهج اخرْ غٖر اهسنّداً اال تيّافلنج ضنبضة
اهضق .
اهفضل اهذبهد
اهعوتبح
خلديى اهعوة هوٌيبتج أو اهيحنيج

6ن

()8

ٖسّز هضبضة اهضق ؤً ٖلدى عوتبً ينخّتبً اهٓ اهٌٖبتنننج ؤّ اهيضنيننننج
إلٖلبف اسراءاح اإلفرار اهسيرنٕ هوتظبئؼ اهخٕ خشنل خؾندٖبً ؽونٓ ضلنّق
اهيونٖج اهفنرٖج خَبضَّ ِخَّ ،ذهم ؤذٌبء اسراءاح اهخخوٖص اهّاردث ؽتر اهيضعبح

اهسيرنٖج .
()0

فٕ ضبهج ضدّر كرار يً اهٌٖبتج ؤّ اهيضنيج ّفلبً ألضنبى اهتٌد ( )8خالل اهيدث
اهخٕ خضددُب اهٌٖبتج ؤّ اهيضنيج ٖ ،خى اتالؿ ضبضة اهضق تبهلرار خالل ذالذنج
ؤٖبى ؽيل يً خبرٖخ اسخالى اهسيبرم هألير اهضبدر يً اهٌٖبتنج ؤّ اهيضنينج

تّكف اسراءاح اهخخوٖص اهسيرنٓ هوتظبئؼ اهّاردث اهخٕ خشنل خؾندٖبً ؽونٓ
ضلّق اهيونٖج اهفنرٖج نيب ٖسّز هويدؽٓ ؽوٖنَ ؤً ٖسنخإٌف كنرار اٖلنبف
اسراءاح اهخخوٖص اهسيرنٓ ّفلبً الضنبى اهلّاًٌٖ اهسبرٖج .
خلديى اهعوتبح هوجيبرم

7ن

ٖسّز هضبضة اه ضق اذا خّافرح هدَٖ ؤدهج نبفٖج هؾيوٖج اسخٖراد هتظبئؼ خشننل خؾندٖبً
ؽوٓ ضلّق اهيونٖج اهفنرٖج خَبضَّ ِخَ  ،ؤً ٖخلدى تعوة هوسيبرم ّفلبً ألٌيّذر اهسندّل
اهيرفق تِذٍ اهالئضج ّؤً ٖرفق يؾَ سيٖؼ اهيسخٌداح اهخٕ خذتح يونٖخَ هضلّق اهيونٖنج

اهفنرٖج فٕ ضبالح :
(ؤ)

اٖداؽَ هدْ اهسيبرم يسخٌداح خسسٖل ضلّق اهيونٖج اهفنرٖج ّاهيضيٖج كبٌٌّنبً
ّخشيل اهؾاليبح اهخسبرٖج اهيشِّرث فٕ ضبهج ؽدى اهخسسٖل ّننل ينب ٖذتنح
ضلّكَ ّ،ذهم تغرط ضيبٖخِنب تّسنبعج اهسينبرم تبهيضعنبح اهسيرنٖنج

اهيخخوفج،
(ة)

بضخَِ تبضندْ
ؽويَ تّضّل تظبئؼ خشنل خؾدٖبً ؽوٓ ضلّق اهيونٖج اهفنرٖج خَ َّ
اهيضعبح اهسيرنٖج ّخنًّ اسراءاح خخوٖضِب ؽوٓ ّشم اإلفرار.

3

يشخيالح اهعوة
 8ن (ٖ )8شخيل اهعوة اهيٌضّص ؽوَٖ تيّسة ؤضنبى اهيبدث ( )6ؽوٓ اٗخٓ  :ن
( ؤ) اسى ّهلة ّيلر ّؽٌّاً ضبضة اهضق تبهنبيل .
(ة) األدهج اهخٕ خذتح ؤٌَ ضبضة ضق يونٖج فنرٖج هوتظبئؼ يضل اهٌزاػ.
(ر) ّضف اهتظبئؼ تدكج هخينًٖ اهسيبرم يً اهخؾرف ؽوِٖب تسِّهج ّٖسر .

(ٖ )0نًّ ضبضة اهضق يوزى تخلدٖى نل اهتٖبٌبح اهخٕ خينًِّ اهسيبرم يً اخخننننبذ
اهلنرار اهضضٖص دًّ ؤً ٖيذل خلدٖى ُذٍ اهتٖبٌبح شنرعًب هلتنّل اهعونة هندْ
اهسيبرم ّخشيل اٗخٕ-:
(ؤ)

اهينبً اهذٔ خّسد تَ اهتظبئؼ اهّاردث ؤّ اهيرسوج اهَٖ ،

(ة)

اهتٖبٌبح اهخٕ خسيص تبهخؾرف ؽوٓ اهتظبئؼ اهيرسوج ؤّ اهعرّد .

(ر)

خبرٖخ اهّضّل اهيضدد هوتظبئؼ اهّاردث ّ خبرٖخ خخزٌِٖب .

(د)

(ُن)

اهّسٖوج اهيسخخديج هٌلوِب .

اهتٖبٌبح ّاهيؾوّيبح اهخٕ خسيص تبهخؾرف ؽوٓ اهيسخّرد ّاهيرسوج اهَٖ
اهتظبئؼ يضل اهٌزاػ .

()3

ٖسة ؤً ٖرفق ضبضة اهضق ظيبً يبهٕ هخغعٖج اهيسنئّهٖج اهيضخينل ضندّذِب
هويسخّرد تيب فِٖب األرظٖبح ،اذا ذتح اً اهتظبئؼ يضل اهضسز هدْ اهسيننبرم
ال خيذل خؾدٖبً ؽوٓ ضلّق اهيونٖج اهفنرٖج .
فحـص اهعوة

9ن

عر ضبضة
خِ
هوسيبرم ضق فضص اهعوة اهيلدى هِب ّفق ؤضنبى ُذٍ اهالئضج ؽوٓ ؤً خُ ٌ

اهضق فّراً ّنخبتجً تبهلرار اهذٔ خى اخخبذٍ .

يدث إيلبف اإلفـــرار
 )0(-02اذا هى ٖلى ضبضة اهضق تبخعبر اهسيبرم خالل فخرث ؽشرث ؤٖبى ؽيل ينً خنبرٖخ
اخعبرٍ تلرار ّكف اسراءاح اهخخوٖص اهسيرنٕ ؽً اهتظبئؼ اهّاردث تإٌَ كد شنرػ
فٕ اخخبذ اسراءاح كبٌٌّٖج يً شإٌِب ضسى يّظّػ اهٌزاػ  ،خفنرر اهسينبرم ؽنً

اهتظبئؼ ّذهم شرٖعج ؤً ٖخى اهخإند ينً اسنخٖفبئِب هسيٖنؼ اهيخعوتنبح اهلبٌٌّٖنج
هإلسخٖراد.
( )0ؽوٓ اهرغى يً اضنبى اهتٌد (ٖ )8سّز هوسيبرم خيدٖد ُذٍ اهفخرث هيدث ؽشر ؤٖبى ؽيل
ؤخرْ نضد ؤكضٓ فٕ اهضبالح اهخٕ خخعوة ذهم .

4

إؽبدث اهٌغر في كرار اإلفرار
 _00دًّ اإلخالل تضق اهيسخّرد ؤّ ضبضة اهضق فٕ رفؼ دؽّْ ؤيبى اهٌٖبتج ؤّ اهيضنيج،
ٖسّز هضبضة اهضق اً ٖلدى عوتبً هوسيبرم إلؽبدث اهٌغر فٕ كرار اإلفرار .
اهفضل اهراتؼ
إجراءاح وكف اهخخويص اهجيرني هوتظبئؼ اهواردٍ
واهخي خشنل خؾديبً ؽوي حلوق اهيونيج اهفنريج
إجراءاح وكف اهخخويص اهجيرني تدوً عوة
)8(-00

ٖسّز هوسيبرم ّكف اسراءاح اهخخوٖص اهسيرنٕ هوتظنبئؼ اهنّاردٍ اهخنٕ
خشنل خؾدٖبً ؽوٓ ضلّق اهيونٖج اهفنرٖج يً خولبء ٌفسِب ّذهم تٌبءً ؽوٓ ّسنّد

()0

ؤدهج غبُرٖج ّاظضج سّاء يً ضٖد شنل اهيٌخز ؤّ يضخّاٍ .

ٖسة ؽوٓ اهسيبرم اهيضبفغج ؽوٓ سرٖج اهيؾوّيبح اهضٌبؽٖج ؽنً ؤسنرار

اهيرنتبح اهخٕ خخنًّّ يٌِب يضخّٖبح اهتظبئؼ اهّاردٍ ّاهخنٕ ٖنخى اهنشنف
ّاإلفضبش ؽٌِب ؤذٌبء اهفضص اهيؾيوٕ هويلبرٌج تًٖ اهتظبؽج األضل ّاهخلوٖد.
()3

ٖسّز هوسيبرم اً خعوة يً ضبضة اهضق فٕ أ ّكح خلدٖى ؤٖج يؾوّينبح

ٖينً اً خسبؽدُب فٕ ييبرسج ضالضٖبخِب هونشف ؽً اهتظبئؼ اهّاردٍ ّاهخنٕ
خشنل خؾدٖبً ؽوٓ ضلّق اهيونٖج اهفنرٖج  ،نيب ٖسّز ؤً خعوتِب يً اهسِنننج
اهيخخضج .

إجراءاح وكف اهخخويص اهجيرني تٌبءً ؽوي خلديى عوة

ٖ )0( - 03سنّز هظبتع اهسيبرم اهيفّط ّكنف اسنراءاح اهخخننوٖص اهسيرنننٕ
هوتظبئؼ اهّاردث تٌبءً ؽونٓ اهعونة اهذٔ خلدى تَ ضبضة اهضنق اذا ذتح هنَ
ينً خالل يؾبٌٖخِب ّنشفِب ؤٌِب خعبتق اهيؾونّيبح اهيظنيٌج فٕ اهعوة اهيلدى
هِب ينً كتل ضبضنة اهضنق ّؽٌد خّافر اهلٌبؽج اهنبفٖج ؽوٓ ؤدهج اهخؾدٔ ؽوٓ

َبضخَِ ّذهم هخينًٖ ضبضة اهضق يً رفؼ اهدؽّْ ؤيبى
ضلّق اهيونٖج اهفنرٖج خ َّ

اهٌٖبتج ؤّ اهيضنيج .
( )0خلّى اهسيبرم تبخعبر اهيسخّرد ّضبضة ضق اهيونٖج اهفنرٖج اذا نبٌح ؽٌبٌِّٖى
يؾوّيَ هدِٖب تلرار ّكف اسراءاح اهخخوٖص اهسيرنٕ .

( )3خينًٖ ؤضضبة اهضلّق يً ضيبٖج ضلّكِى تضٖد خسيص اهسيننبرم هييذوِٖننى
اهلبًٌٌّٖٖ يً اخخبذ اإلسنراءاح اهالزيج ّاسنخالى اهيؾوّيبح ؽً اهتظبئؼ
اهّاردٍ اهيخبهفج هضلّق اهيونٖج اهفننرٖج ؽٌد ّكف اسراءاح خخوٖضِب تبهيضعبح
اهسيرنٖج .

5

()4

ٖسّز هويسخّرد اهعؾً فٕ كرار اهسيبرم تّكف اسراءاح اهخخوٖص اهسيرنٓ ؽً
عرٖق االسخئٌبف هدْ اهيضنيج ّفلبً ألضنبى اهلبًٌّ .
اهفضل اهخبيس
حوشتج اهيؾوويبح وخيوينهب هويحعبح اهجيرنيج
حوشتج اهيؾوويبح

 84ن خلّى اهسيبرم تبٌشبء كبؽدث تٖبٌبح خبضج تضلّق اهيونٖج اهفنرٖج اهيضيٖج كبٌٌّبً ّاهخٕ
خُينًِّ ظتب ع اهسيبرم تبهيضعبح اهسيرنٖج يً اإلعالػ ؽوٓ ضلّق اهيونٖج اهفنرٖنج
اهيسسوج ّاهيّدؽج هدْ اهسِبح ذاح اهضوج  ،تغرط اهضضّل ؽوٓ اهيؾوّيبح اهخنٕ
خسبؽد ؽوٓ سرؽج اهخؾرف ؽوٓ اهتظبئؼ اهخٕ خشنل خؾدٖبً ؽوٓ ضلّق اهيونٖج اهفنرٖج،
تٌبء ؽوٓ اهخٌسٖق اهذٔ ٖخى تًٖ اهسيبرم ّاهسِبح ذاح اهضوج .
خيويم اهيؾوويبح هويحعبح اهجيرنيج
 85ن خلّى شؾتج اخضبل اهيونٖج اهفنرٖج تبهسيبرم ترتع اهيضعبح اهسيرنٖج تتؾظنِب نينب
خلّى تخضّٖل اهيؾوّيبح ؽً اهتظبئؼ اهّاردٍ اهيشختَ فٕ خؾدِٖب ؽوٓ ضلنّق اهيونٖنج
اهفنرٖج ّذهم تسيؼ اهيؾوّيبح يً اهعوتبح اهخٕ ٖخلدى تِب ؤضضبة اهضلّق اّييذونِٖى
اهلبًٌٌّٖٖ يً خالل خخضٖص ّسٖوج اخضبل يخبضَ هخولٓ اهشنبّْ تخضّص ضبالح
اهخؾدٔ ؽوٓ ضلّق اهيونٖج اهفنرٖج تشؾتج االخضبل تبهسيبرم نيب ٖخى دراسج اهشننبّْ

ّاهخؾبيل يؾِب ّفلبً ألضنبى ُذٍ اهالئضج .

اهفضل اهشبدس
أحنبى خخبييج
جتر اهظرر
ؽٓ تإً ٖدفؼ هيسخّرد اهتظبئؼ ؤّ اهيرسنوج
 86ن ٖسّز هويضنيج ؤً خإير ضبضة اهضق اهيدَّ َ
اهَٖ ؤّ يبهنِب اهخؾّٖط اهيٌبسة هستر سيٖؼ األظرار اهخٕ هضلح تِى يً سراء ّكف
اسراءاح اهخخوٖص اهسيرنٕ هوتظبئؼ اهّاردٍ اّ اهيرسوَ اهَٖ هدْ اهسيبرم  ،اذا هنى
ٖذتح اهخؾدٔ ؽوٓ ضلّق اهيونٖج اهفنرٖج .
حق اهيؾبيٌج وحيبيج اهيؾوويبح اهشريج
 87ن دًّ االخالل تضيبٖج اهيؾوّيبح اهسرٖج  ،خسيص اهسيبرم هضبضة اهضنق ؤّ ييذونَ
اهلبٌٌّٕ خضح اشرافِب يؾبٌٖج اهتظبئؼ اهّاردٍ اهخٕ خنى ّكنف اسنراءاح خخوٖضنِب
اهسيرنٕ ّ ،ذهم هخينٌَٖ يً اذتبح ادؽبئَ ؤيبى اهٌٖبتج ؤّ اهيضنيج  ،نيب ٖسّز هِب اً

خسيص هويسخّرد ؤّ ييذوَ اهلبٌٌّٕ يؾبٌٖج خوم اهتظبئؼ .
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إؽفبء اهجيبرم يً اهيشئوهيج
 88ن الخنًّ هوسيبرم ؤْ يسئّهٖج تبهخؾّٖط ؽً اهظرر خسبٍ اهيسخّرد ؤّ يبهم اهتظنبئؼ
ؤّ اهشخص اهيرسوج اهَٖ  ،اهٌبخسج ؽً اْ اسراء تستة اهضسز هوتظبئؼ ؽٌند ّكنف
اسراءاح خخوٖضِب اهسيرنٕ اٌفبذاً إلسراءاح اهخداتٖر اهضدّدٖج تغرط ضيبٖج ضلنّق
اهيونٖج اهفنرٖج  ،اذا هى ٖذتح خؾدِٖب ؽوٓ ضلّق اهيونٖج اهفنرٖج ّنبً اهضسز ؽوٓ خوم
اهتظبئؼ كد خى تٌبءً ؽوٓ ؤستبة يؾلّهج .
اهيضبدرث أو إتبدث اهتظبئؼ
ٖ )8( -89سنة ؽوٓ اهيضنيج ؽٌد ضدّر ضنى ّفلبً هالضنبى اهّاردث تِذٍ اهالئضننج ؤً
خضدد يأل اهتظبئؼ اهخٓ خشنل خؾدٖبً ؽوٓ ضلّق اهيونٖج اهفنننرٖج اهيضسنّزث

هندْ اهسننيبرم ،ايب تبهينضبدرث اّ اإلتبدث تٌبءً ؽونننٓ عونة اهٌنٖبتج
اّ ضبضة اهضق .
( )0خشنل اهسيبرم هسٌج يً اهسِبح ذاح اهضوج هخٌفٖذ األّاير اهضنبدرث تبإلتبدث
هوتظبئؼ اهخٓ خشنل خؾدٖبً ؽوٓ ضلّق اهيونٖج اهفنرٖج .

( )3فٕ ضبهَ اهيضبدرث هضبهص اهسيبرم ٖسنننّز هِب اً خخضرف فنننٕ خوم
اهتظبئؼ هألؽيبل اهخٖرٖج اذا نبً ضبضة اهضق ال ٖرغة فٕ شننرائِب ،نيب
ٖسنّز هِب اً خخضرف فِٖب تبهتٖؼ تبهيزاد اهؾوٌٕ اذا هى خستة ظرراً هضبضة

اهضننق ؤّ اهيسنخِوم ّذهم تؾد ازاهَ سنيبح اهخلونٖد يٌِب ّاذا خؾذر ذهم

ٖعتنق ؽوِٖب األضنبى اهّاردث فٕ اهتٌد( )0فٖيب ٖخؾوق تإير اإلتبدٍ.
اهجزاءاح في حبالح خبضج
 02ن خشنل اهسيبرم هسٌج يً اهسِبح ذاح اهضوج خلّى تبخالف اهتظبئؼ اهخٕ خشننل خؾندٖبً
ؽوٓ ضلّق اهيونٖج اهفنرٖج ّ ،ذهم دًّ اٖج خؾّٖط هيسخّردُب اذا هى خننً ٌُبهنم
دؽّْ كبئيج ؤيبى اهيضنيج ّنبٌح خوم اهتظبئؼ ظبرث ؤّ غٖر ضبهضج هالسخؾيبل فنٕ

ضبالح:
(ؤ)

اٌخِبء اهفخرث اهخٕ ٖضددُب اهلبًٌّ هوضسز ّهى ٖغِر خالهِب ضبضة اهتظبؽج ،

(ة)

اهتظبئؼ اهّاردٍ اهخٓ خشنل خؾدٖبً ؽوٓ ضلّق اهيونٖج اهفنرٖنج ّاهخنٓ خؾختنر
يِيالح .
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اهخؾبوً واهخٌشيق
 08ن خلّى اهسيبرم تبهخٌسٖق ّاهخؾبًّ فٕ يسبالح ضيبٖج ضلّق اهيونٖج اهفنرٖج يؼ اهسِبح
ذاح اهضوج .
إيداػ يشخ ٌداح حلوق اهيونيج اهفنريج هدى اهجيبرم
 00ن ٖسّز هضبضة ضق اهيونٖج اهفنرٖج ؤً ّٖدػ هدْ اهسيبرم اهيسنخٌداح اهخنٓ خذتنح
ضلّكَ اهيضيٖج كبٌٌّبً ّاهيسسوج ّاهيّدؽج تسِبح اإلخخضبصّ ،فٓ ضبهج ؽدى ارفنبق
شِبدث خسسٖل يؼ اهعوة خشيل اهؾاليبح اهخسبرٖج اهيشِّرث ّ ،ذهم تغرط ضيبٖخِنب
تبهيضعبح اهسيرنٖج  ،يلبتل رسّى اٖداػ خضددُب اهوّائص اهيبهٖج اهيٌغيج هذهم ،نيب ٖخى
ا إلٖداػ ّاهرضد فٓ سسل خخضص تَ ؤركبى يخسوسوج هوييذوًٖ اهلنبًٌٌّٖٖ ّؽٌنبًّٖ
ؤضضبة ُذٍ اهضلّق يً خالل اهعوتبح اهخٓ ٖخلديًّ تِب هخؾيٖى ٌشنرُب ؽونٓ ننل

اهيضعبح اهسيرنٖج .

صـدر تحت تىقيعي في يـــىم السابع مه شهـر ربيع الثااو ساىة  1341هاـ
المىافق يىم الثالث والعشرون مه شهر مارس سىة  0212م
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شيف اهديً ؽير شوييبً
يدير االدارث اهؾبيج هشرعج اهجيبرم
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