
بشأى صٌغ الوؼجوًات الغرائية (1374 ذي الحجة 21 )1955 غشث 10قساز وشيسي هؤزخ في   

 

الحود هلل وحدٍ   

:قساز الصدز األػظن في اجتواع الوجلس الوصغس ها يلي  

٘ انقؼذج ػاو 23تًقرضٗ انظٓٛش انششٚف انظادس ٙف  ٕافق 1332 ر  تشأٌ صجش انغش ٙف تٛغ 1914 أكرٕتش سُح 14 اًن

ظٕص انرٙ طذسخ ترغٛٛشِ ٔذرًًّٛ؛ حظٕالخ انفالحٛح، ٔتًقرضٗ اُن ٕاد انغزائٛح ٔاًن  انسهغ ٔذضٔٚش اًن

ٕافق 1349 طفش ػاو 29ٔتًقرضٗ انظٓٛش انششٚف انظادس ٙف   تشأٌ صجش يٍ ٚشذكة 1930 ٕٚنٕٛص سُح 26 اًن

رؼهقح تانغش ٔانرذنٛس؛ صٚشٚح اًن  يخانفاخ نهظٓائش انششٚفح ٔانقشاساخ إن

ٕافق 1356 طفش ػاو 12ٔتًقرضٗ انظٓٛش انششٚف انظادس ٙف  غشتٙ 1937 أتشٚم سُح 24 اًن كرة اًن  تشأٌ إحذاز اًن

ظٕص انرٙ طذسخ ترغٛٛشِ ٔذرًًّٛ ٔالسًٛا انظٓٛش انششٚف انظادس ٙف . نهقًح  1367 سجة ػاو 22ٔتًقرضٗ اُن

ٕافق نفاذح َّٕٚٛ سُح  زكٕسج تاسى 1948اًن ُطقح اًن غشتٙ نهحثٕب "  تشأٌ ذسًٛح اًن كرة اًن  ".اًن

 

 :قسز ها يلي

 

ثٛؼح ذحد أ٘ اسى كاٌ ٔػهٗ أ٘ شكم كاٌ  يظُٕػح يٍ انسًٛذ : ل الفصل األو ؼجَٕاخ انغزائٛح اًن ٌ ذكٌٕ اًن ٚجة أ

سرخشج يٍ انقًح انظهة ػهٗ انخظٕص  .انخانض اًن

جهس  ٌ ٚرخز قشاسا تؼذ اسرشاسج اًن ذٚش انفالحح ٔانغاتاخ أ رٕفش ال ٚكفٙ نزنك فٛجٕص ًن غٛش اَّ إرا كاٌ انقًح انظهة اًن

ؼجَٕاخ تإَٔاع أخشٖ يٍ انسًٛذ ال ذسرخشج يٍ انقًح  غشتٙ نهحثٕب ٚشخض فّٛ ٙف طُغ ذهك اًن ٘ نهًكرة اًن اإلداس

ذج انرٙ ذسرؼًم فٛٓا  .انظهة كًا ٚحذد فّٛ كٛفٛاخ اسرؼًال ْاذّ األَٕاع ٔاًن

 

غشتٙ : 2الفصل  كرة اًن ٚسُذ ذُفٛز ْزا انقشاس إٗن يذٚش انفالحح ٔانغاتاخ ٔيذٚش انرجاسج ٔانثحشٚح انرجاسٚح ٔيذٚش اًن

 .نهحثٕب كم ٔاحذ يُٓى فًٛا ٚخظّ ٔانسالو

 

هحود الوقسي: ، اإلهضاء1955 غشث 10 الووافق 1374 حجة 21وحسز بالسباط في   

شسٍ، السباط في   1955 شتٌبس 20اطلغ ػليَ وأذى ٌب

دوباًافيو.ًيابة ػي الوقين الؼام، الوشيس الوفوض الوؼتود باإلقاهة الؼاهة، ف  

 

( 2803ص  ، 30/09/1955 بتازيد   2240  زقن   ج ز)


