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تعوُن رلن ( )1لظٌت 0222
بشأى إلغاء بعض اللجاى الوخشًُت
لذي الجهاث الحكىهُت
===================
إشـارة إلـً :
الوزطـىم األهُـزٌ الظـادر فٍ  10أغظطـض  1891فٍ شـأى وسارة
الوالُـت .
والوزطىم بماًىى رلن  11لظٌت  1899بشأى لىاعذ إعذاد الوُشاًُاث
العاهت والزلابت علً تٌفُذها والحظاب الختاهٍ .
والمزار اإلدارٌ رلن  198لظٌت  1880بشأى إعادة تٌظُن إدارة شؤوى
التخشَي العاهت .
وتعاهُن وسارة الوالُت التالُت :
تعوُن رلن  98/9بشأى الذورة الوظتٌذَت فٍ الوخاسى .
تعوُن رلن  92/1بشأى تظعُز الوىجىداث .
تعوُن رلن  82/1بشأى تٌظُن اطتخذام الوزكباث .
وبٌاء علً ها تمتضُه هظلحت العول .
لــــزر -
هادة أولً :تلغـٍ لجـاى تظعُز وتمىَن الوىجىداث فٍ جوُع الجهاث الحكىهُت
وتضـاف اختظاطاتها إلً وحـذة هحاطبـت الوخـاسى والعهـذ (أو هي
َمىم بعولها) علـً أى ٌَـذب لها الفٌُـىى الذَـي َحتاجهـن العوـل فٍ
حٌُه .
هادة ثاًُت :تلغٍ لجاى اإلتالف فٍ جوُع الجهاث الحكىهُت وتضاف اختظاطاتها
إلً وحذة الظالهت والىلاَت الوخشًُت (إى وجذث) أو وحذة شؤوى
الوخاسى (أو هي َمىم بعولها)  ،علً أى ٌَفذ هذا االختظاص
بالتٌظُك هع جوُع الجهاث الوعٌُت به لكل عولُت إتالف فٍ حٌُه .
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هادة ثالثـت :فٍ الجهاث الحكىهُت التٍ لذَها "وحذة تظلن هزكشٌ" تلغٍ كل هي
لجاى فحض وإحظاء الوىاد الوىردة  ،ولجاى فحض وإحظاء
الوىاد الوعادة  ،ولجاى فحض وتظلن الوزكباث ولجاى فحض وإعادة
الوزكباث  .وتضاف اختظاطاتها جوُعا  ،إلً وحذة التظلن الوزكشٌ
علً أى ٌَذب لها الفٌُىى الذَي َحتاجهن العول لكل عولُت تظلن /
إعادة علً حذة .
هادة رابعـت :فٍ الجهاث الحكىهُت التٍ لُض لذَها "وحذة تظلن هزكشٌ" تلغٍ
كل هي لجاى فحض وإحظاء الوىاد الوعادة  ،ولجاى فحض وتظلن
الوزكباث ولجاى فحض وإعادة الوزكباث  .وتضاف اختظاطاتها
جوُعا إلً "لجاى فحض وإحظاء الوىاد الوىردة" بعذ تغُُز اطوها
إلً "لجاى فحض وإحظاء الوىاد الوىردة والوعادة" .
هادة خاهظت َ :شول ًطاق عول اللجاى الوذكىرة بالتعوُن كافت الوىجىداث
الوٌمىلت .
هادة طادطت :علً جوُع الجهاث الحكىهُت كل فُوا َخظه إطذار المزاراث الوٌفذة
لوىاد هذا التعوُن وتشوَذ وسارة الوالُت بٌظخت هٌها .
هادة طابعـت :تلغٍ جوُع ًظىص التعاهُن والتعلُواث الظابك طذورها عي وسارة
الوالُت فُوا َخالف هىاد هذا التعوُن وتظذر وسارة الوالُت تعلُواتها
الوفظلت بهذا الشأى .

وسَز الوالُت ووسَز الوىاطالث
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