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أغراش انحوامض 

 

 ، انوطنيباإلنعاشإن وزير انفالحة واإلصالح انسراعي، انمكهف 

طالبت انصحٛت نهُببحبث (1927 شخُبط 20) 1346  ضبٛغ األٔل23بًمخعٗ انظٓٛط انشطٚف انصبزض ٙف  ؛  بخُظٛى اًن

ببحبث  (1949 زجُبط 24 )1369 ضبٛغ األٔل 2 ٔبًمخعٗ انظٓٛط انشطٚف انصبزض ٙف  بئجطاء يطالبت ػهٗ إَخبج بؼط اُن

؛  َٔمهٓب ٔانخرهٙ ػُٓب ٔغطسٓب

ببحبث  (1950 ُٚبٚط 14 )1369 ضبٛغ األٔل 24ٔبُبء ػهٗ انمطاض انصبزض ٘  بخُظٛى يطالبت ػهٗ إَخبج بؼط أصُبف اُن

غطٔست َٔمهٓب ٔانخرهٙ ػُٓب ٔغطسٓب، حسبًب ٔلغ حغٛٛطِ ؛  اًن

خطحبت ػٍ جطثٕيت  حجُب َٔظطا نعطٔضة  ، ٙف بسبحٍٛ انحٕايط"فٛطٔغ"اَخشبض األيطاض اًن

 

  :يهي يقرر ما

 

ؤضخ ٙف (1950 زجُبط 24 )1369 ضبٛغ األٔل 2 حطبك يمخعٛبث انظٓٛط انشطٚف انصبزض ٙف  :انفصم األول  ٔانمطاض اًن

ببحبث  (1950 ُٚبٚط 14 )1369 ضبٛغ األٔل 24 ُخًٛت ألصُبف اُن ببحبث اًن ببحبث ٔأجعاء اُن ًٓب أػالِ ػهٗ  اُن شبض إٛن اًن

: اٜحٛت

 ؛ L سبٛخطٔغ  -

 ؛ببحسٛطٔف ضاف -

 ؛فٕضحُٛٛال سُٕٚغ -

 ؛كهٕسُٛببٕضٌ -

 .سٛفٛطُُٚٛبحُٕٛض -

ٓب ٙف انفصم األٔل أػالِ ال ًٚكٍ انخرهٙ ػُٓب ٔنٕ : 2انفصم  شبض إٛن ُخًٛت نألصُبف اًن ببحبث اًن ببحبث ٔأجعاء اُن ٌ اُن إ

جبٌ ٔال َمهٓب إال زاذم يُبطك يحسزة . ببًن

ُصٕص ػهٛٓب ٙف انفصم  ببحبث ػهٗ انطذصت اًن ؤضخ ٙف 5ٔٚجب انخٕفط ذالل َمم ْصِ اُن  ضبٛغ األٔل 24 يٍ انمطاض اًن

(. 1950 ُٚبٚط 14 )1369

بُٛت ٙف : 3انفصم  ُخًٛت نألصُبف اًن ببحبث اًن ببحبث ٔأجعاء اُن ٌ زاذهٓب ٙف َمم اُن ٌ ٚؤش ُبطك انخٙ ًٚكٍ أ ححسز كًب ٚهٙ اًن

: انفصم األٔل

ُطمت األٔٗن ألبنٛى ٔجسة ٔانُبظٕض ٔانحسًٛت؛ : اًن

ُطمت انخبَٛت ألبنٛى حبظة ٔفبغ ٔيكُبغ ٔلصط انسٕق؛ : اًن

ُطمت انثبنخت ٌ ٔطُجت ٔػًبنت انطببغ؛ :اًن ألبنٛى انمُٛططة ٔحطٕا
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ُطمت انطابؼت إلهًٛب بُٙ يالل ٔذطٚبكت؛ :اًن

ُطمت انربيست إلهًٛب يطاكش ٔٔضظاظاث؛ : اًن

ُطمت انسبزست إلهًٛب أكبزٚط ٔططفبٚت؛ : اًن

ُطمت انسببؼت . ألبنٛى سطبث ٔانجسٚسة ٔأسفٙ ٔػًبنت انساض انبٛعبء: اًن

ؼًٕل بّ ٙف حبضٚد َشط ْصا انمطاض ٘ نهًًهكت اًن بحجت ػٍ انخمسٛى اإلزاض ُبطك ْٙ انحسٔز اُن صِ اًن . ٔحكٌٕ انحسٔز انخطابٛت ٓن

ُصٕص : 4انفصم  ٌ حخعًٍ انطذصت اًن ٓب ٙف ْصا انمطاض أ شبض إٛن ببحبث اًن ببحبث ٔأجعاء اُن ٚخؼٍٛ كٙ حخأحٗ يطالبت َمم اُن

ٕجٓت 2ػهٛٓب ٙف انفصم  كبٌ أٔ األيبكٍ اًن ببحبث ٔاًن مب نأليبكٍ اٜحٛت يُٓب ْصِ اُن . نٛٓبإ بٛبَب زٛل

ٓب ْٙ أيبكٍ انغطغ  ٕحٓت إٛن كبٌ أٔ األيبكٍ اًن ًٌٕ ٔٚكٌٕ اًن صكٕضة ْٕ يشخم اًن ببحبث اًن كبٌ اٜحٛت يُّ اُن ٔٚكٌٕ اًن

شخط٘ بُبء ػهٗ حٕصٛبث يبطيت ُمٕنت ٔححسز ححج يسؤٔنٛت اًن ببحبث اًن ٓبئٙ نهُببحبث أٔ أجعاء اُن ًٌٕ اُن . كخببت نسٖ اًن

ٕجٓت  ببحبث أٔ اًن ٌ حكٌٕ األيبكٍ اٜحٛت يُٓب اُن ، ٔحبٍٛ 3 حسبًب ْٙ يحسزة ٙف انفصم ،نبٓب زاذم يُطمت ٔاحسةإٔٚجب أ

ُطمت ٙف انطذصت . ْصِ اًن

ٌ انمٕة انؼًٕيٛت : 5انفصم  ببحبث حُمم أٔ ٚكٌٕ َمهٓب لس حى بسٌٔ ضذصت ححجع ٔحٕجّ ححج حطاست اػٕا كم يجًٕػت يٍ اُن

كبٌ اٜحٛت  ببحبث انمطٚب يٍ يكبٌ انحجع ٔانص٘ ٚمغ بسائطة َفٕشِ اًن صا انغطض إٗن يطكع حًبٚت اُن حهفٍٛ ٓن ٌ اًن أ األػٕا

ببحبث . يُّ اُن

شخط٘ حجٕظة ػهٗ َفمت اًن ببحبث ػهٗ انفٕض بئحالف انبعبػت اًن ٌ يصهحت حًبٚت اُن . ٔٚمٕو اػٕا

ببحبث يًُٕحت ػُٓب ضذصت حُمم أٔ: 6نفصم ا مطضة ححجع ٔحسهى  كم يجًٕػت يٍ اُن ُطمت اًن ٚكٌٕ َمهٓب لس حى ذبضج اًن

صا انغطض  حهفٍٛ ٓن ٌ اًن ٌ انمٕة انؼًٕيٛت أٔ األػٕا كبٌ اٜحٛت يُّ انبعبػتإححج حطاست أػٕا ب اًن . ٗن انسهطبث انخببغ ٓن

حسزة ٙف انفصم إٔحٕجّ ْصِ انبعبػت حُٛئص  ؼٍٛ ٔطبك انشطٔغ اًن كبٌ اًن . 5ٗن اًن

ًٌٕ بطهب يُّ ٙف أجم  حجٕظة بٓصِ انكٛفٛت ًٚكٍ إضجبػٓب إٗن اًن ببحبث اًن ٌ اُن ٚبخسا يٍ  (72) ٔسبؼٍٛ سبػت أحٍُٛغٛط أ

ب  ببحبثإحبضٚد ٔسبػت ٔصٕٓن . ٗن يطكع حًبٚت اُن

ُصٕص ػهٛٓب ٙف انفصم  ببحبث طبك انشطٔغ اًن صكٕض حخهف اُن . 5ٔػُس اَصطاو األجم اًن

شخط٘ يحعط ًٌٕ ٔإٗن اًن ببحبث إٗن اًن ببحبثإٔحٕجّ يفخشٛت حًبٚت اُن . حالف أ إضجبع اُن

. ُٚشط ْصا انمطاض ببنجطٚسة انطسًٛت: 7انفصم 
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