
 فِ فشض يشاقبت عهَ إنتاج بعط اننباتاث ًنقهيا ًانتخهِ عنيا ًغشسيا 1949 دجنبش 24ظيْش ششّف يؤسخ فِ 

ّتعهق باننباتاث بكايهيا أً جضء ينيا فقظ  سٌاء كاٌ األيش 

 

 انحًذ هلل ًحذه 

ؤسخ ًف  ٕافك 1346 ستٍغ انتاًَ 23ٌؼهى يٍ كتاتُا ْزا أسًاِ اهلل ٔأػض أيشِ أَّ تًمتعى انظٍٓش انششٌف اًن  شتُثش 20 اًن

ثاتاخ ًف يُؽمح انحًاٌح انفشَسٍح تاٌانتُا انششٌفح؛1927   انصادس ًف سٍ ظاتػ نهًشالثح انصحٍح ػهى اُن

غشٔسح َٔمهٓا ٔانتخهً ػُٓا ٔغشسٓا،  ثاتاخ اًن ا يا ٌمتعٍّ انحال يٍ إجشاء يشالثح ػهى تؼط األصُاف يٍ اُن َٔظشا ًن

 

 :أصذسنا أيشنا انششّف بًا ّأتِ

 

غشٔسح َٔمهٓا ٔانتخهً ػُٓا ٔغشسٓا:انفصم األًل ثاتاخ اًن شالثح ػهى إَتاج تؼط األصُاف يٍ اُن  . ٌجٕص فشض اًن

ثاتاخ يٍ حٍث ساليتٓا يٍ األيشاض ٔصحح َٕػٓا : 2انفصم  ٓا ػهى األيٕس اَتٍح ًْٔ حانح اُن شاس إٍن شالثح اًن تجشي اًن

شالثح ْزِ األيٕس كهٓا أٔ تجشي ػهى كم ٔاحذ يُٓا ػهى حذتّ كًا تجشي  ٔششٔغ إَتاجٓا ٔتسهًٍٓا ٔغشسٓا فتشًم اًن

زكٕسج ثاتاخ اًن ٓا ػهى جهة اُن شاس إٍن شالثح اًن  .أٌعا اًن

ثاتاخ أٔ انتخهً ػُٓا أٔ َمهٓا أٔ غشسٓا سٕاء تجشي ْزِ انؼًهٍاخ ػهى  شالثح ٌجٕص يُغ إَتاج  تؼط اُن ٔتشسى ْزِ اًن

ُغ ػايا أٔ خاصا ثاتح تكايهٓا أٔ ػهى جضء يُٓا فمػ ٌٔكٌٕ ْزا اًن  .اُن

ٌ ٌتخز لشاساخ ٌحٍػ فٍٓا : 3انفصم  ٓا أ شاس إٍن شالثح اًن ذٌش انفالحح ٔانتجاسج ٔانغاتاخ ػُذيا تثٍٍ ؼشق اًن ٌٔجٕص ًن

ثاتاخ أٔ يحالخ األغشاط انتً ستًا ٌحصم يُٓا َٕع يٍ  ُتجح فٍٓا اُن ؤسساخ اًن نهؼًٕو ػهًا تانُٕاحً أٔ انؼايشاخ أٔ اًن

ٌ تعش تضساػح تهك األصُاف إيا تسثة ٔجٕد َثاتاخ ؼفٍهٍح  شالثح أٔ ًٌكٍ أ انخؽش ػهى ساليح األصُاف انجاسٌح ػهٍٓا اًن

تخزج ػًال تظٍٓشَا انششٌف ْزا  .ٔإيا تغٍش رنك يٍ األسثاب ٔرنك صٌادج ػهى انتذاتٍش اًن

ثاتاخ :4انفصم  ٓا تؼٌٕعاتّ أصُاف اُن  تؼٍٍ تمشاساخ ٌصذسْا ٔصٌشَا انصذس األػظى أٔ يٍ انسهؽاخ انتً ٌسُذ إٍن

شالثح َفسٓا ٔتٕجّ ػاو تؼٍٍ فٍٓا انتذاتٍش انالصيح نتُفٍز ظٍٓشَا  زكٕسج ٔتثٍٍ فٍٓا ؼشق اًن شالثح اًن انجاسٌح ػهٍٓا اًن

 .انششٌف ْزا

تخزج نتؽثٍمّ ٌٔؼالة ػُٓا ػهى حسة يمتعٍاخ انظٍٓش : 5انفصم  خانفاخ نظٍٓشَا انششٌف ْزا أٔ نهمشاسخ اًن تؼاٌٍ اًن

ؤسخ ًف  ّ أػالِ اًن شاس إٍن ٕافك 1346 ستٍغ انثاًَ 23انششٌف اًن  ٔانُصٕص انصادسج ًف تتًًٍّ أٔ 1927 شتُثش 20 اًن

 .تغٍٍشِ ٔانسالو 

 

  1949 دجنبش سنت 24 انًٌافق 1369 سبْع األًل عاو 2ًحشس بانشباط فِ 

، 1949 دجنبش سنت 28 انًٌافق 69 سبْع اننبٌُ عايو 7سجم ىزا انظيْش انششّف فِ انٌصاسة انكبشٍ بتاسّد 

يحًذ انًقشُ : اإليضاء

اعهع عهْو ًأرٌ بنششه 

ّبشاّش سنت   ا جٌاٌ: انكٌيْسْش انًقْى انعاو: ، اإليضاء1950انشباط فِ فاتح 

 

( 220ص  ، 10/02/1950 بتاسّد   1946  سقى     ج س)



 


