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(1  ) ةداملا

 . ةنس 1928 رداصلا  يعيرشتلا  سلجملل  باختنالا  نوناق  نوناقلا  اذه  ىمسي 

(2  ) ةداملا

 . لحرلا رئاشعلا  دارفا  دحا  نوناقلا  اذه  يف  يودب )  ةملك (  ينعت 
ونبو ناحرسلاو  رخص  ونب  مه  لامشلا  ودب  بونجلا .  ودبو  لامشلا  ودب  نيمسق ،  ىلا  ودبلا  مسقي  نوناقلا  اذه  يف  دوصقملا  ضرغلل  ايخوت 

 . مهعباوتو اياجحلاو  نوعانملاو  تاطيوحلا  مه  بونجلا  ودبو  مهعباوتو  طيلسلاو  ىسيعلاو  دلاخ 
 . يعيرشتلا سلجملا  وضع  وضع )  ةملك (  ينعت 

 . نيبخانلا ءامسا  ليجستل  نيعملا  فظوملا  نوناقلا  اذه  يف  ليجست )  رومام  ةملك (  ينعت 
(3  ) ةداملا

نوناقلا اذه  نم  لوالا  مسقلا  يف  ةنيبملا  ةروصلا  ىلع  نوبختني  مهنم  اوضع  ( 14  ، ) ابختنم اوضع  ( 16  ) نم يعيرشتلا  سلجملا  فلؤي 
 . هنم يناثلا  مسقلا  يف  ةنيعملا  ةروصلا  ىلع  نابختني  ناوضعو 

(4  ) ةداملا

: ناك اذا  الا  اوضع  بختني  نا  هرمع  نم  نيثالثلا  لمكا  يندرا  لكل  قحي 
ةاغلم   . أ )***( 

ةيبنجا .  ةيامح  وا  ةيسنجب  يعدي  ب .
انوناق .  هرابتعا  دعتسي  ملو  سالفالاب  هيلع  اموكحم  ج .

هنع .  رجحلا  عفري  ملو  ةيحالص  تاذ  ةمكحم  نم  هيلع  اروجحم  د .
ةاغلم  ه. )****( 

ندرالا .  قرش  ةموكح  يف  بتار  تاذ  ةفيظو  لغشي  و .
هتعفنم تناك  اذا  الا  يضارالا ،  راجئتسا  دوقع  ريغ  دقعب  ندرالا  قرش  حلاصم  ىدحا  عم  هطابترا  نع  ةمجان  كلذ  ريغ  وا  ةيصخش  ةعفنم  هل  ز .

صاخشا .  ةرشع  نم  رثكا  اهؤاضعا  ةكرش  يف  امهاسم  هنوك  نع  ةئشان 
 . اهوتعم وا  انونجم  ح .

(5  ) ةداملا

لوالا  مسقلا 
 . ناعمو كركلاو  نولجعو  ءاقلبلا  يهو : ةيباختنا  رئاود  عبرا  ىلا  ةرامالا  مسقت 

 . ايحيسم اسداس  اوضعو  نييسكرش ،  مهنم  نانثا  نوكي  نا  ىلع  نيملسم ،  ءاضعا  ةسمخ  ءاقلبلا  ةعطاقم  بختنت 
 . ايحيسم اوضعو  نيملسم  ءاضعا  ةثالث  نولجع  ةعطاقم  بختنت  )*( 

 . ايحيسم اوضعو  نيملسم  نيوضع  كركلا  ةعطاقم  بختنت 
 . ادحاو املسم  اوضع  ناعم  ةعطاقم  بختنت 

 . ءاقلبلا ةعطاقم  نم  شرج  ةبصقو  ةمصاعلا  ةظفاحم  ربتعت  نوناقلا ،  اذه  نم  دوصقملا  ضرغلل  اذيفنت 
(6  ) ةداملا

يلي اميف  نيفرعملا  نيبخانلا  ىلع  ةيلوالا  تاباختنالا  يوتحت  ةيوناثو .  ةيلوا  تاباختنا  ةطساوب  يعيرشتلا  سلجملا  ءاضعا  باختنا  يرجي 
 . نييوناثلا نيبختنملا  لبق  نم  ءاضعالا  باختنا  ىلع  يوتحت  ةيوناثلا  تاباختنالاو  نييوناثلا  نيبختنملاب 

(7  ) ةداملا

: ناك اذا  الا  ةيلوالا  تاباختنالا  يف  توصي  نا  هرمع  نم  ةرشع  ةنماثلا  لمكا  يودب )  ريغ  يندرا (  لكل  قحي 
ةاغلم  أ .  )**( 

ةيبنجا .  ةيامحب  ىعدي  ب .
انوناق .  هرابتعا  دعتسي  ملو  هسالفا  نلعا  ج .

هنع .  رجحلا  عفري  ملو  ةيحالص  تاذ  ةمكحم  هيلع  اروجحم  د .
اهلجا .  نم  هيلع  مكح  يتلا  ةميرجلل  هنع  فعي  ملو  ةيقالخا  ةميرجل  ةدحاو  ةنس  ىلع  فونت  ةدم  هيلع  اموكحم  ه .

 . اهوتعم وا  انونجم  و .
(8  ) ةداملا

نيبختنملا ءاضعا  دحا  اوبختني  نا  قطانملا  هذه  يف  نيبختنملل  قحيو  باختنا ،  قطانم  ىلا  يلوالا  باختنالا  لجا  نم  ةيباختنالا  ةرئادلا  مسقت 



ناكم وا  يح  وا  ةيرق  لكل  قحي  هنا  ىلع  ادحاو ،  ايوناث  ابختنم  يلوا  بخان  ( 200  ) لك بختني  نا  ةدعاق  ىلع  كلذ  ررقي  نا  ىلع  نييوناثلا 
ىلا ( 350  ) ىلع يوتحي  ناكملا  وا  يحلا  وا  ةيرقلا  تناك  اذاو  دحاو ،  يوناث  بختنمل  توصي  نا  يلوا  بخان  ( 200  ) ىلا ( 150  ) ىلع يوتحي 

ىلع نييلوالا  نيبخانلا  ددع  ديزي  امدنع  ةدعاقلا  سفن  كلذ  يف  ىعاريو  نييوناث ،  نينثا  نيبختنمل  توصي  نا  هل  قحيف  يلوا  بخان  ( 400)
( . 400)

 . باختنا ةقطنم  لكل  نييوناثلا  نيبختنملا  ددع  رشني  كلذك  ةيمسرلا  ةديرجلا  يف  رشنتو  راظنلا  سيئر  لبق  نم  باختنالا  قطانم  ددحت 
(9  ) ةداملا

نيعيو يلوالا  باختنالل  نيبخانلا  ءامساب  الجس  مظني  نا  روماملا  اذه  ىلعو  رثكا ،  وا  ليجست  رومام  باختنا  ةرئاد  لكل  راظنلا  سيئر  نيعي 
 . دعب اميف  هتابجاو  نيعت  ةعجارم  رومام  اضيا  راظنلا  سيئر 

ةمئالاو رئاشعلا  خياشمو  تابصقلا  يف  ءايحالاو  ىرقلا  يراتخمو  ةيباختنالا  ةرئادلا  يف  ةيدلبلا  سلاجم  ءاسؤر  وعدي  نا  ليجستلا  رومامل  زوجي 
 . لجسلا ميظنت  يف  ودعاسيل  نييحورلا  ءاسؤرلاو 

لسلستلاب ناكم  وا  يح  وا  ةيرق  لك  يف  نيبخانلا  ءامسا  مقرتو  نوبخانلا  اهيف  نكسي  يتلا  نكامالا  وا  ءايحالا  وا  ىرقلا  بجومب  لجسلا  مظني 
 . لجسلا يف  نيبيو  ءاجهلا  فرحا  بسحو 

الماك .  بخان  لك  مسا  أ . 
هتفرح .  وا  بخانلا  ةعنص  ب .

هتماقا .  لحم  ج .
 . ردقملا هرمع  د .

رخا ىلا  تقو  نم  عضي  نا  هل  زوجيو  تاعطاقملا ،  يف  هتعاذاو  ىرخا  ةهجو  نم  لجسلا  ميظنت  ناشب  ةمظنا  ردصي  نا  يذيفنتلا  سلجملل  زوجي 
 . لجسلا حيحصتل  ةدام 

ةيلوالا تاباختنالا  يف  بخانلا  لمعتسي  نا  الو  دحاو  توص  نم  رثكا  لمعتسي  نا  ةيوناثلا  وا  ةيلوالا  تاباختنالا  دصاقم  لجا  نم  دحال  قحي  ال 
 . ةدحاو باختنا  ةقطنم  نم  رثكا  يف  اتوص 

(10  ) ةداملا

اموي رشع  ةعبرا  ىلع  ديزت  ةدم ال  يف  هعيذي  نا  هيلع  يذلا  ةعجارملا  رومام  ىلا  لجسلا  رومام  همدقي  ةيباختنا  ةرئاد  لك  لجس  متي  املاح  . 1
كلت يف  نونكسي  نيذلا  صاخشالا  ءامسا  ىلع  يوتحي  يذلا  لجسلا  نم  مسقلا  كلذ  نع  ةخسن  هقيلعتب  كلذو  هيلا ،  لجسلا  لوصو  خيرات  نم 

ناكملاو ةدملا  هيف  ددحت  انالعا  قلعي  كلذكو  ةيباختنالا  ةرئادلا  نمض  عقاو  ناكمو  يحو  ةيرق  لك  يف  رهاظ  لحم  يف  ناكملاو  يحلاو  ةيرقلا 
مهؤامسا ركذت  ملو  تيوصتلا  يف  قحلا  مهل  نيذلا  صاخشالا  عيمج  هيف  وعديو  ايئاهن ،  هيف  تبلاو  ةيباختنالا  ةرئادلا  لجس  حيحصتل  نانيعملا 

 ، تقولا يف  مهتاضارتعا  وا  مهتابلط  اومدقيو  اورضحي  نا  ناك  بخان  يأ  مسا  لاخدا  ىلع  نوضرتعي  يذلا  صاخشالا  عيمجو  لجسلا  يف 
نينيعملا .  ناكملاو 

 . لجسلا حيحصتل  نيعملا  تقولا  لبق  اموي  رشع  ةعبرا  نع  لقت  ةدم ال  ةقلعم  تانالعالاو  لجسلا  اذه  خسن  نم  ةخسن  لك  ىقبت  . 2
(11  ) ةداملا

ايعطق .  ناشلا  اذه  يف  اهرارق  نوكيو  ةيئادب  ةمكحم  ىلا  ةيضق  ةيا  يف  هرارق  فناتسيو  تالجسلا ،  ححصي  نا  ةعجارملا  رومام  ىلع  . 1 )*( 
ماما تاذلاب  اورضحي  نا  مهئامسا  ىلع  ضرتعا  نيذلا  صاخشالا  عيمج  كلذكو  تاضارتعا ،  وا  تابلط  نومدقي  نيذلا  صاخشالا  عيمجل  زوجي  . 2

اذهك .  ضارتعا  وا  بلط  يأ  ناشب  ةنيب  اومدقيو  نيماحم ،  وا  ءالكو  ةطساوب  وا  ةعجارملا  رومام 
ةنيب .  مدقي  نا  هل  زوجيو  حيحصتلا  دنع  ارضاح  نوكي  نا  ناكملا  وا  يحلا  وا  ةيرقلا  ليجست  رومام  ىلع  . 3

 . ةبسانملا تاقوالا  عيمج  يف  شيتفتلل  اضورعم  نوكيو  ةعطاقملا  فرصتم  ناويد  يف  ةيباختنا  ةرئاد  لك  يبخانل  ححصملا  لجسلا  ظفحي  . 4
(12  ) ةداملا

 . ةيباختنالا ةرئادلل  نيبخانلا  لجس  يف  همسا  نوكي  نا  طرش  ىلع  ايوناث  ابختنم  بختني  نا  ناك  يال  زوجي 

(13  ) ةداملا

ةروصلاو باختنالا  ءارجال  ناكملاو  تقولا  نييعتلو  مهتابجاوو  تاباختنالا  ةبقارمل  نيرومام  نييعتل  ةمظنا  ردصي  نا  يذيفنتلا  سلجملل  زوجي 
مدعو تاباختنالا  ريس  ميظنتل  ةمزاللا  رومالا  ناشبو  ةجيتنلا  اهب  ققحتتو  تاوصالا  اهيف  ىطعت  يتلا  ةروصلاو  اهيلع  باختنالا  نا  بجي  يتلا 

 . ةاباحملا

(14  ) ةداملا

 . يعيرشتلا سلجملا  ءاضعا  اوبختنل  نويوناثلا  نوبختنملا  يذلا  مويلا  ةيمسرلا  ةديرجلا  يف  رشني  نالعا  بجومب  نيعي  نا  راظنلا  سيئر  ىلع 

(15  ) ةداملا

يف ملستو  ةباتك  ةيمستلا  هذه  نوكتو  ةبولطملا ،  تافصلا  نييوناث  نيبختنم  ةسمخ  لبق  نم  مسي  مل  اذا  اوضع  بختني  نا  صخش  حلصي  ال 
 . هتيمست اوحرتقا  نيذلا  دحا  وا  هسفن  نيشلا )  حتفب  حشرملا (  لبق  نم  ةبقارملا  باختنالل  نيعملا  تقولا 

(16  ) ةداملا

يناثلا  مسقلا 
امهنم لك  فلؤت  بونجلا  ودبو  لامشلا  ودب  نم  ةيمسرلا  ةديرجلا  يف  رشني  روشنمب  مظعملا  ريمالا  ومس  نيعي  ودبلا .  ليثمتل  ناوضع  بختني 

 . ادحاو اوضع  ةنجل  لكو  خياشم .  ةرشع  نم 

(17  ) ةداملا

نيعت دق  يتلا  ةروصلا  ىلع  باختنالا  ريسيو  ءاضعالا  ناتنجللا  هيف  مئتلتل  اموي  ةيمسرلا  ةديرجلا  يف  رشني  نالعا  بجومب  راظنلا  سيئر  نيعي 



 . يذيفنتلا سلجملا  اهردصي  ةمظناب 

(18  ) ةداملا

ىتش  داوم 
حبصي هذهك  ةلاقتسا  لوصو  دنعو  راظنلا ،  سيئر  ىلا  همدقي  بجومب  ليقتسي  نا  يعيرشتلا  سلجملا  ءاضعا  نم  بختنم  وضع  يال  زوجي  . 1

وضعلا .  كلذ  يسرك 
 . هناكم رخا  اوضع  نوبختنيو  ةيمسرلا  ةديرجلا  نالعا  بجومب  ءاضتقالا  بسح  خياشملا  ةنجل  وا  نويوناثلا  نوبختنملا  مئتلي  . 2

(19  ) ةداملا

الا سلجملا (  نم  كلذب  نذا  ىلع  لصحي  نا  ريغ  نم  ةرود  يعيرشتلا  سلجملا  تاسلج  نع  بيغت  وا  يعيرشتلا  سلجملا  ءاضعا  دحا  يفوت  اذا 
دحا هبجومب  حبصي  دق  لمعب  ماق  وا  اهل  ةعاطلاو  صالخالاب  افارتعا  وا  ارارقا  لمع  وا  ةيبنجا  ةلودب  قحتلا  وا  ضرم )  نع  ائشان  هبيغت  ناك  اذا 
نا راظنلا  سيئر  ىلعف  ةعبارلا .  ةداملا  يف  ةروكذملا  ةلهؤملا  ريغ  تافصلا  ىدحال  ةضرع  راص  وا  هديا  وا  هيف  كرتشا  وا  ةلودلا  كلت  اياعر 

 . ةقباسلا ةداملا  يف  اهيلع  صوصنملا  ةروصلا  ىلع  رغاشلا  ناكملا  ءالمال  باختنالاب  رمايو  ارغاش  هيسرك  ناب  نلعي 
(20  ) ةداملا

 . هتاليدعتو ةيمسرلا  ةديرجلا  نم  ( 52  ) ددعلا قحلم  يف  روشنملا  لوالا 1932  نوناك  يف 9  خرؤملا  باختنالا  نوناق  ىغلي 


