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أٔٛاع اٌمغّخ
 

 لغّخ إٌّبفغ.1

. ٟٚ٘ اذفاق اٌشش٠ى١ٓ ػٍٝ اسرغالي اٌّشرشن تاٌرٕاٚب أٚ ٠سرغً احذّ٘ا ِشرشوا  ٚ ٠سرغً ا٢خش ِشرشوا آخش 

 ٚ ٠ظٙش ِٓ اٌرؼش٠ف أٔٙا ذرُ تصٛسذ١ٓ

 
 ٚ ٘ٛ أْ ٠ٕرفغ وً ِٓ اٌّرماس١ّٓ تاٌؼ١ٓ ِذج ِسا٠ٚح ٌّذج لغّخ اٌّشزشن اٌٛاحذ أٚ لغّخ ثبألصِبْ

 أرفاع صاحثٗ

 
 لسّح اٌّشرشن اٌّرؼذد أٚ لسّح تاألػ١اْ

ٚ ٟ٘ أْ ٠مسّا ِٕفؼح أػ١اْ األصٛي ػٍٝ أْ ٠ٕرفغ وً ٚاحذ ِّٕٙا تّا حصً ٌٗ ِذج ِحذٚدج ِغ تماء اٌؼ١ٓ 

  أصً اٌششوخػٍٝ

 :حىُ لغّخ إٌّبفغ

 ٟ٘ ِششٚػح تمس١ّٙا فٟ اٌذٚس ٚ األساضٟ ٚ اٌح١ٛاْ ، ٚ ال تذ ف١ٙا ِٓ اٌّشاضاج ٚ ذؼ١١ٓ اٌضِاْ فٟ األٌٚٝ 

ٚ لصشٖ واٌشٙش فٟ اٌح١ٛاْ ال أوثش ٚ ذٍضَ تّجشد اٌؼمذ فال سجٛع ف١ٙا ألحذّ٘ا تخالف اٌّشرشن اٌّرؼذد فال 

 .٠شرشط ف١ٙا ذؼ١١ٓ اٌّذج ٚ ٌىً ِّٕٙا اٌشجٛع ػٕٙا ِرٝ شاء

ٚ ذّٕغ لسّح إٌّافغ فٟ غٍح األشجاس ٚ ِا ال ٠ٕضثظ ِٓ اٌّذاخ١ً ِثً حّاَ ٚ فٕذق ٚ سحٝ ٚ شثٗ رٌىٓ فال 

تخالف . ٠جٛص أْ ٠أخز أحذ اٌّرماس١ّٓ ِذاخ١ً ٠َٛ أٚ شٙش أٚ سٕح ٚ ٠أخز ا٢خش ِذاخ١ً  ِذج أخشٜ ذأذٟ

 .األوش٠ح اٌّضثٛطح ف١جٛص الرساِٙا  ح١ث ٠أخز وً ٚاحذ وً ٚاحذ وشاء شٙش تؼ١ٕٗ

 .لسّح إٌّافغ ال ذّٕغ اٌشفؼح ألْ اٌٍّه ٠ثمٝ ِشرشوا ٚ ال حك ألحذ فٟ ذف٠ٛرٗ: ٍِحٛظح

  

  (اٌٍّه - اٌشلاب  )لسّح اٌزٚاخ . 2
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ذصشف اٌّاٌه فٟ , ٚ ٟ٘ اٌمسّح اٌرٟ  تّمرضا٘ا ِٓ صاس ٌٍّمسَٛ ٌٗ  ف١ٙا شٟء ٍِىٗ ٠رصشف ف١ٗ تّا شاء 

 :فٟٙ لسّح ٔٙائ١ح ٚ ذرٕٛع ِٓ ح١ث طش٠مح إجشائٙا إٌٝ ثالثح أٔٛاع, ٍِىٗ]

 
 لسّح اٌمشػح

 
 لسّح اٌّشاضاج تؼذ ذؼذ٠ً ٚ ذم٠ُٛ

 
 لسّح اٌّشاضاج دْٚ ذؼذ٠ً ٚ ال ذم٠ُٛ

 :لسّح اٌمشػح: أٚال

 
فٟٙ " ٟ٘ فؼً ِا ٠ؼ١ٓ حظ وً شش٠ه ِّا ت١ُٕٙ تّا ٠ّرٕغ ػٍّٗ ح١ٓ فؼٍٗ:" لاي اتٓ ػشفح: ذؼش٠فٙا

ذ١١ّض حك فٟ ِشاع ت١ٓ اٌششواء تمشػح ٚ ١ٌسد ت١ؼا ػٍٝ األصح ٚ ٠جثش ػ١ٍٙا ِٓ أتا٘ا ف١ّا ٠حرًّ 

 .اٌمسُ اٌزٞ  ٠رُ تٗ أرفاع اٌششواء أرفاػا ذاِا سٛاء طٍثٙا صاحة اٌسُٙ اٌم١ًٍ أٚ اٌىث١ش 

 
واْ  (ػماسا)ذششع لسّح اٌمشػح فٟ األش١اء اٌّرّاثٍح ٚ اٌّرماستح أصٛال :  أحىاِٙا ٚ طش٠مح إجشائٙا

فإرا  (لسّح اٌمشػح تاٌرم٠ُٛ       ذسٛؽ ِغ ذّاثً اٌّمسَٛ  ): لاي اتٓ ػاصُ  )أٚ ػشٚضا أٚ ح١ٛأا 

ف١مسُ وً جٕس أٚ ٔٛع أٚ , ذساٚخ أجضاء اٌّمسَٛ فال ٠حراج إٌٝ ذم٠ُٛ ألْ اٌرساٚٞ ٠ؼشف تذٚٔٗ 

ٚ إرا ذفاٚذد أجضاؤٖ فال تذ ِٓ اٌرم٠ُٛ ف١جضأ اٌّمسَٛ ِٓ وً ٔٛع تاٌم١ّح ػٍٝ ألٍُٙ . صٕف ػٍٝ حذج

  .ٔص١ثا ٚ ٠مرشػْٛ

o 
 .ٚرمغُ األساظٟ ٚحذ٘ب ٚ ٠عُ ثؼعٙب إٌٝ ثؼط إال أْ رغك ثآٌخ فال رعُ ٚ رمغُ ٚحذ٘ب

o 
 ٚ رعُ اٌذٚس ثؼعٙب إٌٝ ثؼعٙب ػٍٝ حذح جذ٠ذ٘ب ٚ لذ٠ّٙب إال إرا أِىٓ لغُ اٌجذ٠ذ ِغ حذح ٚ 

 اٌمذ٠ُ ِغ حذح ف١مغّبْ ِٕفشد٠ٓ

o 
  ٚ رعُ دٚس اٌغٍخ ٚ اٌحّبِبد ٚ اٌفٕبدق ٚ اٌحٛا١ٔذ ٚ ِب ٠شاد ٌٍغٍخ ثؼعٙب إٌٝ ثؼط

o 
 : ٚ ٠شزشغ ٌعُ ِب روش ِٓ اٌذٚس أٚ األساظٟ ثؼعٙب إٌٝ ثؼط ششٚغ صالصخ

 أْ رزغبٜٚ سغجخ ف١ّب ث١ٕٙب ل١ّخ ٚ إال ٌُ رجّغ ٚ لغُ وً ػٍٝ حذح.1

 أٚ ٠جبع ٚ ٠مغُ صّٕٗ, ٚ لغُ وً ػٍٝ حذح, ٚ إال ٌُ رجّغ , أْ رزغبٜٚ سغجخ اٌششوبء ف١ٙب.2

أٚ ٠جؼذ ثؼعٙب ػٓ ثؼعٙب ِغبفخ ١ًِ أٚ ١ٍ١ِٓ ال أوضش ٚ إال ٌُ ,أْ رزمبسة ف١ّب ث١ٕٙب ثؤْ ٔىْٛ فٟ ِىبْ ٚاحذ .3

 .رجّغ ٚ لغُ وً ػٍٝ حذح أٚ ث١غ ٚ لغُ صّٕٗ

   ٚ إرا اخزٍف اٌششوبء فطبٌت أحذُ٘ ثبٌعُ ١ٌجّغ حظٗ ٚ أثٝ غ١شٖ فبٌمٛي لٛي ِٓ دػب     إٌٝ اٌجّغ ٚ ٠ججش 

 .فإْ اخزٍذ اٌششٚغ ٌُ ٠جض اٌجّغ ٚ رشاظٝ اٌششوبء ػٍٝ رٌه ٌٍغشس ٚ اٌخطش. ػ١ٍٗ ِٓ أثبٖ
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o 
 ٚ رمغُ األث١ٕخ ٚحذ٘ب ٚ اٌجغبر١ٓ ٚحذ٘ب

o 
 اٌخ...ٚرمغُ اٌح١ٛأبد وً صٕف ػٍٝ حذح ِٓ خ١ً ٚ ثغبي ٚ ح١ّش ٚ إثً ٚ ثمش 

o 
ٚ ٠مغُ وً صٕف ِٓ اٌشجش ػٍٝ حذح إرا ل١ً وً صٕف اٌمغّخ ٚ ال ٠جٛص اٌجّغ ث١ٓ صٕف١ٓ إال أْ 

 .رىْٛ األشجبس ِخزٍطخ أٚ رىْٛ األسض راد أشجبس ِزفشلخ ٚ ث١ٓ األسض ٚ اٌشجش ٌٍعشٚسح

o 
 ٚ رمغُ وً صٕف ٚ ٔٛع ػٍٝ حذح

o 
ٚ رمغُ اٌض١بة وً صٕف ػٍٝ حذح إال إرا ٌُ رم١ً اٌمغّخ فإٔٗ رجّغ أٔٛاع اٌض١بة اٌّخزٍفخ ِٓ لطٓ ٚ 

ٚ رمغُ ثبٌم١ّخ إرا غبٌت رٌه احذ اٌششوبء صُ ,حش٠ش        ٚ صٛف ٚ غ١ش٘ب ٚ ٠عُ ثؼعٙب إٌٝ ثؼط

 .رجشٜ اٌمشػخ

o 
أٚ ٠زشن , ِب ال ٠مجً اٌمغّخ ِّب روش ٠زشن حزٝ ٠زشاظٝ اٌششوبء ػٍٝ ث١ؼٗ أٚ ِمبثٍزٗ ثغ١شٖ :  ٍِحٛظخ

 ِشزشوب 

٠جضأ اٌّمغَٛ ػٍٝ ػذد األعُٙ رمَٛ ٚ رؼذي حزٝ رص١ش ِزغب٠ٚخ اٌم١ّخ ِٓ غشف :  غش٠مخ إجشاء لغّخ اٌمشػخ 

أِب إرا وبْ اٌّمغَٛ رغبٜٚ أفشادٖ ل١ّخ ال ٠ٍجؤ ف١ٗ إٌٝ اٌزم٠ُٛ ٚ ٠مغُ ح١ٕئز ِغبحخ أٚ ػذدا ٚٔحٛ رٌه ٚ . ِمَٛ

صُ رجشٜ اٌمشػخ ثؤْ رشِٝ أٚي , رىزت أعّبء اٌششوبء فٟ أٚساق ثؼذدُ٘ ٚ رجؼً وً ٚسلخ فٟ ظشف ِخزَٛ 

 ٚوًّ ٌٗ ِّب ١ٍ٠ٗ إْ ثمٟ ٌٗ شٟء, ٚسلخ ػٍٝ أٚي لغُ فّٓ خشط اعّٗ ف١ٗ أخزٖ 

  

 :ٚ رّٕغ لغّخ اٌمشػخ فٟ األِٛس ا٢ر١خ

ٚ اٌح١ٛاْ اٌٛاحذ    ٚ ِب وبْ صٚجب ال , وبٌضٛة اٌٛاحذ :  أٚ إرالف إٌفغ ثٗ, وً ِب فٟ لغّزٗ إرالف ػ١ٕٗ . 1

 ٚ إٌؼ١ٍٓ, ٠غزغٕٟ ثٗ صبحجٗ ػٓ ٔظ١شٖ وبٌىزبة ِٓ جضأ٠ٓ أٚ أجضاء 

ٚ إّٔب ٚجت لغُ وً ,   ٚ ٌٛ رشاظٝ اٌششوبء ػٍٝ رٌه ٌٍغشس ٚ اٌخطش: اٌجّغ ث١ٓ جٕغ١ٓ أٚ صٕف١ٓ ِخزٍف١ٓ. 2

 .جٕظ أٚ صٕف ػٍٝ حذح وّب عجك روشٖ ٚ رفص١ٍٗ

ٚ ػًٍ رٌه إلِىبْ لغّزٙب ثغ١ش غشس , وبٌحجٛة ٚ اٌضّبس ٚ إٌمٛد : اٌّض١ٍبد ِٓ اٌّى١ً ٚ اٌّٛصْٚ ٚ اٌّؼذٚد .  3

 اٌمشػخ

فال ٠جٛص اٌجّغ ث١ٓ ػبصج١ٓ أٚ أوضش فٟ لغّخ اٌمشػخ فبْ وبْ اٌٛسصخ : اٌجّغ ث١ٓ حظ١ٓ ٌشخص١ٓ أٚ أوضش. 4

أسثؼخ ػصجخ ١ٌظ ِؼُٙ غ١شُ٘ ٌُ ٠جٛص أْ رمغُ اٌششوخ لغ١ّٓ وً لغُ ٌٌٛذ٠ٓ ٚ إْ وبٔٛا صالصخ ٌُ ٠جٛص اٌجّغ 

 .ث١ٓ اص١ٕٓ ٚإفشاد اٌضبٌش ٚ ٠غزضٕٝ ِٓ ٘زا صالس حبالد 
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o 
ف١جٛص اٌجّغ ث١ٓ اٌؼصت ثشظبُ٘ سظٟ اٌجبلْٛ أَ ال صُ ٠مشع ث١ُٕٙ ٚ ث١ٓ : اٌؼصجخ ِغ رٚٞ اٌفشٚض 

 . صبحت اٌفشض صُ إْ شبءٚا لبعّٛا ث١ُٕٙ 

o 
 .٠جّؼْٛ ف١ّب ث١ُٕٙ أحجٛا أَ وش٘ٛا : أصحبة اٌغُٙ اٌٛاحذ 

o 
 ٠جّؼْٛ أ٠عب أحجٛا أَ وش٘ٛا: اٌٛساصخ ِغ غ١شُ٘ 

 لغّخ اٌّشاظبح ثؼذ رؼذ٠ً ٚ رم٠ُٛ:صب١ٔب 

ٟٚ٘ ارفبق شش٠ى١ٓ أٚ أوضش ػٍٝ أْ ٠ؤخز وً ٚاحذ حصخ ِٓ اٌّشزشن ٠شظٝ ثٙب دْٚ لشػخ ثؼذ رم٠ُٛ 

اٌحصص  ٚرؼذ٠ٍٙب ػٍٝ ٠ذ ِمَٛ أٚ ثؤٔفغُٙ ٚال ٠ججش ِٓ أثٝ اٌمغُ ثٙب ػٍٝ اػزجبس٘ب ث١ؼب ػٍٝ اٌصح١ح ف١جٛص 

ف١ٙب ِب ٠جٛص فٟ اٌج١غ ٠ّٚزٕغ ف١ٙب ِب ٠ّزٕغ فٟ اٌج١غ ٚرجٛص فٟ وً شٟء ارفمذ األجٕبط أٚ اخزٍفذ ٚ ٠جٛص أْ 

٠ؤخز أحذ اٌشش٠ى١ٓ داسا ٚ األخش أسظب أٚ أْ ٠ؤخز أحذّ٘ب ػ١ٕب ٚاألخش ػشظب  ٚ أحذّ٘ب لّحب ٚا٢خش لط١ٕب ارا 

 .وبْ ٠ذا ث١ذ وبٌج١غ ٠ٚجٛص ف١ٙب اٌض٠بدح فٟ أحذ اٌغ١ّٙٓ ١ٌؼبدي اٌغُٙ ا٢خش ِطٍمب 

ٚرّٕغ فٟ اٌطؼبَ اٌّمزبد اٌّذخش اٌزٞ ٠ّٕغ ف١ٗ اٌزفبظً ٠ٚشزشغ فٟ جٛاصٖ اٌّّبصٍخ و١ال ٚٚصٔب فال ٠جٛص أْ 

ثً ٠جت . ٠جؼً فٟ عُٙ لٕطبس لّح ل١ّزٗ ِبئخ ٚ فٟ عُٙ أخش لٕطبس ٚٔصف ل١ّزّٙب ِبئخ صُ ٠زشظ١بْ ثؼذ رٌه

لغُ رٌه و١ال أٚ ٚصٔب دْٚ رفبظً أٚ رؤخ١ش ٚ إال ِٕؼذ وّب ٠جٛص اٌزفبظً  إرا اخزٍفذ األجٕبط إرا وبْ ٠ذا ث١ذ 

 .وّب ٠جٛص فٟ رٌه فٟ ِب ال ٠ذخش ٚ ال ٠مزبد ِٓ اٌطؼبَ إرا وبْ ٠ذا ث١ذ  

 لغّخ اٌزشاظٟ دْٚ رم٠ُٛ ٚ ال رؼذ٠ً: صبٌضب 

ٟ٘ ارفبق شش٠ى١ٓ أٚ أوضش ػٍٝ أْ ٠ؤخز وً ٚاحذ حصزٗ ِٓ اٌّشزشن ٠شظٝ ثٙب ِٓ غ١ش رؼذ٠ً ٚال رم٠ُٛ ٚال 

 لشػخ

ٚأحىبِٙب ِضً لغّخ اٌزشاظٟ ثؼذ رم٠ُٛ ٚرؼذ٠ً ف١جٛص فٟ ٘زٖ ِب ٠جٛص فٟ األخشٜ ٠ّٕٚغ فٟ ٘زٖ ِب ٠ّٕغ فٟ 

األخشٜ ٚ رخبٌفٙب فٟ اٌم١بَ ثبٌغجٓ فإْ  دػٜٛ اٌغجٓ  رغّغ فٟ لغّخ اٌّشاظبح ِغ اٌزم٠ُٛ ِطٍمب داخً اٌغٕخ  ٚ إْ 

ث١ّٕب ال رغّغ فٟ اٌّشاظبح ثذْٚ رم٠ُٛ إال إرا ثٍغ اٌضٍش ٚلبَ داخً اٌغٕخ ٚوبْ جب٘ال ثّب صٕغ ػٍٝ , ٌُ ٠جٍغ اٌضٍش

 .اٌّؼّٛي ثٗ فٟ اٌج١غ ٚاٌّشٙٛس أٔٗ ال ل١بَ ثبٌغجٓ فٟ اٌج١غ 

 إظبفبد

o 
 لغّخ اٌّشاظبح ػٍٝ اٌّحبجش

o 
رجٛص لغّخ اٌّشاظبح ػٍٝ اٌّحبجش ف١ّب ث١ُٕٙ ٚ ف١ّب ث١ُٕٙ  ٚث١ٓ غ١شُ٘ إرا وبْ رٌه عذادا ِٚصٍحخ 

فبْ وبْ اٌحبجش شش٠ىب ٌّحجٛسٖ فال ٠زٌٛٝ اٌمغّخ ثٕفغٗ ٌٍزّٙخ إال أْ رىْٛ اٌششوخ ث١ٓ , ٚصجذ رٌه
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اٌحبجش ٚاٌّحجٛس ٚ األجبٔت فٌٍٍٟٛ اٌمغّخ إرا جّغ ث١ٓ ٔص١جٗ ٚٔص١ت شش٠ىٗ ٚ أخشجّٙب ِشزشو١ٓ 

 .ألٔٗ ال رّٙخ ح١ٕئز

o 
 غش٠مخ لغُ اٌحٍٟ

صب١ٔب أْ ٠ؤخز وٍٗ ٚاحذ   ٚ ٠ؤخز األخش ػشظب . أٚال لغّٗ ٚصٔب دْٚ رفبٚد إْ أِىٓ رٌه:   ٌمغُ اٌحٍٟ غش٠مزبْ

أٚ ػمبس أٚ ػ١ٕب ِٓ ٔٛػٗ أٚ ِٓ غ١ش ٔٛػٗ ػٍٝ حىُ ث١غ إٌمذ٠ٓ ِغ ِٕغ اٌزفبظً فٟ اٌجٕظ اٌٛاحذ ٚ ال ٠جٛص 

  .لغّٗ رحش٠ب ِطٍمب 

 


