
رؼشيف اإلجبصح 
 

أٗىذ حنٍ٘خ خبدً اىحشٍيِ اىششيفيِ إزَبًٍب ثبىغ األَٕيخ ثنبفخ ٍ٘ظفي اىذٗىخ ٗاىقؽبع اىخبص 
ٗيغؼى اىَغؤٗىيِ اىقبئَُ٘ ػيى أّظَخ اىذٗىخ جبٕذيِ في رأٍيِ اىشاحخ ىيَ٘ظف ٗاىَشاجغ ػيى 
حذ ع٘اء ٗرىل ثَب يؼ٘د ثبىْفغ ػيى اىجَيغ ، ىزا خصصذ اىذٗىخ ىنو ٍ٘ظف إجبصح عْ٘يخ رؼئْ 
في قعبء احزيبجبرٔ اىخبصخ ثحيث ال يزؼشض عيش اىؼَو إىى إسثبك أٗ رأخيش أٗ غيش رىل إال أُ 

:  ْٕبك أّ٘اػًب ٍزؼذدح ٍِ اإلجبصاد ّ٘ظحٖب فيَب ييي 
:  أّ٘اع اإلجبصاد 

اإلجبصح اىؼبديخ ، اإلجبصح االظؽشاسيخ ، إجبصح اىؼيذيِ ، إجبصح االٍزحبُ اىذساعي ، اإلجبصح 
اىَشظيخ ،اإلجبصح االعزثْبئيخ ،إجبصح اى٘ظغ ٗػذح اى٘فبح ىيَ٘ظفبد ، اإلجبصح اىخبصخ ثبالشزشاك 

.  في أػَبه اإلغبثخ اىخبسجيخ ، اإلجبصح اىخبصخ ثبىشيبظييِ 
ميف رحغت إجبصرل ، ٍزى رغزحقٖب ؟  

ـ رحغت إجبصح اىَ٘ظف ٍِ ربسيخ ، ٍجبششرٔ اىؼَو ػِ مو شٖش يٍ٘بُ ّٗصف اىيً٘ ، أٍب ػِ 
.  اعزحقبقٖب فيغزحق اىَ٘ظف ػِ مو عْخ ثالثيِ يًٍ٘ب ثشارت مبٍو 

:  اىزؼ٘يعبد ػِ اإلجبصح 
أـ يحزغت ىيَ٘ظف ٗاىَغزخذً ػِ مو عْخ خذٍخ ثالثُ٘ يًٍ٘ب حغت اىْظبً ثٌ يْضه عْٔ جَيغ 

. اإلجبصاد اىزي رَزغ ثٖب خاله ريل اىفزشح ٗاىجبقي ينُ٘ ٕ٘ اىشصيذ 
 ٍِ الئحخ اىخذٍخ 28/3يؼ٘ض اىَ٘ظف ػِ إجبصرٔ ٗفقًب ىيَبدح : ة ـ ٍب يغزحق اىزؼ٘يط ػْٔ 
ٕـ فئرا مبُ سصيذ اىَ٘ظف 1397 ٍِ الئحخ اىَغزخذٍيِ ىؼبً 10اىَذّيخ اىَغزخذً ٗفقًب ىيَبدح 

ٕـ  رغؼيِ يًٍ٘ب فأمثش ػ٘ض ػْٔ مئ 20/9/1397ٕـ ٗاىَغزخذً ىَب قجو 6/2/1391ىَب قجو 
.  ٗيغقػ حقٔ ػِ سصيذ اإلجبصاد ىَب ثؼذ رىل

ٕـ ٗاىَغزخذً ثؼذ 6/2/1391ج ـ إرا مبُ اىشصيذ أقو ٍِ رغؼيِ يًٍ٘ب ٗسصيذ اىَ٘ظف ثؼذ 
ٕـ رغؼيِ يًٍ٘ب فأمثش فئّٔ يؼ٘ض ػِ رغؼيِ يًٍ٘ب فقػ ٗيغقػ حقٔ فيَب صاد ػيى 20/9/1397

.  اىزغؼيِ يًٍ٘ب ع٘اء ثبقي اىشصيذ أٗ اىشصيذ اىغبثق 
دـ إرا مبُ مو ٍِ اىشصيذيِ يقو ػِ رغؼيِ يًٍ٘ب فئّٔ يؼ٘ض ػَْٖب ٍؼب ثششغ أال يضيذ ٍب 

.  يؼ٘ض ػْٔ ػِ رغؼيِ يًٍ٘ب 
ٕـ ٗاىَغزخذً ثؼذ 6/2/1391في حبه ػذً ٗج٘د ثبقي سصيذ إجبصاد ىيَ٘ظف ىَب ثؼذ - ٕـ 
ٕـ أٗ أّٔ قذ رَزغ ثأمثش ٍِ اعزحقبقٔ ػِ ريل اىفزشح فئّٔ ينُ٘ ىيظ ىٔ سصيذ ، ثو 20/9/1397

ٕـ ثبىْغجخ ىيَغزخذً ، 6/2/1397ٍب رَزغ ثٔ صيبدح ػِ اعزحقبقٔ فيْضه ٍِ سصيذٓ ىَب قجو 
.  ٍِٗ ثٌ يؼ٘ض ػِ اىجبقي مئ 

 
يًٍ٘ب ، 26يًٍ٘ب ، 19ٍب ٕ٘ اىغجت في ؼيت ثؼط اىَ٘ظفيِ ٍْحخ إجبصح ػبديخ ٍذرٖب / ط
يًٍ٘ب ؟  33

 
ـ يزٌ رحذيذ ٕزٓ األسقبً ٗرىل ىالعزفبدح ٍِ أيبً اىؼؽو اىشعَيخ ىيً٘ اىخَيظ ٗيً٘ اىجَؼخ قجو 

.  ثذايخ إجبصرٔ ٗثؼذ ّٖبيزٖب 
 

ٍب ٕ٘ أدّى ٗأقصى حذ ىزَزغ اىَ٘ظف ثبإلجبصح اىؼبديخ ؟  / ط
 

 يًٍ٘ب ٗاىحذ األقصى رغؼُ٘ يًٍ٘ب خاله اىغْخ اى٘احذح ثَ٘جت 15ـ اىحذ األدّى ىإلجبصح اىؼبديخ 
.   ٍِ ّظبً اىخذٍخ اىَذّيخ 28/4اىَبدح 

 
 

ػجذ اىؼضيض ثِ ػجذ اهلل ثَِ ٍحَذ اىّ٘يظ  



 إداسح شئُ٘ اىَ٘ظفيِ 


