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ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 

Parliamentary interrogation is considered a constitutional right for 

members of Parliament, as is the rest of the parliamentary means of 

monitoring the actions of the government that the member uses to 

confront members of the government, and it is one of the most important 

and dangerous means of parliamentary oversight; because it is based on 

holding the government or one of its members accountable for behavior 

related to one of the public affairs that Entrusted with the executive 

branch, it may end in withdrawing confidence from the government and 

forcing it to resign. 

Most of the jurists of the constitutional law agree that interrogation 

is holding the ministry or one of the ministers accountable for conducting 

a public affairs issue, and most of the constitutions of parliamentary states 

stipulate the right of a member of Parliament or a group of its members to 

interrogate a specific minister or interrogate the ministry to find out the 

truth in one of the mandated affairs To the minister or ministry in order to 

clarify the matter on a specific subject, and among the countries that have 

taken the right to interrogation are Egypt and Iraq. 
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 ادلمذيخ:

 
 

                                           
ك. ا٠ٙبة ىوٟ سالَ، اٌولبثخ اٌس١بس١خ ػٍىٝ أػّىبي اٌسىٍـخ اٌزٕف١ن٠ىخ فىٟ إٌظىبَ اٌجوٌّىبٟٔ، كاه اٌؼٍىَٛ         أٔظو: ( 1)

.23َ، ص1224ٌٍزؾم١ك ٚاٌـجبػخ ٚإٌشو ٚاٌزٛى٠غ، اٌمب٘وح،   
ِؾّىىل ؽسىىٓ اٌغىىٛ٘وٞ، اٌولبثىىخ ػٍىىٝ ِشىىوٚػبد اسىىزضّبه اٌمـىىبع اٌؼىىبَ، ِٕشىىؤح اٌّؼىىبهف،   ( أٔظىىو: ك. اٌسىى١ل 2)

.23َ، ص8117اإلسىٕله٠خ،   
( أٔظو: ك. ِؾّل ػجل اٌّؾسٓ اٌّمبؿغ، ثؾش ثؼٕٛاْ ) االسزغٛاة اٌجوٌّبٟٔ ٌٍٛىهاء فٟ اٌى٠ٛذ(، ِٕشٛه فٟ 3)

.11َ، ص8118ّجو (، سجز4( ٍِؾك اٌؼلك )81ِغٍخ اٌؾمٛق، عبِؼخ اٌى٠ٛذ، اٌسٕخ )  
( أٔظو: ك. عبثو عبك ٔظبه، االسزغٛاة وٛس١ٍخ ٌٍولبثخ اٌجوٌّب١ٔخ ػٍىٝ أػّىبي اٌؾىِٛىخ فىٟ ِظىو ٚاٌى٠ٛىذ،       4)

. 3َ، ص1222كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح،   
.423( أٔظو: ك. سبِٟ ػجل اٌظبكق، أطٛي اٌّّبهسخ اٌجوٌّب١ٔخ، ِوعغ سبثك، ص5)  
.11اٌّمبؿغ، االسزغٛاة اٌجوٌّبٟٔ، ِوعغ سبثك، ص ك. ِؾّل ػجل اٌّؾسٓأٔظو: ( 6)  

ك. ؽسٓ رووٟ ػ١ّو، ثؾش ثؼٕٛاْ )اٌولبثىخ اٌجوٌّب١ٔىخ ِسىزمجً إٌظىبَ اٌس١بسىٟ فىٟ اٌؼىواق(، ِٕشىٛه         أٔظو: ( 7)
فٟ ِغٍخ اٌؼٍَٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌس١بس١خ، و١ٍخ اٌمبْٔٛ ٚاٌؼٍَٛ اٌس١بس١خ، عبِؼخ ك٠ىبٌٝ، اٌّغٍىل اٌقىبِا، اٌؼىلك     

.73َ، ص8111األٚي،   
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 هذف انجذج:-أوالً 

 

 

 

 يشكهخ انجذج:-حبَُبً 

 يُهج انجذج:-حبنخبً 

 هُكهُخ انجذج:-راثؼبً 
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 األول طهتادل
 انربدلبٍَ يفهىو االستجىاة

:االستجى -أوالً 
ً
 اة نغخ

                                           
ك. ؽسٕٟ كه٠ٚش ػجل اٌؾ١ّل، ٚسبئً اٌولبثخ اٌجوٌّب١ٔخ ٚػٛاثؾ رٕظُ فٟ كسزٛه ٍِّىخ اٌجؾو٠ٓ، كاه ( أٔظو: 1)

.818َ، ص8113إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح،   
اٌولبثىخ اٌجوٌّب١ٔىخ ػٍىٝ أػّىبي اٌؾىِٛىخ فىٟ إٌظىب١ِٓ اٌّظىوٞ ٚاٌىى٠ٛزٟ،          ( أٔظو: ك. ِؾّل ثبٟ٘ أثٛ ٠ٛٔا، 2)

؛ عىىبثو سىىؼل ؽسىىٓ، اٌؼىىّبٔبد األسبسىى١خ ٌٍؾمىىٛق 814، صَ.8118ِؼىىخ اٌغل٠ىىلح، اإلسىىىٕله٠خ، كاه اٌغب
اٌؼبِخ، هسبٌخ كوزٛهاٖ، و١ٍخ اٌؾمٛق، عبِؼخ اٌمب٘وح، 8113،َ 181.  

.183َ، ص1224( اٌّؼغُ اٌٛع١ي، ِغّغ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، ٚىاهح اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ، ِظو، 3)
؛ ع١واْ ِسؼٛك، اٌوائل، ِؼغُ 133َ، ص8111ِغّغ اٌٍغخ اٌؼوث١خ، اٌّؼغُ اٌٛس١ؾ، اٌمب٘وح، فظً اٌغ١ُ، ( 4)

. 118َ، ص8111ِؼغُ ٌغٛٞ ػظوٞ، كاه اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ث١وٚد،   

(5)
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 االستجىاة اصطالدًب: -حبَُبً 

                                           

(1)

( أٔظو: ك. ػٍٟ ػجل اٌؼبي س١ل أؽّل، ا٢صبه اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌٛظبئف اٌس١بس١خ ٌؾً اٌجوٌّىبْ، كاه اٌضمبفىخ اٌغبِؼ١ىخ،    2)
.81َ، ص1221اٌمب٘وح،   

، كاه إٌٙؼىىخ اٌؼوث١ىىخ، 4ؽ ( أٔظىىو: ك. ػبطىىُ أؽّىىل ػغ١ٍىىخ، ك. ِؾّىىل هفؼىىذ ػجىىل اٌٛ٘ىىبة، اٌىىٕظُ اٌس١بسىى١خ،  3)
.812َ، ص1223اٌمب٘وح، 

سؼبك اٌشولبٚٞ، أسا اٌمبْٔٛ اٌلسزٛهٞ ٚشوػ إٌظىبَ اٌس١بسىٟ اٌّظىوٞ، كاه إٌٙؼىخ اٌؼوث١ىخ،       ( أٔظو: ك.4)
.413َ، ص1223اٌمب٘وح،   

.471ك. ِلؽذ أؽّل ٠ٛسف غٕب٠ُ، ٚسبئً اٌولبثخ اٌجوٌّب١ٔخ، ِوعغ سبثك، ص( أٔظو: 5)  
ِؾّل ػجل اٌؾ١ّل أثٛ ى٠ل، رٛاىْ اٌسٍـبْ ٚهلبثزٙب كهاسخ ِمبهٔخ، ِـجؼخ إٌسىو اٌىن٘جٟ، اٌمىب٘وح،     ( أٔظو: ك.6)

. 174َ، ص8114  
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، ِوعغ سىبثك،  اٌولبثخ اٌس١بس١خ ػٍٝ أػّبي اٌسٍـخ اٌزٕف١ن٠خ فٟ إٌظبَ اٌجوٌّبٟٔا٠ٙبة سالَ ىوٟ، ( أٔظو: ك. 1)

. 21ص  
ٌخ ِبعسىز١و ثؼٕىٛاْ ) اٌزفى٠ٛغ فىٟ االفزظىبص اٌزشىو٠ؼٟ(، و١ٍىخ        فبػً عجىو ٌفزىٗ اٌجىل٠وٞ، هسىب    ( أٔظو: ك. 2)

. 11َ، ص1221اٌمبْٔٛ، عبِؼخ ثبثً،   
، إٌظىىبَ اٌلسىىزٛهٞ اٌّظىىوٞ، كاه اٌفىىىو اٌؼوثىىٟ،  1( أٔظىىو: ك. ػضّىىبْ ف١ٍىىً ػضّىىبْ، اٌمىىبْٔٛ اٌلسىىزٛهٞ، ط  3)

.871َ، ص1231اٌمب٘وح،   

( ، ِوعىغ سىبثك،   1223، ؽزىٝ سىٕخ   1288ِٕن سٕخ ( سٙبَ طل٠ك ِظـفٝ ؽسٓ، ِؼبثؾ اٌجوٌّبْ اٌّظوٞ 

.172ص 
.1ِوعغ سبثك، ص االسزغٛاة ٚس١ٍخ ِٓ ٚسبئً اٌولبثخ اٌجوٌّب١ٔخ،أٔظو: ك. عبثو عبك ٔظبه،  (5)  

(6) ِوعىىغ سىىبثك،  االفزظبطىىبد اٌّب١ٌىىخ ٌٍجوٌّىىبْ كهاسىىخ ِمبهٔىىخ،   ك. ِؾّىىل هػىىل رؾسىى١ٓ اٌىىلهاعٟ،  أٔظىىو: 
.424ص  
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.423َ، ص1273رـٛه إٌظُ اٌس١بس١خ ٚاٌلسزٛه٠خ، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ،  ( أٔظو: ك. اثوا١ُ٘ شٍجٟ،1)  

؛ ك. 133-133َ، ص1227، ك.ْ، 1س١ل هعت اٌس١ل، اٌّسئ١ٌٚخ اٌٛىاه٠خ فٟ اٌىٕظُ اٌس١بسى١خ، ؽ  ( أٔظو: ك. 2)
ػجل اٌؼظ١ُ ػجل اٌؼظ١ُ، اٌلٚه اٌزشو٠ؼٟ ٌوئ١ا اٌلٌٚخ فىٟ إٌظىبَ اٌّقىزٍؾ، كهاسىخ ِمبهٔىخ، كاه إٌٙؼىخ       

.18َ، ص8113اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح،   
( أٔظىىو: ك. أؽّىىل ػجىىل اٌٍـ١ىىف اٌسىى١ل، كٚه هئىى١ا اٌلٌٚىىخ فىىٟ إٌظىىبَ اٌجوٌّىىبٟٔ كهاسىىخ ِمبهٔىىخ، و١ٍىىخ اٌؾمىىٛق،  3)

. 118َ، ص1221عبِؼخ ػ١ٓ شّا،   
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 ادلطهت انخبٍَ
 تمذَى االستجىاة وإجراءاد شروط

 انفرع األول
 شروط االستجىاة 

 انشروط انشكهُخ:-اوالً 

                                           
.11( أٔظو: عبثو عبك ٔظبه، االسزغٛاة، ِوعغ سبثك، ص1)  

.427ّب١ٔخ، ِوعغ سبثك، ص( أٔظو: سبِٟ ػجل اٌظبكق، أطٛي اٌّّبهسخ اٌجو2ٌ)  
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.11، ِوعغ سبثك، صاالسزغٛاةعبثو عبك ٔظبه، ( أٔظو: ك. 1)  

. 422، ِوعغ سبثك، صأطٛي اٌّّبهسخ اٌجوٌّب١ٔخسبِٟ ػجل اٌظبكق، ( أٔظو: ك. 2)  
.141اٌزـج١مبد اٌؼ١ٍّخ، ِوعغ سبثك، ص( أٔظو: ك. هِؼبْ ِؾّل ثـ١ـ، 3)  

أٔظو: ك. عالي اٌس١ل ٚسبِٟ ِٙواْ، اٌجوٌّبْ اٌّظوٞ، رمب١ٌل هلبثخ رشو٠غ، ا١ٌٙئخ اٌّظو٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة،  (4)
.73َ، ص1223اٌمب٘وح،   

( ِىٓ إٌظىبَ اٌىلافٍٟ    32َ، ٚونٌه ٔىض اٌّىبكح )  8113/سبثًؼب/ط( ِٓ كسزٛه اٌؼواق اٌلائُ 11اٌّبكح ) ( أٔظو:5)
  َ...8111ٌّغٍا إٌٛاة اٌؼوالٟ ٌسٕخ 
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( فٟ فؤسب ٠مجً ؿٍت االسزغٛاة ؽزٝ ٌٚٛ وبْ ِٛلًؼب ِٓ ػؼٛ ٚاؽل أِىب فىٟ إٌّسىب فىبْ ؿٍىت االسىزغٛاة       ( 

ًٛا     ًٛا ٚفٟ أٌّب١ٔب ٠غت أْ ٠ؾًّ االسزغٛاة رٛل١ىغ صالصى١ٓ ػؼى ٠غت أْ ٠ىْٛ ِٛلًؼب ِٓ فّسخ ػشو ػؼ
 –ئؾخ، ِغٍخ كهاسبد ٚثؾٛس أٔظو: ك. ِو٠ُ ػجل اهلل سبٌُ، كهاسخ أؽىبَ االسزغٛاة فٟ اٌلسزٛه ٚاٌال، 

َ.8113كهاسخ أؽىبَ، ِغٍا األِخ اٌى٠ٛزٟ، اٌى٠ٛذ، 
َ.8117( ِٓ إٌظبَ اٌلافٍٟ ٌّغٍا إٌٛاة اٌؼوالٟ ٌسٕخ 31اٌّبكح ) ( أٔظو:2)  

/صبًِٕب/٘ـ( ِٓ اٌلسزٛه اٌؼوالٟ ػٍٝ أٔٗ:" ٌّغٍىا إٌىٛاة ؽىك اسىزغٛاة ِسىئٌٟٚ ا١ٌٙئىبد       11ٔظذ اٌّبكح )( 3)
ب ٌإلعواءاد اٌّزؼٍمخ ثبٌٛىهاء، ٌٚٗ اػفبئُٙ ثبألغٍج١خ اٌّـٍمخ".اٌّسزمٍخ ٚفًم  

َ ػٍٝ أٔٗ: "رؼل اٌّفٛػى١خ اٌؼ١ٍىب ٌؾمىٛق اإلٔسىبْ، ٚاٌّفٛػى١خ      8113( ِٓ اٌلسزٛه اٌؼوالٟ 118ٚرٕض اٌّبكح )
اٌؼ١ٍب اٌّسىزمٍخ ٌالٔزقبثىبد ١٘ٚئىخ إٌيا٘ىخ، ١٘ئىبد ِسىزمٍخ، رقؼىغ ٌولبثىخ ِغٍىا إٌىٛاة ٚرىٕظُ أػّىبٌُٙ             
 ثمبْٔٛ".

( ِىىٓ إٌظىىبَ اٌىىلافٍٟ ٌّغٍىىا إٌىىٛاة ػٍىىٝ أٔىىٗ:" ٌّغٍىىا إٌىىٛاة ؽىىك اسىىزغٛاة ِسىىئٌٟٚ  17( رىىٕض اٌّىىبكح )4)
 ا١ٌٙئبد اٌّسزمٍخ ٚفًمب ٌإلعواءاد اٌّزؼٍمخ ثبٌٛىهاء ٌٚٗ اػفبإُ٘ ثبألغٍج١خ اٌّـٍمخ".

.833َ، ص1278اٌمب٘وح، ، كاه اٌىزت اٌّظو٠خ، 1( أٔظو: ك. فئاك وّبي، األٚػبع اٌجوٌّب١ٔخ، ؽ5)  
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َ.8117( ِٓ إٌظبَ اٌلافٍٟ ٌّغٍا إٌٛاة اٌؼوالٟ ٌؼبَ 32اٌّبكح ) ( أٔظو:1)  

طبكق أؽّل ػٍٟ ٠ؾ١ٝ، االسزغٛاة وٛس١ٍخ ٌٍولبثخ اٌجوٌّب١ٔخ ػٍٝ أػّبي اٌؾىِٛخ كهاسخ ِمبهٔىخ،  ( أٔظو: ك. 2)
.14َ، ص8112اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌؾل٠ش، اإلسىٕله٠خ،   

.182ؽٕبْ ِؾّل اٌم١سٟ، هلبثخ ِغٍا إٌٛاة ػٍٝ أػّبي اٌؾىِٛخ، ِوعغ سبثك، صك. ( أٔظو: 3)  
.13ِو٠ُ ػجل اهلل سبٌُ، كهاسخ أؽىبَ االسزغٛاة، ِوعغ سبثك، ص( أٔظو: ك. 4)  

ِؾّىىل هػىىل رؾسىى١ٓ اٌىىلهاعٟ، االفزظبطىىبد اٌّب١ٌىىخ ٌٍجوٌّىىبْ كهاسىىخ ِمبهٔىىخ، ِوعىىغ سىىبثك،           ( أٔظىىو: ك. 5)
.427ص  
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 اة:انشروط ادلىضىػُخ نالستجى-حبَُبً 

 

 

 

 

                                           
.21َ، ِوعغ سبثك، ص1271أٔظو: ك. سبِٟ ِٙواْ، ِغٍا اٌشؼت اٌّظوٞ فٟ ظً كسزٛه  (1)  

( 8111َ( ِٓ اٌالئؾخ اٌلاف١ٍخ ٌّغٍا إٌٛاة 817اٌّبكح )( أٔظو: 



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 

 

                                           

( َ.8111( ِٓ اٌالئؾخ اٌلاف١ٍخ ٌّغٍا إٌٛاة 814اٌّبكح )( أٔظو: 

( ِىىٓ إٌظىىبَ اٌىىلافٍٟ ٌّغٍىىا إٌىىٛاة  32ّىىبكح )َ، ٚا8113ٌهاعىىغ اٌجىىبة اٌضىىبٟٔ ِىىٓ اٌلسىىزٛه اٌؼوالىىٟ ٌؼىىبَ  ( 2)
َ.8117اٌؼوالٟ ٌسٕخ   

.41ٔظبه، االسزغٛاة وٛس١ٍخ ٌٍولبثخ اٌجوٌّب١ٔخ، ِوعغ سبثك، ص( أٔظو: ك. عبثو عبك 3)  



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

                                           
.833( أٔظو: ك. فئاك وّبي ثه، األٚػبع اٌجوٌّب١ٔخ، ِوعغ سبثك، ص1)  

َ.8117اة اٌؼوالٟ ٌسٕخ ( ِٓ إٌظبَ اٌلافٍٟ ٌّغٍا ا32ٌٕٛاٌّبكح )( أٔظو: 2)  
، ِىزجىىخ 1ِؾّىىل طىىجبػ ػٍىىٟ، االسىىزغٛاة اٌجوٌّىىبٟٔ ٚكٚهٖ فىىٟ اٌولبثىىخ ػٍىىٝ اػّىىبي اٌؾىِٛىىخ، ؽ   ( أٔظىىو: ك.3)

ِٚب ثؼل٘ب.  38َ، ص8112اٌٛفبء اٌمب١ٔٛٔخ، االسىٕله٠خ،   
.833، ِوعغ سبثك، صاألٚػبع اٌجوٌّب١ٔخفئاك وّبي ثه، ( أٔظو: ك. 4)  

، كاه إٌٙؼىىخ اٌؼوث١ىىخ، اٌمىىب٘وح،   4اٌشىىبػو، إٌظو٠ىىخ اٌؼبِىىخ ٌٍمىىبْٔٛ اٌلسىىزٛهٞ، ؽ    هِىىيٞ ؿىىٗ  ( أٔظىىو: ك. 5)
.383َ، ص1224  



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

                                           
. 422فٟ إٌظُ اٌس١بس١خ ٚاٌمبْٔٛ اٌلسزٛهٞ، ِوعغ سبثك، ص ٔؼّبْ أؽّل اٌقـ١ت، اٌٛس١ؾ( أٔظو: ك. 1)  

.111ك. عالي اٌل٠ٓ ثٕلاهٞ ػـ١خ، االسزغٛاة وٛس١ٍخ، ِوعغ سبثك، ص( أٔظو: 2)  
.38عبثو عبك ٔظبه، االسزغٛاة، ِوعغ سبثك، صأٔظو: ك.  (3)  

أٔظو: ك. ِظـفٝ سبٌُ ِظـفٝ إٌغفٟ، هسبٌخ كوزٛهاٖ ثؼٕٛاْ ) االفزظبص اٌزشو٠ؼٟ ٚاٌولىبثٟ ٌٍّغٍىا    (4)
اٌىىٛؿٕٟ اٌؼوالىىٟ ِٚغٍىىا اٌشىىؼت فىىٟ وىىً ِىىٓ سىىٛه٠ب ِٚظىىو، كهاسىىخ ِمبهٔىىخ(، و١ٍىىخ اٌمىىبْٔٛ، عبِؼىىخ       

. 23َ، ص1222اٌّٛطً،   



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

                                           
.112، ِوعغ سبثك، صاالسزغٛاة وٛس١ٍخٔظو: ك. عالي اٌل٠ٓ ثٕلاهٞ ػـ١خ، ( أ1)  

َ.8/3/8118َ، اٌظبكه فٟ 8118/ارؾبك٠خ/43لواه اٌّؾىّخ االرؾبك٠خ اٌؼ١ٍب اٌؼوالٟ هلُ ( 2)  
سىى١وٚاْ ػىىلٔبْ ١ِىىوىا اٌي٘ىىبٚٞ، هسىىبٌخ كوزىىٛهاٖ ثؼٕىىٛاْ ) اٌزـج١ىىك اٌؼوالىىٟ ٌٍٕظىىبَ اٌجوٌّىىبٟٔ(،   ( أٔظىىو: ك. 3)

.122، ص8113َ  



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 انفرع انخبٍَ
 إجراءاد االستجىاة

 أسجمُخ االستجىاة: -أوالً 

 ضى االستجىاثبد ادلتشبثه: -حبَُبً 

                                           
( أٔظىو: ك. ػىىبِو ػ١ىىب  ػجىىل ثشىو، ك. أك٠ىىت ِؾّىىل عبسىىُ، ثؾىىش ثؼٕىٛاْ ) االسىىزغٛاة اٌجوٌّىىبٟٔ فىىٟ كسىىزٛه    1)

( 3( اٌؼىلك ) 3َ، كهاسخ رؾ١ٍ١ٍخ(، ِٕشٛه فٟ ِغٍىخ ثؾىٛس ِسىزمٍخ، اٌّغٍىل )    8113عّٙٛه٠خ اٌؼواق ٌؼبَ 
.141َ، ص8111اٌسٕخ   

.141ِوعغ سبثك، ص غٍا إٌٛاة فٟ اٌؼواقؽمٛق ٚاعجبد أػؼبء ِؽٕبْ اٌم١سٟ، ( أٔظو: ك. 2)  



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

                                           
طبكق أؽّل ػٍٟ ٠ؾ١ٝ، االسزغٛاة وٛس١ٍخ ٌٍولبثخ اٌجوٌّب١ٔخ ػٍٝ أػّبي اٌؾىِٛخ، ِوعىغ سىبثك،   ( أٔظو: ك. 1)

.111ص  
.411َ، ص1271ِؾّل ػجل اٌسالَ اٌي٠بد ٚآفوْٚ، أؽىبَ اٌلسزٛه، اٌمب٘وح، ( أٔظو: ك. 2)  

، االسىزغٛاة ٚسىى١ٍخ ِىىٓ ٚسىبئً اٌولبثىىخ اٌجوٌّب١ٔىخ فىىٟ ِظىو كهاسىىخ رؾ١ٍ١ٍىىخ    ( ك. عىالي اٌسىى١ل ثٕىلاهٞ ػـ١ىىخ،   3)
.132ِوعغ سبثك، ص  

ِٚب ثؼل٘ب. 74ك. عبثو عبك ٔظبه، االسزغٛاة، ِوعغ سبثك، ص( أٔظو: 4)  



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 شرح يمذو االستجىاة الستجىاثه: -حبنخبً 

                                           

( ( أٔظو: أؽّل ٔج١ً أؽّل طٛص، هسبٌخ ِبعسىز١و ثؼٕىٛاْ )االسىزغٛاة فىٟ إٌظىبَ اٌجوٌّىبٟٔ، كهاسىخ ِمبهٔىخ         

ِٚىب   12َ، ص8117ِٚظو(، و١ٍخ اٌلهاسبد اٌؼ١ٍب، عبِؼىخ إٌغىبػ اٌٛؿ١ٕىخ، ٔىبثٍا، فٍسىـ١ٓ،      فٍسـ١ٓ 
ثؼل٘ب.



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 رد انىزَر ادلستجىة: -راثؼبً 

 تؼمُت يمذو االستجىاة ػهً رد انىزَر، حى فتخ ثبة ادلُبلشخ: -خبيسبً 

                                           

( َ، 8111( أٔظو: ك. هِيٞ ؿٗ اٌشبػو، اٌّجبكة اٌؼبِخ فٟ اٌمبْٔٛ اٌلسزٛهٞ، كاه إٌٙؼخ اٌؼوث١خ، اٌمب٘وح، 

، ا٠زىىىوان ٌٍٕشىىىو 1. ك.ػٍىىىٟ ٠ٛسىىىف اٌشىىىىوٞ، ِجىىىبكة اٌمىىىبْٔٛ اٌلسىىىزٛهٞ ٚاٌىىىٕظُ اٌس١بسىىى١خ، ؽ141ص
. 831َ، ص8113ٚاٌزٛى٠غ، اٌمب٘وح، 

( -ِىىىىٓ ِٕشىىىىٛهاد اإلٔزؤىىىىىذ  -( أٔظىىىىو: االسىىىىزغٛاثبد اٌجوٌّب١ٔىىىىخ .. أسىىىىجبثٙب ٚؿو٠مىىىىخ رمىىىىل٠ّٙب ٚرىىىىلاػ١برٙب       

 

( والىٟ ِىب ؽظىً ِىٓ اسىزغٛاة اٌىلوزٛه )طىبكق        ( ِٚٓ األِضٍخ اٌزـج١م١خ ػٍٝ اعواء االسزغٛاة فٟ إٌظبَ اٌؼ

َ ٌىٛى٠و اٌظىؾخ ػىّٓ إٌظىبَ     1222َ، ٚاالسزغٛاة اٌضبٟٔ فىٟ ػىبَ   1222ػٍٛ ( ٚى٠و اٌظٕبػخ ػبَ 
اٌلافٍٟ ٌٍّغٍا اٌٛؿٕٟ اٌؼوالٟ اٌسبثك اٌزٟ أكد اٌٝ اػفبء ٚى٠و اٌظؾخ ِٓ ِٕظجٗ ٚاعواء اٌزظى٠ٛذ  

اٌزظ٠ٛذ ػٍٝ إٌظبة اٌالىَ )اٌضٍض١ٓ( فٍُ ٠ؼىف ِىٓ   ػٍٝ اػفبء ٚى٠و اٌظٕبػخ ٚاٌّؼبكْ ٌىٓ ٌُ ٠ؾظً 
ِٕظجٗ، ِٚب ؽظً ِٓ اسزغٛاة ِغٍا إٌٛاة اٌؼوالىٟ ٌىٛى٠و اٌىٙوثىبء فىٟ اٌغٍسىخ االػز١بك٠ىخ اٌسىبثؼخ        
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ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 ادلطهت انخبنج
 اِحبر ادلرتتجخ ػهً االستجىاة انربدلبٍَ

 :االستجىاة سمىط أوالً:

                                                                                                                          
)وىىو٠ُ ٚؽ١ىىل( ٚاٌزىىٟ ٌىىُ رضّىىو اٌىىٝ ٔز١غىىخ ِىىب ثسىىجت اسىىزمبٌخ اٌىىٛى٠و ِىىٓ      8112رشىىو٠ٓ األٚي  3ثزىىبه٠ـ 

ػجىل اٌفىالػ اٌسىٛكأٟ( اٌزىٟ ٌىُ رضّىو أ٠ًؼىب اٌىٝ ٔز١غىخ ٚاػىؾخ ألْ           ِٕظجٗ.  ٚاسىزغٛاة ٚى٠ىو اٌزغىبهح )   
 اٌٛى٠و لّلَ اسزمبٌزٗ فمجٍذ ٚرُ اؽبٌزٗ اٌٝ اٌّؾىّخ اٌّقزظخ ٚرُ اؿالق سواؽٗ ثىفبٌخ. 

ِٕشٛه ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزوٟٚٔ:  ، ٚونٌه اسزغٛاة اٌّفٛػى١خ اٌؼ١ٍىب ٌالٔزقبثىبد     

َ ٚاٌزٟ ٌُ رؼوف ٌٙب ٔٙب٠خ ال ٔز١غخ،.8112( رشو٠ٓ األٚي 3بك٠خ اٌضبِٕخ ٌٍّغٍا فٟ )فٟ اٌغٍسخ االػز١  

ِٕشٛه ػٍٝ اٌّٛلغ اإلٌىزوٟٚٔ:   

( َ.8111( ِٓ إٌظبَ اٌلافٍٟ ٌّغٍا إٌٛاة اٌؼوالٟ 32( اٌّبكح )



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 :االستجىاة يف انفصم -حبَُبً 

 

 

                                           

( َ.8111ف١ٍخ ٌّغٍا إٌٛاة اٌّظوٞ ٌسٕخ ( ِٓ اٌالئؾخ اٌلا883أٔظو: اٌّبكح )( 

( ّّىبْ،    (  أٔظو: ك. ِؾّل س١ٍُ غيٚٞ، اٌٛع١ي فٟ اٌزٕظ١ُ اٌس١بسٟ ٚاٌلسزٛهٞ، ِٕشٛهاد اٌغبِؼىخ األهك١ٔىخ، ػ

. 117َ، ص1221

( َ.8111( ِٓ اٌالئؾخ اٌلاف١ٍخ ٌّغٍا إٌٛاة اٌؼوالٟ 11( أٔظو: اٌّبكح )



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 

 

                                           

( ( أٔظىىىىو: ٕ٘ىىىىبء اٌّؾىىىىوًٚ، ِىىىىب ٘ىىىىٛ اٌىىىىلٚه اٌولىىىىبثٟ ٌّغٍىىىىا إٌىىىىٛاة ثبالسىىىىزغٛاة ٚسىىىىؾت اٌضمىىىىخ  ،           

.

( َ.8113صبًِٕب/ ٘ـ( ِٓ اٌلسزٛه اٌؼوالٟ   11( أٔظو: اٌّبكح )

.1-3بثخ اٌجوٌّب١ٔخ، ِوعغ سبثك، ص( أٔظو: ك. عبثو عبك ٔظبه، االسزغٛاة ٚس١ٍخ ِٓ ٚسبئً اٌول3)
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ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

  



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 اخلبمتخ

 انُتبئج:-اوالً 
 

 

 



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 

 انتىصُبد:-حبَُبً 
 

 

  



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 اجغادلر
 كتت انهغخ انؼرثُخ:-أوالً 
  
 

 

انكتت انمبَىَُخ:  -حبَُبً 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انرسبئم وانجذىث انؼهًُخ:-بنخبً ح



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

 

 

 
 

 

 
 رَبد:اجملالد وانذو-بً راثؼ

 

 

 

ادلراجغ األجُجُخ-خبيسبً 
 

 



  

ا الأللفعديالا–لفشن الفعنش ةاا–ةل الفكل الفانونو االقاتصاني اجم

انتشرَؼبد وانمىاَني:-سبدسبً 
 

 

 

 

 

ادلىالغ اإلنكرتوَُخ:-سبثؼبً 

 

 

 

 

 

  

http://www.alnazaha.net/
http://www.alnazaha.net/
http://www.nuwab.gov.bh/
http://www.nuwab.gov.bh/

