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...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



 

 
 .ٔانشكم االخزظبص ثشكُٙ األيش ٔٚزؼهك

 االخزظبص :أٔال

 لبََٕب انًخزض انشخض ػٍ اإلداس٘ انمشاس طذٔس أعبط ػهٗ االخزظبص سكٍ ٚمٕو      

 ؽك انمبٌَٕ ٚخٕنّ يٕظف فكم انزخظض، نًجذأ طجمب ٔرنك آخش، شخض أ٘ يٍ ال ثاطذاسِ

 ٔانزٙ ٚشغهٓب انزٙ انٕظٛفخ رزضًُٓب انزٙ األػًبل ْٔٙ انزؾذٚذ، عجٛم ػهٗ يؼُٛخ أػًبل يًبسعخ

 يإْالرّ طجٛؼخ يغ يزُبعجخ رؼزجش ٔانزٙ ثّ، ٚؼًم انز٘ نهًشفك انؼبو انزخظض يٍ عضءا رؼزجش

 .ٔلذسارّ خجشارّ َٕٔػٛخ

 يظذس ثٓب ٚزًزغ انزٙ انمبََٕٛخ انظالؽٛخ أٔ انغهطخ :ثأَّ االخزظبص رؼشٚف ًٚكٍ نزنك ٔرجؼب     

 .انمبٌَٕ ٚؼُٛٓب انزٙ ٔانضايٛخ ٔانًكبَٛخ انًٕضٕػٛخ انؾذٔد فٙ لشاسِ ئطذاس فٙ انمشاس
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 يغزمال، ػٛجب رشكم اإلداس٘ انمشاس ئطذاس فٙ االخزظبص لبػذح ٔيخبنفخ   

 رهمبئٛب ئصبسرّ نهمبضٙ ًٚكٍ ٔانز٘ انؼبو ثبنُظبو انًزؼهك انٕؽٛذ انؼٛت ْٕ ثم

 .انخظٕو ٚضشِ نى ٔنٕ

 فًٛب ٔالؼب كبٌ ئرا ثغٛطب ٚكٌٕ فمذ طٕس، ػذح االخزظبص ػذو ٔٚزخز        

 االخزظبص ػهٗ اػزذاء ؽُٛئز ٔٚغًٗ انًخزهفخ، اإلداسٚخ انغهطبد ثٍٛ

 غظجب فٛغًٗ عغًٛب االخزظبص ػذو ػٛت ٚكٌٕ ٔلذ نالخزظبص، أٔرغبٔص

 نهغهطخ

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



البسٍط االخخصاص عذم عٍب 

 :انزبنٛخ انؾبالد فٙ ٔٚظٓش

الوكاًً أو الخزابً االخخصاص عذم 

 فٙ ئال َشبطٓب رًبسط أٌ ًٚكُٓب ال اإلداسٚخ انغهطبد فاٌ انًكبَٙ، أٔ انزشاثٙ االخزظبص ثًمزضٗ

 .انؼًم ثٓب انغبس٘ انزُظًٛٛخ أٔ انزششٚؼٛخ انُظٕص رؾذدِ انز٘ انغغشافٙ انُطبق

الزهاًً االخخصاص عذم عٍب 

 خالل ئال اخزظبطٓب فٙ رذخم لشاساد ئطذاس اإلداسٚخ نهغهطبد ًٚكٍ ال انضيُٙ االخزظبص ثًمزضٗ

 رظشفب أرٗ فارا يؼٍٛ، ثأيذ يشَْٕخ ثبإلداسح انًٕظف فشاثطخ انمبٌَٕ، ثّ ٚغًؼ انز٘ انضيُٙ انؾٛض

 لشاسا انًٕظف ٚظذس كأٌ انضيُٙ، االخزظبص ػذو ثؼٛت يشٕثب كبٌ األعم ْزا يزغبٔصا لشاسا ٔارخز

 نهًٕظف ٚغٕص ال األؽٕال عًٛغ ٔفٙ ثزؼُّٛٛ، لشاس طذٔس لجم أٔ انغُٕٚخ، ئعبصرّ أصُبء ئداسٚب يزغبٔصا

 انٕظٛفخ رهك نزٕنّٛ انًمشسح انًذح غضٌٕ فٙ ئال انٕظٛفٛخ اخزظبطبرّ ًٚبسط أٌ
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 الووضوعً االخخصاص عذم عٍب

 ٔئًَب فّٛ انجذ عهطخ لبََٕب رًهك ال يٕضٕع فٙ لشاسا اإلداسٚخ انغٓخ رظذس ػُذيب ٔٚزؾمك

 :رطجٛمبرّ ٔيٍ أخشٖ، عهطخ ثزنك رخزض

 لشاس كاطذاس انًغزٕٖ، َفظ يٍ أخشٖ ئداسٚخ عٓخ اخزظبطبد ػهٗ ئداسٚخ عٓخ رؼذ٘•

 .ثاطذاسِ آخش ٔصٚش ٚخزض ٔصٚش طشف يٍ

 .اناليشكضٚخ انغهطخ اخزظبطبد ػهٗ انٕطٛخ انغهطخ رؼذ٘•

 رؼشف انؾبنخ ْزِ أٌ ػهٗ ػهٛب، ئداسٚخ عٓخ اخزظبطبد ػهٗ دَٛب ئداسٚخ عٓخ رؼذ٘•

 .انزفٕٚض ؽبالد ٚٓى اعزضُبء

 ٔال انمبٌَٕ، نّ خٕنٓب انزٙ انغهطبد ثُفغّ االخزظبص طبؽت ٚجبشش أٌ ٔاألطم      

 طشٚؾب انزفٕٚض ٚكٌٕ أٌ ٔٚغت رنك، انمبٌَٕ نّ أعبص ئرا ئال يجبششرٓب غٛشِ رفٕٚض ٚغزطٛغ

 ٚؾك ٔال عضئٛب، ئال ٚكٌٕ أٌ ًٚكٍ ال ٔانزفٕٚض ضًُٓب، افزشاضّ ٚغٕص ٔال ٔٔاضؾب

 .ثّ انؼهى ٚأرٙ ؽزٗ انزفٕٚض لشاس َشش ٚزؼٍٛ كًب انًفٕضخ، انغهطبد رفٕٚض
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الجسٍن االخخصاص عذم 

 انؼبيخ انٕظٛفخ ٔيغزظت انٕظٛفخ، أٔ انغهطخ اغزظبة أٚضب ػهّٛ ٔٚطهك

  غٛش أٔ ششػٙ لشاس ئطذاس دٌٔ يب ٔظٛفخ يٓبو ٚجبشش انز٘ انشخض ْٕ

 الشكل :ثاًٍا

 انًغطشح ٔكزا انمشاس فّٛ ٚجذٔ انز٘ انخبسعٙ انًظٓش ثبنشكم ٚمظذ   

 .ئطذاسِ فٙ انًزجؼخ

 اإلداس٘ انمشاس الرخبر انشكهٛبد ثؼض َغٛبٌ أٔ ئًْبل انشكم ثؼٛت ٔٚمظذ

 يٍ ٔانٓذف نهمبٌَٕ، انؼبيخ انًجبدب يٍ رغزُزظ أٔ انمبٌَٕ ػهٛٓب َض عٕاء

 نهمشاساد ئطذاسْب ؽغٍ ضًبٌ ْٕ يؼُٛخ شكهٛبد ثبرجبع اإلداسح ئنضاو

 ٔيظهؾخ انؼبيخ نهًظهؾخ ؽًبٚخ ٔرنك ٔانزغشع، انضنم نًٕاطٍ دسءا

 .فٛٓب ثزؼُّٛٛ ششػٙعٕاء ؽز ػهٗ األفشاد
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 فٓٙ يؼٍٛ، شكم أٔ ثاعشاء ػبيخ كمبػذح اإلداسٚخ انمشاساد رزمٛذ ٔال    

 لبََٕٙ أصش ئؽذاس ثغٛخ انًهضيخ، عهطزٓب َطبق فٙ اإلداسح ئسادح ػٍ رؼجٛش

 .انزؼجٛش رنك كبٌ طٕسح أٚخ فٙ

 خبطخ شكهٛبد ئرجبع أٔ يؼُٛخ ئعشاءاد ارخبر انمبٌَٕ ٚزطهت لذ ٔنكٍ    

 لجم خبطخ ْٛئخ اعزشبسح ئعشاء ٚغزٕعت يؼٍٛ ئداس٘ لشاس ئطذاس ػُذ

 .يؼُٛخ عٓخ الزشاػ ػهٗ ثُبء انمشاس ٚكٌٕ أٌ أٔ انمشاس، ئطذاس

 غٛش ٔانشكهٛبد نهمشاس انغْٕشٚخ انشكهٛبد ثٍٛ يب انزًٛٛض ٔٚغت    

 شكم ٔلذ يخبنفزٓب، ػهٗ اإلنغبء ٚزشرت انزٙ ْٙ فمظ فبألٔنٗ انغْٕشٚخ،

 فٙ ٔاخزالف فمٓٙ نغذل يضبسا ٔانضبَٕٚخ انغْٕشٚخ انشكهٛبد ثٍٛ انزًٛٛض

 .اٜساء
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  .ٔأعجبثّ ٔغبٚزّ انمشاس يٕضٕع :ْٔٙ أسكبٌ ثضالصخ األيش ٔٚزؼهك

 هحله أو القزار هوضوع :أوال

 ٚؾذصّ انز٘ انمبََٕٙ األصش ْٕٔ يٕضٕػّ، اإلداس٘ انمشاس ثًؾم ٚمظذ      

 ثؾٛش ئنغبء، أٔ رؼذٚال أٔ ئَشبء انًشاكض فٙ ثبنزغٛٛش ٔرنك ٔيجبششح، ؽبال انمشاس

 .لبََٕب ٔعبئضا يًكُب األصش ْزا ٚكٌٕ

 ضشٔسح ٚؾزى يب ْٕٔ انششػٛخ، ثًجذأ ٔصٛمب اسرجبطب انمشاس يٕضٕع ٔٚشرجظ       

 لشاس ارخبر أصُبء نهمبٌَٕ يخبنفخ ٔكم رظشفبرٓب، كم فٙ نهمبٌَٕ اإلداسح خضٕع

 .انمبٌَٕ يخبنفخ ػٛت أٔ انًٕضٕع فٙ ػٛجب ٔٚشكم ئال ئداس٘

 اإلداسٚخ، انمشاساد ششػٛخ نًشالجخ فغٛؾب يذخال انًٕضٕع ػٛت ٔٚؼزجش       

 فٙ ٚذخم َغذِ ثؾٛش ٔيؾزٕاْب انششػٛخ كزهخ رٕعٛغ ئنٗ اإلداس٘ انمبضٙ ٔٚؼًم

 ػهٛٓب، انًظبدق انذٔنٛخ ٔاالرفبلبد ٔانًشاعٛى ٔانمبٌَٕ انذعزٕس انكزهخ ْزِ

 .نهمبٌَٕ انؼبيخ ٔانًجبدب انغبثمخ ٔاالعزٓبداد
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   الغاٌت :ثاًٍا

 نزنك رؾمٛمّ، اإلداس٘ انمشاس يظذس ٚغزٓذف انز٘ انُٓبئٙ انٓذف ثبنغبٚخ ٚمظذ      

 انًظهؾخ نزؾمٛك ٔعٛهخ ْٕ ثم رارّ ؽذ فٙ ْذفب نٛظ اإلداسٚخ انمشاساد ئطذاس أٌ

 عٛش ؽغٍ ضًبٌ ْٕ ػًٕيٙ يٕظف ثزؼٍٛٛ لشاس ئطذاس يٍ فبنغبٚخ انؼبيخ،

 نشاؽخ يمهك يؾم ثاغالق لشاس ئطذاس يٍ ٔانغبٚخ انؼبو انًشفك خذيبد ٔاعزًشاس

 ...انؼبيخ انغكُٛخ ٔخبطخ انؼبو انُظبو ػهٗ انؾفبظ ْٕ انغكبٌ

 يٍ انغبٚخ ػٍ اإلداس٘ انمشاس طهت فٙ رظفؼ ثأٌ يهضيخ نٛغذ ٔاإلداسح      

 رنك خالف ٚذػٙ يٍ ػهٗ ٔٚمغ انششػٛخ ثمشُٚخ رزًزغ اإلداسٚخ فبنمشاساد ئطذاسِ،

 .دػٕاِ طؾخ ئصجبد ػتء
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 انمشاس يظذس ٚمذو ػُذيب ٔاالَؾشاف، انٓذف ػٛت ٔٚزؾمك      

 أَّ غٛش ئداس٘، لشاس ثاطذاس نّ انًخٕل االخزظبص ئطبس فٙ

 انًٕظف ٚؾبثٙ كأٌ عهطبرّ، نّ رخٕنّ انز٘ غٛش ْذف ئنٗ ٚٓذف

 يظهؾخ نزؾمٛك عهطزّ اإلداسح سعم ٚغزؼًم أٔ آخش، ػهٗ طشفب

 انؼذأح رأصٛش رؾذ أٔ االَزمبو ثذافغ انؼبيخ انًظهؾخ ػٍ ثؼٛذح

 .انشخظٛخ

 داخهٙ، َفغٙ ػٛت ْٕ انغهطخ اعزؼًبل فٙ االَؾشاف أٌ ٔثًب     

 انخبسعٛخ انُبؽٛخ يٍ عهًٛب ٚظٓش انؼٛت ثٓزا انًشٕة انمشاس فاٌ

 انًزمبضٌٕ ٚفضم نزنك االَؾشاف، ػٛت ئصجبد ٚظؼت ٔثبنزبنٙ

 ػٛت أٔ انًٕضٕع نؼٛت اإلداسٚخ انمشاساد فٙ انطؼٍ انمضبح ٔيؼّ

 انغجت
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 السبب :ثالثا

 انزٙ ٔانًبدٚخ انمبََٕٛخ انؼُبطش اإلداس٘ انمشاس فٙ انغجت ثشكٍ ٚمظذ       

 ارخبر ػُذ ٚشركض اإلداسح فشعم لشاسارٓب، الرخبر اإلداسٚخ انغهطبد رذفغ

 ٔالؼخ ػهٗ انٕلذ َفظ ٔفٙ لبََٕٛخ، لٕاػذ أٔ لبػذح ػهٗ اإلداس٘ انمشاس

 .األعجبة يٍ انُٕػٍٛ نٓزٍٚ َزٛغخ لشاسِ ٔٚكٌٕ يبدٚخ، ٔلبئغ أٔ

 ئشكبنٛبد رضٛش ال انمبََٕٛخ األعجبة ػهٗ انمضبئٛخ انشلبثخ كبَذ ٔئرا     

 يغبل رى ألَٓب سثًب ٔاالعزمشاس، ثبنضجبد رزغى ػُبطشْب ألٌ َظشٚخ،

 ػهٗ اإلداس٘ انمبضٙ سلبثخ ػشفزّ انز٘ انزطٕس فاٌ انٕالغ، ال انمبٌَٕ

 ٔانزٙ انٕالغ، يغبل رٓى انزٙ انًبدٚخ ثبألعجبة ثبنضجظ ٚشرجظ انغجت سكٍ

 ٔغٛش صبثزخ غٛش يزؾشكخ ػُبطش رٓى ألَٓب انزُٕع، ئيكبَٛخ رفزؼ ثطجٛؼزٓب

 ثبنٕضؼٛبد رزؼهك ألَٓب رؾذٚذْب، ٚظؼت يب ٔغبنجب لبََٕٙ َض فٙ يؾذدح

 يٕاعٓزٓب، فٙ َفغٓب اإلداسح رغذ ٔانزٙ دائى،  ثشكم ٔانًزغٛشح انًغزغذح

   رمذٚشٚخ، عهطبد أ٘ لبََٕب، يمٛذح غٛش عهطبد ارغبْٓب ٔرًهك
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 األعجبة نشلبثخ انزطٕس٘ انطبثغ اعزُزبط ئنٗ ٚذفؼُب يب ْٔزا 

 انمبضٙ ٚشيٙ انز٘ األعبعٙ انذٔس انؾمٛمخ فٙ ٔٚزشعى انًبدٚخ،

 .انزمذٚش عهطخ ثخظٕص نؼجّ ئنٗ اإلداس٘

 صالس خالل يٍ انشلبثخ نٓزِ اإلداس٘ انمبضٙ أطم ٔلذ      

 يب ضًٍ رُذسط انزٙ انٕلبئغ يبدٚبد ػهٗ انشلبثخ خثذاٚ :يشاؽم

 نٕلبئغ، نٓزِ انًبد٘ انزٕاعذ فؾض رٓى ٔانزٙ انذَٛب، ثبنشلبثخ ٚغًٗ

 انؼبدٚخ، ثبنشلبثخ ٚغًٗ يب ْٔٙ انمبََٕٙ انزكٛٛف ػهٗ انشلبثخ صى

 انزطٕس ْزا فٙ أخٛشح كًشؽهخ انٕلبئغ رمذٚش ػهٗ انشلبثخ ٔأخٛشا

 انغهطخ يغبل رمٛٛذ ئنٗ رإد٘ أَٓب ثًب ئطاللب، يشاؽهّ ٔأْى

 .انمظٕٖ ثبنشلبثخ رُؼذ ٔانزٙ نإلداسح انزمذٚشٚخ
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الزقابت على هادٌاث الوقائع 

 فؼُذيب انٕالغ، ػبنى فٙ يبدٚخ ثؾبنخ ثبنضشٔسح ٚزظم ئداس٘ لشاس كم      
 ركٌٕ يبدٚخ ٔالؼخ اػزجبسِ فٙ ٚأخز  فاًَب يؼُٛب لشاسا اإلداسح سعم ٚظذس
 رنك فاٌ انًبدٚخ انٕالؼخ ْزِ رٕعذ نى فارا ٔيغشدح، ػبيخ لبََٕٛخ نمبػذح رغغٛذا

 رُفٛز ٔيٕضٕع عبسٚب، ٚكٌٕ أٌ ًٚكٍ ال نهمبػذح انمبََٕٙ انًؾزٕٖ أٌ ٚؼُٙ
 .انٕالغ فٙ أعبط نٓب نٛظ يضػٕيخ ؽبنخ يٕاعٓخ فٙ

 يٍ انزؾمك ػهٗ يإعغخ انٕلبئغ يبدٚبد ػهٗ اإلداس٘ انمبضٙ ٔسلبثخ       
 انمضبء يبسط ٔلذ أٔنٗ، كٕعٛهخ اإلداس٘ انمشاس فٙ انًذػبح انٕلبئغ ٔعٕد

 اإلطبس ْزا فٙ ػُّ ٔطذسد يغبالد ػذح فٙ انشلبثخ يٍ انُٕع ْزا انًغشثٙ
 ثبنشثبط اإلداسٚخ انًؾكًخ ػٍ انظبدس انؾكى :ثُٛٓب يٍ َزكش األؽكبو يٍ انؼذٚذ
 نئٍ ؽٛش" :ٚهٙ يب ؽٛضٛبرّ ئؽذٖ فٙ عبء ٔانز٘ 1994 َٕٕٚٛ 27 ثزبسٚخ
 نزكٍٕٚ ػهّٛ انًطشٔؽخ انؾغظ رمذٚش فٙ انظالؽٛخ انزأدٚجٙ نهًغهظ كبَذ

 ػهٗ ال ٔصبثزخ ٔيؼُٛخ يؾذدح ٔلبئغ رنك فٙ ٚؼزًذ أٌ ػهّٛ ٚزؼٍٛ فاَّ لُبػزّ
 اػزًذ لذ فّٛ انًطؼٌٕ انًمشس ثزنك ٚكٌٕ ...ػًٕيٛبد يغشد رزضًٍ رمبسٚش

 ."ئنغبؤِ ُٚجغٙ انز٘ األيش صبثزخ غٛش ٔلبئغ ػهٗ
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للوقائع القاًوًً الخكٍٍف على الزقابت 

 انٕطف ػهٗ سلبثزّ انمبضٙ ًٚبسط نهٕلبئغ، انًبد٘ نهٕعٕد يشالجزّ ثؼذ

 أٌ ارضؼ فارا لشاسْب، ئطذاس فٙ اإلداسح ػهٛٓب اعزُذد انزٙ نهٕلبئغ انمبََٕٙ

 انمشاس ثانغبء ٚؾكى فاَّ انٕلبئغ، نزهك انمبََٕٙ ركٛٛفٓب فٙ أخطأد األخٛشح ْزِ

  .عججّ فٙ ػٛت نٕعٕد اإلداس٘

الوقائع حقذٌز على الزقابت 

 انغهطخ يغبل ػهٗ سلبثزّ نجغظ عجبلب انفشَغٙ اإلداس٘ انمبضٙ كبٌ ٔئرا

 نى انًغشثٙ َظٛشِ فاٌ انًبضٙ، انمشٌ يٍ انغزُٛبد يُز نإلداسح انزمذٚشٚخ

 يُزظف ثؼذ ئال انًغشثٛخ اإلداسح لشاساد ػهٗ يالءيخ سلبثخ ًٚبسط

 انًُبفغ ثٍٛ انًٕاصَخ أٔ انؾظٛهخ َظشٚخ الزجبط خالل يٍ انزغؼُٛبد،

 انخطأ نزمُٛخ رجُّٛ ٔكزا انؼبيخ، انًُفؼخ أعم يٍ انًهكٛخ َضع يبدح فٙ ٔانًضبس

 15 انزمذٚش فٙ انظبْش
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