
دور الخبرة القضائية في منازعات 

القروض 

و قروض إعادة الجدولة



 مقذمـــــــــــــــــــــــت:

ِٛاٌغّٙٛه اي اٌجٕٛن اٌزغبه٠خ ثبػزجبه٘ب ِؤٍَبد ِب١ٌخ رَزٙلف اٌوثؼ، فئٔٗ ِقٛي ٌٙب كْٚ ٍٛا٘ب اٌم١بَ ثبٌؼ١ٍّبد اٌّظوف١خ اٌّزّضٍخ فٟ رٍمٟ األ ِٓ
.ِغ ؽك اٍزؼّبٌٙب ٚ رٛى٠ؼٙب فٟ شىً لوٚع   ثشوؽ إػبكرٙب" اٌٛكائغ"

 

 I -  القــــرض  و الفرق بينه وبين اعادة جذولت الذين

1-  اٌزياِب ونٌه  ٘ٛ ٚػغ ِبي أٚ عيء ِٕٗ رؾذ رظوف ِؤٍَخ رغبه٠خ أٚ الزظبك٠خ ٌز٠ًّٛ شواء اٌٍَغ، ٚ اٌقلِبد أٚ ثٕبء إٌّشآد ، ٚ ٠ىْٛ القــــرض
.ٚ ٔمظل ثٗ فٟ ِلافٍزٕب ٘نٖ اٌموع اٌّٛعٗ ٌالٍزضّبه أٚ االٍزغالي ٌقٍك أٚ رط٠ٛو اٌّؤٍَخ االلزظبك٠خ.ثبٌزٛل١غ وبٌؼّبْ االؽز١بؽٟ أٚ اٌىفبٌخ أٚ اٌؼّبْ 

 ُّبٔبد اٌؼٚ فٟ ٘نا اٌظلك، ػٍٝ اٌجٕه أْ ٠ؤفن رم١١ُ ِقبؽو اٌموٚع ثغل٠خ، ٚػٍٝ اٌقظٛص اٌٛػؼ١خ اٌّب١ٌخ ٌٍَّزف١ل ٚ للهرٗ ػٍٝ اٌَلاك، ٚ رم١١
.اٌّزؾظً ػ١ٍٙب ٚ رؾ١ًٍ ِؾ١ؾ ٘نٖ اٌّؤٍَخ ٚ ١ٍوح اٌشووبء ٚ ا١ٌَّو٠ٓ ٚ اٌَّب١ّ٘ٓ ٚٚصبئك اٌّؾبٍجخ األف١وح

ي الٍزوعبع ِجٍغ ألٚٚ ثبٌزبٌٟ، فئْ اٌجٕه ٍِيَ ِٕن اٌٍؾظخ األٌٚٝ اٌزٟ ٠ؼغ ف١ٙب اٌموع ِٛػغ اٌزٕف١ن، ثّزبثؼخ اٌّشوٚع ِٓ أعً إٔغبؽٗ ثبػزجبهٖ اٌؼّبْ ا
اٌّزؼّٓ َٔجخ اٌّالءح اٌّطجمخ ػٍٝ اٌجٕٛن ٚاٌّؤٍَبد  16/02/2014اٌّؤهؿ فٟ  01/14ٚ ٘ٛ فٟ مٌه ِم١ل ثؤؽىبَ ٔظبَ ثٕه اٌغيائو هلُ . اٌل٠ٓ، ٚفٛائلٖ

رطج١ك اٌمٛاػل االؽز١بؽ١خ،  ؽَت ٔظبَ ثٕه اٌغيائو اٌنٞ  ٚ.اٌموٚعاٌّزؼٍك ثز١١َو ِقبؽو  16/02/2014اٌّؤهؿ فٟ  03/14اٌّب١ٌخ، ٚ ونا أؽىبَ إٌظبَ 
.  ٠ٛعت ػ١ٍٗ رور١ت اٌل٠ْٛ غ١و اٌَّلكح ؽَت فطٛهرٙب

 ٟ٘ ٠ِٛب ثبٌَٕجخ ٌموٚع االٍزضّبه لجً اٌٍغٛء إٌٝ اٌطوق اٌمب١ٔٛٔخ الٍزوعبع اٌل٠ٓ  360ٚ أؽٛي ِلح ٠َّؼ ف١ٙب ثؤْ ٠جمٝ أٞ لَؾ ِٓ اٌل٠ٓ  غ١و َِلك
.ثؤوٍّٗ، إال إما رُ إػبكح علٌٚخ اٌل٠ٓ

2- قرض إعادة الجذولت:

 َثغلٌٚخ اٌل٠ْٛ ا١ٌّؤًٚ ِٓ رَل٠ل٘ب اٍزضٕبءا، فئٔٗ ٠َّؼ 03/14ؽَت اٌّبكح اٌَبثؼخ ِٓ إٌظب (COMPROMISES  ) رؾ٠ٍٛٙب إٌٝ ك٠ْٛ ػبك٠خ ٚ (
.اٌّؼل ٌٙنا اٌغوع اإل٘زالن، شو٠طخ أْ ٠زُ رَل٠ل اٌفٛائل ؽبٌخ األكاء، ِغ اؽزواَ علٚي (لوع 

 ُال ٠غٛى إػبكح علٌٚخ اٌل٠ْٛ إٌبرغخ ػٓ  ّ:اٌنٞ ٔض ػٍٝ ِجلأ  13/07/2017اٌّؤهؿ فٟ  1204351ٚ٘نا ِب م٘ت إ١ٌٗ ِٕطٛق لواه اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب  هل 
. اٌموٚع إما ٌُ ٠ضجذ اٌّل٠ٓ إػَبهٖ ٚ اٍزؾبٌخ رَل٠ل األلَبؽ ّ



غيد اٌّؤٍَخ االلزظبك٠خ ػٓ رَل٠ل٘ب  ٚ ػبكح ِب ٟ ػٚإػبكح اٌغلٌٚخ ٟ٘ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠زُ ف١ٙب رغ١١و اٌموع ٚ ثٕٛك ارفبل١خ اٌموع  فٟ ِلرٙب ٚ َٔجخ  اٌفبئلح ٚ ِٛاػ١ل رَل٠ل  اٌل٠ْٛ اٌز
.رىْٛ إػبكح اٌغلٌٚخ ثطٍت ِٓ اٌّل٠ٓ اٌّؼَو أٚ اٌّزٛلف ػٓ اٌلفغ

 ٞال رؼٕٟ أثلا ِٕؼ لوع عل٠ل ٌٍّل٠ٓ. ٟٚ٘ ػ١ٍّخ الزظبك٠خ رفزؼ اٌّغبي ٌزَل٠ل اٌل٠ْٛ اٌؼبٌمخ فٟ مِخ اٌّؤٍَخ اٌّل٠ٕخ اٌزٟ رٛاعٗ أىِخ ِب١ٌخ أٚ ِشىالد فٟ اٌزلفك إٌمل ٚ.

 رؼ١ٍّخ ثٕه اٌغيائو ."، إال إما ٔض اٌمبْٔٛ ػٍٝ مٌه طواؽخ وّب وبْ األِو فالي عبئؾخ وٛهٚٔباإلئزّبْٚاٌجٕه ١ٌٌ ِغجوا ػٍٝ إػبكح اٌغلٌٚخ، ٚ ٘نا ثَجت اهرفب ع اٌّقبؽو أٚ ٔمض
"06.04.2020اٌّؤهفخ فٟ  2020-05

II:-خصوصيت  الخبرة القضائيت و مذى دورها في منازعاث القروض البنكيت

  اٌَّلكح، ٚٚػغ اٌؼّبٔبد اٌؼ١ٕ١خ  غ١وثؼل فشً إعواءاد اٌز٠َٛخ اٌٛك٠خ، ٌزَل٠ل اٌموع أٚ لوع  إػبكح اٌغلٚي رىْٛ اٌجٕٛن ِؼطوح ثبرجبع  اٌطوق اٌمب١ٔٛٔخ الٍزوعبع ك٠ٛٔٙب
اٌنٞ ٠َّؼ ٌٙب ثج١غ  26/08/2003اٌّؤهؿ فٟ  03/11ِٓ لبْٔٛ إٌمل ٚاٌموع هلُ  124ٚ اٌّبكح  121ٚاٌشقظ١خ ِٛػغ اٌزٕف١ن، ٚ مٌه ثّّبهٍزٙب ٌالِز١بىاد اٌّقٌٛخ ٌٙب ثّٛعت اٌّبكح 

.  وً ه٘ٓ ِشىً ٌظبٌؾٙب ٚ ِٕؾٙب ثلْٚ شى١ٍبد ؽبطً ٘نا اٌج١غ

ٓلبػٟ اٌّٛػٛع ِٓ أعً فغ إٌياعإٌ ٚ ٌىٓ لل ٠ؾلس أْ ٠ضٛه إٌياع ؽٛي لوع ِٓ اٌموٚع فٟ ِجٍغٗ أٚ ربه٠ـ اٍزؾمبلٗ أٚ َٔجخ اٌفبئلح ف١ٗ أٚ أؽل شوٚؽٗ، ف١ٍغؤ أؽل اٌطوف١ ٝ.

خ اٌغبِؼخ، ٚ٘نا  ِب ٠مٛكٔب ٌٍقٛع فٟ  م١ٕٚاٌمبػٟ، ثؾىُ رى٠ٕٛٗ اٌمبٟٔٛٔ، ٚػلَ رقظظٗ فٟ اٌَّبئً اٌجٕى١خ، ٠ٍغؤ إٌٝ رؼ١١ٓ فج١و ِقزض فٟ ا١ٌّلاْ، ِٓ أعً اٍز١ؼبػ اٌَّبئً اٌز
.  فظٛط١خ اٌقجوح اٌمؼبئ١خ  ٚ ِلٜ كٚه٘ب فٟ ر٠ٕٛو اٌمبػٟ

 

 تعريف الخبرة القضائيت البنكيت:

إطلاه ؽىّٗ، وطو٠مخ ٚػغ ٚ ر١١َو اٌموٚع ٍٝ ٚ ٟ٘ ١ٍٍٚخ ِٓ ٍٚبئً اإلصجبد، ٠َزؼ١ٓ ثٙب اٌمبػٟ فٟ ٚالؼخ ِبك٠خ ثؾزخ، ٌفُٙ اٌَّبئً اٌف١ٕخ اٌزٟ رؾزبط إٌٝ كها٠خ ػ١ٍّخ ٌَّبػلرٗ ػ
ٚإٌزبئظ اٌزٟ ٠زٛطً إ١ٌٙب اٌقج١و رىْٛ ثٕبء ػٍٝ اٌٛصبئك ٚاٌّؼٍِٛبد اٌّملِخ ِٓ ؽوفٟ إٌياع، ى٠بكح ػٍٝ ػٍٛػٗ ٚ .....ٚ ر١١َو اٌؾَبة اٌغبهٞ  اإل٘زالنٚ اؽزَبة اٌفٛائل ٚ علٚي 

.رغوثزٗ فٟ ا١ٌّلاْ اٌجٕىٟ

2 / خصائص الخبرة القضائيت البنكيت:

ٜرز١ّي اٌقجوح اٌمؼبئ١خ اٌجٕى١خ وغ١و٘ب ِٓ اٌقجواد اٌمؼبئ١خ ثؤهثغ فظبئض ر١ّي٘ب ػٓ ٍٚبئً اإلصجبد األفو  :

1 /اٌقبط١خ   اٌف١ٕخ.

2 /اٌقبط١خ اإلعوائ١خ.

3 /اٌقبط١خ االفز١به٠خ.

4 /اٌقبط١خ اٌزجؼ١خ



1 / الخاصيت الفنيت البحتت:

١زٙب ٚ ؽو٠مخ ر٠ًّٛ وً لوع ظٛطٔظوا ٌطج١ؼخ اٌؼًّ اٌجٕىٟ ٚ ر١ّيٖ ػٓ األػّبي األفوٜ اٌّشبثٙخ ٌٗ، ٚعت رؼ١١ٓ أفظبئ١١ٓ فٟ اٌَّبئً اٌف١ٕخ ٌفُٙ اٌموٚع ٚ أٔٛاػٙب ٚف
ٌٍجٕه  ٚ ؽو٠مخ إعواء  اٌؼ١ٍّبد اٌجٕى١خ، ٚ أْ رلفً اٌقجوح فٟ رٛػ١ؼ اٌَّبئً اٌمب١ٔٛٔخ ٌٍموع وشوػ ارفبل١خ اٌموع أٚ  اٌّؾبٍجبرٟٚ ِوالجخ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ ٚاٌّقطؾ 

ِٓ اٌّموه لبٔٛٔب ٚ : ٚاٌنٞ عبء ف١ٗ  07/07/1993اٌّؤهؿ فٟ  97774اٌو٘ٓ أٚ أٞ ػّبْ آفو، لل ٠قوعٙب ػٓ فبط١زٙب ٘نٖ ٚ ٘نا ِب أولرٗ اٌّؾىّخ اٌؼ١ٍب فٟ لواه٘ب هلُ 
.بػٟ ٌٍقج١واٌملؼبء أْ ٠ؤِو اٌمبػٟ ثئعواء اٌقجوح ٚ رؼ١١ٓ  اٌقج١و ِغ رٛػ١ؼ ِّٙزٗ اٌزٟ رىزَٟ ؽبثؼب ف١ٕب ثؾزب، ِغ ِواػبح ػلَ اٌزقٍٟ ػٓ طالؽ١بد 

2-2 /الخاصيت اإلجرائيت:

اٌنٞ ٠ؾلك  ٚ.اٌقظٍَٛجٗ ا ؽأٞ أٔٙب إعواء لؼبئٟ ٠ٍّه اٌمبػٟ اٌٍَطخ اٌزمل٠و٠خ ثشؤْ األِو ثئعوائٗ، ٍٛاء ؽٍجٗ اٌقظَٛ أَ ٌُ ٠طٍجٖٛ، ٚ ٠ٍّه هفغ إعوائٗ أ٠ؼب إم ٛ٘
.ِّٙخ اٌقج١و ٚ ِلرٙب ٚ ٘ٛ اٌنٞ ٠مله هأ٠ٗ ٚ ٔز١غخ ػٍّٗ

  2-3 / الخاصيت االختياريت:

 ٖ٠ٍّه اٌٍَطخ اٌزمل٠و٠خ فٟ رؼ١١ٓ ِٓ إْ اٌمبػٟ ال ٠قؼغ إال ٌولبثخ اٌمبْٔٛ ٚاٌؼ١ّو، ٌنٌه فٙٛ غ١و ٍِيَ ثطٍت رؼ١١ٓ فج١و ؽزٝ ٚ ٌٛ ؽٍجٙب اٌجٕه أٚ اٌّل٠ٓ، ألٔٗ ٘ٛ ٚؽل
فٟ ظً فمل ٠ىْٛ اٌمبػٟ، إٌٝ عبٔت رى٠ٕٛٗ اٌمبٟٔٛٔ، ٠ّزٍه رى٠ٕٛب فٟ اٌمبْٔٛ اٌجٕىٟ أٚ اٌّبٌٟ أٚ لبْٔٛ األػّبي، اٌشٟء اٌنٞ ٠َّؼ ٌٗ ثبٌف. فج١و إما اٍزؼظٝ ػ١ٍٗ األِو

.اٌلػٜٛ، كْٚ اٌٍغٛء إٌٝ رؼ١١ٓ فج١و، شو٠طخ رَج١جٗ ٌنٌه

 لبْٔٛ اإلعواءاد اٌّل١ٔخ ٚاإلكاه٠خ اٌزٟ رٕض ػٍٝ أٗ  126وّب ٠ّىٓ ٌٍمبػٟ ٕ٘ب، اٌزؾم١ك ثٕفَٗ أٚ االٔزمبي ٌٍّؼب٠ٕخ إْ أهاك مٌه، ٚ ٘نا ِب َٔزموا ِٓ ٔض اٌّبكح ِٓ:  ''
.'' ٠غٛى ٌٍمبػٟ ِٓ رٍمبء ٔفَٗ أٚ ثطٍت ِٓ اؽل اٌقظَٛ ثزؼ١١ٓ فج١و

2-4  / الخاصيت التبعيت:

ٟلػٜٛ ػٍٝ اػزجبه اٌ ٚ ٟ٘ ؽو٠ك ِٓ ؽوق اٌلػٜٛ اٌفوػ١خ، ٚٚعٛك٘ب ٠زٛلف ػٍٝ ٚعٛك كػٜٛ أط١ٍخ ِوفٛػخ، فال ٠ىْٛ ؽٍت رؼ١١ٓ فج١و ٘ٛ اٌطٍت األطٍٟ ٚاٌٛؽ١ل ف
.بئُاٌمأْ اٌقجوح ِبٟ٘ إال ١ٍٍٚخ ِٓ ٍٚبئً اٌزؾم١ك، ٚاٌٙلف ِٕٙب، إٔبهح اٌمبػٟ ؽٛي اٌطٍت األطٍٟ، فال ٠ّىٓ افزواع فجوح َِزمٍخ ػٓ إٌياع 

ثبٔزلاة فج١و ٌٍزؾم١ك  فٟ  139ٌّبكح ذ اٚ لل أعبى اٌّشوع ، اٍزضٕبء، اٌٍغٛء إٌٝ اٌقجوح فٟ اٌلػٜٛ االٍزؼغب١ٌخ، ؽ١ش أعبى ٌٍقج١و، االٔزمبي ٌٍّؼب٠ٕخ ٍّٚبع اٌشٙٛك، وّب ٍّؾ
.  إٌياع

 

3 ــ مذى  دور الخبرة القضائيت في منازعاث القروض:

ٚ ُظّخ ثٕه اٌغيائو اٌّزؼٍمخ ثبٌموٚع ٚ أٔ إْ اٌزمو٠و اٌنٞ ٠ملِٗ اٌقج١و اٌمؼبئٟ اٌنٞ ٠ىْٛ ػبٌّب ثبألػواف اٌجٕى١خ ٚ ِمزؼ١بد اٌؼًّ اٌجٕىٟ، ِطٍؼب  ػٍٝ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌّوا١ٍ
.ل اٌمبػٟ ػٍٝ رؾم١ك اٌؼلاٌخ َبػر١١َو٘ب، ػبهفب ثبٌّؾبٍجخ اٌجٕى١خ، ِقطؾ اٌؾَبثبد اٌجٕى١خ ٚاٌمٛاػل اٌّؾبٍج١خ اٌّطجمخ ػٍٝ اٌجٕٛن ٚاٌّؤٍَبد اٌّب١ٌخ، ِٓ شؤٔٗ أْ ٠



ِ ٠ؼزّل  ّٙبٚ ٌٙنا، ٔوٜ ِٓ اٌؼوٚهٞ رؼ١١ٓ فج١و ٍُِ ثىبفخ اٌشوٚؽ اٌّنوٛهح أػالٖ، ٚ ٌٗ فجوح فٟ اٌّغبي اٌجٕىٟ، ؽزٝ ٠ىْٛ رمو٠وٖ طبئجب ٚ ٍٕلا
فؼلَ اٌزفولخ ث١ٓ ...ػ١ٍٗ اٌمبػٟ فٟ إطلاه أؽىبِٗ فال ٠ىفٟ ِضال رؼ١١ٓ فج١و فٟ اٌّؾبٍجخ اٌّب١ٌخ فمؾ، ٌإلعبثخ ػٍٝ األٍئٍخ اٌّزؼٍمخ ثبٌموٚع

.اٌموٚع االٍزضّبه٠خ ٚلوع إػبكح اٌغلٌٚخ ِٓ ؽوف اٌقج١و اٌّبٌٟ لل ٠ؤكٞ إٌٝ رغ١ٍؾ اٌمبػٟ فٟ إطلاه ؽىّٗ ٚ اإلػواه ثؤؽل أؽواف إٌياع

إٌياع، ٠ٍغؤ ِل اٌقجوح اٌمؼبئ١خ، ثبٌوغُ ِٓ أ١ّ٘زٙب اٌمب١ٔٛٔخ فٟ رٛػ١ؼ اٌَّبئً اٌف١ٕخ فٟ ِٕبىػبد اٌموٚع، إال أٔٙب  ونٌه ١ٍٍٚخ ِٓ ٍٚبئً إؽبٌخ أ
عيء ِٕٗ، أٚ أٚ إ١ٌٙب اٌّل٠ٓ ٌٍزٍّض ِٓ اٌزياِبرٗ اٌزؼبلل٠خ ارغبٖ اٌّؤٍَخ اٌجٕى١خ فٟ هك ك٠ٕٗ، ٚ مٌه ثبٌطؼٓ فٟ االرفبق ِٓ أٍبٍٗ أٚ إٔىبه اٌل٠ٓ 

قبؽو ٝ ِاٌطؼٓ فٟ َٔجخ اٌفبئلح، ٚ٘نا ٠ؼٛك ٍٍجب ػٍٝ اٌجٕه، فال ٠َزوك اٌجٕه ك٠ٕٗ إال ثؼل ِلح ؽ٠ٍٛخ، ٚلل ٠قَو ف١ٙب ِجبٌغ وج١وح، ٠ٚؼوػٗ إٌ
ٌٙنا فّٓ األؽوٜ رغٕجٙب، إما وبٔذ اٌٛصبئك اٌّملِخ ِٓ اٌجٕه رىفٟ ٌزٛػ١ؼ إٌياع ثللخ، فبطخ ٚ أْ اٌّل٠ٓ فٟ . اٌموٚع، ٚ فطو  رغ١ّل االِٛاي 

.ٌنٌه ٠غت أْ ٠ىْٛ ؽىُ رؼ١١ٓ اٌقج١و َِججب رَج١جب وبف١ب. أغٍت األؽ١بْ، ٠ملَ ٌٍقج١و ٔفٌ اٌٛصبئك اٌّملِخ ِٓ ؽوف اٌجٕه

لهد ف١ٙب ٟ طػٍٝ اٌقجوح اٌمؼبئ١خ اٌجٕى١خ أْ ال رقٛع فٟ اٌَّبئً اٌمب١ٔٛٔخ فٟ ٍِف اٌموع، أٚ الزواػ ٍٚبئً ثل٠ٍخ ٌفظ إٌياع، ِقزٍفخ ػٓ رٍه اٌز
ْ أؽىبَ، أٚ ٔض ػ١ٍٙب اٌمبْٔٛ، ٚاٌقٛع فٟ  رف١َو االرفبل١بد ٚاٌؼمٛك اٌّجوِخ ، ٚاٌزٟ ٟ٘ ِٓ ط١ُّ افزظبص اٌمؼبء ٚؽلٖ، ٚػٍٝ اٌقجوح  أ

.رزطوق  إٌٝ ع١ّغ اٌٛصبئك اٌّملِخ كْٚ إلظبء، ؽزٝ رؾمك  اٌٙلف اٌّوعٛ ِٕٙب، ٚ٘ٛ إٔبهح اٌمبػٟ فٟ فُٙ اٌغّٛع اٌنٞ ٠ىزٕف اٌمؼ١خ

-ًّاٌّجٍغ  ٚ  أِب ِٓ عٙخ  اٌجٕه ٚ ٌز١ًَٙ ِّٙخ اٌقج١و فّٓ ٚاعجٗ  رى٠ٛٓ ٍِف ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ع١ّغ اٌموٚع اٌزٟ اٍزفبك ِٕٙب اٌّل٠ٓ   ٚ اٌّجٍغ اٌَّزؼ
ٚرؼ١١ٓ أػٛاْ ِقزظ١ٓ ٌّزبثؼخ اٌٍّف ِغ ٘نا األف١و  ألٔٗ   ̨ٚاٌّزجمٟ إْ ٚعل ٚ اٌزَل٠لاد اٌزٟ رّذ ِٓ اٌّل٠ٓ ٚ ع١ّغ اٌٛصبئك اٌزٟ ٠طٍجٙب اٌقج١و

فٟ ثؼغ األؽ١بْ ٠ىْٛ رمو٠و اٌقجوح فٟ غ١و طبٌؼ اٌجٕه هاعغ إٌٝ اإلّ٘بي فٟ اٌزىفً ثبٌٍّف ِٓ ؽوف اٌجٕه ٔفَٗ ٚمٌه  ثَجت غ١بة اٌٍّف 
.اٌمبػلٞ ٌٍموع أٚ ػلَ ر١ٍَّٗ ٌٍقج١و اٚ رى١ٍف أػٛاْ غ١و ِزّى١ٕٓ ِٓ اٌّٛػٛع   ٌّزبثؼخ اٌٍّف 

بد وّب أٗ ١ٌٌٚ ٕ٘بن غؼبػخ ػٍٝ اٌجٕه فٟ رٕج١ٗ ٚ رنو١و اٌقج١و ثبٌٙفٛاد اٌزٟ لل  ٠ورىجٙب أصٕبء ِّٙزٗ ثؾَٓ ١ٔخ وبْ ٠َٙٛ ػٓ ثؼغ ػ١ٍّ
.اٌموع أٚ ٠غفً ػٓ ثؼغ اٌّٙبَ إٌَّلح ٌٗ

ػٟ فٟ  ٌمبٌىً ِب ٍجك فبٔٗ ال غٕٝ ٌٕب ػٓ اٌقج١و فٟ ِٕبىػبد اٌموٚع  ٚ إػبكح علٌٚزٙب  ألٔٗ ِّٙب ٍغٍٕب ِٓ ٔمبئض فبٌقج١و ٘ٛ اٌنٞ ١ٕ٠و ؽو٠ك ا
.   ر١َ١و ِب اوزٕفٗ اٌغّٛع ِٓ اٌؼ١ٍّبد اٌجٕى١خ ٌٍٛطٛي إٌٝ رطج١ك اٌؼلاٌخ
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