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 ﴾ الوقائــع﴿ 

ا03/9/6302 يخاقابصاافة  اأا اااماقتا االااممالمدفاداا ا لااما73مساا  ااا90734أقام المداا األال الالماا اا ا قا ا
مقامرالمبا ل المدطباارافةاتا اع  ل االاقةاهالمدطباارا ا  دما اطتمافألاخلمدهمالمفاا ابب االالما اا ا ااواا اقايال   اغاالا
ل الاالمثام ألالل مقةاا ال ساة المفاا ا المبف يا ا اا رادصا االمساابا ة اابممل امتلاااارانتي لاألال اا لرااصا مف  ادااهاداما ل لااما

ا المدطبارا  هالمثممثافألاد مق  الالل مقة ا.اتألاغمكادراآثم الخصهماا  اأفبة
ا4/9/6302اغا المد األا  فًمامت اا ال تال اإ  ل الل مقا  رالمفااد المدص ي االمددتك المب  ة المسبا ة ا لم يخا

ابممل متلاارانتي لألال  لرااص مف  ا درالالل مقااتألالب  رالمف ا المبف ي ا  رالم ت  را,ااأ مفالمد األاأرالمل متل
(ادرالم سلا اادما خمميا050ارالمنتي ل راةب اادًواإ ل يما ناتادخمصدلتا  اا الإلمقمراال تا خمميا صالمدم ةا)

الرالمنتيا ل رانااتراداراإقتااة الم اما المدصاا ي ااخم ابل رامسااةم لهمالملااألاا0432لل مقةا ال سااة المفا ا الملااألاأ  داماااام ا
 ع  امراا0410مسا  اا0321اد المدصا ي ااد هاماقا ل ادنتاوالماات لرا قا ادم سلهماات هماافبًمامتب ل لمالمصم  ةادرالمفا

 ع  اامرا بطاا ا اا ط افااألانتياا ةال اا لراة ااد اا0416مساا  اا966دفدةاا اط ةبةاا افااألالمنتياا ل رااقاا ل ااتياا الم لختةاا ا قاا ا
الخلصمصهمانتي لألال  لرااص مف  اافياخلم المصفة  اطتمالمد األالمفا ابطتبملتالمد م اإم هماا.

قابصااااافة  اأا ااااااماقتااااا االاااااممالمدفادااااا ا لااااام يخاا73مسااااا  اا90122قااااام المدااااا األالمثااااام ألالمااااا اا ا قااااا ااداااااماأ
مقاامراقاا ل المدطبااارا اا هالمثاام ألا عااام ةاا03/9/6302 اطتاامافااألاخلمدهاامالمفااا ابب ااالالماا اا ا اااواا اقاايال   ااغاالا

ألاغمكادراآثم الخصهمالإلببامرااتاألال سة المف ا ا  راندها ي ادص المب  ة االمددتك المب  ة المسبا ة اادما ل لماات
الببة انتي لألال  لرااص مف  ا درالمسةم ةاالمدتكة المدص ي ا.
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اغا المد األا  فمامت اا اأرالمفااد المدصا ي اأات اماااراإ ا ل الل مقةا اإاام ةال ساة المفا ا المبف يا ا ا رادصا ا
ل ادراأرانتي لاألال ا لرااصا مف  الببامرااا4/9/6302المددتك المب  ةا المسابا ة ااأصا  ادنتاوالماات لرا ةم اًما لام يخا

 لخا المدةامهالإلقتةدةاا المسابا ة اا ااااأدا ا ناامفألافبامواالملاام يخاالمالقاهاالمباام ارا رالمنتيا ل رادصاا يلمراطااللاد لفاا ا
رالملم يخاالرالمدسمف ا   هداماا ا را امطألراسا  مرالقا مادارالمدسامف ا   هداماا ا رالمددتكا المب  ةا المسابا ة ااأ هدامالببام

 لف   المدةمهالإلقتةدةا المدصا ي المدبا لاا05/0/0450 لخ المدةمهالإلقتةدة المدص ي اافبًمامتد سا المدتكألالمصم  افألا
ب أرالمدالفب ااتألالل مقة اقام اراا0410مس  اا095اق ل ا وةوالمندها ي ا ق اا07/6/0451بممب ل المندها يا لم يخا

داةًوابف ياًماالرالمباالمالمدساتف المدصا ي اا06ممبف الإلقتةدألامدص ا  تغافا03/06/0416لمبفم المداقهاات هما لم يخا
الرالل مقةاا المسااو ا اا رادصاا االساا لو  الملااألاصاا  اقاا ل اا0427ااااام اا0452ام اامادانااا ةافااألالمنتياا ل رافااألاااام ا

ل ا لرا,ابممدالفب اات هما صمااتألاأرال درادص اف ي المدوف افألاد  ااا0474مس  اا050 وةوالمندها ي ا ق ا
 ع  امرادفدةا اط ةبةا افاألانتي لاألال ا لرااصا مف  ااصا  اا0410مسا  اا0321اص  اق ل ا وةوادنتاوالماات لرا قا ا

مساا  اا976 ع  اامرا بطاا ا اا ط افااألانتياا ةال اا لرااقاا ل ااتياا المت لااا ا قاا اا0416مساا  اا966قاا ل ااتياا الم لختةاا ا قاا ا
و ااممالمبف ياا افااألاببااماد اامطاادفاامف لألاساا  مراا ااد اب ااأراف اا اصاا  المط ااا االمف ال اامماال ساادمكااالمكما0416

 عصا ل المووفا المل   غةا امبام ارالم  وا اا0445مسا  اا001لمف  اد طب انتي ةال  لرا,ااق ل ا وةوادنتوالمات لرا قا ا
س  اما0790المغ اف  اص  المط ا االمف ال ممافألاا ةاد مطااد همانتي ةال  لرااا لالمب ل المد م اإمةتابممب ل ا ق ا

 ع  امراا6305مسا  اا13السلد اف  اص  المط ا االمف ال امما نتيا ةال ا لرا,ااصا  اقا ل ااتيا الم لختةا ا قا اا6335
 ع  امراا6305مسا  اا596قس اثمرا  ط ا   الم  خااي خ افألا طمقتانتيا ةال ا لرا,اال ادراقا ل ااتيا الم لختةا ا قا ا

ا0443مسا  اا594 لرااصا  اقا ل ا واةوالمندها يا ا قا اقس اسن اد  ألاثمرا   الم  خااة د الخلصمصاتانتيا ةال ا
بممدالفب ااتاألاداغا ةالمل ام  ا ا رافاادا اندها يا ادصا المب  ةا ااساتطممالمدندااا الالا ا ةا املدايا اد ا ا ادفدةا ا

ال ادرالالل امقاأرال اد المدفدةا انتي لاألال ا لرااصا مف  ا,اا باألالمدا األاا00/2/0414 أوادفد المداقبا ا لام يخا
درالم سلا اافياخلم المصافة  اطتامالمدا األالمفاا ابطتبملاتاا050ا0 ل المدطبارافةتادخمم لتا صالمدم ل رااتألالمب

المد م اإم هما.
ف اااثاطتااامال سااالمغ/اخممااا اساااتةدمراا07/5/6302قا نتسااا اا73مسااا  اا90734ا  ااا مالمدفادااا المااا اا ا قااا ا

فهالمفم  اراارالم ام ابب  الخلصمصالمدفادا المدفمدألاق الال ختتافألالم اا اخصدًماد  دًماإمألانه الإل ل ةاا 
ا73مس ااااااااااا اا90122االوةًما    الم اا ا,اابب  اق الالم اا اال ل مرالمب ل الإل ل  ا,اادما   مالمدفاد الم اا ا ق ا

,ااداماأا  اقابممنتس اغللهماف ثاأا  المد األاأطتوادص االمبمم المصم  ادراإ ل ةالمدسمف المبسا ي ا اتل ةالما فم ا
فمف ااا ادسااال  لماطايااامااتاااألاصاااا ةاط ااااال صااا ادااارا  قةاااممالتق لفةااا اأ ساااتهماإماااألانهااا الإل ل ةادطممباااًماببااا  الساااتة ا
مقامرالمبا ل المسات ألابمالدل ام ااارا لمنتي ل را,االملدوالملص يحامتا ع مف اطتمان   اإمألاطتباتال صاتألا اقايال   اغاالا

تي لألال  لرااص مف  اااقياأ ااد ادراأادملالستةدهدماإماألالمددتكا اإص ل اق ل ا اقياأ ااد ادراأادملاإخوران
لمب  ة المسبا ة ا,ااطتمالسلد ل اددم س ادص امفباقالمسةم ةاامف اات هما اراإ  ل اأاال لبمصا,ااا  الالال ل ابأ ا

ألالالسال لمرالم اب ألاإن لراقم ابتالمدطبارا    اإالابب اا مالل مقالبسة المف ا المبف ي ا  رادص ااالمسبا ة اات
(ادارالم سالا ا,ااطتامااا  ادارالمداالط  رالماال  ةاأسادمح  افاألادف ا ا050ادالفب الم بمااتةاتاطبباًماما صالمدام ةا)
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لمنتس اق الال خته ال  دمدةًماإمألالمد األا,اادماطتمال سلمغا/اخمم استةدمرالمدفمدألال ختتاخصدماد  دًماإمألانه ا
اما اببا  الخلصامصالمدفادا ااالوةاًما   ا الما اا ااببا  اق االالما اا اال ل امرالمبا ل الإل ل ةا,اا فهالمفم  ارااارالم 

قامو لباااام اا73مساااا  اا90734قاإمااااألالماااا اا ا قاااا اا73مساااا  اا90122لإل ل  افباااا  مالمدفاداااا ا اااا الماااا اا ا قاااا ا
لمدب  ةا,اادماات مااامةص  اف هدمافا االف ااات ماطمم ألالمل خ ابملخمغاإن لرلمال خته ابب لومادبت  ااس ل الم س 

نهاا الإل ل ةا لباا ة الالل مقةاا ادفاا الم ااتل االمكلااماالمد لسااوماالمدفم اا االمباا ل لمالمد لبطاا ا هااماا ةاامرالإلناا لرلمالملااألا
ااتألاأرالب  ا  و اد ا ألالم ام الب ي ًلا  أ همالمبم ا ألا.ا7/2/6302للخغمافألا أ همااأنتمالم ااي رامنتس ا

 لف   الم اا ااتألالمانتالمثم ما نتسممالملف   اف ثاأا  المد األافألالم اا ااقمدما  و اد ا ألالم ام ا
قاخدااواا73مساا  اا90122قاثداام ألاا اا ةافمف اا ادساال  لمااأا  المداا األافااألالماا اا ا قاا اا73مساا  اا90734 قاا ا

صا ةاافالفظادسل  لمااالمماداساا اس  مرااأا  المفم  اارالم ام اثوثافالفظادسل  لماطايماا افمف  ااتأل
قاافمف ااا ادسااال  لماا27مساا  اا7304قاااا25مسااا  اا50633مفااا اصااام  ادااارا ااغهالمدفادااا افاااألالماا ااي را قداااألا

إمألا موما وةوا  وا اق امةمالم اما اا765اا769  قدألاصم  اا-لإل ل ةالمب موة اا-طايمااتألاالم ألااتل ةالمخم نة ا
مسا   افامت ا د امرادساما ااتيا المخم نةا اادا   الإل ل ةا وةواقس المب مرالإل ل  الم لو ةال امألاأف ل ااداقب رادارال

قاال درالمكلممالمثم ألالما  ااتاألالما اا اا73مس  اا90734لمب موة ا,اال درالمكلممال الالم  ااتألالم اا ا ق ا
قااا  ابممكلااام  راأرادا اااا المااا اا اةداااوالمبوقاااممالم امةااا ا ااا راندها يااا ادصااا المب  ةااا اا73مسااا  اا90122 قااا ا

 المب  ةاا المساابا ة االرادفتهدااما لبتااااببداا ادااراأادااملالمسااةم ةاالرالالخلصاامصا لباا   التااكالالل مقةاا اأصاابحاالمددتكاا
دببااا ًلامدنتااوالم ااالما ارالمسااتط المب ااموة ااخاال االم ةااتالمد اام اإم هداامابأ ااتااا)امااغلافباا الاا اراإ اا لرالماا فا ال لةاا ااا

ا املبتبهاااماببدااا اداااراأاداااملالمساااةم ةا,االفلةمطةاااًماااببااا  الصاااتةماببااا  الخلصااامصادفادااا المب ااامرالإل ل  ا   ااا المااا ا
لخلصمصالمدفاد ااالوةًما    الم اا الفل لدمامد  أالم ص ا  رالمستطمماالخلصامصادنتاوالم االما هامااداوا ا صا

لم اما ا(ادرالم سلا ا,اادرابممالالفلةم ابب  اق الالم اا اال ل مرالمب ل الإل ل  ا,ااأا اما  وا اق امةما050لمدم ةا)
دااغا لألا فاام ا فبااماف هداامابباا  الخلصاامصالمدفاداا االمب اامراادادااًمااالوةااًما   اا الماا اا ا,االفلةمطةااًمااابباا  اق ااالا

اا3لم اا ا
المثم مادرادفم  انتسممالف   الم اا اأرا  و اد ا ألالم ام اات امانها الإل ل ةا لبا ة المدسال  لمالملاألاات لهاما

  ااا المااا اا ا كثااا ادااارانتسااا ااأااااغ مانهااا الإل ل ةابممق لدااا امبااا  البااا ة اااأنتاااما07/5/6302 هااامالمدفادااا ا نتسااا ا
لمدسل  لمالمدطتاب اادمااقبماات همالمق لد ا,اادماأاغ مانه الإل ل ةابأ هماسل   ا أ همافاألا اارالمدسال  لمالمدب دا ا

رالبااا ة الالل مقةااا ادااارالمخصاااا افاااألا اااارالدل ااام انهااا الإل ل ةااااارالبااا ة المدسااال  لما,اامكااارانهااا الإل ل ةالدل بااامااااا
االمدسل  لمالمدطتاب ا,ااأا اما  و اد ا ألالم ام الب ي ًلا  أ همالمبم ا ألافألالم ااي را.

ف اااثاف ااا ال سااالمغاخممااا ااتاااألاادااا افاااألالمااا ااي رااأا  اصااافة  اا7/2/6302ا  ااا مالمدفادااا المااا ااي را نتسااا ا
قاف ثالخلصا ابمإل امف اإماألاا73مس  اا90122 ع خملاخصا اان  اا ع مف اطتمان   اإمألاطتبتافألالم اا ا ق ا

لمد األاات ه ادرال الافلألالمثممثاا ادرااتي الما فم اااتيا المخم نةا اااتيا الم لختةا ابصا مله ااأ امفاإماألاطتباتا
اتألالمانتالمد ام اإمةاتافةدامالبا  ا,ااداماأا  اصافة  اا07/5/6302ل صتألاطتبًمان   ًلاافبًمامدمالث لتابدف  انتس ا

قاا73مسااا  اا90122كادصاااط ألااااا مألاق اااالال ختاااتاخصااادًماد  ااادًماإماااألالمدااا األافاااألالمااا اا ا قااا اطتاااماف هااامادممااا
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ق االالا خته ال  ادمدةًماا075إماألا قا ااا6اصفة  اطتماف هماطمم االمل خ المال  ةاأسدمح  افألا  بمن المفاا ادارا قا ا
أسادمح  افاألا  بمنا المفاا ادارااقااأا  اا ادراطامم ألالملا خ الماال  ةا73مس  اا90122إمألالمد األافألالم اا ا ق ا

قا,اا73مس  اا90122صفة  اطت الاف هماق الال خته ال  دمدةًماإمألالمد األافألالم اا ا ق اا074إمألا ق اا072 ق ا
ادماق  المد األالمدغاا اثوثافالفظادسل  لمال د ماصا ًلامص فممادراالممالمدسل ا قالم  ت ا  اناا واأا ساما

باا مافااألاد لصاايالمباا رالملمسااهاا اا ا(اادااماغااا هاااارانتياا ةال اا لرااصااا امخ يطاا افاامم را)صااا اداارا اادممألانتياا ةالم
 . SURVEY OF EGYPT(اداراالامماصام  ابممتقا الإل نت تيا ادارااتل ةالمدممةا المدصا ي ابمسا ا)ا92امصا ف ا)

INDEX OF PLACE NAMES ال اد مالمخ يطا ال ا لرااناترادارال  ل األالمدصا ي اا0495(اصا  ااام ا
ا ال  لرااأ مادص ي ااالف   اداقبهمادراف ثاخطالمطالااخطالمب ما,ااصا ةامخ يط ادص اال درالمكلمماغ

دااراأطتااواإ لاا لوألامتاا  ةماالساالبدممهمافااألالمداا ل والمدصاا ي ااداا ااطبااهابدصااتف المدساامف االمد اامن ااتااألا  باا ااتل ةا
لبم  اااماداااراإقتاااة الم امااا اال ااادرانتيااا ةال ااا لرابماا0407اأا ااا اطبباااتااااام اا0466لمدبااام فالمبدادةااا المدصااا ي اسااا  ا

لمدصاا ي ااقاا  المداا األاأصااالالتااكالمدساال  لمامد اام لهمابممصااا المدا ااا ادتاايالماا اا ااقمداامالمدفاداا ابد اام مةا
اات اامانهاا الإل ل ةا ع اا ل الالل مقةااا اا09/2/6302لمصااا المدا ااا ااتااألال صاااالا,ااأنتاامالمدفاداا الماا اا امنتسااا ا

أا  ال سلمغادصط ألاإ  ل ة المدفمدألاصفة  اطتماف هماق الاا09/2/6302ادوفبهمااأادممهمالملف   ي ا,اا نتس ا
قااأا  ال ساالمغادفداا اقاا   اف ياا المدفاامدألاصاافة  اا73مساا  اا90122ل ختااتاد  اادًماإمااألالمداا األافااألالماا اا ا قاا ا

 اا ا قا اطتماف هماق الال ختتاخصدًماد  دًماإمألالمد ا  رافاألالما ااي را,ااأا  ال سالمغااتاألاأ اامالمدا األافاألالما
قاخدوافالفظادسل  لما,ااأا  ال سلمغاخمم ااتألاادا الصا ال طتاوالملام يخألامتددتكا المب  ةا اا73مس  اا90734

ا– ن ي اا0960لمسبا ة اإا ل اال   غا ل المدتكاا  المبتيتالملألاامرا  أسهمال د  استدمرا راا  المبتيتاطبب اس  ا
ف  ا درالمنت الملمبب امتددتك المب  ة المسبا ة ااالملاألاأا  ال طتاوادةو ة اام ا ل درانتي لألال  لرااص ما6333

فص ًلامهما,ااأا  ا سخ ادراالمما)الم يخاس  مالمب ة االمف  ثااقال   هم(ام با ابكا ب  الماغ اصا  ماطببلاتال اماألا
النلدماةااا امتصاااياالمخ يطااا المد فبااا اباااتاالملاااألال اااد مانتي لاااألال ااا لرااصااا مف  ااأا  االااام ألالم  لساااممال0402اااام ا

لمسم والإل ل لوألاانق لفة ادص امتصيال الالمثم ا المصم  يرادرااتل ةالمل  ة االملبتة ا ندها ي ادص المب  ة اس  ا
لمدل اااد  راأرانتي لاااألال ااا لرااصااا مف  ادااارالمنااات المدصااا ي اا ساااخ ادصاااا ةاداااراالاااممالمدفدةااامماا6305/6302

لمط ةبةاا ا نهاامتا ااوارالم  واا الملاامبهام ومساا ادنتااوالمااات لرالمدصاا  المط ةبةاا افااألادصاا المصاام  ةادااراإ ل ةالمدفدةاامما
اقاا  الصاا المكلااممامتد اام مةابممصااا ةااقمداامالمدفاداا ابد اام مةالمصااا ةابم صاا اا,اادااماا0445لمطبباا المثم ةاا اااام ا

ا0493(ادااارال طتاااوالمنااامدبألالمصااام  ادااارانمدبااا ااد  يااا واسااا  ا06أا  اصاااا ةا ااااوة اداااراخ يطااا ااصااا ف ا)
(اأرانتي ةال  لراللبهادص ااق  الص ال طتوامتد م مةاا م مالمدفادا المصاا ابم صا ا,ا06 ف ا)ال د ماص

(افمف  ادسل  لماطايمااتألاصا المب ل لماالمدسل  لمالمدباوهااتاألا اوفااا افمف ا ا60ادماأا  المد األاا  ا)
باا  الخلصاامصالمدفاداا االمب اامراادااماأا  ادااغا ةا فاام ا,ااأا  المفم اا اااارالم اماا ادااغا ةا فاام ا فااهافااألاخلمدهااماب

ادادًمااالوةاًما   ا الما اا االفلةمطةاماببا  اق االالما اا اال ل امرالمبا ل الإل ل  ااقا  مالمدفادا اإصا ل المفاا ا نتسا ا
لم ا ادهالملص يحابدغا لماخولا اد راف ثاأا اما  و اق مةمالم ام ادغا ةالدسامافألاخلمدهمابمما فهاأصاتةماببا  ا
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لمب مراادادًمااالوةًما    الم ااي راالفلةمطةمابب  اق الالم ااي راال ل امرالمبا ل الإل ل  اا نتسا الخلصمصالمدفاد ااا
الم ا ااص  المفا ااأا امادسا لتالمد لدت ااتألاأسبمبتاا  الم طاابتا.ا

ا
 المحكمــــــــــــــــــــــة

                                          ********* 
ااااااعلى األوراق ، وسماع اإليضاحات ، وبعد المداولة . بعد اإلطالع

سابموالماصايالمصافةحااتاألالمطتبامما اااداراساتط المدفادا اامدامااامرالمدا اةمراقا ا ادراف اثاإرالك  ايالما اا االا
اصااا مالصااا فانهااا الإل ل ةالمدطباااارااتةاااتاباااممب ل ابااامال ل  ا,اااااامرالمبااا ل الإل ل  ا لب ي اااتالمد اااها افاااألاق ااامرا اااغها

اد ابأ تاإفصمحانه الإل ل ةااراإ ل لهمالمدتتد ابدمامهمادراستط اافباما فاام المباال  راالمتاالوحاببصا اإفا لثالثا المدف
 اااتاةصاا  ا اااع ل ةاد  ااا  ةادااارانهااا الإل ل ةا,اأداااماأقاام ا ألاادااارا ااا راداااماةد اااتالمباا ل الإل ل  اااااراأاداااملالإل ل ةال خااا  ا

ألال  دااتالمسااتط المل   غةاا ادااها اماا اأخاا  اأااد  داا ا امةاا ادااراأ ااخمصالالل مقةاا الم امةاا اأاالمدبم اا ةافهااألااداا اقاام ا 
لمبم ارالم امألاادماةد تاإ  ل المدبم ا ةاأاالالل مقةا الم امةا ااارالمبا ل الإل ل  اأ هاماادا اقام ا ألاالا ال ابامإل ل ةالمد  ا  ةا

   اغماكافامرالملك  ايالمصافةحامطتباممامتستط المل   غة افهألالقم  افألاط ةبلهمالمب ل لمالإل ل ي ااالالخلتطا هماااتألا
لمد ا  رافألالم ااي را ألالمفا ااا بطورالاقةهاددث افااد اندها ي ادصا المب  ةا ااتاألالالل مقةا المخمصا ا ل ساة ا

المدل اااد  المل ااامتلاااااراا6302لمفااا ا المبف يااا ا ااا راندها يااا ادصااا المب  ةااا ااالمددتكااا المب  ةااا المسااابا ة افاااألال  يااا ا
اف  اإمألالمددتك المب  ة المسبا ة ادهادما ل لمااتألاغمكادراآثم ا.نتي لألال  لرااص م

مقااامراقااا ل انهااا الإل ل ةالمسااات ألاا73مسااا  اا90122اداااماةطتااامالمدااا األافاااألالمااا اا ا قااا ا قالفلةمطةاااًمااااقااايال   اااغاالا
تكا المب  ةا ابمالدل م اارااقياأ ااد ادراأادملاإخورانتي لاألال ا لرااصا مف  اأاا لبتااا لساتة المنتيا ل راإماألالمدد

المسبا ة ادهادما ل لمااتألاغمكادراآثم االخصهمالسلد ل ادص افألاددم س افباقالمسةم ةاامف ااتألالمنتي ل را.
ا

اي راالوةاًما   ا الما اااا–المب امرااداداًماا–ادراف ثاإ تاارالم فهالمد   ادرانه الإل ل ةاببا  الخلصامصالمدفادا ا
مااألاأرالمطتبااممافااألالماا ااا،اةباا اادااوادااراأادااملالمسااةم ةااي رااالساال م ًلاإمااألاأراإ اا ل الالل مقةاا ادفاا الماا  للبتاااااي رالا

فاامرا ااغلالماا فهاداا  ا افااألاأسمسااتالمدساال  اإمااألا،ابأادااملا  مدم ةاا االرادنتااوالم ااالما خاالصابممدالفباا ااتااألالمدبم اا لما
ةامةساما   يا انمدا ةاالا داماراأاداملالمساةم عطببًمامدماق مابتالمدفاد الإل ل ي المبتةمافابأ تالمسةم ةا,ا   ي اأادملا

للساا ابممد ا اا االل مسااماااسااةًمادااهالمف ياا االم ةدب لطةاا اف لسااها طمقهاامافااألالماا   الم ةالملا ياا ااة اا اااتداامال لبااما
قا انتساااا اا54مساااا  اا00192لم اماااا افااااألاداااا  لوالم ةدب لطةاااا ا)افااااا المدفاداااا الإل ل ياااا المبتةاااامافااااألالمطباااارا قاااا ا

د ااتالفصاا راأيااداا اأااقاا ل اإ ل ياا47لا المفااممياف اا افاايالمداام ةاة اامفاإمااياغمااكاأرالم سااا(ا.60/9/6300
درا قمب المب مرا،اادراث افم ص ا االخلصمصالمب مرا    اندةهالمطباارالملايالاناتا ا اأياادا اأااقا ل ا
اةص  اارانه الإل ل ةااالا خ واارا قم لتاإالادماةص قااتةتادرا غهال ادملاأاالمب ل لماأ تادراأاداملالمساةم ة

دراقم ارادنتوالم اما اا00المدم ةاا0476مس  اا92دراقم ارالمستط المب موة ا ق اا07اغمكالملتلدمام صالمدم ةا
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،اامدماام ما صاصا غ رالمبم ا  راق اختمادرالف   انمدهادم هامدماسديابأادملالمسةم ةاا0476مس  اا97 ق ا
لمب اامراافاا هافةدااماةصاا  هادااراأفااام ااةباا  هادااراأاالم ااالبطاالمب مصاا الملااياةساال لا هااماات هاامافدااراثاا اااامرااتاايا

لف   ادما  خ ادرال ادملاأاالمب ل لما ادرا اغهال اداملااداما خا واا هاما،اأخاًغلااهدبم ئافياا افمم ااتياف 
ببا رالالالبام اأرااا  الخلصاامصالمب امرا   ا ا اغهال ادااملاأاالمبا ل لما ااادفامالساالث مرادارالمف ا المد اام ا

 لاسااهافااياااالداارالم ساالا ا،ااأرال صاا افاايال ساا  الم صاااصاأرالالساالث مراالاةبااموااتةااتاا47إمةااتا اا صالمداام ةا
ل ساا  ها.ااقاا الساالب اق اامرا ااغهالمدفاداا ادحياا ًلابب اامرالمدفاداا الإل ل ياا المبتةاامااتااياأراأادااملالمسااةم ةا اايالتااكا

اا  الدلا ل الم قمبا المب اموة ال ادملالمليالبم   مالمفااد ابمالبم  اماساتط افاا افايا طامقاا ة لهامالمسةمساة ااأرا
إم هااامالملتلداااما ااا صالمدااام ل راسااامم ليالماااغا اماااةوادااا  هاأرا اااغهال اداااملافااااقالم سااالا االمبااام اراالا داااما را اااالبطا
ادباام   الم صاا افااياد اا اا لهماالاللهةااأامتب اامرابمإل اامف اإمااياااا  ادووداا اطاا حا ااغهالمدساامو اات ااًمافااياساامفمما

ل ل اايا ااغلالمد اام اادااما اااالم ااأرافاايالماا ااي رالمداامثتل رااناامالالملااتل ابم صاا االمب اامراا  ااياااارالم ةاامراأ ااتاإغل
لمد م اإمةتاا االخلصمصالمب امرا   ا المطباارااتايالتاكال اداملا،االمثم امادارال ا لقاأرادا اا الما ااي را

اتاايااداارالم ساالا ااداا ياد اا ااة الملاقةااها050دسااأم اقم ا ةاا اخممصاا الاا ا افااالااصاافةحالط  اااا ااصالمداام ةا
لالل امقالمدطباارااتةاتابداما ل اد تادارالمل امتلااارالمنتيا ل رالمداغاا ل رافايا اارالم صااصالمبم ا ةا االمووفةا ا
الالل مقةاممالملايالفااا اا ابهدماالم ا افالملم يخةاا االمالقبةا المدفةطا ا هداامااتاياداماساا   ال صا تتااالا اكاأرادااما

دالطرافيادص االم بمااف ها ااصمفمالمسةم ةاةدم سهماا لبتاابأ مالماطراالمسةم ةالمثم ل ااتةتا اا أراا 
درالم سلا ا،اادراثا افاعرالمل امتلاااراا9اةفد هماا اادص  المستطممااةصارااف لتالماط ة اطببًمام صالمدم ةا

نترادراأ ما غلالماطراأاالم   ادراسةم لتامةوادرالمدسمو المليا  ط ااات همالمد م اسمميالمغا المغياأخغما
 ادنتوالم ام اإل  لوااد ادراأادملالإل ل ةاأااق ل ا دراطمو  اأادملالمسةم ةاالم أيابتابب  ًلاارا قمب ابتاأفام
ا3لمب مرا

لخ بمالمدفاد الم سلا ي المبتةمالمدبم  لماا0470فألا  المبد ابمم سلا المدص  المصم  اام اتاادراف ثاإ 
ةط حااتألالمدفاد الالف المدلطتبممالم اتة امةااارامهاماقااةااق مابمراغمكاالهململألالصبفمامهماقاةالمبال  رام قم 

لمباام اراا ف اامالالفلناامواب ااا ةاأادااملالمسااةم ةامد بهااماداارا  اا الماا اا الم ساالا ي المدلبتباا ابمالل مقةااممالم امةاا ا)ا
قا سالا ي ا,اافااألا اا المبداا اا09مساا  اا03فااألالمب اة ا قاا اا04/2/0440فاا المدفاداا الم ساالا ي المبتةاما نتساا ا

ناا  اق اامرادفاداا المب اامرالإل ل  ااتااألالمفااا ابباا  الالخلصاامصا   اا ادب اا الماا اما اا0470أفااام ا ساالا اب
لمدبمداا اطب ااًمااتااألالمدبم اا لمالم امةاا اإالاأرالمالقااهالم ساالا  افااألادصاا اقاا الق اا ااناا االقااها ساالا  ان  اا ا,افباا ا

اا)اافاألاندةاهال فااللاالا نااتاإ ا ل ا(ااتاألاأرا050ل درالم سلا المفممألالم صافاألالم با ةال خ ا ةادارالمدام ةا)
(ا095أة ادبم  لمالخممياأفاام الم سالا اأاا ل لاماات هامالمل امتلاااراأ اناتراداراإقتاة الم اما ا(ااام امالمدام ةا)

ل صافألافب لهمال خ  ةااتألال تااا)ااالا ناتاإقا ل اأ ادبم ا ةالخاممياأفاام الم سالا ا(اف اثاا6306درا سلا ا
(ادارالم سالا المفاممألا050نتساألالم ابماالم اا  افاألاإقا ل المدبم ا لما,اأداما اصالمدام ةا)ا  المب  ااتألاساتط اد

 د ادرادصطتحاإق ل المدبم ا لماالمف ا الماال  اأا اااأافب اا  افةتالمف  ااتألالال  ل اادصطتحاإ  ل المدبم  لما
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راأاداملاإ اا ل المدبم اا لما(ادارالم ساالا اةدلا اإمااألالمساتط المل   غةاا افهاااةف اا اات هاماااا اادا اداا050فاألالمداام ةا)
لم امةاا ابدااماف هاامالملاقةااهاات هااماإغلاام اامالمدبم اا ةالخاامميالم ساالا اأاا ل لااماات هاامالمل اامتلااااراأ انااترادااراإقتااة ا
لم اماا ااغمااكافلااألاالالاا لبطالم اماا ابمل مقةاامماداارا ااغلالم ااا اا ااااف اا ااقااموألاادبصااا ام ن اامالم اماا االمدااالط  را

لم سالا اأاالاح  اإماألالمل امتلااتاألاأ اناتراداراإقتاة الم اما اامةد اهالمساتط المل   غةا ادخمط اإ  ل الل مقةممالخمميا
 تاف  ادطتاااالالسالث مرافةاتااالادناملامتلفتا اد اتالفاماأ ا ا افاأدرالالقل لمادرادث ا غهالالل مقةمما,اادما

سهما  لس ا قةب االفة امتلأك اداراأااد   لماا اادما انمااتألالمستط المل   غة اق  الملاقةهااتألاأ الل مقة اأرال  ا
ختا مادرالمب   رالمد م اإم هدما,افعرال  رامهماأرالالل مقة ادخمم  امت سلا اأاالح  اإمألالمل متلاارانترادراإقتاة ا
لم ام اانماات هماأرالفن اارالملاقةهاات هما,اا درالم سلا ا غمكالفل ل اأفامدتااا  انالتاخ قهمااراط يااا

,اادماقص الملأك  ااتألاأراإلقتة الم ام اق لس ابممدب ألالماط ألااف داتاباممدب ألالمبام ا ألاال اتاة اا االل مقةمما امة 
اف هاالف ةااالاس   اإمألالمل امتلاااراأ اناتراد اتا,ااأ ساألالم سالا ا اغمكافاا ةالالخلصامصالمدد اا اأاالمدف اا ا

ااتألالمستط المل   غة افألادنملاإ  ل المدبم  لمالم امة ا.
إرالمدبم اا ةالم امةاا اللد ااتابااأد يرال الاأ هااماغلماط ةباا ا امةاا ا  هاامال اا  ا اا رالماا الاابب ااهماأاا اا رااادااراف ااث

لم الاالمد  دممالم امة االملألا ندبهامااصاياأ هاماداراأ اخمصالمبام ارالما امألالمبام اال دا المثام ألاأرامهاماطمبباًما
 ةبهااماآثاام لاللباا  اإمااألافباااقااف يااممالمدااالط  رامااغمكااط ةااًما  هاامالفداا الم اماا ابمملتلداامما امةاا ااقاا ال لااماا اا الط

فدرا  ا اصفلهماأرا ل اإ  لدهمابد لامةاأفام المبم ارالم لختألامت ام اافألادب دلهمالم سلا ااقالا المبم ارالم امألا
ناماقا ل المفمكد اإل  ل المدبم  لماالملاألال اد لهمالل مقةا اف   امامبام ارالمدبم ا لمالم امةا ااالفباماات هامادصا ابداا

الملاااألالن اااتامت امااا اا03/2/0416المد  اااا ابممن يااا ةالم سااادة ا لااام يخاا0410مسااا  اا505 واااةوالمندها يااا ا قااا ا
لمدلبم ااا ةافاااألااوقلهاااماداااهالم امااا اأاالمااا الال خااا  ال طااا لفافاااألالمدبم ااا ةاأراللدساااكا ااابطورالمدبم ااا ةاإغلااااامرا

ألاخا قا يا رامبماا ةاغلماأ دةا اأسمساة اداراقالاا المبام ارالملب   اارادالفبلهمااتألالالملتل ابممدبم  ةاقا ال طاا ااتا
لم لختألاأااإغلااقاهاخطاأافاألاإ ا ل المدبم ا ةاااامرالمخطاأاخمصاًما القبا اأاافمما الفل  امالم اما اانا  امااقاماابا ا
كالمدبم اا ةااام اامال ااا اقمااا ةاأسمسااة امدالفبلهاامااتااألالإلملااتل ابممدبم اا ةاأااإغلاأ  داامالم اماا ادبم اا ةا ل ناا اسااتاا

ل مةسألام ام اأخ  اأااإغلال اإفسم اغد اددث الم ام اأااإك ل اتاأااإكا لهالم اما اااراط يااالمله  ا اباممباةااغماكااتاألا
دارالل مقةا اف   امامبام ارالمدبم ا لمالم امةا ا,اادارانها اا56ا50ا53ا94ا91ا92لمانتالمد صاصااتةتابممدال ا

 ةا نااماأرا اال اصاافةفًماافبااًما فااام اقاام ارالم اماا اادااراثاا المباام ارالماا لختألافاامرادالفباا اددثاا الم اماا ااتااألالمدبم اا
فاامم تل المباامو ا اا رالمدااالط  راا اا رالمسااتط المل   غةاا افااالالخلصمصااهما ااع  ل ادبم اا ةادب  اا ا اااا ااتل ااط ااألا خ ااها

ا فام اقم ارالم ام ا.
ا

  ا اادا اداراأادممهامافامراادراف ثاإ تافلألاةدارامنه الإل ل ةالملدسكا    ي اأادملالمسةم ةامد هالمب امرادارا
أالا  ا اأادملالتكالم   ي ا ااأراةاارالمبد المبم ا ألا لخوافألالخلصمصهما,ااأراةاارادسلافةمامو ل لطمما

,افعغلاث مال هما   ادخلصا اباتاأااأرانها الإل ل ةااأ ا  مااة   هململياةب   مالم سلا اادلن بمالمدف ا لمالمليا
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اااقبمافيالمف ا الماغياة   اتافاوا نااتامهاماأرالسالل اختاياسال اأاداملالمساةم ةالم  ا الملألاةب   مالم سلا اأ
غلاااامرا فااهالمفم اا اااارانهاا الإل ل ةابباا  الخلصاامصا مد ااهالمب اامراداارابسااطا قمباا المد اا ااة ااتااألاادتهااما,االا

لمفاا ا اا طااا ااتااألالسااتة االا ياامافةااتابفاا اثاالقباا الالل اامقااتااألال سااة  لمدفاداا ااالاوةااما   اا الماا اا ا,اإ دااما
لمغيالل متلافةاتادصا ااارانتي لاألال ا لرااصا مف  اا6302لمبف ي ا  رادص االمددتك المب  ة المسبا ة افألال  ي ا

متددتكاا المب  ةاا المساابا ة ااغمااكااتااألالم فاااالمااال  ا  ةاامرادنتااوالماااتل را,اامدااماااامرالم ساالا افااألالم باا ةال خ اا ةاداارا
  ل الل مقةممادرا أ همالمل متلااراأ انترادراإقتة الم ام افامراقةام ا(اق اف  ااتألالمستط المل   غة اإ050لمدم ةا)

لمفااد المدص ي ابمملاقةهااتألاغمكالالل مقاالاةب ااداواداراأاداملالمساةم ةاالا داما اااادا اداراأاداملالإل ل ةادداما
ادا اأااقا ل ا(ادرالم سلا االمغياف  الفص رااأياا47 خلصالمب مرا    المطبرااتةتالملتلدمابفا المدم ةا)ا

,ااةب الاقةهالمفااد المدص ي ااتألالالل مقة المد م اإم همابدما  طا ااتةتادرالمل متلاارااإ ل يادرا قمب المب مر
ا043لمنتي ل راسمم ليالمغا ا اااد اقم ا ألااإ ل  ال بسطاإمةتااالة اادفمك ادنتوالم ام اإادمالامفاا المدام ةا)ا

د ا ااة الاقةاهالمفاادا المدصا ي ااتاألالالل مقةا المد ام اإم هاما ا خ افاألااالةا ا(ادرالم سلا ا,اادراثا افامرالبا   ا
داارالمداام ةالمبم اا ةادااراقاام ارا(اا09  اا )ا(اداارالم ساالا اآ  اا المااغا اا ااصالم043 ااغهالمدفاداا اطببااماماا صالمداام ةا)

وةاما   ا الما اا ادنتوالم ام ا,ااالادف االسل م انه الإل ل ةاإمألاسمبب اق امرا اغهالمدفادا اببا  الخلصمصاهمااال
فألا مرالل مقة المسو ادهاإس لو  ااأخا  اام اماب امرالل مقةا الف  ا المد طبا الالقلصام ة المخممصا اداهاق ا صاالرا
أفام المب امرامةسامانمدا ةااللق ا ا لق ا المدا اا االمتدامراالمبام ارالمفامك امت اتل ا,االالل مقةا ادفا ا اغهاالما اا ا

،االمتاغ راما ا ث امال طالوهداماااراأياناتراداراأ ل ايالم اما ا،ا اغلام اإم هدامالقم  افاألادا اااهمالالل امق ل رالمد ا
لم  م المبم ا ألالمغ الخ هامتاالرالم سلا المفممألالسالف ثافاداًمان  ا ًلاف ا ابدانباتاف ا ًلااف ًواارالخلوف

ندةاهالما اما ادطتبًمالمل متلااراأ انترادراإقتة الم ام ابفا اخمصا,اف واااراأرا اغهالمدفادا اما البامافاألا
فااألاا61/5/6300لمخمصاا ابمالل مقةااممالم امةاا ابباا  الخلصمصااهمااالوةااًما     اامافبتااألاساا   المدثااملاق ااما نتساا ا

ب اأرا اصافاألالالل امقالالا  األالمدلاساطألاملمساةواد ام ا ا ا رافاادا اندها ياا اا27مسا  اا06033لما اا ا قا ا
 اراإمااألالمدفاداا الم ساالا ي المبتةاامامت صاا افااألاداا  ادصاا المب  ةاا االمندماااممالالا  ةاا االملااألاصاام مامهااماقاااةالمباام

 سلا ي ادمال د تادراإ  ل الل مقةمماإلام ةالاط رادالط ألا ام اثممث افألادص اادراثا افامرالالسال م اإماألاساال اا
ال فام ا   اد   امنه الإل ل ةافيا غلالم أرا,ااالاةق  اددمال لهماإمةتالمدفاد افيا مل رالم ااي را     دما.

راف ثاإ تاارالم فهابب  الخلصامصالمدفادا ااالوةاًما   ا الما اا السال م لاإماألاأرالمطتباممافاألالما اا اللبتااااد
(ادارا050ببد ا  مدم ألاالرادنتوالم الما خلصابممدالفبا ااتاألالالل مقةامماطبباماما صالم با ةال اماألادارالمدام ةا)

الخلصامصادنتاواا،ال   غة اا األالملاألالاقاهاات هاملم سلا ا,افمراإ  ل المدبم  لمالم امة ادرالخلصمصالمستط الم
لاملامد فتا الملاقةاهاات هامااالاا–فاألالمفامالمالملاألا نااتاماتاغماكاطبباًمامت سالا اا–لم المابممدالفب ااتألالمدبم ا لما

ثا اماتافاألادبم ا ةادفامك اأ خلتطالخلصمصاا استط ااا مانه الإل ل ةامبدتهمااتألالم  مدمراأاااا  اا  اتاالا
م قمباا المد اا ااة ااتااألاأادااملالإل ل ةااالاةفناامالخلصاامصادفاامك ادنتااوالم اماا اااارا  اا ا اامل راادنتااوالم اماا 
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لماا ااي راادااراثاا افاامرالماا فهالمد اا  ابباا  الخلصاامصالمدفاداا ااالوةااًما   اا الماا اا الساال م ًلاإمااألال سمساا رالمد اام ا
ا اا ا.إم هدماةاارا   اصفةحاايلب رالمفا ا  ف تاالمب مرابمخلصمصالمدفاد ا    الم

ادراف ثاإرا وةوادنتوالم الماالاص تامتافألالم ااي راادراث ا لب راا  اق الالم ااي رافألادالنهلتاالكل ألا
المدفاد ابمإل م ةاإمألاغمكافألال سبمما ارالمد طاقا.

 لبا راق امهداما ااوافاألادالنها ابامقألالمدا األاداراثا ااا،اادراف ثاإرااتلمالم ااي رالسلافماأا اماهدمالم ااتة ا
ات ه ا.ا

ادراف ثاإ تاارالمطتبممالمدب د ادراطمم ألالمل خ المد م اإم ه افألا  بمناتالمفاا امب االالا خته ال  ادمدةًماإماألا
لمداا األافااألالماا اا ال امااألاالمااألالمداا األافااألالماا اا المثم ةاا افاامراطاامم ألالملاا خ الال  اادمدياإمااألالمداا ا  راداارا

ف افااألالمدفمف اا ااتااألال مااطاا ه ااقاا الساالافماطتبااممالاا خته اأا ااماهمالمدااالط  رالمدصاا ي راادداارامهاا ادصاات
الم اتة اايلب راق الال خته ال  دمدةًماإمألالمد ا  راا افألالم اا الملألاطتمالمل خ اف هما.

ادراف ثاإ تااراطتمالمل خ المدب  ادرال سلمغا/اخمم استةدمرالمدفمدألامب الال ختتال  دمدةماإمألانها الإل ل ةا
ااي رافمراطتبتالسلافياأا ماتالم اتة اايلب راق الال ختتا,االكل ألالمدفادا ابمإل ام ةاإماألا ل نا الم صا افألالم 

افألاطتبممالمل خ افألال سبمما ارالمد طاقا.

ندها ي ادص المب  ة ا(ااتألاأرا)0ادراف ثاإ تاارادا ا الم ااي رافمرالم سلا المدص  اأك افألالمدم ةا)
اأ م اإمألاداقهادص افألاأف يبةماالمألالدل ل انترادراإقتةدهمافألاقم ةاا(الالب  الملنتو ا ام اغلماسةم ةا،اداف ةا

ا) ام صالمدم ة المستطمماطببم ادص   ا  ت امت بمااف ه المسةم ة اااب  ااا9آسةم المساةواأ( اق مة ابفدمة  الم ام  مت 
دمة ابفم  ماا الطوهماابف  للهماادد للهماالمف مظاات همابص لهمادد ًلادموةًما امةًماددتااًمامدص ا,اادمالمت الم ام ابف

(ااأانمالمف مظااتألال درالمبادألامدص اافد اندةهالمدص ي راالنماا95اا90لمدموة اطببمام صالمدم ل ر)ا
ا) اااصيافألالمدم ة اأ  ت ا اص  رام ا12لم فم اارالماطراافدمة  اأ  ت االنمالم فم اارالماطراافدمة  )

ا مرالمفااد اق  اأادب واالمت الم سلا ا وةوالم ام اا وةوادنتوالمات لرااافهاا  فااالنماا– نلدبماإالامتا
ا لبه اراف همابممدفمف  ااتألااف ةااسود اأ ل ألا أرا لامالادهم اد مص ه ااق  ادبم  ةاأادممه اأرا ح الاةد  ًم

المب ة اأراأفمفظاأقس ابمهلل(ادرالم سلا ااتألالمانتال لألااا)ا025ا099لماطرااق اا  ماصةقلتافألالمدم ل ر)ا
دختًصمااتألالم  م المندها  ا،ااأراأفل  الم سلا االمبم ارا،ااأراأ األادصممحالم بما امة اامدت ا،ااأراأفمفظا

ا اأ ل ةت ااسود  ا)اتألالسلبولالماطراااف ة اا  رالم سلا افألالمدم ة االملتلدهما633( المبالمالمدستف  ادهد  )
اف صما الم ام  اأ ل أل ا،ا  اتألاأرا)بممف مظااتألاسود  المبو  افدمة  ادهدلهم ادتكامت بما، لمبالمالمدستف 

(ااتألاأرااا050....(ااق ا   الم سلا اإ  ل المدبم  لماف صافألالمدم ةا)المف مظااتألاأد همااسود اأ ل  هما
لم الماةدث ا وةوالمندها ي الم ام افألااوقملهمالمخم نة ا،ااي   المدبم  لما،ااةص قاات همابب ادالفب ادنتوا)

ا،االكارامهماقاةالمبم ارابب ا    ماافًبما فام الم سلا ا.



                                  قضائية                                        73لسنة  90844و  90734الدعويين رقمى 

 12 

اينما ااةالم مخ  راموسل لمرااتألادبم  لمالمصتحاالملفممياادما لبتاابفباقالمسةم ةا،ااالا ل الملص  ااات هاما
ياأفاام الم سالا ا،اأااإالابب اإاورا ل ن الالسل لمرابممدالفب ا,اافألاندةهال فاللاالا ناتاإ  ل اأة ادبم  ةالخامم

(ادارالم سالا المفاممألالمدتيا ادارا050(ااقا افدا ا اصالمدام ةا)ا ل لاماات هامالمل امتلااارال اناتراداراإقتاة الم اما 
لم البطاالمب ا ااتألالمستط المل   غة افألادنملاإ  ل المدبم  لمااتألاانتاة اقادماامرااتةتالمفملافألا  المبد ا

(اداارالم سااالا المصاام  ااااام ا099ادااارابباا هالمدااام ةا)ا0470م  افاااألاااام ا(اداارالم سااالا المصاا050 اا صالمدااام ةا)
اغمكالسل بم ًلامخطا ةالمدبم  لمالم امة اادماق ا ل لماات همادرالفد  الم ام ابمملتلدمما امة ااةبهاامراا6306

الفباا اماا اةاااراة اال  ادا0470لملفداا ا هاامافااألالم همةاا ااتااألالماااطرااااتااألالمدااالط  راافمم ساالا المصاام  افااألاااام ا
دنتااوالم اابماإالااتااألادبم اا لمالمصااتحاالملفااممياالملناام ةاالمدوفاا االمدبم اا لمالملااألا ل لااماات هاامالباا   افااألا
أ ل ألالم ام اأاالملألاللبتاابفباقالمسةم ةاأاالملألالفد اختل  الم ام ا  ومادرالم  بمما   الماال  ةافاألالمدالت ا ا,ا

،اة ل  الخغا أ ادنتوالم ا  ااتألادبم  لماا6337تاام اق  الب  تا0470ادماامرالم سلا المصم  افألاام ا
لمصااتحاالملفاامميااندةااهالمدبم اا لمالملااألا ل لااماات هاامالباا   افااألاأ ل ااألالم اماا اأاالملااألاللبتاااابفباااقالم ساالا ا،ا

،اأانااامادالفبااا ادنتاااوالم اااا  ااتاااألالمدبم ااا لمالمد ااام اإم هاااما,اامااا اة ااال  ااا6337اببااا البااا   الم سااالا ااااام ا
أ ت ةاا اخمصاا اا اا ادالفباا ادنتااوالم اابماأاادنتااوالم ااا  ااتااألالمدبم اا لمالملااألاا0470م  اااام الم ساالا المصاا

ا0470لباا مااتااألاااا ادنتااوا,اأداامالمدبم اا لمالملااألاالالاا خ افااألالمفاامالمالملااألاأاناامالم ساالا المصاام  اااام ا
بما هاماد ا اا اا  همااتألادنتوالم ابمافم اتااامرا عداامرالمساتط المل   غةا اإ  لدهامااةال األا اعبووادنتاوالم ا

بدما  مسمادرا ةمراالكارامهماقاةالمبم ارابب الملص  ااات هماا    ما ارافمن اإمألادالفبا ادنتاوالم ابماات هاما
م اةب ا عدامرالمستط المل   غة ابد    ماإ  ل اأ ادبم  لماالملص  ااا6306,اث افألا  الم سلا المصم  افألاام ا

فم ااتا ناامادالفباا ادنتسااألالم ااالماالم ااا  ااا6306لمصاام  اااام اا ساالا (اداارالم095ات هااما,ااطببااًماماا صالمداام ةا)
اتألاا المدبم  لمالملألال  دهمالمستط المل   غة ا،افعغلالبتاال د ابدبم  لمالمصتحاالملفممياأاالمدبم ا لمالملاألا

مالمدااام ةاللبتاااابفبااااقالمساااةم ةافم ااتااااامرادااارالمالنااامادالفباا المدنتسااا راات هااامابأ ت ةااا اثتثااألاأا اااموهدما,اال اااد 
لم صااتألاا  انالتاإق ل اأ ادبم ا ةالخاممياأفاام الم سالا ا,اأدامافاألاا6306(ادرالم سلا المصم  اام ا095)

(اداارالم سالا المفاممألافامرال صاا اطببامامفاا الم با ةال امااألاد هاما ااادالفبا ادنتااوا050 ا المبدا ا ا صالمدام ةا)
 نااتامتساتط المل   غةا اأرال ا  اأ ادبم ا ةااةصا قاات هاماالم المااتألالمدبم  لمالملألال  دهامالمساتط المل   غةا ااال

 وااةوالمندها ياا ا ارادالفباا ادنتااوالم ااالما،اافااألا ااغلالم ااأراة لاا قالم ساالا المفااممألاااارالم ساالا المصاام  اااام ا
أدامابمم ساب الماألادبم ا لمالمصاتحااالملفامميااداما لبتااابفبااقااا6306ايل مبتادهالم سلا المصم  اام اا0470
،اف اثاا6306اااارالم سالا المصام  ااام اا0470مرالم سلا المفمميا خلتياارالم سلا المصم  اام المسةم ةاف

(ادارالم سالا ا اااةالم امخ  راموسال لمرااتاألادبم ا لمالمصاتحاالملفامميا050أانما صالم ب ةالمثم ة ادارالمدام ةا)
ااورا ل نا الالسال لمرابممدالفبا ا،اادما لبتااابفبااقالمساةم ةااف ا الما صالملصا  اااتاألا اغهالمدبم ا لماإالاببا اإا

افااا هافااألاد هاا ادااراد ااام  افااممد نهافااألالمدالفباا ااتااألا اااغلالم ااا اداارالمدبم اا لماإماااألالم اابماصاامفمالمسااةم ةا
لم ةدب لطةاتالملاألال  م امالم ساالا ا,ااداراف اثاإرادبم ا لمالمصااتحا األالمدبم ا لمالملاألال  دهاامالم اما اإل هامرافمماا ا
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مالملفامميا األالمدبم ا لمالملاألا ل لاماات هاما خاالالم اما افاألافتايااساا  اأاالمف مادها ام اأخ  ا,اادبم  ل
سةمسألادها ام اأااا  ادرالم الا,اأدامااارالمدبم ا لمالمدلبتبا ابفبااقالمساةم ةا,افامرافبااقالمساةم ةا األالمفبااقا

م اامالمدانااا  رالمفصاا ي الملااألالدم سااهمالم اماا ااتااألاإقتةدهاامالم اا  ااالمبفاا  االمنااا اااتااألادالط  هااما،اااتااألال ن
خ ام المداالط  را اتألاأ  هما،اادرا غهالمفباقاف ما  مدهمالمبم ا ألاالمب موألا لط  ااقال   همااتألاإقتةدهاماالا
ال نم مالمدبةد رابمم ام امتدفمك الماط ة ااستطلهمافألاف مالم سا االم  لوماافألافدمة اإقتة الم ام ااراط ياا

م المبام ا السااط الم اا ط ا،اا  ا اغمااكاداارافبااقاللبتاااابساامو اد اام  المباالمالمدسااتف اافاا مال داراافدمةاا الم  اا
لمساةم ةالملااألاةدااارامت اماا اأرالدم سااهمااتااألاإقتةدهااما،افااعغلاأ  دامالم اماا ادبم اا ةالل اادراق ااا لااتااألافباااقالمسااةم ةا

ا امتبام اراالتكالملألالب  ادراانا المبالمالمدستف ااتألانترادراإقتاة الم اما اأاالملاألالسالث ألال نم امادارالمخ ا
أاالمب اامرالماااط   راأاال ااد الب ياا الدلةاامتلمام اماا اأخاا  اأاام امةم اامالدااواسااةم ةالم اماا ا،افاامرالتااكالمدبم اا ةاالا
 ناااتالملصاا  ااات هااماق اا ادالفباا الم اابماات هاامافااألالساال لمراااام ا,ااف اا الم ساالا افااألالم باا ةال خ اا ةاداارالمداام ةا

ف اااا مالم ساااالا الفلاااا ل اأفامدااااتااماااا ا نااااتادخمم لااااتااااااراط ياااااا(اإ اااا ل المدبم اااا لمالملااااألالخاااامميالم ساااالا ا050)
لمدبم اا لمالم امةاا ا,اادااماف اا اإ اا ل المدبم اا لماالملااألا ل لااماات هاامالمل اامتلااااراأيانااترادااراإقتااة الم اماا ا،االرا
لمل متلاارانترادراإقتة الم ام ا تي اساةم لهمااتةاتاايخ ناتادارا طامقاإقتةدهاماادارافا ا  ما،اا اغلالمف ا اما ا ا  ا

إغاةدل اهاافباًماماتالاقةاها اغلالم اا اا–ادماساتيال صا تتاا–اتألاإق ل ا غلالم ا ادرالالل مقةمماالا دماا  ااتألالإل  ل ا
درالالل مقةمما،ااالالمدالفب اات همااالالملص  ااات همااةس  ا غلالمف  افألادالنه المستط المل   غة اافاألادالنها ا

 رادراأ  مرالم بما,افد اهالم سالا المساتط المل   غةا ادارالملاقةاهااتاألالمستط المل  يبة اافألادالنه اندبة الم مخ 
دبم ا لما ل لااماات هامالم ااتالااااراناترادااراإقتااة الم اما افلااألاالالباا  ااتاألا ااغلالمبداا الفاما ااقا اأاادورداامما

ساالا ادنتااواسةمسااة اغمااكاأراإقتااة الم اماا امااةوادتكااًمامهااماالا داامالتلاات افبااطابفدم لااتااااا  المل اا يطافةااتا,اادااماد ااهالم 
لم المادرالمدالفب ااتألاأ الل مقة ادرا غلالم ا االراأا مرالم  مدمرا  ا اراارالم بماالم بمادد ا ا  ا هادارا
لمل اامتلااااراأ  ااتا،اامااةوامت موااماسااتط التياا ااتااألاسااتط ال صاا  ا,ااماا ا نباا الم ساالا امت اابماددااثًوافااألا  واا ا

إقتااة الم اماا افااألالساال لمراااام ا،االرالم ساالا اأاصاا اندةااهاالم اامخ  راسااتط المدالفباا ااتااألالملختااألااااراأيانااتراداار
ل  المالملألاةداراأرالح  اإمألالمل امتلاااراناتراداراإقتاة الم اما ا،اااا اادا اف ا هالم سالا االا نااتامساتط اأاا
 فا اأرا ن ااتها,افااأ مالماااطراالالخااصانااةًواالفاا ًلاداارالمدصاا ي راالا داامالخااصال داا الملااألاام ااماات هااماأنةااملا

اساالببألادهاا ًلا نةااملاقم داا اةبااهاات هااماأة ااماالناامالماا فم اااارا ااغهال داا االدلاا لً لاامدااماااامرااتةااتاأسااوفه اسااببما
ددرا غمالاال الفه اال يبما دمح  االخلتطما ل لما غلالماطرافدمة امتااا فماماا اتا,اماغمكاد اهالم سالا المل امتلا

 اأ ل ةتا االملتل ااالنما سلا  ااقام ا ألافاألاا ااارافدمة اإقتة الم ام اااف ةااسودأاراأ انتراد تاخمص ااا
ااا ادااالطراداارادااالط ألالم اماا اأةااماااامراادتااتاأااداقبااتا لخاا اسااتط ادااماأاافاا  ًلاام ةااًما,ااقاا ان  اا المدااالطرااتااألا

 فدمة ال مابو هاق  اأراةف تااتألاغمكا صافألالم سلا اأاالمبال  را.
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غلاااامراادااراف ااثاإراداارا اا ا انااالتالملصاا فاأاالمبداا المباام  ا ألاأرا ناا  اداارا ااخصاةدتااكاسااتط اإن لوااتاالا
ل ص اأرامت خصاف يا الملصا فافاألا اوا تاافباقاتالمخمصاتاإالاإغلاق ا المد ا  اساتطلتافاألا اغلالم اأرا,اأداماإغلا
امرالم خصا ن  الصا فتافاألاإطام ااال لاتااتاألا  ا هاااالةا اخمصا اأااامداتافامرال صا افاألالماالةا ااتاألالمق ا ا

بساا  ا اا األاافااألافاا ا هااا اا الختاايا ااغلالمساا  اأاادنااماتةافاا هافاامرال صاا ا ااااف اا المبداا االاأ هااماالالبااا اإالا
إبمفلتا,االمستط المل   غة افةدمالن يتادراأادملاقم ا ة اإ دماللاال ما ةمب اارالم بماامفسامبتاا األادب ا ةافاألاغماكا

تامهاااماأرالبلااا مادااارالخاداااتااالاأرابمم سااالا االمبااام ارا,افاااعغلاف ااا الم سااالا اات هااامالخلصمصاااًماأاااداااًوافاااوا نااااا
اراقم فماادًوادد ااًماات همابيط  اادتهماا ا افألا لو ةاا  المد  ااة ا.علخامافةتاف

ادراف ثاإرالمف افألالمتقا المب  ةا ا اااد لهاألالم األراأاالمفامنتاأاالم مصا ا ا را ا و را,االمفا ا المسةمساة ا األا
ا  هالالخلصمصالإلقتةدألامكا اد هداماالمفا ا اقا الكااراط ةبةا المخطالم مص ا  را امل رادلنما ل رابف ثا  لهألا

ا مطألرابف اأاا ها اأاافا ا الصاط ماة الفا  ا الساط الما الاافباًما ساوا ل اااات هاماايال الخطةطهاماالف  ا  ما
ببوداممال   هاماادااما ااالمفااملافاألالمفاا ا الم  يا ا اا رالما الا،اااا ا اماا الدام واسااةم لهمافاألا طاامقافا ا  مالم  ياا ا

لمبف ي االمناة ا,افممف ا الم امة ا ألاف ا ا  راسةم لمالم الا,ااق ا ثا ا تل ا  را امل رااتألالمسةم ةااتألاإقتاة ااا
أاااتألانترادب رادرال  مافل األاا ا ام اسةم لهمااتةتا,ااق اأ سمادفاد المب لالم امةا الم لودا افاألافادهاما

يجافالاد طب ا  قان ي ت ا ادبةام ًلام ةامرادا  اساةم ةالم اما افألالم تل ا  رالم  دم كاالم  ااا0400لمصم  افألاام ا
ايلدثاا افااألالفب ااااا-المببلهاامافااألالط ةبااتادفاداا المباا لالم امةاا ااأفااام الملفاااة الم امةاا اا-اتااألانااترادل اامت ااتةااتا

لمساةم ةا  ط راال الا اا  ب اأاا ة الم ام افاألادتلاما المساةم ةااتاألالالقتاة ا،االمثام ألا اااددم سا الم اما اد ام  ا
ابمم ب ااقةم اأ م الث ماغمكا.

إ دااماا داامبباا  الخلصاامصالمدفاداا ا    ااي رادااراف ااثاإرا فااهانهاا الإل ل ةالمداا األاات هاامافااألا   اامااتااألالماا ااا
  طايااتألاإق ل ادرانم  همابأرالمفااد المدص ي ااقبمالل مقًمامل سة المف ا المبف ي ا  راندها ي ادص المب  ةا ا

ل ااادرال ااامتلادصااا افاااألانتي لاااألال ااا لرااصااا مف  امتددتكااا المب  ةااا اا6302با ة افاااألال  يااا االمددتكااا المب  ةااا المسااا
لمسبا ة اااتألالم   ادراغمكاقب مانه الإل ل ةاارالب ة ا غهالالل مقةا امتدفادا اطااللاد لفا ا  ا الما اا ااتاألا

 ا،اا اااداقايا  ا الم   ادرالكتة هما غمكادراق  المدفاد اادرابب  ما  و اد ا ايالم اما اما  الف ا  الما ااا
فااالاا4/9/6302د اا  ااالاساا  امااتا,ااقاا اقاا  المداا ااراصااا ةاددااما  اا ااتااألاداقااها ومساا ادنتااوالمااات لرا لاام يخا

لالل اامقالمد اام اإمةااتا،ااال اادراأرالم ساا الم  ااألامخااطالمفاا ا المبف ياا ا اا رالم تاا  راأساا  اااارااقااا انتي لااألال اا لرا
اة المسبا ة ا.ااص مف  ا لخ المدةمهالإلقتةدة امتددتك المب  

ادراف ثاإرالإلقتة الم   امت ام اة د الإلقتة المبم  المغ اة ا انترًلادراقم ةادرالمبم لماادماة اد المنات الملاألا
للبااهالم اماا ا,االمنتياا ةا قباا اداارال  ماللكاااراط ةبةااًماالفاام ابممداامرادااراندةااهالمنهاامماالبتاااااتةااتا،اأداامالإلقتااة ا

لمداقباا افااألاا-لختةاا امت اماا االمبفاا الإلقتةدااألا,ااقاا اا اابمالل مقةاا اقاام ارالمبفاام المبفاا  امت اماا افة ااد المدةاامهالم 
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بممدالفباا اا0410مساا  اا095الملااألاصاا  اقاا ل ا وااةوالمندها ياا ا قاا اا03/06/0416دا ل نااا ألا نمدةاااما لاام يخا
موالمبفاا اقالااا الف  اا ااقةااا–امهااماقاااةالمباام ارافااألادصاا اا–ا9/5/0415ات هااماا  اا مابممن ياا ةالم ساادة ا لاام يخا

دااةًواا06(امكاا ا اماا المفاااافااألاأرالفاا  اااا مابف  اامالإلقتةدااألابدساامف االاللنااماتا0لإلقتةدااألا،ااأاطاامالمداام ةا)
ات ااتاألالدلا ل ا5بف يًمادبةس ادراخطا ال سموا،اا   مافألالمدم ةا) (اأراخطال ساموالمبام  ا ااافا اأ  األالمني

لمدبلاا فا هااما ساادةًمادااراق اا الم اماا المساامفتة ا،ااخطااا المساامف اادااما ااااد اا رااتااألالمخاا لوطاغلمالمدبةااموالمك  اا ا
ل سموالمدسلبةد ا ألاخطا ادسالبةد الصا ا ا را بام اد مساب اف اثا انا افاألالمسامف ال بباموااد اااال بطام اأاا
(ا7ف ثالان استست ادرالمنت ااتألالدل ل المسمف اأاااتألادسمف اق يب اد تا،ااغمكااتألالمل ص  المال  ابممدم ةا)

مقة ا,اامك انتي ةاللبها ام ادرالم الاخطاأسمواةبمواد تالمبف الإلقتةدألابمالبم  مانتراداراإقتاة الم اما ادرالالل 
(ادرالالل مقة المد م اإم همااتألاأرااا)اف ثالكاراساالف ا املا رادلبم تا اأاادلوصاب االاةفااا05ال صالمدم ةا)

مااكاأرالداا ابف  اامالإلقتةدااألاإمااألالبباا اداارالمخااطا  اداارالماا امل رافااألافااملاااا  اانااا الل اامقا   هداامااتااألاخااوفاغ
لماسطالمغ الكارااا ا بطا ااتةاتادلساماة افاألاببا  مااارالقا مالم بام ااتاألاخاطال ساموالماغ اةبامواد اتااا ما
لمبفاا الإلقتةدااألامكاا اداارالماا امل را  اا اأرا ااغلالمفااا االا  ط ااااف ااثاةااااراداارالم اا ا  ابساا ماساا  الاام يخألاأاا

 الإلقتةدألامك ادرالم امل رابط يب الخمميا غلالمفاا ا(ااما الل ادرالتاكالالل مقةا ا  افاخمص الب  راف ا المبف
اد اتاا–ا  الف   اف ا المبف الإلقتةدألا  را امل راأااأكث ادما ن  ا ام ااتألالمل متلاارانترادراإقتةدهامالم ا  ا

غلادمال درالل مقا ا راإمألا ام اأخ  االرالالل مقة الس  ااتألالمبفم اامةوااتألالإلقتة الم   اما-لمنت  ت ام ا,االا
 امل راامااامرا    اف ا المبف الإلقتةداألا   هداما صاًماخمصاًمابممل امتلاااراناترادارالإلقتاة الم ا  ام اما اإماألا اما ا
أخاا  افاامرا ااغلالمل اامتلاالاصاات امااتا لف  اا المبفاا الإلقتةدااألااالابمل مقةاا اقاام ارالمبفاام اا،االا دااما اااافااألافبةبلااتااداا ا

ااارانااتراداارالإلقتااة الم اا  امت اماا اا لباا   المفاا ا الم  ياا امت اماا ا،ااقاا ال اادرالل اامقال سااة المفاا ا اا لبتاااابممل اامتل
ل متلادص اارانتي لألال  لرااص مف  اإمألالمددتك المب  ةا اا6302لمبف ي ا  رادص االمسبا ة المداقهافألال  ي ا

ماا اا ا،االلباا مالمدفاداا ام ةاامراداا  المساابا ة ااتااألالم فاااالمااال  ا  ةاامرادنتااوالمااات لرالمد فااااصااا لتابدتاايال
اد  ااة الملاقةهااتألالالل مقالمدل درالمل متلاافبمامتبم ارالم لختألافألادص ا.

اداراف اثاإرالمدا ا  راقاا دماإماألالمدفادا الماثاموااالمدساال  لمالمد ام اإم هامافاألااقااموهالما ااي راالملاألالسال الا هااما
،اانترادراإقتة الم ام المدص ي االملدسمالمفا امهدمابطتبملهدمااتألاأرانتي لألال  لرااص مف  ادرالمنت المدص ي ا

لسال م ًلاإماألاغمااكا،ا   داما   اامانها الإل ل ةالمداا األاات هاما  ساهماااارالما فم المدا ااااألااارالالل اامقالماغ ااقبااما
غلااتةتاالالصدمابممصدمافألا غلالمدنملاالدل سماختيالم فهالمغ ال  لتامد اهالمدفادا اداراسادم الما اا ا,االاا

امرادرالمنموتامألف ل افةدما   ه اأرا تنأالااإمألاف  الم فم ا تلدسارادراا لوهمادصتفله الم خصة افمرادما ناتا
مألف ل افألا غلالم أراالا ت اا نه الإل ل ةا  هاماالالباا ااتاألا امرا خصاألاايلبا راأراةااارا لوا  مالمصاممحالمبام ا

مرا،االاسةدماف را لبتاالم تل اب مرااط ألاةدواا ادصا  افألاا ااد الألةتاف رالخلص اأاالخلص اأدم المب 
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ايلصاا ا لاا لمالماااطراا اااادااماااامراةساالانمالمهداا افااألالماا فم اإل هاام المفبةباا اأداام ادفاداا ادصاا ي ا ااألانااتراداارا
ادم ا بمادص اصمفمالمسةم ةاالمغ البد ابمسدتاا استطممالم ام ا.ألمستط الماط ة ااا

 اا ادرالما ااي رالمدامثتل را,االمدلدثا افايادصا ي انتي لاألال ا لرااصا مف  اادراف ثاإرالمدفاد افألال مامهمامس 
ثم هالمد اةمرادارااا  اد ا ااة الملاقةاهااتاألالالل مقةا المدل اد  ال امتلالمفاادا المدصا ي اا هدامافع هامال ا قاأادما

 المدص ي الم سدة افألالمدسل  لمالمدا ا ادرالمد ا  را  رالمدص  الم سدألالمغ اةب  اارال ل ةالمستطممالماط ة
المغ ا لدثا افاألالمباال  راالالل مقاممالم امةا الملاألال  دلهامالمفااداممالمدصا ي المدلبمقبا ااالمتاالوحاالمبا ل لمالإل ل يا ا
ايتفاا همالمد لنهالم سدة المصم  ةادرانه اإ ل ي ادرانهممالم ام اا ا رالمد لناها  ا الم سادة الملاألاالالب ا اإالا

ف هماأاا صاافم هما،ااماارالبااالالمدفاداا اإالااتااألالمدصاام  االمد لنااهالم ساادة ا ارااااراانهاا ا  اا ا خصااة امصاام
لمد لنهالمخمص اا   الم سادة ا,ااداماأ هاماسالبالااتاألاقا ل لمالمد  داممالم امةا ا,االحاا المدفادا افاألا اغلالم اأرا

سن افألالم ه المببام  اد المدص ي ااتهماال هماالالالس   اإمألاإ  ممهما،اا ألاأرال مالماطرادتكامألافبةب اتألا
ا تاالاةب  افألالثبملهما هم ةا م  اأاا ها اق اة تالاأاا  سالا.أاببم لمال ف ل االا دماسنتمافألاسن الملم يخااا

ادااراف ااثاإرادصاا ا اماا اد ااغاأكثاا ادااراخدساا الالفاااام افااألاداقبهاامالمدبتااا امتكمفاا ااتل مادساامفلهمافااألالاقاامما
مامقتااأاالفلولاالخلت ماأا ماهمالمبم ا ة امك هاماما الاتلادارالماناا اقالهماإمألادمافامهمادراأ ل ألاادمالب  

فألاأ ااقماا  اإقتةدهمادلد تلافألااا اد لفا الملام يخاال لبطاماسا  مراانتي لاألال ا لرااصا مف  االمنات المدصا ي ا
 ي ااتااألافااألاختاا جالمساااةواالمبفاا ال فداا ابدصاا ال لباام المنااترابممكاا ا،ااقاا اطبباامادصاا المبااال  راالمتااالوحالمدصاا

نتي لاألال اا لرااصاا مف  ااد هامالمتااالوحالمخمصاا ابااممفن المصافألاال ااد مالمووفاا المدخلصا اباة ةاا اساا  ادصااتف ا
(ا)ا اابطاا  ااطادااما لبتاااابممصااف المبف ياا االمكا  ل  ااممافااألا03فااألالمداام ةا)ا0110  اام  اا0لمصااف المصاام  ةافااألا

 فداا اافاألالمفاا ا الال  ااة ادارانهاا المصااف لرالمساالف المدصاا ي المددلاا ةااتاألالمبفاا الال ااةمالمدلاساطاالمبفاا ال
(اداملمالمصف ادارالم  نا ال اماألااد هاما)ادالاما06لفملااتألااه ةا  م اداملمالمصف ا...(ااا  مالمدم ةا)

فامالمساةواادفط اا اراداسألااادالمالمانتالمدنباالادحقلامافاألالمطاا .....ا(ااداماطببامااتاألالمنتيا ل را
(اد هاامااتااألاأرا)اسااالف المبفاا المدااممحا0اقاا ا صاامالمداام ةا)ا0119ل  ياا اساا  اا6المووفاا المند اةاا المصاام  ةافااأل

(اداارالتااكا6المفاا ا الم مصاات ا اا رالمبطاا المدصاا  االمددممااكالمدنااما ةالبل اا اخطااًمامتكداام ك(ا,ااداامال ااد مالمداام ةا)
..(اف ااثااقباامالمووفاا اأراا)...الدلاا افاا ا المد لقباا ااتااألالمساا رافلااألادساامف اا اا ةاا تاااادلاا لماداارالمساامف ا...
 اببمراسا  اا0لمنتي لمرافألا طمقالط  ااالوف المندم كا,اال د مالالل مقة المداقهاات هماالمدلبم م افاألا فاحافاألا

 اااا راد اااا ا ألالم اماااا المبتةاااا ا)ل اةاااام(ااد اااا ا ألالمخ  اةاااا المنت تاااا اا0432 ن ياااا المدالفااااااأالاأكلااااا  اساااا  اا0069
لمفنمتااادلص فة المب واا  را بتانتي ةاطا اس  مالما صافاألالمدص ي اب مرالب  راخطافمص اإ ل  ا  رااالة ا

(ااتااألاأرا)ا  اا أالمخااطالم مصاا الال ل ياادااما ااااد اا رابممخ يطاا المد فاقاا ا هااغهالالل مقةاا اداارا لواطمبااتا0لمداام ةا)
لمكمو ااا ااتاااألالمسااامف المق  ااايامختااا جالمببباااتااةدلااا اإماااألاقدااا ان ااا افاااا مادااام ليااتاااألا حاوانباااملاطمباااتا......اإماااألا
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مطألرالمبفاا ال  ااةمالمدلاسااطاداام ًلا لتاا اخ لواامااتااألاساامف المبفاا ا(ااقاا اأصاابحالمخااطالإل ل  المد اام اإمةااتا اااا اا
خااطالمفاا ا الم امةاا امدصاا ادااهافتسااط را،ااماا الل اادرالالل مقةاا المد اام اإم هااماأ ا ااصا ل لاامااتةااتاخاا اوانتي لااألا

 خ اخت جالمببب ابب ا ًلااارالمد طبا الملاألاا  ال  لرااص مف  ادرالمف ا المدص ي ا,اادماأرالمنتي ل رالببمراا  اد
لالل مقاب أ هما,اادمال دراالمماأطتوال ل لوألامت  ةماالسلبدممتافألالمد ل والمدص ي المدط ا ابدصتف المدسمف ا

المااغ اا0407المدباام اطببااتاااام اا0466المد اامن ااتااألا  باا ااتل ةالمدباام فالمبدادةاا افااألادصاا ااالمدط ااا اااام ا
تااألالصااتتااأ فاااابدتاايالماا اا اصااا ةادااراخ يطاا ادصاا المااال  ةابااتاال ااد مانتي لااألال اا لرالطتباامالمدفاداا اا

اصاااا مف  ا اااادرال  ل ااااألالمدصاااا ي ا,االمثم اااامادااااراصااااا ةاالاااامماداااا   اااااام ادصااااتف المفاااا ا ابمم ةمباااا ا لاااام يخا
تامااا  اإمألاد   ادالمااتي الم فم المااط ألاالمخ يطا المد فبا اباتا  ًلااتاألاالاممالمااتل ةالمخامصابطا6/2/0490

لامقاا الف اااممالمبااالمالم  يطم ةاا الملااألاساالن  اد ااما ةافاا مافااألاختاا جالمببباا ا،اال ااد مالمخ يطاا المد فباا الف  اا ا
دااامرالمد ااما لمافااألاد اا اال اا لراااتااألانااتراداارانتياا ةال اا لرا،ااقاا ال اادرالمكلااممالال اام ةاإمااألالإلناا لرلمالملااألا

لم  يطم ةاا الخطاا مادصاا اصاامفب المسااةم ةااتااألالتااكااللخااغمافااألاساا   اغمااكا،اا اااال داا المدساال م اد ااتاأرالمبااالم
المد طب ااد همانتي ةال  لراق  اإن لرالمد ما لما.

ا04/0/0453لمصم  ادرااتل ةالمف  ة االمبف ي المدص ي ا لم يخاا001لمثم مادراصا ةاأد المبدتةمما ق اادماأرا
 مرادفط اإ م لمابف ي ابممنتي ةا,اادماأرا تاخمصا لاص  اقاةااسا ي اإمألانتي ةال  لراال أإمألالمس    ادط احا

لمثم اامادااراصااا ةاالاامماأد اا المبفاام اقمواا اااام ابف ياا انوماا المدتااكا)دتااكادصاا االمسااا لر(اإمااألاداا   ادالاامااتياا ا
(ا  ًلااتااألاالمبااتافااألا ااامرا0195)ا06/0/00 اا ق ا اا0453ف  ل اا اسااا  اا66لمف  ةاا االمبف ياا المدصاا ي المدااح  ا

مدتكااألالمداناااا ةابطمبااماانااات اف ااااراال اا لرااصااا مف  ،اا اااادااما ث اااماانااا المباااالمالدااايراقااالماساااوحالمفاا ا ال
المثم اامادااراصااا ةاالااممااا اا ااتل ةالمخم نةاا المدصاا ي اإمااألااا اا ااتل ةاا3لمدصاا ي ااتااألانتي لااألال اا لرااصاا مف  ا

راأرالمنتيا ةالا خ ا  ًلااتألاالممالماتل ةاب مرادتكة انتي ةال  لرال تال ادا62/6/0453لمف  ة المدص ي المدح  ا
فااألاف  ل اا اساا  اا0/9-604 اادرالف  اا ال  ل ااألالمدصاا ي ا,ااداامال اادراالااممااا اا ااتل ةالمدممةاا المدصاا ي ا قاا ا

فااألا اامرالماا  ااتااألالمسااحللافااالانتياا ةال اا لرا،اأرادنداااا اخاا لوطالمبطاا المدصاا  المطبباا ال امااألامساا  اا0453
 ا ادا خ اختا جالمبببا ال مصا  الال ل ماامماباا اد هداما،اق ا   مااتألانتي لاألال ا لرااصا مف  الماالقبل رااا0407

لاا خ ا اادرالف  اا ال  ل ااألالمدصاا ي ا،ااقاا ال فبااماصااا ةاداارا ااغلاا-دفاا المسااحللا-اخاال االمبااتاباامرانتياا ةال اا لر
قا,ااداماا73مسا  اا90122لمكلمما،ااادارالمكلامالمد ام اإم هامابممدسال  لمالمدب دا ادارالمدا األافاألالما اا ا قا ا

مرااااااااااااااااااااابأسداوًاااااااااااااااسنا- اادسااااااحامدصاااااا اااااااااابمسا0495ممة اساااااا  ااااااااااااااااام  اداااااارااتل ةالمدااااااااااااااااااااممالمصاااااااااااارالمكلاااااااااااااااال د
افبامامتثم اماداراا92لسا ال ا لرافاألاصا ف ااsurvey of Egypt – index to place namesا-مكراااااااااااااال د

ببا الرالطتباماا7/2/6302قا نتسا اا73مسا  اا90122األافألالما اا ا قا افمف  المدسل  لمالملألاأا اهمالمد 
ا05/0/0450لمدفاداا ااتااألالصاا المكلاامما,اادااماصاا  المد سااا اب اامرالمدةاامهالإلقتةدةاا امتددتكاا المدصاا ي ا لاام يخا

(ااتاااألاأراا)ال اااد المدةااامهالم لختااا افاااألا9الماااغ ا اااصافاااألالمدااام ةا)ا01/0/0450ا  ااا افاااألالماقاااموهالمدصااا ي افاااألا
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لمدةااامها اا رالم اا اا ااا راأ انتياا ةادصاا ي االالببااا اااارالم ااا اا-...........و-............اام-لمددتكاا اااأل ل ااألا
لمدةمهالملألا  رالمنت المدص ي الملألاالا بب الف ل ماارال خ  ابمكث ادرالث ألاا-أكث ادرالث ألاا  ادةًوابف يًما 

ف المسمفتألامتددتك افةدما تاألاالمدةامهالم لختةا امتددتكا ا(ااتألاأرااا)اةبهالمب5ا  ادةًوابف يًما(اا صافألالمدم ةا)
اةدل افألاللنمهالمبف اإمألادسمف اسل الدةملابف ي ا(ااطببًمامهغلالمد سا افمرالمدةمها  رانتي ةاص مف  اانتي ةال  لرا

بف يامابداناماداةواا06المدةمها  رانتي ةال  لراااس  مرادةمها لختة ادص ي ا,ااالا ادا المبفا الالقتةدايالماألادسامف ا
ف لثًماداألمالما  ةماأ،اااد غاد لصيالمب رالمب  يرا ه مالمنتي لمراا0451مس  اا013ق ل ا وةوالمندها ي ا ق ا

ا اااقتمالم ااامواف اااثاف  ااامادصااا افصااام ًلابف ياااًمااتاااألاإسااا لو  ااد بلهااامادااارالمدااا ا افاااألاد ااا اال ااا لرا،االث ااا ا
تااألانتياا ةال اا لرااباامرالمد اا ااةباا ادةم ااما لختةاا المدا ااا افااألاد  داا الالداا المدلفاا ةاالدسااامادصاا ابسااةم لهماا

ااصاا  اقاا ل المندبةاا المبمداا اموداا ااا0452دصاا ي ا،ااداامالفلتااماإساا لو  اساا  مراانتي لاايال اا لرااصاا مف  اااام ا
داارال  ل ااألاا0457دل اد ًمادطممباا اإسا لو  ابمال ساافمما،اال ساف ماإساا لو  افاألا  لةاا ااام اا0452لمدلفا ةاااام ا

اقهااتألال  ل ألالمدص ي ا ارا    مادرالم الالمب  ة ا،ااداماا0452ما،اادبتا اأراا الرالمدص ي الملألالفلتله
ق تمادص اانا اقالمالمطال ئالم امةا افايالطام اددم سا افباقهامافايالمساةم ةااتاألال  ل ايالمدصا ي ا،ااالفلتاما

لو  ااصااا  اقااا ل ا واااةوا،اثااا ااقبااامالل مقةااا المساااو ادااهاإسااا اا0427إساا لو  اسااا  مراانتي لاااألال ااا لرااصااا مف  اااام ا
،ااقا ال اد ما اغها05/9/0474بممدالفب اات هماا  ا ابممن يا ةالم سادة ا لام يخاا0474مس  اا050لمندها ي ا ق ا

رالساالم يادصاا األالل مقةاا ال ساافمماإساا لو  اإمااألادااماا لرالمفاا ا الم امةاا ا اا رادصاا اافتسااط رالفاامالال لاا لما،ااا
 صالم باا ةالمثم ةاا اداارالمداام ةال امااألاداارالالل مقةاا ا،ااداامال ااد مالم باا ةاددم سا اسااةم لهمالمكمدتاا ااتااألاساا  مراطببااًماماا

لمثم ة ادرالمدام ةالمخمدسا ادارالالل مقةا اغللهامالالل امقا ا رالم تا  رااتاألافااالمدوفا ااالمب اا المنااياا ا اد ا اا
تاالمدتفااابمالل مقةاا ا،ال ا لرا,ااطبباًمامت  لااااالالمخامصابمال سافممالإلساا لو تألاال ل باممال دااراالمخ يطا المد فبا اباا

ا0410مسا  اا095فمرانتي لألال ا لرااصا مف  الببامرا ادرالمد طبا ا)و(ا,ااقا اصا  اقا ل ا واةوالمندها يا ا قا ا
المد  اااا اا0/06/0416ب ااامرالمدالفبااا ااتاااألالل مقةااا اقااام ارالمبفااام الملاااألااقبااامافاااألادا ل ناااا ألا نمدةااااما لااام يخا

 ااتاا)اأدصاا ااتااألالالل مقةاا اا ااصافااألالمداام ةالمثم ةاا اد ااتااتااألاال اادرادالفباا اا9/5/0445بممن ياا ةالم ساادة افااألا
ف م ااااًمااتااااألالمدصااااممحالماط ةاااا المدصاااا ي اساااال فااندها ياااا ادصاااا المب  ةاااا ادااااهااثةباااا الصاااا ةبهماإاو ااااممافااااالا

إااوراب امرالمدا ا افاألاد ا اال ا لرااختا جاا-5....اا-0دارالالل مقةا اااا003لمدا ااممالملممة اإادمالامتدام ةا
....(اال درالإلاورالمد م اإمةتاأرا)اندها يا ادصا المب  ةا اإغالصا قااتاألالل مقةا الالدا المدلفا ةا.-2لمببب .ا

د هامالبتارااأراداماا  افاألادبم ا ةالمساو اا003مبم ارالمبفم االمدب  اا همافةدمابب ابمالل مقة االادمالامفا المدم ةا
ألاد ا اال ا لرااختا جالمبببا اةسا  افاألاإطام ادارا اصاخامصاباممد ا افاا0474لمدص ي الالس لو تة المد  دا ااام ا

لمل  ااة المباام امتد اام ااادااماا  ابااممنترالمثممااثاداارالالل مقةاا ابدااما ل ااد تا ااغلالمل  ااة ادااراااا  المدسااموابمم  اام ا
لمبم ا ألامدةمهالمد  ااادراالنبممالك  اسود اافسرا  م ا ام المد ا اا(ااةسال م ادارا اغلالإلااوراأرادصا ا

 لراد ا اااط األا،االرال  مالملاألالبااهااتاألانم  ةاتاساالرافاألاسا  مراأاافاألانتيا ةال اا لرالدساامابامراد ا اال ا
ااد فبملااتالف  اا اا0443مساا  اا67 اايال مادصاا ي اخم ااب امسااةم لهما.ااقاا ال اادراقاا ل ا وااةوالمندها ياا ا قاا ا
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لمل امتلااخطاا ال ساموالملايالبامواد هامالمد امطاالمبف يا امندها يا ادصا المب  ةا ا،ااابفساما   اتاما ا ل ادر
اااراأيانااتراداارالالقتااة الم اا يامندها ياا ادصاا المب  ةاا اأاالب ياا اأيافباااقاماا الاأخاا  ااتااألالمنتياا ل رال اا لرااا

ا60/0/0416لمد  ااا افااألالماقاموهالمدصاا ي افااألاا0416مسا  اا963صا مف  ا.اادااماصا  اقاا ل ااتياا الم لختةا ا قاا ا
اتااألاأرااا)ال  ااأا بطاا ا اا ط ادساال ةد ا نتياا ةا(ا0 ع  اامرا بطاا ا اا ط ادساال ةد ا نتياا ةال اا لراا ااصافااألالمداام ةا)

ل  لراللبهاسم ماامل يرابدفمف  ان اماامس  اس  مرالسدألا بط ا  ط انتيا ةال ا لرااة اد الخلصمصاهمانتي لاألا
ال  لرااص مف  ا(ا

ا9/5/0416المد  اااا افاااألالماقاااموهالمدصااا ي ا لااام يخاا0416مسااا  اا125اصااا  اقااا ل ااتيااا الم لختةااا ا قااا ا -
(اد ااتااتااألاأرااا)ال باا الببةاا ا بطاا ا اا ط انتياا ةال اا لرالمدساال ةد ادااراقساا ا اا ط ا6)اياا صافااألالمداام ةا

اسم ماامل يراإمألاقس ا  ط ا   الم  خابدفمف  ان اماس  مرا(ا
المد  اااا ابمماقاااموهالمدصااا ي ا لااام يخاا0416مسااا  اا976اصااا  اقااا ل ااتيااا المت لاااا اال دااارالمقاااغلوألا قااا ا -

(ااتألا0ا صافألالمدم ةا)اا0422مس  اا50قم ارالمت لا ا ق االمغ ال م افألا  بمنلتاإمألاا00/5/0416
د طباا اا–أرااا)اةف ا اصاا  المط ااا االمف ال ااممابامفا ال الاهاامافااألالمد اامطاالملممةا ابدفاامف لألاساا  مراااوا

انتي ةال  لرا(
بمالبم اا62/2/0416لمد  ا ابمماقموهالمدص ي ا لم يخاا0416مس  اا070اص  اق ل ااتي المسةمف ا ق ا -

ب اسمف ان اماس  مرا)اختا جالمبببا ا(اد طبا اساةمفة اال ادرالالبام المد طبا اداراطمباما ادمالافلاألاد ط
 لوادفد ان ابماالمنت المالقب ا لخ المدةمهالإلقتةدة اد طبا اساةمفة افاألادناملالط  اااأفاام المبام ارا قا ا

 بم  لفااتل ةالمسةمف ااتألالمد مطاالمسةمفة االسلقومهما.ا0470مس  اا6
فااألا اامرالمدفدةااممالمط ةبةاا اال ااد مادغا لااتالالة اامفة اأرااا)اا0410مساا  اا036لمباام ارا قاا ااصا  ا -

 درا  رالمد مطاالمدبل حانبتهمادفدةمماط ةبة انتي ةال  لرافألاخت جالمببب ا....ا(ا-6...ا
المد  ااااااا ابمماقااااااموهالمدصاااااا ي ا لاااااام يخاا0410مساااااا  اا0321اصاااااا  اقاااااا ل ا وااااااةوادنتااااااوالمااااااات لرا قاااااا ا -

 ع  اامرادفدةاا اط ةبةاا افااألاد طباا ا لوادفداا اانتي لااألال اا لرااصاا مف  ابدفمف اا ان اااماا62/00/0410
 س  مراا.

ا0/1/0442المد  ا ابمماقموهالمدص ي ا لام يخاا0442مس  اا6305اص  اق ل ا وةوادنتوالمات لرا ق ا -
فاألا امراا0410مس  اا036دل د ًمالسلد ل انتي لألال  لرااص مف  اادفد ل راط ةب ل راافبًمامتبم ارا ق ا

 لمدفدةممالمط ةبة ا.
المد  ا ابمماقموهالمدص ي اا0412مس  اا027ادماص  اق ل ا موما وةوادنتوالمات لراااتي الم فم ا ق ا -

ب اامرالف  اا المد اامطاالالساال  للنة اغلمالال دةاا المبسااا ي اداارال  ل ااألالمصااف لاة ااا0/0/0471 لاام يخا
،ا"البل ا المدةامهالالقتةدةا ام  ا المبمدا المدتفااا هاغلالمبا ل ا/ (ادرال2لملألاالا ناتالدتكهماال درالم   ا)
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اا ادارالمسامف ااااغلالمنات المالقبا افايا اغهالمدسامف اد امطاالسال  لل نة ا تات الصا  االمباالماا63اببداا
 لمدستف ااتياأيادطممماأااد  اامما هما"ااق اخ ها فام ا غلالمب ل انتي ليال  لرااص مف  اا

  ادتاايالمدااااا6337 االمباامم المصاام  ادااراإ ل ةالمدساامف المبسااا ي ا اااتل ةالماا فم اااام ااداامال اادراأطتااوادصااا.
أرانتي لاألال ا لرااصا مف  ا ادرافا ا الم اما المدصا ي االلببامرادفمف ا ان ااماااال ادرلم اا اخ يطا اسا  مرا

مساا  اا13 اصاا  اقاا ل ااتياا الم لختةاا ا قااااااداامال اادرا اا فًمامخصااموصالمنتياا ل راادساامف اااا انتياا ةا.،اساا  مرا
 ع  اااامراقساااا اثاااامرا اااا ط ا اااا  الم اااا خابد   ياااا الدااااران اااااماساااا  مراالمد  ااااا ابمماقااااموهالمدصاااا ي ا لاااام يخاا6305
(اد تااتألاأرااا)ا   أابد   يا الداران ااماسا  مراقسا اثامرا ا ط ا ا  الم ا خا0اي صافألالمدم ةا)ا05/6/6305

ال  اد سألا  ياتاا–نتي ةال  لراا–ص مف  اا....اة د ا طمقاقس اثمرا  ط ا   الم  خااتألادما تألااا....نتي ة
المد  اا ابمماقاموهاا6305مسا  اا596اص  اق ل ادسما ااتي الم لختة امبطم ادصتف ال فاللالمد  ة ا ق ا....(ا.

ط ال فااللالمد  ةا ا ن ااما(ااتاألاأرااا)ا   اأا اع ل ةا ا ا0المغ ا  صافألالمدم ةا)ا02/0/6305لمدص ي ا لم يخا
ادبا هاد طبا ا  ااافصاوادارالم طامقالمنق لفايامبسا اسان ادا  يا ا  الم ا خاا   الم ا خاثمرا ألقس اسن اد س  مرا

ال  اا–نتي ةال  لراا–....اة د ا طمقالخلصمصاقس اثمرا  ط ا   الم  خااتألادما تألااا.....انتي ةاص مف  ا
 د سألا  ياتا....(

 الث مادص ي المنتي ل را،افاعرالمالقاهاادراف ثاأ تاف ًواادماس اال ص تتادرالالبم لماقم ا ة االم يخة
لمفمص ااتيال  ماد غاتدرابب  اأرالم ام المدص ي الدام وااتايالمنتيا ل رابمم با افبااقاساةم ةاامدتا ا
الا تلفدهمافياغمكاأف ام  ن اأرادص ا فما  دمرال  موهما فماًماارالمنتي ل راا ااداماة صاحالفصامفًما

 نه  ًلااراأ هدماأ لمادص ي ا.

اصا مف  نتيا ةال ا لراانتيا ةاا تااًلااتياا ادمالب  ا ل حاأ تادرالمدبطا ابتاأرااًوادارف ثاإ تاادرااا
اقا ادم سامادصا ا،االببامرا ادرافا ا الم اما المدصا ي اا،ادصا مالم ا ياادص ي ادرا درالإلقتة امًال  

اداااماأراا،ادصاا ي الخ ااهالمنتي لااامرامتبااال  راالمتاااالوحالما،المسااةم ةااتاااألالمنتياا ل رابصااا  ا لوداا اادسااالد ة
البباًماماغمكاةف ا اا  را،اسةم ةادص اات همادلفبب اطببًمامتدبم   المدسلب اات همافاألالمبام اراالمب امرالما ام

ةاااراداماقام اباتادراث ااا.المل متلاا هدم(ادرالم سلا المفممياا050لملتلدًمابفا الم ب ةال خ  ةادرالمدم ةا)ا
قة ال سة المف ا المبف ي ا  رادص االمددتك المب  ة المسبا ة اددث المفااد المدص ي ادرالملاقةهااتألالل م

تكا المب  ةا المسابا ة ابفنا ال هدامالبباامرادالملاألال اد مال امتلادصا ااارالمنتيا ل رامتدا6302فاألال  يا ا
لبطتتااغماكااتايالما   ادارادفماما ا لخ المدةمهالإلقتةدة المسبا ة اق ال طا ااتألادخمم  انسةد امت سلا ا

الرال سة المفا ا المبف يا اداها اما االاا،ال متلالمدف ا اختيالل مقااتألال سة المف ا المبف ي  غلالماسل 
لمدص  االم  ياا لص اإقتةدهمالم   ادهالإلقتة الم   المدص  االا ناتاأراةدل الث هاإمألاأ انترادرالإلقتة 

دث المفاادا المدصا ي ااتاألا لب رالمفا ا بطورالاقةهاد  مرااتةتاااا،المغ اة د انتي لألال  لرااص مف  
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لخصاهمالسالد ل انتي لاألال ا لرااصا مف  ا ادرااالالل مقة المد م اإم هماداهاداما ل لامااتاألاغماكاداراآثام ا
باال  رالمدصا ي ااف ا الق  ا امتلإلقتة الم   امت ام المدص ي اا دراف ا  ماالسلد ل اخ ااهدمامتسةم ةااا

مهالملألال ص ا  رانتي ةال  لراانتي ةاص مف  ادةم ماالرال  المدةا،ااص هدمابم ا ا امصممحا ام اأخ  ا
السلد ل اد  ااا،اااغمكالمدةمهالملألال ص ا  رانتي ةال  لرااس  مرادةم ما لختة ادص ي ،ا لختة ادص ي ا

ل  لراالقبًما لخا ال  ل األالمدصا ي ادارالم امف ل راداهالسالد ل افبااقادصا ااتةاتا اصا هما اما المد ا اا
  اامامباام ارالمدبم اا لمااقالااا المباام ارالماا امألاالالصااالالم  تادمسااة المدلبباا افااألا ااغلا افباامامبالااا ادبم اا ةاف

 لم أرا.

اداااراف اااثاإرالم صااا افاااألالمااا ااي راةق اااألااااارالم صااا افاااألالمطتااامالإلفلةااامطألامتدااا األافاااألالمااا اا ا قااا ااااا
 قاا73مس  اا90122

اراقم ارالمد لفبمما.دا019ادراف ثاإرادرا خس الم اا ا تت المدصم يياطببًمام صالمدم ةاااا

 فلهذه األسباب

ا.مدابمخلصمصهما     اي ر  فمالم فهابب  الخلصمصهمااالوةًما    الم اااأاالااافادمالمدفاد ااا

بب ااالالماا ااي را اااواا اابطورالاقةااهاددثاا المفااداا المدصاا ي ااتااألالل مقةاا ال سااة المفاا ا المبف ياا ا اا رااثم ةااماا
لمدل اااد  المل ااامتلاااااراا6302اسااا  اا ةااا المسااابا ة المداقبااا افاااألال  يااا ندها يااا ادصااا المب  ةااا االمددتكااا المب ا

 اامل راخصااهمالساالد ل اأنتي لااألال اا لرااصاا مف  امتددتكاا المب  ةاا المساابا ة ادااهادااما ل لاامااتااألاغمااكادااراآثاام ا
لمنتي ل را درالإلقتة الم   المدص  اا دراف ا الم ام المدص ي االسلد ل المسةم ةالمدص ي اات هدامااف ا ا

اتاااألالم فااااالمد ااا رابم سااابممااأمتدااامانهااا الإل ل ةااغماااكا اااا امصاااممحاأةااا ا امااا اأخااا  ااباااأ اصااا هدماالق  ااا 
المدصم ييا.

 


