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هرئة احملمكة :
ائيس ادلائ ة
ي ئ محمة ادخقر املختب ا ن محعصة ادرشيف
وعضعية ادخقر ي املختب اي ن لالح عب ادل طى أبعااحب و عب ادلظمي ع بة
وأمني ادرس ادخقر ن اخ م عىل
يف اجللخمكمكمكمكمكة ادللنرة املنل مكمكمكمكمك ة مب مكمكمك احملمكمكمكمكمكمكة بــــ اا اد ضمكمكمكمكمك ب بمإ ممإ اة اأس اخلميـة
يف يعم الابل ب  15جامصى الول  1437ه املعافق  24م فرباي م ادل م 2016
يف ادطلمك امل يـ فمك جمإ ول احملمكمإة بمك قـم  136دخنـة  10ق 2015

املعجز :
ع ادرشكة – ع المحمتباما – تفخري ادل – محملطة حممكة املعضعع – امحمقتح ةل
ادتنفيذ – اد عة اد ه ة – جحرة احلل ادخ بق .
بل الاطالع عىل الوااق ومحمامع ادت ي اذلي تاله ادخقر اد يض امل مك ا ن لمكالح
عب ادل ط أبع ااحب وامل افلة وبل امل اوةل-:
ايث ان ادطل امحمقتعىف أوض عه ادبلكرة.
وايمكمكث ان ادعق مك ئ  -عمكمكىل م مك يبمكمكني م مك احل مكل املطلمكمكعن فيمكمكه ومحم مك ئ الوااق -
تتحرمك يف أن ادطمك ع أقمك م عمكمكىل املطلمكعن ضمك ه ادلعمكعى ا  280دخمكقنة 2014
اأس اخلميمكة البت ائرمكة بطلمكل احلمكل بدمكزام املطلمكعن ضمك ه بمكهلن يمك صي مبلمك 800
أدف صاهـم قمية شقرك وادفعائ اد نعنرة بعاق  % 12ممك را المحممكقتح ق وامك

ادخ اص ومنله م ادخف وق ل بر ًان ذلكل أن ادط ع ا ا شقراكً مببل  800أدف
صامه مخحع ًب عىل بنك أبعظيب ل ي بهل الر وحتمك ا عمك كل اجلنحمكة ا 3582
دخقنة  2013جزايئ اأس اخلمية وقىض فهي بحلبس وبتلعيض م ين م قت مببلمك 21
أدف صامه وألبح احلل هن ئر ً بلمحمقتئن ف ا  47دخمكقنة  2014جمكنح مخمكقتهلنف
اأس اخلمية وب ًر دل م ادطل علره بلمترزي واملطلعن ض ه مل يخ ص قميمكة ادبمكقرك ف مك
أق م ادلععى.
أح دمكمكت احملمكمكمكة ادلعمكمكعى قلتح يمكمكق دروبمكمكت املطلمكمكعن ضمك ه عمك م ا بمك ل م مكمكه بملبلمك
معضعع ادلععى وطبرلة ادلالقة بمكني ادطمك فني ومحممكبل حت يمك ادبمكقرك وهمك تشبمك
مة املطلعن ض ه قلط ع ب مية املبل م ع مه .وبل محمامع شهعص ادط فني امكت
احملمكمكمكة بد مكزام املطلمكمكعن ض مك ه ب مكهلن ي مك صي قلط مك ع مبل مك  800أدمكمكف صامه وادف ئ مك ة
ادتهلخريية بعاق  % 6محمقنع ًاي م را اف ادلععى وا ادخ اص وتوبيت من محممكف ه
وافض ادلععى فامي ع ا كل .
أمحمقتهلنف املطلعن ض ه هذا احلل بلمحممكقتئن ف ا  168دخمكقنة  2015امحممكقتئن ف
اأس اخلمية وبت ا  30ن  4ن  2015قضت احملمكة بد ب احلل املخمكقتهلنف ويمك فض
ادلععى.
طل ادط ع يف هذا احلل بط يق المترمكزي وا رعمك ا ادطلمك عمكىل همكذه احملمكمكـة -
يف غ فة مبمكعاة  -حمك صت جلخمكة دنظمك ه وفهيمك أاجمكهلت المك اا احلمكل يف جلخمكة
ادرعم.
ايث ان ادطل أقمي عىل محمقببني ينلى هبام ادط ع عىل احلل املطلمكعن فيمكه اخلطمكهل يف
تطبرمكمكق اد مك نعن واد رمكمكعا يف ادتخ مكقبيل وادفخ مك ص يف المحم مكقت للل و دفمكمكة ادو بمكمكت
بلوااق وقمك ل برمك ًان ذلكل أن احلمكل أقمك م قضمك به يمك فض ادلعمكعى عمكىل محممكقن ممك أن
احملمكة فخمك ت ع التف ق املربم بني ادطمك فني تفخمكري ًا خ طئمك ً عمكىل أنمكه ع مك اكمكة
وديس ع امحمتامثاي وديس عالقة بلابح واخلخمك ئ و كل وف مك ً لقمكعال ادطمك فني
وشه صة ادبهعص و كل عىل اد مغ م أن ادلالقة حيمكه ع التف ق وادو بمكت بمكه قيمك م
ادط ع بمحمتامثا أمعا دلى كة املطلعن ض ه وقمك م بتحعيمك مبمكمك وع قمك ا بذاتمكه
مبنط ة اد ويس بهلبعظيب ويه عالقة جت اية حبوة ال أن املطلعن ضمك ه أخمك بدمام تمكه

ادتل ق ية و كل لخال بدمام ته م كة  ........وت رريه يف اجن ز املرشوع املعكمكعل
وامللكف به دل م كف بة ادلامةل وقةل ع صه لجن ز املرشمكوع امك ت تمكل علرمكه اخمكالل
املطلمكعن ضمك ه بدبنمك ا  4ممك ادل مك محممكقن ادلالقمكة امك يلرمكمكل احلمكل ويخمكقتعجل
ن ضه.
وايث ان هذا ادنل يف غمكري حممكهل كل أنمكه ممك امل مك ا أن حملمكمكة املعضمكعع تفخمكري
ادل عص واملب اط ت ومحممك ئ احملمك اات مبمك تمك اه أصىل اة نرمكة ع قمك ا مخمكقي ية بعقمك ئ
ادلععى وظ وفه صون اق بة م حممكة المترزي ط مل أهن مل خت ج يف تفخريه ع امللىن
اذلي حتمتهل عب اات احمل ا مل اكن كل واكن احلل املطلعن فيه ق خلص يف قضمك ئه
ي فض ادلعمكعى عمكىل محممكقن امك أواصه يف م وانتمكه ممك أنمكه ممك امحممكقتل اا أوااق
ادلععى وبر انهت وأقعال ادبهعص وامحمقتجعاب اخلرعم أم م حممكة أول صاجة أن قميمكة
ادبقرك معضعع ادلععى وادب د ة  800000صاهـم يه ضامن لابح املرشوع املتفق
عىل متعيهل م قب ادط ع مببل  200000صاهـم وايث جن أنمكه ممك ادو بمكت وف مك ً
قلبين ت امل مة يف ادلعمكعى أنمكه مل يتح مكق أيمكة أابح قلسرشمكوع معضمكعع التفمك ق بمكني
كمكمكة  ) ..............قمك
ادطمك فني وأنمكمكه أبمكمكت أيضمك ً أن ادرشمكمككة لمك ابة ادلسمك
كمكمكة  ) ..................ادمكمكمي لوله مك -
فخ مك ت ادل مك م مك امل مك ول م مك ادب مك ط
املطلعن ض ه  -بااصهت املنف صة كعن ادلامةل ادمي ق اه الخري غري م ههل وايمكث
جن أن دلك ادمام مر ا وف ً قلامصة  124م قمك نعن امللمك مالت امل نرمكة وأن مرمك ا
الدمام اذلي يط دل به ادط ع هع ادل املعق بينه وبني املطلعن ضمك ه عمكىل اعتبمك ا
أن مبل املط دبة  )) 800000يه ب ل أابح قلسرشوع املتفق علره وايث ثبمكت
ع م حت ق أابح وع م تنفيذ املبمك وع ومل اكن ادنص يف امل صة  386ممك قمك نعن
املل مالت امل نرة عىل أنه ا ا امحمقتح ل عمكىل املمك ي أن ينفمكذ الدمكمام عرنمك ً امكل علرمكه
بدتلمكعيض دلمك م ادعفمك ب بدماممكمكه ممك مل يوبمكمكت أن امحممكقتح ةل ادتنفيمكمكذ بمكهلت عمك محممكمكبل
أجنمكيب ل يمك فيمكه كمكمكام نرمكمكت املمك صة  273ن  )) 1ممك ات اد مك نعن عمكمكىل أنمكمكه
يف ادل مكمكعص امللزممكمكة قلجمك نبني ا ا طمك أت قمكمكعة قمك ه ة جتلمك تنفيمكمكذ الدمكمام مخمكقتحر ًال
ان ضمكى مله الدمام امل ب وأنفخ ادل م تل ب نفخه ونرت امل صة  )274ممك

اد نعن اته عىل أنه ا انفخ ادل أو فخمك أعرمك املتل قمك ان اة احلمك ل ادمكمي اكان
علهي قب ادل ف ا امحمقتح ل كل حيل بدتلعيض) .
وايمكمكث ان م مك ادو بمكمكت أن املطلمكمكعن ض مك ه وبل مك ادتل ق مكمإ ق مك ب ادلس مكـ فمك مكمك
املبمكمكمكمكمك وع وأارضمكمكمك عمكمكمكامل دهمكمكمكذه اد يمكمكمكة ال أن ادرشمك مكمككة لمكمكمك ابة املبمكمكمكمك وع -
 - ................افضي دل م ادكف بة وحسبت املرشوع وفخ ت ادل مك ممك املطلمكعن
ض مك ه فيكمكمكعن امحم مكقتح ةل تنفيمكمكذ ع مك املطلمكمكعن ض مك ه م مك ادط مك ع وهمكمكع اعط مك ب مبل مك
 800000صامه قمية الابح ااج دخبل ل ي قلسطلعن ض ه فيه وبدتمك ينفخمك
ادل بيهنام اكامً ويتلني اع صة احل ل اة م اكن علره قب ادتل قمك ول امك ل هنمك حلمكل
بدتلعيض وف ً قلامصة  274م ق نعن املل مالت امل نرة دل م وجعص معجبمكه يف حمك ةل
هذه ادلععى ) .
وا اكن هذا اذلي خلص ادره احلل يختن اة تفخري محم ئ دبنعص ع التف ق امل اخ
11ن 6ن  2013امتله مب أل أبت بلوااق واة ممك شمكه بمكه شمكهعص ادطمك فني
وم مك ج مك ب بمحم مكقتجعاهبام م مك انمكمكه ع صف مك مبل مك  200000صامه م مك ادط مك ع لمتعي مك
املرشوع امل م بهلبعظيب ومت مع اتف ق بذكل عمكىل أن يمكإ اعمك صة املبلمك املمك فعع ومبلمك
 800000صامه كابح هذا املبمك وع املتفمكق علرمكه ومت حت يمك شمكقركني الول بملبلمك
ادلفعع  200000صامه وادو ين معضعع ادلععى مببل  800000صامه واكن ادو بمكت
م ادبن ي الول وادو ين ع التفمك ق محممكقن ادلعمكعى ممك أن املطلمكعن ضمك ه امحممكقت
مبلمك  200000صامه ممك أجمك امحممكمكتامثاه يف مرشمكمكوع قمك ا بممك اة أبمكمكعظيب مبنط مكمكة
ادمك ويس بعتبمك ا أن ادلالقمكمكة بمكني ادطمك فني عالقمكمكة اكمكة لمحممكمكتامثا ممك ل يف مرشمكمكوع
وأقتخ م م ق يشبمكهل عنمكه ممك احب أو خخمك اة واكن ادو بمكت عمكىل ممك محممكلف بر نمكه أن
محمبل حت ي ادبقرك بملبل املط دل به حم ادزناع هع ضمكامن لابح املرشمكوع املتفمكق
علره ومل حي ق املرشوع عىل حنع م محملف بر نه أيمكة أابح .انهرمكك عمك احلمكل بصانمكة
املطلعن ضمك ه يف اجلنحمكة ا  3582دخمكقنة  2013جمكنح اأس اخلميمكة وامحممكقتئن فه
ا  47دخقنة  2014جنح مخقتهلنف اأس اخلمية ع ج لة اعط ئه ادطمك ع شمكقراكً
ب ون الر ل يخقتلزم د ي مه ادتل ا دبحث محمبل حت ي ادبقرك كل أن ادط ع
قمكمكمكمكمكمك أق مكمكمكمكمكمك م ادلعمكمكمكمكمكمكعى احل در مكمكمكمكمكمكة قلسط دبمكمكمكمكمكمكة مببل مكمكمكمكمكمك  800000صامه قمي مكمكمكمكمكمكة

ادبقرك واكن احلل املطلعن فيه ق خلص عىل حنع ممك محممكلف بر نمكه أن قميمكة ادبمكقرك
معضمكمكعع ادلعمكمكعى يه ضمكمكامن لابح املرشمكمكوع املتفمكمكق علرمكمكه وابي مك ى تبل مك ً ذلكل بل مك م
أا يـة ادط ع د مية ادبقرك دل م حت ق أابح وعمك م تنفيمكذ املبمكمك وع ف نمكه ل يكمكعن
ق خ دف جحرة احلل ادخ بق لن هذه ادعاقلة مل تك لزمة لق مة كل احلل بعتب ا
أن محمبل حت ي ادبقرك ل أث عىل طبرلتمكه ول عمكىل املخمكقئعدرة اجلن ئرمكة يف لمك ص
امل صة  401م ق نعن ادل عبت الحت صي وا أق م احلمكل املطلمكعن فيمكه قضمك به يف
هذا اخلرعص عىل أمحمقب ب محم ئفة ل دفة فهي قل نعن واكفية محل قض ئه ف ن ادنلمك
يف ا ي مكمكه ل يلمك و أن يكمكمكعن امك صةل فمكمكامي مكخمكقت حممكمكمكة املعضمكمكعع بت مك ي ه ممك أصةل
ادلعمكمكعى بينمكمكه اكنمكمكت أو خطرمكمكة ط مل مك أهن مك مل خت مك ج ع مك ا ي مكمكة مضمكمكسعهن ول صللي مك
وامحمقتخالص ادعاق يف ادلععى وهع م ل جيعز اأاته أم م حممكة المترزي.
وم ع يكعن ادنل ي فضه عىل غري أمحم س ويتلني افض ادطل .

ذلكل
امكت احملمكة -:ي فض ادطل وأدزمت ادط ع اد محمعم واملرصوف ت م مر صاة
ادتهلمني.

