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هبئة احملمكة :
ئيس ادلائ ة
ئابرة ااش ب املشتعاب ص مح مسة اارشيف
وعض ية ااش ب يق املشتعاب يقص الح عب اانابطى أب احب و عب اانظمي ع بة
وأمني اارس ااش ب ص مشابم عىل
يف اجللشمكمكمكمكمكة اانلنبة املنن مكمكمكمكمك ة مب مكمكمك احملمكمكمكمكمكمكة بــــ ا اا ضمكمكمكمكمكابـ بـمابمـماب ة أس اخلميةة
يف ي م الثنني  23شنبابن  1437همك امل افق  30مق شه مابي مق اانابم 2016
يف ااطنـنني امل ية يق فمك جـم ول احملمكـمة بمك قـخى  192-165اشنةة  10ق 2015

امل جز :
تش بيو الماكم – حمك ومس مشمك ئ ابة ارتعمكاب مل املرشمكو – ع مك م مكابو – عمك م
رام ادلع ى – ات خي ب اية اات ابمسم .

احملمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكة
بن الاطال عمكىل الو اق ورمكام اات يمك اتمل مكالق اا مكابر امل مك
وامل افنة وبن امل او :
ميث ان ااطننني ار ت فياب أوضابعهام ااعلكبة .

مك ع بمكة

وميث ان اا قابئع عىل ماب يبني مق احلا املطن ن فيه ورابئ ال واق تحدل يف أن
ااطابعق يف ااطنق الول مق  165اش نة  2015م نمكمكمك أقـمابم عىل املطنمكمك ن ض مهـماب
ادلعمكمكمك ى قــــم  93اش نة  2014م ين أس اخلميمكمكمكمكمكة البت ائيــــة بطلـو احلكــــم – وف ًاب
اطلباب ـمه اخلتابميــــة – اازاهمام بأن يؤمساي هل ااتضابمق مبلغ  182.203مس مه وااف ائ
اا ابن نبة ب اقع  %12وكذكل ااتن يض اجلاب الرضا املابمسية والمسببة اايت حل ت به مق
ج اـ أخالاهاب اازتامابهتام ااتنابق ية .وقابل بباب ًان تكل أنه مت ال فابق مع املطن ن ض ق الول
.امل ابول .لنعابـ مجمع ركين ع مس  24فيال أس اخلمية ال ض اااكئنة اا طاب  Rقش مية
( )..... .... .... ....ب مية اجامابة مثابنبة ماليني وثالمثابئة أاف مس مه عىل أن يك ن
حتت ارشاف املطن ن ض ق ااثابين –املهن س الارتعاب مل – ال أهناب أخال اان اذ
متت العامل وهباب عب ب وت و عىل ذكل أرضا هل ومق مث اكنت ادلع ى .ن بت احملمكة
خبري ًا وبن أن أومس ي ق ممكت بتاب خي 30ص6ص 2015اازام املطن ن ض هاب الوىل
بأن ؤمسمل هل مبلغ  113.800مس مه وااف ائ  %6و فض مابع ا ذكل مق طلبابت
ار تأنفت املطن ن ض هاب الوىل هذا احلا الر تئنابف مق  353اش نة  2015أمابم
حممكة ار تئنابف أس اخلمية وكذكل ار تأنف ااطابعق الر تئنابف مق  321اش نة 2015
أمابم ذات احملمكة وبن أن مضت الر تئنابفني اال بابط وابد فهيام ما واح قضت
بتاب خي 30ص9ص 2015يف الر تئنابف ااثابين بتن يل احلا املش تأنف جبنل املبلغ امل يض به
اىل  182.203مس مه وااتأيب فامي ع ا ذكل ويف الار تئنابف الول فضه .طنق ااطابعق
يف هذا احلا بط يق المتبزي ااطنق مق  165اش نة  2015م ين وكذكل طننت اارشكة
املطن ن ض هاب الوىل ااطنق مق  192اش نة  2015م ين واذ ع ض ااطننني عىل
هذق احملمكة يف غ فة مع ة أت أهنام ج ي ا اانظ .
أول  :ااطنق مق  165اش نة  2015م ين .
ميث ان ااطنق أقمي عىل ر ببني يننى ااطابعق ااشبو الول مهناب عىل احلا املطن ن
فيه اخلطأ يف طببق اا ابن ن واا د يف ااتش بيو اذ أقابم قضابـ فض طلو ااتن يض
مسون أن ي مس الرابنب والر بابب اا ابن نبة مباب ينببه ويش ت جو ن ضه.
وميث ان هذا اانن غري ر ي ذكل بأن امل أنه ل ينبو احلا الر تئنابيف اذ ه اي
احلا الابت ايئ أن حيبل عىل ماب جابـ فيه ر اـ يف ببابن وقابئع ادلع ى والر بابب اايت
أقمي علهياب مىت اكنت تكف محلهل .

ملاب اكن ذكل واكن اابني مق م وانت احلا الابت ايئ أنه ضخق بباب ًان اكفي ًاب ا قابئع
ادلع ى وم احلهاب وأمسلهتاب جحجهاب اا ابن نبة واكن احلا املطن ن فيه ق حنى ذات احلا
الابت ايئ يف شأن فض طلو ااتن يض ب ابهل "بتأيب ق فامي ع ا ذكل بعأن اا ضابـ
ااف ائ و فض ايق ااطلبابت " عىل حن واحض ل مغ ض فيه مباب مفابمسق الحاب اىل
أر بابب احلا الابت ايئ يف شأن فض طلو ااتن يض ومق مث فابن اانن هبذا ااشبو
يك ن عىل غري أرابس.
وميث ان ااطابعق يننى ااشبو ااثابين عىل احلا املطن ن فيه اخلطأ يف طببق اا ابن ن
واافشابمس يف الار ت لل اذ فض مش ئ ابة املطن ن ض هاب ااثابنبة ااتضابمق مع املطن ن
ض هاب الوىل .ارتنابمس ًا اىل أن مشؤوابهتاب نحرص يف ع الرشاف ااهن يس وأهناب ايشت
ط فاب ىف ع امل ابو وااتابيل ايشت مش ئ عق أخالل امل ابول اازتاماب ه يف حني أنه
ي ج دري يف املهخة اايت أولك الهياب يف شأن الرشاف عىل م احل ااتنفيذ ويه ع م
نبيه ااطابعق ان م وج مس هجة اكمةل مق هجابت ااش ال بنة املتف ة عىل نفيذق وكذكل
ماب ظه مق عب ب يف اابنابـ مباب ينببه ويش ت جو ن ضة .
وميث ان هذا اانن يف غري حمةل ذكل أنه وف ًاب ات ي اخلبري اتمل أرتن اابه احلا
الابت ايئ املؤي احلا املطن ن فيه ق انهتىى اىل أنه اانش بة للنب ب اايت ظه ت يف
اابنابـ أن الارتعاب مل ق طلو ا الهحاب وكذكل اانش بة اط ق تلكفة ااش ف أشاب
اابه الارتعاب مل يف كنابية ال أنه مل يمت خدم أمل مباباغ يف اخملابادة ومق مث يك ن ااطابعق
وف ًاب للن ف واا اع ال ابة ق أ دل اىل معهل هبذق ااترصفابت والفنابل وااتابيل فال
تشأل املطن ن ض هاب يف هذق املشأ ويك ن اانن علبه هبذا ااشبو عىل غري أرابس
ويضحى ااطنق مته غري م ب ل .
اثنب ًاب ااطنق مق  192اش نة  2015م ين .
ميث ان ااطنق أقمي عىل ثالثة أر بابب ننى ااطابعنة ااشبو الول منهاب احلا املطن ن
منه اخلطأ يف طببق اا ابن ن ويف فشريق ويف ببابن ذكل ل أهناب متشكت أمابم حممكة
امل ض ب فاب ج ه مل ه ع م رام ادلع ى مل و أكرث مق ثالثة ر ن ات عىل ات خي
تشلمي اجملخع ااشكين اا اقع يف 11ص6ص 2009ال أن احلا ااتفت عق هذا ادلفاب اي امساً
و مس ًا مباب ينببه ويش ت جو ن ضه .

وميث ان هذا اانن غري حصبح اذ أن اابني مق م وانت احلا املطن ن فيه أن ات خي
ااتشلمي الهنابيئ للخرشو ه 6ص12ص 2011وه ااتاب خي اتمل ينت يف احتشابب ب اية
ومق مث فابن اانن علبه يف هذا ااعأن يضحى عىل غري أرابس.
وميث ان ااطابعنة ننى ببابيق الر بابب عىل احلا املطن ن فيه اخلطأ يف طببق اا ابن ن
واا د يف ااتش بيو والخالل حبق ادلفاب ويف ببابن ذكل ل أن احلا املطن ن فيه
أقابم قضابـق ارتنابمس ًا اىل ي خبري جتابوز ح ومس مأم يته اذ مل تكق مشأ ع م نفيذ
اجلهة اا ابنة مق ااش مق مضق املهابم امل ك هل اابه الم اتمل ينببه مباب يش ت جو ن ضه
وميث ان هذا اانن غري م ب ل اذ اابني مق م وانت احلا المتهب ى ن ب خبري يف
ادلع ى اادابمس يف 28ص12ص 2014أنه بني املهابم امل ك هل هل ومهناب ببابن اكفة اانب ب اابنابـ
وم اقنهاب وببابن تاكابف ا الهحاب واذ انهتىى اخلبري اىل ع م بنابـ اجلهة اا ابنة مق ااش
اخلابص اجملخع وق قميته واذ اازتم احلا املطن ن فيه هذا اانظ فأن اانن علبه يف هذا
ااعأن يك ن عىل غري أرابس ويك ن ااطنق منه غري م ب ل وملاب م.

امكمكمكمكمكمكذكل
ممكت احملمكــــة :
فض ااطننني وأازمت لك طابعق ر م طننه واملرصوفابت مـمع مدابمس ة مبلمكمكمكمكمكغ
ااتأمني الك طنق .

