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امل ـز :
ت ي اخلربة – اغفابا ااطلبابت – رلطة حممكة امل ض ع .
بن الاطالع عىل الو اق ورامع اات ي اذلي تاله ااش ب اا ابيض امل ص الح عب
اانابط أب احب وامل افنة وبن امل اوةل:
ميث ان ااطنق ار ت ىف أوضابعه ااعلكبة.
وميث ان اا مابئع – عىل ماب يبني مق احلا املطن ن فيه ورابئ الو اق – تتحدل يف
اارشكة ااطابعنة أمابمت عىل املطن ن ض ه – وأخ غري خمتد يف ااطنق – ادلع ى
 252اش نة  2010أس اخلمية الابت ائبة بطلو احلا وفق طلبابهتاب اخلتابمية اازاهمام
ااتاكفل وااتضابمق بأن يؤمساي اهاب مبلغ  414768مس مه واافابئ ة اا ابن نبة ب امع  %9مق
ات خي فع ادلع ى ومىت ااش امس ااتابم .ومابات بباب ًان ذلكل أنه بتاب خي 09ص10ص 2010ومع

م يق يف حمل ااشابمسة ( ................املطن ن ض ه) اا امع يف م كز ...............
(الخ ااغري خمتد يف ااطنق) وامت ت أاث احل يق اىل حمل  ..................وأحل ت به
ارضا ًا وثبت مق ت ي خبري احل امسث أن احل يق ح ث نتيجة خلل كه ايئ بت بالت
كعابف الضابءة مبحل املطن ن ض هاب وملاب اكن حمل  ...............مؤمن ًاب علهياب دلهياب ف
مابمت ب فع ااتن يض عق الرضا اايت أثبهتاب منابين اخلشابئ ادلواب ن ااشابمسة
 …………………….وامل مببلغ  414768مس مه وحلت حمهل يف املطابابة ااتن يض
مب ـو ايدابا اءة مؤ خ 28ص12ص 2009وحيق اهاب مطابابة املطن ن ض هام مباب مسفنته
مق تن يض للخرضو ال أهنام امتنناب عق ااش امس .ف أمابمت ادلع ى  .ن بت احملمكة
جلنة مق ثالثة خرباء .وبن أومسعت ت ي هاب  .ممكت اازام املطن ن ض ه بأن يؤمسى
للطابعنة مبلغ  83333مس مه و فض ادلع ى فامي ع ا ذكل .ار تأنفت ااطابعنة هذا احلا
الر تئنابف مق  177اش نة  2012أمابم حممكة ار تئنابف أس اخلمية .كام ار تأنفة
املطن ن ض هاب الر تئنابف مق  188اش نة  2012أمابم ذات احملمكة .اعابمسة املأم ية
للجنة اخلرباء .وبن اي اع اات ي  .وبتاب خي 30ص9ص 2015مضت بتن يل احلا املش تأنف
اازام املطن ن ض ه بأن يؤمسى للطابعنة مبلغ  53133مس مه .طننت ااطابعنة يف هذا
احلا بط يق المتبزي واذ ع ض ااطنق عىل هذه احملمكة – يف غ فة مع ة – ح مست
جلشة انظ ه وفهياب م ت ا ا احلا جبلشة ااب م.
ميث ان ااطنق أممي عىل أ بنة أر بابب تننى ااطابعنة ااشبو الوا وااثابين وااثاباث
عىل احلا املطن ن فيه اخلطأ يف تطببق اا ابن ن واافشابمس يف الار ت لا وخمابافة ااثاببت
الو اق ويف ببابن ذكل ت ا أنه ع ا يف مضابءه عىل ت ي جلنة اخلرباء وت ي اخلبري
……… مغ ماب اعرتامه مق بطالن ومد و مغ ماب وجه الهيام مق اعرتاضابت مق ااطابعنة
ومهناب ع م ا فابق اللجنة بت ي هاب املشتن ات امل مة مق ااطابعنة ومل تأخذ بعهابمسة خبري
اخلشابئ ادلويل وجابء ت ي اللجنة خل ًا مماب يفي ميابم اخلبري ااهن يس ب ع ة ااطابعنة
االـامتع منهاب وخلت مق اطالعهاب عىل ت ي منابين اخلشابئ ادلواب ن .وااتفتت عق
طلو ااطابعنة احلا اهاب املباباغ املطاباو هباب ر ن ًا ملاب و مس يف ت ي منابينة اخلشابئ
ادلواب ن واذلي جابء ت ي مه بن احل يق مبابرشة وبن منابينة ملاكن احلابمسث مماب ينببه
ويش ت ـو ن ضه.

وميث ان هذا اانن هبذه الر بابب يف غري حمهل ،ذكل أن مق امل أن حتدبل فه
اا امع يف ادلع ى وت ي المسةل فهياب ومهناب ت اب ي اخلرباء وار تخالص احل ي ة مهناب ه مق
رلطة حممكة امل ض ع مسون من و علهياب مىت أمابمت مضابءهاب عىل أر بابب رابئغة اهاب
منبهناب مق الو اق مباب يكف محلهل ،كام أن اهاب أن تن ا عىل ت ي اخلبري مىت امتننت به
وا تأت أنه تنابوا اابحث منابط اازناع ويه غري ملزمة اا مس عىل اعرتاضابت اخلد م عىل
اات ي طابملاب وج ت أهناب ايس فهياب ماب يش تحق اا مس علهياب بأكرث مماب تضخنه اات ي  .ملاب اكن
ذكل ،واكن يبني مق احلا املطن ن فيه فامي ميض به مق اازام املطن ن ض هاب املبلغ
احملك م به ،أنه م أحابط ب امع ادلع ى عق برص وبدرية .وع ض دلفابع ااطابعنة بن م
أجاب هتاب اطلهباب احلا املباباغ املطاباو هباب وفق ماب انهتىى اابه ت ي منابين اخلشابئ ادلواب ن
اي امس ًا و مس ًا وع ض الاعرتاضابت ااطابعنة عىل ت ي جلنة اخلرباء املنت بة مق حممكة أوا
مس جة ومابم اعابمسة املأم ية للجنة اخلرباء ابحث الاعرتاضابت ومابمت اعابمسة املأم ية
للجنة ات ي اا مية اافنلبة مث أ ت مكامً متهب ًا اعابمسة انتخابب خبري همن س كه ايئ
ات ي ممية الل حة اافنلبة  ،وخلص اىل أن املطن ن ض ه ه املتشبو يف احل يق
واذلي اكن نتيجة خلل كه ايئ بت بالت كعابف الان ة يف حمل املطن ن ض ه امت
اىل احملل املؤمق علبه دلى ااطابعنة وأح ث به أرضا وأن ااطابعنة مابمت بتن يضه عق
اارض وانهتىى رابئغ ًاب اىل انعغابا ذمة املطن ن ض ه املبلغ احملك م به وع ا يف ذكل عىل
ماب أطخأن اابه مق ت اب ي اخلرباء ومل جت حممكة امل ض ع يف اعرتاضابت ااطابعنة ماب ينابا
مق رالمة ت ي اللجنة وت ي اخلبري  …………………..واانتيجة اايت انهتىى الهياب
ومق مث ل ين و اانن ال أن يك ن ج ًل م ض عب ًاب فامي حملمكة امل ض ع مق رلطة فه
اا امع يف ادلع ى وت ي المسةل امل مة فهياب مماب ل جي ز ااث ته أمابم حممكة المتبزي .
وميث ان ااطابعنة تننى ااشبو اا ابع عىل احلا املطن ن فيه اخلطأ يف تطببق اا ابن ن
واا د يف ااتش بيو وخمابافة ااثاببت يف الو اق اذ مىض فض ااف ائ اا ابن نبة واايت
أغفلت حممكة أوا مس جة اافدل فهياب ارتنابمس ًا اىل خل لحئة ادلع ى مق هذا ااطلو عىل
اا مغ مق أن اارشكة ااطابعنة م طابابت احلا ااف ائ يف طلبابهتاب اخلتابمية مماب ينببه
ويش ت ـو ن ضه.
وميث ان هذا اانن غري م ب ا ذكل أنه ملاب اكن مق امل –أنه ل جي ز ااطنق يف احلا
بشبو اغفابهل اافدل يف أح ااطلبمكابت – امنمكاب يتنمكني وف مك ًاب امكنص املمكابمسة  139ممكق ممكابن ن

الـ اءات امل نبة اا ـ ع اىل احملمكة اايت أ ت هذا احلا اتش ت ك ممكاب فابهتمكاب اافدمكل
فيه  ،واكن ااثاببت يف ادلع ى أن حممكة أوا مل تتن ض للفدل يف طلو ااطابعنة اخلابص
ااف ائ  ،وعىل ذكل فابن هذا ااطلو يب ى منل ًاب أمابهماب  ،وماب اكن حملمكمكة الرمك تئنابف أن
تتد ى للفدل يف هذا ااطلو لن ربيل احلمكا فيمكه همك اا ـمك ع اىل حممكمكة أوا مس جمكة
اتش ت ك ماب فابهتاب اافدل فيه وف مك ًاب للمكاممسة ااشمكاباف ببابهنمكاب  ،ملمكاب اكن ذكل  ،واكن م ضمك ع
ار تئنابف ااطابعنة يتضخق اغفمكابا اافدمكل يف همكذا ااطمكو  ،فمكابن طنهنمكاب عمكىل احلمكا اهمكذا
ااشبو يك ن غري م ب ا  ،واذ ممك احلمكا املطنمك ن فيمكه يف م وانتمكه يف اامك مس عمكىل همكذا
ااطلو بأن ااطابعنة مل تطاباو ااف ائ اا ابن نبة بدحبفة ادلع ى  ،فابن اانن علبه اخلطمكأ
يف تطببق اا ابن ن واا دمك يف ااتشمك بيو وخمابافمكة ااثاببمكت – أ ًاي اكن وجمكه اامك أي فيمكه –
يضحى غمكري منمكتإ اذ ل يتح مكق بفمك ض تمك ه –رمك ى مدمكلحه نظ يمكة حمضمكه ل تدمكل
أرابر ًاب للطنق المتبزي – وملاب ت م يتنني فض ااطنق .
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ممكت احملمكمكمكمكمكمكمكة :
فض ااطنق وأازمت ااطابعنة اا ح واملرصوفابت مع مدابمس ة ااتأمني
ملح ظة :
ااهبئة ااىت جحزت ااطنق للحا وت اوات وومنت مش مسته ىه ئابرة ااش ب املشتعاب ص مح مسه اارشيف
وعض ية املشتعاب يق ص الح عب اانابطى أب احي  ،عب اانظمي ع به أماب ااهبئة اامكىت نط مكت احلمكا فهمكىى
ااهبئة املبينه بد احلا .

