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ادلائمكمكمكمكمكمكمكمك ة ااتجاب ية
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 ضمكمكمكمكمكابء بــابمــاب ة أس اخلميـــة
يف ي م الثنني  1ببع ااثابين  1437همك امل افق احلابى عرش مق ينابي مق اانابم 2016
يف ااطنمكق امل يـــ فمك جــ ول احملمكــة بمك قـم  17اشنـــة  10ق 2015
امل جز :
ع ااش باب ة – أم ال اافشن – تن يض – اث اء بال ربو
املمكحمكمكمكمكمكمكمكة
بن الطالع عىل الو اق ورامع اات ي اذلي تاله ااش ب اا ابيض امل أمح ع به،
وامل افنة ،وبن امل اوةل:
ميث ان ااطنق ار ت ىف أوضابعه ااعلكبة.
وميث عق اا قابئع عىل ماب بني مق احلا املطن ن فيه ورابئ الو اق تتحدل يف أن
ااطابعق أقابم عىل ااعمك كة املطن ن ض هاب ادلع ى مق  52اش نة  2014م ين
أس اخلمية البت ائبة اطلو وف ًاب اطلبابهتاب اخلتابمية احلا بفشن ع ااش باب ة ااثابنبة

اليدابل مق  88431واملؤ خ  23ص  5ص  2013واعابمسة مبلغ اان بمكمكمك ن هل وقــ ه
 100000مس هـــم وااتن يض  .وقابل بباب ًان اهاب أنه بتاب خي 23ص 5ص  2013اتف اب عىل رشاء
ااطابعق مق املطن ن ض هاب ر باب ة لن وف م مسيل ر نة  2014عىل أن يك ن
ااطابعق ه أول معرتي اهذا اان ع مق ااش باب ات مساخل ادلوةل م اببل أنه ر مس مبلغ
 100000مس مه عىل ربيل اان ب ن و ار تمل اليدابل راباف ااببابن ،ال أنه ف جئ بأن
هذا اان ع مق ااش باب ات جت ب ط قابت ادلوةل مع أخ يق مسون أخطاب ار تالمه هذه
ااش باب ة مىت يدري أول معرتي جي ب هباب ااط قابت واذ أخلت املطن ن ض هاب اازتامهتاب
ااتنابق ية فاكنت ادلع ى بتاب خي  26ص  6ص  2014ممكت احملمكة فض ادلع ى
،ارتئأنف ااطابعق هذا احلا الر تئنابف مق  310اش نة  2014أمابم حممكة
ار تئنابف أس اخلميـــة وبتاب خي  27ص  11ص 2014قضت احملمكة ااغابء احلا املش تأنف
يف ش ه اخلابص بفشح اان و مس مبلغ اان ب ن و فض طلو ااتن يض طنق ااطابعق
عىل هذا احلا بط يق اان ض ،واذا ُع ض ااطنق عىل هذه احملمكة ح مست جلشة انظ ه.
وميمكمكث يننمك ااطمكابعق عمكمكىل احلمكمكا املطنمك ن فيمكمكه اخلطمكمكأ يف تطببمكمكق اا مكابن ن واافشمكابمس يف
الر ت لل اذ فض طلو ااتن يض ارتنابمس ًا اىل عمك م اثبمكابت ااطمكابعق أى رض حلمكق بمكه
يف حني أن املطن ن ض هاب أخلت اازتاهماب ااتنابقمك ي عنمكل ااطمكابعق همك أول ممكق شمكري
ااش باب ة حمل اات اع ادلوةل وه يف ح ذاته رض ش تحق علبمكه ااتنمك يض  ،الممك
اذلي ينببه مباب ش ت جو ن ضه.
وميث ان هذا اانن غري م ب ل ذكل أنه مق امل أنه يف اان مس امللزمة للجابنبني يتنني
عىل لك مق املتنابق يق اا فابء مباب أوجبه اان علبه فابذا أخل أح هام اازتامه فابنه جي
للختنابق الخ طلو فشن اان  ،واذ انفشح اان أو فشن وف ًاب ما املابمسة 274
مق قابن ن املنابمالت امل نبة اعب املتنابق يق اىل احلابةل اايت اكان علهياب قبل ااتنابق واذا
ار تحابل ذكل حيا ااتن يض اانابمسل ت ه حممكة امل ض ع وقف ًاب لل اع اانابمة .مفابمس
ذكل أن ااتن يض رشع جلرب ااضمك فابذا اعب احلابل اىل ماب اكن علبه فيكف ذكل جلرب
ااتن يض ذكل أن ااتن يض ايس ور بةل االث اء ملاب اكن ذكل  ،واكن احلا املطن ن فيه
تضخق يف م وانته أنه انهتىى اىل فشن ع ببع ااش باب ة حمل اات اع و مس مبلغ اان ب ن
اىل ااطابعق ،أعابمس احلابل اىل ماب اكن علبه قبل ااتنابق واذ اازتم احلا هذا اانظ فابن
اانن علبه بأر بابب ااطنق يك ن عىل غري أرابس.

وملاب ت م بتنني فض ااطنق.

امكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكذكل
فضت احملمكة ااطنق وأازمت ااطابعق اا ر م واملداب يف مع مدابمس ة ااتأمني.

