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ادلاـمكمكمكمكمكمكمكمك ة ااتجاب ية
هبئة احملمكة :
ـيس ادلائ ة
ـابرة ااش ب املشتعاب ص مح مسة اارشيف
وعض ية ااش ب يق املشتعاب يقص مسص اش احلابى 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 ال بنابء  20جو  1437همك امل افق  27مق أ يل مق اانابم 2016
يف ااطنمكق امل يـــ فمك جــ ول احملمكــة بمك قـم  183اشنـــة  10ق  2015جتاب ى
امل جز :
 -1ت ابمسم – م ق ااتجاب جتابه غري ااتابج  -ت ابمسم قدري
 -2ع امل ابوة – منابزعابت اات ي  -اختدابص  -حممكة م طق امل عى علبه أو اايت
مت التفابق أو نفذ يف مسائ هتاب .
بن الاطالع عىل الو اق ورامع اات ي اذلي تاله ااش ب اا ابيض امل مك ص مك محمك مسة
اارشيف وامل افنة وبن امل اوة .

وميث ان ااطنق ار ت ىف أوضابعه ااعلكبة .
وميث ان اا قابـع عىل ماب يبني مق احلا املطن ن فيه ورمكابئ الو اق – تتحدمكل يف أن
املطن ن ض هاب ت مت أمابم قابيض الوام دلى حممكة أس اخلمية بطلمكو الممك واازاهممكاب
بأن تؤمسي اهاب مبلغ (( ))582.958.13مس هام عىل ر ن مق اا مك ل بأامكاب اتف مكت يف م همكاب
مع امل ع علهياب عىل ت م بت ي م امس ا نت وغريهاب مق املمك امس ادمكابه همكذه الا مكرية يف
امل اقع اايت يطلو مهنمكاب اات يمك ااهيمكاب مب جمكو أواممك صاء تدمك ااهيمكاب املمك امس واامكبمكابت
املطل بة مشمكو الرمكناب احملمك مسة وقمك قابممكت ممكق هتامكاب بت يمك مكبمكابت املمك امس املطل بمكة
وتشلميهاب اىل امل عى علهياب مب جو ف اتري ت يمك غمكري أن همكذه ال مكرية فضمكت متايهنمكاب مكاب
ت بذمااب ممكق نمكق ااعمكمك اء وقمك ه (( ))582958.13مس مه ممكق ات خي وقمكف ااتنابممكل
بيهنام يف 31ص03ص 2010مغ مطابابااب ع ي امل ات وانذا هاب اخطاب ب جمك ادلفمكع ولنمكه
ل يش غ اهاب أن تأ ذ مابل غريهاب ب ون مق وف ًاب لماكم املابمسة (( ))318قابن ن املنابمالت
امل نبة فابااب تمتشك بطلو احلا ادابه مسع اهاب واذ قضمكى فض أم المساء والحابة عىل
احملمكة قي ت ادلعمك ى ((153ص ))2011لكمك أس اخلميمكة وامل اببمكل أقابممكت ااطابعنمكة
ادلع مكمكمك ى املت مكمكمكابب (65ص )2012بطل مكمكمكو اا مكمكمكزام امل مكمكمك عى علهي مكمكمكاب اات ابب مكمكمكل مببل مكمكمكغ
(( )) 872.639.39مس مه مع  %12فابـمك ة ممكق ات خي الارمك تح ابق وممكخي ات خي ااشمك امس
ااتابم .
وحممكمكمكة أول مس جمكمكة ممكمكمكت بتمكاب خي 2ص5ص -1 2013ىف ادلعمك ى ال مكمكلبة اامكزام املمك عى
علهيمكاب بمكمكأن تمكؤمسي ةلخ عبمكمكة مبلمكمكغ (( ))550.922مس مه مخشمكمكامـة ومخشمكمكني أافمك ًاب وتشمكمكنامـة
واثنني وعرشيق مس مه وأازمااب اا ر م واملداب يف وأتناب حمابمابة.
ارمك تأنفت ااطابعنمكمكة همكمكذا احلمكمكا الرمك تانابر ((382ص ))2015وبتمكاب خي 28ص9ص2015
قضت احملمكة ب ب ل الار تانابر ش ً
الك و فضة م ض ع ًاب وتأيب احلا املشمك تأنف وأازممكت
املش تأنف املرصوفابت .
طننت ااطابعنمكة يف همكذا احلمكا بط يمكق اامكن ض وعمك ن ااطنمكق عمكىل همكذه احملمكمكة بغ فمكة
مع ة حف مست جلشة انظ ه وفهياب أ ت هذا احلا .
ميث أقمي ااطنق عىل أ بنة أر باب تننى ااطابعنمكة بأواهمكاب عمكىل احلمكا املطنمك ن اخلطمكأ يف
تطببق اا ابن ن .

فامي قىضمك بمكه ممكق انن مكابمس الاختدمكابص حملبمك ًاب بنظمك ادلعمك ى املمكابث حملمكابمك أس اخلميمكة لن
ااعمك كة ااطابعنة م هاب وامسا هتمكاب اممكاب ة مس والعمكامل م ضمك ع ادلعمك ى وفمكق اا اببمكت ممكق
املشتن ات امل مة ادلع ى و اخ هاب ت يمك اخلمك ة قمك مت ت يمك هاب بنهمكاب مل مك ااعمكمك كة
ااطابعنة ب وار تناماهاب مضق مطاب مس وبن مس ممكق البييمكة بمك الممك اذلي ل يشمك ت مي
منه منط ًاب انن ابمس الاختدابص حملابمك أس اخلمية ول ي ح ىف ذكل امسعمكابء املطنمك ن ضمك هاب
بدحبفة ادلع ى بأااب اتف ت مع ااطابعنة يف م مك املطنمك ن ضمك ه عمكالوة عمكىل ان التفمكابق
عىل ت ي منتجابت املطن ن ضمك هاب ةلطمكابعق مت اممكاب ة مس ممكق مكالل ماتمكو مببنمكابت
املطنمك ن ضمك هاب اا مكابح بمك ميمكمكث ان همكمكذا ااننمك غمكمكري رمك ي ذكل أن اامكمكناب املمكابمسة
(( ))36مق قمكابن ن الجمك اءات امل نبمكة انمكه (( يامك ن الختدمكابص يف املنابزعمكابت املتنل مكة
اات ي ات وامل ابولت حملمكة م طق امل عى علبمكه وةلخحمكمكة اامكيت مت التفمكابق أو نفمكذ يف
مسائ هتمكاب)) واكنمكمكت ادلعمك ى م ابممكمكة ممكمكق املطنمك ن ضمك هاب مب اهتمكمكة ااطمكابعق عمكمكىل أرمكابس أن
التفابق امل م بني ااط فني يف شأن ت ي امل امس املتفق علهياب ق أ م مب املطنمك ن ضمك هاب
واذ مل يش بق ةلطابعنة أن انزعت يف ذكل أمابم حممكة امل ض ع واكن اابني مق الو اق أن
ل يشء مضهناب ي بت ع م حصة امسعابء املطن ن ض هاب مد ل التفابق م ضمك ع اامكعاع بمكني
ااط فني مب املطن ن ض هاب اممكاب ة اس اخلميمكة بمكل ومسامكت رمك ن ات ادلعمك ى أن مدمكنع
املطن ن ض هاب – وامسا هتاب ويه املاكن ال يل ملتلف أقشابهماب ااتجاب ية مبمكاب فهيمكاب املتدمكة
اابب عابت ةلنخالء أرابر ًاب وال ابة قبل ماب قمك يامك ن اهمكاب ممكق ماكتمكو مببنمكابت تت لهمكاب
ليف مك رن ت اج مك هاب مب مكاكن م مكاب ع مك م مد مك ل التف مكابق يف ش مكأن ت ي مك اابض مكابعة م ض مك ع
ر ن ات ادلع ى امل كز المسا ي ةلخطن ن ض هاب ابمو اا ليمكة ال مكلبة يف ا مك ام لك
ماب يتنلق بمكأعامل جتمكاب ة اابمكابـع واذ مل تمك ل ااطابعنمكة مبمكاب ي بمكت مكالر همكذا ال مكل وا مك ام
التفابق بيهناب واملطن ن ض هاب مباتو مببنابهتاب ب واكنت مشتن ات ادلع ى تعري أيضمك ًاب
اىل أن امسا ة املطن ن ض هاب ت ع مك أس اخلميمكة ذات الختدمكابص ال مكبل يف ا مك ام ع مك مس
ااببع واات ي اادابمس ة عهناب انخالهئاب فال عىل احلا املطن ن فيه ان همك ار تدمكحو همكذا
الا ل و حج امسعابء املطن ن ض هاب انن ابمس التفابق بيهنمكاب وااطابعنمكة مك أس اخلميمكة مبمكاب يمك
لنن ابمس الاختدابص بنظ ااعاع م ض ع ادلع ى حملابمكهاب واذ اناىى احلا املطن ن فيه اىل
هذه اانتيجة فال يا ن ق أخطأ يف تطببق اا ابن ن .

وميث تننى ااطابعنه ااشبو اا ابين عمكىل احلمكا املطنمك ن فيمكه ةابافمكة اا مكابن ن واخلطمكأ يف
تطبب ه فامي ق ه مق فض ادلفع املب ى مهناب بن م رامع ادلع ى ا فنهاب بنمك مضمكمك املمك ة
احمل مسة بش نتني طب ًاب اناب املمكابمسة ((476ص ))1ممكق قمكابن ن املنمكابمالت امل نبمكة عمكىل رمك ن
مق أن ااطابعنة تتج يف الش بابء املمك مسة يف حمكني أن ااطابعنمكة مل تعمك ممكابمسة اابالرمك
اببنهاب اىل الآخ يق وامناب يه جزء مق امسا هتاب لجنابز أعامل امل ابوة املش ن ة ااهياب .
وميث ان هذا اانن غري ر ي ذكل انه مق امل أن مفابمس ناب املابمسة ((476ص ))1ممكق
قابن ن املنابمالت امل نبة أن اات ابمسم اا دري ل ينطبق م ض عه كمكـام بدمكمك حي ندمكه ال عمكىل
م ق ااتجاب اايت و مسوهاب لشخابص ل يتج ون يف هذه الش بابء ومق مث فمكابن ممكهمكاب ل
يرسي عىل املنابمالت اايت تمت بني ااتجاب فامي ين ج يف اعامهلم ااتجاب ية .
ملاب اكن ذكل واكنت اابضابعة م ض ع ااتنابق ق مت ت ي هاب مق املطنمك ن ضمك هاب ةلطابعنمكة
اغابية ار تناماهاب مك ابول واكنت اعمكامل امل مكابوة مكا اا مكابن ن تاتغمك مكبغة جتاب يمكة فيامك ن
ااتنابق بمكني ااطمك فني قمك مدمكل بمكني اتجمك يق يتجمك ون يف اابضمكابعة م ضمك ع ااتنابقمك ول
ختضع ذلكل املنابم م ض عهاب مق ميث ت ابمسم ادلع ى يف شابااب اىل م ة اات ابمسم اا درية
امل ة بناب املابمسة (476ص ) 1أعاله واذ اازتم احلا املطن ن فيه هذا ااطنمكق فيامك ن قمك
أمشق تطببق اا ابن ن.
وميث تننى ااطابعنة ااشمكبو اا ابامكث عمكىل احلمكا املطنمك ن فيمكه اافشمكابمس يف الارمك ت لل
واا دمك يف ااتشمك بيو وةابافمكمكة اا اببمكمكت الو اق والا مكمكالل مكمكق ادلفمكابع ملمكاب ارمكمكتن يف
قضابـه اىل ت ي اخل ة مسون الااتفابت اىل اع اضمكابهتاب اجل يمكة علبمكه اامكيت مل يتنمك ن اهمكاب ل
اي امس ًا ول مس ًا مغ ماب اهاب مق تأثري عىل وجه اافدل يف ادلع ى ماتفياب اا ل بأن احملمكمكة
تطخنئ اىل اانتيجة اايت اناىى ااهياب اخلبري وتأ ذ بت ي ه مغ ك ن اخلبري مل يامكق همبمك ًاب لمساء
املهخة املش ن ة اابه بتح ي رامكة اابالر اذلى مت ت ي ه اببابن اجلهمكه املطئمكة همكل
ااطابعنة اايت ار تخ مت رامكة اكرث مق  1.5ح أم ااشبو ه ن عبمكة املمكابمسة اذ اكتفمكى
اخلبمكمكري الر مك تنابنة بمكمكأمسوات ي ويمكمكة بشمك بطة ( مط قمكمكة ومشمكمكط ة ) افحمكمكاب ااشمكمكامكه مسون
اامتاق مق اا ل اىل املاب املتدة ةل يابم بذكل وحت يق ممكاب اذا اكنمكت اابضمكابعة املمك مسه
مطابب ة ةلخ ا فابت اافنبة اادابمس ة عق املطن ن ض هاب ااخي تعري اىل ان رامكة اابالر
ماب بني  1.5ممل اىل  2.5ممل وان ااطق اا اح يغطى  42م م بع اذا اكنت ااشامكة 1.5
ممل.

وميث ان هذا ااننمكى غمكري رمك ي ذكل انمكه ممكق امل مك ان أى اخلبمكري ينمك عندمكمك ًا ممكق
عنابرص الثبابت يف ادلع ى حملمكة امل ض ع ت ي ه مسون من و علهياب يف ذكل مخي اقتننت
افابية الا ابث ااخي أآج اهاب ورالمة الارس ااخي بمك علهيمكاب ت يمك ه فمكابذا أ مكذت بت يمك
اخلبري املنت لقتنابعهاب بدحة ماب جابء به فابااب ل تا ن ملزمة اا مس بأر باب اب مكة عمكىل
ماب و مس يف ت ي الارتعاب ى أو اجاببة طلو ن خبري أآخ أو مسع ة اخلبمكري ملنابقعمك ته
يف ماب تضخنه ت مكمك يمكمك ه .
ملاب اكن ذكل واكن احلا املطن ن به قمك مك لعمكهمسه أعمكامل اخلمك ة اامك اة يف ادلعمك ى يف
شمكأن م ا مكفابت اابالرمك م ضمك ع ااتنابقمك ممكمكق ميمكمكث مكمكم رمكمكامكته وم اب نامكاب بعمكمك و
ااتنابق عىل ماب قابم دليه مق رالمة أعامل اخلبري املنت املؤهل ذلكل ب فه همن س يف
قطمكابع أشمكغابل اابنمكابء اامكمكخي أ تامكمكزت عمكمكىل منطبمكابت فنبمكمكه رمكمكلمية اكن م جنمكمكه فهيمكاب املنابينمكمكة
املب انبة مباكن ت اج امل امس امل مسة وأ ذه عبنمكابت مهنمكاب ممكق أممكابكق ةتلفمكة ةل قمك ر عمكىل
ااط ي مكمكة املنمت مك ة ااتنفيمكمكذ وم ي مكمكة مكمكك اابالر مك فهي مكاب اذلي وف تمكمكه املطن مك ن ض مك هاب
ةلطابعنة.
واكنمكت ااطابعنمكة قبلمكمكت اابضمكابعة م ضمك ع ااتنابقمك وارمك تنخلااب يف أعاماهمكاب وارمك مت ت عمكمكىل
طلو ت ي هاب اهاب مسون أي اح از ول حتفظ فمكابن منابزعامكاب أممكابم احملمكمكة يف نتيجمكة اخلمك ة
بن مطابابااب اامثق الر باب اا ا مسة اانن ل تن و أن تا ن ممك مس جمك ل م ضمك ع فمكامي
حملمكمكمكة امل ضمك ع رمكمكلطة ممكمكق ت مك ي ادلابمكمكل يف ادلعمك ى مكاب تنحرسمك عنمكمكه قاببمكـــة همكمكمكمكمكمكذه
احملمكمكمكمكمكمكمكمكمكة .
وميث تننى ااطابعنمكة ااشمكبو اا ابمكع عمكىل احلامكـم املطنمك ن فيمكه اافشمكابمس يف الارمك ت لل
واا دمك يف ااتشمك بيو وةابافمكة اا اببمكت املشمكتن ات فمكامي أنامكىى اابمكه ممكق ميمكث اانتيجمكمكة
بتد يق احلا املش تأنف فامي قىضمك بمكه ممكق انامكابء ادلعمك ى املت مكابب عمكىل رمك ن أن همكذه
ادلع ى ثبت ع م تضخبهناب أي طلو م ض ع اب جينلهاب متنل ة مبج مس اجمك اء اثبمكابت يف
حني أنه ق اكن علبه اا ضابء اا فض أو اا ب ل وايس النامكابء وأن ممك مس طلمكو ااطابعنمكة
احابة ادلع ى ةلخ ة ل ينين ابل مق الم ال أااب مسع ى اثبابت حمكابة طابملمكاب أن ااطابعنمكة
ق طلبت احلا اازام امل عى علبه ت ابب ًال مبباباغ حم مسة ر مست عهناب اا ح أ ًل.
ميث ان هذا اانن غري منتج طابملاب اكن احلا املطن ن فيه قمك انامكىى اىل اا ضمكابء ادمكابه
ادلع ى ال لبة ارمكتنابمس ًا اىل نتيجمكة ت يمك اخلبمكري املنتمك اذلي مل ي مكف عمكىل ممكاب ي بمكت

ةابافمكمكة اابض مكابعة م ض مك ع ااتنابق مك مل ا مكفابته وانامكمكت ممكمكق ذكل احملمكمكمكة اىل ع مك م ا مكمكالل
املطن ن ض هاب اازتامابهتاب ااتنابق ية امل عى هباب مق ااطابعنة يف خد ص م ا مكفابت املمك امس
امل مسة ومب ي نبة الا رية الوىل ف ضمكى بنابء عىل ذكل بتأيب احلا املش تأنف اب تضمكابه
وق ثبت انتفابء اخلطأ ااتنابق ي يف جابنمكو املطنمك ن ضمك هاب بنمك ف مك ان مسعمك ى ااطابعنمكة
املت مكابب رمك ن هاب اا مكابن ين أن ت ضمكمكى احملمكمكمكة ىف همكمكذه ادلعمك ى املت مكابب وقمك ارمك تمكلت
صوطه مكاب الاج اـبمكمكة طب مك ًاب لممكمكاكم امل مكابمسة ( )99ممكمكق ق مكابن ن الج مك اءات امل نبمكمكة فض مكهاب
م ض ع ًاب واذ اناىى احلا املطن ن فيه اىل تأيب قضابء احلا املشمك تأنف اناابهئمكاب واكن همكذا
اا ضابء يش ت ي يف اانتيجة مع اا ضابء فض ادلع ى فابن ااننى يا ن غري منمكتج وممكق مث
غري م ب ل .

واهذه الر باب
ممكت احملمكة :
فض ااطنق وأازمت ااطابعق اا ح واملرصوفابت ومبدابمس ة ااتأمني .

