سابقة قضائية في العليا حول سفريات األطفال في جسر الزرقاء
مىقع بكرا

ربسٚخ انُشش - 2012/00/11 :سبعخ انُشش11:21 :
ربسٚخ انزعذٚم االخٛش - 2012/00/11 :سبعخ انزعذٚم االخٛش11:21 :
!شارك

يدور الحديث عه سابقت قضائيت والتي حددث للمرة األولى أن الكفالت البنكيت
في المناقصاث والتي تكىن مدتها أقل بيىم واحد هي عبارة عه كفالت
صحيحت ومالئمت

انًحبيٛخ جٛه ٙشٛفش

طبدقذ يحكًخ انعذل انعهٛب عهٗ فٕص ششكخ "يطبٚه ٙثسبجٕد" فٙ
يُبقظخ انسفشٚبد انجهذٚخ ٔثزنك سفؼذ اسزئُبف ششكخ "أسٛب رٕسص" ثطهجٓب
.انغبء عشع ششكخ "يطبٚه ٙثسبجٕد" ف ٙانًُبقظخ
ٔانز ٙحذدد نهًشح األٔنٗ أٌ انكفبنخ انجُكٛخ

سابقت قضائيت

ٚذٔس انحذٚث عٍ

ف ٙانًُبقظبد ٔانز ٙركٌٕ يذرٓب أقم ثٕٛو ٔاحذ ْ ٙعجبسح عٍ كفبنخ
.طحٛحخ ٔيالئًخ
يحكًخ انعذل انعهٛب طبدقذ عهٗ ادعبء يًثم ششكخ "يطبٚه ٙثسبجٕد",
انًحبي ٙجٛه ٙشٛجٛش ,انششٚك ٔيذٚش قسى انقبٌَٕ اإلداس٘ ف ٙيكزت
انًحبي ٍٛساحٛم ثٍ آس٘ فٛش ٔششكبئّٔ ,سفغ اسزئُبف ششكخ "أسٛب
رٕسص" ,ثخظٕص ٔجٕد خطأ ف ٙانكفبنخ انجُكٛخ نذٖ انششكخ انحبئضح عهٗ
.انًُبقظخ
اإلدعبء انشئٛس ٙنًقذيخ االسزئُبف ٔانز ٙقشسد يحكًخ انعذل انعهٛب
كبٌ

سابقت قضائيت

يُبقشزّ ثزشكٛجزٓب انكبيهخ ٔارخبر انقشاس ثخظٕص إعطبء

يسأنخ انكفبنخ انجُكٛخ -ف ٙششٔؽ انًُبقظخ رى ؽهت ٔجٕد كفبنخ كٓزِ
نًذح ٕٚ 00و ,حٛث ادعذ ششكخ "أسٛب رٕسص" أٌ انششكخ انز ٙفبصد فٙ
ْزِ انًُبقظخ أ٘ ششكخ "يطبٚه ٙثسبجٕد" قذ قذيذ كفبنخ ثُكٛخ نًذح
ٕٚ 90و فقؾ ,ألٌ عذ األٚبو ٚكٌٕ يٍ ٕٚو فزح يغهفبد انعشٔع نٓزِ
انًُبقظخ ,ثًُٛب اعزجشد ْ ٙأٌ عذ األٚبو ٚجذأ يٍ انٕٛو انز٘ ٚهٕٚ ٙو فزح
يغهفبد انعشٔع .انقبػٚ ٙزسحبق عًٛذ قشس أَّ يٍ انًفؼم اعزًبد
انزفسٛش انخبطخ ثششكخ "يطبٚه ٙثسبجٕد" ٔٔ .فقبً ألقٕانّ ,ارا كبٌ
انزفسٛش يُطقٔ ,ٙرى ثُٛخ سهًٛخٔ ,انؼشس ْٕ قهٛمٔ ,ال ٕٚجذ يكبٌ إلنغبء
.عشع انششكخ انفبئضح فْ ٙزِ انًُبقظخ
عٕدح انٗ انجهٛم

عٕدح انٗ انشئٛسٛخ

:إقرأ أيضا

شٛشٓٚبٌ رقٛى دعٕٖ قؼبئٛخ ػذ ٔصٚش انًبنٛخ انًظش٘

قشسد يحكًخ إسزئُبف انقبْشح رأجٛم دعٕٖ ثشاءح انزيخ انًبنٛخ ٔإنغبء انحجض عهٗ أيٕال انًًثهخ
 ...شٛشٓٚبٌ ،إلرٓبيٓب ثبنزٓشة انؼشٚج ٙثقًٛخ 2

ف ٙاسشائٛمًُُٚ ..ع رشغٛم عبسػخ أصٚبء رعبَ ٙيٍ َقض ثبنٕصٌ

ثًٕجت ْزا انقبًٌَُُٕٚ ،ع رشغٛم عبسػخ أصٚبء أٔ عبسع أصٚبء ٚعبَ ٙيٍ َقغ ف ٙانٕصٌ كًب
ًُٔٚعٌٕ يٍ انًشبسكخ ف ٙانذعبٚبد انزجبسٚخ
ُ .

سبثقخ َقبثٛخ...رٕقٛع إرفبقٛخ عًم جًبعٛخ نهعبيه ٍٛثسهطخ يحهٛخ

رشًم اإلرفبقٛخ حٕان 1000 ٙعبيهخ ٔعبيم ف ٙانششكخ انجهذٚخ سٚشٌٕ انزبثعخ نهجهذٚخٔ ،رؼًٍ
.اإلرفبقٛخ اَزقبل انعبيه ٍٛانٗ ارفبقٛخ عًم جًبعٛخ

سبثقخ قؼبئٛخ :يحبكى يطشة اسبء نهذ ٍٚانًسٛحٙ

كبَذ انشكٕٖ ػذ كشاُْ ٙسفعذ أيبو انقؼبء يٍ قجم انًشكض انقبََٕ ٙانًسٛح ٙاإلسجبَ،ٙ
ٔ ...انز٘ قبل إَٓب «انًشح األٔنٗ انزُٚ ٙف ّعم فٓٛب ْزا
سابقت قضائيت
جسر الزرقاء

