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 12/1/2014التاريخ:

 
 المحترم   المحكمةسعادة رئيس 

 دبي
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 
 تجاري كلي  .…/ .…الدعوى   الموضوع:

 

لى تكليفنا  كخبير من قبل محكمة دبي األبتدائية إلبداء الرأي الفني  باإلشارة إلى الموضوع أعاله وا 
ضذد  ، ..........................، المرفوعذة مذن قبذل  25/9/2013في القضية المذككورة أعذاله بتذاريخ 

 ، نرفق لكم التقرير الفني...........................
 

كما تود الخبذرة أن توضذل للمحكمذة المذوقرة أنسذا بسذبن أتقانسذا لللذة األنحليثيذة محاد ذة وكتابذة وفسمذا ن ذرا 
 Kingsألن الخبير حاصل على رسالة الماحستير فذي الحامةذة البرينانيذة فذي دبذي بالتةذاون مذ  حامةذة 

College London نحليثيذة كاملذة وكذان إلفي قانون األنشاءات وفض النثاعذات وكانذت الدراسذة بالللذة ا
البحذذف فذذي أسذذبان بنذذالن محذذاكم األمذذارات ألحكذذام التحكذذيم النسائيذذة الصذذادرة فذذي األمذذارات منذذك ت سذذي  

نحليثيذذذة قذذذراءة وكتابذذذة ومحاد ذذذة قذذذد اعتمذذذدت علذذذى بةذذذض المحذذذاكم، وعليذذذه فذذذان الخبذذذرة ولتمكنسذذذا لللذذذة اإل
حذة إلذى وحذود نسذخة مترحمذة. إضذافة إلذى أنذه نحليثية المقدمة من األنراف دون الحاالمستندات بالللة اإل

وبسبن أن نبيةة النثاع فنيذة وتتةلذق بمذواد فنيذة دقيقذة ف نذه يتةذكر فسذم النصذوة المترحمذة بالللذة الةربيذة 
ألسذذماء المذذواد ونريقذذة عملسذذا ومواصذذفاتسا فذذي رذذكا البلذذد ن ذذرا ةن الممارسذذة الةمليذذة تحذذتم التةامذذل بالللذذة 

توضذذيحه تمسيذذدا لمذذا سذذيحتويه التقريذذر مذذن وقذذائ  وحقذذائق واسذذتنتاحات وخالصذذة رذذكا مذذا لذذثم األنحليثيذذة. 
 نسائية.

 
 وتقبلوا فائق اإلحترام والتقدير،،،

 
 
 
 المهندس/محمد سليمان المرزوقي 
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 بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
 التقرير الفني 

 تجاري كلي .... /....  القضية  الموضوع:

 
 

 ر:ـــمحتويات التقري
 .مهام الخبير وفقا لقرار المحكمة الموقرة .1

 .نبذة عن مسار إعداد التقرير والجهود المبذولة .2

  .المستندات التي تم األطالع عليها .3

نتائج البحث والحقائق التي تم التوصل إليها مع الطرفين واإلجابة على إستفسارات المحكمة  .4
 .الموقرة

 .الخالصة .5
 
 الخبير الكهربائي وفقا لقرار المحكمة الموقرة:أوال: مهام 

المحكمة وقبل الفصل في الموضوع : بنـد  الخبيـر الهندسـي المتخصـ  فـي االجهـزة  حكمت
الكهربائية وااللكترونية خبيرًا في الدعوي تكون مهمته االطالع على أوراقها ومستنداتها وما عسى أن 
يقدمه له الخصوم واالنتقال إلـى مقـر طرفـي الـدعوي لالطـالع علـى مـا لـديهما مـن أصـول المسـتندات 

طــالع علــي ســجالتهما ودفاترتمــا التجاريــة المنتلمــة ســواال الورقيــة أو االلكترونيــة لبيــان مــا تــم واال
االتفاق عليه بين الطرفين ومـدى التـزام كـل منهمـا بمضـمون ذلـا االتفـاق ومـا اذا كـان أي منهمـا قـد 

االخـر مـن اخل بذلا االتفاق من عدمه وفي الحالة االولي بيان ماتية ذلا االخالل وما لحق بـالطر  
 .أضرار نتيجة ذلا وماتية تلا األضرار ان وجدت

  
 ثانيا: نبذة عن مسار إعداد التقريروالجهود المبذولة:

 .25/9/2013تم إستالم امر التكليف بتاريخ  .1

 .26/9/2013بالفاك  للنرفين لتقديم كافة المستندات المتوفرة بتاريخ    تمت الدعوة .2

عبر محاد ة حماعية قبل األحتماع لمةرفة نبيةة النثاع وتبين تواصلت الخبرة م  األنراف رافتيا  .3
 .عسا في الدولة لتحديد األضرارو للخبرة أن المدعية تصر على أن تقوم الخبرة بمةاينة كافة فر 

خانبت الخبرة المحكمة الموقرة بسكا الشذ ن والتمسذت منسذا ثيذادة األتةذان فوافقذت المحكمذة المذوقرة  .4
 .بثيادة األتةان إلى سبةين ألف دررم 1/10/2013مشكورة بتاريخ 

 .24/11/2013تم أبالغ الخبرة بقرار المحكمة الموقرة في  .5

 .25/11/2013تم مخانبة األنراف لألحتماع بتاريخ  .6

 .9صفحة  -مقر الخبرةفي  3/12/2013حتماع األول بين النرفين بتاريخ تم عقد اإل .7

 .الدولة للمةاينة ارسلت المدعية كشفا عبر األيميل بكافة فروعسا في .8
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 12/12/2013تم عقد األحتماع ال اني للخبرة في مقر المدعية بناء علذى اتفذاق النذرفين بتذاريخ  .9
 .66صفحة  -وقد تم تحديد حدول مةاينة الفروع لألنتقال

 .52صفحة  وتم تلنية أبو بي والةين 16/12/2013تم األنتقال األول بتاريخ  .10

 .13صفحة -وتم تلنية الفحيرة و دبي 17/12/2013تم األنتقال ال اني بتاريخ  .11

 .17صفحة  -وتم تلنية مصفوت و دبي 18/12/2013تم األنتقال ال الف بتاريخ  .12

 .26صفحة  وتم تلنية دبي 19/12/2013بتاريخ  الراب تم األنتقال  .13

 .4صفحة  -.......وتم تلنية  7/1/2014تم األنتقال الخام  بتاريخ  .14

صفحة  -في مقر المدعية بناء على اتفاق النرفين 7/1/2014ريخ تم عقد األحتماع الختامي بتا .15
6. 

 .8/1/2014يميل إلى الخبرة بتاريخ قامت المدعية باستكمال مستنداتسا عبر ارسالسا باة .16

 .وأرفقت مستندات 9/1/2014قامت المدعى عليسا بالرد عبر األيميل بتاريخ  .17

ونلبذذذذت أحذذذذال حتذذذذى تذذذذاريخ  9/1/2014قامذذذذت المدعيذذذذة بمخانبذذذذة الخبذذذذرة عبذذذذر األيميذذذذل بتذذذذاريخ  .18
 للرد إة أن الخبرة ردت عليسا بالرفض. 13/1/2014

 .12/1/2014في  التقريرتم أعداد  .19
 

 :ثالثا: المستندات التي تم األطالع عليها
 تم اإلنالع على كافة الو ائق المقدمة من النرفين إضافة إلى التالي:

 .وكالء األنرافمككرات  .1

 .حتماعاتأ ناء اإل مككرات توضيحية مقدمة .2

 .تقارير المةاينات .3
 

التي تم التوصل إليها مع الطرفين واإلجابة على إستفسارات المحكمة رابعا: نتائج البحث والحقائق 
 :الموقرة

 

 بذذذذين النذذذذرفين واألحتمذذذذاعيمكذذذذن أن أخلذذذذة إلذذذذى القذذذذول وبةذذذذد دراسذذذذة مستفيضذذذذة لملذذذذف القضذذذذية 
تبذين للخبذرة وحذود عقذد  الدولذة وفذق الحذدول الذكي قذدم مذن المدعيذةواألنتقال لمةاينة كافة فروع البنك فذي 

واحذذد بشذذقين الشذذق األول يشذذمل توريذذد وتركيذذن وتشذذليل وضذذمان لمذذدة سذذنة مذذن التسذذليم لمحموعذذة احسذذثة 
إليكترونيذذة وكذذاميرات تصذذوير لألمذذان لفذذروع البنذذك وماكينذذات السذذحن اللذذي المحذذددة فذذي الةقذذد ورذذكا لذذه 

ووفذق فتذرة وبذدون تةذديل لشذرون الذدف  يمذة وفذق الةذرض المقذدم مذن المذدعى عليسذا مقابل مذالي محذدد الق
ثمنية محددة أيضا مرتبنة باستكمال أعمال من مسئولية المدعيذة وأمذا الشذق ال ذاني فسذو عبذارة عذن عقذد 

دة حسثة والمةدات المركبة لفروع البنك وماكينات السحن اللي المحذدسنوات لال 5الصيانة الدورية ولمدة 
محذذور بذذ ن وفذذق الةذذرض المقذذدم مذذن المذذدعى عليسذذا وبتةذذديل شذذرون الذذدف  وقذذد وحذذدت الخبذذرة فذذي الةقذذد 
لذى الخبذرة فذي أن المدعيذة الخالف  يكمن بدايذة وفذق اللذوائل المقدمذة مذن المدعيذة إلذى المحكمذة المذوقرة وا 

سوغ قانوني األمر الكي تثعم أن المدعى عليسا فسخت عقد الصيانة الدورية بينسما وبين المدعية بدون م
مليون دررم.  5أضر بالمدعية مما كبدرا خسائر وتنلن من المحكمة الموقرة أن تحكم بتةويضسا بمبلغ 
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ولكذذذن ا نذذذاء احتماعذذذات الخبذذذرة امتذذذد ثعذذذم المدعيذذذة إلذذذى أن المذذذدعى عليسذذذا لذذذم تقذذذم بتوريذذذد المذذذواد حسذذذن 
. إة أن المذذدعى دات التذذي وردت كانذت مةيبذذةالمواصذفات المتفذذق عليسذذا ولذم تلتذذثم بالمواعيذذد كمذا أن المةذذ

ة ذذذذذك عقذد الصيانذذذا توقفذت عذن تنفيذذذر ب نسذذا تقذذإة أنسد ذذذد التوريذذل بةقذذا لم تخذذذا ب نسذذذا ردت في دفاعسذذذعليس
و الدورية بةذد انذكار المدعيذة بسذبن عذدم تسذديدرا لمسذتحقات الصذيانة الدوريذة وفقذا لثعمسذا. األمذر الذكي 

نرت المدعية وبسبن كلك أن تتةاقد م  شركة أخرى لتقوم ب عمال الصذيانة الدوريذة بسذبن متنلبذات اض
 تحديد التراخية الحكومية لسا لممارسة نشانسا التحاري وفقا لثعمسا.

 

ولكي يتسنى للخبرة األحابة علذى استفسذارات المحكمذة المذوقرة ف ننذا سذنقوم بذالتركيث علذى األمذور 
 بالتفصيل:التالية 

 التعاقد بين الطرفين -أ
 رقم الصفحة قــــــــــــــــــــــالحقائ

 ZS/TSD/YS/5338. 486رقم الةقد  .1
 487 .في الصفحة التنفيذية 2009سبتمبر  27تاريخ توقي  الةقد من النرفين رو  .2
 556 .1/10/2009بداية اتفاقية الخدمات رو  .3
 556 .شسرا بةد األنتساء 12المسئولية عن تصليل األعنال ري مدة  .4
مدة اتفاقية الخدمات للصيانة خم  سنوات من تاريخ انتساء تشليل لكامل أحسثة  .5

 556 .مراقبة األنكار المركثية

 ........والموق  من المدعى عليسا  ...........الموق  من نرف المدعية  .6
 487 .........و

-488-487 .عنوان األتفاقية رو " أتفاقية خدمات" .7
489 

 490 .القوانين واألن مة المةمول بسا في األتفاقية ري المنبقة في أمارة دبي .8
 491 .ما رو مقدمة الشرون الةامة في ركه األتفاقيةالتفاصيل المةمول بسا يقصد بسا  .9

- 2و 824صفحة  الصفحة التنفيكية -1المستندات درحة األولوية في أرمية  .10
حتى  848صفحة الشرون الخاصة شامل الحداول-3و 825صفحة  حدول التفصيل

 .847حتى  826من صفحة  الشرون الةامة-4و  871

 829و  491
 مترحم

األلتثام باألستمرار يةني استمرار مثود الخدمة باألستمرار في انساء الةمل حتى لو  .11
 492 .انتست الفترة المحددة لألنحاث

 492 .باألتفاق الخنيالنرفين يمكنسما تمديد شرون األتفاقية  .12
إلى خدمات أخرى فةليه أبالغ مم ل  صاحن الةملمثود الخدمة حاحة أكا رأي  .13

 493 .خنيا بكلك م  القيمة لسكه الخدمات صاحن الةمل

اشةارا من مثود الخدمة بالخدمات األضافية المنلوبة  صاحن الةملأكا استلم  .14
الرد خالل اسبوعا من تاريخ اةستالم سواء بالموافقة  صاحن الةملوباسةاررا فةلى 

أو حسن األتفاق. ويحن على مثود الخدمة عدم تنفيك اي عمل اضافي إة بةد 
 وحسن السةر المتفق عليه. صاحن الةملالحصول على موافقة خنية من 

493 
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بالنسبة للشق الخاة بالتوريد لمثود الخدمة  صاحن الةمليدف   a-3حسن البند  .15
والتركين واألختبار والتشليل حسن الشرون المالية المقدمة في الةرض المقدم من 

صاحن ويدف   .NBQ CCTV Solution-65338 Revمثود الخدمة تحت رقم 
لمثود الخدمة بالنسبة للشق الخاة بالصيانة/والدعم حسن الةرض المقدم  الةمل

بدفةات كل  .NBQ CCTV Solution-45338 Revمن مثود الخدمة تحت رقم 
 ال ة شسور حسن الخدمات المقدمة في تلك الفترة وفق الشرون الخاصة الملحقة 

وفي حال كان القسن لفترة تقل عن  ال ة شسور ف نه يتم تقسيم المستحق  بالةقد.
 ومن الضرن بةدد األيام. 365بالنسبة والتناسن وكلك بالقسمة على 

493 

حل  24/9/2009بتاريخ  NBQ CCTV Solution-6338 Rev.5الةرض  .16
 11فرعا و  16الدوائر التلفثيونية المللقة ) حلول مسحالت الفيديو الرقمية لةدد 

 .موق  ماكينة صراف آلي(

799-810 
 مترحم

811-821 
 أصلي

عرض  24/9/2009بتاريخ  .NBQ CCTV Solution-45338 Revالةرض  .17
 .موق  ماكينة صراف آلي( 11فرعا و  16موق  )  27الصيانة لةدد 

927-932 
-933مترحم 

938 
يقوم مثود  خالل خمسة أيام عمل من نساية كل  ال ة شسور b-3حسن البند  .18

 493 .صاحن الةملالخدمة بتقديم فاتورة إلى 

شاملة الخدمات األضافية الخدمات يحن ان تشمل الفواتير  -c-3حسن البند  .19
 493 .والقيمة األحمالية للمنالبة وآلية حسان القيمة وقيمة أية أعمال أضافية

خالل خمسة أيام عمل بةد استالم المنالبة  صاحن الةمليقوم  -e-3حسن البند  .20
أو استالم أية مةلومات متةلقة بالمنالبة بتقييم قيمة المنالبة من حيف القيمة 
األحمالية ألية خدمات إضافية وأسا  حسان القيمة واية أمور متةلقة بحسان 

 .القيمة

494 

عن تقييم مثود الخدمة  صاحن الةملفي حال اختالف تقييم  -f-3حسن البند  .21
خالل الفترة المحددة )خمسة أيام عمل بةد استالم المنالبة أو  صاحن الةمليلتثم 

استالم أية مةلومات متةلقة بالمنالبة( بالرد موضحا القيمة التي يرارا م  األسبان 
 .الخاصة بتقديره

494 

خالل عشرة أيام عمل من استالمه للفاتورة  صاحن الةمليقوم  -g-3حسن البند  .22
أن يدف  إلى مثود الخدمة القيمة التي  صاحن الةملالصحيحة والمفصلة وفقا لرضا 

دف  القيمة غير  صاحن الةمليحن على ورآرا صحيحة.  صاحن الةملقدررا 
المختلف عليسا ويتم حل النثاع بالنسبة للمبلغ المختلف عليه حسن الشرون الةامة 

 .21 رقم

494 

 507-506 .من الشرون الةامة يتةلق بحل النثاعات بالتراضي ومن  م بالتحكيم 21البند  .23
 494 .يحن أن يتم الدف  بالتحويل المباشر لحسان مثود الخدمة -h-3حسن البند  .24
يحن أن يقوم مثود الخدمة بدف  مستحقات عمال وموردي  -j-3حسن البند  .25

 494 .مقاوليه بالبانن فورا

ف نه يحق للمالك ثيادة أو نقصان عدد  – تحت بند األوامر التلييرية 4حسن البند  .26
 495ي سبن كما يحق للمالك تليير نناق المواق  أو نبيةتسا خالل اي وقت وأل
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الخدمات األضافية بالثيادة أو النقصان في المواق . ويحق للمالك تليير أوقات توريد 
 ل على األقل.يوم عم 15الخدمات ب شةار مثود الخدمة 

ايام عمل أن يقوم بتثويد  10يحن على مثود الخدمة وخالل   c 4حسن البند  .27
 495 .وكلك قبل أن يقوم بتنفيكرا بتفاصيل اسةار الخدمات األضافية صاحن الةمل

أن مثود الخدمة يوافق على أنه في حال ثيادة الخدمات  d-ii-4حسن البند  .28
األضافية من خالل ثيادة عدد المواق  او نبيةة المواق  أو ثيادة في نناق األعمال 
وترتن على ركه الثيادة ثيادة في القيمة ف نه يتحتم ان يتم تحديد القيمة األضافية 

م بالتقييم على أسا  يقو  صاحن الةملبالتوافق وفي حال عدم وحود توافق ف ن 
 صاحن الةملوفي حال عدم وحود بند لتحديد القيمة وفق الةقد ف ن  3الحدول رقم 

يقوم بحسان القيمة األضافية ويحن في ركه الحالة أن يقبل مثود الخدمة القيمة 
 بحسابسا.  صاحن الةملالتي قام 

495 

مر تلييرية ما لم يتم اي قيمة ألية أواف ن مثود الخدمة ة يستحق  h-4حسن البند  .29
-4حسن البند  يكونوأن التليير بالثيادة والنقصان  صاحن الةملتوحيسه من قبل 

d. 
494-495 

تنفيك الخدمات   d-1-5تضمنت التثامات مثود الخدمة عدة بنود منسا حسن البند  .30
نبقا للمارسة الم لى ونبقا لقواعد ولوائل الصناعة المحددة. وحسن تةريف 
االممارسة الم لى الواردة في الةقد فقد تم تةريفسا : تةني ممارسة ركه المستويات من 
المسارة والةناية والكد واألرتمام والتي تكون متوقةة من مقدم الخدمة شرينة أن تكون 

والخدمات مما لة للخدمات الموحودة في المنشآت من نف  النوع  ركه الممارسة
 الموحود فيسا نبقا للمنلون بموحن أعلى المةايير الدولية الحالية.

 826و  834

الصادر في  2008لةام -24لقانون أشارت الالئحة التنفيكية والقرارات الخاصة ل .31
الشرون والمواصفات  بش ن مقدمي الخدمات األمنية ومنفكيسا في إمارة دبيدبي 

  .الفنية الةامة ألحسثة تسحيل الصور ال ابتة والمتحركة وأحسثة الحماية األمنية

149-167 
383-396 

الصادر في  2008لةام -24أشارت الالئحة التنفيكية والقرارات الخاصة للقانون  .32
دبي بش ن مقدمي الخدمات األمنية ومنفكيسا في إمارة دبي الشرون والمواصفات 
الفنية الةامة ألحسثة تسحيل الصور ال ابتة والمتحركة وأحسثة الحماية األمنية في 

 .المؤسسات المالية ومحالت الصرافة

156 

يضمن مثود الخدمة أن يبقي على مستوى كاف من الموارد  b-ii-4-5حسن البند  .33
 498 .2-5خالل فترة التقد ليقوم بالخدمة حسن ما نة عليه في البند 

 498 قد آلية تقديم مثود الخدمة للتقارير ومواقيتسا والمةلومات الواردة فيسا.يوضل الة .34
لتشمل توفير الدخول المةقول إلى كافة مواق   صاحن الةملالتثامات  6يحدد البند  .35

اضافة إلى توفير الناقة واألضاءة ليقوم المثود  كات الصلة بالةقد صاحن الةمل
 بةمله.

500 

 838 .7حسن البند  .36
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 11حسن البند  .37

 

840 

  14حسن البند  .38

 

841 
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 15حسن البند  .39

 

 

842 

 843  15حسن البند  .40
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 16حسن البند  .41

 

843.1 

 846 22حسن البند  .42
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اتفاقية الخدمات في تةديل التةريفات  -حسن الشرون الخاصة .43

 

848 

اتفاقية الخدمات في تةديل التةريفات  -حسن الشرون الخاصة .44

850 
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اتفاقية الخدمات في تةديل التةريفات  -حسن الشرون الخاصة .45

 

851 

المواق   -2 الملحقحسن  .46

 
857 

المواق   -2من الملحق  1حسن البند  .47

 

858 

  ة يوحد في نصوة األتفاقية أي اشارة لفرض غرامات ت خير للشقين .48
 

)لها األولوية على الشروط  العقدمالحق نطاق األعمال لمزود الخدمة )المدعى عليها( حس   - 
 يرجى مراجعة رقم الصفحات حس  ما تو موضح أعلى الصفحة(العامة( 
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 والدفعات تواريخ األنجاز  -ج
 الصفحة  الوص  يخ 
 825 1/10/2009 تاريخ بداية الةقد للشقين .1 الشقين
أعوام تبدأ من تاريخ اتمام  5تاريخ انتساء الةقد للشقين  .2 الشقين

 الحارثية للحل الكامل ومن بين كلك مراقبة األنكار المركثية
 825 

شسرا بةد تاريخ  12تاريخ مدة المسئولية عن الةيون  .3 الشقين
 أعاله( 2األنتساء )الموضل في 

 825 

بالفسخ أو انتسائسا ايسما كان أوة وفق األتفاقية تنتسي أما  .4 الشقين
 في الشرون الةامة 15البند 

 842 

أسابي  من استالم أمر الشراء م  الدفةة  8-6التسليم  .5 الشق األول
المقدمة بالنسبة لشق التوريد والتركين والفحة واألختبار 

 للحارثية

 810 

للحارثية  الدفةات لشق التوريد والتركين والفحة واألختبار .6 الشق األول
عند  %40دفةة مقدمة عند استالم أمر الشراء و  40%

 عند اختبار حارثية المةدات %20تسليم المةدات و 

 810 

 932 دفةات رب  سنوية مقدما بداية من الدفةات لشق الصيانة  .7 
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تاريخ اتمام اختبار الحارثية للحل ككل ومن بين كلك مراقبة 
 األنكار المركثية

الضمان لشق التوريد والتركين والفحة واألختبار للحارثية  .8 الشق األول
شسرا من تاريخ التسليم  18شسرا من تاريخ األستالم أو  12

 أيسا أتى أوة ويتم تمديد الضمان عند توقي  عقد الصيانة

 810 

يوم من تاريخ البدء يقوم مثود الخدمة بتقديم  30خالل  .9 الشق ال اني
 حدول الصيانة الوقائية

 853 

يوم من تاريخ البدء يقوم مثود الخدمة بتقديم  30خالل  .10 الشق ال اني
 24قائمة بمو في النواريء الكين يستقبلون المكالمات 

 ساعة

 854 

لحسن التنفيك عن الشق األول تاريخ تقديم الضمان البنكي  .11 الشق األول
دررم عن  93327.9من قيمة الشق األول  %10بقيمة 

 19/7/2011حتى  2010-7-20الفترة من 

 942 5/8/2010من 

 %40دررم وتشكل  373312تاريخ الدفةة المقدمة بقيمة  .12 الشق األول
 من قيمة الشق األول

و  181 30/9/2009
729 

من  %40تاريخ فاتورة مثود الخدمة عن الدفةة ال انية بقيمة  .13 
 قيمة الشق اةول مقابل تسليم المةدات

28/4/2010 733 

 %40دررم وتشكل  373312تاريخ الدفةة ال انية بقيمة  .14 الشق األول
إة  )وفقا للمستند المقدم من المدعية(.من قيمة الشق األول

أن الخبرة لم تقتن  بصحة كلك حيف تبين لسا أن المدعى 
وفقا  9/8/2010عليسا كانت تنالن بالدفةة حتى تاريخ 

 الدف حتى تيقنت الخبرة من أن  لمستندات المدعية نفسسا
بالرغم من أن الموافقة تمت في  كان في التاريخ المبين

11/5/2010 

و  733 31/8/2010
275 

 404و 

من  %20تاريخ فاتورة مثود الخدمة عن الدفةة ال ال ة بقيمة  .15 الشق األول
 SISقيمة الشق اةول مقابل األختبار واختبار الحارثية رقم   

00229  ٍ 

30/12/2010 
تستحق بتاريخ 

13/1/2011 
حسن ما رو 
مكتون في 

 الفاتورة

731 

 %20دررم وتشكل  186656تاريخ الدفةة ال ال ة بقيمة  .16 الشق األول
ويتبين من المستند أن المدعية . من قيمة الشق األول

14/3/2011 731 
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إة أنسا سددت الدقةة  10/3/2011أرتمدت الدقةة في 
 بالتاريخ المبين

الخدمة عن الدفةة األولى من قيمة الشق تاريخ فاتورة مثود  .17 الشق ال اني
ال اني مقابل  ال ة اشسر صيانة مقدما حسن الفاتورة رقم 

 30/9/2011حتى  1/10/2010للفترة من  223

15/6/2011 184 

 16370.50تاريخ أول دفةة للشق ال اني )الصيانة( بقيمة  .18 الشق ال اني
 223دررم حسن الفاتورة رقم 

15/1/2012 184 

تاريخ فاتورة مثود الخدمة عن الدفةة ال انية من قيمة الشق  .19 انيالشق ال 
ال اني مقابل  ال ة اشسر صيانة مقدما حسن الفاتورة رقم 

 30/9/2011حتى  1/10/2010للفترة من  224

15/6/2011 185 

 16370.50تاريخ  اني دفةة للشق ال اني )الصيانة( بقيمة  .20 الشق ال اني
 224دررم حسن الفاتورة 

15/1/2012 185 

تاريخ فاتورة مثود الخدمة عن الدفةة ال ال ة من قيمة الشق  .21 الشق ال اني
ال اني مقابل  ال ة اشسر صيانة مقدما حسن الفاتورة رقم 

 30/9/2011حتى  1/10/2010للفترة من  244

28/6/2011 186 

 16370.50تاريخ  الف دفةة للشق ال اني )الصيانة( بقيمة  .22 الشق ال اني
 244دررم حسن الفاتورة 

15/1/2012 729 

تاريخ فاتورة مثود الخدمة عن الدفةة الرابةة من قيمة الشق  .23 الشق ال اني
 392ال اني مقابل  ال ة اشسر صيانة مقدما حسن الفاتورة 

 30/9/2011حتى  1/10/2010للفترة من 

16/10/2011 188 

 16370.50)الصيانة( بقيمة تاريخ راب  دفةة للشق ال اني  .24 الشق ال اني
 392دررم حسن الفاتورة 

15/1/2012 188 

تاريخ فاتورة مثود الخدمة عن الدفةة الخامسة من قيمة  .25 
الشق ال اني مقابل الفترة السابقة صيانة مقدما للفترة من 

 604حسن الفاتورة  31/12/2011حتى  1/10/2011
دررم باستالم المدعية بتاريخ  15996.4بقيمة 

28/12/2012 

26/2/2012 109 

 15996.4تاريخ خام  دفةة للشق ال اني )الصيانة( بقيمة  .26 
 705دررم حسن الفاتورة 

14/3/2012 401 

تاريخ فاتورة مثود الخدمة عن الدفةة السادسة من قيمة الشق  .27 الشق ال اني
ال اني مقابل الفترة السابقة صيانة مقدما للفترة من 

 705حسن الفاتورة  30/4/2012حتى  1/1/2012

30/4/2012 110 
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 دررم 21328.3بقيمة 
 21328.6تاريخ ساد  دفةة للشق ال اني )الصيانة( بقيمة  .28 الشق ال اني

باستالم المدعية بتاريخ  705اتورة دررم حسن الف
1/5/2012 

9/5/2012 401 

تاريخ فاتورة مثود الخدمة عن الدفةة الخامسة من قيمة  .29 الشق ال اني
الشق ال اني مقابل الفترة السابقة صيانة مقدما للفترة من 

 734حسن الفاتورة  20/5/2012حتى  1/5/2012

21/5/2012 595 

 3554.6للشق ال اني )الصيانة( بقيمة  تاريخ خام  دفةة .30 الشق ال اني
باستالم المدعية بتاريخ  734دررم حسن الفاتورة 

22/5/2012 

 ةيوحد ةيوحد

 
  إشعارات انهاال اتفاقية الصيانةتواريخ   -ج

 الشق ال اني

تذذاريخ اعذذداد األتفاقيذذة التةديليذذة األولذذى مذذن قبذذل المذذدعى عليسذذا  .1
باضذافة فذرع  صراف أضافي اي 16فرعا و 17وتتضمن عدد 

باألضافة إلى تةذديالت فذي نريقذة  صراف آلي حديد 5و عدد 
 الصيانة الوقائية والتفاعلية

22/11/2011 576-
576.2 

 

تذذذذاريخ احتمذذذذاع مناقشذذذذة تةذذذذديالت عقذذذذد الصذذذذيانة حيذذذذف عقذذذذد  .2
األحتمذذاع بذذين النذذرفين وتذذم تبذذادل وحسذذات الن ذذر فذذي أن تذذتم 
التةديالت وفق عقد حديد أوتةديل علذى الةقذد الحذالي ولذم يذتم 

األحتمذذاع. كمذذا أشذذارت المدعيذذة األتفذذاق علذذى رذذكا األمذذر فذذي 
تفذذاق علذذى إلذذى عذذدم وحذذود تقذذارير الصذذيانة الدوريذذة كمذذا تذذم األ

األسذذتمرار فذذي الصذذذيانة الدوريذذة حتذذذى اقذذرار التةديل/األتفاقيذذذة 
 الحديدة

21/12/2011 580 

 577 22/12/2011 تاريخ اعداد األتفاقية التةديلية ال انية من قبل المدعى عليسا  .3 

 

تاريخ األنكار األولي حيف ابللت المدعى عليسذا المدعيذة بذ ن  .4
وأنسذذذذذا سذذذذذتقوم  1/10/2011عقذذذذذد الصذذذذذيانة سذذذذذيتوقف بدايذذذذذة 

حتذذذذذى األنتسذذذذذاء مذذذذذن  31/1/2012بتثويذذذذذد الصذذذذذيانة حتذذذذذى 
 التوقي  على الةقد الحديد للصيانة

22/12/2011 578 

 
يشذذذير الخنذذذان إلذذذى تذذذاريخ مخانبذذذة المدعيذذذة للمذذذدعى عليسذذذا  .5

وأنذذذه تذذم خصذذذم  392و  244و  224و  223الفذذواتير رقذذم 
دررذذذذذذذم قيمذذذذذذذة عذذذذذذذدم تنفيذذذذذذذك الصذذذذذذذيانة وتذذذذذذذم إضذذذذذذذافة  21827

16/1/2012 794 
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 5ألللذذاء  5173.76لمواقذ  أضذافية وتذذم خصذم  7760.64
فصذذذذاعدا  2011مكاتذذذذن. وأنذذذذه بالنسذذذذبة للفتذذذذرة مذذذذن اكتذذذذوبر 

 وأن سوف تقوم بالمضي في أحراءات كلك عنذد تقذديم الفذواتير
المدعيذذذذة سذذذذوف تذذذذدر  الةذذذذرض الحديذذذذد وأنذذذذه حصذذذذل تذذذذ خير 
ألسبان داخلية وتنلن من المدعيذة األسذتمرار بذنف  النريقذة 

 بموحن الةقد. 31/3/2012حتى 

 

بنذاء علذى تاريخ مخانبة المدعى عليسذا للمدعيذة توضذل فيسذا  .6
أنسذذا ة توافذذق علذذى ثعذذم  16/1/2012خنذذان المدعيذذة فذذي 

قيامسذذذا بالصذذذيانة الدوريذذذة وأن تقذذذارير الصذذذيانة  المدعيذذذة بةذذذدم
وأنسذذذا رضذذذيت بخصذذذم  الدوريذذذة مدمحذذذة مذذذ  الصذذذيانة التفاعليذذذة

بسذذبن عذذدم فصذذل التقذذارير عذذن بةضذذسا. وأن  دررذذم 21827
رذذكا المبلذذغ يشذذكل  لذذف قيمذذة الصذذيانة الدوريذذة السذذنوية تقريبذذا. 
وانسذذذذذا أمسلذذذذذت المدعيذذذذذة الوقذذذذذت الكذذذذذافي للن ذذذذذر فذذذذذي تةذذذذذديل 

تفاقيذذذذذة الحديذذذذذدة وأنسذذذذذا ة تسذذذذذتني  األسذذذذذتمرار بذذذذذنف  الةقد/األ
 31/3/2012األسةار بوحود الفروع األضافية حتى 

18/1/2012 579 

 
تذذاريخ مخانبذذة المدعيذذة إلذذى المذذدعى عليسذذا تفيذذد باعتراضذذسا  .7

علذذذى مراحةذذذة ريكليذذذة األسذذذةار وتنلذذذن مذذذن المذذذدعى عليسذذذا 
 األلتثام ب سةار الةقد

24/1/2012 923 

 

تذذاريخ مخانبذذة مذذن المذذدعى عليسذذا إلذذى المدعيذذة ة تمذذان  مذذن  .8
األسذذذذذتمرار بذذذذذنف  األسذذذذذةار بوحذذذذذود الفذذذذذروع األضذذذذذافية حتذذذذذى 

ولكذذذذذن مذذذذذ  ضذذذذذرورة تلييذذذذذر ريكليذذذذذة اةسذذذذذةار  31/3/2012
وتلييذذذذذذذر بةذذذذذذذض الشذذذذذذذرون وانسذذذذذذذا ماثالذذذذذذذت ة توافذذذذذذذق علذذذذذذذى 
الخصومات )تحثئة الدف ( وويشذير الخنذان إلذى مذا ككذر فذي 

 أعاله 6البند 

25/1/2012 922 

 

تاريخ مخانبة المدعى عليسا للمدعية يؤكد أن المدعى عليسذا  .9
اسذذذذتلمت خنابذذذذا مذذذذن المذذذذدعى عليسذذذذا تنذذذذكررا بوقذذذذف أعمذذذذال 

مذذا لذذم يذذتم دفذذ  المسذذتحقات الماليذذة  1/4/2012الصذذيانة فذذي 
مذن السذنة ال انيذة للصذيانة. وأن المدعيذة  األولذىلل ال ة اشذسر 

تبللسذذذا ب نسذذذا سذذذتقوم بالذذذدف  بذذذدون أيذذذة خصذذذومات. كمذذذا أنسذذذا 
 23/1/2012ترحذذذذذ  المذذذذذدعى عليسذذذذذا إلذذذذذى خنابسذذذذذا بتذذذذذاريخ 

 تةترض على توقف الصيانة.

22/3/2012 104 

 104 9/4/2012تذذاريخ مخانبذذة المذذدعى عليسذذا للمدعيذذة تؤكذذد المذذدعى عليسذذا  .10 
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وأنسذذذذا سذذذذتتوقف  30/4/2012ب نسذذذا سذذذذتمسل المدعيذذذذة حتذذذذى 
مذا لذذم يذتم الذذرد أيحابيذذا  2/5/2012عذن الصذذيانة ابتذداءا مذذن 

 (9)بخصوة الدف  ردا على الخنان السابق أعاله في 

 

تذذاريخ خنذذان مذذن المدعيذذة إلذذى المذذدعى عليسذذا تشذذير  .11
والتذي تؤكذد  10/4/2012فيسا إلى خنان المدعى عليسذا بتذاريخ 

علذذذذذى توقذذذذف الخذذذذذدمات للصذذذذيانة بتذذذذذاريخ المذذذذدعى عليسذذذذذا عثمسذذذذا 
 وأنسا تنالن باصدار خنان رسمي بكلك. 1/5/2012

23/4/2012 742 

 

تذذاريخ خنذذان مذذن المذذدعى عليسذذا إلذذى المدعيذذة تؤكذذد  .12
فيسذذذا أنسذذذا أرسذذذلت أخنذذذار التوقذذذف عذذذن خذذذدمات الصذذذيانة بتذذذاريخ 

وتؤكذذد أنسذذا سذذتنسي خذذدمات  23/4/2012ولذذي   10/4/2012
 3-15نبقا للبند  1/5/2012الصيانة في 

24/4/2012 738 

 

تذذذاريخ مخانبذذذذة المذذذدعى عليسذذذذا للمدعيذذذة يؤكذذذذد علذذذذى  .13
ضذذذرورة التذذذثام المذذذدعى عليسذذذا للةقذذذد وأنسذذذا تذذذرفض توقذذذف المذذذدعى 

مذذذن الةقذذذد  22عليسذذذا عذذذن الصذذذيانة وأنسذذذا تنالبسذذذا بذذذاأللتثام بالبنذذذد 
 ؤكد أنسا لم تخل بالتثاماتسا التةاقديةتوانسا  والخاة باألخنارات

25/4/2012 919 

 

خنذذذذذذان الفسذذذذذذخ. قامذذذذذذت المذذذذذذدعى عليسذذذذذذا بمخانبذذذذذذة  .14
علذذى  مذذن الةقذذد والذذكي يذذنة 3-15المدعيذذة تبللسذذا بلعمذذال البنذذد 

أحقية مثود الخدمة بفسخ الةقد في حذال عذدم دفذ  صذاحن الةمذل 
 للفواتير

 

 
أشذذذار الخنذذذذان إلذذذى قيذذذذام المذذذدعى عليسذذذا بخصذذذذم مبذذذالغ مذذذذن وقذذذد 

الفذذذذواتير المقدمذذذذة دون موافقذذذذة المذذذذدعى عليسذذذذا وان المذذذذدعى عليسذذذذا 
اقترحذذت تةذذديالت سذذةرية ولذذم يذذتم اعتمادرذذا حتذذى الن وأنسذذا قامذذت 
بتمديذذد مسلذذة األنذذكار والقيذذام بالصذذيانة عذذدة مذذرات دون حذذدوى وأنسذذا 

 20/5/2012ا مـــن تـــاريخ اعتبـــار سذذتقوم بذذالتوقف عذذذن الصذذيانة 

و  925 1/5/2012
103 
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وقد تم أرسذال خنذان الفسذخ عبذر الفذاك  يوم. 15وبوحود أخنار 
 من خالل اشةار اةرسال 1/5/2012بتاريخ 

 

تذاريخ األنذذكار الةذذدلي مذذن المدعيذذة إلذذى المذذدعى عليسذذا تشذذير  .15
فيسذذا إلذذى اسذذتالمسا للخنذذان األليكترونذذي مذذن المذذدعى عليسذذا 

وكلذذك بتذذاريخ  1/5/2012عذذن الةمذذل فذذي  تخنررذذا بتوقفسذذا
10/4/2012 

15/5/2012 761 

 
 نتائج المعاينة الميدانية التي قامت بها الخبرة بحضور الطرفين  : -د

 واتم مالحلات الخبرة
 الصفحة الوص  

مةاينة أبو بي 
 والةين

اتفذذق النرفذذان علذذى أن كافذذة مواصذذفات الكذذاميرات منابقذذة للمتفذذق عليسذذا مذذا  .1
 53 موضوع الرؤية الليلية فقد وق  عليسا الخالفعدا 

 مصفل

 9المفتذذذرض تركيذذذن  اتفذذذق النرفذذذان علذذذى انذذذه وفقذذذا للةقذذذد األصذذذلي ف نذذذه مذذذن .2
كذذاميرات إضذذافية ولذذم تبذذين المدعيذذة أن كذذان قذذد  5كذذاميرات ولكذذن تذذم أضذذافة 

تذذذم دفذذذ  المبلذذذغ األضذذذافي مذذذن عدمذذذه ولذذذم توضذذذل المذذذدعى عليسذذذا أن كانذذذت 
 يمة ركه األضافةتنالن المدعية بق

52 

 مصفل
ةح ذذذت الخبذذذرة أن اللرفذذذة التذذذي تحذذذوي األحسذذذثة موضذذذوع النذذذثاع غيذذذر مكيفذذذة  .3

ودرحذذذة الحذذذرارة عاليذذذة بالنسذذذبة لألحسذذذثة األليكترونيذذذة كمذذذا أنسذذذا غيذذذر ن يفذذذة 
 وملبرة. كما أنه تم تصفير مساحة اللرفة بةد تركين األحسثة أصليا

53 

 مصفل

 180للمذذذدعى عليسذذذا أن كذذذان التسذذذحيل لمذذذدة سذذذ لت الخبذذذرة المو ذذذف الفنذذذي  .4
يومذذذا كذذذان منلبذذذا تةاقذذذديا مذذذن عدمذذذه ف حذذذان بذذذنةم وأن كلذذذك مذذذن متنلبذذذات 

 الشرنة. )تةليق الخبرة: سيتم التنرق لسكا الموضوع ةحقا(
54 

 54 يوما 40وحد أن مدة التخثين  .5 مصفل

 مصفل
تبذذذين أن حسذذذاث التسذذذحيل الرقمذذذي لذذذم يكذذذن يةمذذذل بسذذذبن عذذذدم وحذذذود قذذذرة  .6

 54 التشليل وفقا لثعم المدعية

–تسسيل 
 -انحاثات
 مصفل

 55 تبين أن األحسثة ليست من ضمن الةقد األصلي .7

–تسسيل 
 -انحاثات
 مصفل

 56 17/7/2013وحد أن مدة التخثين منك  .8



Page 30 of 60 

 

–تسسيل 
 -انحاثات
 مصفل

 56 لم تقدم المدعية ما يفيد أنسا أحد ت تلييرات في سةة الكاكرة .9

 -مركث تسسيل
 -الخالدية
 أبو بي

لت الخبذذذذذرة مسنذذذذذد  المدعيذذذذذة فتبذذذذذين أن الكذذذذذاميرا الواحذذذذذدة بذذذذذنف  الدقذذذذذة سذذذذذ  .10
يومذذا.  180لمذذدة تخذذثين  GB 900-800التصذذويرية حسذذن الةقذذد يسذذتسلك 

 3TBأن السةة التخثينية الموحود 
57 

 -مركث تسسيل
 -الخالدية
 أبو بي

 57 12/4/2013أن التسحيل موحود منك  .11

مركث تسسيل 
 الةين

المذواد الموحذودة ة تذدخل ضذمن ننذاق الةقذد موضذوع النذثاع وأنمذا مذن خذالل  .12
 57 نلن شراء منفصل ولم تقدم المدعية مستندات بسكا الش ن حتى تاريخه

مركث تسسيل 
 الةين

 58 يوما 60تبين أن فترة التسحيل الموحودة  .13

مركث تسسيل 
 الةين

السذةة التخثينيذة لتخذثين سالت الخبرة المدعية عذن سذبن عذدم قيامسذا بتةذديل  .14
يومذذذا مذذذ  المتةسذذذد الحديذذذد للصذذذيانة فلذذذم تحذذذن المدعيذذذة  180التسذذذحيل لمذذذدة 

ونلبذذذت أحذذذال للذذذرد ولذذذم تحصذذذل الخبذذذرة علذذذى الذذذرد حتذذذى تاريخذذذه. )مالح ذذذة: 
 سقن سسوا كلمة "عدم" في محضر المةاينة(

58 

مركث تسسيل 
 الةين

ر ممذا لذم يمكذذن افذادت المدعيذة انذه حصذل خلذل فذي حسذذاث التسذحيل قبذل شذس .15
 58 األحسثة من التسحيل لفترة الشسرين الماضيين

مركث تسسيل 
 الةين

 58 لم يتم ثيادة السةة التخثينية لةدم وحود قن  غيار .16

فرع الةين 
 الرئيسي

كاميرا باألضافة غلى ما قامت به المدعى عليسذا  11قامت المدعية بلضافة  .17
 59 التسحيل لتةنلهكاميرا وتم استبدال حساث  13من تركين 

فرع الةين 
 الرئيسي

 16وانذذه مركذذذن عليذذذه  4TBتبذذين أن حسذذذاث التسذذذحيل يحذذوي سذذذةة تخثينيذذذة  .18
 59 1/10/2013كاميرا وان التسحيل منك 

فرع الةين 
 الرئيسي

 6TBتبين أن حساث التسحيل الحديد الكي قامت بتركيبه المدعية فذ ن سذةته  .19
 59 4/10/2013وان التسحيل منك  16وان عدد الكاميرات المركبة عليه 

الفرع الرئيسي 
 الفحيرة

كذذاميرات ةحقذذا وة يةذذرف أن  7وتذذم اضذذافة  9عذذدد الكذذاميرات حسذذن الةقذذد  .20
كان كلذك ضذمن الةقذد أم بنلذن شذراء منفصذل كمذا تذم أضذافة حسذاث تسذحيل 

 نفصلوة يةرف أن كان كلك ضمن الةقد أم بنلن شراء م
13 

الفرع الرئيسي 
 14 10/6/2013كاميرا منك  15وحد أن المادة المخثنة لةدد  .21 الفحيرة
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الفرع الرئيسي 
 الفحيرة

لذذم تتةنذذل أيذذة أحسذذثة ولذذم يذذتم تلييذذر أيذذة مةذذدات ولذذم يذذتم اسذذتبدال أي قنذذ   .22
 14 غيار

الفرع الرئيسي 
 الفحيرة

 14 ومكيفة تكييفا حيداوحدت الخبرة أن اللرفة التي يوحد فيسا الحسثة كبيرة  .23

 -مركث تسسيل
 الفحيرة

األحسذذذثة الموحذذذودة غيذذذر مشذذذمولة ضذذذمن الةقذذذد موضذذذوع النذذذثاع وأن المدعيذذذة  .24
أفادت ب نسا ستوافي الخبرة ةحقا بنلبات الشراء ولم تحصل الخبرة علذى رذكه 

 المستندات حتى تاريخه.
14 

 -مركث تسسيل
 15 30/9/2013المادة التصويرية مخثنة منك  .25 الفحيرة

 -مركث تسسيل
 الفحيرة

 15 لم يتم عمل اية تةديالت وة يوحد أي فشل في المةدات .26

فرع البنك في 
 الةوير في دبي

حسذاث تسذحيل وتذم أضذافة حسذاث  الذف بنلذن شذراء  2حسن الةقد كان عذدد  .27
 15 منفصل

فرع البنك في 
 15 يوما 40المادة التخثينية لمدة  .28 الةوير في دبي

في  فرع البنك
 الةوير في دبي

 15 2013أن رناك حساث واحد مةنل منك أغسن   .29

فرع البنك في 
 الةوير في دبي

درحة وري ليست باردة بما يكفذي بالنسذبة  27تبين أن درحة الحرارة التقريبية  .30
 15 لألحسثة األليكترونية

الصراف اللي 
 في القوث

وغيذر مكيفذة وبذدون تم مالح ة أن األحسثة موحذودة فذي غرفذة خشذبية مللقذة  .31
 16 تسوية

الصراف اللي 
 في القوث

ةيوحد كاميرات ضمن الةقد ولكن يوحد حساث تسحيل واحد ضمن الةقذد وقذد  .32
 16 تةنل وتم تليير قن  غيار قبل شسرين

الصراف اللي 
 في القوث

 16 17/8/2013المادة التصويرية المخثنة منك  .33

الصراف اللي 
 في حبل علي

ضمن الةقد ولكن يوحد حساث تسحيل واحد ضمن الةقذد وقذد ةيوحد كاميرات  .34
 16 تةنل وتم تليير قن  غيار قبل شسرين

الصراف اللي 
 في حبل علي

 16 18/10/2013المادة التصويرية المخثنة منك  .35

فرع البنك في 
 مصقوت

تم أثالة الحساث القديم المركن من المدعى عليسذا قبذل سذنة تقريبذا وتذم تركيذن  .36
 17 من قبل المدعيةحساث حديد 
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فرع البنك في 
 مصقوت

أمذذذا  8TBالسذذذةة التخثينيذذذة للحسذذذاث القذذذديم الذذذكي ركبتذذذه المذذذدعى عليسذذذا رذذذي  .37
 6TB 17السةة التخثينية للحساث الحديد الكي ركبته المدعية ري 

فرع البنك في 
 مصقوت

كاميرات مذن قبذل المذدعى  6كاميرات حسن الةقد  م تم أضافة  7تم تركين  .38
 18 ةحقا وة تةرف الخبرة ان كان كلك بنلن شراء منفصل من عدمهعليسا 

فرع البنك في 
 مصقوت

وقذذد سذذالت  31/8/2013أن السذذةة التخثينيذذة فذذي الحسذذاث الحديذذد رذذي منذذك  .39
الخبذذذرة المدعيذذذة عذذذن سذذذبن كلذذذك فلذذذم تحذذذن ووعذذذدت بذذذالرد كتابذذذة إة أنسذذذا لذذذم 

 تفةل.
18 

فرع البنك في 
 18 الحساثين القديمين موحودان في الموق وحدت الخبرة أن  .40 مصقوت

فرع البنك في 
 مصقوت

 18 وحد أن األحسثة موحود في غرفة مبردة تبريدا حيدا .41

فرع البنك في 
شارع الشيخ ثايد 

 في دبي

ب نسذذا اسذذتبدلت األحسذذثة السذذابقة بذذ حسثة حديذذدة بسذذبن عنذذل أفذذادت المدعيذذة  .42
تلذذك األحسذذثة دون تحديذذد للتذذاريخ. كمذذا تبذذين للخبذذرة ان األحسذذثة الحديذذدة مذذن 

 ......نف  المصن  
19 

فرع البنك في 
شارع الشيخ ثايد 

 في دبي

 وأنذه 14/7/2013لحسذاث والخذر منذك  18/9/2013المادة التخثينيذة منذك  .43
 19 الكاكرة قبل شسر ونصف تقريبا بسبن نلن الشرنة.تم ثيادة سةة 

فرع البنك في 
شارع الشيخ ثايد 

 في دبي

سذذذلمت المدعيذذذة نسذذذخة مذذذن تقريذذذر تذذذدقيق الشذذذرنة علذذذى األحسذذذثة وتبذذذين ان  .44
دبي وان تقرير الشذرنة لذم  24/2008الفحة يكون وفقا لمتنلبات القانون 

 22/7/2013يةن موافقة على األحسثة بتاريخ 
20 

فرع البنك في 
شارع الشيخ ثايد 

 في دبي

ان المتةسذذذذذد الحديذذذذذد للصذذذذذيانة أفذذذذذاد ب نذذذذذه قذذذذذام بثيذذذذذادة السذذذذذةة التخثينيذذذذذة منذذذذذك  .45
22/8/2013 20 

فرع البنك مقابل 
قيادة شرنة دبي 

 ديرة

قامذذت المدعيذذة بثيذذادة عذذدد أحسذذثة التسذذحيل ولذذم تذذوافي الخبذذرة بايذذة مسذذتندات  .46
 20 تفيد تاريخ كلك.

 فرع البنك مقابل
قيادة شرنة دبي 

 ديرة
 20 كاميرا 12كاميرات من قبل المدعية على الةدد األصلي  4تم أضافة  .47

فرع البنك مقابل 
قيادة شرنة دبي 

 ديرة
 21 8/9/2013ان المادة التصويرية في الحساث الحديد منك  .48
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فرع البنك مقابل 
قيادة شرنة دبي 

 ديرة

وحد أن الحساث يوحد فذي غرفذة واسذةة ومكيفذة وأن سذةة الحسذاث الحديذد رذي  .49
6TB 

21 

 –فرع البنك 
مقابل  –تسسيل 

 المال بالثا
 21 ركه األحسثة ة تخض  للةقد موضوع النثاع .50

 –فرع البنك 
مقابل  –تسسيل 

 المال بالثا
 21 2/7/2013المادة التصويرية منك  .51

 فرع القصية
أحسذثة  3كاميرا ولكن الواق  يوحذد  16تسحيل وعدد  حسن الةقد يوحد حساث .52

 22 كاميرا 21تسحيل وعدد 

 فرع القصية
و الخذر  21/8/2013المذادة التصذويرية المخثنذة فذي األحسذثة الحديذدة منذك  .53

1/10/2013 22 

 22 الحساث السابق ة يةمل .54 فرع القصية
صاراف آلي 
 سونابور دبي

 22 وكاميرا واحدة  1TBحسن الةقد يوحد حساث واحد بسةة   .55

صاراف آلي 
 سونابور دبي

 23 تم تبديل قن  غيار قبل شسرين تقريبا كما يوحد تكييف في اللرفة .56

صاراف آلي 
 سونابور دبي

 23 10/10/2013المادة التصويرية منك  .57

 -فرع البنك
 -خانصاحن

 الشارقة

كذاميرا وتذم اضذافة  16و  8TBحسن الةقد يوحد حساث واحد تسذحيل بسذةة  .58
 23 17وعدد الكاميرات المركبة  TB 6حساث تسحيل من قبل المدعية بسةة 

 -فرع البنك
 -خانصاحن

 الشارقة
 23 الحساث موحود في غرفة مكيفة .59

 -فرع البنك
 -خانصاحن

 الشارقة

المذذذذادة التسذذذذحيلية مخثنذذذذة علذذذذى الحسذذذذاث الحديذذذذد المركذذذذن مذذذذن المدعيذذذذة منذذذذك  .60
 23 24/11/2013الحساث القديم فمنك  أما على 5/11/2013

 -فرع البنك
 -خانصاحن

 الشارقة

والمذذثود مذذن المذذدعى عليسذذا والمنقذذول مذذن  GoVisionأمذذا بالنسذذبة للحسذذاث  .61
 24 28/4/2013أبو بي فان المادة مخثنة منك 
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 -مركث تسسيل
مركث  -الشارقة

 الصقر للخدمات

خذذذالل نلبذذذات شذذذراء ةيوحذذذد أحسذذذثة حسذذذن الةقذذذد موضذذذوع النذذذثاع ولكذذذن مذذذن  .62
 24 منفصلة

 –فرع البنك 
 وثارة الةمل دبي

ةيوحذذذد أحسذذذثة حسذذذن الةقذذذد موضذذذوع النذذذثاع ولكذذذن مذذذن خذذذالل نلبذذذات شذذذراء  .63
 26 منفصلة

 –فرع البنك 
 وثارة الةمل دبي

 26 30/9/2013المادة التخثينية منك  .64

 -فرع البنك
ام  -السلمة
 القيوين

ولم يذتم  RAID5حساث تسحيل أحدرما  2وعدد  13عدد الكاميرات المركبة  .65
 تليير أحسثة التسحيل

 

 -فرع البنك
ام  -السلمة
 القيوين

  غرفة األحسثة مبردة تبريدا حيدا .66

 -فرع البنك
ام  -السلمة
 القيوين

ةيوحذذذد أحسذذذثة حسذذذن الةقذذذد موضذذذوع النذذذثاع ولكذذذن مذذذن خذذذالل نلبذذذات شذذذراء  .67
 منفصلة

 

 -البنكفرع 
ام  -السلمة
 القيوين

  1/7/2013أن المادة التسحيلية منك  .68

 أرم المالح ات
يتضل عدم تحان  فتذرة تخذثين المذادة المسذحلة وة يوحذد حذرة علذى تحقذق  .69

 يوما 180مدة 
 

 
يتضل ان المدعية ايضا عندما قامت بتركين أحسثة من خالل مذثود الخدمذة  .70

تحديذذذذد السذذذذةة التخثينيذذذذة الحديذذذذد لذذذذم تحذذذذرة توصذذذذيف األحسذذذذثة مذذذذن خذذذذالل 
 يوما قدرة تخثينية -18ليتناسن م  موضوع 

 

 
تبذذين ثيذذادة عذذدد الكذذاميرات بشذذكل متكذذرر فذذي عذذدة فذذروع ممذذا يتنلذذن ثيذذادة  .71

  عددة أحسثة التسحيل وقد تم كلك بنريقة غير فنية وغير واضحة المةالم

 
مكذاتبسم تبين للخبرة وحود نلن من مدراء الفروع بتركين شاشات مراقبذة فذي  .72

أو في الفرع بخالف ماصمم على أسا  المراقبة المركثية ممذا يتحذتم تركيذن 
 أحسثة تسحيل حديدة بمواصفات مختلفة عما رو متةاقد عليه

 

 
تبذذذين للخبذذذرة أن تةنذذذل األحسذذذثة حذذذاء بةذذذد انتسذذذاء فتذذذرة الضذذذمان وفقذذذا للةقذذذد  .73

يخ لخذذر حسذذاث مذذن المفتذذرض أن يكذذون بتذذار  الضذذماناألصذلي حيذذف ان فتذذرة 
ولم تقم المدعية بتثويذد الخبذرة بتذواريخ محذددة وفقذا لمسذتندات  30/9/2012
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 صحيحة لألعنال

 

لذذم تقذذدم المدعيذذة نسذذخ مذذن نلبذذات الشذذراء الخارحيذذة لكذذي تحذذدد الخبذذرة مذذا إكا  .74
كانت شرون ركه النلبذات متوافقذة مذ  شذرون القذد األصذلي مذن عدمذه حيذف 

للةقد أما المدعى عليسذا فذ نكرت أن المدعية أصرت ان ركه النلبات تخض  
 كلك.

 

 

قامذذت المدعيذذة بتلييذذر كامذذل أحسذذثة ومةذذدات فذذروع أخذذرى كانذذت مذذن ضذذمن  .75
نناق أعمال المدعى عليسا حسن الةقد موضوع النثاع بثعم أن ركه األحسذثة 
القديمة فد تم اسذتبدالسا بحديذدة. ولذم يتسذن للخبذرة مةرفذة ان كانذت مواصذفات 

 ختلفة عن مواصفات األحسثة القديمة من عدمه.ركه األحسثة الحديدة م

 

 

التذذذراخية للفذذذروع تةنلذذذت بسذذذبن لذذذم تقذذذدم المدعيذذذة أيذذذة مسذذذتندات تفيذذذد بذذذان  .76
يومذا  180مخالفة المدعى عليسا للمواصفات الخاصة بالقذدرة التخثينيذة لمذدة 

مذذا عذذدا فذذرع واحذذد وأن رذذكا الفذذرع لذذم يبذذين فيذذه سذذبن نحذذا  الن ذذام ككذذل فذذي 
 الموكلة من قبل شرنة دبي.تدقيق الشركة 

 

 
ةح ذذت الخبذذرة وبشذذكل عذذام أن األحسذذثة تتةنذذل فذذي األمذذاكن التذذي ة يوحذذد  .77

 فيسا تسوية وتبريد حيد في غرف األحسثة موضوع النثاع.
 

 
 قائمة الصور للمعاينات: تـ 
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 أتم ما تم تداوله في اجتماعات الخبرة: -و
 

 الصفحة الوص  تاريخ األجتماع
 10 تم تسليم مستندات من النرفين .1 3/12/2013
 10 تم تحديد أماكن األنتقال .2 3/12/2013

3/12/2013 
تذذذم األتفذذذاق علذذذى أن تقذذذوم المدعيذذذة بتقذذذديم تقريذذذر يفصذذذل األحسذذذثة والمةذذذدات  .3

المركبة في الفروع وأن كانت حسن ما تم عمذل التةاقذد عليذه ام تذم نقلسذا إلذى 
 8/12/2013منانق أخرى وكلك يوم األحد 

11 

3/12/2013 
بةمذذذذل عذذذذرض فنذذذذي  12/12/2013تذذذذم األتفذذذذاق علذذذذى ان النرفذذذذان بتذذذذاريخ  .4

 11 تفصيلي لكافة األحسثة المةنلة م  األتفاق على البنامج الثمني للمةاينات

أكذذدت الخبذذرة علذذى المدعيذذة تقذذديم تفصذذيل باألضذذرار التذذي تذذدعيسا وكلذذك يذذوم  .5 3/12/2013
12/12/2013 11 

12/12/2013 
افذذذادت المدعيذذذة ان ك يذذذرا مذذذن المذذذو فين السذذذابقين الذذذكين كذذذانوا يشذذذرفون علذذذى  .6

 66 المشروع موضوع النثاع قد استقالوا

12/12/2013 
شذذذركات أخذذذرى قبذذذل ان تختذذذار أفذذذادت المدعيذذذة انسذذذا اسذذذتقنبت عروضذذذا مذذذن  .7

المذذدعى عليسذذا حيذذف كذذان عناؤرذذا منابفذذا للمنلذذون وكذذان ارخذذة السذذةار 
 (%30دررم )أي بحدود  300,000والفارق السةري كان بحدود 

67 

12/12/2013 

 180لذذم يذذتم تحقيذذق -1افذذادت المدعيذذة ان أوحذذه النذذثاع انحصذذرت فذذي التذذالي: .8
حسذذذثة التسذذذحيل الرقميذذذة للفذذذروع لذذذم يذذذتم تحقيذذذق ا-2يذذذوم قذذذدرة تسذذذحيل بالفيذذذديو

احسذثة  2لذم يذتم تحقيذق وحذود عذدد -3لتكون مربونة بمركث الذتحكم الرئيسذي 
تسذذحيل رقمذذي احتيذذاني مذذن أحذذل السذذما  بذذالتليير )وكلذذك وفقذذا لفسذذم وتفسذذير 
المدعيذذذذة( وقذذذذد سذذذذالت الخبذذذذرة المدعيذذذذة عذذذذن األشذذذذارة إلذذذذى الةقذذذذد الموقذذذذ  بذذذذين 

وبةذد بحذف امتذد لقرابذة سذاعة فذي حلسذة  النرفين والكي يتضمن ركه المةايير
الخبذذرة أفذذادت المدعيذذة ب نسذذا لذذم تحذذد نصذذا صذذريحا فذذي الةقذذد الموقذذ  إة فيمذذا 
يخة المةيار الخام  الكي ككر أعاله )ورو احسذثة تسذحيل رقمذي احتيذاني 

مذذذذن الةقذذذذد فذذذذي البنذذذذد  35مذذذذن أحذذذذل السذذذذما  بذذذذالتليير( وكلذذذذك فذذذذي الصذذذذفحة 
 الساد  في نناق الةمل.

67-
68 

12/12/2013 
كمذذا أضذذافت المدعيذذة مةيذذارا رئيسذذيا آخذذر ورذذو عذذدم األلتذذثام بمةذذايير الخدمذذة  .9

 69 والصيانة بةد البي  حسن المتفق.

 69كمذذا أضذذافت المدعيذذة مةيذذارا رئيسذذيا آخذذر ورذذو عذذدم تنفيذذك األعمذذال موضذذوع  .10 12/12/2013
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 الةقد في الميةاد المحدد حسن الةقد.

12/12/2013 
عليسذذذذا علذذذذى احتماليذذذذة وحذذذذود اتفذذذذاق ضذذذذمني علذذذذى تنفيذذذذك لذذذذم توافذذذذق المذذذذدعى  .11

 70 المةايير السابقة

12/12/2013 
بحذذذف الخبذذذرة فذذذي المسذذذتندات المقدمذذذة مذذذن المدعيذذذة فوحذذذدت بشذذذكل عذذذام أنسذذذا  .12

ضذذةيفة ووعذذذدت المدعيذذة بتقذذذديم مثيذذذدا مذذن المسذذذتندات )لذذم يصذذذل للخبذذذرة أي 
 مستندات أضافية حتى تاريخه(

70 

12/12/2013 
نلبذذذت مذذذن الخبذذذرة ا بذذذات عذذذدم منابقذذذة المواصذذذفات مذذذن خذذذالل  أن المدعيذذذة .13

 71 المةاينات

12/12/2013 
أما بالنسبة لميةاد تنفيك األعمال فقذد أفذادت المذدعى عليسذا أن تذاريخ األنحذاث  .14

غيذذر محذذدد ورذذو مذذرتبن ب نحذذاث أعمذذال مذذن قبذذل المدعيذذة وقذذد نلبذذت المدعيذذة 
 ات أضافية حتى تاريخه(أحال لتقديم مستندات )لم يصل للخبرة أي مستند

71 

 71 تم التوقي  على حدول المةاينات من قبل األنراف .15 12/12/2013

12/12/2013 

أحسذثة تسذحيل رقمذذي  2أفذادت المذدعى عليسذا أنذه بالنسذبة لتحقيذذق وحذود عذدد  .16
احتيذذاني مذذن أحذذل السذذما  بذذالتليير فانسذذا ككذذرت فذذي عرضذذسا أنسذذا توصذذذي 

المدعية بتوريذدرا علذى نفقتسذا وأن رذكا األقتذرا  المدعية بكلك شرينة أن تقوم 
فذذي حذذال عذذدم تنبيقذذه ة يذذؤ ر علذذى مذذااتفق عليذذه فذذي بنذذود الةقذذد ورذذي قنذذ  

 غيار للتخثين وليست للتركين اة في حالة األعنال.

72 

7/1/2014 
أفادت مو فة المدعيذة أن رنذاك تذ خير مذن قبذل المذدعى عليسذا فذي السذتحابة  .17

لشذذذذرنة دبذذذذي ووعذذذذدت المدعيذذذذة بتقذذذذديم مثيذذذذد مذذذذن ألعذذذذداد شذذذذسادات خاصذذذذة 
 المستندات

6 

7/1/2014 
نلبذذذت الخبذذذرة توضذذذيحات مذذذن المذذذدعى عليسذذذا أن كانذذذت قذذذد اتبةذذذت الحوانذذذن  .18

وقامذت بتوضذيل كلذك  15.3التةاقديذة فذي انذكار المدعيذة بالفسذخ حسذن البنذد 
 للخبرة

7 

7/1/2014 
ا مذذن تذذ خر سذذداد نلبذذت الخبذذرة مذذن المدعيذذة توضذذيل مذذا تدعيذذه المذذدعى عليسذذ .19

 7 واتيرفال

7/1/2014 
أفذادت المدعيذة بذن  RAID5و  RAID1أما بخصوة موضوع المواصفات  .20

ركا غير موحود صراحة في الةقد ولكن يوحد مايشير إلى ضرورة توفير قذدرة 
 تخثينية أضافية في حال فشل أحد األقراة الصلبة

7 

7/1/2014 
إليسذذا فذذي الةقذذد رذذي ضذذمن  اتفذذق النرفذذان علذذى أن عذذروض األسذذةار المشذذار .21

 7 مستندات الةقد

7/1/2014 
بالنسبة للمدة الثمنية )للشذق األول مذن الةقذد ورذو التوريذد والتركيذن واألختبذار  .22

 7اسابي  ة تشمل األعمذال الت ريليذة ومتنلبذات تذوفير  8-6واختبار الحارثية( 
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 الةمالة من قبل المدعية 

7/1/2014 
دبذذذي وابذذذو بي لذذذم تكذذذن واردة بذذذالنة فذذذي افذذذادت المدعيذذذة ان شذذذرون شذذذرنة  .23

 7 الةقد بين النرفين

7/1/2014 
وعذذذدت المدعيذذذذة بارسذذذذال مذذذذا ي بذذذذت دفةسذذذذا للفذذذذواتير المشذذذذار إليسذذذذافي خنذذذذان  .24

 8 16/1/2012المدعية بتاريخ 

نلبذذت المذذدعى عليسذذا أ بذذات انسذذا لذذم توافذذق علذذى الخصذذم الذذكي أشذذارت إليذذه  .25 7/1/2014
 8 22/3/2013من باة في  المدعية في البريد الليكتروني

 
 األضرار التي تطال  بها المدعية   -ز

 

 رأي الخبرة الصفحة الوص  القيمة بالدرتم

800000 
فقذذذد ملفذذذات قذذذرض المو فذذذة آمنذذذة  .1

بتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاريخ خمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي  بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالل 
26/11/2011  

و  599
623 

وحذذذذذدت الخبذذذذذرة أن الخسذذذذذارة المقيذذذذذدة رذذذذذي 
دررذذم وأن تةنذذل التسذذحيل  540005.08
المراقبذذذة التلفثيونيذذذة ة يمكذذذن فذذذي كذذذاميرات 

ا باتسذذذذا بسذذذذذسولة مذذذذذن الناحيذذذذة الفنيذذذذذة أنسذذذذذا 
راحةة للمدعى عليسا كمذا لذم تقذدم المدعيذة 
مسذذذذذتندات تفيذذذذذد بانسذذذذذا خانبيذذذذذت المذذذذذدعى 

كمذذذذذذا  عليسذذذذذا وتبللسذذذذذذا بتحملسذذذذذا للمسذذذذذذئولية
وحذذذذذدت الخبذذذذذرة أنذذذذذه توحذذذذذد عوامذذذذذل أخذذذذذرى 
سذذذذارمت فذذذذي سذذذذرقة مسذذذذتندات ماليذذذذة مذذذذن 

و دات ذذذذذذذذذفذذذذذذي المستن لبنذذذذذذك وفقذذذذذذا لمذذذذذذا وردا
عذذن ننذذاق تخصذذة  تخذذر عوامذذل إداريذذة 

 ركه الخبرة

50000 
خسذذذذذارة البنذذذذذك بسذذذذذبن عنذذذذذل فذذذذذي  .2

 حسذذذذذذذذذذذذذذذذذاث التسذذذذذذذذذذذذذذذذذحيل الرقمذذذذذذذذذذذذذذذذذي
3/3/2011 

633-
637 

دققذذت الخبذذرة فذذي المسذذتندات فوحذذدت عذذدم 
أرحذذذذاع الخسذذذذارة إلذذذذى الكذذذذاميرات وانذذذذه تذذذذم 
األشارة إلذى الكذاميرات ورذي تةمذل كمذا أن 

إداريذذذذة عديذذذذدة ترحذذذذ  الخسذذذارة لسذذذذا اسذذذذبان 
لذذذذى عذذذذدم تقيذذذذد المذذذذو فين ابشذذذذكل أساسذذذذي 

بآلية عمل البنك المقررة وفقا للذوائل. توحذد 
عوامل أخرى سارمت في سرقة فذي الخلذل 
وفقذذذذذا لمذذذذذا ورد فذذذذذي المسذذذذذتندات و عوامذذذذذل 
إداريذذذذة تخذذذذر  عذذذذن ننذذذذاق تخصذذذذة رذذذذكه 
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كمذا لذم تقذدم المدعيذة مسذتندات تفيذد  الخبرة
وتبللسذذذذذا بانسذذذذذا خانبيذذذذذت المذذذذذدعى عليسذذذذذا 

 بتحملسا للمسئولية

2000 
خسذذارة البنذذذك بسذذذبن توقذذذف حسذذذاث  .3

التسذذذذذذذذحيل عذذذذذذذذذن الةمذذذذذذذذذل بتذذذذذذذذذاريخ 
2/8/2012 

638-
639 

مذذذن المالحذذذ  أن رذذذكا التذذذاريخ خذذذار  عذذذن 
فتذذذرة الضذذذمان لألحسذذذثة ولذذذم تكذذذن المذذذدعى 
عليسذذا مرتبنذذة تةاقذذديا فذذي أعمذذال الصذذيانة 

الةالقذة التةاقديذة بالفسذخ بذين حيف انتسذت 
النرفين وتم تةيين شذركات صذيانة أخذرى. 
كمذذذذا ة ح ذذذذت الخبذذذذرة أن المبلذذذذغ قذذذذد قذذذذام 
بدفةذذذذه المو ذذذذذف المتسذذذذبن فذذذذذي الحذذذذذادف. 
توحذذذذد عوامذذذذل أخذذذذرى سذذذذارمت فذذذذي الخلذذذذل 
وفقذذذذذا لمذذذذذا ورد فذذذذذي المسذذذذذتندات و عوامذذذذذل 
إداريذذذذة تخذذذذر  عذذذذن ننذذذذاق تخصذذذذة رذذذذكه 

ندات تفيذد الخبرة كمذا لذم تقذدم المدعيذة مسذت
بانسذذذذذذا خانبذذذذذذت المذذذذذذدعى عليسذذذذذذا وتبللسذذذذذذا 

 بتحملسا للمسئولية

 دررم 4400
خسذذذذذذارة البنذذذذذذك للمبلذذذذذذغ فذذذذذذي فذذذذذذرع  .4

 640 16/5/2011السلمة

تذذذرى الخبذذذرة أنذذذه ة يوحذذذد أي أشذذذارة للخلذذذل 
فذذي األحسذذثة موضذذوع النذذثاع. كمذذا انذذه مذذن 

ألحسذذذذذذذثة فذذذذذذذي اخذذذذذذذالل المةاينذذذذذذذة تبذذذذذذذين ان 
تتةنذل السلمة كانت تةمل بشكل حيذد ولذم 

كما أن األحسثة ة تق  ضمن المةدات فذي 
الةقذذذذد موضذذذذوع النذذذذثاع وأنمذذذذا بنلذذذذن شذذذذراء 
منفصذذذل. كمذذذا لذذذم تقذذذدم المدعيذذذة مسذذذتندات 
تفيد بانسذا خانبيذت المذدعى عليسذا وتبللسذا 
بتحملسذذذذا للمسذذذذئولية. توحذذذذد عوامذذذذل أخذذذذرى 
سذذذذذذارمت فذذذذذذي الخلذذذذذذل وفقذذذذذذا لمذذذذذذا ورد فذذذذذذي 
المسذذذذذتندات و عوامذذذذذل إداريذذذذذة تخذذذذذر  عذذذذذن 

 تخصة ركه الخبرةنناق 

377000 

تذواريخ متةذددة خسارة البنك للمبلذغ  .5
لحذذذذذذذذوادف تثويذذذذذذذذر فذذذذذذذذي بناقذذذذذذذذات 

 6/5/2009اةئتمذذذان بذذذدات منذذذك 
 20/7/2009وحتى 

642-
644 

أن رذكه الفتذرة كانذت قبذل تذاريخ ترى الخبرة 
. كمذا 27/9/2009التةاقد والكي بدا فذي 

ان المسذذذتند مذذذن المدعيذذذة يشذذذير إلذذذى عذذذدم 
وحذذذذذود تسذذذذذحيل فذذذذذي الفتذذذذذرة مذذذذذن اغسذذذذذن  
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ورذذذي فتذذذرة  2008مبر فوحتذذذى نذذذو  2008
 قبل موعد التةاقد بسنة.

 

احتسذذبت المدعيذذة أن مذذا قامذذت بذذه  .6
مذذذذذذذن مذذذذذذذدفوعات للمذذذذذذذدعى عليسذذذذذذذا 

ع النذذذذذذثاع لموضذذذذذذوع الةقذذذذذذد موضذذذذذذو 
 يةتبر خسارة

645-
659 

تذذذذذرى الخبذذذذذرة أن رذذذذذكا األمذذذذذر خذذذذذار  عذذذذذن 
التقدير الفني لتقذدير الخسذارة ويرحذ  القذرار 

 للمحكمة الموقرة

11610.33 

خسذذذذذذذذذارة البنذذذذذذذذذك بتةيذذذذذذذذذين شذذذذذذذذذركة  .7
كشذذذذذذركة بديلذذذذذذة ألعمذذذذذذال  ........

التصذذذذليحات والصذذذذذيانة بذذذذذدة عذذذذذن 
تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاريخ المذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدعى عليسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 

1/7/2012 

660-
721 

ان الفاتورة ري ألعمال الشركة ترى الخبرة 
ولذذذم تقذذذدم  2012البديلذذذة للفتذذذرة فذذذي يونيذذذو 

 المدعية ما يفيد دفةسا للمبلغ.

 
  -............... تاسعا الرأي في تقرير شركة 

 ضمن المستندات المقدمة من المدعية التي تحاول 
 ان تثبت مخالفة المدعى عليها للمواصفات المتفق عليها 

 صابتهاواألضرار التي ا
 راي الخبرة الصفحة الوص 

لكذذذن بذذذالن ر إلذذذى  ة يوحذذذد تذذذاريخ للتقريذذذر .1
الخنذذذذذذذان الذذذذذذذداخلي لذذذذذذذدى المدعيذذذذذذذة مذذذذذذذن 
المحتمذذذذذذل أن يكذذذذذذون التقريذذذذذذر صذذذذذذدر فذذذذذذي 

 2010أغسن  

و  600-622
284 

المسذذذذذذتند ضذذذذذذةيف  -ة يمكذذذذذذن األعتمذذذذذذاد عليذذذذذذه
 بصورته الحالية

 ة يوحد أي توقي  على التقرير .2
و  600-622
288-310 

المسذذذذذذتند ضذذذذذذةيف  -يمكذذذذذذن األعتمذذذذذذاد عليذذذذذذه ة
 بصورته الحالية

لم يحدد التقرير ان كانت األحسثة موضذوع  .3
 التقرير تابةة للةقد موضوع النثاع أم لليره

المسذذذذذذتند ضذذذذذذةيف  -ة يمكذذذذذذن األعتمذذذذذذاد عليذذذذذذه 600-622
 بصورته الحالية

لذذذذم يحذذذذدد التقريذذذذر أن كانذذذذت المةذذذذدات تذذذذم  .4
مذذذذن تركيبسذذذذا مذذذذن قبذذذذل المذذذذدعى عليسذذذذا أم 

 غيررا
المسذذذذذذتند ضذذذذذذةيف  -ة يمكذذذذذذن األعتمذذذذذذاد عليذذذذذذه 600-622

 بصورته الحالية

اشذذذذار التقريذذذذر الذذذذى مةذذذذايير التذذذذدقيق ورذذذذي  .5
المنابقذذذذذة مذذذذذ  متنلبذذذذذات شذذذذذرنة دبذذذذذذي و 

RAID5  يوم تسحيل 180و 
601 

تذذذذرى الخبذذذذرة أن رذذذذكه المةذذذذايير لذذذذم تذذذذرد بشذذذذكل 
 صريل في الةقد موضوع النثاع
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عملذذذذه رذذذذو اشذذذذار التقريذذذذر إلذذذذى أن ننذذذذاق  .6
التحقذذذذق مذذذذن أن حذذذذدول الكميذذذذات منذذذذابق 
للواقذذذذذ  مذذذذذن عدمذذذذذه وأن األحسذذذذذثة المركبذذذذذة 
مكابقذذذذذذذذة لمتنلبذذذذذذذذات شذذذذذذذذرنة دبذذذذذذذذي و ان 
 األحسثة الموردة منابقة لمتنلبات الةميل

601 
أن تحديذذذد التذذذاريخ والةقذذذد مسذذذم فذذذي التحقذذذق مذذذن 

 مصداقية النتيحة التي توصل إليسا التقرير

لمركبذة فذي فذرع اشار التقرير إلى األحسثة ا .7
 القصية

602-603 

وحدت الخبرة أن التقرير أ بت أن المواد المذوردة 
رذذي نبقذذا لمذذا رذذو موحذذود فذذي حذذدول الكميذذات. 
كمذذذذذا وحذذذذذد أحسذذذذذثة أضذذذذذافية ولذذذذذم يحذذذذذدد التقريذذذذذر 
مصذذذذدر رذذذذكه األحسذذذذثة. كمذذذذا أ بذذذذت التقريذذذذذر أن 
األحسذذذذذثة األضذذذذذافية رذذذذذي غيذذذذذر موصذذذذذلة ن ذذذذذام 

أن عذذذذدد  الذذذذتحكم المركذذذذثي. كمذذذذا أشذذذذار التقريذذذذر
والخبذذذرة تذذذرى أن  16والموصذذذلة  20الكذذذاميرات 

كذذذاميرا.  16الواضذذذل فذذذي حذذذدول الكميذذذات رذذذو 
كمذذذذا اشذذذذار التقريذذذذر إلذذذذى أنذذذذه ة يوحذذذذد شاشذذذذات 
مراقبذذذذذذة محليذذذذذذة فذذذذذذي الفذذذذذذرع موصذذذذذذولة بذذذذذذ حسثة 
المدعيذذذذة. وتذذذذرى الخبذذذذرة أن رذذذذكا عمذذذذل إضذذذذافي 
غير وارد في حدول الكميات وة يةرف من أيذن 

رذذكه المتنلبذذات. كمذذا اشذذار  اسذذتند التقريذذر علذذى
وتذذرى الخبذذرة  RAID5التقريذذر إلذذى أنذذه ة يوحذذد 

أن ركا المتنلن غير منصوة عليه فذي الةقذد 
كمذذذا أن التقريذذذر إلذذذى أن رذذذكا المتنلذذذن ة يوحذذذد 
فذذي األحسذذثة األضذذافية والتذذي رذذي خذذار  ننذذاق 

 حدول الكميات التةاقدي..

اشار التقرير إلى األحسثة المركبذة فذي فذرع  .8
 605 بر دبي –خالد بن الوليد  شارع

لذذم تحذذد الخبذذرة رذذكا الفذذرع فذذي حذذدول الكميذذذات. 
وعليه ف ن الخبرة تفترض أن ركا الةمل أن كان 
صذذحيحا فقذذد يكذذون تذذم تنفيذذكه عبذذر نلذذن شذذراء 
منفصذذل عذذن الةقذذد. وبكذذل األحذذوال فذذ ن التقريذذر 
أ بت أن ما ركن أك ذر ححمذا ممذا رذو موصذف 

بذذذت التقريذذذر أن (. كمذذذا أ 24مقابذذذل  32)الةذذذدد 
األحسذذذذذثة األضذذذذذافية رذذذذذي غيذذذذذر موصذذذذذلة ن ذذذذذام 
الذذذذتحكم المركذذذذثي. كمذذذذا أشذذذذار التقريذذذذر أن عذذذذدد 

والخبذذذرة تذذذرى أن  16والموصذذذلة  20الكذذذاميرات 
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كذذذاميرا.  16الواضذذذل فذذذي حذذذدول الكميذذذات رذذذو 
كمذذذذا اشذذذذار التقريذذذذر إلذذذذى أنذذذذه ة يوحذذذذد شاشذذذذات 
مراقبذذذذذذة محليذذذذذذة فذذذذذذي الفذذذذذذرع موصذذذذذذولة بذذذذذذ حسثة 

لخبذذذذرة أن رذذذذكا عمذذذذل إضذذذذافي المدعيذذذذة. وتذذذذرى ا
غير وارد في حدول الكميات وة يةرف من أيذن 
اسذذتند التقريذذر علذذى رذذكه المتنلبذذات. كمذذا اشذذار 

وتذذرى الخبذذرة  RAID5التقريذذر إلذذى أنذذه ة يوحذذد 
أن ركا المتنلن غير منصوة عليه فذي الةقذد 
كمذذذا أن التقريذذذر إلذذذى أن رذذذكا المتنلذذذن ة يوحذذذد 

ي خذذار  ننذذاق فذذي األحسذذثة األضذذافية والتذذي رذذ
 حدول الكميات التةاقدي

اشار التقرير إلى األحسثة المركبذة فذي فذرع  .9
 609 بر دبي –شارع الشيخ ثايد 

أن التقريذذر أ بذذت أن مذذا ركذذن أك ذذر ححمذذا ممذذا 
(. كمذا أ بذت 24مقابذل  32رو موصف )الةدد 

التقريذر أن األحسذثة األضذافية رذي غيذر موصذذلة 
ن ذذذام الذذذتحكم المركذذذثي. كمذذذا أشذذذار التقريذذذر أن 

والخبذذذرة تذذذرى أن  27عذذذدد الكذذذاميرات الموصذذذلة 
كذذذاميرا.  16الواضذذذل فذذذي حذذذدول الكميذذذات رذذذو 

ى أنذذذذه ة يوحذذذذد شاشذذذذات كمذذذذا اشذذذذار التقريذذذذر إلذذذذ
مراقبذذذذذذة محليذذذذذذة فذذذذذذي الفذذذذذذرع موصذذذذذذولة بذذذذذذ حسثة 
المدعيذذذذة. وتذذذذرى الخبذذذذرة أن رذذذذكا عمذذذذل إضذذذذافي 
غير وارد في حدول الكميات وة يةرف من أيذن 
اسذذتند التقريذذر علذذى رذذكه المتنلبذذات. كمذذا اشذذار 

وتذذرى الخبذذرة  RAID5التقريذذر إلذذى أنذذه ة يوحذذد 
د أن ركا المتنلن غير منصوة عليه فذي الةقذ

كمذذذا أن التقريذذذر إلذذذى أن رذذذكا المتنلذذذن ة يوحذذذد 
فذذي األحسذذثة األضذذافية والتذذي رذذي خذذار  ننذذاق 

 حدول الكميات التةاقدي

اشار التقرير إلى األحسثة المركبذة فذي فذرع  .10
 613 بر ديرة –شارع اةتحاد 

وحدت الخبرة أن التقرير أ بت أن المواد المذوردة 
 رذذي نبقذذا لمذذا رذذو موحذذود فذذي حذذدول الكميذذات.
كمذذذذذا وحذذذذذد أحسذذذذذثة أضذذذذذافية ولذذذذذم يحذذذذذدد التقريذذذذذر 
مصذذذذدر رذذذذكه األحسذذذذثة. كمذذذذا أ بذذذذت التقريذذذذذر أن 
األحسذذذذذثة األضذذذذذافية رذذذذذي غيذذذذذر موصذذذذذلة ن ذذذذذام 
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الذذذذتحكم المركذذذذثي. كمذذذذا أشذذذذار التقريذذذذر أن عذذذذدد 
والخبذذذرة تذذذرى أن  16والموصذذذلة  20الكذذذاميرات 

كذذذاميرا.  16الواضذذذل فذذذي حذذذدول الكميذذذات رذذذو 
يوحذذذذد شاشذذذذات  كمذذذذا اشذذذذار التقريذذذذر إلذذذذى أنذذذذه ة

مراقبذذذذذذة محليذذذذذذة فذذذذذذي الفذذذذذذرع موصذذذذذذولة بذذذذذذ حسثة 
المدعيذذذذة. وتذذذذرى الخبذذذذرة أن رذذذذكا عمذذذذل إضذذذذافي 
غير وارد في حدول الكميات وة يةرف من أيذن 
اسذذتند التقريذذر علذذى رذذكه المتنلبذذات. كمذذا اشذذار 

وتذذرى الخبذذرة  RAID5التقريذذر إلذذى أنذذه ة يوحذذد 
أن ركا المتنلن غير منصوة عليه فذي الةقذد 

التقريذذذر إلذذذى أن رذذذكا المتنلذذذن ة يوحذذذد  كمذذذا أن
فذذي األحسذذثة األضذذافية والتذذي رذذي خذذار  ننذذاق 

 حدول الكميات التةاقدي

اشار التقرير إلى األحسثة المركبذة فذي فذرع  .11
 616 دبي-الةوير

وحدت الخبرة أن التقرير أ بت أن المواد المذوردة 
رذذي نبقذذذا لمذذذا رذذذو موحذذود فذذذي حذذذدول الكميذذذات 

وتذذذذرى  7إلذذذذى  8 مذذذذن 1)مذذذذا عذذذذدا نقذذذذة عذذذذدد 
الخبرة أنه ون را لمنابقذة كافذة المواصذفات لسذكا 
الحسذذذذاث فقذذذذد يكذذذذون خنذذذذ  نبذذذذاعي ورذذذذو قنةذذذذة 
بسذذينة مذذن الحسذذاث(. كمذذا وحذذد أحسذذثة أضذذافية 
ولذذذم يحذذذدد التقريذذذذر مصذذذدر رذذذذكه األحسذذذثة. كمذذذذا 
أ بذذذت التقريذذذر أن األحسذذذثة األضذذذافية رذذذي غيذذذر 
موصذذذذذلة ن ذذذذذام الذذذذذتحكم المركذذذذذثي. كمذذذذذا أشذذذذذار 

 16والموصذذذلة  20أن عذذذدد الكذذذاميرات التقريذذذر 
والخبرة ترى أن الواضل في حذدول الكميذات رذو 

كذاميرا. كمذا اشذذار التقريذر إلذذى أنذه ة يوحذذد  16
شاشات مراقبة محلية في الفرع موصولة بذ حسثة 
المدعيذذذذة. وتذذذذرى الخبذذذذرة أن رذذذذكا عمذذذذل إضذذذذافي 
غير وارد في حدول الكميات وة يةرف من أيذن 

رذذكه المتنلبذذات. كمذذا اشذذار اسذذتند التقريذذر علذذى 
وتذذرى الخبذذرة  RAID5التقريذذر إلذذى أنذذه ة يوحذذد 

أن ركا المتنلن غير منصوة عليه فذي الةقذد 
كمذذذا أن التقريذذذر إلذذذى أن رذذذكا المتنلذذذن ة يوحذذذد 
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فذذي األحسذذثة األضذذافية والتذذي رذذي خذذار  ننذذاق 
 حدول الكميات التةاقدي

اشار التقرير إلى األحسثة المركبذة فذي فذرع  .12
 دبي-دانشارع حم

619-620 

لذذم تحذذد الخبذذرة رذذكا الفذذرع فذذي حذذدول الكميذذذات. 
وعليه ف ن الخبرة تفترض أن ركا الةمل أن كان 
صذذحيحا فقذذد يكذذون تذذم تنفيذذكه عبذذر نلذذن شذذراء 
منفصذذل عذذن الةقذذد. وبكذذل األحذذوال فذذ ن التقريذذر 
أ بت أن ما ركن أك ذر ححمذا ممذا رذو موصذف 

باألضافة الذى ثيذادة السذةة  8مقابل  14)الةدد 
 (. 2إلى  1من 

 622-621 ة يةرف ألي فرع .13

وحدت الخبرة أن التقرير أ بت أن المواد المذوردة 
رذذي نبقذذا لمذذا رذذو موحذذود فذذي حذذدول الكميذذات. 
كمذذذذذا وحذذذذذد أحسذذذذذثة أضذذذذذافية ولذذذذذم يحذذذذذدد التقريذذذذذر 
مصذذذذدر رذذذذكه األحسذذذذثة. كمذذذذا أ بذذذذت التقريذذذذذر أن 
األحسذذذذذثة األضذذذذذافية رذذذذذي غيذذذذذر موصذذذذذلة ن ذذذذذام 
الذذذذتحكم المركذذذذثي. كمذذذذا أشذذذذار التقريذذذذر أن عذذذذدد 

والخبذذذرة تذذذرى أن  16 والموصذذذلة 20الكذذذاميرات 
كذذذاميرا.  16الواضذذذل فذذذي حذذذدول الكميذذذات رذذذو 

كمذذذذا اشذذذذار التقريذذذذر إلذذذذى أنذذذذه ة يوحذذذذد شاشذذذذات 
مراقبذذذذذذة محليذذذذذذة فذذذذذذي الفذذذذذذرع موصذذذذذذولة بذذذذذذ حسثة 
المدعيذذذذة. وتذذذذرى الخبذذذذرة أن رذذذذكا عمذذذذل إضذذذذافي 
غير وارد في حدول الكميات وة يةرف من أيذن 
اسذذتند التقريذذر علذذى رذذكه المتنلبذذات. كمذذا اشذذار 

وتذذرى الخبذذرة  RAID5ريذذر إلذذى أنذذه ة يوحذذد التق
أن ركا المتنلن غير منصوة عليه فذي الةقذد 
كمذذا أن التقريذذر يشذذير إلذذى أن رذذكا المتنلذذن ة 
يوحذذذد فذذذي األحسذذذثة األضذذذافية والتذذذي رذذذي خذذذار  

 نناق حدول الكميات التةاقدي

اشار التقرير إلى األحسثة المركبذة فذي فذرع  .14
 308 مصفل ابو بي

التقرير أ بت أن المواد المذوردة  وحدت الخبرة أن
رذذي نبقذذا لمذذا رذذو موحذذود فذذي حذذدول الكميذذات. 
كمذذذذذا وحذذذذذد أحسذذذذذثة أضذذذذذافية ولذذذذذم يحذذذذذدد التقريذذذذذر 
مصذذذذدر رذذذذكه األحسذذذذثة. كمذذذذا أ بذذذذت التقريذذذذذر أن 
األحسثة موحودة في غرفذة المذدراء ورذي مثعحذة 
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)ولذذذذذذم ت بذذذذذذت المدعيذذذذذذة الموقذذذذذذ  األصذذذذذذلي الذذذذذذكي 
 وضةت فيه األحسثة بداية(.

 
 المواصفات الفنية والميعاد:  -ح

 الصفحة الوص 
الضذذمانات المقدمذذة مذذن المذذدعى عليسذذا والتذذي أبرثتسذذا المدعيذذة فذذي مسذذتندات تخذذة  .1

 أوامر شراء مختلفة عن موضوع الةقد محل النثاع
و  238

239 
وحدت الخبرة أنه كان رناك ت خر محدود في األعمال مذن قبذل المذدعى عليسذا لكنسذا  .2

 للمةالحة وقد قبل ركا الت خير ومةالحته من قبل المدعيةوضةت حلوة مؤقتة 
251-252 

وحدت الخبذرة أن بةذض التذ خير كذان خلذال فذي تذوفير الكسربذاء ورذو يقذ  علذى كارذل  .3
 المدعية

256 

بةذذض اعمذذال المذذدعى عليسذذا كانذذت متةنلذذة ومتوقفذذة علذذى تمديذذد وحذذدت الخبذذرة أن  .4
 الكابالت والتي تق  على عاتق المدعية.

148 

وحذدت الخبذذرة أن اسذذتحابة المذدعى عليسذذا لمكالمذذات النذواريء الصذذادرة مذذن المدعيذذة  .5
 كان يتم األستحابة لسا وفق الوقت المحدد تةاقديا.

148 

ردا علذى خنذان  3/8/2010بتاريخ أن المدعى عليسا اشارت في خنابسا للمدعية  .6
تنفيذذك بوحذذود تقصذذير مذذن حانذذن المذذدعى عليسذذا فذذي  31/7/2010المدعيذذة بتذذاريخ 

الةقذذد، أنسذذا ة توافذذق علذذى ادعذذاء المدعيذذة وانسذذا قامذذت باةسذذتحابة لنلبذذات الصذذيانة 
ان رنذاك  ذالف أمذور تخذر  النارئة حسن الةقد )مذن خذالل تقذديم حقذائق( وأضذافت 

ضذرورة تواحذد مذو في المذدعى عليسذا أ نذاء قيذام المدعيذة -1عن ننذاق عملسذا ورذي 
 -3سذاعة سذبةة ايذام فذي األسذبوع24التفاعليذة التواحد للصذيانة  -2ب عمال التكييف 

 تسحيل الفيديو للفروع 

 315و 148

رذو المحاف ذذة علذى ن افذذة ان مذن متنلبذات شذذرنة دبذي ألحسذذثة الحمايذة بشذكل عذذام  .7
المكذذذذان وامانذذذذه والذذذذكي يذذذذتم وضذذذذ  األحسذذذذثة فيسذذذذا. وقذذذذد وحذذذذدت الخبذذذذرة أن كلذذذذك مذذذذن 

الفذذروع ا نذذاء المةايذذة )ان ذذر مسذذئوليات المدعيذذة وأنسذذا تقاعسذذت عذذن كلذذك فذذي بةذذض 
 محاضر األنتقال(

149 

ان مذن متنلبذذات شذرنة دبذذي ألحسذثة الحمايذذة بشذكل عذذام بالنسذبة للمؤسسذذات الماليذذة  .8
يوما بالنسذبة ألحسذثة الصذراف  75يوما بالنسبة للفروع و  31رو وحود تسحيل لمدة 

للتسذحيل المخذثن  أن كافة المةاينات أ بذت أن المذدة الثمنيذة. وقد وحدت الخبرة اللي
فاقت ركه المدد المشار إليسا إة فذرع البنذك فذي الشذارقة بنايذة خانصذاحن حيذف وحذد 

. أة أن الخبذذرة ا بتذذت فذذي المحضذذر 24/11/201ان المذذادة التصذذويرية مخثنذذة منذذك 

156 
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وة يةذذذرف متذذى تةنلذذت رذذذكه  8أن رنذذاك  ذذالف أقذذراة صذذذلبة ة تةمذذل مذذن أصذذل 
 ة كشفا يوضل استبدالسا لقن  الليار.األقراة الصلبة ولم تقدم المدعي

سذاعة  24تبين للخبرة ان عرض الشركة البديلة للصيانة ة يشمل الصيانة التفاعليذة  .9
 أيام. 7

36 

 36 أن أي تةديالت او تلييرات في األن مة المركبة تكون بقيمة أضافية .10
الشذركات تبيين لنا ان فحة األحسثة في أحد الفروع صدر تقرير بذه مذن إحذدى  .11

الفاحصذذذذة نيابذذذذة عذذذذن شذذذذرنة دبذذذذي تبذذذذين ان األحسذذذذثة لذذذذم تحتذذذذاث الفحذذذذة حيذذذذف أن 
يومذا وفقذا للمنلذون. إة أنذه تبذين أن  75يوما من أصل  71التسحيل الموحود لمدة 

كذذذاميرا ورذذذي تتحذذذاوث الكذذذاميرات التذذذي وردت فذذذي فذذذروع  25عذذذدد الكذذذاميرات المركبذذذة 
حسذذذذثة التسذذذذحيل تذذذذؤدي إلذذذذى تقليذذذذل البنذذذذك فذذذذي دبذذذذي. اي أن أضذذذذافة كذذذذاميرات علذذذذى أ

 المساحة التخثينية المتاحة. ولم تقدم المدعية مستندات ت بت خالف كلك.

42 

تبذذين لنذذا أن نلبذذات الشذذراء الصذذادرة مذذن المدعيذذة للمذذدعى عليسذذا بخذذالف الةقذذد  .12
 موضوع النثاع ة يشمل شرونا تربن ركه النلبات بشرون الةقد موضوع النثاع.

51 

متابةذذذة ح ي ذذذة مذذذن األدارة الةليذذذا للمذذذدعى عليسذذذا فذذذي حذذذل ايذذذذة تبذذذين لنذذذا وحذذذود  .13
 مشكالت كانت تواحه المدعية

89 

أن أحسذذذثة الفذذذرع فذذذي  21/9/2011بتذذذاريخ ان المدعيذذذة افذذذادت المذذذدعى عليسذذذا  .14
سذذذوء تركيذذذن الكذذذاميرات. وقذذذد تبذذذين القصذذذية لذذذم تحتذذذاث فحذذذة شذذذرنة دبذذذي بسذذذبن 

للخبذذذذرة أن األمذذذذر يتةلذذذذق بتركيذذذذث وحسذذذذة الكذذذذاميرا للتصذذذذوير وفقذذذذا لمتنلبذذذذات فحذذذذة 
الشرنة. وركا األمر مسالة خاضةة للواق  أك ذر منسذا للةقذد. حيذف ان اي تلييذر فذي 
مواقذذ  حركذذة المذذو فين ونقذذل األمذذوال يترتذذن عليسذذا تةذذديل تركيذذث تصذذوير الكذذاميرا. 

 المدعى عليسا نالبت باتةان إضافية في ركا الش ن وعليه ف ن 

89-91 

تبين لنا ان اةشكاةت الخاصذة بتحديذد الذرخة التحاريذة فذي فذروع البنذك كانذت  .15
بالنسبة لفرع القصية األمر متةلق بوضذةية الكذاميرات وقذد  -1على النحو التالي: 

الشذارقة فذ ن األمذر يتةلذق بوحذود ع و بالنسذبة لفذر -2سبق األشارة إلى ركا األمر أعذاله
)صذذذفحة  اسذذذم المذذذدعى عليسذذذا ضذذذمن قائمذذذة الشذذذركات المةتمذذذدة لذذذدى شذذذرنة الشذذذارقة

عقذذد صذذيانة مذذ  الشذذركة ورذذو األمذذر المتذذوفر ورذذي مسذذ لة شذذكلية وكذذكلك بوحذذود  (99
لكذذن تبذذين للخبذذرة وحذذود نمذذوك  يحذذن ملذذؤه مذذن قبذذل المدعيذذة وتختمذذه المذذدعى عليسذذا 

ق التةاقذذد ورذذي مسذذ لة متةلقذذة بفسذذم الواقذذ  ولذذم تقذذدم المدعيذذة ورذذي مسذذالة خذذار  ننذذا
مستندات تفصيلية تبين رفض او تقاع  المدعى عليسا في ختم عقذود الصذيانة وفذق 

ماك  الخاصة بالشرنة علما بان الةقد من الناحية الفنية كاف أل بات وحذود تةاقذد نال
بي األمذر يتةلذق بتقريذر فذرع البنذك فذي أبذو  -3سذنوات. 5صيانة بين النرفين لمذدة 

وأن المذذدعى عليسذذا لذذم تقذذدم تقريذذر صذذيانة الكذذاميرات. والخبذذرة لذذم  صذذيانة الكذذاميرات

90 
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الفذرع الرئيسذي للبنذك  -4تستن  تقذدير الخلذل فذي رذكا الحانذن لةذدم وحذود مسذتندات.
فذذي دبذذي اةمذذر يتةلذذق بةذذد تثويذذد المذذدعى عليسذذا لشذذسادة الكذذاميرات وخارنذذة وضذذةية 

مسذالة خذار  ننذذاق التةاقذد ورذي مسذ لة متةلقذذة بفسذم الواقذ  ولذم تقذذدم الكذاميرات ورذي 
المدعيذذذة مسذذذتندات تفصذذذيلية تبذذذين رفذذذض او تقذذذاع  المذذذدعى عليسذذذا فذذذي تقذذذديم رذذذكه 
التقارير علما ب نه من الناحية السندسية فانه من المفترض وحذود مخننذات تفصذيلية 

ة لألقذذذذرار واألعتمذذذذاد قبذذذذل بذذذذدء الةمذذذذل لوضذذذذ  الكذذذذاميرات فذذذذي المبنذذذذى وتقذذذذدم للمدعيذذذذ
كمذذذا تبذذذين لنذذذا أن رنذذذاك  والمدعيذذذة لذذذم تقذذذدم رذذذكه المسذذذتندات للخبذذذرة لألنذذذالع عليسذذذا.

وفقذذذا لخنذذذان  96متنلبذذذات حدي ذذذة للشذذذرنة لتحديذذذد الذذذرخة كمذذذا ورد فذذذي الصذذذفحة 
المدعية. كما تبين أيضا رناك نلبات من المدعيذة بتلييذر مواقذ  الكذاميرات كمذا ورد 

ين للخبذرة رنذاك خلذن بذين األمذور الفنيذة والتةاقديذة والماليذة كمذا تبذ .96في الصذفحة 
 بين الةقد موضوع النثاع ونلبات الشراء األخرى.

تبذذين للخبذذرة أن المدعيذذة سذذددت كامذذل الذذدفةات للمذذدعى عليسذذا عذذن الشذذق األول  .16
للةقذذد موضذذوع النذذثاع دون أن تبذذدي أعتراضذذسا بشذذكل واضذذل عذذن وحذذود اي خلذذل فذذي 

دة التذذ خير فذذي تنفيذذك رذذكا الشذذق وتتخذذك أحذذراءا تةاقذذديا تحذذاه المذذدعى و مذذالمواصذذفات أ
 عليسا.

 

تبين للخبرة ان رناك فحوة مةلوماتية بذين بةذض ادارات البنذك فيمذا يخذة الةقذد  .17
موضوع النثاع. حيف تبذين ان بةذض األدارات تنلذن رمذث الةبذور لألحسذثة ي الوقذت 

الرمذذث مذذ  مذذو في أدارة التقنيذذة فذذي الذذكي تذذرد المذذدعى عليسذذا )وبةذذد فسذذخ الةقذذد( بذذان 
 البنك

174 

ا نذذاء تنفيذذك الةمذذل  23/12/2009أكذذدت المذذدعى عليسذذا فذذي خناباتسذذا بتذذاريخ  .18
قيمذذذا يخذذذذة الصذذذيانة واةسذذذتحابة أليذذذة نذذذداءات مذذذذن بانسذذذا تذذذرفض ادعذذذاء المدعيذذذة 

األدارة المشذذرفة  المدعيذذة ألعمذذال الصذذيانة وتنلذذن مذذن مو ذذف المدعيذذة التحقذذق مذذن
 ك الةقد ومتابةتهعلى تنفي

241 

تبين للخبرة انه بالرغم مذن أقذرار المذدعى عليسذا بوحذود بةذض التذ خير فذي توريذد  .19
األحسثة الخاصة بالةقد موضذوع النذثاع )لذبةض األمذاكن ولذي  كلسذا( إة أن المذدعى 
عليسذذا عالحذذت رذذكا التذذ خير فبذذل حصذذوله بتثويذذد المذذدعى عليسذذا بذذ حسثة بديلذذة تذذؤدي 

إلذذى حذذين وصذذول المةذذدات واألحسذذثة الخاصذذة بالةقذذد موضذذوع بشذذكل مذذؤت اللذذرض 
النذذثاع. كمذذا أن المحةذذى عليسذذا ايضذذا أشذذارت إلذذى وحذذود صذذةوبة فذذي تذذوفر مسندسذذي 
المدعيذذة ليتواكبذذذوا مذذذ  تةذذدد الفذذذروع وانتشذذذاررا علذذذى مسذذتوى الدولذذذة والخاضذذذةة للةقذذذد 

فذذي رذذكا الشذذ ن موضذذوع النذذثاع. ولذذم يتبذذين للخبذذرة اي أحذذراء تةاقذذدي اتخكتذذه المدعيذذة 
مما ت خك الخبرة على اسذا  قبولسذا حيذف انذه ة يوحذد بنذد فذي الةقذد يفذرض غرامذات 

 ت خير او آلية تةاقن عليسا المدعى عليسا في الت خير سوى الفسخ.

247-249 
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تبذذذذين للخبذذذذرة وحذذذذود مخانبذذذذات مذذذذن المدعيذذذذة تبذذذذين أن الحذذذذدول المةذذذذدل يشذذذذمل  .20
 .2010ايرنساية يناألنتساء من أعمال الفروع قبل 

و  252
259 

تبين وحود أعنال بسينة في بةض الكاميرات وقامت المذدعى عليسذا باسذتبدالسا  .21
. وتذذرى الخبذذرة أن رذذكا مذذن اةمذذور النبيةيذذة فذذي م ذذل رذذكه 2010قبذذل نسايذذة ينذذاير 

 األعمال وفقا للةرف السندسي.

267 

 6/9/2011ان الخنذذذذان الذذذذكي أرسذذذذلته المدعيذذذذة ألذذذذى المذذذذدعى عليسذذذذا بتذذذذاريخ  .22
والذذكي تذذم ارسذذالسا ردا علذذى  3/8/2011اسذذتنادا إلذذى خنذذان المذذدعى عليسذذا بتذذاريخ 

أعذذاله(  6)وقذذد تمذذت اةشذذارة إليذذه فذذي البنذذد  31/7/2011خنذذان المدعيذذة بتذذاريخ 
نلذذن شذذراء تذذم اشذذار إلذذى  يفيذذد المذذدعى عليسذذا بانسذذا لذذم تسذذتكمل مةالحتسذذا للخلذذل كمذذا

ارسذاله. ممذذا يؤكذذد للخبذذرة أن رنذذاك خلنذذا فذذي الةالقذذة بذذين النذذرفين وتنبيذذق الشذذرون 
 بين نلبات الشراء والةقد.

320 

الذذى المذذدعى عليسذذا  3/1/2011بدراسذذة المسذذتند المرسذذل مذذن المدعيذذة بتذذاريخ  .23
لشذق ال ذاني تبين للخبرة أن كل األعمال المككورة تذدخل ضذمن أعمذال الصذيانة وفقذا ل

ولي  وفقا للشذق األول مذن الةقذد كمذا أن اةعنذال لذبةض األحسذثة خرحذت مذن فتذرة 
ضذذمانسا بذذذدليل وحذذذود تسذذةيرات حديذذذدة لتلييذذذر الكذذذاميرات علذذى سذذذبيل الم ذذذال تنت ذذذر 

 موافقة المدعية عليسا. 

323-324 

فذي أحذد  2011نذوفمبر بدراسة المستند تبين لنا ان الخلل الكي لوح  في نساية  .24
 األحسثة تم استبدال قن  غيار من قبل المدعى عليسا 

329 

 .........تبذذين للخبذذرة بدراسذذة عقذذد التوريذذد والتركيذذن واألختبذذار والتشذذليل لشذذركة  .25
وعقذذذد الصذذذيانة أنذذذه يشذذمل المركذذذث الرئيسذذذي والفذذذرع  2013مذذ  المدعيذذذة فذذذي اكتذذوبر 

نذذواع متنذذورة مذذن الكذذاميرات تةتمذذد علذذى الرئيسذذي فذذي دبذذي. كمذذا انذذه يشذذمل اسذذتخدام أ
وان أحسذذثة التسذحيل يمكذذن يذتم توصذذيل عذدد كذذاميرات يصذل إلذذى بروتوكذول األنترنذت 

 ,RAID0, RAID1كذذاميرا ورذذي تةمذذل بن ذذام الشذذبكات. كمذذا لذذم يذذتم تحديذذد  128

RAID5   كمذذا أنذذه يشذذمل تمديذذد كذذابالت وقذذد أضذذاف الةقذذد غرامذذات تذذ خير محذذددة
الةقذذد إلذذى تحديذذد تذذواريخ واألنتسذذاء بالتفصذذيل لكافذذة المناشذذن. وان بمبذذالغ. كمذذا اشذذار 

شذذسرا علذذى أن يذذتم دفذذ  قيمذذة  24شذذاملة الصذذيانة لمذذدة  دررذذم 800000قيمذذة الةقذذد 
. أمذذذا عقذذذد الصذذذيانة فيشذذذمل بةذذذض المذذذواد الةانلذذذة والتذذذي خرحذذذت مذذذن فتذذذرة الضذذذمان

( وة .............الفذذروع )حيذذف أن الذذبةض الخذذر تحذذت عقذذد الصذذيانة مذذ  شذذركة 
ايذذذام فذذذي  7سذذذاعة  24يوحذذذد سذذذةر لةقذذذد الصذذذيانة. ولكذذذن ة يوحذذذد منلذذذن الصذذذيانة 

لذذم يذرد فذي الةقذذد اي بنذد يخذول مذذثود  ايذذام فذي اةسذبوع. 6سذاعات  8اةسذبوع وأنمذا 
الخدمذذة بالفسذذخ فذذي حذذال تذذ خر صذذاحن الةمذذل عذذن السذذدادث كمذذا لذذم يشذذر الةقذذد إلذذى 

بلذذوائل شذذرنة دبذذي او أم القيذذوين. كمذذا لذذم يحذذدد  اي شذذرن يلذذثم مقذذدم الخدمذذة بذذاأللتثام

361-376 
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 يوم للكاميرات. 180الةقد بالنة األلتثام بتسحيل 
ةح ذذت الخبذذرة ان المدعيذذة كانذذت تكلذذف المذذدعى عليسذذا بنلبذذات شذذراء ألحسذذثة  .26

ممذذذا يةنذذذي اننباعذذذا عذذذن وحذذذود  قذذذة مذذذن المدعيذذذة بذذذاداء  6/3/2012ومذذذواد حتذذذى 
 واسةار المدعى عليسا

448 

مذذذن و ذذذائق الةقذذذد عذذذدل نريقذذذة الصذذذيانة الوقائيذذذة  1ةح ذذذت الخبذذذرة ان الحذذذدول  .27
 والتفاعلية م  تةديل السةر بالمقارنة م  الةرض المقدم من المدعى عليسا

514-
و  514.1
543 

 9/8/2010تبذذين للخبذذرة أن المذذذدعى عليسذذا قذذذدمت خنذذان ضذذذمان بنكذذي منذذذك  .28
عذدم وحذود نذة فذي الةقذد يلثمسذا  صالل لسنة واحدة مقابل عقذد الصذيانة بذالرغم مذن

 بكلك

545 

 

 وبةذذد ان استةرضذذت الخبذذرة أرذذم الحقذذائق الذذواردة فذذي تنفيذذك الم موريذذة اعذذاله فذذ ن الخبذذرة تحيذذن علذذى
 استفسارات المحكمة الموقرة على النحو التالي:

 االطالع على أوراقها ومستنداتها وما عسى أن يقدمه له الخصوم  .1

 .المستندات المقدمة من النرفين وتم ارفاقسا ضمن ركا التقريرتم األنالع على كافة 

واالنتقال إلى مقر طرفي الدعوي لالطالع على ما لديهما من أصول المسـتندات واالطـالع علـي  .2
 سجالتهما ودفاترتما التجارية المنتلمة سواال الورقية أو االلكترونية 

إلذذى األنتقذذال إلذذى مقذذر المذذدعى عليسذذا مذذن  تذذم األنتقذذال إلذذى مقذذر المدعيذذة ولذذم تحذذد الخبذذرة الحاحذذة
الناحية الفنية ولم تصر المدعية على كلك حيف تم تقديم كافة المستندات المتةلقة بالنثاع مذن قبذل 
النذذرفين. كمذذا تذذم األنتقذذال لمةاينذذة الفذذروع وماكينذذات الصذذراف اللذذي التذذي نالبذذت المدعيذذة الخبذذرة 

  .نتقاةت وأرفقت اةصول م  التقريرمحاضر احتماعات لكافة األ تبمةاينتسا وحرر 

 بيان ما تم االتفاق عليه بين الطرفين  .3

تبين للخبرة وحود عقد واحذد بشذقين الشذق األول يشذمل توريذد وتركيذن وتشذليل وضذمان لمذدة سذنة 
مذن التسذليم لمحموعذة احسذذثة إليكترونيذة وكذاميرات تصذوير لألمذذان لفذروع البنذك وماكينذات السذذحن 

ي الةقد وركا له مقابل مالي محذدد القيمذة وفذق الةذرض المقذدم مذن المذدعى عليسذا اللي المحددة ف
وبدون تةديل لشرون الذدف  ووفذق فتذرة ثمنيذة محذددة أيضذا مرتبنذة باسذتكمال أعمذال مذن مسذئولية 

سنوات لالحسذثة والمةذدات  5المدعية وأما الشق ال اني فسو عبارة عن عقد الصيانة الدورية ولمدة 
وع البنك وماكينذات السذحن اللذي المحذددة فذي الةقذد وفذق الةذرض المقذدم مذن المذدعى المركبة لفر 

محور الخالف يكمن بداية وفق اللوائل المقدمة ب ن عليسا وبتةديل شرون الدف  وقد وحدت الخبرة 
لى الخبرة في أن المدعية تثعم أن المدعى عليسا فسذخت عقذد  من المدعية إلى المحكمة الموقرة وا 

الدورية بينسما وبين المدعيذة بذدون مسذوغ قذانوني األمذر الذكي أضذر بالمدعيذة ممذا كبذدرا  الصيانة
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مليذذذون دررذذذم. ولكذذذن ا نذذذاء  5خسذذذائر وتنلذذذن مذذذن المحكمذذذة المذذذوقرة أن تحكذذذم بتةويضذذذسا بمبلذذذغ 
احتماعات الخبرة امتد ثعم المدعية إلى أن المدعى عليسا لم تقم بتوريذد المذواد حسذن المواصذفات 

يسا ولم تلتثم بالمواعيد كما أن المةذدات التذي وردت كانذت مةيبذة. إة أن المذدعى عليسذا المتفق عل
ردت فذذي دفاعسذذا ب نسذذا لذذم تخذذل بةقذذد التوريذذد إة أنسذذا تقذذر ب نسذذا توقفذذت عذذن تنفيذذك عقذذد الصذذيانة و 
الدوريذذة بةذذد انذذكار المدعيذذة بسذذبن عذذدم تسذذديدرا لمسذذتحقات الصذذيانة الدوريذذة وفقذذا لثعمسذذا. األمذذر 
الذذكي اضذذنرت المدعيذذة وبسذذبن كلذذك أن تتةاقذذد مذذ  شذذركة أخذذرى لتقذذوم ب عمذذال الصذذيانة الدوريذذة 

 بسبن متنلبات تحديد التراخية الحكومية لسا لممارسة نشانسا التحاري وفقا لثعمسا.
بينسمذا كو  واختصذارا فذان النذرفين حذررا عقذدا 1-البنـد رابعـا لقد فصلت الخبرة رذكا األتفذاق فذي و 

ألحسذذذثة كذذذاميرات مراقبذذذة الشذذذق األول علذذذى توريذذذد وتركيذذذن واختبذذذار واختبذذذار تشذذذليل شذذذقين يحذذذوي 
صراف آلي في أنحاء الدولة  11فرعا و 16ودوائر تلفثيونية مللقة م  أحسثة تسحيل رقمية على 

 8-6وحذذدد لذذه مبللذذا محذذددا ويذذدف  وفذذق نسذذن محذذددة بنذذاء علذذى التنفيذذك وببرنذذامج ثمنذذي مشذذرون 
 5الدفةذذذة المقدمذذذة والشذذذق ال ذذذاني علذذذى صذذذيانة وقائيذذذة وصذذذيانة تفاعليذذذة ولمذذذدة أسذذذابي  مذذذن تذذذاريخ 

إة أن المدعيذذة  سذذنوات ويذذتم الذذدف  كذذل  ال ذذة أشذذسر مقذذدما وفذذق مةذذايير محذذددة واسذذةار محذذددة.
كانت ايضا وفي نف  الوقت تقوم باضافة أحسثة ومةدات في نف  الفروع وفي فذروع أضذافية مذن 

وبشرون منفصلة تختلذف أختالفذا كليذا عذن الشذرون فذي الةقذد موضذوع خالل أوامر شراء منفصلة 
النثاع. وقد تنرقت الخبرة الى نماك  منسا في ركا التقرير. وقد ارادت المدعية من الخبرة أن تمث  
بذذين نلبذذات الشذذراء رذذكه والةقذذد مذذن خذذالل تنبيذذق شذذرون الةقذذد علذذى نلبذذات الشذذراء األمذذر الذذكي 

. وقد درست الخبذرة نلبذات الشذراء ونلبت من الخبرة التفريق بينسمااعترضت عليه المدعى عليسا 
شذذارة فذذي رذذكه ااسذذنر وباختصذذار ولذذم تحذذد الخبذذرة أي  405رذذكه ووحذذدت ان شذذرونسا ة تتحذذاوث 

النلبذات إلذى الةقذد موضذوع النذثاع األمذر الذذكي قذررت الخبذرة ان تمتنذ  عذن أحابذة المدعيذة لنلبسذذا 
ن الناحية القانونيذة وتكييذف نلبذات الشذراء رذكه واعتباررذا حذثءا مذن وكلك من الناحية الفنية. أما م

الةقد موضوع النثاع فسك يةتبر خار  صالحية الخبرة وري من اختصاة المحكمة المذوقرة. علمذا 
 بان عدد نلبات الشراء ركه تةتبر كبيرة.

وما اذا كان أي منهما قد اخـل بـذلا االتفـاق مـن ومدى التزام كل منهما بمضمون ذلا االتفاق  .4
 عدمه 

المـدعى عليهـا أنه بالنسبة للشق األول فأن من خالل التحليل الشامل أعاله فقد توصلت الخبرة 
لتزامـات الفنيـة المتعاقـد عليهـا قد التزمت حدود العقد موضوع النزاع من الناحية الفنية وأدت اال 

أمــا عــن الوقــت فانهــا تــأخرت عــن . ت الفنيــة المتفــق عليهــاوفقــا للكميــات المحــددة والمواصــفا
توريد األجهـزة المحـددة فـي العقـد إال أنهـا عالجـت تـذا التـأخير بتركيـ  أجهـزة بديلـة إلـى حـين 
وصول األجهزة محل العقد. كما أن تذا التأخير له أسبابه الفنية التي أفصحت الخبرة عنها في 
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ل المذذدعى عليسذذا مرتبنذذة بحارثيذذة المواقذذ  لذذدى المدعيذذة. ورذذي ان أعمذذا التقريــر أعــالل بالتفصــيل
بالضذذافة إلذذى عذذدم ووحذذود الكذذادر الفتذذي مذذن قبذذل المدعيذذة الذذكي يسذذسل مسذذام فنيذذي المذذدعى عليسذذا 

قامذذذت بذذذدف  مسذذذتحقات  كمذذذا أن الخبذذذرة ةح ذذذت أن المدعيذذذةتذذذوفر الكسربذذذاء فذذذي بةذذذض المواقذذذ . 
لحسذذن التنفيذذك كذذامال ممذذا تفسذذم منذذه الخبذذرة أن المذذدعى عليسذذا كاملذذة وافرحذذت عذذن الضذذمان البنكذذي 

مدعى عليسذا عالحذت التذ خير بتركيذن أحسذثة أدت لالت خير لم يكن محل نثاع وأنه كان مبررا وأن ا
كمذا أن المدعيذة حاولذت أن تذدمج  اللرض على نحو مؤقت إلى حين تركين األحسثة محذل الةقذد.

المنلوبذة فذي نلبذات الشذراء المنفصذلة والتذي ة  بين اةلتثامات الفنيذة المنلوبذة فذي الةقذد مذ  تلذك
تشذذير إلذذى وحذذود مرحةيذذة إلذذى شذذرون الةقذذد موضذذوع النذذثاع إة أن الخبذذرة رفضذذت رذذكا الذذدمج مذذن 

وأمذا مذا أ ارتذه المدعيذة  الناحية الفنية ألختالف الشرون اةسةار والمواقيت وحتى نوعيذة األحسذثة.
لذم تقذدم المدعيذة  تتناسذن مذ  متنلبذات شذرنة دبذي فمن أن األحسثة التي ركبتسا المدعى عليسا ة

أية مستندات تفيد بان التراخية للفروع تةنلت بسبن مخالفة المدعى عليسا للمواصفات الخاصة 
يومذذا مذذا عذدا فذذرع واحذذد وأن رذكا الفذذرع لذم يبذذين فيذذه سذبن عذذدم نحذذا   180بالقذدرة التخثينيذذة لمذدة 

قبذل شذرنة دبذي. ان مذن متنلبذات شذرنة دبذي ألحسذثة الن ام ككل في تدقيق الشركة الموكلة من 
يومذا بالنسذبة للفذروع و  31الحماية بشكل عام بالنسبة للمؤسسذات الماليذة رذو وحذود تسذحيل لمذدة 

يوما كما تدعي المدعية. وقذد وحذدت الخبذرة  180يوما بالنسبة ألحسثة الصراف اللي ولي   75
تسذحيل المخذثن فاقذت رذكه المذدد المشذار إليسذا إة فذرع أن كافة المةاينات أ بت أن المدة الثمنيذة لل

. 24/11/201البنذذك فذذي الشذذارقة بنايذذة خانصذذاحن حيذذف وحذذد ان المذذادة التصذذويرية مخثنذذة منذذك 
وة يةذرف  8أة أن الخبرة ا بتت فذي المحضذر أن رنذاك  ذالف أقذراة صذلبة ة تةمذل مذن أصذل 

شذذفا يوضذذل اسذذتبدالسا لقنذذ  الليذذار. كمذذا متذذى تةنلذذت رذذكه األقذذراة الصذذلبة ولذذم تقذذدم المدعيذذة ك
تبذذين لنذذا ان فحذذة األحسذذثة فذذي أحذذد الفذذروع صذذدر تقريذذر بذذه مذذن إحذذدى الشذذركات الفاحصذذة نيابذذة 

يومذا مذن  71عن شرنة دبي تبين ان األحسثة لم تحتاث الفحة حيف أن التسحيل الموحود لمدة 
كذاميرا ورذي تتحذذاوث  25لمركبذة يومذا وفقذا للمنلذون. إة أنذه تبذذين أن عذدد الكذاميرات ا 75أصذل 

الكاميرات التي وردت في فروع البنك في دبي. اي أن أضافة كاميرات على أحسثة التسحيل تؤدي 
إلى تقليل المساحة التخثينية المتاحة. ولم تقدم المدعيذة مسذتندات ت بذت خذالف كلذك. كمذا ان مذن 

ن افذة المكذان وامانذه والذكي  متنلبات شرنة دبذي ألحسذثة الحمايذة بشذكل عذام رذو المحاف ذة علذى
يتم وض  األحسثة فيسا. وقد وحدت الخبرة أن كلك من مسئوليات المدعية وأنسا تقاعست عن كلك 

ة )ان ذر محاضذر األنتقذال(. كمذا ان المدعيذة افذادت المذدعى عليسذا نفي بةض الفروع ا ناء المةاي
ة دبذذي بسذذبن سذذوء أن أحسذذثة الفذذرع فذذي القصذذية لذذم تحتذذاث فحذذة شذذرن 21/9/2011بتذذاريخ 

تركين الكاميرات. وقد تبين للخبرة أن األمر يتةلق بتركيث وحسة الكاميرا للتصوير وفقذا لمتنلبذات 
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فحة الشرنة. وركا األمر مسالة خاضةة للواق  أك ر منسا للةقد. حيذف ان اي تلييذر فذي مواقذ  
  حركة المو فين ونقل األموال يترتن عليسا تةديل تركيث تصوير الكاميرا.

الحلـت الخبـرة ان المدعيـة قـد تـاخرت فـي دفـع فقذد  بالنسـبة للشـق األولأما بالنسبة للمدعيـة 
بذالرغم مذن منالبذة األخيذرة لسذا بشذكل  المدعى عليها )الدفعة الثانيـة والدفعـة األخيـرة(مستحقات 

 %60مستمر وت خر الدف  ألشسر حسن ما تم تفصيله في التقرير وري مبالغ كبيرة وصذلت إلذى 
قيمة الةقد. ولم تحد الخبرة اسبابا مقنةة لسكا الت خير وخاصذة أن الذدف  كذان يتذ خر حتذى بةذد  من

كمذذا أن الخبذذرة التثمذذت نفذذ  المذذنسج بالنسذذبة لنلبذذات الشذذراء األخذذرى غيذذر  الموافقذذة علذذى الفذذاتورة.
تلذذذك  المرتبنذذذة بالةقذذذد فلذذذم تقذذذم بالتذذذدقيق فذذذي التذذذثام المدعيذذذة بالذذذدف  حسذذذن المواقيذذذت والشذذذرون فذذذي

 النلبات.
 

قامـت بتنفيـذ ألتزاماتهـا الفنيـة  أما بالنسبة للشق الثاني والمتعلق بالصيانة فـأن المـدعى عليهـا
لمواقذذ  خذذار  ننذذاق الةقذذد بذذل قامذذت ب عمذذال صذذيانة إضذذافية  وفقــا لشــروط العقــد موضــوع النــزاع

ت الحديذذذذدة ولفتذذذذرة محذذذذدودة ونلبذذذذت تةذذذذديل الةقذذذذد ليذذذذتالءم واألحتياحذذذذا 7موضذذذذوع النذذذذثاع عذذذذددرا 
ليسذا المدعيذة فذي اعنال التي كانت تحدف بين الحين واألخرى والتي اشارت للمدعية. اما عن اة

مسذذذذتنداتسا فذذذذ ن الخبذذذذرة وحذذذذدت أنذذذذه رذذذذكه األعنذذذذال نبيةيذذذذة وأن المذذذذدعى عليسذذذذا قامذذذذت باصذذذذال  
أنسا  األعنال متى ما نما إلى علمسا من خالل المدعية أو من خالل ثيارات الصيانة الدورية كما

كمذا أن الخبذرة وحذدت نة التفاعليذة. اكانت تقوم باألسذتحابة وفقذا للمواقيذت المحذددة فذي الةقذد للصذي
أن مة م األعنال تنتج بسبن عدم تسيئة مناخ أماكن تخثين األحسثة من حيف التكييف والن افة 

كترونية حساسذة وكلك وفقا للمةاينات التي قامت بسا الخبرة. حيف تبين أن األحسثة وري أحسثة الي
درحة مئوية تقريبذا لتحنذن األعنذال قذد وضذةت  20وتحتا  إلى درحة حرارة منخفضة تصل إلى 

مة م الةنال التي ا ارتسا المدعية لدى في أماكن ة يوحد تكييف مباشر او غير ن يفة. كما ان 
ود مصذذنةي الخبذذرة رذذي بةذذد انتسذذاء فتذذرة الضذذمان وقذذد تبذذين للخبذذرة أن األحسذذثة المسذذتخدمة مذذن أحذذ

تحديذد التذراخية تبذين لنذا ان األنواع الموحود في السوق باقرار المدعية. أما فيما يتةلق بموضوع 
 -1اةشذذذكاةت الخاصذذذة بتحديذذذد الذذذرخة التحاريذذذة فذذذي فذذذروع البنذذذك كانذذذت علذذذى النحذذذو التذذذالي: 

-2أعاله بالنسبة لفرع القصية األمر متةلق بوضةية الكاميرات وقد سبق األشارة إلى ركا األمر
بالنسبة لفروع الشارقة ف ن األمر يتةلق بوحود اسم المدعى عليسا ضمن قائمذة الشذركات المةتمذدة 

( وري مسذ لة شذكلية وكذكلك بوحذود عقذد صذيانة مذ  الشذركة ورذو 99لدى شرنة الشارقة )صفحة 
يسذا األمر المتوفر لكن تبذين للخبذرة وحذود نمذوك  يحذن ملذؤه مذن قبذل المدعيذة وتختمذه المذدعى عل

ورذذذي مسذذذالة خذذذار  ننذذذاق التةاقذذذد ورذذذي مسذذذ لة متةلقذذذة بفسذذذم الواقذذذ  ولذذذم تقذذذدم المدعيذذذة مسذذذتندات 
تفصذذيلية تبذذذين رفذذذض او تقذذذاع  المذذذدعى عليسذذذا فذذذي خذذذتم عقذذذود الصذذذيانة وفذذذق النمذذذاك  الخاصذذذة 
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 5بالشرنة علما بان الةقد من الناحية الفنية كذاف أل بذات وحذود تةاقذد صذيانة بذين النذرفين لمذدة 
فذذرع البنذذك فذذي أبذذو بي األمذذر يتةلذذق بتقريذذر صذذيانة الكذذاميرات وأن المذذدعى عليسذذا لذذم  -3ت.سذذنوا

تقذذذذدم تقريذذذذر صذذذذيانة الكذذذذاميرات. والخبذذذذرة لذذذذم تسذذذذتن  تقذذذذدير الخلذذذذل فذذذذي رذذذذكا الحانذذذذن لةذذذذدم وحذذذذود 
الفذذذرع الرئيسذذذذي للبنذذذك فذذذذي دبذذذي اةمذذذذر يتةلذذذق بةذذذذد تثويذذذد المذذذذدعى عليسذذذا لشذذذذسادة  -4مسذذذتندات.

ة وضذذةية الكذذاميرات ورذذي مسذذالة خذذار  ننذذاق التةاقذذد ورذذي مسذذ لة متةلقذذة بفسذذم الكذذاميرات وخارنذذ
الواقذذ  ولذذم تقذذدم المدعيذذة مسذذتندات تفصذذيلية تبذذين رفذذض او تقذذاع  المذذدعى عليسذذا فذذي تقذذديم رذذكه 
التقذذارير علمذذا ب نذذه مذذن الناحيذذة السندسذذية فانذذه مذذن المفتذذرض وحذذود مخننذذات تفصذذيلية قبذذل بذذدء 

فذذذي المبنذذذى وتقذذذدم للمدعيذذذة لألقذذذرار واألعتمذذذاد والمدعيذذذة لذذذم تقذذذدم رذذذكه الةمذذذل لوضذذذ  الكذذذاميرات 
المستندات للخبرة لألنالع عليسا. كما تبين لنا أن رناك متنلبات حدي ة للشذرنة لتحديذد الذرخة 

وفقا لخنان المدعية. كما تبين أيضا رناك نلبات من المدعية بتليير  96كما ورد في الصفحة 
. كمذذذا تبذذذين للخبذذذرة رنذذذاك خلذذذن بذذذين األمذذذور الفنيذذذة 96د فذذذي الصذذذفحة مواقذذذ  الكذذذاميرات كمذذذا ور 

 والتةاقدية والمالية بين الةقد موضوع النثاع ونلبات الشراء األخرى.
بسـب  اما بالنسبة للشق الثاني فان المدعية قد أخلـت بالتزاماتهـا الماليـة تجـال المـدعى عليهـا 

حيذذف أنذه مذذن الناحيذذة التةاقديذة فذذ ن الذذدفةات لشذق الصذذيانة رذذي  غيــر مبــرر مــن الناحيــة الفنيــة.
بداية من تاريخ اتمذام اختبذار الحارثيذة للحذل ككذل ومذن بذين كلذك مراقبذة  مقدمادفةات رب  سنوية 

ولذذم يذذتم  30/9/2011وحتذذى  1/10/2010األنذذكار المركثيذذة. حيذذف أن عقذذد الصذذيانة بذذدأ مذذن 
.علمذذا بذذان الةقذذد يةنذذي 15/1/2012وضذذوع النذذثاع حتذذى تسذذديد ايذذة مبذذالغ للصذذيانة وفذذق الةقذذد م

يوما للمدعية لتوافق على الفاتورة أو تدف  ما رو متفق عليه وتحتف  بالباقي ليذتم  21بحد أقصى 
مناقشته بالتسوية م  المدعى عليسا وفي حال عدم األتفاق يتم اللحوء الى التحكيم. وبكل األحوال 

دفةذذة المقدمذذة مباشذذرة عنذذد بذذدء عقذذد الصذذيانة دون الحاحذذة إلذذى فذذ ن الةقذذد يلذذثم المدعيذذة بسذذداد ال
إصدار فاتورة من المدعى عليسا. كما وحذد أنذه بذالرغم مذن رذكا التذ خير فذان المذدعى عليسذا كانذت 
 .تقوم بواحباتسا في صيانة المةدات. ويمكن الرحوع إلى الحدول المفصل في ش ن الدفةات اعاله

 

 تواريخ األنجاز والدفعات. -  

 وفي الحالة االولي بيان ماتية ذلا االخالل  .5

أما ما ا ارته المدعية في ةئحتسا للمحكمذة المذوقرة بذ ن قيذام المذدعى عليسذا بفسذخ الةقذد يةتبذر مخالفذة 
للةقذذذد الموقذذذ  بذذذين النذذذرفين فذذذ ن الخبذذذرة مذذذن الناحيذذذة الفنيذذذة فقذذذد وحذذذدت أن المذذذدعى عليسذذذا قذذذد أنذذذكرت 

ثمنيذذة وفذذق الةقذذد لتسذذديد مسذذتحقاتسا أو تةذذديل الةقذذد بةقذذد حديذذد  المدعيذذة مذذرات عديذذدة ومنحتسذذا مذذدة
وأحذذذذراء التةذذذذديالت فذذذذي مواقذذذذ   يتناسذذذذن وعذذذذدد الفذذذذروع الحديذذذذدة والتذذذذي تنلذذذذن المدعيذذذذة منسذذذذا صذذذذيانتسا

الكاميرات وغيررا، إة أن المدعية لم تسذتحن لتلذك النذداءات بشذكل حذاد ممذا أدى بسذا إلذى فسذخ الةقذد 
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والخبذرة تقذف  تواريخ إشعارات انهاال اتفاقية الصيانة  -جوقد فصلت الخبرة في كلك في من حانبسا. 
عنذذد رذذكا الحذذد وتتذذرك للمحكمذذة المذذوقرة لتقذذول كلمتسذذا القانونيذذة فذذي رذذكا الشذذان فلسذذا القذذول الفصذذل أوة 

 وأخيرا في ركا البند وفي كافة ما ككر.
لــت بالعقــد مــن حيــث تاخرتــا فــي تســديد وعليــه فــان الخبــرة تخلــ  إلــى أن المدعيــة تــي التــي أخ

 التزاماتها عن الشقين للعقد موضوع النزاع.

  وما لحق بالطر  االخر من أضرار نتيجة ذلا وماتية تلا األضرار ان وجدت .6

لذذذم تذذذدعي المذذذدعى عليسذذذا بايذذذة أضذذذرار. ولكذذذن المدعيذذذة ادعذذذت بوقذذذوع أضذذذرار وقذذذد قامذذذت الخبذذذرة بفحذذذة 
وتوصذلت الذى أن األضـرار التـي تطالـ  بهـا المدعيـة   -زبليلذا فذي المستندات وفصلت في كلك تفصيال 

دررذم نتيحذة  377000فةلى سبيل الم ال ادعت المدعيذة بوقذوع خسذارة المستندات المقدمة ضةيفة لللاية 
الخبذذرة أن رذذكه الفتذذرة  وحذذدتعمليذات تثويذذر بناقذذات ائتمذذان لذذم تقذذم األحسذذثة بتصذويررا ولكذذن بةذذد الفحذذة 

. كما ان المسذتند مذن المدعيذة يشذير إلذى عذدم وحذود 27/9/2009كانت قبل تاريخ التةاقد والكي بدا في 
 وري فترة قبل موعد التةاقد بسنة. 2008مبر وحتى نوف 2008في الفترة من اغسن  تسحيل 

  -زسذذوى مذذا ككذذر فذذي البنذذد كمذذا لذذم تقذذدم المدعيذذة تفاصذذيل عذذن مبلذذغ الخمسذذة ماليذذين التذذي نالبذذت بسذذا 
 دررم تقريبا. 1,250,000ة تثيد عن وري األضرار التي تطال  بها المدعية 

 

 خامسا: الخالصة
بعــا التــأخير والــذي مــا عــدا الفنيــة تــرى الخبــرة أن المــدعى عليهــا لــم تخــل ب لتزاماتهــا 

 وجدته الخبرة مبررا من الناحية الفنية لما سبق شرحه. 
التــي أخلــت ب لتزاماتهــا الماليــة بشــكل واضــح وغيــر مبــرر مــن الناحيــة وان المدعيــة تــي 

 .من حيث عدم السداد لفترات طويلة للشقين الفنية
اما عن موضوع الفسخ من جان  المدعى عليها فأن الخبرة وجدت من الناحية الفنيـة أن 

لمسـتحقاتها حسـ  المدعى عليها طبقت شروط العقد في تذا الشأن بسب  عدم سداد المدعية 
المواعيـد المتفــق عليهـا فــي العقـد وتقــ  الخبـرة عنــد تـذا الحــد وتتـرا للمحكمــة المـوقرة القــول 

 الفصل في الجان  القانوني.
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