احلمكمكا ااد مكابمس اح مكابمو ااشمكمكخ ااع مك بن ص رمكمكن مس مكمكق مك مكمكق مك اا مكاب
ممكمكمكمكمكمكابمك اممكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكاب ة أس اخلميمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكمكة

------------------------حممكمكمكمكمكمكمكمكة متبيمكمكمكمكمكمكمكز أس اخلميمكمكمكمكمكمكمكمكمكة
ادلائمكمكمكمكمكمكمكمك ة ااتجاب ية
هبئة احملمكة :
ئابرة ااش ب املشتعاب ص مسص اش احلابى
وعض ية ااش ب يق املشتعاب يقص الح عب اانابطى أب احب و
وأمني اارس ااش ب ص مشابم عىل
يف اجللشمكمكمكمكمكة اانلنبة املنن مكمكمكمكمك ة مب مكمكمك احملمكمكمكمكمكمكة بــــ ا اا ضمكمكمكمكمكابء بــابمــاب ة أس اخلميـــة
يف ي م الثنني  22مضابن  1437همك امل افق  27مق ي نبه مق اانابم 2016
يف ااطنمكق امل يـــ فمك جــ ول احملمكــة بمك قـم  140اشنـــة  10ق 2015
ئيس ادلائ ة
عب اانظمي ع بة

امل جز :
جحبة احلا اادابمس يف ادلع ى اجلنابئبة أمابم اا ضابء امل ين
املمكحمكمكمكمكمكمكمكة
بن الاطالع عىل الو اق ورامع اات ي اذلي تاله ااش ب اا ابيض امل ص
اارشيف وامل افنة وبن امل اوةل .
ميث ان ااطنق ار ت ىف أوضابعه ااعلكبة .

مح مسة

وميث ان اا قابئع عىل -ماب يبني مق احلا املطن ن فيه ورابئ الو اق -تتحدمك يف أن
املطن ن ض ه الول أقابم مب اهجمكة ااطمكابعق واملطنمك ن ضمك هاب ااةابنبمكة وااةاباةمكة ادلعمك ى
174ص 2014بطلو ن ب خبري هن يس لمساء املأم ية امل حضة بدحبفة افتتابح ادلعمك ى
مث ع ل طلبابته طاباب ًاب اا ضابء مباب يشف عنه ت ي اخلربة واازام امل عى علهيم ااتضمكابمق بمكأن
يؤمسوا هل مبلمك  )101600مس مه تن يضمك ًاب عمكام حل مكه ممكق س شمكخو اابالزتمكم اا اممكاب م
اان يمكمكة قمكمكبكل وىل عمكمكىل ر مك ن ممكمكق اا مك ل بأنمكمكه طن تنابق مك ممكمكع املطن مك ن ض مك هاب ااةابنبمكمكة
طرتعاب ي واملطن ن ض هاب الابمكرية ق مكابول ابنمكابء ملحمكق ب ميمكة  )260,000مس مه رمك
مهناب للخشمك تأنف ضمك ه ااةابامكث بدمكفته ولبمك عمكق ممك ي اارشمكغة مبلمك  203أامكف مس مه)
اتشلميهاب للخش تأنف ض هاب ااةابنبة ال أنه مل ي م بذ مماب أمسى اىل ت قف املش تأنف ضمك هاب
عق تنفيذ املرشوع و أحلمكق بمكه اا مك وقمك م شمكق ى سمكق املشمك تأنف ضمك ه ااةابامكث
4294ص )2013جزاء أس اخلمية أمسيق املش تأنف ض ه ااةاباث احلا اادابمس فهياب وممكا
علبه ااغ امة مبل أاف مس مه عق م تب ي الم ال املخل غة للخجىن علبمكه ..................
واملشلخة اابه عىل وجه المابنمكة واختلشمكهاب انفشمكه وأ مكبمك احلمكا ا ًا وًابئبمك ًاب انمك م ااطنمكق
علبه الر تئنابف أو بمكأي ط يمكق ممكق طمك ق ااطنمكق وقمك اخلبمك ى اخلبمكري يف ت يمك ه اىل أن
نش مك بة الز مكابا يف املرشمكمكوع  )%45ومت فشمكمكن اان مك و شمكمكلمي املرشمكمكوع مل مكابول أخ مك .
وحممكة أول مس جة ممكت بتاب خي 25ص1ص: 2015
 -1بفشن ع امل ابوةل املؤ خ يف 23ص7ص2012م و فض ادلع ى فامي اامس عق ىل يف
م اهجة امل عى علبه ااةابين .
 -2اازام امل عى علهياب الوىل بأن تؤمسي للخ ع مبل  )86000مس مه واا ر م و فض
ادلع ى فامي اامس عق ىل .
 -3بن م قب ل ادلع ى يف م اهجة امل عى علبه ااةاباث .
79ص 2015وبتاب خي
ار تأنف املطن ن ض ه الول هذا احلا الر تئنابف
31ص5ص 2015ممكت احملمكة :
ب ب ل الار تئنابف ش ً
الك .
ويف امل ض ع -:
أو ًل  :ااغابء ااف ة اثاة ًاب مق احلا املش تأنف واا ضابء اازام املش تأنف ض ه ااةاباث
ااتضابمق مع املش تأنف ض هاب الوىل بأن يؤمساي للخش تأنف مبل  )86000مس مه .

اثنب ًاب  :اازام املش تأنف ض هاب الوىل ااتضابمق مع املش تأنف ض ه ااةاباث بأن يؤمساي
للخش تأنف مبل مخشة وعرشون أاف مس مه تن يض ًاب عق اا اذلي حلق به .
اثاة ًاب  :اازام املش تأنف ض هام الوىل وااةاباث اا ر م واملداب يف عق مس جيت اات ابيض .
طنق ااطابعق يف هذا احلا ااطنق املابث مب جو حصبفة أومسعت ق ااقتابب بتاب خي
29ص7ص 2015واىل ع ض ااطنق عىل احملمكة بغ فة مع ة ح مست جلشة انظ ه مت
ت اوهل فهياب عىل اانح املبني احمل وق ت جحز ااطنق للحا جبلشة ااب م .
ميث أقمي ااطنق عىل رخو ومي حاب ماب يننى به ااطابعق عىل احلا املطن ن فيه
خمابافة اا ابن ن واخلطأ يف تطبب ه ملاب ارتن لل ضابء اازامه ااتضابمق بأمساء املبابا امل ىض هباب
للخطن ن ض ه الول عىل احلا اجلزايئ اذلى خيتلف م ض عه عق م ض ع ادلع ى
اا اهنة و مغ نفيه ش هذه املبابا واثبابته أنه جم مس م ظف مقف ل ينخ اتو وأن
اذلي ش املبابا ه امل ع ص  ................وأنه ل ةل ذل للطابعق ادلع ى ول
فة هل فهياب لن عالقة ااتنابق متت بني املطن ن ض ه الول واملطن ن ض هاب ااةابنبة
ققتو ارتعاب ي ويه اايت شلخت منه غذ املبابا املابابة اتشلميهاب اىل املطن ن ض ه
ااةاباث ب فه م ابول وق اقترصت اانالقة علهيم ف ط وفق اان املربم بيهنم واىل قضت
احملمكة مع ىل اازامه ااتضابمق بأمساء املبل امل ىض به للخطن ن ض ه الول مسون أن
خماباف ًاب لل اقع
تبحث ب ج مس رخو لا امه مق ع مه فيق ن احلا املطن ن فيه ق
وخمطئ ًاب يف فهم وتفشري اا ابن ن  .ميث ان هذا اانن غري ر ي ىل أنه مق امل يف
قضابء هذه احملمكة أن احملابمك امل نبة تل م سجبة احلا اجلنابيئ اابابت اادابمس ر ًاء اارباءة
أو المسانة يف ح ومس املشابئ اايت فد فهياب وطن فدكل فهياب سو ًاي فامي يتنلق ب ق ع
اافن املق ن الرابس املعرتك لدلع يني امل نبة واجلزائبة وو فة اا ابن ين ونشخته اىل
فابعكل .
وطن احلا املطن ن فيه بىن قضابئه ااغابء احلا املش تأنف فامي قىض به يف شأن ااطابعق
واا ضابء جم مس ًا اازامه ااتضابمق مع املش تأنف ض هاب الوىل بأن يؤمسي للخش تأنف
 86000مس مه )) عىل ماب ثخت دليه احلا اجلزايئ
املطن ن ض ه الول) مبل
اادابمس ض ه يف ادلع ى 4294ص ))2013اذلى قىض امسانته بخــة تب ي الم ال
املخل غــــة للخش تأنف املطن ن ض ه الول) م ض ع ادلع ى اا اهنة املشلخة اابه عىل
رخي الامابنة واختالرهاب انفشه واذلى مية نفس اا قابئع ر ن ادلع ى ىف مباب يت اف منه

اشرتاك ادلع يني اجلزائبة وامل نبة ىف اا قابئع ارابس طلو ااتن يض وتبن ًاب ذل لق
اخلطــأ ىف مسعمكمكمك ى املشؤوايمكمكمكمكمكة عق اافن ااضاب ويؤرس لل ضابء علبه م نب ًاب بتن يض
املطن ن ض ه الول عنه  .وملاب ت م يتنني فض ااطنق .

واهذه الر بابب
ممكت احملمكة
فض ااطنق وأازمت ااطابعق اا ح واملرصوفابت ومبدابمس ة ااتأمني .
ملح ظة :
ااهبئة ااىت جحزت ااطنق للحا وتمك اوات ووقنمكت مشمك مسته ر ئابرمكة ااشمك ب املشتعمكاب ص مك محمك مسه
اارشيف وعض ية املشتعاب يق ص الح عب اانابطى أب احي  ،عب اانظمي ع به أماب ااهبئمكة اامكىت نط مكت
احلا فه ى ااهبئة املبينه بد احلا .

