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هبئــة احملمكـــة :
ئابرة ااش ب املشتعاب ص مح مسة اارشيف
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 ال بنابء  20جو  1437همك امل افق  27مق أ يل مق اانابم 2016
يف ااطنمكق امل يـــ فمك جــ وا احملمكــة بمك م  153اشنـــة  10ق 2015
ئيس ادلائ ة
عب اانظمي ع بة

امل جز :
احلا اانابمض – املشأةل اا ابن نبة – ع امل ابوةل
املمكحمكمكمكمكمكمكمكة
بن الاطالع عىل الو اق ورامع اات ي اذلي تاله ااش ب اا ابيض امل ص ع بة ،
وامل افنة  ،وبن امل اوةل :
ميث ان ااطنق ار ت ىف أوضابعه ااعلكبة .
وميث ان اا مابئع عىل ماب يبني مق احلا املطن ن فيه ورابئ الو اق تتحدل يف أن
اارشكة ااطابعنة أمابمت عىل اارشكة املطن ن ض هاب ادلع م  333اش نة 2013
م ين أس اخلمية الابت ائبة بطلو احلا اازاهماب بأن تؤمسي اهاب مبلغ وم ه ()269,775

مس مه  ،ومابا بباب ًان ذلكل أنه مب جو ع م ابوةل مؤ خ 9ص4ص 2012مت االتفابق بني
اارشكة ااطابعنة وامل ابوا مق اابابطق – مع اارشكة املطن ن ض هاب -امل ابوا ال يل .
عىل اجنابز بنض العاما يف اافيال املخل كة امك  .................اااكئنة يف منط ة ........
أس اخلمية عىل أن يمت ااتنفيذ طب ًاب للخ ا فابت واارشوط اادابمس ة مق الارتعاب ي يف
متابم ااتعطبو وااتشلمي يف 20ص8ص 2012بمكمكمك ممية  845000مس مه ت فع مشو نش بة
االجنابز وتش مس مبن فة املطن ن ض هاب  ،اال أنه وبن انهتابهئاب مق امل حةل ااثاباثة وار تح ابمهاب
ادلفنة ااثاباثة امتننت عق ر امس مش تح ابهتاب حبجة ت مف املابكل عق ادلفع  ،الم اذلي
مسفنهتاب اىل اا يابم امابمة ادلع م  1اش نة  2013مش تنجل أس اخلمية بطلو ن ب
خبري اتدفية احلشابب ف ام بيمهام  ،وه أرابس ادلع اا اهنة  ،وا نان املبلغ املطاباو
به مش تح ة اهاب  ،فاكنت ادلع .
بتمكمكاب 17ص12ص 2014ممكمكمكت احملمكمكمكة اامكمكزام املطنمكمك ن ضمكمك هاب بمكمكأن تمكمك فع اهمكمكاب مبلمكمكغ
( )269,525مس مه ار مك تأنفت املطن مك ن ض مك هاب همكمكذا احلمكمكا االر مك ت ناب م  139اش مك نة
 2014ممكمكق أم مكابم حممكمكمكة ار مك ت ناب أس اخلميمكمكة وبن مك أن ار مك نت احملمكمكمكة اىل مكابه ي
املطن ن ض هاب  ،مضت بتاب 23ص11ص 2014بتأيب احلا املش تأنف  ،طننت اارشمككة
املطن ن ض هاب يف همكذا احلمكا بط يمكق ازي بمكط ااطنمكق م  1اشمك نة  2015واامك مضمكت
بتاب 17ص3ص 2015بن ض احلا املطن ن فيمكه يف خدمك أ أن ااطابعنمكة ارمك تلخت مبلمكغ
 70000مس مه ممية ااع بكني م ض ع اا ضبة اجلزائبمكة م  243اشمك نة  2013أس اخلميمكة
 ،ومق مث يك ن ااع بكني وان مل يك ان ممكق مميمكة امل مكابوةل اال أقمكام ممك أعطبمكاب ضمكام ًان ان مك
امل ابوةل وم تأثري كل عىل املطابابة م ض ع ادلع  .وبنمك أن متمكت االحمكابةل  ،مضمكت
احملمكمكمكة بت مكاب 15ص6ص 2015بتن مك يل احلمكمكا املش مك تأنف  .........اا مكزام اارشمكمككة املطن مك ن
ضمك هاب بمكمكأن تمكؤمسي اهمكاب مبلمكمكغ  199,525مس مه  .طننمكمكت اارشمكمككة ااطابعنمكمكة يف همكمكذا احلمكمكا
بط يق ازي بط  ،وا عمك ااطنمكق عمكىل همكذه احملمكمكة يف ا فمكة املعمك ة أت أنمكه مك ي
اانظ .
وميث ان ااطابعنة تننى حباب ل أر بابب ااطنق عىل احلا املطن ن فيه اخلطأ يف تطببمكق
اا ابن ن وخمابافة ااثاببت الو اق ويف ببمكابن كل ت مك ا أن م ي مكة املبلمكغ اذلي تشمكلخه ممكق
مك
امل ع ص – ...............املش تأنف ااثابين -ه أن الخري حتدل منمكه عمكىل ممك
وم عنه بكني مق مشاببه ااعخ وأقام منبتمكني اادمكةل مب ضمك ع امل مكابوةل وممكاب مكابء

بأم اا ابه ي املطن ن ض هاب ه مق مببل اجملابمةل اهاب اال أن احلمكا املطنمك ن فيمكه اعتمك
بأن ااع بكني هام ضام ًان ان امل ابوةل وخدمك مميمكهتام ممكق مشمك تح ابهتاب اانابنمكة عمكق تنفيمكذهاب
ان امل ابوةل م ض ع اات اع مباب ينببه ويش ت جو ن ضه .
وميمكمكث ان اانن مك م مك مسومس كل أنمكمكه ممكمكق امل مك ا ن ضمكمكت حممكمكمكة اامكمكن ض ممكمكا حممكمكمكة
الار ت ناب وأحابامكت اا ضمكبة اىل احملمكمكة فابنمكه يتحمكمت عمكىل احملمكمكة الخمكرية أن ت بمكع احلمكا
اانابمص يف املشأةل اا ابن نبة اا فدل فيه  ،وامل د مس املشأةل اا ابن نبة يف هذا اجملمكابا همك
اا امنة اا تك ن م ط مت عىل حممكة اان ض وأمسات أهياب عق مد وبدمكرية فيومك ز
ممكهاب يف هذا اخلد أ جحبة اايشء احملك م فيه يف ح ومس ماب تك ن م ثبت فيه حببمكث
ميتنع عىل احملمكة احملابا ازيهياب عن اعابمسة نظ ادلع أن متس هذه احلوبة ويتنني علهيمكاب أن
ت ترص نظ هاب عىل م ض ع ادلع يف نطابق ماب أ اب اابه احلا اانمكابمص  .ملمكاب نان كل ،
ونان احلمكمكا اانمكابمص ممك انهتمكمكئى يف مضمكابئه اىل اعتبمكاب ااعمك بكني ضمكمكام ًان ان مك امل مكابوةل وأن
حممكة الار ت ناب علهيمكاب ااتثبمكت فمك ام ا مت مسفمكع مميهتمكاب فنمك ًال يف اا ضمكبة اجلزائبمكة م 243
اش نة  2013مث ت مك أرمك كل عمكىل املطابابمكة م ضمك ع ادلعمك وممكق مث يكمك ن ممك مطمكع
مشمكمكأةل مابن نبمكمكة ن أن همكمكذيق ااع مك بكني ضمكمكام ًان ان مك امل مكابوةل وأن ي ترص مك مسون احملمكمكمكة
الارمك ت ناب عمكمكىل ا نان مت حتدمكمكبل مميهتمكاب وأرمك كل عمكمكىل املطابابمكمكة ويتنمكمكني عمكمكىل حممكمكمكة
االحابةل أن تتبع احلا اانابمص يف هذه املشأةل اىل فدل فهياب وا اامكمم احلمكا املطنمك ن فيمكه
هذا اانظ  .ومىض عىل ه ًاي مماب ابء يف احلا اانابمص فابن اانن علبه بأر بابب ااطنق ال
تنابا منه وتك ن غري م ب ةل .

ذلكل
ممكت احملمكة  :فض ااطنق وأازمت ااطابعنة اا ر م واملرصوفابت مع مدابمس ة
مبلغ ااتأمني .

