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ادلائ ة ااتجاب ية
هبئة احملمكة :
ئيس ادلائ ة
ئابرة ااش ب املشتعاب ص مح مسة اارشيف
وعض ية ااش ب يق املشتعاب يقص مسص اش احلابى و الح عب اانابطى أب احب
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  21جاممسى الآخ  1437همك امل افق  30مق ماب س مق اانابم 2015
يف ااطنمكق امل يـــ فمك جــ ول احملمكــة بمك قـم  176اشنـــة  10ق 2015

امل جز:
ااع بك – أمساة وفابء – الازتام ااتجاب ي – اثبابت .
احملمكمكمكمكمكمكمكة
بن الاطالع عىل الاو اق ورامع اات ي اذلى تاله ااش ب املشتعاب ص
اارشيف وامل افنه وامل اوهل
وميث ان ااطنق ار ت ىف أوضابعه ااعلكبة :

محمك مسه

وميث ان اا قابئع -عىل ماب يبني – مق احلا املطن ن فه ورابئ الاو اق – تتحدمك
يف ان ااطابعنه اكنت ت مت اىل قابىض الام املش تنجهل اخملتص مبحمكة اس اخلمية
الابت ائبة ااطلو مق 127ص 2014بطلو احلا ار تدمك ا اممك امساء عمكىل املطنمك ن
ض ه اازامه ان يؤمسى اهاب مبلغ  1.200.000مس مه واافابئ ه اا ابن نبة  % 12مق ات خي
املطابابة ومىت ااش امس ااتابم مع اازامه اا ر م واملداب يف واتنابب احملابمابة وقابامكت ببمكاب
لدلعمكمك ى ان املمكمك عى علبمكمكه ممكمك يناب اهمكمكاب املبلمكمكغ املمكمكيك مب جمكمكو ااعمكمك بك املمكمكؤ يف
20ص3ص 2014املشمكمكح ب عمكمكىل بنمكمكك مس الارمكمكال مق  288745أعب مك اه مكاب ب مك ون
رصف ان م وج مس ب قابمئ وقابب للشحو مممكاب دمك ا مكاب ت مك غ بمكالىئ جمكزا بمكت
اا اقنه وبتاب خي 10ص6ص 2014قضمكى يف ادلع ى مق  1454ص 2014جنح أس اخلميمكة
بتغ غ امل عى علبه وحسو مسفرت ااع باكت  ..........وبتمكاب خي 20ص10ص 2014ممكمكت
حممكة الر تئنابف يف الر تئنابف مق 454ص 2014امل ف ع مق قب امل عى علبه ااغمكابء
احلا املش تابنف واا ضابء جم مسا ان ضابء ادلع ى اجلزائبة قب امل عى علبه مل و اازمق
ف ابمت امل عبة بت جيه الانيا اانمك ىل مق 19707ص 2014اىل املمك عى علبمكه ملطابابتمكه
اا فابء وتبلغمكه بتمكاب خي 29ص10ص 2014ب ارمكطة وادلتمكه وامل ي ي مكم اا فمكابء اكن ااطلمكو
ف ضمكى ااشمك ب اواممك الامساء مك فل ااطلمكو ار تدمك ا اممك الامساء ول يمك لشمكه
للنظ يف م ض ع ادلع ى ف ي ت ادلعمك ى دلى احملمكمكة االكبمكة مك اس اخلميمكه اخملتدمكه
اا مك مق 433ص ، 2014وبت مكاب خي 15ص3ص 2015قضمكمكت اا مكزام امل مك عى علبمكمكه ان ي مكؤمسى
للخ عبمكمكة  1.000.000مس مه و % 6فابئ مك ة ر مك ن ية ممكمكق ات خي اقابممكمكة ادلع مك ى وممكمكىت
ااشمك امس اات مكابم ارمكمكتلابنف ااط ف مكابن همكمكيا احلمكمكا ااطابعنمكمكه الر مك تئنابف مق 166ص2015
واملطن ن ض ه الر تئنابف مق 174ص ، 2015وبتاب خي 28ص9ص 2015ممكت احملمكمكة
أول ب ب ل الار تئنابفني شالك .
اثنباب فل الار تئنابف الا ىل مق 166ص2015
اثاثاب ب ب ل الارمك تئنابف مق 174ص 2015م ضمك عاب وتنمك ي احلمكا املشمك تابنف واا ضمكابء
جم مسا اامكزام املشمك تابنف ان يمكؤمسى مبلمكغ  7000مس مه اىل املشمك تابنف ضمك هاب واافابئمك ة
اا ابن نبة  %6مق ات خي املطابابة ومىت ااش امس ااتابم .

طننت ااطابعنه يف هيا احلا ااطنق املابث مب جو حصبفمكة اومسعمكت قمكل اا مكابب يف
16ص11ص 2015م .
وامل ع ض عىل احملمكة بغ فة املع ه د مست لشة انظ ه .
وميث ان داب ممكاب تننمكابه ااطابعنمكة عمكىل احلمكا املطنمك ن فيمكه اخلطمكي يف تطببمكق اا مكابن ن
واا د يف ااتشمك بيو واافشمكابمس يف الارمك ت لل وفابافمكة ااثاببمكت ممكق الو اق والخمكالل
حبق ادلفابع عىل دني أرس قضابئه عىل ماب أو مسه مق ( أن احملمكة ومباب اهاب ممكق مكالمية
يف ت جيح بينه عىل أخ ى فابهناب تطخنئ ملاب أو مسه املش تينف يف مسفابعه مق أنه وقع ااعمك بك
حم اازناع عىل ببابض ورلخه ازوج ه املش تينف ض هاب دابل قيمكابم اازوجيمكة وعمك م وجمك مس
خالفمكابت ومل اغمك ض حسمكمكو مبلمكمكغ رمك بنة أآلف مس مه اتشمك ي نف مكابت رمك م امل رمكمكة
اخلاب ة لبن ه الم اذلي ختلص منه احملمكة اىل ع م حصمكة اامكزتام املشمك تينف رصفيمكاب بمك فع
املبلغ اازائ عق ر م امل رة ومل الرتنابمس اىل ماب ه اثبت مق أو اق ادلعمك ى ممكق
واقنمكمكة قيمكمكابم املشمكمك تينف ضمكمك هاب بتنبئمكمكة او ببمكمكاب ت ااعمكمك بك وت مكمكه لل فمكمكابء بتمكمكاب خي
30ص3ص 2014أي بن رت ر ن ات مق ات خي تشلخهاب ااعمك بك وبنمك رمك نتني ممكق ات خي
ااطمكمكالق وار مك تحاكم اخلالف مكابت اازوجيمكمكة بي مكاب وبمكمكني هجو مكاب املش مك تينف وامكمكي تن مكابهجل
املش تينف ض هاب عق م قهمكاب اارشمكعبة م اببمك ااطمكالق واذلي يرتتمكو علبمكه هجوال رمك و
الاازتام بن ل ه اانشمك بة حل قهمكاب اارشمكعبة وامكي ممكق خمكالل عمك م ت مك هاب ليمكة بينمكة
اب مق النفابق عمكىل بيمكت اازوجيمكة ل
قابن نبة لثبابت أهناب مت أعامل أو مد ا لدلخ
ر امي وأهناب غري ملكفة ع فمكاب أو ععمكاب أو قمكابن النفمكابق عمكىل بيمكت اازوجيمكةأ يف دمكني أن
اابنمكمكت (..............أ امل مكابل ان املطن مك ن ض مك ه رمكمكل ااع مك بك للطابعنمكمكة اش مك امس اا ر مك م
امل ر بة اخلاب ة اب ي ت مكق قمك مسخلمكت امل رمكة وقمكت تشمكلو املطنمك ن ضمك ه ااعمك بك
للطابعنة املا ي تبلغ اا ابنة مق مع هاب و مغ تضاب به يف أق اهل امل ات ة ي ل ان ااعمك بك رمكل
اتش ي مداب يف اابيت وات ة أهناب ر م مس ار بة خالفاب ا ل ااطابعنة اذلي ب ى مشمك ت ا
بين تشلخهاب ااع بك ممكق املطنمك ن ضمك ه اكن تن يضمكاب عمكق م قهمكاب زشمك و تزو مكه بثابنبمكة
وار مكمك تح امله ع مكمكىل امل مكمكزنل اذلي اكن مكمكت تش مكمك نه اض مكمكابفة أيض مكمكاب اىل خل مكمك الو اق م مكمكق
وج مس بينة اتابببة تث ت امسعابء املطنمك ن ضمك ه ممك ل رمك و ل يمك ه ااعمك بك حممك اامكزناع
مباب ينبو احلا املطن ن به اخلطي يف تطببق اا مكابن ن واا دمك يف ااتشمك بيو واافشمكابمس يف
الار ت لل وفابافة ااثاببت الو اق واخلطي يف وهجن اابينة .

وميث ان هيا اانن غري ر ي .
مل أنه ملاب اكن مؤمسى نص املابمستني  208 ، 207مق قابن ن املنابمالت امل نبة  ،وعىل
ماب ج ى به قضابء هيه احملمكة  -أنه جيو أن ي ن االازتام ر و مرشوع جفن اا ابن ن
مق ااش و يف وج مسه ومرشوعبته عىل ااش اء اناب يف اان أو يف الاازتام اذلي ي دل
اان فابملا ي ي ق هل ر و أو اكن ر به غري مرشوع ختلف عق اان أد أ اكنه وي ع
اطال .
وأنه انئ اكن املرشع ق وضع ق ينة يفرتض مب ضابهاب أن لك اازتام ي ييك هل ر و يف
اان أن هل ر باب مرشوعاب ال أن م ة اا ينة مق اا ائق اا ابن نبة اا ش بطة اايت جي هج
للخ يق اثبابت ماب خيابافهاب عىل أنه املا رصح ادلائق ااش و اذلي ي ييك يف اان وأث ت
امل يق ية هيا ااش و أو ع م حصته فابن عىل ادلائق أن ي و ادلاب عىل أن للن
ر باب م ي ياب مرشوعاب واكن ال يف ااع بك أن ي ن أمساة وفابء دليق يف ملمة ااشابمو
للخش تفي ال أنه املا أقابم ااشابمو ادلاب عىل أنه م ه عىل ر ي وغ ض منني
ولل فابء اازتام حم مسا فابن املش تفي ل يش تحق قمية هيا ااع بك ال يف نطابق ماب د مسه
مل الاازتام مق قمية مابابة.
ملاب اكن مل واكن املطن ن ض ه ق متشك أمابم حممكة امل ض ع بينه ي حي ااع بك حم
اازناع للطابعنة م ابب " تن يضهاب عام أنف ه عمكىل املمكزنل أثنمكابء قيمكابم اازوجيمكة "بيمك ام وأ آ اتت
احملمكة مباب اهاب مق رلطة فهم اا اقع يف ادلع ى وت ي المسةل فهياب واارتجيح بي اب ت جيح ممكاب
هج دلهياب مق ق ائق ار مت هتاب مق مسفابع املطن ن ض ه اذلي مفابمسه أنه " وقع ااع بك حممك
اامكزناع عمكمكىل ببمكابض ورمكمكلخه ازوج مكه املشمك تينف ضمك هاب دمكابل قيمكابم اازوجيمكمكة وعمك م وجمك مس
خالفابت ومل بغ ض حسو مبلغ ر بنة أآلف مس مه اتشمك ي نف مكابت رمك م م رمك بة "
اذلي انهتت منه احملمكة اىل " ع م حصة اازتام املشمك تينف واملا اننمك ام رمك به فمكامي هجامس عمكق
مبلغ ااش بنة أآلف مس مه اايت ي مك مكاب ااطمكابعق ومل ارمكتنابمسا اىل ممكاب أو مستمكه ممكق قمك ائق
واقنبة ار مت هتاب وعىل ماب و مس احلا املطن ن فيه مق واقنة قيابم املش تينف ضمك هاب بتنبئمكة
بباب ت ااع بك وت ه لل فابء بنمك رمكت (6أ رمك ن ات ممكق ات خي تشمكلخهاب ااعمك بك وبنمك
رمك نتني ممكمكق ات خي طالقهمكاب وارمك تحاكم اخلالفمكابت اازوجيمكمكة بي مكاب وبمكمكني هجو مكاب املشمك تينف
واي مق تنابهجل املش تينف ض هاب عمكق م قهمكاب اارشمكعبة م اببمك ااطمكالق واذلي يرتتمكو
علبه هجوال ر و الاازتام بن ل ه اانش بة حل قهاب اارشعبة  .وامكي ممكق خمكالل عمك م

مكاب ممكق النفمكابق
ت هاب لية بينة قابن نبة لثبابت أهناب مت أم ال أو مد ا ممكق ادلخمك
عىل بيت اازوجية " واكن مق امل أن مجبع اانخلبمكابت املتنل مكة الو اق ااتجاب يمكة وم مكاب
ااع بك تن وف اب ارصحي نص املابمسة  5مق قابن ن املنابمالت ااتجاب ية أعامل جتاب ية أاي اكنت
فة ملوي ااعين فهياب رمك اء اكنمك ا جتمكاب ا أو غمكري جتمكاب وأاي اكنمكت طببنمكة املنمكابمالت اامكيت
أنعئت مق أ لهاب م نبة اكنت أو جتاب ية مماب مؤمساه أن الاامكزتام املتمك دل عمكق ااعمك بك ينتمك
مسامئاب ويف مجبع الم ال اازتاماب جتاب اي بغل اانظ عق فة أط افه أو طببنة املنابمةل اامكيت
أنعئ مق أ لهاب ومق مث جي هج اثبابت ماب خياباف ماب اش مت علبه بط ق الثبابت اكفمكه ممكاب يف
مل اابينة واا ائق أاي اكنت قميته .
واكن احلا املطن ن فيه ت ىح هيا ااش ي يف الثبابت طب ام جيزيه هل اا ابن ن وانهتىى يف
نطابق ماب هل مق رلطة ت ي ادلاب يف ادلع ى اىل ت جيح أمسةل املطن ن ض ه ارتنابمسا
اىل مجةل اا ائق اا اقنبة اايت فدلهاب بير باببه مماب هل أ اثبت الو اق وتؤمسي اىل
اانتيجة اايت انهتىى الهياب مباب ي ف محل قضابئه وفهياب اا مس ااضخين املش ط الك جحة ختابافهاب
فابن اانن علبه يف هيا اخلد ص ل ين و أن ي ن ل م ض عباب فامي تش ت حممكة
امل ض ع بت ي ه مق أمسةل ادلع ى واارتجيح بي اب مماب ل جت هج ااث ته أمابم حممكة المتبزي .
وملاب ت م يتنني فل ااطنق.
لــــــــــــذلـك

ممكت احملمكة  :فل ااطنق وأازمت ااطابعنة اا ح واملرصوفابت ومبدابمس ة
ااتيمني
ملح ظة :
ااهبئة ااىت جحزت ااطنق للحا وت اوات ووقنت مش مسته ىه ئابرة ااش ب املشتعاب ص مح مسه اارشيف
وعض ية املشتعاب يق ص الح عب اانابطى اب احي  ،عب اانظو ع به أماب ااهبئة اامكىت نط مكت احلمكا فهمكىى
ااهبئة املبينه بد احلا

