
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
2019            2 



 

 

   



 

  

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 


 

 

 
 

 


. 

111960– 

023.24.07.23 

revuedelacoursupreme@coursupreme.dz 

3470 - 2004    



 

 

1015 

10 

  
1.  

2.  

3.  

4.  
       

 

1



 



 
2

 

3

 

4

 

520 

 11      



        Microsoft 
Word    simplified Arabic    16  

       



 

Times new roman16

 

 12      



111960– –

 

revuedelacoursupreme@coursupreme.dz   

          

 

 13      

         

  

          

 

       

 
14 

 



 

          

 
 15

 



 

 



 

     2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
7 

13 

 
1 

•  - - - -
1063231259319
19/09/201918 

•   - --175
182126772419/09/2019
23 
•----

107   1273991 
17/10/201927 

• : -- - 600
101280616

21/11/201931 

•: - - -- -
 585  19   15 -58

127381519/09/201935 

2 

• --699868 
120267812/09/201944 

•--1314
76-63117880414/11/201949 



 

     2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
8 

• - --  39
90 -25120592112 09201955 

• - -
817 820   1178986 

12/09/201960 

• - - -
143   1214789 

10/10/201967 

•- -- 600 -8
    1211122 

12/09/201972 

3. 

•---632
70-86132197406/11/201978 

• --62
129127003/70/201984 

•--
338   1302053 

03/70/201987 

• -  - -  - 
64    1329085  
04/12/201990 

•   -  - 16
133312504/12/201994 



 

     2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
9 

• -- -
 -- 5255 

130750604/90/201998 

4. 

•  - - 127  
133190911/07/2019103 

•- - -
 10551057   

139127514/11/2019108 
• - - - -

  1056     
139293514/11/2019114 

• -    314  
136556712/09/2019123 

•   - 7  03 -06
133226014/11/2019

128 
5. 

• -  -  -10
90 -11123377004/07/2019133 

• -  - -  -
790-111354485

03/10/2019137 



 

     2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
10 

•-  - 30
90-11  1336569 
07/11/2019141 

•   -   -  73-4
90 -11     1390218 

07/11/2019145 
• -  - - 

5254  90 -14 1356311
2019/10/03151 

6. 

• - - - 228
 1245915قرار18/12/2019156 

•- - 88
15-02 1287144قرار20/11/2019160 

•     128/5  
 145147512/2019/ 18بتاریخ163 

• - 317318
345  1410546 

20112019166 
• - 259325

79-07 1141123قرار20/11/2019169 
•- 251

116819318/12/2019174 



 

     2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
11 

7 . 

•- - - 
407    0862349 

19/09/2019178 
•    -   -  

       63-198  
089682121/11/2019181 

•   -   379  
   0827868 

05092019185 
•         - 

 182     0839344 
05/09/2019190 

•- -115
12-052980867680

26/12/2019194 

   
 

•  137
1374 009264

11092019199 
•    137 137

4009422
13112019203 



 

     2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
12 

•  
137 137 4 

00931509102019206 
•  

1371374
00930011092019210 

•  
137 137 4    

00931109102019214 
•  

137 137 4    
009436  218.........................................11/12/2019بتاريخ 

 

•
223 

•00002/19
17/07/2019     

238 

•1149822
  17/07/2019 

249 

 

 



 

     2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
13 

  


   16-01،  06/03/2016، 
18-16،02/09/2018،




 


         

2019 

 
         

23242020
 

 

   00002/19 
17/07/2019

 

 

     1149822   
17/07/2019

         


                                                                             

 



 

 

   



 

 

 
 
 
 
 

 





 

 

 
 



 

 

  
  
  
  
  

1



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
18 

125931919 092019 

 

 

    -- --
 

106323 


         


      
 

 

  111960
 

 

349360377378557581
 

         


 

        
         

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
19 

       


02032017 

 

       
24122013      

 

 

 

 

554


 

 




        



 

 

         
          

         
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
20 

         


 

 

 

 


 

 

          



         

 

          


54660


 

 







         
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
21 

          
1837500     

         
 


        

         
       

      



        


 

 


   

       24122013
          


 

 

 

 

 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
22 

 

 


      
 

 

 

 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
23 

126772419092019 

 

 

-  - - 

175182 

      


      
       

 

 

  111960
 

 
349360377378557581

 

         
  29062017     

 

        


 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
24 

        



20042017 
 

      27102013
 

 
 

 

        
 27102013     

        
  21042011     

26112015
   

 

 


        


       

 


 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
25 

 

 


 

 

           


37050
 

   




 

 


 

175



      182  

        
 

        
        





 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
26 

        
 

         


         
 

 

 

 

 

 

 

          


   

 

 

 

 

 

 

  

  



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
27 

127399117/10/2019  

 

 

-  -  - - 

107 

      
      

 

 

  111960
 

 

349360377378557581
 

         
  02082017     

 

 
       
 

       
       

        



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
28 

    29052017 
0220517 

 

  
 13072016 0069816 

 

   372.153،50


0109201515000
        

 

 


5681 

 

        
 

 

358
5 

 
   05

 106     
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
29 

 

 


495

        


 

            
        

        
04


107

 

  378
 

 

 

         
     29052017 

0220517        
 

 

 


     
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
30 

 

 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
31 

128061621112019 

 

 

 - --  

   600 10  
 


       

 

 

  111960
 

 

349360377378557581
 

         
28092017 

 
         

 

 

         
       



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
32 

      13062017 
0119617 

 

       
 08012017 0009717 

 

 

         


568
 

 

        
 

 

3585
 

542 

      542   
         

600
 

124 






 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
33 

 600      124  
 

 

 


     60010   


 

         



 

      60010    
         

    
 

 

  378
 

 

 

         
     13062017 

0119617       
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
34 

 

 


  
 

 

 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
35 

1273815 19092019 


 

 

 - - - --
 

585 

 19   15-58، 
 

       


 

  



       

 

 

  111960
 

 

349360377378557581
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
36 

         
  01082017     

 

        
      

 

 

        
        

      
  22122016 665816 

       
   21062016   


1150500
       50000   

      
      


 


    412   

 

 

      
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
37 

 

 

   
        

           
        


      
0301

0604
15 -5808022015




     


         
       

   19
      

     
      

 

  2734 
23032015

      



 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
38 

 

 11
 15-58  08/02/2015  


        

       


       


        


     06 04 
   02   15-153 

16072015 



         - - 

      
        

 

       
 


        

         
 


        



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
39 

    
 

       
 




     
        

 

       
  


    

19
15 -5808022015


 


         

0312
          

         
  

           
     

  
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
40 

585
74 77      

 


       

        


       
       


         

          -
 - 


23032015 

        19 
15-58 08022015


   

         


        
        

       



         





 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
41 


        

     585   19
   15 -85  08022015 

 


 

      
         


         

        
         


 

378
 

 

 

 

 

 


       
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
42 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

2



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
44 

120267812092019 

  

 

   

699868 

         
 

 

  111960
 

 

349360377378557581
 

         
07092016 




 

      -  -
 07092016

28052015 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
45 

 

 

 

3585 

        
09021961

       699   
15

        


         


808


        
 

            


         
15021961

           


18021991
        

 868
   18021991     


 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
46 

     
         

15021961
         

         
  


 

3589
 

    
       
        

        
 

          
        


         

         
18021991

      



 


35811 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
47 

 
        

       
       11022015

         
        


 

   699
 

          
 

          


         


  
          

 


     
 

 

 

 

 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
48 

 

 


      
 

 

 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
49 

117880414112019 

 

 

 - - 

   13 14 76-63،
 

      


   
   

 

 

  111960
 

 

349360377378557581
 

         
 




 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
50 

     26042016


       23022016 
        

29102015      
  

22 2627102011   
54- 55- 66

13- 16- 26- 27 

         


 

 

 

 

 15
93-12،76 -63،


       

15
       

    
         

 

      15  
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
51 

        
     15


 


       


 

3588
 

          
         

          
13101920

          
         

 

        
3581 

     546  


08


8 

 

   

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
52 







         
        

       
       

       
           

         


    


 
 

            





 

           






120-120     

  06186322 1864  



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
53 

       


         


 

   
         

08 

60


546


 

  
 

        
378 

 

 

 

 




       
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
54 

 

 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
55 

1205921 12 092019 

 

 

 ---  

3990 -25، 

  
         

 

 

  111960
 

 

349360377378557581
 

         
  05102016     

 

         


 

      
05102016

090620160224716



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
56 


        

 0301206
0000616 

 

       
260420150024615

 12072015   3715 
      

      
30312

 

     


 

     
       

 

        
 

 
 

        358
 

         




 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
57 

   
        

 

        
     

   03022014    


 

    358
 

          
  

  2012        
2012

 

 

 

   358
 


          


     

       
20





 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
58 

 06      
   2012 

   
          




  
 


        

        
2012

 

        358
 


 

        
   


        

          
 

 

          
378 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
59 

  

 

 

 

 


      
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
60 

117898612092019 

 

 

-   

817820 


       


 

 

349360377378557581
 

         
 




 

     27042016
        

       11022016
     

22022015
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
61 

         
         

        
200 

 

 

        
3581 


13
        

   


         
 

 
3582 

 


298


         


 

3585
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
62 


       2003 

11112014
 524      

        
 

       35810
 

     


1994
2003

  2011 





 


     814    

         
       1994

815        
 

 


 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
63 

        13  
   

          
          

 


         

       
  13

     


       


814
        


10         
08031989

         
       

         
         







 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
64 

 

       298 


 

         
 

        
        


        

        



        

         


 
 

 


   2003 

11112014
      524   

 




        



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
65 

   


        
     817   




         
    

          
        

         


 
 
 

 

         
378

 

 

 

 

 

 


      
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
66 

 

 

 

 

 

  

  
   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
67 

121478910102019 

 

 

- -- 

143 

  

 

 

 

  111960
 

 

349360377378557581
 

         
17112016 

         


 

17112016
       19112014


 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
68 

        
 

        
3588 


        




         
        

        
        

 
         





        


 

        35810
 

    554



  9303





 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
69 

          


 

        
 

 

 

        
 

 

  
3588

 



 


9303       


 

          


 

           
2.700.000



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
70 

    


 
103

 

143


144


 

           


 

           
 

 

 

 

 


19112014     

 

 

 
          



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
71 

      
 

 

 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
72 

1211122 12 092019 

 

 

- - - 

600 -8 

        


 

 

  111960
 

 

   349 360 377 378 557 581
 

         
  02112016     

 




 

 
02112016       - 

-22112015
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
73 

        
       

 

 


 

         
 

 

 

         
 

 

 
 

 




        



       

         
 

   




 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
74 


992993 


         




 

 


          

         
 

          
       

21032011


          
 

       
 

       
       

     993   



 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
75 


         

793



          


        

          
 

 


          

        
793 

          
         

 

 

 

 

 

 

 


   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
76 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

  
  
  
  
  
 
 
  

3



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
78 

132197406112019 

 

 

- -- 

63270-86 

      
 

 

   349360377378557581
 

         
       

20032018 

       
       

 

 

      


31102017  0210817   
 


18052017



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
79 

14071965
 

  
       

14071965
        1872

  08011967       
041927

0004
09011957

       
198408

         
25022004      

       
067086

       
           

       18052017
       


 

 

 

 

 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
80 

 

 

         
      

       
 

        





 

      
 

 

  340


 

         
 

     546 554 
 


         

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
81 




 
         

 

 

   64   98-12 
311219981999124

 9037     
   

419      
       




          
 

         419
       

        
 

 




        


        
       

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
82 

0605-01
27022005 

           


         
        

       
          

 06   05-01  27022005 
 


  32     

        
         

        


 

        
378 

 

- 


        

31102017 0210817   


 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
83 

  
          

      
 

 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
84 

129127003702019 

 

 

 -   

62 

         
 

 

349360377378557581
 

         
        

19112017     
01022018 


       

 

 

  19112017
        


031020170123217

        



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
85 

        6000
 

         
         


         

     
     20000  

5000
 


 

 

 

 

 


 

 

       
 


 


         



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
86 

         
  62  


 


378 

 

  

 

 

 
          

 -    
 

 

 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
87 

130205303702019 

 

 

- - 

338 


 

 

   349360377378557581
 

         
      

03012018 
22032018. 

        
       

 

 




      11082016
0209216


       11112015



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
88 

       
. 


   

03032014
14042014

         


 

 

 

 

 

 

 

 

         


        
64  

      6264   
        

    62     
          

       




 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
89 

          
29062016




 

         
378 

 

- 


        

11082016 0209216   
  

 

  
          

-  

 

 

 

 

 

  

  



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
90 

132908504122019  

 

 

 - - -  - 
 

64 

        


 

 

 

   349360377378557581
 

         
       

16042018
24062018 

        
       

 

 


        



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
91 

171220170466817 
  

110520170308017 

 

 
31012017


    

     


     
         

  
        





          




    11052017   


 

         
 


 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
92 

 

 

 

 

 

64


     
 

 

         
64
     


        

        
         

626466 

 

        
        


      

          


64        



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
93 

    
 

        
378 

 

- 

 

 

 
          

      
 

 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
94 

133312504122019 

 

 

 -- 

16 




 

 

349360377378557581
 

         
       

02052018 

         
       

 

 

02052018
        


310120180027718

10072017
 0301917      



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
95 

       
 200000

100000 


         


        

       


         
 

 

 

 

 


 

 

 

540 

     


       
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
96 


   


 

17 

         
      200 


100

200 

           
200

100


         400 
200 

       52 
 

500


 

          
        


        

      
          



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
97 


 

  
378 

 

-  

        
        

31012018 7002718   


 

 

 
          

      
 

 

 

 

 

  

  
   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
98 

130750604902019 

 

 

   -   -  -
- -  

5255 

        



 

 

349360377378557581
 

         
24012018 


        

 

 

       24012018
        

       
    14112017 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
99 

0158317
 

       09042017
        

      8000  
         


20062017      

         


        
200004000
09042017   

 

 

 

 

 

        
 

 

 




         
        

52 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
100 

   52        
 

         
 


         

       
   


 


378 

 

-  

        


141120170158317


 

 

 
          

 -     
 

 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
101 

 

 

-  

 -     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
103 

133190911072019 

 

 

-  - 

127 

     
 

        
 

 

  111960
 

 

349360377378557581
 

         
  26042018     

 

   


 


26042018    



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
104 

        


26042016  0383715 0162316
       

       
 06042015 197015   

252.00000


 

       
        

300120083
31012011

    1988   
         

        
         


03031998
       

 

       
  06042015


 516000
 

350000 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
105 

       


25200000
 

          
03 

        
        

  568


314       
 

 

 

  314
 

          
2604201626042018


 

        
 

        
127 

127




 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
106 

         
. 


          

      
127





 


378 

 

 

 

        
  26042016    

 

 

 


  

 

 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
107 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
108 

 139127514112019 


 

 

 - -
-  

 10551057 

      


 

     
 

 

  111960
 

 

349360377378557581
 

         
03022019

 

         


 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
109 

 

032019
 




102018004722018


25201806422018
        09

2016   142757   
  70  EC4Y1EU

 

 


      


 

         31
2019 

 

        


 


202010 
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
110 

      
    

28
    

      


 

 0414
        28

         
        

 02 28
 092016    

 

 

       90.962.286.44 
   26800985761  

10772277222 


 

2523988396092016
25572327297520

248.13845  
 

 9037840    
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
111 

   1051    
 252018   

     
          

        
    

 

   6422018    
        

    454455


      
 

282018
 

  102018    
   1055   

 

 

     
 

 
 

1055
  

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
112 

 
      

      
 

1055
 

1057
 

      
 


      


 1057      

 


365

 

  365 


  
 


 

  378
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
113 

 

 

        
102018

 

 
   

-  

 

 

 

 

 

 

  

  
   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
114 

139293514112019 


 

 

- -  -
-  

1056 


     

 

 

  111960
 

 

349360377378557581
 

         
   10022019     

 

 

 

        10
2019       



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
115 

      
       

    24 2019  0007419
       

252018019672018


     092016 
142757       

25.239.883،96092016
2557232 

         
 358

 




      
    358 


 

         08
2018 

    
202019

       
 

      


 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
116 

      


03
    497.575.527،60   

 881.065.049.507  10%  
781.065.04950      

40 







  19022019 429719   
 

        


60497.575.527
       

23491.934.8004490.962.286
6126800985722107.722.772

2:%9625.239.883
       

1391275 


    27466.294.916


      

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
117 

10

 

        
22107.722.772     
7649.757.552 

      
 

 

  
 02

570       
 

0303
 

 

        


      
 


202010

 


   
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
118 

  28     
     

        
          

 

0414
        285

        
       

28
 

 09 2016    
 

 

       90.962.286.44 
   268.009.857.61   

107.722.772.22 


 

25.239.883.96092016
25.572.32 

72.975.20248.13845 
 

 90.378.40 
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
119 

   1051    
 252018    

    


        
   

 

   6422018    
        

     454455


      
 

1051 

 23 2018    
     

 
        

   
 

252018196718


       
 9625239883  09 2016

2557232 

272018 




 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
120 

242019
      1055 

 

 

     
 

 
 

       
         

1056 

1057
 

       
 

      
      

         
  1057   

 


        1056 

      
     


 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
121 


       

 


365

 

       365  


   
 

     
 

  378
 

 

 

        
24012019

 

 
  

-  

 

 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
122 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
123 

136556712092019 

 

 

  

314 

       



 

 

  111960
 

 

349360377378557581
 

         
   21102018     

 

 

 

        
21112018



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
124 

      
        

071220140199514


      
23122012     

06032012


 

 


      

         
0712201421102018

0310314315
   

           
 

         
       
        

          
 


       
349350 

    
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
125 


 

 


 

314



 

          7
201429112016

2105201723217 


07122018 

           
319

       


 

        
405 


07122014

07122016 

  29112016


 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
126 

     


 

      
 

 
 

         
 

  
       
 

          


 

 
 

13092011
      20112011





 


         

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
127 

          
 

 

 

        
      07122014


 

 

 


-  -  

 

 

 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
128 

133226014112019 


 

 

  

703 -06 


 

       


 


 

      
 

 

  111960
 

 

349360377378557581
 

         
   29042018     

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
129 

   


 

        
29042018

 IBRAHIM ET FILSIFRI   


     07012018 
0586617 0012518  

       
070220160094716

02 


     

 

 


 

       358 10
 

          


      
         

         
      

    



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
130 

 0702 -04 03-06
         


GAULOISE


 

   07 03 -06


 

          
 
     

 



 

  



 


         

        07  03-06





         
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
131 

     
378 

 

 

 

        
07012018

 

 

 
   

  

 

 

 

 

 

 

 -  

-  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
133 

123377004072019 

 

 

-- - 

1090 -11 

         


 

 

349360377378557581
 

         
06022017

 


       

 

       
06022017 
13072016      

4200003300014
   2015     

0201201214122015
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
134 

         
    

 

 

 

 

 


 


         14  


 

            
    


 

           


   14      
90 -11

10



            

          



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
135 

         
14

          



         

        


       
 

 

 

 


  13072016  

         
 

 

 
         

 -  -   
 

 

 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
136 

 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
137 

135448503102019 

 

 

    - - -
- 

790 -11 

       
 

 

 

349360377378557581
 

         
06082018 

         
         

 

06082018 


      
09072018     


 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
138 

   
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
         





 

          
15 


         



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
139 

        
48

          
         




 

 

 

 

 

 
09072018

 

 

 
          

  
 

 

 

 

 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
140 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
141 

133656907112019 

 

 

-- 

3090 -11 

 

       
 


 

 

 

349360377378557581
 

         
15052018 


       

 


01042018

   07122017 
246017 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
142 

     15052018   
 

 

 

 

        
 

 

 


20072017

07122017        
 

 07122017      
     334     

 

          
07122017

  20072017     
 

 

       0810 
2011 

     
      



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
143 

          
         

   03


        810
          

 





          

        
           

        
810


    

12 
 

          


         
 

 

 

 


01042018



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
144 


 

 

 
          

  
 

 

 

 

 

 

 

-  

 -  
   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
145 

139021807112019 

 

 

-  -  

73 -490-11 

 


     

      
 


 

 

349360377378557581
 

         
  29012019     

 




 


  07012018    

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
146 

 

        
       

311961 

 

 

 


 

 

 

3581
 

3587
 

     35810 
 

 

     0473  9011 
        

  
        

 


   7304

9011



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
147 

 
         

         
 


 

         
      30  


        

49005101042009 

           
          


 


       7304 

912921121991 

739011
 

          
73049011 

 
       

 
1961 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
148 

         
      2016  

       
     110000  

2000017
          

 


 

31
41

 


    31     


        

 

         
 

          
311961

         
          


31

 




 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
149 

 
22112016 

           
          

        
 

 

 

 

 

        
        07012018

        
 

 

 
          

  
 

 

 

 

 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
150 

 

-  

 -  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
151 

13563112019/10/03  

 

 

    -  -  - 
 

   5254  90-14 
 




 

 

349360377378557581
 

         
26082018 

         
         

 

26082018


  
   16072018  

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
152 

   
        

1000000


2017 

         
        

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
153 

 



     

         
       734

 9011       
  52549014

       
 

 

 

 

 

 
16072018

 

 

 
          

  -   -   
 

 

 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
154 

 

 

 

-  

-  



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
155 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

  



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
156 

124591518122019 
 

 

 - -  -  

228 


 

 

         
        

       
 

 232017
   27 2017   

 
202017

   
39603

 

 

 

 

       23 2017
      20 2017



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
157 

062017
     25

02 2017     
 

       
  498 505 505 510  

 

       27
201720
 2017   25 2017  


        12
2017

 

       
        


496

 

 

         
5003

 

        
 






 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
158 

           
22802 

      09
2017

 

 152017


 

 

 


       


    228 02

 


        

     
       


    

22802 

        



 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
159 

         


 

524
 

 

 -  

 

 

    
    

 

 

     
   

 

 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
160 

128714420112019 
 

 

- -  

8815 -02، 

     
         

 

 

          
       

 


31102017

  2572017    
        

         
       

       
500000 

 

          
 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
161 

         
 

          
      5004 

 




          
 

    



 


       5007 

 




      
 

    88      
        

  
        

 
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
162 

 

   

 

         
   

 

 

     
   

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
163 

 145147518122019 
 

 

 

1285 


 

-  
-         

 

 



 


13112019 

 
 

 

 

 
        



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
164 

03102018
03 


16303352

 

           
 1362049

 1285
 

 

          
      

     
 




 

 

-  

 

 

     
   

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
165 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
166 

141054620112019 
 

 

  

317318345 

 

 


        

 

         
         

     
   23012019 
1244539

     505     
03042017


266

 10 1000000
  

18052017
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
167 


    


    266      

       
        
345418 

 

317318
        

         



     

           
 

         


 

 

   


       

        
 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
168 

     
   

 

 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
169 

 114112320112019 


 

 

-  

  25932579-07،
 

   


 

 

        
        

 
 


22112015

 24112015     
25112015    19112015 

       
218

   18   6    
  

         
325



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
170 

 77   6   


       
     1366967

   1000000 
 

 

         
 


         

325 


 

 

       

258 

 

 


 

 

    10     
 325      



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
171 

         
 

 

       
 

        
   

 

 

       


259 

         
 

 
      

 

          
    


 

          


 259325    
        

        



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
172 


     1366967 

       
 


           

         
258 




       
     

 


  

218
 

         
         

    10   
 




 

325
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
173 


         

307 

         
 

 

   

 

       
 

     
   

 

 

 

 

 

  

  
   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
174 

116819318122019 
 

 

  

251 

      
 

 

  
        

 


    17012016   

17012016    10012016 



30-291/1  


 

 

 


505

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
175 

          
 

 


 

 01
       

24042013
        




305 

           
        

 

         
 

          
 


          

         
   




 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
176 

 

   

 

 

 

     
   

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
178 

086234919092019 

 

 

- --   

407 

        

       

      

 

 



 

         
25012012 
13012012      

 


 

 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
179 


 

   
 

 

 


 

 

 

    
 


 




      
 


          

 

 


407

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
180 

           



 

 

 

 

 

 

     
   

 

 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
181 

089682121112019 
 

 

   -    - 
 

     63-198،
 

  
       
      

 

 

        
       

 


11092012       

24062012
       

        


1415168169
  76  0309 06   

 20000       6



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
182 


 

        
 

          
       

       


        


         


 
        

          
         





         

 
          

       


    63198  08061963
        






 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
183 

      
        

 

 

 

 




 

 

 

      63-198  08 1963
       


 

           


 
 





        

        
        

         



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
184 

          



 

 

 


  


 

     
   

 

 

 

 

 

 

 

  

  
   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
185 

082786805092019 

 

 

 - 

379 


       

       
 

 


        
 


 23102011    

16102011 

 





2000000 

       
07052007



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
186 

      
17617735030 

 

 




 

 

        
         

 

 

    350     





 

 

524
    

       


 

          
513 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
187 

         
 

 

 

         
 

         
 

 

 


   379 


 

          
        

       



 

          
 


         


          



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
188 

          


        
        

 





        

 

 

 

 

 


         


 

     
        

 

 

 

 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
189 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
190 

083934405092019 

 

 

-  

182 




 

 


       
 

        
22012012      

18012012 

 

 

        
25102011

       182 
2000000 

1000 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
191 

         
        

 

 

           
     

          





 

 


182


   15


         

        
          

 

        
 

 

 

        
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
192 

 

  
 

          



   


        182 

        


         
        

   
 

 
          

   
  

         
 

         
 

 

 

 

 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
193 

     
  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
194 

086768026122019 

 

 

- -  

  115    12 -05،
 

298 

        
       

 

 

         
         

 

29042012
230420120499812

        
 

 

 

 

        
  298 299 287

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
195 

   31012012    
 

         
  299 -297 
364

298
 

        
 

 

09122015
        
 

5004
 

           






     1205  12012012

 

5007
 

   1205  12012012
       



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
196 

         
115

 

 


506 


 

 

 


 

 

   
 

          
 298 

    


12 -15 
12012012


115 

          
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
197 

   
 

 

 

 

 


 

 

     
      
 

 

 

 

 

 

 

  

  





 

 

 

 

 

 

 

 




 
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
199 

00926411092019 
 

 
- 

  137 137 4 
 


 

 


      11 1960

 

 

137  137 14
 

         
 28112018    

 

         
 

        
        

         



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
200 

28112018       
5000000

 2000000       
     

       16062016
         

7.000.000
    2000000   

10112016


20022017 


21032017
19042017

7000000       
31052018

 
1521

    
     31072018   

21032017         
   31072018      


5000000

            

2000000 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
201 

   
        

         
 


 

 

 


 31052018     

   
19042017      

 

    137    
          

           
 


         

 

        
          

 

         
 

  



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
202 

 

 

 

 


          

  

 

 
 

  
  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
203 

00942213112019 
 

 
  

1371374
 

  
 

 


      11 1960

 

 

137  137 14
 

   
 21042019    

 

          
 

        
21042019

     



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
204 

1994


24021996     
    


 




 


         

 

         
 

 

 

    137    
          
           

 

 


 

            


 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
205 

           
  67

         
 

 

 

 

 

 


           

  
 

 

 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
206 

00931509102019 
 

 
   

  137 137 4 
 

    
       

 

 

         
      11 1960

 

 

137 13714
 

        
05012019

 

   
 

        
    



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
207 

05012019
4.000.000

     2.000.000    
           

         
           

28052011
        

19032017
     18072018   

30102018 

           
   28052011     05062012


  

 

        
         

        
 


         

 

 

 

         137
4       
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
208 

 


   

2003
      

20032004 


         

 





 


 

 

    137    
          

           
 

         28052011
05062012 


 


         131132



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
209 

         900000
 

 

 

 


 

 900.000      
 

 

 




  

 
 

 

  

  



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
210 

00930011092019 
 

 

   

  137 137 4 
 

         
 

 

 


      11 1960

 

 

137  137 14
 

         
  25122018     

 

 
 

        
         



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
211 

        25122018
  26042006  

         
         

         


 13122012       
         

2705201
          

19022015       
17112015

   
 20062018     

2604200615052006
           

   01092010    
 25.588,98    2009    

20000000
 

        


          
 26042006      27062009


2006


        



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
212 

         
 

         
 

 

          
       17112018

   20062018    
         

25122018         
    1374  

 

 


2604200615052006 

 





          


 

 


 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
213 

           
131132 

 

 

 

 

 

 

 

      100000   
 

 


           

  

 

  
  

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
214 

00931109102019 
 

 
   

  137 137 4 
 

       
 

 


111960

 

 

13713714
 


31122018

 

 
 

        
         

        31122018



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
215 


         


       11012018

02042018
        
   04072018   


           

        


34647311823
      34807  

104421  500000
 

        
         

    
    
          

 

         
 

 

          
       04072018

  15072018      



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
216 

31122018


1374 


      11012018

02042018 

 

2018



           

 

 


 

           
131132 

 

 

 

 

 

 

100000 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
217 

300000 


 

 




  

 

 
 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
218 

00943611122019 
 

 

   

1371374
 

        
 

 


      11 1960

 

 

137  137 14
 

 
  30042019    

 

          
 

        
          

        30042019



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
219 

       5000000 
     


01022015
        

   20022019   
 

 15 
11112013 01022015


 

        



        
 

     


 

 
 

137
4 

 

    137    
          



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
220 

           
 


           

          
 

983610997
          

   
   44000  2013   

2014 46000  2015
         

 

 

 

    11112013
01022015

 


 


131132

        
1400000 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
221 

 

 

   
 

    1400000    
 

 

 


           

  
 

 
 

  

  



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
222 

 

 

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
223 

 
* 

 

 

 

 

 07 2019      
          

          06
 2016  188    


 

18 -16022018
        

 

         



 

 

 

  
        

QPC 

                                                             
 23محاضرة ملقاة في أشغال الندوة الدولیة المنظمة من طرف المجلس الدستوري یومي   *
  .حول حمایة الحقوق والحریات 24/02/2020و



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
224 

188
      

1
 

          
 

  

188
   

             



 
  

 

         
 

     



20000 


29

         

                                                             
  .محكمة دستوریة 2020أصبح بموجب مشروع التعدیل الدستوري لسنة  -   1



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
225 


           


0718/16 

  

        
       

0218/16 


        
          

 

 18802
18/16

disposition législative      
 

        
       

          
     186    

  191     


 


          

        



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
226 


  

08
18/16 

         
        




48197927
 

2020
  20-251  15/09/2020  


195

        


 

         


 




 

      
            

 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
227 

  




      
 

          


 

 



 

 
           

 

 
      

       


        
 

 

 

 

        
        



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
228 

     

    


 

         
          



          

        
        




DOUBLE FILTRAGE
 

  

   
0718/16  


 

           
           

         


         
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
229 

         
          
 

 

         
        

   10      
   09  18/16

            



           

 


          


 





 

            
       
          


         


 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
230 

 
           

           
      

         
   

 

  


         
         


 


         


     
1516

18/16 

         
 

1          


    

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
231 

         
            
          

  
   

2         
 

3
    

 

          
 

          
 

 
 
          

 

  


 

         


    
1318/16 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
232 

         
 

 
        


 


        

 

 
          

     



          

 


           


 


         
           
         

            
 

  



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
233 

 

          
          






 

 
 


 


          

 

        

         

        




           
         

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
234 


        

  
 

   


          
         



 

29


         

. 





 
          

. 

 

 

       
        
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
235 

           


        
 


           
         

 

         
 


         


 

 




  


 

          
         


          

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
236 

     16 
     2019  

13
3
 416 1   

20000
    100000  

49606
50000

200000 

   2020   31     
43

1 

            
2009-1523      QPC

  527
124

403
        

 

 





         

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
237 


  


          

     
 

  

  

  



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
238 

00002/1900002/19 
17/07/2019 

 

 
 

  

 

00002/1917/07/2019 

 

 


111960 

         
     22/05/2019 

 

 

58913151619
 18-16  02/09/2018    

 

          
02072019159

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
239 

         
 

 


         

 

. 

         
-  - 29/04/2013

 13/2091
30/10/2012

 2097216        9900
 : 


      9900€   

2097216
       


         

22/05/2019


  17/11/2011  
  9900€       

 
    

9900€
: 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
240 

       
7267


         
          

   
          
        

15. 
      

         


34. 



  16  

. 
         

. 
         

. 
 

: 
        

61418-16


. 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
241 

: 

218-16
          


. 

8
18-16

 : 


. 


. 

. 

    
           

          

          
         

         


     

. 

. 
  



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
242 

 
 

: 

: 

. 

: 

. 


1718-16. 

        
1918-16. 

. 

     
 

 

 

 

 

- 

-  

 

  



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
243 

 

 

2011/11/17 
      9900    

   
     

        2012/10/30
       


    

2013/04/29
         

2097216       9900 


         9900
         

2097216 

 



        

        9900
 

1   
    72    67 

 




 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
244 

15 



 

2        



34 

3   
           

  16 
 

2017 /07/17


 

 

         
        28

   18-16     


     
        

 


         

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
245 

       
 

        
818 -16

22018 

     
 

         
 

  


  2019/07/17       

        
 


 

        
18-1622018: 

     18 -16    

  
        

   


13
9

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
246 




  18 -16       





 

         
       


  96-22        

       
       

     
        2013/04/29 


    13     18 -16 


        
        

       


 

 


18-16         



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
247 

         
        

         8 
          





         
         

          

         
 

 


         


        




 

         
          





 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
248 

       
        
        

          
 

 
   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
249 

1149822
 17/07/2019 

 
 

 

 

114982217072019 

 

 

          
        




 

10022016
  08022016

       
 09022016   

    10022016
      

04022016 

       
02022016 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
250 

 

 


          
  251

26229،52060120022006
42 

  6  
2.000.000.00

    176
17733206-01 

        
 

         
 26/2295206-01

 3893891 389 2 389 3
38946

   00 2.000.000   
34 

      
176 1773      

      
261322252

06 - 01 

        389
3891389238933894

      6  



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
251 

2.000.000.00
       42 176

1773
      

 
      42

17617734232292725206 -
01 

       389
389 1 389 2 389 4   

  5    1 
 00 .1.000.000    

    42 176 1773 
      

       


4226132292706 -01 

        
    293352

06-01 30        
   42 176 1773   




42 261252 27  0601389 389
1        

   
26106-0142 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
252 

        


         
    262 29 52 

06014238938913892
389338945

1001.000.000 

         
  42176 1773      

273206-01 


       

  2729333452
06 -013038938913892
38933894 5

2002.000.000 

         
176 1773       


 26132225206 -01

       26 52
06 -0142 

      321
060118

 10000000     32
06 -01 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
253 


       

26/2522906-05
423893891389/2 




         
4 40000000000

26206-01
 


 

       262 
06/01   00 4000000


 

281
06 -01 


  


    4  00 4000000 

26206 - 01
28106 -01 

        
        





 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
254 

2512625306 -0118
5005000000

 


    




4217617733893891
 261 29 33 06-01  

        
     26/1  06-01

 

 

 


       

       5
        98 16

2 

 

 270
244
 

     
        

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
255 

  
 

 

 

4
21082 

7
50221 2     
20272 

      16-109 -53562 
 

 

 


76152214 

805972
6805852

7 

 

 

          
4352 

  BMWX5   16   
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
256 

 

   
 

            
B.N.PPARIBAS   NATIXIS   

       
 

 

5
     

 

 

 

        


4742 


        

15882 

      16   407 
181515118

1 

 

        
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
257 

     5
 


 

 

1 

 

       
 

2 

 

 

 

 

         
  60      

498505
505507510 


      

    
60


    498 505505    

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
258 

         
60

         
      498 505 505

 

 

         
 

      5007    
 

500/3
 


      

      
      06042016

306042016
        

50077
    505     

 

         
07042016      

       
10042016

505 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
259 

07042016
         

3 

        
       

070420163 

10042016
        

 

06042016


 

        


 

        
30032016      

       
0504201610042016

  3    
505 

   
        

071020164 

     
  08042016   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
260 

 5
    01062016  


 


  13032016   

      5  
30032016

505
          

 

         
12052016

        
 

         
09052016      

        
 

         
03052016      

        
 

        
09052016      

        
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
261 

        
06062016      

        
 

         
01082016      

        
 

 

        
        

      31052016
 

 
 

         
 

         
 5003   


6 6     ''''    
 





6





 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
262 


176177

 3       6 8
       

 


   




        
        

        6 6
 

         



        

6
678

31412
 


   291

         
        




       



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
263 

       
 

         
 5003      

227''''


 





227 

        
  93    




 

         
93

       227      
     


228 

   
''''

 

 
           



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
264 

         
 

          


          
 

         
5003
3143''''

 


4


       

    3 


 

         

3143 


     




         
        

          



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
265 

     3143   
        

       91
3143 


     

 

 

 

        
113 

          
       

          
         

   176      
305

 




   176 177  3  


   176 1773    
 




  176 177 3   
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
266 

    
       

21313952606975
        

13 -14
       

     
        

42176177
 


1761773

41
  42 

        
        

306 

 

 

 

  6      
       

5002
34578

 

        
         



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
267 





       

         
       

       



 

         




 


       

6319808061963


11
 

        
   98 48  11021998

5
      245  

245001000000


 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
268 

         


       


        
       


 

         
        
        

    
 


        

        
          

        
        

 
 

   
6 


       




        



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
269 

       
           

 


63 -19808061963


       

1
        

 

        


        
       

       
   

1263-198 


        

        2 3
239 316     124 131 182 
 

        


263 -198 
   5    9848 

11021998     



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
270 

245
 245     00 1.000.000




les actifs
     actif + passif 

bilan comptable 

        
       


      

         



 


les actifs

       
         

       
EPE88-01 12011988


6


         

 


18     90-30 

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
271 

        01-04 
    

01-04200820012
       

          
        

    
   SCF   07-11 

25112007  75-35 29041975
PCN 


 EPE      


        


       

22393316124131182
 

         
      

       
         

       316   


       
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
272 

 

   

         
      

     
 

        
       
       

 

 

     
   

 

 

 

 

 
 

  

  

   



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
273 

 

 

       
       

      
  


30421761773

38938913892  3893389
42526272932333452

06 -01
02/02/2016

1 

1       
        

 

22 





 

 

        
  04022016

  
  17 2017  



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
274 

       
        

        
 

 

        
       

        
 

 
       

 

         


         
98-6811/02/1998

        
90 -30 

        
        

    


        
          

        
          

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
275 

       


      63 -198
 

       
      

 

1      
 

        


 
        

      
      

       
 

        


       


 
       

    88-01  
   

       90-30
 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
276 

  
  01-04   

      



       
 

2 -       
 

        


      



     

 
63-19808061963


        


      

0116092016
        
         

     06-01  20 2006
       

        
     



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
277 


     


. 

     
 

 


       

           
  

  


       
        





 

 

63 -198
           


 25 04032000 1601 09
2016      

 



 

    2019 الثانيالعدد  - المحكمة العليا مجلة 
278 

        
63-198251601

      
        

        


    
 

       


63-198


     



          

      



      

       
         


 

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عــــطب

  O.N.T.E.A التربوية والتمهينالديوان الوطني لألشغال 

 40 19 92 023: الفاكس 42 19 92 023: الھاتف

Email : ontelharrach@GMAIL.Com 


