
  

  16/01/2020قرار بتاریخ  1355901 ملف رقم

  ضد بنك سوسیتي جنیرال الجزائر  "ص" ذ.م.مقضیة الشركة 

 

  تبلیغ الموضوع:

إجراءات  -سندات تنفیذیة -جریدة یومیة وطنیة -نشر -: تبلیغ رسميالكلمات األساسیة

  الدعوى.

  من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة.  4فقرة  412المادة   المرجع القانوني:

  

   تبلیغ إجراءات الدعوى ،عن طریق النشر في جریدة یومیة وطنیة ،: ال یشمل التبلیغالمبـدأ

  دج. 500.000التي تفوق قیمة االلتزام فیها  ،وٕانما یقتصر على تبلیغ السندات التنفیذیة

                              

 إن المحكمـــــة العـلـــــــــیا

  .، األبیار، بن عكنون، الجزائر1960دیسمبر  11في جلستها العلنیة المنعقدة بمقرها شارع 

  بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار اآلتي نصه:

اإلجراءات المدنیة من قانون  581إلى  557و 378إلى  377و 360إلى  349بناء على المواد 

  واإلداریة.

بعد االطالع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة الطعن بالنقض المودعة بتاریخ 

  وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده. 19/08/2018

حكیمة الرئیسة المقررة في تالوة تقریرها المكتوب وٕالى السید  بعد االستماع إلى السیدة بعطوش

  جلول لحسن أحمد المحامي العام في تقدیم طلباته المكتوبة الرامیة إلى رفض الطعن.

, 19/10/2007بموجب عریضة طعن بالنقض مودعة بأمانة ضبط مجلس قضاء الجزائر بتاریخ 

سطة محامیتها األستاذة عمارة عبد الوهاب یمینة بوا "ص"أقامت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة 



المقبولة لدى المحكمة العلیا والمقیمة بالجزائر, طعنا في القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر 

الذي قضى في الشكل  00936/17فهرس  06302/17تحت رقم  15/12/2017بتاریخ 

مستأنفة بخصوص التسمیة ستئناف ومقاالت البتصحیح الخطأ المادي الوارد بعریضة اال

جتماعیة للبنك المستأنف علیه والقول بأن التسمیة الصحیحة تتمثل في سوسیتي جینرال الجزائر اال

         ستئناف متداد هذا التصحیح لدیباجة الحكم المستأنف وبقبول االابدال من سوسیتي جینیرال و 

  وتأیید الحكم المستأنف.

ستفادت من لدن البنك المطعون ضده اعنة ولتمویل مشاریعها وتتلخص وقائع القضیة في أن الطا

من قروض ضمان في شكل كفاالت إرجاع التسییقات على التموین وعلى حسن التنفیذ مكتتبة من 

طرف البنك المطعون ضده وبالمقابل ضمن هذا األخیر مرافقتها مالیا إلنجاز تلك المشاریع وأنه 

عنها من فوائد وملحقات أودعت النسخ األصلیة والوحیدة كمقابل لرد تلك التمویالت وما نجم 

للصفقات لدى البنك كرهن حیازي وكذا كفالتین شخصیتین, كما تعهد مسیرها من خالل تعهدین 

بعدم توزیع األرباح المحققة من الشركة وبالتركیز التدریجي لرقم أعمالها بشبابیك البنك, غیر أن 

من إنجاز األشغال وبصرفة  %20ذلك بتجمید التمویل على نسبة لتزاماته التعاقدیة و االبنك أخل ب

لتفات للكافاالت المقدمة كضمان إلرجاع التسبیقات على التموین دون إعالمها ودون اال

قتطاعات التي تمت من المصالح المتعاقدة وٕارجاع كفاالت حسن تنفیذ المشاریع وعلیه ونتیجة لال

تغطیة المشاریع مما كلفها أضرار معتبرة على حساباتها علما لسوء تسییر البنك لملفها المالي في 

أن المصالح المتعاقدة معها قامت بفسخ الصفقات بتعسف منها أي بتظلیمها الطاعنة وعلیه فإنها 

لتمست من خاللها تحمیل البنك مسؤولیة األضرار اأقامت دعوى ضد البنك المطعون ضده حالیا 

لتزاماته التعاقدیة في إطار الرهن الحیازي والحكم لها بمبلغ الالحقة بها بسبب عدم تنفیذه ال

  دج تعویضا مادیا ومعنویا عن مافاتها من كسب وما لحقها من خسارة. 600.250.000

ستئناف الحكم اقضت برفض الدعوى لعدم التأسیس وبعد  30/11/2014المحكمة بتاریخ 

كم المستأنف وهو قرار موضوع الطعن بتأیید الح 15/02/2017المذكور أصدر المجلس قرارا في 

  الحالي.

ورد المطعون ضده بنك سوسیتي جینیرال  )04أربعة أوجه للطعن (حیث أن الطاعنة أثارت 

الجزائر بواسطة محامیه األستاذ أیت یوسف المقبول لدى المحكمة العلیا والمقیم بالجزائر بمذكرة تم 

قانون إجراءات مدنیة وٕاداریة  568ص الصادر التبلیغ بها لمحامي الطاعنة كما یجب قانونا بن



حتیاطیا رفضه موضوعا التمس من خاللها عدم قبول الطعن شكال لوروده خارج األجل القانوني و ا

  لعدم التأسیس.

  وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

    .عن قبول الطعن شكال

قام بإجراءات التبلیغ لتمس عدم قبول الطعن شكال على أساس أنه احیث أن المطعون ضده 

الرسمي للقرار محل الطعن الحالي للطاعنة وذلك حسب ما یتبین من محضر التبلیغ المؤرخ في 

عتبار الطاعنة لم تكن موجودة باألماكن تم إرسال نسخة من تبلیغ والقرار اوأنه ب 13/03/2017

المها قام بتبلیغ ستاستالم وبعد رجوع الرسالة دون عن طریق رسالة مضمنة مع اإلشعار باال

وبمقر المحكمة  22/03/2017الطاعنة بتعلیق نسخة منه بلوحة اإلعالنات بمقر البلدیة بتاریخ 

  .23/03/2017بتاریخ 

  فإنه یكون خارج األجل القانوني. 18/10/2018وبما أن الطعن سجل في 

لطعن لتمست من خالله قبول ااحیث أن الطاعنة ضمنت عریضة الطعن بالنقض دفعا شكلیا 

نتقل إلى مقرها القدیم الكائن اعلى أساس أن المحاضر التي قدمتها تفید أن المحضر القضائي 

بمحالت الملعب البلدي األربعاء ناث إیراثن وهذا بالرغم من أنه على علم الیقین بأن عنوانها 

ه یعتبر الحالي یوجد بشارع عبان رمضان بجوار مقره وحتى ولو تم التبلیغ بالعنوان الصحیح فإن

فقرة أخیرة ومن تم  412باطل على أساس أن المبالغ المطالب بها تفوق المبلغ المحدد بالمادة 

وجب نشر التبلیغ في جریدة یومیة وطنیة ومن جهة أخرى بأن المحضر سيء النیة ویرید 

  اإلضرار بها بتبلیغها في موطنها القدیم.

قانون إجراءات مدنیة  321ا بنص المادة قانون 321لكن حیث من المقرر قانونا بنص الصادرة 

  وٕاداریة: یكون التبلیغ الرسمي للطعن صحیحا إذا تم في العنوان المذكور في الحكم.

قانون إجراءات مدنیة وٕاداریة: إذا كان الشخص  412كما أنه من المقرر قانونا أیضا بنص المادة 

ر القضائي محضرا یضمنه المطلوب تبلیغه رسمیا, ال یملك موطنا معروفا, یحرر المحض

    اإلجراءات التي قام بها ویتم التبلیغ الرسمي بتعلیق نسخة منه بلوحة اإلعالنات بمقر المحكمة

ومقر البلدیة التي كان له بها أخر موطن ویثبت التعلیق بتأشیرة رئیس المجلس الشعبي البلدي أو 

  موظف مؤهل لذلك أو تأشیرة رئیس أمناء الضبط حسب الحالة.

  ویعتبر التبلیغ الرسمي بهذه الطرق بمثابة تبلیغ شخصي.



حیث من الثابت من محاضر التبلیغ المرفقة بالملف أن الطاعنة تم تبلیغها بالعنوان المذكور 

بالحكم والقرار المطعون فیه ومن تم فإن التبلیغ بهذه الكیفیة یكون صحیحا وكان علیها عند تغییر 

نعدام ارسمیا سیما أن تغییر اإلقامة كان بعد صدور الحكم والقرار وبعنوانها تبلیغ خصمها بذلك 

  هذا اإلجراء یبقى ما تدفع به بدون تأسیس.

تبع في تبلیغ الطاعنة كل اإلجراءات المتطلبة احیث من الثابت بالملف أن المطعون ضده قد 

م التبلیغ عن ثة نتقال إلى مقر الطاعنقانون إجراءات مدنیة وٕاداریة من اال 412بنص المادة 

  م إجراءات التعلیق بمقر المحكمة والبلدیة.ثطریق رسالة مضمنة 

حیث أن الطاعنة تدفع بأن المطعون ضده لم یستكمل إجراءات التبلیغ حسب ما تنص علیه المادة 

عتبار اقانون إجراءات مدنیة وٕاداریة بنشر هذا التبلیغ في جریدة یومیة وطنیة على  04فقرة  412

  دج.  500.000لتزام یفوق اال أن مبلغ

لكن حیث من الثابت بنص المادة المذكور أن هذا اإلجراء ال یتعلق بتبلیغ إجراءات الدعوى وٕانما 

  یتعلق بتبلیغ السندات التنفیذیة ومنه فإن هذا الدفع مردود.

قانون إجراءات مدنیة  412حیث طالما أن الطاعنة تكون قد بلغت شخصیا طبقا نص المادة 

فإنه  19/08/2017وأن الطعن سجل بتاریخ  23/03/2017اریة وأن أخر إجراء كان بتاریخ وٕاد

  یكون جاء خارج األجل القانوني مما یتعین عدم قبوله شكال.

قانون إجراءات مدنیة  378حیث أن المصاریف القضائیة تتحملها الطاعنة طبقا لنص المادة 

 وٕاداریة.

  

  فلهــــــذه األســـــبـاب

  المحكمة العلیا:تقضي 

  بعدم قبول الطعن شكال.

  تحمیل الطاعنة بالمصاریف القضائیة.

بذا صـــدر القـــرار ووقـــع التصریح بـه فـي الجـلسـة العـلنیـــة المنعقـــدة بتــاریــخ السادس عشر من 

والمتركبة  -جاریة والبحریةالغرفة الت -شهــر جــانفــي سنــة ألفیــن وعشــرون من قبل المحكمة العلیـــــــــا

  من الســــــــادة: 

  رئیس الغرفة رئیسا مقررا   بعطوش حكیمة                 



  مستشــــــــــــــــــــارا  كدروسي لحسن                    

  مستشــــــــــــــــــــارا     نوي حسان                     

  ةمستشــــــــــــــــــــار     زبور نصیرة                     

  ،المحــــامـــــــي الــعـــــام -: جلول لحسن أحمدبحــــــضـــور السیــــد

  .أمـــــیـــن الــــضــــــبــط -: سباك رمضانة الســـیدوبمســـاعـــد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


