
 

 

  

   12/11/2020 قرار بتاریخ 1455829ملف رقم 

بحضور بنك بي ا ن بي باریبا  مؤسسة شایبي ضد  KPMG  ALGERIE  شركة قضیة

  محضر قضائي )و(ق.س

  

   اختصاص نوعي :1 الموضـوع

  حجز تحفظي. -قاضي استعجال :الكلمـات األساسیـة

   من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة. 663المادة  :المرجـع القانونـي

  

: یختص قاضي االستعجال، بموجب دعوى استعجالیة، برفع الحجز التحفظي، عند المبـدأ

  لم تتوفر حاالته فیقضي برفض الدعوى.توافر حاالته، ویظل اختصاصه قائما، إذا 
  

  تحكیم  :2 الموضـوع

 تدبیر تحفظي. -خصومة تحكیمیة -اتفاق -تحكیم وطني :الكلمـات األساسیـة

   من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة. 1046و 1045المادتان  :المرجـع القانونـي

  

: تختص محكمة التحكیم، بناء على اتفاق األطراف، بالفصل في النزاعات المنبثقة عن المبـدأ

العقد، وتظل كذلك مختصة بالفصل في جمیع النزاعات المثارة بین الطرفین، وكذا التدابیر 

  المؤقتة والتحفظیة، مادامت الخصومة التحكیمیة قائمة.

  إن المحكمة العلیا

 .الجزائر ، األبیار، بن عكنون،1960دیسمبر  11جلستها العلنیة المنعقدة بمقرها شارع في 

 :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار اآلتي نصه

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

 .واإلداریة



 

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

11/12/2019. 

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

 .الرامیة إلى نقض القرار جلول لحسن أحمد المحامي العام في تقدیم طلباته المكتوبة

أقامت  2019/12/11 بأمانة ظبط المحكمة العلیا بتاریخ بموجب عریضة طعن بالنقض مودعة

محامیها األستاذ بن تومي محمد  بواسطة " k.p.m.g algerie" شركة كابي أم جي الجزائر

ستعجالیة في القرار الصادر عن الغرفة اال المقبول لدى المحكمة العلیا والمقیم بالجزائر, طعنا

الذي  05196/19فهرس  05578/19تحت رقم   2019/09/03 لمجلس قضاء الجزائر بتاریخ

 وٕالغاء األمر المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رایس بتاریخ االستئناف قضى بقبول

النوعي, وأثارت  االختصاصوالقضاء من جدید بعدم  04787/2019تحت رقم  2019/07/25

 .03ثالثة أوجه للطعن

كما یجب  م تبلیغهم بعریضة الطعن رسمیاحیث أن المطعون ضدها وكذا المدخلین في الخصام ت

 .قانونا غیر أنهم لم یردوا

 وعلـــیه فــإن المحكمــة العلـــیا

والقانونیة مما  حیث أن الطعن الحالي جاء داخل أجله القانوني مستوفیا لجمیع أوضاعه الشكلیة

 .یتعین قبوله شكال

 ،والمأخوذ من مخالفة القانون :عن الوجه التلقائي المثار من طرف المحكمة العلیا

المستأنف  حیث من الثابت من القرار المطعون فیه أن القضاة لتأسیس قضائهم بإلغاء األمر

- 4075رقم  2019/05/23 القاضي برفع الحجز التحفظي الصادر عن رئیس المحكمة بتاریخ

- بي -أن -بنك "بالجزائر والمفتوح لدى " جي-أم-الواقع على حساب المدعیة شركة " كابي 19

النوعي  االختصاصمبلغ الدین والقضاء من جدید بعدم  في حدود 00700باریبا" وكالة حیدرة رقم 

المدعى علیها في الطعن لم یقدم ما یثبت توافر إحدى الحاالت  ستعجال بدعوى أنلقاضي اال

عل قاضي قانون إجراءات مدنیة وٕاداریة مما یج 663الحصر بنص المادة  المذكورة على سبیل

 . غیر مختص ستعجالاال

وٕاداریة فإنها  قانون إجراءات مدنیة 663حیث أنه من جهة أولى فإنه بالرجوع إلى نص المادة 

 اختصاصستعجالیة ولم تحدد ا حددت الحاالت التي یتم رفع الحجز التحفظي متى توافرت بدعوى



 

ذا لم تتوافر فإنه یقضي برفع الحجز وإ  ستعجال الذي یظل قائما متى توافرت یقضيقاضي اال

 .ذهبوا إلیه یكونون قد خالفوا القانون برفض الدعوى وعلیه فإن قضاة المجلس بما

القاضي غیر مختص  قانون إجراءات مدنیة وٕاداریة یكون 1045حیث من جهة ثانیة وطبقا للمادة 

تحكیم  اتفاقیةأو إذا تبین له وجود  للفصل في موضوع النزاع إذا كانت الخصومة التحكیمیة قائمة

 .على أن تثار من أحد األطراف

أن تأمر  من نفس القانون یمكن لمحكمة التحكیم 1046كما أنه من المقرر قانونا بنص المادة 

التحكیم على خالف  اتفاقبتدابیر مؤقتة أو تحفظیة بناء على طلب أحد األطراف ما لم ینص 

  .ذلك

على العقد  على أن حل النزاعات المنبثقة اتفقاعاینوا بأن الطرفین  حیث وطالما أن القضاة قد

التجاریة والصناعیة وأن النزاع  مركز التحكیم للغرفة الجزائریة اختصاصالرابط بینهما تكون من 

قائما ولم یتم الفصل فیه أمام محكمة التحكیم  المبالغ المدفوعة ال زال واستردادالخاص یفسخ العقد 

الجهة المختصة للفصل في جمیع النزاعات المثارة بین  نونیا فإن هاته األخیرة تظلالمشكلة قا

والتدابیر المؤقتة أو التحفظیة, وعلیه فإن القضاة بما ذهبوا إلیه  الطرفین وكذا في اإلجراءات

 .خالفوا القانون وعرضوا بذلك قرارهم هذا للنقض واإلبطال یكونون فعال قد

 365المادة  ب الفصل فیه لذا فإن النقض یكون دون إحالة طبقا لنصحیث أنه لم یعد ما یتطل

 .قانون إجراءات مدنیة وٕاداریة

طبقا لنص المادة  شایبي erbtph حیث أن المصاریف القضائیة تتحملها المطعون ضدها مؤسسة

 .قانون إجراءات مدنیة وٕاداریة 378

 

 فلهــــــذه األســـــبـاب

  :العلیاتقضي المحكمة 

  .شكالبقبول الطعن 

 2019/09/03نقض وٕابطال القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاریخ وفي الموضوع:

 .بدون إحالة

 .وٕابقاء المصاریف القضائیة على المطعون ضدها



 

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

والمتركبة من  -الغرفة التجاریة والبحریة -من قبل المحكمة العلیـــــــــا نـوفمبـر سنــة ألفیــن وعشــرون

  :الســــــــادة

  رئیس الغرفة رئیسا مقررا                                                     بعطوش حكیمة

  مستشــــــــــــــــــــارا                                                              نوي حسان

  مستشــــــــــــــــــــارا                                                              بایو سهیلة

  ـارامستشـــــــــــــــــــ                                                             دویب ملیكة

  ،المحــــامـــــــي الــعـــــام -جلول لحسن أحمد :بحــــــضـــور السیــــد

  .أمـــــیـــن الــــضــــــبــط -سباك رمضان: وبمســـاعـــدة الســـید
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


