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 3 م با"26 ع44 119 ت(ن12        

ج@ة 

جمع4ة حما4ة ,*حاC جمنة في شخ< "ئ6س>ا 'لس46 محم4 'ل9ا7" 'ل9ا7"18 مق"7ا 2.
بمكت+ 'إل4'"& ض6عة 'لمعم" بجمنة مG (ال6ة قبلي1 (مق"7ا 'لمختا" بمكت+ 'الستاB ن)'" 

'لسن(سي 'لمحامي 'لكائG بع44 7 ن>ج ش9 'ل"ماG 1 م(نبل6)6"1 ت(ن2   
 م3 ج@ة ثان4ة 

 F#ب4ــــــــــــا3 تم@4ـــــــــــــ
 G6لفالح6ت' G6في 'لض6عت Oف6"8 2011  746ا (تص"ف Bجمنة من Oجمع6ة حما6ة ('حا Oضع) Q6ح
 G(ج)ء م G'46(10 <) (7نش6" حم "S 46) T7 74) 7نش6" 'لصالح6ة" Uباس G6لمع"(فت' G6ل4(ل6ت'
سكاسO 'لتابع لض6عة "('84 'لمالح" (T7 111 (S14") (ق4 باش"O 'ستغالل>ا (تثم6ن>ا ( حما6ت>ا ( 
حاف\O على (ح4ت>ا ( باش"O خ4مت>ا ( ت9(6"7ا (ب6ع صاباO تم("7ا ('لتص"Z في محاص6ل>ا 

 .Uلمال6ة في 'لصالح 'لعا'

(حQ6 'ستص4" 'لمكلZ 'لعاU بن)'عاO 'ل4(لة 'لحكU 'الستعجالي ع44 217 عG 'لمحكمة 'البت4'ئ6ة بقبلي 
في 15/09/2016 6قضي بإ6قاZ 'ج"'ء'O بتة ب6ع صابة 'لتم(" على "[(2 نخ6ل>ا 'لتي ق""ت>ا 
'لجمع6ة لU)6 18/09/2016 مع 'الGB بالتنفB6 على 'لمس(4& ('ل8B تأ46 في 'ل9(" 'إلستئنافي بم(ج+ 

'لحكU ع44 1954 'لصا4" عG محكمة 'الستئناZ بقاب2 في 13/01/2017. 

 ̀ (حQ6 قامO 'لجمع6ة بإج"'ء بتة في 109/10/2016 لU تعت"` عل6>ا 'ل4(لة "غU 'نعقا4 جلسة تفا(
 U'(باص4'" ب9اقة 'ل Oعا'(بن Uلعا' Zلمكل' Uث"7ا قاb على) .ب"2016)كتc 8 ب"ئاسة 'لحك(مة بتا"6خ
ض4 'لجمع6ة (ض4 مشت"8 'لصابة سع46 'لج('84 (7ي مضمنة تحO ع44 8839 في 10/10/2016 
 e)64نا" (0001170000 64نا") محص Zلc سبعمائة) G)6بأ4'ء مبلغ مل G(تقضي بال)'م>ما بالتضام

 .gب h"لبتة 'لمص'

(حQ6 بمقتضى ب9اقة 'الل)'U 'لمBك("& قاU 'لمكلZ 'لعاU بن)'عاO 'ل4(لة ب('س9ة قاب` 'لمال6ة بقبلي 
بعقلة حساباO 'لجمع6ة (حساباO مشت"8 'لصابة 'لس46 سع46 'لج('84 

  1







 Oلجمع6ة (على حسابا' Oفع 'لعقلة على حسابا") U'(في ب9اقة 'إلل !)ب9ل+ 'ل"ج e)أل' Z"9ل'
مشت"8 'لصابة 'لس46 سع46 'لج('84. 

 h"9 +ما 6ف46 9ل U64لجمع6ة بتق' U(تلت U'(على 'لصلح في ب9اقة 'إلل O8-2 بمج"4 م('فقة لجنة 'لن)'عا
'لقض6ة 'الستئناف6تG6 'لم"ف(عتG6 مG 9"ف>ا (مZ"9 G مشت"8 'لصابة سع46 'لج('84 (6قع bمضاء 

'إلتفاj ل6صبح عن74ا ن>ائ6ا. 

 :9 Mلفص*

 'B7 "صبغت>ا 'لمنش("& ب6ن>ما ('عتبا Oلقضا6ا م>ما كان' eبالتخلي ك )c h"9ب Gل9"فا' U(9-1 6لت
'لكت+ صلحا ن>ائ6ا ب6ن>ما.  

9-2 تعتب" بن(B7 4' 'التفاj (ح4& مت"'ب9ة ال تتج)c 1 (علg6 6نفسخ B7' 'التفاj بمج"4 'الخالe بأح4 
بن(4/ 

 :10 Mلفص*

 eلثاني فمح' Z"9ما 'لc) +لكت' 'B7 ب9الع G6بمق"/ 'لمب gمخاب"ت eمح e)أل' Z"9ل' G610-1 ع
مخاب"تg بمكت+ 'الستاB ن)'" 'لسن(سي 'لمحامي 'لكائG بع44 7 ن>ج ش9 'ل"ماG 1073 م(نبل6)6" ت(ن2 

10-2 6تU حe 'لخالفاO 'لتي ق4 تنشأ بG6 'ل9"فG6 ح(e تنفB7 B6' 'التفاc j( تأ(6لg بكe 'لj"9 'ل(64ة1 
 G6ل9"ف' G6ب Oعا'(في 'لن Oن2 'لعاصمة  بالب)ت Uفتخت< محاك TلB "Bتع Gb)
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