
        التقرير السنويالتقرير السنويالتقرير السنويالتقرير السنوي

٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠        
لجان الفصل تقرير أعمال ا�مانة العامة ل
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 الصادرةالصادرةالصادرةالصادرة    القراراتالقراراتالقراراتالقرارات ....١١١١

�مممم٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨م مقارنة بالعام م مقارنة بالعام م مقارنة بالعام م مقارنة بالعام ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩القرارات الصادرة للعام القرارات الصادرة للعام القرارات الصادرة للعام القرارات الصادرة للعام  �� �� �� �

 نوع الدعوىنوع الدعوىنوع الدعوىنوع الدعوى
        العددالعددالعددالعدد

        نسبة التغيرنسبة التغيرنسبة التغيرنسبة التغير
 مممم٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨عام عام عام عام  مممم٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩عام عام عام عام 

        :14.12:14.12:14.12:14.12----  262  ٢٢٥ دعوى مدنية

        :50.00:50.00:50.00:50.00----  8  4 دعوى إدارية

        :19.05:19.05:19.05:19.05  21  ٢٥ دعوى جزائية

 - ٠ ١  دعوى جماعية

        :12.37:12.37:12.37:12.37---- ��٢٩١٢٩١٢٩١٢٩١ �٢٥٥٢٥٥٢٥٥٢٥٥        اCجمالياCجمالياCجمالياCجمالي
� �
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        أوالً: القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات ا�وراق الماليةأوالً: القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات ا�وراق الماليةأوالً: القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات ا�وراق الماليةأوالً: القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات ا�وراق المالية

        

        

        

        

        

        

        لجنة الفصل في منازعاتلجنة الفصل في منازعاتلجنة الفصل في منازعاتلجنة الفصل في منازعات

 ا�وراق الماليةا�وراق الماليةا�وراق الماليةا�وراق المالية    



 

 الصادرةالصادرةالصادرةالصادرة    القراراتالقراراتالقراراتالقرارات ....١١١١

        مممم٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩مقارنة بالعام مقارنة بالعام مقارنة بالعام مقارنة بالعام م م م م ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠القرارات الصادرة للعام القرارات الصادرة للعام القرارات الصادرة للعام القرارات الصادرة للعام 

 نوع الدعوىنوع الدعوىنوع الدعوىنوع الدعوى

        العددالعددالعددالعدد
 مممم٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩عام عام عام عام  مممم٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠عام عام عام عام         نسبة التغيرنسبة التغيرنسبة التغيرنسبة التغير

 %٥٤٥٤٥٤٥٤        ٢٢٥٢٢٥٢٢٥٢٢٥        347347347347 دعوى مدنيةدعوى مدنيةدعوى مدنيةدعوى مدنية

 %٧٥٧٥٧٥٧٥        4444 ٧٧٧٧ دعوى إداريةدعوى إداريةدعوى إداريةدعوى إدارية

 %١٢١٢١٢١٢        ٢٥٢٥٢٥٢٥        ٢٨٢٨٢٨٢٨ دعوى جزائيةدعوى جزائيةدعوى جزائيةدعوى جزائية

 ---- ١١١١        1111        دعوى جماعيةدعوى جماعيةدعوى جماعيةدعوى جماعية

 %٥٠٥٠٥٠٥٠----        4444 ٢٢٢٢        (وقتي)(وقتي)(وقتي)(وقتي)

 %٤٩٤٩٤٩٤٩        259259259259 ٣٨٥٣٨٥٣٨٥٣٨٥        اCجمالياCجمالياCجمالياCجمالي
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١٦ 

 

 المدنية واCدارية الصادرة (مصنفة حسب منطوق القرار)المدنية واCدارية الصادرة (مصنفة حسب منطوق القرار)المدنية واCدارية الصادرة (مصنفة حسب منطوق القرار)المدنية واCدارية الصادرة (مصنفة حسب منطوق القرار)    القراراتالقراراتالقراراتالقرارات ....٢٢٢٢

        تفصيل للقرارات المدنية واCداريةتفصيل للقرارات المدنية واCداريةتفصيل للقرارات المدنية واCداريةتفصيل للقرارات المدنية واCدارية

        ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩        ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠        منطوق القرارمنطوق القرارمنطوق القرارمنطوق القرار

        66666666        129129129129 التعويضاتالتعويضاتالتعويضاتالتعويضات
        61616161        108108108108 رفض طلباترفض طلباترفض طلباترفض طلبات

        10101010        34343434 رد الدعوى النعدام الصفةرد الدعوى النعدام الصفةرد الدعوى النعدام الصفةرد الدعوى النعدام الصفة
        22222222        33333333 عدم اختصاصعدم اختصاصعدم اختصاصعدم اختصاص

        43434343        20202020 صرف النظر عن الدعوىصرف النظر عن الدعوىصرف النظر عن الدعوىصرف النظر عن الدعوى
        0000        0000 إلغاء قرار مجلس الهيئةإلغاء قرار مجلس الهيئةإلغاء قرار مجلس الهيئةإلغاء قرار مجلس الهيئة
        1111        0000 تأييد قرار مجلس الهيئةتأييد قرار مجلس الهيئةتأييد قرار مجلس الهيئةتأييد قرار مجلس الهيئة
        0000        0000 تعديل قرار مجلس الهيئةتعديل قرار مجلس الهيئةتعديل قرار مجلس الهيئةتعديل قرار مجلس الهيئة
        17171717        8888 التمسك بقرار سابقالتمسك بقرار سابقالتمسك بقرار سابقالتمسك بقرار سابق

        0000        1111 إيقاف تنفيذإيقاف تنفيذإيقاف تنفيذإيقاف تنفيذ
        0000        0000 رفع المنع من السفررفع المنع من السفررفع المنع من السفررفع المنع من السفر

        0000        0000 عدم إدانةعدم إدانةعدم إدانةعدم إدانة
        1111        2222 قبول التظلمقبول التظلمقبول التظلمقبول التظلم

        0000        0000 عدم قبول التظلمعدم قبول التظلمعدم قبول التظلمعدم قبول التظلم
        0000        0000 رفع الحجز التحفظيرفع الحجز التحفظيرفع الحجز التحفظيرفع الحجز التحفظي
        1111        1111 تنازل عن الدعوىتنازل عن الدعوىتنازل عن الدعوىتنازل عن الدعوى

        2222        3333 عدم جواز نظر الدعوىعدم جواز نظر الدعوىعدم جواز نظر الدعوىعدم جواز نظر الدعوى
        4444        10101010 عدم سماع الدعوىعدم سماع الدعوىعدم سماع الدعوىعدم سماع الدعوى

        0000        2222 عدم قبول التماس اعادة النظرعدم قبول التماس اعادة النظرعدم قبول التماس اعادة النظرعدم قبول التماس اعادة النظر
        0000        2222 صلحصلحصلحصلح

 ١١١١ ٢٢٢٢        إنفاذ قرار إنفاذ قرار إنفاذ قرار إنفاذ قرار 

 ٢٢٩٢٢٩٢٢٩٢٢٩        355355355355        اCجمالياCجمالياCجمالياCجمالي

� �



 

        

 (مصنفة حسب نوع المخالفة) (مصنفة حسب نوع المخالفة) (مصنفة حسب نوع المخالفة) (مصنفة حسب نوع المخالفة)     مممم٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠    للعامللعامللعامللعام    الجزائيةالجزائيةالجزائيةالجزائية    القراراتالقراراتالقراراتالقرارات ....٣٣٣٣

        مممم٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨م مقارنة بالعام م مقارنة بالعام م مقارنة بالعام م مقارنة بالعام ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩القرارات الصادرة للعام القرارات الصادرة للعام القرارات الصادرة للعام القرارات الصادرة للعام 

        نوع المخالفةنوع المخالفةنوع المخالفةنوع المخالفة
                العددالعددالعددالعدد

 مممم٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩عام عام عام عام  ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠عام عام عام عام         نسبة التغيرنسبة التغيرنسبة التغيرنسبة التغير

 %١٦٫٦٧١٦٫٦٧١٦٫٦٧١٦٫٦٧----        12121212        10101010 )٤٩مخالفة للمادة (

 --        1111        0000 )٥٠مخالفة للمادة (

 %٥٧٫١٤٥٧٫١٤٥٧٫١٤٥٧٫١٤        7777        11111111 ) ٣١مخالفة للمادة (

        %٢٢٢٢٠٠٫٠٠٠٠٫٠٠٠٠٫٠٠٠٠٫٠٠        1111        3333  مخالفات أخرى

 --        ٤٤٤٤        4444  عدم ثبوت مخالفة 

    ١٢١٢١٢١٢%        ٢٢٢٢٥٥٥٥        28282828 اCجمالياCجمالياCجمالياCجمالي
  



 

 الدعاوى الواردة إلى لحنة الفصلالدعاوى الواردة إلى لحنة الفصلالدعاوى الواردة إلى لحنة الفصلالدعاوى الواردة إلى لحنة الفصل    ----٤٤٤٤

 

 

 

 

  

  

  

 

        نسبة التغيرنسبة التغيرنسبة التغيرنسبة التغير        ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩        ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠ نوع الدعوىنوع الدعوىنوع الدعوىنوع الدعوى

 %٦٠٫٢٠٦٠٫٢٠٦٠٫٢٠٦٠٫٢٠        299299299299        ٤٧٩٤٧٩٤٧٩٤٧٩ مدنيمدنيمدنيمدني

 %٦٠٦٠٦٠٦٠        5555 ٨٨٨٨ إداريإداريإداريإداري

 %٤٢٫٨٦٤٢٫٨٦٤٢٫٨٦٤٢٫٨٦----        28282828        ١٦١٦١٦١٦ جزائيجزائيجزائيجزائي

 %١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠ ١١١١ ٢٢٢٢        دعوى جماعيةدعوى جماعيةدعوى جماعيةدعوى جماعية

        %٥٢٥٢٥٢٥٢        ٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣٣ ٥٠٥٥٠٥٥٠٥٥٠٥ المجموعالمجموعالمجموعالمجموع



 

٢٨ 

 

 

 

        جزائيجزائيجزائيجزائي إداريإداريإداريإداري مدنيمدنيمدنيمدني تاريخ قيد الدعوىتاريخ قيد الدعوىتاريخ قيد الدعوىتاريخ قيد الدعوى
المجموالمجموالمجموالمجمو        عيعيعيعيجماجماجماجما----مدنيمدنيمدنيمدني

        عععع
        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة

٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥٢٠١٥ 1111        0000        ٠٠٠٠ 0000        ١١١١ 0.47:0.47:0.47:0.47:        
2016201620162016        1111        0000        ٠٠٠٠ 0000        ١١١١ 0.26:0.26:0.26:0.26:        
٢٢٢٢ ٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٧ 0000        ٠٠٠٠ 0000        ٢٢٢٢ 0.52:0.52:0.52:0.52:        
2018201820182018        ٢٢٢٢ ٠٠٠٠ ١٩١٩١٩١٩ 0000        ٢١٢١٢١٢١ 5.48:5.48:5.48:5.48:        
2019201920192019        ١٥١٥١٥١٥ ٣٣٣٣ ١٢٨١٢٨١٢٨١٢٨ 0000    ١٤٦١٤٦١٤٦١٤٦ 38.12:38.12:38.12:38.12:        
٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢ ١١١١    ١١١١١١١١ ٤٤٤٤ ١٩٦١٩٦١٩٦١٩٦ ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠ 55.35:55.35:55.35:55.35:        

        :100:100:100:100        �٣٨٣٣٨٣٣٨٣٣٨٣        1111        ٢٨٢٨٢٨٢٨        ٧٧٧٧ ٣٤٧٣٤٧٣٤٧٣٤٧ المجموعالمجموعالمجموعالمجموع

        

        

        

        

        

        

        لجنة االستئناف في منازعاتلجنة االستئناف في منازعاتلجنة االستئناف في منازعاتلجنة االستئناف في منازعات

 ا�وراق الماليةا�وراق الماليةا�وراق الماليةا�وراق المالية    



 

  

 الصادرةالصادرةالصادرةالصادرة    القراراتالقراراتالقراراتالقرارات ....١١١١

        نسبة التغيرنسبة التغيرنسبة التغيرنسبة التغير        ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩        ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠ نوع الدعوىنوع الدعوىنوع الدعوىنوع الدعوى

 %١٫٩٥١٫٩٥١٫٩٥١٫٩٥----        154154154154        ١٥١١٥١١٥١١٥١ دعوى مدنيةدعوى مدنيةدعوى مدنيةدعوى مدنية

 %٢٠٫٠٠٢٠٫٠٠٢٠٫٠٠٢٠٫٠٠        5555 ٦٦٦٦ دعوى إداريةدعوى إداريةدعوى إداريةدعوى إدارية

 %٨٫٧٠٨٫٧٠٨٫٧٠٨٫٧٠        ��    ٢٣٢٣٢٣٢٣        �٢٥٢٥٢٥٢٥ دعوى جزائيةدعوى جزائيةدعوى جزائيةدعوى جزائية

 %١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠        1111        ٢٢٢٢  تحكيمتحكيمتحكيمتحكيم

 %٧٣٫٦٨٧٣٫٦٨٧٣٫٦٨٧٣٫٦٨        38383838 ٦٦٦٦٦٦٦٦        التماسالتماسالتماسالتماس

 %٥٫٥٦٥٫٥٦٥٫٥٦٥٫٥٦----        18181818        ١٧١٧١٧١٧        معادة من لجنة الفصلمعادة من لجنة الفصلمعادة من لجنة الفصلمعادة من لجنة الفصل

    ١١٫٧٢١١٫٧٢١١٫٧٢١١٫٧٢%        ٢٣٩٢٣٩٢٣٩٢٣٩        ٢٦٧٢٦٧٢٦٧٢٦٧ ماليماليماليمالياCجاCجاCجاCج
  
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  



 

 تفاصيل القرارات الجزائيةتفاصيل القرارات الجزائيةتفاصيل القرارات الجزائيةتفاصيل القرارات الجزائية ....٢٢٢٢

        نسبة التغيرنسبة التغيرنسبة التغيرنسبة التغير        ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩        ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠ نوع المخالفةنوع المخالفةنوع المخالفةنوع المخالفة

 %١٠١٠١٠١٠        20202020 ٢٢٢٢٢٢٢٢ تالعب وتضليل في السوقتالعب وتضليل في السوقتالعب وتضليل في السوقتالعب وتضليل في السوق

 -- -- -- --         2222 ٠٠٠٠ التداول بناء على معلومة داخليةالتداول بناء على معلومة داخليةالتداول بناء على معلومة داخليةالتداول بناء على معلومة داخلية

 %٢٨٠٢٨٠٢٨٠٢٨٠        5555 ١٩١٩١٩١٩ ممارسة أعمال أوراق مالية دون ترخيصممارسة أعمال أوراق مالية دون ترخيصممارسة أعمال أوراق مالية دون ترخيصممارسة أعمال أوراق مالية دون ترخيص

 --        1111 ١١١١        كد من سالمة االنظمة الماليةكد من سالمة االنظمة الماليةكد من سالمة االنظمة الماليةكد من سالمة االنظمة الماليةعدم التأعدم التأعدم التأعدم التأ

تنفيذ أعضاء مجلس اCدارة و التنفيذين تنفيذ أعضاء مجلس اCدارة و التنفيذين تنفيذ أعضاء مجلس اCدارة و التنفيذين تنفيذ أعضاء مجلس اCدارة و التنفيذين عدم عدم عدم عدم 
 الواجبات بما يحقق مصلحة المصدرالواجبات بما يحقق مصلحة المصدرالواجبات بما يحقق مصلحة المصدرالواجبات بما يحقق مصلحة المصدر

٢٢٢٢ 0000        -- 

تخفيض خسائر / تضخيم إيرادات في شركة تخفيض خسائر / تضخيم إيرادات في شركة تخفيض خسائر / تضخيم إيرادات في شركة تخفيض خسائر / تضخيم إيرادات في شركة 
        مساهمةمساهمةمساهمةمساهمة

٥٠٠٥٠٠٥٠٠٥٠٠ ١١١١ ٦٦٦٦% 

 -- -- -- --         ٠٠٠٠        ٣٣٣٣        مبدأ النزاهة / المالئمة / العنايةمبدأ النزاهة / المالئمة / العنايةمبدأ النزاهة / المالئمة / العنايةمبدأ النزاهة / المالئمة / العناية

 -- -- -- --         ٠٠٠٠        ١١١١        حجز تحفظيحجز تحفظيحجز تحفظيحجز تحفظي

���������٢٩ ����٥٥٥٥٥٥٥٥ اCجمالياCجمالياCجمالياCجمالي �� �� �� �٨٩٫٦٦٨٩٫٦٦٨٩٫٦٦٨٩٫٦٦%  

        

� �� �� �� �

      



 

 

(مصنفة حسب (مصنفة حسب (مصنفة حسب (مصنفة حسب     االستئنافاالستئنافاالستئنافاالستئناف    لجنةلجنةلجنةلجنة    قراراتقراراتقراراتقرارات ....٣٣٣٣

    الفصلالفصلالفصلالفصل    الصادرة عن لجنةالصادرة عن لجنةالصادرة عن لجنةالصادرة عن لجنة    أييد/تعديل/إلغاء/رفض/إعادة) للقراراتأييد/تعديل/إلغاء/رفض/إعادة) للقراراتأييد/تعديل/إلغاء/رفض/إعادة) للقراراتأييد/تعديل/إلغاء/رفض/إعادة) للقراراتتتتت

 مممم٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٩٩٩٩    مقارنة بالعاممقارنة بالعاممقارنة بالعاممقارنة بالعام    مممم٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠    للعامللعامللعامللعام

 الوصفالوصفالوصفالوصف
        مممم٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩        مممم٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠

 جزائيجزائيجزائيجزائي إداريإداريإداريإداري مدنيمدنيمدنيمدني جزائيجزائيجزائيجزائي إداريإداريإداريإداري مدنيمدنيمدنيمدني

        6666        4444        86868686        12121212        4444        101101101101 تأييدتأييدتأييدتأييد
        11110000        1111        5555 ١١١١١١١١        1111        27272727 تعديلتعديلتعديلتعديل
        2222        0000        46464646        6666        1111        24242424 إلغاءإلغاءإلغاءإلغاء
رفض رفض رفض رفض 

 االستئناف/التماساالستئناف/التماساالستئناف/التماساالستئناف/التماس
٤٥٤٥٤٥٤٥ 0000        ٢٦٢٦٢٦٢٦ 40404040        0000        6666        

        5555        0000        27272727 ٠٠٠٠        0000 ٨٨٨٨        إعادة إلى لجنة الفصلإعادة إلى لجنة الفصلإعادة إلى لجنة الفصلإعادة إلى لجنة الفصل
        0000        0000        1111        0000        0000        1111        أخرىأخرىأخرىأخرى

    29292929    5555        ٢٠٥٢٠٥٢٠٥٢٠٥        ٥٥٥٥٥٥٥٥        ٦٦٦٦        ٢٠٦٢٠٦٢٠٦٢٠٦ اCجمالياCجمالياCجمالياCجمالي

� �
� �� �� �� �

 

(مصنفة حسب (مصنفة حسب (مصنفة حسب (مصنفة حسب     االستئنافاالستئنافاالستئنافاالستئناف    لجنةلجنةلجنةلجنة    قراراتقراراتقراراتقرارات    نسبةنسبةنسبةنسبة ....٤٤٤٤

    الفصلالفصلالفصلالفصل    الصادرة عن لجنةالصادرة عن لجنةالصادرة عن لجنةالصادرة عن لجنة    إعادة) للقراراتإعادة) للقراراتإعادة) للقراراتإعادة) للقرارات    تأييد/تعديل/إلغاء/رفض/تأييد/تعديل/إلغاء/رفض/تأييد/تعديل/إلغاء/رفض/تأييد/تعديل/إلغاء/رفض/

 ....مممم٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩    بالمقارنة بالعامبالمقارنة بالعامبالمقارنة بالعامبالمقارنة بالعام    مممم٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠    للعامللعامللعامللعام

 الوصفالوصفالوصفالوصف
        مممم٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩        مممم٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠

 جزائيجزائيجزائيجزائي إداريإداريإداريإداري مدنيمدنيمدنيمدني جزائيجزائيجزائيجزائي إداريإداريإداريإداري مدنيمدنيمدنيمدني

 %٤٩٫٠٣٤٩٫٠٣٤٩٫٠٣٤٩٫٠٣ تأييدتأييدتأييدتأييد
٦٦٫٦٧٦٦٫٦٧٦٦٫٦٧٦٦٫٦٧

% 
٢٠٫٦٩٢٠٫٦٩٢٠٫٦٩٢٠٫٦٩ %٨٠٫٠٠٨٠٫٠٠٨٠٫٠٠٨٠٫٠٠ %٤١٫٩٥٤١٫٩٥٤١٫٩٥٤١٫٩٥        %٢١٫٨٢٢١٫٨٢٢١٫٨٢٢١٫٨٢% 

 %٣٤٫٤٨٣٤٫٤٨٣٤٫٤٨٣٤٫٤٨ %٢٠٫٠٠٢٠٫٠٠٢٠٫٠٠٢٠٫٠٠ %٢٫٤٤٢٫٤٤٢٫٤٤٢٫٤٤ %٢٠٫٠٠٢٠٫٠٠٢٠٫٠٠٢٠٫٠٠ %١٦٫٦٧١٦٫٦٧١٦٫٦٧١٦٫٦٧ %١٣٫١١١٣٫١١١٣٫١١١٣٫١١ تعديلتعديلتعديلتعديل

 %٦٫٩٠٦٫٩٠٦٫٩٠٦٫٩٠ %٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ %٢٢٫٤٤٢٢٫٤٤٢٢٫٤٤٢٢٫٤٤ %١٠٫٩١١٠٫٩١١٠٫٩١١٠٫٩١ %١٦٫٦٧١٦٫٦٧١٦٫٦٧١٦٫٦٧ %١١٫٦٥١١٫٦٥١١٫٦٥١١٫٦٥ إلغاءإلغاءإلغاءإلغاء

    رفضرفضرفضرفض
 االستئناف/التماساالستئناف/التماساالستئناف/التماساالستئناف/التماس

٢٠٫٦٩٢٠٫٦٩٢٠٫٦٩٢٠٫٦٩ %٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ %١٩٫٥١١٩٫٥١١٩٫٥١١٩٫٥١ %٤٧٫٢٧٤٧٫٢٧٤٧٫٢٧٤٧٫٢٧ %٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ %٢١٫٨٤٢١٫٨٤٢١٫٨٤٢١٫٨٤% 

 %١٧٫٢٤١٧٫٢٤١٧٫٢٤١٧٫٢٤ %٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ %١٣٫١٧١٣٫١٧١٣٫١٧١٣٫١٧ %٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ %٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ %٣٫٨٨٣٫٨٨٣٫٨٨٣٫٨٨        إعادة إلى لجنة الفصلإعادة إلى لجنة الفصلإعادة إلى لجنة الفصلإعادة إلى لجنة الفصل

 %٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ %٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ %٠٫٤٩٠٫٤٩٠٫٤٩٠٫٤٩ %٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ %٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠ %٠٫٤٩٠٫٤٩٠٫٤٩٠٫٤٩        أخرىأخرىأخرىأخرى

        %١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠        %١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠        %١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠        %١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠        %١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠        %١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠ اCجمالياCجمالياCجمالياCجمالي
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مدني إداري جزائي

التماس تحكيم معادة من الفصل

        

        

�الدعاوى الواردة إلى لجنة االستئنافالدعاوى الواردة إلى لجنة االستئنافالدعاوى الواردة إلى لجنة االستئنافالدعاوى الواردة إلى لجنة االستئناف    ----٥٥٥٥ �� �� �� �

 

        نسبة التغيرنسبة التغيرنسبة التغيرنسبة التغير        ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩        ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠ نوع الدعوىنوع الدعوىنوع الدعوىنوع الدعوى

 %٣٤٫٤٠٣٤٫٤٠٣٤٫٤٠٣٤٫٤٠        125125125125        168168168168 مدنيمدنيمدنيمدني

 %٦٦٫٦٦٦٦٫٦٦٦٦٫٦٦٦٦٫٦٦        3333 ٥٥٥٥ إداريإداريإداريإداري

 %٣٨٫٨٩٣٨٫٨٩٣٨٫٨٩٣٨٫٨٩        18181818 ٢٥٢٥٢٥٢٥ جزائيجزائيجزائيجزائي

 %٤٢٫٢٢٤٢٫٢٢٤٢٫٢٢٤٢٫٢٢        45454545 ٦٤٦٤٦٤٦٤ التماسالتماسالتماسالتماس

 %١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠ ١١١١ ٢٢٢٢ معادة من لجنة الفصلمعادة من لجنة الفصلمعادة من لجنة الفصلمعادة من لجنة الفصل

 %٥٩٫٢٦٥٩٫٢٦٥٩٫٢٦٥٩٫٢٦---- ٢٧٢٧٢٧٢٧ ١١١١١١١١ تحكيمتحكيمتحكيمتحكيم

        %٢٥٫٥٧٢٥٫٥٧٢٥٫٥٧٢٥٫٥٧        219219219219        ٢٧٥٢٧٥٢٧٥٢٧٥ المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
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 ا�عمال اCداريةا�عمال اCداريةا�عمال اCداريةا�عمال اCدارية

        



 

     النظام االلكترونيالنظام االلكترونيالنظام االلكترونيالنظام االلكترونيمعامالت معامالت معامالت معامالت  ....١١١١

 النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        مممم٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩عام عام عام عام         مممم٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠عام عام عام عام  معامالت النظام اxليمعامالت النظام اxليمعامالت النظام اxليمعامالت النظام اxلي

في النظام االلكتروني لدى في النظام االلكتروني لدى في النظام االلكتروني لدى في النظام االلكتروني لدى     المعامالتالمعامالتالمعامالتالمعامالتعدد عدد عدد عدد 
 لجنة الفصللجنة الفصللجنة الفصللجنة الفصل

٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٦٬١٦١٦١٦١٦  ٢٥٣٢٥٣٢٥٣٢٥٣٬١٠١٠١٠١٠  ٦٣٦٣٦٣٦٣% 

في النظام االلكتروني لدى في النظام االلكتروني لدى في النظام االلكتروني لدى في النظام االلكتروني لدى     المعامالتالمعامالتالمعامالتالمعامالتعدد عدد عدد عدد 
 لجنة االستئنافلجنة االستئنافلجنة االستئنافلجنة االستئناف

٨٣٧٨٣٧٨٣٧٨٣٧٬١١١١  ٢١٢٢١٢٢١٢٢١٢٬١١١١  ٥٢٥٢٥٢٥٢% 

        %٦١٦١٦١٦١        ١١١١١١١١٬٤٦٥٤٦٥٤٦٥٤٦٥ ١٨١٨١٨١٨٬٥٠٣٥٠٣٥٠٣٥٠٣        المجموعالمجموعالمجموعالمجموع
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� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �



 

 الماليةالماليةالماليةالمالية    لجنة الفصل في منازعات ا�وراقلجنة الفصل في منازعات ا�وراقلجنة الفصل في منازعات ا�وراقلجنة الفصل في منازعات ا�وراق----٢٢٢٢

 
        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٩٩٩٩        ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠

        %١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠        ٧٩٧٩٧٩٧٩        158158158158        االختزالاالختزالاالختزالاالختزال

 %٢٨٢٨٢٨٢٨----        ٩٢٩٢٩٢٩٢        66666666        الترجمةالترجمةالترجمةالترجمة

 %٥٥٥٥---- ١٤١١٤١١٤١١٤١ ١٣٤١٣٤١٣٤١٣٤        النشرالنشرالنشرالنشر

� �

� �

� �

� �



 

 

 لجنة االستئناف في منازعات ا�وراق الماليةلجنة االستئناف في منازعات ا�وراق الماليةلجنة االستئناف في منازعات ا�وراق الماليةلجنة االستئناف في منازعات ا�وراق المالية ----٣٣٣٣

 
        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        ٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٩٩٩٩        ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠

        %١٣١٣١٣١٣        ١٦٤١٦٤١٦٤١٦٤        185185185185        االختزالاالختزالاالختزالاالختزال
 %٢٨٢٨٢٨٢٨        ١٥٢١٥٢١٥٢١٥٢        194194194194        الترجمةالترجمةالترجمةالترجمة

 %٦٦٦٦----        ٢٣٣٢٣٣٢٣٣٢٣٣        ٢١٨٢١٨٢١٨٢١٨        النشرالنشرالنشرالنشر
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 عدد الصفحات المترجمة لقرارات لجنتي الفصل واالستئنافعدد الصفحات المترجمة لقرارات لجنتي الفصل واالستئنافعدد الصفحات المترجمة لقرارات لجنتي الفصل واالستئنافعدد الصفحات المترجمة لقرارات لجنتي الفصل واالستئناف ----٤٤٤٤

        النسبةالنسبةالنسبةالنسبة        ٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩٢٠١٩        ٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠٢٠ 

 %٢٧٢٧٢٧٢٧        2220222022202220        2816281628162816        عدد الصفحات عدد الصفحات عدد الصفحات عدد الصفحات 
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