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اإعان

وزارة العدل وال�ضئون الإ�ضامية والأوقاف

ب�ضاأن الحكم الإ�ضتئنافي ال�ضادر بحل جمعية العمل الإ�ضامي )اأمل(

 مكتب �شئون الجمعيات ال�شيا�شية:

الفقرة  وخ�شو�شًا   ،2005 ل�شنة   )26( رقم  ال�شيا�شية  الجمعيات  قانون  على  الإطــالع  بعد 

الرابعة من المادة )23( منه،

نعلن للعموم عن �شدور حكم محكمة ال�شتئناف العليا المدنية الأولى بجل�شة 2013/4/15 

في ال�شتئناف رقم 03/2012/2527/1 القا�شي في منطوقه:

الحكم  وتاأييد  برف�شه  المو�شوع  وفي  ثانيًا  �شكاًل،  ال�شتئناف  بقبول  اأوًل  المحكمة  "حكمت 
الم�شتاأنف واألزمت الم�شتاأنفة الم�شاريف.

في   2012/7/9 بجل�شة  الأولى  المدنية  الكبرى  المحكمة  من  ال�شادر  البتدائي  الحكم  وكان 

الدعوى رقم 7/8097/2012/02 قد ق�شى في منطوقه بالآتي:

عليها. المدعى  الجمعية  بحل  اأوًل:  المحكمة  "حكمت 
ثانيًا: وقبل الف�شل في طلب الت�شفية بتعيين الخبير المحا�شبي ممدوح اأحمد محمد م�شفيًا 

وبيع  ديونها  وكذلك  عليها  المدعى  الجمعية  وممتلكات  اأ�شول  ح�شر  مهمته  تكون  ق�شائيا 

اأ�شولها واأموالها بالمزاد العلني و�شداد ديونها من ح�شيلة البيع، وفي حالة عدم كفاية ح�شيلة 

�شداد  بعد  دينه  بن�شبه  كال  غرماء  ق�شمة  الدائنين  على  الح�شيلة  تق�شم  الديون  ل�شداد  البيع 

الديون الممتازة اأوًل، وفي حال كفاية ح�شيلة البيع ل�شداد الديون توريد ما ع�شى اأن يتبقي من 

ح�شيلة البيع اإلى الخزانة العامة، وعلى الم�شفي الق�شائي اإجراء الت�شفية خالل �شهرين من 

وقدرت  باأول،  اأوًل  المحكمة  اإجراءات على  به من  يقوم  ما  يتولى عر�س  اأن  تعيينه على  تاريخ 

المحكمة مبلغ 500 دينار كاأتعاب موؤقتة للم�شفى الق�شائي ت�شاف على عاتق الت�شفية واأبقت 

الف�شل في الم�شروفات وعلى قلم الكتاب اإعالن الغائب من الخ�شوم بهذا الحكم".

لذلك يحظر على العموم التعامل مع الجمعية كما يحظر على اأع�شائها والقائمين على اإدارتها 

على  يجب  كما  الحكم،  هذا  �شدور  بعد  اأموالها  في  الت�شرف  اأو  ن�شاطها  موا�شلة  وموظفيها 

القائمين على اإدارة الجمعية المبادرة بت�شليم الم�شفي - الكائن مكتبه في بناية ال�شياحة رقم 

ويمتنع عليهم  بالجمعية،  الخا�شة  وال�شجالت  الم�شتندات  الدبلوما�شية- جميع  بالمنطقة    44

وعلى موظفيها وعلى الم�شارف المودع لديها اأموال الجمعية والمدينين لها الت�شرف في اأي 

�شاأن من �شئون الجمعية اأو حقوقها اإل باأمر كتابي من الم�شفي.


