
العدد العدد 11
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 19  صفر عام  صفر عام 1430 هـهـ
اHوافق اHوافق 15  فبراير سنة   فبراير سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
مـرســوم رئـاسيّ رقم 09  - 82  مـؤرّخ في 18 صـفــر عـام 1430 اHـوافق 14 فـبــرايـر ســنـة p2009 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـامّ عــضـو في
احلكومة...................................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ رقم 09 - 83 مـؤرّخ في 18 صـفـر عـام 1430 اHـوافق 14 فـبـرايـر سـنة p2009 يـتـضـمّن تـكـلـيف الـوزيـر اHـنـتدب
لدى وزير الدولةp وزير الداخلية واجلماعات احملليةp اHكلف باجلماعات احملليةp {هام وزير اHوارد اHائية بالنيابة.....

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 09 - 75 مـؤرخ في 13 صـفـر عـام 1430 اHـوافق 9 فــبـرايـر سـنـة p2009 يـتـضـمــن إلـغــاء تـصـنـيـف قـطـعــة
أرض تـابـعــــة لـغــابــة األمـالك الـوطــنـيــة بـســـان لــوp بـــلــديــة مـرسى الـــحـجـاج في واليــة وهــرانp من الــنـظــام الـغـابـي
الوطنـي ....................................................................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 09 - 76 مؤرخ في 13 صفر عام 1430 اHوافق 9 فبراير سنة p2009 يتضمن إلـغـاء تصنيف قطعـة أرض
تـابـعــة لـغــابــة األمـالك الـوطنـيــة بـاHفـرقp مـقـاطـعة الـسـبعp بـاHكــان اHـسـمى كـدية الـدراوشp بـلـدية بـريـحـان في والية
الطارفp من النظام الغابي الوطني إلجناز محطة للضغط.................................................................................

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 09 - 77 مـؤرّخ في 15 صـفـر عـام 1430 اHـوافق 11 فــبـرايـر سـنـة p2009 يـحــدد شـــروط االلـتـحـاق {ـهـنــة
احملضرالقضائي  و�ارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها........................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 09  - 78 مـــؤرّخ في 15 صــفــر عــام 1430 اHـــوافق 11 فــبــرايــر ســنــة p2009 يــحـــــــدد أتــعـــــــاب  احملـــضـــر
القضـائـي...................................................................................................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 09 - 79 مـؤرّخ في 15 صـفـر عـام 1430 اHـوافق 11 فــبـرايـر سـنـة p2009 يـحـــدد كـيـفـيـات مــسك ومـراجـعـة
محاسبة احملضر القضائي.............................................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 09  - 80  مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 اHوافق 11 فبـراير سنة p2009 يـعـــدل توزيـــع نـفقــات مـيزانيـة
الدولة للتجهيز لسنة p2009 حسب كـل  قطـاع..................................................................................................

مرسوم تـنفيذي رقم 09  - 81  مؤرّخ في 15 صفر عام 1430 اHوافق 11 فبـراير سنة p2009 يـحدد القـانون األساسي  لـلمسرح
الوطني اجلزائري........................................................................................................................................

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـــرار مـؤرّخ في 11 شـعـبـان عــام 1429 اHـوافـق 13 غـشـت سـنـة p 2008  يـتـضــمّن إنـشـاء الــلّـجـان اHـتــسـاويـة األعـضــاء اخملـتـصّـة
بأسالك موظفي اإلدارة اHركزية في وزارة الثقافة.........................................................................................

قـــرار مـؤرّخ في 11 شــعـبــان عــام 1429 اHـوافـق 13 غـشـت سـنـة p 2008  يــحـدّد تـشــكـيـلــة الـلّــجـان اHـتــسـاويــة األعـضـاء اخملــتـصّـة
بأسالك موظفي اإلدارة اHركزية في وزارة الثقافة.........................................................................................

قـــرار مـؤرّخ في 8 شــوال عــام 1429 اHـوافـق 8  أكــتـوبـر سـنـة p 2008  يـتـضــمّن إنـشـاء جلـنـة الــطـعن اخملـتـصــة بـأسالك مـوظـفي
اإلدارة اHركزية في وزارة الثقافة................................................................................................................

قـرار مـؤرخ في 8 شـوّال عـام 1429 اHـوافق 8 أكـتـوبــر سـنـة p2008 يـحــدّد تـشـكـيــلـة جلـنــة الـطـعن اخملــتـصـة بـأسالك
موظفي اإلدارة اHركزية في وزارة الثقافة......................................................................................
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مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ رقم  رقم 09 - 82  مؤر مؤرّخ فيخ في18 صفر عام  صفر عام 1430
اHوافق اHوافق 14 فبـراير سنة  فبـراير سنة p2009 يتضـم يتضـمّن إنهـاء مهامن إنهـاء مهامّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعضو في احلكومة.عضو في احلكومة.
pإنّ رئيس اجلمهورية

pادّة  77 - 8  منهHال سيما ا pبناء على الدستور -
- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

pالوزير األول Wتضمّن تعيHسنة 2008 وا
- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

pـالك ساللHـادّة األولى : ة األولى : تـنــهى مـهـامّ الـسّـيـد عـبـد اHـاداHا
وزير اHوارد اHائيةp لتكليفه {هامّ أخرى.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في18 صــــفــــر عـــام 1430 اHــــوافق 14
فبراير سنة 2009.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
مــــرســــوم رئـــــاسيمــــرســــوم رئـــــاسيّ رقم  رقم 09 - 83  مــــؤر مــــؤرّخ فيخ في18 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 14 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة  فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة p2009 يـــــتـــــضـــــمp يـــــتـــــضـــــمّن

تـكــلـيـف الـوزيــر اHـنــتـدب لــدى وزيـر الــدولـةp وزيـرتـكــلـيـف الـوزيــر اHـنــتـدب لــدى وزيـر الــدولـةp وزيـر
الــداخــلــيــة واجلـمــاعــات احملــلــيـةp اHــكــلف بــاجلــمــاعـاتالــداخــلــيــة واجلـمــاعــات احملــلــيـةp اHــكــلف بــاجلــمــاعـات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحملليةp {هام وزير اHوارد اHائية بالنيابة.احملليةp {هام وزير اHوارد اHائية بالنيابة.
pإنّ رئيس اجلمهورية

pادّة  77 - 8  منهHال سيما ا pبناء على الدستور -
- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

pالوزير األول Wتضمّن تعيHسنة 2008 وا
- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و{قتـضى اHرسـوم الرّئاسي رقم 09 -  - 82  اHؤرّخ
في18 صــــفــــر عــــام 1430 اHــــوافق 14 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2009

pائيةHوارد اHتضمن إنهاء مهام وزير اHوا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

pــــادّة األولى : ة األولى : يــــكـــلـف الـــسّــــيــــد دحـــو ولــــد قــــابـــلــــيـــةHــــاداHا
الـــوزيـــر اHـــنـــتـــدب لـــدى وزيـــر الـــدولـــةp وزيـــر الـــداخـــلـــيــة
واجلـماعات احملليـةp اHكلف باجلـماعات احمللـيةp {هام وزير

اHوارد اHائية بالنيابة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في18 صــــفــــر عـــام 1430 اHــــوافق 14
فبراير سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم رقم 09 - 75  مــؤر مــؤرّخ فيخ في13 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1430 اHـوافق  اHـوافق 9 فـبـرايـر سـنـة  فـبـرايـر سـنـة p2009 يـتـضـمـن إلـغــاءp يـتـضـمـن إلـغــاء

تــــصـــنـــيـف قــــطـــعــــة أرض تـــابـــعــــــة لـــغــــابــــة األمـالكتــــصـــنـــيـف قــــطـــعــــة أرض تـــابـــعــــــة لـــغــــابــــة األمـالك
الـوطـنـيــة بــســـان لــوp بــلــديــة مـرسى الــحـجـاج فيالـوطـنـيــة بــســـان لــوp بــلــديــة مـرسى الــحـجـاج في

واليـة وهـرانp من النظـام الغابـي الوطنـي.واليـة وهـرانp من النظـام الغابـي الوطنـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــنـاء عــلى الــتـقــريـر اHــشـتــرك بــW وزيـر الــفالحـة

pاليةHوالتنمية الريفية ووزير ا
- وبـــنـــاء عــلى الـــدســـتــورp ال ســـيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2)  منه
- و{ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 09 اHــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

pتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا
- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 12 اHــؤرخ في 23
رمـــــــضـــــــان عــــــام 1404 اHــــــوافق 23 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1984

pتممHعدل واHا pتضمن النظام العام للغاباتHوا
- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pتممHا pبالبلدية
- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pتممHا pبالوالية
- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

pتممHعدل واHا pتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
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- و{ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 09 اHــــؤرخ في 2
جـــمـــادى األولى عـــام 1404 اHــــوافق 4 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 1984

pتعلق بالتنظيم اإلقليمي للبالدHوا
- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 84 - 12 اHــؤرخ في 23
رمـــــــضـــــــان عــــــام 1404 اHــــــوافق 23 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1984

pتممHعدل واHا pتضمن النظام العام للغاباتHوا
- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pتممHا pبالبلدية
- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

pتممHا pبالوالية
- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اHــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

pتممHعدل واHا pتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و{ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 454
اHـــــــــؤرخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 اHـــــــــوافق 23
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1991 الـــذي يـــحـــدد شـــروط إدارة األمالك
اخلـاصــة والــعــامــة الــتـابــعــة لــلــدولــة وتـســيــيــرهــا ويـضــبط

pتممHعدل واHا pكيفيات ذلك
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى :  يــــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســــــوم إلـى إلـــــغـــــاء
تـــصــنـــيف قــطـــعــة أرض تـــابــعــة لـــغــابـــة األمالك الــوطـــنــيــة
pسمى  كدية الدراوشHكان اHبا pمقـاطعة السبع pفرقHبا
بــلــديـة بــريــحــان فـي واليـة الــطــارفp مـن الــنـظــام الــغــابي

الوطني.

اHــــادة اHــــادة 2 :  : تـــدمـج قــــطـــعــــة األرض اHــــعــــيّــــنـــة فـي اHـــادة
األولى أعالهp كــمـــا هي مـــحــددة في اخملـــطط اHــلـــحق بــأصل
(34) Wوالتـي تبـلغ مسـاحـتهـا أربعـة وثالث  pرسـومHهـذا ا
هكتارا في اHلكية اخلاصة للدولة إلجناز محطة للضغط.

اHادة اHادة 3 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بــــاجلـــــزائــــر في13 صــــفـــــر عــــام 1430 اHـــــوافق 9
فبراير سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و{ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 454
اHـــــــــؤرخ في 16 جـــــــــمـــــــــادى األولـى عــــــــام 1412 اHـــــــــوافق 23
نـــوفـــمـــبـــر ســـنـــة 1991 الـــذي يـــحـــدد شـــروط إدارة األمالك
اخلـاصــة والــعــامــة الــتـابــعــة لــلــدولــة وتـســيــيــرهــا ويـضــبط

pتممHعدل واHا pكيفيات ذلك
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى :  يــــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســــــوم إلـى إلـــــغـــــاء
تصــنــيـف قطــعـة أرض تـابـعـة لـغـابـة األمـالك الـوطـنــية
بــســـان لــوp بــلـــديــة مــرسـى احلــجــاج فـي واليــة وهــرانp من

النظام الغابي الوطني.

اHــــادة اHــــادة 2 :  : تـــدمـج قــــطـــعــــة األرض اHــــعــــيــــنـــة فـي اHـــادة
األولى أعالهp كــمـــا هي مـــحــددة في اخملـــطط اHــلـــحق بــأصل
هـذا اHرسومp والتي تـبلغ مسـاحتها ثـمانية (8) هـكتارات
وستـة وعـشرين (26) آرا وتـسعة (9) سـنتـيـار في اHلـكـية

اخلاصة للدولة إلجناز محطة لتحلية مياه البحر.

اHادة اHادة 3 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرر بــــاجلـــــزائــــر في13 صــــفـــــر عــــام 1430 اHـــــوافق 9
فبراير سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم 09 -  - 76  مــؤر مــؤرّخ فيخ في13 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1430 اHـوافق  اHـوافق 9 فـبـرايــر سـنـة  فـبـرايــر سـنـة p2009 يـتـضــمن إلـغــاءp يـتـضــمن إلـغــاء

تــــصـــنــــيف قــــطـــعـــــة أرض تـــابــــعــــــة لـــغـــــابــــة األمـالكتــــصـــنــــيف قــــطـــعـــــة أرض تـــابــــعــــــة لـــغـــــابــــة األمـالك
الـوطنـيـة باHـفرقp مـقاطـعة الـسبعp بـاHكــان اHسمىالـوطنـيـة باHـفرقp مـقاطـعة الـسبعp بـاHكــان اHسمى
pبـلـديـة بـريـحـان في واليـة الـطارف pكـديـة الـدراوشpبـلـديـة بـريـحـان في واليـة الـطارف pكـديـة الـدراوش

من النظام الغابي الوطني إلجناز محطة للضغط.من النظام الغابي الوطني إلجناز محطة للضغط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
- بــنـاء عــلى الــتـقــريـر اHــشـتــرك بــW وزيـر الــفالحـة

pاليةHوالتنمية الريفية ووزير ا
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2)  منه
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يـحـدد فــتح اHـسـابـقـة وكـيـفـيــات تـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـا
وعــــدد االخـــتــــبــــارات وطـــبــــيـــعــــتــــهـــا ومــــدتــــهـــا ومــــعــــامـــلــــهـــا
وبـرنــامـجـهـا وتـشـكــيـلـة جلـنـة اHـســابـقـات بـقـرار من وزيـر
الــعـدلp حــافظ األخـتــامp بـعــد اسـتــشـارة الــغـرفــة الـوطــنـيـة

.Wللمحضرين القضائي

اHاداHادّة ة 3 :  : زيادة علـى الشروط احملـددة {وجب اHادة 9
من الـــقـــانـــون رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 20 فـــبـــرايـــر ســـنـــة
2006 واHـــــذكــــــور أعالهp يـــــجـب أن تـــــتـــــوفـــــر فـي اHـــــتـــــرشح

للمسابقة الشروط اآلتية :

- أن ال يـكون قد حـكم عليه من أجل جـناية أو جـنحة
pباستثناء اجلرائم غير العمدية

- أن ال يـكـون قـد حـكم عـلـيه كـمـسـيـر من أجل جـنـحة
pاإلفالس ولم يردّ اعتباره

- أن ال يكـون ضابطـا عمـوميـا وقع عزلـه أو محـاميا
شطب اسـمه أو عون الـدولة عـزل {قـتضى إجـراء تأديبي

نهائي.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـتــابع الــنـاجــحـون في مــســابـقــة االلـتــحـاق
{هـنـة احملضـر الـقضـائي تـكويـنـا متـخصـصـا مدتـه سنـتان
(2) قــصـــد احلــصـــول عــلى شـــهــادة الــكـــفــاءة اHــهـــنــيــة Hـــهــنــة

احملضر القضائي.

اHــاداHــادّة ة 5 :  : يــتـــضـــمن الـــتـــكــويـن دروســا ومـــحـــاضــرات
وأعماال تطبيقية.

عـنــد نـهـايـة الـتـكــوينp يـجـتـاز اHـتـربــصـون امـتـحـانـا
لــلــتــخـرج يــضم اخــتــبــارات كــتـابــيــة وشــفــهـيــة ومــنــاقــشـة
مــــذكـــرة نــــهـــايــــة الـــتــــكــــوين. وتـــمــــنح  فـي حـــالــــة الـــنــــجـــاح
لـــلـــمـــتـــربـــصـــW شــهـــادة الـــكـــفـــاءة اHـــهـــنــيـــة Hـــهـــنـــة احملـــضــر

القضائي. 

يـحـدد مــضـمـون الـبــرنـامج  وتـوزيع حــجم الـسـاعـات
اخملــصص له بــقـرار مـن وزيـر الــعــدلp حـافـظ األخـتــام بــعـد

 .Wاستشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائي

القسم الثانيالقسم الثاني
شروط خاصة {كتب احملضر القضائيشروط خاصة {كتب احملضر القضائي

6 :  : يــجب أن يــكــون مــكــتب احملــضــر الــقـضــائي اHـاداHـادّة  
الئــقــا ومــنــاســبــا Hــمــارســة مــهــنــة احملـضــر الــقــضــائيp وأن
يـكـون مــتـمـيــزا عن احملالت الـتـي تـمـارس فــيـهـا نــشـاطـات

أخرى.

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم رقم 09 - 77  مــؤر مــؤرّخ فيخ في15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1430 اHـوافق  اHـوافق 11 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة p p2009 يـحــدد شــروطيـحــدد شــروط

االلـــتــحـــاق {ـــهــنــــة احملـــضـــرالــقـــضـــائي  و�ــارســـتـــهــاااللـــتــحـــاق {ـــهــنــــة احملـــضـــرالــقـــضـــائي  و�ــارســـتـــهــا
ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمهاونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإن الوزير األول

 pحافظ األختام pبناء على تقرير وزير العدل -
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3

 pو125 ( الفقرة 2) منه
- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 03 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن
تنظـيم مهـنة احملـضر الـقضـائيp السيـما اHواد 4 و5 و8 و9

pو43 و51 و59 منه
- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و{ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 185
اHــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق  أوّل يــونــيــو
ســنــة 1991 الــذي يــحــدد شــروط االلــتــحــاق {ــهــنــة احملــضـر
و�ـارسـتـهـا ونـظـامـهـا االنـضـبـاطي وقـواعـد تـنـظـيم اHـهـنة

pتممHا pوسير أجهزتها
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة  األولى : ة  األولى :  تطبيقا ألحكام القانون رقم 06 - 03
اHـؤرخ في 21  مـحـرم عام  1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة
2006 واHتـضـمن تـنـظيـم مهـنـة احملـضـر القـضـائيp السـيـما

اHـواد 4 و5 و8 و9 و43 و51 و59 مــنهp يــحــدد هــذا اHــرسـوم
شــروط االلــتــحـاق {ــهــنــة احملــضــر الــقــضــائي و�ــارســتــهـا

ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها .

الفــصـــل األولالفــصـــل األول
شـروط االلتحـاق {هنـة احملضر القضائيشـروط االلتحـاق {هنـة احملضر القضائي

القسم القسم األولاألول
الشروط اخلاصة باحملضر القضائيالشروط اخلاصة باحملضر القضائي

2 :   :  يـتم االلـتحـاق {ـهنـة احملـضر الـقـضائي عن اHاداHادّة ة 
طريق مسابقة.

حتتوي اHسابـقة على اختبارات كتابية واختبارات
شفهية للقبول.



19 صفر عام  صفر عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 611
15 فبراير سنة  فبراير سنة 2009 م م

WقـيـمHا Wـادّة  15 :  : يـجـوز للـمـحـضرين الـقـضائـيـHـاداHا
في دائـــرة مـــجـــلس قــــضـــائي واحـــد أن يـــؤســـســـوا مـــكـــاتب

مجمعة. 
اHـكـاتب اجملمـعـة عـبارة عـن تمـركـز مـكتـبـW أو أكـثر
في مــكــان مـعــpW ويــحــتـفـظ أصـحــابــهــا بـأعــمــالــهم اخلــاصـة

وباستقالليتهم.
اHــاداHــادّة ة 16 :  : يـــثـــبت إنـــشـــاء اHـــكـــاتب اجملـــمـــعــة {ـــوجب
اتـفـاقــيـة مـكـتـوبــة حتـدد فـيـهـا الــنـفـقـات اHـشــتـركـة وحـصـة
مساهـمة كل مـحضر قـضائي فـيها . ويـخضع هـذا اإلنشاء
لــتــرخــيص وزيــر الــعــدلp حــافظ األخــتــامp بــعــد اســتــشـارة
الـــغـــرفـــــة الـــوطـــنـــيـــــة والـــغـــرفـــة اجلــــهـــويـــة لـــلـــمــــحـــضـــرين

القضائيW اخملتصة.
ال يــشــار إلـى وجــود اHــكـــاتب اجملــمــعـــة خالل �ــارســة

احملضرين القضائيW ألعمالهم اHهنية.
يـجـوز لـكل مـحـضـر قـضـائي االنـسـحاب مـن اHكـاتب
اجملـمعة ويعـلم بذلك وزير الـعدلp حافظ األختـامp والغرفة
Wالــوطــنــيــة والــغــرفــة اجلــهــويــة لــلــمــحــضــرين الــقــضــائــيــ

اخملتصة.
الفصل الثالثالفصل الثالث
تنظيــم اHهنــةتنظيــم اHهنــة

اHـاداHـادّة ة 17 :  : يــتـولـى تـنــظــيم مــهــنـة احملــضــر الــقــضـائي
مجلس أعلى وغرفة وطنية وغرف جهوية .

القسم األولالقسم األول
Wاجمللس األعلى للمحضرين القضائيWاجمللس األعلى للمحضرين القضائي

الفرع األول الفرع األول 
التشكيلة واHهامالتشكيلة واHهام

اHــاداHــادّة ة 18 :  : يـــتــشــــكل اجملــلـــس األعــلـــى لــلـــمــحـــضــرين
pحـافظ األختام pالذي يـرأســه وزيــر الـعــدل Wالقـضائـيــ

من األعــضاء اآلتــي ذكرهم :
- اHــديـــر الــعـــام لــلــشـــؤون الــقــضـــائــيـــة والــقــانـــونــيــة

pبوزارة العدل
- مـــديــــر الـــشـــؤون اHــــدنـــيــــة وخـــتم الــــدولـــة بـــوزارة

pالعدل
- مديـر الشـؤون اجلزائـية وإجـراءات العـفو بوزارة

pالعدل
pWرئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائي -
.Wرؤساء الغرف اجلهوية للمحضرين القضائي -

Wـــكـن اجملـــلـس األعـــلـى لـــلــــمــــحـــضــــرين الــــقــــضـــائــــيـــ�
االستـعـانة بـكل شـخص �كـنه بـحكم كـفاءتـه مسـاعدته في

أداء مهامه.

اHـاداHـادّة  7 :  : يـشـتـرط أن ال تــقل مـسـاحـة مــكـتب احملـضـر
الـقضائي عن  60 متـر مربعp وأن يتضمن ثالث (3) غرف
عـــلى األقلp تـــخــصص األولـى لــلـــمــكـــتب واألخــرى لـألمــانــة
واألخـيـرة تسـتعـمل كـقاعـة انـتظـارp كمـا يـجب أن يحـتوي

على اHرافق الصحية.

عــنـدمـا �ــارس عـدة مــحـضـرين قــضـائــيـW في نـفس
pفـإنه يـجب أن يـكـون لــكل مـنـهم مـكـتب خـاص به pـكـتبHا

غير أنه �كنهم االشتراك في األمانة وغرفة االنتظار.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــجب تـخـصـيص جـانـب من مـكـتب احملـضـر
القضائي لتسيير األرشيف وحفظه.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـعـW رئـيس الـغـرفـة اجلـهـويـة اخملـتصـة من
بـW أعــضــائــهـا  مــقــررا لـزيــارة مــكــتب احملـضــر الــقــضـائي
وحتـريـر تــقـريـر عن مـدى مـطــابـقـته لـلــشـروط واHـقـايـيس

اHنصوص عليها في هذا القسم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
كيفيات �ارسة اHهنةكيفيات �ارسة اHهنة

اHــــاداHــــادّة  10 :  : يـــجــــوز لـــلــــمـــحـــضــــرين الــــقـــضــــائـــيـــW أن
يــكــوّنــواp حــسب الــشــروط احملــددة أدنــاهp شــركــات مــدنــيــة

مهنية أو مكاتب مجمعة.

pأو أكثر Wاثن Wادّة ة 11 :  : يجوز حملضـرين قضائيـHاداHا
بـدائـرة اخـتـصــاص مـجـلس قـضـائي واحـدp وبـعـد تـرخـيص
من وزيــــر الـــعـــدلp حــــافظ األخـــتــــامp أن يـــؤســـســــوا شـــركـــة
مــدنـيـة مــهـنـيــة  تـخـضع لألحــكـام اHـطــبـقـة عـلـى الـشـركـات

اHدنية.

ال يجوز للمـحضر القضـائي أن يكون شريكا إال في
شركة مدنية مهنية واحدة وال �كنه أن �ارس فرديا.

اHاداHادّة ة 12 :  : يـجب أن يـرسل القـانون األسـاسي اخلاص
بـالشـركـة وكل تعـديل مـحتـمل له إلى وزيـر العـدلp حافظ
Wوإلى الـغـرفة الـوطـنيـة لـلـمحـضـرين الـقضـائـي pاألختـام

والغرفة اجلهوية للمحضرين القضائيW اخملتصة.

Wالـعامل Wادّة ة 13 :  : �ـنع على احملضـرين القضـائيHاداHا
في دائـرة اخـتـصــاص مـجـلس قـضـائي واحـد أن يـجـتـمـعـوا

كلهم ضمن شركة مدنية مهنية واحدة.

اHــاداHــادّة ة 14 :  : �ـــكن احملـــضــريـن الــقـــضــائـــيـــW الــشـــركــاء
االحــــتـــفـــاظ {ـــكــــاتـــبـــهم و�ـــارســـة مـــهـــنـــتـــهم فـــيـــهـــا بـــاسم

الشركة. 
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وتكلف في هذا اإلطارp السيما بـما يأتي :

pإعداد مدونة أخالقيات مهنة احملضر القضائي -

- تـــمـــثـــيـل احملـــضـــرين الـــقـــضــــائـــيـــW فـــيـــمـــا يـــتـــصل
pشتركةHبحقوقهم ومصاحلهم ا

- تــطــبــيق الــقـرارات الــتي يــتــخــذهــا اجملـلـس األعـلى
pWللمحضرين القضائي

Wالـوقاية من كل نـزاع ذي طابع مـهني يقـوم ما ب -
الغـرف اجلـهويـة وبW احملـضـرين القـضائـيـW في مخـتلف
اجلـــهــــات والــــســـعـي إلى صــــلـــحـه والـــفــــصل فـي حـــالــــة عـــدم

pالتصالح بإصدار قرارات تنفيذية

- دراسـة تـقـاريـر الـتـفـتـيش وآراء  الـغـرف اجلـهـويـة
اHتعلقة بها واتخاذ القرارات اHناسبة بشأنها.

�ـكن الـغرفـة الـوطـنـيـة أن تـطـلب تـبلـيـغـهـا {ـحـاضر
مداوالت الغرف اجلهوية أو أي وثيقة أخرى.

الفرع الثانيالفرع الثاني
التشكيلة  واHقر التشكيلة  واHقر 

اHـاداHـادّة  25 :  : تــتــشـكل الــغــرفــة الـوطــنــيــة لـلــمــحــضـرين
القضائيW من :

pWرئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائي -

pWرؤســاء الغـرف اجلهـوية لـلمـحضـرين القـضائـي -
pنوابا للرئيس بقوة القانون

pعام Wأم -

pاخلزينة Wأم -

 - مـنـدوبـW عن كل غــرفـة يـتم انـتــخـابـهم من طـرف
نـظــرائــهم Hـدة  ثالث (3) ســنـوات حــسب عــدد اHــحــضـرين
الــقــضــائــيــW اHـــمــارســW فـي إطــار الـــدائـــرة اإلقــلــيــمــيـــة
التابعة الختصاصها وفقا للشروط والكيفيات احملددة في

نظامها الداخلي.

حتـدد مـدة العـضويـة بالـغـرفة الـوطنـيـة للـمحـضرين
الــقــضــائــيــW بــثالث (3) ســنـــواتp قــابـــلــة لــلـــتــجـــديــد مــرة

واحدة.

26 :  : يـتـم انـتخـــاب رئـيس الغـرفـــة الوطـنـيــة اHاداHادّة ة 
لـلـمـحـضـرين الـقـضـائـيـW عـنــد أول اجـتـمـاعp بـالـتصـويت
الـسريH pدة ثالث (3) سـنوات قابـلة للـتجديـد مرة واحدة
فـقطp من بــW احملـضــرين الـقــضـائــيـW اHــتـرشـحــW الـذين

لهم مدة ال تقل عن عشر (10) سنوات في اHهنة. 

اHــــاداHــــادّة  19 :  : يــــتـــــولى اجملــــلـس األعــــلـى لــــلـــــمــــحـــــضــــرين
القـضائيـW دراسة كل اHسـائل ذات الطابع الـعام اHتـعلقة

{هنة احملضر القضائي والسيما :
pإنشاء الغرف اجلهوية -

pهنةHالعراقيل احملتملة التي قد تعيق ا -
- اHــســائـل الــتي مـن شــأنــهـــا أن تــســـاهم في تـــرقــيــة

pهنةHا
pهنةHضمان احترام قواعد �ارسة ا -

- برامج ومناهج التكوين.
 يـــــتــــــولـى أمــــــانــــــة اجملــــــلس األعــــــلـى لـــــلــــــمــــــحــــــضــــــرين

القضائيW مدير الشؤون اHدنية وختم الدولة. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
السير السير 

اHــــاداHــــادّة ة 20 :  : يــــجــــتــــمع اجملــــلس األعــــلى لــــلــــمــــحـــضــــرين
(2) Wمـرتـ pبـنــاء عـلى اسـتـدعــاء من رئـيـسه pWالــقـضـائـيـ
في الـســنـة في دورة عـاديــةp وفي دورة غـيــر عـاديـةp كــلـمـا

اقتضت الضرورة ذلك.
يحـضّر مـدير الـشؤون اHـدنيـة بوزارة الـعدل جدول

أعمال كل دورة.
 يـعـدّ اجملــلس األعـلى نــظـامه الـداخــلي عـنـد أول دورة

له ويصادق عليه.

اHـاداHـادّة  21 :  : يـتولـى رئيـس الغـرفـة الـوطـنـيـة ورؤساء
الـــغـــرف اجلـــهـــويــــة إخـــطـــار اجملـــلـس األعـــلى لـــلــــمـــحـــضـــرين
القضائيـW بكل مسألة ذات طابع عام تخص اHهنةp وذلك

قبل شهر من انعقاد دورته.

اHــــاداHــــادّة  22 :  : تــــرسل االســــتـــدعــــاءات مــــرفـــقــــة بــــجـــدول
أعــمــال االجـتــمــاع إلى أعـضــاء اجملــلس األعــلى قـبـل خـمــسـة
pبالـنسبـة للدورات الـعادية pعـشر(15) يومـا من االجتمـاع

وثمانية (8)  أيام بالنسبة للدورات غير العادية.

اHـاداHـادّة  23 :  : يـتـولى أمــW اجملـلس األعــلى لـلـمــحـضـرين
الـقــضـائـيـW حتـريـر مــحـاضـر االجـتـمـاعــات الـتي  يـوقـعـهـا
الرئـيسp وتـرسل إلى الغـرفـة الوطـنـية والـغـرف اجلهـوية

للمحضرين القضائيW من أجل التنفيذ.

القسم الثانيالقسم الثاني
Wالغرفة الوطنية للمحضرين القضائيWالغرفة الوطنية للمحضرين القضائي

الفرع األولالفرع األول
اHهام اHهام 

24 :  : تــتــولـى الــغــرفــة الــوطــنــيــة لــلــمــحــضــرين اHـاداHـادّة ة 
الـــقــضــائـــيــW الــعــمـل عــلى ضــمـــان احــتــرام قــواعـــد اHــهــنــة

وأعرافها.
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- اتـــقـــاء كـل نـــزاع ذي طـــابـع مـــهـــني بــــW احملـــضـــرين
الـقــضـائـيــW والـسـعـي إلى صـلـحـه والـفـصل في حــالـة عـدم

pالتصالح بإصدار قرارات تنفيذية
- دراســـة كل الـــشـــكـــاوى الــتـي يــرفـــعـــهـــا الــغـــيـــر ضــد
احملـضــرين الــقـضـائــيـW بــصـدد �ــارسـة مــهـنــتـهمp وتــتـخـذ

pالئمةHبشأنها اإلجراءات ا
- تــــــقـــــــد§ أي اقــــــتــــــراح حـــــــول تــــــكـــــــوين احملـــــــضــــــرين

pومستخدميهم Wالقضائي
- تــــقـــــد§ أي اقــــتـــــراح من شـــــأنـه حتــــســـــW ظــــروف

العمـل فـي اHكاتب.

اHــاداHــادّة ة 32 :  : تــتـــشــكل الـــغــرفـــــة اجلــهـــويــة حـــسب عــــدد
احملـضـريـن الـقـضـائـيـــW اHـوجـودين بـدائــرة اخــتـصـاصـهـــا

اإلقليمــي على النحو اآلتي :
- حـتى ثالثـW (30) مـــحــضـــرا قــضـــائــيـــاp تــســـعــة (9)

أعضاء.
- من واحـد وثالثW (31) إلى خـمسW (50) مـحـضرا

قضائياp أحد عشر (11) عضوا.
p(51) محـضـرا قضـائـيا فـأكـثر Wمن واحد وخـمـس -

خمسة عشر (15) عضوا. 
حتدد مدة العضـوية في الغرفة اجلهوية للمحضرين
القـضائيW بثالث (3) سنوات قابـلة للتـجديد مرة واحدة

فقط.
يكــون مـؤهال لـالنتـخــاب لـعـضـويـة الـغــرف اجلـهـوية
كل مـحـضر مـارس مـدة سبـع (7) سـنوات على األقـل في

اHهنة .
Wتــنــشــأ الــغــرف اجلــهــويـــة لــلــمــحــضــرين الــقــضــائــيــ

بقرار من  وزير العدلp حافظ األختام.

اHــــاداHــــادّة  33 :  : يــــنـــــتــــخب أعـــــضـــــاء الــــغــــرفــــــة اجلــــهــــويـــــة
للمحضرين القـضائيW رئيسـا من بيـنهم وكاتبا وأمينا
لــلــخــزيــنـــة  ونــقــيــبــا ومـــقــرراp  يــكــوّنــون مـــكــتب الــغــرفــة

اجلهوية.
يــعــد اHــكـتـب عـنــد أوّل اجــتــمـاع لـه الـنــظــام الــداخـلي

للغرفة اجلهوية ويعرضه على أعضائها للموافقة عليه.

الفصل الرابعالفصل الرابع
النظـام التأديبـيالنظـام التأديبـي

34 :  : �ـــــــكـن أن تـــــــتــــــــرتب عــــــــلى كـل إخـالل من اHــــــاداHــــــادّة  
احملضـر الـقضـائي بـواجبـاته عـقوبـة تـأديبـيةp دون اإلخالل

باHتابعات اجلزائية احملتملة.

Wالـعـام لـلـغـرفـة الـوطـنـيـة وأمـ Wيـتم انـتـخـاب األمـ
اخلـــزيـــنـــة من بـــW أعـــضـــاء الـــغـــرفـــة الـــوطـــنـــيـــة عـــنـــد أول

اجتماع لها.
Wعـنــدمــا يــنــتــخب رئــيس الــغـرفــة الــوطــنــيـة مـن بـ
رؤسـاء الـغرف اجلـهـويـة يـعـوّض هذا األخـيـر عـلى مـسـتوى
الــغــرفــة اجلــهـــويــة األصــلــيــة بــحـــسب الــشــروط احملــددة في

نظامها الداخلي.
يـحـدد الـنـظـام الـداخـلي لـلـغـرفـة إجـراءات وكـيـفـيـات
Wانـتخاب رئيس الغـرفة الوطنيـة للمحضريـن القضائي

وأعضائها.

27 :  : يـحـدد مقـر الـغـرفة الـوطـنيـة لـلمـحـضرين اHاداHادّة  
القضائيW {دينة اجلزائر .

الفرع الثالثالفرع الثالث
السير السير 

اHـاداHـادّة  28 :  :  جتــتــمع الــغــرفـة الــوطــنــيـة لــلــمــحــضـرين
pمـــرة كل ثـالثــة (3) أشـــهـــر فـي دورة عـــاديـــة Wالـــقــضـــائـــيـــ
وجتــتــمع في دورات غــيـــر عــاديــةp كــلــمــا دعت احلــاجــة إلى
ذلكp بـــــاســــتـــــدعــــاء مـن رئــــيـــــســـــهــــا أو بـــــطـــــلب من نـــــصف

أعضائها.
ال تـــصح مــداوالت الــغـــرفــة الــوطــنـــيــة لــلـــمــحــضــرين
القـضائـيW إال بـحضـور أغلـبيـة أعضـائهـا. وفي حالـة عدم
اكتـمال النـصابp يتـم حتديد اجـتماع ثـان في أجل أقصاه
ثمـانـية (8) أيام. وفي هـذه احلـالـةp تصح مـداوالت الـغـرفة

مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

اHـــــاداHـــــادّة ة 29 :  : تـــــتـــــخـــــذ قـــــرارات الـــــغـــــرفـــــة الـــــوطـــــنـــــيــــة
لـــلــمـــحـــضــرين الـــقـــضــائـــيـــW بــأغـــلــبـــيـــة أصــوات األعـــضــاء

احلاضرين.
 وفي حـــــالــــة تـــــعـــــادل عــــدد األصـــــواتp يــــكـــــون صــــوت

الرئيس مرجحا.

اHـاداHـادّة  30 :  : يــوقع مــحـاضــر اHــداوالت رئــيس الــغــرفـة
pحـافظ األخـتام pوتـرسل إلى وزيـر الـعـدل pوأمـيـنـهـا الـعام

خالل اخلمسة عشر (15) يوما التي تلي االجتماع.
القسم الثالثالقسم الثالث

Wالغرف اجلهوية للمحضرين القضائيWالغرف اجلهوية للمحضرين القضائي

اHــاداHــادّة  31 :  : تــســـاعـــد الــغـــرف اجلـــهــويـــة لـــلــمـــحـــضــرين
pالـغرفة الوطنية للمحضرين في أداء مهامها Wالقضائي

وبهذه الصفة تتولىp السيما :
- تمثيل احملضـرين القضائيW فيما يخص حقوقهم

pشتركةHومصاحلهم ا
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- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

pدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و{ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 270
اHــؤرخ في 29 مـــحـــرم عــام 1412 اHــوافق  10 غـــشت ســـنــة
1991 الـــذي يــنـــظـم مــحـــاســـبـــة احملـــضـــرين ويـــحـــدد شــروط

pتممHعدل واHا pمكافأة خدماتهم
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة األولىة األولى :: تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 37 من الـقـانون
رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 21 مــــحــــرم عـــام 1427 اHــــوافق 20
فــبـــرايـــر ســـنــة 2006 واHـــتــضـــمن تـــنـــظـــيم مـــهــنـــة احملـــضــر

القضائيp يحدد هذا اHرسوم أتعاب احملضر القضائي.

اHــاداHــادّة ة 2 : : تــشـــمل أتــعـــاب احملــضــر الـــقــضــائـي مــجــمل
األعمال واخلدمات اHـنجزة من قبله واHصاريف اHترتبة

عن ذلك.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أتعاب احملضر القضائي في اجملال اHدنيأتعاب احملضر القضائي في اجملال اHدني

اHاداHادّة ة 3  :   : يتقاضى احملضر القضائيp عن :
pاإلنذارات االستجوابية .................... 2500 دج -
pمحاضر تثبيت عدم الوجود .............. 1500 دج -
- مـحــاضــــر اHـعـاينـــة اHـنـجــزة تـطـبيـقـــا لألحـــكام
الــتـــشــــريــعــــيــة والـــتــنــظـــيــمــيــــة اخلــاصــــة عـن كـل حــصــــة
pمدتــهــا ساعة ............................................ 2500 دج
- مـحـاضــر الـطـرد ومـحـاضـر مــحـاولـة الـطـرد عن كل
pحصة مدتها ساعة ....................................... 2000 دج
ويتقاضى عن كل ساعة إضافية ............. 1500 دج.
يــــدفع األجـــر كـــامال عـن حـــصـــة الـــعـــمل األولى مـــهـــمـــا

كانت مدتها.

اHاداHادّة ة 35 :  : يخـتص اجمللس الـتأديـبي للـغرفـة اجلهـوية
Wبـالنـظـر في الـقضـايـا التـأديـبيـة للـمـحضـرين الـقـضائـي
الــتــابــعـــW لــدائــرة اخــتــصـــاصــهــاp وتــكــون قـــراراته قــابــلــة

للطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن.

اHاداHادّة  36 :  : يتـم انتـخاب أعـضاء اجملـلس التـأديبي من
طـــرف نــظـــرائــهمp بـــالــتـــصــويـت الــســـريp من بــW أعـــضــاء
الـــغــرفــة اجلــهــويــةp وفــقــا لــلــكــيــفــيــات احملــددة في نــظــامــهــا

الداخلي.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية ونهائية أحكام انتقالية ونهائية 

اHـاداHـادّة ة 37 :   :  تـنـظم انـتـخـابـات لــتـجـديـد هـيـاكل اHـهـنـة
بــعـــد ســـنـــتــW (2)  من نــــشــــر هـــذا اHــــرســــوم في اجلــــريـــدة

الرسمية.

اHاداHادّة ة 38 :   :  تتـولى كل غرفـة جـهويـة انتـخاب أعـضاء
مــجـــلــســـهــا الـــتــأديـــبيp خالل أجـل أقــصـــاه ســتــة (6) أشـــهــر

ابتداء من نشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرسمية.

اHـاداHـادّة ة 39 :   :  تـلـغى أحـــكـــام اHـرسـوم الـتـــنــفــيـذي رقم
91 - 185 اHــؤرخ في أول يــونــيــو  ســنــة 1991 الــذي يــحـدد

شــروط االلــتــحــاق {ــهــنــة احملــضــر و�ــارســتــهــا ونــظــامــهــا
االنضباطي وقواعد تنظيم اHهنة وسير أجهزتها .

اHـــــاداHـــــادّة ة 40 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1430 اHــــوافق 11
فبراير سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم رقم 09 - 78  مــؤر مــؤرّخ فيخ في15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 11 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة  فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة p p2009 يــــــحــــــــــدديــــــحــــــــــدد

أتعـــــاب  احملـضـر القضـائـيأتعـــــاب  احملـضـر القضـائـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن ّ الوزير األول
pحافظ األختام pبناء على تقرير وزير العدل -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp الســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 03 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

pادة 37 منهHالسيما ا pتنظيم مهنة احملضر القضائي
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p4 %  من 1.000.001  دج إلى 2.000.000 دج -

- 3 %  أكـــــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــــر مــن  2.000.000  دج  وأقـــل مــن
p3.000.000 دج 

p2 %  من  3.000.000  دج  إلى 100.000.000 دج -

- 1 %  أكثر من 100.000.000  دج.

يــــتــــحــــمل اHــــدين هــــذه األتــــعـــاب الــــتي حتــــسب عــــلى
أساس اHبالغ اHقبوضة أو احملصلة.

وإذا  تــعــلق األمــر بــتــنــفـــيــذ الــتــزام مــالي مــقــدر في
العقـدp يستحـق احملضر الـقضائي أتـعاباp يـتحملـها الدائن
حتـــسب عــلـى أســاس الــقـــطع اHــذكـــورة في الــفـــقــرة األولى

من  هذه اHادة.

وعـــنــــد قـــيـــام احملــــضـــر الــــقـــضــــائي بـــالــــبـــيـع اجلـــبـــري
Hـــنـــقـــوالت أوعــــقـــارات مـــحـــجــــوزة أو مـــرهـــونـــة يــــتـــحـــمل
الــراسي عـــلــيه اHـــزاد نــفس هـــذه الــنـــسب الــتي تـــقــدر من

قيمة رسو اHزاد.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أتعاب احملضر القضائي في اجملال اجلزائيأتعاب احملضر القضائي في اجملال اجلزائي

pـصـاريـف الـقـضــائـيـة اجلــزائـيـةHـادّة ة 6 : :  تـــتـمــثل اHـاداHا
pمع مراعـاة األحــكــام القـانـونيـة والـتــنـظــيــمــية  اخملـالـفة

فيما يأتي :

- مصاريف االستدعاء والتكليف باحلضور وتبليغ
احلكم والقرار واألمـر وكل العقود أواHستندات في مجال

pاجلنايات أو اجلنح أو اخملالفات

- مـــــصــــاريـف الــــتـــــنــــقـل كــــمـــــا هي مـــــحــــددة فـي هــــذا
اHرسوم.

تسجل الـنفقـات اHتعـلقـة باHصـاريف القضـائية في
اHواد اجلزائية في ميزانية تسيير وزارة العدل.

وتـتــولى اHــصـالح اخملــتـصــة لـوزارة اHـالــيـة حتــصـيل
تلك التي ال تقع على عـاتق ميزانية الدولة وفقا لألشكال

والقواعد اHنصوص عليها في هذا اHرسوم.

اHــاداHــادّة ة 7 : : �ـــسك بـــنـــيـــابـــة كل مـــجـــلس قـــضـــائي وكل
محكمة سجل عقود احملضرين في اجملال اجلزائي.

حتـدد كل قـضـيـة فـيه بـإيـجـاز وفي الـهـامش أو تـبـعـا
لـــهـــذا الـــتـــحــــديـــدp تـــذكـــر فـــيه حـــسـب الـــتـــرتـــيب الـــزمـــني
مــوضــوع وطــبـيــعــة الــطــلـبــات حــسب تــقــد�ـهــا وكــذا مــبـلغ

األتعاب اHقابلة لها.

تـــبـــW احملــاضـــرp ســـاعــات بـــدء وانــتـــهـــاء الــتـــدخل في
األمكنة وال يتـقاضى احملضر القـضائي في حال غياب هذا

البيان إال أجر العمل اHستحق عن احلصة األولى.

pالطرد من السكنات ....................... 20.000 دج -

pالطرد من احملالت التجارية ............. 25.000 دج -

- االســــــتــــــدعــــــاءات أو الــــــتــــــكــــــلــــــيــــــفــــــات بــــــاحلــــــضــــــور
أوالتـبليغات ............ 1200 دج داخـل الوطــن و 2400 دج

خارج الوطن.

اHادة اHادة 4 : :  يتقاضى احملضر القضائيp عن :

- حتـريـر مــحـاضـر إيـداع الــعـرائض اخلـاصــة بـاحلـجـز
الــــتـــحــــفـــظـي وحـــجــــز مــــا لـــلــــمـــديـن لـــدى الــــغــــيـــر واحلــــجـــز
pاالستحقاقي واحلجز التنفيذي ..................... 2500 دج

- مـــحــــاضـــــر بـــيـــع األشـــيـــاء اHــــنـــقـــولــــــة احملـــجـــــوزة
بـاإلضـافــة إلى احلـقــوق الـتـناسـبـية اHـنصـوص عـليـها في
pادة 5 أدناه .............................................. 2500 دجHا

pمستخرج من مخطط مسح األراضي ... 1000 دج -

- حتــــــريــــــر أو تـــــبــــــلـــــــيغ أو إبـالغ نــــــزع اHـــــلــــــكــــــيــــــة
اHــــعــــــادلــــة لــــلـــحــــجـــــز الـــعـــــقــــاري ونــــشـــره في احملــــافـــظـــة
pالعقارية ................................................... 2000 دج

pحترير دفتر الشروط ....................... 6000 دج -

- اإلنـــذار بـــاالطالع عـــلى دفـــتـــر الـــشـــروط وحـــضـــور
pنشره ....................................................... 1500 دج

- تــــبـــــلـــــيــغ حــــكـــم رســـــو اHـــــزاد مـع نـــــســـــخـــــة مـن
pالسند ........................................................ 800 دج

pمحضر احلجز العقاري ..................... 2500 دج -

- تـــســــجـــــيـل احلــــجــــز فــي مـــكـــتـب الـــرهـــون وطـــلب
pرفعه ....................................................... 2000 دج

- كــل معـــارضـــة بــW أيــــدي اHـستـــأجــريــن علــى
اإليــــجــــــارات الـــــزراعــــــيــــــة أو اإليـــــجــــارات الــــعــــقـــــاريــــــة
للمحجــوز عليه ......................................... 1000 دج.

اHــــاداHــــادّة ة 5 : : يـــــتــــقــــاضى احملـــــضــــر الــــقــــضــــائـي في إطــــار
الـتـحـصــيل الـودي أو الـقـضـائي أتـعـابــا تـنـاسـبـيـةp حتـسب

على أساس القطع اآلتية :

p8 %  أقل من 100.000  دج -

p6 %  من 100.000  دج إلى 1.000.000 دج -
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اHــاداHــادّة ة 14 :   �ـــكـن احملـــضـــر الـــقـــضـــائي أن يـــطـــلب من
الزبون تسبيقا لتغطية بعض اHصاريف.

ال �ــكن الـزبـون اHـطـالــبـة بـاسـتـرجــاع الـتـسـبـيقp إال
في حـــالــة عــدم قــيــام احملــضــر الــقــضـــائي بــتــنــفــيــذ اخلــدمــة

اHطلوبة.

اHـاداHـادّة ة 15 : :   �ـنع عـلى احملـضـر الـقـضائـي أن يـتحـصل
أثناء تـأدية مهـنته على أتـعاب غيـر تلك اHنـصوص علـيها
في هـذا اHرسـومp حتت طائـلـة استـرجاع اHـبالغ اHـقبـوضة

بغير حق  ودون اإلخالل باHتابعة التأديبية.

16 : : يــتــقــاضى احملــضــر الــقــضــائي عــنــد تــنــقــله اHـاداHـادّة ة 
بواسـطة نقل جمـاعي أو باستـعمال الطـائرة Hسـافة تزيد
عن 50 كـيـلـومـتـر من مـقـر مـكـتـبه تـعـويـضـا يـغـطـي تـذكرة

السفر ذهابا وإيابا.
ويــقـدر هـذا الــتـعـويض بـ  50 دج عن كل كـلـم يـقـطـعه

ذهابا وإياباp إذا كانت الوسيلة اHستعملة سيارة.
يتقاضى احملضـر القضائي تعويضا واحدا عن جميع

السندات التي يبلغها أثناء نفس التنقل.

اHاداHادّة ة 17 : :   يتـقاضى احملـضر الـقضـائي أتعـابا عن كل
نـسخة من الـسندات واألحـكام والقرارات والـوثائق التي
يـتم تـبـلـيـغـهــاp حتـسب عـلى أسـاس الـصـفـحـة وتـقـدر {ـائـة

(100 دج).
ال يــــتـــــرتـب عن نـــــسخ الـــــوثـــــائق اخلـــــاطــــئـــــة أو غـــــيــــر

اHقروءة أي تعويض.

18 : : إذا اســـتــــلــــزم األمـــر حتـــريــــر عـــقـــد خــــارج اHــاداHــادّة ة 
األوقـــــات الـــرســـمـــيـــة وأيـــام الـــعـــطلp يـــتـــقـــاضــى احملــــضــر
الـــقــضـــائي زيــادة تـــقــدر بـ 50 %  عن األتـــعـــاب احملــددة في

هذا اHرسوم.

19 : :   يــتــقــاضى احملــضــر الــقــضــائي لــلــجــلــسـات اHـاداHـادّة ة 
تعويضا يقدر بـ 3000 دج عن كل يوم حضور.

اHــــاداHــــادّة ة 20 : :   يـــــتــــقــــاضى احملـــــضــــر الــــقــــضــــائـي مــــقــــابل
خــدمـاته غــيــر احملــددة في هــذا اHـرسـومp أتــعــابـا تــقـدر

بـ .......... 1500 دج.

21 : :   يــجب عــلى احملــضــر الــقــضــائي أن يــشــهـر اHـاداHـادّة ة 
التـعريـفـة الرسـميـة لألتعـابp عـلى نحـو �كن الـزبون من

االطالع عليها.

اHـاداHـادّة ة 22 : : تـطــبق أحـكـام الـفـقـرة األخـيـرة من اHـادة 5
من هـذا اHـرسـوم ابــتـداء من تـاريخ سـريــان الـقـانـون رقم
08 - 09 اHـؤرخ في 18 صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـراير

سنة 2008 واHتضمن قانون اإلجراءات اHدنية واإلدارية.

اHـاداHـادّة ة 8 : : يـتــقــاضى احملــضـر الـقــضـائي أتــعـابـا ثــابـتـة
عن :

- الـــــتـــــكـــــلــــيـف بـــــاحلـــــضـــــور في اجلـــــنـــــايـــــات واجلـــــنح
pواخملالفات .................................................1000  دج
- تـبـلـيغ أمـر أو حـكم أو قـرار أو عـقـد أو أي مـسـتـند
pفي اجملال اجلزائي ....................................... 1000 دج
- حتــــريـــر احملــــضــــر اHـــثــــبت لــــنـــشــــروإعالن األحــــكـــام
اجلنائية الغيابية ........................................1000 دج.

اHاداHادّة ة 9 : : عنـدما تسـلم نسخـة العقـد أو احلكم للـنيابة
الـعــامـةp فـإن الــتـبـلــيغ يـتم عــلى هـذه الــنـسـخــة دون حـاجـة

إلى تسليم نسخة ثانية لهذا الغرض.
يـتم نــسخ كل الــعــقــود واألحـكــام والــوثـائق اHــطــلـوب

تبليغها من قبل احملضر القضائي أو أعوانه.

10 : :   �ــــــكـن وكــــــيل اجلــــــمـــــــهــــــوريــــــة أو قــــــاضي اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــتـحـقــيقp تـكـلــيف مـحـضــر قـضـائي بــتـحـريــر الـعـقـود أو
احملاضر خارج إقـامتهp {وجب أمر يـذكر فيه أسباب ذلك
واسم احملــضـــر الــقــضــائـي وحتــديــد عــدد وطــبـــيــعــة الــعــقــود
والــبـيــانـات اHــتـعــلـقــة {ــكـان الــتـنــفـيــذ. ويـرفق هــذا األمـر

{ذكرة احملضر القضائي.

اHــــاداHــــادّة ة 11 : :   يــــحــــرر احملــــضــــر الــــقــــضــــائي كــــشــــفــــا عن
اخلـدمــات الـتي أداهــا طـبــقـا ألحـكــام هـذا الــفـصل ويــعـرضه

على النيابة اخملتصة إقليميا للتأشير عليه.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام مشتركةأحكام مشتركة

اHاداHادّة ة 12 : : إن مساهمـة أكثر من محـضر قضائي في
عقد ال يترتب عليه الزيادة في األتعاب.

وفـي هــــذه احلـــــالــــةp تـــــعــــود نـــــصف قـــــيــــمـــــة األتــــعــــاب
لـلــمـحــضـر الــقـضــائي الـذي يــحــتـفظ بــأصل الـعــقـدp ويــعـود
Wالــنــصف الــبــاقي إلـى احملـضــر أو احملــضــريـن الــقــضــائــيـ

اآلخرين.
وترجع حـقوق اجلـدولة إلى احملـضـر القـضائي احلـائز

على األصل.

اHـاداHـادّة ة 13 : : يجب عـلى احملـضر الـقـضائيp حتت طـائـلة
عـقـوبــات تـأديـبـيـةp تـسـلـيم األطـرافp حـتى ولـولم يـطـلـبـوا
ذلكp وصال مــفـــصال لــلــخــدمــة يــبــيّن مــخــتــلف الــعــمــلــيــات

احلسابية التي قام بها وعلى اخلصوص :
pستحقة للخزينةHجميع احلقوق ا -
pنجزة حلساب الزبونHالنفقات ا -

- األتـعـاب اHـسـتـحـقــةp مع الـتـسـعـيـرة الــتي تـقـابـلـهـا
في التعريفة الرسمية احملددة في هذا اHرسوم.
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الفــصـــل األولالفــصـــل األول
تنظيم احملاسبةتنظيم احملاسبة

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــهــدف مـــحـــاســـبــة احملـــضـــر الــقـــضـــائي إلى
معـايـنـة اإليـرادات والـنـفـقـات والـقـيم الـتي جتـرى حلـساب

زبائنه.

3 :  : يـــجب عــــلى احملـــضــــر الـــقـــضــــائي أن �ـــسك اHــاداHــادّة ة 
السجالت اآلتية :

pفهرس العقود -
pسجل الصندوق -

pسجل الودائع -
pسجل حجز ما للمدين لدى الغير -
- سجل األتعاب في اجملال اجلزائي.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـشـمل فـهـرس الـعـقـود جـمـيع الـعـقـود الـتي
يحررها احملضر القضائي ويتضمن على اخلصوص :

pرقم الترتيب -
pتاريخ العقد -
pطبيعة العقد -

pلقب الطرف الطالب واسمه -
pطلوب واسمهHلقب الطرف ا -

- ثـمـن الـعــقـد اHـبــH Wـبــلغ الـرسـم الـقـضــائي اخلـاص
بالتسجيل ومقابل أتعاب احملضر القضائي.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : يـــــتـــــضـــــمن ســـــجل الـــــصـــــنـــــدوق اإليــــرادات
والــنــفـقــات احلــاصــلـة واHــتــضــمـنــة اHــصــاريف الـقــضــائــيـة

وأتعاب احملضر القضائي.

اHــاداHــادّة  6 :  : يـــتــضـــمن ســجـل الــودائع اHـــتــعــلـق بــأمــوال
الزبائنp حسب الترتيب الزمني :

pحساب كل زبون -
pتاريخ التسديد للدائن أو للطرف الطالب -

- اHراجع اخلاصة بطريقة الدفع.

اHــاداHــادّة  7 :  : يـــتـــضـــمـن ســـجـل حـــجـــز مـــا لـــلـــمــديـن لــدى
الغير :

pرقم الترتيب -
pلقب الدائن طالب احلجز واسمه وعنوانه -

pدين واسمه وعنوانهHلقب ا -
pلقب الغير احملجوز عليه واسمه -

pتاريخ حجز ما للمدين لدى الغير -
- إثـبـات الـسـنـد الـذي {ـقـتـضـاه ¬ حـجـز مـا لـلمـدين

pلدى الغير

اHـاداHـادّة ة 23 :  : تـلـغى أحـــكــام اHـرســوم الـتـــنــفــيــذي رقم
91 - 270 اHــــــؤرخ في 29 مــــــحـــــــرم عــــــام 1412 اHــــــوافق  10

غـشت سـنة 1991 الـذي ينـظم مـحـاسـبـة احملـضـرين ويـحدد
شروط مكافأة خدماتهم .

24 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1430 اHــــوافق 11
فبراير سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم رقم  09 - 79  مــؤر مــؤرّخ فيخ في15 صــفــر عــام صــفــر عــام
1430 اHوافق  اHوافق 11 فبـراير سـنة  فبـراير سـنة p p2009 يحــدد كيـفياتيحــدد كيـفيات

مسك ومراجعة محاسبة احملضر القضائيمسك ومراجعة محاسبة احملضر القضائي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول

 pحافظ األختام pبناء على تقرير وزير العدل -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
 pو125 ( الفقرة 2) منه

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 03 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

pادة 34 منهHالسيما اpتنظيم مهنة احملضر القضائي

- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

- و{قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09  - 78 اHؤرّخ
في15 صـفـر عام 1430 اHـوافق 11 فـبـرايـر سـنة 2009 الـذي

pيحدد أتعاب احملضر القضائي

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة  األولى : ة  األولى :  تطبـيقا ألحكام اHادة 34 من القانون
رقم 06 - 03 اHــؤرخ في 21  مــحــرم عــام  1427 اHــوافق 20
فــبــرايــر ســنـة 2006 واHــذكـور أعـالهp يـهــدف هــذا اHــرسـوم
إلى حتــديــد كــيــفـيــات مــسك ومــراجــعــة مــحــاســبــة احملــضـر

القضائي.
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15 فبراير سنة فبراير سنة 2009 م م

اHــاداHــادّة ة 14 :  : ال �ــكـن احملــضـــر الــقـــضــائـيp حتت طــائـــلــة
عقوبات تأديبيةp رفض عمليات مراجعة احملاسبة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 15 :   :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1430 اHــــوافق 11
فبراير سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم رقم 09 - 80  مــؤر مــؤرّخ فيخ في15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1430 اHوافق  اHوافق 11 فبراير سنة  فبراير سنة p p2009 يعـــدل توزيـــعيعـــدل توزيـــع

p2009 نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة
حسب كـل  قطـاعحسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األول

pاليةHبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp الســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
-  و{ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلّـق

 pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و{ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2
مـــــحــــــرم عـــــام 1430 اHـــــوافق 30  ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2008

p2009 الية  لسنةHتضمن قانون اHوا
- و{ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقـم 98 - 227
اHــــؤرّخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلّق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزp اHـعـدّل

   pتممHوا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى: ة األولى:  يـــــلـــــغــى مـن مــــيـــــزانــــيـــــة ســــنــــة 2009
اعــتـمــاد دفــع قــدره خــمـســة وثـمــانـون مــلـيــارا وثـمــاـائـة
مـــلـــيــــون ديـــنـــار (85.800.000.000 دج)  ورخـــصـــة بــــرنـــامج
قـدرها مائـتان وسـبعـة وخمـسون ملـيارا ومـائة وتـسعون
مــــــلــــــيــــــون ديــــــنـــــار(257.190.000.000 دج)  مــــــقــــــيــــــــدان فـي
الـنـفــقــات ذات الـطـابع الـنــهـائي  ( اHـنـصــوص عـلـيـهـــا في
الـــــقــــــانـــــون رقم 08 - 21 اHـــــؤرخ في 2 مـــــحــــــرم عـــــام 1430
اHوافق 30  ديـسـمبـر سـنة 2008 واHـتضـمن قـانون اHـالـية

لسنة p(2009 طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

pتاريخ تبليغ الغير احملجوز عليه -
pدينHتاريخ تبليغ ا -

pتاريخ االستدعاء أمام القاضي -
p تاريخ األمر بالتخصيص -
pجدد Wتاريخ تدخل دائن -

- تــــاريخ اســــتــــدعـــــاء األطــــراف أمــــام الــــقــــاضي بــــعــــد
pالتدخل

- حـكم الـقـاضي الـذي يـرخص لـلـمـدين احلـصـول عـلى
التسديد من غير احملجوز عليه.

اHـاداHـادّة ة 8 :   :  يــتــضـمن ســجل أتــعـاب احملــضــر الـقــضـائي
في اجملال اجلزائي :

pرقم الترتيب -
pتاريخ صدور احلكم ورقمه -

- تـاريخ اسـتـخراج الـتـكـلـيف بـاحلضـور أو الـتـبـليغ
pطلوبة من النيابةHأو اإلرسال أو كل العقود ا

pمقابل األتعاب -
- مصاريف التنقل.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مراجعة احملاسبةمراجعة احملاسبة

9 :  : تــهــدف مــراجــعــة مــحــاســبــة مــكـتـب احملــضـر اHـاداHـادّة ة 
الـقـضائي إلـى التـأكـد من مسك دفـاتـر احملاسـبـة ومطـابـقة

الكتابات بوضعية الصندوق.

اHــاداHــادّة ة 10 :  : تـــســـنـــد عـــمـــلـــيـــة مـــراجـــعـــة احملـــاســـبـــة إلى
W(2) يـتم اخـتيـارهـمـا بـالـتـشـاور ب Wمـحضـرين قـضـائـي
الــغــرفـــة الــوطــنــيــة لـــلــمــحــضـــرين الــقــضــائـــيــW والــغــرفــة
اجلهوية للمـحضرين القضائـيW اخملتصة من خارج دائرة

اختصاص احملكمة التابع لها اHكتب اHراد تفتيشه.
تـتم مـراجــعـة احملـاسـبــة مـرة واحـدة  في الــسـنـة عـلى

األقل.
Wـــــادّة ة 11 :  : يـــــجـب عـــــلـى احملــــضـــــريـن الـــــقـــــضــــائـــــيــــHـــــاداHا
اHـكـلفـW {راجـعــة احملاسـبــة أن يقــدمـوا تـقــريـرا مـفصـال
عـن كــل مـــهـــمــــة يـــرســـل إلى رئـــيس الـــغـــرفـــة الـــوطـــنـــيــة
والــغـــرفــة اجلــهـــويــة لــلـــمــحــضـــرين الــقــضـــائــيــW اخملـــتــصــة

والنائب العام.
اHـاداHـادّة ة 12 :  : �ــكن الـنــائب الــعــام أن يــكـلـف �ـثـال عـنه

للقيام {راجعة حسابات مكتب أي محضر قضائي.

13 :  : يـــــضع رئـــــيـس الـــــغـــــرفــــة اجلـــــهـــــويـــــة حتت اHــــاداHــــادّة ة 
تصـرف احملضـرين القـضائـيW اHـكلـفW {ـراجعـة احملاسـبة

اHعلومات والوثائق الالزمة ألداء مهمتهم.
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مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم رقم 09 -  - 81  مــؤر مــؤرّخ فيخ في15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1430 اHـوافق  اHـوافق 11 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة p p2009 يـحـدد الـقـانونيـحـدد الـقـانون

األساسي  للمسرح الوطني اجلزائرياألساسي  للمسرح الوطني اجلزائري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3
pو125 (الفقرة 2) منه

- و{ـقــتــضى األمـر رقم 70 - 38 اHـؤرخ في 8 ربـيع
الـثاني عام 1390 اHوافق 12 يونـيو سـنة 1970 واHـتضمن

pسرح الوطني اجلزائريHإعادة تنظيم ا
- و{قـتـضى األمر رقم 75 - 35 اHـؤرخ في 17 ربـيع
الـثاني عام 1395  اHوافق 29 أبـريل سنة 1975 واHـتضمن

pعدّلHا pاخملطط الوطني للمحاسبة 
- و{ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتمّمHعدّل واHا pتضمن القانون التجاريHوا
- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 88 - 01 اHــؤرّخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1406 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

pعدّلHا pاالقتصادية
- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 11 اHــؤرّخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

pتمّمHعدّل واHا pبعالقات العمل
- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 08 اHــؤرّخ في 12
شـــوّال عــام 1411 اHــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واHـــتـــعــلق
{ـــهــنـــة اخلــبـــيــر احملــاسـب ومــحــافـظ احلــســابـــات واحملــاسب

pعتمدHا
- و{ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اHـؤرّخ في 19 صـفر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق {ـجـلس

pاحملاسبة
- و{ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 05 اHــــــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

pؤلف واحلقوق اجملاورةHتعلق بحقوق اHوا
- و{ــــقـــــتــــضـى اHــــرســـــوم رقم 63 - 12 اHـــــؤرّخ في 8
يـــنــايــر ســنــة 1963 واHــتـــضــمن تــنــظــيـم اHــســرح الــوطــني

pاجلزائري
- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

اHـاداHـادّة ة 2 :   :  يـخصص Hـيزانـيـة سـنة 2009 اعـتماد دفع
قـدره خمـسة وثمـانـون مليـــارا وثماائـة مـليـون ديـنار
(85.800.000.000 دج)  ورخـــصـــة بـــرنـــامج قـــدرهـــا مـــائـــتــان
وســـبـــعـــة وخـــمـــســـون مـــلـــيــــارا ومـــائـــة وتـــســـعـــون مـــلـــيـــون
ديــنــار(257.190.000.000 دج)  يــقـيــدان فـي الــنــفــقــات ذات
الـطــابع الـنـهــائي  (اHــنــصــوص عـلـيـهـــا فـي الــقـانـون رقم
08 - 21 اHــــــــــؤرخ فـي 2 مــــــــــحــــــــــرم عــــــــــام 1430 اHــــــــــوافـق 30

ديسمبر سنة 2008 واHتضمن قـانون اHالية  لسنة 2009)
طبقا للجدول "ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــرر بـــاجلــــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1430 اHــــوافق 11
فبراير سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحـــقاHلحـــق

اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاةالقــطاعــاتالقــطاعــات
اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

45.800.000

40.000.000

85.800.000

137.190.000

120.000.000

257.190.000

- الفالحة والري
- اHــــنـــــشــــآت الــــقـــــاعــــديــــة
االقتصادية واإلدارية

اجملـموع ............اجملـموع ............

اجلدول "ب" مساهمات نهائيةاجلدول "ب" مساهمات نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصةالقــطاعــاتالقــطاعــات
اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

85.800.000

85.800.000

257.190.000

257.190.000

 - الـبــرنــامج الــتـكــمــيـلي
لفائدة الواليات

اجملـموع ............اجملـموع ............
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- جتـديــد الـقــدرات اإلبـداعــيـة لــلـفــنـانــW وتـنــمـيــتـهـا
pبتنظيم تربصات متخصصة في التكوين التطبيقي

pــــســـرحيHـــرتــــبـــطــــة بـــالــــنـــشــــاط اHـــهـن اHتــــدعـــيـم ا -
بـــإشـــراك احملـــتـــرفـــW من أهل اHـــهـــنـــة فـي إجنـــاز األعـــمــال

pسرحيةHاإلبداعية ا
- تـرقـية الـتـجربـة اHـسرحـيـة اجلزائـرية والـتـعريف

 pالوطني والدولي WستويHبها على ا
- الـــســـهـــر عــلـى تــمـــتـــW عالقـــة اجلـــمــهـــور اجلـــزائــري

pسرحHبا
- إنشاء صندوق إعالم وتوثيق.

�ــــكن اHــــســــرح الــــوطــــنـي اجلــــزائــــري أن يــــنــــظمp في
القاعات اHتوفـرة لديهp تظاهرات فنية وثـقافية متنوعة
واHــشـاركــة في اجلـوالت واHــهــرجـانــات اHـنــظــمـة في داخل

وخارج الوطن.

اHـاداHـادّة ة 6 : : يــضــمن اHـســرح الــوطـني اجلــزائــري مـهــمـة
اخلـدمــة الــعــمــومــيـة طــبــقــا لــدفــتـر الــشــروط اHــلــحق بــهـذا

اHرسوم. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والعملالتنظيم والعمل

7 : :  يـسـير اHـسـرح الوطـني مـدير عـام ويـديره اHاداHادّة ة 
مجلس إدارة.

اHاداHادّة ة 8 : : يـحدّد الـتنـظـيم الداخـلي لـلمـسرح الـوطني
اجلـزائــري بـقـرار من الـوزيـر اHـكـلّف بــالـثـقـافـة بـنـاء عـلى
اقـتـراح من اHديـر الـعـام للـمـسرح الـوطـني اجلزائـري بـعد

موافقة مجلس اإلدارة.

القسم األولالقسم األول
مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

9 : : يـــتــــكـــون مـــجــــلس إدارة اHـــســــرح الـــوطـــني اHــاداHــادّة ة 
اجلزائري من األعضاء اآلتي ذكرهم :

pرئيسا pكلّف بالثقافة أو �ثلهHالوزير ا -
- �ــــثل الـــوزيـــر اHــــكـــلّف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

pاحمللية
pاليةHكلّف باHثل الوزير ا� -

pكلّف بالتربية الوطنيةHثل الوزير ا� -
pكلّف بالتعليم العاليHثل الوزير ا� -

pWهنيHكلّف بالتكوين والتعليم اHثل الوزير ا� -
pكلّف بالشباب والرياضةHثل الوزير ا� -

- و{ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 96 - 431
اHـؤرخ في 19 رجب عـام 1417 اHـوافق 30 نــوفــمــبــر ســنـة
1996 واHتـعـلق بـكـيفـيـات تـعـيـW محـافـظي احلـسـابات في

اHـؤسـسـات الـعـمـومـيـة ذات الـطـابع الـصـنـاعي والـتـجاري
ومـراكـز البـحث والتـنـميـة وهـيئـات الضـمـان االجتـماعي
والــــدواويـن الــــعــــمــــومــــيــــة ذات الـــــطــــابع الــــتــــجــــاري وكــــذا

pستقلةHؤسسات العمومية غير اHا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
الفصل األولالفصل األول

التسمية - الهدف - اHقرالتسمية - الهدف - اHقر
اHـــــادة األولى : اHـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســـــوم إلـى حتـــــديـــــد
الــقــانـون األســاسي لــلــمـســرح الــوطـني اجلــزائــريp احملـدث
{ــوجب اHــرســوم رقم 63 - 12 اHــؤرّخ في 8 يـــنــايــر ســنــة

1963 واHتضمن تنطيم اHسرح الوطني اجلزائري .

اHــــاداHــــادّة ة 2 : :  اHــــســــرح الــــوطــــنـي اجلــــزائــــري مــــؤســــســــة
عـمـوميـة ذات طـابع صنـاعي وجتـاري تتـمـتع بالـشـخصـية
اHـــعــــنــــويـــة واالســــتـــقـالل اHـــالي وتــــدعى فـي صـــلـب الـــنص

"اHسرح الوطني اجلزائري".
يخـضع اHـسرح الـوطني اجلـزائـري للـقواعـد اHـطبـقة
عـــــلى اإلدارة فـي عالقـــــاته مـع الـــــدولــــة ويـــــعـــــد تــــاجـــــرا في

عالقاته مع الغير.

اHــاداHــادّة ة 3 : :  يــحـــدد مـــقـــر اHــســـرح الـــوطـــني اجلـــزائــري
{ــــديــــنــــة اجلــــزائـــر. و�ــــكـن نــــقــــله إلى أي مــــكــــان آخــــر من
الــتــراب الــوطــني بــنــاء عــلى اقــتــراح من الــوزيــر اHـكــلّف

بالثقافة.

اHــاداHــادّة ة 4 : :  يـــوضع اHـــســرح الـــوطـــني اجلـــزائــري حتت
وصاية الوزير اHكلّف بالثقافة.

اHــاداHــادّة ة 5 : :  يــكــلّف اHـــســرح الــوطــنـي اجلــزائــريp عــلى
اخلصوصp {ا يأتي :

- تــقـد§ أعــمـال مــسـرحـيــة كالســيـكـيــة وعـصــريـة من
pإنتاج جزائري أو أجنبي

- اHـــســاهــمـــة في إثــراء الـــتــراث الـــثــقــافـي الــوطــني
وتـطـويـره بـإنـتـاج الـعـروض الـفنـيـة الـدرامـيـة والـغـنـائـية

pوتوزيعها
- اHـســاهـمـة في تـنــشـيط احلـيـاة الــثـقـافـيــة والـفـنـيـة

pالوطنية والترويج لها
- إنـشاء إطار مـرجعي تنـظيميp فـني ومهنيp قادر
عــلى حتــســW ظــروف اHــمــارســة الــفــنــيــة االحــتــرافــيــة في

pالبالد
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اHــــــاداHــــــادّة ة 13 : :  ال تـــــــصـح مـــــــداوالت مـــــــجـــــــلس اإلدارة إال
بـحـضــور ثـلـثي (3/2) أعـضــائه عـلى األقل. وفـي حـالـة عـدم
اكـتـمال الـنـصابp يـعـقد اجـتمـاع آخـر في أجل ثـمانـية (8)

أيام.

وفي هذه احلالـة تصح مداوالت مجـلس اإلدارة مهما
يكن عدد األعضاء احلاضرين.

تـتــخــد قــرارات مـجــلس اإلدارة بــأغــلـبــيــة األصـوات.
وفي حــالــة تــســاوي عــدد األصــوات يــكــون صــوت الــرئــيس

مرجحا.

14 : : حتـــــــــرر مـــــــــداوالت مـــــــــجـــــــــلـس اإلدارة في اHــــــــاداHــــــــادّة ة 
مـــحــاضــر وتـــدون في ســجـل خــاص يــرقـــمه ويــؤشـــر عــلــيه

رئيس اجللسة.

تـبــلغ مــحــاضـر االجــتــمــاعـات إلى الــســلــطـة الــوصــيـة
للموافقة عليها خالل الثمانية (8) أيام اHوالية.

Wتـــكــون مـــداوالت مــجـــلس اإلدارة نــافـــذة بــعـــد ثالثــ
p(30) يـوما من تـاريخ استالم الـسلـطة الـوصيـة للـمحـاضر
بـاسـتــثـنـاء تــلك الـتـي تـتـطــلب اHـوافــقـة الـصــريـحـة طــبـقـا
لـلـقـوانـW والـتـنـظـيـمـات اHـعـمـول بـهـاp ال سـيـمـا اHـداوالت
اHتـعلقـة باHيـزانية الـتقديـرية وحصـيلة احملـاسبة واHـالية

والذمة اHالية للمسرح الوطني اجلزائري.

القسم القسم الثانيالثاني
اHدير العاماHدير العام

15 : : يـــعــW اHـــديـــر الـــعــام {ـــرســـوم بـــنــاء عـــلى اHــاداHــادّة ة 
اقتراح من الوزير اHـكلّف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب

األشكال نفسها.

اHــــاداHــــادّة ة 16 : : يـــــضــــمن اHــــديـــــر الــــعــــام الــــســـــيــــر احلــــسن
للمسرح الوطني اجلزائري.

وبهذه الصفةp يقوم {ا يأتي :

- �ثل اHسرح الـوطني اجلزائري أمـام العدالة وفي
pدنيةHجميع أعمال احلياة ا

WسـتخدمHارس الـسلطة الـسلّمـية على جـميع ا� -
ويــــعـــW في الــــوظــــائف الــــتي لم تــــتــــقـــرر طــــريـــقــــة أخـــرى

pفيها Wللتعي

- يعد مـشروع اHـيزانيـة التـقديريـة وكذا احلـسابات
pاليةHا

- �ـــثـل اHـــديــــر الــــعــــام لــــلـــديــــوان الــــوطــــني حلــــقـــوق
pؤلفHا

pؤسسة الوطنية للتلفزيونHثل ا� -
pسموعةHؤسسة الوطنية لإلذاعة اHثل ا� -

- �ــثـــلــW اثـــنــW (2) عـن عــــمــــال اHــــســــرح الــــوطــــني
pاجلزائري ينتخبهما نظراؤهما

- �ــثـلــW اثــنـW (2) من عـــالم اHـــســـرح يـــخــتـــارهـــمــا
الوزير اHكلّف بالثقافة.

يـحــضــر اHــديــر الــعــام لـلــمــســرح الــوطــني اجلــزائـري
اجتماعات اجمللس بصوت استشاري ويضمن أمانته.

�ــكن اجملـلـس أن يـســتــعــW بـأي شــخص مـن شـأنه أن
يساعده في أشغاله.

اHــاداHــادّة ة 10 : : يــتـــداول مــجـــلس إدارة اHـــســرح الـــوطــني
اجلزائريp على اخلصوص p فيما يأتي :

- مـشروعي الـنـظـام والتـنـظـيم الداخـلـيـW للـمـسرح
pالوطني

- بــرامج األنــشــطــة الــســنــويــة واHــتــعــددة الــســنـوات
pنصرمةHوكذا حصائل نشاط السنة ا

pاالتفاقات واالتفاقيات والعقود والصفقات -
pقبول الهبات والوصايا -

pالكشوفات التقديرية لإليرادات والنفقات -
pاحلسابات السنوية -

- مشروع اHيزانية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 11 : :  يـــــعــــW أعـــــضــــاء مـــــجــــلـس إدارة اHــــســــرح
pدة ثالث (3) سنـوات قـابلـة للـتجـديدH الوطـني اجلزائـري
بناء على اقتـراح من السلطات التي ينتمون إليهاp وفي
حـالـة انقـطاع عـهدة أحـد األعـضاءp يـستـخـلف بعـضو جـديد

حسب األشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.
حتدد القائـمة االسمية ألعضاء مجلس اإلدارة بقرار

من الوزير اHكلّف بالثقافة.

اHــاداHــادّة ة 12 : : يـــجــتـــمع مـــجــلس اإلدارة فـي دورة عــاديــة
مـرتW (2) في الــسـنــة عـلى األقل بــنـاء عــلى اسـتــدعـاء من

رئيسه.
و�ــكـنه أن يـجــتـمع في دورة غــيـر عـاديــة بـطـلب من

السلطة الوصية أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
تــرسل االســتــدعــاءات مــرفـقــة بــجــدول األعــمـال قــبل
خــمــســة عــشـر (15) يـومــا عــلى األقـل من تــاريخ االجــتــمـاع
و�ـــكن أن يـــقــــلص هـــذا األجل بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــدورات غـــيـــر

العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
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اHــــاداHــــادّة ة 21 : : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اHـرسـومp ال سـيـمـا أحـكـام األمـر رقم 70 - 38 اHـؤرّخ في 8
ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1390 اHــــوافق 12 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1970

واHتضمن إعادة تنظيم اHسرح الوطني اجلزائري.

22 : : يـــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1430 اHــــوافق 11
فبراير سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دفتر الشروطدفتر الشروط

اHـاداHـادّة  األولى :ة  األولى : يـحـدّد دفتـر الـشـروط تبـعـات اخلـدمة
الـعـمـوميـة لـلـمـسرح الـوطـني اجلـزائـري طبـقـا ألحـكـام هذا

اHرسوم.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يــنـظم اHــسـرح الــوطـني اجلــزائـري عــروضـا
وتظاهرات ثقافيـة وفنية موجهة للجمهور على اHستوى
الـوطــني لـلــتـعــريف بـالــتـراث الـثــقـافي والــفـني الــوطـني

والعاHي.
اHــــاداHــــادّة ة 3 : : يــــســـاهـم اHـــســــرح الـــوطــــني اجلــــزائـــري في

ترقية اHسرح اHوجه للطفل وتطويره.

4 : : يـــشــــارك اHـــســـرح الـــوطـــني اجلـــزائـــري في اHــاداHــادّة ة 
بروز مواهب جديدة بتشجيع اإلبداع واإلنتاج في مجال

الفنون اHسرحية.

5 : : يـــشــــارك اHـــســـرح الـــوطـــني اجلـــزائـــري في اHــاداHــادّة ة 
الـتـظـاهـرات الثـقـافـيـة والـفنـيـة الـتي تـبـرمجـهـا الـوصـاية

في إطار التبادالت الثقافية الدولية.

اHاداHادّة ة 6 : : ينـظم اHـسرح الـوطني اجلـزائريp بـإشراك
اجلـامــعـة والــتـكــوين اHـهــني والـتــربـيــة الـوطــنـيــةp لـقـاءات
ومــحـــاضــرات ونــقــاشــات لــنــشــر الــثـــقــافــة اHــســرحــيــة في

أوساط الشباب.

اHـاداHـادّة ة 7 : : يـعــد اHـسـرح الــوطـني اجلــزائـري بـرنــامـجـا
سنويا في اجملاالت اHذكورة أعاله.

اHـاداHـادّة ة 8 : : يـلـتزم اHـسـرح الـوطـني اجلـزائـري بـإرسال
تـقــريــر حـول وضــعـيــة تــنـفــيــذ الـبــرنـامج الــســنـوي اHــقـرر

واHوافق عليه إلى الوزارة الوصية.

اHـاداHـادّة ة 9 : : تـدفع إعــانـات الــدولـة اHــسـتــحـقــة في إطـار
دفــتــر الـشــروط هـذاp لــلـمــسـرح الــوطــني اجلـزائــري طـبــقـا
لإلجــراءات اHـــنــصــوص عــلــيــهـــا في الــتــشــريـع والــتــنــظــيم

اHعمول بهما.

- يـعــد الـبـرامـج وتـقــاريـر أنــشـطـة اHــسـرح الــوطـني
pاجلزائري

- يــحـضــر اجــتــمــاعـات مــجــلس اإلدارة ويــســهــر عـلى
pتنفيذ مداوالته

Wيـــعــد مـــشـــروعي الـــنــظـــام والـــتــنـــظـــيم الـــداخــلـــيــ -
pللمسرح الوطني اجلزائري

pيلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها -
- يـــبــرم جــمـــيع الـــصــفــقـــات والــعـــقــود واالتــفـــاقــيــات

واالتفاقات في إطار التنظيم اHعمول به.
�ـــــــكـن اHـــــــديـــــــر الـــــــعـــــــام تـــــــفــــــويـض إمـــــــضـــــــائـهp حتت

مسؤوليتهH pساعديه في حدود صالحياتهم.

الفصل الفصل الثالثالثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اHــــاداHــــادّة ة 17 : : تــــشــــتــــمل مــــيــــزانــــيــــة اHــــســــرح الــــوطــــني
اجلزائري على ما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :
pسرح الوطني اجلزائريHإنتاج أنشطة ا -

pإعانات الدولة بعنوان تبعات اخلدمة العمومية -
- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :
pنفقات التسيير -
pنفقات التجهيز -

- جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهدافه.

اHــــاداHــــادّة ة 18 : : تـــــمــــسـك مـــــحــــاســـــبــــة اHـــــســـــرح الــــوطـــــني
اجلـزائري في الـشكل الـتجاري طـبقـا للـتشـريع والتـنظيم

اHعمول بهما.

اHـاداHـادّة ة 19 : : يـقـوم {ـراجـعـة حسـابـات الـتـسـيـيـر اHـالي
pواحملـــاســبـي لــلـــمـــســرح الـــوطـــني اجلـــزائــري ومـــراقـــبــتـــهــا

محافظ حسابات يعW طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــاداHــادّة ة 20 : : يــرسل اHـــديــر الـــعــام لـــلــمـــســرح الـــوطــني
اجلـــــزائـــــري احلـــــصـــــائل وحـــــســـــابـــــات الــــنـــــتـــــائـج وقــــرارات
pتــخــصـــيص الــنـــتــائج والــتـــقــريــر الـــســنــوي عـن األنــشــطــة
مـرفـوقـة بـتـقـريـر مـحـافظ احلـسـابـات إلى الـوزيـر اHـكـلّف
بـالـثـقـافـة والـوزيـر اHـكـلّف بـاHـالـيـة بـعـد مـصـادقة مـجـلس

اإلدارة عليها.
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وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـقــرار مرار مـؤرؤرّخ في خ في 11 ش شـعــــبـان عـان عــام ام 1429 اH اHـوافـق وافـق 13 غـشتشت
ســــنــــة ة p  p 2008  ي يــــتــــضــــمّن إنن إنــــشــــاء الاء الـلّــــجــــان اHان اHــــتــــســــاوياويـة
األعضاء اخملتاألعضاء اخملتـصّة بأسالك موظة بأسالك موظـفي اإلدارة اHركزيةفي اإلدارة اHركزية

في وزارة الثقافة.في وزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن وزيرة  الثقافة
- {ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 84 - 10 اHـــــؤرّخ في 11
ربيع الـثـاني عام 1404 اHـوافق 14 يـنـايـر سـنة 1984 الّـذي
يــحـدّد اخـتـصــاص الـلّـجـان اHــتـسـاويـة األعــضـاء وتـشـكــيـلـهـا

pوتنظيمها وعملها
- و{ــــقـــتــــضـى اHـــرســــوم رقم 84 - 11 اHــــؤرّخ في 11
ربيع الـثاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الّـذي
يـحدّد كـيفيـات تعــيW �ـثلـــW عـن اHوظـفـW فـي الـلّجان

pتساوية األعضاءHا
- و{قتضى اHرسوم الرّئاسيّ رقم 07 - 173 اHؤرّخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اHــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنـــة

pعدّلHا pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيH2007 وا

- و{ــــقــــتــــضى اHــــرســــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقم 91 - 340
اHـؤرّخ في 19 ربـيع األوّل عـام 1412 اHـوافق 28 سـبـتـمـبـر
ســنــة 1991 واHــتـضــمّن الــقــانــون األسـاسـيّ اخلـاصّ بــعــمـال

pتمّمHعدّل واHا pالثقافة
- و{ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05 - 79 اHؤرّخ
في 17 مــحــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســنـــة 2005

pالّذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

قرارات4 مقرقرارات4 مقرّرات4 آراءرات4 آراء
- و{قتـضى اHرسوم التّنفيذيّ رقم 05 - 80 اHؤرّخ
في 17 مــحــرّم عـام 1426 اHـوافق 26 فــبــرايـــر ســنــة 2005
واHــــتـــضــــمّــن تــــنـــظـــــــيم اإلدارة اHــــركـــــــزيـــــة فــي وزارة

pالثقـافــة

- و{قتضى اHرسوم التّنفيذيّ رقم 08 - 04 اHؤرّخ
في 11 مـــحـــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يـــنـــايــــر ســـنــــة 2008
WنتمHا WوظفHتضمّــن القـانون األساسي اخلاص باHوا

pؤسسات واإلدارة العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و{قتضى اHرسوم التّنفيذيّ رقم 08 - 05 اHؤرّخ
في 11 مـــحـــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يـــنـــايــــر ســـنــــة 2008
WـهـنـيHتـضـمّــن الـقـانـون األسـاسي اخلـاص بالـعـمـال اHوا

pوسائقي السيارات واحلجاب

- و{ـــقــتـــضى الــقـــرار اHــؤرّخ في 7 رجب عــام 1404
اHــــوافق 9 أبــــريل ســــنــــة 1984 الّــــذي يــــحــــدّد عــــدد أعــــضـــاء

pتساوية األعضاءHاللّجان ا

- و{قـتضى القرار اHؤرّخ في 22 شعبان عام 1426
اHوافق 26 سبـتمبـر سنة 2005 واHتضـمن إنشاء الـلّجان
اHـــتـــســاويـــة األعـــضـــاء اخملــتـــصـــة بــأسـالك مــوظـــفي اإلدارة

pركزية في وزارة الثقافةHا

تقرتقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : تـــــنــــشـــــأ لـــــدى اإلدارة اHـــــركـــــزيـــــة في
وزارة الـثــقـافـة أربع (4) جلـان مــتـســاويـة األعــضـاءp وفــقـا

للجدول اآلتي :

األسالكاألسالك
WوظفHثلو ا�WوظفHثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة�ثلو ا�

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

3

اللاللّجنة األولى :جنة األولى :
- مــفـــتــشــو الـــتــراث األثــري والـــتــاريــخـي واHــتــحـــفي في اHــكـــتــبــات

pوالوثائق واحملفوظات
pتحفيHاحملافظون الرؤساء للتراث األثــري والتــاريخي وا -

pاحملافظون الرؤساء للمكتبات والوثائق واحملفـوظــات -
pتحفيHمحافظو التراث األثري والتاريخي وا -

pكتبات والوثائق واحملفوظاتHمحافظو ا -
pباني واألماكن التاريخيةHعماريون حلماية اHهندسون اHا -

pعماريونHمهندسو الدولة ا -
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األسالكاألسالك
WوظفHثلو ا�WوظفHثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة�ثلو ا�

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

اللاللّجنة األولى (تابع) :جنة األولى (تابع) :
pمفتشو التنشيط الثقافي والفني -

pملحقو احلفظ واإلصالح -
pكتبيون والوثائقيون وأمناء احملفوظاتHا -

pتصرفون اإلداريونHا -
pترجمون والتراجمةHا -

pالوثائقيون وأمناء احملفوظات -
pمهندسو الدولة في  اإلعالم اآللي -

- مهندسو التطبيق في اإلعالم اآللي.

اللاللّجنة الثانية :جنة الثانية :
pلحقون الرئيسيون لإلدارةHا -

pملحقو اإلدارة -
pديرية الرئيسيونHكتاب ا -

pاحملاسبون اإلداريون الرئيسيون -
pمساعدو احلفظ واإلصالح -

pساعدون الوثائقيون وأمناء احملفوظاتHا -
pساعدونHكتبيون والوثائقيون وأمناء احملفوظات اHا -

pفتشون السينمائيونHا -
pتقنيو احلفظ واإلصالح -

pالتقنيون في اإلعالم اآللي -
- اHراقبون السينمائيون.

اللاللّجنة الثالثة :جنة الثالثة :
pديريةHكتاب ا -

pـراقبـةHعاونون التقنيون للحفظ واإلصالح واHا -
pراقبةHاألعوان التقنيون للحفظ واإلصالح وا -

pأعوان اإلدارة الرئيسيون -
pاألعوان اإلداريون -

pاحملاسبون اإلداريون -
pساعدون احملاسبون اإلداريونHا -

pاألعوان التقنيون في الوثائق واحملفوظات -
pاألعوان التقنيون في اإلعالم اآللي -

pالكتاب -
- أعوان حفظ البيانات.
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األسالكاألسالك
WوظفHثلو ا�WوظفHثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة�ثلو ا�

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

اللاللّجنة الرابعةجنة الرابعة : :
pهنيونHالعمال ا -

pسائقو السيارات -
- احلجاب.
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اHــاداHــادّة ة 2 : : يــلـــغى الـــقـــرار اHــؤرخ في 22 شــعـــبــان عــام
1426 اHوافق 26 سبتمبر سنة 2005 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 11 شـعــبــان عـام 1429 اHـوافق 13
غشت سنة 2008.

خليدة توميخليدة تومي

قـقــرار مرار مـؤرؤرّخ في خ في 11 ش شـعـبـان عـان عــام ام 1429 اH اHـوافـق وافـق 13 غـشتشت
ســــنــــة ة p  p 2008  ي يــــحــــدّد تد تــــشــــكـيــــلــــة الة الــــلّــــجــــان اHان اHــــتــــســــاوياويـة
األعضاء اخملتاألعضاء اخملتـصّة بأسالك موظفي اإلدارة اHركزيةة بأسالك موظفي اإلدارة اHركزية

في وزارة الثقافة.في وزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ــــــوجـب قــــــرار مــــــؤرّخ في 11 شـــــــعــــــبــــــان عــــــام 1429
اHــــــوافق 13 غــــــشـت ســــــنــــــة p2008 يــــعــــW �ـــثــــلــــW لإلدارة
واHـــوظـــفـــW في الـــلّـــجـــان اHـــتـــســـاويـــة األعـــضـــاء اخملـــتـــصــة
pـــركـــزيـــة فـي وزارة الـــثـــقـــافــةHبـــأسالك مـــوظـــفي اإلدارة ا

األعضاء الواردة أسماؤهم في اجلدول اآلتي :

األسالكاألسالك
WوظفHثلو ا�WوظفHثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة�ثلو ا�

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

اللاللّجنة األولى :جنة األولى :
- مـفتشـو التراث األثـري والتاريخـي واHتحفي

pكتبات والوثائق واحملفوظاتHفي ا
- احملــــــافـــــــظــــــون الـــــــرؤســــــاء لـــــــلــــــتـــــــراث األثــــــــري

pتحفيHوالتــاريخي وا
- احملـــافــظـــون الــرؤســـاء لــلـــمــكـــتـــبــات والـــوثــائق

pواحملفـوظــات
- مــــــحـــــافـــــظــــــو الـــــتـــــراث األثــــــري والـــــتــــــاريـــــخي

pتحفيHوا
pكتبات والوثائق واحملفوظاتHمحافظو ا -

- اHـــهــــنـــدســــون اHـــعــــمـــاريــــون حلـــمــــايـــة اHــــبـــاني
pواألماكن التاريخية

pعماريونHمهندسو الدولة ا -
pمفتشو التنشيط الثقافي والفني -

pملحقو احلفظ واإلصالح -
pكتبيون والوثائقيون وأمناء احملفوظاتHا -

العماري محمد

بومعزوزة
نصر الدين

قفاف
عبد الكر§

هدنة رفيقة

طاطا فريد

شويحي مراد

سالم عبد
الالوي

عياد بلقاسم

فرحات عبد
احلفيظ

نهاري بوبكر

ناجي سليمان

لرباني سعيد
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األسالكاألسالك
WوظفHثلو ا�WوظفHثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة�ثلو ا�

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

اللاللّجنة األولى (تابع)  :جنة األولى (تابع)  :
pتصرفون اإلداريونHا -
pترجمون والتراجمةHا -

pالوثائقيون وأمناء احملفوظات -
pمهندسو الدولة في  اإلعالم اآللي -

- مهندسو التطبيق في اإلعالم اآللي.

اللاللّجنة الثانية :جنة الثانية :
pلحقون الرئيسيون لإلدارةHا -

pملحقو اإلدارة -
pديرية الرئيسيونHكتاب ا -

pاحملاسبون اإلداريون الرئيسيون -
pمساعدو احلفظ واإلصالح -

pساعدون الوثائقيون وأمناء احملفوظاتHا -
- اHـكــتـبـيـون والــوثـائـقــيـون وأمـنــاء احملـفـوظـات

pساعدونHا
pفتشون السينمائيونHا -
pتقنيو احلفظ واإلصالح -

pالتقنيون في اإلعالم اآللي -
- اHراقبون السينمائيون.

اللاللّجنة الثالثة :جنة الثالثة :
pديريةHكتاب ا -

- اHــــعـــــاونــــون الــــتــــقـــــنــــيــــون لــــلــــحـــــفظ واإلصالح
pـراقبـةHوا

- األعــــــوان الـــــــتــــــقـــــــنــــــيـــــــون لــــــلـــــــحــــــفـظ واإلصالح
pراقبةHوا

pأعوان اإلدارة الرئيسيون -
pاألعوان اإلداريون -

pاحملاسبون اإلداريون -
pساعدون احملاسبون اإلداريونHا -

pاألعوان التقنيون في الوثائق واحملفوظات -
pاألعوان التقنيون في اإلعالم اآللي -

pالكتاب -
- أعوان حفظ البيانات.

صوان محمد

حلبيب بورايو

عيادي سمير

خالصي توفيق

عبدلي رشيد

ماحي محمد

سالم عبد
الالوي

عياد بلقاسم

فرحات عبد
احلفيظ

ناجي سليمان

يزيد مراد

الساحلي
عبد القادر

لعروسي هدى

عسال النوي

بولودان
نورالدين

بلحاج سعيدة

بروان
عبد اجمليد

مجدب صبيرة

سالم عبد
الالوي

عياد بلقاسم

فرحات عبد
احلفيظ

عياد بلقاسم

بلجودي الهاشمي

دريس بن عاشور
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األسالكاألسالك
WوظفHثلو ا�WوظفHثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة�ثلو ا�

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

اللاللّجنة الرابعةجنة الرابعة : :

pهنيونHالعمال ا -

pسائقو السيارات -

- احلجاب.

براك يحيى

عباس
عبد الغني

مصباح
سيد علي

محديد عمار

رصاف محمد

قطوش عمار

سالم عبد
الالوي

دريس
بن عاشور

فرحات عبد
احلفيظ

ناجي سليمان

عياد بلقاسم

بلجودي الهاشمي

- و{ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05 - 80 اHؤرّخ
في 17 مــحــرّم عـام 1426 اHــوافق 26 فــبـــرايـــر ســنــة 2005
واHــــتــــضــــمّــن تــــنــــظـــــــيم اإلدارة اHــــركـــــــزيــــــة فــي وزارة

pالثقـافــة
- و{قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 04 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنــــة 2008
WـنتمHا WوظفHـتضمّــن القـانون األساسي اخلاص بـاHوا
pؤسسات واإلدارات العموميةHشتركة في اHلألسالك ا

- و{قتـضى اHرسوم التّـنفيذيّ رقم 08 - 05 اHؤرّخ
في 11 مــــحــــرّم عـــام 1429 اHــــوافق 19 يــــنــــايـــر ســــنــــة 2008
WـهـنـيـHـتـضـمّــن الـقـانـون األسـاسي اخلـاص بـالـعـمـال اHوا

pوسائقي السيارات واحلجاب
- و{ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرّخ في 6 مــحــرم عـام 1427
اHــوافق 5 فـــبــرايــر ســنــة 2006 و اHــتــضـــمن  إنــشــاء جلــنــة

pالطعن اخملتصة بأسالك موظفي وزارة الثقافة
- و{ـــقـــتـــضى الـــقــــرار اHـــؤرّخ في 11 شـــعـــبـــان عـــام
1429 اHــــوافـق 13 غـــشت ســـنـــة 2008 واHـــتـــضــــمّن إنـــشـــاء

الــلّــجــان اHــتــســاويــة األعــضــاء اخملــتــصّــة بــأسالك مــوظــفي
pركزية في وزارة الثقافةHاإلدارة ا

- و{ـــقـــتـــضى الـــقــــرار اHـــؤرّخ في 11 شـــعـــبـــان عـــام
1429 اHـوافـق 13 غــشت سـنـة 2008  واHــتـضـمـن تـشـكــيـلـة

الــلّــجــان اHــتــســاويــة األعــضــاء اخملــتــصّــة بــأسالك مــوظــفي
pركزية في وزارة الثقافةHاإلدارة ا

تقرتقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : طـــبــقـــا ألحــكـــام اHــادة 22 من اHـــرســوم
رقـم 84 - 10 اHــــــــؤرخ في 11 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عـــــــام 1404
اHـوافق 14 يـنـايـر سـنـة 1984 واHـذكـور أعـالهp تـنـشـأ جلـنـة
طـــعـن مـــخـــتـــصـــة بــــأسالك مـــوظـــفـي اإلدارة اHـــركـــزيـــة في

وزارة الثقافة.

يـــــلـــــغـى الــــقـــــرار اHـــــؤرخ في 22 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1426
اHــوافق 26 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2005 الــذي يـــحــدّد تـــشــكـــيــلــة
الــلّــجــان اHــتــســاويــة األعــضــاء اخملــتــصّــة بــأسالك مــوظــفي

اإلدارة اHركزية في وزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــؤرقــــرار مــؤرّخ في خ في 8 شـــوال عـــام  شـــوال عـــام 1429 اHــوافـق  اHــوافـق 8  أكــتــوبــر  أكــتــوبــر
p 2008 يــتـضــم p يــتـضــمّن إنــشـاء جلــنـة الــطــعن اخملـتــصـةن إنــشـاء جلــنـة الــطــعن اخملـتــصـة سـنـة سـنـة 
بـــــــأسـالك مــــــــوظــــــــفـي اإلدارة اHـــــــركــــــــزيــــــــة في وزارةبـــــــأسـالك مــــــــوظــــــــفـي اإلدارة اHـــــــركــــــــزيــــــــة في وزارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثقافة.الثقافة.
pإن وزيرة  الثقافة

- {ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم 84 - 10 اHــؤرّخ في 11 ربــيع
الـثاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سـنة 1984 الّـذي يحدّد
اخـــتـــصــــاص الـــلّـــجـــان اHــــتـــســـاويـــة األعــــضـــاء وتـــشـــكــــيـــلـــهـــا

pوتنظيمها وعملها
- و{ــــقـــتــــضى اHــــرســـوم رقم 84 - 11 اHــــؤرّخ في 11
ربيع الـثاني عام 1404 اHوافق 14 ينـاير سنة 1984 الّـذي
يحدّد كـيفيـات تعــيW �ثـلــW عـن اHـوظفـW فـي الـلّجان

pتساوية األعضاءHا
- و{ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرّئـــــاسـيّ رقم 07 - 173
اHـؤرّخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اHـوافق 4 يــونــيـو

pعدّلHا pأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHسنـة 2007 وا
- و{ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 91 - 340
اHـؤرّخ في 19 ربـيع األوّل عـام 1412 اHـوافق 28 سـبـتـمـبـر
سـنـة 1991 واHــتــضـمّن الــقــانـون األســاسيّ اخلــاصّ بـعــمـال

pتمّمHعدّل واHا pالثقافة
- و{ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05 - 79 اHؤرّخ
في 17 مــحــرّم عـام 1426 اHــوافق 26 فــبـــرايـــر ســنــة 2005

pالّذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة



�ثلو اإلدارة :�ثلو اإلدارة :
السيدة والسادة :

pعبد احلميد بلبليدية -
pسالم عبد الالوي -

p زهية رابحي -
p مراد شويحي -

pإسماعيل لعبودي -
pسعيد لرباني -

- سمير حلول.

: WوظفHثلو ا�: WوظفHثلو ا�
السادة :

pمحمد العماري -
pنور الدين بولودان -

pعبد الكر§ قفاف -
p محمد صوان -

pعبد الغاني عباس -
pسمير عيادي -

- نصر الدين بومعزوزة.

يـلـغى الــقـرار اHـؤرّخ في 6 مــحـرّم عـام 1427 اHـوافق
5 فــبــرايــر ســنـة 2006 واHــتــضــمن تــشــكــيــلــة جلـنــة الــطــعن

اخملتصة بأسالك موظفي وزارة الثقافة.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : تـتـكـون جلـنــة الـطـعن اHـنـصــوص عـلـيـهـا في
اHادة األولى أعاله من :

pسبعة (7) أعضاء �ثلون اإلدارة -
.WوظفHسبعة (7) أعضاء �ثلون ا -

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـلـغى الـقـرار اHؤرّخ في 6 مـحـرم عام 1427
اHوافق 5 فبراير سنة 2006 واHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقــرار في اجلـريــدة الــرّسـمــيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 8 شـــــوال عــــام 1429 اHـــــوافق 8
أكتوبر سنة 2008.

خليدة توميخليدة تومي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكــــــتــــــوبوبــــــر قــــــرار مرار مــــــؤرخ في ؤرخ في 8  شــــــوّال عال عــــــام ام 1429 اH اHــــــــوافق وافق 8 أك 
ســــنــــة ة p2008 يp يــــحــــدّد تد تــــشــــكـيــــلــــة جلة جلــــنـة الة الــــطــــعن اخملعن اخملــــتــــصـة
بــــــــــــــأسأسـالك مالك مــــــــــــــوظوظــــــــــــــفـي اإلدارة اHي اإلدارة اHــــــــــــــركركــــــــــــــزيزيــــــــــــــــة في وزارةة في وزارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثقافة.الثقافة.

{ـوجب قرار مؤرخ في 8 شـوّال عام 1429 اHوافق 8
أكتـوبر سـنة p2008 تتـشكّل جلـنـة الطـعن اخملـتصـة بأسالك

موظفي اإلدارة اHركزية في وزارة الثقافةp كما يأتي :

23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 11 19 صفر عام  صفر عام 1430 هـ هـ
15 فبراير سنة فبراير سنة 2009 م م

اHطبعة الراHطبعة الرّسميةp  حي البساتpWسميةp  حي البساتpW بئر مراد رايسp ص.ب  بئر مراد رايسp ص.ب 376   - اجلزائر- محطة  - اجلزائر- محطة


