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2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
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قوان%قوان%
قـــانـــون رقــم قـــانـــون رقــم 13 -  - 07 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 24 ذي احلـــجـــة عـــام  ذي احلـــجـــة عـــام 1434
اGــوافـق Gــوافـق 29 أكــتـــوبــر ســـنــة  أكــتـــوبــر ســـنــة s2013 يـــتــضـــمن تــنـــظــيمs يـــتــضـــمن تــنـــظــيم

مهنة احملاماة.مهنة احملاماة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورs ال ســـيـــمـــا اGـــواد 119 و120

 sو122 و126 و151 منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اGـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واGـتـضــمن قـانـون

 sتممGعدل واGا s اإلجراءات اجلزائية
- و�قـتـضى األمر رقم 66 -156 اGؤرخ في 18 صـفر
عـام 1386 اGـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واGـتـضــمن قـانـون

sتممGعدل واGا sالعقوبات
- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 71 -57 اGــــــــؤرخ في 14
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1391 اGــوافق 5 غـــشت ســـنــة  1971

sتممGعدل واGا sساعدة القضائيةGتعلق باGوا
- و�ــــــقـــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 75-58 اGــــــؤرخ في 20
رمــضـان عـام 1395 اGـوافق 26 سـبـتـمـبـر 1975 واGــتـضـمن

sتممGعدل واGا sدنيGالقانون ا
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقـم 91-04 اGــــؤرخ في 22
جــمـــادى الــثــانـــيــة عـــام 1411 اGــوافق 8 يـــنــايــر ســنــة 1991

sتضمن تنظيم مهنة احملاماةGوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اGــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اGـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واGـتـضمن

sدنية واإلداريةGقانون اإلجراءات ا
sوبعد رأي مجلس الدولة -
sانGوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة

اGاداGادّة األولى : األولى : يهدف هـذا القانـون إلى وضع القواعد
العامة Gمارسة مهنة احملاماة وحتديد كيفيات تنظيمها.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : احملــامـاة مــهـنــة حــرة ومـســتـقــلـة تــعــمل عـلى
حمـايـة وحـفظ حـقـوق الـدفـاع وتـسـاهم في حتـقـيق الـعـدالة

واحترام مبدأ سيادة القانون.

اGـاداGـادّة ة 3 :  : يـجـب أن حتـرر الـعــرائض واGـذكـراتs وأن
جترى اGرافعات أمام اجلهات القضائية باللغة العربية.

اGاداGادّة ة 4 :  : يكون التـمثيل والدفاع ومساعدة األطراف
أمام اجلهات القضـائية والهيئـات اإلدارية والتأديبية من
قـــــبل احملـــــامي في إطـــــار أحـــــكــــام هـــــذا الــــقـــــانــــون وأحـــــكــــام

التشريع الساري اGفعول.

البابالباب الثاني الثاني
مهام احملامي وواجباتهمهام احملامي وواجباته  وحقوقه وحاالت التنافي وحقوقه وحاالت التنافي

الفصل األولالفصل األول
اGهاماGهام

5 :  : يـــــــقــــــــوم احملــــــــامـي بـــــــتــــــــمـــــــثــــــــيـل األطـــــــراف اGــــــاداGــــــادّة ة 
ومـساعدتهم ويتـولى الدفاع عنـهم كما يقـدم لهم النصائح

واالستشارات القانونية.

اGــاداGــادّة ة 6 :  : يـــجــوز لــلــمــحـــاميs مــا لم يــقـض الــتــشــريع
الســاري اGفعـول بخالف ذلكs القيام بكل إجراء تقتضيه

اGهنة وال سيمـا :
sاتخاذ كل تدبير والتدخل في كل إجراء -

sالقيام  بكل طعن -
sدفع وقبض كل مبلغ مع اإلبراء -

- الـقـيـام بـكـل إجـراء يـتـعـلق بـالـتـنـازل أو االعـتـراف
sبحق

- السـعي لتـنفـيـذ األحكـام القـضائـيةs ولـهذا الـغرض
يجـوز له الـقـيـام بـكل اإلجـراءات والـشـكـلـيـات الـضـرورية

لذلك. 
يعفى احملامي من تقد� أي توكيل.

sـنـظـمـة أجـنـبـيـةG ـادّة ة 7 :  : يــجـوز لـلـمـحـامي الـتـابـعGـاداGا
مع مــراعــاة أحـكــام االتــفــاقــيـات الــدولــيــة ومــبـدأ اGــعــامــلـة
باGثلs أن يساعـد األطراف ويدافع عنها و�ثلها أمام جهة
Xبـــعــد تـــرخـــيص من نـــقــيب احملـــامــ sقـــضـــائــيـــة جــزائـــريــة
اخملــتص إقــلـيــمــيـاs عــلى أن يــخــتـار مــوطــنــا له في مــكـتب
مـــحـــام �ــــارس في دائـــرة اخـــتـــصـــاص اجلـــهـــة الـــقـــضـــائـــيـــة

اخملتصة إقليميا.
�ــــكن ســــحـب الـــتــــرخــــيص بــــنــــفس األشــــكــــال في أي

مرحلة كانت عليها اإلجراءات.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
الواجبـاتالواجبـات

اGــاداGــادّة ة 8 :  : يـــجب عـــلى احملـــامي أن يـــفـــتح مـــكـــتـــبـــا في
دائـرة اخـتــصـاص مـجـلس قــضـائي وال يـجــوز له أن يـتـخـذ

إال مكتبا واحدا.

اGـاداGـادّة ة 9 :  : يــجب عــلى احملـامـي أن يـراعي االلــتــزامـات
الــتي تـفـرضــهـا عـلـيه الــقـوانـX واألنـظــمـة وتـقـالــيـد اGـهـنـة

وأعرافها.
يـــجب عــــلى احملـــامـي أن يـــحـــسـن مـــداركه الـــعــــلـــمـــيـــة
بـاســتـمـرارs وهـو مـلـزم �ـتــابـعـة كل الـبـرامـج الـتـكـويـنـيـة

والتحلي باGواظبة واجلدية خاللها.
يــلـتــزم احملـامي فـي إطـار �ــارسـة مـهــامه بــاالحـتـرام

الواجب نحو القضاة واجلهات القضائية.
يـــــلــــزم احملـــــامي خـالل اجلــــلـــــســــات بـــــارتـــــداء الــــبـــــذلــــة
الرسمية اGنصوص عليها في التنظيم الساري اGفعول.
تـشــكل االسـتـقاللــيـة واالسـتــقـامـة والـوفــاء والـتـجـرد
والـلــبــاقــة وحــسن مــعــامـلــة الــزمالء واجــبــات مــؤكـدة عــلى

احملامي.
يــــجب عــــلــــيه أن يــــســــلك في كـل مــــكـــان وفـي جـــمــــيع

الظروف سلوك اGساهم الوفي للعدالة.

10 :  : يـــــجـب عــــلـى احملــــامـي احــــتـــــرام مـــــوكــــلـــــيه اGــــاداGــــادّة ة 
واتـخـاذ الـتـدابـيـر الـقـانونـيـة الـضـروريـة حلـمـايـة حـقـوقهم

ومصاحلهم ووضعها حيز التنفيذ.

اGاداGادّة ة 11 :  : يجب على احملـامي الذي يعينه النقيب أو
مـنــدوبه في إطــار اGـســاعــدة الـقــضـائــيــةs وفـقــا لــلـتــشـريع
والتـنظيم الـساريي اGفـعولs أن يقـوم �ساعـدة اGتقاضي

اGستفيد منها.
كــمـا يــلـزم في حــالـة تــعـيــيــنه تـلــقـائــيـاs بــعـوض أو
دونه مـن قــبـل الــنـــقــيب أو مـــنــدوبـه بــضـــمــان الـــدفــاع عن

مصالح أي متقاض أمام أي جهة قضائية.
Xالـسابقت Xوفقا لـلفقرت XعGال يـجوز للمحـامي ا
أن �ــتــنـع عن تــقــد� مــســاعــدته دون تــقــد� مــبــرر يــوافق

عليه النقيب أو مندوبه.
وفـي حــــالــــة عـــــدم مــــوافــــقـــــة احملــــامي وإصـــــراره عــــلى
االمـــتــنـــاعs يــحــال عـــلى اجملــلـس الــتــأديـــبي الــذي �ـــكــنه أن
يـصـدر ضدهs إحـدى الـعـقوبـات اGـنصـوص عـليـهـا في اGادة
119 من هـذا الـقـانـونs و�نـع عـلى احملـاميs طـلب أو قـبول

أتــعــاب من اGــتــقــاضي بــأي شــكـل كــان في الــقــضــايــا الــتي
مــنــحـت فــيــهــا اGـــســاعــدة الـــقــضــائــيـــة أو الــتي عـــX فــيــهــا

احملامي تلقائيا. 

عـنــدمـا يــتـضـح أن عـدد احملـامــX اGـقــيـمــX في دائـرة
Xفـإنه يـجـوز تـعـي sاختـصـاص مـجـلس قـضـائي غـير كـاف

محامX من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر.

اGـاداGـادّة ة 12 :  : �ـنـع عـلى احملــامي الـســعي جلـلب الــزبـائن
أو القيام باإلشهار لنفسه أو اإليعاز على ذلك.

اGـاداGـادّة ة 13 :  : �ـنع عـلى احملـامي إبالغ الـغـيـر �ـعـلـومات
أو وثـائق تتعـلق بقضيـة أسندت إلـيه والدخول في جدال
يخص تـلك القضـيةs مع مراعـاة األحكام الـتشريـعية التي

تقضي بخالف ذلك.
ويـجب عـلـيه في كل احلـاالت أن يـحـافظ عـلـى أسرار

موكله وأن يكتم السر اGهني.

اGـــــاداGـــــادّة ة 14 :  : يـــــلـــــزم احملــــــامي بـــــاحلـــــفــــــاظ عـــــلى ســـــريـــــة
التحقيق.

اGــــاداGــــادّة ة 15 :  : ال يــــجــــوز لــــلــــمــــحــــامي أن �ــــثل مــــصــــالح
متعارضة.

اGـاداGـادّة ة 16 :  : ال �ـكن احملــامي أن يــتـنــحى عن الــتــوكـيل
sــنـاسبGــسـنــد إلــيه إال بــعــد إخـبــار مــوكــله في الــوقت اGا
لـتمكـينه من حتضـير دفاعهs وذلك �ـوجب رسالة موصى
عـــلــيـــهــا مع اإلشـــعــار بـــاالســتـالم مــوجـــهــة إلى آخـــر مــوطن

معروف له.
كمـا يجب إعالم رئيس اجلـهة الـقضائـية التي تـنظر

في الدعوى.
�ــكن اGـــوكل إنــهـــاء تــمـــثــيل احملـــامي في أي مـــرحــلــة

كانت عليها اإلجراءاتs ويجب عليه أن يخبره بذلك.

اGــاداGــادّة ة 17 :  : �ــنع عــلـى احملــامي أن يــتــمـــلك عن طــريق
الــتـنــازل احلــقـوق اGــتـنــازع فـيــهــا و/أو أخـذ أي فــائـدة في
القضايا اGعهودة إليه ويعد باطال كل اتفاق يخالف ذلك.

18 :  : يــــــجـب عــــــلـى احملــــــامـي إرجــــــاع الـــــــوثــــــائق اGـــــاداGـــــادّة ة 
اGعهودة إليه من قبل موكله بطلب من هذا األخير.

وفي حـالة عـدم طـلـبـهـاs يـبـقى احملـامي مـسـؤوال عـنـها
Gــدة خــمس (5) سـنــوات إمــا ابــتـداء من تــســويــة الـقــضــيـة
وإما من آخر إجراء وإما من تاريخ تصفية احلسابات مع

اGوكل.

اGـاداGـادّة ة 19 :  : يــجب عـلى احملــامي الـذي يـقــوم بـعـمــلـيـات
مـــالــيــة لــصـــالح زبــائــنه فـــتح حــســاب مــصـــرفي مــخــصص
حــصــريـــا لــتــلـك الــعــمــلـــيــاتs وعــلـــيه أن يــودع فــيـه جــمــيع

اGبالغ اGتعلقة بها.
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اGــاداGــادّة ة 20 :  : يــجب عـــلى احملـــامي احــتـــرام االلــتـــزامــات
اجلـبائية والتأمـينات االجتمـاعية وفقا لـلتشريع الساري

اGفعول.

اGــاداGــادّة ة 21 :  : يــجـب عــلـى احملــامي أن يـــكـــتـــتب تــأمـــيـــنــا
لضمان مسؤوليته اGدنية الناجتة عن مخاطر اGهنة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
احلقـوقاحلقـوق

اGاداGادّة ة 22 :  : ال �كن انتهاك حرمة مكتب احملامي.
ال يـتم أي تفـتيش أو حـجز في مكـتب احملامي إال من
قبل الـقاضي اخملـتص بحضـور النـقيب أو منـدوبه أو بعد

إخطارهما قانونا.
تــعـد بــاطــلـة اإلجــراءات اخملـالــفـة لـألحـكــام اGـنــصـوص

عليها في هذه اGادة.

اGاداGادّة ة 23 :  : حتدد األتعـاب بX اGتقاضي واحملامي بكل
حريـةs حسب اجلـهـد الذي يـبذله احملـامي وطـبيـعة الـقضـية

ومراحلها وأهمية اGساعي التي يقوم بها احملامي.
ال �ـــكن أن يــكــون مـــبــلغ األتــعـــاب خــاضــعــا لـــلــنــتــائج

اGتوصل إليها ويعد باطال كل اتفاق يخالف ذلك.
غــــــــيــــــــر أنه فـي اGــــــــواد الــــــــتــــــــجـــــــاريــــــــة وعـالوة عــــــــلى
مسـتحقـاتهs �كن األطراف حتـديد أتعـاب إضافيـة بحسب
النتائج احملققة أو العمل اGقدم بناء على اتفاق مكتوب.

ال يــجــوز لــلــمـحــامـي بـأي حــال مـن األحــوال الـتــخــلي
عنـد حتديـد األتعاب عن واجـبات االعـتدال الـتي تبقى من

سمات اGهنة.
يــجـب عــلى احملـــامي أن يــســـلم وصال  Gـــوكــله  مـــقــابل

األتعاب التي تقاضاها.
�ــكن أن تـكـون الـنـزاعــات اGـتـعـلـقــة بـأتـعـاب احملـامي
مـحل صـلح مـسـبق من قـبل الـنقـيب الـذي يـحـرر مـحـضرا
بـــذلك يـــســـجل في ســـجـل خــاص �ـــسـك لـــهــذا الـــغـــرض في

كتابة اGنظمة. ويضع هذا احملضر حدا نهائيا للنزاع.
وفي حـــالــــة فـــشل إجــــراء الـــصـــلـح يـــصـــرف األطـــراف

التخاذ ما يرونه مناسبا.

اGاداGادّة ة 24 :  : يستـفيـد احملامي �ـناسـبة �ـارسة مـهنته
من:

- احلـــمــايـــة الــتـــامــة لــلـــعالقـــات ذات الــطــابـع الــســري
sموكليه Xالقائمة بينه وب

sضمان سرية ملفاته ومراسالته -

- حق قـبول أو رفض مـوكل مع مـراعـاة أحكـام اGادة
11 من هذا القانون.

ال �ـكن مــتـابـعـة مــحـام بـســبب أفـعـاله وتــصـريـحـاته
ومحرراته في إطار اGناقشة أو اGرافعة في اجللسة.

sــــادّة ة 25 :  : إذا وقـع إخالل جـــســــيم بــــنـــظــــام اجلـــلــــســـةGــــاداGا
تـــوقف اجلـــلـــســـة وجـــوبـــا ويـــرفع األمـــر إلى رئـــيـس اجلـــهــة
الـقضـائـية ومـنـدوب احملامـX لـلتـسويـة ويـسعـى الطـرفان

إليجاد حل ودي لإلشكال.

في حــــالـــة عـــدم تـــســــويـــة اإلشـــكـــالs يــــرفع األمـــر إلى
رئــيس اجملــلس الــقــضـائـي ونـقــيب احملــامــX لـتــأكــيــد نـفس

اGسعى وفقا لتقاليد وأخالقيات اGهنة.

وفي حــالــة عـدم تــســويــة اإلشــكــال وديــاs يـرفـع األمـر
إلى وزيــر الـــعــدلs حـــافظ األخــتـــام الــذي يـــخــطـــر الــلـــجــنــة

الوطنية للطعن.

اGـاداGـادّة ة 26 :  : تـطـبق علـى إهانـة مـحام أو االعـتـداء عـليه
أثـــنـــــاء �ــــارســـته مـــهـــنــــته أو �ـــنـــاســـبــــتـــهـــاs الـــعـــقـــوبـــات
اGــنـصـوص عـلـيــهـا في قـانـون الـعــقـوبـات اGـتـعــلـقـة بـإهـانـة

القاضي.

الفصل الرابعالفصل الرابع
حاالت التنافـيحاالت التنافـي

اGاداGادّة ة 27 :  : تتنافى �ـارسة مهنة احملاماة مع �ارسة
كل الـوظــائف اإلداريـة أو الــقـضــائـيــة ومع أي عـمل إداري
أو إدارة أو تسـيـيـر شركـة أو مـؤسسـة سـواء كانت تـابـعة
للـقطاع الـعام أو لـلقـطاع اخلـاص ومع كل نـشاط جتاري أو

صناعي وكل عمل ينطوي على عالقة التبعية.
ال �ـــكن احملــــامي الــــعـــضـــو بــــالـــبــــرGـــان أو اGـــنــــتـــخب
اGنتدب أن �ارس خالل عهدته االنتخابية مهنة احملاماة.
ال تـتـنـافى مــهـنـة احملـامـاة مـع وظـائف الـتـدريس في

اجلامعات ومؤسسات التعليم العالي.

اGـاداGـادّة ة 28 :  : ال يــجــوز لـلــمــحـامي الــذي كــان مـوظــفـا أو
عــونـا عـمـومـيــا أن يـرافع ضـد اإلدارة الـتي كــان تـابـعـا لـهـا

Gدة سنتX (2) ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه.
ال يــجــوز لـلــمــحـامـي الـذي كــان قــاضـيــا أو الــذي كـان
موظـفا مـارس مهـام مـنحـته بطـبـيعـتهـا تأثـيـرا اجتـماعـيا
خـــاصــاs أن يـــتــخـــذ إقــامــة مـــهــنـــيــة أو أن يـــرافع في دائــرة
اختـصـاص اجملـلس القـضـائي الـذي كان �ـارس فـيه مـهامه

خالل مدة خمس (5) سنوات من تاريخ انتهائها.
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اGــاداGــادّة ة 29 :  : ال يـــجــوز لـــلــمـــحــامي الـــذي أســنـــدت إلــيه
عـهدة انـتـخابـيـة أن يرافـع ضد اجلـمـاعات اإلقـلـيمـيـة التي
كــان �ــثــلــهــا أو ضـــد اGــؤســســات الــعــمــومــيــة ذات الــطــابع
اإلداري أو الــصـــنــاعي والـــتــجـــاري الــتـــابــعـــة لــهـــاs إال بــعــد

مضي خمس (5) سنوات من انتهاء عهدته االنتخابية.

اGــاداGــادّة ة 30 :  : ال يــجــوز لـــلــمــحــامي أن يــفـــتح مــكــتــبــا أو
يـرافع في دائرة اختـصاص اجملـلس القضـائي الذي �ارس
فيه زوجه أو قـريبه أو صـهره  إلى الـدرجة الـثانـية مـهام

قاض.

الباب الثالثالباب الثالث
االلتحاق باGهنةااللتحاق باGهنة

اGاداGادّة ة 31 : : مع مراعاة االستـثناءات اGنصـوص عليها
في اGـادتX 35 و36 من هــذا الـقـانـونs يـشـتـرط لاللـتـحـاق
�هـنـة احملـاماة احلـصـول عـلى شـهادة الـكـفـاءة Gهـنـة احملـاماة

ومتابعة التربص اGنصوص عليهما في هذا الباب.

sـادّة ة 32 :  : ال �ــكن أي شـخص أن يـتـخــذ صـفـة مـحـامGـاداGا
مـــــا لم يـــــكن مـــــســــجـال في جــــدول احملـــــامـــــsX حتت طــــائـــــلــــة
الـعقـوبات اGـقـررة جلر�ـة انـتحـال صفـة اGـنصـوص عـليـها

في قانون العقوبات.

الفصل األولالفصل األول
شهادة الكفاءة Gهنة احملاماةشهادة الكفاءة Gهنة احملاماة

X33 :  : تـنــشــأ مــدارس جـهــويــة لـتــكــوين احملــامـ اGـاداGـادّة ة 
وحتـضير اGترشـحX لشهادة الـكفاءة Gهنـة احملاماةs يحدد

تنظيمها وكيفيات سيرها عن  طريق التنظيم.

اGـاداGـادّة ة 34 :  : يــتم االلـتــحـاق بـالــتـكـويـن لـلـحــصـول عـلى
شهادة الكفاءة Gهنة احملاماة عن طريق مسابقة.

يشترط في كل مترشح :
- أن يكون جزائـري اجلنسية مع مراعاة االتفاقيات

sالقضائية
- أن يــــكــــون حــــائــــزا عــــلى شــــهــــادة الــــلـــــيــــســــانس في

sاحلقوق أو شهادة معادلة لها
sدنيةGأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية وا -

- أن ال يـكـون قـد سـبق احلــكم عـلـيه بـعـقـوبـة من أجل
sأفعال مخلة بالشرف واآلداب العامة

- أن تــســمـح حــالــته الــصــحــيــة والــعــقــلــيــة �ــمــارسـة
اGهنة.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اGـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

اGاداGادّة ة 35 :  : مع مـراعاة الشـروط اGنـصوص علـيها في
اGادة 34 أعالهs يعفى من شهادة الكفاءة Gهنة احملاماة :

- القـضـاة الذين لـهم أقـدميـة عـشر (10) سـنوات من
sمارسة على األقلGا

- حــــائــــزو شــــهــــادة دكـــــتــــوراه أو دكــــتــــوراه دولــــة في
sالقانون

- أســاتـــذة  كــلـــيـــات احلــقـــوق احلــائـــزون عــلى شـــهــادة
اGــاجــســتــيــر فـي احلــقــوق أو مــا يــعــادلــهــا اGــمــارســون Gـدة

عشر(10) سنوات على األقل.
الفصل الثانيالفصل الثاني

التربصالتربص

اGاداGادّة ة 36 :  : باستثناء القضاة الذين لهم أقدمية عشر
(10) ســـنــــوات عــــلى األقـل أو حـــامــــــلـي شـــهــــــادة دكــــتـــوراه
أودكـــتـــوراه دولـــــة فـي الـــقـــانـــونs يـــتـــابـع حـــامـــلـــو شـــهـــادة
الكفاءة Gهنة احملاماة واGعفون منها تربصا ميدانيا مدته
ســنــتــان (2) يــتــوج بــتــســلــيم شـــهــادة نــهــايــة الــتــربص من

طرف مجلس اGنظمةs مع مراعاة أحكام اGادة 41 أدناه.
ويـــســجـــلـــون في قـــائـــمـــة الـــتــربـص عـــنــد تـــاريخ أداء

اليمX ويحملون صفة محام متربص.

اGاداGادّة ة 37 :  : يـتولى نقـيب منظـمة احملامـX أو مندوبه
عنـد االقـتـضـاءs تـوزيع اGـتـربـصـX عـلى مـديـري التـربص
من بــX احملــامــX الــذين لــهم أقــدمــيــة عــشـر (10) ســنــوات
عــلى األقل أو اGـــعــتــمــديـن لــدى احملــكــمـــة الــعــلــيـــا ومــجــلس

الدولة ويبلغ وزير العدلs حافظ األختام بذلك.
�ارس احملامي اGتـربـص لدى مكتب مدير التربص
الذي يـقوم بـتوجـيهه في سـائر أعـماله اGـهنـيــة ويـجتـهــد
في تكوينه Gمارسـة اGهنة ويخبر نقيب احملامX بنشاط
اGـتـربـص وال �ـكـنه رفـض اGـهـمــة اGـسـنــدة إلـيه دون عـذر

مقبول.
يـجب عـلى مـديـر الـتـربص الـقـيـام بـالـواجبـات الـتي

تقتضيها أخالقيات وتقاليد اGهنة جتاه اGتربص.
يــتــقـــاضى احملــامي اGـــتــربص طـــيــلــة فــتـــرة الــتــربص
تـــعـــويـــضـــا يـــحـــدد مـــقـــداره وكــيـــفـــيـــات دفـــعه فـي الـــنـــظــام

الداخلي للمهنة.

اGاداGادّة ة 38 :  : يتضمن التربص على اخلصوص : 
- اGـواظـبـة عـلـى حـضـور تـمـارين الـتـربص اGـنـظـمـة

 sقتضيات النظام الداخلي للمهنةG وفقا
- اGـشـاركـة في أعـمـال نـدوات الـتـربص الـتي تـنـظم

sحتت رئاسة النقيب أو مندوبه
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- احلضـور في جـلسـات اجلـهات الـقـضائـيـة الكتـساب
قواعد �ارسة اGهنة.

اGــاداGــادّة ة 39 :  : يـــكــون حـــضــور اGـــتــربـــصــX فـي األعــمــال
والتمارين التي جترى بندوات التربص إجباريا.

إن الـغـيـابـات اGـتـكـررة بـدون عـذر مـقـبـول  �ـكن أن
تـؤدي إلى تـمـديـد فـتـرة الـتـربص أو رفض تـسـلـيم شـهـادة
نــهــايـة  الــتــربص اGــنـصــوص عــلـيــهــا في اGـادة 36 من هـذا

القانون.

اGاداGادّة ة 40 :  : يجوز للمحامي اGتربص: 
- الــتـكــفل بــسـائــر الــقـضــايــا الـتـي يـكــلــفه بـهــا مــديـر

 sالتربص باسمه وحتت رقابته
- أن يـرافع ابتـداء من الـسـنـة الثـانـيـة من الـتربص
أمام احملاكم التابـعة للنظام الـقضائي العادي في الدعاوى
الـتي يـكــلـفه بـهـا مــديـر الـتـربص حتت رقــابـة ومـسـؤولـيـة

هذا األخير.
غير أنه ال يجوز له :

 sفتح مكتب باسمه اخلاص خالل فترة التربص -
- اGـشــاركــة في االنــتـخــابــات اGـنــصــوص عـلــيــهـا في

اGادة 92 من هذا القانون.

اGــــاداGــــادّة ة 41 :  : يــــجـــــوز جملــــلس اGـــــنــــظـــــمــــة تــــمـــــديــــد مــــدة
الــــتــــربـص لـــفــــتــــرة ال تــــتــــجــــاوز ســــنـــة (1) إذا تــبــX له أن
احملــامي اGـتــربص لم يــلـتــزم بـالــواجـبـات احملــددة في اGـادة

38 أعاله وما يليها.

وفي جــمـيع احلـاالت يــسـلم أو يــرفض تـسـلــيم شـهـادة
نهاية التربص عند انتهاء هذا التمديد.

ال يـتم رفض تـسـلـيم الـشـهـادة أو تـمـديـد الـتربص إال
بــقـــرار مــســـبب صــادر عـن مــجـــلس اGــنـــظــمـــة بــعـــد ســمــاع

احملامي اGتربص أو بعد استدعائه قانونا.
ال �ــــــكـن احملـــــامـي اGــــــتـــــربـص الــــــطــــــعن أمــــــام اجلــــــهـــــة

القضائية اخملتصة إال في قرار رفض تسليم الشهادة.
ال �ـــــكن احملـــــامـي اGـــــتـــــربص الـــــذي ¨ رفـض مـــــنـــــحه
شــهـادة نــهـايـة الــتـربص أن يــطـلـب تـسـجــيـله مـن جـديـد إال

مرة واحدة فقط.

الفصل الثالثالفصل الثالث
Xجدول احملامXجدول احملام

اGــــاداGــــادّة ة 42 :  : تــــودع طـــــلــــبـــــات الــــتـــــســـــجــــيـل في جــــدول
احملامX مـصحـوبة بـكل الوثائق اGـطلـوبة لـدى مجلس كل
مـنـظـمـة مـقـابل وصل في أجل شـهـرين (2) عـلى األقل قـبل

انعقاد الدورة. 

يبّت مـجـلس كل منـظـمة في طـلـبات الـتـسجـيل هذه
مــرة واحـدة كل ســنـةs ويــعــد عـدم الــبتّ في الــطـلب قــبـوال

له.

يـــبـــلّغ قـــرار مـــجـــلس مـــنـــظـــمـــة احملـــامـــX مـــصـــحـــوبــا
بنـسـخـة من اGـلف في أجل أقـصـاه ثالثون (30) يـوما إلى
وزير الـعـدلs حافـظ األختـامs كـما يـبـلّغ إلى اGعـني بـاألمر

وإلى مدير التربص وإلى مجلس االحتاد. 

sــعـني بــاألمـرGحــافظ األخـتــام وا sــكن وزيــر الـعــدل�
كل فـــيـــمـــا يـــخــــصهs الـــطـــعن فـي هـــذا الـــقـــرار أمـــام اجلـــهـــة

القضائية اخملتصة في أجل شهر(1) من تاريخ تبليغه.

اGــــاداGــــادّة ة 43 :  :  يــــؤدي اGــــتــــرشـح الــــذي ¨ قــــبـــــولهs بــــعــــد
تــقــد�ه مـن الــنــقــيب أو مــنــدوبـهs أمــام اجملــلس الــقــضــائي

الذي سجل بدائرة اختصاصهs اليمX اآلتي نصها:

" أقـسم بالـله الـعلي الـعـظيم أن أؤدي مـهـامي بأمـانة" أقـسم بالـله الـعلي الـعـظيم أن أؤدي مـهـامي بأمـانة
وشــرفs وأن أحـافظ عــلى الـســر اGـهــنيs وعـلى أخـالقـيـاتوشــرفs وأن أحـافظ عــلى الـســر اGـهــنيs وعـلى أخـالقـيـات
Xــهــنـة وأهــدافــهــا الـنــبــيــلـة وأن أحــتــرم قــوانـGوتــقــالـيــد اXــهــنـة وأهــدافــهــا الـنــبــيــلـة وأن أحــتــرم قــوانـGوتــقــالـيــد ا

اجلمهورية".اجلمهورية".

44 :  : يـــــشــــتــــمـل جــــدول احملــــامــــX عـــــلى ألــــقــــاب اGــــاداGــــادّة ة 
sومـحل إقـامـتـهم Xوأسـمـائـهم وتـاريخ أداء الـيـمـ Xاحملـامـ
ويـتم تـرتـيـبـهم بـاجلـدول حـسب األقـدمـيـة مع اإلشـارة إلى
صـفة نقيب احملـامX أو نقـيب سابقs كما يـتضمن اجلدول

.XتربصGا Xقائمة احملام

اGاداGادّة ة 45 :  : يـتداول مجـلس اGنـظمة في حتـيX جدول
احملامX مرة واحدة في بداية السنة القضائية.

يـودع اجلدول بأمـانة ضـبط اجمللس القـضائي اخملتص
sوتـرسـل نـســخــة مــنه إلى كل من وزيــر الــعـدل sإقــلـيــمــيــا

حافظ األختام ومجلس االحتاد.

اGــــاداGــــادّة ة 46 :  : يــــغــــفل مـن اجلــــدول بــــنــــاء عــــلى طــــلــــبه أو
بصفة تلقائية: 

- احملـامي الـــذي ال �ـكـنـــه �ـارســــة اGهـنـــة فـعـلـيــا
sال سيما بسبب مرض أو عاهة خطيرة

- احملـــــامي الـــــذي ال يـــــقــــوم مـن غــــيـــــر عـــــذر مــــقـــــبــــول
بالواجـبات اGفـروضة عـليه �وجب الـنظـام الداخلي Gـهنة
احملـامـاةs أو الذي ال �ـارس مـهنـته بـصفـة فـعلـيـة Gدة سـتة

s(6) أشهر على األقل

- احملــامي الـذي أصـبح في حـالــة من حـاالت الـتـنـافي
sنصوص عليها في هذا القانونGا

- احملامي الذي ال يثبت أن له إقامة مهنية.
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اGـاداGـادّة ة 47 :  : بـاسـتـثـنـاء احملـامي الـذي اسـتـدعي لـلـقـيـام
�ــهـام لـصـالح الـدولـة أو لـلــقـيـام بـنـيـابـة انــتـخـابـيـةs يـفـقـد
احملـامي الــذي ¨ إغــفـالـه Gـدة أكــثــر من خـمس (5) سـنـوات
رتــبـة األقـدمـيـة بـاجلـدول ويـسـتــرجع هـذه الـرتـبـة بـتـاريخ

رفع اإلغفال.

اGــاداGــادّة ة 48 :  : يــنــتــهـي إغــفــال مــحــام من اجلــدول بــزوال
سببه.

49 :  : ال �ـــكن رفـض تـــســـجـــيـل مـــحـــام أو إعـــادة اGــاداGــادّة ة 
تسجيله أو إغـفاله إال بعد سماع أقـواله أو بعد استدعائه

قانونا للحضور في أجل عشرة (10) أيام على األقل.
وإذا لم يـــحــــضـــر اGــــعـــنـي بـــاألمـــر فــــإن الـــقــــرار يـــعـــد

حضوريا.
�ـــكن الـــطـــعن بـــاإللــغـــاء فـي قــرار مـــجـــلس مـــنـــظـــمــة
احملـامــX أمـام اجلـهــة الـقــضـائــيـة اخملــتـصــة وفـقــا لـلـتــشـريع

الساري اGفعول.
الباب الرابعالباب الرابع

تمثيل األطراف أمام اجلهات القضائيةتمثيل األطراف أمام اجلهات القضائية

s50 :  : مــا لم تــوجــد أحــكــام تـشــريــعــيــة مــخــالــفـة اGـاداGـادّة ة 
�ــارس احملـــامي اGــســجـل في اجلــدولs مـــهــنــته عـــبــر كــامل

التراب الوطني وأمام جميع اجلهات القضائية.

اGــاداGــادّة ة 51 :  : يـــعــتـــمـــد أمــام احملـــكـــمــة الـــعـــلــيـــا ومـــجــلس
الدولة بقرار من وزير العدلs حافظ األختام :

- احملــامـون الـذين أثـبــتـوا �ـارسـة فـعــلـيـة Gـدة عـشـر
(10) سنـوات على أن ال يـكـونوا قـد تـعرضـوا خالل الثالث
(3) ســــنـــوات األخــــيـــرة إلـى إجـــراء الــــتــــوقـــيـف. وفي هـــذه
احلالةs تـضاف مدة سـنتX (2) لألجل اGنـصوص عـليه في

sادةGهذه ا
- احملامون الذين مارسـوا فعليا وظيـفة القضاء Gدة

 sعشر (10) سنوات على األقل
- احملـامـون احلـاصـلـون عـلى شـهـادة الـدكـتوراه الـذين
مــــارســـــوا وظــــيــــفــــة أســــتــــاذ فـي احلــــقــــوق Gــــدة عــــشــــر (10)

سنوات. 

الباب اخلامسالباب اخلامس
اGمارسة اجلماعية Gهنة احملاماةاGمارسة اجلماعية Gهنة احملاماة

اGـاداGـادّة ة 52 :  : �ـكن احملـامـX اGـسجـلـX في اجلـدول وفـقا
ألحكام هذا القـانون أن �ارسوا مهامـهم جماعيا في شكل
"شـــركــة مـــحــامـــX" أو "مــكـــاتب مـــجــمـــعــة" أو "تـــعــاون" أو

كذلك ضمن نظام "احملاماة بأجر".

الفصل األولالفصل األول
Xشركات احملامXشركات احملام

اGـــــاداGـــــادّة ة 53 :  : يــــجــــوز حملــــامــــيــــX (2) أوأكـــــثــــــر �ـــــوجب
اتــفــاقـــيــة مــكـــتــوبــة إنـــشــاء شــركــة تـــتــمــتـع بــالــشـــخــصــيــة
اGــعــنــويـــة تــدعى "شــركـــة مــحــامــX" وتــهـــدف لــلــمــمــارســة

اGشتركة Gهنة احملاماة وفقا ألحكام هذا القانون.
ال �ــكـن لــلــشـــركــة أن تــســـاعــد أو تــمـــثل أطــرافـــا لــهــا

مصالح متعارضة.

X54 :  : ال يـــجـــوز أن يــكـــون اسم شـــركـــة احملـــامــ اGــاداGــادّة ة 
مـــؤلــــفــــا إال من ألــــقــــاب الـــشــــركــــاءs وعـــنــــد االقــــتـــضــــاء من

أسمائهم.
ال يــــجـــوز ألحــــد الــــشــــركـــاء أن يــــكــــون عـــضــــوا إال في
شركة محامX واحدة وال �كن أن �ارس مهنته إال باسم

الشركة .

Xفي جدول احملـام Xـادّة ة 55 :  : تـسجل شـركة احملـامـGـاداGا
حسب الشـروط اGبيـنة في اGادة 42 من هذا الـقانونs مع
اإلشـــارة إلـى دائـــرة اخـــتـــصـــاص اجملــــلس الـــقـــضــــائي الـــتي

يوجد بها مقرها الرئيسي. 

اGــاداGــادّة ة 56 :  : ال يــجـــوز لـــشــركـــات احملــامـــX أن حتـــتــفظ
�ــــكـــتب أو مـــكــــاتب ثـــانـــويــــة إال خـــارج دائـــرة اخـــتـــصـــاص
اجمللـس القـضـائي الـذي يوجـد به اGـقـر الرئـيـسي أو خارج

التراب الوطني مع مراعاة االتفاقيات القضائية.
غــيـــر أنه �ــكـن مــجـــلس اGــنـــظــمـــة أن يــرخص بـــفــتح
مـكــتب ثـانــوي بـدائــرة اخـتـصــاص اجملـلـس الـقـضــائي الـذي

يوجد به اGقر الرئيسي للشركة بسبب بعد اGسافة.
ويجوز لكل الـشركاء أن �ارسوا مهنتهم في جميع

هذه اGكاتب.

57 :  : يــــبــــX كـل شــــريك فـي األوراق اGــــهــــنــــيــــة اGــــاداGــــادّة ة 
واGـــراسـالت اسم شـــركـــة احملــــامـــX الـــتي هــــو شـــريك بـــهـــا

ومقرها الرئيسي.

اGــاداGــادّة ة 58 :  : يــجـب إعــداد الـــقــانـــون األســـاسي لــشـــركــة
Xوتودع نـسـخـة منه لـدى مـجـلس مـنظـمـة احملـام Xاحملـامـ
اخملـتص إقـلـيـميـا خالل شـهـر من إبـرام الـعـقـد مقـابل وصل

وترسل نسخة منه إلى مجلس االحتاد.

اGاداGادّة ة 59 :  : يتـضمن جـدول احملامـX ملـحقـا تدرج فيه
قـائـمـة شـركـات احملـامـX الــتي يـبـX فـيـهـا وجـوبـا اسم كل
شــركــة ومـقــرهــا الـرئــيــسي وألـقــاب الــشـركــاء وأســمـاؤهم

ورتب أقدميتهم.



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 55 25 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1434 هـ هـ
30 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2013 م

وتشكل هذه البيانات إشهارا قانونيا. 

يـظل الـشـركـاء مـسجـلـX حـسب تـرتـيـبـهم فـي جدول
احملامـX ويـكون اسـم كل شريك مـتـبوعـا بـإشارة تـتـضمن

اسم الشركة.

X60 :  : لــكـل شـــريك مـــســجـل في جـــدول احملـــامــ اGــاداGــادّة ة 
احلـق في اGـــشـــــاركـــــة في اجلـــمــــعـــيــــة الـــعــــامـــة Gــــنــــظـــمـــة

اGـحـاميـن وفي االنتخاب.

 ومن أجل حتــديــد عــدد احملــامــX الــواجب انــتــخــابــهم
في مــــجـــلـس مـــنــــظـــمــــة احملــــامـــsX يــــكـــون لــــكل شــــريك في

الشركة صوت واحد.

اGاداGادّة ة 61 :  : �ـكن أن تكـون الشـركة مـوضوع إجراءات
تـأديبية بـغض النظر عـن تلك التي �كن اتـخاذها ضد كل

الشركاء أو ضد أحدهم.

وال يـجــوز لـلــمـحــامي اGـوقــوف أو اGـغــفل أن �ـارس
أي نــشــاط مــهــني طــيــلــة مــدة الــعــقــوبــة الــصــادرة ضـده أو
طــيــلــة مــدة إغــفــالـهs ولــكــنه يــحــتــفـظ بــصــفــة الــشــريك مع
احلـقـوق وااللــتـزامـات اGـرتـبـطـة بـهـاs بــاسـتـثـنـاء اGـطـالـبـة

�قابل مالي أو باألرباح اGهنية.

ومع ذلكs فـــإن كل شــريك صـــدرت في حـــقه نــهـــائــيــا
عـقوبـة تـأديـبـيـة تتـضـمن مـنـعه مـؤقتـا من �ـارسـة اGـهـنة

Gدة سنة يفقد صفة الشريك.

62 :  : دون اإلخالل بـــــأحـــــكـــــام اGــــادة 21 من هـــــذا اGــــاداGــــادّة ة 
الــــقــــانــــونs يـــكــــتــــتب احملــــامــــون الــــشـــركــــاء تــــأمــــيــــنـــا عــــلى
اGـسـؤولـية اGـدنـيـة اGـهـنـيـة لـشـركـة احملـامs X وفـي جمـيع

.Xاحلاالت يذكر اسم الشركة في عقد التأم

ويكـون الشركـاء مسؤولـX شخصـيا على الـتزامات
الشركة جتاه الغير.

اGــاداGــادّة ة 63 :  : تــفــتـح وتــضــبط الـــســجالت واGـــســتــنــدات
اGــــهـــنـــيــــة أو اجلـــبـــائــــيـــة اGـــنــــصـــوص عـــلــــيـــهـــا فـي األحـــكـــام

القانونية السارية اGفعول باسم الشركة.

sعمول بهGادّة ة 64 :  : دون اإلخالل بأحكـام التشريع اGاداGا
يـحـدد الـنـظـام الـداخـلي لـلـمـهـنـة كـيـفيـات تـطـبـيـق األحـكام
اGـنصوص عليـها أعاله واGتعـلقة على اخلـصوص بتأسيس

الشركة وتسييرها وحلها وتصفيتها.

و�ـــكن أن يــحــدد فـــيه عــدد الــشـــركــاء وعــدد شــركــات
احملـــامـــsX �ـــا يـــضـــمـن تـــمـــثـــيل األطــــراف والـــدفـــاع عـــنـــهم

بصورة عادية في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اGكاتب اجملمعةاGكاتب اجملمعة

اGـاداGـادّة ة 65 :  : يجـوز حملامـيX (2) أو أكـثـر مسـجـلX في
اجلدول جتميع مكاتبهم في نفس احملل.

اGـاداGـادّة ة 66 :  : يـخـضع إنـشـاء اGـكـاتب اجملـمـعـة لـلـمـوافـقة
اGـــســـبـــقـــة من مـــجـــلـس اGـــنـــظـــمـــة ويـــجب أن يـــتم �ـــوجب
اتفاقية مكـتوبة تبX النفقـات اGشتركة وحتدد حصة كل

واحد من اGعنيX فيها.
يـــجــب أن يــبـــدي مــجـــلس اGــنـــظــمـــة رأيـه فـي طــلب
إنشـاء اGـكـاتب اجملمـعـة خالل شـهرين (2) من تـاريخ إيداع
الــــطـــلـبs وفي حـــالــــة عـــدم الــــرد خالل هـــذا األجـل يـــعــــتـــبـــر

الطلب مقبوال.
يــجـــوز لــلــمـــعــنـــيــX في حـــالــة الـــرفض الــطـــعن أمــام

مجلس االحتاد.
تــودع نــسـخــة من االتــفـاقــيــة �ـجــلس اGــنــظـمــة الـذي

يرسل نسخة منها إلى مجلس االحتاد.

اGـاداGـادّة ة 67 :  : ال يـجـوز لـلـمــحـامـX اGـمـارسـX في إطـار
.Xكاتب اجملمعة إنشاء شركة محامGا

اGــاداGــادّة ة 68 :  : ال يـــجــوز أن تـــشــيـــر أيــة عـالمــة خـــارجــيــة
لوجود مـكاتب مـجمـعة دون اGـساس بـحرية كـل محام في

وضع لوحة حتمل اسمه ويحتفظ كل محام �وكليه.

اGــاداGــادّة ة 69 :  : يـــحــدد الـــنـــظـــام الـــداخـــلي Gـــهـــنـــة احملـــامــاة
األحـــكــام األخـــرى اGــتـــعــلـــقـــة بــإنـــشـــــاء وتـــســيـــيــر اGـــكــاتب

اجملمعــة. 

اGاداGادّة ة 70 :  : يفصل مـجلس اGـنظـمة بـصفـة نهـائية في
كل نزاع يتعلق باGكاتب اجملمعة. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
التعـاونالتعـاون

71 :  : �ــكن  لــلــمــحــامي اGــســجل فـي اجلـدول أن اGـاداGـادّة ة 
.Xيبرم اتفاقية تعاون مع محام آخر أو شركة محام

و�كن إبـرام اتفـاقية الـتعـاون مع محـام أجنبيs مع
مراعاة أحكام االتفاقيات القضائية.

اGــــاداGــــادّة ة 72 :  : يـــعــــد الـــتــــعـــاون ¬ــــطـــا Gــــمـــارســــة اGـــهــــنـــة
اليتضمن أي عالقة تـبعيةs يتكفل احملامي �وجبه بجانب
من نــشـــاط مــكــتب مـــحــام آخــر مـع إمــكــانــيـــة أن يــكــون له

.Xموكل
�ــكـن أن يــكــون الــتـــعــاون بــغــرض تــنـــظــيم اإلنــابــات

ووضع أساليب للتعاون اGتبادل.   
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اGاداGادّة ة 73 :  : يتم الـتفـاوض حول اتـفاقيـة التـعاون بكل
حـــريــة بـــX أطــرافه ويـــجب أن تــكـــون مــكـــتــوبــة وتـــخــضع
لــلـمــصـادقــة اGـســبـقـة مـن مـجــلس اGـنــظـمـة. وال يــجـوز في
جميع األحوالs أن تتضمن الدفاع عن مصالح متعارضة.
يـجب أن يـبـدي مـجـلس اGـنـظـمـة رأيه خالل شـهـرين

(2) من إخطاره وإال اعتبرت االتفاقية مقبولة.
�ـكن أن يكون الـرفض محل طـعن من اGعنـيX أمام

مجلس االحتاد.
تودع نـسخة من هـذه االتفاقـية لدى مـجلس اGنـظمة

الذي يرسل نسخة إلى مجلس االحتاد. 

Xــادّة ة 74 :  : يــتـم االتــفـــاق عــلـى شــروط الـــتــعـــاون بــGــاداGا
sاألطراف ضـمن اإلطار احملـدد في النـظام الـداخلي لـلمـهنة
وال ســيـمــا فـيــمـا يــتـعــلق �ــدة الـتــعـاون ومــدة الـنــشـاط أو
الــــعــــطل وكــــيــــفــــيــــات الــــتــــعـــاون والــــتــــنــــازل عـن األتــــعـــاب

وكيفيات إنهاء التعاون.  

اGاداGادّة ة 75 :  : ال تسـري اتـفاقـية الـتعـاون في حق اGوكل
إال إذا قبلها صراحة. 

اGــــاداGــــادّة ة 76 :  : يــــكـــون احملــــامي اGــــتـــعـــاون حــــرا في أوجه
الـدفـاع الــتي يـبــديـهـاs إال أنه يــتـعـX عــلـيه إخــبـار احملـامي
اGــــرتــــبـط به بــــأوجـه دفــــاعه قـــــبل إبــــدائــــهـــــاs إذا مــــا كــــانت

مخالفة لتلك التي قد يثيرها هذا األخير. 

77 :  : يـــــكـــــون احملــــامـي مـــــســـــؤوال مــــدنـــــيـــــا عـــــلى اGــــاداGــــادّة ة 
النشاطات اGهنية التي قام بها حلسابه احملامي اGتعاون.

اGــاداGــادّة ة 78 :  :  يـــفـــصل بـــصــفـــة نـــهـــائــيـــة في الـــنـــزاعــات
اGـتــعـلــقـة بــاتـفــاقـيــة الـتــعـاونs نــقـيب احملــامـX لــلـمــنـظــمـة
الــتـابـعـة لـدائـرة اخــتـصـاص اجملـلس الــقـضـائي مـحل إبـرام

االتفاقية.

الفصل الرابعالفصل الرابع
نظام احملاماة بأجر نظام احملاماة بأجر 

sسجل بـاجلدول أن �ارسGادّة ة 79 :  : �كن احملـامي اGاداGا
�ــوجب عــقـــدs مــهــامه فـي إطــار نــظــام األجـــر لــدى مــكــاتب
احملـامــاة. ويـجب أن يـكــون عـقـد الــعـمل مـطــابـقـا لــلـتـشـريع

الساري اGفعول ولهذا القانون ولتقاليد اGهنة.

اGـاداGـادّة ة 80 :  : ال يـجــوز لـلــمـحــامي بـأجــر أن يـكــون لـديه
موكلX خاصX به.

81 :  : يـــكــــون عـــقـــد الــــعـــمـل مـــكـــتــــوبـــا ويــــخـــضع اGــاداGــادّة ة 
للمراقبة اGسبقة من النقيب.

تـودعs خالل خـمسـة عـشر(15) يومـا من تـاريخ إبرام
العـقد أو تـعـديل أحد عـناصـره اجلوهـريـةs نسـخة مـنه لدى
مــجـلس اGــنـظــمـة اGـســجل بـهــا احملـامي بــأجـر مــقـابل وصل

استالم.
�ـــكن الــــنـــقـــيـب أن يـــقـــوم خـالل أجل شـــهــــرs بـــإعـــذار
احملـامي اGـسـتـخـدم �ـوجب رسـالـة مـضـمونـة الـوصـول مع
إشـعـار بــاالسـتالم بـتـعـديـل عـقـد الـعـمل  Gــطـابـقـته مع هـذا

القانون وقواعد اGهنة.   

اGاداGادّة ة 82 :  : ال يجوز أن يتـضمن عقد العمل بندا يحد
من حــريـــة احملــامي بـــأجــر في أن يـــكــون له فـي اGــســتـــقــبل

مكتب مستقل.
غيـر أنه ال �ـكـنهG sـدة سـنـتs(2) X الـتكـفـل بـقـضـايا

مكتب احملاماة الذي كان مستخدما فيه. 

اGـاداGـادّة ة 83 :  : يـكــون احملـامي اGـســتـخـدم مـســؤوال مـدنـيـا
عن األخطاء اGهنية التي يرتكبها احملامي بأجر.

اGاداGادّة ة 84 :  : تعرض النـزاعات الناشئـة عن عقد العمل
عـلى النقيب للـتحكيمs وتـكون قراراته قابلـة لالستئناف

أمام مجلس االحتاد.
وفي حـــالــة فـــشل ذلكs يـــصــرف األطــراف التـــخــاذ مــا

يرونه مناسبا.

الباب السادسالباب السادس
Xمنظمة احملامXمنظمة احملام

85 :  : حتـدث مــنــظـمــات مــحـامــX �ــوجب قـرار اGـاداGـادّة ة 
من وزير العدلs حـافظ األختامs بناء عـلى اقتراح مجلس

االحتاد.
غـيـر أنـه �ـكن أغـلـبـيـة مـطـلـقـة حملـامـX مـنـتـمـX إلى
مجلسX (2) قضائيX أو أكـثر تقد� طلب إنشاء منظمة

.Xللمحام
وفـي حـــــالــــة رفـض الـــــطـــــلبs أو عـــــدم الـــــرد من قـــــبل
مـــجـــلس االحتـــاد خالل أجـل شــهـــرين (2) من تـــاريخ تـــقـــد�
Xتخـطر الـلجـنة الـوطنـية لـلطـعن من قبل احملـام sالطـلب
اGــعــنــيــX الــتي تــبــلغ في أجـل أقــصــاه شــهـران (2)  وزيــر

.Xحافظ االختام إلنشاء منظمة للمحام sالعدل
sــعــنــويــةGبــالــشــخــصــيــة ا Xتـــتــمــتع مــنــظــمــة احملــامــ

وتمثل مصالح احملامX التابعX الختصاصها.

اGــاداGــادّة ة 86 :  : يـــشــكل مــجـــمــوع احملــامــX اGـــســجــلــX في
اجلـدول اجلـمــعـيـة الــعـامـة Gــنـظـمــة  احملـامـX الـتـي يـرأسـهـا

نقيب ويديرها مجلس اGنظمة.
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الفصل األولالفصل األول
Xنظمة احملامG اجلمعية العامةXنظمة احملامG اجلمعية العامة

Xـنـظـمـة احملـامـG ـادّة  87 :  : جتـتـمع اجلـمـعـيـة الـعـامـةGـاداGا
فـي دورة عــاديــة مـــرة واحــدة عـــلى األقل في الـــســنـــة بــنــاء
عـــلـى اســـتـــدعـــاء من نـــقــــيب احملـــامـــX وحتـت رئـــاســـته في

الشهر الذي يلي افتتاح السنة القضائية.
�ـكن استـدعاء اجلـمعـيـة العـامة في دورة غـير عـادية
بـناء عـلى طـلب من نـقـيب احملامـX أو بـنـاء عـلى طلب من
ثـــلــثي (3/2) أعــضـــائـــهــاs أو بـــنـــاء عـــلى طـــلب ثـــلــثي (3/2)

أعضاء مجلس االحتاد.
ال تـعــرض عـلـى اجلـمــعـيـة الــعـامــة سـوى اGــسـائل ذات
الــــطـــابع اGــــهـــنـي والـــقــــانـــونـي اGـــقــــدمـــة من قــــبل مــــجـــلس
اGــنــظــمــة و/أو ثـلــثي(3/2) أعــضـائــهــا عــلى األقل و/أو من

ثلثي(3/2) أعضاء مجلس االحتاد.

يــجـوز لــلـجــمـعــيـة الــعـامــة أن تـقـدم تــوصـيــات جملـلس
.Xمنظمة احملام

 يقـدم نـقيب احملـامX تـقـريرا عـاما مـالـيا وأدبـيا عن
نـشـاط مـجـلس اGـنـظـمـة لـلــسـنـة اGـنـصـرمـة ويـعـرضه عـلى

اجلمعية العامة للمصادقة عليه.

اGــــاداGــــادّة ة 88 :  : ال تــــصح مــــداوالت اجلـــمــــعـــيــــة الـــعــــامـــة إال
بحضور األغلبـية اGطلقة للمحامX اGسجلX في اجلدول

على األقلs وال تقبل الوكاالت الكتمال النصاب.

وإذا لم يكتمل النـصاب جتتمع اجلمعـية العامة مرة
ثـــانـــيــــة في أجل أقــــصـــاه شـــهـــر (1) دون احـــتـــســــاب فـــتـــرة
الـعـطلـة الـقضـائـية. وفي هـذه احلـالة تـصح اGـداوالت مهـما

يكن عدد األعضاء احلاضرين.

اGاداGادّة ة 89 :  : تتـخـذ  مداوالت اجلـمعـيـة العـامة بـأغـلبـية
األصــوات ويـــقــبل الــتــصـــويت بــالــوكــالـــة في حــدود وكــالــة

واحدة لكل مصوت.

تــبـلـغ نـســخــة من اGــداوالت خالل خــمـســة عــشـر (15)
يـــومـــا  إلـى وزيـــر الـــعـــدلs حــــافظ األخـــتـــامs وإلـى مـــجـــلس
االحتـاد اللـذين يجوز لـهمـاs كل فيـما يـخصهs الـطعن فـيها
أمـام اجلهـة الـقضـائـية اخملـتصـةs خالل أجل شـهرين (2) من

تاريخ التبليغ.

الفصل الثانيالفصل الثاني
Xمجلس منظمة احملامXمجلس منظمة احملام

90 :  : يـــتـــشـــكل مـــجـــلس مـــنـــظـــمـــة احملـــامـــX من اGــاداGــادّة ة 
أعــضـــاء مــنـــتــخـــبــX يـــســهــرون عـــلى الـــدفــاع عن اGـــصــالح

اGعنوية واGادية للمهنة.

يـرأس هـذا اجملـلس نــقـيب يـتـولى تــوزيع اGـهـام عـلى
أعضاء اجمللس ويسهر على تنفيذها.

91 :  : يـــتـــشـــكل مـــجـــلس مـــنـــظـــمـــة احملـــامـــX من اGــاداGــادّة ة 
خمسة عشر(15) عضوا.

عـــنـــدمــــا يــــتـــجـــــاوز عـــدد احملـــامـــX ســـتـــمـــائـــــة (600)
يـــزيـــد عــــدد أعــضــــاء اجملــــلـس بـعـضـــوين اثـنـX (2) عـن
كـل ثـــالثــمـــائـــة (300) مـــحـــامs عــلـى أن ال يــتـــجـــاوز الـــعــدد

األقصى لألعضاء واحدا وثالثX (31) عضوا.
(2) Xمـجـلـسـ Xعــنـدمـا يـضم مـجـلس مـنــظـمـة احملـامـ
قضائيX أو أكـثرs فإنه يجب أن يتم تمثيل احملامX فيه
�ــحـام عـن كل دائـرة اخــتــصــاص مـجــلس قــضــائيs ويـوزع
الــبــاقي حــسب نــســبــة عـدد احملــامــX اGــســجــلـX فـي دائـرة

اختصاص كل مجلس قضائي.

اGــاداGــادّة ة 92 :  : يـــتم انـــتـــخــاب أعـــضـــاء مـــجــلـس مــنـــظـــمــة
احملــامـX بـاالقــتـراع االســميs في الـشــهـر اGـوالي الفــتـتـاح

السنة القضائية. 
و إذا تــــــعــــــذر ذلـك يــــــحــــــدد مـــــــجــــــلس االحتـــــــاد تــــــاريخ
االنتـخـاباتs وعـنـد الـضرورة يـتـولى وزير الـعـدلs حافظ

األختام حتديده.
وفــي حـــــالــــــة حـــــدوث اGـــــانع الـــــذي يـــــتــــــرتب عـــــلـــــيه
تـقــلـيص عـدد أعــضـــاء مــجـلس مـنــظـمــــة احملـامـsX يــبـاشـر
هــذا األخـــيــر فــي الــشـــهــر الـــذي يـــلي اGــانـع بــاســـتــخـالفــهم
بـــاGــتـــرشـــحـــX اGــتـــحـــصـــلــX عـــلى أغـــلـــبـــيــة األصـــوات في

االنتخابات األخيرة.
وإذا اســـتـــحــال هـــذا االســتـــخالف جتـــرى انـــتــخـــابــات

جزئية.
�ارس اGستخلفون مهمتهم للمدة اGتبقية.

اGـاداGـادّة ة 93 :  : ال �ـكن احملامي الـذي صـدرت ضده عـقـوبة
تــأديـــبــيــة بـــاGــنع اGـــؤقت عن �ـــارســة اGـــهــنــة أن يـــتــرشح
لعـضـوية مـجـلس منـظـمة احملـامX إال بـعـد مضي ثالث (3)

سنوات تسري من تاريخ نهاية استنفاد العقوبة.

X94 :  : تــودع الــتـرشــيــحـات لــدى نـقــيب احملــامـ اGـاداGـادّة ة 
قـــــبل خـــــمـــــســـــة عـــــشـــــر (15) يـــــومـــــا عـــــلـى األقل مـن تـــــاريخ

االنتخابات.
ال �ــكن أن يـتـرشـح إال احملـامـون الـذيـن لـهم سـبع (7)

سنوات من اGمارسة الفعلية على األقل.

Xـادّة ة 95 :  : يـنـتـخب أعـضـاء مـجـلس مـنـظـمـة احملـامGـاداGا
Gـدة ثالث (3) سـنــوات قـابـلـة لــلـتـجــديـد من قـبل اجلــمـعـيـة
الـعامـة بـاالقتـراع الـسري وبـاألغـلبـية الـنـسبـيـة لألصوات

اGعبر عنها.
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وفي حـــالــة تـــســاوي عـــدد األصـــوات يــقـــدم األقــدم في
التسجيل. 

وفي حــالــة الـــتــســاوي في األقـــدمــيــة في الـــتــســجــيل
يقدم األكبر سنا.

96 :  : يـــبــــلغ مـــحــــضـــر االنـــتـــخــــابـــات إلى وزيـــر اGــاداGــادّة ة 
الــعــدلs حــافـظ األخــتــام خالل أجل عــشــرين (20) يــومــا من
تــــــاريـخ االقـــــــتــــــراعs الـــــــذي �ـــــــكــــــنـه الـــــــطــــــعـن فـي نــــــتـــــــائج
االنــتــخـابــات أمــام مــجــلس الــدولــة فـي أجل خــمــســة عــشـر

(15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه.
sضــــمن نــــفس األجل sيــــجــــوز لــــكل مــــتــــرشح الــــطـــعـن

ابتداء من تاريخ إعالن نتائج االنتخابات.
يـــجب عــلـى مــجــلـس الــدولــة الـــفــصل في الـــطــعن في

أجل شهر (1) من تاريخ إخطاره.
في حــالــة إلـغــاء نــتــائج االنــتـخــابــات يــجب أن يــقـوم
مـــجــلس اGـــنــظـــمــة بـــتــنـــظــيم انـــتــخـــابــات جـــديــدة في أجل
شـهـرين (2) من تـاريخ الـتـبــلـيغ بـالـقــرارs وفي حـالـة عـدم
إجـــرائــهـــا في هـــذا األجل يـــتـــولى مـــجــلـس االحتــاد تـــنـــظــيم

االنتخابات.
تــعــتــبــر الـــقــرارات  الــصــادرة عن مــجــلس اGــنــظــمــة

الناجت عن االنتخابات اGلغاة صحيحة.

97 :  : يـــتـــولى مـــجـــلس مـــنـــظـــمـــة احملـــامــX عـــلى اGــاداGــادّة ة 
اخلصوص :

 sالتداول حول توصيات اجلمعية العامة - 
sتنفيذ قرارات وتوصيات  مجلس االحتاد -

- تـــســيـــيـــر �ـــتـــلــكـــات مـــنـــظـــمــة احملـــامـــX وإدارتـــهــا
sوالتصرف فيها واالقتراض

- الـبـت في قـبــول اGـتــرشـحـX لــلـتــربص وتـســجـيل
sواإلغفال والشطب منه sوترتيبهم في اجلدول Xاحملام

- الـســهـر عـلى احــتـرام مـبـاد® االســتـقـامــة والـتـجـرد
sعاملة مع الزمالءGواالعتدال وحسن ا

- احلــرص عــلـى مــواظــبــة احملــامــX اGـــتــربــصــX عــلى
sهنيGتمارين التربص ومراقبة تكوينهم ا

- الـسـهـرعـلـى حـضـوراحملـامـX اجلـلـسـات في أوقـاتـهـا
احملـــددة وعـــلى الـــتـــزامـــهم بـــســـلـــوك اGـــســـاهـــمـــX األوفـــيــاء
لـلــعـدالـة وعــلى الـقـيــام بـصـرامــة بـااللـتــزامـات الـقــانـونـيـة

sوالتنظيمية التي يخضعون لها
- الـــتــــرخـــيص لــــنـــقـــيـب احملـــامـــX بــــقـــبـــول الــــهـــبـــات
والـوصــايــا اGــوجــهــة لـلــمــنــظــمــة. ويـخــضع قــبــول الــهــبـات
sـسـبـقـة من وزيـر الـعدلGوالـوصـايـا األجـنـبـيـة لـلـمـوافـقـة ا
sنظمةGويتم جردها وإيداعها في حساب ا sحافظ األختام

- ضـمـان إقـامة الـعالقـات مع اGـنـظـمات اGـمـاثـلة في
اخلارج.

اGـاداGـادّة ة 98 :  : يـكـون حـضـور أعـضـاء اجملـلس إجـباري في
اجـتـمـاعات مـجـلس اGـنـظـمـة. ويـؤدي الـغـيـاب غـيـر اGـبرر
لــلـعــضــو عن ثـالثـة (3) اجـتــمــاعــات مــتــتــالــيــة إلى إســقـاط
عـضويته بـقرار مـسبب يـصدره مجـلس اGنـظمة بـأغلـبية
ثـلثي (3/2) األعـضـاء. ويـتم استـخالفه بـعـضـو آخـر حسب

الكيفيات احملددة في اGادة 92 من هذا  القانون.
�ـــكن الــطـــعن في هـــذا الــقـــرار أمــام مــجـــلس االحتــاد
الذي يـفصل فـيه بقرار نـهائي في أجل شـهر واحـد ابتداء

من تاريخ إخطاره.

اGـاداGـادّة ة 99 :  : يــتـعــX عـلى مــجـلـس مـنــظـمــة احملـامـX أن
يـتداول في تـوصيات اجلـمعـية الـعامـة للـمحـامX في مدة

شهر واحد دون احتساب فترة العطلة القضائية.

اGـاداGـادّة ة 100 :  : تـكـون قـرارات مـجـلس اGـنظـمـة مـسـبـبة
وتبلغ بها اجلـمعية العامة في أول اجتماع لها وتدون في

.Xسجل خاص يوضع حتت تصرف احملام
 يـــــــرسـل نــــــــقـــــــيـب احملـــــــامـــــــX إلـى مـــــــجـــــــلـس االحتـــــــاد
االقتراحات اGعـتمدة  في ظرف شهـر من تاريخ اGصادقة

عليها.
�ـــكن وزيـــر الـــعـــدلs حـــافظ األخـــتـــامs أن يـــطـــلب من
اجلـهة القضـائية اخملتـصة إلغاء كل مـداولة أو قرار يصدر
عن مجـلس اGـنظـمـة خارج صالحـيـاته و/أو يكـون مـخالـفا

لألحكام التشريعية والتنظيمية السارية اGفعول. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
Xنقيب احملامXنقيب احملام

اGــاداGــادّة ة 101 :  : يــنـــتــخب نـــقــيب احملـــامــG Xــدة ثالث (3)
ســنـــوات قـــابـــلـــة لــلـــتـــجـــديــد مـــرة واحـــدة من بـــX أعـــضــاء
مجـلس مـنـظمـة احملـامـX الذيـن ¨ انتـخـابـهم بهـذه الـصـفة
مـــرتــX عـــلى األقل و/أو األعـــضـــاء الـــذين لــديـــهم أقـــدمـــيــة

اثنتي عشرة (12) سنة.

في حـــالــــة عـــدم تــــوافـــر الـــشــــرط اGـــذكـــور أعـاله يـــتم
االنتخاب من بX اGترشحX األكثر أقدمية.

يتم انـتخاب الـنقـيب من قبل مـجلس اGنـظمة حتت
رئـاسـة العـضـو األكـثر أقـدمـيـة من غـير اGـتـرشـحX خالل
الــثـــمـــانـــيــة (8) أيـــام اGــوالـــيـــة لـــتــاريـخ انــتـــخـــاب مــجـــلس
اGـــنــظــمــة بــاألغــلــبــيــة اGـــطــلــقــة لألصــوات في الــدور األول
Xوبـــــاألغــــلـــــبــــيـــــة الــــنـــــســــبـــــيــــة فـي الــــدور الـــــثــــانـي من بــــ

اGترشحX اللذين حتصال على عدد أكبر من  األصوات.
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اGــــاداGــــادّة ة 102 :  : �ــــثل نــــقـــيـب احملـــامــــX اGــــنـــظــــمــــة أمـــام
اجلهات القضائية وفي سائر أعمال احلياة اGدنية.

كما �ـثلهـا أمام الـسلطـات العـموميـة واGهن األخرى
Gساعدي العدالة.

ويتــولى تنفــيذ مـداوالت اجلمعـية العـامة وقرارات
مـجـلـس اGـنـظـمـة وقــرارات مـجــلس الـتـأديب ويـفـصل في
طـلـبـات تـغــيـيـر مـقــر اإلقـامـة داخل االخـتــصـاص اإلقـلـيـمي

.Xنظمة احملامG
وفــي حـالـة حـصــول مـانع مـؤقت لـلـنـقـيب يـعـX من
يـنــتــدبه وإذا تــعــذر ذلك يــســتـخــلــفه عــضــو اجملــلس األكــثـر

أقدمية في اGهنة.
ويــــــخـــــطــــــر مـــــجـــــلـس االحتـــــاد فـي كل احلــــــاالت بـــــهـــــذا

.Xالتعي
وفي حالـة الـشغـور يقـوم مجـلس اGـنظـمة بـانتـخاب

نقيب جديد.
الباب السابعالباب السابع

Xنظمات احملامG االحتاد الوطنيXنظمات احملامG االحتاد الوطني
الفصل األولالفصل األول

التشكيلة واGهامالتشكيلة واGهام

اGاداGادّة ة 103 :  : يشـكل مجـموع مـنظـمات احملـامX احتادا
يـــســـمى "االحتــــاد الـــوطـــني Gـــنـــظـــمــــات احملـــامـــX" يـــتـــمـــتع
بـالـشــخـصـيــة اGـعــنـويـة ويــتـولى الــتـنـســيق بـX مــخـتـلف
اGــنــظــمــات ويــهـــدف إلى تــرقــيــة مــهـــنــة احملــامــاة وتــربــطه
عالقـــة تــنـــســيق مع وزيـــر الــعــدلs حـــافظ األخــتـــام ويــبــدي

رأيه في النصوص التي تتعلق باGهنة.
و�ثل اGهنة أمام اGنظمات اGماثلة في اخلارج. 

ويكون مقره �دينة اجلزائر.

Xنظمات احملامG ادّة ة 104 :  : يرأس االحتاد الـوطنيGاداGا
نــقـيب عــضـو مــجــلس االحتـادs يــنـتــخـبـه زمالؤه Gـدة ثالث
(3) سـنـوات قابـلة لـلـتجـديـد مرة واحـدة ويسـاعـده نائـبان

(2) ينتخبان حسب األشكال نفسها.
ولــلـرئــيس صـفــة تـمــثـيل االحتــاد الـوطــني Gـنــظـمـات
احملـامـX في جـميع مـجـاالت احلـيـاة اGـدنيـة وأمـام الـقـضاء

وأمام السلطات العمومية واGهن األخرى والغير.
الفصل الثانيالفصل الثاني
مجلس االحتادمجلس االحتاد

Xنـظمات احملامG ادّة ة 105 :  : يسير االحتـاد الوطنيGاداGا
مـــجـــلس يـــســمـى "مــجـــلس االحتـــاد" يـــتــشـــكل من مـــجـــمــوع

.XمارسGالنقباء ا

تـعتـبـر مداوالت مـجـلس االحتاد نـافـذة جتاه مـجالس
منظمات احملامX �جرد إخطارها بها.

تــبــلغ مــداوالت مــجـــلس االحتــاد خاللs خــمــســة عــشــر
(15) يـومــا من تــاريخ إجــرائـهــا إلـــى وزيــر الـعــدلs حـافظ
األخـتـام الــذي �ـكـنه الـطـعـن فـيـهـا بـالــبـطالن أمـام مـجـلس

الدولة في أجل شهر(1) من تاريخ اإلخطار.

اGــاداGــادّة ة 106 :  : يــتـــولى مــجـــلس االحتــاد عـــلى اخلــصــوص
اGهام اآلتية:

sهنةGحماية مصالح ا -
- إعداد الـنظام الـداخلـي للمـهنـة وعرضه عـلى وزير
الــعـدلs حــافظ األخـتــام لـلــمـوافــقـة عــلـيه بــقـرار يـنــشـر في

sاجلريدة الرسمية
- إعـداد وحتــيــX اجلــدول الـوطــني لــلــمـحــامــX  مـرة

sفي السنة وإرسال نسخة منه إلى وزارة العدل
- إعـداد مــدونـة أخـالقـيـات اGــهـنــة الـتي يــتم نــشـرهـا
فـي اجلــريـــدة الـــرســمـــيــة بـــقـــرار من وزيــر الـــعـــدلs حــافظ

 sاألختام
Xواحملــامـ XـســجــلــGا Xحتــديـد اشــتــراكــات احملــامــ -
sالذين ¨ إغـفـالـهم بـناء عـلى طـلـبهم Xواحملـامـ XـتربـصـGا
وضــبـط قــائـــمــة احلـــقـــوق األخــرى وحتـــديـــد مــقـــدار اGـــبــالغ

sستحقة عنهاGا
- حتــديـد  نـسـبـة  مــسـاهـمـة اGـنــظـمـات  في صـنـدوق

sاالحتاد
sXتنظيم الندوة الوطنية للمحام -

- تـعـيـX األعــضـاء الـدائـمـX واالحــتـيـاطـيــX لـلـجـنـة
الــوطــنــيــة لـــلــطــعن من بــX الـــنــقــبــاء الــســابـــقــX وتــبــلــيغ

sحافظ األختام sالقائمة لوزير العدل
sماثلة في اخلارجGنظمات اGربط العالقات مع ا -

- حتــديـد ¬ــوذج الــبـطــاقــة اGـهــنـيــة لــلـمــحـامـي طـبــقـا
sعمول بهماGللتشريع والتنظيم ا

sXتربصGا Xضبط برامج تكوين احملام -
- البـحث عن طرق تـمويـل االحتاد وكـيفـية تـوظيف

sأمواله
- مــنح صــفـة "مــحـام شــرفي" و"نــقـيـب شـرفي" بــنـاء

sعلى اقتراح من النقباء
- اGـــــشـــــاركــــة فـي إعــــداد  بـــــرامج ومـــــنــــاهـج تــــكـــــوين

sXاحملام
- الفصل كـهيئـة تأديـبية طـبقـا  ألحكام الـفقرة 4 من

sادة 116  من هذا القانونGا



25 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1455
30 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2013 م

- الـفـصل في اســتـئـنـاف الـنـزاعـات اGــتـعـلـقـة بـعـقـود
sاألجراء Xالعمل للمحام

s هنةGتعلقة باGإبداء رأيه في النصوص ا -
- الـــفــصل في الـــطــعـــون اGــتــعـــلــقــة بـــرفض اتــفـــاقــيــة
الــــتـــعــــاون وإســــقــــاط الــــعــــضــــويــــة من مــــجــــلـس اGــــنــــظــــمـــة

اGنصوص عليهما في اGادتX 73 و98 من هذا القانون.

107 :  : �ـــكـن مـــجـــلس االحتـــاد إحـــداث صـــنـــدوق اGــاداGــادّة ة 
لالحــــتــــيــــاط االجــــتــــمــــاعي فـي إطـــار الــــتــــشــــريـع الــــســـاري

اGفعول.

الفصل الثالثالفصل الثالث
Xنظمات احملامGXنظمات احملامG اجلمعية العامة لالحتاد الوطنياجلمعية العامة لالحتاد الوطني

اGاداGادّة ة 108 :  : تتـشكل اجلـمعيـة العـامة لالحتـاد الوطني
Gــنـظـمــات احملـامـX مـن جـمـيع أعــضـاء مــجـالس مـنــظـمـات

.Xاحملام

109 :  : جتـتـمع اجلمـعـية الـعـامة لالحتـاد الـوطني اGاداGادّة ة 
Gـنـظـمـات احملـامX فـي دورة عاديـة مـرة واحـدة في الـسـنة

بناء على استدعاء من رئيس االحتاد وحتت رئاسته.
ويـجــوز لـهـا أن جتـتــمع في دورات غـيـر عــاديـة بـنـاء
عـلى طـلب من رئـيس االحتـاد أو بنـاء عـلى طـلب من ثـلثي

(3/2) أعضائها أو بناء على طلب من مجلس االحتاد.
وال تــعـرض عــلـيــهـا ســوى اGــسـائل الــتي تــدخل ضـمن
صالحـيـات مجـلس االحتـاد اGـقـدمـة من قـبل رئـيس االحتاد

أو مجلس االحتاد أو من ثلث(3/1) أعضائها على األقل.

اGـاداGـادّة ة 110 :  : �ــكن اجلــمـعــيــة الـعــامـة لـالحتـاد أن تــقـدم
توصيات جمللس االحتاد.

اGـاداGـادّة ة 111 :  : يـقـدم رئـيس االحتـاد تـقـريـرا عـامـا مـالـيا
وأدبـيـا عن نـشــاط مـجـلس االحتـاد ويـعـرضه عـلى اجلـمـعـيـة

العامة  للمصادقة عليه.

اGــاداGــادّة ة 112 :  : ال تـــصح مـــداوالت اجلـــمـــعــيـــة الـــعـــامــة إال
بحضور ثلثي(3/2) أعضائها على األقل.

وإذا لم يكتمل النـصاب جتتمع اجلمعـية العامة مرة
ثــانـيـة في أجل أقـصـاه شـهـر دون احــتـسـاب فـتـرة الـعـطـلـة
الـــقـــضـــائــيـــة. وفـي هــذه احلـــالـــة تــصـح مـــداوالت اجلــمـــعـــيــة

العامة مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

اGاداGادّة ة 113 :  : تتخذ  مداوالت اجلـمعية العامـة بأغلبية
األصوات وتـرسل نـسـخة مـنـهـا في أجل خـمسـة عـشر (15)
يومـا إلى وزير الـعدلs حافـظ األختامs الـذي �كـنه الطعن
فــيـهــا فـي أجل شــهـر (1) من تــاريخ تــبــلــيــغه أمــام مـجــلس
الدولة  الذي يـتعX عليه الـفصل في أجل شهر من تاريخ

إخطاره.

الفصل الرابعالفصل الرابع
Xالندوة الوطنية للمحامXالندوة الوطنية للمحام

Xـادّة ة 114 :   :  تـتـكـــون الـنـــدوة الـوطـنـيـة لـلـمـحـامــGـاداGا
من جـــمـــيــع احملــامـــX اGـــســجـــلــــX فــــي جــدول احملـــامــيـن.
وتــبـــحـث فــي اGـســائل اGــهـنــيـة والــقـانــونـيــة اGـقــدمـة من
قـبل مــجـلس االحتــاد وتـقـدم تــوجـيـهــات تـهــدف إلى تـدعـيم

حقوق الدفاع.

تنعـقد هذه الـندوة مرة كل ثالث (3) سنـوات بدعوة
من رئيس االحتاد.

البابالباب الثامن الثامن
التأديــبالتأديــب

الفصل األولالفصل األول
مجلـس التـأديـبمجلـس التـأديـب

اGـاداGـادّة ة 115 :  : يــنـتـخب مــجـلس مــنـظـمــة احملـامـX خالل
الــعـشـرين (20) يـومـا اGـوالـيــة النـتـخـابـه من بـX أعـضـائه
مـجلـسا لـلتـأديب Gدة ثالث (3) سـنـوات باالقـتراع الـسري
وبـاألغـلـبـيـة اGـطـلـقـة في الـدور األول واألغـلـبـيـة الـنـسـبـية

في الدور الثاني.

يتـكـون هـذا اجملـلس من سـبـعة (7) أعـضـاء من بـيـنهم
النقيب رئيسا.

كـمـا ينـتـخب في نـفس األجـل من بـX أعضـائه ثـالثة
.X(3) أعضاء مستخلف

s(2) أو أكـثـر Xمــجـلـسـ Xإذا شـمــلت مـنـظــمـة احملـامـ
فال يـــجــــوز أن يـــتـــضــــمن مـــجـــلـس الـــتـــأديـب بـــأي حـــال من
األحوال وعن نفس دائرة اخـتصاص مجلس قضائي واحد

أكثر من ثالثة (3) أعضاء.

إذا حــصل مـــانع لــلـــنــقـــيب  يــرأس مـــجــلس الـــتــأديب
العضو األكثر أقدمية من بX أعضائه.

اGاداGادّة ة 116 :  : يـخطـر النـقيب مـجـلس التـأديب تلـقائـيا
أو بــنـــاء عــلى شـــكــوى أو بـــطــلب من وزيـــر الــعـــدلs حــافظ

األختام.

إذا كانت الـشكـوى تخص عـضوا من مـجلس مـنظـمة
احملـــامــــX تــــبـــلـغ اإلجــــراءات إلى نــــقـــيـب أقــــرب مـــنــــظــــمـــة

ليحيلها على مجلس  التأديب.

وإذا كـانت الـشـكـوى تـخص نـقيب احملـامـX أو نـقـيـبا
ســابــقـا فــإنــهـا تــوجه إلى رئــيس االحتــاد الـذي يــخــطـر بــهـا
مجلس االحتاد الذي يتشكل كهيئة تأديبية للفصل فيها.
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وإذا كــــانت الـــشـــكـــوى تـــخـص رئـــيس االحتـــاد فـــإنـــهـــا
تــــوجـه إلى نــــائب رئــــيس االحتــــاد األكــــثـــر أقــــدمــــيــــة الـــذي
يــحــيــلـهــا عــلى مــجــلس  االحتـاد مــجــتــمـعــا في شــكل هــيــئـة
تــأديــبــيــةs طــبــقــا لألحــكــام اGــنــصــوص عــلــيـهــا فـي الــنــظـام

الداخلي للمهنة.
اGـاداGـادّة ة 117 :  : لـلـنـقـيب مـدة شـهـر واحـد (1) مـن تــاريخ
sإخـــطــاره عـن طـــريق شــكــوى أو بــطـلـب من وزيــر الــعـدل
حــافـظ األخــتــامs التــخــاذ مــا يــراه مــنــاســبــا إمــا بــاحلــفظ أو
بـاإلحــالـة أمـام مـجــلس الـتـأديب بــقـرار مـسـبـب يـخـطـر به

وزير العدلs حافظ األختام والشاكي واحملامي اGعني.
يـــكـــون قـــرار احلــفـظ قـــابال لـــلــطـــعـن من طـــرف وزيــر

العدلs حافظ األختام أمام اللجنة الوطنية للطعن.
إذا لم يـفـصل الـنـقـيب خالل شـهـر من إخـطارهs �ـكن
وزيـر العدلs حافـظ األختام  و/أو الشـاكي إخطار الـلجنة
الــوطــنــيـــة لــلــطــعـن في أجل شــهــر(1) ابـــتــداء من انــقــضــاء

األجل اGمنوح للنقيب.
في حالـة إخطـار مجـلس التـأديب طبـقا ألحـكام اGادة
116 من هــذا الـقــانــونs يـتــولى الـنــقـيـب تـعــيـX عــضـو من

أعـــضـــاء اجملــلـس  لــيـــقـــوم  خالل شـــهــرين (2) مـن تــعـــيـــيــنه
بــســمــاع األطـراف والــقــيــام بــإجـراءات الــتــحــقـيـق الالزمـة
وحتــريــر تــقــريــر مــفـــصل عــنــهــا. وتــبـــلغ نــســخــة من قــرار

التعيX إلى الشاكي واحملامي اGعني.
في حـالة عدم قـيام العضـو اGقرر �ـهمتهs ألي سبب
من األســبـابs يــعــX الـنــقــيب عــضـوا مــقــررا آخــر لـلــقــيـام
بنـفس اGـهمـة في أجل ال يـتعـدى شـهرين s(2) ويـبـلغ قرار

.Xللمعني Xالتعي
ال يــجــوز لـــلــعــضــو اGــقــرر إذا كــان عــضــوا أصــلــيــا أو
مـســتـخـلــفـا في مـجــلس الـتــأديب أن يـشــارك في تـشـكــيـلـة
هذا اجمللس لـلفـصل في الدعوى الـتأديـبية الـتي عX فـيها

كمقرر.
يــعــد طــلب وزيــر الــعـدل حــافظ األخــتــام أو الــشــكـوى
مرفوضX في حالـة عدم القيام بـإجراءات التحقيق خالل
األجل احملـــددs و�ــكن فـي هــذه احلــالـــة وزيــر الـــعــدلs حــافظ

األختام أو الشاكي الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن.
كل اإلخـطـارات اGـنـصـوص عـلـيـهـا في هـذه اGـادة يتم
تــبـلــيــغــهـا عـن طـريق مــنــدوب الــنـقــيب أو �ــوجب رســالـة
موصـى علـيـها مـع إشعـار بـاالستالم أو عـن طريق مـحـضر

قضائي.
اGــــاداGــــادّة ة 118 :  : دون اإلخـالل بــــاGـــــســــؤولـــــيــــة اجلـــــزائــــيــــة
sـــعــمــول بهGــنــصـــوص عــلــيـــهــا في الــتـــشــريع اGــدنــيـــة اGوا
يـتعـرض احملامي عن كل تـقـصيـر في التـزاماته اGـهنـية أو
�ـنــاسـبـة تــأديـتـهــا إلى  الـعـقــوبـات الـتــأديـبـيــة اGـنـصـوص

عليها في هذا القانون.

اGـاداGـادّة ة 119 :  : ال تـصح اجــتـمـاعــات مـجــلس الـتـأديب إال
بحضور أغلبية أعضائه.

يــفـصل مـجــلس الـتــأديب في جـلــسـة سـريــة بـأغـلــبـيـة
أصـواته بـقـرار مــسـببs وفي حـالــة تـسـاوي عـدد األصـوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

 يـــــصـــــدر اجملــــلـس الـــــتــــأديـــــبي إذا  لـــــزم األمـــــر إحــــدى
العقوبات التأديبية اآلتية :

sاإلنذار -

sالتوبيخ -

sدة أقصاها سنةG هنةGؤقت من �ارسة اGنع اGا -

- الـشـطب الـنـهـائي من جـدول مـنـظـمـة احملـامـX. وال
Xـشـطـوب أن يسـجـل في جـدول مـحـامGـكن لـلـمـحـامي ا�

Gنظمة أخرى بصفة محام أو محام متربص.

 حتــــدد األخــــطــــاء اGــــهــــنــــيــــة وتــــصــــنف  فـي الــــنــــظـــام
الداخلي للمهنة.

اGـاداGـادّة ة 120 :  : ال يـجـوز إصــدار أي عـقـوبـة تــأديـبـيـة في
حق محام قبل سماعه أو تكليفه باحلضور قانونا.

XـعGويجـب استـدعـاؤه لهـذا الـغـرض قبل الـتـاريخ ا
حلـــــضــــوره بــــعـــــشــــرين (20) يــــومـــــا عــــلـى األقلs عـن طــــريق
مــنــدوب الـــنــقــيب أو بــرســـالــة مــوصى عــلـــيــهــا مع إشــعــار

باالستالم أو عن طريق محضر قضائي.

ويجوز للمحامي اGعني االستعانة �حام يختاره.

تعتبر قرارات مجلس التأديب حضورية.

121 :  : يـــجــــوز جملـــلس الــــتـــأديب أن يــــأمـــر عـــنـــد اGــاداGــادّة ة 
االقتضاءs بالنفاذ اGعجل بقرار مسبب.

�ــكن االعــتــراض عــلى الــنــفــاذ اGــعــجل أمــام الــلــجــنـة
الوطـنـيـة لـلـطـعن اGـنـصـوص عـلـيـها فـي اGادة 129 من هـذا

القانون.

اGاداGادّة ة 122 :  : يبـلغ النـقيب بـنفس األشـكال اGـنصوص
عــــلـــيــــهــــا في اGـــادة 117 مـن هـــذا الــــقـــانــــونs قـــرار مــــجـــلس
التـأديب إلى وزير الـعدلs حـافظ األختـام واحملامي اGـعني
ومـجـلس االحتـاد خـالل خـمـسـة عـشـر (15) يــومـا من تـاريخ

صدوره.

123 :  : يـــجــــوز لـــوزيـــر الـــعــــدلs حـــافظ األخـــتـــام اGــاداGــادّة ة 
واحملـامي اGعـني الطـعن أمام الـلجـنة الـوطنيـة للـطعن في
أجـل خـــمــــســـة عــــشـــر (15) يــــومـــا مـن تـــاريخ تــــبـــلــــيغ قـــرار

مجلس التأديب.
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اGـاداGـادّة ة 124 :  : يـجب عـلى احملــامي اGـعــني تـبـلــيغ طـعـنه
إلى كل من وزيـر العدلs حـافظ األختام والـنقيب بـرسالة
مــــوصى عــــلـــيـــهــــا مع إشــــعـــار بــــاالســـتالم فـي أجل خــــمـــســـة

عشر(15) يوما من إيداعه أمام اللجنة الوطنية للطعن.

يــبــلّـغ وزيــر الــعــدلs حــافظ األخــتـــامs بــنــفس الــشــكل
وفي نفس األجل طعنه إلى احملامي اGعني وإلى النقيب.

ويجـوز القـيام بـطعن فـرعي خالل خمـسة عـشر (15)
يوما من تاريخ التبليغ بالطعن.

يــوقف الـــطــعن تــنــفــيــذ الــقــرار اGــطــعــون فــيه مــا لم
يصدر أمر بالنفاذ اGعجل.

125 :  : عــــنـــدمـــا يـــكـــون احملــــامي مـــحـل مـــتـــابـــعـــة اGــاداGــادّة ة 
جـزائـيـة بـجـنـحة أو بـجـنـايـة أو عـنـد ارتـكـابه خـطـأ مـهـنـيا

جسيما �كن توقيفه حاال عن مهامه من قبل النقيب.

وفـي احلــــالـــــتـــــX اGــــذكـــــورتــــX أعـالهs يــــتـم تــــوقـــــيف
احملـامي مـن قـبل الـنــقـيب تـلــقـائـيــا أو بـنـاء عــلى طـلب من

وزير العدلs حافظ األختام.

وفي كل احلـاالت يعرض الـقرار على مـجلس منـظمة
احملامX الذي يـجب عليه تثبـيت أو رفع إجراء التوقيف

خالل شهر من صدور قرار التوقيف.

يـجـوز الـطـعن أمـام الـلجـنـة الـوطـنـيـة لـلـطعـن حسب
احلــالـة لــلـمـحــامي اGــعـني بــاألمـر أو لــوزيـر الـعــدلs حـافظ
األخـتـام ويـرفع الـطـعن خالل ثالثـX (30) يــومـا من تـاريخ

.Xتبليغ قرار مجلس منظمة احملام

وفي غـيـر حـالـة اGتـابـعـة اجلـزائـيـة يجـب الفـصل في
الــدعــوى الــتــأديــبـــيــة في أجل أقــصــاه ســتــة (6) أشــهــر من

تاريخ  التوقيف وإال رفع إجراء التوقيف تلقائيا.

Xيخـطر الـنائب العـام رئيس االحتـاد ونقـيب احملام
.Xتابعات اجلزائية التي تتم ضد احملامGبكل ا

اGــاداGــادّة ة 126 :  : يـــجب عـــلى احملـــامي فـي حــالـــة اGـــتـــابـــعــة
التـأديبية أن يـقدم سجالت احملـاسبة اGـنصوص عـليها في
الـــتــشـــريع الـــســاري اGـــفـــعــولs إذا طـــلــبـــهـــا رئــيـس اجملــلس
الــتــأديـــبي الــذي يــجــوز له أيــضــا أن يـــحــققs في كل وقت
بــنـفــسه أو بــواسـطــة عـضــو من اجملـلـس الـتــأديـبي يــفـوضه
لــــذلكs في وضــــعـــيــــة الــــودائع اخلـــاصــــة بــــحـــســــاب احملـــامي

اGعني.

اGاداGادّة ة 127 :  : يـجب على احملـامي اGوقـوفs حتت طـائلة
الـــعــقــوبـــات اGــنـــصــوص عـــلــيــهـــا في اGــادة 243 من قـــانــون

الــعــقـوبــاتs خالل مــدة تـوقــيــفه االمــتـنــاع عن كل �ــارسـة
لـلـمـهــنـة وال سـيـمـا ارتـداء الــبـذلـة الـرسـمــيـة أو اسـتـقـبـال
اGـــوكـــلـــX أو تـــقـــد� اســـتـــشـــارات قـــانـــونـــيـــة أو مـــســـاعــدة
أوتـمـثـيل األطـراف أمام اجلـهـات الـقضـائـيـة. وال �ـكنه في
أي ظرف أن يتمسك بصفة محامs كما ال �كنه أن يساهم

في نشاطات الهيئات اGهنية التي ينتمي إليها. 

اGـاداGـادّة ة 128 :  : تـتـقـادم الــدعـوى الـتـأديــبـيـة �ـرور ثالث
(3) سـنـوات ابـتـداء مـن يـوم ارتـكـاب األفـعـال مـا لم حتـمل
وصـــفـــا جــزائـــيـــاs ويـــنـــقـــطع هـــذا الـــتـــقـــادم بـــكل إجـــراء من
إجـــراءات الـــتـــحـــقـــيق أو اGـــتـــابـــعـــة اGـــرتـــبـــطـــة بـــالـــدعـــوى

التأديبية.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اللجنة الوطنية للطعناللجنة الوطنية للطعن

129 :  : تــتــشـكـل الــلــجــنـة الــوطــنــيــة لــلــطــعن من اGـاداGـادّة ة 
سـبعة (7) أعضـاء منهم ثالثة (3) قضاة من احملـكمة الـعليا
ومجـلس  الدولة من بـينهم الـرئيسs يتم تـعييـنهم بقرار
مـن وزيــــر الـــــعــــدلs حــــافـظ األخــــتـــــام وأربــــعــــة (4) نــــقـــــبــــاء
يـــخـــتـــارون من قـــبـل  مـــجـــلس االحتـــاد من قـــائـــمـــة قـــدمـــاء

النقباء. 

ويـعX وزيـر الـعـدلs حـافظ األخـتـام بـقـرار ثالثة (3)
قــضـــاة بــصــفــتــهـم أعــضــاء احــتـــيــاطــيــX ويــخـــتــار مــجــلس
االحتـــاد أربـــعــة (4) أعـــضـــاء من قـــائـــمـــة قـــدمـــاء  الـــنـــقـــبـــاء

.Xبصفتهم أعضاء  احتياطي

وفي حالة حدوث مـانع للرئيس يستخلف بالقاضي
األكثر أقدميـة وفي حالة عدم إمكـان ذلك بالقاضي األكبر

سنا وتستكمل التشكيلة بعضو احتياطي. 

وفـي كل احلــــاالت حتــــدد عــــهــــدة الــــرئـــيـس واألعــــضـــاء
األصـــلـــيـــX واالحـــتـــيـــاطـــيـــX بـــثالث (3) ســــنــــوات قــــابــــلـــة

للتجديد مرة واحدة.

و�ـــثل وزيـــر الــعـــدلs حــافـظ األخــتـــام قــاضـي نــيـــابــة
يباشر مهام النيابة العامة.

يتولى األمانة أمX ضبط.

اGـاداGـادّة ة 130 :  : جتـتــمع الــلـجــنـة الــوطـنــيــة لـلــطـعن بــنـاء
عـلى طلـب من رئيـسـهـا أو من ثلث (3/1) أعضـائـها أو من

وزير العدلs حافظ األختام.
وال �ـــكن أن تــفـــصل قــبـل اســتــدعـــاء احملــامي اGـــعــني

وفقا لألشكال اGقررة قانونا وسماعه.
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يتم اسـتدعاء احملـامي اGعـني بطرق الـتبلـيغ اGقررة
قانونا قبـل تاريخ انعقاد اجللسة بعشرين (20) يوما على

األقل.
يـخــطـر نـقـيـب اGـنـظـمــة مـصـدرة الــقـرار أو مـنـدوبه
بـــــتـــــاريخ اجلـــــلــــســـــة في نـــــفس األجـل و�ــــكـــــنه شـــــخــــصـــــيــــا

أوبواسطة مندوبه تقد� مالحظات كتابية أو شفهية.

اGـاداGـادّة ة 131 :  : تـفـصل الـلـجـنـة الــوطـنـيـة لـلـطـعن بـقـرار
مـسـبب في جـلــسـة سـريـة في أجـل أقـصـاه شـهـران (2) من
تاريخ إيداع الطـعن بعد االطالع على التقرير الذي حرره
أحــد أعـــضــائـــهــا واالســـتــمـــاع إلى احملـــامي اGــعـــني  إذا كــان

ماثال.
وتـفـصل في اإلخـطـارات اGـنـصـوص عـلـيـهـا في اGـادة

25 من هذا القانون.

تــتـخــذ قــرارات الـلــجــنـة بــأغــلـبــيــة أصـوات األعــضـاء
احلـاضـرينs وفي حـالة تـسـاوي عـدد األصوات يـكـون صوت

الرئيس مرجحا. 
يحق لـلجـنـة الوطـنيـة للـطـعن التـصدي والـفصل في

الدعوى التأديبية.

اGـاداGـادّة ة 132 :  : تـبـلّغ قــرارات الـلـجـنـة الـوطـنـيـة لـلـطـعن
إلى وزيـــر الــــعـــدلs حـــافظ األخــــتـــام وإلى احملـــامـي اGـــعـــني
وإلـى الــنـــقــيـب رئــيس مـــجـــلس الــتـــأديب مـــصــدر الـــقــرار
وعــنــد االقــتــضــاء إلى الــشــاكيs الــذين يــجــوز لـهـم الـطــعن
فـــيــهـــا أمــام مـــجــلس الـــدولــة خالل شـــهــرين (2) من تــاريخ

التبليغ.
ال يــــوقـف هـــذا الــــطــــعن تــــنــــفــــيــــذ قـــرارات الــــلــــجــــنـــة

الوطنية للطعن.

الباب التاسعالباب التاسع
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اGاداGادّة ة 133 :  : في انتظـار تنصيب اGـدارس اGنصوص
عـــلـــيـــهـــا في اGـــادة 33 مـن هــذا الـــقـــانـــونs تـــتـــكـــفل كـــلـــيــات
احلـــقـــوق طـــبـــقـــا لـــلـــتـــنـــظـــيم الـــســـاري اGـــفـــعـــول بـــتـــنـــظـــيم
مــســابــقــات االلــتــحــاق بــالــتــكــوين لــلــحــصــول عــلـى شــهـادة
الـكفاءة Gـهنـة احملاماة وفـقا لـلشـروط اGنصـوص علـيها في

اGادة 34 من هذا القانون.

اGــــاداGــــادّة ة 134 :  : تــــلــــغى جــــمــــيـع األحـــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهـــذا
الـــقـــانـــون وال ســـيـــمــا الـــقـــانـــون رقم 91-04 اGــؤرخ في 22
جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1411 اGــوافق 8 يــنـــايــر ســـنــة 1991
واGـتـضـمن تـنـظـيم مـهـنـة احملـامـاةs بـاسـتـثـنـاء الـفـقرة "هـ"
من اGـادة 11 مـنهs الـتـي تبـقـى سـاريـة اGفـعـول Gـدة خـمس
(5) ســـنـــواتs ابـــتـــداء من تـــاريخ نـــشـــر هـــذا الـــقــانـــون في

اجلريدة الرسمية.
تـبــقى الـنــصـوص الــتـطــبـيــقـيــة لـلـقــانـون رقم 04-91
اGـؤرخ في 22 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1411 اGـوافق 8 يـنـاير
سـنة 1991 واGذكـور أعالهs سـارية اGـفـعول إلى حـX نـشر
الـــنــــصـــوص الــــتـــطــــبـــيـــقــــيـــة لــــهـــذا الـــقــــانـــون فـي اجلـــريـــدة

الرسميةs باستثناء ما يتعارض منها مع أحكامه.

اGـــــاداGـــــادّة  135 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا الــــقـــــانـــــون فـي اجلـــــريــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 24 ذي احلــجــة عــام 1434 اGــوافق
29 أكتوبر سنة 2013.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 13- - 349 مــؤرخ في  مــؤرخ في 18 ذي احلـــجــة ذي احلـــجــة
عــام عــام 1434 اGــوافــق  اGــوافــق 23 أكـــتــوبــر ســنــة  أكـــتــوبــر ســنــة s2013 يــعـــــدلs يــعـــــدل
توزيـــع نـفـقـــات  ميـزانـيـة الـدولـة لـلتـجـهـيز لـسـنةتوزيـــع نـفـقـــات  ميـزانـيـة الـدولـة لـلتـجـهـيز لـسـنة

s2013 حسب كـل  قطـاع.s حسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــ
sإنّ الوزير األول

sاليةGبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs ال ســيـــمــا اGــادتــان 85 - 3

sو125 (الفقرة 2) منه
-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اGــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اGــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واGــتــعــلـق

 sتمّمGعدّل واGا sاليةGا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

s2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ــــقـــتــــضى اGــــرســـوم الــــتـــنــــفــــيــــذي رقـم 98 -227
اGــــؤرخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اGــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واGــتـعــلق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزs اGـعـدّل

   sتممGوا

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

   يرسم  ما يأتي :   يرسم  ما يأتي :

اGــاداGــادّة األولى : ة األولى :  يـــلــــــغــى مـن مـــيـــزانـــيـــة ســـنــــة 2013
اعتماد دفع قدره ثمـا¬ائة وستة وسبـعون مليونا وواحد



25 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1855
30 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2013 م

وأربـعـون ألف ديـنـار (876.041.000 دج) ورخـصـة بـرنـامج
قــــدرهــــا ثـــمــــا¬ـــائــــة وســـتــــة وســــبـــعــــون مـــلــــيــــونــــا وواحــــد
وأربـــعــــون ألـف ديـــنــــار (876.041.000 دج) مـــقـــيّـــدان فــي
الـنـفــقـات ذات الـطابـع النـهــائي ( اGنـصـــوص علـيـها فــي
الــــــقــــــانــــــون رقـم 12-12 اGــــــؤرخ في 12 صــــــفـــــــر عــــــام 1434
اGوافق 26 ديـسـمبـر سـنة 2012  واGـتضـمن قـانون اGـالـية

لسنة s(2013 طبقا للجـدول "أ" اGلحق بهذا اGرسوم.
اGــاداGــادّة ة 2 :   :  يـخـصـص Gـيــزانيــة سـنــة 2013  اعـتـمـاد
دفــع  قــدره ثـــمــا¬ــائــة وســـتــة وســبـــعــون مــلـــيــونــا وواحــد
وأربـعـون ألف ديـنـار (876.041.000 دج) ورخـصـة بـرنـامج
قــــدرهــــا ثـــمــــا¬ـــائــــة وســـتــــة وســــبـــعــــون مـــلــــيــــونــــا وواحــــد
وأربـــعــــون ألــف ديـــنــــار (876.041.000 دج) يـــقـــيّـــدان فــي
الـنـفــقـات ذات الـطابـع النـهــائي ( اGنـصـــوص علـيـها فــي
الــــــقــــــانــــــون رقـم 12-12 اGــــــؤرخ في 12 صــــــفـــــــر عــــــام 1434
اGوافق 26 ديـسـمبـر سـنة 2012  واGـتضـمن قـانون اGـالـية

لسنة s(2013 طبقا للجـدول "ب" اGلحق بهذا اGرسوم.
اGـاداGـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اGرسوم في اجلريـدة الرّسميّة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 18 ذي احلــجــة عــام 1434 اGــوافق

23 أكتوبر سنة 2013. 

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

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

القطاعاتالقطاعات

 - احــتــيـــاطي لــنـــفــقــات
غير متوقعة

الـمـجــمـــــوع : .........الـمـجــمـــــوع : .........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

876 041

876 041

اGلحقاGلحق

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

876 041

876 041

اGبالغ اGلغاةاGبالغ اGلغاة

مــرســوممــرســوم تــنــفــيــذي رقم تــنــفــيــذي رقم  13 -  - 350 مــؤر مــؤرّخ في خ في 18 ذي احلــجــة ذي احلــجــة
يــتــضـمن  sيــتــضـمن s2013 ــوافق 23 أكــتــوبــر ســنـة  أكــتــوبــر ســنـةGــوافق اG1434 ا عـام عـام 
نقل اعـتــمـاد في مـيـزانـيةنقل اعـتــمـاد في مـيـزانـية تـسيـيـر وزارة الـتـضامنتـسيـيـر وزارة الـتـضامن

الوطني واألسرة وقضايا اGرأة.الوطني واألسرة وقضايا اGرأة.

ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 85 - 3
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

s تمّمGعدّل واGا sاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

s2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-62 اGؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGـــتــــضـــمن تــــوزيـع االعــــتـــمـــــادات اخملــــصـــــصــــة لـــوزيـــرة
الـتـضـامن الــوطـني واألسـرة وقـضـايـا اGـرأة من مـيـزانـيـة

s2013 الية لسنةGالتسييــر �وجب قانــون ا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اGــادّة األولى :  يــلــغــى مـــن مـيــزانـيـــــة ســنــة 2013
اعـتـمــاد قــدره مائـة وواحـد وعـشرون مـلـيونـا وتـسعـمـائة
وســبـعـة وســبـعــون ألف ديـنـار (121.977.000 دج) مــقــــيّـــد
فـي مـيـزانـيـة تـسـيـير وزارة الـتـضـامن الـوطـني واألسرة
وقضـايا اGـرأة وفي الباب رقم 46-05 "اإلدارة اGـركزية -

اGساهمة في وكالة التنمية االجتماعية".
اGـــــاداGـــــادّة ة 2 :  :  يـــــخـــــــصــــص Gــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعـــــتــــــمـــــــاد قـــــــــدره مـــــائــــة وواحـــــد وعـــــشـــــرون مــــلـــــيـــــونــــا
وتسعمـائة وسبعة وسـبعون ألف دينار (121.977.000دج)
 يــــقــــــــيّـــــــد في مــــيـــزانــــيــــة تــــســـيـــيـــــر وزارة الـــتــــضـــامن
الـوطني واألسرة وقـضايا اGـرأة وفي األبواب اGبـينة في

اجلدول اGلحق بهذا اGرسوم.
3 : :  يــــــكــــــلـــــف وزيــــــــــر اGــــــالــــــيــــــــة ووزيــــــــرة اGـــــاداGـــــادّة ة 
الــتــضــامن الــوطــنـي واألســرة وقــضــايــا اGــرأةs كلّ فــيــــمــا
يـــخــــصّــهs بـــتـــنـــفـــيــــذ هـــــذا اGــرســـــوم الـــذي يـــنـــــشـــر فـي
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 18 ذي احلــجــة عـام  1434 اGـوافق
23 أكتوبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

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

القطاعاتالقطاعات

- دعم اخلدمات اGنتجة
- اGـــنــــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة
االقتصادية واإلدارية

الـمـجــمـــــوع : .........الـمـجــمـــــوع : .........

رخصة البرنامجرخصة البرنامج

495 600

380 441

876 041

اعتماد الدفعاعتماد الدفع

495 600

380 441

876 041

اGبالغ اخملصصةاGبالغ اخملصصة
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12. 501.000

12. 501.000

10. 735.000

10. 735.000

23. 236.000

23. 236.000

98. 741.000

98. 741.000

98. 741.000

98. 741.000

121. 977.000

121. 977.000

اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

04 - 34

01 - 37

14 - 34

وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأةوزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اGرأة

الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اإلدارة اGركزية - التكاليف اGلحقة ..........................................
مجموع القسم الرابع

القسم السابعالقسم السابع
النفقات اخملتلفةالنفقات اخملتلفة

اإلدارة اGركزية - اGؤتمرات واGلتقيات ....................................
مجموع القسم السابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGصالح اGصالح الالمركزية التابعة للدولةالالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اGصالحاألدوات وتسيير اGصالح

اGصالح الالمركزية التابعة للدولة - التكاليف اGلحقة ................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

مجمـوع االعتمـادات اخملصصة ...................................................مجمـوع االعتمـادات اخملصصة ...................................................

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )



25 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2055
30 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2013 م

مــرســوممــرســوم تــنــفــيــذي رقم تــنــفــيــذي رقم  13 -  - 351 مــؤر مــؤرّخ في خ في 19 ذي احلــجــة ذي احلــجــة
عام عام 1434 اGوافـــق  اGوافـــق 24 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة s2013 يـتضـمـنs يـتضـمـن
نقل اعــتــمــاد في مـيزانـيـة تسـييــر وزارة الـتعـليـمنقل اعــتــمــاد في مـيزانـيـة تسـييــر وزارة الـتعـليـم

العالـي والبحـث العلمـي.العالـي والبحـث العلمـي.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 85 - 3
sو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

s تمّمGعدّل واGا sاليةGا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

s2013 الية لسنةGقانون ا
- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-65 اGؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGـتـضـمن تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر الـتـعـلـيم
الـعـالـي والـبـحث الـعـلـمي من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب

s2013 الية لسنةGقانون ا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اGـــاداGـــادّة األولى :ة األولى :  يـــلـــــغــــى مــن مـــيـــزانـــيــــــة ســــنــــــــة
2013  اعــــتــــمــــاد قــــــــدره أحـــد عـــشــــر مـــلــــيـــارا وســـتــــمـــائـــة

وثـــمــانـــيـــة وثــمـــانــون مـــلـــيــونـــا وخـــمــســـمــائـــة ألف ديـــنــار
(11.688.500.000 دج) مقـــيّــد فـي ميـزانية تسـيير وزارة
الـتـعـلـيم الـعالي والـبـحث الـعـلـمي وفي الـباب رقم 02-36

"إعانة للديوان الوطني للخدمات اجلامعية".

اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Gــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعــتــمـــــاد قـــــدره أحـد عــشـر مــلـيـارا وســتـمــائـة وثـمــانـيـة
وثـــــــمـــــــانـــــــون مـــــــلـــــــيـــــــونـــــــا وخـــــــمـــــــســـــــمـــــــائـــــــة ألف ديـــــــنـــــــار
(11.688.500.000دج)  يــــقـــــــيّــــــد في مـــيـــزانــيــــة تـــســيـــيـــر
وزارة الــتــعــلـــيم الــعــالي والـــبــحث الــعـــلــمي وفي األبــواب

اGبينة في اجلدول اGلحق بهذا اGرسوم.

اGـاداGـادّة ة 3 : :  يـكـلــــف وزيـــر اGــالـيـــة ووزيـــر الـتـعـلـيم
الـعالي والـبحث العـلميs كلّ فـيمـا يخـصّـهs بتـنفـيـذ هــذا
اGرسـوم الذي ينــشـر في اجلريدة الرّسميّــة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــــرّر بـــــــاجلــــــزائـــــــر فـي 19 ذي احلــــــجــــــــــة عــــــــام 1434
اGوافق 24 أكتوبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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اجلدول اGلحقاجلدول اGلحق

العناويـــــنالعناويـــــنرقم األبوابرقم األبواب

02 -  31

03 -  31

وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الفرع األولالفرع األول

اإلدارة اGركزيةاإلدارة اGركزية
الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - التعويضات واGنح اخملتلفة .............................
اإلدارة اGـركـزيـة - اGسـتـخـدمـون اGـتـعـاقـدون - الرواتـب - منح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي ..............................
مجموع القسم األول

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )
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03 -  33

05 -  36

06 -  36

09 -  44

القسم الثالثالقسم الثالث
اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية

اإلدارة اGركزية - الضمان االجتماعي .......................................
مجموع القسم الثالث

القسم السادسالقسم السادس
إعانات التسييرإعانات التسيير

إعانات للجامعات ..................................................................

إعانات للمراكز اجلامعية ........................................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الرابعالقسم الرابع
النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت

مركز البحث في البيوتكنولوجيا ............................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصة ...................................................مجموع االعتمادات اخملصصة ...................................................

االعتمادات اخملصصة ( دج )االعتمادات اخملصصة ( دج )

مــرســوممــرســوم تــنــفــيــذي رقم تــنــفــيــذي رقم  13 -  - 352 مــؤر مــؤرّخ في خ في 19 ذي احلــجــة ذي احلــجــة
عام عام 1434 اGوافـــق  اGوافـــق 24 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة s2013 يـتضـمـنs يـتضـمـن
نـــــقل اعــــــتــــــمـــــــاد في مـــــيـــــزانـــــيـــــة تـــــســـــيـــــيــــر وزارةنـــــقل اعــــــتــــــمـــــــاد في مـــــيـــــزانـــــيـــــة تـــــســـــيـــــيــــر وزارة

التجـارة.التجـارة.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sاليةGبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورs ال ســيّـــمــا اGــادّتــان 85 - 3
sو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اGـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اGــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واGـــتـــعــلق

s تمّمGعدّل واGا sاليةGا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-12 اGــــؤرخ في 12
صـفر عام 1434 اGوافق 26 ديسـمبـر سنة 2012 واGـتضمن

s2013 الية لسنةGقانون ا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقــم 13-64 اGؤرخ
في 11 ربـيع األول عام 1434 اGـوافق 23 يـنـايـر سـنة 2013
واGــــتــــضــــمن تــــوزيـع االعــــتــــمــــــادات اخملــــصــــــصــــة لــــوزيـــر
الـتـجـارة من مـيزانـيـة الـتـسـيـيــر �ـوجب قـانـــون اGـالـية

s2013 لسنة

sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -



25 ذو احلجة عام  ذو احلجة عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2255
30 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2013 م

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي : 
اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2013
اعــــــتـــــــمــــــاد قـــــــدره مـــــائــــــتـــــان واثــــــنــــــان مـــــلــــــيـــــون ديــــــنــــــار
(202.000.000 دج) مــقــــيّــــد فـي مــيــزانــيـة تـســيــيـر وزارة
الــتــجــارة وفي الــبــابــX اGـــبــيــنــX في اجلــدول "أ" اGــلــحق

بهذا اGرسوم.
اGـــــاداGـــــادّة ة 2 : :  يـــــخـــــــصــــص Gــــيــــزانــــيـــــــة ســـــنــــــة 2013
اعـــــتـــــمــــــــاد قـــــــــدره مــــائـــــتـــــان واثــــنـــــان مـــــلــــيـــــون ديـــــنــــار
(202.000.000 دج) يـقـــــيّــــد في مـيـزانيــة تـسيـيـر وزارة
الـتــجـارة وفـي الـبـابــX اGـبــيـنــX في اجلـدول "ب" اGــلـحق

بهذا اGرسوم.

اGــــــاداGــــــادّة ة 3 : :  يـــــــكــــــلـــــف وزيـــــــــــر اGـــــــالـــــــيـــــــــة ووزيــــــــر
الـــتـــجـــــــــارةs كلّ فـــيـــــمــا يـــخــــصّــــــهs بـــتـــنـــفـــيــــذ هـــــــــذا
اGــــــــرســــــــــــــوم الــــــــذي يـــــــــنــــــــــشــــــــــــــــر فـــــــي اجلــــــــريــــــــــــدة
الـرّسـمـيّــــــة لـلـجـمـهـــــــوريّــة اجلـزائـريّــــــة الـدّ�ـقـراطـيّــة

الشّعبيّـة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 19 ذي احلــجــة عــام 1434 اGــوافق
24 أكتوبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل
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01 - 31

11 - 31

وزارة التجارةوزارة التجارة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGديريات الوالئية للتجارةاGديريات الوالئية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اGديريات الوالئية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط...............
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اGلغاة لوزير التجارة...................................مجموع االعتمادات اGلغاة لوزير التجارة...................................

االعتمادات اGلغاة ( دج )االعتمادات اGلغاة ( دج )
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03 - 31

13 - 33

وزارة التجارةوزارة التجارة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اGصالح اGركزيةاGصالح اGركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم األولالقسم األول

اGوظفون - مرتبات العملاGوظفون - مرتبات العمل
اإلدارة اGــركــزيــة - اGـســتــخــدمــون اGــتــعــاقـدونs الــرواتبs مــنح ذات
طابع عائلي واشتراكات الضمان االجتماعي...............................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اGديريات الوالئية للتجارةاGديريات الوالئية للتجارة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اGصالحوسائل اGصالح
القسم الثالثالقسم الثالث

اGوظفون - التكاليف االجتماعيةاGوظفون - التكاليف االجتماعية
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مراسيم فرديةمراسيم فردية
مـــــــرســـــــوم رئــــــــاسي مــــــــؤرخ في مـــــــرســـــــوم رئــــــــاسي مــــــــؤرخ في 8 ذي احلــــــــجـــــــة عـــــــام  ذي احلــــــــجـــــــة عـــــــام 1434
Xيــتــضــمن تــعــيـ sXيــتــضــمن تــعــيـ s2013 ــوافـــق 13  أكـــتــوبــر ســنــة   أكـــتــوبــر ســنــةGــوافـــق اGا

الرئيس األول للمحكمة العليا.الرئيس األول للمحكمة العليا.
ــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجــــب مــــــرســــــــوم رئــــــاســــي مــــــؤرخ فــــي 8 ذي
Xيـعـ s2013 ــوافق 13 أكـــتـــوبـــر ســـنـــةGاحلـــجـــة عـــام 1434 ا

السيد سليمان بوديs رئيسا أول للمحكمة العليا.

مـــــــرســـــــوم رئــــــــاسي مــــــــؤرخ في مـــــــرســـــــوم رئــــــــاسي مــــــــؤرخ في 8 ذي احلــــــــجـــــــة عـــــــام  ذي احلــــــــجـــــــة عـــــــام 1434
اGوافـــق اGوافـــق 13 أكتـوبر سنة  أكتـوبر سنة s2013 يتضـمن إنهاء مهامs يتضـمن إنهاء مهام

الرئيس األول للمحكمة العليا.الرئيس األول للمحكمة العليا.
ــــــــــــــــــــ

�ــــوجـب مــــرســـــوم رئــــاسـي مــــؤرخ في 8 ذي احلــــجــــة
عــــــام 1434 اGــوافق 13 أكــتـــوبــر ســـنــة 2013 تــنـــهي مــهــام
السيد قدور براجعs بصفته رئيسا أول للمحكمة العليا.
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قرارات9 مقرقرارات9 مقرّرات9 آراءرات9 آراء
اجمللس الدستورياجمللس الدستوري

قـرار رقـم قـرار رقـم 18 / ق. م د /  ق. م د / 13  مـؤرخ في   مـؤرخ في 25 ذي الـقـعـدة عـام ذي الـقـعـدة عـام
1434 اGـــــوافق أو اGـــــوافق أوّل أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة ل أكـــــتـــــوبـــــر ســـــنـــــة s2013 يـــــتـــــعـــــلقs يـــــتـــــعـــــلق

باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.باستخـالف نائب في اجمللس الشعبي الوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن اجمللس الدستوري
- بــنــاء عـلى الــدســتــورs ال سـيــمــا اGــادتـان 112 و163

s(الفقرة 2) منه
- و�ـقتضى  القـانون العضوي رقم 12 - 01  اGؤرخ
في 18 صــــفــــر عــــام 1433 اGــــوافـق 12 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2012
واGـــتــعــلّـق بــنــظــام االنـــتــخــابــاتs ال ســـيــمــا اGــواد 88 و102

sو103 منه
- و�ـقتضى  القـانون العضوي رقم 12 - 03  اGؤرخ
في 18 صـفـر عام 1433 اGـوافـق 12 يـنـايـر سـنة 2012 الـذي
يـحـدد كيـفـيـات تـوسيـع حظـوظ تـمـثـيل اGـرأة في اجملالس

sادة 6 منهGال سيما ا sنتخبةGا
- و�ــقــتـــضى الــنــظــام اGــؤرخ في 24 جــمــادى األولى
عام 1433 اGوافق 16 أبريل سنة s2012 احملدد لـقواعد عمل

sاجملـلـس الـدسـتـوري
- وبـمــقـتــــضى  إعــالن الـــمـجلس الدستوري رقم
01 / إ. م د/12 اGــؤرخ في 24 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1433

اGـوافق 15 مـايــو ســنـة 2012  واGـتــضــمن نــتـائج انــتــخـاب
sأعضاء اجمللس الشعبي الوطني

- وبـعـد االطالع عـلى رسالـة رئـيس اجملـلس الـشـعبي
الوطني رقم أخ / أر/2013/159 اGؤرخة في 25 سبـتمبر
ســــنــــة 2013 واGــــســــجــــلـــــة بــــاألمــــانــــة الـــــعــــامــــة لــــلـــــمــــجــــلس
الدسـتوريs بـتاريخ 26 سـبـتمـبر سـنة 2013 حتت رقم 06
واGتضمنة شـغور مقعد النائب عياش خنشالي اGنتخب
في قــائـــمــة حــزب اجلـــبــهــة الـــوطــنــيـــة اجلــزائــريـــة الــدائــرة

االنتخابية باتنةs بسبب الوفاة.
- وبــــنــــاء عــــلى قــــوائم اGــــتــــرشــــحــــX لـالنــــتــــخــــابـــات
الـتــشـريـعــيـة الــتي جـرت يـوم 10 مـايــو سـنـة s2012 اGـعـدة
من طـــرف وزارة الـــداخـــلـــيـــة واجلـــمـــاعـــات احملـــلـــيـــة عن كل
s2012 ــرسـلــة بـتـاريخ 26 أبــريل سـنـةGا sدائــرة انـتـخــابـيـة
حتت رقم 3083 /12 واGـسـجـلــة بـاألمـانـة الـعـامـة لـلـمـجـلس

s39 حتت رقم s2012 الدسـتوري بتاريخ 26 أبريل سنة

sقررGوبعد االستماع إلى العضو ا -sقررGوبعد االستماع إلى العضو ا -
sداولةGوبعد ا -sداولةGوبعد ا -

- اعتبـارا أنه �قتضى أحكام اGادتX 102 و103 من
الــقــانــون الــعـضــوي رقم 12 - 01 اGـؤرخ في 18 صــفــر عـام
1433 اGــــوافق 12 يــــنــــايــــر ســــنـــة 2012 واGــــتــــعـــلـق بــــنــــظـــام

االنتخـاباتs يسـتخلف الـنائب بـعد شغـور مقعـده بسبب
الـوفــاةs بـاGـتـرشح اGــرتب مـبـاشــرة بـعـد اGــتـرشح األخـيـر
اGــنــتــخـب في الــقــائـــمــة االنــتــخـــابــيــة الـــذي يــعــوضه خالل

sتبقيةGالفترة النيابية ا
- واعـتبـارا أنه �قـتضى أحـكام اGادة 6 من الـقانون
الــــعـــــضــــوي رقم 12 - 03  اGــــؤرخ في 18 صــــفــــر عــــام 1433
اGـوافـق 12 يـنـايــر سـنـة 2012 واGـذكــور أعالهs يـســتـخـلف
اGــــتـــرشـح أو اGـــنـــتــــخب �ـــتــــرشح أو مـــنــــتـــخب مـن نـــفس
اجلنس في جميع حـاالت االستخالف اGنصـوص عليها في

sتعلق بنظام االنتخاباتGالقانون العضوي ا
- واعــــتــــبــــارا أنـه بــــعــــد االطالع عــــلـى إعالن اجملــــلــس
الــــــدســـتــــوري وعـــلـى قـــائــــمـــة مــــتـــرشــــحي حــــزب اجلـــبــــهـــة
sالـــوطـــنــــيـــة اجلـــزائــــريـــة بـــالــــدائـــرة االنـــتــــخـــابـــيــــة بـــاتـــنـــة
اGـــذكـــورين أعالهs تـــبـــX أن اGـــتــرشـح اGــؤهـل الســتـــخالف

sتوفى هو عبد اجمليد بن أحمدGالنائب ا
يقريقرّر ما يأتي ر ما يأتي :

اGـادة األولى اGـادة األولى : يـســتـخــلف الـنـــائب عـيــاش خـنــشـالي
بعد شغور مقعد بسبب الوفاةs باGترشح عبد اجمليد بن أحمد.
اGـادة اGـادة 2 :  :  تـبــلغ نـسـخــة من هـذا الــقـرار إلى رئــيـس
اجملـــــلـس الــــــشـــــعـــــبــي الـــــوطـــــنــي وإلى وزيـــــر الــــــداخـــــلـــــيـــــة

واجلماعات احمللية.
اGـادة اGـادة 3 :  : يـنــشـر هـذا الــقـرار في اجلــريـدة الــرسـمـيـة

للجمهورية اجلــزائريـة الد�قراطية الشعبية.
بهذا تداول اجملـلــس الدسـتوري في جلسته اGنعقدة
بـتاريخ 25 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق أوّل أكـتوبـر سنة
 2013 بــــرئــــاســــة الــــســـيــــد مــــراد مــــدلــــسيs رئــــيس اجملــــلس

الــدســتــوري وعــضـويــة الــســيــدتـX والــســادة : حــنــيــفـة بن
شـعبـان وفـوزيـة بن قـلة وعـبـد اجلـليـل بلـعـلى وبـدر الدين
ســــــالم وحـــــســــــX داود ومـــــحـــــمـــــد عــــــبـــــو ومـــــحـــــمــــــد ضـــــيف

والهاشمي عدالة.
رئيس اجمللس الدستوريرئيس اجمللس الدستوري

مراد مدلسيمراد مدلسي
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وزارة التعلـيم العاليوزارة التعلـيم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

قــــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرّخ في خ في 12 شــــو شــــوّال عــــام ال عــــام 1433
20  غــشت ســنـة   غــشت ســنـة s2012 يــتـضــم يــتـضــمّن الــتــنــظـيمن الــتــنــظـيم اGـوافق اGـوافق 

اإلداري للوكالة اGوضوعاتية للبحث.اإلداري للوكالة اGوضوعاتية للبحث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإنّ األم
sاليّةGووزير ا

sووزير التعليم العالي والبحث العلمي
- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اGـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اGــوافق 28 مــايــو ســنــة

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيG2010 وا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-260 اGؤرّخ
في 19 ربــــيـع األوّل عـــام 1415 اGــــوافــق 27 غــــشت ســــنــــــة
1994 الــــذي يــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيـــــر الـــتــــعــــلــــيم الــــعــــالي

sوالبحث العلمي
- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اGـؤرّخ
في 15 رمضان عــام 1415 اGوافــق 15 فبـراير سنـة 1995

sاليّةGالـذي يحـدّد صالحيات وزير ا
و�ـقـتــضى اGـرســوم الـتّـنــفـيـذيّ رقم 11-398 اGـؤرّخ
في 28 ذي احلـجّة عام 1432 اGوافق 24 نوفـمبـر سنة 2011
الذي يحـدّد مهام الوكـالة اGوضوعـاتية للـبحث وتنظـيمها

sادّة 6 منهGال سيّما ا sوسيرها
- و�ــقـتـضـى اGـرسـوم الــرّئـاسيّ اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعام للحكومة Xاألم Xتعي
يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 6 من اGـرسـوم
التّـنفـيذيّ رقم 11-398 اGؤرّخ في 28 ذي احلـجّة عام 1432
اGـوافــق 24 نـوفـمـبـر سـنـــة s2011 واGـذكــور أعالهs يـهـدف
هـــــذا الــــقــــرار إلـى حتــــديــــد الـــــتــــنــــظـــــيم اإلداري لـــــلــــوكــــالــــة

اGوضوعاتية للبحث.
اGــــاداGــــادّة ة 2  :  : يــــشــــتــــمـل الــــتــــنـــــظــــيم اإلداري لــــلــــوكــــالــــة
اGــوضـوعـا تــــيـة لــلـبــحث حتت ســلــطــــة ااGــديــــر الــعــــــامّ

عـلى مـا يأتي :.
sّالعام Xاألم -

sقسم برمجة مشاريع البحث -

sقسم تمويل مشاريع البحث -

sقسم تقو� مشاريع البحث -

- قسم العالقات الدولية واالتصال واإلعالم.

اGــــاداGــــادّة ة 3 :  : يـــكــــلّـف األمـــX الــــعــــامّ بـــتــــنــــســــيق نــــشـــاط
اGصالح اإلدارية والتقنية اآلتية :.

sوالتكوين XوظفGمصلحة ا -

sيزانية واحملاسبةGمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامّة.

اGاداGادّة ة 4 :  : يكلّف قسم برمجة مشاريع البحث بإعداد
الـبــرامج الـسـنـويــة واGـتـعـددة الــسـنـوات لـلـبــحث ويـسـهـر

على تنفيذهاs ويتكون من اGصالح اآلتية :

sمصلحة تشخيص مشاريع البحث -

sمصلحة الطاقات العلمية البشرية -

- مصلحة متابعة تنفيذ مشاريع البحث.

اGــــاداGــــادّة ة 5 :  : يـــــكــــلّف قــــسـم تــــمــــويل مــــشــــاريـع الــــبــــحث
بــتـمــويل مــشــاريع الــبـحـث اGـقــررةs ويــسـاهـم في تــمـويل
sـــرتــبـــطــة بــنـــشــاطــات الـــوكــالــةGالــتـــظــاهـــرات الــعــلـــمــيــة ا

ويتكون من اGصالح اآلتية :

sمصلحة االتفاقيات والعقود -

sمصلحة تمويل مشاريع البحث -

- مصلحة التجهيزات العلمية.

اGــــاداGــــادّة ة 6 :  : يــــكــــلّف قــــسـم تــــقـــــو� مــــشـــــاريـع الــــبــــحث
sنـتائـجها Xـساهـمة في تثـمGوا sبـتقو� مـشاريع الـبحث
ويـضـمن اGـتــابـعــــة الـعـلـمــيـة والـتـكـنـولـوجــيـةs ويـتـكـــون

مـن اGصـالح واآلتـية :

sمصلحة متابعة التقو� -

- مـــصـــلـــحــــة تـــشـــخـــيص نـــتـــائـج اGـــشـــاريع الـــقـــابـــلـــة
sXللتثم

- مـــــصـــــلـــــحــــــة االبـــــتـــــكــــــار واGـــــتـــــابــــــعـــــة الـــــعــــــلـــــمـــــيـــــة
والتكنولوجية.

اGـاداGـادّة ة 7 :  : يــكــلّف قــسم الــعالقــات الـدولــيــة واالتــصـال
واإلعـالم بـتــطــويـــــر عالقـــــات الـتــبــــادل والـتــعـــــاون مـع
sـيـدان نـفـســهGأي هـيـئـة  وطـنــيـة أو أجـنـبــيـة تـعـمل في ا
وكـذا ضـمـان نــشـــر نـتــائج الـبـحث وتــوزيـعـهـــاs ويـتـكـــون

من اGصـالح اآلتـية :

sمصلحة العالقات الدولية والتعاون -
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sمصلحة الوثائق العلمية واالتصال -
- مصلحة اإلعالم والتظاهرات العلمية..

اGـاداGـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 12 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 20
غشت سنة 2012.

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 3 من اGـرسـوم
الـــتّـــنــــفــــيـــذيّ رقم 09-93 اGــــؤرّخ في 26 صـــفـــر عـــــام 1430
اGـوافق 22 فـبـرايـر سـنـة 2009 واGـذكور أعالهs يـوضع في
حالة الـقيـام باخلدمـة لدى وزارة الـتعلـيم العـالي والبحث
الـعـلـمي (مـؤسـسـات الـتـعـلـيم الـعـالي) وفي حـدود الـتـعـداد
اGـنـصوص عـلـيه �ـوجب هذا الـقـرارs اGوظـفـون اGنـتـمون

ألحد األسالك اآلتـية :

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي بالنيابةالبحث العلمي بالنيابة

الهاشمي جيارالهاشمي جيار

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي

التعدادالتعداد األسالكاألسالك

األســـــاتــــذة اGـــــتـــــخــــصـــــصـــــون في الـــــتــــكـــــوين
XهنيGوالتعليم ا

أساتذة التكوين اGهني
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5

Xـهـني لـلـمـوظـفGـسـار اGتـسـيـيـر ا sـادّة ة 2 :  : تـضـمنGـاداGا
sـــــادّة األولـى أعالهGــــــذكــــــورة فـي اGلـألسالك ا XــــــنــــــتــــــمـــــGا
مـــــصــــالح وزارة الــــتـــــعــــلـــــيـم الــــعــــالي والـــــبــــحث الـــــعــــلــــمي
ومؤسـسات الـتعـليم الـعاليs طـبقـا لألحكــــام القــانـونـــية
األسـاســــيــة اGـنــصـوص عــلــيـهــا في اGــرســـوم الــتّــنـفــــيـذيّ
رقـم 09-93 اGــــــؤرّخ في 26 صــــــفــــــر عــــــام 1430 اGــــــوافق 22

فبراير سنة 2009 واGذكور أعاله.
اGـاداGـادّة ة 3 :  : يـسـتــفـيـد اGـوظــفـون اGـوضــوعـون في حـالـة
الــقـيــام بـاخلــدمـة من حق الــتـرقــيـة طــبـقــا ألحـكــام اGـرسـوم
الــــتّــــنــــفــــيــــذيّ رقم 09-93 اGــــؤرّخ في 26 صــــفــــر عــــام 1430

اGوافق 22 فبراير سنة 2009 واGذكور أعاله.
اGـاداGـادّة ة 4 :  : تـكـون الـرتـبــة التـي يشـغـلـهـا اGـوظف الذي

استفاد من ترقية محل حتويل إلى الرتبة اجلديدة.
اGـاداGـادّة ة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 28 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1434

اGوافق 10 مارس سنة 2013.

عن األمX العام للحكومةعن األمX العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اGدير العام للوظيفة العموميةاGدير العام للوظيفة العمومية
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

وزير التعليموزير التعليم
XهنيGوالتكوين اXهنيGوالتكوين ا
محمد مباركيمحمد مباركي

25  ذو احلجة عام   ذو احلجة عام  1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2655
30 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2013 م م

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرقــــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرّخ في خ في 28  ربـيع الــثــاني عـام  ربـيع الــثــاني عـام
1434 اGـوافق  اGـوافق 10 مـارس سـنة  مـارس سـنة s2013 يـتضـم يـتضـمّن وضعن وضع

بـعض األسالك اخلــاصـة بـاإلدارة اGــكـلبـعض األسالك اخلــاصـة بـاإلدارة اGــكـلّــفـة بـالــتـكـوينــفـة بـالــتـكـوين
والـتـعـلـيـم اGـهـنـيـX فـي حـالـة الـقـيــام بـاخلـدمـة لـدىوالـتـعـلـيـم اGـهـنـيـX فـي حـالـة الـقـيــام بـاخلـدمـة لـدى
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسساتوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات

التعليم العالي).التعليم العالي).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sالعام للحكومة Xإنّ األم

sووزير التعليم العالي والبحث العلمي

sXهنيGووزير التكوين والتعليم ا

- �ـقــتــضى اGــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 12-326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

sأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و�ـقـتـضى اGـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 09-93 اGـؤرّخ
في 26 صــــفــــر عـــام 1430 اGــــوافق 22 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2009
XــــوظــــفــــGــــتـــــضــــمّن الــــقــــانــــون األســـــــاسي اخلــــــاص بــــاGوا

sXهنيGلألسالك اخلاصة بالتكوين والتعليم ا XنتمGا

- و�ـقتـضـى اGـرسوم الـرّئـاسيّ  اGـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اGوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واGـتضمّن

sالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي


