
العدد العدد 45
السالسّنة اخلامسة واألربعوننة اخلامسة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اJطلوب 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

األربعاء األربعاء 4  شعبان عام   شعبان عام 1429 هـهـ
اJوافق اJوافق 6  غشت سنة  غشت سنة 2008 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتsX بئر مراد رايسs 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 للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



 4 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 245
6 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

فهرسفهرس

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسـوم رئاسي رقم 08 - 240 مؤرخ في أوّل شـعبان عام 1429 اJوافق 3 غشـت سنة s2008 يـرخص بزيادة مـساهمــة اجلزائـر
فــي رأسمــال شـركـة اإلسكــان واJـأوى اإلقليمــي فـي إفريقيا "شلتير - أفريك".................................................
مرسـوم رئاسي رقم 08 - 241 مـؤرخ في أوّل شـعبـان عام 1429 اJوافق 3 غشـت سنة s2008 يتـضمـن اJـوافقـــة عـلى اJـلحـــق
رقم 1 بالـعقد اJؤرخ في 18 سبتـمبر سنة 2006 الستغـالل احملروقــاتs اJبـرم �دينة اجلزائر في 16 يونـيـو سنة 2008
بـX الوكـالـة الـوطـنـيــة لـتثـمـX مـوارد احملــروقـات ( ألـنـفـط) وســونـاطــراكs شــركــة ذات أسـهــمs في مـسـاحـة اسـتغالل
مكمن احملروقات " حاسي الرمل"....................................................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 08 - 242 مــؤرخ في أوّل شـعـبـان عـام 1429 اJـوافق 3 غـشـت سـنة s2008 يـحـدد شـروط االلـتــحـاق �ـهـنـة
اJوثق و�ارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها......................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 08 - 243 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 اJوافق 3 غشت سنة s2008 يحدد أتعاب اJوثق...................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 08 - 244 مـؤرخ في أوّل شـعـبـان عام 1429 اJـوافق 3 غـشـت سـنة s2008 يـحـدد كـيـفـيـات مسـك مـحـاسـبة
اJوثق ومراجعتها........................................................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 08 - 245 مـؤرخ في أوّل شـعبـان عام 1429 اJوافق 3 غشـت سنة s2008 يحـدد شـروط وكـيفـيـات تسـيـير
األرشيف التوثيقي وحفظه..........................................................................................................................
مرسوم تـنفيـذي رقم 08 - 246 مؤرخ في أوّل شـعبان عام 1429 اJوافق 3 غشت سنة s2008  يحـــدّد تشـكيلــة ديوان الوزيــر
اJنـتدب لـدى وزير الشـؤون اخلارجيــةs اJكلّـف بالشــؤون اJغاربيـة واإلفريقيـة.................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 08 - 247 مـؤرخ في أوّل شـعبـان عام 1429 اJوافق 3 غشـت سنة s2008  يــتـضـمـن الــتـصــريــح باJـنـفـعـة
العمومية للعملـية اJتعلقـة بإجنـاز سد تاغريست ببلدية يابوسs والية خنشلة......................................................
مرسوم تـنفيذي رقم 08 - 248 مؤرخ في أوّل شـعبان عام 1429 اJوافق 3 غشـت سنة s2008  يعـدّل ويتـمّم اJرسوم الـتنـفيذي
رقــم 06-231 الــمــؤرخ في 8 جــمــــادى الــثــانـيــة عــــام 1427 اJـوافـق 4 يــولـيــو ســـنــة 2006 والــمـتـضـمن الــتــصـريـح
بـاJنـفعـة العمومـية للعملـيـة اJتعـلقـة بـإنـجـاز بـعـض مـنـشـآت وجتـهـيـزات وهـياكـل اJدينـة اجلديـدة لـبـوينـان....
مرسوم تـنفيذي رقم 08 - 249 مؤرخ في أوّل شـعبان عام 1429 اJوافق 3 غشـت سنة s2008  يعـدّل ويتـمّم اJرسوم الـتنـفيذي
رقــم 06-233 الــــمـــــؤرخ في 8 جـــــمــــــادى الــــثـــــانـــيـــــة عــــــام 1427 الـــــمــــوافــق 4 يــــولـــيــــو ســـــنـــــة 2006 والــــمـــتــــضـــمـن
الــتــصــريـح بــاJـنــفـعــة الــعـمـومــيــة للـعـمـلــيـــة اJتـعــلــقــة بــإنــجـاز بــعـض مــنــشــآت وتــجــهـيــزات وهــيــاكـل اJـديـنـة
اجلديـدة لسيـدي عبد اللـه.............................................................................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار مؤرخ في 15 جـمادى الـثـانيـة عام 1429 اJوافق 19 يـونـيو سـنة s2008 يتـضـمن فـتح دعوى تـصـنيف ضـريح "غـرفة أوالد
سالمة"........................................................................................................................................................
قرار مؤرخ في 15 جمادى الـثانية عام 1429 اJوافق 19 يونيو سنة s2008 يتضمن فتح دعوى تـصنيف " اJدرسة اإلكليركيّة
الكبري السابقة للقبة "..................................................................................................................................

وزارة العالقات مع البر<انوزارة العالقات مع البر<ان
قـرار مؤرّخ في 3  رجب عــام 1429 اJـوافق 6   يـولـيو سـنة s2008 يتـضـمّـن جتــديـد تـشـكـيلــة جلـنــة الـطعــن اخملـتـصــة بأسالك
موظفي وزارة العالقـات مـع البــرJان...........................................................................................................

وزارة الصيد البحري وا<وارد الصيديةوزارة الصيد البحري وا<وارد الصيدية
قــرار مـؤرخ في 2  ربــيع األول عـام 1429 اJـوافق 10 مـارس ســنـة s2008 يـتـضــمن تـعــيـX أعـضــاء اجملـلس الــتـوجـيــهي لـلـمــعـهـد
التكنولوجي للصيد البحري وتربية اJائيات في القل.......................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوممـرسوم رئاسي رقم  رئاسي رقم 08 - - 241 مؤرخ في أو مؤرخ في أوّل شـعبان عامل شـعبان عام
1429 اJوافق  اJوافق 3 غشت سنة  غشت سنة s2008 يتـضمـن اJوافقــةs يتـضمـن اJوافقــة

عــلى اJلحـــق رقم عــلى اJلحـــق رقم 1 بالـعقـد اJؤرخ في  بالـعقـد اJؤرخ في 18 سبـتمـبر سبـتمـبر
ســـنــة ســـنــة 2006 الســـتــغـالل احملـــروقـــاتs اJـــبـــرم �ـــديــنــة الســـتــغـالل احملـــروقـــاتs اJـــبـــرم �ـــديــنــة
اجلــــزائــــر في اجلــــزائــــر في 16 يــــونــــيــــو ســــنـــة يــــونــــيــــو ســــنـــة 2008 بـــX الـــوكـــالــة بـــX الـــوكـــالــة
الـــوطـــنــيــــة لـــتـــثـــمـــX مـــوارد احملــــروقــات ( ألـــنـــفـط)الـــوطـــنــيــــة لـــتـــثـــمـــX مـــوارد احملــــروقــات ( ألـــنـــفـط)
وســــونـــــاطــــراكs شــــركــــة ذات أســـهـــمs في مـــســـاحـــةوســــونـــــاطــــراكs شــــركــــة ذات أســـهـــمs في مـــســـاحـــة

استغالل مكمن احملروقات " حاسي الرمل".استغالل مكمن احملروقات " حاسي الرمل".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهوريــة

sناجمJبناء على تقرير وزير الطاقة وا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورs الســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 77 - 6
sو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 30 اJــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

sتمّمJعدّل واJا sتضمن قانون األمالك الوطنيةJوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 07 اJــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اJــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واJـتــعــلق بــاحملـروقــاتs اJــعـدل واJــتــممs السـيّــمــا اJـادة 30

sمنه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 95 - 102
اJـؤرّخ في 8 ذي الـقــعــدة عـام 1415 اJـوافق 8 أبــريل ســنـة

sتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةJ1995 وا

- و�ـقتـضى اJـرسـوم الـرئاسي رقم 98 - 48 اJـؤرّخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اJــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واJـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

sتمّمJعدّل واJا s"سوناطراك"

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 163
اJــؤرخ في 13 جــمــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 30 مــايــو
ســـنـــة 2007  واJـــتــــضـــمن اJـــوافــــقـــة عـــلى عــــقـــود اســـتـــغالل
احملـــروقــاتs اJـــبــرمـــة �ــديـــنــة اجلـــزائــر في 18 ســبـــتــمـــبــر
ســــنــــة 2006  بــــX الـــوكــــالــــة الـــوطــــنــــيـــة لــــتــــثـــمــــX مـــوارد

sشركة ذات أسهم  sاحملروقات ( ألنفط)  وسوناطراك

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

sعدلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007  وا

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 08 - - 240 مؤرخ في أو مؤرخ في أوّل شـعبان عامل شـعبان عام
1429 اJــوافق  اJــوافق 3 غـــشت ســـنـــة  غـــشت ســـنـــة s2008 يـــs يـــرخص بـــزيـــادةرخص بـــزيـــادة

مـساهـمــة اجلـزائــر فــي رأسمـــال شــركــة اإلسـكــانمـساهـمــة اجلـزائــر فــي رأسمـــال شــركــة اإلسـكــان
واJـأوى اإلقليمــي فـي إفريقيا "شلتير - أفريك".واJـأوى اإلقليمــي فـي إفريقيا "شلتير - أفريك".

ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس اجلمهوريـة

sاليةJبناء على تقرير  وزير ا -

- وبــنـاء عـلى الــدسـتــورs السـيـمــا اJـادتـان 77 (3 و6)
sو125  (الفقرة األولى) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 82 - 14 اJــؤرخ في 14
ربـــيع األول عـــام 1403 اJــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1982
واJــتــضـمن قــانــون اJـالــيــة لـســنـة s1983 السـيــمــا اJـادة 26

sمنه

- و�ــــقــــتــــضـى اJــــرســــوم  الــــرئــــاسي رقم 2000 - 60
اJـؤرخ في 7 ذي احلــجـة عـام 1420 اJـوافق 13 مــارس سـنـة
2000 واJـتــضـمن اJـوافــقـة عـلى انـضـــــمـام اجلـزائـــر  إلــى

شــــركـــــة اإلســــكـــــان واJــــــأوى اإلقــــلـــيــــمــي في إفــــريـــقــــيـــــا
s"شلتير - أفريك"

- وبـــعـــد االطالع عــــلى اJـــقـــرر اJـــؤرخ في 28 مــارس
سـنة 2008 جملـلس إدارة شـركـة اإلسـكـان واJـأوى اإلقـلـيـمي
في إفريقـيا "شـلتيـر - أفريك" قـصد منح اجلـزائر أسـهما

sإضافية

يرسم مـا يأتـي :يرسم مـا يأتـي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : يـرخص بـزيـادة مــسـاهـمـة اجلـمـهـوريـة
اجلــزائــريــة الــد�ــقــراطــيـة الــشــعــبــيــة في رأســمــال شــركـة
اإلسكان واJأوى اإلقليمي في إفريقيا "شلتير - أفريك".

اJـاداJـادّة ة 2 :  : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـاجلـزائــر في أوّل شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 3
غشت سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 07 - 266
اJـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اJـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

sناجمJ2007 الذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبــعـد االطالع عــلى اJــلـحــق رقم 1 بــالـعــقــد اJـؤرخ
في 18 سـبـتمـبـر سـنة 2006 السـتـغالل احملروقــاتs اJـبـرم
�ـــديــنــة اجلــزائــر في 16 يـــونــيـــو ســنــة 2008 بـX الــوكــالـة
الـــــوطـــــنــــــيــــــة لـــــتــــــثـــــمـــــX مــــــوارد احملــــــروقـــــات ( ألــــــنـــــفـط)
وسـونـاطـراكs شــركـة ذات أسهــمs  في مسـاحة استغالل

s"مكمن احملروقات" حاسي الرمل
sوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء  -

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : يـــوافق عـــلى اJـــلـــحق رقم 1  بـــالـــعـــقــد
sـؤرخ في 18 سـبـتمـبـر سـنة 2006 الستـغالل احملـروقـاتJا
Xـــبـــرم �ـــديـــنـــة اجلــزائـــر في 16 يــونـــيــــو ســـنــة 2008 بJا
الـوكــالـة الــوطـنــيــة لــتـثــمـX مـوارد احملـــروقـات ( ألــنـفـط)
وسـونـاطـراكs شــركـة ذات أسهــمs  في مسـاحة استغالل
مــــكـــــمن احملـــــروقــــات "حـــــاسي الـــــرمل"s ويـــــنـــــفــــــذ طــــبـــــقــــــا

للتشريع والتنظيـم اJعمول بهما.

اJاداJادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـاجلـزائــر في أوّل شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 3
غشت سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنوم تنـفيذي رقم فيذي رقم 08 - - 242 مؤرخ في أو مؤرخ في أوّل شل شـعبان عامعبان عام
1429 اJ اJــــــــــوافق وافق 3 غ غــــــــشـت ست ســــــــنــــــــة ة s2008 يs يــــــــحــــــــــدد شدد شــــــــروطروط

االلااللــــــتــــــــحــــــاق �اق �ــــــــهــــــنــــــــة اJة اJــــــوثق و�وثق و�ــــــــارسارســــــتــــــــهــــــا ونا ونــــــــظــــــامامــــــــهــــــا
التأديبي وقواعد تنظيمها.التأديبي وقواعد تنظيمها.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس احلكومة
 sحافظ األختام sبناء على تقرير وزير العدل -

- وبـنـاء على الـدسـتـورs السيـمـا اJـادتان 85-4 و125
 s( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-02 اJــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اJوافق 20 فبـراير سنة 2006 واJـتضمن

sوثقJتنظيم مهنة ا
- و�قـتـضى اJـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-173 اJـؤرخ
في 18 جـــمـــادى األولى عــام 1428 اJــوافق 4 يــونـــيـــو ســـنــة

sعدلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJ2007 وا 

- و�ـقتـضى اJـرسوم الـرئاسي رقم 08-186 اJـؤرخ
في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1429 اJـوافق 23 يـونـيـو سـنـة

 sرئيس احلكومة Xتضمن تعيJ2008 وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 89 - 144
اJؤرخ في 6 مـحرم عام 1410 اJوافق  8 غـشت سنة 1989
الــذي يــحـدد شــروط االلــتـحــاق �ــهـنــة اJــوثق و�ــارسـتــهـا
ونــظـــامـــهــا االنـــضـــبــاطـي وقــواعـــد تـــنــظـــيم اJـــهــنـــة وســـيــر

sتممJا sأجهزتها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـاداJـادّة  األولى :   األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اJـواد 5 و6 و9 و48
و55 مـن الـــقــــانـــون رقم 06-02 اJــــؤرخ في 21 مـــحـــرم عـــام
 1427 اJـوافق 20 فــبـرايــر ســنـة 2006 واJــتــضــمن تــنــظـيم

مـــهــنـــة اJـــوثقs يـــهـــدف هـــذا اJـــرســـوم إلى حتـــديـــد شــروط
االلـتــحـاق �ــهـنــة اJـوثق و�ــارسـتــهـا ونــظـامــهـا الـتــأديـبي

وقواعد تنظيمها.

الفــصـــل األوللفــصـــل األول
شـروط االلتحـاق �هنـة اJوثـقشـروط االلتحـاق �هنـة اJوثـق

القسم األولالقسم األول
الشروط اخلاصة باJوثقالشروط اخلاصة باJوثق

2 :  : يـــتم االلــــتـــحـــاق �ـــهــــنـــة اJـــوثـق عن طـــريق اJــاداJــادّة ة 
مسابقة.

حتتوي اJسابـقة على اختبارات كتابية واختبارات
شفاهية للقبول.

يـحـدد فــتح اJـسـابـقـة وكـيـفـيــات تـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـا
وعــــدد االخـــتــــبــــارات وطـــبــــيـــعــــتــــهـــا ومــــدتــــهـــا ومــــعــــامـــلــــهـــا
وبـرنــامـجـهـا وتـشـكــيـلـة جلـنـة اJـســابـقـات بـقـرار من وزيـر
الــعـدلs حــافظ األخـتــامs بـعــد اسـتــشـارة الــغـرفــة الـوطــنـيـة

.Xللموثق

اJاداJادّة ة 3 :  : عالوة على الـشروط احملـددة �وجب اJادة 6
من الـقانون رقم 06-02 اJـؤرخ في 20 فبـراير سـنة 2006
واJـذكـور أعالهs يـجب أن تــتـوفـر في اJـتـرشـح لـلـمـسـابـقـة

الشروط اآلتية :
- أن ال يـكون قد حـكم عليه من أجل جـناية أو جـنحة

sباستثناء اجلرائم غير العمدية
- أن ال يكـون قد حـكم علـيه كمـسيـر لشـركة من أجل

sجنحة اإلفالس ولم يردّ اعتباره
- أن ال يكـون ضابطـا عمـوميـا وقع عزلـه أو محـاميا
شـطب اســمه أو عـون دولــة عـزل �ــقـتــضى إجـراء تــأديـبي

نهائي.
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اJـاداJـادّة ة 4 :  : يـتــابع الــنـاجــحـون في مــســابـقــة االلـتــحـاق
�ـهـنـة اJـوثق تـكـويـنـا مـتـخـصـصـا مدتـه سـنـتان (2) قـصد

احلصول على شهادة الكفاءة اJهنية Jهنة التوثيق.

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

عـنــد نـهـايـة الـتـكــوينs يـجـتـاز اJـتـربــصـون امـتـحـانـا
لـلــتـخــرج يـضـم اخـتــبـارات كــتـابــيـة وشــفـاهــيـة ومــنـاقــشـة
مــذكــرة نــهـايــة الــتــكـويـن. وتـمــنح لــلــمــتـربــصــX في حــالـة

النجاح  شهادة الكفاءة اJهنية للتوثيق. 

يــحــدد مــضـمــون بــرنــامج الــتــكـويـن  وتـوزيـع وحـجم
الـــســـاعــــات اخملـــصص لـه بـــقـــرار مـن وزيـــر الـــعــــدلs حـــافظ

 .Xاألختام بعد استشارة الغرفة الوطنية للموثق

اJــاداJــادّة ة 6 :  : يـــعـــفى من اJـــســابـــقـــة والــتـــكــويـن الــقـــضــاة
الــذين لــهم  رتــبــة مــسـتــشــار بــاحملـكــمــة الــعـلــيــا أو مــجـلس

الدولة. 

القسم الثانيالقسم الثاني
شروط خاصة �كتب التوثيقشروط خاصة �كتب التوثيق

7 :  : يـــجب أن يــــكـــون مــــكـــتب الــــتـــوثـــيـق الئـــقـــا اJــاداJــادّة ة 
ومـنـاســبـا Jـمـارسـة مـهـنـة اJـوثقs وأن يـكـون مـتـمـيـزا عن

احملالت التي تمارس فيها نشاطات أخرى.

اJاداJادّة ة 8 :  : يـشترط أن ال تـقل مساحـة مكتب الـتوثيق
عن  60 مــــتـــر مــــربعs وأن يــــتــــضــــمن ثالث (3) غــــرف عــــلى
األقـلs تـــــخــــــصـص األولى لــــــلــــــمـــــكــــــتـب واألخـــــرى لـألمــــــانـــــة
واألخـيـرة تسـتعـمل كـقاعـة انـتظـارs كمـا يـجب أن يشـتمل

على اJرافق الصحية.

عـنـدمـا �ـارس عـدة مـوثـقــX في نـفس اJـكـتبs فـإنه
يــــجب أن يـــكــــون لـــكـل مـــنــــهم مــــكـــتب خــــاص بهs غــــيـــر أنه

�كنهم االشتراك في األمانة وغرفة االنتظار.

اJاداJادّة ة 9 :  : يجب تخصـيص جانب من اJكتب لتسيير
األرشيف وحفظه.

اJاداJادّة ة 10 :  : يعـX رئيس الـغرفـة اجلهـوية اخملـتصة من
بـــX أعــضـــائــهـــا  مـــقــررا لـــزيـــارة مــكـــتب اJـــوثق وحتـــريــر
تقريـر عن مدى مـطابقـته للـشروط واJقـاييس اJـنصوص

عليها في هذا القسم.

الفصل  الثانيالفصل  الثاني
كيفيات �ارسة اJهنةكيفيات �ارسة اJهنة

اJــــاداJــــادّة ة 11 :  : يــــجـــوز لـــلـــمــــوثـــقـــX أن يـــكــــوّنـــواs حـــسب
الشـروط احملـددة أدنـاهs شـركـات مـدنـيـة مـهـنـيـة أو مكـاتب

مجمعة.

اJــاداJــادّة ة 12 :  : يــجــوز JــوثــقـــX اثــنــX أو أكــثــرs بــدائــرة
اختصاص مـجلس قضائي واحدs وبعد ترخيص من وزير
العـدلs حـافظ األخـتـامs أن يـؤسسـوا شـركـة مـدنيـة مـهـنـية

تخضع لألحكام اJطبقة على الشركات اJدنية.

ال يــجـــوز لــلـــمــوثـق أن يــكـــون شــريـــكــا إال في شـــركــة
مدنية مهنية واحدة وال �كنه أن �ارس فرديا.

اJاداJادّة ة 13 :  : يـجب أن يـرسل القـانون األسـاسي اخلاص
sحافظ األخـتام sبالـشركـة وكل تعـديل له إلى وزيـر العـدل
وإلى الــغـــرفــة الـــوطــنـــيـــة لــلـــمــوثـــقــX والـــغــرفـــة اجلــهـــويــة

للموثقX اخملتصة.

اJــاداJــادّة ة 14 :  : �ــنع عــلى اJــوثــقــX الــعــامــلــX في دائــرة
اخـتصـاص مجـلس قضـائي واحد أن يـجتـمعـوا كلـهم ضمن

شركة مدنية مهنية واحدة.

اJـــــاداJـــــادّة ة 15 :  : �ــــكـن اJــــوثـــــقــــX الـــــشــــركـــــاء االحــــتـــــفــــاظ
�كاتبهم و�ارسة مهنتهم فيها باسم الشركة. 

16 :  : يـــجـــوز لــلـــمـــوثـــقــX اJـــقـــيـــمــX فـي دائــرة اJــاداJــادّة ة 
مجلس قضائي واحد أن يؤسسوا مكاتب مجمعة. 

اJـكـاتب اجملمـعـة عـبارة عـن تمـركـز مـكتـبـX أو أكـثر
في مــكــان مـعــsX ويــحــتـفـظ أصـحــابــهــا بـأعــمــالــهم اخلــاصـة

وباستقالليتهم.

اJــاداJــادّة ة 17 :  : يـــثـــبت إنـــشـــاء اJـــكـــاتب اجملـــمـــعــة �ـــوجب
اتـفـاقــيـة مـكـتـوبــة حتـدد فـيـهـا الــنـفـقـات اJـشــتـركـة وحـصـة
مـساهـمـة كل مـوثق في مـصاريـف هذه األخـيـرةs ويـخضع
هـذا اإلنـشـاء  لتـرخـيص وزيـر الـعدلs حـافظ األخـتـامs بـعد
اسـتـشـارة الـغـرفـة اجلـهـويـة لـلـمـوثـقـX اخملـتـصـة والـغـرفــة

.Xالوطنيـة للموثق

ال يــشــار إلـى وجــود اJــكـــاتب اجملــمــعـــة خالل �ــارســة
اJوثقX ألعمالهم اJهنية.

ويـجـوز لــكل مـوثق االنــسـحـاب مـن اJـكـاتب اجملــمـعـة
ويُــــعــــلم بــــذلك وزيــــر الــــعــــدلs حــــافظ األخــــتــــامs والــــغــــرفـــة

الوطنية والغرفة اجلهوية اخملتصة.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
تنظيــم اJهنــةتنظيــم اJهنــة

اJـاداJـادّة ة 18 :  : يـتولـى تنـظـيم مهـنـة اJوثق مـجـلس أعلى
. Xللتوثيق وغرفة وطنية وغرف جهوية للموثق
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القسم األولالقسم األول
اجمللس األعلى للتوثيقاجمللس األعلى للتوثيق

الفرع األول الفرع األول 
التشكيلة واJهامالتشكيلة واJهام

اJــاداJــادّة ة 19 :  : يـــتـــشـــكل اجملـــلس األعـــلى لـــلـــتـــوثــيـق الــذي
يـــرأسه وزيــر الـــعــدلs حــافـظ األخــتــامs مـن األعــضــاء اآلتي

ذكرهم :
- اJــديـــر الــعـــام لــلــشـــؤون الــقــضـــائــيـــة والــقــانـــونــيــة

sبوزارة العدل
- مـــديــــر الـــشـــؤون اJــــدنـــيــــة وخـــتم الــــدولـــة بـــوزارة

sالعدل
- مديـر الشـؤون اجلزائـية وإجـراءات العـفو بوزارة

sالعدل
sXرئيس الغرفة الوطنية للموثق -
.Xرؤساء الغرف اجلهوية للموثق -

�ـكن اجمللس األعلى لـلتوثـيق االستعـانة بكل شخص
�كنه بحكم كفاءته مساعدته في أداء مهامه.

اJاداJادّة ة 20 :  : يـتولى اجملـلس األعلى لـلتـوثيق دراسة كل
اJــــســــائل ذات الــــطــــابـع الـــعــــام اJـــتـــعــــلـــقـــة �ـــهــــنـــة اJـــوثق

والسيما :
sإنشاء الغرف اجلهوية -

sهنةJالعراقيل احملتملة التي قد تعيق ا -
- اJــســائـل الــتي مـن شــأنــهـــا أن تــســـاهم في تـــرقــيــة

sهنةJا
sهنةJضمان احترام قواعد �ارسة ا -

- برامج ومناهج التكوين.
يـتولى أمانـة اجمللس األعلى للـتوثيق مـدير الشؤون

اJدنية وختم الدولة. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
سير اجمللس األعلى للتوثيقسير اجمللس األعلى للتوثيق

اJاداJادّة ة 21 :  : يجتمع اجملـلس األعلى للتـوثيقs بناء على
اســـتــدعـــاء من رئـــيـــسهs مـــرتــX (2) في الـــســـنـــة في دورة
عاديةs وفي دورة غير عاديةs كلما دعت احلاجة إلى ذلك.

يــحــضّــر اJـــديــر اJــكــلف بــالـــشــؤون اJــدنــيــة بــوزارة
العدل جدول أعمال كل دورة.

يـعــدّ اجملــلس األعــلى لـلــتــوثـيق نــظــامه الـداخــلي عــنـد
أول دورة له ويصادق عليه.

اJـاداJـادّة ة 22 :  : يـتولـى رئيـس الغـرفـة الـوطـنـيـة ورؤساء
الـــغـــرف اجلـــهــويـــة إخـــطــار اجملـــلس األعـــلى لـــلـــتـــوثــيـق بــكل
مـسـألـة ذات طـابع عـام تـخص اJــهـنـةs وذلك قـبل شـهـر من

انعقاد دورته.

اJــــاداJــــادّة ة 23 :  : تــــرسل االســــتـــدعــــاءات مــــرفـــقــــة بــــجـــدول
أعــمــال االجـتــمــاع إلى أعـضــاء اجملــلس األعــلى قـبـل خـمــسـة
sبالـنسبـة للدورات الـعادية sعـشر(15) يومـا من االجتمـاع

وثمانية (8)  أيام بالنسبة للدورات غير العادية.

اJــــاداJــــادّة ة 24 :  : يـــتـــولـى أمـــX اجملـــلـس األعـــلى لـــلــــتـــوثـــيق
sحتـــريــر مــحــاضــر عن جــلــســات اجملـــلس يــوقــعــهــا الــرئــيس
Xوترسل إلى الغـرفة الـوطنيـة والغرف اجلـهويـة للمـوثق

من أجل التنفيذ.

القسم الثانيالقسم الثاني
Xالغرفة الوطنية للموثقXالغرفة الوطنية للموثق

الفرع األولالفرع األول
اJهام اJهام 

اJاداJادّة ة 25 :  : تتولى الـغرفـة الوطـنية لـلمـوثقـX العمل
على ضمان احترام قواعد اJهنة وأعرافها.

وتكلف في هذا اإلطار السيما بـما يأتي :
sوثقJإعداد مدونة أخالقيات مهنة ا -

- تـمثيل اJوثقـX فيما يـتصل بحقـوقهم ومصاحلهم
sشتركةJا

- تــطــبــيق الــقـرارات الــتي يــتــخــذهــا اجملـلـس األعـلى
sللتوثيق

sومستخدميهم Xستمر للموثقJالتكوين ا -
sؤتمرات واأليام الدراسيةJلتقيات واJتنظيم ا -

Xالـوقاية من كل نـزاع ذي طابع مـهني يقـوم ما ب -
الـغـرف اجلـهـويـة وبـX مـوثـقي مـخـتـلف اJـنـاطق والـسـعي
إلـى صــلـــحـه والـــفــصـل في حـــالـــة عـــدم الـــتـــصــالـح بـــإصــدار

sقرارات تنفيذية
- دراسـة تـقـاريـر الـتـفـتـيش وآراء  الـغـرف اجلـهـويـة

اJتعلقة بها  واتخاذ  القرارات اJناسبة بشأنها.

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

الفرع الثانيالفرع الثاني
التشكيلة واJقر التشكيلة واJقر 

اJاداJادّة ة 26 :  : تتشكل الغرفة الوطنية للموثقX من :
sXرئيس الغرفة الوطنية للموثق -



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45  4 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـ
6 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

- رؤســاء الغرف اجلهـوية للمـوثقsX نوابـا للرئيس
sبقوة القانون

sعام Xأم -
sاخلزينة Xأم -

 - مـنـدوبـX عن كل غــرفـة يـتم انـتــخـابـهم من طـرف
XـــوثـــقــJـــدة  ثالث (3) ســـنــوات حـــسب عـــدد اJ نـــظـــرائـــهم
اJـــمــــارســــX فـي إطــــار الــــدائــــرة اإلقــــلــــيـــمــــيـــــة الـــتــــابــــعـــة
الختصاصها وفـقا للشروط والكيفيات احملددة في نظامها

الداخلي.

حتـدد الـعضـوية بـالغـرفـة الوطـنيـة لـلمـوثقـX بثالث
(3) سنواتs قابلة للتجديد مرة واحدة.

اJــاداJــادّة ة 27 :  : يــتم انـــتــخــاب رئــيس الــغـــرفــة الــوطــنــيــة
لــلــمـوثــقــX عــنـد أول اجــتــمـاعs بــالــتـصــويت الــســريJ sـدة
ثالث (3) سنوات قابـلة للتجديد مرة واحدة (1) فقطs من
بـX اJـوثـقX اJـتـرشـحـX الذين لـهم مـدة ال تـقل عن عـشر

(10) سنوات في اJهنة. 

Xالـعـام لـلغـرفـة الـوطـنـيـة وأم Xيتـم انتـخـاب األمـ 
اخلـــزيـــنـــة من بـــX أعـــضـــاء الـــغـــرفـــة الـــوطـــنـــيـــة عـــنـــد أول

اجتماع لها.

Xعـنــدمــا يــنــتــخب رئــيس الــغـرفــة الــوطــنــيـة مـن بـ
رؤسـاء الـغرف اجلـهـويـة يـعـوّض هذا األخـيـر عـلى مـسـتوى
الــغـرفــة اجلـهـويــة األصـلــيـة بـحــسب الـشــروط والـكـيــفـيـات

احملددة في نظامها الداخلي.

يـحـدد الـنـظـام الـداخـلي لـلـغـرفـة إجـراءات وكـيـفـيـات
انتخاب رئيس الغرفة الوطنية للموثقX وأعضائها.

Xـادّة ة 28 :  : يـحــدد مـقــر الـغــرفـة الــوطـنــيـة لــلـمــوثـقـJـاداJا
باجلزائر العاصمة.

الفرع الثالثالفرع الثالث
Xسير الغرفة الوطنية للموثقXسير الغرفة الوطنية للموثق

اJـاداJـادّة ة 29 :  :  جتـتـمع الـغرفـة الـوطـنـيـة للـمـوثـقـX مرة
كل ثالثـة (3) أشـهــر في دورة عــاديـةs وجتــتـمع في دورات
غــيــر عــاديــةs كــلــمــا دعت احلــاجــة إلى ذلكs بــاســتــدعــاء من

رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.

ال تــصـح مــداوالت الــغــرفــة الــوطــنــيــة لــلــمــوثــقــX إال
بـــحــضـــور أغـــلـــبـــيـــة أعـــضــائـــهـــا. وفي حـــالـــة عـــدم اكـــتـــمــال
النصـابs يتم حتـديد اجـتماع ثـان في أجل أقصـاه ثمـانية
(8) أيـــــام. وفـي هـــــذه احلـــــالـــــةs تـــــكـــــون مـــــداوالت الـــــغـــــرفـــــة

صحيحة مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

Xادّة ة 30 :  : تتخذ قرارات الـغرفة الوطنية للموثقJاداJا
بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين.

وفي حــالـة تــعـادل األصــوات s يـكــون صـوت الــرئـيس
مرجحا.

اJاداJادّة ة 31 :  : توقع مـحاضر اJـداوالت من طرف رئيس
الـغـرفـة وأمـيــنـهـا الـعـامs وتـرسـل إلى وزيـر الـعـدلs حـافظ
األختامs خالل اخلمسة عشر (15) يوما اJوالية لالجتماع.

القسم الثالثالقسم الثالث
Xالغرف اجلهوية للموثقXالغرف اجلهوية للموثق

اJاداJادّة ة 32 :  : تـساعـد الغـرف اجلهـوية لـلمـوثقـX الغـرفة
الـوطنية للـموثقX في أداء مهـامهاs وبهذه الـصفة تتولى

السيما :
- تمـثـيل اJـوثـقـX فـيمـا يـخص حـقـوقـهم ومـصـاحلهم

sشتركةJا
XــــوثــــقـــJا Xاتــــقــــاء كل نــــزاع ذي طــــابع مــــهــــني بــــ -
وتـــســـعـى في صـــلــــحه وتـــفــــصل في حــــالـــة عـــدم الــــتـــصـــالح

sبإصدار قرارات فورية التنفيذ
- دراســـة كل الـــشـــكـــاوى الــتـي يــرفـــعـــهـــا الــغـــيـــر ضــد
اJـوثقX بصدد �ارسـة مهنتهمs وتـتخذ بشأنـها التدابير

sالئمةJا
XــــــوثــــــقــــــJتــــــقـــــــد© اقــــــتــــــراحــــــات حــــــول تــــــكــــــويـن ا -

sومستخدميهم
- تــــقــــد© كـل اقـــتـــــراح من شـــــأنه حتــــســـــX ظــــروف

العمـل فـي مكاتب التوثيق.

اJاداJادّة ة 33 :  : تتـشكل الغـرفة اجلـهوية  لـلموثـقX حسب
عـدد اJــوثــقــX اJـوجــودين بــدائــرة اخـتــصــاصـهــا اإلقــلــيـمي

على النحو اآلتي:
- حتى ثالثX (30) موثقاs تسعة (9) أعضاء.

s(50) مــوثــقــا X(31) إلى خــمـسـ Xمن واحـد وثالثـ -
أحد عشر (11) عضوا.

- من واحـد وخــمــسـX (51) مــوثــقـــا فــأكــثـــرs خــمــســة
عشر (15) عضوا. 

Xحتـدد مـدة الـعـضـويـة في الـغرفـة اجلـهـويـة لـلـمـوثـق
بثالث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة (1).

يكــون مـؤهال لـالنتـخــاب لـعـضـويـة الـغــرف اجلـهـوية
للموثقX  كل مـوثق مارس اJهنة مـدة سبـع (7) سنوات

على األقـل.
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مرسمرسـوم تنوم تنـفيذي فيذي رقم رقم 08 - - 243 مؤرخ في أو مؤرخ في أوّل شل شـعبان عامعبان عام
1429 اJ اJــــــــــوافق وافق 3 غ غــــــــشـت ست ســــــــنــــــــة ة s s2008 يــــــــــحــــــــدد أتدد أتــــــــــعــــــــاباب

اJوثق.اJوثق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس احلكومة
sحافظ األختام sبناء على تقرير وزير العدل -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
 sو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 02 اJــؤرخ في 21
محرم عام  1427 اJوافق 20 فبراير سنة 2006 واJتضمن

 sادة 41 منهJالسيما ا sوثقJتنظيم مهنة ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18  جــمـادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونـيـو

sعدلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة  2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJـــــؤرخ في  19 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1429 اJــــوافق 23

 sرئيس احلكومة Xتضمن تعيJيونيو سنة  2008 وا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 90 - 81 اJؤرخ
في  16  شـعــبـان عـام 1410 اJـوافق 13 فـبـرايــر سـنـة 1990

sعدلJا sوثق مقابل خدماتهJالذي يحدد أتعاب ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـادة األولى :اJـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 41 من الـقـانون
رقم 06 - 02 اJـــــؤرخ في21 مــــحـــــرم عــــام 1427 اJـــــوافق 20
فــبــرايــر ســنـة 2006 واJــذكـور أعـالهs يـهــدف هــذا اJــرسـوم

إلى حتديد أتعاب اJوثق.

2 : : حتدد أتـعـاب اJـوثق تبـعـا لنـوعـية الـعـقد أو اJاداJادّة ة 
طـبـقـا لـلقـيـمـة اJـعـتـمـدة في تـصفـيـة حـقـوق الـتـسـجيل إذا
كانت هـذه الـقيـمـة أعلـى وحتدد وفـقـا للـتـعريـفـة الرسـمـية

اJلحقة بهذا اJرسوم.

اJاداJادّة ة 3 : : تشمل أتعاب اJوثق :
- تـــــعـــــويض إعـــــداد وحتـــــريــــر الـــــعـــــقـــــد واســــتـــــكـــــمــــال

  sتعلقة بذلكJالشكليات ا
- تعـويض النفـقات اJرتـبطة الـتي يقوم بـها لصالح

الزبون.

اJاداJادّة ة 4 : : عنـدما يـشمل عـقد عـدة تعـاقدات تـتفرع أو
تتعلق بعـضها ببعضs فال حتصل األتعاب إال على التعاقد

الرئيسي.

تـنـشــأ الـغـرف اجلـهـويــة لـلـمـوثــقـX بـقـرار من  وزيـر
العدلs حافظ األختام.

اJــــاداJــــادّة ة 34 :  : يــــنـــــتــــخب أعـــــضـــــاء الــــغــــرفــــــة اجلــــهــــويـــــة
لـلــمـوثـقــX رئـيــســا من بـيــنـهم وكــاتـبـا وأمــيـنــا لـلـخــزيـنـة

ونقيبا ومقرراs الذين يكوّنون مكتب الغرفة اجلهوية.

يــعــد اJــكـتـب عـنــد أول اجــتــمـاع لـه الـنــظــام الــداخـلي
للغرفة اجلهوية ويعرضه على أعضائها للمصادقة عليه.

الفصل الرابعالفصل الرابع
النظـام التأديبـيالنظـام التأديبـي

اJاداJادّة ة 35 :  : �كن أن تـترتب على كل إخالل من اJوثق
بـــواجـــبـــاته عـــقـــوبـــة تـــأديـــبـــيـــةs دون اإلخالل بـــاJـــتـــابـــعـــات

اجلزائية احملتملة.

اJاداJادّة ة 36 :  : يخـتص اجمللس الـتأديـبي للـغرفـة اجلهـوية
بالنظر في القضـايا التأديبية للموثقX التابعX لدائرة
اخـتـصـاصـهـاs وتـكـون قـراراته قـابـلـة لـلـطـعن أمـام الـلـجـنـة

الوطنية للطعن.

اJاداJادّة ة 37 :  : يتـم انتـخاب أعـضاء اجملـلس التـأديبي من
طـــرف نــظـــرائــهمs بـــالــتـــصــويـت الــســـريs من بــX أعـــضــاء
الــغــرفـــة اجلــهــويـــةs وفــقــا لــلـــكــيــفـــيــات احملــددة فـي الــنــظــام

الداخلي للغرفة اجلهوية.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية ونهائية أحكام انتقالية ونهائية 

اJـاداJـادّة ة 38 :   :  تـنـظم انـتـخـابـات لــتـجـديـد هـيـاكل اJـهـنـة
بــعـــد ســـنـــتــX (2)  من نــــشــــر هـــذا اJــــرســــوم في اجلــــريـــدة

الرسمية.

اJاداJادّة ة 39 :   :  تتـولى كل غرفـة جـهويـة انتـخاب أعـضاء
مـجـلـسـهـا الـتـأديـبيs خالل أجل أقـصـاه سـتة (6) أشـهر من

نشر هذا اJرسوم في اجلريدة الرسمية.

اJـاداJـادّة ة 40 :  : تــلــغـى أحــكـــام اJــرســوم الـتــنـفـيـذي رقم
89 - 144 اJــؤرخ في 6 مــحــرم عـام 1410 اJــوافق 8  غــشت

سنة 1989 واJذكور أعاله.

اJـــــاداJـــــادّة ة 41 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اJــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـاجلـزائــر في أوّل شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 3
غشت سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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وإذا كـــانت الـــتــعـــاقــدات مـــنــفـــصــلـــة وتـــرتب حــقـــوقــا
متميزة للـتسجيل ولرسم الشهـر العقاري أو للرسم على
الــقــيـمــة اJــضـافــةs  حتــصل األتــعـاب عــلى كل تــعــاقـد مــنــهـا

حتى ولو وردت في نفس العقد.

اJـاداJـادّة ة 5 : : إن مــســاهــمــة أكــثــر مـن مــوثـق فـي عـقـد
ال يترتب عليه الزيادة في األتعاب.

وفي هذه احلالةs تـعود نصف قيمـة األتعاب للموثق
الـذي يــحـتــفظ بـأصل الــعـقــدs أمـا الــنـصف الــبـاقي فــيـعـود

.XتدخلJا XوثقJوثق أو اJإلى ا

وتـــــرجع حــــقــــوق اجلـــــدولــــة إلى اJــــوثـق احلــــائــــز عــــلى
األصل.

اJـاداJـادّة ة 6 : : �ـكن اJـوثـق قـبل حتـريـر الــعـقـدs أن يـطـلب
من األطراف دفع مبلغ مـالي مسبق من األتعابs لـتغطية

اJصاريف واحلقوق األوليةs مقابل وصل استالم.

يـسترجع الـزبون اJبلغ اJـدفوع في حالـة عدم إتمام
اخلدمة اJطلوبة من قبل اJوثق ويكون هذا اJبلغ من حق

اJوثق إذا كان العدول من قبل الزبون.

اJـاداJـادّة ة 7 : : يــجب عـلى اJــوثقs حتت طــائـلــة اJـتــابـعـات
الـتـأديـبـيـةs تـسـلـيم  وصل مـفـصل لـلـخـدمـة يـبـيّن مـختـلف
الـعمليـات احلسابيـة التي قام بهـا لألطراف s حتى ولو لم

يطلبوا ذلكs وعلى اخلصوص : 

sستحقة للخزينةJجميع احلقوق ا -
sنجزة حلساب الزبونJالنفقات اإلضافية ا -

- األتـعـاب اJـسـتـحـقــةs مع الـتـسـعـيـرة الــتي تـقـابـلـهـا
في التعريفة الرسمية.

اJاداJادّة ة 8 : : يجب على اJـوثق أن يضع جدول التـعريفة
Xــكـتـب لـتــمــكـJالــرسـمــيــة لألتــعــاب في مـكــان بــارز من ا

الزبائن من االطالع عليه.

اJـاداJـادّة ة 9 : : �ـنع عـلـى اJـوثق أن يـتــحـصل أثـنــاء تـأديـة
مـــهـــنـــتـه عـــلى أتـــعــــاب غـــيـــر تـــلـك اJـــنـــصـــوص عـــلــــيـــهـــا في
الـتـعـريــفـة الـرسـمـيـة اJــلـحـقـة بـهـذا اJــرسـومs حتت طـائـلـة
اســــتـــرجــــاع اJـــبــــالغ اJــــقـــبــــوضـــة بــــغـــيــــر حقs دون اإلخالل

باJتابعة التأديبية. 

اJـاداJـادّة ة 10 : :  تــلـــغـى أحــكـــام اJـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم
90 - 81  اJـــــؤرخ في 16 شــــــعـــــبــــــان عـــــام 1410 اJـــــوافق 13

فبراير سنة 1990 واJذكور أعاله. 

11 : : يـــــــنــــــشــــــر  هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـاجلـزائــر في أوّل شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 3
غشت سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

اJلحقاJلحق
التعريفة الرسمية ألتعاب اJوثقالتعريفة الرسمية ألتعاب اJوثق

التعريفةالتعريفةالعقد أو اخلدمةالعقد أو اخلدمة

 الرسوم الثابتة واحلد األدنى من الرسوم النسبية :  الرسوم الثابتة واحلد األدنى من الرسوم النسبية : 
رسوم ثابتة :رسوم ثابتة :

- العقد احملرر بدون نسخة........................................................................................

- األصل .................................................................................................................
احلد األدنى من الرسوم النسبية :احلد األدنى من الرسوم النسبية :

 sبلغ احملصل على الشريحة األولى للعقدJالعقد احملرر بدون نسخة : نصف مقدار ا -
- األصل : مقدار اJبلغ احملصل على الشريحة األولى للعقدs ماعدا التعريفات اخلاصة عن : 

1) قبول السفتجة أو القيمة التجارية :قبول السفتجة أو القيمة التجارية :
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- ما زاد على ذلك ...................................................................................................

3000 دج

3000 دج

% 0.75

% 0.25



 4 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1045
6 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

التعريفةالتعريفةالعقد أو اخلدمةالعقد أو اخلدمة

2) قبول االستعمال أو التصريح به ( �وجب عقد منفرد) :قبول االستعمال أو التصريح به ( �وجب عقد منفرد) :
أ ) إذا كــان االســتــعــمـال أو إعــادة االســتــعــمــال قــد » بــواســطــة تــوظــيف اJــال فــيــتــرتب عــنه فيأ ) إذا كــان االســتــعــمـال أو إعــادة االســتــعــمــال قــد » بــواســطــة تــوظــيف اJــال فــيــتــرتب عــنه في

الدراسة رسم نسبي :الدراسة رسم نسبي :
- رسم ثابت : - رسم ثابت : 

- العقد احملرر بدون نسخة .......................................................................................

- األصل .................................................................................................................
 ب ) وفي حالة العكس : ب ) وفي حالة العكس :

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................

- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

3) القبول اجملرد ( �وجب عقد منفرد ) : القبول اجملرد ( �وجب عقد منفرد ) : 
رسم ثابت : رسم ثابت : 

- العقد احملرر بدون نسخة .......................................................................................

- األصل .................................................................................................................

 4) التخصيص للرهن الرسمي و الرهن احليازي و الكفالة : التخصيص للرهن الرسمي و الرهن احليازي و الكفالة : 

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................

-  ما زاد على ذلك ...................................................................................................

 5) اإلعالنات أو النشر :اإلعالنات أو النشر :

- رسم ثابت على العقد احملرر بدون نسخة .................................................................

 6) قبول األسبقية : قبول األسبقية : 

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- مازاد على ذلك ....................................................................................................

 7) الشهادات التوثيقية التي تثبت نقل العقارات أو احلقوق العينية العقارية عند الوفاة : الشهادات التوثيقية التي تثبت نقل العقارات أو احلقوق العينية العقارية عند الوفاة : 

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................

- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

8) الترخيصات بصفة عامة :الترخيصات بصفة عامة :
رسم ثابت  : رسم ثابت  : 

- العقد احملرر بدون نسخة .......................................................................................

- األصل..................................................................................................................

 9) ضمان السندات :ضمان السندات :

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................

- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

3000 دج 

3000 دج 

% 1.5

 % 1 

3000 دج 

3000 دج 

% 1.50

% 0.50

 

3000 دج

% 1.50

% 0.50

% 1
% 0.25

3000 دج 

3000 دج 

% 0.75

% 0.25



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45  4 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـ
6 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

التعريفةالتعريفةالعقد أو اخلدمةالعقد أو اخلدمة

 10) اإليجار : اإليجار : 

أ ) اإليجار بالتراضي Jدة معينة : أ ) اإليجار بالتراضي Jدة معينة : 
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

ب ) اإليجار باJزاد العلني ( �ا في ذلك دفتر الشروط ) :ب ) اإليجار باJزاد العلني ( �ا في ذلك دفتر الشروط ) :
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

 11) السند العادي أو ألمر أو حلامله أو التظهير أو السفتجة : السند العادي أو ألمر أو حلامله أو التظهير أو السفتجة : 

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................

- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

 12) قائمة تقييد التجديد  :قائمة تقييد التجديد  :

- من دينار واحد إلى  500.000 دج .............................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

13) دفتر الشروط : دفتر الشروط : 

- أربع وحدات من أجور العمل .................................................................................

14) محضر عدم وجود : محضر عدم وجود : 

- وحدة أجر كامل ...................................................................................................

 15) شهادة الكفاءة ( �وجب عقد منفرد ) : شهادة الكفاءة ( �وجب عقد منفرد ) : 

رسم ثابت : رسم ثابت : 
- العقد احملرر بدون نسخة .......................................................................................
- األصل .................................................................................................................

 16) شهادة اJلكية : شهادة اJلكية : 

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................

- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

 17) التنازل عن اإليجار على السنوات الباقية : التنازل عن اإليجار على السنوات الباقية : 

أ ) اإليجار بالتراضي Jدة معينة : أ ) اإليجار بالتراضي Jدة معينة : 
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

ب ) اإليجارات باJزاد العلني (�ا في ذلك دفتر الشروط) : ب ) اإليجارات باJزاد العلني (�ا في ذلك دفتر الشروط) : 
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- ما زاد على ذلك ...................................................................................................

% 1
% 0.75

% 3
% 4.50

% 1.50

% 0.50

% 1.50

% 0.25

2400 دج 

600 دج 

3000 دج 

3000 دج 

% 1.50

% 0.25

% 1.50

% 0.50

% 3
% 1.50



 4 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1245
6 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

التعريفةالتعريفةالعقد أو اخلدمةالعقد أو اخلدمة

 18) التنازل عن احلصص واحلقوق في الشركات : التنازل عن احلصص واحلقوق في الشركات : 

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ...................................................................................................

 19) اJقاصة :اJقاصة :

على اJبلغ اجلاري عليه اJقاصة : على اJبلغ اجلاري عليه اJقاصة : 
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- مازاد على ذلك .....................................................................................................

 20) حساب التسيير : حساب التسيير : 

عــلى أكــبــر اJـبــالغ مـن فـصــلي اإليــرادات أوالــنـفــقــات بــشـرط عــدم جــمع الــرسم إذا كــانت عــلى أكــبــر اJـبــالغ مـن فـصــلي اإليــرادات أوالــنـفــقــات بــشـرط عــدم جــمع الــرسم إذا كــانت هــنـاكهــنـاك
تصفية مسبقة في حساب الوصاية : تصفية مسبقة في حساب الوصاية : 

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- ما زاد على ذلك ...................................................................................................

 21) حساب الوصاية :حساب الوصاية :

- رسم ثابت على األصل ...........................................................................................

 22) االطالع على اJستندات :االطالع على اJستندات :

- رسم على أجر كل ثالث (3) ساعات من العمل ...........................................................

 23) تأسيس معاش النفقة : تأسيس معاش النفقة : 

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................

- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

 24) عقد الزواج ( �ا في ذلك كل ما يلزم الستكمال الزواج ) :عقد الزواج ( �ا في ذلك كل ما يلزم الستكمال الزواج ) :

- 1  % من مبلغ الصداق بشرط أال يقل عن  1000 دج ...................................................

 25) فتح اعتماد وقرض مشروط :فتح اعتماد وقرض مشروط :

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

 26) الوفاء �قابل :الوفاء �قابل :

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

% 1.50

% 1
% 0.50

% 2
% 1

% 2
% 0.50

3000 دج 

1800 دج 

% 1
% 0.50

% 1

% 2.50

% 1
% 0.50

% 3
% 2
% 1



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45  4 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـ
6 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

التعريفةالتعريفةالعقد أو اخلدمةالعقد أو اخلدمة

 27) )  اإلبراء اجملرد ( �وجب عقد منفرد ) :اإلبراء اجملرد ( �وجب عقد منفرد ) :

رسم ثابت : رسم ثابت : 
- العقد احملرر بدون نسخة .......................................................................................
- األصل .................................................................................................................

 28) اإلبراء من إيداع أموال أو سندات : اإلبراء من إيداع أموال أو سندات : 

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- ما زاد على ذلك ...................................................................................................

 29) التصريح اجملرد :التصريح اجملرد :

رسم ثابت :رسم ثابت :
- العقد احملرر بدون نسخة .......................................................................................
- األصل .................................................................................................................

 30) التصريح اJتعلق �نقول جتنبا لاللتباس : التصريح اJتعلق �نقول جتنبا لاللتباس : 

رسم ثابت : رسم ثابت : 
- العقد احملرر بدون نسخة .......................................................................................
- األصل .................................................................................................................

 31) التصريح السابق لبيع اJنقوالت : التصريح السابق لبيع اJنقوالت : 

رسم ثابت : رسم ثابت : 
- العقد محرر بدون نسخة ......................................................................................
- األصل ......................................... .......................................................................

 32) التصريح �يراث عن األموال اJتروكة بصفة إجمالية :التصريح �يراث عن األموال اJتروكة بصفة إجمالية :

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................

- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

33) )  حتويل الدين ( �وجب عقد منفرد ) :حتويل الدين ( �وجب عقد منفرد ) :

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

34) تسليم الوصية : تسليم الوصية : 

- من دينار واحد إلى 500.000 دج .............................................................................

- ما زاد على ذلك ...................................................................................................

3000 دج 

3000 دج 

% 1
% 2

3000 دج 

3000 دج 

3000 دج 

3000 دج 

3000 دج 

3000 دج 

% 1
% 0.50

% 2.50

% 1
% 0.50

% 2
% 1



 4 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1445
6 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

التعريفةالتعريفةالعقد أو اخلدمةالعقد أو اخلدمة

35) محضر تسليم النسخة التنفيذية الثانية : محضر تسليم النسخة التنفيذية الثانية : 

رسم ثابت : رسم ثابت : 
- العقد احملرر بدون نسخة .......................................................................................
- األصل .................................................................................................................

 36) إيداع عقود عرفية :إيداع عقود عرفية :

- الرسم الذي يجب دفعه في العقد الرسمي اJتضمن نفس االتفاق 

37) إيداع محضر إشكال أو عقود أخرى لدى أمX الضبط : إيداع محضر إشكال أو عقود أخرى لدى أمX الضبط : 

- رسم على كل وحدة أجر .........................................................................................

38) التنازل عن الرهن الرسمي أو االمتياز أو الشكوى أو بيع الوفاء :التنازل عن الرهن الرسمي أو االمتياز أو الشكوى أو بيع الوفاء :

رسم ثابت :رسم ثابت :
- العقد احملرر بدون نسخة .......................................................................................
- األصل .................................................................................................................

39) اإلعفاء من تبليغ عقد وعن التبليغ بالتحويل وعن التنبيهs اإلخالء واالستغناء :اإلعفاء من تبليغ عقد وعن التبليغ بالتحويل وعن التنبيهs اإلخالء واالستغناء :

رسم ثابت :رسم ثابت :
- العقد احملرر بدون نسخة .......................................................................................
- األصل..................................................................................................................

40) تقسيم احملاصة :تقسيم احملاصة :

على أساس اJبلغ اإلجمالي : على أساس اJبلغ اإلجمالي : 
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

 41) الهبة بX األحياء :الهبة بX األحياء :

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

 42) اJبادلة :اJبادلة :

على أعلى قيمة إحدى اجملموعتX اJتبادل فيهما.على أعلى قيمة إحدى اجملموعتX اJتبادل فيهما.
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000.................................................................................
- ما زاد على ذلك ...................................................................................................

3000 دج 

3000 دج 

3000 دج 

3000 دج 

3000 دج 

3000 دج 

3000 دج 

% 2
% 1

% 3
% 2
% 1

% 3
% 2
% 1



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45  4 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـ
6 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

التعريفةالتعريفةالعقد أو اخلدمةالعقد أو اخلدمة

 43) الفريضة :الفريضة :

رسم ثابت .............................................................................................................

44) عقد الشيوع : عقد الشيوع : 

رسم ثابت :رسم ثابت :
- العقد احملرر بدون نسخة .......................................................................................
- األصل..................................................................................................................

 45) اجلرد :اجلرد :

- رسم عن كل وحدة عمل .........................................................................................

 46) بيع اJال اJشترك باJزاد :بيع اJال اJشترك باJزاد :

أ) في حالة التراضي : أ) في حالة التراضي : 
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ...................................................................................................

ب) في حالة البيع باJزاد اإلرادي :ب) في حالة البيع باJزاد اإلرادي :
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

 47) جتزئة اJلك : جتزئة اJلك : 

أ ) بالقرعة أو بالتراضي : أ ) بالقرعة أو بالتراضي : 
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

ب ) بدون قرعة : ب ) بدون قرعة : 
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
 - ما زاد على ذلك ...................................................................................................

 48) رفع احلجز : رفع احلجز : 

رسم ثابت : رسم ثابت : 
- العقد احملرر بدون نسخة .......................................................................................
- األصل .................................................................................................................

3000 دج

3000 دج 

3000 دج 

3000 دج 

% 3
% 2
% 1

% 6
% 4
% 2

% 3
% 2
% 1

% 1.50

% 1
% 0.50

3000 دج 

3000 دج 



 4 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1645
6 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

التعريفةالتعريفةالعقد أو اخلدمةالعقد أو اخلدمة

 49) رفع الرهن الرسمي أو االمتيـاز أو الرهن احليازي أو غير احليازي أو تخفيض قيمة الرهن :رفع الرهن الرسمي أو االمتيـاز أو الرهن احليازي أو غير احليازي أو تخفيض قيمة الرهن :

أ) إن كان الرفع نهائيا أو جزئيا مخفضا للدين :أ) إن كان الرفع نهائيا أو جزئيا مخفضا للدين :
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

ب ) إن كان الرفع آيال إلى تخفيض اJرهون : ب ) إن كان الرفع آيال إلى تخفيض اJرهون : 
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

 50) احلدود الفاصلة بX اJلكيات : احلدود الفاصلة بX اJلكيات : 

أ ) في حالة التنازل : أ ) في حالة التنازل : 
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ...................................................................................................

ب ) في حالة االتفاق : ب ) في حالة االتفاق : 
رسم ثابت : رسم ثابت : 

- العقد احملرر بدون نسخة .......................................................................................

- األصل..................................................................................................................

51) اإلشهار : اإلشهار : 

رسم ثابت : رسم ثابت : 
- العقد احملرر بدون نسخة .......................................................................................
- األصل .................................................................................................................

 52) االلتزام بضمان أو بدونه : االلتزام بضمان أو بدونه : 

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

 53) القسمة الودية : القسمة الودية : 

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................

- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

 54) محضر فتح اخلزانات اJالية : محضر فتح اخلزانات اJالية : 

- رسم عن كل وحدة عمل .........................................................................................

55) القسمة : القسمة : 

القيمة اإلجمالية : القيمة اإلجمالية : 
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

% 1
% 0.50

% 0.50

% 0.50

% 3
% 2
% 1

3000 دج

3000 دج 

3000 دج 

3000 دج 

% 2.50

% 1
% 0.50

% 2
% 1

3000 دج 

% 3
% 2
% 1



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45  4 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـ
6 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

التعريفةالتعريفةالعقد أو اخلدمةالعقد أو اخلدمة

 56) القرض : القرض : 

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

 57) محضر مقاالت وإشكاالت : محضر مقاالت وإشكاالت : 

رسم ثابت : رسم ثابت : 
- العقد احملرر بدون نسخة .......................................................................................
- األصل .................................................................................................................

 58) الوكالة والعدول عنها وإبدال الوكيل : الوكالة والعدول عنها وإبدال الوكيل : 

رسم ثابت : رسم ثابت : 
- العقد احملرر بدون نسخة .......................................................................................
- األصل..................................................................................................................

 59) الوعد بالتعاقد : الوعد بالتعاقد : 

- يـحصل نـصف الرسم في مـحور الـوعد عن اJـبلغ اJـستحق لـتحـرير الـعقـد النـهائي حسب
طبيعة كل عقد مع مراعاة احلد األدنى لكل عقد .

60) اخملالصة : اخملالصة : 

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- ما زاد على ذلك ...................................................................................................

61) اJناسخات :اJناسخات :

- حتصيل الرسم الثابت عن الوفاة األولىs مع إضافة مبلغ 1000 دج عن كل وفاة.

62) مراجعة األشياء احملصورة : مراجعة األشياء احملصورة : 

- عن كل وحدة أجر..................................................................................................

63) نظام اJلكية اJشتركة :نظام اJلكية اJشتركة :

- من قيمة العقار ...................................................................................................

64) تسديد التعويضات في حالة نزع اJلكية للمنفعة العامة :تسديد التعويضات في حالة نزع اJلكية للمنفعة العامة :

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................

- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

% 2.50

% 1
% 0.50

3000 دج 

3000 دج 

3000 دج 

3000 دج 

% 2
% 1

600 دج

% 0.50

% 2
% 1



 4 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1845
6 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

التعريفةالتعريفةالعقد أو اخلدمةالعقد أو اخلدمة

65) عقد الشهرة اJتضمن التملك عن طريق التقادم اJكسب :عقد الشهرة اJتضمن التملك عن طريق التقادم اJكسب :

- حتصيل مقابل خمس وحدات عمل عن التحقيق.
- إعداد عقد الشهرة : يحصل على قيمة العقار.

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

66) الفسخ :الفسخ :

أ)  البيع : أ)  البيع : 
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ...................................................................................................

ب) اإليجار : على السنوات اJتبقية :ب) اإليجار : على السنوات اJتبقية :
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

67) استرداد الشائع - الشفعة : استرداد الشائع - الشفعة : 

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................

- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

 68) عقد الشركة : عقد الشركة : 

أ ) يحصل عن تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها أو ضم الشركات : أ ) يحصل عن تأسيس الشركة أو زيادة رأسمالها أو ضم الشركات : 
- من دينار واحد إلى 200.000 دج ..............................................................................
- من 200.001 دج إلى 300.000 دج ..............................................................................
- من 300.001 دج إلى 400.000 دج ..............................................................................
- من 400.001 دج إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- من 1.000.001 دج إلى ما فوق .................................................................................

ب ) تمديد أجل الشركة أو تغييرها : ب ) تمديد أجل الشركة أو تغييرها : 
- من دينار واحد إلى 200.000 دج ..............................................................................
- من 200.001 إلى 300.000 دج ...................................................................................
- من 300.001 دج إلى 400.000 دج ..............................................................................
- من 400.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- من 1.000.001 دج إلى ما فوق .................................................................................

ج ) حتويل أصول الشركات يطبق عليها رسم البيع.ج ) حتويل أصول الشركات يطبق عليها رسم البيع.
د ) حل الشركة وما لم يذكر من عقود تنصب على الشركاتد ) حل الشركة وما لم يذكر من عقود تنصب على الشركات................................................

% 3
% 2
% 1

% 1.50

% 1
% 0.50

% 0.75

% 0.375

% 2
% 1

% 5
% 1

% 0.70

% 0.60

% 0.50

% 0.50
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% 0.35

% 0.30

% 0.25

5000 دج



19 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45  4 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـ
6 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

التعريفةالتعريفةالعقد أو اخلدمةالعقد أو اخلدمة

 69) الوصية : الوصية : 

أ) يحصل على حترير العقد : أ) يحصل على حترير العقد : .........................................................................................
ب) الرسم اJستحق على تنفيذ الوصية : ب) الرسم اJستحق على تنفيذ الوصية : 

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زا د على ذلك ...................................................................................................

70) القرعة بشأن احلصص : القرعة بشأن احلصص : 

إال في احلالة التي تكون فيها هذه العملية هي العملية الوحيدة التي يكلف بها اJوثق : 
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

 71) اJصاحلة : اJصاحلة : 

- يحصل الرسم اJستحق على كل اتفاق وصلت إليه.

72) حتويل الرهن الرسمي : حتويل الرهن الرسمي : 

الرسم اJذكور في مادة تخصيص الرهن الرسمي : 
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- ما زاد على ذلك ....................................................................................................

 73) نقل الديون :نقل الديون :

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ...................................................................................................

 74) نقل احلقوق :نقل احلقوق :

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ...................................................................................................

75) أجر مدة العمل : أجر مدة العمل : 

- أجر عن كل مدة عمل تدوم ساعة .............................................................................
- يــســتـحق الــرسم عن اJــدة األولى مـهــمــا كـان أمــدهـاs يــتـرتب عــلى الــوحـدات األخــرى طـبــقـا

للفترة الزمنية اJستهلكة فعال ألقسام ال تقل عن ساعة كاملة.
- يجب اإلثبات في العقود اJسجلة عن كل مدة عملs ساعة العمليات وساعة االنتهاء منها.

3000 دج 

% 3
% 2
% 1

% 1.50

% 1
% 0.50

% 1.50
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3000 دج 



 4 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2045
6 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

اJلحق (تابع)اJلحق (تابع)

التعريفةالتعريفةالعقد أو اخلدمةالعقد أو اخلدمة

76) البيع : البيع : 

أ) عن البـيع بالتـراضي بالنـسبة لـلعقـارات و الفواكه و الـغالل واألثاث واJنـقوالت أ) عن البـيع بالتـراضي بالنـسبة لـلعقـارات و الفواكه و الـغالل واألثاث واJنـقوالت بصـفة عامةبصـفة عامة
واحملالت الـتـجـاريـة والـبـواخـر والـسـفن والـسـندات الـصـنـاعـيـة والـتـجـاريـة واحلـقـوق األخرىواحملالت الـتـجـاريـة والـبـواخـر والـسـفن والـسـندات الـصـنـاعـيـة والـتـجـاريـة واحلـقـوق األخرى

غير اJادية يحصل الرسم كالتالي : غير اJادية يحصل الرسم كالتالي : 
- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ...................................................................................................

ب) عن اJزاد العلني يحصل كما  يأتي : ب) عن اJزاد العلني يحصل كما  يأتي : 
- من دينار واحد إلى500.000 دج ...............................................................................
- من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج ...........................................................................
- ما زاد على ذلك ...................................................................................................

77) الرهون الزراعية : الرهون الزراعية : 

- من دينار واحد إلى 500.000 دج ..............................................................................
- ما زاد على ذلك ...................................................................................................

78)  اخلدمات غير اJذكورة في التعريفة الرسميةاخلدمات غير اJذكورة في التعريفة الرسمية

79) االستشارات القانونيةاالستشارات القانونية

% 3
% 2
% 1

% 6
% 4
 % 2

% 1.50

% 0.50

1500 دج

2000 دج

مرسمرسـوم تنوم تنـفيذي فيذي رقم رقم 08 - - 244 مؤرخ في أو مؤرخ في أوّل شل شـعبان عامعبان عام
1429 اJ اJــــوافق وافق 3 غ غــــــشت سشت ســــــنــــة ة s s2008 يــــــحــــدد كدد كــــــيــــــفــــــيــــاتات

مسك محاسبة اJوثق ومراجعتها.مسك محاسبة اJوثق ومراجعتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس احلكومـة
sحافظ األختام sبناء على تقرير وزير العدل -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورs الســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4
sو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 02 اJــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اJوافق 20 فبـراير سنة 2006 واJـتضمن

sادة 39 منهJالسيما ا sوثقJتنظيم مهنة ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

sعدلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

sرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولىة األولى :: تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 39 من الـقـانون
رقم 06-02 اJـــــؤرخ في 21 مـــــحـــــرم عـــــام 1427 اJـــــوافق 20
فــبــرايــر ســنـة 2006 واJــذكـور أعـالهs يـهــدف هــذا اJــرسـوم

إلى حتديد كيفيات مسك محاسبة اJوثق ومراجعتها.

الفصل األولالفصل األول
مسك احملاسبةمسك احملاسبة

اJـاداJـادّة ة 2 : : يـجب أن تـعـكس مـحـاسـبـة اJـوثق بـطـريـقـة
مــضــبــوطــة وشــفــافــة الــوضــعــيـــة اJــالــيــة Jــكــتــبهs الســيــمــا

معاينة اإليرادات واJصاريف.

اJــــاداJــــادّة ة 3  :   : يــــجـب عــــلى اJــــوثق أن �ــــسك الــــســــجالت
اآلتية :

sفهرس العقود -
sالسجل اليومي للزبون -
sالسجل اليومي للمكتب -
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- سجل اإليرادات واJصاريف.

اJـادة اJـادة 4 : :  يــجب أن يــتـضـمـن فـهــرس الـعــقـود يــومـيـا
وحسب الـتسـلسل الـزمـنيs دون بيـاض أو نقص أو إحـالة

على الهامشs السيما :
sاسم ولقب وموطن األطراف -

- اJـــبــالغ الـــتي يــتـــلــقــاهـــا اJــوثق �ـــنــاســبـــة حتــريــر
sالعقود

sطبيعة السند -
sتاريخ السند -

- تاريخ وحقوق التسجيل.

sادّة ة 5 : : يجب أن يتضـمن السجل اليومي للزبونJاداJا
حسب التسلسل الزمنيs حساب كل زبون.

اJــاداJــادّة ة 6 : : يـــتـــضـــمن الـــســـجل الـــيـــومي لـــلــمـــكـــتب كل
العقود التي يتلقاها اJوثق حسب ترتيبها الزمنيs وكذا

تفصيل اJصاريف واألتعاب اJقابلة لكل منها.

sــــصـــاريفJ7 : : يــــتـــضــــمن ســــجل اإليـــرادات وا اJــاداJــادّة ة 
احلقوق والرسوم واألتـعاب والطابع وقيـمة أصل ونسخة
كل عـــقــدs مع الــتــمـــيــيــز بــX احلـــقــوق اJــســتــحـــقــة لــلــدولــة

وأتعاب اJوثق.

اJـاداJـادّة ة 8 : : يــجب عـلـى اJـوثق أن يــرسل في نـهــايـة كل
فصل إلى الـغرفة اجلـهويـة جدوال يتـضمن أسمـاء الزبائن

واJبالغ اخلاصة بهم وتاريخ إيداعها.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مراجعة احملاسبةمراجعة احملاسبة

9 : : تــهــدف مــراجــعــة احملـــاســبــة إلى الــتــأكــد من اJـاداJـادّة ة 
مـسك دفــاتـر احملـاســبـةs ومــدى مـطـابــقـة اJـبــالغ اJـقــبـوضـة
واJـســجـلـة بــالـسـجل الــيـومي لــلـمـكــتب والـســجل الـيـومي

للزبون.

Xادّة ة 10 : : تسند مـهام مراجعة احملاسـبة إلى موثقJاداJا
(2) يــتم اخــتــيــارهــمـــا بــالــتــشــاور بــX الــغــرفــة الــوطــنــيــة
لـلـمــوثـقــX والـغـرفــة اجلـهــويـة لـلــمـوثــقـX اخملـتــصـةs خـارج
دائــرة اخــتــصــاص احملــكــمــة الــتي يــقع فــيــهــا اJـكــتـب اJـراد

تفتيشه.
تــتم مــراجـــعــة احملــاســـبــة مــرة واحــدة (1) في الــســنــة

على األقل.

اJاداJادّة ة 11 : :   يجب على اJوثـقX اJكلفX باJراجعة أن
يـــقــدمــوا تــقـــريــرا مــفــصال عـن مــهــمــتــهـم يــرسل إلى وزيــر
العدلs حافظ األختامs والـغرفة الوطنية والغرفة اجلهوية

.Xللموثق

12 : :   �ـــكـن وزيـــر الـــعـــدلs حـــافظ األخـــتـــامs أن اJــاداJــادّة ة 
يــكــلف �ــثال عـــنه لــلــقــيــام �ــراجـــعــة حــســابــات أي مــكــتب

للتوثيق.

sXـادّة ة 13 : :   يضـع رئيس الـغـرفـة اجلهـويـة لـلمـوثـقJـاداJا
حتت تــصــرف اJــوثــقــX اJــكــلــفــX �ــراجــعــة احملـاســبــةs كل

اJعلومات والوثائق الالزمة ألداء مهامهم.

اJــــاداJــــادّة ة 14 : : ال �ــــكـن اJــــوثقs حتت طــــائــــلــــة عــــقــــوبـــات
تأديبيةs رفض عمليات مراجعة احملاسبة.

15 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـاجلـزائــر في أوّل شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 3
غشت سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنوم تنـفيذي رقم فيذي رقم 08 - - 245 مؤرخ في أو مؤرخ في أوّل شل شـعبان عامعبان عام
1429 اJ اJــــــــــوافق وافق 3 غ غــــــــشـت ست ســــــــنــــــــة ة s2008 يs يــــــــحــــــــــدد شدد شــــــــروطروط

وكيفيات تسيير األرشيف التوثيقي وحفظه.وكيفيات تسيير األرشيف التوثيقي وحفظه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس احلكومـة
sحافظ األختام sبناء على تقرير وزير العدل -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورs الســيّـــمــا اJـــادّتــان 85 - 4
sو125 ( الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 09 اJــــؤرخ في 7
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1408 اJـوافق 26  يــنـايــر ســنـة 1988

sتعلق باألرشيف الوطنيJوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 02 اJــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اJوافق 20 فبـراير سنة 2006 واJـتضمن

sادة 10 منهJالسيما ا sوثقJتنظيم مهنة ا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

sعدلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

sرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJـاداJـادّة األولىة األولى :: تطـبـيـقـا ألحـكـام اJادة 10 من الـقـانون
رقم 06-02 اJـــــؤرخ في 21 مـــــحـــــرم عـــــام 1427 اJـــــوافق 20
فــبــرايــر ســنـة 2006 واJــذكـور أعـالهs يـهــدف هــذا اJــرسـوم
إلى حتديد شروط وكيـفيات تسييـر األرشيف التوثيقي

وحفظه.
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اJــــاداJــــادّة ة 2 : : يــــشـــمـل األرشـــيـف الـــتــــوثــــيـــقـي مـــجــــمـــوع
الــوثـائق الــتي يــتـسـلــمـهــا أو يـعــدهـا اJــوثق �ـنــاسـبـة أداء

مهنته.

اJاداJادّة ة 3  :   : يـعد اJـوثق مسؤوال عن حـفظ العـقود التي
يعدها أو يتسلمها لإليداع.

اJـادة اJـادة 4 : :  ال �ــكن اJـوثـق أن يـحــفظ كـال أو جـزءا من
األرشـيف الـتـوثـيـقي في مـكـان آخـر غـيـر مـكـتـبـهs إال بـعد
احلـصــول عـلى رخــصـة مـكــتـوبـة مـن طـرف رئـيس الــغـرفـة

اجلهوية للموثقX اخملتصة.

يـجــوز لــلــمــوثق أن يــودع لــديه نــســخـا تــنــفــيــذيـة أو
مـستخرجـات أعدت في مكتب تـوثيقي آخر أو مـستخرج

منهاs بعد إعالم الغرفة اجلهوية اخملتصة.

اJـاداJـادّة ة 5 : : �ـنـع عـلى اJـوثق تـســلـيم الـعــقـود احملـفـوظـة
�ـــكـــتـــبه لـــغــــيـــر أطـــراف الـــعـــقـــد وورثـــتـــهـم أو وكالئـــهم أو

األشخاص الذين بحوزتهم أمر قضائي.

اJـاداJـادّة ة 6 : : ال يــحـتــفظ اJــوثق �ــلــفــات الـزبــائن إال في
الوقت الضروري إلتمام اخلدمة اJطلوبة.

7 : : يــــجب أن يــــعـــرّف اJـــلـف بـــرقـم تـــســـلــــســـلي اJــاداJــادّة ة 
وبأسماء األطراف اJعنية.

�ـــكن اJـــوثق أن يـــســتـــعــمـل الــدعـــامـــة اJــعـــلـــومــاتـــيــة
لتسيير األرشيف التوثيقي وحفظه.

اJاداJادّة ة 8 : : يجب أن يـراعي اJوثق في حفظ األرشيف
التوثيقي اJقاييس اJعمول بها في هذا اجملال.

اJــاداJــادّة ة 9 : : عــنــدمــا يـــطــلب شـــخص اســتــرجـــاع وثــيــقــة
تخصهs يجب عـلى اJوثق أن يذكر في اJلفs طبيعة هذه

الوثيقة وتاريخ سحبها وكذا توقيع الشخص اJعني.

اJــــاداJــــادّة ة 10 : : حتــــدد طـــــبــــيــــعـــــة األرشــــيـف الــــتــــوثـــــيــــقي
وكيفيات ومـدة حفظه لدى مكاتب التوثيق وآجال إتالفه
أو آجـال إيداعه لدى اJـؤسسة اJكـلفة بـاألرشيف الوطني
بقرار بـX وزير الـعدلs حـافظ األختام والـسلـطة الـوصية

على اJؤسسة اJكلفة باألرشيف الوطني.

11 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اJــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اJـــــاداJـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـاجلـزائــر في أوّل شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 3
غشت سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مرسمرسـوم تنفيـذي رقم وم تنفيـذي رقم 08 - - 246 مؤرخ في أو مؤرخ في أوّل شعبان عامل شعبان عام
1429 اJ اJـوافق وافق 3 غ غـشت سشت سـنة نة s2008  يs  يـحـــحــــدّد تد تـشـكـيـلــةلــة

ديديــــــــوان الوان الــــــــوزيــوزيــــــــــر اJر اJــــــــنـنـــــــــــتــــــــدب لـدب لـــــــــدى وزيدى وزيــــــــر الر الــــــــشـشـــــــــؤونؤون
اخلاخلــــــــــــارجارجــــــــــــيــيــــــــــــةs اJةs اJــــــــــــكــــــــــلّــف بف بــــــــــــالالــــــــــشــشــــــــــــــؤون اJؤون اJــــــــــــغــــــــــارباربــــــــــــيـيـــــــــــة

واإلفريقيـة.واإلفريقيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس احلكومــة
- بــنــاء عــلى الـــدّســتــورs الســيّــمــا اJــادّتــان 85 (4 و6)

sو125 ( الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

sعدلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 162
اJـؤرّخ في 27 جــمــادى األولى عـام 1429 اJـوافق 2 يــونــيـو
سـنة 2008 واJـتـضـمن تـنـظـيم اإلدارة اJـركـزية في وزارة

sالشؤون اخلارجية
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

sرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 90 - 188
اJـــؤرّخ في أول ذي احلـــجـــة عـــام 1410 اJــــوافق 23 يـــونـــيـــو
سـنة 1990 الـذي يحـدّد هـيـاكل اإلدارة اJـركزيـة وأجـهـزتـها

sفي الوزارات
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 304
اJؤرّخ في 15 صفر عام 1412 اJوافق 25 غشت سنة 1991

sXنتدبJالذي يحدّد تشكيلة دواوين الوزراء ا
- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 05 - 66 اJؤرخ
في 20 ذي احلــجـة عـام 1425 اJـوافق 30  يـنـايــر سـنـة 2005
الـذي يــحـدد تــشـكــيـلــة ديـوان الــوزيـر اJــنـتــدب لـدى وزيـر
الـــدولـــةs وزيـــر الــشـــؤون اخلـــارجـــيــة s اJـــكـــلف بـــالـــشــؤون

sغاربية واإلفريقيةJا

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى : ة األولى : بـــغـض الـــنـــظـــر عن أحـــكـــام اJـــرســـوم
الـــتـــنــــفـــيـــذي رقم 91-304 اJــــؤرّخ في 15 صـــفـــر عـــام 1412
اJوافق 25 غشت سنة 1991 واJذكور أعالهs حتدّد تشكيلة
sــنــتــدب لــدى وزيــر الــشــؤون اخلــارجــيـةJديــوان الــوزيــر ا

اJكلف بالشؤون اJغاربية واإلفريقيةs كما يأتي :
sرئيس ديوان -

- من ثالثة (3)  إلى عـشرة (10) مكـلفX بـالدراسات
sوالتلخيص

- ملحقان (2) بالديوان. 



23 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45  4 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـ
6 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

اJـــاداJـــادّة 2 : : تـــلــغـى أحــكـــام اJــرســـوم الـتـنــفـيـذي رقم
05 - 66  اJــــؤرخ في 20 ذي احلــــجــــة عــــام 1425 اJــــوافق 30

يناير سنة 2005 واJذكور أعاله.

اJــاداJــادّة 3 : ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـاجلـزائــر في أوّل شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 3
غشت سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنوم تنـفيفيذي رقم ذي رقم 08 - - 247 مؤرخ في أو مؤرخ في أوّل شل شـعبان عامعبان عام
1429 اJ اJــــــــــــوافق وافق 3 غ غــــــــــــشـت ست ســــــــــــــنــــــــــــة ة s2008  يـs  يـــــــــــــتـتـــــــــــــــضــــــــــــــمـنمـن

الـتـالـتــصـصــريــح باJريــح باJـنـفنـفـعـة العـة الـعمعمـوميوميـة للة للـعمعمـلـيلـيـة اJتة اJتـعلعلـقـةقـة
بــــــــإجنـإجنـــــــاز ساز ســــــــد تد تــــــــاغاغــــــريريــــــــست بست بــــــــبــــــلــــــــديديــــــــة ية يــــــابابــــــــوسs واليوسs واليــــــة

خنشلة.خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 sإن رئيس احلكومـة
sائيةJوارد اJبناء على تقرير وزير ا -

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
 sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 91 - 11 اJــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اJـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
sنفعـة العموميةJلكـية من أجل اJتعلـقة بنزع اJالـقواعد ا

sتمّمJا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

sعدلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

sرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 93 - 186
s1993 وافق 27 يولـيو سنةJؤرخ في 7 صفر عام 1414 اJا
اJتمّمs الـذي يحـدد كيـفيـات تطـبيق الـقانون رقم 91 - 11
اJــــؤرخ في 12 شـــوال عـــام 1411 اJــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــة
1991 الذي يـحـدد الـقـواعد اJـتـعـلـقة بـنـزع اJـلـكـية من أجل

 sتمّمJا sنفعة العموميةJا

يـرسـم مـا يـأتـي :يـرسـم مـا يـأتـي :

اJـادة األولى :اJـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اJـادة 12 مــكــرّر من
الـــــقــــــانـــــون رقم 91 - 11 اJـــــؤرخ في 12 شــــــوال عـــــام 1411

sـــذكــــور أعالهJــــتـــمّـم  واJا s1991 ــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــةJا
وطـــبــقــا ألحـــكــام اJــادة 10 مـن اJــرســـوم الـتـنــفـيـذي رقم
93 - 186 اJــؤرخ في 7  صـفر عام 1414 اJـوافق 27 يـوليو

سنة s1993 اJتمّم واJـذكور أعالهs يهدف هذا اJرسوم إلى
التصريح باJنفعـــة العموميـة  للعمليــة اJتعلقـة بإجنـاز
ســد تـاغـريـسـت بـبـلـديــة يـابــوسs واليــــة خـنـشــلـــةs نـظــرا
لـــطــابـع الــبــنى الــتــحــتــيــة  ذات اJــنــفــعــة الــعــامــة والــبــعــد

الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اJادة اJادة 2 : : تقـدر اJسـاحة اإلجـمالـية لألمالك الـعقـارية
و/أو احلقوق العينيـة العقارية اJستعملة إلجناز العملية
(340) Xبثالثمائة وأربع sادة األولى أعالهJذكورة في اJا
هكتارا تقع في بـلدية يابوسs والية خنـشلةs وحتدد طبقا

للمخطط اJلحق بأصل هذا اJرسوم.

اJـادة اJـادة 3 : : قــوام األشـغـال اJـلـتــزم بـهـا بـعـنــوان إجنـاز
العملية اJذكورة في اJادة األولى أعالهs كما يأتي :

- الســد :- الســد :
* نــوع الــســد : حـــاجــز تــرابي (الـــطــمي - الــرواسب)

sذات نواة طينية
sعلو السد : 43 م فوق األساس *

* الطول عند القمة : 430 م.

-  نفق حتويل اJياه :-  نفق حتويل اJياه :
sالطول : 418 م *

sالكمية : 153 م3 / ثا *
* القطر الداخلي : 7 م.

sمفرغ القعر -sمفرغ القعر -

sمفرغ الفيضانات -sمفرغ الفيضانات -

sالتجهيزات الهيدروميكانيكية -sالتجهيزات الهيدروميكانيكية -

- أجهزة الفحص.- أجهزة الفحص.

اJادة اJادة 4 :  :  يجـب أن تتـوفـر االعتمـادات الضـروريـة
لـلـتــعــويـضــات اJـمــنـوحــة لـفــائــدة اJـعـنــيـيـن وتــودع لـدى
اخلـزيــنــــة الــعــمـومــيــةs فـيــمـا يــخص عــمـلــيــة نـزع األمالك
الـعـقاريـة واحلـقـوق الـعـيـنـية الـعـقـاريـة الـضـروريـة إلجناز

العملية اJذكورة في اJادة األولى أعاله.

اJـادةاJـادة 5 :  : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـاجلـزائــر في أوّل شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 3
غشت سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى



 4 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2445
6 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

مرسمرسـوم تنوم تنـفيذي فيذي رقم رقم 08 - - 248 مؤرخ في أو مؤرخ في أوّل شل شـعبان عامعبان عام
1429 اJ اJــــــــوافق وافق 3 غ غــــــــشت سشت ســــــــنــــــــة ة s s2008  ي يــــــــعــــــــدّل ويل ويــــــــتــــــــمّم

اJاJــــــرسرســــوم الوم الــــــتــــــنــــــفــــيــــــذي رقــم ذي رقــم 06-231 الـ الـــــــمــمــــــؤرخ في ؤرخ في 8
جـجـــــمـــمـــــــــادى الـادى الـــــثـثـــــانانــــيـيـــــة عـــة عـــــــام ام 1427 اJ اJــــوافـق وافـق 4 يـ يـــــولولــــيـيـــــو
ســســــــنــنــــــة ة 2006 والـ والـــــمــــتــــــضــــمن الـمن الـــــتـتـــــصــــريـريــح بـح بـــــاJاJــــنـنـــــفــــعـعـــــة
الالــــعــــمـومـومـــــيــــة ة لــــلــــعــــمــــلـلـــــيـيــة اJة اJــــتــــعـعـــــلــــقـقـــــة بـة بـــــإنـإنـــــجـجــاز بـاز بـــــعـضعـض
مـمـــــنـنـــــشـشــآت وجتـآت وجتـــــهـهـــــيـيــزات وهـزات وهـــــيــــاكـل اJاكـل اJــــديديـنـنـــــة اجلة اجلــــديـديــدةدة

لـبـوينـان.لـبـوينـان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس احلكومـة
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة

sوالبيئة والسياحة
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4

sو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

sعدلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا
- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

sرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا
- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 231
اJـؤرخ في 8 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اJـوافق 4 يــولـيـو
ســنــة 2006 واJــتــضــمن الــتـــصــريح بــاJــنــفـــعــة الــعــمــومــيــة
لــلــعـــمــلــيــة اJــتـــعــلــقــة بـــإجنــاز بــعض مــنـــشــآت وجتــهــيــزات

sدينة اجلديدة لبوينانJوهياكل ا

يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :

اJــــادة األولى : اJــــادة األولى : يــــعـــدّل ويــــتــــمّم هــــذا اJــــرســـوم بــــعض
أحــــكـــام اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06-231 اJــــؤرخ في 8
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1427 اJــوافق 4  يــولــيــو ســنـة 2006

واJذكور أعاله.

اJـادة اJـادة 2  : : تــعـدّل وتــتــمّم أحــكــام اJـادة 2 مـن اJــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 06-231 اJـؤرخ في 8 جـمـادى الـثـانـيـة عام
sـــــذكـــور أعالهJـــوافـق 4 يـــولــــيــــو ســــنـــة 2006 واJ1427 ا

كما يأتي :

"اJـــــادة 2  : تـــــقـــــدّر اJــــــســـــاحـــــة اإلجـــــمـــــالـــــيـــــة لـألمالك
الــعــقـاريــة و/أو احلــقــوق الـعــيــنــيـة الــعــقـاريــة اJــســتـعــمــلـة
إلجنـــاز الــعـــمــلــيـــة اJــذكـــورة في اJــادة األولـى أعالهs بــألف
(1000) هكـتـارs تـقع في إقـليم واليـة الـبـليـدةs وتـوزع على
إقـلـيم بلـدية بـوينـان وحتـدّد طبـقا لـلمـخـطط اJلـحق بأصل

هذا اJرسوم".

اJــادةاJــادة 3 : : تــعــدّل وتـــتــمّم أحــكــام اJــادة 3 مـن اJــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 06-231 اJـؤرخ في 8 جـمـادى الـثـانـيـة عام
sــــذكــور أعالهJــــوافــق 4 يـــولــــيــــو ســــنـــة 2006 واJ1427 ا

كما يأتي :

"اJادة 3  : قوام األشغال اJلتزم بها بعنوان العملية
اJتعلقة بـإجناز بعض منشآت وجتهيزات وهياكل اJدينة

اجلديدة لبوينان كما يأتي :

- مــســـاحــات لـــبـــرنــامـج الــســـكن تـــوجّه لــلـــســـكــان في
sألف (150.000) نسمة Xحدود مائة وخمس

sجتهيزات إدارية -

sمنشآت وشبكات بيئية للمنفعة العمومية -

sمنشآت وجتهيزات الرياضة والترفيه والثقافة -

- منشآت االتصـاالت السلكية والالسلكية ومنشآت
sالطرق

- شبكات عمـومية  Jنشآت قـاعديةs السيّما ناقالت
sاءJالطاقة وا

- جتـهـيـزات عــمـومـيـة مـرافــقـة لـلـخــدمـات احلـضـريـة
sواخلدمات اجلوارية

sمؤسسات الرياضة والشباب -

sمؤسسات استشفائية وصحية -

- مـقاطعات صنـاعية موجـهة خصوصـا إلنتاج السلع
sرتبطة بنشاطات الشباب والرياضة والتسليةJا

- مـــــقـــــرات هـــــيــــاكـل أو أجــــهـــــزة تـــــأطـــــيــــر الـــــشـــــبــــاب
sوالرياضة

sجتهيزات جتارية وفندقية وخدماتية -

sحظائر حضرية وميادين الغولف -
sحظيرة إيكو - تكنولوجية -

- نـطاق حمايـة محيط باJـدينة اجلديـدة طبقا خملطط
التهيئة".

اJادةاJادة 4 : :   ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيـّة.

حــرر بـاجلـزائــر في أوّل شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 3
غشت سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
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Xبــألـفـ sــادة األولى أعالهJــذكـورة في اJإلجنــاز الـعــمـلــيـة ا
sتـقع فـي إقــلـيم  واليـة اجلـزائـر sوسـتـمـائـة (2600) هــكـتـار
وتـوزع عـلى إقـلـيم بـلـديـات اJـعـاJـة والـرحـمـانـيـة وزرالدة
والــسـويـدانـيــة والـدويـرةs وحتــدّد طـبـقـا لــلـمـخــطط اJـلـحق

بأصل هذا اJرسوم".

اJــادةاJــادة 3 : : تــعــدّل وتـــتــمّم أحــكــام اJــادة 3 مـن اJــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 06-233 اJـؤرخ في 8 جـمـادى الـثـانـيـة عام
sــــذكـــور أعـالهJـــوافـق 4 يـــولــــيــــو ســــنـــة 2006 واJ1427 ا

كما يأتي :

"اJادة 3  : قوام األشغال اJلتزم بها بعنوان العملية
اJتلعقة بـإجناز بعض منشآت وجتهيزات وهياكل اJدينة

اجلديدة لسيدي عبد اللهs كما يأتي :

- مــســـاحــات لـــبـــرنــامـج الــســـكن تـــوجه لــلـــســـكــان في
sحدود مائتي ألف (200.000) نسمة

sمنشآت قاعدية للطرق والسكك احلديدية -

- جتـــــهــــــيـــــزات إداريــــــة وخـــــدمــــــاتـــــيــــــةs وكـــــذا أمــــــاكن
شعائرية وجتهـيزات عمومية مرافقة للخدمات احلضرية

sواخلدمات اجلوارية

sجتهيزات تربوية وجتهيزات للتكوين والبحث -

sجتهيزات ثقافية وصحية -

sمركب متعدد الرياضات وميدان الغولف -

- شــبـكــات عـمــومـيــة لـلــمــنـشــآت الـقــاعـديــة ونـاقالت
sاء ومنشآت االتصاالت السلكية والالسلكيةJالطاقة وا

- قــطب تــنــافــسي يــجــمع اJــقــاطــعــة الــتــكــنــولــوجــيـة
واJـقــاطــعـة الــصــنـاعــيــة وحـظــيــرة تـكــنــولـوجــيــة وحـظــيـرة

sابتكار

- حـظــيــرة حـضــريــة تـتــشــكل من مــسـاحــات خــضـراء
sومناطق للراحة والتسلية

- نـطاق حمايـة محيط باJـدينة اجلديـدة طبقا خملطط
التهيئة".

اJادةاJادة 4 : :   ينـشر هـذا اJرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيـّة.

حــرر بـاجلـزائــر في أوّل شـعــبـان عـام 1429 اJـوافق 3
غشت سنة 2008.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى

مرسمرسـوم تنوم تنـفيذي فيذي رقم رقم 08 - - 249 مؤرخ في أو مؤرخ في أوّل شل شـعبان عامعبان عام
1429 اJ اJــــــــوافق وافق 3 غ غــــــــشت سشت ســــــــنــــــــة ة s s2008  ي يــــــــعــــــــدّل ويل ويــــــــتــــــــمّم

اJاJــــــرسرســــوم الوم الــــــتــــــنــــــفــــيــــــذي رقــم ذي رقــم 06-233 الـ الـــــــمــمــــــؤرخ في ؤرخ في 8
جـمـــجـمــــادى الـثـانادى الـثـانـيــة عـــام يــة عـــام 1427 الــمـوافــق  الــمـوافــق 4 يـ يــوليـووليـو
2006 والـ والـــــمـتــــضـمـمــن الـن الــتـتـــــصـصــريـريــح بـح بــاJاJــــنـنــفـفـــــعـعــة ســســـنــنـــة ة 
الـالـــــعـمـومـومــيـيـــــة ة لـلـعـمــــلـلــيــيـــة اJة اJـتــــعـعــلـلــقـقــة بـة بـــــإنـإنــجـجــاز بـاز بــعـضعـض
مـمــنـنــشـشــآت وتـآت وتــجـجــهـيـهـيــزات وهـزات وهــيـيــاكـاكــل اJل اJـديديـنـنــة اجلة اجلـديـدةديـدة

لسيـدي عبد اللـه.لسيـدي عبد اللـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس احلكومـة

- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة
sوالبيئة والسياحة

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورs الســـيـــمـــا اJـــادتــان 85 - 4
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

sعدلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 186
اJؤرخ في 19 جمـادى الثانية عام 1429 اJوافق 23 يونيو

sرئيس احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2008  وا

- و�ــــقـــتــــضى اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 233
اJـؤرخ في 8 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1427 اJـوافق 4 يــولـيـو
ســنــة 2006 واJــتــضــمن الــتـــصــريح بــاJــنــفـــعــة الــعــمــومــيــة
لــلــعـــمــلــيــة اJــتـــعــلــقــة بـــإجنــاز بــعض مــنـــشــآت وجتــهــيــزات

sدينة اجلديدة لسيدي عبد اللهJوهياكل ا

يـرســم  ما يأتي :يـرســم  ما يأتي :

اJــــادة األولى : اJــــادة األولى : يــــعـــدّل ويــــتــــمّم هــــذا اJــــرســـوم بــــعض
أحــــكـــام اJــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06-233 اJــــؤرخ في 8
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1427 اJــوافق 4 يـــولــيــو ســنــة 2006

واJذكور أعاله.

اJـادة اJـادة 2  : : تــعـدّل وتــتــمّم أحــكــام اJـادة 2 مـن اJــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 06-233 اJـؤرخ في 8 جـمـادى الـثـانـيـة عام
sــذكــور أعالهJــــوافــق 4 يــــولــــيــــو ســـنــة 2006 واJ1427 ا

كما يأتي :

"اJـــــادة 2  : تـــــقـــــدّر اJــــــســـــاحـــــة اإلجـــــمـــــالـــــيـــــة لـألمالك
الــعــقـاريــة و/أو احلــقــوق الـعــيــنــيـة الــعــقـاريــة اJــســتـعــمــلـة



 4 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2645
6 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 15 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1429 اJـوافق  اJـوافق 19
يــونـيــو ســنـة يــونـيــو ســنـة s s2008  يـتــضــمن فـتـح دعـوى تــصــنـيف يـتــضــمن فـتـح دعـوى تــصــنـيف

ضريح "غرفة أوالد سالمة".ضريح "غرفة أوالد سالمة".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 sإن وزيرة الثقافة

- �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98 - 04  اJــــؤرخ في 20
صــفــر عـام  1419 اJــوافق 15 يــونــيــو ســنـة 1998 واJــتــعـلق

sادة 18 منهJال سيما ا sبحماية التراث الثقافي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

sعدّلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اJؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اJــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
sللممتلكات الثقافية

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى :ة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اJــــمـــتــــلك
الثقافي اJسمى " غرفة  أوالد سالمة غرفة  أوالد سالمة ".

sمتلك الثقافي : موقع أثريJمتلك الثقافي طبيعة اJادّة ة 2 :   :  -  طبيعة اJاداJا

- اJـوقع اجلـغـرافي لــلـمـمـتــلك الـثـقـافي اJـوقع اجلـغـرافي لــلـمـمـتــلك الـثـقـافي : يـقع اJـوقع
األثــري " غــرفــة  أوالد سالمــة " بــبـــلــديــة احلــاكــمــيــةs واليــة
البـويرةs وهـو مبـX في اخملطط اJـلحق بـأصل هذا الـقرار

ويحدد كما يأتي :

sشماال : الطريق شهاب وسيدي سعيد -

sجنوبا : ملكية سيدي سعيد -

sشرقا : ملكية مكيد -

- غربا: ملكية شهاب.

- تـعـيX حـدود اJـنـطـقـة احملـمـية  تـعـيX حـدود اJـنـطـقـة احملـمـية : 200 م انـطالقـا من
حدود اJمتلك الثقافي.

-  نــقــاط الـــتــصنـيف نــقــاط الـــتــصنـيف : مــســاحــة اJــوقــع اJــــقــدر
بـ  4633,54 م2 تضاف إليها اJنطقة احملمية.

- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
لبلدية احلاكميةs ملك عمومي للدولة.

- هوية اJالكX هوية اJالكX : بلدية احلاكمية.

- اJـصـادر الـوثـائـقـيـة والـتـاريـخـيـة وكـذا اخملـطـطـاتاJـصـادر الـوثـائـقـيـة والـتـاريـخـيـة وكـذا اخملـطـطـات
والصور والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.

-  االرتـفــاقــات وااللـتــزامـات االرتـفــاقــات وااللـتــزامـات : طـبــقــا لـلــمـادة 30 من
الـــــقــــــانـــــون رقم 98 - 04 اJـــــؤرّخ في 20 صـــــفــــــر عـــــام 1419
اJـــــوافق 15 يـــــونــــيـــــو ســـــنــــة 1998 واJـــــذكـــــور أعـالهs حتــــدد
ارتـفـاقـات اسـتـعـمـال األرض وااللـتـزامـات الـتي تـقع عـلى
عـــاتق مــســتــعــمــلي اJــوقـع األثــري ومــنــطــقــته احملــمــيــة في
مـــخــطط حــمـــايــة واســتــصالح اJـــواقع األثــريــة ومـــنــطــقــته
احملـــمــيـــة الــتـي حتــدد كـــيــفـــيــات إنـــشــائـه �ــوجب اJـــرســوم
الــتـنــفــيـذي رقم 03 - 323 اJـؤرّخ في 9 شـعــبــان عـام 1424
اJـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 2003 واJــتـضــمن كـيــفـيــات إعـداد
مخـطط حمـاية اJـواقع األثريـة ومنـاطقـها احملـميـة التـابعة

لها واستصالحها.

اJـاداJـادّة ة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اJـكــلّف بــالـثــقــافـةs بــالــطـرق
اإلداريـــةs قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
الــبــويــرة بــغــرض الــشــهــر �ــقــر اجملــلس الــشــعــبي الــبــلــدي
sXلـلحاكمـية عن طريق تـعليـقه مدة شهرين ( 2 ) متـتالي
تـصـبح سـارية اJـفـعول ابـتـداء من تـاريخ استـالم التـبـليغ

الذي يرسله الوزير اJكلّف بالثقافة.

اJاداJادّة ة 4 :  : �كن مالكي اJـمتلك الثقافيs موضوع هذا
الــقـرار وكـذا أصـحــاب اJـمـتــلـكـات الــواقـعـة داخل اJــنـطـقـة
احملـمــيـةs أن يـبــدوا مالحـظــاتـهم اJـكــتـوبــة في سـجل خـاص

لدى مدير الثقافة لوالية البويرة.

اJـاداJـادّة ة 5 :  :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 15 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429
اJوافق 19 يونيو سنة 2008.

خليدة توميخليدة تومي
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27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 45  4 شعبان عام  شعبان عام 1429 هـ هـ
6 غشت سنة  غشت سنة 2008 م م

قـرار مـؤرخ في قـرار مـؤرخ في 15 جـمــادى الـثـانــيـة عـام  جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1429 اJـوافق  اJـوافق 19
يــونـيــو ســنـة يــونـيــو ســنـة s2008  يـتــضــمن فـتـح دعـوى تــصــنـيفs  يـتــضــمن فـتـح دعـوى تــصــنـيف

"اJدرسة اإلكليركي"اJدرسة اإلكليركيّة الكبري السابقة للقبة ".ة الكبري السابقة للقبة ".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 sإن وزيرة الثقافة

- �ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 98 - 04  اJــــؤرخ في 20
صــفــر عـام  1419 اJــوافق 15 يــونــيــو ســنـة 1998 واJــتــعـلق

sادة 18 منهJال سيما ا sبحماية التراث الثقافي

- و�ــــــقـــــتــــــضى اJــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 173
اJـؤرخ في 18 جــمــادى األولى عـام 1428 اJـوافق 4 يــونــيـو

sعدّلJا sأعضاء احلكومة Xتضمن تعيJسنة 2007 وا

- و�قتـضى اJرسوم التـنفيذي رقم 05 - 79 اJؤرخ
في 17 مـــحـــرم عــام 1426 اJــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
sللممتلكات الثقافية

تقرتقرّر ما يأتي :ر ما يأتي :

اJــــاداJــــادّة األولى :ة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اJــــمـــتــــلك
الـثـقـافي اJـسمى " اJـدرسـة اإلكـلـيركـياJـدرسـة اإلكـلـيركـيّـة الـكـبري الـسـابـقةـة الـكـبري الـسـابـقة

للقبة للقبة ".

اJاداJادّة ة 2 :  : -  طبـيـعة اJـمتـلك الثـقافي طبـيـعة اJـمتـلك الثـقافي : مـوقع عقاري
ذو قيمـة معماريـة وفنيةs اسـتغل سابقـا كمؤسسـة دينية

مدرسة إكليركيّة.

- اJوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي اJوقع اجلـغرافي لـلمـمتـلك الثـقافي : يقع اJـمـتلك
الــثــقــافي بــبـلــديــة الــقــبــةs واليــة اجلــزائــرs وهــو مـبــX في

اخملطط اJرفق بأصل هذا القرار ويحدد كما يأتي :

- شــمـاال : حــديــقــة ومــوقف ســيــارات وزارة اJـوارد
sائيةJا

sبنى اإلداريJجنوبا : معهد باستور وا -

- شرقـا : اJبـنى اإلداري والوكالـة الوطـنية لـلسدود
sوالتحويل

- غـــربــا : الـــديــوان الـــوطــني لـــلــقـــيــاســة الـــقــانـــونــيــة
وشارع شمس الدين.

- تــعـيـX حــدود اJـنــطـقـة احملــمـيـة تــعـيـX حــدود اJـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 م ابـتـداء من
حدود اJمتلك الثقافي.

- نقاط التصنيف نقاط التصنيف : يشمل اJمتلك الثقافي مساحة
تقدر بـ  13.500 م2; تضاف إليها اJنطقة احملمية.

- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
عمومي للدولةs وزارة اJوارد اJائية.

- هوية اJالكX هوية اJالكX : وزارة اJوارد اJائية.

- اJـصـادر الـوثـائـقـيـة والـتـاريـخـيـة وكـذا اخملـطـطـاتاJـصـادر الـوثـائـقـيـة والـتـاريـخـيـة وكـذا اخملـطـطـات
والصور والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.

- االرتفاقات وااللتزامات االرتفاقات وااللتزامات :

- ارتـفـاقـات شـبكـة تـوزيع وصـرف اJـياه والـكـهـرباء
sوالغاز

sارتفاق حق العبور للجمهور -

- كل تــــهـــيــــئـــة داخـل اJـــبــــنى يــــجب أن تــــنـــســــجم مع
sمتلك الثقافيJطبيعة ا

- يـحـظـر كل بـنـاء جـديـد أو هـدم أو تـهيـئـة من شـأنه
أن يتلف روابط احلجم أو ألوان اJمتلك الثقافي.

- يـجـب عـلى مـاكي اJـمـتـلك الـثـقـافي أو من خـصّص
لــهـم احـتــرام الــقــيــمــة الـهــنــدســيــة والــفــنـيــة والــتــاريــخــيـة

للممتلك الثقافي.

اJـاداJـادّة ة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اJـكــلّف بــالـثــقــافـةs بــالــطـرق
اإلداريـــةs قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
اجلزائر بغرض الشـهر �قر اجمللس الشعـبي البلدي للقبة
عـن طــريق تــعــلــيـــقه مــدة شــهــرين (2) مــتـتــالــيــsX تــصــبح
سـاريــة اJـفـعــول ابـتــداء من تـاريـخ اسـتالم الــتـبـلــيغ الـذي

يرسله الوزير اJكلّف بالثقافة.

اJاداJادّة ة 4 :  : �كن مالكي اJـمتلك الثقافيs موضوع هذا
الــقـرار وكـذا مـالــكي اJـمـتــلـكـات اJــتـواجـدة داخل اJــنـطـقـة
احملــمـيــةs أن يـبــدوا مالحــظـاتــهم مـكــتــوبـة في ســجل خـاص

لدى مدير الثقافة لوالية اجلزائر.

اJـاداJـادّة ة 5 :  :  يـنـشـر هـذا الـقـرار فـي اجلـريـدة الـرسـمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية .

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 15 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429
اJوافق 19 يونيو سنة 2008.

خليدة توميخليدة تومي



�ثلو اJوظف�Xثلو اJوظف�Xثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة

- عبد احلميد زكور
- جعفر توتي
- أحمد مزهود

- محمد جحوشي
- مليكـة جالد

- ميلود قيشي

وزارة العالقات مع البر<انوزارة العالقات مع البر<ان
قـرار مؤررار مؤرّخ في خ في 3  رجب عـام   رجب عـام 1429 اJوافق  اJوافق 6   يول يولـيو سيو سـنةنة
s2008 يs يــــتــــضــــمّــن جتـن جتـــــديـديـــــد تد تــــشــــكــــيــــلـلـــــــة جلة جلــــنـنـــــة الة الــــطــــعــنعــن

اخملاخملــــــتــــــصـصـــــــة بة بــــــــأسالك مأسالك مــــــوظوظــــــفـي وزارة الي وزارة الــــــعالقـعالقـــــــات مـعات مـع
البــرJان.البــرJان.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار مؤرّخ في 3 رجب عـام 1429 اJـوافق 6
يــولـيــو ســنـة 2008 جتــدّد تـشــكــيــلــة جلـنــة الــطــعن اخملــتــصـة
بـــأسـالك مـــوظـــفي وزارة الـــعالقــــات مع الـــبـــرJـــانs حـــسب

اجلــدول اآلتي :

13 مـن اJـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 05 - 179 اJــؤرّخ في 8

ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1426 اJـــــوافق 17 مـــــايــــو ســـــنــــة 2005
واJـــتــضــمن حتــويل مــدرســة الــتـــكــوين الــتــقــني لــصــيــادي
الـبـحــر في الـقل إلى مــعـهـد تـكــنـولـوجي لــلـصـيــد الـبـحـري
وتـربـيـة اJائـيـات في الـقلs أعـضاء فـي اجمللس الـتـوجـيهي

السادة :

- زنـــيــــر ســــلـــيـمs �ـــثـل الـــوزيــــر اJــــكـــلـف بــــالـــصــــيـــد
sرئيسا sالبحري

sثل وزير الدفاع الوطني� sكشيري فؤاد -

sاليةJكلف باJثل الوزير ا� sبكوش كمال -

- بن الـــعـــربي عـــبـــد الـــسالمs �ـــثـل الــوزيـــر اJـــكـــلف
sبالبحرية التجارية

- دراوي عـبد احلـقs �ثل الـوزيـر اJـكـلف بـالـتـكوين
sXهنيJوالتعليم ا

- ر�ــــان عـــــبــــد الـــــسالمs �ـــــثل الــــســـــلــــطـــــة اJــــكـــــلــــفــــة
sبالوظيفة العمومية

Xــثـل مــنـــتــخب لـــلــمـــســتـــخــدمــ� sزرقــوت جـــمــال -
sXوالتقني Xاإلداري

- بوجـاجة حسـsX �ثـل أساتذة اJـعهـدs منـتخب من
sطرف نظرائه

- بــراهــمــيــة حــمـــيــدs �ــثل غــرفـــة الــصــيــد الــبــحــري
وتربية اJائيات لوالية سكيكدة.

وزارة الصيد البحري وا<وارد الصيديةوزارة الصيد البحري وا<وارد الصيدية
قــــــــــــــرار مرار مــــــــــــــــؤرخ في ؤرخ في 2  رب  ربــــــــــــــيـع األول عع األول عــــــــــــــام ام 1429 اJ اJــــــــــــــــوافق وافق 10
مــــارس ارس ســــنــــة ة s2008 يs يــــتـضــــمن تمن تــــعــــيــــX X أعأعــــضــــاء اجملاء اجملـلسلس
الالـتــــوجوجـيـهي لهي لـلــــمـعـهـد الد الــــتـكـنـولولــــوجي لوجي لـلـصــــيـد الد الـبـحـريري

وتربية اJائيات في القل.وتربية اJائيات في القل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب قـــــرار مــــؤرّخ في 2  ربــــيـع األول عــــام 1429
اJوافق 10 مـارس سنة 2008 يعـيّنs تـطبـيقـا ألحكـام اJادة
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