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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 -
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- 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.
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