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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. 
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