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مــــرســـوم رئــــاسي رقممــــرســـوم رئــــاسي رقم 09 -  - 99 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 10 ربــــيع األول ربــــيع األول
يــــتــــضـــمن  pيــــتــــضـــمن p2009 ــــوافق 7 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHعــــام عــــام 1430  ا
حتويل اعتماد إلـى ميزانية تسيير وزارة الشؤونحتويل اعتماد إلـى ميزانية تسيير وزارة الشؤون

اخلارجية.اخلارجية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريـة
pاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورp ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8
pو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84  - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

p تمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

p2009 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي اHؤرخ في 29 محرم
عــــام 1430 اHــــوافق 26  يــــنــــايــــر ســــنــــة 2009  واHــــتـــــضــــمن
تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملـــصــصــــة Hـــيــزانـــيــــة الــتـــكـــالــيـف
اHـشـتـركــة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اHـالـيـة

p2009 لسنة
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 09 - 28 اHؤرخ
في 29  مـــحـــرم عـــام 1430 اHــوافق 26  يـــنـــايـــر ســـنـــة 2009
واHـتـضـمن تـوزيع االعتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر الـشؤون
اخلـارجــيـة من مـيـزانــيـة الـتـســيـيـر �ـوجب قــانـون اHـالـيـة

p2009 لسنة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اHــــــاداHــــــادّة األولى :ة األولى : يـــــلــــــغى مـن مـــــيــــزانـــــيـــــة ســـــنــــة 2009
اعــــتــــمــــاد قــــدره مـــائـــة مـــلـــيـــون ديـــنــار (100.000.000 دج)
مـقيّـد في مـيـزانيـة الـتـكالـيف اHـشتـركـة وفي الـباب رقم

37 - 03 " نفقات تنظيم االنتخابات".

اHاداHادّة ة 2 : : يخصص Hـيزانيـة سنة 2009  اعتـماد قدره
مــــائـــــة مــــلــــيـــــون ديــــنــــار (100.000.000 دج) يـــــقـــــــيّـــــــد فــي
مـيـزانيــة تـسـيـيـر  وزارة الشـؤون اخلـارجـيـة وفي الـباب
رقم 37-29 "اHــــصـــــالح اHـــــوجــــودة بـــــاخلــــارج - الـــــنــــفـــــقــــات
اHتعلقة بتحضير وتنظيم االنتخابات الرئاسية 2009".

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
اHـــــاداHـــــادّة ة 3 : :  يــــكـــلّـف وزيـــر اHــــالــــيـــة ووزيــــر الــــشـــؤون
اخلــارجـيـةp كلّ فــيـمـا يـخــصّهp بـتـنــفـيـذ هــذا اHـرسـوم الـذي
يــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّـــة لــلـجــمـهــوريّـــة اجلـزائــريّــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 10 ربـيع األول عـام 1430 اHـوافق
7 مارس سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقممـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 09 -  - 100 مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عـــــام عـــــام 1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة p2009 يــــــحـــــددp يــــــحـــــدد

كيفيات تعيW الـوسيـط القضائـي.كيفيات تعيW الـوسيـط القضائـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
 pحافظ األختام pبناء على تقرير وزير العدل -

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

- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 05 - 11 اHـؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

pتعلق بالتنظيم القضائيH2005 وا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن
قــانــون اإلجــراءات اHــدنـــيــة واإلداريــةp الســيــمــا اHــادة 998

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

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

 pأعضاء احلكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة  األولى : ة  األولى :  تـــــطـــــبـــــيـــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHــــادة 998 من
الـــــقــــــانـــــون رقم 08 - 09 اHـــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام 1429
اHـــــوافق 25 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2008 واHـــــتـــــضــــــمن قـــــانـــــون
اإلجــراءات اHـــدنـــيـــة واإلداريــةp يـــهـــدف هـــذا اHــرســـوم إلى

حتديد كيفيات تعيW الوسيط القضائي.
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pشهادة اجلنسية -
pعند االقتضاء pترشحHشهادة تثبت مؤهالت ا -

- شهادة اإلقامة.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : يـــحــول الـــنــائـب الــعـــام اHــلـف بــعـــد إجــرائه
حتقيقا إداريا إلى رئيس اجمللس القضائي الذي يستدعي

جلنة االنتقاء لدراسة الطلبات والفصل فيها.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : تــتـشـكـل جلـنـة االنــتـقـاءp الــتي جتـتــمع �ـقـر
اجمللس القضائيp من :

pرئيسا pرئيس اجمللس القضائي -
pالنائب العام -

- رؤسـاء احملــاكم الـتـابــعـة لــدائـرة اخـتــصـاص اجملـلس
القضائي اHعني.

يـــجـــوز لــلـــجـــنــة أن تـــســـتـــدعي أي شـــخص �ـــكــنه أن
يفيدها في أداء مهامها.

يـتـولى رئـيس أمـانـة ضـبـط اجملـلس الـقـضـائي أمـانـة
اللجنة.

9 :  : تـــرسـل الـــقـــوائم إلى وزيـــر الـــعـــدلp حـــافظ اHــاداHــادّة ة 
األختام للموافقة عليها �وجب قرار.

10 :  : يــؤدي الــوســيط الــقــضــائيp قــبـل �ــارسـة اHـاداHـادّة ة 
pفي دائـرة اختصاصه WعHمـهامه أمام اجملـلس القضـائي ا

اليمW اآلتية :

"أقسم  بالله العـلي العظيم أن أقوم �هـمتي بعناية"أقسم  بالله العـلي العظيم أن أقوم �هـمتي بعناية
وإخالص وأن أكــــتم ســــرهـــاp وأن أســــلك فـي كل الــــظـــروفوإخالص وأن أكــــتم ســــرهـــاp وأن أســــلك فـي كل الــــظـــروف
pباد� الـعدالةH سلـوك الوسيط الـقضائـي النزيه والـوفيpباد� الـعدالةH سلـوك الوسيط الـقضائـي النزيه والـوفي

والله على ما أقول شهيد".والله على ما أقول شهيد".

11 :  : يـــجب عــــلى الـــوســـيـط الـــقـــضـــائي أو أحـــد اHــاداHــادّة ة 
أطـــــراف الــــنـــــزاع الــــذي يـــــعــــلـم بــــوجـــــود مـــــانع من اHـــــوانع
اHــذكـورة أدنـاهp أن يــخـطـر الـقــاضي فـورا قـصــد اتـخـاذ مـا
يـــراه مــــنــــاســــبـــا مـن إجـــراءات لــــضــــمـــان حــــيــــاد الـــوســــيط

واستقالليته : 
pإذا كانت له مصلحة شخصية في النزاع -

- إذا كـانـت له قـرابـة أو مـصـاهـرة بـيـنه أو بـW أحـد
pاخلصوم

- إذا كــانت لـه خــصـــومــة ســابـــقــة أو قـــائــمـــة مع أحــد
pاخلصوم

pإذا كان أحد أطراف اخلصومة في خدمته -

اHــاداHــادّة ة 2 :  : �ــكن لــكل شـــخص تــتــوافـــر فــيه الــشــروط
احملـددة في اHادة 998 من الـقانون رقم 08 - 09 اHؤرخ في
18 صــــــفــــــر عــــــام 1429 اHــــــوافق 25 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنــــــة 2008

واHتـضمن قـانون اإلجـراءات اHدنـية واإلداريـةp أن يطلب
تســجـيـلــه فـي إحـدى قـوائـم الـوسطـاء القضـائيW وذلك

ما لم يكن :
- قـد حـكـم عـلـيه بـسـبب جـنـايـة أو جـنـحـة بـاسـتـثـنـاء

pاجلرائم غير العمدية
- قد حـكم علـيه كمـسيـر من أجل جنـحة اإلفالس ولم

pيرد اعتباره
- ضـــابــطـــا عــمـــومــيـــا وقع عــزلـه أو مــحـــامــيـــا شــطب
اســمه أو مــوظــفـا عــمـومــيــا عـزل �ــقــتـضى إجــراء تــأديـبي

نهائي.

Wــادّة ة 3 :  : يــتـم اخــتــيــار الــوســيط الـــقــضــائي من بــHــاداHا
األشـخـاص اHعـتـرف لهـم بالـنـزاهة والـكـفاءة والـقـدرة على
حل الــــنــــزاعــــات وتــــســـــويــــتــــهــــا بــــالــــنــــظــــر إلى مــــكــــانــــتــــهم

االجتماعية.

كما �كن اخـتياره من بW األشـخاص احلائزين على
شـهـادة جــامـعـيـة أو دبــلـوم و/ أو تـكـويـن مـتـخـصص و/ أو
Wتــؤهـله لـتـولي الـوسـاطـة في نـوع مـعـ pأي وثـيـقـة أخـرى

من النزاعات.

اHاداHادّة ة 4 :  : يتم اختيـار الوسيط القـضائي من القوائم
التي يتم إعدادها على مستوى كل مجلس قضائي.

ال يـجــوز ألي كـانp حتت طـائــلـة الـشــطبp الـتــسـجـيل
.Wفي أكثر من قائمة للوسطاء القضائي

و�ـكن اخــتـيـاره اسـتـثــنـائـيـا Hـمــارسـة مـهـامه خـارج
اختصاص اجمللس اHعW به.

كـما �ـكن اجلـهة الـقضـائيـةp فـي حـالة الـضـرورةp أن
تـعــW وسـيـطا غـيـر مـسـجل في الـقـوائم اHنـصـوص عـلـيـها
أعالهp وفي هـذه احلــالـةp يـجب عــلـيه قــبل مـبـاشــرة مـهـامه
أن يــؤديp أمـام الــقــاضي الــذي عــيــنهp الــيـمــW اHــنــصـوص

عليها في اHادة 10 من هذا اHرسوم.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : تــــوجـه طــــلــــبــــات الـــــتــــســــجــــيـل في قــــائــــمــــة
الـــوســـطـــاء الــقـــضـــائـــيــW إلـى الــنـــائب الـــعـــام لــدى اجملـــلس
الــــقـــضــــائي الــــذي يـــقـع بـــدائــــرة اخـــتــــصـــاصه مــــقـــر إقــــامـــة

اHترشح.

اHـــــاداHـــــادّة ة 6 :  : يــــــجب أن يـــــرفـق الـــــطـــــلـب �ـــــلـف يـــــشـــــمل
الوثائق اآلتية :

- مـسـتخـرج صحـيفـة الـسوابق الـقضـائـية (الـبطـاقة
pرقم 3) ال يزيد تاريخه عن ثالثة (3) أشهر



5 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 16 18 ربيع األو ربيع األوّل عام ل عام 1430 هـ هـ
15 مارس  سنة  مارس  سنة 2009 م م

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

 pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسـي رقم 08 -366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

 pأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 32 من الـقانون
رقـم 07 - 06 اHــــــــؤرخ في 25 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عـــــــام 1428
اHــوافق 13 مــايـــو ســنــة 2007 واHـــذكــور أعالهp يــهــدف هــذا
اHـــرســـوم إلى حتــــديـــد تـــنـــظـــيم وكـــيــــفـــيـــات مـــنح اجلـــائـــزة

الوطنية للمدينة اخلضراء.

اHـادة اHـادة 2 :  : �ـنح رئـيس اجلـمـهـوريـة اجلـائـزة الـوطـنـيـة
لــلـمــديــنـة اخلــضــراء سـنــويــا أثـنــاء إحــيــاء الـيــوم الــوطـني

للشجرة احملدد يوم 25 أكتوبر من كل سنة.

اHــادة اHــادة 3 :  : ال تـــمــنح اجلـــائـــزة الــوطـــنــيـــة لــلـــمــديـــنــة إال
للمدن التي قدمت ترشحها.

حتدد كيفيات الـترشح والشروط واHعايـير التقنية
لـــلـــجـــائـــزة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــمـــديـــنـــة اخلـــضـــراء وطـــبـــيـــعـــتـــهــا

ومحتواها بقرار من الوزير اHكلف بالبيئة.

اHـادة اHـادة 4 :  :  تـتـكـون جلـنـة الـتحـكـيم لـلـجـائـزة الـوطـنـية
للمدينة اخلضراء من :

pرئيسا pكلف بالبيئةHثل الوزير ا� -
- �ــثل  وزيــر الـدولــةp وزيـر الــداخـلــيـة واجلــمـاعـات

pاحمللية
pاليةHثل وزير ا� -

pكلف بالفالحةHثل  الوزير ا� -
pكلف بالغاباتHثل الوزير ا� -

pكلف باألشغال العموميةHثل الوزير ا� -
pكلف بالثقافةHثل الوزير ا� -
pكلف باالتصالHثل الوزير ا� -

pكلف بالبحث العلميHثل الوزير ا� -
pكلف بالسكن والعمرانHثل الوزير ا� -

- �ــــثل اHــــرصـــــد الــــوطــــني لــــلـــــبــــيــــئــــة والــــتــــنــــمــــيــــة
pستدامةHا

- إذا كان بينه وبW أحد اخلصوم صداقة أو عداوة.

اHــــاداHــــادّة ة 12 :  : يــــتــــقــــاضى الــــوســــيط الــــقـــضــــائـي مـــقــــابل
أتعابp يحدد مقداره القاضي الذي عينه.

�ـــكـن الـــوســـيط الـــقـــضــــائي أن يـــطـــلـب من الـــقـــاضي
تسبيقاp يخصم من أتعابه النهائية.

يـتــحـمل األطــراف مـنــاصـفـة مــقـابـل أتـعـاب الــوسـيط
الــقــضــائيp مـا لـم يـتــفــقــوا عـلـى خالف ذلك أو مــا لم يــقـرر
الــقــاضي خالل ذلـك بــالـنــظــر إلى الــوضــعــيــة االجــتــمــاعــيـة

لألطراف. 

اHاداHادّة ة 13 :  : �نـع على الـوسيط الـقضـائي أن يتـحصل
أثناء تـأدية مهـمته على أتعـاب غير تـلك اHنصوص عـليها
في اHادة 12 أعالهp وذلك حتت طـائلـة الـشطـب واستـرجاع

اHبالغ اHقبوضة بغير  وجه حق.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : يـتــعــرض  الـوســيط الــقـضــائي الــذي يـخل
بالتزاماته أو يتهاون في تأدية مهامه إلى الشطب.

Wـادّة ة 15 :  : تـتم مراجـعـة قوائم الـوسـطاء الـقـضائـيHـاداHا
اHــنـصــوص عـلــيـهــا في اHـادة 4 أعالهp فـي أجل شــهـرين (2)

على األكثر من افتتاح السنة القضائية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 16 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 13 ربـيع األول عـام 1430 اHـوافق
10 مارس سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم تـنـفـيـذي رقممـرسـوم تـنـفـيـذي رقم 09 -  - 101 مـؤر مـؤرّخ في خ في 13 ربـيع األول ربـيع األول
عـــــام عـــــام 1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 10 مـــــارس ســــــنـــــة  مـــــارس ســــــنـــــة p2009 يــــــحـــــددp يــــــحـــــدد
تـنظـيم وكـيـفـيـات منـح الـجـائـزة الـوطـنـية لـلـمـديـنةتـنظـيم وكـيـفـيـات منـح الـجـائـزة الـوطـنـية لـلـمـديـنة

الـخضراء.الـخضراء.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
-  بـــنــاء عــلـى تــقــريــر  وزيـــر الــتــهـــيــئــة الــعـــمــرانــيــة

pوالبيئة والسياحة
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 07 - 06 اHــؤرخ في 25
ربـــــيع الـــــثــــانـي عــــام 1428 اHـــــوافق 13 مـــــايــــو ســـــنــــة 2007
واHــــتـــعـــلق بـــتـــســــيـــيـــر اHـــســـاحـــات اخلــــضـــراء وحـــمـــايـــتـــهـــا

pوتنميتها
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