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يـحـدد فــتح اHـسـابـقـة وكـيـفـيــات تـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـا
وعــــدد االخـــتــــبــــارات وطـــبــــيـــعــــتــــهـــا ومــــدتــــهـــا ومــــعــــامـــلــــهـــا
وبـرنــامـجـهـا وتـشـكــيـلـة جلـنـة اHـســابـقـات بـقـرار من وزيـر
الــعـدلp حــافظ األخـتــامp بـعــد اسـتــشـارة الــغـرفــة الـوطــنـيـة

.Wللمحضرين القضائي

اHاداHادّة ة 3 :  : زيادة علـى الشروط احملـددة {وجب اHادة 9
من الـــقـــانـــون رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 20 فـــبـــرايـــر ســـنـــة
2006 واHـــــذكــــــور أعالهp يـــــجـب أن تـــــتـــــوفـــــر فـي اHـــــتـــــرشح

للمسابقة الشروط اآلتية :

- أن ال يـكون قد حـكم عليه من أجل جـناية أو جـنحة
pباستثناء اجلرائم غير العمدية

- أن ال يـكـون قـد حـكم عـلـيه كـمـسـيـر من أجل جـنـحة
pاإلفالس ولم يردّ اعتباره

- أن ال يكـون ضابطـا عمـوميـا وقع عزلـه أو محـاميا
شطب اسـمه أو عون الـدولة عـزل {قـتضى إجـراء تأديبي

نهائي.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـتــابع الــنـاجــحـون في مــســابـقــة االلـتــحـاق
{هـنـة احملضـر الـقضـائي تـكويـنـا متـخصـصـا مدتـه سنـتان
(2) قــصـــد احلــصـــول عــلى شـــهــادة الــكـــفــاءة اHــهـــنــيــة Hـــهــنــة

احملضر القضائي.

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

عـنــد نـهـايـة الـتـكــوينp يـجـتـاز اHـتـربــصـون امـتـحـانـا
لــلــتــخـرج يــضم اخــتــبــارات كــتـابــيــة وشــفــهـيــة ومــنــاقــشـة
مــــذكـــرة نــــهـــايــــة الـــتــــكــــوين. وتـــمــــنح  فـي حـــالــــة الـــنــــجـــاح
لـــلـــمـــتـــربـــصـــW شــهـــادة الـــكـــفـــاءة اHـــهـــنــيـــة Hـــهـــنـــة احملـــضــر

القضائي. 

يـحـدد مــضـمـون الـبــرنـامج  وتـوزيع حــجم الـسـاعـات
اخملــصص له بــقـرار مـن وزيـر الــعــدلp حـافـظ األخـتــام بــعـد

 .Wاستشارة الغرفة الوطنية للمحضرين القضائي

القسم الثانيالقسم الثاني
شروط خاصة {كتب احملضر القضائيشروط خاصة {كتب احملضر القضائي

6 :  : يــجب أن يــكــون مــكــتب احملــضــر الــقـضــائي اHـاداHـادّة  
الئــقــا ومــنــاســبــا Hــمــارســة مــهــنــة احملـضــر الــقــضــائيp وأن
يـكـون مــتـمـيــزا عن احملالت الـتـي تـمـارس فــيـهـا نــشـاطـات

أخرى.

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم رقم 09 - 77  مــؤر مــؤرّخ فيخ في15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1430 اHـوافق  اHـوافق 11 فـبـرايـر سـنة  فـبـرايـر سـنة p p2009 يـحــدد شــروطيـحــدد شــروط

االلـــتــحـــاق {ـــهــنــــة احملـــضـــرالــقـــضـــائي  و�ــارســـتـــهــاااللـــتــحـــاق {ـــهــنــــة احملـــضـــرالــقـــضـــائي  و�ــارســـتـــهــا
ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمهاونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإن الوزير األول

 pحافظ األختام pبناء على تقرير وزير العدل -
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورp الســـيـــمـــا اHـــادتــان 85 - 3

 pو125 ( الفقرة 2) منه
- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 03 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن
تنظـيم مهـنة احملـضر الـقضـائيp السيـما اHواد 4 و5 و8 و9

pو43 و51 و59 منه
- 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
- و{ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 185
اHــؤرخ في 18 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق  أوّل يــونــيــو
ســنــة 1991 الــذي يــحــدد شــروط االلــتــحــاق {ــهــنــة احملــضـر
و�ـارسـتـهـا ونـظـامـهـا االنـضـبـاطي وقـواعـد تـنـظـيم اHـهـنة

pتممHا pوسير أجهزتها
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة  األولى : ة  األولى :  تطبيقا ألحكام القانون رقم 06 - 03
اHـؤرخ في 21  مـحـرم عام  1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة
2006 واHتـضـمن تـنـظيـم مهـنـة احملـضـر القـضـائيp السـيـما

اHـواد 4 و5 و8 و9 و43 و51 و59 مــنهp يــحــدد هــذا اHــرسـوم
شــروط االلــتــحـاق {ــهــنــة احملــضــر الــقــضــائي و�ــارســتــهـا

ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها .

الفــصـــل األولالفــصـــل األول
شـروط االلتحـاق {هنـة احملضر القضائيشـروط االلتحـاق {هنـة احملضر القضائي

القسم القسم األولاألول
الشروط اخلاصة باحملضر القضائيالشروط اخلاصة باحملضر القضائي

2 :   :  يـتم االلـتحـاق {ـهنـة احملـضر الـقـضائي عن اHاداHادّة ة 
طريق مسابقة.

حتتوي اHسابـقة على اختبارات كتابية واختبارات
شفهية للقبول.
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WقـيـمHا Wـادّة  15 :  : يـجـوز للـمـحـضرين الـقـضائـيـHـاداHا
في دائـــرة مـــجـــلس قــــضـــائي واحـــد أن يـــؤســـســـوا مـــكـــاتب

مجمعة. 
اHـكـاتب اجملمـعـة عـبارة عـن تمـركـز مـكتـبـW أو أكـثر
في مــكــان مـعــpW ويــحــتـفـظ أصـحــابــهــا بـأعــمــالــهم اخلــاصـة

وباستقالليتهم.
اHــاداHــادّة ة 16 :  : يـــثـــبت إنـــشـــاء اHـــكـــاتب اجملـــمـــعــة {ـــوجب
اتـفـاقــيـة مـكـتـوبــة حتـدد فـيـهـا الــنـفـقـات اHـشــتـركـة وحـصـة
مساهـمة كل مـحضر قـضائي فـيها . ويـخضع هـذا اإلنشاء
لــتــرخــيص وزيــر الــعــدلp حــافظ األخــتــامp بــعــد اســتــشـارة
الـــغـــرفـــــة الـــوطـــنـــيـــــة والـــغـــرفـــة اجلــــهـــويـــة لـــلـــمــــحـــضـــرين

القضائيW اخملتصة.
ال يــشــار إلـى وجــود اHــكـــاتب اجملــمــعـــة خالل �ــارســة

احملضرين القضائيW ألعمالهم اHهنية.
يـجـوز لـكل مـحـضـر قـضـائي االنـسـحاب مـن اHكـاتب
اجملـمعة ويعـلم بذلك وزير الـعدلp حافظ األختـامp والغرفة
Wالــوطــنــيــة والــغــرفــة اجلــهــويــة لــلــمــحــضــرين الــقــضــائــيــ

اخملتصة.
الفصل الثالثالفصل الثالث
تنظيــم اHهنــةتنظيــم اHهنــة

اHـاداHـادّة ة 17 :  : يــتـولـى تـنــظــيم مــهــنـة احملــضــر الــقــضـائي
مجلس أعلى وغرفة وطنية وغرف جهوية .

القسم األولالقسم األول
Wاجمللس األعلى للمحضرين القضائيWاجمللس األعلى للمحضرين القضائي

الفرع األول الفرع األول 
التشكيلة واHهامالتشكيلة واHهام

اHــاداHــادّة ة 18 :  : يـــتــشــــكل اجملــلـــس األعــلـــى لــلـــمــحـــضــرين
pحـافظ األختام pالذي يـرأســه وزيــر الـعــدل Wالقـضائـيــ

من األعــضاء اآلتــي ذكرهم :
- اHــديـــر الــعـــام لــلــشـــؤون الــقــضـــائــيـــة والــقــانـــونــيــة

pبوزارة العدل
- مـــديــــر الـــشـــؤون اHــــدنـــيــــة وخـــتم الــــدولـــة بـــوزارة

pالعدل
- مديـر الشـؤون اجلزائـية وإجـراءات العـفو بوزارة

pالعدل
pWرئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائي -
.Wرؤساء الغرف اجلهوية للمحضرين القضائي -

Wـــكـن اجملـــلـس األعـــلـى لـــلــــمــــحـــضــــرين الــــقــــضـــائــــيـــ�
االستـعـانة بـكل شـخص �كـنه بـحكم كـفاءتـه مسـاعدته في

أداء مهامه.

اHـاداHـادّة  7 :  : يـشـتـرط أن ال تــقل مـسـاحـة مــكـتب احملـضـر
الـقضائي عن  60 متـر مربعp وأن يتضمن ثالث (3) غرف
عـــلى األقلp تـــخــصص األولـى لــلـــمــكـــتب واألخــرى لـألمــانــة
واألخـيـرة تسـتعـمل كـقاعـة انـتظـارp كمـا يـجب أن يحـتوي

على اHرافق الصحية.

عــنـدمـا �ــارس عـدة مــحـضـرين قــضـائــيـW في نـفس
pفـإنه يـجب أن يـكـون لــكل مـنـهم مـكـتب خـاص به pـكـتبHا

غير أنه �كنهم االشتراك في األمانة وغرفة االنتظار.

اHـاداHـادّة ة 8 :  : يــجب تـخـصـيص جـانـب من مـكـتب احملـضـر
القضائي لتسيير األرشيف وحفظه.

اHـاداHـادّة ة 9 :  : يـعـW رئـيس الـغـرفـة اجلـهـويـة اخملـتصـة من
بـW أعــضــائــهـا  مــقــررا لـزيــارة مــكــتب احملـضــر الــقــضـائي
وحتـريـر تــقـريـر عن مـدى مـطــابـقـته لـلــشـروط واHـقـايـيس

اHنصوص عليها في هذا القسم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
كيفيات �ارسة اHهنةكيفيات �ارسة اHهنة

اHــــاداHــــادّة  10 :  : يـــجــــوز لـــلــــمـــحـــضــــرين الــــقـــضــــائـــيـــW أن
يــكــوّنــواp حــسب الــشــروط احملــددة أدنــاهp شــركــات مــدنــيــة

مهنية أو مكاتب مجمعة.

pأو أكثر Wاثن Wادّة ة 11 :  : يجوز حملضـرين قضائيـHاداHا
بـدائـرة اخـتـصــاص مـجـلس قـضـائي واحـدp وبـعـد تـرخـيص
من وزيــــر الـــعـــدلp حــــافظ األخـــتــــامp أن يـــؤســـســــوا شـــركـــة
مــدنـيـة مــهـنـيــة  تـخـضع لألحــكـام اHـطــبـقـة عـلـى الـشـركـات

اHدنية.

ال يجوز للمـحضر القضـائي أن يكون شريكا إال في
شركة مدنية مهنية واحدة وال �كنه أن �ارس فرديا.

اHاداHادّة ة 12 :  : يـجب أن يـرسل القـانون األسـاسي اخلاص
بـالشـركـة وكل تعـديل مـحتـمل له إلى وزيـر العـدلp حافظ
Wوإلى الـغـرفة الـوطـنيـة لـلـمحـضـرين الـقضـائـي pاألختـام

والغرفة اجلهوية للمحضرين القضائيW اخملتصة.

Wالـعامل Wادّة ة 13 :  : �ـنع على احملضـرين القضـائيHاداHا
في دائـرة اخـتـصــاص مـجـلس قـضـائي واحـد أن يـجـتـمـعـوا

كلهم ضمن شركة مدنية مهنية واحدة.

اHــاداHــادّة ة 14 :  : �ـــكن احملـــضــريـن الــقـــضــائـــيـــW الــشـــركــاء
االحــــتـــفـــاظ {ـــكــــاتـــبـــهم و�ـــارســـة مـــهـــنـــتـــهم فـــيـــهـــا بـــاسم

الشركة. 
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وتكلف في هذا اإلطارp السيما بـما يأتي :

pإعداد مدونة أخالقيات مهنة احملضر القضائي -

- تـــمـــثـــيـل احملـــضـــرين الـــقـــضــــائـــيـــW فـــيـــمـــا يـــتـــصل
pشتركةHبحقوقهم ومصاحلهم ا

- تــطــبــيق الــقـرارات الــتي يــتــخــذهــا اجملـلـس األعـلى
pWللمحضرين القضائي

Wالـوقاية من كل نـزاع ذي طابع مـهني يقـوم ما ب -
الغـرف اجلـهويـة وبW احملـضـرين القـضائـيـW في مخـتلف
اجلـــهــــات والــــســـعـي إلى صــــلـــحـه والـــفــــصل فـي حـــالــــة عـــدم

pالتصالح بإصدار قرارات تنفيذية

- دراسـة تـقـاريـر الـتـفـتـيش وآراء  الـغـرف اجلـهـويـة
اHتعلقة بها واتخاذ القرارات اHناسبة بشأنها.

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

الفرع الثانيالفرع الثاني
التشكيلة  واHقر التشكيلة  واHقر 

اHـاداHـادّة  25 :  : تــتــشـكل الــغــرفــة الـوطــنــيــة لـلــمــحــضـرين
القضائيW من :

pWرئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائي -

pWرؤســاء الغـرف اجلهـوية لـلمـحضـرين القـضائـي -
pنوابا للرئيس بقوة القانون

pعام Wأم -

pاخلزينة Wأم -

 - مـنـدوبـW عن كل غــرفـة يـتم انـتــخـابـهم من طـرف
نـظــرائــهم Hـدة  ثالث (3) ســنـوات حــسب عــدد اHــحــضـرين
الــقــضــائــيــW اHـــمــارســW فـي إطــار الـــدائـــرة اإلقــلــيــمــيـــة
التابعة الختصاصها وفقا للشروط والكيفيات احملددة في

نظامها الداخلي.

حتـدد مـدة العـضويـة بالـغـرفة الـوطنـيـة للـمحـضرين
الــقــضــائــيــW بــثالث (3) ســنـــواتp قــابـــلــة لــلـــتــجـــديــد مــرة

واحدة.

26 :  : يـتـم انـتخـــاب رئـيس الغـرفـــة الوطـنـيــة اHاداHادّة ة 
لـلـمـحـضـرين الـقـضـائـيـW عـنــد أول اجـتـمـاعp بـالـتصـويت
الـسريH pدة ثالث (3) سـنوات قابـلة للـتجديـد مرة واحدة
فـقطp من بــW احملـضــرين الـقــضـائــيـW اHــتـرشـحــW الـذين

لهم مدة ال تقل عن عشر (10) سنوات في اHهنة. 

اHــــاداHــــادّة  19 :  : يــــتـــــولى اجملــــلـس األعــــلـى لــــلـــــمــــحـــــضــــرين
القـضائيـW دراسة كل اHسـائل ذات الطابع الـعام اHتـعلقة

{هنة احملضر القضائي والسيما :
pإنشاء الغرف اجلهوية -

pهنةHالعراقيل احملتملة التي قد تعيق ا -
- اHــســائـل الــتي مـن شــأنــهـــا أن تــســـاهم في تـــرقــيــة

pهنةHا
pهنةHضمان احترام قواعد �ارسة ا -

- برامج ومناهج التكوين.
 يـــــتــــــولـى أمــــــانــــــة اجملــــــلس األعــــــلـى لـــــلــــــمــــــحــــــضــــــرين

القضائيW مدير الشؤون اHدنية وختم الدولة. 

الفرع الثانيالفرع الثاني
السير السير 

اHــــاداHــــادّة ة 20 :  : يــــجــــتــــمع اجملــــلس األعــــلى لــــلــــمــــحـــضــــرين
(2) Wمـرتـ pبـنــاء عـلى اسـتـدعــاء من رئـيـسه pWالــقـضـائـيـ
في الـســنـة في دورة عـاديــةp وفي دورة غـيــر عـاديـةp كــلـمـا

اقتضت الضرورة ذلك.
يحـضّر مـدير الـشؤون اHـدنيـة بوزارة الـعدل جدول

أعمال كل دورة.
 يـعـدّ اجملــلس األعـلى نــظـامه الـداخــلي عـنـد أول دورة

له ويصادق عليه.

اHـاداHـادّة  21 :  : يـتولـى رئيـس الغـرفـة الـوطـنـيـة ورؤساء
الـــغـــرف اجلـــهـــويــــة إخـــطـــار اجملـــلـس األعـــلى لـــلــــمـــحـــضـــرين
القضائيـW بكل مسألة ذات طابع عام تخص اHهنةp وذلك

قبل شهر من انعقاد دورته.

اHــــاداHــــادّة  22 :  : تــــرسل االســــتـــدعــــاءات مــــرفـــقــــة بــــجـــدول
أعــمــال االجـتــمــاع إلى أعـضــاء اجملــلس األعــلى قـبـل خـمــسـة
pبالـنسبـة للدورات الـعادية pعـشر(15) يومـا من االجتمـاع

وثمانية (8)  أيام بالنسبة للدورات غير العادية.

اHـاداHـادّة  23 :  : يـتـولى أمــW اجملـلس األعــلى لـلـمــحـضـرين
الـقــضـائـيـW حتـريـر مــحـاضـر االجـتـمـاعــات الـتي  يـوقـعـهـا
الرئـيسp وتـرسل إلى الغـرفـة الوطـنـية والـغـرف اجلهـوية

للمحضرين القضائيW من أجل التنفيذ.

القسم الثانيالقسم الثاني
Wالغرفة الوطنية للمحضرين القضائيWالغرفة الوطنية للمحضرين القضائي

الفرع األولالفرع األول
اHهام اHهام 

24 :  : تــتــولـى الــغــرفــة الــوطــنــيــة لــلــمــحــضــرين اHـاداHـادّة ة 
الـــقــضــائـــيــW الــعــمـل عــلى ضــمـــان احــتــرام قــواعـــد اHــهــنــة

وأعرافها.
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- اتـــقـــاء كـل نـــزاع ذي طـــابـع مـــهـــني بــــW احملـــضـــرين
الـقــضـائـيــW والـسـعـي إلى صـلـحـه والـفـصل في حــالـة عـدم

pالتصالح بإصدار قرارات تنفيذية
- دراســـة كل الـــشـــكـــاوى الــتـي يــرفـــعـــهـــا الــغـــيـــر ضــد
احملـضــرين الــقـضـائــيـW بــصـدد �ــارسـة مــهـنــتـهمp وتــتـخـذ

pالئمةHبشأنها اإلجراءات ا
- تــــــقـــــــد§ أي اقــــــتــــــراح حـــــــول تــــــكـــــــوين احملـــــــضــــــرين

pومستخدميهم Wالقضائي
- تــــقـــــد§ أي اقــــتـــــراح من شـــــأنـه حتــــســـــW ظــــروف

العمـل فـي اHكاتب.

اHــاداHــادّة ة 32 :  : تــتـــشــكل الـــغــرفـــــة اجلــهـــويــة حـــسب عــــدد
احملـضـريـن الـقـضـائـيـــW اHـوجـودين بـدائــرة اخــتـصـاصـهـــا

اإلقليمــي على النحو اآلتي :
- حـتى ثالثـW (30) مـــحــضـــرا قــضـــائــيـــاp تــســـعــة (9)

أعضاء.
- من واحـد وثالثW (31) إلى خـمسW (50) مـحـضرا

قضائياp أحد عشر (11) عضوا.
p(51) محـضـرا قضـائـيا فـأكـثر Wمن واحد وخـمـس -

خمسة عشر (15) عضوا. 
حتدد مدة العضـوية في الغرفة اجلهوية للمحضرين
القـضائيW بثالث (3) سنوات قابـلة للتـجديد مرة واحدة

فقط.
يكــون مـؤهال لـالنتـخــاب لـعـضـويـة الـغــرف اجلـهـوية
كل مـحـضر مـارس مـدة سبـع (7) سـنوات على األقـل في

اHهنة .
Wتــنــشــأ الــغــرف اجلــهــويـــة لــلــمــحــضــرين الــقــضــائــيــ

بقرار من  وزير العدلp حافظ األختام.

اHــــاداHــــادّة  33 :  : يــــنـــــتــــخب أعـــــضـــــاء الــــغــــرفــــــة اجلــــهــــويـــــة
للمحضرين القـضائيW رئيسـا من بيـنهم وكاتبا وأمينا
لــلــخــزيــنـــة  ونــقــيــبــا ومـــقــرراp  يــكــوّنــون مـــكــتب الــغــرفــة

اجلهوية.
يــعــد اHــكـتـب عـنــد أوّل اجــتــمـاع لـه الـنــظــام الــداخـلي

للغرفة اجلهوية ويعرضه على أعضائها للموافقة عليه.

الفصل الرابعالفصل الرابع
النظـام التأديبـيالنظـام التأديبـي

34 :  : �ـــــــكـن أن تـــــــتــــــــرتب عــــــــلى كـل إخـالل من اHــــــاداHــــــادّة  
احملضـر الـقضـائي بـواجبـاته عـقوبـة تـأديبـيةp دون اإلخالل

باHتابعات اجلزائية احملتملة.

Wالـعـام لـلـغـرفـة الـوطـنـيـة وأمـ Wيـتم انـتـخـاب األمـ
اخلـــزيـــنـــة من بـــW أعـــضـــاء الـــغـــرفـــة الـــوطـــنـــيـــة عـــنـــد أول

اجتماع لها.
Wعـنــدمــا يــنــتــخب رئــيس الــغـرفــة الــوطــنــيـة مـن بـ
رؤسـاء الـغرف اجلـهـويـة يـعـوّض هذا األخـيـر عـلى مـسـتوى
الــغــرفــة اجلــهـــويــة األصــلــيــة بــحـــسب الــشــروط احملــددة في

نظامها الداخلي.
يـحـدد الـنـظـام الـداخـلي لـلـغـرفـة إجـراءات وكـيـفـيـات
Wانـتخاب رئيس الغـرفة الوطنيـة للمحضريـن القضائي

وأعضائها.

27 :  : يـحـدد مقـر الـغـرفة الـوطـنيـة لـلمـحـضرين اHاداHادّة  
القضائيW {دينة اجلزائر .

الفرع الثالثالفرع الثالث
السير السير 

اHـاداHـادّة  28 :  :  جتــتــمع الــغــرفـة الــوطــنــيـة لــلــمــحــضـرين
pمـــرة كل ثـالثــة (3) أشـــهـــر فـي دورة عـــاديـــة Wالـــقــضـــائـــيـــ
وجتــتــمع في دورات غــيـــر عــاديــةp كــلــمــا دعت احلــاجــة إلى
ذلكp بـــــاســــتـــــدعــــاء مـن رئــــيـــــســـــهــــا أو بـــــطـــــلب من نـــــصف

أعضائها.
ال تـــصح مــداوالت الــغـــرفــة الــوطــنـــيــة لــلـــمــحــضــرين
القـضائـيW إال بـحضـور أغلـبيـة أعضـائهـا. وفي حالـة عدم
اكتـمال النـصابp يتـم حتديد اجـتماع ثـان في أجل أقصاه
ثمـانـية (8) أيام. وفي هـذه احلـالـةp تصح مـداوالت الـغـرفة

مهما يكن عدد األعضاء احلاضرين.

اHـــــاداHـــــادّة ة 29 :  : تـــــتـــــخـــــذ قـــــرارات الـــــغـــــرفـــــة الـــــوطـــــنـــــيــــة
لـــلــمـــحـــضــرين الـــقـــضــائـــيـــW بــأغـــلــبـــيـــة أصــوات األعـــضــاء

احلاضرين.
 وفي حـــــالــــة تـــــعـــــادل عــــدد األصـــــواتp يــــكـــــون صــــوت

الرئيس مرجحا.

اHـاداHـادّة  30 :  : يــوقع مــحـاضــر اHــداوالت رئــيس الــغــرفـة
pحـافظ األخـتام pوتـرسل إلى وزيـر الـعـدل pوأمـيـنـهـا الـعام

خالل اخلمسة عشر (15) يوما التي تلي االجتماع.
القسم الثالثالقسم الثالث

Wالغرف اجلهوية للمحضرين القضائيWالغرف اجلهوية للمحضرين القضائي

اHــاداHــادّة  31 :  : تــســـاعـــد الــغـــرف اجلـــهــويـــة لـــلــمـــحـــضــرين
pالـغرفة الوطنية للمحضرين في أداء مهامها Wالقضائي

وبهذه الصفة تتولىp السيما :
- تمثيل احملضـرين القضائيW فيما يخص حقوقهم

pشتركةHومصاحلهم ا
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- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 09 اHــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

pدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- 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
- و{ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 91 - 270
اHــؤرخ في 29 مـــحـــرم عــام 1412 اHــوافق  10 غـــشت ســـنــة
1991 الـــذي يــنـــظـم مــحـــاســـبـــة احملـــضـــرين ويـــحـــدد شــروط

pتممHعدل واHا pمكافأة خدماتهم
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـاداHـادّة األولىة األولى :: تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 37 من الـقـانون
رقم 06 - 03 اHــــؤرخ في 21 مــــحــــرم عـــام 1427 اHــــوافق 20
فــبـــرايـــر ســـنــة 2006 واHـــتــضـــمن تـــنـــظـــيم مـــهــنـــة احملـــضــر

القضائيp يحدد هذا اHرسوم أتعاب احملضر القضائي.

اHــاداHــادّة ة 2 : : تــشـــمل أتــعـــاب احملــضــر الـــقــضــائـي مــجــمل
األعمال واخلدمات اHـنجزة من قبله واHصاريف اHترتبة

عن ذلك.

الفصل الثانيالفصل الثاني
أتعاب احملضر القضائي في اجملال اHدنيأتعاب احملضر القضائي في اجملال اHدني

اHاداHادّة ة 3  :   : يتقاضى احملضر القضائيp عن :
pاإلنذارات االستجوابية .................... 2500 دج -
pمحاضر تثبيت عدم الوجود .............. 1500 دج -
- مـحــاضــــر اHـعـاينـــة اHـنـجــزة تـطـبيـقـــا لألحـــكام
الــتـــشــــريــعــــيــة والـــتــنــظـــيــمــيــــة اخلــاصــــة عـن كـل حــصــــة
pمدتــهــا ساعة ............................................ 2500 دج
- مـحـاضــر الـطـرد ومـحـاضـر مــحـاولـة الـطـرد عن كل
pحصة مدتها ساعة ....................................... 2000 دج
ويتقاضى عن كل ساعة إضافية ............. 1500 دج.
يــــدفع األجـــر كـــامال عـن حـــصـــة الـــعـــمل األولى مـــهـــمـــا

كانت مدتها.

اHاداHادّة ة 35 :  : يخـتص اجمللس الـتأديـبي للـغرفـة اجلهـوية
Wبـالنـظـر في الـقضـايـا التـأديـبيـة للـمـحضـرين الـقـضائـي
الــتــابــعـــW لــدائــرة اخــتــصـــاصــهــاp وتــكــون قـــراراته قــابــلــة

للطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن.

اHاداHادّة  36 :  : يتـم انتـخاب أعـضاء اجملـلس التـأديبي من
طـــرف نــظـــرائــهمp بـــالــتـــصــويـت الــســـريp من بــW أعـــضــاء
الـــغــرفــة اجلــهــويــةp وفــقــا لــلــكــيــفــيــات احملــددة في نــظــامــهــا

الداخلي.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام انتقالية ونهائية أحكام انتقالية ونهائية 

اHـاداHـادّة ة 37 :   :  تـنـظم انـتـخـابـات لــتـجـديـد هـيـاكل اHـهـنـة
بــعـــد ســـنـــتــW (2)  من نــــشــــر هـــذا اHــــرســــوم في اجلــــريـــدة

الرسمية.

اHاداHادّة ة 38 :   :  تتـولى كل غرفـة جـهويـة انتـخاب أعـضاء
مــجـــلــســـهــا الـــتــأديـــبيp خالل أجـل أقــصـــاه ســتــة (6) أشـــهــر

ابتداء من نشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرسمية.

اHـاداHـادّة ة 39 :   :  تـلـغى أحـــكـــام اHـرسـوم الـتـــنــفــيـذي رقم
91 - 185 اHــؤرخ في أول يــونــيــو  ســنــة 1991 الــذي يــحـدد

شــروط االلــتــحــاق {ــهــنــة احملــضــر و�ــارســتــهــا ونــظــامــهــا
االنضباطي وقواعد تنظيم اHهنة وسير أجهزتها .

اHـــــاداHـــــادّة ة 40 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرر بـــاجلـــزائـــر في 15 صـــفـــر عـــام 1430 اHــــوافق 11
فبراير سنة 2009.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي مـــرســوم تـــنـــفــيـــذي رقم رقم 09 - 78  مــؤر مــؤرّخ فيخ في15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1430 اHـــــوافق  اHـــــوافق 11 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة  فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة p p2009 يــــــحــــــــــدديــــــحــــــــــدد

أتعـــــاب  احملـضـر القضـائـيأتعـــــاب  احملـضـر القضـائـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن ّ الوزير األول
pحافظ األختام pبناء على تقرير وزير العدل -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورp الســيّـــمــا اHـــادّتــان 85 - 3
pو125 ( الفقرة 2) منه

- و{ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 03 اHــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اHوافق 20 فبـراير سنة 2006 واHـتضمن

pادة 37 منهHالسيما ا pتنظيم مهنة احملضر القضائي
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