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الفــصـــل األولالفــصـــل األول
تنظيم احملاسبةتنظيم احملاسبة

اHــاداHــادّة ة 2 :  : تـــهــدف مـــحـــاســـبــة احملـــضـــر الــقـــضـــائي إلى
معـايـنـة اإليـرادات والـنـفـقـات والـقـيم الـتي جتـرى حلـساب

زبائنه.

3 :  : يـــجب عــــلى احملـــضــــر الـــقـــضــــائي أن �ـــسك اHــاداHــادّة ة 
السجالت اآلتية :

pفهرس العقود -
pسجل الصندوق -

pسجل الودائع -
pسجل حجز ما للمدين لدى الغير -
- سجل األتعاب في اجملال اجلزائي.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يـشـمل فـهـرس الـعـقـود جـمـيع الـعـقـود الـتي
يحررها احملضر القضائي ويتضمن على اخلصوص :

pرقم الترتيب -
pتاريخ العقد -
pطبيعة العقد -

pلقب الطرف الطالب واسمه -
pطلوب واسمهHلقب الطرف ا -

- ثـمـن الـعــقـد اHـبــH Wـبــلغ الـرسـم الـقـضــائي اخلـاص
بالتسجيل ومقابل أتعاب احملضر القضائي.

اHــــاداHــــادّة ة 5 :  : يـــــتـــــضـــــمن ســـــجل الـــــصـــــنـــــدوق اإليــــرادات
والــنــفـقــات احلــاصــلـة واHــتــضــمـنــة اHــصــاريف الـقــضــائــيـة

وأتعاب احملضر القضائي.

اHــاداHــادّة  6 :  : يـــتــضـــمن ســجـل الــودائع اHـــتــعــلـق بــأمــوال
الزبائنp حسب الترتيب الزمني :

pحساب كل زبون -
pتاريخ التسديد للدائن أو للطرف الطالب -

- اHراجع اخلاصة بطريقة الدفع.

اHــاداHــادّة  7 :  : يـــتـــضـــمـن ســـجـل حـــجـــز مـــا لـــلـــمــديـن لــدى
الغير :

pرقم الترتيب -
pلقب الدائن طالب احلجز واسمه وعنوانه -

pدين واسمه وعنوانهHلقب ا -
pلقب الغير احملجوز عليه واسمه -

pتاريخ حجز ما للمدين لدى الغير -
- إثـبـات الـسـنـد الـذي {ـقـتـضـاه ¬ حـجـز مـا لـلمـدين

pلدى الغير

اHـاداHـادّة ة 23 :  : تـلـغى أحـــكــام اHـرســوم الـتـــنــفــيــذي رقم
91 - 270 اHــــــؤرخ في 29 مــــــحـــــــرم عــــــام 1412 اHــــــوافق  10

غـشت سـنة 1991 الـذي ينـظم مـحـاسـبـة احملـضـرين ويـحدد
شروط مكافأة خدماتهم .

24 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم رقم  09 - 79  مــؤر مــؤرّخ فيخ في15 صــفــر عــام صــفــر عــام
1430 اHوافق  اHوافق 11 فبـراير سـنة  فبـراير سـنة p p2009 يحــدد كيـفياتيحــدد كيـفيات

مسك ومراجعة محاسبة احملضر القضائيمسك ومراجعة محاسبة احملضر القضائي.
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

pادة 34 منهHالسيما اpتنظيم مهنة احملضر القضائي

- 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{قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 09  - 78 اHؤرّخ
في15 صـفـر عام 1430 اHـوافق 11 فـبـرايـر سـنة 2009 الـذي

pيحدد أتعاب احملضر القضائي

pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHاداHادّة  األولى : ة  األولى :  تطبـيقا ألحكام اHادة 34 من القانون
رقم 06 - 03 اHــؤرخ في 21  مــحــرم عــام  1427 اHــوافق 20
فــبــرايــر ســنـة 2006 واHــذكـور أعـالهp يـهــدف هــذا اHــرسـوم
إلى حتــديــد كــيــفـيــات مــسك ومــراجــعــة مــحــاســبــة احملــضـر

القضائي.
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اHــاداHــادّة ة 14 :  : ال �ــكـن احملــضـــر الــقـــضــائـيp حتت طــائـــلــة
عقوبات تأديبيةp رفض عمليات مراجعة احملاسبة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 15 :   :  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 - 80  مــؤر مــؤرّخ فيخ في15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1430 اHوافق  اHوافق 11 فبراير سنة  فبراير سنة p p2009 يعـــدل توزيـــعيعـــدل توزيـــع

p2009 نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة نــفــقــــات مــيـزانــيـــة الــدولـة لــلــتــجــهـيــز لــســنـة
حسب كـل  قطـاعحسب كـل  قطـاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
pإنّ الوزير األول

pاليةHبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp الســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 (الفقرة 2) منه
-  و{ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلّـق

 pتمّمHعدّل واHا pاليةHا Wبقوان
- و{ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2
مـــــحــــــرم عـــــام 1430 اHـــــوافق 30  ديــــــســـــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2008

p2009 الية  لسنةHتضمن قانون اHوا
- و{ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيــــذي رقـم 98 - 227
اHــــؤرّخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اHــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واHــتـعــلّق بـنــفـقــات الـدولــة  لـلــتـجــهـيــزp اHـعـدّل

   pتممHوا
pوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى: ة األولى:  يـــــلـــــغــى مـن مــــيـــــزانــــيـــــة ســــنــــة 2009
اعــتـمــاد دفــع قــدره خــمـســة وثـمــانـون مــلـيــارا وثـمــاـائـة
مـــلـــيــــون ديـــنـــار (85.800.000.000 دج)  ورخـــصـــة بــــرنـــامج
قـدرها مائـتان وسـبعـة وخمـسون ملـيارا ومـائة وتـسعون
مــــــلــــــيــــــون ديــــــنـــــار(257.190.000.000 دج)  مــــــقــــــيــــــــدان فـي
الـنـفــقــات ذات الـطـابع الـنــهـائي  ( اHـنـصــوص عـلـيـهـــا في
الـــــقــــــانـــــون رقم 08 - 21 اHـــــؤرخ في 2 مـــــحــــــرم عـــــام 1430
اHوافق 30  ديـسـمبـر سـنة 2008 واHـتضـمن قـانون اHـالـية

لسنة p(2009 طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

pتاريخ تبليغ الغير احملجوز عليه -
pدينHتاريخ تبليغ ا -

pتاريخ االستدعاء أمام القاضي -
p تاريخ األمر بالتخصيص -
pجدد Wتاريخ تدخل دائن -

- تــــاريخ اســــتــــدعـــــاء األطــــراف أمــــام الــــقــــاضي بــــعــــد
pالتدخل

- حـكم الـقـاضي الـذي يـرخص لـلـمـدين احلـصـول عـلى
التسديد من غير احملجوز عليه.

اHـاداHـادّة ة 8 :   :  يــتــضـمن ســجل أتــعـاب احملــضــر الـقــضـائي
في اجملال اجلزائي :

pرقم الترتيب -
pتاريخ صدور احلكم ورقمه -

- تـاريخ اسـتـخراج الـتـكـلـيف بـاحلضـور أو الـتـبـليغ
pطلوبة من النيابةHأو اإلرسال أو كل العقود ا

pمقابل األتعاب -
- مصاريف التنقل.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مراجعة احملاسبةمراجعة احملاسبة

9 :  : تــهــدف مــراجــعــة مــحــاســبــة مــكـتـب احملــضـر اHـاداHـادّة ة 
الـقـضائي إلـى التـأكـد من مسك دفـاتـر احملاسـبـة ومطـابـقة

الكتابات بوضعية الصندوق.

اHــاداHــادّة ة 10 :  : تـــســـنـــد عـــمـــلـــيـــة مـــراجـــعـــة احملـــاســـبـــة إلى
W(2) يـتم اخـتيـارهـمـا بـالـتـشـاور ب Wمـحضـرين قـضـائـي
الــغــرفـــة الــوطــنــيــة لـــلــمــحــضـــرين الــقــضــائـــيــW والــغــرفــة
اجلهوية للمـحضرين القضائـيW اخملتصة من خارج دائرة

اختصاص احملكمة التابع لها اHكتب اHراد تفتيشه.
تـتم مـراجــعـة احملـاسـبــة مـرة واحـدة  في الــسـنـة عـلى

األقل.
Wـــــادّة ة 11 :  : يـــــجـب عـــــلـى احملــــضـــــريـن الـــــقـــــضــــائـــــيــــHـــــاداHا
اHـكـلفـW {راجـعــة احملاسـبــة أن يقــدمـوا تـقــريـرا مـفصـال
عـن كــل مـــهـــمــــة يـــرســـل إلى رئـــيس الـــغـــرفـــة الـــوطـــنـــيــة
والــغـــرفــة اجلــهـــويــة لــلـــمــحــضـــرين الــقــضـــائــيــW اخملـــتــصــة

والنائب العام.
اHـاداHـادّة ة 12 :  : �ــكن الـنــائب الــعــام أن يــكـلـف �ـثـال عـنه

للقيام {راجعة حسابات مكتب أي محضر قضائي.

13 :  : يـــــضع رئـــــيـس الـــــغـــــرفــــة اجلـــــهـــــويـــــة حتت اHــــاداHــــادّة ة 
تصـرف احملضـرين القـضائـيW اHـكلـفW {ـراجعـة احملاسـبة

اHعلومات والوثائق الالزمة ألداء مهمتهم.
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