
العدد العدد 28
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد أواألحد أوّل شعبان عام ل شعبان عام 1437 هـهـ
اHوافق اHوافق 8 مايو سنة  مايو سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12



أوأوّل شعبان عام ل شعبان عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 228
8 مايو سنة  مايو سنة 2016 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16-138 مـؤرّخ في 24 رجب عـام 1437 اHـوافق 2 مـايـو سـنة r2016 يـعدل اHـرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 95-10
اHؤرخ في أول ربـيع الثاني عام 1431 اHوافق 17 مارس سـنة 2010 الـذي يحدد الـقواعـد االقتصـادية Hـستحـقات الربط
بالشبكات والنشاطات األخرى الضرورية لتلبية طلبات تموين الزبائن بالكهرباء والغاز.....................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 16-139 مؤرخ في 25 رجب عام 1437 اHوافق 3 مايـو سنة r2016 يعـدل تـوزيع نفـقـات ميـزانـيـة الـدولة
للتجهيز لسنة r2016 حسب كل قطاع..............................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 16-140 مـؤرخ في 27 رجب عـام 1437 اHـوافق 5 مـايـو سـنة r2016 يـتـمم اHرسـوم الـتـنـفـيذي رقم 08-06
اHؤرخ في 9 ذي احلجـة عام 1426 اHوافق 9 ينـاير سنة 2006 الذي يـحدد تـنظــيم اإلرشاد واHـؤهالت اHهـنيـة للـمرشدين
وقواعد �ارسة عملية اإلرشاد في اHوانئ.......................................................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 16-141 مـؤرخ في 27 رجب عـام 1437 اHـوافق 5 مـايـو سـنـة r2016 يـعـدل ويـتــمم اHـرسـوم الـتـنـفـيـذي
رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الـثـاني عـام 1433 اHـوافق 6 مـارس سـنـة 2012 الـذي يـحـدد شـروط تـنـظــيم مـؤسـسـات
تعليم سياقة السيارات ومراقبتها.................................................................................................................

مـرسوم تـنفـيذي رقم 16-142 مؤرخ في 27 رجب عام 1437 اHوافق 5 مايـو سنة r2016 يحـدد كيـفـيات حـفظ الوثـيقـة اHوقـعـة
إلكترونيا...................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تتضمّن إنهاء مهام بوزارة اHالـية.....

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الـثانية عام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 يـتضمّن إنهـاء مهام مفتش في مـفتشـية
مصـالح أمالك الدولـة واحلفظ العقـاري...........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنـة r2016 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام رئـيـسـة دراسـات
بالديوان الوطني لإلحصائيات......................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس ســنـة r2016 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام رئـيس دراسـات
باجمللس الوطني للمحاسبة...........................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس ســنـة r2016 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام اHـفــتش اجلـهـوي
للمفتشية العامة للمالية باألغـواط................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في
اHفتشية اجلهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو.....................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 يتـضمّن إنهـاء مهام نـائبة مـدير بوزارة
التجـارة.....................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافق 15 مارس سـنة r2016 يتـضمّن إنـهاء مهـام نائب مـدير بوزارة
الفالحة - سابقا...........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 6 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1437 اHـوافق 15 مـارس ســنـة r2016 يـتـضــمّن إنـهــاء مـهـام بــوزارة الـفالحـة
والتنمية الريفية - سابقا............................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 6 جـمادى الـثـانيـة عام 1437 اHـوافق 15 مارس سـنة r2016 يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مفـتش بـاHـفتـشـية
العامة للغابات............................................................................................................................................
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مـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 6 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1437 اHـوافق 15 مـارس ســنـة r2016 يـتــضـمّـنـان إنــهـاء مـهـام نـوّاب
مديرين باجلامعات......................................................................................................................................

مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 15 مـارس سـنـة r2016 يـتـضـمّـنان إنـهـاء مـهـام مـديرين
Hراكز جامعية.............................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 يتـضمّن إنـهاء مهـام نائب مـدير بوزارة
الثقافة.......................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس ســنـة r2016 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام مـديــر اHــتـحف
الوطني "نصر الدين ديني" ببوسعـادة...........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنـة r2016 يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرين لـلـنـشاط
..................................................................................................................Yاالجتماعي والتضامن في واليت

مـراسيم رئـاسيّـة مؤرّخة في 4 جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 تتـضمّن إنـهاء مـهام بـوزارة العالقات
مع البرHان.................................................................................................................................................

مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تتضمّن التّعيY بوزارة اHالـية.........

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 4 جــمـادى الـثــانـيـة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنـة r2016 يـتـضـمّن الـتّـعــيـY بـالـديـوان الـوطـني
لإلحصائيات...............................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4 جـمادى الـثـانيـة عام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 يـتضـمّن تـعيـY مديـر دراسات بـاجمللس
الوطني للمحاسبة.......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 4 جـمادى الـثـانيـة عام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 يـتـضمّن تـعـيY اHـديـر العـام لـلصـندوق
الوطني للتجهيز من أجل التنمـية................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافق 13 مارس سـنة r2016 يتـضمّن تعـيY اHديـر اجلهوي لـلجمارك
بتبسة.......................................................................................................................................................

مـرسومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 6 جمادى الـثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سـنة r2016 يـتضمّنـان تعيY نـائبي مديرين
...................................................................................................................................................Yبجامعت

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 يتضمّن تعيY مديرين Hراكز جامعية...

Yعميـدي كليت Yيـتضمّنان تـعي r2016 وافق 15 مارس سـنةHمرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 6 جمادى الـثانية عام 1437 ا
...................................................................................................................................................Yبجامعت

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جـمادى الـثانـية عام 1437 اHوافق 15 مارس سـنة r2016 يـتضـمّن تعـيY مديـــر اHدرســـة العـلـيا
لألساتذة ببوسعادة (والية اHسيلة).................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 4 جـمــادى الـثــانـيــة عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس ســنـة r2016 يــتــضـمّن تــعـيــY مـكــلّف بـالــدراسـات
والتلخيص بوزارة الثقافة...........................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 يتضمّن تعيY مدير النشاط االجتماعي
والتضامن في والية تلمسان.........................................................................................................................

مراسيم رئـاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الـثانية عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تتضمّن الـتّعيY بوزارة العالقات مع
البرHان......................................................................................................................................................
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نظم داخليةنظم داخلية

وزارة العدلوزارة العدل

قرار مؤرخ في 7 ربيع األول عام 1437 اHوافق 19 ديسمبر سنة r2015 يتضمن اHوافقة على النظام الداخلي Hهنة احملاماة...

قراراتB مقرقراراتB مقرّراتB آراءراتB آراء

وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـرار مؤرخ في 21 صفـر عام 1437 اHوافق 3 ديـسمـبر سـنة r2015 يتـضمن فـتح دعوى تـصنيف "مـقر اجملـلس الشـعبي الـبلدي
لسكيكدة - النزل البلدي - سابقا".................................................................................................................

قــرار مــؤرخ في 21 صــفــر عــام 1437 اHـوافق 3 ديــســمــبــر ســنــة r2015 يــتــضــمن فــتح دعــوى تــصــنــيف "مــقــر الــبــريــد اHــركــزي
لسكيكدة"...................................................................................................................................................

قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 اHوافق 3 ديسمبر سنة r2015 يتضمن فتح دعوى تصنيف "محطة القطار لسكيكدة"......

قــرار مـؤرخ في 21 صـفــر عـام 1437 اHـوافق 3 ديــسـمــبـر ســنـة r2015 يــتـضــمن تـصــنـيف "مــقــر الـهــيـئــة الـتــنـفــيـذيــة اHـؤقــتـة -
الصخرة السوداء"........................................................................................................................................

قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 اHوافق 3 ديسمبر سنة r2015 يتضمن فتح دعوى تصنيف "الضريح اHلكي لسيفاقس"....

قـرار مؤرخ في 21 صـفـر عـام 1437 اHـوافق 3 ديـسمـبـر سـنة r2015 يـتـضـمن تصـنـيف اHـوقع األثـري "حملـطة الـنـقش الـصـخري
كبش بوعالم"..............................................................................................................................................

قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 اHوافق 3 ديسمبر سنة r2015 يتضمن تصنيف "كهف أفلو بورمل".............................

قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1437 اHوافق 3 ديسمبر سنة r2015 يتضمن تصنيف "حصن قوراية"...................................

إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات

بنك اجلزائربنك اجلزائر

مـقرر رقم 16-01 مؤرخ في 22 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق 3 يـنـاير سـنة r2016 يـتــضـمن نــشــر قـائــمــة الـبـنـوك وقائـمة
اHؤسسات اHالية اHعتمدة في اجلزائر............................................................................................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 16-138 مــؤر مــؤرّخ في خ في 24 رجب عــام رجب عــام
1437 اHــــوافق  اHــــوافق 2 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــة r2016 يـــعــــدل اHـــرســـومr يـــعــــدل اHـــرســـوم

الـتـنـفـيـذي رقم الـتـنـفـيـذي رقم 10-95 اHـؤرخ في أول ربـيع الـثـاني اHـؤرخ في أول ربـيع الـثـاني
عـام عـام 1431 اHـوافق  اHـوافق 17 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة 2010 الــذي يـحـدد الــذي يـحـدد
الـقـواعـد االقـتصـاديـة Hـسـتـحقـات الـربط بـالـشـبـكاتالـقـواعـد االقـتصـاديـة Hـسـتـحقـات الـربط بـالـشـبـكات
والــنــشــاطــات األخــرى الــضــروريــة لــتــلــبــيــة طــلــبــاتوالــنــشــاطــات األخــرى الــضــروريــة لــتــلــبــيــة طــلــبــات

تموين الزبائن بالكهرباء والغاز.تموين الزبائن بالكهرباء والغاز.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبــنــاء عــلى الــدّســتـورr ال ســيّــمــا اHـادّة 99-4 و143
r(الفقرة 2) منـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 05-182 اHؤرّخ
في 9 ربـيع الـثـانـي عام 1426 اHـوافق 18 مـايـو سـنـة 2005
واHــتـــعــلق بـــضــبط الـــتــعــريـــفــات ومــكـــافــأة نــشـــاطــات نــقل

rوتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 10-95 اHـؤرّخ
في أول ربــيع الـــثــاني عــام 1431 اHــوافق 17 مــارس ســنــة
2010 الـذي يـحدد الـقـواعـد االقتـصـاديـة Hـستـحـقـات الربط

بـــالــشـــبــكــات والـــنــشـــاطــات األخــرى الـــضــروريـــة لــتــلـــبــيــة
طلـبات تـموين الـزبـائن بالـكهـرباء والـغازr ال سـيمـا اHادة

r84 منـه

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــعــدل هـــذا اHــرســوم أحـــكــام اHــرســوم
الــتّـنــفــيـذيّ رقم 10-95 اHــؤرّخ في أول ربـيـع الـثــاني عـام
1431 اHــوافق 17 مــارس ســنـة 2010 الــذي يــحــدد الــقــواعــد

االقـتــصـاديـة Hـسـتـحــقـات الـربط بـالـشـبــكـات والـنـشـاطـات
األخـــرى الـــضــروريـــة لـــتــلـــبـــيــة طـــلـــبــات تـــمـــوين الـــزبــائن

بالكهرباء والغاز.

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 84 من اHـــــــرســــــوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 10-95 اHـؤرّخ في أول ربــيع الـثــاني عـام
rــــــذكـــــــور أعالهHــــــوافـق 17 مــــــارس ســـــــنــــــة 2010 واH1431 ا

وحترر كما يأتي :

" اHــــادّة 84 : يـــــكــــون اســــتــــهـالك الــــكــــهـــــربــــاء والــــغــــاز
موضوع قـراءات دورية تؤدي إلى إصدار فـواتير. ويجب
أن ال يقل تـردد فواتير االستهالك عن أربع (4) مرات في

السنة ".

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 24 رجب عـــــام 1437 اHـــــوافق 2
مايو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 16-139 مــؤرخ في  مــؤرخ في 25 رجب عــام رجب عــام
1437 اHـــــوافق  اHـــــوافق 3 مـــــايـــــو ســـــنــــة  مـــــايـــــو ســـــنــــة r2016 يـــــعـــــدل تـــــوزيع يـــــعـــــدل تـــــوزيع

r2016 نــفــقــات مــيــزانــيــــة الــدولــة لــلــتــجــهــيــز لــســنــة نــفــقــات مــيــزانــيــــة الــدولــة لــلــتــجــهــيــز لــســنــة
حسب كل قطاع.حسب كل قطاع.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةHبناء على تقرير وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 4-99
rو143 (الفقرة 2) منه

-  و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84-17 اHـــــؤرخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلـق

 rتمّمHعدّل واHا rاليةHا Yبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-18 اHــــؤرخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015

r2016 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 125-15
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

- و�قتـضى اHرسوم التنفيـذي رقم 98-227 اHؤرخ
في 19 ربـيع األوّل عام 1419 اHوافق 13 يولـيو سـنة 1998

rتممHعدّل واHا rتعلق بنفقات الدولة للتجهيزHوا

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يلغـى من مـيزانيـة سنة 2016 اعـتماد
دفـع قـــــدره ثـــــمـــــانـــــيـــــة وخـــــمـــــســـــون مـــــلـــــيـــــون ديـــــنــــار
(58.000.000 دج) ورخـــــصـــــة بـــــرنـــــامـج قــــــدرهـــــا ثـــــمـــــانـــــيـــــة
وخــمـــســون مـــلـــيــون ديـــنــار (58.000.000 دج) مـــقـــيّــدان في



أوأوّل شعبان عام ل شعبان عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 628
8 مايو سنة  مايو سنة 2016 م م

الـنــفـــقــات ذات الــطــابع الــنـهــائي (اHــنــصـوص عــلــيــهــا في
الــقــانـون رقم 15-18 اHـؤرخ في 18 ربــيـع األول عـام 1437
اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2015 واHتـضـمن قـانـون اHـالـية

لسنة 2016) طبقا للجدول "أ" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 2 :  : يـخـصص Hـيــزانـيـة سـنـة 2016 اعــتـمـاد دفع
قـدره ثــمـانــيــة وخـمــسـون مــلــيـون ديــنـار (58.000.000 دج)
ورخصـة برنـامج قـدرهـا ثـمانـية وخـمسـون ملـيون ديـنار
(58.000.000 دج) يـــــقـــــيّـــــدان في الـــــنـــــفـــــقـــــات ذات الـــــطـــــابع
النهائي (اHـنصوص عليـها في القانون رقم 15-18 اHؤرخ
في 18 ربـــيع األول عــام 1437 اHــوافق 30 ديـــســمـــبــر ســـنــة
2015 واHتضمن قـانون اHاليـة لسنة 2016) طبـقا للجدول

"ب" اHلحق بهذا اHرسوم.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 25 رجب عـــــام 1437 اHـــــوافق 3
مايو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
اجلدول "أ" مساهمات  نهائيةاجلدول "أ" مساهمات  نهائية

(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعالقطاع
اHبالغ اHلغاةاHبالغ اHلغاة

رخصة البرنامجرخصة البرنامج اعتماد الدفعاعتماد الدفع

- احـــتــيـــاطــي لــنــفــقـات
غير متوقعة

اجملــــــــــمــــــــــوع :................اجملــــــــــمــــــــــوع :................

58.000

58.000

58.000

58.000

اجلدول "ب" مساهمات  نهائيةاجلدول "ب" مساهمات  نهائية
(بآالف الدنانير(بآالف الدنانير)

القطاعالقطاع
اHبالغ اخملصصةاHبالغ اخملصصة

رخصة البرنامجرخصة البرنامج اعتماد الدفعاعتماد الدفع

- دعم اخلدمات اHنتجة
- اHــــنــــشـــآت الــــقــــاعــــديـــة
االقتصادية واإلدارية

اجملــــــــــمــــــــــوع :................اجملــــــــــمــــــــــوع :................

13.000

45.000

58.000

13.000

45.000

58.000

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 16-140 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 رجب عــام رجب عــام
1437 اHــــوافق  اHــــوافق 5 مـــايــــو ســـنـــة  مـــايــــو ســـنـــة r2016 يـــتـــمـم اHـــرســـومr يـــتـــمـم اHـــرســـوم

الــتـــنـفــيــذي رقم الــتـــنـفــيــذي رقم 06-08 اHـؤرخ في  اHـؤرخ في 9 ذي احلــجــة عـام ذي احلــجــة عـام
1426 اHوافق  اHوافق 9 ينـاير سنة  ينـاير سنة 2006 الذي يـحدد تنظـيم الذي يـحدد تنظـيم

اإلرشـــاد واHــؤهـالت اHـــهــنـــيـــة لـــلـــمـــرشـــدين وقـــواعــداإلرشـــاد واHــؤهـالت اHـــهــنـــيـــة لـــلـــمـــرشـــدين وقـــواعــد
�ارسة عملية اإلرشاد في اHوانئ.�ارسة عملية اإلرشاد في اHوانئ.

ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير النقل -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-80 اHـؤرخ في 29 شـوّال
عــــام 1396 اHــــوافق 23 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 1976 واHــــتــــضــــمن
rادة 182 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rالقانون البحري
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�قتـضى اHرسوم التنفيذي رقم 89-165 اHـؤرخ
في 27 مــــحــــرّم عــــام 1410 اHــــوافق 29 غــــشت ســـــنــــة 1989

rالذي يحدد صالحيات وزير النقل
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 05- 500
اHـؤرخ في 27 ذي الـقــعــدة عـام 1426 اHـوافق 29 ديـســمــبـر
ســـنـــة 2005 الـــذي يـــحـــدد مـــهــــام اHـــدرســـة خـــارج اجلـــامـــعـــة

rوالقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها
- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 06- 08 اHؤرخ
في 9 ذي احلـــجـــة عـــام 1426 اHــــوافق 9 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2006
الذي يـحدد تنـظيم اإلرشاد واHـؤهالت اHهنـية للـمرشدين
وقـــواعــــد �ـــارســـة عــــمـــلــــيـــة اإلرشــــاد في اHـــوانـئr اHـــعـــدّل

rتمّمHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-275 اHؤرخ
في 9 رمــــضـــــان عــــام 1430 اHــــوافق 30 غــــشـت ســــنــــة 2009
واHــتــضـمـن حتــويل اHــعــهــد الــعـالـي الــبــحـري إلـى مــدرسـة

rتمّمHعدّل واHا rخارج اجلامعة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى : يتمم هذا اHـرسوم اHرسوم التنفيذي
رقم 06-08 اHــــؤرخ في 9 ذي احلــــجــــة عــــام 1426 اHــــوافق 9
يـنـايـر سـنـة 2006 الـذي يـحـدد تــنـظـيم اإلرشـاد واHـؤهالت
اHـهـنـيـة لــلـمـرشـدين وقــواعـد �ـارسـة عــمـلـيـة اإلرشـاد في

اHوانئ.
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اHاداHادّة ة 2 :  : تـتـمـم أحـكــام الـمـرسـوم التـنـفـيـذي رقم
06-08 اHـؤرخ في 9 ذي احلــجـة عـام 1426 اHـوافق 9 يــنـايـر

ســـنــة 2006 والـــمــذكـــور أعــالهr بـــالــمـــادتـــيـن 11 مـــكـــرر
و11 مكرر r1 وحترران كما يأتي :

" اHــادة 11 مـــكـــرر : �ـــكن أن تــــوكل أيـــضــــا �ـــارســـة
عـمـلــيـة اإلرشـادr عـنـد احلــاجـة وبـعـد الـتــكـوينr إلى ضـبـاط
الـــبــحـــريــة الـــتــجـــاريــة احلـــائــزيـن مــؤهالت مـــهــنـــيــة وفـــقــا

للشروط احملددة أدناه :

- حــيـازة شــهــادة مــهـنــدس دولــة في عــلــوم اHالحـة أو
شـهادة مـعترف �ـعادلـتهـاr و�ارسـة وظيـفة ضابـط مكلف
بــالـنــوبـة في بــرج الـقــيـادة اHالحــيـة Hــدة أربـعـة وعــشـرين

rأو r(24) شهرا على األقل

- حـــيـــازة شـــهــــادة مالزم أول في أعـــالي الـــبـــحـــار أو
شـهادة مـعترف �ـعادلـتهـاr و�ارسـة وظيـفة ضابـط مكلف
(36) Yدة سـتـة وثالثH الحـيـةHبالـنـوبة فـي برج الـقـيادة ا

شهرا على األقل.

يــجب عــلى اHــتــرشــحــY اHــقــبــولــY وفــقــا لــلــشـروط
اHذكورة أعالهr متابعة تكوين خاص بنجاح بصفة مرشح

مرشد بحري لدى اHدرسة الوطنية العليا للبحرية.

يــلــزم اHـرشــحــون اHـرشــدون �ــتـابــعــة تـدريـب مـدته
ثــمـانـيــة عـشـر (18) شـهـراr عــلى األقلr حتت قـيــادة مـرشـد
رئيس مـحطة اإلرشـاد التابـعة للـميناء اHـعنيr أو مدرب
معY لهذا الغـرض وفقا لكيفـيات حتدد بقرار من الوزير
اHـكـلف بـالـبـحـريـة الــتـجـاريـة واHـوانئ والـتي �ـكنr عـلى
إثــرهــاr اقـتــراح اعــتـمــاد اHــرشح اHــرشــد الـبــحــري اHــعـني

لوظائف مرشد بحري.

اHــادة 11 مــكــرر 1 : يــــلــزم اHــــتــرشـــحـــون لـــمـــنــصب
مــرشــح مــــرشــــد الـــذين تــم تــوظــــيـــفـــهـم وفـــقــــا لألحـــكــــام
اHــذكورة فــي اHادة 11 مكرر إزاء مسـتخدميهمr بـالتعهد
�ــمـارسـة وظـائــفـهم أثـنــاء فـتـرة نــشـاط دنـيـا يــتم االتـفـاق

.Yالطرف Yعليها ب

حتــدد الـــشــروط الــعــامـــة لــلــتــكــويـن اخلــاص بــاHــرشح
اHرشد البـحري اHذكورة أعالهr بقـرار من الوزير اHكلف

بالبحرية التجارية واHوانئ ".

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 27 رجب عـــــام 1437 اHـــــوافق 5
مايو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 16-141 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 رجب عــام رجب عــام
1437 اHــــوافق  اHــــوافق 5 مـــــايــــو ســـــنــــة  مـــــايــــو ســـــنــــة r2016 يـــــعــــدل ويـــــتــــممr يـــــعــــدل ويـــــتــــمم

اHرسوم الـتنفيذي رقم اHرسوم الـتنفيذي رقم 12-110 اHؤرخ في  اHؤرخ في 13 ربيع ربيع
الــثـاني عـام الــثـاني عـام 1433 اHـوافق  اHـوافق 6 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة 2012 الـذي الـذي
يـــحـــدد شــروط تـــنــظــــيم مـــؤســســـات تــعـــلـــيم ســيـــاقــةيـــحـــدد شــروط تـــنــظــــيم مـــؤســســـات تــعـــلـــيم ســيـــاقــة

السيارات ومراقبتها.السيارات ومراقبتها.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير النقل -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-14 اHــــؤرخ في 29
جــــمــــادى األولى عــــام 1422 اHــــوافق 19 غــــشت ســــنــــة 2001
واHــتـعــلق بـتــنـظــيم حـركــة اHـرور عــبـر الــطـرق وسالمــتـهـا

 rادة 57 منهHال سيما ا rتممHعدل واHا rوأمنها
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-11 اHــــؤرخ في 20
شـــــــوال عــــــام 1423 اHــــــوافق 24 ديـــــــســـــــمــــــبـــــــر ســـــــنــــــة 2002

r2003 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اHــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHـتـعـلق بـشـروط �ـارسـة النـشـاطـات الـتـجـاريـةr اHـعدل

rتممHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-328 اHؤرخ
في 17 شـوال عــام 1432 اHـوافق 15 ســبــتـمــبـر ســنـة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rكلفــة بالنقلHلألسالك اخلاصة باإلدارة ا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 12- 110
اHــؤرخ في 13 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1433 اHــوافق 6 مــارس
سـنـة 2012 الــذي يـحــدد شـروط تـنــظـيم مــؤسـسـات تــعـلـيم

rسياقة السيارات ومراقبتها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-111 اHؤرخ
في 14 رجب عــام 1436 اHــوافق 3 مـــايـــو ســـنــة 2015 الــذي
يــحــدد كـيــفــيــات الــقــيــد والــتـعــديل والــشــطب فـي الـســجل

rالتجاري
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-234 اHؤرخ
في 14 ذي الـقــعــدة عـام 1436 اHـوافق 29 غــشت ســنـة 2015
الــذي يــحــدد شــروط وكـيــفــيــات �ــارســة األنــشــطـة واHــهن

rنظمة اخلاضعة للتسجيل في السجل التجاريHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 15-249 اHؤرخ
في 15 ذي احلـــجـــة عــام 1436 اHــوافق 29 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة
2015 الـذي يـحدد مـحـتـوى وتـمـحور وكـذا شـروط تـسـيـير

وحتـيـY مدونـة األنشـطة االقـتـصاديـة اخلاضـعـة للـتسـجيل
rفي السجل التجاري

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــعــــدّل هـــذا اHـــرســـوم ويــــتـــمم أحـــكـــام
اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 12-110 اHــــؤرخ في 13 ربــــيع
الــثــاني عــام 1433 اHــوافق 6 مــارس ســنــة 2012 واHــذكــور

أعاله.

اHــاداHــادّة  2 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 2 مـن اHــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعالهr وحترر

كما يأتي :
Yادة 2 : تهـدف مدارس تـعليـم السيـاقة إلى تـلقHا "
تـقنـيات سـياقـة الـسيـارات من أجل احلصـول على رخـصة

السياقة.
و �ــكــنـــهــا زيــادة عــلى نـــشــاطــهــا الــرئـــيــسي اHــذكــور
أعالهr تــقــد¡ حتــســY اHـســتــوى بــغــرض رفع الــتـأهــيل في

مجال رخصة السياقة.
يـــســـتـــثـــنى هـــذا الـــنـــشـــاط من كـل نـــشـــاط جتــاري أو

مهني آخر.
يـســتـثـنى من مــجـال تـطـبــيق ..........(الـبـاقي بـدون

تغيير) ...........".

اHاداHادّة  3 :  : تعـدل أحكام اHادة 5 من اHرسـوم التنفيذي
رقـم 12-110 اHـــــــــؤرخ في 13 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1433
الـــمـــوافـق 6 مـــارس ســـنــة 2012 واHــذكــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي :
" اHادة 5 : يجب أن يستجـيب تعليم تقنيات سياقة
الـسيـارات الذي تـقدمه مـدارس تعـليم الـسيـاقةH rقـاييس
بيداغوجية وتـطبيقية في هذا اجملال مثلما هو منصوص

عليها في دفتر الشروط".

اHاداHادّة  4 :  : تعـدل أحكام اHادة 6 من اHرسـوم التنفيذي
رقـم 12-110 اHـــــــــؤرخ في 13 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1433
الــمــوافـق 6 مــارس ســنـة 2012 واHــذكــور أعالهr وحترر

كما يأتي : 

" اHادة 6 : .................(بدون تغيير )..................

حتدد التسعـيرات اHطبقة بـقرار من الوزير اHكلف
بالنقل".

اHاداHادّة  5 :  : تعـدل أحكام اHادة 8 من اHرسـوم التنفيذي
رقـم 12-110 اHـــــــــؤرخ في 13 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1433
rـــــــذكــــــــور أعـالهHالـــــــمــــــــوافـق 6 مــــــــارس ســــــــنـــــــة 2012 وا

وحتــرر كما يأتي :
" اHــادة 8 : يـــخـــضع فـــتح مــدرســـة تـــعــلـــيم الـــســيـــاقــة
للحصول على اعـتماد �نحه الوالي اخملتص إقليميا بناء

على اقتراح من مدير النقل بالوالية اخملتص إقليميا.
يـــــحــــدد الـــــوزيـــــر اHـــــكـــــلـف بــــالـــــنـــــقـل بـــــقـــــرار ¤ــــوذج

االعتماد".

اHــاداHــادّة ة 6 :  : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 9 مـن اHــرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعالهr وحترر

كما يأتي :
" اHــادة 9 : ال يــــجـــــوز ألي كـــان أن يـــطــــلب اعــــتـــمـــادا
لفـتح مـدرسـة تعـلـيم الـسـياقـة مـا لم تـتوفـر فـيه الـشروط

اآلتية :
: Yأ -  بالنسبة لألشخاص الطبيعي: Yأ -  بالنسبة لألشخاص الطبيعي

r.......................(بدون تغيير)........................ -
r.......................(بدون تغيير)........................ -
r.......................(بدون تغيير)........................ -
- أن ال يكـون موضـوع إدانة جلر�ـة وجنـحة تمـنعان

rأو لم يرد اعتباره rارسة نشاط جتاري�
- أن يثبت تأمينـا على التبعات اHالية للمسؤولية

rهنيةHدنية واHا
- أن يثبت تأهيال مهنيا.

يقصد في مفهوم هذا اHرسومr بالتأهيل اHهني :
- حـيازة  شهادة لـلتعلـيم العالي وخبـرة مدتها ثالث
(3) ســنــواتr عــلى األقـلr بـصــفــة �ــرن مــدرســة الــســيــاقـة

rؤهلةHتثبتها السلطة ا
- أو الـتـمــتع بـخـبـرة مــدتـهـا سـبع (7) ســنـواتr عـلى
األقلr بــصـفــة �ــرن مــدرســة الــسـيــاقــة تــثــبــتـهــا الــســلــطـة

اHؤهلة.
يـــعـــفى من الـــتـــأهـــيل اHـــهـــني من أجـل فــتـح مـــدرســة

تعليم السياقةr اHوظفون اHتقاعدون التابعون :
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- لسلك مفـتشي رخصة السياقة واألمن في الطرق
اHـــنــصـــوص عـــلـــيه في اHـــرســـوم الـــتـــنـــفــيـــذي رقم 328-11
اHـؤرخ في 17 شـوّال عام 1432 اHـوافق 15 سـبـتـمـبـر سـنة

rذكور أعالهH2011 وا

- Hـصـالـح وزارة الـدفـاع الـوطـنـي ووزارة الـداخـلـيـة
واجلماعات احمللية اHكلفة بتعليم سياقة السيارات.

حتــدد كـــيــفــيـــات تــطــبـــيق أحــكــام اHـــطــة الــثـــانــيــة (2)
�ــوجب قـــرارات مــشــتــركــة بــY الــوزيــر اHــكــلف بــالــنــقل

والوزيرين الـمـعـنـيـيـن.

كــــمــــا �ــــكن أن يــــعـــفـى من شــــرط الــــتـــأهــــيـل اHـــهــــني
اHــوظــفــون اHــتــقــاعــدون الــتــابــعــون ألسالك الــنــقل الــبــري
اHــنــصــوص عــلـــيــهــا في اHــرســوم الـــتــنــفــيــذي رقم 328-11
اHــؤرخ في 17 شـوّال عام 1432 اHـوافق 15 سـبـتمـبر سـنة
2011 واHـذكــور أعالهr الـذين يــثـبــتـون خـبــرة مـدتـهــا عـشـر

(10) سنواتr على األقلr في مجال حركة اHرور.

: YعنويHب - بالنسبة لألشخاص ا: YعنويHب - بالنسبة لألشخاص ا

- ......................(بدون تغيير).......................".

اHــــــاداHــــــادّة  7 :  : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 10 من اHـــــــرســــــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعالهr وحترر

كما يأتي : 

" اHـادة 10 : زيـادة عـلى الـشـروط..........................
r.........................................................(بدون تغيير)

r......................(بدون تغيير)........................ -

r......................(بدون تغيير)........................ -

- ........................(بدون تغيير)..................... .

يــــــــجـب أن يـــــــســــــــتــــــــجـــــــيـب احملـل والـــــــتــــــــجـــــــهــــــــيـــــــزات
البيداغوجيـة والتعليمية وكـذا اHركبات للشروط احملددة
في دفــتـر الــشــروط الـذي يــحـدده الــوزيـر اHــكــلف بـالــنـقل

بقرار".

اHـاداHـادّة  8 :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اHـادة 11 من اHـرسـوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعالهr وحترر

كما يأتي :

" اHــــادة 11 : يـــــجب أن يـــــرسل طـــــلب االعـــــتــــمـــــاد إلى
الـــوالي اخملـــتص إقـــلــيـــمــيـــاr ويــودعـه صــاحـب الــطـــلب لــدى
مديريـة النقل بـالوالية اخملتـصة إقلـيميا ويـسلّم له مقابل

ذلك وصل إيداع.

يجب أن يرفق طلب االعتماد بالوثائق اآلتية :

: Yبالنسبة لألشخاص الطبيعي -: Yبالنسبة لألشخاص الطبيعي -
rنسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

rبطاقة اإلقامة -
- مـســتـخــرج مـن صــحــيــفــة الـســوابـق الـقـضـائـية

r(رقم 3) ال يتجاوز تاريخ إصدارها ثالثة (3) أشهر
rثالث (3) صور شمسية حديثة -

rشهادة عدم االنتساب إلى الضمان االجتماعي -
- نـسخـة من شـهادة الـكـفـاءة اHهـنـية والـبـيداغـوجـية
لــتـعــلــيم سـيــاقــة الـســيـارات وعــنــد االقـتــضــاءr نـســخـة من

rشهادة التعليم العالي
- شـهــادة تـأمــY ضـد الــتـبــعـات اHــالـيــة لـلــمـســؤولـيـة

rهنيةHدنية واHا
- نـــســـخـــة من دفـــتـــر الـــشـــروط الـــذي قـــر¨ وصـــودق

عليه.

 : YعنويHبالنسبة لألشخاص ا  : YعنويHبالنسبة لألشخاص ا -
r......................(بدون تغيير)........................ -
r......................(بدون تغيير)........................ -
r......................(بدون تغيير)........................ -
r......................(بدون تغيير)........................ -
r......................(بدون تغيير)........................ -
r......................(بدون تغيير)........................ -
r......................(بدون تغيير)........................ -
r......................(بدون تغيير)........................ -

rإثبات اإلقامة للمسيّر -
- شــــهــــادة جــــنــــســــيــــة حــــائــــزي الــــرأســــمــــال وشــــهــــادة

إقامتهم".

اHــــــاداHــــــادّة ة 9 :  : تـــــــعـــــــدل أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 12 من اHـــــــرســــــوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مــارس سـنـة 2012 واHــذكــور أعاله وحتـرر

كما يأتي :
" اHادة 12 : يـخضع صـاحب االعتمـاد لتـحقيق إداري
تقـوم به مـصـالح األمن اخملـتـصـة الـتي يـتـعـY عـلـيـها إبالغ
مديرية النقل بالـوالية اخملتصة إقليميا بنتائج التحقيق

في أجل شهرين r(2) ابتداء من تاريخ االتصال بها".
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10 : : تــــــعــــــدل أحــــــكــــــام اHـــــادة 17 مـن اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادّة  
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعالهr وحترر

كما يأتي :

" اHـادة 17 : .........................(بــدون تـغـيــيـر حـتى)
وال �ـــكن أن يــكـون مــوضــوع إيــجـار أيّــا كــان شـكــلهr حتت

طائلة سحبه.

غـيـر أنه في حـالـة وفـاة صـاحب االعـتـمادr �ـكن ذوي
حـقـوقه أن يـواصـلـوا االسـتـغالل شـريـطـة أن يـبـلّـغـوا بـذلك
مـدير النـقل بالـوالية في أجل أقصـاه ستة (6) أشـهرr وأن

�تثلوا ألحكام هذا اHرسوم".

اHـاداHـادّة  11 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 19 من اHـرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعالهr وحترر

كما يأتي :

" اHـادة 19 : يــقـوم الـوالـي اخملـتص إقـلــيـمــيـا بـتــبـلـيغ
rاالعــتـــمــاد إلى صـــاحب الــطـــلب مــرفــقـــا بــدفــتـــر الــشــروط
rركـز الوطـني لرخص السـياقةHوترسل نـسخـة منه إلى ا
عــنــد الــتــصــريح بــاســـتــيــفــاء الــشــروط وعــلى إثــر عــمــلــيــة
رقابة تقوم بهـا اHصالح اخملتصة التابعة للمركز الوطني
لـــرخص الـــســـيــاقـــة حـــول مـــدى مـــطـــابــقـــة احملـل والــوســـائل
الــتــعــلـــيــمــيـــة والــبــيـــداغــوجــيــة واHـــركــبــات ألحـــكــام دفــتــر

الشروط".

اHـاداHـادّة  12 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 20 من اHـرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعالهr وحترر

كما يأتي :

" اHادة 20 : تنـشأ لـدى الوالي اخملـتص إقلـيمـيا جلـنة
مدارس تعليم السياقة تتكون من :

rرئيسا rمدير النقل بالوالية -

- �ــــثل عـن مــــديــــريـــة الــــتــــنــــظــــيـم واإلدارة الــــعــــامـــة
rنازعات بالواليةHوا

 rثل عن مديرية التجارة بالوالية� -

rثل عن قيادة الدرك الوطني� -

rثل عن األمن الوطني� -

- �ـــــثـل عن اHـــــركـــــز الـــــوطــــنـي لـــــرخص الـــــســـــيـــــاقــــة
rبالوالية

- �ــــثل عن اHــــنـــظــــمــــة الـــنــــقــــابـــيــــة Hـــدارس تــــعــــلـــيم
rالسياقة بالوالية األكثر تمثيال

- �ـثل عن أسالك مـفـتـشي رخصـة الـسـيـاقة واألمن
في الطرق.

 تتولى مصالح ...... (الباقي بدون تغيير) ........".

اHـاداHـادّة  13 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 21 من اHـرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعالهr وحترر

كما يأتي :

" اHـادة 21 : يـعـY أعـضـاء الـلـجـنـة بـقـرار من الـوالي
اخملتص إقليميا Hدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

في حالة إنهاء مهام أحد األعضاء اHعينrY فإنّه يتم
استخالفه حسب األشكال نفسها".

14 : : تــــــعــــــدل أحــــــكــــــام اHـــــادة 22 مـن اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادّة  
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعالهr وحترر

كما يأتي :

" اHادة 22 : تتولى اللجنة اHهام اآلتية : 
- دراســة كل مــلف لـســحب نــهـائـي العـتــمـاد مــدرسـة

rتعليم السياقة وإبداء رأي مطابق فيه

rؤقت عن النشاطHالنظر في طلبات التوقف ا -

- الـــنــظــر فـي كل مــســـألــة تــرتـــبط بــنـــشــاط مــدارس
تعليم السياقة وإبداء الرأي فيها ".

اHـاداHـادّة  15 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 26 من اHـرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعالهr وحترر

كما يأتي :

" اHــادة 26 : يـــلــزم صـــاحب اعـــتـــمـــاد مــدرســـة تـــعــلـــيم
الــسـيـاقــة بـالـشــروع في نـشــاطه في أجل أقـصــاه سـتـة (6)

أشهرr ابتداء من تاريخ تبليغه.

يـتـرتب عـلى الــشـروع في االسـتـغالل الـتـسـجـيل في
سـجل مـدارس تـعـلـيم الـسـيـاقـة اHـفـتـوح لـدى مـدير الـنـقل

بالوالية".

اHـاداHـادّة  16 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 40 من اHـرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعالهr وحترر

كما يأتي :
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" اHــادة 40 : في حـــالــــة وفـــاة مـــالـك مـــدرســـة تــــعـــلـــيم
الـــســــيـــاقـــة وعــــنـــدمــــا ال يـــبـــدي ذوو حــــقـــوقـه رغـــبـــتــــهم في
مـواصـلة االسـتـغالل طـبـقـا لـلـمادة 17 أعالهr يـصـدر الوالي
اخملـتص إقـلـيمـيـا قـرار إلـغاء االعـتـمـاد في أجل ال تـتـجاوز

مدته شهرا (1) واحدا".

اHـاداHـادّة ة 17 : : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 41 من اHـرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعالهr وحترر

كما يأتي :

" اHادة 41 : يـجب على مالك مـدرسة تعـليم السـياقة
في إطار �ارسة نشاطهr القيام �ا يأتي : 

- تــوظـــيف �ـــرنــY يـــســتـــوفــون شـــروط االلــتـــحــاق
�ـهـنة تـعـليم سـيـاقة الـسـيارات احملـددة بقـرار من الـوزير

rكلف بالنقلHا

- االلـتـزام بواجـبـاته جتـاه اHـتـرشـحY طـبـقـا ألحـكام
rرسومHهذا ا

rتقد¡ أحسن نوعية للخدمات -

- احـــتـــرام الــــقـــوانــــY والـــتــــنـــظــــيـــمــــات الـــتـي حتـــكم
rالنشاط

- احـتـرام بـرنــامج تـعـلـيم سـيـاقــة الـسـيـارات مـثـلـمـا
rكلف بالنقلHهو محدد بقرار من الوزير ا

- الــقـــيــد في ســـجل تـــرقــمه وتـــؤشــر عـــلــيه اHـــصــالح
اخملتصة لوزارة النقل جلميع العمليات التي ينفذها.

يـــــجب االحـــــتــــفـــــاظ بــــهـــــذا الــــســـــجل Hـــــدة عــــشــــر (10)
سنـواتr عـلى األقلr وتـقـد�ه مع الـوثائـق األخرى إلى كل

عون مؤهل للقيام �راقبتها".

18 :  : تــدرج ضــمن أحــكــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي اHـاداHـادّة ة 
رقـم 12-110 اHـــــــــؤرخ في 13 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1433
اHـــــوافق 6 مــــارس ســـــنــــة 2012 واHـــــذكـــــور أعـالهr مــــادة 41

مكرر وحترر كما يأتي :

" اHــادة 41 مــكــرر : عــنـــدمــا يــقـــرر مــســتـــغل مــدرســة
تـعليم السـياقة تغيـير محل نشـاطهr فإنه يجب أن يرسل
طـلــبـا إلى مـديـريـة الـنــقل اخملـتـصـة إقـلـيــمـيـا قـبل شـهـرين

r(2) على األقلr من تاريخ التغيير.

وال �ـكن أن يـتم تــغـيـيـر احملل إالّ بـاHـوافــقـة اHـسـبـقـة
من اHصالح التابعة للمركز الوطني لرخص السياقة ".

19 :  : تــدرج ضــمن أحــكــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي اHـاداHـادّة  
رقـم 12-110 اHـــــــــؤرخ في 13 ربــــــــيـع الــــــــثــــــــانـي عــــــــام 1433
اHـــــوافق 6 مــــارس ســـــنــــة 2012 واHـــــذكـــــور أعـالهr مــــادة 41

مكرر1 وحترر كما يأتي :

" اHــادة 41 مــكــرر 1 : �ــكن اHـــســتــغل أن يـــقــدم طــلب
التوقف اHؤقت عن النشاط مع تبريرات.

�نح التوقف اHـؤقت عن النشاط Hدة أقصاها ستة
(6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة".

اHـاداHـادّة  20 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 47 من اHـرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعالهr وحترر

كما يأتي :

rحــسب احلـالـة rـادة 47 : �ـكن االعــتـمــاد أن يـكـونHا "
محل سحب مؤقت أو نهائي أو تلقائي.

أ) يـصـدر الــوالي اخملـتص إقــلـيـمــيـا الــسـحب اHـؤقت
لـالعـــتــمـــاد Hــدة ال تـــتـــجــاوز ســـتــة (6) أشـــهـــرr في احلــاالت

اآلتية :

........................(بدون تغيير)........................ .

ب)  يــــصــــدر الـــــوالي اخملــــتـص إقــــلــــيـــــمــــيــــا الـــــســــحب
الـنهـائي لالعتـماد بـعد أخـذ الرأي اHـطابق لـلجـنة مدارس

تعليم السياقةr في احلاالت اآلتية :

........................(بدون تغيير)........................ .

ج) يصدر الوالي اخملتص إقـليميا السحب التلقائي
لالعتمادr في احلاالت اآلتية : 

r......................(بدون تغيير)........................ -

- ........................(بدون تغيير)...................... .

- يصدر إلغـاء أو سحب االعتماد بقوة القانونr في
حـالة حتويل أو تغـيير كـامل أو جزئي للنـشاطات التي ¬
مـنح االعـتمـاد ألجلـهاr دون اHـسـاس باHـتابـعـات القـانونـية
وحـقوق اHترشحـY اجلاري تكوينـهم للمطالـبة بها والتي

rتبقى على عاتق مدرسة تعليم السياقة

- في حــــالـــة مــــا إذا لم يــــتم اســــتـــغـالل االعـــتــــمـــاد في
rادة 26 أعالهHاآلجال احملددة في ا

- تـــكـــون مـــدرســـة الـــســـيـــاقـــة اHـــغـــلـــقـــة أو اHـــتـــوقـــفــة
نـشـاطــاتـهـا �ـبـادرة مـن مـالـكـهـا خالل مــدة تـفـوق سـتـة (6)
أشـهـرr مـحل إلـغـاء وسـحـب اعـتـمـادهـا بـقـوة الـقـانـون دون
اHـسـاس بـحـقـوق اHـتـرشـحY اجلـاري تـكـويـنـهم لـلـمـطـالـبة

بها والتي تبقى على عاتق مدرسة تعليم السياقة.
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تـتم إعـادة فـتـح مـدرسـة تـعـلـيم الـســيـاقـةr بـاسـتـثـنـاء
احلـالـة األولىr بـإيداع طـلب اعـتـماد جـديـد يتـم النـظـر فيه

طبقا لألحكام اHنصوص عليها في هذا اHرسوم.
يـقـوم اHـالكr في حـالـة الـتــوقف الـنـهـائي عن نـشـاط
مدرسة تعليم الـسياقةr بإعادة النسـخة األصلية لالعتماد

إلى مصالح الوالية اخملتصة إقليميا ألجل إلغائه.
يــجب ذكــر عـبــارة اإللــغـاء فـي سـجل مــدارس تــعــلـيم

السياقة اHنصوص عليه في اHادة 26 من هذا اHرسوم.

و فـضال عن ذلكr فـإنه يـتـعY عـلـيه طـلب شـطبه من
الـسـجل الـتــجـاري في أجل ال تـتـجـاوز مـدته خـمـسـة عـشـر

(15) يوما".

21 : : تــــــعــــــدل أحــــــكــــــام اHـــــادة 48 مـن اHــــــرســـــوم اHـــــاداHـــــادّة ة 
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعالهr وحترر

كما يأتي :
" اHادة 48 : �كن مالك مدرسـة تعليم الـسياقة الذي
كــان مـحـل أحـد اإلجــراءات اHــبــيّــنـة أعـالهr أن يـقــدم طــعــنـا

غير موقف للعقوبة لدى الوالي اخملتص إقليميا.
.........................(بدون تغيير)...................... ".

اHـاداHـادّة ة 22 :  : تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 50 من اHـرسوم
الــتـنــفــيـذي رقم 12-110 اHـؤرخ في 13 ربـيع الــثــاني عـام
1433 اHـوافق 6 مـارس سـنة 2012 واHـذكـور أعالهr وحترر

كما يأتي :
" اHــادة 50 : يــتــعــY عـــلى مــدارس تـــعــلــيم الـــســيــاقــة
الـتي تـزاول نـشـاطهـا ومـدارس تـعـلـيم الـسـيـاقـة اHـعـتـمدة
الــتـي مــازالت لم تـــزاول نــشـــاطــهـــا حتت طــائـــلــة الـــســحب
النهائي لالعـتمادr أن تمتثل ألحكام هذا اHرسوم في أجل
أقصـاه اثنـا عشر (12) شهراr ابـتداء من تـاريخ نشره في

اجلريدة الرسمية ".

اHــاداHــادّة ة 23 : : تــلـــغى أحـــكـــام اHــواد 24 و27 و30 و33 و34
و37 و38 و39 و44 و45 مــن الـمـرســوم الـتـنــفـيـذي رقــم
12-110 اHـؤرخ فـي 13 ربــيع الــثــانـي عـام 1433 اHـوافق 6

مارس سنة 2012 واHذكور أعاله.

اHاداHادّة  24 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 27 رجب عـــــام 1437 اHـــــوافق 5
مايو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تــــنـــفـــيـــذي رقم 16-142 مــــؤرخ مــــؤرخ في في 27 رجـب عـــام رجـب عـــام
1437 ا اHــوافق Hــوافق 5 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة r2016 يـــحــدد كـــيـــفـــيــاتr يـــحــدد كـــيـــفـــيــات

حفظ الوثيقة اHوقعـة إلكترونيا.حفظ الوثيقة اHوقعـة إلكترونيا.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
-  بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات

rاإلعالم واالتصال
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان 4-99

rو143 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 15-04 اHــــؤرّخ في 11
ربـيع الــثــاني عـام 1436 اHـوافـق أوّل فـبــرايـر  ســنـة 2015
الذي يحـدد القواعـد العامة اHـتعلقـة بالتوقـيع والتصديق

rادة 4 منهHال سيما ا rYاإللكتروني
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اHـؤرّخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادة 4 من الــقـانـون
رقم 15-04 اHـؤرّخ في 11 ربـيع الـثـانـي عام 1436 اHـوافق
أوّل فــــبــــرايــــر  ســــنــــة 2015 واHــــذكــــور أعالهr يــــهــــدف هــــذا
اHـــرســـوم إلى حتـــديــد كـــيـــفــيـــات حـــفظ الـــوثــيـــقـــة اHــوقـــعــة

إلكترونيا.

اHاداHادّة ة 2 :  : يقصد �ا يأتي :

1 - الــوثـيــقــة اإللــكــتــرونــيـة : - الــوثـيــقــة اإللــكــتــرونــيـة : مــجــمــوعــة تـتــألف من
مـــحــــتـــوى وبـــنـــيـــة مـــنــــطـــقـــيـــة وســـمـــات الــــعـــرضr تـــســـمح
بــتـــمــثـــيــلــهـــا واســتـــغاللــهـــا من قــبـل الــشـــخص عــبـــر نــظــام

rإلكتروني

2 - الوثـيقـة اHوقـعة إلـكتـرونيا : - الوثـيقـة اHوقـعة إلـكتـرونيا : وثـيقـة إلكـترونـية
rمرفقة أو متصلة منطقيا بتوقيع إلكتروني

3 - دعـامة احلفظ : - دعـامة احلفظ : أي وسيـلة مـاديـةr أيّا كـان شـكلـها
أو خصـائـصـهـا اHـاديـةr تـسـمح بـاسـتالم وحـفظ واسـتـرجاع

rوقعة إلكترونياHالوثيقة ا

4 - احلفظ : - احلفظ : مجموعة الـتدابير التقـنية التي تسمح
بتخزين الوثيقة اHوقعة إلكترونيا في دعامة للحفظ.
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اHــاداHــادّة ة 3 :  : يــجـب أن يــضــمـن حــفظ الــوثـــيــقــة اHـــوقــعــة
إلــكـتــرونــيـا اســتــرجـاع هــذه الــوثـيــقــة في شــكـلــهــا األصـلي

الحقاr والتحقق من توقيعها اإللكتروني.

اHـاداHـادّة ة 4 : : يـجب أن يــتـضـمن حــفـظ الـوثــيـقـة اHــوقـعـة
إلكترونيا على اخلصوصr ما يأتي :

- الوثـيـقـة اإللكـتـرونـية وتـوقـيـعـها اإللـكـتـرونيr أيّا
rكان مرفقا أو متصال بشكل منطقي

rشهادة التصديق اإللكتروني للموقع -
- قائـمة الشـهادات اإللكـترونيـة الوسيطـة إلى غاية
rالـوصـول إلى الـســلـطـة الـوطـنــيـة لـلـتـصــديق اإللـكـتـروني

rعندما يتعلق األمر بشهادة إلكترونية موصوفة
- قـــوائم الــشـــهــادات اHــلـــغــاة أو نــتـــائج الــتـــحــقق من
حـالة الشهادات اإللـكترونيـة الوسيطـة إلى غاية الوصول

r للسلطة الوطنية للتصديق اإللكتروني
- تاريخ توقيع الوثيقةr عند االقتضاء.

اHاداHادّة ة 5 : : يجب على كل شـخــص طبيـعي أو معنــوي
موقّـع و/أو مـستلم لـوثيقة مـوقّعة إلـكترونـياr أن يضمن

حفظها بنفسه أو عبر طرف ثالث.

6 : : يتم حـفظ الـوثيـقـة اHوقّـعـة إلكـتـرونيـا على اHاداHادّة ة 
دعامـة حفظ يـسمح في أي وقت بـالنفـاذ إلى كل محـتواها

واسترجاعها بواسطة الوسائل التقنية اHالئمة.

rـادة 5 أعالهHــذكــورين فـي اHيـجـب عــلى األشــخـاص ا
اســـتـــعــمـــال دعــامـــات احلـــفظ وفق الـــشــروط الـــتي تـــضــمن

سالمتها وسيرها احلسن.

اHـاداHـادّة  7 : : يــجب أن يــشـمـــل نـقـل الــوثـيــــقــة اHـوقّــعــة
إلـــكــتـــرونــيــا مـن دعــامـــة حـــفـظ إلى دعـــامــة أخــرىr جـــمــيع

العناصر الواردة فـي اHادة 4 أعاله.

يــجب الـتــحــقق من الــتــوقــيع اإللـكــتــروني بــعــد نـقل
الوثيقة اHوقّعة إلكترونيا إلى دعامة حفظ جديدة.

اHــاداHــادّة ة 8 : : يـــجب أن تـــضـــمن كل عـــمـــلـــيـــة جتــري عـــلى
الـوثيـقة اHـوقّـعة إلـكتـرونيـا واحملـفوظـةr لدواعـي الفـعالـية

و/أو األمنr استرجاعها في شكلها األصلي.

اHاداHادّة ة 9 : : دون اHساس بالـتشريع والتنـظيم اHعمول
بـهــمـاr يــتم حـفـظ الـوثــيـقــة اHـوقّــعـة إلــكـتــرونـيــا خالل مـدة

منفعتها.  

اHاداHادّة ة 10 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــزائـــــر في 27 رجب عـــــام 1437 اHـــــوافق 5
مايو سنة 2016.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 4 جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 تـتضـمr تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

بوزارة اHالـيةبوزارة اHالـية.
ــــــــــــــــــــــــــ.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـسّــيـديـن اآلتي اسـمــاهـمــا بـوزارة اHــالــيـةr لــتـكــلـيف كـل

منهما بوظيفـة أخـرى :

- كمـال مراغنيr بـصفتـه نائب مديــر للمـراقبة في
rديرية العامة للخزينةHا

- مــحــمـــد ســبــويr بـــصــفــتـه نــائب مــديـــر لــلــتـــنــظــيم
واHناهج في اHديرية العامة للضرائب.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـسّــيـديـن اآلتي اسـمــاهـمــا بـوزارة اHــالــيـةr لــتـكــلـيف كـل

منهما بوظيفـة أخـرى :
- رشيـد مـوقـاسr بـصـفـته نـائب مـديــر لـلـمـنـازعات

rديرية العامة للمحاسبةHفي ا
- فـريد مـزيانr بـصـفته مـكلّـفـا بالـتفـتيـش �فـتشـية

مصالح احملاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـسّـيدة والـسّيـدين اآلتـية أسـمـاؤهم في اHفـتشـيـة العـامة

للمالية بوزارة اHاليةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :
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rبصفتها مكلّفة بالتفتيش rهندة حبشي -
rبصفته مكلّفا بالتفتيش rلياس خليفاتي -

- مـــحــــمـــد فالحr بــــصـــفـــته رئــــيس دراســـات مــــكـــلّـــفـــا
بالتحليل وجمع اHعطيات.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مـفـتش في مـفـتـشــيـة مـصـالح أمالك الـدولـة واحلـفظمـفـتش في مـفـتـشــيـة مـصـالح أمالك الـدولـة واحلـفظ

العقاري.العقاري.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مــارس ســنــة r2016 تــنـــهىr ابــتــــداء
rمــهــام الـسّــيــد نـور الــدين بــشــة r2014 من 3 يــولـيــو ســنـة
بـــصــفــتــه مــفـــتــشـــا في مــفـــتــشـــيــة مـــصــالح أمـالك الــدولـــة

واحلفظ العقاريr بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

رئيسة دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.رئيسة دراسات بالديوان الوطني لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الــــسّـــيـــدة زهــــيـــة حـــســــاينr بــــصـــفـــتــــهـــا رئـــيــــســـة دراســـات
بالديوان الوطني لإلحصائياتr لتكليفها بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

رئيس دراسات باجمللس الوطني للمحاسبة.رئيس دراسات باجمللس الوطني للمحاسبة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
مـــحــمـــد بـــركـــاشr بــصـــفـــته رئـــيـــســا لـــلـــدراســـات بــاجملـــلس

الوطني للمحاسبةr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
اHفتش اجلهوي للمفتشية العامة للمالية باألغواط.اHفتش اجلهوي للمفتشية العامة للمالية باألغواط.

ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
شريف آيت بـلـقـاسمr بـصـفته مـفـتشـا جـهويـا لـلمـفـتشــية

العامة للمالية باألغـواطr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام
مـكلف بـالتـفتـيش في اHـفتـشيـة اجلهـوية لـلمـفتـشيةمـكلف بـالتـفتـيش في اHـفتـشيـة اجلهـوية لـلمـفتـشية

العامة للمالية بتيزي وزو.العامة للمالية بتيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
عـاشـور بن علـيr بصـفـته مـكلّـفـا بـالتـفـتـيش في اHـفتـشـية
rاجلــهـــويـــة لــلــمـــفــتــشـــيـــة الــعــامـــة لـــلــمــالـــيـــة بــتــيــزي وزو

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

نائبة مدير بوزارة التجارة.نائبة مدير بوزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
Yبـصـفــتـهــا نـائـبــة مـديــر لـلـتــقـنـ rالــسّـيــدة حـسـيــبـة ســايح

بوزارة التجارةr لتكليفها بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

نائب مدير بوزارة الفالحة - سابقا.نائب مدير بوزارة الفالحة - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
عـــلـي عـــبـــدةr بـــصـــفـــتـه نـــائب مـــديـــر لــــلـــرقـــابـــة الـــصـــحـــيـــة
rوالـــنــــظــــافــــــة الـــغــــذائـــــيـــة بـــــوزارة الـــفـالحـــــة - ســــابـــقــــا

إلحالتـه على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2016 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـامن إنــهـاء مــهـام

بوزارة الفالحة والتنمية الريفية - سابقا.بوزارة الفالحة والتنمية الريفية - سابقا.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـــسّـــادة اآلتـــيـــة أســــمـــاؤهم بـــوزارة الـــفـالحـــة والـــتـــنـــمـــيـــة

الريفية - سابقـا :
- ابـــــراهــــيم ديـبr بــــصـــــفــــتـه مــــكــــلـــــفــــا بـــــالــــدراســــات
والـتلـخـيص مـسـؤوال عن اHـكـتب الـوزاري لألمن الـداخلي

rؤسسـةHفي ا
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عــبـــد اHــالك أحــمـــد عــليr بــصــفـــته مــديــرا لــلـــتــنــظــيم
rإلحالته على التّقاعد rالعقاري وحماية األمالك

- يــــوسف راجـم خــــوجــــةr بــــصــــفــــته مــــديــــرا لــــضــــبط
rإلحالته على التّقـاعد rاإلنتاج الفالحي وتنميته

- نــور الــدين مــشــريr بــصــفــته نــائب مــديــر مــرابط
اخليلr إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 15 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

مفتش باHفتشية العامة للغابات.مفتش باHفتشية العامة للغابات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
عـبــد الـقـادر خــلـيــفـةr بــصـفــته مـفــتـشـا بــاHـفــتـشــيـة الــعـامـة

للغاباتr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2016 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنهاء مهام نوإنهاء مهام نوّاب مديرين باجلامعات.اب مديرين باجلامعات.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـــسّـــيـــدين اآلتي اســـمـــاهـــمـــاr بـــصـــفـــتـــهـــمـــا نـــائـــبـي مـــديــر
باجلامعتY اآلتيتrY لتكليف كل منهما بوظيفة أخـرى :
- أحــمـــد لــعــتـــيــقيr نـــائب مــديـــر مــكــلّـــفــا بــالـــتــكــوين
الــعـالـي في الـطــور الــثـالـث والـتــأهـيـل اجلـامــعي والــبـحث
الـــعــــلـــمي وكــــذا الـــتـــكـــــوين الـــعـــــالي فـــيــــمـــا بـــعــــد الـــتـــدرج

rبجامعــة تيـارت
- عـبد الـوهـاب شـمامr نـائب مـديـر مكـلّـفـا بالـتـكوين
الـــعـــالي فـي الـــتـــدرج والـــتـــكـــوين اHـــتـــواصل والـــشـــهـــادات

بجامعة قسنطينـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
الــدهــيــمي واليr بــصــفــته نــائب مــديــر مـكــلّــفــا بــالــتـكــوين
الـعالـي في الطـورين األول والـثـاني والـتـكـوين اHـتواصل
والـــشـــهـــادات والـــتــــكـــوين الـــعــــالي في الـــتــــدرج بـــجـــامـــعـــة

اHسيلةr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2016 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

إنهاء مهام مديرين Hراكز جامعية.إنهاء مهام مديرين Hراكز جامعية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 15 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الـــسّــادة اآلتـــيــة أســمـــاؤهمr بــصـــفــتـــهم مــديـــرين لــلـــمــراكــز

اجلامعـية اآلتـية :
rبالبيض rعبد الهادي العشبي -

- الـطـاهـر سعـد الـلهr بـالواديr بـسـبب إلـغاء الـهـيكل
r2012 ابتداء من 4 يونيو سنة
rيلة� rعلي بوقرورة -

rتموشنت Yبع rالك بكوشHعبد ا -
- بن عيسى بكوشr بغليزان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
كــــبـــيــــر بـــوشــــريطr بــــصـــفــــته مــــديـــرا لــــلـــمــــركـــز اجلــــامـــعي

بالنعامـةr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

نائب مدير بوزارة الثقافة.نائب مدير بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
إسماعيل لعبـوديr بصفته نائب مدير لـلتبادل والتعاون

الثنائي بوزارة الثقافةr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مــــديــــر اHـــــتــــحف الـــــوطــــني "نـــــصــــر الــــديـن ديــــني"مــــديــــر اHـــــتــــحف الـــــوطــــني "نـــــصــــر الــــديـن ديــــني"

ببوسعـادة.ببوسعـادة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
مـــحــمـــد لـــجــلـطr بــصـفــتــه مـديــــرا لــلـمــتـحف الـــــوطـني

"نصـر الدين ديني" ببوسعادةr إلحالته على التّقـاعد.
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مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام
مـــديــــرين لـــلـــنــــشـــاط االجـــتـــمــــاعي والـــتــــضـــامن فيمـــديــــرين لـــلـــنــــشـــاط االجـــتـــمــــاعي والـــتــــضـــامن في

.Yواليت.Yواليت
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
الــسّـيـدين اآلتـي اسـمـاهـمــاr بـصـفــتـهـمــا مـديـرين لــلـنـشـاط

: Yاآلتيت Yاالجتماعي والتضامن في الواليت
- جـــمـــــال رحــــــــيمr في واليــــــة وهـــــــرانr إلحـــالـــتــه

rعـلى التقـاعـد
- خـــالـــد بن حـــمــودةr فـي واليــة غـــلـــيـــزانr لــتـــكـــلـــيــفه

بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 4 جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام 1437
اHـوافق اHـوافق 13 مـارس سـنة  مـارس سـنة r2016 تـتضـمr تـتضـمّن إنـهـاء مـهامن إنـهـاء مـهام

بوزارة العالقات مع البرHان.بوزارة العالقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
مــــراد حـــامـــديr بـــصـــفــــته مـــديـــرا لـإلدارة الـــعـــامـــة بـــوزارة

العالقات مع البرHانr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
عـــبــــد الــــقـــادر رحــــمــــانيr بــــصــــفـــتـه مـــكــــلّــــفـــا بــــالــــدراســـات
والــتــلــخـــيص بــوزارة الــعالقـــات مــع الــبـــرHــانr إلحـــالــتـه

عـلى التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
السّـيدين اآلتي اسـمـاهمـا بصـفتـهمـا نائـبي مديـر بوزارة
الــــعـالقـــــــات مــع الـــــبــــــرHـــــانr لـــــتــــكـــــلـــــيف كـــل مــــنـــــهـــــمــــــا

بـوظيفــــة أخـرى :
- مــحـمــود سـفـيــرr بـصـفــته نـائب مــديـر لــلـمـيــزانـيـة

rواحملاسبة والوسائل العامة
- عـبــاس عـبـد الــكـر¡ كــشـرودr بــصـفــته نـائـب مـديـر

.Yللموظف

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 تنهى مهام السّيد
فـاحت بومعرافr بـصفته رئـيس دراسات في قسم مـتابعة
rـــانHـــانـــيــــة بـــوزارة الـــعـالقـــات مع الــــبـــرHالـــرقــــابـــة الـــبــــر

لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــــام 1437 اHــــوافق 13 مــــارس ســــنــــة r2016 تـــــنــــهـى مــــهــــام
اآلنـسـة كـهـيـنـة لـونـاسr بـصـفـتـهـا رئـيـسـة دراســات بقـسم
مــتــابــعــة اإلجــراءات الــتـــشــريــعــيــة والــشــؤون الــقــانــونــيــة

بوزارة العالقات مع البرHانr لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 4 جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام 1437
YــعــيـYتــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ rتــتـضــم r2016 ــوافق 13 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق اHا

بوزارة اHالية.بوزارة اHالية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنة r2016 تـعـيّن الـسّـيـدتان

والسّيد اآلتية أسماؤهم بوزارة اHالية :
- كــمـــال مـــراغــنيr مـديــــرا لــسـيـاسـات اHــيـزانـــيـة

rديرية العامة للتقدير والسياساتHفي ا
- حــسـيــبـة كـبــوشr نـائــبـة مـديــر لـلـتــكـوين �ــديـريـة

rوارد البشريةHا
- حـــوريـــة خـــربـــوشr نـــائـــبـــة مـــديـــر حلـــمـــايـــة أعـــوان
الــــدولــــة واHــــصـــالـح غــــيــــر اHـــمــــركــــزة �ــــديــــريــــة الــــوكــــالـــة

القضائية للخزينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عـام 1437 اHـوافق 13 مــارس ســنـة r2016 يــعـيّـن الـسّــيـدان

اآلتي اسماهما مفتشY �فتشية مصالح احملاسبة :
rفريد مزيان -

- رشيد موقاس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مــارس ســنــة r2016 تــعـــيّن الـــسّــيــدة
والـسّـادة اآلتــيـة أسـمـاؤهم في اHــفـتـشـيــة الـعـامـة لــلـمـالـيـة

بوزارة اHالية :
rمديرة بعثة rهندة حبشي -
rمدير بعثة rمحمد فالح -

rمدير بعثة rلياس خليفاتي -
rمدير بعثة rعاشور بن علي -

- شريف آيـت بلـقـاسمr مديـرا لـلمـنـاهج والتـقـييس
واإلعالم اآللي.
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مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
YــعــيـYيــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ rيــتـضــم r2016 ــوافق 13 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق اHا

بالديوان الوطني لإلحصائيات.بالديوان الوطني لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــ

بـــــمـــــوجـب مــــرســـــوم رئــــاسـيّ مــــؤرّخ في 4 جــــمــــادى
الـــثــانــيــة عــام 1437 اHــوافق 13 مــارس ســنــة r2016 تــعــيّن
الـــسّـــيـــدة والـــسّـــيــد اآلتـي اســمـــاهـــمـــا بـــالـــديـــوان الــوطـــني

لإلحصائيات :
rمديرا لإلدارة والوسائل rمحمد سبوي -

- زهية حساينr مديرة تقنية للمحاسبة الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـوم رئـــاسـيمــرســـوم رئـــاسـيّ مــؤر مــؤرّخ فـي خ فـي 4 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام
1437 الــمـوافـق  الــمـوافـق 13 مــارس سـنـة  مــارس سـنـة r2016 يــتـضـمـr يــتـضـمـّن

تــعــيــيـن مــديــر دراســات بــالــمــجــلـس الــوطـنـيتــعــيــيـن مــديــر دراســات بــالــمــجــلـس الــوطـنـي
لـلـمـحـاسـبـة.لـلـمـحـاسـبـة.

ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
مـــحـــمـــد بـــركــــاشr مـــديـــرا لـــلـــدراســـات بـــاجملـــلس الـــوطـــني

للمحاسبـة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
اHـدير الـعام لـلصـندوق الـوطني لـلتـجهـيز من أجلاHـدير الـعام لـلصـندوق الـوطني لـلتـجهـيز من أجل

التنمـية.التنمـية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
عـمار قرينr مديرا عـاما للصـندوق الوطني للـتجهيز من

أجل التنمـية.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

اHدير اجلهوي للجمارك بتبسة.اHدير اجلهوي للجمارك بتبسة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

حمزة منزرr مديرا جهويا للجمارك بتبسة.

مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2016 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

.Yنائبي مديرين بجامعت Yتعي.Yنائبي مديرين بجامعت Yتعي
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
رشـــيـــد مـــحي الـــدينr نـــائب مـــديـــــر مـــكـــلـــفـــا بـــالــتـــكـــــوين
الــــــعـــــــالـي في الـــــــطــــــوريـن األول والــــــثـــــــانـي والــــــتـــــــكــــــوين
اHتـواصــل والشـهادات وكذا الـتكـوين العــالي في التدرج

بجامعــة أدرار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
صـــالح حـنـيــنيr نــائب مـديـــر مـكـلّـفـــا بـالـتـكــوين الـعــالي
فـي الـطـور الـثـالـث والـتـأهـيل اجلــامـعي والـبــحث الـعـلـمي

وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة اHدية.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

مديرين Hراكز جامعية.مديرين Hراكز جامعية.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــادة

اآلتية أسماؤهمr مديرين للمراكز اجلامعية اآلتية :
rبالبيض rمراحي بوزياني -

rبتيسمسيلت rأحمد لعتيقي -
rبالنعامة rعبد الرزاق معروف -
rتموشنت Yبع rكبير بوشريط -

- عبد الوهاب شمامr �يلـة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئـاسـيمـرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخـان في خـان في 6 جـمـادى الـثـانـيـة عام جـمـادى الـثـانـيـة عام
1437 اHــوافق  اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة  مـــارس ســـنـــة r2016 يـــتـــضـــمr يـــتـــضـــمّـــنـــانـــنـــان

.Yبجامعت Yعميدي كليت Yتعي.Yبجامعت Yعميدي كليت Yتعي
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد

اليامY مزجريr عميدا لكلية العلوم بجامعة سكيكدة.
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�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 15 مارس سنة r2016 يعيّن السّيد مراد

بوعزيزr عميدا لكلية الطب بجامعة عنابة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 15 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مـــديــــر اHــدرســـــة الــعــلـــيـــا لألســـاتــذة بـــبــوســعــــادةمـــديــــر اHــدرســـــة الــعــلـــيـــا لألســـاتــذة بـــبــوســعــــادة

(واليـة اHسيلـة).(واليـة اHسيلـة).
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 6 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 15 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
الـــدهـــيـــمـي واليr مـــديـــرا لـــلــــمـــدرســـة الـــعـــلــــيـــا لألســــاتـــذة

ببوسعادة (والية اHسيلة).
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا

مكلمكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة.ف بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
rمــكـــلّـــفــا بـــالــدراســـات والــتـــلـــخــيص rإســـمــاعـــيل لـــعــبـــودي
مــســؤول اHـــكــتب الــوزاري لـألمن الــداخــلـي في اHــؤســســة

بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئــاسيمــرســوم رئــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 4 جــمــادى الــثــانــيــة عـام  جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1437
Yـن تـــعـــيــYيـــتـــضـــمّـن تـــعـــيــ rيـــتـــضـــم r2016 ــــوافق 13 مــــارس ســــنـــة  مــــارس ســــنـــةHــــوافق اHا
مــديــر الــنـشــاط االجــتــمــاعي والــتــضـامـن في واليـةمــديــر الــنـشــاط االجــتــمــاعي والــتــضـامـن في واليـة

تلمسان.تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 يـــعـــيّن الـــسّـــيـــد
خـالــد بن حـمودةr مـديرا لـلـنشـاط االجتـمـاعي والتـضامن

في والية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

مـراسيـم رئاسـيمـراسيـم رئاسـيّـة مـؤرـة مـؤرّخة في خة في 4 جـمـادى الثـانـيـة عام  جـمـادى الثـانـيـة عام 1437
YــعــيـYتــتـضــمّـن الــتـن الــتّــعــيـ rتــتـضــم r2016 ــوافق 13 مــارس ســنــة  مــارس ســنــةHــوافق اHا

بوزارة العالقات مع البرHان.بوزارة العالقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عام 1437 اHوافق 13 مارس سنة r2016 يعيّن السّيد فـاحت
بـــومــعـــرافr رئــيـس قــسم مـــتـــابــعـــة الــرقـــابـــة الــبـــرHــانـــيــة

بوزارة العالقات مع البرHان.

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 تـــعـــيّن اآلنـــســـة
كــــهــــيــــنــــة لـــــونــــاسr رئــــيــــســــة قــــسـم مــــتــــابــــعــــة اإلجــــراءات
الــتــشـريــعـــيــة والـشــؤون الـقــانــونـــيــة بــوزارة الــعالقــات

مــع البـرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عـام 1437 اHـوافق 13 مـارس سـنة r2016 تـعـيّن الـسـيـدتان
والــــسّــــيــــدان اآلتــــــيــــة أســــمــــاؤهـمr بــــوزارة الــــعالقــــات مـع

البـرHان :
- حــســيــبــة ســـايحr مــديــرة دراســات بــقـــسم مــتــابــعــة

rاإلجراءات التشريعية والشؤون القانونية
rمكلّفا بالدراسات والتلخيص rمراد حامدي -

- جــويـــدة خــرافr رئــيــســة دراســات بــقــسم تــنــســيق
rانHالعالقات مع البر

- الـبــاهي بن عــمــيـروشr رئــيس دراســات بـاHــكـتب
الوزاري لألمن الداخلي في اHؤسسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بــمـــوجـب مــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ فـي 4 جــمــادى
r2016 الـــثــانـــيـــة عــام 1437 الــــمـــوافـق 13 مـــارس ســـنــة
يــعـيـّن الـسّــيـدان اآلتـي اسـمــاهـمـاr بــوزارة الـعـالقـات

مع البرHان :
- مـــــــحــــــمـــــود ســــــفــــــيـــــرr مــــــكـــــلّــــــفــــا بــــــالــــــدراســـــات

rوالتلخيص
- عــبــاس عـــبــد الــكـــريـم كــشـــرودr مــديــرا لـإلدارة

العامة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــوافق 13 مــارس ســنــة r2016 تــعـــيّن الـــسّــيــدة
نــعـيـمـة ابــلـعـيـدr مــكـلّـفـة بــالـدراسـات والـتــلـخـيص بـوزارة

العالقات مع البرHان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب مـرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمـادى الثانية
عــام 1437 اHــــوافق 13 مـــارس ســـنـــة r2016 تـــعـــيّن اآلنـــســـة
والسّيد اآلتي اسماهماr بوزارة العالقـات مع البرHان :

- فـاروق خـلـيفr نائب مـديـر لـلمـيـزانـية واحملـاسـبة
rوالوسائل العامة

- وســـام قـــرينr رئـــيــــســـة دراســـات بـــقـــسم مـــتـــابـــعـــة
اإلجراءات التشريعية والشؤون القانونية.
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وزارة العدلوزارة العدل
قــــــــرار مــــــــؤرخ في قــــــــرار مــــــــؤرخ في 7 ربــــــــيـع األول عـــــــام  ربــــــــيـع األول عـــــــام 1437 اHــــــــوافق  اHــــــــوافق 19
ديـسـمـبـر سـنة ديـسـمـبـر سـنة r2015 يـتـضـمن اHـوافقـة عـلى الـنـظامr يـتـضـمن اHـوافقـة عـلى الـنـظام

الداخلي Hهنة احملاماة.الداخلي Hهنة احملاماة.
ـــــــــــــــــــــــــ

rحافظ األختام rإنّ وزير العدل
- �ـــقــتـــضــى الــقـــانــــون رقــم 13-07 اHـــؤرخ في 24
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1434 اHـــــوافق 29 أكـــــتــــــوبـــــر ســـــنـــــة 2013

rتضمن تنظيم مهنة احملاماةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-332 اHؤرخ
في 10 رمــضــان عـام 1425 اHـوافق 24 أكــتـوبــر ســنـة 2004

rحافظ األختام rالذي يحدد صالحيات وزير العدل
- وبـــنـــاء عــــلى مـــداولــــتي مـــجــــلس االحتـــاد الــــوطـــني
Hــنـــظــمـــــات احملــامــــY بـــتــاريــخ 6 مــــارس و16 أكـــتـــوبــــر

r2015 سنـة
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHادة 106 من الـقانون
رقم 13-07 اHـؤرخ في 24 ذي احلــجـة عـام 1434 اHـوافق 29
rــتـــضــمن تـــنــظــيـم مــهــنـــة احملــامــاةHأكـــتــوبــر ســنــة 2013 وا
يــوافق عــلى الـنــظـام الــداخـلـي Hـهــنـة احملــامـاة اHــلـحق بــهـذا

القرار.
اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة

للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حـــــــــرر بــــــــاجلـــــــزائــــــــــر فـي 7 ربـــــــيـع األول عـــــــام 1437

اHوافق 19 ديسمبر سنة 2015.
الطيب لوحالطيب لوح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق

النظام الداخلي Hهنة احملاماةالنظام الداخلي Hهنة احملاماة

إنّ مــجـلس االحتــاد اHـنــعـقــد �ـقــرهr الـكـائـن بـاحملــكـمـة
r2015 بتاريخ 6 مارس و16 أكتوبر سنة rالعليا

- بـــنـــاء عـــلى اHـــادة 2/106 من الـــقـــانـــون رقم 07-13
أكـــتـــوبـــر اHــــؤرخ في 24 ذي احلـــجـــة عـــام 1434 اHــــوافق 29 

rتضمن تنظيم مهنة احملاماةHسنة 2013 وا
rداولة وفقا للقانونHوبعد ا -

يصادق على النظام الداخلي اآلتي نصه :يصادق على النظام الداخلي اآلتي نصه :

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHادة األولى :اHادة األولى : ¬ إعداد هـذا النـظام الـداخلي تـطبـيقا
لـــلـــمــادة 2/106 من الـــقـــانـــون رقم 13-07 اHــــؤرخ فــي 24
ذي احلــــجـــــة عــــام 1434 اHـــــوافق 29   أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة 2013

واHتضمن تنظيم مهنة احملاماة.

اHادة اHادة 2 : : يهدف هذا النظام الداخلي إلى توضيح :
rقواعد تطبيق قانون تنظيم مهنة احملاماة -

- أهم الــنـصــوص الـواردة فـي قـانــون تـنــظــيم مـهــنـة
احملــامـاة �ــا يــضــمن تــطـبــيــقــهــا تـطــبــيــقـا ســلــيــمــا ويـتالءم
وأخالقيات اHهنة وتقاليدها وأعرافها وأهدافها النبيلة.

الباب الثانيالباب الثاني
التسجيل و شروط االلتحاق باHهنةالتسجيل و شروط االلتحاق باHهنة

الفصل األول الفصل األول 
التسجيلالتسجيل

3 : : يــحــدد مــجــلس االحتــاد الــوطــنـي Hــنــظــمـات اHـادة اHـادة 
احملامrY �وجب مـداولةr تاريخ فتح دورة الـتسجيل في
جـــــدول احملــــــامـــــY ودورة الــــــتـــــربـص في بــــــدايـــــة الــــــســـــنـــــة
الـقــضـائـيــة وعـلى مــسـتـوى جــمـيع مــنـظـمــات احملـامـY في

وقت واحد وضمن شروط موحدة.
ال يـجـوز Hـنـظــمـات احملـامـY فـتح دورات لــلـتـسـجـيل

أو للتربص إال بعد مداولة مجلس االحتاد.

4 :  : يـــتـــعـــY لـــلــــتـــســـجـــيل فـي جـــدول مـــنـــظـــمـــة اHــادة اHــادة 
احملامـY أو قـائمـة احملـامY اHـتـربصـY تقـد¡ طـلب موجه
إلى نـــــقــــيب إحــــدى مــــنـــــظــــمــــات احملــــامــــrY شــــهـــــرين عــــلى
األقل قـــبل انــعــقـــاد دورة الــقــبـــول مــرفــقـــا �ــلف من أصل

وثالث (3) نسخr ويشمل الوثائق اآلتية :
1. طـــلب الــتــرشـح بــخط وتـــوقــيع اHـــعــني شــخـــصــيــا

rYيوجه لنقيب احملام
rيالدH2. شهادة ا

3. شهادة اجلنسـية اجلزائرية مع مـراعاة االتفاقيات
rثلHعاملة باHالقضائية وا

 r4. نسخة من شهادة البكالوريا
5. نـســخـة مـن شــهــادة اللــيــسـانس فـي احلـقوق أو

rما يعادلها

نظم داخليةنظم داخلية
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rهنة احملاماةH هنيةH6. أصل شهادة الكفاءة ا
7. نسخة من شهـادة الدكتوراه أو شهـادة اHاجستير
في احلقوق أو مـا يعادلـهما بالـنسبة لـلمعفـيY من شهادة

rالكفاءة
8. صـحــيــفــة الــســوابـق الــقــضــائـيــة رقـم 3 الــتــي

rال تتجاوز صالحياتها 3 أشهر
9. شـهــادة اخلــدمــة الـفــعــلــيـة Hــدة عــشـر (10) ســنــوات
بـالنـسـبة لـلـقضـاة وأساتـذة كـليـات احلـقوق احلـائـزين على
اHـاجــسـتـيــر في احلـقــوق أو مـا يـعــادلـهـمــا وذلك من تـاريخ

rالترسيم
10. شهـادة إنــهـاء اخلدمـة ووقف الـراتب أو الـشطب

rمن السجل التجاري
11. شـــهـــادة عـــدم االنــتـــســـاب لـــلــضـــمـــان االجـــتــمـــاعي

rلألجراء وغير األجراء
12. شهـادة طـبـية تـثـبت عـدم إصابـة اHـتـرشح �رض

جـسـدي خطـيـر وتثـبت أنه مـؤهل Hـمارسـة اHـهنـة وشـهادة
طبية تثبت عدم إصابة اHترشح �رض عقلي.

Yتــسـلم الــشـهــادتـان الــطـبــيـتــان من أطـبــاء مـخــتـصـ
يـخـتـارون من قــائـمـة اخلـبـراء اHـعــتـمـدة من طـرف اجملـلس

rالقضائي
13. تـصـريح شـرفي يـثـبت انـعـدام أيـة عالقـة تـبـعـيـة

أو �ـــارســـة أي نـــشـــاط مـــربحr ويـــتـــعــارض ويـــتـــنـــافى مع
مـهـنــة احملـامـاة وفـقـا ألحــكـام قـانـون تــنـظـيم مــهـنـة احملـامـاة

rوهذا النظام الداخلي
14. تـصـريح شــرفي بـعــدم إيـداع مـلف آخــر لـدى أيـة

rأخرى Yمنظمة محام
15. شــهـــادة تــثـــبت تــبـــريــر الــوضـــعــيــة جتـــاه اخلــدمــة

rالوطنية
Y16. بطـاقة إقامـة بدائرة اخـتصاص مـنظمـة احملام

rقدم اليها الطلبHا
r17. صورتان فوتوغرافيتان محينتان

18. وصل يـثبت تسـديد حقـوق التسـجيل احملددة من

.Yنظمات احملامH طرف مجلس االحتاد الوطني

Yــلف بـأمـانـة مـقـر مــنـظـمـة احملـامـHـادة 5 :  : يـودع اHـادة اHا
اHـــوجه إلـــيــهـــا الـــطــلـب مــقـــابل وصل يـــثـــبت تـــاريخ إيــداع

اHلف بكل الوثائق اHذكورة أعاله والنسخ اHرفقة بها.

اHادة اHادة 6 : : ال يقبل ترشيح كل من أدين بعقوبة جناية
أو جـنـحة بـصـفـة نهـائـية أو عـقـوبـة تأديـبـيـة في أية مـهـنة
أو عــمل أو وظــيــفــةr إذا كـــانت مــخــلــة بــالــشــرف أو اآلداب

العامةr ويخضع ذلك لتقدير مجلس اHنظمة.

اHــادة اHــادة 7 : : يـعــY نــقـيـب مـنــظــمـة احملــامــY مــقـررا من
بـY أعـضــاء مـجـلـس اHـنـظــمـة لـدراســة اHـلف والــتـأكـد من
rـهـنـةHالـسـيــرة احلـسـنـة لـلـمـتـرشح وقـدرته عـلى �ـارسـة ا
ويــعـد تـقــريـرا كـتــابـيـا يــتم عـرضه عــلى اجملـلس لــلـبت فـيه

خالل دورة التسجيل.
اHـادة اHـادة 8 :  : يـجـوز لــنـقـيب مـنـظــمـة احملـامـrY في حـالـة
الـضـرورة عـن طـريق الـنـائب الـعــامr أن يـطـلب مـعـلـومـات
حــول ســيـــرة وســلــوك اHـــتــرشح Hـــهــنــة احملـــامــاة من طــرف

اجلهات األمنية.  
اHادة اHادة 9 :  : يـقوم اHـترشحr أثنـاء دراسة مـلفه من طرف
Yبـزيـارة مـجامـلـة لـنقـيب احملـام rYمجـلس مـنـظمـة احملـام
وأعــضــاء اجملــلس وهــو مــا يـــجب تــكــريــسه فــعــلــيــا بــتــوقــيع
وخـتم وثــيـقــة تـثــبت ذلك وتـضم Hــلف اHـتــرشح إال إذا حـدد

مجلس اHنظمة طريقة أخرى إلجراء زيارة اجملاملة.
اHادة اHادة 10 : : يبلغ قرار مجلس منظمة احملامY بقبول
أو رفـض طـــلب الـــتـــســـجـــيل في أجل أقـــصـــاه ثـالثــون (30)
يوماr إلى وزيـر العـدلr حافظ األخـتام مصـحوبـا بنـسخة

من اHلف كما يبلغ إلى اHعني باألمر ومجلس االحتاد.
 يعد عدم البت في الطلب قبوال له.

ال �ــــــكـن جملــــــلـس مــــــنــــــظــــــمــــــة احملــــــامــــــY رفـض طــــــلب
الــــتـــســــجـــيـل إال بـــعــــد ســــمـــاع اHــــتـــرشـح أو عـــدم امــــتــــثـــاله
الســتـــدعــائه رســـمــيـــا خالل عــشــرة (10) أيــام قـــبل انـــعــقــاد

اجتماع مجلس اHنظمة.
rYيـــبــلغ قــرار الــرفـض إلى بــاقي مـــنــظــمــات احملــامــ

التي تكون ملزمة بتنفيذه.
rـعـني بـاألمرHحـافظ األختـام و ا rـكن لوزيـر الـعـدل�
كل فــــــــيــــــــمــــــــا يــــــــخـــــــصـهr الــــــــطــــــــعن فـي قــــــــرار الــــــــرفض أو
القبول أمام اجلـهة القضائية اخملتصة في أجل شهر واحد

من تاريخ تبليغه.
اHادة اHادة 11 :  : يؤدي اHتـرشح الذي ¬ قبولهr بعد تقد�ه
مـن الــنــقــيب أو مــنــدوبه أمــام اجملــلس الــقــضــائي اHــســجل
بدائـرة اخـتـصـاصهr الـيـمـY بالـصـيـغـة احملـددة بـنص اHادة
43 من الــقــانــون رقم 13-07 اHــؤرخ في 29 أكـــتــوبــر ســنــة

2013 واHــتـضــمن تـنــظـيم مــهـنــة احملـامــاة ويـسـجـل بـجـدول

احملــامــY أو قــائــمـة احملــامــY اHــتـربــصــY عــنــد تـاريخ أداء
اليمY الذي يتم في جلسة احتفائية باجمللس القضائي.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التربصالتربص

اHادة اHادة 12 :  : يهدف الـتربص إلى رفع مستوى اHعارف
الـقانـونـية والـتطـبـيقـيـة للـمحـامـY اHتـربصـY وتـأهيـلهم
مـهــنـيـا وفــقـا ألحــكـام قــانـون تــنـظــيم مـهــنـة احملــامـاة و هـذا
الــنـظــام الــداخــلي وتــقــالـيــد وأعــراف اHــهـنــة وأخالقــيــاتــهـا

وأهدافها النبيلة.
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اHـادة اHـادة 13 :  : تـقـوم مـنــظـمـات احملـامــY بـأجنع الـوسـائل
بــتـوجــيه احملــامي اHــتــربص نـحــو حتــريــر بـحث تــطــبــيـقي
وتزويده بأصول �ـارسة اHهنة ومبادئهاr وإعداده Hعاجلة
مــخــتــلـف مــحــررات الــدعــاوى واHــرافــعــات الــشــفــويــة في
اجللـسات اHـدنـية واجلـزائيـة وغيـرهـا من األعمـال اHنـوطة

باحملامي.

14 : : يـــقـــوم مــــجـــلس اHــــنـــظـــمــــةr قـــبل كل دورة اHــادة اHــادة 
تــــربصr بــــإعــــداد قــــائــــمــــة بـــاحملــــامــــY واHــــكــــاتب اHــــؤهــــلـــة

.YتربصHالستقبال ا

اHادة اHادة 15 :  : يتولى نـقيب احملامY أو مندوبوه توزيع
اHـتــربـصــY عـلى مــديـري الــتـربص طــبـقــا Hـداولـة مــجـلس

اHنظمة.

اHــــادة اHــــادة 16 : : يــــعـــY مـــجـــلـس مـــنـــظـــمــــة احملـــامـــY جلـــنـــة
الـتـربص في بـدايـة كل دورة تـربص من أجل الـسـهـر عـلى
تـنــفـيـذ بــرنـامج الــتـربـص اHـعـد مـن طـرف مـجــلس االحتـاد

.Yنظمات احملامH الوطني

اHـادة اHـادة 17 : : يــلـزم احملــامي اHــتــربص بـاحلــضــور الـدائم
إلى مـكــتب مــديـر الــتـربص لـالطالع عـلى كــيـفــيـة تــسـيــيـر
مـــكــــتب احملـــامـــاة ومــــسك ســـجـالته ومـــلــــفـــاته واســــتـــقـــبـــال
الــزبــائن وبـاHــشــاركـة في مــحــاضـرات ونــدوات وورشـات
الــتــربـص وكــذلك في جــلـــســات اجلــهــات الــقـــضــائــيــة وفــقــا

للتوزيع اHعد من طرف مجلس اHنظمة.
تـؤدي ثالثـة (3) غـيـابــات مـتــكـررة دون عـذر مــقـبـول
إلى تـمــديـد فــتـرة الــتـربص Hــدة ال تـتــجـاوز سـنــة �ـوجب

قرار غير قابل ألي طعن.
إذا زاد عـدد الـغـيـابــات غـيـر اHـبــررة عن ثالثـةr �ـكن
رفض تـــســلــيـم احملــامي اHـــتــربـص شــهــادة إنـــهــاء الـــتــربص

ويصرف إلى إجراءات التسجيل من جديد.
يــخـــضع مـــدى تــبـــريــر الـــغـــيــابـــات لــتـــقـــديــر مـــجــلس

اHنظمة.

اHـادة اHـادة 18 : : ال �ــكن لـلــمـحــامي اHـتــربص الـتــغـيب عن
اجملـلس الـقـضائي مـقـر إقـامته أكـثـر من خـمسـة عـشر (15)
يـوماr دون ترخيص من الـنقيبr مـا عدا في فترة الـعطلة

القضائية.

اHــادة اHــادة 19 : : �ـــكن لــلـــمــحـــامي اHــتـــربص خالل الـــســنــة
الـثانية من الـتربص اHرافعـة أمام محاكم الـقضاء العادي
في الـــقـــضـــايــا اHـــعـــهـــودة إلـــيه من طـــرف مـــديـــر الــتـــربص

وحتت إشرافه و مسؤوليته.

اHـادة اHـادة 20 : : ال يـجوز لـلـمـحـامي اHـتـربص اإلقـامـة ولو
مـؤقــتــا في غــيـر مــكـتـب مـديــر الــتـربص اHــعــY لإلشـراف

على تـربصه حتت طـائـلة اHـسؤولـية الـتأديـبيـة لكل مـحام
يـشارك في ذلكr إال أنه يجـوزr عند الـضرورة للـمتربص

ومجلس اHنظمة القيام بتغيير مدير التربص.
كــــمـــا ال يــــحق لـــلــــمـــحــــامي اHــــتـــربص الــــتـــحــــويل من

منظمة إلى أخرى أثناء فترة التربص. 
21 :  : يـجب على مـدير الـتـربص توجـيه احملامي اHادة اHادة 
اHــــتـــــربص طــــيـــــلــــة فـــــتــــرة الـــــتــــربـص في ســـــائــــر أعـــــمــــاله
اHـهــنـيـة والــعـمل عــلى تـكــويـنه Hــمـارســة اHـهــنـة والـتــكـفل
�ـصـاريـف تـنـقالتهr في إطـار نـشــاطـات اHـكـتبr والـقـيـام
بـالـواجــبـات الــتي تـقـتــضـيــهـا أخالقـيــات و تـقــالـيـد اHــهـنـة

جتاهه.
اHــــادة اHــــادة 22 : : يــــتـــقــــاضى احملــــامي اHــــتـــربص تــــعـــويــــضـــا
شــــهـــريــــا ال يــــقل عن 5000 دج يــــدفـــعـه له مــــديـــر الــــتـــربص
بـاإلضـافـة إلى مـصـاريف الـتـنـقل في إطـار نـشـاط اHكـتب

واإلقامةr عند االقتضاء.
يــحــدد مــجــلس االحتــاد قــيــمــة الــتــعــويض وكــيــفــيـات

دفعه قبل كل دورة تربص �وجب مداولة.
اHـادة اHـادة 23 :  : يـلـزم مـديـر الـتـربـص بـإخـبـار الـنـقـيب أو
منـدوبه بنـشاط وسـلوك احملـامي اHتـربص  كل ذلك ضمن
تـــقـــريــــر دوري أو في حــــالـــة وقـــوع أي طــــار¨ يـــســــتـــوجب
اإلخـبــار الـفـوري أو الــغـيــابـات اHــتـكــررة عن اHـكــتب فـور
حصولـها وكل مـا يؤثـر على الـسيـر احلسن لـلتربص حتت

مسؤولية مدير التربص التأديبية.
اHـــــادة اHـــــادة 24 : : يـــــتــــعــــY عـــــلى احملـــــامي اHــــتـــــربص وحتت
مــســـؤولــيــتهr مــوافــاة جلــنــة الــتــربص كل ســتــة (6) أشــهــر
بــتـقـريـر يــؤشـر عـلـيـه من طـرف مـديـر الــتـربص مع إبـداء
مالحـــظـــاتـهr عـــنـــد االقـــتـــضــــاءr ويـــتـــضـــمـن هـــذا الـــتـــقـــريـــر

الدعاوى التي تابعها ومختلف األعمال اHوكلة له.
يُضم هذا التقرير إلى ملف احملامي اHتربص.

اHادة اHادة 25 : : تعـد جلنـة التـربص عنـد نهـاية كل بـرنامج
ســـنـــوي تـــقــــريـــرا يـــتـــضـــمن مـالحـــظـــاتـــهـــا حـــول كل مـــحـــام

متربصr ويتم عرضه على مجلس اHنظمة.
اHـادة اHـادة 26 : : يـعـY مـجـلس مـنـظمـة احملـامـY في نــهـاية
دورة الــتـربص جلــنـة اخــتـبــار لـلـتــحـقـق من مـدى مــواظـبـة
احملـــــامـي اHــــــتـــــربـص عــــــلى حــــــضــــــور تـــــمــــــاريـن الـــــتــــــربص
واHـــشــــاركـــة في أعـــمــــال نـــدوات الـــتـــربـص واحلـــضـــور في
جــلــســات اجلـــهــات الــقــضــائـــيــةr وبــنــاء عــلـــيهr حتــديــد مــدى
اكــــتـــــســــاب احملـــــامي اHـــــتــــربص قـــــواعــــد �ـــــارســــة اHـــــهــــنــــة

وأخالقياتها.
اHــــادة اHــــادة 27 : : يــــقــــوم احملــــامـي اHــــتــــربص خـالل الــــســــنــــة
الــثــانــيـة من تــربــصه بــإعــداد بـحـث مـهــني تــطــبــيـقـي يـتم
اخــتـــيــار مــوضـــوعه �ــوافـــقــة األســتـــاذ اHــشـــرف الــذي يــتم
تـعــيـيـنه من طـرف مـجـلس اHــنـظـمـة من بـY أعـضـاء جلـنـة

التربص.
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يخـضع احملـامي اHـتـربص الختـبـار شـفوي في جـلـسة
علنية يحضرها اHتربصونr ويشمل ما يأتي :

rهني التطبيقيHمناقشة بحثه ا -
rهنةHمناقشة مختلف الدعاوى وأخالقيات ا -

- اHرافـعـة في جلـسة افـتـراضيـة تتـعـلق بجـر�ة من
جرائم القانون العام.

28 :  : يــتـــخــذ مــجــلس اHــنــظــمــةr بــنــاء عــلى رأي اHـادة اHـادة 
مــديــر الـــتــربص وتــقــريـــر جلــنــة الــتــربـص واقــتــراح جلــنــة
االخـــتـــبـــارr قـــرارا بـــتـــســـلـــيم شـــهـــادة نـــهـــايـــة الـــتـــربص أو

رفضها.
يتـم تسـجـيل احملـامي الـذي ¬ تـسـلـيـمه شـهـادة نـهـاية

.Yالتربص بجدول احملام
غـــيــــر أن احملـــامي الــــذي ال يـــقـــوم بــــتـــســـويــــة إقـــامـــته
اHـهــنـيــة في األجل احملــدد من طـرف مــجـلس اHــنـظـمــةr يـتم

إغفاله تلقائيا.
كــمــا يـــجــوز جملــلس اHـــنــظــمـــة تــمــديــد مـــدة الــتــربص
لفـتـرة ال تـتجـاوز سـنـة واحدة (1) إذا ثبت لـه عدم الـتزام

احملامي اHتربص بواجبات وبرنامج التربص.
يتم التمديد �وجب قرار غير قابل للطعن.

و لهr في كـل احلــاالتr رفض تـــســلـــيم شـــهــادة نـــهــايــة
الــتــربص عــنــد انـــتــهــاء مــدة الــتــربـص أو فــتــرة الــتــمــديــد
�ـــوجب قـــرار مـــســـبب بـــعـــد ســـمـــاع احملـــامي اHـــتـــربص أو

استدعائه قانونا.

اHـادة اHـادة 29 :  : يــجــوز لـلــمـحــامي اHــتـربـص الـطــعن أمـام
اجلـهـة الــقـضـائـيـة اخملــتـصـة في قـرار رفض تــسـلـيم شـهـادة
نهاية التـربص طبقا لآلجال احملـددة في التشريع الساري

اHفعول من تاريخ تبليغه بالقرار تبليغا قانونيا.

اHادة اHادة 30 : : ال �ـكن للـمحـامي اHتـربص الذي ¬ رفض
مـــنــحه شــهــادة نــهــايــة الــتــربصr أن يـــطــلب تــســجــيــله من
جديـد إالّ مـرة واحـدة فـقط لـدى أيـة مـنـظـمـة مـحـامY عـلى

اHستوى الوطني.

الفصل الثالثالفصل الثالث
Yجدول احملامYجدول احملام

اHـادة اHـادة 31 :  : ال يـجــوز ألي كـان أن يــتـخــذ لـنــفـسه صــفـة
مــــحــــام أو مــــحـــام مــــتــــربص إن لـم يــــكن مــــســــجال بــــجـــدول
احملـــامــــY أو قـــائــــمـــة احملـــامــــY اHـــتـــربــــصـــY حتت طــــائـــلـــة

العقوبات اHنصوص عليها في قانون العقوبات.

32 :  : يـــــشــــتــــمـل جــــدول احملــــامــــY عـــــلى ألــــقــــاب اHــــادة اHــــادة 
احملــامـY وأسـمــائـهم وتــاريخ أداء الـيـمــY ومـحل إقــامـتـهم

اHهنية.

يـتم ترتـيـبـهم بـاجلدول حـسب األقـدمـيـةr مع اإلشارة
إلى صــفــة نـــقــيب احملــامــY أو نــقــيـب ســابق أو اعــتــمــادهم

لدى احملكمة العليا ومجلس الدولة.
YـــتـــربـــصــHا Yتـــلـــحق بـــهـــذا اجلـــدول قـــائــمـــة احملـــامـــ
وتــتــضــمـن ألــقــابــهم وأســمــاءهم و تــاريخ أداء الــيــمــY مع

اإلشارة Hدير التربص.
يـــعـــد مـــلـــحق ثـــان يـــشــتـــمل عـــلـى قــائـــمـــة الـــشـــركــات
rزيـادة عـلى مـا سـبق ذكـره rويـتـضـمن Yـدنـيـة لـلـمـحـامـHا

اHقر الرئيسي واHقرات الفرعية.

اHادة اHادة 33 :  : حتدد رتـبة تـسجـيل احملامـY الشـركاء في
الشركة اHدنية للمحاماة حسب أقدميه كل واحد منهم.

حتدد رتـبة تسـجيل الشـركات اHدنـية اHهنـية حسب
تاريخ تأسيسها.

يـتـبع اسم كل مـحام عـضـو في شـركـة مـدنيـة مـهـنـية
ببيانات عنوان هذه الشركة.

اHــــادة اHــــادة 34 :  : يـــتــــداول مـــجـــلـس مـــنـــظـــمــــة احملـــامـــY في
حتــــيـــY جــــدول احملــــامـــY مــــرة واحـــدة فـي بـــدايــــة الـــســــنـــة

القضائية.
يـــودع اجلـــدول بــأمـــانــة الـــضـــبط بـــاجملــلس الـــقـــضــائي

الواقع بدائرة اختصاصه مقرها.
تــرسل نــسـخــة مـنه إلـى كل من وزيــر الـعــدلr حـافظ

األختامr ومجلس االحتاد.
يتم تعـليـقه ونشره بـتأشـير من النـقيب عـند مدخل

كل جهة قضائية وكل أمانة ضبط بأية وسيلة كانت.
يتم نشر اجلـدول من جهة أخرى باHـواقع اإللكترونية

.Yواالحتاد الوطني للمحام Yنظمات احملامH
اHــــــادة اHــــــادة 35 : : �ـــــــكن أن يـــــــكــــــون اإلغــــــفـــــــال من اجلــــــدول

اختياريا أو تلقائيا.
إذا طلب اHعني بـاألمر إغفالهr فإن رفعه يكون بناء

.Yعلى طلب منه يوجه إلى نقيب احملام
عندما يتـقرر اإلغفال تلقائـيا فإن رفعه يتم �وجب

قرار من مجلس منظمة احملامY عند زوال سببه.
ال �ــكن أن يــغــفل احملـــامى اHــتــربص تــلــقــائــيــا وال أن

يطلب إغفاله.
يـغـفل احملـامي من اجلـدول تـلـقـائـيـا أو اخـتـيـاريـاr في

احلاالت اآلتية :
- عــنـــدمــا يــحـــصل له مــانـع من اHــمـــارســة الــفـــعــلــيــة

rللمهنة بسبب مرض أو عاهة خطيرة
- عـنـدمــا ال يـقـوم بـغــيـر عـذر بـالـواجــبـات اHـفـروضـة

rعليه �وجب هذا النظام الداخلي
- عـــنــدمــا ال �ــارس بــصــفــة فــعـــلــيــة مــهــنــته مــدة (6)

rوبدون عذر مقبول rعلى األقل rأشهر
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- عـنـدمـا يـصـبح في حـالـة من احلـاالت اHـتـنـافـيـة مع
مـهـنـتـهr كـمـا هـو مــنـصـوص عـلــيـهـا بـقــانـون تـنـظــيم مـهـنـة

rاحملاماة والنظام الداخلي للمهنة
- عندما ال تثبت أن له إقامة مهنية.

اHـادة اHـادة 36 : : ال �ـكن لــلـمـحـامي اHـغـفـل اسـتـعـمـال صـفـة
مـحـام خالل فــتـرة إغـفـالـه وال الـقـيـام بــأي إجـراء مـهـني أو
ارتــداء الـبــذلــةr ويـلــزم بـدفع االشــتــراكـات ويــلـزم بــإيـداع
Yـهني بـأمـانـة مـنظـمـة احملـامHـهـنيـة وخـاتـمه اHالـبطـاقـة ا

التابع لها.

37 : : يــفــقــد احملــامي الــذي ¬ إغــفــاله Hــدة تــفـوق اHـادة اHـادة 
خـمس (5) ســنـواتr رتــبــة األقـدمــيــة بـاجلــدول بــاسـتــثــنـاء
الــذي اســتــدعي لــلــقــيــام �ــهــام لــصــالح الــدولــة أو بــنــيــابـة

انتخابيةr ويرتب باجلدول بتاريخ رفع اإلغفال.

وإذا كـان احملـامي اHغـفل مـعـتمـدا لـدى احملكـمـة العـلـيا
و مـــجــلس الـــدولــة فــإنـه يــتــعـــY عــلــيـه تــقــد¡ طـــلب جــديــد
لوزير العـدلr حافظ األختامr من أجل اعـتماده مجددا في

حالة فقدان ترتيبه باجلدول.

اHــادة اHــادة 38 : : ال �ـــكن رفض تــســجــيـل مــحــام أو إغــفــاله
تــلـقــائـيـا إال بــعـد سـمــاع أقـواله أو بــعـد اسـتــدعـائه قــانـونـا
لـــلــحـــضــور في أجـل عــشــرة (10) أيــامr عـــلى األقلr جلـــلــســة

مجلس اHنظمة.

يـعـد الـقـرار حــضـوريـا في حـالـة عـدم حـضـور اHـعـني
رغم صحة استدعائه.

�ـــــكــــنـه الــــطـــــعن فـي الــــقـــــرار الــــصـــــادر عن مـــــجــــلس
اHـــنــــظـــمـــة أمـــام اجلـــهـــة الـــقـــضـــائــــيـــة اخملـــتـــصـــة في اآلجـــال
الــقـــانـــونــيـــة اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهـــا في  الـــتــشـــريع الـــســاري
اHفعول بعد تبـليغه بواسطة أمانة اHنظمة �حضر يوقع
عـليه أو بـرسالـة مضـمـنة الـوصول مع اإلشـعار بـاالستالم

أو عن طريق محضر قضائي.

 اHــادة اHــادة 39 :  : يــعـــتــمـــد أمــام احملــكـــمــة الـــعــلـــيــا ومـــجــلس
Yكل احملام rحافظ األختام rالدولة بقرار من وزير العدل
rادة 51 من قـانـون تـنـظـيم مـهـنـة احملـاماةHـذكوريـن في اHا
وحتـسب مــدة عـشـر (10) سـنـوات أقــدمـيـة من تـاريخ فـتح
اHـــكــتـب بــالــنـــســبــة Hـــمــارســـة مــهــنـــة احملــامـــاة ومن تــاريخ
الـتــرسـيم بـالــنـسـبــة Hـمـارســة وظـيـفــة الـقـضــاء أو وظـيـفـة

أستاذ جامعي.

يــــقـــــدم طـــــلب االعـــــتـــــمـــــاد إلى وزيـــــر الـــــعــــدلr حـــــافظ
األخــتــامr عن طــريق نــقــيب مــنــظــمــة احملــامــY وبـنــاء عــلى
تقرير مـنه مرفق بالـوثائق الثـبوتيـة للممـارسة الفـعلية
Hــهـنـة احملـامـاة أو وظــيـفـة الـقـضـاء أو أســتـاذ جـامـعي وذلك

خالل اHدة اHطلوبة.

الباب الثالثالباب الثالث
مهام وحقوق وواجبات احملامي وحاالت التنافي واHنعمهام وحقوق وواجبات احملامي وحاالت التنافي واHنع

الفصل األولالفصل األول
مهام احملاميمهام احملامي

5 YــادتـHـهــام احملــددة بـاH40 : : يــتــولى احملـامـي ا اHـادة اHـادة 
و6 من قانون تنظيم مهنة احملاماةr ال سيما :

- تـمثـيل األطـراف ومسـاعـدتهم و الـدفـاع عنـهم أمام
اجلــهــات الــقــضــائـــيــة واإلداريــة والــتــأديــبـــيــة وغــيــرهــا من

rاجلهات وعبر كامل التراب الوطني
- مـــســاعــدة مـــوكــله فـي جــمــيع إجـــراءات الــتـــحــقــيق
اHـنصوص علـيها �وجب سـند قضائي في اHـواد اجلزائية

rدنية أو العقارية أو اإلدارية أو التأديبيةHأو ا
- تـمــثـيل مــوكـله في جـمــيع احلـاالت الـتـي يـسـمح له
بــهــا الــقــانــونr ويــحــرر كــافــة االتــفـاقــيــات الــتي تــتــضــمن
الـتـخـلي عن حق أو االعــتـراف به ودفع أو قـبض كل مـبـلغ

rمع اإلبراء
- اتـخـاذ كل االجـراءات والـتـدابـيـرr ويـتـدخل في كل

rعمل يخص التحقيق
- حــضـور عــمــلــيــات الـتــنــفــيــذ واخلـبــرة اHــأمــور بــهـا
قضائيـاr واHعايـنات والعـقود غيـر القضـائيةr بـعد إخطار

rYنقيب احملام
- الـقـيــام بـالـتـسـويـة اHـالـيـة لـلـنـزاعـات الـتي أوكـلت
إلــيهr ويــجـب عــلــيهr في هـــذه احلــالــةr فــتح حـــســاب بــنــكي
خاص لـهـذه التـسـويـة ويجب عـلـيه إيداع في هـذا احلـساب

rبالغ اخلاصة بهذه العملياتHكافة ا
- تــــقــــد¡ الــــنــــصـــائـح و االســــتــــشـــارات الــــقــــانــــونــــيـــة
اHـكـتوبـة والـشفـويـةr باعـتـبـاره اخملتص بـذلك في اHـسائل

 rالقانونية
- الـــقـــيــــام بـــكل طـــعـن إداري أو قـــضـــائـي نـــيـــابـــة عن

rموكله
- الـسعي إلى تنفـيذ األحكام الـقضائيـة والقيام بكل
اإلجراءات والشكليات الضرورية لذلك �ا فيها احلصول
عــلى الــصــيــغـة الــتــنــفـيــذيــة ولــو لم يــكن احملــامي قــد سـبق

rتأسيسه في القضية موضوع التنفيذ
- االسـتـعـانة بـكـاتب أو أكـثـر Hـسـاعـدته في تـسـجيل
الــقــضــايــا بـــأمــانــة الــضــبط وســـحب األحــكــام و الــقــرارات
الــقـضـائـيــةr وايـداع اHـلــفـات وتـصــويـرهـا وتــقـد¡ اHـقـاالت
لـلـمـحـامي اHـنـاوب بـاجللـسـة بـشـرط أن يـكـون مـصـرحا به
لــدى الــضــمــان االجــتــمـاعـيr ويــحـوز عــلى بــطــاقــة مــهــنــيـة
تـــثـــبـت صـــفـــته حتـت اHـــســـؤولـــيـــة اHـــهــــنـــيـــة والـــتـــأديـــبـــيـــة

للمحامي اHستخدِم.
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الفصل الثانيالفصل الثاني
حقوق احملاميحقوق احملامي

اHــــادة اHــــادة 41 :  : تــــســـلـم لـــلــــمـــحــــامي بــــصـــفــــته �ــــارســـا أو
متـربـصـا أو في إطار احملـامـاة بـأجـرr بطـاقـة مـهنـيـة يـحدد
مـجــلس االحتـاد ¤ـوذجــهـا ومـواصــفـاتــهــا وتـكـلــفـتـهــا اHـالـيـة
ويـؤشر عـلـيهـا من طـرف نقـيب احملـامY أو رئـيس االحتاد
و تـســحب مــنه نــهـائــيــا في حـالــة الــشـطبr ومــؤقــتـا خالل

مدة توقيفه أو إغفاله.

اHــادة اHــادة 42 : : تـــعـــتــبـــر أتـــعــاب احملـــامي مـــقــابـال شــرعـــيــا
لــــلـــــجــــهــــد أو اHــــســــاعي  أو اإلجـــــراءات اHــــتــــخــــذة لــــصــــالح
األشـخـاص الـطــبـيـعــيـة أو اHـعــنـويـةr سـواء كــانت عـامـة أو

خاصة.

ال �ـــكن أن يــكــون مـــبــلغ األتــعـــاب خــاضــعــا لـــلــنــتــائج
rتـوصل إليـها حتت طـائلـة بطالن أي اتـفاق يـخالف ذلكHا
مــا عـدا في اHـواد الــتـجـاريـة الــتي �ـكنr بـنــاء عـلى اتـفـاق
مكتوبr حتديد أتـعاب إضافية بحـسب النتائج احملققة أو

العمل اHقدم عالوة على األتعاب األصلية.

43 : : يــــحق لـــلـــمـــحـــامـي احلـــصـــول عـــلى أتـــعـــاب اHــادة اHــادة 
مــقــابل االســتـــشــارات الــقــانــونــيــة اHــقـــدمــة من طــرفه في
مــــكـــتــــبه أو في مــــجـــالـس اإلدارات ســـواء كـــانـت عـــامـــة أو

خاصة.

�تنع احملامي عن تـقد¡ االستشـارات في أية قضية
مطـروحـة أمام الـقـضـاء قبل أن يـتـأسس فيـهـاr أو إذا كان
قـد قـدم اســتـشـارة لــلـخـصـمr كـمـا �ــتـنع عن الــتـأسس ضـد

من قدم له االستشارة اHكتوبة إذا رفع النزاع للقضاء.

�ــــكن االتــــفـــاق عــــلى أن تــــكـــون األتــــعــــاب دوريـــة عن
العمل االستشاري الذي ينجزه احملامي.

عـــنـــد حتــديـــد األتـــعــابr ال يـــجـــوز لـــلــمـــحـــامي في كل
احلـــاالت الــــتــــخـــلـي عن واجــــبــــات االعـــتــــدال حــــسب اجلــــهـــد
اHـبــذول وطــبـيــعـة الــقــضـيــة ومــراحـلــهـا وأهــمــيـة اHــسـاعي

اHبذولة.

اHـادة اHـادة 44 : : يـحق لـلـمـحـامي تـلـقي أتـعـاب عن خـدمـاته
من اHوكل مقابل وصل.

ال �ــــكن أن يــــطـــالب احملــــامي بـــأتــــعـــابه واHــــصـــاريف
األخرى التي يتحملها نيابة عن موكله عن طريق القضاء

.Yإال بعد إخطار نقيب احملام

تـكـون النـزاعـات اHتـعـلـقة بـأتـعاب احملـاميr في حـالة
عـــدم وجــود اتــفـــاق مــكــتـــوبr مــحل صـــلح مــســبـق من قــبل
الـنــقـيب الـذي يـحــرر مـحـضــرا بـذلك في سـجل مــعـد لـهـذا

الغرض وهو الصلح الذي يضع حدا نهائيا للنزاع.

في حــــالــــة فـــشـل إجـــراء الــــصــــلحr يــــصــــرف األطـــراف
التخاذ ما يرونه مناسبا.

إن مـــحــضــر عــدم الـــصــلح احملــرر من طـــرف الــنــقــيب
يتضمن رأيه في مبلغ األتعاب محل النزاع.

اHــادة اHــادة 45 : : يــحق لـــلــمــحـــامي اســتـــصــدار أمــر بــاألداء
لــلــحــصــول عــلـى أتــعــابه من رئــيس احملــكــمــة اخملــتــصــة في
حـالـة وجـود اتـفـاقـيـة مـكـتـوبة أو مـحـضـر صـلح مـحـرر من
rــوكلHأو أيــة وثـــيــقــة صـــادرة عن ا Yطــرف نـــقــيب احملـــامــ
حتـــدد مـــبــلغ األتـــعـــاب كل ذلك طـــبـــقـــا لــقـــانـــون اإلجــراءات

اHدنية و اإلدارية.

اHادة اHادة 46 : : يستـفيـد احملامي �ـناسـبة �ـارسة مـهنته
من احلقوق اآلتية : 

rهنيةHضمان سرية ملفاته ومراسالته ا -
- حــمــايــة االتــصـاالت الــســريــة بــY احملـامـي ومـوكــله

rومنع التنصت عليها
- احلق في حـــمــايــة احملـــامي والــدفــاع عـــنه من طــرف
الــنــقــيـب أو مــنــدوبـه و مــجــلس اHـــنــظــمــة أثـــنــاء �ــارســة

rمهامه أو �ناسبتها
- احلق فـي االطّالعr عن طــريق الــتــعــلــيق أو بــاHــوقع
االلــكــتـــروني لــلــمــنــظــمــة عــلـى مــداوالت مــجــلس مــنــظــمــة
احملامـY وجمعـياتهـاr وكذلك احلال بـالنسبـة جمللس االحتاد

rYوجمعياته والندوة الوطنية للمحام
- حق اHــشــاركـــة في احلــمـــلــة االنــتــخـــابــيــة لـــتــجــديــد
مـــجـــالس اHــنـــظــمـــات لــصـــالح مـن يــخـــتــاره ضـــمن قــائـــمــة
وبــــرنـــامـج انــــتــــخــــابي ألعــــضــــاء مــــجــــلس اHــــنــــظــــمــــة ودعم

rدون إكراه مادي أو معنوي YترشحHا
- تــســهــيل مــهـام احملــامي مـن طـرف الــقــضــاة وأمــنـاء
الـــضــبط واإلدارات الـــعــمــومـــيــة فـي إطــار الــقـــانــون وهــذا

النظام الداخلي وباقي النصوص التطبيقية األخرى.

اHـادة اHـادة 47 : : تـمــنح األســبــقـيــة لــلـمــحــامـY في اجلــلــسـة
وتــكــون دائــمــا لــلــنــقــيب اHــمــارس والــنــقــيب الــســابقr ثم

للمحامي القادم من خارج اجمللس القضائي. 

rقبل مـطـالبـة القـاضي بـدور امتـيازي أثـنـاء اجللـسة
عـــلى احملـــامي احلـــصـــول عـــلى مـــوافـــقـــة زمالئه احلـــاضـــرين

باجللسة.

تــرتب اHــرافــعــات في الــقــضــيــة الــواحــدة عن طــريق
الـــنـــقـــيب أو مـــنـــدوبه أو احملـــامـي األكـــثـــر أقــدمـــيـــة حـــسب
خـــطــورة احلــاالت تــبــاعـــاr وعــلى احملــامي الـــذي يــدافع عــلى
احلـالة األكثـر خطـورة أو احملامي الذي يـدافع عن أكثر من

موكل أن يرافع في األخير.
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غـيــر أنه يــجب عـلى احملــامي الـقــد¡ تـفــادي اHـطــالـبـة
بــحـق األسـبــقــيــة أو الــدور االمــتــيــازي جتــاه زمــيل أصــغـر
مــنه سـنــا سـبــقه بـكــثـيــر في احلـضــورr وفي حـالــة الـنـزاع
يـحـدد نــقـيب احملـامـY أو مــنـدوبه تـرتــيب اHـرافـعـات وإذا
تــعــذر ذلك يــحــددهــا احملــامي األكــثــر أقــدمــيــة اHــوجــود في

اجللسة.
وفي جــمـيع األحــوالr فــإن تـرتــيب اHــرافـعــات يـجب
أن يــتم في جـــو من الــزمــالــة واحــتــرام الــقــدامى ودون أن
يــــؤدي ذلك إلـى حــــادث بــــY الــــزمالء خـالل اجلــــلــــســــةr وكل

إخالل خطير بالزمالة يؤدي إلى اHساءلة التأديبية.
48 :  : يـحـق لــلـمــحــامي أن يــضع داخـل أو خـارج اHـادة اHـادة 
الــعـــمــارة الــتي يـــوجــد بــهـــا مــكــتـــبه صــفـــيــحــة بـــالــبــرونــز
األصــفـر أو الــبالســتــيك األســود ال تــتــجـاوز 30 سـم عــرضـا
و40 سم طـــوالr ال حتــمـل إال اسم احملـــامي ولـــقــبـه وعــنـــوانه
ورقـم هــاتـــفـه وعــنـــوانه اإللـــكـــتـــرونيr إضـــافــة إلـى صــفـــته
كـمـحـام بـاجملـلس الـقـضـائي أو مـعـتـمـد لـدى احملـكـمـة الـعـلـيا

ومجلس الدولة و صفة النقيب أو النقيب السابق.
49 : : تـــــــكــــــون بــــــطــــــاقــــــة الــــــزيـــــــارة ذات شــــــكل اHـــــادة اHـــــادة 
مستطيل وال تتضمن أية إشارات أخرى كما ال حتمل أية
كتـابة أو رسم أو إشـارة من اخللفr ويـكون لـونهـا أبيـضا

وبكتابة سوداء وال تتجاوز 5 سم على 10 سم.
بــــاإلضـــافـــة الـى اسم ولـــقـب احملـــامي وعــــنـــوانه ورقم
هاتـفه وعنوان بـريده اإللكـتروني وعنـد االقتضـاءr صفته
كـمـحـام لـدى احملـكـمـة الـعـلــيـا ومـجـلس الـدولـةr فـإن بـطـاقـة
الزيـارة ال تتـضمن أيـة مـعلـومات أخـرى باسـتثـناء نـقيب

.Yأو نقيب سابق للمحام
اHــادة اHــادة 50 :  : يـــكـــون خـــتم احملـــامي ذا شـــكل مـــســـتـــطـــيل
ويــــتــــضــــمن االسم والــــلــــقب وصــــفــــة احملـــامـي لـــدى اجملــــلس
الـــقـــضــــائي أو اHـــعـــتـــمــــد لـــدى احملـــكـــمـــة الـــعــــلـــيـــا ومـــجـــلس
الـدولة وعـنـوانه اHهـني ورقم هـاتفه وبـريـده اإللكـتروني

دون أن يتضمن أي إشارة أخرى.
الفصل الثالثالفصل الثالث
واجبات احملاميواجبات احملامي

اHـادة اHـادة 51 : : �ـارس احملــامي مــهـامـه في إقـامــة مــهـنــيـة
داخل اختصاص مجلس منظمة احملامY التابع لها.

يـعـY نـقـيب احملـامـY مـقـررا لـلـقـيـام بـزيـارة اHـكـتب
.Yدنية للمحامHكاتب اجملمعة أو مقرات الشركة اHأو ا

يــجب أن يـــكــون اHــكــتب الئــقـــا و مــؤثــثــا وفي مــكــان
الئقr ويحـتويr عـلى األقلr على ثالث (3) غـرفr تخصص
األولى Hـكتب احملامي والثـانية لألمانـة والثالثـة تستعمل
كـقاعـة انتظـارr وال تقل مـساحته عن 40 مr2  منـها مـساحة

(3x3 م) لكل غرفة.
يجب أن يكون للمحامي عنوان إلكتروني.

اHــادة اHــادة 52 :  : عــنـــدمــا تـــكــون �ـــارســة اHـــهــنـــة في شــكل
جـمــاعيr يــجب أن يــتـوفــر لــكل واحـد مـن احملـامــY مــكـتب
خــاص بـه عــلى أن يـــزيـــد عــدد الـــغـــرف بــغـــرفــة لـــكل مـــحــام
�ـسـاحـة ال تـقل عن 9 مr2 وال �ـكن لـهم الـدفـاع عن مـصالح

متعارضة.

اHادة اHادة 53 :  : ال يـجوز للـمحـامي أن يطبع ويـنقش على
األوراق اHـعنونـة أو ظروف الرسـائل أو بطاقـات الزيارة
إال اســـمه ولــقـــبه وصــفـــته كـــمــحـــام بــاجملـــلس الــقـــضــائي أو
مــعــتــمـد لــدى احملــكــمــة الــعـلــيــا ومــجــلس الــدولــة و عـنــوانه
rورقم هــاتــفه ورقم بــريــده اإللــكــتــروني وعــنــد االقــتــضـاء
صـفـته كـنــقـيب لـلـمـحـامـY أو نـقـيب سـابق دون رسـوم أو

بيانات أو إشارات أخرى.

�ـنع عـلـى احملـامي إطالقـا ذكـر الـوظـيـفـة االنـتـخـابـيـة
أو اإلدارية أو القضائية أو السياسية السابقة.

ال �ــكـن أن تــذكـــر في الـــعـــقـــود اخلــاصـــة بـــاإلجــراءات
الــقــضــائــيــة صـــفــات أخــرى غــيــر صــفـــة مــحــام لــدى اجملــلس
القـضائي أو اعـتمـاده لـدى احملكـمة الـعلـيا ومـجلس الـدولة

وعنوانه ورقم هاتفه وبريده اإللكتروني.

اHـادة اHـادة 54 :  : تـكـون نـسخ الـعرائض الـقـضـائـية اHـسـلّـمة
لـلخصوم بـنفس الشكل ومـكتوبة عـلى وجه واحد وبنفس
األلـوان لتلك اHسلّـمة للجـهة القضائـية دون أية إضافة أو

إشارة �يزة لألصل عن النسخ.

اHـادة اHـادة 55 : : عـلى احملــامي أن يــتــصـرف بــكل مــا يـوحي
بــــالــــثــــقــــة و االحـــتــــرام فـي الــــلــــفظ و اHــــظــــهــــر واHــــذكـــرات
واHـرافعـات مع الـقـضـاة والزمالء واخلـصـوم والـغـير داخل
اHــكـتب وأمــام اجلـهــات الـقــضـائـيــةr وأن يـلــتـزم في جــمـيع
أعـــمــاله �ــبــاد¨ الــشــرف واالســتـــقــامــة والــنــزاهــةr وعــلــيه
االعـــتــنـــاء �ــظـــهــره اخلـــارجي الـــذي يــجب أن يـــكــون الئـــقــا
ومـتـفـقـا مع مـا يـفـرضه نـبل اHـهـنـةr واالمـتـنـاع عـن ارتداء

األلبسة التي تسيء Hهنته.

اHـادة اHـادة 56 : : ال يـــجـــوز لـلـــمـــحــامـي اســـتـــبــدال جـــبــة
احملاماة اHعتمـدة رسميا بلباس آخرr أو أن يستعمل جبة
ال حتـــمل اHـــواصـــفـــات اHـــطـــلـــوبـــةr أو أن يـــضـع أيـــة إشــارة

أخرى عليها مخالفة للتنظيم الساري اHفعول.

اHادة اHادة 57 : : يرتدي جمـيع احملامY اجلبة بياقة بيضاء
بــجـــلــســات احملــاكم و اجملـــالس ومــجــلس الـــتــأديبr وبــيــاقــة

حمراء أمام احملكمة العليا و مجلس الدولة.

اHـادة اHـادة 58 :  : يـجب عـلى احملـامي �ـارسـة مـهـنـته فـعـلـيـا
rوبـصـفـة دائـمـة �ـكـتـب دائـرة اخـتـصـاص مـجـلس قـضـائي
وال يـــجـــوز له أن يـــتـــخـــذ إال مــكـــتـــبـــا واحــدا أو اســـتـــقـــبــال
مـوكلـيه في أي مـكـان أو إقامـة ثـانـوية بـاسـتـثنـاء مـقرات
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الــشـركــة اHـهــنـيــة لـلــمـحــامـاةr و ال أن يــتــنـقل إلــيـهم إال إذا
كــانــوا عــاجــزيـن عن الــتــنــقلr أو إذا تــعــلق األمــر بــشــخص
مــعـنـوي مـرتــبط به �ـوجب اتــفـاقـيـةr كــمـا ال يـجـوز له أن
rيتخذ إقامة أو جتـمعا مهنيا مع أجنبي عن مهنة احملاماة
و ال أن يـسـعى جلـلـب الـزبـائن أو الـقـيـام بـاإلشـهـار لـنـفـسه

أو اإليعاز إلى ذلك.
�ــــكن لـــلــــمــــحـــامـي أن يـــرافـق مـــوكــــله بــــحـــريــــة لـــدى

السلطات اإلدارية.

اHادة اHادة 59 : : يخـضع تغـيير اإلقـامة اHـهنـية داخل نفس
اHنظمة لترخيص مسبق من النقيب.

و إذا كان تغيـير اإلقامة من منـظمة إلى أخرى فإنه
يـــتـــعـــY عـــلى احملـــامي احلـــصـــول عـــلى اHـــوافـــقـــة اHـــبـــدئـــيــة

اHكتوبة للمنظمة التي يريد التحويل إليها.
اHـادة اHـادة 60 : : ال �ــكن احملـامي الــعـضـو �ــجـلس اHـنــظـمـة
تغيير محل إقامته اHهنية خارج اختصاص دائرة اجمللس
القضـائي اHتـواجد به أو إلى مـنظـمة أخـرى إال بعـد تقد¡

االستقالة من عضوية اجمللس.
61 : : يجب عـلى احملـامي قـبل التـغـيب أكـثر من اHادة اHادة 
شـــهــر في غــيــر الــعـــطــلــة الــقــضــائــيـــةr إخــطــار الــنــقــيب أو

مندوبه بالغياب واإلجراء اHتخذ لتسيير اHكتب.
اHــــــادة اHــــــادة 62 : : يــــــجب عــــــلـى احملــــــامي حتــــــســــــY مــــــداركه
العـلمـية واHهـنية بـصفة مـستمـرة واHواظبـة على متـابعة
بـــرنــــامج الــــتــــكـــويـن اHـــتــــواصل احملــــدد من طــــرف مــــجـــلس
اHنظمة ومجلس االحتاد حتت طائلة اإلغفال من اجلدول.
rفي إطـار �ـارسـة مـهـامه rـادة 63 : : يـلـتـزم احملـاميHـادة اHا
بــــاالحـــتــــرام الـــواجـب نـــحــــو زمالئـه والـــقــــضـــاة و اجلــــهـــات
الـقـضائـيـة و مـوكـلـيه واخلـصـومr وأن يـسـلك في كـل مـكان
وفـي جـمـيع الــظـروف سـلــوك االسـتــقـامـة والــوفـاء وحـسن

اHعاملة.
64 :  : يــجـب عـلـى احملــامي االلــتــزام بــالــواجــبـات اHـادة اHـادة 
الــتي تـفـرضــهـا عـلـيه الــقـوانـY واألنـظــمـة وتـقـالــيـد اHـهـنـة
وأعـرافـها وأخالقـيـاتـهـا وأهـدافـهـا النـبـيـلـة واHـسـاهـمة في
أعـبـاء والــتـزامـات مـنــظـمـة احملـامــY ودفع اشـتـراكه خالل
الـثالثي األول من كل سـنــةr وتـسـديـد احلـصص والـعالوات
اHــتـــعــلــقــة بــالــتـــأمــY اHــبــرم جــمــاعــيـــا من طــرف مــنــظــمــة
احملامـY والـتـأمـY عـلى األخـطـار اHهـنـيـةr وإيـداع عـقـودها

لدى أمانة اHنظمة خالل الشهر األول من كل سنة.

65 : : يــجـب عـلـى احملــامي االلــتــزام بــالــواجــبـات اHـادة اHـادة 
اجلـبـائــيـة واالجـتــمـاعـيـة الــتي يـخـضـع لـهـا نـشــاطه اHـهـني
Yمع مـــراعـــاة الـــقـــوانـــ rأجـــراء Yوتـــوظـــيـــفـه مـــســـتـــخـــدمـــ

اHنظمة للضمان االجتماعي.

القسم األولالقسم األول
واجبات احملامي جتاه اجلهات القضائيةواجبات احملامي جتاه اجلهات القضائية

اHادة اHادة 66 : : يـعدّ احتـرام استقالليـة القضـاء واالعتبار
جتاه القضاة بالنسبة للمحامي واجبا مؤكدا.

اHادة اHادة 67 :  : يـلتزم احملـامي في حياته اHـهنيـة باحترام
القضاء والقضاة كمساهم معهم في إقامة العدل. 

يــجب عــلى احملــامـيr خالل اجلــلــســةr االلــتــزام بــأكــبــر
قدر �كن من الهدوء والسلوك احلسن.

اHادة اHادة 68 :  : عـند تـنقل احملاميr يـجوز له زيـارة قضاة
احلــكم وقــضــاة الــنـيــابــة الــذين يــرأسـون اجلــلــســةr و يـجب
rـناسبHعلـيه احلـضور في اجلـلـسة لـلـمرافـعة في الـوقت ا
وعـلـيه االمتـنـاع عن اHـبالـغـة في طلب تـأجـيل القـضـايا إال
عـنـد الـضـرورة الـتي تـقـتـضـيـهـا طـبـيـعـة الـقـضـيـة وحـقوق

الدفاع.
يــجـب عــلى احملــامي اHـــثــول بــالــبــذلـــة الــرســمــيــة في

جلسات كل اجلهات القضائية وأثناء اHرافعات.

القسم الثانيالقسم الثاني
واجبات احملامي جتاه زمالئهواجبات احملامي جتاه زمالئه

اHـادة اHـادة 69 : : يـلـتــزم احملـامي بـإقـامــة أفـضل الـعالقـة مع
زمــالئهr و بـــالــــتـــعــــاون مـــعـــهـم في كل إجــــراء يـــســــاعـــد في
سـرعـة الــفـصل في الـنـزاعـات دون تــسـرع وحتـقـيق الـعـدل
وال يـــجـــوز أن يـــؤثـــر دفـــاعـــهم عـن حــقـــوق مـــوكـــلـــيـــهم عـــلى

العالقات فيما بينهم.
اHادة اHادة 70 :  : تـميز اجملامـلة واللطـافة العالقات الـقائمة
بــY احملــامــY الــذيـن عــلــيــهم اHــســاعــدة األخــويــة اHــتــبــادلـة
واإلعــانــة عـنــد االقـتــضـاءr وال يــجـوز لــهم إقــحـام الــقـضــايـا
الـشـخصـيـة في اHـذكـرات الـكـتـابيـة واHـرافـعـات الـشـفـوية

وسائر أعمال اHهنة.
تــعـــمم أكــبـــر قــدر من اHـــســاواة بــY احملـــامــY الــذين
�ــثـلـون الـتـقـالـيــد الـثـابـتـة Hـنـظـمــة احملـامـY فـيـمـا يـخص
احترام الشباب لـلقدماء والعناية واالهتمام التي يوليها

القدماء بالشباب وإرشادهم.
71 : : يــجب عــلى مـــجــلس اHــنــظــمــة اســتــحــداث اHـادة اHـادة 
صــــنــــدوق خــــاص بـــــالــــتــــضــــامـن والــــذي يــــتـم تــــمــــويـــــله من

مساهمات احملامY السنوية.
Yيــــجـب أن يـــــبــــرز الـــــتـــــضـــــامن األخـــــوي الـــــقــــائـم بــــ
احملامـrY خاصـة في حالة وفـاة أحدهم أو تـوقفه عن اHـهنة
بـــعــد مـــرض طــويل أو حـــالــة قـــوة قــاهــرة وذلـك عن طــريق
تـقد¡ إعـانة أو نـفقـة حـسب الظـروف واحتـياجـات احملامي
نــفــسه أو أرمــلـته وأوالده الــقــصـر مــســاهــمـة اســتــثـنــائــيـة
Yبـحيث يحـدد مجلس مـنظمـة احملام rيتحـملهـا كل محام

معدل الدفع وكيفياته.
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عـند وفـاة محـام يقـوم نقـيب احملامـY بتـعيـY زميل
أو عـدة زمـالء لـتــصــفــيــة اHــلـفــات اHــوجــودة عــلى مــســتـوى

مكتبهr ويسهرون على ضمان حقوق ورثته وموكليه.

يــجب عـلـى احملـامـي أو احملـامــY الــذين ¬ اخــتــيـارهم
تـقد¡ تقـرير لـنقيب احملـامY حـول مهـمتهمr كـما يـقدمون

رأيهم حول مصير مكتب احملامي اHتوفى.

يـــفـــصـل مـــجــلـس مـــنـــظــمـــة احملـــامـــY في نـــتـــائـج هــذا
التقرير.

اHادة اHادة 72 : : يجب علـى احملامي أن �تنع عن أن يجلب
إليه مستخدمي أحد زمالئه للعمل Hصلحته اخلاصة.

عليه كذلك االمـتناع عن القيـام بأي سعي مباشر أو
غير مباشر يهدف إلى جلب زبائن أحد زمالئه.

قــبل أن تـوكـل لـلـمــحـامـي بـعض الــقـضـايــاr سـواء مع
زمـيل له في العـمل أو لـيـحل مـحلـهr يجب عـلـيه احلـصول

على موافقة هذا الزميل.

في كـل حـــــالـــــة مـن األحـــــوال اHــــــذكـــــورة أعـالهr يـــــجب
الــتــأكــد من أن هــذا األخــيـر ¬ دفـع أتــعـابـه نــظـرا لـألعــمـال

اHقدمة واجملهودات اHبذولة.

في حـالة نـزاعr يتم إخـطـار نقـيب احملامـY للـتحـكيم
و يكون قراره ملزما و غير قابل ألي طعن.

اHـادة اHـادة 73 : : يــجب عـلى احملــامي اHـنــتـمـي إلى مـنــظـمـة
مــحـــامــY أن يـــتــعـــاون مع زمــيـــله اHــنـــتــمي إلـى مــنـــظــمــة

أخرىr كما لو كانا ينتميان لنفس اHنظمة.

74 : : يــجب عــلى احملــاميr أثــنــاء مــرافــعــاته في اHـادة اHـادة 
اجلـلــسـة أو في مـذكـراتـهr االمـتـنـاع عن اســتـعـمـال كل كالم
مــــهــــY وكل ســــلــــوك عـــنــــيـف وكل تــــلـــمــــيـح عـــدوانـي جتـــاه

الزميل الذي يرافع ضده.

اHادة اHادة 75 :  : تعد اإلنـابة واجبـا مهنـيا حـتميـا بالنـسبة
للمحامي حتت طائلة اHساءلة التأديبية.

76 :  : يــلــزم احملــامي بــاحــتــرام مــبــدأ الــوجــاهــيـة اHـادة اHـادة 
جتـاه زمـيـله مع إخـطـاره بـجـمـيع اإلجـراءات الـتي يـطالب
بهـا من مرافعـة شفويـة وطلب إرجاع الـقضيـة للجدول أو

إيداع وثائق جديدة أو مذكرات إضافية.

�ـتـنع احملـامي عن الـقـيــام بـأي مـسـعى أمـام الـقـاضي
في غياب زميله محامي الطرف اخلصم.

اHــادة اHــادة 77 : : ال �ـــكن احملـــامي اHــرافـــعــة وال الـــدفــاع في
قـــضـــيــة يـــكــون فـــيـــهــا الـــطـــرف اخلــصم أحـــد زمالئهr أو إذا
كـانت تتـضـمن مـناقـشـة وقـائع مهـنـيـة دون إخطـار نـقيب

احملامY اHطروحة في دائرة اختصاصه.

عـــــلى احملـــــامي الـــــذي يـــــرافع ضـــــد زمـــــيـــــله أن يـــــقــــوم
بزيارته مسبقـا حسب تقاليد اHهنة و لو كان من منظمة

محامY أخرى إال إذا اعفاه كتابة من ذلك.

عند الضـرورةr يقوم النقيب بصرف احملامي اHوكل
إلى اخـتيار مـحام آخر من خـارج دائرة اختـصاص اجمللس
الــقــضــائي الـذي �ــارس مــهــامه فــيهr ويــسـتــثــني من ذلك
الـقضـايـا الـتي تـكون مـحل اتـفـاقـية تـوكـيل مع األشـخاص

اHعنوية.

إذا تـعـلق األمر بـخصـومـة قضـائـية مـهمـا كـان نوعـها
تــخص الـنــقـيب ذاتـهr فـإنه يــتـعــY عـلـى احملـامي اHــتـأسس
في الـقـضـيـة إخـطـار رئـيس االحتـاد و أداء زيـارة مـجـامـلة
لــلــنـقــيب اHــعـنـي إال إذا أعـفي مــنــهـا و إذا تــعــذر ذلكr فـإن

اإلخطار �راسلة يحل محل هذه الزيارة.

اHـادة اHـادة 78 : : تــعـد كـل الـنـزاعــات بـY الــزمالء اHــتـعــلـقـة
بـتـقـالـيـد اHهـنـةr من اخـتـصـاص نـقـيب احملـامـY أو مـجلس

منظمة احملامY دون سواهما.

غــيـر أنـه إذا ارتـكب احملــامي خــطــأ مـهــنــيــا في دائـرة
اخـتـصـاص مـنــظـمـة أخـرىr يــقـوم الـنـقـيـب اHـرتـكَب اخلـطـأُ
بــدائــرة اخــتـصــاصهr بــإخــطـار الــنــقــيب الــتـابع لـه احملـامي
اخملــطـئr التــخـــاذ إجــراءات اHـــتـــابــعـــة الـــتــأديـــبــيـــة في أجل

شهرين.

في حـــالــة عـــدم اتــخـــاذ أي إجـــراء أو الــرفض يـــعــرض
األمـر على مجـلس االحتاد في أول اجـتماع له والـذي يقوم

بتعيY أية منظمة أخرى للبت في الدعوى التأديبية.

القسم الثالثالقسم الثالث
Yواجبات احملامي جتاه منظمات احملامYواجبات احملامي جتاه منظمات احملام

اHـادة اHـادة 79 :  : إن احـتــرام مـنـظــمـات احملـامــY و�ـثــلـيـهم
مـفـروض علـى احملاميr بـحـيث يـجب أن يـرمي سـلوكه في

.Yكل األحوال إلى دعم االنضباط داخل منظمة احملام

يخـضع احملـامي أسـاسـا إلى سلـطـة النـقـيب ويـحظى
بـحـمايـته وحـمـايـة مـجـلس مـنظـمـة احملـامـY الـتي يـنـتمي

إليها.

ال �كنه القيام بأي عمل أو مسعى �س بسلطتهم.

اHــــادة اHــــادة 80 :  : يــــجب عــــلى احملــــامي اإلجــــابـــةr فـي أقـــرب
اآلجالr عـلى االستـدعاءات و الـرسائل الـتي يوجـههـا إليه

نقيب احملامY أو مندوبه.
rYعــنـــدمــا يــوجـه احملــامي رســالـــة إلى نــقـــيب احملــامــ

عليه أن يحررها دائما بألفاظ محترمة والئقة.
عـــنـــدمـــا يـــلـــتـــقي احملـــامي نـــقـــيـب احملــامـــY أو نـــقـــيب

سابقr يجب أن يعبر له عن احترامه.
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اHــادة اHــادة 81 : : عــنــدمــا يـــنــتــقل احملــامـي خــارج مــنــظــمــته
rأو مـنـدوبه Yعـلـيه زيـارة نـقـيب احملـامـ rألغـراض مـهـنـيــة
ويــكـــون حتت حـــمــايــتـه و�ــكـــنه إخــطـــاره في حـــالــة وجــود

صعوبة أو حادث.

يـــــجب عـــــلى احملـــــامي أن يـــــقــــدم نـــــفــــسـه لــــزمـــــيــــله أو
لزمالئه الذين تأسسوا قبله في نفس القضية.

rـادة 82 :  : يـجب عـلى احملـامـي تـنـفـيـــذ االلـتـزامــاتHـادة اHا
Yـفروضة عـليه من منظـمة احملامHا rاليـة منهاHال سيمـا ا

.Yنظمات احملامH أو االحتاد الوطني

عـــنــــد تــــمـــلـص احملـــامـي من ذلك دون مــــبــــرر شـــرعي
يــعــتــبــر مــقــصــرا في واجــبه اHــهـــنيr و�ــكن أن يــغــفل من
اجلــدول �ـــوجب قـــرار من مــجـــلس اHـــنــظـــمــة دون اإلخالل

باHساءلة التأديبية.

83 : : تــتم مــراقــبــة اإلقــامـات اHــهــنــيــة كل ســنـة اHـادة اHـادة 
وذلك بتـحـريـر تـقريـر حـول وضـعـيـتهـا سـواء من الـنـقيب
أو مـنـدوبه أو من احملـامي الـذي يـتم تـعـيـيـنه من طـرفـهـما

أو من مجلس اHنظمة.

القسم  الرابعالقسم  الرابع
واجبات احملامي جتاه موكلهواجبات احملامي جتاه موكله

اHـــــادة اHـــــادة 84 :  : يــــــجب عــــــلـى احملـــــامـي الــــــتــــــحـــــلـي دائــــــمـــــا
بالنـزاهة والـثقـة واإلخالص واللطـافة والـتجـرد وأن يقدم
إلى مــوكـلـه يـد اHــســاعــدة �ــا يـتــوفــر لــديه من مــعــلــومـات

ومؤهالت.

عـلى احملامي حتريـر العرائض واHـذكرات والطـلبات
اخلـتــامـيـة و إيــداعـهــا في الـوقـت اHـنـاسـبr وعـلى الــعـمـوم

أخذ كل التدابير الالزمة للدفاع عن مصالح موكله.

اHــــادة اHــــادة 85 : : �ـــــكن ســـــحب وكـــــالــــة احملـــــامي مـن طــــرف
مــــوكــــله في كـل وقتr وعــــلى هــــذا األخــــيــــر إطالعه بــــذلك 
صـراحـة و أن يـبـلـغه كـتـابـة �ـحـضـر يوقـعـه �كـتـبه أو عن
طريق احملضر القـضائي أو برسالة مضمونة الوصول مع
اإلشــعـــار بــاالســـتالم دون اHــســـاس بــأتـــعــاب احملـــامي الــذي
يتـقـاضاهـا عن اخلـدمـات اHقـدمـة ودون أن يتـحـمل احملامي

أية مسؤولية عن ذلك السحب.

ال يجوز للمحامي تمثيل مصالح متعارضة.

ال �ـكن احملامي التـنحي عن التـوكيل إال بعـد إخطار
مـوكله بذلك في الـوقت اHناسب لـتحضـير دفاعه �وجب
مـــحـــضـــر مــوقـع من قـــبـــله أو �ن يـــنـــوب عـــنه أو �ـــوجب
رســالـة مـضـمـنــة الـوصـول مع اإلشـعـار بــاالسـتالم مـوجـهـة
إلى آخـــر مـــوطن لـهr مع إعالم رئـــيس اجلـــهـــة الـــقـــضـــائـــيــة

الناظرة في الدعوى ومحامي الطرف اخلصم.

يــجب عـلـى احملـاميr في حــالـة تــنـحــيهr إرجـاع قــيـمـة
األتعاب اHدفوعة له.

اHـــــادة اHـــــادة 86 : : ال �ــــــكن لــــــلـــــمــــــحـــــامـي خالل الــــــدعـــــوى أو
�ناسبتـها دون حضور زميله محامي الطرف اخلصم في
اجلـلـسـةr أن تـكـون له عالقـة مـع مـوكل هـذا األخـيـرr وعـلـيه

أن يرفض سماعه إذا ما لقيه.

اHـادة اHـادة 87 : : ال يــجــوز لـلــمــحـامي الــذي قــدم اسـتــشـارة
إلى طــرفr اHــرافــعــة في نــفس الــقــضــيــة لــصــالـح الــطـرف
اخلــصمr وال يــقــدم له نــصــائحr وال �ــكــنه بــعـد تــوكــيــله في
الــدرجــة األولى من الــدعــوىr الـدفــاع عن مــصــالح الــطـرف

اخلصم في كافة مراحل اإلجراءات الالحقة.

rادة 88 :  : ال يـخضع احملامـي إال لضمـيره و للـقانونHادة اHا
فـهــو وحــده جـديــر بـتــقــديـر الــدعــوى كـمــا يــراهـا ضــروريـة

ومناسبة من أجل اHصالح التي يدافع عنها.

إذا تــعــارضت وجـهــة نـظــر اHــوكل مع قــنـاعــة احملـامي
وجـب عــلـى هـذا األخـيـر أن يـعـتـزل الـوكـالـة دون تـسبـيب

إال عند الضرورة.

اHادة اHادة 89 :  : يـعد احملـامي مسؤوال عن الـوثائق األصـلية
التي يقـدمها له مـوكله Hدة خمس (5) سنـواتr ابتداء من
تـــســويه الــقـــضــيــةr أو اإلجــراء األخـــيــر فــيــهـــاr أو تــصــفــيــة

احلسابات مع موكله عند استبدال احملامي أو تنحيه.

اHـادة اHـادة 90 :  : يــجب عــلى احملـامـي احـتــرام الـســر اHــهـني
بـالنسبة للـتصريحات والـوثائق التي تسلـمها من موكله

حتت طائلة اHتابعة التأديبية.

يـــعــد الــســـر اHــهــنـي مــطــلـــقــا ومن الـــنــظـــام الــعــام فال
يجـوز له كـشفه مـهـما كـانت اHـبررات وكل مـخـالفـة لذلك

تعد خطأ مهنيا جسيما.

اHـادة اHـادة 91 : : تــعــد اHــراسالت اHــكــتـوبــة واإللــكــتــرونــيـة
بـيـن الــمحـامY سريـةr فال �ـكن أن تقـدم في اHنـاقشات
وال تـــذكـــر فـي اHـــرافـــعـــاتr غـــيـــر أنه عـــنـــدمـــا جتـــســـد هـــذه
اHـراسـلة اتـفـاقا نـهـائـيا بـY األطـرافr �كن احملـامي تـقد¡

مراسلة موكله في اHرافعة.

اHـادة اHـادة 92 : : إن سـريــة الــتـحــقــيق واجـبــة عــلى احملـامي
مثلها مثل احملافظة على السر اHهني.

إن تــقـد¡ مــعـلــومــات مـســتـخــرجـة مـن مـلف أو نــشـر
وثائق ومـسـتـندات أو رسـائل تـفـيـد حتقـيـقـا قائـمـا يـشكل

خطأ مهنيا جسيما.

اHـــــادة اHـــــادة 93 :  : يـــــحـق لـــــلــــــمـــــحــــــامي االطـالع عـــــلـى اHـــــلف
القضائي �جرد تأسيسه.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
حاالت التنافي واHنعحاالت التنافي واHنع

اHـادة اHـادة 94 : : تـطـبق عـلى حـاالت الـتـنافـي واHـنع أحـكام
اHـواد من 27 إلى 30 من قـانـون تـنظـيم مـهـنـة احملـاماةr مع

التأكيد على ما يأتي :
- ال تـتـنـافى مـهـنـة احملـامـاة مع تـدريس الـقـانـون في

rاجلامعات ومؤسسات التعليم العالي
- �ـنـع عـلـى احملـامـي اHـشــاركــة في أيــة مــنــاقــصـة أو
اسـتـشـارة للـتـوكيـل في حق الدولـة أو الـواليـة أو البـلـدية

rأو أية مؤسسة عمومية أو خاصة
- تـودع نــسخ مـن االتــفـاقــيــات اHــبــرمــة بـY احملــامي
ومـخــتـلف الــشـخــصــيـات اHــعـنــويـة اخلــاصـة والــعـامــة لـدى
أمــانــة مـنــظــمــة احملـامــH Yــراقــبـة مــدى الــتــزامـهــا بــأحــكـام

rقانون تنظيم مهنة احملاماة وهذا النظام الداخلي
- ال �ـكـن لـلــمـحـامـي اجلـمع بــY مـهــنـة احملــامـاة وأيـة
مـهـنـة أخـرى أو عـمل أو نـشـاط مـدر لـلـربح أو فـيه تـبـعـيـة

rا يتعارض واستقاللية وحرية مهنة احملاماة�
- ال �ــكن أن يــكـــون مــســاهــمـــا في شــركــة ذات رأس

rمال
- ال �ـكن أن يـكــون صـاحب جــريـدة أو مـديــرا لـهـا أو
رئـيس حتــريـر فــيـهــا أو نـاطــقـا بـاســمـهــا إال إذا كـانت ذات
rبشرط عدم الربح أو التبعية rطابع قضائي أو قانوني

- ال �كن أن يكون محترفا للسمسرة.

95 :  : �ـنـع عــلى احملــامي �ــارســة أي نــشـاط ذي اHـادة اHـادة 
طـابـع جتـاري أو صـنــاعيr مـبــاشـرة أو بـاســتـعـمــال أسـمـاء
مستعارةr كمـا ال �كنه أن يشترك بصفة علنية أو سرية

مع تاجر أو صناعي.

اHـادة اHـادة 96 : : �ـنع عـلى احملـامي تـملك احلـقـوق اHـتـنازع
عليها وفقا Hا ينص عليه القانون اHدني.

اHادة اHادة 97 :  : �نع علـى احملامي البـحث أو السعي وراء
الـــزبـــائـن ســـواء صـــدر مــــنه ذلك مــــبـــاشـــرة أو مـن الـــغـــيـــر

حلسابه.

�ـنع أن يــطـلب احملــامي من مـوقــوف الـدفــاع عـنه أو
أن يتـقـدم تـلـقائـيـا أمـام جـهة قـضـائـيـة من أجل الـدفاع عن
أي شخص لم يكلفه بذلك إال في إطار اHساعدة القضائية
أو الـتـعـيـY الـتـلـقـائي وبـتـكـلـيف مـكـتـوب من الـنـقـيب أو

مندوبه حصريا حتت طائلة اHساءلة التأديبية.

اHـادة اHـادة 98 :  : �ــنع عـلـى احملـامي الــبــحث عن أي إشــهـار
يتعلق بشخصه سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرةr أو
تـقـد¡ مــوافـقـته عـلى أي شـكل مـن أشـكـال اإلشـهـار اHـهـني

أو تزويده بأي وسيلة كانت.

�ـنع عــلـيـه تـقــد¡ حـصـص أو اسـتــشـارات قــانـونــيـة
في الـوسائـل اإلعالمـية اHـرئـيـة أو اHـسـمـوعـة أو اHـكـتـوبة
وفي اHواقـع اإللكـترونـيـة دون موافـقـة مسـبقـة من نـقيب
احملـامـrY وذلك عـلى شـرط عـدم اHـسـاس بـالـقـواعـد اHـانـعة
لإلشــهــار وجــلب الــزبـــائن والــســر اHــهــني وعــدم قــبض أي
مـقــابل مـالي مـخــالـفـا Hـا هـو وارد بــالـقـانـون اHــنـظم Hـهـنـة

احملاماة وأحكام هذا النظام الداخلي.

يـعـد إعالم اجلـمـهـور أو الـتـعـريف �ـهـنـة احملـامـاة من
اختصاص نقيب احملامY دون سواه.

يــعــتـــبــر اإلشــهــار اHــهـــني من اخــتـــصــاص مــنــظــمــات
احملــــامـــــY واالحتـــــاد الـــــوطــــنـي Hـــــنــــظـــــمـــــات احملـــــامــــY دون

سواهما.

الباب الرابعالباب الرابع
Yمنظمة احملامYمنظمة احملام

الفصل األولالفصل األول
Yنظمة احملامH اجلمعية العامةYنظمة احملامH اجلمعية العامة

اHـادة اHـادة 99 :  : تــتــشـكـل اجلـمــعــيـة الــعــامـة الــعــاديـة وغــيـر
YـسـجـلـHا Yمن مـجـمـوع احملـامـ Yـنـظـمــة احملـامـH الـعـاديـة
بـاجلـدولr بـينـمـا ال تـتـشـكل اجلـمـعـيـات االنـتـخـابيـة إال من

.YمارسHا Yاحملام

اHــادة اHــادة 100 : : يــتـــولى مــجـــلس االحتــاد حتـــديــد تــواريخ
انعقاد اجلمعيات العامة العادية واجلمعيات االنتخابية.

اHـادة اHـادة 101 : : عــلى احملـامي حــضـور اجلـمــعـيـات الــعـامـة
الــتـي يــقـــررهــا الـــنــقـــيب أو مـــجــلس اHـــنـــظــمـــة والــتـــحــلي

بقواعد االنضباط عند اHناقشات.
�كن نقـيب احملامY أن يقلص عدد التدخالت في أي
نـــــــقـــــــطـــــــة مـن جـــــــدول األعـــــــمـــــــالr ويــــــــجـــــــوز لـهr في إطـــــــار
اHـــنـــاقـــشــاتr أن يـــســـحب الـــكـــلـــمــة مـن كل مـــتـــدخل يـــقــوم
بـــتـــحـــويـل ســـيـــر اHـــنــــاقـــشـــات نــــحـــو اهـــتـــمــــامـــات أو تـــهم

شخصية أو شتائم أو تصفية حسابات.

يـعـد عــدم امـتـثـال احملـامي لــسـحب الـكـلــمـة مـنه خـطـأ
مـهنيا جسـيما يحرر بـشأنه محضـر من طرف النقيب أو

رئيس اجللسة بالوقائع احلاصلة.

اHـادة اHـادة 102 : : يـثـبت حـضــور اجلـمـعـيـة الــعـامـة الـعـاديـة
بــتـوقـيـع كل مـحـام أو وكــيـله عــلى ورقـة احلـضــور وتـلـحق

�حضر اجلمعية العامة وذلك بعد إثبات النصاب.

اHـادة اHـادة 103 : : يـخـطـر مـجـلس مـنـظـمـة احملـامـY أعـضـاء
اجلمعية العامة العادية بجدول األعمال خالل خمسة عشر
(15) يــومــاr عـلى األقلr قــبل افــتــتـاحــهــا و�ـكن لــكل مــحـام

خالل هذه اHدة اقتراح مشروع رغبات أو مداوالت.
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اHادة اHادة 104 :  : تتخـذ مداوالت اجلـمعـية العـامة بـأغلـبية
األصوات.

يـقــبل الـتــصــويت بـالــوكـالــة في حــدود وكـالــة واحـدة
لـكل نــاخبr بـعـد تـســجـيـلـهــا بـأمـانـة اHــنـظـمـة بــسـجل مـعـد

لهذا الغرض.

لـكل عــضـو في شــركـة مـحــامـاة له إقــامـة مـهــنـيـة في
إقليم منظمة احملامY صوت واحد في االنتخاب.

تــبـلـغ نـســخــة من اHــداوالت خالل خــمـســة عــشـر (15)
يـومـا من انعـقـاد اجلـمعـيـة العـامـة إلى وزير الـعـدلr حافظ
األخــتــام و إلى مــجــلس االحتــادr الــلـذيـن لــهـمــا حـق الـطــعن
فــيـهــاr كل فـيــمــا يـخــصهr أمـام اجلــهـة الــقـضــائـيــة اخملـتــصـة

خالل أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ.

اHـادة اHـادة 105 :  : �ــكنr قــبل خــمـســة عــشـر (15) يــومــا من
rوبناء عـلى طلب مكتوب rانـعقاد اجتمـاع اجلمعية الـعامة
أن يـطلع كل مـحـام ويفـحص داخل مقـر أمـانة اHـنظـمة كل

وثيقة محاسبية.

اHـادة اHـادة 106 :  : يـكــون انــعـقــاد اجلـمــعـيــة الــعـامــة الـعــاديـة
مــنــفـصـال زمــنـيــا عن تــاريخ انــعــقــاد انــتــخــابــات مـجــالس

اHنظمات.

اHــــادة اHــــادة 107 :  : تــــودع أو تـــرسـل الــــوكــــاالت بـــالــــوســــائل
العـادية أو اإللكـترونيـة بتوقـيع وختم احملامي لـدى أمانة

اHنظمة وتسجل بسجل خاص حسب ترتيب ورودها.

اHــادة اHــادة 108 : : يــحــدد مــجـــلس االحتــاد شــكـل ومــضــمــون
الوكالة.

اHــادة اHــادة 109 : : ال �ــنح احملـــامي إال وكـــالـــة واحــدةr و في
حالة منحه أكثر من وكالةr يتم استبعاد كل وكاالته. 

الفصل الثانيالفصل الثاني
Yمجلس منظمة احملامYمجلس منظمة احملام

اHــادة اHــادة 110 :  : يــتم انـــتــخــاب أعــضــاء مــجـــلس مــنــظــمــة
احملامY بـاالقتراع االسـمي والسـري وباألغلـبيـة النسـبية

لألصوات اHعبّر عنها.

في حـــالـــة تـــســـاوي عـــدد األصـــواتr يـــقـــدم األقـــدم في
الـــتــســـجــيـلr و في حـــالــة الـــتــســـاوي في األقـــدمـــيــةr يـــقــدم
األكبر سنا وعـند حالة التسـاويr يتم االختيار عن طريق

القرعة.

اHــــادة اHــــادة 111 : : تــــوجـه طــــلـــــبــــات الـــــتــــرشـح إلى نـــــقــــيب
احملـامـY عــلى أن تـودع قــبل خـمـســة عـشـر (15) يــومـا عـلى
األقلr من تـاريخ االنـتخـابـات و يـتم قـيدهـا بـسـجل خاص

بأمانة اHنظمة ويتم تسليم وصل بذلك القيد.

112 :  : ال يـــتـــرشح جملـــلس مـــنـــظــمـــة احملـــامــY إال اHــادة اHــادة 
احملـــامــــون الـــذين مــــارســـوا اHـــهــــنـــة فـــعــــلـــيـــا Hــــدة ســـبع (7)
ســـــنــــواتr عــــلى األقلr وتـــــســــري من تــــاريخ فـــــتح مــــكــــتب

احملاماة وتستثنى منها مدة اإلغفال أو التوقيف.

113 : : يـقــوم الــنـقــيب بــتــعـيــY جلــنــة لإلشـراف اHـادة اHـادة 
عـلى انتخابـات جتديد مجلـس اHنظمة تـتشكل من رئيس
و مـسـاعـدين إثـنY (2) وعـضوين (2) احـتـياطـيـrY وتـقوم

اجلمعية العامة باHصادقة على تشكيلتها.

يـــقــوم مـــجــلـس اHــنـــظــمـــة والــنـــقـــيب بــاإلعـــداد اHــادي
للعمليـة االنتخابيةr غير أن اإلشراف على االقتراع تقوم
بـه جلـنـة االنـتـخـاب الــتي تـعـلن عن الـنــتـائج فـور االنـتـهـاء

من مداوالتها.

يـتـعY عـلى الـنـقـيب وأعـضاء مـجـلس اHـنـظـمة خالل
فـــــتــــرة االنــــتـــــخــــابــــاتr اتـــــخــــاذ ســــلـــــوك مــــشــــرّف وســـــلــــيم
ومــوضــوعي واالمــتــنـاع عـن الــقـيــام �ــا من شــأنه أن �س
بــاHــسـاواة الــقـائــمـة بــY احملـامــY أو أن يــشـجع مــتـرشــحـا
عــــلى حــــســــاب مــــتــــرشـح آخــــر وهــــذا حــــتى وإن كــــانــــوا هم
أنـفـسـهم مـتـرشـحـY مـا عـدا حـقـهم في احلـمـلـة االنـتـخـابـيـة

الشريفة حتت رقابة جلنة االنتخابات.

اHــادة اHــادة 114 : : تــنـــظم االنــتــخــابــات �ــقــرات مــنــظــمــات
احملامY من طرف جلنة االنتخابات.

يـجب وضع أمـام صــنـاديق االقـتـراع مـعـازل لـضـمـان
سرية التصويت.

وفي حــالــة الــتــعــذرr �ــكـن تــنــظــيم االنــتــخــابــات في
مكان آخر داخل اختصاص مجلس اHنظمة.

�ـكن أن يــنـعـقــد أي اجـتـمــاع ذي طـابع انــتـخـابي في
أحــد مـــقــرات مـــنــظــمـــة احملــامـــY أو قــاعـــات اجلــلـــســات في
دائــرة اخــتــصــاص أي مــجــلس قــضــائي أو مــحــكــمــةr ولــكل
مـحـام احلق في احلـضـور إلى ذلك اHـكـان اHفـتـوح لـلـجـميع
وفي حــدود اHــشــاركــة في احلــمــلــة االنــتــخــابــيــة والــدعــايــة
Hــــرشح أو أكــــثــــر ضــــمن قــــائــــمــــة مــــتــــرشــــحــــY وبــــرنــــامج
انـــتـــخــابي مـــوحـــد �ــكن تـــوزيــعـه عــلـى احملــامـــY في إطــار
احلـمـلـة االنتـخـابـيـة دون االخـالل بنـظـام االقـتـراع االسـمي
لـقائمـة التـرشيحـات الرسـمية اHـعدة طـبقا لـلمادة 92 من

قانون تنظيم اHهنة.

يـتم تـرتـيب اHـتـرشـحـY في قـائـمـة االقـتـراع حـسب
األقدمية.

إذا ثـبت للـجـنة االنـتخـابات أن ورقـة الـتصـويت قد
تـضــمـنت عالمــات �ـيـزة تــخل �ـصــداقـيـة االقــتـراعr جـاز

لها إلغاؤها.
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ال تـعـد الـدعـايـة االنـتـخـابيـة بـY الـزمالء وحـدهم في
أي مــــكـــان كـــان ال يـــضـم إال احملـــامـــrY ســـبـــبــــا من أســـبـــاب

بطالن االنتخابات.

�ــكـن جملــلس اHــنــظــمــةr عــنــد الــضــرورةr االســتــعــانــة
�حضر قضائي أو أكثر لضمان شفافية االنتخاب.

اHادة اHادة 115 :  : في حـالة إلغـاء نتـائج االنتخـاباتr يجب
أن يـقـوم مـجلـس اHنـظـمـة بـتـنـظـيم انـتـخـابـات جديـدة في
أجل شهرين (2) من تاريخ التبليغ بالقرارr كل ذلك وفق

نفس اإلجراءات اHذكورة أعاله.

في حالة عدم إجـرائها في هذا األجلr يـتولى مجلس
اإلحتاد تنظيمها.

يـجــوز لـرئــيس االحتـاد تــبـلــيغ قـرار مــجـلـس الـدولـة
القـاضي بـإلغـاء انـتخـاب مـجلـس اHنـظـمة لـلـنقـيب اHـعني

قصد تنظيم انتخابات جديدة.

تعتبر الـقرارات الصادرة عن مجـلس اHنظمة الذي
أفرزته االنتخابات اHلغاة صحيحة.

اHـادة اHـادة 116 :  : يـتــولى مــجــلس مــنـظــمــة احملـامــY اHــهـام
احملـددة باHواد 97 و98 و101 و115 و125 من قانـون تنـظيم

مهنة احملاماةr وفي هذا اإلطارr يتولى ال سيما :
- الـسـهـر علـى الدفـاع عن اHـصـالح اHـاديـة واHـعـنـوية

rYللمحام
- الــتــنــظــيم واإلشــراف عــلى نــشــاطــات وتــظــاهـرات

اHنظمة.

في حالة حتويل ملف احملامي من منظمة إلى أخرى
يحق جملـلس اHنظمـة اHستـقبلـة رفض طلب التـحويل عند
عــدم تــوفــر الــشــروط الــقــانــونــيـــةr وتــتم إعــادة اHــلف إلى

اHنظمة األصلية.

اHـادة اHـادة 117 : : يــجب تـبـلــيغ  قـرارات مــجـلس اHـنــظـمـة
للـجمعيـة العامـة في أول اجتماع لـها وتدويـنها في سجل
خــاص يــوضع حتت تــصــرف احملــامــY وتــســتــثــنى من ذلك

القرارات التأديبية.

�ـكن لـوزيـر الـعـدلr حـافظ األخـتـامr أن يـطـلب إلـغاء
كل مـــداولــة أو قـــرار يــصــدر عـن مــجــلـس اHــنــظـــمــة خــارج
صالحـــيـــاته و/أو يـــكــون مـــخـــالـــفــا لـألحــكـــام الـــتـــشــريـــعـــيــة

والتنظيمية السارية اHفعول أمام مجلس الدولة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
Yنقيب احملامYنقيب احملام

اHـادة اHـادة 118 : : يـتم انتـخـاب الـنـقيـب باالقـتـراع الـسري
وبـاألغلبيـة اHطلقـة لألصوات اHعبـر عنها في الدور األول

Yوبـــــاألغــــلـــــبــــيـــــة الــــنـــــســــبـــــيــــة فـي الــــدور الـــــثــــانـي من بــــ
اHــتـرشـحـY الـلـذيـن حتـصال عـلى عـدد أكــبـر وعـنـد تـسـاوي
األصـواتr يـختـار األكثـر أقدمـيـة وعنـد تسـاويـهمـا يخـتار
األكـبـر سـناr وعـنـد تـسـاويـهـمـا يـخـتـار أحـدهمـا عن طـريق

القرعة.

يـتولى نقيب احملـامY اHهـام احملددة بالقـانون اHنظم
rوفي هــذا اإلطـار rـادة 102 مــنهHوال ســيـمــا في ا rلـلــمـهــنـة

يتولى على اخلصوص ما يأتي :
Yـــــهـــــام بــــHـــــنـــــظـــــمــــة ويــــــوزع اHيــــرأس مـــــجـــــلس ا -

rأعضائه
rيخطر مجلس التأديب و يرأسه -

rيستدعي اجلمعية العامة لالنعقاد ويدير أشغالها -
- يــــفـــــصل في الـــــنــــزاعــــات بـــــY احملــــامــــY مـن جــــهــــة
وبــيـنــهم وبـY اHــوكـلــY أو اخلـصــوم من جـهــة أخـرى وذلك
في حـــدود صالحـــيـــاته اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا بـــهـــذا الـــنـــظـــام

الداخلي.

119 :  : يوزع الـنقـيب اHـهام بـY أعـضاء مـجلس اHادة اHادة 
اHنظمة ويعY من بينهم :

1 - أمY اHنظمة الذي يتولى :
- ضــــــبـط مــــــحـــــاضــــــر االجــــــتــــــمــــــاعــــــات واHــــــراسالت
واحملافظة على الـوثائق والسجالت والتـوقيع مع النقيب
عـلى اHـداوالت الـتي يـصـدرهـا اجملـلس والـقـيـام نـيابـة عـنه

rبتبليغ االستدعاءات في القضايا التأديبية
- يـحـضـر اجلـدولr حتت إشـراف الـنـقيـبr وكذا كل

اHقررات والقرارات الصادرة عن النقيب.
2 - أمY اHال الذي يتولى : 

 - جمع وضـبط مـوارد اHنـظمـة واإلنفـاق والصرف
حلاجيـاتهاr ووضع مـشروع اHـيزانيـة العـامة ليـعرض على
اجملــلس لــلــمــصـادقــة عــلــيه ويــحـضــر الــتــقــريـر اHــالي حتت

rاشراف النقيب لعرضه على اجلمعية العامة العادية
- تـســيـيـر  مـداخــيل ونـفـقــات اHـرافق االجـتــمـاعـيـة
والــصـنــاديق الـتي �ــكن أن يــحـدثــهـا اجملــلسr ويــوقع عـلى

السندات البنكية واHصرفية مع النقيب.

اHــادة اHــادة 120 :  : �ــكن لـــلــنـــقــيـب إحــداث جلـــان عــمل حتت
إشـرافه ويـحـدد صالحـيـاتهـا واخـتـصـاصـها ويـعـH Yـتـابـعة

أعمالها عضوا من أعضاء اجمللس.

اHـادة اHـادة 121 :  : في حــالـة حــصـول مــانع مــؤقت لــلـنــقـيب
يعـيّن من ينتـدبه وإذا تعـذر ذلكr يستـخلفه عـضو اجمللس
rـهـنة مع إخـطـار كل من وزير الـعدلHاألكـثر أقـدمـية في ا
حــــافظ األخــــتــــامr ومــــجــــلس االحتــــاد الــــوطــــنـي Hــــنــــظــــمـــات

احملامY بهذا التعيY في كل احلاالت.
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في حالـة الـشـغـورr يـقوم مـجـلس اHـنـظمـة بـانـتـخاب
نـقـيب جديـد من بـY أعـضائه بـنـفس الطـريـقة اHـنـصوص

عليها باHادة 1/118 من هذا النظام الداخلي.

اHــادة اHــادة 122 : : يــجــوز جملــلس اHـــنــظــمــة عــنــد الــضــرورة
تـخصـيص عالوة شهـرية لـنـقيب احملـامY في حـالة تـفرغه
جـــزئـــيــــا أو كـــلـــيـــا خلـــدمـــة اHـــنــــظـــمـــةr وحتـــدد هـــذه الـــعالوة
الـــشـــهـــريـــة من طـــرف مـــجـــلـس االحتـــاد حـــسب أهـــمـــيـــة كل

منظمة.
الباب اخلامسالباب اخلامس

Yنظمات احملامH االحتاد الوطنيYنظمات احملامH االحتاد الوطني

الفصل األولالفصل األول
اجلمعية العامة لالحتاداجلمعية العامة لالحتاد

123 : : تـــتــــألف اجلـــمـــعــــيـــة الـــعـــامــــة لالحتـــاد من اHــادة اHــادة 
مــجـــمــوع أعـــضـــاء مــجـــالس اHـــنــظـــمـــاتr ويــجـــوز لــقـــدمــاء

النقباء حضور أشغالها دون احلق في التصويت.
تـتـخذ اجلـمـعيـة الـعامـة لالحتـاد قراراتـهـا ومداوالتـها

باألغلبية متى توفر النصاب.
يـــتـــرأس اجلـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة لالحتـــاد رئـــيـس االحتــاد

�ساعدة نائبيه ويتمتع بصالحيات ضبط اجللسة.
كل إخالل بــــنــــظـــام اجلــــمــــعـــيــــة الــــعـــامــــة لالحتــــاد وكل
مـحـاولـة لـعرقـلـة أشـغـالـهـا تـطبـق بشـأنـهـا أحـكـام الـفـقرة 3

من اHادة 101 من هذا النظام الداخلي.

اHـــــادة اHـــــادة 124 : : يـــــقـــــوم مـــــجـــــلس االحتـــــادr عـــــنـــــد بـــــدايـــــة
األشـغــالr بـاخــتـيــار جلـنــة لـلــتـوصـيــات ويـتـم عـرضـهــا عـلى

اجلمعية العامة للمصادقة عليها.

اHادة اHادة 125 :  : تـصدر اجلمـعية الـعامة لالحتـاد توصيات
جملـلس االحتاد تـتـضمن اHـواضـيع التي ¬ الـتـطرق لـها في

اجلمعية العامة.
ويـتـعـY عـلى مـجـلـس االحتـاد الـتـداول بـشـأن تـنـفـيـذ
هذه التوصيات في أول اجتماع له عقب اجلمعية العامة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مجلس االحتادمجلس االحتاد

اHــادة اHــادة 126 :  : يـــجــتـــمع مـــجــلس االحتـــاد بــصـــفــة دوريــة
باسـتدعـاء من رئيـسه وفي حالـة حصـول مانع لهr يـتولى
الـرئـاسـة الـنـائب األولr ثم يـلـيه الـنـائب الـثـانيr ثم يـلـيه

أقدم نقيب حاضر باجللسة.

تـــعـــتــبـــر اجــتـــمـــاعــات مـــجــلـس االحتــاد صـــحــيـــحــة إذا
حـــضــرهــا أغــلـــبــيــة أعــضـــائه أو من يــنـــوب عــنــهم وإال فــإن
االجـــتـــمـــاع يـــؤجل لـــتـــاريـخ الحق وتـــكـــون في هـــذه احلـــالـــة

مداوالته صحيحة مهما كان عدد احلضور.

تـــتـــخــذ مـــداوالت مـــجـــلس االحتـــاد بـــاألغـــلـــبـــيــة ويـــتم
الـتـصـويت بـصـفـة عـلـنـيـة ويـجـوز جملـلس االحتـاد أن يـقـرر

بأن يكون التصويت سريا.
يـجــوز لـرئــيس االحتــاد أو ألغـلـبــيـة أعــضـائـه الـدعـوة
إلى اجـتـمـاع طـار¨r عـنـد الـضـرورةr وفي هـذه احلـالـة فإن
االجـتـماع يـنعـقـد وجوبـا إذا حـضره أغـلبـيـة أعضـاء اجمللس

أو من �ثلهم.
تـعتـبـر مداوالت مـجـلس االحتاد نـافـذة جتاه مـجالس
مـنـظـمـات احملـامـY في احلـال و�جـرد اخـطـارهـا بـهـا طـبـقا
لـلـقـانــونr وتـعـد أيــة مـداولـة مــخـالـفـة صــادرة عن مـجـالس
اHـنــظـمـات الغـيــة تـلـقـائـيــا وبـقـوة الـقــانـون وكل مـا تـرتب

عنها.
يـجـوز جمللس االحتـاد مـساءلـة أي نـقيب إذا لم يـلـتزم

بتنفيذ مداوالته وقراراته.
يـتم تدوين مـداوالت مجـلس االحتاد في سـجل خاص
يـؤشـر عـلـيه الـرئـيس ويـحق ألعـضـائه االطالع عـلـيه وأخذ

مستخرج منه.
rإن جــدول أعــمـــال مــجــلـس االحتــاد يــحـــدده الــرئــيس
غـيـر أنه يــجـوز لــكل نـقـيـب اضـافـة نــقـطـة جلــدول األعـمـال
شـــرط تـــبـــلـــيـــغـــهـــا لـــلـــرئـــيس ثـالثــة (3) أيـــام قـــبل انـــعـــقـــاد

االجتماع.

اHـــــادة اHـــــادة 127 :  : يــــــجـــــوز جملــــــلس االحتــــــادr بـــــإخــــــطـــــار من
رئـيــسهr االنــعـقــاد كــهـيــئـة تــأديــبـيــة طـبــقــا لـلــمـادة 116 من
قـانـون تنـظـيـم اHـهنـة فـي حـالـة ارتكـاب رئـيـس االحتاد أو

النقيب أو نقيب سابق خطأ مهنيا.

Yـادة 128 :  : في حـالـة عدم تـسـديد مـنـظمـات احملـامHـادة اHا
احلــــقـــوق اHــــالــــيـــة جتــــاه االحتـــادr يــــصـــدر مــــجــــلس االحتـــاد
مداولـة حتـدد قـيـمتـهـا اHـالـيـةr ويسـتـصـدرأمـرا باألداء من
رئيس احملكمة اخملـتصة الواقع بدائرة اختصاصها مجلس
اHـنـظـمـة اHـعــنـيـةr بـاالقـتـطـاع من رصـيـدهـا طـبـقـا لـقـانـون

االجراءاتr اHدنية واالدارية.

اHـادة اHـادة 129 :  : يـتـعـY علـى النـقـيب اHـمـثل لالحتـادr في
إطار اHهمة اHكـلف بهاr أن يعد تقريرا كتابيا عند عودته
يــبـY فــيه خـاصــة وقـائـع اHـهــمـة الــتي أجنـزهــا ونـتــائـجــهـا

األدبية واHالية وأسانيدها.

الفصل الثالثالفصل الثالث
رئيس االحتادرئيس االحتاد

اHــادة اHــادة 130 :  : يــتم انـــتــخــاب رئــيـس االحتــاد من ضــمن
اHــــتــــرشــــحـــــY من الــــنـــــقــــبــــاء أعــــضـــــاء اجملــــلس عـن طــــريق
االنــتـخــاب الـسـري وبــاألغـلــبـيـة اHــطـلـقــة لألصـوات اHــعـبـر
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عــنــهــا في الــدور األول وبــاألغــلــبــيــة الــنــســبــيــة في الــدور
الثانيr من بY اHـترشحY اللذيـن حتصال على عدد أكبر
وعــنــد تــســاوي األصــواتr يــخــتــار األكــثــر أقــدمــيــةr وعــنـد
تـسـاويـهـمـا يخـتـار األكـبـر سنـاr وعـنـد تـسـاويهـمـاr يـخـتار

أحدهما عن طريق القرعة.
يـترأس مكتب االنـتخاب الـنقيب األكثـر أقدمية إذا

كان غير مترشح.
يــــجـــــوز جملــــلس االحتـــــاد تــــخــــصـــــيص عـالوة شــــهــــريــــة
لــرئــيس االحتــاد في حــالــة تــفــرغه جــزئــيــا أو كــلــيــا خلــدمـة

االحتاد.

اHــادة اHــادة 131 : : يـــتـــولى رئـــيس االحتـــاد االخـــتـــصـــاصــات
اHــنـــصــوص عـــلـــيــهـــا في اHــواد 104 و109 و111 من قـــانــون

تنظيم مهنة احملاماة وفي هذا اإلطارr يقوم �ا يأتي :
- يستدعي ويـرأس مجلس االحتاد واجلمـعية العامة

rYلالحتاد والندوة الوطنية للمحام
- يــوزع اHـهــام عـلـى أعـضــاء مـجــلس االحتــاد ويـســهـر

rعلى تنفيذها
: Yيقوم بعد موافقة مجلس االحتاد بتعي -

* أمـــــY اHــــــال الـــــذي يـــــوقـع مـــــعـه عـــــلى جــــــمـــــيع
rالسندات البنكية واحملاسبية

* أمY إدارة االحتاد.
- يـتـولى إنـشـاء جلـان دائـمـة أو مـؤقـتـة في الـشـؤون
الـقـانـونـيـة واالجـتـمـاعـيـة واHـالـيـة والـتـكويـن وغـيرهـا من

اللجان التي يراها ضرورية لصالح اHهنة.

يعتبـر رئيس االحتاد الناطق الرسمي باسم مجلس
االحتــاد و�ـــثــله أمـــام الــســـلــطـــات الــعــمـــومــيـــة والــهـــيــئــات

اHماثلة.

الفصل الرابعالفصل الرابع
Yالندوة الوطنية للمحامYالندوة الوطنية للمحام

Yـادة 132 : : في حـالـة اســتـحــالـة حـضــور كل احملـامـHـادة اHا
فـي الـنـدوة الــوطـنـيــة في مـكـان واحــدr فـإنه يــتم احلـضـور
بــالـتـمــثـيل الـنــسـبي من طــرف مـنـدوبــY عن كل مـنــظـمـة

.Yمحام

YـــنـــدوبـــHــــادة 133 : : يـــحـــدد مـــجـــلس االحتـــاد عـــدد اHــــادة اHا
اHـمـكن اسـتــدعـاؤهم عـلى اHـسـتـوى الـوطـني خـاصـة حـسب
ظروف اHكانr ويقـوم بتوزيعهم توزيـعا يتناسب مع عدد

احملامY على مستوى كل منظمة.

اHــــادة اHــــادة 134 : : �ـــــكن أن يـــــقــــرر مــــجـــــلس االحتـــــاد عــــقــــد
الـنـدوة الـوطــنـيـة في مــقـر أي مـنــظـمـة مـحــامـY �ـا يالئم

.Yانعقادها دون التقيد �كان مع

يتـرأس الـنـدوة الـوطـنـيـة لـلـمـحـامـY رئيـس االحتاد
�ــســاعـــدة نــائــبـــيه ويـــعــرض عــلـــيــهــا اHـــســائـل الــقــانـــونــيــة

واHهنية.

يـــتم اخـــتـــيــار جلـــنـــة أو أكـــثــر بـــاقـــتـــراح من مـــجــلس
االحتـــاد إلعـــداد مــشـــاريع الـــتــوصـــيـــات الــتي تـــعـــرض عــلى

الندوة.

يـــــنــــبـــــغي عـــــلى مـــــجــــلـس االحتــــاد الـــــتــــداول فـي هــــذه
التوصيات بعـد اHصادقة عليـها من أجل تنفيذها في أول

اجتماع له عقب الندوة.

الباب السادسالباب السادس
اHمارسة اجلماعية Hهنة احملاماةاHمارسة اجلماعية Hهنة احملاماة

اHـادة اHـادة 135 : : يــعــد مـجــلس االحتــاد الـوطــني Hــنـظــمـات
احملــامـY مــداولــة تـتــضـمـن ¤ـوذجــا لــكل �ـارســة جــمـاعــيـة
Hـهــنـة احملــامـاة وذلك تـنــفـيــذا لـهـذا الــنـظـام الــداخـلي فــيـمـا
يـخص عـقـد شـركـات احملـامـY واHـكـاتب اجملـمـعـة والـتـعـاون
واحملاماة بأجـر على النحو اHـفصل في كل ¤وذج الذي هو

ملزم لكل محام أو منظمة محامY طبقا للقانون.

الفصل األولالفصل األول
Yشركات احملامYشركات احملام

Yإثن Yادة 136 :  : �كن تأسيس شركة من محاميHادة اHا
Yفـي جـداول مــحـامـ Yحـتـى وإن كـانــوا مـسـجــلـ rأو أكـثــر

تابعY جملالس قضائية مختلفة.

137 :  : تـــســـدد االشـــتـــراكـــات واHـــســـاهـــمـــات في اHــادة اHــادة 
األعـبـاء اHـشـتـركـة بـY مـنـظـمـات احملـامY بـاسـم كل عـضو

من أعضاء الشركة لدى اHنظمة التابع لها.

138 : : يـــجب عـــلى أعـــضـــاء شـــركـــة احملـــامــY أن اHــادة اHــادة 
يـخــصـصـوا كل نـشــاطـهم اHـهـنـي لـلـمـحـامــاة وأن يـتـبـادلـوا
اHـعـلـومات عن هـذا الـنـشاط دون أن يـعـد ذلك خـرقا لـلـسر
اHـهـنيr وال يـجـوز ألي مــحـام شـريك أن يـرافع إال كـمـمـثل
لــلــشــركـــة وحلــســابــهــا حتـت مــســؤولــيــة الـــشــركــة كــشــخص
مــعــنــوي زيـادة عــلى اHــســؤولــيـة الــفــرديـة لــكل شــريك عن

اخلطأ الشخصي.

اHــادة اHــادة 139 :  : ال �ــكن أن تـــتـــشــكل شـــركــة احملـــامــY إال
فــيــمـــا بــY مــحـــامــY مــســـجــلــY فـي اجلــدولr وال �ــكن أن

تتقرر زيادة رأسمال الشركة إال باإلجماع.

اHادة اHادة 140 :  : يـخضع كل تـعديل في الـقانـون األساسي
إلى موافقة مجلس منظمة احملامY الذي يصادق عليه أو

يرفضه بقرار مسبب.
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اHادة اHادة 141 :  : يقوم اHسـيرأو اHسيرونr عـند نهاية كل
سـنـة مـالـيـة مـدنيـةr بـإعـداد احلـسـابـات الـسـنـويـة لـلـشـركة

وفقا للشروط اHنصوص عليها في القانون األساسي.

rــــذكــــورة في الــــفــــقـــرة الــــســــابــــقـــةHتــــقــــدم الــــوثــــائق ا
Hــصـادقـة اجلـمــعـيـة الــعـامـة لألعـضــاء خالل شـهـرين (2) من

قفل السنة اHالية.

تـبـلغ لـهـذا الغـرضr الـوثـائق لـكل عـضـو في الـشـركة
قبل خـمسة عشر (15) يوماr عـلى األقلr من تاريخ انـعقاد

اجلمعية العامة.

اHــادة اHــادة 142 :  : �ـــكـن كل عـــضـــو في الـــشـــركـــة أن يـــطّـــلع
بـــنـــفــــسه عــــلى الـــوثــــائق اخلـــاصــــة بـــهـــاr وعــــلى كل وثــــيـــقـــة

حتوزها الشركة.

143 : : كل اتــــفـــاقـــيــــة يـــتــــنـــازل �ــــوجـــبــــهـــا أحـــد اHــادة اHــادة 
rعـن كــامل حــصــصه في الــشــركــة أو جــزء مــنــهــا rاألعــضــاء
�ــقــابـل أو مــجــانــاr إلـى مــحــام أجــنـــبي عن الــشـــركــةr يــتم
تــبــلــيـغــهــا إلى هــذه األخــيـرة وإلـى كل األعــضـاء عـن طـريق

رسالة موصى عليها مع إشعار باالستالم.

يــصـبح الــتـنــازل فـعــلـيــا إذا قـامـت الـشــركـة بــتـبــلـيغ
مـوافـقـتـهـا الـصـريـحـة بــرسـالـة مـضـمـنـة الـوصـول عن هـذا
r(2) الـــتـــنـــازل أو لـم تـــعـــلن عن قـــرارهـــا فـي أجل شـــهـــرين

ابتداء من التبليغ.

يخـضع الـتنـازل عن احلـصص لإلجراءات اHـنـصوص
عليها في هذا النظام الداخليr ويجب أن يبلغ إلى نقيب

.Yاحملام

اHــــادة اHــــادة 144 : : إذا رفــــضت الــــشـــركــــة قـــبــــول الـــتــــنـــازل
يــكـون لــديــهــا أجل شــهــرين r(2) ابــتــداء من تــاريخ تــبــلــيغ
رفـضـهـاr إلعالم الـعـضـو الـراغب في الـتـنـازل عن حـصصه
في الــشـركــة حــسب األشـكــال اHــنـصــوص عــلـيــهــا في اHـادة
الـــســـابـــقـــةr �ـــشــــروع إعـــادة شـــراء من طـــرف الـــشـــركـــة أو
مـشـروع الـتـنـازل إلى أحـد الـشـركـاء وفـقـا لـلـشـروط الـتي

يعرضها احملامي األجنبي عن الشركة.

145 :  : كل اتــــفـــاقـــيــــة يـــتــــنـــازل �ــــوجـــبــــهـــا أحـــد اHــادة اHــادة 
األعضـاءr وفقـا للـشروط احملـددة في القـانون األساسي عن
كل حـصـصه أو جـزء مــنـهـا إلى كل األعــضـاءr أو عـدد مـنـهم
أو أحـــدهمr  تـــخـــضع لإلجـــراءات احملـــددة فـي هـــذا الـــنـــظــام

.Yويجب تبليغها إلى مجلس منظمة احملام

اHــــادة اHــــادة 146 : : عــــنــــدمــــا يــــطــــلب عــــضـــــو انــــســــحــــابه من
الشـركـةr يـتـعY عـلـيه تـبـليغ هـذا الـطـلب إلى الـشـركة مع

إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر.

عــلى الــشـــركــة أن تــبـــلــغه مــشـــروع إعــادة الــشــراء أو
الـتــنــازل عن حــصــصه أو مــشــروع حل الــشــركـة فـي نـفس

األجل.

في حـالـة الـنـزاعr يــلـجـأ إلى نـقـيب احملـامـY من أجل
الصلحr وفي حالة فشله يخطر مجلس اHنظمة.

اHـادة اHـادة 147 :  : يــحق لـلـعــضـو اHـســتـقــيل أو الـذي شـطب
من اجلـــدول في أجـل ســـتــة (6) أشـــهـــرr ابـــتـــداء من تـــاريخ
قـــبـــول اســـتـــقـــالـــته أو الـــتـــاريخ الـــذي أصـــبح فـــيه شـــطـــبه
نــــهـــــائـــــيـــــاr أن يـــــتـــــنـــــازل عن حـــــصـــــصه حـــــسـب الـــــشــــروط

اHنصوص عليها أعاله. 

اHادة اHادة 148 : : يـحدد األجل اHـقررr في حـالـة وفاة عـضو
إلعـــادة شـــراء حـــصـــصه أو الـــتـــنـــازل عـــنـــهـــا أو لـــتـــصـــفـــيـــة

الشركةr بستة (6) أشهرr ابتداء من تاريخ الوفاة.

في حــالـة حـدوث خالفr يــتم الـعــمل كـمـا هــو مـذكـور
في اHادة 149 وما يليها من هذا النظام الداخلي.

اHادة اHادة 149 :  : حتل شـركة احملامـY إما عـند انتـهاء اHدة
التي أسـست من أجـلهـا أو بـشطـبـها أو بـاإلرادة اHـشتـركة
ألعـــضـــائــــهـــاr وإمـــا عـــنـــد بـــقـــاء عـــضـــو واحـــد أو بـــقـــرار من

.Yمجلس منظمة احملام

150 : : عــنــدمــا تـــنــتــهي الــشــركــة بــانــتــهــاء اHــدة اHـادة اHـادة 
rالـتـي أسـست من أجــلـهــا أو عـنــدمـا حتل بــإرادة أعـضــائـهـا

.Yمصف أو عدة مصف Yيتم تعي

اHــــادة اHــــادة 151 : : يــــؤدي شـــطـب كل أعـــضــــاء الـــشــــركـــة من
اجلدول إلى حلها قانونا.

إن اجملـلـس الـتــأديــبي الــذي يــصــدر قــرارا بــالـشــطب
يثبت حل الشركة ويأمر بتصفيتها.

.Yال �كن اختيار األعضاء الذين شطبوا كمصف

بــطــلب من نــقـــيب احملــامــrY تــودع نــســخــة من قــرار
.Yفتوح بأمانة منظمة احملامHلف اHالشطب في ا

rتـرسـل نـســخـة مـن قـرار الــشـطـب إلى وزيـر الــعـدل
حافظ األختامr وإلى مجلس االحتاد.

rبــــقـــوة الـــقـــانـــون rYــــادة 152 : : حتـل شـــركـــة احملـــامـــHــــادة اHا
بــوفـــاة كل الــشــركـــاء في نــفـس الــوقت وفي حـــالــة الــوفــاة
اHـتـتـالـيـة لـكل األعـضـاءr دون أن يتـم الـتنـازل عن حـصص

الشركة إلى الغيرr عند تاريخ وفاة آخر عضو منهم.

Yتـــعــــيـــ Yيــــتـــولـى نـــقــــيب احملــــامــــ rفي هــــذه احلــــالـــة
.YصفHصفي أو اHا
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اHــادة اHــادة 153 :  : حتـل الــشـــركــةr بـــقـــوة الــقـــانـــونr عــنـــدمــا
يـطلـب في نفـس الوقت جـمـيع األعـضـاء االنـسـحاب أو إذا
طـلـبـوا االنسـحـاب بـصـفـة مـتـتـالـيـةr دون أن يـتم الـتـنازل
عن حــصص الـــشــركــة إلى الــغـــيــرr عــنــد تـــاريخ آخــر طــلب

باالنسحاب.

Yأعـــضـــاء الــــشـــركـــة لـــتـــعـــيـــ Yفي غـــيــــاب اتـــفـــاق بـــ
اHصفيr يعY نقيب احملامY هذا األخير.

اHــادة اHــادة 154 :  : عـــنــدمـــا يــظل عـــضــو واحـــدr إثــر وفــاة أو
انسـحـاب أو شطب األعـضاء اآلخـرينr حتل الشـركة إال إذا
تــنــازل الــعـــضــو الــوحـــيــد بــجــزء مـن حــصــصه إلـى الــغــيــر
اHستـوفي للشروط الـقانونيـة والتنظـيمية وهـذا النظام

rالداخلي في أجل الشهرين

إذا لم يــتــنـازل الــعــضـو الــوحــيـد بــجــزء من حــصـصه
في الــشـركـة وفي األجل اHـذكــور أعالهr فـإنه �ـارس مـهـام
مـــصــفي الـــشــركـــةr و في حــالـــة امــتــنـــاعه أو رفــضـه يــقــوم

اجمللس باستبداله.

اHادة اHادة 155 : : �ثل اHـصفـي الشـركة خالل مـدة تـصفـية
هذه األخيرة.

يــتــمــتع  اHـــصــفي بــصالحــيـــات واســعــة في تــصــفــيــة
الــشـركـة ويــكـلف عــلى اخلـصـوصr بــتـســيـيـر هــذه األخـيـرة
خالل تصفيتها وبـتحقيق أصولها r بعـد تسديد رأسمالها
إلى األعـضـاء أو ذوي احلـقـوقr وتـقـسـيم األصـول الـصـافـيـة
اHــتــحــصل عــلــيــهــا من الــتــصــفــيــة طــبــقــا ألحــكــام الــقــانــون

األساسي.

�ــكـن حتــديـــد صالحــيـــات اHــصـــفي �ـــوجب قــرار من
مـجلس منظـمة احملامY عـلى أساس قرار أعضـاء الشركة

التي خولته هذه اHهام.

اHــادة اHــادة 156 :  : يـــســتـــدعي اHـــصــفي أعـــضــاء الـــشــركــة أو
ذوي احلقوق في األشهر الثالثة (3) اHوالية لقفل كل سنة

ماليةr ويطلعهم على تسيير أعمال الشركة.

كـمـا يـسـتــدعـيـهم عـنـد انــتـهـاء الـتـصـفــيـة لـلـفـصل في
احلساب النهائي واستالم اإلبراء وإثبات قفل التصفية.

157 : : تـــفـــصـل اجلـــمــــعـــيـــة الــــعـــامــــة في شـــروط اHــادة اHــادة 
الـــنـــصــــاب الـــقـــانـــونـي واألغـــلـــبـــيــــة اHـــنـــصـــوص عــــلـــيـــهـــمـــا

للمصادقة على احلسابات السنوية للشركة.

إذا لم تـــتـــمــكـن الـــشــركـــة من أن تـــتـــداول في ذلك أو
تــرفض اHــصــادقــة عـلـى حـســابــات اHــصــفيr يــقــوم مـجــلس
مــنـــظــمــة احملــامــY بــالــفـــصل في ذلك بــنـــاء عــلى طــلب من

اHصفي أو كل معني باألمر.

اHــادة اHــادة 158 :  : تــخــضع إلـى تــقــديــر نــقــيب احملــامــY كل
صــعــوبـة تــظــهــر �ـنــاســبـة تــفــســيـر اتــفــاقـيــات نــاجــمـة عن

شركات احملامY أو تنفيذها.

ال �ـــكـن أي مـــحـــام رفـع دعـــوى قـــضــــائـــيــــة مـــتـــعــــلـــقـــة
Yإذا لم يــخــطــر مــســبــقــا نــقــيب احملــامــ Yبــشــركــة مــحــامــ

بذلك.

159 : : يــدفـع االشـتــراكــات اHــســتــحــقــة Hــنــظــمـة اHـادة اHـادة 
احملامY كل شريك مسجل فيها.

اHــــادة اHــــادة 160 : : يـــــنــــظــــر فـي الــــشــــكــــوى اHـــــرفــــوعــــة ضــــد
الـشـريك نـقـيب مـنظـمـة احملـامـY الـتي يـنـتـمي إلـيـهـا هذا

الشريك.

إذا رفــعت الــشـكــوى ضـد الــشــركـةr تــوجه إلى نــقـيب
مــنـظــمــة احملــامــY الــتــابع لــهــا مــقــر الــشــركــة الـذي يــكــلف

عضوا من اجمللس بالقيام بالتحقيق.

إذا تــــبـــــY أن الــــوقــــائـع قــــد تـــــنــــسـب إلى عـــــضــــو من
الـشركـة اHسجـلة في مـنظـمة مـحامـY أخرىr ينـقل اHلف

إلى نقيب احملامY اخملتص.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اHكاتب اجملمعةاHكاتب اجملمعة

161 : : يـجـوز للـمـحامي أن �ـارس مـهنـته �ـقر اHادة اHادة 
.Yيجمع عددا من مكاتب احملام

يــجب أن يــكــون لــكـل مــحــام مــكــتب خــاصr غــيــر أنه
YـــســــتـــخــــدمـــHــــكن االشــــتـــراك فـي غـــرفــــة االنـــتــــظــــار وا�

واألمانة.

اHـادة اHـادة 162 :  : يـجب أن يــثـبـت إنـشـاء مــكـاتـب مـجــمـعـة
عن طــريـق اتــفــاقــيــة مــكــتــوبـة تــتــضــمـن حتــديــد الــنــفــقـات

اHشتركة وحصة مساهمة اHعنيY في هذه األخيرة.

يوافق مـجلس مـنظـمة احملـامY علـى نسخـة من هذه
االتـفـاقـيـةr ويـتـمـتع هـذا اجملـلس بـأجل شـهـرين (2) تـضاف
إلـيه فتـرة الـعطـلة الـقـضائـيـةr عنـد االقتـضـاءr قصـد دعوة
اHــعــنـــيــY لــلــقــيــام بــالــتــعـــديالت الــضــروريــةr مع مــراعــاة
األحـكــام الـقـانـونــيـة والـتـنــظـيـمـيــة اHـعـمـول بــهـا وكـذا هـذا

النظام الداخلي.

في حــــالــــة إبــــطــــال االتــــفــــاقــــيــــةr يـــرجـع اHــــقــــر بــــقـــوة
القانونr إلى مالكه أو صاحب حق اإليجار أو اإلعارة.
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اHــــــادة اHــــــادة 163 :  : ال �ــــــكـن اإلشــــــارة إلـى وجــــــود مـــــــكــــــاتب
مجمعة خالل القيام باألعمال اHهنية. 

اHـــــادة اHـــــادة 164 : : يـــــظل مـــــوكـــــلـــــو كل مـــــحـــــام تــــابـــــعـــــY له
شـخصياr وال يـجوز ألي محـام أن يساعد طـرفا له مصالح

تتنافى مع موكل أحد احملامY اآلخرين.

اHادة اHادة 165 : : تـخضع كل الـصعوبـات والنـزاعات التي
تــطـرأ �ــنـاســبـة تـفــسـيــر أو تـنــفـيــذ االتـفــاقـيــات اHـذكـورة
أعـالهr إلى مـــجــلـس اHــنـــظـــمـــة الــذي يـــفـــصل فـــيــهـــا بـــقــرار

نهائي. 

الفصل الثالثالفصل الثالث
التعاونالتعاون

اHادة اHادة 166 :  : تخضع االتفـاقية اHتضمنة التعاون إلى
اHوافقة اHسبقة من طرف مجلس اHنظمة.

Yعــنــدمـا يــكــون احملــامـون في نــظــام الــتـعــاون تــابــعـ
.YنظمتHفإنه يخضع جمللسي ا Yمختلفت YنظمتH

الفصل الرابعالفصل الرابع
نظام احملاماة بأجرنظام احملاماة بأجر

اHـــــادة اHـــــادة 167 : : يـــــخـــــضع الــــــنـــــزاع بـــــY احملـــــامي بـــــأجـــــر
واحملـامي اHسـتخـدم إلى قانـون تنـظيم اHـهنـة وأحكـام هذا

النظام الداخلي.

اHـادة اHـادة 168 :  : يـعـرض الــنـزاع  بـY احملـامـي اHـسـتـخـدم
واحملامي بـأجر عـلى نقـيب احملامـrY ويكـون قرار النـقيب
قــابال لــلــطــعن أمــام مــجــلس االحتــاد من الــطــرفــY الــلــذين
يــحق لــهــمــا الــطــعـن في قــرار مــجــلس االحتــاد أمــام اجلــهــة
الـقــضـائــيـة اخملــتــصـة طــبـقــا لـآلجــال اHـنــصـوص عــلـيــهـا في

التشريع الساري اHفعول.

169 : : يــــحق لـــلـــمـــحـــامـي بـــأجـــر احلـــصـــول عـــلى اHــادة اHــادة 
الــبـطــاقـة اHــهــنـيــة وهي حتـمـل هـذه الــصـفــة واإلشـارة إلى

احملامي اHستخدم.

اHادة اHادة 170 : : �ارس احملامي بأجـر مهامه بالنيابة عن
احملامي اHستخدم.

171 : : يـــســـتــــعـــمل احملـــامي بــــأجـــر خـــتم احملـــامي اHــادة اHــادة 
اHــسـتـخـدمr ويـفـوض بـاإلمـضـاء بــدله ونـيـابـة عـنهr ويـقـوم
بــجــمـيع اإلجــراءات الــقــضـائــيــة واإلداريـة والــطــعـون وكل
عــمل مــنـــوط بــاحملــامـي اHــســتــخـــدم مــا عــدا اHـــرافــعــة أمــام
احملـكمـة الـعـلـيا ومـجـلس الـدولة إذا لـم يتم اعـتـمـاد احملامي

بأجر طبقا للقانون. 

اHــادة اHــادة 172 : : ال �ــكنr بـــأي حــال من األحــوالr أن �س
عــــــقــــــد احملــــــامـــــاة بــــــأجــــــر بــــــاســــــتــــــقاللــــــيــــــة احملــــــامـي بــــــأجـــــر
و�ـهـامـه وكـرامـته مـع االلـتـزام بــكل احلـقـوق والــواجـبـات
اHـنـصـوص عـلـيـها بـالـعـقـد اHـبـرم بيـنـهـمـا في إطـار قـانون

تنظيم مهنة احملاماة وهذا النظام الداخلي.

اHــــادة اHــــادة 173 :  : ال �ــــكن أن يـــــتــــجــــاوز احملـــــامــــون بــــأجــــر
.Yكتب عدد 10 محامHبنفس ا

اHـــــادة اHـــــادة 174 :  : يـــــخـــــضـع احملـــــامي بـــــأجـــــر لـــــلـــــمـــــســـــاءلـــــة
التأديبية في حالة اخلطأ اHهني الشخصي.

الباب السابعالباب السابع
التأديبالتأديب

الفصل األولالفصل األول
مجلس التأديبمجلس التأديب

اHادة اHادة 175 : : كل مخـالفـة للقـوانY والتـنظـيمات وكل
انتهاك للقـواعد اHهنية تعـرض احملامي اخملالف للعقوبات
الــتـــأديــبــيـــة اHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في اHــادة 119 من قـــانــون

تنظيم اHهنة.

يتشكل مجـلس التأديب و حتال عليه ملفات التأديب
ويـبتّ فـيـهـا وفـقـا لإلجـراءات اHـنـصـوص عـلـيـهـا بـاHـواد من
115 إلـى 128 مـن الـــــــــقـــــــــانــــــــــون رقم 13-07  اHـــــــــؤرخ في 29

أكتوبر سنة 2013 واHتضمن تنظيم مهنة احملاماة.

اHــادة اHــادة 176 : : يــصـــدر مــجـــلس الــتـــأديبr حـــسب درجــة
اخلـطـأ اHــهـني اHـرتــكبr الـعـقــوبـات الـتــأديـبـيــة اHـنـصـوص
عـلـيـهــا بـالـفـقـرة 3 من اHـادة 119 من قـانـون تـنــظـيم مـهـنـة

احملاماة.

ال يــصـــدر الــشـــطب من جـــدول مــنـــظــمـــة احملــامــY إال
اسـتنـادا إلى أحد األخـطاء اHـهنـية اجلـسيـمة احملـددة باHادة

179 من هذا النظام الداخلي.

اHادة اHادة 177 : : األخطاء اHـهنية هي كل األقوال واألفعال
واHــمـارسـات الـتـي يـرتـكـبــهـا احملـامي اHــسـجل بـاجلـدول أو
بـقـائـمـة احملـامـY اHـتـربـصـY واHـتـضـمـنـة مـخـالـفـة قـانون
تـنـظـيم مـهـنـة احملـامـاة أو هـذا الـنـظـام الـداخـلي لـلـمـهـنة أو

تقاليدها أو أعرافها أو أخالقياتها أو أهدافها النبيلة.

اHـادة اHـادة 178 : : حتــدد األخــطــاء اHـهــنــيــة وتــصـنـف حـسب
درجة خطورتهاr كاآلتي :

rأخطاء مهنية جسيمة -

- أخطاء مهنية غير جسيمة.
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اHادة اHادة 179 : : تعد أخطاء مهنية جسيمة :

- الـعـنف اجلــسـدي الـعـمـدي أو الـتـهـديـد به كـتـابـة أو
شــفـاهــة وذلك بــغـرض مــنع أو عــرقـلــة إجـراء االنــتـخــابـات

rنظمةHتعلقة بتجديد مجلس اHا

- عــدم امــتـثــال احملــامـي لــسـحـب الــكــلــمـة مــنـه أثــنـاء
rاجلمعيات العامة

- اإلفـشاء العـمدي للسـر اHهني وإلجـراءات التحري
rوالتحقيق

- الـرفض العـمـدي لتـنـفيـذ الـتعـلـيمـات اHكـتـوبة من
rنظمةHالنقيب أو مجلس ا

- ارتـكاب واقـعـة جـنائـيـة أو جـنحـيـة عـمديـة بـشرط
rهنة أو كرامة احملاميHأن تكون كل منهما ماسة بشرف ا
ولـو قـبل إجـراء مـتـابـعـة جـزائـيـة أو حتـقـيق ودون الـتـقـيد
بــحـجــيــة األحـكــام اجلــزائـيــة الــفـاصــلــة فـيــهــا بـأي شــكل من

 rاألشكال

- القيام بأعـمال العنف اجلسدي العمدي أو التهديد
rYهنة ضد الزمالء احملامHبه كتابة أو شفاهة أثناء أداء ا

- الــتــســبب عــمــدا في اإلضــرار بــأمـالك اHــنــظــمـة أو
االحتـــــاد أو أمالك اجلـــــهــــات الـــــقـــــضــــائـــــيـــــة أو اHــــؤســـــســــات
الــعـقــابـيــة أو أي أمالك لـهــا عالقـة �ــهـنــة احملـامــاة أو سـيـر

rهنة أو بسببهاHالعدالة سواء أثناء �ارسة ا

- الـســعي إلى جـلب الــزبـائن مـبــاشـرة أو عن طـريق
الـغير كـوسطاء أو عن طـريق اإلشهار اإلذاعي أو الـتلفزي
أو الـصــحـفي أو اإللـكــتـروني أو أي طـريـقــة أخـرى بـغـرض

rاالشهار وجلب الزبائن

- اHـمارسة الـفعـليـة Hهـنة احملامـاة دون إقامـة مهـنية
قـارة ودائمة أو القـيام فعليـا بفتح مقـر رئيسي أو فرعي
لالســتـقــبــال الـفــعــلي لــلـجــمــهـور دون مــوافــقـة الــنــقـيب أو

rنظمةHمجلس ا

- تـأسس احملـامي في حق أحـد اخلـصـوم أمـام احملـكـمـة
العـلـيـا أو مـجـلس الـدولـة دون أن يكـون مـعـتـمـداr أو قـيام
احملــامـي اHــعــتـــمــد بــخـــتم أو تــوقــيـع عــريــضـــة مــحــررة من
طـرف مـحـام غـيـر مـعـتـمد لـفـائـدة مـوكـله الـشـخـصي وذلك

rإليداعها أمام احملكمة العليا أو مجلس الدولة

- االحــــتــــيــــال الــــعــــمــــدي عن طــــريـق الــــوعــــد اHــــســــبق
بـتـحـقـيق الـنـتـيـجـة اسـتـنـادا لـعالقـات مـشـبـوهـة كـاذبـة أو

rصحيحة

- اجلـمـع عــمـدا وفــعــلــيــا بــY �ـارســة مــهــنــة احملــامـاة
و�ــارســـة أي وظــيـــفــة إداريـــة أو قــضـــائــيـــة أو مــهـــنــيــة أو
نــشــاط جتــاري أو صــنـاعـي أو أي نــشـاط رســمـي أو فـعــلي

rمربح أو تبعي

- عدم االلتزام عمـدا بالتعيY التلقائي أو اHساعدة
الــــقــــضـــــائــــيــــة رغم رفـض اHــــبــــرر من طـــــرف الــــنــــقــــيب أو

rمندوبه

- تــلــقي أتــعــاب من اHــوكل اHــســتــفــيــد من اHــســاعـدة
rالقضائية

- اإلسـاءة عـمـدا بـسـمعـة الـزمـيل أو اHـسـاس بـشرفه
وعرضه سواء باللفظ أو الكتابة أو النشر اإللكتروني أو

rبأي طريقة أخرى

- الــتـأســيس في أي نــزاع قــضـائي ضــد اHــوكل الـذي
rقدم له استشارة مكتوبة

- تملك احملامي احلقـوق اHتنازع علـيها في قضية ¬
rالتأسيس فيها

- الـــقــــيـــام بـــأي مــــســـعى مـن أجل اHــــســـاس بـــســــلـــطـــة
rنظمةHالنقيب أو مجلس ا

- اقـتـسـام اإلقـامـة اHهـنـيـة مع أشـخـاص خـارجY عن
rهنةHا

- اسـتـعــمـال كالم مـهـY أو ســلـوك عـنـيـف أو تـلـمـيح
عـدوانـي ضـد الـزمـيل الـذي يـرافع في حق الـطـرف اHـقـابل

rدنيةHادة اHادة اجلزائية أو اHسواء في ا

rاحلضور للجلسة دون ارتداء اجلبة الرسمية -

- االنــتــهــاك اجلــســيم لــقــواعــد اHــهــنــة احملـددة �ــوجب
قـانون تنظـيم مهنة احملـاماة وهذا النظـام الداخلي وكذلك

rستقرةHمخالفة تقاليدها وأعرافها ا

- اقتسام األتعاب مع أشخاص خارجY عن اHهنة.

اHادة اHادة 180 :  : تعتبر أخطاء مهنية غير جسيمة :

- الـتــوكـيل خــارج اHـكــتب بـاســتـثــنـاء االســتـشـارات
والــتــأســيــســات الــتي تــتم في مــقــرات الــشــركــات الــعــامـة

rواخلاصة التي يرتبط بها احملامي باتفاقية توكيل

rعدم الرد على مراسالت النقيب -

rعدم االعتناء بالهندام خاصة باجللسات -

- اإلخالل اخلـطيـر لـواجب الـزمالـة �ـناسـبـة تـرتيب
اHـرافــعــات من طــرف الـنــقــيب أو مــنـدوبه أو أقــدم مــحـام

rحاضر باجللسة

- عدم االلتـزام بالـضوابط اHتـعلـقة ببـطاقـة الزيارة
rوصفيحة التعريف وختم احملامي

- الـــتــأســـيس إلـى جـــانب زمـــيل دون احلـــصــول عـــلى
rموافقته
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- الـتـأسـيس ضـد زميل فـي قضـيـة تـخـصه شـخـصـيا
rدون إخطار النقيب

- الـقـيـام بأي مـسـعى لـدى الـقـضـاة في غـيـاب زمـيله
rا يتنافى مع مبدأ الوجاهية�

rعدم االلتزام بواجب اإلنابة -
- عـدم دفع اHـسـتـحقـات اHـالـيـة لـلـمنـظـمـة اHـفـروضة

rعليه �وجب هذا النظام الداخلي
rدنيةHسؤولية اHعن ا Yعدم اكتتاب عقد للتأم -
rعدم القيام بالواجبات اجلبائية واالجتماعية -

- تـقليص اHـكاتب داخل اإلقامة اHـهنيـة دون موافقة
rالنقيب

rوكلHالتنحي عن التوكيل دون إخطار ا -
- ربـط عـالقــــــــات مـع مـــــــــوكـل الــــــــزمـــــــــيـل اآلخــــــــر دون

rحضوره
- جـــلـب مـــســـتــــخـــدم مــــحـــام آخــــر دون مـــوافــــقـــة هـــذا
األخـيـر و في حالـة اHـنازعـة في ذلكr يـتم الـفـصل فيه من

rطرف النقيب �وجب قرار غير قابل ألي طعن
- الــتــغــيب عن �ــارســة اHــهـنــة Hــدة تــتــجــاوز شــهـرا

rدون إخطار النقيب
- الــبـحث عن اإلشــهـار بــأي طـريــقـة كــانت سـواء من

rطرف احملامي أو بإيعاز منه
- عـــدم قــيـــام مــديـــر الــتـــربص بـــإخــطـــار الــنـــقــيب أو
مــنـــدوبه عـن غـــيــابـــات اHـــتـــربص و عن نـــشـــاطه بـــاHــكـــتب

بصفة دورية.

اHـادة اHـادة 181 :  : �ـكـن أن تـكــون عـقــوبـة اHــنع اHـؤقت عن
�ارسة اHهنة مـشمولة بالنفاذ اHـعجل أو بوقف التنفيذ

بقرار مسبب.

يـشـطـب احملـامي إذا كـان مــحل عـقــوبـة جـديــدة بـاHـنع
اHــؤقت خالل مــدة خــمس (5) ســنـــواتr ابــتــداء من تــاريخ
صــدور قـــرار اHــنع اHـــؤقت ســـواء كــان نـــافــذا أو مع وقف

التنفيذ.

�ـكن أن تكـون عـقوبـة الـشطب من اجلـدول مـشمـولة
بالـنفـاذ اHعـجلr وال �كنr بـأي حال من األحـوالr أن تكون

مع وقف التنفيذ.

اHــــادة اHــــادة 182 : : تـــــتــــضــــمـن قــــرارات مـــــجــــلس الـــــتــــأديب
ملخـصا عن الـوقائع واإلجـراءات محل الـدعوى الـتأديـبية
وتـكون مسببـة مع ذكر التكيـيف القانوني للـخطأ اHهني

اHرتكب.

rـقرر بـسـلطـات واسـعةH183 : : يتـمـتع الـعضـو ا اHادة اHادة 
ال سـيـما مـنـهـا سـمـاع األطـراف وشـهـودهم وطـلب الـوثـائق
الــضــروريــة مــنــهم أو من اجلــهــات الــقــضــائــيــة أو اإلداريـة
rــعـنيHاخملـتــصـة ومــصـاحلــة صــاحب الـشــكـوى مـع احملـامي ا

ويجب أن يختم حتقيقه بتقرير كتابي يقدمه للنقيب.

اHـادة اHـادة 184 : : يــحـق لــوزيــر الـــعــدلr حــافـظ األخــتــام
واحملـامـي اHـعــني الــطــعن في قــرار مــجــلس الــتــأديب أمـام
الـلــجـنـة الـوطــنـيـة لـلـطــعن ضـمن اآلجـال احملــددة بـالـقـانـون

اHنظم Hهنة احملاماة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اللجة الوطنية للطعناللجة الوطنية للطعن

اHـادة اHـادة 185 :  : تـســيـر الـلـجــنـة الـوطــنـيـة لـلــطـعن وتـبت
فـي مـلــفـاتــهــا طـبــقـا لــلــمـواد من 129 إلى 132 من الــقـانـون
رقم 13-07 اHـؤرخ في 29 أكــتـوبــر ســنـة 2013 واHــتـضـمن

مهنة احملاماة.

اHــادة اHــادة 186 : : يــقــتــرح كل نـــقــيب عــلـى مــجــلس االحتــاد
Yالــسـابــقـ Yمن قـائــمــة نـقــبـاء احملــامـ Yـارســ� Yمــحـامــ

التابعH Yنظمته.

اHادة اHادة 187 : : يقـوم مجـلس االحتاد بـاختـيار أربـعة (4)
أعـضـاء دائـمـY وأربـعة (4) أعـضـاء احـتـيــاطـيـY لـتـشـكـيل
الــلـجـنـة الــوطـنـيـة لــلـطـعن من بـY الــقـائـمـة اHــقـتـرحـة من

طرف النقباء.

188 : : ال �ـــكن أن تــــمـــثل أيــــة مـــنـــظــــمـــة إال من اHــادة اHــادة 
نقيب سابق واحد. 

189 : : يــــقـــوم مـــجـــلـس االحتـــاد بـــتـــنــــفـــيـــذ قـــرار اHــادة اHــادة 
الــلــجـنــة الــوطـنــيــة لـلــطــعن بــعـد إخــطــاره بـذلـك من طـرف
احملـامي اHـعــني وذلك إثـر ثــبـوت امــتـنـاع نــقـيب اHـنــظـمـة

عن تنفيذه.

الباب الثامنالباب الثامن
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـادة اHـادة 190 : : يـتم تـعـديل هـذا الـنـظـام الـداخـلي بـنـفس
األشكال التي أدت إلى صدوره.

اHـادة اHـادة 191 : : يـعـرض هـذا الـنـظام الـداخـلي عـلـى وزير
الــعـدلr حـافظ األخــتـامr لـلـمــوافـقـة عـلــيه وإصـداره �ـوجب
قـــرار بــــاجلـــريــــدة الـــرســــمـــيــــة لـــلـــجــــمـــهــــوريـــة اجلــــزائـــريـــة

الد�قراطية الشعبية.
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قراراتB مقرقراراتB مقرّراتB آراءراتB آراء
وزارة الثقافةوزارة الثقافة

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 21 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
ســـنــة ســـنــة r2015 يـــتـــضـــمن فـــتح دعـــوى تـــصـــنـــيف "مـــقــرr يـــتـــضـــمن فـــتح دعـــوى تـــصـــنـــيف "مـــقــر
اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي لـسـكـيـكـدة - الـنـزل الـبـلدياجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي لـسـكـيـكـدة - الـنـزل الـبـلدي

سابقا".سابقا".
ــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الثقافة

- بــمــقـــتــضـى الــقــانــون رقـم 98-04 الــمــؤرخ فـي
20 صـــفـــر عـــام 1419 الـــمـــوافـق 15 يــــونـــيـــو ســـنـــة 1998

والـــمــتــعـــلـق بــحـــمــايــة الـــتــراث الــثـــقــافـيr ال ســـيــمــا
rادة 18 منهHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اHـنـعـقـد بـتـاريخ 18

r2015 مارس سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اHــــمـــتــــلك
الثقافي اHسمّى "مـقر اجمللس الشعبي البلدي لسكيكدة -

النزل البلدي سابقا".

اHادة اHادة 2 : : عناصر حتديد اHمتلك الثقافي هي :

- طــبـيــعــة الــمــمــتــلـك الــثــقـافـي :- طــبـيــعــة الــمــمــتــلـك الــثــقـافـي : مـعـلم تـاريـخي
ذو طــراز مــعــمــاري نــيــومــوريـســكـيr يـتــمــيّــز بــاســتــخـدام
الـعـنـاصـر الـمــعـمـاريـة والـفـنـيــة كـالـعــقـود واألعـمـدة
والــتــيـــجــان والــقـــبــةr وكــذا الـــعــنــاصـــر الــتــزيـــيــنــيــة
كـالـمـنـحـوتــات الـجـصـيـة والـفـسـيـفـسـاء والـمـربعات
اخلـزفـية اHـتـعـددة األلـوان اHـشـبـعة بـالـزخـارف الـهـنـدسـية

والنباتية.

يــعـدّ اHــعـلـم حتـفــة مـعــمـاريــة وأول مــبـنى عــمـومي ¬ّ
تـصميمه من طـرف اHهنـدس اHعماري "شـارل مونطاالن"
عــام r1931 حتـت إشــراف رئـــيس بــلـــديــة ســـكــيـــكــدة آنــذاك
"بـول كـيـطـولي" وهـو شـخــصـيـة بـارزة سـجّـلت حـضـورهـا

في تاريخ عمران اHدينة.

- اHـوقع اجلــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي :- اHـوقع اجلــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي : يــقع اHـعـلم
الـــتـــاريـــخي بـــبـــلـــديـــة ســـكـــيـــكـــدةr دائـــرة ســـكـــيـــكـــدةr واليــة
سكـيكدةr وهـو مبـY في اخملطط اHلـحق بأصل هـذا القرار

ويحدّد كما يأتي :

rشماال : نهج ابراهيم معيزة -

rجنوبا : شارع زيغود يوسف -

rشرقاً : شارع ديدوش مراد -

- غربا : قسم األمن احلضري األول.

- تــعـيـY حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة :- تــعـيـY حــدود اHـنــطـقـة احملــمـيـة : 200 مr ابـتـداءمن
حدود اHمتلك الثقافي.

- نــطــاق الــتــصـنــيف :- نــطــاق الــتــصـنــيف : �ــتـد اHــمــتــلك الــثــقـافـي عـلى
مـسـاحــة قـدرهـا 3613 م2 وتـضــاف إلـيـهــا مـســاحـة اHـنــطـقـة

احملمية.

- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي :- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
عمومي للدولة.

- هوية اHالكY :- هوية اHالكY : بلدية سكيكدة.

- اHــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة :- اHــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة : اخملـــطـــطــات
والصور اHلحقة بأصل هذا القرار.

- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

- يخضع كل بنـاء أو تدخل على اHعـلم أو بجانبه أو
في مـــنــطــقــته احملــمـــيــة إلى تــرخــيص مـن الــوزيــر اHــكــلف

rبالثقافة

- عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اHــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب
وشـبــكـة صـرف اHـيــاه الـصـحـيــة والـكـهـربــاء والـغـاز خلـدمـة

عقار مجاور.

اHـادة اHـادة 3 : : يـبــلغ الــوزيــر اHـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
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ســكـيــكــدة بــغــرض الــشــهــر �ــقــر اجملــلس الــشــعــبي الــبــلـدي
لــسـكـيــكـدة Hــدة شـهـرين (2) مـتــتـالـيـY يـسـري مــفـعـولـهـمـا
ابــتــداء من تـاريخ اســتالم الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اHكلّف بالثقافة.

اHادة اHادة 4 : : �كن مـالكي اHـمتـلك الثـقافي مـوضوع هذا
الـقـرارr وكذا مـالـكي اHمـتـلكـات الـعقـارية اHـتـواجدة داخل
اHـنـطقـة احملـميـةr أن يبـدوا مالحـظاتـهم مـكتـوبـة في سجل

خاص لدى مدير الثقافة لوالية سكيكدة.

اHــادة اHــادة 5 : : يـــكـــلّف مـــديـــر الـــثــقـــافـــة لـــواليــة ســـكـــيـــكــدة
بتنفيذ هذا القرار.

6 : : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اHادة اHادة 
لـــلـــعــقـــوبــات اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا فـي الــقـــانــون رقم 04-98
اHــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واHتعلق بحماية التراث الثقافي.

اHـادة اHـادة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 21 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 3
ديسمبر سنة 2015.

عزالدين ميهوبيعزالدين ميهوبي
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 21 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
ســـنــة ســـنــة r2015 يـــتـــضـــمن فـــتح دعـــوى تـــصـــنـــيف "مـــقــرr يـــتـــضـــمن فـــتح دعـــوى تـــصـــنـــيف "مـــقــر

البريد اHركزي لسكيكدة".البريد اHركزي لسكيكدة".
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الثقافة

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اHـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واHـتعـلق بـحـمـاية

rادة 18 منهHال سيما ا rالتراث الثقافي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اHـنـعـقـد بـتـاريخ 18

r2015 مارس سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اHــــمـــتــــلك
الثقافي اHسمى "مقر البريد اHركزي لسكيكدة".

اHادة اHادة 2 : : عناصر حتديد اHمتلك الثقافي هي :

- طبيـعة اHمتلك الثقافي :- طبيـعة اHمتلك الثقافي : معلم تاريخي شيّد على
الـــطــراز الــنـــيــومـــوريــســكـي بــاســتـــخــدام مـــبــدأ الــتـــنــاظــر
واألشـــكـــال الـــهــنـــدســـيـــة اHـــنـــتـــظـــمـــةr مـــشـــبّع بـــالـــعـــنـــاصــر
اHـــعــمــاريــة والــزخــرفــيــة والــفــنــيــة الــداخــلــيــة واخلــارجــيــة
كـالعقود واألعمدة والـتيجان والقـبة اHثمنة والـفسيفساء
واHـــربــعـــات اخلــزفـــيـــةr ¬ّ تــصـــمــيـــمه من طـــرف اHــهـــنــدس
اHعـماري "شارل مـونطـاالن" ويعدّ ثـاني مبـنى عمومي ¬ّ
تدشـينة عام 1938 من طرف رئيس بـلدية سكيكدة آنذاك
"بـول كـيـطـولي" وهـو شـخــصـيـة بـارزة سـجّـلت حـضـورهـا

في تاريخ عمران اHدينة.

- اHـوقع اجلــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي :- اHـوقع اجلــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي : يــقع اHـعـلم
الـــتـــاريـــخي بـــبـــلـــديـــة ســـكـــيـــكـــدةr دائـــرة ســـكـــيـــكـــدةr واليــة
سكـيكدةr وهـو مبـY في اخملطط اHلـحق بأصل هـذا القرار

ويحدّد كما يأتي :

rشماال : نهج ابراهيم معيزة -

rجنوبا : شارع زيغود يوسف -

rشرقاً : احلديقة العمومية عمار قنون -

- غربا : طريق فرعي زيغود يوسف.

- تـعـيـY حـدود اHـنـطـقـة احملـمـيـة :- تـعـيـY حـدود اHـنـطـقـة احملـمـيـة : 200 مr ابـتـداء من
حدود اHمتلك الثقافي.

- نــطــاق الــتــصـنــيف :- نــطــاق الــتــصـنــيف : �ــتـد اHــمــتــلك الــثــقـافـي عـلى
مـسـاحــة قـدرهـا 1950 م2 وتـضــاف إلـيـهــا مـســاحـة اHـنــطـقـة

احملمية.

- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي :- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
عمومي للدولة.

- هوية اHالكY :- هوية اHالكY : ملك عمومي للدولة.

- اHــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة :- اHــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة : اخملـــطـــطــات
والصور اHلحقة بأصل هذا القرار.

- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

- يخضع كل بنـاء أو تدخل على اHعـلم أو بجانبه أو
في مـــنــطــقــته احملــمـــيــة إلى تــرخــيص مـن الــوزيــر اHــكــلّف

rبالثقافة



أوأوّل شعبان عام ل شعبان عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4228
8 مايو سنة  مايو سنة 2016 م م

- عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اHــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب
وشـبــكـة صـرف اHـيــاه الـصـحـيــة والـكـهـربــاء والـغـاز خلـدمـة

عقار مجاور.

اHـادة اHـادة 3 : : يـبــلغ الــوزيــر اHـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
ســكـيــكــدة بــغــرض الــشــهــر �ــقــر اجملــلس الــشــعــبي الــبــلـدي
لــسـكـيــكـدة Hــدة شـهـرين (2) مـتــتـالـيـY يـسـري مــفـعـولـهـمـا
ابــتــداء من تـاريخ اســتالم الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اHكلّف بالثقافة.

اHادة اHادة 4 : : �كن مالكي اHـمتلك الثقافيr موضوع هذا
الـقـرارr وكذا مـالـكي اHمـتـلكـات الـعقـارية اHـتـواجدة داخل
اHـنـطقـة احملـميـةr أن يبـدوا مالحـظاتـهم مـكتـوبـة في سجل

خاص لدى مدير الثقافة لوالية سكيكدة.

اHــادة اHــادة 5 : : يـــكـــلّف مـــديـــر الـــثــقـــافـــة لـــواليــة ســـكـــيـــكــدة
بتنفيذ هذا القرار.

6 : : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اHادة اHادة 
لـــلـــعــقـــوبــات اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا فـي الــقـــانــون رقم 04-98
اHــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واHتعلق بحماية التراث الثقافي.

اHـادة اHـادة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 21 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 3
ديسمبر سنة 2015.

عزالدين ميهوبيعزالدين ميهوبي
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 21 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
r2015 يــتــضـمن فــتح دعــوى تـصــنــيف "مـحــطـةr يــتــضـمن فــتح دعــوى تـصــنــيف "مـحــطـة سـنـة سـنـة 

القطار لسكيكدة".القطار لسكيكدة".
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الثقافة

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اHـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واHـتعـلق بـحـمـاية

rادة 18 منهHال سيما ا rالتراث الثقافي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة
- وبـــــعـــــد االطـالع عـــــلـى رأي الـــــلـــــجــــــنـــــة الـــــوطــــــنـــــيـــــة
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اHـنـعـقـد بـتـاريخ 18

r2015 مارس سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : تــــفــــتح دعــــوى لــــتــــصــــنـــيـف اHــــمـــتــــلك
الثقافي اHسمّى "محطة القطار لسكيكدة".

اHادة اHادة 2 : : عناصر حتديد اHمتلك الثقافي هي :

- طــــبــــيــــعــــة اHــــمــــتــــلـك الــــثــــقــــافي :- طــــبــــيــــعــــة اHــــمــــتــــلـك الــــثــــقــــافي : مــــعــــلم تــــاريــــخي
نيومـوريسـكي ذو عمـارة تشابه اHـسجـدr ¬ّ تصـميمه من
طرف اHهندس اHعماري "شارل مونطاالن" وتدشينه عام
1937 حتت إشــراف رئــيس بـــلــديــة ســكــيــكــدة آنــذاك "بــول

كــيــطـولـي" وهــو شــخــصـيــة بــارزة ســجّــلت حــضــورهــا في
تاريخ عمران اHدينة.

ســاهم هــذا اHــعــلم في تــطــويــر حــركــيــة اHــديـنــة عــلى
الصعيد االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

- اHـوقع اجلــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي :- اHـوقع اجلــغـرافي لــلـمــمـتــلك الـثــقـافي : يــقع اHـعـلم
الـــتـــاريـــخي بـــبـــلـــديـــة ســـكـــيـــكـــدةr دائـــرة ســـكـــيـــكـــدةr واليــة
سكـيكدةr وهـو مبـY في اخملطط اHلـحق بأصل هـذا القرار

ويحدّد كما يأتي :
r2 شماال : السكة احلديدية رقم -
rجنوبا : نهج ابراهيم معيزة -

rشرقاً : ورشة الصيانة -
- غربا : مرقد.

- تـعـيـY حـدود اHـنـطـقـة احملـمـيـة :- تـعـيـY حـدود اHـنـطـقـة احملـمـيـة : 200 مr ابـتـداء من
حدود اHمتلك الثقافي.

- نــطــاق الــتــصـنــيف :- نــطــاق الــتــصـنــيف : �ــتـد اHــمــتــلك الــثــقـافـي عـلى
مـسـاحــة قـدرهـا 3500 م2 وتـضــاف إلـيـهــا مـســاحـة اHـنــطـقـة

احملمية.

- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي :- الــطــبــيـعــة الــقــانــونــيـة لــلــمــمــتــلك الــثـقــافي : مـلك
عمومي للدولة.

- هويـة اHالـكY :- هويـة اHالـكY : الـشركـة الـوطنـيـة للـنقـل بالـسكك
احلديدية.

- اHــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة :- اHــصـــادر الـــوثــائـــقــيـــة والــتـــاريــخـــيــة : اخملـــطـــطــات
والصور اHلحقة بأصل هذا القرار.
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- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

- يخضع كل بنـاء أو تدخل على اHعـلم أو بجانبه أو
في مـــنــطــقــته احملــمـــيــة إلى تــرخــيص مـن الــوزيــر اHــكــلّف

rبالثقافة

- عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اHــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب
وشـبــكـة صـرف اHـيــاه الـصـحـيــة والـكـهـربــاء والـغـاز خلـدمـة

عقار مجاور.

اHـادة اHـادة 3 : : يـبــلغ الــوزيــر اHـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قـــرار فـــتح دعـــوى الـــتـــصـــنـــيف إلى والـي واليــة
ســكـيــكــدة بــغــرض الــشــهــر �ــقــر اجملــلس الــشــعــبي الــبــلـدي
لــسـكـيــكـدة Hــدة شـهـرين (2) مـتــتـالـيـY يـسـري مــفـعـولـهـمـا
ابــتــداء من تـاريخ اســتالم الــتــبـلــيغ الــذي يـرســله الــوزيـر

اHكلّف بالثقافة.

اHادة اHادة 4 : : �كن مالكي اHـمتلك الثقافيr موضوع هذا
الـقـرارr وكذا مـالـكي اHمـتـلكـات الـعقـارية اHـتـواجدة داخل
اHـنـطقـة احملـميـةr أن يبـدوا مالحـظاتـهم مـكتـوبـة في سجل

خاص لدى مدير الثقافة لوالية سكيكدة.

اHــادة اHــادة 5 : : يـــكـــلّف مـــديـــر الـــثــقـــافـــة لـــواليــة ســـكـــيـــكــدة
بتنفيذ هذا القرار.

6 : : يتـعـرض كل من يخـالف أحـكام هـذا الـقرار اHادة اHادة 
لـــلـــعــقـــوبــات اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا فـي الــقـــانــون رقم 04-98
اHــؤرخ في 20 صـــفـــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونـــيـــو ســـنـــة

1998 واHتعلق بحماية التراث الثقافي.

اHـادة اHـادة 7 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 21 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 3
ديسمبر سنة 2015.

عزالدين ميهوبيعزالدين ميهوبي
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 21 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
ســــنــــة ســــنــــة r2015 يــــتــــضــــمن تــــصــــنــــيـف "مــــقــــر الــــهــــيــــئـــةr يــــتــــضــــمن تــــصــــنــــيـف "مــــقــــر الــــهــــيــــئـــة

التنفيذية اHؤقتة - الصخرة السوداء".التنفيذية اHؤقتة - الصخرة السوداء".
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الثقافة

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اHـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واHـتعـلق بـحـمـاية

rادة 19 منهHال سيما ا rالتراث الثقافي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�قـتضى الـقرار اHؤرخ في 23 ربيع الـثاني عام
1434 اHـوافق 6 مــارس سـنـة 2013 واHــتـضــمن فــتح دعـوى

تــصـنــيف "مــقـر الــهـيــئـة الــتـنــفـيــذيـة اHــؤقـتــة - الـصــخـرة
r"السوداء

- وبعـد االطالع على الـرأي اHطـابق للـجنـة الوطـنية
للـممـتلكـات الثقــافـية فـي اجـتماعــيها اHـنعقـدين بتاريخ

r2015 17 ديسمبر سنة 2014 و18 مارس سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اHــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اHــــــوافق 15
rـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيHيــونـيــو ســنـة 1998 وا
يصنف اHـعلم التـاريخي اHسـمّى "مقر الـهيئـة التنـفيذية
rـؤقـتـة - الـصـخـرة الــسـوداء" الـواقع بـبـلـديـة بـومـرداسHا
دائــــــرة بـــــومــــــرداسr واليــــــة بــــــومــــــرداسr ضــــــمـن قــــــائــــــمـــــة

اHمتلكات الثقافية.

2 : : يــتــرتب عــلى تــصــنــيف اHــمــتـلـك الــثـقــافي اHـادة اHـادة 
الـذي احــتـضـن احلـكـومــة اHـؤقــتـة لــلـجــمـهــوريـة اجلــزائـريـة
بـرئـاسة "عـبـد الـرحـمـان فـارس" سـنة 1962 اHسـمّى "مـقر
الهيئة التنفيذية اHؤقتة - الصخرة السوداء"r ما يأتي :

- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتالءم شــــــغل
واسـتــخــدام اHــعــلم الــتـاريــخي واســتــغالله مـع مـتــطــلــبـات

حفظ اHمتلك الثقافي.

- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

- ال يـســمح بــإنــشـاء أي بــنــايـة داخـل اHـنــطــقـة أو في
rعلمHمن شأنها حجب الرؤية عن ا rحدودها

- عــبـــور شــبـــكــات تــوزيـع اHــيــاه الـــصــاحلــة لـــلــشــرب
وشـبــكـة صـرف اHـيــاه الـصـحـيــة والـكـهـربــاء والـغـاز خلـدمـة

عقار مجاور.

اHـادة اHـادة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـــةr قــــرار الـــتـــصـــنـــيف إلـى والي واليـــة بـــومـــرداس

بغرض النشر في احلفظ العقاري.
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اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 21 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 3
ديسمبر سنة 2015.

عزالدين ميهوبيعزالدين ميهوبي
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 21 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
سـنة سـنة r2015 يـتـضـمن فتـح دعوى تـصـنـيف "الـضريحr يـتـضـمن فتـح دعوى تـصـنـيف "الـضريح

اHلكي لسيفاقس".اHلكي لسيفاقس".
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الثقافة

- بــمــقـــتــضـى الــقــانــون رقـم 98-04 الــمــؤرخ فـي
20 صـــفـــر عـــام 1419 الـــمـــوافـق 15 يــــونـــيـــو ســـنـــة 1998

والـــمــتــعـــلـق بــحـــمــايــة الـــتــراث الــثـــقــافـيr ال ســـيــمــا
rادة 19 منهHا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- وبـــمــــقـــتــــضـى الــــقـــرار الــــمـــؤرخ فـي 23 ربـــيـع
الــــــــــثـــــــــانــي عـــــــــام 1434 اHـــــــــوافق 6 مـــــــــارس ســـــــــنــــــــة 2013
واHـــــتـــــضــــمـن فــــتـح دعــــوى تـــــصــــنـــــيف "الـــــضــــريـح اHــــلـــــكي

r"لسيفاقس

- وبــعــد االطـالع عــلــى الــرأي الــمــطــابـق لــلــجــنــة
الــوطـنــيــة لـلــمـمــتــلــكـات الــثــقــافــيـة فــي اجـتــمــاعــهـا

r2014 الـمـنعـقـد بـتـاريـخ 17 ديسمبر سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اHــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اHــــــوافق 15
rـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيHيــونـيــو ســنـة 1998 وا
يـــــــصــــــنف اHــــــوقـع األثــــــري اHــــــســــــمّـى "الــــــضــــــريـح اHــــــلــــــكي
لسيـفاقس" الـواقع ببلـدية األمـير عبـد القـادرr دائرة بني
صــافr واليـــة عــY تـــمــوشـــنتr ضــمـن قــائـــمــة اHـــمــتـــلــكــات

الثقافية.

الــمــادة الــمــادة 2 : : يــتــرتـب عـــلـى تــصــنــيــف الــمــمــتــلـك
الـثـقـافـي الـمــسـمـى "الـضــريـح الـمـلـكـي لــسـيـفـاقـس"
الــذي يـعــدّ من بــY الـشــواهــد اHـاديــة لــلـفــتـرة الــنــومـيــديـة

باجلزائرr ما يأتي :

- شـروط الــتــصــنــيف واالرتــفــاقــات وااللــتــزامـات :- شـروط الــتــصــنــيف واالرتــفــاقــات وااللــتــزامـات :
طــبــقـــا لــلــمــادة 30 من الــقــانــون رقم 98-04 اHــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــذكــور
أعالهr حتـــددّ ارتـــفــاقـــات اســـتـــعــمـــال األرض وااللـــتـــزامــات
التـي تقـع على عـاتق مـسـتـعـمـلي اHـوقع األثـري ومـنـطـقته
احملــمــيــةr وتــبــيّن في مــخــطـط حــمــايــة واســتــصالح اHــوقع
األثـري ومـنـطـقـته احملـمـيـة والـذي حـددت كـيـفـيـات إنـشـائه
في اHـرسـوم التـنـفـيذي رقم 03-323 اHـؤرخ في 9 شـعـبان
عام 1424 اHوافق 5 أكتوبر سنة 2003 واHتضمن كيفيات
إعــداد مــخــطط حــمـايــة اHــواقع األثــريــة واHــنــاطق احملــمــيـة

التابعة لها واستصالحها.

اHـادة اHـادة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريةr قـرار التـصنـيف إلى والي والية عـY تمـوشنت

بغرض النشر في احلفظ العقاري.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 21 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 3
ديسمبر سنة 2015.

عزالدين ميهوبيعزالدين ميهوبي
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 21 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
r2015 يـتـضـمن تـصـنـيف اHـوقع األثـري "حملـطةr يـتـضـمن تـصـنـيف اHـوقع األثـري "حملـطة سـنة سـنة 

النقش الصخري كبش بوعالم".النقش الصخري كبش بوعالم".
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الثقافة

- بــمــقـــتــضـى الــقــانــون رقـم 98-04 الــمــؤرخ فـي
20 صـــفـــر عـــام 1419 الـــمـــوافـق 15 يــــونـــيـــو ســـنـــة 1998

والـــمــتــعـــلـق بــحـــمــايــة الـــتــراث الــثـــقــافـيr ال ســـيــمــا
rالـمـادة 19 منه

- وبــمـقــتـضـى الــمــرسـوم الــرئـاسي رقـم 125-15
الــــمـــؤرخ فـي 25 رجــب عـــام 1436 الــــمـــوافـق 14 مــــايـــو
rســنـة 2015 والـمــتـضــمـن تـعــيـيـن أعــضـاء الــحـكــومـة

rعدّلHا
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- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــرار اHـــؤرخ في 16 رمـــضـــان عـــام
1434 اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـضـمن فـتح دعوى

تــصـنــيف اHــوقع األثــري حملــطــة الـنــقش الــصــخــري "كـبش
r"بوعالم

- وبعـد االطالع على الـرأي اHطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اHـنـعـقـد بـتـاريخ 18

r2015 مارس سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

الــمـادة األولـى :الــمـادة األولـى : تــطـبــيـقــا ألحــكـام الــمـادة 19 مـن
الـــقــانــون رقـم 98-04 الــمــؤرخ فـي 20 صـــفــر عــام 1419
الـمـوافـق 15 يـونــيـو سـنـة 1998 والـمـتــعـلـق بـحـمـايـة
الـتــراث الـثــقـافـيr يــصــنـف الـمــوقـع األثـري اHــسـمّى
"مـحـطـة الـنـقش الـصـخـريr كـبش بـوعالم" الـواقـع بـبـلـدية
بــــوعالمr دائـــــرة بــــوعـالمr واليــــة الـــــبــــيضr ضـــــمن قـــــائــــمــــة

اHمتلكات الثقافية.

اHــــادة اHــــادة 2 : : يــــتـــــرتب عـــــلى تـــــصــــنـــــيف اHـــــوقع األثــــري
اHــســمّى "مـحــطــة الـنــقش الــصــخـريr كــبش بــوعالم" الـذي
يـــشــــهـــد عن الــــفن اجلـــداري الــــصـــحـــراوي الــــذي يـــعـــود إلى

العصر احلجري احلديثr ما يأتي :

- شروط التصنيف واالرتفاقات وااللتزامات :- شروط التصنيف واالرتفاقات وااللتزامات :

طـــــبــــــقـــــا لــــــلـــــمـــــادة 30 مـن الـــــقــــــانـــــون رقـم 04-98
الــمــؤرخ في 20 صــفـر عـام 1419 اHـوافق 15 يـونـيــو سـنـة
1998 واHــذكــور أعالهr حتــددّ ارتــفــاقــات اســتــعــمـال األرض

وااللـــتــزامـــات الـــتي تـــقع عـــلى عـــاتق مـــســـتـــعــمـــلي اHـــوقع
األثــري ومــنــطـــقــته احملــمـــيــةr وتــبـــيّن في مــخــطـط حــمــايــة
واســتــصـالح الــمــوقـع األثــري ومـنــطــقــتـه الــمــحــمــيـة
والذي حددت كيفـيات إنشائه في اHرسوم التنفيذي رقم
03-323 اHـؤرخ في 9 شـعـبـان عـام 1424 اHـوافق 5 أكـتـوبر

ســـنــة 2003 واHـــتــضـــمن كــيـــفـــيــات إعـــداد مــخـــطط حــمـــايــة
اHــــــواقع األثــــــريـــــة واHــــــنــــــاطق احملــــــمـــــيــــــة الــــــتـــــابــــــعـــــة لــــــهـــــا

واستصالحها.

اHـادة اHـادة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريةr قرار التـصنيف إلى والي والية الـبيض بغرض

النشر في احلفظ العقاري.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 21 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 3
ديسمبر سنة 2015.

عزالدين ميهوبيعزالدين ميهوبي
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 21 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
سنة سنة r2015 يتضمن تصنيف "كهف أفلو بورمل".r يتضمن تصنيف "كهف أفلو بورمل".

ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الثقافة

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اHـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واHـتعـلق بـحـمـاية

rادة 19 منهHال سيما ا rالتراث الثقافي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 20 جــمـادى الـثــانـيـة
عــام 1435 اHــوافق 20 أبــريل ســنــة 2014 واHــتــضـــمن فــتح

r"دعوى تصنيف "كهف أفلو بورمل

- وبعـد االطالع على الـرأي اHطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اHـنـعـقـد بـتـاريخ 18

r2015 مارس سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اHــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اHــــــوافق 15
rـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيHيــونـيــو ســنـة 1998 وا
r"ــــســـمّى "كــــهف أفــــلــــو بـــورملHــــوقع األثــــري اHيـــصــــنف ا
rواليـة بـجـاية rYدائـرة سـوق االثـنـ rالـواقع بـبـلـديـة مـلـبـو

ضمن قائمة اHمتلكات الثقافية.

اHــــادة اHــــادة 2 : : يــــتـــــرتب عـــــلى تـــــصــــنـــــيف اHـــــوقع األثــــري
rYسمّى "كهف أفـلو بورمل" الذي �ـتد إلى آالف السنHا
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والذي كـشف عن أقدم تعـابير الـفن اHنقـول بإفريـقيا في
شـكل تماثيل مـصغرة مـصنوعة من الـطY اHشوي أِرّخت
ما بY 18.000 و11.000 سـنة قـبل احلاضـر. كمـا كشف هذا
اHــــوقع عـن أقــــدم اHـــدافـن إلنــــســــان مــــا قـــبـل الــــتــــاريخ في
(70) Yبـاإلضـافــة إلى مـخـلــفـات إنـســانـيـة لــسـبـعـ rــغـربHا

فردا من ساللة إنسان "مشتا أفلو"r ما يأتي :

- شروط التصنيف واالرتفاقات وااللتزامات :- شروط التصنيف واالرتفاقات وااللتزامات :
 طـــــبـــــقـــــا لـــــلـــــمــــادة 30 مـن الـــــقـــــانـــــون رقـم 04-98
الــمــؤرخ في 20 صــفـر عـام 1419 اHـوافق 15 يـونـيــو سـنـة
rحتــددّ ارتـفــاقـات اســتـعــمـال األرض rــذكـور أعالهH1998 وا

وكـذا االلـتـزامــات الـتـي تـقـع عــلـى عـاتـق مـســتـعـمـلـي
الــمــوقـع األثــري ومـنـطــقــتـه الــمــحــمــيــةr وتـبــيـّن فـي
مــخــطـط حــمــايــة واســتــصـالح اHـوقع األثـري ومـنـطـقـته
احملــــمــــيــــة الــــذي حـــددت كــــيــــفــــيــــات إنــــشــــائه فـي اHــــرســـوم
الــتـــنــفـــيــذي رقم 03-323 اHــؤرخ في 9 شــعـــبــان عــام 1424
اHـوافق 5 أكــتـوبــر ســنـة 2003 واHــتـضــمن كـيــفـيــات إعـداد
مـخـطط حـمـايـة اHـواقع األثـرية واHـنـاطق احملـمـيـة الـتـابـعة

لها واستصالحها.

اHـادة اHـادة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـةr قـرار التـصـنيف إلى والي واليـة بـجايـة بـغرض

النشر في احلفظ العقاري.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 21 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 3
ديسمبر سنة 2015.

عزالدين ميهوبيعزالدين ميهوبي
ــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار مــؤرخ في قـــرار مــؤرخ في 21 صــفــر عــام  صــفــر عــام 1437 اHــوافق  اHــوافق 3 ديــســـمــبــر ديــســـمــبــر
سنة سنة r2015 يتضمن تصنيف "حصن قوراية".r يتضمن تصنيف "حصن قوراية".

ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الثقافة

- �ـقـتضى الـقـانون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفر
عـام 1419 اHـوافق 15 يـونـيـو سـنة 1998 واHـتعـلق بـحـمـاية

rادة 19 منهHال سيما ا rالتراث الثقافي

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 05-79 اHـؤرخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

rالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقــتـضى الــقـرار اHـؤرخ في 20 جــمـادى الـثــانـيـة
عــام 1435 اHــوافق 20 أبــريل ســنــة 2014 واHــتــضـــمن فــتح

r"دعوى تصنيف "حصن قوراية

- وبعـد االطالع على الـرأي اHطـابق للـجنـة الوطـنية
لــلـمـمـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي اجـتـمـاعـهـا اHـنـعـقـد بـتـاريخ 18

r2015 مارس سنة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 19 من الـقـانون
رقم 98-04 اHــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اHــــــوافق 15
rـتــعــلق بــحـمــايــة الـتــراث الــثــقـافيHيــونـيــو ســنـة 1998 وا
يـصنف اHعـلم التاريـخي اHسمّى "حـصن قوراية"r الواقع
بـبـلـديـة بـجـايـةr دائـرة بـجـايـةr واليـة بـجـايـةr ضـمن قـائـمة

اHمتلكات الثقافية.

2 : : يــتــرتب عــلى تــصــنــيف اHــمــتـلـك الــثـقــافي اHـادة اHـادة 
اHـسـمّى "حـصن قـورايـة" اHـشـيّـد بـاHوقـع الذي دفـنت فـيه
"�ــا قـورايـة"r الــولـيــة الـصـاحلــة الـتي عــاشت خالل الـقـرن
الـسادس عشرr وكرست حـياتها لـلمقاومة ضـد االستعمار
اإلسباني Hدينة بجايةr واعتبرت بذلك رمزا للكفاح ضد

االحتالل األجنبي باجلزائرr ما يأتي :

- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف :- شـــــروط الــــــتـــــصـــــنــــــيف : يــــــجب أن يــــــتالءم شــــــغل
واسـتــخــدام اHــعــلم الــتـاريــخي واســتــغالله مـع مـتــطــلــبـات

حفظ اHمتلك الثقافي.

- االرتفاقات وااللتزامات :- االرتفاقات وااللتزامات :

- يخضع كل بنـاء أو تدخل على اHعـلم أو بجانبه أو
في حدوده إلى ترخيص من الوزير اHكلف بالثقافة.

اHـادة اHـادة 3 : : يـبــلّغ الــوزيــر اHـكــلّف بــالـثــقــافـةr بــالــطـرق
اإلداريـةr قـرار التـصـنيف إلى والي واليـة بـجايـة بـغرض

النشر في احلفظ العقاري.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرر بــــاجلــــزائــــر في 21 صــــفــــر عــــام 1437 اHــــوافق 3
ديسمبر سنة 2015.

عزالدين ميهوبيعزالدين ميهوبي
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إعالنات وبالغاتإعالنات وبالغات
بنك اجلزائربنك اجلزائر

مــــقـــــرر رقم مــــقـــــرر رقم 16-01 مـــــؤرخ في  مـــــؤرخ في 22 ربــــيـع األول عـــــام  ربــــيـع األول عـــــام 1437
اHـــــوافق اHـــــوافق 3 يــــنــــايــــر ســــنــــة  يــــنــــايــــر ســــنــــة r2016 يــــتـــــضـــــمن نـــــشـــــر يــــتـــــضـــــمن نـــــشـــــر
قــــائـــــمــــة الـــــبـــنــــوك وقــــائـــمــــة اHـــؤســــســـات اHــــالـــيـــةقــــائـــــمــــة الـــــبـــنــــوك وقــــائـــمــــة اHـــؤســــســـات اHــــالـــيـــة

اHعتمدة في اجلزائر.اHعتمدة في اجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ محافظ بنك اجلزائر
- �ـقــتــضى األمـر رقم 03-11 اHـؤرخ في 27 جـمـادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلّق

 rادة 93 منهHال سيما ا rتممHعدّل واHا rبالنقد والقرض
- و�ـقتـضى اHـرسوم الـرئـاسي اHؤرخ في 10 ربـيع
األول عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمن

rمحافظ ونواب محافظ بنك اجلزائر Yتعي
- و�ـقتـضى اHرسـوم الرئـاسي اHؤرخ في 5 جـمادى
األولى عام 1427 اHوافق أول يونيو سنة 2006 واHتضمن

rنائب محافظ بنك اجلزائر Yتعي
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

مــــادة وحـــيــدة :مــــادة وحـــيــدة : تــــطـــــبـــيــــقــــا ألحـــكـــام اHــــادة 93 من
األمــــر رقــم 03-11 اHــؤرخ في 27 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام
1424 اHــــــوافق 26 غــــــشـت ســــــنـــــة r2003 اHـــــــعــــــدّل واHــــــتــــــمم

واHــــــذكـــــور أعــالهr تـــــنــــــشـــــر في اجلـــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة
لــلـجـمــهـوريـة اجلــزائـريـة الــد�ـقـراطــيـة الـشــعـبـيــةr قــائـمـة
الـــبــنــوك وكـــذا قــائــمــة اHـــؤســســات اHـــالــيــة اHــعـــتــمــدة في
اجلـــزائــر إلى غـايـة 3 يـنـايــر سـنـة r2016 اHـلــحـقـتــان بـهـذا

اHقرر.
حــــــرّر بـــــــاجلـــــــزائـــــــــر فــي 22 ربــــــيـع األول عــــــام 1437

اHوافق 3 يناير سنة 2016.
محممحمّد لكصاسيد لكصاسي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اHلحق األولاHلحق األول

قائمة البنوك اHعتمدةقائمة البنوك اHعتمدة
إلى غاية إلى غاية 3 يناير سنة  يناير سنة 2016

rبنك اجلزائر اخلارجي -
rالبنك الوطني اجلزائري -

rالقرض الشعبي اجلزائري -
rبنك التنمية احمللية -

rبنك الفالحة والتنمية الريفية -
r(بنك) الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط -

rبنك البركة اجلزائري -
r(فرع بنك) سيتي بنك - اجلزائر -

rصرفية - اجلزائرHؤسسة العربية اHا -
rنتيكسيس - اجلزائر -

rسوسيتي جينيرال - اجلزائر -
r(فرع بنك) البنك العربي - اجلزائر -

rبي . ن . بي باريباس - اجلزائر -
rترست بنك - اجلزائر -

rبنك اإلسكان للتجارة والتمويل - اجلزائر -
rبنك اخلليج - اجلزائر -
rفرنسا بنك - اجلزائر -

- كــريـدي  اقــريـكـول كــربـورات وانـفــسـتـمــانت بـنك
rأجليري

r(فرع بنك) إتش . إس . بي . سي - اجلزائر -
- مصرف السالم - اجلزائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثانياHلحق الثاني
قائمة اHؤسسات اHالية  اHعتمدةقائمة اHؤسسات اHالية  اHعتمدة

إلى غاية إلى غاية 3 يناير سنة  يناير سنة 2016

rشركة إعادة التمويل الرهني -
- الشركة اHالـية لالستثمار واHـساهمة والتوظيف

r"  ش . م . ا . م . ت - ش . أ "
rاليHالشركة العربية لإليجار ا -

rالي - اجلزائرHغاربية لإليجار اHا -
rسيتيالم اجلزائر -

- الصندوق الوطـني للتعاضديـة الفالحية "مؤسسة
r" مالية

rالي - شركة أسهمHالشركة الوطنية لإليجار ا -
rإيجار ليزينغ اجلزائر- شركة أسهم -

- اجلزائر إيجار- شركة أسهم.
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األصول :األصول :
- الذّهب.....................................................................................................
- أموال بالعملة الصّعبة...............................................................................
- حقوق السّحب اخلاصّة................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- اHساهمات وتوظيف األموال.......................................................................
- االكتتاب في الهيئات اHاليّة اHتعدّدة األطراف واجلهويّة..................................
- الدّيون اHترتّبة على  الدّولة ( القانـون رقم 62  - 156  اHؤرّخ  فـي1962/12/31).....
- الـدّيــون الـــمـتـرتّـبـة عــلى اخلـزيـنــة الـــعـمـومـيّـــة ( اHادّة 172 مــن قـــانـون اHـــالـيّة
لسنة 1993).............................................................................................
- احلــســـاب اجلــاري اHـــدين لـــلــخـــزيــنـــة الــعـــمــومـــيّــة ( اHــادّة 46 من األمــر رقم 03 - 11
اHؤرّخ في 26 / 8 /2003 ) ...........................................................................
- حسابات الصّكوك البريديّة.........................................................................

- السّندات اHعاد خصمها :
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................

- األمانات : 
* العموميّة...............................................................................................
* اخلاصّة...................................................................................................
- تسبيقات واعتمادات في احلسابات اجلارية...................................................
- حسابات للتّحصيل....................................................................................
- أصول ثابتة صافية....................................................................................
- بنود أخرى لألصول....................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
اخلصوم :اخلصوم :

- األوراق والقطع النّقديّة اHتداولة.................................................................
- االلتزامات اخلارجيّة..................................................................................
- االتّفاقات الدّوليّة للدّفع .............................................................................
- مقابل التخصيصات حلقوق السّحب اخلاصّة..................................................
- احلساب اجلاري الدّائن للخزينة العموميّة......................................................
- حسابات البنوك واHؤسّسات اHاليّة.............................................................
-  استعادة السيولة *...................................................................................
-  الرّأسمال................................................................................................
-  االحتياطات.............................................................................................
- مؤونات......................................................................................................
-  بنود أخرى للخصوم..................................................................................

اجملمـوعاجملمـوع
ـــــــــــــــــــــــ

* يحتوي تسهيالت الودائع

الوضعيالوضعيّة الشة الشّهريهريّة في ة في 31 ديسمبر  ديسمبر سنة سنة 2015

اHبالغ ( دج )اHبالغ ( دج )

1.143.112.486,06

1.064.616.892.702,62

159.569.557.776,60

412.645.187,58

14.240.772.234.452,70

214.593.317.363,65

0,00

0,00

0,00

1.463.941.464,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.735.507.024,25

81.562.906.305,89

15.772.870.114.764,12

4.183.778.191.161,44

129.019.098.985,41

1.574.965.799,16

177.877.282.718,32

2.151.609.052.306,10

1.033.997.388.786,31

812.700.000.000,00

300.000.000.000,00

571.511.497.791,17

1.663.374.911.741,94

4.747.427.725.474,27

15.772.870.114.764,12

أوأوّل شعبان عام ل شعبان عام 1437 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4828
8 مايو سنة  مايو سنة 2016 م م


