مرسوم تنفيذي رقم  291-96مؤر خ في  18ربيع الث اني عام  1417ا لموافق  2سبتمبر
سنة  ,1996يحد د شروط ال لتحاق بمهنة مح افظ ا لبيع بالمزايدة و ممارستها و نظامها
النضباطي و يضبط قواعد تنظيم المهنة و سير أجهزتها..............ص 12
( ) JORA N° 51 du 04-09-1996
إن رئيس الحكومة,
 بناء على تقرير وزير العدل, وبناء على الدستور ,لسيما المادتان  4-81و ( 116الفقرة  )2منه, وبمقتضى المر رقم  154-66المؤرخ في  18صفر عام  1386الموافق  8يونيو سنة 1966والمتضمن قانون الجراءات المدنية ,المعد ل والمتمم,
 وبمقتضى المر رقم  155-66المؤرخ في  18صفر عام  1386الموافق  8يونيو سنة 1966والمتضمن قانون الجراءات الجزائية ,المعد ل والمتمم,
 وبمقتضى المر رقم  156-66المؤرخ في  18صفر عام  1386الموافق  8يونيو سنة 1966والمتضمن قانون العقوبات ,المعد ل والمتم م,
 وبمقتضى المر رقم  58-75المؤرخ في  20رمضان عام  1395الموافق  26سبتمبرسنة  1975والمتضمن القانون المدني ,المعد ل والمتم م,
 وبمقتضى القانون رقم  27-88المؤرخ في  28ذي القعدة عام  1409الموافق 12يوليو سنة  1988المتضمن تنظيم الت وثيق,
 وبمقتضى القانون رقم  03-91المؤرخ في  23جمادى الثانية عام  1411الموافق 8يناير سنة  1991والمتضمن تنظيم مهنة المحضر,
 وبمقتضى المر رقم  02-96المؤرخ في  19شعبان عام  1416الموافق  10ينايرسنة  1996المتضمن تنظيم مهنة البيع بالمزايدة,
 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  450-95المؤرخ في  9شعبان عام  1416الموافق 31ديسمبر  1995والمتضمن تعيين رئيس لحكومة,

 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  01-96المؤرخ في  14شعبان عام  1416الموافق 5يناير سنة  1996والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة,
المادة الولى :عمل بأحكام المواد  4و  11و  17و  28و  31و  32و  33من المر رقم
 02-96المؤرخ في  10يناير سنة  1996والمذكور أعله ,يحد د هذ ا المرسوم شروط
اللتح اق بمهنة مح اف ظ البيع بالمزايدة وممارستها ونظامها ا لنضاباطي ,ويضبط قو اعد
تنظيم المهنة وسير أجهزتها.
المادة : 2

الفصــــل الول

شــــروط اللتحــاق
محافظ البيع بالمزايدة
تنشأ مكات ب عمومية لمحاف ظي ا لبيع بالمزايدة بقرار م ن وزير ال عدل بع د استشارة
الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
المادة  : 3يكون اللتحاق بمهنة محافظ البيع بالمزايدة عن طريق مسابقة يحد د وزير
العدل كيفيات تنظيم ها وسيرها بقرار بناء على اقتراح ا لغرفة ا لوطنية لمحا فظي ا لبيع
بالمزايدة.
وفي إطار أحكام المادة  4م ن الم ر رقم  02-96المؤرخ في  10يناير سنة 1996
والمذكور أعله ,يجب أن تتوف ر في المترش ح للمسابقة الش روط التية :
 أن يكون جزائري الجنسي ة, أن يكون عمره  27سنة على القل, أن يكون متمت عا بحقوقه المدنية والوطنية وغير محكوم عليه بعقوبة جنحة أو جنايةمخل ة بالش رف,
 أن يكون حامل شهادة الل يسانس في الحقوق أو في الش ريعة السلمية أو شهادةتعادلها,
 أن تكون له إقامةمهني ة.وبعد الن جاح في المسابقة المذكورة في الفقرة الولى من هذه المادة ,يجب على محافظ
ا لبيع بالمزايدة أ ن يقضي تدريبا عمليا مد ته سنة لدى محا ف ظ بيع بالمزايدة أو موثق أو
محضر.

المادة : 4

الفصــــل الثاني

تنظيم المهنة وشروط ممارسة مهنة
محافظ البيع بالمزايدة ونظامها النضباطي
الفـــرع الول
تنظيـــم المهنـة
يعتبر محافظ البيع بالمزايدة وكيل على الش خص الذي يريد بيع شيء أو القيام ببيعه.
ويمكن أ ن تبلغه الطراف مباشرة وك الة البيع بناء على طلب ا لبيع الذي تذ ك ر فيه
شروط البيع.
كما يمكن أن يوج ه له القاضي هذه الوكالة بعقد قضائي .
المادة  : 5وكالة البيع بالمزاد عقد مدني يخضع للقواعد المنصوص عليها في القانون
المدني.
المادة  : 6يجب على محافظ البيع بالمزايدة بعد أن ينطق برسو المزاد ,أن يحصل فـورا
علـى دفـع ثمـن المبيع,وإل تعي ـن عليـه أن يقـوم بإجراءات إعادة البيع المنصوص عليها
في الت شريع المعمول به.
المادة  : 7يعتبر محضر البيع الذي يحر ره محافظ البيع بالمزايدة عقدا رسمي ا.
يجب أن يسج ل المحضر الذي يثبت البيع بالمزايدة في الش هر الذي يلي البيع.
المادة  : 8يمكن محافظ البيع بالمزايدة أن يستعين ,عند القتضاء ,بخبير.
المادة  : 9يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن ينظم البيع في أمكنة يقصدها العامة ,كما
يمكن أن يجري هذا البيع داخل مكتبه ,أو في قاعة للبيع يفتحها هو أو شركته.
المادة  : 10يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يقوم بإجراءات الش هر الل زمة لجلب
المشترين ,ويتحم ل مسؤولية ذلك إذا كان الش هر غير كاف أو قد تم في ظروف سي ئة.
المادة  : 11عندما ل يقد م عطاء آخر ,يقوم محافظ البيع بالمزايدة بإرساء المبيع الى
آخر مزايد.
تتم المزايدة ونقل الملكية بالن طق بكلمة " رسي المزاد " متبوعة بضربة المطرقة.

ل ينطق " برسو المزاد " إل محافظ البيع بالمزايدة الذي قام بالبيع.
المادة : 12

الفـــرع الثاني

شروط ممارسة مهنة محافظ البيع
بالمزايدة ,ونظامها النضباطي
يؤد ي محافظ و البيع بالمزايدة ا ليمي ن حسب الشكال والش روط ا لمنصوص ع ليه ا في
المادة  10من المر رقم  02-96المؤرخ في  10يناير سنة  1996والمذكور أعله ,فــي
الش هر الذي يصدر فيه تعيينهم بقرار من وزير العدل قبل تنصيبهم.
ويحر ر محضر بذلك ويسجل في أرشيف المجلس القضائي المختص وتسلم نسخة منه
الى المعني بالمر.
المادة  : 13دون المساس بالعقوبات المدنية والجزائية المنصوص عليها في الت شريع
الجاري به ال عمل ,يعتبر كل إخلل بواجبات محا ف ظ البيع بالمزايدة خ ط أ مهنيا يعرضه
للعقوبات التأديبي ة التية :
 لفت النتباه, النذار, اليقاف المؤق ت الذي ل تتعد ى مد ته ست ة أشهر, الش طب.المادة  : 14تطبق الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية الجراء الت أديبي بطلب من وكيل
الجمهورية أو بناء على شكوى يتقد م بها كل شخص له مصلحة في ذلك.
ويمكن ,زيادة على ذلك ,أن تتول ى كل غرفة الد عوى تلقائي ا.
المادة  : 15تحد د ع ن طريق الن ظام الد اخلي الجراءات الت أديبية لدى ال غرفة الو طنية
والغرف الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة.
يج ب أن تضمن هذه الجراءات لمحا فظي ا لبي ع بالمزايدة حق الد فا ع إم ا بأنفسهم أو
بواسطة أي مدافع يختارونه.
المادة  : 16يقر ر وزير العدل ,بعد استشارة الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة,
اليقاف المؤق ت والش طب المنصوص عليهما في المادة  13المذكور أعله.

وتصدر العقوبات الخرى الغرفة الوطنية أو الغرف الجهوية حسب الحالة.
ترسل قرارات الغرفة الوطنية والغرف الجهوية الى وزير العدل.
المادة  : 17يمكن الط عن في قرارات الغرف الجهوية أمام الغرفة الوطنية حسب الش روط
التي يحد دها الن ظام الد اخلي.
المادة  : 18إذا ارتكب محافظ البيع بالمزايدة خطأ جسيما ,سواء كان هذا الخطأ إخلل
بالتزاماته المهنية أو مخالفة للقانون العام ,مما ل يسمح له بالستمرار في ممارسة مهنته,
يوقف وزير العدل أو الغرفة الوطنية أو الغرفة الجهوية فورا مرتكب هذا الخطأ عن العمل.
يقر ر وزير العدل ف ي كل الحالت وبناء عل ى رأي مواف ق من ا لغرفة الو طنية كل الت د ابير
الملئمة.
المادة : 19

الفصــــل الثالث

قواعد سير أجهزة مهنة محافظ البيع
بالمزايـــدة
ينظم محا فظ و البي ع بالمزايدة ومستخدموهم في المج لس الستشاري للغر فة ا لوطنية
والغرف الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة.
المادة : 20

الفـــرع الول

الشخاص المستخدمون لدى محافظ البيع
بالمزايــدة
يمكن محا ف ظ البيع بالمزايدة ,في إطار ال قوانين والت نظيمات المعمول به ا في هذا
المجال ,أن يستخدم ,تحت مسؤوليته ,كل شخص يراه ضروري ا لسير مكتبه.
يشك ل ا لمطلوب منهم مساعدة محا فظ ا لبيع بالمزايدة مباشرة ف ي مهامه ,مستخدمي
مكتبه.
المادة  : 21يتكو ن مستخدمو مكتب محا فظ ا لبي ع بالمزايدة من أعوا ن ينقسمون الى
ثلث فئات ويحد د الن ظام الد اخلي مهامهم.
المادة  : 22يوظف أعوان الفئة الثالثة من بين الحاصلين على شهادة التعليم الساسي
على القل
ويمكن تصنيفهم في الفئة الثانية حسب الكيفيات المحد دة في الن ظام الد اخلي.

المادة  : 23يحد د الن ظام الد اخلي كيفيات انتقال العو ان من الفئة ا لثانية الى الفئة
الولى.
غير أنه يمكن توظيف أعوان الفئة الولى مباشرة بهذه الصفة من بين الحائزين شهادة
ليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها.
المادة  : 24يمكن أعوان الفئة الولى أن ينوبوا مح اف ظ البيع بالمزايدة في أعماله
العادية المحد دة في الن ظام الد اخلي بعد أداء اليمين أمام رئيس المحكمة
بالص يغة التية :
" أقسم بالل ة العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق ,وأن أراعي في كل
الحوال الواجبات التي تفرضها علي ".
يبقى محافظ البيع بالمزايدة مسؤول في جميع الح الت عن كل ال عمال التي يقوم بها
العوان.
المادة : 25

الفـــرع الثاني

الت سيير المؤق ت لمكتب محافظ البيع
بالمزايــدة
يمك ن وزير العدل أ ن يسند تسيير ا لمكتب الى قائم با لدارة مؤق ت يختار م ن بين
أعضاء ا لمهنة في حالة الش غور النهائي للم كتب ا لذي يعلنه وزير العدل بقرار ,ف ـي انتظار
تعيين محافظ بيع آخر ,وذلك بعد استشارة الغرفة الوطنية.
المادة : 26

الفـــرع الثالث

المجلس الستشاري لمحافظي البيع بالمزايدة
يكل ف المجلس الستشاري لمحافظي البيع بالمزايدة بدراسة المسائل ذات الط ابع العام
والمتعل قة بمهنتهم.
كما يبدي رأية كلما طلب منه ذلك وزير العدل.
المادة  : 27يتكون المج لس الستشاري لمح افظي ا لبيع بالمزايدة ,ا لذي يرأسه وزير
العدل ,من :
 -مدير الش ؤون المدنية بوزارة العدل,

 مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل, ممث ل الوزير المكل ف بالت عليم العالي, ممث ل وزارة الد اخلية والجماعات المحل ية والبيئة, ممث ل وزارة المالية, رئيس الغرفة الوطنية, رؤساء الغرف الجهوية.المادة  : 28يناقش المجلس الستشاري نظامه الد اخلي الذي يضبطه وزير العدل بقرار.
المادة : 29

الفــــرع الر ابع

الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة
تتمتع الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة بالش خصية المعنوية لتنفيذ مهامها كما
هي محد دة في المادة  30أدناه.
يكون مقر ها في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من الت راب الوطني بقرار
من وزير العدل.
المادة  : 30تنجز ال غرفة ال وطنية ك ل عم ل يرمي الى ضمان احترام قوا عد ا لمهنة
وأعرافها.
وتكل ف بهذه الصفة بما يأتي :
 تمث ل جميع محافظي البيع بالمزايدة فيما يت صل بحقوقهم ومصالحهم المستركة, تسهر على تطبيق الت وصيات التي يت خذها المجلس الستشاري, تت قي وتصلح كل نزاع ذي طابع مهني ينشب مابين الغرف الجهوية أو بين محافظيا لبي ع بالمزايدة ف ي مناط ق مختلفة ,وتفصل في ذلك ,إذا لم يتم الت صالح بقرارات و اجبة
الت نفيذ,
 تسهر على تكوين محافظي البيع بالمزايدة والمستخدمين الخرين للمكاتب, تبدي رأيها في إنشاء مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة أو إزالتها, -تضع الجراءات التأديبية وتصدر العقوبات الت ابعة لختصاصها,

 تدرس وتبت بصفة إلزامية في الت قارير التي تحر رها في إطار تفتيشاتها وفي الراءالتي ترسلها الغرفة الجهوية اليها ,وتضبط كل القرارات المناسبة ,وترســل نسخا من هذه
القرارات الى وزير العدل.
تطلب ال غرفة ال وطنية ,قصد ممارسة مهامها ,أن تبل غ ا ليه ا سجل ت مداولت الغرف
الجهوية أو أية وثيقة أخرى.
المادة  : 31تتكو ن الغرفة الوطنية من رؤساء الغرف الجهوية ومن مندوبيها.
المادة  : 32تتكون الغرف ا لجهوية مندوبيها في ال غرفة الو طنية حسب عدد محا فظي
البيع بالمزايدة الممارسين في إطار الد ائرة القليمية الت ابعة لختصاصها.
المادة  : 33ينتخب المندوبون لمد ة ثلث ( )3سنوات حسب الن سب التية :
 الى حد ثلثين ( )30محافظ بيع بالمزايدة ,ثلثة ( )3مندوبين, من و اح د وثلثين (مندوبين,

 )31ال ى خمسين (  )50مح اف ظ بيع بالمزايدة ,خمسة ( )5

 من واحد وخمسين (  )51محافظ بيع بالمزايدة ,فأكثر ,سبعة (  )7مندوبين.في الن ظام الد اخلي كيفيات سير النتخابات.

تحد د

المادة  : 34ينتخب أعضاء الغرفة الوطنية من بينهم رئيسا وكاتبا وأمين خزينة ونقباء
يحد د عددهم في الن ظام الد اخلي.
يكون رؤساء الغرف الجهوية نواب رئيس الغرفة الوطنية بقو ة القانون .يتكو ن مكتب
ا لغرفة ا لوطني ة من العضاء ا لمنتخبين أو الح اصلين على ال عضوي ة بقو ة القانون
المنصوص عليهم في الفقرتين الولى و  2من هذه المادة.
المادة  : 35تناقش الغرفة الوطني ة نظامها الد اخلي ويضبطه وزير العدل بقرار.
المادة : 36

الفـــرع الخامس

الغرف الجهوي ة لمحافظي البيع بالمزايدة
تتمتع الغرف الجهوية بالشخصية المعنوية لتطبيق مهامها كما هي محد دة في المادة
 37أدناه.
يحد د وزير العدل عددها ومقر ها.

المادة  : 37تساعد الغرف الجهوي ة الغرفة الوطني ة في ممارسة صلحي اتها.
الطار تتمثل مهامها ضمن دوائرها القليمية فيما يأتي :

وفي هذا

 تمثل كافة محافظي البيع بالمزايدة فيما يخص حقوقهم ومصالحهم المشتركة, تت قي وتصلح كل نزاع ذي طابع مهني بين محافظي البيع بالمزايدة, تفصل في حالة عدم الت صالح بقرارات تنفيذية, تدرس كل الش كاوى الت ي ترفع ض د ممارسات محاف ظي ا لبيع بالمزايدة في ا لجهةبمناسبة ممارسة مهنتهم,
 تساهم في تكوين محافظي البيع بالمزايدة والمستخدمين الخرين للمكاتب, تقد م كل القتراحات المتعل قة بالت وظيف وبالت كوين المهني لمحافظي البيع بالمزايدةوالمستخدمين الخرين بالمكتب,
 تنف ذ الجراءات الت أديبية وتصدر العقوبات الت ابعة لختصاصها, تقد م أي اقتراح من شأنه تحسين ظروف العمل في المكاتب.المادة  : 38ينتخب أعضاء الغرف الجهوي ة لمدة ثلث ( )3سنوات حسب الن سب التية :
 إلى حد ثلثين ( )30محافظ بيع بالمزايدة ,سبعة ( )7أعضاء, من واحد وثلثين ( )31إلى خمسين ( )50محافظ بيع بالمزايدة ,تسعة ( )9أعضـاء, من واحد وخمسين ( )51محافظ بيع بالمزايدة ,فأكثر ,أحد عشر ( )11عضوا.تحد د في الن ظام الد اخلي كيفي ات سير النتخابات.
المادة  : 39ينتخب أعضاء الغرفة الجهوية رئيسا من بينهم وكاتبا وأمين خزينة ونقيبا
ومقررا.
يتك ون مكتب الغرفة الجهوي ة من العضاء المنتخبين بهذه الكيفي ة.
المادة  : 40تصادق كل غرفة جهوية على نظامها الد اخلي حسب الجراءات المنصوص
عليها في المادة  35أعله.
المادة : 41

الفــرع الس ادس

الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة

تتمثل مهام الغرف التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة فيما يأتي :
 تفصل في الن زاعات ا لت ي تنشب بي ن محافظ ي البيع بالمزايدة م ن جهة والعوانوالمستخدمين الخرين من جهة أخرى,
 تنف ذ الجراءات الت أديبية وتصدر العقوبات في حق العوان والمستخدمين الخرين, تدرس المسائل ذات الط ابع العام أو الفردي المتعل ق ة بمستخدمي محاف ظي ا لبيعبالمزايدة والمستخدمين الخرين,
المادة  : 42يمكن أن تتعرض قرارات الغرف الجهوية التي تنعقد في شكل لجنة مختلطة
للط عن ,حسب الشروط المحد دة في الن ظام الد اخلي ,أمام الغرفة الوطنية المنعقدة في شكل
لجنة مختلطة.
المادة  : 43يحد د الن ظام الد اخلي الجراء الت أديبي لدى ال غرفة الجهوية ا لمنعقدة في
شكل لجنة مختلطة.
المادة  : 44تتك ون ال غرفة الوطني ة أو ا لجهوي ة حسب الكيفي ات المحد دة في الن ظام
الد اخلي للغرف وبعدد يساوى عدد أعضاء الم كت ب ونصف العد د بالنسبة ل لفئتين من
المستخدمين المعني ين.
المادة : 45

الفصـــل الر ابع

شركة محافظي البيع بالمزايدة
والمكاتب المجتمعة والجمعيات
يمكن محا فظ ي البيع بالمزايدة المعي نين بصفة قانونية أ ن يشكلوا فيم ا بينهم ,وبناء
على الشروط المحد دة فيم ا يأتي ,شركا ت محافظ ي البيع بالمزايدة أو مك ات ب مجتمعة أو
جمعيات.
المادة : 46

الفـــرع الول
شركات محافظي البيع بالمزايدة

يمكن محا فظي ن اثنين ( )2ل لبي ع بالمزايدة أو أكثر ينتمون ال ى نفس دائرة مجلس
قضائي ,وبع د ترخيص وزير العدل ,أ ن يؤسسوا شركة مدنية تح كمها القوا عد الق انونية
المطبقة على الش ركات المدنية.
المادة  : 47يجب أن يبل غ القانون ال ساسي للش ركة الى وزير العدل ,والى ا لغرفة
الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة والغرفة الجهوية المعنية.

أمر رقم  02-96مؤر خ في  19شعبان عام  1416الموافق  10يناير سنة  ,1996يتضمن
تنظيم مهنة محافظة البيع بالمزايدة........ص 11
( ) JORA N° 3 du 14-01-1996

إن رئيس الجمهورية,
 بناء على الد سور ,ل سي ما الماد تان  115و  117منه, و بناء على الرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة النتقاليةو ل سي ماالمواد  25,5و  ( 26الفقرة  ) 5منها,
 و بمقتضى المر رقم  154-66المؤرخ في  18صفر عام  1386الموافق  8يونيوسنة  1966و المتضمن قانون الجرارات المد نية ,المعد ل و المت مم,
 و بمقتضى المر رقم  155-66المؤرخ في  155المؤرخ في  18صفر عام 1386الموافق  8يونيو سنة  1966و المتضمن قانون الجراءات الجزائية ,المعد ل و المتمم,
 و بمقتضى ال مر رقم  58-75المؤرخ في  20رممضان عام  5193ا لموافق 26سبتمبر سنة  1975و المتضمن القانون المدني ,المعد ل و المتم م,
 و بعد مصادقة المجلس الوطني النتقالي,يصدر المر التي نصه:
الفصل الول
أحكام عامة
المادة الولى :يحد د هذا المر كيفيات تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة و ممارستها.
المادة  : 2تحث مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة تسري عليها أحكام هذا المر
و أحكا م الت شريع المعمول به .يمتد ا لختصاص الق ليمي لهذه المك اتب الى دائرة
اختصاص الجهة القضائية التي تقع فيها.
و يحد د عددها عن طريق الت نظيم.
الفصل الث اني
وظائف محافظ البيع بالزايدة

المادة  : 3يسند ك ل مكت ب عموم ي للبيع بالمزايدة الى محافظ ,يتولى تسييره لحسابه
الخاص و تح ت مسؤوليته و رقابة وكيل ال جمهورية ل لجهة ال قضائية ا لت ي يقع في دائرة
اختصاصها.
المادة  : 4يشكل محا ف و البي ع بالمزايدة مهنة تمارس لل حساب الخاص و ل يجوز ل حد
أن يمارسها مالم يستوف الشروط التية:
 - 1أن يكون جزائري الجنسية,
 - 2أن يبلغ  25سنة على القل,
 - 3أن يكون حامل شهادة ال يسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها.
 - 4أن يت متع بحقوقه المد نية و ال يكون محكوما عليه بعقوبة جنحية مخل ة بالش رف أو
جناية.
 - 5أن ينجح في المسابقة الخاص ة بممارسة مهنة الت نظيم.
المادة  : 5يعتبر محا فظ ا لبيع بالمزايدة ظ ابط ا عموميا يكل ف ,وفقا للش روط المحد دة
بموجب القاونين و الت نظيمات المعمول بها ,بالت قييم و البيع بالمزاد
العلني للمنقولت و الموال المنقولة الماد ية.
و يتم تعيينه في مكتبه بموجب قرار من وزير العدل.
المادة  : 6يمكن انتداب محافظ البيع بالمزايدة قضائيا أو بالتماس من الخواص للت قييم و
البيع العمومي للمنقولت و الموال المنقولة الماد ية.
المادة  : 7يمنع على كل شخص و على كل ضابط عمومي مالم يكون مرخصا له قانونا
ا لت دخ ل في العمليات المذكورة أعل ه تحت ط ائلة غرامة ل تتجاوز ربع سعر الشياء
المقي مة أو المبيعة.
المادة  : 8يجوز لمح افظي ا لبيع بالمزايدة تلقي ك ل تصريح يتعلق بهذا ا لبيع و كل
العتراضات المقد مة و الت أشير عليها و ك ذا رفع كل دعوى استعجالية تقتضيها عملياتهم
أمام الجهات ا لقضائية المختصة و استدعاء الطراف ا لمعنية لهذا الغرض أمام الجهات
نفسها.
المادة  : 9يناط ضبط نظام البيع بالمزايدة بالمحافظ الذي يجوز له أن يطلب لهذا الغرض
الجمهورية المختص إقليميا تسخير القوة العمومية.

المادة  : 10يؤد ي محا ف ظ البيع بالمزايدة ا ليمين ال تية أمام المجلس القضائي لمحل
إقامته المهنية قبل الشروع في ممارسة مهنته:
« أقسم با ل ه العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه ,و أنم أؤدي مهنتي بكل أمانة
و دقة و نزاهة و أكت م سر ها و أت عهد باحترام أخل قياتها ,و أن التزم في كل الحوال
الواجبات التي تفرضها علي.
المادة  : 11يجوز لمح افظ ا لبيع بالمزايدةو في إطار ا لقوانين و الت نظيمات المعمول بها
في هذا المجال ,أ ن يست خدم تح ت مسؤوليته ك ل شخص أو مأمور يرى وجوده ضروريا
لسير ا لمكتب  .تحد د عند القتضاء و عن طريق الت نظيم شروط الكف اءة المهنية في
الشخاص و المأورين المذكورين أعله.
الفصل الثالث
الحقوق و الواجباتذ
المادة  : 12يتقاض ى محافظ ا لبيع بالمزايدة أتع ابه مباشرة م ن زبائنه حسب الت عريفة
الر سمية.
كم ا يتقاضى أت عابا ع ن خدماته لدى المحا كم و المجالس القضائية .و ل يجوز الجمع
بين تقاضي التعاب هذه و تلك .
تحد د كيفيات تطبيق هذه الماد ة عن طريق التنظيم.
المادة  : 13يعاقب على الهانة أو العتداء بالعنف أو القوة على محافظ البيع بالمزايدة
خل ل تأدي ة وظائفه ,حسب الحالة ,طبقا لحكام الم اد تين  144و  148و من قانون
العقوبات.
المادة  : 14يجب على مح اف ظ البيع بالمزايدة أ ن يتقيد بصرامة بالواجبات و اللتزامات
التي تفرضها عليه القوانين و التنظيمات و الت قاليد و العادات المهنية.
كما يجب عليه أن يسخر لزبائنه معرفته و كل ملكاته.
المادة  : 15يمنع على محافظ البيع أن يستعمل -ولو بصورة المبالغ المودعة لديه ,بأية
صفة كانت ,في غير الستعمال المخص ص لها .و في حالة مخالفة أحكام هذه المادة يتعرض
محافظ البع بالمزايدة للعقوبات المنصوص عليها في المادة  119من قانون العقوبات.
المادة  : 16يتع رض محا ف ظ البيع بالمزايدة ,في حا لة بيعه الموال تحت ال حراسة
القضائية للعقوبة المنصوص عليها في المادة  364من قانون العقوبات.

المادة  : 17دون الخلل بالعقوبات ا لمدنية و ال جزائية و ا لمالية ا لمنصوص ع ليه ا في
الت شريع و الت نظيم المعمول بهما ,يمكن أن ينجز عن كل تقصير محافظ البيع بالمزايدة في
ا لتزاماته المهنية أو أثناء تأدية عمله ,إم ا شطبهو و ذ لك وفق الكيفيات ا لتي يتحد د عن
طريق الت نظيم.
و ل يمك ن إصداري أي عقوبة تأدية إل بع د سماع مح اف ظ البيع بالمزايدة أو ثبوت
استدعائه قانونا.
الفصل الر ابع
حالت الت نافي
المادة  : 18تتناف ى مهنة محا فظ ا لبيع بالمزايدة مع مباشرة أ ي نشاط تجاري أو ما
يدخل في حكمه ما لم ينص القانون على خلف ذلك .كما تتنافى مع كل وظيفة إدارية أو
ذات الت بعية.
المادة  : 19ل يمكن محافظ البيع بالمزايدة ,تحت طائلة البطلن ,أن يقوم بعمليات تقييم
أو بيع للموال التي:
 - 1تهم ه بصفة شخصية أو يكون فيها مم ثل أو مر خصا باي صفة كانت,
 - 2يكون فيها وكيل أو متصرفا أو بأية صفة اخرى لصالح:
أ  -أحد الز وجين,
ب  -أحد اقاربه و أصهاره الى الدرجة الر ابعة.
المادة  : 20يحظر على محافظ البع بالمزايدة ما يأتي:
 - 1القيام بالعمليات الت جارية و المصرفيةو و بصفة عام ةبكل عملي ة مضاربة أخرى,
 - 2الت دخل في إدارة اي شركة,
 - 3القيا م بالمضاربة المتعل قة ب اكتساب العق ارات و بيعها و التنازل عن الد يون و
الحقوق ا لميراثية و بيعه ا بالتنازل عن الد يون و ال حقوق الميراثية و السهم الص ناعية و
غيرها من الحقوق المعنوية,
 - 4النتفاع الش خصي من أية عملية كل ف بها,
 - 5استعمال أسماء مستعارة مهما كانت الظ روف و لو بالن سبة للعقود غير تلك التيذ
ذكرت اعله,

 - 6أن يمارس مع زوجه بصفة مزدوجة مهنة الس مسرة أو وكيل أعمال بالضافة الى
مهنته,
 - 7الس ماح لعنه بالت دخل في العقود التي يس لمها دون توكيل مكتوب,
و ذلك سواء بنفسه ,أو بواسطة اشخاصو أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة  : 21يت رتب عن عدم احترام حال ت الت نافي المذكورة أعل ه تطبيق الجزائات
التأديبية المنصوص عليها في الماد ة  17من هذا المر.
الفصل الخامس
المحاسبة و الض مان
المادة  : 22يمسك محا ف ظ البي ع بالمزايدة محاسبة لتسجيل اليرادات و الن فقات و
محاسبة خاصة بزبائنه .تحد د كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق الت نظيم.
المادة  : 23تراج ع محاسبة حا فظ ا لبيع بالمزايدة وفق الش روط و الكيفيات المحد د ة عن
طريق الت شريع و الت نظيم.
المادة  : 24يحص ل محافظ البيع بالمزايدة الحقوق و الرذسوم بمختلف أنواعها لحساب
و يدفع مباشرة لقباضات الض رائب المبالغ
الد ولة م ن الطراف ا لملزمي ن بتسديدها.
الض ريبية الو اجبة ع لى زبائنه .و فضل عن ذلك ,يتع عي ن علي ه فتح حساب خاص لدى
الخزينة ليودع فيه المبالغ
التب بحوزته.
المادة  : 25ين ظم الض مان المالي ل مهنة محافظ ا لبيع با لمزايدة عن ف ع ل أح د أعضائها
وفق الكيفيات المحد دة عنطريق الت نظيم.
الفصل الس ادس
استخلف محافظ البيع بالمزايد و الدارة
المؤق تة للمكتب
المادة  : 26عند غياب مح افظ ا لبيع بالمزايدة أ و حصول مان ع مؤق ت له و يمكن
استخلفه بمحافظ آخر بعد ترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة محل غقامة المكتب.
و في هذه الحالة ,و تحت طائلة البطلنو يشار الى ذلك في أصل كل عقد يتم تحريره من
قبل خلفه.

كما يتعين أن يشار في العقد الى سبب الستخلف.
المادة  : 27يبقى مح افظ ا لبيع بالمزيدة ال ذي تم اس تخلفه مسؤول مدنياو م ن حيث
الموضوعو على العقد الذي يحر ره خلفه.
المادة  : 28يمك ن تكليف متص رف مؤقت يت م اختيره م ن بين أعضائه ا لمهنة في حالة
الش غور الن هائي لمكتب محافظ البيع بالمزايدة و في انتظار تعيين محافظ بيع آخر.
تحد د عن طريق الت نظيم كيفيات تكليف المتصر ف المؤقت و إعلن الش غور الن هائي.
الفص ل الس ابع
الس جلت و الختام
المادة  : 29يمسك محافظ البيع بالمزايدة فهارس العقود التي يحر رها.
و يت م التاشير و الت وقيع على هذه الفهارس من قبل رئيس محكمة محل غقامة المكتب.
المادة  : 30يتعين على محافظ البيع بالمزايدة أن يحوز طابعا و خاتما ,يحد د نموذجهما
عن طريق التنظيم  .كما يجب عليه أن يودع توقيعه و علمته لدى كتابة الض بط بمحكمة
محل إقامة المكتب.
الف صل الثامن
تنظيم المهنة
المادة  : 31يؤس س مج لس اس تشاري يكل ف بدراسة ا لمسائل ذات الط ابع العام و
المتعلقة بدراسة المسائل ذات الط ابع العام و املتعلقة بمهنة محافظي البيع بالمزايدة.
تحد د صلحيات هذا المجلس و تشكيلته و قواعد تنظيمه و كذا سيره عن طريق الت نظيم.
تكلف
المادة  : 32تؤس س غرف ة وطنية و غرف ج هوية لمحا فظ ي البيع بالمزايدة.
ا لغرفة ا لوطنية لمحا فظي ا لبي ع بالمزايدة بتنفيذ ك ل عمل يهدف الى ضمان احترام قوا عد
المهنة و أعرافها و كذا بالمسائل التاديبية.
كما تسهر الغرفة الوطنية و تشرف على تنظيم الت دريب العملي لعضاء المهنة .تحد د
صلحياتها و تشكيلتها و قوا ع د تنظيمها و س يرها عن طريق ا لتنظيم .تقوم الغرف
الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة بمساعدة الرفة الوطنية في تأدية مهامها .يحد د عددها و
تشكيلتها و صلحياتها و قواعد تنظيمها و سيرها عن طريق الت نظيم.
الفصل الت اسع

أحكام انتقالية و ختامية
المادة  : 33استثناء لحكم المادة  4في فقرتيها  3و  5من هذا المر لمدة سنة ( )1ابتدا
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةو و يجوز
تعيي ن محاف ظ البي ع بالمزايدة م ن بين كتذ اب الضذبط الر ئيسيين ا لمؤهليين الت ابعين لدارة
الملك ا لوطنية المرتبين في الص نف الر اب ع عشر ( )14و ال حائزين أ قدمية عشر ()10
سنوات على القل في اسلكهم ,و ذلك وفق الش روط و حسب الكيفيات المحد دة عن طريق
التنظيم.
المادة  : 34ينشر هذا ال مر في الجريدة الر سمية لل جمهورية ال جزائرية الد يمقراطية
الشعبية.
حر ر بالجزائر في  19شعبان عام  1416الموافق  10يناير سنة . 1996
اليمين زروال

