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- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

tتممHعدل واHا tاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8  يـونـيـو سـنة 1966 واHـتـضـمن قـانون

tتممHعدل واHا tالعقوبات
- و�ـــــقــــتـــــضى األمــــــر رقــم 76-111 اHــــؤرخ في 17
ذي احلــــجــــة عــــام 1396 اHـــــوافـق 9 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1976

tتضمن مهام االحتياط وتنظيمهHوا
- و�ـــــقــــتـــــضى األمــــــر رقــم 76-112 اHــــؤرخ في 17
ذي احلــــجــــة عــــام 1396 اHـــــوافـق 9 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1976

tتضمن القانون األساسي لضباط االحتياطHوا
- و�قـتضى األمر رقم 06-02 اHـؤرخ فـي 29 محرّم
عـام 1427 الــمـوافـق  28 فــبــرايــر سـنة 2006  واHـتـضمن
tYالعـسكـري Yالقـــانــون األســـاســي العـــام لـلمـستـخدمـ

 tواد 24 و143 إلى 147 منهHال سيما ا
tوبعد رأي مجلس الدولة -
tانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHاداHادّة األولى : ة األولى :  يهـدف هـذا القـانون إلى تـتمـيم األمر
رقم 06-02 اHــؤرخ فـي 29 مـحـرّم عام 1427 الــمـوافـق 28
فــبــرايــر سـنة 2006  واHتـضـمن الـقانـون األسـاسي الـعام

.Yالعسكري Yللمستخدم

اHــــــــاداHــــــــادّة ة 2 :  : تـــــــــتــــــــمـم اHــــــــادة 24 مـن األمــــــــر رقم 02-06
اHــؤرخ فـي 29 مــحـرّم عـام 1427 الــمــوافـق  28 فـــبــرايــر

سنة 2006  واHذكور أعالهt وحترر كما يأتي :

"اHـادة 24 : يــتـعـY عــلى الـعــسـكـري االلــتـزام بـواجب
التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف. 

وعــلـــيه أن �ــتــنع عن كـل عــمل أو تــصــرف من شــأنه
أن �س بشرف أو كرامـة صفته أو يخل بسـلطة اHؤسسة

العسكرية وسمعتها اHميزة.
وبـعـد الـتوقف الـنـهائـي للـعـسكـري عن اخلـدمـةt يظل
مـــلـــزمـــا بـــواجب االحـــتـــراس والـــتــحـــفـظt وأي إخالل بـــهــذا
الـــــواجـب الــــــذي من شــــــأنه اHــــــســــــاس بـــــشــــــرف واحــــــتـــــرام

مؤسسات الدولةt �كن أن يكون محل :
tسحب وسام الشرف -

- رفع شكـوى �بـادرة من السلـطات الـعمومـية لدى
اجلــهــات  الـقــضـائــيــة اخملـتــصـةt طــبــقـا لألحــكــام الـقــانـونــيـة

tفعولHالسارية ا
- التنزيل في الرتبة".

اHاداHادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 29 شـــوّال عـــام 1437 اHــــوافق 3
غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانـون رقم قـانـون رقم 16-07 مـؤرخ في  مـؤرخ في 29 شـو شـوّال عـام ال عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
3 غـشت سـنة  غـشت سـنة t2016 يـتـضـمن تــنـظـيم مـهـنـة مـحـافظt يـتـضـمن تــنـظـيم مـهـنـة مـحـافظ

البيع باHزايدة.البيع باHزايدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهورية
- بناء عـلى الدستورt السـيما اHواد 136 و138 و140

tو143 (الفقرة 2) و144 منه
- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 05-11 اHـؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

tتضمن التنظيم القضائيH2005 وا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

tتممHعدل واHا tاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اHـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اHـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واHـتـضــمن قـانـون

tتممHعدل واHا tالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

tتممHعدل واHا tدنيHتضمن القانون اHوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

tتممHعدل واHا tتضمن القانون التجاريHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

 tتممHعدل واHا tتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا
- و�قـتضى األمر رقم 96-02 اHؤرخ في 19 شـعبان
عـام 1416 اHـوافق 10 يـنـايـر سـنة 1996 واHـتـضمن تـنـظيم

tزايدةHمهنة محافظ البيع با
- و�ــــقــــتـــضى الـــقــــانــون رقم 05-01 اHــؤرخ في 27
ذي احلجة عام 1425 اHوافق 6 فبـراير سنة 2005 واHـتعلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

tتممHعدل واHا tومكافحتهما
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-01 اHــــؤرخ في 21
مــحـرم عـام 1427 اHـوافق 20 فـبـرايـر سـنـة 2006 واHــتـعـلق

tتممHعدل واHا tبالوقاية من الفساد ومكافحته
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

tدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
tوبعد رأي مجلس الدولة -
tانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه : يصدر القانون اآلتي نصه : 

البـاب األولالبـاب األول
أحكـام عامةأحكـام عامة

اHــــاداHــــادّة األولى  : ة األولى  : يــــهــــدف هـــــذا الــــقــــانــــون إلـى حتــــديــــد
الـقــواعـد الــعـامــة Hـهــنـة مــحـافـظ الـبــيع بـاHــزايـدة وحتــديـد

كيفيات تنظيمها و¡ارستها.

اHــاداHــادّة ة 2 :  :  تــنـــشــأ مــكــاتب عـــمــومــيــة حملــافـــظي الــبــيع
بــاHـزايــدة تــسـري عــلــيـهــا أحـكــام هــذا الـقــانـون والــتــشـريع

اHعمول به. 

�ــتــد االخــتـصــاص اإلقــلــيــمي Hــكــتب مــحـافـظ الـبــيع
بـاHــزايـدة إلـى دائـرة اخـتــصـاص اجملــلس الـقــضـائي الــتـابع

له.

اHـاداHـادّة ة 3 :  :  تـنـشأ وتـلـغـى اHـكاتـب الـعـمـوميـة حملـافـظي
الـــبــيـع بــاHـــزايــدة �ـــوجب قـــرار من وزيـــر الــعـــدلt حــافظ
األخـتـامt بـعد اسـتـشـارة الـغـرفـة الـوطـنـيـة حملـافظـي البـيع

باHزايدة. 

اHــاداHــادّة ة 4 : : مــحــافـظ الــبــيع بـــاHــزايــدة ضــابـط عــمــومي
مفوض من قبل السلـطة العموميةt يتولى تسيير مكتب

عمومي حلسابه اخلاص وحتت مسؤوليته.

يـخـضع مـكـتب مـحـافظ الـبـيع بـاHـزايـدة إلى شـروط
ومقاييس خاصة حتدد عن طريق التنظيم.

اHاداHادّة ة 5 :   :  تمـارس مهـنة مـحافظ الـبيع بـاHزايدة في
شــكل فـردي أو في شـكـل شـركـة مـدنــيـة مـهـنــيـة أو مـكـاتب

مجمعة.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

اHــاداHــادّة ة 6 :  :  يـــوضع مــكـــتب مـــحــافـظ الــبـــيع بــاHـــزايــدة
حتت رقابة وكيل اجلمهورية Hكان تواجده.

7 :   :  يــتــمــتـع مــكــتب مــحــافظ الــبــيع بــاHــزايــدة اHـاداHـادّة ة 
tحتت طــائــلــة الــبـطالن tفـال يـجــوز tبــاحلــمــايـة الــقــانــونــيـة

تـفـتـيـشه أو حـجـز الـوثـائق اHـودعـة فـيه إالّ بـنـاء عـلـى أمر
قـــضــائـي مــكـــتـــوبt وبــحـــضـــور رئــيـس الــغـــرفـــة اجلــهـــويــة
حملـافظي الـبيع بـاHـزايدة أو مـحافظ الـبيع بـاHزايـدة الذي

�ثلهt أو بعد إخطاره قانونا.

البـاب الثانـيالبـاب الثانـي
االلتحاق باHهنة وكيفيات ¡ارستهاااللتحاق باHهنة وكيفيات ¡ارستها

الفصل األولالفصل األول
شروط االلتحاق باHهنـةشروط االلتحاق باHهنـة

اHاداHادّة ة 8 :   :  حتدث شهادة الكـفاءة اHهنية Hهنة محافظ
البيع باHزايدة.

تــنــظم وزارة الـعــدل مــســابـقــة االلــتــحـاق بــالــتــكـوين
للحـصول على شـهادة الكـفاءة اHهنـية Hهـنة محـافظ البيع
بـاHزايدةt بـعد اسـتشـارة الغرفـة الوطـنيـة حملافـظي البيع

باHزايدة. 

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 9 :   :  يــشـتــرط في اHـتــرشح Hــسـابــقـة االلــتـحـاق
�هنة محافظ البيع باHزايدةt الشروط اآلتية : 

 tالتمتع باجلنسية اجلزائرية -
- حـــيــازة شــهـــادة لــيـــســانس فـي احلــقــوق أو الـــعــلــوم

 tالتجارية أو االقتصاد أو شهادة معادلة
tعلى األقل tبلوغ سن 25 سنة -

- أن ال يـكون قد حـكم عليه من أجل جـناية أو جـنحة
tباستثناء اجلرائم غير العمدية ولم يرد اعتباره

- التمتع باحلقوق اHدنية والسياسية.

حتــدد الـشــروط األخـرى وكـذا كــيـفـيــات تـطــبـيق هـذه
اHادة عن طريق التنظيم.

اHــــاداHــــادّة ة 10 :   :  يـــعــــY احلـــائـــزون عــــلى شـــهــــادة الـــكـــفـــاءة
اHـهنـية Hـهنـة مـحافظ الـبيـع باHـزايدة بـصفـتـهم محـافظي

بيع باHزايدة بقرار من وزير العدلt حافظ األختام.

11 :  :  يــــؤدي مـــحــــافظ الــــبـــيع بــــاHـــزايــــدةt قـــبل اHــاداHــادّة ة 
الــشـروع في ¡ــارسـة مـهــامهt أمـام اجملـلـس الـقـضــائي Hـقـر

تواجد مكتبهt اليمY اآلتية : 

" أقـسم بـالـله الـعلي الـعـظـيم أن أقوم بـعـمـلي عـلى أكمل وجه!" أقـسم بـالـله الـعلي الـعـظـيم أن أقوم بـعـمـلي عـلى أكمل وجه!
وأن أخـلص فـي تـأديـة مـهـنــتي وأكـتم سـرهـا وأســلك في كل وأن أخـلص فـي تـأديـة مـهـنــتي وأكـتم سـرهـا وأســلك في كل الـظـروفالـظـروف

سلوك محافظ البيع باSزايدة الشريف والله على ما أقول شهيد".سلوك محافظ البيع باSزايدة الشريف والله على ما أقول شهيد".
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الفصـل الثانيالفصـل الثاني
مهام محافـظ البيع باHزايدةمهام محافـظ البيع باHزايدة

اHاداHادّة ة 12 :   :  يتولى محافظ البيع باHزايدة : 
 tاديةHنقولة اHنقوالت واألموال اHتقييم ا -

- الــتـــقـــيـــيم والـــبـــيع بـــاHـــزاد الــعـــلـــني لـــلـــمـــنـــقــوالت
tاديةHنقولة اHواألموال ا

- بــــــيع اHــــــنـــــقــــــوالت واألمـــــوال اHــــــنـــــقــــــولـــــة اHــــــاديـــــة
tللمتأخرين عن دفع الضريبة

- بـيع أمــوال اHـؤسـســات اخلـاضـعـة لــلـتـصــفـيـة مـا لم
tيوجد نص قانوني يقضي بخالف ذلك

- بــيع اHـنــقـوالت احملـجــوزة في اHـزاد الــعـلـني طــبـقـا
tعمول بهHللتشريع ا

- تقد¦ استشارات في حدود اختصاصاته.

كـما �كن محـافظ البيع باHـزايدة القيـام باHزايدات
اHـتــعـلــقـة بـاإليــجـار وبـالــبـيـوع بــاHـزاد الــعـلـني بــطـلب من
اإلدارات واHــؤســـســـات الــعـــمـــومــيـــة واخلـــاصــة والـــضـــبــاط

العموميY اآلخرين.

13 :   :  �ــكن انــتــداب مــحــافظ الــبــيع بــاHــزايــدة اHـاداHـادّة ة 
قــضـــائــيـــا أو بــالـــتــمـــاس من اخلــواص لـــلــقـــيــام بـــعــمـــلــيــات
الــــتـــقــــيـــيـم والـــبــــيـــوع بــــاHـــزايــــدة الـــتي تــــدخل فـي مـــجـــال

اختصاصه.

tــزايــدةHعــلـى مــحـــافظ الــبـــيع بـــا Yــادّة ة 14 :   :  يــتـــعــHــاداHا
حتت طائلـة البـطالنt أن يحرر الـعقـود والسنـدات بالـلغة

العربيةt ويوقعها ويدمغها بختم الدولة.

تــســجل وحتـفـظ أصـولــهــا وفــقـا لــلــقــوانـY واألنــظــمـة
السارية اHفعول.

15 :   :  �ـــنـع عـــلـى كل شـــخـص وعـــلى كـل ضـــابط اHــاداHــادّة ة 
عـمـومي آخـرt مـا لم يـكن مـرخـصـا له قـانـونـاt الـتـدخل في
العـمـلـيـات اHـذكـورة أعالهt حتت طـائـلـة غـرامـة ال تـتـجاوز

ربع (4/1) سعر األشياء اHقيمة أو اHباعة.

اHــــاداHــــادّة ة 16 :  :  مـــــحـــــافظ الـــــبـــــيع بـــــاHــــزايـــــدة وكـــــيل في
العمليات التي تدخل في مجال اختصاصه.

تـــعــد هـــذه الــوكـــالـــة عــقـــدا مــدنـــيـــا يــخـــضع لـــلــقـــواعــد
اHنصوص عليها في القانون اHدني.

17 :  :  يــجب عــلـى مــحــافظ الــبــيع بــاHــزايــدة أن اHـاداHـادّة ة 
يقـوم بإجـراءات اإلشهـار الالزمة جلـلب الزبـائن وإعالمهم

بالشروط العامة للبيع.

يـجب عـلى مـحـافظ الـبـيع بـاHـزايـدة أن يـنظـم البـيع
في أمكنة يقصـدها العامةt كما �كن أن يجري هذا البيع

داخل مكتبه أو في قاعة مهيأة لهذا الغرض.

اHــاداHــادّة ة 18 :   :  يــتــولـى مــحــافظ الــبــيـع بــاHــزايــدة ضــبط
عـمـلـيـة الــبـيع بـاHـزايـدةt ويــسـهـر عـلى شـفــافـيـتـهـا وحـسن
ســـيـــرهـــاt وله أن يـــطـــلب مـن وكـــيل اجلـــمـــهـــوريـــة اخملـــتص

إقليميا تسخير القوة العمومية.

اHـاداHـادّة ة 19 :   :  يــقـوم مــحـافظ الــبـيـع بـاHـزايــدة  بـجــمـيع
اإلجراءات اHتعلقة �هامه.

ويــجــوز لـه تــلـــقي كل تــصـــريح أو اعـــتــراض يــتـــعــلق
بــالـــبـــيع ويـــؤشـــر عــلـــيهt ويـــرفع كـل دعــوى اســـتـــعــجـــالـــيــة

مرتبطة بذلك أمام اجلهات القضائية اخملتصة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 20 :   :  �ـــــكـن مـــــحــــــافظ الــــــبـــــيـع بـــــاHــــــزايـــــدة أن
يستعtY عند االقتضاءt بخبير.

اHــاداHــادّة ة 21  :   : يــلــزم مــحـــافظ الــبـــيع بــاHــزايـــدة بــالــســر
اHـهنيt فال يـجـوز له أن ينـشر أو يـفـشي اHعـلومـات التي
يـطلع علـيها �نـاسبة أداء مـهامهt إالّ بإذن من األطراف أو
بـاقـتـضــاءات أو إعـفـاءات مــنـصـوص عــلـيـهـا فـي الـتـشـريع

الساري اHفعول.

22 :   :  يــجب عــلـى مــحــافظ الــبــيع بــاHــزايــدة أن اHـاداHـادّة ة 
يــتـقــيــد في أداء اHــهــام اHـســنــدة إلــيهt بـااللــتــزامــات الـتي

تفرضها عليه القوانY والتنظيمات وأخالقيات اHهنة.

اHـاداHـادّة ة 23 :   :  يـلـتــزم مـحـافظ الـبـيـع بـاHـزايـدة بـضـمـان
سالمـة األشيـاء اHـعـهـودة إلـيهt وعـلـيه اتـخـاذ كل الـتـدابـير
الالزمـة لـذلك أثـنـاء عـمـلـيـة الـتـخـزين أو عـنـد عـرضهـا في

قاعات العرض اHهيأة لهذا الغرض.

اHـاداHـادّة ة 24 :   :  عـنـدمـا ال يـقـدم عـطـاء آخـرt يـقـوم محـافظ
البيع باHزايدة بإرساء البيع على آخر مزايد.

ال يــنــطق بــرســو اHــزاد إالّ مــحـافـظ الــبــيع بــاHــزايـدة
الذي يقوم بالبيع.

اHـاداHـادّة ة 25 :   :  يـجب عـلى محـافظ الـبـيع بـاHـزايـدةt بـعد
أن ينطق برسو اHزادt أن يحصل على دفع ثمن اHبيع أو
الـــقـــيــام  بـــإجــراءات إعـــادة الــبـــيع اHـــنــصـــوص عـــلــيـــهــا في

التشريع الساري اHفعول.

اHاداHادّة ة 26 :   :  ال يجوز حملـافظ البيع باHـزايدة أن �تنع
عن الـقيـام باHـهام اHـطـلوبـة منهt إالّ في حـالة وجـود مانع.
وفي هذه احلالةt �كن لكل صاحب مصلحة أن يرفع األمر

إلى رئيس احملكمة اخملتصة الذي يبتّ فيه بأمر نهائي.
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27 :   :  يـــعـــتـــبـــر مـــحــــضـــر الـــبـــيع الـــذي يـــحـــرره اHــاداHــادّة ة 
محافظ البيع باHزايدة عقدا رسميا.

يـجب أن يسجل احملـضر الذي يـثبت البـيع باHزايدة
في الشهر الذي يلي البيع.

tزايدة أن يوظفHادّة ة 28 :   :  �كن محـافظ البيع بـاHاداHا
حتت مـــســؤولـــيــتـهt كل شــخـص يــراه ضـــروريــا لـــتــســـيــيــر

اHكتب.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 29 :   :  يعـاقب عـلى اإلهانـة أو االعـتداء بـالـعنف
أو الـقـوة عـلى مـحافظ الـبـيع بـاHـزايـدة خالل تـأديـة مـهامه
أو �ـناسـبـتهـاt وفـقا لألحـكـام اHنـصـوص علـيهـا في قـانون

العقوبات.

30 :   :  يــجب عــلـى مــحــافظ الــبــيع بــاHــزايــدة أن اHـاداHـادّة ة 
يـــحــسن مــداركه الــعــلــمـــيــة وهــو مــلــزم بــاHــشــاركــة في أي
بــرنــامج تـــكــويــني وبـــالــتــحــلـي بــاHــواظــبـــة واجلــديــة خالل

عملية التكوين.

ويـــســــاهم في تـــكــــوين مـــحـــافــــظي الـــبـــيـع بـــاHـــزايـــدة
ومستخدمي اHكاتب العمومية حملافظي البيع باHزايدة.

الفصـل الثالثالفصـل الثالث

حـاالت اHنـعحـاالت اHنـع

اHــاداHــادّة ة 31 :  :  ال يــجـــوز حملــافظ الـــبــيع بـــاHــزايــدةt حتت
طـائلـة البـطالنt أن يقـوم بعـملـيات تقـييم أو بـيع األموال

التي : 

- يـكـون فيـهـا طـرفا مـعـنـيـا أو ¡ثال أو مـرخـصـا بأي
tصفة كانت

- يكـون فـيـها وكـيال أو مـتصـرفـا أو بأي صـفـة أخرى
لصالح : 

* زوجه أو أحــــد أقــــاربه أو أصــــهـــاره عــــلى عــــمـــود
tالنسب حتى الدرجة الرابعة

* أحـــــد أقــــــاربه أو أصــــــهـــــاره جتــــــمـــــعـه به قــــــرابـــــة
احلواشي ويدخل في ذلك العم وابن األخ وابن األخت.

اHـاداHـادّة ة 32 :  : ال يـجــوز حملـافظ الــبـيـع بـاHــزايـدة الــعـضـو
في مجلس شعبي مـحلي منتخب أن يستلمt  حتت طائلة
الـبـطـالنt الـبـيـوع الـتي تـكـون هـذه اجلـمـاعـة احملـلـيـة طـرفـا

فيها. 

اHـاداHـادّة ة 33 :  :  في احلـاالت اHـذكـورة في اHـادتY 31 و32
أعـالهt يــجـب عــلى مـــحــافـظ الــبـــيع بـــاHــزايـــدة أن يــتـــنــحى

تلقائيا.

كـمــا يـجـوز لــلـطـرف اHــعـني طــلب رد مـحــافظ الـبـيع
بـاHـزايـدة بـعـريـضــة يـرفـعـهـا إلى رئـيـس احملـكـمـة اخملـتـصـة

الذي يبتّ فيها بأمر نهائي. 

tــزايــدةHــادّة ة 34 :  :  يــحـــظــر عــلـى مــحــافـظ الــبــيع بـــاHــاداHا
سواء بـنـفسه أو بـواسـطة شـخص آخـر بصـفـة مبـاشرة أو

غير مباشرة :  
- الــقــيـام بــأي عــمـلــيــة جتـاريــة أو مــصـرفــيــة أو بـكل

tعملية مضاربة أخرى
tالتدخل في إدارة أي شركة -

- القيـام باHضـاربة اHتـعلـقة باكـتساب الـعقارات أو
بـيـعهـا والـتـنازل عن الـديـون واحلـقـوق اHيـراثـيـة واألسهم

tعنويةHالصناعية أو التجارية أو غيرها من احلقوق ا
tاالنتفاع من أي عملية يساهم فيها -

- اسـتـعـمــال أسـمـاء مــسـتـعــارة مـهـمـا تــكن الـظـروف
tذكورة أعالهHولو بالنسبة لغير العمليات ا

- ¡ارسـة مهنـة السـمسرة أو وكـيل أعمال بـواسطة
tزوجه

- الـــــســــمــــاح لـــــعــــونـه بــــالــــتـــــدخل فـي الــــعــــقـــــود الــــتي
يتسلمها دون توكيل مكتوب.

الفصـل الرابعالفصـل الرابع
حاالت التنـافيحاالت التنـافي

اHــاداHــادّة ة 35 :  : تـــتــنــافـى ¡ــارســة مـــهــنـــة مــحــافـظ الــبــيع
باHزايدة مع : 

tانHالعضوية في البر -
- رئـاسـة أحد اجملـالس الـشعـبـية احملـلـية اHـنـتخـبة أو

tاالنتداب فيها
- كل وظــيــفــة عــمــومـيــة أو ذات تــبــعــيـةt بــاســتــثــنـاء
الــتــدريس والـتــكــوين بــصــفـة تــعــاقـديــةt طــبــقـا لــلــتــشـريع

tعمول بهHا
- كل مهنة حرة أو خاصة. 

36 :   :  يـــتـــعـــY عـــلى مـــحـــافظ الـــبـــيع بـــاHـــزايــدة اHــاداHــادّة ة 
اHـــنـــتـــخـب لـــعـــضـــويــــة الـــبـــرHـــان أو رئـــاســــة أحـــد اجملـــالس
الـشعبـية احمللـية اHـنتخـبة أو اHنـتدب فـيهاt إبالغ الـغرفة
اجلهوية اHـعنية في أجل أقـصاه شهر واحد (1) ابتداء من

تاريخ مباشرة عهدته.
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مـا عدا في حالـة انتماء مـحافظ البـيع باHزايدة إلى
Yتــقــوم الــغــرفــة اجلــهــويــة بــتــعــيـ tشــركــة مــدنــيــة مــهــنـيــة
مــحــافظ بــيع بــاHـزايــدة الســتــخالفه من دائــرة اخــتــصـاص

نفس اجمللس القضائي يتولى تصريف األمور اجلارية.

اHـــــاداHـــــادّة ة 37 :   :  دون اإلخـالل بـــــاHــــــتـــــابـــــعــــــات اجلـــــزائـــــيـــــة
احملــتــمـلــةt يــتـعــرض مــحـافـظ الـبــيع بــاHــزايـدة إلى عــقــوبـة
الـعــزل عــنـد إخـالله بـإحــدى حــاالت الـتــنــافي اHــذكـورة في

هذا الفصل.

الفصـل اخلامسالفصـل اخلامس
إنابة محافظ البيع باHزايدة واإلدارة اHؤقتة للمكتبإنابة محافظ البيع باHزايدة واإلدارة اHؤقتة للمكتب

اHـاداHـادّة ة 38 :   :  عــنـد غــيــاب مــحـافـظ الـبــيع بــاHــزايـدة أو
حـــصــول مــانـع مــؤقت لـهt يــجبt بــنـــاء عــلى تـــرخــيص من
الـنــائب الـعـامt تـعــيـY مـحـافـظ بـيع بـاHـزايــدة السـتـخالفه
يتم اختياره من قـبله أو تعينه الغـرفة اجلهوية من نفس

دائرة اختصاص اجمللس القضائي.

يجـب أن حترر احملـاضرt حتت طـائلـة البـطالنt باسم
مـحــافظ الـبــيع بــاHـزايـدة الــنـائبt ويــشـار عــلى أصل هـذه
احملـــاضــر إلى اسـم مــحــافـظ الــبــيـع بــاHــزايـــدة اHــســـتــخــلف

وسبب اإلنابة ورخصة النائب العام.

اHـاداHـادّة ة 39 :   :  يـكــون مـحــافظ الـبــيع بــاHـزايــدة مـسـؤوال
مـدنيا عن األخـطاء غـير الـعمديـة التي يـرتكـبهـا نائبه في

احملاضر التي يحررها هذا األخير.

اHــــاداHــــادّة ة 40 :   :  عــــنــــد شـــــغــــور مـــــكــــتـب مــــحـــــافظ الـــــبــــيع
بــاHــزايــدة بـــســبب الــوفــاة أو الــعـــزل أو الــتــوقــيف أو في
غيرها من احلـاالتt وبناء على اقتـراح من رئيس الغرفة
tوزيـر الــعـدل Yيــعــ tــزايـدةHالــوطـنــيــة حملـافــظي الــبـيع بــا
حــافظ األخـــتــامt مــحــافظ بـــيع بــاHــزايــدة تــســـنــد له مــهــمــة
تـسـييـر اHـكتـب إلى حY االنـتـهاء من إجـراءات الـتصـفـية

أو زوال  اHانع.

الفصـل السادسالفصـل السادس 
السجـالت واألختـامالسجـالت واألختـام

اHـاداHـادّة ة 41  :    :  �ـسك مــحـافـظ الـبـيـع بـاHــزايـدة فــهـرسـا
لــلـمـحـاضــر الـتي يـحــررهـا وسـجالت أخــرى تـرقم ويـؤشـر
عــلـيـهــا من قـبل رئــيس احملـكـمــة الـتي يــقع مـكـتــبه بـدائـرة

اختصاصها.

يـحـدد شـكل و»وذج هـذه الـسـجالت بـقـرار من وزير
العدلt حافظ األختام.

اHـاداHـادّة ة 42 :  :  يــسـلّـم وزيـر الــعــدلt حـافظ األخــتــامt لـكل
مــحــافظ بـــيع بــاHــزايــدة خـــاتــمــا لــلــدولــة خـــاصــا بهt طــبــقــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.

يـجب على محـافظ البيع بـاHزايدة أن يـودع توقيعه
وعالمــته لــدى أمـانــة ضــبط مــحـكــمــة مــحل تـواجــد مــكــتـبه
وأمـانة ضـبط اجمللس الـقـضائي والـغرفـة اجلهـوية حملـافظي

البيع باHزايدة.

اHاداHادّة ة 43 :  :  يـجب على مـحافظ الـبيع بـاHزايدةt حتت
طـائلـة البـطالنt دمغ نسخ احملـاضر الـتي يقـوم بتـحريـرها

أو تسليمها بخا¬ الدولة اخلاص به.

الفصـل السابع الفصـل السابع 
احملاسبة والعمليات اHالية والضماناحملاسبة والعمليات اHالية والضمان

اHـاداHـادّة ة 44 :   :  �ـسك محـافظ الـبـيع بـاHـزايدة مـحـاسـبة
لتسجيل اإليرادات والنفقات ومحاسبة خاصة بزبائنه.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 45 :   :  يقـوم مـحـافظ البـيع بـاHـزايدة بـتـحـصيل
كل احلــقـــوق والــرســـوم حلــســـاب اخلــزيـــنــة الــعـــمــومـــيــة من
طــرف اHـــلــزمـــY بــتــســـديــدهــاt ويـــدفع مــبـــاشــرة لــقـــبــاضــة
الـضـرائب اHـبـالغ الـواجـبـة عـلى زبـائنه ويـخـضع في ذلك
Hـراقـبة اHـصـالح اخملـتـصة لـلـدولـة وفقـا لـلـتشـريع اHـعـمول

به.

ويــنـبـغـي عـلى مـحــافظ الـبــيع بـاHـزايــدةt زيـادة عـلى
ذلكt فتح حساب ودائع لـدى اخلزينة العمومية تودع فيه

اHبالغ التي بحوزته.

tــزايــدةHــادّة ة 46 :   :  يــحـــظــر عــلـى مــحــافـظ الــبــيع بـــاHــاداHا
حتت طــائــلـة الــعــقــوبـات اHــنــصــوص عــلـيــهــا في الــتــشـريع

الساري اHفعول : 
tــودعــة لـديهHــالــيـة اHــبــالغ أو الــقـيم اHاسـتــعــمـال ا -
بــأي صــفــة كـانـتt في غــيـر االســتــعــمـال اخملــصص لــهــا ولـو

 tوال سيما إيداعها باسمه اخلاص tبصورة مؤقتة
- االحــــتــــفــــاظ ولــــو في حــــالـــــة االعــــتــــراض بــــاHــــبــــالغ
الــــواجـــبــــة الـــدفـع إلى قــــبـــاضــــات الـــضــــرائب أو اخلـــزيــــنـــة

العمومية.

اHـاداHـادّة ة 47 :   :  يتـقـاضى مـحافـظ البـيع بـاHـزايدة أتـعـابا
عن خــــدمــــاته مــــبــــاشــــرة من زبــــائــــنـه حـــسـب الــــتــــعــــريــــفـــة

الرسمية مقابل وصل مفصل.

حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق
التنظيم.

48 :   :  يـــتـــعـــY عـــلى مـــحـــافظ الـــبـــيع بـــاHـــزايــدة اHــاداHــادّة ة 
اكتتاب تأمY لضمان مسؤوليته اHدنية.
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اHــاداHــادّة ة 49 :  :  يــتـــعــرض مــحــافظ الــبـــيع بــاHــزايــدةt في
tــوضـوعـة حتت احلـراســة الـقـضـائـيـةHحــالـة بـيـعه األمـوال ا

إلى العقوبات اHنصوص عليها في قانون العقوبات.

البـاب الثـالـثالبـاب الثـالـث
تنظيم اHهنة والتفتيش واHراقبةتنظيم اHهنة والتفتيش واHراقبة

الفصـل األولالفصـل األول
تنظيم اHهنةتنظيم اHهنة

اHــــاداHــــادّة ة 50 :   :  يــــنــــشــــأ مـــجــــلـس أعـــلـى حملـــافــــظـي الـــبــــيع
بـــاHـــزايـــدة يـــرأسه وزيـــر الـــعـــدلt حـــافظ األخـــتـــامt يـــكـــلف

بدراسة كل اHسائل ذات الطابع العام اHتعلقة باHهنة.

51 :   :  تـــنـــشـــأ غـــرفـــة وطـــنـــيــــة حملـــافـــظي الـــبـــيع اHــاداHــادّة ة 
بــاHــزايـدة تــتـمــتع بــالـشــخـصــيــة االعـتــبـاريــةt تــسـهــر عـلى
تــنـفـيــذ كل عـمل يــهـدف إلى ضــمـان احـتــرام قـواعـد اHــهـنـة
وأعـرافـهـاt وتـتــولى إعـداد مـدونـة ألخالقــيـات اHـهـنـة الـتي
يـتم نشرهـا في اجلريدة الـرسميـة �وجب قرار من وزير

العدلt حافظ األختام. 

اHــــاداHــــادّة ة 52 :  :  تــــنـــشــــأ غــــرف جـــهــــويـــة حملــــافــــظي الــــبـــيع
بـاHزايـدة تتـمـتع بالـشخـصـية االعـتبـاريـةt تقـوم �سـاعدة

الغرفة الوطنية في تأدية مهامها.

اHـاداHـادّة ة 53 :  :  تعـد الـهـيئـات اHـذكـورة في اHواد 50 و51
و52 مـن هــذا الــقــانــون أنــظــمــتـهــا الــداخــلــيــة الــتـي تــصـدر

بشأنها قرارات من وزير العدلt حافظ األختام.

54 :  :  حتــــدد شـــروط وكـــيـــفـــيـــات تــــطـــبـــيق هـــذا اHــاداHــادّة ة 
الفصل عن طريق التنظيم.

الفصـل الثانيالفصـل الثاني
التفتيـش واHراقبةالتفتيـش واHراقبة

اHـاداHـادّة ة 55 :  :  يــهـدف الــتـفــتــيش واHـراقــبــة إلى تـرقــيـة
اHــهــنــة عن طــريق اHــتــابــعــة اHـســتــمــرة Hــكــاتب مــحـافــظي
البيع باHزايدة والسهر على تطابق نشاطها مع التشريع

والتنظيم الساريي اHفعول ومدونة أخالقيات اHهنة.

اHاداHادّة ة 56 :  :  تـخضع مكـاتب محافـظي البيع بـاHزايدة
لــلـتــفـتـيش الــدوريt وفـقــا لـبـرنــامج سـنــوي تـعـده الــغـرفـة
الوطنية حملافـظي البيع باHزايدة والـتي تبلّغ نسخة منه

إلى وزير العدلt حافظ األختام.

تـسـنـد مـهـام الـتـفـتـيش إلى مـحـافـظي بـيع بـاHـزايدة
الـذيـن تـخـتـارهم الـغـرفـة الـوطـنـيـة بـالـتـشـاور مع الـغـرف
اجلـهويـةt يتم تعـييـنهم من طـرف رئيس الـغرفـة الوطـنية

Hدة ثالث (3) سنوات قابلة للتجديد.

اHـاداHـادّة ة 57 :  :  تــرسل نـسـخ من تــقـاريــر الــتــفـتــيش إلى
كل من رئـيس الـغـرفة الـوطـنـية ورئـيس الـغـرفة اجلـهـوية

حملافظي البيع باHزايدة والنائب العام اخملتص.

يجب على الغرفـة الوطنية حملافـظي البيع باHزايدة
أن تــعـــد تــقــريــرا ســنـــويــا يــوجه إلى وزيـــر الــعــدلt حــافظ
األخـتـامt يـتـضـمن حـصـيـلـة نـشـاط تـفـتـيش وسـيـر مـكـاتب

محافظي البيع باHزايدة.

اHــــاداHــــادّة ة 58 :  :  يــــجــــوز لــــوكــــيل اجلــــمــــهــــوريــــة مــــراقــــبــــة
Yــزايــدة الــتــابــعـHوتــفــتــيش مــكــاتب مــحــافــظي الــبــيع بــا
لــدائـرة اخــتـصــاصه بـحــضـور رئــيس الـغـــرفـة اجلــهـويـة أو
مـــحـــافـظ الـــبـــيع بـــاHـــزايـــدة الـــذي �ـــثـــله أو بـــعـــد إشـــعـــاره

قانونا.

59 :  :  يـــجب عــــلى رئـــيـس الـــغــــرفـــة الـــوطــــنـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
حملـــافــظـي الــبــيـع بــاHـــزايــدة ورؤســاء الـــغــرف اجلـــهــويــة أن
يـبلـغـوا الـنائب الـعـام اخملـتص بكل اخملـالـفـات اHرتـكـبة من
طرف محافظي البيع باHزايدةt والتي وصلت إلى علمهم

بأي وسيلة كانت.

الباب الرابعالباب الرابع
النظام التأديبيالنظام التأديبي

الفصل األولالفصل األول
العقوبات التأديبيةالعقوبات التأديبية

60 :  :  دون اإلخـالل بـــــاHـــــســــؤولـــــيـــــة اجلـــــزائـــــيــــة اHــــاداHــــادّة ة 
tـــعــمــول بهHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في الــتـــشــريع اHــدنــيـــة اHوا
يــتــعـــرض مــحـــافظ الــبـــيع بــاHـــزايــدة عن كـل تــقــصـــيــر في
الـتــزامـاته اHــهـنـيــة أو �ـنــاسـبـة تــأديـتـهــاt إلى الـعــقـوبـات

التأديبية اHنصوص عليـها في هذا القانون.

61 :   :  الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــأديـــبــــيـــة الـــتي �ـــكن أن اHــاداHــادّة ة 
يتعرض لها محافظ البيع باHزايدة هي : 

  tاإلنذار -

 tالتوبيخ -

- التـوقـيف اHـؤقت عن ¡ـارسة اHـهـنـة Hدة أقـصـاها
 tستة (6) أشهر

- العزل.

حتدد األخطـاء اHهنـية الـتي تترتب عـليـها العـقوبات
اHـــذكــورة في هـــذه اHــادة وكــذا اخلـــطــأ الـــتــأديــبـي  اجلــســيم
اHــــذكـــــور في اHــــادة 68 مـن هــــذا الـــــقــــانـــــونt فـي الــــنـــــظــــام

الداخلي للغرفة الوطنية حملافظي البيع باHزايدة.
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الفصـل الثانيالفصـل الثاني
اجمللس التأديـبياجمللس التأديـبي

اHــاداHــادّة ة 62 :  :  يـــنــشــأ عـــلى مــســـتــوى كـل غــرفــة جـــهــويــة
مـجـلـس تـأديـبي يـتــكـون من سـبـعـة (7) أعـضـاء من بــيـنـهم

رئيس الغرفةt رئيسا.

يـنتـخب أعضـاء الغـرفة اجلـهويـة من بيـنهم األعـضاء
الـستة (6) اآلخـرين Hدة ثالث (3) سنـوات قـابلـة للـتجـديد

مرة واحدة.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم.

اHـاداHـادّة ة 63 :  :  يخـطـر اجملـلس التـأديـبي من طـرف وزير
الـعـدلt حـافظ األخـتـام أو الـنـائب الـعـام اخملـتص أو رئـيس

الغرفة الوطنية حملافظي البيع باHزايدة.

إذا كــانـت الــدعـــوى الــتــأديـــبــيـــة تــخـص مــحـــافظ بــيع
بــاHــزايــدةt يــحــال مــلـفـه الــتـأديــبي عــلـى اجملـلـس الــتـأديــبي

للغرفة اجلهوية التي ينتمي إليها.

إذا كــانت الــدعـوى الــتــأديـبــيـة تــخص رئــيس أو أحـد
أعـضـاء الـغـرفـة اجلـهـويـة أو أحـد أعـضـاء الـغـرفـة الـوطـنـيـة
يـحــال اHـلف الـتـأديــبي من قـبل رئــيس الـغـرفـة الــوطـنـيـة
عــلى اجملــلس الــتــأديــبي لــلـغــرفــة اجلــهــويــة غــيـر تــلك الــتي

ينتمي إليها محافظ البيع باHزايدة اHتابع. 

إذا كـانت الـدعــوى الـتـأديـبــيـة تـخص رئــيس الـغـرفـة
الـوطـنـيةt حتـال عـلى اجملـلس الـتـأديبي الـذي يـحـدده وزير

العدلt حافظ األختام.

اHــاداHــادّة ة 64 :  :  ال يـــنــعـــقـــد اجملــلـس الــتـــأديــبـي قــانـــونــا إالّ
بحـضور أغـلبـية أعـضـائهt ويفـصل في الدعـوى التـأديبـية
في جـلسـة مغـلقـة بأغـلبـية األصوات وبـقرار مـسببt وفي

حالة تعادل عدد األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

غــيــر أنـه ال يــتم إصــدار عــقــوبــة الــعــزل إالّ بــأغــلــبــيــة
ثلثي (3/2) األعضاء اHكونY للمجلس التأديبي.

اHـاداHـادّة ة 65 :  :  ال يـجــوز إصـدار أي عـقـوبـة تـأديـبـيـة دون
االسـتـمـاع إلى مــحـافظ الـبـيع بـاHــزايـدة اHـعـني بـاألمـر أو

بعد استدعائه قانونا وعدم امتثاله.

ويـجب أن يسـتـدعى محـافظ الـبيع بـاHـزايدة اHـعني
قــــبل خــــمــــســـة عــــشـــر (15) يــــومـــا كــــامــــلــــةt عـــلـى األقلt من
الــتــاريخ احملـــدد Hــثــولهt عن طـــريق رســالــة مـــضــمــونــة مع
إشــعـار بــاالسـتالم أو عـن طـريق مــحـضــر قــضـائي و�ــكـنه
اإلطالع عـلى مـلـفه التـأديـبي بـنـفـسه أو بواسـطـة مـحـاميه

أو وكيله.

66 : :  يــبــلّغ رئــيـس الــغــرفــة اجلــهــويــة حملــافــظي اHـاداHـادّة ة 
الـبـيع بـاHـزايـدة الـقـرار الصـادر عـن اجمللـس التـأديـبي في
أجـل خــمــســة عــشــر (15) يــومــا من تـــاريخ صــدوره إلى كل
من وزير الـعدلt حـافظ األختام ورئـيس الغـرفة الوطـنية
حملافظـي البـيع باHـزايدة والنـائب العـام اخملتص ومـحافظ

البيع باHزايدة اHعني.

اHــــاداHــــادّة ة 67 :  :  يــــحـق لـــــوزيــــر الـــــعــــدلt حـــــافظ األخـــــتــــام
والنـائب العام اخملـتص ورئيس الـغرفة الـوطنيـة حملافظي
الـبـيع باHـزايـدة ومحـافظ الـبـيع باHـزايـدة اHعـنيt الـطعن
في قـــرارات اجملــلـس الــتـــأديـــبي أمــام الـــلـــجــنـــة الـــوطــنـــيــة
للـطعن وذلك في أجل ثالثY (30) يومـاt ابتداء من تاريخ

تبليغ القرار. 

اHـاداHـادّة ة 68 : :  إذا ارتـكب مـحـافظ الـبـيع بـاHـزايـدة خـطأ
جـسـيـمــاt سـواء كـان إخالال بــالـتـزامــاته اHـهـنــيـة أو جـر�ـة
من جرائم الـقانـون العام ¡ـا ال يسـمح له باالسـتمرار في
tحـــافـظ األخــــتـــام tــــكن وزيــــر الــــعــــدل� tــــارســــة نــــشــــاطه¡
تــوقــيـفـه فــوراt بــعـد إجــراء حتــقــيق أولـي يــتــضـمـن تــقـد¦
تـوضــيـحــات من مـحــافظ الــبـيع بــاHــزايـدة اHــعـنيt وإبالغ

الغرفة الوطنية حملافظي البيع باHزايدة بذلك.

وفي غيـر حاالت اHتـابعـة اجلزائـيةt يـتعـY أن يحال
محافظ البـيع باHزايدة أمام اجملـلس التأديبي اخملتص في
أجل أقصـاه ستة (6) أشهر من تـاريخ التوقيف وإالّ أعيد

إدماجه في ¡ارسة مهامه بقوة القانون.

اHـاداHـادّة ة 69 :  :  تـتــقـادم الــدعـوى الــتـأديــبـيــة �ـضي ثالث
(3) ســنــواتt ابــتــداء من يــوم ارتــكــاب األفــعـالt ويــنــقــطع
ســـريــان هـــذا الـــتــقـــادم بـــنــاء عـــلى أي إجـــراء من إجــراءات

التحقيق أو اHتابعة التأديبية أو اجلزائية.

الفصـل الثالثالفصـل الثالث
اللجنة الوطنية للطعـناللجنة الوطنية للطعـن

اHـاداHـادّة ة 70 :  :  تنـشـأ جلـنـة وطـنـية لـلـطـعن يـحـدد مـقـرها
بقرار من وزير العدلt حافظ األختامt تكلف بالفصل في

الطعون ضد قرارات اجملالس التأديبية.

تــتـشــكل الــلـجــنــة الـوطــنـيــة لــلـطــعن من ثــمـانــيـة (8)
أعضاء أسـاسيtY مـنهم أربعة (4) قضاة بـرتبة مـستشار
بـاحملـكمـة العـلـياt يـعيـنـهم وزير الـعـدلt حافظ األخـتامt من
بـينـهم رئيس اللـجنـة وأربعة (4) محافـظي بيع بـاHزايدة
تـخـتـارهم الـغـرفـة الـوطـنـية حملـافـظـي البـيـع باHـزايـدة من

غير أعضاء اجملالس التأديبية.

يـعـY وزيـر العـدلt حـافظ األخـتـامt أربـعة (4) قـضاة
بــنـــفس الــرتـــبــةt وتـــخــتــار الـــغــرفــة الـــوطــنــيـــة أربــعــة (4)

.Yكأعضاء احتياطي tزايدةHمحافظي بيع با
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وفي كل احلـــاالتt حتــدد فـــتــرة الــعـــضــويـــة لــلـــرئــيس
واألعــضــاء األصـلــيــY واالحــتـيــاطــيــY بـثالث (3) ســنــوات

قابلة للتجديد مرة واحدة.
يــعـــY وزيـــر الــعـــدلt حـــافظ األخـــتـــامt ¡ــثـال له أمــام

اللجنة الوطنية للطعن.
�ـــكـن رئـــيس الــــغـــرفـــة الــــوطـــنـــيــــة حملـــافـــظـي الـــبـــيع
بــاHـزايــدةt في حــالــة رفع الــطـعنt أن يــعــY ¡ـثـال له أمـام

اللجنة الوطنية للطعن.

اHاداHادّة ة 71 :   :  يعY وزير الـعدلt حافظ األختامt موظفا
يتولى أمانة اللجنة الوطنية للطعن.

اHـاداHـادّة ة 72 :  :  جتــتـمع الــلـجــنـة الــوطـنــيـة لـلــطـعـنt بـنـاء
tعــلى اســتــدعــاء من رئــيــســهــا أو بــطــلب مـن وزيــر الــعـدل
حــافظ األخــتــامt وعــنــد االقــتـــضــاءt بــنــاء عــلى اقــتــراح من

رئيس الغرفة الوطنية حملافظي البيع باHزايدة.
وال يجـوز لهـا البت في الـقـضيـة دون االستـماع إلى
مـــحــــافظ الــــبــــيع بــــاHـــزايــــدة اHــــعـــنـي أو بـــعــــد اســــتـــدعــــائه

للحضور قانونا وعدم امتثاله.             
يـــــجب أن يـــــســـــتـــــدعى مـــــحـــــافـظ الــــبـــــيـع بـــــاHـــــزايــــدة
لـلـحـضور لـهـذا الـغـرض من طـرف الـرئـيسt قـبل الـتاريخ
tعــلى األقل tـثــوله خـمــسـة عــشـر(15) يــومــا كــامــلـةH YـعــHا
بـــرســـالــة مـــضــمـــونـــة مع إشــعـــار بـــاالســتالم أو عـن طــريق

محضر قضائي.
ويجوز حملافظ الـبيع باHزايدة اHعني االستعانة في

ذلك �حافظ بيع باHزايدة أو محام يختاره.

اHاداHادّة ة 73 :  :  تفصل اللجنة الوطنية للطعن في جلسة
سريةt بأغلبية عدد األصوات وبقرار مسبب.

في حـــالــة تـــعـــادل األصــواتt يـــكــون صـــوت الـــرئــيس
مرجحا.

غــيـر أنـه ال �ـكن إصــدار عـقــوبــة الـعــزل إالّ بـأغــلـبــيـة
ثلثي (3/2) األعضاء اHكونY للجنة.

يتم النطق بالقرار في جلسة علنية.

اHـاداHـادّة ة 74 :  :  تــبـلّغ قـرارات الــلـجـنـة الــوطـنـيــة لـلـطـعن
فـي حــالـــة تـــقـــد¦ طـــعن عـن طـــريق رســـالـــة مـــضــمـــونـــة مع
tحــــافـظ األخــــتــــام tإشــــعــــار بـــــاالســــتـالم إلى وزيـــــر الــــعـــــدل
ورئـيس الـغرفـة الـوطـنـيـة حملافـظي الـبـيع بـاHـزايدة وإلى
tـعـنيHـزايــدة اHالـنــائب الـعــام اخملـتص ومـحــافظ الـبــيع بـا
ويـتم إعالم الــغــرفـة الــوطـنــيـة والــغـرفــة اجلـهــويـة اHــعـنــيـة

بذلك.

يـجـوز الطـعن في قـرارات الـلجـنـة الوطـنـية لـلـطعن
أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع اHعمول به.

ال يـكــون لــهـذا الــطــعن أثــر مـوقف لــتــنـفــيــذ قـرارات
اللجنة الوطنية للطعن.

الباب اخلامسالباب اخلامس
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHـاداHـادّة ة 75 :  :  بــغض الــنـظــر عن أحـكــام اHـادة 8 من هـذا
الــقـانــونt تـنــظم وزارة الـعــدل مـســابـقـة واحــدة لاللــتـحـاق
�ــهــنــة مـحــافظ الــبــيع بــاHــزايــدة بــعـد اســتــشــارة الــغــرفـة

الوطنية حملافظي البيع باHزايدة.

يتابع الناجحـون في هذه اHسابقة تدريـبا تطبيقيا
بـأحـد مـكــاتب مـحـافــظي الـبـيع بــاHـزايـدة مــدته تـسـعـة (9)

أشهر.

اHــــاداHــــادّة ة 76 :  :  تــــواصـل اجملــــالس الــــتــــأديـــبــــيــــة اHــــنــــشـــأة
�ـوجب األمر رقم 96-02 اHـؤرخ في 19 شعـبـان عام 1416
اHــوافق 10 يـــنــايــر ســنــة 1996 واHــتــضــمـن تــنــظــيم مــهــنــة
مـحــافظ الـبـيـع بـاHـزايــدةt الـفـصل فـي اHـلـفــات الـتـأديــبـيـة
احملــالــة عــلــيــهــا إلى غــايــة تـــنــصــيب الــهــيــئــات الــتــأديــبــيــة

اHنصوص عليها في هذا القانون.

اHــــاداHــــادّة ة 77 : :  تــــلــــغى جــــمــــيـع األحــــكــــام اخملــــالــــفــــة لــــهــــذا
الــقـانـونt ال سـيـمــا أحـكـام األمـر رقم 96-02 اHـؤرخ في 19
شعـبـان عام 1416 اHوافق 10 ينـاير سـنة 1996 واHـتضمن

تنظيم مهنة محافظ البيع باHزايدة.

تـــبـــقى الـــنــصـــوص الـــتـــطـــبـــيــقـــيـــة لألمـــر رقم 02-96
اHـؤرخ في 19 شـعــبــان عـام 1416 اHـوافق 10 يــنــايــر ســنـة
1996 واHــــذكـــور أعـالهt ســـاريــــة اHــــفـــعــــول إلى حــــY نــــشـــر

الـنـــصــوص الـتـطـبـــيـقــيــة لـهــذا الـقـــانـونt باســتــثــنـاء
ما يتعارض منها مع أحكامه.

اHاداHادّة ة 78 :  : يـنشر هـذا القانـون في اجلريدة الـرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلـــزائــــر في 29 شـــوّال عـــام 1437 اHــــوافق 3
غشت سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـانـون رقم قـانـون رقم 16-08 مـؤرخ في  مـؤرخ في 29 شـو شـوّال عـام ال عـام 1437 اHـوافق اHـوافق
3 غشت سنة  غشت سنة t2016 يتضمن تـسوية اHيزانـية لسنةt يتضمن تـسوية اHيزانـية لسنة
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