
العدد العدد 06
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة واألربعون

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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم 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 األحد 28  محرمحرّم عام م عام 1430 هـهـ
اHوافق اHوافق 25  يناير سنة  يناير سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتpW بئر مراد رايسp 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم  09 - - 18   مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 20 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـة p p2009 يــحـدد الـتــنـظـيميــحـدد الـتــنـظـيم

اHتعلق wمارسة مهنة الوكيـــل العقـــارياHتعلق wمارسة مهنة الوكيـــل العقـــاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ الوزير األول
pبناء على تقرير وزير السكن والعمران -

- وبناء على الـدستورp السيما اHادتان 85 - 3 و125
p( الفقرة 2) منه

- وwــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75 -58 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pدنيHتضمن القانون اHوا
- وwــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75- 59 اHــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

pتممHعدل واHا pتضمن القانون التجاريHوا
- وwــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 93 - 03
اHـؤرخ في 7 رمــضـان عـام 1413 اHـوافق أوّل مــارس سـنـة

pعدلHا pتعلق بالنشاط العقاريH1993 وا

- وwقـتـضى األمر رقم 03-03 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يـولـيــو سـنـة 2003  واHــتـعـلق

pعدلHا pنافسةHبا
- وwــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اHــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عــام 1425 اHــوافق 23  يــونـــيــو ســـنــة 2004
واHــتـــعــلـق بــالــقـــواعــد الـــعــامـــة اHــطـــبــقــة عـــلى اHـــمــارســات

pالتجارية
- وwـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 08 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واHــتـعـلق بــشـروط �ـارسـة األنــشـطـة الــتـجـاريــةp السـيـمـا

pادتان 24 و25 منهHا
- وwقـتضى الـقانون رقم 05 - 01 اHؤرخ في 27 ذي
احلــجــة عـام 1425 اHـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واHــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

pادة 19 منهHالسيما ا pومكافحتهما
- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 365
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

pالوزير األول Wتضمن تعيHسنة 2008 وا
- وwــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 08 - 366
اHــؤرخ في 17 ذي الــقــعــدة عــام 1429 اHــوافق 15 نــوفــمــبــر

pأعضاء الـحكومة Wتضمن تعيHسنة 2008 وا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّـةـة
- وwقتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 40 اHؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997
واHــتـــعــلق wـــعــايـــيــر حتـــديـــد الــنـــشــاطـــات واHــهن اHـــقــنـــنــة

pتممHا pاخلاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها

- وwقتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 97 - 41 اHؤرخ
في 9 رمــــضــــان عـــام 1417 اHــــوافق 18 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1997

pعدلHا pتعلق بشروط القيد في السجل التجاريHوا

- وwــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 97 - 154
اHـؤرخ في 3 مـحـرم عام 1418 اHـوافق 10 مايـو سـنة 1997

pتعلق بإدارة األمالك العقاريةHوا

- وwــقــتـــضى اHــرســـوم الــتــنـــفــيــذي رقم 2000 - 318
اHــؤرخ في 18 رجب عــام 1421 اHــوافق 16 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 الذي يـحـدد كـيـفيـات تـبـلـيغ اHـركز الـوطـني لـلـسجل

الـــتــجــاري من اجلــهــات الــقـــضــائــيــة و الــســلــطــات اإلداريــة
اHــعــنـيــة بــجـمــيع الــقـرارات أو اHــعــلـومــات الــتي �ـكن أن
تــنــجــر عــنــهــا تــعــديالت أو يــتــرتب عــلــيــهــا مــنع من صــفــة

pالتاجر
p وبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يــرسم ما يأتي  :     يــرسم ما يأتي  :     

اHادة األولى :اHادة األولى : تطبـيقا ألحـكام اHـادة 28 مـن اHرسوم
الـتـشـريـعي رقــم 93 - 03 اHـؤرخ في 7 رمـضـان عام 1413
اHوافــق أوّل مـارس سنة 1993 واHذكـور أعالهp يحدد هذا
اHـــرســـوم الـــتـــنـــظـــيم اHـــتـــعـــلق wـــمـــارســـة مـــهـــنـــة الـــوكـــيل

العقاري.
الفصـــل األولالفصـــل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHــادةاHــادة 2 :  : يــعـد وكــيال عـقــاريـا كل شــخص طـبــيـعي أو
مـــعــنـــوي يــلـــتــزمw pـــوجب وكــالـــة وwــقـــابل أجـــرp بــالـــقــيــام
بـخدمـات ذات طـابع جتـاري كـوسيط فـي اHيـدان الـعـقاري
أو في مـيــدان اإلدارة والــتـســيـيــر الــعـقــاريـpW حلــسـاب أو

.Wلفائدة مالك
اHــادة 3 : : تــدخل في إطــار مــهــنــة الــوكــيل الــعــقــاري  اHــادة 

جميع النشاطات واخلدمات اآلتية : 
- الــــوســـــاطــــة فـي الــــبـــــحث عـن شــــراء أو إيـــــجــــار أو
مـبادلـة أمالك عقـارية أو مـحالت جتـارية واHـفاوضـة فيـها

pوإبرام عقود بشأنها
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اHـــــادةاHـــــادة 8 : : ال يـــــجـــــوز ألي كـــــان أن يـــــطـــــلب اعـــــتـــــمــــادا
Hـمـارسـة مـهـنـة الوكـيل الـعـقـاري مـا لم يـسـتـوف الـشروط

اآلتية : 
1 - بالنسبة للشخص الطبيعي: - بالنسبة للشخص الطبيعي:

-  أن يـكــون بــالـغــا سن خــمس وعــشـرين (25 ) ســنــة
pعلى األقل

- أن يـــتــمـــتع بـــاألخالق احلـــمـــيـــدة واHــصـــداقـــيــة وأن
اليــكـون حتت طــائـلــة أي شــكل من أشــكـال عــدم األهـلــيـة أو

pهنة إثر إدانةHنع من �ارسة اHا
pأن ال يكون موضوع إجراء تصفية قضائية -

- أن يثـبت ضـمـانـات مـالـيـة كافـيـة نـاجتـة عن كـفـالة
دائـمـة وغـيـر مـنـقــطـعـة تـخـصص لـضــمـان الـتـزامـاته جتـاه

الزبائن.
يحدد مـبلغ الـكفالـة وشكـلها بـاالشتـراك بW وزيري

اHالية والسكن.
- أن يثبـت تأمينـا ضد التبـعات اHالـية للمـسؤولية

pهنيةHدنية اHا
- أن يـثـبت تـأهـيال مـهـنـيـا وخـبـرة مـهـنـيـة ذات صـلـة

بالنشاط.
يــقـصـد في مـفـهــوم هـذا اHـرسـوم بـالــتـأهـيل واخلـبـرة

اHهنيW ما يأتي :
- بالـنسبـة للـوكيل الـعقـاري والقـائم بإدارة األمالك- بالـنسبـة للـوكيل الـعقـاري والقـائم بإدارة األمالك
: حــيــازة شــهـــادة الــتــعــلـــيم الــعـــالي في اHــيــدان الــعــقــاريــة :الــعــقــاريــة 
الـــــقــــانـــــوني أو االقـــــتــــصـــــادي أو الــــتـــــجــــاري أو احملـــــاســــبي
أوالـعقـاري أو التـقنيp تـسـمح له wمـارسة نـشاط الـوكيل
الـعـقــاري بـاإلضـافـة إلى خـبــرة مـهـنـيـة لـثالث (3) سـنـوات
مـــتـــتـــالــيـــة في مـــنـــصــب أو وظـــيـــفــة أو نـــشــــــاط له صـــلــة
مــبـاشـــرة بــاHـيـــدان الـعــقـــاريp بـشــــرط أن ال تـكـون هـذه
األخيرة قـد انقطعت منذ ثالث (3) سنوات على األقل في

تاريخ إيداع الطلب.
-  بـالنسـبة لـلوسيط الـعقاري :-  بـالنسـبة لـلوسيط الـعقاري : حيـازة شهـادة تقني
ســــام في اHــــيــــدان الــــتــــجــــاري أو احملــــاســــبـي أو الــــعــــقـــاري
أوالــتــقـنيp تــســمح له wــمـارســة نــشـاط الــوكـيـل الـعــقـاري
بـاإلضــافـة إلى خـبـرة مـهـنـيـة لـثالث (3) سـنـوات مـتـتـالـية
في مـنصب أو وظيفـة أو نشاط له صـلة مباشـرة باHيدان
الـعــقــاريp بــشـرط أن ال تــكــون هـذه األخــيــرة قـد انــقــطـعت
منذ ثالث (3) سنوات على األقل في تاريخ إيداع الطلب.
 إذا كـان صاحب الطـلب ال يسـتوفي شروط الـتأهيل
اHــنــصـوص عــلــيـهــا أعالهp يــنــبـغي لـه أن يـســتــعـW بــصـــفـة
دائـــمــــــة وفـــعـــلــــيـــة بــــشـــخص طــــبـــيــــعي تـــتــــوفـــر فــــيه هـــذه

الشروط.

pالوساطة العقارية -
.Wاإلدارة والتسيير العقاري -

�ــــكـن أن يــــطــــلـب من الـــــعــــون الـــــعــــقـــــاريp في إطــــار
Wتــقـــد¢ مــســـاعــدته ومـــشــورتـه لــتـــمــكــ pـــارســة مـــهــنــتـه�

زبائنه من مواصلة تنفيذ العقود.

اHـادةاHـادة 4 : : تعد ضمن الوكالء العقاريW اHهن اآلتية :

1 - الوكالة العقارية :  - الوكالة العقارية : وتتكفل باHهام اآلتية : 
- الـقـيـام بـكل اإلجـراءات لـدى الـزبـائن من أجل بـيع

pوكلة إليها أو تأجيرها أومبادلتهاHاألمالك العقارية ا
- تــرقــيــة األمالك الــعــقــاريــة اHــوكــلــة إلــيــهــا حلــسـاب

pالزبائن
- الــقــيــام بــالــعــمــلــيـات اHــســبــقــة الــضــروريــة إلبـرام

العقودp باسم وحلساب الزبائن.

 2 - الـــوســيط الــعــقــاري : - الـــوســيط الــعــقــاري : يـــعــد وســيــطـــا عــقــاريــا كل

شــخص يــلــتــزم بـالــتــقــريب بـW شــخــصــW من أجل إتــمـام
عـــمـــلـــيــــة شـــراء أمالك عــــقـــاريـــة أو بـــيــــعـــهـــا أو تــــأجـــيـــرهـــا

أومبادلتها.

 3 - الــقــائـم بــإدارة األمالك الـــعــقــاريــة : - الــقــائـم بــإدارة األمالك الـــعــقــاريــة : يـــعــد قــائــمــا

بــإدارة األمالك الــعــقـــاريــة كل شــخص يــقـــوم بــالــعــمــلــيــات
اآلتية : 

- إيجـار احملالت ذات االستـعـمال الـسـكني أو اHـهني
pأو التجاري و/أو احلرفي

pتعلقة بهاHحتصيل اإليجارات واألعباء ا -
- صـــــيـــــانــــــة احملالت وأجــــــزائـــــهــــــا اHـــــشـــــتــــــركـــــة وكـــــذا

pملحقاتها
- األمر بالـقيـام بكل أشغـال التـصليح والـصيـانة wا
في ذلك األشــغــال الــضــروريــة لــسالمــة أو صــحــيــة احملالت

اHؤجرة.
اHـــادة اHـــادة  5 :  : يـــشـــكل نـــشــاط الـــوكـــيل الـــعـــقــاري مـــهـــنــة
مـقنـنـة wـفهـوم الـتـشـريع والتـنـظـيم اHـعمـول بـهـمـاp حيث

تقصي �ارستها أي نشاط آخر مدفوع األجر.

 الفصــل الثاني الفصــل الثاني
شروط �ارسة مهنة الوكيـلشروط �ارسة مهنة الوكيـل

العقاري وكيفيات ذلكالعقاري وكيفيات ذلك
اHــادة اHــادة  6 :  :  تـخــضع �ـارسـة مــهـنــة الـوكـيل الــعـقـاري
لـــلــــحـــصـــول اHــــســـبق عــــلى اعـــتــــمـــاد والـــقــــيـــد في الــــســـجل

التجاري.

اHـادةاHـادة 7 : : يسلم الوزير اHـكلف بالسكن اعتماد مهنة
الوكيل العقاريp وفقا للشروط اHذكورة أدناه.



28 محر محرّم عام م عام 1430 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 606
25 يناير سنة يناير سنة 2009 م م

اHـــادةاHـــادة 13 :  : يـجـب أن يـبـرر الـوزيـر اHـكـلف بـالـسـكن
قرار الـرفض ويبـلغه إلى صـاحب الطـلب برسـالة موصى

عليها مع وصل استالم.

اHـــــادة اHـــــادة 14 :  : �ــــكن صـــاحـب الـــطــــلبp في حــــالـــة رفض
طلب االعـتمادp أن يقـدم طعنـا كتابـيا لدى الـوزير اHكلف
بــالـســكنp مــرفـوقــا wــعـلــومــات أو مـبــررات جــديـدة قــصـد

احلصول على دراسة إضافية.
يـــجب أن يـــصل طـــلب الـــطـــعن إلى الـــوزيـــر اHــكـــلف
بــــالـــســــكن فـي أجل شــــهـــر (1) ابــــتـــداء مـن تـــاريـخ تــــبـــلــــيغ

الرفض.
وفي هذه احلالة يـتعW على الوزير اHـكلف بالسكن
أن يـفــصل في ذلك فـي غـضــون الـشــهـر الــذي يــلي اسـتالم

طلب الطعن.

اHــادة اHــادة 15 : : يـكـون اعـتـماد الـوكـيل الـعـقاري شـخـصـيا
وقابال لإللغاء.

وال �ـكـن الـتــنـازل عــنه وال �ــكن أن يــكـون مــوضـوع
إيجار أيا كان شكله.

اHـادة اHـادة 16 : �ـنـح اعـتـمـاد الــوكـيل الـعـقــاري Hـدة عـشـر
(10) سـنـوات قـابـلــة لـلـتـجـديـدp ويــعـطي احلق في �ـارسـة

اHهنة على كامل التراب الوطني.

17 : : يـقــيــد الــوكــيل الــعــقــاري اHـعــتــمــد طــبــقـا اHـــادة اHـــادة 
ألحكام هذا اHرسومp في سجل الوكالء العقاريW اHفتوح

لدى الوزير اHكلف بالسكن. 

اHـــــــادةاHـــــــادة 18 :  : يـــــــفـــــــضـي الـــــــقـــــــيــــــد فـي ســـــــجـل الـــــــوكالء
الــعــقــاريــW إلى تــســلــيم بــطــاقــة مــهــنــيــة تــسـمـى "بــطــاقـة

الوكيل العقاري".
يـــجب أن حتـــتـــوي هـــذه الــبـــطـــاقـــة عـــلى اHـــعـــلـــومــات

اآلتية : 
pنوع النشاط -

- الــتـــســمــيـــة الــتـــجــاريـــة أو اسم الــوكـــيل الـــعــقــاري
pوعنوانه

- الـــرقم الـــتـــســـلـــســـلي اHـــطـــابق لـــلـــرقم اHـــذكـــور في
السجل اHتعلق به.

اHـــــادةاHـــــادة 19 : : يــــحـــدد االعــــتـــمــــاد الـــنــــمـــوذجـي لـــلــــوكـــيل
الـعقـاري وكذا البـطاقـة اHهـنيـة بقـرار من الوزيـر اHكلف

بالسكن.

pـــكــــلف بـــالـــســـكنHـــادة 20 : : تـــنـــشـــأ لـــدى الـــوزيـــر اHـــادةاHا
وبـرئـاسـة �ـثـلهp جلـنـة اعـتـمـاد الـوكالء الـعـقـاريـpW تـدعى

في صلب النص "اللجنة" وتتكون من : 
pثل وزير الداخلية واجلماعات احمللية� -

pاليةHكلف باHثل الوزير ا� -

 2 - بالنسبة للشخص اHعنوي : - بالنسبة للشخص اHعنوي :

أن ال يــــكـــــون الــــشـــــخص اHــــعـــــنــــوي مـــــوضــــوع إجــــراء
الـتصـفـية الـقـضائـيـة وأن يسـتوفـي الشـروط اHـقررة كـما
يجب أن تـتوفـر في األشخـاص اHقـترحـW إلدارة النـشاط

جميع الشروط احملددة أعاله.

اHـادة اHـادة  9 : : عالوة عـلى الشـروط اHنـصوص عـليـها في
اHادة 8 أعالهp يتعW عـلى الوكيل العقـاري أن يتوفر على
مــــحـالت ذات اســــتــــعــــمــــال جتــــاري تـــــتــــجــــاوب مع اHــــهــــنــــة
وwـســاحـة مـنـاسـبـة تـســمح بـاHـمـارسـة اHـالئـمـة واHـعـقـولـة

للمهنةp ومجهزة بوسائل االتصال.

اHــادةاHــادة 10 : : يجـب علـى صـاحب الـطلـب أن يودع طـلب
اعـتـمــاد الـوكـيل الـعــقـاري لـدى اHـصـالح اخملــتـصـة لـلـوزارة

اHكلفة بالسكن. ويسلم له مقابل ذلك وصل استالم.
يجب أن يرفق الطلب بالوثائق اآلتية : 

أ )  بالنسبة للشخص الطبيعي :أ )  بالنسبة للشخص الطبيعي :
pيالدHمستخرج من شهادة ا -

- مستخرج من صحـيفة السوابق العدلية (البطاقة
pرقم 3) ال يتجاوز تاريخ إصدارها ثالثة (3) أشهر

pWهنيHالوثائق التي تثبت التأهيل واخلبرة ا -
- نسخة من عقد ملكية أو إيجار  احملل.

ب )  بالنسبة للشخص اHعنوي :ب )  بالنسبة للشخص اHعنوي :
pعنويHنسخة من القانون األساسي للشخص ا -

- نـسخة من النـشرة الرسمـية لإلعالنات القـانونية
 pتضمنة تأسيس الشركةHا

pمن خاللهـا الرئيس Wـداولة الـتي عHنـسخة من ا -
وعـنـد االقـتـضاءp اHـديـر الـعـام أو اHسـيـر إال إذا كـان هؤالء

pوجب القانون األساسيw Wمعين
- اإلثـــبــــات أن اHـــديـــر الــــعـــام أواHـــســــيـــر الـــقــــانـــوني

يستوفيان شروط التأهيل احملددة أعاله.
إذا لم يستوف هـؤالء الشروط اHطلوبـةp يتعW على
الشخص اHعنوي تـقد¢ إثبات بأنه يسـتفيد من اHساعدة
الــدائــمــة و الــفــعــلــيــة لــشــخـص طــبــيــعي تــتــوفــر فــيه هــذه

الشروط.

اHــادةاHــادة 11 : : يـتـعW عـلى الـوزير اHـكـلف بالـسـكن الرد
عــلى صــاحب الــطــلب في أجل شــهـر(1)  ابــتـداء مـن تـاريخ

استالم طلب االعتماد.

اHـادةاHـادة 12 : يرفض االعتماد :
- إذا لـم تــــــتــــــوفــــــر في صــــــاحـب الــــــطــــــلـب الــــــشـــــروط

pطلوبةHا
- إذا كــــــان صـــــاحـب الـــــطــــــلـب مـــــحـل ســـــحـب نـــــهــــــائي

لالعتماد.
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اHــــــادة اHــــــادة  26 :  : تــــــكــــــون آراء الــــــلــــــجـــــنــــــة حــــــسـب إحـــــدى
 : Wالصيغت

pوافقةHرأي با -
- رأي بالرفض معلل.

اHـــادةاHـــادة  27 : : تـــدون مــــداوالت الـــلـــجـــنــــة في مـــحـــاضـــر
وتسجل في سجل خاص.

تـــرسل مـــحـــاضــر اHـــداوالتp الـــتي يـــوقـــعـــهـــا أعـــضــاء
اللـجـنـة إلى الـوزيـر اHـكـلف بـالـسـكن في أجل ثـمـانـية (8)

أيام.
اHـــادة اHـــادة 28 :  : يــجب عـــلى الـــوكــيل الـــعــقـــاريp في إطــار

�ارسة مهنتهp القيام wا يأتي : 
- أداء الـــــتـــــزامـــــاته جتــــــاه زبـــــائـــــنه وفــــــقـــــا لألحـــــكـــــام
pهنةHرسوم وحسب أعراف اHنصوص عليها في هذا اHا

pاالتقان في تقد¢ اخلدمات -
-احـــتـــرام الـــقـــوانـــW والـــتـــنـــظــيـــمـــات الـــتـي تـــســـيــر

pالنشاط
- قــيــد جـــمــيع الــعــمــلـــيــات الــتي يــنـــفــذهــا في ســجل
تــرقـمه وتــؤشـر عــلـيـه اHـصــالح اخملـتــصـة لــلـوزارة اHــكـلــفـة

بالسكن.
يــجب االحــتــفــاظ بـهــذا الــسـجـل خالل مــدة خـمس (5)
سنـواتp عـلى األقلp وتـقـد�ه مع الـوثائـق األخرى إلى كل

عون دولة مؤهل للقيام wراقبة هذه السجالت.
- إلصـاق جدول األتعـاب والتعـريفات بـصفة مـرئية

وواضحة للزبائن.
 اHـــــادة  اHـــــادة 29 : : يــــجـب عـــــلى كل وكـــــيـل عــــقـــــاريp أثـــــنــــاء
pذكورة أعالهHهنية اHأن يحمل البطاقة ا pارسة مهنـته�
بـصـفة دائـمـةp وأن يـفـتح دفـتر احـتـجـاجـاتp ويـضعه حتت
تــــصــــرف الـــــزبــــائنp مـــــرقم ومــــؤشـــــر من طــــرف اHـــــصــــالح

اخملتصة للوزارة اHكلفة بالسكن.
اHـــادة اHـــادة 30 : : يــتـــعــW عــلى الـــوكــيل الــعــقـــاري اHــعــتــمــد
قـانوناp أن يقـدم لوزارة السكن والـعمران تقـريرا سنويا

مدعما باألرقام حول نشاطات مؤسسته.
اHـــادة اHـــادة 31 : : يــلـــزم الـــوكـــيل الـــعــقـــاري بـــاخلــضـــوع إلى
رقـــابــــات األعـــوان اHــــؤهـــلـــW الــــتـــابـــعــــW لإلدارة اHـــكــــلـــفـــة
بـــالــســكن وكـل عــون آخــر مـــؤهل قــانـــونــاp وتــقـــد¢ لــهم كل

وثيقة لها صلة wوضوع نشاطه.
اHـــــادة اHـــــادة 32 :  : يـــــلـــــزم احلــــاصـل عــــلـى اعــــتـــــمـــــاد الــــوكـــــيل
الـعـقـاري مـزاولــة نـشـاطه في أجـل أقـصـاه سـتـة (6) أشـهـر

ابتداء من تاريخ استالمه االعتماد.
فــي حـــــالـــــة عـــــدم اســـــتـــــغـالل االعـــــتـــــمـــــــاد في اآلجـــــال
اHذكـورة أعالهp �كــن الـوزيـر اHـكـلـف بالـسكـن أن يـقـوم
بـتعليـقــه أو إلغائهp إال إذا قام احلـاصل عليه بإثـبات حالة

القوة القاهرة.

pكلف بالتجارةHثل الوزير ا� -
- �ـثـلW (2) لـلــوزيـر اHــكـلف بــالـســكن واHــديـريـات

 pكلفة بالتسيير والترقية العقاريةHا
pثل الغرفة اجلزائرية للتجارة والصناعة� -

- �ــثــلـW (2)  لـــلـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــوكـــاالت
العقارية.

تــتـــولى مــصـــالح الــوزارة اHـــكــلـــفــة بـــالــســكـنp أمــانــة
اللجنة التقنية.

�ــكن الـلــجـنــة االسـتـعــانـة بــأي شـخص �ــكـنهp بــحـكم
كفاءتهp أن يفيدها في أشغالها.

اHـــادة اHـــادة 21 : : يــعـــW الــوزيــر اHـــكــلف بـــالــســـكن أعــضــاء
الـــلـــجـــنـــة اHـــذكــــورة أعاله بـــقـــرار بـــنـــاء عــــلى اقـــتـــراح من

السلطات التي يتبعونها Hدة ثالث (3) سنوات.
pعن مـهامه WـعـيـنـHفي حـالـة تـوقف أحـد األعـضـاء ا 

يستخلف بنفس األشكال.

اHـادة اHـادة 22 : : تتولى اللجنة اHهام اآلتية : 
- دراســة طـلــبــات اعــتــمـاد الــوكــيل الــعــقــاري وإبـداء

pالرأي فيها
pدراسة كل مـلف لسـحب اعـتمـاد الوكـيل العـقاري -
الـذي يعرضه علـيها الوزيـر اHكلف بالـسكنp وإبداء رأيها

pفيه
- الـنــظـر فـي كل مـســألـة مــرتــبـطــة بـنــشـاط الــوكـيل

العقاريp التي يعرضها عليها الوزير اHكلف بالسكن.

اHــادةاHــادة 23 : : جتـتـمع الـلــجـنـة في دورة عـاديـة أربع (4)
مــــرات في الـــســــنــــة عـــلى األقـل بـــنــــاء عـــلـى اســـتــــدعـــاء من

رئيسها.
وجتتـمعp في دورة غـير عاديـةp كلـما دعـت الضرورة

إلى ذلكp بطلب من رئيسها.

اHـادة اHـادة 24 : : يحدد الرئيس جدول أعمال االجتماعات.
تــرسل االسـتـدعــاءاتp مـرفــقـة بـجــدول األعـمـالp إلى
أعـضاء اللـجنة قـبل خمسـة عشر (15) يـوما على األقل من
تـــاريخ االجـــتــمـــاع. و�ــكن تـــقــلـــيص هـــذا األجل بــالـــنــســـبــة

للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

اHـــادة اHـــادة  25 :  : ال تــصح مــداوالت الـــلــجــنـــة إال بــحــضــور
ثلثي ( 3/2) أعضائها على األقل.

وإذا لم يـكـتــمل الـنـصــابp جتـتـمع الـلــجـنـة في األيـام
الثمانية ( 8) اHواليةp وتصح مـداوالتها حينئذ مهما يكن

عدد األعضاء احلاضرين.
تـــتــخـــذ الــقـــرارات بــاألغـــلــبـــيــة الـــبــســـيــطـــة ألصــوات
األعـضــاء احلـاضــرين. وفي حــالـة تــسـاوي األصــواتp يـكـون

صوت الرئيس مرجحا.
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اHـــــادةاHـــــادة 38 : : يــــســــحـب االعـــتــــمــــاد رســــمــــيــــا مـن طـــرف
الوزير اHكلف بالسكن : 

- فـي حــــالـــــة صــــدور حـــــكم قـــــضــــائـي بــــســـــبب الـــــغش
pبادالتHالضريبي أو مخالفة التنظيم اخلاص با

- إذا كان صاحب االعتماد محل تصفية قضائية.

اHـــادةاHـــادة 39 : : يـــعـــاقـب عـــلى كـل تـــصـــريح كــــاذب طـــبـــقـــا
ألحكام قانون العقوبات.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام انتقالية وختـاميـةأحكام انتقالية وختـاميـة

اHــادة اHــادة 40 : :  تـلـــغـى أحـكـــام اHـرســـوم الـتــنـفــيـذي رقم
97 - 154 اHـؤرخ في 3 مــحــرم عـام 1418 اHـوافق 10 مــايــو

سنة 1997 واHتعلق بإدارة األمالك العقارية.
�ــكن الـوكـالء الـعــقـاريـW الــذين �ــارسـون نـشــاطـهم
فـي تــاريخ إصـــدار هـــذا اHــرســـوم في اجلـــريــدة الـــرســمـــيــة
مـزاولـة نـشــاطـهم شــريـطـة االمـتــثـال ألحـكــام هـذا اHـرسـوم

في أجل ستة (6) أشهر.

اHــادةاHــادة 41 : : تــسـتــثـنى مـن مـجــال تـطـبــيق أحــكـام هـذا
pـرسـوم الـوكـالـة الـوطـنـيـة لـلـوسـاطـة والـضـبط الـعـقـاريHا

.Wالعمومي Wواألعوان العقاري WتعاملHوكذا كل ا

اHـادةاHـادة 42 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرر بـــاجلــزائــر في 23 مــحــرّم عــام 1430 اHــوافق 20
يناير سنة 2009.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم مــرسـوم تـنــفـيـذي رقم  09 - - 19   مـؤرخ في  مـؤرخ في 23 مــحـر مــحـرّم عـامم عـام
1430 اHـوافق  اHـوافق 20 يـنـايـر سـنة  يـنـايـر سـنة p2009 يـتـضـمن تـنـظيمp يـتـضـمن تـنـظيم

نشاط جمع النفايات الـخاصةنشاط جمع النفايات الـخاصة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإن الوزير األول
-  بـــنــاء عــلـى تــقــريــر  وزيـــر الــتــهـــيــئــة الــعـــمــرانــيــة

pوالبيئة والسياحة
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورp ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

pو125 ( الفقرة 2)  منه
- وwـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 22 اHــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

pتممHعدل واHا pبالسجل التجاري

اHـــــادةاHـــــادة 33 : : يــــلــــزم الــــوكــــيل الــــعــــقــــاري حتـت طــــائــــلـــة
الــعــقــوبــات اHــنــصــوص عــلـيــهــا فـي الـتــشــريـع اHـعــمــول به

بالسر اHهني.

اHـــــادة اHـــــادة  34 : : فـي إطــــار �ـــــارســـــة مـــــهـــــامهp لـــــلـــــوكـــــيل
الـــعـــقـــاري احلق في تـــقـــاضي أجـــر. وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــوكـــالـــة
والــوســـيط الــعـــقــاريp إذا كــانـت قــيــمـــة الــعــقـــار اHــعــروض

للبيع :
p% 3  :                    تســـاوي 1.000.000 دج  -
p% 2  :             أقل أو تساوي 5.000.000 دج -
- تفوق أو تساوي  5.000.000 دج     : 1 %.

pــلــكــيــة مــعــروضــة لــلــتــأجــيـرw إذا كــان األمــر يــتــعــلق
فيـعـادل األجر الـذي يـتلـقـاه ما قـيمـته شـهر (1) إيـجار عن

كل سنة تأجير.
- بـالـنـسـبـة لـلـقــائم عـلى إدارة األمالك : يـحـدد أجـره
wـــوجب اتـــفـــاقـــيـــة تـــوضح فـــيــهـــا اخلـــدمـــات اHـــوافـــقــة لـــكل
العمليات التي يتم القيام بها في إطار �ارسة نشاطه.

Wــادة 35 :  : يــجب أن تـكـون الـوكـالــة الـتي تـربط بـHــادةاHا
الوكـيل الـعقـاري وزبائـنه مـكتـوبة وحتـدد بـوضوح حـقوق

.Wوواجبات الطرف

اHـادةاHـادة 36 :  : في حـالة وفـاة صاحب االعـتمـاد أو تخـليه
عـن �ــارســـة نـــشــاطـهp يــصـــرح الـــوزيــر اHـــكـــلف بـــالـــســكن

بإلغاء االعتماد في أجل ال يتعدى شهرا (1).
يـــجب أن تــــقـــيـــد عــــبـــارة اإللـــغــــاء في ســـجـل الـــوكالء

العقاريW كما هو منصوص عليه أعاله.
الفصــل الثالثالفصــل الثالث

العقوبــات  اإلدارية العقوبــات  اإلدارية 

اHـــادة اHـــادة 37 :  : �ــكـن الــوزيــر اHـــكــلف بـــالــســكنp الـــقــيــام
بسحب االعتماد بصفة مؤقتة أو نهائيةp حسب احلالة.

يــصــدر الــســـحب اHــؤقت لـالعــتــمــاد Hـــدة ال تــتــجــاوز
ستة (6) أشهر في حالة :

- عـدم الــتــنـفــيــذ اجلـزئـي وغـيــر اHــبـرر لاللــتــزامـات
pتفق عليها مع الزبائنHا

- عدم احترام قواعد وأعراف اHهنة.
يصدر السحب النهائي في حالة : 

- الــتــنــكــر اHــتــعــمــد وبــصــفــة مــتــكــررة لاللــتــزامــات
pسندة إليهHا

- إذا أصـــبــــحت الـــشــــروط اخلـــاصـــة بـــاحلــــصـــول عـــلى
pاالعتماد غير متوفرة

- إذا كـان تـعـلـيق أو تـوقيـف النـشـاط غـيـر مـبررين
ولم يعلن عنهما في أجل اثني عشر (12) شهرا. 


