
 
 

 

 

 إن الوزیر األول، 

 بناء على تقریر وزیر السكن والعمران،   -
 

 منھ،   2)  الفقرة(  125  و   85-3  المادتان  السیما  الدستور،  على   وبناء  -
 

 فبرایر  17الموافق  1432ربیع األول عام  14المؤرخ في  2011-04وبمقتضى القانون رقم   -

 الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة،  2011سنة  
 

 الموافق  1431جمادى الثانیة عام   14المؤرخ في  2010-149وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعیین أعضاء الحكومة،  2010مایو سنة  28
 

 ینایر 18الموافق  1417رمضان عام  9المؤرخ في  97-40وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  -

 التجاري   السجل  في   للقید   الخاضعة   المقننة   والمھن  النشاطات   تحدید   بمعاییر  والمتعلق  1997  سنة 

 المتمم،  وتأطیرھا، 
 

 ینایر 18الموافق  1417رمضان عام  9المؤرخ في  97-41وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  -

 والمتعلق بشروط القید في السجل التجاري، المعدل،  1997سنة  
 

 16الموافق  1421رجب عام  18المؤرخ في  2000-318وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  -

  القضائیة   الجھات   من  التجاري  للسجل  الوطني  المركز  تبلیغ  كیفیات   یحدد   الذي  2000  سنة  أكتوبر 

 یترتب   أو   تعدیالت   عنھا   تنجر  أن  یمكن   التي  المعلومات   أو  القرارات   بجمیع   المعنیة   اإلداریة  والسلطات 

 التاجر،   صفة  من   منع  علیھا 
 

 وبعد موافقة رئیس الجمھوریة،  -
 

  :یرسم ما یأتي 

 ربیع  14المؤرخ في  2011-04من القانون رقم  23و   21و   4تطبیقا ألحكام المواد  : األولى  المادة

تحدید    إلى  المرسوم  ھذا  یھدف  أعاله،   والمذكور  2011  سنة  فبرایر   17  الموافق   1432  عاماألول  

 للمرقین   الوطني  الجدول  مسك   كیفیات   وكذا  العقاري  المرقي   مھنة  لممارسة  االعتماد   منح   كیفیات 

 .العقاریین 

 12-84مرسوم تنفیذي رقم 

 یحدد كیفیات منح االعتماد لممارسة مھنة المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین 



الفصل الثاني  
 اعتماد المرقین العقاریین

 

 

 یعتبر مرقیا عقاریا كل شخص طبیعي أو معنوي یحوز اعتمادا ویمارس نشاط الترقیة   :  2  المادة

 17  الموافق   1432  عام   األول   ربیع   14  في   المؤرخ  2011-04  رقم   القانون   في   محدد   ھو   كما  العقاریة

 .والمذكور أعاله   2011سنة   فبرایر 
 

 تكون   بھما،  المعمول   والتنظیم  التشریع  مفھوم  في   منظمة   مھنة   العقاري   المرقي   نشاط   یمثل   :  3  المادة

 .األجر   مدفوع   آخر  نشاط   ألي   مانعة  ممارستھ 
 

 السجل   في  والتسجیل   االعتماد   على   المسبق  الحصول  إلى  العقاري  المرقي  مھنة  تخضع  :  4  المادة

 .وفي الجدول الوطني للمرقین العقاریین   التجاري 
 

 

 

 یتم تسلیم اعتماد المرقي العقاري، وفق الشروط المبینة أدناه، من الوزیر المكلف بالسكن، بعد  : 5  المادة

 .لجنة اعتماد للترقیة العقاریة   موافقة
 

 الشروط   یستوف  لم  ما   العقاري  المرقي  مھنة  لممارسة   االعتماد   بطلب   التقدم   كان  أیا  یمكن  ال   :  6  المادة

 :اآلتیة  

 :بالنسبة للشخص الطبیعي    1-

 سنة على األقل، (25)أن یكون عمره خمسا وعشرین   -

 أن یكون من جنسیة جزائریة،   -

أن یقدم ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة كما   -

 1432  عام  األول  ربیع   14  في   المؤرخ   2011-04  رقم   القانون   من  20  المادة  أحكام   علیھا   نصت 

 والمذكور أعاله،  2011فبرایر سنة  17  الموافق

 .العقاریة   مشاریعھ  أو  مشروعھ   إلنجاز  كافیة  مالیة  موارد   وجود   یثبت   أن   -
 

 .بالسكن  المكلف  والوزیر  بالمالیة   المكلف  الوزیر  بین   مشترك  بقرار  المطة  ھذه  تطبیق  كیفیات   توضح 

 المدنیة،   بحقوقھ   یتمتع   أن   -

 لنشاطاتھ،   والمھنیة   المدنیة   والمسؤولیة   المالیة   العواقب   ضد   تأمین  عقد   یكتتب   أن   -

 .بالنشاط  ترتبط  مھنیة  كفاءات   یثبت   أن  -

الفصل األول  
 أحكام عامة 



 یقصد في مفھوم ھذا المرسوم، بكفاءة مھنیة، حیازة شھادة علیا في مجال الھندسة المعماریة أو البناء

  .أو القانون أو االقتصاد أو المالیة أو التجارة أو أي مجال تقني آخر یسمح بالقیام بنشاط المرقي العقاري 

 أن   علیھ  یتعین  فإنھ   أعاله،   المذكورة  المھنیة   بالكفاءات   لقة المتع  الشروط   الطالب   یستوفي   ال   عندما

 .یثبت االستعانة بصفة دائمة وفعلیة بمسیر تتوفر فیھ ھذه الشروط 
 

 :بالنسبة للشخص المعنوي    2-

 أن یكون خاضعا للقانون الجزائري،   -

 العقاریة،   مشاریعھ  أو   مشروعھ   إلنجاز  كافیة  مالیة  موارد   وجود   یثبت   أن   -

 الكفاءة أو أحد  عدم   یقدم المالك أو المالك ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلةأن   -

 ربیع   14  في   المؤرخ  2011-04  رقم   القانون   من  20  المادة  أحكام  علیھا   نصت   كما   الممارسة   موانع 

 .والمذكور أعاله   2011فبرایر سنة   17الموافق   1432عام   األول 
 

 الشروط المتعلقة بحسن السلوك والكفاءات المھنیة كما ھي محددة أعاله،یجب أن تتوفر في المسیر 

 .لألشخاص الطبیعیین   بالنسبة 
 

 االعتماد   طالب   لدى  یتوفر  أن  یجب   أعاله،   6  المادة  في  علیھا  المنصوص   الشروط  على   زیادة  :  7  المادة

 ومعقولة   الئقة  بممارسة   تسمح   مالئمة   تجاري   استعمال   ذات   محالت   العقاري   المرقي  مھنة  لممارسة

 .االتصال  بوسائل  مجھزة  وتكون   للمھنة
 

 .ویجب تقدیم إثبات وجود المحالت عند التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین
 

 یجب أن یودع طلب االعتماد الشخص الطبیعي أو الممثل الشرعي أو القانوني األساسي  : 8  المادة

 .لدى المصالح المختصة للوزیر المكلف بالسكن المعنوي،  للشخص 
 

 .یكون الملف كامال، یتم تسلیم وصل استالم  وعندما

 :إرفاق الطلب بالوثائق اآلتیة    یجب 
 

 :بالنسبة للشخص الطبیعي    )أ

 ، 12  رقم  المیالد   شھادة  من   مستخرج   -

 أشھر،  (3)  ثالثة  على  صدوره   تاریخ   یزید   ال   3)  رقم(  القضائیة  السوابق  صحیفة  من  مستخرج  -

 المھنیة،   الكفاءات   تثبت   التي  الوثائق   -

 نسخة من عقد الملكیة أو إیجار محل،  -



 الطالب،   إقامة  وشھادة  جنسیة  شھادة  -

 .ینبغي  كما  المملوء   المھنیة،   ومسؤولیاتھ   العقاري  المرقي  بالتزامات   المتعلق  الشروط   دفتر  -
 

 :بالنسبة للشخص المعنوي    )ب 

 نسخة من القانون األساسي للشخص المعنوي،   -

 نسخة من الجدول الرسمي لإلعالنات القانونیة المتضمنة تأسیس الشركة،   -

 ھؤالء   یكن   لم  ما  المسیر،   أو   العام  والمدیر  الرئیس   تعیین   خاللھا   تم  التي  المداوالت   من  نسخة  -

 مؤسسین قانونا، 

 ینبغي،  كما  المملوء   المھنیة،   ومسؤولیاتھ   العقاري   المرقي   بالتزامات   المتعلق  الشروط   دفتر  -

 أعاله   المحددة  المھنیة   الكفاءات   فیھما   تتوفر   قانونا   المؤسسین   المسیر  أو   العام   المدیر  أن   إثبات   -

 .لألشخاص الطبیعیین   بالنسبة 
 

 المبینة   الشروط  فیھم   تتوفر   الذین   عتماد اال  طالبي  على  الرد   بالسكن  المكلف  الوزیر  على  یتعین   :  9  المادة

 .الطلب   استالم  تاریخ  من  ابتداء  أشھر  (3)  ثالثة  أجل  في  أعاله  6  المادة  في
 

 األمن   مصالح   بھ  تقوم   الذي   اإلداري  التحقیق  إلى   العقاري  المرقي  اعتماد   طلبات   تخضع   :  10  المادة

 .مراسلتھا  تاریخ   من   ابتداء  (2)  شھران  أقصاه  أجل   في   رأیھا   إبداء  علیھا  یتعین   التي   المختصة، 
 

 :یتم رفض االعتماد إذا   :  11  المادة

 كان الطالب ال یستوفي الشروط المطلوبة،   -

 نھائیة،  بصفة   االعتماد   منھ   سحب   قد   الطالب   كان  -

 .كان التحقیق سلبیا  -
 

 مع   علیھا  موصى   برسالة  الطلب   صاحب   إلى  ویبلغ  االعتماد   رفض   قرار  یبرر  أن   یجب   :  12  المادة

 .استالم   وصل
 

 یوما ابتداء من تاریخ تبلیغھ   (30)وفي ھذه الحالة، یمكن صاحب الطلب أن یقدم في أجل ثالثین 

 :الرفض، طعنا كتابیا لدى الوزیر المكلف بالسكن من أجل 
 

 طلبھ،   لدعم  إثباتات   أو  جدیدة  معلومات   عناصر   تقدیم   -

 .الحصول على دراسة مكملة  -

 .الطعن  استالم  یلي  الذي  الشھر  غضون   في  ذلك   في  الفصل  بالسكن  المكلف  الوزیر  على  ویتعین



 

 .اعتماد المرقي العقاري شخصي وقابل لإللغاء : 13  المادة

 .ھ كل ش  نا ك  ا یأ ر ا جیإ  ع و ض و م  ون ك ی  ن أ  نمكی  ال و  ھ نع  ل ز اتنل ا ن ك می   ال و
 

 في   تدعى  ممثلھ،  یرأسھا   العقاریین   المرقین   اعتماد   لجنة   بالسكن   المكلف  الوزیر   لدى   تنشأ   :  14  المادة

 :وتتكون من    "اللجنة"النص   صلب 

 ممثل عن الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة،  -

 ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة،   -

 ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة،   -

 ممثل عن الوزیر المكلف بالسكن،   -

 .ھ لثم م و أ ة ی ر قالعة ایرقت ل ة للد ابت لم ة ال فاالك و   ن الضما  ق دو نصل م ا لع ا ر ید لما  -

 .اللجنة  أمانة  مھام  بالسكن   المكلفة  الوزارة   مصالح  تتولى 

 .أشغالھا  في   مساعدتھا   اختصاصھ   بحكم   یمكنھ   شخص   بأي   اللجنة   تستعین   أن   یمكن
 

 بناء   بالسكن،  المكلف  الوزیر  من   بقرار  أعاله   علیھا  المنصوص   االعتماد   لجنة   أعضاء   یعین  :  15  المادة

 .للتجدید   قابلة   سنوات   (3)  ثالث   لمدة  إلیھا   ینتمون   التي  السلطات   من   اقتراح   على 

 .وفي حالة انتھاء مھام أحد األعضاء المعینین، یتم استخالفھ حسب األشكال نفسھا
 

 :تتولى اللجنة المھام اآلتیة   :  16المادة 

 فیھا،   الرأي  وإبداء  العقاري،   المرقي   مھنة   لممارسة   والطعون   االعتماد   طلبات   دراسة  -

 فیھا،  الرأي   وإبداء  بالسكن،  المكلف  الوزیر  علیھا   یعرضھا  بالمھنة،  تتعلق   مسألة   أي  دراسة  -

 المادة  ألحكام   تطبیقا   العقاریون   المرقون   بالسكن،  المكلف  الوزیر   لدى   یقدمھا   التي  الطعون   دراسة  -

 فبرایر سنة  17الموافق   1432ربیع األول عام   14المؤرخ في  2011-04من القانون رقم   65

 والمذكور أعاله، وإبداء الرأي في ذلك،  2011

 .ھیف  يلرأ ا اء د بإ و ،ن ك لسبا  لمكلفا  ر یزو لا ا ھیلع  ھ ض عری د امتعال ا ب سح رارق ل ك ةراسد   -
 

 وفق   للطالب   االعتماد   بالسكن   المكلف  الوزیر  یسلم   بالموافقة،  رأیھا   اللجنة  تبدي   عندما  :  17  المادة

  .النموذج المحدد بموجب قرار

 السجل   في  القید   قصد   الضروریة  الشكلیات   بجمیع  القیام  االعتماد   صاحب   على   یتعین   الحالة،  ھذه   وفي

 .التجاري 



 على   السنة  في   مرات   (4)  أربع   عادیة   دورة  في  رئیسھا   من   استدعاء  على   بناء  اللجنة   تجتمع   :  18  المادة

 .األقل

 .وتجتمع في دورة غیر عادیة كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من رئیسھا 
 

 .یحدد رئیس اللجنة جدول أعمال االجتماعات   :  19المادة 
 

 یوما على األقل  (15)ترسل االستدعاءات مرفقة بجدول األعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر  

 (8)  ثمانیة   عن   یقل  أن   دون   العادیة   غیر  للدورات   بالنسبة  األجل  ھذا  تقلیص   ویمكن   .االجتماع   تاریخ  من

 .أیام 
 

 .األقل   على   أعضائھا  (3/2)  ثلثي  بحضور  إال  اللجنة  مداوالت   تصح   ال   :  20  المادة

 الموالیة، وتصح مداوالتھا حینئذ مھما  (8)وإذا لم یكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في األیام الثمانیة  

 .یكن عدد األعضاء الحاضرین

 وفي حالة تساوي عدد األصوات،   .تتخذ القرارات باألغلبیة البسیطة ألصوات األعضاء الحاضرین

 .صوت الرئیس مرجحا   یكون 
 

 :تكون آراء اللجنة حسب إحدى الصیغتین اآلتیتین   :  21  المادة

 رأي بالموافقة،   -

 .رأي بالرفض معلال  -
 

 .تدون مداوالت اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص   :  22  المادة

 (8)  ثمانیة  أجل  في  بالسكن   المكلف  الوزیر  إلى  اللجنة   أعضاء   یوقعھا   التي  المداوالت   محاضر  ترسل

 .أیام 
 

 ربیع األول عام  14المؤرخ في  2011-04من القانون رقم  23طبقا ألحكام المادة   :  23  المادة

 یتعین على طالب االعتماد عند القیام بشكلیات  والمذكور أعاله،  2011فبرایر سنة   17الموافق   1432

 :في السجل التجاري، موافاة الوزیر المكلف بالسكن بالوثائق اآلتیة    القید 

 وثائق الحالة المدنیة للمالك أو المالك والمسیر،  -

 نسخة من مستخرج السجل التجاري،   -

 نسخة من رقم التعریف الضریبي،  -

 نسخة من وثیقة بنك محل الوفاء،  -



 الثالث الفصل 
 مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین 

  .نسخة من سند شغل المحل المستعمل كمقر -

 64  المادة  أحكام  علیھا   نصت   التي  العقوبات   تطبیق  إلى   الشكلیات   ھذه  مراعاة  عدم  على   قانونا  یترتب 

 2011فبرایر سنة  17الموافق  1432ربیع األول عام  14المؤرخ في   2011-04القانون رقم   من 

 .أعاله  والمذكور
 

 

 

 ربیع األول عام   14المؤرخ في  2011-04من القانون رقم  23تطبیقا ألحكام المادة  : 24  المادة

 والمذكور أعاله، یتم تسجیل حائزي االعتماد المقیدین قانونا في   2011فبرایر سنة   17الموافق    1432

 .السجل التجاري في الجدول الوطني للمرقین العقاریین، المفتوح لدى الوزیر المكلف بالسكن 

 .ویتوج التسجیل في الجدول الوطني بتسلیم المرقي العقاري شھادة تسجیل
 

 ویترتب   المھنة   لممارسة  ترخیصا   العقاریین   للمرقین   الوطني   الجدول   في   التسجیل  شھادة  تعد   :  25  المادة

 .العقاریة   للترقیة  المتبادلة   والكفالة   الضمان  صندوق  إلى   العقاري   المرقي   انتساب   ل بالفع  علیھا 
 

 من   بقرار  العقاریین  للمرقین  الوطني  الجدول  في   التسجیل  شھادة  ومضمون  شكل  یحدد   :  26  المادة

 .المكلف بالسكن  الوزیر
 

 وكذا   االعتماد   مراجع  تسجیل   لكل  بالنسبة   العقاریین  للمرقین  الوطني   الجدول  یظھر  أن   یجب   :  27  المادة

 :اآلتیة   المعلومات 
 

 تعیین المرقي العقاري ومقره ورأسمالھ ورقم قیده في السجل التجاري ورقم تعریفھ الضریبي  -

 ووثیقة بنك محل الوفاء، 

 المسیر،  وعنوان  ھویة  وكذا  المال  رأس   حائزي  أو  حائز  وعنوان   ھویة   -

 أو   المنجزة   العقاریة   والمشاریع   العقاري  المرقي  بھا   بادر  التي   العقاریة   بالمشاریع  متعلقة  معلومة   أي   -

 الجاري إنجازھا وكذا التدابیر التأدیبیة التي قد یكون تعرض إلیھا، 

 .التصریح بكل مشروع عقاري یبادر بھ المرقي العقاري -



 
 
 

 عند   نشاطھم،  الممارسین   العقاریین   المرتین  یمكن  أعاله،   6  المادة  أحكام   عن  النظر   بغض   :  28  المادة

 إنجازھم   مع  النشاط  من   سنوات   (5)  خمس   یثبتون   والذین  الرسمیة،  الجریدة  في  المرسوم  ھذا  نشر  تاریخ

  .الفعلي لمشاریع عقاریة، طلب الحصول على االعتماد بصفة مرق عقاري

 فإنھم   السابقة،   الفقرة   في  علیھا  المنصوص   الشروط   فیھم  تتوفر  وال  نشاطھم   یمارسون  الذین  أولئك  أما

 فیھ   تتوفر  بمسیر  وفعلیة   دائمة   بصفة  استعانتھم  إثبات   شریطة  االعتماد   على  الحصول  یطلبوا  أن  یمكن 

 .أعاله   6  المادة  في  علیھا   ص المنصو  الشروط
 

 .ینشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  :  29المادة 
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 .أحمد أویحیى 
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