
 
 

 إن الوزیر األول، 

 بناء على تقریر وزیر السكن والعمران والمدینة،   -
 

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

 وبمقتضى األمر رقم  - 75-58 20المؤرخ في  رمضان عام  1395 26الموافق  سبتمبر سنة 

 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،   1975
 

 وبمقتضى األمر رقم  - 75-59 20المؤرخ في  رمضان عام  1395 26الموافق  سبتمبر سنة 

 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،   1975
 

 الموافق أول دیسمبر  1411جمادى األولى عام  14المؤرخ في  90-29وبمقتضى القانون رقم   -

 والمتعلق بالتھیئة والتعمیر، المعدل والمتمم،   1990سنة  
 

 1995ینایر سنة   25الموافق  1415شعبان عام   23المؤرخ في  95-07وبمقتضى األمر رقم  -

 والمتعلق بالتأمینات، المعدل والمتمم، 
 

 غشت   26الموافق  1424جمادى الثانیة عام  27المؤرخ في  2003-12وبمقتضى األمر رقم  -

 والمتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة وبتعویض الضحایا،  2003سنة  
 

 غشت  14الموافق  1425جمادى الثانیة عام  27المؤرخ في  2004-08وبمقتضى القانون رقم   -

 والمتعلق بشروط ممارسة األنشطة التجاریة، المعدل والمتمم،   2004سنة  
 

 وبمقتضى القانون رقم  - 2006-02 21المؤرخ في  محرم عام  1427 الموافق  فبرایر سنة  20

 والمتضمن تنظیم مھنة الموثق،   2006
 

 وبمقتضى القانون رقم  - 2006-03 21المؤرخ في  محرم عام  1427 الموافق  فبرایر سنة  20

 والمتضمن تنظیم مھنة المحضر القضائي،   2006
 

 وبمقتضى القانون رقم  - 2008-15 14المؤرخ في  رجب عام  1429 20الموافق  یولیو سنة 

 الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا، 2008

یحدد   2013دیسمبر سنة  18الموافق  1435صفر عام  15مؤرخ في  13-431مرسوم تنفیذي رقم 
 نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم لألمالك العقاریة وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع 

 عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وآجالھا وكیفیات دفعھا 



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

 الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة،  2011سنة  
 

 مارس سنة  25الموافق  1396ربیع األول عام  24المؤرخ في  76-63وبمقتضى المرسوم رقم  -

 والمتعلق بتأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم،  1976
 

 11الموافق   1434ذي القعدة عام   5المؤرخ في  2013-312وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 ة، والمتضمن تعیین أعضاء الحكوم 2013سبتمبر سنة 
 

 مارس  7الموافق  1414رمضان عام  25المؤرخ في  94-58وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  -

 والمتعلق بنموذج عقد البیع بناء على التصامیم الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریة،   1994سنة  
 

 الجمھوریة،   رئیس  موافقة  وبعد   -

 :ما یأتي    یرسم 
 

 14 في المؤرخ 2011-04 رقم  القانون من  43و  38و 28و 27 المواد  ألحكام تطبیقا  : األولى المادة

 تحدید   إلى  المرسوم  ھذا  یھدف  أعاله،   والمذكور  2011  سنة   فبرایر   17  الموافق  1432  عام   األول   ربیع 

 الملك، بیع سعر تسدید  حدود  وكذا العقاریة  لألمالك التصامیم  على البیع  وعقد  الحق حفظ  عقد  نموذجي 

 .دفعھا   وكیفیات   وآجالھا  التأخیر  عقوبة   ومبلغ  التصامیم،  على  البیع   عقد   موضوع
 

 .المرسوم   ھذا  ملحق   في   التصامیم  على   البیع  وعقد   الحق   حفظ  عقد   نموذجا   یحدد   :  2  المادة
 

 یتم تسدید سعر الملك العقاري حسب حالة تقدم أشغال   أثناء إبرام عقود البیع على التصامیم، : 3المادة 

 :اإلنجاز في الحدود اآلتیة  
 

 علیھ،   المتفق   البیع   سعر   من   %)  (20  بالمائة  عشرون   التوقیع،  عند   -

 علیھ،  المتفق   البیع   سعر   من  %)  (15  بالمائة   عشر  خمسة  األساسات،   من  االنتھاء  عند   -

 خمسة  والداخلیة، الخارجیة  واألسوار المساكة ذلك في  بما الكبرى، األشغال  من  االنتھاء عند  -

  -  علیھ،  المتفق  البیع   سعر  من   %)  (35  بالمائة   وثالثون 

 عند االنتھاء من جمیع األشغال مجتمعة، بما في ذلك الربط بالطرقات والشبكات المختلفة باإلضافة 

 یجب   .ھ یلع  ق ف تلما ع ی ب لا ر عس  نم %) (25ة  ئ المبا  ن و ر شع ة وسم خ  ، ةیجرا خ لا ت ائی ھتلا ى ل إ 

 سعر   من %) (5أن یتم دفع الرصید المتبقي عند إعداد محضر الحیازة والمقدر بخمسة بالمائة 

 .ھ یلق ع ف تلما ع بیلا



 إذا ما  حالة  في التأخیر،  عقوبة مبلغ حساب  صیغة  التصامیم  على البیع  عقد  یتضمن  أن یجب  : 4 المادة

 .البنایة في اآلجال المحددةیتم تسلیم البنایة أو جزء من   لم
 

 على  البیع  عقد  موضوع  العقاري، للملك الفعلي  التسلیم في  التأخیر معاینة تتم أن یجب  : 5 المادة

 المادة في المذكور التسلیم  أجل انقضاء عند  التصامیم، طبقا  قضائي،  طرف محضر أعاله، من  4

 .ھ ب ل ولمعما ع یر ش تلفي ا ةدد محلا ت راءاإلجا و لا ألشكل
 

 التأخیر  عقوبة  تطبیق  إلى التعاقدي  األجل  احترام  عدم یؤدي  القاھرة،  القوة حاالت  باستثناء : 6 المادة

 ویتم   معاینتھا  تمت   التي   التأخیر  أیام  عدد   حسب   العقوبة   مبلغ  حساب   یتم   حیث   العقاري،  المرقي  ویتحملھا 

 .المتبقي   الرصید   دفع  عند   البیع   سعر   من  اقتطاعھ 

 ال یمكن أن یتجاوز مبلغ عقوبة التأخیر، تحت أي ظرف، عشرة بالمائة  (10 من سعر البیع  %)

 .ھ ی لفق ع تلما
 

 یجب أن تخضع ھذه المراجعة  یجب أن ینص العقد أنھ في حالة مراجعة السعر المتفق علیھ،   : 7المادة 

 رقم  القانون  من  38 المادة ألحكام  طبقا وذلك مسبقا  اعتمادھا  تم  التي والكیفیات  والقواعد  لإلجراءات 

 .والمذكور أعاله  2011فبرایر سنة  17الموافق  1432ربیع األول عام  14المؤرخ في   04-2011
 

 7 الموافق 1414 عام رمضان 25 في المؤرخ 94-58 رقم التنفیذي  المرسوم  أحكام  تلغى  : 8 المادة

 .والمتعلق بنموذج عقد البیع بناء على التصامیم الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریة   1994سنة   مارس
 

 .ینشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  : 9المادة 
 

 

 2013.دیسمبر سنة   18الموافق  1435صفر عام  15حرر بالجزائر في 

 .عبد المالك سالل


