
 
 

 الوزیر األول،   إن
 

 المدینة، بناء على تقریر وزیر السكن والعمران و  -
 

 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
 

 ینایر  19الموافق  1413رجب عام  26المؤرخ في  93-01وبمقتضى المرسوم التشریعي رقم  -

 منھ،  131، السیما المادة 1993والمتضمن قانون المالیة لسنة   1993سنة  
 

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

 والمتعلق بالتأمینات، المعدل والمتمم، 
 

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

 الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة،  2011سنة  
 

 الموافق  1435جمادى الثانیة عام   28المؤرخ في  2014-145وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعیین الوزیر األول،  2014أبریل سنة  28
 

 مایو  5الموافق   1435رجب عام  5المؤرخ في  2014-154وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعیین أعضاء الحكومة،   2014سنة  
 

 وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  - 97-406 2في  المؤرخ  رجب عام  1418 الموافق  نوفمبر  3

 .والمتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة، المعدل والمتمم  1997سنة  
 

 20الموافق  1433ربیع األول عام  27المؤرخ في  2012-84وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  -

 المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك  الذي یحدد كیفیات منح االعتماد لممارسة مھنة  ?2012سنة   فبرایر

 الوطني للمرقین العقاریین، المعدل،  الجدول

یحدد   2014یونیو سنة   5الموافق  1435شعبان عام  7مؤرخ في  14-181مرسوم تنفیذي رقم 

 شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة محل مقتني األمالك العقاریة 

 المغطاة بضمان الترقیة العقاریة وكیفیات ذلك 



 20الموافق  1433ربیع األول عام  27المؤرخ في  2012-85وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  -

 فبرایر سنة  2012 والمتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي یحدد االلتزامات والمسؤولیات المھنیة 

 للمرقي العقاري، 
 

 وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  - 2013-431 15المؤرخ في  صفر عام  1435 18الموافق 

 الذي یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم لألمالك العقاریة وكذا 2013سنة   دیسمبر

 دفعھا،  وكیفیات   وآجالھا  التأخیر   عقوبة   ومبلغ   التصامیم   على   البیع   عقد   موضوع   الملك  سعر  تسدید   حدود 

 الجمھوریة،   رئیس  موافقة  وبعد   -

 :ما یأتي    یرسم 
 

 المادة األولى 57تطبیقا ألحكام المادتین  : و 58 من القانون رقم  2011-04 المؤرخ في  ربیع  14

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

 النص  صلب  في  یدعى الذي العقاریة، الترقیة في المتبادلة  والكفالة الضمان  صندوق حلول  شروط 

 .محل المقتنین الذین وقعوا عقد البیع على التصامیم وكیفیات ذلك  ،"الصندوق "
 

 :یقصد بحلول الصندوق، بموجب ھذا المرسوم، نیابتھ   : 2المادة 
 

 لتزاماتھ قصد متابعة إتمام إنجاز البنایات وفقا للشروط المحددةقانونا، عن المرقي العقاري المخل با -

 في المواد أدناه، 

 عن المقتنین، فیما یخص االستفادة من امتیاز الصف األول، في حالة إفالس أو تصفیة المرقي  -

 في حدود دیون ھؤالء المقتنین،   العقاري،

 .ھم للمرقي المخل بالتزاماتھ قضائیا، بحسب المبالغ المدفوعة فیما یتعلق بحقوق المقتنین ومتابعت -
 

 :یتم حلول الصندوق بالتزامن مع تنفیذ ضمان الترقیة العقاریة، الممنوح في حالة    : 3المادة 
 

 قضائیا،   تصفیتھ   أو   العقاري   المرقي  إفالس  -

 .أو سحب االعتماد من المرقي العقاري/و  -
 

 طرق  كل نفاد  وبعد  منھ  االعتماد  سحب  حالة في  بالتزاماتھ،  مخال يالعقار المرقي یعتبر  : 4 المادة

 .بھما  المعمول   والتنظیم  التشریع  في  المحددة  الطعن
 

 وآجال  طرق  نفاد  بعد  المختصة،  السلطة طرف  من  الصندوق إلى  االعتماد  سحب  قرار  یبلغ : 5 المادة

 .ساعة التي تلي القرار (48)خالل الثماني واألربعین   الطعون، 



 على الصندوق إعالم جمیع مقتني األمالك العقاریة المعنیین، خالل الثالثین  ویتعین (30) یوما 

 .الموالیة
 

 التي   البنایة   من  جزء  أو   البنایة   إنجاز  بإتمام   إلزامھ  المقتنین،   محل   الصندوق   حلول  على   یترتب   :  6 المادة

 المخل  العقاري والمرقي المقتنین طرف من توقیعھا تم  والتي  التصامیم  على  البیع  عقود  موضوع  كانت 

                                                                                                   

 تم والتي  اإلنجاز  إتمام  بضمان  تغطیتھا  تمت  التي  البنایات  إال االلتزامیة  ھذه تخص  وال  .ھ تا زام تلبا

 إنجاز 

 .أساساتھا، على األقل

 وتقتصر إلزامیة الصندوق تجاه المقتنین، بالنسبة للبنایات التي لم یتم إنجاز أساساتھا، على ضمان 

 .التعویض 
 

 التي قاموا بدفعھا  یقصد بضمان التعویض، التزام الصندوق بتعویض المقتنین عن التسدیدات   :  7  المادة

 .التصامیم   على  بیع   عقد   بعنوان   الطلب،  على  تسبیقات   طابع   تكتسي  والتي  بالتزاماتھ،  المخل   للمرقي
 

 یترتب على تعویض الصندوق للتسدیدات التي دفعھا المقتني، تخلي ھذا األخیر لفائدة : 8 المادة

 .موضوع عقد البیع على التصامیم  الصندوق عن حقوقھ المتعلقة بالملك العقاري،
 

 یقصد بضمان إتمام اإلنجاز، التزام الصندوق باإلتمام الجید ألشغال إنجاز البنایات أو أجزاء   : 9المادة 

 وبدال  بالتزاماتھ  المخل المرقي  حساب  على التصامیم، على  بیع عقود  موضوع  كانت  التي  البنایات  من 

 .المقتنون  دفعھا  التي   التسدیدات   حدود   في   عنھ، 
 

 یمكن  الصندوق قصد  إتمام إنجاز  األشغال  أن یباشر باسم  المقتنین وعلى حسابھم،  كل   :  10 المادة

 من  الخصوص  على  الضروریة،  الوسائل  كل  یسخر وأن والقضائیة  والمالیة والتقنیة  اإلداریة األعمال 

 :أجل 
 

 لعامة وحصائل التسدیدات التي دفعھا إعداد التقییم التقني لألشغال المنجزة والبیانات الحسابیة ا -

 دفع قصد  األشغال یستأنف الذي العقاري  المرقي أو/و  الصندوق  تجاه  ملتزمین یزالون  ال الذین المقتنون 

 المتبقیة،   التسدیدات 

 تكلیف مرقي عقاري آخر بمواصلة األشغال،  -

 البیع   عقود   في  المتبقیة  التسدیدات   بدفع  الملتزم  بالمرقي   بالتزاماتھ  المخل  المرقي  استبدال  على   العمل  -

 على التصامیم الخاصة بالمقتنین، 



 المبادرة بكل عمل قصد استرجاع المبلغ الزائد الذي تسبب فیھ المرقي المخل بالتزاماتھ، عند  -

 .استئناف المشروع االقتضاء، وكذا عقوبات التأخیر التي حصلھا المرقي والتكالیف الزائدة الناجمة عن  

 .تحدد أحكام ھذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار الوزیر المكلف بالسكن 
 

  في  إعدادھا تم والتي األولیة  التصامیم على البیع  عقود  على إدراجھا تم التي التعدیالت  یمكن : 11 المادة 

ي حدود أعلى نسبة  شكل رسمي، أن تخص، زیادة على تغییر آجال التسلیم، مراجعة سعر البیع األولي، ف

 عام  األول  ربیع  14 في  المؤرخ  2011-04 رقم القانون  من 3) الفقرة ( 38 المادة في محددة ھي كما 

 .والمذكور أعاله   2011فبرایر سنة   17الموافق   1432
 

 .الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ینشر ھذا المرسوم في الجریدة  :  12المادة 
 

 

 2014.یونیو سنة  5الموافق  1435شعبان عام  7حرر بالجزائر في 

 .عبد المالك سالل


