
 
 

 الوزیر األول،   إن

 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 

 منھ،   772إلى  743والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، السیما المواد   1975
 

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

 لمتمم، والمتعلق بالتأمینات، المعدل وا
 

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

 سنة  2011 38الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، السیما المواد  و 60 و 61 و 62

 منھ، 
 

 وبمقتضى القانون رقم  - 2011-10 20المؤرخ في  رجب عام  1432 الموافق  یونیو سنة  22

 والمتعلق بالبلدیة،   2011
 

 2012-07وبمقتضى القانون رقم   - 28في  المؤرخ  1433األول عام   ربیع  الموافق فبرایر  21

 والمتعلق بالوالیة،   2012سنة  
 

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

 والمتعلق بتأسیس السجل العقاري، المعدل والمتمم،  1976
 

 وبمقتضى المرسوم  - رقم 83-666 7المؤرخ في  صفر عام  1404 الموافق  نوفمبر سنة  12

 تسییر العمارات الجماعیة، المعدل والمتمم،الذي یحدد القواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة و  1983
 

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

 والمتضمن تعیین أعضاء الحكومة،  2013سبتمبر سنة 
 

 الموافق  1429جمادى الثانیة عام   27المؤرخ في  2008-189وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم   -

 الذي یحدد صالحیات وزیر السكن والعمران،  2008أول یولیو سنة 

 وبعد موافقة رئیس الجمھوریة،  -

   مارس   4 الموافق   1435جمادى األولى عام  2مؤرخ في  14-99مرسوم تنفیذي رقم 

 یحدد نموذج نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال الترقیة العقاریة  2014سنة  



 :یرسم ما یأتي 
 

 األولىالمادة  38تطبیقا ألحكام المادتین  : و 61 من القانون رقم  2011-04 المؤرخ في  ربیع  14

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

 .نموذج نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال الترقیة العقاریة 
 

 .یرفق نموذج نظام الملكیة المشتركة بملحق ھذا المرسوم   : 2لمادة ا
 

 ربیع األول عام  14المؤرخ في   2011-04من القانون رقم  61و  60طبقا ألحكام المادتین  : 3المادة 

 1432 17الموافق  فبرایر سنة  2011 یلتزم المرقون العقاریون المعتمدون قانونا،  والمذكور أعاله،

لبنایاتھم    المشتركة  الملكیة   نظام  بإعداد   المرسوم،  ھذا  موضوع   المشتركة،  الملكیة  نظام  نموذج  أساس   على 

 ة والتقنیة والمالیة المتعلقة بھا، وكذا األعباء وااللتزامات التي قصد تحدید كل البیانات القانونی  الجماعیة 

 .العقاریة   بأمالكھم   الخاص   البیع   عقد   اكتتاب   أثناء   بھا  یلتزموا   أن   المقتنین  على
 

 المادة یتعین  : 4 على المرقي العقاري أن یوضح أنھ خصص وأنجز، بعنوان األجزاء المشتركة،

 .المحالت الضروریة إلدارة األمالك وكذا مسكن البواب، عند االقتضاء 
 

 األمالك  تسییر  وأجھزة  وسائل   ووضع  إعداد   ذلك،  على   زیادة  العقاري،  المرقي  على  یتعین   :  5  المادة

، ابتداء من  (2)للتنازل عنھا وضمان أو السعي لضمان إدارة الملك خالل مدة سنتین   المقترحة   العقاریة 

 على تحویل ھذه اإلدارة إلى األجھزة التي وضعھا أو    بیع آخر جزء من البنایة المعنیة والعمل تاریخ 

 .المقتنون  عینھا
 

 المرسوم   ھذا  في  المحدد   النموذج   لمواصفات   طبقا   المشتركة،  الملكیة   نظام   العقاري  المرقي   یعد   :  6 المادة

 وبموافقة   العقاري   المرقي   من  بطلب   موثق   عقد   بموجب   العقاري   والشھر  التسجیل  لشكلیات   ویخضع

 .المنتخب أو المعین من طرف المقتنین   الممثل
 

 83-666السیما تلك التي یتضمنھا المرسوم رقم  تلغى كل األحكام المخالفة لھذا المرسوم،   :  7  المادة

 7المؤرخ في  صفر عام  1404 الموافق  1983نوفمبر سنة   12 یحدد القواعد المتعلقة بالملكیة   الذي

 .المعدل والمتمم  المشتركة وتسییر العمارات الجماعیة،
 

 .ینشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  : 8المادة 
 

 2014.مارس سنة  4الموافق  1435جمادى األولى عام  2حرر بالجزائر في 

 .عبد المالك سالل


