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المواطن الجزائري ال  أنللدولة الجزائریة ، غیر  األساسیةاالنشغاالت  أھمیعتبر السكن من 

 إلى أساساالتي ترجع  اإلسكان أزمةیزال یعاني من وجود عراقیل و صعوبات في اقتنائھ نتیجة 

 أوسبب الكوارث الطبیعیة بنھیار المباني خالل السنوات إزیادة النمو الدیموغرافي و ظاھرة 

عدم ضبط السوق العقاریة و نظرا لھذه  إلى إضافةحترام المعاییر المعماریة ، المطلوبة إعدم 

تكثیف  إلىجتماعیة سعت الدولة قتصادیة و اإلھا السكن في المنظومة اإلیالتي یكتس األھمیة

وقوانین  تشریعات لتنظیمھ إصدارجھودھا للنھوض بھ عن طریق التدخل الواسع لعملیة البناء و 

الصادر بتاریخ ، المتعلق بالقانون المدني الجزائري 58_75 عامة المتمثل في األمر رقم

المتعلق بالترقیة  07_ 86انون رقم یعد الق  78الجریدة الرسمیة العدد 1975سبتمبر30

علیھا مصطلح  أطلقجدیدة  إستراتیجیةوفق  اإلسكاننص قانوني یجسد نظام  أول 1العقاریة

المبادرات الخاصة  أمامالترقیة العقاریة ، و الذي یعتبر قفزة نوعیة في مجال السكن و فتح باب 

على الدولة تماشیا مع سلسلة من  العبءموجھة للبیع لتخفیف السكنات النجاز برنامج إل

  . الثمانیاتالمعلن عنھا في النصف الثاني من االقتصادیة  اإلصالحات

المنتظرة منھ  األھدافالمتعلق بالترقیة العقاریة قد فشل في تحقیق  07_86القانون  أنغیر 

جمالیة للجزائر الذي انعكس بدوره على میزانیة قطاع السكن نخفاض الموارد المالیة اإلإبسبب 

  . نھ لم یعترف بصفة المرقي العقاري للخواصأكما 

ھدافھ تدخل المشرع أالسالف الذكر في تحقیق  07_86و نظرا لعدم فاعلیة و نجاح القانون 

القانون رقم  ألغىالذي  2المتعلق بالنشاط العقاري 03_93المرسوم التشریعي رقم  بإصداره

نتشارا واسعا بسبب إتقنیة البیع بناء على التصامیم و التي انتشرت  ستحدثاو  07_86

المساعدات المالیة التي تقدمھا الدولة للمواطنین ، و بما تحققھ من فوائد لكل المشتري و البائع 

سكن  أيعلى حد سواء ، فالمشتري یجد فیھا الوسیلة المثلى التي تمكنھ من الحصول على بنایة 

حین البائع یرى فیھا  یكون ملزما بدفع ثمنھا كامال دفعة واحدة ، في أنفي المستقبل دون 
                                                           

 10عدد  ،ر ج ح  ج،متعلق بالترقیة العقاریة  ،1986مارس  04المؤرخ في  ،07_86قانون رقم  -1

   ) . (ملغى1986  مارس 05الصادر بتاریخ ،

 14متعلق بالنشاط العقاري ، ج ر ج ج عدد  1993مارس 01مؤرخ في  03_93_مرسوم تشریعي رقم 2

 ) . ملغى( 1993مارس 03صادر بتاریخ 
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یقات بالوسیلة الفعالة التي تمكنھ من تمویل المشروع عن طریق ما یحصل علیھ من دفعات و تس

المتعلق بالنشاط العقاري الذي لم  03_93ما جاء بھ المرسوم التشریعي رقم  إلى باإلضافة

ستعمال الحرفي و و المحالت ذات اإل األمالك أیضایقتصر على المساكن فحسب بل شمل 

،  نجازاإلعملیتي البیع و  إلى إضافةتجدیدھا  أونجازھا إالصناعي و التجاري سواء من حیث 

المنافسة الحرة بین القطاعین العام و الخاص ، بعد ما  أساسنھ تظم الترقیة العقاریة على أكما 

  كانت محتكرة من قبل القطاع العمومي . 

السكن من خالل  أزمةمن  قیحققد ساھم في الت 03_93كان المرسوم التشریعي رقم  إذانھ أغیر 

نھ تخلل ھذا المرسوم أ إالاستحداث نوع جدید من البیوع ھو عقد البیع السكنات على التصامیم 

العدید من النقائص منھا عدم وضع شروط و قواعد مفصلة لممارسة صیغة البیع السكنات على 

التي تدخل في انجاز المشاریع العقاریة  األطرافنھ لم یحدد التزامات و حقوق أالتصامیم ، كما 

تحت غطاء  السكنات بأسعارفوضى و تالعب المتعاملین في الترقیة العقاریة  إلى أدى، مما 

 من تحدید سقف مراجعة 03 _ 93المواد البناء مشغلین في ذلك خلو المرسوم  أسعارارتفاع 

تدارك ھذا النقص و بجل تفادیھا ، قام المشروع الجزائري ألنقائص و من الثمن ، و نظرا لھذه ا

الذي یحدد 2011 فیفري17المؤرخ في  04_ 11 سد ھذه الثغرة القانونیة بموجب القانون رقم

حیث جاء ھذا القانون بالعدید من القواعد القانونیة  3القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة

على عقد البیع على التصامیم میزة و خصوصیة مقارنة بما كان علیھ في  أضفتالجدیدة التي 

السابق من حیث المفھوم  و التكوین و التزامات و الضمانات القانونیة ، كما وضع قانون 

ضرورة التسجیل في  إلىلمزاولة مھنة المرقي العقاري و  األساسیةوضبط الشروط  04_11

،وحدد المركز القانوني لكل من المرقي العقاري و المقتني الجدول الوطني للمرقین العقاریین 

  (مشتري) و نظم العالقة بینھما . 

حد المواضیع أبالغة باعتبار السكن ھو  أھمیةیكتسي موضوع بیع السكنات على التصامیم 

و ھو ضرورة حتمیة و طلب مستمر لكل تجمع  حضاري مھما كان حجمھ و یسھل  األساسیة

                                                           
  ،،یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ، ج رج ج 2011فیفري 17مؤرخ في 11_04قانون رقم  -3

  .2011 ،مارس06الصادرة في  14عدد 
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المادیة و ذلك من  إمكاناتھك مسكن قبل االنجاز بما یالئم قدرتھ الشرائیة و متالإعلى المشتري 

في المقابل یمكن المرقي العقاري (البائع) من تمویل مشروعھ  أقساطخالل دفع الثمن على شكل 

  من ھذه الدفوعات و تسبیقات من طرف المشتري .

  السكن . أزمةى و بالتالي فان عقد البیع على التصامیم جاء بھدف القضاء عل

دراسة شاملة لھذا الموضوع اعتمادنا كل من  إلىجل الوصول أو من خالل ما سبق ذكره و من 

المنھج الوصفي و المنھج التحلیلي ، فیما یخص المنھج الوصفي اتبعناه حینما استعملنا الكتب و 

و التركیز على الجانب المفاھیمي و التقاعدي لعقد البیع على التصامیم في حین  األطروحات

 األحكامالتي تنظم عقد البیع على التصامیم خاصة  األحكام أھماتبعنا المنھج التحلیلي في تحلیل 

اختیارنا لموضوع البیوع  أسباب، و ترجع 04_ 11 القانون الخاصة المنصوص علیھا في

ھذا العقد لھ  أنموضوعیة تتمثل في  أسباب إلىامیم في التشریع الجزائري السكنیة على التص

خصوصیة مما سیتدعي دراستھ من كل النواحي و الجوانب و ذلك راجع لخروجھ عن القواعد 

  اثة القواعد التي تنظم ھذا العقدحد إلى باإلضافة أحكامالعامة لعقد البیع العادي في عدة 

المواضیع العقاریة كما حددنا نطاق دراسة  إلىالذاتیة تتمثل في میولنا  لألسباببالنسبة  أما

بااللتزامات و  االبیوع السكنیة على التصامیم ابتداء بمفھوم ھذا العقد و كیفیة انعقاده انتھاء

 ألمتو  أشارتالضمانات المترتبة عنھ و ذلك من خالل البحث في النصوص القانونیة التي 

المتعلق 04_11لسكنات على التصامیم و التي تناولھا كل من القانون رقم بموضوع عقد البیع ا

الذي یحدد  431_13بتحدید القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة و المرسوم التنفیذي رقم 

العقاریة و كذا حدود تسدید سعر  لألمالكنموذجي عقد حفظ الحق و عقد البیع على التصامیم 

 أیضاو كیفیات دفعھا ،  أجالھاو  التأخیرالملك موضوع عقد البیع على التصامیم و مبلغ عقوبة 

   .التي نص علیھا القانون المدني لألحكامتم التطرق 

  :  اإلشـكالیـة

  ؟ھل وفق المشرع الجزائري في تنظیمھ لعقد بیع السكنات علي التصامیم
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ھذه الدراسة معالجة إشكالیة أساسیة وفق خطة مقسمة إلى فصلین یتعلق الفصل  لذلك تضمنت

أما بالنسبة للفصل الثاني یتمثل في ،صامیم النظام القانوني لعقد بیع السكنات على التاألول ب

  . اآلثار القانونیة لعقد بیع السكنات على التصامیم



 

 

 الفصل االول

النظام القانوني لعقد 

البیع السكنات على 
 مالتصامی

 



 



 الفصل االول                                    النظام القانوني لعقد البیع السكنات على التصامیم

 
4 

 

  

یخضع نشاط الترقیة العقاریة في مجال التصمیم و التھىئة و البناء الى القواعد العامة للتھیئة و 

  التعمیر و البناء المحددة في التشریع و القانون .

التي تضمن قواعد النشاط العقاري و بما ان عقد  لك تغییر الترقیة العقاریة احدى الیات المھمةلذ

ا العقد لدي یقودنا الى البحث في مفھوم ھذالبیع بناء على التصامیم ھو من البیوع العقاریة االمر ا

سیتدعى تمیزه عن التي یتمیز بھا عقد البناء على التصامیم كما  )01(المطلب لھ و الطبیعة القانونیة 

  ) 02ب(المطلبعض العقود االخرى 
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      ماھیة عقد البیع السكنات على التصامیم.  : ولالمبحث األ

إلى طرح العدید من دى أحكام خاصة أن حداثة عقد بناء على التصامیم في الجزائر و تنضیمھ بإ

  .1 ا النوع من البیوع مما یستدعي ضرورة دراستھذشكالیات بخصوص ھاإل

حاطتھ بنصوص قانونیة إا النوع من العقود و ھمیة ھذأع ثبت المشرأ 11/04و بصدور قانون 

لھذا سوف ا العقد بیع بناء على التصامیم ستدراك النقائص التي كانت تشوب ھذمحاولة منھ إل

  )02) و تمیزه عن بعض المعامالت القانونیة (المطلب 01ا العقد (المطلب لى مفھوم ھذإنتطرق 

  : مفھوم عقد بیع على التصامیم  : ولالمطلب األ

  : على التصامیم  بیع السكنات  ول تعریف عقدالفرع األ

  : عقد بیع السكنات  على التصامیموال التعریف الفقھي أ

نھ عقد بیع عقاري أوردت عدة تعاریف لعقد بناء على التصامیم من الناحیة الفقھیة فقد عرف على 

جل المتفق علیھ و ن یتم تشییده في األبأ -البائع–ي في طور التشیید یلتزم بمقتضاه المرق

التشیید دفعات  ثناءأن یدفع للبائع أي یلتزم بأن ینقل ملكیتھ للمشتري الذالمواصفات المطلوبة على 

  2دفعھا باتفاق الطرفین  جالمن البیع تحدد قیمتھا و طریقة و أمخصومة من ث

فیلتزم المرقي العقاري بیع عقار لم ینجز بعد  <<نھ أكما عرف بعض الفقھ بیع على التصامیم ب

  .>>شكال مختلفة حسب نوع البیع زه و نقل ملكیتھ للمكتب و یكون بأنجاإب

لتزامات إعتبار خذ بعین اإللتزامات المرقي العقاري دون األإیعاب على ھذا التعریف كونھ یبرز 

  . 3ساسیا لمثل ھذه البیوع كونھ یختلف عن العقد العادي أالمكتب و التي تمثل عنصرا 

                                                           
مذكرة لنیل درجة الماجستیر فرع عقود و  ،بناء على التصامیم في القانون الجزائريالنظام القانوني لعقد البیع ،عقیلة  نوى - 1

  .10ص ، 2003/2004سنة  ،كلیة الحقوق بن عكنون الجزائر ،مسؤولیة

عمال الملتقى الوطني حول ،أ 04-11لتزامات المرقي العقاري في عقد بناء على التصامیم وفقا لقانون إ ،ارة عواطفزر- 2

جامعة محمد خیضر بسكرة یومي ،في الجزائر كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،ثرھا على التنمیة أشكالیات العقار الحضري و إ

  .88ص  ،2013فیفري  18و 17

،كلیة تخصص عقود و مسؤولیة ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق  ،عقد البیع بناء على التصامیم،سمیة نوجنان ب - 3
  .12ص2009 ،تلمسان ،بو بكر بلقایدامعة أالحقوق ج
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البیع الذي عقار لم یشید بعد ، یلتزم البائع بمقتضاه  << :بأنھ     BARATONكما عرفھ األستاذ 

بنقل الملكیة للمشتري ، ھذه الطریقة تسمح للشید من الحصول على السیولة  باإلنجاز و اإللتزام

  .1|>>  المالیة في تجمیع رأسمال مشروع ، و ذلك لبیع العقار قبل و أثناء مراحل اإلنجاز

ھو العقد الذي یلتزم بموجبھ البائع (المرقي العقاري) ببناء <<نھ أكما عرفھ بعض الفقھ العربي ب

تي ھذا البناء مطابقا للمواصفات و أن یأد علیھ خالل المدة التي یحددھا العقد و العقار المتعاق

كذلك رض و رسومات المتفق علیھا كما یلتزم بأن ینقل حقوقھ على األالتصامیم و النماذج و ال

ستقام  لكیة المنشآت التيبرام البیع و ینقل مإ فوقرض الموجودة ملكیة البناء المقام على األ

نتھاءمنھا و یلتزم المشتري (المكتب) یدفع الثمن حسب لى المشتري بمجرد اإلإول أوال بأمستقبال 

>>عمال البناء أالتقدم في 
2 .  

لتزامات كال من المرقي العقاري إنالحظ جانب من التشابھ فیما یتعلق بمن خالل التعاریف الفقھیة 

  :ب حیث تتمثل في تو المكت

  نجاز .لتزام باإلاإل-

  بالمدة المحددة في العقد . لتزاماإل -

  لتزام بنقل ملكیة العقار المكتب .اإل -

  لتزام بالتسلیم .اإل -

  لتزام المشتري بدفع الثمن النتفق علیھ .إ -

  لعقد بیع السكنات  على التصامیمالتشریعي التعریف  :ثانیا

ن تقنیة بیع العقار على التصامیم من البیوع المستحدثة في القانون الجزائري و ذلك بالرجوع الى إ

من بعد المرسوم التشریعي رقم و 073- 86ول قانون ینظم الترقیة العقاریة في الجزائر اي قانون أ

  4لى تعریف ھذا العقد الجدید.إكال منھا لم یتصفا ن أنالحظ  93-03

                                                           
1  - HDEFFINGER Baraton , vente d’immeuble àconstruire , répetoire de droit civile , 2 éme  édition , 
Dalloz , paris , 1988 , p 12 . 

عمال أخصوصیة عقد بیع العقار على التصامیم عن عقد البیع العادي ( عقد بیع عقار موجود وقت التعاقد )  ،عز الدین زویة - 2

ثارھا على التنمیة في الجزائر كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة محمد أشكاالت العقار الحضري و إالملتقى الوطني حول 

  . 46ص،2013فیفري  18و  17یومي  ،سكرة ،خیضر

  (ملغى) .1986مارس  05الصادر بتاریخ ، 10عدد  ،ج ر ج ج ،متعلق بالترقیة العقاریة،07- 86قانون رقم  - 3
  .87مرجع السابق ص ،زرارة عواطف  - 4
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من خالل تعریفھ لعقد البیع للعقار على  04-11المشرع تدارك ھذا النقص في قانون  نأغیر

وفي أعقد البیع على التصامیم لبنایة مقررة بناؤھا <<من ھذا القانون یقولھا 28التصامیم في المادة 

رض و ملكیة البنایات من طرف األ قد الذي یتضمن و یكرس تحویل حقوقطور البناء ھو الع

شغال و في المقابل یلتزم المكتب بتسدید السعر موازاة مع تقدم األلفائدة المكتب , ولعقاريالمرقي ا

  نجاز .كلما تقدم اإل

  >>و یحدد نموذج عقد البیع على التصامیم عن طریق التنظیم

التي تنظم نشاط الترقیة الذي  یحدد قواعد  04- 11من القانون  28یستخلص من نص المادة  -

  :یركز في تعریفھ على النقاط التالیة  يالمشرع الجزائر نأالعقاریة نرى 

  نجاز.وفي طور اإلأو جزء منھا محل بناء أن تكون عین كاملة أما إعین المحل البیع  -

لتزام بھا حیث یجب على طرفین اإلرتبة عن العقد حیث كرس حقوق و واجبات التثار الماأل-

  شغال .المرقي العقاري السھر على متابعة تقدم األ

اب عیجر یدفعھ المشتري أعقد المقاولة خالل المدة المحددة و المنصوص علیھا في العقد مقابل 

داء عمل بینھما البیع على التصامیم یلزم المرقي ألى إن عقد المقاولة یھدف أي أعلى ھذا الر

ن عقد البیع العادي أخرى یرى بعض الفقھاء أ.من جھة 1لى المكتبإالعقاري بنقل ملكیة العقار 

طراف المتعاقدة . بحیث یلتزم المرقي العقاري بنقل الملكیة و یلتزم لتزامات متبادلة بین األإیرتب 

  المكتب بتسدید الثمن المتفق علیھ .

نھ یبرم أنھ یعاب علیھ أن ھذا العقد ینقل ملكیة العقار كما ھو الحال في البیع العادي غیر أصحیح 

ختالف بین طبیعة نجاز و ھذا ھو وجھ اإلتمام اإلبینما البیع العادي یبرم بعد إاز نجتمام اإلإقبل 

  2. العقدین

لى التسمیة التي وضعھا المشرع الجزائري لھذا إترجع ما یؤكد نوعیة ھذا العقد التي ینفرد بھا 

 النوع من البیع الجدید حیث سماه "البیع على التصامیم " 

 (la vent sur plans) نجاز "بیع في طور اإلسماه "  فرنسي ما المشرع الأ  

 immeuble à construire’La vente d   3  

                                                           
تخصص ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة  ،یزید النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر ،عربي باي - 1

  . 78ص ، 2010،باتنة،جامعة الحاج لخضر  ،كلیة الحقوق،قانون عقاري 
  .79ص ، مرجع نفسھ  - 2
  .22،ص  ،نوى عقیلة مرجع سابق- 3
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 حكام خاصةأحیث نظمھ المشرع الجزائري ب,ن عقد البیع على التصامیم عقد مسمى إف ةو من ثم

الذي یحدد  04-11المتضمن النشاط العقاري ثم قانون  03-93تضمنھا المرسوم التشریعي رقم 

ینفرد بھا عن باقي  ن ھذا العقد لھ طبیعة خاصةإالقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة و علیھ ف

صنف بنشاط ینھ عقد أیتضح 1 لى نموذج عقد البیع على التصامیمإالعقود المشابھة لھ و بالرجوع 

  2 ذن ھذا العقد ذو طبیعة خاصةإالترقیة العقاریة 

شغال البناء أتفق علیھ في العقد كلما تقدمت من إلمكتب بتسدید السعر وفق ما بالمقابل یجب على ا

لنموذج یحدد عن طریق التنظیم و ھو المرسوم التنفیذي  ان یتم العقد وفقألى إحالنا المشرع أكما 

العقاریة و  الذي یحدد نموذج عقد حفظ الحق و عقد البیع على التصامیم لالمالك 431-13رقم 

كذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم و مبلغ عقوبة التاخیر و اجالھا و 

  3. 58-94كیفیات دفعھا بدوره الغى المرسوم التنفیذي رقم 

التي ن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا دقیقا و شامال یحدد فیھ طبیعة ھذا العقد أكما نالحظ 

  عقد بیع العقار المنظم وفقا للقواعد العامة.تبرز خصوصیتھ عن 

  :الطبیعة القانونیة لعقد البیع السكنات على التصامیم  :الفرع الثاني

مر الذي جعل الفقھ یختلف حول تحدید یعتبر عقد البیع بناء على التصامیم من العقود المرتبة األ

ولتحدید الطبیعة القانونیة لھذا العقد 4  طار قانوني یضبطھإنھ لم یوجد أالطبیعة القانونیة لھ خاصة 

  وال) و مدى تجاریة و مدنیة ھذا العقد (ثانیا) أسنقوم بدراسة العقد من حیث نوعیتھ (

  :طبیعة العقد من حیث الصفة :وال أ

فیرى ,ختالف بین الفقھاء حول تحدید طبیعة عقد البیع على التصامیم من حیث نوعیتھ إھناك 

لیھ إمل محل العقد المعھود حیث یلتزم المقاول بتنفیذ الع ,مقاولةنھ عبارة عن عقد أالبعض 

  . بموجب

  :خصوصیة عقد البیع السكنات على التصامیم  :ثانیا

الذي  04- 11لى قانون رقم إبالرجوع  ,تتحدد طبیعة عقد البیع على التصامیم من حیث تجاریتھ

یسمح  <<منھ التي تنص على  19یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة في نص المادة 
                                                           

  مرجع سابق،یحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد البیع على التصامیم  ،431-13رقم ،انظر المرسوم التنفیذي  - 1
  . 18ص ،مرجع سابق  ،سمیةنبوجنان  -2
یتعلق بنموذج عقد البیع بناء على التصامیم الذي یطبق في مجال  ،1994مارس  07مؤرخ في ، 58- 94رقم  ،مرسوم تنفیذي - 3

  . (ملغى) ، 1994مارس  09الصادر بتاریخ  ،13عدد  ،ج ر ج ج ،الترقیة العقاریة
  .17ص ،مرجع سابق  ،نوى عقیلة - 4
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عمال التجارة بممارسة نشاط الترقیة العقاریة أو معنوي مؤھل للقیام بألكل شخص طبیعي 

للتشریع المعمول بھ و حسب الشروط المحددة في ھذا عاله طبقا أ 18و  03موضوع المادتین 

  >>القانون 

  .01منھ 02حكام التقنین التجاري في نص المادة مر یقتضي الرجوع ألن األإو علیھ ف

على المرقي العقاري سواء كان الشخص  04-11شترط االمشرع الجزائري في القانون رقم إحیث 

  011فقرة 04ھذا ما نصت علیھ المادة و معنوي التسجیل في السجل التجاري و أطبیعي 

لتاجر و یخضع في معامالتھ ن المرقي العقاري یكتسب صفة اإو من خالل المواد السالفة الذكر ف

ط التجاري من ھلیة القانونیة لمزاولة النشاو علیھ یجب التمتع باأل 2ق تحكام المققرة في الى األ

   3العقاري طرف المرقي

الملغى الذي  03-93كدعلى ما تم علیھ في المرسوم التشریعي رقم أ 04-11ن قانون رقم أنالحظ 

ن ھذا العقد ذو طابع مدني إما فیما یخص المكتتب فأ4عتبر المتعامل في الترقیة العقاریة تاجرا إ

على تحدید تجاریة و مدنیة  عادة البیع كحرفة یمتھنھا و یترتبإجل أذا كان قد قام بالشراء من إال إ

و كذا المرقي العقاري و كذا الجھة ,عقد البیع على التصامیم وجود نزاعات بین المكتتب 

  .5المختصة للفصل فیھ و مسائل االثبات  

  :خصائص عقد البیع السكنات على التصامیم :الفرع الثالث 

  : بیع السكنات  على التصامیم لعقد العامة خصائصال :والأ

  ھي كالتالي ة مع البیع العادي و ھذه الخصائص لھ خصائص مشترك،ن عقد البیع على التصامیم إ

  . 6 ق م جمن  58و ھذا ما نصت علیھ المادة : ي بمقابلأعقد معاوضة -1

                                                           

 101عدد ،ج ر ج ج ،المتضمن القانون التجاري  ،1975سبتمبر  26مؤرخ في ، 59- 75مر رقم من األ 02،انظر المادة -1 
 . معدل و متمم، 1975 ،دیسمبر 19صادر بتاریخ 

 ،دار ھومة الجزائر،الطبعة الثانیة  ، شھر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري ( مدعم بقررات قضائیة ) ،خلفوني مجید-2 
 . 100ص  ،2011

السجل –االنشطة التجاریة المنظمة  –الحرفي  –تاجر –عمال التجاریة الكامل في القانون التجاري ( األ ،صالح فرحة زراوي - 3

 . 106ص ، 2003 ،الجزائر ،بن خلدون للنشر و التوزیع،د ط  ،الجزء الثاني ، التجاري )
 . (ملغى) ،مرجع سابق ،المتعلق بالنشاط العقاري ،03- 93من المرسوم  04و  03المادتین -4 
 . 75ص ، 2001 ،الجزائر،دار الھدى  ،د ط، النظام القانوني للترقیة العقاریة (دراسة تحلیلیة )،ة ایمان تبوس 5
 30عدد صادر ،ج ر ج ج ،القانون المدني   متضمن ،1975سبتمبر  26مؤرخ في ، 58-75من المرسوم رقم  58المادة -6 

 معدل و متمم.، 1975سبتمبر 
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م ذ یقدإ، عاقدة ( البائع و المشتري )طراف المتاوضة) بین األعفعقد البیع یتضمن عقد مبادلة (م

 .1خیر و یدفع الثاني مبلغا مالیا نقدیا مقابل ذلكشیئا معینا لھذا األ ولاأل

  :مسمى عقد التصامیم على البیع عقد2-

 یعتبر حیث2 >>هحكامأ ببیان تكفل و خاصا سماإ المشرع لھ وضع الذي العقد <<: ھو المسمى العقد

 التي القواعد یحدد  الذي 04_11 القانون في المشرع نظمھ مسمى عقد التصامیم على البیع عقد

  . العقاریة الترقیة نشاط تنظم

  : بسیط عقد التصامیم على البیع عقد_3

 حیث3 ،>> االیجار عقد و البیع كعقد العقود من واحد نوعا یتضمن الذي العقد <<: ھو بسیط العقد

 و الذكر السالف 04_11 القانون في منظم واحد عقد احكام على التصامیم على البیع عقد یشمل

  -4.االنجاز طور في و یتجزأ لم سكن وأ بنایة بیع ھو

   : بینجانل ملزم عقد التصامیم على البیع عقد- 4

 یعتبر و المتعاقدین كال عاتق على متقابلة لتزاماتإ أینش الذي العقد <<: ھو بینجانل الملزم العقد

  5.>> الوقت نفس في مدینا و دائنا منھما كل

 و البنایة بتشیید یلتزم العقاري المرقي نأ كون ،التصامیم على البیع عقد في الخاصیة ھذه تظھر

 عاتق على متبادلة التزامات یرتب بحیث ، نجازاإل تقدم كلما الثمن بدفع المكتتب یقول بالمقابل

  .6خراأل للطرف مدینا و دائنا منھما كل یكون يأ المشتري و البائع

   : للملكیة ناقل عقد التصامیم على البیع عقد -5 

                                                           

 .24ص  1996 ،مصر ،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،د ط،الموجز في عقد البیع ،محمد حسن قاسم -1 
 ، میلة عین ، دار ، األول الجزء ، لاللتزامات) العامة (النظریة الجزائري المدني القانون شرح ، السعدي صبري محمد الھدى_2  

 .51ص 2004، الثانیة الطبعة
 .53ص ، المرجع نفس_3 
 تخصص ، السیاسیة العلوم و الحقوق شعبة ، ماجستیر مذكرة 11_04 القانون ظل في التصامیم على البیع عقد ، علي بن علي 4

 .  13 ص 2016/2015 ، بومرداس جامعة ، الحقوق كلیة ، مسؤولیة و عقود

 ، الجزائر ، الجامعیة المطبوعات دیوان ، األول الجزء ، الجزائري المدني القانون في لاللتزام العامة النظریة ، بلحاج العربي-5 

 .49 ص 2001

 .25ص ، ذكره سبق مرجع ، قاسم حسن محمد_6  
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 فیھ یلتزم عقد<<  نھأ ج م ق من 351 المادة عرفتھ ، الملكیة ناقل نھأ البیع عقد خصائص من

  >>.نقدي ثمن مقابل مالیا حقا وأ  ملكیة بنقل البائع

 عقد على لتزاماإل ھذا ینطبق و البیوع مختلف في الملكیة بنقل البائع یلزم البیع عقد نإف علیھ و

  .1التصامیم على البیع

  

  :محدد عقد التصامیم على البیع عقد-6 

ما   مدى و خذأی ما مقدرا التعاقد وقت یحدد نأ طرفیھ لكل یمكن الذي العقد <<: ھو محدد العقد

  .  >> 2بصرف النظر عن التعادل بین ھذین المقدارین عطي و ذلكی

نجاز من خالل ن یطلع على العقار محل اإلأفي عقد البیع على التصامیم یستطیع المشتري 

  .3المواصفات المحددة في العقد  وجال نجاز وفق األالتصمیم الھندسي المبرمج و یلتزم البائع باإل

مكانیة تحدید نسبة الزیادة في حالة إكما یحدد البائع ( المرقي العقاري ) الثمن التقدیري مع 

  .4لتقدیريضافتھا للثمن اإقیمة یمكن قصى أو ھكذا یعرف المشتري  ،مراجعة الثمن

   :عقد البیع على التصامیم عقد شكلي -7

في المرسوم التنفیذي  5فراغھ في الشكل المنصوص علیھ إبل یجب  ،رادتینال یكتفي تطابق اإل

و كذا  ،الذي یحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد البیع على التصامیم لالمالك العقاریة 13-431

جالھا و أو مبلغ عقوبة التاخیر و حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم 

ن القواعد العامة تشترط الرسمیة بكتابة العقد و إعقار ف نھ تصرف وارد علىأكیفیات دفعھا و بما 

  تسجیلھ و شھره .

  :عقد البیع على التصامیم عقد اذعان ام عقد مساومة  -8

                                                           

 .13ص ، ذكره سبق مرجع ، سمیةن وجنانب-1 
  . 39ص ،مرجع سبق ذكره   ,محمد صبري السعدي -  2
  .17.18ص،مرجع سبق ذكره ،بیع العقار على التصامیم في الترقیة العقاریة  ،سھام مسكر -  3
  .39ص ،مرجع سبق ذكره  , المیة كتو -  4
  .22ص ،مرجع سبق ذكره ،بیع العقار على التصامیم في الترقیة العقاریة  ،سھام مسكر -  5
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و العقلي شروط محددة غیر أحتكار القانوني العقد الذي یعد فیھ الموجب ذو اإل <<  ھو ذعانإعقد 

لیھ و یعرض إنضمام لى الجمھور بصورة دائمة بقصد اإلإو المناقشة و یوجھھا أقابلة للتعدیل 

  .>> 1و خدمة أبموجبھا سلعة 

حریة كاملة في وضع شروط العقد الذي یتمتع فیھ كل متعاقد ب<<ما بالنسبة لعقد المساومة فھو أ

تفاق و لھ الحق في تقدیم عروض تكون قابلة ذ یساھم كل متعاقدین في وضع اإلإالعقد و بنوده 

2للنقاش من قبل المتعاقد الثاني 
<<.  

من خالل رضوخ  ،ذعان و یتبین ذلك إن عقد البیع على التصامیم ھو عقد أي الراجح ھو أفالر

نھا فیتغیر أي مناقشة بشأو ال یقبل ،المكتتب للشروط التي یضعھا المرقي العقاري مسبقا و سالفا 

  .3ذعان في ھذا العقد الجدیدالطرف القوي و ھذا ما یؤكد وجود خاصیة عقد اإل

  : لعقد بیع السكنات على التصامیم  الخاصةالخصائص  :   ثانیا 

 ھناك ،التصامیم على السكنات بیع لعقد العامة القواعد في المذكورة الخصائص على زیادة

 خالل من الخصائص ھذه تظھر ، االخرى البیع العقود باقي دون وحده بھا ینفرد أخرى خصائص

   : كالتالي ھي و العقاریة الترقیة نشاط تنظم التي القواعد یحدد الذي 04_11 رقم قانون

  :  التعاقد عند موجود غیر محل على یقع عقد-1 

 مستقبال للوجود قابل يأ البناء طور في وأ مبني غیر عقار التصامیم على البیع عقد محل یعتبر
 الترقیة نشاط  تنظم  التي القواعد یحدد الذي  11_ 04القانون من  28 المادة لنص طبقا ھذا و4

  .سابقا المذكور العقاریة

   : الثمن دفع تسھیل 2- 

 دفعات وأ قساطأ شكل على یكون حیث الثمن دفع المشتري على سھل التصامیم على البیع عقد

 حسب ذلك و األقساط باقي و حساب على األول القسط وأ الدفعة تكون و ،األشغال تطور حسب

  5 العقار تسلم عند األخیر القسط یسلم نأ على اإلنجاز مراحل تطور

                                                           
مذكرة ماستر في القانون تخصص عقود و  ،النظام القانوني لعقد بیع العقارعلى التصامیم في التشربع الجزائري،داني حمداني-  1

  . 07ص  ،2013جامعة بویرة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،قسم القانون الخاص  ،مسؤولیة
  . 22ص ،مرجع سبق ذكره،بیع العقار على التصامیم في الترقیة العقاریة  ،سھام مسكر -  2
  .14ص ،مرجع سبق ذكره ،سمیة نوجنان الب -  3
 ، القانون في  ماجستیر مذكرة ، العقاریة الترقیة نشاط لقواعد المحدد، 04_11القانون في التصامیم على البیع عقد ، كتو المیة-4 

 . 36 ص 2013وزو ،  تیزي جامعة ، السیاسیة العلوم و الحقوق كلیة ، العقود قانون فرع
 ، الزراعي و العقاري القانون تخصص ، ماجستیر مذكرة ، العقاریة الترقیة في التصامیم على بناء العقار بیع ، مسكر سھام-5 

 .17 ص 2006 2005 ، البلیدة جامعة ، الحقوق كلیة ، الخاص القانون قسم
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  : التصرف على القید3_

 ھذا نأ الإ مالكا المشتري عتبارإ و، شھره و الرسمي شكلھ في العقد تحریر من بالرغم ھذا و

 النھائیة تسلیم و قساطاأل كافة تسدید بعد الإ نجازاإل محل العقار في التصرف   یستطیع ال خیراأل

  1  التصرف على القید رفع بموجبھ لیتم شھره و التسلیم محضر على التوقیع و للبنایة

   : خاصة ضمانات بموجب المشتري حمایة -4 

 حیث ، خرىاأل ضمانات من غیرھا و الثاني الفصل في الضمانات ھذه في التفصیل یتم سوف 

 التصامیم على السكنات بیع عقد ضمن المشتري تحمي ضمانات عدة على 11-04القانون نص

 العشري الضمان كذلك ، علیھ المتفق التصمیم و للمواصفات مطابقتھ و نجازاإل حسن ضمان منھا

  2 نجازاإل عملیة في الشروع قبل الكفالة و الضمان صندوق دىل المودع الكفالة مبلغ لىإ ضافةباإل

   : التصامیم على السكنات نواعأ:  الرابع الفرع

   LPP   :العمومي الترقوي السكن: أوال

 مداخیلھم تفوق الذي للمواطنین موجھة و ، الدولة دعم من تستفید السكن من الجدیدة صیغة ھو

 الحد مرة) 12( و المضمون ينیطالو جرلأل دنىاأل الحد مرات ستة زواجھمأ و ھم الشھریة

  . المضمون الوطني جرلأل دنىاأل

 سكن و ، غرف ربعأ ذو سكن و غرف ثالث ذو سكن من العمومیة الترقویة السكنات نمط شكل

 و الجھویة الھیاكل لدى المترشحین طرف من كتتاباإل ملفات تودع بحیث3  غرف خمس ذو

 و السكن لتحسین الوطنیة الوكالة لدى وأ  ENPI العقاریة للترقیة الوطنیة للمؤسسة التابعة الوالئیة

 خاص ملف السكن ھذا یتضمن ، الوالیات في للسكن الوالئیة المدیریات في وأ AADL  تطویره

 العمومي الترقوي السكن من ستفادةاإل یتمكن حتى شروط على یحتوي نھأ كما وثائق عدة یتضمن

 یفوق العمومي الترقوي السكن من المستفیدین نھأ على المرسوم من األولى المادة نصت حیث

 كان حین في یساویھ وأ المضمون دنىاأل الوطني الدخل من مرة ثالثین عن یقل و مرات 6 دخلھ

 جراأل ضعف مرة 12 یبلغ دخل مستوى لدیھم الذین المكتتبین على یقتصر السابق المرسوم

  . المضمون الوطني

                                                           

  . 15ص ، ذكره سبق مرجع ، سمیةن وجنانب-1 

 
 . 45 ص ، ذكره سبق مرجع ، كتو المیة-2 
یحدد المستویات المساعدة  ،1439في جمادى االولى سنة ، 2018جانفي  25مؤرخ في ، 06- 18المرسوم التنفیذي رقم   3

 . 2018سنة  ،العدد االخیر ،ج ر ج ج ،المباشرة من الدولة االقتناء السكن
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 المقیمون الجزائریون الطالبون نأ على تنص حیث، الخارج من بالمكتتبین تتعلق مادة أضیفت كما

 مداخیلھم تفوق الذي القنصلیة و الدبلوماسیة الممثلیات لدى قانونیة بصفة المسجلون ، الخارج في

  . المضمون دنىاأل الوطني الدخل مرات ثالث

 مرات ست عن مداخیلھم تقل الذي الجزائر في المقیمین الجزائریین للطالبین المرسوم یتتبع كما

 الدرجة من قرابة صفة لھ شخص مالیا یكفلھم نأ شریطة ، المضمون دنىاأل الوطني الدخل

  . بھا المعمول التشریعیة حكاملأل طبقا الثالثة وأ الثانیة الدرجة فمن تعذر نأ و ولىاأل

  

  

  : المدعم الترقوي السكن: ثانیا

 جتماعياإل السكن لتعویض العمومیة السلطات طرف من 2010 سنة ثتستحدأ جدیدة صیغة ھو

 قطاع قبل من ھاما طلبا المدعم الترقوي السكن عرف قد و  LSP سمإ تحت المعروف التساھمي

  . المجتمع من ھام

 سلفا المحددة المالیة الشروط و الفنیة للمواصفات اوفق عقاريال مرقيال طرف من بناؤه یتم بحیث

  .1الدولة مساعدة على الحصول الشروط فیھم تتوفر التي الطلبات لمقدمي یتجھ و الدولة طرف من

 طریق عن السكنات من النوع ھذا من ستفادةاإل یتم و المتوسط الدخل لذوي فقط موجھ فھو

 و مدعمة فائدة بنسبة بنكي قرض ، الطلب لصاحب الشخصیة المساھمة من یتكون مالي تركیب

  2 العقاري المرقي لفائدة مباشرة تصب للسكن الوطني الصندوق من مباشرة مساعدة

 على الطلب یودع حیاناأل غالب في سابقا التساھمي يأ المدعم الترقوي السكن الطلب یوجھ

 على الطلب یودع نأ یمكن كما بالعاصمة المنتدبة الوالیة ، الدائرة وأ قامةاإل بلدیة مستوى

  . العقاریة الوكاالت لدى أو العقاري التسییر و الترقیة و الدیوان مستوى

 الساریة للقوانین طبقا مخطط على بیع عقد طریق عن المدعم الترقوي السكن من االستفادة یتم

  . المستحقة المبالغ بتسدید المتعلقة الترتیبات مختلف الموثق العقد ھذا یحدد و المفعول

 و التقنیة للمواصفات المحدد الشروط دفتر ھما و بدفترین یلتزم نأ العقاري المرقي على و

  .1المدعم الترقوي السكن نجازإ على المطبقة العامة المالیة الشروط
                                                           

 الترقوي السكن انجاز تمویل آلیات كذا و المالیة الكیفیات و الشروط یحدد 2018 مارس 14 في مؤرخ ، مشترك وزاري قرار-1 

 .2018، المدعم
 المرجع نفس-  2



 الفصل االول                                    النظام القانوني لعقد البیع السكنات على التصامیم

 
15 

 

 الشروط و الخاصة التقنیة بالخصائص بالتكفل العقاري المرقي لتزامإ یتضمن الثاني الدفتر ماأ

 باللجوء ملزم العقاري المرقي نأ كما ،2 المدعمة الترقویة السكنات مشروع تنفیذ شروط و المالیة

 ستالمھإ تاریخ من اشھر3 جلأ في المستفیدین مع المخطط على البیع عقود عدادإل الموثق لىإ

  3 المختصة السلطات قبل من المستفیدین قائمة

  : یجارياإل العمومي السكن: ثالثا

 دواوین طرف من بذلك تكلیفھم یتم مقاولین قبل من ذلك و خاصة میزانیة ساسأ على نجازهإ یتم

 تصنیفھم یتم الذین الدخل صحابأ شخاصاأل لفائدة فقط موجھ ھو و ، العقاري التسییر و الترقیة

  . صحیة الغیر وأ ھشة ظروف في یقطنون الذین وأ حرمانا كثراأل جتماعیةاإل الطبقة خانة في

  4.داریةإ ووثائق خاصة ملفات و شروط وفق ذلك یكون و

 لفترة المعتادة االقامة ببلدیة یقطن من الإ یجارياإل العمومي السكن من ستفادةاإل یمكن ال بحیث

 سن یكون نأ یجب كما ، دینار لفأ 24 للعائلة الشھري الدخل تعدىی ال نأو سنوات خمس تتعدى

  .ستفادةاإل ملف یداعإ عند سنة 21 الطلب صاحب

 التسییر و الترقیة لدواوین و للدولة التابعة التجاریة المحالت و یجاریةاإل العمومیة السكنات كل

   عنھا التنازل یمكن 2004 ینایر اول قبل ستغاللاإل تحت  الموضوعة وأ المستلمة العقاري

   : یجارباإل للبیع الموجھ السكن:  رابعا

 نقضاءإ بعد تامة بملكیة شرائھ قرارإ بعد مسكن على بالحصول تسمح صیغة ھي یجارباإل البیع

   . مكتوب عقد یطارإ في المحددة یجاراإل مدة

 للوكالة التابعة الھیئات مستوى على یجارباإل البیع بصیغة مسكن على الحصول طلب تقدیم یتم

  .5خاصة ستمارةإ في ذلك و" عدل وكالة" تطویره و السكن لترقیة الوطنیة

  

                                                                                                                                                                                                  
  ذكره سبق مرجع ، العقاریة الترقیة نشاط تنظم التي القواعد یحدد 11_04 رقم القانون من 33 المادة-1

 
 ذكره سبق مرجع ، العقاریة الترقیة نشاط تنظم التي القواعد یحدد 11_04 رقم القانون من 33 المادة -4
 العمومي السكن على الحصول قواعد و لشروط المحدد ، 2008 ماي 11 في المؤرخ  ، 142-08رقم التنفیذي المرسوم 4

 . 2008سنة  ، االیجاري
 ،الموقع الرسمي لوزارة السكن و العمران و المدینة   5

  WWW.mnuv.gov.dz 

  . 2019ماي  04بتاریخ 
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   العقود من غیره عن التصامیم على السكنات البیع عقد تمیز:  الثاني المطلب

   المقاولة عقد عن تمیزه:  ولاأل الفرع

في كون أن المقاولة عقد تظھر تصامیم على بناء البیع عقد و المقاولة عقد بین التمییز معیار نإ

 بھ یتعھد جرأ مقابل عمال یؤدي وأ شیئا یصنع نأ المقاول ھو و المتعاقدین حدأیتعھد بمقتضاه 

  . العمل رب ھو و خراأل المتعاقد

 نقل ھو منھ الغرض البیع بینما ، عمل داءأب یلتزم المقاول نأ كون البیع عن المقاولة تتمیز

  1.الملكیة

 ببناء العقاري المرقي بموجبھ یلتزم الذي البیع ھو التصامیم على السكنات  البیع لعقد بالنسبة ماأ

  2.المكتتب یدفعھ ثمن مقابل العقد في محدد جلأ خالل عقار

 في المقاول یستخدمھا التي المواد العمل رب مدیق نأ على عملھ تقدیم على المقاول قتصرإ ذاإ

  3.ةمقاول عقد یعتبر العقد نإف ، عملھ نجازإ

 ھذه في التصامیم على عقار بیع یشبھ قد المقاولة عقد نإف معا العمل و المواد المقاول قدم ذاإ ماأ

 نقدي بمقابل معین منزل ببناء القیام بناء مقاولة من متخص طلب ذاإ ما حالة في:  فمثال4  الحالة

 یكون الحالة ھذه ففي ، عنده من البناء مواد یقدم الذي ھو المقاول نأ على ، الشخص ھذا یدفعھ

 تقدیمھ دون فقط البناء نجازإب المقاول قام ذاإ ماأ ، التصامیم على البیع لعقد مشابھ عقد بصدد

  . مقاولة عقد بصدد فنحن البناء لمواد

  : حالت ثالت بین زھرة المرسي محمد الدكتور یفرق

 دور قتصرإ ،و البناء عملیة نجازإ في المستخدمة المواد رضاأل مالك قدم ذاإ: ولىاأل الحالة_

  .مقاولة عقد یعتبر العقد نإف فقط العمل على المقاول

 عملھ لىإ ضافةباإل المقاول قدم و ، رضاأل تقدیم على العمل رب قتصرإ ذاإ:  الثانیة الحالة_

  .مقاولة عقد بصدد نكونإنجازه  في سیستخدمھا التي المواد

                                                           
  .38 ص 2004 مصر ، المعارف منشاة ، ط د ، المقارن و المصري التشریع في المقاولة عقد ، الشھاوي الفتاح عبد قدري  1

  .31ص ، ذكره سبق مرجع ، شعبان عیانتى 2

 .15،ص س د ، الجزائر ، الھدى دار ، ط د ، الجزائري للقانون وفق البیع عقد في الوجیز ، زكریا سرابش 3

    .سابق مرجع ، المدني القانون متضمن75_58 االمر من2فقرة550 المادة انظر 4
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 الحق صاحب قلاأل على وأ لھ مملوكة رضأ على البناء قامةإب المقاول یقوم:  الثالثة الحالة_

 ، مستقبلي شیئ على وارد بیعا یعتبر العقد ھذا نإف عنده من بمواد و علیھا البناء سلطة یمنحھ

 عن مقاولة عقد تمییز یمكن كما ،1  التصامیم على البیع وأ نجازاإل تحت عقار بیع المشرع سماهأ

 ، الثمن تكملة منھا الھدف و عقار على یرد الذي العین دعوى یخص فیما التصامیم على البیع عقد

  ..2 المقاولة عقد دون التصامیم على البیع عقد في قبولھا یمكن الدعوى ھذه

 التصامیم على البیع عقد كون مقاولة عقد عن التصامیم على بناء بیع عقد یمیز ما نإف بالتالي و

  المقاولة عقد عكس للملكیة ناقل

  : باالیجار البیع عن تمییزه: الثاني الفرع

 من ولىاأل المادة نص خالل من یجارباإل البیع عقد تعریف على الجزائري المشرع نص لقد

 بعد مسكن على للحصول تسمح صیغة یجارباإل البیع<<: نھأ على 01_105 رقم التنفیذي المرسوم

   .>> 3مكتوب عقد إطار في المحددة یجاراإل مدة نقضاءإ بعد تامة بملكیة شرائھ قرارإ

 و ، الوقت نفس في مؤجرا و البائعا فیھ الطرفین حدأ یكون یجارباإل البیع عقد نإف ثمة من و

   . 4األخیر في البیع مقابل فھو اإلیجار مقابل أما ، واحد آن في جراأمست و مشتریا اآلخر الطرف

 في الشبھ وجھ یمكن و ،5 العقاریة للترقیة القانونیة التقنیات من یعتبران العقدین ھذین نإف علیھ و

 في قساطاأل ان كون بینما الجوھري الفرق لكن أقساط، شكل على تكون التي و الثمن دفع طریقة

 لعقد نتیجة فھي باالیجار البیع یخص فیما األقساط أما ، عنھ ناتجة تكون التصامیم على البیع عقد

                                6.البیع عقد لیس و یجاراإل

  

      
                                                           

 ، المعارف منشأة ،) الفرنسي و الكویتي و المصري القانون في مقارنة دراسة( نشاءاإل تحت المباني بیع زھرة المرسي محمد 1

 . 04،ص  1989 مصر

 .  سابق مرجع ، المدني القانون متضمن 75_58رقم مراأل من358 المادة نظرأ 2

 بأموال المنجزة المساكن شراء شروط یحدد 2005 أفریل 23 في مؤرخ 01_105 رقم التنفیذي المرسوم من األولى المادة 3

 .متمم و معدل 2001 جانفي 29 بتاریخ الصادر 25 عدد ، ج ج ر ج ، ذلك كیفیة و باإلیجار البیع إطار في عمومیة

 . 173 ص 2007 ، وزو تیزي ،جامعة الحقوق كلیة 05 عدد ، الباحث مجلة ،" باإلیجار البیع عقد" ، نوارة حملیل 4

 70،ص ذكره سبق مرجع ، إیمان بوسنة 5

 28،ص ذكره سبق مرجع ، سمیة یوجنان 6
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  : بالتقسیط البیع عقد عن تمیزه:  الثالث الفرع

 ذاإف<<:  فیھا جاء التي الثالثة و الثانیة فقرتھا في بالتقسیط البیع على ج م ق 363 المادة نصت

 في التعویض سبیل على منھ جزء البائع یستبق أن على یتفقا أن للمتعاقدین جاز مقسطا الثمن كان

 یعتبر األقساط جمیع المشتري وفى إذا و ، األقساط جمیع ستفاءإ بسبب البیع فسخ وقع إذا ما حالة

  .>>... البیع یوم المبیع الشیئ تملك أنھ

 تسلیم و ، فترات عدة على الثمن تقسیط بواسطة یتم بالتقسیط البیع أن المادة نص من سیتخلص

 بجمیع یوفي أن بعد إال ملكیتھ إلیھ تنتقل ال أن على ، العقد إنعقاد وقت من المشتري المبیع

  . األقساط

 في الثمن دفع أن في یتمثل بالتقسیط البیع و التصامیم على  البیع بین الشبھ وجھ فإن علیھ و

 ال بالتقسیط البیع فھي ، بینھما یمیز ما أھم ھي الملكیة إنتقال فمسألة ، أقساط شكل على یتم كلیھما

 في علیھ المتفق الثمن لمجموع المكونة األقساط جمیع سداد بعد إال المشتري لىإ الملكیة نتقالإ یتم

 و العقد إبرام تاریخ من المكتتب إلى تنتقل المبیع ملكیة نإف التصامیم على لبیع بالنسبة أما ، العقد

 و اإلنجاز أشغال تقدم حسب السعر تسدید یكون التصامیم على البیع نإف آخر ،بمفھوم 1توقیعھ

  .بالتقسیط البیع عكس للبنایة الفعلیة بالحیازة الملكیة ثبت

  : الحق حفظ عقد عن تمیزه: الرابع الفرع

 تحت البیع ضمن یدرجھ الذي الفرنسي المشرع من الحق حفظ عقد الجزائري المشرع ستمدإ

 رقم القانون بموجبھ مرة ألول الجزائري المشرع علیھ نص حیث ، اإلختالفات بعض مع اإلنشاء

 المتعلق03_93 رقم التشریعي المرسوم بموجب ،وألقاه2 العقاریة بالترقیة المتعلق86_07

  .3العقاري بالنشاط

 یحدد الذي11_04 رقم القانون من27 المادة في الحق حفظ عقد الجزائري المشرع عرف حیث

 بموجبھ یلتزم الذي عقد ھو الحق حفظ عقد<<: بقولھ العقاریة الترقیة نشاط تنظم التي القواعد

 تسبیق مقابل إنھائھ فور الحق حفظ لصاحب البناء طور في او بناؤه العقار بتسلیم العقاري المرقي

  . األخیر ھذا یدفعھ

                                                           
 حدود كذا و العقاریة مالكلأل التصامیم على البیع عقد و الحق حفظ عقد نموذجي یحدد 13_431 رقم التنفیذي المرسوم نظرأ 1

 . سابق مرجع ، دفعھا كیفیات و أجالھا و التأخیر عقوبة مبلغ و التصامیم على البیع عقد موضوع الملك سعر تسدید
 عقد على ینص فمرة العقد لھذا واحدة تسمیة على یستقر لم العقاریة بالترقیة المتعلق  86_07 قانون بموجب الجزائري المشرع 2

 . تمھیدي عقد على ینص أخرى مرة و  contrat Réservation الحق حفظ

 .)ملغى( ذكره سبق مرجع ، العقاري بالنشاط متعلق 93_03 رقم تشریعي مرسوم 3
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 لدى األخیر ھذا باسم مفتوح لحساب ، الحق حفظ صاحب طرف من المدفوع التسبیق مبلغ یودع

  .>>القانون ھذا من 56 المادة في علیھا المنصوص العقاریة الترقیة عملیة ضمان ھیئة

 من العقاري المرقي ھما القانونیة العالقة أطراف أن الذكر السابقة المادة نص من یستخلص   

 بناؤه المقرر العقار بتسلیم یلتزم العقاري فالمرقي ، أخرى جھة من الحق حفظ صاحب و ، جھة

 لدى التسبیق بدفع األخیر ھذا إلتزام مقابل ، الحق حفظ لصاحب إنھائھ فور ، البناء طور في أو

 في المؤرخ 31_431 رقم التنفیذي المرسوم لىإ بالرجوع و ، العقاریة الترقیة عملیة ضمان ھیئة

 أن نالحظ ، التصامیم على البیع عقد و الحق حفظ عقد لنموذجي المحدد 2013 دیسمبر 18

 ، التسجیل بند تحت الحق حفظ عقد بنموذج الخاص الثاني الملحق في نص قد الجزائري المشرع

 لتزامإ من معفى ھو و ، الطابع و التسجیل قانون حكاملأل طبقا للتسجیل یخضع الحق حفظ عقد أن

  .العقاري الشھر

 ، دقیقة شكلیة إجراءات إتباع من البد العامة القواعد حسب العقاریة الملكیة تنتقل حتى بالتالي و

 بالمحافظة شھرھا و تسجیلھا جراءاتإب القیام الرسمیة العقود محرري على المشرع أوجب حیث

 ال <<: نھأ على ج م ق 793 المادة نصت ،حیث2 صحابھاأل العقود تسلیم قبل ذلك و1  العقاریة

 إذا إال الغیر حق في وأ متعاقدین بین ذلك كان سواءا العقار خرىاأل العینة الحقوق و الملكیة تنتقل

  .>>العقاري الشھر تدیر التي القوانین باألخص القانون علیھا نص التي اإلجراءات روعیت

 العقاري الشھر إلجراءات یخضع ال أنھ التصامیم على البیع عقد عن الحق حفظ عقد مایمیز و  

 من01 فقرة34 المادة حسب ذلك و ، العقاري للشھر یخضع فإنھ التصامیم على البیع عقد عكس

  .3العقاریة الترقیة نشاط تنظم التي القواعد یحدد الذي11_04 رقم القانون

 عقد األخیر ھذا أن كون التصامیم على البیع عقد عن الحق حفظ عقد تمییز یمكن ذكره سبق مما

  .الحق حفظ محل الملكیة ینقل ال الحق حفظ عقد عكس للملكیة ناقل

  

  

                                                           
 ص 2001 ، الجزائر ، ھومة دار ، ط د ، األحكام أحدث و التعدیالت آخر ضوء في العقاریة الملكیة نقل ، عمر باشا حمدي 1

19 . 

 ، الجزائر ، ھومة دار ، ط د ، الجزائري التشریع في العقاریة العینة الحقوق و العقاریة الملكیة إثبات ، الحفیظ عبد عبیدة بن 2

 . 59و58ص2014

  .ذكره سبق مرجع ، العقاریة الترقیة نشاط تنظم التي القواعد یحدد11_04 قانون من01فقرة 34 المادة أنظر3
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  :التصامیم على السكنات  بیع  عقد إبرام كیفیة: الثاني بحثمال

 من األخرى العقود كباقي العقود إبرام في العامة القواعد الى التصامیم على عقار بیع عقد یخضع

 منتصة و صحیحة أركانھ تكون أن یجب و الشكلیة و الموضوعیة ، الشروط و األركان حیث

 على البیع عقد برامإ أن لنا یثبت تقدم مما و خاصة إجراءات تباعإ یجب كما ، القانونیة ثارھاأل

 المتعاقدة األطراف من المتبعة اإلجراءات و ،) األول المطلب( أركانھ الى التطرق یجب التصامیم

  ) . الثاني المطلب(

  :التصامیم على عقد  بیع السكنات  أركان:  األول المطلب

  : التصامیم على في عقد  بیع السكنات  الموضوعیة األركان: األول الفرع

  : التراضي أوال

 یجب ذلك من أكثر بل اإلرادتین تطابق و صحیح تراضي وجود من البد صحیحا العقد یكون حتى

  1.صحتھ مدى و التراضي وجود عن البحث یجب العقد ،ففي صحیحتین اإلرادتین تكون أن

 العقد نوع یخص فیما ھذا و المشتري و البائع إرادتي تتطابق أن یجب البیع عقد نعقادإل أنھ كما

  . 2 تسدیده كیفیات و الثمن على اإلتفاق كذا و إبرامھ یتم الذي

 القانونیة باألھلیة المتعاقد یتمتع نأ یجب صحیح التراضي یكون لكي العامة القواعد وحسب
 عیوب تتمثل4 أخرى جھة من العیوب من خالیة اإلرادة ھذه تكون أن و ، ناحیة من العقد البرام،3

   : من كل في الرضى

  5.اإلستغالل و اإلكراه ، التدلیس ، الغلط

 التصامیم على البیع عقد في العقاري للمرقي خاصة أحكام خصص الجزائري المشرع نإف علیھ و

 الترقیة نشاط تنظم التي القواعد یحدد الذي 11_04 رقم القانون من28 المادة نص خالل من

                                                           
 ، العربي التراث إحیاء دار ، ط د ، األول الجزء ،)  اإللتزام مصادر(  المدني القانون شرح في الوسیط ، السھوري الرزاق عبد 1

 142ص 1969 ، لبنان

 ، الجامعیة المطبوعات دیوان ، الرابع الجزء ،) البیع عقد( الجزائري المدني القانون شرح في الوجیز ، قادة حسن حمدأ خلیل 2
 . 24ص2000، الجزائر

 .ذكره سبق مرجع ، المدني القانون متضمن75_58 رقم األمر من40 المادة أنظر3
 73 ص ذكره سبق مرجع ، قاسم حسن محمد 4

 05 ص2008 الجزائر ، للقضاء العلیا الدرسة إجازة لنیل تخرج مذكرة ، العقاري  البیع ، محمد مطیني أود 5
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 في تسجیلھ العقاري للمرقي اإلعتماد منح یتطلب<<: على تنص التي منھ 23 المادة وكذا1 العقاریة

 باإلجراءات القیام مراعاة مع ، المھنة لممارسة ترخیصا یعد و العقاریین للمرقین الوطني الجدول

  . علیھ للحصول المطلوبة الجبائیة و اإلداریة الشكلیة

 عن الوطني الجدول مسك كیفیات تحدد الوطني الجدول العمران و بالسكن المكلف الوزیر یمسك

  .>>التنظیم طریق

 حمایة كتراأل ھو و ، التصامیم على البیع عقد في التعاقدیة العالقة في ثاني كطرف المشتري یعد

 و أقساط الثمن دفع عملیة في التسھیل و ، لھ ممنوحة عدیدة قانونیة ضمانات من یستفیذ إذ ،

 و تطویره و اإلستثمار عملیة في ایضا بالمشاركة لھ یسمح و اإلنجاز مراحل في التقدم حسب

  . یستلمھ الذي المسكن تمویل في یساھم

 إعالن بمجرد یكون فاإلیجاب ، القبول و باإلیجاب یتحقق التصامیم على البیع عقد في الرضى

 یسقط ، الجمھور لجمیع موجھ ألنھ عام إیجاب ھو و للبناء إنجازه مشروع عن العقاري المرقي

 و للمخططات المكتتب قبول في یتمثل القبول أما2 عنھا المعلنة الكمیة نفاذ بعد اإلیجاب ھذا

 تفقإ ما حسب األقساط ثمن على الموافقة كذا و بناؤه مواد السكن تخص التي الھندسیة الرسومات

 القواعد یحدد الذي11_04 القانون من 02 فقرة26 المادة علیھ نصت ما ھذا ، الطرفین بین علیھ

 عدم العقاري المرقي على یجب صحیح التراضي یكون حتى3 العقاریة الترقیة نشاط تنظم التي

  .4حقیقي إعالن على السھر و المكتتب ثقة أو نیة حسن استغالل أو الكاذب اإلشھار الى اللجوء

  :المحل:  ثانیا 

 المبیع یكون نأ یجب بحیث ، الشروط فیھ تتوفر ان یجب و البیع عقد ركانأ من ركن المحل یعد

 من المحل یكون ان یجب كما ، طبیعتھا حسب بھا بالتعامل تسمح التي األشیاء من أي مشروعا

 أو موجودا البیع عقد محل یكون نأ یجب5 قانوني بنص التعامل دائرة عن تخرج ال التي األشیاء

 یقع و ، مستقبال الوجود ممكن وأ البیع عقد نعقادإ وقت موجود المبیع یكون يأ ، للوجود قابل

                                                           
 .ذكره سبق مرجع ، العقاریة الترقیة نشاط تنظم التي القواعد یحدد11_04 قانون من28 المادة أنظر 1

 58ص ، ذكره سبق مرجع ، عقیلة نوى 2

  .ذكره سبق مرجع ، العقاریة الترقیة نشاط تنظم التي القواعد یحدد ،11_04 رقم القانون من 02 فقرة26 المادة أنظر  3

 .نفسھ مرجع 05 و 04 فقرة47 المادة 4

  32،ص ذكره سبق مرجع ، زكریا سرایش 5
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 نصت ما ھذا و1  المستقبل في وجوده یمكن ال وأ وجود عدم حالة في مطلقا بطالنا باطل البیع

 قابل وأ معینا یكون نأ المحل في شرط بحیث2  الجزائري المدني القانون من 92 المادة علیھ

 التصامیم على عقد نأ بما3  الجزائري المدني القانون من94 المادة علیھ نصت ما ھذا للتعیین

 المبیع نإف التعاقد وقت المحل وجود عدم كذا و 4 اإلنجاز طور في بنایة جزء أو بنایة على یبرم

 نموذجي یحدد13_431 رقم التنفیذي المرسوم یتضمنھا التي للعناصر وفقا مستقبال للوجود قابل

 الملك سعر تسدید حدود كذا و العقاریة مالكلأل التصامیم على البیع عقد و الحق حفظ عقد

 إلتزام محل ماأ ، دفعھا كیفیات و جالھاأ و التاخیر عقوبة مبلغ و التصامیم على البیع عقد موضوع

  5 أقساط شكل على یدفعھ الذي الثمن فیكون المكتتب

  :السبب: ثالثا 

 ، الجزائري المدني القانون من98 وكذا97 المادة في السبب ركن على الجزائري المشرع نص

 أو العام للنظام مخالف لسبب أو مشروع غیر لسبب متعاقد إلتزم إذا<<: منھ 97 المادة تنص بحیث

  .>>باطال العقد كان

 یقم لم ما ، مشروع سبب لھ ان مفترض إلتزام كل<<: نھأ على فتنص ج م ق من 98 المادة أما

  .ذلك غیر على الدلیل

 قام فإذا ذلك یخالف ما على الدلیل یقوم حتى الحقیقي السبب ھو العقد في المذكور السبب یعتبر و

  .>>. یدعي ما یثبت أن مشروعا آخر سببا لإللتزام أن یدعي من فعلي السبب صوریة على الدلیل

 و العقد باالنعقاد جوھریا أمرا السبب من علج المشرع أن الذكر السالفتین المادتین من لنا یتبین

  . باطال العقد كان السبب ركن تخلف ذاإف صحیحا و مشروعا السبب یكون نأ یجب

                                                           
 306ص ، ذكره سبق مرجع ، السھوري الرزاق عبد 1

 ذكره سبق مرجع ، المدني القانون متضمن 75_58 رقم األمر من92 المادة 2

 ذكره سبق مرجع ،94 المادة   3
 .ذكره سبق مرجع ، العقاریة الترقیة نشاط تنظم التي القواعد یحدد11_04 القانون من28 المادة 4

 و الحضري العقار إشكاالت حول الوطني الملتقى عمالأ ، ضماناتھ و التصامیم على البیع عقد إنشاء ، جوریة زاھیة یوسف سي 5

 2013 فیفري 18 و17 یومي ، بسكرة ، خیضر محمد جامعة ، السیاسیة العلوم و الحقوق كلیة ، الجزائر في التنمیة على أثرھا

 . 25ص
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 المرقي لتزامإ سبب خالل من یتبین التصامیم على البیع عقد في السبب ركن یخص فیما أما

  1 إلیھ المنجزة البنایة ملكیة نتقالإ ھو المكتتب لتزامإ سبب و الثمن على الحصول ھو العقاري

  : التصامیم على في عقد  بیع السكنات  الشكلیة األركان:  الثاني الفرع

  :التصامیم على السكنات بیع عقد تحریر:  أوال

 المدني القانون من األولى فقرة1مكرر324 المادة في الشكلیة ركن على الجزائري المشرع نص

  .2الجزائري

 المادة فنصت العقاریة الترقیة نشاط تنظم التي القواعد یحدد الذي11_04 رقم لقانون بالنسبة أما

 للشكلیات یخضع و الرسمي الشكل في التصامیم على البیع عقد إعداد یتم<<: انھ على منھ 34

 علیھا تشید التي األرضیة و البناء الوقت نفس في یخص و اإلشھار و بالتسجیل الخاصة القانونیة

  . البناء

 مكتب نفس في حضوریا یعد بمحضر السابقة الفقرة في المذكورة التصامیم على البیع عقد یتم

 المرقي طرف من المنجزة البنایة تسلیم و المكتتب طرف من الفعلیة الحیازة معاینة قصد التوثیق

  .>> التعاقدیة لإللتزامات طبقا العقاري

 ، البطالن طائلة تحت ذلك و شكلي عقد التصامیم على البیع عقد نأ المادتین نص من لنا یتضح

 مفوض عمومي ضابط الموثق <<: یلي كما الموثق أمام تحریره الجزائري المشرع أوجب بحیث

 كذا و ، الرسمیة الصیغة القانون فیھا یشترط التي العقود تحریر یتولى ، عمومیة سلطة قبل من

>>الصیغة ھذه إعطاءھا األشخاص یرغب التي العقود
3 

  

  

  

                                                           
 46،ص ذكره سبق مرجع ، سمیة یوجنان  1

 بإخضاعھا القانون یامر التي العقود على زیادة:<< الجزائري المدني القانون من75_58 االمر من 01 فقرة مكرر 324 المادة 2

 او تجاریة محالت او عقاریة حقوق او عقار ملكیة نقل تتضمن التي عقود تحریر البطالن طائلة تحت یجب رسمي شكل الى
 او تجاریة او زراعیة إیجار عقود او ، فیھا حصص او شركة من اسھم عن التنازل او ، عناصره من عنصر كل او صناعیة

 .<< العقد حرر الذي العمومي الضابط لدى الثمن دفع یجب و رسمي شكل في صناعیة مؤسسات او تجاریة محالت تسییر عقود

 بتاریخ صادرة 14 عدد ، ج ج ر ج ، الموثق مھنة ینظم 2006فبرایر20 في المؤرخ 06_03 القانون من 03 المادة 3

 2006مارس08
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  : التصامیم على السكنات بیع لعقد لزامیةاإل البیانات:  ثانیا

 العقد یكون حتى بالتالي و ، التصامیم على البیع لعقد نموذجیا شكال الجزائري المشرع حدد

  1.قانونا المحدد الشكل في فرعأ ذاإ الإ صحیحا

 لھذه نتطرق سوف علیھ و 13_431 رقم المرسوم في علیھ المنصوص النموذج حسب ذلك و

  : كالتالي ھي و البیانات

  )المعنوي الشخص وأ الطبیعي (الشخص العقاري المرقي_

 في المؤرخ 76_63 رقم المرسوم حكامأل طبقا)  المعنوي الشخص وأ الطبیعي الشخص(  المقتني

 التعریف یتضمن المتمم و المعدل ، العقاري السجل سیسأبت المتعلق و1976 سنة مارس 25

  2.للمقتني الدقیق

 في للبیع یخصصھا التي البنایة من جزء وأ البنایة بناء في باشر نھأب یصرح:  البائع تصریح_

  11_04 رقم القانون طارإ

 و البیع یقبل نھأ و ، منھا جزء وأ البنایة نجازإ ملف على طلعإ قد نھاب یصرح:  المكتتب تصریح_

  . المشتركة الملكیة و البیع تنظم التي الشروط و القواعد جمیع لىإ یخضع بالتالي

 رخصة ، التجزئة رخصة قتضاءاإل عند ، العقاري الوعاء ملكیة عقد ھي و:  المرجعیة الوثائق - 

   منھا جزء وأ للبنایة الدقیق الوصف ، البناء

  . المرفقة المخططات و للتقسیم الوصفي الكشف و المشتركة الملكیة نظام_

  . العقاریة الترقیة لنشاط المتبادلة الكفالة و الضمان صندوق من ضمان _

  . للموقع الدقیق التحدید كذا و الموقع تحدید القوام:  التعیین_

  . الخاصة جزاءلأل المكونة العناصر

   : الملك قوام_

  . المشتركة الملكیة_
                                                           

 74ص ، ذكره سبق مرجع ، عقیلة نوى 1

 الصادر 30 العدد ، ج ج ر ج ، العقاري السجل سیسأبت المتعلق 1976 مارس 25 في المؤرخ  76_63 رقم تنفیذي مرسوم 2

  1976 فریلأ13 بتاریخ
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  . شغالاال لتقدم وفقا الدفع تسدید مدة و البیع سعر مكونات_

  . مراجعتھ كیفیات و البیع سعر_

  . الدفع كیفیات_

  . التسلیم أجل_

  . التسلیم في التاخیر عقوبة جلأ و مبلغ_

  . الحیازة كیفیات_

  . المباع الملك تتضمن التي العقاریة للمجموعة المشتركة الملكیة بتسییر المتعلقة لتزاماتاإل _

  )العشري التامین و التنفیذ حسن ضمان: (  الضمانات _

  .العقاري اإلشھار _

  . الموطن_

  . التأكیدات _

  1.تغییره و قراءتھ بعد الموثق و الشھود و االطراف توقیع _

  :التصامیم على السكنات بیع عقد شھر و تسجیل:  ثالثا 

 العقاریة بالمحافظة الشھر و التسجیل بعملیة الرسمیة العقود محرري على الجزائري المشرع ألزم

 و عامة نصوص منھا ذلك على نصت قانونیة نصوص ھنالك ، صحابھاأل العقود تسلیم قبل

 یلي ما على تنص ج م ق 793 المادة فنجد العامة النصوص أي لألولى فبالنسبة خاصة نصوص

 حق في أم المتعاقدین بین ذلك كان سواء العقار في خرىاأل العینیة الحقوق و الملكیة تنتقل ال <<:

 الشھر تدیر التي القوانین خصباأل و القانون علیھا ینص التي اإلجراءات روعیت ذاإ الإ الغیر

  . >>. العقاري

 من الدولة یمكن قانوني إجراء ھي2 الطابع و التسجیل مصلحة لدى التسجیل عملیة نإف علیھ و

 التشریع بان المجال ھذا في اإلشارة تجدر ، العمومیة الخزینة لصالح محددة مالیة موارد تحصیل

                                                           
 سعر تسدید حدود كذا و العقاریة لالمالك التصامیم على البیع عقد و الحق حفظ عقد نموذجي یحدد 13_413 التنفیذي المرسوم 1

 . ذكره سبق مرجع ، دفعھا كیفیات و اجالھا و التاخیر عقوبة مبلغ و التصامیم على البیع عقد موضوع الملك

 30ص ، ذكره سبق مرجع ، حوریة زاھیة یوسف سي 2



 الفصل االول                                    النظام القانوني لعقد البیع السكنات على التصامیم

 
26 

 

 تسجیلھ المراء القانوني التصرف صحة یراعي ال بالتسجیل المتعلقة بالحقوق یخص فیما الجبائي

 .1التسجیل عملیة على یؤثر فھذاةال باطال أو صحیحا التصرف كان سواء

 نھاأ یعني ال الطابع و التسجیل مصلحة لدى یحررھا التي العقود بتسجیل یقوم لما فالموثق

 القانون لھا خول التي المختصة العقاریة بالمحافظة شھرھا یتم نأ یجب إنما و2 مشھرة صبحتأ

  .3مشھرة تصبح حتى المھمة ھذه

 و القانونیة القواعد و اإلجراءات مجموع<< : نھأب العقاري الشھر لیلى زروقي األستاذة تعرف و

 سواء ، العقارات على المنصبة القانونیة التصرفات بكل الجمھوري إعالم لىإ تھدف التي التقنیة

  4.>> مزیلة وأ كاشفة ، منشأة تبعیة صلیةأ كانت

 و التسجیل مصلحة لدى تسجیلھ و رسمي قالب في العقار البیع عقد إفراغ یجب نھأ معرفة بعد

 اإلجراءین ھاذین ضرورة حول التساؤل یستدعي مما ، العقاریة المحافظة أمام شھره و الطابع

  ؟ التصامیم على السكنات بیع في

 على البیع عقد إعداد یتم <<: نھأ على 11_04 القانون من 01 فقرة 34 المادة نصت حیث

 في یخص و اإلشھار و بالتسجیل الخاصة القانونیة للشكلیات یخضع و رسمي شكل في التصامیم

  .>> البناء علیھا شید التي األرضیة و البناء ، الوقت نفس

 ، التصامیم على البیع عقد في ساسيأ ركن الرسمیة نأ الذكر السابقة المادة نص من سیتخلص

 للملكیة الناقلة القانونیة أثاره یرتب لكي العقاري الشھر و التسجیل جراءإل إخضاعھ یجب نھأ كما

  .العقاریة

  

  

  

                                                           
 32ص 2007 ، الجزائر ، ھومة دار ، ط د ، الجزائري القانون في العقاري الشھر نظام ، مجید خلفوني 1

 ، المسؤولیة العقود فرع ، الحقوق في الماجستیر شھادة لنیل مذكرة ، العقاري البیع في الشكلیة ، شمیة حشود 2

  90ص 2003 ، البلیدة جامعة ، الحقوق كلیة

 .ذكره سبق مرجع ، العقاري السجل سیسأبت المتعلق 76_63 رقم المرسوم من 02 و 01 المادتین 3

   48 و 47ص 2003، الجزائر ، ھومة دار ، ط ،د العقاریة المنازعات ، عمر باشا حمدي ، لیلى زروقي 4
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  : المتعاقدة طرافاأل طرف من ةالمعتمد داریة و المالیة اإل جراءاتاإل:  الثاني المطلب

   : العقاري المرقي طرفمن  المعتمدة داریة و المالیة جراءات اإلاإل:  األول الفرع

   : اإلداریة اإلجراءات:  أوال

 ھي و العمرانیة الرخص و شھادات في تتمثل داریةإ جراءاتإ اتباع العقاري المرقي على یجب

   : كالتالي

 كل یمكن << التعمیر و بالتھیئة المتعلق 90_29 قانون من 51 المادة تنص:  التعمیر شھادة_

 تعیین التعمیر شھادة یطلب أن ، الدراسات في الشروع قبل معنى ، معنوي أو طبیعي شخص

  . المعینة األرض لھا تخضع التي االرتفاقات و البناء في حقوقھ

  1 >>.التعمییر شھادة تسلیم كیفیات و الشروط التنظم یحدد

 نھأب تسلیمھا و التعمیر عقود یحدد الذي 15_19 رقم التنفیذي المرسوم من نصا 02 المادة تنص

 عام األولى جمادى 14 في المؤرخ 90_20 رقم القانون من 51 المادة حكامأ طارإ في <<:

 التي الوثیقة ھي التعمیر شھادة فإن ، أعاله المذكور و 1990 سنة دیسمبر أول الموافق ه 1411

 جمیع من اإلرتفاقات و البناء في حقوق تعیین ، معنى شخص كل من طلب على بناءا تسلم

 معني شخص كل یمكن ذلك على زیادة و ، المعینة األرضیة القطعة لھا تخضع التي األشكال

"  معلومات بطاقة"  على یحصل ان المعنیة األرضیة بالقطعة الخاصة البناء حقوق بنفس

 محل تحل أن األحوال من حال يأب یمكنھا ال و مناسبة غرض لكل اإلشارة سبیل على إلستعمالھا

  2.>> التعمیر شھادة

 فھو ، البناء مشاریع لجمیع مسبق شرط التعمیر شھادة نأ السابقتین المادتین نص من سیتخلص

  . المعینة األرضیة القطعة في البناء عند حترامھاإ الواجب العمرانیة القواعد رسمیة بصفة یوضح

 ، األرضیة القطعة في البناء طریق عن دقیقة و موثقة المعلومات على الحصول تمنح أنھا كما

 الھیاكل و الشبكات و األرضیة القطعة خدمة و األراضي على تؤثر التي اإلرتفاق حقوق تبین

  .)....... الصحي الصرف ، الكھرباء ، الغاز ، الماء(  المتوقعة و الموجودة القاعدیة

                                                           
 صادر 52 عدد ، ج ج ر ج ، التعمیر و بالتھیئة المتعلق ، 1990 سبتمبر01 في المؤرخ، 90_29 رقم القانون من 51 المادة 1

 1990 دیسمبر 02 بتاریخ

 ر ج ، تسلیمھا و التعمیر تحضیر كیفیات یحدد،  2015 فبرایر 01 في المؤرخ، 15_19 رقم التنفیذي المرسوم من 02 المادة 2

  2015 فبرایر22 بتاریخ صادر 07 عدد ، ج ج
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 عدم حالة في اإل التعمیر شھادة العقاري المرقي على یشرط لم الجزائري المشرع أن لنا یتبین

 1األراضي شغل مخطط توفر

 على نجازھاإ تمام و البنایات مطابقة لقواعد المحدد 08_13 رقم قانون من 05 المادة نصت كما

 رخصة على المسبق الحصول دون طبیعتھا كانت مھما بنایة أي بتشیید القیام یمنع<<: یلي ما

  2.>> قانونا المحددة اآلجال في المختصة السلطة طرف من مسلمة البناء

 نھأ الإ البناء لرخصة تعریف وضع تحاشى الجزائري المشرع نأ السابقتین المادتین من نستخلص

 القانون من 52 المادة في الحصر سبیل على ذكرت التي و الرخصة ھذه تطبیق نطاق على نص

  .3التعمیر و بالتھیئة المتعلق 90_29 رقم

 كانت مھما بنایة بتشیید البدء قبل جوھریا إجراءا البناء رخصة الجزائري المشرع عتبرأ كما

  4.طبیعتھا

 حیث البناء رخصة علیھا تفرض التي البنایات 90_29 رقم القانون من 53 المادة في ستثنىإ لكنھ

 الدفاع بسریة تحتمي التي البنایات ، البناء لرخصة تخضع ال <<: یلي ما المادة نص في جاء

 التنظیمیة و التشریعیة األحكام مع توافقھا على المشروع صاحب یسھر أن یجب التي و الوطني

  .>>البناء و التعمیر مجال في

 منھ 30 فالمادة العقاریة الترقیة نشاط تنظم التي القواعد یحدد الذي11_04 قانون الى بالرجوع و

  5.العقاري المرقي على البناء رخصة شترطتإ

 التجزئة رخصة تشرط<<: نھأ على90_29 رقم القانون من 57 المادة تنص:  التجزئة رخصة_

  . موقعھا كان مھما ملكیات عدة أو واحدة عقاریة ملكیة من قطع عدة أو إلثنین تقسیم عملیة لكل
                                                           

 القانون تخصص ، الحقوق في الماجستیر شھادة لنیل مذكرة ، العقاریة الترقیة في التصامیم على العقار بیع ، سھام مسكر 1

  61ص 2006 ، البلیدة ، دحلب سعد ، الحقوق كلیة ، الفالحي و العقاري

 
 ج ج ر ج ، انجازھا تمام و البنایات مطابقة قواعد یحدد الذي2008 یولیو 20 في مؤرخ،   08_13 رقم القانون من 05 المادة 2

 2008 أوت03 بتاریخ صادر 44 عدد ،

 كلیة ، العمومیة المؤسسات و الدولة تخصص ، الحقوق في الماجستیر شھادة لنیل مذكرة ، للبناء  التقنیة المراقبة ، ساجیة حماني 3

 10،9 ص ص 2008 ، الجزائر عكنون، بن ، الحقوق

 العلوم و الحقوق كلیة ، الثامن العدد االنسانیة العلوم مجلة ، الجزائري التشریع في البناء لرخصة القانوني النظام ، الزین عزري 4

  04ص 2005 جوان ، بسكرة ، خیضر محمد جامعة ، السیاسیة

  .ذكره سبق مرجع ، العقاریة الترقیة نشاط تنظم التي القواعد تحدد،  11_04 رقم القانون من 30 المادة 5
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  . التنظیم یحددھا التي األجال و بالشروط و األشكال في تسلم و التجزئة رخصة تحضر

  1.قطع عدة وأ قطعتین لىإ عقاریة ملكیة تقسیم عملیة ألي شرط تعتبر التجزئة رخصة نإف علیھ و

 ما ھذا و التجزئة رخصة على حصولھ العقاري المرقي على الجزائري المشرع یشترط حیث

 حفظ عقد یتضمن أن یجب <<: نھأ على نصت التي11_04 رقم القانون من 30 المادة نص أكدتھ

 أصل ، أعاله 28 و 27 المادتین في التوالي على المذكوران التصامیم على البیع عقد و الحق

 التھیئة شھادة و التجزئة رخصة مرجعیات و اإلقتضاء عند ، العقاري السند رقم و األرضیة ملكیة

  .>>البناء رخصة رقم و تاریخ كذا و الشبكات و

 و المعدل التعمیر و بالتھیئة المتعلق 90_29 رقم القانون من 52 المادة نصت:  البناء رخصة _

 و ستعمالھاإ كان مھما الجدیدة البنایات تشیید جلأ من البناء رخصة تشرط <<: نھأ على المتمم

 المفصلیة الواجھات أو منھ الضخمة الحطان یمس الذي البناء لتغییر و الموجودة البنایات لتمدید

  . التسییج و للتدعیم صلب جدار إلنجاز و ، العمومیة الساحة على

  .>> التنظیم یحددھا التي األجال و األشكال في تسلم و البناء رخصة تحضر

 على العقار بیع عقد نموذج یتضمن الذي 13_431 رقم  التنفیذي للمرسوم بالنسبة االمر كذلك و

 في المكتتب لحمایة ضمانا البناء رخصة تعتبر و ، المرجعیة الوثائق من عتبرهإ حیث ، التصامیم

  .2التصامیم على البیع عقد

 شھادة نأف البناء في للشروع أولى كیوانة تعتبر التعمیر شھادة كانت ذاإ:  المطابقة شھادة_

 لنص طبقا وجوبیا امرا علیھا الحصول یعتبر و ، البناء لمشروع األخیرة الخطوة تعتبر المطابقة

 و التعمیر شھادة تحضیر كیفیات یحدد الذي 91_ 176 رقم التنفیذي المرسوم من 54 المادة

  .3ذلك تسلیم و الھدم رخصة و المطابقة شھادة و البناء رخصة و التقسیم شھادة و التجزئة رخصة

                                                           
 تخصص ، القانونیة العلوم في الماجستیر شھادة لنیل مذكرة ، الجزائري التشریع في التعمیر و التھیئة قررات ، هللا عبد لعویجي 1

 122ص 2012، باتنة لخضر الحاج جامعة ، السیاسیة العلوم و الحقوق كلیة ، العامة االدارة و اإلداري قانون

 77ص ، ذكره سبق مرجع ، یمانإ بوستة 2

 و التجزئة رخصة و التعمیر شھادة تحضیر كیفیات یحدد 1991 ماي 28 في المؤرخ 91_176 رقم  المرسوم من 54 المادة 3

 یونیو 01 بتاریخ صادر 26 عدد ، ج ج ر ج ، ذلك تسلیم و الھدم رخصة و المطابقة شھادة و البناء رخصة و التقسیم شھادة

1991  
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 ضرورة ،تبرز1 التعمیر و بالتھیئة المتعلق 90_29 رقم القانون من 75 المادة یضاأ نجد كما

 القانون من39 المادة كدتھأ ما ھذا و ، البناء رخصة مع البناء االنتھاء عند شغالاأل  مطابقة ثباتإ

 في<<: مضمونھا في جاء حیث العقاریة الترقیة نشاط تنظم التي القواعد یحدد الذي11_04 رقم

 بعد إال المقتني طرف من بنایة من جزء أو بنایة حیازة یمكن ال التصامیم على البیع عقد حالة

 و 1990 دیسمبر 01 في المؤرخ 90_29 القانون في علیھا المنصوص المطابقة شھادة تسلیم

  .>> أعاله المذكورین و 2008 سنة یولیو 20 في مؤرخ 08_15 القانون

  : المالیة اإلجراءات:  ثانیا

 و ، البناء و اإلنجاز عملیة في الشروع جلأ من كافي مالي مبلغ تجمیع العقاري المرقي على

 البناء أشغال تمویل جراءاتإف ، األشغال بدایة عند المتبادلة الكفالة و الضمان صندوق لدى كتتابإ

 العقاري المرقي نجد ،وبالتالي 2السكنات نجازإ عملیة لتمویل ضخمة موالأ رؤوس الى تحتاج

 حسب لھ المكتتب یدفعھا التي األقساط من یستفید ،كما3 البناء مقاوالت مع عقود برامإل یلجا

  .البناء عملیة تمویل في تدریجیا تساھم التي و اإلتفاق

 الكفالة و الضمان الصندوق لدى التامین عقود اكتتاب یضاأ العقاري المرقي على یجب علیھ و

 عملیة ثناءأ قساطأ و تسبیق شكل في المكتتب یدفعھا التي التسدیدات ضمان بھدف ذلك و المتبادلة

 لضمان شغالاأل تنفیذ مكان على مینأالت نجازاإل عملیة في الشروع قبل یلتزم ،كما4نجازاإل

 ، التنفیذ فترة طیلة المھنیة المدنیة المسؤولیة على مینأالت و التشیید عملیة عن المترتبة المخاطر

 من لالنفصال القابلة التجھیز عناصر كفاءة بضمان العقاري المرقي یلتزم اإلنجاز تمام بعد اما

  .5الظاھرة العیوب كافة لضمان السنویة المسؤولیة على مینأت كتتابإل ضافةإ ، المبنى

  

  

  

                                                           
 .ذكره سبق مرجع ، التعمیر و بالتھیئة متعلق 90_29 رقم القانون من 75 المادة 1

 .ذكره سبق مرجع ، العقاریة الترقیة نشاط تنظم التي القواعد یحدد،   11_04 القانون من 16 المادة 2

 قانون فرع ، الحقوق في الماجستیر شھادة لنیل رسالة)  الخاص المتعامل(  العقاریة الترقیة في المتعامل نظام ، نصیرة تواتي 3

  120ص2002 ، الجزائر ، عكنون بن ، الحقوق كلیة ، المؤسسات

 . 129ص ، نفسھ مرجع 4

 .ذكره سبق مرجع ، العقاریة الترقیة نشاط تنظم التي القواعد یحدد 11_04 رقم القانون من 44 المادة 5
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  : المكتتب طرف من ةمعتمدلا  جراءاتاإل:  الثاني الفرع

   : االداریة جراءاتاإل:  أوال

 حیث المختصة للمصالح طلب  بتقدیم التصامیم على البیع عقد برامإ في یرغب الذي المكتتب یقوم

 قامةاإل شھادة:  التالیة الوثائق منھ یتطلب ما ھذا و ، منھا االستفادة یرید التي البنایة نوع فیھ یبین

  وأ الشھري دخلھ تثبت التي شھادة من نسخة ، الوطنیة التعریف بطاقة من نسخة ، الحالیة

 حیث ، عاملة كونھا حالة في زوجتھ دخل تثبت شھادة ضافةإ یمكن و ، موظفا كان نإ السنوي

 المحددة اآلجال في األقساط جمیع بدفع المكتتب لتزامإب العقاري للمرقي ضمان الشھادتان تعتبر
  .2المیالد شھادة لىإ ،باإلضافة1

  : المالیة جراءاتاإل:  ثانیا

 تلك دوافعھ ستكون بالطبع التصامیم على البیع طریق عن مسكن لشراء لجوءه عند المشتري

 زیادة ، نجازاإل مراحل حسب أو مراحل على مقسط الثمن دفع ھي و لھ الممنوحة التسھیالت

 القرض لىإ ضافةباإلC.N.L.)( 3للسكن الوطني الصندوق لھ یمنحھا التي المالیة عانةاإل على

  4 للبنك كضمان العقار رھن مكانیةإ و العقاري

 یبرم ثاني عقد في طرف ھي بل ، فیھ طرف التصامیم على البیع عقد في المقرضة الھیئة تعد ال

 الوطني كالصندوق مالیة مؤسسة تكون ما غالبا و ، الرھن عقد ھو و  المشتري بین و بینھما

 دفع جلأ من ذلك و القرض من المكتب یستفید بحیث   CNEP)5(العقار بنك_  حتیاطاإل و للتوفیر

 ان بحیث العقد محل البنایة على الرسمي الرھن عقد یعتبر الذي و ضمان تقدیمھ مع الثمن

                                                           
 60ص ، ذكره سبق مرجع ، تسمیة یوجنان 1

 تسدید حدود كذا و العقاریة مالكلأل التصامیم على البیع عقد و الحق حفظ عقد نموذجي یحدد 13_431 رقم التنفیذي المرسوم   2

 .التصامیم على البیع عقد موضوع الملك سعر

 1991 سنة نشاؤهإ تم ، تجاري و صناعي طابع ذات عمومیة مؤسسة للسكن الوطني الصندوق 3

 ر ج ، االحتیاط و للتوفیر الوطني الصندوق سیسأبت متعلق 1964 اوت 10 في مؤرخ 64_227 رقم القانون من األولى المادة 4

  1964 اوت 25 بتاریخ صادر 26 عدد ، ج ج

    :الموقع عبر للسكن الوطني الصندوق5

WWW.CN|.GOV.DZ |AR _11_2019_04 _ISP_AR 

 11_04_2019 بتاریخ علیھ االطالع تم
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:  في تتمثل و القروض ھذه من ستفادةاإل شروط وضع قد االحتیاط و للتوفیر الوطني الصندوق

  .1الخاصة الوثائق ، التسدید كیفیة ، الفوائد ، القرض قیمة ، السن ، الراتب

 

 

                                                           
    :الموقع عبر حتیاطاإل و للتوفیر الوطني الصندوق 1

WWW.CNEPBANQUE.DZ/AR/INDEX_AR.PHP ? Page =a chat _log _vente sur plan 

 2019/04/11 بتاریخ علیھ طالعاإل تم
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من خصائص عقد البٌع بناء السكنات على التصامٌم انه عقد ملزم لجانبٌن ، مما ٌترتب متبادلة 

فً ذمة البائع و المشتري حٌث ٌلتزم البائع فً هذا العقد زٌادة عن التزاماته الناشئة فً عقد 

هذا ، و التً جعلت من  إضافٌةالبٌع العادي ) نقل الملكٌة ، التسلٌم ، الضمان ( بالتزامات 

 العقد من نوع خاص 

 ضمانات قانونٌة فً جانب المشتري . األمرهذه االلتزامات تؽٌٌر فً حقٌقة  أنكما 

ن عقد البٌع على التصامٌم هذه الضمانات القانونٌة من شؤنها تدعٌم هذا النوع من البٌوع ، أل

 المشرع برعاٌة خاصة . أوالهاٌصنؾ ضمن البٌوع الخطٌرة و التً 

من  األطراؾلتزامات إلى معالجة إموضوع أثار عقد البٌع على التصامٌم ٌقودنا  نإوبالتالً ف

جهة و الضمانات المترتبة عن هذا العقد من جهة ثانٌة و لدراسة هذا الجانب قسمنا هذا الفصل 

التزامات  األولمطلبٌن ، بحٌث سوؾ نتناول فً المبحث  إلىمبحثٌن و كل مبحث مقسم  إلى

 نمطلبٌ إلىبٌع السكنات على التصامٌم و هذا المبحث مقسم هو بدوره تعاقدٌة فً عقد ال

المبحث  ماأالتزامات المرقً العقاري و المطلب الثانً التزامات المكتتب (  األول) المطلب 

 إلىالثانً فخصصناه للضمانات القانونٌة فً عقد البٌع السكنات على التصامٌم كما قسمناه 

من الضمانات المقررة قبل التسلٌم و المطلب الثانً الضمانات ٌتض األولمطلبٌن ) المطلب 

 المقررة بعد التسلٌم .
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 فً عقد بٌع السكنات على التصامٌم: طرافاأل لتزاماتإ: األولالمبحث 

ٌمتاز عقد بٌع السكنات على التصامٌم نوعا من الخصوصٌة تجعله ٌختلؾ عن البٌع العادي 

العقد ٌترتب فً ذمة البائع بنقل ملكٌة  إبرامالناشئة عنه ، فمجرد  التزاماتاإلخصوصا فً 

 السكن للمشتري و تسلٌمه و ضمان التمتع بكافة مزاٌاه و هذا ما سنتناوله فً

 المطالب التالٌة :  

 : التزامات المرقً العقاري فً عقد بٌع السكنات على التصامٌم:األولالمطلب 

 بنقل الملكٌة : لتزامإ:  األولالفرع 

العقد بصفة عامة هو عقد ٌلتزم من خالله البائع بنقل الملكٌة الى المشتري بمعنً ان البائع 

ٌجعله  أن أو الشًءعمل ٌعتبر نقل هذا  أيٌمتنع عن  إنالمشتري و  إلىالمبٌع  الشًءٌنقل 

مستحٌال
1. 

المتعلق بالتوجٌه العقاري  09_72من القانون  72فالمشرع الجزائري عرؾ الملكٌة فً المادة 

حقوق  أوالملكٌة العقارٌة الخاصة هً حق التمتع و التصرؾ فً المال العقاري  >>: أنهاعلى 

 .<<وفق طبٌعتها و ؼرضها  األمالكجل استخدام أالعٌنة من 

نقل ملكٌة العقار فً القانون  ألحكامعقد بٌع العقار على التصامٌم ٌخضع فً انتقال الملكٌة  نأ 

 إجراءات إتمامبعد  إالكل التصرفات الواردة على العقار ال ٌكون لها اثر  أن يأدنً الم

التسجٌل و الشهر العقاري
2. 

المشرع الجزائري قد خرج عن هذه القاعدة فجعل انتقال الملكٌة بمجرد التوقٌع على  أن إال

الذي ٌحدد  113_31العقد و ٌتضح ذلك من خالل استقراء نصوص المرسوم التنفٌذي رقم 

  العقارٌة .لألمالك عقد حفظ الحق و عقد البٌع على التصامٌم  نموذجً

الذي ٌحدد القواعد التً تنظم نشاط الترقٌة العقارٌة و الذي  41_33و بالرجوع لقانون رقم 

الشكلٌات  إلىالبٌع على التصامٌم ٌتم وفق الشكل الرسمً و بالتالً ٌخضع  إعداد أننص على 

                                                           
 مرجع سبق ذكره. ،  متضمن القانون المدنً ،  25 - 22من األمر  163المادة  -1
 متضمن القانون المدنً . 25-22من األمر رقم ، مرجع سبق ذكره  201المادة -2
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التً تقام علٌها  األرضالسكن و  أياصة بالتسجٌل و الشهر   هذا بالنسبة للبناٌة القانونٌة الخ

البناٌة
1. 

من ٌوم  األولى تبدأو علٌه فان نقل الملكٌة فً بٌع السكنات على التصامٌم ٌتم على مرحلتٌن 

االنجاز  إتمامالمرحلة الثانٌة بعد  إماالتوقٌع على العقد و التً ٌتم فٌها نقل الملكٌة الرقبة فقط ، 

و تحرٌر محضر التسلٌم النهائً ، حتى ٌتمكن  أقساطو تسلٌم شهادة المطابقة و دفع كافة 

السكن أوالمكتتب من حق التمتع و التصرؾ فً الملكٌة المعنً 
2

و هذا خالفا للقواعد العامة  

 الذي ٌكون فٌه نقل الملكٌة دفعة واحدة 

 الفرع الثانً : التزام باالنجاز :

 إلىالمشرع  فؤشارعلى عاتق المرقً العقاري ضمن عقد البٌع على التصامٌم  اللتزاماٌقع 

من المرسوم التنفٌذي الملؽى رقم  األشؽالفً بند انتهاء  97االلتزام باالنجاز فً نص المادة 

المقررة  األجلفً  إنهائهٌلتزم البائع بمواصلة البناء و  >>نه :أفنصت المادة على  093_25

فً هذا العقد و ٌتجسد االنتهاء بالحصول على شهادة المطابقة المنصوص علٌها فً التشرٌع 

لدى مكتب التوثٌق ، ىمجرد ما ٌستلمها من مصالح  إٌداعهاالمعمول به التً ٌلتزم البائع 

 .<<التعمٌر المإهلة 

عد  التً تنظم نشاط الذي ٌحدد القوا 33_99ن المشرع لم ٌنص علٌه فً كل من قانون رقم أل

 المتعلق بالنشاط العقاري الملؽى . 01_91الترقٌة العقارٌة و ال فً المرسوم التشرٌعً 

 إالو بالتالً ال ٌتحقق التزام المرقً العقاري بانجاز السكنات ضمن عقد البٌع على التصامٌم 

الطرفٌن و ٌتضح المحدد و ترك المشرع تحدٌد مدة االنجاز التفاق  اآلجالتم انجازه فً  إذا

الذي ٌحدد نموذجً عقد الحفظ و عقد البٌع على  31_913ذلك من خالل اكتفائه فً المرسوم  

 أنو ذلك ٌعنً  األطراؾالتفاق  األشؽالكل مرحلة من مراحل  أجالالتصامٌم و ذلك ٌترك 

المرقً العقاري وفى بما علٌه فً حالة اكتمال بناء السكنات
4. 

 االلتزام بالمطابقة : الفرع الثالث :

                                                           
 مرجع سبق ذكره. ،نشاط الترقٌة العقارٌة ٌحدد القواعد التً تنظم، 99-33من القانون رقم  19المادة -1
 . 19ص  ،مرجع سبق ذكره ،سً ٌوسؾ زاهٌة حورٌة-2 
ٌتعلق بنموذج عقد البٌع بناء على التصامٌم الذي ٌطبق فً مجال ،3009مارس  2مإرخ فً ،25-09المرسوم التنفٌذي رقم -3

  .31عدد  ،ج ر ج ج،الترقٌة العقارٌة 
، فرع قانون المنافسة و حماٌة  ماجستٌرمذكرة الترقٌة العقارٌة ،  إطارمها بن ترٌعة ، مسإولٌة المرقً العقاري فً -4

 . 33ص 7939 -7931، 3المستهلك ، كلٌة الحقوق ، جامعة الجزائر 
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ٌكون  أنالمتفق علٌه و  األجلمن خالل  إتمامهالبد على المرقً العقاري مواصلة االنجاز و 

هذا االنجاز مطابقا لقواعد البناء و التعمٌر و للتصمٌم المدرج من قبل المهندس المعماري و 

مطابقا لما تعهد به ٌكون  أنلرخصة البناء لذا هو ملزم بتحقٌق نتٌجة  و لهذا واجب علٌه 

المرقً العقاري فً عقد البٌع على التصامٌم 
1

،و ٌتحدد ذلك من خالل الحصول على شهادة 

بصفة نهائٌة و ٌكون المرقً العقاري ملزم بتسلٌم تلك الشهادة  األشؽال إتماممطابقة بعد 

للمقتنً قبل حٌازته للبناٌة 
2

القواعد التً  الذي ٌحدد 33_99من القانون  10طبقا لنص المادة  

جزء  أوحالة عقد البٌع على التصامٌم ال ٌمكن حٌازة بناٌة  فً >>تنظم نشاط الترقٌة العقارٌة :

 .<<بعد تسلٌم شهادة المطابقة  إالمن بناٌة من طرؾ المقتنً 

 الفرع الرابع: االلتزام بالتسلٌم : 

و  الشًءااللتزام بنقل حق عٌنً ٌتضمن االلتزام بتسلٌم >>ق ،م على : 362تنص المادة 

 . <<المحافظة علٌه حتى التسلٌم 

المبٌع فً الحالة  الشًءبتسلٌم  ق.م 463و خالفا لعقود البٌع العادٌة ٌلتزم البائع طبقا للمادة  

التً كان علٌها التعاقد ، و منه فان عقد البٌع على التصامٌم السكنات محل التشٌٌد ؼٌر موجود 

البناء  إتمامالمرقً العقاري ملزم باجاده من خالل التزامه بالبناء و  أن إالالعقد  إبراموقت 
3

ق لدى نفس الموثق الذي تتبع الحٌازة فً عقد البٌع السكنات على التصامٌم بمكتتب التوثٌ

السكن المنجزة من  أيحرر العقد قصد معاٌنة الحٌازة الفعلٌة من طرؾ المقتنً و تسلٌم البناٌة 

طرؾ المرقً العقاري و بعد تسلٌم شهادة المطابقة
4

. 

و هذا ٌعد بمثابة ضمانة فعلٌة للمقتنً و مانعا على المرقً العقاري حتى ال ٌترتب تصرفات 

ات بهدؾ تحقٌق ربح ؼٌر شرعً على السكن أخرى
5

المشرع لم ٌنص على مدة محددة للتسلٌم 

الذي ٌحدد القواعد التً تنظم نشاط الترقٌة العقارٌة و ال فً المرسوم  43_11ال فً قانون 

الذي ٌتضمن نموذجً عقد الحفظ و عقد البٌع على التصامٌم و ترك ذلك  331_91التنفٌذي 

ٌجب على الطرفٌن تحدٌد اجل التسلٌم و كذا على العقوبات التً  أي،  األطراؾاتفاق  إلى

                                                           
 . 371سهام مسكر مسكر ، بٌع العقار بناء على التصامٌم فً الترقٌة العقارٌة ، مرجع سبق ذكره ، ص_ 1

 . 31مها بن ترٌعة ، مرجع سبق ذكره ، ص _ 2

 . 331المٌة كتو ، مرجع سبق ذكره ، ص _  3

 الذي ٌحدد القواعد التً تنظم نشاط الترقٌة العقارٌة ، مرجع سبق ذكره .، 33_99من القانون رقم  70و  19المواد _ 4

 .30_ مها بن ترٌعة ، مرجع سبق ذكره ، ص5
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من المرسوم التنفٌذي  99فنصت المادة  اآلجالفً حالة عدم احترام هذه  التؤخٌرتترتب على 

ٌتضمن عقد البٌع على التصامٌم صٌؽة حساب مبلػ  إنٌجب  >>المذكور سالفا : 31_913

 .<<المحددة اآلجالجزء من البناٌة فً  أوتسلٌم البناٌة لم ٌتم  إذافً حالة ما   ،التؤخٌرعقوبة 

 الفرع الخامس : االلتزام بالضمان :

 للقواعد العامة :  وفقا: الضمانات  أوال

 ضمان عدم التعرف الشخصً :_3

اقانونٌ أوٌضمن البائع عدم تعرضه الشخصً سواء كان مادٌا 
1

،فٌما ٌخص التعرض المادي  

كل فعل ٌقوم به البائع ٌترتب علٌه حرمان المشتري من االنتفاع بالمبٌع سواء كان الحرمان 

ٌستند على ادعاء حق أنجزئٌا دون  أوكلٌا 
2

حق  إلىالتعرض القانونً فهو عندما ٌستند  إما

نزع المبٌع من المشتري إلىٌإدي  أنمدعى به من شانه 
3

. 

نه إالذي ٌحدد القواعد التً تنظم نشاط الترقٌة العقارٌة ، ف 40 _11ون رقمبالرجوع لقان

قتضاء ، و ، و رقم السند العقاري عند اإل األرضٌةبعقد ملكٌة  إرفاقهٌشترط عند تحرٌر العقد 

رض ملك الؽٌر ، لكنه فً حالة أذلك تفادٌا للوقوع فً مشكلة نقل ملكٌة السكنات المنجزة على 

نه ال ألزم فٌها البائع بالضمان ، كما ٌقرض القانونً للمشتري ٌحق رفع دعوى قضائٌة  أي

جق،م، 173من التزامه بالضمان عدم التعرض الشخصً طبقا لنص المادة  إعفاءهٌجوز 
4. 

 

 
                                                           

 متضمن القانون المدنً ، مرجع سبق ذكره. ،22_25 األمرمن  122المادة _ 1

و التوزٌع  ابعة ، دار الجامعة الجدٌدة للنش،العقود المسمات ) عقد البٌع ( ، الطبعة الر إبراهٌم_ سعد نبٌل 2

 . 197ص  7939، مصر ، 

 بها فً عقد البٌع على التصامٌم ، نقل من  اإلخاللقاشً عالل ، التزامات المرقً العقاري و جزاء _ 3

.Manifest.univ.ouargla.dz ،  7930/99/72بتارٌخ  

 .متضمن القانون المدنً ، مرجع سبق ذكره ،22_25 األمرمن  122المادة -4
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 ضمان التعرض الصادر من الغٌر _2

كان قانونٌا ، كما ٌشمل ضمان التعرض الصادر من  إذا إالال ٌضمن البائع تعرض الؽٌر 

هو التزام بدفع التعرض ، و الثانً هو التزام بضمان  األولالؽٌر التزامٌن على عاتق البائع ، 

اثبت ما ٌدعٌه إذااالستحقاق 
1. 

 311وفقا للمواد  األحوالفً حالة رفع دعوى استحقاق المبٌع فعلى البائع و حسب  أما

ق،إ،ج،م،إ 642الى
2

ٌحل  أن أوجانب المشتري ،  إلى،ٌجب ان ٌدخل البائع فً الخصومة 

 محله .

 الخاصة :  وفقا للقواعد ثانٌا : الضمانات

ٌتمٌز عقد البٌع السكنات على التصامٌم بضمانات خاصة و التً جاء بها بموجب المرسوم 

فً  األخٌرحٌث وسع هذا 11-04بموجب القانون رقم  ألؽىالذي  03-93التشرٌعً رقم 

حماٌة المكتتب و هذا ما سوؾ  إلىلضمانات جدٌدة تهدؾ  إضافٌةالضمانات السابقة مع 

 نتناوله فً المبحث الثانً من هذا الفصل .

 بالتزاماته :  هإخالل عند  المرقً العقاريالمترتبة على   اتالفرع السادس : جزاء

 : الجزاءات طبقا للقواعد العامة :  أوال

عقد البٌع هو عقد ملزم لجانبٌن و بالتالً فهو ٌترتب التزامات متقابلة بٌن الطرفٌن ، فً  إن

عدم  أوالمحدد  األجلاالنجاز فً  إتمامااللتزامات مثال : عدم  بؤحداخل البائع  إذاحالة ما 

  لعقدالمحددة فً ا اآلجالعدم تسلٌم السكن محل االنجاز فً  أومطابقته للمواصفات المطلوبة ، 

                                                           
_ وٌس فتحً ، المسإولٌة المدنٌة و الضمانات الخاصة فً بٌع العقار قبل االنجاز ) دراسة تحلٌلٌة فً التشرٌعٌن الجزائري 1

فً الحقوق ، تخصص القانون العقاري و الزراعً ، كلٌة الحقوق ، سعد دحلب ،  الماجستٌرو الفرنسً ( ، مذكرة لنٌل شهادة 

 . 52ص 7999البلٌدة ، 

،  اإلدارٌةالمدنٌة و  اإلجراءاتٌتضمن قانون  7995فبراٌر  72مإرخ فً ، 95_90من القانون 796 إلى 300المواد من _ 2

 . 7995 ،فرٌلأ 71صادر بتارٌخ  73عدد  ،ج ،ر ج ج 
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طلب التنفٌذ بعد اعذار البائع ، كما ٌجوز فً كال  أوٌطلب فسخ العقد  إنبحٌث ٌجوز للمشتري 

ذلك األمرتطلب  إذاالحالتٌن طلب تعوٌض 
1. 

 مستحقة المتقابلةكانت االلتزامات  إذا>> نهأمن ق ، م ،ج التً تنص على  123المادة حٌث 

 .<<االلتزاماتهٌمتنع عن تنفٌذ  أنالوفاء جاز لكل المتعاقدٌن  

 إن بالتزاماتهالبائع  إخالل حالةٌجوز للمشتري فً  انهعلى  المادة هذهنستنتج من نص  ومنه

 ٌمتنع عن تنفٌذ االلتزام.

 :الخاصةثالثا:  الجزاءات طبقا القواعد 

فٌما  41-33طبقا للقانون  التزاماتهالمرقً العقاري عن  إخاللعلى    المترتبة الجزاءاتتتمثل 

 ٌلً :

 إلىٌالحظ فً التسلٌم الفعلً للعقار موضوع عقد البٌع على التصامٌم، ٌإدي  تؤخٌر_كل 

 المرقً العقاري . ٌتحملهاالتً  التؤخٌرعقوبات 

التجهٌزحسن سٌر عناصر  أوعٌوب البناء،  إصالح مسإولٌة_ ٌتحمل المرقً العقاري 
2. 

فً  المذكورةبالعقار و  المتعلقةالمرقً العقاري المكتتب بالبٌانات  إبالغعدم  حالة_ فً 

 المرقً العقاري. ٌتحملها عقوبة إلىٌإدي  99-33من القانون رقم  30المادة

 : التزامات المكتتب فً عقد بٌع السكنات على التصامٌم .نًالمطلب الثا

 :الثمنتزام بدفع لاال األولالفرع 

 :اجال الدفع والثمن ة مراجع :أوال

الذي ٌحدد القواعد التً تنظم 41-33من القانون رقم  37ةالمادلقد نص المشرع الجزائري فً 

البطالن,  طائلة ٌوضح عقد البٌع علً التصامٌم تحت  إنعلى انه: ٌجب  العقارٌة الترقٌةنشاط 

 .األشؽاللتقدم  بالنسبةالدفع  أجالو   سعر البٌع  تشكٌلة

فان  المادة, حٌث حسب هذه  اإللزامٌةالثمن تعد من بٌن البٌانات  مراجعة طرٌقةتحدٌد  و  أن

الدفع المتفق علٌها  أجالو  تشكٌلةبند تحدد فٌه  بإدراجطرفً العقد  ألزمالمشرع الجزائري 

                                                           
 المتضمن القانون المدنً ، مرجع سبق ذكره .، 22_25 األمرمن  330المادة _ 1

 ،  مرجع سبق ذكره . العقارٌة الترقٌةٌحدد القواعد التً تنظم نشاط  ،04 _11من القانون رقم  44و  43_ المادتٌن 2
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الثمن فً عقد البٌع على التصامٌم  أن، ؼٌر  األشؽالتقدم  بالنسبةبتسدٌد الدفعات  والمرتبطة

من  07المادةٌمكن مراجعته، بحٌث نصت  األمرٌس نهائٌا ، فان اقتضى ٌعتبر تقدٌرٌا ول

السعر  مراجعةٌنص العقد على انه فً حاله   أنٌجب >>  على انه: 13-431المرسوم التنفٌذي 

والقواعد والكٌفٌات التً تم اعتمادها  لإلجراءات المراجعةتخضع هذه  أنالمتفق علٌه، ٌجب 

عام  األولربٌع  14المإرخ فً  99-33من القانون رقم  38 المادة ألحكاممسبقا وذلك طبقا 

 .<<أعالهو المذكور  2011فبراٌر سنه  17الموافق ل  1434

والتً  41-33من القانون  38المادة إلىمن المرسوم سالؾ الذكر تحٌلنا  07المادةو علٌه فان  

 أم للمراجعةكان السعر قابل  إذا... كما ٌجب الذكر ما  >>منها على: 03و 02تنص فً فقرتها 

 . المراجعة، ٌجب ذكر كٌفٌات اإلٌجابال وفً حاله 

وتعتمد على تطور  التكلفةعلى عناصر تؽٌرات سعر  األسعار مراجعةتتركز صٌؽه  أنٌجب 

التً ال ٌمكن  الطارئة، باستثناء الظروؾ  العاملةالمواد والٌد  ألسعار الرسمٌةالمإشرات 

بالتوازن االقتصادي للمشرع وال  اإلخالل إلىتإدي  أنالتً من شانها  واالستثنائٌةتجنبها 

السعر المتفق علٌه  أقصى٪( كحد 20) بالمائةالسعر عشرٌن  المراجعةٌتجاوز مبلػ  أنٌمكن 

 .<<البداٌةفً 

فً بند من  للمراجعةكان السعر قابل  إذاعلى انه ٌجب الذكر ما  أعالهٌستخلص من الفقرتٌن 

فً  الحرٌة لألطراؾمنح  المادةمن نفس  الثالثة الفقرةالمشرع جزائري فً  أنبنود العقد، كما 

المواد العتاد  أسعارعام من خالل االعتماد على بعض المإشرات مثل:  كمبدأالثمن  مراجعة

 . البداٌةفً  علٌه٪ من السعر المتفق 20، لكنه استثناء اشترط عدم تجاوز السعر  العاملةوالٌد 

 دفع الثمن: كٌفٌةثانٌا  : 

 خاصةضوابط  فلها كبٌرة همٌةأ لهادفع الثمن فً عقد بٌع السكنات على التصامٌم  طرٌقة أن

 أن، ومنع المرقً العقاري ةواحد دفعة، تتمثل فً منع دفع ثمن السكن كلٌا و مسبقا  تحكمها

 41-33من القانون 42لمادةا علٌهاما نصت  وهذاٌطالب بدفع تسبٌق مالً قبل توقٌع العقد ، 

العقارٌة الترقٌةٌحدد القواعد التً تنظم نشاط 
1

.  

                                                           

ٌطالب وال  أنال ٌمكن المرقً العقاري  >>علً : العقارٌة  الترقٌة،ٌحدد نشاط  04 _11 من القانون رقم 42 ةتنص الماد1 _

قبل  أوقبول سندات تجارٌه مهما كان شكلها ، قبل توقٌع عقد البٌع على التصامٌم  أواكتتاب  أو إٌداع أوتسبٌق  أيٌقبل  أن

 .<<تارٌخ استحقاق الدٌن 
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بطالن  إلىالدفع ٌإدي  وأجالسعر البٌع  تشكٌلةعدم التزام المرقً العقاري بتوضٌح  إن_ 

العقد
1

. 

 39المادةتسلٌم البناء وطبقا لنص  إمكانٌةٌحول دون  المطابقة شهادةعدم التسلٌم  حالة_ فً 

 .العقارٌة الترقٌةالذي ٌحدد القواعد التً تنظم نشاط  99-33من القانون رقم 

اتجاه  اللتزاماتهء وؼٌر المبرر يالتنفٌذ الجز حالة_ ٌإدي تقصٌر المرقً العقاري فً 

، كما ٌمكن سحب   أشهر6 لمدةتتمثل فً السحب المإقت لالعتماد  إدارٌةعقوبات  إلىالمكتتب 

الذي ٌحدد القواعد التً  41-33من القانون رقم  64لمادةا بهاحسب ما جاءت   نهائٌااالعتماد 

ٌةالعقار الترقٌةتنظم نشاط 
2. 

سند تجاري قبل توقٌع  أواكتتاب  أو إٌداع أولتنسٌق  قبوله أوالمرقً العقاري  مطالبة  إن_ 

 .جزائٌة عقوبة إلىالعقد البٌع على التصامٌم ٌإدي 

قبل تسلٌم السكن فً  المشتركة الملكٌةعدم تبلٌػ المرقً العقاري للمكتتب عن نظام  حالة_ فً 

مالٌة ؼرامةفً  متمثلة العقوبةفً عقد البٌع على التصامٌم ٌإدي  علٌهاالمنصوص  اآلجال
3. 

عند توقٌع العقد بٌنما ٌدفع المكتتب  األولًوبالتالً فان المشرع الجزائري اشترط التسبٌق 

 تحدد حسب مراحل االنجاز :  مجزأة أقساطعلى شكل  أي دفعاتل الثمن بشك

العقارٌة الترقٌةٌحدد نشاط  41-33من القانون رقم  38فالمادة
4

على  دفع سعر  صراحةتإكد  

من  03المادة، كما نصت األشؽالالسكن فً عقد البٌع على التصامٌم حسب تقدم  أي البناٌة

الذي ٌحدد نموذجً عقد حفظ الحق  وعقد البٌع على التصامٌم   113-31 المرسوم التنفٌذي

 عقوبةوكذا حدود تسدٌد سعر الملك موضوع عقد بٌع علً التصامٌم ومبلػ  العقارٌة لألمالك

عقود البٌع على التصامٌم ٌتم تسدٌد  إبرام أثناء >>:نهأعلى  دفعهاوكٌفٌات  أجالهاو  التؤخٌر

 : اآلتٌةاالنجاز فً الحدود  أشؽالتقدم  حالةسعر الملك العقاري حسب 

 .علٌه٪( من سعر البٌع المتفق 20) بالمئةعند توقٌع عشرٌن 

                                                           
 . 92عواطؾ ، مرجع سبق ذكره ، صفحه  ة_زرار1

 .07نفس المرجع، ص_ 2

 ، مرجع سبق ذكره . العقارٌة  الترقٌةٌحدد القواعد التً تنظم نشاط ، 04 _11من القانون رقم  72و  71المادتٌن _ 3

 ، مرجع سبق ذكره. العقارٌة الترقٌة. ٌحدد القواعد التً تنظم نشاط  04 _11من القانون رقم  38 المادة_ انظر 4
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 .علٌه٪( من سعر البٌع المتفق 15) بالمئةعشر   خمسة، األساساتمن  االنتهاء_ عند 

 المختلفة، بما فً ذلك الربط بالطرقات والشبكات  المجتمعة األشؽالمن  االنتهاء_ عند 

 .علٌه٪( من سعر البٌع المتفق 25) بالمئةو عشرون  خمسة،  الخارجٌة الهٌئات إلى ضافةباإل

٪( من 5) بالمئة بخمسةوالمقدر  الحٌازةمحضر  إعدادٌتم دفع الرصٌد المتبقً عند  أنٌجب 

 .<<علٌهسعر البٌع المتفق 

ما لم ٌكن فً  وهذا األقساطدفع  أجالو  وطرٌقة كٌفٌةالؽموض حول  المادة هذه أزالتلقد 

 المتعلق بنموذج عقد البٌع على التصامٌم الملؽى. 25-09المرسوم التنفٌذي 

 الفرع الثانً:  االلتزام بتسلٌم السكن :

 :  السكن : تعرٌف التسلٌم أوال

وذلك  حصوله، كٌفٌة إلىفقط  أشار إنماتعرٌؾ التسلٌم، و  إلىالمشرع الجزائري لم ٌتطرق 

فً ٌد رب العمل  ٌضعه... عندما ٌتم المقاول العمل  >>:بقوله،ج من ق،م 588المادةفً نص 

 .<<جاري فً المعامالت ... هوفً اقرب وقت ممكن بحسب ما  تسلٌمه األخٌر هذاوجب على 

 األستاذ عرفهالقانون حاولو تعرٌؾ التسلٌم حٌث  أساتذةنجد بعض  الفقه إلىوبالرجوع 

 .<<ٌقرر  رب العمل بان تنفٌذ العمل تم صحٌحا  بواسطتهالعمل الذي  >>:بؤنه ""رواسن 

ٌعطً  طرٌقهعن  أو بواسطتهذلك العمل الذي  >>:بؤنه"مازو" عرؾ التسلٌم األستاذ أما

 .<<انجازهاالتً تم  لألعمال تصدٌقه

العمل القانونً  انهان ٌمكن تعرٌؾ التسلٌم فً عقد بٌع السكنات على التصامٌم على إوبالتالً ف

الرفض  أوبالقبول  إما وهذا علٌهسٌتولى المكتب علً العقار المبٌع بوضع ٌده  بواسطتهالذي 

قانونٌة أثاروذلك لترتٌب 
1. 

 ثانٌا: تحدٌد زمان ومكان التسلٌم: 

 الترقٌةٌحدد القواعد التً تنظم نشاط  41-33لم ٌتطرق المشرع الجزائري بموجب القانون 

القانون  أيو  العامةالقواعد  إلىنرجع  وعلٌهمكان وزمان تسلٌم السكن المنجز ،  إلى العقارٌة

 حٌث تنص :  منه394المادةالمدنً فً 

                                                           
 .  06_ وٌس فتحً ، مرجع سبق ذكره ، ص1
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 أنزمان لتسلٌم المبٌع وجب على المشتري  أوالعرف مكان  أولم ٌعٌن االتفاق  إذا >>

باستثناء الوقت  تأخٌردون  ٌسلمه أنالمبٌع وقت البٌع و  فٌهفً المكان الذي ٌوجد  ٌتسلمه

 .<<التسلٌم  عملٌة تتطلبهالذي 

مكان تواجد السكن  وهوفً العقد  علٌهنفس مكان التسلٌم للنص  هون مكان التسلٌم، إف وعلٌه

 األرضالثبات و االستقرارعلى  خصائصهعقار وبالتالً من  بمثابة السكننجاز، فان محل اإل

حسب التنفٌذ  األشؽال ومعاٌنةٌقوم بفحص  ، فالتسلٌم ٌكون فً مجال تواجده، وكون المكتتب
1

. 

 :  السكن التسلٌم أثارثالثا: 

 التسلٌم فٌما ٌلً : أثارتتمثل 

المستحقة األقساطوفً بكامل  إذا إالالباقً: ال ٌعتبر المكتتب مالكا  األجر_ استحقاق 
2

. 

من القانون  03فقره  26المادةبعشر سنوات حسب  المقدرةالضمان العشري  مدةسرٌان  أ_ بد

العقارٌة الترقٌةٌحدد القواعد التً تنظم نشاط  41-33رقم 
3

. 

فان المرقً  الخفٌةو  الظاهرةالمكتتب ، فٌما عدا عٌوب البناء  إلى الهالكة تبع_ انتقال 

ٌتحملهاو الذي ه العقارٌة
4

. 

، بالسكنمشتري حق التمتع و التصرؾ ، بحٌث ٌصبح لل المبٌعةنتقال حق التصرؾ بالعٌن إ_ 

فٌصبح المكتتب مالكا  وشهرهوتحرٌر محضر التسلٌم  األقساطبكل  اإلٌفاءبعد  وهذا
5
. 

 ه :اتبالتزامعند اخالله  المكتتب  على  المترتبةالجزاءات  الفرع الثالث: 

 دفع الثمن: عدم  اإلخاللوال: جزاء أ

                                                           
الماجستٌر فً الحقوق كلٌه   شهادةلمقاول والمهندس فً القانون الجزائري ، مذكره لنٌل ا مسإولٌة_ مدوري زاٌدي ، 1

 .719، ص  2010جامعه مولود معمري ، تٌزي وزو ،   ،الحقوق

 .712_ مرجع نفسه ، ص 2

 مرجع سبق ذكره .، العقارٌة الترقٌة، ٌحدد القواعد التً تنظم نشاط  04 _11من القانون رقم  03فقره  26 المادة_ انظر 3

 .397مسكر سهام ، مرجع سبق ذكره ، ص_ 4

 .397_ المرجع نفسه ، ص5
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عدم تسدٌد المستحقات التً تقع على عاتق المقتنى فً بٌع  حالة  إلىتطرق المشرع الجزائري 

فً  علٌهما نص  وهذاقانونٌا  المحددة اآلجالفً  بدفعهاالسكنات على التصامٌم بحٌث ٌلتزم 

  113-31المرسوم التنفٌذي رقم 
1

>> بحٌث:  منه الثانٌة الفترةت عنوان كٌفٌات الدفع فً تح 

على المبلػ  التؤخٌر عقوبةٌحتفظ البائع بحق توقٌع  المحددة المدةعدم التسدٌد خالل  حالةفً 

الموافق  1432عام  األولربٌع  14المإرخ فً  41-33المستحق والمحدد  طبقا للقانون رقم 

 .<<لتطبٌقٌة ونصوصها2011سنةفبراٌر  17

عقد  ٌتعٌن على المكتتب فً >>:فٌهاجاء  99-33من القانون رقم  53 المادة إلىما ٌحٌلنا  وهذا

وفً  علٌها،المنصوص  اآلجالفً  عاتقهالبٌع على التصامٌم دفع التسدٌدات التً تقع على 

 على المبلػ المستحق . عقوبةعدم التسدٌد، ٌحتفظ المرقً العقاري بحق  توقٌع  حالة

كل واحد  مدةٌترتب على عدم تسدٌد دفعتٌن متتالٌتٌن فسخ العقد بحكم القانون بعد اعذارٌن  ، 

 .<<علٌهما( ٌوما، ٌبلؽان عن طرٌق محضر قضائً، و لم ٌتم الرد 15عشر ) خمسة منهما

بدفع المستحقات  بالتزامهالمكتب  إخالل حالةفً  انهسالفا  على  المذكورة المادةٌستنتج من 

 على ذلك المبلػ المستحق.  عقوبةٌقوم المرقً العقار بتوقٌع 

عدم قٌام المكتتب بتسدٌد دفعتٌن متتالٌتٌن ، ٌقوم المرقً  حالةففً  الثانٌة للفقرة بالنسبة أما

ٌوما،  وٌتم التبلٌػ عن طرٌق محضر قضائً وفً  15كل اعذار ب  مدةباعذاره مرتٌن تحدد 

 القانون. بقوة، ٌفسخ العقد  علٌهماوعدم الرد  التزامهتعنت المكتتب عن تنفٌذ  حالة

 التسلٌم : بعدم  اإلخاللثانٌا: جزاء 

مما  41-33االلتزام بموجب القانون  بهذا اإلخاللجزاء  إلىلم ٌتعرض المشرع الجزائري 

ق م ج  394المادةضمن  نص  العامةالقواعد  إلىٌستدعً الرجوع 
2

. 

ما لم ٌوجد سبب مشروع عدم  بالتزامهتماطل المكتتب اعتبر مخال  أوتقاعس  إذاما  حالةفً 

على عٌوب، فال ٌستلم المكتتب السكن  البناٌةاحتواء  أوللمواصفات والمخططات  البناٌة مطابقة

العٌوب، وبعد اعذار المكتتب ٌعتبر مستلما للسكن قانونا وان لم ٌستلم  هذه إصالححٌن  إلى

فعال
3

. 

                                                           
 

زمانا  أوالعرض  مكانا  أولم ٌعٌن  االتفاق  إذا >>، المتضمن القانون المدنً على: 58_75رقم  األمرمن  ةتنص الماد_ 2

 <<. باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملٌه  التسلٌم تؤخٌرٌتسلمه دون  إنلتسلم المبٌع وجب على المشتري 

 .397_ وٌس فتحً ، مرجع سبق ذكره ، ص 3
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  :فً عقد بٌع السكنات على التصامٌم القانونٌة المقررةالمبحث الثانً : الضمانات 

 :ستالمقبل االفً عقد بٌع السكنات على التصامٌم  القانونٌةالضمانات :  األولالمطلب 

 للمرقً العقاري: والفنٌة المالٌة القدرة: األولالفرع 

ٌحدد القواعد التً تنظم نشاط  41-33قرر المشرع الجزائري ضمانات ضمن قانون رقم 

المالٌة والقدرات  المهاراتٌتوفر المرقً العقاري على  إن ضرورةتتمثل فً  العقارٌةة الترقٌ

 ٌبادر أنٌجب  >>:انهالتً تنص على  41-33من القانون رقم  12لمادةا أكدتهاما  وهذا

المجال والقدرات  ذافً  المهارات، محترفٌن ٌمتلكون اإلٌجار أوللبٌع  المعدة العقارٌةالمشارٌع 

 .<<الكافٌة المالٌة

التً ٌتضمن دفتر الشروط النموذجً   38-36من المرسوم التنفٌذي رقم  20المادةكما نصت 

ٌتعٌن على المرقً  >>:نهأللمرقً العقاري على  المهنٌةالذي ٌحدد االلتزامات المسإولٌات 

 والتقنٌة المالٌةالوسائل  ،نتهاء منهااإلوحتى  مشارٌعهنجاز إ ةٌوفر طوال مد أنالعقاري 

 .<<نجاز إللكل مشروع قابل   أهمٌةحسب  الكافٌة والمادٌة

فً البٌع على  ٌمنع على المرقً العقاري أعالهالمذكور  41-33و بالتالً فان قانون رقم 

القروض المخصصة لتموٌل السكن  إلىالتصامٌم من اللجوء 
1

 . 

 المشروع العقاري. لتموٌلمما ٌستدعً توافر المرقً العقاري على السٌولة المالٌة الكافٌة 

 : اإلعالمالفرع الثانً:  

 بالترقٌة المرتبطة،  التجارة إعمال لممارسة مإهلٌعد المرقً العقاري عون اقتصادي 

العقارٌة
2

كما تتطلب  لشفافٌة علٌهاتفرض  التجارة ممارسةعلى  المطبقةالقواعد  أن، علما 

المقتنى بالسعر وشروط البٌع  إعالمواجب 
3

. 

                                                           
الملتقى  أعمال،  04 _11قانون  أحكامفً بٌع العقار على التصامٌم على ضوء  المستحدثة، الضمانات ة_ صباٌحً ربٌع1

، ٌومً  ةقاصدي مرباح ، ورقل ة، جامع السٌاسٌةعلوم ، كلٌه الحقوق والوأفاقفً الجزائر واقع  العقارٌة الترقٌةالوطنً حول 

 . 95، ص 2012فٌفري   28و  27

ٌسمح لكل شخص  >>على : العقارٌة الترقٌةٌحدد القواعد التً تنظم نشاط  ، 04 _11من القانون رقم    19 المادة_ تنص 2

، طبقا   أعاله 18و  03موضوع المادتٌن  العقارٌة الترقٌةبممارسه نشاط  التجارة بؤعمالو معنوي مإهل للقٌام أطبٌعً 

 .<<للتشرٌع المعمول به و حسب شروط فً هذا القانون 

 .90، مرجع سبق ذكره ، ص  ة_صباٌحً ربٌع3
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 المخصصة األماكنالعقار فً  مشروعهعن  اإلعالمالمشرع المرقً العقاري بضمان  ألزم

عرض  للبٌع  أي، وذلك قبل إقلٌمٌا البلدٌة المختصةوفً  لإلشهار
1

. 

و  نوعٌةلرضا المكتتب ، لذلك حدد المشرع  حماٌةالحقٌقً والكامل ٌوفر  اإلعالمفان  وعلٌه

من  25المادةحٌث نصت  اإلعالممن  بداٌةتقدم للمكتتبٌن ،  أنالمعلومات التً ٌجب  طبٌعة

المتضمن دفتر الشروط النموذجً   38-36دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفٌذي رقم 

ٌتعٌن على المرقً  >>:نهأللمرقً العقاري على  المهنٌةالمحدد لاللتزامات المسإولٌات 

صادق و واسع  إشهارضمان  مشروعهجزء من  أوبٌع وتسوٌق لكل  عملٌة أيالعقاري قبل 

المرئً والواضح على مستوى مقره ،  اإلعالنوالسٌما عن طرٌق  اإلعالمبمختلؾ وسائل 

موقع  بلدٌة إقلٌمعلى مستوى  لإلشهار المخصصة األماكنوفً الموقع المشروع العقاري وفً 

 .<<اإلنشاء

 العقارٌة ، الترقٌةلنشاط  المنظمةالمحدد للقواعد  41-33من القانون رقم  30المادةلقد نصت 

، رقم السند العقاري عند  األرض ملكٌة أصلٌتضمن عقد البٌع على التصامٌم  إنعلً 

البناء  رخصةوالشبكات ، تارٌخ ورقم  التهٌئة شهادة،  التجزئة رخصةاالقتضاء ،  مرجعٌات 

 ر الكاذب. شهامن نفس القانون االمتناع من اللجوء لال 47المادة ألزمت، كما 

عقد بٌع السكنات على التصامٌم ،  إبرامالمقبلٌن على  فراداإلتوافرت كل المعلومات فً  فإذا

ما ٌالحظ فً  وهذاللعقد ،   الواقعٌة بالضر وؾ ألمواٌكونوا قد  وحقٌقٌة واضحةبصوره 

بحٌث ركز على  العقارٌة الترقٌةالذي ٌحدد القواعد التً تنظم نشاط  41-33القانون رقم 

ضبط  وكٌفٌة، كما ٌحدد شروط البٌع  جهة بمضمون العقد من  وإخبارهالمكتتب  إعالم

السعر  ومراجعة
2

. 

 المتبادلة والكفالةالفرع الثالث : اكتتاب الضمان لذى  صىذوق الضمان 

المتبادلة فً الترقٌة العقارٌة بموجب  المرسوم التنفٌذي  ةاستحدثت صندوق الضمان والكفال

، وهو عبارة عن هٌئة مختصة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة و االستقالل المالً 996-17رقم 

تحقٌق الربح  إلىوهو ذو طابع تعاونً ٌهدؾ 
3

 . 

                                                           
 ، مرجع سبق ذكره . العقارٌة الترقٌةٌحدد القواعد التً تنظم نشاط  ،04_11من القانون رقم  41ة_ انظر الماد1

 ، مرجع سبق ذكره. العقارٌة الترقٌةٌحدد القواعد التً تنظم نشاط  04_11من القانون  47و  30_ انظر المادتٌن 2

صندوق الضمان  إحداث،المتضمن  1997 نوفمبر 03 ،مإرخ ف996ً-03من المرسوم التنفٌذي رقم 02 انظر المادة3 _

 ،معدل ومتمم .1997 نوفمبر 05 ،صادر بتارٌخ 73 والكفالة المتبادلة  فً الترقٌة العقارٌة ، ج ر ج ج ، عدد
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ضمان التسدٌدات التً ٌدفعها المكتتب ، والتً تكتسً شكل  إلىوعلٌه ٌهدؾ هذا الصندوق 

ار على التصامٌم و عقد بٌع العق أساسالمرقً العقاري على  إلىتسبٌق مالً على الطلب   

والتقنٌة المهنٌةااللتزامات  أوسعوتؽطٌه  األشؽال إتمام
1 . 

ن الدور الذي ٌلعبه هذا الصندوق ٌكمن فً ضمان التسدٌدات التً ٌدفعها المكتتب فقط وهذا إف

صندوق  إحداثالمتضمن  142-17 من المرسوم التنفٌذي 03ةٌتبٌن لنا من من نص الماد

ةالعقارٌ ةفً الترقٌ ةالمتبادل ةالضمان و الكفال
2

 11_04وهذا على عكس ما جاء  به قانون رقم

الضمان المقدم من طرؾ الصندوق هو  أنالعقارٌة  الترقٌةالذي ٌحدد القواعد التً تنظم نشاط 

ٌكتبه المرقً العقاري حٌث ٌقوم الصندوق بضمان التطبٌقات  إجباريعن تامٌن  ةعبار

لاللتزامات  أوسع ةوكذا ضمان تؽطٌ  األشؽال إتمامو ضمان  المدفوعة من طرؾ المقتنٌن،

الذي ٌحدد القواعد التً تنظم  41-33من القانون  54ةالمهنٌة تقنٌة وهذا ما جاء فً نص الماد

 :  ةالعقارٌ ةنشاط الترقٌ

.... ٌتعٌن على المرقً العقاري الذي ٌسرع فً انجاز المشروع العقاري من اجل بٌعه قبل >>

 على الخصوص :  ٌأتًقصد ضمان ما  ةالعقارٌ ةاكتساب ضمان الترقٌ إنهاءه

 _ تسدٌد الدفعات التً قام بها المكتتبون فً شكل تسبٌقات.

 . األشغال إتمام_  

 .<<لاللتزامات  المهنٌة و والتقنٌة  أوسع_ تغطٌة 

ري عن عجز المرقً العقا ةمن طرؾ المقتنٌن فً حال ةالصندوق التسبٌقات المدفوع ٌضمن 

القانونٌة لشخصٌة المرقً العقاري فً  ةتختلؾ باختالؾ الطبٌع ألسبابتعوٌضهما لهم و ذلك 

شخص معنوي أوكان شخص طبٌعً  إذاحالة ما 
3

. 

 

                                                           
-02، ٌعدل وٌتمم المرسوم التنفٌذي رقم  2014ٌونٌو  05، مإرخ فً 359-39المرسوم التنفٌذي رقم  02_ انظر المادة  1

فً الترقٌة العقارٌة ، ج ر ج ج ،  المتبادلةصندوق الضمان والكفالة  إحداث، المتضمن 1997نوفمبر  03، مإرخ فً  996

 .7939ٌونٌو  19بتارٌخ صادر  37عدد 

صندوق الضمان والكفالة المتبادلة فً الترقٌة  إحداثالمتضمن  996-02من المرسوم التنفٌذي رقم  03_ انظر المادة 2

 مرجع سبق ذكره .،العقارٌة  

لحقوق والعلوم كلٌة ا 5 0خالد رمول ، صندوق الضمان والكفالة المتبادلة عقد البٌع على التصامٌم ، مجلة الفكر ، العدد _ 3

 .193السٌاسٌة  ، محمد خٌضر ، بسكرة ، ص
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 : حالة المرقي شخص طبيعي :  أوال

 ما ٌلً : ةٌضمن الصندوق بالمشتري فً هذه الحال

 من طرؾ ورثته . ةمراحل االنجاز المتبقٌ إكمالالمرقً العقاري بدون  ةوفا ة_ حال3

 ةسلط أو ةذلك من طرؾ السلطات القضائٌ إثباتٌتم  أنختفاء المرقً العقاري بشرط إ_ 7

 فً هذا المجال . ةمختص إدارٌة

ةالقضائٌ ةذلك من طرؾ السلط إثبات ةحتٌال المرقً العقاري شرٌطإ_ 1
1

. 

 ثاويا : ثاويا حالة المرقي شخص معىوي : 

 ما ٌلً:  ةالصندوق فً هذه الحال ٌضمن

 المرقً العقاري. ةشرك إفالس_ 3

 .أسبابهامهما كانت  ة_ تصفٌة الشرك7

 المرقً بسبب تخلفه عن دفع قروضه . ةمخالف إثبات_ 1

ةالقضائٌ ةكتشاؾ احتٌال المرقً العقاري ونصبه من طرؾ السلطإ_ 9
2. 

المتبادلة الرقابة علً كلمات مشروع مقرر ضمانه بموجب  ةٌحق لصندوق الضمان والكفال

 األشؽالتقدم  ةرفض من طرؾ المرقً العقاري فً ما ٌخص نسب أيالتامٌن وفً حاله  ةوثٌق

نسبة التقدم هً اقل من  إنتصرٌح المرقً العقاري مخالفا للحقٌقة ، بمعنى  أيوجدت  فإذا

 لألشؽالالمشتري وٌعلمه  بالوضعٌة حقٌقٌة المصرح بها ، ٌقوم الصندوق باستدعاء  ةالنسب

قام بالدفع  بالرؼم من االعذار فان الصندوق  إذاما  ةوفً حال األقساطحتى ال ٌقوم بدفع باقً 

االعذار  دالمدفوعة بع األقساطال ٌضمن 
3

 . 

 

 بعد التسلٌم : فً عقد بٌع السكنات على التصامٌم القانونٌة المطلب الثانً : الضمانات 
                                                           

  2005،ة ، كلٌة الحقوق ، جامعة الجزائرو مالٌ إدارةربٌع ، تموٌل الترقٌة العقارٌة ، مذكرة ماجستٌر ، تخصص  ة_ نظٌر1

 .70ص  2006

 .25مها بن ترٌعة ، مرجع سبق ذكره ،ص _ 2

 .94_ سهام مسكر ، بٌع العقار على التصامٌم فً الترقٌة العقارٌة ، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 : ضمان حسه اوجاز السكه  األولالفرع 

السكن المتفق علٌها فً الوقت المحدد و حسب  أيٌلتزم المرقً العقاري بانجاز البناٌة 

الشروط المتفق علٌها و المواصفات التقنٌة المطلوبة و ٌجب ان ٌتم البناء المتفق علٌه و ٌسلمه 

 األشؽالللمقتنً تام االنجاز و صالح لالستعمال حسب الؽرض المخصص له و ٌتجسد انتهاء 

بالحصول على شهادة المطابقة
1. 

الذي ٌحدد   41-33 من القانون  03الفقرة  26لقد نص المشرع الجزائري بموجب المادة 

المرقً العقاري بضمان االنتهاء الكامل  ألزامالقواعد التً تنظم نشاط الترقٌة العقارٌة على 

الحٌازة و شهادة المطابقة ال تعفٌان  أنؼٌر >> االنجاز و هذا ٌتضح من نص المادة : ألشؽال

سإولٌة العشرٌة التً قد ٌتعرض لها المرقً العقاري ، وال من ضمان االنتهاء الكامل من الم

 .<<االنجاز التً ٌلتزم بها المرقً العقاري طٌلة السنة  ألشؽال

المشرع قد حدد مدة ضمان حسن االنجاز سنة كاملة و  أنٌستخلص من المادة السالفة الذكرى 

هو منح مدة كافٌة حتى ٌتسنى للمكتتب بعد حٌازة  الحكمة من تحدٌد مدة الضمان سنة كاملة

من التحفظ العٌوب الظاهرة فً السكن و على كل خلل  األربعةالسكن و تعاقب الفصول 

السكن بالعوامل المناخٌة أيالبناٌة  تؤثرفهذه المدة تساعد المكتتب من التحقق منعدم ،ٌكتشفه 
2. 

الذي ٌحدد نموذجً عقد حفظ الحق وعقد البٌع على  113-31 كما نص المرسوم التنفٌذي رقم 

العقارٌة وكذا حدود تسدٌد سعر الملك موضوع عقد البٌع على التصامٌم  لألمالكالتصامٌم 

و كٌفٌات دفعها و فً بند  الضمانات و بالتدقٌق فً ضمان حسن  وأجالها التؤخٌرومبلػ عقوبة 

 األشؽال، و ٌلتزم بتنفٌذ  لإلشؽالٌذ الجٌد ٌضمن البائع التنف  >>: اآلتًالتنفٌذ ، نص على 

 . <<عٌوب البناء ... إصالحالضرورٌة قصد 

الذي ٌحدد القواعد التً نشاط الترقٌة العقارٌة ، فضمان  41-33و هذا ما جاء به القانون رقم 

كباقً الضمانات  الخطؤ ةفكر إلىاالنجاز  ضمان موضوعً ال ٌستند  لإلشؽالالكامل  اإلنهاء

التزام تعاقدي بتحقٌق النتٌجة ، فهو
3.  

                                                           
، مجلة دراسات قانونٌة ، مركز البصٌرة للبحوث و    99-33_ عائشة طٌب ، عقد البٌع على التصامٌم فً ظل القانون 1

 .  7931، الجزائر  19استشارات و الخدمات التعلٌمٌة ، العدد 

 . 50مسكر ، مرجع سبق ذكره ،صسهام _ 2

 .  13_ صباحً ربٌعة ، مرجع سبق ذكره ص 3
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 ةالذي ٌحدد القواعد التً تنظم نشاط الترقٌ   41-33من القانون رقم  17فلقد نصت المادة 

 التً تدخلٌتولى المرقً العقاري المسإولٌة  تنسٌق جمٌع العملٌات  >>العقارٌة على ما ٌلً :

الفصل الخامس من  ألحكامتعبئة التموٌل بتسٌٌر مشروعه طبقا  واألبحاثالدراسات  إطارفً 

 .<<هذا القانون 

العقارٌة  األمالكفً كل  لألشؽالالكامل  اإلنهاءنه ٌشترط ضمان أ إلى اإلشارةو تجدر  

بٌعت  أوالمبنٌة و هً محل البٌع من طرؾ المرقً العقاري ، سواء بٌعت كبناٌة جاهزة 

صٌؽة عقد البٌع على التصامٌم و  إطارفً طور البناء فً  أوا كجزء من بناٌة مقرر بناإه

ٌستفٌد من هذا الضمان كل مقتنً للعقار المبنً محل الضمان فً اجل سنة واحدة و موضوعه 

كل عٌب ٌظهر على السكن فً تلك المدة و لو لم ٌهدد سالمة البناء و متانته بل  إصالحهو 

 إتمامالبناء و  ألشؽالالكامل  اإلنهاءاالنجاز بما ٌإكد قواعد حسن  مراعاةالمعٌار فً ذلك  هو 

األعمال
1. 

كل  بإصالح إخطارهو فً حالة ظهور العٌب المشمول بالضمان ٌلتزم المرقً العقاري بعد 

 اإلصالحامتنع المرقً العقاري عن  فإذاعٌب ظهر خالل المدة القانونٌة و المحددة بسنة ، 

ٌعذر  أنالعٌوب على نفقة البائع و بترخٌص من القضاء بعد  بإصالحٌقوم  أنجاز للمقتنً 

التزامه  أداءالبائع الممتنع عن 
2

فً  >>من ق ، م ، ج : 170، و هو ما نصت علٌه المادة 

ٌطلب ترخٌص من القاضً فً  أنلم ٌقم المدٌن بتنفٌذ التزامه  جاز للدائن  إذاااللتزام بالعمل ، 

 .<<كان هذا التنفٌذ ممكنا  إذاتنفٌذ التزام على نفقة المدٌن 

 المشتركة : األمالك  إدارةالفرع الثانً : ضمان 

الذي ٌحدد القواعد التً تنظم  41-33استحدث المشرع الجزائري هذا الضمان بموجب القانون 

 أوبضمان  ٌلتزم المرقً العقاري >>منه جاء فً ما ٌلً :  62نشاط الترقٌة العقارٌة فً المادة 

 . من البناٌة األخٌر( ابتداء من تارٌخ بٌع الجزء 2لمدة سنتٌن ) األمالك إدارةبضمان  األمر

 إلى اإلدارةعلى  تنظٌم تحوٌل هذه  أعالهوٌعمل المرقً العقاري خالل المدة المذكورة 

 .<<المعنٌٌن من طرفهم  األشخاص أوالمنبثقة  األجهزة

                                                           
ٌش ، الضمانات فً الترقٌة العقارٌة  بعض االستالم النهائً للمشروع العقاري، الملتقى الوطنً حول الترقٌة عاحمد د_ 1

 .  153ص  2012العقارٌة فً الجزائر ، كلٌة الحقوق والعلوم السٌاسٌة ، جامعة ورقلة ، 

، مذكرة ماجستٌر فً  99-33القانون  أحكاماحمد ، النظام القانونً للترقٌة العقارٌة فً الجزائر علً ضوء  أو_ حٌاة 2

 .165ص   2015القانون ، فرع قانون العقود ، كلٌة الحقوق ، جامعة تٌزي وزو ، 
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حٌث نصت ج  ،م ،قمن   743المادة حٌث عرؾ المشرع الجزائري الملكٌة المشتركة فً 

مجموعة  أوالملكٌة المشتركة هً الحالة القانونٌة التً ٌكون علٌها العقار المبنً  >>على:

تشمل كل واحدة منها  أشخاصالعقارات المبنٌة و التً  تكون ملكٌتها مقسمة حصص بٌن عدة 

 .<<المشتركة  األجزاءعلى جزء خاص و نصٌب فً 

 وأٌضا األدواتوٌتمثل التزام المرقً العقاري بموجب هذا الضمان بحسن التنظٌم وتسٌٌر 

و  العقارٌة ، ٌتحمل كل مصارٌؾ الصٌانة و التجهٌزات  األمالك إلدارة ةالضرورٌ األجهزة

العناصر التجهٌزٌة التً تقبل االنفصال عن البناء  ، بحٌث تبقى صالحة  لكل ساكنً  باألخص

نظام الملكٌة المشتركة ، مثل ساللم والمصاعد  عدادوإالبناٌة 
1

،  وبالتالً فان المرقً العقاري 

بموجب هذا الضمان هو المسإول الوحٌد فً مواجهة المقتنٌن ، فال ٌوجد تضامن بٌن المرقً 

العقاري والمقاول والمهندس المعماري ، فٌتبٌن خطاه من خالل تهاون فً اقتناء الجودة المتفق 

ً عناصر التجهٌز علٌها ف
2. 

من تارٌخ التسلٌم  اابتداءعلى عاتق المرقً العقاري لمدة سنتٌن  األجهزةٌقع عبئ تسٌٌر هذه 

عقد البٌع على التصامٌم  إطارسكن من السكنات المنجزة لصالح المقتنٌن فً  ألخرالنهائً 

المحدد للقواعد التً تنظم نشاط الترقٌة العقارٌة ، وبالتالً ٌتحمل   41-33طبقا للقانون 

 األمالك أو األجزاءو تسٌٌر تلك  إدارةالمرقً العقاري المسإولٌة الكاملة الناتجة عن 

المشتركة ، وٌعتبر هذا االلتزام نقلة نوعٌة لتشرٌع العقاري لتحدٌد مسإولٌة  المرقً العقاري 

المجمعات العقارٌة خاصة السكنٌة محل انتقاء من حٌث  أصبحتا و تجسٌدها مٌدانٌا طالم

 المشتركة ، وٌنتج عن هذا االلتزام تحمل المرقً األجزاءوجدت على  إنالصٌانة  أوالتسٌٌر 

سنتٌن كل النفقات المتعلقة بصٌانة وتسٌٌر مختلؾ التجهٌزات المنصوص علٌها العقاري لمده 

ٌة المشتركةفً القواعد العامة والتابعة للملك
3. 

ٌتمثل فً التزام المرقً العقاري  أخرالتزاما  المشتركة األمالك إدارةكما ٌتضمن ضمان 

 أوملكٌة السكن  إلٌهمالتً انتقلت  أشخاص إلىعناصر  التجهٌزات   إدارةبالعمل على تحوٌل 

 41-33 من القانون 2الفقرة  62معنٌون من طرفهم هذا ما جاء فً نص المادة  أشخاص إلى

 الذكر. ةالسالف

                                                           
 . 16 ، 15دؼٌش ، مرجع سبق ذكره ، ص  أحمد_1

 .  15_ صباحً ربٌعة ، مرجع سبق ذكره ، ص 2

و االجتماعٌة  و السٌاسٌة ،  القانونٌةتنظٌم الملكٌة المشتركة ، المجلة الجزائرٌة للعلوم  إعادة ضرورة_ فرٌدة محمدي ، 3

 .  155ص  1999كلٌة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر،  02، رقم 37الجزء  
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 الفرع الثالث : الضمان العشري : 

 : ماهٌة الضمان العشري : أوال

  _ تعرٌف الضمان العشري:3

 ق م ج التً نصت على  554لقد عرؾ المشرع الجزائري الضمان العشري فً المادة 

ٌضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنٌن ما ٌحدث خالل عشر سنوات من  >>: انه

ولو كان التهدم  أخرى ثابتةمن منشات  أقاما أوجزئً فٌما شٌداه من مبانً  أوتهدم كلً 

وٌشمل الضمان المنصوص علٌه فً الفقرة السابقة ما ٌوجد فً   األرضناشئا عن عٌب فً 

 علٌها تهدٌد متانة البناء وسالمته . المبانً والمنشات من عٌوب ٌترتب

 مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل نهائٌا. وتبدأ

و ال تسري هذه المادة على ما قد ٌكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولٌن 

 .<<الفرعٌٌن

 المشرع المهندس المعماري و المقاول فقط بالضمان العشري دون  نأٌتضح من نص المادة 

 من القانون   12 نص المادة إلىفً المشروع لكن رجوع  اآلخرٌنغٌرهما من المتدخلٌن 

تقع  >>: كاآلتًالذي ٌحدد القواعد التً تنظم نشاط الترقٌة العقارٌة و التً جاء نصها  41 -33

الذٌن لهم  اآلخرٌنالمسؤولٌة العشرٌة على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولٌن و المتدخلٌن 

جزء منها جراء عٌوب فً  أوحب المشروع من خالل عقد فً حال زوال كل البناٌة صلة بصا

 .<< األساس األرضٌةالبناء بما فً ذلك جراء  النوعٌة الردٌئة 

المرقً العقاري بالمسإولٌن العشرٌة    ألزمالمشرع  أنمن خالل نص هذه المادة نجد 

بالتضامن  مع كل شخص ٌرتبط معه بعقد كما كتب الدراسات والمقاولٌن وكل المتدخل فً 

راجع  أوعٌب فً البناء  نتٌجةكان  سواءجزئً بالبناٌة  أومجال البناء عن كل تهدم كلً 

ناء حصلت فً مرحلة وهً عبارة عن عٌوب خفٌة فً الب األساس األرضٌةللنوعٌة الردٌئة 

الكامل ظهرت بعد التسلٌم النهائً إتماماالنجاز والتشٌٌد و قبل 
1. 

 

                                                           
 .  147ص _نسٌمة موسى ، مرجع سبق ذكره ، 1
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 _ شروط الضمان العشري : 6

 :  أ_ الشروط الموضوعٌة للضمان العشري

 _ ضرورة وجود عقد مقاولة و عقد بٌع على التصامٌم : 

ٌتحقق حق  رجوع مشتري سكن على التصامٌم على المرقً العقاري بموجب عقد بٌع على  

ٌرجع بصفته خلفا خاصا للمرقً العقاري)البائع( فانه ٌرجع  إن أراد إذا إماالتصامٌم ،  

مباشرة المقاول والمهندس المعماري وفقا لقواعد االستخالؾ وٌشترط فً هذه الحالة وجود  

عقد مقاولة
1. 

 منشات ثابتة : إقامة أوٌٌد المبانً _ تش

الذي ٌحدد القواعد التً تنظم  41-33من القانون  46من ق م ج المادة  554طبقا لنص المادة 

الضمان العشري ٌؽطً تهدم المبانً والمنشات الثابتة  كلها  أننشاط الترقٌة  العقارٌة ، على 

تحقٌق التزام مشٌد البناء بالضمان ل أساسًجزء منها ولهذا ٌشترط تشٌٌد المبانً كشرط  أو

عقد بٌع على التصامٌم لرفع دعوى الضمان  أوالعشري بحٌث ال ٌكفً وجود عقد مقاولة 

ٌكون محل هذٌن العقدٌن  أنٌجب  وإنماالخاص  أوخلفه العام  أوالعشري من طرؾ المشتري 

 بناء وتشٌٌد منشات ثابتة .

 : المنشات أوتغٌٌب البناء  أو_ تهدم البناء 

المنشات  أوٌلحق بالمبانً  أنق م ج ٌشترط لتحقٌق الضمان العشري  554حسب نص المادة 

نتٌجة  عٌب ٌترتب علٌه تهدٌد  أوجزئً  أوعن  عن طرٌق حدوث تهدم كلً  إماضرر  الثابتة

سالمة البناء ومتانته 
2

. 

 أوقع هذا الكلً ٌ إن أٌضاٌجب  وإنماالضمان العشري  إعمالٌقع التهدم حتى ٌتم  إنال ٌكفً 

ق  554الجزئً خالل عشر سنوات من تارٌخ التسلٌم وهذا ما ٌشترط المشرع بموجب المادة 

 .<<مدة السنوات العشر من وقت تسلٌم العمل نهائٌا  وتبدأ >>: 02م ج فً الفقرة 

ٌكون خفٌا حسب  إنفٌما ٌخص العٌب هو العٌب المهدد لسالمة السكن ، وٌشترط فٌه  إما

ٌتكون  إنالبعض بحٌث ال ٌمكن اكتشافه بالفحص المعتاد من قبل الرجل العادي كما ال ٌشترط 

                                                           
 .  110 علً بن علً ، مرجع سبق ذكره ص _ 1

 .  133_ نادٌة منصوري ، مرجع سبق ذكره ، ص 2
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الضمان العشري  ألحكامدرجه الخطورة تهدد سالمة البناء ومتانته ، وعلٌه فال ٌخضع العٌب 

لم ٌبلػ درجة من الخطورة  إذا
1

من  46ق م ج وكذا المادة  554وهذا بموجب نص المادة 

 الذي ٌحدد القواعد التً تنظم نشاط الترقٌة العقارٌة . 99-33القانون 

ٌكون العٌب على درجة معٌنة من الخطورة بحٌث ٌعرض  إنالجزائري ٌشترط  اإلشارةتجدر 

الخطر إلىمثانة البناء وسالمته 
2. 

 ب_ الشروط التشكٌلٌة للضمان العشري :

 _مدة الضمان العشري :

المحددة قانونٌة ، و الذي  اآلجالالتً تحدث خالل  اإلضرار إالشري ال ٌشمل الضمان الع

سرٌان هذه المدة من ٌوم االستالم النهائً للمشروع العقاري ، و  ٌبدأٌقدر بعشر سنوات ، و 

المحدد للقواعد التً   41-33 القانون إلىبالرجوع  ألنهالقانون المدنً  أحكامهذا ما نظمته 

نصوصه قد خلت من تحدٌد تارٌخ  بداٌة سرٌان مهلة  إنتنظم نشاط الترقٌة العقارٌة ، نجد 

فٌما ٌخص مدة دعوى الضمان و التً تعتبر مدة تقادم  إماالضمان  المقدر بعشر سنوات ، 

 اكتشافه العٌب.  أوحٌث تكون بانقضاء ثالث سنوات من وقت حصول التهدم 

:>> هً المدة الممنوحة لمتلقً الملك الختٌار صالبة البناٌة  أنهاا نعرؾ مدة الضمان و من هن

جزئٌا << ، و هذا ما جاء فً القانون  أوتهدمها كلٌا  إلىو سالمتها من العٌوب التً قد تإدي 

. 41-33المدنً و القانون
3 

لة بعناصر التجهٌز المخ إضراراالقترار الموجهة للمسإولٌة العشرٌة هً  إن إلىكما ٌضاؾ 

 أوؼٌر قابلة لالنفصال ، و ٌقصد بها هً كل عنصر خاص بالتجهٌز ال ٌمكن القٌام بنزعه ، 

حذؾ مادة من مواد االنجاز  أواستبداله دون تلؾ ،  أوتفكٌكه ، 
1

. 

الضمان العشري هً من النظام العام بحٌث ال ٌجوز االتفاق على  أحكام إننستنتج  أخٌراو 

،  عنصر التضامن بٌن المتدخلٌن فً عملٌات البناء إقصاء أو،  اإلنقاص أو إعفاء آيمخالفتها 

بالتضامن مع المرقً العقاري ، بشرط ان ٌطلب المرقً العقاري بٌن  ألزمهمالن المشرع 

                                                           
الزهراء مصعور ، المسإولٌة المدنٌة للمرقً العقاري، مذكرة ماجستٌر ، فرع العقود ومسإولٌة ، كلٌة الحقوق  ة_ فاطم1

 .  2014 / 2013 ، 1جامعة الجزائر 

 . 322ص  ،مرجع سبق ذكره ،المٌة كتو  2
الماجستٌر فً القانون  شهادةزاٌدي مدروي ، مسإولٌة المقاول والمهندس المعماري فً القانون الجزائري ، مذكرة لنٌل _ 3

 . 100، ص  1 مناقشةتٌزي وزو ، بدون  الخاص ، فرع عقود ومسإولٌة ، كلٌة الحقوق ، جامعة مولود معمر
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التً تؽطً مسإولٌتهم فً الضمان العشري ، طبقا لقانون  التؤمٌناتهإالء الضمانات و 

 المقتنٌن ٌوم حٌازتهم . إلىة من هذا التامٌن ٌبلػ نسخ أنعلى  التؤمٌنات

 _ دعوى الضمان العشري: 

 الدعوى :  أطراف*

و كذا المادة   36/384من المرسوم  30و المادة  41-33من القانون  46من خالل المواد 

دعوى المسإولٌة و هم  أطراؾٌحدون  07/95من القانون  178ق م ج و المادة  554

 المستفٌدٌن من الضمان كمدعٌن ، و الملزمٌن كالمدعً علٌهم .

بحٌث ترفع الدعوى بموجب القواعد العامة لعقد مقاولة من طرؾ المرقً العقاري ، ) رب 

، الذٌن لهم صلة معه  اآلخرٌنالعمل ( ضد كل من مكاتب الدراسات و المقاولٌن و المتدخلٌن 

 قد .من خالل هذا الع

لم ٌكن المرقً العقاري هو مالك  إن،  األصلًالدعوى ترفع من قبل صاحب المشروع  أنكما 

على تنفٌذ المشروع العقاري ، ضد المرقً  باإلشراؾٌكون مكلفا من طرؾ الؽٌر  األرض

للمشروع و ٌكون بذلك هو الضامن فً مواجهة  األصٌلصفة المنفذ  ٌؤخذالعقاري الذي 

 صاحب المشروع .

نجاز عقار فً طور اإل أوا ترفع هذه الدعوى من المقتنً ، سواء بصٌؽة البٌع لعقار مبنً كم

مكاتب دراسات  أوفً عملٌة البناء سواء مقاولٌن ،  أخرنجاز ، ضد كل متدخل مقرر اإل أو

توجه  أنمراقٌن تقنٌٌن ، فكلهم متضامنٌن فً التعوٌض ، بحٌث ٌكفً  أومقاولٌن فرعٌٌن 

 منهم لكً ٌستفً المدعً لحقوقه كاملة .دعوى ضد واحد 

 _مٌعاد رفع الدعوى : 

القواعد العامة حٌث نصت  إلىمٌعاد رفع الدعوى ، و بالتالً ترجع  41-33لم ٌحدد القانون 

تقتضً  554دعاوى الضمان المذكورة فً المادة  أنق م ج التً تنص على  557المادة 

حساب تقادم دعوى  ٌبدأاكتشاؾ العٌب و علٌه  أوسنوات من وقت حصول التهدم  3بمرور 

التهدم واقعة مادٌة ،  أن، و بما  إلٌهالعٌب المإدي  أوسنوات من تارٌخ الضرر  3الضمان ب 

 . اإلثباتبكافة طرق  إثباتهفٌمكن 
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قطعها  إلمكانٌةتطبق القواعد العامة بالنسبة  إنمانقطاع المدة ال تسقط و إ أوو فً حالة وقؾ 

المدٌن بالضمان بحق الدائن فٌه  إقرار أوالقضائٌة الموضوعٌة بالدعوى 
1

. 

 : شخاص الملزمون و المستفٌدون من الضمان العشريثانٌا : األ

 _ االشخاص الملزمون بالضمان :3

لزم المشرع الجزائري بموجب القانون المدنً كل من المهندس المعماري والمقاول دون ألقد 

ؼٌرهما بالضمان العشري
2

  95-07مر رقم ن األأ، كما نجد   
وسع من مجال الضمان  3

نجاز اشؽال البناء و تجدٌد اشؽال إالناشئ عن تؽطٌة المسإولٌة المدنٌة والمهنٌة المرتبطة ب

البناء وتجدٌد البناءات  او ترمٌمها ، ٌشمل الضمان كذلك المهندسٌن المعمارٌٌن كل من 

لعملٌة العقارٌة و كل مشارك فً المشروع العقاري المراقبٌن التقنٌٌن ، وكل متدخل  فً ا

 سواء كان مختصا طبٌعٌا او معنوٌا .

المتعلق بتجدٌد القواعد  التً تنظم نشاط الترقٌة العقارٌة  11-04ن قانون ألى إشارة وتجدر اإل

 صلٌٌن الملزمٌن  بالضمان العشري وهم كالتالً  :شخاص األالذي حدد بموجبه األ

 الدراسات .أ _ مكاتب 

 ب_  المقاولٌن .

 .4 خرٌن ، الذٌن لهم صلة بصاحب المشروع ضمن هذا العقد ج_ المتدخلٌن األ

ن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق الضمان العشري من خالل أٌستخلص مما سبق 

ضافته كل من المكاتب الدراسات و المتدخلٌن فً المشروع العقاري الذٌن لهم صلة بصاحب إ

عتبر المرقً العقاري مسإوال مسإولٌة تضامنٌة مع المقاولٌن حتى الثانوٌٌن إ، كما المشروع 

                                                           
 . 157، ص  وى ، مرجع سبق ذكرهنعقٌلة _1

   ، 04 مال ٌعٌش تمام ، عبد العالً حاجة ، المسإولٌة العشرٌة كآلٌة قانونٌة لحماٌة الملكٌة العقارٌة وفقا للقانون رقمأ 2_  

 .شكاالت العقار الحضريإمجلة  الحقوق والحرٌات ،  العدد التجرٌبً الملتقى :  

، ج،ر،ج،ج ،  بالتؤمٌناتالمتعلق   1995ٌناٌر سنه  25الموافق ل  1415شعبان عام  23،  المإرخ فً  07مر رقم _ األ 3

 . 13العدد 

مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً  04_ حسٌنة رٌمان ، المسإولٌة العقدٌة فً مجال الترقٌة العقارٌة على ضوء القانون   4

 العلوم القانونٌة ،  تخصص عقود ومسإولٌة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة .
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الذي ٌحدد القواعد التً تنظم  نشاط الترقٌة العقارٌة   11-04منهم ،  بموجب قانون 
فً حالة   1

ما اذا تعرض المرقً العقاري لتبعات المسإولٌة المدنٌة العشرٌة من جراء عدم احترامه 

 لمهنٌة المقررة فً هذا القانون .لواجباته ا

 شخاص المستفٌدون من الضمان : _ األ6

_ رب العمل )  صاحب المشروع ( ٌعتبر صاحب المشروع  مرقٌا عقارٌا وطرفا رئٌسٌا فً 

و المهندس الذي أول من الضمان العشري فهو متعاقد مع المقاول عقد المقاولة المستفٌد األ

تعٌٌنت مسإولٌته 
2

ن المستفٌد من الضمان هو أ بالتؤمٌناتالمتعلق  95-07مر ، حٌث نص األ

 صاحب المشروع .

لؾ  الخاص )  المشتري ( هو كل من اكتسب قانونا ملكٌة المشروع العقاري بعد انجازه خ_ ال

 .3 و شاؼر شرعً له بموجب التشرٌعات المعمول بها أو تحصل علٌه بصفته مستفٌد أ

 4 95-07مرٌدٌن من هذا الضمان وهذا ما تضمنه األحٌث حدد المشرع الجزائري المستف

 وأ و / ٌستفٌد من هذا الضمان صاحب المشروع >>جاء فً نصه ما ٌلً  بالتؤمٌناتالمتعلق 

 .<<المتتالٌن الى ؼاٌة  انقضاء اجل الضمان  مالكٌه 

العقارٌة الذي ٌحدد القواعد التً تنظم نشاط الترقٌة  11-04من القانون  49كما نصت المادة 

 .<<ٌستفٌد من هذه الضمانات المالكون المتوالون  على البناٌة  >>على انه :

اذا انشؤ العقد  >>ما ٌلً :  ق ، م ،ج 108 ةما بالرجوع للقواعد العامه فلقد نصت المادأ

وحقوق شخصٌة تتصل بشًء انتقل بعد ذلك الى خلؾ الخاص ، فان هذه االلتزامات  لتزاماتإ

 . <<لى هذا الخلؾ فً الوقت الذي ٌنتقل فٌه  الشًء إوالحقوق  تنتقل 

 

                                                           
 . 519مال ٌعٌش تمام ، مرجع سبق ذكره ، ص أ _  1
 .. 525_ نفس المرجع ، ص  2
 . 207ص_ عائشة طٌب ، مرجع سبق ذكره، 3
 . 525مال ٌعٌش تمام ، مرجع سبق ذكره ،ص أ_  4
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الذي  11-04لقد نظم المشرع الجزائري عقد بیع على التصامیم ضمن نصوص القانون 

عرف إنتشارا واسعا وھذا عائد إلى ما تحققھ ھذه التقنیة من حفظ مصالح األطراف المتعاقدة 

، لقد تطرقنا إلى مدى خصوصیة  ھذا البیع أي البیع على التصامیم وتمیزه عن البیوع 

األخرى المنصوص علیھا في القواعد العامة ، كما تبادر إلینا مدى توفیق المشرع  في 

  د البیع السكنات على التصامیم .تنظیمھ لعق

لقد تبین لنا من خالل ھذه الدراسة أن عقد البیع على التصامیم یتمیز عن البیع العادي ، كونھ 

  یشرط  في البائع صفة المرقي العقاري ، و محلھ  یكون عقار في طور التشیید أو االنجاز .

الذي  11-04ى أحكام القانون ولقد ركزنا في دراستنا لعقد بیع السكنات على التصامیم عل

 93-03یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة الذي ألغى  المرسوم التشریعي 

 11-04المتعلق بالنشاط العقاري ، ألن المشرع أعاد النظر في ھذا العقد بموجب القانون 

لمرقي بصورة واضحة ودقیقة على ما كان علیھ في السابق ، من خالل تنظیمھ لمھنة ا

العقاري الذي یعد طرفا  األساسیا في عقد البیع على التصامیم ،  بحیث لم تعد مھنة المرقي 

العقاري مفتوحة لكل األشخاص ، كما إستحدث ضمانات لتوفیر حمایة أكبر للمشتري الذي 

  یعتبر الطرف الضعیف في  العالقة التعاقدیة :

لعادي من حیث اإللتزامات التي تقع على كل كما أن لھذا العقد خاصیة ینفرد بھا عن البیع ا

من طرفي العقد ، بالنسبة للمرقي العقاري فھو ملزم بنقل الملكیة حتى قبل إتمام اإلنجاز التي 

تقع على البنایة أو قطعة أرضیة التي تشید فوقھا البنایة،  كما یجب على المرقي العقاري 

مطلوبة والمتفق علیھا في العقد إضافة إلى تسلیم شھادة مطابقة البنایة  طبقا للمواصفات ال

ذلك یلتزم المرتقي بتقدیم شھادة الضمان في صندوق الكفالة كما یلتزم بالضمان العشري أمام 

المقتني وضمان حسن التنفیذ واإلنجاز و ھذا لحمایة المشتري من جھة و لما تنطوي علیھ 

لمشتري تتمثل في دفع الثمن الذي یتم عملیة التشیید من جھة أخرى ، أما بالنسبة إللتزامات ا

  في شكل دفعات مجزأة أثناء عملیة التشیید .

  من خالل دراستنا لعقد البیع على التصامیم تبین لنا مجموعة من النتائج تتمثل فیما یلي : 

_ عقد البیع على تصامیم محلھ یرد على العقار لم یتم إنجازه ولكنھ قابل للوجود في المستقبل 

.  
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المشرع بتحریر عقد البیع على التصامیم في الشكل الرسمي المنصوص علیھ في  _ الزم

الذي یحدد نموذج عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم  13-431المرسوم التنفیذي 

  باإلضافة إلى ضرورة إخضاعھ لتسجیل وللشھر لدى المحافظة العقاریة .

یة في نفس الوقت فھو عمل تجاري بالنسبة _ عقد البیع على التصامیم ذو طبیعة مدنیة وتجار

  للبائع (المرقي العقاري) وعمل مدني بالنسبة للمشتري .

_ یعتبر المرقي العقاري الشخص الوحید الذي خصھ المشرع بأھلیھ القیام بھذا النوع من 

  العقود وفق الشروط محددة في القانون .

الناس إلى السكن وقلتھ وبالتالي  _ عقد البیع على التصامیم ھو عقد إذعان  نظرا لحاجة

  یقبلون على ھذه العقود دون مناقشة لبنود العقد .

_ ألزم المشرع المرقي  العقاري بنقل ملكیة السكن المنجز بمجرد  التوقیع على محضر 

  اإلستالم و بعد تسجیلھ وشھره لدى المحافظة العقاریة .

  ات التي یتم اإلتفاق علیھا في العقد ._ یلتزم المرقي العقاري بتسلیم السكن وفق المواصف

_ یجب على المشتري في عقد بیع السكنات على التصامیم أن یلتزم بدفع الثمن تبعا مراحل 

تقدم األشغال كما یلتزم بالتسلیم الذي ھو مرتبط بحصول المرقي العقاري على شھادة مطابقة  

.  

ي بموجب ضمانات خاصة _ كما یتضح لنا ان المشرع الخصص حمایة قانونیة للمشتر

  تتمثل فیما یلي :

_ ضمان الحسن اإلنجاز وذلك عن طریق اإلنھاء الكامل لألشغال وضمان حسن سیر 

  التجھیز .

  _ ضمان االكتتاب لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة

  _ضمان اإلدارة المشتركة وتسییر عناصر التجھیز .

و التي قامت بسد  11-04ع الجزائري في القانون رغم األحكام الجدیدة التي جاء بھا المشر 

إال أنھ تعتري ھذه األحكام  93-03الثغرات  التي كانت موجودة في المرسوم التشریعي 

  بعض النقائص مما یتوجب تداركھ بشكل أكثر وضوحا وھذا ال یكون إال ب : 
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  _ إزالة اللبس عن طبیعة ھذا العقد .

على المرقي العقاري في عقد البیع على التصامیم بشكل  _ بیان المشرع اإللتزامات الملقاه

  دقیق وصریح .

_ ضرورة قیام المشارع بتشدید العقوبات والجزاءات في حالة ما إذا أخل المرقي العقاري 

  بإلتزاماتھ .

وبناء على ما سبق دراستھ نجد أن المشرع الجزائري قد خطى خطوة جوھریة في میدان  

الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط  11-04من خالل إصداره لقانون الترقیة العقاریة وھذا 

     الترقیة العقاریة وھذا بتداركھ الكثیر من النقائص و  الغموض في المرسوم التشریعي

جاء لمعالجة ھذه الثغرات كما أن المشرع رعى فیھ  11-04الملغى إال أن  القانون  03-93

بمجموعة من الضمانات حمایة لھ  وتشجیعھ لالقبال الطرف الضعیف ھو المقتني وأحاطتھ 

  على مثل ھذه العقود .

وبالتالي فإن المشرع الجزائري قد وفق في عدة جوانب من ھذا القانون إلى حد ما وذلك من 

الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة  11-04خالل حمایة المشتري في ظل ھذا القانون 

  العقاریة .

 



 

 

 

 

  المالحق
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مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  12-84 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 ربــيع األول ربــيع األول
يـــحـــدد  qيـــحـــدد q2012 ـــــوافق 20 فــــبــــرايـــر ســــنـــة  فــــبــــرايـــر ســــنـــةHـــــوافق  اHعــــام عــــام 1433 ا
كــيـــفـــيـــات مــنـح االعــتـــمـــاد  Hـــمــارســـة مـــهـــنــة اHـــرقيكــيـــفـــيـــات مــنـح االعــتـــمـــاد  Hـــمــارســـة مـــهـــنــة اHـــرقي
الـــعــــقـــاري وكـــذا كــــيـــفـــيــــات مـــسك اجلــــدول الـــوطـــنيالـــعــــقـــاري وكـــذا كــــيـــفـــيــــات مـــسك اجلــــدول الـــوطـــني

.Wالعقاري Wللمرق.Wالعقاري Wللمرق
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
qبناء على تقرير  وزير السكن والعمران  -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
q( الفقرة 2)  منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14
ربـيع األول عام 1432 اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي

qيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــــذي رقـم 40-97
اHــؤرخ في 9 رمــضــان عــام 1417 اHــوافق 18 يـــنــايــر ســنــة
1997 واHتـعـلق �ـعايـيـر حتـديـد النـشـاطـات واHهن اHـقـنـنة

qتممHا qاخلاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها
- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــــذي رقـم 41-97
اHــؤرخ في 9 رمــضــان عــام 1417 اHــوافق 18 يـــنــايــر ســنــة
qـــتــعـــلق بــشـــروط الــقـــيــد في الـــســجل الـــتــجــاريH1997  وا

qعدلHا
- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 318-2000
اHــؤرخ في 18 رجب عــام 1421 اHــوافق 16 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 الذي يـحـدد كـيـفيـات تـبـلـيغ اHـركز الـوطـني لـلـسجل

الـــتــجــاري مـن اجلــهـــات الــقــضـــائــيـــة والــســلـــطــات اإلداريــة
اHــعــنـيــة بــجـمــيع الــقـرارات أو اHــعــلـومــات الــتي �ـكن أن
تــنــجــر عــنــهــا تــعــديالت أو يــتــرتب عــلــيــهــا مــنع من صــفــة

qالتاجر
qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى :  تطبـيقا ألحكام اHواد 4 و 21 و 23 من
الــقــانـون رقم 11-04 اHـؤرخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432
اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 واHـذكـور أعالهq يـهـدف هذا
اHرسـوم إلى حتديد كيـفيات مـنح االعتمـاد Hمارسـة مهنة
اHــرقي الـــعــقــاري وكـــذا كــيــفـــيــات مــسك اجلـــدول الــوطــني

.Wالعقاري Wللمرق

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

اHـادة اHـادة 2 :  : يـعـتـبـر مــرقـيـا عـقـاريـا كل شـخص طـبـيـعي
أو مـــعـــنـــوي يـــحـــوز اعـــتـــمـــادا و�ـــارس نـــشـــاط الـــتـــرقـــيــة
الـعــقـاريـة كــمـا هـو مــحـدد في الــقـانـون رقم 11-04 اHـؤرخ
في 14 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق 17 فــــبــــرايـــر ســــنـــة

2011 واHذكور أعاله.

اHادة اHادة 3 :  : �ـثل نشـاط اHـرقي العـقاري مـهـنة مـنظـمة
في مــفــهــوم الــتــشــريـع والــتــنـظــيـم اHــعــمــول بــهــمــاq تــكـون

�ارسته مانعة ألي نشاط آخر مدفوع األجر.
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2 -  بالنسبة للشخص اHعنوي : -  بالنسبة للشخص اHعنوي :
qأن يكون خاضعا للقانون اجلزائري -

- أن يــــثــــبت وجــــود مــــوارد مــــالــــيــــة كــــافــــيــــة إلجنــــاز
qمشروعه أو مشاريعه العقارية

- أن يـقــدم اHـالك أو اHالك ضـمـانـات حـسن الـسـلـوك
وعـــدم الـــوقــوع حتـت طــائـــلــة عـــدم الـــكــفـــاءة أو أحـــد مــوانع
اHـمـارســة كـمـا نـصـت عـلـيـهــا أحـكـام اHـادة 20 من الــقـانـون
رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق

17 فبراير سنة 2011 واHذكور أعاله.

يـــجب أن تـــتـــوفـــر في اHـــســـيـــر الــشـــروط اHـــتـــعـــلـــقــة
qهنـية كمـا هي محددة أعالهHبحـسن السلـوك والكفـاءات ا

.Wبالنسبة لألشخاص الطبيعي

اHـادة اHـادة 7 :  : زيـادة عـلى الـشــروط اHـنـصـوص عـلـيـهـا في
اHــــادة 6 أعـالهq يــــجـب أن يــــتــــوفــــر لــــدى طــــالـب االعــــتــــمــــاد
Hــمــارسـة مــهــنـة اHــرقي الــعــقــاري مـحـالت ذات اسـتــعــمـال
جتـاري مالئـمــة تـسـمح �ـمــارسـة الئـقـة ومــعـقـولـة لــلـمـهـنـة

وتكون مجهزة بوسائل االتصال.

ويــجب تـقــد£ إثـبــات وجــود احملالت عـنــد الــتـســجـيل
.Wالعقاري Wفي اجلدول الوطني للمرق

اHــادة اHــادة 8 :  : يـــجب أن يـــودع طـــلب االعـــتـــمـــاد الــشـــخص
الـــطـــبـــيـــعي أو اHـــمـــثـل الـــشـــرعي أو الـــقـــانـــوني األســـاسي
للـشـخص اHـعـنويq لـدى اHـصـالح اخملـتـصة لـلـوزيـر اHـكلف

بالسكن.

وعــــنــــدمــــا يـــــكــــون اHــــلف كــــامـالq يــــتم تــــســـــلــــيم وصل
استالم.

يجب إرفاق الطلب بالوثائق اآلتية :

أ)  أ)  بالنسبة  للشخص الطبيعي بالنسبة  للشخص الطبيعي :
q12 يالد رقمHمستخرج من شهادة ا -

- مـستـخرج من صـحيـفـة السـوابق القـضائـية ( رقم
q3) ال يزيد تاريخ صدوره على ثالثة (3) أشهر
qهنيةHالوثائق التي تثبت الكفاءات ا -
qلكية أو إيجار محلHنسخة من عقد ا -
qشهادة جنسية وشهادة إقامة الطالب -

- دفــــتـــــر الــــشــــروط اHــــتــــعــــلـق بــــالــــتــــزامــــات اHــــرقي
العقاري ومسؤولياته اHهنيةq اHملوء كما ينبغي.

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

اHـــــادة اHـــــادة 4 :  :  تــــخـــــضـع مـــــهـــــنـــــة اHـــــرقي الـــــعـــــقـــــاري إلى
احلـصــول اHــسـبـق عـلى االعــتــمـاد والــتـســجــيل في الــسـجل

.Wالعقاري Wالتجاري وفي اجلدول الوطني للمرق

الفصل الثانيالفصل الثاني
Wالعقاري WرقHاعتماد اWالعقاري WرقHاعتماد ا

اHـادة اHـادة 5 :  : يـتم تـسـلــيم اعـتـمـاد اHــرقي الـعـقـاريq وفق
الـشـروط اHبـيـنة أدنـاهq من الـوزيـر اHكـلف بـالسـكنq بـعد

موافقة جلنة اعتماد للترقية العقارية.

اHــادة اHــادة 6 :  : ال �ــكـن أيّــا كــان الـــتــقــدم بـــطــلب االعـــتــمــاد
Hــمـارسـة مـهـنـة اHـرقي الـعــقـاري مـا لم يـسـتـوف الـشـروط

اآلتية :

1 - بالنسبة  للشخص الطبيعي  :- بالنسبة  للشخص الطبيعي  :

- أن يــكــون عـمــره خــمـســا وعــشـرين (25) ســنــة عـلى
qاألقل

qأن يكون من جنسية جزائرية -

- أن يـقــدم ضــمــانـات حــسن الــســلـوك وعــدم الــوقـوع
حتـت طــائــلــة عـــدم الــكــفــاءة أو أحـــد مــوانع اHــمـــارســة كــمــا
نــــصت عـــلـــيـــهـــا أحـــكـــام اHـــادة 20 من الـــقـــانـــون رقم 04-11
اHــؤرخ في 14 ربـــيع األول عــام 1432 اHــوافق 17 فــبــرايــر

qذكور أعالهHسنة 2011 وا

- أن يــــثــــبت وجــــود مــــوارد مــــالــــيــــة كــــافــــيــــة إلجنــــاز
مشروعه أو مشاريعه العقارية.

تـوضح كـيـفـيـات تـطـبـيق هـذه اHـطـة بـقـرار مـشـتـرك
بW الوزير اHكلف باHالية والوزير اHكلف بالسكن.

qدنيةHأن يتمتع بحقوقه ا -

- أن يـــكـــتــــتب عــــقـــد تــــأمـــW ضــــد الـــعــــواقب اHــــالـــيـــة
qهنية لنشاطاتهHدنية واHسؤولية اHوا

- أن يثبت كفاءات مهنية ترتبط بالنشاط.

qبـــكــفــاءة مــهــنــيــة qــرســومHيــقــصــد في مـــفــهــوم هــذا ا
حـــيــازة شــهـــادة عــلــيــا فـي مــجــال الـــهــنــدســة اHـــعــمــاريــة أو
البـنـاء أو الـقـانـون أو االقـتـصـاد أو اHـالـيـة أو الـتـجارة أو
أي مــجـــال تـــقـــني آخـــر يــســـمح بـــالـــقـــيــام بـــنـــشــاط اHـــرقي

العقاري.

عـــنـــدمـــا ال يـــســـتـــوفي الـــطـــالب الـــشـــروط اHـــتـــعـــلـــقــة
بـالـكـفــاءات اHـهـنــيـة اHـذكـورة أعـالهq فـإنه يـتــعـW عـلـيه أن
يثبت االسـتعانة بـصفة دائـمة وفعـلية �ـسير تـتوفر فيه

هذه الشروط.
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- نـسخـة من اجلـدول الـرسـمي لإلعالنـات القـانـونـية
qتضمنة تأسيس الشركةHا

Wـــــداوالت الــــتـي § خاللـــــهــــا تـــــعــــيــــHنــــســــخـــــة من ا -
الــــرئـــيـس واHـــديــــر الـــعــــام أو اHـــســــيـــرq مــــا لم يــــكن هـــؤالء

qقانونا Wمؤسس
- دفــــتـــــر الــــشــــروط اHــــتــــعــــلـق بــــالــــتــــزامــــات اHــــرقي

qملوء كما ينبغيHا qهنيةHالعقاري ومسؤولياته ا
WــــؤســـســـHــــســـيـــر اHـــديــــر الـــعـــام أو اHإثـــبــــات أن ا -
قــانـــونــا تــتــوفــر فـــيــهــمــا الـــكــفــاءات اHــهـــنــيــة احملــددة أعاله

.Wبالنسبة لألشخاص الطبيعي

اHـادة اHـادة 9 :  : يـتــعـW عـلى الــوزيـر اHـكــلف بـالــسـكن الـرد
عـــلى طـــالـــبــي االعـــتـــمـــاد الـــذين تـــتـــوفــر فـــيـــهم الـــشــروط
اHـبـيـنـة في اHـادة 6 أعاله في أجل ثـالثة (3) أشـهـر ابـتـداء

من تاريخ استالم الطلب.

اHـادة اHـادة 10 :  : تــخـضـع طـلـبــات اعـتــمـاد اHــرقي الــعـقـاري
إلى الـــــتـــــحــــقـــــيـق اإلداري الــــذي تـــــقـــــوم به مـــــصـــــالح األمن
اخملـتـصـةq الـتي يـتـعـW عـلـيـهـا إبـداء رأيهـا فـي أجل أقـصاه

شهران (2) ابتداء من تاريخ مراسلتها.

اHادة اHادة 11 :  : يتم رفض االعتماد إذا :
qطلوبةHكان الطالب ال يستوفي الشروط ا -

- كـــان الــــطـــالب قــــد ســـحب مــــنه االعــــتـــمـــاد بــــصـــفـــة
qنهائية

- كان التحقيق سلبيا.

اHــــادة اHــــادة 12 :  : يــــجـب أن يــــبــــرر قــــرار رفـض االعــــتــــمــــاد
ويبلغ إلى صاحب الـطلب برسالة مـوصى عليها مع وصل

استالم.

وفي هـذه احلــالـةq �ــكن صـاحب الــطـلب أن يــقـدم في
q(30) يـومـا ابـتداء مـن تـاريخ تـبلـيـغه الـرفض Wأجل ثالث

طعنا كتابيا لدى الوزير اHكلف بالسكن من أجل :
- تـقـد£ عنـاصـر مـعـلـومات جـديـدة أو إثـبـاتـات لدعم

qطلبه
- احلصول على دراسة مكملة.

ويــتـعــW عــلى الــوزيــر اHـكــلف بــالــسـكـن الـفــصل في
ذلك في غضون الشهر الذي يلي استالم الطعن.

اHـادة اHـادة 13 : : اعــتـمــاد اHـرقي الــعـقــاري شـخــصي وقـابل
لإللغاء.

وال �ــكن الــتــنــازل عـنـه وال �ـكن أن يــكــون مــوضـوع
إيجار أيّا كان شكله.

اHـادة اHـادة 14 :  : تـنـشــأ لـدى الـوزيـر اHـكـلـف بـالـسـكن جلـنـة
اعتـماد اHرقـW العقـاريW يرأسـها �ثـلهq تدعى في صلب

النص "اللجنة" وتتكون من :
- �ـثل عن الــوزيــر اHـكــلف بــالـداخــلـيــة واجلـمــاعـات

qاحمللية
qاليةHكلف باHثل عن الوزير ا� -

qكلف بالتجارةHثل عن الوزير ا� -
qكلف بالسكنHثل عن الوزير ا� -

- اHدير الـعام لصـندوق الـضمان والـكفـالة اHتـبادلة
للترقية العقارية أو �ثله.

تـتولى مـصالح الـوزارة اHكـلفـة بالـسكن مـهام أمـانة
اللجنة.

�ـكن أن تـسـتـعـW الـلـجــنـة بـأي شـخص �ـكـنه بـحـكم
اختصاصه مساعدتها في أشغالها.

اHــادة اHــادة 15 :  : يــعــW أعــضــاء جلــنــة االعــتــمــاد اHــنــصـوص
عـليـها أعاله بـقرار من الـوزير اHـكلف بـالسـكنq بنـاء على
اقـتـراح من الـسلـطـات الـتي يـنـتمـون إلـيـهـا Hدة ثالث (3)

سنوات قابلة للتجديد.

وفي حـالـة انـتـهـاء مـهـام أحـد األعـضـاء اHـعـيـنـqW يـتم
استخالفه حسب األشكال نفسها.

اHادة اHادة 16 :  : تتولى اللجنة اHهام اآلتية :
- دراسـة طـلبـات االعـتـماد والـطـعون Hـمـارسة مـهـنة

qوإبداء الرأي فيها qرقي العقاريHا
- دراسـة أي مـسألـة تـتـعـلق بـاHـهـنةq يـعـرضـهـا عـلـيـها

qوإبداء الرأي فيها qكلف بالسكنHالوزير ا
- دراسـة الطـعون الـتي يـقدمـها لـدى الـوزير اHـكلف
بالسـكنq اHرقـون العقـاريون تـطبيـقا ألحـكام اHادة 65 من
الــقــانـون رقم 11-04 اHـؤرخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432
اHــوافق 17 فــبـــرايــر ســـنــة 2011 واHـــذكـــور أعــالهq وإبــداء

qالــرأي في ذلك
- دراســة كل قــرار ســحب االعــتــمــاد يــعــرضه عــلــيــهـا

الوزير اHكلف بالسكنq وإبداء الرأي فيه.

qــوافــقـةH17 :  : عــنــدمــا تــبــدي الــلــجــنــة رأيــهــا بــا اHـادة اHـادة 
يــســلم الـــوزيــر اHــكــلـف بــالــســكـن االعــتــمــاد لـــلــطــالب وفق

النموذج احملدد �وجب قرار.

وفي هذه احلالةq يـتعW على صاحب االعـتماد القيام
بــجـمــيع الـشـكــلـيــات الـضـروريــة قـصـد الــقـيـد فـي الـسـجل

التجاري.
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18 :  : جتــتــمع الــلــجــنــة بـنــاء عــلـى اسـتــدعــاء من اHـادة اHـادة 
رئـيـسـهـا في دورة عـاديـة أربع (4) مـرات في الـسـنـة عـلى

األقل.

وجتـتـمع في دورة غــيـر عـاديـة كـلــمـا دعت الـضـرورة
إلى ذلك بطلب من رئيسها.

اHــــادة اHــــادة 19 :  : يــــحــــدد رئــــيـس الــــلّــــجــــنــــة جــــدول أعــــمــــال
االجتماعات.

تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال 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.

اHــادة اHــادة 20 :  : ال تـــصح مـــداوالت الـــلـــجـــنـــة إال بـــحـــضــور
ثلثي (3/2) أعضائها على األقل.

وإذا لم يـكـتــمل الـنـصــابq جتـتـمع الـلــجـنـة في األيـام
الثـمانية (8) اHـواليةq وتصح مـداوالتها حـينئذ مـهما يكن

عدد األعضاء احلاضرين.

تـــتــخـــذ الــقـــرارات بــاألغـــلــبـــيــة الـــبــســـيــطـــة ألصــوات
qاألعــضـــاء احلـــاضـــرين. وفي حـــالـــة تــســـاوي عـــدد األصــوات

يكون صوت الرئيس مرجحا.

اHــــــادة اHــــــادة 21 :  : تـــــــكـــــــون آراء الــــــلـــــــجـــــــنــــــة حـــــــسـب إحــــــدى
: Wاآلتيت Wالصيغت
qوافقةHرأي با -

- رأي بالرفض معلال.

اHــــادة اHــــادة 22 :  : تـــدوّن مــــداوالت الــــلــــجــــنــــة في مــــحــــاضـــر
وتسجل في سجل خاص.

تــــرسل مـــحـــاضــــر اHـــداوالت الـــتي يــــوقـــعـــهـــا أعـــضـــاء
اللـجـنـة إلى الـوزيـر اHـكـلف بـالـسـكن في أجل ثـمـانـية (8)

أيام.

23 :  : طــبــقــا ألحــكــام اHــادة 23 من الــقــانــون رقم اHـادة اHـادة 
11-04 اHـــــؤرخ في 14 ربــــــيع األول عـــــام 1432 اHـــــوافق 17

فــبـــرايـــر ســـنــة 2011 واHــذكــور أعـالهq يــتــعــW عـــلى طــالب
االعـــتـــمـــاد عـــنـــد الـــقـــيـــام بـــشـــكـــلــــيـــات الـــقـــيـــد في الـــســـجل
الــتـــجــاريq مـــوافــاة الــوزيـــر اHــكــلف بـــالــســكن بـــالــوثــائق

اآلتية :
qسيرHالك واHدنية للمالك أو اHوثائق احلالة ا -

qنسخة من مستخرج السجل التجاري -
qنسخة من رقم التعريف الضريبي -

qنسخة من وثيقة بنك محل الوفاء -

- نسخة من سند شغل احملل اHستعمل كمقر.

يـترتب قانونـا على عدم مـراعاة هذه الشـكليات إلى
تـطبيق العـقوبات التي نـصت عليهـا أحكــام اHـادة 64 من
الــقــانـون رقم 11-04 اHـؤرخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432

اHوافق 17 فبراير سنة 2011 واHذكور أعاله.

الفصل الثالثالفصل الثالث
Wالعقاري Wمسك اجلدول الوطني للمرقWالعقاري Wمسك اجلدول الوطني للمرق

اHادة اHادة 24 :  : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 23 من الـقانون رقم
11-04 اHـــــؤرخ في 14 ربــــــيع األول عـــــام 1432 اHـــــوافق 17

فـبـرايــر سـنـة 2011 واHــذكـور أعالهq يــتم تـسـجــيل حـائـزي
االعـــتـــمـــاد اHـــقـــيـــديـن قـــانـــونـــا في الـــســـجل الـــتـــجـــاري في
اجلدول الوطني للـمرقW العقاريqW اHفتوح لدى الوزير

اHكلف بالسكن.

ويــتـــوج الــتـــســـجــيـل في اجلــدول الـــوطـــني بــتـــســـلــيم
اHرقي العقاري شهادة تسجيل.

اHادة اHادة 25 :  : تعد شهـادة التسجـيل في اجلدول الوطني
لـلـمـرقــW الـعـقـاريـW تـرخــيـصـا Hـمـارسـة اHــهـنـة ويـتـرتب
عــلـــيــهــا بــالـــفــعل انــتــســـاب اHــرقي الــعـــقــاري إلى صــنــدوق

الضمان والكفالة اHتبادلة للترقية العقارية.

اHـادة اHـادة 26 :  : يـحــدد شـكل ومـضــمـون شـهـادة الــتـسـجـيل
في اجلـــدول الـــوطـــنـي لـــلـــمـــرقـــW الـــعــــقـــاريـــW بـــقـــرار من

الوزير اHكلف بالسكن.

Wادة 27 :  : يجب أن يـظهـر اجلدول الـوطنـي للـمرقHادة اHا
الـعـقـاريـW بـالـنـســبـة لـكل تـسـجـيل مـراجع االعـتـمـاد وكـذا

اHعلومات اآلتية :

- تــعـيــW اHــرقي الــعــقـاري ومــقــره ورأسـمــاله ورقم
قـــيــده فـي الـــســجـل الــتـــجـــاري ورقم تـــعـــريـــفه الـــضــريـــبي

qووثيقة بنك محل الوفاء

- هــويــة وعــنــوان حــائــز أو حــائــزي رأس اHــال وكــذا
qسيرHهوية وعنوان ا

- أي معلومة متـعلقة باHشاريع العقارية التي بادر
بــهـــا اHــرقـي الــعـــقــاري واHــشـــاريع الـــعــقـــاريــة اHـــنــجــزة أو
اجلـاري إجنـازها وكـذا الـتدابـيـر التـأديـبيـة التـي قد يـكون

qتعرض إليها

- الــتــصـريح بــكل مــشـروع عــقـاري يــبــادر به اHـرقي
العقاري.
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الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام انتقاليةأحكام انتقالية

qـــادة 6 أعالهH28 :  : بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكـــام ا اHــادة اHــادة 
�ـكن اHـرقW الـعـقـاريW اHـمـارسـW نشـاطـهمq عـنـد تاريخ
نشر هذا اHرسـوم في اجلريدة الرسميـةq والذين يثبتون
خــــمس (5) ســــنـــوات مـن الـــنــــشـــاط مـع إجنـــازهم الــــفــــعـــلي
Hشاريع عقاريـةq طلب احلصول على االعتـماد بصفة مرق

عقاري.

أما أولئك الذين �ـارسون نشاطهم وال تتوفر فيهم
الـشــروط اHـنــصـوص عــلـيــهـا فـي الـفــقـرة الــسـابــقـةq فــإنـهم
�ـكن أن يــطـلـبـوا احلـصــول عـلى االعـتـمـاد شــريـطـة إثـبـات
اســتــعــانــتــهم بــصــفـة دائــمــة وفــعــلــيـة �ــســيــر تــتــوفـر فــيه

الشروط اHنصوص عليها في اHادة 6 أعاله.

اHادة اHادة 29 : : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 27 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
20 فبراير سنة 2012.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  12-85 مــؤرخ في  مــؤرخ في 27 ربــيع األول ربــيع األول
عـام عـام 1433 اHــوافق  اHــوافق 20 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة q2012 يــتــضـمنq يــتــضـمن
دفـتـر الــشـروط الـنـمــوذجي الـذي يـحــدد االلـتـزامـاتدفـتـر الــشـروط الـنـمــوذجي الـذي يـحــدد االلـتـزامـات

واHسؤوليات  اHهنية للمرقي العقاري.واHسؤوليات  اHهنية للمرقي العقاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن الوزير األول
qبناء على تقرير  وزير السكن والعمران  -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيمـا اHادتان 85-3 و125
q( الفقرة 2)  منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14
ربـيع األول عام 1432 اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي
qيـحــدد الـقــواعـد الــتـي تــنـظم نـشاط الـترقـية الـعقـارية

qادة 47 منهHال سيما ا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 qأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 97 - 40
اHـــؤرخ في 9  رمـضـان عـام 1417 اHـوافق 18 يـنـايـر سـنة
1997واHـتـعـلق �ـعـايـيـر حتـديـد الـنـشـاطـات واHـهـن اHـقـنـنة

qتممHا qاخلاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتـــنـــفـــيـــذي رقم 318-2000
اHــؤرخ في 18 رجب عــام 1421 اHــوافق 16 أكــتـــوبــر ســـنــة
2000 الذي يـحـدد كـيـفيـات تـبـلـيغ اHـركز الـوطـني لـلـسجل

الـــتــجــاري مـن اجلــهـــات الــقــضـــائــيـــة والــســلـــطــات اإلداريــة
اHــعــنـيــة بــجـمــيع الــقـرارات أو اHــعــلـومــات الــتي �ـكن أن
تــنــجــر عــنــهــا تــعــديالت أو يــتــرتب عــلــيــهــا مــنع من صــفــة

qالتاجر

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-84 اHـؤرخ
في 27 ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 20 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 الــذي يـحـدد كـيــفـيـات مــنح االعـتـمــاد Hـمـارســة مـهـنـة

اHــرقي الـــعــقــاري وكـــذا كــيــفـــيــات مــسك اجلـــدول الــوطــني
qWالعقاري Wللمرق

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 47 من الـقـانون
رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق
17 فبـراير سنة 2011 واHذكور أعـالهq يهدف هـذا اHرسوم

إلى اHـوافـقـة عــلى دفـتـر الـشـروط الـنـمـوذجي الـذي يـحـدد
االلتزامات واHسؤوليات اHهنية للمرقي العقاري.

يـعـد اHـرقي الـعـقـاري دفـتر الـشـروط طـبـقـا لـلـمـلحق
اHرفق بهذا اHرسوم.

اHادة اHادة 2 :   :   ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرر بـاجلـزائـر في 27 ربـيع األول عـام 1433 اHـوافق
20 فبراير سنة 2012.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 اHلحقاHلحق

دفـــتــــر الـــشــــروط الـــنـــمــــوذجي  الـــذي يــــحـــدد االلــــتـــزامـــاتدفـــتــــر الـــشــــروط الـــنـــمــــوذجي  الـــذي يــــحـــدد االلــــتـــزامـــات
واHسؤوليات اHهنية للمرقـي العقـــاريواHسؤوليات اHهنية للمرقـي العقـــاري

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 47 من الـقانون
رقــم 11- 04 اHـــــــــــــؤرخ فــي 14 ربـــــــــــــيــع األول عـــــــــــــام 1432
اHـــوافـق 17 فـــبــــرايـــر ســنـــة 2011 الــذي يــحــدد الــقــواعــد
الــتي تـنـظم نـــشــاط الــتـــرقــيــة الـعــقـاريـةq يــهــدف دفــتــر
الـــشــروط الــنـــمـــــوذجـي هــــذا إلــى حتــديـد االلــتـــزامــات

واHـسـؤوليـات اHـهنيـة لـلمرقي العقاري.
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اHـادة اHـادة 2 : : يــتـعــهـد اHـرقي الــعـقــاري �ـمـارســة نـشـاطه
فـي ظل االحــتــرام الــصــارم ألحــكـــام الــقــانــون رقــم 04-11
اHــــــــــؤرخ فــي 14 ربـــــــــــيــع األول عـــــــــــام 1432 اHــــــــــــوافــق 17
فـــــبــــرايـــــر ســـــنـــــة 2011 واHـــــذكـــــور أعاله وكــــــذا مـــــجـــــمــــوع

النـصـوص اHـتـخـذة لـتطبيقه.

اHـادة اHـادة 3 : : يـتـعـW علـى اHرقي الـعـقـاري الـسهـر بـصـفة
دائمة على إثراء أخالقيات اHهنة.

4 : : يــــتـــــعــــW عــــلـى اHــــرقـي الــــعــــقـــــاري الــــوفــــاء اHــــادة اHــــادة 
بالتزاماته اجتاه الدولة واجتاه زبائنه.

اHادة اHادة 5 : : يتعW عـلى اHرقي العقاري �ـارسة مهنته
في ظل االحــتـرام الـصـارم لــلـقـوانـW والــتـنـظــيـمـات الـتي

تنظم النشاط التجاري.

Wرقي العـقاري اكتـتاب تأمHعـلى ا Wادة 6 :  : يـتعHادة اHا
أو عــدة تـأمــيـنــات عـلى اآلثــار اHـالــيـة Hــسـؤولــيـته اHــدنـيـة

واHهنية.

اHادة اHادة 7 :: يتعW على اHرقي العقاري أن تتوفر لديه
مـــــحالت كــــافـــــيــــة ومـالئــــمــــة الســـــتــــقــــبـــــال وإعالم زبـــــائــــنه

.WستقبليHا

اHـادة اHـادة 8 :  : يـتـعW عـلى اHـرقي العـقـاري السـعيq أثـناء
�ارسته للمهنةq إلى التحسW الدائم لراحة زبائنه.

اHـادة اHـادة 9 : : يـتــعــW عـلـى اHـرقي الــعــقــاري الـســهــر عـلى
جمال اإلطار اHبني واحـترام اHعايير العـمرانية اHعمول

بها.

اHــادة اHــادة 10 :  :  يـــتــعــW عـــلى اHــرقـي الــعــقـــاري في إطــار
تــصــمــيـم وإجنــاز مــشــاريــعه الــعــقــاريــةq احــتــرام الــقــواعـد
الـعـامـة لـلـتـهيـئـة والـتـعـميـر والـبـنـاء احملـددة في الـتـشريع
اHـــعــمـــول به وااللـــتــزام �ـــضــمـــون مــخـــطــطـــات الــتـــهــيـــئــة

والعمران اHصادق عليها قانونا.

اHادة اHادة 11 :: يتعW عـلى اHرقي العقـاري عدم استغالل
حسن نية وثقة اHقتنW بأي شكل من األشكال.

12 :  يــــــتــــــعــــــيــن عــــــلـى اHــــــرقـــي الــــــعــــــقـــــــــاري اHـــــادة اHـــــادة 
االمتثــال ووضع حتت تصرف اHصالح اHؤهلةq كل وثيقة
تـــفــيـــــــد في مــراقـــبــة وتـــســيــيـــر اHــشـــروع الــعــقـــاري عــلى

اHستويW التقني والتجاري.

اHـادة اHـادة 13 : يـتـعـW عـلى اHـرقي الــعـقـاري الـسـهـر عـلى
تـــكـــيــيف الـــســكـــنـــات وفق ©ط الـــعــيش احملـــلي مع ضـــمــان
راحـة ساكنـيهـا حسب اHـواصفـات احملليـة والثـقافـية Hوقع

اHشروع.

اHـادة اHـادة 14 :  :  يـتـعيــن عـلـى اHـرقــي الـعـقــاري الـسـهــر
عـــلى األخــــــذ بـــعــــيـن االعـــتـــبــــار لـــنـــوعـــيــــة اإلطـــار اHـــبـــني
اHتواجدq فيمـا يخص فنه اHعماري وتنظيمه وتكيفه مع

السياق العام.

اHـادة اHـادة 15 :: يــتـعـW عــلى اHـرقي الــعـقـاري الــعـمل عـلى
الـبحث عن حـلول تـسمح بـاالستـجابـة إلى منـطق تقـليص

احلاجات إلى الطاقة.

اHـادة اHـادة 16 :: يـتـعـW عـلى اHـرقي الــعـقـاري الـسـهـر عـلى
اســتــعــمـــال مــواد بــنــاء ذات جــودة عـــالــيــة تــلــبـي اHــعــايــيــر

اHعمول بها.

اHـادة اHـادة 17 : يـتـعـW عـلى اHـرقي الــعـقـاري الـسـهـر عـلى
تـنفيـذ األشغـال في ظل احتـرام األنظـمة التـقنـية اHـعمول

بها وكذا القواعد الفنية.

اHــادة اHــادة 18 : : يــتـــعــW عــلى اHــرقي الــعــقــاري تــلــبــيــة كل
اإلجراءات اHتعلقة �راقبة البناء.

qـرقي الـعقـاري في إطـار نـشاطهHـادة 19 : : يـتـعهـد اHـادة اHا
بــعـدم االسـتالمq مـن اHـقـتـنــqW أي دفــع ودفـع جـزئي و/أو
تــــســــبـــــيـقq بــــأي شـــــكل مـن األشــــكــــالq إذا كــــان ذلـك  غــــيــــر
مـفــروض وغـيـر نــاجت عن إعـداد تــام لـعـقــد الـبـيـع أو الـبـيع
عـلى التصامـيم أو احلجزq كمـا نصت عليه أحـكام القانون
رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق

17 فبراير سنة 2011 واHذكور أعاله. 

اHــادة اHــادة 20 :  : يــتـــعـــW عـــلى اHـــرقي الـــعــقـــاري أن يـــوفــر
طوال مدة إجناز مشـاريعه وحتى االنتهاء منهاq الوسائل
اHــالـــيــة والـــتــقـــنــيـــة واHــاديــة الـــكــافـــيــة حـــسب أهــمـــيــة كل

مشروع قابل لإلجناز.

اHــادة اHــادة 21 : : يـتــعــW عــلى اHــرقي الــعــقــاري أن تــتــوفـر
لــديه بــصــفـــة دائــمــة الــوســائل اHــالــيــة الــضــروريــة إلنــهــاء

مشاريعه العقارية.

اHــادة اHــادة 22 :  : يـتــعــW عــلى اHــرقي الــعــقــاري أن يــتــوفـر
qWــؤهــلــHا WــوظــفـــHقــدر كـــاف من ا qبــصــفـــة دائــمــة qلـــديه

الذين لهم صلة بالنشاط.

اHــادة اHــادة 23 : : يــســهـــر اHــرقي الــعــقــاري عـــلى اســتــعــمــال
وســائل تــكــنــولـوجــيــات اإلعالم واالتــصــال في عالقــاته مع

شركائه.
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اHــــادة اHــــادة 24 :  : يــــتـــحــــمل اHــــرقي الــــعـــقــــاري مــــســـؤولــــيـــة
الـتنـسـيق في جـميع الـعـمـليـات الـتي تـرتبط بـالـدراسات
واألبــحـاث وتــعـبــئـة الــتـمــويل وكــذا تـنــفـيــذ أشـغــال إجنـاز

اHشروع العقاري.

اHــــادة اHــــادة 25 : : يــــتـــعــــW عـــلـى اHـــرقـي الـــعــــقــــاري قـــبل أي
عمـليـة بيع أو تـسويق لـكل أو جلزء من مـشروعهq  ضـمان
إشـــهــــار صـــــادق وواســــع بـــمـخـــتـــلف وســـائـل اإلعـــالم
وال ســــــيـــــــمــــــا عن طـــــــريق اإلعـالن اHــــــرئـي والــــــواضـح عــــــلى
مــــســــتــــوى مــــقـــرهq وفـي مــــوقع اHــــشــــروع الـــعــــقــــاري  وفي
األمــاكن اخملـــصــصــة لإلشــهـــار عــلى مــســتــوى إقـــلــيم بــلــديــة

موقع اإلنشاء.

اHـادة اHـادة 26 : يـجـب عـلى اHـرقي الـعـقـاري عـدم الـتـنـازل
عـن اعـــتـــمـــاده  أو حتـــويـــله ألي ســــبب من األســـبـــاب وعـــدم
إدخـــال أي تـــعـــديل فـي الـــشـــكلq أو الـــتـــســـمـــيـــة أو عـــنـــوان
الـشركة أثناء �ـارسته نشاطـاته أو تغييـر اHسيرq بدون

ترخيص مسبق. 

وبهـذه الصفـةq فإنه يتـحمل اHسـؤولية الـكاملة إزاء
الـــدولـــة وكـــذا اHـــقــتـــنـــW اHـــســـتـــقـــبـــلـــيـــqW فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلق

باستعمال االعتماد اHمنوح له.

اHـادة اHـادة 27 : يـتـعW عـلى اHـرقي الـعقـاري االمـتـناع عن
أي فعل  �كن أن  �س بسمعته اHهنية.

اHـادة اHـادة 28 : : يـتـعـهـد اHـرقي الـعـقـاري بـعـرض مـشـروعه
لـــلــــبـــيع فـي ظل االحـــتــــــرام الـــصـــارم لـألحـــكــــام اHـــتـــعــــلـــقـــة
بكيـفــيات الـبيــع كـما § النص عـليـها في الفـصل الثالث
مـن الـــقــــانـــون رقم 11-04 اHــــؤرخ في 14 ربـــيع األول عـــام

1432 اHوافق 17 فبراير سنة 2011 و اHذكور أعاله.

كـما يـتعـهـد باHـراعـاة الصـارمة لـألحكـام التـشـريعـية
والـتــنـظـيـمـيـة اHـعــمـول بـهـا في مـجــال اHـعـامالت وتـأجـيـر

العقارات.

 اHــادة اHــادة 29 : : يــتـــعــW عـــلى اHــرقـي الــعـــقــاري بـــأن يــعــد
ويــســـلم كل مــقـــ» نــظــام اHــلــكـــيــة اHــشــتـــركــة الــذي يــوضح
مجـمـوع البـيـانات الـقـانونـيـة والتـقـنيـة واHـاليـة اHـتعـلـقة

باHشروع.

اHادة اHادة 30 : يتعW عـلى اHرقي العقـاري االكتتاب فـي
جميع التأمينات أو الضمانات القانونية اHطلوبة.

يــــتـــــحــــمل اHـــــرقي الــــعـــــقــــاري خـالل مــــدة عــــشــــر (10)
سـنــواتq مــسؤولـيــته اHـتضـامـنة مـع مكـاتب الــدراسات
واHقاولW  والشركاء  واHقاولW الفرعيW و أي مـتـدخل
آخـرq فــي حـالة سـقــوط البـنـاية كـلـيـا أو جزئيا بسبب

عيوب في البناء �ا في ذلك رداءة األرض.

اHــــادة اHــــادة 31 : : يــــتـــعـــW عـــلـى اHـــرقي الـــعــــقـــاري تـــســـديـــد
االشـــتــــراكــــات والــــدفـــعــــات اإلجــــبــــاريـــة األخــــرى بــــصـــفــــته
مـشتركا في صندوق الـضمان والكفـالة اHتبادلـة للترقية

العقارية.

32 : : يــــتـــولـى اHـــرقـي الـــعــــقـــاري عــــنـــد انــــتـــهـــاء اHــادة اHــادة 
مـــشــــروعه والـــشــــروع في اســـتــــغاللهq مـــهــــمـــة الـــتــــســـيـــيـــر
الـعـقاري إلى غـايـة حتويل هـذه اHـهمـة إلى هـيئـات اHـلكـية
اHشـتـركةq طـبـقا لـلـفـصل اخلامس من الـقـانون رقم 04-11
اHــؤرخ في 14 ربـــيع األول عــام 1432 اHــوافق 17 فــبــرايــر

سنة 2011 واHذكور أعاله.

33 : يـــجـب أن يـــقـــدم اHــــرقي الـــعــــقـــاري دفـــتـــر اHــادة اHــادة 
الـشروط الـنـمـوذجي هـذاq بعـد إمـضـائه كـوثيـقـة من مـلفه

لطلب االعتماد Hمارسة اHهنة.

وإثـــبـــاتــا لـــذلكq يـــصـــرح اHــرقـي الــعـــقـــاري اHـــمــضي
أسـفلهq بأنه اطلع عـلى محتـوى دفتر الشـروط النموذجي
هـذا وااللـتزامـات واHـسـؤوليـات الـتي يـتـحمـلـهـا في إطار
�ــارســة مــهــنــتـهq ويــشــهــد عــلى  عــدم وقــوعه حتت طــائــلــة
األحـكـام اHـانـعـة Hـمـارسـة مـهـنة اHـرقـي الـعقــاري كـمـا هـي
مـحـددة في الـتـشـريع اHـعـمـول به وال سـيـمـا مـنـهـا أحـكـــام
اHـــادة 20 مـن الـــقـــانــون رقـم 11- 04 اHــؤرخ في 14 ربــيع
األول عـام 1432 اHــوافق 17 فــبــرايــر ســنـة 2011 واHــذكــور

أعاله. 
حرر بـ................q في .........................

قر¬ وصودق عليه q اHرقي العقاري
(اللقب واالسم والصفة واإلمضاء اHصادق عليه)

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
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مــرســوم تــنــفـيــذي رقم مــرســوم تــنــفـيــذي رقم 13 -  - 431 مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 صــفــر عـام صــفــر عـام
1435 اGوافـق  اGوافـق 18 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة q2013 يحدد �وذجيq يحدد �وذجي

عقـد حفظ احلق وعـقد الـبيـع على الـتصـاميم لألمالكعقـد حفظ احلق وعـقد الـبيـع على الـتصـاميم لألمالك
العقارية وكـذا حدود تسديد سعر اGلك موضوع عقدالعقارية وكـذا حدود تسديد سعر اGلك موضوع عقد
الـــبــيـع عــلـى الــتـــصـــامــيـم ومــبـــلغ عـــقـــوبـــة الــتـــأخـــيــرالـــبــيـع عــلـى الــتـــصـــامــيـم ومــبـــلغ عـــقـــوبـــة الــتـــأخـــيــر

وآجالها وكيفيات دفعها.وآجالها وكيفيات دفعها.
ـــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
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qدينةGبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -

- وبـناء على الـدستـور ال سيمـا اGادتان  85-3 و125
q ( الفقرة 2) منه

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75- 58 اGــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان  عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

qتممGعدل واGا qدنيGتضمن القانون اGوا

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 75- 59 اGــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اGــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر  ســــنـــة 1975

qتممGعدل واGا qتضمن القانون التجاريGوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90- 29 اGــؤرخ في  14
جمادى األولى عام  1411 اGوافق أول  ديسمبر سنة 1990

 qتممGعدل واGا qتعلق بالتهيئة والتعميرGوا

- و�قـتضى األمر رقم 95-07 اGؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام  1415 اGــــــوافق 25 يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 1995 واGــــــتــــــعــــــلق

 qتممGعدل واGا qبالتأمينات

- و�ــــــــقــــــــتــــــــضـى األمــــــــر رقم 03- 12 اGــــــــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة  عـام 1424 اGــوافق 26 غــشت ســنـة 2003
واGــتــعـلق بــإلــزامــيـة الــتــأمــX عـلـى الـكــوارث الــطــبـيــعــيـة

qوبتعويض الضحايا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اGــــؤرخ في 27
جــمــادى الــثــانــيــة  عـام 1425 اGــوافق 14 غــشت ســنـة 2004
واGـتــعـلق بــشـروط ¡ــارسـة األنــشـطــة الـتــجـاريــة q اGـعـدل

 qتممGوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-02 اGــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اGوافق 20 فبـراير سنة 2006 واGـتضمن

 qوثقGتنظيم مهنة ا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-03 اGــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اGوافق 20 فبـراير سنة 2006 واGـتضمن

qتنظيم مهنة احملضر القضائي

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-15 اGــــؤرخ في 14
رجـب عـــام  1429 اGــــوافق  20 يــــولــــيــــو  ســــنــــة 2008 الــــذي

qيحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إجنازها

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 11- 04 اGــــؤرخ في 14
ربيع األول عام  1432 اGوافق 17 فبـراير سنة 2011 الذي

qيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية

- و�ــــقــــتــــضى اGــــرســــوم رقم 76- 63 اGــــؤرخ في 24
ربــــــيـع األول عـــــام 1396 اGــــــوافق  25 مــــــارس ســــــنــــــة 1976

qتممGعدل واGا q تعلق بتأسيس السجل العقاريGوا

- و�قـتـضى اGـرسـوم الـرئـاسي رقم 13-312 اGـؤرخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اGوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

qأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGوا

- و�قـتـضى اGرسـوم التـنفـيذي رقم 94- 58 اGؤرخ
في 25 رمــــضــــان عـــام 1414 اGــــوافق 7 مــــارس ســــنـــة 1994
واGـتـعـلق بـنـمـوذج عــقـد الـبـيع بـنـاء عـلى الـتـصـامـيم الـذي

q يطبق في مجال الترقية العقارية

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اGــاداGــادّة األولى :ة األولى :  تــطـــبــيـــقـــا ألحــكـــام اGــواد 27 و28 و38
و43 مـن الـــقــــانـــون رقم 11-04 اGــــؤرخ في 14 ربــــيع األول
qـذكـور أعالهGـوافق 17 فــبـرايــر ســنـة 2011 واGعـام 1432 ا
يـهـدف هذا اGـرسـوم إلى حتـديد �ــوذجي عـقــد حفـظ احلـق
وعــقـــد الــبــيــع عــلـى الــتــصـــامــيم لألمالك الــعــقــاريــة وكــذا
حـدود تــسـديــد ســعـر بــيع اGـلكq مــوضــوع عـقــد الـبــيع عـلى
الـتــصـامــيمq ومــبـلغ عــقـوبــة الـتــأخـيــر وآجـالــهـا وكــيـفــيـات

دفعها.

اGـاداGـادّة ة 2 :  : يـحـدد �ـوذجـا عــقـد حـفظ احلق وعــقـد الـبـيع
على التصاميم في ملحق هذا اGرسوم.

qادّة ة 3 :  :  أثناء إبـرام عـقـود البـيع عـلى التصـاميمGاداGا
يـــتـم تـــســـديـــد ســـعـــر اGــــلك الـــعــقـــاري حـــسب حـــالــة تـــقــدم

أشغال اإلجناز في احلدود اآلتية : 

- عـنــد الـتـوقـيعq عـشـرون بـاGـائـة ( 20 % ) من سـعـر
qتفق عليهGالبيع ا

- عنـد االنـتـهـاء من األسـاسـاتq خـمـسـة عـشـر بـاGـائة
qتفق عليهG(15 % ) من سعر البيع ا

- عـــنــد االنــتــهـــاء من األشــغــال الــكـــبــرىq �ــا في ذلك
اGـسـاكـة واألسـوار اخلـارجـيـة والـداخـلـيـةq خـمـسـة وثالثـون

qتفق عليهGائة (35 % ) من سعر البيع اGبا

- عـند االنتهـاء من جميع األشـغال مجتـمعة q �ا في
ذلك الـربط بـالـطرقـات والـشبـكـات اخملتـلـفة بـاإلضـافة إلى
الـتهـيئـات اخلارجـيةq خـمسـة وعشـرون باGـائة (25 %) من

سعر البيع اGتفق عليه.

يـــجـب أن يـــتـم دفع الــــرصـــيــــد اGــــتـــبــــقـي عـــنــــد إعـــداد
مـحـضـر احلـيـازة واGـقـدر بـخـمـسـة بـاGـائة (5 %) من سـعـر

البيع اGتفق عليه.
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اGـــــاداGـــــادّة ة 4 :  :  يـــــجـب أن يـــــتـــــضـــــمن عـــــقـــــد الـــــبـــــيـع عـــــلى
التصـاميم صيـغة حسـاب مبلغ  عـقوبة الـتأخيـرq في حالة
مــا إذا لم يـــتم تــســـلــيم الـــبــنـــايــة أو جــزء مـن الــبــنـــايــة في

اآلجال احملددة.

اGاداGادّة ة 5 :  : يـجب أن تتم معـاينة التـأخير في الـتسليم
الــــفـــعــــلي لــــلـــمــــلك الـــعــــقـــاريq مــــوضـــوع عــــقـــد الــــبـــيـع عـــلى
الـــتــصــامــيمq عــنــد انــقـــضــاء أجـــل الــتــســـلــيم اGــذكـــور في
اGــــــادة 4 أعـالهq مـن طـــــرف مـــــحــــــضـــــر قـــــضــــــائـيq طـــــبـــــقــــا
لألشـكال واإلجـراءات احملــددة في التشريع اGعمول به. 

اGاداGادّة ة 6 :  : باستثـناء حاالت القوة القاهرةq يؤدي عدم
احــتــرام األجل الــتــعـــاقــدي إلى تــطــبــيـق عــقــوبــة الــتــأخــيــر
ويــتـــحــمـــلــهـــا اGـــرقي الــعـــقــاريq حـــيث يـــتم حـــســاب مـــبــلغ
الـعـقـوبــة حـسب عـدد أيــام الـتـأخـيـر الــتي تـمت مـعــايـنـتـهـا
ويتم اقتطاعه من سعر البيع عند دفع الرصيد اGتبقي.

ال {ـكن أن يـتـجـاوز مـبـلغ عـقـوبـة الـتـأخيـرq حتت أي
ظرفq عشرة باGائة (10 %) من سعر البيع اGتفق عليه.

اGاداGادّة ة 7 : : يجب أن ينص الـعقد أنه في حالـة مراجعة
الـــســـعـــر اGـــتـــفـق عـــلـــيهq يـــجب أن تـــخـــضـع هـــذه اGـــراجـــعــة
لإلجــراءات والـقــــواعــد والـكــيــفــيـات الـــتي تـم اعــتـمـــادهـا
مـــســــبـــقــا وذلك طــبـقــا ألحــكــام اGـادة 38 من الــقــانـون رقم
11-04 اGـــــؤرخ في 14 ربــــــيع األول عـــــام 1432 اGـــــوافق 17

فبراير سنة  2011 واGذكور أعاله .  

8 :  :  تــلــــغــى أحـــكــام اGــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اGـاداGـادّة ة 
94-58 اGؤرخ في 25  رمضان عام 1414 اGوافق  7 مارس

ســـنـــة 1994 واGــــتـــعـــلق بــــنـــمـــوذج عـــقــــد الـــبـــيع بــــنـــاء عـــلى
التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية.

اGاداGادّة ة 9 : :  ينـشر هـذا اGرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بـالـــجــزائـر في 15 صــفـر عـام 1435 اGـوافـق 18
ديسمبر سنة 2013.

عبد اGالك ساللعبد اGالك سالل

اGلحق األولاGلحق األول
�ــوذج عقــد البيـع  علـى التصاميـم�ــوذج عقــد البيـع  علـى التصاميـم

السنة............................. واليوم......................

أمام األستاذ.....................q موثق بـ...................
qحضر

1)  اGــــــرقي الــــعـــــــقــــاري)  اGــــــرقي الــــعـــــــقــــاري ( شــــخــص طـــــبــــــيـــــعي)

أو( شخص معنوي)...................................................
شـــخص مـــعـــنـــوي ( ¡ـــثل من طـــرف........ يـــتـــصــرف

بصفة...........)
باختصار.........................................................
الواقع مقره بـ (العنوان) : ................................
حاصل على اعتماد رقم : ...........بتاريخ : ............
Xالــعــقــاريـ Xــسـجـل في اجلــدول الـوطــني لــلــمــرقـGا
حتت رقم ................... بتاريخ : ...............................
اGنتسب لصندوق الضمان حتت رقم : ................
السجل التجاري  رقم : .....................................
التعريف اجلبائي رقم : ....................................

qمن جهة q"والذي يدعى في صلب النص "البائعالبائع
 و : 

2) اGقتني) اGقتني (شخص طبيعي) أو(شخص معنوي)
الـتـعـريف الـدقـيق لـلـمقـتـنيq طـبـقـا ألحـكـام اGـرسوم
رقم 76-63 اGـــــؤرخ في 25 مــــارس ســـــنــــة 1976واGــــتـــــعــــلق

بتأسيس السجل العقاري q اGعدل واGتمم 
اللقب  ........ االسم : ........ تاريخ اGيالد : ...........
بـــــطــــــاقـــــة الــــــتـــــعـــــريـف رقم :................................
اGسلمة من طرف :...................................................
باختصار : ................ والواقع مقره بـ : ............
الساكن بـ : ....................................................

و الـذي يـدعى في صـلب الـنص " اGـكـتتب اGـكـتتب " من جـهة
 qأخرى

طــــلـــبـت هـــذه األطــــراف من اGــــوثق اGــــوقع أدنـــاهq أن
يـــســـتــلـم في شـــكل عـــقـــد رســـمي االتـــفـــاق الـــذي ¬ بـــيـــنـــهــا
q قـبـل حتـريــر عـقــد الـبــيع مــوضـوع هــذه الـعــقـود q وقــامت

بعرض ما يأتي : 
تصريح تصريح البائعالبائع

يـصـرح البـائـع بـأنه بـاشـر في بـنـاء الـبـنـايـة أو جزء
من البـناية الـتي يخصـصها للـبيع في إطـار القانون رقم
11-04 اGـــــؤرخ في 14 ربــــــيع األول عـــــام 1432 اGـــــوافق 17

فبـراير سنة 2011 الـذي يحدد الـقواعـد التي تنـظم نشاط
الترقية العقارية.
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و يصرح كذلك بأن :
- تُــعــتـبــر الــبــنـايــة (أو جــزء من الــبـنــايــة)q مــوضـوع
عــقــد الــبــيع عــلى الــتــصــامــيمq مــلــكــيــته الــكــامــلـة ولــيــست
مـوضوع إجـراء قـانـوني يحـدد حق اGـلـكيـة ولـيـست مثـقـلة

qبأي رهن
- وأن شـــــهــــادة الـــــضــــمـــــان اGــــنـــــصــــوص عـــــلــــيـــــهــــا في
الـتــشـريع والــتـنــظـيم اGــعـمــول بـهــمـاq والـتـي تـرفق بــعـقـد
الــبـيع عــلى الـتــصـامـيـم هـذاq تـغــطي اGـلـك مـوضـوع الــبـيع

على التصاميم هذا.

تصريح اGكتتب تصريح اGكتتب 
يصرح اGكتتب أنه :

-  قـــد اطــلع عـــلى مـــلف إجنـــاز الــبـــنــايـــة أو جــزء من
الـبـنـايـة الــسـالف الـذكــرq والـذي تـكـون الـبــنـايـةq مـوضـوع
هــــذه الــــعــــقـــــود جــــزءا مــــنهq وكـــــذا الــــتــــصــــامــــيـم واGــــقــــاطع

qتعلقة بهـاGوالكشف الوصفي للبناية والتجهيزات ا
- يــقـبـل الـبــيع ويــنــظّم حـيــنــئـذq دون أي حتــفظq إلى
مــجــمل الــقــواعـد والــشــروط الــتي تــنـظـم الـبــيع واGــلــكــيـة
اGشتركة اGـتعلقة به واحملـددة �وجب القانون رقم 04-11
اGــؤرخ في 14 ربـــيع األول عــام 1432 اGــوافق 17 فــبــرايــر
سنة 2011 الذي يحدد القـواعد التي تنظم نشاط الترقية

العقارية. 
و بــعــد عــرض ذلكq بــاشــر اGــوثق اGــوقع أســفــلهq في

حترير العقد اGتضمن االتفاق الذي أقرته األطـراف. 
يــصــرح الــبـائـعq بــاعـتــبــاره اجلــهــة األولىq أنه يــبــيع
الـبنـايـة مع التـزامه بـكل الضـمـانات الـعـادية والـقـانونـية
في هــذا اجملـــالq وكــذلك اخلــاصـــة والــواردة في هـــذا الــعــقــد
qللمكتتب احلاضر qرجعـية السالفة الذكرGوكذا الوثائق ا
باعتـباره اجلهـة الثـانيةq والـذي يقـبل البنـاية أو جزء من

البناية.

النصوص التي تسيالنصوص التي تسيّر العقدر العقد
- يــخــضـع عــقــد الــبــيع عــلى الــتــصــامــيم هــذا ألحــكــام
الـقـانــون اGـدني وكــذا أحـكـام الــقـانـون رقم 11- 04 اGـؤرخ
في 14 ربـــيع األول عـــام  1432 اGــوافق 17 فـــبـــرايـــر ســـنـــة
2011 الــذي يــحــدد الــقــواعــد الــتي تــنــظم نــشــاط الــتــرقــيــة

الـعـقـــاريـة والــقـانـون رقم 08-15 اGـؤرخ في 14 رجب عـام
1429 اGــوافق 20 يــولـــيــو ســـنــة 2008 الــذي يـــحــدد  قـــواعــد

مـطابـقة الـبنـايـات وإتمـام إجنازهـا والقـانون رقم 90- 29
اGــــــــؤرخ في 14 جـــــــمــــــــادى األولـى عـــــــام 1411 اGــــــــوافق أول
ديسـمبر  سنة 1990 واGتعلق بالـتهيئة والتـعميرq اGعدل

واGتمم.

الوثائـق اGرجعـيةالوثائـق اGرجعـية
qفي حـــدود واتــســاع الــتــزامــاتــهــا qتــســتــنــد األطــراف
زيـادة عـلى الـنـصـوص السـالـفـة الـذكـرq إلى الـوثائق اآلتي
ذكـرهــاq والـتي ســبق إيــداعـهـا فـي شـكل نــسخ أصـلــيـة لـدى

اGوثق اGوقع أسفله بتاريخ ...............................
- عــقــد مـلــكــيـة الــوعــاء الـعــقــاريq اGـعــد بــاسم اGـرقي
الــــعــــقــــاريq بــــتـــــاريخ ................... الــــذي ¬ نــــشــــره لــــدى
احملـــافــــظـــة الـــعــــقـــاريـــة لـ............... بــــتـــاريخ .................

حجم ...............q الفهرس................
- (عـــــــــنـــــــــد االقـــــــــتـــــــــضـــــــــاء) رخـــــــــصـــــــــة الـــــــــتـــــــــجـــــــــزئــــــــة
رقم.................اGـــــؤرخــــة في ................ والــــتـــــصــــامــــيم
اGلحقة بهاq مسلمة من طرف.....................................

- رخـصة الـبـناء رقم.............اGـؤرخة في.............
والتصاميم اGلحقة بهاq مسلمة من طرف .............

- الوصف الدقيق للبناية أو جلزء من البناية التي
¬ بيعها.

- نـــظــــام اGـــلـــكــــيـــة اGـــشــــتـــركـــة والــــكـــشـف الــــوصـــفي
لــلــتــقــســيـم واخملــطــطــات اGــرفــقــةq مــعــدة طـــبــقــا لــلــتــنــظــيم

اGعمول به.
- ضــمـان من صــنـدوق الــضـمــان والـكــفـالــة اGـتــبـادلـة
لــنــشـاط الــتــرقـيــة الــعـقــاريــة اGـعــد بــتـاريخ ............حتت

رقم.......... و يرفق بعقد البيع على التصاميم هذا .
XالتعيXالتعي

القوام : القوام : ..........................................................

حتديد اGوقع : حتديد اGوقع : .................................................
كل ذلـكq يــطــابـق اGــلف الـــتــقــني Gـــشــروع الــتـــرقــيــة
والــتــنــفــيــذ q الــذي ¬ إيــداعه لــدى اGــوثق اGــمــضي أســفــله

والذي سيتم �قتضاه متابعة إجناز األشغال وإتمامها.
التحديد الدقيق للموقع :التحديد الدقيق للموقع :

إعـــطــــاء الـــتـــحــــديـــد الــــدقـــيـق لـــلـــبــــنـــايــــة أو جلـــزء من
البنـايةq بالـنسبة لـلمناطـق التي أجري بهـا اGسحq حتديد

القسمq مجموعة األمالك والقطعة
- والية : .........................................................
- بلدية : .........................................................
- اGكان اGدعوq احلي : .......................................
- عمارة رقم : .................................................
- الطابق : ......................................................
- رقم البناية أو جزء من البناية : .....................
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وهـــــــــــــكــــــــــــــذا يـــــــــــــشـــــــــــــكـل اGـــــــــــــلــك اGـــــــــــــبـــــــــــــاع حـــــــــــــصـــــــــــــة
رقم...................من الـكـشف الـوصـفي للـتـقـسـيم الذي ¬
نشره لدى احملافظة العقارية لــ............. بتاريخ : ........

القسم - مجموعة األمالك - القطعة 
حتديد البلدية التي أجري بها اGسح 
العناصـر اGكونـة لألجـزاء اخلاصـة : العناصـر اGكونـة لألجـزاء اخلاصـة : 

 ( وصف دقـــيق لـــلــبـــنـــايـــة أو جلــزء من الـــبـــنـــايــة من
حيث األجزاء اخلاصة واGساحة). 

- مساحة صافية بدون أشغال.............................
- مساحة قابلة للسكن أو نافعة ..........................
- يــجب أن تــظـهــر اخلــصــائص الــتـقــنــيــة واGـســاحــيـة
للملك في ملحق هذا العقد ........................................

قوام اGلك :قوام اGلك :
عدد الغرف : ....................................................
الطابق : .........................................................
احلمام : ..........................................................
اGرحاض : .......................................................
األسطح والشرفات : .........................................
األروقة والبهو : .............................................

اGلكيـة اGشتركــةاGلكيـة اGشتركــة
إعـطـاء وصف اGـلـكـيـة اGـشـتـركـة من حـيث الـعـنـاصـر

اGكونة والوصف واGساحات. 
- اGلحقات اGبنية وغير اGبنية ........................
- التجهيزات واGنشآت ذات اGلكية اGشتركة ....

مـجمـوع األجـزاء اGـشـتـركة الـتـابـعـة قـانونـا لـلـبـنـاية
التي تمثل .......... احلصص النسبية للملكية اGشتركة.
مـكــونــات سـعـــر الـبــيـع ومـــدة تـســديــد الـدفــع وفـقـامـكــونــات سـعـــر الـبــيـع ومـــدة تـســديــد الـدفــع وفـقـا

لتقـدم األشغـال لتقـدم األشغـال 
تـمت اGـوافـقــة وقـبـول الـبــيع بـسـعـر.....................
دينار جزائريq باحتساب كل الرسوم (........................

دينار جزائري/باحتساب كل الرسوم).

سعـر البيـع وكيفيات مراجـعتهسعـر البيـع وكيفيات مراجـعته
يـــــــجـب اإلعـالن أن ســـــــعـــــــر الــــــــبـــــــيـع ثـــــــابـت أو قـــــــابل

للمراجعة.
 (في حـالـة مـا إذا تـقـرر مُراجـعـة سـعـر الـبيـع q يجب
أن تـبــرر صـيــغــة مـراجــعـته وتــتم في احلــدود والـكــيـفــيـات

التي يسمح بها القانون)

كيفيــات الدفــعكيفيــات الدفــع
يـتم حتــديـد كــيـفــيـات الـدفـع بـربط حتــريـر الــدفـعـات
اجملــــزأة عـــــلى أســـــاس مــــراحـل تــــقـــــدم األشــــغـــــال من طــــرف
اGـكتـتبq وذلـك طبـقـا ألحـكـام  الـقـانون رقم 11-04 اGـؤرخ
في 14 ربـــيع األول عـــام 1432 اGــــوافق 17 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الــذي يــحــدد الــقــواعــد الــتي تــنــظم نــشــاط الــتــرقــيــة

العقارية والنصوص التطبيقية له. 
في حـالــة عـدم الـتــسـديـد خـالل اGـدة احملـددةq يــحـتـفظ
الـبائع بـحق تـوقيـع عقـوبـة التـأخـير عـلى اGـبلغ اGـسـتحق
واحملــدد طـــبــقـــا لـــلــقـــانــون رقم 11-04 اGــؤرخ في 14 ربــيع
األول عـام 1432 اGـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2011 ونـصـوصه

التطبيقية.
أجـل التسليـمأجـل التسليـم

إن أجل تسليم البـناية أو جزء من البناية للمقتني
 يبـدأ سريانهq ابـتداء من تاريـخ التوقـيع على عقـد البيع

هذا على التصاميم.
يــتم تـقـسـيم آجــال الـتـسـلـيم إلى ..........................

مراحلq  محددة على النحو اآلتي :

اآلجالاآلجال
القصوىالقصوى

....شهرا

....شهرا

....شهرا

مراحل األشغالمراحل األشغال اGراحلاGراحل

1

2

3

4

إتمام األساسات

إتــمـام األشـغــال الـكــبـرىq �ـا في ذلك
اGــــــــســــــــاكـــــــة واجلــــــــدران اخلــــــــارجــــــــيـــــــة

والداخلية

إتمام كافـة األشغال مجتمعةq �ا في
ذلك الربط بـالـطـرقات والـشـبـكات
اخملتلفة وكذا التهيئات اخلارجية

اإلتمام

إن انـــتــــهـــاء مـــرحــــلـــة مـــعــــيـــنـــةq قــــبل انـــقــــضـــاء األجل
األقصى احملـدد أعالهq {ـنح احلق لـدفع االسـتحـقـاق اGوافق
لـهـا q من طـرف صـاحب اGـشـروع وحتت مـسـؤولـيـته وتـقع
اGـصـاريف عــلى عـاتق الـبـائـع. يـوقع الـبـائع عــلى مـحـضـر
اGـعــايـنـة ويـســلـمه لـلــمـقـتــني لـلـتــوقـيع عـلــيه مـقـابل وصل

استالم.
مبلـغ وأجل عقوبة التأخـير فـي التسلـيم  مبلـغ وأجل عقوبة التأخـير فـي التسلـيم  

يتم حتديـد مبـلغ وأجل عقـوبة التـأخيـر في التـسليم
وكذا كيفيات دفعها طبقا للتنظيم اGعمول به.

كيفيـات احليـازة كيفيـات احليـازة 
جتـــدر اإلشــارة إلى أن حـــيــازة الـــبــنــايـــة أو جــزء من
الـــبـــنـــايــة مـن طــرف اGـــكـــتـــتب يـــجب أن تـــتم عـــنـــد إتـــمــام
أشـغــال اإلجنـاز الــذي ¬ إثـبــاته قـانــونـا بــشـهــادة اGـطــابـقـة

اGسلمةq طبقا للتشريع والتنظيم اGعمول بهما. 
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تتم احلـيازة �ـوجب محضـر يحـرر حضوريـا بنفس
مكتب التوثيق ويلحق بعقد البيع على التصاميم. 

في حالة تسجيل تأخر في تسليم اGلك العقاري في
اآلجــال اGــذكــورة في الــعــقــدq {ــكن اGــقــتــني مــعــايــنــة عـدم
احلـــيـــازة عن طــريـق مــحـــضـــر قــضـــائيq طـــبــقـــا لـــلــتـــنـــظــيم

اGعمول به.

فسـخ عقـد البيـع علــى التصامـيمفسـخ عقـد البيـع علــى التصامـيم
جتــــــدر اإلشــــــارة إلــى أن فـــــسـخ عــــــقـــــد الـــــبــــــيع عــــــلى
الــــتـــصــــامـــيـم يـــتـم في إطـــار أحــــكــــام الـــقــــانـــون رقم 04-11
اGــؤرخ في  14ربـــيع األول عــام 1432 اGــوافق 17 فــبــرايــر

سنة 2011 واGذكور أعاله q السيما اGادة 53 منه.

Xفسخ العقد �وافقة الطرفXفسخ العقد �وافقة الطرف
في هذه احلالـة يحدد الـطرفـان الكيـفيـات التوافـقية

لهذا الفسخ  :
......................................................................
.............................................................................
االلــتـــزامـــات اGــتـــعـــلــقــــة بـــتــســـيــــيــر اGـــلـــكـــيـــة اGـــشــتـــركـــةااللــتـــزامـــات اGــتـــعـــلــقــــة بـــتــســـيــــيــر اGـــلـــكـــيـــة اGـــشــتـــركـــة

للمجموعة العقـارية الـتي تتضـمن اGلـك اGبـاعللمجموعة العقـارية الـتي تتضـمن اGلـك اGبـاع

يــجـب أن يــنـص عـــقــد الـــبـــيع عـــلى الـــتـــصــامـــيم عـــلى
التـزام البـائع بضـمان أو الـتكـليف بـضمـان تسـييـر اGلك
خالل مدة سـنتX (2) ابتـداء من تاريخ بـيع آخر جزء من

البناية اGعنية .

إن االلـتـزامـات اGـتـعـلقـة بـتـسـيـيـر اGلـكـيـة اGـشـتـركة
لــلــمــجــمــوعــة الــعـقــاريــة اGــتــضــمــنــة اGــلك اGــبــاع هي تــلك
احملــــــددة في اGـــــواد 60 و61 و62 من الــــــقـــــانـــــون رقم 04-11
اGــؤرخ في 14 ربـــيع األول عــام 1432 اGــوافق 17 فــبــرايــر
سنة 2011 الذي يحدد القـواعد التي تنظم نشاط الترقية

العقارية .

ويــلــتــزم الــبــائع بــتــســلــيم نــظــام اGــلــكــيــة اGــشــتــركـة
لــلـــمـــقــتـــني وبـــتـــحــديـــد مــجـــمـــوع الــبـــيـــانــات الـــقـــانــونـــيــة

والتقنية واGالية اGتعلقة به.

ويجب أن يـوضح القـبول الـصريح لـلمـقتنـي جملموع
االلـــتــزامـــات الـــنــاجتـــة عـــنه  إلى غـــايـــة حتـــويل إدارة هــذه
XــقـتــنـGـنــبـثــقــة من اGــشــتـركــة إلى الــهـيــئــات اGـلــكــيـة اGا

واGعينة من طرفهم.

الضمانــاتالضمانــات

التأميــن العشــري :التأميــن العشــري :
يلـتـزم الـبائعq لـفـائـدة اGكـتـتبq �ـسـؤوليـته اGـدنـية
في اجملـــال الــعـــقــاري ويـــتــولـى مــهـــمــة مـــراقـــبــة ومـــتــابـــعــة

XــهــنــدسـGلــكل ا qالــعــشــري Xالــضــمــان عن طــريق الــتــأمــ
اGـــعــمــاريـــX واGــقــاولــX والـــعــمــال الـــقــطــعــيـــX اGــدعــوين
للمشاركـة في إجناز البنايةq ويصرح أنه يقبل التصرف
بالـتـضامن مـعهم جتـاه اGـقتـني والغـيـر إال إذا حـصل خـطأ

ال {كن أن ينسب إليه. 

ضمـان حسـن التنفيـذ :ضمـان حسـن التنفيـذ :

يـضــمن الــبــائـع الــتـنــفــيـذ اجلــيــد لألشـــغـالq ويــلــتـزم
بـتنـفـيـذ األشـغـال الـضــرورية قـصـد إصالح عـيوب الـبـناء
و/أو حـــــسـن ســـــيــــر عـــــنـــــاصـــــر جتـــــهـــــيـــــزات الــــبـــــنـــــايـــــة في
أجل........... (..) يــــومــــاq ابـــتــــداء من تــــاريخ إخــــطــــاره من

طـرف اGكتتب.

إن هـــذا الــضـــمــان صـــالح Gــدة ......ســـنــةq ابـــتــداء من
تاريخ احليازة كما هو محدد في اإلجراء اGتعلق باحليازة
اGـبــX أعالهq وكل الـضـمـانـات اGــعـتـادة اGـتـعـلــقـة بـتـغـطـيـة

االلتزامات اGهنية والتقنية األخرى.

اإلشـهار العقارياإلشـهار العقاري

تـنـشـر نــسـخـة من هــذا الـعـقــد بـعـنـايــة اGـوثق اGـوقع
أدناه في احملافظة العقارية لـ .....................................

اGوطــناGوطــن

qـتـتـابـعةGتـخـتـار األطـراف مواطـنـهـا في عـنـاويـنهـا ا
اGذكورة أعالهq قصد تنفيذ هذا العقد وتوابعه.

التأكيـداتالتأكيـدات

قـبل اختـتـام العـقدq قـام اGوثق اGـوقع أسـفله بـقراءة
على األطراف بنود عقد البيع على التصاميم هذا وأحكام

اGواد اآلتية :

-  113 ( مــــعــــدلـــة بــــاGــــادتـــX 5 من قـــــانـــــون اGــــالـــــيــــة
الـــتــكــمــيـــلي لــســنــة 1991 و108 مـن قــانــون اGــالـــيــة لــســنــة
q(1996  114و 133 (مـعـدلـتـX بـاGـادة 66 من قـانـون اGــالـيـة

لسنة q( 1981 134 و257 (معـدلتX باGادتX 36 من قانون
اGالـية لسنة 1993 و50 من قانون اGـالية لـسنة 1994) من

qقانون التسجيل

-  35 من الـقانون رقم 06-01 اGؤرخ في 21 فـبراير
 qتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحتهGسنة 2006 وا

-  70 إلى 78 من الــقـانـون رقم 11-04 اGـؤرخ في 14
ربيع األول عام  1432 اGوافق 17 فبـراير سنة 2011 الذي

 qيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 66 22 صفر عام  صفر عام 1435 هـ هـ
25 ديسمبر  سنة  ديسمبر  سنة 2013 م م

- قـانون اGـاليـة اGتـضـمن إعفـاء اGهـنيـX من فائض
قـيـمـة الـبـنـايـاتq اGـنـصـوص عـلـيه في اGـواد 192 إلى 197
من قـــانـــون اGـــالـــيـــة رقم 83-19 اGــؤرخ في 18 ديـــســـمـــبـــر
سـنة 1983 واGـتعـلق بالـضريـبـة اخلاصـة على فـائض قيـمة
الـبـنـايـاتq اGـعـدلـة بـاGواد 192 إلى 194 من قـانـون اGـالـية

التكميلي لسنة 1990.
أكــدت األطـراف حتت طــائـلــة الـعــقـوبــات الـواردة في
الـنصوص اGذكـورة أعالهq أن هذا العقـد يعبر عـلى السعر

اGتفق عليه بكامله.
qزيــادة عـلى ذلك qــمــضي أسـفــلهGـوثق اGكــمــا يـؤكــد ا
أن هـــذا الــعــقـــدq حــسب عـــلــمهq لم يـــعــدل ولم يـــعــارض بــأي

سند مضاد يحتوي على زيادة في السعر.
إثباتا لذلكإثباتا لذلك

حرر �كتب اGوثق اGمضي أسفله
في اليوم والشهر والسنة اGذكورة أعاله.

وقــــد وقع عــــلـــيـه األطـــراف والــــشــــهـــود واGــــوثق بــــعـــد
قراءته وتفسيره.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اGلحــق الثانياGلحــق الثاني
�ـــوذج عقـــد حفـــظ احلـــق�ـــوذج عقـــد حفـــظ احلـــق

تعريــف هويــة أطــراف العقــدتعريــف هويــة أطــراف العقــد
فـي الســنة......................................................
و فــي ............................................................
أمام األستاذ ...................q موثق بـ....................

حضــر :
1) اGـرقي الـعـقـارياGـرقي الـعـقـاري ( شـخص طـبـيـعي ) أو ( تـسـمـيـة
الشركة ).................................................................
باختصار ........................................................
الواقع مقره بـ ( العنوان ) ................................
احلائز على اعتماد رقم............مؤرخ في............

اGـسجل بـاجلـدول الوطـني للـمـرقX الـعقـاريX حتت
رقم ...............بتاريخ..............................................
اGنتسب لصندوق الضمان حتت رقم ..................
 ¡ثل من طرف................................................
 واGتصرف بصفة ............................................
qله كـافــة الــصالحــيـات لــلــتــصـرف عــلى هــذا األسـاس
qرقي العقاري " من جهةGوالذي يدعى في صلب النص"ا

و :

2) )   صاحب حفظ احلق  صاحب حفظ احلق  

اللقب.............................................................

االسم .............................................................

شهادة ميالد رقم  .............................................

بطاقة التعريف رقم ........................................

الساكن بـ .......................................................

والــذي يــدعى فـي صــلب الــنص "صــاحـب حــفظ احلقصــاحـب حــفظ احلق"
 qمن جهة أخرى

واتفقا على األحكام اGذكورة أدناه. 

موضـوع العقـدموضـوع العقـد

qـرقي الـعـقاري �ـوجب عـقـد حـفظ احلق هذاGيـلتـزم ا
بـــــتــــخـــــصــــيص لـــــصــــاحـب حــــفـظ احلق اGـــــعــــX أعـالهq اGــــلك
العـقـاري اGـقرر بـنـاؤه أو في طـور البـنـاءq الـذي ¬ وصفه
أدنـاهq بـغــرض اقـتـنــائه عـنــد إتـمـامهq مــقـابل دفع تــسـبـيق
مــن طــــــــــــرف صـــــــــــــاحـب حـــــــــــــفـظ احلــق فـي احلـــــــــــــســــــــــــاب رقـم
............مـــفــتــوح بـــاسم صــاحـب حــفظ احلق لـــدى صــنــدوق

الضمان والكفالة اGتبادلة.

أصل ملكية قطعة األرض q حفظ اGلك العقاريأصل ملكية قطعة األرض q حفظ اGلك العقاري
ومرجعيات رخص التجزئة والبناءومرجعيات رخص التجزئة والبناء

حتــــدد الـــقــــطـــعــــة األرضــــيـــة الــــتي بـــنــــيت عــــلـــيــــهـــا أو
(ستبنى عليها) البناية أو جزء من البناية كما يأتي :

- عـــــــــــــــــقــــــــــــــــــد اGـــــــــــــــــلـــــــــــــــــكــــــــــــــــــيـــــــــــــــــة اGــــــــــــــــــعـــــــــــــــــد بــــــــــــــــــاسـم
اGــرقي..............احلــجم..........q الــفــهــرس.........q الــدفــتـر
العقاري (عند االقتضاء ) ..........................................

ـــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــــــــــزئــــــــــــــــــــــــــــــــة - رخــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــ
qـلــحــقـةGرقم:................في.................... والــتـصــامــيم ا
اGسلمة من طرف.....................................................

ـــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــئــــــــــــــــــــــــــــة - شـــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــادة الــــــــــــــــــــ
رقم...................في..............اGـسـلـمـة من طـرف اجملـلس
الشعبي البلدي لـ.....................................................

- رخـــصـــة الـــبـــنـــاء رقم .....................في ............
التصاميم اGلحقة بها اGسلمة من طرف.......................

-  الــوصف الـــدقــيق لـــلــبــنــايـــة أو جــزء من الـــبــنــايــة
qموضوع حفظ احلق

- الكشف الوصفي للتقسيم الذي ينبغي نشره.
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التعــييـــن :التعــييـــن :
اGوقـع : اGوقـع : 

حتــديـد اGـوقع الـدقـيـق لـلـبـنـايـة أو جــزء من الـبـنـايـة
موضوع عقد حفظ احلق :

- والية :..........................................................
- بلدية : .........................................................
- اGكانq احلي ..................................................
- رقم العمارة .................................................
- الطابق : ......................................................
- رقم جزء البناية : .........................................
هكـذا يشـكل اGـلك العـقـاري احملفـوظ اجلزء رقم........
من الكشف الوصفي لـلتقسيم q الذي يـنشر لدى احملافظة

العقارية لـ..................................................
العناصـــر اGكونـــة بصفـــة خصوصيــة :العناصـــر اGكونـــة بصفـــة خصوصيــة :

إعــطـــاء وصف دقــيق لــلـــبــنــايــة أو جــزء مـن الــبــنــايــة
مـــوضــوع عـــقـــد حـــفظ احلق q من حـــيث الـــعـــنــاصـــر اخلـــاصــة

واGساحات :
- اGساحة الصافية خارج األشغال.......................
- اGساحة القابلة للسكن أو اGفيدة .....................
- اGـواصـفـات الـتـقــنـيـة واGـسـاحـيــة لـلـبـنـايـة أو جـزء

من البناية :
* الــــغــــرفـــة 1 :.....................................م2 قــــابــــلـــة

للسكن 
* الغرفة 2 :............................. م2 قابلة  للسكن 
* قاعة اجللوس : ...................... م2 قابلة  للسكن 
* احلمام : ............................... م2 قابلة  للسكن 
* اGرحاض ............................. م2 قابلة  للسكن 
* األروقة والبهو ..................... م2 قابلة  للسكن 
* األسطح والشرفات................ م2 قابلة  للسكن.

فــي اGلكيــة اGشتـركـة :فــي اGلكيــة اGشتـركـة :
حتديـد األمالك اGشـتركة من حـيث العـناصر اGـكونة

لها والوصف واGساحات
اGلحقات اGبنية أو غير اGبنية 

 ................................................................. -
الـــتـــجـــهــيـــزات واGـــنـــشـــآت الــتـي تــشـــمـــلـــهــا اGـــلـــكـــيــة

اGشتركة 
.................................................................. -

تـــمــثل جـــمــيـع األجــزاء اGـــشــتـــركــة اGـــلــحـــقــة قـــانــونــا
بـالـبـنايـة احملـفـوظـة.............احلصص الـنـسـبـية ........ في

اGلكية اGشتركة.
السعــر التقديــري للبيـع :السعــر التقديــري للبيـع :

إن الـسـعر الـتـقـديـري لـبيع اGـلك مـوضـوع عـقـد حفظ
احلق يــقــدر بـ : (بــاألرقــام وبــاألحــرف) .................ديــنــار

جزائريq باحتساب كل الرسوم.
هذا الـسعـر هو اGبـلغ الذي يـلتـزم صاحب حفظ احلق
بتسديده للـمرقي العقاريq مقابل تـسليم البناية أو جزء
q من البناية التي ¬ إتمامها موضوع عقد حفظ احلق هذا

وفقا للتنظيم والتشريع اGعمول بهما.
يــــلــــتــــزم صــــاحب حــــفظ احلـق بــــدفع تــــســــبــــيـق يــــقـــدر
بـ..............................دج (بـــاألرقــام وبــاألحــرف ) والــذي
ال يتعدى 20 % حسب األمر بـالدفع اGعد من طرف اGرقي
الــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــاري فــي .......................و الـــــــــــــــــــوصــل رقـم
........لــصــنــدوق الــضــمــان والــكــفـالــة اGــتــبــادلــة لــلــتــرقــيـة

العقارية.
األجـل التقديـــري للتسليــماألجـل التقديـــري للتسليــم

حتـت طـــائــــلــــة الــــعــــقــــوبـــات اGــــنــــصــــوص عــــلـــيــــهــــا في
التـشـريع اGــعمـول بهq وطبـقا ألحـكام اGـادتX 31 و33 من
الــقــانـون رقم 11-04 اGـؤرّخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432
اGــوافق 17 فــبــرايــر ســنـة q2011 يــلــتـــزم اGــرقي الــعــقــاري
بـنـقل مـلـكــيـة اGـلك الــعــقـاري اGـتـفق عـلــيه  لـصـاحب حـفظ
احلق في أجل اليــتــعــدى ...................... وذلك ابــتـداء من

تاريخ التوقيع على هذا العقد.
نقــل اGلكيــة وإعـداد عقـد البـيـعنقــل اGلكيــة وإعـداد عقـد البـيـع

qـلك مــوضـوع عـقـد حـفظ احلق هـذاGيـتم نــقل مـلـكـيـة ا
�ـــجــرد الــتـــوقــيع اGــشـــتــرك لــعــقـــد الــبــيع الـــنــهــائيq أمــام

اGوثق مقابل دفع اGبلغ اGتبقي للبيع.
يــتم حتــريـر الــتــســبــيق اGــودع لـدى الــصــنــدوق أمـام

اGوثق.
شــروط وكيفيــات فسـخ عقـــد حفـظ احلـقشــروط وكيفيــات فسـخ عقـــد حفـظ احلـق

ال {ـــكـن فـــسخ عـــقـــد  حـــفظ احلق إال فـي إطـــار أحـــكــام
اGــــادة  32 من الــــقــــانــــون رقم 11-04 اGــــؤرخ في 14 ربــــيع
األول عام 1432 اGـوافق 17 فبـراير سـنة 2011 الـذي يحدد

القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية وهذا:
q مع قبول الطرف اآلخر Xبطلب من أحد الطرف -
- بــــطـــلب مـن صـــاحب حــــفظ احلقq وفـي هـــذه احلـــالـــة
يستـفيد اGـرقي العقاري من اقـتطاع بنـسبة خمـسة عشر

qدفوعGائة (15 %) من مبلغ التسبيق اGبا
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- بـطلب من اGرقـي العقـاريq  في حالة عـدم احترام
صـاحب حـفظ احلـق اللـتـزامــاته وبـعـد تــوجـيه إعـذارين (2)
له يـــبــلــغـــان عن طـــريق مــحـــضــر قـــضــائي q مـــدة كل واحــد

منهما شهر واحد ولم يرد عليهما.

االلتزامات اGـتعلقــة بتسـيـير اGلـكية اGـشتركة  لـلمجمعاللتزامات اGـتعلقــة بتسـيـير اGلـكية اGـشتركة  لـلمجمع
العقـاري الذي يتضمن اGلك اGباعالعقـاري الذي يتضمن اGلك اGباع

يــجب أن يــنص عــقــد حـفظ احلـق عـلى الــتــزام الــبـائع
بــضــمــان أو الــتــكــلــيف بــضــمــان تــســيــيــر اGــلك خـالل مـدة
سـنتq(2) X ابـتـداء مـن تـاريخ بـيع آخـر جـزء من الـبـنـايـة

اGعنية.
 تــتــمــثـل االلــتــزامــات اGـــتــعــلـــقــة بــتــســـيــيــر اGـــلــكــيــة
اGشـتركة للـمجمع الـعقاري اGـتضمن اGـلك اGباع في تلك
االلتزامات احملددة في اGواد 60 و61 و62 من القانون رقم
11-04 اGـــــؤرخ في 14 ربــــــيع األول عـــــام 1432 اGـــــوافق 17

فبـراير سنة 2011 الـذي يحدد الـقواعـد التي تنـظم نشاط
الترقية العقارية .

ويـلــتـزم  بـتـسـلـيم نــظـام اGـلـكـيـة اGــشـتـركـة لـصـاحب
حفظ احلق وحتديد مجمـوع البيانات القانـونية والتقنية

واGالية اGتعلقة به.
يــجب  حتــديــد الــقــبــول الــصــريح لــلــمــقــتــني جملــمــوع
االلتزامات اGتـعلقة به إلى غاية حتويل إدارة هذه اGلكية
اGشتركة إلى الهـيئات اGنبثقة من اGـقتنX واGعينة من

طرفهم.
اGوطــــناGوطــــن

تـخـتـار األطـراف مـواطـنــهـا في عـنـاويـنـهـا اGـتـتـابـعـة
واGذكورة أعالهq قصد تنفيذ هذا العقد وتوابعه.

التسجــيـــلالتسجــيـــل

يـخضع عقد حـفظ احلق هذاq للتـسجيلq طبـقا ألحكام
قانون الطابع والتسجيلq وهو معفى من التزام اإلشهار

العقاري.
إثباتـــا لــذلكإثباتـــا لــذلك

حرر �كتب اGوثق اGمضي أسفله

في اليوم والشهر والسنة اGذكورة أعاله.

وقــــد وقع عــــلـــيـه األطـــراف والــــشــــهـــود واGــــوثق بــــعـــد
قراءته وتفسيره.

حرر بـ...................في.....................

  صاحـب حفـظ احلـق     اGــرقــي العقــاري       اGـوثـــق  صاحـب حفـظ احلـق     اGــرقــي العقــاري       اGـوثـــق



29 رمضان عام  رمضان عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 644

27 يوليو سنة  يوليو سنة 2014 م م

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 07-12 اIــــؤرخ في 21 ذي
احلــجـة عـام 1428 اIـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنـة 2007 واIــتـضـمن

rعدلIا rادة 57 منهIال سيما ا r2008 الية لسنةIقانون ا
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اIــؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اIـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واIـتـضـمن قـانون
اIــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة r2009 اIـعـدل واIــتـممr ال ســيـمـا

rادة 109 منهIا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-04 اIــــؤرخ في 14
ربـيع األول عام 1432 اIـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 الـذي

rيحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 11-16 اIـؤرخ في 3 صـفر
عــام 1433 اIــــوافق 28 ديـــســـمــــبـــر ســـنـــة 2011 واIـــتـــضـــمن

rادة 58 منهIال سيما ا r2012 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـــقـــتـــضـى اIـــرســـوم الـــتـــنـــفـــيـــــذي رقــم 315-09
اIــؤرخ في 17 شـــوال عــام 1430 اIــوافق 6 أكــتـــوبـــر ســـنــة
2009 الــــذي يـــحــــدد أصــــنـــاف طــــرق وشــــبـــكــــات الــــتـــهــــيــــئـــة

rالعمومية وكيفيات التكفل بها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 12-427 اIؤرخ
في 2 صـفر عام 1434 اIوافق 16 ديسـمبر سنة 2012 الذي
يـحدد شروط وكيـفيات إدارة وتسـيير األمالك العـمومية

rواخلاصة التابعة للدولة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 13-389 اIؤرخ
في 20 مــحــرم عــام 1435 اIــوافق 24 نــوفــمـــبــر ســنــة 2013
الــذي يــحـدد مــســتـويــات وكــيــفـيــات مــنح تــخـفــيض مــعـدل
الفائـدة على القـروض التي تـمنحـها الـبنوك واIـؤسسات
اIالية القتـناء سكن جماعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن
فردي يـنجـز في شكل مـجمع في مـناطق مـحددة بـواليات

rاجلنوب والهضاب العليا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-99 اIـؤرخ
في 2 جمادى األولى عام 1435 اIوافق 4 مارس سنة 2014
الــذي يــحــدد �ــوذج نــظــام اIـــلــكــيــة اIــشــتــركــة اIــطــبق في

rمجال الترقية العقارية
rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -  

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIــادة األولى :  اIــادة األولى :  طــبــقــا ألحــكــام اIــادة 13 من الــقــانـون
رقم 11-04 اIــــؤرخ في 14 ربـــيع األول عـــام 1432 اIــــوافق 17
فبـراير سنة 2011 واIذكور أعالهr تـهدف أحكام هذا اIرسوم

إلى حتديد شروط وكيفيات شراء سكن ترقوي عمومي.

مـرسوم رئــاسـي رقــم  مـرسوم رئــاسـي رقــم  14 -  - 211  مـؤر  مـؤرّخ فـي خ فـي 27 رمـضـان رمـضـان
عــام عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 25 يــولـــيــو ســـنــة  يــولـــيــو ســـنــة r2014 يـــتـــضــمنr يـــتـــضــمن

إعالن حداد وطني.إعالن حداد وطني.
ـــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
-  بـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 77- 8 و125

r(الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــتــــضـى الـــقــــانــــون رقم 63-145 اIــــؤرخ في25

rأبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني
- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 97- 365 اIؤرخ
في  25 جـــمـــادى األولى عــام  1418 اIــوافق  27 ســبـــتـــمـــبــر

rتعلق بشروط استعمال العلم الوطنيIسنة  1997 وا
- وإثـر ســقـوط الــطـائـرة اإلســبـانـيــة اIـســتـأجـرة من
rـاليIقـبل شــركـة اخلــطـوط اجلــويـة اجلــزائـريـة بــالـتــراب ا
الـــــتي كـــــانت تـــــضــــمـن الــــرحـــــلــــة AH5017 بـــX واغـــادوغـــو
(بوركـينافـاسو) واجلـزائر العـاصمةr الـذي خلف وفاة 118

rضحية من جنسيات مختلفة
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIــادة األولى :اIــادة األولى : يـــعـــلن حـــداد وطـــنـي أيــام 25 و26 و27
يوليو سنة 2014.

اIــادة اIــادة 2 :  : يـــنــكّس الــعـــلم الــوطـــني في كـــامل الــتــراب
الـوطـني عـلى الـبـنــايـات الـتي تـأوي اIـؤسـسـاتr ال سـيّـمـا
اIـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فـي اIـــرســـوم الـــرئـــاسي رقم 365-97
اIــــــــؤرخ في  25 جـــــــمــــــــادى األولى عـــــــام  1418 اIــــــــوافق 27

سبتمبر سنة  1997 واIذكور أعاله.

اIـادة اIـادة 3 :  : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بـاجلـزائـر في 27 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 25
يوليو سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــ

مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 14 -  - 203  مــؤر  مــؤرّخ في خ في 17 رمـــضــان رمـــضــان
عــــام عــــام 1435 اIــــوافـق  اIــــوافـق 15 يــــولــــيــــو ســــنــــة  يــــولــــيــــو ســــنــــة r2014 يــــحــــددr يــــحــــدد
شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اIــشــتــرك بــX وزيــر اIــالــيـة
rدينةIووزير السكن والعمران وا

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيــــمـــا اIـــادتـــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اIـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق  26 ســــبــــتــــمــــبــــر ســــنـــة 1975

rتممIعدل واIا rدنيIتضمن  القانون اIوا
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اIــادة اIــادة 2 : : الــســكن الــتــرقـــوي الــعــمــومي هــو مــشــروع
عــــقـــــاري ذو صــــالـح عــــام ويـــــســــتــــفـــــيــــد مـن إعــــانـــــة الــــدولــــة
ويخصص لألشخاص الذين حدد دخلهم في اIادة 8 أدناه.
وتـتكفل الـدولة بإجنـازه وتضمن االسـتفادة من هذه

الصيغة من السكن لكل طالب مؤهل.
وبهذه الصفةr ال يـخضع السكن لكيـفيات البيع كما
هـــو مــــنـــصــــوص عـــلـــيــــهـــا فـي أحـــكــــام اIـــادتـــX 27 و 28 من
الــقــانـون رقم 11-04 اIـؤرخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432

اIوافق 17 فبراير سنة 2011 واIذكور أعاله.
الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة

3 : حتـــدد اخلــــصـــوصــــيـــات الــــتـــقــــنـــيــــة اخلـــاصـــة اIــادة اIــادة 
بـالسـكن الـترقـوي الـعمـومي ال سـيـما فـيـما يـخص الـنمط

واIساحة �وجب قرار من الوزير اIكلف بالسكن.
اIــــادة اIــــادة 4 : : يـــــحــــدد الــــوزيــــر اIــــكـــــلف بــــالـــــســــكن قــــوام
الـبـرامج اخملصـصة لـلـسكن الـتـرقوي الـعمـومي وتـوزيعـها

وكذا تعيX اIرقي العقاري اIكلف بإجنازها.
اIـادة اIـادة 5 : : يــحـدد ثـمن الــتـنـازل عـن الـسـكن الــتـرقـوي
الـــعــــمـــومي عـــلى أســـاس الــــكـــلـــفـــة الـــنـــهـــائـــيـــة إلجنـــازه �ـــا
تـتضـمـنه من نـفـقـات شـراء األرض وهـامش الـربح اخلاص

باIرقي العقاري.
rعـــنـــد احلـــاجــة rـــادةIحتـــدد كـــيـــفـــيــات تـــطـــبـــيق هـــذه ا
�ــــوجب قـــرار مـــشــــتـــرك بـــX الـــوزيــــر اIـــكـــلف بــــالـــســـكن

والوزير اIكلف باIالية.
6 : : تــمــنـح إعـانــة الــدولــة اIــذكــورة فـي اIـادة 2 اIـادة اIـادة 
أعالهr طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهماr في شكل :

rتخفيضات في نسبة الفائدة على القروض -
- تــخـفــيـضــات في قـيــمـة األراضي الــتـابــعـة لألمالك
اخلـاصة لـلـدولـةr واIـوجـهة إلقـامـة الـسـكـنات الـتـابـعـة لـهذه

rالصيغة
- تكفل مـيزانـية الدولـة بأشـغال الطـرق والشـبكات

اخملتلفة األولية والثانوية.
اIـادة اIـادة 7 : : حتـدد نـسب الـتـخفـيض اIـطـبـقة عـلى قـيـمة
األراضي اIـوجـهـة إلقـامـة الـسـكـنـات الـتـرقـويـة الـعـمـومـيـة

طبقا للتشريع والتنظيم اIعمول بهما.
الفصل الثانيالفصل الثاني

شروط احلصول على سكن ترقوي عموميشروط احلصول على سكن ترقوي عمومي
اIادة اIادة 8 :  : يتاح السكن الترقوي العمومي لكل طالب:

- ال �ــــــلـك أو لم يــــــســــــبق لـه أن مــــــلكr هــــــو أو زوجه
مــلـكــيـة تــامـةr عــقـارا ذا اســتـعــمـال سـكــني أو قــطـعـة أرض

rصاحلة للبناء

- لم يـســتـفــدr هـو أو زوجهr مـن مـسـاعــدة مـالــيـة من
rالدولة لبناء سكن أو شرائه

- يـفوق دخـله ست (6) مـرات ويـقل أو يـسـاوي اثني
عشر (12) مرة الدخل الوطني األدنى اIضمون.

اIـادة اIـادة 9 : : يـخـضع اIـسـتـفـيـدون من الـسـكن الـتـرقـوي
الـعــمـومي لـقـواعــد اIـلـكـيــة اIـشـتـركـة كــمـا هي مـحـددة في

التشريع والتنظيم اIعمول بهما.
الفصل الثالثالفصل الثالث

كيفيات بيع السكن الترقوي العموميكيفيات بيع السكن الترقوي العمومي
اIــــادة اIــــادة 10 :  : يـــــتم تــــقـــــد  طــــلـب شــــراء ســــكـن تــــرقــــوي
.XعIرقي العقاري اIعمومي على مطبوع �وذجي لدى ا
XـؤهـلIا Xويتم تـسـلـيم مـقـرر منح الـسـكن لـلـطالـبـ

الذين ¡ اعتمادهم.
rــذكـــورين أعالهIا rـــقـــررIيـــحـــدد �ــوذجـي الــطـــلب وا

الوزير اIكلف بالسكن.
اIادة اIادة 11 : : تعالج طلـبات شراء سكن تـرقوي عمومي
حـسب الــشـروط والــكـيـفــيـات الـتي يــتم حتـديــدهـا �ـوجب

قرار من الوزير اIكلف بالسكن.
اIـادة اIـادة 12 : : يـحــــرر عـقــــد الـبــيع عـنــــد تـاريـخ إتـمـــام
أشغال البنـاء ودفع اIـبالغ اIستحقة من اIـستفيدr طبقا

للتشريع اIعمول به.
اIاIـادة ادة 13 : : يـخـضع الـسـكن مـوضــوع الـبـيع لـقـواعـد عـدم
قابـليـة التـنازل اIـنصـوص علـيهـا طبـقا لـلتـشريع والـتنـظيم
اIعـمول بـهمـاr ال سيـما تلـك احملددة في اIادة 57 من الـقانون
رقم 07-12 اIــــؤرخ في 21  ذي احلــــجــــة عـــام 1428 اIــــوافق 30

ديسمبر سنة r2007 اIعدلr واIذكور أعاله.
الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اIاIـادة ادة 14 : : يـرتــبط حتــويل مــلـكــيــة الـســكن اIــمــنـوح في
إطار السكن الترقوي العمومي بتسديد ثمن السكن بكامله.
15 : : في حالـة وفـاة اIسـتـفيـدr �ـارس حق نقل اIادة اIادة 
األصـول واخلــصــوم اIــتـصــلـــة بـالــســكــن اIــمــنـــوحr طــبــقــا

للتشريـع اIعمول به.
16 :  : ال �ــكن اIــســتــفــيــد من الــســكـن الــتــرقـوي اIـادة اIـادة 
الـعـمـوميr حتت طـائلـة الـبـطالنr الـتـنـازل عن سـكنـه قبل
الـوفـاء بـجـمـيع االلـتـزامـات والـشـروط اIـطـلـوبـة اIـتـعـلـقة

بنقل اIلكية بصفة شرعية لفائدته.
17 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــادة اIـــــادة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 17 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 15

يوليو سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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السالسّنة الثانية واخلمسوننة الثانية واخلمسون

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 السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم 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

اخلميس اخلميس 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـهـ

اHوافق اHوافق 12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr 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 للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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قوانـ%قوانـ%
قـانون رقم 15-05 مـؤرخ في 11 ربـيع الـثـاني عـام 1436 اHـوافق أوّل فـبـرايـر سـنـة r2015 يـعـدّل ويـتـمم الـقـانـون رقم 83 - 11
اHـؤرّخ في 21 رمضـان عام 1403 اHوافق 2 يوليو سنـة 1983 واHتـعلق بالتـأمينات االجتـماعية..............................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 15-19 مؤرخ في 4 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافـق 25 يـنـاير سـنة r2015 يحـدد كـيـفيـات حتـضيـر عـقود
التعمير وتسليمها.......................................................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 15-53 مؤرخ في 17 ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 7 فـبـراير سـنة r2015 يـتـضمن إنـشـاء معـهـد وطني
للتكوين اHتخصص لألسالك اخلاصة بإدارة الشـؤون الدينيـة واألوقـاف بإيليـزي.................................................

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء

وزارة الطاقةوزارة الطاقة

قـرار مؤرّخ في 8  ربـيع الـثـاني عام 1436 اHـوافق 29 يـنـاير سـنة r2015 يـحـدّد النـظـام الـتقـني اHـتـعـلّق باHـواصـفـات التـقـنـية
لصيانة منشآت نقــل الكهـربـاء...................................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 8  ربـيع الـثـاني عام 1436 اHوافق 29 يـنـاير سـنة r2015 يـحدّد اHـواصـفات الـتقـنـية اHـتـعلّـقة بـتـصمـيم وإجناز
جتهيزات شبكة نقــل الغـاز التي تزود السوق الوطنية...................................................................................

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1435 اHوافق 24 سبتـمبر سنة r2014 يتضمّن إنشـاء ملحقـة Hركز الراحة
للمجاهدين بني بلعيدr واليـة جيجـل............................................................................................................

وزارة السكن والعمران واFدينةوزارة السكن والعمران واFدينة

قــرار مؤرّخ في 18  ذي احلجـة عام 1435 اHوافق 12 أكـتـوبر سـنة r2014 يحـدد �ـوذجي طـلب شراء ومـقـرر منح سـكن تـرقوي
عمومي......................................................................................................................................................

وزارة التضامن الوطني وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا اFرأةواألسرة وقضايا اFرأة

قــــرار وزاري مــشــتــرك مــؤرّخ فـي 28  جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1435 اHـوافق 29 أبــريـل ســنـة r2014 يــتــضــمّن إنــشــاء الــلــجــنـة
الوطنية لتنسيق نشاطات عشرية اHرأة اإلفريقية.........................................................................................

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قـرار مؤرخ في 18 ذي احلـجـة عــام 1435 اHـوافق 12 أكـتـوبـر سـنة r2014 يـتـضـمن جتـديـد تـشـكـيـلـة الـلـجـان اإلداريـة اHـتـسـاوية
األعضاء اخملتصة بأسالك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية................................................................
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قوانـ%قوانـ%
قــانــونقــانــون رقم  رقم 15-05 مــؤرخ في  مــؤرخ في 11 ربــيع الــثــانـي عـام  ربــيع الــثــانـي عـام 1436
اHــــوافـق أواHــــوافـق أوّل فــــبــــرايـــــر ســــنــــة ل فــــبــــرايـــــر ســــنــــة r2015 يـــــعــــدr يـــــعــــدّل ويـــــتــــممل ويـــــتــــمم
الــقــانــون رقم الــقــانــون رقم 83 -  - 11 اHـــؤر اHـــؤرّخ في خ في 21 رمــضـــان عــام رمــضـــان عــام
1403 اHــــــوافق  اHــــــوافق 2 يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة  يــــــولــــــيــــــو ســــــنــــــة 1983 واHــــــتـــــــعــــــلق واHــــــتـــــــعــــــلق

بالتـأمينات االجتـماعية.بالتـأمينات االجتـماعية.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــواد 119 و120

rو122 - 18 و125  (الفقرة 2 ) و126 منه
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 99 - 02 اHـؤرّخ
في 20 ذي الــقــعــدة عــام 1419 اHــوافق 8 مــارس ســنـة 1999
الــذي يــحــدد تــنــظـــيم اجملــلس الــشــعــبـي الــوطــني ومــجــلس
Yاألمــة وعـمـلـهــمـا وكـذا الـعـالقـات الـوظـيــفـيـة بـيــنـهـمـا وبـ

rاحلكومة
- و�ـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي رقم 12 - 02 اHـؤرّخ
في 18 صــفـر عـام 1433 اHـوافق 12 يـنـايـر سـنـة 2012 الـذي

rانيةHيحدد حاالت التنافي مع العهدة البر
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق
بالتأمينات االجتماعيةr اHعدّل واHتمّمr ال سيما اHادة 84

rمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 12 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rتمّمHعدّل واHا rبالتقاعد
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اHــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

rتمّمHعدّل واHا rهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا
و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 83 - 14 اHـــــؤرّخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983  واHــتـعـلق
rفي مــجـــال الــضـــمــان االجــتـــمــاعي YـــكــلــفـــHبـــالــتـــزامــات ا

rتمّمHعدّل واHا
- و�ــــقــــتــــضى اHــــرســـــوم الــــتــــشــــريــــعي رقم 94 - 12
اHـؤرّخ في 15 ذي احلــجـة عـام 1414 اHـوافق 26 مـايــو سـنـة
1994 الــــــذي يــــــحــــــدد نــــــســــــبـــــة االشــــــتــــــراك فـي الــــــضــــــمـــــان

rتمّمHعدّل واHا rاالجتماعي
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 95 - 01 اHــــــــؤرّخ في 19
شعـبان عام 1415 اHوافق 21 ينـاير سنة 1995 الـذي يحدد

 rأساس اشتراكات وأداءات الضمان االجتماعي

- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 01 - 01 اHـؤرّخ في 6 ذي
الـقــعــدة عـام 1421 اHـوافق 31 يــنـايــر ســنـة 2001 واHــتــعـلق

rعدّلHا rانHبعضو البر
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08 - 08 اHــؤرّخ في 16
صــفــر عـام 1429 اHـوافق 23 فــبـرايــر ســنـة 2008 واHــتــعـلق

rنازعات في مجال الضمان االجتماعيHبا
rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه : 

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يعدّل ويتـمّم هذا القانون أحكام اHادة
84 من الــقــانـون رقم 83 - 11 اHــؤرّخ في 21 رمــضــان عـام

1403 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983 واHــتـعـلق بـالــتـأمـيـنـات

االجتماعيةr اHعدّل واHتمّمr كما يأتي :

rادة 84 : تستفـيد من أداءات الضمان االجتماعيHا"
فــئــات اHـؤمـن لــهم اجــتــمــاعــيــا وذوو حــقـوقــهـم اHــذكـورون
أدناهr وذلـك وفقـا لـلشـروط والـكـيفـيـات احملـددة عن طريق

التنظيم :
- األعـوان الــدبـلـومـاسـيـون والـقـنـصـلـيـون اHـعـيـنـون

rفي اخلارج
- أعـضــاء الــبـرHــان اHـنــتـخــبــون أو اHـعــيـنــون الـذين
rثلـون اجلاليـة الوطـنية في اخلـارج و/أو ينـتمون إلـيها�

rانيةHطيلة عهدتهم البر
rمثليات اجلزائريةHأعوان ا -

- اHـسـتـخدمـون الـذيـن يـعـملـون فـي اخلـارج بـعـنوان
الــتـــعـــاونr والــتـــعـــلــيـمr والــتـــكـــوين والــتـــأطـــيــر الـــتـــربــوي
والثقافي والفني والدينيr اHعينون من طرف السلطات

rاإلدارية اخملتصة
- الــطـــلـــبــة واHـــتـــربــصـــون والـــعــمـــال األجـــراء الــذين
يـــزاولـــون أو يـــتـــابـــعـــون مـــخـــتـــلـف مـــراحل الـــتـــكـــوين في

اخلارج". 

اHاداHادّة ة 2 : :  ينـشر هـذا القـانون في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 11 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق أوّل فبراير سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 407
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنــفــيــذيمــرســوم تــنــفــيــذي رقم  رقم 15-19 مــؤرخ في  مــؤرخ في 4 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عــــام عــــام 1436  اHـــــوافـق اHـــــوافـق 25 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة  يـــــنــــايـــــر ســــنــــة r2015 يـــــحــــددr يـــــحــــدد

كيفيات حتضير عقود التعمير وتسليمها.كيفيات حتضير عقود التعمير وتسليمها.
ـــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rدينةHبناء على تقـرير وزير السكن والعمران وا -

- وبـــنـــاء عـــلـى الـــدســـتــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتـــان 85- 3
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rدنيHتضمن القانون اHوا

- و�ــــــقـــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 75-74 اHــــــؤرخ في 8 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1395 اHـــــوافق 12 نـــــوفـــــمـــــبـــــر  ســـــنـــــة 1975
واHـتـضـمن إعــداد مـسح األراضي الـعـام وتــأسـيس الـسـجل

rعدلHا rالعقاري

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اHــــؤرخ في أول
جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 18 نــوفــمــبــر ســنـة 1990

rتمّمHعدل واHا rتضمن التوجيه العقاريHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممHعدل واHا rتعلق بالتهيئة والتعميرHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اHــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتمّمHعدل واHا rتضمن قانون األمالك الوطنيةHوا

 - و�قتضى اHرسوم التشريعي رقم 94-07 اHؤرخ
في 7 ذي احلــــجــــة عـــام 1414 اHــــوافق 18 مـــايــــو ســـنـــة 1994
واHــتـــعـــلق بـــشـــروط اإلنـــتــاج اHـــعـــمـــاري و�ــارســـة مـــهـــنــة

rعدلHا rعماريHهندس اHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

rبحماية التراث الثقافي

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-13 اHــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتممHعدل واHا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 01-20  اHــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اHـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

rستدامةHتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 02-08 اHــــؤرخ في 25
صــــفــــر عـــام 1423 اHــــوافق 8 مــــايــــو ســــنـــة 2002 واHــــتــــعــــلق

rدن اجلديدة وتهيئتهاHبشروط إنشاء ا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اHـؤرخ في 16 ذي
احلــجـة عـام 1423 اHـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واHــتـعـلق

rواقع السياحيةHناطق التوسع وا�
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اHــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003
rـسـتـدامةHـتـعـلق بـحـمـايـة الـبـيـئـة في إطـار الـتـنـمـيـة اHوا

rعدلHا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 08-04 اHــــــــؤرخ في أول
رمـضـان عام 1429 اHوافق أول سـبـتـمـبـر سـنة 2008 الـذي
يـــحــدد شـــروط وكـــيـــفـــيــات مـــنـح االمــتـــيـــاز عـــلى األراضي
التابـعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة واHوجـهة إلجنـاز مشاريع

rاستثمارية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-15 اHــــؤرخ في 17
رجب عـام 1429 اHـوافق 20 يـولـيـو سـنـة 2008 الـذي يـحدد

rقواعد مطابقة البنايات وإتمام إجنازها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 08-16 اHــــؤرخ في أول
شـعــبـان عـام 1429 اHـوافق 3 غــشت سـنـة 2008 واHــتـضـمن

rالتوجيه الفالحي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

 rتعلق بالواليةHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Yتضمن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
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- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-175 اHؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991

rالذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-176 اHؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الـذي يــحـدد كــيـفـيــات حتـضــيـر شـهــادة الـتــعـمـيــر ورخـصـة
الــتـــجــزئــة وشـــهــادة الـــتــقـــســيم ورخـــصــة الـــبــنـــاء وشــهــادة

rتممHعدل واHا rطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-177 اHؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الــذي يـحـدد إجــراءات إعـداد اخملـطـط الـتـوجــيـهي لــلـتـهــيـئـة
rـتعلقة بهHـصادقة عليه ومـحتوى الوثائق اHوالـتعمير وا

rتممHعدل واHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 91-178 اHؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
الـــذي يـــحـــدد إجـــراءات إعـــداد مـــخـــطـــطـــات شـــغل األراضي
واHـصادقـة عـلـيـها ومـحـتـوى الوثـائق اHـتـعـلـقة بـهـاr اHـعدل

rتممHوا
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 06-55 اHـؤرخ
في 30 ذي احلــجــة عـام 1426 اHـوافق 30 يــنــايــر ســنـة 2006
YــؤهــلـHاألعــوان ا Yالـذي يــحــدد شــروط وكــيــفــيـات تــعــيــ
لــلــبــحث عـن مــخــالــفــات الــتــشــريع والــتــنــظــيم في مــجــال
rـراقـبةHالـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـر ومـعـايـنـتـهـا وكـذا إجـراءات ا

rعدلHا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 06-198 اHؤرخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اHوافق 31 مايـو سنة 2006
الـذي يـضـبط الــتـنـظـيم اHـطــبق عـلى اHـؤسـســات اHـصـنـفـة

rحلماية البيئة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-145 اHؤرخ
في 2 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 19 مايـو سنة 2007
الـذي يـحـدد مجـال تـطـبـيق ومـحـتـوى وكـيـفـيـات اHـصـادقة

 rعلى دراسة وموجز التأثير على البيئة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 07-148 اHؤرخ
في 3 جـمادى األولى عام 1428 اHوافق 20 مايـو سنة 2007
الـذي يحـدد طبيـعة االسـتثـمارات اHـأخوذة بـعY االعـتبار
في حــســاب تــكـلــفــة الــتــكــيــيف الــقــابــلــة لـلــحــسم مـن وعـاء

 rاإلتاوة
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-189 اHؤرخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 الـــذي يــــحـــدد صالحــــيـــات وزيـــر الــــســـكن والــــعـــمـــران

rتممHعدل واHا rدينةHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-76 اHـؤرخ
في 13 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق 16 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 الـذي يـحـدد شـروط وكــيـفـيـات وضع مـخــطط تـهـيـئـة

rتممHعدل واHا rدينة اجلديدة وإعداده واعتمادهHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-27 اHـؤرخ
في أول ربيع الـثـاني عام 1435 اHوافق أول فـبرايـر سنة
2014 الــذي يـــحـــدد اHـــواصـــفــات الـــعـــمـــرانـــيــة واHـــعـــمـــاريــة

rطبقة على البنايات في واليات اجلنوبHوالتقنية ا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اHــادة األولى  :اHــادة األولى  : تـــخص أحـــكـــام هــذا اHـــرســـوم شـــهــادة
الــتـعـمــيـر ورخـصــة الـتـجــزئـة وشـهـادة الــتـقـســيم ورخـصـة
البنـاء وشهادة اHـطابـقة ورخصـة الهـدمr اHبيـنة في اHواد
اHـــعــنـــيـــة من الـــقـــانــون رقم 90-29 اHــؤرخ في 14 جـــمــادى
األولى عــــــام 1411 اHــــــوافـق أول ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 1990
واHذكور أعالهr وذلك فيمـا يتعلق بتـحضير هذه الرخص

والشهادات وتسليمها إلى من يطلبها.

وال تــعـــني هـــذه الــوثـــائق الـــهــيـــاكل الـــقــاعـــديـــة الــتي
حتتمي بسرية الدفاع الوطني وتشمل الهياكل القاعدية
الـعــسـكــريـة اخملــصـصــة لـتـنــفـيــذ اHـهــام الـرئــيـســيـة لـوزارة
الـدفــاع الــوطـنـيr كـمــا ال تــعـنـي بـعض الــهــيــاكل الـقــاعــديـة
اخلـاصــة الـتـي تـكــتـسـي طـابــعـا اســتــراتـيــجــيـا من الــدرجـة
األولى والتـابعـة لبعض الـدوائر الـوزارية أو الهـيئات أو

اHؤسسات.      

rعـــنـــد احلـــاجــة rـــادةHحتـــدد كـــيـــفـــيــات تـــطـــبـــيق هـــذه ا
�وجـب قرارات مـشـتـركـة بـY الـوزيـر اHـكـلف بـالـعـمران
والــوزيــر أو الــوزراء اHــعــنــيــY عــنــدمــا يــكــون الــبــنــاء أو
الـتحويل خـاضعـا لسـرية الـدفاع الوطـني ويكـتسي طـابعا

استراتيجيا أو خاصا.

الفصل األولالفصل األول
شهادة التعميرشهادة التعمير

 التحضير  والتسليم التحضير  والتسليم

اHـادة اHـادة 2 : : في إطـار أحــكـام اHـادة 51 من الــقـانـون رقم
90-29 اHــــؤرخ في  14 جــــمــــادى األولى عــــام 1411 اHــــوافق

أول ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1990 واHـــذكـــور أعـالهr فـــإن شـــهـــادة
الـتعـمـيـر هي الـوثيـقـة الـتي تسـلم بـنـاء علـى طلب من كل
شـخص مـعـنيr تـعـY حـقـوقه في الـبـنـاء واالرتـفـاقـات من
جميع األشكال التي تخضع لها القطعة األرضية اHعنية.
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وزيـــادة عـــلى ذلـكr �ـــكن كل شـــخـص مـــعـــني بـــنـــفس
حــقـــوق الــبـــنــاء اخلـــاصــة بـــالــقـــطــعـــة األرضــيـــة اHــعـــنــيــة أن
يحـصل عـلى "بـطاقـة مـعلـومـات" السـتعـمـالهـاr عـلى سـبيل
اإلشـــارةr لــكـل غــرض مـــنـــاسبr وال �ـــكــنـــهـــا بـــأي حــال من

األحول أن حتل محل شهادة التعمير.

اHادة اHادة 3 : : يعـد طلب شـهادة الـتـعمـير من طـرف اHالك
أو من طـــــرف مـــــوكـــــلـه أو أي شـــــخص مـــــعـــــنـيr ويـــــجب أن

يتضمن البيانات اآلتية :
rطلبا خطيا �ضيا من طرف صاحب الطلب -

rاسم مالك األرض -
- تـصمـيـما حـول الوضـعيـةr يسـمح بـتحـديد الـقطـعة

rاألرضية
- تصـميمـا يوضح حدود الـقطعـة األرضية اHـتواجدة

في حدود احمليط العمراني.

يتـضـمن طلب " بـطاقـة اHـعلـومات " نـفس الـبيـانات
ماعدا هوية اHالك.

يــودع طـلب شــهــادة الـتــعــمـيــر أو بــطـاقــة اHــعـلــومـات
والــــوثـــائـق اHـــرفــــقـــة بـه في نــــســـخــــتـــY (2) �ــــقــــر اجملــــلس
الـشعبي البـلدي اخملتص إقلـيميا مقـابل وصل إيداع يسلم

في اليوم ذاته.

يـدرس الـطـلب من طـرف مـصـالح الـتـعـمـيـر لـلـبـلـدية
اعتمادا على أحكام أداة التعمير اHعمول بها.

rـكن مـصالح الـتعـمـير اخلـاصة بـالبـلـدية االسـتعـانة�
عـنـد احلــاجـةr بـاHــسـاعـدة الــتـقـنـيــة Hـصـالـح الـدولـة اHــكـلـفـة
بـالعمران على مـستوى القـسم الفرعي للدائـرة اHعنية أو

أي مصلحة تقنية تراها ضرورية.

تسـلم شـهادة الـتعـميـر وبطـاقـة اHعـلومـات من طرف
رئيس اجمللس الشعبي البلدي اHعني.

اHادة اHادة 4 :  : تبـلغ شـهادة الـتعـمـير أو بـطاقـة اHـعلـومات
الــتي يــرفق �ــوذج مــنــهـمــا بــهــذا اHـرســومr خالل اخلــمــسـة

عشر (15) يوما اHوالية لتاريخ إيداع الطلب. 

يجب أن تبـY شهـادة التعـميـر أو بطاقـة اHعـلومات
ما يأتي : 

- مــواصـــفــات الـــتــهـــيــئـــة والــتـــعــمــيـــر اHــطـــبــقـــة عــلى
rالقطعة األرضية

- االرتــــفــــاقــــات اHــــدخــــلــــة عــــلى الــــقــــطــــعــــة األرضــــيــــة
 rواصفات التقنية اخلاصة األخرىHوا

- خـــدمــة الــقــطــعــة األرضــيــة بــشـــبــكــات من الــهــيــاكل
rبرمجةHوجودة أو اHالقاعدية العمومية ا

- األخـــطـــار الــطـــبـــيـــعــيـــة الـــتي �ـــكن أن تـــؤثـــر عــلى
اHـوقع اHـعـنيr وتــلك احملـددة عـلى اخلـريــطـة الـتي �ـكن أن
تـنقص من قابليـة القطعـة األرضية إلجناز اHشـروع عليها

أو تمنع ذلكr ال سيما :
r ظهور صدوع زلزالية نشطة على السطح -

rانـــهــــيـــار rحتــــركــــات الـــقــــطـــعــــة األرضــــيـــة (انــــزالق -
r(.....rتساقط rتمييع rرص rانسياب الوحل
rعرضة للفيضاناتHالقطع األرضية ا -

- األخـــطـــار الــــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الــــنـــاجـــمـــة عن نـــشـــاط
اHـؤسـسـات الـصـنـاعـيـة اخلـطـيـرة وقـنـوات نـقل اHـنـتـجـات

البترولية والغازية وخطوط نقل الطاقة. 

إن تــنــظـيــمــات الــتــهــيــئــة والـتــعــمــيــر اHــطــبــقـة عــلى
الـــقـــطـــعـــة األرضـــيـــة مـــســـتـــمـــدة من أحـــكـــام مـــخـــطط شـــغل
األراضي أوr في حـالة عـدم وجـودهr من مـواصـفـات اخملطط
الـتـوجـيهـي للـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـرr و/أو من األحـكـام احملددة
بـالـقواعـد الـعـامـة للـتـهـيـئـة والتـعـمـيـرr كمـا هـو مـنـصوص

عليه في التنظيم اHعمول به.

إذا ¥ إيـــداع الــــطـــلب عــــنـــد مـــراجــــعـــة مـــخــــطط شـــغل
األراضيr فإنه ال يـتم أخذ الـتنظـيم اجلديـد بعY االعـتبار
إالّ إذا جتـاوزت حـالــة تـقـدم أشـغـال مـراجــعـة مـخـطط شـغل
األراضـي مــرحــلــة الــتــحــقــيق الـــعــمــوميr وتــبــقى الــوجــهــة
الــعـامـة مـوافـقـة لـتـوجــيـهـات اخملـطط الـتـوجـيــهي لـلـتـهـيـئـة

والتعمير.

اHادة اHادة 5 :  : ترتـبط صالحيـة شهـادة التـعمـير بصـالحية
مــخــطط شــغل األراضي اHــعــمــول به أو بــصالحــيـة اخملــطط
الــتــوجــيــهـي لــلــتــهــيـــئــة والــتــعــمــيـــرr في حــالــة عــدم وجــود

مخطط شغل األراضي.

 وحتدد صالحية بطاقة اHعلومات بثالثة (3) أشهر. 

ال �ـــكن أن تـــطـــرح أنـــظـــمـــة الـــتـــهـــيـــئـــة والـــتـــعـــمـــيـــر
اHـــذكــورة في شــهـــادة الــتــعــمـــيــر لــلــبـــحث من جــديــد إذا ¥
إيـداع طـلب رخـصـة الـبـنـاء اHـتــعـلـقـة بـالـعـمـلـيـة اHـبـرمـجـة
قــبل انــقــضــاء مــدة صالحــيــة شــهــادة الــتــعــمــيــر أو بــطــاقــة

اHعلومات.

6 :  : �ــــكن صـــاحب شـــهــــادة الـــتـــعـــمـــيـــر الـــذي لم اHــادة اHــادة 
يـــرضـه الـــرد الــــذي ¥ تــــبـــلــــيــــغه بهr أو فـي حــــالـــة ســــكـــوت
الــســلــطــة اخملــتــصــة فـي اآلجــال اHــطــلــوبــةr أن يــودع طــعــنـا

مقابل وصل إيداع لدى الوالية.
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2 -  الـتـصـامـيم الـتـرشـيـديـة اHـعـدة عـلى ســلّم 200/1
أوr500/1 التي  تشتمل على البيانات اآلتية : 

rحدود القطعة األرضية ومساحتها -

- مـــــنــــحــــنـــــيــــات اHــــســـــتــــوى وســــطـح الــــتــــســـــويــــة مع
خصائصها التـقنية الرئيسيـة ونقاط وصل شبكة الطرق

rاخملتلفة

- حتـديـد الـقـطع األرضـيـة اHـبـرمـجـة مع رسم شـبـكـة
الــطـــرق وقـــنـــوات الـــتـــمـــوين بـــاHـــيــاه الـــصـــاحلـــة لـــلـــشــرب
واحلـريق وصــرف اHـيـاه اHــسـتـعـمــلـة وكـذا شــبـكـات تـوزيع

rالغاز والكهرباء والهاتف واإلنارة العمومية

- حتـــــديــــــد مـــــوقـع مـــــســـــاحــــــات تـــــوقـف الـــــســـــيـــــارات
rساحات احلرة ومساحات االرتفاقات اخلاصةHوا

- مــوقع الــبــنـايــات اHــبـرمــجــة وطـبــيــعـتــهــا وشـكــلــهـا
الــعـمـرانيr �ــا في ذلك الـبــنـايــات اخلـاصـة بــالـتـجــهـيـزات

اجلماعية.

3  - مذكرة توضح التدابير اHتعلقة �ا يأتي :

- طــرق اHـعــاجلـة اخملــصـصــة لـتــنـقــيـة اHــيـاه الــراسـبـة
الصناعية من جـميع اHواد السائلة أو الـصلبة أو الغازية

rضرة بالصحة العمومية والزراعية والبيئةHا

- اHـــعــاجلــة اخملــصـــصــة لــتــصـــفــيــة الــدخـــان وانــتــشــار
rواد الضارة بالصحة العموميةHالغازات من جميع ا

- حتـديــد مـسـتــوى الـضــجـيج وانـبــعـاث الــطـفـيــلـيـات
الكـهرومـغنـاطيـسيـةr بالـنسـبة لألراضي اجملـزأة اخملصـصة

لالستعمال الصناعي.

4  - مذكرة تشتمل على البيانات اآلتية :

- قـائـمـة القـطع األرضـيـة اجملـزأة ومسـاحـة كل قـطـعة
rمنها

- نـوع مخـتلف أشكـال شغل األرض مع تـوضيح عدد
اHـــســـاكن ومـــنـــاصب الـــشــغـل والــعـــدد اإلجـــمــالـي لــلـــســـكــان

rYقيمHا

- االحــتــيــاجــات في مــجـــال اHــاء والــغــاز والــكــهــربــاء
rوالنقل وكيفيات تلبيتها

rطبيعة االرتفاقات واألضرار احملتملة -

rعند االقتضاء rدراسة التأثير في البيئة -

- دراسة جيوتقنيةr يعدها مخبر معتمد.

وفـي هـــذه احلــالـــةr يـــحـــدد أجل تـــســـلـــيم الـــرخـــصــة أو
الرفض اHسبب بخمسة عشر (15) يوما.

�ــــكن صـــاحب الــــطـــلب أن يـــودع طـــعــــنـــا ثـــانـــيـــا لـــدى
الـوزارة اHــكــلـفــة بــالـعــمــران مـقــابل وصل إيــداع في حــالـة
عـدم الـرد عـلى الـطـعن األول خالل اHـدة احملـددة والتـي تلي

تاريخ إيداع الطعن.

وفـي هـــذه احلـــالـــةr تـــأمـــر مـــصــــالح الـــوزارة مـــصـــالح
الــتـعــمـيــر الـوالئــيـةr عــلى أســاس اHـعــلـومــات اHـرســلـة من
طـرفـهمr بـالـرد باإليـجـاب عـلى صـاحب الـطـلب أو بـإخـطاره
بـالـرفض اHـسـبب في أجل خـمـسـة عـشـر (15) يـومـاr ابـتـداء

من تاريخ إيداع الطعن.

�كن رفع دعوى لدى اجلهة القضائية اخملتصة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
رخصة التجزئةرخصة التجزئة
القسم األولالقسم األول

التحضير والتسليمالتحضير والتسليم

اHــــــــادة اHــــــــادة 7 : : فـي إطـــــــار أحـــــــكـــــــام اHـــــــادتـــــــY 57 و58 مـن
الـــقـــانـــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في  14 جـــمـــادى األولى عـــام
rـــذكــور أعالهHـــوافق أول ديـــســـمــبـــر ســـنــة 1990 واH1411 ا

تــشــتــرط رخــصــة الــتــجـزئــة لــكـل عــمــلــيــة تـقــســيـم مــلــكــيـة
عــقـاريــة واحـدة أو عــدة مـلــكـيــات مـهــمـا كـان مــوقـعــهـاr إلى
قـــطـــعـــتـــY أو عـــدة قـــطـع إذا كــان يـــجـب اســـتـــعـــمـــال إحــدى
الـقــطع األرضــيــة الـنــاجتـة عـن هـذا الــتــقـســيم أو عــدة قـطع

أرضية لتشييد بناية.

اHـادة اHـادة 8 : : يــجب أن يـتـقــدم صـاحب اHــلـكـيــة أو مـوكـله
بـــطـــلـب رخـــصـــة الـــتـــجـــزئـــة الـــتـي يـــرفق �ـــوذجـــهـــا  بـــهـــذا

اHرسوم ويوقع عليه. 

يجب أن يدعم اHعني طلبه إما  :
rلكيةHبنسخة من عقد ا -

-  أو بـتوكـيل طبـقا ألحـكام األمر رقم 75-58 اHؤرخ
rذكور أعالهHفي 26 سبتمبر سنة 1975 وا

- أو بنسـخة من القانون األساسي إذا كان اHالك أو
اHوكل شخصا معنويا.

اHادة اHادة 9 : : يرفق طلب رخصـة التجزئـة �لف يشتمل
على الوثائق اآلتية :

1 - تـصمـيـم للـمـوقعr يـعـد عـلى سـلّم مـنـاسب يـسـمح
rبتحديد موقع القطعة األرضية
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مـــصــاحلـــهـــا وحـــمـــايـــة اHـــواقع أو اHـــنـــاظــر الـــطـــبـــيـــعـــيــة أو
احلـــضــريـــةr وكــذا االنـــعــكـــاســات في مـــيــدان حـــركــة اHــرور
والـتجهـيزات العـمومـية ومصـالح اHنفـعة الـعامة واHـالية

البلدية.

اHادة اHادة 12 :  : جتمع اHصـلحـة اخملتصـة اHكـلفة بـتحـضير
طلب رخصة التـجزئةr اآلراء واHوافقات تـطبيقا لألحكام

التشريعية والتنظيمية اHعمول بها.

يــعـد األشــخــاص الــعــمـومــيــون واHــصـالـح الـتـي تـمت
اسـتـشـارتـهـا ولم يـصــدروا ردا في أجل خـمـسـة عـشـر (15)
يــومـــا ابــتــداء مـن يــوم اســـتالم طــلب إبـــداء الــرأيr كـــأنــهم

أصدروا رأيا باHوافقة.

يـنـبغـي عـلى األشـخـاص الـعـمومـيـY واHـصـالح الـتي
تـتم اسـتشـارتـها إرجـاعr في جـميع احلـاالتr اHـلف اHرفق

بطلب إبداء الرأي ضمن اآلجال نفسها.

�ـكن اHــصـلـحـة اHــكـلـفــة بـتـحــضـيـر اHـلـف أن تـقـتـرح
rقـصــد تــسـلــيم رخــصـة الــتـجــزئـة rعـلـى الـســلـطــة اخملــتـصــة
األمـر بــإجـراء حتــقـيـق عـمــومي. يـتم الــتــحـقــيق الـعــمـومي
حسب نفس األشـكال اHنـصوص علـيها بـالنسـبة للتـحقيق
في اHـنـفعـة الـعـمومـيـةr وذلك في إطار الـتـشريع اHـعـمول

به.

13 :  : تـقـترح اHـصلـحـة اHكـلـفة بـالتـحـضيـر على اHادة اHادة 
الـسـلــطـة اخملــتـصـةr كــيـفـيــة اHـســاهـمـة عــنـد االقــتـضـاءr في
مـصاريف تـنفـيذ الـتـهيـئة والـتجـهيـزات الـعمـوميـة التي
تــفـرضــهــا عــلى صــاحب الـطــلبr وذلـك بـصــرف الــنــظـر عن

أحكام اHادة 20 أدناه.

اHادة اHادة 14 : : عنـدما يـكون إصـدار رخـصة الـتجـزئة من
اخـتـصـاص رئيس اجملـلس الـشـعبي الـبـلـدي الذي يـتـصرف
باعـتبـاره �ثال لـلـبلـدية أو لـلدولـة في حالـة مخـطط شغل
األراضي اHـصـادق عـلـيه أو الـذي جتـاوز مـرحـلـة الـتـحقـيق
الـــعــــمـــوميr تــــتم دراســـة اHــــلف عـــلـى مـــســـتــــوى الـــشـــبـــاك
الـوحـيــد لـلـبـلـديــة حـسب نـفس األشــكـال اHـنـصــوص عـلـيـهـا

بالنسبة لرخصة البناء.

اHـادة اHـادة 15 :  : فـي حـالــة عـدم وجــود مـخــطط شـغل أراض
مـصادق عليه أو جتـاوز مرحلـة التحقـيق العموميr أو إذا
كــان تــسـلــيـم رخــصــة الـتــجــزئــة مـن اخـتــصــاص الــوالي أو
الــــوزيـــر اHــــكـــلـف بـــالــــعـــمــــرانr تـــتـم دراســـة الــــطـــلـب عـــلى
مــســتـوى الــشـبــاك الـوحــيـد لــلـواليــة حــسب نـفس األشــكـال

اHنصوص عليها بالنسبة لرخصة البناء.

5 - بــــــرنــــــامج األشــــــغــــــال الـــــذي يــــــوضـح اخلـــــصــــــائص
الـتقـنيـة للـمـشاريع والـشبـكات والـتـهيـئة اHـقرر إجنـازها
وشـروط تـنـفـيـذهـا مع تـقـديـر تـكـالـيـفـهـا وتـوضـيح مـراحل

 rعند االقتضاء rاإلجناز وآجال ذلك

6  - دفــتــر شـروط يــحــدد االلــتـزامــات واالرتــفــاقـات
الـوظـيـفـيـة وذات اHـنـفـعـة الـعـامـة اHفـروضـة عـلى األراضي

اجملزأةr وكذا الشروط التي تنجز �وجبها البنايات.

يــــحـــــدد دفــــتـــــر الــــشـــــروطr زيــــادة  عـــــلى ذلـكr  حــــفظ
اHلكيات واHغارس واHساحات اخلضراء واألسيجة.

�ـــكـن لـــطـــالـب رخـــصـــة الــــتـــجـــزئــــة أن يـــحـــدد إجنـــاز
أشغال التهيئة اخلاصة بكل جزء على حدة.

في هـذه احلـالـةr يـجب علـيه تـقـد© الـوثائق اHـكـتـوبة
والبيانية اHتعلقة بكل جزء لوحده.

يتم إعـداد اHلف الـبيـاني والـتقـني من طرف مـكتب
دراسات في الهندسـة اHعمارية أو التعميرr ويؤشر على
الوثائق اHذكـورة أعاله اHهندس اHعماري ومهندس مسح
األراضي الـــلــذان �ـــارســان نـــشـــاطــاتـــهـــمــا حـــسب األحـــكــام

القانونية اHعمول بها. 

اHـادة اHـادة 10 :  : يــرسل طـلب رخــصـة الــتـجــزئـة والــوثـائق
اHــرفـــقـــة بهr فـي جــمـــيع احلـــاالتr في خـــمس(5) نــسخ إلى
رئـيـس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـدي لـلـبـلـديـة الـتي يـتم إقـامـة

اHشروع فيها.

يـــحـــدد تـــاريـخ إيـــداع الـــطّـــلب عـــلـى وصل إيـــداع يـــتم
تــســلــيــمه من طــرف رئــيس اجملــلس الــشــعــبي الــبــلــدي في
نـفس الـيـومr بــعـد الـتـحـقق من الــوثـائق الـضـروريـة الـتي
يــنـبــغـي أن تـكــون مــطــابــقــة لــتــشــكـيـل اHــلف عــلى الــنــحـو

اHنصوص عليه. 

يـوضـح نـوع الـوثـائق اHـقـدمـة بـطــريـقـة مـفـصـلـة عـلى
الوصل.

11 : : يــتــنــاول حتــضــيــر الــطــلب مــدى مــطــابــقــة اHـادة اHـادة 
مــــشـــــروع األراضي اجملــــزأة لــــتـــــوجــــيــــهــــات مــــخــــطـط شــــغل
األراضـيr أو في حـــال انـــعـــدام ذلـكr لـــتـــعـــلـــيـــمـــات اخملـــطط
الـتــوجـيـهـي لـلـتــهـيـئــة والـتــعـمـيــر و/أو الـتـعــلـيــمـات الـتي
حتـددهـا الـقـواعـد الـعـامـة لـلـتـهـيـئـة والـتـعـمـيـر عـلى الـنـحو

الذي يحدده التنظيم اHعمول به.

ويــتـنـاول حتـضــيـر الـطــلب كـذلك االنـعــكـاسـات الـتي
�ــكن أن تــنــجــر عن إجنــاز األراضي اجملــزأةr فــيــمـا يــخص
الــنــظــافـة واHـالءمـة الــصــحــيــة وطــابع األمــاكن اجملـاورة أو
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اHــادة 64 من الــقــانــون رقم 90-29 اHــؤرخ في  14 جــمــادى
األولى عــــــام 1411 اHــــــوافـق أول ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 1990

واHذكور أعاله.

يــــصـــدر قــــرار تـــأجــــيل الـــفــــصل خـالل اآلجـــال احملـــددة
للتحضيرr وال �كن أن تتجاوز آثاره سنة واحدة.

اHـادة اHـادة 19 :  : تــتـضـمن رخــصـة الــتـجـزئــة وجـوب إجنـاز
صـاحب الــطـلب لألشـغـال اHـتـعــلـقـة بـجـعل األراضي اجملـزأة

قابلة لالستغاللr من خالل إحداث ما يأتي :

- شبـكـات اخلدمـة وتوزيع األرض اجملـزأة إلى شبـكة
من الطـرق واHـاء والتـطهـير واإلنـارة الـعمـوميـة والطـاقة

rوالهاتف

- مـساحـات تـوقف الـسـيارات واHـسـاحـات اخلـضراء
وميادين الترفيه.

�كن الترخيص بتنفيذ هذه األشغال على مراحل.

rعند االقـتضاء rادة 20 : : تسـتلزم رخـصة الـتجزئـةHادة اHا
ما يأتي :

- تــخـصـيص بــعض اHـواقع اHـهــيـأة لـبـنــاء جتـهـيـزات
عمومـية ولـلبـناءات ذات االستـعمـال التـجاري أو احلرفي
وإقـــامــــة  مـــحالت مــــهـــنـــيــــةr أو بـــاألحـــرى نــــشـــاطـــات داخل
األراضي اجملــزأة لــغـرض اإلقــامــةr عــنــدمـا ال يــنــزعج مــنــهـا

rالسكان

- مــسـاهـمـة صــاحب الـرخـصــة في مـصـاريف تــنـفـيـذ
بـعض الـتجـهـيزات اجلـمـاعيـة التـي تصـبح ضـرورية بـفعل

rإجناز مشروع األرض اجملزأة

- تـــعــديل أو إلـــغـــاء أحــكـــام دفــتـــر الــشـــروطr عــنـــدمــا
تكون مخالفة لطابع األرض اجملزأة.

اHادة اHادة 21 :  : �كن تعـديل دفتر الـشروط اخلاص بأرض
مــــجـــزأة حـــصل عـــلـى تـــرخـــيص لــــهـــا قـــبل اHــــصـــادقـــة عـــلى
مــخــطط شــغل األرضr بــقــرار مـن الــوالي بــعــد اســتــشـارة
اجملــلس الــشـــعــبي الــبــلـــدي وإجــراء حتــقــيـق عــمــومي وذلك
قــصــد الــتـمــكن مـن إجنـاز عــمــلــيــات الــبـنــاء طــبــقــا ألحــكـام

اخملطط اHذكور.

يخطر كل مالك لقطعة أرض مجزأة بفتح التحقيق
العمومي اHذكور أعاله.

ال يــــســـري مـــفـــعـــول الــــتـــعـــديالت اHــــدرجـــة في دفـــتـــر
الشروطr التي تـتطلب أشغاال إالّ إذا وافقـت البلدية على

إجناز ذلك.

وفي هــذه احلــالـــةr يــرسل الــشـــبــاك الــوحــيـــد اHــكــلف
بــــدراســــة اHـــــلف أربع (4) نــــسـخ من اHــــلـف إلى الــــهــــيــــئــــة
اخملـتـصـة في أجل شـهـر واحد r(1) ابـتـداء من تـاريـخ إيداع

اHلف على مستوى البلدية.

rيـعد تـسلـيم رخصـة الـتجـزئة من اخـتصـاص الوالي
بالنسبة Hا يأتي :

 rشاريع ذات األهمية احملليةHا -

- اHـشاريع الواقـعة في مناطق غـير مغـطاة �خطط
شغل أراض مصادق عليه.

يعد تـسلـيم رخصـة التجـزئةr من اخـتصـاص الوزير
اHــكـــلف بــالــعــمـــران بــالــنــســـبــة لــلــمــشـــاريع ذات األهــمــيــة

الوطنية.

يــعـد تــسـلــيم رخـصــة الـتــجـزئــة لـبـقــيـة اHــشـاريع من
اختصاص رئيس اجمللس الشعبي البلدي.

اHـادة اHـادة 16 : : يــبـلغ الــقـرار اHـتــضـمن رخــصـة الـتــجـزئـة
YــوالـيـHإلـى صــاحب الــطــلب فـي غــضــون الــشــهــرين (2) ا
لتـاريخ إيـداع الـطـلبr وذلك عـنـدمـا يـكـون تـسـلـيم رخـصة
rالـتـجـزئـة من اخـتـصـاص رئـيس اجملـلس الـشـعـبـي الـبـلدي
باعتـباره �ـثال للـبلـدية أو الـدولةr وفي غـضون ثالثة (3)

أشهر في جميع احلاالت األخرى.

عـــنـــدمـــا يـــكــــون مـــلف الـــطـــلـب مـــوضـــوع اســـتـــكـــمـــال
بالـوثـائق أو اHعـلـومات الـتي ينـبـغي على صـاحب الـطلب
أن يـــقـــدمـــهــاr أو عـــنـــدمـــا يــكـــون اHـــلف مـــحل أمـــر بـــإجــراء
حتــــقـــــيق عــــمـــــومي يــــتــــوقـف األجل احملـــــدد أعالهr ويــــســــري
مــــفـــــعـــــوله ابـــــتــــداء مـن تـــــاريخ اســـــتالم هـــــذه الــــوثـــــائق أو

اHعلومات أو بعد إجراء التحقيق العمومي.

اHــادة اHــادة 17 :  : ال تـــســـلم رخـــصـــة الــتـــجـــزئـــة إالّ إذا كــانت
األرض اجملــــزأة مـــوافــــقـــة خملــــطط شــــغل األراضي اHــــصـــادق
علـيهr أو جتاوزت مرحـلة التـحقيق الـعموميr أو مـطابقة

لوثيقة التعمير التي حتل محل ذلك.

�ـكن رفض تـسـلــيم رخـصـة الـتـجــزئـة في الـبـلـديـات
الـتي ال تــمـلك الــوثـائق اHــبـيــنـة في الــفـقــرة الـســابـقـةr إذا
كـــانت األرض اجملــزأة غـــيــر مـــوافـــقــة لـــتــوجـــيــهـــات اخملــطط
الـتـوجــيـهي لـلـتـهــيـئـة والـتـعــمـيـر و/أو لـلـتــوجـيـهـات الـتي
تضـبطـها الـقواعـد العـامة لـلتـهيـئة والـتعـميـر على الـنحو

الذي يحدده التنظيم اHعمول به.

18 : : يـــــــمــــــــكـــن أن يــــــــكــــــــون طــــــلـب رخــــــصــــــة اHـــــادة اHـــــادة 
الـتجـزئة مـحل قرار تـأجيل يـتم الفـصل فيه طـبقـا ألحكام
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توضع نـسخـة من اHلف مـؤشرا عـليـها حتت تـصرف
اجلـمهور �قـر اجمللس الشـعبي البـلدي Hوقع وجود األرض

اجملزأة.

 تــــــحـــــفــظ نـــــســــــخـــــة رابـــــعــــة مـن اHــــلـف بــــأرشـــــيف
الوالية.

وحتــفظ نــسـخــة أخــيــرة مـنـه لـدى الــســلــطـة اخملــتــصـة
التي سلمت رخصة التجزئة.

تـنشر الـسلطـة التي وافقت عـلى جتزئة األرض على
نـفـقــة صـاحب الـطـلبr الـقـرار اHـتـضـمن رخـصـة الـتـجـزئـة
�ـــكــتب احلــفـظ الــعــقـــاريr خالل الــشـــهــر الــذي يـــلي تــاريخ
تـــبــلـــيـــغه وذلك طـــبـــقـــا لـــلــتـــشـــريع اHـــعـــمـــول به واHـــتــعـــلق

باإلشهار العقاري.

rـســتــفــيــد من رخــصـة الــتــجــزئـةHـادّة ة 23 :  : يــطـلـب اHـاداHا
عند إتمام أشغـال قابلية االستـغالل والتهيئةr من رئيس
اجملــلس الــشــعــبي الــبـلــدي Hــوقع وجــود الــتـجــزئــةr تــســلـيم
شـــهـــادة قـــابـــلـــيـــة االســتـــغـالل الـــتي تـــثـــبت مـــطـــابـــقـــة هــذه

األشغال وإتمامها.

اHــاداHــادّة ة 24 :  : يــــرفق طــلـب شــهـــادة قــابـــلـــيــة االســـتــغالل
�لف يحتوي على الوثائق اآلتية : 

1) - تـــصـــامــــيم جـــرد تـــعـــد عــــلى ســـلم 200/1 أو 500/1

rعــنــد االقـــتــضــاء rكــمـــا هي مــنـــجــزة مع حتــديـــد rلألشـــغــال
التعـديالت التي أجـريت بالـنظـر إلى التـصامـيم اHصادق

rعليها

2) - محضر استالم األشغال.

اHــادة اHــادة 25 :  : يـــرسل طــلـب شــهـــادة قــابـــلـــيــة االســـتــغالل
وكــذا الــوثــائق اHــرفــقــة بهr في نــســخــتـY (2) إلى رئــيس
اجملــلس الــشـــعــبي الــبـــلــدي Hــوقع وجـــود قــطــعــة األرض في

جميع األحوال.

يـــــحــــدد تــــاريـخ إيــــداع الــــطـــــلب �ــــوجـب وصل إيــــداع
يسـلـمه r في نـفس اليـومr رئـيس اجمللس الـشـعبي الـبـلدي
بــعـد الــتــحــقق مـن الــوثـائـق الــضــروريـة الــتـي يـنــبــغي أن
تــكــون مــطـابــقــة لــتــشــكـيـل اHـلـف عـلـى الـنــحــو اHــنــصـوص

عليه.

يـوضـح نـوع الـوثـائق اHـقـدمـة بـطــريـقـة مـفـصـلـة عـلى
الوصل. 

يــتــحــمـل أصــحــاب هــذه الــتــعــديـالت مــصــاريف تــلك
األشغال.

يـنـشـر هـذا الـقـرار اHـتـضـمن تـعـديل دفـتـر الـشـروط
ونتـائج دخـوله حـيـز الـتـطبـيق عـنـد االقـتـضـاءr في مـكتب
احلفظ العقاري بـالواليةr وذلك طبقا للتشريع اHعمول به

اHتعلق باإلشهار العقاري. 

يـبــقى دفـتــر الـشــروط اخلـاص بــأرض مـجــزأة سـاري
rبالـنـسبـة للـمـشاريع الـتي هي في طـور اإلجناز rفـعـولHا
إلى غاية إتمام أشـغال اإلجناز فيها واحلصول على شهادة
اHــطــابــقــة بــالــنــســبــة Hــشــاريع الــبــنــاءr أو شــهــادة قــابــلــيـة
االسـتـغـالل بـالـنـسـبـة ألشـغـال الـتـهـيـئـة من طـرف اHـصـالح

اخملتصة.

يــبـقى مــخـطط شــغل األراضي اHــصـادق عـلــيه سـاري
اHـفـعـولr بـالـنـســبـة لـلـمـشـاريع اجلـديــدة الـتي لم تـتـحـصل
عـلى الــرخــصـة أو تــلك الــتي لم تــتم اHــبـاشــرة في أشــغـال

إجنازها.

اHــاداHــادّة ة 22 :  : تــســلـم رخــصــة الـــتــجــزئــة فـي شــكل قــرار
صــــادر عـن رئـــيـس اجملـــلـس الـــشــــعــــبي الــــبــــلـــدي أو الــــوالي
اخملـتص إقلـيمـياr أو عـن الوزيـر اHكـلف بالـعمـرانr حسب

احلالة.

يحدد القرار اHـتضمن تسليم رخصة التجزئة التي
يــــرفق �ـــوذج مــنـــهـــا بــهـــذا اHــرســـومr الــتـــوجـــيــهـــات الــتي
يــــــتـــــــكــــــفـل بـــــهــــــا صــــــاحب الــــــطــــــلب ويــــــضـــــبـط اإلجـــــراءات
وارتـفــاقـات اHـصــلـحــة الـعــامـة الــتي تـطــبق عـلى األراضي

اجملزأةr كما حتدد آجال إجناز أشغال التهيئة اHقررة.

يـــــبــــلغ الــــقــــرار إلـى صــــاحب الــــطــــلـب وإلى مــــصــــالح
الــدولـة اHــكـلــفـة بــالـعــمــران عـلى مــسـتــوى الـواليــةr مـرفــقـا
بـــنـــســخـــة من اHــلـف الــذي يـــتــضـــمن تـــأشــيـــرة عــلى دفـــتــر
الـــــشـــــروط واخملـــــطـــــطـــــات الـــــتي حتـــــدد الـــــقـــــطـع األرضـــــيــــة
اHــــبــــرمــــجــــة مع رسم شــــبــــكــــة الــــطــــرق وإقــــامــــة األشــــكـــال

العمرانية اHبرمجة وطبيعتها من طرف :

- مـصـالح الـتـعـمـيـر عـلى مـسـتـوى الـبـلـدية فـي حـالة
rتسليم الرخصة من طرف رئيس اجمللس الشعبي البلدي

- اHـصـالح اHــكـلـفـة بــالـعـمــران عـلى مـســتـوى الـواليـة
rفي حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي

- اHـصـالح اHـكـلـفـة بـالـعـمـران عـلى مـسـتـوى الـوزارة
اHــكـلــفــة بــالـعــمــران في حــالــة تــسـلــيم الــرخــصــة من طـرف

الوزير اHكلف بالعمران.
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-  إذا لم يــتم االنـتــهـاء من أشــغـال الــتـهــيـئــة اHـقـررة
في األجل احملــدد في الــقــرار عــلى أســاس تــقــريــر مــعــد من
طــرف مـكــتب دراســاتr يـحــدد مـدة إجنــاز األشـغــالr وبـعـد
تـــقــــديـــر اHـــصـــالح اHــــكـــلـــفـــة بـــتــــســـلـــيم رخــــصـــة الـــتـــجـــزئـــة

وتقييمها.

غـير أنهr في حـالة الـتـرخيص بـتنـفيـذ األشغـال على
مراحلr فـإن اآلجال احملـددة واHقـررة لإلجنـاز اHشـار إليـها

في الفقرة أعالهr  تطبق على أشغال اHراحل اخملتلفة.

عـندمـا تـصـبح رخـصة الـتـجـزئة مـلـغـاةr فـإنه ال �كن
االســتـمـرار في األشــغـال إالّ فـيــمـا يـخـص اHـراحل الـتي ¥

االنتهاء من أشغال التهيئة فيها.

يـــعـــد تـــقـــد© طــــلب جـــديـــد لـــلـــحــــصـــول  عـــلى رخـــصـــة
التجـزئة إجبـاريا قصد مـباشرة أي أشـغال أو استئـنافها

بعد انقضاء مدة الصالحية احملددة أعاله.

يـتم إعـداد رخـصـة الـتجـزئـة عـلى أسـاس هـذا الـطلب
دون دراسة جـديـدة لـلمـلفr شـرط أن ال يـتم تقـيـيم أحـكام
ومـواصـفـات الــتـهـيـئــة والـتـعـمــيـر بـشـكل يــتـنـافى مع هـذا
الـــتــجــديــدr وتــكــون األشـــغــال اHــنــجــزة مــطـــابــقــة لــرخــصــة

التجزئة األولى اHسلّمة.

اHادة اHادة 31 : : �ــكن صـاحب طــلب رخـصـة التــجزئـة أو
شــــهــادة قــابـــلــيـــة االســتــغـالل الــذي لم يـــرضه الــرد الــذي ¥
تــبــلــيـــغه بهr أو في حـــالــة ســكــوت الـــســلــطــة اخملـــتــصــة في
اآلجـال اHـطــلـوبـةr أن يـودع طــعـنـا مـقــابل وصل إيـداع لـدى

الوالية.

وفـي هـــذه احلــالـــةr يـــحـــدد أجل تـــســـلـــيم الـــرخـــصــة أو
الرفض اHسبب بخمسة عشر (15) يوما.

�ــــكن صـــاحب الــــطـــلب أن يـــودع طـــعــــنـــا ثـــانـــيـــا لـــدى
الوزارة اHـكلفة بـالعمـران في حالة عـدم تلقـيه إجابة على
الـــطــعـن األول خالل اHـــدة احملـــددة الــتـي تــلـي تــاريـخ إيــداع

الطعن.

في هــــذه احلــــالـــةr تــــأمــــر مـــصــــالح الــــوزارة اHــــكـــلــــفـــة
بالـعمـران مصـالح الـتعـميـر اخلاصـة بالـواليةr عـلى أساس
اHــعـــلــومــات اHــرســـلــة من طـــرفــهــاr بـــالــرد بــاإليـــجــاب عــلى
صـــاحب الــطـــلب أو بــإخـــطــاره بــالـــرفض اHــســـبب في أجل

خمسة عشر (15) يوماr ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.

�كن رفع دعوى لدى اجلهة القضائية اخملتصة.

26 : : تــــتـــعـــلق دراســــة الـــطـــلب �ــــدى مـــطـــابـــقـــة اHــادة اHــادة 
أشــغــال قــابـلــيــة االســتــغالل والــتــهـيــئــة اHــنــجــزة  لألحــكـام
اHـنـصـوص عـلـيـهـا في الـوثـائـق اHـكـتـوبـة والـبـيـانـيـة الـتي

سلمت رخصة التجزئة على أساسها.

اHــــادة اHــــادة 27 :  : تـــتـم دراســــة الـــطــــلب مـن طــــرف مـــصــــالح
التعـمير الـتابعة لـلبلديـةr ضمن نفس األشكـال اHنصوص

عليها بالنسبة لشهادة اHطابقة.

بـعـد الـقـيـام بـاHـعـايـنـة اHـيـدانـيـةr يـتم تـسـلـيم شـهـادة
قابلية االسـتغالل بتحفظـات أو بدون حتفظاتr أو يطلب
من صــاحب الـتـجزئـة تـصـحـيح العـيـوب احملـتـمـلة في أجل
ال يـتــعــدى ثالثـY (30) يــومــاr ابــتــداء من تــاريـخ اHــعــايــنـة

اHيدانية لألماكن.

اHــادة اHــادة 28 : : يـــبــلغ الـــقــرار اHـــتـــضــمن شـــهــادة قـــابــلـــيــة
االستغالل التي يرفق �وذج منها بهذا اHرسومr لصاحب
الطلب خالل الشهر (1) اHوالي لتاريخ إيداع الطلب لدى

رئيس اجمللس الشعبي البلدي.

عـــنـــدمـــا يـــكــــون مـــلف الـــطـــلـب مـــوضـــوع اســـتـــكـــمـــال
بـالوثائق أو باHـعلومات الـتي ينبغي عـلى صاحب الطلب
أن يـقــدمــهـاr يــتــوقف األجل احملــدد أعاله ويــسـري مــفــعـوله

ابتداء من تاريخ استالم هذه الوثائق أو اHعلومات.

�ـكن تـسـلــيم شـهـادة قـابـلـيــة االسـتـغالل عـلى مـراحل
حسب اآلجـال احملددة في قـرار رخصـة التـجزئـةr في حالة
عــدم عـرقـلـة أشـغــال الـتـهـيـئــة اHـتـبـقـيــة لـسـيـر اجلـزء الـذي

انتهت األشغال فيه.

29 : : يـــضع اHــــســـتـــفــــيـــد من األشــــغـــال خالل كل اHــادة اHــادة 
فـتـرة عـمل الـورشـةr لـوحـة مـسـتـطـيـلـة الـشـكل مـرئـيـة من
اخلــارجr تــتــجــاوز أبــعــادهـا 80 ســنــتــيــمــتــرا والــتي يــرفق
�وذج منها بـهذا اHرسومr توضح مراجع رخصة التجزئة
اHـمــنــوحــة وأكــبــر عـدد �ــكن مـن األجــزاء اHـبــرمــجــةr كــمـا
يـــنـــبـــغـي أن تـــتـــضـــمن الالفــــتـــة تـــاريخ افـــتـــتـــاح الـــورشـــة
والتاريخ اHرتـقب إلنهاء األشغالr وإن اقتضى األمر اسم
صـــــاحب اHـــــشـــــروع r ومـــــكــــتـب الـــــدراســــات وأخـــــيـــــرا اسم

اHؤسسة اHكلفة بأشغال التهيئة. 

اHادة اHادة 30 :  : تعتبـر رخصة التجزئـة ملغاة في احلاالت
اآلتية :

- إذا لـم يـتم الــشــروع في أشــغــال الـتــهــيـئــة في أجل
 rمدته ثالث (3) سنوات ابتداء من تاريخ التبليغ
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- وإمــا بــالــتــوكــيـلr طــبــقــا ألحــكــام األمــر رقم 58-75
rذكور أعالهHؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 واHا

- وإمـا بنسـخة من الـقانون األسـاسي إذا كان اHالك
أو اHوكل شخصا معنويا.

اHـادة اHـادة 35 :  : يــرفق طـلب شـهــادة الـتــقـسـيم �ــلف يـعـده
rـعـمـاريـة أو في التـعـمـيرHمـكتـب دراسات في الـهـنـدسة ا
ويـشـتمل عـلى الـوثـائق اHـذكـورة أدنـاه مؤشـرا عـلـيـهاr كل
وثــــيـــــقـــــة حــــسـب الـــــغــــرض الـــــذي خـــــصــــصـت له مـن طــــرف
اHـــهـــنــدس اHـــعـــمــاري ومـــهـــنـــدس مــسـح األراضي والـــلــذين
�ارسان نشاطهما حسب األحكام القانونية اHعمول بها :
1 - تــصـمـيم لـلــمـوقع يـعــد عـلى سـلم مــنـاسب يـسـمح

 rشروعHبتحديد تمركز ا
2 - الـتصامـيم الترشـيدية اHعـدة على سلم 200/1 أو

r500/1 التي  تشتمل على البيانات اآليتة :

rحدود القطعة األرضية ومساحتها -
- مــخــطط كــتــلــة الــبــنــايــات اHــوجــودة عــلى اHــســاحـة
األرضـية واHـسـاحة اإلجـمـالـية لألرضـيـة واHسـاحـة اHبـنـية

rمن األرض
- بيان شبكات التهيئة اHوصولة بالقطعة األرضية

rواخلصائص التقنية الرئيسية لذلك
rساحة األرضيةHاقتراح تقسيم ا -

- تخصيص الـقطع األرضية اHقـررة في إطار نسبة
التقسيم.

36 :  : يــرسل طــلب شــهــادة الــتــقـســيـم والـوثــائق اHـادة اHـادة 
اHرفقة به في خمس (5) نسخ إلى رئيس اجمللس الشعبي

البلدي حملل وجود قطعة األرض.

يسجل تـاريخ إيداع الطلب في وصل يـسلمه رئيس
اجمللس الشعبي الـبلديr في نفس اليـومr بعد التحقق من
الــوثـــائق الـــضـــروريـــة الــتـي يــنـــبـــغي أن تـــكـــون مــطـــابـــقــة

لتشكيل اHلف على النحو اHنصوص عليه.

 يوضـح نوع الـوثـائق اHـقـدمـة بـطريـقـة مـفـصـلـة على
الوصل.

اHادة اHادة 37 : : يتـم حتضـير طـلب شـهادة التـقسـيم على
مــســـتـــوى الـــشـــبـــاك الـــوحـــيـــد لـــلـــبـــلـــديـــة بــنـــفـس األشـــكــال
اHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في هــذا اHـــرســوم بــخـــصــوص رخــصــة

البناء.

اHادة اHادة 38 : : تبلغ شهـادة التقسيم اHرفق �وذجها بهذا
اHرسومr خالل الشهر اHوالي لتاريخ إيداع الطلب.

القسم الثانيالقسم الثاني
الشروط الالزمة للتنازل عن حصص األرض اجملزأةالشروط الالزمة للتنازل عن حصص األرض اجملزأة

اHـادة اHـادة 32 : : يــخـضـع بـيع قــطــعـة أرض مــوجــودة ضـمن
األراضـي اجملــزأة أو كـــراؤهـــا إلى تــســـلـــيم شــهـــادة قـــابــلـــيــة

االستغالل من طرف رئيس اجمللس الشعبي البلدي. 

كـمــا يطـلب تـقـديـم شـهادة قـابلية االسـتغاللr أثناء
بــيـع أو كــراء الــقــطع األرضـــيــة الــتي تــشــتـــمل عــلى مــبــان

موجودة في األرض اجملزأة اHقرر إحداثها.

يتضمن عقد البيع أو الكراء مراجع هذه الشهادة.

ال يـعـفي تـــسـلــيم الـشـهــادة اHـذكــورة أعاله اHـسـتــفـيـد
من رخـصة التجـزئة من مسـؤوليته إزاء اHسـتفيدين من
الـقـطع األرضــيـةr ال سـيــمـا فـيــمـا يـتــعـلق بـالــتـنـفــيـذ اجلـيـد

لألشغال.

ال �ــكن تـــســلــيم الــشــهـــادة إالّ في حــالــة إتــمــام إجنــاز
جــمــيع شــبــكـات الــتــوزيع الــداخــلـيــة اHــتــعـلــقــة بــالـتــهــيــئـة
(شــبــكـة تــوزيع اHــيـاه والــتـطــهــيـر  والــطـاقــة الــكـهــربـائــيـة
والــغــاز وشـبــكــة الـهــاتف وشــبــكــة الـطــرق) مع اHــســاحـات

العامة وجميع التهيئات اخلارجية. 

وكــذلـك يــجب أن تـــكــون الـــتــجـــزئــة مـــوصــولـــةr عــلى
األقلr بــالـشـبـكـات اخلــارجـيـة خـاصــة شـبـكـة اHــيـاه وشـبـكـة

التطهير والطاقة الكهربائية.

القسم الثالثالقسم الثالث
حتضير شهادة التقسيم وتسليمهاحتضير شهادة التقسيم وتسليمها

اHادة اHادة 33 : : في إطار أحـكام اHادة 59 من الـقانون رقم
90-29 اHــــؤرخ في  14 جــــمــــادى األولى عــــام 1411 اHــــوافق

أول ديـســمــبـر ســنـة 1990 واHــذكـور أعالهr تــعـتــبـر شــهـادة
الـتــقــسـيم وثــيــقـة تــبــY شـروط إمــكــانـيــة تـقــســيم مــلـكــيـة

عقارية مبنية إلى قسمY أو عدة أقسام.

يـجب تـبـريـر تـواجـد الـبنـايـة عـلى الـقـطـعـة األرضـية
بـسـند قـانـوني مثل عـقـد اHلـكـيةr أو بـسـند إداري : شـهادة

اHطابقة أو غيرها.

اHـادة اHـادة 34 :  : يـنـبـغي أن يـتـقـدم اHـالك أو مـوكـله بـطـلب
شهادة الـتقـسيم اHـوقع علـيهr الذي يـرفق �وذج مـنه بهذا

اHرسوم.

ويجب على اHعني أن يدعم طلبه :

rلكيةHإما بنسخة من عقد ا -
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-  إمـا نـسـخـة من عـقـد اHــلـكـيـة أو نـسـخـة من شـهـادة
احلــيــازة عـــلى الــنـحــو اHــنــصـوص عــلــيه في الــقــانـون رقم
rذكور أعالهHؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 واH90-25 ا

- أو تــوكـيال طــبـقـا ألحــكـام األمـر رقم 75- 58 اHـؤرخ
rذكور أعالهHفي 26 سبتمبر سنة 1975 وا

- أو نــــســــخــــة من الــــعــــقــــد اإلداري الــــذي يــــنص عــــلى
rتخصيص قطعة األرض أو البناية

- أو نـسـخـة من الـقـانـون األسـاسي إذا كـان اHالك أو
موكله شخصا معنويا.

�ــكن صـــاحب الـــطــلب أن يـــوضح أن إجنـــاز األشــغــال
يــخص بــنــايــة أو عـدة بــنــايــات في حــصــة أو عــدة حـصص.
وفي هذه احلـالةr يلـتزم صاحـب الطلب لـدعم طلبه بـتقد©

كل الوثائق اHكتوبة والبيانية التي تبY القوام.

اHــاداHــادّة ة 43 : : يــــرفــق طــلـب رخـــصــة الـــبـــنـــاء بـــاHـــلـــفــات
اآلتية :

أوال/ اHلف اإلداريrأوال/ اHلف اإلداريr ويحتوي على :

1 - مــراجع رخــصــة الـتــجــزئـة بــالــنــسـبــة لــلـبــنــايـات
اHبـرمجـة على قـطـعة أرضـية تـقع ضمن جتـزئة مـخصـصة

rللسكنات أو لغرض آخر

2 - قــرار الـســلـطــة اخملـتــصـة الــذي يـرخـص إنـشـاء أو
تـوسـيـع مـؤسـسـات صـنـاعـيـة وجتـاريـة مـصـنـفـة في فـئـات

rزعجةHؤسسات اخلطيرة وغير الصحية واHا

3 - شـهـادة قـابـلـيـة االسـتـغالل مـسـلّـمـة وفـقـا لألحـكام
اHـذكـورة أعالهr بـالـنـسـبـة لـلـبـنـايـات الـواقـعـة ضـمن أرض

مجزأة برخصة جتزئة.

�ــكن صـــاحب الـــطــلب أن يـــوضح أن إجنـــاز األشــغــال
يخص بناية أو عدة بنايات في حصة أو عدة حصص.

rيـلــتــزم صـاحب الــطـلـب لـدعم طــلـبه rفي هــذه احلـالــة
بتقد© كل الوثائق اHكتوبة والبيانية التي تبY القوام.

ثـانيا/ اHلف اHـتعلق بالـهندسة اHـعماريةrثـانيا/ اHلف اHـتعلق بالـهندسة اHـعماريةr ويحتوي
على :

1 - مخطط اHوقع عـلى سلّم مناسب يسـمح بتحديد
rشروعHموقع ا

اHادة اHادة 39 :  : حتدد مدة صالحيـة شهادة التـقسيم بثالث
(3) سنواتr ابتداء من تاريخ تبليغها.

اHـادة اHـادة 40 : : �ـكـن صـاحب طـلب شـهـادة الـتـقـسـيم الـذي
لم يـــرضه الــرد الــذي ¥ تـــبــلــيـــغه بهr أو في حـــالــة ســكــوت
الــســلــطــة اخملــتــصــة فـي اآلجــال اHــطــلــوبــةr أن يــودع طــعــنـا

مقابل وصل إيداع لدى الوالية.

وفي هذه احلـالةr تـكون مـدة أجل تسـليم الـرخصة أو
الرفض اHسبب خمسة عشر (15) يوما.

�ــــكن صـــاحب الــــطـــلب أن يـــودع طـــعــــنـــا ثـــانـــيـــا لـــدى
الوزارة اHكلفة بـالعمرانr في حالة عدم تلقيه إجابة على
الـــطــعـن األول خالل اHـــدة احملـــددة الــتـي تــلـي تــاريـخ إيــداع

الطعن.

في هــــذه احلــــالـــةr تــــأمــــر مـــصــــالح الــــوزارة اHــــكـــلــــفـــة
بالـعمـران مصـالح الـتعـميـر اخلاصـة بالـواليةr عـلى أساس
اHــعـــلــومــات اHــرســـلــة من طـــرفــهــاr بـــالــرد بــاإليـــجــاب عــلى
صـــاحب الــطـــلب أو بــإخـــطــاره بــالـــرفض اHــســـبب في أجل

خمسة عشر (15) يوماr ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.

�كن رفع دعوى لدى اجلهة القضائية اخملتصة.

الفصل الثالثالفصل الثالث
رخصة البناءرخصة البناء

القسم األولالقسم األول
التحضير والتسليمالتحضير والتسليم

اHـادة اHـادة 41 : : يشـتـرط كل تـشـييـد لـبنـايـة جـديدة أو كل
حتـــويل لــبــنــايــة تــتــضــمن أشــغــالــهــا تــغــيــيــر : مــشــتــمالت
األرضـــيــة واHـــقـــاس والــواجـــهـــة واالســتـــعـــمــال أو الـــوجـــهــة
والــهـيـكل احلــامل لـلـبـنــايـة والـشـبــكـات اHـشـتــركـة الـعـابـرة
للمـلكيـةr حيازة رخـصة الـبناء طـبقا ألحـكام اHواد 49 و52
و55 من الـــــــقــــــانـــــــون رقم 90-29 اHــــــؤرخ في  14 جــــــمــــــادى
األولى عــــــام 1411 اHــــــوافـق أول ديــــــســــــمـــــــبــــــر ســــــنــــــة 1990
واHذكور أعالهr مع مراعاة اHادة األولى من هذا اHرسوم.

اHـادة اHـادة 42 :  : يـجب عــلى اHـالك أو مــوكـلـه أو اHـســتـأجـر
لـديه اHـرخص له قـانونـا أو الـهيـئـة أو اHصـلـحة اخملـصـصة
لـهــا قــطــعـة األرض أو الــبــنـايــةr أن يــتــقـدم بــطــلب رخــصـة
الـبــنــاء الـذي يــرفق �ــوذج مــنه بـهــذا اHــرسـوم والــتــوقـيع

عليه.

يجب أن يقدم صاحب الطلبr لدعم طلبه :
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ثالثا/ اHلف التقنيrثالثا/ اHلف التقنيr ويحتوي على :

1 - باستثناء مـشاريع البنايات اخلـاصة بالسكنات
الــــفـــرديــــةr يــــجب إرفــــاق اHـــذكــــرة بـــالــــرســــوم الـــبــــيـــانــــيـــة

الضرورية وتتضمن البيانات اآلتية :

rعدد العمال وطاقة استقبال كل محل -

rستعملةHواد اHطريقة بناء األسقف ونوع ا -

- وصـف مـــخــتـــصـــر ألجـــهــزة الـــتـــمــويـن بـــالــكـــهـــربــاء
والــغـاز والــتــدفـئــة والــتـوصــيل بــاHـيــاه الـصــاحلــة لـلــشـرب

rوالتطهير والتهوية

rستعملةHياه اHتصاميم شبكات صرف ا -

- وصف مـــخــتـــصـــر لــهـــيــئـــات إنــتـــاج اHــواد األولـــيــة
واHــنــتــجــات اHــصــنــعــة وحتــويــلــهــا وتــخــزيــنــهــا بــالــنــســبـة

rللبنايات الصناعية

 rالوسائل اخلاصة بالدفاع والنجدة من احلرائق -

- نوع اHـواد الـسـائلـة والـصـلـبة والـغـازيـة وكمـيـاتـها
اHضرة بـالصـحة العـمومـية وبالـزراعة واحملـيطr اHوجودة
في اHياه اHستعـملة اHصروفة وانـبعاث الغازات وأجهزة

rعاجلة والتخزين والتصفيةHا

- مــسـتـوى الــضـجـيج اHــنـبـعث بــالـنـســبـة لـلــبـنـايـات
ذات االســـتـــعـــمـــال الــــصـــنـــاعي والــــتـــجـــاريr واHـــؤســـســـات

اخملصصة الستقبال اجلمهور.

2 - تتضمن دراسة الهندسة اHدنية :

- تـــقــــريــــرا يـــعــــدّه ويــــوقــــعه مــــهـــنــــدس مــــعــــتـــمــــد في
الهندسة اHدنيةr يوضح :

 rحتديد ووصف الهيكل احلامل للبناية *

* تــوضــيـح أبــعــاد اHــنــشــآت والــعــنــاصــر الــتي تــكــون
rالهيكل

- تـصـامــيم الـهـيـاكل عـلى نـفـس سـلّم تـصـامـيم  مـلف
الهندسة اHعمارية.

اHادة اHادة 44 :  : يجب أن تعد الوثـائق اHتعلقـة بالتصميم
اHــعــمــاري وبــدراســات الــهــنـدســة اHــدنــيــة اHــرفــقــة بـطــلب
رخــــصـــة الــــبــــنـــاءr بــــاالشــــتـــراك بــــY مـــهــــنــــدس مـــعــــمـــاري
ومهندس في الهنـدسة اHدنية اللذين �ارسـان مهنتيهما
حــسـب اإلجــراءات الــقـــانــونــيـــة اHــعــمـــول بــهـــا وتــؤشــر من
طــرفــهـــمــاr كل فــيـــمــا يــخـــصهr طــبــقـــا ألحــكــام اHــادة 55 من
الــــقــــانــــون رقم 90-29 اHــــؤرخ في 14 جــــمــــادى األولى عــــام

1411 اHوافق أول ديسمبر سنة 1990 واHذكور أعاله.

2 - مـخطط الـكـتلـة عـلى سلّم 200/1 بـالنـسـبة لـلـقطع
األرضـيـة الـتي مــسـاحـتـهـا تـقل أو تـسـاوي 500 مr2 أو عـلى
سلّم 500/1 بالـنسـبـة للـقطع األرضـية الـتي مـساحـتهـا تقل
أو تـــســاوي 5000 م2 وتـــتـــعــدى 500 مr2 وعــلـى ســلّم 1000/1
r2بالنسبة لـلقطع األرضية التي مسـاحتها تتجاوز 5000 م

ويحتوي هذا اخملطط على البيانات اآلتية :

- حـــدود الــقـــطــعـــة األرضــيـــة ومــســاحـــتــهـــا وتــوجـــهــهــا
rورسم األسيجة عند االقتضاء

- منحنيـات اHستوى أو مساحة التسطيح واHقاطع
rالتخطيطية للقطعة األرضية

- نــوع طـــوابق الــبـــنــايـــات اجملــاورة أو ارتــفـــاعــهــا أو
rعددها

- ارتـــفــــاع الـــبــــنـــايـــات اHــــوجـــودة واHــــبـــرمـــجــــة عـــلى
الـقـطـعـة األرضـيـة أو عدد طـوابـقـهـا وتـخـصـيص اHـسـاحات

rبنيةHبنية  وغير اHا

- اHساحة اإلجمـالية لألرضية واHساحة اHبنية على
rاألرض

- بيان شبكات التهيئة اHوصولة بالقطعة األرضية
مع مــواصــفــاتــهـا الــتــقــنــيــة الـرئــيــســيــةr وكــذا نـقــاط وصل
ورسم شـبـكــة الـطـرق والـقــنـوات اHـبــرمـجـة عــلى اHـسـاحـة

األرضية.

3 - الــــتــــصــــامـــيـم اخملــــتـــلــــفــــة اHــــعـــدة عــــلـى الـــســــلّم 50/1
بالنسبة لـلبنايات التي تقل مـساحة مشتمالتها عن 300 م2
وعـــلى ســـلّم 100/1 بـــالـــنــســـبـــة لـــلـــبـــنـــايـــات الــتـي تـــتــراوح
مـساحـة مشـتمالتـها بY 300 م2 و600 م2 وعـلى سلّم 200/1
بالنـسبة لبـاقي البنايـات : للتوزيـعات الداخلـية  خملتلف
مسـتويات البـناية واحملالت الـتقنـيةr وكذا الـواجهاتr �ا
في ذلك واجهـات األسيـجة واHـقاطع الـترشـيديـة والصور
ثالثــيـة األبــعــاد الـتي تــسـمح بــتــحـديــد مـوقع اHــشـروع في

محيطه القريبr عند االقتضاء.

يــنـبــغي أن يــوضع تــخـصــيص مــخــتـلف احملـالت عـلى
التصاميـم. ويجب أن تبY بوضـوح األجزاء القد�ة التي
¥ االحـــتــــفـــاظ بـــهــــا أو األجـــزاء الــــتي ¥ هـــدمــــهـــا واألجـــزاء
اHـبــرمـجـة وذلك بـالــنـسـبــة Hـشـاريع حتــويل الـواجـهـات أو

األشغال الكبرى.

4 - مـذكــرة تـتــضـمن الــكـشـف الـوصـفـي والـتــقـديـري
rلألشغال وآجال إجناز ذلك

5 - الــوثــائق اHــكـــتــوبــة والــبــيــانــيـــة الــتي تــدل عــلى
البناء بحصصr عند االقتضاء.
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اHــــوافــــقــــات واآلراء تــــطــــبـــــيــــقــــا لألحــــكـــــام الــــتــــشــــريــــعــــيــــة
والتـنظـيمـية اHـعمـول بهـا لدى األشـخاص الـعمـوميY  أو
اHــصـــالـح أوr عــنـــد االقـــتـــضـــاءr لـــدى اجلـــمــعـــيـــات اHـــعـــنـــيــة

باHشروع.

يــــعــــــدّ األشــــخـــــاص الــــعـــــمـــــومـــــيـــــون أو اHــــصـــــالح أو
اجلـمـعــيـات عـنــد االقـتـضــاءr الـذين تــمت اسـتــشـارتـهم ولم
يـصـدروا ردا في أجل ثـمـانـيـة (8) أيـامr ابـتـداء من تـاريخ
اسـتالم طــلب الـرأيr  كـأنـهم أصـدروا رأيــا بـاHـوافـقـةr بـعـد
تــــذكـــيــــر مــــدته ثــــمـــان وأربــــعـــون (48) ســــاعــــة بـــالــــنـــســــبـــة
لـلــمـشـاريـع الـصـنــاعـيـة اHــسـتــقـبـلــة لـلـجــمـهــور واHـشـاريع
التي تـراعى فيـهـا ضوابط األمن في الـدرجـة األولى فيـما

يخص معاجلة اHلفات.

يستشار بصفة خاصة كأشخاص عموميY كل من :

- مــصـالح الــدولــة اHـكــلــفـة بــالــعـمــران عـلـى مـســتـوى
rالوالية

- مــصــالـح احلــمــايــة اHــدنــيــة لــتــشــيــيــد بــنــايـات ذات
اســتــعــمــال صــنــاعي أو جتــاريr وبــصــفــة عــامــةr كل بــنــايـة
تـســتـعــمل الســتـقــبـال اجلــمــهـور وكــذا بـالــنـســبــة لـتــشـيــيـد
بـــنــايــــات ســـكــنـــيـــة هــامـــة الـــتي �ـــكن أن تـــكــون مـــوضــوع

 rال سيما فيما يتعلق �حاربة احلرائق rتبعات خاصة

- اHــصـــالح اخملــتــصـــة بــاألمــاكن واآلثــار الـــتــاريــخــيــة
والـسيـاحـةr عـندمـا تـكـون مشـاريع الـبـنايـات مـوجودة في
rعمول بهHمناطق أو مواقع مصنفة في إطار التشريع ا

- مــصــلـحــة الــدولـة اHــكــلــفـة بــالــفالحــة عـلى مــســتـوى
الــواليــةr فــي إطــار أحــكـــام الــمــادة 49 من الــقـانـون رقم
90 - 29 اHــؤرخ في  14 جـــمـــادى األولى عــام 1411 اHــوافق

  rذكور أعالهHأول ديسمبر سنة 1990 وا

- مــصــلـحــة الــدولــة اHـكــلــفــة بـالــبــيــئـة عــلى مــســتـوى
الوالية. 

اHـادة اHـادة 48 : : عـنــدمـا يــكــون تـســلـيم رخــصــة الـبــنـاء من
اخــتــصــاص رئــيس اجملــلس الــشــعــبي الــبــلــديr تـتـم دراسـة
الــطــلب من طــرف الــشــبـاك الــوحــيــد لـلــبــلــديــةr حـيـث يـتم
حتـديـد تشـكـيلـته وكـيفـيـات سيـره �وجـب أحكـام اHادة 58

من هذا اHرسوم.

فـي هــــذه احلــــالــــةr يــــرسـل رئــــيس اجملــــلـس الــــشــــعــــبي
البـلـدي نـسـخـة من مـلف الـطـلب إلى اHـصـالح اHـسـتـشارة
اHـــذكـــورة في اHـــادة 47 من خـالل �ـــثـــلـــيـــهــــا في الـــشـــبـــاك
الـــوحـــيــدr فـي أجل الـــثــمـــانـــيــة (8) أيـــام الـــتي تــلـي تــاريخ

إيداع الطلب.

�ــــكن أن يـــطـــلـب من مـــصـــالـح الـــتـــعـــمــــيـــر اخملـــتـــصـــة
إقـليـمـيا دراسـة ملف الـهنـدسة اHـعـماريـة Hشـاريع البـناء
قــصـــد احلــصــول عـــلى رأي مـــســبق قـــبل إعـــداد الــدراســات
الــتــقــنـــيــة اHــتــعــلـــقــة بــالــهـــنــدســة اHــدنــيـــة وأجــزاء الــبــنــاء

الثانوية.

يــجب إيـــداع بــاقي اHـــلــفــاتr بــعـــد مــوافــقـــة اHــصــالح
الـمــخــتصـةr قــصـد احلـصول عـلى رخـصة الـبـناء في أجل
ال يـتــعـدى ســنـة واحـدةr وإالّ ســوف يـعــتـبــر الـرأي اHــسـبق

ملغى.

45 :  : يـــرسـل طـــلب رخــــصـــة الـــبـــنــــاء واHـــلـــفـــات اHــادة اHــادة 
اHرفقة به في ثالث (3) نسخr بالنسبة Hشاريع البنايات
اخلـــاصــــة بــــالــــســـكــــنــــات الــــفـــرديــــةr وفـي ثـــمــــاني (8) نــــسخ
بـالـنـسـبـة لـبـقـيـة اHـشاريـع التـي حتـتاج إلـى رأي اHصـالح
العـموميـةr إلى رئيس اجملـلس الشـعبي البـلدي حملل وجود

قطعة األرض.

يــســجل تـاريخ إيــداع الــطـلب بــوصل يــسـلــمه رئـيس
اجمللس الشـعبي الـبلـدي في نفس الـيومr بـعد الـتحقق من
الــوثـــائق الـــضـــروريـــة الــتـي يــنـــبـــغي أن تـــكـــون مــطـــابـــقــة

لتشكيل اHلفات على النحو اHنصوص عليه.

يـوضـح نـوع الـوثـائق اHـقـدمـة بـطــريـقـة مـفـصـلـة عـلى
الوصل الذي يرفق �وذج منه باHلحق بهذا اHرسوم.

46 : : يــتــنــاول حتــضــيــر الــطــلب مــدى مــطــابــقــة اHـادة اHـادة 
مشـروع البـناء لتـوجيـهات مـخطط شغل األراضي أوr في
حـالة عـدم وجودهr لـتـعلـيمـات اخملطـط التـوجيـهي لـلتـهيـئة
والـتـعـمـيــر و/ أو لـلـتـعـلـيـمـات اHـنـصــوص عـلـيـهـا تـطـبـيـقـا

لألحكام اHتعلقة بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير. 

ولـهـذا الغـرضr يـنـبـغي أن يـراعـي الـتـحضـيـر مـوقع
الـبـنــايـة أو الـبـنـايـات اHـبـرمـجــة ونـوعـهـا ومـحل إنـشـائـهـا
rكانHوخـدماتهـا وحجـمها ومـظهرهـا العـام وتناسـقهـا مع ا
مع األخذ بعـY االعتبـار توجـيهات الـتعـمير واالرتـفاقات
اإلداريـة اHــطـبــقــة عـلى اHــوقع اHــعـنيr وكــذا الـتــجـهــيـزات

العمومية واخلاصة اHوجودة أو اHبرمجة.

كما يجب أن يراعي التحضير مدى احترام األحكام
الـتـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـيـة اHـعمـول بـهـا في مـيـدان األمن
والــنــظــافــة والــبــنــاء والــفن اجلــمــاليr وفي مــجــال حــمــايـة

البيئة واحملافظة على االقتصاد الفالحي.

اHادة اHادة 47 :  : جتمع اHصـلحـة اخملتصـة اHكـلفة بـتحـضير
rباسم الـسـلـطة اخملـتـصة rطـلب رخصـة الـبـناء لـكي تـفـصل
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يــكــون تـســلـيم بــاقي الــرخص من اخــتـصــاص رئـيس
اجمللس الشعبي البلدي.

50 :  : فـي حــالـة الــرفـض اHـســبـبr يــبـلـغ الــقـرار اHـادة اHـادة 
مرفقا بنسخ من ملف الطلب إلى صاحب الطلب.

يـبـلّغ الـقـرار اإليـجـابي الـذي يـرفق �ـوذج مـنه بـهـذا
اHــرســوم إلـى صــاحب الــطـــلب مــرفــقـــا بــنــســـخــة من مــلف

الطلب.

اHــادة اHــادة 51 :  : يــجب تـــبــلـــيغ الــقـــرار اHــتـــضــمـن رخــصــة
الـــبــنـــاء من طـــرف رئـــيس اجملـــلس الـــشــعـــبي الـــبـــلــدي إلى
صـاحب الـطـلب بـصـفـة إلــزامـيـةr في جـمـيع احلـاالتr خالل

العشرين (20) يوما اHوالية لتاريخ إيداع الطلب. 

عـــنـــدمـــا يـــكــــون مـــلف الـــطـــلـب مـــوضـــوع اســـتـــكـــمـــال
بـــالـــوثــائق أو اHـــعـــلــومـــات الـــنــاقـــصـــة الــتي يـــنـــبــغـي عــلى
صـــاحب الـــطـــلب أن يـــقـــدمـــهـــاr يـــتـــوقف األجل احملـــدد أعاله
ابـــتــــداء من تـــاريخ الــــتـــبـــلـــيـغ عن هـــذا الـــنــــقصr ويـــســـري
مــــفـــــعـــــوله ابـــــتــــداء مـن تـــــاريخ اســـــتالم هـــــذه الــــوثـــــائق أو

اHعلومات.

اHــــادة اHــــادة 52 :  : ال �ـــــكن أن يـــــرخـص الــــبـــــنـــــاء إالّ إذا كــــان
اHـشروع اHتـعلق به موافـقا ألحكام مـخطط شغل األراضي
اHـــــصـــــادق عــــــلـــــيـهr أو مـــــخــــــطط شـــــغـل األراضـي في طـــــور
rـصـادقة عـلـيه والذي جتـاوز مـرحلـة الـتحـقيـق العـموميHا

أو مطابقا لوثيقة حتل محل ذلك. 

�كن أن �نع التـرخيص بالبنـاء في البلديات التي
ال تـــمـــتـــلك الـــوثـــائـق اHـــبـــيـــنـــة في الـــفـــقـــرة أعالهr إذا كـــان
مشـروع الـبنـاء غـير مـطابـق لتـوجـيهـات مخـطط الـتـهيـئة
والـتـعـمـيـر و/ أو لـلـتـوجـيـهـات اHـنـصـوص عـلـيـهـا تـطـبـيـقا

لألحكام احملددة في القواعد العامة للتهيئة والتعمير. 

ال �ـكن الـتـرخـيص بـالـبـنـاء الـذي يـشـيـد عـلى أراض
مـجـزأة إالّ إذا كـان مـطـابــقـا لـتـوجـيـهــات رخـصـة الـتـجـزئـة
واألحـكــام الـتي يـتـضــمـنـهـا مــلف األراضي اجملـزأة. أمـا في
حـالــة تـواجـد األرض اجملــزأة ضـمـن مـخــطط شـغل األراضي
اHـــصـــادق عـــلـــيهr فـــإن أحـــكـــام مــخـــطـط شـــغل األراضي هي

التي تؤخذ بعY االعتبار.

عندما تمـنع الرخصة أو تشتمل على حتفظاتr فإن
الــقــرار الــذي تــتــخــذه الــســلــطــة اخملــتــصــة يــجـب أن يــكـون

مبررا. 

اHـادة اHـادة 53 :  : �ـكن أن يـكـون طـلب رخـصـة الـبـناء مـحل
قرار تأجيل يتم الفصل فيه. 

يجب أن يفصل الشـباك الوحيد للبلدية في طلبات
رخص الـبنـاء في أجل اخلـمسـة عـشر (15) يومـا الـتي تلي

تاريخ إيداع الطلب.

يــبــلغ رأي مــصــالح الــدولــة اHــكــلــفــة بــالــعــمــران عــلى
مستوى الدائرة من خالل �ثل قسمها الفرعي.

اHـادة اHـادة 49 :  : عـنــدمـا يــكــون تـســلـيم رخــصــة الـبــنـاء من
اخــتــصـاص الــوالي أو الــوزيـر اHــكــلف بــالـعــمــرانr يـرسل
رئـيس اجمللس الـشعـبي الـبلـدي ملف الـطلب مـرفقـا برأي
مـصالح التعـمير التـابعة للبـلديةr في سبع (7) نسخr إلى
مصـلحة الدولـة اHكلـفة بالعـمران قصـد إبداء رأي مطابق
وذلك في أجـل الـثــمـانــيـة (8) أيــام اHـوالــيــة لـتــاريخ إيـداع

الطلب. 

يـــتـم حتـــضـــيــــر اHـــلف مـن طـــرف الـــشـــبــــاك الـــوحـــيـــد
لــلـواليــةr حـيث حتــدد تـشــكـيــلـته وكــيـفــيـات سـيــره �ـوجب

أحكام اHادة 59 من هذا اHرسوم.

تـرسل نسخـة من اHلف إلى اHـصالح اHسـتشارة من
خالل �ثليها في الشباك الوحيد للوالية.

يـــجب أن يـــفـــصل الـــشـــبـــاك الــوحـــيـــد لـــلـــواليـــة الــذي
يـرأسـه مـديــر الــتـعــمـيــر أو �ــثـلهr فـي الـطــلــبـات في أجل

اخلمسة عشر(15) يوما اHوالية لتاريخ إيداع الطلب.

- يـكون مـن اختـصـاص الوالي تـسـليم رخص الـبـناء
اHتعلقة باHشاريع اآلتية :

- التـجـهـيـزات الـعـمـوميـة أو اخلـاصـة ذات مـنـفـعة
   rمحلية

- مـشـاريع الـســكـنـات اجلـمـاعـيــة الـتي يـفـوق عـدد
سكناتها 200 وحدة سكنية ويقل عن 600 وحدة سكنية.

- يــكــون من اخــتــصــاص الــوزيــر اHــكــلف بــالــعــمـران
تسليم رخص البناء اخلاصة باHشاريع اآلتية :

- التـجـهـيـزات الـعـمـوميـة أو اخلـاصـة ذات مـنـفـعة
rوطنية

- مــــشــــاريـع الــــســــكـــــنــــات اجلــــمـــــاعــــيــــة الـــــتي عــــدد
السكنات فيها يساوي أو يتعدى 600 وحدة سكنية.

- األشغـال والبـنايـات واHنـشآت اHـنجـزة حلساب
الــدول األجـــنــبـــيــة أو اHــنـــظــمـــات الــدولـــيــة ومـــؤســســـاتــهــا

rالعمومية وأصحاب االمتياز

- اHــــنــــشـــــآت اHــــنــــتـــــجـــــة والــــنـــــاقــــلـــة واHــــوزعـــة
واخملزنة للطاقة.
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يــصـبح تـقــد© طـلب جــديـد لـرخــصـة الــبـنـاء إجــبـاريـا
لــكل مـشـروع أو اســتـئـنـاف لألشــغـال بـعـد أجـل الـصالحـيـة
احملـددr ويـتـوج هـذا الـطـلب بـاحلـصـول عـلى رخـصـة لـلـبـنـاء
تـــــعــــد دون إجـــــراء دراســـــة جـــــديـــــدة شـــــرط أن ال تـــــتـــــطــــور
إجـراءات التهـيئـة والتعـمير وتـوجيـهاتهـا باجتـاه مخالف
لــهـــذا الــتـــجــديــدr وأن تـــكــون األشـــغــال اHـــنــجـــزة مــطـــابــقــة

لرخصة البناء األولى التي ¥ تسليمها. 

في حالـة تـسـليم رخـصـة الـبنـاء قـصد تـشـيـيد بـنـاية
أو مــجـــمــوعــة من الــبـــنــايــات في مــرحـــلــة أو عــدة مــراحل.
وتعد رخصة البـناء ملغاة في حالة عدم إتمام اHرحلة في

األجل احملدد في القرار اHتضمن رخصة البناء.

اHـادة اHـادة 58 :  : يـتم فــتح الـشــبـاك الــوحـيــد لـلــبـلـديــة عـلى
مستوى البلديةr ويتكون من :

 : Yاألعضاء الدائم : Yاألعضاء الدائم

rأو �ثله رئيسا rرئيس اجمللس الشعبي البلدي -

- رئـــيـس الـــقـــسم الـــفـــرعـي لـــلـــتـــعـــمـــيـــر والـــهـــنـــدســـة
 rعمارية والبناء أو �ثلهHا

rرئيس مفتشية أمالك الدولة أو �ثله -

rاحملافظ العقاري اخملتص إقليميا أو �ثله -

 rمفتش التعمير -

- رئـــيس الـــقــسـم الــفـــرعي لـألشــغـــال الـــعــمـــومـــيــة أو
rثله�

- رئيس القسم الفرعي للري أو �ثله.

األعـــضــاء اHـــدعــويـنr �ــكن أن يـــكـــونــوا حـــاضــرين أواألعـــضــاء اHـــدعــويـنr �ــكن أن يـــكـــونــوا حـــاضــرين أو
�ث�ثّلrYلrY عند االقتضاءr من طرف : 

rرئيس القسم الفرعي للفالحة أو �ثله -

rدنيةHثل احلماية ا� -

 rثل مديرية البيئة للوالية� -

rثل مديرية السياحة للوالية� -

rثل مديرية الثقافة للوالية� -

rثل الصحة والسكان� -

- �ــــثل الــــشــــركــــة الــــوطــــنــــيــــة لــــلــــكــــهــــربــــاء والــــغـــاز
(سونلغاز). 

�ــكـن الــشــبــاك الـــوحــيــد االســتــعـــانــة بــأي شــخص أو
سلطة أو هيئة قصد تنويره وإفادته في أعماله.

تصـدر السلـطة اخملتـصة التي مـنحت رخصـة البناء
قرار تأجيل الفصل في ذلك. 

يــصـدر هـذا الــقـرار عــنـدمـا تــكـون الــقـطـعــة األرضـيـة
اHـعــنـيــة بـالــبـنـاء داخــلـة ضــمن مـســاحـة لــدراسـة الــتـهــيـئـة
والـتـعـمـيـر اجلـاريــة واHـنـصـوص عـلـيــهـا �ـوجب الـتـشـريع

والتنظيم اHعمول بهما.

يـــــصــــــدر قـــــرار تـــــأجـــــيـل الـــــفـــــصل خـالل األجل احملـــــدد
rللتحضير

وال �كن أن يتجاوز ذلك سنة واحدة.

اHــادة اHــادة 54 : : يـــجب أن تـــشـــتـــمل رخـــصـــة الـــبـــنـــاء عـــلى
االلــتــزامــات واالرتــفــاقــات الــتي يــنــبــغي عــلى الــبــاني أن
يـحــتــرمـهــاr عــنـدمــا تــقـتــضي الــبـنــايــات تـهــيــئـة وخــدمـات

خاصة باHوقع العمومي أو ارتفاقات خاصة.

55 :  : يـبــلغ صــاحب الــطــلب بــالــقــرار اHــتـضــمن اHـادة اHـادة 
رخـــصـــة الـــبــــنـــاء مـــرفـــقـــا بـــنــــســـخـــة من اHـــلـف اHـــتـــضـــمن

التأشيرة على  التصاميم اHعماريةr من طرف :

- مصالح الـتعمـير التـابعة للـبلديـة في حالة تـسليم
rالرخصة من طرف رئيس اجمللس الشعبي البلدي

- اHـصـالح اHـكـلـفــة بـالـتـعـمـيـر عــلى مـسـتـوى الـواليـة
rفي حالة تسليم الرخصة من طرف الوالي

- اHـديــريـة الـعــامـة لـلــتـعـمــيـر والـهــنـدسـة اHــعـمـاريـة
على مـسـتـوى الوزارة اHـكـلـفة بـالـعـمـران في حالـة تـسـليم

الرخصة من طرف الوزير اHكلف بالعمران.

تـوضع نـسـخة مـؤشـرا عـلـيهـا حتت تـصـرف اجلـمـهور
�قر اجمللس الشعبي البلدي.

حتــفظ نــســخـــة مــؤشــرا عــلــيــهــا مــرفــقــة بــالــقــرار في
أرشيف اHديـرية اHكـلفـة بالعـمران عـلى مستـوى الوالية.
rوحتـتــفظ الـسـلــطـة اخملــتـصـة الــتي سـلــمت رخـصـة الــبـنـاء

بالنسخة األخيرة اHؤشر عليها من القرار.

56  :   : تــرخص الــنــســخــة من الــقــرار اHــتــضــمن اHـادة اHـادة 
رخـصة الـبـناء اHـلـصقـة �قـر اجملـلس الشـعـبي البـلـدي لكل
شـــخص مـــعــنـي بـــاالطالع عـــلى الـــوثــائـق الــبـــيـــانـــيــة Hـــلف

الطلب وذلك إلى غاية انقضاء أجل سنة (1) وشهر (1). 

اHادة اHادة 57  :   : تعـد رخصة الـبنـاء ملـغاة إذا لم يـستـكمل
الــــبـــنــــاء في األجل احملــــدد في الــــقـــرار اHــــتــــضـــمن رخــــصـــة
الـبـنـاء. و يـتم حتـديـد األجـل بـعـد تـقـيـيم الـسـلـطـة اخملـتـصـة
اقـــتــــراح صـــاحب الــــدراســـات االســـتــــشـــاريـــة حــــسب حـــجم

اHشروع.
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اHادة اHادة 59 :  : يتـكون الـشباك الـوحيد لـلواليـة الذي يتم
فتحه على مستوى مديرية التعمير من :

rثل الوالي� -

- اHديـر اHكلـف بالـعمرانr رئـيسـا أو �ثـلهr رئيس
rمصلحة التعمير عند االقتضاء

rرئيس اجمللس الشعبي الوالئي أو �ثله  -

rعــــــضـــــــوين (2) مـن اجملـــــــلس الـــــــشـــــــعـــــــبـي الـــــــوالئي -
rينتخبهما نظراؤهما

rعنيHرئيس اجمللس الشعبي البلدي ا   -

 rمدير أمالك الدولة أو �ثله -

 rمدير احملافظة العقارية أو �ثله -

rصالح الفالحية أو �ثلهHمدير ا -

 rمدير األشغال العمومية أو �ثله -

rائية أو �ثلهHوارد اHمدير ا -

rدنية أو �ثلهHمدير احلماية ا -

rناجم أو �ثلهHمدير الطاقة وا -

- مــــديـــر الــــشــــركـــة الــــوطــــنـــيــــة لــــلـــكــــهــــربـــاء والــــغـــاز
(سـونـلـغـاز) أو �ـثـلـوهـا من الــشـركـة اجلـزائـريـة لـتـسـيـيـر
شــــبـــكــــة نــــقل الــــكـــهــــربـــاء(GRTE)  والـــشــــركـــة اجلــــزائـــريـــة

r(GRTG) لتسيير شبكة نقل الغاز

 rمدير البيئة أو �ثله -

 rمدير السياحة أو �ثله -

rمدير الثقافة أو �ثله -

- مدير الصحة والسكان أو �ثله.

�ــكـن الــشــبــاك الـــوحــيــد االســتــعـــانــة بــأي شــخص أو
سلطة أو هيئة قصد تنويره وإفادته في أعماله.

يـجــتــمع الــشـبــاك الــوحــيـد �ــقــر الـواليــةr بــنــاء عـلى
اســتــدعـــاء من رئــيـــسهr مــرة واحــدة (1) كـل خــمــســة عــشــر

(15) يوماr على األقلr وكلما اقتضت الضرورة ذلك.

تـرسـل االسـتـدعـاءات مــرفـقـة بـجــدول األعـمـال وبـكل
وثــيــقـــة ضــروريــة أخـــرىr إلى األعــضــاء مـن طــرف رئــيس
الـــشـــبـــاك الـــوحـــيـــد قـــبل خـــمـــســة (5) أيـــام عـــلى األقلr من

تاريخ االجتماع.   

تـــتــولى مــصـــالح الــتــعـــمــيــر عــلـى مــســتــوى الـــبــلــديــة
األمانة التقنيةr وتكلف بـما يأتي :

rاستقبال ملفات الطلب التي يتم إيداعها -

- تـسجـيـل الـطلـبـات عـلى سـجـل مؤشـر عـلـيه حـسب
rتاريخ وصولها

rحتضير اجتماعات الشباك الوحيد -

- إرسـال االسـتدعـاءات مـرفـقة بـجـدول األعـمال إلى
rأعضاء الشباك الوحيد

- حتـــريـــر مـــحــاضـــر اجـــتـــمـــاع اجلـــلـــســـات ومـــذكــرات
rأخرى

- تــــبــــلـــــيغ الــــقــــرارات والـــــتــــحــــفــــظــــات الــــتـي يــــجب
rإلى صاحب الطلب rإن اقتضى األمر rإرسالها

rإعداد التقارير الفصلية للنشاطات -

- اسـتحـداث بطـاقيـة إلكـترونـية مـتفـاعلـة للـطلـبات
اHـودعـة والــردود اخملـصــصـة لـهــاr وكـذا الــقـرارات اHـســلـمـة
الــتي تــمـون قـاعــدة اHـعــلـومــات اخلـاصــة بـالــوزارة اHـكــلـفـة

rبالعمران

- ضبط البطاقية اإللكترونية.

يـــجــتـــمع الــشـــبــاك الـــوحــيــد فـي مــقــر الـــبــلـــديــة مــرة
واحــدة كل ثــمـانــيـة (8) أيــامr في دورة عــاديـة وفي دورات

غير عاديةr بعدد اHرات التي تقتضيها الضرورة.

تـرسـل االسـتـدعـاءات مــرفـقـة بـجــدول األعـمـال وبـكل
وثــيــقـــة ضــروريــة أخـــرى إلى األعــضــاءr مـن طــرف رئــيس
الـــشــبـــاك الــوحـــيــد قـــبل خـــمــســة (5) أيــامr عـــلى األقلr من

تاريخ االجتماع.

يـتم إنـشــاء الـشـبـاك الــوحـيـد لــلـبـلــديـة �ـوجب قـرار
�ضى من طرف رئيس الدائرة اخملتص إقليميا.

غــــيـــر أنهr �ـــكـن أن يـــجـــمع الـــشــــبـــاك الـــوحـــيـــد عـــدة
بــلـــديــات ويــتـم فــتــحـه عــلى مـــســتـــوى الــدائــرة بـــالــنـــســبــة
لــلــبـلــديــات الـنــائــيـةr وهــذا بــعــد تـقــيــيم الـوالـي أو رئـيس
الـــدائــرةr في حـــالــة مـــا إذا كــانت الـــبــلــديـــات تــنـــتــمي إلى

نفس الدائرة.

وفـي هـــذه احلـــالــةr �ـــكـن إنـــشـــاء  الـــشـــبـــاك الـــوحـــيــد
�ـوجب قــرار يـوقـعه الــوالي اخملـتص إقــلـيـمــيـاr أو رئـيس
الــدائــرة فـيــمــا يـخص الــبــلـديــات الـتـي تـنــتـمـي إلى نـفس

الدائرة.
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�ـــكن صـــاحب الـــطـــلب أن يـــودع طـــعــنـــا ثـــانـــيـــاr لــدى
الـوزارة اHـكـلفـة بـالـعـمرانr في حـالـة عـدم الـرد خالل اHدة

احملددة التي تلي تاريخ إيداع الطعن.

في هــــذه احلــــالـــةr تــــأمــــر مـــصــــالح الــــوزارة اHــــكـــلــــفـــة
بالـعمـران مصـالح الـتعـميـر اخلاصـة بالـواليةr عـلى أساس
اHــعـــلــومــات اHــرســـلــة من طـــرفــهــاr بـــالــرد بــاإليـــجــاب عــلى
صـــاحـب الـــطـــلب أو بـــإخــــطـــاره بـــالـــرفض اHــــبـــرر في أجل

خمسة عشر (15) يوماr ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.

�كن رفع دعوى لدى اجلهة القضائية اخملتصة.

القسم الثانيالقسم الثاني
دراسة شهادة اHطابقةدراسة شهادة اHطابقة

اHادة اHادة 63 :  : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 75 من الـقانون رقم
90-29 اHؤرخ في 14 جمادى األولى عام 1411 اHوافق أول

ديسـمبـر سنة 1990 واHـذكور أعالهr يتـعY عـلى اHستـفيد
مـن رخـصـة الـبــنـاء عـنـد انــتـهـاء أشـغــال الـبـنـاء والــتـهـيـئـة
الــتي يـــتــكـــفل بــهـــا إن اقــتـــضى األمــرr اســـتــخـــراج شــهــادة

مطابقة األشغال اHنجزة مع أحكام رخصة البناء.

اHــادة اHــادة 64 :  : تــســلـــيم شــهــادة اHــطــابـــقــة من اخــتــصــاص
رئيس اجملـلس الشعبي الـبلدي اخملـتص إقليمـياr بالـنسبة
لــرخص الــبــنـــاء اHــســلّــمــة من طــرفـه أو تــلك اHــســلّــمــة من
طـــرف الــــوالي اخملــــتـص إقـــلــــيــــمـــيــــا أو من طــــرف الــــوزيـــر

اHكلف بالعمران.

65  :   : تــــقـــوم شـــهـــادة اHــــطـــابـــقـــة مــــقـــام رخـــصـــة اHــادة اHــادة 
YـسـتـخـدمHالـسـكن أو تـرخـيص بـاسـتـقـبـال اجلـمـهـور أو ا
إذا كان البـناء مخـصصـا لوظائف اجـتمـاعية وتـربوية أو
لــلـخــدمـات أو الــصـنــاعـة أو الـتــجـارةr مـع مـراعــاة األحـكـام
التشـريعيـة والتنـظيمـية في ميـدان استغالل اHـؤسسات

اخلطرة أو غير اHالئمة أو غير الصحية.

اHـــــادة اHـــــادة 66 :  : في إطـــــار أحـــــكـــــام اHـــــادة 54 أعالهr يـــــودع
اHـسـتفـيـد من رخـصة الـبـنـاءr خالل أجل ثالثY (30) يـوما
ابتـداء من تاريخ االنـتهاء من األشـغالr تـصريحـا يعد في
نــســخــتــr (2) Y يـــشـــهـــد عـــلى االنـــتـــهـــاء من هـــذه األشـــغـــال
بـالـنـسـبـة لـلـبـنـايـات ذات االسـتـعـمـال الـسـكـنيr ومـحـضـر
تسليم األشغال مـعدّا من طرف الهيئة الوطـنية للمراقبة
الـتقـنيـة للـبناءr (CTC) بالـنسبـة للـتجهـيزات والبـنايات
ذات االستـعمال السـكني اجلمـاعي أو البنايـات اHستـقبلة
للجمهورr وذلك �ـقر اجمللس الشعبي البلدي Hكان البناء

مقابل وصل إيداع يسلم في نفس اليوم. 

تـــرسل نــــســـخـــة من الــــتـــصـــريـح إلى رئـــيـس الـــقـــسم
الفرعي للتعمير على مستوى الدائرة.

يـــزود الــشـــبــاك الـــوحــيـــدr في إطـــار ســيـــرهr بــأمـــانــة
تـقـنـيــة تـنـصّب عــلى مـسـتـوى مــديـريـة الـتــعـمـيـر الــتـابـعـة

للواليةr وتكلف �ا يأتي :
- استـقـبـال الطـلـبـات وتسـجـيـلـها عـلى سـجل مـؤشر

rعليه
rحتضير اجتماعات الشباك الوحيد للوالية -

- إرسـال االسـتدعـاءات مـرفـقة بـجـدول األعـمال إلى
rأعضاء الشباك الوحيد على مستوى الوالية

- حتـــريـــر مـــحــاضـــر اجـــتـــمـــاع اجلـــلـــســـات ومـــذكــرات
rأخرى

- تــبــلــيـغ الــقــرارات ألصـــحــاب الــطــلـــبــات من طــرف
rعنيةHالبلدية ا

rإعداد التقارير الفصلية للنشاطات -
- اسـتحـداث بطـاقيـة إلكـترونـية مـتفـاعلـة للـطلـبات
اHـودعـة والــردود اخملـصــصـة لـهــاr وكـذا الــقـرارات اHـســلـمـة
الــتي تــمـون قـاعــدة اHـعــلـومــات اخلـاصــة بـالــوزارة اHـكــلـفـة

rبالعمران
- ضبط البطاقية اإللكترونية.

rيـتم إنــشـاء الـشــبـاك الـوحـيــد عـلى مـســتـوى الـواليـة
�وجب قرار �ضي من طرف الوالي اخملتص إقليميا. 

اHـادة اHـادة 60 :  : يـضع اHــسـتـفـيـد مـن األشـغـالr خالل فـتـرة
rلوحـة مستطـيلة الشكـل مرئية من اخلارج rعـمل الورشة
تــتــجــاوز أبــعــادهـا 80 سمr الــتي يــرفق �ــوذج مــنــهــا بــهـذا
اHــرسـومr تــوضح مــراجع رخـصــة الــبـنــاء اHـمــنـوحــة ونـوع
الـبـنـاء وارتـفـاعه ومـسـاحـة قـطـعـة األرضr كـمـا يـنبـغي أن
تـــتــــضـــمـن الــــلـــوحـــة تــــاريخ افـــتــــتـــاح الـــورشــــة والـــتـــاريخ
اHـرتـقب إلنـهـاء األشـغالr وإن اقـتـضى األمـرr اسم صـاحب
اHشروع ومكتب الـدراسات وأخيرا اسم اHؤسـسة اHكلفة

بإجناز األشغال.

اHــادة اHــادة 61 : : ال تـــوصل فــروع الـــبــنــايـــات من مــخـــتــلف
اخلــدمـات إالّ بـاسـتــظـهـار رخــصـة الـبــنـاء ومـحــضـر إثـبـات
Yمــطـــابــقــة الـــبــنــايـــة الــذي يــعـــد من طــرف أعــوان مـــؤهــلــ

تابعH Yصالح التعمير للبلدية.

اHادة اHادة 62 :  : �كن صاحب الـطلب الذي لم يقـتنع بالرد
الــــذي ¥ تــــبــــلــــيــــغه بهr أو فـي حــــالـــة عــــدم الــــرد مـن طـــرف
الــســلــطــة اخملــتــصــة فـي اآلجــال اHــطــلــوبــةr أن يــودع طــعــنـا
مــقــابل وصل إيــداع لـدى الــواليـة. وفي هــذه احلــالـةr تــكـون
مــدة أجل تـــســـلـــيــم الــرخــصـــة أو الـــرفض اHــبـــرر خــمــســة

عشر (15) يوما.
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وتـذكره الـسلطـة اخملتـصة بـالعـقوبـات التي يـتعرض
لـــهــــا �ـــوجب أحـــكـــام الـــقـــانـــون رقم 90-29 اHــؤرخ في  14
جـمـادى األولى عام 1411 اHـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

واHذكور أعاله. 

يـــحـــدد لـــلـــمـــعـــني أجل ال �ـــكن أن يـــتـــعـــدى ثـالثــة (3)
أشـهـر قــصـد الـقـيــام بـإجـراء اHـطــابـقـة. وبـعــد انـقـضـاء هـذا
األجلr يـسـلم رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الـبـلـديr إن اقـتـضى
rـــطـــابـــقـــة أو يـــرفــــضـــهـــا عـــنـــد االقـــتـــضـــاءHشــــهـــادة ا rاألمـــر
ويــشـرع في اHالحـقـات الــقـضـائـيـةr طــبـقـا ألحـكـام اHـادة 78
من الـقانون رقم 90-29 اHؤرخ في  14 جـمادى األولى عام

1411 اHوافق أول ديسمبر سنة 1990 واHذكور أعاله.

rــطــابـقــة عــلى مـراحلHــكن أن يــتم تـســلــيم شــهـادة ا�
حسب اآلجـال اHـذكورة في قـرار رخـصة الـبـناءr وذلك إذا
كـــانت األشــغــال اHـــتــبــقــيـــة ال تــعــرقل ســـيــر اجلــزء الــذي ¥

االنتهاء من أشغاله.

اHـادة اHـادة 69 :  : �ـكن صــاحب طـلب شـهـادة اHــطـابـقـة الـذي
لم يـــرضه الــرد الــذي ¥ تـــبــلــيـــغه بهr أو في حـــالــة ســكــوت
الــســلــطــة اخملــتــصــة فـي اآلجــال اHــطــلــوبــةr أن يــودع طــعــنـا

مقابل وصل إيداع لدى الوالية.

في هـذه احلـالـةr تـكـون مـدة أجـل تـسـلـيم الـرخـصـة أو
الرفض اHبرر خمسة عشر (15) يوما.

�كن صاحب الطلب أن يودع طعنا ثانياr لدى الوزارة
اHـكــلـفـة بــالـعــمـرانr في حـالــة عـدم تــلـقـيه إجــابـة عـلـى الـطـعن

األول خالل اHدة احملددة التي تلي تاريخ إيداع الطعن.

في هــــذه احلــــالـــةr تــــأمــــر مـــصــــالح الــــوزارة اHــــكـــلــــفـــة
بالـعمـران مصـالح الـتعـميـر اخلاصـة بالـواليةr عـلى أساس
اHــعــلــومـــات اHــرســلـــة من طــرفــهـمr بــالــرد بــاإليـــجــاب عــلى
صـــاحـب الـــطـــلب أو بـــإخــــطـــاره بـــالـــرفض اHــــبـــرر في أجل

خمسة عشر (15) يوماr ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.

�كن رفع دعوى لدى اجلهة القضائية اخملتصة.
الفصل الرابعالفصل الرابع
رخصة الهدمرخصة الهدم

التحضير والتسليمالتحضير والتسليم

اHاHـادة ادة 70 : : تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادة 60 من الـقـانون رقم
90-29 اHؤرخ في  14 جـمادى األولى عام 1411 اHوافق أول

ديــســمــبــر ســنــة 1990 واHــذكـور أعـالهr ال �ــكن الــقــيــام بـأي
عـملـية هـدمr جـزئيـة أو كلـيـةr لبـنايـة دون احلـصول مـسبـقا
على رخصة الهدمr وذلك عـندما تكون هذه البـناية محمية
بـأحـكـام الـقـانـون رقم 98-04 اHـؤرخ في 20 صـفـر عام 1419

اHوافق 15 يونيو سنة 1998 واHذكور أعاله.

عـنــدمـا ال يـودع الــتـصــريح بـانـتــهـاء األشــغـالr حـسب
الـــشـــروط وفي اآلجـــال اHــــطـــلـــوبـــة الــــتي �ـــكن بــــغـــيـــابـــهـــا
االســتــنـــاد إلى تــاريـخ االنــتــهــاء مـن األشــغــال تـــبــعــا آلجــال
اإلجنـاز اHتوقعة في رخـصة البنـاءr جترى عمليـة مطابقة
األشــــغـــال وجــــوبـــا �ــــبـــادرة مـن رئـــيـس اجملـــلـس الـــشــــعـــبي

البلدي. 

تـخص مـطـابــقـة األشـغـال اHـنـجــزة مع أحـكـام رخـصـة
الـبـنـاء إقـامة الـبـنـاية ومـقـاسـهـا واستـعـمـالـها وواجـهـاتـها.
Yيــتم الـــتـــحــقـق مـــنــــهــا مـن طـــرف لـــجـــنــــة تـــضم �ــثــلــ
مـــؤهـــلـــY قـــانـــونـــا عـن رئـــيس اجملـــلـس الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــدي
واHــصـالح اHـعــنـيــةr ال سـيـمــا احلـمـايــة اHـدنــيـة في احلـاالت
احملددة في هذا اHرسومr مع �ثل القسم الفرعي للتعمير

على مستوى الدائرة.

اHـادة اHـادة 67 :  : جتـتــمع جلــنـة مــراقـبــة اHـطــابـقــة اHـذكـورة
في اHـادة 66 أعاله بــنـاء عـلـى اسـتـدعـاء مـن رئـيس اجملـلس
الـشـعـبي الـبـلـدي اHـعـني وذلك في أجل خـمـسـة عـشـر (15)
يـــومـــاr بــــعـــد إيـــداع الـــتـــصــــريح بـــانـــتـــهــــاء األشـــغـــالr عـــنـــد

االقتضاء. 

يــــرسل رئــــيس اجملـــلـس الـــشــــعـــبـي الـــبــــلـــدي إشــــعـــارا
بـاHـرورr يخـطر فـيه اHـستـفـيد من رخـصة الـبـناء بـتاريخ

إجراء اHراقبة وذلك قبل ثمانية (8) أيام على األقل.

يعد محضر اجلـرد فورا بعد عمليـة مراقبة اHطابقة
وتــــذكـــر فـي هـــذا احملــــضـــر جــــمـــيع اHـالحـــظــــاتr يـــبـــY رأي

اللجنة حول مدى اHطابقة التي تمت معاينتها. 

يـــوقع أعـــضــاء الـــلـــجــنـــة عــلـى هــذا احملـــضــر فـي نــفس
اليوم. 

في حـالـة غـياب إحـدى اHـصـالح اHـعـنيـة أو كـلـهـاr يتم
الــتـــوقـــيع عـــلى مــحـــضـــر اجلــرد مـن طــرف �ـــثل الـــبــلـــديــة

و�ثل القسم الفرعي للتعمير فقط.

اHــادة اHــادة 68 : : يـــســـلم رئـــيس اجملـــلس الـــشـــعـــبي الـــبـــلــدي
rـرسـومHـطــابـقـة الــتي يـرفق �ــوذج مـنــهـا بـهــذا اHشــهـادة ا
عـلى أسـاس مــحـضـر الـلــجـنـة الـذي يــرسل له يـوم خـروجه
rعن طــريق �ــثــلـه في الــلــجــنــة في أجل ثــمــانــيــة (8) أيــام
ابـتـداء مـن تـاريخ اخلـروج إذا بـY مـحــضـر اجلـرد مـطـابـقـة

اHنشآت التي ¥ االنتهاء من أشغالها.

إذا بــيــنت عــمــلــيـة اجلــرد عــدم إجنــاز األشــغــال طــبــقـا
rــصـادق عـلــيـهـا ووفق أحــكـام رخـصــة الـبـنـاءHلـلـتــصـامـيم ا
تعلم الـسلطة اخملـتصة اHعـني بعدم إمكـانية تسـليم شهادة
اHـــطــابــقــة لهr وأنـه يــجب عــلــيـه الــعــمل عــلـى جــعل الــبــنــاء
مــطـــابـــقــا لـــلـــتــصـــامـــيم اHـــصــادق عـــلـــيـــهــا وحـــسب األحـــكــام

اHطبقة.
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اHـادة اHـادة 71 :  : �ـكـن إيـداع طــلب رخـصــة الـهــدم مع طـلب
رخــصــة الـبــنـاءr بــالــنـســبـة لــلـمــشــاريع اخملـصــصــة لـلــسـكن

الفردي.

في جـمــيع احلــاالت الـتي تــكــون فـيــهـا رخــصـة الــهـدم
خـــاصــة بـــالـــبـــنــايـــات اHـــوجــودة حتـت األرضr يــجـب إيــداع
طلب رخـصة الـهـدم ومعـاجلتهr في نـفس الـوقتr مع طلب

رخصة البناء.

72 : : يــنــبــغي أن يــتــقــدم بــطــلب رخــصــة الــهـدم اHـادة اHـادة 
التي يرفق �وذج منها بهذا اHرسومr والتوقيع عليه من
طــرف مــالك الــبــنــايــة اآليــلــة لــلــهــدم أو مــوكــله أو الــهــيــئـة
rعـند االقـتضاء rالـعمومـية اخملـصصة الـتي علـيهـا أن تقدم

الوثائق اآلتية :

- نـسـخـة مـن عـقـد اHــلـكـيـة أو شــهـادة احلـيــازةr طـبـقـا
ألحكـام القـانون رقم 90-25 اHـؤرخ في أول جمادى األولى
rذكور أعالهHوافق 18 نوفمبر سنة 1990 واHعام 1411 ا

- تـوكيلr طـبـقا ألحـكـام األمر رقم 75-58 اHـؤرخ في
20 رمـــضـــان عـــام 1395 اHــــوافق 26 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة 1975

 rذكور أعالهHوا

-  نـــــســـــخـــــة مـن الـــــعـــــقــــــد اإلداري الـــــذي يـــــنـص عـــــلى
rعنيةHتخصيص البناية ا

- نـــســـخـــة من الــقـــانـــون األســـاسي إذا كـــان اHــالك أو
اHوكل شخصا معنويا. 

يــتــضــمـن اHــلف اHــرفق بــطـــلب رخــصــة الــهــدم الــذي
يـعــده مـكــتب دراســات في الـهــنــدسـة اHــعـمــاريـةr الــوثـائق
اآلتــيـــة اHــؤشـــر عــلـــيــهـــاr كل وثــيـــقــة حـــسب الـــغــرض الــذي
خـــصـــصت لهr من طـــرف اHـــهــنـــدس اHــعـــمـــاري واHــهـــنــدس
اHــــدنيr الـــلـــذين يـــنـــشـــطـــان حـــسب األحـــكـــام الـــقـــانـــونـــيـــة

اHعمول بها : 

- تـصـمــيم اHـوقع عــلى الـسـلّـم اHـنـاسب الــذي يـسـمح
rشروعHبتحديد موقع ا

- مـخـطـطـا لـلـكـتـلـة يـعـد عـلى سـلّم 500/1 أو200/1 من
rالبناية اآليلة للهدم

- تــقــريــرا وتــعــهــدا عـلـى الــقـيــام بــعــمــلــيــة الـهــدم في
مـراحل والوسائـل التي يتـعY اسـتعـمالهـا بصـفة ال تـعكر

rنطقةHاستقرار ا

- عـندما تتـواجد البـناية عـلى بعد أقل من ثالثة (3)
أمتـار من البـنايـات اجملاورةr يـجب إرفاق اHـلف �حـضر
خـبـرة مـؤشرا عـلـيه من طـرف مـهنـدس مـدنيr يـشـير إلى

الــطـــريــقــة الـــتي يــتـــعــY اســـتــعـــمــالــهـــا في عــمـــلــيـــة الــهــدم
اHـيــكــانـيــكـيــة أو الــيـدويــة والـعــتــاد اHـســتـعــمل والــوسـائل
الــتي يــجب اسـتــخـدامــهـا قــصــد ضـمــان اسـتــقـرار اHــبـاني

rاجملاورة

rمخطط مراحل الهدم وآجالها -

- مــخــطــطــا عــلى ســلّم 100/1 لــلــبــنــايــةr يــحــدد اجلــزء
الـذي يـتـعـY هـدمه واجلـزء الـذي يـتـعـY االحـتـفـاظ بهr في

 rحالة الهدم اجلزئي

- التخصيص احملتمل للمكان بعد شغوره. 

اHــــادة اHــــادة 73 :  : يــــرسل طــــلـب رخــــصــــة الــــهــــدم واHــــلــــفــــات
اHـرفقة به في ثالث (3) نـسخ إلى رئـيس اجمللـس الشـعبي

البلدي حملل موقع البناية.

يــــســـجل تـــاريخ اإليـــداع عـــلـى الـــوصل الـــذي يـــســـلـــمه
رئـيس اجمللس الشعـبي البلـدي اخملتص إقليـمياr في نفس

اليوم.

اHـادة  اHـادة  74 : : يـحــضـر الـشــبـاك الـوحــيـد الــذي ¥ فـتـحه
عــلى مــسـتــوى الــبـلــديــةr طـلب رخــصــة الـهــدم حــسب نـفس

األشكال اHنصوص عليها لتحضير رخصة البناء.

اHادة اHادة 75 : : يـحدد أجل التـحضيـر بشهـر واحدr ابتداء
من تاريخ إيداع ملف الطلب.

تسلم رخصـة الهدم في شكل قـرار يرفق �وذج منه
بهذا اHرسوم.

اHادة اHادة 76  :   : ال �ـكن رفض رخصـة الهدم عـندمـا يكون
الهدم الوسيلة الوحيدة لوضع حد النهيار البناية.

77 : : جتـمع مصـلـحة الـتـعمـيـر التـابـعة لـلـبلـدية اHادة اHادة 
اHــكـلـفــة بـتــحـضـيــر الـطـلـب اHـقـدمr اآلراء أو اHــوافـقـات أو
الـقـرارات اHـنـصـوص عــلـيـهـا في الـقـوانــY والـتـنـظـيـمـات
اHــعــمــول بــهــاr لــدى األشــخــاص الــعــمــومـيــY واHــصــالح أو

الهيئات اHعنية بالهدم اHبرمج. 

يـــجـب عــلـى األشـــخــاص الـــعـــمـــومـــيـــY أواHــصـــالح أو
الـهــيـئـات الـتي تـمت اسـتـشـارتــهـا من طـرف �ـثـلـيـهم في
الـشـبـاك الـوحــيـدr إبـداء رأيـهـا في أجل خـمـسـة عـشـر (15)
يـومـاr ابــتـداء من تـاريخ اسـتالم طـلب إبـداء الـرأي. يـجب
أن يـــــكــــون الـــــرأي مــــعـــــلال قـــــانــــونـــــا في حـــــالــــة الـــــرفض أو

متجانسا مع التوجيهات اخلاصة. 

يـــجب عـــلــيـــهـــاr في جــمـــيع احلـــاالتr أن تــعـــيـــد اHــلف
اHرفق بطلب إبداء الرأي في األجل نفسه.
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84 :  : يــضع اHــســتـــفــيــد من األشــغــالr خالل مــدة اHـادة اHـادة 
عـمل الـورشـةr لوحـة مـسـتـطيـلـة الـشــكل تـتجـاوز أبـعـادها
80 سم ومـرئـية من اخلـارجr الـتي يرفق �ـوذج مـنهـا بـهذا

اHـرسومr تـوضح مراجع رخـصـة الهـدم اHمـنوحـة ومسـاحة
البـنايـة أو البـنايـات التي يـنبـغي هدمـها. كـما ينـبغي أن
تتضمن اللـوحة تاريخ افتتاح الورشة والتاريخ اHرتقب
إلنـهـاء األشـغالr وإن اقـتـضى األمـرr اسم صـاحب اHـشروع
ومـكتب الدراساتr وأخـيرا اسم اHؤسسـة اHكلفـة بأشغال

الهدم.

اHادة اHادة 85 :  : تصبح رخصـة الهدم منقضية في احلاالت
اآلتية :

- إذا لم حتـــدث عـــمـــلــيـــة الـــهـــدم خالل أجل خـــمس (5)
rسنوات

rإذا توقفت أشغال الهدم خالل سنة واحدة -

- إذا ألـــغـــيـت الـــرخـــصــــة صـــراحـــة �ــــوجب قـــرار من
العدالة.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام خاصة بالبنايات اآليلة لالنهيارأحكام خاصة بالبنايات اآليلة لالنهيار

86 :  : طــبــقــا ألحــكــام اHــادة 89 من الــقــانــون رقم اHـادة اHـادة 
11-10 اHــؤرخ في 20 رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونـــيــو

سـنة 2011 واHذكور أعالهr يـوصي رئيس اجمللس الـشعبي
الـــبــــلـــدي بــــهـــدم اجلـــدران أو اHــــبـــانـي والـــبــــنـــايــــات اآليـــلـــة
لالنـهــيـارr أو عــنـد االقــتـضــاءr األمـر بــتـرمــيـمـهــا في إطـار

تدابير األمن التي تقتضيها الظروف.

�ــكن رئــيس اجملــلس الـــشــعــبي الــبــلــدي الــقــيــام بــكل
زيارة أو مـراقبة يـراهما ضـروريتـY للتـحقق من صالبة

كل اجلدران أو اHبنى أو البناء.

يتـعـY عـلى كل من له عـلم بحـاالت تـتـعلق بـخـطورة
مـبـنى مــعـrY أن يــخـطـر رئــيس اجملـلس الــشـعـبي الــبـلـدي

بذلك. 

عـــنـــدمـــا يـــكـــون اHـــبــنـى اHـــعـــني خـــاضـــعـــا لــلـــتـــشـــريع
rـواقع الـتاريـخـيةHـعـمـول به في مجـال حـمـاية اآلثـار واHا
ال �كن أن يـأمر رئيس اجملـلس الشـعبي البـلدي بتـرميمه
أو هـــدمه إالّ فـي حـــدود الـــشــروط اHـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا في

التشريع والتنظيم اHطبقة على ذلك. 

اHــادة اHــادة 87 :  : تـــنـــفــيـــذا لـــلـــمــادة 86 أعـالهr يــبـــلغ الـــقــرار
اHتضمن األمر بـترميم اجلدار أو اHبنى أو البناية اآليلة
لالنـهـيار أو هـدمـهـا إلى صـاحب اHـلـكيـة مع وجـوب الـقـيام

اHادة اHادة 78 :  : تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 68 من الـقانون رقم
90-29 اHــــؤرخ في  14 جــــمــــادى األولى عــــام 1411 اHــــوافق

أول ديــســمـــبــر ســنــة 1990 واHــذكـــور أعالهr يــســـلم رئــيس
اجملــلس الـشـعـبي الـبـلـدي رخــصـة الـهـدم بـعـد رأي الـشـبـاك

الوحيد الذي ¥ فتحه على مستوى البلدية.

79 :  : يــــبـــلغ رئـــيس اجملـــلـس الـــشـــعـــبي الـــبـــلـــدي اHــادة اHــادة 
رخصة الهدم إلى صاحب الطلب.

في حـالة اإلقـرار بالـرفض أو إبداء رأي �ـوافقة مع
حتـفـظات خـاصـةr يجـب تبـلـيغ القـرار والـرأي معـلـلY إلى

صاحب الطلب.

اHــــادة اHــــادة 80 :  : يـــنــــبــــغي عــــلى رئــــيس اجملــــلس الــــشـــعــــبي
الــبـلــدي الـقــيـام بـإلــصـاق وصـل إيـداع طـلـب رخـصــة الـهـدم
�ــقـر اجملــلس الـشــعـبي الــبـلــدي خالل كـامل فــتـرة حتــضـيـر

رخصة الهدم.

81 :  : �ــكن اHــواطـنــY االعــتــراض كـتــابــيــا عـلى اHـادة اHـادة 
مشروع الهدم لدى رئيس اجمللس الشعبي البلدي اخملتص

إقليميا.

ال يـقـبل هذا االعـتـراض إذا لم يـكن مـبررا أو مـدعـما
بوثائق قانونية ترفق بعريضة االعتراض.

اHـادة اHـادة 82 : : �ـكن صـاحـب الـطـلب الــذي لم يـرضه الـرد
الـذي ¥ تـبـلـيـغه به أو في حـالـة سـكـوت الـسـلـطـة اخملـتـصـة
في اآلجال اHـطلـوبةr أن يـودع طعـنا مـقابل وصل بـاستالم

لدى الوالية.

في هـــذه احلــــالـــةr يـــحــــدد أجل الـــتــــســـلـــيـم أو الـــرفض
اHبرر بخمسة عشر(15) يوما.

وإذا لم يــبــلـغ صـاحـب الــطــلب بــأي ردr بــعــد انــقــضـاء
rــنـــصــوص عـــلــيه الـــذي يــلي تـــاريخ إيــداع الـــطــعنHاألجل ا

�كنه إيداع طعن ثان لدى الوزارة اHكلفة بالعمران.

في هــــذه احلــــالـــةr تــــأمــــر مـــصــــالح الــــوزارة اHــــكـــلــــفـــة
بالـعمـران مصـالح الـتعـميـر اخلاصـة بالـواليةr عـلى أساس
اHــعـــلــومــات اHــرســـلــة من طـــرفــهــاr بـــالــرد بــاإليـــجــاب عــلى
صـــاحـب الـــطـــلب أو بـــإخــــطـــاره بـــالـــرفض اHــــبـــرر في أجل

خمسة عشر (15) يوماr ابتداء من تاريخ إيداع الطعن.

�كن رفع دعوى لدى اجلهة القضائية اخملتصة.

اHادة اHادة 83 :  : ال �ـكن صاحب طـلب رخصة الـهدم الـقيام
بأشغال الهدم إالّ بعد إعداد تصريح بفتح الورشة.
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غير أن صـاحب اHلـكيـة اHعني يـعفى من تـنفـيذ هذه
األشــــغــــال عــــنـــدمــــا يــــتــــنـــازل لــــلــــبـــلــــديــــة عن اHــــبــــنى اآليل

للسقوط.

الفصــل السـادسالفصــل السـادس

أجهـزة التنفيـذأجهـزة التنفيـذ

rــكـــلف بــالـــعــمــرانHــادة 90 : : تـــنــشــأ لـــدى الــوزيـــر اHــادة اHا
ولــــدى كل وال وكل رئـــيس مــــجـــلس شـــعـــبي بـــلـــديr جلـــنـــة
Hراقبة عقود التعميرr وتدعى في صلب النص "اللجنة".

اHادة اHادة 91 :  : تكلف اللجنة �ا يأتي :

  rسلّمةHمراقبة األشغال طبقا للرخص ا -

- مـتابـعة الـعرائض اHـقدمـة لدى الـسلـطات اخملـتصة
في مجال تسليم عقود التعمير.

اHــادة اHــادة 92 :  : يــرأس الـــلـــجـــنــةr حـــسب احلـــالـــةr الـــوزيــر
اHــكــلف بــالــعـمــران أو الــوالي أو رئــيس اجملــلس الــشــعـبي

البلدي أو �ثلوهم.

rـــنــصـــوص عــلـــيـــهــا أعالهHحتـــدد تــشـــكــيـــلـــة الــلـــجــنـــة ا
�وجب قرار من الوزير اHكلف بالعمران. 

الفصل السابعالفصل السابع

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHـادة اHـادة 93 :  : �كـن  حتديـد كـيـفيـات تـطبـيق أحـكـام هذا
اHــرسـومr عـنــد احلـاجـةr �ـوجـب قـرارات يـتـخــذهـا الـوزيـر

اHكلف بالعمران أوr عند االقتضاءr الوزراء اHعنيون. 

اHـادة اHـادة 94 :  : تــلـغى جـمـيع األحـكـام اخملـالـفـة ألحـكـام هـذا
اHرسـومr ال سـيـما أحـكـام اHرسـوم الـتنـفـيذي رقم 176-91
اHؤرخ في 14 ذي القـعدة عام 1411 اHوافق 28 مايـو  سنة
1991 الــذي يـــحـــدد كــيـــفـــيــات حتـــضـــيـــر شــهـــادة الـــتــعـــمـــيــر

ورخــصــة الــتـــجــزئــة وشــهــادة الـــتــقــســيـم ورخــصــة الــبــنــاء
وشــهــادة اHــطــابــقــة ورخــصــة الــهــدم وتــســلــيم ذلكr اHــعــدل

واHتمم.

95 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 4 ربيع الـثـاني عام 1436 اHوافق
25 يناير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

بــاألشـغـال في أجل مــحـددr وفي حــالـة مـنــازعـته في درجـة
اخلطـورةr يـتم تـعيـY خـبـير يـكـلف بـالـقيـام حـضـوريا في
الـيـوم الذي يـحـدده الـقـرارr �ـعايـنـة حـالـة األمـاكن وإعداد

تقرير بذلك. 

في حالة عدم قيـام صاحب اHلكية بـوضع حد للخطر
في األجل احملــدد لـذلك ولم يــعـY خــبـيـراr تــتـولى اHــصـالح

التقنية للبلدية �عاينة حالة األماكن.

يــــرسل الـــقـــرار وتــــقـــريـــر اخلـــبـــيــــر فـــورا إلى اجلـــهـــة
الـقـضــائـيـة اخملــتـصــةr ويـتـخــذ الـقـاضـي قـراره خالل األيـام

الثمانية (8) اHوالية لتاريخ اإليداع بكتابة الضبط. 

يــبــلغ قــرار اجلــهـة الــقــضــائــيــة اخملــتـصــة إلى صــاحب
اHلكية عن طريق اإلدارة. 

زيـــادة عــلـى ذلكr عـــنــدمـــا تالحـظ اجلــهـــة الـــقــضـــائـــيــة
اخملـــتـــصــة حـــالـــة خـــطـــورة اHـــبــنـىr يــصـــدر رئـــيس اجملـــلس
الشعبي البلدي قرارا يتضمن منع اإلقامة بذلك اHبنى.

يجب أن يتضمن هذا القرار موافقة الوالي.

rـــــادة 88 : : في حــــــالــــــة اخلــــــطــــــر الـــــوشــــــيـك احلـــــدوثHـــــادة اHا
يسـتشـيـر رئيس اجملـلس الشـعبي الـبـلدي اHـعني مـصاحله
التقـنية أو مـصالح الدولة اHـكلفة بـالعمران عـلى مستوى
الواليـةr خالل السـاعـات األربع والعـشـرين اHوالـيةr وذلك

بعد توجيه إنذار لصاحب اHلكية. 

إذا بــY تــقــريــر هــذه اHــصـــالح حــالــة االســتــعــجــال أو
اخلــطــر احملــدق والـــوشــيكr يــأمــر رئــيـس اجملــلس الــشــعــبي
الـبـلـدي بـاإلجـراءات اHـؤقـتـة قـصـد ضـمـان األمنr ال سـيـمـا

إخالء اHبنى. 

يــــتـــخــــذ رئـــيـس اجملـــلس الــــشـــعــــبي الــــبـــلــــدي اخملـــتص
إقليميا قرار منع اإلقامة باHبنى. 

إذا لم تنفـذ اإلجراءات اHوصى بها خالل األجل احملدد
في اإلنـــذاراتr يـــتــخـــذ رئـــيس اجملـــلس الـــشــعـــبي الـــبـــلــدي
وجــوبــا وعــلى نــفــقــة صــاحـب اHــلــكــيــةr الــتــدابــيــر األمــنــيـة

الضرورية.

89 :  : في حـــالـــة عـــدم تــــنـــفـــيـــذ صـــاحب اHـــلـــكـــيـــة اHــادة اHــادة 
للـتـدابـير الـواردة في اHـادتـY الـسابـقـتـrY تدفع الـبـلـدية
مـبــلغ اHـصـاريف اHـتـرتـبـة عـن تـنـفـيـذ األشـغـال الـتي أمـر
بـهــا رئـيس اجملـلس الـشـعـبي الــبـلـدي وحتـصـلـهـا في مـجـال
الضرائب اHبـاشرة دون اإلخالل بتطبيـق العقوبات التي

ينص عليها قانون العقوبات. 



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2407
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اHالحـــــــــــــــقاHالحـــــــــــــــق
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

والية  : ...............................
دائرة  : ...............................
بلدية  : ...............................

طلب رخصة البناءطلب رخصة البناء
(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات

حتضير عقود التعمير وتسليمها)
1 - اسم ولقب اHالك أو التسمية : .............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2  - عنوان اHالك ( رقم ونهج) :..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
رقم الهاتف :...........................................................................................................................................
3  - اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمية :.................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4  - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) :......................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
5  - رقم الهاتف :....................................................................................................................................
6  - نوع الوثائق التي تثبت اHلكية أو االستعمال :......................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7  - عنوان اHشروع :...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8  - اHساحة اإلجمالية للقطعة األرضية :.....................................................................................................
9  - طبيعة الطلب :..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10 - نوع اHشروع : .................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

11 - االستعمال احلالي للقطعة األرضية والبنايات اHوجودة : ........................................................................

.............................................................................................................................................................

12 - مشتمالت البنايات اHوجودة ومقاساتها :.............................................................................................

.............................................................................................................................................................

13 - الوثائق القانونية واإلدارية األخرى :...................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

14 - األجل اHقترح إلجناز أشغال البناء :.....................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
حرر بـ. ........................ في ..................................

إمضاء صاحب الطلب      



25 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................
دائرة  : ...............................
بلدية  : ...............................

طلب رخصة الهدمطلب رخصة الهدم

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
حتضير عقود التعمير وتسليمها)

1 - اسم ولقب اHالك أو التسمية : .............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
2  - عنوان اHالك ( رقم ونهج) :..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
رقم الهاتف :...........................................................................................................................................
3  - اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمية :.................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4  - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) :......................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
5  - رقم الهاتف :....................................................................................................................................
6  - نوع الوثائق التي تثبت اHلكية أو االستعمال :......................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7  - عنوان البناية التي سيتم هدمها :.......................................................................................................
.............................................................................................................................................................
8  - اHساحة اإلجمالية للقطعة األرضية :.....................................................................................................
9  - طبيعة الطلب :..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10 - نوع  واستعمال البناية التي سيتم هدمها : .........................................................................................

.............................................................................................................................................................

11 - مقاسات البناية التي سيتم هدمها :....................................................................................................

.............................................................................................................................................................

12 - الوثائق القانونية واإلدارية األخرى :...................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

13 - األجل اHقترح إلجناز أشغال الهدم :......................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
حرر بـ. ............................. في ..................................

إمضاء صاحب الطلب



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2607
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................
دائرة  : ...............................
بلدية  : ...............................

طلب رخصة التجزئةطلب رخصة التجزئة
(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات

حتضير عقود التعمير وتسليمها)
1 - اسم ولقب اHالك أو التسمية : .............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2  - عنوان اHالك (رقم ونهج) :..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
رقم الهاتف :...........................................................................................................................................
3  - اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمية :.................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4  - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) :......................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
5  - رقم الهاتف :....................................................................................................................................
6  - نوع الوثائق التي تثبت اHلكية أو االستعمال :......................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7  - عنوان القطعة األرضية التي ستتم جتزئتها :........................................................................................
.............................................................................................................................................................
8  - اHساحة اإلجمالية للقطعة األرضية :.....................................................................................................
9  - االستعمال احلالي للقطعة األرضية والبنايات اHوجودة :..........................................................................
.............................................................................................................................................................
10 - مشتمالت البنايات اHوجودة ومقاساتها : ............................................................................................

.............................................................................................................................................................

11 - عدد األجزاء الناجتة ومساحتها :..........................................................................................................

.............................................................................................................................................................

12 - االستعمال اHستقبلي لألجزاء الناجتة :................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 13 - مشتمالت اHشاريع على مستوى األجزاء الناجتة ومقاساتها :.................................................................

.............................................................................................................................................................

 14 - الوثائق القانونية واإلدارية األخرى :..................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
15 - األجل اHقترح إلجناز أشغال التهيئة :...................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
حرر بـ. ............................. في ..................................

إمضاء صاحب الطلب



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

والية  : ...............................
دائرة  : ...............................
بلدية  : ...............................

طلب شهادة التقسيمطلب شهادة التقسيم

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
حتضير عقود التعمير وتسليمها)

1 - اسم ولقب اHالك أو التسمية : .............................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
2  - عنوان اHالك (رقم ونهج) :..................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
رقم الهاتف :...........................................................................................................................................
3  - اسم ولقب صاحب الطلب أو التسمية :.................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4  - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) :......................................................................................................
.............................................................................................................................................................
بلدية :....................................................................................................................................................
5  - رقم الهاتف :....................................................................................................................................
6  - نوع الوثائق التي تثبت اHلكية أو االستعمال :......................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
7  - عنوان القطعة األرضية التي سيتم تقسيمها :.......................................................................................
.............................................................................................................................................................
8  - اHساحة اإلجمالية للقطعة األرضية :.....................................................................................................
9  - عدد األقسام الناجتة ومساحتها :..........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
10 - االستعمال احلالي للقطعة األرضية والبنايات اHوجودة : ........................................................................

.............................................................................................................................................................
11 - االستعمال اHستقبلي لألقسام الناجتة :................................................................................................

.............................................................................................................................................................

12 - مشتمالت البنايات اHوجودة ومقاساتها :.............................................................................................

.............................................................................................................................................................
13 - مشتمالت اHشاريع على مستوى األقسام الناجتة ومقاساتها :.................................................................

.............................................................................................................................................................

 14 - الوثائق القانونية واإلدارية األخرى :..................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
حرر بـ ............................. في ..................................

إمضاء صاحب الطلب



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2807
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

والية  : ...............................
دائرة  : ...............................
بلدية  : ...............................

وصل إيداع اHلفوصل إيداع اHلف
.............................................

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
حتضير عقود التعمير وتسليمها)

ملف رقم :........................................................

1 - اسم ولقب صاحب الطلب :.................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2 - عنوان صاحب الطلب ( رقم ونهج) :.....................................................................................................

...........................................................................................................................................................
بلدية :..................................................................................................................................................
رقم الهاتف :.........................................................................................................................................
3 - نوع اHشروع : .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4 - عنوان اHشروع :...............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
5 - الوثائق التي ¥ إيداعها :...................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

حرر بـ ..............................  في .................................

إمضاء وتأشيرة �ثل البلدية



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................                                                               .................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن رخصة البناءقرار يتضمن رخصة البناء
(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات

حتضير عقود التعمير وتسليمها)
رقم......................................................
اجمللس الشعبي البلدي لبلدية..................

والية...................................
إن رئيس اجمللس الشعبي البلدي /أو الوالي / لـ  :/............................... أو وزير السكن والعمران واHدينة  :

نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه بتاريخ...........................................................................................................

من طرف (السيدةr اآلنسةr السيد)............................................................................................................

الساكن (ة) بـ ........................................................................................................................................

بخصوص أشغال ...................................................................................................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
rكلف بتحضير عقود التعميرHتضمن إنشاء الشباك الوحيد اHؤرخ في.......... واHو�قتضى القرار رقم ...... ا

و�قتضى رأي الشباك الوحيد................................. بتاريخ ....................................................................
يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى :اHادة األولى : تسلم  رخصة البناء إلجناز...................................................................................................

...........................................................................................................................................................
اHادة اHادة 2 :  : يخضع تسليم رخصة البناء للتحفظات اآلتية :..............................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
اHادة اHادة 3 :  : مدة صالحية رخصة البناءr ابتداء من تاريخ تبليغهاr هي................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة اHادة 4 :  : تعد رخصة البناء ملغاة إذا لم يتم االنتهاء من أشغال البناء في اآلجال احملددة أعاله.
اHـادة اHـادة 5 : : تـلـصق نـسـخـة من الـقـرار اHـتـضـمن رخـصة الـبـنـاء مع الـوثـائق الـبـيـانـيـة Hلـف الطـلب الـتي �ـكن االطالع

عليها من طرف كل شخص معنيr �قر اجمللس الشعبي البلدي مدة سنة واحدة (1) وشهر واحد (1).
اHادة اHادة 6 :  : يـعد تـقـد© طلب جـديد قـصد احلـصول عـلى رخصـة البـناء لـكل مـباشـرة أشغـال أو استـئنـافهـا إجبـاريا بـعد
انـقــضـاء مـدة الـصالحــيـة احملـددة أعاله. يــنـتج عن هـذا الــطـلب تـسـلــيم رخـصـة الــبـنـاء الـتي يــتم إعـدادهـا دون دراسـة
جـديدة شـرط أالّ تتـطور أحـكام الـتهـيئـة والتـعمـير ومـواصفـاتهـا باجتـاه مخـالف لهـذا التـجديـدr وأن تكـون األشغال

اHنجزة مطابقة لرخصة البناء اHسلمة األولى.
اHادة اHادة 7 :  : يجب أن تبلغ تواريخ بداية األشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير اخلاصة بالبلدية بجميع الطرق.

اHادة اHادة 8 :  : يـقـوم اHتـقدمـون بـالطـلب واHالـكـون واHقـاولون واHـهـندسـون اHعـمـاريون واHـشرفـون عـلى اإلجناز بـإجناز
األشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل  األخطار.

اHادة اHادة 9 : : يسلم هذا القرار دون اHساس بحقوق الغير. 
اHادة اHادة 10 :  : يجب أن تبلغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الوالية. 

رئيس اجمللس الشعبي البلدي/
الوالي/

وزير السكن والعمران واHدينة



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3007
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

والية  : ...............................                                                                 .................. في ...........................
دائرة  : ...............................
بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن رخصة الهدمقرار يتضمن رخصة الهدم

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
حتضير عقود التعمير وتسليمها)

رقم......................................................

اجمللس الشعبي البلدي لبلدية..................
إن رئيس اجمللس الشعبي البلدي لـ : ........................................................................................................
نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه بتاريخ ..........................................................................................................
من طرف ( السيدةr اآلنسةr السيد )..........................................................................................................
الساكن (ة) بـ : ......................................................................................................................................
بخصوص أشغال....................................................................................................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
rكلف بتحضير عقود التعميرHتضمن إنشاء الشباك الوحيد اHؤرخ في .........  واHو �قتضى القرار رقم ...... ا
و�قتضى رأي الشباك الوحيد لـ...................................... بتاريخ ............................................................

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة األولى : اHـادة األولى : يـتم تــسـلــيم رخـصـة الــهـدم طــبـقـا لــلـمـخــطـطــات اHـصـادق عــلـيـهــا اHـرفــقـة بـهــذا الـقـرارr ويــخـضع  ذلك
للتحفظات اآلتية :.................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة اHادة 2 : تصبح رخصة الهدم  منقضية  : : تصبح رخصة الهدم  منقضية  :
- إذا لم حتدث عملية الهدم في أجل ستة (6) أشهر.

- إذا توقفت أشغال الهدم Hدة سنة واحدة (1).
- إذا ألغيت الرخصة صراحة �وجب قرار من العدالة.

3 : : ال �ـكن صاحب رخـصـة الـهدم الـقـيام بـأشـغال الـهـدم إالّ بعـد عـشرين (20) يـوماr ابـتـداء من تاريخ احلـصول اHادة اHادة 
على رخصة الهدمr وبعد إعداد تصريح فتح الورشة.

اHادة اHادة 4 :  : يجب أن تبلغ تواريخ بداية األشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير اخلاصة بالبلدية بجميع الطرق.
اHادة اHادة 5 : : يقوم اHتقدمون بالطلب بإجناز األشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل  األخطار. 

اHادة اHادة 6 :  : يسلم هذا القرار دون اHساس بحقوق الغير.

رئيس اجمللس الشعبي البلدي



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................                                                                .................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن رخصة التجزئةقرار يتضمن رخصة التجزئة
(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات

حتضير عقود التعمير وتسليمها)
رقم......................................................
اجمللس الشعبي البلدي لبلدية..................

والية...................................
إن رئيس اجمللس الشعبي البلدي /أو الوالي لـ :............................. / أو وزير السكن والعمران واHدينة  :

نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه بتاريخ...........................................................................................................
من طرف ( السيدة /اآلنسة/ السيد )........................................................................................................
الساكن (ة) بـ  : .....................................................................................................................................
بخصوص أشغال....................................................................................................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�ــقـتــضى الــقــرار رقم............اHــؤرخ في................................... واHــتـضــمن  إنــشــاء الـشــبــاك الـوحــيــد اHــكـلف

بتحضير عقود التعمير. 
و�قتضى رأي الشباك الوحيد................................ بتاريخ .....................................................................

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــســلم رخــصــة الــتــجــزئــة طـبــقــا لــلــمــخــطــطــات اHــصـادق عــلــيــهــا اHــرفــقــة بــهــذا الـقــرارr ويــخــضع ذلك

للتحفظات اآلتية :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة 2 :  : تتمثل احلصص الناجتة عن رخصة التجزئة ومساحاتها في :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
اHادة اHادة 3 :  : إن مدة صالحية رخصة التجزئةr ابتداء من تاريخ تبليغهاr هي........................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة اHادة 4 : : تعد رخصة التجزئة ملغاة في احلاالت اآلتية :
rابتداء من تاريخ تبليغ القرار rدة ثالث (3) سنواتH إذا لم يتم الشروع في أشغال التهيئة -

- إذا لم يـتم االنـتـهاء مـن أشغـال الـتهـيـئـة اHقـررة في األجل احملـدد في الـقـرار على أسـاس تـقـرير مـعـدّ من طرف
مكتب الــدراسات الذي يـحدد آجـال إجناز األشغـالr وبعد تـقيـيم وتقديـر السلـطة اHـكلفـة بتسـليم رخـصة التـجزئة.
إالّ أنهr في حالـة مـا إذا ¥ التـرخـيص بإجنـاز األشـغال في مـراحلr فـإن اآلجال احملـددة واHـقررة إلجنـازهـا في الفـقرة

أعالهr تطبق على  أشغال مختلف اHراحل.
اHـادة اHـادة 5 :  : في حـالـة مـا إذا أصـبـحت رخـصـة الـبـنـاء مـلـغـاةr ال �ـكن مـتـابـعـة الـعـمـلـيـة إالّ فـيـمـا يـخص اHـراحل الـتي ¥

االنتهاء من أشغال التهيئة فيها.
اHادة اHادة 6 :  : عـند إتمـام أشغال الـتهيـئةr يطـلب اHستـفيد من رخـصة التـجزئة من رئـيس اجمللس الشـعبي البـلدي Hكان

التجزئة تسليم شهادة تهيئة تثبت مطابقة األشغال وإتمامها.
اHادة اHادة 7 :  : يجب أن تبلغ تواريخ بداية األشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير اخلاصة بالبلدية.

اHادة اHادة 8 :  : يقوم اHتقدمون بالطلب بإجناز األشغال على مسؤوليتهم وبتحمل كل  األخطار.
اHادة اHادة 9 : : يسلم هذا القرار دون اHساس بحقوق الغير. 

اHادة اHادة 10 :  : تنـشر السلطة التي وافـقت على جتزئة قطعة األرضr عـلى نفقة صاحب الطلـبr القرار اHتضمن رخصة
التجزئة �كتب احلفظ العقاري خالل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه.

رئيس اجمللس الشعبي البلدي/
الوالي/

وزير السكن والعمران واHدينة



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3207
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................                                                                 ................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن شهادة التقسيمقرار يتضمن شهادة التقسيم

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
حتضير عقود التعمير وتسليمها)

رقم......................................................

اجمللس الشعبي البلدي لبلدية..................

إن رئيس اجمللس الشعبي البلدي : ...........................................................................................................
نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه  بتاريخ.........................................................................................................
من طرف ( السيدة /اآلنسة/ السيد )........................................................................................................
الساكن(ة) بـــ.........................................................................................................................................
بخصوص أشغال :..................................................................................................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................

rكلف بتحضير عقود التعميرHتضمن إنشاء الشباك الوحيد اHؤرخ في......... واHو�قتضى القرار رقم........ا
و�قتضى رأي الشباك الوحيد........................................ بتاريخ ................................................

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : يخضع تسليم شهادة التقسيم للتحفظات اآلتية : ....................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة اHادة 2 : : تتمثل احلصص الناجتة عن شهادة التقسيم ومساحاتها في :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة اHادة 3 :  : مدة صالحية شهادة التقسيم هي ثالث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تبليغها.

رئيس اجمللس الشعبي البلدي



33 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................                                                                  .................. في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن شهادة قابلية االستغاللقرار يتضمن شهادة قابلية االستغالل

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
حتضير عقود التعمير وتسليمها)

رقم......................................................

اجمللس الشعبي البلدي لبلدية..................

إن رئيس اجمللس الشعبي البلدي : ...........................................................................................................
نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه  بتاريخ.........................................................................................................
من طرف ( السيدة /اآلنسة/ السيد )........................................................................................................
الساكن(ة) بـــ ........................................................................................................................................
بخصوص أشغال :..................................................................................................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
rكلف بتحضير عقود التعميرHتضمن إنشاء الشباك الوحيد اHؤرخ في......... واHو�قتضى القرار رقم.........ا

و�قتضى رأي الشباك الوحيد................................................ بتاريخ .....................................................

و�قتضى رخصة التجزئة اHسلمة حتت  رقم ..........................بتاريخ .......................................................

و�قتضى محضر استالم األشغال الذي ¥ إعداده من طرف ...............................حتت رقم .............................

بتاريخ ................................................................................................................................................

يـقرر ما يأتي :يـقرر ما يأتي :

مادة وحيدة :مادة وحيدة :  تسلم شهادة التهيئة التي تثبت مطابقة األشغال اHنجزة حسب اخملططات اHصادق عليها اآلتية :  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

رئيس اجمللس الشعبي البلدي



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3407
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................                                                                 ................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن شهادة اHطابقةقرار يتضمن شهادة اHطابقة

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
حتضير عقود التعمير وتسليمها)

رقم......................................................

اجمللس الشعبي البلدي لبلدية..................

إن رئيس اجمللس الشعبي البلدي : ...........................................................................................................
نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه بتاريخ...........................................................................................................
من طرف ( السيدة /اآلنسة/ السيد )........................................................................................................
الساكن(ة) بـــ.........................................................................................................................................
بخصوص أشغال :..................................................................................................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى رخصة البناء اHسلمة حتت رقم ...............................بتاريخ........................................................
و�قتضى محضر جرد رقم ................ الذي ¥ إعداده بتاريخ .....................................................................

بالنسبة للبنايات اHسترجعة من اجلمهور والبنايات ذات االستعمال السكني اجلماعي والتجهيزات :
و�قتضى محضر استالم األشغال الذي ¥ إعداده من طرف مصالح اHركز التقني للبناء .................................

حتت رقم  ...............................................بتاريخ ...................................................................................

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : تسلم شهادة اHطابقة وتثبت مطابقة األشغال اHنجزة حسب اخملططات اHصادق عليها للبناية :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
اHادة اHادة 2 :  : تتكون البناية التي تمت مراقبتها من ......................... مستوياتr والتي يكون تقسيمها كما يأتي :

........................................................................................................................................................ / 1

........................................................................................................................................................ / 2

........................................................................................................................................................ / 3

........................................................................................................................................................ / 4

........................................................................................................................................................ / 5

........................................................................................................................................................ / 6

........................................................................................................................................................ / 7

........................................................................................................................................................ / 8

........................................................................................................................................................ / 9

رئيس اجمللس الشعبي البلدي



35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 07 22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـ
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................                                                                 ................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

قرار يتضمن شهادة التعميرقرار يتضمن شهادة التعمير

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
حتضير عقود التعمير وتسليمها)

رقم......................................................

اجمللس الشعبي البلدي لبلدية..................

إن رئيس اجمللس الشعبي البلدي : ...........................................................................................................
نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه بتاريخ...........................................................................................................
من طرف ( السيدة /اآلنسة/ السيد )........................................................................................................
الساكن(ة) بـــ .......................................................................................................................................

بخصوص اHواصفات العمرانية واHعمارية للقطعة األرضية الواقعة بـ : ........................................................

�ـقـتضى...............................................................................................................................٫/.............
.

و�قتضى..............................................................................................................................................

و�قتضى..............................................................................................................................................

يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تــســلـم شــهــادة الــتــعــمــيــر طــبــقــا لــتــوجــيــهــات مــخــطط شــغل األراضي......................... و/أو اخملــطط
التوجيهي للتهيئة والتعمير ................................................ و/أو القواعد العامة للتعمير.

اHادة اHادة 2 : : يجب احترام اHواصفات العمرانية اآلتية  :
..................................................................................................................: (COS) معامل شغل األراضي
...................................................................................................: (CES) معامل مساحة البناء على األرض
االرتفاع األقصى : ..................................................................................................................................
اHواصفات األخرى :................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHــادة اHــادة 3 : : تــرتــبط مــدة الـــصالحــيــة �ـــدة صالحــيــة أداة الـــتــعــمــيـــر اHــعــمــول بــهـــا ( مــخــطط شـــغل األراضي أو اخملــطط
التوجيهي للتهيئة والتعمير وذلك في حالة غياب مخطط شغل األراضي اHصادق عليه).

رئيس اجمللس الشعبي البلدي
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اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................                                                                .................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
مصلحة : .............................

بطاقة اHعلوماتبطاقة اHعلومات
(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات

حتضير عقود التعمير وتسليمها)
رقم......................................................
اجمللس الشعبي البلدي لبلدية..................

إن رئيس اجمللس الشعبي البلدي : ...........................................................................................................
نظرا للطلب الذي ¥ إيداعه بتاريخ...........................................................................................................
من طرف ( السيدة /اآلنسة/ السيد )........................................................................................................
الساكن(ة) بـــ ........................................................................................................................................
بخصوص اHواصفات العمرانية واHعمارية للقطعة األرضية الواقعة بـ : ........................................................
�قتضى................................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................
و�قتضى..............................................................................................................................................

يقـرر ما يأتي :يقـرر ما يأتي :
اHادة األولى :اHادة األولى : يتم إعداد بطاقية اHعلومات طبقا لتوجيهات مخطط شغل األراضي............................................
و/أو اخملطط التوجيهي للتهيئة والتعمير........................................................ و/أو القواعد العامة للتعمير.

اHادة اHادة 2 : : يجب احترام اHواصفات العمرانية اآلتية  :
..................................................................................................................: (COS) معامل شغل األراضي
...................................................................................................: (CES) معامل مساحة البناء على األرض
االرتفاع األقصى : ..................................................................................................................................
اHواصفات األخرى :................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

اHادة اHادة 3 : : تستعمل بطاقة اHعلومات على سبيل اإلشارة ألغراض مفيدة وال حتل محل شهادة التعمير.
اHادة اHادة 4 : : تقدر مدة الصالحية بثالثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ هذه البطاقة.

رئيس اجمللس الشعبي البلدي
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اجلـمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
والية  : ...............................                                                                 ................... في ...........................

دائرة  : ...............................

بلدية  : ...............................
لوحة الورشةلوحة الورشة

(اHرسوم التنفيذي رقم 15-19 اHؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 اHوافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات
حتضير عقود التعمير وتسليمها)

اHلف رقم .............................................................................................................................................
1 - رخصة مسلمة بتاريخ :.....................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2 - مشروع إجناز / هدم .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
الذي يقدر علوه (رخصة البناء ) بـ ...........................................................................................................
وتقدر مساحة القطعة األرضية (رخصة البناء) بـ.......................................................................................
 حيث يقدر علو العمارة (رخصة الهدم ) بـ.................................................................................................
و تقدر مساحة العمارة (رخصة الهدم ) بـ...................................................................................................
وعدد احلصص الناجتة (رخصة التجزئة) هو ..............................................................................................
وتقدر اHساحة اHتوسطة للحصص (رخصة التجزئة)  بـ .............................................................................
3 - صاحب اHشروع : .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
4 - اHشرف على اإلجناز :........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

5 - اHؤسسة اHكلفة باإلجناز : ..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
6 - أجل اإلجناز : ...................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7 - تاريخ فتح الورشة : .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

مالحظـة : بالنسـبة لرخـصة البنـاءr �كن كل شخص معـني االطالع على الوثـائق البيانـية Hلف الطـلب �قر اجمللس
الشعبي البلدي وذلك Hدة سنة (1) وشهر واحد r(1) ابتداء من تاريخ التبليغ بقرار رخصة البناء.



22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3807
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

وزارة الطاقةوزارة الطاقة
قـرار مؤررار مؤرّخ في خ في 8  ربيع ال  ربيع الـثاني عام ثاني عام 1436 اHوافق  اHوافق 29  يـنايرناير
سنة سنة r2015 يحدr يحدّد النظام التقني اHتعلد النظام التقني اHتعلّق باHواصفاتق باHواصفات

التقنية لصيانة منشآت نقــل الكهـربـاء.التقنية لصيانة منشآت نقــل الكهـربـاء.
ــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الطاقة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-430 اHؤرّخ
في 5 ذي القـعـدة عام 1427 اHـوافق 26 نـوفـمبـر سـنة 2006
الذي يحدّد القواعد الـتقنية لتصميم شبكة نقل الكهرباء

rادّة 9 منـهHال سيما ا rواستغاللها وصيانتها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-266 اHؤرّخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة وا

مرسمرسـوم تنفيذي رقم وم تنفيذي رقم 15-53 مؤرخ في  مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام ربيع الثاني عام
1436  اHاHــــوافق وافق 7 ف فــــبــــرايرايــــر سر ســــنـة ة r2015 يr يــــتــــضـمـن إنن إنــــشـاءاء

مــــعــــهـد وطد وطــــني لني لــــلـتــــكــــوين اHوين اHـتــــخــــصص لألسالك اخلصص لألسالك اخلــــاصاصـة
بإدارة الشـؤون الدينيـة واألوقـاف بإيليـزي.بإدارة الشـؤون الدينيـة واألوقـاف بإيليـزي.

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير الشؤون الدينية واألوقاف -
- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اHادّتان 85-3 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

rعدلHا rاالقتصادية
- و�ــــــقــــــتــــــضـى اHــــــرســــــوم الــــــرئـــــــاسـي رقم 145-14
اHــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اHــــوافق  28

rالوزير األول Yتضمن تعيHأبريل سنة 2014 وا
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقـم 14-154 اHؤرخ
فــي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-411 اHؤرخ
في 26 ذي احلجة عام 1429 اHوافق 24 ديسـمبر سنة 2008

YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا
لألسالك اخلـــاصـــة بـــاإلدارة اHـــكـــلـــفـــة بـــالـــشـــؤون الـــديـــنـــيــة

rواألوقاف
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-234 اHؤرخ
في 26 شــــوال عــــام 1431 اHــــوافق 5 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2010
واHــــتـــضـــمـن الـــقـــانـــون األســــاسي الـــنــــمـــوذجي لـــلــــمـــعـــاهـــد
الــوطـنـيــة لـلـتــكـوين اHــتـخـصـص اخلـاصـة بــإدارة الـشــؤون

rادة 3 منهHال سيما ا rالدينيـة واألوقاف
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــادة األولى :اHــــادة األولى : طـــبـــقــــا ألحـــكـــام اHـــادة 3 من اHـــرســـوم
الـــتـــنـــفـــيـــذي رقم 10-234 اHــؤرخ في 26 شـــوال عــام 1431
اHـوافق 5 أكـتـوبـر سـنة 2010 واHذكـور أعالهr يـنـشـأ مـعـهد
وطــــني لــــلـــتـــكــــوين اHــــتـــخـــصـص لألسالك اخلــــاصـــة بـــإدارة
الشؤون الدينية واألوقاف ببلدية إيليزي والية إيليزي.

اHادة اHادة 2  :    :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 17 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1436
اHوافق 7 فبراير سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

قرارات8 مقرقرارات8 مقرّرات8 آراءرات8 آراء
يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 9 من اHـرسـوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 06-430 اHـؤرّخ في 5 ذي القـعـدة عام 1427
اHوافق 26 نوفـمبـر سنة 2006 واHذكـور أعالهr يهـدف هذا
الـقــرار إلى حتـديـد الــنـظـام الــتـقـني اHــتـعـلق بــاHـواصـفـات

التقنية لصيانة منشآت نقـل الكهرباء.

اHــادة اHــادة 2 :  : تــلـــحــق اHــواصـــفـــــات الـــتــقـــنــــيـــة بــأصــــل
هــذا القــرار.

ويــتم نــشـــرهــا من قــبـل اHــصــالح اخملـــتــصــة لــلــوزارة
اHكلّفـة بالطاقـة.

تــتــضــمّن اHــواصــفــات الــتــقــنــيــة اHــتــعــلّــقــة بــصــيــانــة
منشآت نقـل الكهرباءr ما يأتي :

اHــلــحق اHــلــحق 1 :  : اHــبـــادىء الــعــــامـــة لــصــيـــانـــــة مــنــشـآت
rنقــل الكهـرباء

اHـــلـــحق اHـــلـــحق 2 :  : أعـــمــــــــال تـــــحت اجلـــهــــــد فــي شـــبـــكـــــــة
نقـــل الكهـربـاء.
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اHـادة اHـادة 3 :  : تــطـبـق اHــواصــفـــات الــتـقــنــــيـة اHــذكــــورة
في اHادّة 2 أعالهr كـل فيما يخصهr على :

rأ) مسير شبكة نقـل الكهرباء
ب) مــؤســـســات األشـــغــال اHـــؤهــلـــة لــلـــقــيـــام بــأشـــغــال

الصيانة على شبكة نقـل الكهرباء.

4 :  : تــنــشــأr �ــوجب مــقــرّر من الــوزيــر اHـكــلّف اHـادة اHـادة 
بـالـطــاقـةr جلـنـة دائـمــة تـسـمى "جلـنــة األعـمـال حتت اجلـهـد"

Hتابعة وحتيY اHواصفات التقنية لألعمال حتت اجلهد.
يحدّد مقرّر الوزير تشكيلة اللجنة ومهامها.

اHـادة اHـادة 5 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1436 اHوافق
29 يناير سنة 2015.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 8  ربــــيع الــــثـــانـي عـــام   ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1436 اHــــوافق  اHــــوافق 29
يــنـــايـــر ســـنــة يــنـــايـــر ســـنــة r2015 يــحـــدr يــحـــدّد اHـــواصـــفـــات الــتـــقـــنـــيــةد اHـــواصـــفـــات الــتـــقـــنـــيــة
اHـتـعـلاHـتـعـلّـقــة بـتـصـمــيم وإجنـاز جتـهـيــزات شـبـكـة نـقــلـقــة بـتـصـمــيم وإجنـاز جتـهـيــزات شـبـكـة نـقــل

الغـاز التي تزود السوق الوطنية.الغـاز التي تزود السوق الوطنية.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الطاقة
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 90-245 اHؤرّخ
في 27 مـــــحـــــرّم عـــــام 1411 اHـــــوافق 18 غـــــشـت ســـــنــــة 1990

rتضمّن تنظيم األجهزة اخلاصة بضغط الغـازHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-431 اHؤرّخ
في 5 ذي القـعـدة عام 1427 اHـوافق 26 نـوفـمبـر سـنة 2006
الذي يـحـدّد القـواعـد التـقنـيـة لتـصـميم شـبـكة نـقـل الـغـاز

rادّة 7 منـهHال سيما ا rواستغاللها وصيانتها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-432 اHؤرّخ
في 5 ذي القـعـدة عام 1427 اHـوافق 26 نـوفـمبـر سـنة 2006
الــذي يــحــدّد دفــتــر الــشــروط اHــتــعــلق بــحــقــوق وواجــبــات

rمسير شبكة نقـل الغـاز
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 07-266 اHؤرّخ
في 27 شـعــبــان عـام 1428 اHـوافق 9 ســبــتـمــبـر ســنـة 2007

rناجمHالذي يحدّد صالحيات وزير الطاقة وا

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 7 من اHـرسـوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 06-431 اHـؤرّخ في 5 ذي القـعـدة عام 1427

اHوافق 26 نوفـمبـر سنة 2006 واHذكـور أعالهr يهـدف هذا
الـــقـــــرار إلى حتــــديــــد اHـــواصـــفــــات الـــتـــقـــنـــيـــة اHـــتـــعـــلـــقـــة
بتـصـميم وإجنـاز جتهـيـزات شبـكة نـقـل الـغـاز الـتي تزود

السـوق الـوطنـية.

اHـادة اHـادة 2 :  : تـطـبق اHــواصـفـات الــتـقـنـيــةr مـوضـوع هـذا
القرارr على التجهيزات اآلتـية :

- الــقـــنــوات الـــهــوائــيـــة واألرضــيـــة اHــســـتــغـــلـــة حتت
rالضغط العـالي

rلحـقة (محـطات الذهـاب والوصولHالتـجهيـزات ا -
r(محطات القطع واالجتزاء وتخفيض الضغط والتفريغ

- محطـات الضغط.
rتـــــســـــتـــــثـــــنـى من مـــــجـــــــال تــــــطـــــبـــــيق هـــــذا الـــــقــــــرار

التجهيزات اآلتـية :
- األوعـــــــيـة اHـغــلـقــــة ذات حــجـــم داخـــلي يــتـعــــدى

r3أو يسـاوي 5 م
rالضـواغط -

- محطات حتويل الغاز اHميع إلى غاز طبيعي.
يـــبـــقى الـــتــنـــظـــيم اخلـــاص بـــأجـــهـــزة الـــضــغـط ســـاري

اHفعول على التجهيزات اHذكورة أعاله.

اHـادة اHـادة 3 :  : تــلـحـــق اHـواصــفـــات الــتـقــنـــيــة اHـذكــــورة
في اHــادّة 4 أدنــاهr بـــأصل هـــذا الــقـــرار. ويــتـم نــشـــرهــا من

قبل اHصالح اخملتصة للوزارة اHكلّفة بالطاقة.

اHــادة اHــادة 4 :  : تــتــضــمّن اHـــواصــفــات الــتــقــنـــيــة اHــتــعــلــقــة
بتـصـميم وإجنـاز جتهـيـزات شبـكة نـقـل الـغـاز الـتي تزود

السوق الوطنية :
اHـلـحق اHـلـحق 1 :  : الـتــعـلـيـمـات الـعــامــة إلجنـــاز جتـهـيـزات

rنقــل الغــاز
اHـلـحق اHـلـحق 2 :  : إجنـــاز وجتـمـــيع قــنـــوات نـقــل الـغـــاز

rعـن طريق التلحيم
اHلحق اHلحق 3 :  : تصميم وإجناز محطات الغاز.

اHـادة اHـادة 5 :  : تــطـبـق اHــواصــفـــات الــتـقــنــــيـة اHــذكــــورة
في اHادّة 4 أعالهr كـل فيما يخصهr على :

rأ) مسير شبكة نقـل الغـاز
ب) مــؤسـســات األشـغـــال اHـؤهــلـــة لــلـقــيــام بــأشـغــال
على شبكة نقل الغاز أو على جتهيزات توصيل الزبائن.

اHـادة اHـادة 6 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 8 ربيع الـثـاني عام 1436 اHوافق
29 يناير سنة 2015.

يوسف يوسفييوسف يوسفي
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وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 29 ذي الـقـعـدة عـام  ذي الـقـعـدة عـام 1435
24 ســبــتـمــبـر ســنـة  ســبــتـمــبـر ســنـة r2014 يــتـضــمr يــتـضــمّن إنــشـاءن إنــشـاء اHـوافق اHـوافق 
rــركــز الــراحــة لـلــمــجــاهـديـن بـني بــلــعــيـدH مــلــحــقــةrــركــز الــراحــة لـلــمــجــاهـديـن بـني بــلــعــيـدH مــلــحــقــة

واليـة جيجـل.واليـة جيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األوّل
rاليّةHووزير ا

rووزير اجملاهدين
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 14-145 اHـؤرّخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األوّل Yتضمّن تعيH2014 وا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اHـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-295 اHؤرّخ
في 14 صــــفــــــر عــــام 1412 اHــــوافـق 24 غــــشت ســــنـــــة 1991

rتمّمHعدّل واHا rالذي يحدّد صالحيات وزير اجملاهدين
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-273 اHؤرّخ
في 16 رمــضــان عــام 1434 اHــوافق 25 يــولـــيــو ســـنــة 2013
واHــــتـــضـــمّن تــــعـــديل الـــقــــانـــون األســـاسـي Hـــراكـــز الـــراحـــة

rادّة 5 منـهHال سيما ا rللمجاهدين
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 14-193 اHؤرّخ
في 5 رمـــضــــان عــــام 1435 اHــــوافق 3 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2014
الـذي يـحــدّد صالحـيـات اHـديــر الـعـامّ لـلــوظـيـفـة الــعـمـومـيـة

rواإلصالح اإلداري
يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 5 من اHـرسـوم
التّـنفــيذيّ رقـم 13-273 اHؤرّخ في 16 رمـضان عـام 1434
اHـوافق 25 يـولـيـو سـنة 2013 و اHـذكــور أعالهr يـهـدف هذا
الـقـــرار إلى إنـشــاء مــلـحــقــة Hـركـــز الـراحــة لــلـمــجـاهـدين
بـني بلـعيـدr واليـة جيـجلr حتدد تـسـميـتهـا ومـقرهـاr طبـقا

للجدول اHبيّن أدنـاه :

اHقـراHقـر

- بلدية ميلة (والية ميلة)

تسمية ملحقة مركزتسمية ملحقة مركز
الراحة للمجاهدينالراحة للمجاهدين

- مـــلـــحـــقـــة مـــركـــز الـــراحــة
للمجاهدين بني بلعيد.

اHـادة اHـادة 2 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 29 ذي الـقــعـدة عـام 1435 اHـوافق
24 سبتمبر سنة 2014.

وزارة السكن والعمران واFدينةوزارة السكن والعمران واFدينة
قـــــــرار مــــــؤرقـــــــرار مــــــؤرّخ في خ في 18  ذي احلــــــجــــــة عــــــام   ذي احلــــــجــــــة عــــــام 1435 اHــــــوافق  اHــــــوافق 12
أكــــتــــوبــــر ســــنـــة أكــــتــــوبــــر ســــنـــة r2014 يــــحـــدد �ــــوذجـي طـــلـب شـــراء يــــحـــدد �ــــوذجـي طـــلـب شـــراء

ومقرر منح سكن ترقوي عمومي.ومقرر منح سكن ترقوي عمومي.
ــــــــــــــــــــــــــــ

rدينةHإن وزير السكن والعمران وا
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اHـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-189 اHؤرّخ
في 27 جـمـادى الثـانيـة عام 1429 اHـوافق أول يـوليـو سـنة
2008 الـــذي يــــحـــدّد صالحــــيـــات وزيـــر الــــســـكن والــــعـــمـــران

rتممHعدل واHا rدينةHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-203 اHؤرخ
في 17 رمــضــان عــام 1435 اHــوافق 15 يــولـــيــو ســـنــة 2014
الــذي يـــحــدد شـــروط وكــيــفـــيــات شــراء الـــســكن الـــتــرقــوي

rالعمومي

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من اHـرسوم
الـتـنــفـيـذي رقم 14-203 اHـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1435
اHوافق 15 يوليو سنة 2014 الذي يحدد شروط وكيفيات
شـراء الـسـكن الـترقـوي الـعـمومـيr يهـدف هـذا الـقرار إلى
حتـــديــد �ـــوذجي طـــلب شـــراء ومــقـــرر مــنـح ســكن تـــرقــوي

عموميr اHلحقY بهذا القرار.

اHـادة اHـادة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــرر بــاجلــزائــر في 18 ذي احلــجــة عــام 1435 اHــوافق
12 أكتوبر سنة 2014.

عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين
الطيب زيتونيالطيب زيتوني

وزير اHاليةوزير اHالية
محمد جالبمحمد جالب

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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                        أعزب (عزباء)             أرمل (ة)           %ــــــــــــوذج
Veuf (ve)                       Célibataire

الرمز:..................

رقم الطلب:...........

تاريخ اإليداع:........

�وذج طلب شراء سكن ترقوي عمومي�وذج طلب شراء سكن ترقوي عمومي
Demande-type d�acquisition d�un logement

promotionnel public

I - - معلومات خاصة باHكتتب...................................... معلومات خاصة باHكتتب......................................

1 - اللقب : ..............................................................
2 - االسم : ...............................................................
3 - تاريخ اHيالد : .....................................................
 Wilaya : .............................. 4 - مكان االزدياد : والية
5 - اجلنس : .............................................................
6 - ابن (ة) : ............................................................
7 - و : ....................................................................
8 - عنوان اإلقامة : ...................................................
9 - بلدية : ............................... والية :......................
10 - البريد اإللكتروني :..................الهاتف :.............

11 - احلالة العائلية :

I - Informations concernant le souscripteur ...........................

1 - Nom : ......................................................................................

2 - Prénom : ..................................................................................

3 - Date de naissance : ..................................................................

4 - Lieu de naissance : Commune : ................................ : بلدية
5 - Sexe : ......................................................................................

6 - Fils (fille) de : .........................................................................

7 - Et de : ......................................................................................

8 - Adresse de résidence : ............................................................

9 - Commune : ...........................................Wilaya :.....................

10-  Email :��������.�.��Tél : ........................
11 - Situation familiale :

12 - عدد األوالد : .......................................................

13 - لقب الزوج :.......................................................

14 - اسم الزوج :.......................................................

15 - تاريخ ميالد الزوج :............................................

Wilaya: ..............................: 16 - مكان االزدياد : والية

17 - ابن (ة) :............................................................

18 - و :....................................................................

12 - Nombre d�enfants : ...............................................................

13 - Nom du conjoint :�������......................................

14 - Prénom du conjoint :..............................................................

15 - Date de naissance du conjoint :.............................................

16 - Lieu de naissance : Commune :................................ : بلدية
17 - Fils (fille) de :........................................................................

18 - Et de :.....................................................................................

II - معلومات مهنية - معلومات مهنية

19 - اHهنة : .................................................................

20 - اHستخدم : ...........................................................

21 - البلدية : .............................. الوالية :....................

22 - الدخل العائلي السنوي : .........................................

II - Informations professionnelles

19 - Fonction : .........................................................................

20 - Employeur : ......................................................................

21 - Commune : ....................................Wilaya :.....................

22 - Revenu annuel du ménage :..............................................

مطلق (ة)              متزوج (ة)              
                    Marié (e)                   Divorcé (e)   

III - Caractéristiques du logement promotionnel public souhaité:....... III - - خصائص اHسكن الترقوي العمومي اHرغوب خصائص اHسكن الترقوي العمومي اHرغوب  فيه:.. فيه:..

23 - Typologie par ordre de priorité :........................................................................... :23 - النوعية حسب األولوية

Individuel F5 Collectif 

F5 Semi-Collectif 

F4 Collectif 

F4 Semi-collectif 

F3 Collectif

F3 Semi-collectif 

قر¯ وصودق عليه
اHكتتب

 Lu et approuvé

Le souscripteur

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

وزارة السكن والعمران واHدينةوزارة السكن والعمران واHدينة
MINISTERE DE L�HABITAT, DE L�URBANISME ET DE LA VILLE

Identification du Promoteur :.................................................. :رقي العقاريHا Yرقي العقاري:تعيHا Yتعي

5 غرف جماعيةفردي

5 غرف نصف جماعية

4 غرف جماعية

4 غرف نصف جماعية

3 غرف جماعية

3 غرف نصف جماعية

Code:....................
N° Demande:..........
Date de dépôt:..........
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%ــــــــــــوذج

اجلـمهورية اجلـزائـريـة الديـمقراطيـة الشعبيـةاجلـمهورية اجلـزائـريـة الديـمقراطيـة الشعبيـة
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

وزارة السكن والعمران واHدينةوزارة السكن والعمران واHدينة
MINISTERE DE L�HABITAT, DE L�URBANISME ET DE LA VILLE

Mme/Mlle/Mr : .......................................................................................................... :السيدة/اآلنسة/ السيد
Né (e) le : ..............................................................................................................................  :ولود(ة) فيHا
Code : .............................................................................................................................................. :الرمز

�وجب طلبكم شراء سكن ترقوي عموميr نبلغكم �قرر منح سكن حسب اHعلومات اHوضحة أدناه:

اHوقع: .......................................................... البلدية: ...................................................... النوع: ................ 

Vu votre demande d�acquisition d�un logement promotionnel public, la présente décision d�affectation d�un logement vous

est notifiée selon les indications désignées ci-dessous :

Site: .....................................................Commune:............................................................................... Type: .........................

LE PROMOTEUR IMMOBILIER ............................................................................................رقي العقاريHا
SIEGE SOCIAL .................................................................................................................. قر االجتماعيHا

�وذج مقرر منح سكن ترقوي عمومي�وذج مقرر منح سكن ترقوي عمومي
Décision-type d�affectation d�un logement promotionnel public

Réf : ........................................................................... : رجعHرجع : ........................................................................... اHا

مالحـظـة: يـحـرر عـقـد الــبـيع عـنـد تـاريخ إتـمـام أشـغـال
الـبــنـاء ودفـع اHـبـالـغ اHـسـتــحـقــة من اHـســتـفــيـدr طــبـقـا

للتشريع اHعمول به.

......................................... Fait à .......................... leحرر بـ ........................... في ....................................

N.B: L�acte de vente sera établi à la date d�achèvement de

construction et le paiement par le bénéficiaire des sommes

dues, conformément à la législation en vigueur.
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وزارة التضامن الوطنيوزارة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اFرأةواألسرة وقضايا اFرأة

قـــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرقـــــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرّخ فـي خ فـي 28 جــمـــادى الــثــانــيــة جــمـــادى الــثــانــيــة
يــتــضـمّن  rيــتــضـم r2014 ــوافق 29 أبــريل ســنـة  أبــريل ســنـةHــوافق  اH1435 ا عــام عــام 
إنشاء الـلجنـة الوطنيـة لتنـسيق نشاطـات عشريةإنشاء الـلجنـة الوطنيـة لتنـسيق نشاطـات عشرية

اHرأة اإلفريقية.اHرأة اإلفريقية.
ــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشؤون اخلارجية
rرأةHووزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا ا
- �قـتضى اHرسوم رقم 87-37 اHؤرّخ في 4 جمادى
الثـانية عام 1407 اHوافق 3 فبـراير سنة 1987 واHـتضمّن
اHــــصـــــادقــــة عـــــلى اHـــــيــــثـــــاق اإلفــــريـــــقي حلـــــقــــوق اإلنـــــســــان

r1981 وافق عليه في نيروبي سنةHوالشعوب ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 02-403 اHـؤرّخ
في 21 رمــضـان عـام 1423 اHـوافق 26 نـوفـمـبـر سـنـة 2002

rالذي يحدّد صالحيات وزارة الشؤون اخلارجية
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 13-312 اHـؤرّخ
في 5 ذي القـعدة عام 1434 اHوافق 11 سبـتمبر سنة 2013

rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 13-134 اHؤرّخ
في 29 جـــمـــادى األولى عــام 1434 اHــوافق 10 أبـــريل ســـنــة
2013 الـــذي يــحـــدّد صالحـــيـــات وزيــر الـــتـــضـــامن الـــوطــني

rرأةHواألسرة وقضايا ا

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يـهـدف هذا الـقـرار إلى إنـشاء الـلـجـنة
الــوطــنـيـة لــتـنــسـيق نــشـاطــات عـشــريـة اHــرأة اإلفـريــقــيـة

r2020 - 2010 وتسمى في صلب النص "اللجنة".

اHــادة اHــادة 2 :  : تـــتـــكــون الـــلـــجـــنـــة الـــتي يـــرأســـهـــا الـــوزيــر
اHكلّف بقضايا اHرأة أو �ثلهr من :

rثل وزارة الداخلية واجلماعات احمللية� -

rثل وزارة الشؤون اخلارجية� -

rثل وزارة العدل� -

rاليةHثل وزارة ا� -

rثل وزارة الفالحة والتنمية الريفية� -

rثل وزارة التهيئة العمرانية والبيئة� -

rثل وزارة التربية الوطنية� -

- �ــــــــــثـل وزارة الـــــــــصّــــــــــحـــــــــة والــــــــــســـــــــكــــــــــان وإصالح
rستشفيـاتHا

- �ثل وزارة الشباب والرياضة.

اHاداHادّة ة 3 :  : يـعيّن الوزيـر اHكلّف بـقضايـا اHرأة أعضاء
الـلـجـنـــة Hـدة ثالث (3) سـنــوات قـابـلـــة لــلـتـجــديــدr بـنــاء

على اقتراح من السلطات التابعY لها.

فـي حــالــة انــقــطــاع عــهــدة أحـــد أعــضــاء الــلــجــنــةr يــتم
تعويضه حسب األشكال نفسها إلى غاية انتهاء العهدة.

اHاداHادّة ة 4 :  : تتمثل مهام اللجنة فيما يأتي :
- الـــســـهــــر عـــلى تـــنـــفـــيـــذ نـــشـــاطـــات عـــشـــريـــة اHـــرأة

rستوياتHاإلفريقية على كل ا
- تــرقـــيـة مــشــاركـــة ومـســاهــمـــة األطــراف اHــعــنـــيـة
عــلى كـل اHــسـتـويــات والـتــنـســيق فـيــمـا بــيـنـهــاr في إطـار

rقررHتنفيذ برنامج مخطط العمل ا
- تنفـيذ كل اHـشاريع الوطـنيـة واجلماعـيةr ال سـيما
تـــلك اHـــمـــولـــة من طـــرف صـــنـــدوق الــنـــســـاء اإلفـــريـــقـــيــات

rوضمان مراقبتها
- السـهـر عـلى تـنـفـيـذ االلتـزامـات اخلـاصـة بـاHـساواة
Yــســاواة بــHوالــتــصــريـح الــرســمي حــول ا Yاجلــنــســ Yبــ
الرجـال والنـساء بـإفريقـيا وأهـداف األلفـية لـلتـنمـية على

كل اHستويات وتقييمها.

اHـاداHـادّة ة 5 :  : جتـري أشـغال الـلـجـنـة عـلى مـسـتوى وزارة
التضامن الوطني واألسرة وقضايا اHرأة.

وتـــتـــــولـى أمـــانــــة الـــلـــجـــنــــــة اHـــديــــريـــــة اHـــكــــلّــــفـــــة
بقضـايـا اHرأة.

اHـاداHـادّة ة 6 : : تــعـد الــلـجــنـة في جــلـســتـهـا األولـى نـظــامـهـا
الـداخـلي وتـصـادق علـيه. ثم تـعـرضه عـلى مـوافـقـة الـوزير

اHكلّف بقضايا اHرأة.

7 : : جتـــتـــمـــع الـــلـــجـــنـــــة فـي دورة عـــاديـــــة كــل اHــاداHــادّة ة 
ثـالثـــة (3) أشــــهــــرr بـــنــــاء عـــلـى اســـتـــدعــــاء مـن رئـــيـــســـهــــا.
و�ــــكـــنـــهـــا أن جتـــتـــمـــع في دورة غـــيـــر عـــاديــــة بـــطـــلب من

رئيسها أو أغلبية أعضائها.

تــتـخــذ قــرارات الـلــجــنـة بــأغــلـبــيــة أصـوات األعــضـاء
احلـاضرين. وفي حـالة تسـاوي عدد األصواتr يـكون صوت

الرئيس مرجحا.

تـكـون اجتـمـاعـات اللـجـنـة مـوضوع مـحـاضـرr وتدوّن
في سجـل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من الرئيس.



اHـاداHـادّة ة 8 : : تـعد الـلـجـنة تـقـريـرا سنـويـا عن نـشاطـاتـها
تــرســله إلـى وزيــر الــشــؤون اخلـــارجــيــة والــوزيـــر اHــكــلّف

بقضايا اHرأة.

اHـاداHـادّة ة 9 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 28 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1435
اHوافق 29 أبريل سنة 2014.

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

وزيرة التضامن الوطنيوزيرة التضامن الوطني
واألسرة وقضايا اHرأةواألسرة وقضايا اHرأة
سعاد بن جاب اللسعاد بن جاب اللّه

وزارة السياحة والصناعة التقليديةوزارة السياحة والصناعة التقليدية
قــــــرار مـــــــؤرخ في قــــــرار مـــــــؤرخ في 18 ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام  ذي احلــــــجـــــــة عـــــــام 1435 اHــــــوافق  اHــــــوافق 12
أكتـوبر سـنة أكتـوبر سـنة r2014 يتـضمن جتـديد تـشكيـلة الـلجانr يتـضمن جتـديد تـشكيـلة الـلجان
اإلداريــــة اHــــتــــســــاويــــة اإلداريــــة اHــــتــــســــاويــــة األعــــضـــــاء اخملــــتــــصــــة بــــأسالكاألعــــضـــــاء اخملــــتــــصــــة بــــأسالك

موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجـب قـــــرار مـــــؤرخ في 18 ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1435
اHــوافق 12 أكـــتــوبــر ســنــة r2014 جتــدد تــشـــكــيــلـــة الــلــجــان
اإلداريــة اHـــتــســاويــة األعـــضــاء اخملــتــصــة بـــأسالك مــوظــفي
YبHوفق اجلدول ا rوزارة السياحة والـصناعة التقـليدية

أدناه :

األسالكاألسالكاللجاناللجان
YوظفHثلو ا�YوظفHثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة�ثلو ا�

األعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائموناألعضاء اإلضافيوناألعضاء اإلضافيوناألعضاء الدائموناألعضاء الدائمون

اللاللّجنةجنة
األولىاألولى

اللاللّجنةجنة
الثانيةالثانية

- مهـنـدسو الـدولة في تـهيـئة
اإلقليم

- اHهندسون اHعماريون
- اHــــفـــتـــشـــون في الـــصـــنـــاعـــة

التقليدية
- اHفتشون في السياحة

- اHتصرفون
- اHـــــــهـــــــنــــــــدســـــــون فـي اإلعالم

اآللي
- اHهندسون في اإلحصاء

- الــــــوثــــــائــــــقــــــيــــــون - أمــــــنـــــاء
احملفوظات

- اHترجمون - التراجمة
- اHلحقون اإلداريون
- احملاسبون اإلداريون

- أعوان اإلدارة
- كتاب اHديرية

- الكتاب
- العمال اHهنيون

- سائقو السيارات
- احلجاب

- سكات بوجمعة
-  خـــــــــــــــمــــــــــــــخــــــــــــــوم

مصطفى
- حــبـــتــون شــمس

الدين

- بعيليش رفيق
- بشير نعيمة
- شعيب خيرة

- بوطبال حمزة

- جرياد فضيلة
- البادر أحمد

- احلجاب أحمد

-  مشري نور الدين
- شلخي خوجة

- قـدادة عبد الغني
-- يحي نصر الدين

- ترخوش دريس
(رئيسا للجنة)
- قصباجي زكية
- شــيــخي مــحــمـد

كر©

- بــــــــــــــــــوزولــــــــــــــة
نــــــــــــــور الــــــــــــــديـن
(رئيسا للجنة)
- مصباحي نوري

- الزين أحمد 
- فنينيش خضراء

- نادري عائشة
- ملوك نبيل

- بـــــــــاي حـــــــــمـــــــــيـــــــــدة
اHولودة الزلي

- لـــــــــــــــــــــــراشــــــــــــــــــــــيــش
مصطفى

- بن شاوي لطيفة
- بلحمر عبد الكر©

- الباي محمد

22 ربيع الثاني عام  ربيع الثاني عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 4407
12 فبراير سنة  فبراير سنة 2015 م م

اFطبعة الرسمياFطبعة الرسميّة8  ة8  حي البسات%8 بئر مراد رايس8 ص.ب حي البسات%8 بئر مراد رايس8 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة



أوأوّل ربيع األول عام ل ربيع األول عام 1434 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2002
13 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

قراراتE مقرّراتE آرءراتE آرء

وزارة السكن والعمرانوزارة السكن والعمران

قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في قــــرار وزاري مـــشــــتــــرك مـــؤرخ في 22  مــــحــــر  مــــحــــرّم عـــام م عـــام 1434
اGــوافق اGــوافق 6  ديـــســمـــبــر ســـنــة   ديـــســمـــبــر ســـنــة q2012  يـــتــعـــل يـــتــعـــلّق بــإثـــبــاتق بــإثـــبــات
اGـــوارد اGـــالـــيــــة الـــكـــافـــيـــة الكـــتــــســـاب صـــفـــة اGـــرقياGـــوارد اGـــالـــيــــة الـــكـــافـــيـــة الكـــتــــســـاب صـــفـــة اGـــرقي

العقــاري.العقــاري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإن وزير السكن والعمران

qاليةGووزير ا

- {ـقتـضى اGـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 12 - 326 اGـؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1433 اGــوافق 4 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة 2012

qأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيGوا

- و{قتـضى اGرسوم التّـنفيذيّ رقم 12 - 84 اGؤرّخ
في 27 ربـــيع األوّل عـــام 1433 اGــــوافق 20 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2012 الــذي يـحـدّد كـيــفـيـات مــنح االعـتـمــاد Gـمـارســة مـهـنـة

اGــرقي الـــعــقــاري وكـــذا كــيــفـــيــات مــسك اجلـــدول الــوطــني
qXالعقاري Xللمرق

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اGـاداGـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اGـادّة 6 من اGـرسـوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 12 - 84 اGــؤرّخ في 27 ربـــيع األوّل عـــام

1433 اGوافق 20 فبراير سنة 2012 واGذكور أعالهq يلتزم

طالب االعـتمـاد Gمـارسـة مهـنة اGـرقي العـقاريq بـاكتـتاب
تصريح شرفي يثـبت إمكانياته في تعـبئة اGوارد اGالية
الــكــافــيـــة إلجنــاز مــشـــروعه أو مــشــاريـــعه الــعــقـــاريــة قــبل

االنطالق في إجنازهـا.

qــــذكـــور أعالهGيــــرفق ــــوذج الـــتــــصـــريـح الـــشــــرفي ا
{لحق هذا القرار.

اGــاداGــادّة ة 2 :  : يـــقــصــد بـــاGــوارد اGـــالــيـــةq في مــفـــهــوم هــذا
القرارq اGوارد اGشكلة من :

qوارد اخلاصة للمرقي العقاريGا -

qرقي العقاريGالقروض البنكية التي يكتتبها ا -

- الدفـعـات التي يـقـدمهـا الـطالـبـون القتـناء األمالك
العقاريةq في إطار عقد البيع على التصاميم.

اGـاداGـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 مـــحـــرّم عـــام 1434 اGــوافق 6
ديسمبر سنة 2012.

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
عبد اجمليد تبونعبد اجمليد تبون

وزير اGاليةوزير اGالية
كر� جوديكر� جودي

قراراتE مقر



21 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 02 أوأوّل ربيع األول عام ل ربيع األول عام 1434 هـ هـ
13 يناير  سنة  يناير  سنة 2013  م م

Modèle-type de déclaration sur l�honneur du postulant à l�agrément de promoteur immobilier d�avoir
 à mobiliser les ressources financières suffisantes pour la réalisation de son (ou ses) projet (s) immobilier (s)

REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L�HABITAT
ET DE L�URBANISME

اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبية

وزارة الـسـكــن والعمرانوزارة الـسـكــن والعمران

DECLARATION SUR L�HONNEUR DU POSTULANT A L�AGREMENT
 DE PROMOTEUR IMMOBILIER D�AVOIR A MOBILISER LES RESSOURCES FINANCIERES

SUFFISANTES POUR LA REALISATION DE SON (OU SES) PROJET (S) IMMOBILIER (S)

Je soussigné (e) ...............................................

Nom, prénoms et raison sociale :

Adresse :

N° du registre de commerce (le cas échéant) :

Déclare sur l�honneur respecter la législation et
la réglementation relatives à la promotion
immobilière, m�engage dans l�exercice de ma
profession à rendre disponibles les ressources
financières nécessaires à la réalisation de mon
(ou mes) projet (s) immobilier (s), et ce,  sous
peine des sanctions pénales et administratives
prévues par les législations en la matière.

Fait à........................... le.......................................

Lu et approuvé

Le promoteur immobilier

(Nom, prénoms, qualité et signature légalisée)

أنا اGمضي (ة) أسفله....................................
االسم واللقب واGقر االجتماعي :

العنوان :
رقم السجل التجاري (عند االقتضاء) :

أصـــرح بــــشـــرفي أن أحــــتـــرم الـــتـــشــــريع والـــتــــنـــظـــيم
اGـتعلقX بـنشا ط التـرقية العـقارية وأن ألتزمq في
أداء مـهـنـتي بـتـوفـيـر اGـوارد اGـالـيـة الـكـافـيـة إلجنـاز
مـشروعي أو مـشـاريـعي الـعقـاريـة وذلك حتت طـائـلة
الـعـقـوبـات اجلـزائـيـة واإلداريـة اGـنـصـوص عـلـيـهـا في

التشريعات اخلاصة بهذا الشأن.

حرر بـ .................... في ...........................
قرىء وصودق عليه

اGرقي العقاري
(اللقب واالسم والصفة واإلمضاء اGصادق عليه)

ANNEXE

وذج التصريح الشرفي لطالب االعتماد للمرقي العقاري إلثبات إمكانياتهوذج التصريح الشرفي لطالب االعتماد للمرقي العقاري إلثبات إمكانياته
في تعبئة اGوارد اGالية الكافية إلجناز مشروعه أو مشاريعه العقاريةفي تعبئة اGوارد اGالية الكافية إلجناز مشروعه أو مشاريعه العقارية

تصريح شرفي لطالب االعتماد للمرقي العقاري إلثبات إمكانياتهتصريح شرفي لطالب االعتماد للمرقي العقاري إلثبات إمكانياته
في تعبئة اGوارد اGالية الكافية إلجناز مشروعه أو مشاريعه العقاريةفي تعبئة اGوارد اGالية الكافية إلجناز مشروعه أو مشاريعه العقارية



أول  ربيع الثاني عام أول  ربيع الثاني عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 414
6 مارس سنة  مارس سنة 2011 م م

قـانـونقـانـون  رقم رقم 11 -  - 04  مـؤرخ في  مـؤرخ في 14  ربـيع األول عـام  ربـيع األول عـام 1432
17  فــبــرايــر ســنـة   فــبــرايــر ســنـة q  q2011  يــحـــــدد الــقــواعـــديــحـــــدد الــقــواعـــد اJـوافق اJـوافق 

التي تنظم نشاط الترقية العقاريةالتي تنظم نشاط الترقية العقارية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الـــدســــتـــورq ال ســـيـــمـــا اJـــواد 120 و122

qو126 منه
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qاإلجراءات اجلزائية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اJـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اJـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واJـتـضــمن قـانـون

qتممJعدل واJا qالعقوبات
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-58 اJـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qدنيJتضمن القانون اJوا
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اJـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اJــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

qتممJعدل واJا qتضمن القانون التجاريJوا
- و�ـقــتــضى األمـر رقم 76-92 اJـؤرخ في 29 شـوال
عام 1396 اJوافق 23 أكتـوبر سنة 1976 واJتعـلق بتـنظيم

qالتعاون العقاري
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اJــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اJــــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اJـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واJــتــعـلق

qتممJا qبالوالية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-22 اJــــؤرخ في 27
مــحــرم عــام 1411 اJــوافق 18 غــشت ســنــة 1990 واJــتــعــلق

q تممJعدل واJا qبالسجل التجاري
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90-25 اJــــؤرخ في أول
جــمـادى األولى عـام 1411 اJـوافق  18 نــوفـمـبــر سـنـة 1990

qتعلق بالتوجيه العقاريJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اJــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اJـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

qتممJعدل واJا qتعلق بالتهيئة والتعميرJوا

قـوانـيـنقـوانـيـن
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اJــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اJـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
qنفعـة العموميةJلكـية من أجل اJتعلـقة بنزع اJالـقواعد ا

qتممJعدّل واJا
- و�ـقتـضى اJرسـوم التـشريعي رقم 93-01 اJؤرخ
في 9 رجب عــــــام 1413 اJــــــوافق 19 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1993

q عدلJا q1993 الية لسنةJتعلق بقانون اJوا
- و�ـقتـضى اJرسـوم التـشريعي رقم 93-03 اJؤرخ
في 7 رمـــضـــان عــام 1413 اJـــوافق أول مـــارس ســـنــة 1993

qتممJعدّل واJا qتعلق بالنشاط العقاريJوا
- و�قتضى اJرسوم التشريعي رقم 94 -07 اJؤرخ
في 7 ذي احلــــجــــة عـــام 1414 اJــــوافق 18 مـــايــــو ســـنـــة 1994
واJــتـــعـــلق بـــشـــروط اإلنـــتــاج اJـــعـــمـــاري و�ــارســـة مـــهـــنــة

qعدلJا qعماريJهندس اJا
- و�قـتضى األمر رقم 95-07 اJؤرخ في 23 شـعبان
عـــــام 1415 اJــــــوافق 25  يـــــنــــــايـــــر ســــــنـــــة 1995 واJــــــتــــــعــــــلق

qتممJعدل واJا qبالتأمينات
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اJــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اJــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واJــتــعــلق

qبحماية التراث الثقافي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 01-20 اJــــؤرخ في 27
رمـــــضـــــان عـــــام 1422 اJـــــوافق 12 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2001

qستدامةJتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميته اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اJــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

qستدامةJتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اJوا
- و�قـتـضى األمر رقم 03-12 اJؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اJـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واJــتـعـلق
بـإلــزامـيـة الـتـأمـX عـلـى الـكـوارث الـطـبـيــعـيـة وبـتـعـويض

qالضحايا
- و�ــــــقـــــــتـــــــضـى الــــــقـــــــانـــــــون رقم 04-02 اJــــــؤرخ في
5جــمــادى األولى عــام 1425 اJــوافق 23 يـــولــيــو ســنــة 2004

qـمـارسـات الـتـجـاريةJـطـبـقـة عـلى اJالـذي يـحـدد القـواعـد ا
qتممJعدّل واJا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-08 اJــــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004
واJـتــعــلق بــشـروط �ــارســة األنــشـطــة الــتــجـاريــةq اJــعـدّل

qتممJوا
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qأنشطة الترقية العقارية وتدعيمها Xحتس -
- حتــديـد قــانـون أســاسي لــلـمــرقي الــعـقــاري وضـبط

qقتنيJرقي واJا Xمضمون العالقات ب
- تـــأســـيس امـــتـــيـــازات وإعـــانـــات خـــاصـــة �ـــشـــاريع

الترقية العقارية.

الفصــــل األولالفصــــل األول
أحكام عامةأحكام عامة

الفـــرع األولالفـــرع األول
تعاريفتعاريف

اJاداJادّة ة 3 :  : يقصد في مفهوم هذا القانون �ا يأتي:
- الـبـناء :- الـبـناء : كل عـمـليـة تـشـيـيـد بـنـايـة و/أو مـجـمـوعة
بـنايـات ذات االستـعـمال الـسكـني أو الـتجـاري أو احلرفي

أو اJهني.
- الـتـهـيـئـة :- الـتـهـيـئـة : كل عـمـلـيـة إجنـاز و/أو تــهـيـئـة شـبـكـات

التهيئة �ا فيها الفضاءات اJشتركة اخلارجية.
- اإلصالح :- اإلصالح : اســـتــعــادة أو إصالح أجــزاء مـن الــبــنــايــة

وتتعلق باألشغال الثانوية.
- الــتــرمــيم الــعــقــاري :- الــتــرمــيم الــعــقــاري : كل عــمــلــيـــة تــســمح بــتــأهــيل
بـــنـــايـــات أو مـــجــمـــوعـــة بـــنـــايـــات ذات طـــابع مـــعـــمــاري أو
تـاريــخيq دون اJـسـاس بــاألحـكـام اJـتــضـمـنــة في الـقـانـون
رقم 98-04 اJــــــؤرخ في 20 صــــــفـــــــر عــــــام 1419 اJــــــوافق 15

يونيو سنة 1998 واJذكور أعاله.
- الـتجـديـد الـعـمراني :- الـتجـديـد الـعـمراني : كل عـملـيـة ماديـة تـمثل دون
تـــغــيـــيـــر الـــطـــابـع األســـاسي لـــلـــحيq تـــغـــيـــيـــرا جـــذريـــا في
الـنــسـيج الـعــمـراني اJــوجـود مع إمــكـانـيــة هـدم الـبــنـايـات
الــقـد�ـةq وعــنـد االقــتـضـاء إعــادة بـنـاء بــنـايــات جـديـدة في

نفس اJوقع.
- إعادة الـتأهيل :- إعادة الـتأهيل : كل عـملـية تـتمثل فـي التدخل في
بـنـايـة أو مــجـمـوعـة بـنـايـات من أجل إعــادتـهـا إلى حـالـتـهـا
األولى وحتـسـX شــروط الـرفـاهـيـة واسـتـعـمـال جتـهـيـزات

االستغالل. 
qإعـادة الـهـيـكـلة :- إعـادة الـهـيـكـلة : �ـكن أن تـكـون شـامـلـة أو جـزئـية -
وتــخص شـبــكــات الـتــهــيــئـة وكــذا الــبـنــايــات أو مـجــمــوعـة

البنايات.  
و�ـــكن أن تـــؤدي هــذه الـــعــمـــلـــيــة إلى الـــهـــدم اجلــزئي
لـــتـــجـــزئـــات أو تـــغـــيــيـــر خـــصـــائص احلـي من خالل حتـــويل
النـشـاطـات بـكل أنـواعـها وإعـادة تـخـصـيص الـبـنـايات من

أجل استعمال آخر.
- الـتـدعيم :- الـتـدعيم : كل عـمـليـة تـتـمثل فـي إعادة االسـتـقرار
لـبـنـايـة مـا من أجل تـكـيـيـفـهـا مع اJـتـطـلـبـات الـتـنـظـيـمـيـة

اجلديدة.

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-20 اJـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اJوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واJـتعلق
بــالــوقــايــة من األخــطــار الــكــبــرى وتــســيــيــر الــكــوارث في

qستدامةJإطار التنمية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-02 اJــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اJوافق 20 فبـراير سنة 2006 واJـتضمن

qوثقJتنظيم مهنة ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-03 اJــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اJوافق 20 فبـراير سنة 2006 واJـتضمن

qتنظيم مهنة احملضر القضائي
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 06-06 اJــــؤرخ في 21
مـحرم عام 1427 اJوافق 20 فبـراير سنة 2006 واJـتضمن

qالقانون التوجيهي للمدينة
- و�ـقـتضى الـقـانون رقم 07-02 اJـؤرخ في 9 صـفر
عــــام 1428 اJــــوافق 27 فــــبــــرايــــر ســــنــــة 2007 واJــــتــــضــــمن
تــأســيس إجــراء Jــعــايــنــة حـق اJــلـكــيــة الــعــقــاريــة وتــســلــيم

q لكية عن طريق حتقيق عقاريJسندات ا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 08-04 اJــــــــؤرخ في أول
رمــــضــــان عـــام 1429 اJــــوافق أول ســــبـــتــــمــــبـــر ســــنـــة 2008
واJتـضمن شـروط وكيـفيـات منح االمـتيـاز على األراضي
التابـعة لألمالك اخلـاصة لـلدولـة واJوجـهة إلجنـاز مشاريع

qاستثمارية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اJــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اJـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واJـتـضمن

 qدنية واإلداريةJقانون اإلجراءات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-15 اJــــؤرخ في 17
رجب عـام 1429 اJـوافق 20 يـولـيـو سـنـة 2008 الـذي يـحدد

qقواعد مطابقة البنايات وإتمام إجنازها
qوبعد رأي مجلس الدولة -
qانJوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا الـــــقـــــانــــون إلـى حتـــــديــــد
القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية.

اJــــاداJــــادّة ة 2 :  : يـــــهــــدف هـــــذا الــــقـــــانـــــون في إطـــــار أهــــداف
السـياسـة الـوطنـية لـتـطويـر نشـاطـات التـرقيـة الـعقـارية

إلى ما يأتي : 

- حتــــديــــد الــــشــــروط الــــتي يــــجـب أن تــــســــتــــوفــــيــــهـــا
qتعلقة بنشاط الترقية العقاريةJشاريع اJا
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اJـاداJـادّة ة 6 :  : تـخـضع كل عــمـلـيـة تـرمـيم عـقـاري أو إعـادة
تــأهـيل أو جتــديـد عـمــراني أو إعـادة هـيــكـلــة أو تـدعـيم إلى

ترخيص إداري مسبق.
qـــذكــورة أعالهJـــنع الـــشــروع في أي مـن األشــغـــال ا�
دون احلصـول على الـتـرخيص اإلداري اJـذكـور في الفـقرة

أعاله.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

qـادّة ة 7 :  : تـسـتـثـنى من مـجـال تطـبـيق هـذا الـقـانونJـاداJا
كل الــعــمـــلــيــات اJــتــعـــلــقــة بــالــبـــنــايــات اJــصــنــفـــة كــمــعــالم
qـــواقـع احملـــفـــوظــةJتـــاريـــخـــيـــة وتـــلك الـــواقـــعـــة فـي حــدود ا

والتي تبقى خاضعة للتشريع اخلاص بها في هذا اجملال.

اJاداJادّة ة 8 :  : يجب أن تـسعى كـل عمـليـة جتـديد عـمراني
إلى جمـال اإلطار اJبـني وحتسـX راحة اJسـتعمـلX وكذا

مطابقته للمعايير العمرانية السارية. 

اJاداJادّة ة 9 :  : يجب أن تـنجـز عمـليـات الترمـيم الـعقاري
والتجديد العـمراني وإعادة التأهيل وإعـادة الهيكلة وكذا
الـتدعيم ضمن احـترام اخملطـطات اJوافق علـيها من طرف

السلطات اJؤهلة.

اJــاداJــادّة ة 10 :  : يــجب أن يــؤخـــذ في احلــســبــان االنــســجــام
اJــــعــــمــــاري والـــعــــمــــراني والــــطــــابع اجلــــمـــالـي بــــالـــنــــســــبـــة
لــلـمـجــمـوعـة الــعـقـاريـة األصــلـيـة عــنـد تـصــمـيم الــبـنـايـة أو
الــبـنــايـات الــتي تـكــون مـوضــوع عـمــلـيــة تـوسـيـع مـشـروع

عقاري. 

اJاداJادّة ة 11 :  : ال �ـكن إجناز إال اJـشاريع الـعقـارية التي
تـتــطــابق مع مــخـطــطـات الــتـعــمــيـر وتــتـوفــر عــلى الـعــقـود
والرخص اJسـبقـة واJطلـوبة �ـوجب التشـريع والتـنظيم

اJعمول بهماq وال سيما منها : 
- الـتي تـكـون مـتـواجدة فـــي احلـدود الـتـي تتـوافــق
مـع أهـــــداف احلـــفـــــاظ عــــلى الـــتـــوازنـــات اإليـــكـــولـــــوجـــيـــة
عـــنــدمــا تــكــــون في اJــواقع الـــطــبــيــعــيــة واJــواقع األثــريــة

qواحلظائر الطبيعية ومحيطاتها اجملاورة
- الـــتي حتـــتـــرم االقــــتـــصـــاد الـــعـــمـــراني حـــX تـــكـــون

متواجدة داخل األجزاء العمرانية في اJدن.

اJاداJادّة ة 12 :  : يجب أن يبادر بـاJشاريع العقارية اJعدة
للـبـيع أو اإليـجـارq مـحـتـرفون �ـتـلـكـون اJـهـارات في هذا

اجملال والقدرات اJالية الكافية.

اJــاداJــادّة ة 13 :  : �ــكن الـــتــصـــريح بــالـــصــالـح الــعـــام بــشــأن
اJشاريع العقارية حسب طابعها و/أو وجهتها.

وفي هــذه احلــالــةq �ــكن أن تــســتــفــيــد هـذه اJــشــاريع
العقارية من إعانة الدولة.

- اJـشـروع الـعـقـاري :- اJـشـروع الـعـقـاري : مـجـمـوع الـنـشـاطـات اJـتـعـلـقـة
بـالبـنـاء والـتهـيـئـة واإلصالح والتـرمـيم والـتجـديـد وإعادة
الــتـأهــيـل وإعــادة الـهــيــكــلــة وتــدعــيم الــبــنــايــات اخملــصــصـة
لـلـبيع و/أو اإليـجار �ـا فـيهـا تـهيـئة األرضـيـات اخملصـصة

الستقبال البنايات.
- الــتــرقــيــة الــعــقــاريــة :- الــتــرقــيــة الــعــقــاريــة : مــجــمــوع عــمــلــيــات تــعــبــئــة

اJوارد العقارية واJالية وكذا إدارة اJشاريع العقارية.
- أرضـيـة الـبـنـاء :  - أرضـيـة الـبـنـاء :  وعـاء عـقـاري تـتـوفـر فـيه حـقـوق

البناء والتجهيزات الضرورية لتهيئته.
- اإلتمـام الكامل لألشغال :- اإلتمـام الكامل لألشغال : رفع التـحفظات التي ¤
إبــــداؤهـــــا عــــلـى إثــــر االســــتـالم اJــــؤقـت لألشـــــغــــال وإصالح
عـــيـــوب الـــبـــنـــاء اJالحـــظـــة وذلـك قـــبل االســـتالم الـــنـــهـــائي

للمشروع العقاري.
- اJــقــاول : - اJــقــاول : كـل شــخص طــبــيـعـي أو مــعــنـوي مــســجل
فـي الــســـجـل الــتـــجـــاري بـــعـــنـــوان نــشـــاط أشـــغـــال الـــبـــنــاء

بصفته حرفيا أو مؤسسة تملك اJؤهالت اJهنية.
- اJرقي الـعـقاري : - اJرقي الـعـقاري :  يعـد مرقـيـا عقـاريـاq في مفـهوم
هـــذا الـــقـــانـــونq كـل شـــخص طـــبـــيـــعـي أو مـــعـــنـــويq يـــبـــادر
بــعــمــلــيـــات بــنــاء مــشــاريــع جـــديــــدةq أو تــرمــيـم أو إعــادة
تـــأهــيلq أو جتــديـــد أو إعــادة هــيــكـــلــةq أو تــدعـــيم بــنــايــــات
تــــتــــطــــلب أحــــــد هــــــذه الـــتــــدخــالتq أو تــــهــــيــــئــــة وتـــأهــــيل

الشبكات قصد بيعها أو تأجيرها.
- االســــــتـالم اJــــــؤقت :- االســــــتـالم اJــــــؤقت : هـــــــو مــــــحـــــــضــــــر يــــــتـم إعــــــداده
والتـوقيع عـلـيه بX اJـرقي العـقـاري واJقـاول بعـد انتـهاء

األشغال.
الفـرع الثانيالفـرع الثاني
اJبادىء العامةاJبادىء العامة

اJــاداJــادّة ة 4 :  : يــرخـص لـلــمــرقــX الــعــقــاريــX اJــعــتـمــدين
واJــســجـلــX في الــسـجـل الـتــجــاريq بـاJــبـادرة بــاJــشـاريع

العقارية.
ال �كـن أيا كــان أن يدعــي صفــة اJـرقـــي العقــاري
أو �ـــارس هـــذا الــنـشــاط مـا لم يــكن حـاصـال عـلى اعــتـمـاد
ومـسـجال في اجلـدول الـوطني لـلـمـرقـX العـقـاريـX حسب

الشروط والكيفيات احملددة في هذا القانون.

اJاداJادّة ة 5 :  : يخضع نشـاط الترقية العـقارية في مجال
التـصمـيم والتهـيئة والـبناء إلى الـقواعد الـعامة لـلتهـيئة
والـتـعمـيـر والبـنـاء احملـددة في التـشـريع اJعـمـول به وكذا

أحكام هذا القانون.
ال �ــكـن تــشـــيــيـــد أي مــشـــروع عــقـــاري يــتـــنــاقض مع
مـضـمـون مـخــطـطـات الـتـهـيـئـة والـعـمـران اJـصـادق عـلـيـهـا

قانونا.



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 14 أول  ربيع الثاني عام أول  ربيع الثاني عام  1432 هـ هـ
6 مارس سنة مارس سنة 2011 م م

19 :  :  يــســمح لــكل شــخص طــبــيــعي أو مــعــنـوي اJـاداJـادّة ة 
مـؤهل لـلـقيـام بـأعـمال الـتـجـارة �مـارسـة نـشاط الـتـرقـية
الـعـقـاريــة مـوضـوع اJـادتـX 3 و18 أعالهq طـبــقـا لـلــتـشـريع

اJعمول به وحسب الشروط احملددة في هذا القانون.

qXعـــقــــاريـــ Xــــادّة ة 20 :  : ال �ــــكن أن يــــكـــونــــوا مـــرقــــJــــاداJا
منشئX أو مشـاركqX باألفعال قانونا أو فـعلياq بطريقة
مـبـاشـرة أو من خالل وسـيطq لـلـمبـادرة �ـشـاريع عـقـارية
تخضع لهذا الـقانونq األشخاص الذين تـعرضوا لعقوبات

بسبب إحدى اخملالفات اآلتية :
- الـتـزويـر واسـتـعـمـال اJـزور في احملـررات اخلـاصـة

qأو التجارية أو البنكية
- الـــســـرقـــة وإخــــفـــاء اJـــســـروقـــات وخـــيـــانـــة األمـــانـــة

qوالتفليس وابتزاز األموال أو القيم أو التوقيعات
 qالنصب وإصدار شيك بدون رصيد -

qXعمومي Xرشوة موظف -
qالكاذبة والغش الضريبي Xشهادة الزور واليم -
- اجلــــــنح اJــــــنــــــصــــــوص عــــــلــــــيــــــهــــــا �ــــــوجـب األحــــــكـــــام

التشريعية اJتعلقة بالشركات التجارية.
كــــمـــــا �ـــــنع مـن �ــــارســـــة هـــــذا الـــــنــــشـــــاط األعـــــضــــاء
اJــشــطــوبـــون تــأديــبــيــا وبـــصــفــة نــهــائـــيــةq بــســبب اإلخالل

بنزاهة اJهن اJشكلة في نقابات.

اJـاداJـادّة ة 21 :  : زيـادة عـلى األحـكــام اJـنـصـوص عــلـيـهـا في
اJـادة 20 أعالهq يـجب عــلى اJـرقي الـعـقــاري الـذي يـلـتـمس

اعتمادا أن يتمتع بحقوقه اJدنية.
حتدد كيفيات منح  االعتماد عن طريق التنظيم.

اJــــاداJــــادّة ة 22 :  : ال �ــــكن اJــــرقي الــــعـــقــــاري الــــتـــنــــازل عن
االعــــتــــمــــاد أو حتـــــويــــلهq ويــــؤدي كل تــــغـــــيــــيــــر في الــــشــــكل
والــتـســمـيــة وعـنــوان الـشــركـة خالل نــشـاطه وكــذا تـغــيـيـر
اJــســـيّــر إلى بـــطالن االعــتـــمــاد بـــحــكم الـــقــانـــونq ويــفــرض
ضـــــرورة جتـــــديـــــدهـــــا حـــــسب نـــــفـس األشـــــكـــــال والـــــشــــروط

اJطلوبة للحصول عليها.

اJـاداJـادّة ة 23 :  :  يـتـطـلب مـنح االعـتـمـاد لـلـمـرقي الـعـقاري
تـسـجــيـله في اجلـدول الـوطـني لـلـمـرقـX الـعـقـاريـX ويـعـد
ترخـيـصـا Jـمارسـة اJـهـنـةq مع مـراعاة الـقـيـام بـاإلجراءات

الشكلية اإلدارية واجلبائية اJطلوبة للحصول عليه.
�ــسك الــوزيــر اJــكــلف بــالــســكن والــعــمــران اجلـدول

الوطني.
حتـــدد كـــيـــفــيـــات مـــسك اجلـــدول الـــوطـــني عن طـــريق

التنظيم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مهنة اJرقي العقاريمهنة اJرقي العقاري

الفرع األولالفرع األول
نشاط الترقية العقاريةنشاط الترقية العقارية

14 :  : يشـمل نـشاط الـتـرقيـة الـعقـاريـة مجـموع اJاداJادّة ة 
الـــــعــــــمــــــلــــــيــــــات الـــــتـي تـــــســــــاهم فــي إجنــــــاز اJـــــشـــــــاريـع
الـعــقـاريـة اخملصـصـة للـبـيع أو اإليجـار أو تلـبـية احلـاجات

اخلاصة.

�ـكن أن تـكون هـذه اJـشـاريع العـقـاريـة محالت ذات
اســـتـــعـــمـــال ســـكـــنـي أو مـــهـــني وعـــرضـــيـــا �ـــكن أن تـــكـــون

محالت ذات استعمال حرفي أو جتاري.

اJـاداJـادّة ة 15 :  : يـشــمل مـجــال نـشــاط الـتــرقـيــة الـعــقـاريـة
العمليات اآلتية : 

- إجنـاز الـبـرامج الـسـكـنـيـة واJـكـاتب والـتـجـهـيـزات
qرافقة الضرورية لتسيير هذه اجملمعاتJاجلماعية ا

qاقتناء وتهيئة األرضيات من أجل البناء -
- جتـديـد أو إعـادة تـأهـيل أو إعــادة هـيـكـلـة أو تـرمـيم

أو تدعيم البنايات.

16 :  : كل شـــخـص طـــبـــيــــعي أو مـــعــــنـــوي يـــبـــادر اJــاداJــادّة ة 
�شـروع عقـاري معـد لـلبـيع أو اإليجـارq ملـزم باالسـتعـانة
بـخــدمــات مــقــاول مــؤهل قــانـونــا حــسب أهــمــيــة اJــشـروع
الــعــقـاريq وتــؤسس الـعالقــة بــX الـطــرفـX بــعـقــد مـقــاولـة

يبرم بعد احلصول على عقود التعمير اJطلوبة.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

الفرع الثانيالفرع الثاني
مهنة اJرقي العقاريمهنة اJرقي العقاري

اJاداJادّة ة 17 :  : يتولى اJرقي الـعقاري مسؤولية تنسيق
جــــمــــيـع الــــعــــمــــلــــيــــات الـــــتي تــــدخـل في إطــــار الــــدراســــات
واألبــحـاث وتـعـبــئـة الـتــمـويلq وكـذا تــنـفـيــذ أشـغـال إجنـاز

اJشروع العقاري. 
كـمــا يـلـزم بـتــسـيـيـر مـشــروعه طـبـقـا ألحــكـام الـفـصل

اخلامس من هذا القانون.

اJـاداJـادّة ة 18 :  : يـعـد مـرقـيـا عـقـاريـاq في مـجـمـوع احلـقـوق
والـواجــبــاتq مـرقي األوعــيـة الــعــقـاريــة اخملـصــصـة حــصـرا

للبناء و/أو للتجديد العمراني قصد بيعها.
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يـــودع مــبـــلغ الـــتـــســبـــيق اJـــدفـــوع من طـــرف صــاحب
حفظ احلق في حساب مـفتوح باسم هذا األخـير لدى هيئة
ضـمـان عـمـلـيـات التـرقـيـة الـعـقـاريـة اJـنـصـوص عـلـيهـا في

اJادة 56 من هذا القانون.

يحدد ©وذج عقد حفظ احلق عن طريق التنظيم.

اJاداJادّة ة 28 :  : عـقد البيـع على التصـاميم لبـناية أو جزء
من بــنـايــة مــقـرر بــنــاؤهـا أو في طــور الــبـنــاءq هــو الـعــقـد
الـــذي يــتـــضــمن ويـــكـــرس حتــويل حـــقــوق األرض ومـــلــكـــيــة
الـــبــنــايـــات من طــرف اJـــرقي الــعـــقــاري لــفـــائــدة اJـــكــتــتب
مـوازاة مـع تـقــدم األشـغـال. وفـي اJـقـابـلq يـلــتـزم اJـكــتـتب

بتسديد السعر كلما تقدم اإلجناز.
يـحـدد ©ـوذج عــقـد الـبـيـع عـلى الـتـصــامـيم عن طـريق

التنظيم.

29 :  : ال �ــكن إبــرام عــقــد بــيع عــلى الــتــصــامــيم اJـاداJـادّة ة 
qوعـقـد حـفظ احلـق لـعـقـار مـقـرر بـنـاؤه أو في طـور الـبـنـاء
إال من طـــرف اJــرقي الــعـــقــاريq كــمـــا تــنص عـــلــيه اJــواد 4

(الفقرة 2) و18 و19 و20 و21 من هذا القانون.

اJـاداJـادّة ة 30 :  :  يـجب أن يــتـضـمـن عـقـد حــفظ احلق وعـقـد
XادتJذكوران على التوالي في اJالبيع على التصاميم ا
qأصل ملكيـة األرضية ورقم السند العقاري q27 و28 أعاله

عـنــد االقــتـضــاءq ومـرجــعــيـات رخــصــة الـتــجــزئـةq وشــهـادة
الـــتـــــهـــــيــــئـــــة والـــشــــبــــكــــاتq وكـــذا تــــاريخ ورقم رخـــصـــة

البناء.

اJــاداJــادّة ة 31 :  : يــتم حتــويـل مــلــكـــيــة عــقــار مـــوضــوع عــقــد
حــفظ احلق عــنـد تـاريـخ الـتــسـديـد الــنـهــائي لـســعـر الــعـقـار
احملــــفـــوظq ويـــجب إعــــداد عـــقـــد الـــبــــيع أمـــام مـــوثـق طـــبـــقـــا

للتشريع اJعمول به.

اJــاداJــادّة ة 32 :  : �ـــكن فـــسخ عـــقـــد حـــفـظ احلق في أي وقت
خالل إجناز اJشروع العقاري: 

- بــــطـــــلــب من أحــــد الـــطــــرفــــX مع قــــبـــول الــــطـــرف
qاآلخر

- بــطـــلب مـن صـــاحب حــفـظ احلـقq وفي هــذه احلــالــة
يستـفيد اJـرقي العقاري من اقـتطاع بنـسبة خمـسة عشر

qدفوعJائة (15 %) من مبلغ التسبيق اJبا

- بــطـلـب من اJـرقيq فـي حـالــة عـدم احــتــرام صـاحب
حــفـظ احلق اللـــتـــزامــاتـه وذلك بـــعــد إعـــذارين q(2) مــدة كل
واحـد منـهمـا شهـر واحد (1)  ولم يـرد علـيهـماq يـبلـغان عن

طريق محضر قضائي.

الفرع الثالثالفرع الثالث
اجمللس األعلى Jهنة اJرقي العقارياجمللس األعلى Jهنة اJرقي العقاري

24 :  : يـنشـأ مـجلس أعـلى Jـهنـة اJـرقي العـقاري اJاداJادّة ة 
يكلف على اخلصوص �ا يأتي : 

- اقــــتـــراح كل الـــتـــدابــــيـــر الـــتي من شــــأنـــهـــا تـــدعـــيم
qارسة نشاط الترقية العقارية�

- الــســـهــر عـــلى احـــتــرام قـــواعــد أخالقـــيــات �ـــارســة
 qرقي العقاريJمهنة ا

- إبداء الـرأي في كل مسـألة تـتعـلق باJـهنـة �بادرة
منه و/أو بطلب من السلطات العمومية.

حتـدد تـشـكـيـلـة اجملـلـس األعـلى Jـهـنـة اJـرقي الـعـقـاري
وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.

الفصل الثالثالفصل الثالث
بيع األمالك العقارية وااللتزام بالضمانبيع األمالك العقارية وااللتزام بالضمان

الفرع األولالفرع األول
كيفيات البيعكيفيات البيع

اJــاداJــادّة ة 25 :  : يــجب أن يـــكــون الــبــيـع من طــرف اJــرقي
الـعـقــاري لـعـقـار مـبـني أو بـنـايـة أو جـزء من بـنـايـة مـقـرر
بـنـاؤها أو في طـور الـبـناءq مـوضـوع عـقـد يعـد قـانـونا في
الشـكل الـرسمي طـبقـا لألحـكام الـتـشريـعـية والـتنـظـيمـية

اJعمول بها وطبقا ألحكام هذا القانون.

اJاداJادّة ة 26 :  :  عقـد بيع عـقـار مبـني هـو كل عقـد رسمي
يحوّل �ـوجبه اJـرقي العـقاريq مقـابل تسـديد الـسعر من
طــرف اJـقـتــنيq اJـلــكـيـة الــتـامــة والـكـامــلـة لـلــعـقــار اJـبـني

موضوع الصفقة.
وزيـــادة عــلـى رضــا الـــطــرفـــX بـــشــأن الـــشيء اJـــبــيع
وســــعـــر الـــبـــيع اJـــــتــــفـق عـــلـــــيـهq يـــجـب أن يــــســــتــــجــــيب
الــعــقــارq حتت طــائــلــة بـــطالن الــعــقــدq لــلــشــروط الــتــقــنــيــة
والــوظـيـفـيـة اJــطـلـوبـة في مـجــال قـابـلـيـة الـســكن وتـهـيـئـة
احملالت ذات االستعمـال السكني أو اJهني أو التجاري أو

احلرفي.
غــيــر أن احلــيـــازة وشــهــادة اJــطــابــقـــة ال تــعــفــيــان من
اJــســـؤولــيــة الـــعــشـــريــة الـــتي قــد يـــتــعـــرض إلــيــهـــا اJــرقي
الــعــقــاريq وال من ضــمــان اإلنـهــاء الــكــامل ألشــغــال اإلجنـاز

التي يلتزم بها اJرقي العقاري طيلة سنة واحدة.

اJــاداJــادّة ة 27 :  : عــقـــد حــفظ احلـق هــو الـــعــقـــد الــذي يـــلــتــزم
�وجـبه اJـرقي الـعـقـاري بتـسـلـيم الـعقـار اJـقـرر بـناؤه أو
في طـور البـنـاءq لـصاحـب حفظ احلقq فـور إنـهـائهq مـقابل

تسبيق يدفعه هذا األخير.
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وفي كل األحوالq يجب تبرير تغيرات السعر.
وزيـادة عــلى ذلكq يــجب أن يـتــضـمنq في اJــلـحق أو
بـــالــرجـــوع إلى الــوثـــائق اJــودعـــة لــدى اJـــوثقq الــبـــيــانــات

اJفيدة اJتعلقة بالقوام واخلصائص التقنية للعقار.
يــسـلـم نـظــام اJـلــكــيـة اJــشـتــركــة إجـبــاريــا لـكل مــقـ¬

خالل توقيع العقد.
يـــحــدد ©ـــوذج نــظـــام اJـــلــكـــيـــة اJــشـــتـــركــة عـن طــريق

التنظيم.

qـادّة ة 39 :  : فـي حــالــة عقـد الـبـيع عــلـى الـتــصـامـيـمJـاداJا
ال �كن حـيازة بـناية أو جـزء من بـناية مـن طرف اJقـتني
إال بــعــد تـــســلــيم شـــهــادة اJــطـــابــقــة اJــنـــصــوص عــلـــيــهــا في
الـقـانون رقم 90-29 اJـؤرخ فـي أول ديــسـمـبـر سـنـة 1990
q2008 ــؤرخ في 20  يــولــيــو ســنـةJوالــقــانـون رقم 08-15 ا

واJذكورين أعاله.

40 :  : يــجب أن يـــكــون بــيع األرضــيــات الــواجب اJـاداJـادّة ة 
بـــنــاؤهـــا من طـــرف مــرقـي األوعــيـــة الــعـــقــاريـــة اخملــصـــصــة
لـــلـــبـــنـــاءq مــوضـــوع عـــقـــد يـــتم إعـــداده قـــانــونـــا فـي الــشـــكل
الرسميq طـبقا لألحـكام الـتشريـعية الـسارية وكـذا أحكام
هـذا الــقـانـون. ويــجب أن يــتم إعـداد هــذا الـعــقـد بــالـرجـوع
إلى عــقـد الــتــعـمــيــر مع ذكـر حــقــوق الـبــنـاء عــلى األرضــيـة

العقارية موضوع الصفقة.

اJاداJادّة ة 41 :  : يلتـزم اJرقي العقاري بضمان اإلعالم عن
مـــشــروعـه الــعـــقــاري في األمـــاكن اخملـــصــصـــة لإلشـــهــار في

البلدية اخملتصة إقليمياq وذلك قبل أي عرض للبيع.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اJـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.
 الفرع الثاني الفرع الثاني

التزامات اJرقيالتزامات اJرقي
اJاداJادّة ة 42 :  : ال �ـكن اJـرقي العـقاري أن يـطالب وال أن
يــقـبل أي تــسـبـيـق أو إيـداع أو اكـتــتـاب أو قـبــول سـنـدات
جتــاريـة مــهــمـا كــان شـكــلــهـاq قــبل تـوقــيع عــقـد الــبــيع عـلى

التصاميم أو قبل تاريخ استحقاق الدين.
 ويشـتـرط في الـتوقـيع اJـنصـوص عـليه في الـفـقرة
اJــــذكـــورة أعـاله االكـــتــــتـــاب اJــــســـبـق لـــلــــضـــمــــان كـــمــــا هـــو

منصوص عليه في اJادة 55 أدناه.

43 :  : يـــــؤدي كـل تــــأخـــــر يـالحظ فـي الـــــتــــســـــلـــــيم اJــــاداJــــادّة ة 
الـفـعـلي لـلـعـقـار مـوضـوع عـقـد الـبـيع عـلى الـتـصـامـيمq إلى

عقوبات التأخير التي يتحملها اJرقي.
يـحـدد مـبلغ عـقـوبـة الـتأخـيـر وآجـالـها وكـذا كـيـفـيات

دفعها عن طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 33 :  :  يــتـعـX عــلى اJـرقي الــعـقـاريq بــعـد ثالثـة
(3) أشـهر كـحد أقـصىq عـلى إثر االسـتالم اJـؤقت للـبنـاية
أو جلزء منهاq بإعداد عقد بيع البناية أو جزء من البناية
احملـفوظـةq أمام موثق مـقابل الـتسـديد الـكلي لـسعـر البيع

من طرف صاحب حفظ احلق.

اJـاداJـادّة ة 34 :  : يـتم إعـداد عقـد الـبـيع عـلى الـتـصامـيم في
الـشـكل الـرسـمي ويـخـضع لـلـشـكـلـيـات الـقـانـونـيـة اخلـاصـة
بـالــتـســجـيل واإلشــهـارq ويــخص في نـفـس الـوقتq الــبـنـاء

واألرضية التي شيد عليها البناء.
يتمم عـقد الـبيع عـلى التصـاميم اJـذكور في الـفقرة
qالسابقة �حـضر يعد حضوريـا في نفس مكتب التوثيق
قصد مـعاينـة احليازة الـفعلـية من طرف اJـكتتب وتـسليم
الـــبــــنــــايـــة اJــــنــــجـــزة مـن طـــرف اJــــرقـي الـــعــــقــــاري طـــبــــقـــا

لاللتزامات التعاقدية.

اJاداJادّة ة 35 :  : باستثـناء عقد حفظ احلق اJـنصوص عليه
في هــذا الــقـــانــونq فــإن كل عـــقــد يــكــون مـــوضــوعه حتــويل
مـلـكـيـة بـنـاية أو جـزء من بـنـايـة ذات اسـتـعـمـال سـكني أو
مـهنـي وتشـمل الـتـزام اJكـتـتب بـدفع تـسبـيـقـات أو إيداع
أموال قـبل إتـمـام إجناز الـبـنـايةq يـجب أن يـكـتسيq حتت

طائلة البطالنq شكل عقد البيع على التصاميم.

q36 :  : ال �كن إبـرام عقـد الـبيع عـلى الـتصـاميم اJاداJادّة ة 
اJـنــصـوص عــلــيه في اJـادة 28 أعـالهq عـنــدمـا يــلـجــأ اJـرقي

العقاري الستعمال قروض تخصص لتمويل البناء.

37 :  : يـــــــجب أن يــــــــوضح عـــــــقــــــــد الـــــــبـــــــيـع عـــــــلى اJــــــاداJــــــادّة ة 
الـتــصـامــيمq حتت طــائـلــة الـبــطالنq تـشــكـيــلـة ســعـر الــبـيع

وآجال الدفع بالنسبة لتقدم األشغال.
كــمـــا يـــجب عـــلــيهq فـي حــالـــة جتـــزئــة تـــســديـــد اJـــبــلغ

اJتفق عليهq حتديد كيفيات ذلك. 

اJـاداJـادّة ة 38 :  : يـتم ضــبط تـســديـد ســعـر الــبـيع فـي عـقـود
الــبــيع عــلى الــتــصــامــيمq حــسب تــقــدم أشــغـال اإلجنــاز في

احلدود اJنصوص عليها عن طريق التنظيم.
كـما يجب ذكر مـا إذا كان السـعر قابال للـمراجعة  أم

ال وفي حالة اإليجابq يجب ذكر كيفيات اJراجعة.
يـــجـب أن تـــرتـــكــــز صـــيــــغـــة مـــراجــــعـــة األســـعــــار عـــلى
عــنــاصــر تـــغــيــرات ســـعــر الــتــكـــلــفــة وتـــعــتــمــد عـــلى تــطــور
qواد والـعتاد واليـد العاملةJـؤشرات الرسميـة ألسعار اJا
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــظـــروف الـــطـــارئـــة الـــتي ال �ـــكن جتـــنـــبـــهـــا
واالســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتي مـن شـــأنـــهـــا أن تـــؤدي إلى اإلخالل
بــالــتــوازن االقــتـصــادي لــلــمـشــروعq وال �ــكن أن يــتــجـاوز
مـبلغ مراجـعة السـعر عشـرين باJائة (20 %)  كـحد أقصى

من السعر اJتفق عليه في البداية.
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الفرع الثالثالفرع الثالث
التزامات اJكتتب وصاحب حفظ احلقالتزامات اJكتتب وصاحب حفظ احلق

اJـاداJـادّة ة 50 :  : يـتـعـX عـلـى اJـكـتـتب في مـشـروع عـقـاري
كــمـا هــو مــنــصـوص عــلــيه في هــذا الــفـصـلq احـتــرام بــنـود
نـظام اJلـكيـة اJشـتركة وتـسديـد كل اJسـاهمـات التي تقع
عـلى عـاتـقه بـعـنوان الـتـسـيـيـر واحلفـاظ عـلى الـعـقـار الذي
�ــلـكهq وتـبـقى مـســؤولـيـته كـامـلــة جتـاه كل شـخص يـشـغل

العقار �حض إرادته.

51 :  : يـــتـــعــX عـــلى اJـــكـــتـــتب القـــتــنـــاء أرضـــيــة اJــاداJــادّة ة 
لـــلــبــنـــاءq في مــفــهـــوم هــذا الــقـــانــونq احــتــرام بـــنــود دفــتــر
الشـروط اJـسـير لـلـتـجزئـة وتـسـديـد كل اJسـاهـمـات التي

تقع على عاتقه. 

اJـاداJـادّة ة 52 :  : في حــالـة عــقـد حــفظ احلق لــبـنــايـة أو جـزء
من بــنــايــةq يـــتــعــX عــلى صــاحب حــفـظ احلق دفع تــســبــيق
qادة 27 أعالهJنـقــدي لـلــمــرقـي الـعـقــاري وفــقــا ألحــكــام ا
ال يتجاوز عشرين في اJائة (20 %) من السعر التقديري

.Xالطرف Xللعقار كما ¤ االتفاق عليه ب

اJـاداJـادّة ة 53 :  : يـتـعـX عـلى اJـكـتـتـب في عـقـد الـبـيع عـلى
الـــتــصــامـــيم دفع الـــتــســديـــدات الــتي تـــقع عــلى عـــاتــقه في
اآلجال اJنصوص علـيهاq وفي حالة عدم التسديدq يحتفظ
اJرقي العقاري بحق توقيع عقوبة على اJبلغ اJستحق.

يـتـرتب عـلى عـدم تـسـديـد دفـعـتـX مـتـتـالـيتـX فـسخ
العـقـد بـحـكم القـانـون بـعـد إعـذارينq مدة كل واحـد مـنـهـما
خـــمـــســـة عـــشـــر (15) يـــومـــاq يـــبـــلـــغـــان عن طـــريق مـــحـــضـــر

قضائيq ولم يتم الرد عليهما.

الفصل الرابعالفصل الرابع
صندوق الضمان والكفالة اJتبادلةصندوق الضمان والكفالة اJتبادلة

في نشاط الترقية العقاريةفي نشاط الترقية العقارية

54 :  : زيــــادة عـــلى الـــتــــأمـــيـــنـــات اJـــطــــلـــوبـــة في اJــاداJــادّة ة 
الــتــشــريع اJـــعــمــول به وفي إطــار �ـــارســة نــشــاط مــهــنــة
اJــرقي الــعــقــاري طــبــقــا اللــتــزامــاتهq يــتــعــX عــلى اJــرقي
العقاري الـذي يشرع في إجناز اJشروع العقاري من أجل
بيـعه قبل إنـهائه اكـتتـاب ضمـان التـرقيـة العـقاريـة قصد

ضمان ما يأتي على اخلصوص: 
- تسديد الدفـعات التي قام بها اJكتتبون في شكل

qتسبيقات
qإتمام األشغال -

- تغطية أوسع لاللتزامات اJهنية والتقنية.

44 :  : حتــدد آجــال تــنــفــيــذ األشــغــال الــضــروريــة اJـاداJـادّة ة 
إلصالح عـيوب الـبـناء و/أو حـسن سيـر عـناصـر جتهـيزات

البناية �وجب العقد اJذكور في اJادة 26 أعاله.
اJـــــاداJـــــادّة ة 45 :  : دون اإلخـــالل بـــــاألحـــــكــــــام الـــــســــــاريـــــة في
الـقانـون اJـدنـي وقانـــون الـعقـوبـــات واJتـعـلقـة بتـطـبيق
األحــكــام اJـــتــضــمــنــة فـــي هــذا الــفــصلq يـــعــد بــاطال وغــيــر
مــكــتــوب كل بــنـد مـن الــعـقــد يــهــدف إلى إقــصــاء أو حــصـر
اJـسؤولـية أو الضـمانـات اJنـصوص عـليـها في أحـكام هذا
الـقـانونq وتـلك اJنـصـوص علـيهـا في الـتشـريع والـتنـظيم
اJعمول بهمـا أو تقييد مداهاq سواء بـاستبعاد أو بحصر

تضامن اJقاولX الثانويX مع اJرقي العقاري.
46 :  : تـــقـع اJـــســـؤولـــيــــة الـــعـــشـــريـــة عــــلى عـــاتق اJــاداJــادّة ة 
مكـاتب الـدراسـات واJقـاولـX واJـتدخـلـX اآلخـرين الذين
لهم صـلة بـصـاحب اJشـروع من خالل عـقدq في حـالة زوال
كل الـبـنـاية أو جـزء مـنـها جـراء عـيوب فـي البـنـاءq �ا في

ذلك جرّاء النوعية الرديئة ألرضية األساس. 
اJــاداJــادّة ة 47 :  : يـــجـب عـــلى اJـــرقي الـــعـــقـــاري أن يـــســـاهم
بـــــصــــفــــة فـــــعــــالــــة فـي اإلثــــراء الــــدائـم ألخالقــــيـــــات اJــــهــــنــــة
واالحترام الصارم لها. ويجب عليه على وجه اخلصوص :

qبالتزاماته qفي كل احلاالت qالوفاء -
- عــدم قــبـول أي دفع و/أو تــســبـيق ال يــكــون مـكــونـا

qنتظمةJللديون ا
- عـــدم الــلــجــوء لـإلشــهــار الــكـــاذب أو اســتــغاللq بــأي
شكل من األشكالq حسن نـية أو ثقة اJقـتني والسهر على

qإعالم حقيقي وكامل لشركائه
- السـهـر عـلى صـحـة الـبـيـانـات واJـعـلـومـات الواردة
فـي الــوثــائـق والــقــرارات والـــعــقــود اJـــقــدمـــة Jــقــتـــضــيــات
XـقـتـنJالـنـشـاطـات قـصـد تـعـزيـز عالقـاته الـتـجـاريـة مـع ا

.XستقبليJا
يـجب أن تــكـون االلــتـزامــات واJـســؤولـيــات اJـهــنـيـة
للمرقي العـقاري موضوع دفتر شروط يحدد محتواه عن

طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 48 :  : يـجب عــلى اJـرقي الــعـقـاري أن يــتـخـذ كل
التدابير التـقنية والقانونية الضرورية من أجل تسهيل

التكفل بتسيير العقار اJنجز وضمان احلفاظ عليه.

49 :  : يـــجـب عـــلى اJـــرقـي الـــعـــقـــاري أن يـــلـــتـــزم اJــاداJــادّة ة 
�سؤوليته اJدنية في اجملال العقاري لفائدة زبائنه.

ويـــتـــعـــX عــــلـــيهq بـــهــــذه الـــصـــفـــةq مـــطـــالــــبـــة مـــكـــاتب
الـدراسات واJـقـاولX وشـركـائه اآلخرين بـكل الـضمـانات

والتأمينات القانونية اJطلوبة.
ويـسـتـفــيـد من هــذه الـضـمـانــات اJـالـكــون اJـتـوالـون

على البناية.
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اJــــاداJــــادّة ة 59 :  : يــــتـــعـــX عـــلـى اJـــرقي الـــعــــقـــاري تـــســـديـــد
اشتـراكاته والدفـعات اإلجبـارية األخرى اJـنصوص عـليها

في النظام الداخلي لصندوق الضمان.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اJادة عن طريق
التنظيم.

الفصل اخلامسالفصل اخلامس
تسيير اJشاريع العقاريةتسيير اJشاريع العقارية

اJـاداJـادّة ة 60 :  : بـغض الــنـظـر عن أحـكـام األمـر رقم 58-75
qــــتـــممJـــعـــدل واJا q1975 ــــؤرخ في 26 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــةJا
واJذكـور أعالهq يـتعـX عـلى كل مرق عـقـاري إعداد ووضع
أدوات وأجهزة تسيير األمالك العقارية اJقترحة للبيع. 

اJـاداJـادّة ة 61 :  : يـتـعــX عـلى كل مــرق عـقـاري إعــداد نـظـام
اJـــلــكــيــة اJـــشــتــركــة وتـــوضــيح كل الـــبــيــانــات الـــقــانــونــيــة

والتقنية واJالية اخلاصة به.

ويـجب عــلـيه خـصـوصـا تـوضــيح األعـبـاء والـواجـبـات
الــتي يـلــتــزم بــهـا اJــقــتـــنــون عـــنــد االكـــتــتــاب فــي عــقـد

بيع عقار ما.

كما يـجب على اJرقي العقاري توقع وإجناز احملالت
الــــضـــروريــــة إلدارة األمالك ومــــســـكـن الـــبــــوابq بـــعــــنـــوان

األجزاء اJشتركة.

حتــدد كـيـفـيــات تـطـبــيق هـذه اJـادةq عــنـد احلـاجـةq عن
طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 62 :  : يـلـتـزم اJــرقي الـعـقـاري بــضـمـان أو األمـر
بـضمـان إدارة األمـالك Jـدة سـنـتX  (2) ابـتداء مـن تاريخ

بيع اجلزء األخير من البناية اJعنية.

qــذكـورة أعالهJــدة اJـرقي الــعــقـاري خالل اJويــعـمـل ا
عـلى تنـظـيم حتويل هـذه اإلدارة إلى األجـهزة اJـنـبثـقة عن

اJقتنX أو األشخاص اJعينX من طرفهم.

الفصل السادسالفصل السادس
العقوباتالعقوبات

اJــــاداJــــادّة ة 63 :  : يــــعـــاقـب عـــلـى كل مـــخــــالـــفــــة ألحـــكــــام هـــذا
الـــقــانـــون والــنـــصــوص اJــتـــخــذة لـــتــطـــبــيـــقه بـــالــعـــقــوبــات
اإلداريــــة واجلـــــزائـــــيـــــة اJـــــنـــــصـــــوص عــــلــــــيـــــهـــــا فـي هـــذا

الفصل.

Xالـعـقـاريـ XـرقـJـادّة ة 55 :  : يـجـب أن يـنـتـسب كل اJـاداJا
Xفي اجلـــدول الــوطــنـي لــلـــمــرقــ XــســـجــلـــJــعـــتــمـــدين واJا
الــعــقــاريــqX لـصــنــدوق الــضـمــان والــكــفـالــة اJــتــبــادلـة في
نـشـاط الـتـرقـيـة الـعـقـاريـة اJـنـشـأ �ـوجب أحـكـام اJـرسـوم
الــتــشـــريــعي رقم 93-01 اJــؤرخ في19 يــنـــايــر ســـنــة 1993
واJــتـــضــمن قـــانــون اJـــالــيـــة لــســـنــة 1993 الــذي يـــدعى في

صلب النص "صندوق الضمان". 

تـوكـل لـصــنــدوق الـضــمــان مـهــمــة الـســهــر عـلى وضع
الـــضــــمـــانـــات والـــتـــأمـــيــــنـــات الـــتي يـــلــــتـــزم بـــهـــا اJـــرقـــون

العقاريون عند االكتتاب.

56 :  : �ــكن صــنــدوق الــضـمــان أن يــكــلف أيــضـا اJـاداJـادّة ة 
بــأنـشـطـة إضـافـيــة عن طـــريق الـتـنــظـيمq فــي إطـار اJـهـام

اJنصوص عليها في هذا القانون.

qيـترتب عـلى هـذه األنشـطـة موضـوع دفـتر الـشروط
تـعويـضات مـاليـة تمـنحـها الـدولة بـعنـوان تبـعات اخلـدمة

العمومية اJوكلة لصندوق الضمان.

اJــــاداJــــادّة ة 57 :  : يــــؤدي كـل ســــحب لالعــــتـــــمــــاد من اJــــرقي
qأو ألي ســبب آخـر qالـعــقــاري ألحـد األســبــاب احملـددة أدنــاه
XـــقـــتـــنـــJإلى حــــلـــول صـــنـــدوق الـــضـــمـــان قـــانـــونــــا مـــحل ا
ويــخــولـه حق مــتــابــعــة عــمـــلــيــات إتــمــام إجنــاز الــبــنــايــات
�ـــوجب الـــتـــزام مـــرق عـــقـــاري آخــــر عـــلى حـــســـاب اJـــرقي

األصلي وبدال عنه وذلك في حدود األموال اJدفوعة.

وفي هــذا اإلطــارq �ــنـع عــلى كل مــقــ¬ من مــواصــلــة
إتـمــام إجنـاز الــبــنـاءq بــدال من اJـرقـي الـعــقـاري الــذي كـان

موضوع سحب  االعتماد.

qعند احلاجة qادةJحتدد كيفيـات تطبيق أحكام هـذه ا
عن طريق التنظيم.

اJـاداJـادّة ة 58 :  : في حــالـة اإلفالس والـتـصــفـيـة الـقــضـائـيـة
Jرق عقاري قام بالـبيع على التصاميمq يـستفيد صندوق
الــضـــمـــان عن طـــريق احلـــلـــول مــحـل اJــقـــتـــنـــqX بــامـــتـــيــاز
الــصـف األول في حــدود ديـــون هـــؤالء اJــقـــتــنـــX واألمــوال
اJـدفـوعة لـلـمـرقي العـقـاري مـوضوع الـتـصفـيـة الـقضـائـية

و/أو اJفلس.

يــتــرتب عــلى ســحـب االعــتــمــاد من اJــرقي الــعــقــاري
شطبه من صندوق الضمان.



أول  ربيع الثاني عام أول  ربيع الثاني عام  1432 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1214
6 مارس سنة  مارس سنة 2011 م م

تـتـخــذ الـعـقـوبــات اإلداريـةq كـمـا هـي مـحـددة �ـوجب
اJــادة 64 أعالهq بـــعـــد دراســة اJـــلـــفـــات من طـــرف الــلـــجـــنــة

اJنشأة لدى الوزير اJكلف بالسكن والعمران.

حتـــــدد كـــــيــــــفـــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذا اJـــــادة عـن طـــــريق
التنظيم.

الفرع الثانيالفرع الثاني

معاينة اخملالفاتمعاينة اخملالفات

اJــــاداJــــادّة ة 66 :  : زيـــــادة عــــلـى ضــــبـــــاط وأعــــوان الـــــشــــرطــــة
الــقــضــائــيــةq يــؤهل اJــتــصــرفــون اإلداريــون واJــهــنــدسـون
واJـــهـــنـــدســـون اJــعـــمـــاريـــون واألسالك الـــتـــقـــنـــيـــة األخــرى
الــتــابــعــة إلدارة الـسـكـن والـعـمـرانq الـتي حتــدد قـائـمـتـهم
عن طـــريق الـــتـــنـــظـــيـمq �ـــعـــايـــنـــة مـــخـــالـــفـــات أحـــكـــام هــذا

القانون.

اJاداJادّة ة 67 :  : تؤدي مـعايـنة اخملـالفـة إلى حتريـر محـضر
يــــــســــــرد فــــــيه الــــــعــــــون اJــــــؤهل قــــــانــــــونــــــا الـــــوقــــــائـع وكـــــذا

التصريحات التي تلقاها.

اJاداJادّة ة 68 :  : يـوقع احملضـر من طرف الـعون الـذي عاين
اخملالفة وكذا مرتكب اخملالفة.

وفي حــالـة رفض اخملــالف الــتـوقــيعq يــعـتــد بـاحملــضـر
إلى حX إثبات العكس.

(72) Xوســبــعـ Xويــرسل احملــضـر فـي غـضــون اثــنــتـ
سـاعة إلى اجلـهـة الـقضـائـيـة اخملتـصـة. وترسـل نسـخـة منه
إلى الـوالي اخملتص إقـلـيـميـا في أجل ال يـتـعدى سـبـعة (7)

أيام ابتداء من تاريخ معاينة اخملالفة.

الفرع الثالث الفرع الثالث 

العقوبات اجلزائيةالعقوبات اجلزائية

اJــاداJــادّة ة 69 :  : كل شــروع فـي أشــغــال تــرمـــيم عــقــاري أو
إعـادة تأهـيل أو جتـديد عـمراني أو إعـادة هـيكـلة أو تـدعيم
يــخــالف أحــكــام اJـادة 6 من هــذا الــقــانــون يــعــرض الـفــاعل
لـغرامـة من مـائتي ألف ديـنار (200.000 دج) إلى مـليوني

دينار (2.000.000 دج).

اJـاداJـادّة ة 70 :  : كـل عـرض لــبـيع أمالك عــقـاريــةq في إطـار
مــشـــروع عـقـاري أجنــز مـخــالـفــة ألحـكـام اJـواد من 27 إلى

الفرع األولالفرع األول
العقوبات اإلداريةالعقوبات اإلدارية

اJــاداJــادّة ة 64 :  : �ـــكن أن يـــتـــعــرض اJـــرقي الـــعـــقــاري إلى
العقوبات اإلدارية اآلتية : 

- السـحب اJؤقت لالعـتمـاد Jدة ال تـتجـاوز ستة (6)
أشهر:

* في حــالـة تــقــصــيــر اJــرقي الــعـقــاري في الــتــنــفــيـذ
qXقتنJبرر اللتزاماته جتاه اJاجلزئي وغير ا

* في حـــالــة عـــدم احــتـــرام اJــرقي الـــعــقـــاري لــقـــواعــد
qهنةJأخالقيات ا

* في حـالـة تــقـصـيـر اJــرقي الـعـقــاري في الـتـزامـاته
كــمـا هي مـحــددة �ـوجب أحـكــام هـذا الـقـانــون والـنـصـوص

اJتخذة لتطبيقه.

- السحب النهائي لالعتماد :

* في حـالـة عـدم اسـتـيـفـاء اJـرقي الـعـقـاري الـشروط
qالتي مكنته من احلصول على االعتماد

* في حــــالــــة جتــــاهـل اJــــرقي الــــعــــقــــاريq وعن قــــصــــد
وبــصــــفـــة خــطــيـــرة ومــتــكـــررةq لاللــتـــزامــات اJــلـــقــاة عــلى

qعاتقه

* إذا أنهى اJرقي الـعقاري نـشاطه دون مبرر ودون
qإخطار مسبق للسلطة التي سلمته االعتماد

* إذا قــصــر اJــرقي الــعـــقــاري في الــتــزامــاته كــمــا ¤
االتفاق عليها جتاه الدولة واJقتنX وشركائه.

- السحب التلقائي لالعتماد :

qرقي العقاريJفي حالة وفاة ا *

* إذا كـان اJــرقي الـعـقــاري مـوضـوع عـجــز جـسـمـاني
qأو عقلي �نعه من القيام بالتزاماته

* إذا كـــان اJــــرقي الـــعـــقــــاري مـــوضـــوع حـــكـم بـــســـبب
qالغش الضريبي

* إذا كان اJرقي العقاري موضوع تصفية قضائية.

اJـاداJـادّة ة 65 :  : دون اJــسـاس بـطـرق الـطــعن األخـرىq كـمـا
qــعـمـول بــهـمـاJهي مــحـددة �ـوجـب الـتـشــريع والـتـنــظـيم ا
�ــكن أن تـــكــون الــعــقــوبـــات اJــنــطــوق بــهـــا مــوضــوع طــعن
يـــودعه اJـــرقي الـــعـــقــاري لـــدى الـــوزيـــر اJـــكـــلف بـــالــســـكن

والعمران.
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اJـاداJـادّة ة 77 :  : يــعـاقب كـل شــخـص �ـــارس مـهـــنـة مــرق
عقاري بدون اعـتمـاد طبقــا ألحكــام اJــادة 243 مـن األمـر
رقم 66-156 اJــؤرخ في 8 يـــونــيــو ســنــة 1966 واJــتــضــمن

قانون العقوباتq اJعدل واJتمم.

عــنــدمــا تــؤدي اJـمــارســة غــيـــر الــقــانــونــيــةq كـما
هـــو مـــنــــصــــوص عــــلـــيــــهـــــا أعـالهq إلى الــــنــــصبq تـــطــبق
أحـــــــكـــــــام اJــــــادة 372 مـن األمـــــــر رقم 66-156 اJــــــؤرخ في 8
يــونـيــو ســنـة 1966 واJــتــضـمن قــانــون الـعــقــوبـاتq اJــعـدل

واJتمم.

78 :  : فـي حـــالـــة الــعــــود تــضـــاعــف الــعـــقــــوبـة اJـاداJـادّة ة 
عـــنــد ارتـــكــــاب اخملــــالــفــــات اJـــنــــصـــوص عــلــيــهــا في هــذا

الفرع.

الفصل السابعالفصل السابع

أحكام نهائيةأحكام نهائية

XــــمــــارســـJا Xالــــعــــقــــاريـــ XــــرقـــJـــــادّة ة 79 :  : �ــــكن اJـــــاداJا
نشاطهمq عند تاريخ نشر هذا القانون مواصلة نشاطاتهم
ويتعX علـيهم اJطابقة ألحكـام هذا القانون في أجل مدته
ثـــمــانـــيـــة عـــشــر (18) شـــهـــرا ابــتـــداء من تـــاريخ نـــشـــر هــذا

القانون في اجلريدة الرسمية.

وبـــانـــقـــضـــاء األجل اJـــذكـــور أعالهq وفــي حـــالـــة عــــدم
تمكــن اJرقي العـقـاري من اJطابقـةq فـإنه يلتزم بجمـيع
واجـبــاته إلـى غـايــة إتــمــام إجنــاز مــشـروعـه ووضع أجــهـزة

التسيير من طرف اJقتنX أو �ثليهم.

اJــاداJــادّة ة 80 :  : تــلـــغـى أحـــكــام اJـــرســوم الــتــشـــريــعي رقم
93-03 اJــــــؤرخ فـي أول مـــــــارس ســـــــنــــــة 1993 واJــــــتـــــــعـــــــلق

بـالـنـشـاط الــعـقـاريq اJـعــدل واJـتـممq  بـاســتـثـنـاء اJـادة 27
مـنهq وكـذا أحـكـام األمر رقم 76-92 اJـؤرخ في 23 أكـتـوبر

سنة 1976 واJتعلق بتنظيم التعاون العقاري. 

اJـــــاداJـــــادّة ة 81 : :  يـــــنــــــشـــــر هـــــذا الــــقـــــانـــــون فـي اجلــــــريـــــدة
الــــرّســـمــــيّـــة لـــلـــجـــــمــــهـــــوريّـــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 14  ربـيع األول عام 1432 اJـوافق
17  فبراير سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

29 مـن هــذا الــقــانـــونq يــعـــرّض الــفـــاعـل لــعـقــوبــة احلـبس

من شــــهـــــريـن (2) إلى ســنــتــX (2) وغـــرامـــة مـن مـــائـــتي
ألـف ديـــــــــــنــــــــــار (200.000 دج) إلـى مـــــــــــلــــــــــيـــــــــــونـي ديــــــــــنــــــــــار

(2.000.000دج).

اJاداJادّة ة 71 :  : يتـعـرّض كل مرق عـقاري يـطالب أو يـقبل
تسـبيقا أو إيـداعا أو اكتـتابا أو سـندا جتاريـا قبل توقيع
عـقـد الـبـيع عـلى الـتـصـامـيـمq أو عـقـد حـفظ احلـقq لـعـقـوبـة
احلــــبـس مـن شــــهــــرين (2) إلى ســنــتــX (2) وغــــرامــــة من
مــــائـــتـي ألف ديــــنـــار (200.000 دج) إلى مــــلــــيــــوني ديــــنـــار

(2.000.000 دج). 

اJاداJادّة ة 72 :  : يتعرّض كل مـرق عقاري ال يبلّغ لـلمقتني
نظام اJلكية اJشتركة اJنصوص عليه في أحكام اJادة 61
مـن هــــذا الـــــقــــانـــــون قـــــبل تـــــســــلـــــيم الـــــبــــنـــــايــــة فـي اآلجــــال
اJـنـصـوص عـلـيـهـا في عـقـد الـبـيع عـلى الـتـصـامـيم لـغـرامة
من مـائــتي ألف ديـنـار (200.000 دج) إلى مـلـيــوني ديـنـار

(2.000.000 دج).

اJاداJادّة ة 73 :  : يتعـرّض كل مرق عقاريq يـخالف األحكام
اJـــنــصــوص عــلـــيــهــا في اJــادة 33 اJـــتــعــلــقـــة بــآجــال حتــويل
اJـلكـيـةq لـغـرامـة من مـائـتي ألف ديـنار (200.000 دج) إلى

مليوني دينار (2.000.000 دج).

اJـاداJـادّة ة 74 :  : يـعـاقب كل مـرق عـقـاري غـير مـكـتـتب في
التـأمينات والـضمانـات اJنصوص عـليهـا في أحكام اJادة
55 مـن هـــــذا الـــــقـــــانـــــونq بــــــاحلـــــبس مـن شـــــهـــــرين (2)  إلـى

سـنتX (2 ) وغـرامـة من مائـتي ألف ديـنار (200.000 دج)
إلى مليوني دينار (2.000.000 دج).

اJـاداJـادّة ة 75 :  : يـتـعـرّض كل مـن يـدلي �ـعـلـومـات خـاطـئـة
أو غـــيــر كــــامــلــة فـي الــوثــائق والــعــقــود والــصــفــقــاتq في
إطـار أو �نـاسـبـة عـمـليـة تـرقـيـة عـقاريـةq لـعـقـوبـة احلبس
من شـهـر (1) إلى خـمس (5) سـنــوات وغـرامــة من مــائـتي
ألـف ديـــــــــــنــــــــــار (200.000 دج) إلـى مـــــــــــلــــــــــيـــــــــــونـي ديــــــــــنــــــــــار

.Xالعقوبت X(2.000.000دج) أو بإحدى هات

اJـاداJـادّة ة 76 :  : فـي إطـار عــقــد الــبـيع عــلى الــتــصــامـيم أو
عقـد حـفظ احلقq يـتعـرّض كل مـرق عقـاري ال يـعلم اJـقـتني
أو صـاحب حـفظ احلق بــالـبـيـانـات واJـعــلـومـات اJـنـصـوص
عـلـيـهـا في اJـادة 30 من هــذا الـقـانـونq لـغــرامـة من مـائـتي
ألـف ديـــــــــــنــــــــــار (200.000 دج) إلـى مـــــــــــلــــــــــيـــــــــــونـي ديــــــــــنــــــــــار

(2.000.000دج).



 

 

 

 

  قائمة

  المراجع 
 



 
62 

 

  قائمة المراجع

  باللغة العربیة : :  أوال

  النصوص القانونیة :  -1

   أ_ القوانین : 

، المتعلق بتاسیس الثقة الوطني للتوفیر  1964اوت  10مؤرخ في  64-227_ قانون رقم 1

  .  1964اوت  25صادر بتاریخ  26واالحتیاط ، ج ر ج ج ، عدد 

المتعلق بالترقیة العقاریة ، ج ر ج ج ،  1986مارس  4المؤرخ في 86-07_ قانون رقم 2

  . . 1986مارس  5عدد عشره صادر بتاریخ 

المتعلق بالتھیئة و التعمیر ، ج ر ج ج ،  1990سبتمبر  1مؤرخ في  90-29_ قانون رقم 3

  .  1990دیسمبر  2، صادر بتاریخ  52عدد 

، ینظم مھنة الموثق ، ج ر ج ج ، عدد  2006فبرایر  20مؤرخ في 06-02_ قانون رقم  4

  .  2006مارس  8صادر بتاریخ  44

نجازھا إلذي یحدد قواعد  المطابقة وتمام ، ا 2008یولیو  20مؤرخ في 08-13قانون  _  5

  . . 2008اوت  3صادر بتاریخ  44، ج ر ج ج ، عدد 

، یتضمن  قانون االجراءات المدنیة  2008فبرایر  25مؤرخ في 08-09قانون رقم  6

  . . 2008افریل   23صادر بتاریخ  21داریة ، ج ر ج ج ، عدد واإل

یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة  2011فیفري  17المؤرخ في  11-04قانون رقم  7

 . 2011مارس  6، صادر بتاریخ  14العقاریة ج  ر ج ج ، عدد 

  وامر :ب _األ 

، المتضمن القانون المدني ، ج ر ج  1975سبتمبر  26، مؤرخ في  75-58مر رقم _ األ1

  معدل ومتمم . 1975سبتمبر  30صادر بتاریخ  78ج ، عدد 

المتضمن القانون التجاري ، ج ر ج ج  1975سبتمبر  26مؤرخ في  75-59مر رقم _ األ2

  ، المعدل والمتمم . 1975دیسمبر  19،  صادر بتاریخ  101، عدد 
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،   1995ینایر  25، الموافق ل   1415شعبان  23، المؤرخ في   95-07مر رقم _ األ3

  .   13المتعلق بالتامینات ، ج ر ج ج ، عدد 

  ج _ المراسیم التشریعیة : 

          المتعلق بالنشاط العقاري ، ج  1993مارس  1، المؤرخ في  93-03المرسوم التشریعي 

  .1993،  مارس  3،  صادر بتاریخ  14ج ج ، عدد 

  د _ المراسیم التنفیذیة : 

المتعلق بتاسیس السجل العقاري ،  1976مارس  25مؤرخ في  76-63مرسوم تنفیذي رقم 

  . 1976أفریل  13، صادر بتاریخ  30ج ر ج ج ، عدد 

یحدد كیفیات تحضیر ة التعمیر  1991ماي  28المؤرخ في  91-176_ مرسوم رقم 

ورخصة التجزئة وشھادة التقسیم ورخصة البناء وشھادة المطابقة ورخصة الھدم وتسلیم ذلك 

  .  1991یولیو  1صادر بتاریخ  26، ج ر ج ج ، عدد 

، المتعلق بالنشاط العقاري ، ج ر ج ج ،  1993مارس  1, المؤرخ في    93-03_ مرسوم 

  .  1993مارس  3صادر بتاریخ  14عدد 

یتعلق بنموذج عقد البیع بناء على  1994مارس  7المؤرخ في  94-58_ مرسوم تنفیذي رقم 

  .  13التصامیم الذي یطبق في مجال الترقیة  العقاریة ج ر ج ج ، عدد 

متضمن احداث صندوق الضمان والكفالة  1970نوفمبر  3مؤرخ في    97-406 _ مرسوم 

معدل   1997نوفمبر  5صادر بتاریخ  73المتبادلة في الترقیة العقاریة ، ج ر ج ج ،  عدد 

  . ومتمم 

یحدد شروط شراء مساكن  2005افریل  23المؤرخ في  01-105_ مرسوم تنفیذي رقم 

صادر  25ج ر ج ج ، عدد یجار وكیفیة ذلك ، طار البیع باإلإموال عمومیة في أالمنجزة  ب

  . 2001جانفي  29بتاریخ 

محدد لي شروط وقواعد الحصول  2008ماي  11مؤرخ في  08-12_ مرسوم تنفیذي رقم 

  . 2008على السكن العمومي االیجاري ، بتاریخ 

یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم  13-431_  المرسوم التنفیذي رقم 

ذا حدود تسدید سعر الملك الموضوع عقد بیع على التصامیم و ھو مبلغ مالك عقاریة وكأل

  . 66العقوبة التخیل وكیفیات دفعھا ، ج ر ج ج ، العدد 
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، یحدد كیفیات تحضیر التعمیر و تسلیمھا  2015فبرایر  1مؤرخ في  15-19_ مرسوم رقم 

  . 2015فبرایر  22، الصادر  بتاریخ  07، ج ر ج ج ،  عدد 

   :: القرارات  د

، یحدد شروط وكیفیات المالیة و كذا    2018مارس  14_ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 

  _2018االلیات تمویل انجاز السكن المدعم بتاریخ 

  :المؤلفات -2

  :  مةالمؤلفات العا

لتزام ) ، الجزء _ عبد الرزاق السنھوري  , الوسیط في شرح القانون المدني  ( مصادر اإل1

 . 1969األول ، د ط ، دار أحیاء التراث العربي لبنان ،  

_ محمد حسن قاسم ، الموجز عقد البیع ، د ط ،دار الجامعة  الجدیدة للنشر ، مصر ، 2

1996  .  

_ خلیل أحمد حسن قدادة ، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري ، ( عقد البیع ) ،  3

  . 2000ان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر الجزء الرابع ، دیو

لتزام في القانون المدني الجزائري الجزء األول ،  _ العربي بلحاج ، النظریة العامة لإل 4

 .  2001،دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر 

راوي صالح ، الكامل في القانون التجاري (  األعمال التجاریة _ تاجر _ ز_ فرحة 5

نشطة التجاریة المنظمة السجل التجاري ) الجزء الثاني ، د ط ، بن خلدون الحرفي _ األ

  .  2003 ،للنشر والتوزیع ، الجزائر

لتزامات ) _ محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري ، ( النظریة العامة لإل6

 . 2004 ،ةالجزء األول ،  دار الھدى  ، عین ملیلة ،  الطبعة الثانی

، ( عقد البیع ) ، الطبعة الرابعة ، دار الجامعة الجدیدة  ةبراھیم سعد ، العقود المسماإ_ نبیل 7

  . 2010 ، للنشر، مصر

نشاء ، ( دراسة مقارنة في القانون المصري ، بیع المباني تحت اإل ة_ محمد المرسي زھر1

  .  1989 والكویتي والفرنسي ) ، منشأة المعارف ، مصر ، 
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نظام القانوني للترقیة العقاریة ( دراسة تحلیلیة ) ، د ط ، دار الھدى ، الة ، تیمان بوسإ_ 2

  . 2001 الجزائر ، 

_ عمر حمیدي باشا ، نقل الملكیة العقاریة في ضوء آخر التعدیالت و أحدث األحكام ، د ط 3

  ،، دار ھومة ، الجزائر 

رقي ، حمیدي باشا عمر ، المنازعات العقاریة ، دط ، دار ھومة ، الجزائر و_ لیلى ز4

،2003 .  

لمقارن ، ط ، مشأة _ قدرى عبد الفتاح الشھاوي ،  عقد المقاولة في التشریع المصري وا 5

  . 2004، المعارف ، مصر

ائیة _ مجید خلفوني ، شھر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري ( مدعم لقرارات قض6

  . 2011، ) ، الطبعھ الثانیة ،  دار ھومة ، الجزائر

ملكیة العقار و حقوق العینة العقاریة في التشریع الجزائري  إثبات_/ عبد الحفیظ بن عیدة ، 8

  . 2014 ،، د ط ، دار ھومة ،  الجزائر

  األطروحات والمذكرات والرسائل :  -3

  أ_ األطروحات :

الضمان العشري المستدین ،  أطروحة الدكتوراه ،  فرع قانون _ زھرة عبد القادر ، نطاق 

قسم العلوم القانونیة ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة باتنة ،   عمال ،األ

2008/2009 .  

_ شعبان عیاشي عقد بیع العقار بناء على التصامیم( دراسة مقارنة بین القانون الجزائري 2

لة ،  القانون الخاص ، كلیة حقوق ، جامعة  قسنطینة ، والفرنسي ) رسالة دكتوراه دو

2011/ 2012 . .  

_ عائشھ طیب ، الحمایة القانونیة لمالك البناء في عقد البیع بناء على التصامیم ، أطروحة 3

   2012دكتوراه تخصص قانون عقاري قسم القانون الخاص ،  كلیة الحقوق ، جامعة البلیدة ، 

ت تنفیذ عقد الترقیة العقاریة ،  ( عقار في طور االنجاز ) _  سمیة موسى ،  ضمانا4

 2015 ،  1أطروحة دكتوراه علوم ،  فرع قانون الخاص ، كلیة الحقوق ،   جامعة الجزائر 

.  
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لتزامات المرقي العقاري المترتبة على بیع السكنات الترقویة أطروحة إ_ سھام مسكر ، 5

ي ،  قسم القانون الخاص كلیة الحقوق والعلوم الدكتوراه ،   تخصص قانون عقاري  وزراع

  . 2016/ 2015السیاسیة ،  جامعة قسنطینة ، 

  المذكرات و الرسائل الماجستیر : -4

      نجازالخاصة في عقد بیع العقار قبل اإل_ ویس فتحي ، المسؤولیة المدنیة و الضمانات 1

( دراسة تحلیلیة في التشریعین الجزائري والفرنسي ) شھادة الماجستیر في الحقوق ،  

  .  2000تخصص القانون العقاري والزراعي ، كلیة الحقوق  ، سعد دحلب ، البلیدة ، 

_ نصیره تواتي ،  نظام المتعامل في الترقیة العقاریة ( المتعامل الخاص ) رسالة  لنیل 2

الحقوق ،  فرع قانون المؤسسات كلیة الحقوق ،  بن عكنون ،  الجزائر  شھادة الماجستیر في

 ،2002  .  

_ عقیلة نوي ، النظام لعقد البیع على التصامیم ،  القانون الجزائري شھادة الماجستیر فرع 3

  .  2003عقود ومسؤولیة ،  كلیة الحقوق بن عكنون ، الجزائر ، سنة 

عقار ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق فرع _ نسیمة حشود ، الشكلیة في بیع ال4

  2العقود المسؤولیة ، كلیة  الحقوق جامعة ، البلیدة ،  

_ سھام مسكر  ، بیع العقار بناء على التصامیم في الترقیة العقاریة ،  مذكرة ماجستیر  ، 5

عة ، البلیدة تخصص القانون العقاري والزراعي ، قسم القانون الخاص ، كلیة  الحقوق ، جام

 ،2006  /2005  .  

دارة ومالیة ، كلیة إ_ نصیرة ربیع ، تمویل الترقیة العقاریة ، مذكرة ماجستیر ، تخصص 6

  .  2005الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

_ ساجیة حماني ، المراقبة التقنیة للبناء مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق ،  7

 . 2008، كلیة الحقوق ، بن عكنون ، الجزائر ،  تخصص الدولة والمؤسسات العمومیة

جنان ، عقد البیع بناء على التصامیم ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوق  بو_ نسیمة 8

  .  2009، تخصص عقود ومسؤولیة ، كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 

ریة في الجزائر ،  مذكرة لنیل شھادة _ عربي باي یزید ، النظام القانوني للترقیة العقا9

الماجستیر في العلوم القانونیة ،  تخصص قانون عقاري  ، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج 

  .  2010لخضر باتنة ، 
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مدوري زایدي ، مسؤولیة المقاول والمھندس في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة  _10

  .   2010 ، عة مولود معمري  ، تیزي وزوالماجستیر في الحقوق ، كلیة الحقوق ، جام

عبدهللا العویجي ، قرارات التھیئة والتعمیر في التشریع الجزائري مذكرة لنیل شھادة  _11

دارة العامة كلیة الحقوق داري واإلالماجستیر في العلوم القانونیة و تخصص القانون اإل

  . 2012  ،  والعلوم السیاسیة  ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة

المحدد لقواعد نشاط الترقیة  ، 11-04 المیة  كیتو ، عقد البیع على التصامیم في القانون12 _

  .  2013 ، العقاریة ، القانون العقود كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،  جامعة   تیزي وزو

فاطمة الزھرة  مسعور،  المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري مذكرات ماجستیر في  13_

  .   2013  ، 1 ومسؤولیة كلیة الحقوق ،  جامعة الجزائر عقود

الترقیة العقاریة مذكرة ماجستیر  إطارمھا بن  تریعة ، مسؤولیة المرقي العقاري في 14 _

  .   2013 ، 1 فرع قانون المنافسة وحمایة المستھلك كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر

 العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام القانونو محمد ، النظام القانوني للترقیة أحیاة 15 _

مذكرة  ماجستیر في القانون ، فرع قانون العقود ، كلیة الحقوق ، جامعة تیزي  ،  04-11

  .  2015 ، وزو

مذكرة ماجستیر  ،   ، 11-04 علي بن علي ، عقد البیع على التصامیم في ظل القانون16 _

 ومسؤولیة كلیة الحقوق جامعة بومرداسشعبة الحقوق والعلوم السیاسیة تخصص عقود 

2015  .  

 11-04 حسینة ریمان ، المسؤولیة العقدیة في مجال الترقیة العقاریة على ضوء القانون17 _

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة ،  تخصص عقود ومسؤولیة ، جامعة الحاج 

  لخضر باتنة ، بدون سنة .

 : باللغة الفرنسیة : ثانیا

1-HDEFFINGER Baraton , vente d’immeuble àconstruire , répetoire de droit 

civile , 2 éme  édition , Dalloz , paris , 1988 . 
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