
 
 

 إن الوزیر األول، 
 

 بناء على تقریر وزیر السكن والعمران والمدینة،   -
 

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

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

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

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

 الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة،  2011سنة  
 

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

 ألول، والمتضمن تعیین الوزیر ا  2014أبریل سنة  28
 

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

 والمتضمن تعیین أعضاء الحكومة،   2014سنة  
 

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

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

 وبمقتضى المرسوم التنفیذي رقم  - 2013-386 15المؤرخ في  محرم عام  1435 19الموافق 

 الذي یحدد تشكیلة المجلس األعلى لمھنة المرقي العقاري وتنظیمھ وسیره،  2013نوفمبر سنة 
 

 الجمھوریة،   رئیس  موافقة  وبعد   -

 :ما یأتي    یرسم 
 

 97-406مرسوم التنفیذي رقم یعدل ویتمم ھذا المرسوم أحكام ال  :  المادة األولى 2المؤرخ في  رجب 

 عام  1418 3الموافق  نوفمبر سنة  1997 54والمذكور أعاله، طبقا ألحكام المواد  و 55 من  56و

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

 .والمذكور أعاله

یعدل   2014یونیو سنة   5الموافق  1435شعبان عام  7مؤرخ في  14-180مرسوم تنفیذي رقم 

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

 والمتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة  1997



 المادة 97-406من المرسوم التنفیذي رقم  3تعدل وتتمم أحكام المادة  : 2 2في  المؤرخ  رجب عام 

 :والمذكور أعاله، كما یأتي    1997نوفمبر سنة    3الموافق  1418
 

 :یھدف الصندوق إلى   :  3المادة "

 استحداث الضمانات، عند االكتتاب، التي یلتزم بھا المرقون العقاریون وتسییرھا، والسیما منھا تلك  -

 :المتعلقة بما یأتي 

 التي یدفعھا المقتنون في شكل تسبیقات على الطلب بعنوان عقود البیع على  تعویض التسدیدات   *

 التصامیم، 

 إتمام األشغال، *

 التغطیة الواسعة اللتزاماتھم المھنیة والتقنیة، حسب الكیفیات المحددة بموجب قرار مشترك بین  *

  .الوزیرین المكلفین بالسكن والمالیة

تماد من المرقي العقاري واستئناف أشغال إتمام اإلنجاز  الحلول محل المقتنین في حالة سحب االع -

 األموال   حدود   في  وذلك   عنھ   وبدال  بالتزاماتھ   المخل  المرقي  حساب   على  آخر  عقاري   مرق  بالتزام 

 المدفوعة،

 تسییر انتساب المرتین العقاریین المعتمدین المسجلین في الجدول الوطني للمرقین العقاریین،   -

 ضمان متابعة وتسییر الحسابات التي تسجل التسبیقات المدفوعة من أصحاب حفظ الحق،  -

 بمشروعھ،   الصلة  ذات   والعقاریة  والمالیة   التجاریة  العملیات   بكل  القیام   -

 نشاطھ،   بمجال  الصلة   ذات   المساھمات   كل   وأخذ   فرع   كل   استحداث   -

 الترقیة   تطویر  إلى   تھدف  التي  ة المتخصص  والمنشورات   المعلومات   كل  ونشر  دراسة  كل   إنجاز  -

 .العقاریة 
 

 یمكن أن یكلف الصندوق، على أساس دفتر الشروط المصادق علیھ، بموجب قرار مشترك بین 

 من القانون رقم  56المكلف بالسكن والوزیر المكلف بالمالیة، بأنشطة إضافیة، طبقا ألحكام المادة   الوزیر

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

 على التعویضات المالیة التي تمنحھا الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومیة الموكلة للصندوق   وزیادة 

  كیفیات   النشاطات والواجبات اإلضافیة المنصوص علیھا في الفقرة السابقة، یحدد دفتر الشروط ھذا، وكذا 

 وفق   الحق  حفظ  عقد   على   وقعوا   الذین   الحق  حفظ  أصحاب   تسبیقات   تسجل   التي   الحسابات   متابعة

 أحكام المادة  من القانون رقم  27 2011-04 14المؤرخ في  ربیع األول عام  1432 17الموافق 

 ".والمذكور أعاله  2011فبرایر سنة 



 المادة 4تعدل وتتمم أحكام المادة   : 3 97-406المرسوم التنفیذي رقم    من 2المؤرخ في  رجب عام 

 :والمذكور أعاله، كما یأتي   1997نوفمبر سنة  3الموافق   1418
 

 یجب على كل مرق عقاري معتمد ومسجل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین أن ینتسب   :  4  المادة"

 .الصندوق  إلى

  .ویخول االنتساب إلى الصندوق للمرقي صفة المتعاون

 ویؤدي عدم التوقیع على النظام الداخلي أو عدم دفع االشتراكات والتسدیدات اإلجباریة األخرى 

 ".ده من الجمعیة العامة للصندوق ومن ھیئاتھ القانونیة األساسیةالمستحقة إلى وقف انتساب المرقي وطر
 

 1418  عام  رجب   2  في   المؤرخ   97-406  رقم  التنفیذي  المرسوم   من   6  المادة  أحكام  تعدل  :  4  المادة

 :والمذكور أعاله، كما یأتي   1997نوفمبر سنة   3  الموافق
 

 الحسابات   تسییر   وكذا  ومبالغھا   المرقین   من  المستحقة  الضمانات   ومنح   االنتساب   شروط  تحدد   :  6  المادة"

 علیھ   الموافق  للصندوق   الداخلي  النظام  بموجب   ذلك،  وكیفیات   الحق   حفظ  أصحاب   تسبیقات   تسجل  التي

  ".من الوزیر المكلف بالسكن  قرار  بموجب 

 عام   رجب   2  في   المؤرخ  97-406  رقم   التنفیذي   المرسوم   من   21  المادة   أحكام  وتتمم  تعدل  :  5  المادة

 :والمذكور أعاله، كما یأتي   1997نوفمبر سنة  3الموافق   1418
 

 :ال یجوز أن یجتمع في لجنة الضمان قصد دراسة طلب الضمان    :  21  المادة"

 بالنسبة للعملیات التي تم إدراجھا   أولیاء وأقارب المرقین العقاریین حتى الدرجة الرابعة دون استثناء،  -

في جدول األعمال،  

 األشخاص أو أزواج األشخاص الذین یتقاضون من المرقین العقاریین أجرا أو راتبا مقابل أدائھم  -

 نشاطا معینا، 

 المرقون العقاریون وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء ھیئة التسییر ومجلس المراقبة أو أزواجھم  -

 جلس  اإلدارة أعضاء ھیئة  التسییر  ومجلس  المراقبة  الذین یشتغلون  في وفروع  وأعضاء م   وأصول

 ".الترقیة العقاریة  مؤسسات 
 

 1418رجب عام  2المؤرخ في   97-406من المرسوم التنفیذي رقم  22تعدل أحكام المادة   :  6  المادة

 :والمذكور أعاله، كما یأتي   1997نوفمبر سنة  3  الموافق



 اللجنة   لدى  طلبھ  جدید   من  یودع  أن   الضمان   لجنة   بقرار  راض   غیر  عقاري  مرق   كل  یمكن   :  22 المادة"

 اللجنة   اتخذتھ   الذي  القرار  تغییر   شأنھا   من   التي  اإلضافیة  العناصر   أو   المعلومات   بكل   وإرفاقھ   نفسھا، 

 .المذكورة 

 وفي حالة ما إذا أبقت اللجنة على قرارھا األول، فإنھ یمكن المرقي العقاري إیداع طعن لدى لجنة 

 ".مكرر أدناه 22الطعون المذكورة في المادة  
 

 المادة تدرج في المرسوم التنفیذي رقم  : 7 97-406 2المؤرخ في  رجب عام  1418 3الموافق 

 :مكرر، تحرر كما یأتي  22والمذكور أعاله، مادة   1997نوفمبر سنة 
 

 :اآلتي ذكرھم   (5)تنشأ لجنة طعون تتكون من الخمسة أعضاء  : مكرر  22المادة "

 ممثل الوزیر المكلف بالسكن،  -

 لھ، ممث  أو   للصندوق  العامة  الجمعیة  مكتب   رئیس  -

 ممثلھ،   أو  الصندوق  إدارة  مجلس   رئیس   -
 

 

 
 
 

 
 وفي حالة تساوي عدد األصوات، یكون صوت 

 ممثلھ،   أو  الصندوق   أخالقیات   مجلس   رئیس   -

 .ھلثم مو  أ  ق ود نلص ل م ا لع ا ر ید لما  -

 .لجنة الطعون ممثل الوزیر المكلف بالسكن   یرأس

 .قرارات  لجنة  الطعون  باألغلبیة  البسیطة  تتخذ 

 ".الرئیس مرجحا 
 

 عام   رجب   2  في   المؤرخ  97-406  رقم   التنفیذي   المرسوم   من   23  المادة  أحكام   وتتمم   تعدل   :  8  المادة

 :والمذكور أعاله، كما یأتي   1997نوفمبر سنة  3الموافق   1418
 

 المادة" 23 : تتكون الجمعیة العامة المنصوص علیھا في المادة كل المرقین العقاریین  أعاله من  8

 :وتنتخب من بین أعضائھا    .أعاله  4المنتسبین وفق مفھوم المادة  

 مكتب الجمعیة العامة،   -

 مجلس األخالقیات،   -

 مجلس التأدیب،   -

 .العقاري   المرقي  لمھنة  األعلى  المجلس  في   الممثلین   -

 أعاله،   6  المادة  في  المذكور  للصندوق  الداخلي  النظام   مع   یتطابق  أن  یجب   الذي  الداخلي  نظامھا   وتعد 

 .ھ یلق ع د اص تو



 في السنة في دورة عادیة ویمكن أن تجتمع في دورة  تجتمع الجمعیة العامة مرة واحدة، على األقل،

  تحدد   .األقل  على  أعضائھا  (3/2)  ثلثي   أو  المكتب   رئیس   من  اقتراح   على  بناء  عادیة،  غیر 

 الداخلي   النظام  بموجب   واإلدارة   التسییر   وأجھزة  العامة  الجمعیة  بین  العالقات   تحكم   التي  القواعد 

 ".أعاله 6للصندوق المذكور في المادة 

 المادة تدرج في المرسوم التنفیذي رقم  : 9 97-406 2المؤرخ في  رجب عام  1418 3الموافق 

 :تحرر كما یأتي   مكرر، 24والمذكور أعاله، مادة   1997سنة   نوفمبر 

 :أعضاء   (5)یتكون مكتب الجمعیة العامة من خمسة   :مكرر   24  المادة"

 الرئیس،   -

 نواب للرئیس،  (3)ثالثة   -

 .مقرر   -

 أن   یمكن  وال  .واحدة  مرة   للتجدید   قابلة   سنوات   (3)  ثالث   لمدة  العامة   الجمعیة  مكتب   أعضاء  ینتخب 

 .بعد مرور مدة تساوي عھدة انتخابیة  ینتخبوا من جدید إال 

  .یشارك المدیر العام للصندوق في أشغال مكتب الجمعیة العامة بصوت استشاري 

 وفي حالة تساوي عدد األصوات، یكون صوت   .قرارات مكتب الجمعیة العامة باألغلبیة البسیطة   تتخذ 

  .مرجحا الرئیس 

 مرات على  (4)مكتب الجمعیة العامة في مقر الصندوق، بناء على استدعاء من رئیسھ أربع   یجتمع

 :األكثر في السنة، قصد دراسة ما یأتي، قبل عرضھ على الجمعیة العامة 

 التقریر السنوي للصندوق،  -

 الترشیحات لمحافظ الحسابات،  -

 ومجلس   األخالقیات   مجلس   سیما ال  العامة،   الجمعیة   عن  المنبثقة  األجھزة  مختلف   أعمال   نتائج   -

 االنضباط، 

 .الترشحات لتجدید مجلس اإلدارة  -

 ".مدیریة الصندوق أمانة مكتب الجمعیة العامة   تتولى 
 

 المادة 10 : تدرج في المرسوم التنفیذي رقم 97-406 2المؤرخ في  رجب عام  1418 3الموافق 

 :، تحرر كما یأتي 2مكرر  24والمذكور أعاله، مادة   1997نوفمبر سنة 
 

 

 أعضاء 

 

(8) 

 .مجلس األخالقیات جھاز دائم في الجمعیة العامة  :  2مكرر  24المادة "

 الجمعیة العامة، من ثمانیة   یتكون مجلس األخالقیات، الموضوع تحت سلطة مكتب 

 .تنتخبھم الجمعیة العامة



 :یفصل مجلس األخالقیات في الخالفات والنزاعات المحتملة التي تقع بین 
 

 مدیریة الصندوق والمنتسبین والذین لھم عالقة بالمھنة، باستثناء الجوانب المالیة، التي لیست من  -

 اختصاصھ،

 .المرقین العقاریین وزبائنھم وكذا المرقین العقاریین فیما بینھم  -
 

 مجلس األخالقیات رأیا في الترشیحات لمجلس اإلدارة ومجلس االنضباط وكذا كل التدابیر ذات   یبدي 

 .العامة   الجمعیة   مكتب   من   دراستھا  قبل  المنتسبین،  یخص   فیما  االنضباطي،  الطابع 
 

  الصفة  وبھذه  .لقانونیة، على ضمان السمعة الحسنة للمھنة وازدھارھا یسھر مجلس األخالقیات، بكل الوسائل ا

 وصورتھا   المھنة  نزاھة   على  الحفاظ  إلى   الرامیة   والتدابیر   واالقتراحات   اآلراء  كل  یقدم

 .تطور الترقیة العقاریة وتحسین قواعد تسییر الصندوق وسیره   وتشجیع 
 

 سنوات متتالیة، وال یمكن أن ینتخبوا من جدید إال   (5)أعضاء مجلس األخالقیات خمس   تدوم عھدة

 ".انتخابیة   عھدة  تساوي   مدة   مرور   بعد 
 

 في   المؤرخ  97-406من المرسوم التنفیذي رقم   30و  29و  28و 7و  5تلغى أحكام المواد   :  11  المادة

 .والمذكور أعاله  1997نوفمبر سنة   3الموافق  1418رجب عام   2
 

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

 

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

 .عبد المالك سالل


