
 

 

 إن الوزیر األول، 
 

 المدینة، بناء على تقریر وزیر السكن والعمران و  -
 

 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  -

 والمتضمن تعیین الوزیر األول،  2014أبریل سنة  28
 

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

 والمتضمن تعیین أعضاء الحكومة،   2014سنة  
 

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

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

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

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

 الوطني للمرقین العقاریین، المعدل،  الجدول
 

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

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

 للمرقي العقاري، 
 

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

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

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

یحدد شروط   2014یونیو سنة   5الموافق  1435شعبان عام  7مؤرخ في  14-182مرسوم تنفیذي رقم 

والدفعات اإلجباریة األخرى من طرف المرقین العقاریین المنصوص علیھا في    وكیفیات تسدید االشتراكات

 لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة   النظام الداخلي



 الجمھوریة،   رئیس  موافقة  وبعد   -

 :ما یأتي    یرسم 
 

  ربیع األول عام  14المؤرخ في  2011-04من القانون رقم  59تطبیقا ألحكام المادة  : المادة األولى

  وكیفیات  شروط  تحدید  إلى  المرسوم  ھذا یھدف أعاله، والمذكور  2011 سنة  فبرایر  17 الموافق 1432

  النظام  في  علیھا  المنصوص  العقاریین المرقین  طرف من  األخرى  اإلجباریة والدفعات  االشتراكات  تسدید 

 النص   صلب    في   یدعى  الذي   العقاریة،  الترقیة  في   المتبادلة  والكفالة  الضمان   لصندوق  الداخلي

 ".الصندوق "
 

 للمرقین  الوطني  الجدول في مسبقا  والمسجل المعتمد  العقاري،  المرقي انتساب  یخضع : 2 المادة

في    علیھ  المنصوص   الداخلي  النظام  محتواه   یحدد   الذي   االنتساب   ملف   إیداع   إلى   الصندوق،   إلى  العقاریین 

 سنة  نوفمبر  3 الموافق 1418 عام رجب  2 في المؤرخ  97-406 رقم  التنفیذي المرسوم من 6 المادة

 .والمذكور أعاله  1997
 

 یترتب على انتساب المرقي العقاري تسلیم شھادة االنتساب من طرف الصندوق، التي تحمل  : 3 المادة

 .العقاریین   للمرقین  الوطني  الجدول  في  تسجیلھ   ورقم   اعتماده  رقم  وجوبا 
 

 أشھر، بعد تاریخ حصولھ على اعتماده،  (6)یؤدي عدم انتساب المرقي في أجل أقصاه ستة   : 4المادة 

 14المؤرخ في  2011-04من القانون رقم  64المؤقت العتماده وذلك بموجب أحكام المادة  الوقف  إلى

 .والمذكور أعاله  2011فبرایر سنة  17الموافق  1432األول عام   ربیع 
 

 ویتحول ھذا الوقف المؤقت إلى السحب النھائي في حالة عدم تسویة المرقي لوضعیتھ لدى صندوق 

 .أشھر  (3)  ثالثة   مدتھ   إضافي   أجل  في  الضمان
 

 النظام  على توقیعھ  على  وزیادة للصندوق،  انتسابھ بعنوان العقاري  المرقي على  یتعین  : 5 المادة

 :الداخلي، تسدید االشتراكات اآلتیة  
 

 حق االنضمام ویدفع مرة واحدة عند االنتساب،   -

 .اشتراكات سنویة   -
 

 بعین  وتأخذ  الداخلي النظام  بموجب  السنویة  واالشتراكات  االنضمام حقوق  جداول تحدد  : 6 المادة

 حسب   مراجعتھا  وتتم  .العقاري  المرقي  رأسمال  االقتضاء،   وعند   األعمال   حجم  الخصوص   على  االعتبار،

 .نفسھا   األشكال 



 .یجب أن تسدد االشتراكات السنویة خالل الفصل األول من السنة المالیة المعنیة  : 7المادة 
 

 المادة یؤدي عدم دفع المرقي لالشتراكات السنویة المستحقة للصندوق بعد إعذارین  : 8 (2) یرسالن 

 2011-  رقم   القانون  من   64  المادة  أحكام  بموجب   علیھما،  الرد   یتم  ولم  یوما  (15)  عشر  خمسة   كل   إلیھ

 :والمذكور أعاله، إلى   2011فبرایر سنة  17الموافق  1432ربیع األول عام  14المؤرخ في   04
 

 الوقف المؤقت العتماده،   -

 إضافي  أجل  في وضعیتھ  تسویة  عدم  حالة  في  نھائي سحب  إلى  العتماده المؤقت  الوقف  تحویل  -

 .أشھر (3)مدتھ ثالثة 
 

  1432ربیع األول عام  14المؤرخ في  2011-04من القانون رقم  54طبقا ألحكام المادة  : 9المادة 

  والمذكور أعاله، وزیادة على االشتراكات المستحقة بعنوان انتسابھ إلى  2011فبرایر سنة  17 الموافق 

 الترقیة  ضمان  اكتتاب  بعنوان األخرى  اإلجباریة  الدفعات  تسدید  العقاري  المرقي على  یتعین الصندوق، 

 :قصد ضمان    العقاریة
 

 تسبیقات،  شكل  في   المقتنون   بھا   قام   التي   الدفعات   تسدید   -

 إتمام إنجاز األشغال،   -

 .والتقنیة   المھنیة   لاللتزامات   األوسع   التغطیة   -
 

 تحدد جداول مبالغ الضمانات الممنوحة في النظام الداخلي للصندوق وتتم مراجعتھا حسب  : 10 المادة

 .نفسھا   األشكال 
 

 ھذا  سریان  فیھ   یبدأ  الذي  الیوم   في   األكثر،  على   الضمان   عقد   العقاري   المرقي  یدفع  أن  یجب   :  11 المادة

 .العقد 
 

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

 

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

 .عبد المالك سالل


