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- 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


