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   : ستاذة

 أوت سكيكدة  20 جامعة بأستاذة مساعدة 
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234  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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235   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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236  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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237   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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238  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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239   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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240  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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241   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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242  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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243   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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244  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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245   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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  العقوبة المقررة  نوع المخالفة  النصوص  
من  69المادة 

  04/11ق 
الشــروع فـــي أشــغال تـــرميم عقــاري أو إعـــادة 
تأهيـل أو تجديــد عمرانـي أو إعــادة هيكلــة أو 

  تدعيم دون ترخيص إداري 

دج ) 200.000(غرامــة ماليــة مــن مــائتي ألــف 
  دج  )2.000.000(إلى مليوني دينار 

كــل مــن يقــوم بعـــرض لبيــع أمــالك فــي إطـــار   70المادة 
مشروع عقاري منجز مخالفـة ألحكـام المـواد 

     04/11من القانون  29إلى  27ن م

يعاقب الفاعل بـالحبس مـن شـهرين إلـى سـنتين  
  وغرامة من مائتي ألف دج إلى مليوني دج 

ــــول   71المادة  كــــل مرقــــي عقــــاري يقــــوم بمطالبــــة أو قب
تســبيق أو إيــداع  أو اكتتــاب أو ســند تجــاري 
قبل توقيـع عقـد البيـع علـى التصـاميم أو عقـد 

  حفظ الحق 

  الحبس من شهرين إلى سنتين و غرامة من 
  مائتي ألف دج الى مليوني دج 

  



 دةسكيكجامعة  – ن زكري راضيةب.أــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

247   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 














 

عـــدم قيـــام المرقـــي العقـــاري بتبليـــغ المقتنـــي   72المادة 
نظام الملكية المشتركة قبل تسليم البناية فـي 
اآلجال المنصوص عليها في عقـد البيـع علـى 

  .  التصاميم

  غرامة من مائتي ألف دج الى مليوني دج 
  

مـــــن ق  33كـــــل مخالفـــــة ألحكـــــام المـــــادة   73 المادة
  المتعلقة بآجال تحويل الملكية  04/11

  غرامة من مائتي ألف دج إلى مليوني دج

ـــــــب فـــــــي التامينـــــــات   74المادة  ـــــــي غيـــــــر المكتت المرق
 55والضمانات المنصوص عليها فـي المـادة 

  من هذا القانون 

يعاقـب بــالحبس شــهرين إلـى ســنتين وغرامــة مــن 
  إلى مليوني دج   مائتي ألف دج

اإلدالء من قبل المرقـي بمعلومـات خاطئـة أو   75المادة 
غير كاملة في الوثائق والعقود والصـفقات فـي 
إطـار أو مناسـبة عمليـة متعلقـة بنشـاط الترقيــة 

  العقارية 

ســـنوات وغرامـــة مـــن  5الحـــبس مـــن شـــهر إلـــى 
  مائتي ألف دج إلى مليوني دج 

ـــــي أو  عـــــدم  76المادة  إعـــــالم المرقـــــي العقـــــاري للمقتن
صــــــاحب حــــــق الحفــــــظ بالبيانــــــات الالزمــــــة 

مـــن هـــذا  30المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة 
  القانون 

  غرامة من مائتي ألف دج إلى مليوني دج

ـــة المرقـــي العقـــاري   77المادة  كـــل شـــخص يمـــارس مهن
ممارســــة غيــــر قانونيــــة دون الحصــــول علــــى 

  .اإلعتماد

قــانون العقوبــات  مــن 243يعاقــب وفقــا للمــادة 
  الجزائري 

إذا توصــــلت الممارســـــة غيـــــر القانونيـــــة إلـــــى 
  النصب 

  من قانون العقوبات  372المعاقبة وفقا للمادة 

  تضاعف العقوبات في كل مخالفة   في حالة العود وارتكاب هذه المخالفات   78المادة 
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248  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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249   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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250  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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251   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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