
 
 

 
 

 

 

 
 الوزير األول، إن 
 بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،  -
 ( منه، 2)الفقرة  143و 4 -  99وبناء على الدستور، السيما المادتان  -
والمتضمن قانون   1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 - 66وبمقتضى األمر رقم  -

 اإلجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
الذي يحدد   2011فبراير سنة  17الموافق  1432ربيع األول عام  14المؤرخ في  04 - 11وبمقتضى القانون رقم  -

 القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
والمتعلق  2012فبراير سنة  21الموافق  1433ربيع األول عام  28المؤرخ في  07 - 12ى القانون رقم وبمقتض -

 بالوالية،
والمتضمن   2015مايو سنة  14الموافق  1436رجب عام  25المؤرخ في  125 - 15وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، 
والمتضمن   1997نوفمبر سنة  3الموافق  1418رجب عام  2المؤرخ في  406 - 97رقم وبمقتضى المرسوم التنفيذي  -

 إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، المعدل والمتمم،
والمتضمن   2008يناير سنة  19الموافق  1429محرم عام  11المؤرخ في  04 - 08وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك المشتركة في المؤسسات واإلدارات العمومية، القانون 
  2009يوليو سنة  22الموافق  1430رجب عام  29المؤرخ في  241 - 09وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 المكلفة بالسكن والعمران، والمتضمن القانون األساسي الخاص بالموظفين المنتمين لألسالك التقنية الخاصة باإلدارة
الذي   2013يناير سنة  15الموافق  1434ربيع األول عام  3المؤرخ في  13 - 13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران، 
  2013أبريل سنة  15الموافق  1434ة عام جمادى الثاني 4المؤرخ في  151 - 13وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  -

 والمتضمن تنظيم اإلدارة المركزية في وزارة السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم،
 

 : يرسم ما يأتي
 

  17الموافق  1432ربيع األول عام  14المؤرخ في  04 - 11من القانون رقم  66المادة األولى : تطبيقا ألحكام المادة 
الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة األعوان   2011فبراير سنة 

 .التابعين إلدارة السكن والعمران المؤهلين لمعاينة مخالفات األحكام المتعلقة بنشاط الترقية العقارية، وكذا كيفيات تعيينهم
 

  1432ربيع األول عام  14المؤرخ في  04 - 11مخالفات أحكام القانون رقم  : يعين األعوان المؤهلون لمعاينة 2المادة 
والمذكور أعاله، من بين المستخدمين الممارسين باإلدارة المركزية للوزارة المكلفة بالسكن   2011فبراير سنة  17الموافق 

الة المتبادلة في الترقية العقارية،  والعمران ومصالحها الخارجية و/أو مستخدمي التأطير التابعين لصندوق الضمان والكف

  قائمة  يحدد   ،2016 سنة ديسمبر  13 الموافق  1438 عام األول ربيع  13 في  مؤرخ  323 -  16 رقم تنفيذي  مرسوم 

  وكذا  العقارية، الترقية بنشاط المتعلقة األحكام مخالفات لمعاينة  المؤهلين والعمران السكن إلدارة  التابعين األعوان
 . تعيينهم كيفيات

 



 
 

 
 

 

 

 : والسيما منهم
 ، (المتصرفون الرئيسيون )الحقوق أو االقتصاد أو المالية -
 ( سنوات،3المتصرفون )الحقوق أو االقتصاد أو المالية( الممارسون منذ أكثر من ثالث ) -
 ،(ءرؤساء المهندسين المعماريين ورؤساء المهندسين )الهندسة المدنية والبنا -
 ،(المهندسون المعماريون الرئيسيون والمهندسون الرئيسيون )الهندسة المدنية والبناء -
 ( سنوات، 3المهندسون المعماريون ومهندسو الدولة )الهندسة المدنية والبناء( الممارسون منذ أكثر من ثالث ) -
 .( سنوات5) التقنيون السامون )العمران وإدارة األشغال( الممارسون منذ أكثر من خمس -
 

بعنوان   ( سنوات قابلة للتجديد، 3أعاله، لمدة ثالث )  2: تحدد القائمة االسمية لألعوان المذكورين في المادة  3المادة 
اإلدارة المركزية للوزارة المكلفة بالسكن وصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، بموجب قرار من الوزير 

 المكلف بالسكن، وبعنوان المصالح الخارجية.، وجب قرار من الوالي المختص إقليميا.  
 

أعاله، للقيام بمهامهم، اليمين أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا،  2يؤدي األعوان المذكورون في المادة  : 4المادة 
 : حسب النص اآلتي

 
أقسم باهلل العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في كل األحوال  "

 ."الواجبات المفروضة علي
 

 .: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 5 المادة
 

 .2016ديسمبر سنة   13الموافق   1438ربيع األول عام   13حرر بالجزائر في  
 

 عبد المالك سالل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


