
 
 

 

 إن الوزیر األول، 
 

 بناء على تقریر وزیر السكن والعمران،   -
 

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

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

 الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة،  2011سنة  
 

 3الموافق  1433شوال عام   16المؤرخ في  2012-325وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعیین الوزیر األول،  2012سبتمبر سنة 
 

 4الموافق  1433شوال عام   17المؤرخ في  2012-326وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعیین أعضاء الحكومة،  2012سبتمبر سنة 
 

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

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

 الوطني للمرقین العقاریین،   الجدول
 

 الجمھوریة،   رئیس  موافقة  وبعد   -

 :ما یأتي    یرسم 
 

 27  في  المؤرخ  2012-84  رقم  التنفیذي   المرسوم   أحكام  تعدیل  إلى  المرسوم  ھذا  یھدف  :  األولى  المادة

 .والمذكور أعاله  2012فبرایر سنة  20الموافق  1433األول عام   ربیع 
 

 ربیع األول عام  27المؤرخ في   2012-84من المرسوم التنفیذي رقم  6تعدل أحكام المادة   :  2  المادة

 :والمذكور أعاله، وتحرر كما یأتي    2012فبرایر سنة   20الموافق   1433
 

 الشروط   یستوف  لم  ما   العقاري  المرقي  مھنة  لممارسة   عتماد اال  بطلب   التقدم   كان  أیا  یمكن  ال   :  6  المادة

 :اآلتیة  

 :بالنسبة للشخص الطبیعي   -  1

 سنة على األقل، (25)أن یكون عمره خمسا وعشرین   -

 1434ربیع الثاني عام  15مؤرخ في   13-96مرسوم تنفیذي رقم 

الذي    2012فبرایر سنة  20الموافق   1433ربیع األول عام   27المؤرخ في   12-84یعدل المرسوم التنفیذي رقم  

 المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین  یحدد كیفیات منح االعتماد لممارسة مھنة



 أن یكون من جنسیة جزائریة،  -

  نصت أن یقدم ضمانات حسن السلوك وعدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة، كما  -

 1432  عام   األول   ربیع   14  في   المؤرخ  2011-04  رقم   القانون   من  20  المادة  أحكام   علیھا 

 والمذكور أعاله،  2011فبرایر سنة  17  الموافق

 .العقاریة   مشاریعھ  أو  مشروعھ   إلنجاز  كافیة  مالیة  موارد   وجود   یثبت   أن   -

 بالسكن،  المكلف  والوزیر  بالمالیة   المكلف  الوزیر  بین   مشترك  بقرار  المطة  ھذه  تطبیق  كیفیات   توضح 

 المدنیة،   بحقوقھ   یتمتع   أن   -

 .ھید ل  ة فر توم ل اط اش نلة باط تبلمرا ة نیھ لم ا ت ءافالك ا ر یر بت   -

 .............................(الباقي بدون تغییر ).................................".
 

 ربیع األول عام  27المؤرخ في   2012-84من المرسوم التنفیذي رقم  8تعدل أحكام المادة   :  3  المادة

 :والمذكور أعاله، وتحرر كما یأتي    2012فبرایر سنة   20الموافق   1433
 

 .یجب أن یودع طلب االعتماد لدى المصالح المختصة للوزیر المكلف بالسكن : 8المادة   "

 .............................(الباقي بدون تغییر).............................".
 

 .الشعبیة   الدیمقراطیة  الجزائریة  للجمھوریة  الرسمیة  الجریدة  في  المرسوم  ھذا  ینشر  :  4  المادة
 

 

 2013.فبرایر سنة   26الموافق   1434ربیع الثاني عام   15حرر بالجزائر في 
 

 

 .عبد المالك سالل


