
 الفصل األول

 تشكیلة وتنظیم المجلس األعلى لمھنة المرقي العقاري

 

 

 إن الوزیر األول، 
 

 

 بناء على تقریر وزیر السكن والعمران والمدینة،   -
 

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

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

 منھ،  24الذي یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، السیما المادة  2011سنة  
 

 11الموافق   1434ذي القعدة عام   5المؤرخ في  2013-312وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  -

 والمتضمن تعیین أعضاء الحكومة،  2013سبتمبر سنة 
 

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

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

 الجمھوریة،   رئیس   موافقة   وبعد   -

 :ما یأتي    یرسم 
 

 ربیع األول عام  14المؤرخ في  2011-04من القانون رقم  24تطبیقا ألحكام المادة   :  األولى  المادة

 المجلس   تشكیلة   تحدید   إلى   المرسوم  ھذا  یھدف  أعاله،  والمذكور  2011  سنة  فبرایر   17  الموافق  1432

 ".األعلى   المجلس "  النص   صلب   في   یدعى  الذي   وسیره   وتنظیمھ   العقاري   المرقي   لمھنة  األعلى 
 
 
 

 

 
 

 .یرأس المجلس األعلى الوزیر المكلف بالسكن : 2  المادة

 :  ویضم

 :بعنوان اإلدارات العمومیة   *

 عن وزیر الدفاع،  (1)ممثل    -

 2013نوفمبر سنة  19الموافق  1435محرم عام   15مؤرخ في  13-386مرسوم تنفیذي رقم 

 .یحدد تشكیلة المجلس األعلى لمھنة المرقي العقاري وتنظیمھ وسیره



 عن وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة،  (1)ممثل   -

 عن وزیر العدل، حافظ األختام،  (1)ممثل   -

 عن وزیر المالیة، (1)ممثل   -

 التجارة،عن وزیر  (1)ممثل   -

 اإلقلیم،  بتھیئة   المكلف  الوزیر  عن  (1)  ممثل   -

 عن وزیر الثقافة،  (1)ممثل   -

 عن الوزیر المكلف بالسیاحة،  (1)ممثل   -

 .ممثلین عن الوزیر المكلف بالسكن مكلفین بالترقیة العقاریة والسكن (4)أربعة   -
 

 :  العقاریة  بالترقیة   المكلفة  والھیئات   المؤسسات   بعنوان  *

 المدیر العام لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة،   -

 ،)عدل(المدیر العام للوكالة الوطنیة لتحسین السكن وتطویره   -

 المدیر العام للمؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة،   -

 ، (CNL)المدیر العام للصندوق الوطني للسكن   -

 .المالیة  وزیر  یعینھما   المالیة  المؤسسات   أو  للبنوك   عامان   (2)  مدیران  -
 

 :  المھنیة  الھیئات  بعنوان  *

 رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین،   -

 المعماریین،   المھندسین   لنقابة  الوطني   المجلس   رئیس  -

 والكفالة   للضمان  الوطني  الصندوق  في  نظراؤھم   ینتخبھم  العقاریین،  للعرقین  ممثلین   (4)  أربعة  -

 العقاریة،المتبادلة في الترقیة 

 .البناء  مجال   في   المعتمدة   المھنیة   الجمعیات   من  یعینان   (2)  مقاوالن   -

 أن   شأنھ   من  خاص،  أو   عمومي  معنوي،  أو  طبیعي  شخص   بكل   یستعین   أن  األعلى   المجلس   یمكن

 .ھ تال وا د م في ه د عاسی
 

 الوزارة   في  العقاریة  بالترقیة  المكلفة  المدیریة   مصالح   تتوالھا  دائمة  أمانة   األعلى   للمجلس   :  3  المادة

 .بالسكن   المكلفة

 :  یأتي  بما   الصفة،   بھذه  وتكلف   .األعلى  المجلس   أمانة  تسییر   الدائمة  األمانة   تتولى

 واجتماعاتھ،   األعلى  المجلس   أشغال   تحضیر   -

 محضر،  في   وتدوینھا  األعلى  المجلس  اجتماعات   في  الحضور  -



 الثاني الفصل

 سیر المجلس األعلى لمھنة المرقي العقاري

 .العادي للمجلس األعلىالقیام بكل مھمة ضروریة للسیر  -
 

 أعضائھ على األقل، لكي تصح  (3/2)یجب أن یتم عقد اجتماع المجلس األعلى بحضور ثلثي   : 4المادة 

                                                                                             

قرارات المجلس األعلى بأغلبیة األصوات، وفي حالة تساوي عدد األصوات، یكون    تتخذ  .ھ تالواد م

 صوت 

 .الرئیس مرجحا 

 .بعد كل جلسة  یمسك الرئیس سجل مداوالت المجلس األعلى ویوقعھ 
 

 (3)یعین أعضاء المجلس األعلى، بموجب قرار من الوزیر المكلف بالسكن لمدة ثالث   : 5المادة 

  .سنوات قابلة للتجدید 

 فترة   انتھاء  عند   أو  مھامھم   إنھاء  بمجرد   العضویة،   صفة  المعینون،  األعلى  المجلس   أعضاء  یفقد 

                                                                                              

حالة شغور المنصب بسبب وفاة أو استقالة أو ألي سبب آخر، یعین عضو جدید،    وفي  .عھدتھم 

 خالل مدة

 .للمدة المتبقیة من العھدة (1)شھر 
 

 إخضاعھا   یتم  وآراء  اقتراحات   بصیاغة   مكلفة  لجانا   مستواه،  على  یشكل  أن  المجلس  یمكن   :  6  المادة

 .األعلى   للمجلس
 

 أو   أمر   كل  وسر   المداوالت   سر   الحترام  صاحبھا،  األعلى  المجلس  في   العضویة  صفة   تخضع   :  7  المادة

 .المجلس  نشاط   إطار  في  بھا  علم   على  یكون  معلومة
 
 
 

 

 
 

 بموجب   علیھ   ویوافق  األولى،   دورتھ   خالل   علیھ   ویصادق  الداخلي  نظامھ  األعلى   المجلس   یعد   :  8  المادة

 .من الوزیر المكلف بالسكن  قرار

 .ھس ئی ر  نم  ءاعتد سا  ى ل ع ء انب  ، ةنلسا ي ف  نی تدی عا (2)ن  تی ر ود  ي ف  ى ل عاأل  س لمجلع ا م تیج  : 9 ادةملا

 في دورات غیر عادیة بناء على استدعاء من رئیسھ أو بطلب من  ویمكن المجلس األعلى أن یجتمع 

 .ھ ئا ض ع أ  (3/2) ي ثلث



 ترسل االستدعاءات إلى أعضاء المجلس، مرفقة بالوثائق المتعلقة بجدول أعمال االجتماع، :  10  المادة

 .یوما على األقل قبل تاریخ انعقاد االجتماع  (15)عشر   خمسة
 

 .أیام (8)المدة في حالة الدورات غیر العادیة دون أن تقل عن ثمانیة  ویمكن أن تقلص ھذه
 

 .ال یمكن أن یجتمع المجلس األعلى إال بحضور نصف أعضائھ على األقل  :  11المادة 
 

 التي تلي تاریخ االجتماع  (10)وإذا لم یكتمل النصاب، یتم عقد اجتماع ثان خالل األیام العشرة 

 .جلس األعلى مھما یكن عدد األعضاء الحاضرین األول، وفي ھذه الحالة، یجتمع الم
 

 .الجلسة  وكاتب   الرئیس   یوقعھا  محاضر،   في  األعلى  المجلس  آراء  تدون   :  12  المادة
 

 تقتطع النفقات الضروریة لسیر المجلس األعلى من میزانیة الدولة المسجلة بعنوان الوزیر   :  13  المادة

 .بالسكن   المكلف
 

 .ینشر ھذا المرسوم في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  :  14المادة 
 

 

 2013.نوفمبر سنة  19الموافق  1435محرم عام  15حرر بالجزائر في 
 

 

 .عبد المالك سالل


