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الجزائر في 10 :جانفي .2012

إلى السيد :وزير المالية
رئيس المجلس األعلى لمھنة المھندس الخبير العقاري
الموضوع :إعالن نتائج انتخاب أعضاء المجالس الجھوية و أعضاء المجلس الوطني
لھيئة المھندسين الخبراء العقاريين
بناءا على :
 األمر رقم  08-95المؤرخ فــي  01رمضـــان  1415الموافــــق لـــ  01فبرايــــر  1995و
المتعلق بمھنة المھندس الخبير العقاري.
 المرسوم التنفيذي رقم  95-96المؤرخ في  17شوال  1416الموافق لــ 60مارس سنـة
 1996المحدد لكيفيات تنظيم و تسيير ھياكل مھنة المھندس الخبيـر العقاري و المدقق لقواعد
ممارسة المھنة.
يتشرف رئيس المجلس الوطني لھيئة المھندسين الخبراء العقاريين بتقديم مجمل نتائج االقتراعات
التي نظمت  ،من اجل تعيين أجھزة الھيئة وھذا طبقا للمادة الثامنة من المرسوم التنفيذي.

 (Iنتائج انتخابات المجالس الجھوية:
 نظمت بتاريخ  24ديسمبر . 2011 ( 1المجلس الجھوي لناحية الجزائر:
عدد المھندسين الخبراء العقاريين المسجلين  186 :مھندس خبير عقاري.
عدد المترشحين النتخاب المجلس الجھوي لناحية الجزائر 30 :مترشح.
عدد المھندسين الخبراء العقاريين المصوتين  154 :مھندس خبير عقاري.
عدد المھندسين الخبراء العقاريين الممتنعين عن التصويت 32 :مھندس خبير عقاري.
نسبة المشاركة.℅ 82.8 :
عدد األصوات المعبر عنھا  154 :صوت.
عدد المصوتين بالوكالة 23 :صوت.
نتائج انتخابات المجلس الجھوي لناحية الجزائر:
• السيد بعزيز براھيم.
• السيد :عبديش محند اعراب.
• السيد  :رابح محمد.
• السيد  :عباش عبد الحفيظ.
• السيد  :بن براھيم عبد القادر.
• السيد  :بن رزق ﷲ بوزيد.
• السيد  :الكريمايري محمد.
• السيد  :عباد يحي.
• السيد  :رجيمي عبد القادر.
• السيد  :بن صالح عبد العزيز.
• السيد  :شرقي عز الدين.

 (2المجلس الجھوي لناحية وھران:
عدد المترشحين النتخاب المجلس الجھوي لوھران 24 :مترح.
عدد المھندسين الخبراء العقاريين المسجلين  170 :مھندس خبير عقاري.
عدد المھندسين الخبراء العقاريين المصوتين  134 :مھندس خبير عقاري.
عدد المھندسين الخبراء العقاريين الممتنعين عن التصويت 36 :مھندس خبير عقاري.
نسبة المشاركة.℅ 78.82 :
عدد األصوات المعبر عنھا  133 :صوت.
عدد المصوتين بالوكالة 39 :صوت.
نتائج انتخابات المجلس الجھوي لناحية وھران:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

السيد :اوصالح يوسف.
السيد :بلعقون احمد.
السيد :برحاب عبد العزيز.
السيد :ريدال زكري.
السيد :طراش عبد اللطيف.
السيد :جريفيل بوسيف.
السيد :بن طلحة احمد.
السيد :شيباني مختار.
السيد :قديري عبد الحكيم.
السيد :دحمان قدور.
السيد :براشد قادة.

 (3المجلس الجھوي لناحية قسنطينة:
عدد المھندسين الخبراء العقاريين المسجلين 125 :مھندس خبير عقاري.
عدد المترشحين النتخاب المجلس الجھوي لقسنطينة 20 :مترشح.
عدد المھندسين الخبراء العقاريين المصوتين 110 :مھندس خبير عقاري.
عدد المھندسين الخبراء العقاريين الممتنعين عن التصويت 15 :مھندس خبير عقاري.
نسبة المشاركة.℅ 88 :
عدد األصوات المعبر عنھا  124 :صوت.
نتائج انتخابات المجلس الجھوي لقسنطينة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

السيد :حطاب الطيب.
السيد :غطاس اسماعيل.
السيد :سيدھم السبتي.
السيد :بوراوي عبد الصمد.
السيد :بلكحل فريد.
السيد :بن ناصر صالح.
السيد :منور بوزيد.
السيد :فقراوي عمار.
السيد :حراث علي.
السيد :بوكي محمد جموعي.
السيد :يخلف فوزي.

 (IIانتخاب المكاتب الجھوية:
 ( 1انتخاب أعضاء المكتب الجھوي لناحية الجزائر:
 نظمت بتاريخ  29ديسمبر . 2011 األعضاء المنتخبون للمكتب الجھوي لناحية الجزائر:• رئيس المجلس الجھوي للجزائر :السيد بن رزق ﷲ بوزيد.
• األمين العام :السيد بن صالح عبد العزيز.
• أمين الخزينة :السيد رجيمي عبد القادر.
• المقرر :السيد دخان علي.
 المندوبون لدى المجلس الوطني:•
•
•
•
•
•
•
•

السيد :عبديش محند اعراب.
السيد :بعزيز براھيم.
السيد :شرقي عز الدين.
السيد :رابح محمد.
السيد :عباش عبد الحفيظ.
السيد :الكريمايري محمد.
السيد :عباد يحي.
مالحظة :بعد تقديم السيد بن إبراھيم استقالته ،تم استخالفه بالسيد دخان علي.

 ( 2انتخاب أعضاء المكتب الجھوي لناحية وھران:
 نظمت بتاريخ  28ديسمبر . 2011 األعضاء المنتخبون للمكتب الجھوي لناحية الجزائر:• رئيس المجلس الجھوي لوھران :السيد جريفيل بوسيف.
• األمين العام :السيد براشد قادة.
• أمين الخزينة :السيد دحمان قدور.
• المقرر :السيد قديري عبد الحكيم.
 المندوبون لدى المجلس الوطني:• السيد :اوصالح يوسف.
• السيد :بلعقون احمد.
• السيد :برحاب عبد العزيز.
• السيد :ريدال زكري.
• السيد :طراش عبد اللطيف.
• السيد :بن طلحة احمد.
• السيد :شيباني مختار.
 ( 3انتخاب أعضاء المكتب الجھوي لناحية قسنطينة:
 نظمت بتاريخ  31ديسمبر . 2011 األعضاء المنتخبون للمكتب الجھوي لناحية قسنطينة:• رئيس المجلس الجھوي لقسنطينة :السيد غطاس اسماعيل.
• األمين العام :السيد فقراوي عمار.
• أمين الخزينة :السيد يخلف فوزي.
• المقرر :السيد بوكي محمد جموعي.
 المندوبون لدى المجلس الوطني:• السيد :سيدھم سبتي.
• السيد :بوراوي عبد الصمد.
• السيد:بلكحل فريد.
• السيد:حطاب الطيب.
• السيد:بن ناصر صالح.
• السيد:حراث علي.
• السيد.:منور بوزيد.

.

 (IIIنتائج انتخاب أعضاء المكتب الوطني :
 نظمت بتاريخ  07جانفي:2012 األعضاء المنتخبون لمكتب المجلس الوطني:• رئيس المجلس الوطني :السيد :سيدھم السبتي.
• الكاتب العام للمجلس الوطني :السيد :شرقي عز الدين.
• أمين الخزينة :السيد :عبديش محند اعراب.
• نقيب العالقات الداخلية و الخارجية كالسيد :بعزيز براھيم.
• نقيب القضايا االدارية و القانونية:السيد :بوراوي عبد الصمد.
• نقيب اإلعالم و التكوين :السيد :برحاب عبد العزيز.
تقبلوا منا معالي السيد الوزير ،رئيس المجلس األعلى لمھنة المھندس الخبير العقاري،
أسمى معاني التقدير و االحترام.

رئيس المجلس الوطني
س.سيدھم

الملحقات:
 نسخة من محضر نتائج المجلس الوطني. نسخة من محضر نتائج المجلس الجھوي لناحية الجزائر. نسخة من محضر نتائج المجلس الجھوي لناحية وھران. نسخة من محضر نتائج المجلس الجھوي لناحية قسنطينة. قرار تعيين اعضاء المجلس الجھوي لناحية الجزائر. قرار تعيين اعضاء المجلس الجھوي لناحية وھران. -قرار تعيين اعضاء المجلس الجھوي لناحية قسنطينة.

