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كن من خالل لدعم قطاع الس  عى تسدول العامل ريعات شت إنّ       
نمي  اإلقّصادي  قي  العاايي  اما يدعع عجة  الّ  اطات الت  شجيع نشت

وحتفيز  ،جناز سكنات ياقي إلعمري ّطوير تانيات الّ  ب وذلكواإلجّماعي ، 
 نموي  لةدول  يف قطاع الس كن.املخططات الّ  لّجسيد املسّثمر 
من خالل  هام ائري خطى خطوة رع اجلز شاملويف هذا اجملال عإن        

 اقي  العاايي ، ال ي عرع  تطوي اط الت  شملنظوم  الاانوني  لناإعادة ضبط 
أن كان  حبسب تغري سياس  الدول  املّبع  يف تنمي  هذا الاطاع، عبعدما 

قي  العاايي  وقطاع الس كن، عسح  اجملال  ،الدول  املّدخل الوحيد يف الت 
املؤيخ  70-68اموجب الاانون يقم  ،ملسّثمرلّدخل ا حمدودلكن بشكل 

، كل ذلك مل يكن كاعيا )مةغى( قي  العاايي املّعةق بالت   70/70/6868يف 
رع شعةى املكن وإزدياد الطةب عةيه، األمر الذي حّم ملواجه  أزم  الس  
ذات لّوسيع دائرة تدخل املسّثمر اخلاص يف  أخرىمرة أن يّدخل 

 76/70/6880املؤيخ يف  70-80ريعي يقم شلّ  املرسوم ااجملال، اموجب 

 61-80ريعي يقم شاملرسوم الّ  )مةغى(، وكذا  اط العااييشاملّعةق بالن  

 املّعةق بّطوير وترقي  االسّثماي املعدل واملّمم.  70/67/6880املؤيخ يف 

هذه املنظوم  الاانوني  عمة  عةى عّح اجملال لةمناعس  بني      
أحكام وقواعد صايم   تّضمندون أن  واخلواص، نيالعمومي نياملّعامة

باإللّزامات  هخاللإ اتتضبط أخالقيات مهن  املرقي العاايي وجزاء
نّج عنها  ،جاوزاتالّ  الص عوبات و مما أعرز وجود العديد من  ،عاقدي الّ  

ألمر اقي  العاايي ، ا  بني املّعامةني العااييني املسّفيدين من الت  الث   إنعدام
من سّدعي قي  العاايي ، مما اكثرة املنازعات يف جمال الت    ولد عنهتالذي 
قي  العاايي  ومهن  املرقي اط الت  شإعادة ضبط أحكام نضروية لجديد 
 نظم شروط اإللّحاق امهن ، الذي 70-66اموجب الاانون يقم ، العاايي
 

خيدم دعم املرقي العاايي، وبني  حاوقه وإلّزاماته املهني  والّ عاقدي ، اما 
إنعاش قطاع الس كن، وتفعيل دوي الدول  يف منحه بعض اإلمّيازات 
املالي  واجلبائي ، مع تادمي تسهيالت حلصوله عةى أوعي  عاايي  من 
األمالك الوطني  اخلاص ، وأيضا تبسيط إجراءات حصوله عةى عاود 

      الّ عمري وقروض لّمويل الس كن.

 الي  :اإلشكالي  الّ  عةى ضوء ما تادم، نطرح         

رقية العقارية في شريعية التي تضبط نشاط التّ هل المنظومة التّ 
الدولة في القضاء على أزمة الجزائر كفيلة بتجسيد سياسة 

في مجال الّترقية  وما مدى مالئمة تجارب الدول ؟الّسكن
 .العقارية وسياسة الّسكن مع واقع الجزائر

 
 

 

 

ام قانوني  صايم ، لّجسيد سياس  الدول  بأحك قي  العاايي الت   ضبط -
وتنويع صيغ العروض لةحصول عةى يف الاضاء عةى أزم  الس كن 

 رائي  حبسب دخل كل عرد.ش  الادية الالس كن اما يّناسب و 

حتديد نشاطات التقي  العاايي  وصويها والعاود املنظم  هلا مع ضروية  -
 مع اإلسّئناس بّجايب الدول يف ذات املوضوع.

يان شروط اإللّحاق امهن  املرقي العاايي وحتديد حاوقه وإلّزاماته تب -
واجلزاءات املتتب  عند اإلخالل هبا، مع اإلسّئناس بّجايب الدول يف 

 ذات املوضوع.

إبراز خمططات الدول  الّنموي  إلنعاش قطاع السكن يف اجلزائر ومدى  -
 مالئمّها لواقع اجملّمع اجلزائري.

الي  واجلبائي  املادم  من قبل الدول  لفائدة املرقني إظهاي الّحفيزات امل -
العااييني، اما خيدم دعع عجة  النهوض باطاع السكن يف اجلزائر، مع 

 مااينّها امثيالهتا من الدول األخرى.

تبيان أهم النزاعات ال ي تثريها نشاطات التقي  العاايي  وحتديد  -
 اجلهات الاضائي  املخّص  لةفصل عيها.

      
 

 إشكالية الملتقى 

  أهداف الملتقى



 

 
 
 

رقية العقارية وعالقته بالمهن للتّ ظام القانوني النّ :  احملوي األول
 األخرى

 رقية العقارية :ظام القانوني للتّ النّ  .6

 روط االلّحاق امهن  املرقي العااييش -

 أخالقيات مهن  املرقي العاايي -

 ملرقي العااييالّزامات إو حاوق  -
 خرىرقية العقارية بالمهن األالتّ  عالقة  .1

 باملااول عالقاهتا -
 وثيقعالقاهتا بالّ   -
  العاايياخلبري عالقاهتا باملهندس  -

 والعقود المتعلقة بها رقية العقاريةاطات التّ شن:  الث ايناحملوي 
 رقية العقارية :تحديد نشاطات التّ  .6

 هيئ  العاايي الّ   -
 جديد ميم والّ  الت   -
 أهيل واهليكة إعادة الّ   -
 أجريالّ   -
 البيع )قبل وبعد اإلجناز( -

 رقية العقارية :لعقود المتعلقة بالتّ ا .1
 صاميمعاد البيع بناء عةى الّ   -
 عاد حفظ احلق -

سات والمؤسّ  كنصيغ الحصول على السّ  : لثااحملوي الث  
 المالية الممولة له

 كن :صيغ السّ  .6

 الس كن الريفي -   البيع باإلجياي  -           العمومي ياإلجياي  -     
قوي ال -        قوي املدعمكن الت  الس   -     عموميالس كن الت 

                           ومدى إيتباطه بالطاقات املّجددة قويكن الت  الس   -     
   لهالممولة سات المالية المؤسّ  .1

 املؤس سات املالي  العمومي  -
 املؤس سات املالي  اخلاص  -

 
   

رقية العقارية اط التّ شحفيزات المدعمة لنالتّ   : الر ابعاحملوي 
 نمويةوالمخططات التّ 

ألمالك الوطنية لابعة إجراءات االستفادة من األوعية العقارية التّ  .6
 الخاصة

 رقويكن التّ القروض الميسرة لمقتني السّ  .1

 كنات المدعمةالدعم المالي للسّ الّتحفيزات الجبائية و  .0

 الّترقية العقارية وعقود البناء والّتعمير .0
قطاع  شجسدة لسياسة الدولة إلنعانموية الممخططات التّ ال .0

 كنالسّ 
والمنازعات  مسؤولية المرقي العقاري  : اخلامساحملوي 

 المتعلقة بها
 مسؤولية المرقي العقاري : .0

 املهني  لةمرقي العاايياملسؤولي   -

 املسؤولي  املدين  لةمرقي العاايي -

 ري  لةمااول باملرقي العااييشإيتباط املسؤولي  الع -

 ايي  واجلزائي  لةمرقي العاايياملسؤولي  اإلد -

  المنازعات المتعلقة بالترقية العقارية : .0

 املخالفات املّعةا  بالتقي  العاايي   -

 اجلنح واجلنايات املّعةا  بالتقي  العاايي  -

 حتديد جهات اإلخّصاص الاضائي -
 
 

 

جملة  الاانون العاايي )مرعا   وعاا لاواعد وشروط النشرحتر ي املداخالت  -
 .املطوي ( مع
 .ترعق املداخة  امةخص يكّب بةغّني )عربي  وعرنسي  أو إجنةيزي ( -
عةدى   ،كدون أصديةأن ت هداال تابل املدداخالت املشدتك ، ويشدتط عي -

 .اأو ناةه ااملسؤولي  يف حال  اسّنساخه اأن يّحمل صاحبه
 ترعق املداخة  بإسّماية لةمعةومات حسب النموذج املرعق. -
 : صات واملداخالت عرب الربيد اإللكتوينترسل املةخ -

ldf.un1s@gmail.com   
 .78/67/1768آخر أجل إلسّابال املةخصات :  -   
       .17/67/1768آخر أجل لةر د عةى املشايكات املابول  :  -   
 .70/66/1768آخر أجل إلسّالم املداخالت كامة  :  -   

 

 الرئيس الشرفي للملتقى........................شعالل أحمدأ.د. 
 رئيس الملتقى...........................................د. رمول خالدأ.

 عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية .....أ.د. بوسهوة نور الدين
قى كلية لل رئيس المجلس العلمي ........................سرير ميلودأ.د. 

ملت
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هيئ
 

 يئيسا................1جامع  البةيدة  .................رمول خالدد. أ.
 نائبا .................1جامع  البةيدة  .................مسكر سهامد. 

 عضوا ...............1جامع  البةيدة  .................د. طيب عائشة
 عضوا ..............1ع  البةيدة جام ..........د. مصطفاوي عايدة

 عضوا  .............1جامع  البةيدة  .............د. بوبكر مصطفى
 عضوا ..............1جامع  البةيدة  ..................د. خليل عمرو

 عضوا ...............1جامع  البةيدة ........د. بربارة عبد الرحمان
 عضوا ..............1جامع  البةيدة  ...............د. حميدة جميلة

 عضوا ..............1جامع  البةيدة  ..............ناصر وهيبةن د. ب
 عضوا ...............1جامع  البةيدة  ..........برحماني محفوظد. 
 عضوا ...............1جامع  البةيدة  ...............حشود نسيمةد. 

 عضوا .........املركز اجلامعي بّيبازة ...............د. عاشور فاطمة
 عضوا ....................جامع  املدي  ............د. مجاجي منصور
 عضوا ....................جامع  املدي  ..............د. بوشنافة جمال
 عضوا ....................جامع  بشاي ................د. دغيش أحمد

 عضوا ....................أديايجامع   ...............باخوية إدريسد. 
   عضوا ..................جامع  تيايت ...................د. فتاك عليأ.

  عضوا ..................جامع  تيايت ...........بوسماحة الشيخد. 
  عضوا .......سيدي بةعباسجامع   .................بردان رشيدد. 
  عضوا ...........تيزي وزوجامع   ...أولد رابح صفيةإقلولي د. 
 عضوا ...........تيزي وزوجامع   .................صبايحي ربيعةد. 
 عضوا ...........تيزي وزوجامع   ....................حمليل نوارةد. 
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 يئيسا................................................د. لعقاب عبد الصمد
 نائبا.........................................................د. بلقاسم محمد
 عضوا.........................................................د. بومعيزة جابر

 عضوا....................................................د. بن دوحة عيسى
 عضوا..............................................يفاء رشيدةد. تكاري ه

 عضوا.........................................................د. عباس راضية
 عضوا.....................................................ريغي يوسفالّسيد 
 عضوا.................................................العيدي محمدالّسيد 

 عضوا...................................................جافري وردةالّسيدة 
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 محاور الملتقى
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