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 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وزارة السكن والعمران واملدينة الوكالة املوضوعاتية للبحث يف العلوم اإلجتماعية واإلنسانية شركة ضمان القرض العقاري الغرفة اجلهوية ملوثقي ناحية الوسط هيئة املهندسني اخلرباء العقاريني ،اجمللس اجلهوي لناحية اجلزائر -خمرب حبث تشريعات محاية النظام البيئي ،جبامعة تيارت

املرقي العقاري ،وبني حقوقه وإلتزاماته املهنية والتعاقدية ،اما خيدم دعم
إشكالية الملتقى
إنعاش قطاع السكن ،وتفعيل دور الدولة يف منحه بعض اإلمتيازات
املالية واجلبائية ،مع تقدمي تسهيالت حلصوله على أوعية عقارية من
إ ّن تشريعات دول العامل تسعى لدعم قطاع السكن من خالل األمالك الوطنية اخلاصة ،وأيضا تبسيط إجراءات حصوله على عقود
تشجيع نشاطات التقية العقارية اما يدفع عجلة التنمية اإلقتصادية التعمري وقروض لتمويل السكن.
واإلجتماعية ،وذلك بتطوير تقنيات التعمري إلجناز سكنات راقية ،وحتفيز
على ضوء ما تقدم ،نطرح اإلشكالية التالية :
املستثمر لتجسيد املخططات التنموية للدولة يف قطاع السكن.
هل المنظومة التّشريعية التي تضبط نشاط التّرقية العقارية في
ويف هذا اجملال فإن املشرع اجلزائري خطى خطوة هامة من خالل الجزائر كفيلة بتجسيد سياسة الدولة في القضاء على أزمة
السكن؟ وما مدى مالئمة تجارب الدول في مجال التّرقية
إعادة ضبط املنظومة القانونية لنشاط التقية العقارية ،ال ي عرف تطورا
ّ
السكن مع واقع الجزائر.
حبسب تغري سياسة الدولة املتبعة يف تنمية هذا القطاع ،فبعدما أن كان
العقارية وسياسة ّ
الدولة املتدخل الوحيد يف التقية العقارية وقطاع السكن ،فسح اجملال،
لكن بشكل حمدود لتدخل املستثمر ،اموجب القانون رقم  70-68املؤرخ
أهداف الملتقى
يف  6868/70/70املتعلق بالتقية العقارية (ملغى) ،كل ذلك مل يكن كافيا
ملواجهة أزمة السكن وإزدياد الطلب عليه ،األمر الذي حتم على املشرع
 ضبط التقية العقارية بأحكام قانونية صارمة ،لتجسيد سياسة الدولةأن يتدخل مرة أخرى لتوسيع دائرة تدخل املستثمر اخلاص يف ذات
يف القضاء على أزمة السكن وتنويع صيغ العروض للحصول على
اجملال ،اموجب املرسوم التشريعي رقم  70-80املؤرخ يف 6880/70/76
السكن اما يتناسب والقدرة الشرائية حبسب دخل كل فرد.
املتعلق بالنشاط العقاري (ملغى) ،وكذا املرسوم التشريعي رقم  - 61-80حتديد نشاطات التقية العقارية وصورها والعقود املنظمة هلا مع ضرورة
مع اإلستئناس بتجارب الدول يف ذات املوضوع.
املؤرخ يف  6880/67/70املتعلق بتطوير وترقية االستثمار املعدل واملتمم.
 تبيان شروط اإللتحاق امهنة املرقي العقاري وحتديد حقوقه وإلتزاماتهواجلزاءات املتتبة عند اإلخالل هبا ،مع اإلستئناس بتجارب الدول يف
هذه املنظومة القانونية عمل على فتح اجملال للمنافسة بني
ذات املوضوع.
املتعاملني العموميني واخلواص ،دون أن تتضمن أحكام وقواعد صارمة
تضبط أخالقيات مهنة املرقي العقاري وجزاءات إخالله باإللتزامات  -إبراز خمططات الدولة التنموية إلنعاش قطاع السكن يف اجلزائر ومدى
مالئمتها لواقع اجملتمع اجلزائري.
التعاقدية ،مما أفرز وجود العديد من الصعوبات والتجاوزات ،نتج عنها  -إظهار التحفيزات املالية واجلبائية املقدمة من قبل الدولة لفائدة املرقني
إنعدام الثقة بني املتعاملني العقاريني املستفيدين من التقية العقارية ،األمر
العقاريني ،اما خيدم دفع عجلة النهوض بقطاع السكن يف اجلزائر ،مع
الذي تولد عنه كثرة املنازعات يف جمال التقية العقارية ،مما استدعي من
مقارنتها امثيالهتا من الدول األخرى.
جديد لضرورة إعادة ضبط أحكام نشاط التقية العقارية ومهنة املرقي  -تبيان أهم النزاعات ال ي تثريها نشاطات التقية العقارية وحتديد
اجلهات القضائية املختصة للفصل فيها.
العقاري ،اموجب القانون رقم  ،70-66الذي نظم شروط اإللتحاق امهنة

احملور األول  :النّظام القانوني للتّرقية العقارية وعالقته بالمهن
األخرى
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احملور الثاين  :نشاطات التّرقية العقارية والعقود المتعلقة بها
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تحديد نشاطات التّرقية العقارية :
 التهيئة العقارية التميم والتجديد إعادة التأهيل واهليكلة التأجري البيع (قبل وبعد اإلجناز)العقود المتعلقة بالتّرقية العقارية :
 عقد البيع بناء على التصاميم -عقد حفظ احلق
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السكن :
صيغ ّ
 اإلجياري العمومي السكن التقوي العمومي -السكن الريفي

.1

المؤسسات المالية الممولة له
ّ
 املؤسسات املالية العمومية -املؤسسات املالية اخلاصة

 السكن التقوي املدعم السكن التقوي -البيع باإلجيار

.0
.0
.0

احملور اخلامس  :مسؤولية المرقي العقاري والمنازعات
المتعلقة بها
 .2مسؤولية المرقي العقاري :
 املسؤولية املهنية للمرقي العقاري املسؤولية املدينة للمرقي العقاري إرتباط املسؤولية العشرية للمقاول باملرقي العقاري املسؤولية اإلدارية واجلزائية للمرقي العقاري .1المنازعات المتعلقة بالترقية العقارية :
 املخالفات املتعلقة بالتقية العقارية اجلنح واجلنايات املتعلقة بالتقية العقارية حتديد جهات اإلختصاص القضائيشروط المشاركة في الملتقى

 حترر املداخالت وفقا لقواعد وشروط النشر جمللة القانون العقاري (مرفقةمع املطوية).
 -ترفق املداخلة املخص يكتب بلغتني (عربية وفرنسية أو إجنليزية).

 ال تقبل املدداخالت املشدتكة ،ويشدتط فيهدا أن تكدون أصديلة ،علدىأن يتحمل صاحبها املسؤولية يف حالة استنساخها أو نقلها.
 -ترفق املداخلة بإستمارة للمعلومات حسب النموذج املرفق.

 ترسل امللخصات واملداخالت عرب الربيد اإللكتوين : آخر أجل آخر أجل -آخر أجل

ldf.un1s@gmail.com

إلستقبال امللخصات .1768/67/78 :
للرد على املشاركات املقبولة .1768/67/17 :
إلستالم املداخالت كاملة .1768/66/70 :

أ.د .رمول خالد .................جامعة البليدة ................1رئيسا
د .مسكر سهام .................جامعة البليدة  .................1نائبا
د .طيب عائشة .................جامعة البليدة  ...............1عضوا
د .مصطفاوي عايدة ..........جامعة البليدة  ..............1عضوا
د .بوبكر مصطفى .............جامعة البليدة  .............1عضوا
د .خليل عمرو ..................جامعة البليدة  ..............1عضوا
د .بربارة عبد الرحمان........جامعة البليدة  ...............1عضوا
د .حميدة جميلة ...............جامعة البليدة  ..............1عضوا
د .بن ناصر وهيبة ..............جامعة البليدة  ..............1عضوا
د .برحماني محفوظ ..........جامعة البليدة  ...............1عضوا
د .حشود نسيمة ...............جامعة البليدة  ...............1عضوا
د .عاشور فاطمة ...............املركز اجلامعي بتيبازة .........عضوا
د .مجاجي منصور ............جامعة املدية ....................عضوا
د .بوشنافة جمال ..............جامعة املدية ....................عضوا
د .دغيش أحمد ................جامعة بشار ....................عضوا
د .باخوية إدريس ...............جامعة أدرار ....................عضوا
أ.د .فتاك علي ...................جامعة تيارت ..................عضوا
د .بوسماحة الشيخ ...........جامعة تيارت ..................عضوا
د .بردان رشيد .................جامعة سيدي بلعباس .......عضوا
د .إقلولي أولد رابح صفية ...جامعة تيزي وزو ...........عضوا
د .صبايحي ربيعة .................جامعة تيزي وزو ...........عضوا
د .حمليل نوارة ....................جامعة تيزي وزو ...........عضوا
د .لعقاب عبد الصمد................................................رئيسا
د .بلقاسم محمد.........................................................نائبا
د .بومعيزة جابر.........................................................عضوا
د .بن دوحة عيسى....................................................عضوا
د .تكاري هيفاء رشيدة..............................................عضوا
د .عباس راضية.........................................................عضوا
السيد ريغي يوسف.....................................................عضوا
ّ
السيد العيدي محمد.................................................عضوا
ّ
السيدة جافري وردة...................................................عضوا
ّ

اللجنة التنظيمية للملتقى

والمؤسسات
السكن
ّ
احملور الثالث  :صيغ الحصول على ّ
المالية الممولة له
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اللجنة العلمية للملتقى

النّظام القانوني للتّرقية العقارية :
 شروط االلتحاق امهنة املرقي العقاري أخالقيات مهنة املرقي العقاري حقوق وإلتزامات املرقي العقاريعالقة التّرقية العقارية بالمهن األخرى
 عالقاهتا باملقاول عالقاهتا بالتوثيق -عالقاهتا باملهندس اخلبري العقاري
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إجراءات االستفادة من األوعية العقارية التّابعة لألمالك الوطنية
الخاصة
السكن التّرقوي
القروض الميسرة لمقتني ّ
للسكنات المدعمة
التّحفيزات الجبائية والدعم المالي ّ
التّرقية العقارية وعقود البناء والتّعمير
المخططات التّنموية المجسدة لسياسة الدولة إلنعاش قطاع
السكن
ّ

هيئة الملتقى

محاور الملتقى

احملور الرابع  :التّحفيزات المدعمة لنشاط التّرقية العقارية
والمخططات التّنموية

أ.د .شعالل أحمد........................الرئيس الشرفي للملتقى
أ.د .رمول خالد...........................................رئيس الملتقى
أ.د .بوسهوة نور الدين .....عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية
أ.د .سرير ميلود ........................رئيس المجلس العلمي للكلية

