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 إشكالية امللتقى:

النهوض قدما باقتصادها  إلىتسعى الجزائر منذ االستقالل    

الوطني معتمدة على قطاع املحروقات الذي طاملا أغرقها في 

الراهنة التي نتج  األوضاع أن إلىبحبوحة مالية لعدة سنوات 

 أولويتهاالنفط جعلت الجزائر تعيد النظر في  أسعار عنها انهيار 

بدائل ناجعة تنقذها من هذه  إيجاداالقتصادية محاولة 

 .األزمة

 باألولوية تحض يالقطاعات التي  أهملك نجد العقار من لذ   

فاالستثمار الواقع على  واألجانبلدى املستثمرين الوطنيين 

 بأهميةفالحيا يحظى  أو صناعيا  أو العقار سواء كان سياحيا 

كبيرة نظرا ملساهمته في التنمية االقتصادية واالجتماعية على 

 ة.حد سواء كما يدر مداخيل للخزينة العمومي

 األمر وبالرغم من وجود ترسانة تشريعية غزيرة سواء تعلق    

ذلك ال ينفي  أن إلىالفالحي  أو الصناعي  أو بالعقار السياحي 

وسياسية، بدءا من تعدد  وإداريةوجود عدة عراقيل قانونية 

العقارية املكونة للمحافظة االستثمارية لكل من  لألصول املالك 

العقار السياحي والصناعي والفالحي فقد تكون مملوكة للدولة 

 إلى إضافةحتى مملوكة للخواص،  أو عامة  أو ملكية خاصة 

 للمستثمرينوالشروط التعجيزية  اإلجراءاتطول وتعقيد 

وف العز  إلىالواردة في النصوص القانونية التي تدفع بهؤالء 

التي تمنح  األخرى الدول  إلىعن االستثمار في الجزائر والتوجه 

 التيقصور املؤسسات  أنتسهيالت... امتيازات تنافسية، كما 

تتولى تسيير العقار عن القيام بدورها جعل العقار يعاني من 

النهب والسمسرة في اطار ممارسات مافيا العقار بسبب انعدام 

  الرقابة.

 

 

 

القانوني والتنظيمي  اإلطار املوضوع في تحديد  أهميةوتتجلى    

 أال قطاع حيوي وحساس  ألنهللعقار املوجه لالستثمار في الجزائر 

تطور  أنذلك  ،وهو العقار الذي يعد ثروة كاملة ال يستهان بها

ما تملكه من عقارات وهذا ما يستدعي تدخل بكل دولة يقاس 

 املشرع لتنظيم االستثمار الوارد عليه.

 إثباتهذا املوضوع في البحث عن مدى  إشكاليةوتندرج     

جه لالستثمار في النهوض النظام القانوني للعقار املو فعالية 

 باالقتصاد الوطني؟

وللتعرف على موضوع النظام القانوني الذي يخضع له العقار   

املوجه لالستثمار والوقوف على مدى نجاح النصوص القانونية 

 في تفعيل طرق االستثمار نحاول ضبطه في خمسة محاور .

  امللتقى الوطنيمحاور 

 منلكل  النظام القانوني للحافظة العقارية املحور األول:  -0

 .(السياحي، الصناعي، والفالحي)العقار، 

طرق اقتناء الوعاء العقاري واألجهزة املكلفة الثاني: املحور  -8

 .)السياحي، الصناعي، والفالحي(.بتسييره

طرق استغالل الوعاء العقاري في إطار  املحور الثالث : -0

 والفالحي(.)السياحي، الصناعي، األمر 

املحور الرابع: آليات الحماية في ظل القوانين العامة  -4

 .)السياحي، الصناعي، والفالحي(. والخاصة

 

)السياحي،  املحور الخامس: املنازعات الناشئة وطرق حلها -5

 .الصناعي، والفالحي(

 

 

 

 شروط املشاركة
أن يتسم البحث بالتأصيل والحداثة، وأن ال يكون جزء من مؤلف،  .1

 أو مداخلة .

 .امللتقى الوطنيأن ينصب البحث في أحد محاور  .2

وتحرر الهوامش  11بخط  simplified arabicتحرر املقاالت بخط  .3

بالنسبة للبحوث  أما، 12بطريقة آلية في نهاية كل صفحة بخط 

أما  Times New Roman 12فتحرر بخط  األجنبيةاملقدمة باللغة 

،وبالنسبة لقائمة املراجع والهوامش  11فتحرر بخط الهوامش 
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 . 11/13/2112 الستقبال امللخصات هوآخر أجل  .1

 . 12/13/2112آخر أجل للرد على امللخصات املقبولة: .5
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 . ترسل املداخالت على البريد االلكتروني:

baba.ilhem1980@gmail.com  
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 قبول امللخص ال يعني قبول املداخلة.مالحظة: 

 لالستعالم والتواصل : 

024.74.55.16 

 ) املشرف على التنظيم (  حسين عمر : األستاذ

يكون على الحساب البريدي لجامعة  إرسال الرسوم

 ccp 355696/07بومرداس:

 يشرفناحضوركم 
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