الجمهىرية الجسائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
كلية الحقىق ،جامعة أمحمد بىقرة بىمرداش
قضم القاهىن الخاص

ثىظم ملتقى وطني حىل

"الىظام القاهىوي للعقار املىجه لإلصتثمار في التشريع
الجسائرر"
يىم  30أكتىبر 2018
بلاعت املداضشاث الىبري ولُت الحلىق بىدواو
حامعت بىمشداط.

بمعاهمت مجمع غضاٌ

الرئيط الشرفي للملتقى :البروفيضىر بن ثليط عبد الحكيم
رئيط جامعة بىمرداش
مدير امللتقى الىطني:أ.د بن صغير عبد العظيم
عميد كلية الحقىق بىدواو بىمرداش
رئضتا امللتقى :د .خىاثرة صامية&أ .بعبع الهام
رئيط اللجىة العلمية  :أ.د .حدوم كمال أصتاذ التعليم
العالي ،جامعة بىمرداش.
أعضاء اللجىة العلمية:
أ.د .ـباًحي سبُعت  ،أظخارة الخعلُم العالي ،حامعت جيزي وصو.
أ.د .أسصٍل ههُىت  ،أظخارة الخعلُم العالي ،حامعت جيزي وصو.
د .خعاًً ظامُت ،أظخارة مداضشة"أ" ،حامعت بىمشداط.
د .حباسة هىسة ،أظخارة مداضشة أ ،حامعت بىمشداط.
د.خىازشة ظامُت  ،أظخارة مداضشة" أ" ،حامعت بىمشداط.
د .غىاي صهُت ،أظخار مداضشة " أ" حامعت بىمشداط.
د .جبىب سبحي فاطمت الضهشاء،أظخارة مداضشة"أ" بىمشداط.
د.عباط فشٍذ  ،أظخار مداضش " أ " حامعت بىمشداط.
د .بىدسبالت ـالح الذًً،أظخار مداضش"أ"حامعت بىمشداط.
د.خىادحُت خىان ظمُدت ،أظخار مداضش"أ"حامعت كعىطُىت.
د .هياع عماس ،أظخار مداضش " أ " حامعت كعىطُىت.

د .حُذٌ هشٍمت ،أظخارة مداضشة"أ" حامعت المدًت .
د .بلعابذ هادًت ،أظخارة مداضش"ب" ،حامعت بىمشداط.
د .أوـُف الععُذ ،أظخار مداضش"ب" حامعت بىمشداط.
د .حلبىبي خمضة  ،أظخار مداضش "ب" حامعت بىمشداط.
د .بلاس ظلمى ،أظخارة مداضشة"ب" ،حامعت بىمشداط.
د .دومت وعُمت ،أظخارة مداضشة"ب" ،حامعت بىمشداط.
د .ظعُذاوي فاًضة ،أظخارة مداضش"ب" ،حامعت بىمشداط.
د .هاجي الضهشة ،أظخار مداضشة"ب" ،حامعت بىمشداط
د .اللىػ ظميرة ،أظخارة مداضشة"ب" ،حامعت بىمشداط.
د .خلىفي لعمىسي ،أظخارة مداضشة"ب" ،حامعت بىمشداط.
د .مشؼِش ي علُلت ،أظخارة مداضشة"ب" ،حامعت بىمشداط
د .عمىسة سابذ ،أظخار مداضش"ب" ،حامعت بىمشداط.
د عماسة مدمذ ملُىت،أظخارة مداضشة" ب " حامعت بىمشداط.
د .بً ؼشطُىة ظىاء ،أظخارة مداضش ة" ب " حامعت
كعىطُىت.
د مضعاػ عبذ الشخُم ،أظخار مداضش"ب"حامعت بىمشداط

د .كلُل هفش الذًً ،أظخار مداضش "ب" حامعت بىمشداط
د .مبذوعت لخضش ،أظخار مداضش " ب " حامعت بىمشداط.
د .بىزلجت خعين ،أظخار مداضش ب ،حامعت بىمشداط.
د .صسوق هىاٌ ،أظخارةمداضشة " ب " حامعت ظطًف .
د .عىابذ ؼهشصاد ،أظخارة مداضش ة" ب " حامعت ظطُف.
د .خلُمي سبُعت ،أظخارة مداضشة"ب" ،حامعت بىمشداط
د .عمىسة سابذ ،أظخار مداضش"ب" ،حامعت بىمشداط
د .بىفش عبذ العالم ،أظخار مداضش"ب"،حامعت بىمشداط
د .لىلاس بشواهم ،أظخارة مخاضشة"ب" ،حامعت بىمشداط.
د .صهىًٍ مِعىن ،أظخارة مخاضشة"ب" ،حامعت كعىطُىت .
أ.بعبع إلهام ،أظخارة معاعذ"أ" ،حامعت بىمشداط .
أ .الىشٍت مدمذ ،أظخار معاعذ"أ" ،حامعت بىمشداط .
أ .هىي علُلت ،أظخار معاعذ"أ" ،حامعت بىمشداط.
أ .فشدي هشٍمت ،أظخار معاعذ"أ" ،حامعت كعىطُىت.
رئيط اللجىة التىظيمية :أ .حضين عمر
أعضاء اللجىة التىظيمية
أ .بً كاًذ مدمذ أمين ،أظخار معاعذ أ،حامعت بىمشداط.
أ .ظالمي دلُلت ،أظخار معاعذ"أ" ،حامعت بىمشداط.
أ .عيىػ ظهام ،أظخار معاعذ"أ" ،حامعت بىمشداط.
أ .آًذ ؼعالٌ ،أظخار معاعذ"أ" ،حامعت بىمشداط.
أً .بذة لُلى ،أظخارة ،أظخارة معاعذ" أ" ،حامعت بىمشداط.
أ .علىن عبذ الغاوي ،أظخار معاعذ أ  ،حامعت بىمشداط.
أ .باهذي دوحت ،أظخار معاعذ أ  ،حامعت بىمشداط.
أ .باقي وداد ،أظخار معاعذ"أ" ،حامعت بىمشداط.
أ .خمذاوي هىسة ،أظخارة معاعذة"أ" ،بىمشداط.
طلبة الدكتىراه  :عِؽاوي هجيرة،ضُف فهُمت ،كشوس ؼهُىاص،
بىعجاحت مىاٌ ،واسر دًىا وىزش ،مليز أمُىت ،بالت سؼُذة ،عطىي عبذ
املالً ،ملين عبذ الحمُذ ،ظلُماوي ًاكىث ،ـىالح مدمذ عماسة،
عفافشة خامذ عماسة.
رئيط اللجىة التقىية :بنعبد املىمن هبيل
أعضاء اللجىت الخلىُت:
دسَغ أماٌ (الخغطُت إلاعالمُت)أظامت أخمذ عبذ عبذ املللً -صًٍ الذًً فالق

إشكالية امللتقى:
حععى الجضائش مىز الاظخلالٌ إلى النهىض كذما باكخفادها
الىطني معخمذة على كطاع املدشوكاث الزي طاملا أغشكها في
بدبىخت مالُت لعذة ظىىاث إلى أن ألاوضاع الشاهىت التي هخج
عنها انهُاس أظعاس الىفط حعلذ الجضائش حعُذ الىظش في أولىٍتها
الاكخفادًت مداولت إًجاد بذائل هاحعت جىلزها مً هزه
ألاصمت.
لزلً هجذ العلاس مً أهم اللطاعاث التي جدض ي باألولىٍت
لذي املعدثمشًٍ الىطىُين وألاحاهب فاالظدثماس الىاكع على
العلاس ظىاء وان ظُاخُا أو ـىاعُا أو فالخُا ًدظى بأهمُت
هبيرة هظشا ملعاهمخه في الخىمُت الاكخفادًت والاحخماعُت على
خذ ظىاء هما ًذس مذاخُل للخضٍىت العمىمُت.
وبالشغم مً وحىد جشظاهت حؽشَعُت غضٍشة ظىاء حعلم ألامش
بالعلاس العُاحي أو الفىاعي أو الفالحي إلى أن رلً ال ًىفي
وحىد عذة عشاكُل كاهىهُت وإداسٍت وظُاظُت ،بذءا مً حعذد
املالن لألـىٌ العلاسٍت امليىهت للمدافظت الاظدثماسٍت ليل مً
العلاس العُاحي والفىاعي والفالحي فلذ جيىن مملىهت للذولت
ملىُت خاـت أو عامت أو ختى مملىهت للخىاؿ ،إضافت إلى
طىٌ وحعلُذ إلاحشاءاث والؽشوط الخعجيزًت للمعدثمشًٍ
الىاسدة في الىفىؿ اللاهىهُت التي جذفع بهؤالء إلى العضوف
عً الاظدثماس في الجضائش والخىحه إلى الذوٌ ألاخشي التي جمىذ
حعهُالث ...امخُاصاث جىافعُت ،هما أن كفىس املؤظعاث التي
جخىلى حعُير العلاس عً اللُام بذوسها حعل العلاس ٌعاوي مً
النهب والعمعشة في اطاس مماسظاث مافُا العلاس بعبب اوعذام
الشكابت.

وجخجلى أهمُت املىضىع في جدذًذ إلاطاس اللاهىوي والخىظُمي
للعلاس املىحه لالظدثماس في الجضائش ألهه كطاع خُىي وخعاط أال
وهى العلاس الزي ٌعذ زشوة واملت ال ٌعتهان بها ،رلً أن جطىس
ول دولت ًلاط بما جملىه مً علاساث وهزا ما ٌعخذعي جذخل
املؽشع لخىظُم الاظدثماس الىاسد علُه.

شروط املشاركة
.1
.2
.3

وجىذسج إؼيالُت هزا املىضىع في البدث عً مذي إزباث
فعالُت الىظام اللاهىوي للعلاس املىحه لالظدثماس في النهىض
باالكخفاد الىطني؟
وللخعشف على مىضىع الىظام اللاهىوي الزي ًخضع له العلاس
املىحه لالظدثماس والىكىف على مذي هجاح الىفىؿ اللاهىهُت
في جفعُل طشق الاظدثماس هداوٌ ضبطه في خمعت مداوس .

محاور امللتقى الىطني
 -1املحىر ول :الىظام القاهىوي للحافظة العقارية لكل من
العقار( ،الضياحي ،الصىاعي ،والفالحي).
 -2املحىر الثاوي:طرق اقتىاء الىعاء العقارر و جهسة املكلفة
بتضييره(الضياحي ،الصىاعي ،والفالحي)..
 -3املحىر الثالث  :طرق اصتغالل الىعاء العقارر في إطار مر
(الضياحي ،الصىاعي ،والفالحي).
 -4املحىر الرابع :آليات الحماية في ظل القىاهين العامة
والخاصة (الضياحي ،الصىاعي ،والفالحي)..
 -5املحىر الخامط :املىازعات الىاشئة وطرق حلها (الضياحي،
الصىاعي ،والفالحي).

أن ًدعم البدث بالخأـُل والحذازت ،وأن ال ًيىن حضء مً مؤلف،
أو مذاخلت .
أن ًىفب البدث في أخذ مداوس امللخلى الىطني.
جدشس امللاالث بخط  simplified arabicبخط  14وجدشس الهىامؾ
بطشٍلت آلُت في نهاًت ول ـفدت بخط  ،12أما باليعبت للبدىر
امللذمت باللغت ألاحىبُت فخدشس بخط  Times New Roman 12أما
الهىامؾ فخدشس بخط ، 10وباليعبت للائمت املشاحع والهىامؾ
فخىخب في آخش املذاخلت.

مىاعيـ ـ ـ ــد هامـ ـ ـ ــة .
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آخش أحل الظخلباٌ امللخفاث هى . 2018/03/11
آخش أحل للشد على امللخفاث امللبىلت. 2018/03/18:
أخش أحل إلسظاٌ املذاخلت واملت مشفلت ببطاكت املعلىماث خىٌ
املؽاسن هى . 2018/4/08
جاسٍخ الشد على املؽاسواث امللبىلت وإسظاٌ الذعىاث . 2018/10/08
 .جشظل املذاخالث على البرًذ الالىترووي:

baba.ilhem1980@gmail.com
khouatra.samia@yahoo.com
مالحظة :قبىل امللخص ال يعني قبىل املداخلة.
لالصتعالم والتىاصل :
024.74.55.16
ألاظخار :خعين عمش ( املؽشف على الخىظُم )
إسظاٌ الشظىم ًيىن على الحعاب البرًذي لجامعت
بىمشداطccp 355696/07:

حضىركم يشرفىا

