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  24/11/1976، مؤرخة في 96، جریدة رسمیة عدد 1976دستور  -1

 78، یتضمن التقنین المدني معدل و متمم ج ر عدد 26/09/1975المؤرخ في  75/58أمر رقم   -2
 30/09/1975مؤرخة في 

 01، یتضمن القانون التجاري معدل و متمم ج ر عدد 26/07/1975في  مؤرخ 75/59قانون رقم  -3
 19/12/1975مؤرخة في 

 2001بوستة إیمان، نظام القانون للترقیة العقاریة، بدون طبعة، دار الھدى، الجزائر،  -4

الترقیة العقاریة یجب أن ال تحصر فقط في فكرة المال العام أي األمالك الخاصة التابعة للدولة  -5
نجاز المشاریع االستثماریة في مجال الترقیة العقاریة بل یجب مشاركة المال الخاص في ذلك و ھذا ما بغرض ا

 .یقتضي فتح مجال الترقیة العقاریة أي وجود سوق عقاري

 10یتعلق بالترقیة العقاریة ج ر عدد  04/03/1986المؤرخ في  86/07قانون رقم  -6

شتراكي الذي اعتبر على أنھ مبدأ ال رجعة فیھ ھو النمط اال 1976نمط االقتصاد حسب دستور  -7
وھذا ما أثر على استمرار وجود فعلي للقطاع الخاص في مجال الترقیة العقاریة نظرا لھیمنة القطاع العام على 

 مجال التعمیر و البناء بحجة التسییر الحسن لالقتصاد

مة للطباعة و النشر و التوزیع، إسماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیھ العقاري، دار ھو -8
 2003الجزائر، 

 14، ج ر عدد 01/03/1993، یتعلق بالنشاط العقاري، مؤرخ في 93/03المرسوم التشریعي رقم   -9

10- Demdoum Boualem, L’agence immobilière entre promotion et 
gestion, les presses de l’imprimerie, Draa Ben Khedda (ex mirabou) , 2009 
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سنة  19من التقنین المدني الجزائري تكرس سن الرشد على الشخص البالغ  40أحكام المادة  -11
كاملة، غیر أن في الترقیة العقاریة و بما أن المرقي العقاري أعمالھ تجاري، فإن أحكام القانون التجاري یمكنھا 

وجود إذن مسبق و واضح من  سنة، شرط 19منح ترخیص لممارسة مھنة الترقیة العقاریة للشخص غیر البالغ 
 مجلس العائلة و في حالة غیابھ من المحكمة المختصة

، تحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة ج ر 17/02/2011مؤرخ في  04/11قانون رقم  -12
 14عدد 

و إحالتھ للتنظیم شيء غامض كون أنھ و لحد اآلن  04/11تحدید طریقة منح االعتماد في قانون  -13
صدور النصوص التنظیمیة المؤطرة لذلك، و ھذا ما أثر على تطور و تقدم الترقیة العقاریة و خلق جوا ننتظر 

 من الریبة و الشك في مصداقیة السلطات العمومیة في ضبط و تأطیر مھنة الترقیة العقاریة كونھا مھنة مقننة

لم یتحصلوا علیھ من  ذلك أن عملیات التنازل عن االعتماد فیھ إضرار لألشخاص اآلخرین الذین -14
 شأنھ أن یؤدي إلى تكریس الالإستقرار في المجال العقاري

15- Aloui Amar, propriété et régime foncière en Algérie , édition 
distribution Houma, Alger, 2004, p 112 

ة نفس اإلشكال یطرح في كیفیة دور المجلس المرتبط بالترقیة و الضمان العقاري من حیث كفال -16
من قانون  23األضرار التي تلحق المرقین العقاریین جراء انعدام الضمان من المستفیدین، لكن إشكال المادة 

ھو أنھ أحال على التنظیم طریقة و أسلوب تشكیل ھذا المجلس من دون صدور نصوص تنظیمیة إلى  04/11
لترقیة العقاریة سواء كانت عامة أو حد اآلن، و ھذا ما یؤدي إلى عدم توفیر مناخ مالئم لألعمال في مجال ا

 خاصة

 04/11تأسیس أحكام المسؤولیة الجنائیة و المدنیة یجب إضافة إلى ما ذكر في مجال قانون  -17
تدعیمھ بأحكام قانونیة تنظیمیة في قانون العقوبات، و القانون المدني حیى تتضح مسؤولیة المرقي العقاري 

 ین في مجال الترقیة العقاریةبصفة واضحة و فصلھا عن مسؤولیة المتدخل

عربي باي یزید، نظام القانون للترقیة العقاریة في الجزائر، مذكرة مقدمة ماجستیر للعلوم  -18
 30، ص 2010-2009القانونیة تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق، باتنة، جامعة الحاج لخضر، 

في القانون بغرض خدمة یقتضي األمر توضیح مھام، و شروط استعمال ھذا اإلطار المكرس  -19
 الترقیة العقاریة و النشاط العقاري

یجب إعادة النظر في األشخاص الذین یمنع علیھم ممارسة الترقیة العقاریة حیث أنھ یجب أن ال  -20
یكون معیار عدم الممارسة غیر مؤسس لمخالفة بسیطة، و سحب الحقوق المدنیة یقتضي إیقاف ممارسة المھنة 

 السحب فقط التي یجب أن تكون قانونیة إلى غایة انتھاء فترة

المسؤولیة الجزائیة و المدنیة ال بد لتوقیعھا على المرقي العقاري توفر أركان المسؤولیة  -22 -21
الجزائیة من ركن مادي و معنوي و عالقة سببیة، إضافة إلى وجود المسؤولیة المدنیة من ضرورة توفر خطأ، 

نات الدفاع للمرقي العقاري في حالة إدانتھ أو متابعتھ من قبل ضرر و عالقة سببیة لكن یجب منح كل ضما
 المستفیدین من برامج الترقیة العقاریة حتى ال یمكن أن یوجد تعسف في استخدام السلطة بغرض تطبیق القانون

  


