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الذي یحدد القواعد  2011فبرایر  17الموافق  1432ربیع األول عام  14المؤرخ في   04ـ  11ـ القانون  1 
 . 2011مارس  06الصادرة في  14، الجریدة الرسمیة العدد  التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة

 2011، الجزائر ، دار الھدى ، طبعة  "دراسة تحلیلیة " النظام القانوني للترقیة العقاریة ـ إیمان بوستة ،  2 
  . 75،  74، ص ص 

، مجلة المفكر ، العدد  صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في عقد البیع على التصمیمـ خالد رمول ،  3 
  . 300ة ، جامعة محمد خیضر ، ص ، عن كلیة الحقوق والعلوم السیاسی 2010الخامس الصادر في مارس 

، مجلة المفكر ، العدد إجراءات إصدار قرارات البناء والھدم في التشریع الجزائري ـ عزري الزین ،  4 
  . 12، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة بسكرة ، ص  2007الثالث الصادر في مارس 

  . 77ـ إیمان بوستة ، المرجع السابق ، ص  5 

  . 12الزین ، المرجع السابق ، ص  عزري - 6

ـ یھدف ھذا الصندوق إلى ضمان التسبیقات التي یدفعھا المشترون و التي تكتسي شكل تسبیق على الطلب  7 
  .إلى المتعاملین في الترقیة العقاریة على أساس عقد البیع على التصامیم 

 271، ص   2002دار ھومة ، طبعة : ائر ، الجز المنازعات العقاریة ـ لیلى زروقي ، اعمر حمدي باشا ، 8 
.  

  . 305ـ خالد رمول ،المرجع السابق ، ص 9 

، مجلة العلوم  الضمانات الممنوحة للمشتري في  عقد البیع على التصمیمـ بن عبد القادر زھرة ،  10 
  . 242، المجلد ب ، ص  2007دیسمبر  28اإلنسانیة ، العدد 

 .  89المرجع السابق ، ص  ـ ایمان بوستة ، 11 

  . 85ـ نفس المرجع ، ص  12 

  . 244ـ بن عبد القادر زھرة  ، المرجع السابق ، ص  13 

، الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  عقد البیع في القانون المدني الجزائريـ محمود حسنین ،  14 
  . 154، ص  1990الطبعة الثالثة ، 

  . 101،  100ع السابق ، ص ص ـ إیمان بوستة ، المرج 15 

   102ـ نفس المرجع ، ص  16 

  . 63ـ محمود حسنین ، المرجع السابق ، ص  17 

  . 241، ص   ـ بن عبد القادر زھرة ، المرجع السابق 18 
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  . 104ـ إیمان بوستة ، المرجع السابق ، ص  19 

  . 105ـ محمود حسنین ، المرجع السابق ، ص  20 

  . 243زھرة ، المرجع السابق ، ص ـ بن عبد القادر  21 

 


  

  
  
  
  
  


