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  كلية الحقوق و العلوم السياسية

  الواديجامعة 
 

 

 

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في ضمان تمويل نشاط الترقية العقارية

114  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -خيضر  جامعة حممد 

 

 

            

          

              







 

           

     7692    

           

 8101          

           

            

8607



             

             

 

   1989       





          9303





     1104      
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115   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في ضمان تمويل نشاط الترقية العقارية

116  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -خيضر  جامعة حممد 
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117   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في ضمان تمويل نشاط الترقية العقارية

118  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -خيضر  جامعة حممد 

 

             

        57 58 

1104797406 
3 



541104 



 
4 

56 

 

 

 9740622

             

               





 

 

        –  

–

 

8 

        9303  11 

            

              

  97406        



41131
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119   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في ضمان تمويل نشاط الترقية العقارية

120  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -خيضر  جامعة حممد 
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121   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في ضمان تمويل نشاط الترقية العقارية

122  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -خيضر  جامعة حممد 
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المتعلق بتنظیم  23/10/1976المؤرخ في  76/92رقم . من المرسوم التنفیذي 2المادة  أنظر .1
 .1997فبرایر  9، الصادرة بتاریخ 12العدد. الجریدة الرسمیةالتعاون العقاري، 

مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في  ،)النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر (یزید عربي باي ،   .2
قسم العلوم القانونیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج ) . غیر منشورة(العلوم القانونیة ، تخصص قانون عقاري ، 

 .10- 9، ص ص  2009/2010،  -باتنة  –لخضر 
 .24-21دار بلقیس ، الجزائر، بدون سنة نشر، ص ص . نشاط الترقیة العقاریةمولود دیدان،  .3
متضمن قانون  1993ینایر 19الموافق ل 1413رجب  26مؤرخ في  93/01رقم .سوم تشریعيمر .4

 .70، ص ص 1993ینایر  20، الصادرة بتاریخ 4العدد . الجریدة الرسمیةالمالیة، 
یمكن إحداث صنادیق للضمان و الكفالة المتبادلة في مختلف قطاعات النشاط : 121المادة (  -

 .االقتصادي عن طریق التنظیم
تتمتع صنادیق الضمان المشار إلیھا في الفقرة األعاله بالشخصیة المعنویة و االستقالل المالي ، ھدفھا ضمان 
القروض المصرفیة الممنوحة من قبل المؤسسات المصرفیة و كل أشكال التسدید األخرى التي تكتسي طابع 

  .التسبیق عند الطلب الوارد من زبائنھا المنخرطین 
في صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة كل شخص طبیعي أو معنوي من القانون الخاص ذو یمكن أن ینخرط 

  . نشاط یتناسب مع مجال اختصاص الصندوق
  .یحدد حق االنخراط و كل مساھمة أخرى من المنخرطین في موارد الصندوق من قبل أجھزة ھذا األخیر



  الواديجامعة  – قني سعدية.أــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

123   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 














 

اثھا في إطار ھذه المادة اللجوء إلى تسھیالت مصرفیة یمكن لصنادیق الضمان و الكفالة المتبادلة التي یتم إحد
  .لتغطیة احتیاجات الخزینة

و یمكنھا في حالة الضرورة ، االستفادة من ضمان الدولة ، و تحدد القوانین األساسیة المتعلقة بھذه الصنادیق ، 
  .) ھدفھا و طریقة تسییرھا و إدارتھا و عملھا

المتعلق  1993مارس /01الموافق ل  1413رمضان  7مؤرخ في  93/03رقم . مرسوم تشریعي .5
 .35، ص 03/03/1993، الصادرة بتاریخ 14العدد  .الجریدة الرسمیةبالنشاط العقاري، 

یتعین على المتعامل في الترقیة العقاریة في عملیات البیع بناء على التصامیم أن (  11أنظر المادة  -
ق الضمان و الكفالة المتبادلة المنصوص علیھا في التشریع یغطي التزاماتھ بتامین إجباري یكتتبھ لدى صندو

 .المعمول بھ
 .) السابقة 10ترفق شھادة الضمان اجباریا بالعقد المنصوص علیھ في المادة 

المتضمن  03/11/1997الموافق ل  1418رجب  2مؤرخ في  97/406رقم .المرسوم التنفیذي  .6
، الصادرة بتاریخ  73عدد . الجریدة الرسمیةلترقیة العقاریة، إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في ا

 .35، ص  05/11/1997
 .أنظر نص المادة األولى منھ  -
 .السابق ذكره 11/04رقم .من القانون 55أنظر المادة  .7
 عقد حفظ الحق ھو العقد الذي یلتزم بموجبھ المرقي العقاري بتسلیم العقار المقرر بناءه أو في طور البناء( -*

  .لصاحب حفظ الحق ، فور إنھائھ ، مقابل تسبیق یدفعھ ھذا األخیر
یودع مبلغ التسبیق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم ھذا األخیر لدى ھیئة ضمان 

رقم . من القانون  27أنظر المادة ).من ھذا القانون 56عملیات الترقیة العقاریة المنصوص علیھا في المادة 
11/04  
عقد البیع على التصامیم لبنایة أو جزء من بنایة مقرر بناؤھا أو (  11/04رقم .من القانون 28أنظر المادة  -**

ھو العقد الذي یتضمن و یكرس تحویل حقوق األرض و ملكیة البنایات من طرف المرقي  في طور البناء ،
  .و في المقابل یلتزم المكتتب بتسدید السعر كلما تقدم االنجاز. العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم األشغال

  )یحدد نموذج عقد البیع على التصامیم طریق التنظیم
 .السابق ذكره 11/04رقم . ون من القان 45نص المادة أنظر  .8
مجلة المفكر، ." صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في عقد البیع بناء على التصامیم"خالد رامول،  .9

 العدد الخامس ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
 .11/04رقم .و ما یلیھا من القانون 64المواد أنظر  .10
 .305،  304خالد رامول ، مرجع سابق، ص ص  .11

 
  

 

 

 

 



  


