




2016أفریل 28ع انعقاده یوم مراسي المزدملخصات الیوم ال
م المداخالت وفق ما يلي  :ستقدَّ

زروقي إبراهیم:طالب الدكتوراه-1

التأمین لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة : مداخلة موسومة

:ملَّخص
ينضوي نشاط الرتقية العقارية على مجلة من املخاطر جتعل العديد من الراغبني يف اقتناء سكن يعزفون عن االكتتاب يف 

احملدِّد للقواعد اليت تنظّْم نشاط الرتقية ـ،2011فرباير سنة 17املؤرخ يف 04-11صيغة من صيغه املتاحة، املبيَّنة يف القانون رقم 

لذلك فان آلية االئتمان املتمثلة يف صندوق الضمان والكفالة املتبادلة تسمح بطمأنة املقبلني على التعاقد مع املرقي العقارية؛ 

االخنراط يف الصندوق وألزمه -املرقي العقاري-العقاري على مستقبل العقار حمل العقد، السيما وأن املشرع اجلزائري فرض عليه

.شاء عقار، خاصة وفق صيغيت البيع على التصاميم وحفظ احلقباكتتاب تأمني عند مبادرته بإن

إضافة إىل ما بيَّناه فان املشرع اجلزائري منح لصندوق الضمان والكفالة املتبادلة صالحية مراقبة أشغال اجناز العقار 

مبناسبة اجنازه له، ما يسمح بالقول أن نشاط ال رتقية العقارية له مساحة من األمان ال بأس ميكن الذي اكتتب املرقي العقاري تأمينًا

.    الوثوق فيها

غالي كحلة: طالبة الدكتوراه-2

التعویض والحلول في صندوق الضمان والكفالة المتبادلة: مداخلة موسومة

:ملَّخص
ر للمشرت يوفق االجال احملدَّدة، تؤثر بشكل او باخر على امكانيىة تسليم العقارطالعقارية بعدة خماالرتقيةيتسم نشا 

ويايت صندوث الضمان والكفالة املتبادلة يف نشا الرتقية العقارية كالية تسمح بالعمل على ضمان ما يدفعه املقتنون من اموال، فلو 

ع حدث ارىء للمرقي العقاري سواء كان بفعله او خارج عن ارادته، فان صندوق الضمان ميكنه ان يعوض املقتنني بارجا 

مة من االجناز ققلصندوق صالحية احللول حمل املقتين بغرض مواصلة البناء  م املالية، اما لو كان البناء يف حالة متقدِّ مستحقا

.وذلك بالستعانة مبرق عقاري اخر



مزوار اسمهان: طالبة الدكتوراه-3

ضمان التسلیم ونقل الملكیة في نشاط الترقیة العقاریة : مداخلة موسومة

:ملَّخص
و " املرقي العقاري"يف اطار احلماية املتكافلة بني االطراف املتعاقدة يف املعامالت العقارية ،الزم املشرع كل من املتعامل 

منهم ضمانا الستيفاء حقوقهم الثابتة هلم مبقتضى املستفيد يف الرتقية العقارية بتنفيذ االلتزامات الواقعة عليهم جتاه الطرف االخر

. العقد املربم بينهما او مبوجب النص القانوين الذي يكفل هلم هذه احلقوق

و ان كانت الرتقية العقارية تتم فيها املعامالت بتقنيات و خصوصيات خمتلفة عن باقي االنشطة العقارية االخرى اال 

ا ال ختتلف عنها يف طرق حتصيل الضمانات املنصوص عليها يف القواعد العامة باعتبارها التزامات و ضمانات تعاقدية تكون ا

ذا الصدد فيم " الضمانات التعاقدية  للمتعامل يف الرتقية العقارية "نتيجة العقد املربم و هو ما يطلق عليه و االشكال الذي يطرح 

يف الرتقية العقارية حتقيقها يف جمال النشاط العقاري ؟تتمثل هذه الضمانات و كيف ميكن للمتعامل 

زوبیر فاطمة الزهراء: طالبة الدكتوراه-4

ضمان ادارة وتسییر الملكیة العقاریة المشتركة: مداخلة موسومة

:ملَّخص
صة واملشرتكة، من خالل  يلتزم املرقي العقاري بضمان إدارة وتسيري امللكية العقارية املشرتكة  مبختلف أجزائها اخلا

،  األمر الذي ينجم عنه حتمله كل املهام )اجلمعية العامة واملتصرف( حلول هذا األخري حمل مجيع هيئات تسيري امللكية املشرتكة 

ال خاصة بصيانة عناصر التجهيزات واملنشآت العقارية ، لكي تبقى صاحلة لالستعمامللقاة على عاتق هذه األخرية من أعباء مالية 

خالل مدة سنتني من تاريخ االستالم النهائي آلخر عقار من طرف املكتتب

األجهزة املنبثقة عن املقتنني أو إىلهذا الضمان بتحويلإىل جانب ضمان اإلدارة والتسيري العقارياملرقييلتزم 

اية سنتني .األشخاص املعينني من طرفهم قبل 



شریفة فاطمة الزهراءالماحي : طالبة الدكتوراه-5

سماء أحریز ) : أ. ستاذة مساعدةأ( 

حسن التنفیذضمان : مداخلة موسومة

:ملَّخص
ال تنتهي مسؤولية املرقي العقاري يف عقد البيع على التصاميم مبجرد الوفاء بااللتزام تسليم البناية حمل العقد للمقتين، 

وتشمل هذه الضمانات؛ الضمان العشري . وإمنا يفرض عليه القانون التزامات أخرى تظهر يف شكل ضمانات الحقة هلذا االلتزام

ذ القدم قصد تغطية وإصالح العيوب اخلفية اليت قد تشوب البناية حمل العقد طيلة مدة عشر الذي يعد ضمانا كالسيكيا وجد من

ضمان "سنوات، كما تشمل كذلك ضمانات مستحدثة يف الوسط القانوين الرتقوي، سواء اجلزائري أو الفرنسي، اختذت تسمية 

فاألول يرمي إىل القيام ".ن سري عناصر اإلجنازضمان حس'و ' ضمان حسن اإلجناز'الذي جيمع يف كنفه كل من " حسن التنفيذ

بكل األشغال اليت تصب يف إطار إصالح كل العيوب اليت قد تظهر البناية حمل العقد خالل أجل سنة كاملة ابتداء من يوم 

قابل لالنفصال التسليم، أما الثاين فيصب يف إطار حسن سري عناصر جتهيزات البناية، والتجهيزات املعنية هنا إمنا هي كل عنصر 

. عن البناية، مثل الشبابيك واألبواب وغريها

دكتوراهنیةطالبة السنة الثاشریفي صارة-6

دكتوراهنیةطالبة السنة الثافراجي كوثر

الضمان العشري في إطار نشاط الترقیة العقاریة: مداخلة موسومة 

:الملخص

ال وإشباعا أمام التطور الكبري يف التشييد والبناء وأمهيته  يف استقرار احلياة،ونظرا لالستثمارات الكبرية يف هذا ا

أقرت التشريعات ومنها التشريع اجلزائري ،للحاجات البشرية الضرورية للسكن واملرافق وحتقيقا للمكاسب املادية الكبرية والسريعة

كالتزام جديد يقع ،ما يسمى بالضمان العشريتشددا يف قواعد ضمان املنشآت املعمارية فظهرت بذلك املسؤولية العشرية أو 

ا األحكام العامة  على كل القائمني يف عملية التشييد والبناء،إضافة للمسؤولية العقدية والتقصريية للمقاول واملهندس، اليت حدد

دف توزيع للقانون املدين، وقد جتسدت املسؤولية العشرية يف قوانني خاصة تشمل مجيع املتدخلني يف عمليات التشي يد والبناء 

دم املباين واملنشآت وتعيبها،بشكل حيقق املساواة يف حتمل املسؤولية ومنه توفري  هذا اإللتزام وحتميله لكل من ساهم يف وقوع و

.احلماية لكل متضرر


