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 وعـــرفــان رــشك

جالل وجهه و عظيم سلطانه، الذي أنعم علينا بإتمام الحمد هلل حمدا يليق ب

هذه المذكرة و ذلل لنا الصعاب، والصالة والسالم على أشرف خلق هللا 

من ال يشكر الناس ، ال يشكر هللا » سيدنا محمد بن عبد هللا، وعمال بقوله : 

» 

 الدكتورة الفاضلة أستاذتي إلى واإلحترام التقدير معاني بأسمى أتقدم

 فقد   الثمين وقتها من وقت ا وال ا جهد   علينا تبخل لم التي  "حميدي فاطمة"

ا إنشغاالتها، رغم وتوجيه وإرشاد نصح من نحتاجه ما كل لنا مت  لك فشكر 

 .الكريمة أستاذتنا يا

األساتذة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه و أثني بالشكر إلى 

بذلوه من جهد و  المذكرة رغم كثرة أعبائهم العلمية و البيداخوجية و على ما

 وقت في تقويم و تصويب هذه المذكرة.

و الشكر موصول إلى كل من مد لنا يد المساعدة و العون وشجعنا و حثنا 

 زمالء.. على مواصلة البحث العلمي من أصدقاء و

 إلى كل هؤالء أرجو من هللا سبحانه و تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء.
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 المقدمة:

كن مع قه،وليعتبر السكن احد المقتنيات التي ترقى ألن تكون هدفا للفرد يسعى إلى تحقي

لى ول عتفاقم أزمة السكن في الجزائر سيما مع بداية التسعينات أصبح من غير السهل الحص

 إلى تزايد النمو السكاني و كذا النزوح الريفي نحو المدن.مسكن ويرجع ذلك 

 مع تزايد الطلب على السكن أصبحت الضرورة ملحة إليجاد إيطار عملي وقانوني

نح من د يملتسهيل عملية اقتناء سكن  وقد وقع االختيار على وسيلة القرض الذي يأخذ شكل عق

اديا أو ردا عفإلى المقترض و الذي قد يكون خالله البنك أو المؤسسة المالية مبلغا من النقود 

 ه . وذلكعليتمرقيا عقاريا وذلك إما بهدف شراء سكن, القيام ببنائه , ترميمه , توسيعه أو  ت

ة باإلضاف سبقامقابل أن يلتزم المقترض بدفع ما بقي على عاتقه من أقساط و فوائد متفق عليها م

 الدين.إلى تأسيس ضمانات كافية تضمن قيامه بسداد 

وبهذا الوصف, يعتبر القرض الموجه لتمويل السكن أو ما يصطلح على تسميته  

بالقرض العقاري وسيلة ليست حديثة النشأة ولكن ممارسته الزالت تطرح مجموعة من 

قرض ي الفاإلشكاالت حالت دون تحقيق  االنتشار المرجو منه بين البنوك. هذه األخيرة ترى 

دد ر يها لطول مدته وضخامة مبلغه و بالتالي فهو يشكل مصدر خطالعقاري عبئا حقيقيا نظر

اد(, السدسيرها )خطر نقص السيولة, وتقلب أسعار الفائدة, وإعسار المقترض أو عدم قيامه ب

ى وفي المقابل توجد قطاعات في نظرها مغرية ومربحة أكثر من قطاع السكن وعلى المد

 ة.رتفعمضة في وقت قصير جدا و بمعدالت فائدة القصير بحيث يمكن استرداد المبالغ المقتر

 وأمام هذا العزوف من طرف البنوك و رغبة من الحكومة في تشجيع البنوك على 

ى توفير ( والتي تعمل علSRH)االستثمار في هذا المجال أسست شركة إعادة التمويل الرهني 

عقارية ض الكة ضمان القروالسيولة الالزمة للبنوك التي تمنح هذا النوع من القروض, وكذا شر

SGCI)         .والتي تهدف إلى تغطية العجز الجزئي أو الكلي للمقترض ) 

شترط يلبنك وبالرغم من قيام عملية االقتراض على الثقة بين الممول والممول له فان ا 

 .تأسيس الضمانات التي تجعله يمنح القروض باطمئنان ويقلص الخطر إلى أخفض درجاته

رض ة المقتلى ذمرهن باعتباره تأمينا عينيا يعطي للبنك إمكانية الولوج المباشر إويعد ال 

 . يد كانت ي أيوتحصيل دينه باألفضلية على باقي الدائنين وكذا إمكانية تتبع العقار المرهون ف

( 936 – 882) دويعد القانون المدني هو قانون األم الذي نظم أحكام الرهن من الموا

ا الرهن كون هذأن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون ولو كان غير المدين وأن ياشترط لقيامه  

 عقارا  قابال للتعامل فيه و قابال للبيع بالمزاد العلني.

 

وم يث يقحوقد حدد نفس القانون ثالث أنواع لهذا الرهن:   قانوني, اتفاقي و قضائي. 

أسيس ية لتالقاضي بإعمال سلطته التقديرالقانون بتأسيس الرهن القانوني بموجب نص , ويقوم 

 الرهن القضائي, ويقوم األطراف بتأسيس الرهن اإلتفاقي.

وبالرغم من هذا التنوع الذي يقترحه القانون المدني في أنواع الرهن فإن معظم البنوك 

تفضل الرهن اإلتفاقي، وذلك لما يوفر هذا األخير من حرية في إدراج ما يناسبها من شروط 
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ق واتفاقية القرض، ضف إلى أنه يعطيها إمكانية مهره بالصيغة التنفيذية من طرف الموثق تتواف

 المحرر له. وبذلك تتفادى اللجوء إلى المحكمة للحصول على نفس الصيغة في الرهن القانوني.

على  ورغم هذا التفضيل للرهن اإلتفاقي يبقى تقبله من طرف البنوك وكذا المقترض

على  لحجم المشاكل التي تعتريه والتي تجعل في بعض األحيان يستحيلامتعاض ويرجع ذلك 

لرهن حل االمقترض تأسيسه سيما  وأن البنوك تشترط التقديم المسبق لسند الملكية للعقار م

رفض توالذي يكون غالبا السكن محل التمويل وفي بعض األحيان يحوز المقترض على وثائق 

 قد اإلداري أو عقد التخصيص.البنوك اعتبارها سند للملكية كالع

ون لمرهباإلضافة إلى مرحلة السريان وعند إقبال المقترض على التصرف في العقار ا      

ذلك طول بديا وهو الحق الذي كرسه له القانون المدني فإن البنك يجعل الدين حال األداء, متفا

زيادة  ا في مشاريعه،اإلجراءات التي قد تصل إلى سنة من الزمن والذي يعتبر عنصرا حاسم

 نة وعلى ذلك وفي حالة تحصيل الثمن وإن كان له رهن امتياز أول درجة فإن ديون الخزي

 حقوق العمال قد ال تترك له شيئا باعتبار أن لها أولوية التحصيل.

واستجابة للدافع الذاتي  والمتمثل في تلبية الفضول اتجاه اآللية القانونية المكرسة لتلبية   

زمة يه أزداد أهميتها في المجتمع الذي نعيش فيه إلى درجة أصبحت تشكل ما أطلق علحاجة ت

يغة يملك خيار سوى اللجوء إلى االقتراض في ص السكن وحلما يراود كل مواطن والذي ال

حل ملسكن ايجد البنك أو المؤسسة المالية كضمان إال تقديم  القرض العقاري وفي المقابل ال

 د القرض.التمويل كضمان لسدا

قاري الع واستجابة للدافع الموضوعي، والمتمثل في التعرف على أحد الضمانات الهامة للقرض

ضة لمقراوالمتمثلة في الرهن الرسمي واعتمادا على  المزايا التي يقدمها الرهن للمؤسسة 

ى ن لدوالوقوف على سلوك هذه المؤسسات المتمثل في اشتراط ضمانات إضافية كاكتساب تأمي

حاجة  ل علىهذا السلوك إن دل إنما يد .عقاري مرقيلة المتبادلة إذ كان الممول صندوق الكفا

 التالية: البنوك والمؤسسات في هذه الضمانات وهذا يقودنا إلى طرح اإلشكالية

 فضلةم عينية ضمانة يشكل العقاري الرسمي بقى الرهني إليه التطرق سبق ما كل أمام

 أن غير من لرهنا محل العقار من دينه استيفاء في حق من له يضمن لما المرتهن الدائن لدى

 .واستغالله إدارته في عبئا يحمله

 :التالية اإلشكالية نورد طرحه تقدم مما

 ىإل تحتاج الفعالية هذه وهل العقاري، للقرض كضمان الرسمي الرهن كفاية مدى ما  -

 انونيالق اإلطارو ماهو  العقاري؟ القرض لضمان لوحده كافي أنه أم تدعمها أخرى ضمانات

 الرسمي؟ الرهن آثار ينظم الذي

 :الموضوع أهمية

 قانونية جوانب عدة خالل من كبيرة، أهمية يكتسي الرسمي الرهن في البحث إن

 .واجتماعية واقتصادية

 في بها ينفرد عامة لقواعد يخضع الذي الرسمي لرهناأن  في ويتمثل القانوني الجانب

 المرهون العقار أن اعتبار على المرتهن، للدائن بالنسبة فعاليته ومدى تأسيسه حلامر جميع
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 خالل من الموضوع أهمية تتجلى كذلك الحيازي، للرهن خالفا هناالر المدين يد في يبقى

 تعلقت سوى البحث هذا موضوع بتنظيم تعنى التي القانونية النصوص من الكثير صدور

 .وتحليلها بمناقشتها نقوم سوف والتي عموما والعقار العقاري بالرهن أو العقارية بالقروض

 عقاريةال القروض  سياق في فتدخل للموضوع واالجتماعية االقتصادية األهمية عن أما

 ةعملي تسهيل خالل من واالجتماعية االقتصادية للمشاكل ومعالجة حلول من تمنحه وما

 العقارية وضالقر هذه عن ينجر ما المقابل وفي د،الألفر بالنسبة السكن لمشكلة وحل االستثمار

 العالمية اليةالم األزمة خالل من الحظناها والتي المالية المؤسسات على كثيرة مالية أعباء من

 حاجة ماف للمجتمع، أهمية من العقار يمثله ما كذلك ،)العقاري الرهن تسونامي(  2008 لسنة

 .راإنتشا وأكثرها أهمها، ومن بل اإلستثمار، طرق أحد العقار أصبح للسكنى الناس

 الطرقو األساليب ألفضل ووصوال السابقة، البحث ألهداف وتحقيقا اإلشكالية لتفكيك

 كاف يعين كضمان األخير هذا كفاية مدى ومعرفة الرسمي الرهنالنظام القانوني  عن للكشف

 اعتمدت حيث .المنهجي بالتكامل يعرف فيما المناهج من العديد وظفنا فإننا العقاري للقرض

 علقةالمت السابقة ساتاوالدر الكتابات بعض ءاواستقر سةادر في ئيااالستقر المنهج على

 النظرية الجوانب أهم خصوصية زراإب بهدف الوصفي المنهج وظفت كما البحث، بموضوع

 خالل من وذلك ئرياالجز التشريع في الرسمي بالرهن والمتعلقة األطروحة موضوع تمس التي

 لمنهجا على أيضا اعتمدت كما الموضوع، لهذا المنظمة القانونية النصوص جميع على الوقوف

 القانوني ساساأل إلى األخير في للوصول نقدها ومحاولة الفقهاء ءاآر ومناقشة لتحليل التحليلي

 .هذه ستنادرا في إليه يستند أن يمكن الذي السليم

  ةخط إلى األطروحة هذه بتقسيم قمت سابقا، المطروحة اإلشكالية ومعالجة البحث أهداف لتحقيق

ث المبح  ،ريالنظام القانوني للرهن الرسمي كضمانة للقرض العقاالفصل األول :  الفصل ثنائية

 آثاري : لثانالفصل اوفي األول : ماهية الرهن الرسمي. المبحث الثاني : إنقضاء الرهن الرسمي.

لراهن. دين االرهن الرسمي بالنسبة للم آثارالمبحث األول :  الرهن الرسمي الناشئة عن العقد

 الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن  آثارالمبحث : 
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 ي.النظام القانوني للرهن الرسمي كضمانة للقرض العقار األول:الفصل 

 
فهو المكان الذي يشعر فيه اإلنسان باألمان ويتمتع فيه   (1)السكن هو موطن القلب

بالخصوصية واالنتماء فهو المكان الذي يحقق فيه األفراد واحتياجاتهم البيئية واالقتصادية ومن 

هنا تبرز الحاجة الشخص إلى توفيره وفي الوقت الذي يجد تحقيق هذا المطلب السهولة بما كان 

لك بسبب تعدد وسائل الكسب، طرق الحصول على القروض بالنسبة للعائالت العربية، وذ

 االستهالكية والعقارية.

متالك اا في وفي المقابل نجذ العائلة الجزائرية تلجأ إلى االقتراض من أجل تحقيق حلمه

ة على ائريسكن وسبب ذلك هو الدخل البسيط وغالء المعيشة، التي أضعفت القدرة العائلة الجز

ى وء إلالقتناء السكن على طريق االدخار من جعلها مضطرة إلى اللججلب األموال الالزمة 

 .دى الغيرلئلي المساعدة الخارجية والبحث عن األموال الالزمة لتمويل عملية اقتناء السكن العا

عدة بوتتم عملية االقتراض في صورة القرض العقاري الذي يعتبر عملية معقدة تمر 

تعلق تروط تتميز هذه المراحل بالتنوع والطول واشتراط شمراحل اإلبرام العقد المكرس لها و

 بكل مرحلة وترتبط بهذا القرض عدة خصائص تميزه عن باقي العمليات البنكية.

وأهم ميزة يتميز بها القرض العقاري هو اشتراطه لتأسيس المبدئي للرهن الواقع على 

ول على مستوى المحافظة العقار محل تمويل في صيغة اتفاقية الرهن يتم شهره في شكل جد

العقارية محل تواجد السكن، هذا الرهن الذي يعتبر من أهم الضمانات في نجاح عملية القرض، 

، وذلك لما يميزه من خصائص تجعله حقا (2)حتى أنه اصطلح على تسميته " أمير الضمانات"

انا للبنك يمكنه عينيا يرد على عقار ويعطي للبنك حقي التقدم والتتبع وذلك في كونه يشكل ضم

من خالله تمويل محفظته العقارية وللوقوف على ذلك ارتأينا الوقوف أوال على تعريف كل من 

 القرض العقاري ثم الرهن الرسمي ثم التطرق إلى خصوصية كل منهما.

 المبحث األول : ماهية الرهن الرسمي.

البنك أو  ينشأ الرهن الرسمي بموجب عقد رسمي بين الدائن المرتهن و الذي هو

ة، و ال يشترط ان يكون الراهن المؤسسة المالية و الراهن الذي هو المقترض فردا كان أو مقاول

آخر و يسمى في هذه الحالة بالكفيل العيني. والرهن الرسمي هو المدين نفسه، فقد يكون شخصا 

ما هو الحال كأصل عام ال يرد إال على العقارات، ولكن إستثناءا قد يرد على بعض المنقوالت ك

بالنسبة للسفن و الطائرات، ومن خصائصه أن حيازة العقار المرهون تبقى للراهن، ومن ذلك 

يجوز للراهن مباشرة كافة السلطات، اإلستعمال و اإلستغالل و التصرف، كما يخول للدائن 

لدائنين في إستيفاء حقه من المقابل النقدي للعقار المرهون على او التقدم المرتهن حقي التتبع 

                                                           
 )1( منير سليمان، اإلسكان والتنمية المستمدة في الدول النامية، دار الراتب الجامعية، بيروت 1996 ص 16. 

 )2( « Hypothèque est la reine des garanties » Nicolas tamaud, guide des prêts immobiliers. EDITION SEUIL Paris 
1999 P 508. 
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العاديين و الدائنين التالين له في المرتبة، على أن اإلحتجاج به على الغير ال يكون إال إذا تم 

، وأمام ما سبق سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نخصص المطلب األول لمفهوم الرهن قيده

لرهن إنشاء ا فيه تعريف الرهن الرسمي و خصائصه أما المطلب الثاني فنتناول فيه الرسمي

 و الموضوعية إلنشاء الرهن الرسمي.الرسمي و نستعرض فيه الشروط الشكلية 

 .الرسمي الرهن مفهوم : األول طلبالم

 من بعاالر الكتاب في العينية التأمينات أول الرسمي الرهن جعل ئرياالجز المشرع نإ

 حق على الترتيب في قدمه حيث ، 936 إلى 882 بين ما المواد في وذلك المدني القانون

 من جعل أخرى ناحية ومن ناحية من هذا االمتياز وحقوق الحيازي لرهنأو ا التخصيص

 1عامة تضم القواعدبالنسبة للتأمينات العينية األخرى دائرة أحكامه

 يحتوض ثم وفقهيا قانونيا الرسمي بالرهن التعريف سنحاولالمطلب  هذا خالل ومن

 .وخصائصه أنواعه

 .الرسمي بالرهن التعريف :الفرع األول

إذ البد من وجود عالقة  تخصيص مال معين الوفاء بالدين"يعرف الرهن  التعريف اللغوي :التعريف اللغوي :

و كذلك يجب توافر طرفين في العقد و هما الدائن  ب عليه الرهن الرسميصين مديونية سابقة

بل قد يكون المرتهن و المدين الراهن وليس بالضرورة أن يكون الراهن هو المدين نفسه، 

 شخص آخر. 

 .الرسمي للرهن القانوني التعريف :الثاني الفرع

لرهن منه كما يلي :" ا 882و قد عرف المشرع الجزائري حق الرهن الرسمي في المادة 

دم على يتق الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه يكون له بمقتضاه أن

كن هذا لان" كبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد الدائنين التاليين له في المرت

ضمانا  تقررالتعريف انتقد من طرف الفقه الذي اقترح التعريف التالي : " هو حق عيني تبعي ي

ء ي استيفام  فلدين على عقار مملوك للمدين أو للكفيل العيني، و يكون للدائن بمقتضاه أن يتقد

 ين له فيتاليا العقار مفضال على غيره من الدائنين العاديين و الحقه من المقابل العيني لهذ

 المرتبة و أن يتتبع العقار في أي يد يكون" 

 :يلي ما النص هذا من و ما نستخلصه

 عيني، حق بأنه يعرفه أن دون عقد، بأنه الرسمي الرهن الجزائري عرف المشرع أن :أوال

 الرهن أدرج الجزائري المشرع أي أنه حين في الحق، فكرة على العقد فكرة غلب أنه حيث

 العينية التأمينات أو التبعية العينية بالحقوق المعنون الرابع الكتاب من األول الباب في الرسمي

 .2الحق به يقصد الرسمي الرهن أن على دليل وهذا

                                                           
 .46، ص2009 هومه،الجزائر، دار ، الجزائري المدني في القانون الرسمي الرهن عقد أحكام يناسي، شوفي 1
 .224،ص2007اإلسكندرية،  الجديدة، الجامعة دار والعينية، الشخصية التأمينات السعود، أبو رمضان  2
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 الجزائري مصدرا المدني القانون في الرسمي للرهن أن التعريف هذا من يبدو كذلك :ثانيا

 نصها جاء التي المدني و التقنين من 883 المادة نص إلى بالرجوع ولكن العقد، وهو واحدا

 أن يظهر ذلك من« القانون.... بمقتضى أو حكم أو رسمي بعقد إال الرهن ينعقد ال» كاآلتي: 

 أن نقول يجعلنا ما وهذا أو القانون، القضائي الحكم : وهما آخرين مصدرين الرسمي للرهن

 تعريفه وأغفلت العقد مصدره يكون عندما الرسمي الرهن عرفت المدني القانون من 882 المادة

 .1مصادره ببقية

 بصورة لدائنا بذكر واكتفى العاديين الدائنين يذكر لم الجزائري المشرع أن كذلك يبدو  :ثالثا

 بذلك ،) لىع يتقدم أن ( عبارة بعد "العاديين الدائنين" عبارة إضافة عليه كان ولهذا عامة،

 التيو ،جزائري مدني قانون 907 المادة حكم مع وينسجم حا،ووض أكثر 882 المادة نص يكون

  .جميعا العاديين الدائنين على حقه استيفاء في المرتهن الدائن يتقدم أن على تنص

 يكاد ريالجزائ المشرع أورده الذي التعريف هذا أن هو كذلك االنتباه يجلب ما  :رابعا

 لرهنا عرفت التي 1030 المادة في المصري المدني القانون من حرفية بصورة منقوال يكون

 حقا دينه لوفاء مخصص عقار على الدائن يكسب به عقد الرسمي  الرهن »: يلي كما الرسمي

 في المرتبة يف له التالين والدائنين العاديين الدائنين على يتقدم أن بمقتضاه له يكون عينيا،

 .«نيكو يد أي في العقار ذلك ثمن من حقه استيفاء

 اظاحتف وهي الرسمي للرهن مهمة خاصية أغفل زائريالج المشرع أن كذلك نالحظ  :خامسا

 خصي فيما وغموض لبس كل يزيل حتى ذلك يوضح أن وعليه المرهون، العقار بحيازة هناالر

 .المرهون العقار بحيازة هناالر إحتفاظ

 .الرسمي للرهن الفقهي التعريف :الثالث الفرع

، تامين عني ال يرتب تخلى المالك عن المال المرهون"ويعرفه الفقه الفرنسي على انه 

 2".ولكن يعطي للمستفيد حجزه وبيعه في أي يد كان ليتحصل على دينه باألفضلية من ثمن البيع

 حق عني تبعي فيشأ بمقتضى"ن أب سمير عبد السيد تناغو مثال فيم يعرفه الفقه العربي.

عقد رسمي وبتقرير ضمان لدين  على عقار مملوك للمدين أو غيره ويكون للدائن بمقتضاه أن 

يتقدم في استفاد حقه في المقابل النقدي لهدا العقار مفضال عن غيره من الدائنين العاديين 

 حق" عبد الرزاق السنهوري.ويعرفه (1)أي يد يكون والتاليين له في المرتبة وان يتبع  العقار في

يتقرر ضمانا للوفاء بدين و هذا الحق العيني يتقرر  عني  ينشأ بموجب عقد رسمي هو الرهن

على عقار مملوك للمدين أو الكفيل العيني وبموجبه يكون للدائن الحق في استفاء دينه من ثمن  
                                                           

، 1986للكتاب الوطنية المؤسسة ائري، الجز المدني القانون في والعينية الشخصية التأمينات في الوجيز حسنين، محمد  1

 .112ص
2une sureté réele qui m’entraine pas le  desésstement du  propitaire mais à son  bénificaire le droit de faire et  

vendre le  bien hyrothéqué en quelque main qu’il trouve pour etre payé par préféence sur  le  prix  fournie » 
cl, civ art 2114.2117, N° 1  ,J ;caractères, effets ; définition ay hypothèque1, Moul 0D.Rep.CIT Hyrothéque N =

Mazaud chabas, etRamoil, leçon de droit civil, sûretés ,publicité foncier, Monthestien 1988, N° 225.. 
س ، مطبعة األطل إلمتيازامينات الشخصية والعينية ، الكفالة الرهن الرسمي، حق االختصاص الرهن الحيازي، حقوق اتسمير عبد السيد، تناغو، الـ (1)

 .127ص   1994سنة 
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ب وللدائنين أصحا (2)هذا العقار متقدما في ذلك على باقي الدائنين العاديين لمالك هذا العقار

الحقوق العينية على هذا العقار المتأخرين في المرتبة ونتيجة هذا العقار تحت يد من انتقلت 

 ."إليه

ار للوفاء عقد يكتسب به الدائن حقا عينيا على عق 882المادةمن خالل  القانون عرفهي 

ثمن  ء حقه منستفابدينه يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين ين التابعين له في المرتبة في ا

 العقار في أي يد كان.

ونالحظ أن المشرع الجزائري في تعريفه للرهن فإنه غلب فكرة العقد على فكرة الحق الذي 

كان من المستحسن أن يعرف الرهن باعتباره حقا إذ أن الحق هو الغاية وما ينشأ على العقد و

 .(3)العقد إال وسيلة نشوئه

يفضلون التأمينات  الرومان كان يمتد الرهن في نشأته إلى العهد الروماني. حيث

ولذلك كانت الكفالة والتضامن عند الرومان يعتبران شيئا  ,الشخصية على التأمينات العينية

ولكن تعدد المدنيين لم يكن كافيا  (4)، فكان الكفيل يعتبر مدنيا متضامنا مع المدين األصليواحدا

وسيلة أقوى من  دلحماية الدائن من الخطر كما في حالة إعسار جميع المدنيين فكان البد من إيجا

سلطة تعدد المدنيين لحماية الدائن من هذا الخطر فظهرت التأمينات العينية التي تمنح للدائن 

 .1على شيء معين ألن األشياء توفر الثقة أكثر من األشخاص

وقد أعطى القانون الروماني للدائن حقا على العين المرهونة, يتمثل في رفع دعوى في 

حالة عدم وفاء المدين بالتزامه.وأعطى للمدين إمكانية إنشاء رهن إما اتفاقية أو قانوني هذا 

على باقي الرهون حتى ولو كانت سابقة له في المدينة كما هو األخير كان يعطي للدائن أفضلية 

 .(2)الحال بالنسبة للرهن الضامن لألموال التابعة للخزينة العمومية

وكان القانون الروماني يفرق بين الرهن الرسمي العام الذي يرد على كل أموال المدين 

 .(6)وال القابلة للحيازةالحاضر والمستقبلية والرهن الرسمي الخاص الذي يشمل سوى األم

كان في البداية نظام البيع الو فائي الذي يعني فقد المدين  , فقدفي القانون الفرنسيأما 

مما أدى إلى  (7)لعقاره في حالة عدم وفائه بدينه عند حلول األجل والذي تفوق قيمته الدين بكثير

حوزة الراهن والذي يبقى له ظهور نوعين من الرهن الميت، الذي يبقى فيه المال المرهون في 

وحل محله  (8)فتوى بمنعه Alexandre IIIحق إدارته ولكن الكنيسة عارضت وجوده فأصدر

                                                           
 .18عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص (2)
 .2001/2000الدراسية محمدي سليمان، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثالثة، ليسانس جامعة الجزائر، كلية الحقوق السنة  (3)
 . 22ص  10عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، الوسيط ج  (4)
 24ص  -1979سمير كامل، شروط الملكية في الرهن العقاري، القاهرة ، المطبعة العربية الحديثة  ( 1

 )2( A.E Giffard, droit romain et ancien droit français les obligations, 2ème ed, paris Dalloz P396-

397 

 )3( A.E Giffard , op cit P397 
 31-30سمير كامل مرجع سابق، ص   (4)

(5) A.E Giffard Op cit P 406  
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الرهن الحي والذي يبقى المال المرهون في حيازة المدين لكن يستفيد الدائن من ثماره من 

مع الرهن  يترتب عليه تناقص الدين باستمرار مما جعل هذا الرهن يستمر طويال بالمقارنة

  .في ظل هذا النظام كانت ممارسة حق البيع نادرة من طرف الدائن (9)الميت

وقد أسس نظام األموال في شكله العام والخاص حقي التقدم و األفضلية وتم اشترط 

وهذا ماجعل بعض الفقهاء يعتبرون هذا النظام  (1)إنشاؤه بعقد موثق حد أي كان يتم بعقد عرفي

 .(2)عقد الرهن الرسمي في القانون الفرنسي القديم هو أهم فكرة توثيق

وقد أدت عدة عوامل لنشر الرهن الرسمي والتي من بينها اقتصار الرهن الحيازي على 

المنقوالت بعدما كان يشمل العقارات فتبلورت فكرة رهن العقارات مع االحتفاظ بحيازتها ولكن 

حيث كانت طبقة النبالء تفصل ما يشمل وهما الخفاء  (3)الرهن الرسمي كان مشوبا بعيبين

عقاراتها من رهون خوفا على سمعتها. وكذلك العمومية حيث كان الرهن يرد على كامل أموال 

 المدين.

 .وخصائصه الرسمي الرهن أنواع :الفرع الرابع

 والحكم الرسمي، العقد :وهي أنواع ثالثة ئريازجال التشريع في الرسمي للرهن

 ال» : قولهاب ئريازجال المدني التقنين من 883 المادة عليه نصت ما وهذا، والقانون القضائي،

 «...القانون بمقتضى أو حكم أو رسمي بعقد إال الرسمي الرهن يعقد

 رهن و قضائي، رهن و،  اتفاقي رهن :أنواع ثالثة على الرسمي الرهن فإن هذا وعلى

 إلى التطرق سنحاول ستنا،ادر وموضوع الرسمي الرهن جوهر هو األول النوع أن وبما قانوني

 النصوص خالل من وجودهما مجال مستعرضين والشرح اإلحاطة من بشيء اآلخرين النوعين

 لم العربية التشريعات أن نجد حيث ذلك، في القانون فقهاء رأي ومبرزين الخاصة، القانونية

 أن نجد ذلك من ، 1الجزائريو  اللبناني التشريعين عدا والقضائي القانوني الرهن على تنص

 علي علي األستاذ يقول ذلك وفي كبير، حد إلى الفرنسي بالمشرع امتأثر كان ئرياالجز المشرع

 األولى الفقرة 883 المادة أن وظاهر " ئريازجال المدني التقنين من 883 المادة منتقدا سليمان

 الو وحده العقد هو العربية القوانين في عندنا الرسمي الرهن مصدر ألن وذلك له، محل ال تزيد

 فرنسا في القضائي الرهن فأما القانوني، الرهن وال القضائي الرهن ال العربية قوانيننا تعرف

 بحق هذا عن العربية قوانيننا استعاضت وقد "القضاء أصدره قضائي حكم على يترتب فهو

                                                           
 في العقود ماجستيرلحميم، زوليخة، إنشاء الرهن الرسمي، وانقضاؤه في القانون الجزائري مقارنا، رسالة لنيل شهادة ال (6)

 .98ص  199، 1998سنة والمسؤولية بن عكنون 

 )1( G.A.E Giffard Op cit P 406-407 

 )2(G. Marty, P raynaud , droit civil III-1e Vol , les sûretés, la publicité foncière , paris , Siery, 

1971, P 87 

 )3(A E Giffard, Opcit , P 411 
،  1992 ئر، ا الجز الجامعية، المطبوعات ديوان ،ئري ا الجز المدني القانون في النظر إعادة ضرورة سليمان، علي علي 4

 .69ص

 .70 ص السابق، المرجع سليمان، علي علي 5
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 لصالح الزوج تارقاع على ومقرر فرنسا في معروف فهو القانوني الرهن ماوأ التخصيص،

 األوصياء أو أوليائهم أموال على األهلية ناقصي لصالح مقرر كذلك بائنة، له قدمت التي زوجته

  883 المادة نص أن إلى تقدم مما ونخلص أموالهم، ويتسلموا الرشد سن وا يبلغ حتى عليهم

 في النظر إعادة عند عنه النظر يصرف أن فيحسن ئرياالجز القانون في له محل ال تزيد

 فقرتها في سابقا المذكورة المادة لنص وجه الذي اإلنتقاد ورغم ، الجزائري المدني القانون

 التقنين على الجزائري المشرع أدخلها التي التعديالت من بالرغم قائما مازال فالوضع األولى

 .العقود في الرضائية مبدأ مع تماشيا هذا وفي بعقد إال يتم ال الرسمي الرهن يجعل بأن المدني

ن القانون م 999المادةنص  ه المشرع الجزائري في أورد الذي :  أوال: الرهن القضائي -

وفي الوقت الذي توحي فيه  تسميته بأن مصدره لكنه لم يعطي له تفصيال آخر، و المدني

ضي الذي يؤسسه أو امتولد عن إرادة القالالرهن القضائي  يفرق بين الفقه الفرنسيالقضاء، فان 

 Hypothèque des jugement deالرهن الخاص باألحكام القضائية وبين يسمح به 

condamnations   والذي يترتب بموجب نص قانوني رهنا على األحكام الملزمة للمدين

حيث يعتبر هذا األخير رهنا قانونيا بمعنى الكلمة والتسمية  ،(1)بضمان الديون المترتبة في ذمته

مغالطة حيث يعتبر رهنا قانونيا يترتب وبقوة القانون بمجرد توافر شروطه  (2)ردة في النصالوا

وليس للمحكمة سلطة فيه وليس للمحكمة سلطة فيه وليس للدائن االحتجاج عليه، بل عليه فقط 

 .(3)تسجيله لالحتجاج به في مواجهة الغير

كانت حضورية أو غيابية،  لمشرع الفرنسي يترتب عن جميع األحكام سواءاجعله وقد  

أعطى للدائن إمكانية تقييد رهن قضائي على كل عقارات المدين فسواء كانت نهائية أو مؤقتة 

وعليه ال يشترط الحكم على المدين بالدفع بل يكفي أن يكون حامال لسند تنفيذي حتى يتمكن من 

 .(1)قيد رهن قضائي على عقارات مدنيه

وهنا نقطة االتفاق بين المشرع الجزائري والفرنسي حيث جعل المشرع الجزائري ضرورة أن 

ويشترط ، يكون لهذا الرهن أثرل( ق.م 347يكون الدائن حامال لسند تنفيذي ليقيد رهنا قضائي )

، وإن ةوصادر عن محكمة قضائية فرنسي  de condemnationأن يكون الحكم حكم إلزام 

 (2)كمة أجنبية فيجب أن يكون حائزا على أمر بالتنفيذكان صادرا عن مح

(exequatur)عد محاضر الصلح أحكام بيشترط في الحكم أن يكون حكما حقيقيا وبذلك تست.كما

كما يشترط أن يكون ذات طابع إلزامي بل أن القضاء الفرنسي يرتب الرهن ،مرسى المزاد 

 .(3)إلزامال يحمل القضائي ولو كان الحكم 

                                                           
)1( Lamy droit de financement , opcit p 1821, 4333. 
)2( L’art 2123. 
 )3( Lamy droit de financement, op cit, 1811, 4270. 
 )1( Revue Trim, de droit civil, 1987, P 122. 

 )2(G, Marty, p raynaud, I III, Opcit , P 143-144. 

 )3( Limoges, 3 mars 1854, s 1854, 316. 
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ع بين ها، ويتنويجد مصدره في القانون. فيتولد دون تدخل إرادة المعنيين ب :القانوني الرهن -ثانيا

اج حتجرهن قانوني عام، و رهن خاص ولكن يشترط تسجيلها في المحافظة للعقارية ليمكن اال

 بها في مواجهة الغير.

أما أخرى فإنه وفي ، )رهون قانونية عادية(وتوجد رهون قانونية تأخذ الرتبة من يوم تسجيلها 

وقد أورد  (3)حالة تسجيلها في الميعاد المحدد قانونا فإن أثرها يرجع إلى الحدث الذي أنشأها

 غير الخاصة القوانين بعض إلى وبالرجوع القانون الفرنسي عدة أنواع من الرهون القانونية

 هذه من القانون بقوة الرسمي الرهن فيها ينشأ حاالت على حةاصر نص نجده المدني القانون

 :الحاالت

 (2121)الرهون الواردة في القانون المدني: رهن أحد الزوجين ألموال الزوج اآلخر 

  .(2121)رهن القصر والمحجور عليهم ألموال األوصياء واألولياء عليهم

، موميةالرهون الواردة حتى قوانين خاصة الرهن الجبائي المؤسس لصالح الخزينة الع 

رة إلدا رامات والمصاريف في المجال الجزائي، الرهن التام المؤسسالرهن الضامن للغ

 الجمارك.

 الرهون الخاصة بقانون الضمان االجتماعي. 

        المؤرخ  90-10من القانون  179في الجزائر أهم امتياز قانوني هو ما أعطته المادة 

-11من القانون رقم  96والمتعلق بالنقد والقرض، والمعدلة بموجب المادة  1990أفريل  14في

والمتمثل في تأسيس رهن  2003المتضمن قانون المالية لسنة  2002/12/24المؤرخ في  02

قانوني لصالح البنوك والمؤسسات المالية لضمان تحصيل ديونها وااللتزامات التي تم االتفاق، 

نفس قيمة الحكم  ويسجل هذا الرهن أمام المحافظة العقارية، ويمثل الرهن بهذه الصفة سندا وله

 القضائي.

كما توجد حالة يتحول فيها أحد حقوق االمتياز الخاصة الواردة على العقار إلى رهن 

ق.م.ج وهو ما هو  999والمتمثلة في امتياز البائع العقار على ثمن بيع العقار حيث نص المادة 

يقترح تقديم قروض  معمول به في الحياة العملية حيث نجد الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط

وبالتالي  %2من ثمن العقار ويدفع المشتري  80%لكل من ينوي شراء عقار فيدفع الصندوق

يقضي البائع كل الثمن ولكن الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط في هذه الحالة يحل البائع في 

ى يستوفي حت 919كل حقوقه، ومن بين هذه الحقوق امتياز البائع المنصوص عليه في المادة 

كامل الثمن من المقترض، وقد تصل مدة تسديد الدين إلى أجل أقصاه خمسة  وعشرون سنة 

 .(1)االمتياز إلى رهن رسمي بقوة القانون إذ لم يعقد خالل شهرين 999وينقلب حسب نص م 

أهم ما يميز الرهن الرسمي عن الرهن القانوني، هو إعطاء اإلمكانية للجهة المقرضة  

تحرير عقد الرهن بصورة مطابقة لالتفاقية القرض ،كما يمكنها من الحصول على الصيغة 

                                                           
 

 لماجستير في العقودافي القانون المدني الجزائري مقارنا رسالة لنيل شهادة  إنشاء الرهن الرسمي وانقضاؤه لحميم زوليخة،  (1)

 .73ص  96والمسؤولية، جامعة الجزائر ، سنة 
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التنفيذية من الموظف العمومي الذي حررها ،وبالنتيجة تفادي اللجوء للقضاء الذي يتسم بطول 

بينما وأن وفر الرهن القانوني مصاريف الرسمية باعتبار الجهة المقرضة  اإلجراءات وبطئها

هي التي تقوم بتحرير جدول الرهن، لكن على مستوى مرحلة التنفيذ فان الجهة المقرضة تلجأ 

إلى القضاء الذي يعطي للمقترض الفرصة ألداء دفوعه وهذا يطيل أمد النزاع، مما يسبب 

  خسارة للبنك.

 للتوفير الوطني الصندوق أن نجد حيث العملية الحياة في به معمول هو ما وهذا العقار، بيع

 الصندوق فيدفع عقار شراء ينوي من لكل قروض تقديم يقترح مالية مؤسسة بإعتباره واإلحتياط

 كل على ائعالب يحصل وبالتالي الثمن، خمس عادة نسبة المشتري ويدفع الثمن من األكبر النسبة

 كل في قارالع بائع محل يحل الحالة هذه في واإلحتياط للتوفير الوطني الصندوق ولكن الثمن،

 يستوفي ىحت أعاله المذكورة المادة في عليه البائع المنصوص إمتياز الحقوق هذه ومن حقوقه

 في القيد يتم لم إذا القانون بقوة رسمي رهن إلى اإلمتياز هذا وينقلب المقترض، من الثمن كامل

  .تاريخ البيع من شهرين خالل

 .الرسمي الرهن خصائص :الخامس الفرع

الطول يز بإن ما ذكر في المبحث األول من مميزات القرض العقاري سيما عنصر المدة التي تتم

أمام د ,وتجعل المقترض يتعرض لمخاطر عديدة سيما التقلب في سعر الفائدة وخطر عدم التسدي

 ية لجعلهت كافلتأمين عملية القرض إال إشتراط تقديم ضماناهذا الوضع فإن البنك ال يجد سبيال 

 يقدم على منحه ولمدة طويلة.

حيت أنه وإن كان المبدأ في عملية القرض هو الثقة المتبادلة والتي تعتبر األساس في 

منح اإلئتمان ولكنها غير كافية لوحدها لمنح القرض العقاري الذي يتميز بطول المدة والمبلغ 

مته ، وبهذا فهو ينطوي لمخاطر تجعله مجاال خصبا للظروف الطارئة التي تهدد الضخم بقي

 .(1)مصالح طرفي عقد القرض

مما يحتم اللجوء إلى تأسيس العديد من التأمينات والضمانات الشخصية والعينية ,بل و 

 .(2)أن البنك ال يقرض إال بضمان فيحتمي آليا من اإلعسار المحتمل للمدين

نات التي يطالب بها البنك بين الضمانات التي ترتكز على اإللتزام وتتنوع الضما

الشخصي للمدين أو غيره سواء كان في شكل كفالة أو ضمان إحتياطي وهذا ما يعرف 

بالضمانات الشخصية ، وأما الضمانات التي ترتكز على موضوع الشيء محل الضمان والذي 

رسمي أو قانوني أو قضائي أو كفالة عينية في الغالب ، يكون عقارا سواء كان في شكل رهن 

وهذا ما يعرف بالضمانات العينية ,وما يميز الضمانات الشخصية هو السرعة والبساطة في 

وضعها وأما عيبها فهو صعوبة تقييم دمة الضامن وكذا من الصعب التأكد فيما إذاكان الضامن 

                                                           
 .42لطيفة طالي، مرجع سابق، ص  (1)

 )2(Une banque ne prête que sous garantie, la banque se protège donc systém9atiquement d’une éventuelle 
insolvabilité de son débiteur, Nicolas Tamaud, Page 505 in Latifa Talli Page 42. 
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خرين أو فيما إذا كان هو نفسه في غير متعاقد بإلتزامات أخرى من هذا النوع إتجاه دائنين آ

 . (3)وضعية المدين الرئيسي

عيين تص أو وفي المقابل فإن الضمانات العينية أو الحقيقية فإنها تقوم على مبدأ تخصي

ملموسة قة وملك أو شيء له قيمة لفائدة الدائن كضمان لتسديد دينه أي أنها تقوم بتغطية حقي

 و العقارات إلى أموال. للدائن وذلك من خالل تحويل السلع أ

,.بل  (4)في مجال التمويل العقاري : فإن الرهن يعتبر من أهم الضمانات على اإلطالق

 .NICOLAS TARANAUD)  )تعتبر أمير ضمانات القرض العقاري على حد تعبير 

 ة "بقرض الرهنوهذه الدرجة من األهمية جعلت من المؤسسات المالية تصطلح على تسمي

 .(5)العقاري " أو " القرض المضمون برهن"

ز الرهن الرسمي من باقي وبلوغ  هذه الدرجة من األهمية يرجع لخصوصية التي تمي

 .الضمانات

 ائصخص بعدة لذلك وفقا الرسمي الرهن يتميز :حقا بإعتباره الرسمي الرهن خصائص -أوال

 :هي

لتأمينات اعينيا للقرض العقاري عن  ما يميز الرهن باعتباره ضمانا :عيني حق الرسمي الرهن -1

ر و ي عقاالشخصية )الكفالة مثال( كونه يعطي للدائن المرتهن حقا يرد على عين تتمثل ف

 الذي يعتبر مقارنة بالمنقول ثروة حقيقية تزيد قيمتها باستمرار.

و يخضع البنك المانح للقرض العقاري العقار المقدم كضمان, لعملية تقييم شاملة و   

باعتباره بعيدا عن العمليات التقنية التي تساعد على التقييم الموضوعي للعقار فانه يشترط تقيما 

موقعا من طرف أحد الخبراء المعتمدين لديه و الذين يتكفل بإعطاء القيمة السوقية للعقار.وهذه 

عدة عوامل, القيمة وحدها هي التي تحدد العقار كضمان أم ال و بما أن القيمة المقدرة مرتبطة ب

فالمقيم للعقار عليه أن يحدد ، يتنبأ ويقدر القيمة السوقية و الظروف االقتصادية السائدة للوصول 

 .(1)إلى تقدير نهائي له

رهن, و كما يشترط البنك في القروض الموجهة للترميم تقديم تقييم للعقار محل ال

البنك  يساعدقا. هذا التقدير سباإلضافة إلى تقديم كشف نقدي ووضعي لألشغال التي ستقام الح

ر ا للعقاالحق على تقييم قيمة القرض التي تتناسب على قيمة األشغال و كذا القيمة التي ستضاف

 المقدم كضمان.

                                                           
 علوم التسييروتصادية بن صم احمد، إدارة القروض المصرفية من خالل التحكم في خطر عدم التسديد، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم االق (3)

 .97لتسيير ص فرع إدارة األعمال، كلية العلوم االقتصادية وعلوم ا
 )4(Dans le cadre du financement immobilier, l’un des garanties majeurs repose essentiellement sur l’hypothèque, 
Melle Yassad, (BNA) séminaire sur le crédit immobilier et les hypothèques SGCI 02 – 03/04/2000 Annaba. Page 3. 

 .42ع سابق، ص لطيفة طالي، مرج (5)
 )1( عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص 141.
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و يساعد تحديد قيمة العقار البنك على تقدير نسبة تمويله و التي تصل في بعض   

تساعده  التوسيع كما –الترميم % )  70البناء (و تخفض إلى  –% ) الشراء 90القروض إلى 

ك في ني و ذلالعل في تحديد ثمن البيع الذي يمكن للبنك أن يستوفيه في حالة توقيع البيع بالمزاد

 حالة عدم تسديد قيمة القرض من طرف المقترض.

وبالتالي فان هذه القيمة التي تمثل محل الحق العيني التبعي الذي يمنحه الرهن على 

ان  يمكن للدائن المرتهن الحصول على دينه و باألفضلية عند القيام بعملية العقار المقدم كضم

 (1)بيع العقار

  تهن ؟وهنا يطرح السؤال نفسه ما هو الحق الذي يرتبه عقد الرهن بالنسبة للدائن المر

لقد اختلف في تحديد الحق الذي يمنحه عقد الرهن و للدائن المرتهن, حيث اعتبره 

واعتبره البعض اآلخر حقا  تبعيا  للدين يهدف  (2)الحق الشخصي البعض ضربا من ضروب

    .(3)إلى ضمان سداده

وترى األغلبية أنه حق عيني يرد على حق آخر منقول أو عقاري و هو يتبع دائما الدين 

الذي يضمن سداده بصورة غير قابلة للتجزئة و يؤمن لصاحبه التحصيل باألفضلية على قيمة 

 ه في أي يد سيكون لديها.الحق و الحجز علي

ة ضم في الوقت الذي يمنح فيه الضمان الشخصي إمكاني  :تبعي حق الرسمي الرهن 2-

م كثر كلهأو أ ذمة مالية أو أكثر للمدين األصلي فإنه يصبح للدائن بدال من مدين واحد مدينان

مة في ذ ليسمسؤولون عن الدين سواء في وقت واحد أو على التعاقب، وبذلك يكفل حق الدائن 

 ره منواحدة ) ذمة المدين ( بل و أكثر من ذمة. فإن أعسر المدين, رجع الدائن على غي

مين عل التأبل يجالمسؤولين اآلخرين عن حقه. وقد يرى في ذلك تأمينا كافيا لحقه فإنه وفي المقا

كون ي لذياالعيني على تخصيص مال معين عادة يكون مملوكا للمدين، وذلك لتأمين حق الدائن 

 له حق عيني مع هذا المال وهو حق عيني تبعي يكفل الوفاء للدائن.

مان ن الضوفي الوقت الذي يمكن لمن يقدم ضمانا شخصيا إمكانية التقسيم والتجريد, فإ

 يد.بالتجر م والالعيني يعطي إمكانية الولوج مباشرة للضمان المقدم دون دفع المدين ال بالتقسي

تمثالن تمرتهن نيتين للدائن الباعتباره حقا عينيا هو إعطاء إمكاو أهم أثر يرتبه الرهن 

 :في

 حق تحصيل دينه باألفضلية على باقي الدائنين التاليين له في المرتبة أو العاديين . -1      

                                                           
، 2004، اإلسكندرية، ، الطبعة منشأة المعارف10عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز في النظرية العامة لإللتزام، الجزء  (1)

 .271ص
 والرهن االختصاص وحق الرسمي الرهن- العينية التأمينات- المدني القانون شرح في الواضح السعدي، صبري محمد (2)

 .20، ص2010 طبعة الجزائر، مليلة، عين الهدى، دار اإلمتياز، وحقوق الحيازي
 .126المرجع السابق، ص (3)
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 حق تتبع العقار محل الحجز في أي أيد كانت.-2      

ى ي علشخصا له حق عيني تبع ويكون للدائن هذين الحقين في مواجهة الغير الذي يكون إما

لى العقار المرهــون )رهن رسمي أو حيازي أو حق تخصيص ( أو شخصا ليس له حق عيني ع

 .العقار ، أو شخص له حق عيني على العقار المرهون

، و قد عرف المشرع الجزائري  882تطبيقا لنص المادة  :عقاري حق الرسمي الرهن 3-

" كل شيء مستقر بحيزه و ثابت  1/ 683مدني فنصت المادة  684و  683العقار في المادتين 

فيه وال يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول " وجاء في 

ع على عقار بما في ذلك حق الملكية و كذلك :"يعتبر ماال عقاريا كل حق عيني يق  684المادة 

كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار "  و عليه فيشمل مصطلح العقار: العقار بطبيعته و كذا 

أما استثناءا فيمكن ، 1في بعض الحاالتالحقوق العينية األصلية ، ومن ثمة يرد على المنقوالت 

والمحالت  2بحرية و النهرية و الطائراتأنت يرد الرهن الرسمي على بعض المنقول كالسفن ال

 ر.التجارية وقد نظم له القانون نظام خاص في عملية الشه

وهذا راجع لسببين هامين وهما أنه ال تنقل الحيازة في الرهن إلى الدائن المرتهن، ومن  

ثمة يمكن أن يتصرف المدين في المنقوالت لسهولة تهريبها وسرعة تداولها  عكس العقار. 

باإلضافة إلى أن العقار يمكن إخضاعه  لنظام الشهر عكس المنقوالت لكثرة هذه األخيرة 

وتشابهها، و إن كانت ترد استثناءات على بعض المنقوالت التي تخضع لنظام شهر خاص بها ، 

هذه االستثناءات مقررة بنصوص خاصة على سبيل الحصر.مثل: السفينة أو الطائرة  وحتى 

 المحل التجاري.  

وينصب الرهن سواء على حق الملكية التامة أو على حق الرقبة،  و لم يتطرق المشرع  

الجزائري لجواز رهن حق االنتفاع في القانون المدني، لذا اختلف فيه فهناك من برى أنه ال 

يصلح كتأمين عيني ألنه مهدد باالنقضاء في أية لحظة سواء بوفاة المنتفع أو هالك محل 

ن أقره األخريين أسوة بالقانون الفرنسي الذي يجيز رهنه إن أنفصل عن ملك االنتفاع في حي

الرقبة ألن حق الملكية ال يقتل ظهور حق االنتفاع و لكن إن صدر الرهن من مالك  الرقبة في 

وقت كان االنتفاع مقررا لشخص آخر ثم انقضى حق االنتفاع و عاد لمالك الرقبة  فإن الرهن 

(الرسمي فكان من الجائز قديما رهنه في القانون 3تد إلى حق االنتفاع)السابق صدوره منه يم

و المتضمن قانون التوجيه  1990 /18/11المؤرخ في  25-90الروماني .لكن بالرجوع للقانون 

نجد أنهما أجازا للمدين الراهن الذي له   254-91العقاري المعدل و المتمم و المرسوم رقم 

رهن حق اإلنتفاع  و اإلستغالل دون رهن حق  -تبر سندا للملكيةو التي ال تع-شهادة حيازة 

                                                           
 21محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  1
 35عبد الرزاق السنهوري، التامينات الشخصية و العينية، مرجع سابق، ص  2

حقوق –لحيازي االرهن -حق اإلختصاص-الرهن الرسمي–التأمينات الشخصية و العينية ، الكفالة سمير عبد السيد تناغو،  -1

 159،ص1994اإلمتياز .مطبعة أطلس 
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الرقبة الذي لم ينتقل للحائز لفائدة هيئات القرض ضمانا للقروض المتوسطة و الطويلة األمد 

،فهل يجوز التوسع في التفسير على أن المشرع يجيزها في كل الحاالت أم هو إستثناء ال يمكن 

 . 1التوسع فيه

ق الوقف العتباره  حقا شخصيا كون المستحقون يقتسمون  بحسب شرط ال يجوز رهن ح 

 نهماالواقف  المتحصل من استغالل الوقف كما ال يجوز رهن حق االستعمال و السكنى لكو

 حقين شخصيين ألصحابهما و ال يجوز التصرف فيهما للغير.

عة للمال التاب يمتد الرهن إلى جميع الملحقات :للتجزئة قابل غير حق الرسمي الرهن -4

المرهون فيشمل الثمار غير المنفصلة، حق االرتفاق والعقارات بالتخصيص إن كانت 

ني لمبامخصصة لخدمة العقار المرهون ويمتد أيضا إلى جميع التحسينات فيها ويدخل فيها ا

ع عدم ليس المالك المرتهن: كصاحب حق االنتفاع كل هذا م المستحدثة ولو كان من أقامها

دة في الما ليهال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين المنصوص عاإلخال

ي تعتبر و التي نصت: " يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون الت 887طبقا لنص المادة  997

والعقارات بالتخصيص وكافة التحسينات  عقارا، ويشمل بوجه خاص حقوق االرتفاق

إلخالل بامتياز لم يتفق على غير ذلك، مع عدم ا بالمنفعة على المالك، ما واإلنشاءات التي تعود

  "  .  997والمهندسين المعماريين المنصوص عليه في المادة المبالغ المستحقة للمقاولين

فتلحق بالعقار في الرهن فتكون مرهونة مثله في نفس الدين  دون تعيين هذه الملحقات 

رهون ذاته تعيينا دقيقا  ليشملها الرهن، و عليه فإن الدائن عند اتخاذ وإنما يكفي تعيين العقار الم

إجراءات العقار المرهون ينفذ أيضا على ملحقاته ويستوفي حقه من ثمن العقار ومن ثمن 

 . 2الملحقات

بعاد ن استولقد نص المشرع على البعض منها على سبيل المثال، و من ثمة يجوز للمتعاقدي

 ليست من النظام العام.  887بعض الملحقات أو كلها من ضمان الدين كون المادة 

 :ــــب لذلك وفقا الرهن ينفرد :عقدا بإعتباره الرسمي الرهن خصائص -ثانيا

 يعتبر من العقود التي أعطى لها المشرع الجزائري إسماحيث  :مسمى عقد الرسمي الرهن 1-

 في بين المدني، التقنين من 882 المادة في عرفه أنلذلك يعتبر من العقود المسماة وذلك ب

 تناول و الثاني المبحث في إليها وسنتطرق 893 إلى 883 المواد من إنشائه كيفية األول الفصل

 932 إلى 894 من المواد في للغير بالنسبة أو المتعاقدين بين سواء الرهن آثار الثاني الفصل في

 المدني التقنين من 936 إلى 933 المواد من الرهن إنقضاء الثالث الفصل في تناول كما

 .3الجزائري

 المشرعالرضائية  و  إن عقد الرهن الرسمي من العقود :شكلي عقد الرسمي الرهن 2-

 هذا أن إال أكثر أو طرفين بين إتفاق هو والعقد عقد بأنه الرسمي الرهن عرف الجزائري 

                                                           
 .35أحمد سالمة، التأمينات الشخصية والعينية، مرجع سابق، ص  1
 .80شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  2
 .105، ص2017-2016التشريع الجزائري ،جامعة باتنة ،سنة براحلية زوبير،القرض العقاري و الرهن الرسمي في   3
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 يؤدي فتخلفها بدونها، العقد يقوم ال فيه ركن والرسمية رسمي، شكل في ينصب أن يجب اإلتفاق

 ينعقد ال ...«، :بقولها صريحة ج.م.ق 883 المادة وجاءت مطلقا، بطالنا الرهن عقد بطالن إلى

 مخالفتها، على اإلتفاق يجوز ال وبالتالي آمرة كانت القانونية فالقاعدة» رسمي بعقد إال الرهن

 المطلق البطالن هو وتخلفها جزاؤه الرسمي الرهن عقد إنشاء في كاف غير الرضائية مبدأ إنو

 .الرسمي للرهن

 وحده هو هناالر ،1واحد لطرف ملزم الرهن عقد :واحد لجانب ملزم عقد الرسمي الرهن-3 

 :هما مينابالتز العيني الكفيل أو نفسه المدين كان سواء الراهن بمقتضاه يلتزم الذي

 .نالره حق سالمة بضمان ماوااللتز المرهون، العقار على عيني حق بإنشاء ماااللتز -

 بل هنبالر للمرتهن يتبرع الالراهن  ويتمثل ذلك في كون  :معاوضة عقد الرسمي الرهن -4

 من المال من غمبل ضاباقتر )المدين( هنارال قيام المقابل هذا يكون و يمكن أنبمقابل، له يقدمه

 .المرتهن الدائن قبل

 ،المتعاقدين ألحد أعطي قد العوض يكون أن المعاوضة عقود في الضروري من وليس

 كان العيني كفيلال من تبرعا الرهن الدائن تلقى إذا لكن هنا، المدين وهو للغير، إعطاؤه يكفي بل

 .تبرع عقد الرسمي الرهن

عطاء إيعتبر الرهن الرسمي عقد ضمان ألنه ينشأ بقصد  الرسمي عقد ضمان عيني:الرهن  -5

اهن الرن قد يكون كاف و هو الرهن الرسمي الذي يضمن الوفاء بمبلغ القرض، ألالدائن ضمان 

و أإعسار ة حال سواء كان المدين أو الكفيل العيني يلتزم بتقديم عين معينة للوفاء بالدين، ففي

 . ء دينه.ستيفاالراهن ، في هذه الحالة يمكن للدائن بيع العين هذه محل الضمان فإفالس المدين 

 المطلب الثاني: إنشاء الرهن الرسمي .

العقود  ة فيعقد الرهن الرسمي من العقود الشكلية فيلزم النعقاده مراعاة شكل خاص هو الرسمي

رات قرا تعاقدين من اتخاذومن هنا جاءت تسمية الرهن بأنه رسمي ،  وقد تقررت لحماية الم

نتقال دم اعارتجالية قد ال تكون في صالحهما إذ تجعل المدين يقدر خطورة قيامه بالرهن رغم 

ن ر المرهولعقاالحيازة،  وتحمي الدائن من األضرار التي قد تلحق به إن كان المدين غير مالك ل

 .يتهمان وتقوإلئته مقرر لحماية اأو غير متمتع بأهلية التصرف وتزوده بسند قابل للتنفيذ، كما ان

 .الفرع األول: الشروط الموضوعية إلنشاء الرهن الرسمي

 كل يف توفرها الواجب إبرامه الشروط في يراعى أن فيجب عقدا، يعد الرسمي الرهن أن بما

 الشروط رتوف يجب ذلك بعد ثم السبب، المحل، الرضا، :وهي العامة القواعد في المقررة عقد،

 والشروط هفي للتصرف وأهليته المرهون للعقار وملكيتهالراهن ب والمتعلقة الخاصة الموضوعية

 .ومشتمالته الرهن وتخصيص المضمون، بالدين الخاصة الموضوعية

 :الرسمي الرهن إلنشاء العامة الموضوعية الشروط :أوال

راضي ي التخاصة تتمثل فالالنعقاد عقد الرهن فإنه يجب توافر مجموعة من الشروط العامة، و 

 .وأهلية طرفيه،المحل و السبب

                                                           
 حقوق -الحيازي الرهن-اإلختصاص حق-الرسمي الرهن-الكفالة-والعينية الشخصية تناغو،التأمينات السيد عبد سمير  1

 .129، ص1992 المعارف،اإلسكندرية، منشأة اإلمتياز،
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هن ينعقد الرهن صحيحا يجب أن يتبادل طرف العقد وهما الراهن والمرت يلك :الرضا -1

لطرفين ين االتعبير عن إرادتهما المتطابقتين مع مراعاة الشكلية المطلوبة بشرط أن يكون هذ

 غير مشوبة بعيب. ماأهال إلبرامه وإرادته

ق.م إمكانية أن يكون الراهن غير المدين شريطة أن يكون مالكا للعقار   884أعطت المادةقد 

 (1)من عيوب الرضا بالمرهون ويشترط فيه أن يعبر إرادته غير المشوبة بعي

من القانون المدني أهلية التصرف في المدين الراهن، وسبب  884تشترط المادة  :األهلية 

اشتراط المشرع كمال األهلية في الراهن راجع إلى كون الرهن عمل من أعمال التصرف 

 (1)الدائرة بين النفع والضرر بالنسبة للمدين وهذا النوع من التصرفات يستلزم كمال األهلية

العقار االئتمانية باإلضافة إلى أو الراهن يكون  ويرجعه البعض إلى كون الرهن ينقص من قيمة

  .(2)معرضا لنزع ملكية عقاره في حالة عدم الوفاء بالتزامه

ون من القان 101المشرع الجزائري من خالل المادتين .مميز؟الوماذا عن الراهن  

 ل نصومن خال.قابلة لإلبطال  أن تصرفات المميز الدائرة بين النفع الضررالمدني ،اعتبر

 من قانون األسرة يعتبر تصرفه موقوف على إقرار الولي أو الوصي.83المادة 

قد المتعلق بالن 2003أوت 26المؤرخ في  03-11في قانون القرض والنقد القانون 

يمكنهم "يعتبر القصر لفتح دفاتر دون تدخل وليهم الشرعي و 119والقرض ومن خالل المادة 

ترض ا اعبلوغ سن الستة عشر سنة كاملة أن يسحبوا مبالغ مدخراتهم دون هذا التدخل إال إذ

 وليهم بوثيقة تبلغ حسب أصول التبليغ العقود غير القضائية.

 فهل يفهم من هذا إمكانية أن يكون راهنا لضمان قرض عقاري ؟

ن المدي الحالتين سوءا كان الراهن هو المدين في عقد القرض العقاري أو غيرفي كال 

 فإن أهلية التصرف مشروطة فيه.

لشخص اهلية بالنسبة للدائن وباعتباره مؤسسة مالية أو بنك فإن أهليتها تخضع ألحكام أ

عقد  نهامن القانون المدني في الحدود التي يعي 50المعنوي، والتي تتحدد حسب نص المادة 

 إنشائها أو التي يقررها القانون.

و شكل البنك أ 83المتعلق بالنقد والقرض من خالل مادته 03-11وينظم القانون 

قانون ة للالمؤسسة المالية حيث ورد فيها " يجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالية الخاضع

كل لية مؤسسة المالالجزائري في شكل شركات مساهمة ويدرس المجلس جدول اتخاذ البنك أو ال

 تعاضديه."

                                                           
 292-291ليخة لحميم ، مرجع سابق ص وز (1)
 292-291عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق ص  (1)

)2( M.plamiol,G.ripert, traité pratique de droit civil français, TXIII par E.etique, sûretés réels, paris LGDJ    P435,436 
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شروط تأسيس بنك أو مؤسسة 1993/01/03المؤرخ في  09-01ويحدد النظام رقم 

المؤرخ في  2000-02مالية وشروط إقامة بنك ومؤسسة مالية أجنبية والمعدل بالنظام رقم 

والذي يشترط التأسيس بنك أو مؤسسة مالية تقديم رخصة تأسيس لدى بنك  2000/04/02

ر وبعد الموافقة تقوم بطلب االعتماد لدى محافظ بنك الجزائر ويمنع حسب نص المادة الجزائ

من هذا األمر على أي بنك أو مؤسسة مالية والقيام بأية عملية مصرفية قبل الحصول على  08

 .1االعتماد

لى عوله ومن ثمة فإن قيام البنك بعملية تقديم القرض وبالنتيجة تأسس رهن لضمانه قبل حص

 عتماد فإنه يعتبر منعدما.اال

محل االلتزام  هو إنشاء حق عيني على عقار مملوك للراهن  المحل في الرهن الرسمي:  -2

لضمان الوفاء بالتزام يترتب  في ذمة المدين نفسه  أو في ذمة غيره  في حين أن محل العقد هو 

معروفة في هذا المجال الشيء المرهون ,و ال داعي للتطرق إلى التفرقة بينهما وفقا للنظريات ال

 .2،و إنما سنكتفي  فيما يلي  بالحديث على محل العقد و هو الشيء  المرهون

هو عملية الضمان في حد ذاتها إذ لضمان الوفاء بالدين يتفق  السبب في الرهن الرسمي: -3

كل من المدين و الدائن على رهن عقار مملوك له، أو مملوك لشخص آخر يكفله كفالة عينية 

لضمان الوفاء بالدين،فال  ينشأ الرهن مستقال بل يستند في وجوده إلى التزام صحيح يضمنه و 

يأخذ أوصاف اإللتزام المضمون سواء كان الرهن قدمه يتبعه عدما و وجودا و صحة، كما أنه 

المدين أو الكفيل العيني . ألنه لم يوجد لذاته وإنما لضمان الدين المضمون به طبقا لخاصية 

:" ال  893/1و هو ما قررته المادة -التي اشتقت منها تسمية الحقوق العينية التبعية -التبعية 

كون تابعا له في صحته و في إنقضائه ،ما لم ينص ينفصل الرهن عن الدين المضمون ،يل ي

 ."3القانون على غير ذلك

 :الرسمي الرهن إلنشاء ةخاصال الموضوعية الشروط ثانيا:

اء لراهن سون واو هذا بتطابق اإليجاب والقبول من المتعاقدين  اللذان هما الدائن بوصفه المرته

ل لكفيالمدين و هو ما يطلق عليه ا كان المدين أو أي شخص آخر يقدم عقاره لرهنه لمصحة

عقد رهن بين  هنا نكون بصدد عقد دين بين المدين و الدائن و 884/1العيني وفقا لمقتضى المادة

 الدائن و الكفيل العيني.

إنما  ني وو تجدر اإلشارة، أنه بالنسبة لحق التخصيص فال يوجد ما يطلق عليه بالكفيل العي

 له في هذا. ينفرد به الرهن الرسمي مخالفا

                                                           
 .72،ص2009 هومه،الجزائر، دار ، الجزائري المدني في القانون الرسمي الرهن عقد أحكام ناسي،ب يقشو  1
، الطبعة منشأة المعارف، اإلسكندرية، 10عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز في النظرية العامة لإللتزام، الجزء   2

 .92،ص2004
 .69،ص1986للكتاب الوطنية المؤسسة الجزائري، المدني القانون في والعينية الشخصية التأمينات في حسنين،الوجيز محمد 3
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قانون مدني  و التي يرجع إليها في تحديد مدى  91إلى  81و قد  نظمت الرضا المواد من 

،و  1خلو اإلرادتين  من عيوب الرضا،كما يلزم العتبار الرضا صحيحا  أن يصدر من ذي أهلية

 هنا نفرق بين األهلية المشترطة :

 مة العا يال بذلك على القواعد:لم ينص عليها  المشرع الجزائري مح بالنسبة للمرتهن

يد من و يزومنه وباعتبار أن الرهن الرسمي بالنسبة له من التصرفات النافعة نفعا محضا _فه

د و هو واح ضمان الوفاء بالدين دون أي التزام منه ألن عقد الرهن من العقود الملزمة لجانب

ذا كان إطال ا غير قابل لإلبالراهن فقط _فتكفيه أهلية التعاقد، و عليه  فيعتبر الرهن صحيح

 الدائن المرتهن صبيا مميزا أو كان في حكمه كالمحجور عليه لسفه أو لغفلة .

  ا الحالتين بقولها " وفي كلت 884/2فقد تعرضت له المادة  :بالنسبة ألهلية الراهنأما

ة ه األهليع هذيجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وآهال للتصرف فيه "لكنها لم تحدد نو

 ، لكن الفقه تناولها و ميز بين:  

 

  أهلية المدين: 

هن رمدين نافع ألن الفالرهن بالنسبة له من أعمال التصرف الدائر بين النفع والضرر  فهو  

ا أن ، كمعقاره كضمان للحصول على الدين لكنه ضار لكونه ينقص من قيمة العقار االئتمانية

هلية يه أالراهن يكون معرضا لنزع ملكية عقاره في حالة عدم الوفاء بالتزامه لذا تشترط ف

أو  اصرقراهن التصرف، و عليه يقع عقد الرهن باطال إن صدر من غير المميز، أما إن كان ال

ي وموقوفا قانون مدن 101كان في حكم المميز فيعتبر الرهن قابال لإلبطال طبقا لنص المادة 

 قانون األسرة. 83على إقرار الولي أو الوصي طبقا للمادة 

وتجدر اإلشارة إلى انه أحيانا يكون الشخص كامل األهلية لكن ال يستطيع القيام بالتصرفات  

ف بموانع األهلية كما لو كان الشخص محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية القانونية وهو ما يعر

 .2فيجب لرهن أمواله الحصول على إذن من المحكمة

لكن قد يكون الراهن ممنوعا من التصرف بالعقار المرهون إما ألنه تملكه بشرط عدم  -

مدين من إنشاء التصرف فيه وإما ألنه ممنوع من التصرف فيه بحكم القانون_ فيحرم على ال

من قانون  385/1رهن على عقاراتها بسبب الحجز المسجل على أمواله تطبيقا لنص المادة 

قانون  تجاري_  وهنا المنع  247  /244اإلجراءات المدنية  مثال أو بسب إفالسه طبقا للمادتين 

هنه فيكون قد ليس له تأثير على أهلية الراهن ولكنه يشكل قيدا على سلطات ملكيته للمال فإذا ر

جاوز حدود سلطته وعرض تصرفه للبطالن. وتحدد طبيعة البطالن حسب الغرض من المنع 

من التصرف. فإن كان الغرض جعل المال غير قابل للتصرف فالبطالن يكون مطلقا أما إن كان 

                                                           
 .88، ص2011، الطبعة األولى، دار المسيرة، عمان، يوسف محمد عبيدات، الحقوق العينية األصلية والتبعية  1
 .73عبيدات،مجع سابق، ص محمد يوسف  2
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المقصود منه حماية مصلحة خاصة فهنا يكون نسبيا، ويميل الرأي الراجع لجعله تحت تقدير 

 .1ي في كل قضيةالقاض

نه ر مكاقد ال يستطيع الراهن أن يلتزم شخصيا بسبب مانع مادي أو قانوني فيتولى الغي

قد  سلطةإنشاء الرهن ومع ذلك يعتبر الرهن في هذه الحالة صادرا من المدين ومصدر هذه ال

من  87دة يكون المدين نفسه أي الوكالة الرسمية أو مصدرها القانون كما هو الحال في الما

انون األسرة ق 88قانون األسرة أن السلطة تكون لألب وبعد وفاته لألم لكنه مقيد طبقا للمادة 

هتين بعا بإذن القاضي لرهن العقار، أو مصدرها القضاء كما هو الحال في حالة إصابة الشخص

 قانون  مدني.  80فيمكن للقاضي أن يعين مساعدا قضائيا طبقا لنص المادة  

 لعينيأهلية الكفيل ا : 

م في وهو الذي يخصص عقاره كضمان لدين على المدين، وتكون مسؤوليته عينية ألنه ملتز

ين ها المدزل عنحدود العقار المرهون فقط، وله أن يتمسك بأوجه الدفع المتعلقة بالدين ولو تنا

 انونق 901و  893/2ماعدا الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك طبقا للمادة 

وضاع عا األمدني، كما له أن يتخلى عن العقار المرهون لتفادي اإلجراءات الموجهة إليه متب

ائز غير الحضع الواألحكام التي يتبعها الحائز في تخليه العقار . فوضع الكفيل العيني مشابه لو

من رضه الثير بعللعقار ولكن ليس مطابقا له ألن الكفيل العيني ال يستطيع أن يتخذ إجراء التطه

 على الدائنين.

ال صرفه داختتبر و يكون عقد الرهن بين الدائن و الكفيل العيني بمقابل أو بدون مقابل:ومنه فيع 

ي لتالفي أعمال التبرعات أي ضارا ضررا محذضا بالنسبة له إن رهن عقاره دون مقابل وبا

قابل ن رهن بمما إالنا مطلقا،أيجب أن تتوافر فيه األهلية الكاملة فيه وإال اعتبر رهنه باطال بط

المدين  راهنفيكون رهنه دائرا بين النفع والضرر وتنطبق عليه أحكام األهلية والوالية في ال

 والتي سبق ذكرها

 الفرع الثاني: الشروط الشكلية إلنشاء الرهن الرسمي.

قد تكون الشكلية المطلوبة إما لالنعقاد في بعض العقود وقد تكون  ::  شكليةشكليةالالالشروط الشروط أوال : أوال : 

 مطلوبة لإلثبات فما هي المكانة التي تأخذها الشكلية في عقد الرهن الرسمي الذي يشترط

كضمان للقرض العقاري.وتعتبر الرسمية، الشكلية األكثر شيوعا وهي كلمة يونانية األصل 

)Antentios(  (1) طرف موظف عاموتعني تحرير العقد من. 

ذلك والرسمية في عقد الرهن الرسمي  إشترط المشرع الجزائري أوال: المقصود بالرسمية:

و حكم قضائي أينعقد الرهن إال بعقد رسمي أو ب"ال  من التقنين المدني بقوله  883بنص المادة 

 .بمقتضى القانون...((

                                                           
 97زكي، مرجع سابق، ص الدين جمال محمود 1

 )1( P.malaurie layes , droit civil , les obligation ,paris, cujas 1995,P205.cf.note N°23. 
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 يرجع معظم الفقهاء رسمية عقد الرهن الرسمي إلى خطورته ويفسرون اإلجراءات

بالعقار ومون الشكلية المعقدة التي يتطلبها هذا العقد كذكر بيانات دقيقة تتعلق بالدين المض

ه، وذلك علي المرهون تطبيقا لمبدأ التخصيص, وتنفيذ الرسمية فيه  تنبيه المدين لما هو مقدم

ون لك لكخطورة ما هو مقدم عليه وذيقدر يخرج من حوزته وهذا ما يجعله ال لكون العقار ال

ي أيضا ستبقالعقار ال يخرج من حوزته وما هو مقدم عليه ألنه ال يستبقي الملكية فحسب بل  ي

 ن للعقارلمدياالحيازة. وأما بالنسبة للدائن المرتهن فان الرسمية تمكنه من التأكد من ملكية 

 .ذا كانت حقيقة أم صوريةالمرهون فيما إ

لشكل وفقا لإفراغ عقد الرهن الرسمي في ورقة رسمية "تأخذ الشكلية في عقد الرهن  

وهذا ما يعرف بالرسمية ،يضاف اليها اجراء القيد بالمحافظة العقارية  (1) "القانون هالذي يتطلب

 لمكان تواجد العقار.

 رهن ذاته أوهذا التعيين إما في عقد ال"... وأن يرد من نفس الفانون  866المادة  نص و

 .في عقد رسمي الحق و إال كان الرهن باطال"

البد يكون العقد المنشئ للرهن الرسمي عقدا موثقا ونفس  هأنيمكن القول بتطبيقا لهذين المادتين 

 883لكن صياغة المادة  الشيء بالنسبة للعقد الالحق الذي يتم فيه الذي تعيين العقار المرهون.

ق.م التي أضافت إلى العقد الحكم القضائي والقانون، صياغة تثير الغموض وذلك باعتبار أنه 

عرف الرهن باعتباره عقدا، ثم ذكر الحكم القضائي ثم القانون وهناك من يعتبر هذا النص تزيدا 

 .(2) يمكن االستغناء عنه

 ثانيا: الغاية من إشتراط الرسمية:

، أما التشريعات المقارنة وجود مصدر وحيد للرهن وهو العقدويقابل هذا الوضع في 

 .بررهمالتشريع الفرنسي فيعطي ثالثة أنواع للرهن الرسمي والقانوني والقضائي الذي له 

من القانون المدني التي  572تشترط الرسمية حتى في التوكيل بالرهن طبقا ألحكام المادة 

اجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محل تشرط أن يتوفر في الوكالة نفس الشكل الو

الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بخالف ذلك.ومن ثمة فإن الرسمية المطلوبة في عقد الرهن 

(. وباعتبار عقد الرهن عمل من 1تمتد حتى العقود والتوكيل بإنشاء رهن رسمي)الرسمي 

 قانون المدني.من ال572أعمال التصرف الوكالة تكون خاصة حسب أحكام المادة 

 ثالثا: الجزاء على تخلف الرسمية.

إذا لم يعقد الرهن الرسمي في الشكل الذي يتطلبه القانون، وقع باطال بطالنا مطلقا 

بإعتبار الرهن الرسمي التصرف وتزوده بسند قابل للتنفيذ، كما انه مقرر لحماية اإلئتمان 

                                                           
 .281ص  مرجع سابق،عبد الرزاق السنهوري،  (1)
يوان لجزائر ، داانية، علي سليمان، النظرية العامة لاللتزام. مصادر اإللتزام في القانون المدني الجزائري ، الطبعة الث (2)

 .1993المطبوعات الجامعية 
معة لمسؤولية، جاعقود واخة لحميم ، إنشاء الرهن الرسمي وانقضاؤهفي القانون المدني الجزائري مقارنا رسالة لنيل شهادة الماجستير في الوليز (1)

 .2ص    95-96الجزائر ، سنة 
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فلكي ينعقد الرهن يجب أن يحرر من قبل  قانون  مدني وعليه 883وتقويته وقد أقرت بهذا المادة

يثبت فيها ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن طبقا لألوضاع  ضابط عمومي مختص

من نفس  61القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه وإال كان باطال. وتطبيقا كذلك لنص المادة 

المتعلق بتأسيس السجل العقاري و التي نصت :"كل عقد موضوع شهر  76/63المرسوم 

كون مفرغا في الشكل الرسمي ."ألن المشرع أوجب عقاري في المحافظة العقارية يجب أن ب

من نفس المرسوم :" ينبغي  90على الموثق أن يعمل على قيد العقد بعد توثيقه وفقا لنص المادة 

على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات اإلدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو 

بلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن اآلجال القرارات القضائية الخاضعة لإلشهار والمحررة من ق

المحددة".و يقصد هنا باإلشهار القيد ألن الحقوق العينية التبعية تخضع للقيد لالحتجاج بها قبل 

 .الغير ال لإلشهار

 

 .المبحث الثاني :إنقضاء الرهن الرسمي

من القانون المدني على ما يلي :)ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء 933تنص المادة 

الدين المضمون و يعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين ,دون إخالل بالحقوق التي 

يكون الغير حسن النية كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق و عودته.هذا النص تطبيق لفكرة 

ي التبعية ، فالرهن يتبع الدين األصلي في نشأته وانقضائه االأنه يجب اإلشارة إال انه لكي ينقض

, أما إذا انقضى الدين جزئيا بالرهن الرسمي يبقى  1الرهن الرسمي يجب أن ينقضي الدين كلية

 .قائما عمال بمبدأ عدم تجزئة الرهن الرسمي ,فكل جزء من العقار ضامن لكل الدين

ليها إشارة أسباب انقضاء الدين عديدة منصوص عليها في القواعد العامة و قد سبق اإلو  

 ....... دملتقابالدين األصلي , المقاصة , التجديد , اتحاد الذمة , الوفاء , ا و منها الوفاء

 .بعيبالت األسباب انقضى الرهن معهو عليه كلما انقضى االلتزام األصلي انقضاء كليا ألحد 

وعليه سنوضح ذلك خالل مطلبين إنقضاء الرهن الرسمي بصفه تبعية في المطلب 

 الرسمي بصفة أصلية في المطلب الثاني.األول، و إنقضاء الرهن 

 .إنقضاء الرهن الرسمي بصفة تبعية:المطلب األول

ألن كل من الرهن و التخصيص حق عيني تبعي ال يوجد إال باالستناد على دين قائم في 

و التخصيص،إذ انعدم مبرر ، و من ثم ما إن انقضى الدين انقضى معه الرهن 2ذمة المدين

 .وجودهما

                                                           
 جامعة والمسؤولية، العقود في شهادة الماجستير لنيل رسالة الجزائري، المدني القانون في وإنقضاؤه الرسمي الرهن إنشاء لحميم، زليخة 1

 .28،ص1996سنة  الجزائر،
 .40نفس المرجع،ص 2
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اء من القانون المدني على أنه"ينقضي حق الرهن الرسمي بانقض 933المادة و تنص 

لتي اقوق الدين المضمون و يعوده معه إذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخالل بالح

 يكون الغير حسن النية اكتسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين و عودته"

بل يكون  ال ينفصل الرهن عن الدين المضمون من القانون المدني " 893كما تنص المادة 

 تابعا له في صحته وانقضائه".

 ك فإنفحق الرهن وحق التخصيص مرتبطان بالدين الذي يضمنانه وجودا وعدما، و مع ذل

ؤدي قط يقاعدة عدم تجزئة الرهن التي يخضع لها التخصيص أيضا تقتضي أن زوال الدين كله ف

 مين.انقضاء جزء منه فيبقى معه الرهن و التخصيص قائ إلى زوال الرهن و التخصيص، أما

 و ينقضي الدين المضمون بالرهن أو التخصيص بطرق حددها المشرع الجزائــري و

 قسمهما ثالث:

 انقضاء االلتزام بالوفاء  -

 انقضاء االلتزام بما يقابل الوفاء و يشمل:-

 *الوفاء بمقابل.    

 *التجديد  .   

 *المقاصة.   

 تحاد الذمة.*إ   

 انقضاء االلتزام دون تنفيذه و يشمل: -

 *اإلبراء.   

 *استحالة الوفاء.   

 *التقادم المسقط.   

 الفرع األول: إنقضاء الرهن الرسمي بإنقضاء الدين بالوفاء.

 

 ينقضي الو  284إلى  258: تناول المشرع الجزائري الوفاء في المواد من الوفاء -أوال

 بالوفاء الكامل لكل الدين.الحق التبعي إال 
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 الرهن، بقبول الدائن العرض الذي قدمه المدين بالوفاء، أو–و في هذه الحال ينقضي 

بصدور حكم نهائي بصحة هذا العرض، و قبل إبداء الدائن قبوله أو قبل صدور حكم نهائي 

 .1يجوز للمدين سحب عرضه

 لتمسكحق هذا األخير في ا سقط -الرجوع-أما إن رجع المدين عن عرضه و قبله الدائن

المدني  من القانون 275بالرهن أو التخصيص الذي كان يضمن دينه، و هذا ما تؤكده المادة 

ع في لرجوا"إذا عرض المدين على الدائن و أتبع هذا العرض بإيداع أو بإجراء مماثل جاز له 

مة ذرأ حالة ال تبعرضه مادام الدائن لم يقبله أو لم يصدر حكم نهائي بصحته،و في هذه ال

 الشركاء في الدين و ال ذمة الضامنين".

ولكن إذا رجع المدين في عرضه بعد قبوله من الدائن أو بعد صحته بعد الحكم و قبل 

الدائن منه هذا الرجوع، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بما يكفل حقه من تأمينات و تبرأ ذمة 

 ". 2الشركاء في الدين، وذمة الضامنين

فاء من المدين من القانون المدني" يصح الو 258يقوم الغير بالوفاء وفقا لنص المادة  و قد

 .170دة أو من نائبه أو من أي شخص له مصلحة في الوفاء و دلك مع مراعاة ما جاء في الما

توابع  وقــه فإن حصل الوفاء كما يجب قانونا كان للغير أن يحل محل الدائن في استيفاء ح

ني"من حل من القانون المد 264ما يضمنه من تأمينات و هذا ما جاء في المادة  هذا الحق، و

ا ابع، و من تومحل الدائن قانونا أو اتفاقا كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص و ما يلحقه م

 له من حلن ماميكفله من تأمينات و ما يرد عليه من دفوع و يكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه 

 ئن".محل الدا

للدين إذ ينقضي االلتزام  تبعية الرهن الرسمي وو يشكل ما جاء به نص المادة استثناء عن 

و يبقى التأمين قائما حسب فريق من الفقهاء، فيما اتجه فريق آخر إلى القول أن االلتزام قد انتقل 

 .3و لم ينقض، و من ثم فإن الرهن ينقضي مع انقضاء االلتزام

ا ع وفقو قد يحصل االتفاق على رجوع الغير الذي وفى بالدين على المدين بقدر ما دف

لمدين اجوع على من القانون المدني "إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الر 259لنص المادة 

 بقدر ما دفع. 

يمكن أن يحصل الوفاء بمقابل يعوض الشيء المستحق للدائن،و هذا : الوفاء بمقابل –ثانيا 

بأن يتفق الطرفان على اإلستعاضة عن محل الوفاء األصلي بنقل ملكية شيء آخر، فتبرأ ذمة 

من القانون المدني"إذا قبل الدائن في استيفاء  285المدين بقيامه بذلك، و هذا وفقا لنص المادة 

 لشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء". حقه مقابال استعاض به عن ا

                                                           
 .114السعدي، مرجع سابق، ص صبري محمد 1
 .99بناسي، مرجع سابق، ص شوقي 2
 .50الجزائري، ص المدني القانون في وإنقضاؤه الرسمي الرهن إنشاء لحميم، زليخة 3



26 
 

من القانون المدني التي تنص " تسري أحكام البيــع و  286فيما يفهم من نص المادة 

، و بضمان العيوب الخفية على 1خصوصا ما يتعلق منها بأهلية الطرفين و بضمان االستحقاق

. و يسري عليه من حيث إنه الوفاء بمقابل فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطى في مقابله الدين

يقضي الدين أحكام الوفاء و باألخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع و انقضاء التأمينات." أي 

بذلك تزول التأمينات أن الوفاء بمقابل تسري عليه أحكام الوفاء فيما يخص انقضاء التأمينات. و 

من القانون المدني"إذا  655 التي كانت تضمن الدين األصلي، و نستعين في ذلك بنص المادة

 قبل الدائن شيئا آخر في مقابل الدين برئت ذمة الكفيل و لو استحق هذا الشيء".

 إنقضاء الرهن الرسمي بالتجديد و المقاصة. –الفرع الثاني 

نون المدني، من القا 296إلى  287تم التنصيص على التجديد في المواد من  أوال التجديد: 

ألصلي امن القانون المدني " يترتب على التجديد انقضاء االلتزام 291و جاء في المادة  

 بتوابعــه و إنشاء التزام جديد مكانه.

بين من تال إذا أو إ وال تنتقل التأمينات التي تكفل تنفيذ االلتزام األصلي إال بنص في القانون

 االتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين انصرفت إلى غير ذلك."

هذا  صلـي، وم األبع االلتزام هي التأمينات العينية التي تكفله، إذ تنقضي بانقضاء االلتزاو توا

 نونيهو األصل، غير أنه يمكن أن ينقضي االلتزام و تبقى التأمينات قائمة بالنص القا

"إذا تبين  291 الصريح،أو باالتفاق بين الطرفين و قد ورد خطأ في نص الفقرة الثانية من المادة

ي ألك" االتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين انصرفت إلى ذلك و األصح إلى غير ذ من

 د هذا فيم يرليقصد انصرفت إلى انتقال التأمينات رغم انقضاء االلتزام األصلي بالتجديد فيما 

 النص الفرنسي"

ال نجد من بين ، إال أننا  303إلى  297تناولها المشرع الجزائري في المواد من ثانيا المقاصة: 

، و قد اعتبر الدكتور محمد حسنين أنه (2)هذه النصوص حكما يقضي بانتقال التأمينات بالمقاصة

بالمقاصة ينقضي الحق األصغر قيمة، فتنقضي نتيجة لذلك التأمينات التي كانت ضامنة لـه، و 

للمدين الذي وفى بدينه سبب صحيح لتجاهل المقاصة و االحتفاظ بتأميناته لتحفظ له حقه، كما 

( الذي انقضى به الحق أما إن شطب تعود التأمينات للظهور إن تقرر بطالن التصرف )المقاصة

الرهن و غيره من التأمينات، فتصبح غير قابلة لالحتجاج بها على الدائنين الذين قيدوا رهونهم 

 .(3) في ما بين الشطب و إعادة إنشاء الحق

 الفرع الثالث: إنقضاء الرهن الرسمي تبعا إلنقضاء اإللتزام دون الوفاء به.

                                                           
 .53نفس المرجع،  1

، كما هو األمر في 1290على انقضاء التأمينات العينية تبعا النقضاء االلتزام بالمقاصة، بقوة القانون المادة  القانون المدني الفرنسي نص -2 

 التشريع المصري.

 .147مد حسنين، المرجع السابق،  ص الدكتور مح- 3 
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 اإلبراء:-أوال

 ت فيشرع الجزائري لم يذكر صراحة مصير الرهن الرسمي و غيره من التأمينارغم أن الم 

ع وفقا ال التبرأعم حالة إبراء الدائن لمدينه من الدين الذي في ذمته، إال أن اإلبراء يعد من قبيل

في  دته، فهومن القانون المدني، فإن برأ الدائن المدين من أصل الدين  بإرا 306لنص المادة 

 تأمينات التي تضمنه.غنى عن ال

 :استحالة الوفاء-ثانيا

هي التي تقوم على سبب أجنبي ال يد للمدين فيه و يترتب  االستحالة التي ينقضي بها الدين 

عليها انقضاء االلتزام و حلول التزام جديد محله  التعويض و يترتب عن استحالة تنفيذ االلتزام 

الذي كان يكفله و كذا جميع التأمينات العينية و بسبب أجنبي انقضاؤه و انقضاء الرهن الرسمي 

الشخصيـة و على المدين محو قيد هذه التأمينات ، فإن كان للمدين كفيل شخصي أو عيني و 

استحال التنفيذ لسبب أجنبي برئت ذمة المدين و ذمة الكفيل العيني تبعا لها و يلتزم المدين 

ق أو دعوى في التعويض عن هالك العقار و بالمقابل بأن يتنازل للدائن عما يكون له من ح

 .1مصدر هذا االلتزام هو ضمان سالمة الرهن

 :التقادم المسقط -ثالثا

ي فيها من القانون المدني التي حددت مدة خمسة عشرة سنة ينقض 308نصت عليه المادة 

تقادم ألصلي بالاام االلتزام إن لم يطالب به الدائن و تبرأ منه ذمة المدين و تبعا النقضاء االلتز

 المسقط، تنقضي بالتبعية كل التأمينات التي تضمنه.

 

 المطلب الثاني: إنقضاء الرهن الرسمي بصفة أصلية.

انقضاء الرهن بصفة أصلية :يقصد بانقضاء الرهن الرسمي بصفة أصلية انقضاء الرهن 

لق بالرهن ذاته .و الرسمي و بقاء الدين قائما في ذمة المدين الن االنقضاء يرجع إلى سبب يتع

أسباب انقضاء الرهن بهذه الطريقة هي تطهير الحائز للعقار المرهون بيع العقار المرهون 

  .2بالمزاد العني نزول المرتهن عن الرهن الرسمي و كذلك هالك العقار المرهون

 .الرهن عن التنازل -األول الفرع

  : نزول المرتهن عن الرهن

وله عن د نزو النزول عن الرهن يعني أن الدائن المرتهن تنازل عن الرهن وحده دون الدين فبع

 الرهن يبقى دينه دينا شخصيا غير مضمون برهن.

                                                           
 .89يوسف، مرجع سابق، ص سي زاهية  1
 .61لحميم، ص زليخة 2
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 قضاءو يالحظ في هذا الصدد أن المشرع لو ينص على النزول عن الرهن كسبب من أسباب ان

لمدني ( إال من القانون ا 965المادة : الرهن الرسمي مع انه نص عليه بصدد الرهن الحيازي ) 

 انه ليس هناك ما يمنع من لجوء الدائن المرتهن إلى النزول عن حقه.

 .الذمة اتحاد -الثاني الفرع

من القانون المدني على أنه:"إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائـــن  304تنص المادة 

 .1قدر الذي اتحدت فيه الذمةو المدين بالنسبة إلى دين واحد، انقضى هذا الدين بال

لى دين إو إذا زال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة، و كان لزواله أثر رجعي عاد ال

 ".بالنسبة إلى المعنيين باألمر و يعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن الوجود بملحقاته

 و يحصل اتحاد الذمة في الرهن الرسمي بـ:

و عن ائن، أالدائن الراهن كأن يرسو المزاد على الدانتقال ملكية العقار المرهون إلى -

 طريق البيع بالتراضي، أو عن طريق الوصية وفق شروطها.

 انتقال حق الرهن الرسمي إلى المدين الراهن.  -

 ويحصل اتحاد الذمة في حق التخصيص ب:

ل انتقال ملكية العقار محل التخصيص إلى المحكوم له بالبيع أو الوصية، كما قد تنتق-

الملكية بالواقعة المادية كوفاة المحكوم عليه مورث المحكوم له و أيلولة العقار محل التخصيص 

 . 2إلى نصيب المحكوم له من التركة

ن لى الدائار إلكن ما إن يزول سبب اتحاد الذمة كبطالن التصرف الذي بموجبه انتقلت ملكية العق

يني أمين العالت يص إلى ملكية المحكوم له ليعودأو انتقل الرهن إلى المدين، أو انتقل محل التخص

 للظهور.

 الفرع الثالث: هالك العقار.

اعتبر المشرع الجزائري هالك العقار المرهون سببا النقضاء الرهن الحيازي دون 

الرسمي، لكن الفقه صنفه أيضا ضمن أسباب انقضاء الرهن الرسمي الذي لم يرد ضمن أحكامه 

كام التخصيص الذي تعيدنا إلى أحكام الرهن الرسمي بنص المادة ،  و ال في أح3نص مماثل

 من القانون المدني. 947

رهن، و ئة العلى أنه يشترط أن يكون الهالك المنهي للتأمينات كليا تبعا لقاعدة عدم تجز

 يهلك العقار إما بهالك محله أو يهلك هالكا قانونيا.

                                                           
 .76، ص مريم الخوخ بنت 1
 .133سعد، ص  محمود وأحمد ابراهيم منصور جالل 2
 .130بناسي، ص شوقي  3
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د قهرة، و ة القاأو المدين أو الغير أو القو قد يتسبب في هالك محل التأمين العيني الدائن 

 وضع المشرع الجزائري أحكاما لكل حالة:

 ينه أو ف لدفإن هلك محل التأمين العيني بخطأ المدين: كان للدائن الخيار بين طلب تأمين كا

الراهن  من القانون المدني:"إذا تسبب -01فقرة – 899يطلب استيفاءه فورا وفق نص المادة 

أو  نا كافياتأمي هالك العقار المرهون أو تلفه كان للدائن المرتهن الخيار بين أن يطلببخطئه في 

 أن يستوفي حقه فورا... ".

 فيكون لهذا األخير في هذه الحال   أما إن هلك محل التأمين العيني بسبب أجنبي عن المدين:

االختيار بين تقديم تأمين كاف أو أن يفي الدين الذي في ذمته فورا إن لم يقبل الدائن بقاء الدين 

 1بدون تأمين.

 نونيا _وو قاأو في حالة ما إذا هلك محل التأمين العيني ألي سبب آخر: سواء كان هالكا ماديا 

ع ملكية ند نزعالعيني وحده مع بقاء محله سليما كما هو الحال يقصد بهذا األخير هالك التأمين 

 على ذلك ترتبيالعقار للمنفعة العامة_ فإن الحق العيني التبعي يتحول بمرتبته إلى الحق الذي 

مبلغ  و منمن مبلغ التعويض عن الضرر الذي يدفعه الغير الذي تسبب بخطئه في هالك العقار أ

 ا عليه.التأمين إن كان العقار مؤمن

  انقضاء الرهن بالنزول عنه: :الرابع الفرع

يقصد بالنزول عن الرهن أو التخصيص، التنازل عن التأمين وحده مع بقاء الدين األصلي 

 .(2)قائما

قضاء و تجدر اإلشارة إلى أن المشرع الجزائري جعل التنازل عن الرهن من أسباب ان

"ينقضي من القانون المدني : 965المادة  الرهن الحيازي دون الرسمي و هذا ما جاء في نص

 أيضا حق الرهن الحيازي بأحد األسباب اآلتية:

خلي نا بتإذا تنازل الدائن المرتهن عن هذا الحق، على أنه يجوز أن يحصل التنازل ضم-

ه إذا ر أنالدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ. غي

إال  لغيراقال بحق تقرر لمصلحة الغير، فإن تنازل الدائن ال ينفذ في حق هذا كان الشيء مث

 برضائه...".

ضا لكن الفقه صنف التنازل ضمن أسباب انقضاء الرهن الرسمي أيضا، و ال يشترط ر

زل عن ز للمتنايجو المدين به، كما قد يحصل التنازل باالتفاق بين الدائن و المدين و بالمقابل، ال

 حتجاج بعدم رضا المدين بالتنازل للمطالبة برهنه من جديد.رهنه اال

و التنازل إما أن يكون صريحا أو ضمنيا، كما هو األمر عندما اعتبر المشرع اشتراك 

من القانون  319الدائن المرتهن في الصلح تنازال ضمنيا عن رهنه و ذلك في نص الماد 

                                                           
 ق.م بالقول " إذا نشأ الهالك أو التلف عن سبب ال ينسب إلى الدائن.." و األصح الينسب إلى المدين 899ورد خطأ في نص المادة  1
 644التأمينات الشخصية و العينية صالوسيط في شرح القانون المدني الجزء العاشر ، الدكتور أحمد عبد الرزاق السنهوري 2
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ائنين المتمتعين بتأمين عيني، بخصوص التجاري: "ال تحتسب في إجراءات الصلح أصوات الد

 ديونهم المضمونة على الشكل المذكور، إال أن يتنازل عن تأميناتهم. 

 و يذكر في محضر الجمعية ما يجريه الدائنون من تنازالت عن تأميناتهم.

على  وافقةو يؤدي التصويت على الصلح إلى ذلك التنازل، بقوة القانون بشرط أن تتم الم

 صديق عليه".الصلح و الت

 ( 1)لكن، هل يشترط في المتنازل عن الرهن أو التخصيص أهلية التصرف؟

ألن  رغم أن المشرع الجزائري لم يأت بنص صريح على ذلك، إال أن األرجح اشتراطها

 التنازل يعد من قبيل أعمال التبرع.

رة باشا لمإال أن تنازل المحكوم له عن التخصيص بموجب االتفاق يبقي أمامه الباب مفتوح

 إجراءات التنفيذ العيني لاللتزام المحكوم به وصوال إلى الحجز إن اقتضى األمر.

 الفرع الخامس: بيع العقار بالمزاد العلني.

إن لم يختر الحائز قضاء الديون ، تطهير العقار أو التخلي عنه ؛ تتخذ ضده إجراءات التنفيذ 

 . 2حائزا المقررة  في قانون اإلجراءات المدنية بإعتباره

عدا ، ما و  بإفتتاح إجراءات البيع بالمزاد العلني يحق لكل شخص التقدم في المزايدة

بغرض  مزادالمدين ألنه من غير المنطقي أال يدفع قيمة الدين  إلعساره في حين يتدخل في ال

 شراء العقار،

بأال  925المادة و يجوز أيضا للحائز التقدم في المزايدة، لكن المشرع قيد هذا الحق في 

يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار. فإن رسا المزاد عليه تأكدت ملكيته 

للعقار بسنده األصلي و الذي يؤشر في هامشه على الحكم برسو المزاد ،دون القيام بشهر الحكم 

حق التخصيص .و من تاريخ رسو المزاد يتطهر العقار من الرهون أو  926، طبقا لنص المادة

 .3المقيدة قبل أن يؤول العقار إليه  ، أما التي رتبها هو فتبقى قائمة

إن رسا المزاد على الغير : تنتقل له ملكية العقار من الحائز بموجب الحكم المشهر برسو المزاد  

،  و إن كان ثمن العقار يزيد عن الدين رجع الفائض للحائز.و ال يتطهر العقار 927طبقا للمادة 

في هذه الحالة إال بقيام الشخص الذي رسا عليه المزاد بدفع الثمن أو إيداعه ، طبقا لما نصت 

. فإن قام بذلك تطهر العقار من  الرهون و حق التخصيص  المثقل بها،  سواء  926عليه المادة 

                                                           
نص صريح على انقضاء الرهن الرسمي بالتنازل عنه مع اشتراط األهلية في المتنازل  1986جاء في مشروع تعديل القانون المدني المصري لسنة  1

المدني  ادقة؛ من الوسيط في شرح القانون)الدائن الراهن( تبعا العتبارها شرطا الزما في إبرام عقد الرهن الرسمي، لكن هذا النص لم يحظى بالمص

 .502الجزء العاشر المنقح من طرف المستشار أحمد مدحت المراغي ص 
 .135بناسي، ص  شوقي 2
 .90السعدي، ص صبري محمد 3
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، لكن األسبقية تكون لدائني المالك السابق.لكن حقوق الحائز 1صدرت من المالك أو الحائز

لسابق وجودها و نفاذها على الرهن أو حق التخصيص ال تزول و إنما تعود للوجود كما نصت ا

 .929عليه المادة 

                                                           
 .90نفس المرجع، ص  1
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 العقد عن الناشئة الرسمي الرهن آثار:ثانيال الفصل

 
نشأن ينهما إذا كان حقي الرهن و التخصيص ال ينفذان في مواجهة الغير إال بقيدهما فإ

عماال ية إويرتبان آثارهما فيما بين المتعاقدين فور استكمال شروطهما الموضوعية والشكل

ين ان ذلك بالعينية األخرى في العقار سواء ك:"التنقل الملكية أو الحقوق  793لنص المادة

األخص بن و المتعاقدين أم في حق الغير إال إذا روعيت اإلجراءات التي  ينص عليها القانو

 القوانين التي تدير مصلحة شهر العقار"

و يقصد بالحقوق العينية  األخرى الحقوق العينية األصلية ألن التسجيل يتوقف عليه إنشاء  

زوال هذه الحقوق   بين ذوي الشأن وبالنسبة للغير بينما تخضع الحقوق العينية أو نقل أو 

التبعية لنظام القيد والذي يترتب على عدم استيفائه عدم نفاذها أو االحتجاج بها تجاه الغير و 

 الرهن آثار األول المبحث في اولننت مبحثين إلى قسمناها أن بعد وذلك ،1ليس أمام المتعاقدين

 الرسمي الرهن آثار على فنتطرق الثاني المبحث في أما الراهن للمدين بالنسبة الرسمي

 :يلي ما في ذلك نبين الرسمي، الرهن عقد في المرتهن الدائن باعتباره للبنك بالنسبة

لرسمي الرهن الفصل الثاني إلى مبحثين نتناول في المبحث األول أثار ا أن قسمناو ذلك بعد 

لمرتهن ا لدائناالرهن الرسمي  آثارإلى  الثاني فنتطرقبالنسبة للمدين الراهن أما في المبحث 

 في عقد الرهن الرسمي، نبين ذلك في ما يلي:

 الراهن. للمدين بالنسبة الرسمي الرهن آثار المبحث األول: 
يفقد الراهن و ال المحكوم عليه ملكية العقار، حيازته وال سلطة التصرف فيه تطبيقا ال -أ

من القانون المدني ، ألن الغاية منهما هو تمكين الدائن من التنفيذ على  894لنص المادة

، وهذا ال يتعارض مع احتفاظ 2العقار عند حلول اجل الدين وامتناع المدين عن الوفاء به

لسلطات الملكية على العقار  وهذا بفضل نظام الشهر الذي يخول للدائن   وممارسة  المدين

تتبع العقار للتنفيذ عليه . لكن حقوق الراهن ال المحكوم عليه تتقيد سواء قبل الحجز أو بعده 

 بالقدر الذي يضمن حماية  الدائن

 ن الراهن.يدالمطلب األول: حقوق الم

 لكيةبم عالقة لها حقوق ،منها هنارال المدين لصالح حقوق الرسمي الرهن عقد عن تنشأ

 لمدينا حوزة في يكون الذي المرهون العقار إدارة وحق التصرف حق وهو المرهون، العقار

 .(1) الراهن

 يدالتسد في الراهن المدين حق وهما بالرهن المضمون بالدين عالقة لها أخرى وحقوق

 .بالدين الوفاء بعد وذلك الرهن من العقار تطهير في الراهن المدين وحق المسبق،

 الفرع األول: حق التصرف في العقار.

                                                           
  سمير عبد السيد تناغو، مرجع سابق،ص1.112

  علي علي سليمان، مرجع سابق، ص2.105 
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فيمكن للمدين أن يتصرف في العقار تصرفا قانونيا :ببيعه مثال أوهبته،ترتيب حق رهن 

أو تصرفا ماديا :كإدخال تغيير مادي في   1آخر عليه أو حق عيني أصلي كحق اإلنتفاع

العقار وهذا لغاية تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، بشرط أال يمس التصرف بحق الدائن  وال 

يؤثر فيه وذلك إذا قيد الدائن حقه قبل أن يشهر المتصرف إليه التصرف الذي صدر من 

 المدين.

از أو حق امتيعين بالمرتهنين بعده أو المتمت ومن ثمة يتقدم الدائن  بحقه الذي قيد على :الدائنين

 اختصاص أو رهن حيازي .كما يتقدم صاحب حق التخصيص إن قيدوا حقهن بعده.

كما ينفذ على العقار خاليا من حق اإلرتفاق أو اإلنتفاع إن قرره  المدين بعد القيد،  في حين  

لت الملكية مثقلة بحق الرهن أو إذا باع الراهن أو المحكوم عليه العقار، قايضه أو وهبه انتق

حق التخصيص. وللدائن حق تتبع العقار في يد المشتري الستيفاء دينه وليس للمشتري إال 

 .2الخيارات التي سنتناولها فيما يأتي

لكن إذا باع الراهن أو المحكوم عليه العقار أجزاء متفرقة إلى عدد من المشتريين، فإن  

لعقار في يد من اشتراه، لكن هناك رأي يذهب إلى أن هذا للدائن  أن يتتبع كل جزء من ا

التتبع لكل جزء فيه إعنات للدائن وعليه فيمكنه أن يتمسك بإضعاف التأمين وسقوط أجل 

 (3الدين تبعا لذلك، فيقضي الدين فورا قبل حلول األجل األصلي  )

 لنص لكن هذه الحرية ليست مطلقة فيشترط دوما أال يضر التصرف بحقوق الدائن   طبقا

بحق،  ، أي أال ينقص من قيمة الرهن إن تصرف تصرفا ماديا أو عدم اإلضرار894المادة 

 أي أن ال يقوم بتصرفات قانونية إال بعد القيد.  

صيص من النظام العام ال يجوز وحرية المالك في التصرف في العقار المثقل بالرهن أو التخ

اإلنفاق على مخالفتها  كونها تشكل خاصية  أساسية لنظام الحقوق العينية ذاتها ، كما أن 

(، وان كان للدائن 4الشرط المانع من التصرف من شأنه اإلضرار باإلئتمان العقاري) 

 تقرر له من حق . المرتهن أو المحكوم له اتخاذ الوسائل التحفظية لتجنب اإلضرار بسالمة ما

ن قضاء فإد اليفإن تم تسجيل التبنية بنزع الملكية فيترتب عليه اعتبار العقار محجوزا تحت  

 الإنه فقام الراهن  أو المحكوم عليه رغم المنع من التصرف بالتصرف فيه تحت أي شكل، 

 يسري في مواجهة الدائنين الذين تعلق حقهم بالتنفيذ و الراسي عليه المزاد .

ما قبل القيد فإن مباشرة الراهن أو المحكوم عليه لسلطته في التصرف بالعقار تخل بإلتزامه أ

بضمان سالمة العقار،  ألن ما يتقرر للغير من حقوق تشهر قبل القيد و منه تنفذ في 

مواجهتهما، و يترتب على ذلك منح الخيار للدائن في إسقاط األجل و حلول أجل الدين فورا 
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لراهن أو المحكوم عليه لما قدمه من تأمين أو الحصول على تأمين كاف بسبب إضعاف ا

 بدله.

 لكن يمتنع على الراهن أو المحكوم عليه مباشرة بعض األعمال القانونية لعل أهمها:

 :بيع العقار بإعتباره منقوال بحسب المآل :و هنا نفرق بين 

:فهنا يعد من أعمال التصرف في الثمار و هي متصلة أو في محصول األرض -1  

 (. 1اإلدارة طالما أن الثمار لم تلحق بالعقار   بتسجيل التنبيه بنزع الملكية)

، نقاضاأ التصرف في أصل العقار بإعتباره منقوال بحسب المآل :كأن يبيع العقار -2

رس عيين حاة بتفهنا للدائن اإلعتراض على هدم العقار إن لم يتم الهدم بعد و له حتى المطالب

ذي ن اليضمن عدم الهدم، أو يعترض على بيعه منقوال إن كان قد هدم، أو يحجز على الثم

في  دخل وبيع به تحت يد المشتري ليباشر عليه حقه في األفضلية إن تحول العقار لمنقول 

محكوم  و الحيازة المشتري حسن النية  و في كل الحاالت يكون للدائن الرجوع على الراهن أ

 تعرض نظرا لخطورة التصرف و إضراره به. عليه بضمان ال

 ائن :إن تصرف الراهن أو المحكوم عليه فيها يلحق ضررا بالدبيع العقارات بالتخصيص

 ه فيكونعلي ألنه ينقص من قيمة الضمان، لذا الينفذ في حق الدائن إذا تم بعد قيد الرهن و

 نهورييرى األستاذ السللمرتهن و المحكوم له اإلعتراض على فصل العقار بالتخصيص، و 

قص أنه إن حل محل العقار بالتخصيص شيء آخر أصلح أو مماثل في الصالحية،أي لم تن

أما إن ،قيمة العقار  فالبيع صحيح و يستطيع الراهن أو المحكوم عليه تسليمه للمشتري 

ص تخصيبال انتقصت قيمة العقار بأن لم يعوضه بشيء آخر و مادام المشتري لم يتسلم العقار

لبة لمطاافيبقى مثقال بالرهن أو حق التخصيص مع العقار و يستطيع الدائن   منع نقله و 

 بتعيين حارس لمنع هذا النقل.

 أوال: التصرفات المادية.

كون المبدأ العام القاضي بعدم نفاذ أي عقد مبرم بعد تسجيل الرهن في مواجهة الدائن 

ر قابل للتنازل و ذلك باعتبارات الدائن المرتهن ، هذا ال يجعل من العقار المرهون غي

، المرتهن محمي بمبدأ التتبع الذي يمكنه من تحصيل دينه في الرهون الالحقة له في المرتبة

ونتيجة لذلك فانه للمدين الراهن إمكانية التصرف في العقار المرهون كليا أو جزئيا ما لم 

 (1)يوجد اتفاق يخالف ذلك

انية تصرف المدين الراهن في العقار المرهون و ق م على إمك 894نصت المادة 

من  335ربطت  ذلك بشرط في عدم تأثير ذلك على حق الدائن المرتهن و قد نصت المادة 
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نفس القانون انه ال يترتب على بيع العقار المرهون انتقال الدين إلى المشتري ، إال إذا وجد 

 اتفاق صريح على ذلك .

هون المر ن المقترض بإمكانه القيام بالتنازل عن العقارومن قراءة هذين النصين نجد أ

مقترض لى العسواء بمقابل أو بدون مقابل و ال يرتب ذلك التزام المشتري للعقار لما يقع 

م ه أمامن دفع إقساط القرض إال بموافقته الصريحة ، و من ثمة فان المقترض يجد نفس

 احتمالين :

 عرف:يما باتفاقية القرض اتجاه البنك و هو ما أما بيع العقار و يبقى المقترض ملتز

l'anéation . 

 عرف:أما بيع العقار و يتفق المقترض مع المشتري على انتقال الدين اليه و هو ما ي

assumassions  l'. 

 ثانيا: التصرفات القانونية.

 رهن يب حقفيمكن للمدين أن يتصرف في العقار تصرفا قانونيا :ببيعه مثال أوهبته،ترت

لعقار افي  آخر عليه أو حق عيني أصلي كحق اإلنتفاع  أو تصرفا ماديا :كإدخال تغيير مادي

ثر فيه ال يؤووهذا لغاية تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، بشرط أال يمس التصرف بحق الدائن  

 ين.وذلك إذا قيد الدائن حقه قبل أن يشهر المتصرف إليه التصرف الذي صدر من المد

متياز ن بحق امتعيدم الدائن  بحقه الذي قيد على :الدائنين المرتهنين بعده أو المتومن ثمة يتق

 أو اختصاص أو رهن حيازي .كما يتقدم صاحب حق التخصيص إن قيدوا حقهن بعده.

ي حين قيد،  فد الكما ينفذ على العقار خاليا من حق اإلرتفاق أو اإلنتفاع إن قرره  المدين بع 

أو  ق الرهنة بحلمحكوم عليه العقار، قايضه أو وهبه انتقلت الملكية مثقلإذا باع الراهن أو ا

ال إتري حق التخصيص. وللدائن حق تتبع العقار في يد المشتري الستيفاء دينه وليس للمش

 الخيارات التي سنتناولها فيما يأتي.

يين، فإن لكن إذا باع الراهن أو المحكوم عليه العقار أجزاء متفرقة إلى عدد من المشتر 

للدائن  أن يتتبع كل جزء من العقار في يد من اشتراه، لكن هناك رأي يذهب إلى أن هذا 

التتبع لكل جزء فيه إعنات للدائن وعليه فيمكنه أن يتمسك بإضعاف التأمين وسقوط أجل 

 (1الدين تبعا لذلك، فيقضي الدين فورا قبل حلول األجل األصلي  )

 لنص يشترط دوما أال يضر التصرف بحقوق الدائن   طبقالكن هذه الحرية ليست مطلقة ف

بحق،  ، أي أال ينقص من قيمة الرهن إن تصرف تصرفا ماديا أو عدم اإلضرار894المادة 

 أي أن ال يقوم بتصرفات قانونية إال بعد القيد.  

 وحرية المالك في التصرف في العقار المثقل بالرهن أو التخصيص من النظام العام ال يجوز

اإلنفاق على مخالفتها  كونها تشكل خاصية  أساسية لنظام الحقوق العينية ذاتها ، كما أن 
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(، وان كان للدائن 1الشرط المانع من التصرف من شأنه اإلضرار باإلئتمان العقاري) 

 المرتهن أو المحكوم له اتخاذ الوسائل التحفظية لتجنب اإلضرار بسالمة ما تقرر له من حق .

ن قضاء فإد اليجيل التبنية بنزع الملكية فيترتب عليه اعتبار العقار محجوزا تحت فإن تم تس 

 الإنه فقام الراهن  أو المحكوم عليه رغم المنع من التصرف بالتصرف فيه تحت أي شكل، 

 يسري في مواجهة الدائنين الذين تعلق حقهم بالتنفيذ و الراسي عليه المزاد .

الراهن أو المحكوم عليه لسلطته في التصرف بالعقار تخل أما قبل القيد فإن مباشرة 

بإلتزامه بضمان سالمة العقار،  ألن ما يتقرر للغير من حقوق تشهر قبل القيد و منه تنفذ في 

مواجهتهما، و يترتب على ذلك منح الخيار للدائن في إسقاط األجل و حلول أجل الدين فورا 

ا قدمه من تأمين أو الحصول على تأمين كاف بسبب إضعاف الراهن أو المحكوم عليه لم

 بدله.

 لكن يمتنع على الراهن أو المحكوم عليه مباشرة بعض األعمال القانونية لعل أهمها:

 :بيع العقار بإعتباره منقوال بحسب المآل :و هنا نفرق بين 

التصرف في الثمار و هي متصلة أو في محصول األرض :فهنا يعد من أعمال -1  

 (. 2طالما أن الثمار لم تلحق بالعقار   بتسجيل التنبيه بنزع الملكية)اإلدارة 

، نقاضاأ التصرف في أصل العقار بإعتباره منقوال بحسب المآل :كأن يبيع العقار -2

رس حا عيينة بتفهنا للدائن اإلعتراض على هدم العقار إن لم يتم الهدم بعد و له حتى المطالب

ذي ن الى بيعه منقوال إن كان قد هدم، أو يحجز على الثميضمن عدم الهدم، أو يعترض عل

في  دخل وبيع به تحت يد المشتري ليباشر عليه حقه في األفضلية إن تحول العقار لمنقول 

محكوم  و الحيازة المشتري حسن النية  و في كل الحاالت يكون للدائن الرجوع على الراهن أ

 ضراره به. عليه بضمان التعرض نظرا لخطورة التصرف و إ

 ائن إن تصرف الراهن أو المحكوم عليه فيها يلحق ضررا بالدبيع العقارات بالتخصيص:

 ه فيكونعلي ألنه ينقص من قيمة الضمان، لذا الينفذ في حق الدائن إذا تم بعد قيد الرهن و

ي نهورللمرتهن و المحكوم له اإلعتراض على فصل العقار بالتخصيص، و يرى األستاذ الس

قص صلح أو مماثل في الصالحية،أي لم تنأنه إن حل محل العقار بالتخصيص شيء آخر أ

أما إن ،قيمة العقار  فالبيع صحيح و يستطيع الراهن أو المحكوم عليه تسليمه للمشتري 

تخصيص بال انتقصت قيمة العقار بأن لم يعوضه بشيء آخر و مادام المشتري لم يتسلم العقار

لبة لمطاامنع نقله و    فيبقى مثقال بالرهن أو حق التخصيص مع العقار و يستطيع الدائن

 بتعيين حارس لمنع هذا النقل.

 .الفرع الثاني: حق إدارة العقار
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و تتفق التشريعات على إعطاء حق الراهن في التصرف في العقار المرهون ، على أن ينتقل 

العقار مثقال بالرهن إلى المشتري لهذا العقار ، و للدائن المرتهن ممارسة حق التتبع في أي 

كذلك إذا باع الراهن العقار المرهون أجزاء متفرقة على عدد من المشترين فان يد كان .

 (2)الدائن المرتهن له أن يتتبع كل جزء من العقار في حق من اشتراه

رهون ولكن الذي يحدث في الواقع العملي إن البنك يعتبر التصرف في العقار الم

 لفوريافرض على المقترض السداد و يجعل الدين حال األداء،أي ي بمثابة إضعاف للضمان،

  .( solde leللدين )

 ه تقيدمصر ( إلى حصر كل اشتراط من شأن –وهذا ما أدى بالتشريعات المقارنة ) فرنسا 

في  حق المراهن في التصرف في العقار، حيث نجد التشريع الفرنسي يضمن للمقترض حقه

ذا اءات هحقه في تحديد شروط إجرو القرض العقاري للغير ويحافظ للمدين على أنقل الدين 

ضات النقل ، و يقضي بان يتضمن العقد شروط و كيفيات هذا النقل و مصاريفه من تعوي

 يمكن أن يطالب بها المقترض الحقا

 .غاللأوال: حق اإلست

ض في ا يعرللراهن أو المحكوم عليه الحق في إدارة العقار وفي قبض ثماره .  و أهم م

يام ليه القعكوم هذا المجال هو اإليجار إذ يعتبر من أعمال اإلدارة التي يجوز للراهن أو المح

 ا أوبها، لكن إن زادت مدته عن حد معين أو زادت المدة المقبوضة عنها األجرة مقدم

لتي األجرة عن حد معين. فالمشرع اعتبر هذا العمل من قبيل التصرفات المحول عنها ا

لى ها عبتنقص من قيمة العقار عند البيع و أدخلها في حكم أعمال التصرف التي ال يحتج 

 : ما يأتيه فيلالدائن المرتهن أو المحكوم له إال إذا تم شهرها قبل القيد. و هو ما سنتطرق 

جار ذ اإلييرتبط نفا ذلك في حق الدائن المرتهن أو المحكوم له :إيجار العقار ونفاذ   -1

و زادت لا و بمدته ،و عليه: إن تم شهر االيجار قبل القيد الرهن فانه يكون نافذا في حقهم

 سنة. 12مدته على 

أما إن كان القيد قبل شهر االيجار فلكي يكون نافذا في حق الدائن المرتهن أو المحكوم 

 12ن ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه بنزع الملكية و هنا ال ينفذ ألكثر من له فيجب أن يكو

(في حين 1) 75-74من األمر 17سنة تحسب إبتداءا من تاريخ  إبرام عقد االيجار طبقا للمادة 

سنوات،و يستحسن توحيد المدة في النصين، أما إن كان االيجار بعد  9ب: 896حددتها المادة 

ع الملكية فال ينفذ في حق الدائن المرتهن أو المحكوم له إال إذا أمكن تسجيل التنبيه بنز

 اعتباره داخال في أعمال اإلدارة الحسنة ، بأن تكون مدته قصيرة و معقولة و بأجرة المثل .

                                                           
 .. 392عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص  (2)

 
سنة ال يكون لنا أثر بين األطراف و ال يحتج بها إتجاه الغير في حالة عدم  12و التي نصت :" إن األيجارات لمدة -1

 إشهارها".
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 :  المخالصة باالجرة -2

ال دما لمدة بتنظيمها اذ نصت :" ال تكون المخالصة باألجرة مق 897وقد تكفلت المادة      

لمحكوم له إال نافذة في حق الدائن المرتهن أو ا تزيد على ثالث سنوات وال الحوالة بها كذلك

 .الملكية إذا كان تاريخها ثابتا وسابقا لتسجيل تنبيه نزع

افذة في حق نتكون  وإذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثالث سنوات فإنها ال    

ث سنوات ثال ىله إال إذا سجلت قبل القيد،  وإال خفضت المدة إلالدائن المرتهن أو المحكوم 

 ي تأجيرفليه مع مراعاة المقتضى الوارد في الفقرة السابقة" فيتبع حق الراهن أو المحكوم ع

 حكوم لهالم العقار  حقه في قبض األجرة و تحويلها، بشرط عدم اإلضرار بالدائن المرتهن أو

ا تعلق بهئن يحقة لتسجيل التنبيه بنزع الملكية ألن حق الدافي حالة قبضه لألجرة عن مدة ال

 منذ هذا التاريخ .و عليه :

  يا دائن  أق الحإذا كانت المخالصة باألجرة مقدما أو الحوالة بها اشهرت قبل القيد :نفذت في

 كانت مدتها .

 دائن .ال قإذا كانت صادرة بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية: فإنها ال تنفذ إطالقا في ح 

  إذا دائن إالق الحأما إذا كان القيد قبل شهر المخالصة أو الحوالة:  فإنها ال تنفذ إطالقا في 

 سنوات فقط.  3كان التاريخ قبل تسجيل التنبيه بنزع الملكية و في حدود 

 أما المخالصة غير الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه بنزع الملكية: فهي كالمخالصة الالحقة له 

   (1) ال تنفذ في حق المرتهن أو المحكوم له.

 بيع المدين للثمار قبل جنيها:   -3

مدة  ها فيأي أن تكون ثمار العقار ثمارا مستحدثة انتجتها األرض و ساهمت في  إنتاج

وم و المحكأاهن تالية لتسجيل التنبيه بنزع الملكية، و عليه فهي تلحق بالعقار و ال يجوز للر

 إال إذا كان ذلك من أعمال اإلدارة الحسنة .عليه بيعها 

لبيع يكون ا رط أنأما قبل تسجيل التنبيه بنزع الملكية: فللراهن بيع الثمار قبل جنيها بش 

ه التنبي سجيلتثابت التاريخ طبقا للرأي الراجح،    و من ثمة فان لم يكن ثابت التاريخ قبل 

 بقاءم له ، و من حق هذا األخير استفانه ال يسري في حق الدائن المرتهن أو المحكو

 نبق إالمحصوالت في األرض و يوزع ثمنها كما يوزع ثمن العقار، و نفس هذا الحكم ينط

 طعن فيهن الكان البيع ناتجا عن تواطؤ بين الراهن البائع و المشتري لإلضرار بحقه فللدائ

 بالغش و اعتباره غير نافذ في حقه.

 ثانيا حق اإلستعمال.

أو المحكوم عليه أيضا استعمال العقار بنفسه لحاجاته الشخصية أو حاجات للراهن 

عائلته، فيمكنه أن يبقى ساكنا فيه دون أجرة حتى بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وال يقيده 

                                                           
 .207سمير عبد السيد تناغو ،المرجع السابق، ص  - 1
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في هذا األمر إال مراعاة حق الدائن المرتهن أو المحكوم له فليس له اإلنقاص من قيمة العقار 

 ياه.في استعماله إ

 ال يجوز رهن حق الوقف العتباره  حقا شخصيا كون المستحقون يقتسمون  بحسب

نى شرط الواقف  المتحصل من استغالل الوقف كما ال يجوز رهن حق االستعمال و السك

 لكونهما حقين شخصيين ألصحابهما و ال يجوز التصرف فيهما للغير.

ن أخذ العلني و من ثم ال يمككما يشترط أن يكون العقار مما يجوز بيعه بالمزاد 

رف تخصيص على حق االستعمال و حق السكنى ألنها متعلقة بشخص المدين ال يمكن التص

 فيها و استعمالها مقتصر على المدين وحده.

 الفرع الثالث: حق المدين في الوفاء اإلختياري.

مرتهن إن الغاية من إنشاء الرهن الرسمي هو ضمان استفاء الدين من قبل الدائن ال

ومتى استوفى دينه انقضى حتما الرهن الرسمي,وهناك عدة أسباب تؤدي إلى انقضاء الرهن 

إما أصلية أو تبعية ,ولكن عمليا ينقضي الرهن الموقع لضمان الرهن العقاري إما بقيام 

 le paiement parالمقترض بالوفاء بقيمة القرض كاملة وهو ما يصطلح على تسميته  

entécipation   ,.الوفاء العادي , أو الوفاء الجبري 

الوفاء االختياري : "الوفاء المعجل" حيث تمنح القواعد المصرفية هذه االمكانية -1

:االجل في القرض مقرر لتمكين المقترض من االنتفاع بمبلغ القرض واستعماله (2)لسببين

يد المسبق للدين ليس قيام المقترض بالتسد بالتالي ال يوجد يمنعه من التنازل عنه. وكذا كون

 .(3)إال تنفيذا االلتزامه برد المثل

وتضع نفس القواعد شرطي التسديد الكامل للقيمة القرض ودفع تعويض للمقرض   

ظووان كان الشرط األول ال يثير إشكاال فان الشرط الثاني تختلف التشريعات في تبنيه حيث 

يجيزه المشرع الفرنسي واضعا الحد األقصى له.وأما المشرع المصري فقد حضره  صراحة 

ون المدني وأما المشرع الجزائري ف قد سكت عن ذالك ,هذا من القان 544من خالل المادة 

السكوت يفتح المجال أمام البنوك إلى طلب التعويض عن الضرر الذي يصيبها جراء 

التي ستنفقها الحقا  (1)1حرمانها من الفائدة التي كانت ستتحصل عليها الحقا وكذا المصاريف

 إلعادة توظيف األموال المسترجعه في شكل قروض.

ي فوطا عقود التمويل المبرمة في الجزائر نجد أن البنك أو المؤسسة المقرضة، تضع شرف

وتتلخص هذه  اتفاقية القرض يستند إليها المدين عند رغبته في تسديد الدين قبل حلول أجله.

 الشروط في:

                                                           
 97لطيفة طالي .مرجع سابق ص (2)

 )3(Au contraire.lorceque l’emprunteure rembourse avant  le terme ,il ne fait qu’éxecuter son contrat .Francoi 

Colart Detilleul  et Phélippe  Delebeque ,op cit ,p713. 

 )1(La marge financiere,difference entre le taux clientel et le tauxde refinancement, n’équilibre dans l’encours, 

tout au  longue du crédit ;cet équilibre n’est pas assuré en cas de rembourcement antécipé « D 

chemilireGendreau et M Feltezsse ;op cit ;p 1004 IN Latifa tali p99 "  
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 تسديد الدين كليا. -أ

ي، القانون المدنللداللة على الدين المضمون بالرهن استعمل المشرع الجزائري في 

 ( فيCréance Garantieق م( و ) 903-911-935( في المواد )  Detteمصطلحـــات: )

لمادة اوقد حددت  ق م (, وفي النص العربي حافظ على نفس المصطلح ) دين( 893المادة ) 

ريف من القانون المدني مشتمالته وتتمثل في ) الدين وملحقاته بما في ذلك مصا 911

 من وقت اإلنذار (.اإلجراءات 

مبلغ الدين ” ق م 937ومقارنة مع حق التخصيص فإنه يشتمل حسب نص م    

ق م  963و مع الرهن الحيازي فإنه يشمل حسب نص المادة ” والمصارف المستحقة للدائن

أصل الحق و المصاريف التي أنفقت للمحافظة على الشيء, التعويضات عن األضرار 

صاريف العقد الذي أنشأ الدين ومصاريف عقد الرهن الحيازي الناشئة عن عيوب الشيء وم

وطبقا لمبدأ تخصيص الرهن ”.  وقيده عند االقتضاء والمصاريف التي اقتضاها تنفيذ الرهن

لم  (1)وذالك بتحديد مقداره وفوائده وتاريخ سريانها الرسمي من حيث الدين المضمون.

نون المدني ذكر مصدره ولكن يفهم ذلك من القا 891يشترط صراحة المشرع في نص المادة 

ضمني فال يمكن أن يخصص الدين دون ذكر مصدره.وقد حذا في ذلك حذو المشرع 

  .(3)ويضيف القضاء الفرنسي لتحديد الدين ذكر سببه (2)الفرنسي

وتحديد الدين بمقداره ومصدره وسببه ال يثير إشكاال بالقدر الذي يثيره تحديد ملحقاته,  

 الملحقات ؟فماذا تشمل 

 التعويض عن الضرر. -ب

من القانون المدني "مصاريف اإلجراءات من  912يقصد بالملحقات الدين حسب نص المدة 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تعتبر"قيمة الفوائد المتفق عليها في عقد  .وقت إنذاره 

القرض "ملحقات "؟إن كانت اإلجابة بنعم هل تحسب هذه الفوائد حتى تقسيم ثمن بيع العقار 

 المرهون؟ و ماذا عن "فوائد لتأخير"التي تسلط على المقترض في حال عدم دفع األقساط؟. 

وني وكذا غياب االجتهاد القضائي,نلجأ  إلى القضاء وأمام غموض النص القان   

الذي يعتبر في هذا الصدد "إن تحديد نسبة الفوائد في عقد القرض شرط  (4)الفرنسي

                                                           
 )1(Le contrat hypothécaire doit donc en pareil cas énoncé le capital que le taux des intérêts et la date a partir de 

laquelle y commence » M .Planiol et G.Repert traité pratique de droit civil français, 2iem édition, T.XII et XIII 

par E.Becque 1953 édition technique ,JC P 04. 

)2( محكمة استئناف تولوز 29 افر يل 1932 بسبب عدم تحديد الدين المضمون وذالك بتأكيدها انه إن لم يوجد نص صريح 

بن سعيد رابح سعيد الرهن الرسمي دراسة عملية مذكرة التخرج  لم تنص على ذالك".  2132يشترط ذالك و باعتبار المادة 

10ص 2003المعهد األعلى للقضاء الدفعة الحادية عشر السنة الدراسية   
 )3(Cassation, civ ,06/02/1939, Dp 1939 153 Note lassad 

 )4(« L’exigence d’un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de validité de la stipulation  

d’intérêt ;à il  défaut ne peut  être fait application du taux d’intérêt stipulé dans le contrat et le juge n’a pas à 

chercher si l’omission de la mention du taux effectif global était de nature à induire l’emprunteur en erreur   sur 

condition de prêt . civ.1re,24juin1989,bull/civ/I.233 234 et235. 
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موضوعي,وغياب هذا التحديد ال يرتب البطالن ويقع على القاضي تحديدها باالعتماد على 

ا كان الهدف من اإلعفاء هو التأثير النسبة المحددة قانونا,وال يقع على القاضي البحث فيما إذ

 على إرادة المقترض". 

والقول بانه هناك من يرى أنها تسري إلى تاريخ التنبيه بنزع الملكية، وهناك من يرى    

 .على العقار أنها تسري إلى تاريخ استيفاء الثمن و ذلك بعد توقيع الحجز

ساعدة الصندوق الوطني للسكن كما أن الحديث عن الملحقات يقودنا إلى الحديث عن م   

المحدد لقواعد تدخل  14/10/1994المؤرخ في  308-94والذي أسس بموجب المرسوم 

يكون  دخلهالصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لألسر وحسب مادته الثانية فإن ت

وهذه  رض ،إما في شكل مساعدات مالية أو تخفيض في نسبة الفوائد أو تمديد مدة تسديد الق

هل بلغ . فالم الوسائل التي تقدم إلى البنك و ليس إلى المقترض تثير التساؤل حول طبيعة هذا

 تدخل هاته المساعدة في قيمة مبلغ القرض األساسية, وهل تسلط عليها فوائد ؟

إّن طبيعة المبلغ المالي المتمثلة في كونه مساعدة يقتضي عدم قيام المقترض بدفع  

ساعدة المتمثلة في تخفيض نسبة الفوائد أو تمديد مدة القرض توحي بكون قيمتها وصيغة الم

 .(1)المساعدة تقدم إلى المقترض, و ليس إلى المقرض

 حق في تطهير العقار.الفرع الرابع: 

 921إلى  915لمواد من ا تضمنتهو الذي 

أكبر من قيمة فيكون لحائز العقار إن أشهر سند ملكيته ، إن وجد أن قيمة الديون المقيدة 

العقار ؛فال يكون مياال لدفعها ألن قيمتها أكبر من قيمة العقار و من ثمة ال يمكنه إستردادها 

كلها ، ثم هو ال يميل إلى التنفيذ مباشرة على العقار بترك الدائن المرتهن ينفذ عليه ،و ال 

 (1يميل إلى التخلية فال يجد إال التطهير)

جراءات إتخاذ ئنين،  و يتقي الدائنون هذا بأن يطالبوا بإفيعرض الحائز دفع الثمن للدا

 البيع بالمزاد العلني.

الحائز  .  على 921إلى المادة 916:و قد فصلتها المواد من المادةإجراءات التطهير

، ي القيدرة فتوجيه إعالن إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم في مواطنهم المختارة المذكو

 :، وهي:917و 916الواردة في المادتين يذكر فيها البيانات 

_خالصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق 

للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة، وإذا كان 

 تعتبر جزءا من هذا الثمن. التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف

                                                           
 )1(DDSM, 31/01/2000 P 44. 

 .424السنهوري ،  المرجع السابق ،  ص 1
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 _تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم التسجيل،

ن لمبلغ عذا ا_المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعا ويجب أال يقل ه

اقي عن الب حال السعر الذي يتخذ أساسا لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية، وال أن يقل في أي

برهون  ثقلةممن العقار إذا كان التصرف بيعا، وإذا كانت أجزاء العقار في ذمة الحائز من ث

 مختلفة وجب تقدير قيمة كل جزء على حدة.

_قائمة بالحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه 

 .1القيود،ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين

 الديون المقيدة بالقدرالذي قوم به العقار _إستعداده أوقيامه بوفاء

لعقار يع الكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب من الحائز أو المالك السابق ب

ن ائنيالمطلوب تطهيره،دون أن يكون له من بعد الرجوع عن طلبه إال بموافقة جميع الد

لمسافة ما امضاف إليها آجال  يوما من اإلعالن 30المقيدين وجميع الكفالء ، في خالل أجل 

ن يوما الثيبين الموطن األصلي للدائن وموطنه المختار، على أال تزيد آجال المسافة على ث

اد، ال المزبأخرى.بشرط أن يودع الطالب الخزينة العامة مبلغا كافيا لتغطية مصاريف البيع 

ن ملى مزاد بثمن أعيكون له الحق في استرداده إن استغرق في المصاريف، إذا لم يرس ال

 المبلغ الذي عرضه الحائز،تحت طائلة البطالن.

ليباع بعدها بالمزاد العلني  ،ويلتزم الراسي عليه المزاد أن يرد إلى الحائز الذي نزعت 

، وفي تسجيل هذا السند وفيما قام به من 2ملكيته المصاريف التي أنفقها في سند ملكيته

التزاماته بالثمن الذي رسا به المزاد وبالمصاريف التي اقتضتها اإلعالنات، وذلك إلى جانب 

 .920إجراءات التطهير، وفقا لنص المادة

حائز ائيا للر نهأما إذا لم يطلب بيع العقار في األجل وباألوضاع المقررة استقرت ملكية العقا

ن ين الذيدائنللخالصة من كل حق مقيد، إذا هو دفع المبلغ الذي قوم له العقار بزيادة العشر 

دة نص المالبقا تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه، أو هو أودع هذا المبلغ الخزينة العامة ط

921 

رائية ى إجعن إستعمال التطهير آثار موضوعية و أخر اآلثار المترتبة عن إستعماله :يترتب

 نتاولها فيما يلى:

 اآلثار الموضوعية:-1
                                                           

 .66مرجع سابق، ص براحلية زوبير،  1
 .137، مرجع سابق، ص مريم الخوخ بنت  2



54 
 

أه حق الرهن الرسمي و حق التخصيص  الذي أنشإذا تمت إجراءات التطهير إنقضى 

م حسب حقه المالك السابق على العقار ،و ينتقل معه حق  الدائنين على الثمن يستوفون منه

 .إيداعه ن أوترتيبهم ؛ أما التي أنشأها مكتسب العقار فتبقى ، و هذا كله من وقت دفع الثم

حاول المتخذ و الذي سن اآلثار اإلجرائية: و التي تختلف حسب نوع اإلجراء-2

 بيانه كما يلي:

 لعقار ،لقيقي *في حالة قبول الدائنين عرض التطهير: يلتزم الحائز هنا  بدفع الثمن الح

 فإن أخفى جزءا منه إحتفظ الدائنون بحقهم في األفضلية على ذلك الجزء.

 *في حالة رسو المزاد  :و هنا تختلف  اآلثار بحسب من وقع عليه المزاد

ملكيته  رسا المزاد على الحائز : يثبت له حقه في ملكية العقار بمقتضى سند إن -أ

األصلي و ال يجب عليه أن يشهر حكم  المزاد ، و يحتفظ بالثمار و تكون له دعوى الرجوع 

بالضمان على من باعه العقار ، و يحل في الحقوق محل الدائنين الذين سددت حقوقهم و 

 (1إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه.) يتطهر العقار من كل حق مقيد

 ن وقتمأما إن رسا المزاد على غير الحائز : فيجب على الحائز رد ثمار العقار -ب

نوات فال س3ي إنذاره بالدفع أو التخلية ، غير أنه إذا تركت اإلجراءات  لمدة تزيد أو تساو

لحكم قه من انا حه؛ و يتلقى الراسي عليه المزاد  يرد الثمار إال بعد أن يوجه إليه إنذار جديد

 برسو المزاد .

انت قهم كإن زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقو

لمواد لطبقا   يادةالزيادة للحائز ، و يكون لدائني  الحائز المرتهنين إستيفاء حقهم من هذه الز

926 ،927  ،892. 

ر ا األخيلهذ سي عليه المزاد برد مصاريف البيع و إجراءات التطهير للحائز ، وو يلتزم الرا

يض عن لتعواالمطالبة  بزيادة القيمة التي أضافها من الدائنين في حين يكون لهم الحق في 

 التلف الالحق بالعقار الناشئ من خطأ الحائز

 .إلتزامات المدين الراهنالمطلب الثاني: 

أو  سواء كان هو المدين-التزامان رئيسيان يقعان على الراهن يتمخض عن عقد الرهن 

  الكفيل العيني

 اإللتزام بترتيب عقد الرهن الرسمي. الفرع األول:

وهو االلتزام الذي تتجه إرادة الطرفين إلنشائه ، وهو ينتج أثره في الحال وبحكم 

الملكية أو أي حق عيني آخر والتي نصت : " االلتزام بنقل  165القانون طبقا لنص المادة 

من شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو الحق العيني ، إذا كان محل االلتزام شيء معينا 

 بالذات يملكه الملتزم وذلك مع مراعاة األحكام المتعلقة باإلشهار العقاري ".
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 الات وفالرهن الرسمي ينشأ بجرد انعقاد عقد الرهن الرسمي صحيحا ألنه يعين بالذ

 داعي لشهره و إنما يجب قيده ألن الحقوق العينية التبعية تقيد وال تشهر.

واختلف الفقه حول مصدر الرهن هل هو العقد أو واقعة القيد ؟ لكن الرأي الراجح هو -

أن حق الدائن المرتهن ينشأ بمجرد العقد وال يتوقف على أي إجراء الحق كإجراء القيد مثال 

لرهن في مواجهة الغير وليس نشأة الحق ذاته وحجتهم في هذا موقع ألن القيد واجب لنفاذ ا

، والمتعلقة بالتنفيذ وردت في القسم الخاص بأثر الرهن بين المتعاقدين والتي لم  902المادة 

يشترط فيها المشرع إجراءات القيد ولكن ينبغي اإلشارة أنه ال يكون للدائن مباشرة حق 

 .1يداألفضلية أو تتبع العقار دون ق

حق  ولكن في الرهن القانوني فإنه ينشأ بقوة القانون ، أما في الرهن القضائي 

 زام.إللتاالتخصيص فإنه ينشأ بإرادة القاضي دون حاجة لتدخل الراهن، فال يقع عليه هذا 

 اإللتزام بسالمة الرهن الرسمي. الفرع الثاني:

د رسمي , ق م( التي تربط تأسيس الرهن بوجود عق 884المادة )-من قراءة المواد:      

 نص قانوني أو حكم قضائي . 

ى العقار : تشترط تحت طائلة البطالن تحرير العمليات الواردة عل1مكرر 324المادة  

 بما فيها الرهن في شكل رسمي.

-93ل بموجب األمر , المعد03/76/ 25المؤرخ في 63-76من المرسوم  61المادة  

ن ن تكوأا لمتعلق بتأسيس السجل العقاري,و التي تشترط في العقود محل الشهر  123

 محررة في عقد رسمي.

-93, المعدل بموجب األمر 03/76/ 25المؤرخ في 63-76المرسوم  90المادة  

شهار إ.التي تلقي على عاتق الموثقين وكتاب الضبط والسلطات االدارية واجب 123

 لعقود والقرارات القضائية الخاضعة لالشهار والمحررة من قبلهم اوجميع ا

 بمساعدتهم,وبكيفية مستقلة عن األطراف.

 ش في حالق م تشترط لنفاذ الرهن في مواجهة الغير.  والقيد على الهام 904المادة  

 انتقال الحق المتضمن في القيد أو التنازل عن مرتبته.

من االمر 16والمادتين  904انسجام الموجود بين المادة من قراءة هذه المواد نالحظ عدم 

من القانون المدني .حيث األولى أوجبت استفاء القيد بالنسبة للرهن الرسمي حتى ينتج  793و

آثاره القانونية ويكون حجة على الغير .في حين الثانية والثالثة أتت بمبدأ عام وهو الحق 

دة سواء بين المتعاقدين أو اتجاه الغير اال من العيني سواء كان أصلي أو تبعي غير موجو
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تاريخ شهره في المحافظة العقارية .ولكن وبما أن القانون المدني أحال الى قانون الشهر 

 . 1العقاري الذي يعتبر قانون خاص وبالتالي فهو الواجب التطبيق

حق غير ال عتبروبالنتيجة فمتى ابرم المتعاقدان عقد رهن رسمي ولم باستفاء اجراء القيد ي

ال  عنى أنهن,بمموجود بينهما ,وبالتالي ليس للدائن المرتهن أن يحتج في مواجهة المدين الراه

 يمكنه استفاء حقه بالتنفيذ على العقار متى امتنع المدين عن وفاء الدين.

 الفرع الثالث: اإللتزام بــضمان هالك العقار.

ان ه بضمك على العقار يقابله التزاماحتفاظ الراهن أو المحكوم عليه بسلطات المال

 سالمة الرهن في مواجهة المرتهن ،وله صورتان :

ي صرف مادت: وهي امتناع الراهن أو المحكوم عليه عن القيام بكل الصورة السلبية-أ  

 ه.وم لأو قانوني، من شأنه المساس بسالمة الرهن أو اإلضرار بحقوق المرتهن أو المحك

وى على وهي تدخل الراهن أو المحكوم عليه من أجل رفع دعا :الصورة اإليجابية-ب  

 الغير التي من شأنها إثبات التعارض مع حقوق المرتهن أو المحكوم له.

 والمساس بسالمة الرهن أو قد يأتي من :

: كقيامه مثال بهدم العقار أو التصرف فيه، فليس للمرتهن أو  نفسه أو المحكوم عليه الراهن -

عتراض على هذه األعمال إال إذا كانت تنقص من ضمانه انتقاصا كبيرا، كما المحكوم له اال

،و له أن يقوم في حالة االستعجال بالتدخل على نفقة المدين، فإن هلك  898نصت عليه المادة 

 .2العقار أو تلف كان للدائن الخيار بين إستيفاء دينه حاال أو المطالبة بتقديم تأمين كاف

ر ، ق العقاق إرتفايشرع الجار مثال في إقامة بناء لو تم لكان فيه اعتداء على ح: كأن  من الغير -

 طريق فحق الدائن هنا غير مقيد و له االعتراض على التصرف مهما كانت درجته، و يتم عن

ه ل،و  899/3رفع دعوى في الموضوع مع طلب تعيين حارس على العقار وفقا لنص المادة 

ا يام بهذي القفا للقواعد العامة ، فإن قصر الراهن أو المحكوم عليه كذلك طلب وقف األشغال طبق

 الواجب و تحقق الضرر فعال كان للمرتهن أو المحكوم له الرجوع عليه بالضمان.

 عقار لهلك الو الحكمة من هذه التفرقة: هي أن الراهن أو المحكوم عليه بخالف الغير ما

 د هذه السلطة إال ألسباب قوية .سلطة التصرف فيه ،و من ثمة ال يجوز تقيي

بسبب أجنبي: كتهدم العقار لعامل من عوامل الطبيعة.فيكون الخيار للراهن أو المحكوم عليه  

أو الوفاء بالدين حاال، و منحه المشرع الخيار كونه لم  قدم تأمينا كافيا يحل محل العقاربأن ي

 .3يتسبب في هالك العقار
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حق  ترتب عنه نشأة حق آخر عوضا عنه فهنا ينتقل -ألي سبب كان-فإن هلك العقار

 ن :يكو الدائن المرتهن  أو المحكوم له ما يحل محل العقار المرهون بمرتبه و الذي قد

 900  لمادةالمبلغ الذي يدفعه المسؤول في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا ل 

 قانون مدني .

  و تلفهتسبب بخطئه في هالك العقار أمبلغ التعويض الملقى على عاتق الغير الذي. 

 ه.مبلغ التأمين الذي يجب أن تدفعه شركة التأمين إن كان العقار مؤمنا علي 

  رب حتيجة نالتعويض الذي تمنحه الدولة للمنكوبين في سبيل المساعدة إن هلك العقار

 أو زلزال.

 .1الثمن الذي بيد المشتري نتيجة بيع العقار أنقاضا

 لتزام الراهن بالنفقات.الفرع الرابع: إ

محكوم التي نصت:"و تكون مصاريف العقد على الراهن _أو ال 883/2فتطبيقا لنص المادة 

من  خصيصله _إال إذا إتفق على غير ذلك. "فالراهن هو الملتزم بنفقات الرهن أو حق الت

ى لق عمصاريف العقد،القيد .لكن هذه القاعدة ليست قاعدة آمرة و من ثمة يجوز اإلتفا

 مخالفتها.

 .آثار الرهن الرسمي بالنسبة الدائن المرتهنالمبحث الثاني: 

إن الغرض من تسجيل الرهن الضامن للقرض العقاري هو تمكين البنك بالدرجة األولى من 

ق م( هذا الرهن نافذا في مواجهة الغير إذا  904, حيث تجعل المادة )2مواجهة باقي الدائنين

ومن خالل هذا المبحث نعرض  ،الغير حقا عينيا على العقار المرهونقيد قبل اكتساب هذا 

 أهم الحقوق التي يتمتع بها الدائن المرتهن المترتبة عن عقد الرهن.

 حق البنك في حوالة حق الرهن. المطلب األول:

لتي اإن مدة القرض العقاري المتميزة بالطول تجعل المقرض بحاجة إلى السيولة 

قارية روض عقاالستمرار في القيام بباقي العمليات البنكية التي من بينها منح  تساعده على

مركزي نك الوأمام هذا اإلشكال  يلجأ البنك إلى عملية إعادة الخصم بمقابل لدى الب، أخرى

 10-90ولكن بصدور قانون النقد والقرض لسنة ، وذالك مقابل سعر فائدة محدد مسبقا

انه ( ف 71-70-69لق  بالنقد والقرض ومن خالل المواد ) المتع 14/04/1990المؤرخ في

لبعد اأشهر، وهذا بعيد كل  06حدد كأقصى مدة للقرض الذي يستفيد من إعادة الخصم هو 

 عن مدة القرض العقاري الذي اقل مدة له هي سنتين فأكثر .

ة. وهذه الوضعية أدت إلى عدول الكثير من البنوك من عملية تمويل القروض العقاري

ولحل هذا األشكال عمدت الحكومة الجزائرية إلى البحث عن تقنية حديثة وعملية تحل هذا 

االنسداد و تحفز البنوك والمؤسسات المالية على  تمويل الترقية العقارية والسكن بصورة 
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عامة ، وقد أوكلت مهمة توفير السيولة للمؤسسات المقرضة إلى شركة إعادة تمويل الرهن) 

SRH)(3) عادة التمويل في كون البنك و بعد منحه قروض عقارية إث  تتلخص عملية حي

أو إعادة ترميم  –توسيع المسكن  –و فردي أبناء مسكن عائلي  –تنحصر في ) شراء مسكن 

وبعد قيام البنك بجمع كل القروض التي منحها للزبائن و بخلق  محفظة مالية يقوم  (4)السكن (

م بدورها على إدارة هذه المحفظة مقابل عمولة يتفق عليها ( والتي تقوSRHبيعها إلى  )

 مسبقا. 

( يحدد فيها المبلغ   convention cadreويتم هذا االتفاق في شكل اتفاقية أيطار )  

المعاد تمويله و نسبة الفائدة التي تتغير حسب احتياجات السوق المالية، وكذا الضمانات التي 

 .(5)لمتمثلة في الرهون المقدمة من طرف المقترضينيقدمها البنك المعاد تمويله وا

ويثور التساؤل حول صيغة نقل الرهون المؤسسة من طرف المقترضين كضمان  

والتي تأخذ غالبا صيغة  لى مؤسسة إعادة التمويل الرهنيإللقروض العقارية وذلك من البنك 

خاللها المدين المقترض نها عملية يقوم من أهذه األخيرة تعرف ب ( subrogationالحلول )

( الرهن المؤسس لصالح دائنه ) البنك (  لصالح دائن transfertو بهدف تسديد دينه بنقل )

-على )اتفاقية القرض  و تفرغ عملية الحلول في عقد رسمي  يعتمد أساسا (1)(SRH أخر )

ملية إعادة عقد الرهن ( و يقوم البنك المقترض بتوقيعها بعد الحصول على الشيك المقابل لع

 التمويل ، و يحرص على تقيد ذلك على هامش القيد بالمحافظة العقارية .

ق م ( لنفاذ حوالة  241لكن األشكال الذي تثيره عملية الحلول هو اشتراط المادة ) 

الحق في مواجهة المدين األصلي ) المقترض(  أو الغير رضاءه أو علمه بها وذالك بموجب 

بارة األخيرة يمكن تفسيرها بأنه يمكن القيام بالحوالة بمجرد إعالم عقد غير قضائي وهذه الع

ق م شرطا ثانيا يتمثل في قيد الحوالة  904المدين دون الحاجة إلبداء رأيه، و تضيف المادة 

على هامش القيد األصلي لكي تكون نافذة في مواجهة الغير .هذا اإلجراء المبين  في حالة 

  .(2)ذا كانت الديون المتنازع عنها كبيرةحوالة واحدة ، يصبح أثقل إ

بلغ ممن  %5من قانون التسجيل بنسبة  225يتمثل في اشتراط المادة  آخر عبئكما يضيف 

 .2002 بموجب قانون المالية لسنة %1الدين المتنازل عنه مقابل عوض و التي خفضت الى 

 المطلب الثاني: حق البنك في التنفيذ على العقار.

 دينه للدائن المرتهن الحق في بيع العقار، بعد حجزه والحصول على قيمةيمنح الرهن 

باألفضلية على باقي الدائنين العاديين بل وحتى الممتازين لكون رهنه امتياز من الدرجة 
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األولى أضف إلى إمكانية لجوئه مباشرة إلى الحجز على العقار دون المرور بمرحلة الحجز 

 لعقد رهن مشمول بالصيغة التنفيذية.  وذلك في حالة حيازته .على األموال المنقولة للمدين

 الراهن. المدين ضد التنفيذ في البنك حق : األول ع.الفر

ع والتي تبدأ بمجرد امتنا  (précontentieux)وتسبق مرحلة الحجز, مرحلة التسوية

 (lettre de rappelle )المقترض عن دفع أحد األقساط حيث يوجه له المقرض رسالة

وجه له يثم  يدعوه فيها لدفع القسط ويراسله ثانية في حالة عدم قيامه بسداد القسط الثاني

دخل في نك يإعذار بالدفع يعذره فيه بدفع األقساط الثالثة فإن لم يستجيب المدين فإن الب

جأ مدين يلفي المن دين.فإن لم يو مرحلة المنازعة وذلك بتوجيه إنذار بالدفع للوفاء بما عليه

 .لبنك إلى توقيع الحجزا

 .الراهن المدين عقار على التنفيذ في البنك حق -أوال

ته وهذا ما أكد تحت طائلة البطالن.يقع على الدائن واجب إنذار المدين ,وذالك و

أنه ال يجوز نزع ملكية عقارات المدين إال في  من المقرر قانونا"من خالل  (1)المحكمة العليا

القائم بالتنفيذ لمصرح له  ويتولى المنقوالت المحجوزة للوفاء بالدين.حالة عدم كفاية 

ومتى  المبلغ بصفة قانونيةز قانونا بإجراء الحجز وتوقيع الحجز العقاري بموجب أمر الحج

تبين من قضية الحال إن محضر الحجز العقاري لم يرد فيه تبليغ القرار التنفيذي 

المساحي.لم أن الدائن قام بتبليغ هذا المحضر إلى ومشتمالت الدار محل الحجز والتحديد 

وجيهه مما  يجعل طعنه غير المدين فان الطعن الحالي قد تجاهل كل هذه األحكام اآلمرة مما

 ."يستوجب نقضه

 (2)حاول إقتراح عدة آليات للتسويةيوتجدر اإلشارة أن البنك في مرحلة ما قبل النزاع 

 . يتميز بالطول وثقل اإلجراءاتوذلك لتفادي التنفيذ الجبري الذي 

أولية عدة طرق  يتم اقتراح CNEP (3)على مستوى الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط

 لفائدةامن مبلغ المدفوعات وذالك بتخفيض نسبة  ( l'allégement)التخفيفك, لذالكلتسوية 

 30تصل إلى مدفوعة لمدة الاألقساط غير  rèechelonementجدولة الإعادة  أو .المطبقة

سنة. وكذا التكفل بالحاالت االنفرادية والتي وصل فيها الزبون إلى مرحلة المنازعة القضائية 

 تأخر كبير. وله

ملية عصيغة التنفيذية وذلك لتسهيل الن اتفاقية القرض ييشترط غالبا البنك تضم

                                     .إلى رئيس المحكمة لإلمهارهالحجز حيث يتفادى اللجوء 
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nouvel échéance )Miche Cabrllac ;l’éxécution du contrat IN latifa talli 101 p   

  المتعلقة بالتسوية و 07/11/2002ة في المؤرخ ,448 /2002رقم لتعليمة  (3)
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ة فقط وفي .ويمنح الموثق الصيغة التنفيذية لمرة واحد(322-320)بالصيغة التنفيذية 

 .حالة ضياعها فإنه الدائن يلجأ إلى القضاء

إلى ثم ، بواسطة رسائل وديةرسائل يعذر فيها المدين بالدفع  ويلجأ البنك إلى توجيه

 السلبية.استظهار شهادة بغرض  إلى المحافظة العقارية هيتوجه بدورالمحضر القضائي الذي 

 هذه األجل يوم، وبعد انتهاء 20خالل  االختياريلغرض الوفاء  ثم يقوم بتوجيه إنذار بالدفع

ثم استصدار أمر  (1)الدفع وفي حالة عدم الوفاء يقوم المحضر بتحرير محضر امتناع عن

ليغه تبثم يقوم بلدى رئيس المحكمة المختصة .المرهون  بتوقيع الحجز العقاري على العقار

إلى المدين يعذره أنه في حالة عدم وفائه يصبح الحجز  ق إ م379يات المادة حسب مقتض

 على اثر ذالكيباع العقار ونهائيا خالل مدة شهر من تسجيل الحجز لدى المحافظة العقارية 

 (2)إم(ق  379)بالمزاد العلني

 1966 جوان 8الصادر في  154 – 66وتجدر اإلشارة إلى أنه في ظل األمر 

ات جراءقانون اإلجراءات المدنية وفي غياب الموظف المؤهل قانونا للقيام باإلالمتضمن 

 الحجز فإن البنك هو الذي كان يتولى عملية التنفيذ بمرحلتيها.

من تنظيم مهنة المتض 20/02/2006المؤرخ في    03-06وبعد صدور القانون 

ند علبنك االمحضر القضائي، فإن المحضر القضائي أصبح العون المنفد الوحيد الذي  يلجأ  

 .   هامرحلة توجيه األعذار بالدفع وما بعد

ة لصيغإن ما يميز الرهن اإلتفاقي عن الرهن القانوني هو تضمن العقد المؤسس للرهن ا

ال حيلة في لوسبهذه ا امهاره مما يدفع البنك إلىفي الرهن القانوني . تغيب التنفيذية، بينما

لى وء إضياع الصيغة التنفيذية للرهن الالتفاقي  ويقوم بغرض استصدارهذه الصيغة  يلج

 .طريقة ثانية

لكون ( إم182-174)حيث يلجأ البنك إما إلى استصدار أمر أداء وفقا ألحكام المادة

 لمعارضةعن باولكن اإلشكال في كونه قابل للطالدين مبلغ نقدي ثابت بالكتابة وحال األداء، 

  للتنفيذ وإبداء الدفوع من طرف المقترض. يناالستئناف الموقف

ه يسقط أشهر يجعل 06أن عدم تثبيثه خالل مدة  ذالكيطيل أمد النزاع ضف إلى وهذا 

 سنة. 33وذلك مقارنة مع الحكم القضائي الذي يبقى نافدا لمدة  إم(،182)بقوة القانون

                                                           
(1) Généralement dés qu'il sont saisis par le service co"99ntentieux ou par l'avocat de la banque les débiteur 

défaillant se présentent à l'agence pour régler leur et mensualités échues et impayés .  certains débiteur le font 

de la citation de justice" Melle Akila Oukbi -CNEP news. 13-04-2003. p 19.- 

 )2(" l'engagement un moyen efficace de recouvrement des créances  impayées". Rachid Atmani CNEP new. 

N°17 -04-2003.  p10.  
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المتعلق بالنقد  14/04/1990المؤرخ في 10 -90من القانون  178مكن المادة وت

والقرض البنك بواسطة عريضة يقدمها لرئيس المحكمة للحصول على أمر ببيع كل مال 

صه مباشرة ودون أية مماطلة يمن نفس القانون وتخص 179مرهون لصالحها حسب المادة 

 . 1فوائد التأخيركذا و األصلية ل الدين وفوائدهله من مبالغ كام د لمايبناتج البيع.و تسد

منقول ال الد كلمة * مال* والتي تعني الموولكن اإلشكال في تطبيق هذه المادة هو ور

نقولة أوال . حيث ال يمكن توقيع الحجز على األموال المم ق إ 335والعقار حسب نص المادة 

لة ر إال في حاى توقيع الحجز على العقاإل  التي إلزامية لجوء الدائن إم379وتؤكدها المادة 

 المال المنقول. كفايةعدم 

بعض المحاكم ال تتقبل االستثناء وتشترط على البنك الحائز للرهن قانوني بتوقيع 

 .(1)الحجز على المال المنقول للمدين ثم العقار محل الضمان

  :الوفاء عدم عند للبنك المرهون العقار تملك اتفاق  -1

إن الغاية من إنشاء الرهن الرسمي هو ضمان استفاء الدين من قبل الدائن المرتهن 

ومتى استوفى دينه انقضى حتما الرهن الرسمي,وهناك عدة أسباب تؤدي إلى انقضاء الرهن 

إما أصلية أو تبعية ,ولكن عمليا ينقضي الرهن الموقع لضمان الرهن العقاري إما بقيام 

 le paiement parالقرض كاملة وهو ما يصطلح على تسميته  المقترض بالوفاء بقيمة 

entécipation  .الوفاء العادي , أو الوفاء الجبري , 

"الوفاء المعجل" حيث تمنح القواعد المصرفية هذه االمكانية  الوفاء االختياري : -أ

واستعماله :االجل في القرض مقرر لتمكين المقترض من االنتفاع بمبلغ القرض (2)لسببين

قيام المقترض بالتسديد المسبق للدين ليس  بالتالي ال يوجد يمنعه من التنازل عنه. وكذا كون

 .(3)إال تنفيذا االلتزامه برد المثل

وتضع نفس القواعد شرطي التسديد الكامل للقيمة القرض ودفع تعويض للمقرض   

ظووان كان الشرط األول ال يثير إشكاال فان الشرط الثاني تختلف التشريعات في تبنيه حيث 

يجيزه المشرع الفرنسي واضعا الحد األقصى له.وأما المشرع المصري فقد حضره  صراحة 

                                                           
  سليمان محمدي، مرجع سابق، ص1.96

 )1(Yesaad opcit.p 13.  
 97لطيفة طالي .مرجع سابق ص (2)

 )3(Au contraire.lorceque l’emprunteure rembourse avant  le terme ,il ne fait qu’éxecuter son contrat .Francoi 
Colart Detilleul  et Phélippe  Delebeque ,op cit ,p713. 
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,هذا  ون المدني وأما المشرع الجزائري ف قد سكت عن ذالكمن القان 544من خالل المادة 

السكوت يفتح المجال أمام البنوك إلى طلب التعويض عن الضرر الذي يصيبها جراء 

التي ستنفقها  (1)1حرمانها من الفائدة التي كانت ستتحصل عليها الحقا وكذا المصاريف

     الحقا إلعادة توظيف األموال المسترجعه في شكل قروض.  

يلجأ البنك إلى هذا األجراء بعد استفاء إجراء التسوية الودية, وإصرار الوفاء الجبري: -2

هذا األجراء في مواجهة المقترض أو الكفيل العيني أو   المقترض على عدم الوفاء.ويوجه

الحائز للعقار.تبدأ هذه اإلجراءات بعريضة مذيلة يقدمها المقرض إلى رئيس محكمة مقر 

لالستصدار أمر الحجز العقاري يجب إرفاق  (2)المجلس الكائن بها العقار المراد الحجز عليه

ضر لالمتناع عن الدفع .وعند الحصول العريضة بعقد الرهن.محضر اإللزام بالدفع ومح

على هذا األمر يكلف المحضر القضائي الواقع بدائرة اختصاصه عقار المراد الحجز بإبالغ 

أمر الحجز إلى المدين الراهن .واعذراه بأنه إذا لم يقم بالوفاء في الحال فان أمر الحجز سيقيد 

 في مصلحة الشهر العقاري   

إم وما ق  397اع اإلجراءات المحددة قانونا حسب المواد )ويلزم القانون الدائن بإتب

"الدائن المرتهن ال يستوفي حقه من هذا االلتزام بقولها (3)بعدها(,وتدعم المحكمة العليا

العقار المرهون إال بعد استفاء اإلجراءات التي نص عليها قانونا والتي تنتهي آخر األمر 

على خالف ذالك يقع باطال لمخالفة لنظام العام بطالن  ببيع العقار بالمزاد العلني ,وكل اتفاق

اإلجراءات التي فرضها القانون وضعت لضمان حق كل من الدائن المرتهن والمدين الراهن 

بما يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة, فاإلخالل بشيء من ذالك ال يقرره القانون ولو 

 ارتضته إرادة المتعاقدين ".

 .الممهد الطريق شرط على المدين عم البنك اتفاق -2

                                                           
 )1(La marge financiere,difference entre le taux clientel et le tauxde refinancement, n’équilibre dans l’encours, 

tout au  longue du crédit ;cet équilibre n’est pas assuré en cas de rembourcement antécipé « D 

chemilireGendreau et M Feltezsse ;op cit ;p 1004 IN Latifa tali p99 "  
 من قانون اإلجراءات  المدنية الجزائري.  08أنظر الفقرة األخيرة من  المادة  (2)
 .16.ص1990المجلة   القضائية   العدد الرابع .سنة  40184ت رقم تح 1987-07-01قرار المحكمة العليا المؤرخ في  (3)



63 
 

يعتبر التطهير إجراء أسسه القانون يسمح للمشتري بتطهير العقار من الرهون وذالك 

تقديم ثمن العقار المرهون للدائنين وهو إجراء مكلف و بطيء وغير مستعمل إال في حاالت 

 .(2)نادرة

لك العقار للحائز الذي تمق م إمكانية 915أعطى القانون المدني من خالل نص المادة 

  .لقيودة باإليها عادة  إذا رأى أن قيمة العقار اقل من الديون المضمون باللجوء المرهون

والذي يبقى قائما  ويقع على الحائز تسجيل سند ملكيته ثم شرع في إجراءات التطهير 

 حقوقهم قيدةلمويبدأ التطهير بأن يوجه الحائز للدائنين ا إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع

ن ه من ثمي ذمتفن ال تقل عما هو باقي أإعالنا يحدد فيه قيمة العقار التي يقدرها والتي يجب 

  .العقار

هار استعداده للدفع فورا متى قبل عرضه أيا كان ميعاد استحقاق إظويكفي للدائن 

هذا االستعداد أصبح ملتزما بإلقاء على ما عرضه ومصدر إلزامه  إظهارفإذا ، الديون المقيدة

 +.(3)إرادته المنفردة

 .العام الضمان في البنك حق:ثانيا

ي، للداللة على الدين المضمون بالرهن استعمل المشرع الجزائري في القانون المدن

 ( فيCréance Garantieق م( و ) 903-911-935( في المواد )  Detteمصطلحـــات: )

لمادة اوقد حددت  ق م (, وفي النص العربي حافظ على نفس المصطلح ) دين( 893المادة ) 

ريف من القانون المدني مشتمالته وتتمثل في ) الدين وملحقاته بما في ذلك مصا 911

 اإلجراءات من وقت اإلنذار (.

مبلغ الدين ” ق م 937ومقارنة مع حق التخصيص فإنه يشتمل حسب نص م    

ق م  963و مع الرهن الحيازي فإنه يشمل حسب نص المادة ” لمصارف المستحقة للدائنوا

صل الحق و المصاريف التي أنفقت للمحافظة على الشيء, التعويضات عن األضرار ”أ

الناشئة عن عيوب الشيء ومصاريف العقد الذي أنشأ الدين ومصاريف عقد الرهن الحيازي 

وطبقا لمبدأ تخصيص الرهن ”.  لتي اقتضاها تنفيذ الرهنوقيده عند االقتضاء والمصاريف ا

م يشترط  وذالك بتحديد مقداره وفوائده وتاريخ سريانها الرسمي من حيث الدين المضمون.

من القانون المدني ذكر مصدره ولكن يفهم ذلك ضمني  891صراحة المشرع في نص المادة 

                                                           
 )2(Lamy droit de financement P 1803 #4236 

 722عبد الرزاق السنهوري مرجع سابق ص  (3)
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 (2)ذلك حذو المشرع الفرنسيفال يمكن أن يخصص الدين دون ذكر مصدره.وقد حذا في 

  .(3)ويضيف القضاء الفرنسي لتحديد الدين ذكر سببه

وتحديد الدين بمقداره ومصدره وسببه ال يثير إشكاال بالقدر الذي يثيره تحديد ملحقاته,     

 فماذا تشمل الملحقات ؟ 

من القانون المدني "مصاريف  912يقصد بالملحقات الدين حسب نص المدة    

ئد المتفق ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تعتبر"قيمة الفوا .ءات من وقت إنذاره اإلجرا

سيم ى تقعليها في عقد القرض "ملحقات "؟إن كانت اإلجابة بنعم هل تحسب هذه الفوائد حت

عدم  حال ثمن بيع العقار المرهون؟ و ماذا عن "فوائد لتأخير"التي تسلط على المقترض في

 دفع األقساط؟. 

وأمام غموض النص القانوني وكذا غياب االجتهاد القضائي,نلجأ  إلى القضاء    

الفرنسي الذي يعتبر في هذا الصدد "إن تحديد نسبة الفوائد في عقد القرض شرط 

لى اد عموضوعي,وغياب هذا التحديد ال يرتب البطالن ويقع على القاضي تحديدها باالعتم

أثير هو الت عفاءقاضي البحث فيما إذا كان الهدف من اإلالنسبة المحددة قانونا,وال يقع على ال

 على إرادة المقترض". 

والقول بانه هناك من يرى أنها تسري إلى تاريخ التنبيه بنزع الملكية، وهناك من يرى    

 .على العقار أنها تسري إلى تاريخ استيفاء الثمن و ذلك بعد توقيع الحجز

نا إلى الحديث عن مساعدة الصندوق الوطني للسكن كما أن الحديث عن الملحقات يقود   

المحدد لقواعد تدخل  14/10/1994المؤرخ في  308-94والذي أسس بموجب المرسوم 

يكون  دخلهالصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لألسر وحسب مادته الثانية فإن ت

وهذه  رض ،مدة تسديد الق إما في شكل مساعدات مالية أو تخفيض في نسبة الفوائد أو تمديد

هل بلغ . فالم الوسائل التي تقدم إلى البنك و ليس إلى المقترض تثير التساؤل حول طبيعة هذا

 تدخل هاته المساعدة في قيمة مبلغ القرض األساسية, وهل تسلط عليها فوائد ؟

بدفع إّن طبيعة المبلغ المالي المتمثلة في كونه مساعدة يقتضي عدم قيام المقترض  

قيمتها وصيغة المساعدة المتمثلة في تخفيض نسبة الفوائد أو تمديد مدة القرض توحي بكون 

 .(1)المساعدة تقدم إلى المقترض, و ليس إلى المقرض

 .العيني الكفيل ضد التنفيذ في البنك حق:الثاني الفرع

                                                           
)2( محكمة استئناف تولوز 29 افر يل 1932 بسبب عدم تحديد الدين المضمون وذالك بتأكيدها انه إن لم يوجد نص صريح يشترط ذالك و باعتبار 

بن سعيد رابح سعيد الرهن الرسمي دراسة عملية مذكرة التخرج المعهد األعلى للقضاء الدفعة الحادية عشر  لم تنص على ذالك".  2132المادة 

10ص 2003الدراسية السنة   
 )3(Cassation, civ ,06/02/1939, Dp 1939 153 Note lassad 
 )1(DDSM, 31/01/2000 P 44. 
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أن يكون ق م إمكانية أن يكون الراهن غير المدين, و لكنها اشترطت  884تعطي المادة 

الراهن في كل األحوال مالكا للعقار المرهون.وينشئ عقد الكفالة التزاما في ذمة الكفيل 

وتأخذ الكفالة صورتين: كفالة  (2)يوجب عليه تنفيذ التزام المدين اذا ما أخل المدين بالتزامه

 شخصية و كفالة عينية.

 :المدين بتجريد العيني الكفيل دفع عدم -أوال

ق م إمكانية أن يكون الراهن غير المدين, و لكنها اشترطت أن  884تعطي المادة 

يكون الراهن في كل األحوال مالكا للعقار المرهون.وينشئ عقد الكفالة التزاما في ذمة الكفيل 

وتأخذ الكفالة صورتين: كفالة  (2)يوجب عليه تنفيذ التزام المدين اذا ما أخل المدين بالتزامه

 شخصية و كفالة عينية.

 لواقع: تكون بتعهد شخص آخر غير المقترض بأن يفي بااللتزام االكفالة الشخصية

 تجوز الق م(, و  644عليه لصالح المقرض, و ذلك في حالة عدم وفاء المدين األصلي به )

 652ل )في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين, و ال بشرط أشد من شروط الدين المكفو

 و ملحقاته و مصروفات المطالبة األولى. ق م(, وتشمل كفالة الدين

ولكن ال يجوز في حالة التنفيذ أن يرجع البنك على الكفيل الشخصي إال بعد الرجوع   

 ق م(. 665ق م( , إال في حالة اشتراط التضامن ) 660على المقترض )

كضمان تكون بأن يلتزم الكفيل بتقديم ضمان عيني يتمثل في عقار : (3)الكفالة العـينية   

اللتزام المقترض في مواجهة البنك المقرض. على أنه في هذه الحالة, ليس للكفيــل الدفع 

 . ق م( 901بالتجريد المدين, إال بوجــود اتفاق على خالف ذلك)

ويلجأ البنك إلى الكفالة الشخصية للزيادة في مبلغ الضمان كإدخال الزوج, أو أحد 

الدخل الذي يتناسب معه طردا مبلغ القرض. ولكنه  األصول أو الفروع. وذلك للزيادة في

يفضل اللجوء إلى الكفالة العينية التي تكرس له حقا عينيا على العقار المرهون وإمكانية 

 . (4)التنفيذ المباشر عليه, وهذا ما ال توفره الكفالة الشخصية

 لكن اإلشكال يثور في الواقع على مستويين: 

ض البنوك قبول الكفيل العيني أن يكون شخصا حيث ترفعلى مستوى التأسيس:  -1

 معنويا, بحجة تعقيد إجراءات التنفيذ عليه, وطولها, وتكلفتها.

                                                           
"وان كانت الكفالة في االصل تقرر لمصلحة الدائن حتى يتمكن استفاء حقه من المدين أو الكفيل ,فانها تكون ايضا لمصلحة المدين اذا كان من   )2(

زامعنه ,درأ صرر أكبر عن المدين ,فقد يحول هذا التنفيذ ذون الدائن و اتخاذ اجراءات نزع ملكية عقار للمدين ,وفي هذه شان  تنفيذ الكفيل لالت
.317ص 2004الحالة تتحقق مسؤولية الكفيل قبل المدين "أنور طلبة,العقود الصغيرة الوكالة والكفالة المكتب الجامعي الحديث,طبعة   

)2( "وان كانت الكفالة في االصل تقرر لمصلحة الدائن حتى يتمكن استفاء حقه &خن المدين أو الكفيل ,فانها تكون ايضا لمصلحة المدين اذا كان 

ن ,وفي هذه من شان  تنفيذ الكفيل لالتزامعنه ,درأ صرر أكبر عن المدين ,فقد يحول هذا التنفيذ ذون الدائن و اتخاذ اجراءات نزع ملكية عقار للمدي
.317ص 2004سؤولية الكفيل قبل المدين "أنور طلبة,العقود الصغيرة الوكالة والكفالة المكتب الجامعي الحديث,طبعة الحالة تتحقق م  

 ق م. 293ورد مصطلح الكفالة العينية في نص المادة  (3)
 )4(DDSM. Flash foncier , le cautionnement réel .أ 
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 .العين الكفيل من الدين وفاء -ثانيا

الحظت المديرية العامة لألمالك الوطنية رفض المحافظين العقاريين تنفيذ اإلجراءات 

صاحب حق الملكية على العقار المراد رهنه المتعلقة بقيد الرهن الرسمي.عندما يتبين أن 

ق م(, حيث  884ليس هو المدين. مع أنه في هذه الحالة يتعلق األمر بتوظيف أحكام المادة ) 

صراحة  -يعلق المحافظ العقاري بتعليق تنفيذ إجراءات الشهر العقاري على شرط إدراج ذلك

ما ورد في التعليمة التي أصدرتها و هم بهذا حسب   .(1)قيد عبارة )كفالة( -في صلب الجدول

تحت رقم )و م /م ع أ و /م ع أ د ع /م ع (, فإنهم بذلك يكيفون  2002مارس  30بتاريخ 

خطأ العمليات التي تربط ثالث أطراف متعاقدة بالكفالة. وأكدت " أن الرهن الرسمي أكثر 

متعاقدة فقط, ولمحرر نجاعة من الكفالة, وأن اختيار أحد الضمانين يرجع إلرادة األطراف ال

 جدول القيد الخاضع لإلشهار العقاري يبقى مكلفا بتدوين هذه اإلرادة ".

 . الجبري التنفيذ أجال :الثالث الفرع

ي مع لعيناو يسمى شرط الطريق الممهد و هو أن يتفق الطرفان سواء كان المدين أو الكفيل 

رهن عقد ال في سواء-الدائن على بيع العقارات دون إتباع اإلجراءات القانونية المحددة قانونا

م أو في إتفاق الحق بين الراهن و المرتهن أو صاحب حق التخصيص و المدين المحكو

تى ال ذا حهمشرع هذا الشرط لمخالفته النظام العام دون إبطال عقد الرهن و فأبطل ال-عليه

في  انونيستغل الدائن ضعف مركز الراهن ز من ثمة يحرمه من الحماية التي كفلها له الق

 فرض إجراءات معينة في بيع العقار بيعا جبريا.

 .الوفاء أجل حلول أسباب -أوال

ين ء كان المدلق عليه بيع الوفاء بأن يتفق الطرفين سوا:"  "وهو ما يط903و تضمنته المادة 

وعدم  لدينأو الكفيل العيني مع الدائن على إنتقال ملكية العقار للدائن عند حلول أجل ا

اته ي طيفإستطاعة المدين الوفاء بالدين بجعل الدين المستحق هو ثمن العقار، مما يحمل 

ل هذا يبط كبر بكثير من الدين المستحق ،لذاإضرارا بالمدين ألنه قد تكون قيمة العقار أ

 الشرط سواء ورد في عقد الرهن أو في إتفاق الحق مع بقاء الرهن صحيحا.

هة نتفي شبتهنا أما إن حل أجل الدين فيمكن للطرفين اإلتفاق على تمليك العقار مقابل الدين ف

 اإلستغالل ومنه أجازه المشرع.

ق، ق الحالقاضي فال يتصور  ورود هذا الشرط إال في إتفاو ألن حق التخصيص  ينشأ بأمر 

 و هنا يخضع لنفس الحظر و األثر.

 :بانقضائه األجل حلول  -1

ولى إن الغرض من تسجيل الرهن الضامن للقرض العقاري هو تمكين البنك بالدرجة األ

جهة وامق م( هذا الرهن نافذا في  904من مواجهة باقي الدائنين, حيث تجعل المادة )

 الغير إذا قيد قبل اكتساب هذا الغير حقا عينيا على العقار المرهون. 

                                                           
 )1( يعمد المحافظ العقاري إلى التنويه على ظهر جدول الرهن بصفة الكفيل.وقيمة القرض الذي يضمنه" انظر الملحق رقم
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وحسب مفهوم المخالفة لهذه المادة, فإنه يكفي ترتيب حق عيني للغير قبل قيد الرهن 

 .(1)لتجميد آثار الرهن

 63-76من المرسوم  96و يرتب الرهن آثاره حسب المبدأ الوارد في نص المـــادة 

ريخه . سنوات من تا 10,و المتعلق بتأسيس السجل العقاري لمدة  25/03/1976المؤرخ في 

 و يتوقف أثره إذا لم يتم تجديده قبل انقضاء هذا األجل.

 :بسقوطه األجل حلول  -2

تتأتى الحاجة إلى التجديد الرهن قبل أن ينتج أثره,أي قبل أن يتحول حق الدائن 

 .(2)المرتهن على ثمن البيع

أو  حيث يودع الدائن 63-76من المرسوم  95إجراءات التجديد حسب نص المادة وتتمثل 

 أحد ممثليه جدولين موقعين و مصدقين ومصححين بكل دقة مع ضرورة التأكيد في كل

 راجعجدول أن موضوعه يتعلق بتجديد قيد سابق باإلضافة إلى وضع تأشيرته وتاريخه وم

 القيد السابق المراد تجديده .

 الوفاء أجل نواعأ -ثانيا

إن الغاية من إنشاء الرهن الرسمي هو ضمان استفاء الدين من قبل الدائن المرتهن 

ومتى استوفى دينه انقضى حتما الرهن الرسمي,وهناك عدة أسباب تؤدي إلى انقضاء الرهن 

إما أصلية أو تبعية ,ولكن عمليا ينقضي الرهن الموقع لضمان الرهن العقاري إما بقيام 

 le paiement parض بالوفاء بقيمة القرض كاملة وهو ما يصطلح على تسميته  المقتر

entécipation  الوفاء العادي , أو الوفاء الجبري ,.  

"الوفاء المعجل" حيث تمنح القواعد المصرفية هذه االمكانية  الوفاء االختياري :-1

:االجل في القرض مقرر لتمكين المقترض من االنتفاع بمبلغ القرض واستعماله (2)لسببين

قيام المقترض بالتسديد المسبق للدين ليس  بالتالي ال يوجد يمنعه من التنازل عنه. وكذا كون

 .(3)إال تنفيذا االلتزامه برد المثل

مقرض وتضع نفس القواعد شرطي التسديد الكامل للقيمة القرض ودفع تعويض لل  

ظووان كان الشرط األول ال يثير إشكاال فان الشرط الثاني تختلف التشريعات في تبنيه حيث 

                                                           

 )1(« Une interprétation littérale voudrait dire que l'hypothèque ne devient jamais opposable si un tiers acquis 
un droit réel dans l'immeuble avant son inscription, ce n'est certes pas l'intention, il suffirait à l'emprunteur 
d'accorder un droit réel à quiconque pour paralyser les effets de l'hypothèque » , DDSM ,le 30/01/2002 ,p 54 
” )2(On sait que les inscription hypothécaire doivent  renouvelés tant que le droit d ’hypothèque ne s’est pas 
transforme sur  la valeur du bien. Inscription doit être maintenue » Cf. .pH .Théry.suretes  et publicité foncière 
.2éd.n°179 In Philippe Simler. Et Philippe  DElebecque - La semaine juridique entreprise et affaires N° 
11,16/03/2000.p458. 

 97طالي .مرجع سابق صلطيفة  (2)

 )3(Au contraire.lorceque l’emprunteure rembourse avant  le terme ,il ne fait qu’éxecuter son contrat .Francoi 
Colart Detilleul  et Phélippe  Delebeque ,op cit ,p713. 
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يجيزه المشرع الفرنسي واضعا الحد األقصى له.وأما المشرع المصري فقد حضره  صراحة 

,هذا  من القانون المدني وأما المشرع الجزائري ف قد سكت عن ذالك 544من خالل المادة 

المجال أمام البنوك إلى طلب التعويض عن الضرر الذي يصيبها جراء  السكوت يفتح

التي ستنفقها  (1)1حرمانها من الفائدة التي كانت ستتحصل عليها الحقا وكذا المصاريف

 الحقا إلعادة توظيف األموال المسترجعه في شكل قروض.      

ء التسوية الودية, وإصرار يلجأ البنك إلى هذا األجراء بعد استفاء إجراالوفاء الجبري: -2

هذا األجراء في مواجهة المقترض أو الكفيل العيني أو   المقترض على عدم الوفاء.ويوجه

الحائز للعقار.تبدأ هذه اإلجراءات بعريضة مذيلة يقدمها المقرض إلى رئيس محكمة مقر 

لالستصدار أمر الحجز العقاري يجب إرفاق  (2)المجلس الكائن بها العقار المراد الحجز عليه

العريضة بعقد الرهن.محضر اإللزام بالدفع ومحضر لالمتناع عن الدفع .وعند الحصول 

على هذا األمر يكلف المحضر القضائي الواقع بدائرة اختصاصه عقار المراد الحجز بإبالغ 

في الحال فان أمر الحجز سيقيد  أمر الحجز إلى المدين الراهن .واعذراه بأنه إذا لم يقم بالوفاء

 في مصلحة الشهر العقاري   

إم وما ق  397ويلزم القانون الدائن بإتباع اإلجراءات المحددة قانونا حسب المواد )

"الدائن المرتهن ال يستوفي حقه من هذا االلتزام بقولها (3)بعدها(,وتدعم المحكمة العليا

التي نص عليها قانونا والتي تنتهي آخر األمر  العقار المرهون إال بعد استفاء اإلجراءات

ببيع العقار بالمزاد العلني ,وكل اتفاق على خالف ذالك يقع باطال لمخالفة لنظام العام بطالن 

اإلجراءات التي فرضها القانون وضعت لضمان حق كل من الدائن المرتهن والمدين الراهن 

الل بشيء من ذالك ال يقرره القانون ولو بما يحقق التوازن بين المصالح المتعارضة, فاإلخ

 ارتضته إرادة المتعاقدين ".

قيام الدائن بتوجيه إنذار بالدفع إجراء ضروري   (4)كما اعتبرت المحكمة العليا

بالرجوع إلى عناصر الملف يتبين أن البنك المطعون ضده ومسألة قانون تخضع لتقديرها "

وأن لم يتبين  2001-10-24الدفع الموجه بتاريخ قد وجه عدة إنذارات كان أخرها االنذار ب

من الكشف البنكي الذي يحتج به الطاعن أن هذا األخير قام بدفع أي مبلغ من المبالغ 

وتقديم العريضة إلى   2004-10-07للمطعون ضده ذالك أن آخر عملية للدفع كانت بتاريخ 

مما يتعين القول  2001-11-28رئيس المحكمة من أجل بيع المال المرهون كان بتاريخ 

                                                           
 )1(La marge financiere,difference entre le taux clientel et le tauxde refinancement, n’équilibre dans l’encours, 

tout au  longue du crédit ;cet équilibre n’est pas assuré en cas de rembourcement antécipé « D 

chemilireGendreau et M Feltezsse ;op cit ;p 1004 IN Latifa tali p99 "  
 من قانون اإلجراءات  المدنية الجزائري.  08أنظر الفقرة األخيرة من  المادة  (2)
 .16.ص1990المجلة   القضائية   العدد الرابع .سنة  40184تحت رقم  1987-07-01قرار المحكمة العليا المؤرخ في  (3)
 غير منشور . 309152م تحت رق 2004-01-28قرار المحكمة العليا  المؤرخ في  (4)
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من قانون النقد  178بأن أجل الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في نص المادة 

 والقرض قد تم احترامه وعليه يتعين رفض هذا الوجه" . 

التنفيذ  مدة وفقا إلجراءات الحجز العقاري الواردة في  قانون اإلجراءات المدنية, فإن

وهذا ما يجعل عملية البيع شهر  12إلى   أشهر 6تقدير حيث تكون على أقل ليست باليسيرة

حيث ال تجاوز هذه المدة األربعة أشهر في ظل  .(5)تعاني من بطئ إجرائي في كل مراحله

المتعلق بالتمويل العقاري ، وتدوم مرحلة التسوية  2001لسنة  148القانون المصري رقم 

ز هذه الفترة بقيام الوكيل العقاري شهران والقضائية شهران على األكثر، وتتمي  الودية

قائمة التي تعدها الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري والذي يعمل تحت الالمختار من 

الدفع يوجه اعذار ب قيامه  وعدم (1)من نفس القانون( 24-12) المواد إشراف قاضي التنفيذ 

دار صثم يلجأ إلى المحكمة المختصة لإلست .يوم 15بالوفاء خالل مرة أخرى يعذره فيه  ثانيا

أمر على ذيل عريضة للحصول على الصيغة التنفيدية التي تسمح للبنك بتوقيع الحجز 

جيل لدى المحافظة العقارية وهذا المرسوم لم يأتي بجديد سوى سالعقاري خالل شهر من الت

 .يوم  20بدل  يوم 35 أطولبمهل  بالنسبة للمدة التي تميزت

                                                           
 )5(" il apparaît de la mise en vente que la réalisation de la vente et recouvrement de la créance ce heurte à une 
lenteur procédurière à tout les étapes aux quelles sont confronté les différent partenaires " Melle Yassad OPCIT 
p 15 

  76قدري عبد الفتاح الشهاوي مرجع سابق ، ص  (1)
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 الخـــــــاتـــــــمـــة

ته تسمي يعتبر القرض العقاري أحد الوسائل التي اعتمدتها الدولة لحل ما أصطلح على

مويل تال وبالرغم من اآلليات التدعيمبة سواء الهيكلية بإنشاء شركة إعادة "بأزمة السكن"

كذا وقارية والتي تتكفل بتوفير السيولة الكافية للبنوك التي تقدم الرهون الع (SRH)الرهني

كذا التي تضمن إعسار المقترض الكلي أو الجزئي، و( SGGI)شركة ضمان القروض العقارية

لفئة لمن قيمة القرض بالنسبة  %20الصندوق الوطني للسكن الذي تصل مساهمته إلى تفعيل 

لفرد به االموصوفة بذات الدخل الضعيف.إال أن النتائج ال تزال بعيدة كل البعد عن ما يرغ

خفضة مع قدرته الشرائية، بنسبة فائدة من الجزائري في الحصول على سكن بأقساط تتناسب

 وتمديد فترة السداد على أقصى مدة ممكنة.

و يل وهلضمان الكافي الذي يجعل البنك يقدم على التمووتبقى أكبر عقبة هي تقديم ا

مطمئن، حيث يشكل  الرهن الرسمي  الضمان المفضل من طرف البنوك لضمان القروض 

نا يكون ضماه لمالت, تعيق إكهالعقارية في صيغها المختلفة. إال أن مجموعة من المشاكل التي تلف

 وافيا للقرض العقاري.

 :هي نتائج عدة إلى ستناراد خالل من توصلنا وقد

 . المرهون بالعقار بالتصرف حقه من رهن ا ال المدين منع على اإلتفاق باطال يقع -

صوتنق الرهن، مدة قيام اثناء تزيد المرهون العقار في رهن ا ال المدين تصرف حرية  وتتقيد 

 .الملكية بنزع التنبيه تسجيل بعد -

 والثاني ياكل التسديد يكونأن  األول بشرطين مرتبط المسبق، التسديد في هناالر المدين حق -

 .طلب إن تعويض دفع

 الذي نيالقانو البنك ممثل طرف من تحريره يتم أو الموثق طرف من القانوني الرهن ينعقد -

 .المدير يكون ما غالبا

 افيةالك الحماية يوفر وال ناقصا ضمانا يكون الشيوع على عقار في لحصته الشريك رهن -

 .القسمة بعد لهذه يحصل قد مما للبنك

 لخاصةا المدين أموال على يكون الخاص، إمتيازه الى إضافة العام الضمان في البنك حق -

 .العيني الكفيل دون

 وذلك ونيةالقان مشروعيته رغم البنك يسلكه طريق آخر تكون ما غالبا الجبري التنفيذ فكرة -

 . نالمرهو للعقار المدين وحاجة اإلجتماعية والظروف المتبقي، الدين لقيمة مراعاة

 فيكون ونياقان مرتبة غير العام الضمان في وحقه المرهون العقار على التنفيذ في البنك حق -

 .ئرياالجز المشرع أغفلها تشريعية فجوة وهذه مصلحته، حسب على البنك خيار

 لم واذا وقتها، يف األقساط بدفع المدين يلتزم دورية أجال عبارة الوفاء االجل كان إذا حالة في -

 يلجأ مدينال إستجابة عدم حالة وفي المقررة الطرق وفق عليه الضغط للبنك جاز بذلك يلتزم

 .القرض عقد فسخ أو العقار على التنفيذ إما لخيارين البنك
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 من وفاخ الرهن بقيد عسرااإل من البد المرهون العقار على المرتهن الدائن حقوق لضمان -

 .نفاذه وعدم القيد بطالن إلى تؤدي التي تحدث قد التي قيلراالع

 والبيانات الوثائق جميع إيداع فيها يتم التي اإليداع مرحلة هي القيد عملية في مرحة أهم -

 ةمرحل تكون بالضرورة ومقبولة صحيحة المرحلة هذه كانت وإذا الرهن، بقيد الخاصة

 .الشهر محل للبيانات والشامل الدقيق الفحص عاةارم مع الصحيحة القيدإجراءات 

 طرف من ةالتنفيذي بالصيغة إمهاره يجب أنه إال الرسمي الرهن لسند التنفيذية القوة رغم -

 إقليميا المختص المحكمة رئيس

 مواأقا الذين األشخاص مواجهة في الرسمي الرهن حق نفاذ عدم في البنك حماية تنقص. -

 لحقوق ةحماي وذلك المحو،وإلغاء  القيد محو بين الفترة في العقار على قانونية تصرفات

 .األشخاص هؤالء

 )المرتهن ائنالد( للبنك تعطي كونها للقيد المنشئ األثر قاعدة على ئرياالجز المشرع إعتماد -

 الثقة حقيقت إلى يؤدي الذي القانونية التصرفات ثبات على تعمل كما والتتبع، األفضلية حق

 .اإلئتمانية

 لرهنا باستثناء القيد، أساس على يكون الضمانات من غيره مع الرسمي الرهن حق حماتز -

 العام تيازاإلم حقوق أصحاب باستثناء وكذلك قيده، إلى إضافة الحيازة يتطلب الذي الحيازي

 صحابأ على األفضلية لهم تكون ذلك ومع التسجيل أو الشهر إلى حقوقهم تتطلب ال التي

 .التبعية العينية الحقوق

 ضري ال حتى رهن ال قيمة حدود في تكون أجل لدائن الرهن في مرتبته عن الدائن نزول -

 .التنازل على التأشير ضرورة مع اآلخرين، بالدائنين

 دائنال نية حسن معيار يحكمها رجعي بأثر رهن ا ال ملكية لزوال الرهن يبطالن الدفع -

 .نيته وسوء المرتهن

 الدائن اسم هورظ يمنع وإنما التتبع حق ممارسة في الدائن يمنح ال العقار بتخلية الدائن خيار -

 .لسمعته حماية التنفيذ ءاتارجإ في

 رسو كمح ويكون األصلي السند بموجب للدائن العقار ملكية يبقي الدائن على داالمز رسو -

 الحائز من عقارال ملكية ينقل الغير على داالمز رسو أما ملكيته، راإلستمر إثبات د مجرداالمز

 .العقارية المحافظة لدى ر ه شه ويجب زد ا الم حكم بموجب الغير إلى

 الثمار منث من حقوقهم الدائنون يستوفي الدين، قيمة عن المزاد به رسا الذي الثمن قل إذا -

 .للدائن زيادةال تؤول الدين، قيمة عن مزادال به رسا الذي الثمن زادوإذا  بالعقار، الملحقة

 فيرجع ذلك، في المتسبب هو كان إذا وهالكه العقار تلف عن الدائن مسؤولية تقوم -

 .الخاصة أمواله على الدائنين

 إلى تهدف التيحات رااإلقت من جملة نطرح الذكر السابقة النتائج هذه إلى التوصل وبعد

 هتماماإل ئرياالجز المشرع من نلتمس حيث فيه، الموجودة النقائص وتدارك الموضوع معالجة

 : كاآلتي وهي القانونية، غاتفراال بعض سد إلى تؤدي قد التي حاترااإلقت بهذه

 .هنارال المدين عم المرتهن للدائن الالزمة والثقة الحماية تكفل التي القانونية الوسائل زيادة -
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 عاليةف قوة زيادة أجل من ، المرهون بالعقار بالتصرف هنارال المدين لحق أكثر تقييد -

 .الرسمي الرهن ضمان

 .دينه استرداد في لحقه البنك فقدان خطر يبعد واحد لدين ضمان من أكثر تخصيص -

 .نالدائني من غيره مع زحمه ا ت عند البنك حق يعيق الذي اإلداري التعطيل معالجة -

 يه التي المهام وتقسيم أخرى مناصب باستحداث العقاري المحافظ على المهام تخفيف -

 للعبئ لكوذ األخطاء، في وقوعه احتمال يزيد مما العقاري المحافظ إلى كلها حاليا مسندة -

 .عليه الملقاة والمسؤولية

 دينللم ضرر فيها القاعدة هذه ون ك الدين من جزء لكل ضامن العقار أن قاعدة تعديل -

 من تتأكد نأ يجب أنه إال عمليا، مستبعدة القاعدة هذه أن رغم ملكيته، على بالتعدي هنارال

 .القانونية الناحية

 ضمني فعاال قانونيا ضمانا يعد الرسمي الرهن أن قوله يمكن ما الموضوع نهاية فيو

 هذا أن إال البنكية، القروض مشاريع في اعتماده عند مرتهن، كدائن للبنك والثقة الحماية

 .االئتمانية قوته من ما نوعا تحد التي قيلاالعر بعض يتخلله ليزا ال الضمان

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قــالحــالم
 

 01الملحق رقم : 
 : المتضمن جدول قيد الرهن. 01الملحق رقم 

 
 7رقم  سلسلة إ ع نموذج            الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

 رهــنالجـــدول قيــد 
 

 ةـــــوزارة المالي    
 لوطنيةا ة لألمالكالمديرية العام

 مدرية الحفظ العقاري    
 رـــالجزائ : لوالية    

 المحافظة العقارية: 

 

 الحــــــــراش

 إيداع 

 ........................رقم 

 .......................مجلد: 

 .........................رقم: 

 .....................تاريخ: 

 مبلغ الدين 

 دج2.434.327,00
 الرسم

 دج3.000,00
 ................. المدة القصوى

 

 .............................................................امتياز البائع رهن:قيد 

 ........................................................ (5) خمس سنوات ىذو أثر إل

 ......................... سنة 10 (1أو إلى غاية ) سنة 30  - 10لمدة  معفى من التجديد

 المادة      قانون المدني  - 63-76من المرسوم  96 طبقا لـ:

 إطار مخصص

 للمحافظ العقاري

 للتأشير

  الموطن بـ:

 شارع العقيد عميروش )الجزائر( 17موطن البنك  الدائن الكائن مقرها 

 سند الدين بمقتضى

تحىىىىت رقىىىىم  2018سىىىىبتمبر  09تلقىىىىاس اذسىىىىتاذ الموقىىىىع أدنىىىىاس   بيىىىىععقىىىىد بمقتضىىىىى  -

 أوانه القانوني بحقوق مقبوضة: في  لحراشبامسجل عقد ، 2018/969
 

 )الدائن( لفائــــدة

 بحىىىىىىىىىي مسىىىىىىىىىكارو ، المقىىىىىىىىىيم سىىىىىىىىىعودا عبىىىىىىىىىد القىىىىىىىىىادر ابىىىىىىىىىن محمىىىىىىىىىد السييييييييييد:
 المديىة(  بتىابطط )وييىةمهنتىه تىاجر، المولىود  الحميىز ،الىدار البيضىال)الجزائر( 30رقم 

 جزائىىىرا الجنسىىىية،  (20/07/1950)فىىىي العشىىىرين جويليىىىة خمسىىىين وتسىىىعمائة وألىىى  
ار الىدوالمعر  بهويته كمىا هىو ثابىت مىن رخلىة السىياقة اللىادرة عىن دائىرة           

 ،  وشىىىىىىىىىىىىهادة 00 7637تحىىىىىىىىىىىىت رقىىىىىىىىىىىىم   2005مىىىىىىىىىىىىاا  17فىىىىىىىىىىىىي  البيضىىىىىىىىىىىىال
  1419تحت رقم  2012مارس  27بلدية تابطط في الميطد اللادرة عن 
 الكفيل()المالك المدين و/أو  ضــــــــد

 

 سىىىىىىىىىعودا عبىىىىىىىىىد القىىىىىىىىىادر ابىىىىىىىىىن محمىىىىىىىىىد، المقىىىىىىىىىيم بحىىىىىىىىىي مسىىىىىىىىىكارو  السييييييييييد:
 المديىة(  الحميىز ،الىدار البيضىال)الجزائر( مهنتىه تىاجر، المولىود بتىابطط )وييىة 30رقم 

 ( جزائىىىرا الجنسىىىية، 20/07/1950فىىىي العشىىىرين جويليىىىة خمسىىىين وتسىىىعمائة وألىىى  )

دار والمعر  بهويته كمىا هىو ثابىت مىن رخلىة السىياقة اللىادرة عىن دائىرة  الى         
 ،  وشىىىىىىىىىىىىهادة 00 7637تحىىىىىىىىىىىىت رقىىىىىىىىىىىىم   2005مىىىىىىىىىىىىاا  17البيضىىىىىىىىىىىىال فىىىىىىىىىىىىي 

  1419تحىىىىىت رقىىىىىم  2012مىىىىىارس  27المىىىىىيطد اللىىىىىادرة عىىىىىن بلديىىىىىة تىىىىىابطط فىىىىىي 
 
 ( يشطب على لعبارة غير المفيدة1)
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  )العقار المثقل( عـــــــلى

 بىىىىىىىىاش جىىىىىىىىرا محىىىىىىىىل مخلىىىىىىىىر لطسىىىىىىىىتعمال التجىىىىىىىىارا يقىىىىىىىىع بىىىىىىىىاقليم بلديىىىىىىىىة 
 )وييىىىىىىىة الجزائىىىىىىىر(بىىىىىىىاش جىىىىىىىرا   6رقىىىىىىىم  26عمىىىىىىىارة  1حىىىىىىىي بىىىىىىىاش جىىىىىىىرا  

  ذو مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاحة قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدرها تسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعة وسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتون متىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر مربىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع
 .2م69,34أا رقمىىىىىىىىىىىىىىىا...........وأربعىىىىىىىىىىىىىىىة وثطثىىىىىىىىىىىىىىىون ديسىىىىىىىىىىىىىىىمتر مربىىىىىىىىىىىىىىىع 

 (91/1000ونسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبة واحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد وتسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعون جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزل ل لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  )
 .11قطعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة رقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن اذجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىزال المشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتركة

 لوييىىىىىة الجزائىىىىىرالمشىىىىىهر بالمحافعىىىىىة العقاريىىىىىة  حسىىىىىب الجىىىىىدول الولىىىىىفي للتقسىىىىىيم
 .14رقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم  87مجلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  1992جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىانفي  27فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي 

 

  ملكـا لـ:

ي فىالشرال من الدولة و ذلك بموجب عقد محرر  عن طريق ,  سعودا عبد القادر السيد:
  1992مىىىىن فهىىىىرس العقىىىىود ايداريىىىىة لسىىىىنة  110تحىىىىت رقىىىىم  1992الفىىىىاتف فيفىىىىرا 

 أمضىىىىاس باسىىىىم ولحسىىىىاب الدولىىىىة مفىىىىتش شىىىىاون أمىىىىطك الدولىىىىة والشىىىىاون العقاريىىىىة 
  1992فيفىرا  11بىالجزائر فىي لويية الجزائر السيد أنسىيور ديىب شىري ، عقىد مسىجل 

 ومشىىىىىىىىىىىهر بالمحافعىىىىىىىىىىىة العقاريىىىىىىىىىىىة لوييىىىىىىىىىىىة حسىىىىىىىىىىىين داا  3521,10بحقىىىىىىىىىىوق  
 13رقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم  90مجلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد  1992مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىارس  10بتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاري  

 وذلىىىىىىىىىىىىىك مقابىىىىىىىىىىىىىل ثمىىىىىىىىىىىىىن ألىىىىىىىىىىىىىلي قىىىىىىىىىىىىىدرس ثمانيىىىىىىىىىىىىىة وخمسىىىىىىىىىىىىىون ألىىىىىىىىىىىىى  
 دج. 58.685,02وسىىىىتمائة وخمسىىىىة وثمىىىىانون ألىىىى  واثنىىىىان سىىىىنتيم أا رقمىىىىا...........

 

  لضمان

 ثىىون ألىى  مليىىونين وأربعمائىىة وأربعىىة وثطبمبليي :  لمقييدرابيياقث نميين البييي   دضييمانا لتسييدي
 دج2.434.327,00أا رقمىىىىىىىا وثطثمائىىىىىىىة وسىىىىىىىبعة وعشىىىىىىىرون دينىىىىىىىار جزائىىىىىىىرا  

ستون شهرا  سأقلافي أجل للبائ  باقث نمن البي  بتسديد  سعودي عبد القادر يلتزم السيد:
 أعطسالمذكور عقد البيع تسدد وفقا للشروط والتكالي  المنلور عليها في ( 60)

 إيضاحات طبق ألحكام

 خاصة

 -هوامش  -

 

 يمثىىىىىىىىىىىىىىىىىل بىىىىىىىىىىىىىىىىىاقي ثمىىىىىىىىىىىىىىىىىن بيىىىىىىىىىىىىىىىىىع عقىىىىىىىىىىىىىىىىىار  بيعة القييييييييييييييييير  :ـــيييييييييييييييييـط( 1

ادة غيىىر خاضىىع للضىىريبة كمىىا هىىو ثابىىت مىىن الشىىهالوضييعية الجبائييية للمييدين الييراهن : ( 2
 .2012جىىىىىىىىانفي  26ن قباضىىىىىىىىة الضىىىىىىىىرائب بىىىىىىىىاش جىىىىىىىىرا  فىىىىىىىىي عىىىىىىىىاللىىىىىىىىادرة 

 

 األسيييييييييييتاي نييييييييييياجم رقيييييييييييانث  المونيييييييييييق ببيييييييييييا  جيييييييييييرا   إن الممضيييييييييييث  سيييييييييييفل 
 )واليييييييييييييييييييييييييية الجزائييييييييييييييييييييييييير(. 2رقيييييييييييييييييييييييييم  4ميييييييييييييييييييييييييد ل  62عميييييييييييييييييييييييييارة 

 يشيييييهد  ن نسييييي تين مييييين هييييييا الجيييييدولق عيييييث  يييييفحتين مطيييييابقتينق  يييييود  عليييييي .
 و يشييييهد  يضييييا  ن هوييييية المالييييك  و المييييالإلين إلمييييا هييييو مبييييين عييييث ا طييييار الم  يييي  

 قد  نبتت وعقا للتنظيم المعمول ب .

 
 
 

 2012ر  إلتوب 01يوم  الجزائربحرر                                                
 

 

 

 

 

 



 قــالحــالم
 

 

 02الملحق رقم : 

 : عقد رفع اليد عن الرهن 02الملحق رقم 
 

 رقم الفهرس:
 : التاريخ

 بــسم هللا الرحمن الرحيــم

 

 ندددددددددددددددا م رقدددددددددددددددان  المو دددددددددددددددق بحسدددددددددددددددين  اي لدددددددددددددددى المكتددددددددددددددد  العمدددددددددددددددوم  للتو يدددددددددددددددق األسدددددددددددددددتا         

 , الموقدددددددددع أ ندددددددددار., واليدددددددددة الج ائدددددددددر2رقدددددددددم  4مددددددددددخل  62الكدددددددددائن مقدددددددددرر بحددددددددد  بددددددددداش  دددددددددرا  عمدددددددددارة 

 

  عقد رسم  , محرر بناء على طل  

 

 :السيد( 1 

 

 

 

 الحاضددددددددر بصددددددددفتن  الدددددددددائن المددددددددرتلن  والملددددددددار إليددددددددن بلدددددددد ر الصددددددددفة فدددددددد  صددددددددل  هدددددددد ا العقددددددددد. 

 مدددددددددددددددددددددددددددن الجلدددددددددددددددددددددددددددة األولدددددددددددددددددددددددددددى        

 :السيد( 2 

 

 

 

 المدددددددددين الددددددددراهن  والملددددددددار إليددددددددن بلدددددددد ر الصددددددددفة فدددددددد  صددددددددل  هدددددددد ا العقددددددددد.الحاضددددددددر بصددددددددفتن    

 مدددددددددددددددددددددددددددن الجلدددددددددددددددددددددددددددة الثانيدددددددددددددددددددددددددددة         

 

 تصريحات مقدم  الطل  
 

  يتضددددددددددمنطلدددددددددد  الحاضددددددددددران مددددددددددن المو ددددددددددق أن يحددددددددددرر للمددددددددددا فدددددددددد  اللددددددددددكل الرسددددددددددم  عقددددددددددد   

ون  ارج المكتد  لحاصل بينلما خورفع اليد عن الرهن المحلل أ نار وه ا إ باتا لالتفاق الو ي ا مخالصة الدين وإبراء ال مة

لد ا العقدد لتدخل أو ملاركة من المو ق باعتبارر المحرر األمدين ررا تلمدا طبقدا للقدانون وبعدد أ اء وا د  النصدح واللدر  

 وأ دددددارر القانونيددددددة واالسددددددتماع لتصدددددريحات الحاضددددددرين فدددددد  هدددددد ا اللدددددأن, حددددددررت بنددددددو  هددددد ا العقددددددد كمددددددا يلدددددد :

 لىالصفحة األو                  

 

 

 وإبراء ال مةمخالصة الدين  -1
 

 ............. الددددددددددددداامذ ال ددددددددددددد األذ ال ددددددددددددد       ددددددددددددد    دددددددددددددذ ال ألددددددددددددد  ا  لددددددددددددد   صدددددددددددددر  السددددددددددددديد: 

  ددددددددددددددذ ال ألددددددددددددد  ال    دددددددددددددد  ال دددددددددددددا ذ الددددددددددددد ا ذ...................... السدددددددددددددديد: أندددددددددددددن تسدددددددددددددلم اليددددددددددددددوم مدددددددددددددن

 ث ثددددددددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددددددد     دددددددددددددددددددددددددد      سددددددددددددددددددددددددد  م   لدددددددددددددددددددددددددد  اسددددددددددددددددددددددددد      ددددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددددددا   

 دج 13.500.000,00د نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     امددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد         ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ............................. 

 باريدددددددددددداع فددددددددددد  حسدددددددددددا  المو دددددددددددق الموقدددددددددددع أ نددددددددددددار يتسدددددددددددلم مبل دددددددددددن السددددددددددديد بدددددددددددن كدددددددددددانون علدددددددددددد  

 مدددددددددددددددددددددن المو دددددددددددددددددددددق بصدددددددددددددددددددددك الخ يندددددددددددددددددددددة عندددددددددددددددددددددد اسدددددددددددددددددددددتكما  ار دددددددددددددددددددددراءات القانونيدددددددددددددددددددددة.

 أو                             

 أ نددددددددددددددددددار بالعملددددددددددددددددددة المتداولددددددددددددددددددة قانونددددددددددددددددددا.و لددددددددددددددددددك خددددددددددددددددددارج ر يددددددددددددددددددة المو ددددددددددددددددددق الموقددددددددددددددددددع 

 الدددددددددا ذ ام  دددددددددد ل  ال  ددددددددددا    دددددددددد ا ال   ددددددددد     دددددددددد  ال دددددددددد   ا   ددددددددد   ددددددددددذ    دددددددددد  أصدددددددددل الدددددددددددين:  

 دج  46.400.000،00بسددددددددددددددو     بعدددددددددددددد      دددددددددددددد      بع  مدددددددددددددد   لدددددددددددددد  د ندددددددددددددد     امدددددددددددددد         دددددددددددددد ...

 ا  ددددددددددد   ا  دددددددددددو   ال   ددددددددددد   د ددددددددددد    فددددددددددد  ن ال   ددددددددددد  الن ا ددددددددددد   دددددددددددذ   دددددددددددا    دلددددددددددد الددددددددددد      ددددددددددد  

 بدددددددددددددددددددددد لح ا    ددددددددددددددددددددددا  سدددددددددددددددددددددد    2011/1192احدددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددد   2011  ودددددددددددددددددددددد ب   12فدددددددددددددددددددددد  

 دج  حسددددددددددددددددددددددددددددددد  ال  ددددددددددددددددددددددددددددددد 3.350.000،00بح ددددددددددددددددددددددددددددددد ن   2011 ددددددددددددددددددددددددددددددد ف     03فددددددددددددددددددددددددددددددد  

 بحسدددددددددددددددددددددددددد ذ دا  ،     ددددددددددددددددددددددددددأل  ب ل ح ف دددددددددددددددددددددددددد  الع    دددددددددددددددددددددددددد  111002680 ح دددددددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددددددد  

 .14  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   457   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  2012 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     25فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  



 قــالحــالم
 

ال  دأل  ب ل ح ف د  ا  اس    ا و  ز ال د م    ض     لوسا ا ب    ف  ن ال   دل  ال      ب      فس الع ا الضمان:  

 82  ددددددددددددددددددددددد   31   دددددددددددددددددددددددا  2012 ددددددددددددددددددددددد     25لحسددددددددددددددددددددددد ذ دا  فددددددددددددددددددددددد  الع    ددددددددددددددددددددددد  
 إبدددددددددراء تدددددددددام  كلددددددددد  ونلدددددددددائ .الدددددددددراهن وبددددددددد لك أبرئدددددددددذ بمو ددددددددد  هددددددددد ا العقدددددددددد  مدددددددددة المددددددددددين  

 

 رفع اليد وشط  الرهن -2

 

 ونتيجدددددددددددددة عدددددددددددددن  لدددددددددددددك وبعدددددددددددددد هددددددددددددد ر المخالصدددددددددددددة الكليدددددددددددددة,  صدددددددددددددر  الددددددددددددددائن المدددددددددددددرتلن  

بمو    ......... د:يبرأ  مة المدين الراهن السيللمو ق الموقع أ نار أنن يكون قد قبض كامل فارق المبا لة وأنن .... السيد:

 25ي فد  لحسدين  ابالمحافظدة العقاريدة الملدلور لدط  الدرهن يوه ا العقد إبراء تام  كل  ونلائ  وأنن يرفدع اليدد 

  82رقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم  31مجلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  2012مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار  

 قاريدددددددددددددددددددددددددددة الملددددددددددددددددددددددددددداعة األتددددددددددددددددددددددددددد  تعيينلدددددددددددددددددددددددددددا:الخدددددددددددددددددددددددددددا  بدددددددددددددددددددددددددددالحقوق الع
 

 التعيين

 

 (   دددددددددددددددددددد  ال دددددددددددددددددددد    فدددددددددددددددددددد   ندددددددددددددددددددد   فدددددددددددددددددددد د  4/5 سدددددددددددددددددددد     بعدددددددددددددددددددد     دددددددددددددددددددد     

  19  ددددددددددددد  بدددددددددددددد     ب ا ددددددددددددد  ال  ددددددددددددد   ددددددددددددد     ح دددددددددددددا  ددددددددددددد  ف   ابدددددددددددددذ ال ددددددددددددد    ال   ا ددددددددددددد    ددددددددددددد  

 (  ال دددددددددددددددددددددددددددددددددد  ال  امدددددددددددددددددددددددددددددددددد   72 سدددددددددددددددددددددددددددددددددد   64     دددددددددددددددددددددددددددددددددد      دددددددددددددددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددددددددددددددد  

  حوددددددددددددددد     ددددددددددددددد  لددددددددددددددد ب    ضددددددددددددددد   و ددددددددددددددد    دددددددددددددددذ  ددددددددددددددد   ، ب ددددددددددددددد  ال أل ددددددددددددددد      ح ددددددددددددددد   

 (    ح دددددددددددددددددددددددددددددددد   07 لدددددددددددددددددددددددددددددددد ب       حودددددددددددددددددددددددددددددددد     دددددددددددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددددددددددد ع   دددددددددددددددددددددددددددددددد    

  ال ددددددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددددددد ا فدددددددددددددددددددددددددد ن   عدددددددددددددددددددددددددد       ا   سدددددددددددددددددددددددددد ح   ددددددددددددددددددددددددددا      دددددددددددددددددددددددددد      

  (  85     10    سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ث دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد      ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددنو     

 .ال  امددددددددددددددددددددددددددد حسددددددددددددددددددددددددددد      ددددددددددددددددددددددددددد     ددددددددددددددددددددددددددد ل   سددددددددددددددددددددددددددد  ا  اضددددددددددددددددددددددددددد  ل ال ددددددددددددددددددددددددددد  

 

 

 

 

 الصفحة الثانية         

 

 

 

 

 أصـل الملكيـة
 

ال ع ذ       دذ ل  د  ال د ا   دذ الا لد  ال      ب       ا الع ا   ه ا و ك الع    ال ا ذ ال ا ذ   ح ال     

ب  د     ضد   1988 ذ فألد   الع د د امدا  د  لسدن   1548 ح        1988        31  لك ب       ا ب    ح   بو   خ 

ا  سدد   ،   ددب  دد ل   حدد  الددا ذالسدد ا   ل ال دد  ال  امدد لحسدد   الا لدد    مدد   ددا    ددل     دد ش الا لدد   ال ددل   الع    دد  

 حسدددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددد   ح دددددددددددددددددددد   -    دددددددددددددددددددد -بح دددددددددددددددددددد ن  1988 دددددددددددددددددددد ف     06بدددددددددددددددددددد ل  ام  فدددددددددددددددددددد  

 1988 ددددددددددددددددد ف     21فددددددددددددددددد   ل ال ددددددددددددددددد  ال  امددددددددددددددددد ،    دددددددددددددددددأل   ب ل ح ف ددددددددددددددددد  الع    ددددددددددددددددد  4/7  ددددددددددددددددد  

     ،   لددك    بد  ث دذ   دد    دا   ث ثدد    دو    لد    دد ع  م     د   د ند     امدد    اسدع   ث دد   105  د   37   دا 

 دج 63.710،89   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .

 

 ار راءات القانونية الخاصة بالعقد 
 

   لح ا  وسددددددددددد    سدددددددددددة   دددددددددددذ  ددددددددددد ا الع دددددددددددا ب فو ددددددددددد   الوسددددددددددد     ال ددددددددددد ب  بددددددددددد التسدددددددددددجيل: -1 

 فددددددددددددد    ا ددددددددددددده ال ددددددددددددد      بسدددددددددددددع   دددددددددددددذ ال  ثددددددددددددد  ال   ددددددددددددد   د ددددددددددددد   لوح ددددددددددددد   ح ددددددددددددد ن الوسددددددددددددد    

 لف مددددددددددددددددددددددددددددا  الة  ندددددددددددددددددددددددددددد  ل  دددددددددددددددددددددددددددد  ل دددددددددددددددددددددددددددد     الوسدددددددددددددددددددددددددددد    ال عددددددددددددددددددددددددددددا   ال ددددددددددددددددددددددددددددو  .

 و ددأل   سددة   ددذ  دد ا الع ددا بسددع   ددذ ال  ثدد  ال  ضدد    ددف ه   لددك بد دداا   دد ا الع ددا لددا  ارشددلار العقدداري:  -2 

  90ل  ددددددددددددددددددددددددددددددددد   ح ددددددددددددددددددددددددددددددددد   ال ددددددددددددددددددددددددددددددددد د    الحددددددددددددددددددددددددددددددددد ا  ال ح ف ددددددددددددددددددددددددددددددددد  الع    ددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 دا ( ابوداا   دذ اد   خ  د ا الع03ال وع   بوأ  س الس   الع      فد    د     د   ث ثد    دأل    63-76       أل   ذ ال      

  دددددددددددددددددددددددددددددددددددذ  ددددددددددددددددددددددددددددددددددد     الوسددددددددددددددددددددددددددددددددددد   . 4-353ل  ددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ح ددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددد د  

    دددددددد  ال حددددددددد فا الع دددددددد    بعدددددددددا   دددددددداا  ال  ثددددددددد  ل ع ددددددددا , ا   سددددددددد       دددددددد  اسددددددددد     دددددددد ا الع دددددددددا  

   دددددددددددد     ألدددددددددددد   41فدددددددددددد   دددددددددددد   اال دددددددددددداا    ددددددددددددا انف دددددددددددد    دددددددددددد ا  ام ددددددددددددأل   ل  دددددددددددد   ح دددددددددددد   ال دددددددددددد د  

 .107ل دددددددددددد د  ال دددددددددددد       دددددددددددد    فدددددددددددد  ا  دددددددددددد   ال ن دددددددددددد      ألدددددددددددد  فدددددددددددد  ا 63-76 ددددددددددددذ ال   دددددددددددد   
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 ددذ  101   100  د    ده    دذ ل  حد فا  فدد اال داا     ام دد ا  لع دأل   الع د    لك د    ال د      فد  ال د د   

     ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده       ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ال  ثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   63-76ال   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   

 ( ب ددددددددددددد ا   وضددددددددددددد ذ اددددددددددددد   خ  فدددددددددددددد ام دددددددددددددأل   15فددددددددددددد    ددددددددددددد     ددددددددددددد     سددددددددددددد    ددددددددددددد     ددددددددددددد   

  ددددددذ  فددددددس ال   دددددد   . 108ا ل  دددددد   ح دددددد   ال دددددد د     دددددد       دددددد    سدددددد        دددددد  بدددددد لن  الدددددد     دددددد      دددددد 

(  ذ ا   خ ا     الد فد لده  دذ لد   ال حد فا الع د    15 بعا         ال  ث  ف              س             

 ال  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   بع   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الوسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    ال ن دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد      ألدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

  ام أل   الع          نا اال وضد   ال           ال وا اش ا      ال  ف    ذ    أل 76-63 ذ ال       107ف  ال  د  

 ال عددددددددددددددددددددددددددذ ف ألدددددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددددد ا  بو ددددددددددددددددددددددددددا   ا  دددددددددددددددددددددددددد  الدددددددددددددددددددددددددد  ال ألدددددددددددددددددددددددددد  امدا  دددددددددددددددددددددددددد  

    ال عدددددددددددددددددددددددددددددددددددذ   ددددددددددددددددددددددددددددددددددد   السددددددددددددددددددددددددددددددددددد     ال ضددددددددددددددددددددددددددددددددددد م   ل ف ددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ف ألددددددددددددددددددددددددددددددددددد .

   دددددددددد    دددددددددده فدددددددددد   دددددددددد  الحدددددددددد ال  الودددددددددد  ال  سددددددددددو    ال  ثدددددددددد  ا ددددددددددوا اش ا  دددددددددد    ال  فدددددددددد    

     بأل  ف  ا ا ل ا  ب   ل          ألد   د  ام دع    ذ    أل  ام أل   الع      الة      ذ  سل ل وه   أل  ه        

 ب ال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو   لوسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    ال ضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .

 

 التصريحات القانونية 

 

 ر ا علددددددددددددددددددددى استفسددددددددددددددددددددار المو ددددددددددددددددددددق, صددددددددددددددددددددرحا الحاضددددددددددددددددددددران تحددددددددددددددددددددذ مسدددددددددددددددددددد وليتلما  

  ازمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان بصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحة أقواللمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا, علددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا يلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد :

   دذ ا     الو  دأل د     أل د  ل سد  احد  ل م د  ام د   أل د   د     ا    د    د     ام اد    د   د  لد        الحالة المدنية: -

 ا دا     امفددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  .

 

 الصفحة الثالثة         

 

 

  

 تصريح شـلو  التعريف 
 

 تدددددددددددددددددددددددددددم هددددددددددددددددددددددددددد ا العقدددددددددددددددددددددددددددد بحضدددددددددددددددددددددددددددور شددددددددددددددددددددددددددداهدي التعريدددددددددددددددددددددددددددف وهمدددددددددددددددددددددددددددا: 

  28فددددددددددددددددد     ددددددددددددددددد   40فددددددددددددددددد اا   لدددددددددددددددددا ابدددددددددددددددددذ  دددددددددددددددددع ا، ال  ددددددددددددددددد   حددددددددددددددددد   :السددددددددددددددددديد( 1 

أل  وه   د   د  ب  ام   ال نس  ،  ال ع    1970ف ف    07ب ل     ال  ام ( ف  بئ  الو ا   ال  ام (  ألنوه   ل ، ال  ل د 

 01143/2007احدددد    دددد   2007 دددد ا   20ث بدددد   ددددذ    دددد  السدددد     ال دددد د    ددددذ دامدددد   بئدددد   دددد اد  ا ددددس فدددد  

   د ،  ال  د   ال  امد (  ألنوده 28  د   102الع ف      ا الح    ابذ لةض ، ال     ح  العن      د    : السيد( 2 

      ال د د     ام   ال نس  ،  ال ع   بأل  وه        ث ب   ذ      الس 1965 ف     03ال  ل د بأ      ال   ب    ( ف  

 009433/2007احددددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددد   2007 ددددددددددددددددددددد و     19 دددددددددددددددددددددذ دامددددددددددددددددددددد   حسددددددددددددددددددددد ذ دا  فددددددددددددددددددددد  

ا تلما م كددين تدوفر كدل الل ان صرحا للمو ق الموقع أ نار بعدما بين وشر  للما مس وليتلما القانونية علدى شدل 

ا للمو دق اللروط فيلما لإل الء بلا ومصرحان بمعرفتلما معرفة تامة لألطراف الم كورة أعالر اسما وشخصا وموطندا وأكدد

 الموقددددددددع أ نددددددددار أنلددددددددم يتمتعددددددددون بكامددددددددل األهليددددددددة المدنيددددددددة وبدددددددداررا ة السددددددددليمة كمددددددددا هددددددددو  دددددددداهر علدددددددديلم.

 

 الحــجية والنفــــا 

 

 الع دددددددددددددا ح ددددددددددددد    ددددددددددددد    فددددددددددددد  فددددددددددددد     ددددددددددددد  الوددددددددددددد ا  الددددددددددددد لن     ددددددددددددد    د فددددددددددددد   ددددددددددددد ا  

  ال  حوددددددددددد ج  ددددددددددد ا الع دددددددددددا ل و دددددددددددا      ددددددددددده  ال   ا ا وضددددددددددد  ا  ددددددددددد    ضددددددددددده   ددددددددددد   ددددددددددد       ن  ددددددددددد  

 . دددددددددددددددددددددددددد  لدددددددددددددددددددددددددد  اددددددددددددددددددددددددددن    دددددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددددد    لددددددددددددددددددددددددددك االاف   دددددددددددددددددددددددددد   ا  ن  دددددددددددددددددددددددددد 

 

 تالوة القوانين 

 

ال دا   ف  د   ةد  االلود ا    ثد        ا     الع دا ,  د ح ال  ثد  ال   د   د د     د   سد    ال د ف ذ  ح د   ال د       

    ف دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ا  ضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   .

 

 مصاريف العـــقــد

 

  دج.............. دددددددددددددددددددددا     ددددددددددددددددددددد      ددددددددددددددددددددد ا الع دددددددددددددددددددددا ب   ددددددددددددددددددددد     ددددددددددددددددددددد ل   دددددددددددددددددددددا    

   ددددددد ا ال   ددددددد  اددددددد  اف ددددددد  ه فددددددد    ددددددد   سددددددد   لكلددددددد ا  ب  ددددددد   سدددددددة   نددددددده   ف ددددددد  بأ ددددددد   ددددددد ا الع دددددددا.

 



 قــالحــالم
 

 إ ـباتا لل ا العقد 

 
 .ألسييييييييتاي الموقيييييييي   دنييييييييا العمييييييييومث لمإلتيييييييي  البحييييييييرر هيييييييييا العقييييييييد وانعقييييييييدت جلسييييييييت   
 الإلييييييييييييييييييييييييائن مقيييييييييييييييييييييييير  : ببييييييييييييييييييييييييا  جييييييييييييييييييييييييرا  ق والييييييييييييييييييييييييية الجزائيييييييييييييييييييييييير.   
 سنة:   
 : يوم   

هييا العقيد و نيار   مضيمونوبعد التالوة والشر  والتوضيح  ر  األطراف  نهم عهميوا عهميا تاميا          
 القانونييييييييييييييييييييييييييييييية وتييييييييييييييييييييييييييييييم التوقييييييييييييييييييييييييييييييي  علييييييييييييييييييييييييييييييي  ميييييييييييييييييييييييييييييي  المونييييييييييييييييييييييييييييييق.

 
 
 
 
 
 

 

 واألخيرة ةلصفحة الرابعا                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قــالحــالم
 

 03لملحق رقم : ا

 : عقد الرهن الرسم  03م الملحق رق
 

 رقم الفلر :

 التاريخ: 

 بـــسم هللا الرحمن الرحيـــم

 

 نددددددددددددددا م رقدددددددددددددان  المو دددددددددددددق بحسددددددددددددددين  اي لددددددددددددددى المكتددددددددددددد  العمددددددددددددددوم  للتو يدددددددددددددق األسدددددددددددددتا   

 , الموقدددددددددع أ ندددددددددار., واليدددددددددة الج ائدددددددددر2رقدددددددددم  4مددددددددددخل  62الكدددددددددائن مقدددددددددرر بحددددددددد  بددددددددداش  دددددددددرا  عمدددددددددارة 

 

 عقد رسم  , محرر بناء على طل  من: 

 

 أوال: اللدددددددددددددركة التجاريدددددددددددددة تخضدددددددددددددع للقدددددددددددددانون الج ائدددددددددددددري تحمدددددددددددددل المواصدددددددددددددفات التاليدددددددددددددة : 

 . ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     ا    دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأل  :انون اللدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكل القددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

  GENERALE LAITIERE  JUGURTA  -صدددددددددناعة الحليددددددددد  العامدددددددددة يو رطدددددددددة  :المسدددددددددماة

  ن  ددددددددددددددددددددددددد  الن ددددددددددددددددددددددددد ل  , الع  ددددددددددددددددددددددددد ا , ب ا ددددددددددددددددددددددددد    ال ددددددددددددددددددددددددد  ال  امددددددددددددددددددددددددد (. مقرهدددددددددددددددددددددددددا:

    ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ذ   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد مو     ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد       ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   رأسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددماللا:

 دج.2.220.000.000,00د ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     امدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد         دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .................

 1999 ويليدة  12 محمد فار  )رحمن هللا( المو ق آن اك بباش  را  فد األستا  تلقار والت  أسسذ بمو   عقد  

ذ رقدم تحد 2012مداي  28والمعدلدة بمجموعدة مدن العقدو  آخرهدا العقدد تلقدار األسدتا  الموقدع أ ندار فد    99/541تحذ رقم 

2012/638. 

 ا القددددددددددددددددددددانون  المتضددددددددددددددددددددمن خفددددددددددددددددددددض ورفددددددددددددددددددددع رأسددددددددددددددددددددما  اللددددددددددددددددددددركة و تحويددددددددددددددددددددل شددددددددددددددددددددكلل

 مدددددددددددددددددددددددددن شدددددددددددددددددددددددددركة  ات المسددددددددددددددددددددددددد ولية المحددددددددددددددددددددددددددو ة إلدددددددددددددددددددددددددى شدددددددددددددددددددددددددركة المسددددددددددددددددددددددددداهمة.

. الرقم ............ف  ...............   )معد ( تحذ رقم ........... الج ائره ر اللركة بمرك  السجل التجاري بوقيدت  

 الجبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائ  : .......................

 الممثلدددددددددددددددددددة فددددددددددددددددددد  مجلددددددددددددددددددد  هددددددددددددددددددد ا العقدددددددددددددددددددد مدددددددددددددددددددن طدددددددددددددددددددرف رئدددددددددددددددددددي  مجلددددددددددددددددددد  ار ارة 

 ب  دددددددددددددد ا  فدددددددددددددد ز  ابددددددددددددددذ  ح ددددددددددددددا,  ددددددددددددددن   , ال  دددددددددددددد   حدددددددددددددد  زا   , ا لدددددددددددددد     دددددددددددددد  ,  :السدددددددددددددديد 

 ب   دددددددددددددددد    ال دددددددددددددددد  ب   دددددددددددددددد ( ال  لدددددددددددددددد د ب    دددددددددددددددد  فدددددددددددددددد  ال  لدددددددددددددددد   الع دددددددددددددددد     ددددددددددددددددذ  ددددددددددددددددأل  

 (   امدددددددددددددددددددد   ال نسدددددددددددددددددددد  .23/01/1954 دددددددددددددددددددد  ف    بعدددددددددددددددددددد     سدددددددددددددددددددد ذ  اسددددددددددددددددددددع  م    لدددددددددددددددددددد   

احد    د   2003 د ا   01ه        ث ب   ذ ب     الوع  د  ال لن د  ال د د    دذ دامد   ب   د  فد  ال ع   بأل  و 

 .  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ  نسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     ام  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  706265

 المعددددددددددين فدددددددددد  منصددددددددددبن والمخولددددددددددة لددددددددددن كددددددددددل السددددددددددلطات والصددددددددددالحيات ربددددددددددرام هدددددددددد ا العقددددددددددد  

 2012/762فلر  رقم   2012 ويلية  01كما هو  ابذ من العقد المحرر بالمكت  ف  

 وكدددددددددد ا بمو دددددددددد  محضددددددددددر إ تمدددددددددداع أعضدددددددددداء مجلدددددددددد  ار ارة المنعقددددددددددد بمقددددددددددر اللددددددددددركة فدددددددددد  ..............

 بقيددددددددددددددددددددددددددددددددذ نسددددددددددددددددددددددددددددددددخة منددددددددددددددددددددددددددددددددن مرفقددددددددددددددددددددددددددددددددة بأصددددددددددددددددددددددددددددددددل هدددددددددددددددددددددددددددددددد ا العقددددددددددددددددددددددددددددددددد

  الطدددددددددددددددددرف األو  الحاضدددددددددددددددددر بصدددددددددددددددددفتن  اللدددددددددددددددددركة المديندددددددددددددددددة الراهندددددددددددددددددة     

 والملددددددددددددددددددددددددددار إليلددددددددددددددددددددددددددا بلدددددددددددددددددددددددددد ر الصددددددددددددددددددددددددددفة فدددددددددددددددددددددددددد  صددددددددددددددددددددددددددل  هدددددددددددددددددددددددددد ا العقددددددددددددددددددددددددددد.

 مدددددددددددددددددددددددددددن الجلدددددددددددددددددددددددددددة األولدددددددددددددددددددددددددددى        

 

 األولىالصفحة          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قــالحــالم
 

  انيدددددددددددا: اللددددددددددددركة المصددددددددددددرفية تخضددددددددددددع للقدددددددددددانون الج ائددددددددددددري تحمددددددددددددل المواصددددددددددددفات التاليددددددددددددة:  

  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد      ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأل . اللددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكل القددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانون  :

 .ـــــــــــــــــــدددددددددددددددددددددددددددددددددددددـ"  ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددع   ال  امددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  " المسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددماة :

 . ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    الع  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا    ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     ال  امدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ( 02 مقرهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا :

 دج48.000.000.000،00ث    ددددددددددددددد     بعددددددددددددددد      ددددددددددددددد   د نددددددددددددددد     امددددددددددددددد         ددددددددددددددد .. رأسدددددددددددددددماللا : 

 بنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك. - 612103 موضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوعلا :

ال عا   ال و   ب        ذ الع د د ، ,      ال     ال   ف     س  ب       ا ا     ا  و   ........................ 

 ...............................    دددددددددددددددددددددددد  الع ددددددددددددددددددددددددا ال حدددددددددددددددددددددددد   لددددددددددددددددددددددددا  ا  ددددددددددددددددددددددددو   .........................

..... ............ه ر اللركة بمرك  السجل التجداري بدالج ائر فد  .................)معدد ( تحدذ رقدم ............وقيدت  

  الرقم الجبائ  :................................

 لد د ال  امد ( , ال ال  د   ..................  .......  .... ب   د اح ب  دعا  بدذ :الممثلة فد  مجلد  هد ا العقدد مدن طدرف السديد 

 .....................   امدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ال نسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  .

  ال ع   بأل  وه        ث ب   ذ ب     الوع    ال لن   ...................... 

........................................................................................ 

 المدددددددددددد كور أعددددددددددددالر  بددددددددددددا  الدددددددددددد وار لبنددددددددددددك القددددددددددددر  اللددددددددددددعب  الج ائددددددددددددريبصددددددددددددفتن مدددددددددددددير وكالددددددددددددة 

 ......................................  ال  امددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد (الكدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددائن مقرهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا : 

 .هددددددددددددد ر الم سسدددددددددددددة الثانويدددددددددددددة بمركددددددددددددد  السدددددددددددددجل التجددددددددددددداري بدددددددددددددالج ائر فددددددددددددد  ................وقيددددددددددددددت 

 ا العقدد كمدا هدو  ابدذ مدن وكالدة تلقاهدا األسدتا  ............ المو دق والمخولة لن كل السلطات والصالحيات ربرام ه 

 ........... فددددد   ..............تحدددددذ رقدددددم ........... بقيدددددذ نسدددددخة مدددددن المحضدددددر مو عدددددة للحفدددددظ بأصدددددل هددددد ا العقدددددد.

 الطددددددددددددددرف الثددددددددددددددان  الحاضددددددددددددددر بصددددددددددددددفتن  البنددددددددددددددك المقددددددددددددددر  الدددددددددددددددائن المددددددددددددددرتلن    

 العقددددددددددددددددددددددددددد. والملددددددددددددددددددددددددددار إليددددددددددددددددددددددددددن بلدددددددددددددددددددددددددد ر الصددددددددددددددددددددددددددفة فدددددددددددددددددددددددددد  صددددددددددددددددددددددددددل  هدددددددددددددددددددددددددد ا

 مدددددددددددددددددددددددددددن الجلدددددددددددددددددددددددددددة الثانيدددددددددددددددددددددددددددة        

 

 تصريحات مقدم  الطـــل  

 

وه ا  ,طل  الحاضران من المو ق أن يحرر للم ف  اللكل الرسم  عقد يتضمن الت ام بالوفاء ورهن رسم  اتفاق   

 را تلدم طبقدااألمدين رإ باتا لالتفاق الو ي الحاصل بينلم خارج المكت   ون تدخل أو ملاركة من المو ق باعتبدارر المحدرر 

 للقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددانون,

 وبعدددددددددددددددددددددد أ اء وا دددددددددددددددددددددد  النصددددددددددددددددددددددح واللددددددددددددددددددددددر  للدددددددددددددددددددددد ا العقددددددددددددددددددددددد وأ ددددددددددددددددددددددارر القانونيددددددددددددددددددددددة 

 واالسددددددددددتماع لتصددددددددددريحات الحاضددددددددددرين فدددددددددد  هدددددددددد ا اللددددددددددأن , حددددددددددررت بنددددددددددو  هدددددددددد ا العقددددددددددد كمددددددددددا يلدددددددددد  :

 

 الصفحة الثانية         

 

 

 العــــــر 

 

 ددن    الح  دد  الع  دد  "بصددفتن الممثددل القددانون  للددركة المدينددة الراهنددة المسددماة  ............أوال: صددر  السدديد  

 الطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرف األو  المدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد كور أعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالر ,  "    لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

    ال     ال ا ن  ال ا ن  ا وف د   ذ  ط ا      ذ ال نك ال      

 

 حسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ذ دا   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 ب   دددددددد   ف دددددددد    دددددددد    دددددددد  ,  و  دددددددد  فدددددددد    ضدددددددد ذ ا ددددددددو      ذ لدددددددد     ال ددددددددا       لدددددددد  بدددددددد   الدددددددد  ا 

 : حسدددددددددددددددددددددددددددددين  اياتفاقيدددددددددددددددددددددددددددددة القدددددددددددددددددددددددددددددر  المحدددددددددددددددددددددددددددددرر مدددددددددددددددددددددددددددددع وكالدددددددددددددددددددددددددددددة  -* 

     وض ذ    د  ال ا ل     غه  احا        ث     م   ث         س          ث ث    د   لد  د ند     امد   ا     د   - 

 دج .1.858.013.000,00.........................

   دددددددددا  ددددددددد ح الح ضددددددددد  بو دددددددددك ال دددددددددف      ددددددددد ا الةدددددددددط   سدددددددددوع   لو   ددددددددد  ال ددددددددد    ال ا نددددددددد  ال ا نددددددددد  

    ددددددددد   دددددددددد  ث بددددددددد    ضدددددددددد   دددددددددذ ااف   دددددددددد   ددددددددد     دددددددددد    ا لددددددددد   و  دددددددددد      ل   ددددددددد  ال ددددددددددا   

 , ااف   دددددددددددددددددددددددددددددد   سدددددددددددددددددددددددددددددد    ب فو دددددددددددددددددددددددددددددد   الوسدددددددددددددددددددددددددددددد     2012 دددددددددددددددددددددددددددددد ا   21 حدددددددددددددددددددددددددددددد    

 . دج500,00بح ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ن  2012 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا   25لسددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا    ح دددددددددددددددددددددددددددددددددددددا فددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 : بدددددددددددددددددددددددددا  الددددددددددددددددددددددددد وارقدددددددددددددددددددددددددر  المحدددددددددددددددددددددددددرر مدددددددددددددددددددددددددع وكالدددددددددددددددددددددددددة اتفاقيدددددددددددددددددددددددددة ال -* 

  دددددددددددد   ل  دددددددددددد  ال ددددددددددددا     غدددددددددددده  احددددددددددددا    دددددددددددد      سدددددددددددد    دددددددددددد     دددددددددددد   د ندددددددددددد     امدددددددددددد    - 

 دج .1.015.000.000,00ا     ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  .....................................................

  دددددددددددد   ل  ددددددددددددد  ال دددددددددددددا  دا  دددددددددددد     غددددددددددددده   مددددددددددددد     سددددددددددددد    دددددددددددد     ددددددددددددد   د نددددددددددددد     امددددددددددددد    -



 قــالحــالم
 

 دج .115.000.000,00.................................................ا     دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ....

   دددددددددا  ددددددددد ح الح ضددددددددد  بو دددددددددك ال دددددددددف      ددددددددد ا الةدددددددددط   سدددددددددوع   لو   ددددددددد  ال ددددددددد    ال ا نددددددددد  ال ا نددددددددد  

    دددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددد  ث بدددددددددددددددددددد    ضدددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددذ ااف   دددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددد   ا ددددددددددددددددددددو       

  , ااف   ددددددددددددددد   سددددددددددددددد    ب فو ددددددددددددددد   الوسددددددددددددددد    2013 ددددددددددددددد    27بنسددددددددددددددد   ف مدددددددددددددددا   ا  ددددددددددددددد   حددددددددددددددد    

 دج 500,00بح ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ن  2013 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    27ل     ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

        ث ب    ض   ذ     ل     د    ذ ...............اوض ذ اح  د    د  ال د    ال ا ند  ال ا ند   دذ    لد   -* 

  ل    ف  ..... ال     ل  ب   ال  ا   118حس ذ دا  

 

 االلت ام بالوفاء  -1

 

 " دن    الح  د  الع  د      لد "القانون  للركة المدينة الراهندة المسدماة  بصفتن الممثل ............حضر السيد  

   ة د   ب   د الو ا د بأنن يلت م باسم اللركة المديندة الراهندة  ر أنالطرف األو  الم كور أعالر وصر  للمو ق الموقع أ نا

ال د األذ فد    د    الداامذ سوح    نه ال  ال ندك ال  ال    ال  ل   ل      ال ا ن  , الو   بأدا   اسا ا ال     ال            ب  

 ا         .........................

 د   ال د د   ساد         س ل  ف  ال   ل  الو د ل    ا  د   ال حداد  ب نأل د  فد  ااف   د   ال د   ال د        د    ب لة

  ف دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ل ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا   الوسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ا الدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد عا  08

 د    دناا  امث  ذ  ذ     حس   ال ا ذ    السناا      ال   ع  لف ما  ال نك        د   دذ ذ ل   ال نك الح           و 

 ال ع دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   بألدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الع دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ال  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ف  , 

..............   ده    د  ب د  ال د  ل ال د      فد  ااف   د   ال د    ال د        د    ب لة د    كما صدر  السديد 

 ,  09 ددددددددددددددددددددددددددددددددد د   ددددددددددددددددددددددددددددددددد  ل اال دددددددددددددددددددددددددددددددددوح  ن ال سددددددددددددددددددددددددددددددددد   ال ددددددددددددددددددددددددددددددددد      فددددددددددددددددددددددددددددددددد  ال

ا  ا بعدا اال د    ح   ه   و   ب  د ه  ب  د  ال د    ال ا ند  ال ا ند  فد   د   الح لد  بوسدا ا    د  ال د       د  ب د   نده فد  

ع    ال     ا و ال       ال   ه ل      ال ا ن  ال م س    ذ ل   ال نك ال      ف  ح ل  اال ون    ذ الوسا ا   ح  ل  نك

 م  ال      دددددددددد  لوح دددددددددد      دددددددددد  ال دددددددددد     دددددددددد  ال  دددددددددد     ال ا  دددددددددد     دددددددددده.   دددددددددد  ال دددددددددد ن  ال  دددددددددد 

 

 

 

 

 التفاق   الرهن الرسم تأسي   -2

 

 دن    الح  د  الع  د  "بصفتن الممثل القانون  للركة المدينة الراهندة المسدماة  ............( السيد 1حضر كل من  

 الطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرف األو  المددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد كور أعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالر "    لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

  ب دددددددددددددددفوه   ددددددددددددددد   ل  ندددددددددددددددك ال  ددددددددددددددد      ال ندددددددددددددددك ال  ددددددددددددددد  ب   ددددددددددددددد اح ب  دددددددددددددددعا  ( السددددددددددددددديد 2و 

 األسددددددددددتا  محمدددددددددددد فددددددددددار  رحمدددددددددددن هللا , وطلبددددددددددا تجديددددددددددد وتحددددددددددددي  الددددددددددرهن الرسددددددددددم  المحدددددددددددرر لدددددددددددى 

  2001/162تحدددددددددددددددددذ رقدددددددددددددددددم  2001مدددددددددددددددددار   07المو دددددددددددددددددق آنددددددددددددددددد اك ببددددددددددددددددداش  دددددددددددددددددرا  بتددددددددددددددددداريخ 

 30رقددددددددددددددددم  01حجددددددددددددددددم  2001مددددددددددددددددار   14الملددددددددددددددددلور بالمحافظددددددددددددددددة العقاريددددددددددددددددة لبراقدددددددددددددددد  فدددددددددددددددد  

 جديدددددددددددددر وتحديتددددددددددددن الددددددددددددى القيمددددددددددددة الحاليددددددددددددة للقددددددددددددرو  الممنوحددددددددددددة لللددددددددددددركة المدينددددددددددددة الراهنددددددددددددة ت

 والمقددددددددددددرة بواحدددددددددددد مليدددددددددددار وسدددددددددددتمائة واحدددددددددددد وتسدددددددددددعون مليدددددددددددون ومدددددددددددائتين ألدددددددددددف  يندددددددددددار   ائدددددددددددري 

  ج1.691.200.000,00اي رقمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا .................................................

 د الراهنددددددددددة الحددددددددددق فدددددددددد  امكانيددددددددددة المطالبددددددددددة بالتجريدددددددددد وكددددددددددل هدددددددددد ا  ون أن يكددددددددددون لللددددددددددركة المدنيددددددددددة

 

 الصفحة الرابعة                      

 

 

 ن    الح    "بصفتن الممثل القانون  للركة المدينة الراهنة المسماة  ............وبناء على ما تقدم صر  السيد  

 الطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرف األو  المدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد كور أعددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالر "الع  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد      لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

 ن الرسددددددددددددددددددددم  للعقددددددددددددددددددددار المعددددددددددددددددددددين أ نددددددددددددددددددددارصددددددددددددددددددددر  أنددددددددددددددددددددن يحددددددددددددددددددددد  ويجددددددددددددددددددددد  الددددددددددددددددددددره

 رهنددددددددددددددددددددددددا رسددددددددددددددددددددددددميا مددددددددددددددددددددددددن الدر ددددددددددددددددددددددددة األولددددددددددددددددددددددددى  و آ ددددددددددددددددددددددددر الددددددددددددددددددددددددى ......................

 1977فيفدددددددددري  19المددددددددد ر  فددددددددد   77/47طبقدددددددددا للمرسدددددددددوم رقدددددددددم سدددددددددنة  35معفدددددددددى مدددددددددن التجديدددددددددد لمددددددددددة 

  ج1.691.200.000,00ضددددددددددددددددددددددددمانا لمبلددددددددددددددددددددددددغ القددددددددددددددددددددددددر  المدددددددددددددددددددددددد كور أعددددددددددددددددددددددددالر والمقدددددددددددددددددددددددددر 

فاقيدات القدر  المد كورة أعدالر وكدل المصداريف و رامدات التدأخير والتوابدع األخدرى أي وكل التكاليف المتفق عليلدا فد  ات

 المبلددددددددددددددددددددددغ الكامددددددددددددددددددددددل المسددددددددددددددددددددددتحق التسددددددددددددددددددددددديد عنددددددددددددددددددددددد حلددددددددددددددددددددددو  أ ددددددددددددددددددددددل االسددددددددددددددددددددددتحقاق.

 وقددددددددددددددد صدددددددددددددددر  ممثددددددددددددددل البندددددددددددددددك أنددددددددددددددن يقبدددددددددددددددل باسددددددددددددددم ولحسدددددددددددددددا  البنددددددددددددددك المقدددددددددددددددر  



 قــالحــالم
 

 تخصددددددددددددددددديص الدددددددددددددددددرهن الرسدددددددددددددددددم  االتفددددددددددددددددداق  لفائدتدددددددددددددددددن علدددددددددددددددددى العقدددددددددددددددددار األتددددددددددددددددد  تعييندددددددددددددددددن :

 

 الــتعييــــن

 

 ب ا ددددددددددددددددد   عددددددددددددددددد  ا  , ل ددددددددددددددددد   ددددددددددددددددد  ,    ألددددددددددددددددد  بن  ددددددددددددددددد , ا ددددددددددددددددد  بدددددددددددددددددد     ب ا ددددددددددددددددد   

   ال ددددددددددددددد  ال  امددددددددددددددد ( 35     ددددددددددددددد      ددددددددددددددد   07ال  ددددددددددددددد   ال ددددددددددددددد     حددددددددددددددد   لع  ددددددددددددددد ا   سددددددددددددددد  

  . 45    79ا  دددددددددددددد   سدددددددددددددد حوأل  اسددددددددددددددع    دددددددددددددد ع         سدددددددددددددد     بعدددددددددددددد    ددددددددددددددنو    ا     دددددددددددددد .....

 وأن هددددددددد ا العقدددددددددار مدددددددددع مدددددددددا يتبعدددددددددن مدددددددددن المندددددددددافع والمرافدددددددددق مدددددددددن  يدددددددددر اسدددددددددتثناء وال تحفدددددددددظ  

ات يلملن الدرهن الرسدم  االتفداق  وعلدى الخصدو  كدل حقدوق االرتفداق والعقدارات بالتخصديص وكافدة البنايدات والتحسدين

 وارنلددددددددددددددددددددددددددددددددددداءات التدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  تعدددددددددددددددددددددددددددددددددددو  بالمنفعددددددددددددددددددددددددددددددددددددة علدددددددددددددددددددددددددددددددددددى المالددددددددددددددددددددددددددددددددددددك.

 

 أصـــل الملكيــــة

 

 " دن    الح  د  الع  د      لد "بصفتن الممثل القانون  للركة المدينة الراهنة المسدماة  ............صر  السيد  

 الطددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرف األو  المددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد كور أعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالر

احد   2012ف فد    15   ال     ال ا    ال ا ن  ا و    الع    ال ع ذ      ب       ا ذ ا     د  ا  دو   ال  ثد   د د   فد  

   ف     ددد    دددن     ف     ددد    دددن     ال سددد    ( 1 ددد  ا  ددد  الع ددد    ال ددد       ددد   الو بعددد  ل  ددد  و ذ ال وضددد ن   اح  197   196  ددد  

 الدددددددددددددد  ال دددددددددددددد    ال ا  دددددددددددددد  ال ا ندددددددددددددد  "GEFI  ندددددددددددددد ا  فدددددددددددددد د  ددددددددددددددن     بدددددددددددددد لو     " ال سددددددددددددد    ( ( 22

 "  " ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن    الح  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الع  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد      لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ال سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    

 دج 10.000.000,00 اددددددددددددددد  اسددددددددددددددد    الع ددددددددددددددداا    ددددددددددددددد   ب فو ددددددددددددددد   الوسددددددددددددددد    بددددددددددددددد لح ا  بح ددددددددددددددد ن 

    دددددددددددددد  فدددددددددددددد  لدددددددددددددد   ا ددددددددددددددو       دددددددددددددد ا ا  ام ددددددددددددددأل   الع دددددددددددددد    ب لح ف دددددددددددددد  الع    دددددددددددددد  ل  ا دددددددددددددد  

  ال ددددددددددددددددددددد ا     دددددددددددددددددددددأل ا    ددددددددددددددددددددد      ددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددد ا الع دددددددددددددددددددددا فددددددددددددددددددددد   فدددددددددددددددددددددس الوددددددددددددددددددددد   خ.

 

 تخصيص الرهن العقــاري

 

ال     اماف     ض     ل  ح ف       اسا ا      ال    ال        د   انف  ا ل       ب   ه       ة   ال  ذ 

 ال  ددددددددددددددددددددددددددددددددددد     الة  ددددددددددددددددددددددددددددددددددد  بددددددددددددددددددددددددددددددددددده حوددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الوح ددددددددددددددددددددددددددددددددددد   النألددددددددددددددددددددددددددددددددددد م  

 القددددددددددددددددر  اللددددددددددددددددعب  الج ائددددددددددددددددري  ف ة دددددددددددددددد    دددددددددددددددد  ذ   دددددددددددددددد    دددددددددددددددده الة دددددددددددددددد   لف مددددددددددددددددا 

   ن        ااف      ذ الا    ا  ل      ث  ال  .....................  عف   ذ الو ا ا 

 1977ف فددددددددددددددددددد    19ال دددددددددددددددددددل   فددددددددددددددددددد   77/47ل  ددددددددددددددددددد  ل    ددددددددددددددددددد     ددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددن   35ل دددددددددددددددددددا  

 .دج1.691.200.000,00ضدددددددددددددددددددددددد     ل   دددددددددددددددددددددددد  ال دددددددددددددددددددددددد   ال دددددددددددددددددددددددد       دددددددددددددددددددددددد    ال  ددددددددددددددددددددددددا  

 

 الصفحة الخامسة            

 

 

 حوالة التعويض  -التأمين ضد الكوار  الطبيعية والحريق 

 

 دن    الح  د  الع  د  "ندة الراهندة المسدماة بصفتن الممثل القدانون  للدركة المدي ............صر  السيد   

 الطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرف األو  المددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد كور أعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالر "    لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

  ه   و   ب    ال     ال ا ن  ال م سد   بدأ    د      د    د د الودأ  ذ   د  الع د   ال   د   ال عد ذ   د   ضدا    د  ال ةد ل  

 ال   ددددددددددددددددددددددددددددددددع    ال دددددددددددددددددددددددددددددددد     ل  دددددددددددددددددددددددددددددددد ا   ال   ع دددددددددددددددددددددددددددددددد      دددددددددددددددددددددددددددددددد   الح  دددددددددددددددددددددددددددددددد  

 الوأ  ندددددددد   ل  دددددددد   ددددددددا  ال دددددددد   حودددددددد  الوسددددددددا ا  ال فدددددددد   النألدددددددد م  ل   دددددددد  ال دددددددد      ودددددددد         دددددددد   دددددددد  

    ه     ساد       ل    س ل الوأ  ذ  اال و ا    السن           لك ل  نك ال      نا ال  د  ,    ود   بو دك ال دف     ال 

  اد     ده ب    ده    بعضده ب  دو   الوعد  د ا  ل  ال     ال ا ن  ال م س   ف  ح ل       ا       ال ن  ا  بح د        ثد 

         ب    ال     ال ا ن  ال م س     ح      ل  الوع  د لف ما  ال نك ال           ل  نك ب  و     د د     د   

  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     الودددددددددددددددددددددددددددددددددددددأ  ذ حسددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  د  وددددددددددددددددددددددددددددددددددددده   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد األذ 

ح  ا  ل      ا           ال     ال ا ن     اا  د نه  ذ      ز  د              اوض نه    ل   ا الع ا       ل  نك

 ال م س            ذ      له ح  الون ز  ,   ذ      لك  ح  ال نك ال      ح  ال     ال ا ند  ال ا ند  فد     د  ح   ده 

  ا دددددددددددددد ف اه   دددددددددددددد    دددددددددددددد     الوددددددددددددددأ  ذ ,   دددددددددددددد و   بدددددددددددددد ا  دددددددددددددد ا املودددددددددددددد ا  ل دددددددددددددد     الدددددددددددددد وأ  ذ 

 الضدددددددددددددددددددددددد      الح  دددددددددددددددددددددددد . فدددددددددددددددددددددددد  ال  دددددددددددددددددددددددد  ال حدددددددددددددددددددددددداد    دددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددددا   ل دددددددددددددددددددددددده

 بو دددددددددددددك ال دددددددددددددف  ب  ددددددددددددد  ال ددددددددددددد    ال ا نددددددددددددد  ال ا نددددددددددددد  ...................كمدددددددددددددا صدددددددددددددر  السددددددددددددديد: 

   ددددددددددددددددددده  ددددددددددددددددددد    ل  ندددددددددددددددددددك ال  ددددددددددددددددددد   بو ا دددددددددددددددددددا   ددددددددددددددددددد د الودددددددددددددددددددأ  ذ ال ددددددددددددددددددد        ددددددددددددددددددد   

ف  ح ل   ا  ا ا ا     ا أل   ذ ل   ال     ال ا ن          و  ا و د    د  ا  الودأ  ذ     د    دذ حسد   ال د    ال ا ند  



 قــالحــالم
 

 ال م سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ال فودددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ح لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  ال نددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك.

 

 الــلروط والتكاليــف
 

 تدددددددددددم هددددددددددد ا العقدددددددددددد بدددددددددددين األطدددددددددددراف بعدددددددددددد االيجدددددددددددا  والقبدددددددددددو  بيدددددددددددنلم باللدددددددددددروط األتيدددددددددددة : 

    اسددددددددددددددا ا الدددددددددددددددا ذ   ددددددددددددددد   ب  ددددددددددددددد  ال نددددددددددددددك ال  ددددددددددددددد   ب لع  ددددددددددددددد  ال واا لددددددددددددددد       ددددددددددددددد  ( 1 

 .حسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ل   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا الو   ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   فسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

   ذ    اساد ال     ال ا ن  ال ا ن       الا ذ ال   ب  وأل      ا وأل   ا    ال حاد لأل  ف                   ( 2  

       دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ب ل دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ل ال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد      

   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  اافدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   و  ال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد      

ال ز د  الود   و   ألد  الع د   ال   د   ,  ال ت         ال     ال ا ن  ال ا ند     ا د   ب م د ح    الو    د  (3 

 ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده      دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ب دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ   دادددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده    

  . 

 الصفحة السا سة           

 

 التصريحات القانونية 

 

 لية القانونيددددددددددة ومددددددددددن أ ددددددددددل الحمايددددددددددة القانونيددددددددددة للدددددددددد ا العقددددددددددد ومددددددددددن أ ددددددددددل تحديددددددددددد المسدددددددددد و 

 صددددددددددددددر  األطددددددددددددددراف تحددددددددددددددذ مسدددددددددددددد وليتلم  ددددددددددددددازمين بصددددددددددددددحة أقددددددددددددددواللم , علددددددددددددددى مددددددددددددددا يلدددددددددددددد  :

      د أل    ح ا ل ا  بو دك ال دف    د  ف  د   ة ده   ألد   د     ا    د    د     ام اد    د   د  لد الحالة المدنية : -1

    ألدددد   ةضددددع   ل  دددد     ال  امدددد     ألدددد  ل سدددد ا احدددد  ل م دددد  الح دددد     ام دددد ا     الو  دددد   ددددذ ا دا     امفدددد    

ألد        لن  ل    ا ا و       احا  ذ ا ل ا  بو ك ال ف    ح      وه ال       ا       أل   ح    ال   ع  ام      , 

 لونف دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا الع ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  ا ابعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده.

   دذ  ذ   د    د ل ا الع دا  ال عد   الع    ال      ب        ح ال     ال       ل      ال ا    ال ا ن   حالة العقار : -2

    احددددو       دددد ا   أل دددد   دددد      دددده لدددد   و دددد   ف دددده الدددد  ال دددد   بددددأ    ددددا    دددد  ل     دددد  ب ددددف     دددد       م دددد 

    دددددددددددددددددددددددد     دددددددددددددددددددددددد  بددددددددددددددددددددددددأ  د ددددددددددددددددددددددددذ      ددددددددددددددددددددددددذ   دددددددددددددددددددددددد  د   ال دددددددددددددددددددددددد       دددددددددددددددددددددددد  .

  د  ال د     د ح   د   ال   ث د  الض ام  ال    د    ال  ذ        388ل     ح    ال  د   الوضعية الجبائية لللركة : -3

   دددددددددددددددددددددددددددددددددد    ضددددددددددددددددددددددددددددددددددع  ل ضدددددددددددددددددددددددددددددددددد     ال ا ندددددددددددددددددددددددددددددددددد  ال ا ندددددددددددددددددددددددددددددددددد     ال دددددددددددددددددددددددددددددددددد    

        ث ب   ذ ال أل د  ال  د    ذ    ض  الض ام  ....................................

   ددددددددد ح ال   ددددددددد  ال ددددددددد      ل  ددددددددد    ال ا  ددددددددد  ال ا نددددددددد  تصدددددددددريح الممثدددددددددل القدددددددددانون  لللدددددددددركة المدنيدددددددددة: -4

سد     ل  ح     الاب     ال  ح    مب ا    ا الع ا    ه ل   و     ذ         أل  ه  ل ااُ    الع ا ال     له   ه  و و  

  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح     دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    ال فعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددد     ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا.

     ال ددددددددددددددد     ا    ددددددددددددددد  ال ددددددددددددددد       ددددددددددددددد    الع ددددددددددددددد د ال عدددددددددددددددا  لددددددددددددددده , لددددددددددددددد   دددددددددددددددو  اعدددددددددددددددا  أل  

 بدددددددددددددددددددددددددددددأ    دددددددددددددددددددددددددددددا   ددددددددددددددددددددددددددددد   أل ددددددددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددددددددد   الددددددددددددددددددددددددددددد     نددددددددددددددددددددددددددددد   ددددددددددددددددددددددددددددد ا. 

ا    ده لد   د ح    د  ال ندك ال  د   ال د       د     ده  و ود  ب   د  ال د ح    مبد ا   د ا الع دح ممثدل البندك : تصري -5

 . و  دد   دددذ      ددد   أل  ددده  ل ددااُ    الع دددا ال ددد    لددده ال دد ح     السددد      دددح     ددد    ال فعدد    لددد     نددد   ددد ا

  لددددددددددد   دا   ال ندددددددددددك   ددددددددددد   ددددددددددد ح  دددددددددددذ  ألددددددددددد    ددددددددددد     ددددددددددده   وددددددددددد   بو   ددددددددددد   حوددددددددددد    ددددددددددد ا الع دددددددددددا 

 ب ع فوددددددددددددده الة  ددددددددددددد    ددددددددددددد   عفددددددددددددد   ددددددددددددد اح  ال  ثددددددددددددد  ال   ددددددددددددد   د ددددددددددددد    دددددددددددددذ  ددددددددددددد ا ام ددددددددددددد ا . 

 

 تالوة القوانين والنصو  الجبائية

 

    ا     الع ا ,   ح ال  ث  ال      د         س    ال  ف ذ  ح    ال      ال ا   ف     ةد  الد  ذ   ثد      د ا   

ل    د     ا دذ  د     الضد ام   388ا الن    ال   م   الس     ال فع    ب لة    ال د د   ح          الن ا  ال       

 ال  دددددددددد   ال   ث دددددددددد     ح دددددددددد    دددددددددد     الوسدددددددددد    ف  دددددددددد   ةدددددددددد   ح دددددددددد ن الوسدددددددددد      ال ددددددددددأل  الع دددددددددد   .

 

 ار راءات القانونية الخاصة بالعقد 
 

  وسددددددددددد    سدددددددددددة   دددددددددددذ  ددددددددددد ا الع دددددددددددا ب فو ددددددددددد   الوسددددددددددد     ال ددددددددددد ب  بددددددددددد لح ا   التسدددددددددددجيل: -1 

 فددددددددددددد    ا ددددددددددددده ال ددددددددددددد      بسدددددددددددددع   دددددددددددددذ ال  ثددددددددددددد  ال   ددددددددددددد   د ددددددددددددد   لوح ددددددددددددد   ح ددددددددددددد ن الوسددددددددددددد    

 لف مددددددددددددددددددددددددددددا  الة  ندددددددددددددددددددددددددددد  ل  دددددددددددددددددددددددددددد  ل دددددددددددددددددددددددددددد     الوسدددددددددددددددددددددددددددد    ال عددددددددددددددددددددددددددددا   ال ددددددددددددددددددددددددددددو  .

 الصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفحة الثامنددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة            

 

 



 قــالحــالم
 

ال  ثدد  ال  ضدد    ددف ه   لددك بد دداا   دد ا الع ددا  لددا    و ددأل   سددة   ددذ  دد ا الع ددا بسددع   ددذارشددلار العقدداري: -2 

  90ل  دددددددددددددددددددددددددددددددددد   ح دددددددددددددددددددددددددددددددددد   ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددد د   براقدددددددددددددددددددددددددددددددددد ال ح ف دددددددددددددددددددددددددددددددددد  الع    دددددددددددددددددددددددددددددددددد  

 خ  د ا الع دا ( ابوداا   دذ اد  03ال وع   بوأ  س الس   الع      فد    د     د   ث ثد    دأل    63-76       أل   ذ ال      

  دددددددددددددددددددددددددددددددددددذ  ددددددددددددددددددددددددددددددددددد     الوسددددددددددددددددددددددددددددددددددد   . 4-353ل  ددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ح ددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددد د  

 ال حددددددددددددد فا الع ددددددددددددد    بعدددددددددددددا   ددددددددددددداا  ال  ثددددددددددددد  ل ع دددددددددددددا,     سددددددددددددد       ددددددددددددد  اسددددددددددددد       ددددددددددددد   

 د       د    فد  ال 63-76       أل   ذ ال       41  ا الع ا ف      ام اا    ا انف      ا  ام أل   ل     ح    ال  د  

 .107ا  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   ال ن ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد      ألدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ال ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد د  

 ددذ  101  100  لع ددأل   الع دد    لك دد    ال دد      فدد  ال دد د    دد    دده    ددذ ل  حدد فا  فددد ام دداا     ام دد ا 

 د     ( ب  ا   وضد ذ اد   خ  فدد ام دأل     15    ه         ال  ث  ف              س             63-76ال      

  ددددددددذ  فددددددددس ال   دددددددد  . 108  دددددددد    سدددددددد        دددددددد  بدددددددد لن  الدددددددد     دددددددد      دددددددد ا ل  دددددددد   ح دددددددد   ال دددددددد د  

(  ذ ا   خ ا     الد فد لده  دذ لد   ال حد فا الع د    15  ث  ف              س             بعا         ال 

 ال  دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد   بع   دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  الوسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    ال ن دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد      ألدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  

ل عدذ ف ألد  اال           ال وا اش ا  د    ال  فد    دذ    ألد  ام دأل   الع د   ,     76-63 ذ ال       107ف  ال  د  

   ل ف ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ف ألددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .لدددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  السددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    امدا  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  ال  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 

   دددددددددددد    دددددددددددده فدددددددددددد  الحدددددددددددد ال  الودددددددددددد  ال  سددددددددددددو    ال  ثدددددددددددد  ا ددددددددددددوا اش ا  دددددددددددد    ال  فدددددددددددد    

  د  ام دع    ذ    أل  ام أل   الع      الة      ذ  سل ل وه   أل  ه             بأل  ف  ا ا ل ا  ب   ل          ألد 

 ب ال دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو   لوسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد    ال ضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .

 

 الحــجية والنفــــا 

 

 الع دددددددددددددا ح ددددددددددددد    ددددددددددددد    فددددددددددددد  فددددددددددددد     ددددددددددددد  الوددددددددددددد ا  الددددددددددددد لن      ددددددددددددد    د فددددددددددددد   ددددددددددددد ا 

  ال  حوددددددددددد ج  ددددددددددد ا الع دددددددددددا ل و دددددددددددا      ددددددددددده  ال   ا ا وضددددددددددد  ا  ددددددددددد    ضددددددددددده   ددددددددددد   ددددددددددد       ن  ددددددددددد  

  دددددددددددددددددددددددددد  لدددددددددددددددددددددددددد  اددددددددددددددددددددددددددن    دددددددددددددددددددددددددد   دددددددددددددددددددددددددد    لددددددددددددددددددددددددددك االاف   دددددددددددددددددددددددددد   ا  ن  دددددددددددددددددددددددددد 

   ددددددددددددددد   عو ددددددددددددددد   ددددددددددددددد ا الع دددددددددددددددا  دددددددددددددددناا انف ددددددددددددددد        دددددددددددددددذ ل ددددددددددددددد  النسدددددددددددددددة  الونف   ددددددددددددددد   

 ل  ددددددددددددددددددددددددد   لألددددددددددددددددددددددددد ا الع دددددددددددددددددددددددددا. دددددددددددددددددددددددددذ ال  ثددددددددددددددددددددددددد    ندددددددددددددددددددددددددا اال وضددددددددددددددددددددددددد   ل ونف ددددددددددددددددددددددددد  ا

 

 مصاريف العـــقــد

 

  ...............دج دددددددددددددددددددددا     ددددددددددددددددددددد      ددددددددددددددددددددد ا الع دددددددددددددددددددددا ب   ددددددددددددددددددددد     ددددددددددددددددددددد ل   دددددددددددددددددددددا    

   دددددددد ا ال   دددددددد   ف دددددددد  فدددددددد    دددددددد   سدددددددد   لكلدددددددد ا  ب  دددددددد   سددددددددة   ندددددددده   ف دددددددد  بأ دددددددد   دددددددد ا الع ددددددددا.

 

 إ ـباتا لما  كـــر

 
 حييييييييييييرر هيييييييييييييا العقييييييييييييد وانعقييييييييييييدت جلسييييييييييييت  بمإلتيييييييييييي  األسييييييييييييتاي الموقيييييييييييي   دنييييييييييييا . 
 الإليييييييييييييييييييييييييييييييييائن: ببيييييييييييييييييييييييييييييييييا  جيييييييييييييييييييييييييييييييييرا  ق واليييييييييييييييييييييييييييييييييية الجزائييييييييييييييييييييييييييييييييير.   
 واننيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا عشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييير.سييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينة:  لفيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين    
 يوم:   

وبعد التالوة واللر  والتوضديح صدر  األطدراف أنلدم فلمدوا فلمدا تامدا مضدمون هد ا العقدد وأ دارر القانونيدة وتدم          

 التوقيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع عليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع المو دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق.

 

 
 
 
 

 واأل يرة ال فحة النامنة                                                       
 
 

 

 

دج.  م س  0،0050  ا  س   ب فو    الوس     ال  ب  ب لح ا  ف    ا ه ال       بح  ن     ض    تأشيرة التسجيل:   

 ال فو      ض             .
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 قائمة المراجع

 باللغة العربية: -أوال

 - Iالقانونية النصوص: 

 *القوانين:

 1983لسنة  المالية قانون يتضمن،30/12/1982، المؤرخ في  14-82 رقم القانون .01

 .30/12/1982، المؤرخة في 3658جريدة رسمية عدد 

،المتضمن قانون التوجيه 18/11/1990، المؤرخة في 25-90القانون رقم  .02

 .49،العدد18/11/1990العقاري،الجريدة الرسمية، المؤرخة 

 ،المتضمن قانون المالية لسنة2002ديسمبر 24المؤرخ في  11-02القانون رقم  .03

 .25/12/2002، المؤرخة في 86، جريدة رسمية عدد2003

يق، ، المتضمن تنظيم مهنة التوث2006 فبراير 20رخ في المؤ 02-06القانون رقم  .04

 .2006، العدد 2006مارس 08الجريدة الرسمية ، المؤرخ في 

 المتضمن توريق الديون الرهينة، 20/02/2006المؤرخ في  05-06القانون رقم  .05

 .2006مارس  12المؤرخة في  15جريدة رسمية عدد

،المتضمن قانون اإلجراءات 2008فبراير  25، المؤرخ في 09-08القانون رقم  .06

 .23/04/2008بتاريخ  21المدنية واإلدارية ،جريدة رسمية عدد 

شاط ن، يحدد القواعد التي تنظم  2011فبراير  17المؤرخ في  04-11القانون رقم  .07

 .2011لسنة  14الترقية العقارية ،الجريدة الرسمية عدد

 :األوامر 

دل و المتضمن القانون المدني المع 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75األمر رقم  .01

 المتمم.

 

ام ،المتضمن إعداد مسح األراضي الع 12/11/1975، المؤرخ في 74-75األمر رقم  .02

 .18/04/1975المؤرخة في 92و تأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية العدد 

المتضمن قانون التسجيل ،جريدة  09/12/1975المؤرخ في  105-76المر رقم  .03

 .18/12/1976،المؤرخة في  81سمية عدد الر

ارية ، المتعلق بالتعاونيات العق 1976أكتوبر  23،المؤرخ في  92-76األمر رقم  .04

 .12،جريدة رسمية عدد

 المراسيم: 
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، المتعلق بالنشاط 1993مارس  01المؤرخ في  03-93المرسوم التشريعي رقم  .01

 .1993مارس 03،المؤرخة في  14العقاري ،جريدة رسمية عدد

س ، يتعلق بتأسي 1976مارس سنة  25،المؤرخ في  76/63المرسوم التنفيذي رقم  .02

نفيذي ، المعدل و المتمم بموجب المرسوم الت30السجل العقاري، جريدة رسمية عدد 

 .34، جريدة رسمية رقم1993مايو سنة  19، المؤرخ في 93/123رقم 

سبة نالمتعلق بتخفيض ،1995أكتوبر  07المؤرخ في  308-95المرسوم التنفيذي رقم  .03

 59دالعد فائدة القروض التي تقترض لتمويل البناء أو شراء السكن ،الجريدة الرسمية

 .1995أكتوبر  11،بتاريخ 

نوني المتعلق بالرهن القا 03/04/2006المؤرخ في  06/132المرسوم التنفيذي رقم  .04

المؤرخة في  21جريدة رسمية عدد أخرى، المؤسس لصالح البنوك والمؤسسات 

05/04/2006. 

II – :الكتـــب 

 الكتب المتخصصة:
 .وزو تيزي ، 2006 األمل، دار ، الرسمي الرهن عقد يوسف سي زاهية .01

 

 ابن الحقوق معهد الجزائر، جامعة جامعية، مطبوعة الرسمي، الرهن محمدي، سليمان .02

 .2001-2000عكنون ،

 دار ، الجزائري المدني في القانون الرسمي الرهن عقد أحكام يناسي، شوفي .03

 .2009 هومه،الجزائر،

 ، ةاإلسالمي الشريعة في مقارنة دارسة -الرهن عقد أركان الدرمداش، زهران فرج .04

 .1989 ،اإلسكندرية، للمعرفة األزهرية دار

 والقانون فكرال دار العالمية، المالية واألزمة العقارية الرهون فريد، الفتوح أبو نصر .05

 .2011األولى،  الطبعة ،المنصورة، والتوزيع للنشر

 الكتب العامة:
الهدى  ارد تحليلية، وصفية دراسة ، العقاري للمحافظ القانوني المركز الطاهر، بريك .01

2013. 

 الرهن ولاأل الجزء التبعية، العينية الحقوق سعد، محمود وأحمد ابراهيم منصور جالل .02

 .1994نشر،  بدون دار الرسمي،

 دار لى،األو الطبعة ، الجزائري التشريع في العقارية التصرفات شهر بوشنافة، جمال .03

 .2006 الجزائر، الخلدونية،

سكندرية، اإل الجديدة، الجامعة دار والعينية، الشخصية التأمينات السعود، أبو رمضان .04

2007. 

 حق-الرسمي الرهن-الكفالة-والعينية الشخصية تناغو،التأمينات السيد عبد سمير .05

 .1992 المعارف،اإلسكندرية، منشأة اإلمتياز، حقوق- الحيازي الرهن-اإلختصاص
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زائر ، الجالطاهر لطرش، تقنيات البنوك، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية .06

2005. 

 

 

، الطبعة 10النظرية العامة لإللتزام، الجزء عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجيز في  .07

 .2004منشأة المعارف، اإلسكندرية، 

 ديوان الجزائري، المدني القانون في النظر إعادة ضرورة سليمان، علي علي .08

 .1992 الجزائر، الجامعية، المطبوعات

 ،زائريجال المدني القانون في والعينية الشخصية التأمينات في الوجيز حسنين، محمد .09

 .1986 للكتاب الوطنية المؤسسة

 رهنال -العينية التأمينات -المدني القانون شرح في الواضح السعدي، صبري محمد .10

 لة،ملي عين الهدى، دار اإلمتياز، وحقوق الحيازي االختصاص والرهن وحق الرسمي

 .2010 طبعة ئر،زاالج

 قاهرة،ال الشعب، دار مطابع والعينية، الشخصية التأمينات زكي، الدين جمال محمود .11

 . 1979 الثالثة، الطبعة

 الطبعة ،الحقوقية الحلبي منشوران والشخصية، العينية التأمينات سعد، إبراهيم نبيل .12

 .2010األولى، 

 لدكتوراها لنيل أطروحة المغربي، التشريع في الرهن عقد في الشكلية لعرج، الدين نور .13

 ماعية،واالجت واالقتصادية القانونية العلوم كلية الخاص لقانونا فرع -الحقوق في

 .2000-1999السنة  الرباط -أكدال الخامس، محمد جامعة

 األولى، عةاالمتياز،الطب و الرهن حقوق مع مقارنة - العقاري ،التأمين هللا عبد هدى .14

 .2011بيروت، الحقوقية، الحلبي راتمنشو

 المسيرة، ر،دا األولى ،الطبعة التبعية و األصلية العينية الحقوق عبيدات، محمد يوسف .15

 .2011 عمان،

- III الجامعية والرسائل األطروحات: 

نة ة باتبراحلية زوبير،القرض العقاري و الرهن الرسمي في التشريع الجزائري ،جامع .01

 .2017-2016،سنة 

 -تيرالماجس شهادة لنيل مذكرة ( كضمان العقاري الرهن فعالية ، مريم الخوخ بنت .02

 .2012-2011الجزائر ، جامعة ،)عكنون بن( الحقوق كلية ،)المسؤوليةالعقود  فرع

 سالةر الجزائري، المدني القانون في وإنقضاؤه الرسمي الرهن إنشاء لحميم، زليخة .03

 .1996سنة  الجزائر، جامعة والمسؤولية، العقود في شهادة الماجستير لنيل

 العقود"ستيرالماج شهادة لنيل مذكرة العقاري، للرهن القانونية الطبيعة األسود، ميسون .04

الجامعية  السنة تونس، المنار، جامعة السياسية، والعلوم الحقوق كلية "واالستثمارات

،2004-2005. 
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IV – الت:المج 

إجابياته  -القروض ضمانات من كضمان الرسمي الرهن " بوشكيوة، الحليم عبد .1

لسياسية ا والعلوم الحقوق كلية ،6 العدد والدراسات، للبحوث الواحات مجلة ،"وعيوبه

 .2009،جيجل ،

VI- :المعاجم 

 .2008،سنة  43المنجد في اللغة واإلعالم ، دار المشرق ، بيروت ، الطبعة  .1

 باللغة الفرنسية: -ثانيا

I. Les ouvrages : 

01. Charles Aubry et Charles frédéric Rau, cours de droit civil français, 

tom3, 6eme édition, par bratin Esman librairie technique, 1968, France. 
02. Colin Ambroise et Capitant Henri, cours élémentaire de droit français, 

tom 2, Paragraphe, 1673. 
03. Colin Ambroise et Capitant Henri, privilèges et hypothèque, 

Répertoires pratique, tom, IX librairie, Dalloz, paris1995. 

II. Thèses : 

01. B. MAUBRU, La transmissibilité de l’hypothèque, thèse de doctorat, 

Université Toulouse, 1979. 
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 المذكرة مــلخص

 

تعتمدها البنوك  عينيةإن موضوع الرهن الرسمي كضمانة 

البنوك على الجزائرية في القروض البنكية ، ويرجع تركيز 

القانون  كما أن،عنه  ةهذا الضمان نسبة إلى الآثار المترتب

فرض إلزامية إخضاع عقد الرهن الرسمي إلى القيد لدى 

رية حتى يتأكد حق البنك في مواجهة المحافظة العقا

الرهن الرسمي يعطي للبنك المرتهن إمتياز خاص و الغير،

ولكن هذه على سائر الدائنين و هو حقي الأفضلية والتتبع 

للراهن  الفعالية تكون نسبية  و أن هذا الرهن يخول

مما قد يضر المرهون  العقارممارسة سلطاته كاملة علي 

عند مباشرة إجراءات الحجز والتنفيذ وفي الواقع بالبنك 

إلى حد بعيد والسبب  غيركافيقيمة الضمانات المطلوبة ،

 في ذلك تغير قيمة هذه الضمانات في المستقبل.

 

 

 

 الدائن المرتهن. /2 الرهن الرسمي.  /1الكلمات المفتاحية:

 القرض العقاري. /4  المدين الراهن.  /3                     

  الضمانات.       /5                     
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