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هدإء  إ 
ىل إلكزن إلغايل، و إملثل إلعايل- ىل إذلي مل يبخل عيل  إ  إ 

جنايح  يف سببإل ، فاكن  إملاديو إملعنوي يوما بدمعه 

 .هللا هأ يب إلعزيز حفظ

ىل إليت اكنت مشعة تيضء دريب ، و - بسمة أ س متد مهنا إ 

ىل أ طيب قلب و أ مجل ما يف إلوجود ، ،  قويت أ يم إ 

 .هللا هاإحلنونة رعا

خويت إل عزإء- ىل إ   .حفظهم هللا إ 

ىل لك من مد يل يد إلعون يف مشوإري إدلرإيس  إ 

 إجلامعي من إل ساتذة وزمالء

ىل لك من متىن يل إلنجاح  إ 

 

 يوسفي محمد -

  



 ب

 

  

 و عرفان لكمة شكر

زإء من مغروان ابمجليل  ن إللكامت يه لك مال   منكل إ 

 هبذإ إمجليل عرتإفالان إلشكر هو بعض ول  

 عرفانأ تقدم ابمسي عبارإت إلشكر وإل

 " بعد محدي وشكري هلل عز وجل"

س تاذ إدلكتور مزاين محمد أ مني قبل إل رشإف  إذلي لل 

ملدة رإفقين بتوجهياته طيةل إ و إذلي عىل هذه إل طروحة

 .إلبحث ل متام هذإ إليت إس تغرقهتا

لل ساتذة الافاضل إعضاء جلنة   إجلزيل كام إتقدم ابلشكر

قبوهلم رشفوين ب إذلين  إملناقشة إملوقرة  لك ابمسه 

 .مناقشة أ طروحيت

ىل لك قدم ابمتناين إخلالصكام أ ت.... من ساعدين من  إ 

 .يف مشوإري إدلرإيس قريب أ و من بعيد
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 :ةــــــــدمـــــــمق
 الحاجات الجتماعية ،إذ يصنف ضمنيعتبر السكن من المتطلبات األساسية في الحياة ا

عتبر عامال مهما يساهم في تحقيق ، فهو يالتي ال يمكن أن يتم االستغناء عنها الضرورية للفرد 
و على اعتبار أهميته و مكانته ،  النمو االقتصادي و الرفاهية االجتماعية و االستقرار السياسي ،

مختلف دساتير العالم بما فيما الدستور  و كذا ،الدولية  االتفاقيات و المعاهداتفقد اعتبرته مختلف 
 . طنيهاامو لره يواجب توفحقوق اإلنسان التي يقع على عاتق كل دولة من  احقالجزائري ، 

بحيث  و على غرار باقى الدول لقطاع السكني األهمية الالزمة الجزائرية  الدولة فقد أولت لذا
السياسة تبني  و السيما منهاإيجاد الحلول المناسبة بحث من خالل  عمدت إلى ترقيته وتنميته

ليصبح بذلك تسيير قطاع  ، المخططات التنمويةمختلف  التي تجلت صورها عبرالوطنية لإلسكان 
 . ومات رهانا يتصدر األولويات كبرى لدولةالسكن بما يحتويه من مشاكل و مق

و في إطار سعي الدولة إلى تحجيم فارق العجز في توفير السكن و ذلك  بزيادة  حجم  
على عاتقها مهمة إنجاز الوحدات السكنية ،  أخذت العروض و التقليص  من حجم  الطلبات ، فقد

الطلبات  العرض و الحد من حجم زيادة جلألكل الوسائل المتاحة المادية منها و البشرية  بتسخير
سلعة باعتباره أن السكن  بالذكرو الجدير ،  سنة بعد أخرىمحسوسا ارتفاعا  تسجلالتي  المتزايدة 

جتماعية من ذوي الدخل االفئات إذا ما قارناه بدخل األسرة فالنسبيا  فإنه يتميز بارتفاع تكلفة إنتاجه
دخولها و مدخراتها معلى  اعتماداإنجازها و مساكن أ تتمكن من اقتناءال  المتوسط و المحدود

 ة ماليةرصدألى السكن تحتاج إإنجاز االستثمار في ميدان عملية إن و لذا ف ، البسيطة الذاتية
سرعان ما أثقل  هذا األمر، للدولة المالية المواردالشبه الكلي على و من ثمة االعتماد ضخمة 

راجع حجم عروض السكن     ت مع ذلك بالموازاة الطلب على السكن و ارتفاع حجمبسبب  كاهلها
موارد في أساسا المتمثلة  الموارد المالية المتاحة وعجز و يرجع سبب هذا إلى   ،و محدوديتها 

       من طرف الصندوق الوطني للتوفير  المرصودة ةالخاص االدخارالخزينة العمومية و أموال 
 .تمويل انجاز الوحدات السكنية المخصصة ل و االحتياط

تشجيع ك مصادر للتمويلتوفير ل ةديجد لى ايجاد طرقالملحة إمن هنا ظهرت الحاجة  
بما يشكل موردا ماليا البنوك و المؤسسات المالية األفراد على إيداع مدخراتهم المالية على مستوى 
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مة تقديم هذه وكلت مهأ وقد، (1) العقاريما يعرف بالقرض بصيغة  شكل قروضيمكن منحه في 
، بموجب  1791لى الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط ابتداء من سنة الخدمة في البداية إ

 ، 1791و الصادر ضمن قانون المالية لسنة  11/10/1791القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
ض لألشخاص ح للصندوق بتقديم مساهمته في تمويل قطاع السكن عن طريق منح القرو سمأين 

 .المعنوية من القطاع العام و الخاص و لألفراد 
في الفترة نسبيا بقيت نسبة القروض العقارية الممنوحة لألفراد ضئيلة  فقد ،بالرغم من ذلك 

الفترة  تلكالقروض العقارية كانت خالل  هو أن، و السبب في ذلك  1797إلى  1791الممتدة من 
لتشمل  فيما بعد ثم توسعت ،عن جهد االدخار الذي قاموا به لهم  كمكافأةلمدخرين موجهة فقط لفئة ا

جراءات الالزمة اتخاذ اإلعلى الصندوق  أين حرص، 1797سنة من ابتداء  غير المدخرينفئة 
 .ه يستحق لقب بنك السكنوقد حقق في ذلك نجاحا معتبرا جعل، (2)منح القروضعملية لتاطير 
 في تسيير قطاع السكن و العمرانانذاك المتبعة  اإلستراتجيةو  الرغم من المساعى الحثيثةلكن ب

ع  تحقيق التوازنات المطلوبة ، حيث استمرت اإلختالالت المسجلة لم تستط إال أنها ،بصفة عامة 
إلى ذلك مرده و  عليهالسكن و الطلبات عروض عدم التوازن المسجل بين و  تباين النسب من خالل

 .الفاعلة في القطاع سواء الهيئات الممولة أو تلك القائمة باإلنجازالمشاكل التي خصت الفئات 
طار و الذي حاول تنظيم القطاع ن البد من تدخل المشرع في هذا اإلكاو بغية ايجاد الحلول 

كل االمكانيات الممكنة و منها  توفير علىتعتمد سياسة إسكانية جديدة تبني و تحسينه من خالل 
الذي  10/10/1768في  المؤرخ 68/19رقم  سن القانونباعتماد نشاط الترقية العقارية و ذلك 

تنظيم و ضبط مسار خطوة إيجابية نحو  كان بمثابة أول، و الذي  (3)الترقية العقارية تنظيم يتعلق ب
توجه المشرع من خالل مشكل السكن  ، إال أن القضاء على  في إطارمجال السكن و العمران 

دون  حصر نشاط الترقية العقارية ضمن فئة المؤسسات العمومية فقط و حكام هذا القانون إلىأ
و ما صاحب تلك الفترة من عوامل محدودية الموارد المالية المرصودة لى ذلك ف إغيرها ض

                                                 
، منشورات (السياسات و التقنيات الحديثة في تمويل السكن) يالمصرف االقتصاد المالي و عبد القادر بلطاس ، - 1

 . 00،  00، ص ص  8116، الجزائر ، ( Editions Légende)ليجوند 
،  8111/8118، القرض العقاري، مذكرة ماجستير في القانون ،كلية الحقوق، جامعة الجزائر ، طالي لطيفة - 2

 .18ص 
 الملغى بموجب) 11المتعلق بالترقية العقارية ،  ج ر عدد  10/10/1768المؤرخ في  68/19القانون رقم  - 3

 .(70/10المرسوم التشريعي رقم 



3 

 

أسعار النفط في األسواق حيث انهارت خارجية إنعكست سلبا على األوضاع المالية للبالد ، 
 فق كل هذه األسباب ستدانة الخارجية التي الحت في األحتمية اال أصبحت البالد أمام و العالمية

مما استدعى إيجاد حلول  أمرا محدود الفعالية من خيار االعتماد على دور الدولة جعلتو أخرى 
 .أمرا حتميا التي أصبحت لعقاريين الخواصاتعاملين فرضية االستعانة بخدمات المأخرى و منها 

 نهاية الثمانينات  شهدتها البالدالسياسية و االقتصادية و االجتماعية التي  حوالتتلفا بذلك  
واضحة  تنمويةضمن استراتجية  من تحقيق أهدافهاسياسة جديدة تمكنها  تبنيالدولة على  فرضت
، و قد تجسد ذلك بالفعل من خالل  المستجدات الدوليةتأخذ بعين االعتبار التطورات و المعالم 

 1767دستور  لتخلي عن النظام االشتراكي بمقتضىو اخيار التحول نحو اقتصاد السوق  تبني 
يقوم على الذي  (نظام اقتصاد السوق)هذا التوجه  ، لتشهد بذلك الدولة مرحلة جديدة في ظل (1)

 .و احتكارها  المبادرات الخاصة و يحد من تدخل الدولة تشجيع
بما التي أقرها المشرع القانونية  النصوص مختلفمراجعة استدعى األمر  مع هذه التطورات تماشياو 
سياسة  االصالحاتها تمجاالت التي شملالأهم  بينالجديدة ، و لعل من المرحلة  واكب رهاناتي
نشاط الترقية العقارية ، وسياسة السكن بعث فنظرا ألهمية عنصر التمويل في  ، العقاري تمويلال

 .بصورة عامة 
ومية عن تمويل اتخاذ قرار يقضي بتخلي الخزينة العمإلى  1771لحكومة في سنة ا فقد لجأت

السنة ليتم في نفس  ،للصندوق الوطني للتوفير و االحتياط  هذه المهمة ادسنالسكن و كحل مؤقت إ
      تتماشى  الذي جاء بقواعد و مبادئ،(2)المتعلق بالنقد و القرض  71/11ار القانون رقم إصد

السيما في ، ، فقد تم ادخال تعديالت مهمة على هيكل الجهاز المصرفي و سياسة اقتصاد السوق 
التجارية لبنوك إذ منح  هذا القانون لالقرض ، خدمة بما في ذلك المصرفية  تحديد الخدمات مجال

    تمويل السكن بكل حرية  المجال لالستثمار في أمامها فتحف سات المالية أكثر استقالليةالمؤسو 

                                                 
المتعلق بدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية   86/18/1767المؤرخ في   67/16المرسوم الرئاسي رقم- 1

المؤرخ في   78/006و الملغى بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ، 17، ج ر عدد 1767الشعبية لسنة 
، و المعدل 98، ج ر عدد 1778المتعلق بدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  19/18/1778

المؤرخ في  16/17، و المعدل و المتمم بالقانون رقم  11/10/8118المؤرخ في  18/10و المتمم بالقانون رقم 
  . 10، ج ر عدد  18/10/8118المؤرخ في  18/11، و المعدل بالقانون رقم  10/11/8116

المعدل و المتمم  18المتعلق بالنقد و القرض ، ج ر عدد  11/10/1771المؤرخ في  71/11القانون رقم - 2
 .(الملغى)،  10ج ر عدد  11/11باألمر رقم 
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مصدرا  الرئيسية التي تقدمها وهي اتالخدم أهم تعتبر منالقروض  أصبحت فقد بدون أية قيودو 
  .السكنية هو ما انعكس إيجابا على وتيرة تمويل عديد المشاريع مهما في أرباحها و 

 تماالستثمار في تمويل النشاط العقاري ،  التي مست مجالاإلصالحات  مع هذه و تزامنا
إقرار  ذ تمإ، المرحلة االنتقاليةتطورات لم يعد يساير الذي   68/19القانون رقم أحكام  إلغاء

خالل  منتجسدت وفق رؤيا جديدة ،  الترقية العقارية نشاطنصوص قانونية جديدة تتولى تنظيم 
نوعية في  بمثابة نقلةالذي كان  ،(1)المتعلق بالنشاط العقاري 10/70إصدار المرسوم التشريعي رقم 

فتح نشاطا تجاريا المشرع   حيث اعتبره ،مجال تعبئة االستثمار الخاص في ميدان الترقية العقارية 
قد عولت عليه و القطاع العام على حد السواء و  لقطاع الخاصاكل من مشاركة أمام مجال ال

 المسجل بين نسب ن ايالحد من التب بلوغ األهداف المنشودة و السيما ايمكن من خالله الدولة كأداة
  .السكن  ما يخصفيالعرض و الطلب 

الهيئات  و بغية مرافقة ،لتمويل لير الضمانات المالئمة توف إلىالدولة سعت  نفس الفترةفي  
تم اعتماد استراتيجية  وفي ظل النظام السابق ،  المنتهجة  تم تغيير سياسة التمويلفقد ، المالية 

 على وجه الخصوص تقديم خدمة القرض العقاريلالبنوك و المؤسسات المالية  على  تحفيز تقوم 
تشريعي المرسوم اللبورصة القيم المنقولة بموجب السوق المالية انشاء  ، حيث تم في هذا اإلطار

و قد تم في  ،  1779فعليا في سنة  نشاطها تالتي بدأو  11/10/1770المؤرخ في  70/11رقم 
متخصص في لى بنك تحويله إحتياط و االهيكلة الصندوق الوطني للتوفير و  إعادةنفس السنة 

تم نقل  قد، و 79/11قم ر مقرر حسب الالقرض و  بناء على مصادقة مجلس النقد تمويل السكن 
بموجب  وهي الصندوق الوطني للسكن جديدة صالحياته إلى هيئة مستحدثة حصة من أمالكه و

 .(2) 71/100المرسوم التنفيذي رقم 
، تم  بالقروض العقارية ممارسة نشاط التمويلفي أكثر االنخراط  بغيةو لتشجيع البنوك   

في هذا المجال حيث توفر لها ضمانات       تدعم تدخلها متخصصة مؤسسات مالية   استحداث
 عادة التمويل الرهنيشركة إ تأسيس 1779أين تم في سنة اطر هذا النشاط،خمن م تؤمنهاو 

                                                 
 الملغى) 10المتعلق بالنشاط العقاري ، ج ر عدد   11/10/1770المؤرخ في  70/10المرسوم التشريعي رقم - 1

 ( .منه 89ما عدا أحكام المادة  11/10القانون رقم  بموجب 
، يتضمن إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير و  18/10/1778المؤرخ في  71/100المرسوم التنفيذي رقم - 2

 .80ج ر عدد  االحتياط و أيلولة أمواله و إنشاء الصندوق الوطني للسكن ،
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(SRH) تم ذلك و ك، ات المالية للبنوك و المؤسسالمالية وكلت لها مهمة توفير السيولة أ التي و
المتبادلة في  الكفالةصندوق الضمان و  إلىإضافة  ،( SGCI)القروض العقارية ة ضماننشاء شركإ

بنك  تجارية على غرارالبنوك الالندماج بما يكرس ضمانة أكبر  ،(FGCMPI)الترقية العقارية 
 خدماتتقديم ل، وغيرها ....الجزائريو بنك الوطني  بنك التنمية المحلية و  القرض الشعبي الجزائري

سنة لى غاية و إأن كانت هذه الخدمات خاصة بعد  8111منذ سنة تحديدا و  القرض العقاري
 .لتوفير و االحتياط لالوطني صندوق الو هي  دة يحعلى مؤسسة و  حكرا 1777

زيادة الطلب  إلى مفتوحة أمام جميع الفئات لتمويللالقرض العقاري كآلية  أدى اعتمادقد و 
تعاملين العقاريين على المبادرة المما شجع مالوحدات السكنية من طرف األفراد ، اقتناء على 

 .نجاز مشاريع سكنية جديدة إل
سجل النتائج ت لم نشاط الترقية العقاريةتمويل ة شكلالمبذولة لحل م هذه المجهودات كل إن
لى غاية إ 1770الفترة الممتدة من سنة  شهدت، حيث الطموحات حجم  عكست التيالمرجوة 
و ذلك بسبب عديد المشاكل التي  و تمويلهنشاط الترقية العقارية  حركية فينسبي  ركود 8111

لى تعطيل إ دىأمما  على مستوى جانب التمويل أو الجانب القانوني سواء دها هذا النشاطشه
 .الفترة  في تلك ةالمشاريع السكنية المبرمج العديد منانجاز 

لضعف استثمارات الهيئات ذلك نظرا  والمشكل مطروحا  التمويل ظلفعلى مستوى جانب 
إلى نقص  و ذلك راجع ،رغم الضمانات المقدمة بالمقارنة مع قطاعات أخرى فيه  المسجلة المالية

من المخاطر المرتبطة بهذا النوع من  التخوفو كذا ،  القروض العقارية تسييرالفعالية في 
ن نقص االشهار و الدعاية أالقروض و السيما في ظل غياب تنظيم محكم للسوق العقارية ، كما 

لى إسباب أدت أكلها ، الفوائد المطبقة أسعار و ارتفاع المانحة للقروض من قبل الهيئات المالية 
 معتقدات الدينية للمجتمعاللى ذلك تعارضها مع إف ض، االقتراض على  مواطنينالفئة من  عزوف

و نقص تعبئة الموارد المالية من  محدودية الموارد المالية لألفراد ، و في ظل ، (قروض ربوية)
 ات الموجهة لى تراجع عروض السكنإ هذا الوضع دىأ ،النجاز المشاريع  العقاريين لمرقينطرف ا
 . على ملكية مسكنفئة ذوي الدخل المتوسط و المحدود  حصولة حالاستو  للبيع ،

التي من  اإلجراءاتمن جملة  تخاذال تدخل الدولةو نظرا لهذه الوضعية استدعى األمر  
باعتباره حجر الزاوية في استراتجية  قاريةعتمويل نشاط الترقية ال جانب تطوير  شأنها أن تساهم في

،  تفعيلهاو  هتمويلآليات  النتائج اإليجابية فيه بمدى تطويرتنمية قطاع السكن ، إذ يرتبط تحقيق 
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آلية القرض العمل ب تكريس ى جانبلية الدعم المقدم من طرف الدولة إلاالعتماد على آتم  حيث
 (1) 8117من قانون المالية التكميلي لسنة  117و  90 المادتينأحكام بموجب وكان ذلك العقاري،

كان ، من نصوص تنظيمية  الهاتما و ، (2) 8111من قانون المالية لسنة  90و  90 المادتين و
المرسوم التنفيذي ، و (4) 11/188و المرسوم التنفيذي رقم ،(3) 11/69المرسوم التنفيذي رقم أهمها 

نسب الفائدة  تخفيضبدعم  الترخيص للخزينة العموميةحول  تمحورت التيو  ،(5) 11/189رقم 
قد و  شروط االستفادة منها ، و كذا المؤسسات الماليةمن البنوك و  الممنوحةالعقارية على القروض 

دعم إلى هدف ي الذي و،  الميسر أو المدعم العقاري بالقرض ح على هذا النمط من القرضأصطل
 تمويلبغية المرقين العقاريين على االقتراض للرفع من قدراتهم المالية  األفراد و مساعدةو 

و الذي  العقاري العادي بدون دعم  العمل بنمط القرض باإلضافة إلى استمرار السكنية ، مشاريعهم
  .المؤسسات الماليةالبنوك و باقي تمنحه 
 بآلية القرض العقاري التمويلجانب الدولة في  أقرتهاالتي  اإلصالحاتهذه  تزامنتقد  و 

 11/10صدار القانون رقم من خالل إ،  ةريالعقاالترقية طار التنظيمي لنشاط إعادة مراجعة اإلمع 
جاء برؤية جديدة بغية مسايرة  الذي و ،(6)نشاط الترقية العقارية  مالذي يحدد القواعد التي تنظ

تنظيم مهنة المرقي المستجدات و تدارك النقائص المسجلة سابقا في ذات المجال أين تناول 
تدخل ضمن نشاط الترقية  ضبط المفاهيم و العمليات التي و كذا  وعالقته بالمقتنيالعقاري 
، ...الحق و البيع على التصاميمفظ عقد حالمرتبطة ب قانونيةال تقنياتإعادة تنظيم الو ، العقارية 

الصيغ انجاز  حتى تسمح بخلق دينامكية في القطاع و هو األمر الذي يدفع باتجاه الرفع من وتيرة 

                                                 
 .00، ج ر عدد  8117التكميلي لسنة المتضمن قانون المالية ، 88/19/8117 المؤرخ في 17/11القانون رقم -1

 . 96، ج ر عدد  8111،المتضمن قانون المالية لسنة  01/18/8117المؤرخ في  17/17القانون رقم  - 2
و  الذي يحدد مستويات و كيفيات منح تخفيض  ، 8111/ 11/10المؤرخ في   11/69المرسوم التنفيذي رقم  - 3

نسبة الفائدة على القروض التى تمنحها البنوك و المؤسسات المالية القتناء سكن جماعي و بناء سكن ريفي من قبل 
 . 19، ج ر عدد المستفيدين 

روض من ، الذي يحدد كيفيات و شروط منح الق 01/18/8111المؤرخ في  11/188المرسوم التنفيذي رقم  - 4
 .01طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن ، المعدل و المتمم، ج ر عدد 

، يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض 01/19/8111المؤرخ في  11/189المرسوم التنفيذي رقم  - 5
 .01و كيفيات منحه،ج ر عدد الممنوحة للمرقيين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن 

 .10، ج ر عدد التي تنظم نشاط الترقية العقاريةالمحدد للقواعد  19/18/8111المؤرخ في  11/10القانون رقم -6
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حقيق نوع من التوازن بين سوق و تالسكنية بغرض توفير أكبر عرض ممكن بما يضمن االستجابة 
 .العرض والطلب 

منها ضرورة  السكن اقتضى القضاء على مشكلةة و مساعيها نحو وبالتالي فجهود الدول
لعملة واحدة ال  وجهان اباعتبارهم هتمويل رية  و كذا تفعيل آلياتاالهتمام بتنظيم نشاط الترقية العقا

بنمطيه  آلية القرض العقاريعلى  عتماداالكان اللجوء إلى  يستقيم أحدهما دون األخر ، و بذلك
تمويل مشاريع الترقية العقارية أمرا ل كوسيلة العادي و الميسر الموجهة لألفراد و المرقين العقاريين

 .المرحلة الراهنة  ظروف و التطورات المتالحقة و كذااستوجبته ال ضروريا
ستدعي منا تسليط الضوء على لبحث في هذا الموضوع يفإن اما سبق ذكره و بناءا على   

لما في الجزائر القرض العقاري كآلية لتمويل مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع السكني  دراسة
لتركيز على و ذلك من خالل ا، تساع مظاهره في الواقع العملي اكذا و لهذا الموضوع من أهمية 

         في ظل ما هو متاح من معلومات و انعكاساته على الواقع العملي  إبراز إطاره التنظيمي
 .و إحصائيات 

فردية أو في صورة المساكن ال ،على وجه التحديد لجة هذا الموضوع عليه سنحاول معاو 
 نستثني من هذه الدراسة عليهو أو المرقين العقاريين ،  األفرادالتي تنجز من طرف جماعية ،ال

جزة في إطار الترقية العقارية ، المشاريع العقارية ذات الطابع التجاري أو المهني أو الحرفي المن
  .وهذا كونها تخرج عن نطاق دراستنا 

 :إن أهمية دراسة هذا الموضوع تتمحور فيما يلي ف
ساسي لتنمية قطاع السكن من خالل توفير نشاط الترقية العقارية المحرك األ يعتبر-

طلبات السكن المسجلة من خالل مختلف الصيغ السكنية المعتمدة العروض السكنية لتلبية 
 محدودية نظرا لفي المجتمع لفئة ذات الدخل المحدود و المتوسط  لالسيما السكن لحصول على ل

 . هم الماليةموارد
 مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع السكني تمويلل كآليةالقرض العقاري  اعتماد عقدإن  -

 .التي ال تزال تطرح إلى يوما هذا  و ، مشكلة السكن التي تعرفها الجزائرل الحلول أحد أهميعد 
في تنشيط  ارئيسي اعنصر كونه في التمويل العقاري الهيئات المالية ألموالها استثمار  أهمية -

إذ أنها تمكن األفراد  ، ةعمليات الترقية العقارية السيما تلك المرتبطة بإنجاز المحالت السكني
 .مشاريعهم العقارية مختلف  لتمويل ةالالزم القروضوالمرقين العقاريين من الحصول على 
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المصرفي لما له من أهمية باعتباره مجاال  قطاعالمساهمة التمويل العقاري في تنشيط  - 
في ه انتعاش خصبا الستثمار أموال ضخمة و تحقيق أرباح كبيرة نتيجة الفوائد ، مما ينتج عن

توريق مما يضمن توفير عن طريق تقنية الالسوق المالية و تنشيط حركة التداول في البورصة 
السيولة الالزمة بصفة دائمة ،و تفادي الوقوع في خطر نقص السيولة مما يشجع البنوك على 

 . و توسيعها القروض العقارية زاولة خدمةاالستمرار في م
 : ما يلي أهم األسباب التي دفعتني الختيار هذا الموضوع  من لعل و
 . في القانون العقاري و عالقة هذا الموضوع به  لتخصصبحكم ا-
بشكل كبير في الوقت  التي تشغل اهتمام الدولة اعتبار موضوع السكن من المواضيع ب-
االجتماعي و االقتصادي القاطرة التي تجر معها كل القطاعات السيما منها القطاع  و كونه الراهنة

 .السياسي  حتى و
السكن من خالل تسطير العديد من  أزمةلقضاء على في الدولة المساعي الحثيثة ل-

 رقم جديد الصدار القانون من خالل إ بنشاط الترقية العقاريةمنها  السيما ما تعلق االصالحات 
 .في محاولة منها لسد الفراغات التشريعية الموجودة في هذا المجالو المراسيم التنفيذية له  11/10

 من لكل الموجهة القرض العقاري آلية تتعلق بجديدة نصوص قانونية و تنظيمية صدور -
 .بالدراسةعا جديرا وهذا ما يجعل من آلية القرض العقاري موضو  كذا المرقيين العقاريين ،فراد و ألا

 محاولة دراسة و إبراز أهم ما تضمنته النصوص القانونية التي أصدرها المشرع و التي -
 . تتعلق بشقي الدراسة أي ما تعلق بالقرض العقاري و نشاط الترقية العقارية 

ما مدى فعالية القرض العقاري كآلية معتمدة في  :نطرح اإلشكالية التالية ذكره  مما تقدم
مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع السكني في ظل النصوص القانونية التي أقرها تمويل 

 .؟ المشرع الجزائري
ة المطروحة إلى تحقيق جملة من االشكاليبحث الموضوع و هذا نهدف من خالل دراسة 

 : هداف تتمثل فيما يلي األ
 .واإلحاطة بكل جوانبهماهية عقد القرض العقاري كآلية من آليات التمويل العقاري  دراسة-
 . 11/10القانون رقم أحكام نشاط الترقية العقارية على ضوء ماهية دراسة -
حيث تقنيات المشاريع العقارية ذات الطابع السكني في إطار الترقية العقارية من دراسة  –

 .عتمدة الم نجاز و الصيغ السكنيةاإل
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 ،العقارية ذات الطابع السكني  المشاريع القرض العقاري الموجهة لتمويلعقد أنماط  دراسة -
 .ة العقاري ضو لقر اهذه المتدخلة في عملية منح و ضمان أهم الهيئات المالية  وكذا تبيان
تحديد أهم ، وكذا عقد القرض العقاري  و تنفيذ المراحل التي يتم إتباعها إلبرام دراسة -

 لصالح  قررةالحماية القانونية الم ، باإلضافة إلى دراسة طرف في العقدااللتزامات المترتبة على كل 
 .المتعلقة بعدم الوفاء  تعلى ضوء التشريع المقارن ، وكذا طرق تسوية اإلشكاالالطرف المقترض 

أن تكون سببا في  بتنفيذ عقد القرض العقاري و التي يمكن ةأهم المخاطر المرتبط دراسة-
لمواجهة مخاطر القرض السيما ما تعلق بخطر  اإلجراءات المتبعةمعرفة  و، إفشال عملية التمويل 

 .عدم الوفاء و خطر نقص السيولة من طرف الهيئات المالية المقرضة 
 :برزها كان أمن الصعوبات جملة  خالل إعداد هذه الدراسةواجهتنا  لقد
كذا المتعلقة بنشاط  و، عقد القرض العقاري  المتخصصة المتعلقة بطنية الو  قلة المراجع -

 . الترقية العقارية
 .هذا الموضوع خصوصا ما تعلق بعقد القرض العقاري  قلة االجتهادات القضائية في-
 نظرا  بها البنوك و المؤسسات الماليةصعوبة الحصول على الوثائق الداخلية التي تتعامل  -
 . دقيقة عن العمل الميدانيمما صعب من مهمة إعطاء صورة لسريتها 
 و ما زاد القرض العقاري و تشعبها ،عقد  نونية التي لها عالقة بتنظيمالنصوص القا تناثر - 

 .العادات المصرفيةاألعراف و بعض الهيئات المالية في عملها على  هو اعتماد،الدراسةمن صعوبة 
  تتوافق مع طبيعة هذه الدراسة بغية معالجةالمناهج التي  بعضتم االعتماد على  لقد

المنهج التاريخي لمعرفة التطور التاريخي لنشاط كل من تم اعتماد حيث  ة ،المطروح يةاإلشكال
الذي   االعتماد على المنهج الوصفيكما تم  الترقية العقارية و كذا مراحل تطور نظام تمويلها ،
حول هذا الموضوع و هذا  بدراسة و و توظيفها سمح لنا بإعطاء أكبر قدر ممكن من المعلومات 

 ماهية نشاطبما تعلق  و كذلك عقد القرض العقارياهيم السيما ما تعلق منها بتحديد مختلف المف
وص النصمختلف تحليل ما تضمنته  بهدف على المنهج التحليليأيضا  و اعتمدنا، الترقية العقارية 

القانونية المتعلقة بكل من عقد القرض العقاري و نشاط الترقية العقارية ،  كما اعتمدنا على المنهج 
حماية المتعلقة بقانونية اللقواعد لالمقارن وذلك للمقارنة بين مدى مواكبة المشرع الجزائري في سنه 

 . التشريعات المقارنة  ما هو جاري العمل به  فيالطرف المقترض مع 
 بفصل  ةمسبوقخطة ثنائية التبويب  من خاللمعالجة هذا الموضوع  ارتأينافقد  عليهو 
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 :كما يليتمهيدي 
ماهية عقد القرض العقاري وقد خصصناه لدراسة مفهومه و طبيعته  : تمهيديالفصل ال 

 .أهميته ،  ثم إبراز أهم خصائصه و مميزاته  القانونية و كذا
      ذات الطابع السكني مشاريع الترقية العقاريةلنظام القانوني لبعنوان ا : الباب األول أما

الفصل  ناالذي يحتوي على فصلين ، فقد خصص ها ولتمويل ةالموجه القرض العقاريعقد أنماط  و
أما الفصل الثاني فقد ذات الطابع السكني ،  القانوني لمشاريع الترقية العقارية نظامالاألول لدراسة 

  . هتفعيل الهيئات المالية المساهمة فيو القرض العقاري عقد أنماط خصص لدراسة 
الموجه لتمويل القرض العقاري إبرام عقد  لعملية القواعد اإلجرائية بعنوان : الباب الثاني أما

خصص  حيثوالذي يحتوي على فصلين ، مشاريع العقارية ذات الطابع السكني و ضماناته ال
 الموجه لتمويل المشاريعالقرض العقاري إبرام عقد  لعملية د المنظمةالقواع الفصل األول لدراسة
 لدراسة المخاطر المرتبطة بتنفيذ عقد القرض  ناأما الفصل الثاني فقد خصص ذات الطابع السكني ،

 .جراءات القانونية المعتمدة في مواجهتها و اإل العقاري 
هذه الدراسة ، من خالل  النتائج المتوصل إليها جملة منتتضمن  خاتمةإلى جانب 

 .الموضوع معالجة هذا  من شأنها المساهمة في التيإلى اقتراح بعض التوصيات  باإلضافة
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 : الفصل التمهيدي
 .ماهية عقد القرض العقاري

 د من األسبابنظرا لتداخل العدي االجزائر من أكثر المشاكل تعقيد فيالسكن  مشكلةتعتبر  
فهي تتسع في القاعدة و التي تمثل طبقة  اإذ أنها تأخذ شكال هرمي،من حدتها  تو العوامل التي زاد

طبقة الالقمة و التي تمثلها تضيق شيئا فشيئا باتجاه و و المحدود  األفراد ذوي الدخل المتوسط 
كن ، ومن هنا أصبحت سالفي الحصول على  صعوباتال تعاني ذات الدخل المرتفع و التي 

وهذا مشكلة الحصول على سكن الئق من الطبقة ذات الدخل المنخفض تعاني  المتمثلة في القاعدة
هما جملة التعقيدات التي يعاني منها بعض المرقين يضاف إلي ، الذاتية المالية هامواردلقلة  راجع

 اكبير  اشهد ارتفاعتسنوات األخيرة الفي  تأصبح عقاريةالاألوعية أسعار ، إذ أن  العقاريين الخواص
،  طة من األفراد في الحصول على سكنيالقضاء على أحالم الطبقة البس ىيؤدي إل األمر الذي، 

إقرار من خالل  ته ،جل معالجأمن إجراءات عدة  تخاذا ىلالدولة إسعت مشكل هذا ال من وللحد
 تناسب مع الوضع االجتماعيي و الذيالبنوك و المؤسسات المالية  الذي تقدمهعقاري الض قر ال آلية

و ألألفراد  اموجه ، سواء أكان و وجهته منها المستفيدباختالف ختلف ي وو المالي للمقترض ، و ه
 .(المرقين العقاريين) للمتعاملين في نشاط الترقية العقارية اموجه

لقرض العقاري أهمية بالغة في تنشيط و تمويل قطاع السكن بصفة عقد اومن هنا أصبح ل
 .بصفة خاصةذات الطابع السكني عامة و مشاريع الترقية العقارية 

عقد القرض العقاري  ماهيةأن نقوم بتسليط الضوء على عليه تستوجب منا هذه  الدراسة  و
األهمية ما يجعلها تساهم في بناء االقتصاد و تحقيق التنمية  التي لها مناآللية  كونه من بين

ف ير اغياب تعظل في السيما ام بأحكامه و مقوماته اإللملهذه االسباب كان البد من ،و المنشودة 
 :بحثين كما يلي م إلى هذا الفصلأن نقسم خاصة به ، لهذا سنحاول قانونية و فقهية 

 .مفهوم عقد القرض العقاري و طبيعته القانونية:  المبحث األول    
 .خصائص عقد القرض العقاري و تميزه عن غيره من العقود:  المبحث الثاني    
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 : المبحث األول
 .مفهوم عقد القرض العقاري و طبيعته القانونية 

 لإللمام بمفهومه و طبيعته القانونية وض العقاري عقدا كغيره من العقود ، يعتبر عقد القر 
و العقار ، من الناحية اللغوية  القرضمصطلح كل من  إلى تحديد مدلولأن نتعرض علينا يجب ف

المطلب )القرض العقاري عقد ضبط مفهوم  ىجل الوصول إلأالقانونية من  و كذا ةصطالحياالو 
 (.المطلب الثاني)  القانونية تهتحديد  طبيعمن ثم إبراز أهميته و  ، و(األول

 
 : المطلب األول

 .عقد القرض العقاري مفهوم 
 " ىتكون من كلمتين األولالتي تمركب ال اتمصطلحمن المصطلح القرض العقاري  يعتبر

غوي و لال همدلول، و لكل منهما (الفرع الثاني) " العقار" و الثانية   (الفرع األول) " القرض
ثم نقوم بالربط بين  ى، لهذا سنحاول اإللمام بمفهوم كل مصطلح على حد االصطالحي و القانوني

 .(الفرع الثالث) لقرض العقاريعقد احتى يتسنى لنا ضبط المفهوم النهائي ل يمهاالمف
 

 .لقرضتعريف ا:  الفرع األول
و  (أوال) اللغوي همدلول لىعلينا التطرق إوجب لنتمكن من إيجاد تعريف للقرض 

 .(رابعا)و كذا أنواعه ( ثالثا)من حيث الفقه و القانون ثم( ثانيا)االصطالحي 
  : القرض لغة -أوال

:  و القرض. منه قراضة الذهب، و  و القراضة ما سقط بالقرض،  القرض في اللغة القطع
 .، و جمعه قروض ، و يتقاضونه هو ما يتجازى به الناس بينهم

أقرضت فالنا أي ما :  لذلك يقال. ، و من إساءة هو ما أسلفه من إحسان: و القرض  
 . (1)هو ما يعطيه من المال ليقضاه:  ، و بالتالي فالقرض تعطيه ليقضيكه

 .قترض أي أخذهإ، و  ستقراض أي طلب القرضإ، و  ويجمع القرض على قروض

                                                 
،  ، لبنان ، بيروتللطباعة و النشر ، دار صادر ، لسان العرب اإلفريقي المصري بن منظورامحمد بن مكرم  - 1

 . 06،  07 ص ص، ، باب القرض 6591
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،والقرض ......"جل معلوم أإليك بعد   ما يعطيه غيرك من مال،على أن يرده:"  ويقال هو
 .(1)" الحسن هو القرض بدون ربح  أو فائدة

 :نذكر أبرزها دفاتاالمر للقرض في اللغة العربية العديد من     
 ىرض يقتطع جزءا من ماله ليعطيه إلن المقأل االسمسمي القرض بهذا :  السلفة-(1
 .(2)لك المال المقترض وجمعها سلفوتعني كذ،  المقترض
، يقول  ، وهو من األمان و الثقة على وزن افتعال:  تعريفه لغة هو (Crédit)االئتمان -(2

، و يتخذونه  الذي يثقون إليه:  ومؤتمن القوم...أمنته على كذا و ائتمنته بمعنى :"  ابن منظور
 .(3)" أمينا حافظا

 يمتد أصلها من اللغة الالتينية  يو الت Crédit كلمةوبالرجوع إلى اللغة الفرنسية فنجد 
créditeur  مشتقة من الفعل الالتينيcrédére  وضع الثقة، ومعناه - avoir confiance (4). 

عتبار توفره يمكن من منح فإن عنصر الثقة يعد عامال أساسيا في عقد القرض با و عليه
 .استفاء المقرض ألمواله الحقاكد على للثقة التي تؤ المقرض المال الالزم للمقترض وهذا راجع 

به على أن الربح جر ارجل نقدا ليت ىو المضاربة ، وهو أن يدفع رجل إلوه : اإلقراض-(3
، وذلك  ، وهو القطع واصل القراض مشتق من القرض:"  زهري، قال األ رطانهتشيبينهما على ما 

.. ....فيه شيئا معلوماو قطع له من الربح ، أن صاحب المال قطع للعامل فيه قطعة من ماله
أي مقطوعا ال ، ن لكل واحد منهما في الربح شيئا مقروضا،أل وخصت شركة المضاربة بالقرض

 .(5) " يتعداه
 : التعريف االصطالحي للقرض - ثانيا

 و فقهاء االقتصاد ،لقد حضي موضوع القرض باهتمام واسع لدي كل من فقهاء الشريعة االسالمية 
                                                 

تطوير النشاط العقاري السكني و آليات مساهمته في تطوير القرض العقاري ودوره في تأطير و  زيدومة درياس، - 1
 .087، ص  الجزائر، جامعة 1766 /70قتصادية والسياسية، العدد االستثمار، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية اال

، كلية الحقوق  ،، تخصص عقود و مسؤولية  ماجستير في القانونمذكرة  ، ، القرض العقاري طالي لطيفة -2
 .9ص ،  1776/1771،جامعة الجزائر

- 60، ص (امن)، مادة  المرجع السابق ،لسان العرب ،اإلفريقي المصري بن منظورمحمد بن مكرم ا - 3
16،11. 

4
 - Hervé le Borgne, mathèmatique du crèdit ,eyrolles,paris 1991, préface ,p 6. 

،  ، لبنان ، بيروت ، دار الشامية (عرض منهجي مقارن)اإلسالمية ، عقد القرض  في الشريعة  نزي حماد-  5
 .66، ص  6556



11 

 

 :و عليه سنحاول ذكر بعض التعارف التي خص بها القرض فيما يلي، القانون  فقهاء وكذا
جاء في القران الكريم عدة آيات تشير إلى كلمة  :االسالمية  عند فقهاء الشريعةالقرض  -أ

 :القرض و نذكر من بين اآليات
 .(1){من ذا الذي يقرض اهلل قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة} :  قال تعالى
 .(2){جر كريمأاهلل قرضا حسنا فيضاعفه له وله  من ذا الذي يقرض}:  وقال تعالى

 .جر كريمأضاعف له ثوابه أضعافا كثيرة وله من يقطع اهلل جزءا من ماله في:  معناه و
 :(3)عرف الفقهاء القرض بعدة تعريفات نذكر منهاو 

 ". مثلي لتتقاضاهما تعطيه من مال :"إن القرض هو( عرفه ابن عابدين):  فقهاء الحنفيةعند 
،  ل في عوض غير مخالف لهيو مت دفع: " إن القرض هو( عرفه ابن عرفة) : فقهاء المالكيةعند 

 ". ال عاجال ، تفضال
 ". تمليك الشيء على أن يرد مثله:"  إن القرض هو( عرفه الشر يبيني) : فقهاء الشافعيةعند 
 ". دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله:"  إن القرض هو( عرفه المر داوري)  : فقهاء الحنابلةند 

رض ليسلمه اقتطاع جزء من مال المق: " نهأعلى  فقهاء الشريعة اإلسالمية القرضويعرف  
ن يكون لمنفعة أ وأمشمول بشرط أن يكون متماثال  إلى المقترض و هو دفع مال أو أي شيء أخر

 . (4)" المقترض فقط
في فقهاء المذاهب األربعة قد اتفقوا إلى حد بعيد ف السالفة الذكر نجد أن يمن خالل التعار 
عباراتهم في ذلك تبعا الختالف اتجاهاتهم في اعتبار محل  ختلفتان ا  تحديد مفهوم القرض و 

 .القرض
ج القرض عن اإلحسان و و ، فإذا شرط فيه قرض مقابل خر  إن القرض في اإلسالم إحسان

 .ا، فكان حرام صار معاوضة
     أداة استثمارية كمن هذا يتضح لنا أن الشريعة اإلسالمية ال تسمح باستخدام هذا العقد  و

                                                 
 .149، اآلية  سورة البقرة - 1

 .66، اآلية  سورة الحديد 2-
 ، لبنان6ط  ، ، الخدمات المصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها، دار الكلم الطيب عالء الدين الزعتري- 3
 .181،180، ص ص  1771،
،  ، مؤسسة نوفل(دراسة مقارنة)، عقد القرض في الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي  خروفة عالء الدين- 4

 .50، ص  6581،  لبنان
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       ، على عكس األمر بالنسبة للقوانين الوضعية  استغالال لحاجة الضعفاءجاء ألموال بحال اتنمية لو 
تدر على من لديه  االقتصادية فإنها تعد عقد القرض في صوره أداة استثمار ناجحةالمعامالت و 

 .المجتمع على كافة المستويات من أفراداستغالال لحاجات المحتاجين  األموال أرباحا طائلة
 :فقهاء االقتصادعند القرض  -ب

 ىن جانب الذي يملك منها الكثير إلتأجير النقود م:  القرض على أنه(Ch , Gide) يعرف 
هو مبادلة مال : "  هالقرض بقول (L Baudin)ه يالفقوعرف كذلك ،  " الذي ال يملك منها إال القليل

 .(1)" حاضر بمال مستقبل
ذلك الفعل الذي يقوم بواسطته :" نه أمن المنظور االقتصادي على كذلك القرض عرف و 

       بمنح أموال ( و يتمثل هذا الشخص في حالة القروض البنكية في البنك ذاته) شخص ما هو الدائن 
شخص أخر هو المدين أو يعده بمنحها إياه أو يلتزم بضمانه أمام  ىإل....( نقود،  بضاعة)

 .(2)" اآلخرين وذلك مقابل ثمن أو تعويض هو الفائدة
تسليف المال لتثميره في اإلنتاج و االستهالك و هو يقوم :"  نهأكذلك يعتبر القرض على  و

 .(3)" على عنصرين هما الثقة و المدة
، و الذي  هو بضاعة مالية يبيعها البنك إلي الزبون بسعر الفائدة:"  نهأيعرف القرض على 

في االقتصاد اإلسالمي باعتباره يبني عملياته على المشاركة و ليس بيع رؤوس  اال نجد له أساس
 .(4) ، هذا من جانب فقهاء االقتصاد البنكي الربوي" األموال

 :القانون فقهاء القرض عند  -ت
عقد القرض يكون محله دائما شيئا مثليا هذا : "القرض فيقول  السنهوري عبد الرزاقيعرف  

 في الغالب ، نقودا فينقل المقرض إلى المقترض ملكية الشيء المقترض على أن يرد مثله في نهاية
 .(5)" ، وذلك دون مقابل أو بمقابل هو الفائدة القرض

                                                 
 .61ص ، 1761،  مصر، دار الجامعة الجديدة،(دراسة في القانون المدني)التمويل العقاري ، سعدنبيل إبراهيم  -1
 . 99 ، ص 1767،  ، الجزائر 0ط ،  ، ديوان المطبوعات الجامعية ، تقنيات البنوك الطاهر لطرش -2
 .57،ص  1766،  الجزائر ،9ط ، ديوان المطبوعات الجامعية، محاضرات في اقتصاد البنوك، شاكر القزويني -3
 . 199 ، ص 1760،  ، الجزائر ، دار الخلدونية ، الشامل لتقنيات أعمال البنوك عبد القادر بحيح- 4
 ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي 79 جرح القانون المدني الجديد ، ، الوسيط في ش عبد الرزاق السنهوري - 5

 .419ص   ، 1767ط  
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الخدمات المقدمة للعمالء و التي يتم :"القرض على أنه  عبد المطلب عبد الحميديعرف 
بمقتضاها تزويد األفراد و المؤسسات و المنشات في المجتمع باألموال الالزمة على أن يتعهد 
المدين بسداد تلك األموال و فوائدها و العموالت المستحقة عليهم و المصاريف دفعة واحدة أو على 

 تلك العملية بتقديم مجموعة من الضمانات التي تكفل للبنك أقساط في تواريخ محددة و تدعم 
 .(1)"استرداد أمواله في حالة توقف العميل على السداد بدون أية خسائر 

بالرجوع إلى الفقه الفرنسي نجده على عكس الفقهاء اآلخرين لم يعطي تعريفا للقرض بل 
 –الثقة )أربع عناصر  ( 4)هي  اكتفي فقط بتحديد العناصر الواجب توفرها في عملية القرض و

، كما سبق اإلشارة أعاله فإن الثقة تعد عنصرا أساسيا في (2)(غياب المضاربة – المدة –الخطر 
رض و الذي تتعدد أسبابه و عملية القرض و ما يزعزع هذه الثقة هو الخطر الذي يهدد عملية الق

صر الثقة بين المقرض و فالخطر يزعزع عن ،غيرها...الوفاء و نقص السيولة و عدم:منها
و فيما يخص المدة ال يوجد مدة محددة أي حتى لو كانت لبضع ساعات كما هو الحال المقترض،

، باإلضافة إلى غياب المضاربة حتى ال تكون هناك أية عرقلة في إتمام عملية (crédit spot)في 
 .منح القرض

 : التعريف القانوني للقرض-ثالثا
ن يدفع الفوائد المتفق أعلى المقترض :"القرض هو  (م.م.ق)من  941حسب نص المادة 
 ".أجر ى فوائد اعتبر القرض بغير فإذا لم يكن هناك اتفاق عل،  استحقاقهاعليها عند حلول مواعيد 

، و ما تتجه إليه  ومعنى هذا أن يكون القرض بفائدة أو بدونها أمر راجع التفاق المتعاقدين 
 .(3)إرادتهما

المتضمن  57/67 رقم و بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجده يعرف القرض في القانون
يشكل عملية قرض في مفهوم هذا :"و التي جاء فيها 661القرض في نص المادة قانون النقد و 

                                                 
1
 .670ص ، 1777بنوك الشاملة وعمليات إدارتها ،دار الجامعة االسكندرية ،مصر،الالحميد ،عبد المطلب عبد  - 

2
 -  le droit du crédit est celui de la confiance, il y a pour objet les institutions qui 

permettent au créancier de faire confiance parce qu’elle lui donnent l’assurance qu’il 

sera payé à l’échéance –Alain Couret –Jean Déreze – Gerard Hirogoyen sou la direction 

de Marie *Laure Hillion – Lécuyeron lamy droit de financement haut bilan trésorie. 

Relation banque entreprise, 2édition LAMYS. A 1996 N° 2696 P 1286. 
،  ، مصر ، دار الفكر الجامعي(دراسة فقهية قانونية اقتصادية مقارنة)، التمويل العقاري   هشام محمد القاضي- 3

 .101، ص  1761
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، كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص  األمر
 أخر أو يأخذ بموجبه لصالح الشخص األخر التزاما بالتوقيع كالضمان االحتياطي أو الكفالة أو 

المعدل والمتمم المتعلق بالنقد والقرض  70/66وهو نفس النص الوارد في األمر رقم  ،" الضمان
 .(1) منه 15/6في نص المادة 

االستهالكي هو قرض ال:"  كما يلي (ج.م.ق) من 497يعرف القرض حسب نص المادة  و
رض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي أخر على أن عقد يلتزم به المق

 .(2)" يرد إليه المقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع و القدر و الصفة
المتعلق بتوريق القروض الرهنية  17/71/1771المؤرخ في  71/79القانون رقم كما تضمن 

السلفيات الممنوحة من البنوك و المؤسسات :" نه أمنه على  71/9ف القرض في المادة تعري
 .(3)" المالية في إطار تمويل السكن

محل قانونية أن ات لغوية و فقهية و اقتصادية و نستخلص من خالل ما تقدم من تعريف
، فينقل المقرض إلى المقترض (نقود) القرض يكون دائما شيئا مثليا وهو في الغالب عبارة عن مال 

ملكية الشيء المقترض على أن يسترد منه مثله في نهاية القرض وذلك دون مقابل أو بمقابل هو 
 .(4)الفائدة

في  ادية يتمثل أساسإن الفرق بين تعريف القرض من الناحية القانونية و من الناحية االقتصا
 ،قرض سواء كان بفائدة أو بدونها، فبينما نص القانون على أنه يمكن إبرام عقد ال عنصر الفائدة

 .نه ال ينعقد بدونهاأورة الفائدة في إبرام عقد القرض،و نه من الناحية االقتصادية نص على ضر إف
     ، فإن (قترض و المقرضالم) هما و وعليه يمكن القول أن القرض عقد يتم بين طرفين 

عن اتفاقهما على  ةبصراحالعاقدين في إنشائه تعبر على صيغة تفصح عن رغبة  قفجوده يتو  و
          الفقه اإلسالمي من، وهذا األمر نستخلصه  ، و هما اإليجاب و القبول المتصلين المتوافقين تكوينه

                                                 
 67/74تعلق بالنقد و القرض المعدل و المتمم باألمر رقم الم 11/78/1770المؤرخ في  70/66 رقم مراأل -1

 .91 ، عددج ر. 11/78/1767المؤرخ في 
ج ر ، المتضمن القانون المدني ،  09/98يعدل و يتمم األمر  60/79/1770المؤرخ في  70/79القانون رقم  -2

 .06، عدد 
 .69عدد  ج ر،  المتعلق بتوريق القروض الرهنية 17/71/1771المؤرخ في  71/79القانون رقم - 3
،  ، كلية الحقوقتخصص قانون األعمال قانون ، ماجستير في ال، مذكرة  ، التمويل العقاري عرعار الياقوت - 4

 .08، ص  1778/1775،  جامعة الجزائر
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 . و القانون الوضعي
 :ضو أنواع القر -رابعا

 توجد العديد من القروض التي تقوم المؤسسات المصرفية في الجزائر بمنحها و هي تختلف 
 : يمكن حصرها في ما يلي، و (1)عن بعضها البعض في الخصائص و المميزات 

 :(2)البنوك على منح ثالثة أنوع من القروض تبأفقد د:من حيث صفة المستفيد  -أ
 .المؤسساتالقروض المخصصة لتلبية حاجات -
 .القروض المخصصة لالستثمار-
 .القروض المخصصة لألسر-
 نميز بين ثالثة أنواع من القروض من حيث األجل و التي تمنحها :من حيث المدة أو األجل -ب

 :ىالبنوك إل
وهي ما تعرف بالقروض العائمة أو السائرة أو الطافية هي التي  : قروض قصيرة األجل-

عامين أو  ىوقد تصل مدتها إل ، شهورلطلب أو بعد عدة أسابيع أو يكون واجب سدادها عند ا
 .(3)أكثر بشروط خاصة

هذا النوع من القروض يوجه إلى تمويل شراء وسائل اإلنتاج من  : قروض متوسطة األجل-
هتالك اسنوات و تساوي مدة  70ال تتجاوز ، بحيث مدة تسديده  ، ووسائل النقل عتاد و آالت

 .العتاد موضوع القرض
 17، و تصل لحدود  سنوات 70و هي القروض التي تفوق مدتها :قروض طويلة األجل-

غالبية األحيان توجه لتمويل االستثمارات الصافية ألصول المؤسسة من في ، وهي  سنة 07إلى 
 .(4)ويلة جداهتالكها طا، و التي تكون مدة  ، أو عقارات بصفة عامة و عتاد ، أو مباني أراضي

 :و تتمثل فيما يلي :من حيث الضمانات-ت
 وهي التي يتم فيها إدخال طرف ثالث في إطار الكفالة أو  : قروض بضمان شخصي-

                                                 
1

 - BESSKER ,l’intervention de la société de garantie du crédit immobilier dans le 

financement du logement ,séminaire régional sur le crédit immobilier et les hypothèque 

ANNABA ,2000,p9,10  
 .081ص  ،المرجع السابق ،  زيدومة درياس - 2
دار  ، (دارسة مقارنة)أداة للتمويل المصرفي كصورة من صور االئتمان و القرض ، صبرى مصطفي حسن السبك -3

 .615،ص  1766،  ،مصر الفكر الجامعي
 .101، 106، ص ص  ، المرجع السابق عبد القادر بحيح- 4
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 ، في حالة عدم قدرة  التأمين سواء كان شخص طبيعي أو معنوي يضمن الوفاء بقيمة القرض
 .(1) المقترض الوفاء نتيجة العجز أو امتناعه عن الوفاء

ن ألمنح القرض ك اعيني اوهي التي يشترط فيها المقرض ضمان:  قروض بضمان عيني-
 ...يكون الضمان في شكل رهن لعقار يملكه أو بضاعة أو ودائع

 ن أللمقترض دون قرض البنك المقرض بتقديم  فيهاوهي التي يقوم  : قروض غير مضمونة-
منه بالسداد في الموعد المتفق عليه و شخصية بل يكتفي بوعد أضمانات عقارية  يشترط عليه

 .مستندا في ذلك الى سمعة المقترض الطيبة  و مركزه المالي و الثقة بمقدرته على الوفاء
 .ثالثة أنواع ىهذا التصنيف إل فيتنقسم القروض :من حيث الغرض-ث

ا في هي تلك التي يقترضها الموسرون و يوظفونه:  قروض إنتاجية و استثمارية- 
،و يعد هذا من قبيل تعاون البنوك مع عمالئها في ميدان  ربحا وفيراإنتاجية تدر عليهم مشروعات 

، وهذا (مثل النشاط التجاري و مقاوالت البناء كالمتعاملين في الترقية العقارية) اإلنتاج و االستثمار 
 .(2)يستعينون بها على استكمال نفقات مشاريعهم( القروض) لحاجتهم إلى االئتمان  انظر 

، و تتراوح  ، تسمح بمواجهة ظرف مؤقت هي قروض قصيرة األجل : قروض استغالل-
، تلجا المؤسسة لهذا النوع إذا أرادت التغطية النسبية  سنة واحدة ىبضعة أشهر إلمدتها من 

 . زمن محدود فيإذا أرادت مواجهة عملية تجارية الحتياجات خزينتها و 
ض التي تقدمها البنوك لبعض المقترضين ليستعينوا ي القرو ه(:استهالكية) قروض مدنية -

 .(3)مسكن واألساسية من مأكل و مشرب و ملبس بها على مطالبهم 
 :فهي تنقسم الى  : من حيث الجهة المانحة-ح

 .و هي تلك القروض التي يقوم األشخاص الطبيعيين بتقديمها فيما بينهم:  قروض عادية-
تختص بمنحها البنوك و المؤسسات المالية دون  وهي تلك القروض التي:قروض مصرفية-

 .(4)للقانون المعمول به في البالد للعمالء أو الزبائن المقبلين على هذه العمليات اطبق اسواه
 : ض يمكن استخالص النتائج التالية و بعد التطرق لهذه األنواع من القر 

                                                 
 .46المرجع السابق،ص  ، عرعار الياقوت- 1
 .641، المرجع السابق،ص  صبرى مصطفي حسن السبك- 2
 .640ص  ، المرجع نفسه،  صبرى مصطفي حسن السبك - 3

 .0، ص  ، المرجع السابق طالي لطيفة- 4
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 .(1)عالقة مديونية تجد مصدرها في العقد فال يجد القرض مصدره إال في عقد القرض-
 .القرض شيء مثلي قابل لالستهالك ، ويتمثل في مبلغ نقدي  موضوع-
، يقابله رد قيمة المبلغ باإلضافة إلى الفوائد من  تزام بمنح مبلغ من النقودليقع على المقرض اال -

  .عليه سابقا في العقد، وذلك في أجل متفق  قبل المقترض
 :العقارتعريف : الفرع الثاني 

 و االصطالحي (أوال) اللغوي هلى مدلوللمام بمصطلح العقار وجب التطرق إحتى يمكن اإل
 .(ثالثا)من جهة أخرى  من حيث الفقه و القانوننتعرض إلى تعريفه  ثم( ثانيا) من جهة

 :  ةلغ عقارال - أوال
،  (2)" ماله دار و ال عقار:"  ، يقال و ذلكحو النخل و األرض و ن ، الضيعة : العقار

ومن آهل اللغة ،  (3)" العقار كل ملك ثابت له أصل كالدار و النخل:"  ل في المصباح المنيريوق
 :" ، و في الحديث الشريف(4) عقارافيقال للنخل خاصة من بين المال ،  من يخص العقار بالنخل

س بماء فهو عقار ، فكل ما لي(5) وأطلق بعضهم على العقار معنى اليبس،  " من باع دارا أو عقارا
  Tout ce qui se rapporte à) : ( FONCIER)و العقار باللغة الفرنسية هو ،  على هذا اإلطالق

 un fonds de terre. ) (6)كل ما يتعلق بالعقارات األرضية : أي يعني. 
  : التعريف االصطالحي للعقار - ثانيا

 من باهتمام واسع  هو األخرقد حضي نظرا ألهمية و مكانة العقار المادية و المعنوية لدى االفراد ف
 و عليه سنحاول ذكر ، القانون  فقهاء و فقهاء االقتصاد وكذا،فقهاء الشريعة االسالمية  طرف

 :فيما يلي عقاربعض التعارف التي خص بها ال
 في التعريف االصطالحي للعقار  ختالف فقهياساد : عند فقهاء الشريعة اإلسالميةالعقار -أ

 
                                                 

1
- « Le crédit ne peut trouver sa source que dans un acte juridique »  Ancel p droit 

DECP,litec 1995 in Lamy droit de financement op cit p1286 . 
 .4/958، ص  ، المرجع السابق ، لسان العرب اإلفريقي المصري بن منظورمحمد بن مكرم ا - 2
،  المكتبة العلمية ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، بن محمد بن علي المقري الفيوميحمد أ -3

 .0/416ص  ، بيروت
 .4/958، ص  ، المرجع السابق، لسان العرب  ابن منظور اإلفريقي المصري بن منظورمحمد بن مكرم ا - 4
 .4/958، ص نفسه  المرجع،  اإلفريقي المصري بن منظورمحمد بن مكرم ا -5
قصر  ،(باللغتين العربية و الفرنسية سقامو  )، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري  بتسام القرامإ - 6

 .604، ص  ، الجزائر الكتاب ، البليدة
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 :(1) تجاهينا ىإلحيث انقسم 
ن الغراس ا  ، و  أنصاره أن العقار ال يشمل سوى األرض فقط ىو الذي ير  : االتجاه األول-

 (.الحنفية و الحنابلة) ، و هو مذهب  و البناء ال يدخالن في مسمى العقار
 عن  نفصالا، فإذا  لألرض ةيبالتبعو أنصار هذا االتجاه يطلقون على الغراس و البناء عقارا 

 .األرض فليسا بعقار
، كما يطلق  أنصاره أن العقار يطلق على البناء و الشجر ىوالذي ير  : االتجاه الثاني-

 (.المالكية و الشافعية) ، و هو مذهب  على األراضي
،  يجعلون العقار ما ال يمكن نقله و تحويله مع بقاء هيئته و صورتهو أنصار هذا االتجاه 

 .بنقلهما تتغير حالتهما و هيئتهما وهذا يشمل البناء و األشجار إذ
على إن أنصار  ان االختالف الفقهي الذي يدور بين االتجاهين يتمحور أساسإوعليه ف

، بينما  ذا بيعت منفصلة عن األرضاالتجاه األول ال يقبلون بالشفعة في األشجار و األبنية إ
 .يرجحها أنصار االتجاه الثاني باعتبار أنها من العقار

ذلك  و، ( فقهاء المالكية و الشافعية) رجح هو االتجاه الثاني ممما سبق فلعل االتجاه ال
 :لسببين و هما

 .العقار كما سبق بيانه في التعريف اللغوي ىاللغوي الذي يوسع معن ىإن أرائهم موافقة للمعن-
 (.الغراس  النخل و) العقار ليشمل  ىإن أرائهم موافقة لما جاء في السيرة النبوية من توسيع لمعن-

هو المال :"كما يليللعقار  اللفقهاء يمكن أن نصوغ تعريف مختلفةمما تقدم ذكره من مواقف 
البناء و  أخر دون أن تتغير هيئته كاألرض ون تحويله إلى مكاابت الذي ال يمكن نقله و الث

 .(2)" األشجار
ذلك المورد :" أنه  يعرف العقار من الوجهة االقتصادية على : عند فقهاء االقتصادالعقار  -ب

الذي بواسطته يمكن تلبية حاجات المجتمع في مختلف المجاالت بما يحقق منافع لألفراد و يخدمها 
 .(3)" بصفة مباشرة أم غير مباشرةذلك سواء كان 

                                                 
، الميمان للنشر (دارسة فقهية تأصيلية ألهم قضايا العقار المعاصرة)، نوازل العقار  حمد بن عبد العزيز العميرةأ -1

 .08، 00، ص ص  ، المملكة العربية السعودية 1766،  6ط ،  و التوزيع
 .05،ص نفسه ، المرجع  حمد بن عبد العزيز العميرةأ -2
مختار حديد ، العقار من الندرة و سوء التسيير إلى حتمية انتهاج أسلوب التخطيط ، مذكرة ماجستير في العلوم - 3

 .9، ص 1770/ 1771،  0 جامعة الجزائر كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، االقتصادية ،
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كل شيء :" يعرف األستاذ عبد الرزاق السنهوري العقار بأنه  :القانون العقار عند فقهاء -ت
 ".مستقر بحيزه ثابت فيه ، ال يمكن نقله منه دون تلف 

  نقله يمكن ال ثابت مستقر له شيء كل :" هوعلى أنه  طبيعته بحكم يعرف كذلك العقار 
  من أو ، كاألرض خلقته صلأ في ذلك كان سواء االستقرار لصفة حائز شيء فكل ، تلف بدون
  تعتبر فال كاألكشاك تلف دون نقله يمكن كان إذا أما ، بطبيعته عقار يعتبر كالبناء اإلنسان صنع
 .(1)" منقوال نماإ و عقارا 

بعيدا في تعريفه للعقار من خالل استقراء التعارف الفقهية نجد أن المشرع الجزائري لم يذهب 
 .عما توصل إليه الفقهاء وهذا ما سندرسه في التعريف القانوني للعقار

 : العقار في التشريع الجزائري  تعريف -ثالثا
و كل شيء ه: "  بقوله (ج.م.ق) من 180نص المادة العقار في  يعرف المشرع الجزائر 

 ". كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول ال يمكن نقله منه دون تلف و وثابت فيه  مستقر بحيزه و
نه الشيء الثابت أنجد أن المشرع الجزائري قد عرف العقار على ومن خالل نص هذه المادة 

، قابل لالنتقال و  ، وهذا خالفا للمنقول الذي هو بطبيعته في حيزه الذي ال يمكن نقله بدون تلف
عنصرا يعد أن الموقع الثابت للعقار  :التالي ستنتاج االإلى  بنا ؤدي، وهذا التعريف ي الحركة
 .، بالنظر لعدم إمكانية تحوله من جهة إلى أخرى ، وصيانته يساعد في عملية التحكم فيه جوهريا

 :وعلى العموم نالحظ أن األمالك العقارية تنحصر في ثالثة صور و هي
 .ال رض فضاء غير عامرة سواء كانت فالحيه أمأ-1
، كالمساكن الفردية أو الجماعية أو المخصصة  بناء مشيد بغرض السكن بصفة أساسية-2

 .لالستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي أو الصناعي
 .(2)، وهي المنشات الثابتة كالجسور و القناطر و الطرق األمالك الصناعية العمومية -3

 
 

                                                 
، ط  ، االسكندرية ، مصر ، المكتب الجامعي  الحديث االزاريطة ، شرح قانون التمويل العقاري نور طلبةأ - 1

 .60، ص  1774
،  ماجستير في القانون، مذكرة  ، اآلليات القانونية لمواجهة مخاطر القروض العقارية في الجزائر سفيان زغيدي -2

 .60ص  ، 1761/1760،  ، جامعة الجزائر كلية الحقوق
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 .القرض العقاريعقد  تعريفضبط :الفرع الثالث
 و  ةف اللغوية و الفقهييبعد دراسة كل من مفهوم القرض و العقار و اإللمام بمختلف التعار 

 وهذا من خالل  القرض العقاريعقد الربط بينهما الستخالص مفهوم  ىلكليهما نسعى إلالقانونية 
رض ،ثم التعاريف التي خص بها عقد الق( أوال)االلمام بالعمليات الممولة بعقد القرض العقاري 

 . ( ثالثا)، لنصل إلى تعريف عقد القرض العقاري ( ثانيا)العقاري في القانون المقارن 
 :عقد القرض العقاريب العمليات الممولة – أوال

 الترقية العقارية يمكن أن تنحصر مجاالت نشاط إن عقد القرض العقاري الموجه لتمويل -(أ
 : تطبيقه في القروض الموجهة لتمويل النشاطات التالية

 .شراء عقار أو حق انتفاع عليه وذلك قصد استعماله لسكن أو لغرض مهني وسكني معا-
 .عمليات الترميم و التوسيع و المحافظة على العقار-
 .(1)نجاز بنايات بهدف البيع أو بناء فردي للسكنإرض بقصد قطعة أشراء -
إن األشخاص المخولين بممارسة التمويل عن طريق القروض العقارية هم فقط  -(ب

األشخاص االعتبارية التي منحهم القانون هذه الصالحية  و يتمثلون في البنوك التجارية والبنوك 
، و التي يسمح لها القانون بمنح (2)المتخصصة و كذا المؤسسات المالية و كذا صناديق التوفير

، في حين أن األفراد ال يمكنهم ممارسة هذا النوع من العمليات (3)ض في مقابل فوائدمثل هذه القرو 
لصفة المقرض الذي يشترط  اذلك نظر ، و (4)بها فإنها تعتبر في نظر القانون باطلة  واوحتى إن قام

بصفة مهنتها "...سالف الذكر  67/74مر رقم األمن  07فيه المشرع الجزائري حسب نص المادة 
 ". العادية

 الطرف الثاني في عقد القرض العقاري فهو يحمل صفة المقترض أي  ىرجوع إلالأما ب-(ت
 أفراد أو متعامل في مجال ) طالب القرض وعادة ما يكون هذا الطرف شخص طبيعي أو معنوي 

 ن عجز و يعاني م،أعاله( أ)عقارية المذكورة في الفقرة المالك األ، يقوم بعملية منصبة على (العقار

                                                 
رسالة دكتوراه في ،(دراسة مقارنة ) الجوانب القانونية و العملية لعقد القرض العقاري  ، نعناعةجالب بوحفص  -1

 .88ص ، 1778/1775القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة البليدة ، 
مجلة الحقوق و  ، ، القروض العقارية و أثرها في تفعيل الترقية العقارية بالجزائر بوحفص جالب نعناعة -2

 . 607،600، ص ص  ، جامعة بسكرة 1760/ تجريبي ، عدد الحريات
 .(ج. م.ق )من  491المادة  نظرأ -3
 . ( ج. م. ق)من  494المادة  نظرأ -4
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 ، وعلى المقترض أن يقوم بتقديم (1)االقتراض لتمويل هذه العمليات ىإل أفي إمكانياته المالية فيلج
 وكذا الفوائد المتفق عليها في العقد المبرم  ضمان للمقرض حتى يضمن تسديد مبلغ القرض كامال

 .بينهما
كحد أقصى للمتعاملين في الترقية  اشهر  14مدة القرض فهي تتراوح ما بين من حيث  -(ث

، (2)جز منتتغير المدة حسب حجم المشروع المسكن و  97 و 67العقارية في مشاريع تتراوح مابين 
سنة بالنسبة لألفراد لكن بعد توفر الشروط المطلوبة  07 ىتصل هذه القروض طويلة المدى إلو قد 

   . ة، و يتم تسديدها في شكل أقساط شهرية أو دفعة واحد(3)
 :في القانون المقارن  القرض العقاريعقد  تعريف-ثانيا

تعتبر آلية القرض العقاري من بين أهم آليات التمويل التي تعرف انتشارا ملحوظا في العديد 
من دول العالم و لقد تم العمل على وضع إطار قانوني خاص بها في العديد من الدول لذي خص 

القرض  "يضا تسمية أيطلق عليه  المقارن بعدة تعاريف ، حيثفي القانون عقد القرض العقاري 
 . ( Le Crédit Hypothécaire (و باللغة الفرنسية  " الرهني

من  1على نص المادة  نجد أن المشرع المصري قد عرف التمويل العقاري  باالعتماد-(6
يكون التمويل العقاري في مجال شراء :" على أنه   1776لسنة  648قانون التمويل العقاري رقم 

العقارات وفقا ألحكام هذا القانون بموجب اتفاق تمويلي بين الممول و المشتري باعتباره المستثمر و 
ار على أرض يملكها المستثمر أو فإذا كان التمويل لغرض االستثمار في بناء عق... بائع العقار

تعين أن يكونا التفاق بينه و بين الممول و بين أي طرف أخر له ... لغرض ترميم أو تحسين عقار
عقد مركب يلتزم فيه شخص يسمى :" ، و عليه يعرف التمويل العقاري على أنه "شأن في االتفاق 

ن بائع العقار أو المقاول لعملية الممول بإقراض مبلغ نقدي وفاء لصالح شخص ثالث إما أن يكو 
 عقارية ، على أن يلتزم طالب التمويل بالسداد بدين التمويل أقساطا شهرية للممول ، مع تقرير 

 .(4)"الضمانات الكافية التي تكفل الوفاء بالدين 

                                                 
 .254 ، ص ، المرجع السابق عبد القادر بحيح -1
 .104ص   ، 1766،  ، الجزائر ، دار الهدي(دراسة تحليلية)، النظام القانوني للترقية العقارية  بوستة إيمان -2
 .608ص المرجع السابق ،،تفعيل الترقية العقارية بالجزائرأثرها في ، القروض العقارية و  بوحفص جالب نعناعة -3
4

،  1المجلد  71، العدد  ، مجلة القادسية للقانون و العلوم السياسيةالعقاري  ، اتفاق التمويل عالء حسين على - 
 .51، ص  1775ول كانون األ
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أما المشرع الفرنسي فقد قام بتنظم األحكام المتعلقة بالتمويل العقاري في القانون رقم -(1
و الذي كان مخصص ( Scrivener II) و الذي يسمى بـ  6585يوليو  60المؤرخ  في  85/951

لحماية المستهلكين في مجال االئتمان العقاري ، أي القرض المخصص لتمويل شراء ملكية عقار ، 
أو بناء عقار ، أو ترميم أو تهيئة العقار ، و قد تم إدماجه في قانون االستهالك الفرنسي رقم 

 . 6550يوليو  11المؤرخ في  50/545
عقد قرض ملزم لجانبين ، حيث يبرم بين :"وتعرض لتعريف عقد التمويل العقاري بأنه 

المستهلك ، بموجبه يلتزم الممول بتقديم  –طرفين أحدهما هو الممول ، و األخر هو المقترض 
ائتمان أي مبلغ من المال لتمويل إحدى األنشطة العقارية التي تدخل في نطاق تطبيق قانون 

 .(1)"التمويل العقاري في مقابل تسديد المقترض لهذا القرض و فوائده في المدة المتفق عليها 
ون معين ينظم عقد القرض العقاري بل غير أنه بالرجوع إلى القانون الجزائري لم نجد قان

توجد نصوص مبعثرة تنظم عقد القرض بشكل عام و الذي يتفرع منه عقد القرض العقاري الذي 
 .يضبطه كل من القانون المدني وقانون النقد و القرض و كذا بعض األعراف و العادات المصرفية

 :تعريف عقد القرض العقاري  –ثالثا 
القرض العقاري عقد  واالختصاص قد عرفذوي ا من الباحثين بعضنجد أن في هذا الصدد  

 :في ذلك كما يلي عمليو الأعلى الجانب القانوني  يننظره معتمدحسب وجهة على  كل
 نوع من أنواع القروض التي تمارسها البنوك التجارية: " نهأعلى  هشام محمد القاضي هيعرف

، أو إقامة مباني  ، أو في تمويل إنشاء مباني بالفعل، وهي تستخدم في تمويل شراء مباني قائمة 
، أو يسدد  ، يسدد خاللها القرض على أقساط ، وقد يمتد تاريخ استحقاقها إلى ثالثين سنة جديدة

، أو  ، وعادة ما تكون هذه القروض مضمونة بالعقار الذي تم شراؤه جلهأدفعة واحدة عندما يحل 
 ، و نظرا لضخامة حجم هذه القروض وطول الفترة التي يستحق بعدها القرض فإنها  إقامته

 .(2)"  عادة ما تكون من نصيب البنوك الكبيرة
بنقل  (مؤسسة القرض  )عقد يلتزم بمقتضاه المقرض :" نه أعلى  طالي لطيفة هتعرف و

و يستهلكه أليستعمله ( الفرد أو المتعامل في الترقية العقارية ) ملكية مبلغ من النقود إلى المقترض 
، مقابل أن يلتزم المقترض بتقديم الضمانات الالزمة  نجاز عملية ذات طابع عقاريإفي تمويل 

                                                 
 .56، ص  المرجع السابق،  علىعالء حسين - 1
 .188 ، صالمرجع السابق ،  هشام محمد القاضي - 2
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يفيات المحددة في الكب الفوائد المتفق عليها في األجل و، بتسديد مبلغ القرض و بدفع  للمقرض
 .(1)" العقد

، شراء  هو قرض موجه لتمويل عمليات بناء:" على أنه  إسالم عبد القادر عثمانويعرفه 
،  سنة 19، مدة القرض تصل في المتوسط إلى  ، عقار أو للصيانة أو تحسين مسكن مسكن

،  شهريا ، يعوض على أساس دفعات ثابتة متساوية من قيمة المشروع %87المبلغ ال يتعدى 
 .(2)"% 1،9 و% 8، سعر الفائدة في الجزائر ما بين  فالزبون يقدم ضمانات و يرهن المشروع

عملية مالية من حيث الفكرة :"على أنه  كرم محمد حشيشأ الخبير المصرفيو عرفه كذلك 
و الموضوع و هي في حقيقتها التطبيقية ائتمان نقدي في غالب األحوال يمنح للمشتري ليسدد منه 
ثمن العقار أو نفقات لترميمه أو تحسينه أو أن يسلم للبائع وفاء لدين الثمن و حتى في شكل 

ت المعتدلة وفي النهاية تترجم هذه العملية قروض للشركات العاملة في مجال السكن ذات االيجارا
في صورة دين بمبلغ من النقود يلتزم المستثمر بسداد أقساطه إلى الممول وفقا للشروط التي يتفقان 

 .(3)"عليها 
للقرض العقاري على محل العملية أي مبلغ  هنجد أن التعريف األول قد ركز في تعريف

 .عنصر العقاريالذات الصلة ب و العملية المراد تمويلها و هي القرض 
أما التعريف الثاني فقد ركز على الجانب القانوني من خالل العالقة التعاقدية التي ينتج  

 .عنها التزامات في ذمة كال الطرفين المقرض و المقترض
أما التعرف الثالث فقد جمع بين التركيز على العملية محل التمويل و على المدة التي يمكن 

لها استيفاء أصل القرض و الفوائد ناهيك عن تحديد قيمة التمويل التي ال يجب أن أن يتم خال
 تتعدى حدا معينا لتجنب مخاطر عدم التسديد و في نفس الوقت إمكانية تحصيل المبلغ بموجب 

 .الضمانات المقدمة وعلى رأسها رهن العقار محل عملية التمويل
 المحل الذي يتم فيه صرف مبلغ القرض العقاري  أما التعريف الرابع فقد حاول أن يركز على

 الممنوح من طرف المقرض وقد عدد مختلف العمليات التي يمكن أن تكون محل عقد القرض 

                                                 
 .5، ص  ، المرجع السابق طالي لطيفة - 1

الجزائر ( كأداة لتمويل المؤسسات االقتصادية و العقارات)، القروض البنكية  إسالم عبد القادر عثمان - 2
 .154ص  ، 1760 ، 6، ط  ،مكتبة الوفاء القانونيةاكنموذجن

 .18، ص  1760،  المخاطر المصرفية ، دار الكتاب الحديث ،مصر إلدارةكرم محمد حشيش ، الموسوعة أ- 3
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 . وهي إما شراء عقار أو ترميمه أو تحسينه العقاري
 هذا فيما يخص أهم التعاريف التي خص بها عقد القرض العقاري من طرف الباحثين في 

 .يل العقاري بصفة عامة و القرض العقاري بصفة خاصة مجال التمو 
 عقد ملزم:" بأنه  القرض العقاري أن نقترح التعريف التالي لعقد  وعليه مما سبق ذكره يمكن 

بنك أو )يكون  و الذي المقرض فيه ، حيث يلتزم لجانبين بشروط مسبقة و بتراضي الطرفين
، (  مرقي عقاري فرد أو)يكون  و الذي المقترض ىبنقل ملكية مبلغ من النقود إل( مؤسسة مالية

بغرض استخدامه في تمويل عمليات تنصب على أمالك عقارية سواء باقتناء مباني قائمة بالفعل 
، وفي المقابل يلتزم المقترض بتسديد مبلغ القرض  أو في طور اإلنشاء أو ترميمها أو توسيعها

، في  ثالثين سنة يالعقد قد يصل أجال استحقاقها إل جل محدد فيأوبدفع الفوائد المتفق عليها في 
رهن رسمي ب اعادة ما يكون هذا القرض مضمون و شكل أقساط أو دفعة واحدة عند حلول األجل،

و أي  مبلغ القرض و الفائدةمخاطر عدم الوفاء بلعقار محل عملية التمويل لضمان تغطية ل
  . " القرض العقاري عقد المتفق عليها فيشروط الحسب  ةالمقرض مناسب ايراه ات أخرىضمان

و بهذا نكون قد توصلنا إلى تحديد تعريف شامل لعقد القرض العقاري حسب ما نص عليه 
الفقه و القانون الجزائري لننتقل إلى العنصر الموالي و الذي يخص إبراز أهمية عقد القرض 

 .العقاري و تحديد طبيعته القانونية
 

 :  المطلب الثاني
 .أهمية عقد القرض العقاري و طبيعته القانونية 

بعد أن تم تحديد مفهوم عقد القرض العقاري  وجب علينا أن نقوم بدراسة مدى أهمية هذا -
 ( ولالفرع األ )العقد كآلية للتمويل سواء في المجال السياسي و االقتصادي و كذا االجتماعي للبالد 

 .( الفرع الثاني)ا العقد باالعتماد على أطرافه ، و من تم تحديد الطبيعة القانونية لهذ
 

 .همية عقد القرض العقاري أ: الفرع األول 
 نعاش العديد من فعالة في إ ليةلقد أصبح لعقد القرض العقاري اليوم من األهمية ما يجعله آ

 بأحد العناصر المهمة والذي يمثل قيمة مالية و  يتعلق هذا لكونه ، و المجاالت الحساسة في البالد
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هو العقار بكل أنواعه سواء كان موجها للسكن أو  فراد و الدول وة و اجتماعية لدى األاقتصادي
ما أضفى عليه ميزة و أهمية وهذا أو لالستثمار بشكل عام،  اعة أو للفالحة أو للسياحةصنلل

بالقطاعات الحيوية  التي اعتمدتها الدولة في النهوضات لين بين اآلن يكون مخاصة مكنته من أ
ام بالغ من متهيحضى باالسكن الذي  وعلى رأسها قطاع بهدف تحقيق التنمية المستدامة، في البالد

 :فيما يلي كآلية للتمويل القرض العقاريعقد همية طرف الدولة و عليه سنحاول إبراز أ
 :األهمية السياسية  -أوال 

جد فعال في بناء سياسة الدولة و هذا من خالل  اهمية بالغة تأثير عقاري أالقرض ال ليةآل
باعتبار هذه المجاالت المصرفي  كذا تقوية البنية التحتية في المجال االقتصادي و االجتماعي و

 : ، و يمكن إبراز هذه األهمية فيما يلي(1)الثالثة تعد أساسية لبناء الدولة القوية في العصر الحديث
واء كان ذلك تحقيق االستقرار الداخلي للدولة س إلى يؤدي العمل بعقد القرض العقاريإن -

السيما في مجال السكن باعتباره يلبي مطالب ) على جميع األصعدة  و غير مباشربشكل مباشر أ
و غيرها من مظاهر عدم االستقرار ... الجبهة االجتماعية و يضمن عدم انتشار الفوضى،

دون  و سياستها التنموية اسيادتها المطلقة في قراراتهالدولة لى بسط إيؤدي  و هو ما (الداخلي
 .(2)تدخل أطراف خارجية 

إن العمل بعقد القرض العقاري و نجاحه في الوصول إلى األهداف المسطرة له يجعل من -
 مكانة  لها نمما يضم،  لى مختلف دول العالمناجحة تصدر إو تجربة  البالد نموذجا يحتدا به

 .في المجتمع الدولىمرموقة 
 :األهمية االقتصادية  -ثانيا 

عتماده كآلية في العديد من تبرز أهمية عقد القرض العقاري و كذا اآلثار المترتبة عن ا
 مضي به قدما في سبيل تحقيق تبدورها تساهم في تطوير االقتصاد الوطني و  ، و التي المجاالت

 :همية في النقاط التالية كما يلي ، و تظهر هذه األ التنمية المستدامة المنشودة
إن العمل بهذا النوع من القروض البنكية سوف تكون له فائدة كبيرة على القطاع  -

 المصرفي و هذا من خالل تنشيط عمل البنوك و المؤسسات المالية بزيادة نسبة ربحيتها جراء  منح 

                                                 
1

القرض العقاري في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير في القانون ، كلية الحقوق ،  ، عبد القادر يمخالد - 
 .66، ص  1771/1770 جامعة البليدة ،

 .07، 15المرجع السابق، ص  كرم محمد حشيش،أ - 2
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 .األجل مما ينجر عنه تحصيل نسبة فائدة عالية لصالح مؤسسة القرض قروض متوسطة أو طويلة
 لعقد القرض العقاري أهمية كبيرة ليس فقط في مجال تمويل قطاع السكن فحسب بل يمكن -
مختلف المشاريع االستثمارية المرتبطة بالعقار كما هو الحال في المجال الصناعي       تمويل به

و الزراعي و حتى السياحي و بالتالي تحقيق تنمية شاملة من خالل توفير عنصر التمويل الذي 
 .(1)يعتبر شريان الحياة بالنسبة ألي مشروع استثماري

د من المشاكل  السيما ما تعلق منها بملف يساهم منح القروض العقارية في تسوية العدي-
السكن و ضعف القدرة الشرائية بالنسبة للعائالت و األفراد ذوي الدخل المتوسط و الضعيف في 
المجتمع مما يجعل من القرض وسيلة فعالة سواء كان في شكل مساعدات مباشرة أو غير مباشرة 

و بالتالي ( يق شراء مسكن أو بنائه عن طر )للعائالت تتيح لهم إمكانية امتالك مسكن الئق 
 .(2)التخفيف من مشكلة السكن

إن توفير التمويل في شكل قروض عقارية للمتعاملين في نشاط الترقية العقارية يؤدى إلى -
تطوير و ازدهار هذا المجال من خالل تنوع الصيغ السكنية و كذا الجودة في اإلنجاز و استقطاب 

 .أموالهم في نشاط الترقية العقارية متعاملين جدد يودون استثمار
تبرز كذلك أهمية القرض العقاري في إنعاش سوق العقار من خالل العمل على تركيز -

رؤوس األموال و استقرار أسعار العقار مما يؤدي إلى القضاء على المضاربة في أسعار األوعية 
 .جراء نقص التمويلالعقارية و بالتالي انطالق إنجاز المشاريع الجديدة و المتعثرة 

كذلك يؤدي العمل بهذه اآللية إلى تنشيط سوق السندات و تطوير عمل البورصة في -
الجزائر من خالل نشاط شركة إعادة التمويل الرهني في السوق الرهنية بتداول األوراق و السندات 

كية الموجهة و القروض الرهنية ، بهدف مواجهة ندرة رؤوس األموال البن التي تشتمل على الديون
 .لتمويل مختلف المشاريع السكنية

إن تمويل نشاط الترقية العقارية  بالقرض العقاري له عدة نتائج من أهمها  تنشيط سوق -
 صناعة مواد البناء و المواد األولية و هذا يعتبر ذو أهمية  نظرا لكونه يساهم في تطوير و تنمية 

                                                 
 .641طالي لطيفة ، المرجع السابق ، ص - 1
كلية  ،، مذكرة ماجستير في القانون  ، القروض البنكية الموجهة لتمويل قطاع السكن في الجزائر مكدال سعيدة - 2

 .60،64ص  ، 1770،  الحقوق ، جامعة تيزي وزو
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 .(1)االقتصاد الوطني
لقرض العقاري في تطوير نشاط شركات التأمين و ذلك بإشراك كذلك يساهم العمل با-

في هذه اآللية من خالل ( SGCI)مختلف شركات التأمين خاصة شركة ضمان القروض العقارية 
اشتراط أنواع مختلفة من التأمين مما يؤدي إلى ارتفاع أرباح شركات التأمين و بالتالي تطوير 

 .قطاع التأمينات ككل في البالد
التعامل بآلية القرض العقاري منافع عامة تتمثل في تحصيل الخزينة العمومية  يحقق-

لألعباء و الرسوم الناتجة عن عملية منح القرض العقاري و كذا عملية الرهن الناتجة عنها و 
 .بالتالي تساهم هذه األموال في تحقيق أهداف تنموية لصالح األفراد و الدولة

قرض العقاري ألنها توجد العديد منها إال العقد همية رز فيها أكانت هذه بعض النقاط التي تب
السياسي أو االقتصادي فقط بل تتعداه عند المجال ، فأهميته ال تتوقف  ننا قد اكتفينا بهذا القدرأ

حتياجاتها في مجال مساعدة تلجا إليها األسر من أجل تلبية الية إلى المجال االجتماعي  باعتباره آ
سرية و مما يترتب عنه أهمية تشمل كل المستويات األ( ل على المسكن الالئقالحصو )العقار 

رتباطها بقطاع السكن الذي يعتبر همزة و صل بين كل الاالجتماعية و االقتصادية  نظرا 
 هميةاول في العنصر الموالي إبراز األ، و عليه سنح(2) القطاعات الحساسة في المجتمع

 .االجتماعية للقرض العقاري 
 :األهمية االجتماعية  -الثا ث

الحال بالنسبة للمجال هو في المجال االجتماعي كما  ةهمية كبير عقد القرض العقاري أن لإ 
 :همية فيما يليادي و تظهر هذه األاالقتص
يساهم عقد القرض العقاري في مساعدة العائالت ذات الدخل المتوسط و الضعيف في -

 .العقارية ملتمكينهم من اقتناء سكن الئق أو تلبية احتياجاته المجتمع على توفير التمويل الالزم
 إن توفير مثل هذه اآللية في تمويل السكن من شأنه أن يساهم في القضاء على بعض -

المشاكل االجتماعية مثل التشتت االسري بسبب غياب السكن وارتفاع أسعار اإليجار والذي ينتج 
 ، باإلضافة إلى عزوف الشباب عن (داخل المجتمع  التشرد و االنحراف و ضياع األسر) عنه

                                                 
 .59، ص  ، المرجع السابق عالء حسين على- 1
 . 15، ص  ، المرجع السابق كرم محمد حشيشأ - 2
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 .(1)الزواج مما يؤدي إلى ارتفاع العنوسة ، و كذلك ارتفاع عدد حاالت الطالق أمام المحاكم
 تحقيق مكسب مادي للفرد ألن العقار بغض النظر عن طبيعته بخاصة العقارات المبنية -

 .االستقرار في المجتمع تشكل قيمة اجتماعية و اقتصادية لألفراد مما يحقق 
كذلك  مساهمة هذه اآللية في تمويل مشاريع سكنية ينجر عنها تحقيق بعض النتائج الهامة -

و تساعد على حل بعض المشاكل من بينها التخفيف من مشكلة السكن ، و زيادة اليد العاملة في 
  :، وهذا ينتج عنه أمرين وهما (2)مجال البناء و التعمير

 .حجم البطالة المنتشرة في أوساط المجتمع التقليص من -
 .تحسين القدرة الشرائية والرفع من المستوى المعيشي لألفراد نتيجة توفير  مناصب الشغل-
إن األهمية االجتماعية األساسية هي مساهمة آلية القرض العقاري في توفير السكن الذي -

، و بتوفره (3)حقق فيها الفرد كل احتياجاته يعتبر األمان و الراحة و هو أول متطلبات الحياة التي ي
التطور و التنمية االقتصادية  االزدهار و الرخاء في المجتمع و الذي يضمن بدوره يمكن تحقيق

 .المنشودة
الهيئات المصرفية  ةإن السعي لتحقيق الرفاهية ألفراد المجتمع سيعود بالنفع على مرد ودي-

 . المانحة للقرض العقاري
 نكآلية للتمويل في الجزائر أالقرض العقاري عقد همية نخلص إليه من دراسة أ ما يمكن أن

 العقاري و على رأسها قطاع تنشيط مختلف مجاالت االستثمارو تمويل في  او هام اكبير  ادور له 
ة ب الرئيسياسباألمن بين يعد  بصفة عامة و نشاط الترقية العقارية بصفة خاصة ، إذ السكن

توفير كل  و حتى يتحقق ذلك يجب، في البالد االستقرار االقتصادي و االجتماعيالمؤدية إلى 
من خاللها يتم تفعيل  ظيمية الضرورية  إلنجاحه ، و التيالضوابط و الشروط القانونية و التن

مساهمة في تمويل مختلف مشاريع الترقية و لية فعالة العمل بآلية القرض العقاري ،  حتى تكون آ
عندما يذهب قطاع :"يما ذات الطابع السكني ، وهنا يمكن ان نستدل بالمثل القائل الس العقارية و

     ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الترابط بين قطاع السكن(4)"السكن الكل يذهب معه 

                                                 
 .61، ص  المرجع السابق القرض العقاري في التشريع الجزائري ، ، عبد القادر يمخالد- 1
 .088، ص  ، المرجع السابق زيدومة درياس- 2
 . 15، ص  ، المرجع السابق كرم محمد حشيشأ - 3
 .645، ص  طالي لطيفة ، المرجع السابق- 4
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و القطاعات األخرى سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية بحيث أن أي تحول في هذا 
 .بشكل إيجابي أو سلبي يبرز و ينعكس بصورة مباشرة على باقي القطاعات( لسكنا)القطاع 

 
 .الطبيعة القانونية لعقد القرض العقاري : الفرع الثاني 

تحديد منا يقتضي  تحديد الطبيعة القانونية لعقد القرض العقاري بشكل دقيق الوقوف علىن إ
المقرض و الطرف  او هم ةطرف رئيسيأهناك ف عقد القرض العقاري ، المراكز القانونية ألطراف

لها دور هام في عملية إتمام ويوجد كذلك أطراف أخرى هي أطراف ثانوية ، (والأ)المقترض الطرف 
طراف عقد القرض العقاري و تحديد إن اإللمام بكل أ، (اثاني)إبرام عقد القرض العقاري و تنفيذه 

بشكل دقيق  تحديد الطبيعة القانونية لهذا النوع من القروض البنكية مراكزهم القانونية سيمكننا من
 (.ثالثا)  وواضح

 :األطراف الرئيسية في عقد القرض العقاري- أوال
المقرض و  اهم و ينين رئيسيطرف ال يمكن أن يتم إبرام عقد القرض العقاري إال بوجود

صحيحا وعليه سنحاول أن ندرس كل  عقدهذا الحدهما ال يمكن أن ينعقد أو بغياب  المقترض
 :طرف على حدى كما يلي 

 .مؤسسات مالية البنوك و وهنا بشأن الطرف المقرض يمكن أن نميز بين  ال:المقرض الطرف  -(أ
  تعني والتي اإليطالية( banco) -(بانكو) كلمة من مشتقة كلمة هي  البنكإن كلمة  :البنوك-1
 التي المنضدة بها يقصد كان حيث ، القديمة الالتينية اللغة من الكلمة هذه وأصل ، "المصطبة"

 .(1)...العملة لتحويل الصراف عليها يقف
 عملياته تنصب مالية منشأة '' :عن عبارة أنه على عام بوجه ( La Banque) البنك يعرف -    

 إقراضها لغرض األعمال منشآت أو الجمهور حاجة عن الفائضة النقود تجميع على الرئيسية
 .'' محددة (وسندات أسهم ) مالية أوراق في واستثمارها ، معينة أسس وفق لآلخرين
  على الحصول أجل من االئتمان و القروض في تتعامل مؤسسة'':هو البنك فإن بالتالي و
 ، ائتمان شكل في محدد أجل بعد أو الطلب عند بالدفع وعودا مقابلها وتقدم ، الغير من أموال
 ".ر الغي بإقراض وتقوم

  أصحاب بين الوساطة هو للبنك التقليدية الوظيفة أو ، للبنك األساسي الدور فإن وعليه
                                                 

 .14، ص  ، المرجع السابق القزوينيشاكر -  1
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             األموال أصحاب بين أي  )المقترضين(  الناقصة السيولة وأصحاب  )المودعين(  الزائدة السيولة
 .(1)محددة عمولة مقابل ، مستعمليها و

من قانون النقد و القرض  07و بالرجوع إلى المشرع الجزائري  ومن استقراء نص المادة 
لم يورد تعريفا للبنك بل اكتفى فقط بتعداد العمليات المصرفية التي يقوم بها و هذا كما  70-66
ه ، أعال 18إلى  11البنوك مخولة دون سواها بالقيام بجميع العمليات المبينة في المواد من :" يلي 

 : ، و من استقراء المواد المذكورة نجد أن هذه البنوك تقوم بالعمليات التالية"بصفة مهنتها العادية 
 .تلقي األموال من الجمهور-
 .66-70من االمر رقم  18نص المادة  عمليات القرض-
 .....توفير وسائل الدفع الالزمة ووضعها تحت تصرف الزبائن و السهر على ادارتها-

 قد  664نجد أن المشرع في المادة  67-57غير أنه بالرجوع إلى قانون النقد و القرض رقم 
أشخاص معنوية مهمتها العادية و الرئيسية إجراء العمليات  :" أعطى تعريفا للبنك على أنه 

 ". من هذا القانون  660الى  667الموصوفة في المواد من 
ن الذي يتم فيه و المكاالمنشاة أ:"  نهاعلى أ المالية ساتيعرف الفقه المؤس : المؤسسات المالية-2

:" المالية هي التي  ن هذه المؤسسات، وهناك تعريف أخر يعتبر أ" و األموالالتعامل بالنقود أ
 .(2)" ن تملك صفة بنكرفية و تشارك البنوك في ذلك دون أتمارس العمليات المص

أول قانون يتعرض لتنظيم  67-57رقم و بالرجوع إلى المشرع الجزائري يعد القانون 
:" على أنها  669إذ عرفها في نص المادة  665الى  669المؤسسات المالية في نص المواد من 

 ".أشخاص معنوية مهمتها العادية القيام باألعمال المصرفية ما عدا تلقي األموال من الجمهور 
نجد أن المشرع لم يورد أي  66-70من قانون النقد و القرض  06ومن استقراء نص المادة 

تعريف للمؤسسات المالية بل اكتفى فقط بتعداد العمليات المصرفية التي تقوم بها و هذا كما 
ال يمكن للمؤسسات المالية تلقي األموال من العموم ، و ال إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت :"يلي

، من خالل استقراء المادة نجد أن " تصرف زبائنها ، و بإمكانها القيام بسائر العمليات األخرى
  )المشرع قد أجاز للمؤسسات المالية القيام بالعمليات البنكية مستثنيا من ذلك قيام هذه المؤسسات بـ 

                                                 
 .649، ص  1767،  ، الجزائر دار بلقيس للنشر الماليصالح بحاث اإلأ، آخرون براهمي سهام و  - 1

2
-Grand Usuel Larousse : dictionnaire encyclopédique , volume 2 , Aubin imprimeur , 

France, 1997 , p 2758.  
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،  (1)( تلقي األموال من الجمهور في شكل ودائع و إدارة وسائل الدفع ووضعها تحت تصرف الزبائن
 . (2)قوم بمنح القرض على غرار البنوك التجاريةوعليه نستخلص أن هذه المؤسسات المالية ت

 افي الساحة كان مسموحعلى الرغم من أن المؤسسات المالية و البنوك التجارية المتواجدة 
 تالمؤسسات فضلهذه ، إال أن  التسعينيات المشاركة في تمويل السكن الترقوي نهايةلها في 
 في تمويل المتعاملين في الترقية تشارك ا حيثعن هذا النشاط ما عدا البعض منه االبتعاد
صندوق الوطني للتوفير و الالقرض الشعبي و بنك التنمية المحلية و بنك نذكر منها  العقارية
 ، مما جعل سياسة التمويل السكني تخرج عن مبدأ التخصص المصرفي بنك و غيرها - االحتياط

طني للتوفير و االحتياط بل أصبح هناك يعد التمويل يقتصر فقط على الصندوق الو  مبالتالي ل، و 
،لكن ما نشير إليه في  (3)بصفة مقرض أخرى تمارس هذا النشاط و مؤسسات مالية بنوك تجارية

مجال منح القروض العقارية  في ظل غياب في  هذا الخصوص هو تواجد البنوك العمومية فقط 
اري في الجزائر ال يزال يحتاج إلى شبه تام للبنوك الخاصة و هذا ما يعني أن مجال التمويل العق

الكثير من التنظيم و الضبط في الجانب القانوني و العملي حتى يسمح باستقطاب البنوك األجنبية 
و الخاصة الستثمار أموالها في تمويل مختلف المشاريع ذات الطابع العقاري و على رأسها مشاريع 

 .ولىالترقية العقارية  ذات الطابع السكني بالدرجة األ
شخصا  المقترض يمكن أن يكونالقرض و التمويل بوهو المستفيد من  :المقترضالطرف  -ب

 :يوجد ثالثة فئات و هم األكثر إقباال على طلب القروض العقارية و هم و أو معنويا ،  اطبيعي
العقارية من قباال على طلب القروض يمكن اعتبار األفراد أو األسر هم الفئة األكثر إ:   فراداأل -1

سواء العقارية المختلفة  المتمثلة في تمويل مشاريعهم احتياجاتهم ةلتلبي في الجزائر مؤسسات القرض
، كمنزل أو  في حالة ما إذا تم استخدام القرض لشراء عقار مبنيشرائه  وأ سكنمبغرض إنجاز 

األفراد الذين يقبلون على طلب ، و نذكر من بين  (4) تهيئةالمقر لمزاولة عملية البناء أو الترميم أو 

                                                 
ن البنك أذ إ:  ألموال ار االستخدام و توظيف البنك و المؤسسة المالية من خالل مصادق بين يالتفر  نايمكن- 1

ن يقوم بتوظيفها و استعمالها و هذه أيجيز له القانون  يالجمهور و الت ها منايتلق التي بائن أيز يعتمد على ودائع ال
 .سالف الذكر 70/66من األمر رقم  06 ،07 ادتينأنظر الم -، الصالحية ال نجدها عند المؤسسة المالية

 .099، ص  1769 ،، الجزائر 1ط  ، ديوان المطبوعات الجامعية،، االقتصاد النقدي والبنكيطاهر لطرشال - 2
 .659، ص 1770، الجزائر، 1ط مطبعة األسطورة، ،عبد القادر بلطاس، إستراتجية تمويل السكن في الجزائر- 3
اتفاق التمويل العقاري دراسة في أحكام قانون التمويل العقاري و التشريعات المقارنة،دار  ، عبد الحميد ثروت- 4

 .11،ص  1770، مصر، الجامعة الجديدة
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الموظفين  : قروض عقارية و االستفادة من تخفيضات على نسبة الفائدة المتعلقة بها هؤالء 
العمومية ، القضاة و العسكريون و المستخدمين في وزارة الدفاع  ةالمصنفين في سلم الوظيف

 .و غيرهم.....الوطني
و يعد  ،هم المتدخلين في نشاط الترقية العقاريةيعتبر المرقي العقاري أحد أ  : عقاريالمرقي ال -2

نظرا  ةفراد من خالل طلب قروض عقارية بمبالغ كبير بين المقترضين الرئيسيين بعد األ كذلك من
لتمويل ضخم في كثير من بطبيعتها تحتاج  و التي نجازهاية التي يبادر بإلحجم المشاريع السكن

حدى مؤسسات القرض لطلب التمويل الالزم العقاري إلى التوجه إل ذي يدفع بالمرقيحيان و الاأل
 اكتتاب جاز له اللجوء لطلب مبالغ مالية في شكللقلة موارده المالية من جهة و ألن القانون أ نظرا

، و يمكن أن يكون المرقي العقاري من المرقين الخواص (1)لصالحه من جهة أخرى  قروض بنكية
لمرقين العموميين مثل دواوين الترقية و التسيير العقاري ، مؤسسات ترقية تسيير السكن أو من ا
 (...EPLF)العائلي 

سر من الحصول أحد الطرق التي تمكن األ (2)تعاونيات العقاريةتعد ال  : عقاريةالتعاونيات ال-3
حدد المشرع في نص المادة  وقد ،(3) ي عائلي و ليس محال تجاريا أو مهنياسكنمحل على ملكية 

شركة مدنية تتأسس بموجب عقد موثق ، تتكون من  :"بأنها شكلها   51-01مر رقم من األ 60
أشخاص مدنية تسعى لتلبية حاجتها الشخصية في اإليواء فال يجوز أن تشترك األشخاص المعنوية 

العائالت للحصول على ملكية ، و تهدف هذه التعاونيات العقارية إلى مساعدة (4)"في هذه التعاونية 
،هدفها :"...سالف الذكر  51-01رقم  من األمر 71سكن الئق وهذا ما أشارت إليه المادة 

 ". .. األساسي هو المساعدة على الحصول على ملكية السكن العائلي ،

                                                 
الموارد المالية الكافية الكتساب صفة  بإثباتتعلق الم،  71/61/1761مؤرخ في المشترك الوزاري القرار ال- 1

 .71، ج ر عدد  العقاري المرقي
 .15 ، 11ص المرجع السابق ، ص ،  مكدال سعيدة - 2
، ج  ، المتعلق بتنظيم التعاون العقاري 10/67/6501المؤرخ في  51-01مر رقم من األ 1و  6المادة نظر أ- 3

 (.الملغى) 66دد ر ع
   0ج ر عدد  ، النموذجي للتعاونيات العقاريةالمتضمن القانون  16/76/6508القرار المؤرخ في  حددوقد  - 4
قل و يساهمون عضاء على األأ 79كون من متغير تت رأسمالطار القانوني لها وقد اعتبرها شركة مدنية ذات اإل

و أجل بناء مساكن فردية أ، وذلك من  و تقديم عملأرض مخصصة للبناء أو تقديم قطعة أبحصصهم النقدية 
 .عالهأنموذج المحدد في القرار المذكور لالعقارية وفقا ل ساسي لهذه التعاونيات، يحرر القانون األ عمارات جماعية
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و في هذا اإلطار يمكن لهذه التعاونيات العقارية أن تستفيد من قروض عقارية من أجل  
 70-81من القانون رقم  11فبالرجوع إلى المادة  للسكن ليات الترقية العقارية المخصصةعم إنجاز

 التعاونيات العقارية والبناة الذاتيين بصفة فردية الذين يبقون خاضعين ستثناءبا": الملغى فإنه 
%( 97)ن هذه القروض ال يمكن أن تتجاوز نسبة خمسين في المائة إف ، قة عليهمبللقواعد المنط

، وعليه " من التكاليف المقدرة لعملية الترقية العقارية التي يحدد مبلغها األقصى بالطرق التنظيمية
فإن هذه التعاونيات العقارية تدخل ضمن فئة المقترضين و تتميز القروض العقارية التي تستفيد 

سكني شهرا كحد أقصى لتمويل مشروع  14منها هذه التعاونيات بقصر مدتها فهي ال تتجاوز 
 . (1)مسكن في حين تكون نسبة الفائدة متغيرة 677الى  97يتراوح عدد السكنات فيه ما بين 

لكن رغم ما كانت توفره هذه التعاونيات العقارية من سكنات تنجزها لصالح العائالت ، إال 
 من القانون 87أن المشرع الجزائري قد تخلى عن هذا الشكل القانوني من خالل نص المادة 

 و التي ألغت تماما هذه التعاونيات العقارية بالرغم من األهمية التي تحتلها على الصعيد  66/74 
 ، وقد ابقت على التعاونيات التي تم إنشائها قبل صدور هذا القانون (2)االقتصادي و االجتماعي

 .(3)سارية المفعول إلى حين انتهاءها من الغرض الذي انشأة ألجله 
 .الثانوية المتدخلة في عملية القرض العقاري األطراف -ا ثاني

خرى لها أطراف أ( المقرض و المقترض)قرض العقاري طرف الرئيسية لعقد اليضاف إلى األ
 : نتطرق إليهم فيما يلي برام العقد و تنفيذه ،و الذين سكذلك في إتمام إدور 

تتدخل في عملية تشييد البناء  يعتبر المهندس أحد أهم األشخاص التي: المهندس المعماري  -أ 
المعدل   11/11وقد تم تنظيم مهنة هذا األخير بمقتضى األمر رقم  محل التمويل بالقرض العقاري
عداد اإلشراف على وضع التصميم و كذا إ و هذا من خالل ،(4)والمتعلق بالمهندس المعماري

ساسية و التي تعتبر وثيقة أ، ح بالحصول على رخصة البناء المخططات المتعلقة بالبناء مما يسم
 و المؤسسة المالية للحصول على قترض لدى البنك أفي الملف الذي يتم تقديمه من طرف الم

                                                 
 .15، ص  ، المرجع السابق ةيمكدال سعد - 1
دكتوراه في القانون الخاص  رسالةتبة على بيع السكنات الترقوية ، مسكر سهام ، التزامات المرقي العقاري المتر - 2

 .609، ص  1769/1761، نةيو العلوم االدارية ، جامعة قسنط ، كلية الحقوق
 .التعليمة المتعلق بالبيع على التصاميم  1/0 راجع الملحق رقم- 3
المؤرخ في  54/70المعدل  بموجب المرسوم التشريعي رقم  60/76/6511المؤرخ في  11/11مر رقم األ - 4

 .01، ج ر عدد  و المتعلق بالمهندس المعماري 68/79/6554
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 .للقيام بالعملية العقارية المطلوبالعقاري القرض 
ا و يزاول هذه المهنة لحسابه الخاص أو لحساب الدولة ، عمومي ايعتبر موظف : الموثق  -ب 

من توكل له مهام توثيق جميع االتفاقيات و عقود البيع على التصاميم أو البيع هو :"ويعرف بأنه 
، وقد (1)"النهائي و حتى عقود اإليجار و ما إلى ذلك من الوثائق المهمة في التعامالت العقارية 

     ، (2) 07/56مر رقم ل مجموعة من النصوص نذكر منها األنظم المشرع هذه المهنة من خال
 .(4)المتعلق بتنظيم مهنة الموثق 71 /71خرها القانون رقم كان أو ،(3)10/ 88نون رقم االق لككذو 

ات المقدمة من طرف يبرز دور الموثق في عقد القرض العقاري في مرحلة تأسيس الضمان
قارا يتم رهنه لصالح المؤسسة المقرضة ، لذى يجب ن تكون عالمقترض و التي غالبا ما يشترط أ

 التأكدال يتم و العقارات المقدمة للمقرض كضمان و ن صحة عقود الملكية للعقار أأكد من يتم التأ
 محل العقار على يرسمال رهنال بتأسيس ومقي بموثق ،و ستعانةاالعن طريق  إالمن صحتها 

كذلك القيام  و،  ريةالعقا المحافظةب يتم تسجيله و ةقرضمال سسةؤ الم لصالح تمويل بالقرضال
 .(5)و الوعد بالبيع الوارد على العقارأ( في حالة البيع على التصاميم مثال)عقد البيع  ريربتح
 ساسي و هو حفظ العقود المختلفة و المحررات  للمحافظة العقارية دور أ :المحافظة العقارية  -ت 

الحقوق شهر  وكذا قات العقاريةابطالالخاضعة للشهر و هذا بعد القيام بعملية الشهر و القيد في 
ويظهر دورها كطرف ثانوي في عقد  ، االمتياز كالرهن و ية العقارية التبعية بطريق القيدالعين

الواردة على القرض العقاري من خالل القيام بعملية  قيد الرهن و إتمام إجراءات الشهر العقاري 
 سبة للمؤسسة باعتبار الرهن العقاري يمثل الضمانة رقم واحد بالنالتمويل عملية العقار محل 

  .(6)المقرضة الستيفاء أو تحصيل مبلغ و فوائد القرض

                                                 
،  6بن زيد ، ط  يت تصميم المباني السكنية ،دار علالترقية العقارية و اقتصاديا خوجة نور الدين عمار ، - 1

 .18،  الجزائر ، ، ص  1761
 .(الملغى) 670، ج ر عدد  قثالمتعلق بتنظيم مهنة المو  69/61/6507المؤرخ في  07/56مر رقم األ- 2
 .(الملغى) 18المتعلق بتنظيم مهنة الموثق،ج ر عدد  ، 61/70/6588المؤرخ في  88/10القانون رقم - 3
 .64، المتعلق بتنظيم مهنة الموثق،ج ر عدد  17/71/1771المؤرخ في  71/71القانون رقم - 4
عادةو ،التمويل  رملة العجلة - 5  ، جامعة الجزائر ، ، كلية الحقوق ، مذكرة ماجستير في القانون التمويل الرهني ا 

 .00، ص  1760
تسجيل و شطب الرهن ، المتعلقة ب  61/75/1761الصادرة في  75151التعليمة رقم  0/1 ظر الملحق رقمأن- 6

 .الوطنية لألمالكمديرية العامة ال، وزارة المالية، الصادرة عن  المؤسسات الماليةالقانوني المعد من طرف الهيئات و 
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هو من يقوم بأعمال المسحية و التحقيق العقاري لتحديد الطبيعة :"نه يعرف بأ: الخبير العقاري -ث
يظهر دور الخبير العقاري في عقد القرض من  ، و(1)"القانونية للقطعة االرضية و حدودها الدقيقة 

بالقرض  التمويلو العقار محل أم بتقييم البناء ياقال استعانة الطرف المقرض به من أجل خالل
عليها الرهن الرسمي لصالح  يؤسس يو الضمانة التحيان هغلب األأالعقاري و الذي يكون في 

عطاء إذلك  بالعمل على  ى، و يتجل خالل المقترض  بالتزاماتهإمواله في حالة أفاء يالمقرض الست
ما حدده  القيمة السوقية و عتماد علىالهذا باو ( La valeur vénal réelle)للعقار ةالحقيقالقيمة 

المتضمن قانون المالية لسنة  10/61/6555المؤرخ في  55/66المشرع في نص القانون رقم 
1777(2). 

تمام عقد إ تعتبر شركات التأمين من بين األطراف الثانوية المساهمة في: شركة التأمين  -ح
، وهذا من خالل اكتتاب عقد التأمين على القرض العقاري لديها من كال الطرفين القرض العقاري 

المقرض لضمان استيفاء مبلغ القرض و الفوائد و المقترض من أجل تعزيز الضمانات المقدمة 
تعدها مؤسسة للحصول على القرض المطلوب ، و عليه فإننا نجد في أغلب اتفاقيات القرض التي 

القرض أنها تلزم فيها طالب القرض باكتتاب تأمين على الحياة و تأمين على العقار محل عملية 
التمويل من خطر الحريق و الكوارث الطبيعية ، و بدون هذه التأمينات ال يمكن للمؤسسة المقرضة 

اكتتابها لصالح الموافقة على منح القرض وهذه الصور من التأمين تقوم شركات تأمين متخصصة ب
 .و بعض الشركات األخرى( SGCI)المقترضين و لعل أهمها شركة ضمان القرض العقاري 

وهنا نقصد بها كل من الصندوق الوطني للسكن :في عقد القرض  بعض الهيئات المتدخلة  -ج 
(CNL ) و كذا صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية(FGCMPI ) وهذا نظرا
، (3)رتباطهم بعقد القرض العقاري ، فاألول بالنسبة للمساعدة المالية التي يقدمها لطالب القرض ال

                                                 
 .18ق ، ص بجة نور الدين عمار ، المرجع الساخو  - 1
 .00، ص  المرجع السابقالعجلة، رملة - 2
، قضية الصندوق  ، الغرفة المدنية ، المحكمة العليا 11/70/1767تاريخ الصادر ب 986118ر رقم االقر - 3

لكن ما يعيبه الطاعن :" و الصندوق الوطني للسكن ، وجاء فيه( ع . س )بنك ضد  –االحتياط  الوطني للتوفير و 
قرارهم   نما سببواا  وع لم يقعوا في تناقض االسباب و ن قضاة الموضأحله بحيث ر المطعون فيه في غير معلى القرا

خل بالتزاماته المنصوص عليها في االتفاقية المبرمة بينه و بين أن الطاعن قد أيبا كافيا بحيث اعتبروا بتسب
=   حصول على الدعم ودراسةعالم المدعية المطعون ضدها امكانية الا  عون ضدها بحيث كان عليه توجيه و المط
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في إطار البيع على ( المكتتب)و الثاني يعمل على ضمان التسبيقات التي سيدفعها المقترض 
ل التصاميم فيما بعد و كذا الضمان للمقرض في حالة كان المقترض مرقي عقاري ، و عليه فإن ك

 .من الهيئتين  تعتبران من األطراف الثانوية المساهمة في إبرام عقد القرض العقاري
 : عقد القرض العقاريطبيعة ضبط  –ثالثا 

 في الطبيعةفإننا سنبحث  بعد أن تم تحديد المراكز القانونية ألطراف عقد القرض العقاري
نجاز إستهدف تن شك مدنية إذا كان طرفاه أفراد ، فتكون طبيعة هذا القرض بدو  هذا العقدل القانونية

سؤال ال، غير أن  ي أحكام القانون المدنيعمليات متصلة بالعقار كما أورده المشرع الجزائري ف
األخر الطرف و  مؤسسة القرضرافه حد أطأبيعة عقد القرض العقاري إذا كان الذي يطرح هو ما ط

؟، هل هو قرض ذو طبيعة تجارية أم ذو طبيعة  من الخواص سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا
أم ذو طبيعة مختلطة ،و هنا سنحاول معرفة الطبيعة القانونية له بالنسبة لكل من الطرف  ؟ مدنية

 .المقرض و المقترض
يعتبر القرض عمال مدنيا بطبيعته أي ال يدخل : الطبيعة القانونية بالنسبة للطرف المقرض  -(1

نص عليها المشرع  ضمن طائفة العقود المسماة و التي و هذا لكونه يدخل عمال التجاريةضمن األ
ن يكتسب الصفة التجارية غير أنه  يمكن أ، ( ج.م.ق) و ما بعدها من 496الجزائري في المادة 

قام به شخص معنوي مرخص له قانونا بممارسة هذا النوع من األعمال كالبنوك و المؤسسات  إذا
التي تقوم على  مصرفيةعمليات الال  أن عملية القرض تدخل ضمن عتباراعلى ، و هذا  المالية

تي تقوم البنوك أو المؤسسات ، و عليه يمكن القول أن القروض ال(1)المضاربة و تحقيق الربح
مقترض ال الطرف الحتى ولو كان  مقرض لها كطرف بمنحها تعد عمال تجاريا بالنسبة  ماليةال

 .يحمل صفة التاجر
ما تم ذكره فهو يعتبر إذن من القروض على سقاط باإلالقرض العقاري و عقد  ىإل و بالرجوع

في مراحل تكوينه  (ج.م.ق)ألحكام العامة المنصوص عليها فيلالمصرفية و هذا لكونه يخضع 
العمليات المصرفية التي  ، حيث تم النص على الشروط المصرفيةو ممارسات الو  رافلألعوكذا 

 : " قوله دون أن يعرفهاب 70/66مر رقم األمن  11نص المادة  لخصوص فييمارسها البنك على ا

                                                                                                                                               

لسنة  71، مجلة المحكمة العليا عدد "رسالها للصندوق الوطني للسكن قبل التوقيع على اتفاقية القرض إطلبها و  =
 .619، 616، ص ص 1767

 .61، ص  ، المرجع السابق طالي لطيفة - 1
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 ". الخ..... ، عمليات القرض، تلقي األموال من الجمهور و  تتضمن العمليات المصرفية
المحدد للقوانين  71/71/6554المؤرخ في  54/60من النظام رقم  1وقد حددت المادة 

تعتبر عمليات مصرفية كل :"  على العمليات المصرفيةالعامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة 
التشريع و  تها مع الزبائن كما يحددهافي معامال البنوك و المؤسسات الماليةالعمليات التي تقوم بها 

، و مما سبق بيانه و بعد أن قمنا بالشرح الالزم يمكننا القول أن الطبيعة " امالتنظيم المعمول به
 .ها القرض العقاري بالنسبة للطرف المقرض هو  ذو طبيعة تجاريةالقانونية التي يتميز ب

فيما يخص تحديد الطبيعة القانونية للقرض : الطبيعة القانونية بالنسبة للطرف المقترض -(2
إذا و أ( أ)ا طبيعي اذا كان شخصلمقترض إض يجب التمييز بين االعقاري من جهة الطرف المقتر 

 .(ب)ا معنوي اشخصكان 
 قرضتعريف ال ىرجوع إلالب : الطبيعة القانونية بالنسبة للمقترض في حالة الشخص الطبيعي-أ

وهذا لكون الشخص المقترض يهدف من وراء  دنيامنه يعتبره في األصل عمال أالقانون المدني ف في
االقتراض إلى تلبية حاجة شخصية تتمثل في اإليواء و السكن ، و ليس لغرض أخر  كاالستثمار 

و بهذا فإن عملية طلب قرض عقاري لتمويل مشروع عقاري ،و السعي لتحقيق الربح من ورائه 
الطبيعي فهو في هذه الحالة يعتبر  ، هذا بالنسبة للشخص... يتمثل في شراء أو بناء مسكن أو 

قرضا ذو طبيعة مدنية ، و بالتالي تطبق عليه القواعد العامة المتعلقة بحماية المستهلك لكون من 
بين خصائص هذا القرض أنه ذو ميزة استهالكية ، و الذي يسري على االشياء القابلة لالستهالك 

بذاتها في عملية الترميم ( مسكن)النسبة للعقارات مرة واحدة و كذلك االشياء الدائمة كما هو الحال ب
و ، ذو طبيعة مدنية القرض العقاريو التهيئة ، وعليه يمكن القول أنه بالنسبة للفرد المقترض يعد 

نه يقترضه من أإال ليس له صفة التاجر  طبيعي تزول عنه هذه الصفة إذا ما قام بممارسته شخص
أي المتاجرة فيه فهنا يعد عمال استثماريا خاصا وليس  ما بهدف إعادة بيعه عقارجل اقتناء أ

 .(1)استهالكيا 
 تي يكتسبهاالطبيعة الإن  : الطبيعة القانونية بالنسبة للمقترض في حالة الشخص المعنوي-ب
ى جارية و هذا بالرجوع إلهي طبيعة ت امعنوييكون شخصا  عندما رضتلقرض العقاري بالنسبة للمقا

التي تعد من قبيل األعمال التجارية العملية  والغرض من رجايحمل صفة التالذي  ترضقالم صفة
قد المتعاملين و هؤالء   ألن القائمين بها هم أشخاص معنوية تتعامل في نشاط الترقية العقارية، 

                                                 
1

 .081،ص  ، المرجع السابق زيدومة درياس -
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صفة  50/70ومن قبله المرسوم التشريعي رقم ( 1) 66/74القانون رقم  هم المشرع بموجبمنح
للمرقي العقاري و بصفة عامة لكل متعامل في الترقية العقارية ، وعليه في حالة أقدم  (2)التاجر

ستفادة من قرض عقاري ممنوح االالمرقي العقاري أو أي متعامل في مجال الترقية العقارية على 
را ، نظ طبيعة تجارية بدون أي شك ين طبيعة هذا القرض العقاري هإة فمن بنك أو مؤسسة مالي

 .بنك تاجر و المتعامل في الترقية العقارية كذلك تاجراللصفة أطراف عقد القرض 
في شكل تعاونية عقارية  امعنوي اشخص ما إذا كان المقترضنه في حالة تجدر اإلشارة هنا أ

فقد ، (3)منه 50في نص المادة   51-01فهو طبقا للقانون المتعلق بتنظيم التعاون العقاري رقم 
ن التعاونيات العقارية تكون معفية من كل الضرائب الخاصة بالنشاط الصناعي على أالمشرع نص 

كما ة و تحقيق الربح بن هذه التعاونيات العقارية ال تهدف للمضار ، و هذا يرجع لكون أ و التجاري
ن أن نستثني القروض ، و بهذا يمك(المرقي العقاري)هو الحال بالنسبة لباقي المتعاملين العقاريين 

تستفيد منها التعاونيات العقارية من اعتبارها قروض ذات طبيعة تجارية بل هي ذات  العقارية التي
 .طبيعة مدنية

طبيعة التجارية و كذا الطبيعة الأن عقد القرض العقاري يجمع بين  نستخلص ومن هنا
غلب  أذا القرض هو ذو طبيعة مختلطة في القول أن ه ىإل دفعونا، وهذا ي مدنية أي استهالكيةال

و  ابنكرض مقال ن يكونأ، ك(4)األحيان  وهذا بحسب صفة أطراف العقد و كذا الغرض منه 
مليات ن عاين يعتبر ي، في حين نجد الفقه و القضاء المصر يريد اقتناء مسكن  اموظفالمقترض 

 لمقترض إذا كان تاجرا أو غير صفة ا ىالقرض التي تبرمها البنوك هي عمل تجاري دون النظر إل
 .(5)غرض المراد تحقيقه من وراء االقتراضال ى، وكذلك إل تاجر

 

                                                 
 تنظم نشاط الترقية يالمحدد للقواعد الت  60/71/1766 المؤرخ في 66/74من القانون رقم  4/6المادة  أنظر- 1

 يرخص للمرقين العقاريين المعتمدين و المسجلين في السجل التجاري ، :"جاء فيها ي، الت 64العقارية ، ج ر عدد 
 ...".المبادرة بالمشاريع العقارية

و يعد المتعاملين في الترقية :"جاء فيها يالت ،(الملغى) 50/70من المرسوم التشريعي رقم   0المادة  أنظر- 2
 .....".، العقارية تجارا

3
 .(الملغى) 66، المتعلق بتنظيم التعاون العقاري ، ج ر عدد  10/67/6501المؤرخ في  51-01مر رقم األ - 
 . 51، ص  المرجع السابق ،الجوانب القانونية و العملية لعقد القرض العقاري  ، نعناعةجالب بوحفص  - 4
 .080،ص  ، المرجع السابق زيدومة درياس - 5
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 :  المبحث الثاني
 .من العقود خصائص عقد القرض العقاري و تمييزه عن غيره

و كذا تحديد مفهومه و طبيعته عقد القرض العقاري ب متعلقة حه من مفاهيميما تم توض بعد
هذا النوع من القروض المصرفية خصائص التي يتميز بها الأهم درس حاول أن نفإننا سنالقانونية ، 

ابهة له سواء كانت عقود أو نتمكن من تمييزه عن غيره من العقود و التصرفات المشحتى هذا و ، 
، ثم التطرق (المطلب األول) عقد القرض العقاريدراسة خصائص لهذا ارتأينا مصرفية ، عمليات 
المطلب ) ابهة لهالمش التصرفات األخرى عن غيره من العقود وعقد القرض العقاري  إلى تمييز

 . (الثاني
 

 :  لمطلب األولا
 .خصائص عقد القرض العقاري

نه يخضع ألحكام عامة أض و تحديد طبيعته القانونية نجد من خالل دراسة مفهوم عقد القر 
فإن ، وعليه  نص عليها قانون النقد و القرض و أحكام خاصة به (ج.م.ق)منصوص عليها في

وصية عن غيره من العقود هذه األحكام الخاصة هي التي تضفي عليه نوع من التميز و الخص
 نهأ و ،(الفرع األول)عقد رضائي  : هه و تتمثل خصائص عقد القرض العقاري في كونهالتي تشب

، (الفرع الرابع)متتابع ذو تنفيذ  أنهو  ،(الفرع الثالث)و أنه عقد بفائدة  ،(الفرع الثاني) نقدي عقد 
 (.الفرع الخامس) اإلذعان عقود أنه من و
 

 .عقد رضائي  : الفرع األول
نه ى مبدأ الرضائية باعتبارها هي األصل غير أن العقود تقوم علبالرجوع إلى القانون المدني فإ 

وهذا  اشتراط شكلية معينة لقيام هذا العقد صحيحاستثناء على هذا المبدأ من خالل ان يرد يمكن أ
من  القرض هو نص على اعتبار عقدالتي ت( ج.م.ق)من  054دة ما يتضح من خالل نص الما

يجاب اإل)تي طرفي العقد المقرض و المقترض أي دار فئة العقود الرضائية التي تنشأ بمجرد توافق إ
المتعلق بالنقد و  40/11مر رقم من األ 26ما يستشف من نص المادة  و هذا، (1) (مع القبول

                                                 
 .66، ص  ، المرجع السابق طالي لطيفة - 1
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و يعتبر تسليم مبلغ القرض مجرد التزام يترتب عن عقد القرض و ليس ركنا في العقد  ، القرض
ذاته ، ومنه فإن التراضي وحده يكفي النعقاد عقد القرض دون الحاجة ال إلى التسليم و ال إلى 

، بينما يعتبر في الشريعة االسالمية عقد القرض من العقود العينية و ليس الرضائية (1)شكل معين
 .(2)ه يقوم على أساس تسليم المقرض للعين التي اقرضهاألن

و بالرجوع إلى رأي المشرع الفرنسي نجده عكس رأي المشرع الجزائري الذي يعتبر عقد 
القرض العقاري من العقود العينية و ليس رضائيا و التي يجب أن يتم فيها تسليم مبلغ القرض 

رع الفرنسي أحكام عقد القرض العقاري بموجب للمقترض حتى يتم انعقاد العقد ، وقد نظم المش
و المتضمن قانون االستهالك و الذي يعتبر فيه  10/49/1797المؤرخ في  97/576القانون رقم 

 .(3)القرض العقاري من العقود االستهالكية
تنظم عقد القرض العقاري  الجزائري فنالحظ غيابا للنصوص القانونية التيبينما في التشريع 

و ( ج.م.ق)حكام العامة المنصوص عليها فينجد أن عقد القرض العقاري يجمع بين األو عليه 
جعله يتطلب توفر الشكلية ت ألعراف و العادات المصرفية التيبعض اقانون النقد و القرض و كذا 

يطرح سؤال حول الشكلية في عقد القرض العقاري هل هي لصحة انعقاد العقد و عليه  ، لممارسته
اتفاق  ؟ ، و في ظل انعدام نص قانوني صريح يلزم أطراف العقد إفراغ إلثباتد وسيلة لأم هي مجر 

القرض في شكل معين مكتوب إذن فالشكلية هنا تعتبر وسيلة لإلثبات يلجأ إليها األطراف عند 
، إذ يستخلص من منطوق القرار أن (4)التنفيذ وكذلك وسيلة لإلعالم و ليست ركنا في عقد القرض

رض ال يخضع لمبدأ الشكلية ،وهذا ألن القانون لم يحدد شكال يجب توفره  يفرغ فيه اتفاق عقد الق
أن يتضمن هذا االتفاق مجموعة من العناصر األساسية حتى يكون  طاشتر القرض كما لم يجب 

،و ما دام أن المحكمة قد استعانة بخبير في الشؤون المالية و الحسابات لتحديد  العقد صحيحا

                                                 
 .09، ص  رملة العلجة ، المرجع السابق - 1
 .70، ص  عالء الدين خروفة ، المرجع السابق - 2
 .25ص  ،طالي لطيفة ، المرجع السابق  - 3
،  (غير منشور)،  ، المحكمة العليا ، الغرفة العقارية 16/40/6442بتاريخ الصادر  011446القرار رقم  - 4

ن يقوموا ببحث وندب خبير مختص في المالية يجب أمن صحة الدعوى  يتأكدوان القضاة حتى أو حيث :" جاء فيه
مامه جاهزة لكنهم لم أعندئذ يفصل في الدعوى لما  تكون و الحسابات ليبرز لهم عناصر القرض من عدمه و 

مر الذي جعله عرضة هو األ ساس القانوني ومنعدم األ و بيالتسبيفعلوا ذلك فكان قرارهم مشوب بالقصور في 
 ". للنقض
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و هو ما سندرسه قرض فهذا يعني أن عقد القرض يخضع لمبدأ الرضائية دون الشكلية عناصر ال
 :فيما يلي
كما أشرنا سابقا فإن عقد القرض يخضع لمبدأ الرضائية دون  : وسيلة لإلثباتالشكلية  -أ

إال أنه في حالة تنفيذ العقد فإنه يتوجب على الدائن إثبات وجود الدين          الحاجة إلى شكلية معينة ،
و المطالبة به، و بالرجوع إلى القانون التجاري فإن المبدأ ينص على حرية اإلثبات بعكس القانون 

منه على أنه يجب تقديم دليل كتابي إذا تجاوزت قيمة الدين  000المدني الذي ينص في المادة 
د ج أو كان غير محدد القيمة ، و باعتبار أن عقد القرض العقاري يدخل ضمن طائفة  144.444

 .(1)األعمال المصرفية التجارية فإن الشكلية فيه تعتبر وسيلة لإلثبات و ليس لصحة العقد
حد بين مؤسسة القرض و أ ابرامها يخص اتفاقية القرض العقاري التي يتم إنه فيمغير أ 

ريحا ضمن العقد ا صفإنها تحتوي بند (المرقي العقاري) مجال الترقية العقاريةالمتعاملين في 
، و بهذا يمكن اعتبار  خضاع هذا العقد إلجراءات التسجيل و القيدضرورة إ نص علىالنموذجي ي

 .(2)عقد القرض العقاري من فئة العقود الشكلية
ون عقد القرض العقاري على عكس المشرع اتجه القضاء الجزائري إلى ضرورة إفراغ مضم

، ومن جهة (3)المترتبة على كل طرف تفي شكل مكتوب بين طرفي العقد بهدف تحديد االلتزاما
أخرى اعتبر القضاء أن اإلرسالية الموجهة من المقرض إلى طالب القرض و التي تتضمن الموافقة 

رض و الهدف منها هو المبدئية على منح مبلغ القرض تدخل ضمن المرحلة السابقة إلبرام عقد الق
 دعوة طالب القرض للدخول في مفاوضات مع المقرض  للوصول إلى االتفاق النهائي إلبرام عقد 

 . (4)القرض العقاري
                                                 

 ( .ج.م.ق)من  000أنظر المادة  - 1
 .11، ص  ، المرجع السابق مكدال سعدية - 2
( ف .  ج)، بين ،المحكمة العليا  ، الغرفة التجارية 49/41/6414بتاريخ ادر الص 574951القرار رقم  - 3
 ن الطاعن الحالي يؤسسأال و جود لالتفاقية المكتوبة و  نهأ:"  جاء فيه ،و ض الشعبي الجزائري، ضد القر ( ر.أ)

ن مجرد الموافقة ألتزم بها الطاعن و ي يالشروط الت تبين يالت 65/47/6446بتاريخ  ةسالة محرر مطالبته على ر 
 .121، ص 6414، لسنة  41، العدد  ، مجلة المحكمة العليا" المبدئية لكتابة االتفاقية النهائية بين الطرفين

القرض بنك )، بين ، المحكمة العليا  رفة التجاريةغال  60/40/6441بتاريخ الصادر  049765القرار رقم  - 4
نه من الثابت أ حيث:" ، وجاء في حيثيات القرار ما يلي(الجامعي بني مسوس ستشفائياإلالمركز )، ضد  (الشعبي

بمنح  خرينآو عدة اشخاص أالعقد اتفاق يلتزم بموجبه شخصا  نأمن القانون المدني  50نص المادة قانونا طبقا ل
= العقد يكون ملزمن إمن نفس القانون ف 55لنص المادة  نه من المقرر قانونا طبقاأفعل شيء ما و  عدمو أو فعل أ
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 إالن المشرع لم يحدد بنص صريح العناصر الرئيسية في عقد القرض العقاري أصحيح ومنه 
يحدد الذي  70/10المصرفية نجد النظام رقم  عملياتلبتنظيم ا ةلى النظم المتعلقإنه بالرجوع أ

لزم كل من أو الذي ، شروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفيةالقواعد العامة المتعلقة ب
 يعلى العمليات المصرفية الت التطبيقالشروط الواجبة  احترامضرورة بؤسسات المالية  البنوك و الم

مبلغ  –طراف األ)يسية و هي رض و تحدد العناصر الرئتقدمها و العمل بها ومن بينها عملية الق
 .(1) (قساطجال دفع األأ –الفوائد  –القرض 

قول بأن الشكلية المشترطة في عقد القرض العقاري هي شكلية لإلثبات ويدعم هذا ن مما سبق
 :  و هما الطرح سببين

 .اتفاقيةالتسجيل شكلية  تضمين اتفاقية القرض بندا يتعلق بضرورة تسجيلها و-
 .يوجب إفراغه في شكل رسمي كما هو الحال في عقد بيع العقار  غياب نص قانوني-

يمكن القول أنه في ظل غياب نصوص قانونية تنظم عقد القرض العقاري و تحدد إطاره 
 القانوني  فإن تحديد النموذج أو العناصر األساسية التي يتوجب ذكرها في محرر عقد القرض ،
يجعل للشكلية أهمية بالغة ليس فقط في كونها وسيلة لإلثبات بل تتعداها لتعطي للعقد كل الفاعلية 

 (.المقترض)و خاصة ما تعلق بتوفير الحماية القانونية لألطراف و خصوصا للطرف الضعيف 
 تتلخص الشكلية كوسيلة لإلعالم في ضرورة تدخل شخص  : وسيلة لإلعالمالشكلية  -ب
و مؤهل له الكفاءة الالزمة لتوجيه أطراف عقد القرض عند تحريرهم للعقد بالدقة و الوضوح محترف 

 و هنا يتطلب األمر استخدام الكتابة من أجل إعالم األطراف بالخطورة  التي يمكن أن تترتب على 

                                                                                                                                               

 054ص المادة تطبيقا لن يضاأنه من المقرر أ، و حيث  دين التزام بعضهما البعضللطرفين متى تبادال المتعاق =
و أي شيء أمن النقود  غلى المقترض ملكية مبلإهو عقد يلتزم به المقرضان بنقل  ن القرضأمن القانون المدني 

نه من الثابت أة ، و حيث هاية القرض نظيره في النوع و القدر و صفليه المقترض عند نإن يرد أخر على أمثلي 
قط بموجب االرسالية المنوه عرب فأنما إرم أي عقد قرض مع المطعون ضده و ن الطاعن لم يبأفي قضية الحال 

ن قضاة إستكمال الوثائق الالزمة و عليه فالقرض بعد ا غخير بمبلموافقته المبدئية لتمويل هذا األ عاله عنأعنها 
الزموا الطاعن بدفع مبلغ القرض  الموضوع حين اعتبروا هذه المراسلة عقد منشئ االلتزامات في جانب الطرفين و

لسنة  46،العدد  مجلة المحكمة العليا،" عرضوه للنقضسباب و شابوا قرارهم في األ فإنهمون ضده لى المطعإ
 .162،  161، ص ص 6447

و الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنوك المطبقة  42/11/1770المؤرخ في  70/10النظام رقم - 1
 .96، ج ر عدد  على العمليات المصرفية
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 .(1)إبرام هذا العقد و هذا ما نقصد به شكلية اإلعالم
ل بعض البنود و العبارات الالزمة التي تدل على لإلعالم من خال وسيلةتظهر الشكلية ك

   محتوى العقد  لألطراف و التي تتعلق بأسعار و معدالت الفوائد و بإبرام العقد الممول بالقرض 
 .(2)و الضمانات المقدمة للحصول على القرض

       المتبعة في عقد القرض العقاري هي في األصل شكلية لإلثبات  و عليه فإن الشكلية
  و اإلعالم و ليست النعقاد العقد ، و الهدف منها هو توفير الحماية الالزمة لطرفي عقد القرض 

، وغياب هذه الشكلية يؤدي إلى أثار يمكن أن (3)( المقترض)و على الخصوص للطرف الضعيف 
عدم تؤدي إلى عدم تنفيذ العقد و قد يصل األمر إلى إبطاله أو توقيع عقوبات على المقرض ك

 .تحصيل المقرض للفوائد باعتباره هو المسؤول عن إعداد نموذج اتفاق القرض العقاري
 

 :عقد نقدي  :الفرع الثاني
، إذ يتم منحه  يمكن اعتبار القرض العقاري عملية مالية  حيث تكون دائما النقود هي محله 

بالرجوع إلى نص  ، و(4) من قبل البنوك و المؤسسات المالية لصالح المقترضين في صورة نقدية
قرض يلتزم فيه المقرض أن ينقل إلى المقترض :".... و التي جاء فيها( ج.م . ق)من  054المادة 

ونجد أن المشرع الجزائري قد قام بالتخصيص في نص  ،..."خرمبلغ من النقود أو أي شيء مثلي أ
تكون قابلة لالستهالك  هذه المادة حيث سمح أن يكون محل عقد القرض من األشياء المثلية التي

كما هو الحال بالنسبة للسلع و البضائع ، إال أنه في الحياة العملية يكون محل عقد القرض العقاري 
هو مبلغا من النقود ، إذ تقوم البنوك و المؤسسات المالية بتسليم النقود من أجل تمويل عملية أو 

باشرة كتسليم مبلغ القرض للمقترض لشراء ، سواء بطريقة م.(.،بناء ، شراء ، ترميم)عقاري  مشروع
 .(5)من أجل تسديد ثمن العقار مثال( مرقي عقاري)يم المبلغ للبائع عقار ما ،أو غير مباشرة كتسل

                                                 
 .11، ص  ، المرجع السابق مكدال سعدية - 1
نجده قد نص على نوع من العبارات االلزامية في عقود القرض   (ف.م.ق)من  1749لى نص المادة إبالرجوع - 2

 ."Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit" : ام و جاء في المادة ما يليبفائدة بشكل ع

 .60، ص  ، المرجع السابق طالي لطيفة- 3
 010، ص  ، المرجع السابق زيدومة درياس - 4
مداخلة ملقاة في الملتقي الوطني حول  الترقية   المصرفية في القروض العقارية ، ليةاآل،حتمية  س بوزيداليإ- 5

 .5ورقلة ، ص   -، جامعة قاصدي مرباح  6416فيفري  61-69يومي  ، العقارية في الجزائر
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فإن القرض بمعناه األكثر شيوعا هو يعتبر مرادفا لعبارة قرض النقود ،ومنه يمكن  وعليه
تصنيف عقد القرض العقاري ضمن طائفة القروض النقدية و التي يكون دائما محلها مبلغ من 

هو ما ، و (1)النقود يتم فيه التسليم من المقرض إلى المقترض بهدف تمويل عملية ذات طابع عقاري 
من حيث  وانين خاصة على عقد القرضمشرع الفرنسي حيث يستوجب أن يتم تطبيق قيأخذ به ال

، و نحن لم نجد لهذا اإلجراء ما ينطبق عليه  ....لفة ، التقييس ، و الراسملة أسعار الفوائد المخت
 . في التشريع الجزائري

 
 :بفائدة عقد :لثالفرع الثا
بالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن المشرع قد قسم القروض االستهالكية إلى نوعين  

 :أساسيين  و هما قروض مجانية و أخرى بفائدة 
ذ اعتبرها المشرع الجزائري  ها بين األفراد إيتم ابرام و هي القروض التي:  القروض المجانية-أ

شتراط الفائدة و هو ما  التي ال يجوز فيها ا جانية وو العقود التبرعية و الممن قبيل عقود العارية أ
، وفي حالة مخالفة هذه القاعدة فإن ( ج. م. ق) من  050الى  054تنص عليه المواد من 

من قانون النقد و  164المادة  ها هو البطالن ألنها تخالف قواعد النظام العام فقد نصتجزاء
 طبيعي أو معنوي القيام بالعمليات التييمنع على كل شخص :"على أنه  74/14القرض رقم 

، و هذا " 115و  110و المؤسسات المالية بشكل عادي عمال بأحكام المادتين  تجريها البنوك 
       ترفض و تحرم التعامل بالربا بشكل قاطع  ق مع موقف الشريعة االسالمية التيالموقف يتف

  حاديث النبويةاألكذلك في العديد من و  (2)النصوص القرآنية  في العديد منهو ما ورد صريح و و 
 .(3)تحرم الربا في القروض تيال الصحيحة

 غير أنه بالرجوع إلى التشريعات المقارنة نجد أن المشرع المصري و الفرنسي قد اتجها خالفا 

                                                 
 .65، ص  ، المرجع السابق طالي لطيفة- 1
 .121ية سورة النساء األ -.07ية سورة الروم األ-:نذكر و الفائدة أ حرمة التعامل بالربا يالت ياتاآلمن بين  - 2
 .697لى إ 695سورة البقرة األيات من  -.104ية سورة ال عمران األ -
 :و الفائدة نذكرأحرمة الربا  يحاديث النبوية التو من بين األ - 3
 ".رباكل قرض يجر نفعا فهو :"، و في رواية أخرى" رباكل قرض جر نفعا فهو (: "ص)قال رسول اهلل -
أسامة -،" و موكله و شاهده و كاتبه الربالعن اهلل آكل (:"ص)قال رسول اهلل : وعن عبد اهلل بن مسعود  قال -

 .67،  مصر ، ص  6414السيد عبد السميع ، القروض و الودائع البنكية ، مكتبة الوفاء القانونية ،ط 
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ال  (م.م.ق)من  506لموقف المشرع الجزائري ، حيث نجد أن المشرع المصري في نص المادة 
 (1)يمانع من اشتراط الفائدة في القروض بين األفراد إذا كان هناك اتفاق ينص على دفع هذه الفائدة

من قانون التمويل  العقاري نجد أن المشرع المصري لم يذكر  0، إال أنه بالرجوع إلى المادة 
لحصر ال على األشخاص الطبيعية المزاولة لنشاط التمويل العقاري إذ عدد الناشطين على سبيل ا

من  1745، و هو نفس االتجاه الذي سلكه المشرع الفرنسي من خالل نص المادة (2)سبيل المثال 
حيث اشترط في الشخص أن يمارس هذا النشاط على وجه االحتراف و االعتياد وهذا ( ف.م.ق)

 .(3)ينطبق فقط على االشخاص االعتبارية دون الطبيعية في مجال منح القروض العقارية 
وهي عقود القروض التي تبرمها مؤسسة القرض مع األفراد والمؤسسات : القروض بفائدة -ب

االقتصادية حيث أجاز المشرع اشتراط الفائدة عند منح القروض و ذلك في حالتين استثنائيتين أتى 
 :على التوالي 052و  055على ذكرهما في المادتين 

 و تخص عملية إيداع أموال لدى ( ج.م.ق)من  055نصت عليها المادة  : ولالحالة األ - 
مؤسسة القرض و هنا تقوم مؤسسة القرض بمنح فائدة لصالح المودعين بهدف تشجيعهم على 

 . (4)إيداع أموالهم من أجل توظيفها من طرف مؤسسة القرض في مشاريع أخرى 
 و تخص القروض الممنوحة (  ج.م.ق)من  052نصت عليها المادة :  الحالة الثانية - 

من مؤسسة القرض قصد تشجيع النشاط االقتصادي و التي يدخل في إطارها القرض العقاري الذي 
وعليه فإن هذا  ،(5)يهدف إلى تطوير و تنشيط مجال الترقية العقارية و قطاع السكن بصفة عامة 

النوع من القروض يتم اشتراط فيه الفائدة  إذا كان أحد أطرافه مؤسسة مصرفية ألنه يدخل ضمن 
 فئة القروض البنكية و هذه األخيرة تعد قروض بفائدة بنص القانون و ليست تبرعية وهو األمر 

                                                 
 المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقهان يدفع الفوائد أعلى المقترض :"تنص على  (م.م.ق)من  506المادة - 1
 ". جرألم يكن هناك اتفاق على الفوائد اعتبر القرض بغير  فإذا، 
 .000 ص،بسكرة جامعة،9،مجلة الفكر،العددالضمانات العينية للممول في اتفاق التمويل العقاريموشارة حنان، - 2
 :تنص على  (ف.م.ق)من  1745المادة - 3

"IL est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt ,soit d’argent, ou autres choses 

mobilières ". 
ن تمنح فائدة أموال لديها أيداع إوز لمؤسسات القرض في حالة يج:" تنص على  (ج.م.ق)من  055المادة - 4

 ". يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية لتشجيع االدخار
تشجيع النشاط  تمنح قروضا قصد ييجوز لمؤسسات القرض الت:"تنص على (ج.م.ق)من  052 المادة- 5

 ". فائدة يحدد قدرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية تأخذن أاالقتصادي الوطني 
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 . (1)الذي أكدته المحكمة العليا في إحدى قراراتها 
وعليه فإن اشتراط الفائدة في القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية هو أمر 
عادي باعتبار أن نسبة الفائدة هي المحرك األساسي لعمل هذه المؤسسات المصرفية سواء أكانت 
بنوك أو مؤسسات مالية فهي تعد مصدر لتحقيق الربح نظرا لكونها تاجرا و تتنوع الفائدة التي يتم 

لعمل بها بين الفائدة الثابتة و المتغيرة حسب السوق النقدية ، غير أن مؤسسات القرض تحاول ا
إيجاد طرق و صيغ أخرى تضمن لها الربح دون اللجوء إلى فرض نسبة فائدة على هذه القروض ، 
وهذا حتى تتماشى مع العادات و العقيدة االسالمية  للفرد و المجتمع الجزائري من خالل صيغ 

تمويل االسالمية التي تحاول بعض البنوك التجارية اعتمادها كما هو الحال في صيغة اإليجارة ال
بنك و بنك التنمية  –التمليكية و التي تم تطبيقها من طرف الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط 

تراض المحلية كتجربة أولية ، استجابة لفئة كبيرة من المجتمع الجزائري التي ترفض فكرة االق
 .بالفائدة أو المعامالت الربوية بشكل صريح 

 
 :عقد ذو تنفيذ متتابع : الفرع الرابع 

  طويلة ضو القر  هذهجال قد القرض العقاري من عقود المدة أي العقود الزمنية ألن آيعتبر ع 
 فإن الزمن يلعب  في هذه العقود عنصرا جوهريا كما هو ، و عليه  سنة 04و  65تتراوح ما بين 

 .يجار مثاللحال في عقد اإلا
تزامات التعاقدية لكل طرف في عقد القرض العقاري لساس المدة يتم تحديد االألنه على أ

قرض مع الفوائد ، وعليه ال قساط المحددة في اتفاقية الاألخاصة الطرف المقترض من خالل دفع 
نا أساسيا من أركان إبرام ، و الزمن ال يعتبر  رك ن نحدد له مدةيمكن أن نتصور قيام عقد دون أ
من قانون التمويل  2من المادة ( ج)ليه المشرع المصري في البند عقد القرض و هو ما ذهب إ

و التي تعتبر الزمن عامال خارجا عن عقد القرض و ليس ركنا من  6441لسنة  101رقم  العقاري
ألنه ال يؤثر و ال يحدد مقدار التزامات األطراف و إن كان للزمن بعض التأثير  أركان إبرامه ،

                                                 
  المحكمة العليا ، ، الصادر عن الغرفة المدنية القسم الثاني 40/6442/ 12المؤرخ في  069920القرار رقم - 1
 ن القرض الممنوحأن فيه و الحكم المؤيد منه يتبين حيث بالرجوع للقرار المطعو :"و الذي جاء فيه (غير منشور)، 

هذا يجعل قساط و نسبة الفوائد و لطرفين و تضبط شروط التسديد و األبين ا تبرمأللطاعن لم يكن محل اتفاقية 
ن قضاة الموضوع بالحكم بفوائد لم تكن مبنية على نسبة معينة أو حيث ،  يقهمرا يتعذر تحقأاالستناد لفوائد معينة 
 ". لى النقضإر الذي يعرض القرار المطعون فيه مها فيكونوا قد تجاوزوا سلطتهم األمضبوطة و متفق علي
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على قيمة األقساط و هذا كون زيادة مدة القرض تؤدي إلى تقليص قيمة القسط المسدد و العكس 
كلما نقصت المدة تؤدي إلى زيادة قيمة القسط المسدد وهذا دون أن يكون هناك أي تغير في مبلغ 

 .تزامات المقرضالقرض أو ال
وعليه تتجلى أهمية اعتبار عقد القرض العقاري من طائفة العقود الزمنية ذات التنفيذ المتتابع 

 :في أنه 
 من النوع هذا إلى المقترض لجوءل اسبب العقاري القرض عقد يف الممنوحة المدة اعتبر-1
مالءته  و ءمتتال أقساط من ذمته يف ترتبي بما الوفاء منه مكنت ،(1)المدة طول أن باعتبار العقود
 .، سواء كان فردا أو مرقي عقاري (2)المالية

ال يكون للفسخ أثرا رجعيا ، وهذا لكون ما مضى من الوقت ال يمكن أن يتدارك أو يعود  -2
مما  ، و كذلك أن المنفعة التي تم الحصول عليها من أحد أطراف العقد ال يمكن استرجاعها ،

يتطلب في هذه الحالة الحكم بتعويض عادل و منصف ، غير أن هذه الحالة ال تسري في عقد 
القرض العقاري ألنه يمكن إعمال األثر الرجعي للفسخ بحيث  يعود أطراف العقد إلى الحالة التي 
كانا عليها قبل انعقاد العقد وهو ما أكده قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

من القانون الصادر بتاريخ  5حيث قضت المحكمة بأن عدم مراعاة أحكام المادة  12/40/1770
و المتعلق بتبصير و حماية المقترض في المجال العقاري ، و التي أصبحت  1797يوليو  10

من قانون المستهلك ،و التي أقرت سقوط حق الممول في الفوائد و كذا بطالن  L 016-41المادة 
 نجم عنه التزام المقترض برد القرض و التزام الممول برد الفوائد و األقساط التي حصل العقد مما ي

 .(3)عليها
، إذ  بطال عقد القرض العقاريكذلك إنه في حالة مضي المدة الخاصة بتقادم دعوى إ -3

ذا إ":تقضي بأنه ين المقترض و تمسكه بالقاعدة التي، ولو جزئيا يحول ب تنفيذ العقدأن البدء في 
، وهذا ما يتفق مع القرار الصادر عن محكمة النقض " ن الدفع مؤبدفإ كانت الدعوى تتقادم ،

في قضية تتعلق بعقد قرض عقاري حيث أبرم زوجين عقد قرض من أجل تملك  مسكن  الفرنسية
لكنهما توقفا عن دفع األقساط و قد دفعا أمام المحكمة المختصة بنظر الموضوع ببطالن عقد 

                                                 
    BDL ،N°026/2002 ،  Stoueli Le27/10/2002 ,Cerculaireبنك  62/6442المنشور رقم - 1

 .50، ص  العلجة ، المرجع السابقرملة  - 2
 .12، 15 ص ، ، المرجع  السابق ثروت عبد الحميد- 3
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يوليو  10التمويل العقاري وهذا لمخالفته لألحكام المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 
المتعلق بتبصير و حماية المقترضين إال أن المحكمة رفضت الدفع المقدم ، وبعد تقديم  1797

ي الطعن في الحكم على أساس أن مدة تقادم دعوى إبطال العقد قد انقطعت فإن الدفع بالبطالن أبد
ال يتقادم ، فرفضت محكمة النقض الطعن و قررت أن الدفع بالبطالن يمكن إثارته فقط بخصوص 
العقد  القابل لإلبطال الذي لم ينفذ بعد أو لم يبدأ في تنفيذه ، وعليه فإن عقد القرض العقاري الذي 

 . (1)بدأ تنفيذه بالفعل من خالل تسديد األقساط ال يقبل إثارة الدفع ببطالنه
 

 .عقد إذعان : فرع الخامس ال
نص على الرضائية في العقود و التي تكون مبنية في األساس على توافق ن المبدأ العام يإ 

على شروط     برام العقد من خالل المناقشة و المفاوضة ة الموجودة عند إواارادتين نتيجة المساإل
نه يوجد نوع من العقود يخرج غير أ ، طراف العقدو بنود العقد و التوصل إلى اتفاق يرضي كل أ

 رادة الطرف الثاني و بالتالي يصبح لهذا غليب إرادة أحد األطراف على إعن هذا المبدأ و هذا بت
 .(2)"عقد اإلذعان "تسميته  جمهور الفقهاءهو ما يصطلح عليه العقد طرف قوي و طرف ضعيف و 

عبد المنعم فرج للدكتور  افير ف نذكر منها تعيوقد خص هذا النوع من العقود بعدة تعار 
العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب و ال  :" و الذي عرفه على أنه الصده

 و أ، و فعليأو مرفق ضروري يكون محل احتكار قانوني أ ذلك فيما يتعلق بسلعة،و يقبل مناقشة فيها
 .(3)"نها تكون المنافسة محددة النطاق في شأ

 :العقد ، عقد إذعان فإنه يتعين توفر بعض الشروط نذكرها فيما يليو العتبار 
أن يتعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات األولى بالنسبة لجمهور المستهلكين و -

 .المنتفعين
احتكار هذه السلعة و المرافق احتكارا قانونيا فعليا أو على األقل عدم تعرضه بالنسبة لها إال -

 .لمنافسة محدودة النطاق 
                                                 

 .11، 19ص  ،السابق المرجع  ،  ثروت عبد الحميد - 1
يحصل :"جاء فيها يو الت 94مادة في الالمشرع الجزائري هذا النوع من العقود في القانون المدني  ذكرلقد - 2

 ". م لشروط  مقررة يضعها الموجب و ال يقبل المناقشة فيهايبمجرد التسل ذعانعقد اإلالقبول في 
،دار الفجر للنشر و التوزيع ، الجزائر ، ط (دراسة مقارنة)بودالي محمد ، مكافحة الشروط التعسفية في العقود  - 3
 .14،  ص  6449، 1



44 

 

 . أن يكون اإليجاب موجها إلى الجمهور بكافة الشروط المتماثلة و لمدة غير محدودة-
و تجدر اإلشارة إلى أنه في الوقت المعاصر يعرف عقد اإلذعان انتشارا واسعا و هذا بسبب 
التطور االقتصادي و ما واكبه من ظهور لشركات و أشخاص يتحكمون في المستهلكين بما لهم 
من احتكار و سلطة تجبر المستهلكين على االمتثال ، و لهذا نجد هؤالء المحتكرين أو المحترفين 

ن الطرف القوي نظرا لمركزهم االقتصادي و المعرفي ، إذ يقومون بتقديم خدمة أو سلعة هي يمثلو 
محل العقد وهذا ما يدفعهم إلى إضافة بنود تخدم مصالحهم دون أن يفكروا في مصلحة الطرف 

، و الذي ال يمكنه المناقشته لهذه البنود نظرا لحاجته الضرورية  (1) (المستهلك)الضعيف و هو 
 .السلعة أو الخدمة لهذه

 القرض عقد  اعتبار مدى حول ية برأيالفرنس المحاكم إحدى أدلت قدو في هذا السياق 
على عقد القرض العقاري محل النزاع  الصفة هذه اسباغ ورفضت ، اإلذعان عقود يلقب من العقاري

 ، 7441 رقم يةالتعسف الشروط لجنة ياتتوص مع متناقضا يعد ال الشرط هذا إن :"فيه  وورد ،(2)
 المبرم العقد يف الواردة بالشروط المستهلك على حتجاجاال كنمي " أنه ٌباجتهيد يف تضمن والذي

 ."العقد لىإ نضمامها قبل بها أعلن ذاإ ، المقرض و ؤمنالم ينب
 تكون :" و إضافة إلى ذلك فإن الشروط المتعلقة بتحديد معدل الفائدة في القرض العقاري 

تعسفية إذا كان من شأنها أن تجعل تحديد الثمن الذي يدفعه المستهلك رهنا بإرادة المهني أو 
 .(3)"المحترف ، سواء بطريقة مباشرة أو من خالل تحديده للعوامل المؤدية لتغير معدل الفائدة 

إن اعتبار عقد القرض العقاري من طائفة عقود اإلذعان تترتب عليه نتائج تتعلق أساسا  
لطة القاضي المختص في الفصل في النزعات التي يمكن أن تحصل خاصة ما يتعلق بسلطة بس

 .(ثانيا) الشروط التعسفية  و،( والأ)تفسير الشروط الغامضة التي يحتويها العقد 
 : الشروط الغامضة -أوال

           برام عقد القرض العقاري في شكل اتفاقية مكتوبة يتم خاللها تحرير كل بنود  العقديتم إ
                                                 

المتعلقة بالشروط التعسفية على  و 1770/ 40/ 15وربية الصادرة في حسب التوجيهات األ يعرف المستهلك- 1
يدخل  ضمن نطاق هذه التوجيهات ، و التي تندرج كل شخص طبيعي يكون طرفا في أحد العقود التي:"  نه هوأ

 .61، ثروت عبد الحميد،المرجع السابق ، ص "فيها متعاقدا  تحقيقا لغايات ال تندرج ضمن انشطته المهنية 
،  66506-6-1775سبوع القانوني األ – 1775يونيو  19، بتاريخ ( اركولم )حكم االستئناف  في قضية  - 2
 .00، ص  ، المرجع السابق ت عبد الحميدو ثر 
 .04، المرجع السابق ، ص  عرعار الياقوت - 3
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ز وهذا حتى يسهل على الطرف المقترض معرفة كل الخاصة به بخط واضح و بار  تو البيانا
من التوجيهات  45نصت المادة  ، وفي هذا السياق فقد حقوقه و االلتزامات المترتبة على عاتقه

 المعروضة العقود كانت إذا ما حالةفي :" على ما يلي  15/40/1775االوروبية الصادرة بتاريخ 
 نصت كما" ، ومفهومة واضحة ةقيبطر  تحرر نأ بيج فإنها مكتوبة شروطا تتضمن المستهلك لىع

 فرصة له تتاح أن المستهلك حق من :" أنه"على من نفس التوجيهات األوروبية 64في المادة 
 ."العقد تضمنهاي يالت شروطالب كاملة حاطةإ حقيقة ليحيط

يلجأ إلى ( البنوك و المؤسسات المالية) وعليه  فإن الطرف القوي و المتمثل في المقرض 
تحرير اتفاقية القرض مسبقا معتمدا في ذلك على طريقة ذكية و خبرته المهني مما يجعل من هذه 
االتفاقية يلفها الغموض و التعقيد بحيث يتعذر على الطرف المقترض أن يوفق في تحديد حجم 

و التزاماته بالشكل الصحيح نتيجة لجهله و قلة خبرته ، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى حقوقه 
وقوعه كضحية للطرف القوي و بالتالي يسبب اختالل في التوازن العقدي ، و من أبرز مظاهر 

 :الشروط الغامضة التي نجدها في عقد القرض العقاري نذكر
 (.الطباعة سيئة)ة  نتيجة الحالة المادية للورقة احتواء اتفاقية القرض على عبارات غير مقروء-
 .صياغة غير مفهومة لنص االتفاقية و طوله-
استخدام خط صغير في بعض البنود لتشتيت تركيز المقترض أثناء اإلطالع على محتوى -

 . االتفاقية
إحالة بعض الشروط المهمة في االتفاقية بشكل غامض في المالحق المرفقة مما يزيد من الطابع -

 . الوهمي للرضا
استعمال بعض العبارات و المصطلحات التقنية التي يتعذر في الكثير من األحيان على الطرف -

 .المقترض فهمها و التي يتعمد الطرف القوي إدراجها في اتفاق القرض
الكتابة باللغة األجنبية كالفرنسية في الجزائر دون مصاحبتها بالترجمة الصحيحة  و التي استعمال -

 .(1)ال يفهمها طالب القرض في بعض األحيان
 تفسير يكون أن يجوز ال ":منها 6 / 116ن المشرع الجزائري  ينص في المادة و لهذا نجد أ

ات ن تفسير العبار على أ، " مذعنال الطرف بمصلحة ضارا اإلذعان عقود فيالغامضة   العبارات
تكون دائما لمصلحة الطرف المذعن أي الضعيف و هذا  ذعانالغامضة و المعقدة في عقود اإل
                                                 

 .24، ص   ، المرجع السابق رملة العلجة - 1
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تبعاتها  مسؤوليتها و ن يتحملضعها الطرف القوي لهذا يجب عليه أن هذه البنود الغامضة قد و أل
عدم الحرص على كتابة هذه  كجزاء علىو هذا يعد ، للطرف الضعيف  في حالة نجم عنها ضرر

حد ة ، وقد أكد هذا موقف المحكمة العليا الجزائرية في أشكل الواضح و الصياغة المطلوبالالبنود ب
أن القاضي غير مجبر على :" (1)عتبر فيهو الذي ا 41/14/1779لصادرة بتاريخ ا اقراراته
 ،  تفسير الشك لصالح المذعننما ، و إ ذعان لحماية الطرف  الضعيففي تفسير عقد اإل جتهاداال

 .و مديناأكان دائنا أسواء 
 :الشروط التعسفية-ثانيا

و خدمة تكون يجب أن تدرج في عقد يتضمن سلعة أ (2)حتى نكون بصدد شروط تعسفية
الذي يتمتع القوي  لطرفلن يستغني عنها مما يجعله يرضخ و ال يمكن أ الضعيف لطرفلضرورية 

و  ، و فيه القليل من المنافسة محدودة النطاقللسلعة أو الخدمة ، أحتكار القانوني و الفعلي البا
بالرجوع إلى القانون المقارن نجد أن المشرع الفرنسي قد نص على الشروط التعسفية و ضرورة 

 91/60حماية الطرف الضعيف في العقد منها ،وقد نص على مكافحتها من خالل القانون رقم 
المتعلق بحماية المستهلكين ضد الشروط التعسفية و الذي يطلق عليه  14/41/1791خ في المؤر 

عرف القانون  إذ تم تخصيص فصل كامل للشروط التعسفية و قد  ( Scrivener) تسمية قانون 
 :"الفقرة األولى منها بأنها   106L -1المتعلق بتبصير المستهلك الشروط التعسفية في نص المادة 

 كنمي  يةاقتصاد قوةب اآلخر الطرف تمتعنتيجة  المستهلك على مفروضة أنها ضحتي يالت الشروط
بموجب المادة  الحقا ا التعريفهذ لوعد ،"ميزة مغاليا فيها  القوي الطرف هذا تمنح أن نهاأش من

 الشروط :" تلك يه يةالتعسف الشروط وأصبحت 41/46/1775األولى من القانون الصادر في 
التزامات أطراف  و حقوق موضوعها أو أثرها في احداث اخالل صارخ في التوازن بين  ي يتمثلالت

 " .الطرفين في العقد  واجباتالعقد ، اضرار بمصلحة غير المهني أو المستثمر و ب
 العقد برامإ وقت إليها ينظر للشرط التعسفية الخاصيةبأن  المادة نفس من 5 الفقرة وتضيف

 .العقد يتضمنها تيال األخرى الشروط كل االعتبار بعين األخذ مع
                                                 

قضائية ، المجلة الالمحكمة العليا ،  عن الغرفة المدنية ، 41/14/1779الصادر بتاريخ  124290القرار رقم - 1
 .117،  110، ص ص 1771سنة  6عدد 

المحدد للقواعد المطبقة على  60/42/6440المؤرخ في  40/46من القانون رقم  6الفقرة  0نصت المادة  - 2
و أواحد  و مشتركا مع بندأو شرط بمفرده أكل بند :"  هو الشرط التعسفين ، أ 01لممارسات التجارية ، ج ر عدد ا

 ". طراف العقدأوق وواجبات خالل الظاهر بالتوازن بين حقنه اإلأى من شأخر و شروط أعدة بنود 
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 :ساسيتين و هماوط التعسفية تتميز بخاصيتين أن الشر و يمكن القول أ
 .التعسف في استعمال التفوق االقتصادي و الخبرة العملية و المعرفية -
ووجود شروط تتنافى و طبيعة عقد القرض  الحصول على ميزة مبالغ فيها دون أن يقابلها التزام ،-

 .العقاري و إلزام طالب القرض فوق ما هو منصوص عليه قانونا 
 ونصت ،(1) غيرها... لغاء و البطالن و السقوط وط الجزائية و شروط اإلالشرو :  هامثلو 
 ال التعسفية الشروط على أن, الفرنسي االستهالك قانون من  L312-1  المادة من  6-8 الفقرتين

 مكنأ نإ نصوصه كل في ألثاره منتجا صحيحا يظل العقد نأ و , مكتوبة يرغ كأنها و بها عتدي
 .الشروط هذه دون

المحاكم المغربية في قضية تتعلق بتعديل معدل الفائدة من  ىو في هذا السياق قضت إحد 
قضت  "، و طرف واحد وهو البنك المقرض مستغال في ذلك مكانته كطرف قوي في عقد القرض

،  بطال االقتطاعات التي تمت بالسعر الجديدإ ، و بإلغاء قرار المؤسسة البنكية برفع سعر الفائدة
 وهو  ، ألف درهم جبرا لألضرار الالحقة به 64دعي قدره والحكم على البنك بأداء تعويض للم

 .(2)"القرار الذي تم تأييده 
ن هذه الشروط التعسفية يقوم الطرف القوي بصياغتها في اتفاق القرض العقاري وعليه فإ

االكتراث و المراعاة لمصلحة الطرف األخر الذي يعده مسبقا بهدف خدمة مصالحه الشخصية دون 
 .كبر ربح ممكنلسعيه إلى حماية نفسه و تحقيق أو هذا نظرا 

 و يمكن لنا  أن نميز إذا كان العقد  عقد إذعان أم ال من خالل وجود توازن في العقد أم 

                                                 
 .07، ص  رجع السابقلم، ا د الحميدبثروت ع - 1
محكمة االستئناف التجارية بفاس ، المؤيد للحكم الصادر عن  ، 10/49/6419مؤرخ في  1606قرار رقم  - 2

لى أن إجراء خبرة حسابية خلصت إلى إلجأت المحكمة  :"، جاء فيه 11/46/6410بتاريخ  المحكمة التجارية بفاس
المحددة في  % 6.5عوض  % 16المؤسسة البنكية أعادت تقييم استحقاقات القرض على أساس مبلغ فائدة قدرها 

، وهو ما  وضعية المقترض وعجزه عن أداء قيمة األقساط التي أصبحت مرتفعة تأزملى إ، مما أدى  العقد األصلي
، واضطراب نظامية تسديده للقرض ودخوله في منازعات قضائية مكلفة  ألحق به عدة أضرار منها فقدانه لرصيده

عديل المنفرد عتبرت المحكمة التجارية بفاس بأن التو ا،  ، فضال عن تأثير كل ذلك على نفسيته زمانيا ماديا و
، وعليه قضت بإلغاء قرار  ، مع ما يترتب عن ذلك من آثار لسعر الفائدة من طرف البنك يعد شرطا تعسفيا

والحكم على البنك بأداء  ، بطال االقتطاعات التي تمت بالسعر الجديدإ ، و المؤسسة البنكية برفع سعر الفائدة
نظر أ-." ستئنافياإوهو القرار الذي تم تأييده  ، به ألف درهم جبرا لألضرار الالحقة 64تعويض للمدعي قدره 

 .agenda.com/article.php?id=3864-http://www.legal  -66/14/6419  -16:10:الموقع

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=3864
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هناك اختالل فإن كان هناك اختالل في ميزان الحقوق و االلتزامات أي يصبح طرف قوي يملي 
رف ضعيف ال يستطيع أن يناقش أو شروطه على الطرف األخر الذي يصبح في هذه الحالة ط

يفاوض على شروط و بنود العقد نظرا الستخدام التفوق االقتصادي  و المتمثل في احتكار  الطرف 
 .القوي للسلعة أو الخدمة التي يكون الطرف الضعيف في أمس الحاجة إليها

عدم تحقيق وكذلك اعتبار الشرط الجزائي في حالة تحديده مسبقا فإنه يؤدي في األخير إلى 
التوازن العقدي ، ومن أمثلة ذلك هو الشرط المطبق على الطرف المقترض في حالة تخلفه عن دفع 
القسط في اآلجال المحددة في رزنامة التسديد فهنا يقوم المقرض في بعض األحيان بطلب دفع 

من إجمالي المبلغ المتبقي و القسط المستحق الدفع على الرغم  %0تعويض عن التأخير يقدر بـ 
من أنه قد تم تحديد الفوائد التأخيرية و التعويضات مسبقا في العقد و هذا يجعل الطرف المقترض 

 . (1)يعوض على نفس الضرر مرتين ووفقا لنفس األساس وهو ما يعد من قبيل الشروط التعسفية 
 إذا :"على أنه ( ج.م.ق)من  114الجزائري في المادة  و في هذا الخصوص نص المشرع

 أو الشروط هذه يعدل أن للقاضي جاز ، تعسفية شروطا منتض قد كان و اإلذعان بطريق العقد تم
 خالف على اتفاق كل باطال يقع  العدالة به تقضي لما وًفقا وذلك منها مذعنال الطرف يعفي أن
 ".ذلك

الشروط  اية الطرف الضعيف منجل حممن أواسعة اللسلطة امنح المشرع للقاضي  لقد
طراف على شروط التعسفية دون جواز اتفاق األالهذه لغاء ه أو إعفاءوهذا إما بتعديل أو إ تعسفيةال

 ، و الهدف من توسيع هذه  ن القاضي يراعي مبادئ العدل و العدالة، و عليه نجد أ مخالفتها
 .و الضعيفالمذعن أ يق الحماية الالزمة للطرفتحق لطة هوالس

 عقد بنود يعدل نأ في تقديريةال سلطةال اضيلققد منح لمشرع الجزائري ال نأ يتضح بذلك و
 حالفي  صالحهل الشك تفسير أو منها المذعن عفاءإ أو , تعسفية شروط تضمنه حالة في اإلذعان
 الشروط فقد اعتبرت هذه الفرنسي االستهالك القانون في بينما ، العقد يكتنف الذي الغموض
 حماية وفر قد الفرنسي المشرع نأ يعني هذا و , مكتوبة يرغ كأنها و بها عتدي ال , باطلة التعسفية

 . الخاص القانوني بالنص ثباتا كثرأ
إن كل ما ذكر حول الشروط التعسفية و ما نص عليه المشرع الجزائري من تدابير للتخفيف 

من خالل توسيع سلطة القاضي في هذا اإلطار في ( المقترض)من حدتها على الطرف الضعيف 
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العديد من العقود كعقد العمل و التأمين و غيرها ، لكن بالرجوع إلى عقد القرض العقاري لم نجد 
أي إشارة من المشرع تخصه ،و في ظل غياب نص قانوني ينظم أحكام هذا العقد و الذي يطرح 

لعملية و لعل من أهمها هو حماية المقترض من الشروط العديد من االشكاالت القانونية و ا
التعسفية المدرجة في عقد القرض العقاري ، فرغم  تنظيمه الشروط التعسفية في القانون رقم 

،إال أنه لم يتكلم   (1)و المتعلق بـ حماية المستهلك و قمع الغش 25/02/6447المؤرخ في  47/40
في مواده إلى ما يشير إلى عقد القرض العقاري بل جاءت مواد هذا القانون متسمة بالعمومية     

و الشمولية مما يستشف منه امكانية تطبيقها على عقد القرض العقاري ، و سوف ندرس هذه 
 .النقطة فيما بعد

وبهذا نكون قد انتهينا من دراسة أهم الخصائص التي تميز عقد القرض العقاري و التي 
تتمثل في كونه عقد رضائي و محله مبلغ من النقود و هو قرض بفائدة و هو من العقود ذات 
التنفيذ المتتابع نظرا لطول مدته و هو عقد إذعان نظرا لوجود طرف قوي و هو المقرض صاحب 

يف و هو المستهلك المقترض الذي يكون في حاجة ماسة لهذا المال من أجل المال و طرف ضع
 .تمويل مشروعه العقاري 

 

 :المطلب الثاني
 .تمييز عقد القرض العقاري عن غيره من العقود

نظرا لتعقيد نظامه القانوني  وعقد القرض العقاري ، ن خصائص أبشبعدما تم توضيحه -
نية سواء قبل اإلبرام أو عند التنفيذ أو عند االنقضاء و كونه عقد يجمع بين العديد من القواعد القانو 

،  (الفرع األول)   فإننا نبحث في امكانية تمييزه عن بعض العقود المسماة  التي تنظم بعض العقود
 .(الفرع الثالث) وبعض صيغ التمويل اإلسالمي  ،(الفرع الثاني)وكذا بعض العمليات المالية 

 
 .ن بعض العقود المسماة يز عقد القرض العقاري عيتم: ول الفرع األ 

،و  القرض (أوال) القرض االستهالكي القرض العقاري عن كل من عقد يز يسنحاول تم
 . (ثانيا) يجارياإل

                                                 
 .15ج ر عدد  ، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، 25/02/6447المؤرخ في  47/40القانون رقم -  1
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 :القرض االستهالكي  -أوال 
أو  بنكالقرض العقاري و الذي يعتبر عملية قانونية تهدف إلى أن يضع عقد من تعريف 

 حد أغ مالية تخصص بصفة أساسية لتملك حد األشخاص مبالأؤسسة مالية تحت تصرف م
 .(1)العقارات في مقابل ضمان يقدمه الشخص المدين

تعريف القرض االستهالكي حسب ما جاء في المرسوم التنفيذي رقم  ىو بالرجوع إل
المتعلق بشروط و كيفيات العروض في مجال القرض  16/45/6415المؤرخ في  15/110

 :منها 6و 1في الفقرة   6في نص المادة  (2)االستهالكي
 ." كل بيع لسلعة يكون الدفع فيه على أقساط ،مؤجال أو مجزأ ":هو  القرض االستهالكي-    

مستهلك بقرض  تجاهاعقد يقبل بموجبه بائع أو مقرض أو يلتزم بالقبول  ":هو عقد القرض-
 ." أو أي دفع بالتقسيط مماثل ةجل دفع سلفأفي شكل 

بين كل من ن التعريفين نستخلص أوجه االختالف و التي على أساسها يتم التمييز يومن هذ
   و القرض االستهالكي ولعل أهم االختالفات تكمن في نوع الضمان المقدم القرض العقاري عقد 

 :  و الهدف المراد تحقيقه و مدة الوفاء 
 : من حيث الضمان المقدم -أ

يعتمد هذا النوع من القروض على ضمانات شخصية فقط :  بالنسبة للقرض االستهالكي -1
 .ري للمقترضو غالبا ما تكون في شكل اقتطاعات من الراتب الشه

ن الضمانات المقدمة تتعدد لضمان  هذا القرض إف:  أما بالنسبة للقرض العقاري -2
الكفالة أو التأمين أو )كن قد يحل محله ضمانات أخرى يكون الضمان رهنا للعقار و لما فالغالب 

ا ، بهدف ضمان استرداد مبلغ القرض في حالة عدم قدرة المقترض على رد مبلغ القرض وكذ...(
 .الفوائد المترتبة عنه 

 :من حيث محل القرض  -ب
 شراء غرض ب هستفادة مناالكون تغلب الحاالت أفي :  بالنسبة للقرض االستهالكي -1

                                                 
 ،  ، المملكة العربية السعودية ، دار المباني1ط ،  ، التمويل العقاري حمد بن داوود المغلوثأعبد اهلل بن - 1

 .21ص  ، 6441
يتعلق بشروط و كيفيات العروض في مجال القرض  16/45/6415المؤرخ في  15/110مرسوم التنفيذي رقم - 2

 . 60، ج ر عدد   االستهالكي
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سالف الذكر  و التي  15/110من المرسوم رقم  1المادة  ىو بالرجوع إل(  شيء منقول) السلع 
و منه ...". ، حصول العائالت على القرض االستهالكي الموجه للسلع و كيفيات: ".....  جاء فيها

 نجد أن الهدف األساسي من اعتماد هذا النوع من القروض هو شراء المقترض أشياء استهالكية ال 
 .(1)مثل اآلالت الكهرومنزلية   تتجاوز المنقوالت

 نأأي  همنأو الغرض يستشف الهدف  تهسميفمن الت:  ما بالنسبة للقرض العقاريأ -2
 .(2)ي نجاز عمليات ذات طابع عقار إتمويل  من أجليهدف لالستفادة منه  المقترض
 :(3)و هي يكون ممنوح لألغراض التالية فهذا القرض-

 .بناء سكن عائلي فردي-*             .شراء مسكن أو إقامة سكنات جديدة-*
 .إعادة ترميم السكن أو اإلقامة-*                          .توسيع السكن الموجود-*
 :مدة تسديد مبلغ القرضمن حيث -ت

الهدف منه و هو  ىا النوع بقصر مدته بالنظر إليتميز هذ:  بالنسبة للقرض االستهالكي -1
 شراء سلع معينة يترتب عليها تخفيض في مبلغ القرض وهذا يجعل مدة تسديدها قصير يتراوح ما 

من نفس  0على األكثر حسب ما جاء في نص المادة  واتسن  5شهرا أي  24أشهر و  0بين 
 .المذكور أعاله 15/110التنفيذي رقم  المرسوم
أن  يمكن للبنوك و المؤسسات المالية الناشطة في هذا المجال:  بالنسبة للقرض العقاري -2

أو سنة بأسعار فائدة ثابتة  04إلى  14مدة طويلة تتراوح مابين  ىتمنح هذا النوع من القروض إل
 .(4)تتحدد عند إبرام العقدمتغيرة 
بين القرض العقاري و القرض  واضح نه يوجد اختالفأمن خالل ما تم تبيانه أعاله نجد و 

 .وهذا يعد كافي للتمييز بينهما  االستهالكي من حيث الضمان و المحل و المدة
 : يجاريالقرض اإل -ثانيا

 ـما باللغة االنجليزية فيصطلح عليه بأ( Crédit-Bail) باللغة الفرنسيةيصطلح عليه  
finance-lease)) وتطور بتطور النشاط  أالتمويل نش اتيجاري من تقنييعتبر القرض اإل

                                                 
 .611، ص   المرجع السابق ،، النظام القانوني للترقية العقارية  بوستة إيمان- 1
 .617، ص  نفسه المرجع  ،، النظام القانوني للترقية العقارية  بوستة إيمان - 2
 .006، ص المرجع السابق ،  موشارة حنان -3

 .617، ص المرجع السابق ،  ، إستراتيجية تمويل السكن في الجزائر عبد القادر بلطاس -4
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لتطور لالعصر الحديث و نظرا  الستعمال فيصبح من التقنيات الشائعة اأو  لإلنساناالقتصادي 
 ىلإنظمة و التشريعات لعديد من األدفع باهذا ،  يجاريالتمويل بالقرض اإلي تعرفه تقنية الكبير الذ

 . يسهل فيما بعد تنظيمها و التعامل بها حتىعطاء تعريف دقيق لهذه التقنية إ
في  لكو كذ 46/49/1722ن عطاه المشرع الفرنسي في القانو أومن بين التعريفات ما 

يجاري القرض اإل:"  قولهيجاري بعمليات القرض اإلالمتعلقة ب 61/47/1729التعليمة الصادرة في 
،  التأجيرو معدة بمناسبة هذا أشتراة ، م جهيزات لغرض مهنيتو  ألصول تأجيرملية ععبارة عن 

 ، و مهما كانت تسميتها ن هذه العمليةأ، بحيث  و هذا من طرف مؤسسات معينة تصبح مالكة لها
بعين  تأخذبقيمة متفق عليها  المؤجرةصول من األو جزء أخيارا بحيازة كل  للمستأجر، تمنح 

 .(1)" كإيجاراتاالعتبار الدفعات المسددة 
 رقم مرولى من األيجاري في نص المادة األلمشرع الجزائري فقد عرف القرض اإلما اأ

 .(2)....."عملية تجارية و مالية:"  نهأيجاري على المتعلق باالعتماد اإل 72/47 
ساسية وهذا بحسب أنواع أفي ثالثة  نعددهان أيجاري عدة تقسيمات يمكن يتخذ القرض اإل

 :(3)المعيار المتبع في التقسيم
يجاري التشغيلي و و يتفرع عنه القرض اإل:  يجاري حسب معيار نقل الخطرالقرض اإل-(1
 .التمويلي
يجاري و يتفرع عنه القرض اإل :ة ل المؤجر و صيجاري حسب معيار طبيعة األالقرض اإل-(2

 .للمنقول و للعقارات و للقيم المعنوية
يجاري المحلي و و يتفرع عنه القرض اإل: يجاري حسب معيار جنسية العقدالقرض اإل-(3
 .الدولي

يجاري من صنف العمليات المصرفية من حيث الخصائص القرض اإل اعتباربالرغم من -
القرض العقاري في بعض النقاط الجوهرية و التي سوف  عقد نه يختلف عنأ إالالتي يتميز بها 

 :ليي امك نعددها
 

                                                 
1

- Michel di Martino, guide financier de la petite et moyenne entreprise, Les éditions 

d’organisations et les éditions finance et gestion, Paris et Champagnole, 1993, p 97. 
 . 40، ج ر عدد  يجاريالمتعلق باالعتماد اإل 14/41/1772المؤرخ في  72/47مر رقم األ-  2
 .06طالي لطيفة ، المرجع السابق ، ص - 3
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 :اطراف العقد من حيث-أ
  المستأجرطراف و هم أثالثة مكونة من يتميز بعالقة تعاقدية  : يجاريبالنسبة للقرض اإل-1

 (le propriétaire)صل يسمى بمالك األ المؤجر و و ، Utilisateur))كذلك بالمستخدم ى يسم و
 .(1)صل المطلوبو مهمته توفير األ( le fournisseur) ، و المورد
اقدية بطرفين و هما بينما يتميز القرض العقاري بعالقة تع : بالنسبة للقرض العقاري-2
 (.و متعاملين في الترقية العقاريةأفراد أ)و مقترض ( و مؤسسة ماليةأبنك )المقرض 

 :من حيث الطبيعة القانونية-ب
يجاري عملية تجارية ومالية ينص عليها يعتبر القرض اإل:  يجاريللقرض اإلبالنسبة -1
 .(2)صفة الطرف المستفيد منه  ىلإ، دون النظر  القانون

هي متغيرة في وصفه بين قرض ما طبيعة القرض العقاري فأ:بالنسبة للقرض العقاري-2
 ذا كان إو تجاري أ( ءيوااإل)حاجات خاصة  ةتلبيو الغرض منه ( ادفر )ذا كان المقترض إمدني 

 (.التأجيرو أالبيع )تحقيق ربح  ىلإو يهدف أ( قية العقاريةمتعامل في التر )المقترض تاجر
 : من حيث محل العقد-ت

 م  ديقتم تنما يإ ، و لى المقترضإتتمثل في عدم منح نقود :  يجاريبالنسبة للقرض اإل-1
 ية و عقار أ( بأنواعهالعتاد االنتاجي ) منقولة  ، صول عينية موجهة لالستعمال المهني و الصناعيأ
 .(3)الزبون ىلإ( نجازو في طور اإلأالبنايات المنجزة )

القرض العقاري فهو ينصب عقد ما بالنسبة لمحل التمويل في أ:بالنسبة للقرض العقاري-2
في عنصر القرض  بقاها سااوردنأطابع عقاري فقط دون سواه كما  على تمويل عمليات ذات

 .االستهالكي
 :من حيث الخيار -ث

فيها القرض العقاري  عن كافة العقود بما النوع هذا يتميز : يجارياإل بالنسبة للقرض-1
 و أصل رجاع األإو أقيمة متفق عليها بصل شراء األ:  ثالث خيارات وهي رللمستأجيمنح بكونه 

                                                 
1
-André sigonney, La PME et son financement, Les Editions d’organisations, Paris, 

1994, p p 120 .124. 
 .06، ص  ، المرجع السابقلطيفة طالي - 2

3
-Rose Noëlle Schütz, Les recours du crédit preneur dans l’opération de crédit – bail, 

Tome 25, France, 1994, p 10. 
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 .(1)بعقد جديد رهاستئجاعادة إ
موال المقترضة و يماثل األأن المقترض يلتزم برد ما يقابل إف:  بالنسبة للقرض العقاري -6
 .و كيفا وفق ما اتفق عليه الطرفين في العقد المبرم بينهما نوعا 

 
 .تمييز عقد القرض العقاري عن بعض العمليات البنكية المشابهة له: الفرع الثاني 

   ، ( ثانيا) عتمادفتح اال، ( أوال) الودائع كل من عن القرض العقاريعقد ن نميز سنحاول أ
 :فيما يلي ( ثالثا)الخصم  كذلك و

 :الودائع -أوال 
يدفع بموجبه المودع مبلغا من النقود للبنك ( عقد) هي اتفاق :"نها أعلى  تعرف الوديعة-

ديعة سواء كانت وديعة ، و يبني على ذلك خلق و  بوسيلة من وسائل الدفع المعتمدة في البنوك
عن تلك الوديعة التزام  ينشأيحدد باالتفاق بين المودع و المودع لديه كما  ألجلو أتحت الطلب 

و حينما يحل ألدى الطلب  ألمرهو أوحدات النقود القانونية للمودع  مصرفي بدفع مبلغ معين من
 . (2)" جلاآل

 :ساسين وهماأمرين أن الوديعة ترتكز على أنستنتج من هذا التعريف 
ي ألحظة السحب مهمة لكال الطرفين  ىلإيداع فالمدة التي تمتد من لحظة اإل الزمن -1

من خالل  ة، و للبنك من الناحية االقتصادي الوديعة من جهة ةودي دمر للمودع من حيث تحديد 
 . موال التي هي في شكل ودائعالالزم لهذه األ التوظيفر مدى تقدي

دع تخلى عن التصرف حيث تعتبر الوديعة دائما ملك للمو  ناقلة للملكية ليست الوديعة -2
 .  ةتقؤ فيها لمدة م

 الغرض من الوديعة  ومن ي أهداف المودعين أ اختالفنواع الودائع على حسب أوتختلف 
 :و هي (3)نواع رئيسية للودائعأربعة أن نذكر أهنا يمكن 

                                                 
 ، ، جامعة قسنطينة 6414جوان /  00مجلة العلوم االنسانية ،العدد  عقد االعتماد اإليجاري ، ،ليلي بعناش  -1

 .604،  669 ص ص

ط ،  ، مكتبة الوفاء القانوني(في ميزان الشريعة اإلسالمية)أسامة السيد عبد السميع ، القروض و الودائع البنكية  -2
 .54 ، ص6414،  ، مصر1
 .62،69ص ص  ، المرجع السابق تقنيات البنوك،  الطاهر لطرش،- 3
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 سميت صحابها لذاأيتميز هذا النوع بكونها دائما تحت تصرف  : الودائع تحت الطلب-
 .ودون اشعار مسبقشاءوا ، ىمت و كلهاأ، فيمكن لهم سحب جزء منها  الودائع تحت الطلب

 جل أالبنك مع االتفاق على تاريخ  سحبها في  ىوهي التي يتم ايداعها لد:  ألجلالودائع -
 . ايكون قصير  معين

بعد  إاليمكن سحبها  لمدة طويلة ال حقيقية ادخار هي عملية توفير و : الودائع االدخارية-
، و تمكن البنك من منح قروض ذات  انقضاء المدة المعينة تمكن صاحبها من الحصول على فوائد

 .جل طويلأ
 .قراضهي الناشئة عن مجرد فتح حسابات ائتمانية و القيام بعملية اإل: ةاالئتمانيالودائع -

صحابها عن طريق استخدامها و أن الودائع المودعة لديها من طرف م تستفيد البنوك
رباح على أن تحصل البنوك من وراءها أي شكل قروض للغير مقابل التصرف فيها وهذا بمنحها ف

 ىلإي الفوائد أموال و التي يذهب جزء منها وائد التي تفرضها على منح هذه األتتمثل في الف
البنك الذي  ىودائعهم لدو تشجعهم على االستمرار في وضع  مألموالهالمودعين نظير وضعهم 

 .(1)مكانية التصرف فيهاإتكون له 
ن كل من الوديعة و القرض العقاري من أقاعدة العامة للعمل المصرفي نجد ال ىلإظر نالب

الطبيعة  ىلإالمؤسسات المالية ، و بالرجوع صنف العمليات المصرفية التي تمارسها البنوك و 
 في نص  تأويللل ن يترك مجاالأشرع الجزائري قد فصل في ذلك دون ن المأالقانونية للوديعة نجد 

 . (2)الشروط الالزمة توفرتذا إعقد قرض  عتبارهااب (ج. م. ق)من  571المادة 
مشاريع ذات اللتمويل  طريقتانديعة و القرض العقاري عملية الو يمكن  اعتبار كل من و 

 أموال ولكون الوديعة تستعمل لتمويل السكن بوسائل  نختلفاتنهما أ إالكن اسمعقاري كالالطابع ال
الغير بشرط  بأموال يةسكنلتمويل مشاريع  يستعملالقرض العقاري ، بينما  خاصة بالفرد

 : خرى بين العمليتين نذكرها كما يليأوجه اختالف أ، وتوجد (3)رجاعهاإ
 

                                                 
 .04 ، ص ، المرجع السابقلطيفة طالي - 1
خر مما يستهلك وكان المودع لديه أو أي شيء أكانت الوديعة مبلغا من النقود ذا إ :"(ج.م.ق)من  571المادة  -2

 ". قرضا مأذونا له في استعماله اعتبر العقد
 .04 ، ص نفسه، المرجع لطيفة طالي  -3
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 :موالمن حيث استرداد األ-أ
 ىالبنك مت ىودعه لدأما  استردادن يطلب أيحق للمودع بصفته دائن :  بالنسبة للوديعة-1

موال المودعة لديها من خالل توظيف جزء شاء وهنا للمؤسسة المالية الحق في االنتفاع بهذه األي
في حدود ما تسمح به عمليات السحب ( فوائد) رباح على أل و حصالمنها في شكل قروض مقابل 

 .(1)جراءها من قبل المودعينإوقع التي يت
بعدم مطالبة ( و مؤسسة مالية أبنك ) يلتزم المقرض :  بالنسبة للقرض العقاري -2

 .القرض عقدجال االستحقاق المحددة في أبعد حلول  إالالمقترض بالوفاء بمبلغ القرض الممنوح 
 :من حيث الفائدة-ب

لو كان  حتىالبنك  ىلد ألموالهيداعه إالمودع فوائد نظير  يتقاضى:  بالنسبة للوديعة -1
 .هو تمويل عمليات ذات طابع عقاري االدخارعملية الغرض من 

تمويل عملية ن المقترض ينتفع بمبلغ القرض الممنوح له في إف:للقرض العقاري بالنسبة -2
لتزم بتسديد مبلغ القرض يأن في مقابل ...( توسيع ، ترميم ، إنجاز ، اقتناء) ذات طابع عقاري 

 .زائد الفوائد المترتبة عليه للبنك
القرض تمنح  ن في عمليةإمنح فيها البنك الفائدة للمودع فوهنا على عكس الوديعة التي ي

 .البنك ىلإالفائدة من المقترض 
 :فتح االعتماد  -ثانيا 

  ىفية فهو يبنفتح االعتماد من بين العمليات التي تدخل ضمن طائفة العمليات المصر  يعتبر
 صرفه تالمقدار و يضعه تحت  حددمبلغ من المال م بإقراضهن يتعهد للعميل أعلى التزام البنك ب

ة محددة مسبقا و يمكن يوهذا خالل مدة زمن( و عدة مراتأمرة (وله الحرية في عملية السحب 
 .(2)خرىأن يكرر سحبه مرة أل في حالة تسديد المبلغ المسحوب للعمي

 ىات االئتمانية و التي تبنن كل من فتح االعتماد و القرض العقاري من قبيل العمليأعتبار اب
جل أف المتعاقد معه من طرف البنك من الطر  لىإعلى نقل ملكية مبلغ من المال ساس في األ

، ويمكن لكل من  في مقابل فائدة معلومة يدفعها العميل للبنك يكونو  ته ااستهالكه في تلبية حاج

                                                 
 .62 ، ص المرجع السابق تقنيات البنوك،  الطاهر لطرش، -1
 .70، ص  المرجع السابق تقنيات البنوك،  ، شاكر القزويني- 2
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، (1)فتح االعتماد و القرض العقاري تمويل مشاريع الترقية العقارية من الجانب النظري و العملي
وسنحاول  توضيح هذه  لكن بتوفر بعض الشروط التي يبرز فيها االختالف بين العمليتين 

 : االختالفات فيما يلي
 :حيث الطبيعة القانونية من -أ

 .(2)نه مجرد وعد بالقرض من قبل البنكأيكيف في االعتماد على : بالنسبة لفتح االعتماد-1
 .فهو يعتبر عقد قرض : بالنسبة للقرض العقاري-6

 :من حيث عملية السحب -ب
 امبلغ هيضع تحت تصرففإنه لعميل ن البنك بمجرد أن يتعهد لإف:  بالنسبة لفتح االعتماد-1
 . خالل أجل محدد اءو متى يش اءالمال  يحق له أن يسحب منه ما يشمعينا من 
 بمجرد إبرام عقد القرض العقاري يلتزم البنك بنقل المبلغ إلى :  بالنسبة للقرض العقاري-6

 .  المقترض الذي يسحبه دفعة واحدة
 :من حيث احتساب الفائدة -ت

ائدة في هذه العملية على المبلغ الذي تم سحبه يتم احتساب الف:  بالنسبة لفتح االعتماد-1
 . من طرف العميل فقط من تاريخ سحبه

( أو متغيرة ةثاب) في العقد  االفائدة بتحديدها مسبق حتسابايتم : بالنسبة للقرض العقاري-6
 الوفاء به و أجل القرض على كل المبلغ إلى غاية  ويبدأ تاريخ احتسابها من تاريخ إبرام عقد

 .القرض عقد المحددة في 
 :من حيث إمكانية السحب -ث

ام بتسديد جزء من يمكن للعميل أن يسحب و بشكل متكرر كلما ق:  بالنسبة لفتح االعتماد-1
 . (3)(من مقدار الجزء المسدد %15يمكن سحب )  المبلغ أي
تسديده  في عملية القرض ال يمكن إعادة سحب المبلغ بعد:  بالنسبة للقرض العقاري-6

 .ل المتفق عليه للوفاء بمبلغ القرضجاأل نتهاءانهائيا ولو كان ذلك قبل 
 

                                                 
 .61، ص  ، المرجع السابقلطيفة طالي - 1
 .29، ص نفسه المرجع ، لطيفة طالي  - 2
 .70، ص  المرجع السابق ، تقنيات البنوك،  شاكر القزويني -3
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 :  الخصمعملية  –ثالثا 
تعد  عملية الخصم من قبيل العمليات االئتمانية إذ تأخذ شكل القروض التي تمنحها البنوك 

من  (1)أو السندات التجارية قلزبائنها وهذه العملية تتم من خالل قيام أحد البنوك بشراء األورا
، و  (2)حاملها قبل تاريخ االستحقاق ، و يحل محل هذا الشخص في الدائنية إلى غاية هذا التاريخ

بهذا  تعتبر عملية الخصم بمثابة قرض نظرا لقيام البنك هنا بإعطاء مال لحاملها و ينتظر تاريخ 
 .االستحقاق لتحصيل هذا الدين

وهنا يكون الربح الذي يحصل عليه البنك عبارة عن المقابل من القيام بهذه العلمية و هو ما 
، و يتم تطبيقه باالعتماد على فترة انتظار البنك أي مدة القرض و "  سعر الخصم"يطلق عليه بـ 

رجع التي يقصد بها الفترة التي تفصل بين تاريخ تقديم الورقة للخصم و تاريخ االستحقاق ، و ي
، (3)أصل تسمية عملية الخصم إلى أن البنك يقوم بخصم عمولته مباشرة من مبلغ الورقة التجارية 

وهنا يستطيع البنك كذلك أن يعود على كل من المدين و صاحب الكمبيالة معا باعتبارهما يكفالن 
 .(4)سداد الدين بالتضامن

قابلة للتعبئة لدى معهد وتحرص البنوك على أن تكون األوراق التجارية على العموم 
 ، في حالة ما إذا احتاج البنك إلى (5)اإلصدار وفقا لشروط إعادة الخصم لدى البنك المركزي 

 .(6)" سعر إعادة الخصم "السيولة مقابل ثمن يسمى بـ 
أن نبرز االختالفات التي توجد بين كل من عملية الخصم و القرض العقاري في عدة  يمكن

 :(7)نقاط نذكرها فيما يلي
 

                                                 
 .67المرجع السابق ، ص  طالي لطيفة ، -1
 .22، ص  السابقالمرجع  تقنيات البنوك،  ، الطاهر لطرش -2

 22، ص نفسه المرجع  تقنيات البنوك،  ، الطاهر لطرش - 3
 .65، ص  ال سعدية ، المرجع السابقدمك- 4
عادة خصم إ،  الذي يتعلق بعمليات خصم السندات العمومية 17/46/6415المؤرخ في  15/41النظام رقم - 5

 6444/41حكام النظام رقم ألغي أ،و الذي  المؤسسات الماليةة ، التسبيقات والقروض للبنوك و السندات الخاص
،  للبنوك و المؤسسات الماليةالممنوحة عادة خصم و القروض إ تالذي يتعلق بعمليا 10/46/6444المؤرخ في 

 .15/41من النظام رقم  66حكام المادة أبموجب 
 .29، ص  نفسهالمرجع  ،تقنيات البنوك الطاهر لطرش ،- 6

 .67، ص  نفسهالمرجع  ، طالي لطيفة- 7
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 :من حيث الطبيعة القانونية-أ
 .ارية  وراق تجذات طبيعة تجارية ألنها تتناول أ تعد عملية الخصم

بنك و متعامل )تاجرين ذا كان بين ة إن يكون ذو طبيعة تجاريبينما القرض العقاري يمكن أ
يد الحصول على مسكن بنك و فرد ير )طرافه و قد يكون مدنيا إذا كان أحد أ( رقية العقاريةفي الت
 .لى تلبية احتياجاته الخاصةو يهدف إ( عائلي

 :طرافمن حيث األ-ب
ن و بيفي عملية الخصم يكون أطراف العملية إما مؤسسة مالية و مؤسسة مالية أخر أ

 .  حد التجارو أمؤسسة مالية 
 مالية أو بنك يحمل صفة المقرض خولهطرافه مؤسسة بينما في القرض العقاري فيكون أ

و متعامل ي يحمل صفة المقترض قد يكون فردا أالقانون القيام بمنح قروض عقارية و الطرف الثان
 .في الترقية العقارية

 :من حيث الهدف-ت
ل على السيولة الالزمة التي يحتاجها التاجر الحصو  ن الهدف من القيام بعملية الخصم هوإ

 .مؤسسة المالية لمزاولة النشاط و الأ
ي تدخل ضمن تلبية ما  في القرض العقاري فهو القيام بتمويل عملية ذات طابع عقار أ

 .طار الترقية العقاريةاحتياجات خاصة أو عمليات في إ
 :من حيث عمولة البنك-ث

سعر الخصم  ه العملية تسمىه بهذامالبنك مقابل قي اهاضيتقا في عملية الخصم العمولة التي
 . ه مباشرة من مبلغ الورقة التجاريةيقتطعالذي 

و متغيرة حسب ما هو قاري هي الفائدة سواء كانت ثابة أبينما عمولة البنك في القرض الع 
 .محدد في اتفاقية القرض العقاري

شكل من أشكال القرض ويتميز بكونه قصير  في عملية الخصم قلنا أنه و : جلمن حيث اآل -ح
 . جلاأل

 04التي تعد قروض متوسطة و طويلة األجل قد تصل إلى  ةض العقاريو بالمقارنة مع القر  
 .سنة 04لى بنك تصل إ –كثر كما هو الحال في الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط سنة أو أ
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 . مقارنة بين القرض العقاري و بعض صيغ التمويل اإلسالمي : الفرع الثالث
لتمويل العقاري من الوهلة األولى يجد عدم لن الدارس لصيغ التمويل اإلسالمية الموجهة إ

نه أغير ، ي تنتهجها البنوك التقليدية تطابق أو تشابه بين هذه الصيغ و آلية القرض العقاري الت
جراءات و  مع  ، أحكام مشتركة و متشابهة إلى حد بعيد مع القرض العقارييوجد عدة شروط وا 

التي تعتبر هي الفاصل بين هذه الصيغ وآلية القرض العقاري في  بعض االختالفاتوجود 
 :فيما يلي  و هو ما سنحاول تبيانه، قنية كذلك انب الفنية و التالج بينالممارسة الميدانية 

 :بالتمليكصيغة المشاركة المنتهية -أوال
و عليه اإلسالمية ، في البنوك اكثر انتشار تعتبر من بين أهم صيغ التمويل االسالمي و األ

 :وضع مقارنة بسيطة بينها و بين القرض العقاري فيما يلي سنحاول دراستها بشكل مختصر و
فكل  ، عقد بين المتشاركين في رأس المال و الربح:"  تعرف على أنها:تعريف المشاركة-أ

، ويستحق الربح بالمال أو بالعمل (لذلك قلنا في شركة في رأس المال و الربح معا)شريك يقدم ماال
 .(1)" ما الخسارة فهي على المال و حسب نسبتهأ،  حسب االتفاق

حتى يجوز التمويل بصيغة المشاركة يجب أن تتوفر بعض الشروط :شروط المشاركة-ب
 :(2)نذكر منها
 ضرورة أن تكون مساواة في الال أن يكون من األثمان المطلقة وليس بيشترط في رأس الم-

 .مقدار المال المقدم
أن تكون المشاركة في الربح و الخسارة بقدر حصة كل شريك في رأس المال دون أن -

 .يتحملها طرف واحد
 .، فال يضمن إال حين التقصير التعدي أن تكون يد كل شريك أمانة في أموال الشركة-
يجوز للبنك الدخول في المشاركات التي تدل الدراسات النهائية لها على تحقيقها لخسارة  ال-
 .مؤكدة

 تتنوع تطبيقات صيغة المشاركة في البنوك المشاركة بحسب طبيعة  : أنواع المشاركة-ت

                                                 
،عماد الدين 1،ط  (في ظل نظم الرقابة النقدية التقليدية)،عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية  حمزة شوادر- 1

 .645 ، ص 6410 ، ،األردن للنشر و التوزيع
دراسة مقارنة من حيث المفاهيم و اإلجراءات و )التمويل في البنوك التقليدية و البنوك اإلسالمية  ، شوقي بورقبة- 2

 .160 ، ص 6410،  ، األردن ، عالم الكتب الحديث(التكلفة
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ة بالمشاركة الثا:التمويل و أجاله و استمرار مشاركة البنك و يمكن تمييز نوعين رئيسيين لها و هما
مع آلية بعيد و المشاركة المنتهية بالتمليك و هي ما يهم في دراستنا باعتبارها تتشابه إلى حد  (1)

 .القرض العقاري في بعض الجوانب كما سوف نرى ذلك
 : المشاركة المنتهية بالتمليك-
فصيغة المشاركة المنتهية  يمكن استخدام هذا النوع من المشاركة في مجال التمويل العقاري، 

،و الذي يكون له الحق أن يحل محل البنك (2)بالتمليك هي نوع من المشاركة بين البنك و العميل
، حسب الشروط المتفق عليها بين الطرفين و  في ملكية المشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات

لبنك في الشراكة بصورة ، و بموجب عقد المشاركة تتناقص حصة ا طبيعة العملية التمويلية
، وفي نهاية   تدريجية كلما قام العميل بتسديد حصص متزايدة من أصل مبلغ تمويل البنك للمشروع

،و يتم تطبيق هذه الصيغة (3)للمشروع بصورة كاملة الكااألمر يصبح طالب التمويل أو الشريك م
 :وفق المراحل التالية

 ، وتكون ملكية  يوقع البنك و طالب التمويل عقد مشاركة و يشتري طالب التمويل المسكن -
 . مشتركة بين الطرفين حسب نسبة رأس المال

، يحدد فيه مدة اإليجار و  يجاراإليستأجر طالب التمويل المسكن من البنك بموجب عقد  -
 . قيمة األقساط و كيفية الدفع أو التسديد

مويل المسكن تدريجيا وتتناقص قيمة أقساط اإليجار مع تناقص حصة يشتري طالب الت-
 .(4)للمسكن بكامله االبنك حتى يصبح طالب التمويل مالك

 :تمييز آلية القرض العقاري عن صيغة التمويل بالمشاركة المنتهية بالتمليك-ث
سنحاول وضع  ن تم دراسة صيغة التمويل بالمشاركة المنتهية بالتمليك بشكل مختصر ،أبعد 

 :وجه التشابه و االختالف بينها و بين القرض العقاري فيما يليأمقارنة بسيطة عن 

                                                 
فالمشاركة قائمة  ، جلها بأجل المشروع الممول نفسهأوهي المشاركة التي يرتبط  : المشاركة الثابتة أو المتوازنة - 1

ال يمنع هذا بطبيعة الحال أيا من الشركاء من بيع حصته أو التصرف فيها بشكل  ، و طالما بقي المشروع قائما
 .160 ، ص ، المرجع السابق شوقي بورقبة-.... ينهي مشاركته في المشروع

مية،مجلة جامعة دمشق للعلوم ، منى خالد فرحات،آلية التمويل العقاري في المصارف اإلسال منى لطفي بيطار- 2
 .62، ص  ، سوريا 6447 / 6العدد  - 65المجلد  - االقتصادية و القانونية

 .647 ، ص ، المرجع السابق حمزة شوادر - 3
 .62، ص نفسه ،المرجع  منى لطفي بيطار، منى خالد فرحات - 4
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 :توجد عدة أوجه تشابه بين الصيغتين نذكر أبرزها:  أوجه الشبه-(1
يشترك كل من البنك و العميل في دفع  ثمن السكن أو العقار في صيغة المشاركة دون -

نفس الشيء في القرض العقاري يدفع البنك نسبة من المبلغ تتراوح  تساوي قيمة المبلغ المدفوع وهو
من مبلغ القرض و يدفع طالب التمويل الباقي بما يعرف بالمساهمة  %74إلى  %24من 

 .الشخصية
         يتم تسديد األقساط حسب االتفاق سواء دفعة واحدة أو في شكل أقساط شهرية متساوية -

فهنا في القرض العقاري هو نفس الشيء ، و (1)بالمشاركة المتناقصة و متناقصة لهذا يطلق عليها
يقوم المقترض بدفع اقساط حسب رزنامة التسديد حتى يتم الوفاء النهائي ليصبح مالكا للمسكن 

 .خالي من الرهون التي تم ترتبها كضمان للمقرض 
من آليات التمويل المتوسطة و طويلة  لمشاركة و القرض العقاري تعتبرانكل من صيغة ا-

 .سنة  64أكثر من سنوات و تصل إلى  5األجل التي تفوق 
طالب التمويل من الحصول على ملكية المسكن أو العقار في نهاية  كال الصيغتين تمكنان-

 . األمر بعد تسديد ما عليه
خل من أفراد المجتمع لتمكنهم من كل من الصيغتين موجه للفئة ضعيفة و متوسطة الد-

 . مسكن الئق متالكا
 :توجد عدة أوجه اختالف بين الصيغتين نذكر أبرزها:أوجه االختالف-(2

العالقة بين البنك و طالب التمويل في صيغة المشاركة هي عالقة مشاركة في الربح و  -
 .(دائن و مدين)الخسارة ، بينما في القرض العقاري هي عالقة مديونية 

فصيغة المشاركة تجد أحكامها في  ىخضوع كل صيغة لنظام بنكي مختلف عن األخر -
بينما القرض العقاري يجد أحكامه في البنوك  (طبقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ) البنوك اإلسالمية

 .(القانون الوضعي) التقليدية
 في صيغة المشاركة ال يتم اشتراط ضمانات لتمويل المشروع فقط دراسة جدية المشروع ، -

                                                 
ي البداية على اشتراك المصرف مع صيغة تمويل بالمشاركة حيث تعتمد ف:"على أنها تعرف المشاركة المتناقصة- 1
و الغرض من ،" ، ثم االتفاق على بيعه تدريجيا بعد ذلك للعميل(عقار)حد عمالئه في شراء أصل من األصول أ

جع السابق، ص هاشم محمد القاضى،المر -،".... صيغة المشاركة المتناقصة هو أن تكون بديال عن القرض الربوي
600.  
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 .ة و شخصية إن تطلب األمريبينما في القرض العقاري يتم اشتراط ضمانات عين
الربح المحقق نتيجة هامش المتحصل عليها من التمويل بصيغة المشاركة هو  اتالعائد-

 .ي فهي نسبة الفائدة التي يفرضها البنك على طالب التمويلالتمويل ، أما في القرض العقار 
ن كة أكثر منها في القرض العقاري ألارتفاع درجة الخطر إلى حد كبير في صيغة المشار -

تنفيذ على الفي األولى يتحملها البنك بفقدان رأس المال أما في الثانية يتحملها طالب التمويل ب
 . (1)الضمانات المقدمة

 :ة المرابحة لألمر بالشراءصيغ -ثانيا
و عليه سنحاول اإلسالمية ، في البنوكالمعتمدة  تعتبر من بين أهم صيغ التمويل االسالمي

 :وضع مقارنة بسيطة بينها و بين القرض العقاري فيما يلي دراستها بشكل مختصر و
و يعتبر بيع المرابحة  ، هو بيع الشيء بثمنه مضافا إليه زيادة معينة":تعريف المرابحة-أ

 ى، وسم(3)وهو من بين بيوع األمانة،(2)} الرباوأحل اهلل البيع و حرم {:، لقوله تعالي جائزا شرعا
 .(4)" ن المشتري يأتمن البائع فيه عادة على بيان تكلفة البيعأل ةأمان

       أن نجملها  يمكن ة ببعض الشروط الخاصة عن غيرها وتتميز المرابح:شروط المرابحة-ب
 :فيما يلي
 .، و أن يكون الربح أيضا معلوما(تكلفة الشراء)أن يكون الثمن األول معلوما -
 .أن يكون عقد البيع األول صحيحا و خاليا من الربا-
 ...(.الزمان و المكان و التسليم)أن يتفق البنك و العميل على باقي الشروط -
 .(5)، إذ ال تجوز المرابحة بمقاصة سلعة بأخرى النقوديجب أن يقع البيع على السلع مقابل -
بيع :  يمكن أن نقسم المرابحة التي تمارسها البنوك اإلسالمية إلى نوعين:أنواعها-ت

 ، و المرابحة لألمر بالشراء وهي ما يهم في هذه الدراسة نظرا ل(6)المرابحة بدون طلب من المشتري

                                                 
 .106، المرجع السابق،ص  شوقي بورقبة - 1
 .695 ، اآلية سورة البقرة- 2
 .144، ص نفسه ،المرجع  شوقي بورقبة - 3
 .610 ، ص ، المرجع السابق حمزة شوادر - 4
 .610 ، ص نفسه، المرجع  حمزة شوادر - 5
 ، ثم يقوم ببيعها في  هو قيام البنك بشراء سلعة بدون طلب المشتري :" بيع المرابحة بدون طلب من المشتري - 6
  =، لهذا ليست محل" ن هذه العملية ال تتوافق مع النشاط البنكيأ، غير  ، فهو يقوم بعملية المتاجرة حالة الطلب-
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 .بعض المزايااقترابها من آلية القرض العقاري في 
من البنك شراء سلعة معينة يحدد ( المشتري)حيث يطلب العميل : المرابحة لألمر بالشراء-

، و يتحمل البنك خطر الهالك و تلف السلعة قبل  ، و يحدد فيها ثمن الشراء فيها جميع مواصفاتها
 . مالتسلي

 ، مقدار النقدية مواصفات المسكن )عقد مرابحة يحدد فيه  بنكتوقيع العميل مع ال : شروطها-ث
، قيمة األقساط و كيفية  هامش الجدية ـوهو ضمان اللتزام العميل بالشراء و يطلق عليه ب -

 (.التسديد
 .تحديد الثمن األساسي للمسكن المطلوب وهامش ربح البنك و الثمن اإلجمالي-
بيع المسكن للعميل ، و ي شراء البنك للمسكن حسب المواصفات المحددة من قبل العميل-
 .(1)، و تنتقل ملكية المسكن للعميل بالتقسيط
لسداد األقساط المحددة في بيع المرابحة من  هن على المسكن المتفق عليه ضماناتوقيع الر -

 .(2)طرف العميل
 :يز القرض العقاري عن المرابحة لألمر بالشراءيتم-ح

بشكل مختصر ، سنحاول وضع مقارنة  المرابحة لألمر بالشراءن تم دراسة صيغة أبعد 
 :وجه التشابه و االختالف بينها و بين القرض العقاري فيما يليأبسيطة عن 

 :أوجه الشبه-(1
 .كل من البيع بالمرابحة و القرض العقاري هي عالقة مديونية بين طرفيإن العالقة التي تربط -
 .لتنفيذ لد تسديدها مع المدة المطلوبة كال الصيغتين المبلغ اإلجمالي و األقساط المرا تحدد في-
لتسديد  قار أو المسكن لصالح البنك ضمانارهن عقاري على العليمكن طلب توقيع البنك -

 .  األقساط
 .(3)يتقاضى البنك في كال الصيغتين عمولة محددة و معلومة حسب االتفاق و المدة -
 :أوجه االختالف-(2

                                                                                                                                               

 .146، ص السابق ،المرجع  شوقي بورقبة -. لدراستنا=
 .62، ص  منى خالد فرحات،المرجع السابق ، منى لطفي بيطار - 1
  .640، ص  ، المرجع السابق هاشم محمد القاضى - 2
 .105، ص  نفسه،المرجع  شوقي بورقبة - 3
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 .بينما القرض العقاري هو تبادل نقود بمثلها ، المرابحة هي تبادل سلعة بثمن-
ن مبلغ القرض إ،أما في القرض العقاري ف ثمن المسكن في المرابحة مستقر و ثابت ال يزيد-

 .الفائدة يزداد بازدياد المدة و
عتبر هامش الربح تلبنك بين الصيغتين ففي المرابحة ها ااتختلف مشروعية العمولة التي يتقاض-

 .عتبر فائدة و هي محرمة شرعافتوهو مشروع شرعا أما في القرض العقاري 
إجراءات التمويل بالمرابحة تختلف بحيث يقوم البنك بشراء المسكن ثم إعادة بيعه للعميل بينما في -

 .القرض العقاري ال يتدخل البنك في عملية الشراء
 :كصيغة اإلجارة المنتهية بالتملي -ثالثا

و عليه سنحاول اإلسالمية ، في البنوكالمعتمدة  تعتبر من بين أهم صيغ التمويل االسالمي
 :وضع مقارنة بسيطة بينها و بين القرض العقاري فيما يلي دراستها بشكل مختصر و

، أو  ، من عين معلومة ، مدة معلومة هي عقد على منفعة مباحة معلومة:"تعريف اإلجارة-أ
 .(1)" ، أو عمل بعوض معلوم موصوفة في الذمة

 :(2)يتضمن عقد اإلجارة الشروط التالية التي أوردها الفقهاء و المتمثلة في:شروط اإلجارة-ب
 .أن تكون المنفعة معلومة للطرفين-
 .أن تكون األجرة ماال معلوما -
 .منفعة محرمة شرعا تأن تكون المنفعة مباحة شرعا وليس-
 .جهالة و النزاعأن تكون المدة معلومة نفيا لل-
 .را لم يثبت تقصير أو تعدي المستأجخسارة العين المؤجرة ميتحمل المؤجر تبعة هالك أو -
و  (3)اإلجارة وهما اإلجارة التشغيليةبهناك نوعين من صيغة التمويل :  أنواع اإلجارة-ت

اإلجارة المنتهية بالتمليك و ما يهم في هذه الدراسة هو النوع األخير و الذي يتشابه مع آلية القرض 
 :نحاول ذكرها فيما يلي ىالعقاري في بعض النقاط ويختلف معها في نقاط أخر 

                                                 
 . 661 ، ص ، المرجع السابق حمزة شوادر - 1
 .115ص  ، السابق ، المرجع شوقي بورقبة - 2
المؤجر األصل و يقوم بتأجيره إلى مستأجر لفترة معينة ووفق في اإلجارة التشغيلية يتملك :اإلجارة التشغيلية- 3

، و  ، إال إذا ثبت تعدي المستأجر نه ضامن للتلف و المخاطرة المترتبة عن عملية التأجيرأ، على  أقساط محددة
األصل نه ال يتنازل عن ملكية أة تأجيره مرات عديدة حيث يهدف المؤجر من وراء هذا العقد إلى تملك األصل بغاي

 .660 ، ص نفسه، المرجع  حمزة شوادر -. بل يسترده في نهاية فترة التأجير
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يمكن استخدام هذه الصيغة في التمويل العقاري ،فهي عقد : اإلجازة المنتهية بالتمليك-
بنقل الملكية له بعد قيامه بسداد ثمن ( العميل)للمستأجر ( البنك)يتضمن وعدا من المؤجر إجارة 

ا ما يتم سداد هذا الثمن على أقساط فيكون مقدار األجرة ب، وغال الشيء المؤجر إضافة إلى األجرة
،و يمكن أن نحصر (1)متناقصا مع تزايد الحصة من األصل المؤجر التي يمتلكها المستأجر

 :لتمويل بهذه الصيغة في الشروط التاليةلوط الواجب توفرها شر ال
 .البنك ىغير موجودة لد(المسكن)مليك لعين جارة المنتهية بالتاإلإبداء العميل رغبته في -
قيام البنك بشراء المسكن المطلوب من البائع أو القيام ببنائه بنفسه أو بمساعدة مقاول -

 .(2)بناء
، و تحديد مقدار كل قسط من  أحكامه عليها طيلة هذه المدة ضبط مدة التأجير و تطبيق-

 . أقساط اإليجار
بين البنك و ، نقل الملكية إلى المستأجر في نهاية المدة بواسطة تنفيذ لوعد سابق بذلك-
 .(3)العميل

 :القرض العقاري و اإلجارة المنتهية بالتمليك تمييز بينال-ث
بشكل مختصر ، سنحاول وضع مقارنة  المنتهية بالتمليكاإلجارة  ن تم دراسة صيغةأبعد 
 :وجه التشابه و االختالف بينها و بين القرض العقاري فيما يليأبسيطة عن 

 :به بين الصيغتين نذكر أبرزهااتشتوجد عدة أوجه  : أوجه الشبه-1
 . حدهما بنك و األخر عميلأتجمع بين طرفين في عقد واحد -
 . مترتبة في ذمة العميل إلى البنكهما ينتهيان بدفع أقساط كال-
 . هما من آليات التمويل التي تنصب على العقار مبني و غير المبنيكال-
 . العميل من امتالك المسكن في نهاية العقد انهما يمكنكال-
 . من آليات التمويل المتوسطة و طويلة األجل هما يعتبرانكال-

 :توجد عدة أوجه اختالف بين الصيغتين نذكر أبرزها : أوجه االختالف-2
 العالقة بين البنك و العميل في صيغة اإلجارة هي عالقة مؤجر و مستأجر ، بينما في  -

                                                 
 .165،ص  ، المرجع السابق شوقي بورقبة - 1
 .61، ص  ، منى خالد فرحات،المرجع السابق منى لطفي بيطار -2
 .162ص  ،نفسه ، المرجع  شوقي بورقبة - 3
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 . القرض العقاري هي عالقة مقرض و مقترض
فصيغة اإلجارة تجد أحكامها في  ىخضوع كل صيغة لنظام بنكي مختلف عن األخر -

 . ما القرض العقاري يجد أحكامه في البنوك التقليديةالبنوك اإلسالمية بين
 ، أما في  األجرة المحددة مسبقا يليها من التمويل بصيغة اإلجارة هالمتحصل ع اتالعائد-

 .القرض العقاري فهي نسبة الفائدة التي يفرضها البنك على طالب التمويل
، أما في القرض  ل المؤجرصيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك بعد سداد قيمة األصتنتهي -
 .  ينتهي بانتهاء المدة المحددة في عقد القرض العقاريفالعقاري 
ن في رة أكثر منها في القرض العقاري ألارتفاع درجة الخطر إلى حد كبير في صيغة اإلجا-

األولى يتحملها البنك بفقدان العين المؤجرة إال في حالة ثبوت تقصير أو تعدي من المستأجر أما 
 . (1)تنفيذ على الضمانات المقدمةالفي الثانية يتحملها طالب التمويل ب

ي نجح األساليب فأتي تعتمدها البنوك اإلسالمية من يمكن اعتبار صيغ التمويل اإلسالمية ال
، وكذلك إلى مشروعيتها ، على خالف  و سهولة التعامل بها ستهامجال التمويل العقاري نظرا لسال

كما تسمى وهذا  ةالربويية القرض العقاري التي تتعامل بها البنوك التقليدية أو ما هو موجود في آل
نظرا هذا من جهة  و  شريعة االسالميةحرمها التعلى الفائدة التي  ىنراجع إلى معامالتها التي تب

بعض  ، وكذا أخرى  لما لها من انعكاسات سلبية على الحياة االجتماعية و االقتصادية من جهة
 . قارية على وجه الخصوصالمخاطر التي تهدد نجاحها في مجال تمويل مشاريع الترقية الع

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .100،ص  ، المرجع السابق شوقي بورقبة - 1



44 

 

 
 : التمهيدي خالصة الفصل

سة ماهية عقد القرض العقاري نخلص في ختام هذا الفصل التمهيدي الذي خصصناه لدرا-
قرضة مؤسسات الم منحهي تذالقرض العقد يعتبر نوع من أنواع عقد القرض العقاري  نأإلى 

السيما المرقين  متعاملين في مجال الترقية العقاريةمن الفراد أو من األ واسواء كان للمقترضين
 .العقاريين 
فهو يعتبر من القروض طويلة األجل ويوجه إلى تمويل العمليات المنصبة على العقار فقط  

مقترض الو األخر  ما المقرضحدهأض شكل عقد يجمع بين طرفين و لقر ا النوع منهذا  أخذو ي،   
وتحدد الطبيعة القانونية لهذا النوع من القروض باإلضافة إلى تدخل أطراف أخرى في هذا العقد ، 

صفة التاجر عد القرض  قترض فإذا كان طرفي القرض يحمالنطرف المالو  لةو حسب العملية المم
من وراء تمويل العملية يهدف ال  امدني او إذا كان الطرف المقترض شخص،عة تجارية يذو طب
ن القرض أو المرجح هو ، ذو طبيعة مدنية هنايعد ن القرض إف كالبيع القيام بعملية تجارية العقارية
 .ة طبيعة قانونية مختلط ذو العقاري

ببعض ،و خاصة القروض   المصرفية  عملياتمن ال هالقرض يتميز عن غير  كما أن عقد
عقود ذات التنفيذ النه من كما أ، عقد بفائدة  كذلكو ،قدي عقد ن و رضائيعقد  الخصائص فهو

لخصائص يمكن هذه ا بناء على و ، وأنه من عقود اإلذعان، سنة 04 ىإلمدتها  صلالتي تالمتتابع 
القرض االستهالكي و القرض غير من العقود المشابهة له ك عني عقد القرض العقار  تمييز

و كذا بعض صيغ التمويل االسالمية التي لجأت بعض البنوك  إليجاري و الوديعة و فتح االعتمادا
الجزائرية مؤخرا إلى تجربة العمل بها ، و هذا في محاولة منها للتماشي مع العقيدة االسالمية التي 

 .يدين بها المجتمع الجزائري و التي تحرم المعامالت الربوية 
ليات التي تعتمدها الدولة لتمويل هو من بين اال وعليه يمكن القول أن عقد القرض العقاري

 المنجزة في إطار نشاط الترقية العقارية ، عملياتمختلف التمويل نشاط الترقية العقارية من خالل 
بالدرجة األولى وهذا بهدف مخصصة لالستعمال السكني العقارية المالك األ تنصب علىالتي  و

 .التخفيف من مشكل السكن الذي تعاني منه الدولة 
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 :الباب األول
 النظام القانوني لمشاريع الترقية العقارية ذات الطابع 
 .السكني و أنماط عقد القرض العقاري الموجهة لتمويلها 

مع مطلع  جاهدة لمعالجة مشكل السكن منذ االستقالل ،و الذي تفاقم لقد حاولت الجزائر
، مما جعل على كل مجاالت التنمية السيما المجال االقتصادي و االجتماعي  مما أثرالتسعينات 

مويل مختلف المشاريع نجاز و تحل هذا المشكل من خالل إمسؤولية تأخذ على عاتقها الدولة 
 ولى و التيلترقية العقارية كخطوة أنشاط ا بتنظيم السكنية التي برمجتها ، و في سبيل ذلك بادرت

نب القانوني و العملي ، حيث يعكس هذا لى تنظيم و ضبط قطاع السكن من جاها إتهدف من ورائ
نمية عقارية ضمن السياسة العامة للدولة الرامية لتية االستراتجية لنشاط الترقية الهماإلصالح األ

القانونية بدءا  بط من الناحيةض وعادة تنظيم قطاع السكن ، وهذا نظرا لما شهده من تطور و إ
 11/70لى القانون رقم ، وصوال إ   39/79سوم التشريعي رقم المر  ـب امرور  68/70القانون رقم ب

ع ذات الطابع السكني المنجزة  من وهذا من خالل التركيز على المشاري، ساري المفعول حاليا 
دفعا  هو األمر الذي أعطى، ،و المتنوعة  ةو كذا الصيغ السكني، نجاز خالل التقنيات المعتمدة لإل

 .ساسي لتطوير قطاع السكنحرك األكبيرا لهذا النشاط كونه يعتبر الم
و  ها،لضمان تمويل يل الكافيمو تال ولتجسيد هذه المشاريع العقارية تم العمل على توفير 
انب التمويل باعتباره يعد شريان جراءات فيما يخص جمع هذه االصالحات تم إتخاذ عدة إ اتزامن

اجات المرقين و تستجيب لح شروع عقاري من خالل العمل على تفعيل آليات مناسبة تتماشىي مأ
طار الترقية مويل الالزم لتمويل سكناتهم المنجزة في إتالفراد الذين يبحثون عن العقاريين و حتى األ

سب لكل من توفير التمويل المنافي كآلية مساعدة وجد فعالة القرض العقاري  برز عقدالعقارية وقد 
من أجل إنجاز مختلف المشاريع العقارية السيما تلك المخصصة للسكن  فراد و المرقين العقارييناأل

القرض العقاري الموجه لتمويل أنماط عقد لية البد من دراسة و حتى يتم االستفادة من هذه اآل
 :التقسيم التالي  حسبهذا الباب  دراسة وعليه سنحاولذات الطابع السكني ،  العقارية المشاريع

 .ذات الطابع السكني النظام القانوني لمشاريع الترقية العقارية: الفصل األول
 لمشاريع ذات الطابع السكني و الهيئات ا الموجهة لتمويلأنماط عقد القرض العقاري : الفصل الثاني

 .االمالية المساهمة في تفعيله



77 

 :الفصل األول
 ذات الطابع السكني القانوني لمشاريع الترقية العقارية نظامال
تنظيم القطاع السكني إلى الحد من مشكل السكن  وهذا من خالل الدولة الجزائرية لقد سعت 

 لو أ إصدارب وهذا، مشكلةحل فعال للتقليل من تبعات هذه الفيما يعرف بنشاط الترقية العقارية ك
مدة  دم، و الذي لم ت المتعلق بالترقية العقارية 68/70رقم  وهو القانونط اقانون ينظم هذا النش

ا القانون لعدة و كذا فشل هذ، من جهة هذا نظرا لدخول البالد مرحلة جديدة  سريانه طويال
 39/79لغائه بموجب المرسوم التشريعي رقم تدخل المشرع بإ حيث،  خرىأاعتبارات من جهة 

م سوق العقار وقد جاء يتنظ، و الذي اعتبر بمثابة قفزة نوعية في مجال  المتعلق بالنشاط العقاري
ية و كذا عطاء مفاهيم جديدة للترقية العقار إالتي لم تكن في سابقه ، من خالل  اتضافببعض اإل

مام الخواص الذين أفتح الباب  ىلإضافة ، إت جديدة تساعد على تطوير النشاط تقنيا ستحداثا
 . و اقتصاد السوق مع التوجه الجديد للبالد اجال تماشيهذا الم دخولدون يير 

من خالل النقائص و نقاط ضعف هذا التشريع  التطبيقات عن قصور كشفةلكن سرعان ما 
النصوص القانونية  نسجامارية خاصة عدم تطرح في مجال الترقية العقا تصبحأو المشاكل التي 

ا و مر ضروريأتدخل المشرع  من ، مما جعل لنشاط الترقية العقارية مع الواقع العملي ةالمنظم
م نشاط المحدد للقواعد التي تنظ 11/70صدار القانون رقم إوضاع من خالل صالح األإل حتميا

فيه المشرع عدة  اتخذو الذي  39/79حكام المرسوم التشريعي رقم أ ىلغأالترقية العقارية و الذي 
ن تضبط أنها أمن شو التي لعامة المتعلقة بهذا المجال حكام اات و تدابير التي تخص األجراءإ
و كذا  تلتزامااواجبات و لترقية العقارية من خالل تحديد كثر العالقات بين المتدخلين في مجال اأ

عطاءمسؤوليات كل طرف ، ي فالعقارية المشاريع بتنظيم تقنيات إنجاز نفس جديد لهذا النشاط  وا 
فئات كل و متطلبات  رغبات مع يتالءمبما  يةتنوع الصيغ السكن ، وكذلك فيطار الترقية العقارية إ

 .زيادة العرض و امتصاص الطلب على السكن  المجتمع ، بهدف
 :ن ندرس هذا الفصل من خالل التقسيم التاليأسنحاول  يلي مافيو 
 .ماهية نشاط الترقية العقارية و تحديد القائمين بها: األول المبحث

 .تقنيات و صيغ المشاريع العقارية ذات الطابع السكني: المبحث الثاني
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  : المبحث األول
 .القائمين بها تحديد الترقية العقارية و  ماهية نشاط

لمشكلة السكن التي تعرفها ، لقد جاء اعتماد الدولة على نشاط الترقية العقارية كأحد الحلول 
وهذا من خالل سن عدة نصوص قانونية متعلقة بنشاط الترقية العقارية ، كان أخرها القانون رقم 

المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ساري المفعول حاليا ، وقد صدر هذا  11/70
ماهية نشاط الترقية العقارية   القانون لتدارك النقائص المسجلة ميدانيا من خالل إعادة ضبط

اإلطار القانوني للمرقي العقاري القائم بإنجاز مشاريع الترقية  ، و كذا تحديد( ولطلب األ الم)
 .( ثانيالمطلب ال)العقارية ذات الطابع السكني 

 

 :  المطلب األول
 .الترقية العقارية نشاط مفهوم

في مفهومها من  ، وواسع بشكل معمق البحثتطلب منا نشاط الترقية العقارية  يدراسة إن 
 (الفرع األول) الترقية العقاريةالتي تدخل ضمن نشاط لعمليات اأهم و تحديد  تعريفهاب خالل اإللمام

الفرع ) و الغرض منها شكال المشاريع العقارية المنجزة في اطار الترقية العقاريةأتحديد  ثم ،
 .(الثاني

 
 :الترقية العقارية نشاط تعريف: الفرع األول 

قانونية  نصوصعدة من خالل   الترقية العقاريةنشاط تعريف  المشرع الجزائري لقد حاول
 ثم ، الملغى المتعلق بالترقية العقارية 68/70القانون رقم بدءا ب نشاط الترقية العقاريةلمنظمة 
القانون رقم  وصوال إلى ، الملغىالمتعلق بالنشاط العقاري  39/79المرسوم التشريعي رقم   بموجب

يشملها  ثم تحديد العمليات التي،  (أوال) المتعلق بالقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 11/70
 (.ثانيا) نشاط الترقية العقارية

 :تعريف نشاط الترقية العقارية حسب التطور التشريعي لها  –أوال
 تولى كل من الفقه و القضاء مهمة إعطاء التعاريف ، عليه العادة في  على خالف ما جرت

 ف يهتمام من قبل الفقه نظرا لعدم وجود تعار ضوع الترقية العقارية لم يحظى باالن مو فيالحظ هنا أ
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تناولت الترقية العقارية بشكل دقيق و شامل ، و يرجع سبب ذلك في كون الترقية العقارية لم تظهر 
بأشكال مختلفة هذا االمر جعل من وم بل ظهرت بصورة تدريجية و بشكل كامل كما هي عليه  الي

رقية العقارية مهمة صعبة لما عطاء تعريف شامل و دقيق يلم بكل الجوانب المتعلقة بموضوع التأ
أن القضاء الجزائري هو األخر لم  يعرف الترقية العقارية فلم نجد أي اجتهاد قضائي في هذا 

ستخالص عتماد على النصوص القانونية المذكورة أعاله  فقط الدفعنا إلى اال، مما ي الخصوص
 :تعريف للترقية العقارية  كما يلي

أول نص  68/70يعتبر القانون رقم  :( الملغى) 68/70التعريف الوارد في القانون رقم  -أ
ورد ار قانوني ينظمها ، وقد أطالعقارية في الجزائر حيث وضع لها إ الترقية قانوني يتعلق بنشاط

تستهدف الترقية العقارية تطوير األمالك العقارية :" ي جاء فيها الت همن 2المشرع في نص المادة 
وتتمثل هذه الترقية العقارية التي تكيف حسب الحاجات االجتماعية في مجال السكن في / . الوطنية

ة على محالت مل بصفة ثانويت، و تش ستعمل أساسا للسكنتبناء العمارات أو مجموعات العمارات 
، أو واقعة ضمن  ، أو مهنية ضي خاصة أو مقتناة عاريةار أذات طابع مهني و تجاري تقام على 

ويمكن أن تخصص العمارات / . إطار إعادة الهيكلة و التجديدهذا األنسجة الحضرية الموجودة في 
، و  لبيع أو لإليجار، أو ل أو مجموعات العمارات المبنية في اإلطار لسد الحاجات العائلية الذاتية
 ". ذلك في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها و أحكام هذا القانون

م التشريعي رقم صدار المرسو ت فقط من صدور هذا القانون ، تم إسنوا 0لكن بعد مرور  
التحول الذي عرفته البالد في سنة لى بإلغاء هذا القانون و هذا يرجع إ حكامهالذي قضت أ 39/79

تصادية االق في االنتقال من النظام االشتراكي إلى النظام الرأسمالي مما أثر على المجاالت 1363
 .و السياسية و االجتماعية 

عاد المشرع من خالل لقد أ :( الملغى) 39/79التعريف الوارد في المرسوم التشريعي رقم  –ب
طار قانوني جديد و تنظيم الترقية العقارية في إ المتعلق بالنشاط العقاري 39/79المرسوم رقم 

يشمل النشاط العقاري على " :جاء فيها ما يلي  همن 2خص الترقية العقارية بتعريف ورد في المادة 
نجاز أو تجديد األمالك العقارية المخصصة للبيع أو لإليجار أو إمجموعة األعمال التي تساهم في 

 .تلبية حاجات خاصة
أن تكون األمالك العقارية المعنية ذات االستعمال السكني أو محال مخصصة إليواء نشاط  يمكن

 ". حرفي أو صناعي أو تجاري
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لك لعدة انتقادات في المشرع الترقية العقارية تعرض كذ ن هذا التعريف الذي خص بهإال أ
 :ما يليفيه نذكرها فيااليجابية العديد من الجوانب و في نفس الوقت تم تسجيل بعض المالحظات 

 بين النص العربي و النص الفرنسي ، فالنص  2 في المادة تضارب في الصياغة اللغوية -1
 نشاط الترقية العقارية، أما في النص الفرنسي يتكلم عن  النشاط العقاريالعربي نجده يتكلم عن 

المعنى في و هذا ما يجعل  (Activité de la promotion immobilière) أي باللغة الفرنسية 
يقصده كان الذي  ىالمعن و هو ةالفرنسي النص باللغةمعنى ختلف عن ي المادة بالنص العربي

 .(1)المشرع
يشملها نشاط  عدم الدقة في حصره للعمليات التي و تميز التعريف بالغموض والعمومية-2
ك العقارية فقط ، وهذا ما يجعل أي مالالعقارية إذ أنه اقتصر على عملية إنجاز و تجديد األالترقية 

و التجديد تعتبر  ضمن نطاق الترقية العقارية كما هو الحال بالنسبة عملية تساهم في اإلنجاز أ
( المقاولة)خيرة ألن هذه ااولة وهذا يعد خلط و بالتالي هو أمر غير مقبول كون أألعمال المق

 .(2)بها ةخاضعة ألحكام خاص
 هخذالمشرع بالمعيار المادي و عدم أليات الترقية العقارية نظرا ألخذ عدم تحديد القائم بعم-9

،و هذا حتى يكون التعريف المقدم أكثر دقة (3)بالمعيار الشخصي الذي يحدد القائم بهذه العمليات 
و حتى المهندس ن نميز بين المرقي العقاري و مقاول البناء و وضوح ، كون أنه ال يمكننا أ

أن لكل واحد منهم دور في عملية إنجاز أو تجديد األمالك العقارية سواء بصفة المعماري باعتبار 
 .كثر من طرف المشرعفرعية أو أساسية األمر الذي يحتاج إلى توضيح أ

 ات األخرى خاصة نشاطالضعف المعيار الذي يميز نشاط الترقية العقارية عن غيره من -0
 لعقارية العناية الرئيسية من طرف المتعامل في الترقية اخذ زمام المبادرة و أعمال المقاولة ، وهو أ

                                                 
كل المعامالت و التصرفات المالية و القانونية الواردة على العقار و المتعلقة به :"هو بالنشاط العقاريالمقصود - 1

دارة الشيوع قسمته ، تسيير إبناء العقارات ، هدمها و  ،تركة عداد نظام الملكية المشإ،  تأجيرهمثل بيع العقار ، 
فهي ال تشكل سوى مظهر من  ة العقاريةالترقيما أ، " العقارات بغض النظر عن نوع العقار و طبيعته و الهدف منه

 من العقارات كذلك،تنصب على نوع معين  يفقط نوع معين من التصرفات و الت مظاهر النشاط العقاري فهي تشمل
، جامعة ماجستير في القانون، كلية الحقوقرحماني فايزة، تمويل الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن،مذكرة  -

 .9، ص  2779/2770الجزائر، 
قوق ، ، النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر ، مذكرة ماجيستر في القانون ، كلية الح عربي باي يزيد - 2

 .19، ص  2773/2717جامعة باتنة ، 
 .97سفيان زغيدي ، المرجع السابق ، ص  - 3
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، فكان من الصواب ..." تساهم األعمال التي"في العملية ، وهذا يرجع إلى استخدام المشرع لعبارة 
 عمال المساهمة ، لكون العمليات الرئيسية تحدد المتعامل لعمليات الرئيسية و حصرها ال األتحديد ا

ال تعبر دائما عن  بها على عكس األعمال المساهمة فرغم أهميتها هالرتباطفي الترقية العقارية 
 .المتعامل 
 :رغم االنتقادات إال أنه تم تسجيل عدة إيجابية على هذا التعريف نذكر من بينها -
تميز هذا المرسوم بإضفاء البعد االقتصادي إلى جانب البعد االجتماعي على نشاط  لقد -1

 .الترقية العقارية وهو ما يعكس التحول من النظام االشتراكي إلى النظام الرأسمالي من طرف الدولة
التوسيع من أهداف العمليات المنجزة في إطار الترقية العقارية إذ أصبحت تشمل كل  -2

اإليجار و تلبية الحاجات الخاصة كذلك بشكل صريح من خالل صدور عدة نصوص  من البيع و
 .تنظيمية و تنفيذية تبين ذلك خاصة ما تعلق باإليجار

فتح المجال أمام كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة التاجر أن يكون مرقي عقاري  -9
انون ، بهدف المساهمة في يمارس نشاط الترقية العقارية و ذلك حسب الشروط المحددة في هذا الق

 .تطوير نشاط الترقية العقارية
أصبح نشاط الترقية العقارية يشمل إنجاز المحالت ذات الطابع السكني و المحالت ذات -0

 .الطابع  الحرفي و الصناعي و التجاري على حد سواء
ين في بناء على االنتقادات و المالحظات المسجلة على هذا التعريف فقد حاول بعض الباحث

 :مجال الترقية العقارية اقتراح تعاريف نذكر من بينها
هي ذلك :"هذا المرسوم كما يليعلى ضوء  الترقية العقارية يمانبوستة إالباحثة  عرفت-

شخص طبيعي أو معنوي من أجل  –في أي شكل و بأي طريقة  –النشاط العقاري الذي يقوم به 
إنجاز أو تجديد مبان بغرض بيعها أو تأجيرها أو استعمالها لتلبية حاجات خاصة ، ملتزما بأخذ 

بنفسه أو بواسطة  –زمام المبادرة و العناية الرئيسية في عملية اإلنجاز أو التجديد ، وبأن يباشر 
 .(1)"كل أو بعض األعمال التي تتطلبها العملية  –الغير 

 عملية إنجاز أو تجديد :" أنها الترقية العقارية على  عربي باي يزيدبينما عرف الباحث -
 للبناءات من قبل المحترفين المخصصة للبيع أو اإليجار أو تلبية حاجات خاصة بحيث تمتد هذه 

                                                 
 .21 يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، صإبوستة - 1
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 .(1)"البناءات على نطاق واسع لتشمل المحالت السكنية أو التجارية أو الصناعية أو الحرفية 
ساده  39/79المرسوم رقم من  2التعريف الوارد في المادة  باختصار أن ن نقولهما يمكن أ
ايجابية تمهد لبناء  نه يعد خطوةشامال وغير دقيق إال أذ جاء ض وعدم الوضوح إالكثير من الغمو 

صدر فيها و نظرا  ية يتماشى مع مجريات أحداث الفترة التيجديد للترقية العقار  نظام قانوني
 ةصدار النصوص التنظيميللعقبات  التي نتجت عنه بسبب عدم احتواء كل المشاكل و تأخر إ

عادة مرقي العقاري بالشكل المطلوب كلها أمور أملت حتمية إالمتعلقة به وكذا عدم ضبط مهنة ال
 .بإصدار قانون جديد 2711في سنة  تمالنظر في النظام القانوني لنشاط الترقية العقارية وهذا ما 

للمشاكل المسجلة في مجال  انظر  :ساري المفعول  11/70التعريف الوارد في القانون رقم  –ت
المتعلق بتحديد قواعد نشاط الترقية  11/70الترقية العقارية قام المشرع بإصدار القانون رقم 

خالل  رية منلنشاط الترقية العقا اورد تعريفوقد أ 39/79العقارية والذي ألغى أحكام المرسوم رقم 
منه و التي حاول أن يتدارك من خاللها االنتقادات و الهفوات السابقة و إضافة  10و  9مادتين 

 :نبينها كما يلي  مور جديدة تتعلق بنشاط الترقية العقاريةأ
مجموعة :" الترقية العقارية على أنها تعريف  17منه الفقرة  9جاء في المادة  حيث -

 ". ،و كذا إدارة المشاريع العقارية ة و الماليةعمليات تعبئة الموارد العقاري
يشمل :"  نهأمن نفس القانون  10في نص المادة  تعريف نشاط الترقية العقاريةفي حين تم -

نجاز المشاريع العقارية المخصصة للبيع إنشاط الترقية العقارية مجموعة العمليات التي تساهم في 
ذات استعمال سكني  تيمكن أن تكون هذه المشاريع محال/ .أو اإليجار أو تلبية الحاجات الخاصة

 ". ذات استعمال حرفي أو تجاري تأو مهني و عرضيا يمكن أن تكون محال
ن هذا التعريف الذي خص به المشرع الترقية العقارية كذلك تعرض لعدة انتقادات في إال أ

 :كما يلي هافيه نذكر  االيجابيةم تسجيل بعض المالحظات العديد من الجوانب و في نفس الوقت ت
القائم بعمليات الترقية العقارية مما  10لم يحدد المشرع في التعريف الوارد في المادة -1

 الفقرة  3يطرح عدة تساؤالت حول المتعامل القائم بهذه العمليات ، إال أنه فصل فيما بعد في المادة 
 وهذا مما  المرقي العقاريهو القائم بهذه العمليات و هو  من هذا القانون من 0و في المادة  11

 .سالفة الذكر 10يعاب على المشرع أنه لم يشر إليه في التعريف الوارد في المادة 
 تفى كضمن عمليات الترقية العقارية بل اتدخل  عدم حصر و تعداد العمليات التي-2

                                                 
 .18، ص  ، المرجع السابق عربي باي يزيد - 1
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دون أن  9ارية التي وردت في المادة العقنجاز المشاريع المشرع بتعداد العمليات المساهمة في إ
من القانون و  9من المادة  17بذكرها بشكل عام في الفقرة  ىكتفيحصر العمليات الرئيسية و ا

 .دارة المشاريع العقاريةإو كذا  الموارد الماليةو  الموارد العقاريةتعبئة التي اشتملت على  
م تساه النشاطات االقتصادية ذات األهمية و التية من عتبار نشاط الترقية العقاريرغم ا -3

كما لم يعتبر المرقي ،ليها المشرع بهذا المنظور في تنمية االقتصاد الوطني إال أنه لم يشر إ
 .يمنحها قانون االستثمار يجعله ال يستفيد من المزايا التي العقاري مستثمرا مما

صدور و توضيح من خالل لقانون أورود عبارة عرضية و التي لم يرد لها تفسير في ا -4
 .لمحالت ذات األولوية و حاالتها و كذا المحالت التي تنجز عرضيا و حاالتهاتنفيذي يبين ا نص

من  10و  9ستقراء نص المادتين هذه تعد بعض االنتقادات التي تم تسجيلها من خالل ا-
رية ، غير أنه أضاف عدة يف نشاط الترقية العقاخص بهما المشرع تعر  التي 11/70القانون رقم 

 : في نشاط الترقية العقارية نعددها فيما يلي  أمور جديدة كان لها اإلسهام
ما يالحظ على نصوص هذا القانون و باألخص ما تعلق بتعريف الترقية العقارية هو  1-
بين النص  مكان عدم الوقوع في التناقض و التضارب في المصطلحاتالمشرع قدر اإلمحاولة 

نشاط الترقية )عاد صياغة اللغوية للمواد بشكل يتوافق فيه النصين معاي و الفرنسي فقد أالعرب
الذي وقع  و بهذا يكون قد تدارك الخطأ( L’activité de promotion immobilière) –( العقارية

 .الملغى 39/79من المرسوم رقم  2فيه في المادة 
 الترقية العقارية المساهمة في اإلنجاز و التين المشرع قد وسع من عمليات كذلك نجد أ -2

و التجديد       عادة الهيكلةل البناء و التهيئة و الترميم و إعمانه فأصبحت تضم أم 9عددها في المادة 
 .و تلبية الحاجات الخاصةو تدعيم البنايات المخصصة للبيع أو اإليجار أ

استبعد عملية التجديد التي تم ضمها  ركز المشرع على عملية إنجاز المشاريع العقارية و-9
 هذا في نظرنا هو الصواب باعتبار أن الترقية العقارية تعتمد نجاز و ى العمليات المساهمة في اإللإ

 .كثر من التجديدعلى اإلنجاز أ
 نجاز المحالت ،و إ لترقية العقاريةلكأساس  المحالت ذات الطابع السكنيالتركيز على -0

تبعدا بذلك المحالت ي ثانوية مسو الحرفي و التجاري بصفة عرضية أ ذات الطابع المهني
 .الملغى  39/79من المرسوم رقم  2ورد ذكرها في المادة  الصناعية التي

 لى كونها إذات الطابع السكني  شاريع أو المحالتهمية للمولوية و األعطاء األإيرجع السبب في 
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الطلب المتزايد على  تغطيةتعرفها البالد في   يتزمة التهدف لتوفير السكن و التخفيف من األ
المنجزة و المقننة من طرف المشرع حتى تستجيب  ةالسكن وهو ما يعكس التنوع في الصيغ السكني

 . ة،وهي محور هذه الدراس لكل الطلبات والفئات
أنه أنه لم يخلو من االنتقادات إال  11/70ما يمكن قوله حول التعريف الذي أورده القانون 

مور تصب في صالح تطوير و ضبط مفهوم الترقية العقارية برغم من الشمولية وعدم أضاف عدة أ
ماشى مع الدقة في التعريف ، وفي هذا الصدد حاول بعض الباحثين االجتهاد في وضع تعريف يت

 :ف نذكريراد المشرع بلوغه و من بين هذه التعار ما أ
يشمل نشاط "  : الترقية العقارية على أنه لنشاطتعريف  من بين الذين قدم مسكر سهامتعد 

الترقية العقارية الذي يقوم به شخص طبيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط و صفة مرقي عقاري 
، العمليات التي تساهم بصفة رئيسية في إنجاز المشاريع  29إلى  16المحدد في المواد من 

المرقي العقاري و المخصصة للبيع أو اإليجار  العقارية مع أخذ زمام المبادرة و العناية من طرف
أو تلبية الحاجات الخاصة التي تهدف لتحقيق الربح ، و يمكن أن تكون هذه المشاريع العقارية 
محالت ذات استعمال سكني أساسا و يمكن أن تشمل معها محالت ذات استعمال مهني أو حرفي 

 .(1)"أو تجاري 
يشمل نشاط الترقية العقارية الذي يبادر به شخص " : على أنه و محمد حياةأ هكما عرفت

طبيعي أو معنوي يدعى في صلب هذا القانون المرقي العقاري ، مجموع العمليات التي تساهم 
بصفة رئيسية في إنجاز المشاريع العقارية المخصصة للبيع أو اإليجار أو تلبية الحاجات الخاصة 

أساسا محالت ذات استعمال سكني يمكن أن تشمل ، و يمكن أن تكون هذه المشاريع العقارية 
معها بصفة ثانوية محالت ذات استعمال مهني أو حرفي أو تجاري كما يشمل مجموع عمليات 

 .(2)"تعبئة الموارد المالية و كذا إدارة المشاريع العقارية 
 يفا دقيقا و ن يضع تعر مين و الذين حاول كل واحد منهما أالمقد نهذا فيما يخص التعريفي

  ن خالل التركيز على العمليات التيتتعلق بنشاط الترقية العقارية م شامال لكل الجوانب التي

                                                 
 ىمداخلة ملقاة في الملتق ،مسكر سهام، دور نشاطات الترقية العقارية في دفع عجلة االستثمار في قطاع السكن- 1

 . 70ص،جامعة ورقلة ،2712فيفري  20/26فاق،المنعقد يومياألالواقع و ،حول الترقية العقارية في الجزائرالوطني 
، مذكرة  11/70النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر على ضوء احكام القانون رقم حياة ،  و محمدأ- 2

 .22، ص  2711ماجستير في القانون ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو ، 
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حترافية من م بها و الذي يجب أن يتصف باالتشملها الترقية العقارية و كذا على الشخص القائ
ي الفقهين المؤهالت المطلوبة فيه قانونا وهو ما نجده يتطابق مع رأخالل توفر الشروط و 

(Philippe Malinvaud )و(Philippe Jestaz )نشاط :"(1)الترقية العقارية على أنها انن يعرفلذاال
يتعلق بإنجاز عمليات البناء من طرف المحترفين وفق نماذج وتقنيات متخصصة لتوجه إلى متلقي 

 ".الملكية 
المقترحة من طرف الباحثين عاريف وبناء على كل ما تقدم من تحليل للمواد القانونية و الت

هو مجموع عمليات تعبئة :"  ن نعرف نشاط الترقية العقارية بأنهاالختصاص فإنه يمكن أهل من أ
الموارد العقارية و المالية و كذا إدارة العمليات التي تساهم في إنجاز المشاريع العقارية من طرف 

قانون بالمرقي العقاري يلتزم محترف سواء كان شخص طبيعي أو معنوي يدعى في صلب هذا ال
بأخذ زمام المبادرة و العناية الرئيسية في هذه المشاريع المخصصة إما للبيع أو لإليجار أو لتلبية 
الحاجات الخاصة ، و التي تشمل أساسا محالت ذات طابع سكني و يمكن أن تشمل بصفة ثانوية 

الذي يقارب التصور الذي  ا التعريفوهذا في رأين، " محالت ذات طابع مهني أو حرفي أو تجاري 
 .من هذا القانون 10و  9ليه من خالل نص المادة أراد المشرع الوصول إ

عقاري المرقي ال ار نشاط الترقية العقارية من قبلطو حتى نكون أمام عمليات تنجز في إ
 : البد من توفر بعض الشروط و هي

 .زمام المبادرة و العناية الرئيسية في أي عملية من طرف القائم بها أخذ-
أن ينصب النشاط على إحدى العمليات المساهمة في إنجاز المشاريع العقارية مخصصة -

 . .للبيع أو اإليجار أو تلبية الحاجات الخاصة
 .و جزئيةأن يباشر بنفسه أو عن طريق غيره عملية إنجاز المشروع العقاري بصفة كلية أ-

 عن نيته في ضبط و تنظيم نشاط  المشرع من خالل هذا التعريف قد أفصح نوعليه نجد أ
كذا تدارك الهفوات و شمل بما يضمن تفادي المشاكل السابقة و العقارية بشكل أدق و أ الترقية

 التوسيع من مجال النشاط  سجلت فيما مضى ، من خالل التصحيح و التدقيق و كذا النقائص التي
 . تم تسجيلها على هذا القانون و هي األمور اإليجابية التي

 

                                                 
1
 - Philippe JESTAZ, Philippe MALINVAUD, Droit de la promotion Immobilière, 6 

éme 
 

édition .DALLOZ, Paris .1995, P23. 
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 :نشاط الترقية العقاريةالتي تدخل ضمن مفهوم مواضيع ال - ثانيا
 ا تنص على مجموعة من نجده 11/70من القانون رقم  11لى نص المادة بالرجوع إ
ظل المرسوم رقم  فيالحال يشملها نشاط الترقية العقارية عكس ما كان عليه  العمليات التي

ما حاليا فقد وسع الذي كان ينص على عملية إنجاز و تجديد األمالك العقارية فقط ، أ 39/79
 : ات التي يشملها نشاط الترقية و نعددها فيما يليالمشرع من دائرة العملي

يرتكز   تعد عملية اإلنجاز هي العملية الرئيسية التي :نجاز المشاريع العقارية عملية إ-أ
القانون رقم  من 1الفقرة  10في المادة  المشرعنص عليها  الترقية العقارية و التيعليها نشاط 

 و عملية إنجاز المشاريع العقارية التي تشملها الترقية العقارية كان يشار إليها في نص  (1)11/70
ظرنا ، فيقصد بعملية متين في نمعنى الكليثير أي جدل حول  هذا القانون بمصطلح البناء وهذا ال

، لغرض البيع أو اإليجار " (2)و مجموع بنايات جديدةأ/ كل عملية بناء أو تشييد بناية و:" اإلنجاز 
ن ية المنجزة الطابع السكني بالدرجة األولى ألتأخذ هذه المشاريع العقار أو تلبية حاجات خاصة ، و 

،و كذا (3)البالد  ف من مشكلة السكن فيالعقارية كان بهدف القضاء أو التخفي ظهور نشاط الترقية
الحضري ،باإلضافة إلى المشاريع العقارية ذات الطابع المهني أو  تنظيم و ضبط سوق العقار

از يدخل نجادرة من المرقي العقاري باعتبار أن اإلنجاز بمبالحرفي أو التجاري ،و تكون عملية اإل
من  10المادة كدت ذلك لقد أففقط فيها  فهو ليس مساهما  يقوم بها ضمن المهام الرئيسية التي

مسؤولية تنسيق جميع العمليات يتولى المرقي العقاري :" نه إذ نصت على أ 11/70القانون رقم 
من  10الفقرة  ، حيث أقرت" نجاز المشروع العقاريوكذا تنفيذ أشغال إ، ....طار التي تدخل في إ

أن المرقي العقاري له دور أساسي و ليس مساهم في عملية   11/70من القانون رقم  9 المادة
 ، وهذا هو األصح (4)جديدةالعقارية المشاريع النجاز ذا باعتباره هو من يبادر بعملية إنجاز و هاإل

 .المشرع كذلك من وجهة نظرنا و هو ما كان يرمي إليه
 العملية كذلك من العمليات الرئيسية تعد هذه  : جل البناءاقتناء و تهيئة األراضي من أ -ب

                                                 
 يقية العقارية مجموع العمليات التيشمل نشاط التر :"على 11/70من القانون  10من المادة  1نصت الفقرة - 1

 ....".المشاريع العقاريةنجاز إ تساهم في
 .سالف الذكر 11/70من من القانون  1الفقرة  9نظر المادة أ- 2
المحدد لقواعد نشاط الترقية العقارية ،  11/70في اطار القانون رقم  –البيع على التصاميم عقد كتو المية ، - 3

 .28، ص  2719لسياسية ، جامعة تيزي وزو ، مذكرة ماجستير في القانون ، كلية الحقوق و العلوم ا
 "...بناء مشاريع جديدة،،يبادر بعمليات ...يعد مرقيا عقاريا":أنه 11/70من القانون  10الفقرة  9نصت المادة - 4
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  (1)تعبئة الموارد العقارية ـبعلى تسميتها يصطلح المشرع  لها نشاط الترقية العقارية و التييشم التي
بها المرقي العقاري  يبادر وف تستقبل المشاريع العقارية التيس وهي اقتناء و تهيئة األرضيات التي
إلقامة بنايات عليها ثم القيام  ةتكون صالح التي وعية العقارية، فعملية االقتناء يقصد بها شراء األ

و تهيئة شبكات أ/ لية إنجاز وكل عم:" هي ة ،  فالتهيئة حسب تعريف المشرع بعملية التهيئ
 اإلشارة إلى أن المشرع قد فصل في ،وهنا تجدر(2)"التهيئة بما فيها الفضاءات المشتركة الخارجية 

،و الذي (3)منه 0نص المادة  الملغى ضمن 39/79ا في ظل المرسوم رقم الجدل الذي كان موجود
يعتبر هذه عمال التجارية و في نفس الوقت لم كان يعتبر عملية االقتناء و التهيئة من قبيل األ

ن نجد أ 11/70كن في ظل القانون رقم ، ل(4)تشملها الترقية العقارية  العملية من العمليات التي
لترقية العقارية بإدخال عملية االقتناء يشملها نشاط ا رع قد وسع من دائرة العمليات التيالمش

 (6)، ففي السابق كانت الجماعات المحلية ممثلة في الوكاالت المحلية العقارية(5)ها والتهيئة في إطار 
و المناطق التهيئة للمناطق المخصصة للسكن أ لمنح برامج ةالسابق تالمكلفة بإعداد كل الدراسا

ما حاليا فهي تدخل ضمن مهام المرقي لبا على تطوير الترقية العقارية أثر س، وهذا أ(7)الصناعية 
العقارية في الوقت المحدد دون انتظار تدخل  نطالق في المشاريعمما يساعد على اال (8)العقاري

 .يئة التي تعد المرحلة التمهيدية النطالق أي مشروعطرف أخر للقيام بعملية الته
 يتم تحديد س: و تدعيم البنايات د أو إعادة تأهيل أو إعادة الهيكلة أو الترميم أالتجدي -ت

  11/70من القانون رقم  9كل عملية من هذه العمليات على حدى طبقا لما ورد في نص المادة 

                                                 
تعبئة مجموع عمليات :"هي  الترقية العقاريةن ألى إ 11/70من القانون رقم  9المادة  من 17الفقرة  تشار أ- 1

 .....".و المالية و  الموارد العقارية
 .سالف الذكر 11/70من القانون  9من المادة  2نظر الفقرة أ - 2
بحكم  ال تجاريةاعمأتعد ..... حكامألفضال عن ا:" على  ىالملغ 39/79المرسوم رقم  من 0تنص المادة - 3

 ....".تأجيرهاو أعقارية قصد بيعها  ألوعية كل نشاط االقتناء و التهيئة - : عمال االتيةغرضها األ
 .20،  29يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص ص إبوستة  - 4
 .سالف الذكر 11/70من القانون  11من المادة  2الفقرة  نظرأ - 5
نشاء الوكالة العقارية المحلية،ج ر عدد إالمتضمن ،70/71/1368المؤرخ في 68/70المرسوم التنفيذي رقم - 6

29. 
،  2711فبراير  10المؤرخ في  70-11، تنظيم الترقية العقارية الخاصة في إطار قانون حمدألكرون سيد  - 7

 .07، ص  2710، 71جامعة الجزائر ، ، كلية الحقوق ماجستير في القانون الخاصمذكرة 
 .سالف الذكر 11/70من القانون  9من المادة  10نظر الفقرة أ - 8
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 :سالف الذكر كما يلي
جاء  لتيو ا  2في المادة  39/79لمرسوم رقم ذكر عملية التجديد في اورد : التجديد -1
األمالك  تجديدو شمل النشاط العقاري على مجموع األعمال التي تساهم في إنجاز أي:" فيها 

تجديد ن له داللة واسعة ، إذ أ  2في المادة  الوارد"  التجديد" ن لفظ ، وهنا نشير إلى أ"العقارية 
ترميم البناء ه  توسعة أو تعلية بناء ما كما يمكن أن يشمل أيضا الصيانة و حتى البناء قد يقصد ب

، إال  (2)، وقد اعتبرت عملية التجديد من المهام الرئيسية للمتعامل العقاري في ظل هذا المرسوم(1)
ح أن المشرع لم يعطي عملية التجديد االهتمام الكافي كالذي أواله لعملية اإلنجاز من حيث التوضي

من المادة  1لهذه العملية في الفقرة  افيورد المشرع تعر فقد أ 11/70، غير أنه بصدور القانون رقم 
كل عملية مادية تمثل دون تغيير الطابع األساسي للحي ، تغييرا جذريا في النسيج :"كما يلي  9

بناء بناءات جديدة في العمراني الموجود مع إمكانية هدم البنايات القديمة ، و عند االقتضاء إعادة 
ل ضمن العمليات المساهمة في إنجاز المشاريع صبحت عملية التجديد تدخو بهذا أ ،"نفس الموقع 
 .طار الترقية العقاريةالعقارية في إ

من القانون  9من المادة  8تأهيل في الفقرة العادة ورد تعريف عملية إ :تأهيل العادة إ - 2
تتمثل في التدخل في بناية أو مجموعة بنايات من أجل إعادتها  كل عملية:"كما يلي   11/70رقم 

يفهم مما تقدم أن  ،"إلى حالتها األولى و تحسين شروط الرفاهية و استعمال تجهيزات االستغالل 
ة الرفاهية من يفقد ميز  ض التعديالت على البناء الذي بدأدخال بععملية إعادة التأهيل تهدف إلى إ

رف الصحي و ملحقاتها ، مما يحتم و تسرب في قنوات الصإهتراء الطالء أ حيث تآكل الجدران أو
لمرقي العقاري من عادة  تحسينها و تأهيلها حتى تكون كما كانت قبل شغلها ، وهنا يبرز دور اإ

جهات البنايات ببعض اعادة تأهيل و تأهيل البنايات كما هو الحال في إعادة خالل تدخله في إ
 .صمة مثال تحت شعار الجزائر البيضاءالمدن كالجزائر العا

 كما يلي  9من المادة  0عادة الهيكلة في الفقرة ورد تعريف عملية إ: عادة الهيكلة إ - 9
 و ./ يمكن أن تكون شاملة أو جزئية ، و تخص شبكات التهيئة و كذا البنايات أو مجموع البنايات:"

 يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى الهدم الجزئي لتجزئات أو تغيير خصائص الحي من خالل تحويل 

                                                 
نجاز ، مذكرة ماجستير في القانون ، الضمانات الخاصة في البيع قبل اإلالمسؤولية المدنية و  فتحي ، ويس - 1

 . 23، ص  2779/2770ائر ، كلية الحقوق ، جامعة الجز 
 .21، المرجع السابق ، ص يزيد  عربي باي- 2
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ن الغرض منه يفهم أ ،"النشاطات بكل أنواعها و إعادة تخصيص البنايات من أجل استعمال أخر 
امة للحي وتحويل النشاطات فيه و إعادة تغير الجذري في الخصائص العالمن هذه العملية هو 

ص البنايات الستعماالت أخرى غير التي كانت تمارس فيها مثال تحويلها من سكنية إلى تخصي
 .(1) تجارية

كل عملية :" كما يلي 9من المادة  0ورد تعريف عملية الترميم في الفقرة : الترميم  - 0
تسمح بتأهيل بنايات أو مجموعة بنايات ذات طابع معماري أو تاريخي ، دون المساس باألحكام 

يونيو سنة  11الموافق لـ 1013صفر عام  27المؤرخ في  36/70المتضمنة في القانون رقم 
وع مما تقدم يفهم أن عملية الترميم تنصب على مجم، "المتعلق بحماية التراث الثقافي  1336

البنيات التي تكون معرضة لإلنهدام و الخراب و تشكل خطرا على حياة مستعمليها سواء كانت 
مساكن أو محالت ، ونشير إلى أن المشرع لم يوضح المقصود بالتأهيل بل نص على إعادة 
التأهيل الذي تم التطرق إليه ، وبهذا يمكن القول أن الترميم العقاري كما ورد في هذا القانون ال 

نما (2)يقتصر على إعادة البناء إلى حالته التي كان عليها قبل تعرضه للخراب أو التداعي  ، وا 
يتعدى ذلك إلى إمكانية إدخال تحسينات و تهيئة العقار بما يجعله قابال لالستعمال كمسكن أو 

 .كمحل لممارسة نشاط مهني أو حرفي أو تجاري
كما يلي  9من المادة  6ف عملية تدعيم البنايات في الفقرة يورد تعر : تدعيم البنايات  - 5

كل عملية تتمثل في إعادة االستقرار لبناية ما من أجل تكييفها مع المتطلبات التنظيمية الجديدة :"
شأنها زيادة تماسك البناء  ضافة مواد منأي أن هذه العملية تهدف إلى تقوية البناء من خالل إ ،"

الطبيعية  لكثر تحمال للعوامإسمنتية  قصد تفادي انهيار البناء ، وجعله أ أوعمد حديدية كوضع أ
 . (3)و الزالزل على الخصوص تكالرياح و الفيضانا

 
 
 

                                                 
 .26كتو المية ، المرجع السابق ، ص - 1
ثره في تحديد مفهوم عقد الترميم أ، و  11/70صالح و الترميم العقاري في قانون رقم انتصار مجوج ، مفهوم اإل-2

الوطني حول الترقية  ىداخلة ملقاة في الملتق،م31/17وقاف رقم المعدل والمتمم لقانون األ 71/70في قانون 
 .62ص ( ىالملتق كتاب)،بجامعة ورقلة، 2712فيفري  20/26يومي المنعقد ،االفاق الواقع والعقارية في الجزائر 

 .23، ص  نفسهو المية ، المرجع تك - 3
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 .طار الترقية العقارية و الغرض منهال المشاريع العقارية المنجزة في إشكاأ: الفرع الثاني 
ع نوامنه أ 10المادة  صبالخصوص في نو  11/70لقد عدد المشرع في القانون رقم 

  ،( والأ)من المحالت  المشاريع المنجزة في إطار الترقية العقارية و التي تأخذ أساسا ثالثة أشكال
  .(ثانيا)غراض و يكمن الغرض من إنجازها كذلك في ثالثة أ

 :طار الترقية العقارية ل المشاريع العقارية المنجزة في إشكاأ –وال أ
تأخذها المشاريع العقارية و التي  منها األشكال التي 2الفقرة  10المادة  ضمن المشرع ذكر

ة العقارية وقد جاء ترتيب هذه األشكال حسب األهمية و األولوية التي طار الترقييتم إنجازها في إ
، بع المهني ا، ثم تلتها المحالت ذات الط بالمحالت ذات الطابع السكني تكتسيها في الواقع ، فبدأ

 :هذه المحالت فيما يليطابع نحاول تبيان ،وعليه سو تجاري ت ذات طابع حرفي أثم عرضيا محال
هو  نشاط الترقية العقارية كان الهدف األساسي من اعتماد  : محالت ذات طابع سكني -أ

شاريع ذات الطابع السكني ضمن أولويات و كانت المتنظيم قطاع السكن بالدرجة األولى لذا 
رها مختلف القوانين الصادرة و المتعلقة بالترقية العقارية و التي كان أخالمشرع في هتمامات ا
 2الفقرة  10دة هذا النوع من المشاريع العقارية في نص المافيه ورد ، حيث أ 11/70انون رقم الق

يمكن أن تكون هذه المشاريع العقارية محالت ذات استعمال سكني :"جاء فيها ما يلي  منها و التي
الطابع السكني في مقدمتها  المنجزة يضع ذات لهذه المحالتن المشرع في ترتيبه نجد أف، ...."أو

 ، لهذا كانت ن مشكلة السكنو التخفيف ملكون أن نشاط الترقية العقارية يهدف إلى القضاء أ
و كذا صيغها و تلف تقنياتها الترقية العقارية بمخ اتطانشالمشاريع ذات الطابع السكني من أهم 

ذات جودة  و مجمعات سكنية بمختلف الصيغحظيرة السكنية بعمارات أاهم  في  تطوير التس لتيا
تختلف  ،و التي يبادر المرقي العقاري بإنجازها حيث(1)في اإلنجاز من الناحية التقنية و الفنية 

تنجز في ظلها كل هذا سيتم  ها و الفئات المستفيدة منها و األشكال التيحسب مصادر تمويل
 .قة في المبحث الثاني باعتبارها موضوع الدراسة دأكثر التفصيل فيه ب

وتتميز هذه المشاريع بطبيعة مختلفة عن باقي المشاريع العقارية المنجزة و التي نذكر  
  حات و تنظيم المسا-التنظيم الفضائي للمسكن -التصميم المعماري -التركيبة العمرانية -: )(2)منها
 

                                                 
 .28كتو المية ، المرجع السابق ، ص - 1

2
 -AIT AMMAR Karim, Le financement de la construction de logement en Algérie, 

mémoire fin d'étude, école national d'administration, 2001,p 14. 
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 (.معايير الراحة -تجهيزات السكنات -نظام البناء -توزيعها 
تكون أكبر من مساحة محل تجاري أو :  جزاء المكونة لهاالمساحة و األحيث من -1
،وكذلك فيما يخص األجزاء التي تتكون منها  فالبد من (متر مربع فما فوق  17)أو حرفي  مهني

مطبخ و حمام و ريواق و غرفة أو : اعتبارها ذات طابع سكني مثلتوفر أجزاء أساسية حتى يمكن 
غرفتين و غرفة االستقبال و كذلك البد من توفر الشرفات و األبواب في كل الغرف و غيرها و 
بمساحة مقبولة باإلضافة إلى إمكانية إضافة طوابق ، و التي ال توجد في المحالت ذات الطابع 

 .التجاري أو المهني أو الحرفي
إن هذا النوع من المشاريع العقارية يخضع بعد االنتهاء منه :  التسييرنظام من حيث -2

، و الذي ال نجد له مثيل فيما يخص (1) " نظام الملكية المشتركة"لنظام تسيير خاص به وهو 
 .المشاريع ذات الطابع التجاري أو المهني أو الحرفي

هنا نجد أن األشخاص المستفيدين هم كل من  : شخاص المستفيدين منهاألمن حيث ا-9
تتوفر فيه شروط االستفادة دون استثناء ، أما في المشاريع األخرى البد أن يكون إما تاجر أو 

 .مهني أو صاحب حرفة حتى يستفيد من محل لممارسة نشاطه
ي تنفرد المشاريع ذات الطابع السكن : نشاء و الصيغ المنجزة فيهال من حيث تقنيات ا-0

عن غيرها من حيث تقنيات اإلنشاء سواء كانت في إطار عقد حفظ الحق أو البيع على التصاميم 
، و تأخذ عدة صيغ مما يجعلها تستجيب لمجموعة كبيرة من  أو عقد اإليجار أو البيع باإليجار

 .أفراد المجتمع دون استثناء
عالية لذا يتطلب إنجازها نجد أن هذه المشاريع من حيث التكلفة تكون : من حيث التكلفة-5

رصد موارد مالية كبيرة و يعد القرض العقاري من بين أهم االليات المستعملة في تمويل إنجازها أو 
 .اقتناءها
كذلك من حيث االستعمال فهي معدة للسكن و ليس  : االستعمال طبيعة من حيث-8

 .ري أو المهني أو الحرفي وهو ما يميزها عن ذات الطابع التجا آخرلمزاولة نشاط أو استعمال 
بدعم كبير  تحضانجد أن المشاريع ذات الطابع السكني :  من حيث الدعم و االعانات -0

الوعاء العقاري  بخصوصالمقدمة سواء كانت  ةمن طرف الدولة من خالل الدعم و االعانات المالي
                                                 

، يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة المطبقة في  70/79/2710المؤرخ في  10/33المرسوم التنفيذي رقم - 1
 .10مجال الترقية العقارية ، ج ر عدد 
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خالل تخفيض نسبة  الذي تنجز عليه أو من حيث القروض التي يتم بها تمويل عملية اإلنجاز من
ى ذات الطابع عكس المشاريع األخر ة ، على الفائدة أو باالستفادة من تحفيزات جبائية مختلف

 .الدعممشاريع ذات الطابع السكني من حيث ال نجدها تستفيد مما تقرر لل التجاري و غيرها إذ
األخرى  إن كل هذه الخصائص تجعلها متميزة و متفردة عن غيرها من المشاريع العقارية

المنجزة في إطار الترقية العقارية، و األهم من ذلك هو اعتبارها المفتاح للقضاء على مشكلة السكن 
في البالد وهو ما يعكسه اهتمام الدولة بها و الحرص على إنجاز أكبر عدد ممكن من الوحدات 

 .السكنية لتغطية الطلب الكبير المسجل في كل الصيغ 
بعد  ةاء ترتيب هذا النوع من المشاريع في المرتبة الثانيج:محالت ذات طابع مهني-ب

محالت ذات استعمال :"....كما يلي  10من المادة  2المشاريع ذات الطابع السكني حسب الفقرة 
و مجموعة من البنايات الذي يشمل كل عملية تشييد بناية أو  ،...."ستعمال مهني وسكني أو ا

طرف أصحاب المهن ، و التي يقوم المرقي العقاري بإنجازها  ت االستعمال المهني يتم شغلها منذا
و تدخل ضمن المشاريع ذات الطابع السكني حسب المخططات المدرجة فيها سواء كانت مستقلة أ

ذ قام بتوسيع مجال تدخل المرقي ، وهو ما يكرسه المشرع الفرنسي إ هذه المحالت كمالحق ثانوية
، و تهيئة المناطق (1)نجاز المراكز التجاريةاتب و كذا إبح يساهم في بناء المكالعقاري فأص

لعقارية ذات تدخل ضمن الترقية االتي ، و تعد هذه المحالت ذات الطابع المهني (2)الصناعية
 التخفيض على الوعاء االستفادة من دعم الدولة في ها المشرع من استثنالطابع التجاري والتي قد ا

 .نجازهاالقروض العقارية الموجهة لتمويل إا نسبة الفائدة على ، و كذ(3)العقاري المنجزة عليه

                                                 
 .%01ة بالسكنات بنس انجاز -:فق التوزيع و النسب التاليةو يقوم المرقي العقاري في فرنسا بانجاز المشاريع - 1
و  ،%9التهيئة بنسبة -/.%9بناء االقامة للطلبة و المسنين بنسبة -/.%1الفراغ بنسبة  ألوقاتبناء العقارات -

تواتي نصيرة ، نظام -،  %1بنسبة  ىخر أو القيام بنشاطات متنوعة -/,%2المال القديم بنسبة  تأهيلاعادة 
،  ، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، مذكرة ماجستير في القانون(المتعامل الخاص)المتعامل في الترقية العقارية 

 .91، ص  2772 / 2771
ليها في كان منصوصا ع يالمحالت ذات الطابع الصناعي الت ستبعدان المشرع قد ألى إشارة هنا اإل رتجد- 2

 .لنصوص المتعلقة بالعقار الصناعيلخضاعها إتم  يو الت ىالملغ 39/79المرسوم رقم 

ات منح االمتياز الذي يحدد شروط و كيفي 28/17/2711المؤرخ في  11/261نظر المرسوم التنفيذي رقم أ- 3
نجاز مشاريع الترقية العقارية مالك الخاصة للدولة و الموجهة إلاضي التابعة لأللى تنازل على االر القابل للتحويل إ

 .16، ج ر عدد ذات الطابع التجاري
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و لقد أورد المشرع كذلك المحالت أ : و تجاريمحالت عرضية ذات طابع حرفي أ-ت
من  2جاء في الفقرة حسب ما و هذا  تجاريالحرفي أو الطابع الذات  المشاريع بصفة عرضية

مما  ،"محالت ذات استعمال حرفي أو تجاري وعرضيا يمكن أن تكون :"....ما يلي في 10المادة 
، ذات الطابع السكني  كما هو الحال بالنسبة للمشاريعهتمام ي أنها لم تحض بقدر كبير من االيعن

لى كون الطلب على هذه المحالت قليل جدا بالمقارنة مع المحالت ذات و يرجع السبب في ذلك إ
ن وجد ، و لطلب إبالنسبة للدولة في تغطية اي مشكلة ني  مما يجعلها ال تشكل أالطابع السك

عقارية ذات الطابع التجاري و التي قد استثناها المشرع من تدخل هذه المحالت ضمن الترقية ال
و كذا نسبة الفائدة ،(1)ستفادة من التخفيض على الوعاء العقارياالستفادة من دعم الدولة في اال

 .هانجاز القروض العقارية الموجهة لتمويل إعلى 
الترقية  نشاط طاريب المشاريع المنجزة في إرتقام بتالمشرع قد نشير إليه هو أن ن ما يمكن أ
 بع السكني في صدارة المشاريع التيالمشاريع ذات الطاب األهمية و األولوية فبدأ العقارية حسب

لمشاريع تستوجب توفيرها بشكل عاجل باعتبارها هي المفتاح لحل مشكلة السكن في البالد ، ثم ا
متصاص البطالة و االستثمار في المورد هني باعتبارها كذلك تشكل مفتاحا الذات الطابع الم

مشاريع ذات طابع حرفي و تجاري إن اقتضت   حيان، وتنجز عرضيا أي في بعض األالبشري 
 .نه لم يتم تسجيل نقص في هذا النوع من المحالتالحاجة لذلك باعتبار أ

دون سواها  الطابع السكنيونحن بدورنا حاولنا التركيز في هذه الدراسة على المشاريع ذات 
محور الدراسة باعتبارها  (المحاالت ذات الطابع المهني أو تجاري أو الحرفي)من المشاريع األخرى 

    بير عليها الطلب بشكل كيكثر  و التي،للدولة في الوقت الحالي بالنسبة ية ولو األ و كونها ذات
غطية نجازها بغية تو متزايد من طرف األفراد و التي تشهد عدة مشاكل أهمها مشكلة التمويل إل

 .المبحث الثاني من هذا الفصل من خاللنحاول التفصيل فيها الطلب المسجل عليها ، و التي س
 :طار الترقية العقارية الغرض من إنجاز المشاريع العقارية في إ –ثانيا 

على أن المشاريع العقارية المنجزة   11/70رقم  القانون من 1الفقرة  10المادة لقد نصت 
، وعليه سنحاول  البيع أو اإليجار أو تلبية حاجات خاصة يكمن الغرض أو الهدف منها في

 :غراض الثالثة كما يليالتطرق إلى هذه األ
                                                 

المتعلقة بكيفيات تنفيذ برامج السكنات  97/71/2711المؤرخة في  71التعليمة رقم  2/0أنظر الملحق رقم - 1
 .1ص  ، ، صادرة عن وزارة السكن و العمران الترقوية المدعمة
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از المشاريع نجء إعلى البيع كأول غرض أو هدف من ورا 10/1المادة لقد نصت  : البيع-أ
البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن :" البيع بأنه  (ج .م .ق)من  911المادة  العقارية ، فلقد عرفت

، و عليه فإن البيع يعتبر من "ر في مقابل ثمن نقدي خينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أ
طار الترقية العقارية العقارية السيما في إعلى االمالك كثرها ورودا أهم التصرفات القانونية ، و أ

ي خاصة لصالح الطرفين المتعاقدين أ ذ يوفر البيع ضمانات عامة و،إ(1)على وجه الخصوص 
يبتغيه المرقي العقاري  ساسي الذيي العقاري و المقتني ، لهذا نجد أن البيع يعتبر الهدف األالمرق

نجده  حيث، (2)من نفس القانون 16دته المادة كجاز المشاريع العقارية  و هو ما أنمن وراء إ
بدءا من القانون  الترقية العقارية في كل مراحل تطور لغرض األول من إنجاز المشاريع العقاريةا

، ونظرا ألهميته نجد أن  11/70رقم  لى القانونوصوال إ 39/79رقم المرسوم ب مرورا 68/70رقم 
، و كذلك البيع (3)بيع النهائي و البيع على التصاميمعتمد عدة اشكال للبيع منها الالمشرع قد ا
قتناء مسكن الئق وهذه األشكال من البيع تسمح لكل األفراد با 71/171طبقا للمرسوم رقم باإليجار 

 . لدخل المتوسط و المحدود في المجتمع حسب قدراتهم المالية خاصة ذوي ا
كر على غرض سالف الذ 11/70من القانون رقم  10/1نصت كذلك المادة  : يجارال-ب

هتمام الذي حضي به البيع فلم يتم أخر و هو اإليجار غير أن هذا األخير لم يحض بنفس اال
ل ، كما فع حكامهح هذا الغرض ال في القانون نفسه و ال من خالل إصدار مرسوم يوضح أتوضي

 نصت على التي 21بإصداره تطبيقا لنص المادة ذ قام ، إ 39/79المشرع في ظل المرسوم رقم 
، وهو ما تجسد من (4)طار الترقية العقارية ضرورة وضع نموذج خاص بعقد اإليجار المبرم في إ

يجار المتضمن المصادقة على عقد اإليجار ، الذي نظم عالقة اإل 30/38رقم  خالل المرسوم
 .(5)باعتبارهم مستأجرينفراد تعامل العقاري باعتباره مؤجرا و األخاصة ما تعلق بااللتزامات بين الم

وتجدر اإلشارة إلى أن عدم توضيح المشرع للغرض من اإليجار يعد من بين أهم االنتقادات 
جار وفقا للقواعد العامة لعقد اإليجار أم يتم ينون وهنا يطرح التساؤل هل يتم اإللهذا القا التي وجهت

                                                 
 .97، ص  المرجع السابق ، كتو المية - 1
الحقوق و  مجموع، في  يعد مرقيا عقاريا:"سالف الذكر على 11/70من القانون رقم  16تنص المادة  - 2

 ". قصد بيعهاو للتجديد العمراني أ/ عقارية المخصصة حصرا للبناء و وعية ال، مرقي األ الواجبات
 .سالف الذكر 11/70من القانون رقم  26و  28المواد  أنظر - 3
 .91، ص  نفسهكتو المية ، المرجع  - 4
 .28يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص إبوستة  - 5
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ن يجار الصادر في فترة سرياإلالمتضمن المصادقة على عقد ا 30/38حكام المرسوم رقم تطبيق أ
 39/79لعملية في ظل المرسوم رقم ن الحياة ا؟، ضف إلى ذلك إ الملغى 39/79المرسوم رقم 

يجار نظرا ألنها غير مربحة أثبتت نفور المرقين العقاريين من إنجاز المشاريع العقارية لغرض اإل
المرقي هذا بالنسبة و يهدف إليها  يتوقعها ى القريب عكس البيع الذي يحقق األرباح التيعلى المد

ننا نجد بعض المرقين العموميين كما هو الحال بالنسبة لدواوين الترقية و ين الخواص غير أللمرق
 ،  يقومان بإنجاز مشاريع (EPLF)، و كذا مؤسسة ترقية السكن العائلي ( OPGI)التسيير العقاري 
 .(1)لسياسة الدولة في مجال السكن اتنفيذفئة محدودة الدخل لليجار موجهة سكنية بغرض اإل

كذلك غرض أخر يضاف إلى البيع و  10/1لقد أوردت المادة  : تلبية حاجات خاصة-ت
 ئرة عمليات الترقية العقارية التييستبعدها المشرع من دا جار و هو تلبية حاجات خاصة و التيياإل

عليها الصفة التجارية نتيجة لكونها ال تستهدف تحقيق الربح من ورائها بل تلبية حاجات  ىتضف
حاجات الخاصة هي ال" الحاجات الخاصة "خاصة متعلقة بالمرقي العقاري و يقصد بمصطلح 

عقارية أو نجاز مشاريع شط في مجال الترقية العقارية من أجل إن المرقي ينبالمرقي العقاري ،أي أ
من ورائها تحقيق الربح  ن يستهدف،بغرض االحتفاظ بها لنفسه دون أ(2)...ا أو توسيعها أوتجديده

تعاونيات العقارية المنظم بموجب فضل مثال عن تلبية الحاجات الخاصة هو نظام ال، و لعل أ
كانت تهدف لتلبية حاجات المشاركين فيها من السكن و  الملغى و التي 08/32أحكام األمر رقم 

ن الغرض الغالب على المشاريع المنجزة ت طابع مدني وليست تجارية ، غير أملياتها ذاكانت ع
 . (3)كثر من تلبية الحاجات الخاصةلتأجير أو ا هو البيع 

االمكان دراسة مختلف  رهذا كل ما يتعلق بماهية نشاط الترقية العقارية و الذي حاولنا فيه قد
ن آلشكال هذه المشاريع و الغرض منها ، و ا إلى أوالجوانبه من تعريف و العمليات المنجزة وص

 نجاز هذه المشاريع و الذي م بإالقائ ثاني أهم عنصر في نشاط الترقية العقارية و هونحاول دراسة 
 .نوع من التفصيل في العنصر الموالييطلق عليه تسمية المرقي العقاري في صلب هذا القانون ب

 

                                                 
 .98، ص  ، المرجع السابق فتحي ويس- 1
 .91كتو المية ، المرجع السابق ، ص  - 2
 ".تأجيرها و أبيعها قصد :"....سالف الذكر على  11/70من القانون رقم  9من المادة  10تنص الفقرة  - 3
 ....".يجارالمعدة للبيع أو الن يبادر بالمشاريع العقارية يجب أ:"من نفس القانون 12المادة  وكذلك -
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 :  المطلب الثاني
 العقاريةنجاز المشاريع إب القائمطار القانوني للمرقي العقاري ال

 ذات الطابع السكني 
 مقننةته مهن الحلقة األساسية في نشاط الترقية العقارية فقد أصبحت العقاري المرقييعتبر 

، ( ولالفرع األ ) العقاري لمرقي، إذ حدد مفهوم ا  04/11 رقم القانون أحكام بموجب ومنظمة
 ، بإضافة إلى تحديد المهام األساسية (الفرع الثاني)شروط اكتساب صفة المرقي العقاري   وكذلك

 .( الفرع الثالث)التي يمارسها في ظل هذا القانون 
 
 .مفهوم المرقي العقاري:ولالفرع األ 

عادة تنظيم و ضبط بأكثر دقة من خالل القانون رقم لقد شهدت مهنة المرقي العقاري إ
      ، ( والأ)الل إعطاء تعريف للمرقي العقاري ، وهذا من خو المراسيم التنفيذية له  (1) 11/70

نواع ،وكذا أ( ثالثا)طبيعته القانونية  ، و تحديد( ثانيا) زه عن غيره من المهن المشابهة لهو تميي
 .(رابعا) الناشط في مجال الترقية العقارية يالمرقي العقار 

  :العقاريتعريف المرقي -وال أ
، (2)،و القضاء ( 1)من طرف الفقه ف ير اتعلقد حضيت مهنة المرقي العقاري بالعديد من ال

 :يليكما ،يف التي خصت هذه المهنة التعار مختلف هذه ن نحيط ب،و سنحاول أ (9)وكذا القانون 
الفقهاء المنظمات المهنية و هتمام العديد من لقد استقطبت هذه المهنة ا: التعريف الفقهي -أ

 :تناولت مهنة المرقي العقاري  يف التيالمهتمين بنشاط الترقية العقارية وهذه بعض التعار 
و الشخص الطبيعي أ:"المرقي العقاري بأنه هو الفيدرالية الدولية للمهن العقاريةعرفت  لقد

و يسعى لضمان ناء ، من خالل طلب ، يقوم بضمان أالمعنوي الذي يحدد و يضع مشروع ب
داري ، القانوني ، يل ، يكون مسؤول عن قيادة و حسن انتهاء كل العمليات ذات الطابع اإلالتمو 

 برنامج ، و أنه مسؤول بالخصوص عن تنظيم نجاز الالتجاري و التقني ، التي تدخل في دراسة و إ

                                                 
 .سالف الذكر 11/70من القانون رقم  9الفقرة  2المادة  أنظر - 1
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 .(1)" نفاتنفيذ مختلف العمليات المذكورة ا ختيار الوسائل الالزمة و شروط وضعها فيا
ليه تحقيق جر متفق عالشخص الذي يتولى مقابل أ:" بأنه  يس عبد الرزاق حسينعرفه -

ليه العمل بمقتضى عقد التمويل العقاري ، وذلك عن طريق القيام العملية المعمارية التي يعهد بها إ
رب سم فة التصرفات القانونية الالزمة بابرام كايتطلبه هذا التحقيق من تمويل و إدارة و إ بكل ما

 .(2)" العمل ، حتى تسليم العقار تاما خاليا من العيوب
الذي العون االقتصادي ": بأنه Philippe Malinvaud et Philippe Jestazيضا أعرفه -

أو عدة مباني حتى يقوم بتمليكها لشخص أو عدة أشخاص يطلق عليهم تسمية  يقوم بإنجاز مبنى
 .(3)"الحائزين على الملكية 

 تشريعال في المهنة لهذه المنظمة للقواعد ستناداا (العقاري المرقي ) وياصحر  محمد عرفه-
 إلنشاء األولى للمبادرة الرئيسي والمحرك لألعمال المبادرة زمام يأخذ الذي": الجزائري بأنه

 .(4)" وتمويلها إنجازها وضمان ، العقارية بالترقية المتعلقة النشاطات و اإلنجازات
لم نجد في القضاء الجزائري أي اجتهاد قضائي أو قرار يعرف لنا : التعريف القضائي -ب

المرقي العقاري أو المتعامل في الترقية العقارية إذ أن جل القرارات القضائية كانت تنصب في نظر 
ية العقارية المنازعات مترتبة عن الترقية العقارية و التركيز على المسؤولية المدنية للمتعامل في الترق

،و حماية المستفيد أو المشتري كونه طرف ضعيف دون أن تعير أي اهتمام (5)( المرقي العقاري)
، أيضا بالرجوع إلى القضاء الفرنسي نجده كذلك لم يعر أي اهتمام (6)لتعريف المرقي العقاري 

لتعريف هذه المهنة سوى في بعض القرارات الصادرة عن جهات قضائية و من بين هذه القرارات 
:" عن مجلس باريس و الذي عرف المرقي العقاري بأنه  12/78/1389نذكر القرار الصادر في 

                                                 
حلواجي عبد الرؤوف ، النظام القانوني للمرقي العقاري ، مذكرة ماجستير في الحقوق ،  كلية الحقوق ، جامعة  - 1

 .11، ص  2711/  2710،  1الجزائر 
عبد الرزاق ، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري و مقاول البناء ، شروطها و نطاق تطبيقها ، يس حسين - 2

 .102، ص  1360بينها ، دراسة مقارنة في القانون المدني ، دار المعارف ، مصر ،و الضمانات المستحدثة 
3

 - Philippe  Malinvaud et Philippe Jestaz ,Le Droit de la promotion immobiliére  5éme 

éd, Paris, Dalloz, 1991, P:1 . 
 .28مسكر سهام ، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية ، المرجع السابق، ص  - 4
، عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا ، مجلة  10/12/2773الصادر بتاريخ  173921راجع القرار رقم  - 5

 .101، 196، ص ص 2717، لسنة  71المحكمة العليا ،العدد 
، عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا ، مجلة  76/70/2773الصادر بتاريخ  118677راجع القرار رقم - 6

 . 200،  209، ص ص 2773، لسنة  72المحكمة العليا ،العدد 
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شرة أو عن طريق شركة مخصصة للبناء أو اقتناء عقار أو كل شخص طبيعي أو معنوي يبادر مبا
 .(1)"جزء من عقار مخصص للسكن ، وعليه يأخذ المبادرة و العناية التامة بالعملية 

وهذا  عطاء تعريف للمرقي العقاريلقد حاول المشرع الجزائري إ:التعريف القانوني -ت
الذي  39/79عليه المرسوم رقم على عكس ما كان  11/70القانون رقم في ضبط مفهومه ب

وضع نظام قانوني خاص به حتى  يميزه عن باقي المهن وهذا من خالل تعرض لعدة انتقادات ، 
 . المشابهة له
يعد مرقيا عقاريا ، في مفهوم :" بأنه  11/70من القانون رقم  10الفقرة  9عرفته المادة إذ 

بعمليات بناء مشاريع جديدة ، أو ترميم أو إعادة هذا القانون ، كل شخص طبيعي أو معنوي يبادر 
تأهيل ، أو تجديد أو إعادة هيكلة ، أو تدعيم بنايات تتطلب أحد هذه التدخالت و تأهيل الشبكات 

 ".قصد بيعها أو تأجيرها 
المتضمن كيفيات منح االعتماد  12/60من المرسوم التنفيذي رقم  2عرفته كذلك المادة و 

يعتبر مرقيا :"بأنه ، (2)قي العقاري و كذا مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريينلممارسة مهنة المر 
عقاريا كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز اعتمادا و يمارس نشاط الترقية العقارية كما هو محدد 

 ...".11/70في القانون رقم 
و طبيعي أ لمرقي العقاري على كل شخصنه يطلق لفظ اومما تقدم ذكره أعاله يمكن القول أ

،  وعية العقارية الالزمة لتحقيق مشروع البناءو األ مواليقوم بتشييد مباني ويقوم برصد األمعنوي 
دارية ر بها مع جميع ما يترتب عنها من األعمال اإليباد لى العملية التيشراف عوهذا من خالل اإل

هي تلك التي تساهم في إنجاز ، وعليه فإن العمليات التي يمارسها المرقي العقاري (3) قانونيةالو 
 11/70من القانون رقم  9و التي نصت عليها المادة  10المشاريع العقارية كما وردت في المادة 

 .سالف الذكر ، و التي توجه إما للبيع أو لإليجار أو لتلبية حاجات خاصة
 ي من إن ما أقره المشرع يعد أمرا إيجابيا يساهم في تطوير و ضبط مهنة المرقي العقار 

                                                 
 ، ر في القانون ،كلية الحقوق ، جامعة الجزائريمنصوري نادية ، تمويل الترقية العقارية الخاصة ، مذكرة ماجست- 1

 .90، ص  2779/2770
المتضمن كيفيات منح االعتماد لممارسة مهنة  27/72/2712المؤرخ في  12/60المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .11المرقي العقاري و كذا مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين ، ج ر عدد 
 ، مداخلة  المرقي العقاري في ظل قانون الترقية العقارية الجديد تالتزاما،  ، فريد علواش عبد الحليم بن مشري-  3

 .0، ص  2712 فيفري 26و  20، ، جامعة ورقلة فاقملقاة في الملتقى الوطني حول الترقية العقارية الواقع و األ
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الجانب القانوني حتى يمكن للمتخصصين و لعامة الناس التمييز بينها و بين المهن األخرى ذات 
المرقي العقاري ألي كان كونها تتطلب شروط محددة لذلك ، وهو ما  الصلة ، وعدم اإلدعاء بصفة

ية العقارية يؤدي إلى تطوير نشاط الترقية العقارية ،إذ أن أغلب المشاكل التي عرفها نشاط الترق
 .كانت نتيجة ممارسة بعض الدخالء المحسوبين على مهنة المرقي وتحايلهم على اإلدارة والمواطن

 :الطبيعة القانونية لنشاط المرقي العقاري- ثانيا
 ط الترقية العقارية تغييرات مست طبيعته القانونية عبر مراحل تطويره فقد شهدلقد عرف نشا

طبيعة النعكس على مرحلة من المراحل التي مر بها األمر الذي اتلفين سادى كل نظامين مخ
طار الترقية العقارية ذات كانت جميع العمليات المنجزة في إ ، فقدالمرقي العقاري نشاط القانونية ل

، وهذا حسب طبيعة  68/70ظل القانون رقم  في ة تخضع ألحكام القانون المدنيطبيعة مدني
نظام ال للتغيرات التي شهدتها الجزائر في أواخر الثمانينات حيث تبنت النظام االشتراكي ،ثم نظرا
 مع التغيرات لكي تتماشىوالذي حتم تغير المنظومة القانونية  1363الرأسمالي بموجب دستور 
شملها التعديل  مجال الترقية العقارية من بين المجاالت التيو كان انذاك االقتصادية و السياسية 

ون رقم القان المتعلق بالنشاط العقاري و الذي ألغى 39/79مرسوم التشريعي رقم من خالل صدور ال
صبحت سالف الذكر ، و بالتالي تم إلغاء الطبيعة المدنية لنشاط الترقية العقارية ،و أ 68/70

الرأسمالي و هي الطبيعة تعكس التوجه  ة ذات طبيعة تجارية و التيجميع عمليات الترقية العقاري
حكام دد لنشاط الترقية العقارية الذي ألغى أالمح 11/70يضا في القانون رقم ا المشرع أالتي كرسه

، و هو القانون ساري المفعول ، وعليه سيتم دراسة الطبيعة  39/79المرسوم التشريعي رقم 
 :ما يليالقانونية لنشاط المرقي العقاري في

طار الترقية العمليات المنجزة في إكانت جميع  : المرقي العقاري الطبيعة المدنية لنشاط -أ
ي تخضع للقانون المدني و هذا نظرا ذات طبيعة مدينة أ 68/70انون رقم العقارية في ظل الق

ضاربة و تحقيق الم منها غرضكانت تستهدف توفير حاجات األفراد من السكن و ليس ال هالكون
فة هذه الص ون ، و قد أضفتمن هذا القان 11و  10 و 19 وادليه المالربح ،وهذا ما أشارت إ

كان المشرع بالخصوص على المكتتبين في إحدى العمليات المنجزة في إطار الترقية العقارية ، و 
، (1)طار الترقية العقاريةمن له صفة التاجر بأن يقوم بأي عملية في إفي ظل هذا القانون يمنع كل 

كانت  الذي كانت تمارسه في هذا القطاع ، و كون أن السياسة التي حتكار الدولةوهذا يعكس ا
                                                 

 .18، ص  ، المرجع السابق ، النظام القانوني للترقية العقارية يمانإبوستة - 1
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جل البيع و تحقيق آنذاك تهدف إلى حل مشكلة السكن وليس لغرض اإلنجاز و البناء من أتنتهجها 
 مر ي تلك المرحلة كان مطلبا اجتماعيا أكثر منه اقتصاديا ، فلهذا األتوفير السكن ف ، ألن(1)الربح 

 .(2)الصفة المدنية  عمليات ألحكام القانون المدني و أضفى عليهااع هذه القام المشرع بإخض
يعة المدنية للعمليات على الطب ستثنائيةبصفة ا تجدر اإلشارة أيضا إلى أن المشرع قد أبقى

سالف الذكر من خالل إدراج  39/79ي رقم طار الترقية العقارية في المرسوم التشريعالمنجزة في إ
حاجات رية ألجل تلبية الحاجات الخاصة  أو ينجزها المتعاملين في الترقية العقا العمليات التي

يهدف المتعاملين من ورائها إلى تحقيق  ن هذا النوع من العمليات ال، كون أ(3)المشاركين في ذلك 
 ائرة العملية ذات الطابع التجاري ، و هو نفس األمر الذي استمرستبعدها المشرع من دالربح لهذا ا

تنجز  من خالل  نصه على أن العمليات التي 11/70القانون  تكريسه من طرف المشرع في
لى ت خاصة تعد من قبيل العمليات ذات الطبيعة المدنية إذا كانت ال تهدف إبغرض تلبية حاجا

 .(4)تحقيق الربح
عرفتها البالد و ما شهدته  إن التغيرات التي : المرقي العقاريالطبيعة التجارية لنشاط  -ب

شاط الترقية العقارية بصفة المنظومة القانونية من تحوالت السيما في مجال العقار بصفة عامة و ن
طار قانوني جديد لنشاط ه وضع إتم من خالل الذي 39/79ر المرسوم رقم و صد خاصة أدى إلى

مبادرات الشخصية و يقلص من جع الوضع االقتصادي الجديد الذي يشالالترقية العقارية يتماشى و 
شاطا تجاريا يهدف المتعاملين فيه إلى إنجاز حتكار الدولة ، فاعتبر نشاط الترقية العقارية نا

الحاجات  ةتنجز لتلبي قيق الربح باستثناء العمليات التييجار بغية تحعمليات من أجل البيع أو اإل
 .الخاصة و المشاركين في ذلك فهي ذات طبيعة مدنية

 و المعنويين الحاملين لصفة التاجر من مزاولة  نن كان يستبعد االشخاص الطبيعييعد أو ب 
بمختلف العمليات  القيام ، أصبحوا في ظل هذا المرسوم قادرين على(5)نشاط الترقية العقارية 

إذ يخول  39/79من المرسوم  1إلى  2اد من عددتها المو  المندرجة في إطار الترقية العقارية والتي

                                                 
 .18، ص  يزيد ، المرجع السابق يباعربي - 1
 .23، ص  ، المرجع السابق محمد حياة أو- 2
3
 .(ملغى)  78/88وم التشريعي رقم من المرس 8المادة  أنظر - 

 .سالف الذكر 11/70من القانون رقم  10المادة  أنظر - 4
 .( ملغى) 39/79وم التشريعي رقم من المرس 9المادة  رأنظ - 5
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ن يزاول نشاط الترقية القانونية للقيام بأعمال تجارية أو معنوي يتمتع باألهلية كل شخص طبيعي أل
 شاط الترقية العقارية من قبيل صبح يعتبر ن، وهذا ما يجعلنا نتأكد من أن المشرع قد أ(1)العقارية 

 القانون المدني  ألحكام األحكام القانون التجاري بدل خضوعه خضعjاألعمال التجارية و بالتالي 
 . الملغى  68/70مر في ظل القانون رقم كما كان عليه األ

و لإليجار تجعل رية بعمليات بغرض تخصيصها للبيع أن قيام المتعامل في الترقية العقاأل
ساسية و المحور الذي يدور حوله تطبيق القانون التجاري و هذا مل التجاري القاعدة األمن الع
 .(2)عمالالقائم بهذه األ ف النظر عن الشخصبصر 

حكام المرسوم رقم الذي ألغى أ 11/70في القانون رقم  النظروجهة المشرع نفس  وقد تبنى
تميز نشاط الترقية العقارية نذكر منها ما  مواد تبين الطبيعة التجارية التي من خالل عدة  39/79

المسجلين في السجل  يرخص للمرقين العقاريين المعتمدين و:" منه  0جاء في نص المادة 
يسمح لكل شخص طبيعي أو معنوي :" منه  13ة ، وكذلك ما ورد في نص الماد...."التجاري

 ، وهذا يؤكد على أن المشرع يضفي..."ية العقاريةتجارية بممارسة نشاط الترقمؤهل للقيام بأعمال 
ط و كذا القائمين بها بشتر لعقارية طار نشاط الترقية اتجارية على العمليات المنجزة  في إالطبيعة ال

 .تجاريةالعمال األهلية القانونية للقيام بي و كذا األتوفر السجل التجار 
لقانون الهدف من العمليات في ظل هذا ا ارية لنشاط المرقي العقاريالتج الطبيعة دو تؤك

دون  ارسة هذا النشاط بشكل مستمرتقتضي منه ضرورة ممالتي يجار ينجزها أي البيع أو اإل التي
ن يبادر يجب أ:" ا في نصه 12ليه المادة ، وهو ما أشارت إ(3)حترافانقطاع و على وجه اال

من  9هو ما تم تأكيده في المادة ،و ..."الترقية العقارية المعدة للبيع أو اإليجار ، محترفين بمشاريع
كيفيات ي و د لممارسة مهنة المرقي العقار الذي يحدد كيفيات منح االعتما 12/60المرسوم رقم 

سالف الذكر ،   38/  19مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين المعدل و المتمم بالمرسوم رقم 
ضفاء الصفة التجارية على نشاط الترقية العقارية و اعتبار المرقي العقاري و تكمن الحكمة في إ

حصول على سجل بال لزام المرقي رسة الرقابة على نشاطه من خالل إتاجرا هو القدرة على مما

                                                 
 .(ملغى ) 39/79وم التشريعي رقم من المرس 8المادة  أنظر - 1
، تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشريع الجزائري ، رسالة دكتوراه في القانون  يدشعوة مه- 2

 .01، ص  2710/2711ق ، جامعة قسنطينة ، الخاص ، كلية الحقو 
 .02، ص  نفسهالمرجع ،  يدشعوة مه - 3
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من خاللها يمكن التعرف  اعتباره يمارس نشاط تجاري  و التيك الدفاتر التجارية بتجاري و كذا مس
مزاولة األعمال التجارية ، وبما أن هذه على المركز المالي لهذا المرقي كبيان الديون المترتبة عن 

مارسة النشاط التجاري و كذا فالس و التسوية القضائية و كيفية ماألخيرة تسري عليها أحكام اإل
رية يعد ن نشاط الترقية العقاوط الواجب توفرها في الممارس من استمرارية و احترافية ، فإالشر 

 .(1)حكامكذلك نشاطا تجاريا و يخضع إلى نفس هذه األ
 :المرقي العقاري عن بعض المتدخلين في نشاط الترقية العقارية تمييز-ثالثا 

العقاري يوجد بعض المهنيين الذين يتدخلون في عمليات الترقية العقارية لى المرقي إضافة إ
و كذا الوكيل العقاري ، مما يجعل بعض ، و المقاول  ، كما هو الحال بالنسبة للمهندس المعماري

الناس و حتى المختصين يخلطون بين مهنة المرقي العقاري و هؤالء المتدخلين في عمليات الترقية 
ين مهنة المرقي عن صبح من السهل التفريق بأ 11/70ن بعد صدور القانون رقم لكالعقارية ، 

 ساسي للمرقي باقي المهن األخرى كون أن هذا القانون من بين أهدافه األساسية هو تحديد قانون أ
 : ه فيما يلي، وهو ما سندرس(2)العقاري و ضبط مضمون العالقات بين المرقي و باقي المتدخلين

من يعهد :" مهندس المعماري بأنه ال عبد الرزاق السنهورييعرف  : لمعماريالمهندس ا-أ
شراف على تنفيذه و مراجعة حسابات المقاول و التصديق عليها و صرف إليه إدارة العمل و اإل

صاحب العمل الفني من تصاميم معمارية :"و يعرف أيضا على أنه،(3)"ليه غ المستحقة إالمبال
وعليه ال يخضع المهندس في  ،(4)"من يضع التصاميم األولى للمشروع  وواجهات عمرانية ، فهو

عمله ألحكام القانون التجاري كونه  يمارس مهنة حرة غير تجارية تختلف عن مهنة المرقي و 
سه و قام بعملية توريد المواد تنفيذ بنفاللى تعدى عمله إذا اول الذين لهم صفة التاجر ، لكن إالمق
 والتصاميم المتعلقة بالمشروع ، فإنه يعتبر مقاوال  كذا اليد العاملة المؤهلة لتنفيذ ولية الالزمة واأل

 ن ذات طبيعة تجارية بحثة ، و يمكن أعمال يأخذ هنا صفة التاجر كون هذه األ
 ن ،  وعليه فإ(5)و خاص أو مكتب دراسات سواء عمومي أمهندس حر  المعماري أويكون المهندس 

                                                 
 .97، ص  ، المرجع السابق حياةمحمد  أو- 1
 .سالف الذكر 11/70القانون رقم من  1المادة  أنظر - 2
و  المقاولة ، حول العقود الواردة عن العمل ،0ج ،  عبد الرواق السنهوري ، ، الوسيط في شرح القانون المدني - 3

 .173ص ،  2777، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 9ط  ، الوكالة و الوديعة و الحراسة
 .26خوجة نور الدين عمار ، المرجع السايق ، ص  - 4
 .00، ص  نفسهو محمد حياة ، المرجع أ- 5
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ة بمجال البناء سواء كان خرى ، المرتبطالمعماري تختلف عن باقي المهن األمهنة المهندس 
 . (1)خرىندس المعماري مع ممارسة المهن األو المقاول حيث تتعارض مهنة المهالمرقي أ

قانون الترقية العقارية ، ال يمنع المرقي من ممارسة مهنة الهندسة  فقد كان في ما مضى
ممارسة نشاط الترقية  نه لم يمنع المهندس منفإ 30/70شريعي رقم تى المرسوم التو حالمعماري  

فقد تم  11/70نه بصدور القانون رقم ، غير أ(2)الترقية العقارية الصناعية فقط العقارية باستثناء 
ن الترقية العقارية قانو ط ممارسة مهنة المرقي العقاري و أصبح هذا المنع في تحديد و بدقة شرو 
سالف الذكر  12/60م المرسوم التنفيذي رق من 9في المادة نص عليه الذ تم منصوصا عليه إ

أن نشاط المرقي العقاري مهنة منظمة في مفهوم التشريع و التنظيم المعمول :" جاء فيها  والتي
وبهذا تبرز الفوارق بين المهنتين في  ،" بهما تكون ممارستها مانعة ألي نشاط أخر مدفوع األجر 

  طار المبادرة بالمشاريع بالتنسيق بين مختلف العمليات التي تدخل في إلعقاري يقوم كون المرقي ا
، وهذا يلزم (3)شراف على التنفيذ الية و األوعية العقارية و كذا الدراسات و اإلو تعبئة الموارد الم
نية ة و الفن يستعين بالمهندس المعماري لوضع التصاميم و الدراسات التقنيالمرقي العقاري بأ

 . (4)عمال المرقي العقاري للمشروع العقاري دون أن يتعداه ليمارس ما هو من صميم أ
تمثل مهنة المهندس جزءا جوهرين في  عملية التعمير و التشييد بفضل تكوينه التقني و  و

، و هو يعد أحد الضمانات اميم بدقة و تنفيذ التصحترام عمل على الرقابة في اخبرته المهنية فهو ي
لى كونه يتحمل المسؤولية إ، (5)عملية التعمير و التشييد للمساكن باختالف صيغها و اغراضها في

 ميم الموضوعة من اضرار عن تنفيذ التصمرقي العقاري في حالة ظهور عيوب أو نتجت أجانب ال
 .(6)طرف المهندس المعماري

                                                 
،المتعلق بشروط االنتاج المعماري و 16/71/1330المؤرخ في  30/70من المرسوم رقم  22المادة  أنظر - 1

 .10/76/2770المؤرخ في  70/71،المعدل و المتمم بالقانون رقم 92ممارسة مهنة المهندس المعماري،ج ر عدد 
 .20لكروان سيد أحمد ، المرجع السابق ، ص  -2
 .26فسه ، ص لكروان سيد أحمد ، المرجع ن - 3
عن المديرية العامة  للعمران و الهندسة المعمارية ، وزارة  2710/ 70/ 27المؤرخ في  981التعليمة رقم - 4

 .السكن ، العمران و المدينة ، المتعلق بنموذج شهادة إعتماد لممارسة مهنة المهندس المعماري 
، النظام القانوني األساسي لمهنة المهندس المعماري ، مجلة القانون العقاري و البيئة ، العدد  فنينخعبد القادر  - 5
 .118، كلية الحقوق و  العلوم السياسية ، جامعة مستغانم ، الجزائر ، ص 2710، جانفي 2
 .سالف الذكر 11/70من القانون رقم  08أنظر المادة  - 6
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شخاص المهنيين المتدخلين في الترقية العقارية يعتبر المقاول من بين أهم األ : المقاول-ب
الشخص الذي يعهد إليه بتشييد المباني أو :"المقاول من طرف بعض الفقهاء على أنهوقد عرف 

له من تصميمات ، وذلك في مقابل أجر و دون خرى بناء على ما يقدم المنشات الثابتة األقامة إ
هو الذي يتعهد باالتفاق مع :"رف أيضا على أنه ، كما ع(1)"دارة أن يخضع في عمله إلشراف أو إ

القيام بعمل معين يتعلق بالبناء أو اإلنشاءات كإقامته أو تعديله أو جر معين على المالك لقاء أ
هو الذي توكل له عملية اإلنجاز في مختلف :"(3)وعرف أيضا على أنه  ،(2)"و هدمه ترميمه أ
 11/70من القانون رقم  19رة الفق 79في نص المادة ن المشرع قد عرفه ، بينما نجد أ"مراحلها 
كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري بعنوان أشغال البناء بصفته :"نه على أ

 ، (4)يبادر بها المرقي خص المنفذ للمشاريع التي،فهو الش"حرفيا أو مؤسسة تملك المؤهالت المهنية 
طار طبقا للتصميمات التي يعدها المهندس المعماري ، في إني والمنشات ليه بإقامة المباإذ يعهد إ

 .(5)رب العملعليها في عقد المقاولة الذي تم إبرامه بين المقاول و  بنود المنصوصاله بدتقي
من خالل التزامات و حقوق كل طرف من التفريق بين مهنة المرقي العقاري و المقاول  يمكن

مهنة مستقلة لها شروط قانونية محددة لممارستها تميزها عن طراف ، فمهنة المرقي العقاري هي األ
في نشاط الترقية العقارية السيما المقاول و المهندس المعماري ، فالمرقي  ةباقي المهن المتدخل
قانون المنظم لنشاط الترقية العقارية و المراسيم الألحكام المنصوص عليها في لالعقاري يخضع 

في  اتنظم عقد المقاولة المنصوص عليه قاول فهو يخضع لألحكام التي، أما الم(6)التنفيذية له 
 ك يظهر التمييز في برامه بين المرقي و المقاول ، وكذل،وكذا العقد الذي يتم إ(7)القانون المدني 
 .(8)ل في المشروع العقاري كال الطرفين في حالة تسجيل عيب أو خل يتحملها المسؤولية التي

 الخلط  العقاري و المقاول و بالتالي تزيليز الموجود بين مهنة المرقي التم هذه النقاط تبرز

                                                 
 .11، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص  بوستة إيمان - 1
 .60، ص  1331، مصر ،  1منصور محمد حسين ، المسؤولية المعمارية ، دار الجامعة الجديد للنشر، ط - 2
 .26خوجة نور الدين عمار ، المرجع السايق ، ص - 3
 .28لكرون سيد أحمد ، المرجع السابق ، ص - 4
 .117، المرجع السابق ، ص 0السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج  عبد الرواق- 5
 .سالف الذكر 12/61و المرسوم التنفيذي رقم  12/60المرسوم التنفيذي رقم - 6
 ( .ج.م.ق)و ما يليها من  103أنظر المادة  - 7
 .سالف الذكر 11/70من القانون رقم  08المادة  أنظر - 8
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ظم مهنة المرقي العقاري ، بسبب عدم وجود نصوص قانونية تبين و تن االذي كان موجودا سابق
ن بخدمات مقاول ن يستعيو سهال فقد ألزم المشرع المرقي العقاري بأ فاآلن أصبح التفريق ممكنا

   عقود  برام عقد مقاولة بينهما ، بعد توفرب أهمية المشروع ، وهذا عن طريق إمؤهل قانونا حس
 .(1)نطالق في المشروع العقاريو رخص التعمير المطلوبة لال

لقد تم تنظيم مهنة الوكيل العقاري بإصدار المشرع للمرسوم التنفيذي  : الوكيل العقاري-ت
لم تمن هذه المهنة ،ف(2)الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري  73/16رقم 

ه تنظيم و ضبط هذ األمر ستوجبا 39/79من المرسوم  26للمادة دقيق فطبقا منظمة بشكل 
 .(3)في الوقت الحالي المرقي العقاري عملية مع مهنة خل من الناحية الالتداالمهنة لتجنب الفوضى و 
ين و ليضع عالقة بين المشتر  اتعابو ذلك الوسيط المهني الذي يتلقى أفالوكيل العقاري ه

يجار هذه المباني كما تطلق على البائعين لألمالك العقارية أو يتولى التفاوض بين األطراف حول إ
ن يكون ، و يمكن أ(4)غيرهاو .. .عمال ، سمسار المبانيوكيل األالوكيل العقاري عدة تسميات منها 

، متى كانت (5)عمال تجاريا ه يعتبر المشرع عملوكيل العقاري شخصا طبيعيا أو معنويا ، و ال
و المرسوم  (6)عليه كل من القانون التجاريكد طبيعة الصفقة التي أبرمها مدنية أو تجارية وهذا ما أ

 .(7)39/79التشريعي رقم 
خير عن مهنة الوكيل العقاري فهذا األ ن مهنة المرقي العقاري تختلفوبهذا يمكن القول أ

و محالت ثل في تولى الوساطة في البحث عن شراء أو إيجار أو مبادلة أمالك عقارية أمهمته تتم
لوساطة العقارية و اإلدارة و كذا يضا مهمة ابرام عقود بشأنها ، و أالمفاوضة فيها و إتجارية و 

 .(8)و تقديم النصح و المشورة للزبائن  التسيير العقاري

                                                 
 .سالف الذكر 11/70من القانون رقم  18المادة  أنظر - 1
، الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل  27/71/2773المؤرخ في  73/16المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .78العقاري ، ج ر عدد 
 .26حمد ، المرجع السابق ، ص ألكروان سيد  - 3
 .03، المرجع السابق ، ص  مكدال سعدية - 4
 .سالف الذكر 73/16من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  أنظر - 5
 .(ج .ت .ق)من  19نظر المادة أ - 6
 (.ىالملغ)الذكر  فسال 39/79من المرسوم التشريعي رقم  0المادة  أنظر - 7
 .سالف الذكر 73/16من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  أنظر - 8
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مهنة مستقلة لها نظام قانوني خاص بها و  ابين مهنة المرقي العقاري باعتباره ناز وبهذا نكون قد مي
 و بأخرو المقاول و الوكيل العقاري و هي مهن تعد متدخلة بشكل أ بين مهنة المهندس المعماري

ي العقاري فيما مضى مما كان يؤدي خل مع مهنة المرقاكانت تتد في نشاط الترقية العقارية و حيث
والمراسيم التنفيذية له تم إزالة  11/70إلى صعوبة التمييز بينهم ،غير أنه بصدور القانون رقم 

 .و الخلط الذي كان واقعا بين هذه المهن و مهنة المرقي العقاريختالف الغموض و اال
 :نواع المرقي العقاريأ-رابعا 

ن نجد بأ 11/70من القانون رقم  13ة و كذا نص الماد 10الفقرة  9ستقراء نص المادة من ا
تجارية  للقيام بأعمال يكون مؤهال امعنوي او شخصاري قد يكون شخصا طبيعيا أالمرقي العق

شخاص من أ إذا كان هذا الشخص وهنا يجب أن نميز بين مااط الترقية العقارية ،رسة نشبمما
،أو إذا كان من عمومية و بالتالي يسمى بالمرقي العقاري الللدول اتابععندئذ القانون العام فيكون 

 " .بالمرقي العقاري الخاص"ا أو معنويا  فيسمى طبيعي سواء كان شخصاالقانون الخاص ، شخاصأ
مام القطاع الخاص كانت الدولة هي من قبل فتح المجال أ : المرقي العقاري العمومي-أ
صبحت في سساتها ذات الطابع العمومي و التي أعمليات الترقية العقارية وهذا عن طريق مؤ بتقوم 
برز المرقين العموميين الذين مى بالمرقي العقاري العمومي ومن أسي 11/70ل القانون رقم ظ

الجماعات المحلية ، دواوين الترقية والتسيير العقاري ،الوكالة :يقومون بعمليات الترقية العقارية نذكر
الوطنية للترقية العقارية ، والتي سندرسها باختصار الوطنية لتحسين السكن و تطويره ،المؤسسة 

 :يليفيما 
جماعات المحلية بشكل كبير في مجال الترقية ال لقد ساهمت: الجماعات المحلية -1

، ولقد برزت  (2)و الوالية (1)د بالجماعات المحلية في الجزائر كل من البلديةو قصالمالعقارية ، و 
تجسدت في العديد من  مساهمتها من خالل الصالحيات التي منحها إياها المشرع و التي

حتياطات العقارية لصالح البلديات لمتضمن اإلا 00/28األمر رقم : القانونية كان أهمها النصوص 
 08/32مر رقم ي المعامالت العقارية ، وكذلك األو الذي جعلها المتعامل الوحيد و المحتكر ف

نجاحها رية وقد كان  للبلديات دور هام في إالمتعلق بالتعاون العقاري و الذي ينظم التعاونيات العقا

                                                 
 .90،ج ر عدد علق بقانون البلدية الجديدالمت 22/70/2711المؤرخ في 11/17من القانون رقم  1المادة  أنظر- 1
 .12،ج ر عدد تعلق بقانون الوالية الجديدالم 21/72/2712المؤرخ في 12/70من القانون رقم  1المادة  أنظر- 2
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ساهمة مع هذه التعاونيات بمنح األوعية و كذا الم اتدمن خالل دراسة الملفات و منح االعتما
حدد صالحيات الذي ي 62/137وكذلك صدور المرسوم رقم ،(1)نجاز السكنات العقارية إل

الجماعات المحلية و اختصاصها في قطاعي االسكان والتعمير ، والذي تم من خالله منح البلدية 
نية ومراقبة  تنفيذها في نطاق اختصاصها لبرامج السكنجاز اة صالحيات للمبادرة بالمشاريع وا  الواليو 
 .(2)قليمياإل

تتمتع بها الجماعات المحلية اعتبرها  كل هذه المعطيات و الصالحيات التيوفي ظل 
من المتعاملين الرئيسين في مجال الترقية العقارية من خالل  68/70المشرع في ظل القانون رقم 

 تتولى إنجاز عمليات الترقية العقارية الهيئات و األشخاص :" جاء فيها  منه و التي 8 نص المادة
وكذا من خالل عملية ،..."الجماعات المحلية ،طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها-:اآلتية 

تحدد فيه تركيبة المشروع من جميع  الشروط من الناحية التقنية والذيشراف على تحضير دفتر اإل
 .(3) النواحي الفنية
دماج توجه جديد و هو اقتصاد السوق تم إو الذي كرس  1363مع صدور دستور لكن 

، مما (4)نشاط الترقية العقارية في التنظيم االقتصادي العام ، وهذا بإضفاء الطبيعة التجارية عليه 
التوجه الجديد وكان من بينها  تتعارض مع هذا إلى ضرورة إلغاء النصوص القانونية التي أدى
         (5)المتضمن قانون التوجيه العقاري  37/21بمقتضي القانون رقم  الملغى 00/28مر رقم األ

لنشاط العقاري ، المتعلق با 39/79بمقتضي المرسوم التشريعي رقم الملغى   68/70و القانون رقم 
ترقية تقلص دور الجماعات المحلية في مجال الكذا لى ظهور مهنيين جدد و وهذه التعديالت أدت إ

 السكنات  نجازأصبح دورها يقتصر على القيام بعمليات إالعقارية ، وعلى الخصوص البلدية ف
 .(6)وهذا بالتنسيق مع الوكالة الوالئية المحلية للتسيير و تنظيم العقاريين الحضريين االجتماعية

                                                 
 .92شعوة مهدي ، المرجع السابق، ص  - 1
ضمن صالحيات الجماعات المحلية و المت 23/71/1362المؤرخ في  62/137المرسوم التنفيذي رقم - 2
 .22ختصاصها في قطاعي االسكان و التعمير ، ح ر عدد إ
 .120، ص  2779النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري ، دار هومه ، الجزائر ، شامة، نسماعي- 3
 .87يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص إبوستة  - 4
 .03، يتضمن قانون التوجيه العقاري ، ج ر عدد  16/11/1337المؤرخ في  37/21القانون رقم - 5
 2، مجلة المحاماة ، العدد  37/21،سعدي عبد الحليم ، الوكاالت العقارية في نظر القانون رقم  يبولحية عل - 6

 .128الجزائر ، ص  دار الهدي،، 2770لسنة 
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 شراف على باإليجار و كذا اإل طار البيعكما تقوم  بالمساهمة في عملية إنجاز السكنات في إ
، و بالرجوع  (1)متابعة و تسيير ملفات السكن الريفي المدعم من طرف الصندوق الوطني للسكن

صبح يتمحور حول العمل على تقديم  الدعم و ن الجديد للبلدية و الوالية نجد أن دورهما أقانو اللى إ
البرامج السكنية السيما تلك نجاز في إ ، و كذا المساهمة(2)التحفيزات في مجال الترقية العقارية 
 .(3)الموجهة للقضاء على السكن الهش

من  (OPGI)ن الترقية و التسيير العقارييعتبر ديوا: دواوين الترقية و التسيير العقاري-2
 ةفي ميدان الترقية العقارية وقد مرت هذه المؤسسة بمجموع لمرقيين العموميين الناشطين حالياهم اأ

قانونية لهذه الدواوين ، فقد تم إنشاءها بموجب من التعديالت القانونية مست بالخصوص الطبيعة ال
ساسي لدواوين المتضمن إنشاء و تحديد القانون األ 17/78/1300المؤرخ في  00/89مر رقم األ

، حيث (Les offices de promotion et de gestion immobilière) (4)الترقية و التسيير العقاري
ظل هذا النص مؤسسة عمومية وطنية ذات طابع صناعي و تجاري ، تتمتع اعتبرت في 

ل الدواوين نشاء هذه الدواوين لتحل مح، وقد تم إ(5)بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي 
مر رقم بمقتضى األ 00/89، ثم تم إلغاء األمر رقم (6)يجار المعتدل العمومية للسكن ذي اإل

حداث و تنظيم و سير دواوين الترقية و الذي يتضمن شروط إ 29/17/1308ي لمؤرخ فا 08/39
الدواوين مؤسسة عمومية ذات عتبر المشرع هذه ، وفي ظل هذا األمر ا(7)و التسيير العقاري للوالية 

، (8) مهامها تحت رقابة الواليتمارس ستقالل المالي،و ري تتمتع بالشخصية المعنوية و االداطابع إ

                                                 
 .96ق ، ص ومحمد حياة ، المرجع السابأ- 1
توفر البلدية في مجال السكن الشروط :"المتعلق بالبلدية  11/17القانون رقم  من 1الفقرة  113نصت المادة - 2

 ". تساهم في ترقية برامج السكنو أ، كما تبادر  التحفيزية للترقية العقارية
ن يساهم في أجلس الشعبي الوالئي يمكن للم:"المتعلق بالوالية  12/70رقم  القانونمن  177نصت المادة - 3
 .من نفس القانون 171المادة  كذلك أنظر –. " نجاز برامج السكنإ
لدواوين الترقية و  ساسيتجديد القانون األ نشاء وإالمتضمن  17/78/1300المؤرخ في  00/89مر رقم األ- 4

 .03التسيير العقاري ، ج ر عدد  
 .سالف الذكر 00/89مر رقم من األ 1المادة  رأنظ - 5
 .90مسكر سهام ، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية ، المرجع السابق ، ص  - 6
و تنظيم وسير دواوين الترقية و التسيير  ثحداإالمتضمن شروط  29/17/1308ؤرخ في الم 08/39رقم  مراأل- 7

 .12العقاري للوالية ، ج ر عدد 
 .سالف الذكر 08/39من االمر رقم  1/2المادة  أنظر - 8
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 61/207صدار المرسوم التنفيذي رقم أعاد المشرع النظر في نظامها القانوني من خالل إ ثم
 (1)عملها و التسيير العقاري في الوالية و  المتضمن تنظيم دواوين الترقية 71/11/1361المؤرخ في 

لى مؤسسة اري إدواوين من مؤسسة عمومية ذات طابع إ، وقد نص على تغيير الطبيعة القانونية للد
 .(3)ستقالل المالي، تتمتع بالشخصية المعنوية و اال(2)عمومية ذات طابع اقتصادي 

في تنظيم هذه الدواوين من خالل المرسوم التنفيذي رقم من جديد النظر كذلك عاد ثم أ
ساسية للترقية ر الطبيعة القانونية للقوانين األالمتضمن تفسي 12/71/1331المؤرخ في  31/100

لمرسوم ساري المفعول حاليا  فقد وهو ا،(4)تنظيم عملهات ذلك و ير العقاري و تحديد كيفياو التسي
و تتمتع بالشخصية  عتبر دواوين الترقية مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ،أ

تعد تاجرة في عالقتها مع الغير ، و بالتالي فهي تخضع ألحكام  و ستقالل المالي ،المعنوية و اال
، وقد تم تعديل (6)السكن المكلف بوزير ال، و تمارس مهامها تحت رقابة (5)التجاري  القانون

 .(7)72/71/1339المؤرخ في  39/76المرسوم التنفيذي رقم  بمقتضى 31/100المرسوم رقم 
مهمة ة طار تجسيد السياسة االجتماعية للدولن الترقية و التسيير العقاري في إتمارس دواوي

كثر ما يتعلق بالفئات االجتماعية األ وعلى الخصوص العمومية في مجال السكنترقية الخدمة 
 :(8)على ما يلي 31/100للمرسوم رقم  اتسهر طبقفهي  حرمانا ، وفي هذا الصدد 

 اإلنابة عن أي متعامل في اإلشراف على المشاريع -/.الترقية العقارية-/.ترقية البناءات-
 عمليات تأدية الخدمات قصد ضمان ترميم االمالك العقارية و إعادة االعتبار إليها -/.المسندة إليها
 .من ورائها تحقيق مهامها اإلضافة إلى كل عملية تتوخىب-/.و صيانتها

                                                 
المتضمن تنظيم دواوين الترقية  و التسيير العقاري  71/11/1361المؤرخ في  61/207المرسوم التنفيذي رقم - 1

 .08، ج ر عدد  في الوالية و عملها
 .سالف الذكر 61/207من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  أنظر - 2
 .82القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص يمان ، النظام إبوستة  - 3
ساسية ر الطبيعة القانونية للقوانين األالمتضمن تفسي 12/71/1331المؤرخ في  31/100المرسوم التنفيذي رقم - 4

 .21للترقية و التسيير العقاري و تحديد كيفيات ذلك و تنظيم عملها،ج ر عدد 
 .سالف الذكر 31/100من المرسوم التنفيذي رقم  2 و 1تين الماد أنظر - 5
 .سالف الذكر 39/76من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  أنظر - 6
ر المتضمن  تفسي 31/100لمرسوم رقم لعدل مال 72/71/1339المؤرخ في  39/76المرسوم التنفيذي رقم  - 7

 .72العقاري و تحديد كيفيات ذلك و تنظيم عملها،ج ر عدد ساسية للترقية و التسيير الطبيعة القانونية للقوانين األ
 .سالف الذكر 31/100من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  أنظر - 8
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 وبالموازاة مع مهمة ترقية الخدمة العمومية في مجال السكن تمارس دواوين الترقية و التسيير 
 :(1)ل العمل على من خال مهمة التسييرالعقاري 

 -/.تأجير المساكن و المحالت ذات االستعمال المهني و التجاري والحرفي أو التنازل عنها
تحصيل مبالغ اإليجار و األعباء المرتبطة باإليجار ، وكذا إجراءات التنازل عن األمالك العقارية 

عليها باستمرار في حالة ملحقاتها ، قصد اإلبقاء المحافظة على العمارات و -/.التي تسيرها 
إعداد جرد للعمارات المكونة للحظيرة العقارية التي تسيرها و ضبطه ، ومراقبة -/.صالحة للسكن

تنظيم جميع العمليات -/.وضعية النظام القانوني لشاغلي الشقق و المحالت الكائنة بهذه العمارات
ضمان تسيير -/.ا و تنسيق ذلكالتي تستهدف االستعمال األمثل للمجمعات العقارية التي تسيره

جميع األمالك التي ألحقت بها أو التي سوف تلحق بها ، حسب شروط خاصة ، في حدود قواعد 
 .كل العمليات األخرى التي تندرج في إطار التسيير العقاري-/.تسيير الممتلكات العقارية

لى للترقية العقارية إمؤسسة الوطنية تعود نشأة ال: المؤسسة الوطنية للترقية العقارية-9
و  67/219بموجب المرسوم التنفيذي رقم  الذي أنشىء (ENPI)يوان الوطني للسكن العائليالد

المتضمن  60/100المرسوم التنفيذي رقم  ، والذي تم حله بمقتضى(2) 19/73/1367المؤرخ في 
نظمها  محلية لديوان مقاوالت عمومية، ولقد حلت محل ا(3)حل الديوان الوطني للسكن العائلي

، و التي اسندت لها نفس (4) 13/79/1369المؤرخ في  69/271المرسوم التنفيذي رقم 
تقلت ، و في نهاية التسعينات اس(5)للسكن العائلي الصالحيات التي كان يتمتع بها الديوان الوطني 

كة ة اقتصادية  تأخذ شكل شر صبحت عبارة عن مؤسسة عموميمؤسسة ترقية السكن العائلي و أ
 66/71، و ترتكز في عملها و تنظيمها على كل من القانون رقم (6)سهم من الناحية القانونيةذات أ

                                                 
 .سالف الذكر 31/100من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  أنظر - 1
ي للسكن العائلي ، نشاء الديوان الوطنإ،المتضمن 19/73/1367،المؤرخ في  67/219المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .96ج ر عدد 
،ج  المتضمن حل الديوان الوطني للسكن العائلي، 21/70/1360،المؤرخ في  60/100المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .97ر عدد 
نشاء المقاوالت العمومية إالذي يحدد شروط  13/79/1369خ في ، المؤر  69/271المرسوم التنفيذي رقم - 4

 .12، ج ر عدد  سيرهاالمحلية و تنظيمها و 
 .سالف الذكر 69/219من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  أنظر - 5
، كلية الحقوق،  ، رسالة دكتوراه دولة في القانون ، النظام القانوني للسوق العقاري في الجزائر ناصر لباد - 6

 .(ج.ت.ق)من  861الى  817المواد من  كذلك أنظر -،  910 ص ، 2771/2770،  جامعة عنابة
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هاز نشاء جإ، و بهدف السير الحسن لمقاوالت ترقية السكن العائلي تم (2) 71/70مر رقم ، و األ(1)
الذي و "السكن العائلي تجمع المصالح المشتركة لمقاوالت ترقية "بـ  مشترك بين هذه المقاوالت يسمى

،و  1330سنة من كتوبر ، و قد تم إنشاؤه في شهر أ(G.I.C.E.P.L.F) ـالفرنسية باللغة يرمز له ب
 .( ج. ت. ق)من  038ام المادة هذا عمال بأحك

 " البناء " ة ن مؤسسة ترقية السكن العائلي كانت تابعة لصندوق المساهموتجدر اإلشارة إلى أ
لشركات  ةتابع عة للشركات القابضة وبعد حل هذه األخيرة أصبحت حالياتابصبحت ثم بعد حله أ

 .(3)تسيير المساهمات الجهوية 
قرر  و نظرا لألداء الضعيف و المشاكل المسجلة على  مؤسسات ترقية السكن العائلي فقد ت

حل و ضم كل مؤسسات و  22/71/2773ت الدولة المؤرخ في محضر مجلس مساهما بمقتضى
ها المالية ، ليصبح لها هيكلة و معادة تنظيم ذمئلي المنشأة عبر الواليات و كذا إالسكن العاترقية 
عمومية  مؤسسة ىخر و التي تعد هي األ، (4) المؤسسة الوطنية للترقية العقاريةهي جديدة و  ةتسمي

الدخل وي برز مهامها معالجة طلبات السكن المقدمة من طرف فئة ذذات طابع اقتصادي ، ومن أ
و الذين يجب أن ال تتوفر فيهم شروط ( د ج 67.777)يساوي و المتوسط الذين لهم دخل أقل أ

ناء األوعية العقارية ، و القيام بعمليات قتسكن االجتماعي التساهمي ، و كذا استفادة من الاال
 . (5)....نجاز مختلف البرامج السكنية و إ

من بين المرقين العموميين الذين تعتبر : الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره-0
بموجب المرسوم (AADL)نشاء هذه الوكالة ة العقارية لصالح الدولة وقد تم إيقومون بعمليات الترقي

حداث وكالة وطنية لتحسين و الذي يتضمن إ 12/71/1331ؤرخ في الم 31/106التنفيذي رقم 
ي تأخذ هذه الوكالة شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجار  ، حيث(6)السكن و تطويره 

                                                 
 .72ج ر عدد ،لقانون التوجهي للمؤسسات االقتصاديةل نظم،الم12/71/1366المؤرخ في  66/71القانون رقم - 1
، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية و تسييرها و  27/76/2771المؤرخ في  71/70مر رقم األ- 2

 .00، ج ر عدد  خوصصتها
 .218ص  ، السابقناصر لباد ، المرجع - 3
 .01مسكر سهام ، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية ، المرجع السابق ، ص  - 4
 .91عربي باي يزيد، المرجع السابق ، ص - 5
، المتضمن احداث وكالة وطنية لتحسين السكن و  12/71/1331المؤرخ في  31/106المرسوم التنفيذي رقم - 6

 .21د تطويره ، ج ر عد
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، "  الوكالة" في صلب هذا النص بـ  تتمتع بـ الشخصية المعنوية و االستقالل المالي ، و تدعى
، و تعد تاجرة (1)لى وصاية الوزير المكلف بالسكن في ممارسة المهام المسندة إليها إكما تخضع 

ة شروط التدخل و ، كما تحدد اتفاقي(2)ضع ألحكام القانون التجاريفي عالقتها مع الغير وتخ
الدولة و الجماعات المحلية تقدمها لفائدة  يخص الخدمات التيجرة الوكالة فيما كيفياته ، وكذا أ

 .(4)1332قد باشرت هذه الوكالة عملها الفعلي في شهر جويلية  ، و (3)ستدعت الضرورة ذلككلما ا
 حددها  و التي المهام التي تقوم بها وطنية لتحسين السكن و تطويره مجموعة منلوكالة الل

 . (5)سالف الذكر 31/106المرسوم رقم 
طار البيع باإليجار المنظم تدخل في إ تنجزها هذه المؤسسة وأهم البرامج السكنية التي

 طار البيع عمومية في إمساكن المنجزة بأموال الذي يحدد شروط ال 71/171بموجب الموسوم رقم 
 .2و  1، وفي الوقت الحالي تقوم بإتمام إنجاز البرامج السكنية عدل (6)باإليجار و كيفيات ذلك

لترقية الذين ينشطون في ميدان ا نهم المرقين العقاريين العمومييوبهذا نكون قد ذكرنا أ
 ن هؤالء ة المبرمجة من طرف الدولة ، إال أالسكني جنجاز مختلف البرامالعقارية و الذين يقومون بإ

طوا الطلب المسجل على السكن مما دعى الدولة إلى فتح ن يغلم يستطيعوا أ نالمرقين العموميي
  39/79رقم من خالل المرسوم مار في قطاع السكن مام القطاع الخاص ليساهم في االستثالمجال أ

 . كثر بالمرقي العقاري الخاصلى االهتمام أالذي ركز ع 11/70قانون رقم الو الملغى بمقتضى 
 مع تطور نشاط الترقية العقارية فقد  ت مكانتهالذي تطور و  : المرقي العقاري الخاص- ب

                                                 
 .سالف الذكر 31/106من المرسوم التنفيذي رقم  9و  1المادتين  أنظر - 1
 .02مسكر سهام ، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية ، المرجع السابق ، ص - 2
 .سالف الذكر 31/106من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  أنظر - 3
 .81، ص  ، المرجع السابق القانوني للترقية العقارية، النظام  يمانإبوستة  - 4

 :فيما يلي  31/106 ومالمرسمن  وما يليها 1جاء في المادة مهام التي تقوم بها هذه الوكالة حسب ما لا مثلتت- 5
 .القضاء على السكن غير الصحي-/.تأطير األعمال اآلتية و تنشيطها-/.ترويج السوق العقارية و تطويرها-
إعداد أساليب بناء -/.إنشاء مدن جديدة-/.تغيير البنية الحضرية-/.األنسجة القديمة  و إصالحهاتحديث -

تصور اإلعالم و نشره على نطاق واسع باتجاه -/.مستحدثة من خالل برنامج عملها و تعميمها قصد تطويرها
المواطنين ، المؤسسات المالية العمومية المحلية ، منتجي مواد البناء ،  المقاولين ،)العاملين في األسواق العقارية 

 ...(.مكاتب الدراسات ، مؤسسات اإلنجاز ، مسيري العمارات و الجمعيات
المؤرخ في  70/190المرسوم رقم  ـالمعدل و المتمم ب 71/171من المرسوم رقم  11 و 6و  0 المادة أنظر - 6

 .20، ج ر عدد  21/70/2770
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تعاونيات شكل بتنظيم التعاون العقاري في تعلق الم 08/32مر رقم من خالل األظهر ألول مرة 
ساسي هو الحصول على ملكية مدنية هدفها األونية شركات من الناحية القان تعتبر و التي عقارية

و بصدور القانون رقم ،(1)السكن العائلي لألشخاص الطبيعيين المكتتبين فيها بحصص مشتركة 
ات الترقية على الخواص القائمين بعملي المكتتب تسميةالمتعلق بالترقية العقارية أطاقت  68/70

م ن ال يكون لهخاضعين للقانون الخاص شريطة أيين و معنو أ نالعقارية سواء كانوا أشخصا طبيعيي
م رقم ما في ظل المرسو ، أ (2)نجاز عمليات الترقية العقاريةصفة التاجر ، و الذين يقومن بإ

مكانية مشاركة الخواص احا جاء بعد نص المشرع صراحة على إنفتفقد عرف هذا المجال ا 39/79
فتح مجال  مالك العقارية من خاللإلنجاز و تجديد األت الترقية العقارية المتعلقة بافي القيام بعمليا

فة ، و إضفاء الص(3)ساس المنافسة الحرة بين القطاعين العام و الخاص الترقية العقارية على أ
و رية على نشاط الترقية العقارية باستثناء العمليات التي تهدف لتلبية الحاجات الخاصة أالتجا

المتعامل في ح على المتدخلين في الترقية العقارية تسمية حاجات المشاركين فيها ، و قد اصطل
و تلبية حاجات خاصة ، ذه العمليات بغرض البيع أو اإليجار أو الذي يقوم به (4)الترقية العقارية

من المتعامل العقاريين الناشطين في  1339بعد سنة  % 31 المرقين الخواص بلغت نسبةوقد 
همية الدور الذي يؤديه هي تعد نسبة كبيرة جدا تعكس مدي أو و في الترقية  العقارية سوق السكن 

لخصوص و في ميدان الترقية العقارية على وجه افي ( مؤسسات الترقية العقارية) المرقين الخواص
 . (5)موم عال قطاع السكن على

 وسماه  مام الخواصري المفعول فقد فتح الباب واسعا أسا 11/70ما في ظل القانون رقم أ
 حكام الخاصة به من خالل حيث حرص على إعادة ضبط األ (6) بالمرقي العقاريالمشرع  

                                                 
 .91، المرجع السابق ، ص يزيد نظر عربي باي أ -، سالف الذكر 08/32مر رقم من األ 2المادة  أنظر - 1
 كتتاباال،المحدد لشروط 70/79/1368المؤرخ في  68/96المرسوم التنفيذي رقم من  13و 11نظر المادة أ- 2

 .17، ج ر عدد  لعقد حفظ الحق ته و يضبط دفتر الشروط النموذجياعمليات الترقية العقارية و كيفي بإحدى
 .81، المرجع السابق ، ص  شعوة مهدي - 3
 .(ملغى)سالف الذكر  39/79رقم  التشريعي من المرسوم 9المادة  أنظر - 4
 .83، ص  يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابقإبوستة  - 5
مع المرقين   اجتماعفي   20/17/2710حيد تمار بتاريخ في تصريح لوزير السكن و العمران عبد الو  - 6

و كذا العمل على ( LPA)طالق صيغة السكن الترقوي المدعم إعادة إول من نوعيه صرح عن العقاريين األ
 عطي أ، وقد  2716سيتم الشروع فيها في سنة  يو الت ىيجار السكن العمومي اإل ـصيغة جديد تسمي ب ستحداثا

  = هي فيطلب و  3777عتماد ذ تم تسجيل عدد طلبات اإلإ الخواص المرقين العقاريين عدد حولحصائيات إالوزير 
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تحديد قانون أساسي للمرقي العقاري و :"منها على 9منه في الفقرة  2القانون فنص في المادة هذا 
فأصبح المتعامل  و كذا المراسيم التنفيذية له ،، "ضبط مضمون العالقات بين المرقي و المقتني 

عتبر كل شخص ها نشاط الترقية العقارية ، و قد ايشمل ي الذي يقوم بمختلف العمليات التيالرئيس
 ةلى توفر مجموعلقيام باألعمال التجارية باإلضافة إو معنوي له سجل تجاري و مؤهل لأطبيعي 

من هذا القانون و  13و  0و المادة  10الفقرة  9،طبقا للمواد  اعقاريا مرقيه من الشروط  في
يخضع ألحكام القانون الخاص ، فالمرقي العقاري الخاص قد وسع له المشرع مجال تدخله في 

ارية و كذا القيام بالعمليات نجاز مشاريع عققارية من خالل صالحية المبادرة بإنشاط الترقية الع
بين الشخص يز ي، و عليه وجب التم(1)اإيجابي امر لعقارية و هو يعد أمجال الترقية ايشملها  التي

 :كتساب صفة المرقي العقاري فيما يليالطبيعي و المعنوي في ا
على أنه يمكن للشخص  11/70القانون رقم لقد نص  : بالنسبة للشخص الطبيعي-1

نشاط الترقية العقارية ن يبادر بمشاريع عقارية ضمن الطبيعي أن يكتسب صفة المرقي العقاري و أ
ن تتوفر فيه بعض ،إال أن المشرع أوجب على المرقي أ 9من المادة  10الفقرة  ذكره فيتم وهذا ما 

جانب بممارسة هذا النشاط أو اكتساب صفة المرقي الشروط كالجنسية الجزائرية ألنه ال يسمح لأل
ؤهال للقيام باألعمال التجارية يضا مالعقاري و أن تكون له صفة التاجر أي يملك سجل تجاري و أ

 من ، وهذا (3)، وكذا الحصول على االعتماد و تسجيله في الجدول الوطني للمرقين العقاريين (2)
 ، و أن يمتهن هذه المهنة )4(الحتيال و التالعب بالمقتنين جل كشف الدخالء على المهنة ومنع اأ

                                                                                                                                               

مرقي عقاري مسجل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين و كذا صندوق  1777قيد الدراسة ، وكذا تسجيل =
ال ينشطون فعلين في الميدان و ال يحملون أي  % 17، ومن هؤالء  الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية

مرقي العقاري الخاص في الواقع ، أنظر رقام تعكس مدي التطور الذي تعرفه مهنة الكل هذه األ مشروع عقاري ،
 20/17/2710تاريخ االطالع ، https://www.youtube.com/watch?v=Kq6hAfAn5yM:الموقع التالي

- 21:92 . 
 .86، المرجع السابق ، ص  شعوة مهدي - 1
 .سالف الذكر 11/70من القانون رقم  1الفقرة  0نظر المادة أ - 2
الذي يحدد كيفيات   27/72/2712المؤرخ في   12/60من المرسوم التنفيذي رقم  1الفقرة  8نظر المادة أ - 3

 . 11، ج ر عدد رقين العقاريينالجدول الوطني للماالعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و كذا كيفيات مسك منح 
االحتيال و  أروقة العدل التي تتعلق بالنصب فينشير إلى أنه في السنوات األخيرة تم تسجيل العديد من القضايا - 4

في  احتيال مرقي عقاري  قضيةنذكر لعل أبرزها و  هاو هناك العديد من،على المكتتبين من طرف مرقين عقاريين  
عملية نصب واحتيال من ل أين تعرضفي صيغة السكن الترقوي المدعم مكتتب  077أكثر من على والية وهران 

= يتراوح ما  مالي مسير مؤسسة ابراهيم سالم للترقية العقارية الذي سلب كل منهم مبلغ( س.أ)قبل المرقي العقاري 

https://www.djazairess.com/city/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://www.djazairess.com/city/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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 مرقين  ن هناك، و هنا نشير إلى أ(1)خر على وجه االحتراف و امتناعه عن ممارسة أي نشاط أ
هدف خصصة لتلبية حجات خاصة فقط و ليس العمالهم معقاريين هم أشخاص طبيعية تكون أ

 .تحقيق الربح و تكون خاضعة ألحكام القانون المدنيمنها 
لك مكن المشرع الشخص لى الشخص الطبيعي كذإضافة إ : بالنسبة للشخص المعنوي-2

الحال في ظل القانون  خاص عكس ما كان عليهال صفة المرقي العقارين يكتسب المعنوي من إ
، و  1الفقرة  9في المادة ( الملغى) 39/79ليه في المرسوم رقم فقد نص ع( الملغى) 68/70رقم 

نه يمكن منه إذ أ 13و كذلك في المادة  9مادة من ال 10في نص الفقرة  11/70في القانون رقم 
ي لكن بتوفر مجموعة ن يكتسب صفة المرقي العقار انون الخاص أص المعنوي الخاضع للقللشخ

ن يكون من الشروط التي يفرضها القانون كأن يكون الشخص المعنوي تم إنشاؤه طبقا للقانون وأ
ن يكون ، و أ(3)مالية و أن تكون له أهلية و ذمة  (2)ن يتحمل التزاماتهه القانونية وأكل حقوقب ايتمتع

،و يأخذ هذا األخير (4)ن يحصل على االعتمادالوطني للمرقين العقاريين و أدول مسجال في الج
شركة ذات :  و مؤسسة تقوم بعمليات يشملها نشاط الترقية العقارية على النحو التاليشكل شركة أ

 ( SPA)و شركة مساهمة ، أ( SARL)و شركة ذات مسؤولية محدودة ، أ( EURL)الشخص الوحيد 

                                                                                                                                               

ذا ببلقايد ببلدية بئر الجير و ه (LPA)مسكن  822حقات أولية النجاز مليون سنتيم كمست 177و  17بين =
 بإدانةشكاوى أمام العدالة و انتهت بالضحيا هؤالء م دتق قد ، و 2710لى غاية إ 2712خالل فترة امتدت من سنة 

 :المعلومات أنظر الموقع التاليللمزيد من و المرقي المحتال في هذه القضية بعدة أحكام قضائية ، 

https://www.eldjoumhouria.dz/art.php?Art=59091  10:70 - 22/70/2713: تاريخ اإلطالع. 
صاغر )العقارية و في نفس السياق توجد قضية أخرى تتعلق بالنصب و االحتيال من طرف مؤسسة للترقية 

بدفع مبالغ  امكتتب بعد أن قامو  177الواقع مقرها بشارع قنبيطا بوالية وهران ، أين ذهب ضحيتها أزيد من ( حدوش
أمام السيد و بعد تقديم العدد من الشكاوي  المحتال يوهمهم بها المرقأللحصول على مساكنهم التي  معتبرةمالية 

العدالة يوم  أمام حالتهإو  72/70/2713يوم ( بوزيان هاجر)المتهم  وقيفوكيل الجمهورية لمحكمة وهران أمر بت
القضية ، وللمزيد  التحقيق في لى حين استكمالإة،المتهم بالمؤسسة العقابي بإيداعو تم صدور أمر  79/70/2713
، تاريخ  xUMq_MM9U-https://www.youtube.com/watch?v=A:أنظر الموقع التالي  تالمعلومامن 

 .11:78،  71/78/2713:اإلطالع 
 .سالف الذكر 12/60من المرسوم التنفيذي رقم  9و  2نظر المادة أ - 1
، يتضمن دفتر الشروط  27/72/2712المؤرخ في  12/61المرسوم التنفيذي رقم الملحق المتعلق ب نظرأ- 2

 .11، ج ر عدد  و المسؤوليات المهنية للمرقي العقاري تااللتزاماالنموذجي الذي يحدد 
 .00، ص   ، المرجع السابق التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقويةمسكر سهام،- 3
 .ف الذكرسال 12/60من المرسوم التنفيذي رقم  2الفقرة  8نظر المادة أ - 4

https://www.eldjoumhouria.dz/art.php?Art=59091
https://www.youtube.com/watch?v=A-xUMq_MM9U
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 بموجب عقد توثيقي طبقا لنص  و تنشأ (1)تخضع ألحكام القانون التجاري ، و هي شركات تجارية
 .(2)( ج .م .ق)من  1مكرر  920المادة 

 
 :المرقي العقاري شروط ممارسة مهنة: ني الفرع الثا

مر في ع على ضبط مهنة المرقي العقاري بشكل أكثر دقة عما كان عليه األالمشر  لقد حرص
أنه سيتم تحديد  2و الذي أقر في مادته  11/70إصدار القانون رقم  النصوص السابقة من خالل

هذا القانون وبعض المراسيم  هذا األمر من خالل مواد ساسي للمرقي العقاري وقد تجسدقانون أ
لدخالء ل اشروط جديدة تتناسب مع طبيعة المهنة و تضع حد ركز المشرع على سنالتنفيذية له وقد 

التركيز على يتم ،وعليه س(3) 11/70القانون رقم  من 0ه الشروط في المادة قد تم تعداد هذو  يهاعل
 :أربعة شروط أساسية كما يليدراسة 

 :الحصول على االعتماد المسبق –وال أ
ن ص عليه المشرع للمرشح الذي يريد أول شرط نعلى االعتماد أيعتبر طلب الحصول 

المؤهلة قانونا ولقد نص على هذا  طرف السلطاتيتم منحه من الذي لمرقي العقاري و يمارس مهنة ا
 يرخص للمرقين العقاريين المعتمدين:"جاء فيها منه والتي 0في المادة  11/70رقم الشرط القانون 

المتضمن كيفيات منح  12/60من المرسوم التنفيذي رقم  0ولقد نص كذلك عليه في المادة ،..."و
و التي جاء كذا مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين،االعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و 

، وبالتالي يفهم أو ..."تخضع مهنة المرقي العقاري إلى الحصول المسبق على االعتماد و:"فيها
يستشف من هذه المواد أن االعتماد المسبق اعتبره المشرع شرطا ضروريا الكتساب صفة المرقي 

رطا مستحدثا لم يكن منصوصا عليه من قبل وهذا إن دل ، فهو يعد ش هالعقاري وممارسة نشاطات
على شيء فإنما يدل على حرص المشرع على ضبط و تنظيم مهنة المرقي العقاري بشكل أكثر 

سالف الذكر من أجل تبيان كيفية منح االعتماد لممارسة مهنة  12/60دقة وقد أصدر المرسوم رقم 

                                                 
 .( ج.ت.ق)من  100 نظر المادةأ- 1
 .09و محمد حياة ، المرجع السابق ، ص أ - 2
 .سالف الذكر 11/70من القانون رقم  70نظر المادة  أ - 3
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، وحتى يتم الحصول (1)19/38رسوم التنفيذي رقم المرقي العقاري و الذي تم تعديله بموجب الم
على االعتماد المسبق من طرف المرشح سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا البد من المرور بعدة 
مراحل ، بدءا بتوفر الشروط ، ثم إيداع طلب االعتماد مرفقا بملف لدى الهيئة المكلفة بذلك ، ثم 

 الستكمال باقي الشروط دراسة الطلبات وصوال إلى صدور قرار منح االعتماد و تسليمه للمرشح 
 :، وعليه سنتطرق لهذه المراحل فيما يلي(2)المطلوبة 

لقد نص المشرع على ضرورة استيفاء مجموعة من  : فاء الشروط في طالب االعتمادياست-أ
 الشروط في المرشح الكتساب صفة المرقي العقاري سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا من خالل 

 .(4)سالف الذكر 12/60التنفيذي رقم  من المرسوم  0و (3) 8نص المادتين 
من المرسوم التنفيذي  6بالرجوع إلى نص المادة  : بالملف ايداع طلب االعتماد مرفقإ-ب

نجدها تنص على  19/38من المرسوم التنفيذي رقم  9و المعدل بمقتضى المادة  12/60رقم 
لمكلف بالسكن على أن يتم تسليم وصل إيداع طلب االعتماد لدى المصالح المختصة للوزير ا

استالم عندما يكون الملف المرفق كامال بالوثائق المطلوبة حسب المرشح طالب االعتماد إذا كان 
 .(5)شخصا طبيعيا أو معنويا

                                                 
 12/60التنفيذي رقم   المتمم للمرسوم المعدل و 28/72/2719المؤرخ في  19/38المرسوم التنفيذي رقم - 1

، ج ر  كذا مسك الجدول الوطني للمرقين العقارييند لممارسة مهنة المرقي العقاري و المتضمن كيفيات منح االعتما
 .19عدد 

2
 .80 ،89ص  ، ص حلواجي عبد الرؤوف ، المرجع السابق - 

 .  12/60المرسوم التنفيذي رقم  من 8المعدل للمادة  19/38المرسوم التنفيذي رقم من  2المادة  أنظر - 3
 .لمعرفة الشروط المطلوبة  سالف الذكر 12/60المرسوم التنفيذي رقم من  0و  8المادتين  أنظر - 4
 :ملف طلب االعتماد يتكون من الوثائق التالية حسب طالبه كما يلي - 5

 : بالنسبة للشخص الطبيعي-أ
 .12مستخرج من شهادة الميالد رقم -
 .أشهر (9)ثالثة يزيد تاريخ صدورها عن  ال (9رقم )مستخرج من صحيفة السوابق العدلية -
 .الوثائق التي تثبت الكفاءات المهنية -
 .أو إيجار محل  نسخة من عقد الملكية- 
 .شهادة الجنسية و شهادة إقامة الطالب -
 .دفتر الشروط المتعلق بإلتزامات المرقي العقاري و مسؤوليته المهنية المملوء كما ينبغي-

 :للشخص المعنوي بالنسبة-ب
 .نسخة من القانون األساسي للشخص المعنوي-
 =.نسخة من الجدول الرسمي لإلعالنات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة-
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 يتم إنشاء لجنة اعتماد المرقين العقاريين لدى الوزير  :المرقين العقاريين  لجنة اعتماد -ت
ممثله تتشكل من أعضاء ممثلين لعدة وزارات و مصالح ،يتم تعيينهم بقرار المكلف بالسكن يرأسها 

سنوات قابلة  9من الوزير المكلف بالسكن بناءا على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة 
للتجديد ، وتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسكن مهام أمانة اللجنة ، كما يمكن للجنة االستعانة بأي 

 .(1)حكم اختصاصه لمساعدتها في أشغالهاشخص ب
مرات في السنة على األقل ،وهذا بناء على ( 0)يكون عمل اللجنة في شكل دورة عادية -

استدعاء من طرف رئيسها ، و يمكن أن تجتمع هذه اللجنة في دورة غير عادية كلما دعت 
أعضائها ، ( 2/9)الضرورة إلى ذلك بطلب من رئيسها ، وتصح دورات اللجنة بحضور ثلثي 

وتدون مداوالت اللجنة في محاضر و تسجل في سجل خاص بعد توقيعها من طرف أعضاء اللجنة 
، ولقد حدد هذا المرسوم مجموعة من المهام التي تقوم (2)يتم إرسالها إلى الوزير المكلف بالسكن 

ألة تتعلق بالمهنة بها هذه اللجنة على غرار دراسة طلبات االعتماد و الطعون و كذا دراسة أي مس
يعرضها عليها الوزير المكلف بالسكن ودراسة كل قرار سحب لالعتماد يعرضه كذلك الوزير 

 .(3)المكلف بالسكن
بعد إتمام الملف المرفق بطلب االعتماد و إيداعه لدى  : دراسة الطلبات و الفصل فيها-ث

د على طالبي االعتماد الذين مصالح وزارة السكن ، يشرع مباشرة الوزير المكلف بالسكن في الر 
أشهر ابتداءا من تاريخ استالم الطلب ، و هذا بعد أن يتم إجراء ( 9)تتوفر فيهم الشروط في أجل 

شهر ( 2)التحقيق اإلداري من طرف مصالح األمن المختصة وكذا إبداء رأيها في مدة ال تتجاوز 
 .(4)إما الموافقة أو الرفض مع التعليل:ن، وهنا يأخذ رأي اللجنة احتمالي ابتداء من تاريخ مراسلتها

 في حالة كان رأي اللجنة بالموافقة يقوم الوزير المكلف  : منح االعتمادالموافقة بقرار -1

                                                                                                                                               

 .الت التي تعيين الرئيس و المدير العام أو المسير ، ما لم يكن هؤالء مؤسسين قانونانسخة من المداو -=
 .العقاري و مسؤولياته المهنية كما ينبغي دفتر الشروط المتعلق بإلتزامات المرقي-
اثبات أن المدير العام أو المسير المؤسسيين قانونا تتوفر فيهم الكفاءات المهنية المحددة اعاله بالنسبة لألشخاص -

 .  19/38رسوم التنفيذي رقم الممن  9المادة المعدلة ب 12/60المرسوم التنفيذي رقم  من 6لمادة ا رأنظ، نالطبيعيي
 .سالف الذكر 12/60 المرسوم التنفيذي رقممن  11و  10 تينالماد أنظر - 1
 .سالف الذكر 12/60المرسوم التنفيذي رقم من  22 و 27و  16واد الم أنظر - 2
 . 12/60وم التنفيذي رقم المرسمن  18المادة  أنظر، .80 ، ص حلواجي عبد الرؤوف ، المرجع السابق - 3
 .سالف الذكر 12/60المرسوم التنفيذي رقم من  21و  17 و 3واد الم أنظر - 4
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 بعد موافقة لجنة اعتماد  ،(1) االعتماد للمرشح الكتساب صفة المرقي العقاري وثيقة مبالسكن بتسلي
جميع الشروط المنصوص عليها في التشريع  ساري ، وهذا طبعا بعد توفر  الترقية العقارية

 .(2)المفعول
في  :(3)جنة اعتماد المرقين العقاريينرفض منح االعتماد و تقديم الطعون أمام لقرار  -2

حالة كان رأي اللجنة برفض منح االعتماد فإنه يكون طبقا لحالة من الحاالت المنصوص عليها في 
و البد من أن تبرر اللجنة قرار رفضها االعتماد ، وأن تبلغ  ، 12/60من المرسوم رقم  11المادة 

 .صاحبه عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل االستالم
وهنا يكون لطالب االعتماد فرصة الطعن في قرار الرفض كتابيا لدى الوزير المكلف بالسكن 

تقديم عناصر  يوما يتم احتسابها من تاريخ التبليغ بقرار الرفض ، من خالل( 97)في غضون 
 .معلومات جديدة أو إثبات لدعم طلبه أو الحصول على دراسة مكملة

 :القيد في السجل التجاري –ثانيا 
نص عليه المشرع حتى يكتسب المرشح صفة  يعد القيد في السجل التجاري ثاني شرط

يرخص للمرقين :"بقولها 11/70من القانون رقم  0هو ما أشارت إليه المادة ، و (4)المرقي العقاري 
 من نفس القانون 13، وكذلك في نص المادة ..."المسجلين في السجل التجاريو ... العقاريين

بممارسة نشاط الترقية  مؤهل للقيام باألعمال التجارية... يسمح لكل شخص:"نصت على 
 12/60من المرسوم التنفيذي رقم  0تم تأكيد هذا الشرط من خالل نص المادة  ، و قد..."العقارية

سالف الذكر و الذي جاء على ذكر أهم الشروط الواجب توفرها في المرشح الكتساب صفة المرقي 
وكذلك في  ،..."التسجيل في السجل التجاريو ...تخضع مهنة المرقي العقاري:"حيث نصت على

،وعليه حتى يتسنى للمرشح لمهنة المرقي (5) 12/60التنفيذي رقم  من مرسوم 10نص المادة 
 التسجيل في السجل التجاري يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط وهي األهلية و احترافية األعمال 

                                                 
 .قة اعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاريثييتعلق بو  2/1أنظر الملحق رقم - 1
 .سالف الذكر 12/60المرسوم التنفيذي رقم من  1المادة  أنظر - 2
 .سالف الذكر 12/60المرسوم التنفيذي رقم من  12المادة  أنظر - 3
 .67،  03شعوة مهدي ، المرجع السابق ، ص ص  - 4
 رأيهاعندما تبدي اللجنة :"  سالف الذكر على ما يلي 12/60رقم  التنفيذيمن المرسوم  10نصت المادة - 5

 تعين على صاحب االعتماد القيام ي ، وفي هذه الحالة... بالموافقة يسلم الوزير المكلف بالسكن االعتماد للطالب و
 ". الشكليات الضرورية قصد القيد في السجل التجاري بجميع
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 .التجارية وخلوه من موانع الممارسة التجارية
 من استقراء نصوص القانون التجاري نجده قد أحال إلى القانون المدني  : هلية التجاريةاأل-أ

، الذي سن الرشد وهو يعد (1)سنة 13بـ ( ج.م.ق)من  07في تحديد السن و الذي حددته المادة 
لممارسة األعمال التجارية ، على أن يكون الشخص يتمتعا بكامل قواه العقلية و أن  السن القانوني

سنة أن يمارس األعمال  16يجوز للقاصر البالغ من العمر  ااستثناءيه ،وال يكون محجورا عل
وهذا متى حصل على إذن بذلك إما من والده أو أمه أو ( الترشيد)للقانون عن طريق  االتجارية طبق

بقرار من مجلس العائلة مصادق عليه من قبل المحكمة ، و يقدم اإلذن كتابيا دعما لطلب القيد في 
 .(2)التجاريالسجل 

سالف  12/60من المرسوم التنفيذي رقم  8ما تجدر اإلشارة إليه هو ما جاء في نص المادة 
 21الذكر و التي نصت على أن الشخص الطبيعي الذي يريد االعتماد يجب أن ال يقل عمره عن 

 13ية بـ سنة ، و هو ما يخالف القاعدة العامة التي تحدد السن القانوني لممارسة األعمال التجار 
سنة ، لكن في اعتقادنا أن المشرع لما حدد هذا السن كان هدفه إحداث التوافق مع الشرط الوارد 

من هذه المادة و التي توجب أن يثبت الشخص كفاءات مهنية ترتبط بالنشاط كحيازته  0في الفقرة 
م بتعديل هذه المادة ذات صلة بنشاط الترقية العقارية ، غير أنه قا( أي شهادة جامعية)شهادة عليا 

 .(3)و ألغى هذا الشرط فاتحا المجال واسعا إلثبات الكفاءة المهنية 
 كما أن إدارة مثل هذه المشاريع التي تتطلب قدرا من المعارف و الدراية بإدارة األعمال و 

التسيير و ترشيد إنفاق األموال و توظيف اليد العاملة و المعامالت مع مختلف اإلدارات و كذا 
ا في المستفيدين هذه األمور كلها تجعل المشرع يرفع من سن اكتساب صفة المرقي العقاري ألنه

مسؤوليات تقع على عاتق المرقي وقد يؤدي اإلخالل بها إلى األخير ترتب عدة التزامات و 
 . (4)السجن

 من  12جاء ذكر عبارة إحترافية في نص المادة  : عمال التجاريةالحترافية في األ-ب
 محترفون يمتلكون .... يجب أن يبادر بالمشاريع العقارية:"سالف الذكر بقولها  11/70القانون رقم 

                                                 
 .( ج.م.ق)من  07المادة  أنظر - 1
 .( ج.ت.ق)من  1ة الماد أنظر - 2
 .سالف الذكر  19/38من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  أنظر - 3
 .منه 01إلى  07خصوصا المواد من  سالف الذكر 11/70الفصل السادس من القانون رقم  أنظر - 4
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، و عليه فإن االحترافية التجارية تعتبر أمرا مهما الكتساب صفة ..."المهارات في هذا المجال
ة التي يقوم بها التاجر و ال يتأتى ذلك إال من خالل الممارسة المنتظمة و المستمرة لألعمال التجاري

من القانون التجاري ، إذن فهذه األعمال التي يمارسها التاجر  2الشخص ،و التي ذكرتها المادة 
 .(1)هي التي تميزه عن باقي األشخاص المدنين

المتعلق بشروط  70/76بالرجوع إلى القانون رقم  : خلوه من موانع الممارسة التجارية-ت
منه قد حددت بشكل صريح هذه الموانع و التي إذا تم  6المادة  ممارسة األنشطة التجارية نجد أن

  توفرها في الشخص المرشح للتسجيل في السجل التجاري فإنها تمنعه من ذلك ، لكن بعد صدور
 .(2)تم التقليص من هذه الموانع  70/76المعدل و المتمم للقانون رقم  19/78القانون رقم 

المتعلق بشروط  30/01المرسوم التنفيذي رقم  لقد نص : طلب القيد في السجل التجاري-ث
منه على إخضاع كل شخص  0الفقرة  0في المادة  (4)المعدل و المتمم (3)القيد في السجل التجاري

،و يتم تقديم طلب القيد في السجل (5)طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا للقيد في السجل التجاري 
في شكل ملف يحتوي ( (6)المكلف بمسك السجل التجاريالمأمور )التجاري لدى الجهة المختصة 

على مجموعة من الوثائق التي يقدمها المرشح وفي استيفائه للشروط المطلوبة و كانت الوثائق 
سليمة فإنه يتحصل على مستخرج السجل التجاري ، و في هذا السياق فإنه بعد الحصول على 

المرشح أن يحصل على القيد في الجدول االعتماد و التسجيل في السجل التجاري يجب على 
 .الوطني للمرقين العقاريين

 :التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين  -ثالثا 
 ب صفة وطني للمرقين العقاريين حتى يكتسالتسجيل في الجدول ال كذلك المرشح  يجب على

 ، ويعد شرط التسجيل في  المرقي العقاري بشكل نهائي و قانوني و يسمح له بممارسة هذه المهنة

                                                 
 .86، ص  حلواجي عبد الرؤوف ، المرجع السابق - 1
 70/76المعدل و المتمم للقانون رقم  29/70/2719المؤرخ في  19/78من القانون رقم  72المادة  أنظر - 2
 .93نشطة التجارية ، ج ر عدد لمتعلق بشروط ممارسة األا
 .79ج ر عدد القيد في السجل التجاري،شروط ل حدد،الم16/71/1330المؤرخ في30/01المرسوم التنفيذي رقم- 3
 30/01المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  71/12/2779المؤرخ في  79/010المرسوم التنفيذي رقم - 4

 .01، ج ر عدد  المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري
 .( ج.ت.ق)من  27و  13وهو ما تؤكده المادتين  - 5
 .07، ص  نفسهعبد الرؤوف ، المرجع  حلواجي  - 6
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 من القانون رقم 0الجدول الوطني شرطا مستحدثا من طرف المشرع وقد نصت عليه المادة 
... ن يدعي صفة المرقي العقاريال يمكن ألي كان أ:"...سالف الذكر و التي جاء فيها  11/70
وكذلك المادة  ،..."العقاريينمسجال في الجدول الوطني للمرقين لم يكن حاصال على اعتماد و  ما
تسجيله في الجدول  يتطلب منح االعتماد للمرقي العقاري:"من نفس القانون و التي جاء فيها  29

وعليه فإن إتمام هذا الشرط يعتبر ، ..."الوطني للمرقين العقاريين ويعد ترخيصا لممارسة المهنة ،
ي العقاري و بالتالي ممارسة هذه بمثابة ترخيص نهائي يسمح للمرشح من اكتساب صفة المرق

 .المهنة بشكل قانوني
نجده قد نص على هذا الشرط في  سالف الذكر 12/60لى المرسوم التنفيذي رقم وبالرجوع إ

و الجدول ...و التسجيل في ... تخضع مهنة المرقي العقاري إلى :"منه و التي جاء فيها  0المادة 
راء الفصل الثالث من هذا المرسوم و الذي عنونه المشرع و من استق ،"الوطني للمرقين العقاريين 

بمسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين نجده قد نص على شروط و إجراءات تسجيل و تسليم 
 :شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين وهو ما سنحاول دراسته فيما يلي

 إلجراء الحصول على االعتماد و التسجيل  يعتبر التسجيل في الجدول الوطني إجراءا الحقا
يتم :"...بالقول  12/60من المرسوم رقم  20،وهو ما جاء ذكره في المادة (1)في السجل التجاري

تسجيل حائزي االعتماد المقيدين قانونا في السجل التجاري في الجدول الوطني للمرقين العقاريين 
 :وعليه فالشروط الواجب توفرها للتسجيل هي،..."،المفتوح لدى الوزير المكلف بالسكن

 .أن يكون المرشح حائزا على االعتماد-
من هذا  29أن يكون المرشح مقيدا قانونا في السجل التجاري وهنا تجدر اإلشارة إلى أن المادة -

المرسوم و التي نصت على وجوب تقديم المرشح مجموعة من الوثائق إلى الوزير المكلف بالسكن 
 .(2)ه في السجل التجاريتثبت قيد

بعد تقديم الوثائق و التأكد من مراعاة الشكليات يتوج التسجيل في الجدول الوطني للمرقين 
 ، وتعد هذه الشهادة ترخيصا (3)العقاريين بتسليم المرشح لمهنة المرقي العقاري شهادة تسجيل 

                                                 
 .01، ص  نفسهلواجي عبد الرؤوف ، المرجع ح - 1
 .سالف الذكر 12/60من المرسوم التنفيذي رقم  29المادة  أنظر - 2
اسم المرقي العقاري ، رقم االعتماد ، رقم السجل : )م هذه الشهادة البيانات التالية ظت 2/2أنظر الملحق رقم - 3

  =   التجاري ، رقم التعريف الضريبي ، عنوان مقر الشركة ، ورقم تسجيله في الجدول الوطني للمرقين العقاريين 
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      إلى صندوق الضمان لممارسة مهنة المرقي العقاري و في نفس الوقت ترتب عليه االنتساب 
 .(1)و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية

ولقد نص المشرع على أن يظهر في الجدول الوطني للمرقين العقاريين بعض المعلومات 
منه ، والغرض منها هو تمييز مسك هذا الجدول عن باقي جداول المهن  20التي عددتها المادة 

، وكونه مفتوحا على مستوى الوزير المكلف بالسكن يوحي بنوع من الرقابة على مهنة  (2)األخرى
 . (3)المرقي العقاري التي أقرها القانون الجديد و ما تبعه من مراسيم تنفيذية

 :االنتساب إلى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية –رابعا 
ثار الناتجة عن التسجيل في الجدول الوطني من بين أهم اآلصندوق لل نتساب المرقييعد ا

 11/70من قانون رقم  11 و 10 حسب ما نصت عليه المادتين إلزامي، و هو  للمرقين العقاريين
،و الذي كان فيه الملغى 39/79في ظل المرسوم  اجراء جديد عكس ما كان سائدوهو يعد إ ،

 امرقي 21777حصاء ما يقارب إذ أنه في ظل هذا المرسوم تم إ، اختياريا لى الصندوق االنتساب إ
، و يرجع (4) 11/70فقط قبل صدور القانون رقم  1177م في الصندوق حوالى نهنتسب مقاريا اع

السبب الرئيسي لعزوف المرقين العقاريين لالنتساب إلى المبالغ المالية التي يتم ادعها كضمان 
كلها اموال تجمد الى حين االنتهاء من االنجاز و تسليم ... التامينلحسن االنجاز و التسبيقات و 

 .المشروع ، و هذا ال يخدم المرقي كونه يريد استثمار كل امواله بدل تجميدها في ضمان اعماله
بهدف منح الطمأنينة للمقتنين و المكتتبين في  المرقي نتسابالزامية اوجب المشرع أولقد 

توسيع من صالحيات صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الخالل  نشاط الترقية العقارية من
يتعرض لها المرقي العقاري و الحلول محله  اإلفالس التي نشاط الترقية العقارية لضمان مخاطر

 .(1)، و إتمام األشغال(5)تسبيقات التي يدفعها المقتنين في ضمان ال

                                                                                                                                               

مرقين العقاريين بالقرار المؤرخ تم تحديد شكل و مضمون شهادة التسجيل في الجدول الوطني لل،وقد ( و تاريخه = 
 .10الذي يحدد نمودجي االعتماد و شهادة التسجيل للمرقي العقاري ، ج ر عدد  73/71/2719في 

 .سالف الذكر 12/60من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة  أنظر - 1
 . الجدول الوطني للمرقين العقاريينشهادة التسجيل في المتعلق ب 2/2أنظر الملحق  - 2
 .02حلواجي عبد الرؤوف ، المرجع السابق ، ص  - 3
 .01حلواجي عبد الرؤوف ، المرجع نفسه ، ص  - 4
حمدي باشا عمر ، ليلى زروقي ، المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديالت و أحدث األحكام طبعة جديدة - 5

 .210، دار هومه ، الجزائر  ، ص 2716
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 30/078 للمرسوم التنفيذي رقم المعدل 10/167نفيذي رقم لى المرسوم التوبالرجوع إ
نجده ينص  ،(2)حداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقاريةالمتضمن إ
   يجب على كل مرقي عقاري معتمد  :"...منه بقوله  9لزامية من خالل نص المادة على هذه اإل

 عتبار وبهذا يمكن ا ،...."إلى صندوقو مسجل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين أن ينتسب 
 .صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية هيئة ضمان

 
  .المهام الرئيسية التي يقوم بها المرقي العقاري : الفرع الثالث 

اري مهمة التنسيق بين جميع العمليات تولى المرقي العقعلى   11/70لقد نص القانون رقم 
ع العقاري     نجاز المشرو ث وتعبئة التمويل ، وكذا تنفيذ أشغال إبحاتدخل في إطار الدراسات واأل التي

 :هي، و (3)ساسيةصر المهام األساسية للمرقي في ثالثة مهام أن نحو تسييرها،وعليه يمكن أ
 : مهمة تعبئة الموارد -والأ

ي و كذلك تعبئة الموارد الوعاء العقار ي توفير هذه المهمة تنقسم إلى تعبئة الموارد العقارية أ
 :نجاز المشروع العقاري و نبين ذلك فيما يليالمالية أي التمويل الالزم إل

 ز المشروع نجاتوفير الوعاء العقاري المالئم إلتعد مهمة  : مهمة تعبئة الموارد العقارية-أ
  عن القطع االرضية المناسبةمن البحث له ذ البد العقاري من الوظائف األساسية للمرقي العقاري إ

ستعانة بمكتب دراسات إلجراء دراسة تقنية مفصلة تشمل و هذا من خالل قيامه بدراسات و باال
ها للمشروع العقاري المزمع بمكانية استيعاالوضعية الجيولوجيا لألرض و مدى إنوعية التربة و كذا 

لعقاري عمال التهيئة الالزمة لهذا الوعاء اف أام باقتنائها ، و القيام بمختل، ثم القي(4)نجازه عليها إ
العقاري من قتناء الوعاء كان يتم ا 68/70ي ظل القانون رقم نه فليكون جاهزا ، وهنا نشير إلى أ

ما في ، أ (5)و بالسعر الذي يحدده التنظيم المعمول بهالعقاري للبلديات سواء بالتراضي أحتياط اال
أمام المرقي العقاري للبحث عن الوعاء العقاري المجال  فقد تم فتح 39/79وم رقم ظل المرس

                                                                                                                                               
 .سالف الذكر 11/70من القانون رقم  10المادة  أنظر - 1
،  30/078المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  71/78/2710المؤرخ في  10/167المرسوم التنفيذي رقم - 2

 .90المتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية ، ج ر عدد 
 .سالف الذكر 11/70من القانون رقم  10كذا المادة  ، و 9من المادة  17أنظر الفقرة - 3
 .80، ص  المرجع السابق تواتي نصيرة ،- 4
 .سالف الذكر   68/70من القانون رقم  13ة نظر نص المادأ- 5
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المشروع قد تم ذا كان لمناسب لمشروعه سواء من الخواص أو من الهيئات المحلية المختصة إا
و ساري المفعول فقد أصبح توفير أ 11/70نون رقم القا ما في ظل، أ(1)قتراحه من طرف الدولة ا

تعد من بين العمليات  ت الرئيسية للمرقي العقاري و التيمن ضمن النشاطا ةتعبئة الموارد العقاري
وعاء ن توفير ال، وعليه فإ (2)ىمن المهن األخر  اعن غيره التي يمكن من خاللها تميز مهنته

مر ضروري للغاية رية و السيما ذات الطابع السكني أنجاز مختلف المشاريع العقاالعقاري بغرض إ
د فقد سطرت الدولة لتشجيع المرقين العقاريين السيما الخواص منهم تحفيزات ، وفي هذا الصد(3)

وعية العقارية التي تستقبل مشاريع ن تخفيضات على سعر التنازل عن األستفادتهم متتمثل في ا
 .(4)نجازها فيهاي لصالح العام حسب كل منطقة يتم إذات طابع سكني عموم

عتبر المشرع تعبئة  الموارد المالية من بين المهام ا لقد : مهمة تعبئة الموارد المالية -ب
من القانون  9من المادة  17تميز نشاط الترقية العقارية كما جاء في الفقرة  التيالرئيسية 

ي و باعتبار التمويل عنصرا أساسيا في انطالق إنجاز أ ،..."تعبئة الموارد العقارية والمالية.:"..
متالك المرقي العقاري عقاري فقد اشترط القانون زيادة على اقاري من طرف المرقي المشروع ع

ن يكون أي أ (5)القدرات المالية الكافية كذلك ن تكون له مجال الترقية العقارية أللمهارات في 
، وقد اعتبرها من بين الشروط التي يجب (6)بحوزته رأسمال كافي لمباشرة عمليات الترقية العقارية

 فة المرقي العقاري وهذا عن كتساب صأجل ا المعنوي منتكون موجودة لدى الشخص الطبيعي و  نأ

                                                 
 .02، المرجع السابق ، ص حمد ألكرون سيد  - 1
 .سالف الذكر 11/70من القانون رقم  9من المادة  17نظر الفقرة أ - 2
 .27شعو مهدي ، المرجع السابق ، ص  - 3
، المتعلقة  97/71/2711المؤرخة في  71، التعليمة رقم  وزارة السكن،مديرية السكن و التجهيزات العمومية - 4

 78/72/2716المؤرخ في  71بمقتضي التعليمة رقم ( الملغاة) بكيفيات تنفيذ برنامج السكنات الترقوية المدعمة
جاء فيها يمنح تخفيض على سعر التنازل على  تجسيد برنامج السكنات الترقوية المدعمة ، و التيالمتعلقة بكيفيات 

 :القيمة التجارية لألراضي التابعة ألمالك الدولة بالنسب التالية
 .بالنسبة لوالية الجزائر، قسنطينة ، وهران ، عنابة  % 67-
 .بالنسبة لواليات الجنوب و الهضاب العليا  % 31-
 .بالنسبة للواليات االخرى % 37-
 .سالف الذكر 11/70رقم  من القانون 12أنظر المادة - 5
 .22، ص  نفسهشعو مهدي ، المرجع  - 6
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 .(1)ثباتهاطريق إ
ن الخواص منحتهم بعض االمتيازات المالية كما هو يو تشجيعا من الدولة للمرقين العقاري 

لمدعمة ظل ما يعرف بالقروض استفادة من قروض عقارية بنسبة فائدة مخفضة في االالحال في 
 .(2)دولة نجاز برامج سكنية عمومية لصالح البشرط أن تكون في إطار إ % 0لى نسبة تصل إ

وهو ما يعكس تطور جانب التمويل على خالف ما كان عليه سابقا في ظل القانون رقم 
ق على المرقين يتذيال كذاو الذي تميز ببعض الصعوبات و  39/79و المرسوم رقم  68/70

من تكلفة المشروع و كذا تحديد سقف القروض  % 17لى مساهمة تصل إالخواص باشتراط نسبة 
ساري المفعول فقد أصبح المرقين  11/70نون رقم ما في ظل القا، أ(3)الممنوحة للمرقي وغيرها 

خوف من مشكلة  بالمشاريع العقارية دونالعقاريين أكثر حرية وهذا من شأنه أن يزيد من مبادراتهم 
مام البنوك التجارية و المؤسسات المالية رد المالية خاصة  مع فتح المجال أالتمويل و توفير الموا

المعيار الوحيد لتحديد حجم التمويل هو الضمانات المقدمة و و لمنح القروض العقارية بكل حرية 
من  % 37لى إ %67 قدرة المقترض على التسديد ، فقد تصل نسبة تمويل المشروع  في حدود

في  ةنجاز و تسليم المشاريع العقاريي مساعدة المرقين على إف اكثير األمر الذي ، (4)قيمة المشروع 
 .نوعا ما  ةبأسعار معقولو بالجودة المطلوبة و الوقت المحدد 

 :شغالمهمة تنفيذ األ-انياث
المشاريع العقارية من المهام  نجازتعتبر كذلك مهمة تنفيذ األشغال خاصة ما تعلق منها بإ

نجاز كل العمليات المساهمة فيها قي العقاري و هنا نقصد بأشغال اإليقوم بها المر  األساسية التي

                                                 
، يتعلق بإثبات الموارد المالية الكافية إلكتساب صفة  78/12/2712أشار قرار وزاري مشترك المؤرخ في - 1

 :هيلمالية الكافية للمرقي العقاري و منه الى الموارد ا 2ادة ، في الم 2719لسنة  72المرقي العقاري ، ج ر عدد 
 . الموارد الخاصة للمرقي العقاري-
 .القروض البنكية المكتتبة من طرف المرقي العقاري-
 .الدفعات المقدمة من قبل الطالبين إلقتناء األمالك العقارية في إطار عقد البيع على التصاميم-
، يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض  97/70/2717المؤرخ في  17/180المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .01الممنوحة للمرقيين العقاريين المساهمين في إنجاز برامج عمومية للسكن و كيفيات منحه ، ج ر عدد 
ص ادارة و مالية ، كلية الحقوق ، ربيع نصيرة ، تمويل الترقية العقارية العمومية ، مذكرة ماجستير ، تخص - 3

 .6،ص  2778جامعة الجزائر ، 
العدد  األكاديميةرزيل الكاهنة ، دور المؤسسات المصرفية في تمويل الترقية العقارية ، مجلة الباحث للدراسات إ - 4

 .09، ص  باتنة ، جامعة 2710جوان / 11
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مجموع العمليات التي تساهم في إنجاز المشاريع :"... من هذا القانون 10كما ورد في المادة 
و بالخصوص ما ورد في  9في المادة وعليه العمليات المقصودة هنا هي ما ورد ، ..."العقارية
يبادر بعمليات بناء مشاريع جديدة ، أو ترميم أو إعادة تأهيل ، أو تجديد أو :"...منها  10الفقرة 

، ..."هذه التدخالت أو تهيئة و تأهيل الشبكات ىإعادة هيكلة ، أو إعادة تدعيم بنايات تتطلب إحد
نها من قبيل و أ أنها من اختصاص المرقي العقاري وهذه تعد أهم العمليات التي نص القانون على

 .مليات الترقية العقارية الثانويةع
 :مهمة التنسيق و تسيير المشاريع العقارية -ثالثا 

نجاز ليات التي تدخل في إبين مختلف العمو ع بين مهمة التنسيق هذه المهمة تجم 
 .بيعه نجاز المشروع وكذا تسييره بعد إتمام إ المشروع العقاري و

ي المرقي العقاري هنا في التنسيق أ يكمن دور: مهمة التنسيق بين مختلف العمليات -أ
ن يقوم بتحضير مختلف الرخص و عقود ات والمهام السابقا فيتوجب عليه أالربط بين مختلف العملي

نجاز المشروع العقاري الذي يبادر به المطلوبة في إ...( خصة البناء ورخصة التجزئة و ر )التعمير 
كما هو الحال بالنسبة للمقاول و المهندس  نخرين من المهنيي، وكذلك االستعانة بأشخاص آ(1)

ذوي الخبرة و المهارات حتى يتم إنجاز  من التقنيين و الفنيين ويحرص على أن يكونوا المعماري و
، وهو ما يظهر   (2)مخططات المشروعددة في وفق المعايير والمقاييس المحجودة عالية المشروع ب

ة بخدمات مقاول مؤهل قانونا حسب أهمية المشروع العقاري ، ستعانمن خالل إلزام المرقي باال
 ن يتم الحصول على الرخص و أبرامه بين المرقي و المقاول ، بعد على أساس عقد مقاولة يتم إ

 .(3)عقود التعمير المطلوبة
شغال عبر كامل بين العمليات من خالل العمل على استمرار األموازنة يبرز التنسيق في ال و

بوتيرة مستمرة و عادية دون حصول أي خلل يؤدي إلى تعطل األشغال أو توقفها ، مراحل المشروع 
د الخاصة بمواد البناء المطلوبة ،و كذا توفير برام عقود التوري، و إ نالتعاقد مع المهنييبدءا ب

يقوم  غال عن قرب من خالل المراقبة التيشتقديم التوجيهات و متابعة سير األ لى،إالتمويل الالزم 
 مكتب الدراسات ، وكذا الوقوف على أي عيب يمكن أن يشوب المشروع إلى غاية إتمامه وبيعه بها 

                                                 
 .سالف الذكر 11/70من القانون رقم  11نظر نص المادة  أ - 1
 .21شعو مهدي ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .سالف الذكر 11/70من القانون رقم  18نظر نص المادة  أ - 3
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 .و هي التسيير ىخر كان عبارة عن سكنات أو محالت ، لتظهر مهمة أ ذاإ
 ،  ع العقاريةبعد إتمام مهمة التنسيق إلنجاز المشاري:ة مهمة تسيير المشاريع العقاري-ب

من خالل إعداد ووضع أدوات       (1)لمشاريع يقوم المرقي العقاري بمهمة أخرى و هي تسيير هذه ا
، و تظهر مهمة تسيير المشاريع (2) أو اإليجار مالك العقارية المقترحة للبيعو أجهزة تسيير األ

العقاري في المشاريع ذات الطابع السكني على الخصوص من خالل ما المنجزة من طرف المرقي 
و  11/70ل الخامس من القانون رقم الفص و الذي نص عليه " بنظام الملكية المشتركة"مى يس

ن لعقاري بإعداد هذا النظام و يجب عليه أذ يقوم المرقي اإ،  10/33رقم  التنفيذي المرسومكذا 
نية و المالية الخاصة به و يلتزم أيضا بتوضيح كل األعباء ونية و التقيوضح فيه كل البيانات القان

، كما يقوم بإنجاز كتتاب في عقد بيع العقار و الواجبات التي يجب أن يلتزم بها المقتنون عند اال
ذلك يلتزم ، و ك(3)جزاء المشتركة بعنوان األمالك و مسكن البواب المحالت الضرورية إلدارة األ

خر جزء سنة يبدأ سريانها من تاريخ بيع أ 72مالك المشتركة لمدة اري بضمان إدارة األالمرقي العق
تين يعمل على تنظيم تحويل هذه اإلدارة إلى األجهزة ي سنناية المعنية ، و في هذه الفترة أمن الب

 .(4)من طرفهم نينيشخاص المعالتي تنبثق عن المقتنين أو األ
نشاط  يقوم بها المرقي العقاري ضمن المهام الرئيسية  التيا نكون قد أتممنا دراسة و بهذ

 نفس الوقت العمليات الرئيسية التيتعد في  و التي 11/70الترقية العقارية على ضوء القانون رقم 
ن نفرق كن من خالله أالذي يم(5)عتبرها بعض الفقهاء المعيار ها نشاط الترقية العقارية ، وقد ايشمل

في نشاط  ىخر كمهنة و باقي المهن األخرى المشابهة له و التي تتدخل هي األ ي العقاريبين المرق
 . الترقية العقارية كما هو الحال بالنسبة للمقاول

 
 
 

                                                 
كما يلزم بتسيير مشروعه طبقا ألحكام :"....على   11/70منه من القانون رقم  2الفقرة  10نصت المادة  - 1

 ". الفصل الخامس من هذا القانون
 .سالف الذكر 11/70من القانون رقم  87نظر المادة أ - 2
 .سالف الذكر 11/70من القانون رقم  81من المادة   9 و 2و  1 نظر الفقرةأ - 3
 .سالف الذكر 11/70من القانون رقم  82نظر المادة  أ - 4
 . 00 ، المرجع السابق ، صحمد ألكرون سيد  - 5
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 :  المبحث الثاني
 العقارية ذات الطابع السكنيالترقية  مشاريعتقنيات و صيغ 

لعقارية بهدف ضمان إنجاز الترقية ا قطاع السكن من خالل لى تنظيملقد سعى المشرع إ 
نونية د على عدة تقنيات قااعتمهذا باالو بمعايير ومقاييس مقبولة ،  كبر عدد ممكن من السكناتأ
متطلبات تستجيب ل ةمختلف، و بصيغ (ولالمطلب ال ) ذات الطابع السكني عالمشارينجاز هذه إل

   . (المطلب الثاني) فرادورغبات األ
 

 : المطلب الول
 .ذات الطابع السكني العقارية المشاريع انجاز تقنيات 

إلنجاز مختلف الترقية العقارية  تقنيات قانونية في نشاطعدة الجزائري المشرع  دلقد اعتم
المرقي العقاري مع  بهدف تسهيل تعاملهذا  و ذات الطابع السكني ،منها ريع السيما المشا

عقد حفظ الحق :بعدة تقنيات هي  11/40القانون رقم ، فجاء و توفير متطلباتهم المستفيدين 
، كما أنه (الفرع الثالث) يجار، عقد اإل( الفرع الثاني) ، عقد البيع على التصاميم(ولالفرع ال )

المتمم وهي البيع و المعدل  41/141نظمها بمقتضى المرسوم رقم  ىخر أيضا على تقنية أ اعتمد
 .(الفرع الرابع) باإليجار

 
 عقد حفظ الحق : الفرع الول

ن بين تقنيات الترقية العقارية ، و التي أعاد المشرع الجزائري م الحق ظحف عقد يعتبر 
أن كان منصوصا عليها في القانون رقم بعد  11/40ظل القانون رقم  من جديد فيتفعيلها 

هدفه من عقد حفظ الحق في تنظيم  ، ويكمن 39/49،حيث لم يشر لها في المرسوم رقم  68/40
وضبط العالقة بين المرقي العقاري والمقتني باعتباره يمثل ضمانة لحماية حق المقتني إلى غاية 

 : يإبرام العقد النهائي ،وعليه سندرس هذه التقنية فيما يل
 :عقد حفظ الحق مفهوم- أوال

 ، وقد حاول اعطائه  11/40تقنية عقد حفظ الحق بموجب القانون رقم  اعتماد لقد اعاد المشرع
 مكانة ضمن عقود الترقية العقارية من خالل إعادة تنظيم إطاره القانوني من وضع تعريف له      
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 :ما يلي و تحديد طبيعته القانونية ، و كل هذا سنحاول دراسته في
 :ها ما يلييف نذكر مند بعدة تعار و العقالنوع من لقد خص هذا :تعريف عقد حفظ الحق  -أ

النظام الحمائي لبيع العقار تحت  باعتماد هذا العقد في ينبادر الم بين من يعتبر المشرع الفرنسي
،و لقد (2)و كان الهدف منه هو توفير الحماية للمشتري من تصرفات بعض البائعين ،(1)اإلنشاء
في القانون رقم  الذي يسبق العقد النهائي بالعقد التمهيديبالعقد االبتدائي و أيضا عرف عرف 
 منه حيث جاء 11األبنية تحت اإلنشاء في المادة و المتعلق ب 49/41/1380المؤرخ في  80/49
بل إيداع هذا العقد الذي يلتزم بمقتضاه البائع بحجز عقار أو جزء من عقار للمشتري في مقا:"فيها 

من  L-261-15، و كذلك نص على تعريف له في المادة (3)" األخير ضمان في حساب خاص
 .(4)قانون البناء و السكن 

في نص المادة   68/40أما المشرع الجزائري لقد نص على عقد حفظ الحق في القانون رقم 
ذا العقد إلى الوجود وقد أبقى ، إال أنه أعاد ه(5)  39/49منه ، ولم يشر إليه في المرسوم رقم  93

على  90ساري المفعول و الذي عرفه بمقتضى المادة  11/40على نفس التسمية  في القانون رقم 
عقد حفظ الحق هو العقد الذي يلتزم بموجبه المرقي العقاري بتسليم العقار المقرر بناؤه أو :"  نهأ

يودع مبلغ . / يق يدفعه هذا االخيرفي طور البناء لصاحب حفظ الحق فور إنهائه ، مقابل تسب
التسبيق المدفوع من طرف صاحب حفظ الحق في حساب مفتوح باسم هذا األخير لدى هيئة 

 ...".من هذا القانون 18ضمان عمليات الترقية العقارية المنصوص عليها في المادة 
 العقود منما يمكن أن نستنتجه من التعاريف المذكورة أعاله هو أن عقد حفظ الحق يعتبر 

صاحب حفظ الحق على كافة الشروط المتعلقة  مع العقاري المرقي اهخالل من يتفق يتال ديةيهالتم
بتسليم العقار المقرر بناؤه أو في طور اإلنجاز و المحجوز لصاحب الحق بغرض اقتنائه عند 

 وح باسمه لدى االنتهاء منه ، وهذا في مقابل أن يلتزم هذا األخير بأن يدفع تسبيقا في حساب مفت
                                                 

 1،9411جامعة الجزائر  كلية الحقوق ، ، مذكرة ماجستير في القانون عقد حفظ الحق ، بن حمام نجية ،-1
 .3ص  ، 9418/
 .181شعوة مهدي ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .81، ص  ، المرجع السابق محمد حياة وأ - 3

4
 - Faure – Abbad (M) : Droit de la construction, Gualino , Lextenso éditions, Paris, 

2013, p.163. 
الواقع و  - رية في الجزائرالوطني حول الترقية العقا ىظ الحق ، مداخلة ملقاة في الملتقسيا ، عقد حفأدوة - 5
 .0 ، جامعة ورقلة ، ص 9419فيفري  96و  90فاق ، يومي األ
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 .هيئة ضمان و المتمثلة في صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية 
 ،  11/40من القانون  90بالرجوع لنص المادة  :الطبيعة القانونية لعقد حفظ الحق  -ب

ملزما  وعدا بالبيعنجد أن المشرع قد فصل في الطبيعة القانونية  لعقد حفظ الحق ، و اعتبره 
فمن استقراء نص المادة المذكورة أعاله نجد أن المرقي يلتزم بالوعد بتسليم العقار المقرر لجانبين ، 

بناؤه أو في طور البناء لصاحب حفظ الحق وهذا فور إنهائه ، وعليه يعتبر التزام المرقي العقاري 
 أحد قراراتها الصادر بتاريخ  ، وهو ما استقرت عليه محكمة النقض الفرنسية في(1)هو التزام بالبيع 

 .(2)، و الذي اعتبر فيه العقد التمهيدي وعدا ملزما لجانبين 90/14/1301
 :عقد حفظ الحق خصائص - ثانيا

إن عقد حفظ الحق له عدة خصائص تميزه عن غيره من التقنيات أو العقود المبرمة في 
كل من المرقي العقاري و المقتني ، وهذه إطار الترقية العقارية الناقلة لملكية العقار المبني بين 

 :أهمها
هذا العقد من العقود التبادلية حيث يرتب التزامات متقابلة على  يعتبر: عقد ملزم لجانبين -أ

، فمن استقراء نص ( ج. م. ق)من  11مع نص المادة  ق، وهو ما يتطاب(3)عاتق المتعاقدين فقط 
ت هذا العقد نجد أن المرقي العقاري يلتزم بتسليم التي عرف 11/40من القانون رقم  90المادة 

العقار المقرر بناؤه أو في طور البناء فور إنهائه ، وفي المقابل نجد أن صاحب حفظ الحق يلتزم 
، وهذا ما أقرته (4)بدفع التسبيق ، حتى إتمام التسديد النهائي لسعر العقار محل عقد حفظ الحق 

 ألن طبيعة عقد :"...والذي جاء فيه  46/40/9443الصادر بتاريخ المحكمة العليا في أحد قراراتها 
 .(5)"حفظ الحق ملزم لجانبين وليس بعقد إذعان 

 ملكية العقار محل إلى نقل  ال يؤدي عقد حفظ الحق : عقد غير ناقل لملكية العقار  -ب

                                                 
 .88، ص  السابق، المرجع  محمد حياة وأ - 1

2
 - Roger Saint Alary et Corinne Saint Alary - Houin , Droit de la construction , 8

éme
 

,édition ,Dalloz ,Paris , 2016 , p 97 . 
 .1سيا ، المرجع السابق ، ص أدوة  - 3
 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  91نظر المادة أ - 4
في قضية بين  ، عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا 46/40/9443الصادر بتاريخ  118644راجع القرار رقم  - 5
، 9443،لسنة  49 ليا،العددجلة المحكمة العم،(بواقيالمؤسسة الوالئية لترقية السكن العائلي بأم ال)ضد ( ن.س)

 . 900،  909ص ص 
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ألنه بالرجوع  ،(2)، هذا كونه ال يرتب سوى التزامات شخصية فقط بين المتعاقدين (1) حفظ الحق
إلى القواعد العامة في انتقال الملكية العقارية ال تتم إال بإتباع إجراءات الشكلية و التسجيل و 

فإن هذا العقد ال  11/40، وحسب القانون رقم (3)(ج.م.ق)من  039الشهر كما أوردتها المادة 
ر موضوع حفظ الحق يخضع إلجراءات الشهر بل إلى التسجيل فقط  وهذا ألن تحويل ملكية العقا

ال يكون إال بعد إتمام اإلنجاز و تسديد النهائي لثمن العقار ، بموجب عقد بيع يتم تحريره من 
، وهذا يعد من أهم خصائص عقد حفظ الحق التي تميزه (4)طرف موثق طبقا للتشريع المعمول به 

ة فسخ هذا العقد في أي ، ولهذا نجد أن المشرع قد نص على إمكاني(5)عن غيره من البيوع العقارية
وقت كان قبل إتمام اإلنجاز و التسديد النهائي لثمن العقار موضوع حفظ الحق سواء باتفاق 

 الطرفين أو بطلب من أحدهما
(6). 

له  مكتوبا و أن لى كون هذا العقديشر المشرع بشكل صريح إ لم: عقد رسمي مكتوب  -ت
يحدد نموذج عقد حفظ الحق عن :"هأن منه على 9 الفقرة 90لكنه نص في المادة  ،(7)ا رسمي شكال

الذي يحدد نموذجي عقد حفظ  19/091ولقد أصدر المشرع المرسوم التنفيذي رقم ، "طريق التنظيم 
 90،إذ يعد هذا المرسوم مكمال لنص المادة (8)الحق و عقد البيع على التصاميم لألمالك العقارية 

النموذج الخاصة بعقد حفظ الحق نجد أن المشرع قد نص  ، وباستقراء بنود 11/40من القانون رقم 
على أن القائم بتحرير النموذج هو الموثق وعليه فإن هذا العقد يأخذ شكال رسميا ألنه ينصب على 

من قانون التسجيل المعدل و  911مع نص المادة  قعقار والمحرر هو الموثق وهذا ما يتواف

                                                 
 .110حلواجي عيد الرؤوف ، المرجع السابق ، ص   - 1
 .8سيا ، المرجع السابق ، ص أدوة  - 2
خرى في العقار سواء كان تقل الملكية و الحقوق العينية األال تن:"يلي  ما (ج.م.ق)من  039اء في المادة جلقد - 3

 يالقوانين الت باألخصو التي ينص عليها القانون  جراءاتعيت اإلو ذا ر إ إال،  لغيرحق ا أمذلك بين المتعاقدين 
 ". ارشهر العق ير مصلحةتد
 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  91نظر المادة أ - 4
 .10، ص  السابقبن حمام نجية ،المرجع  - 5
 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  99نظر المادة أ - 6
 .10، ص  نفسهم نجية ،المرجع بن حما - 7
المحدد لنموذجي عقد حفظ الحق و عقد البيع على  16/19/9419المؤرخ في  19/091رسوم التنفيذي رقم ملا- 8

و  التأخيرالعقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة  لألمالكالتصاميم 
 .88دد ، ج ر ع جالها و كيفيات دفعهاأ
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و التي تنص على  تسجيل العقود الرسمية محل  1339سنة من قانون المالية ل 89المتمم بالمادة 
 ا، وقد أكدت في هذا السياق المحكمة العليا في أحد قراراته(1)األمالك العقارية فقط دون العرفية

 :ب القرار ما يليية لعقد حفظ الحق حيث جاء في تسبخاصية الرسم 94/48/9440في  الصادر
فإن العقد التمهيدي المسمى  91ك أن المقرر قانونا بالمادة بالفعل فما يثيره الطاعن في محله ذل"
فهو ، و يخضع إلجراء التسجيل( عقد عرفي)في إطار البيع يحرر في شكل ( عقد حفظ الحق)

عين تنفيذها طبقا لما يرتب التزامات متبادلة ال يجوز تجاهلها و هي االلتزامات التي يت عقد رسمي
، وبهذا مادام أن عقد حفظ الحق موضوعه أمالك عقارية رغم (2)"بحسن نية أشتمل عليه العقد و 

 .(3)أنها ال تنتقل إلى صاحب حفظ الحق إال أنه ينبغي أن يكون العقد في شكل رسمي
 :ثار المترتبة عن عقد حفظ الحقاآل - ثالثا

 الوفاء  العقاري المرقي بين صاحب حفظ الحق و أي الحق ظحف عقد فاأطر  ىلع يترتب 
و شراء العقار المحفوظ ، بينما يلتزم  تسبيقال بدفعصاحب الحفظ  تزملي إذ، العقدية هماتمابالتز 

 .و إعداد عقد البيع النهائي مع تسليمه  العقار بتخصيص المرقي
 :ساسيين وهماالتزامين أ هيترتب على عاتق:  حفظ الحق التزامات صاحب-أ

ع تسبيق نقدي لصالح المرقي ايديلتزم صاحب حفظ الحق بإ :االلتزام بدفع التسبيق -1
، ويكون (4)للعقار المحفوظ  يمن السعر التقدير ( %94)ن ال يتجاوز هذا التسبيق نسبة و أالعقاري 

 ، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية في حساب مفتوح باسم المرقي لدىهذا 
ذ الملغى ، إ 68/40من القانون رقم  90ادة وهو نفس االلتزام الذي كان ينص عليه المشرع في الم

، حيث (5) يضا المرقي العقاريان لصالح كل من صاحب حفظ الحق و أيعد دفع التسبيق كضم
السعر التقديري قتناء العقار المحفوظ وهذا بدفع جزء من يظهر جدية صاحب حفظ الحق في ا

                                                 
سجيل ت بإجراءيمنع مفتشوا التسجيل من القيام :"المعدل من قانون التسجيل ما يلي 911المادة نص لقد جاء في - 1

 ....".،المحالت التجارية ةيو الحقوق العقار أموال العقارية العقود العرفية المتضمنة األ
في قضية بين ة العقارية للمحكمة العليا ، عن الغرف 94/48/9440الصادر بتاريخ  909993راجع القرار رقم  - 2
، ص ص 9440، لسنة  49 جلة المحكمة العليا ،العدد، م (مؤسسة ترقية السكن العائلي الم البواقي)ضد ( ح.ع)

110 ،113 . 
 .48 لسابق ، صسيا ، المرجع اأدوة  - 3
 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  19نظر المادة أ - 4
، 9العدد  9عقد حفظ الحق كتقنية للترقية العقارية ، مجلة الدراسات القانونية ، المجلد بن عمار محمد ،   - 5

 .11جامعة المدية ، ص 
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س الوقت ضمانا للمرقي ، و في نف(1) برام العقد النهائيللعقار ريثما يتم إكمال باقي المبلغ و إ
فالس صاحب حفظ الحق و دفعه لتنفيذ التزاماته المتمثلة في حفظ الحق في العقار العقاري من إ
 .(2)محل الحفظ

،إذ  لتزام الثاني الذي يترتب على عاتق صاحب حفظ الحقيعتبر اال: االلتزام بالشراء -2
حساب المفتوح لصالح المرقي يشكل وسيلة ضغط عه في الأن مبلغ الضمان أو التسبيق الذي يض

وهو شراء العقار المحفوظ عن طريق تسديد المبلغ ،(3)على صاحب حفظ الحق إلتمام التزامه 
، ولهذا نجد أن المشرع قد  توقيع على العقد النهائيالللعقار المحفوظ و من الثمن التقديري المتبقي 

من مبلغ ( %11)قتطاع نسبة االلتزام من خالل ارتب جزاءا على إخالل صاحب حفظ الحق بهذا 
، وهو األمر الذي يدفع (4) ي تالعبلمرقي العقاري حتى ال يكون هناك أالتسبيق المدفوع لصالح ا

 .11/40من القانون رقم  91و  90 لتزاماته المنصوص عليها في المادتينلى تنفيذ االمرقي إ
 :ساسيين وهماالمرقي العقاري التزامين أ يترتب على عاتق: التزامات المرقي العقاري -ب

 لشخص واحد  أن يخصص المرقي العقارقصد وي: تخصيص العقار لصاحب حفظ الحق -1
 يحق له تملك  الذيألنه الشخص الوحيد  (صاحب حفظ الحق) فحسب دون غيره وهو المتعاقد معه

 ، وبناءا على ذلك نجازهإ رر شراءه عند انتهاءذا قوضوع الحفظ دون سواه في حالة ما إالعقار م
 .(5) يمنع المرقي العقاري من القيام بأي تصرف قد يحول دون ذلك

بنقل ملكية العقار المحفوظ فور  يلتزم المرقي العقاري:االلتزام بإعداد عقد البيع النهائي  -2
بيع عن طريق إعداد عقد ال(6)باستكمال جميع اإلجراءات التي ينص عليها القانون نهائه وهذا إ

، وهذا بعد  و لجزء من البناية المحفوظةالبيع للبناية كاملة أ عقد،وهنا قد يكون  مام الموثقالنهائي أ
ن يكون قد تم ، على أ موضوع حفظ الحقمؤقت للبناية ستالم الأشهر كحد أقصى من اال( 9)

 .(7)تسديد كامل ثمن العقار المحفوظ من طرف صاحب حفظ الحق

                                                 
 .86بن حمام نجية ،المرجع السابق ، ص  - 1
 .3، ص السابق سيا ، المرجع أدوة  - 2
 .14، ص  نفسهالمرجع سيا ، أدوة  - 3
 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  99 و 91تين نظر المادأ - 4
 .81المرجع السابق ، ص  بن حمام نجية ، - 5
 .88، ص  نفسهالمرجع  بن حمام نجية ، - 6
 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  99 و 91تين نظر المادأ - 7
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ي فهو يعتبر النتيجة الطبيعية لتزام للمرقي العقار يعد هذا اخر ا:  االلتزام بالتسليم -3
ن العقار ، فرغم أ(2)(ج.م.ق)من  180توافق مع نص المادة يوهو ما  ،(1)لتزام بنقل ملكية العقارلال

عداد عقد ،إال أن التزام المرقي العقاري بإنجازه و إ موضوع حفظ الحق غير موجود وقت التعاقد
برام هذا العقد بين زام بالتسليم وهو الهدف من إلتهو األمر الذي يستوجب اال بيعه النهائي

 .(3)الطرفين
إن ما تم ذكره أعاله يعد أهم ما يتعلق بتقنية حفظ الحق التي أعاد المشرع تفعيلها بعدما تم 

قة الملغى ، و التي أحاطها المشرع بتنظيم أكثر د 39/49استبعادها من التطبيق في المرسوم رقم 
إلى حد ما رغم العديد من  تراعي فيه مصالح كل من المرقي العقاري و صاحب حفظ الحق

 :(4)النقائص المسجلة عليه و التي نذكر من بينها
م المترتب على المرقي عدم تحديد تعريف دقيق لعقد حفظ الحق خاصة فيما تعلق بااللتزا

لكسب ملكية  الحق باعتباره مرشح نات صاحب حفظلضمالتام الغياب الف إلى ذلك العقاري ، ض
العقار محل الحفظ ، كذلك فيما يخص الثمن فقد نص المشرع على امكانية تعين بصفة تقديرية و 

كيفية التقدير حيث لم يتم  ال يوجد ما يمنع من تعيينه بصفة نهائية ، و لكن االشكال يطرح في
ادة مما يفتح المجال أمام المرقي معالجة كيفية مراجعة الثمن أو الحد األقصى في حالة الزي

 .للتالعب باألسعار
 

 .عقد البيع على التصاميم : الفرع الثاني
 عليها ايعتبر عقد البيع على التصاميم تقنية مستحدثة في التشريع الجزائري لم يكن منصوص

إال  ،منه  94و  93من خالل المادتين   68/40، وقد أشار إليه  المشرع أول مرة في القانون رقم 

                                                 
 .19سيا ، المرجع السابق ، ص أدوة  - 1
 ..".حتى التسليم ..ءلتزام بتسليم الشياإل...لتزام بنقل حق عيني اإل:"يلي من ق م ج ما 180جاء في المادة - 2
 .194عبد الرؤوف حلواجي ، المرجع السابق ، ص  - 3
لكن ما يجب االشارة إليه هو أن هذا العقد يصعب تطبيقه في الظروف الحالية ، كونه ال يخدم مصلحة المرقي  -4

كذلك مصلحة صاحب ء ، وال يخدم العقاري الذي يهدف للحصول على تسبيقات من المقتنين لتمويل مشروع البنا
لى مدة زمنية غير محددة ،و في حالة فسخ العقد بطلب منه إنه سيجمد مبلغا من المال أحفظ الحق ، حيث 

حمدي باشا عمر ،  -، من القيمة التقديرية لثمن العقار % 20من المبلغ المدفوع و المقرر بـ  %11سيخسر نسبة 
 .980، المرجع السابق ، ص  9416ط جديدة ليلى زروقي ، المنازعات العقارية 



031 

 

 و الذي ألغى سابقه نجد أن 39/49صدور المرسوم رقم  هتمام الكافي ، لكن بعدباال يحضاأنه لم 
و اعتماد عقد البيع على ا طار قانوني لهل في هذه التقنية من خالل تحديد إالمشرع قد فص

عقد  يةتم إعادة ضبط و تنظيم تقن 11/40انون رقم القيم كتسمية لهذه التقنية ، و بصدور التصام
 : التفصيل بشيء من فيما يلي سنحاول دراستها ، و البيع على التصاميم

 :مفهوم عقد البيع على التصاميم - أوال
نظرا العتبار عقد البيع على التصاميم من أهم تقنيات الترقية العقارية و أداة قانونية ،فهو عقدا 

في أنه يقع على عقار غير موجود  غير عادي متميز عن غيره من البيوع العادية ، وأهميته تكمن
 :أثناء التعاقد ، فهو منظم بأحكام خاصة ، و هو ما سنحاول دراسته فيما يلي

التشريع الجزائري نجد أن تقنية عقد البيع  لىبالرجوع إ: تعريف عقد البيع على التصاميم -أ
يفه لهذا العقد و الذي على التصاميم حديثة النشأة بينما القانون الفرنسي فقد كان السباق في تعر 

أصطلح على تسميته ببيع بناء تحت اإلنشاء وقد اعتبره من العقود المسماة بمقتضى القانون رقم 
المؤرخ في  08/100،والمعدل بالقانون رقم (1) 49/41/1380المؤرخ في  80/49
 ، حيث عرف (2)40/41/1306المؤرخ في  06/19و المعدل أيضا بالقانون رقم  40/40/1308

بيع عقار تحت اإلنشاء :"نهعلى أ( ف.م.ق)من  1الفقرة  1841هذا العقد من خالل نص المادة 
وكذلك عرفه في نص المادة  ،"هو الذي يلتزم بمقتضاه البائع ببناء عقار خالل مدة يحددها العقد 

الذي يلتزم بمقتضاه أن ينقل البائع إلى العقد ":من قانون البناء و السكن على أنه 9الفقرة  981
المشرع الجزائري نجده لم  أما بالرجوع إلى ،(3)"المشتري حقوقه على األرض و كذا ملكية البناء 

نه قد نص عليه الملغى بالرغم من أ 39/49م في ظل المرسوم رقم يعرف عقد البيع على التصامي
، إال أنه (4) منه 43ية من خالل نص المادة تقنيات المكرسة ضمن نشاط الترقية العقار الكأحد 

                                                 
 .19،الجزائر ،ص  9410سي يوسف زاهية حورية ،النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم ،دار األمل ،ط  - 1
،  11/40حكام القانون رقم أيع العقار على التصاميم على ضوء صباحي ربيعة ، الضمانات المستحدثة في ب - 2

،  9419 فيفري  96 و 90، يومي  فاقأقية العقارية في الجزائر واقع و تقى الوطني حول التر مداخلة ملقاة في المل
 .0جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، ص 

سهام مسكر ، بيع العقار بناء على التصاميم في الترقية العقارية دراسة تحليلية ، مذكرة ماجستير في القانون ،  - 3
 .19، ص  9440كلية الحقوق ، جامعة البليدة ، 

ن يبيع ألحد العقارية أ كن للمتعامل في الترقيةيم:"أن على  الملغى 39/49من المرسوم رقم  43ة نصت الماد- 4
= تنص علىنجاز ، شريطة تقديم ضمانات تقنية و مالية ، كافية كما اية أو جزء من بناية قبل تمام اإلالمشتريين بن
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طار الذي حاول من خالله أن يحدد إ و 11/40القانون رقم  فين يتدارك هذا النقص حاول أ
عقد :" منه و التي جاء فيها  96قانوني خاص بعقد البيع على التصاميم بمقتضى نص المادة 

أو في طور البناء ، هو العقد الذي  البيع على التصاميم لبناية أو جزء من بناية مقرر بناؤها
يتضمن و يكرس تحويل حقوق األرض و ملكية البنايات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب 

ما يكمن  ،"موازاة مع تقدم األشغال و في المقابل يلتزم المكتتب بتسديد السعر كلما تقدم اإلنجاز 
 :قد تعرض للعديد من االنتقادات نذكر منهامالحظته على التعريف المذكور في هذه المادة أنه 

أن المشرع قد أغفل ذكر الكثير من النقاط الجوهرية الخاصة بهذا العقد كما كان عليه الحال 
الملغى ، من بينها اإلشارة إلى وجوب الضمان و الحماية  39/49من المرسوم رقم  43في المادة 

 الالزمة  لصالح المكتتب من طرف المرقي العقاري و المقصود بها الضمانات التقنية و المالية
 ، كذلك وفقا للمعايير و المواصفات المطلوبة و المتفق (1)لتسليم البناء في االجال المحددة في العقد 

 .(2)عليها في العقد ، كما أنه لم يعطي تعريفا للطرف المكتتب أيضا
مما سبق ذكره أعاله نجد أن المشرع لم يضع تعريفا لعقد البيع على التصاميم من خالل 

، بل ترك ذلك لجمهور الفقهاء و الذين اجتهدوا في تعريفه حيث حظي  (3) 11/40رقم القانون 
 :بعدة  تعاريف نحاول أن نذكر أهمها فيما يلي

ذلك البيع الذي يقع على عقار لم يشيد بعد ، يلتزم ":بأنه (  Baraton Hdeffinger)عرفه 
البائع بمقتضاه باإلنجاز وااللتزام بنقل الملكية للمشتري ، هذه الطريقة تسمح للمشيد من الحصول 

 على السيولة المالية تساعده في تجميع رأسمال المشروع ، وذلك ببيع العقار قبل وأثناء 
 .(4)"مراحل اإلنجاز 
 عقد بيع عقار موضوعه بيع عقار تحت اإلنشاء :"بأنه  مييل الحشلينا جميعرفته 

 يلتزم البائع بإقامة البناء وفقا للمواصفات المتفق عليها في العقد و خالل مدة محددة و يلتزم 

                                                                                                                                               

دناه و في هذه الحالة تستكمل صيغة المعاملة التجارية بعقد البيع على التصاميم و أ 16،10،11،14ذلك المواد = 
 ".ص عليها في هذا الفصل ألحكام المنصو لتكون خاضعة 

 .91كتو المية ، المرجع السابق ، ص - 1
 .91سي يوسف زاهية حورية ، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم ، المرجع السابق ، ص - 2
، مجلة  11/40التزامات المرقي العقاري في عقد البيع على التصاميم وفقا للقانون رقم ،  زرارة عواطف - 3

 .60، جامعة بسكرة ، ص  9419الحقوق و الحريات ، عدد تجريبي ،
 .19سهام مسكر ، بيع العقار بناء على التصاميم في الترقية العقارية دراسة تحليلية ، المرجع السابق ، ص - 4
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بتسليمه للمشتري لقاء دفع هذا األخير ثمن المبيع نقدا أو أقساطا بحسب تقدم البناء في الفترة التي 
 .(1)"إبرام العقد و تسليم البناء منجزا و تسجيله في السجل العقاري تمتد بين 

 عقد بيع عقار ، محله عقار في طور التشييد ، :" على أنه  س فتحيويعرفه أيضا 
بأن يتم عملية تشييده في األجل المحدد المتفق عليه ، و  –البائع  –يلتزم بمقتضاه المرقي العقاري 
قل الملكية للمشتري الذي يلتزم بأن يدفع للبائع أثناء التشييد دفعات بالواصفات المطلوبة ، و بن

 .(2)"مخصومة من ثمن البيع تحدد قيمتها و طريقة و أجال دفعها باالتفاق 
و بناءا على ما تم استخالصه من موقف المشرع الجزائري و رأي الفقهاء حول تعريف عقد 

هو عقد بيع رسمي مسجل و مشهر محله :"البيع على التصاميم يمكن أن نضع التعريف التالي
از وفق و يلتزم فيه باإلنج( البائع)عقار في طور اإلنجاز ، و يقوم بإنجازه مرقي عقاري 

المواصفات التقنية و الفنية و المالية المتفق عليها مع نقل ملكيته بمجرد االنتهاء منه في مدة متفق 
، و على هذا األخير أن يلتزم بدفع ثمن العقار محل العقد على شكل ( المشتري)عليها  للمكتتب 

 ".تسبيقات تدفع حسب تقدم نسبة أشغال اإلنجاز كما هو متفق عليه في العقد 
عقد البيع على التصاميم عن غيره من العقود يتميز :خصائص عقد البيع على التصاميم -ب

تحكم نشاط  واعد التيالق ، وكذلك منالمشابهة له ببعض الخصائص المستمدة من القواعد العامة 
 :نعددها كما يليوالتي الترقية العقارية 

 : ئص المستمدة من القانون المدني هيهم الخصاإن أ : خصائص العقد طبقا للقواعد العامة -1
يعتبر هذا العقد ملزم للجانبين وهذا كونه يرتب في ذمة كل طرف :لجانبينعقد ملزم -1-1

في العقد التزامات ، فالبائع يلتزم بإقامة البناء وفقا للمواصفات المتفق عليها ،و بتسليم العقار فور 
للمبيع ، في مقابل أن يلتزم الطرف المشتري  إنجازه و نقل ملكيته للطرف المشتري وكذا ضمانه

 .(3)بدفع الثمن و تسليم العقار محل التعاقد 
 ةألن المشرع قد خصه عن غيره من العقود األخرى بتسمي:من العقود المسماة-1-2
 ،و قد نظمه بأحكام قانونية نص عليها في القانون المحدد لنشاط (عقد بيع على التصاميم)خاصة 

                                                 
 . 91، لبنان، ص 9410، 1لينا جميل الحشيمي، بيع العقارات تحت اإلنشاء، المؤسسة الحديثة للكتاب، ط - 1
 .03فتحي ، المرجع السابق ، ص ويس - 2

 .94، ص  نفسهلينا جميل الحشيمي ،المرجع  - 3
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 .(1)ارية الترقية العق
 من  ماله واحد من أطراف العقد  كل فيها يحدد التي العقود وهي :من العقود المحددة-1-3

وفق و  في المدة المحددة البناية إنجازب البائع يلتزم حيث ، ماتزاالت من حقوق و ما عليه
  من لبناءا ثمن قبضي للبائع أن  حقي قابلالم وفي، العقد في تفق عليها مع المشتريالم المواصفات
 .(2)المشتري
يفرض القانون في بعض العقود إلى جانب تراضي : و ناقل للملكية  عقد شكلي-1-4

،وهو ما نجده في عقد البيع على التصاميم (3)الطرفين النعقاد العقد شكال معينا إلثبات هذا العقد 
فراغه في نموذج حتى يكون العقد صحيحا وهذا بإ (4)إذ ينص المشرع على الزامية الشكل الرسمي

،وباعتبار أن محل العقد ينصب على نقل ملكية عقار فإن أحكام (5)معد منصوص عليه قانونا
 .(6)الترقية العقارية تشترط فيه الشكل الرسمي و التسجيل و الشهر بالمحافظة العقارية

وقد : لقد ظهر خالف حول ما إذا كان هذا العقد عقد إذعان أم ال ؟ :ذعانإعقد -1-5
 العقود كل تليس أنه :""ى كل من ذهب القضاء و القانون الجزائري الرأي الفقهي الذي يرى تبن

 يد في كوسيلة تستخدم كما إذ حدين ذو سالح هي  بل شائع هو كما إذعان عقود النموذجية
 كوسيلة أيضا تستخدم فهي، لشروطه يذعن حتى الضعيف الطرف وجه في يشهرها القوي الطرف
 بيانات تحديد طريق عن المساواةتحقيق  و متعارضةال طرفينال مصالح بين الخالفات لتجنب
 .اآلخر المتعاقد دون المشرع طرف من إلزامية بصفة النموذجية الصيغة

                                                 
 .91سي يوسف زاهية حورية ، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم ، المرجع السابق ، ص  - 1
لة ملقاة في مداخ التزامات المرقي العقاري و جزاء االخالل بها في عقد البيع على التصاميم،شي عالل ،قا - 2

 .1، ص  ، جامعة ورقلة 9419فيفري  96و  90ومي  يوطني حول نشاط الترقية العقارية ال ىالملتق
 .19يلية ، المرجع السابق ، ص سهام مسكر ، بيع العقار بناء على التصاميم في الترقية العقارية دراسة تحل - 3
، عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا ، في قضية  13/11/9446الصادر بتاريخ  098390راجع القرار رقم  - 4

، 9446، لسنة 49لة المحكمة العليا ،العدد مج، (مدير الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط)و ( ح س.بن)بين 
 . 138،  139ص ص 

، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد البيع  16/19/9419المؤرخ في  19/091التنفيذي رقم  نظر المرسومأ- 5
عقوبة  مبلغالعقارية و كذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم و  لألمالكعلى التصاميم 

المؤرخ في  30/16 ، و الذي ألغى أحكام المرسوم رقم 88و اجالها و كيفيات دفعها ، ج ر عدد  التأخير
 .19المتعلق بنموذج عقد البيع على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية ، ج ر عدد  40/49/1330

 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  90المادة  رنظأ- 6
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 رغم إذعان عقد منه يجعل لم المشرع أن جتنستن العقد لهذا المنظمة للنصوص استنادا 
 يجعل لمنجده  11/40 رقم قانون من 40 المادة نص ، فبمقتضى للسكن الملحة الناس حاجة
 المرقي صفة فيه توافرت من لكل احقجعلها  بل معينة فئة علىحكرا  العقارية بالمشاريع المبادرة
 إلى تؤدي التي البنود ببطالن المتعلقة 01 المادة وكذا ، القانونية النصوص بمقتضى العقاري
 السعر مراجعة مسألة يخص فيما 96 المادة نص وكذا ، والضمانات المسؤولية حصر أو إقصاء
  . العقدية العالقة في الضعيف الطرف باعتباره المقتني لمصلحة بذلك مراعاة

 :خصائص العقد طبقا لحكام نشاط الترقية العقارية -2
 :لعل أهم الخصائص المستمدة من أحكام نشاط الترقية العقارية ما يلي  
أي أنه ال يمكن أن نجد تطبيقا لهذا العقد :  ارين يكون البائع له صفة المرقي العقأ-2-1

إال في مجال الترقية العقارية وأنه ال يمكن لغير المرقي العقاري أن يبرم مثل هذا العقد وهو ما 
إال من ...ال يمكن إبرام عقد بيع على التصاميم:"بنصها 11/40من القانون رقم  93أكدته المادة 

فيد تحديد المشرع للشخص المخول بإبرام هذا العقد وهو المرقي وهو ما ي،..."المرقي العقاري طرف
 .العقاري فقط 

العقد غير موجود لكنه قابل  أي أن محل:عقد محله عقار غير موجود وقت التعاقد-2-2
هو ما تعكسه تسمية المشرع لهذا العقد بالبيع على التصاميم أي أنه ال وجود ،و (1)للوجود مستقبال 

 11/40من القانون رقم  96وهو ما نصت عليه المادة ،(2) على التصاميم فقط له وقت التعاقد إال
 ."...مقرر بناؤها أو في  طور البناء عقد البيع على التصاميم لبناية أو جزء من بناية:"بنصها

إضافة إلى الضمانات المنصوص عليها في :  توفير ضمانات لحماية المشتري-2-3
أضاف ضمانات  الجزائري قد ، نجد أن المشرع(3)في عقد البيع  القواعد العامة لصالح المشتري

خاصة أخرى تكفل الحماية للمشتري في عقد البيع على التصاميم من خالل أحكام الترقية العقارية 
ضمان حسن اإلنجاز حسب المواصفات التقنية و المالية ،إتمام البناء و : (4)و لعل من بينها 

 يداع مبلغ الكفالة لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة قبل الشروع ، الضمان العشري ، إمطابقته

                                                 
 . (ج.م.ق)من  39نظر المادة أ- 1
 .08كتو المية ، المرجع السابق ، ص  - 2
 . 968، 909 ص ، ص،الجزائر 9419، 9، ط ، موفم للنشر(نظرية العامة للعقدال)اماتعلى فياللي ،االلتز - 3
 .01، ص  نفسهكتو المية ، المرجع  - 4
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 .(1)...في عملية اإلنجاز و
مراعاة من المشرع للقدرات المالية للمشتري :  تسهيل دفع الثمن على المشتري-2-4

،ويتم ذلك حسب (2)وارتفاع أسعار العقار ،فقد سهل عليه دفع الثمن ، حيث يدفعه في شكل أقساط
عند تسليم ( %1)،ويتم دفع القسط األخير من ثمن العقار المقدر بـ(3)م مراحل أشغال اإلنجازتقد

 .(4)العقار
د همية تحديد الطبيعة القانونية لعقتتمثل أ: الطبيعة القانونية لعقد البيع على التصاميم -ت

المسؤولية الواقعة  ذاكلتزامات و كا من االتحديد : (5)هما البيع على التصاميم في نقطتين أساسيتين و 
في حالة نشوء نزاع  هاتطبيقطرف في هذا العقد و معرفة األحكام القانونية الواجب كل عاتق على 

دفع  هو ماهذا العقد و ل، في ظل غياب تعريف قانوني يفصل في الطبيعة القانونية (6)بين الطرفين 
 :كما يلي والتي سنوضحهافي إبداء أرائهم حول هذه النقطة جتهاد العديد من الفقهاء لال

لقد ثار  :هل عقد البيع على التصاميم هو عقد ذو طبيعة خاصة أم هو عقد مركب ؟-
تحديد  من الدول كمصر و فرنسا وغيرها بشأن في العديد مهور الفقهاء و تباينت آراءهمججدل بين 

 اص بهذا العقد في وضع نظام قانوني خبالرغم من  الطبيعة القانونية لعقد البيع على التصاميم و
 :(7)قينيلى فر ت طبيعة هذا العقد تطرح جدال في أوساط الفقهاء حيث انقسموا إفرنسا و مازال

الفريق يرى أنه عقد ذو طبيعة خاصة و متميزة عن بقية العقود ، بينما يرى :  ولالفريق ال 
المواد القانونية  أنه عقد مركب مكون من عقد بيع و عقد مقاولة ألنه يخضع لمزيج من : الثاني

للعقدين ، فبعض أثار هذا العقد تستمد من عقد المقاولة في مرحلة اإلنجاز ، أما ما يتعلق بنقل 
، غير أن (8)( على التصاميم عقد البيع)الملكية فهو مستمد من عقد البيع كما تشير إليه تسميته

ته قانونين مختلفين في ان هذا الرأي تعرض للنقد كونه من غير المنطقي أن نطبق على العقد ذا
                                                 

 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  10نظر المادة أ- 1
 .94، ص  سهام مسكر ، بيع العقار بناء على التصاميم في الترقية العقارية دراسة تحليلية ، المرجع السابق - 2
 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  96نظر المادة أ- 3
 .سالف الذكر 19/091من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  أنظر - 4
النظام القانوني لبيع البناية في طور اإلنجاز في القانون الجزائري ، رسالة دكتوراه علوم في ، حامي حياة  - 5

 .89، ص  9411/9418،  1لجزائر القانون ، كلية الحقوق ، جامعة ا
 .6قاشي عالل ، المرجع السابق ، ص  - 6
 . 98لينا جميل حشيمي ، المرجع السابق ، ص  -7
 .19كتو المية ، المرجع السابق ، ص - 8
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واحد ، ألن األمر من شأنه  أن يكون له عدة تبعات تنجم عنها مشاكل قانونية و عملية عند التنفيذ 
و الذي اعترف بأن عقد  ولرأي الفريق ال ، وعليه ما أخذ به جمهور الفقهاء في هذه المسالة هو 

تبار دوره كعقد تمهيدي لعقد أخر هو ملزم لجانبين باع ذو طبيعة خاصةالبيع على التصاميم هو 
عقد البيع ،وهو كذلك الرأي الذي أخذت به محكمة النقض الفرنسي في أحد أحكامها الصادر 

 .(1)90/14/1301بتاريخ 
 :عقد البيع على التصاميم تكوين – ثانيا

ينعقد عقد البيع على التصاميم كغيره من العقود بتوفر شروط موضوعية عامة يشترك فيها 
و المحل و السبب  اضير تفي ال ةتمثلالم وه القواعد العامة يالمسماة كما تقتض (2)ع جميع العقودم
 وطا موضوعية خاصة منصوص عليها في أحكام الترقية العقارية  و التييتطلب شر  ، كما(3)

صل الملكية محل العقد ، رقم السند العقاري ، رخصة ية ، و المتمثلة في أتشمل العناصر الثبوت
، باإلضافة إلى تحديد مدة اإلنجاز و كذا  البناء ، رخصة التجزئة ، شهادة التهيئة و الشبكات

هيئة الضمان في الترقية العقارية و المتمثلة في صندوق الضمان و الكفالة  اكتتاب ضمان لدى
في  فراغ محتوى عقد البيع على التصاميمالمقصود به إ، وكذا توفر شرط الشكلية و (4) المتبادلة

القانون من طرف موثق والقيام بإجراء التسجيل و الشهر بالمحافظة  محدد بمقتضى شكل رسمي
 بين طرفي  و بالتالي يكون حجة( التزامات )باعتبار أن محله عقار ، ليرتب جميع أثاره  (5)العقارية
 طرفي 

 .(6)في مواجهة الغير يمكن االحتجاج به العقد المرقي العقاري و المكتتب و
 

 :ثار عقد البيع على التصاميمأ - ثالثا
 برام عقد البيع على التصاميم كغيره من العقود المسماة مجموعة من االلتزامات على يرتب إ

                                                 
 .90، ص  نفسهلينا جميل حشيمي ، المرجع  -1
 . 10، ص  نفسهالمرجع لينا جميل حشيمي ،  - 2
 .و ما بعدها 16، ص  سابقالكتو المية ، المرجع  - 3
 . 14، 90ص ص سي يوسف زاهية حورية ، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم ، المرجع السابق ،  - 4
، في قضية  ، عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا 14/40/9411الصادر بتاريخ  664290القرار رقم راجع  - 5

 .980،  989، ص ص 9419لسنة ، 49،العدد ، مجلة المحكمة العليا(ديةم البناء التقلي.م.شركة ذ)و ( أ.ع)بين 

 . 68،  08ص ص يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، إبوستة  - 6
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 عاتق كل طرف من المتعاقدين ، وهذه االلتزامات منها ما هو وارد في القواعد العامة ، ومنها ما 
 :ما يليتها فيسادر حاول نوالتي س بنشاط الترقية العقارية ، حكام خاصةدث بموجب أهو مستح

يلتزم المرقي العقاري باعتباره الطرف البائع بعدة التزامات عامة  :التزامات المرقي العقاري -أ
 :ذكرها كما يليسن 11/40ى مستحدثة بمقتضى القانون خر التزامات أ كذاو 

يأتي هذا  :المواصفات المتفق عليها باإلنجاز و اإلتمام في اآلجال ووفق  االلتزام -1
، وهنا يسبق االلتزام ثر توقيع العقد مات المرقي العقاري و الذي ينشا إلتزام  في مقدمة التزااال

في  نجازنقل ملكية العقار إال بإتمام اإل تماميمكن أن يتم إ لتزام بنقل الملكية ألنه الباإلنجاز اال
رقي هو تحقيق نتيجة كون أن محله ألن التزام الم اآلجال المحددة و بالمواصفات المتفق عليها ،

 .(1)غير موجود  وقت التعاقد ، وبالتالي يقع على المرقي عبء إنجازه 
لم ينص المشرع صراحة على التزام المرقي العقاري بمواصلة البناء و إتمامه في ظل 

الملغى نجدها  30/16من المرسوم رقم  9، إال أنه باستقراء نص المادة  39/49المرسوم رقم 
يلتزم البائع بمواصلة البناء و إنهائه في اآلجال المقررة في هذا :" منها على أنه  9نص في الفقرة ت

فالمقصود إتمام البناء من خالل  ،... "العقد ، ويتجسد االنتهاء بالحصول على شهادة المطابقة 
يز في المكان المادة هو تنفيذ و إنهاء أشغال البناء و تشييد كل األجزاء و تركيب عناصر التجه

،وهو ما تطرقت إليه (2)المخصص لها ، ليصبح بذلك البناء صالحا للغرض الذي أنجز من أجله 
هو رفع :اإلتمام الكامل لألشغال :"ء فيها والتي جا 11/40رقم  من القانون 19الفقرة  9المادة 

صالح عيوب الب ناء المالحظة قبل التحفظات التي تم إبداؤها على أثر االستالم المؤقت لألشغال وا 
ثبات ذلك بحصول تمام إنجاز البناء محل العقد يتم إ،وعند "االستالم النهائي للمشروع العقاري

ويسلمها للمكتتب عند التسليم و  (البلدية) على شهادة المطابقة من طرف الجهات المختصةالمرقي 
من  93شارت إليه المادة التي تفيد بأن البناء أنجز وفقا للمواصفات المتفق عليها ، وهو ما أ

من طرف المقتني إال بعد تسليم شهادة ...ال يمكن حيازة بناء :"بنصها  11/40القانون رقم 
وقد ال تسلم في حالة عدم مطابقة المرقي لرخصة البناء أي لم يقم باحترام  ،..." المطابقة 

 .(3)المواصفات التقنية و الفنية في عملية البناء و التعمير

                                                 
 .194عيد الرؤوف حلواجي ، المرجع السابق ، ص  - 1
 . 31بق ، ص يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع الساإبوستة  - 2
 . 09سي يوسف زاهية حورية ، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم ، المرجع السابق ، ص  - 3
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 ما يستشف منه أنه ترك مالمشرع مدة إنجاز العقار محل عقد البيع على التصاميم  لم يحدد
 11/40من القانون رقم  90، وهو ما نصت عليه المادة (1)ألطراف العقد حرية تحديد مدة اإلنجاز 

إذ يلتزم الطرفين بتحديد أجل معين إلتمام البناء من خالل تحديد آجال للدفع تتماشى مع تقدم 
نجد أنه يتم االتفاق على  19/091من المرسوم  8اإلنجاز ، وكذلك من استقراء نص المادة أشغال 

 .تحديد اآلجال من طرف المتعاقدين وعلى أساسه يتم احتساب مبلغ عقوبة التأخير لتسليم البناء 
 قي يعتبر هذا االلتزام أحد أهم االلتزامات المترتبة على عاتق المر  :بنقل الملكية  لتزاماال  -2

يلتزم البائع أن :" على أنه ( ج.م.ق)من  981إذ نصت المادة العقاري باعتباره بائعا في هذا العقد 
من  180،و بالرجوع إلى نص المادة ..."يقوم بما هو الزم لنقل الحق المبيع إلى المشتري 

المحافظة  االلتزام بنقل حق عيني يتضمن االلتزام بتسليم الشيء و:" نجدها تنص على أن( ج.م.ق)
من  980وهذا بخالف عقد البيع العادي الذي يلتزم فيه البائع حسب المادة  ،"عليه حتى التسليم 

بتسليم الشيء المبيع على الحالة التي كان عليها وقت التعاقد فإنه في عقد البيع على ( ج.م.ق)
يق نتيجة وهي بناء أو التصاميم محله غير موجود وقت إبرام العقد وهنا يكون التزام المرقي هو تحق

، و باعتبار أن محل العقد هو عقار فإن انتقال الملكية فيه ال تتم إال إذ (2)إتمام بناء العقار 
، هذا فيما ( ج.م.ق)من  039روعيت إجراءات التسجيل و الشهر وفق ما نصت عليه المادة 

السيما في  11/40ن رقم ، ويضاف إليها أحكام خاصة نص عليها القانو (3)يتعلق بالقواعد العامة 
، و (4)منه والتي تلزم المرقي القيام بكل اإلجراءات الضرورية لنقل الملكية إلى المشتري  90المادة 

يتم تنفيذ التزام نقل الملكية و على عدة مراحل تبدأ بالتسليم ثم نقل الحيازة للمشتري لالنتفاع بها ، 
قرار أنه تم إنجازه وفق الشروط وهنا يجب أن تكون الموافقة صريحة على تقبل ال بناء بعد فحصه وا 

، ويجب إثبات التسليم بمحضر يحرره نفس الموثق الذي حرر عقد (5)المتفق عليها في العقد المبرم 
 .(6)البيع على التصاميم

  كذلك يلتزم المرقي في هذا العقد باعتباره بائعا بضمان الشيء المبيع: بالضمان االلتزام -3
                                                 

 . 39، ص  السابقللترقية العقارية ، المرجع يمان ، النظام القانوني إبوستة  - 1
2  - Masse Paul , La promotion immobilière , Ed Economica , Paris , 1994, p 185 . 

 .11قاشي عالل ، المرجع السابق  ، ص  - 3
 .63زرارة عواطف ، المرجع السابق ، ص  - 4
 .110كتو المية ، المرجع السابق ، ص  - 5
 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  90من المادة  9نظر الفقرة أ- 6
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، وهنا االلتزام بالضمان يكون من (2)، وهذا حتى يحقق له حيازة هادئة و مستقرة للعقار (1)للمشتري 
وهي ( ج.م.ق)من  901خالل الضمانات المقررة في القواعد العامة و التي نصت عليها المادة 

، و ضمانات  خاصة منصوص عليها في القانون رقم (3)عدم التعرض الشخصي أو من الغير 
،ضمان حسن تسيير (5)و لعل أهمها ضمان إنهاء كامل اإلنجاز (4)يم التنفيذية لهو المراس 11/40

صندوق الضمان والكفالة لحماية المقتني  ىاكتتاب المرقي لد ، عناصر التجهيز ، الضمان العشري
 .(6)في حالة التحايل أو اإلفالس و ضمان التعويض أو إتمام األشغال 

لتزام مستحدثا في نشاط الترقية العقارية حيث ألزم المشرع يعد هذا اال : لتزام باإلعالماال -4
، (7)المرقي العقاري بإعالم المكتتبين بتقنيات الترقية العقارية بما فيها تقنية البيع على التصاميم 

سالف الذكر ، وعليه فإن المرقي مطالب  19/61من المرسوم رقم  0وهو ما أشار إليه في المادة 
، و هذا قبل (8)مشروع العقاري من خالل اإلشهار في األماكن المخصصة لذلكبإعالم الجمهور بال
، و في هذا الصدد ال يمكن للمرقي اللجوء إلى اإلشهار الكاذب أو التحايل (9)أي عرض للبيع

 .(11)،بل يجب االلتزام باإلعالم الحقيقي للجمهور(10)كاستغالل حسن النية أو ثقة المقتني
كذلك يلتزم المرقي بحسن تنظيم وتسيير : ليم نظام الملكية المشتركةلتزام بإعداد و تساال -5

    األدوات و األجهزة الضرورية إلدارة األمالك العقارية المنجزة ، وبإعداد نظام الملكية المشتركة 
، فيجب على المرقي أن يحدد األجزاء (12)و تسليمه عند االكتتاب في عقد البيع على التصاميم 

                                                 
 . 34،  ص  السابقزرارة عواطف ، المرجع  - 1
 . 113، ص  السابقكتو المية ، المرجع  - 2
 .94، ص   السابققاشي عالل ، المرجع  - 3
 .سالف الذكر 19/61من المرسوم التنفيذي رقم  94المادة  أنظر - 4
،  19، العدد  ، مجلة دفاتر السياسة و القانون نجاز المنشاة العقاريةإ، التزام المرقي بضمان كمال  فؤاد كامل- 5

 . 913،  943، جامعة ورقلة ، ص ص  9411جوان 
 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  10 و  08تين نظر المادأ - 6
 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  01نظر المادة أ - 7
 . 199، ص  نفسهكتو المية ، المرجع  - 8
 .سالف الذكر 19/61من المرسوم التنفيذي رقم  91المادة  أنظر - 9

 .الف الذكرس 11/40من القانون رقم  00نظر المادة أ - 10
 . 31،  ص  نفسهزرارة عواطف ، المرجع  - 11
سالف  19/61من المرسوم التنفيذي رقم  93المادة ،و  11/40من القانون رقم  81و 84تين نظر المادأ - 12

  .الذكر
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تمتع بها كل مكتتب،كما يلتزم أيضا بتحديد األجزاء المشتركة التي يستفيد منها الخاصة التي ي
جميع المكتتبين حيث ال يمكن أن يستأثر باألجزاء المشتركة مكتتب واحد دون المكتتبين 

 .(2) ىإلى األجزاء المشتركة األخر ،وبهذا يتمتع المكتتب باألجزاء الخاصة به إضافة (1)اآلخرين
في عقد البيع على التصاميم هو  ايترتب على المكتتب باعتباره طرف :مكتتب التزامات ال-ب

 :همها ما يلياألخر عدة التزامات و لعل أ
حكام و له ألمكتتب في هذا العقد ، ل هم التزامأيعد هذا االلتزام هو :  لتزام بدفع الثمناال -1

 ن إن اقتضى األمر ذلك وكذا حديد ثمن البيع و إمكانية مراجعة هذا الثمخاصة تظهر من خالل ت
 :كما يلي 11/40طريقة دفع الثمن ، والتي حرص المشرع على تنظيمها من خالل القانون رقم 

و الذي يجب الجوهرية لعقد البيع على التصاميم من بين العناصر  يعد: تحديد ثمن البيع -
ه تماشيا مع نسبة تقدم دفعد أي المرقي و المكتتب على تحديده وكذا أجال طراف العقأن  يتفق أ

ي قابل ول، أي أنه ثمن أو تقديري و ليس نهائي ، و ما يميز هذا الثمن أنه ابتدائي أ(3) شغالاأل
كذا ذكر كيفيات  ن السعر قابل للمراجعة وللمراجعة بالزيادة ، على أن يتم ذكر ذلك في العقد بأ

، لكنه في  الخاصة بمراجعة السعر حاالتال مشرعال وجدير بالذكر أنه في السابق لم يحدد ذلك ،
عناصر تغيرات سعر التكلفة و :"..قد حدد هذه الحاالت والتي ترتكز على 11/40 ظل القانون رقم

تعتمد على تطور المؤشرات الرسمية ألسعار المواد والعتاد و اليد العاملة ، باستثناء الظروف 
ع قد راعى مصالح كل من المرقي و وما يالحظ من هذه الفقرة هو أن المشر ، (4)..."الطارئة

المكتتب إذ حدد للمرقي بشكل صريح حاالت مراجعة السعر وهذا كون إنجاز البناء يستغرق مدة 
من الزمن و خاللها قد تحدث تغيرات تشمل العناصر المذكورة مما يؤدي إلى إلحاق خسارة أو 

 يع و قد وفر الحماية للمكتتب من تعطل عملية اإلنجاز لهذا أتاح المشرع إمكانية مراجعة سعر الب
 .(5)تعسف المرقي في مراجعة السعر بعدم خروجه عن هذه الحاالت 

 القد نص المشرع أن لمراجعة سعر البيع عدة ضوابط البد من مراعاته: مراجعة سعر البيع-
مر إذ ال يمكن أن يراجع سعر البيع من طرف واحد أي المرقي العقاري كما كان عليه األ:كما يلي 

                                                 
 . 196،  190ص  ص، السابقكتو المية ، المرجع  - 1
 . 31ص  ، السابق زرارة عواطف ، المرجع  - 2
 . 99ية حورية ، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم ، المرجع السابق ، ص سي يوسف زاه - 3
 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  9الفقرة  96المادة  نظرأ - 4
 . 140يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص إبوستة  - 5
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،أين كان يمكن للمرقي مراجعة السعر التقديري على حسب توقع (1) 39/49في ظل المرسوم رقم 
الخسارة التي قد ترهقه في تنفيذ التزامه ، وهذا كان يعد تعسفا في حق المشتري الذي كان مجبرا 

م ذلك أصبح يت 11/40، لكن في ظل القانون رقم (2)على قبول هذه المراجعة نظرا لحاجته للسكن 
ال عد إجراءا و لهذا منح لألطراف حرية مراجعة باطال وقد ينجر عنه فسخ العقد ، باتفاق الطرفين وا 

ر المتفق عليه عند إبرام كحد أقصى من السع %94السعر على أن ال تتجاوز هذه المراجعة نسبة 
ية و الكيفيات التي القواعد القانونهذه المراجعة خاضعة لإلجراءات و  وهنا البد من أن تكونالعقد ،

، لكن ما يعاب على المشرع أنه (3) 11/40من القانون رقم  96تم اعتمادها مسبقا في نص المادة 
 لم يحدد الشخص أو الهيئة المسؤولة التي لها السلطة في تقرير المراجعة و النظر في أسباب 

 .(4)لتعرف عليهاتحققها من عدمها من خالل مؤشرات رسمية كما أنه لم يوضح كذلك كيفية ا
لقد حدد المشرع كيفية دفع الثمن  من طرف المكتتب حيث يقوم  : طريقة دفع الثمن-

وهذا يحقق استفادة المرقي من  ،(5)بتسديده في شكل أقساط حسب مراحل تقدم أشغال اإلنجاز 
ر األقساط في تمويل مشروع البناء وفي نفس الوقت يضمن للمكتتب عدم فقدان نقوده وأن العقا

من المرسوم  9، وقد فصل في نسبة األقساط المدفوعة للمرقي من خالل نص المادة (6)سيتم بناؤه 
 إذ أن كل قسط مستحق يدفع يكون حسب الجزء الذي تم إنجازه من طرف المرقي  19/091رقم 

 :كما يلي
عند  %11من سعر البيع المتفق عليه عند التوقيع ،و قسط نسبته  %94قسط نسبته 

عند االنتهاء من األشغال الكبرى ،و قسط نسبته  %91هاء من األساسات ،و قسط نسبته االنت
 عند إعداد محضر  %1عند االنتهاء من جميع األشغال مجتمعة و أخر قسط و المقدر بـ  91%

 .(7)الحيازة
 وفي المقابل في حال إخالل المكتتب بهذا االلتزام بعدم دفع األقساط في الوقت المحدد لها 

                                                 
 .الملغى  39/49 رقم شريعيمن المرسوم الت 14المادة  نظرأ - 1
 .114المرجع السابق ، ص لترقية العقارية دراسة تحليلية ،بيع العقار بناء على التصاميم في امسكر سهام ، - 2
 .سالف الذكر 19/091من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  نظرأ - 3
 .199كتو المية ، المرجع السابق ، ص  - 4
 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  96نظر المادة أ - 5
 .193، ص  نفسهكتو المية ، المرجع  - 6
 (.يمفي إطار البيع على التصام) مسكن ترقوى 989وع جدول الدفعات لمشر الخاص ب 9/0أنظر الملحق رقم  - 7
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،وهنا نرى أنه كان يجدر بالمشرع أن (1)از للمرقي أن يوقع عليه عقوبات على المبلغ المستحق ج
يتدخل ويحدد نوع هذه العقوبات بدل أن يترك للمرقي أمر تقديرها كونه قد يتعسف في حق المكتتب 

يقوم المرقي ،أما إذا لم يقم بتسديد قسطين متتاليين فإنه يتم فسخ العقد بحكم القانون وهذا بعد أن 
 .(2)يوما،مع عدم الرد خاللها  11بإعذاره عن طريق المحضر القضائي مرتين بمدة فاصلة تقدر بـ 

( العقار)  تسليم المبيعهذا االلتزام يعد مكمال و مقابال اللتزام المرقي ب: االلتزام بالتسلم -2
م في البيوع العادية ،إذ أنه و هو ال يختلف عن االلتزام بالتسلي ،(3)في عقد البيع على التصاميم 

يضع العقار محل العقد بعد إنجازه تحت حيازة و تصرف المكتتب حتى يتمكن من القيام بمختلف 
، ويتم هذا بموجب (4)التصرفات القانونية و المادية التي يقوم بها كل مالك لعقار أي االنتفاع به 

نه في حالة عدم تحرير هذا المحضر فإنه ، وهنا تجدر اإلشارة إلى أ(5)محضر تسليم يحرره الموثق 
ال يؤدي إلبطال العقد ألن المشرع قد نص عليه فقط الستكمال تنفيذ عقد بيع العقار على التصاميم 

، و ليجعل منه وسيلة اثبات في يد المرقي على استالم المكتتب العقار محل العقد و حيازته له (6)
 .(7)حيازة هادئة و مستقرة

قساط المستحقة للمرقي م البناء محل العقد عدة أثار أهمها هو إتمام األويترتب على تسل
       نتقال حق التصرف و التمتع بالعقار محل العقد لصالح المكتتب ، ا يؤدي إلى االعقاري مم

ظاهرة المغطاة بموجب ضمان حسن و بالتالي تكون تبعة الهالك على عاتقه إال عيوب البناء ال
 .(8)ضمان العشري ، و بالتالي يكون المكتتب حارسا و مالكا للبناءالنجاز ، و اإل

 المكتتب عند  يلتزم أيضا: االلتزام باحترام نظام الملكية المشتركة ودفع المساهمات -3
 ،  (9) ن يحترم نظام الملكية المشتركة الذي يسلمه المرقي لهتوقيعه على عقد البيع على التصاميم بأ

                                                 
 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  1 لفقرةا 19نظر المادة أ - 1
 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  9الفقرة  19نظر المادة أ- 2
 .104، ص  السابقكتو المية ، المرجع - 3
 .148يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص إبوستة  - 4
 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  9الفقرة  90نظر المادة أ - 5
 .101، ص  نفسهكتو المية ، المرجع  - 6
 .119المرجع السابق ، ص لترقية العقارية دراسة تحليلية ،لى التصاميم في ابيع العقار بناء عمسكر سهام ، - 7
 .109، ص  نفسهكتو المية ، المرجع  - 8
 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  8الفقرة  96المادة  أنظر - 9
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المتعلقة بتسيير و الحفاظ تقع على عاتقه و  لكل المساهمات التي لمكتتباباإلضافة إلى تسديد 
 .(1) ركة المنصوص عليها في دفتر الشروط المسير لهاجزاء المشتعلى األ

وفي هذا السياق فإن ما تم ذكره أعاله بخصوص تقنية البيع على التصاميم تمت دراستها 
 . 11/40قية العقارية التي نص عليها القانون رقم على ضوء القواعد العامة ،وكذا أحكام نشاط التر 

 
 يجارعقد اإل : الفرع الثالث

إطار نشاط نص عليها المشرع في  يعتبر عقد اإليجار أحد تقنيات الترقية العقارية التي
عند المرقين العقارين السيما الخواص منهم مثلما  تجاوبا كبيرا ، غير أنها لم تلقى(2)الترقية العقارية 

مرقين سباب لتبقى هذه التقنية معتمدة من طرف الوهذا راجع لعدة أ تقنية البيع ،بالنسبة لالحال هو 
 10ستقراء نص المادة و با ، على رأسهم ديوان الترقية و التسيير العقاريالعقاريين العموميين فقط و 

لهذا  ،(3)لبيع لم يفصل فيها كما فعل في تقنية ا نالحظ أنه قد نص عليها لكنه 11/40نون من قا
 .دراستها على ضوء القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدنينحاول س

 :يجارمفهوم عقد اإل - أوال
نه لم يحطها باالهتمام الالزم و لهذا إإال  11/40لقد نص المشرع على هذه التقنية في القانون رقم 

 :ا يلي سنحاول ان ندرسها على ضوء ما ورد في القواعد العامة كم
من استقراء مواد القانون المدني نجد أن المشرع قد عرف عقد : تعريف عقد اإليجار -أ

ن المؤجر بمقتضاه المستأجر من عقد يمك:" نه منه على أ 1الفقرة  080نص المادة يجار في اإل
بر ذو فهذا النوع من العقود يعت ،" يجار معلومالمستأجر لمدة محددة مقابل بدل إشيء النتفاع باال

أهمية اقتصادية و اجتماعية لذا حرص المشرع على إحاطة المستأجر بالحماية القانونية التي تكفل 
، فأقر له عدة حقوق و فرض قيودا والتي كانت سببا في (4)له التصدي للتعسف المحتمل المؤجر 

لقيود عزوف ليس فقط المرقين بل حتى المالك عن إتباع تقنية اإليجار وهذا خوفا من هذه ا
المنصوص عليها قانونا و التي كانت سارية المفعول مما أثر سلبا على توسع هذه التقنية في مجال 

                                                 
 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  11و  14المادة  أنظر - 1
 .سالف الذكر 11/40قم من القانون ر  10المادة  أنظر - 2
 .190عبد الرؤوف حلواجي ، المرجع السابق ، ص  - 3
 .146بوستة إيمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص - 4
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تم إعادة مبدأ سلطان اإلرادة من جديد في   39/49، لكن بصدور المرسوم رقم (1)الترقية العقارية 
النظرة تعديل القانون  ، وقد أكد هذه(2)عقود اإليجار سواء في إطار الترقية العقارية أو في غيرها 

  39/49، والذي جاء بأحكام توافق تلك التي جاء بها المرسوم رقم (3) 9440المدني في سنة 
 :ولعل أهمها ما يلي 

من  9و  1/  91هو ما نصت عليه المادة  و : يجارد اإلعقو استحداث الشكلية في -1
في عقد ايجار طبقا للنموذج  وباوجؤجرين المتجسد العالقات بين (:"الملغى) 39/49المرسوم رقم 

 (ج.م.ق)من مكرر  080و هو ما أكدته المادة  "مسمى ابيا بتاريخ كتعن طريق التنظيم و يحرر 
 .(4)" و يكون له تاريخ ثابت و أال كان باطال  كتابةينعقد اإليجار :"

و  39/49من المرسوم رقم  94و الذي نصت عليه المادة   : لغاء التجديد الضمنيإ-9
 ، مع اإلبقاء على عقود اإليجار التي تم إبرامها قبل صدور ( ج.م.ق)من  6أكدته نص المادة 

 .(5)(ج.م.ق)مكرر من  140والتي ال تزال سارية المفعول بموجب نص المادة  40/41القانون رقم 
وهذا بغرض تحفيز المرقين :  للمستأجرين ةالممنوح اكنمإلغاء حق البقاء في ال-9
 .(6)على اقتحام سوق العقارات المبنية و المعدة لإليجار في إطار الترقية العقارية العقاريين 

نجد أن عقد اإليجار ينفرد ببعض ( ج.م.ق)من  080من التعريف الوارد في نص المادة 
 عقد ملزم لجانبين: الخصائص التي تميزه عن غيره من العقود ولعل أهم هذه الخصائص نذكر أنه 

 .(7)، عقد زمني ، عقد شكلي ، وأنه عقد يرد على أشياء غير قابلة لالستهالك، عقد معاوضة 
ره القانونية بين ثاحتى يكون عقد اإليجار صحيحا و مرتبا لجميع أ :أركان عقد اإليجار  -ب 

ن الرضا و المحل و السبب باإلضافة إلى الشكل الذي يجب أ :ركانه وهيطرفيه البد أن يستوفي أ
 :ختصار، و عليه سنشرح كل ركن باين اتفاقهما يفرغ فيه الطرف

                                                 
 .09، المرجع السابق ، ص  و محمد حياةأ - 1
 .146، ص  ي للترقية العقارية ، المرجع السابقبوستة إيمان ، النظام القانون - 2
المتضمن القانون المدني ، ج ر  01/16المعدل للقانون رقم  19/41/9440المؤرخ في  40/41القانون رقم - 3

 .0مكرر  083إلى  080، راجع المواد من 91عدد 

 .00،  09ص ص ،  نفسهو محمد حياة ، المرجع أ - 4
 .00، ص نفسهالمرجع و محمد حياة ، أ - 5
 .110نوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص يمان ، النظام القاإبوستة  - 6
،  9414،  1هالل شعوة ، الوجيز في شرح عقد اإليجار في القانون المدني ، جسور للنشر و التوزيع ، ط - 7

 . 18،  10الجزائر ، ص  ص 
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ة أي البد من تبادل الطرفين التعبير عن يجار من العقود الرضائييعتبر عقد اإل : الرضا-1
رادة كل من المؤجر ،و يجب أن تكون إ رادتينإرادتهما باإليجاب و القبول وأن تتطابقا هاتين اإل

 .(1)..(الغلط ، اإلكراه ،)كـ رادة ا عيب من عيوب اإلجر سليمة ال يشوبهالمستأو ( العقاريالمرقي )
ا مشروعا و ن يكون سببافع من التعاقد أي من إبرام عقد اإليجار على أوهو الد :السبب -2

 .(ج.م.ق)من  36 و 30، كما نصت عليه المادتين  ةداب العامأال يخالف النظام و اآل
ا ، فهو بالنسبة للمستأجر يتمثل في يجار مزدوجيعتبر ركن المحل في عقد اإل :المحل -3
ما يقاسان بمدة زمنية معينة على وكالهبالنسبة الحصول على األجرة ،  العين المؤجرة واالنتفاع ب

 .(2)ستعمال طبقا للقواعد العامةالمحل مشروعا و موجودا و صالحا لالن يكون أ
ب افه المشرع بموجضيعتبر ركن الشكلية ركنا مستحدثا أ :يجار الشكلية في عقد اإل-4

 ليصبح عقد اإليجار عقدا شكليا إذ ال يكفي اتفاق الطرفين ( ج.م.ق)مكرر من  080نص المادة 
لم يحدد  ين ،وهذا عن طريق الكتابة  التيتفاق في شكل معو رضاؤهما بل البد من إفراغ هذا اال

يجار يترتب عقد اإلهي عرفية أم رسمية ، وعليه فإن تخلف ركن الشكلية في المشرع  نوعها هل 
 نعقادهكما أن للشكلية دورا مهما في اإلثبات فالكتابة في عقد اإليجار تعد ركنا ال ،(3)عليه البطالن 
 .(4)ثباته بين المتعاقدين إال بالكتابةومنه ال يجوز إ

 :يجاراآلثار المترتبة عن عقد اإل - ثانيا
على عاتق  عدة التزامات و التي تقع و كغيره من العقود يترتب على انعقادهيجار إن عقد اإل

 :كل من المؤجر و المستأجر كما يلي 
 اتجاه لتزاماتعن عقد اإليجار بعض االيترتب (: المؤجر)التزامات المرقي العقاري -أ

كما  ،و التي تم تحديدها من طرف المشرع(5)جرستأجر و هذا بهدف حماية حقوق المستأالطرف الم
 :(6)يلي

                                                 
 .196عبد الرؤوف حلواجي ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .03هالل شعوة ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .119يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص إبوستة  - 3
 . 69شعوة  مهدي، المرجع السابق ، ص   - 4
 .193، ص  نفسهبد الرؤوف حلواجي ، المرجع ع - 5
 .00، المرجع السابق ، ص  و محمد حياةأ - 6
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إذ يجب أن تكون في :العين المؤجرة وكذا ملحقاتها للطرف المستأجر االلتزام بتسليم-1
تم إذا تفاق المبرم بين الطرفين ، وهنا في حالة ما حالة صالحة لالستعمال وهذا على حسب اال

عيب ما ، فإنه يجوز للمستأجر أن و يشوبها العين المؤجرة و هي غير صالحة لالنتفاع أ تسليم
 .(1) نتفاعاص من األجرة بقدر ما نقص من االيطلب فسخ العقد أو اإلنق

 حتى تبقى هذه :االلتزام  بصيانة العين المؤجرة و كذا القيام بكل الترميمات الالزمة-2
العين المؤجرة صالحة لالنتفاع بها من طرف المستأجر طيلة مدة اإليجار ، و في حالة كانت  

 .(2)الصيانة على نفقة المؤجرالصيانة مستعجلة جاز للطرف المستأجر أن يقوم بهذه 
 وهنا ضمان عدم التعرض من طرف المؤجر نفسه للطرف  ضمان عدم التعرضااللتزام ب-3

المستأجر بأي شكل من االشكال سواء كان التصرف ماديا أو قانونيا يحول دون انتفاعه بالعين 
 . (3)قانونياالمؤجرة ، و عدم تعرض الغير للمستأجر بأي تصرف كان سواء تصرف ماديا أو 

 .(4)التي تترتب على العين المؤجرة التزام المؤجر بدفع كل الضرائب و التكاليف الخرى-4
و التي ال تظهر أحيانا وقت تسليم العين المؤجرة   االلتزام بضمان العيوب الخفية-5

تفاق للمستأجر و التي تحول دون االنتفاع بها أو تنقص من هذا االنتفاع ، إال إذا كان هناك ا
 يقضي بخالف ذلك أي أن يكون المستأجر على علم بهذه العيوب وقت التعاقد و رغم ذلك و يتفق 

 .(5)مع المؤجر
المستأجر الطرف الثاني في عقد اإليجار فإنه باعتبار (:المستأجر)التزامات المستفيد -ب

  (6) ؤجر وهذا بهدف حماية حقوق هذا األخيرالطرف الم امات اتجاهلتز يترتب على عاتقه بعض اال

 :(7)تم تحديدها من طرف المشرع كما يلي  ، و التي
 حسب ما نص عليه العقد المبرم بين المحدد وقت الجرة المتفق عليها في االلتزام بدفع األ-1

 

                                                 
 (.ج.م.ق)من  008أنظر المادة  - 1
 (.ج.م.ق)من  069و  003أنظر المادة  - 2
 (.ج.م.ق)من  069أنظر المادة  - 3
 (.ج.م.ق)من  9الفقرة  003أنظر المادة  - 4
 (.ج.م.ق)من  066أنظر المادة  - 5

 .999،  998شعوة مهدي ، المرجع السابق ، ص ص  - 6
 .06، المرجع السابق ، ص  و محمد حياةأ - 7



011 

 

 .(1)الطرفين
 .(2)ي تغييرات فيهاااللتزام باستعمال العين المؤجرة وفق ما أعدت له و عدم إحداث أ-9
 .(3)حافظة على العين المؤجرة و العناية بها عناية الرجل العاديلتزام بالماال-9
االلتزام بإعالم المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله كحالة االعتداء من الغير بالتعرض -0

 .(4)للمستأجر و اإلضرار به 
 .(5)االلتزام برد العين المؤجرة عند انتهاء مدة اإليجار المتفق عليها في العقد-1

كان طبقا تقنيات الترقية العقارية  ىحدذكره بخصوص عقد اإليجار باعتباره إإن كل ما تم 
هنا هو أن ما تم دراسته يتعلق باألحكام الخاصة بعقد ليه للقواعد العامة ، لكن ما يجب اإلشارة إ

، أما فيما  فرادالخاص و األ تبرم بين المرقي العقاري إيجار العقارات ذات االستعمال السكني التي
 ةنه يخضع ألحكام خاصفإ نيالعمومي نفراد والمرقيعقد اإليجار الذي يتم إبرامه بين األ يخص

،ولعل مثالها هو عقد إيجار السكنات ( ج.م.ق)مكرر من  140كما جاء في المادة  ،(6)تطبق عليه
 .االجتماعية  من طرف دواوين الترقية و التسيير العقاري

 :طرف دواوين الترقية و التسيير العقاريإيجار السكنات االجتماعية من –ثالثا 
 ، يتم بموجب ( ج.م.ق)ما يمكن اإلشارة إليه مما سبق أن عقد اإليجار المنصوص عليه في 

إيجار المساكن التابعة لدواوين الترقية و التسيير لعقد  عقد بين المؤجر و المستأجر لكن بالرجوع
حيث خصه بإجراءات و شروط خاصة  يعتبره عقدا من نوع خاص ،ن المشرع قاري نجد أالع

عة االجتماعية لهذه المساكن حيث أن ما يميز هذا العقد هو أن العالقة نظرا للطبيوهذا ، (7)إلبرامه 
من المرسوم رقم  91وهذا ما نصت عليه المادة  ، تنظمه تخضع لنظام خاص اإليجارية التي

                                                 
 ( .ج.م.ق)من  036أنظر المادة  - 1
 ( .ج.م.ق)من  031أنظر المادة - 2
 ( .ج.م.ق)من  031أنظر المادة  - 3
 ( .ج.م.ق)من  030أنظر المادة  - 4
 ( .ج.م.ق)من  149أنظر المادة  - 5
 .06، المرجع السابق ، ص  و محمد حياةأ- 6
،  0 بوشنافة جمال ، المنازعات الناشئة عن إيجار السكنات االجتماعية، مجلة دفاتر السياسة و القانون ، العدد- 7

 . 113،194، جامعة ورقلة ، ص ص  9419جوان 
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السكنية أو المهنية التي تعود ملكيتها تخضع شروط منح العقارات :" ،والتي جاء فيها (1) 31/010
،ما يعني أنه يجب تجسيد ..." 08/100المعدل للمرسوم رقم 88/149للدولة بموجب األمر رقم 

 08/100من المرسوم رقم  49هذا العقد في شكل نموذج محدد سلفا قد نصت عليه المادة 
،وحسب ...ادة السابقة،بموجب عقدتبرم إجارة المنازل المشار إليها في الم:" ،والتي جاء فيها (2)

 ".النموذج المرفق بالملحق 
وعليه فإن في إيجار المساكن التابعة لدواوين الترقية يعتبر المؤجر هو ديوان الترقية و 
التسيير العقاري ، وبالتالي له أهلية إبرام عقود إيجار السكنات التابعة له،أما المستأجر فهو 

ر ،وعند استئجار المسكن التابع لديوان الترقية والتسيير الشخص صاحب حق شخصي قبل المؤج
العقاري ، يشترط أن تتوافر شروط خاصة في المستأجر يتم التأكد منها عند إعداد قائمة المستفيدين 
، ألن هذا النوع من السكنات االجتماعية ال تؤجر إال لألشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط 

 .(3)المحدد لقواعد منح السكن العمومي اإليجاري  46/109المنصوص عليها في المرسوم رقم 
 

 عقد البيع باإليجار: الفرع الرابع 
ن تقنيات الترقية العقارية والتي كرسها المشرع ، بالرغم من تعتبر تقنية البيع باإليجار من بي

القانون رقم  خرهالق بنشاط الترقية العقارية و التي كان أتتع ضمن األحكام التي نه لم ينص عليهاأ
المحدد لشروط شراء  41/141ث هذه التقنية بموجب المرسوم التنفيذي رقم فقد استحد،  11/40
، و التي  طار البيع باإليجار و كيفيات ذلك المعدل والمتمممساكن المنجزة بأموال عمومية في إال

 :فيما يليسندرسه ما هذا ، و  الحصول على ملكية مسكن تسمح لألفراد
 :مفهوم عقد البيع باإليجار - أوال

 :منها ف نذكر يالتعار  عقد البيع باإليجار ببعضلقد خص :تعريف عقد البيع باإليجار -أ
 العقد الذي يريد فيه المتعاقدين اإليجار و البيع معا ، فهو إيجار إلى :"نه أعلى  محمد حسينعرفه 

                                                 
، المحدد لشروط إدارة األمالك الخاصة و العامة  99/14/1331المؤرخ في  31/010المرسوم التنفيذي رقم - 1

 .94التابعة للدولة و تسييرها و ضبط ذلك ، ج ر عدد 
م العالقات بين المؤجر و المستأجر ،المتضمن تنظي 99/14/1308المؤرخ في  08/100المرسوم التنفيذي رقم - 2

 .19لمحل معد للسكن و التابع لمكاتب الترقية و التسيير العقاري ، ج ر عدد 
يجاري ي اإلالذي يحدد قواعد منح السكن العموم، 11/41/9446المؤرخ في  46/109المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .90، ج ر عدد 



011 

 

 .(1)"أن يتم الوفاء بالثمن كامال و بيع حين يتم الوفاء 
عقد يتفق بمقتضاه البائع و المشتري على تأجير الشيء محل العقد :"نه رفه أخر على أو ع

لمدة معينة مقابل التزام األخير بدفع أجرة دورية فإذا أوفى المستأجر بجميع الدفعات اإليجارية 
الغ المحددة تنتقل إليه الملكية دون أن يكلف بدفع مب االمستحقة عليه طوال مدة العقد وفي مواعيده

 أخرى عند نهاية العقد ، أما إذا تخلف عند دفع األقساط يفسخ عقد اإليجار فيكون على المستأجر 
 .(2)"إلى المؤجر ( المسكن )إعادة محل العقد  
عبارة عن العقد الذي :"يمكن القول أن عقد البيع باإليجار هو  نذكره من التعريفيمما تقدم 

للطرف األخر لينتفع به فترة معينة في صورة إيجار ،في  بموجبه يسلم أحد الطرفين شيئا معينا
 مقابل مبالغ متفق عليها أو باإلعالن عن رغبته في شراء أو بوفاء المالك بوعده في حالة اإلتفاق 

 .(3)"على ذلك 
من المرسوم رقم  0المادة  فنجده ينص على هذه التقنية في نص الجزائري ما المشرعأ

يجار هو العقد الذي يلزم بموجبه ديوان الترقية والتسيير العقاري باعتباره عقد البيع باإل:"أن 30/91
المالك المؤجر أن يحول ملكا عقاريا ذو استعمال سكني ألي مشتري إثر فترة تحدد باتفاق مشترك 

ما يالحظ على نص المادة أن المشرع لم يقدم تعريفا لهذه التقنية  ،.."و حسب شروط هذا المرسوم
 .(4)حديد االلتزامات المترتبة عن عقد البيع باإليجار لكل طرف في هذا العقد فقطبل قام بت

 البيع باإليجار صيغة تسمح :"بأن  41/141من المرسوم رقم  9عليه في المادة  و قد نص
بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكية تامة ،بعد انقضاء مدة اإليجار المحددة في إطار 

 حظ على هذه المادة هو أنها تنص على تحديد كيفية الحصول على سكن في يال،ما "عقد مكتوب
 .إطار عقد البيع باإليجار دون إعطاء تعريف لهذه التقنية

ما يستفاد من هاتين المادتين هو أن المشرع لم يضع تعريفا لعقد البيع باإليجار كعقد  
ضا للبيع باإليجار كصيغة عقدية لواقعة يتضمن تصرفا قانونيا يرتب أثارا قانونية و إنما اعتبره عر 

                                                 
 .190العقارية ، المرجع السابق ، ص  يمان ، النظام القانوني للترقيةإبوستة  - 1
 .100، ص  9440، لسنة 1حمليل نوارة ، عقد البيع باإليجار ، مجلة الباحث ، عدد  - 2
التجاني زليخة ، بن عاشور صليحة ، البيع اإليجاري من الجانب القانوني و الشرعي و الميداني ، الملتقي - 3

 .99، ص  9448فيفري  6و  0ق ، جامعة ورقلة ، يومي الدولى حول الترقية العقارية الواقع و األفا
حمزة خليل ، النظام القانوني للمساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع باإليجار ، مذكرة ماجستير في  - 4

 .68، ص  9440القانون ، كلية الحقوق ، جامعة البليدة ، 
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مادية ، و عليه فإن عقد البيع باإليجار يسمح بالحصول على مسكن بعد إقرار شرائه بملكية تامة 
بعد انقضاء مدة اإليجار المحددة في إطار عقد مكتوب ، قصد تمكين المعنيين من االستفادة 

ثل في قيمة األرض والنفقات الالزمة لتجهيز بعقارات مبنية وبثمن يحدد كلفتها النهائية و المتم
 .(1)المباني

عقد البيع باإليجار نستخلص بعض من خالل تعريف : خصائص عقد البيع باإليجار  -ب
 :ما يلي الخصائص هذه  عن غيره من العقود ، ولعل من أهم هتميز  الخصائص التي

 زامات متبادلة حسب ما بالتخر جاه الطرف األتف اذ يلتزم كل طر إ : عقد ملزم للجانبين -1
 ، ويلتزم  ، فمثال يلتزم المؤجر بوضع العين المؤجرة تحت تصرف المستأجر(2) تفاقنص عليه اال

 .(3)قساط الدورية المتفق عليها للمؤجرالمستأجر بدفع بدل اإليجار المحدد في العقد وفق األ
، وهو ما ( مسكن) ستعمال سكنيقار ذو اينصب هذا العقد على ع: عقد محله عقار -2

 تطبق هذه األحكام على المساكن المنجزة من:" 41/141من المرسوم رقم  0جاء في نص المادة 
 .(4)صوال منقولة يجعله يتميز عن االعتماد اإليجاري الذي يمكن أن يكون محله أو هو ما  ،..."

يه المشرع  عقارا فإنه  بحسب ما ينص علن هذا العقد يكون محله باعتبار أ:عقد شكلي-3
زيادة عن العقود :" ( ج.م.ق)من  1مكرر  990نص المادة  ل طبقا ان يكون هذا العقد شكلييجب أ

التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي ،يجب تحت طائلة البطالن ،تحديد العقود التي 
 41/141قم من المرسوم ر  10قرته المادة هو ما أو  ،..."تتضمن نقل ملكية عقار او حقوق عقارية 

مما يعني  ،..."أعاله لدى مكتب الموثق 11يحرر عقد البيع باإليجار المذكور في المادة :"  بقولها
كون الشكلية ركن من أركان  فراغه في شكل رسمي حتى يكون صحيحاأن هذا العقد يتطلب إ

 .(5)العقد
 ا واحدا وهو مزيج من العقود المتعددة و التي اختلطت لتشكل عقد نهأي أ: عقد مركب -4

                                                 
زائري ، مذكرة ماجستير في القانون الخاص ، كلية الحقوق  شيخ محمد زكرياء ، البيع باإليجار في القانون الج - 1

 .19، ص  9419/  9411جامعة وهران ،
 .19شيخ محمد زكرياء ، المرجع نفسه ، ص  - 2
 .100حمليل نوارة ، المرجع السابق ، ص  - 3

 .100حمليل نوارة ، المرجع نفسه ، ص  - 4
 .191، ص  ، المرجع السابقحمزة خليل  - 5
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نه يبدأ ، إذ أ(1)يجار و عقد البيعاإلمر الذي ينطبق على البيع باإليجار الذي يمزج بين عقد األ
البيع  محكا، حيث يتم تطبيق أحكام عقد اإليجار في جانب اإليجار و أ باإليجار و ينتهي بالبيع

قد البيع في حالة ما إذا وقد ذهبت بعض التشريعات المقارنة إلى تغليب أحكام ع،  في جانب البيع
من المرسوم رقم  0في نص المادة  ، وهو ما أشار إليه المشرع(2)رالبيع باإليجاعقد ن ثار نزاع بشأ

ن وهذا يعني أ،..."مسكن في إطار البيع باإليجار شراءيجب على كل من يطلب :"بقوله  41/141
ثار نزاع بين طرفي عقد ما إذا لة حكام عقد البيع في حاتفيد عقد البيع أي تغليب أ الشراء كلمة

 .البيع باإليجار
توجد مجموعة من الشروط التي يتطلبها القانون و هي : شروط عقد البيع باإليجار -ت
 . المستفيد من السكنـ و شروط تتعلق ب،  المسكن ـتتعلق ب طشرو  : لى قسمينتنقسم إ

 : (3)فيما يلي كنمستتمثل الشروط المطلوبة في ال :الشروط المتعلقة بالمسكن -1
 وهو ما: أن يكون المسكن منجزا بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويالت أخرى -

لمرسوم رقم من ا 0المعدل و المتمم للمادة (4) 49/91من المرسوم رقم  1نصت عليه المادة 
 ة الدولة أو تطبق هذه األحكام على المساكن المنجزة بواسطة ميزاني:"  جاء فيها و التي 41/141

 ...".الجماعات المحلية أو بواسطة مصادر بنكية أو تمويالت أخرى
المنجز في ن يكون السكن يجب أ :أن يكون المسكن منجزا في إطار تقنية البيع باإليجار -

 المعدل      41/141سوم رقم تكون حسب ما نص عليه المر  إطار صيغة البيع باإليجار ، والتي
 .طار البيع باإليجارشراء هذه المساكن في إ و المتمم أي أن يتم

تتمثل الشروط المطلوبة في المستفيد فيما : الشروط المتعلقة بالمستفيد من السكن -2
  :(5)يلي

 .ال يملك و لم يسبق له أن تملك عقارا ذو استعمال سكني ملكية تامة-

                                                 
 .11محمد زكرياء ، المرجع السابق ، ص شيخ  - 1
 .100، ص  حمليل نوارة ، المرجع السابق - 2
 .190،  199 ص يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، صإبوستة  - 3
 41/141المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  19/41/9449المؤرخ في  49/91المرسوم التنفيذي رقم - 4

 .40الذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في إطار البيع باإليجار و كيفيات ذلك ، ج ر عدد 

 90، مجلة العلوم االنسانية ، العدد (في الشروط الموضوعية)رضا دغبار ، في النظام القانوني للبيع باإليجار - 5
 900،   989، جامعة بسكرة ، ص ص  9419، نوفمير  96/ 
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 .أو لشرائهأال يكون الشخص قد استفاد من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن -
 .(1)مرات األجر الوطني األدنى المضمون( 1)أال يتجاوز مستوى مداخل الشخص -
 .سنة عند تاريخ الوفاء بأخر قسط  04أن يكون سنه في كل األحوال أقل من -
 من   %91أن يقوم الشخص المستفيد بعد قبول ملفه من طرف المرقي العقاري بتسديد -

 .ثمن المسكن كدفعة أولى
ون الشخص المستفيد كامل األهلية عند إيداع ملف ترشيحه للحصول على سكن أن يك-

 .في إطار تقنية البيع باإليجار
 ستفادة يجار من تعاريف و خصائص و شروط االن تم دراسة مفهوم تقنية البيع باإلبعد أ

 . 41/141حكام المرسوم رقم رام عقد البيع باإليجار على ضوء أبنحاول دراسة إجراءات إ
 : عقد البيع باإليجار إجراءات إبرام - ثانيا

 حتى يتم االستفادة من سكن في إطار البيع باإليجار البد من إتباع بعض اإلجراءات والتي
 :ساسيين وهما كما يليتنضوي تحت تصرفين أ

الفرع  فيه فيما بعد في لجراء سيتم التفصيهذا اإل:  ستفادة و معالجتهتقديم طلب اال-أ
 .سكنات البيع باإليجار صيغةب الخاص

يتم تحرير عقد البيع باإليجار للمسكن : (2) تحرير عقد البيع باإليجار في شكل رسمي-ب
الذي يستفيد منه الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المذكورة بعد أن يقدم طلب االستفادة و يتم قبول 

 طرف المرقي العقاري طلبه في نموذج محدد بموجب قرار صادر عن الوزير المكلف بالسكن ،من 
والذي يتمثل في الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ، ليتم بعد ذلك إجراء التسجيل  

 .والشهر 
 بالرجوع إلى نموذج عقد البيع باإليجار الملحق :  في تحرير عقد البيع باإليجار شكليةال-1

 اسم الموثق المكلف بالتحرير ،    نجده يفتتح هذا العقد بذكر  (3) 40/41/9440بالقرار المؤرخ في 
                                                 

 91/19/9419المؤرخ في  19/099من المرسوم التنفيذي رقم  1نص المادة  ىديل هذا الشرط بمقتضعتم ت- 1
طار إفي خرى أي تمويالت أو أو مصادر بنكية أالمساكن المنجزة بأموال عمومية  المحدد لشروط و كيفيات شراء

 .سالف الذكر 41/141رقم  المرسوم التنفيذي من 8و المعدل للمادة  01البيع باإليجار ، ج ر عدد 
 .193 يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، صإبوستة  - 2

المتضمن نموذج عقد البيع  99/40/9441يعدل القرار المؤرخ في الذي  40/41/9440القرار المؤرخ في - 3
 .09باإليجار ، ج ر عدد 
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من نفس الملحق كذلك تنص على ذكر اسم الموثق المحرر للعقد و باستقراء  16و في نص المادة 
يحرر عقد البيع باإليجار لدى مكتب :"التي جاء فيها  41/141من المرسوم رقم  10نص المادة 

 .(1)د تعد ركنا و تخلفها يعني البطالن وهذا يعني أن الشكلية في هذا النوع من العقو ، ..."التوثيق
من نموذج عقد البيع باإليجار الملحق بالقرار  16بالرجوع إلى نص المادة :  التسجيل-2

نجدها تنص على ذكر اسم الموثق الذي قام بتحرير العقد و بالرجوع  40/41/9440المؤرخ في 
من قانون التوثيق ،وكذا  96لمادة إلى االلتزامات الواقعة على الموثق حسب القانون و السيما ا

يجب أن تسجل عقود الموثقين في أجل شهر :"من قانون التسجيل والتي تنص على أنه 16المادة 
وهذا يعني أن عقد البيع باإليجار يخضع إلجراء التسجيل ،وقد أكدت ذلك ،"ابتداء من تاريخها 

تعفى من رسم حق نقل :" فيها  والتي جاء (2) 9441من قانون المالية لسنة  94أيضا المادة 
حسب إجراء ...من قانون التسجيل عمليات بيع السكنات 919الملكية المنصوص عليها في المادة 
وهذا ما يؤكد أن هذا العقد يخضع إلجراء التسجيل و ،(3)..."البيع باإليجار والسكن االجتماعي

 .إضافة إلى ذلك يكون محال للشهر بالمحافظة العقارية 
من  10هذا العقد محله عقار و بالرجوع إلى نص المادة  نباعتبار أ :ر العقاري الشه-3

سنة ال يكون لها أي  19أن اإليجارات لمدة :"تنص على سالف الذكر نجدها 01/00األمر رقم 
أي أنه إذا نظرنا إلى عقد ،"أثر بين األطراف و ال يحتج بها اتجاه الغير في حالة عدم إشهارها 

سنة مما يعني أنه يخضع إلجراء الشهر  91ار من جانب اإليجار فإن مدته تصل إلى البيع باإليج
من  99المادة  ،و بالرجوع لنص 41/141من المرسوم رقم  10،كذلك ما نصت عليه المادة 

عفاء من رسم اإلشهار العقاري للعقود التي اإل نجدها تنص على(4) 9441قانون المالية لسنة 
ت االستعمال السكني الجديدة التي تم إنجازها من طرف متعاملين في تتضمن بيع المحالت ذا

 الترقية العقارية سواء كانوا عموميين أو خواص لحساب الدولة ،ومنها المحالت التي يتم إنجازها في 
 .إطار البيع باإليجار

 غير أنه يجب اإلشارة إلى نقطة مهمة و هي أن خضوع المسكن المنجز في إطار البيع 

                                                 
 .103حمليل نوارة ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .61، ج ر عدد  9441المتضمن قانون المالية لسنة  93/19/9440المؤرخ في  40/91القانون رقم - 2
 .109 يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، صإبوستة  - 3
4
 .سالف الذكر 9441من قانون المالية لسنة  99المادة  أنظر - 
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، فمن (1)يجار إلجراء الشهر ال يؤدي إلى انتقال ملكية المسكن إلى المستفيد بل يبقى موقفباإل
من نموذج عقد  18،و كذا المادة (2) 41/141من المرسوم رقم  9الفقرة  10استقراء نص المادة 
 نجد أن انتقال ملكية مسكن في عقد  40/41/9440بالقرار المؤرخ في  (3)البيع باإليجار الملحق

 البيع باإليجار ذو طابع موقوف على دفع المستفيد من المسكن لكل األقساط المحددة في رزنامة 
 .، حتى تنتقل ملكية المسكن إلى المستفيد (4)استحقاق األقساط حسب العقد 

 : ثار عقد البيع باإليجارأ - ثالثا
ق كل من المرقي عدة التزامات على عاتباعتباره ملزم لجانبين عقد البيع باإليجار  يرتب

 :هم هذه االلتزامات هياري و المستفيد من المسكن و لعل أالعق
باعتباره من العقود عقد البيع باإليجار إن ( : وكالة عدل)التزامات المرقي العقاري  -أ

 :و لعل أهم هذه االلتزامات نذكر نه يرتب التزامات في ذمة المرقي العقاريإ، ف الملزمة لجانبين
 من المستفيد تمكينمن  (عدل وكالة)التزام المرقي العقاري  هو: بتسليم السكن االلتزام -1
وهذا في الوقت المحدد في العقد المبرم و في مكان ، عائق أي دون به نتفاعواال لحيازته المسكن

 عن (عدل وكالة)المرقي العقاري  خليبت وهذا ،(6)،أو في مقر المرقي العقاري (5)تواجد المسكن 
 بتسليم ذلك ويكون ، حيازته يمنع حائل وجود وعدم بقبضه له اإلذن مع المستفيدلصالح  المسكن
 .99/40/9441 في المؤرخ القرار من10 المادة حسبباإليجار  البيع  عقد إبرام بعد(7)له المفاتيح
العقاري بنقل ملكية السكن بمجرد أن يتم يلتزم المرقي : االلتزام بنقل ملكية السكن -2
من  13 وردته المادةاألقساط المحددة حسب رزنامة االستحقاق المتفق عليها ، وهو ما أ استكمال

تنتقل ملكية السكن للمعني وفقا للقواعد المعمول بها بعد :"جاء فيها و التي 41/141المرسوم رقم 

                                                 
 .199 حمزة خليل ، المرجع السابق ، ص - 1
ن يحدد العقد الطابع الموقف للبيع يجب أ":على ما يلي  41/141من المرسوم رقم  9الفقرة  10نصت المادة  - 2

 ".يتضمنها  في حالة عدم إحترام المستفيد أحد الشروط التيباإليجار 

و  عا موقفايكتسي هذا العقد طاب":على ما يلي  40/41/9440من ملحق بالقرار المؤرخ في  18نصت المادة - 3
 ". ال يقر نقل ملكية المسكن موضوع البيع باإليجار للمستأجر المستفيد

 .المعدل و المتمم سالف الذكر 41/141من المرسوم رقم  14المادة  رنظأ- 4
 . ( ج.م.ق)من 969المادة  أنظر - 5
 .100يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص إبوستة  - 6
 .191، ص  نفسهحمزة خليل ، المرجع  - 7
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هذا ، و (1) قساطال الملكية يكون بعد دفع كامل األنتقان ، وهذا يعني أ"ثمن السكن بكامله  تسديد
بتحرير عقد جديد يكرس البيع النهائي مع عرض البيع باإليجار األول عدى هذا العرض سيحرر 
الموثق البيع وفق اإلجراءات و األوضاع القانونية المعروفة في هذا المجال ، ليتم بعدها إجراء 

هذا ، و (3)المسكن بشكل نهائي للمستفيد خالصة له ، لتنتقل بذلك ملكية(2)التسجيل و الشهر 
،و هو ما جعل المشرع يعيد تعديل هذا (4)يتعارض و ال يقبل من الناحية القانونية و العملية 

     اإلجراء عند إصدار النموذج الجديد لعقد البيع باإليجار كونه ستنتج عنه عدة  مشاكل قانونية 
 .(5)و عملية 
ستفيد بأن يضمن للم ييلتزم المرقي العقار : االلتزام بضمان عدم التعرض و االستحقاق -3

    ،  ستحقاقاال التعرض وعدم بضمان  لتزم، و أن ي هادئا كامال نتفاعاابه  االنتفاع من السكن
هذا بناء على ، و  أو من الغير الوكالة منسواء  التعرض الصادر عدم المرقي العقاري ضمني هناو 

 .ض قانوني وتعرض ماديهنا نوعين تعر  التعرض و،(6)(ج.م.ق)من  901المادة نص  ما ورد في
 مما يؤدي ، دعيه على المسكني احق المرقي العقاري استعملإذا  قانونيالالتعرض يعتبر ف

 المرقي  قوم بهيفيكون بأي فعل مادي  التعرض المادي، أما من المسكن  إلى نزعه من يد المستفيد
  .(7) دعيهيحق لد في ذلك ستني،دون أن المسكنمن المستفيد  عنتفااق يعي و،(عدل  وكالة) العقاري

بضمان  بالتزامه (وكالة عدل) المرقي العقاري في حالة قيام من السكن يحق للمستفيدكما أنه 
طلب التنفيذ العيني أو فسخ العقد أو التنفيذ ، التعرض سواء كان صادرا منها أو من الغيرعدم 
 من 908، 901، 900اد المو وذلك بمراعاة ،(8) ، سواء كان االستحقاق كليا أو جزئيا بمقابل

                                                 
 .108، ص  السابقللترقية العقارية ، المرجع يمان ، النظام القانوني إبوستة  - 1
بمقتضى  عدلالم 99/40/9441الملحق بالقرار المؤرخ في  باإليجارمن نموذج عقد البيع  11المادة  أنظر - 2

 .سالف الذكر 40/41/9440القرار المؤرخ في 
 .164ل نوارة ، المرجع السابق ، ص حملي - 3
 .100، ص  نفسهللترقية العقارية ، المرجع يمان ، النظام القانوني إبوستة  - 4
 .40/41/9440ق بالقرار المؤرخ في حالمل باإليجارمن نموذج عقد البيع  18المادة  أنظر - 5
نتفاع بالمبيع التعرض للمشتري في اإليضمن البائع عدم : "جاء فيها  يو الت (ج.م.ق)من  901المادة  نصت - 6

كله أو بعضه ، سواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغير يكون له وقت البيع حق على المبيع يعارض به 
 ،..."المشتري ، و يكون البائع مطالبا بالضمان

 .190، ص حمزة خليل ، المرجع السابق  - 7
 .30،  61ص  ص ، يخ محمد زكرياء ، المرجع السابق ش - 8
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ض بالتعوي تهمطالب والمرقي العقاري  ىعله الحاالت يحق للمستفيد الرجوع ، وفي كل هذ(ج.م.ق)
إذا كان  ستحقاقاال،ويختلف مقدار التعويض بحسب  ستحقاقاالعما أصابه من ضرر نتيجة هذا 

 .(1)كليا أو جزئيا
ا العقد نجد هناك طرف المستفيد في هذلتزامات البالرجوع إلى ا: التزامات المستفيد  -ب

 :ساسية و هي كما يلي ثالث التزامات أ
 يعتبر التزام المستفيد من السكن بدفع األقساط من أهم  : قساط المسكنااللتزام بتسديد أ-1

من ثمن المسكن المنجز وهذا  %91االلتزامات و يتم ذلك من خالل تسديد دفعة أولى ال تقل عن 
لكن المشرع تدخل و أجاز تسديد هذه الدفعة على عدة مراحل مراعاة لقدرة التسديد  ،(2)دفعة واحدة 

،كما يقوم المستفيد بتسديد باقي (3)سنة على األكثر 49لبعض المستفيدين وهذا في مدة ال تتجاوز 
المبلغ من ثمن المسكن وفق أقساط شهرية موزعة حسب الرزنامة المتفق عليها ، و تسدد هذه 

، على أن يتم هذا التسديد قبل أن يتجاوز عمر المستفيد (4)سنة  91ي مدة ال تتجاوز األقساط ف
، ولهذا أجاز القانون للمستفيد أن يسدد األقساط المتبقية قبل حلول موعد استحقاقها و (5)سنة  04

 .(6)هنا يتوجب على المرقي العقاري تعديل رزنامة األقساط التي سبق تحديدها
 لى أنه في حالة مخالفة المستفيد هذا االلتزام فقد نص المشرع على جزاءات و تجدر اإلشارة إ

 أقساط شهرية مجمعة يفسخ عقد البيع باإليجار على حساب ( 9)تتمثل في حالة عدم  تسديد 
المستفيد ، وكذلك في حالة عدم تسديد كل قسط شهري بعد إعفاء شهر من حلوله تطبق زيادة تقدر 

 .(7)الشهري من مبلغ القسط %9بـ 
 تطبق كذلك على المساكن المنجزة في إطار البيع  : لتزام بأحكام الملكية المشتركةاال -2

 باإليجار أحكام الملكية المشتركة ، وبالتالي فإن المستفيد من السكن ملزم بأن يحترم هذه األحكام 
 حسب نص المادة، وعليه فإنه  41/141من المرسوم رقم  19،و قد تم النص عليها في المادة  

                                                 
 .198، ص  السابقحمزة خليل ، المرجع  - 1
 .سالف الذكر 41/141من المرسوم رقم  1الفقرة  0المادة  نظرأ - 2
 .سالف الذكر 41/141المرسوم رقم  من 40المعدل للمادة  40/190من المرسوم رقم  49المادة  نظرأ- 3
 .سالف الذكر 41/141المرسوم رقم  من 46المعدل للمادة 40/904من المرسوم رقم  49المادة  نظرأ- 4
 .سالف الذكر 41/141المرسوم رقم  من 43المعدل للمادة 40/904من المرسوم رقم  49المادة  نظرأ- 5
 .سالف الذكر   41/141المرسوم رقم  من 9الفقرة  14المادة  نظرأ - 6
 .سالف الذكر   41/141قم المرسوم ر  من 19المعدل للمادة  49/91من المرسوم رقم  48المادة  نظرأ- 7
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فإنه يلتزم بدفع مبلغ التكاليف الخاصة  40/41/9440من النموذج الملحق بالقرار المؤرخ في  14 
، كما هو محدد في نظام الملكية المشتركة الذي يوقعه  (1)بصيانة األجزاء المشتركة و تسييرها
 .(2)المستفيد و المرفق بعقد البيع باإليجار

 41/141بالرجوع إلى نص المرسوم رقم  : المحافظة عليهلتزام بشغل المسكن و اال -3
نجده ينص على أن ملكية المسكن ال تنتقل إلى المستفيد إال بعد تسديد القسط األخير من ثمن 
السكن حتى تكون الملكية خالصة للمستفيد ، وعليه فإنه يلتزم بعدم القيام بأي تصرف من شأنه 

التنازل عن السكن للغير قبل نقل الملكية بصفة شرعية  ،أو(3)تغيير في الشكل الخارجي للمسكن
، باإلضافة إلى عدم القيام بتأجير هذا السكن للغير أو مزاولة أي نشاط حر أو تجاري فيه (4)لفائدته

، كما يلتزم بالقيام بجميع اإلصالحات  كذا مواد العقدو ( سكني فقط)ف طبيعة االستعمال كونه يخال
قد أتممنا دراسة هذه التقنية وبهذا نكون ،  (5)نفقته إن دعت الحاجة لذلكالداخلية لمسكنه و على 

نية المزمع عدد الوحدات السكالمعتمدة في إطار الترقية العقارية والتي تعرف توسعا ملحوظا في 
، و التي (6)  9و  1إنجازها من طرف وكالة عدل من خالل البرامج المسطرة و لعل أبرزها عدل 

 .فيها لمكتتبلتسليمها  نتظارابها في  األشغال انطلقت
المشاريع ذات نجاز إلالترقية العقارية المعتمدة في نشاط تقنيات الهم أ ن تم دراسةأبعد 

وضعتها الدولة لالستجابة لكل فئات  تيهم الصيغ السكنية الأ نحاول دراسةالطابع السكني ،س
 .المجتمع في المطلب الموالي

 
 

                                                 
 .سالف الذكر 40/41/9440من نموذج عقد البيع باإليجار الملحق بالقرار المؤرخ في  14أنظر المادة  - 1
 .سالف الذكر 40/41/9440عقد البيع باإليجار الملحق بالقرار المؤرخ في  أنظر بنود نموذج - 2
 .سالف الذكر 40/41/9440لحق بالقرار المؤرخ في من نموذج عقد البيع باإليجار الم 10أنظر المادة  - 3
 .سالف الذكر 41/141من المرسوم رقم  91أنظر المادة  - 4
 سالف الذكر 40/41/9440من نموذج عقد البيع باإليجار ملحق بالقرار المؤرخ في  11و  19أنظر المادتين - 5

لتغطية جميع مكتتبي  9410ة سكنية في سنة الف وحد 914:حوالى  نجازهاإالمزمع بلغ عدد الوحدات السكنية - 6
 .بحسب تصريح سعيد  روبا المدير العام لوكالة عدل 9419، و التي تم الشروع فيها منذ سنة 9و  1عدل 

: تاريخ اإلطالع  ،  https://www.youtube.com/watch?v=B_nfAdADvi4:أنظر الموقع التالي 
91/49/9416-11:46 . 

https://www.youtube.com/watch?v=B_nfAdADvi4
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 : المطلب الثاني
 .العقارية ذات الطابع السكني مشاريعالصيغ  

في الصيغ السكنية المنجزة من طرف  االجزائر تنوعب الوقت الحالي سوق السكن في تشهد
طرف من  اهتماممرقين العقاريين ضمن نشاط الترقية العقارية ، ومن أهم الصيغ التي تلقى اال

، السكن الترقوي العمومي (ولرع ال الف)السكن الترقوي المدعم  :الدولة و إقباال من المواطن نذكر
، (الفرع الرابع)، سكنات البيع باإليجار (الفرع الثالث)يجاري ، السكن العمومي اإل(الفرع الثاني)

 ( .الفرع الخامس)السكن الريفي 
 

 ( :LPA) صيغة السكن الترقوي المدعم:الفرع الول
 ن  أجل أسكنية جديدة من  صيغ استحداثلى إيل حل مشكلة السكن لقد سعت الجزائر في سب

برز الصيغ أولعل ، ئة متوسطي و محدودي الدخل تستجيب لجميع الفئات في المجتمع السيما ف
 9416في مطلع سنة من جديد بعثها  تم يي صيغة السكن الترقوي المدعم التالموجهة لهذه الفئة ه

نجازها من إيتم  ي،و الت(1) 9419بصيغة البيع باإليجار في سنة  ستبدالهااو  استبعادهان تم أبعد 
عانة مقدمة من طرف الدولة إمن  االستفادةري بمشاركة طالبي هذه الصيغة مع طرف المرقي العقا

 .بالمواصفات التقنية و الشروط المالية المحددة قانونا  ننجازها مع التزام المرقيإل
 :مفهوم السكن الترقوي المدعم-أوال

دعم من بين الصيغ التي تلقى اقباال من طرف طالبي السكن تعتبر صيغة السكن الترقوي الم
 :ن ندرس هذه الصيغة بنوع من التفصيل فيما يليأمن مختلف فئات المجتمع ، وعليه سنحاول 

لقد تم تعريف صيغة السكن الترقوي المدعم في : تعريف صيغة السكن الترقوي المدعم -أ
ة و الذي يحدد مستويات المساعد 14/991م من المرسوم التنفيذي رق 9الفقرة  9نص المادة 

و بناء سكن ريفي و مستويات دخل طالبي هذه أجماعي  سكن قتناءاللممنوحة من الدولة االمباشرة 
هو كل سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية : " بأنه(2)السكنات و كذا كيفيات منح هذه المساعدة 

                                                 
بتسام طوبال ، دراسة تحليلية لتطور سوق السكن في ظل السياسات العمومية للسكن في الجزائر خالل الفترة إ - 1
 .998، الجزائر، ص  9، جامعة قسنطينة  9/9418، مجلة دراسات اقتصادية ، العدد (1334-9410)
 المحدد لمستويات اإلعانة المباشرة الممنوحة من  41/14/9414لمؤرخ في ا 14/991المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 =هذه السكناتطرف الدولة للحصول على ملكية سكن جماعي أو لبناء سكن ريفي ومستويات مداخيل طالبي 
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لبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة حاليا و موجه للطا( المرقي العقاري)ي أالعقارية 
الشروط المالية  نجاز هذه الصيغة طبقا للخصائص التقنية وإن يتم أالدولة ،و يجب  هاتمنح يالت

من المرسوم رقم  49المعدلة للمادة (1) 16/48من المرسوم رقم  49ما المادة أ،  "المحددة قانونا 
و فردي في شكل مجمع أمرقي عقاري معتمد ،جماعي  هينجز هو سكن :"عرفته بأنه فقد  14/991

نجاز السكن الفردي إو ال يمكن ... ، موجه للطالبين المؤهلين للحصول على المساعدة المباشرة 
نجاز السكن إويخضع ... ال في مناطق بواليات الجنوب و الهضاب العليا إفي شكل مجمع 

 ".ن الوزير المكلف بالسكن الترقوي المدعم لخصائص تقنية تحدد بموجب قرار م
 ةوي المدعم صيغالسكن الترق: أن المادتين هو نتياهن التعريف المستخلص من إوعليه ف
شخاص المؤهلين ي عقاري معتمد ،موجهة لفئة من األنجازها من طرف مرقإيتم  ةسكنية مستحدث

فردية في شكل  وأولة ، وتكون هذه السكنات جماعية من المساعدة المباشرة من الد ستفادةلال
نجاز السكن الفردي في شكل مجمع فقط في مناطق بواليات الجنوب و إن يتم أمجمع ، على 

 ".الهضاب العليا ، وهذا بمراعاة الخصائص التقنية و الشروط المالية المحددة قانونا 
من  ستفادةاالشخاص من حتى يتمكن األ: من السكن الترقوي المدعم  ستفادةاالشروط -ب
 :(2)الترقوي المدعم البد من توفر بعض الشروط نذكر منها السكن 
 :مرات األجر الوطني األدنى المضمون والتي 6 ال يتعدى دخلها الشهري ياألسر الت-
 .للسكن اموجه اعقار  ال تملك-
 .رض قابلة للبناءأال تملك قطعة -
و  لسكن الريفي لم تستفد من السكن العمومي اإليجاري ، السكن االجتماعي التساهمي ، ا-
 .مقتنى في إطار البيع باإليجارالالسكن 
 .مسكن لم تستفد من إعانة الدولة في إطار شراء ، بناء أو تهيئة-

 عاله تنطبق أيضا على زوج طالب أن هذه الشروط المذكورة إلى أشارة هنا تجدر اإل
                                                                                                                                               

 .16و كذا كيفيات منح هذه اإلعانة ، ج ر عدد =   
المحدد  14/991و المتمم للمرسوم رقم  المعدل 94/41/9416المؤرخ في  16/48المرسوم التنفيذي رقم - 1

و سكن فردي منجز في أو بناء سكن ريفي أقتناء سكن جماعي ة المباشرة الممنوحة من الدولة إللمستويات المساعد
شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب و الهضاب العليا و مستويات دخل طالبي هذه السكنات و كذا كيفيات 

 .49د منح هذه المساعدة، ج ر عد
   http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=45:نظر الموقع الخاص بوزارة السكنأ - 2

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=45
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 .من السكن الترقوي المدعم ستفادةاال
 :وط المالية للسكن الترقوي المدعمالمواصفات التقنية و الشر  –ثانيا 

إن السكن الترقوي المدعم يكون محل دفتر شروط نموذجي يحدد المواصفات التقنية والشروط 
نحاول تعداد هذه المواصفات و الشروط ، و عليه س(1)بقة على هذه الصيغة المالية العامة المط

 :كما يلي  94/41/9416في المالية باالعتماد على  نص القرار الوزاري المشترك المؤرخ 
 تتمثل المواصفات التقنية لهذا النوع من : المواصفات التقنية للسكن الترقوي المدعم -أ 
  نجازه لهذهإي يلتزم المرقي العقاري بها عند في مجموعة من المعايير المرجعية الت يةالسكنالصيغ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             :يليكما ،وهي واردة (3)أخرى خاصة لى مواصفات تقنية عامة و إ،والتي تنقسم (2)المشاريع السكنية 
نجاز السكن الترقوي المدعم ، وفقا لخصائص تقنية إيكون  :المواصفات التقنية العامة -1
، وأدنى حد من الخدمات التي يجب أن (4)في مواصفات ومعايير مرجعية تتمثل و التي عامة 

 :   (5)تمثل فيما يليت يوفرها المرقي العقاري
 . توفير سكنات ذي نوعية تلبي المتطلبات المحلية ، وتشتمل على عناصر الراحة  
 .طار مبني متناسق ومنسجم ومندمج تماما مع موقع البناء إتوفير  
 .عية المعمارية و العمرانية تحسين النو  
بيومناخي لضمان التصميم المبدأ  مع األخذ في الحسباندراج مفهوم الفعالية الطاقوية إ 

 . توفير الطاقة 
 .ترقية المحالت التجارية والخدمات وكذا التجهيزات المرافقة للمشروع السكني  
 ية المدعمة أيضا ، وفقا نجاز السكنات الترقو إيكون : المواصفات التقنية الخاصة  -2

 رقي العقاري التكفل بهذه لخصائص تقنية خاصة على أساس دفتر شروط ، يتضمن تعهد الم

                                                 
السكن  المطبقة على انجازيحدد الخصائص التقنية  الذي، 94/41/9416قرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 1
 .10/41/9411، و الذي ألغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  19العدد  ج رقوي المدعم ، التر 

د لشروط و كيفيات المالية وكذا المحد 10/49/9416من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  9المادة  أنظر - 2
   . 99ج ر عدد نجاز السكن الترقوي المدعم ، إليات تمويل آ
 .سالف الذكر 94/41/9416قرار وزاري مشترك مؤرخ في من  9 المادة أنظر - 3
 .سالف الذكر 94/41/9416القرار الوزاري المشترك مؤرخ في  من 0المادة  أنظر - 4
المتعلق بدفتر شروط يحدد  94/41/9416مؤرخ في المشترك الوزاري القرار الول المرفق بالملحق األ أنظر - 5

 .نجاز السكن الترقوي المدعمإبقة على فات التقنية العامة المطالمواص
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 : (1)ما يليفيالمتمثلة  الخصائص
المساحة المبنية وعدد المساكن ، ومساحة الخدمات : المكونات المادية للمشروع السكني  

 .والمحالت الموجهة للتسويق وعددها 
 أشهرا يبد 16 ـنجاز المشروع السكني الخاص بالسكنات الترقوية المدعمة محدد بإآجال  

 .أشهر 48وز احسابها من تاريخ صدور رخصة البناء ، مع مدة تأخير ال تتج
 تنفيذ األشغال ونوعية مواد البناء ، والتي تكون وفقا لقواعد المهنة وطبقا للمواصفات  

 . وكذا المعايير التقنية المعمول بها  والوثائق البيانية المصادق عليها
األشغال التي يجب أن تبتدئ في أجل شهر كأقصى حد من تاريخ الحصول  انطالق 

 .2على رخصة البناء
 :(3)حسب عدد الغرفو شبه الجماعي أو تحدد مساحة السكن الترقوي المدعم الجماعي  
 .قل على األ مترا مربعا 14ن مساحته إف( 49)بالنسبة للسكن بغرفتين -
 . مترا مربعا على األقل 04ن مساحته إف( 49)بالنسبة للسكن من ثالثة غرف -
 .مترا مربعا على األقل 61ن مساحته إف( 40)ربعة غرف أبالنسبة للسكن من -

من تاريخ  واحد شهرب قوية المدعمة من طرف المرقينجاز للسكنات التر شغال اإلأتنطلق 
 .(4)مصالح التعمير البناء من طرف  الحصول على رخصة

تتمثل الشروط المالية للسكنات الترقوية : الشروط المالية للسكن الترقوي المدعم  -ب
لى ذلك في إلهذه الصيغة من السكن ،و نتطرق  السعر النهائي حتسابامة ، في كيفيات المدع

                                                                                                                                                                                                                                                                   :                                                    5النقاط التالية

                                                 
المتعلق بدفتر الشروط المتضمن  94/41/9416مؤرخ في المشترك الوزاري القرار الالمرفق ب 9الملحق  أنظر - 1

 .تعهد المرقي العقاري للتكفل بالخصائص التقنية الخاصة  وكذا شروط تنفيذ مشروع السكن الترقوي المدعم
ص التقنية و الشرةط المالية المطبقة على انجاز السكن الترقوي المدعم ، مداخلة بن ناصر وهيبة ، الخصائ- 2

مارس  49و 41الترقية العقارية و سياسة السكن رهانات و تحديات ، يومي : ملقاة في الملتقى الدولي حول 
 .48، ص  9، كلية الحقوق ،جامعة البلدية  9410

 .، سالف الذكر 41/9416/ 94 من القرار المؤرخ في 0 و 1 المادة أنظر - 3
المتعلق بدفتر الشروط المتضمن  94/41/9416مؤرخ في المشترك الوزاري القرار الالمرفق ب 9الملحق  أنظر - 4

 .تعهد المرقي العقاري للتكفل بالخصائص التقنية الخاصة  وكذا شروط تنفيذ مشروع السكن الترقوي المدعم
 .14، ص  نفسهبن ناصر وهيبة ، المرجع  - 5
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نجاز المشروع السكني طار مناقصة إلإ،في  مرقي عقاريينجز السكن الترقوي المدعم من طرف  
سعر التنازل ،  اقتراحطار ذلك ينبغي على المرقين العقاريين المشاركين في هذه المناقصة إ،وفي 

دون  قابل للسكن ،الدج للمتر المربع الواحد  04.444ن يتجاوز في جميع األحوال أالذي ال يمكن 
 .    (1)سعر األرضية  احتساب

 باستثناءجميع الرسوم  باحتسابسعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم  قدريجب أن ي 
 .   (2)الموثق ، كما يجب أن يطابق هذا السعر مسكنا منتهيا تماما  استحقاقات

 . (3)يباع السكن الترقوي المدعم على أساس عقد البيع على التصاميم  
سعر األرضية المقترح  احتسابج السعر النهائي للسكن الترقوي المدعم عن سعر التنازل دون ينت 

األرضية موزعة على المساحة القابلة للسكن الخاصة  اقتناءمن طرف المرقي العقاري ،بزيادة سعر 
، باعتبار التخفيضات  االقتضاءالسكني والمحالت األخرى ،عند  االستعمالبالمحالت ذات 

 .  (4)وحة من طرف الدولة على قيمة األرضية الممن
 :جراءات تمويل و التنازل عن السكن الترقوي المدعم إ -ثالثا 

لقد سن المشرع اجراءات جديد من اجل تمويل و التنازل عن السكن الترقوي المدعم لصالح طالبيه 
 :و هو ما سنفصله تباعا فيما يلي 

تولى الصندوق الوطني لقد نص المشرع على  :جراءات تمويل السكن الترقوي المدعم إ -أ
 :كما يلي لسكن الترقوي المدعم وهذا للسكن عملية تمويل ا

 ينجاز السكن الترقوي المدعم و التإجمع كل الموارد المالية لمشاريع ذ يقوم الصندوق بإ
مالية انات العلى اإلإضافة باإلذا القروض العقارية عددها المشرع في مساهمات المستفيدين و ك

يداع الموارد المالية لفائدة بواسطة إ، وهذا (5)خرى األمالية الموارد الكذا كل  والمقدمة من الدولة 
ر المشرع اشأوامر بالدفع  ، وهنا أساس أطريق الصندوق الوطني للسكن على  المرقي العقاري عن

                                                 
 .سالف الذكر 10/41/9411من القرار الوزاري المشترك المؤرخ  3المادة  أنظر - 1
 .سالف الذكر 10/41/9411من القرار الوزاري المشترك المؤرخ  14المادة  أنظر - 2
 .سالف الذكر 10/41/9411من القرار الوزاري المشترك المؤرخ  11المادة أنظر  - 3
 و 83 ادةالمأنظر كذلك ، و سالف الذكر 10/41/9411ار الوزاري المشترك المؤرخ من القر  19المادة  أنظر - 4

 .سالف الذكر 10/41/9411القرار الوزاري المشترك المؤرخ في بول الخاص من الملحق األ 04
 .سالف الذكر 10/49/9416من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  9المادة  أنظر - 5
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ن تستعمل فقط للغاية أو ، (1)لية في حسابات بنكية منفصلة ن تودع هذه الموارد الماأنه يجب ألى إ
 . (2)جلهاأخصصت من  يالت

 ن الصندوقإالسكن الترقوي المدعم فمشاريع طار تمويل إنه في إلى ذلك فإباإلضافة 
 صيغة جل منح قروض للمستفيدين من أمع البنوك من  اتفاقياتالوطني للسكن يقوم كذلك بتوقيع 

 .    (3)كذلك  مين بأشغال اإلنجازالقائ السكن الترقوي  وكذا لصالح المرقين العقارين
السكن الترقوي المدعم عن طريق  نجاز مشروعإد شروط و كيفيات تمويل و متابعة يتم تحدي

يقوم بإعدادها الصندوق الوطني للسكن و يصادق عليها كل من مدير الوالية المكلف  تفاقيةا
بعض  تفاقيةاالضمن هذه  جادر إن يتم أنجاز ، على المرقي العقاري القائم بعملية اإلبالسكن و 

العناصر المتعلقة بالجانب التقني و المالي المستمدة من البطاقة التقنية للمشروع المصادق عليها 
 . (4)قانونا من طرف المرقي العقاري و مدير الوالية المكلف بالسكن

الوالية لى جانب مدير إالمرقي العقاري بالمصادقة عليها يقوم  يالت االتفاقيةرفاق إيتم 
من القرار الوزاري  3المكلف بالسكن بملف يحتوي على مجموعة من الوثائق المحددة في المادة 

 . (5)سالف الذكر 10/49/9416المشترك المؤرخ في 
 شغال ري حسب تقدم األويقوم الصندوق الوطني للسكن بتسديد المبالغ المستحقة للمرقي العقا

                                                 
لتسديد   99/41/9416يوم  ةلكترونياطالق بوابة إقام الصندوق الوطني للسكن ب بغية تسهيل عملية الدفع- 1

لى مراقبة مدى تقدم إ جراءطار رقمنة قطاع السكن ، ويهدف هذا اإلإفي  مستحقات المقاولين و المرقين عن بعد
 :وقع التالي نظر المأجراءات تسديد المستحقات و متابعة المراحل التي تمر بها الفاتورة ، إالمشاريع و 

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180522/142167.html -  تاريخ اإلطالع
11/48/9416  - 18:01 . 

 .سالف الذكر 10/49/9416من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  0المادة  أنظر - 2
 .سالف الذكر 10/49/9416من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1المادة  أنظر - 3
 .سالف الذكر 10/49/9416من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  6المادة  أنظر - 4
 :الوثائق التي يحتويها الملف هي  - 5
 .نسخة من عقد ملكية العقار-
 .من السكن الترقوي المدعم لالستفادةقوائم المكتتبين المؤهلين -
 .و شهادة التعميرأنسخة من رخصة البناء -
 .بطاقة تقنية للمشروع مصادق عليها قانونا من طرف مدير الوالية المكلف بالسكن-
 .للجدول الوطني للمرقين العقاريين انتسابهالمرقي العقاري و شهادة  اعتمادنسخة من -
 .      نسخة من السجل التجاري-

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180522/142167.html
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 .(1)سالفة الذكر 6ليها في المادة إالمشار  االتفاقية المحددة في االستحقاقووفقا ألجال 
 لسكن من سعر التنازل عن ا %1.1نسبة بوهنا يتقاضى الصندوق مكافأة كمصاريف تسيير 

خاضعة لألحكام  ىتبق يعانة التيتقاضاها و المقتطعة من مبلغ اإل ي، وهذا دون حساب النسبة الت
 . (2)المطبقة عليه
نجاز السكن الترقوي المدعم ليكون إدوق الوطني للسكن في عملية الصن دخالإمن خالل إن 

ذلك بو قد أحسن المشرع  يجابيإجد  امر أالمرقي العقاري يعتبر في رأينا  الوسيط بين المستفيدين و
 : أجلمن 

     نجاز المشروع السكني طبقا للمواصفات العامة إم المرقي العقاري بياالحرص على ق-
 .و في األجل الذي تعهد به  ص عليه القانونو الخاصة حسب ما ن

التالعب أو نجاز و كذا ي تأخر من المرقي العقاري في عملية اإلأالعمل على منع -
الصندوق  حيث يشرفجل المحدد لها طلب دفعات قبل األبالمستفيدين من  استغالل

 . (3)شغال دفع للمرقي العقاري حسب مراحل تقدم األالالوطني للسكن على 
 لقد نص المشرع في  :جراءات حساب سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم إ - ب
تنازل على كيفية حساب سعر ال 10/49/9416المؤرخ في  من القرار الوزاري المشترك 11المادة 

 :(4) تكاليف التاليةالن يتضمن أ ويجبكل الرسوم ، باحتسابعن السكن الترقوي المدعم 
 ستعماالتانه ال تستفيد المحالت ذات ألى إلمشترك سالف الذكر اري اشار القرار الوز أوقد 

 .       (5)رضالمدعم من التخفيضات على سعر األ غير تلك الموجهة للسكن الترقوي

                                                 
 .سالف الذكر 10/49/9416من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  10المادة  أنظر - 1
 .سالف الذكر 10/49/9416من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  11المادة  أنظر - 2
هو و  كد هذا التوجهؤ لتسديد المستحقات عن بعد ي ةترونيقيام الصندوق الوطني للسكن باستحداث بوابة الكإن - 3
 .نجازوتيرة اإل وعلىرقابة على المرقين العقاريين  اليساهم في فرض الذي سمر األ
 :يتضمن حساب سعر التنازل عن السكن الترقوي المدعم التكاليف التالية - 4
 .الخدمات-
 .رض بعد خصم التخفيضات الممنوحة من طرف الدولة لكل وحدةقيمة قطعة األ-
 .نجازالدراسات و اإل-
 .و الشبكات المختلفة الطرق-
 .  و تبقى مصاريف نقل الملكية على عاتق المقتني طبقا للتنظيم المعمول به-
 .سالف الذكر 10/49/9416من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  19المادة  أنظر - 5
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 ننازل علقد نص المشرع على سعر الت:الترقوي المدعم  قيمة سعر التنازل على السكن 
من خالل إصدار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  رضتكلفة األ باستثناءالسكن الترقوي المدعم 

السكن الترقوي  نجازإتمويل  آلياتيفيات المالية وكذا والذي يحدد الشروط و الك 10/49/9416
ازل عن السكن الترقوي المدعم منه ، فقد تم تحديد سعر التن 19نص المادة  ىالمدعم ، فبمقتض

 سقف ن ال يتعدى األأو حسب كل منطقة على ، (1)ة رضيالرسوم ، دون تكلفة األ كل حتسابامع 
 :(2)المحددة كما يلي

، يجب  غير سكني ستعمالانجاز محالت ذات إأنه عندما يتضمن المشروع جزئيا  إال
 . (3) السكني فقط ستعمالاالألرضية المتعلقة بالمحالت ذات حصر التخفيض على المساحة ا

من  19 المحدد في المادةكل مشروع حسب النسب يجب توزيع نمط السكن الترقوي المدعم ل
 مع نسبة ، و يمكن أن تكون  (4) سالف الذكر 10/49/9416مشترك مؤرخ فيالوزاري القرار ال

                                                 
تاريخ اإلطالع   http://www.mhuv.gov.dz/Pages/Article.aspx?a=202:أنظر الموقع التالي  - 1

19/48/9416  - 18:01 . 
، الذي يحدد  10/49/9416القرار وزاري مشترك مؤرخ في لقد حدد سعر التنازل على السكن الترقوي المدعم  - 2

 :، كما يلي 99 عدد، ج ر المالية وكذا آليات تمويل إنجاز السكن الترقوي المدعم شروط و كيفيات 
 :ن سعر التنازل كما يليإالبلديات الواقعة في كل من والية الجزائر ووهران وعنابة و قسنطينة ف-(أ
غرف  F 0 ـسكن ب -(. مليون سنتم  914)ـ غرف ب F 9 بـسكن  -( .مليون سنتم  914)ـ غرف ب F 9 ـسكن ب-
 (.مليون سنتم 004)ـ ب
 : ن سعر التنازل يكون كما يليإلعليا و مقر واليات الجنوب فالبلديات الواقعة في الهضاب ا-(ب
غرف  F 0 ـسكن ب -(. مليون سنتم  914)ـ غرف ب F 9 ـسكن ب -( .مليون سنتم  994)ـ ـغرف ب F 9 ـسكن ب-
 (.مليون سنتم 934)ـ ب
لسكن فردي ( سنتم مليون 984: )ل يكون في حدود ز ن سعر التناإتابعة لواليات الجنوب فالخرى األبلديات ال-(ج

 .مع ساحة و سطح سهل المنفذ ، مغلق و مغطى
 : ن سعر التنازل يكون كما يلي إباقي بلديات التراب الوطني ف-(د
ـ غرف ب F 0 ـسكن ب-( .مليون سنتم  994)ـ غرف ب F 9 ـسكن ب-( .مليون سنتم  994)ـ غرف ب F 9 ـسكن ب-
 (.مليون سنتم 014)

 . سالف الذكر 10/49/9416مشترك مؤرخ فيالوزاري القرار لامن  19المادة  أنظر - 3
 :يتم التوزيع حسب النسب التالية  - 4
 .متر مربع قابلة للسكن 14غرف بمساحة  9كأقصى حد بالنسبة للسكنات ذات  94%-
 .متر مربع قابلة للسكن 04غرف بمساحة  9حد بالنسبة للسكنات ذات  كأدنى 14%-
 . متر مربع قابلة للسكن 61غرف بمساحة  0للسكنات ذات كأقصى حد بالنسبة  % 94-

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/Article.aspx?a=202
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                                                                                                                                                                                                                                  .(1) بالنسبة للمساحات % 9تفاوت مسموحة بأكثر أو أقل من 
 :عانات المقدمة من طرف الدولة للسكن الترقوي المدعممن اإل االستفادةجراءات إ-رابعا

شكال أتوجد عدة : مدعم الترقوي السكن الصول على عانات المقدمة للحشكال اإلأ-أ
ذا توفرت إيدون الحصول على سكن ترقوي مدعم تقدمها الدولة لألشخاص الذين ير  يلإلعانات الت

 :(2) شكال التاليةعانات في األم الشروط الالزمة و تتمثل هذه اإلفيه
ا السكن الترقوي المدعم رضية المنجز عليهتخفيض من قيمة سعر التنازل عن القطعة األال-(1

 .(3)  %31لى إ % 64حسب كل المنطقة من 
 (.%64)بالنسبة لواليات الشمال تقدر نسبة التخفيض  بـ -
 (.%34)در نسبة التخفيض بـ تقبالنسبة لواليات الهضاب العليا -
 (.%31)بالنسبة لواليات الجنوب تقدر نسبة التخفيض بـ -
 .حسب دخل طالب السكن( CNL)طرف الصندوق  من مساعدة مباشرة من االستفادة-(9
 .من تخفيض على نسبة الفائدة على القروض الممنوحة لطالبي السكن االستفادة-(9
عفاءات من إو  الضريبة على القيمة المضافة)غير مباشرة في مجال الجباية  أخرىعانات إ -(0

 (.شهار العقاريحقوق التسجيل و الرسم على اإل
مباشرة المقدمة مستويات اإلعانة ال إن: عانات المقدمة من الدولةذه اإلمن ه االستفادة -ب

 :من ملكية سكن ترقوي مدعم ، محددة كما يلي ستفادةلالمن طرف الدولة 
و يكون  األجر الوطني األدنى المضمون( 11)مرة   دج عندما يتجاوز الدخل 044.444-

 .(4)ونمرات األجر الوطني األدنى المضم( 14)أقل أو يساوي 
و يكون  رات األجر الوطني األدنى المضمونم( 14)الدخلدج عندما يتجاوز  044.444-

 .(5)مرات األجر الوطني األدنى المضمون( 16)أقل أو يساوي 

                                                 
المتعلق بدفتر  94/41/9416مشترك مؤرخ في الوزاري القرار ال ـول المرفق بمن الملحق األ 19المادة  أنظر - 1

 .نجاز السكن الترقوي المدعمإفات التقنية العامة المطبقة على شروط يحدد المواص
المتعلقة بكيفيات  48/49/9416المؤرخة في  41التعليمة الوزارية المشتركة رقم ب المتعلق 9راجع الملحق رقم  - 2

 .9، ص  تجسيد برامج السكنات الترقوية المدعمة
   a=202http://www.mhuv.gov.dz/Pages/Article.aspx?:لسكنلصندوق الوطني النظر موقع أ- 3
 .سالف الذكر 14/991من المرسوم رقم  9المعدل للمادة  16/48من المرسوم رقم  49المادة  أنظر - 4
 .سالف الذكر 14/991من  المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  أنظر - 5

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/Article.aspx?a=202
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شرع ملقد سمح ال :من تخفيض على نسبة الفائدة على القروض الممنوحة ستفادةاال -ت
دة المفروضة على القروض التي تمنحها الهيئات من االستفادة من تخفيض على نسبة الفائ فرادلأل

 :المقرضة من أجل اقتناء سكن في صيغة الترقوي المدعم كما يلي
 :بالنسبة للمستفيد من السكن الترقوي المدعم-1
مرة األجر الوطني األدنى المضمون ، وأقل ( 11)المستفيد أكثر من  مداخيلعندما تكون -

 . (1)في السنة % 11ألجر ، يتحمل المستفيد نسبة فائدة قدرها مرات لهذا ا( 16) ةأو مساوية لست
أيضا من قرض يقدم من طرف الخزينة العمومية نسبة فائدته تكون  االستفادةكما يمكن -

                                                                                                                                      .                                              (2) بالنسبة للموظفين المستفيدين و المحددين قانونا سنويا % 11أيضا في حدود 
يمكن للمرقي العقاري : نجاز السكن الترقوي المدعمإسبة للمرقي العقاري القائم ببالن-2
ت الترقوية المدعمة بصفة خاصة صفة عامة والسكنانجاز مشروع السكنات العمومية بإعلى القائم 

الحصول على قروض مدعمة تقدمها البنوك والمؤسسات المالية من أجل تمويل هذه المشاريع ، 
الذي يحدد معدالت تخفيض نسبة  180-14من السكنات ، طبقا لما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 

امج عمومية للسكن نجاز بر إن المساهمين في للمرقين العقارييالفائدة على القروض الممنوحة 
                                                                                                                                     تحدد نسبة الفائدة                                                                                                             :فنجد أن المادة الثانية منه قد نصت على أنه لصالح الدولة ،

                      .     % 14لتمويل برامج عمومية للسكن في حدود 
 معدل التخفيض الذي تتحمله الخزينة  % 14ويمثل الفارق بين نسبة الفائدة المدينة ونسبة 

يكون له الحق نجاز السكنات الترقوية المدعمة ، إطار إن المرقي العقاري في إ، وعليه ف يةالعموم
                                                                                                                   .                                                                                                                           % 14من قرض ميسرة بنسبة فائدة قدرها  ستفادةاالفي 

 
 .(LPP) السكن الترقوي العموميصيغة : الفرع الثاني 

نجازه من طرف مرقي صيغة سكنية جديدة في الجزائر يتم إيعتبر السكن الترقوي العمومي 
دم من عانة تقمالية المحددة مسبقا ويستفيد من إفقا للمواصفات الفنية و الشروط العقاري معين و 

عالن عنها بصفة رسمية من قبل السلطات العمومية في شهر جوان لسنة طرف الدولة وقد تم اإل
 غة بجودة المواد المستعملة في و تتميز هذه الصي ي الدخل المتوسط و هي موجهة لفئة ذو ، 9419

                                                 

   http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=46: نظر الموقع الخاص بوزارة السكنأ -1 
 .                                                                                    ، السابق الذكر  188-14مرسوم تنفيذي رقم من  46المادة  أنظر - 2

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=46
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   :ما يضمن الرفاهية و هذا ما يعكس ارتفاع أسعارها ، نحاول التفصيل فيها كما يلينجاز ماإل
 :مفهوم السكن الترقوي العمومي -أوال

كونها صيغة جديدة موجهة لفئة  بعدة نصوص قانونية صيغة السكن الترقوي العمومي تلقد خص
جودة مواد ها من حيث نظرا لخصوصيت ، و المرتفع ذو الدخل المتوسطوهم المجتمع  عينة فيم

 :السعر و الرفاهية و عليه سنعرف هذه الصيغة بناء على ما نص عليه المشرع فيما يلي البناء و 
 لقد تم تعريف هذه الصيغة السكنية من خالل  : تعريف صيغة السكن الترقوي العمومي-أ

ترقوي العمومي في لق بتحديد شروط و كيفيات شراء السكن الالمتع 10/949المرسوم التنفيذي رقم 
هو مشروع عقاري ذو صالح عام و يستفيد من إعانة الدولة و :" (1)منه بأنه  9نص المادة 

و تتكفل الدولة بإنجازه و تضمن ./أدناه 6يخصص لألشخاص الذين حدد دخلهم في المادة 
 " .االستفادة من هذه الصيغة من السكن لكل طالب مؤهل 

يعتبر السكن الترقوي :"على أنه  9411قانون المالية لسنة من  39ولقد عرفته كذلك المادة 
العمومي مشروعا عقاريا ذا منفعة عامة ، طبقا للتشريع المعمول به ،و يخصص للطالبين الذين ال 

 .يفوق دخلهم العائلي المبلغ المحدد استنادا إلى عدد مرات األجر الوطني األدني المضمون 
دولة ، ال سيما التخفيضات من قيمة التنازل عن األراضي وبهذه الصفة يستفيد من إعانة ال

 .(2)" التابعة لألمالك الخاصة للدولة طبقا للتشريع المعمول به
صيغة :" بأنه  السكن الترقوي العمومين نعرف التعريفين الواردين أعاله يمكن أمن خالل 

لدولة ، يتولى إنجازه سكنية جديدة تتمثل في مشروع عقاري ذو صالح عام ،يستفيد من إعانة ا
 ، مرقي عقاري وفقا لخصوصيات تقنية خاصة ،يستفيد منه األشخاص الذين ليس لهم ملك عقاري

 ".مرة األجر الوطني األدنى المضمون  19مرات ويقل أو يساوي  48لهم دخل يفوق  و
 تتمثل الشروط األساسية المطلوبة في : ستفادة من السكن الترقوي العمومي شروط اال-ب

 :(3)ستفادة من السكن الترقوي العمومي فيما يلياألشخاص الذين يطلبون اال
 يجب أن ال يكون له ملكية تامة أو سبق له أن ملك عقارا ذا استعمال سكني  أو قطعة -

                                                 
الذي يحدد شروط و كيفيات شراء السكن الترقوي  11/40/9410المؤرخ في  10/949المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 .00العمومي ، ج ر عدد 
 .06، ج ر عدد  9411، المتعلق بقانون المالية لسنة  94/19/9410المؤرخ في  10/14القانون رقم - 2
 .سالف الذكر 10/949من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة   أنظر - 3
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 .أرضية صالحة للبناء هو أو زوجه 
 ناء يجب أن ال يكون قد استفاد هو أو زوجه من مساعدة مالية مقدمة من طرف الدولة لب-

 .سكن أو شرائه
مرة الدخل ( 19)مرات و يقل أو يساوي ( 48)يجب أن يكون دخل طالب السكن يفوق -

 .الوطني األدنى المضمون
 :لسكن الترقوي العموميفي صيغة اكتتاب ملف اال -ثانيا

ي على مجموعة يحتوي ملف شراء سكن ترقوي عموم : لملف االستفادة ةالوثائق المكون-ب
 .(1) الوثائق
و الوالئية التابعة   لدى الهياكل الجهوية شحينر الممن طرف  كتتاباالملفات  يداع تم إي

 أو لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، (ENPI)  للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية
 (AADL)  غير أو في المديريات الوالئية للسكن في الواليات أين المؤسسة الوطنية للترقية العقارية

، ليتم بعدها تفحص الوثائق (2)غير ممثلة أيضا لوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويرهاو ممثلة 
وصل إيداع يتضمن رقم يتم منح المرشح لثبوت صحتها و سريانها  التحقق من المرفقة بالملف و

 .لشراء السكن الترقوي العمومي  التسجيل حسب الترتيب الزمني لإليداع
 شخاص الذين تتوفر فيهم حتى يتمكن األ: السكن الترقوي العمومي  جراءات شراءإ-ت

                                                 
 :الوثائق المكونة للملف هي  - 1

 .(وثيقة تسلم من طرف المؤسسة الوطنية للترقية العقارية)لب شراء السكن الترقوي العمومي مصادق عليه ط-
 .نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية-
 .لالستعمالصالحة  19مستخرج من شهادة الميالد رقم -
 .شهادة اإلقامة، و  شهادة عائلية-
 .دة تثبت مزاولة مهنة لغير األجراءشهادة العمل بالنسبة لألجراء أو شها-
 .بالنسبة لغير األجراء  الكشف السنوي لألجور بالنسبة لألجراء أو التصريح بالدخل-
تصريح شرفي موقع من قبل الطالب و مصادق عليه من طرف مصالح المجلس الشعبي البلدي يقر فيه -

و مساعدة الدولة القتناء سكن أو للبناء قطعة أرض أ أوال هو و ال زوجه من سكن عمومي، يستفيدأنه لم 
نظر موقع وزارة السكن أ-. ( ENPI وفق النموذج المعد من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية)الذاتي 

:http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=54   
   http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=55:نظر موقع وزارة السكن أ- 2

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=54
http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=55
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 :جراءات التاليةب إتباع اإلالشروط المطلوبة  من شراء سكن ترقوي عمومي يج
 :مراحل عملية شراء سكن ترقوي عمومي -1

 يجب أن يقدم المرشح طلب شراء سكن ترقوي عمومي في شكل نموذجي لدى المرقي العقاري -
 .(1)قيام بعملية إنجاز السكنات  الترقوية العموميةالمعين لل

بعدها يتم تسليم مقرر منح السكن للطالبين المؤهلين الذين تم اعتمادهم لالستفادة من السكن  -
 .الترقوي العمومي من طرف المرقي العقاري

يات لتأتي مرحلة معالجة و دراسة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي حسب الشروط و الكيف -
 . (2)التي يتم تحديدها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن

بعدها يتم تحرير عقد بيع السكن الترقوي العمومي عند تاريخ إتمام أشغال البناء و قيام المستفيد  -
بدفع كل المبالغ المستحقة حسب ما ينص عليه القانون ، كون تسديد ثمن السكن بالكامل هو 

رير عقد بيع السكن و بدون تسديد الثمن بالكامل يستحيل معه تحول ملكية العامل األساسي في تح
السكن لصالح المستفيد ، وفي حالة وفاة المستفيد تنتقل التزاماته إلى األصول و الخصوم المتصلة 

 . (3) بالسكن الممنوح
االلتزامات و كما أنه ال يمكن للمستفيد أن يتنازل عن السكن الترقوي العمومي قبل الوفاء بجميع -

، و ال يستطيع التنازل عن  (4)الشروط المطلوبة المتعلقة بنقل الملكية بطريقة قانونية لصالحه 
، باستثناء وفاة المالك التي  األقل سنوات على( 14)له  إال بعد مرور السكن بعد أن يصبح ملكا 

 .(5)يسمح القانون فيها بذلك نظرا لضرورة توزيع التركة 
يحدد فيه شروط  اصدر المشرع قرار لقد أ: ة طلبات شراء السكن الترقوي شروط معالج-2

يداع ، و الذي بين فيه طريقة إ(6)معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي و كيفيات ذلك 
                                                 

الذي يحدد نموذجي طلب شراء و مقرر منح سكن ترقوي عمومي ، ج ر  19/14/9410القرار المؤرخ في - 1
 .9411لسنة  40عدد 

 .سالف الذكر 10/949من المرسوم التنفيذي رقم  11 و 14أنظر المادتين  - 2
 .سالف الذكر 10/949من المرسوم التنفيذي رقم  11و  10و  19 أنظر المواد - 3
 .سالف الذكر 10/949من المرسوم التنفيذي رقم  18المادة  أنظر - 4
، ج  9446المتضمن قانون المالية لسنة  94/19/9440 المؤرخ في 40/19من القانون رقم  10المادة  أنظر - 5

 .69ر عدد  
المحدد لشروط معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي و كيفيات ذلك،  98/43/9411القرار المؤرخ في - 6

 .89ج ر عدد  
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، وعليه سنحاول دراسة كيفية طلب شراء السكن و كيفية معالجة الطلبات من اللجنة المختصة 
 :كما يلي ة معالجتهطلب الشراء و كيفييداع إ

بالوثائق  اشراء مرفقال يتم إيداع طلب:يداع طلب شراء سكن ترقوي عمومي كيفية إ -
دون أي نقص في المعلومات بعد أن يتم اإلعالن عن فتح  (1)الواردة في المطبوعة النموذجية

رف الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض من ط المرقي العقاري المعني على مستوى كتتاب لدياال
ني فور استالمها في المرقي العقاري المعني ، وهنا يتم تسجيل كل طلبات الشراء وفق ترتيب زم

 .(2)العمليةبالمرقي المعني  سجل ممضي   و مرقم لدى
بعد إيداع الطلب تتم معالجته من طرف :شراء سكن ترقوي عمومي  كيفية معالجة طلب -

نونا و تتكون هذه اللجنة من مرقي المعني الموكل قاالعن يرأسها ممثل  لجنة معالجة الطلبات التي
ن يقوم بتسجيل طلبات تعين على المرقي العقاري المعني أوهنا ي، عضاء تم ذكرهم في القرارعدة أ

 .(3)مصالحه في بطاقية وطنية مفتوحة على مستوىالمستفيدين الذين تم قبولهم 
 لمعني بواسطة ا العقاري طريق المرقيمن طرف اللجنة عن  يتم إعالم المستفيدين المقبولين

عالمهم طالبين الذين تم رفض طلبهم فيتم إما فيما يخص ال، أ بقبول طلبهمرسالة موصى عليها 
 لبهم ، وهنا يمكن للطالب المرفوض أن يقوم بإيداع طعن في أجل بنفس الطريقة بالرفض المبرر لط

 فض ، على أن يقدم رفقة الطعن عناصر إعالمية أو ستالم تبليغ الر يوما ابتداءا من تاريخ ا( 94)
 . (4)يوما( 84)جل اللجنة بدراسة الطلب من جديد في ألمرقي المعني ، وهنا تقوم تبريرية جديدة ل

السكن لصالح  حتى يتم التنازل عن:لتنازل عن السكن الترقوي العموميحساب ثمن ا-ث
ساس الكلفة السكن الترقوي العمومي على أ ل عنن يتم تحديد ثمن التناز المستفيد ال بد من أ

 هو ما سنعرضه  ،و (5)لربح الخاص بالمرقي العقارياهامش تتضمنه من نفقات و نجازه بما النهائية إل
 :فيما يلي
 يتم االعتماد على مؤشرات مرجعية لحساب ثمن التنازل : بالنسبة لتحديد ثمن التنازل -1

                                                 
وفيها توجد  االكتتابالمطبوعة النموذجية يتم الحصول عليها من مكتب المرقي العقاري المعني بعملية إن هذه - 1

 .تسلم لكل راغب في عملية االكتتاب  ن ترفق مع طلب الشراءأيجب  يالوثائق الت
 .سالف الذكر 98/43/9411من القرار المؤرخ في  0 و 9و  9واد الم أنظر - 2
 .سالف الذكر 98/43/9411من القرار المؤرخ في  8 و 1تين الماد أنظر - 3
 .سالف الذكر 98/43/9411مؤرخ في من القرار ال 6 و 0تين الماد أنظر - 4
 .سالف الذكر 10/949من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  أنظر- 5
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 :(1)عن السكن الترقوي العمومي كما يلي
 :نفقات ما يليالو و يدخل ضمن هذه التكلفة أ:  نجاز جميع الشغالتكلفة إ-2

 .نجاز الدراسات و التصاميمإ-
 .شغالمتابعة األ-
 .خدمات المراقبة التقنية و المخبرية و دراسة التربة -
 .شغال الطرقات و الشبكات المختلفة من الصنف الثالثأ-
 .التهيئة الخارجية-

قامة السكنات عليها بعد و يتم احتساب تكلفة القطعة األرضية التي تم إ:  رضتكلفة ال -3
 .2تطبيق التخفيضات المنصوص عليها في القانون

 .تعاباحتساب كل المصاريف و األ: المصاريف المالية المترتبة على تمويل المشروع -
ري في لقد نص المشرع على حق المرقي العقا:  هامش الربح الخاص بالمرقي العقاري-

و الذي لم تحقيق الربح باعتباره يحمل صفة التاجر و هذا من خالل هامش الربح الخاص به 
،  من سعر تكلفة السكن %1ن ال تتجاوز يحدده بدقة بل نص على أنه متغير لكنه حدد نسبته بأ

 لفة يؤثر ذلك على الك نتيفاء المرقي العقاري ألتعابه من إنجاز السكن ،و دون أسو هو ما يضمن ا
 .(3)نجاز السكن النهائية إل

 :الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي-ثالثا
مجموعة من الخصوصيات ب ىخر لترقوي العمومي عن باقي الصيغ األتتميز صيغة السكن ا

مارية عداد الدراسات المتعلقة بالهندسة المعفي إ اشترط المشرع ضرورة مراعاتهالتقنية التي ا
 . جل بلوغ هدف معينبالمشروع وهذا من أالخاصة 
 تهدف هذه  : الهدف من تحديد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي -أ

 
                                                 

المتضمن كيفيات حساب ثمن التنازل  11/43/9411من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  9المادة  أنظر- 1
 .89، ج ر عدد  عن السكن الترقوي العمومي

القانونية المترتبة عن اقتناءه ، مداخلة ملقاة  اآلثاررحايمة عماد الدين ، خصوصيات السكن الترقوي العمومي و - 2
،  9410مارس  49و 41الترقية العقارية و سياسة السكن رهانات و تحديات ، يومي :  في الملتقى الدولي حول

 .46، ص  9كلية الحقوق ،جامعة البلدية 
 .سالف الذكر 11/43/9411ك المؤرخ في من القرار الوزاري المشتر  9المادة  أنظر - 3
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 : (1) يحقق الراحة والرفاهية للمستفيد من خاللجيدة نوعية  نتاج سكن ذوالخصوصيات إلى إ
 .ء و المنطقةإنتاج إطار مبني متناسق و منسجم و مندمج تماما مع موقع البنا-
 .تحسين النوعية المعمارية و العمرانية-
 .إدراج مفهوم الفعالية الطاقوية ،بإدماج مبدأ تصميم بيئي ومتآخي لضمان اقتصاد الطاقة-
 . ترقية المحالت التجارية و الخدمات وكذا التجهيزات الجوارية المدمجة ، عند االقتضاء-
  اصدر المشرع قرار لقد أ:ن الترقوي العمومية الخاصة بالسكتحديد الخصوصيات التقني -ب

د الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي ، وهذا بإقرار يلى تحدله إيهدف من خال
ل في مجملها المعايير المرجعية والحد هذه الخصوصيات تشكي يحددها ، و دفتر شروط نموذج

 دراسات الخاصة بالمشروع اللمكلف بالقيام بن يلتزم المستشار الفني ااألدنى للخدمات التي يجب أ
 .(2) من توفيرها في الصيغة

الل من خ: لسكن الترقوي العمومي لعانات الممنوحة من طرف الدولة أشكال اإل -ت
لسكن الترقوي العمومي تستفيد من ن صيغة اإلشارة إلى أاتم عاله أ 9التعريف الوارد في المادة 

عانات من نفس المرسوم أشكال هذه اإل 8د حددت المادة ق، و إعانة مقدمة من طرف الدولة 
 :ما يليالمقدمة في
تشمل هذه التخفيضات على نسبة الفائدة : تخفيضات في نسبة الفائدة على القروض -1

 .على القروض الممنوحة من البنوك و المؤسسات المالية كل من المستفيد و المرقي العقاري
قرار تخفيضات على نسبة الفائدة بالنسبة يتم إ: نبالنسبة لألشخاص المستفيدي -

لألشخاص المستفيدين من السكن الترقوي العمومي ، و لقد تم تحديد نسبة الفائدة المخفضة على 
القروض الممنوحة من طرف البنوك و المؤسسات المالية لصالح المستفيد من هذه الصيغة بنسبة 

الذي يحدد مستويات و  19/963وم التنفيذي رقم المرس في السنة حسب ما نص عليه (%3)قدرها 
قتناء حها البنوك و المؤسسات المالية التمن فيض معدل الفائدة على القروض التيكيفيات منح تخ

سكن جماعي و بناء سكن ريفي و كذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق محددة 
                                                 

التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي يحدد الخصوصيات الذي نموذجي الشروط المن دفتر  9المادة أنظر - 1
يحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي ، ج ر  ،90/41/9411بالقرار المؤرخ في  الملحق
 .81عدد 

يحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي الذي نموذجي الشروط الراجع دفتر  لاصيالتفللمزيد من  - 2
 . ، سالف الذكر 90/41/9411العمومي الملحق بالقرار المؤرخ في 
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تفيدين من هذه الصيغة ال بد من أن سن هؤالء الم، كون أ(1)بواليات الجنوب و الهضاب العليا 
مرات ( 48)و المحدد بأكثر من  ، (2)الدخل تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعاله و من بينها مستوى

 دنى المضمون ، فهنا يتحمل المستفيد نسبة فائدة األجر الوطني األمرة ( 19)و يساوي و أقل أ
 .(3) (%3)قدرها 

بالنظر إلى التعريف الوارد في نص : نجاز أشغال اإل لقيام ببالنسبة للمرقي العقاري ا-
عاله جاءت عبارة ذو صالح عام في تعريف هذه الصيغة مما يجعلها تدخل في طائفة المادة أ

،و بالتالي فإن المرقي العقاري هو األخر يمكن (4)عانة الدولة المشاريع العقارية التي تستفيد من إ
رقم  ن يستفيد من قروض بنسبة فائدة مخفضة ، كما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذيأ

و الذي يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض  94/40/9414المؤرخ في  14/180
، إذ  (5)للمرقين العقاريين المساهمين في انجاز برامج عمومية للسكن و كيفيات منحها الممنوحة

 ـتخفيض معدل نسبة الفائدة لتمويل برامج عمومية للسكن ب حتسابامنه على  9حددت المادة 
ل التخفيض وقد حصرت المادة معد( %4)و يمثل الفارق بين نسبة هذه الفائدة و نسبة ( 4%)

من هذا المرسوم نوع البرامج السكنية التي تستفيد من هذا الدعم في نسبة الفوائد على  ىاألول
 (6)هي البرامج العمومية للسكنللمرقي العقاري و القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية 

 ى كل مشروع للترقية العقارية يستفيد من دعم الدولة الموجه لألسر المؤهلة للحصول عل:"  وهي 
 

                                                 
، الذي يحدد مستويات  90/11/9419المؤرخ في  19/963من المرسوم التنفيذي رقم  9الفقرة  9المادة أنظر  - 1

قتناء سكن جماعي وبناء ات المالية إلالمؤسستمنحها البنوك و  يض الفائدة على القروض التفيو كيفيات منح تخ
 .81كذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في مناطق بواليات الجنوب و الهضاب العليا ، ج ر عدد سكن ريفي و 

 .سالف الذكر 10/949من المرسوم التنفيذي رقم  9الفقرة  6المادة  أنظر- 2
 .سالف الذكر 19/963من المرسوم التنفيذي رقم  9الفقرة  9مادة ال أنظر - 3
 .سالف الذكر 11/40من القانون رقم  9المادة  أنظر- 4

و الذي يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على  94/40/9414المؤرخ في  14/180رقم  المرسوم التنفيذي - 5
 .01، ج ر عدد القروض الممنوحة للمرقين العقاريين المساهمين في انجاز برامج عمومية للسكن و كيفيات منحها 

وصل  9441في سنة : كما يلي  9443لى إ 9441نجزة في هذه الصيغة ما بين السكنات الماء صحإلقد تم  - 6
لى نقص إسكن ، ويعود سبب التراجع  1800غ فقد بل 9443ما في سنة أسكن  6490عدد سكنات المنجزة الى 

مام أالمجال لك فتح ذ ىتدعإسمما  برنامج مليون وحدة سكنية نجازإمرقين العقاريين العموميين على الإقبال 
بتسام طوبال ، دراسة تحليلية لتطور سوق السكن في ظل إ، ...(تركيا ، صين ، كوريا ، )ي جنباالستثمار األ

 .990، المرجع السابق ، ص ( 9410 – 1334)السياسات العمومية للسكن في الجزائر خالل الفترة 
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  .(1)" مساعدة الدولة
المشرع  نص قدل : العمومية  ةراضي المستقبلة للسكنات الترقويتخفيضات في قيمة ال -2

رك رية لألراضي من خالل إصدار القرار الوزاري المشتنسب التخفيض على القيمة التجا على
فقد تم تحديد نسب التخفيض على  منه، 19نص المادة  ىو بمقتض 10/41/9411المؤرخ في 

مة وهذا حسب المواقع نجاز سكنات عمومية مدعألراضي التابعة للدولة الموجهة إلالقيمة التجارية ل
 :(2)نجاز هذه السكنات كما يليالجغرافية إل
 (.%64)، نسبة التخفيض تقدر بـ  ، عنابة ، قسنطينة ، وهران بالنسبة لواليات الجزائر-
 (.%31)بالنسبة لواليات الهضاب العليا و الجنوب فقدرت نسبة التخفيض بـ -
 (.%34)بالنسبة لباقي واليات الوطن تقدر نسبة التخفيض بـ -
غير  ستعمالانجاز محالت ذات إتقبل نه بالنسبة لألراضي التي تسأهنا إلى  تجدر اإلشارة-

سكني أي محالت مهنية و تجارية و حرفية فإنها ال تستفيد من هذه التخفيضات على األوعية 
 . (3) 40800العقارية المخصصة لها و هو ما أكدته التعليمة رقم 

قانون رقم المن  13قر المشرع تحفيزا أخر في هذا المجال و هو ما أوردته المادة أوقد 
ى ،حيث نصت عل(4) 9419المتضمن قانون المالية لسنة  96/19/9411 المؤرخ في 11/18

ولة و الموجهة عن األراضي التابعة ألمالك الدبالتقسيط سعر التنازل  منح جدول زمني لتسديد
خواص ويكون الأو  نعمومييالمدعمة من الدولة و الممنوحة للمرقين العقاريين  يةإلقامة برامج سكن

 .سديد لسعر التنازل كليا قبل تسليم السكنات المنجزة للمستفيدين منهاهذا الت
تأخذ : ولية و الثانوية الشبكات المختلفة ال تكفل ميزانية الدولة بأشغال الطرق و -3

رجية لهذه المجمعات السكنية و عتبار موضوع التهيئة الخاالدولة عند تسطير برامج سكنية بعين اال
اء و الهاتف الماء و الغاز و الكهرب)السيما ما تعلق بربطها بمختلف الشبكات حياء الجديدة ، و األ

                                                 
 .سالف الذكر   14/180من المرسوم رقم 9راجع نص المادة - 1
 ، الذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة10/41/9411مشترك مؤرخ في الوزاري الالقرار  - 2

 .11لألمالك الخاصة للدولة و موجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة ، ج ر عدد 
 ة،المتضمن19/41/9419المؤرخة في  40800، المديرية العامة لألمالك الوطنية،التعليمة رقم  ماليةوزارة ال - 3

طابع النجاز مشاريع الترقية العقارية ذات ألمالك الخاصة للدولة الموجهة إلل التنازل عن األراضي التابعة
 .9ص  ، 98/41/9419المؤرخة في  49االجتماعي الدفع بالتقسيط بناء على التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

 .09، ح ر عدد  9419 المتضمن قانون المالية لسنة 96/19/9411 المؤرخ في 11/18قانون رقم  - 4
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 نتاج سكنات تلبيباإلضافة إلى شق و تعبيد الطرق المؤدية إليها ،من أجل إ( ...و قنوات الصرف
 .(1)من خالل رصد غالف مالي لهذا الجانبالمتطلبات المحلية تكون مزودة بعناصر الرفاهية ،

 
 : (LSP) يجاريالسكن العمومي اإلصيغة :  الفرع الثالث

 نمط و لى وضع صيغ سكنية مختلفة الإلقد سعت الدولة في سبيل الحد من مشكل السكن 
كثر شرائح متحدة الهدف ، و تعتبر صيغة السكن العمومي اإليجاري من أبرزها حيث توجه إلى أ

 :سكن، وندرسها فيما يلين في بيوت هشة و غير مالئمة للشو يالمجتمع حرمانا و الذين يع
 :يجارى مفهوم السكن العمومي اإل-أوال

و كذا تحديد شروط ، لصيغة السكن العمومي اإليجارى  القد حاول المشرع أن يضع تعريف
 :فيما يلي ه بنوع من التفصيلا سندرسوهو م 46/109االستفادة منها من خالل المرسوم رقم 

م تعريف هذه الصيغة السكنية من طرف المشرع لقد ت: يجاريسكن العمومي اإلالتعريف -أ
يحدد قواعد منح السكن العمومي و الذي  46/109من المرسوم التنفيذي رقم  49في نص المادة 

يقصد بالسكن العمومي اإليجاري في مفهوم هذا المرسوم السكن :"جاء فيها ،و التي(2)يجارياإل
وجه فقط لألشخاص الذين تم تصنيفهم حسب الممول من طرف الدولة أو الجماعات المحلية ،و الم

مداخليهم ضمن الفئات االجتماعية المعوزة و المحرومة التي ال تملك سكنا أو تقطن في سكنات 
ن نعرف هذه الصيغة السكنية مما ،و يمكن أ "أو ال تتوفر على أدنى شروط النظافة /غير الئقة و

نجازها من طرف ديوان الترقية و التسيير هي صيغة سكنية يتم إ:"لي تقدم في نص المادة كما ي
عن باقي الصيغ  المواصفات و خصائص تقنية تميزه ا، و بتمويل من خزينة الدولة وفق(3)العقاري
ال تستطيع الحصول على ملكية مسكن ،  ،يوجهها للفئة األكثر حرمانا في المجتمع التي(4)ىاألخر 

 ".قانونا  ةوفق شروط محدد
  يتمكن أي شخص من حتى:يجارى ستفادة من السكن العمومي اإلالشروط المطلوبة لال-ب

                                                 
 .19رحايمة عماد الدين ، المرجع السابق ، ص  - 1
، ج  قواعد منح السكن العمومي االيجاريلحدد لم،ا 11/41/9446المؤرخ في  46/109المرسوم التنفيذي رقم - 2

 .90ر عدد 
 .11ص السكن،المرجع السابق، ،دور نشاطات الترقية العقارية في دفع عجلة االستثمار في قطاعمسكر سهام- 3
 .93يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص إبوستة  - 4
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ن تتوفر فيه مجموعة من الشروط قد حددها يجب أ يجاريقدم للحصول على السكن العمومي اإلالت
 . (1)و هي تنطبق في نفس الوقت على زوج طالب السكن  ،القانون

حتى يتسنى  : يداعهراءات إو إج يجارىمطلوب للحصول على السكن العمومي اإلالملف ال-نياثا
 لألفراد االستفادة من سكن عمومي إيجاري البد من تقديم ملف يحتوى على مجموعة من الوثائق

 :كما يلي يداعه لدى الجهة المختصة لدراسته ة إلى ضرور إ ضافةإ
طلب الحصول تحرير  يتم: يجارى لحصول على السكن العمومي اإلالملف المطلوب ل-أ

 ونموذجية محددة بقرار من الوزير المكلف بالسكن،  ستمارةايجاري في مي اإلعلى السكن العمو 
 .(2)الوثائق مجموعة من  تضمنبملف ي امرفوق يكون الطلب

طلب  ن يتم تحريربعد أ :يجاري ب االستفادة من السكن العمومي اإليداع طلإجراءات إ-ب
 على  من طرف المعني يتم إيداعه عاله ،و كذا إرفاقه بالوثائق المذكورة أ الحصول على السكن
 رقم وتاريخ صاحب الطلب وصل إيداع يتضمن م اليستإ وهذا مقابل،(3)عنية مستوى لجنة الدائرة الم

                                                 
 :نجد أن الشروط المحددة هي  سالف الذكر 46/109من المرسوم التنفيذي رقم  9،0،1واد الم بالنظر إلى - 1
 .ال يملك عقار ذا استعمال سكني ملكية تامة-
 .ال يملك قطعة أرض صالحة للبناء-
 .ريفي أو سكن تم اقتناؤه في إطار البيع باإليجار من سكن عمومي إيجاري أو إجتماعي تساهمي أو لم يستفيد -
 .تهيئة سكن ريفي لم يستفيد من إعانة الدولة في إطار شراء أو بناء سكن أو-
 .سنوات حتى يستفيد 1أن يكون الشخص يقيم في البلدية إقامة اعتيادية على األقل منذ -
 .ألف د ج 90أن ال يتجاوز دخله العائلي الشهري -
 .سنة عند تاريخ إيداع طلبه 91يجب أن يكون سن طالب السكن على األقل -
 :على الوثائق المطلوبة و هي  سالف الذكر 46/109من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  نصت - 2

 . 19شهادة ميالد أصلية رقم -
 .شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمتزوجين - 
 . شهادة إقامة أو أية وثيقة أخرى تثبت اإلقامة-
 .دخل و عدم امتالك أي أ الدخلكشف الراتب أو أية شهادة تثبت -
 .من مصالح أمالك الدولة ةشهادة سلبية لصاحب الطلب وزوجه مستخرج-
نه أيتعهد فيه صاحب الطلب  وفق نموذج محدد بقرار من الوزير المكلف بالسكن ريح شرفيصتتحرير -

ن قدم طلبا من قبل للحصول على سكن أنه لم يسبق له أ، و  من السكن االستفادةمطلع على كل شروط 
 .قصاء و المتابعات القضائيةو أي تصريح كاذب يعرض صاحبه لإل عمومي إيجاري في دائرة أخرى

 =دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و التونسي،–( االجتماعي)لعميري ياسين ، السكن العمومي اإليجاري - 3
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في دفتر يداع حسب تاريخ اإلتسلسلي  نظاموفق  المودعالطلب الطلب ، ليتم بعدها تسجيل  تسجيل
 .(1)دق عليهاصمو   طرف رئيس المحكمة المختصة إقليميا مرقم من،تسجيل خاص

تمام المشروع بعد إ: يجاري إجراءات معالجة طلب االستفادة من السكن العمومي اإل -ثالثا 
و كذا المدير  وم المرقي العقاري المشرف على اإلنجاز بمراسلة الواليالسكني بصفة شبه نهائية يق

لتسليم النهائي لالمتوقع  شهر قبل التاريخأ( 9)لوالية المعنية وهذا في مدة المكلف بالسكن في ا
ستغالل وكذا الموقع و محتوى البرنامج السكني المعد لالفيه  اللبرنامج السكني المهيأ موضح

تاريخ استالم الكشف ، و يحدد  يوما من( 11)تخاذ قرار خالل نامة تسليمه وهنا يقوم الوالي بارز 
البرنامج السكني المقرر  لى محتوىفيه تاريخ انطالق أشغال لجنة الدائرة و اختتامها باإلضافة إ

 .المدير المكلف بالسكن في الواليةالقرار لكل من رئيس الدائرة و غ هذا يتوزيعه ، كما يتم تبل
ائرة من أجل منح السكنات نشاء هذه اللجنة على مستوى كل ديتم إ: لجنة الدائرة -أ

النص ،وهي تتكون من مجموعة بلجنة الدائرة في صلب هذا  المنجزة، و تسمى يجاريةالعمومية اإل
الدائرة ، كما يمكن لهذه اللجنة أن رئيس  هاعضاء يمثلون عدة مديريات و هيئات و يترأسمن األ

 .(2)شغالهاأ نجازتستعين بأي شخص أو سلطة أو هيئة من شأنها أن تساعدها في إ
من المرسوم  11المادة محدد في المادة تكلف لجنة الدائرة بعدة مهام وهي : مهام اللجنة -1

 .(3) سالف الذكر 46/109التنفيذي رقم 
تتم أشغال اللجنة في شكل مداوالت تنعقد بمقر الدائرة المعنية بالعملية ، : عمل اللجنة -2

في سجل خاص بها يرقم و يؤشر عليه رئيس المحكمة المختصة  تو يتم تدوين أشغال المداوال

                                                                                                                                               

 49و 41الترقية العقارية و سياسة السكن رهانات و تحديات ، يومي : الملتقى الدولي حول  يمداخلة ملقاة ف =
 .11، 14، ص ص  9، كلية الحقوق ،جامعة البلدية  9410مارس 

 .سالف الذكر 46/109من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  أنظر - 1
 .سالف الذكر 46/109من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  أنظر - 2
 : و من هذه المهام نذكر ما يلي  - 3

 .البث في كل طلب-
 .رسوممن هذا الم 0و  9التأكد من تطابق كل طلب مع أحكام المادتين -
 .الفصل في صحة الطابع االجتماعي للطلبات على أساس نتائج التحقيقات التي قامت بها فرق التحقيق-
 سنة فأكثر ،و تلك ( 91)الترتيب حسب األولوية للطلبات الواردة من طالبي السكنات الذين تبلغ أعمارهم -

 .و سلم التنقيط أدناهسنة ، على أساس المقاييس  ( 91)الواردة من الذين تقل أعمارهم عن 
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رقم  من هذا المرسوم 6الوالي المذكور في المادة  ويقوم رئيس اللجنة بناء على قرار،  إقليميا
 :(1)جل باستدعاء أعضاء اللجنة و هذا من أ  46/109

 .إعالمهم بتاريخ انطالق تنفيذ عمليات منح السكنات المستلمة و اختتامها-
 .تحديد رزنامة أشغال لجنة الدائرة و فرق التحقيق حسب اآلجال المذكورة في قرار الوالي-
 .د الفرق المكلفة بالتحقيق لدى طالبي السكناتتحديد عد-

 مام رئيس المحكمة وهنا يحرص رئيس اللجنة على أن يؤدي أعضاء فرق التحقيق اليمين أ
عضاء الذين لديهم صلة األن يستبعد ، و أألي ضغط كان تعرضهم  المختصة ،و يضمن عدم

لتنظيم لعضاء فيتم صرفها طبقا األ ، أما عن أتعاب(2)قرابة مع طالبي السكن حتى الدرجة الرابعة 
 .المعمول به في شكل تعويضات جزافية

تدعاء أعضاء لجنة الدائرة و كذا سبعد أن يتم استكمال إجراءات ا : دراسة طلبات السكن-3
 حالتين فيما يخص أمام للجنة تكون اعضاء فرق التحقيق يشرع في دراسة الطلبات وهنا تعيين أ

 :الطلبات المودعة لديها
 شكل كتابي مع ذكر التبريرات  ن يكون هذا الرفض فييجب أ: في حالة رفض الطلبات -

 .(3)تم تبليغه لطالب السكن المعنيليها في اتخاذ قرار الرفض و يستناد عالتي تم اال
متباينين األول يتعلق بطالبي السكنات يتم تسجيلها في كشفين  :في حالة قبول الطلبات -

( 91)قل من أ عمارهمالثاني يتعلق بطالبي السكنات التي أسنة و ( 91)من كثر التي أعمارهم أ
 .(4) ن يقوم بالتأشير على كل كشف على حدىوهنا يجب على رئيس لجنة الدائرة أسنة ، 

 ن يتم الفصل في طلبات المستفيدين  يتم بعد أ: تحضير قائمة المستفيدين من السكنات -4
 جل القيام بعملية بي السكنات و تسلم إلى فرق التحقيق من أقوائم  تحدد فيها أسماء طال وضع

وهنا تكون فرق ،  يخص ظروف سكن طالبي السكنات في أماكن إقامتهم المراقبة و التحقيق فيما
أشهر ( 9)ملزمة بتسليم نتائج تحقيقها في أجل تحدده لجنة الدائرة على أن ال يتعدى ذلك  التحقيق
لقوائم من طرف رئيس لجنة الدائرة ، و بعد دراسة كل هذه فرق لم الالتسامن تاريخ  ابتداءا

                                                 
 .سالف الذكر 46/109من المرسوم التنفيذي رقم  16 و 10تين الماد أنظر - 1
 .سالف الذكر 46/109من المرسوم التنفيذي رقم  91 و 94و  13واد الم أنظر - 2

 .سالف الذكر 46/109من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة  أنظر- 3
 .19، ص لعميري ياسين ، المرجع السابق  - 4
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طالب سكن في بطاقة التلخيص والتي يقوم بتوقيعها التفاصيل يتم تسجيل النقاط الممنوحة لكل 
 .(1)عضاء اللجنة و ترفق بملف طالب السكنجميع أ

ل حول ترتيب جل التداو د انتهاء عملية تنقيط الطلبات من أخير تجتمع اللجنة بعوفي األ
، وهنا يكون  طالبي السكنات وفق نظام التنازل حسب عدد النقاط الممنوحة لكل طالب سكن

سنة ، و ( 91)كثر من تتعلق بطالبي السكنات األ ىولال : ولوية في القائمتين حسب األالترتيب 
ضاء عقوم أ، و بعد انتهاء هذه المداوالت يسنة ( 91)قل من تتعلق بطالبي السكنات األ الثانية

 ، والتي(2)تعلق بتحديد قائمة مؤقتة للمستفيدين لجنة الدائرة بالتوقيع على محضر المداولة الم
من  94محددة حسب نص المادة و البهوية المستفيدين  على مجموعة من البيانات الخاصة تشتمل

 تلي ساعة التي (06)بعدها تعليق القائمة المؤقتة في أجل ، ليتم  46/109المرسوم التنفيذي رقم 
بي البلدي المعني كما يمكن تعليقها في أماكن عمومية المجلس الشع مداوالت لجنة الدائرة بمقر

 .يامأ( 6)أخرى حسب الضرورة في مدة 
 يتم منح السكن لطالبيه  :المعايير المعتمدة لتحديد المستفيدين من السكنات في القائمة -5

 ح الشقق بعدد غرف محور حول بعض الخصوصيات منها منتت بناءا على مجموعة من النقاط التي
لحالتهم  ارضية نظر وي اإلعاقات في الطوابق األو كذا منح الشقق لذ،فراد العائلة يتناسب مع عدد أ
الطلبات     ختيار، حيث تؤخذ هذه الخصوصيات بعين االعتبار في عملية ا(3)الجسدية و غيرها 

-*.ل طالب السكن وزوجهيمستوى مداخ-*:(4)متعلقة بما يليالمعايير الو يطبق سلم تنقيط وفق 
 .أقدمية طلب السكن-*.الوضعية الشخصية-*.الوضعية العائلية-*.ظروف السكن

يمكن لطالب السكن الذي يظن أنه قد تعرض  لالقصاء : الطعن في قرارات لجنة الدائرة -ب
مام لجنة الطعن ، يتقدم بطعن كتابي أعليق قائمة المستفيدين المؤقتة أن ن يتم تدون وجه حق بعد أ

ن يتم الوثائق التي يراها ضرورية مقابل وصل استالم من لجنة الطعن،على أ بالمعلومات و مرفقا
 .(5) يام من تاريخ نشر القوائم المؤقتةأ( 6)أجل أقصاه تقديم الطعن في 

                                                 
 .سالف الذكر 46/109من المرسوم التنفيذي رقم  98و  91المادة  أنظر - 1
 .سالف الذكر 46/109من المرسوم التنفيذي رقم  93و  96 و 90واد الم أنظر - 2
 .سالف الذكر 46/109من المرسوم التنفيذي رقم  91المادة  أنظر - 3
من المرسوم التنفيذي  96لى إ 90ر و سلم تنقيط في المواد من يتفاصل راجع الفرع الثالث المتعلق بمعاي ألكثر- 4

 .سالف الذكر 46/109رقم 
 .سالف الذكر 46/109من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  أنظر - 5
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 ـب قدمة تسمىلنظر في الطعون المهدف لجنة بهذه النشاء يتم إ: تشكيلة لجنة الطعن -1
دارات ن مجموعة أعضاء يمثلون عدة مديريات و إلجنة الطعن على مستوى كل والية وهي تتكون م

 .(1)هيئة لتساعدها في القيام بأعمالها  تستعين اللجنة بكل شخص أو الوالي ، ويمكن أنيترأسها 
 يام منأ( 6)تشرع لجنة الطعن بعد انقضاء مهلة : مام اللجنة إجراءات دراسة الطعون أ-2

 ، في مباشرة التحقيقات التي تراها يوما ( 94)جل ال يتعدى معالجة جميع الطعون المقدمة خالل أ
 .(2)و تعديل قرارات لجنة الدائرةمفيدة التخاذ القرارات النهائية إما بتأييد أ

 التيغ لجنة الطعن القرارات المتخذة إلى لجنة الدائرة تبل تهاء من دراسة الطعوننو بعد اإل
صدار القائمة قوم بدورها باالستخالف على أساس قوائم االنتظار المعدة مسبقا ، وبهذا يتم إت

شغالها ، مستفيدين من السكنات العمومية اإليجارية ،و تبلغ إلى الوالي مرفقة بمحضر أالنهائية لل
لمعني بهدف نشرها لى رئيس المجلس الشعبي البلدي االوالي بإرسال القائمة النهائية إليقوم بعدها 

 .(3)لى الهيئة المؤجرة للتنفيذساعة بمقر البلدية و كذا إ( 06)ل خال
يجار مستفيدين لسكناتهم الجديدة و التي يتم شغلها عن طريق عقد إستالم الليتم في األخير ا

هنا ، و (4)تجديد لسنوات قابلة ل( 9)مقيد بدفتر شروط يبرم بين المستفيدين و الهيئة المؤجرة لمدة 
زاء جاألعلى ، والمحافظة عليها و (5)ه يلتزم المستفيدون أن يستعملوا السكنات طبقا لما أعدت ل

 .(6)المبادرة بإخطار الهيئة المؤجرة بكل خطر يهدد سالمة السكناتالمشتركة و ملحقات السكنات و 
 
 .(LV) البيع باإليجارصيغة سكنات : الرابع الفرع 

 اله المنجزة في إطار الترقية العقارية استحدث المشرع صيغة المذكورة أعلى الصيغ إضافة إ
 مساكن المحدد لشروط شراء ال المعدل و المتمم و 41/141بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ىخر أ

                                                 
 .سالف الذكر 46/109من المرسوم التنفيذي رقم  93المادة  أنظر - 1
 .لف الذكرسا 46/109من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  أنظر - 2
 .سالف الذكر 46/109من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  أنظر - 3
 .لللمزيد من التفاصي سالف الذكر 46/109من المرسوم التنفيذي رقم  16إلى  00المادة  أنظر- 4
تفيد  ذإالمجتمع  من تستفيد منها فئة واسعة يهذه الصيغة التل اكبير  اهتمامإ تعطأن الدولة قد ألى إنشير  - 5
 يلى حوالإ 9443وحدة سكنية لتصل في سنة  91690نجاز حوالى إ تم 9441نه في سنة أحصائيات اإل

بتسام طوبال ، دراسة تحليلية لتطور سوق السكن في ظل السياسات العمومية للسكن في إ، وحدة سكنية  11114
 .990، المرجع السابق ، ص ( 9410 – 1334)الجزائر خالل الفترة 

 .19فع عجلة االستثمار في قطاع السكن،المرجع السابق،ص ،دور نشاطات الترقية العقارية في دسهاممسكر - 6
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بخصوصيات تقنية و مالية  ،(1)طار البيع باإليجار و كيفيات ذلكالمنجزة بأموال عمومية في إ
، والتي تعرف في اآلونة األخيرة إقباال كبيرا من األفراد كن فئة معينة من طالبي الستستجيب ل

 فقد تم منح  هذه الصيغة السكنية إطار لى رفع عدد السكنات المنجزة فياألمر الذي دفع بالدولة إ
 ، و لهذا سنحاول (2) 9411سنة  9ألف مكتتب في برنامج عدل  01شهادات التخصيص لحوالي 

 .عالهلها في تقنيات الترقية العقارية أا لتعرضنا ختصار نظر بادراسة هذه الصيغة 
 :سكن البيع باإليجارم مفهو  - أوال

 يسكن البيع باإليجار فلقد تم تعريف صيغة :  سكن البيع باإليجارتعريف صيغة  -أ
البيع باإليجار صيغة تسمح :"نمنه أ 49في نص المادة سالف الذكر  41/141رقم  المرسوم

إقرار شرائه بملكية تامة بعد انقضاء مدة اإليجار المحددة في إطار عقد بالحصول على مسكن بعد 
ة المباشرة الذي يحدد مستويات المساعد 14/991رقم  المرسوم أيضا عرفكما ،" مكتوب 

و بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات الممنوحة من الدولة القتناء سكن جماعي أ
منه  9من المادة  9، صيغة البيع باإليجار في الفقرة (3)دةو كذا كيفيات منح هذه المساع

السكن الموجه للبيع باإليجار هو كل سكن ينجز في إطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم :"بقوله
و المذكور أعاله ،  9441أفريل سنة  99الموافق  1099محرم عام  93المؤرخ في  41/141

 ".على أساس تمويالت بنكية 
 سكن البيع باإليجار كما لصيغة  اتعريفم ذكره في المادتين يمكننا أن نضع من خالل ما ت

إقرار شرائه بملكية  ،و يمكن الحصول من خاللها على سكن بعدهي صيغة سكنية مستحدثة"  :يلي
بين المستفيد و المرقي العقاري ،  ملزم مدة اإليجار المحددة في إطار عقد مكتوب انقضاءتامة بعد 

، فهو (4)  سنة( 91)حوالى إلى مدتها فترة قد تصل الع أقساط إيجارية شهرية خالل وهذا بعد دف
                                                 

 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال 99/40/9441المؤرخ في  41/141المرسوم التنفيذي رقم  - 1
 .91، ج ر عدد ، المعدل و المتممطار البيع باإليجار و كيفيات ذلك إعمومية في 

بتسام طوبال ، دراسة تحليلية لتطور سوق السكن في ظل السياسات العمومية للسكن في الجزائر خالل الفترة إ - 2
 .996، المرجع السابق ، ص ( 9410 – 1334)
دة المباشرة و الذي يحدد مستويات المساع 41/14/9414المؤرخ في  14/991المرسوم التنفيذي رقم  - 3

و بناء سكن ريفي ومستويات دخل طالبي هذه السكنات و كذا كيفيات أناء سكن جماعي قتإلالممنوحة من الدولة 
 .16منح هذه المساعدة ، ج ر عدد 

لمرسوم ا من 6ة للمادة المعدل 49/11/9440المؤرخ في  40/904المرسوم التنفيذي رقم من  9المادة  أنظر- 4
 .83، ج ر عدد  سالف الذكر 41/141التنفيذي رقم 
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( 8)ألف دج و أقل أو يساوي ( 90)مخصص للفئة متوسطة الدخل أي التي ال يتجاوز دخلها 
المدعم ،الذي يتم ضمن السكن العمومي  ، كونها تندرج(1)مرات الدخل الوطني األدنى المضمون 

 ". (2)أو بواسطة مصادر بنكية أو تمويالت أخرىومية عم بأموالإنجازه 
 : البيع باإليجار  اتسكنالشروط المطلوبة لالستفادة من  - ثانيا

ستفادة صيغة توفر بعض الشروط في طالب االهذه الإطار يتطلب الحصول على مسكن في 
 .(3)ن نعددها أيمكن التي  و

 تم تحديد مواقع بناءها وعددها بموجب قرار البيع باإليجار ي والجدير بالذكر أن صيغة سكن
ميزانية )ي السكنات المنجزة بأموال عمومية أ صادر عن الوزير المكلف بالسكن هذا فيما يخص

ي تمويالت أخرى أو أ( عقاريةقروض )ما فيما يخص السكنات المنجزة بمصادر بنكية ،أ(الدولة
 .(4)الموجهة لهذا الغرضموال لتشاور مع الهيئة الحائزة على األباذلك فيتم 
 : جراءات المتبعة لبيع سكنات البيع باإليجار للمستفيدين اإل – ثالثا

 ن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من االستفادة من شراء سكن في إطار فراد الذيحتى يتمكن األ
ى لالبيع باإليجار يجب إتباع عدة مراحل حتى يتم ذلك بدءا من إيداع الطلب والملف وصوال إ
 معالجة هذه الطلبات ثم تحرير عقد البيع باإليجار لصالح المستفيد من طرف الوكالة الوطنية 

                                                 
المحدد لشروط و كيفيات شراء  91/19/9419المؤرخ في  19/099من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  أنظر- 1

 01طار البيع باإليجار ، ج ر عدد إخرى في أي تمويالت أو أة بأموال عمومية او مصادر بنكية المساكن المنجز 
 .سالف الذكر 41/141المرسوم التنفيذي رقم  من 8و المعدل للمادة 

لمرسوم امن  1للمادة المعدل و المتمم  19/41/9449المؤرخ في  49/91المرسوم التنفيذي رقم  9المادة  أنظر- 2
 .40، ج ر عدد  سالف الذكر 41/141التنفيذي رقم 

 :من هذه الصيغة نذكر  لالستفادةإن من أهم الشروط المطلوبة  - 3
مرات ( 48)د ج أي ما يعادل ( 146.444)ألف د ج وأقل أو يساوي ( 90)يكون دخل طالب االستفادة يفوق  أن-

 . الدخل الوطني األدنى المضمون
 .أال يكون له و لم يسبق له أن تملك هو أو زوجه مسكن ملكية كاملة-
 .يكون له و لم يسبق له أن تملك هو أو زوجه قطعة أرضية صالحة للبناء أو عقار ذو استعمال سكني أال-
 .أال يكون قد استفاد هو أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن-
 مرة واحد لذات أال يكون قد استفاد من سكن في إطار صيغة البيع باإليجار ألن هذه الصيغة ال يستفاد منها إال-

 .الشخص
رسوم لمامن  9للمادة المعدل و المتمم  19/41/9449المؤرخ في  49/91المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  أنظر- 4

 .40سالف الذكر ، ج ر عدد  41/141التنفيذي رقم 
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 (.ADDL) لتحسين السكن و تطويره 
ستفادة أول خطوة يقوم بها طالب اال:طار البيع باإليجارإيداع طلبات شراء المساكن في إ -أ
ية تعينها الوكالة الوطن لهياكل التيلدى ام طلب شراء يطار البيع باإليجار هو تقدسكن في إمن 

ن يكون هذا الطلب محرر على مطبوعة خاصة محددة بموجب لتحسين السكن و تطويره و يجب أ
بالوثائق  اتفتحها الوكالة لهذا الغرض مرفق هذا الطلب لدى الشبابيك التي يداع، و يتم إ(1)قرار 
يم الطلبات بمجرد اإلعالن عن افتتاح بداية تقدتكون ة في المطبوعة الخاصة بالطلب ، و المحدد

 .طار البيع باإليجارعملية االكتتاب لدى الوكالة من أجل شراء مسكن في إ
 ليتم بعدها تسجيل طلبات الشراء المقدمة وفق ترتيبها الزمني ، وهذا فور استالمها في سجل 

طلبات في حالة و جود ، و  لهذا الغرض و ممثله المعين قانوناه و يوقعه المدير العام للوكالة أيرقم
 .(2)سبب الردأيام مع تبرير ( 6)ناقصة يتم إعادتها إلى أصحابها في أجل أقصاه 

 يتم معالجة هذه الطلبات بناء : طار البيع باإليجار معالجة طلبات شراء المساكن في إ-ب
     و المعدل  99/40/9441على القرار الصادر عن الوزير المكلف بالسكن و الذي صدر في 

طار البيع باإليجار و كيفيات ط معالجة طلبات شراء المساكن في إو المتمم الذي يحدد شرو 
عضاء نة معالجة الطلبات مكونة من عدة أيشرف على معالجة الطلبات المقبولة لج، حيث (3)ذلك

قانونا المدير العام للوكالة أو ممثله الموكل  يرأسها ن بعض المديريات و الهيئات و التيممثلين ع
 .(4)عضاء هذه اللجنة عند الضرورةتوسيع عدد أمكانية مع إ

ذا كان عدد الطلبات المقدمة و المقبولة من طرف تجدر اإلشارة هنا إلى أنه في حالة ما إ
ع ضرورة توضيح بالغ المرشحين غير المقبولين كتابيا مة يفوق عدد السكنات المسجلة يتم إاللجن

ذلك في البرامج السكنية المزمع  ن رغبوا فيم إلى التمسك باختيارهم إرتبة طلباتهم ، و يتم دعوته
ار ،وهنا يتوجب على الراغبين من أصحاب الطلبات تأكيد طار البيع باإليجإنجازها مستقبال في إ

                                                 
و  باإليجارالمحدد لشروط معالجة طلبات شراء المساكن في اطار البيع  99/40/9441القرار المؤرخ في - 1

 .19كيفيات ذلك ، ج ر عدد  
 .سالف الذكر 99/40/9441من القرار المؤرخ في  0و  9تين الماد أنظر - 2
المحدد لشروط  99/40/9419المعدل و المتمم ب القرار المؤرخ في  99/40/9441في القرار المؤرخ  - 3

 .03معالجة طلبات شراء المساكن في اطار البيع باإليجار و كيفيات ذلك ، ج ر عدد  
 99/40/9441من القرار المؤرخ في  1المعدلة للمادة ، 99/40/9419ن القرار المؤرخ في م 9المادة  أنظر- 4

  . رسالف الذك
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طار هذه رامج سكنية جديدة في إعالن عن ب، و بمجرد اإل(1)ولى برسائل موصى عليها طلباتهم األ
 ه جنة المسؤولة عن معالجة الطلبات في حدود عدد السكنات المسجلة ،بترتيب هذالصيغة ، تقوم الل

 .(2)للطالبين حشروط قابلية الترشيتوفر ق من الطلبات حسب الترتيب الزمني لإليداع وكذا التحق
 ر يوقع عليه جميع أعضاء اللجنة محض تحريرشغال لجنة معالجة الطلبات يتم بعد اختتام أ
كل ية بيان خصوصالذين عولجت ملفاتهم مع لقاب المرشحين من كل أسماء و أ، و البد أن يتض

واحد منهم ، ليتم بعدها تسجيل هؤالء المستفيدين في بطاقية وطنية خاصة بهذه العملية على 
أشهر و هذا من أجل تحليل ( 9)إعداد كشوف إحصائية كل و يتم مستوى المديرية العامة للوكالة ،

الكشوف مع خالل البرامج المنجزة و المخصصة للبيع باإليجار و ترسل هذه  تلبية الطلب من مدى
 .(3)شهرأ( 9)المكلف بالسكن في نهاية كل  لى الوزيرتحاليلها إ
 بعد انتهاء عملية معالجة :البيع باإليجارمن سكن  ستفادةااليم قرارات لستجراء إ -ت
فيدين المقبولين من طرف اللجنة بقرار عالم المستمستفيدين تشرع مصالح الوكالة في إطلبات ال

من ثمن المسكن كالتزام  (10%)لى دفع ريق رسائل موصى عليها مع دعوتهم إالقبول عن ط
( 25%)صل من أ(  15%)،و يتم دفع النسبة المتبقية أي (4)قرار الثابت بالشراء نهائي عند اإل

 :(5)ولى على مراحل كما يليالمشروطة و التي تمثل المساهمة األ
 .من ثمن المسكن عند استالم المستفيد المسكن 5%-
 .من ثمن المسكن أثناء السنة األولى من شغل المسكن 5%-
 .من ثمن المسكن أثناء السنة الثانية من شغل المسكن 5%-

من الشطر األول من مبلغ المساهمة  (5%)تسديد نسبة  ترتب على المستفيدوعليه ي
لمسكن كما هي محددة بشروط تسديد ثمن ا هلتزام، واد تسليم المفاتيح عن( %5) ـالمقدرة ب (6)وليةاأل

                                                 
1
 .سالف الذكر 99/40/9441من القرار المؤرخ في  8المادة  أنظر - 

 .99/40/9441من القرار المؤرخ في  8المعدلة للمادة ، 99/40/9419ن القرار المؤرخ في م 9المادة  أنظر- 2
 .سالف الذكر 99/40/9441من القرار المؤرخ في  6 و 0تين الماد أنظر - 3
 .سالف الذكر 99/40/9441ار المؤرخ في من القر  3المادة  أنظر - 4
لمرسوم ا من 0ة للمادة المعدل 91/40/9440المؤرخ في  40/190المرسوم التنفيذي رقم من  9المادة  أنظر- 5

 .90سالف الذكر ، ج ر عدد  41/141التنفيذي رقم 
 .99/40/9441مؤرخ في من القرار ال 14المعدلة للمادة ،99/40/9419ن القرار المؤرخ في م 0المادة  أنظر- 6
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، وكذا  41/141المرسوم التنفيذي رقم  من 6قساط المنصوص عليها في المادة في رزنامة األ
مكتب توثيق حسب النموذج  و ذلك لدى( عدل) عداد عقد بيع باإليجار بين المستفيد و الوكالةإ

تنظيم زيارة يتم ستالم المستفيد المسكن لمكلف بالسكن ، و بعد اوزير االمعد بموجب قرار ال
 .(1)للمكان بين المستفيد و المصالح التقنية للوكالة تتوج بمحضر تسليم يوقعه الطرفين  ةحضوري
 
 . (LR) السكن الريفي صيغة : خامسالفرع ال

 خرى باهتمامتوجد صيغة السكن الريفي ، والتي تحظى هي األالمذكورة  إلى جانب الصيغ
ألنها تتعلق بالفضاء الفالحي و ن واحد ق منفعة اجتماعية و اقتصادية في االدولة كونها تحق

لذى عملت الدولة على تسهيل شروط و إجراءات االستفادة منها باإلضافة إلى رفعها ، الريفي 
 :فيما يليلدعمها ، كل هذا سنتطرق إليه عانات المالية المقدمة لحجم اإل

 :مفهوم السكن الريفي - أوال
لقد اعتبر المشرع صيغة السكن الريفي إحدى الصيغ التي يعول عليها في تنمية و تطوير الوسط 

 حاطتها بالعديد من النصوص لتنظيمإ و هو ما جعله يعطيها اهتماما بالغا من خالل، الريفي 
 :و هو ما سنحاول دراسته فيما يلي ، جراءات االستفادة منها إ

 مشكلة  على هذه الصيغة للتقليص من حجمتعول الدولة  : يغة السكن الريفيتعريف ص-أ
 ات الئقة في المناطق الريفية في نجاز سكنتشجيع األسر و األفراد على إالسكن وهذا عن طريق 

القضاء على ظاهرة النزوح الريفي  أجل تثبيت السكان في مناطقهم و، من (2)طار البناء الذاتي إ
شريطة  نجاز هذه السكناتمن دعم مالي تقدمه الدولة لهم إل فرادث يستفيد األإلى المدن ، حي
هذه ، و (3) انجازهأرضية تكون مملوكة لهم إلقامة السكنات التي يقومون هم بإ توفيرهم لقطع

 : ، و هذا ما سندرسه فيما يلي (4)عد للصندوقفيما بعانات ال ترد اإل
 المرسوم التنفيذي رقم من  9الفقرة  9المادة ي ف السكن الريفيصيغة لقد عرف المشرع  

 دولة كل سكن ينجزه أشخاص مؤهلون للحصول على مساعدة ال:" بأنه سالف الذكر  14/991
                                                 

1
 .سالف الذكر 99/40/9441من القرار المؤرخ في  11و  14 تينالماد أنظر - 

 .94، ص  يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابقإبوستة - 2
ل الفترة ، دراسة تحليلية لتطوير سوق السكن في ظل السياسات العمومية للسكن في الجزائر خال بتسام طوبالإ- 3
 .941، ص  ، المرجع السابق(1334-9410)
 .19فع عجلة االستثمار في قطاع السكن،المرجع السابق،ص ،دور نشاطات الترقية العقارية في دمسكر سهام- 4
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  ،" على أنه يجب أن ينجز هذا السكن في فضاء ريفي في إطار البناء الذاتيبعنوان السكن الريفي ،
 :(1)كما يليلى نوعين و عليه يمكن أن نصنف السكن الريفي إ

 سهم دون تدخل نفو الذي يتم إنجازه من طرف األفراد أ : أو الذاتي السكن الريفي الفردي-
 نجاز و بالتالي هو مستثنى من عمليات الترقية العقاريةالمرقي العقاري في أي مرحلة من مراحل اإل

هو سكن جديد :" قد عرفته على أنه  19/991من المرسوم رقم  9/1الفقرة  0نجد المادة  و الذي
ينجزه في وسط ريفي في إطار البناء الذاتي أشخاص مؤهلون للحصول على مساعدة الدولة بعنوان 

 ."السكن الريفي
يقوم المرقي العقاري باإلشراف على  و هو الذي:  أو المجمع السكن الريفي الجماعي-
احية التقنية، وهو ما يتعلق للمشروع خاصة من النن يقوم بإجراء دراسة شاملة أ، وهذا بعد  إنجازه

سكن " هو:قد عرفته على أنه  19/991من المرسوم رقم  9/9الفقرة  0بموضوعنا، أين نجد المادة 
نسمة ،  1444جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية معتمد في تجمعات ريفية يقل عدد سكانها عن 

و كان الهدف من " سكن الريفيموجه لألشخاص المؤهلين للحصول على مساعدة الدولة بعنوان ال
 .هذه الصيغة هو تنمية المناطق الريفية و تثبية السكان في مناطقهم 

و الجماعي وهذا كون أن السكن الريفي الفردي  فردينجد هناك اختالف بين السكن الريفي ال
 و هو ما يعرف، ينجز في شكل متفرق و يتم انجازه من طرف األفراد أنفسهم في الوسط الريفي 

بالبناء الذاتي و هذا بعد استفادتهم من اعانات تقدمها الدولة لهم عن طريق الصندوق الوطني 
للسكن إذا توفرة فيهم شروط االستفادة ،أما السكن الريفي الجماعي فهو يتم انجازه من طرف مرقي 

في وسط ريفي لكن في شكل تجمع سكني يستفيد منه  سواء كان عمومي أو خاص عقاري
 ن االختالف الجوهري هو الشخص القائم إوعليه ف، (2)التي تتوفر فيهم شروط االستفادة شخاص األ

                                                 
من المرسوم التنفيذي رقم  9المعدل و المتمم للمادة  19/991من المرسوم التنفيذي رقم  0أنظر المادة - 1

 .06، ج ر عدد  14/991
كثر من منافعه ، أضرار أنجاز السكن الريفي الفردي له إن أشكل من البناء الريفي جاء نتيجة هذا ال ن تبنيإ- 2
مر يتطلب مساحات ن األإا ، بل رض ال تنحصر فقط في الحيز المخصص للبناء الريفي هذلى األإن الحاجة أل
مرجعية  بنايات تتم بشكل عشوائي ، بدون أيغلب هذه الأن تموضع أى شاسعة لسير الحسن للسكن ، كما خر أ

سباب و غيرها ، الطرق تعد جد باهظة ، فكل هذه األن عمليات ايصالها بمختلف الشبكات و ألى إضافة تذكر، باإل
خذ بفكرة البناء الريفي المجمع في أفردي في العديد من المناطق ، و تدارة تتراجع عن فكرة البناء الريفي الجعلت اإل
يحترم ( plan de masse)زئات عقارية ريفية ، يكون فيها تموضع مجموع السكنات وفق مخطط الكتلة شكل تج

 =حول موضوع السكنللمزيد من المعلومات موقع التالي الراجع   –من خالله الكثير من شروط و تدابير التعمير 
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 .(1)الريفي  باالنجاز و موقع البناء
  بهدفسياسة السكن الريفي أقر المشرع  ننظرا ألهميته فإ: الريفي سكنال هميةأ -ب 

 : و المتمثلة فيما يلي  تحقيق جملة من األهداف
 .لنزوح الريفي و تحقيق نزوح عكسي من المدن إلى األريافالقضاء على ظاهرة ا-
 .العشرية السوداء  انقضاءبعد  يةالريف تعمير المناطق -
 .تحسين المستوى االجتماعي لسكان األرياف-
 .(2) فك العزل على المناطق النائية و تحقيق التوازن بين الريف و المدينة -

 :ستفادة من السكن الريفيالملف لال المطلوبة فيجراءات اإل الشروط و - ثانيا
وعة من الشروط،ثم تكوين ملف توفر مجميجب ريفي السكن المن  ستفادةاالتم حتى ت

 : وهو ما سنعرضه فيما يليحددها القانون  التي جراءاتجملة من اإلتباع االستفادة من السكن، ثم إ
 ي يجب مراعاة الشروط سكن الريفمن ال ستفادةلال: ريفيالسكن ال من االستفادةشروط -أ

 :تيةاآل
 .مرات الدخل األدنى الوطني المضمون( 48)إثبات أن دخل الزوجين يقل أو يساوي -
 .من قبل من التنازل عن مسكن مملوك للدولة  االستفادةإثبات عدم -
 .الدولة االستفادة من قبل من أي سكن اجتماعي ممنوح من قبل  دم ع إثبات-
 .سكني استعمالملكية تامة أي سكن ذو  و زوجهأ المستفيد امتالكعدم -
 .الريفي  مسكنال إقامة اإذا كان الغرض منه إالأرض للبناء  امتالكهعدم -
 .(3)يجب أن يتحصل على موافقة من قبل الصندوق الوطني للسكن-
 حيث ، لدى الفرع الفالحي المؤهل إقليميا: ستفادة من السكن الريفي اال تكوين الملف -ب

                                                                                                                                               

تاريخ االطالع -  https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/318/2/1/20896: الريفي =
:11/40/9416  - 19:96. 
و فيما يخص السكن الريفي الجماعي  ة نشير في هذه النقطة أن المشرع لم يوضح تفاصيل العمل بهذه الصيغ - 1

صدار مرسوم تنفيذي أو قرار وزاري إعادة تدخل المشرع بإكيفية االنجاز ، مما يتطلب في ت المتعلقة جراءاإلو ا
 .من حيث االستفادة و طريقة االنجاز لتوضيح هذه النقطة المتعلقة بالسكن الريفي الجماعي

:  الدولي حول ىملقاة في الملتق  مداخلة،(الفقري لتحقيق التنمية الوطنية العمود)بن طيبة صونية، السكن الريفي -2
 .9ص ، 9جامعة البليدة  ، 9410 مارس 9 / 1يومي  ،تحدياتنات و سياسة السكن رهاة و الترقية العقاري

 .سالف الذكر 19/43/9446من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  8المادة  أنظر- 3

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/318/2/1/20896
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 . (1)عدة وثائق تم ذكرها في موقع وزارة السكن يتضمن الملف  يجب أن
طبقا للتعليمة : الموافقة  من ستفادةلال السكن الريفي يمر بها ملف التي جراءاتاإل-ت

 :من السكن الريفي إتباع الخطوات التالية ستفادةلالالسابقة يشترط 
 كل من المندوب الفالحي  يفيستفادة من السكن الر ة ملف االيتكفل بدراس:  دراسة الملف-1

 .ومندوب السكن والتجهيزات العمومية
اللجنة الوالئية المختصة في  ه بين يديوضع يتم بعد دراسته:  المصادقة على الملف-2

 .(2)إليداع الملفيوما الموالية  11 مدة
 عضاء يمثلونبعد التحقيق يتم اجتماع اللجنة المكونة من عدة أ:  تبليغ مقرر القبول-3

الصندوق  فالحية ، مدير السكن ، مديركل من مدير المصالح المختلف مديريات الوالية ، ويقوم 
                                                 

 :التالية  وثائقاليتضمن الملف  - 1
 .الصندوق الوطني للسكن لدىطلب اإلعانة المالية لبناء سكن ريفي تقديم -
 :يتكون ملف طلب اإلعانة المالية من الصندوق الوطني للسكن من-            
 .طلب اإلعانة المالية للبناء في الوسط الريفي مصادق عليه-
 .لمقدم الطلب و زوجه بالنسبة للمتزوجين 19مستخرج من شهادة الميالد رقم -
مصلحة الضرائب ، وثيقة مصادق عليها من  كشف الراتب السنوي أو الشهري يتم تقديمه من)وثيقة إثبات األجر -

 (.قبل رئيس المجلس الشعبي  البلدي المختص إقليميا
 .وثيقة تثبت اإلقامة في منطقة ريفية-
 ....(.فالح أو مربي أو )وثيقة تثبت مزاولة نشاط في الوسط الريفي -

 :توجد  االستمارةفي نفس هذه -             
 .و زوجه نالسك المعلومات الخاصة بطالب-
 . ليبالمداختصريح -
 .من إعانة الدولة االستفادةتصريح بعدم الملكية العقارية و -
 .زوجينتوزوجه بالنسبة للم السكن  لطالب 19مستخرج من شهادة الميالد رقم -
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها-
 .الطالب و الزوجة مداخيلوثيقة تثبت -
 . وثيقة تثبت اإلقامة-
 .وثيقة تثبت مزاولة نشاط في الوسط الريفي-
 .على قطعة أرض صالحة للبناء االستحواذوثيقة تثبت -
: نظر موقع وزارة السكنأ-،  لس الشعبي البلدي المختص إقليميايودع الملف لدى المج و يجب أن-

mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=60http://www.  
، أنظر  ستثمار في قطاع السكن ، المرجع السابقالترقية العقارية في دفع عجلة اإلمسكر سهام ،دور نشاطات  - 2
 .19، ص  لى الهامشإ

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=60
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ستفادة من طالب االغ يلتبب، الوطني للسكن ، بعد إمضاء الوالي أو األمين العام على هذا المقرر 
عني بذلك عدم الموافقة يبلغ الم ما في حالة،أن ملفه ويشرع في األشغاليكو قوم بت، لكي يالسكن 

 .(1)يضاأ
 .(2)الريفي نجاز السكنلالنطالق في إوهو شرط أساسي :  الحصول على رخصة البناء-4

 لقد تم :لإلعانات المقدمة من طرف الدولة لبناء السكن الريفي  القانوني طاراإل - ثالثا
منه و  ادةستفمن النصوص القانونية التي تنظم و تضبط كيفية اال ةحاطة السكن الريفي بمجموعإ

  : (3)هم النصوصكذا اإلعانات المالية التي تقدمها الدولة لدعمه ، و هذه أ
يغة السكن الريفي من صي تنظم االعانات الخاصة بهم النصوص القانونية التتعد هذه أ

عانات تفادة باإلضافة إلى حجم اإلسحيث الشروط و اإلجراءات  و الوثائق األساسية من أجل اال
 .نجاز هذه السكناتحسب كل فئة و المنطقة التي يتم فيها إ مةالمالية المقد

                                                 
 .40بن طيبة صونية  ، المرجع السابق ، ص  - 1
واجبات المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من شروط الذي يحدد حقوق و المن دفتر  9المادة  أنظر- 2

 .99، ج ر عدد  سالف الذكر 13/40/9419الدولة للسكن الريفي و الملحق بالقرار المؤرخ في 
3

المتعلقة بكيفيات إنجاز عمليات السكن   9449جويلية   91المؤرخة في   48التعليمة الوزارية المشتركة رقم - 
المحدد لكيفيات  13/48/9419المؤرخ في  الملغاة بموجب القرار الوزاري)تنمية الريفية الريفي في إطار جهاز ال

 (.الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي المعدل والمتمم 
خ المؤر  30/946الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  19/46/9446قرار وزاري مشترك المؤرخ في -

  .10ج ر عدد  الوطني للسكن في مجال الدعم المالي، الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق 40/14/1330في 
والمحدد لمستويات و إجراءات دعم فوائد القروض  14/49/9414المؤرخ في  14/60المرسوم التنفيذي رقم -

ء مسكن ريفي من طرف مسكن جماعي و بنا اقتناءالمقدمة من طرف البنوك والمؤسسات المالية من أجل 
 .10ج ر عدد  ، المستفيدين

المحدد لمستويات اإلعانة المباشرة الممنوحة من  41/14/9414المؤرخ في  14/991لمرسوم التنفيذي رقم ا-
طالبي هذه السكنات و كذا  مداخيلطرف الدولة للحصول على ملكية سكن جماعي أو لبناء سكن ريفي ومستويات 

 .16، ج ر عدد ةكيفيات منح هذه اإلعان
كيفيات الحصول على اإلعانة المباشرة التي تمنحها الدولة ل، المحدد 9419 /48/ 13القرار الوزاري المؤرخ في -

  .99ج ر عدد  ،لبناء سكن ريفي
 14/991المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  98/43/9419المؤرخ في  19/991المرسوم التنفيذي رقم  -

اإلعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة للحصول على ملكية سكن جماعي أو لبناء سكن المحدد لمستويات 
  .06ج ر عدد ،  طالبي هذه السكنات و كذا كيفيات منح هذه اإلعانة مداخيلريفي ومستويات 

كيفيات ل،المحدد  9419 /48/ 13لقرار المؤرخ في االمعدل ب 9410 /48/ 16وزاري المؤرخ فيالقرار ال-
  .19ج ر عدد ،  لحصول على اإلعانة المباشرة التي تمنحها الدولة لبناء سكن ريفيا
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شخاص األ يمكن لكل :عانات الدولة للسكن الريفي اإلجراءات المتبعة لالستفادة من إ -أ
 في  انشاط الذين يمارسون أوسنوات ،( 1)كثر من منذ أ في البلدية المعنية ونقيمي الذين نالطبيعيي

 الممنوحةقدر مبلغ اإلعانة وي ريفيدعم الدولة لبناء سكن  من واأن يستفيد، (1)الوسط الريفي
 :بـ (2)لهؤالء

 ، تندوف األغواط ، إليزي ، تمنراست أدرار) بالنسبة لواليات الجنوب العشرة  دج 1.111.111 -
 .( غرداية، ، الوادي  ، ورقلة ، بشار ، بسكرة

 .الوطن  بالنسبة لباقي والياتدج  011.111 -
للوثائق  امستوفي الملف يداعأن يتم إبعد  :ريفي السكن اللبناء  لممنوحةاعانة اإل -1
يداع بحضور لجنة تتكون اإلمن تاريخ  ايوم 11التحقيق ميدانيا خالل  تأتي مرحلة المطلوبة

 القرار تخاذامن أجل  اجتماعاللجنة عقد  منيستطيع أن يطلب  يذالوالي وهو رئيس اللجنة ال:من
أما في ،  يوقع عليه الوالي ايصدر قرار  حيث ستفادةاالتطابق مع شروط الحالة  في   ةما بالموافقإ

 . (3)يب مع التسب غ المعني بذلكيبلت يتم الرفض حالة
 لى مدير الوكالة التابعة للصندوق إرسال القائمة مرفقة بالملفات التي تحضى بالموافقة إ يتم 

شرة ، يتم تسليم المقررات التي تم إعدادها بهذه الوطني للسكن إلعداد مقررات منح المساعدة المبا
 الكيفية ، من طرف مدير السكن بالوالية لمصالح المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا قصد 

 .(4)تبليغ المستفيدين مرفقة بدفاتر الشروط المتعلقة بها و التي يتعين عليهم اكتتابها 
من قبل  فيد و يتم التوقيع عليهجبات المستعداد دفتر الشروط الذي يبين حقوق و واإيتم  

ذا كان السكن إحساب المستفيد مباشرة في ا المستفيد و بذلك يحرر مبلغ الدعم المالي و يصب إم
جبات المحددة اخالل بالو إو كل ، ،و يحول لحساب المرقي العقاري حسب تقدم نسبة األشغال افردي

المقدم بكل لى تعويض المبلغ و يعرض المستفيد إب هذه المساعدة بموجب القانون يشكل سببا لسح
 .(5)الطرق القانونية

                                                 
 .سالف الذكر 13/40/9419القرار الوزاري المشترك المؤرخ في من  9المادة  أنظر -1
   //:ar-ar/aap-part-www.cnl.gov.dz/ar/aideshttp( :CNL)صندوق البنظر الموقع الخاص أ- 2
 .19ص فع عجلة االستثمار في قطاع السكن،المرجع السابق،،دور نشاطات الترقية العقارية في دمسكر سهام- 3
 .سالف الذكر 13/40/9419من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  8و 1الفقرة  1المادة  أنظر - 4
ط الذي يحدد حقوق و واجبات المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من من دفتر شرو  0المادة  أنظر - 5

 .99سالف الذكر ، ج ر عدد  13/40/9419الدولة للسكن الريفي و الملحق بالقرار المؤرخ في 

http://www.cnl.gov.dz/ar/aides-part-ar/aap-ar
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انات المالية المقدمة من عمن حيث اإل اصيغة السكن الريفي منحى تصاعدي لقد عرفت
لى إ ارتفعت لتصلثم  9444/9449سنتيم في الفترة ما بين  مليون 94 ت تقدر بـكانذ إ (1)الدولة
مواد سعار أ رتفاعا نتيجة 9449/9443في الفترة ما بين  يمسنتمليون  04 ثمسنتيم  مليون 14
بعض واليات في  9410في سنة  مليون سنتيم 144 لىليصل إالدعم هذا رفع  قد تمو ، البناء

 .الجنوب
لمراحل ة المستفيدين من السكن تخضع لعداد قائمإ إن : إعداد قائمة المستفيدين -2
  :التالية

، التي  ة من قبل البلدية إلى المديرية الوالئية للسكنتسلم قائمة المرشحين المعتمد-
 . تخضعها للرقابة في البطاقية المتواجدة لدى مصالح وزارة السكن والعمران و المدينة

 ، يتم إعداد القائمة النهائية للمستفيدين من طرف مديرية السكن  بعد التحقق في البطاقية-
 .و يصادق عليها الوالي

 قائمة إلى الوكالة المحلية للصندوق الوطني للسكن من أجل إعداد قرار يتم تسليم هذه ال-
 .منح اإلعانة

في دفتر شروط الصندوق  باالكتتابيجب أن يقوم المستفيد من قرار منح اإلعانة -
 .الوطني للسكن

، بعد تبليغ  يوما 84نجاز في أجل أقصاه في أشغال اإل االنطالقيجب على المستفيد -
 .(2)انة قرار منح اإلع

 ف الصندوق الوطني للسكن وفقمبلغ اإلعانة من طر  تحريريتم : إعانة الدولة  تحرير -9
 ، عن طريق محضر من طرف المستفيد من السكن الريفي تقدم األشغال المصرح بها مراحل
أو المجلس الشعبي  السكن التقنية المؤهلة التابعة لمدير مؤشر عليه من طرف المصالحأشغال 
  : ، كما يلي(4)ن يشطر تحرير إعانة الدولة على ويتم  ،(3)البلدي 

 م رخصة البناء و تستعمل إلنجاز حرر بعد تقدييمن اإلعانة  % 61:  الشطر الول-

                                                 
 .19ص  ،نفسه ر في قطاع السكن،المرجع ،دور نشاطات الترقية العقارية في دفع عجلة االستثمامسكر سهام- 1
   http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=60:ا الموقع الخاص بوزارة السكنأنظر  - 2
 .سالف الذكر 16/40/9410من القرار المؤرخ في  0المادة  أنظر- 3
  ar-rural-ar/habit-part-http://www.cnl.gov.dz/ar/aides ( :CNL)أنظر الموقع الخاص بصندوق  -4

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=60
http://www.cnl.gov.dz/ar/aides-part-ar/habit-rural-ar
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 .(1)التي تتراوح من نزع األتربة إلى الجزء العلوى للسكن األشغال 
 .ألشغال اتقدم  مدىمعاينة محضر حرر بعد يمن اإلعانة  % 41:  الشطر الثاني-

أن يستفيد من التنازل عن ، ريفيالسكن اليمكن للمستفيد من المساعدة المقدمة لبناء  و 
القطع األرضية التابعة للدولة المستقبل للسكن لفائدة صاحب البناء الذاتي أو المرقي الذي ينجز 

 ـب عموميةعلى قرض بنكي بنسبة فائدة مدعومة من قبل الخزينة الالحصول  ، و أيضا(2)السكنات 
 .(4)(BADR)،أو من بنك الفالحة و التنمية الريفية (3)على عاتقه ٪ 1

من األولويات التي راهنت عليها الدولة في  ال يزالو  السكن الريفي كان وبهذا يمكن القول أن
عديدة ساهمت في  أهدافالسكن، وتحقيق  مشكلةالتخفيف من  أنه استطاعإذ ، التنميةتحقيق طار إ

رياف سكان األ استقرار حد من النزوح الريفي ، وال حيث كان له دور كبير في، مجتمعال استقرار
وبذلك أصبحت ،  ةالفالح همن خالل انتعشة، كما  واستتبابهمن األ انتشاربأراضيهم وساهم في 

 .(5) والمدينةبين القرية  حقيقاالقرى تنبض بالحياة بعدما كانت مهجورة ، فالسكن الريفي خلق توازنا 
 رادة الدولة في زة في إطار الترقية العقارية يعكس مدى إن تنوع الصيغ السكنية المنجإ
وراء التنويع في المنتج السكني  تعرفها البالد ، كونها تهدف من على مشكلة السكن التيالقضاء 

إلى تغطية  كل الطلبات ، وهذا باالستجابة لجميع الفئات في المجتمع خاصة فئة متوسطي و 
 . السكن تمثل نسبة كبير من طالبي دي الدخل التيمحدو 

 
 

                                                 
المتعلقة بالسكن الريفي ومفهوم األشغال الكبرى ،  19/11/9418الصادرة  389رقم  الوزارية  راجع التعلمية  - 1

 . و العمران و المدينة الصادرة عن وزارة السكن
و المتعلقة ببرنامج السكن الريفي ، الصادرة  19/46/9446الصادر في  0696راجع في ذلك  المذكرة رقم  - 2

 .عن المديرية العامة المالك الدولة ، وزارة المالية 
 .سالف الذكر 14/60من المرسوم التنفيذي رقم  49المادة  أنظر -3
–  http://www.elmouwatin.dz/spip.php?page=imprimer&id_article=5115:أنظرا الموقع التالي - 4

 . 01:11،   13/11/1101: تاريخ اإلطالع 
 يتحص 9441رتفاع عدد الوحدات السكنية المنجزة في هذه الصيغة فقد كانت سنة إلى إحصائيات تشير اإل - 5

وهو ما يعكس إهتمام  9443وحدة سكنية في سنة  31039لى الضعف و تحصي إوحدة سكنية لترتفع  09340
بتسام طوبال ، دراسة تحليلية لتطوير سوق السكن في ظل السياسات العمومية للسكن في إ، الدولة بهذه الصيغة 
 .941، المرجع السابق ، ص (9410-1334)الجزائر خالل الفترة 

http://www.elmouwatin.dz/spip.php?page=imprimer&id_article=5115


110 

 

 
 :خالصة الفصل 

من خالل ما تقدم ذكره في هذا الفصل نجد أن الدولة قد اعتمدت على نشاط الترقية العقارية 
كوسيلة فعالة لتنظيم قطاع السكن و حل مشكلة نقص العرض في ظل الطلب المتزايد على السكن 

نظيم و ضبط الجوانب القانونية المتعلقة به حتى يتمشى مع ، وهذا من خالل العمل على ت
 يالتحوالت و الظروف التي تعرفها البالد ، خصوصا وأنه قد عرف عدة مشاكل في الجانب الميدان

نظرا للنقائص المسجلة كلها عوامل ساهمة في تعقيد مشكلة السكن ، لكن المساعي الحثيثة للدولة 
نشاط الترقية العقارية جعلها تبادر بإصدار قانون جديد تحت رقم لحل هذه المشاكل التي يعرفها 

و الذي كانت تهدف من خالله إلى تدارك النقائص ،و كذا وضع إطار قانوني جديد  11/40
 .يتالءم و الظروف الحالية 

حيث تم العمل على تحديد النظام القانوني المتعلق بمهنة المرقي العقاري القائم بانجاز 
يع الترقية العقارية ، و الذي كان السبب في تعطيل العديد من المشاريع السكني نظرا مختلف مشار 

و الدخالء على هذه المهنة ، وقد أعطى هذا القانون نفسا جديدا لنشاط الترقية العقارية  نللمتالعبي
عن  كعقد حفظ الحق أو البيع على التصاميم أو باإليجار أو ، فقد اعتمد فيه المشرع عدة تقنيات

يعكس سعي الدولة إلى  طريق البيع باإليجار و التي فصل فيها بإصدار مراسيم تنفيذية له ، وهذا
 .مضاعفة إنجاز المشاريع ذات الطبع السكني 

و في نفس السياق تم اعتماد العديد من الصيغ السكنية بهدف االستجابة لكل الطلبات  
د تمثلت هذه الصيغ في صيغة السكن الترقوي السيما لفئة ذوي الدخل المتوسط و المحدود ، و ق
، و كذا صيغة السكن الترقوي العمومي ،  9416المدعمة التي تم تجميدها ثم إعادة بعثها في سنة 

،  و صيغة السكن العمومي اإليجاري ، و صيغة سكنات البيع باإليجار ، و صيغة السكن الريفي
زة في كل صيغة و المسلمة في السنة الحالية ، وقد تم تسجيل أرقام مهمة في عدد السكنات المنج

 مما ستكون له أثار جد إيجابية في تقليص حجم الطلبات المسجل مما سوف يؤدي إلى تخفيف من 
 .أزمة السكن مستقبال 
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 :الثانيالفصل 
لمشاريع ذات الطابع ا الموجهة لتمويلأنماط عقد القرض العقاري 

 االسكني و الهيئات المالية المساهمة في تفعيله
ملقاة على  السكن في السابققطاع تمويل لقد كانت مهمة رصد الموارد المالية الالزمة ل

السياسة المنتهجة في تمويل السكن ،     لكن نتيجة فشل شتراكية ، عاتق الدولة في ظل الفترة اال
مام و دخول الجزائر مرحلة جديدة تقوم على اقتصاد السوق ، أدى هذا التطور إلى فتح المجال أ

، و تخلي الدولة عن بعض مهامها القطاع الخاص و تشجيعه للمساهمة في بناء االقتصاد الوطني 
البنوك التجارية  مام أين فتح المجال أو من بينها تمويل قطاع السكن ،كانت تحتكرها  التي

إتخاذ إصالحات جذرية في النظام المصرفي بإصدار  لممارسة نشاط التمويل العقاري ، من خالل
،        عادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط ليصبح بنك قانون النقد و القرض ، و إ

ة     للبنوك التجاريتحداثه ، وهذا ما يسمح الوطني للسكن  الذي تم اسصندوق لو تحويل مهامه ل
القروض العقارية ، وهو ما دفع بهذه الهيئات إلى  لية الراغبة في ممارسة  خدمةو المؤسسات الما

كل طلبات المقترضين من قروض طرح أنماط مختلفة من القروض العقارية ، والتي تستجيب ل
لألفراد ، و قروض القتناء األراضي للمشاريع  ةنسبمسكن إلى بناءه أو توسيعه أو ترميمه بال القتناء

للخزينة العمومية  الترخصأو إلنجاز المشاريع السكنية بالنسبة للمرقين العقاريين ، باإلضافة إلى 
بمنح قروض عقارية لفائدة الموظفين ، وكذلك المساهمة في تحمل نسبة من الفائدة على القروض 

مالية لصالح األفراد و المرقين العقارين ضمن شروط محددة  التي تمنحها البنوك و المؤسسات ال
 .منصوص عليها قانونا 

قد توسع نشاط البنوك و المؤسسات المالية في منح القروض العقارية منذ مطلع سنة ف
لى إ باإلضافة،  ماليةالمؤسسات التجارية و البنوك الأين ارتفع عدد الهيئات الممولة من ،  0222

لهيئات متخصصة في ضمان القروض العقارية على غرار شركة تأمين القروض  استحداث الدولة
الضمان و الكفالة المتبادلة في  لى صندوقإ عادة التمويل الرهني ، باإلضافةالعقارية ، و شركة إ

 :هذا الفصل في مبحثين كما يلي وعليه سندرس، طار الترقية العقارية إ
 .أنماط عقد القرض العقاري الموجه لتمويل مشاريع الترقية العقارية : المبحث األول    
 .الهيئات المالية المساهمة في تفعيل أنماط القرض العقاري:  المبحث الثاني    
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 : المبحث األول 
 .الترقية العقارية مشاريع القرض العقاري الموجهة لتمويل عقد أنماط 
 من خالل تمويلملحوظا في اآلونة األخيرة ، االجزائر تطور اري في لية القرض العقلقد عرفة آ
السيما تلك المتعلقة بقطاع السكن و التي من شأنها التخفيف من الترقية العقارية  مختلف عمليات

الذين يريدون الحصول على تمويل  فرادمشكلة السكن ، فقد أصبحت تشهد إقباال من طرف األ
مجال في  للمتعاملينبالنسبة  و توسيعه ،وكذلكأو ترميمه مسكن أ هم العقارية كشراء أو بناءلعمليات

اتخذت الدولة عدة تدابير من أجل توسيع ، لهذا  الترقية العقارية و على رأسهم المرقين العقاريين
و كذا تشجيع ،بمنح تحفيزات و امتيازات لصالحهم  العمل بهذه اآللية من خالل الدعم المقدم

ل القرض العقاري يأخذ ، مما جع العقارية حة على تقديم المزيد من القروضالهيئات المالية المان
المطلب ) قروض عقارية مدعمة أو ميسرة  ممنوحة من الخزينة العمومية : نمطين أساسين و هما 

 . (المطلب الثاني)المؤسسات المالية تمنحها البنوك و عادية ،وقروض عقارية  (ولاأل 
 

  :ول أل المطلب ا
 .الممنوحة من الخزينة العمومية و الميسرةأ المدعمة ةالعقاريض و القر 

روض لفئة السكن من خالل منح الققطاع في مجال تمويل  امهم ادور  تلعب الخزينة العمومية
عدها قف دورها عند هذا الحد بل تتو لم ي،و  كناسالمو توسيع أو ترميم الموظفين بهدف اقتناء أ

فائدة األفراد و كذا تمنحها البنوك و المؤسسات المالية ل القروض التيلى الفائدة عمن تحمل نسبة لت
مشاريع ذات الطابع للمرقين العقاريين الناشطين في مجال الترقية العقارية القتناء أو إلنجاز 

وعليه سيتم  لية القرض العقاري ،تفعيل آ، وهذا ما جعلها من بين الهيئات المساهمة في  السكني
 حملكيفية تثم  ، (ولالفرع األ )لفئة الموظفين  العمومية تمنحها الخزينة لتيدراسة القروض ا

تمنحها البنوك و المؤسسات المالية حسب  العمومية لنسبة الفائدة على القروض التي الخزينة
 .(الفرع الثاني ) جراءات ذلكروط المنصوص عليها في القانون و إالش
 

 :لفئة الموظفين  القروض الممنوحة من طرف الخزينة :الفرع األول 
 إلى إصدار عدة نصوص قانونية  نظرا لمشكلة السكن التي تعرفها البالد دفعة بالمشرع
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لخزينة العمومية صالحية منح قروض لفئة الموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع ل ترخص
 :مساكنهم ، و هو ما سندرسه فيما يلي 

  : العمومية الخزينة القروض الممنوحة من طرفخصائص -أوال
أنماط تنفرد هذه القروض الممنوحة للموظفين ببعض الخصائص التي تميزها عن غيرها من 

 :و من بينها نذكر، األخرى  القرض العقاري
تمنح هذه القروض لفئة محددة على سبيل الحصر ، و هم الذين يتقاضون راتب يساوي -

 .د ج شهريا 02.222الدخل الوطني األدنى المضمون أي  مرة( 5.1)على األقل 
 .بنك أو مؤسسة ماليةخزينة العمومية مباشرة دون وساطة ال القرض من قبليمنح هذا -
 .تمويل عملية اقتناء أو بناء أو توسيع سكن فرديعلى الموظفين لهذا القرض  يقتصر-
 .ي جماعي أو سكن ريفي فقط سكن ترقو  : كنية التاليةتشمل عملية التمويل الصيغ الس-
 .(1)  (% 5)من القروض هو نسبة الفائدة المطبقة على هذا النمط -
 .سنة 02يعد هذا القرض من القروض طويلة األجل ، التي تصل مدة تسديدها إلى -

 :طار القانوني للقروض الممنوحة من طرف الخزينة العموميةاإل-ثانيا
يرخص للخزينة نص  أول 0222قانون المالية لسنة  المتضمن 22/50 رقم قانونلقد كان ال 

 أين نصت على صالحية الخزينة،  22في مادته  (2)للموظفين القروض  العمومية صالحية منح
طبقا لشروط محددة للموظفين من أجل بناء أو شراء أو توسيع مساكنهم ،  مدعمة  في منح قروض
الذي يحدد كيفيات و شروط  52/511ي رقم سنتين تم إصدار المرسوم التنفيذ( 20)و بعد مرور 

،  (3)منح القروض من طرف الخزينة العمومية للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن
حيث أوضح هذا المرسوم الشروط و إجراءات االستفادة من هذه القروض ، وقد تم تعديل هذا 

كيفيات و شروط منح القروض من الذي يحدد  50/501المرسوم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
من هذا  طرف الخزينة العمومية للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن ، و كان الهدف

  شروط و ضبطها من أجل استفادة أكبر عدد ممكن من الموظفينالتعديل هو التخفيف من ال
                                                 

الخزينة من طرف % 0و % 5إلى  % 1تعليمة تتعلق بتخفيض نسبة الفائدة من ال 0/5راجع الملحق رقم  - 1
 .على القروض الممنوحة لألفراد  العمومية

 .20، ج ر عدد  0222المتضمن قانون المالية لسنة  02/50/0222المؤرخ في  22/50القانون رقم - 2
، الذي يحدد كيفيات و شروط منح القروض من  02/21/0252المؤرخ في  52/511المرسوم التنفيذي رقم - 3

 .55قتناء او بناء او توسيع السكن ، المعدل و المتمم، ج ر عدد طرف الخزينة للموظفين من اجل ا
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 .(1)الباحثين عن التمويل 
المؤرخ  02تم إصدار القرار رقم  52/511التنفيذي رقم من المرسوم  51وطبقا لنص المادة 

الذي يهدف إلى تحديد و كيفيات و شروط منح و تسديد قروض الخزينة  05/20/0255في 
 .(2)للموظفين من أجل اقتناء مسكن جماعي أو بناء أو توسيع سكن فردي
سيتم دراسة هذا النمط من  بعد عرض اإلطار القانون لهذا النمط من القروض العقارية ،

 :النقاط التالية  القروض الممنوح من طرف الخزينة في
المادة  ملقد حددته: العمومية الموظفين المستفيدون من القروض التي تمنحها الخزينة  -أ

المؤرخ في  02من القرار رقم  0المادة إليهم شارة أكذلك و  ، 52/511من المرسوم التنفيذي رقم  0
 . (3) رسالف الذك 05/20/0255

إن الواليات التي يجب أن يتواجد  : الواليات المعنية من االستفادة من هذه القروض-ب
 :(4)فيها الموظفون المعنيون باستفادة من هذه القروض فهم مقسمون إلى ثالث أقسام كما يلي

يستفيد هؤالء الموظفين من  :  بالنسبة للموظفين الذين يقيمون في واليات الجنوب-5
 أدرار ، : قروض القتناء سكن جماعي أو بناء أو توسيع سكن فردي ، و الواليات المعنية هي 

 .بشار ، تندوف ، بسكرة ، الوادي ، ورقلة ، غردية ، األغواط ، إليزي ، تمنراست 
الموظفين يستفيد هؤالء  : بالنسبة للموظفين الذين يقيمون في واليات الهضاب العليا-0

البيض ، : من قروض القتناء سكن جماعي أو بناء أو توسيع سكن فردي ، و الواليات المعنية هي
النعامة ، سعيدة ، تيارت ، الجلفة ، مسيلة، باتنة ، خنشلة ، تبسة ، وكذلك البلديات التابعة 

 .لف الذكرسا 05/20/0255المؤرخ في  02للواليات المدونة في القائمة المرفقة بالقرار رقم 
                                                 

روض من شروط منح الق،الذي يحدد كيفيات و  51/50/0250المؤرخ في  50/501المرسوم التنفيذي رقم - 1
،ج ر عدد 511/ 52مرسوم رقم المتمم للطرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن،المعدل و 

16. 
للموظفين من أجل  ، المحدد لشروط و كيفيات منح قروض الخزينة 05/20/0255المؤرخ في  02القرار رقم - 2

 .و توسيع السكن ، مديرية العامة للخزينة العمومية ، وزارة الماليةاقتناء ، بناء أ
المستخدمون المرسمين في -.موظفو المؤسسات و اإلدارات العمومية-:هم باالستفادة نالموظفين المعنيي - 3

القضاة الذين -.المدنيون الشبهيون المرسمين التابعون لقطاع الدفاع الوطني-.المستخدمون العسكريون-.البرلمان
حوالة  و يجب أن يظل المعنيون في منصبهم عند تاريخ إصدار-.يمارسون الوظيفة عند تاريخ تقديم طلب القرض

 .القرض
 . سالف الذكر 52/511من المرسوم  رقم  5المادة  أنظر- 4



202 

 

فيستفيد هؤالء الموظفين من اقتناء سكن جماعي أو القيام :  بالنسبة لباقي الواليات-0
 .(1)بتوسيع سكن فردي

ض في المترشح للحصول على القر القانون اشترط : شروط الحصول على القرض  -ت
و كذلك ،  سالف الذكر 52/511من المرسوم رقم  5المادة ذكرتها  شروط ينبغي أن يتوفر عليها

 .(2) سالف الذكر 05/20/0255المؤرخ في  02من القرار رقم  5المادة  ذكرتها
 حتى يتم طلب القرض من طرف الموظف البد من تكوين ملف  : تكوين  ملف القرض -ث

زائد إيداع طلب لدى المديرية العامة للخزينة العمومية بوزارة المالية ، و التي تقوم بدراسة طلبات 
، و يجب أن يحتوي ملف القرض على (3)القروض و معالجتها و كذا تسيير القروض الممنوحة 

من  2المادة  وكذلك رسالف الذك 52/511من المرسوم رقم  1المادة عدة وثائق نصت عليها 
 .(4) سالف الذكر 05/20/0255المؤرخ في  02القرار رقم 

                                                 
 .سالف الذكر 05/20/0255المؤرخ في  02من القرار رقم  0نظر المادة أ- 1
 :الشروط الواجب توفرها في المترشح هي - 2
وقد مدد ، سنة بما في ذلك الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة  12أن يكون سن المترشح ال يفوق -

 :سنة بالنسبة لبعض الموظفين و هم 11هذا السن إلى 
 .األساتذة الباحثين-
 .األساتذة الباحثين في المستشفيات الجامعية-
 .الباحثين الدائمين-
 0و بمقتضي المادة  50/501 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 52/511المرسوم التنفيذي رقم بعد تعديل  ، القضاة-

 .سنة لكل الموظفين دون استثناء 11لى إ تمنحها الخزينة من القروض التي نه تم رفع سن االستفادةإمنه ف
 .سنوات و أن يكون مرسم 1إثبات أقدمية -
 ألف د ج 51الدخل الوطني األدنى المضمون أي ( 5,1)ف أن يثبت دخل شهري يساوي على األقل مرة و نص-

شهريا ، بما في ذلك احتساب كل العالوات القانونية  ألف د ج 00222حاليا ، و يكون له راتب ال يقل عن 
 .األساسية

 .سالف الذكر 05/20/0255المؤرخ في  02من القرار رقم  1المادة  أنظر - 3
 :تتمثل هذه الوثائق فيما يلي  - 4
 .طلب خطي للمرشح يحدد فيه عنوانه الشخصي و المهني و مبلغ القرض المطلوب-
يوما ، توضح تاريخ التوظيف ووضعية طالب القرض ، أما بالنسبة للموظفين ( 02)شهادة عمل مؤرخة بأقل من -

 .الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة ، تقديم نسخة من مرسوم التعيين أو مقرر التعيين بالنيابة
 .50شهادة ميالد أصلية مستخرجة من بلدية المولد -
 =.شهادة اإلقامة-
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يتم تحديد سقف القرض  : قصى للقروض الممنوحة من طرف الخزينةالسقف األ -ج
 :  (1)نقاط أساسية و هي( 20)الممنوح للمستفيد باعتماد على 

 .الفئات  كللسنة  11ذلك على أن ال يتجاوز سن األقصى و : سن المستفيد من القرض-
مع أخذ بعين االعتبار عدم تجاوز األقساط الشهرية للتسديد : قدرة المستفيد على التسديد-
 .من الدخل الشهري للمستفيد 02%
 .اقتناء أو بناء أو توسيع مسكن : طبيعة المشروع الممول-

 سالف الذكر نجدهما  52/511من المرسوم رقم  2و  1وعليه بالرجوع إلى نص المادتين 
 :(2)القرض الممنوح كما يليتوضحاني سقف 

 و هذه القروض تطبق عليها  و بناء سكنممنوحة القتناء أسقف القروض الفيما يخص  -

                                                                                                                                               

 .األخيرة و مستخرج العائد السنوي( 20)كشف الراتب لألشهر الثالثة -=
 .صك مشطوب-
شهادة تثبت في حالة اقتناء أو بناء سكن ، بأن الطالب بما في ذلك زوجه ال يملك سكنا سلم له من طرف -

 .ريةمصالح المحافظة العقا
 .عقد الملكية ورخصة بناء سارية المفعول في حالة مشروع بناء أو توسيع سكن-
عقد بيع على أساس مخطط يحرر لدى موثق في حالة اقتناء سكن لدى مؤسسة الترقية العقارية عضو لدى -

 .صندوق الضمان القروض العقارية
نسخة من عقد الملكية أو وعد بالبيع مسجل و مشهر يحرر لدى الموثق وكذا الوثيقة الخاصة بالحالة المالية -

 .الخواص ،في حالة اقتناء سكن لدى( شهادة السلبية)العقارية للرهن العقاري 
 .تعهد كل من المستخدم و المستفيد باحترام األحكام التنظيمية المطبقة على هذه القروض-
 .ة من بطاقة التسجيل لدى الضمان االجتماعينسخ-
 .الوثيقة الخاصة بالحالة المالية العقارية الصادرة عن المحافظة العقارية-
أشهر من ( 20)تقديم تعهد من الموثق بتحرير رهن من الدرجة األولى لفائدة المديرية العامة للخزينة خالل مدة -

 (.بناء على التصاميم)عي بما في ذلك عقد بيع على أساس مخطط تاريخ الحوالة و هذا من أجل اقتناء سكن جما
 .رهن من الدرجة األولى لفائدة المديرية العامة للخزينة من أجل البناء أو التوسيع-
 .كفالة ضمان من طرف الزوج في حالة إذا ما كان هذا األخير طرف في القرض أو الكفالة-
 .رخصة التوسيع-
 .مهندس معماري معتمد موضح فيه المبلغ اإلجمالي لمشروع البناء أو توسيع السكنتقرير خبرة منجز من طرف  -
 .تقديم طلب تضامني من طرف األزواج العاملين المنتمين للوظيفة العمومية ، زائد نسخة من عقد زواج حديثة-
 . سالف الذكر 05/20/0255المؤرخ في  02القرار رقم و يتم إرفاق كل هذه الوثائق بنسخة من -
 .سالف الذكر 05/20/0255المؤرخ في  02من القرار رقم  6نظر المادة أ - 1
2
 .سالف الذكر 05/20/0255المؤرخ في  02من القرار رقم  55و  52 دتيننظر الماأ - 
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 :سنويا ، و هي كما يلي (%5)نسبة فائدة قدرها
بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف عليا (  د ج 0.222.222)سبعة ماليين دينار -

من القانون األساسي العام  2إلى  5في الدولة ، و الموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 
 .للوظيفة العمومية 

 .للفئات األخرى من الموظفين(  د ج 0.222.222)أربعة ماليين دينار -
فإن هذه  شغال السكنتكملة أسقف القروض الممنوحة لتأهيل أو أما فيما يخص -

 :سنويا و هي كما يلي (%5)القروض تطبق عليها كذلك نسبة فائدة قدرها 
بالنسبة للموظفين الذين يشغلون وظائف عليا ( د ج  0.222.222)أربعة ماليين دينار -

من القانون األساسي العام  2إلى  5في الدولة ، و الموظفين المصنفين في القسم الفرعي من 
 .للوظيفة العمومية 

 .للفئات األخرى من الموظفين(  د ج 0.222.222)مليوني دينار  -
يمكن أن يستفيد الموظف من قرض الخزينة بمبلغ يعادل المستحقات الباقي تسديدها من -

القرض الذي تحصل عليه من أي بنك أو مؤسسة مالية بهدف اقتناء أو بناء أو توسيع سكن ،    
 2و  1المبلغ المستحق الباقي في حدود المبالغ القصوى المحددة في المادتين و يجب أن يكون 
، و تتم عملية التسديد مباشرتا  بين الخزينة العمومية و المؤسسة  52/511من المرسوم رقم 

، وهذا بناء على طلب المستفيد الذي يقدم  الوثائق الثبوتية التي تحدد  المالية  أو البنك المقرض
الباقي تسديدها مصادق عليها من طرف المؤسسة المقرضة بما في ذلك الضمانات  المستحقات

 . (2)المتعلقة بالقرض لدى هذه األخيرة للخزينة العمومية (1)(الرهن العقاري)
 50/501نص المرسوم رقم  : الضمانات المقدمة للحصول على قروض الخزينة -ج

سالف الذكر ، على بعض الضمانات التي  52/511سالف الذكر المعدل و المتمم للمرسوم رقم 
 يجب على الموظف المستفيد من القرض أن يقدمها حتى يتم الموافقة على منحه القرض،وهذه 

                                                 
المتضمن قانون المالية لسنة  02/05/0250المؤرخ في  50/22من القانون رقم   51أنظر نص المادة  - 1

 .12، ج ر عدد  0255
المؤرخ في  02من القرار رقم  2نظر المادة أ، و  سالف الذكر 52/511من المرسوم رقم  6المادة أنظر  - 2
 .سالف الذكر 05/20/0255
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 :(1)الضمانات تتمثل في 
 (.الخزينة العمومية)رهن قانوني على السكن الممول لصالح الدولة أي -
 .تضامنية لألزواج في حالة ما إذا كان هذا األخير كافال ةكفال-
 .وثيقة أو بوليسية التأمين لتسديد القرض لفائدة الخزينة العمومية في حالة الوفاة-
 .وثيقة التأمين على الكوارث الطبيعية-
الخزينة في مدة تصل يتم تسديد مبلغ القرض الممنوح من  : عملية تسديد مبلغ القرض -خ

 .سنة ابتداء من تاريخ حوالة القرض( 25)سنة كحد أقصى مع تأجيل التسديد لمدة ( 02)إلى 
و يسمح للمستفيد بالتسديد المسبق و اإلجمالي لمبلغ المتبقي من القرض قبل انتهاء فترة 

 .المبلغ المتبقي التسديد ، مع عدم احتساب الفوائد المتعلقة به 
مبالغ القروض التي تمنحها الخزينة من طرف المستفيدين عن طريق أقساط و يتم تسديد 

 :(2)شهرية منتظمة كما يلي
يتم عن طريق االقتطاع الذي يقوم به اآلمرون بالصرف :  بالنسبة للموظفين في الخدمة-5

ع المكلفون بالتصفية ،و اآلمر بصرف أجور المستفيدين الذين يجرون االقتطاع الشهري بدون انقطا
 .إلى غاية التسديد الكلي لمبلغ القرض

فإن هيئات التقاعد تتولى االستمرار في :  بالنسبة للمستفيدين المحالين على التقاعد-0
 :عمليات االقتطاع المباشر الشهري كما يلي

طارات العليا لألمة ، بالنسبة للذين يشغلون وظائف عليا د اإلمن الصندوق الخاص لتقاع-
 .في الدولة

 .مصالح الصندوق الوطني للتقاعد بالنسبة للموظفين اآلخرينمن -
 من صندوق المعاشات العسكرية ، بالنسبة للمستخدمين العسكريين و أشباه المدنين في -

 .وزارة الدفاع الوطني
 من إجازة مرضية طويلة اآلجل و المستفيدات من إجازة  : بالنسبة للموظفين المستفيدين-3

 .الشهري يكون من خالل الصندوق الوطني للضمان االجتماعياألمومة ، االقتطاع 

                                                 
 .سالف الذكر 52/511من المرسوم رقم  50عدلت المادة  يالت، 50/501من المرسوم رقم  0نظر المادة أ- 1
 02من القرار رقم  56 دةنظر الماأ، سالف الذكر  52/511من المرسوم رقم  55 و 52تين المادأنظر  - 2

 .سالف الذكر 05/20/0255المؤرخ في 
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 تجمع بين المديرية العامة للخزينة و صندوق الضمان االجتماعية اتفاقية تحدد من خاللها 
 .كيفية تكفل مصالح هذه األخيرة باالقتطاعات المذكورة أعاله

 طلب استقالة ، فإنه يجب تجدر اإلشارة إلى أنه في حالة ما إذا قام الموظف المستفيد بتقديم 
عليه تسديد المستحقات المتبقية من القرض كاملة بما في ذلك الفوائد المرتبطة به، هذا قبل قبول 

الذي تم اقتناءه طلب االستقالة ، و إال فإنه سيتم التنفيذ الفوري عليه بالرهن العقاري ، على المسكن 
 .(1)بواسطة قرض الخزينة  توسيعهأو بناءه أو 

 . (2)نفس اإلجراء يتخذ مع المستفيد محل التسريح أو محل إهمال المنصب -
أشهر متتالية ، ينتج عنه استصدار أمر ( 20)وكذلك في حالة عدم دفع المستحقات لـ-

 .(3)بالدفع يعادل المبلغ المتبقي من القرض مع احتساب الفوائد المتعلقة بذلك
القروض إلى حساب المستفيدين من طرف يتم تحويل مبالغ  :تحصيل مبالغ القرض  -د

     أمين الخزينة الرئيسي ، مع إخطار إدارة المستفيدين بذلك ، و تسند عملية تحصيل القروض 
المؤرخ في  60/51و الفوائد إلى أمين الخزينة الرئيسي ، وهذا طبقا ألحكام المرسوم التنفيذي رقم 

    األوامر باإليرادات و البيانات التنفيذية المحدد ألجال دفع النفقات و تحصيل  21/20/5660
و إجراءات قبول القيم المنعدمة ، حيث يقوم هذا األخير أي اآلمر بالصرف بإرسال الوضعيات 

  C,G A 7،C,G) المفصلة المتكفل بها و المبالغ المتبقي تحصيلها إلى المديرية العامة للخزينة 

A 8 ) 02من القرار رقم  52 التي نصت عليها المادة، و التي يجب أن تتضمن المعلومات 
 .(4) 05/20/0255المؤرخ في 

                                                 
 .سالف الذكر  52/511من المرسوم رقم  55المادة أنظر  - 1
 .سالف الذكر 05/20/0255المؤرخ في  02من القرار رقم  00و  02نظر المادتين أ - 2
 .سالف الذكر 05/20/0255المؤرخ في  02من القرار رقم  05 نظر المادةأ - 3
 :المعلومات التي يجب ذكرها هي  - 4
 .المبالغ المتبقي تحصيلها للسنة الماضية-
 .تكفل السنة الجارية-
 .مجموع سندات التحصيل-
 .اإللغاء و التخفيض-
 .المجموع الصافي للتكفالت-
 .تحصيل السنة الجارية-
 .تحصيلها في نهاية السنةالمبالغ المتبقي -
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 أشهر إلى المديرية ( 20) مصالح اإلدارة المركزية للموظف المستفيد من القرض كل  ترسل
 :(1)العامة للخزينة العمومية بوزارة المالية ، وضعية تتضمن المعلومات التالية حول المستفيدين

 .العناوين الشخصية للمستفيدين قائمة باألسماء و-
 .مبلغ التسديدات من قبل كل مستفيد-
 .المعلومات المتعلقة باإلدارة الوصية للمستفيد ، بما في ذلك المتعلقة بصندوق التقاعد-

و تجدر اإلشارة أنه في حالة تحويل الموظف المستفيد من القرض داخل التراب الوطني ، 
ينتمي إليها الموظف المستفيد أن ترسل إلى المديرية العامة للخزينة يتعين على اإلدارة الوصية التي 
 :(2)وضعية تتضمن المعلومات التالية

 .قائمة باألسماء و العناوين الشخصية للمستفيدين-
 .الوضعية المهنية الجديدة للمستفيدين-
 .المعلومات المتعلقة باإلدارة الوصية للمستفيد-
 .المسدد ، وكذا المبلغ المتبقي للتسديد مبلغ القرض الممنوح ، المبلغ-

وقصد ضمان متابعة و تسديد القروض الممنوحة ، يتعين على اإلدارة الوصية تعجيل عملية 
التحويل للتكفل بالمعنيين من قبل الهيئات الجديدة المنتسب إليها ، و ذلك من خالل التزام هذه 

 ائد األخيرة بمواصلة االقتطاع الشهري دون انقطاع حتى يتم التسديد الكلي لمبلغ القرض و كذا الفو 
 .المتعلقة به

 أما في حالة الوفاة أو تحويل المستفيد من القرض خارج التراب الوطني ، يتعين على اإلدارة 
الوصية المكلفة بعملية التحصيل ، إعالم المديرية العامة للخزينة بذلك ، كما يتعين عليها إخطار 

خيرة ، قصد تحديد كيفية تسديد المعني باألمر أو ورثته حسب الحالة، واالقتراب من مصالح هذه األ
 .(3)ما تبقي من القرض

 
 .و المرقين العقاريين ألفرادالقرض العقاري الميسر الموجهة ل:الفرع الثاني

 للقروض الموجهة لفائدة الموظفين القتناء أو بناء أو  منح الخزينة العمومية إضافة إلى

                                                 
 .سالف الذكر 05/20/0255المؤرخ في  02من القرار رقم  05نظر المادة أ - 1
 .سالف الذكر 05/20/0255المؤرخ في  02من القرار رقم  00نظر المادة أ - 2
 .سالف الذكر 05/20/0255المؤرخ في  02من القرار رقم  00 و 00تين نظر المادأ - 3
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فراد      الموجهة لأل العقارية المدعمةهو تفعيل القروض خر و توسيع السكن ، فإنها تقوم بدور أ
  تمنحها البنوك  تيالفائدة على القروض المن معدل نسبة ل ، من خالل تحمللمرقين العقاريين و ل

حدثها المشرع الميسرة تعد أحد أنماط القرض العقاري التي إستو المؤسسات المالية ، فالقروض 
 نمطال ، و لهذاجل الحصول على سكن ود من أذات الدخل المتوسط و المحد بهدف مساعدة الفئة

لقواعد رغم خضوعها لنفس ا ه عن باقي القروض العقارية ،من القروض خصائص معينة تميز 
 : رض العقاري الميسر فيما يلي ندرس القم القرض العقاري ، وعليه ستحك ة التيالعام

بشروط تفضيلية تطبق  و يتميزأحد أنماط القرض :" على أنه ف القرض العقاري الميسر عر ي
المعدالت  العقارية التجارية العادية أي معدل فائدة أقل من تلك المطبقة على القروض عليه

المعمول بها في السوق ،و يتم توجه هذه القروض لفئة معينة من األفراد وكذا المرقين العقاريين مع 
العمومية والبنوك والمؤسسات إجراءات تحصيل ميسرة ،و يتم ذلك بناء على اتفاقية بين الخزينة 

 . (1)"  المالية العمومية
،و القرض  (أوال) القرض الميسر الموجهة لألفراد :سندرس القرض الميسر في نوعين و هما 

 :، كما يلي( ثانيا)نيلمرقين العقاريالميسر الموجهة ل
 :الموجهة لألفراد القرض العقاري الميسر -أوال 

لقد تم استحداث هذا النمط من القرض العقاري وتحدد أحكامه العامة  بموجب المرسوم 
و الذي يحدد مستويات و كيفيات منح تخفيض  52/20/0252المؤرخ في  52/22التنفيذي رقم 

نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية القتناء سكن جماعي و بناء 
، وقد تم إلغاء أحكام هذا المرسوم بموجب المرسوم التنفيذي رقم (2)بل المستفيدين سكن ريفي من ق

و الذي يحدد مستويات و كيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة  05/55/0250المؤرخ في  50/026
 على القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية القتناء سكن جماعي و بناء سكن ريفي من 

                                                 
1
 - Maamri  Assia, Le crédit immobilier à taux bonifié , disponible sur : 

http://www.algeriansoverseas.com/index.php?p=19&cat=2&txt=206  ،10/10/2012 – 

02:22 ،  
فيض ، و  الذي يحدد مستويات و كيفيات منح تخ0252 /52/20المؤرخ في   52/22المرسوم التنفيذي رقم - 2

تمنحها البنوك و المؤسسات المالية القتناء سكن جماعي و بناء سكن ريفي من قبل  ينسبة الفائدة على القروض الت
 (.ىملغ)،  52، ج ر عدد  المستفيدين

http://www.algeriansoverseas.com/index.php?p=19&cat=2&txt=206
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 .(1)المستفيدينقبل 
خصائص عدة يتميز هذا القرض ب :لألفراد  خصائص القرض العقاري الميسر الممنوح-أ

 :نذكر أهمها فيما يلي 
 .القرض بفائدة مخفضة  طبقا لشروط محددة بموجب القانونهذا يمنح -
 .القرض لتمويل عملية اقتناء سكن ترقوي جماعي أو بناء سكن ريفي  هذايمنح -
 .القرض فقط القتناء سكن جديد منجز من طرف مرقي عقاري معتمد هذايمنح -
 .تتحمل الخزينة الفارق في نسبة الفائدة على القرض الذي تمنحه مؤسسة القرض-
( % 0و %5)القرض حسب الدخل الشهري ما بينهذا تتراوح نسبة الفائدة المطبقة على -

 .حسب الحالة
 .سنة 02فيه مدة تسديد مبلغ القرض إلى جل و الذي تصل يعتبر هذا القرض طويل اآل-
لما وردا في أحكام  تطبيقا : طار القانوني  الخاص بالقرض الميسر الممنوح لألفراداإل-ب
، و الذي تمم (2) 0226المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  26/25من األمر رقم  526المادة 

و المتضمن قانون المالية  02/50/0226المؤرخ في  26/26من القانون رقم  21بنص المادة 
، و التي نصت على استحداث القروض الميسرة وتطبيقا لذلك تم إصدار المرسوم (3) 0252لسنة 

 50/026سالف الذكر  ، و الذي تم إلغائه بموجب المرسوم التنفيذي رقم  52/22التنفيذي رقم 
سالف الذكر فيما بعد ، وقد حددت هذه المجموع من النصوص القانونية األحكام العامة و كذا 
شروط االستفادة من هذا القرض بالنسبة لألفراد ،وكذا تحديد معدالت تخفيض نسبة الفائدة لهذا 

 .القرض الذي تمنحه البنوك و المؤسسات المالية
حتى يستفيد األفراد من هذا القرض القتناء سكن  : لألفراد القرض الميسر شروط منح-ت

ترقوي جماعي أو سكن ريفي ، يجب أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط و التي حددتها التعليمة 
الصادرة عن المديرية العامة للخزينة العمومية الخاصة  00/25/0252المؤرخة في  25رقم 

                                                 
، و  الذي يحدد مستويات و كيفيات منح  05/55/0250المؤرخ في   50/026المرسوم التنفيذي رقم  - 1

تمنحها البنوك و المؤسسات المالية القتناء سكن جماعي و بناء سكن  ينسبة الفائدة على القروض التتخفيض 
 .سالف الذكر 52/22ام المرسوم رقم حكألغى أ، الذي  15المستفيدين ، ج ر عدد ريفي من قبل 

 .55،ج ر عدد 0226انون المالية التكميلي لسنة المتضمن ق،00/22/0226المؤرخ في  26/25قم القانون ر - 2
 .22، ج ر عدد 0252 ، المتضمن قانون المالية لسنة  02/50/0226المؤرخ في  26/26القانون رقم - 3
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و المؤسسات المالية ، تطبيقا للمرسوم رقم  بالقروض العقارية بفائدة مدعمة الممنوح من البنوك 
 .(1)سالف الذكر  52/22

المشرع بتوضيح الشروط  لم يقوم 52/22اء مواد المرسوم رقم تجد اإلشارة إلى أنه من استقر 
 كذا كيفيات تطبيق هذه األحكام، و الواجب توفرها في األفراد لالستفادة من تخفيض معدالت الفائدة 

كذلك لم  52/22الذي ألغى المرسوم رقم  50/026حظ في المرسوم رقم هو نفس األمر المال و
يحدد هذه الشروط المطلوبة لالستفادة ، وعليه فإن المرجع الوحيد الذي حدد هذه الشروط لالستفادة 

، التي أوردت مجموعة من  00/25/0252المؤرخ في  25من القرض الميسر هي التعليمة رقم 
سكن محل التمويل بالقرض ،ومنها ما يتعلق بالمقترض ، يضاف إليها الشروط منها ما يتعلق بال

 :، وعليه نعددها كما يلي(2)بعض الشروط اإلدارية المطلوبة عموما في القروض العقارية 
 :الشروط المتعلق بالسكن محل التمويل بالقرض -5
 يجب أن يكون السكن جماعي و جديد و منجز من طرف مرقي عقاري معتمد حسب -

 .األنظمة المعمول بها في هذا الخصوص
أال يكون طالب القرض قد استفاد من أشكال و صيغ الدعم المقدمة من طرف الدولة -

سابقا ، ذلك لكون أن المرسوم ال يطبق بأثر رجعي على األشخاص الذين سبق لهم 
اإليجار االستفادة من القروض العقارية  الممنوحة من البنوك أو الخزينة في إطار البيع ب

 .أو السكن الجماعي التساهمي أو تكييف القرض وفق إجراءات جديدة
يجب أن تتوفر المساكن المراد تمويلها بالقرض الميسر على عقود البيع أو الحجز أو -

 التوجيه بالنسبة للسكنات التي استفاد منها أصحابها و المحصورة في السكنات الترقوية 
 .الجماعية

 يمكن كذلك إدراج عقود شراء السكنات المنجزة بصيغة البيع على التصاميم المبرم بين -

                                                 
، مداخلة ملقاة االستثمار العقاري ودور القروض الميسرة في دعم  القرضنواع أ،  يسعد فضيلة ، سالمي وردة- 1
كلية ،  0255اكتوبر  00 و 00، يومي  الملكية العقارية و دورها في تنمية االستثمار:  الملتقي الوطني حولفي 

 .21، ص  جامعة قسنطينةالحقوق و العلوم السياسية ، 
ملقاة في الملتقي   مداخلة،  طار القروض العقارية الميسرةإ، دعم  تمويل السكن الترقوي في  سالمي وردة- 2

، كلية الحقوق ،  0252 مارس 0و  5، يومي  الترقية العقارية و سياسة السكن رهانات و تحديات: ول الدولي ح
 .22،ص   0جامعة البليدة 
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المستفيدين من القروض و المرقي العقاري سواء كان خاص أو عمومي ، و يجب أن 
يكون عضو في صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقية العقارية حتى يتم استفادة من 

 .(1)القروض الميسرة
مة المطلوبة في المقترض لى الشروط العاإضافة إ : الشروط المتعلقة بالمقترض-0

     السن  سر يتم التركيز علىنه بالنسبة للقرض الميالعقاري بشكل عام فإ القرضللحصول على 
    ،  ن يستفيد منه الفردفي تحديد مبلغ القرض الذي يمكن أ ساسيينو الراتب باعتبارهما شرطين أ

 .و كذا نسبة الفائدة المطبقة عليه 
يعتبر السن عامل مهما في جميع التصرفات القانونية التي يقوم :  توفر السن المطلوب -

بها األفراد و باعتبار طلب قرض عقاري من قبيل التصرفات القانونية اشترط المشرع بلوغ سن 
لتصرفات التي يقوم بها الفرد سنة حسب القانون المدني من أجل صحة ا 56الرشد القانوني و هو 

سنة ، و  56، و بالنظر إلى السن المطلوب لالستفادة من القرض العقاري الميسر هو بلوغ سن 
 .سنة و هو الحد األقصى لالستفادة  22عدم تجاوز السن المحدد لالستفادة وهو 

ة يجب أن يكون للفرد المرشح للحصول على القرض أن يشغل وظيف: الراتب الشهري  -
من ( 5.1)فيها راتب شهري منتظم معين ،و يكون هذا الراتب محدد بين مرة و نصف  ىيتقاض

مرة فهو يدخل ضمن فئة المستفيدين ( 50)األجر الوطني األدنى و يساوى أو يقل عن اثنتي عشر 
 .من القروض العقارية الميسرة حسب ما حدده القانون

ء سكن ترقوي جماعي يملكه مرقي عقاري و لقد تم تحديد سقف القروض الميسرة القتنا 
 ، وأن تكون مساحة  مليون سنتيم 022مليار و أي  د ج مليون 50صاحب المشروع  في حدود 

مليار  25، و يمكن في بعض الحاالت أن يصل القرض إلى  متر مربع 502الشقة ال تزيد عن 
 . (2)في حالة توفر شرطي السن المبكر ،و كذلك الدخل المنتظمسنتيم 

 لقد نصت التعليمة على وجوب توفر مجموعة من الوثائق التي  :دارية الشروط اإل -ث
 يحتويها ملف القرض الميسر حسب نوع العملية الممولة إذا كانت اقتناء سكن ترقوي جماعي أو 

                                                 
بالنسبة لبيع السكنات الفردية بين الخواص فهي غير معنية باالستفادة بشكل نهائي من نه تجدر اإلشارة إلى أ - 1

المرجع سالمي وردة ،  -رباح محققة بين الخواص ،كن للدولة تمويل أعلى أساس أنه ال يم هذه القروض الميسرة
 . 22السابق ، ص 

 .2، ص  يسعد فضيلة ، سالمي وردة ، المرجع السابق - 2



212 

 

  .(1)نماط القرض العقاريفس الوثائق المطلوب بشكل عام في أبناء سكن ريفي ، وهي تقريبا ن

يتم إيداع الملفات على مستوي الوكاالت البنكية التي تتوفر على حساب بنكي للمستفيد ، 
 على أن تتم دراستها في آجل ال يتعد أسبوع واحد ، وقد تطول دراسة الملف من شهر إلى شهرين 

 .(2)في حالة إيداع ملف غير كامل
يتم تحديد نسبة تخفيض معدل الفائدة  :ة على القرض الميسر كيفية تحديد نسبة الفائد-ح

على القروض التي يستفيد منها األفراد من خالل اإلطالع على نص المواد القانونية المحددة لها 
، وبناءا على هذه المواد نجد أن المشرع قد قام (3)سالف الذكر  50/026المرسوم التنفيذي رقم في 

القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية بتحديد معدل  تخفيض نسبة الفائدة المطبقة على 
الفرد أي حسب عدد مرات األجر الوطني المضمون  ه، بناءا على الراتب الشهري الذي يتقاضا

، و تقوم الدولة (  %3و  % 5)هذه النسبة تتراوح ما بين  ، و )لف د جأ 51(المحدد حاليا بـ 
 ممثلة في الخزينة العمومية بتحمل فارق بين نسبة الفائدة التي تطبيقها البنوك و المؤسسات المالية 

                                                 
 :هيالوثائق العامة و الخاصة المطلوبة   -1
 :وتتمثل هذه الوثائق على العموم في : الوثائق العامة -5
 .من بطاقة التعريف الوطني مصادق عليها نسخة-
 (.50)شهادة ميالد أصلية -
 .شهادة إقامة-
 .شهادة عائلية للحالة المدنية-
 .كشف الراتب لثالثة أشهر األخيرة للعمال األجراء-
 .شهادة الضريبية بالنسبة لغير األجراء-
 :و تتمثل في : الوثائق الخاصة بـ اقتناء سكن ترقوي جماعي -0
ة تخصيص بالنسبة للسكن إذا كان منجز أو عقد بيع على التصاميم موثقا و مسجال و مشهرا لدى مصالح شهاد-

 .أمالك الدولة
 .شهادة ضمان مستخرجة من صندوق ضمان القروض-
 .زائد الوثائق العامة المذكورة أعاله-
 :و تتمثل في  :الوثائق الخاصة بـ بناء سكن ريفي -3
 (. BADR–بنك الفالحة و التنمية الريفية )المقرض تقديم طلب القرض للبنك -
 .رخصة تصنيف العقار ضمن السكن الريفي مقدمة من اللجنة الوالئية المختصة-
 .2، ص  نفسهيلة ، سالمي وردة ، المرجع يسعد فض -،  زائد الوثائق العامة المذكورة أعاله -
 .22سالمي وردة ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .سالف الذكر  50/026من المرسوم التنفيذي رقم  5و  0و  0المواد  نظرأ- 3
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 :وعليه يتم احتساب نسبة الفائدة كما يلي ،(1)و نسبة الفائدة التي يتحملها المستفيدون 
عندما يكون راتب المستفيد من  هي و:(2)على القرض (  %5)احتساب نسبة الفائدة -5

و أقل أو ( د ج 51.222)من األجر الوطني األدنى المضمون ( 5) بمرة واحدةالقرض أكثر 
 (. د ج 521.222)األجر الوطني األدنى المضمون  مرات( 6)ست تساوي 

عندما يكون راتب المستفيد من و هي  :(3) على القرض( % 3)احتساب نسبة الفائدة -0
و أقل أو ( د ج 521.222)األجر الوطني األدنى المضمون  مرات( 6)بستة القرض أكثر 

 (.د ج 065.222)األجر الوطني األدنى المضمون  مرة( 50)اثنتي عشر يساوي 
 ما يستنتج مما تقدم أن حجم الراتب له دور مهم ، ولكن يبقى عامل السن هو األكثر تأثير 

 في تحديد قيمة القرض فكلما قل سن المستفيد من القرض  كلما زادة قيمة القرض ، و كلما زاد سن 
المستفيد تقلصت قيمة القرض ، وعليه فإن احتساب نسبة الفائدة المخفضة تكون حسب المرسوم 

سالف الذكر ، فإن قيمة القرض سوف ترتفع بشكل كبير مقارنة مع ما إذا تم  50/026رقم 
فإن قيمة القرض تتقلص بشكل كبير مما هي عليه ( % 1.01)ب نسبة الفائدة العادية أي احتسا

، ومنه فإن منح قروض عقارية ميسرة لصالح األفراد سيكون له أثر (4)(% 5)بنسبة فائدة مخفضة 

                                                 
 بنك ،  50على وجه الخصوص  تساهم في منحها  حوالي  لألفرادن صيغة القرض العقاري الميسر الموجهة إ- 1

سيما المشاريع ذات الطابع السكني و من تمويل نشاط الترقية العقارية ال في مقدمتها البنوك العمومية المساهمة في
بنك ، بنك التنمية المحلية ، القرض الشعبي ، بنك البركة  –صندوق الوطني للتوفير و االحتياط : بينها نذكر 
 .22سالمي وردة ، المرجع السابق ، ص  -، .......الجزائري ،

لشراء مسكن   %5فائدة مخفض بـ قروض بمعدل  0250إلى غاية   0252بنك منذ سنة  -Cnepلقد منح - 2
 .525منصور عبد النور، المرجع السابق ، ص  -.مليار دينار  55.022أي ما قيمته  02126بحوالي 

لشراء مسكن   %0قروض بمعدل فائدة مخفض بـ  0250إلى غاية   0252بنك منذ سنة  -Cnepلقد منح  - 3
 .525، ص  المرجع نفسه  -.مليار دينار  5.255أي ما قيمته  020بحوالي 

 ذ إ ميسرة عقارية بقروض السكن تمويلفيما يخص  ، بنك – واالحتياط للتوفير الوطني الصندوق لقد سجل - 4
     مخفض فائدة بمعدل عقاري قرض 52.200 أي دج مليار 24,867 ـب قبله من الممولة المبالغ اجمالي قدرت

 .0252 مايشهر  في انطلقت الذي المنتوج تسويق بداية منذ ذلك و
 كانت و %  5 فائدة بمعدل قدمت  دج مليار 7,7 قيمته ما أي قرض 1502 تقديم تم 0252 سنة نهاية في أما

 .البنك طرف من المقدمة العقارية القروض إجمالي من % 02الممنوحة  الميسرة العقارية القروض نسبة
 ـب قدرة الميسرة العقارية القروض طارإ في نوحةالمم المبالغ قدرت حيث ملحوظ تطور فكان 0255 سنة في أما

 % 0 فائدة بمعدل دج مليار 1,107 و % 5 فائدة بمعدل مقدمة منها دج مليار 16,023أي دج مليار  17,23
- Bouchala Safia , Crédit a taux bonifié , Cnep news , n° 33 , 2 éme trimestre 2012 , p 

11. 
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جد إيجابي في مساعدتهم السيما أصحاب الدخل المتوسط و المحدود في الحصول على سكن 
من قيمة القرض الممنوح لتمويل اقتناء أو بناء ( % 02)اهمة بسيطة في حدود الئق ،و هذا بمس

 .مليون سنتيم 522مليون سنتيم في كل  5أي ما يعادل (% 5)سكن زائد أقساط شهرية بنسبة فائدة
وبالتالي فإن اإلجراء المتعلق  بتخفيض معدل نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من 

المالية وفق شروط محددة ، هي ترتكز على أساس اقتصادي وليس طرف البنوك و المؤسسات 
إداري وهذا لكون دراسة و معالجة ملفات القروض يتم على أساس السن و معدل الدخل الشهري 

، فهو موجه على  للمستفيدين على اعتبار أن هذا النمط من القروض و ما يمتاز به من تسهيالت
و المحدود في المجتمع من أجل الحصول على سكنات  وجه الخصوص لفئة ذات الدخل المتوسط

 .الدخل المرتفع  يالئقة لهم ،وليس لفئة ذو 
 :للمرقين العقارين القرض العقاري الميسر الموجه -ثانيا 
تثمار االس على مبهدف تشجيعه ينالعقاري نعدة تحفيزات مالية لفائدة المرقيأقر المشرع لقد 

 نطالقلالالالزمة  ي توفير مصادر التمويله ماليةالتحفيزات ال أهم لعلو ، الترقية العقارية نشاطفي 
االستفادة من التخفيض على نسبة الفائدة في قروض العقارية الميسرة ب، وهذا (1) مشاريعإنجاز الفي 

و بشكل كبير في توسيع  ساهمتو التي تعد أحد أهم  التحفيزات التي ،المقدمة من طرف الدولة 
للمبادرة  مو دفعه،في مجال الترقية العقارية على وجه الخصوص  ين الخواصالعقاري ننشاط المرقي

 عملية بمشاريع جديدة نظرا لتوفر عنصر التمويل الذي يعد من أهم العناصر المساهمة في إنجاح 
 :دراسته فيما يلي  وعليه سنحاول ،أي مشروع عقاري إنجاز 
يتميز القرض العقاري  :مرقي العقاري خصائص القرض العقاري الميسر الممنوح لل-أ

و كذا عن تلك ،الميسر الممنوح للمرقي العقاري عن غيره من القروض العادية الممنوحة للمرقي 
 :التاليةفي النقاط الممنوحة لألفراد 

 .تمنح القروض الميسرة بفائدة مخفضة للمرقي العقاري طبقا لدفتر الشروط المحدد قانونا-
 عمومية للترقية العقارية ذات طابع سكني برامجتمنح القروض الميسرة لتمويل عملية إنجاز -

 .التمويل الدعم في ، دون أن تستفيد المحالت غير المستعملة للسكن من هذا  لصالح الدولة
تتحمل الخزينة الفارق في نسبة الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك و المؤسسات -
 .فقط ( % 5)المقدرة بـ المالية و 

                                                 
 .551، ص  السابق المرجعشعوة مهدي ، - 1
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يسمح فقط للبنوك و المؤسسات المالية العمومية بمنح القروض الميسرة للمرقين دون  -
 .من هذه العملية و األجنبية سواها أي تستبعد البنوك و المؤسسات المالية الخاصة 

شهر  05يعتبر هذا القرض قصير اآلجل ، و الذي تصل فيه مدة تسديد القرض إلى -
 . كأقصى حد بالنظر إلى آجال انتهاء المشروع وقيام المرقي ببيع هذه السكنات أو تسليمها

استحداث تم قد ل :طار القانوني للقرض العقاري الميسر الممنوح للمرقي العقارياإل-ب
المؤرخ في  26/26رقم من القانون  25المادة نص بموجب مرقي العقاري لل القرض العقاري الميسر

يرخص للخزينة :"  و التي جاء فيها،  0252المتضمن قانون المالية لسنة  02/50/0226
بمنح تخفيضات في معدالت الفوائد بعنوان القروض الممنوحة من البنوك و المؤسسات العمومية 

 ". نجاز برامج عمومية للسكنإ المساهمين فيالمالية إلى المرقين العقاريين 
 11المادة  ت، وقد أشار (1)" كيفيات منحه عن طريق التنظيم و يحدد معدل هذا التخفيض و
خاص تحت رقم ال التخصيص القانون إلى فتح ضمن كتابات الخزينة حسابهذا من نفس  1الفقرة 
الممنوحة للعائالت القتناء  صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض"  و عنوانه 500-020
على  ،" و توسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة وبناء
 .ن كيفيات تطبيقه عن طريق التنظيم اأن تبي

المؤرخ في  52/502قم تم إصدار المرسوم التنفيذي ر  11 المادة تطبيقا ألحكام
تحت  020-500الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم   50/25/0252

صندوق تخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للعائالت القتناء و بناء و توسيع " عنوان 
 مرجع، والذي يعد ال (2)سكن و كذا المرقيين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة

إنجاز نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للمرقين العقاريين في إطار  الذي يتم من خالله تخفيض
سالف الذكر قام المشرع  52/502للمرسوم رقم  اوتنفيذ ، لصالح الدولة للسكن عمومية برامج

و الذي يحدد معدل تخفيض  02/22/0252المؤرخ في  52/512بإصدار المرسوم التنفيذي رقم 
 نجاز برامج عمومية للسكن إللمرقين العقاريين المساهمين في نوحة نسبة الفائدة على القروض المم

                                                 
 .22عدد  ج ر، 0252، تضمن قانون المالية لسنة  02/50/0226مؤرخ في ،  26/26قانون رقم  -1

، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص 05/25/0252المؤرخ في  52/502المرسوم التنفيذي رقم  - 2
صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائالت القتناء و بناء و "الذي عنوانه 020-500رقم 

 . 02عدد  ج ر، "توسيع السكن و كذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة
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 . (1)و كيفيات منحها
قرار العلى القروض ب من تخفيض نسبة الفائدة ينالعقاري نتم تحديد شروط استفادة المرقيو 

المؤرخ في  نبالمالية و الوزير المكلف بالسك وزير المكلفالمشترك بين كل من ال وزاريال
 . (2)الذي يحدد شروط استفادة المرقيين العقاريين من تخفيض نسبة الفائدة  25/20/0255

لقد أقرت :القرض الميسرمن الشروط المطلوب توفرها في المرقي العقاري لالستفادة -ت
جميع المرقين العقاريين  قروضنه ال يستفيد من هذه الأالدولة من خالل النصوص القانونية 
و كذا إتباع ، بل يجب أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط ، النشاطين في مجال الترقية العقارية 

ى لهم االستفادة حتى يتسن  سالف الذكر 52/512المرسوم رقم ة إجراءات حسب ما نص عليه عد
 :ما يليفي، وعليه سنحدد هذه الشروط قروض من هذه ال

نه سيتم أعلى و التي نصت ، سالف الذكر 52/512من المرسوم رقم  5لمادة بالرجوع إلى ا
تحديد شروط استفادة المرقي العقاري من تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة في إطار 

مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف وزاري البرامج المدعمة من طرف الدولة بقرار 
الذي يتضمن  25/20/0255ي المشترك المؤرخ في إصدار هذا القرار الوزار  ، حيث تم بالسكن

 مجموعة من الشروط  ا، والذي أقر  تحديد شروط استفادة المرقين العقاريين من تخفيض نسبة الفائدة
قروض التي التي يتوجب على المرقي العقاري إتباعها لالستفادة من تخفيض نسبة الفائدة على ال

  هدفتر الشروط الذي يعد حترامالمالية العمومية ، وهذا عن طريق و المؤسسات ا تمنحها البنوك
  .هذه االلتزاماتفيه المدير المكلف بالسكن و الذي يحدد 

 الذي  25/20/0255الملحق المرفق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في أيضا لقد حدد  
      قروض التي تمنحها البنوكعلى اليتضمن دفتر شروط نموذجي يتعلق بتخفيض نسبة الفائدة 

نجاز برامج عمومية للسكن ، حيث إللمرقين العقاريين المساهمين في و المؤسسات المالية العمومية 
نص على الشروط الواجب توفرها في المرقي العقاري الذي يستفيد من هذا التخفيض في نسبة 

 :الفائدة على القرض كما يلي

                                                 
، يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض 02/22/0252المؤرخ في  52/512المرسوم التنفيذي رقم  - 1

 . 55عدد  ج رالممنوحة للمرقيين العقاريين المساهمين في انجاز برامج عمومية للسكن و كيفيات منحه،
دد شروط استفادة المرقين العقاريين من تخفيض ، الذي يح25/20/0255مشترك مؤرخ في الالقرار الوزاري  - 2

 .05عدد  ج ر،  نسبة الفائدة
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القرار في المرقي العقاري ما نص يشترط :في المرقي العقاريالشروط الواجب توفرها -5
 :يلي

 القرض هو على د المرقي العقاري من تخفيض نسبة الفائدةيستفاألساسي حتى يإن الشرط -
نجاز برامج سكنية عمومية طبقا لألحكام التشريعية و التنظيمية التي تنظم برامج السكن المدعمة إ

 .(1)الدولة اتاألسر المستفيدة من إعان من قبل الدولة و الموجهة إلى
على المرقي العقاري أن يستجيب لشروط االستفادة المتضمنة في دفتر الشروط الملحق -

الذي يحدد شروط استفادة المرقين العقاريين  25/20/0255بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 .من تخفيض نسبة الفائدة

مسبقا دفتر الشروط موقعا قانونا للبنك العمومي أو يجب على المرقي العقاري أن يقدم -
 .(2)، و ليست تابع للهيئات المصرفية الخاصة  المؤسسة المالية العمومية التي يتم االقتراض منها

قد نصت على هذه االلتزامات الواقعة على عاتق المرقي ل : التزامات المرقي العقاري-0
 :من هذا الملحق كما يلي 2و  1تجاه اإلدارة المكلفة بالسكن المادتين ا

 .نجاز البرامج المتفق عليها في دفتر الشروط في المدة المحددةإالتزام المرقي ب-
 نجاز البرامج طبقا لألحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم برامج السكنإااللتزام ب-

 .المدعمة من قبل الدولة
 :اإلدارة المكلفة بالسكن بما يلي اتجاهكما يلتزم المرقي -
 .التبليغ بتاريخ بداية األشغال-
 .المرقي العقاري طرفنجاز المبرم من التبليغ بعقود الدراسات و اإل-
 .من هذا النموذج 5المادة  حسب نصنجاز البرنامج في اآلجال المحددة إ-
 .اإلعالم عن كل تأخير أو توقف لألشغال-
 .أو مراقبة األشغالالسماح بكل عملية تفتيش -
 : التاليةكما يلتزم المرقي بعدم القيام ببعض التصرفات -
 .عدم إقدام المرقي العقاري على بيع السكنات قبل إنهائها-
 .أي على التصاميم عدم إصدار عقود البيع على المخطط-

                                                 
 .  سالف الذكر 52/512من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة أنظر  - 1
 .، سالف الذكر 25/20/0255مشترك مؤرخ في الالقرار الوزاري من  0المادة  أنظر- 2
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 .عدم قبض أي مبلغ من األسر المستفيدة مهما كان سبب ذلك-
حيث  سالف الذكرمن الملحق  1نصت عليها المادة  : المكلفة بالسكنالتزامات اإلدارة -3

 :يلتزم المدير الوالئي المكلف بالسكن بما يلي
 .نجاز البرنامج العمومي للسكن المذكور أعالهإضمان متابعة -
تبليغ البنك أو مؤسسة القرض المعنية، بكل تأخير أو توقيف لألشغال أو بكل حدث -

 . نجاز البرنامج المذكور أعالهإيمكنه تعطيل 
يتم التوقيع على دفتر الشروط من قبل المرقي العقاري المعني و المدير  وبتمام هذه الشروط
، ليتم  نجاز المشروع السكني المستفيد من إعانة الدولةإالتي سيتم بها ،و (1)المكلف بالسكن بالوالية 

 بعدها تقديم دفتر الشروط الموقع قانونا من طرف المرقي المستفيد إلى البنك أو المؤسسة المالية 
 .المقرضة

إن هذه الشروط التي يتم تحديدها بموجب هذا الملحق تهدف إلى تشجيع المرقي العقاري 
 نجاز البرامج السكنية العمومية طبقا لألحكام التشريعية و التنظيمية التي تنظم برامج السكن إعلى 

 .(2)المدعمة من قبل الدولة و الموجهة إلى األسر المستفيدة من إعانة الدولة
 : كيفية احتساب نسبة الفائدة المطبقة على القرض الميسر الممنوح للمرقي العقاري-0

احتساب سالف الذكر ، كيفية  52/512المرسوم التنفيذي رقم  من 0 المادةنص  لقد حددت
التخفيضات في معدل نسبة الفائدة للقروض الموجهة للمرقين حسب نسبة الفوائد المطبقة من طرف 

نجاز إالتي تمنح للمرقين المساهمين في البنوك أو المؤسسات المالية العمومية على القروض 
المطبقة و يمثل الفارق بين نسبة الفائدة ( %5)التي تكون في حدود و ،البرامج العمومية للسكن 

أي أنه لو نأخذ كمثال  معدل التخفيضهو ( %5)و نسبة من البنوك و المؤسسات المالية ، 
،فإنه بتطبيق دعم نسبة الفائدة ( %2)تطبيق نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمرقين هي 

 .الباقية (  %5)و الخزينة العمومية تتحمل نسبة (  %5)الفائدة المخفضة يصبح المرقي يدفع نسبة
 من هذا المرسوم نوع البرامج السكنية التي تستفيد من هذا الدعم في  ىالمادة األول حددتوقد 

                                                 
ملقاة في الملتقي   مداخلة تنشيط الترقية العقارية بالجزائر ،فص جالب نعناعة ، نظام التمويل المدعم و بوح - 1

، كلية الحقوق ،  0252 مارس 0و  5يومي ، الترقية العقارية و سياسة السكن رهانات و تحديات:الدولي حول
 .51، ص  0جامعة البليدة 

 .501،501، ص  المرجع السابق،  حمدألكرون سيد  - 2
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 التي يقصدهي البرامج العمومية للسكن و  للمرقي العقاري و على القروض التي تمنح ةالفائد نسبة
للترقية العقارية يستفيد من دعم الدولة الموجه لألسر المؤهلة للحصول على كل مشروع :"  (1) بها

من طرف الخزينة التي تتحمل هذا الفارق من حساب  كلفة التمويل يتم اقتطاع ، و" مساعدة الدولة
صندوق تخفيض نسب الفوائد على " بـ المشرع الذي عنونه 020-500التخصيص الخاص رقم 
ت القتناء و بناء و توسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج القروض الممنوحة للعائال
 ،(3)و المؤسسة الماليةأد طلب المقرض المتمثل في البنك وهذا بع ،(2)" المدعمة من طرف الدولة

أو المؤسسة المالية العمومية التي يتم اقتراض  بنك العلى طلب من  اويتم دفع هذا التخفيض بناء
 و بعد تقديم مستندات ثبوتية ،القرض مبلغ للجدول الزمني لتسديد  رقي العقاري وهذا طبقامنها الم

 . (4) للخزينة العمومية
محالت أنه في حالة وجود  ىمن الملحق سالف الذكر إل 5لمادة انص وهنا قد أشارت 
الذي ينجزه المرقي العقاري  (محالت تجارية) كنينفس البرنامج الس ضمنمستعملة لغير السكن 

بل  الخزينة من طرف( %5) ـن تمويلها ال يمكن أن يستفيد من تخفيض نسبة الفائدة المحددة بإف
تحتسب الفائدة كاملة دون تخفيض في حدود التمويل المخصص لها من إجمالي الغالف المالي 

 .(5)المرصود للبرنامج ككل
هام للمرقي العقاري جد  الدولة تعد دعم مباشر ون هذه القروض المدعمة من طرف إوعليه ف

و التي ، مشاريع ذات الطابع السكني التي تستفيد من دعم الدولة إنجاز الفي  نطالقاال رضبغ
الدولة إلى جانب القروض  أضافت، وقد  توجه خصيصا لألسر متوسطة الدخل و المحرومة

 ية العقارية بأسعار مخفضة الستقبال هذه ، تحفيزا أخر يتمثل في توفير األوع المدعمة الممنوحة
   .لصالح المرقي العقاري  المشاريع السكنية و الذي يعتبر دعم غير مباشر أخر مقدم من الدولة

 : ائدتخفيض نسب الفو بالخاص  320-530رقم جراءات تسيير حساب التخصيص إ-ثالثا
فتح ضمن كتابات الخزينة ى  إل 0226لسنة  قانون المالية نم 11المادة نص  تقد أشار ل
صندوق تخفيض نسب الفوائد على "  و عنوانه 020-500خاص تحت رقم ال التخصيص حساب

                                                 
 .سالف الذكر 52/512من المرسوم التنفيذي رقم  0المادة  أنظر- 1
 .501ص عيل الترقية العقارية في الجزائر،المرجع السابق،ثرها في تفأبوحفص جالب نعناعة،القروض العقارية و - 2
 .سالف الذكر 52/512المرسوم التنفيذي رقم من  1المادة أنظر - 3
 .، سالف الذكر 25/20/0255مشترك مؤرخ في الالقرار الوزاري من  1المادة أنظر  - 4
 .51، ص  السابقالعقارية بالجزائر ،المرجع فص جالب نعناعة ، نظام التمويل المدعم و تنشيط الترقية حبو  - 5
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القروض الممنوحة للعائالت القتناء وبناء و توسيع السكن وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج 
ن كيفيات تطبيقه اتبيعلى أن  1الفقرة  11الذي أشارت إليه المادة ، " المدعمة من طرف الدولة

المؤرخ  52/502عن طريق التنظيم ،و تطبيقا ألحكام هذه المادة تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 
تحت  020-500الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم و ، 50/25/0252في 

اء و توسيع صندوق تخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة للعائالت القتناء و بن" عنوان 
 . "  سكن و كذا المرقيين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة

المتعلقة بسير  00/21/0252مؤرخة في ال 00رقم  تعليمةالتم إصدار  صددفي هذا ال و
رجوع البو ، حساب الخاصهذا التحدد سير  التيو ،(1) 020-500حساب التخصيص الخاص رقم 

خصيص الخاص رقم فقد نصت على حساب الت 0252من قانون المالية  11إلى أحكام المادة 
 :األحكام المحاسبية لهذه التعليمة بخصوص طريقة سير الصندوق تحيث أشار  500-020

 ، 02،الحساب العام  0إذ يفتح هذا الحساب في مدونة حسابات الخزينة في المجموعة  -
، يبرز خصوما و أصوال هذا  اإلحصائية العشريةمن الوضعية  26و يظهر في الباب ،  0الفرع 

 . الحساب و يعمل في كتابات الخزينة الرئيسية وحدها
 نصت عليه، حسب ما (2) الوزير المكلف بالماليةلهذا الحساب هو  اآلمر بالصرفو  -
 .سالف الذكر 52/502من المرسوم التنفيذي رقم  0الفقرة  0المادة 
سالف الذكر على مكان قيد  52/502من المرسوم التنفيذي رقم  0وقد نصت المادة  

 :الحساب في 
 ( .خصصات ميزانية الدولةت)في  باب اإليرادات–
الفوائد المستحقة من طرف البنوك و المؤسسات المالية على القروض )فتدخل  باب النفقات-

 . (3)( الممنوحة للمرقي العقاري للسكنات التي تندرج ضمن إطار البرامج العمومية للسكن

                                                 
تخصيص الخاص المتعلقة بسير حساب ال، 00/21/0252مؤرخة في  00التعليمة رقم  0/5راجع الملحق رقم - 1

صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائالت القتناء و بناء و توسيع "المعنون 020-500رقم 
 0252، مجموعة التعليمات و المناشير " السكن وكذا المرقين العقارين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة

 .25، ص 
 .25ص  المرجع السابق ،،  00/21/0252مؤرخة في  00التعليمة رقم  - 2
 .52فص جالب نعناعة ، نظام التمويل المدعم و تنشيط الترقية العقارية بالجزائر ،المرجع السابق ، ص حو ب - 3
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أمين الخزينة يرسل  020-500لسماح بمتابعة الحساب التخصيص الخاص رقم و -
،  ، المديرية العامة للخزينة المديرية العامة للميزانية ، شهريا إلى المديرية العامة للمحاسبةالرئيسية 

 .(1)النفقات المسددة و الرصيد المتوفر و، لهذا الحساب تظهر اإليرادات المسجلة وضعية مفصلة
وض ن الخزينة العمومية تلعب دورا مهم في عملية تفعيل القر من خالل ما تقدم نجد أ
منح قروض لفائدة الموظفين متوسطي و محدودي الدخل  علىأوال العقارية ، وهذا من خالل العمل 

وك و المؤسسات المالية لكل تمنح البن الفائدة على القروض العقارية التيتحمل نسبة من  ثانيا ، و
 .فراد و المرقين العقاريينمن األ
 

 :المطلب الثاني 
 .الماليةالممنوح من قبل البنوك و المؤسسات العادي  أنماط القرض العقاري 
 ائر تمنح نمطين من القرض العقاريز جن الهيئات المالية المانحة للقروض العقارية في الإ

شروط معينة ل او هذا طبعا وفق،فراد ه لتمويل عمليات عقارية لصالح األهناك قروض عقارية موج،
 فرعال)بالفرد المقترض و كذا بنوع العملية الممولة  اساستحددها الهيئات المالية المانحة ، ترتبط أ

طار الترقية لتمويل عمليات عقارية منجزة في إ خر موجهة، و هناك قروض عقارية أ (األول
اءات محددة من طرف الهيئات ،و ذلك وفق شروط و إجر العقارية من طرف المرقين العقاريين 

 . (الثاني فرعال) المقرضة
 

 :القروض العقارية الموجهة لألفراد  :الفرع األول 
 ،(2)عملياتهم العقارية مختلف جل تمويل عقارية من أالقروض اليقبلون على طلب  فرادأصبح األ

                                                 
 .21، ص المرجع السابق ،  00/21/0252مؤرخة في  00التعليمة رقم  - 1
لبنك الفالحة و التنمية  لقد صرح رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية و الرئيس المدير العام - 2

 %2يجابية حيث ارتفع حجم القروض بنسبة إكانت  0252حصيلة البنوك لسنة ب،  بوعالم جبارالسيد  الريفية
 ن القروض الممنوحة كانت نسبة أضاف بوعالم جبار أمليار دينار ،وقد  2522ما يعادل أي  0251مقارنة بسنة 

مليار دينار و هو  122بحوالى   لألفرادمد ، و قد قدرة القروض الممنوحة منها قروض متوسطة و طويلة األ 21%
 -موجهة للقروض االستهالكية ،  %0موجهة للقروض العقارية و  %62يعد رقم معتبر حيث يوجد منها حوالي 

: تاريخ االطالع –  http://www.elbilad.net/article/detail?id=77564:أنظر الموقع التالي
00/50/0252- 51:05. 

http://www.elbilad.net/article/detail?id=77564
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 ،في السوق سعار العقار و مواد البناءو في ظل ارتفاع أاردهم المالية الخاصة ،نظرا لعدم كفاية مو 
المتوسط و المحدود في الدخل  يلفئة ذو  مساعدةآلية  األمر الذي جعل من القرض العقاري 

األفراد ن البنوك و المؤسسات المالية سعت لوضع شروط تتالءم مع متطلبات المجتمع ، لهذا نجد أ
كبر فئة ممكنة منهم ،و كذا وضع إجراءات معينة ألطلبات الفي الظاهر ، حتى تستطيع تغطية 

سواء أكانت  نوع العملية العقارية المراد تمويلهاالقروض العقارية الممنوحة حسب صيغ تنوع  تخص
 :كما يلي  ، كل هذا سيتم التفصيل فيه ( ثانيا)أو للتعاونيات العقارية ( أوال)موجهة لألفراد 

 :القرض العقاري الذي يستفيد منه األفراد  –أوال 
          البنوك التجارية  ض العقاري الموجه لألفراد من أكثر الخدمات رواجا فيعد القر ي 

 يو ذ لإلقبال الكبير عليها من طرف فئة من المجتمع وهم األفراد و هذا نظراو المؤسسات المالية 
ملياتهم العقارية لتمويل عم من الحصول على التمويل الكافي لتمكينه و المحدود المتوسط الدخل
 ( .كنمس تهيئةترميم أو و أقتناء أو ابناء ) حولتركز ت التي

 ا النوع منساس تم تقسيم هذعلى هذا األ: أنماط القرض العقاري الموجهة لألفراد -أ
 :، يتم دراستها على الشكل التالي نواع وض إلى ثالثة أالقر 

 :القرض العقاري الموجه لبناء مسكن-5
 ، (2)فراد لأل (1)البنوك و المؤسسات المالية  ا النوع من القروض العقارية التي تمنحهان هذإ

و عائلي وهو ما يسمي ون من وراء هذا القرض إلى تمويل عملية بناء سكن فردي أيهدفالذين و 
قدرة التمويل الذاتية  لى هذا النوع من القروض في حالة إذا كانتتم اللجوء إذ ي، إ(3)بالبناء الذاتي

 ، و الذي  قرضب طللى ة التمويل المطلوب لبناء السكن ،فإنه يلجأ إللفرد غير كافية لتغطية قيم
 .(4)يتميز ببعض الخصائص 

                                                 
فيما بعد في   انظم إليه و لألفرادفي منح هذا النوع من القروض العقارية  ولهو البنك األ CNEP –يعد بنك  - 1

تاريخ -  http://www.bdl.dz/immob1.html :كل من بنك القرض الشعبي و بنك التنمية المحلية 0225سنة 
 . 52:55،  20/22/0252: اإلطالع 

بن يحي محمد ،  -،  لتمويل بناء سكن ذاتي و توسيع السكن و تهيئة و ترميم السكن القروض الممنوحة تنوعت -
 .520، ص  المرجع السابق

 .12، ص  المرجع السابق،  عرعار الياقوت - 2
 .25فايزة رحماني ، المرجع السابق ، ص - 3
 =:و التي نذكر منها - 4

http://www.bdl.dz/immob1.html
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 سكن بناءهذا القرض الموجه لتمويل عملية حتى يتم االستفادة من  : الشروط المطلوبة-
 . (1)عض الشروط في طالب القرض البد من توفر ب

 في حالة توفر هذه الشروط في طالب القرض فإنه يقوم بتكوين ملف خاص بالقرض يحتوي 
 .لدى مؤسسة القرض  هعلى مجموع من الوثائق التي تم تعددها أعاله ،و يتم إيداع

تجدر اإلشارة إلى أن هذا النوع من القروض شهد ضعف اإلقبال عليه من طرف األفراد 
 :(2)نتيجة عدة أسباب منها 

 .فقدان الثقة بين المقرض و مؤسسة القرض-
 .كثرة الوثائق و الضمانات المطلوبة طول إجراءات دراسة و منح القرض و تعقيده و-
 .تخوف المقرض من عدم صرف المقترض لمبلغ القرض في المشروع المصرح به-
عدم قدرة المقرض على ممارسة الرقابة على عملية صرف مبلغ القرض الممنوح على -

 .المشروع
 .البنوك المانحة لهذا القرض في التنبؤ و التبصر ضعف كفاءة المورد البشري لدى-

 
                                                                                                                                               

 .يتم منح القرض في شكل دفعات تمنح حسب مراحل تقدم أشغال بناء المسكن الممول-=
 .يمنح القرض فقط لتمويل عملية بناء سكن فردي أو عائلي في إطار السكن الذاتي أو التعاونيات العقارية-
 .سنة 02إلى  51يعد هذا القرض طويل األجل ألن مدة التسديد فيه تتراوح ما بين -
 .من قيمة العملية الممولة أي بناء السكن %22إلى  %12المبلغ الممنوح في شكل قرض ال يغطي سوى -
 .نسبة الفائدة في هذا القرض متغيرة -
يمان ، النظام القانوني للترقية إبوستة  -دخل المقترض و تكلفة إنجاز السكن ، تحدد قيمة القرض الممنوح حسب -

 .006،  002العقارية ، المرجع السابق ،ص  ص 
 :من بين أهم الشروط المطلوبة في طالب القرض نذكر ما يلي - 1
 .يجب أن يكون طالب القرض يحوز عقد ملكية قطعة أرضية صالحة للبناء مسجل و مشهر-
 .ل على رخصة بناء سارية المفعولالحصو -
األجر الوطني األدنى المضمون (20)راتب شهري مقبول يساوي على األقليجب أن يكون طالب القرض يتقاضى -
 .01 ،01ص  يدي سفيان ،المرجع السابق ، صزغ-تسديد أقساط  القرض بشكل منتظم منتظم ،حتى يتمكن منو 
 :بعض الضمانات التي تشترطها مؤسسة القرض وهي تقديم-
 .رهن رسمي من الدرجة األولى على القطعة األرضية محل بناء السكن الذاتي-   
 .اكتتاب تأمين على الوفاة  و الكوارث الطبيعية لصالح مؤسسة القرض-   
 .525 بن يحي محمد ، المرجع السابق ، صكفالة الزوج غير المقترض عند الضرورة ، -   
  .20رحماني فايزة، المرجع السابق ، ص  - 2
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باعتباره ذو خبرة في مجال التمويل  (1)بنك –لقد سجل الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط 
العقاري في الجزائر ، بخصوص هذا النوع من القروض العقارية التي يمنحها نمو ملحوظ ،وهذا 
نتيجة للشروط التفضيلية التي يضعها لفئة المدخرين وغير المدخرين ،والتي تهدف إلى توسيع 

 .(2)لعمل بهذا النوع من القروضا
 تقوم البنوك و المؤسسات المالية كذلك بمنح : القرض العقاري الموجه القتناء مسكن -0

مسكن سواء كان  اقتناءتمويل عملية ل نوع أخر من القروض العقارية لفائدة األفراد ، الذي يوجه
عقارية من طرف مرقي الترقية الطار اجتماعي تساهمي جديد منجز في إو سكن مملوك للخواص أ

، و يعتبر هذا النوع الثاني من القروض األكثر طلبا في السنوات األخيرة (3)خاص و عقاري عام أ
  ،كثر طلبا و يتميز هذا القرض ببعض الخصائص التي تجعله من القروض األ ،فراد من قبل األ

 : (4)نذكر منها و
من  %62إلى  %22مسكن نسبة ما بين القرض الممنوح لتغطية عملية اقتناء  تتراوح قيمة-

 .قيمة المسكن حسب كل بنك
سنة وقد  02إلى  01جل نظرا لمدة التسديد التي تتراوح ما بين يعد هذا القرض طويل اآل-

، معتمدا في ذلك على سن و دخل CNEP –سنة كما هو الحال لدى بنك  52تصل إلى 
 .(5)المقترض
 .نسبة الفائدة فيه متغيرة-
من قيمة  %02إلى  %52إثبات دفع المساهمة الشخصية للمقترض التي تتراوح ما بين -

 .تمويل شراء المسكن

                                                 
نظر الموقع الخاص بالبنك أ CNEP –بنك  مات القرض العقاري المقدمة من طرفدتنوع خ - 1

http://www.cnepbanque.dz/ar/index_ar.php?page=credits_immobiliers - تاريخ االطالع
56/20/0252 - 51:20. 
مليون  5222قرضا و هو ما يعادل  1202حوالى  0221كتوبر أواخر شهر أفي  CNEP –بنك لقد سجل - 2

البناء سعار مواد ألى ارتفاع إ المختصينو يعود سبب ارتفاع الطلب على هذا القرض في نظر ، دينار جزائري 
 .12عرعار الياقوت ، المرجع السابق ، ص  -،  ساسيةاأل
 .01زغيدي سفيان ، المرجع السابق ، ص  - 3
 .002يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص إبوستة - 4
 .1، ص  0251، سنة (CNEP) بنك  -عن صندوق التوفير و االحتياط  منشورات  صادرة - 5

http://www.cnepbanque.dz/ar/index_ar.php?page=credits_immobiliers
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تسديد قيمة القرض بأقساط شهرية منتظمة مقتطع من الراتب الشهري الذي يتقاضه -
 .سب الدخلكحد أقصي ح %12و قد تصل  %52إلى  %02المقترض بنسبة تتراوح ما بين 

 : (1)تقديم مجموعة من الضمانات تتمثل في-
 .مسكن المراد شراءهالرهن رسمي من الدرجة األولى على -
 .التأمين على الوفاة و الكوارث الطبيعية لصالح مؤسسة القرض-
 .تأمين لدى شركة ضمان القروض العقارية-
 .كفالة الزوج الغير مقترض-
 :(2)تتنوع المساكن التي يريد األفراد شراءها ، و نذكر من بينها -

 .لدى الخواص سواء كان سكن قديم أو جديد أو غير مكتمل كنشراء مس-
 .شراء مسكن جديد لدى مرقي عقاري-
 .(3)شراء مسكن وفق صيغة البيع على التصاميم-
 يمكن لألفراد طلب قرض من أجل شراء مسكن جديد أو قديم : شراء سكن لدى الخواص -*

خيرة ارتفاع ، وقد سجلت البنوك  في السنوات األ حد الخواصأو غير مكتمل اإلنجاز لدى أ
هم الشروط المطلوبة ، و من أ(4)محسوس في وتيرة الطلب و منح هذا النوع من القروض لألفراد 

 :حتى يتم التمويل هي 
 .مسجل و مشهر عقد ملكية المسكن-
 .تحرير وعد بالبيع للمسكن من طرف الموثق مسجل و مشهر-
 .احترام  في إنجاز المسكن المراد شرائه رخصة البناء و رخصة المطابقة-
 .شهادة سلبية للمسكن تثبت عدم وجود أي رهن أو حقوق عقارية عليه-
 .قرضولى للمسكن المراد شرائه لصالح مؤسسة الرهن رسمي من الدرجة األ-
 المراد  وهنا نميز بين نوعين من المساكن: شراء مسكن منجز في إطار الترقية العقارية -*

 :شرائها من طرف األفراد 
                                                 

 .62فايزة رحماني ، المرجع السابق ، ص -1
 .16مكذال سعيدة ، المرجع السابق، ص -2
 البيع صيغة حسب جماعي تساهمي اجتماعي مسكن لشراء عقاري قرض التفاق نموذج 5/0راجع الملحق رقم  - 3

 . بنك –CNEP من طرف  مخفضة فائدة بنسبة التصاميم على
 .12عرعار الياقوت ، المرجع السابق ، ص  - 4
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فراد من قرض عقاري يستفيد األ:  شراء مساكن تم إنجازها من طرف المرقي العقاري -
العقارية وهذا بتمويل طار الترقية المؤسسات المالية لشراء مسكن في إممنوح من طرف البنوك و 

هم ، وأ(1) و من الخواصطرف مرقي عقاري سواء كان عمومي أ عملية اقتناء مسكن منجز من
  :ن يقوم طالب القرض بتقديمرط  تطلبه مؤسسة القرض لتمويل هو أش

و يجب  قرار منح مسكن مؤشر عليه من طرف المرقي العقاري صاحب السكنات المنجزة ،-
 :على معلومات التالية  أن يحتوي هذا القرار

 .تحديد سعر الوحدة السكنية المراد شراءها-
 .مساحة الوحدة السكنية المراد شراءها-
 .العنوان الكامل الذي يتواجد فيه المسكن-
 شراء مسكن في طور اإلنجاز أو بناء على التصاميم-

أصبحت هذه التقنية المعتمدة  :(2)
و الحصول على القروض العقارية الموجهة للشراء أيتعلق بكثر روجا فيما في انجاز السكنات األ

إنجاز فمعظم ورشات  ةالمنجز  اتالسكن ، نظرا لكثرة الطلب ونقص العرض فيملكية مسكن 
خيرة هي عبارة عن سكنات تم بيعها على التصاميم لسكنية في الجزائر في السنوات األالمشاريع ا

بها قانوني خاصة باهتمام المشرع من خالل وضع إطار  حضت،وهذا لكون أن هذه الصيغة قد (3)
د تم التفصيل في هذه التقنية من ، وقله  التنفيذية و المراسيم 55/25بعد صدور القانون رقم 

 .تقنيات الترقية العقارية في الفصل األول من الباب األول 
بد من توفر ميم السكن على التصامفراد من قروض لتمويل شراء و حتى يتم استفادة األ
 :مؤسسة القرض و هي بعض الشروط التي تفرضها

الحصول على عقد بيع بناء على التصاميم محرر من طرف موثق طبقا للتشريع ساري -
 .المفعول
تقديم شهادة ضمان مسلمة من طرف صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقية العقارية -

 .و تسمي بـ عقد تأمين بيع على المخطط

                                                 
 .12ص  ، السابقالمرجع  عرعار الياقوت ،  - 1
 .بنك –CNEPنجاز من الخاص بمطوية شراء سكن في طور اإل 5/0راجع الملحق رقم  - 2

 .22فايزة رحماني ، المرجع السابق ، ص  - 3
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م طالب القرض بإبرام عقد حوالة الحق لفائدة مؤسسة القرض لتحل محله أمام صندوق قيا-
 .(1)الضمان و الكفالة المتبادلة للترقية العقارية

 اأن يكون المرقي العقاري صاحب المشروع الذي ينجز هذه المساكن المراد شراءها معتمد-
 .سجل الوطني للمرقين العقاريينالفي  و مسجال
 .أن يكون عضو مسجل لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة للترقية العقارية يجب-
 .ال يتم منح أقساط بل تسبيقات للمرقي العقاري حسب مراحل تقدم المشروع السكني -
اكتتاب المرقي العقاري تأمين إجباري لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة لترقية -

 .لمقتني من هذه السكنات في حالة عجز أو إفالس المرقي العقارية الذي سيؤمن حماية ا
من  %02إلى  %52إثبات تقديم إسهام شخصي من طرف طالب القرض يتراوح ما بين -

 .قيمة المسكن
 :(2)تتمثل في القرض الموجه القتناء مسكنلضمان الضمانات مجموعة من  تقديم-
 .شراءهمسكن المراد الرهن رسمي من الدرجة األولى على -
 .التأمين على الوفاة و الكوارث الطبيعية لصالح مؤسسة القرض-
 .تأمين لدى شركة ضمان القروض العقارية-
 .كفالة الزوج الغير مقترض-
لتمويل  يتم منح هذا النوع من القرض: القرض العقاري الموجه لترميم و تهيئة مسكن -3
ويتم منح هذا القرض على شكل ، كن جاهزة لمسو التعلية أو التهيئة أو التوسعة أالترميم  أشغال

د العديد من البنوك التجارية التي تمنح هذا النوع من توج ،(3) دفعات تبعا لمراحل تقدم األشغال
 .ولهاالذي يعد أ CNEP –منها بنك القروض ، و 

ن الشروط المطلوبة في هذا النوع من القروض الممنوحة من البنوك و المؤسسات المالية  إ
الموجهة لبناء مسكن و المذكورة أعاله ، حيث  ضفي القر عن تلك المطلوبة كثيرا  تختلف ال

 : يضاف إليها بعض الوثائق التالية
 .تقديم نسخة من عقد ملكية المسكن مسجل و مشهر-

                                                 
 .02السابق ، ص زغيدي سفيان ، المرجع  - 1
 .005يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص إبوستة  - 2
 .01، ص  نفسهزغيدي سفيان ، المرجع  - 3
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 .شهادة سلبية للرهن على المسكن محل التمويل-
 .الكشف التقديري لألشغال الترميم أو التهيئة-
 . تقرير تقييمي يعده مهندس معماري معتمد لدى مؤسسة القرض -

 تتعدد الشروط المطلوبة من:الشروط المطلوبة للحصول على قرض عقاري موجه لألفراد  –ب 
لوبة في المانحة للقروض العقارية الموجهة لألفراد بين شروط عامة مططرف مؤسسات القرض 

 وعليه ندرس هذه ،(1)امتعلقة بالعملية الممولة في حد ذاته الشخص المقترض و شروط خاصة أخرى
 :كما يلي الشروط 
كل مؤسسة قرض تطلب مجموع من الشروط التي يجب أن تتوفر في : الشروط العامة -5

 .(2)طالب القرض
ساسا بالقرض و قيمته و العملية أما عن الشروط الخاصة فهي تتعلق أ:الشروط الخاصة -0

 .(3)و الفوائد  باألقساطالمراد تمويلها إضافة إلى قدرة الوفاء 

                                                 
اري لالستفادة من قرض عق المرشحينفراد العامة و الخاصة المطلوبة في األ ن هذه الشروطألى إ شارةتجدر اإل- 1

الرسمية  مواقع على بعض باإلطالعنه أ إال أخرلى إخر و من مؤسسة مالية ألى إليست موحدة بل تختلف من بنك 
 مؤسسات القرض الجميعمن طرف تفق عليها مهذه الهيئات المانحة للقروض العقارية تم مالحظة عدة شروط ل

 . و خاصةأسواء كانت شروط عامة 
 :المطلوب نذكر الشروط العامةمن بين أهم - 2
 .أن يكون يتمتع بالجنسية الجزائرية-
 .سنة 22سنة فما فوق و أن ال يتجاوز سن  56سن الأن يكون -
 . ( ليس ناقص األهلية أو فاقدها)  باألهلية القانونيةأن يكون متمتعا -
 .أن تكون صحته جيد و أن ال يكون مصاب بأمراض خطيرة عن طريق شهادة طبية من طبيب مختص-
 .الجزائر  داخلن تكون إقامة طالب القرض أ-
ألجر الوطني امرة من ( 5.1)ال يقل عن  و ، منتظم ثابت و راتب شهريحصول على طالب القرض الإثبات -

 .األدنى المضمون
المرجع ،  لياس بوزيدإ -لتمكينه من الوفاء بمبلغ القرض،  مالية جيدةال المالءةأن يكون طالب القرض يتمتع ب-

 .6، ص  السابق
 :نذكر الشروط الخاصةمن بين أهم - 3
معدل نسبة الفائدة المطبقة على القرض الممنوحة من طرف البنوك و المؤسسات المالية لألفراد تتراوح نسبتها ما -

 .065، ص   سالم عبد القادر عثمان ، المرجع السابقإ ،%2و % 1.1بين 
 .المقترض سن وسنة حسب قدرات التسديد  52و تصل إلى  02 و 01ما بين  الممنوح مدة القرض تتراوح-
  =للمقترض حسب حجم الراتب الشهري الذي يتقاضاه لتسديد مبلغ القرض تحدد نسبة االقتطاع من الراتب الشهري-
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بتمام توفر هذه الشروط في طالب القرض فإن مؤسسة القرض تطلب منه الشروع في تكوين 
 ملف القرض العقاري ،و الذي يتكون من وثائق شخصية تتعلق بالشخص طالب القرض ، ووثائق 

 .تتعلق بالعملية الممولة بالقرض أخرى 
 ن يقدم طالب القرض طلبأبعد  : مؤسسة القرض ىيداعه لدإعداد ملف القرض العقاري و إ-ت

   ، ن يقوم بتكون الملف الذي تطلبه مؤسسة القرض أيتوجب عليه  العقاري قرضال االستفادة من
سة لدى مؤس المرفقة بهمن خالله كل المعلومات المصرح بها في الطلب و الوثائق  يثبتو الذي 
لوثائق ن الملفات المقدمة لدى مؤسسة القرض تتفق في مجموعة من اإو على العموم ف، القرض 

، دمها و هي تختلف حسب نوع العمليةن يقأالبد على طالب القرض  يالت، منها العامة و الخاصة 
 :نذكر الوثائق ذه أهم ه من ولعل

 الموظف قبل أن يشرع  : الوثائق المشتركة المطلوبة في القروض العقارية الموجهة لألفراد-5
 عليه أوال أن يتأكد من ،فإن لدى مصلحة منح القروض ملف طالب القرض  ةالمكلف بدراس

                                                                                                                                               

 .520، ص  ، المرجع السابقبن يحي محمد  :كما يليو الفوائد =
 .%32مرات الدخل الوطني الألدنى المضمون نسبة االقتطاع هي  25إلى  25من -
 .%02مرات الدخل الوطني األدنى المضمون نسبة االقتطاع هي  22إلى  21من -
 .%01مرات الدخل الوطني األدنى المضمون نسبة االقتطاع هي  50إلى  26من -
 .%12مرات الدخل الوطني األدنى المضمون نسبة االقتطاع هي  50من  أكثر-
بناء أو اقتناء )من قيمة العملية الممولة  % 62 إلى % 22تتراوح قيمة القرض الممنوح للمقترض ما بين -

مسعود يوسف ، دور القرض العقاري في تمويل قطاع السكن في الجزائر ، مداخلة ملقاة في الملتقي  ،(مسكن
كلية الحقوق  ، 0252 مارس 0و  5يومي ،الترقية العقارية و سياسة السكن رهانات و تحديات: الدولي حول 
 .1، ص  0،جامعة البليدة 

من قيمة التمويل اإلجمالي القتناء أو بناء  % 02إلى  % 10تقدر قيمة اإلسهام الشخصي للمقترض ما بين-
 .وسيعفي عملية الترميم و الت% 52السكن و تصل إلى 

تقديم بعض الضمانات التي يجب على المستفيد من القرض أن يقدمها حتى يتم الموافقة على منحه القرض -
 .21، ص  فايز رحماني ، المرجع السابق :لتغطية خطر عدم الوفاء و هذه الضمانات هي

 .رهن من الدرجة األولى على المسكن الممول -
 .ة كان أحدهما مقترضاتقديم كفالة من طرف أحد الزوجين في حال-
 .وثيقة التأمين لتسديد القرض لفائدة مؤسسة القرض في حالة الوفاة-
 .وثيقة التأمين على الكوارث الطبيعية و الحريق -
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 .(1)قرض اللب املف ط الموجودة في مصداقية الوثائق الضرورية
 : التالية في ملف طالب القرض قائوثالد وجو  ال بد من : األشخاص الموظفين -
 . الثابت والكافي الدخلالتي تبين  األخيرة و أشهر كشوف الراتب لثالثة-
 البد من مراقبة وجود( فيين، الحر  األعمال الحرةأصحاب ،  تجارال ) : الخواص اآلخرين -

 : الوثائق التالية
 . الميزانية الجبائية-5
 .تسديد المستحقات الضريبية سارية المفعول شهادة-0
 .شهادة تسديد المستحقات شبه الضريبية-0

تختلف  : لألفراد القرض العقاري الموجهعملية ممول بكل حسب الوثائق الخاصة -2
القرض من  مؤسسة ستطيعبالوثائق العامة حتى ت ن يرفقهاأالوثائق التي يجب على طالب القرض 

 :(2)كما يلي  عملية نعدد هذه الوثائق حسب كلعليه و ،ة حسب نوع كل عمليدراسة الملف المقدم 
بعض ال بد من مراقبة وجود  :و تهيئة مسكنأو ترميم ألوثائق المطلوبة في عملية بناء ا-
 .(3)الوثائق 

                                                 
 :هي  ملف طالب القرضالوثائق الضرورية التي يجب أن تكون في - 1
 .القرضة وموقعة من طرف طالب ءمن مؤسسة القرض مملو  تخرجاستمارة الطلب مس-
 . 50 شهادة ميالد رقم-
 (.رمل أو أو مطلق أو متزوج أعزب أ) شهادة الحالة العائلية -
 .قامة إشهادة -
 . و رخصة السياقةأنسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطني -
 .تصريح اقتطاع المستحقات الشهرية للتسديد-
 .في الضمان االجتماعي االنخراطشهادة -
  .المساهمة الشخصية لطالب القرضشهادة تثبت دفع -
 .نسخة من ترخيص من الصندوق الوطني لضمان القروض-
الصندوق  من وأ (CNL ) مساعدات المقدمة من الصندوق الوطني للسكنالمن  ةستفاداالتقديم شهادة تثبت  - 

 =كإستراتيجيةبن بوزيد سليمان ، توريق القروض الرهنية  -،  (FNPOS )الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعية 
زمة أ: ولاأل ياخلة ملقاة في الملتقى الدول، مد زمة السكن في الجزائرأدور البنوك التجارية في مواجهة  لتفعيل=

، كلية العلوم االقتصادية و العلوم  0250ماي  52و  26فاق ، يومي أالسكن في الدول العربية واقع و  قطاع
 .22لتجارية و علوم التسيير ، جامعة المدية ، ص ا

 .552عرعار الياقوت ، المرجع السابق ، ص - 2
 :=من بين الوثائق التي يجب مراقبة وجودها نذكر - 3
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 :(1)الوثائق التالية ال بد من مراقبة وجود :الوثائق المطلوبة في عملية شراء مسكن -
 .و استمارة من طرف مؤسسة القرضأالبيع محرر من طرف الموثق بوعد -
 .نسخة مصادق عليها من عقد ملكية المسكن مسجل و مشهر-
 .يعده مكتب متخصص معين من طرف مؤسسة القرض تقييميتقرير -
 .سلبية لعدم وجود رهون عقاريةالشهادة -
 .المنجزة في حالة السكن الجديد لألشغالشهادة المطابقة -

بعض  ال بد من مراقبة وجود:  عمليات الشراء ما بين الخواصالوثائق المطلوبة في  -
 .(2)الوثائق 
ن أتوجد عدة وثائق البد :  مسكن في طور اإلنجاز الوثائق المطلوبة في عملية شراء -

 . (3)تتوفر عند شراء مسكن في طور اإلنجاز وجوبا 
                                                                                                                                               

 .مخطط التمويل-=
 .رضية مسجل و مشهرنسخة مصادق عليها من عقد ملكية القطعة األ-
 .لعدم وجود رهون عقاريةشهادة السلبية -
 .رخصة بناء تحدد نوعية وطبيعة األشغال أو ترخيص من نوع آخر يتناسب مع طبيعة العمليات-
مطوية خاصة بمنح قرض ،  األعباء التقديريةلتحدد  مهندس معماري تعينه مؤسسة القرض هيعد تقييميتقرير -

 .بنك  – CNEPمن طرف صادرة تهيئة مسكن  توسيع وعقاري لبناء و 
 .بنك  –  CNEPمطوية متعلقة بمنح قرض لشراء مسكن فوق المخطط من طرف  5/0راجع الملحق رقم  - 1
 :التي يجب مراقبة وجودها نذكر  أهم الوثائق - 2
 .عقد الملكية-
 .لعدم وجود رهون عقاريةشهادة السلبية -
 . موثقال طرفمن عليه وعد بالبيع مؤشر -
مطوية خاصة بمنح ،  معين من طرف مؤسسة القرض دراسات أو مهندس معماري يعده مكتب تقييمي تقرير-

 .بنك – CNEPمن طرف صادر  لدي الخواص مسكن لشراءقرض عقاري 
 :نذكر  أهم الوثائقمن - 3
 .رضية المنجز عليها البناء مسجل و مشهرنسخة من عقد الملكية للقطعة األ-
 .موثق من طرفوعد بالبيع محرر -
 .طبيعة األشغال تحدد نوعية و رخصة بناء-
 .لعدم وجود رهون عقاريةشهادة السلبية -
 .المنجزة لألشغالشهادة المطابقة -
عرعار الياقوت ،  -، رية و الكفالة المتبادلة للترقية العقاالضمان صندوق  ىشهادة ضمان للمتعامل مكتتبة لد-

 .552المرجع السابق ، ص 
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يقوم ( امة و الخاصةالع)الوثائق المطلوبة ن يقوم طالب القرض باستخراج جميع هذه أ بعد
بدورها تقوم بالمراجعة الفورية للوثائق المقدمة من طرف  يو الت، لى مؤسسة القرض إبتقدم الملف 

     تكوين الملف لوبة الملف مع الوثائق المطلالموجودة في ممثل مؤسسة القرض بمقارنة الوثائق 
 يداع إراجعة ، يقوم الممثل بتسليم وصل تمام عملية المي نقص في الوثائق و بعد أو عدم تسجيل 

 .الملف مؤرخ و موقع من طالب القرض و ممثل مؤسسة القرض
بل هي وليدة  ي سند قانونيأيوجد لها  ن كل هذه الخطوات التي يتبعها طالب القرض الإ

ن الشروط عراف المصرفية في هذا المجال فكل مؤسسة قرض تقوم بوضع مجموعة ماألو  عاداتال
 .للحصول على القرض المطلوب  ن يتقيد بهاأ إالو ما على طالب القرض التي تراها مناسب ، 

  : لتعاونيات العقاريةل ةممنوحال العقارية قروضال –ثانيا
لقد أقرا المشرع إمكانية استفادة األشخاص المعنوية التي تؤخذ شكل تعاونيات عقارية من 

عملية إنجاز سكنات ترقوية لصالح العائالت أو األفراد المكتتبين قروض عقارية من أجل تمويل 
، دون أن تستفيد المحالت غير المعدة لسكن من هذا التمويل ، وحتى تتمكن هذه التعاونيات (1)فيها

العقارية من الحصول على التمويل المطلوب من البنوك و المؤسسات المالية المقرضة البد من أن 
 :روط منها ما يتعلق بإنشاء التعاونية ،ومنها ما يتعلق بالقروض الممنوحةتتوفر فيها بعض الش

عدة شروط نص عليها يجب أن تتوفر فيها  :الشروط المطلوبة في التعاونية العقارية -أ
 .(2)ساسي النموذجي للتعاونيات العقارية المتضمن القانون األ 05/25/5622القرار المؤرخ في 

                                                 
 21/60مر رقم لغاء األإ فيها تم بالتعليمة المتعلقة بالبيع على التصاميم و التيالخاص  0/0راجع الملحق رقم - 1
دة من ن التعاونيات المستفيإمنه ، وعليه ف 22في المادة  55/25تعلق بالتعاونيات العقارية بمقتضي القانون رقم مال

 .55/25ي قبل صدور القانون رقم أ 0255نشائها قبل إتم  يهذه القروض هي فقط تلك الت
 :التي نص عليها القرار نذكر أهم الشروطمن - 2
 .يجب أن تأسس هذه التعاونية في شكل شركة مدنية و تأسس بموجب عقد عند موثق-
 . المكتتبون في هذه التعاونية هم أشخاص طبيعيون وليس معنويين يسعونا لتلبية احتياجات شخصية -
 .يكون المكتتبين يرغبون في الحصول على ملكية سكن عائلي أن-
يلتزم األشخاص المكتتبين بتقديم حصص االشتراك ،و التي تتمثل إما في قطعة أرضية أو مبلغ من النقود أو قوة -

 .عاملة في حدود احتياجات التعاونية
 .يجب على كل شريك أن يكتتب بعدد من الحصص مطابقة لقيمة أو ثمن المسكن-
يجب تشكيل مجلس تسيير و جمعية عامة خاصة بكل تعاونية عقارية ،و كذا اختيار رئيس للتعاونية لتمثيلها و -

 .مساعدين عند االقتضاء
 =.يجب أن تحترم التعاونية نظام سيرها حسب ما ينص عليه القانون المنظم لها-
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ن يتوفر فيها يجب أ: الشروط المتعلقة بمنح القرض العقاري للتعاونيات العقارية -ب
 :(1)الشروط التالية 

 .البد أن يخول لها قانونها األساسي القيام بعملية بناء سكنات ترقوية في إطار الترقية العقارية-
 .السكني المراد إنجازه البد من أن يتم تقديم دراسة شاملة عن الجانب التقني و المالي للمشروع-
 .تقديم اثبات يبين القدرة المالية الشخصية على تغطية جزء من تكاليف العملية المراد إنجازها-

بالخصائص هذه القروض تتميز  :خصائص القروض الممنوحة للتعاونيات العقارية -ت
 :(2) التالية

 (.سنة 20)شهر فقط أي  05هذه القروض تعد قصيرة األجل ال تتجاوز  إن-
 .توجه هذه القروض لتمويل عملية إنجاز مشاريع سكنية ترقوية الموجهة للبيع-
حتى تستفيد من القرض يتراوح ما  لتي يتم إنجازها ضمن هذه التعاونياتإن عدد السكنات ا-

 .مسكن 522إلى  22بين 
 .القروض الممنوحة متغيرة نسبة الفائدة في هذه-

 تمنح القروض العقارية للتعاونية العقارية حسب حالتين و كل واحدة تختلف عن األخر من 
، و كذا المساهمة الشخصية المقدمة لتغطية تكلفة المشروع المراد تمويله (3)حيث نسبة التمويل

 :(4)بواسطة القرض ، و هما كما يلي
 في حالة عدم تخصيص المشروع السكني فإن  : حالة عدم تخصص المشروع السكني-5

من التكلفة االجمالية للمشروع  %22البنك أو المؤسسة المالية المقرضة تقدم تمويل يصل إلى 
كحد أدنى من التكلف االجمالية  %02على أن تقدم التعاونية العقارية مساهمة شخصية تقدر بـ 

                                                                                                                                               

أن يكون الهدف األساسي من إنشاء هذه التعاونية هو مساعدة العائالت في الحصول على ملكية مسكن عائلي -=
 .  21/60من األمر رقم  20حسب ما نصت عليه المادة 

نظرا لكون أن هذه التعاونيات ال تهدف إلى تحقيق الربح فإن الدولة تمنحها إعفاءات جبائية و ضريبية من أجل -
 05/25/5622ي القرار المؤرخ فراجع  -الحصول على ملكية مسكن  شخصي أو عائلي ،  اد فيتمكن األفر 

 .2ساسي النموذجي للتعاونيات العقارية ، ج ر عدد المتضمن القانون األ
 .16، ص  مكدال سعدية ، المرجع السابق- 1
 .522بن يحي محمد ، المرجع السابق ، ص - 2
 .22،  16ص ص ،  نفسهمكدال سعدية ، المرجع  - 3
 .001، ص  ، المرجع السابق يمان ، النظام القانوني للترقية العقاريةإبوستة  - 4
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ك المساهمة الشخصية للتعاونية ، ويتم منح للمشروع ، على أن يتم منح هذا القرض بعد استهال
 .هذا القرض في شكل دفعات حسب مراحل و نسبة تقدم أشغال إنجاز المشروع السكني

فإنه يجب على التعاونية العقارية أن  في هذه الحالة : حالة تخصيص المشروع السكني-0
مع إنجازها في إطار عقد من المستفيدين من السكنات المز  %12تقدم قائمة اسمية تظم على األقل 

من قيمة المسكن ، إضافة  %52البيع على التصاميم على أن يقدم كل مستفيد مساهمة تقدر بـ 
ثمن القطعة )من التكاليف التي تظم  %02إلى مساهمة المقدمة من التعاونية العقارية ال تقل عن 

، و ما يتبقى يتم استكماله بقرض (األرضية و الدراسات المتعلقة بالجانب التقني و المالي للمشروع
 .من تكلفة المشروع %22عقاري يصل إلى تغطية 

  ، من قبل البنوك و المؤسسات المالية  الممنوحة لألفراد  العقارية هذا فيما يتعلق بالقروض
 . و هي التي يتم منحها للمرقين العقاريين  العقارية ليها نمط أخر من القروضإيضاف و 

 
  :الممنوحة للمرقين العقاريين  ةض العقاريو القر : الفرع الثاني 

 املين في الترقية العقارية ثاني أهم الفئات المقترض بعد األفراد ،و التي يسمح لها يعد المتع
 عقارية توجه لتمويل مشاريع عقارية تتنوع هذه المشاريع المنجزة بين  من قروض القانون أن تستفيد

تجديد المباني واقتناء األوعية العقارية الستقبال المشاريع ، وهذا بهدف البيع أو التأجير أو  نجاز وإ
  هماملين في مجال الترقية العقارية إقباال و استفادة كثر المتعلتلبية احتياجات خاصة ،وعليه فإن أ

 عليه و ،في هذه الدراسة  او الذين يعدون مركز اهتمامين (1)السيما الخواص منهم ن العقاريينالمرقي
 (.ثانيا)واالمتيازات الممنوحة لهم ( أوال) يستفيدون منها سنفصل في أنواع القروض التي

 :للمرقين العقاريين الممنوحة القروض العقارية – أوال
   من البنوك  بعد األفراد للقروض العقارية اكثر طلبالفئة الثانية األإن المرقين العقاريين هم 

تم تحديد مجموعة من الشروط  لقدالذين يستفيدون منها بموجب القانون و و المؤسسات المالية ، و 

                                                 
بين المرقين العقاريين العموميين و الخواص  تمييزبعض ال من خالل ما تم اإلطالع عليه فإنه في اعتقادنا يوجد- 1

يجدون أي صعوبة في الحصول على القروض و ال أين نجد أن المرقين العموميين ، في الحصول على التمويل 
تابعون للدولة ، بينما المرقين العقاريين الخواص  عقاريين نيجراءات بسيطة نظرا لكونهم مرقإب  بمبالغ ضخمة و

تخفيضات على في ال و كذلك بشروط و إجراءات مبسطة ، نجد أنهم يجدون صعوبة في الحصول على القروض
 .ما يطرح العديد من المشاكل في الميدانوعية العقارية  مألاأسعار 
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من هذه القروض ،وهو ما  ون تتوفر في هؤالء المرقين حتى يستفيدو اإلجراءات التي يجب أ
 :كما يلي نفصله
تمنح البنوك و المؤسسات المالية : واع القروض الممنوح حسب طبيعة المشروع أن -أ

يين و تتنوع طار الترقية العقارية لصالح المرقين العقار ض عقارية لتمويل مشاريع منجز في إقرو 
بالنظر إلى تنظيم المعمول به  و،(1)المنجز في إطار الترقية العقارية المشروعهذه القروض حسب 

قرض ممنوح :"ها تعرف القرض الموجه لتمويل الترقية العقارية على أنهالقرض فإن في مؤسسات
لتمويل انشاء السكنات أو المحالت التجارية أو المهنية الموجهة إما للبيع أو لإليجار ، أو شراء 

 :ما يلي لى،وهذه القروض تنقسم إ(2)"قطعة أرض ألجل إنشاء عليها عمليات الترقية العقارية 
من القروض للمرقين العقاريين من يتم منح هذا النوع : عقاري ممنوح لإلنجاز قرض -5

 المالية الخاصة بهم نجاز مشاريع عقارية يبادرون بها نظرا لعدم كفاية الموارد أجل القيام بعمليات إ
اريع ذات طابع سكني ، و هو الغالب أو مشاريع ذات طابع تجاري أو نجاز مش، وهذا بهدف إ

 .(3)تأجيرها و تى حرفي بغية بيعها أمهني أو ح
         البنوك  الذي تمنحه ضمن هذا القر  إن الهدف: قرض عقاري ممنوح لالقتناء -0

هو من أجل شراء قطعة أو قطع أرضية صالح للبناء إلقامة و المؤسسات المالية للمرقين العقاري 
تجاري أو مهني  محالت ذات طابعو أ ،سكني مشاريعهم المختلفة سواء بإنجاز محالت ذات طابع 

 .(4)، بغرض البيع أو التأجير أو حتى لتلبية احتياجات خاصة  أو حتى حرفي
 قروض الممنوحة لفائدة هذه المن هدف إن ال: قروض عقارية ممنوحة لتجديد و تهيئة -3

                                                 
من  %21بنك  في منح قروض لتمويل مشاريع الترقية العقارية بنسبة قدرة بحوالى  – CNEPلقد ساهم - 1
مجلة -،  0226لى غاية سنة إ 5662و المؤسسات المالية من سنة جمالي القروض الممنوحة من طرف البنوك إ

 .2ص  0226 ، 1بنك ، عدد –تصدر عن الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط 
  .05زغيدي سفيان، المرجع السابق ، ص  -2

-BDL, circulaire n°01/2008 relative Regel , procédure et condition d’octroi de crédit 

aux promoteurs immobiliers. 
 55/21/0221المؤرخ في  21/5250بنك  رقم  –قرار تنظيمي الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط  - 3

 .(وثيقة داخلية )،الصادر عن مديرية العامة للقرض للبنك
 20/20/0222المؤرخ في  22/5500 بنك  رقم –قرار تنظيمي الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط  - 4

 .(وثيقة داخلية ) ،الصادر عن مديرية العامة للقرض للبنك
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تعلية مباني المرقين هو تهيئة أو ترميم مباني قديمة على وشك االنهيار أو متصدعة ،أو توسيع و 
النوع من  ال أنه يبقي اإلقبال محتشما على هذا، إ لدولةلو أخرى سواء كانت مملوكة للخواص أ

 .غير مربحة للمرقين العقاريين  لكونه وضالقر 
     مزاياالض العديد من لهذا القر : خصائص القرض العقاري الممنوح للمرقي العقاري -ب

 .(1)و الخصائص التي تميزه 
يتمكن من الحصول على حتى :الشروط المطلوبة في المرقي العقاري لالستفادة  –ت 

 . (2)بعض الشروط أيضا القرض البد من توفر 

                                                 
 :نذكر  أهم الخصائصمن بين - 1

 .قيمة القرض الممنوح للمرقين يكون كبيرا جدا بالمقارنة مع القرض الممنوح لألفراد-
مسكن حسب  522و قد يصل إلى ضخمات حجم المشروع المراد تمويله ،و التي تشمل أكثر من مسكن واحد -

 .قدرة كل مرقي عقاري 
سنوات كأقصى  1شهر و تصل إلى  05القروض الممنوحة هي قروض قصيرة اآلجل فهي تتراوح ما بين -
 .، وفي بعض مؤسسة القرض تضع اآلجل األقصى الستفاء القرض هو نهاية المشروع و بيع السكنات المنجزةحد

اإلجمالي للمشروع المراد  من التكلفة %52ي العقاري طالب القرض في حدود تكون المساهمة الشخصية للمرق-
 .65، ص  ، المرجع السابق فايز رحماني - إنجازه،
من التكلفة %  22إلى  %12تكون نسبة التمويل الممنوحة من طرف مؤسسة القرض للمرقي في حدود -

االجمالية للمشروع المراد إنجازه بالنسبة إلنجاز مشاريع ذات الطابع السكني أما بالنسبة لتجديد مباني فال تتجاوز 
 .من تكلفة المشروع% 12

و يمكن االستفادة   (%2و   % 2.1)نسبة الفائدة على هذه القروض الممنوحة تكون مرتفع فقد تتراوح ما بين -
 ، كما درسناه في القروض العقارية الميسرة الممنوحة( %5)تخفيض نسبة الفائدة لتصل إلى  من دعم الدولة في

 . 525للمرقي العقاري لكن بشروط محددة ،لكرون سيد أحمد ، المرجع السابق ، ص 
 :هي  أهم شروط االستفادةلعل - 2

 .يات الترقية العقاريةأن يكون المرقي العقاري مسجال في السجل التجاري ،و له رخصة القيام بعمل-
 .يجب أن يكون متحصال على االعتماد و مسجل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين-
شهادات أو دبلوم في مجال البناء و التعمير أو القانون )إثبات الكفاءة المهنية المرتبطة بالنشاط الذي يقوم به -

التمويل المدعم و تنشيط الترقية العقارية بالجزائر ،المرجع ، نظام نعناعة فص جالبحبو  -، ....(أو المالية أو 
 .52السابق ، ص 

يجب تقديم إثبات إمكانيته في تعبئة الموارد المالية الكافية إلنجاز المشاريع ، والتي حددها المشرع من خالل -
 :  القانون ،و التي تشمل

 .الموارد المالية الخاصة بالمرقي العقاري-
 .=المكتتبة من طرف المرقي العقاري القروض البنكية-
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ن يكون طالب القرض يحمل صفة المرقي يجب أ: شروط االستفادة من القرض -ث 
 .(1)ري و تتوفر فيه بعض الشروط العقا

ن يقوم المرقي العقاري بتقديم ملف طلب القرض هذه الشروط المذكورة البد أ بعد توفر
   ن يحتوي على مجموعة من الوثائق المتعلقة بالمرقي الذي يجب أ و،العقاري لتمويل مشروعيه 
 .و المشروع المراد تمويله

طلب  يداع ملفإلى جانب توفر الشروط البد من إ: الوثائق المكون لملف القرض  -ح
القرض لدى مكتب القروض العقارية على مستوى مؤسسة القرض أو أحد وكاالتها يحتوي على 

و هذه الوثائق تتمثل على ،(2)تطلبها مؤسسة القرض من المرقي العقاري  مجموع من الوثائق التي
 .(3)العموم فيما يلي

                                                                                                                                               

أنظر . الدفعات المقدمة من قبل الطالبين القتناء األمالك العقارية ، في إطار عقد البيع على التصاميم-=
الموارد المالية الكافية الكتساب  بإثباتالذي يتعلق  1/50/0250المشترك المؤرخ في  الوزاريالقرار  من 0المادة 
من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة  ألحكامتطبيقا ، الذي صدر  0250لسنة  20، ج ر عدد  المرقي العقاري صفة
المحدد لكيفيات منح االعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و كذا كيفية  02/20/0250المؤرخ في  25/ 50

 .55، ج ر عدد  مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين
 :هي   العقاريالشروط المطلوبة في المرقي - 1

 :بعد أن تتوفر الشروط المطلوبة في المرقي العقاري المذكورة أعاله ، البد عليه من-
إثبات المرقي العقاري ملكيته للقطعة األرضية محل إنجاز المشروع السكني أو المحاالت التجارية أو المهنية -

 .التي يريد إنجازها بعقد مسجل و مشهر
المراد إنجاز المشروع عليها من أحد الخواص البد من تقديم عقد ملكية للقطعة  في حالة شراء قطعة األرضية-

 .األرضية
الزامية تقديم بعض الرخص و عقود التعمير المطابقة لمخطط التعمير سارية المفعول مؤشر عليها من طرف -

 .00زغيدي سفيان ، المرجع السابق ، ص - المصالح المختصة،
 .التقني و المالي التقديري للمشروع المراد تمويله بكل تفاصيله تقديم دراسة شاملة للجانب-
، بوستة  من التكلفة التقديرية للمشروع% 52تقديم إثبات على المساهمة الشخصية للمرقي العقاري في حدود -

 .001إيمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص 
 .تقديم الضمانات المطلوبة-

 .00زغيدي سفيان ، المرجع السابق ، ص  - 2
 :هي  الوثائق التي على المرقي العقاري أن يقدمها- 3

 .استمارة طلب قرض عقاري مملوء مستخرجة من مؤسسة القرض موقعة و مؤرخة من طرف المرقي العقاري-
 .نسخة من السجل التجاري سارية المفعول موضوعه مزاولة نشاط الترقية العقارية-
 =عقاري من النظام األساسي لشركة حتى يمكن إبراز سلطة المسيرين و مدى إمكانيتهم في طلب قرض نسخة-
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في لقد لعبة القروض الممنوح من طرف البنوك و المؤسسات المالية للمرقين العقاريين دور مهما  
،و بالتالي تحريك سوق العقار الذي  (1)دفع حركة االستثمار في نشاط الترقية العقارية إلى األمام
ب المتزايد  لمواجهة الطل يةالسكنالوحدات كان يعرف ركودا ، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع العرض في 

 .و بالتالي الحد من مشكلة السكن التي تعرفها البالد منذ عقود 
                                                                                                                                               

 .نسخة من عقد ملكية للقطعة األرضية المزمع إنجاز المشروع عليها-=
 .تقديم إثبات من المرقي لقدرته على تعبئة الموارد المالية الكافية إلنجاز المشروع-
 .رقي العقاري و تسجيله في الجدول الوطني للمرقين العقارييننسخة من شهادة اعتماد الم-
 .شهادة اكتتاب لدى صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية-
، بطاقة االستعالمات تؤكد ضمان حسن السلوك و عدم الوقوع تحت طائلة عدم الكفاءة أو أحد موانع الممارسة-

،  55التمويل المدعم و تنشيط الترقية العقارية بالجزائر ،المرجع السابق ، ص ص  فص جالب نعناعة ، نظامحبو 
50. 

المخطط التقنية المدنية و اإلدارية ،و كذا الرخص )بطاقة البيانات التقنية و التصريح بالشروع في اإلنجاز -
 (.الصادر عن مصالح البناء و التعمير سارية المفعول

 .ية لتبرير الجدوى والربح الذي يحققه من المشروع المراد إنجازهالدراسة التقنية واالقتصاد-
الحصائل المالية و التقارير و النتائج ألخر ثالثة مشاريع تم إنجازها من طرف المرقي العقاري و تحقيق -

 .أرباحها 
 .الوضعية الضريبية و الشبه ضريبية عن ثالثة أشهر األخيرة للمرقي العقاري-
عدلية  تبين عدم ارتكاب أي مخالفات تتعلق بمجال نشاطه من تزوير أو احتيال أو غش صحيفة السوابق ال-

 .في اإلنجاز و غيرها
 :تقديم الضمانات التالية -
 .رهن عقاري من الدرجة األولى على القطعة األرضية محل انجاز المشروع لصالح مؤسسة القرض-   
 .ودائع الشركاء للشركات-   
 .المسؤولية المهنية خالل فترة االنجازالتأمين على -   
 .التأمين على المسؤولية العشرية -   
 .اكتتاب تأمين ضد األضرار المالية و المسؤولية المدنية و المهنية لنشاطاته-   

 .تقديم نسخة من دفتر الشروط المتعلق بالتزامات المرقي العقاري و مسؤوليته-
طار ممارسة نشاطاته بعدم استالم أي دفعة أو تسبيقات بأي شكل من تقديم تعهد موقع من طرف المرقي في إ-

فص جالب نعناعة ، نظام التمويل المدعم و حبو  ،األشكال من المقتنين في حالة البيع على التصاميم قبل إتمامه
 .50ئر ،المرجع السابق  ، ص تنشيط الترقية العقارية بالجزا

قروض المنح في و الذي تطرق فيه إلى النمو الملحوظ  0250تقرير صادر عن بنك الجزائر لسنة  في - 1
و سجل التقرير زيادة جديدة في ديسمبر من  %56تقدر بـ  ةزياد 0255أين سجل البنك في سنة  لألسرعقارية ال

واقع منصور عبد النور ،–.تطور سوق العقارات في البالد ىهذا يرجعه البنك إل و  %52.2قدرة بـ  0250سنة 
 .520، ص  0252، 0التمويل اإلسكاني و أفاقه المستقبلية في الجزائر ، مجلة االقتصاد و التنمية البشرية ،العدد 
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 :لمرقين العقاريينلصالح ا قرتها الدولةاالمتيازات و التحفيزات التي أ -ثانيا
إضافة إلى حصول المرقين العقاريين على القروض العقارية لتمويل مشاريعهم فإنهم 

التحفيزات التي أقرتها الدولة، من أجل تشجيعهم على يستفيدون كذلك من بعض االمتيازات و 
المساهمة أكثر في تطوير نشاط الترقية العقارية و المبادرة بمشاريع جديدة ، و لعل من بين هذه 

 :التحفيزات و االمتيازات نذكر ما يلي 
بعد  :االمتيازات التي يستفيد منها المرقي العقاري للحصول على األوعية العقارية  -أ

ظرة و الذي جاء بن ، المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية 55/25دور القانون رقم ص
تأسس :"  و التي جاء فيها 5منه الفقرة  0الترقية العقارية من خالل المادة  نشاطجديدة لتنظيم 

راتجية حيث سعت الدولة إلى تسطير إست ،" امتيازات و إعانات خاصة بمشاريع الترقية العقارية
نجاز إجل إتمام أكذا دعم المرقين العقاريين من  و،تهدف إلى دعم األفراد القتناء سكنات 

وفي ،  اإلنجازالمتفق عليها  في  معاييرو  سيبمقاي مشاريعهم و تسليمها في اآلجال المحددة  و
ن من يالعقاريمباشر لفئة المرقين بير تدخل في إطار الدعم  الغير هذا السياق تم اتخاذ عدة تدا

خالل تقديم  تحفيزات لهم  رغبة من الدولة في تشجيعهم على المساهمة في إنجاح المخططات 
العمل على توفير  هاو من،  السكنالحد من مشكلة التنموية المسطرة من طرف الحكومة في إطار 

ة من طرف مدعمنجاز عمليات الترقية العقارية الالموجهة إلاألوعية العقارية تخفيض أسعار  و
من  أص القانونية التي سنها المشرع بدفي العديد من النصو  اتالتحفيز  ههذ تتجسدوقد ،  الدولة

و المتضمن قانون األمالك الوطنية،حيث نصت  25/50/5662المؤرخ في  62/02القانون رقم 
لة و كذا على إمكانية التنازل عن األمالك العقارية التابعة لألمالك الخاصة للدو  همن 26المادة 

الذي  65/515وقد صدر المرسوم التنفيذي رقم ، (1)التابعة للجماعات اإلقليمية الملغى تخصيصها 
، و الذي (2)يحدد شروط إدارة األمالك الخاصة و العامة للدولة و تسييرها و ضبط كيفيات ذلك

التجارية لها من  سمح للمرقين العقاريين العموميين أو الخواص باقتناء أوعية عقارية بحسب القيمة
، عن طريق التنازل بالتراضي وهذا بناء على قرار من الوزير  األمالك الوطنية الخاصة للدولة

                                                 
المعدل ، و  10عدد  ج رالمتضمن قانون األمالك الوطنية، 25/50/5662المؤرخ في  62/02القانون رقم  - 1
 .55عدد  ج ر 25/26/0222المؤرخ في  22/55تمم بالقانون رقم والم
، الذي المحدد لشرط إدارة األمالك الخاصة و  00/55/5665المؤرخ في  65/515المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .12عدد  ج ر،  العامة التابعة للدولة و تسييرها و ضبط كيفيات ذلك
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وهذا بالنسبة لألراضي الموجهة ،  و ترخيص من الوزير المكلف بالماليةالتعمير و البناء ب المكلف
رقم  من المرسوم التنفيذي 50المادة نص نجاز المشاريع العقارية ذات الطابع االجتماعي بموجب إل
المؤرخ في  60/020، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  سالف الذكر  65/515
التي تضمنت األراضي المتنازل  056نص التعليمة رقم  االجراء كدت هذا ، وقد أ 22/50/5660

ء أحكام المرسوم التنفيذي رقم نه تم إلغاأ،إال (1)عنها في إطار الترقية العقارية و ترقية االستثمار
و  51/50/0250المؤرخ في  50/502من المرسوم التنفيذي رقم  562بموجب المادة  65/515

،فقد نصت المادة  دولةالذي يحدد شروط و كيفيات تسيير األمالك العمومية و الخاصة التابعة لل
خصصة أو تلك التي تم إلغاء نه يمكن بيع العقارات التابعة ألمالك الدولة غير المأمنه على  65

 بالتراضي استنادا لترخيص من الوزير المكلف بالمالية بثمن ال يقل عن قيمتها التجارية تخصصيها
نه يمكن أن تكون هذه األوعية العقارية المنصوص أمن نفس المرسوم إلى  60ة المادة ، وقد أشار 

العموميين و الخواص لكن على أساس  رقينعاله موضوع تصرف لصالح المأ 62عليها في المادة 
 .وهذا طبقا ألحكام التشريعية و التنظيمية التي تحكم الترقية العقارية وكذا االستثمار ، دفتر الشروط

العموميين و الخواص  المرقينلفائدة  منحأصبحت األوعية العقارية التي تفعلى هذا األساس 
 لنشاط وجهةفيض سعر األراضي المنه يمكن تخإف، مساكن تستفيد من إعانة الدولة نجازإالمكلفين ب

، أما في المناطق األخرى فتكون النسب  الترقية العقارية كما هي محددة في التنظيم المعمول به
بناء و بال الوزير المكلف مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزاري القرار المحددة بموجب 

 .التعمير
قرارات وزارية مشترك كان أهمها القرار الوزاري المشترك  وفي هذا اإلطار فقد صدرت عدة

الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التابعة  21/25/0220المؤرخ في 
، والذي تم إصداره تنفيذا  (2)بناءالو تعمير النجاز عمليات مالك الخاصة للدولة و المخصصة إللأل

المعدل و المتمم ، إذ حدد هذا القرار  65/515من المرسوم التنفيذي رقم  50و  50للمادتين 

                                                 
، المتعلق 25/25/5666المؤرخة في  056، التعليمة رقم  المديرية العامة لألمالك الوطنية ، وزارة المالية - 1

 .5666، مجموعة النصوص لسنة  باألراضي المتنازل عنها في إطار الترقية العقارية و ترقية االستثمار
الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير  21/25/0220القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 2

المعدل و . 01عدد  ج رنجاز عمليات البناء و التعمير،مالك الخاصة للدولة و المخصصة إلالمبنية التابعة لأل
 . 11عدد  ر ج،  25/21/0221المتمم بمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
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مالك الخاصة للدولة والمخصصة شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير مبنية التابعة لأل
 لوزاري المشترك المؤرخ فيتمم بمقتضي القرار اوالذي عدل و ،التعمير والبناء نجاز عمليات إل
 25/21/0221 (1). 

شروط و كيفيات منح و الذي يحدد  22/25من األمر رقم  20وباستقراء نص المادة 
، (2)نجاز مشاريع استثماريةمالك الخاصة للدولة و الموجهة إلاالمتياز على األراضي التابعة لأل

لموجهة للترقية العقارية المستفيد من فإنها استثنت  من تطبيق أحكام االمتياز القطع األرضية ا
من القانون رقم  15تم تعديل هذه المادة بموجب المادة  و،إعانة الدولة لتطبيق عليها أحكام التنازل 

، و التي استثنت في الفقرتين األخيرتين من مجال (3) 0251المتضمن قانون المالية لسنة  55/52
تفيدة من إعانة الدولة ، وكذلك الموجهة للترقية العقارية التطبيق عقد االمتياز القطع األرضية المس

نجاز الفعلي ياز قابل للتحويل للتنازل عند اإلالتي تخضع لصيغة منح امت و، ذات الطابع التجاري 
، التي جاءت لتوضيح األحكام الخاصة (4) 2122و هذا ما أكدته التعليمة الوزارية رقم  ، للمشروع
ن التنازل تستفيد منه الترقية العقارية فيما أ، و التي تقضي ب 22/25األمر رقم  من 0بالمادة 

دون الترقية العقارية ذات الطابع التجاري ( السكنات الترقوية المدعمة)يخص السكنات االجتماعية 
والتي يتم فيها منح االمتياز القابل لتحويل إلى تنازل على األراضي التابعة لألمالك الخاصة ،
 وتجسد هذا النص في،نجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري و الموجهة إل دولةلل

 ،وقد تم إصدار المرسوم التنفيذي (5)و التي تتعلق بتحويل االمتياز إلى تنازل، 2225 التعليمة رقم
 .(6) 01/22/0251المؤرخ في  51/025رقم 

                                                 
 .، سالف الذكر 25/21/0221القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 1
المحدد لشرط و كيفيات منح االمتياز على األراضي التابعة  25/22/0222المؤرخ في  22/25األمر  - 2

 .56عدد  ج ر،  لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة النجاز مشاريع استثمارية
 . 22عدد  ج ر، 0251المتضمن قانون المالية لسنة  02/50/0255المؤرخ في  55/52القانون رقم  - 3
 .50/22/0226المؤرخة في  22122، المديرية العامة لألمالك الوطنية،التعليمة الوزارية رقم  وزارة المالية -4

المتعلق  06/25/0250المؤرخة في  22225، التعليمة رقم  ، المديرية العامة لألمالك الوطنية وزارة المالية - 5
 .02، ص  0250، مجموعة النصوص  بتحويل االمتياز إلى تنازل

، الذي يحدد شروط و كيفيات منح االمتياز القابل 01/52/0251المؤرخ في  51/025مرسوم التنفيذي رقم  - 6
نجاز مشاريع الترقية العقارية ذات إل مالك الخاصة للدولة و الموجهةللتحويل إلى تنازل على األراضي التابعة لأل

 .12عدد  ج ر،  الطابع التجاري
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نجاز لخاصة للدولة المخصصة إلباألمالك ايتم بيع هذه األمالك التي حددها المشرع  و
عمليات التعمير أو البناء لفائدة المرقيين العقاريين سواء كانوا عموميين أو خواص وهذا عن طريق 

ن التنازل عن األمالك العقارية التابعة لألمالك أب ىخالف األحكام العامة التي تقضالتراضي على 
وقد اشترط في هذا الشأن التراضي موافقة  ،(1)اد العلنيالخاصة للدولة يتم عن طريق البيع بالمز 

، ويتم تحدد شروط  وزير المكلف بالتعمير و البناء و ترخيص من الوزير المكلف بالماليةال
استعمال العقارات من قبل المتنازل لهم عنها في دفتر الشروط يحدد أسعار المساكن أو القطع 

حة لهم ضمن أسعار شراء األراضي و تحدد كيفيات فسخ وكذا إدخال التخفيضات الممنو ،األرضية 
عادة دفع مبلغ التخفيضات الممنوحة لهم في  هذه البيوع عند عدم تنفيذ المتنازل لهم اللتزاماتهم وا 

 .(2)حالة عدم تنفيذهم اللتزاماتهم
إصدار القرار ب 55/25تماشيا مع القانون رقم تدخل في هذا المجال و يد المشرع و ليع

يحدد شروط و كيفيات التنازل عن قطع أرضية ذي لا 55/21/0255ي المشترك المؤرخ في الوزار 
، و (3)تابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة

من جديد في ما  55/25في القانون رقم  ضبط أحكام التنازل مع ما جاء التي من خاللها فقد
و الذي ألغى القرار الوزاري المشترك ،السكنات التي تستفيد من إعانة الدولة لفائدة األسر ب تعلقي

 . 21/25/0220المؤرخ في 
 65/01الصادر تحت رقم  5660صدور قانون المالية لسنة ب ههذا وتجدر اإلشارة إلى أن 

سعار يعد أول قانون ينص على نسب التخفيضات المطبقة على أ 52/50/5665المؤرخ في 
يمكن  التنازل عن األراضي . ..:" منه 515ردته المادة فقد أو  ،(4)األراضي التابعة لألمالك الوطنية

نجاز مشاريع دولة الخاصة التي تعتبر ضرورية إلاألراضي العارية و المتوفرة التابعة ألمالك ال
دم وفاء كيفيات اإللغاء في حالة ع على أساس دفتر أعباء يحدد شروط التنازل و.... استثمارية

 .المتنازل له بالتزاماته
 :، وذلك حسب النسب التالية...يطبق التخفيض على القيمة التجارية لألراضي المتنازل عنها

                                                 
 .552المرجع السابق ، ص  ، شعوة مهدي -1

 .502المرجع السابق ، ص  ، لتزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقويةا،  مسكر سهام - 2
شروط و كيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة ، الذي يحدد  55/21/0255القرار وزاري مشترك مؤرخ في  - 3

 . 15عدد  ج ر،  لألمالك الخاصة للدولة و موجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة
 . 11عدد  ج ر،  5660قانون المالية لسنة  المتضمن 52/50/5665المؤرخ في  65/01القانون رقم  - 4
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 .عندما تكون االستثمارات في المناطق الواجب تنميتها( 22%)-
 . عندما ال تكون في المناطق المشار إليها أعاله (01%)-

تتجسد التحفيزات التي تقدمها الدولة في مجال األوعية العقارية في التخفيض أسعار 
نجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع االجتماعي و التي حددتها الدولة في الموجهة إلاألراضي 

نجد أن إذ ، ى الملغ 21/25/0220شترك المؤرخ في من القرار الوزاري الم 55المادة نص 
السكن العتيق و  متصاصا: في  ابع االجتماعي و تتركز أساسد حدد العمليات ذات الطاالمشرع ق
، و التي  ، سكنات اجتماعية تساهمية ، السكن الريفي ، السكن االجتماعي التساهمي تحسينه

بيع باإليجار و التي تكون في شكل مجمعات ضمن ال، وسكنات  مدعمةالأصبحت تسمي بالترقوية 
 .تحديدها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالسكنمناطق يتم 

وقد أعاد المشرع تحديد نسب التخفيض على القيمة التجارية لألراضي من خالل إصدار القرار 
و المتضمن شروط و كيفيات التنازل عن األراضي  55/21/0255الوزاري المشترك المؤرخ في 

رنامج السكنات المدعمة من طرف الدولة و التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة النجاز ب
عة بمنه،فقد تم تحديد نسب التخفيض على القيمة التجارية لألراضي التا 50بمقتضي نص المادة 

للدولة الموجهة النجاز سكنات عمومية مدعمة وهذا حسب المواقع الجغرافية النجاز هذه السكنات 
 :كما يلي

 (.%22)ينة، عنابة، نسبة التخفيض تقدر بـ بالنسبة لواليات الجزائر، وهران، قسنط-
 (.%61)بالنسبة لواليات الهضاب العليا و الجنوب فقدرت نسبة التخفيض بـ -
 (.%62)بالنسبة لباقي واليات الوطن تقدر نسبة التخفيض بـ -
 مسكن موجه للبيع باإليجار المنجزة من  11222لبرنامج ( %522)نسبة التخفيض تصل إلى  -

 . بنك –طرف الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط 
 نه بالنسبة لألراضي التي تستقبل انجاز محالت ذات استعمال غير سكني أوتجدر اإلشارة هنا إلى 

 أي محالت مهنية و تجارية و حرفية فإنها ال تستفيد من هذه التخفيضات على األوعية العقارية 
 .(1)25152ما أكدته التعليمة رقم  المخصصة لها و هو

                                                 
،المتضمن 50/21/0250المؤرخة في  25152مالك الوطنية،التعليمة رقم وزارة المالية، المديرية العامة لأل - 1

التنازل عن األراضي التابعة ألمالك الخاصة للدولة الموجهة النجاز مشاريع الترقية العقارية ذات طابع االجتماعي 
=  االشارة إليهما يمكن  ،0، ص 01/25/0250المؤرخة في  20الدفع بالتقسيط بناء على التعليمة الوزارية رقم 
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تحفيزات الدولة سطرت  لقد: تي يستفيد منها المرقي العقاريالتحفيزات الجبائية ال -ب
ن ن األعباء التي تثقل كاهل المرقيجل التخفيف مأتتمثل في اإلعفاءات الجبائية من  أخرى

ع السكنية التي تم المشاري نجازإو كذا السعي إلى إتمام ،ع نشاطهم العقاريين و تشجعهم على توسي
 : نذكرو لعل أهمها ، المحددة أجالهاتسليمها في  الشروع فيها و

لعديد توجد ا: نجاز المساكنإباح الخاضعة للضريبة الناتجة عن اإلعفاءات على األر  -5
التي لها تأثير في تشجيع المرقين العقاريين  االعفاءات من اإلعفاءات إال أننا سنحاول أن نذكر أهم

  . في مجال الترقية العقارية االستثماري على توسيع نشاطهم
 المتضمن  05/50/5662المؤرخ في  62/20من القانون رقم  55فمن استقراء نص المادة 

اضعة للضريبة الناتجة عن تعفى األرباح الخ:" ، التي جاء فيها (1)5662قانون المالية لسنة 
نجاز المساكن االجتماعية و الترقوية وفق المقاييس المحددة في دفتر الشروط من إنشاطات 

 .الضريبة على الدخل اإلجمالي و الضريبة على أرباح الشركات
يحدد دفتر الشروط و كيفيات هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية 

 ". و السكن
 نجد أن الدولة قد منحت إعفاءات  للمرقي العقاري تتمثل في اإلعفاء من الضرائب على 

 ن المرقي امرقي شخصا طبيعيا ،أما في حالة كهذا في حالة ما إذا كان ال( IRG)الدخل اإلجمالي 
نجاز إ، و الذي ينتج عنه (IBS)نه يعفى من الضرائب على أرباح الشركات إفشخصا معنويا 

فقا لما وهذا و ،العقاري للمشاريع ذات الطابع السكني االجتماعية و الترقوية و الريفية منها  المرقي
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في موجب والذي تم إقراره ب،ينص عليه و يحدده دفتر الشروط 

 ح فيماابر الذي يحدد نموذج دفتر الشروط المتعلق باإلعفاء من الضريبة على األ 55/25/5662
، و الذي تم تعديله (2)يجارية و الترقويةنجاز السكنات االجتماعية اإلإيخص النشاطات المتعلقة ب

                                                                                                                                               

الترقية العقارية حيث أن الترقية العقارية ذات الطابع االجتماعي التي تظم أنواع هو أن المشرع قد قام بتفريق بين =
ة الستقبال الموجه ألوعية العقاريةا علىأسعار التنازل  فيه لها أن تستفيد من التخفيضات السكنات المذكورة أعال
ترقية ذات الطابع التجاري فهي ال تستفيد من أي دعم مالي من طرف الدولة و التي أما ال،هذه البرامج السكنية 

ألمالك الوطنية الخاصة الموجهة تكون في شكل عقد االمتياز القابل للتحويل إلى تنازل في إطار األراضي التابعة 
 .نجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاريإل
 . 26عدد  ح ر،  5662يتضمن قانون المالية لسنة  05/50/5662رخ في المؤ  62/20القانون رقم  - 1
 .511، ص  0255، طبعة  ، دار بلقيس ، الجزائر ، مدونة نشاط الترقية العقارية مولود ديدان - 2
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       ة الذي يحدد الخصائص التقني 55/21/0255بمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
 منه على أن 1المادة  صتحيث ن،(1)نجاز السكن الترقوي المدعمإو الشروط المالية المطبقة على 
نية متر مربع مع إمكا 21إلى  12تراوح حسب عدد الغرف من مساحة السكن الترقوي المدعم ت
نجازها من طرف المرقي العقاري على أن إو التي يتم ( %0)قل من أتفاوت هذه المساحة بأكثر أو 

قابلة للسكن وهذا دون للمتر المربع الواحد / د ج 52.222يكون سعر التنازل المقترح ال يتجاوز 
 .منه 6احتساب سعر األرضية حسب نص المادة 

و  0221من قانون المالية لسنة  00إذ نصت المادة :اإلعفاء من حقوق التسجيل  -0
تتمم أحكام المادة :" أنه ،على (2) 06/50/0225المؤرخ في  05/ 25 الذي صدر تحت رقم

تعفى من رسم :" خامسا  010المادة :كما يلي 55 و 52خامسا من قانون التسجيل بفقرتين / 010
 .....اإلشهار العقاري

العقود المتضمنة اقتناء المتعهدين بالترقية العمومية أو الخواص أراضي األساس  -52
نجاز برامج السكن المستفيدة من الدعم المالي من الخزينة العمومية و السيما منها إالموجهة إلى 

 ...".السكن في إطار البيع باإليجار و السكن الريفي السكن االجتماعي التساهمي و
، فإن هذه (%5) ـإذا كان المشرع قد نص على أن حقوق رسم اإلشهار العقاري تقدر ب

ى المرقي نها تقليل من التكاليف المترتبة علأمن ش( %5)اإلضافة المتمثلة في اإلعفاء من دفع 
    ،  و طابع سكني في إطار الترقية العقاريةنجاز أي مشروع عقاري ذإالعقاري عند الشروع في 

 تساهم في تشجيعه لتي تم إدراجها لصالحه سو باستفادة المرقي العقاري من مثل هذه اإلعفاءات ا
 . على دخول مجال الترقية العقارية بقوة

 يخضع المرقي العقاري لهذا الرسم في حالة النشاطات :  الرسم على النشاط المهني-3
 ( TAP)العقارية التي ينجزها في مجال المشاريع السكنية الترقوية و يحدد رسم على النشاط المهني

 . (3)( TVA) على رقم األعمال بدون الرسم على القيمة المضافة( %20)بنسبة 
 وهذا ( %22)و يتم تطبيق هذا التخفيض بنسبة (: TVA) الرسم على القيمة المضافة-0

                                                 
ة و الشروط المالية المطبقة ، الذي يحدد خصائص التقني 55/21/0255مشترك مؤرخ في الوزاري الالقرار  - 1

 .(الملغى) 15عدد  ج ر،  نجاز السكن الترقوي المدعمإعلى 
 21عدد  ج ر،  0221،المتضمن قانون المالية لسنة 06/50/0225المؤرخ في  25/05القانون رقم  - 2
 .2المرجع السابق، ص ،مسكر سهام،دور نشاطات الترقية العقارية في دفع عجلة االستثمار في قطاع السكن- 3



220 

 

، في حين  تتعلق بإعادة تهيئة األرضي و بناء المحالت ذات الطابع السكني بالنسبة لكل العمليات
ـ نسبة العادية المقدرة بالتخضع المحالت ذات الطابع التجاري و المهني و كذا الحرفي إلى 

وقد أضاف كذلك اإلعفاء من الرسم على القيمة ، (1)دون االستفادة من تخفيضات( 52%)
المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  51/25من األمر رقم  02الفقرة  6المضافة في المادة 

 :".........نه تعفى من الرسم على القيمة المضافة أ، حيث نصت المادة على  (2) 0251
وض العقارية على المدى المتوسط الجزء المتعلق بتسديد القروض في إطار عقود القر  -(02
، وهذا ما يساعد على تشجيع الهيئات " يجاري العقاريبما فيها تلك المرتبطة بالقرض اإلو الطويل 

  الممولة لنشاط الترقية العقارية على منح القروض العقارية بنسب فوائد مخفضة للمرقين العقاريين 
 .و األفراد لتمويل مشاريعهم العقارية

 ، غير (%0)يقدر الرسم العقاري للملكيات المبنية بنسبة  : ء من الرسم العقارياإلعفا-1
ية العقود التي تتضمن العقاري من دفع هذه النسبة عند كل عمليات نقل ملكأنه تم إعفاء المرقي 

، أو جزء منها ذات االستعمال السكني المنجزة في إطار نشاطات الترقية العقارية (3) سكناتبيع ال
 .حقوق التسجيلمن 

في القسم الثاني بعنوان  0252وقد كرس هذه االعفاءات كذلك قانون المالية لسنة 
 :".........منه أن تعفى من رسم االشهار العقاري  ما يلي  1- 010اإلعفاءات إذ أشارة المادة 

 اقتناء المرقين العقاريين العموميين أو الخواص ألراضي موجهة إلنجاز  العقود المتضمن-(6
 .برامج السكن المستفيدة من دعم الدولة

 المرقين العقاريين  االعقود المتضمنة بيع محالت ذات استعمال سكني جديدة أنجزه-(52
 .(4)"العموميون أو الخواص في اطار برامج السكن المستفيد من دعم الدولة 

  ـمقدرا ب ث أصبح رسم الشهر العقاري ثابت وحي:  إلعفاء من حقوق تسجيل الرهونا -6

                                                 
 .10ص المرجع السابق ،  ، ات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية، التزام مسكر سهام - 1
 /55/25الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  22/20/0221القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  - 2

الضريبة على األرباح المتضمن نموذج دفتر الشروط المتعلق باإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلجمالي و  5662
 .02عدد  ج ر،  الترقية ماعية والشركات المطبقة على األرباح الناجمة عن نشاطات انجاز مساكن االجت

 .2المرجع السابق، ص ،مسكر سهام،دور نشاطات الترقية العقارية في دفع عجلة االستثمار في قطاع السكن- 3
 .21، ج ر عدد  0252المتضمن قانون المالية لسنة  02/50/0252المؤرخ في  52/55القانون رقم  - 4
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يتم ( %5)، وهذا بعد أن كان يقدر ب  من قانون التسجيل 050د ج بمقتضي المادة  0222
 ، ليصبح ثابت و مهما  5661فوائده و ملحقاته هذا حتى سنة حسابها على كل مبلغ القرض و 

 .كانت قيمة هذا القرض ومهما طالت مدته
 ويضاف إلى هذا اإلعفاء  نوع أخر و الذي يتعلق بمجال التمويل بالقرض العقاري إذ تعفى 

و المعدلة ،(1) 5661من قانون المالية لسنة  12لنص المادة  طبيقاكليا من رسم الشهر العقاري ت
عقود الرهن الرسمي التي تبرم كضمانة من قانون التسجيل و التي تخص إعفاء  010بالمادة 

تعفي :"  منها ما يلي 5الفقرة  010للقروض العقارية التي تمنحها هيئات التمويل إذ جاء في المادة 
 ....من رسم اإلشهار العقاري

العقود المتعلقة بامتالك عقارات من قبل البنوك و المؤسسات المالية التي يسري  كل-(0
و المتعلق بالنقد و القرض في إطار  5662 /25/ 55المؤرخ في  62/52عليها القانون رقم 

اعتماد إيجاري عقاري أو أي قرض عقاري مماثل أخر مخصص لتمويل االستثمارات التي يقوم بها 
 ...".المتعاملون االقتصاديون ألغراض تجارية و صناعية وزراعية أو لممارسة مهن حرة

 اري باعتباره يلجأ إلى طلب قروض عقارية في وهذا اإلعفاء يصب في صالح المرقي العق
بعض األحيان لتمويل مشاريعه العقارية التي تمنحها الهيئات الممولة للترقية العقارية وهذا ما يخفف 

 .من األعباء المالية التي يتحملها المرقي العقاري بصفته مقترض
ة العقارية بمنح المرقي بعض الترقينشاط لتمويل مام الدولة بتوفير الدعم الغير مباشر إن اهت
جل أالجبائي يعتبر خطوة هامة من الوعاء العقاري و كذا اإلعفاءات في المجال التخفيضات و 

التي تتركز في تطوير نشاط الترقية العقارية  المرجوة و الوصول إلى النتائج و األهداف المسطرة و
السعي من خالل هذا الدعم إلى توفير  ىو من جهة أخر ،(2)العمومية و الخاصة هذا من جهة

التي   المحدود العرض الكافي من السكن لتغطية الطلب و السيما للفئة ذات الدخل المتوسط و
 تمثل الشريحة األكثر إقباال على طلب السكن في المجتمع من خالل الصيغ السكنية المتوفرة منها 

 (.LPA) و السيما الترقوي المدعم
 

                                                 
 . 20 عدد ج ر،  5661يتضمن قانون المالية لسنة  02/50/5662المؤرخ في  61/02األمر رقم  - 1
 .065ـ المرجع السابق ، ص  ، النظام القانوني للترقية العقارية يمانإبوستة  - 2
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اإلجارة التمليكية ) بة البنوك التجارية في اعتماد طرق التمويل اإلسالمي تجر :الفرع الثالث
 ( :نموذجا

  ين تمأجارة التمليكية في الفصل التمهيدي بنوع من التفصيل ، اإل صيغةتم التطرق إلى  لقد
لية في تمويل المشاريع العقارية السيما ذات الطابع السكني ، و في مكانية اعتماد هذه اآلإبراز إ

فراد ن بعض البنوك التجارية الجزائرية التي تقوم بمنح القروض العقارية لفائدة األأ هذا السياق نجد
هم أ و لعل، جارة التمليكية من بينها تحاول اعتماد بعض الصيغ التمويل االسالمية و التي تعد اإل

و الذي  بنك–تياط الصندوق الوطني للتوفير و االح: البنوك التي بادرة بخوض هذه التجربة نذكر 
و التي ينتظر منها الكثير ، وقد  0252بادر باعتماد هذه الصيغة كمنتج إسالمي منذ شهر نوفمبر 

جاءت هذه التجربة من أجل االستجابة لفئة واسعة من المجتمع التي ترفض المعامالت الربوية 
بنك التنمية المحلية و بنك  تماشيا مع العقيدة االسالمية للمجتمع الجزائري ، وقد تبعه في ذلك أيضا

سالم و بنك البركة كتجربة أولية في اعتماد اإلجارة التمليكية كصيغة اسالمية جديدة للتمويل في 
 .انتظار النتائج التي سوف تسفر عنها مستقبال

 التفصيل باالعتماد على ما تم  ة بنوع منين ندرس هذه الصيغة التمويلأو عليه سنحاول  
بنك ، وهذا بالتطرق إلى كل  –الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط طرف عالن عنه من اإل

 :سكن ، فيما يليمعلى للحصول فراد ستفادة من هذه الصيغة الموجهة لألالشروط و إجراءات ا
 : جارة التمليكيةمفهوم صيغة اإل-أوال

امتصاص من شأنها بدون فائدة  هي صيغة تمويل جديدة طبقا ألحكام الشريعة االسالمية 
الضغط على طالبي السكن في الجزائر ، و تمكن طالبي السكن من اقتناء سكنات جاهزة عن 

يتعامل  في الجزائر ، و يعتبر الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط أول بنك طريق البيع باإليجار
 .بنظام القروض على الطريقة االسالمية 

( البنك)المؤجر  رة يتضمن وعدا منعقد إجا :ويمكن أن نعرف هذه الصيغة على أنها 
، المؤجر إضافة إلى األجرة لمسكنا شراء د ثمنيسدتكية له بعد قيامه ببنقل المل( زبونال)للمستأجر 

ا ما يتم سداد هذا الثمن على أقساط فيكون مقدار األجرة متناقصا مع تزايد الحصة من بوغال
 ،(1)األصل المؤجر التي يمتلكها المستأجر

                                                 
 .501،ص  السابق، المرجع  شوقي بورقبة - 1
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 أطراف العقد يقوم بموجبه أحد ف، لمسكن ا مقرون بوعد بالبيع رعقد إيجاأي أنه عبارة عن 
 20تمتد من سنتين إلى لمدة معينة لزبون المستأجر تأجيره ل بشراء المسكن المختار و و هو البنك

نقل ملكية  المحدد في العقد المبرمو دفع المبلغ عند انقضائها  المشتري يكون للمستأجرسنة و 
 .المسكن له من طرف البنك 

 :شروط االستفادة من هذه الصيغة -ثانيا
في المعامالت المصرفية  ةقد استحسن الكثير من األفراد ممن يرفضون المعامالت الربوي

هذه الصيغة ،وقد تم وضع مجموع من الشروط التي تعتبر بسيطة نوعا ما لكل من يريد أن يستفيد 
من هذه الصيغة الجديد ، و التي تعتبر من طرق التمويل االسالمي التي تكون بدون فائدة ،و حتى 

 :فيما يلي وط التي حددها البنك بعض الشر البد من توفر هذه الصيغة التمويلية يستفيد أي فرد من 
 .يجب أن يتمتع بالجنسية الجزائرية-
 .سنة عند تاريخ طلب التمويل 22إلى  05أن يتراوح سنه ما بين -
ألف د ج  02أن يكون لطالب االستفادة دخل شهري صافي ودائم يساوي أو يفوق -

ألف  12لى األقل ، و بالنسبة لألجراء و المتقاعدين و سنة أقدمية مع سنتين من النشاط ع
 .(1)د ج بالنسبة للتجار و أصحاب المهن الحرة مع سنتين من النشاط على األقل 

 :السكنات المعنية بالشراء في هذه الصيغة -ثالثا 
فراد من شراء عقار من طرف البنك بناءا بطرح هذه الصيغة من أجل تمكين األلقد قام البنك 
شقق أو ) بتعيين العقار المراد شرائهالزبون ، وهذا بعد أن يقوم دون أي فائدة على طلب الزبون 

جل الشراء و لقد حدد البنك العقارات القابلة لشراء في هذه ، وهذا بتقديم طلب للبنك من أ( فيالت
 :وهي  االصيغة و كذا استثناءاته

أو وليس لغرض مهني ( تكون جاهزة)تمويل جميع أنواع العقارات المخصصة لغرض السكن 
غرض أخر كما أقره البنك ، و التي يتم تعينها من طرف الزبائن بما فيها السكنات الجديدة المنجزة 

  (OPGI)دواوين الترقية والتسيير العقاريهو الحال لمن طرف مرقي عقاري خاص أو عمومي كما 
 
 

                                                 
، تاريخ اإلطالع   http://essalamonline.com/ara/permalink/65362.html:أنظر الموقع التالي - 1

00/50/0252 - 56:20. 

http://essalamonline.com/ara/permalink/65362.html
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 .(1)أو من الخواص ،(ENPI)والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية 
 :قائمة اقتناء السكنات التي تكون في طور االنجاز كما يليو يتم استبعاد من 

 .السكنات الترقوي العمومية-
 .سكنات عدل-
 .(2)سكنات العمومية المدعمة-

 :سقف التمويل الممنوح في هذه الصيغة-رابعا 
من  % 62بنسبة ال تتجاوز  في هذه الصيغة التمويلية  لقد حدد البنك نسبة التمويل الممنوح

 .من طرف الزبون المتبقية   %52لمسكن المراد شرائه ، ليتم تكملة نسبة ل االجمالية قيمةال
مليار  52مليون سنتيم و  522سكن ما بين مو تتراوح قيمة التمويل الممنوح لشراء أي 

سنة  02حدود من سنتين إلى  أقساط هذا التمويل، وقد حدد البنك مدة تسديد (3)سنتيم كحد أقصى 
 ، وهنا يمكن للمستفيد أن يضاعف دفع األقساط اإليجارية لتقليص المدة (4)إليجار في شكل بدل ا

 .لتمكن من الحصول على عقد الملكية لمسكنه عن طريق تنازل البنك عنه لفائدته 
 :الوثائق المطلوبة في تكوين ملف االستفادة من صيغة اإلجارة التمليكية –خامسا 

 :باإلضافة إلى الوثائق العامة المثبت للهوية طالب االستفادة يتم تقديم الوثائق التالية -
 .من طرف المعني تم ملئهطلب االستفادة من التمويل -
 .من طرف مالك المسكن المختار م وعد بالبيع للبنك يقوم بإمضائهتقدي-
 .تقديم شهادة سلبية للمسكن تثبت خلوه من الرهون  -
 .شهادة المطابقة للمسكن المختارتقديم -
 .إمضاء تعهد باستغالل المسكن لسكن فقط و ليس لغرض مهني أو تأجيره -

                                                 
، تاريخ اإلطالع   https://www.youtube.com/watch?v=FC2gV_oSGA0 :أنظر الموقع التالي - 1

50/50/0252 -52:02. 
، تاريخ اإلطالع   html-916-http://www.babalweb.net/ar/video.33:أنظر الموقع التالي - 2

51/50/0252 - 55:02 . 
بنك ، نقال عن  –تصريح لسيدة باهية قاسيوي ، المكلفة باالتصال في الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط - 3

 .   https://www.youtube.com/watch?v=WVx8yiME6yA:الموقع التالي 
، تاريخ اإلطالع   QbBKDE-https://www.youtube.com/watch?v=CjXs:أنظر الموقع التالي  - 4

52/55/0252 – 50:05. 

https://www.youtube.com/watch?v=FC2gV_oSGA0
http://www.babalweb.net/ar/video-916-33.html
https://www.youtube.com/watch?v=WVx8yiME6yA
https://www.youtube.com/watch?v=CjXs-QbBKDE
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 .إرفاق الملف بتقرير يعده خبير عقاري معين من طرف البنك لمعاينة المسكن المختار-
 :االلتزامات المترتبة عن ابرام اتفاق تمويل بصيغة اإلجارة التمليكية -سادسا
م عقد بين البنك و الزبون ينص على مجموعة من االلتزامات التعاقدية يجب على يتم إبرا 

 :(1)كال الطرفين االلتزام بها ، و لعل أبرزها نذكر
 :بالنسبة للبنك-أ

 .في حالة تطابقه مع الشروط المطلوبة  الزبوننك باقتناء المسكن المختار من التزام الب-
 .من قيمة المسكن المختار % 62التزام البنك بدفع نسبة -
 .لمسكن خالل المدة المتفق عليهاحق االنتفاع للمستأجر المشتري ل منحبالتزام البنك -
 . التزام البنك بنقل ملكية المسكن بعد انتهاء المدة المحددة في العقد بدفع المبلغ كامال-

 :بالنسبة للزبون-ب
 .من قيمة المسكن المختار  %52التزام الزبون بدفع نسبة  -
 .يجار حسب الراتب الشهري قساط المتفق عليها بدل اإلالتزام الزبون بدفع األ-
 .برامه العقد مع البنكإمضي سنتين من بعد  إالالتزام الزبون بعدم طلب فسخ العقد -
 .التزام الزبون باحترام بنود العقد السيما المحافظة على المسكن و صيانته -
 .الزبون بعدم تغيير وجهة االستغالل من السكن إلى مهني مثال أو تأجيره للغيرالتزام -

 لقد  :جراءات المعتمدة من طرف الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط إلنجاح العملية اإل -ت 
الموجهة لتمويل لعمل بهذه الصيغة الجديدة ل ة الرسميةنطالقاال 0252نوفمبر  02حدد تاريخ 

  ،و التي تعد أول تجربة لبنك عمومي تجاري في الجزائر(2)ى الطريق االسالمية السكن و هي عل
 052من أصل  بنك –تابع لصندوق الوطني للتوفير و االحتياط وكالة  00،و هذا على مستوي 

تجريبية ،وقد تم تحديد هذه التراب الوطني كمرحلة  والية عبر 51ي موزعة على حوال وكالة
 .البنك لتمكين المهتمين بهذه الصيغة من التقرب منها لالستفسار أكثر عنهاالوكاالت من طرف 

  ، مليار د ج  52 ـو لقد تم تخصيص غالف مالي معتبر لهذه الصيغة الجديدة و المقدر ب
 

                                                 
   https://www.youtube.com/watch?v=FC2gV_oSGA0- :أنظر  الموقع التالي  - 1

،تاريخ اإلطالع   https://www.youtube.com/watch?v=WVx8yiME6yA:أنظر الموقع التالي  - 2
52/55/0252 – 50:10. 

https://www.youtube.com/watch?v=FC2gV_oSGA0
https://www.youtube.com/watch?v=WVx8yiME6yA


222 

 

 .(1)، حسب توقعات البنك. مخصصة لسكنف شق الأ 52و الذي من المتوقع أن يؤمن اقتناء 
قد قام بنشر وثيقة على  بنك -الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط لكن ما نشير إليه أن 

موقعه تبين فيها حجم الراتب للموظف  و حجم التمويل الذي يستفيد منه إضافة إلى هامش ربح 
،باعتبار أن الموظفين هم أكثر المقبلين على هذه الصيغة فقد (2)سنة  02البنك و مدة التسديد هي 
ن لقيت رفض و استياء من طرف هذه الفئة فعلى سبيل المثل فإن الموظف كانت لهم ردة فعل ،أي

ألف د ج  يمكنه االستفادة من تمويل لشراء مسكن يقدر بـ  02الذي يتقاضى راتبا شهريا يقدر بـ 
مليون سنتيم ، وهنا نتساءل هل يوجد في الجزائر سكن بهذه القيمة ؟، كذلك تم الكشف عن  510

هذه الصيغة أين  نجد أن هذه الصيغة تقوم على أساس ربوي ال يقل عن  التحايل و النصب في 
ومنه يمكن القول أن هذه الصيغة كانت موجهة و هي تعد نسبة مرتفعة جدا ،  % 1.1نسبة فائدة 

لفئة معينة من أصحاب الدخل المرتفع ،و هنا نخص بالذكر التجار الكبار و رجال األعمال 
 .(3)مليار سنتيم  52شراء مساكن قد تصل قيمتها إلى حوالي باعتبار أنهم القادرون على 

 وهذا ما ينبئ بفشل هذه الصيغة التي كان العديد من الجزائريين يعلقون عليها أماال في 
 تبدد هذا األمل بعد أن تم  ا،لكن سرعان م(4)الحصول على مسكن بالطريقة االسالمية دون فوائد 

 .(5) بنك – CNEPالكشف عن اإلجراءات العملية بهذه الصيغة من طرف 

                                                 
، تاريخ اإلطالع   https://www.youtube.com/watch?v=WVx8yiME6yA:أنظر الموقع التالي - 1

52/55/0252 -56:55. 

- 50/55/0252، تاريخ اإلطالع   dz.com/?p=29903-rhttps://almasda: أنظر الموقع التالي  - 2
50:00 . 

 – 00/55/0252، تاريخ اإلطالع    dz.com/?p=29903-https://almasdar:أنظر الموقع التالي - 3
55:01. 

 00بنك بوالية مستغانم في شهر – CNEPالتابعة  505نه عند تقربنا من الوكالة رقم ألى إشارة جدر اإلت- 4
ح لنا بأن هذه الصيغة تم تعليق العمل يصر بالوكالة بالتجارة التمليكية إلا ب، قام المسؤول عن مكت 0252 سبتمبر

الشريعة  أحكامها بما يتطابق و لبنك على تداركاإلدارة المركزية لعمل تنظرا لوجود بعض النقائص التي س مؤقتا بها
مقابلة -، عادة بعثها في األشهر القادمة من طرف البنك إهامش الربح ، و سيتم تحديد االسالمية السيما ما يخص 

  . بنك بوالية مستغانم – CNEPالتابعة  505رقم  وكالةيكية بالجارة التملمع رئيس مكتب اإل شخصية
 .بنك– CNEP الصادرة عنالخاصة باإلجارة التمليكية الوثيقة  5/1راجع الملحق رقم  - 5

https://www.youtube.com/watch?v=WVx8yiME6yA
https://almasdar-dz.com/?p=29903
https://almasdar-dz.com/?p=29903
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 :المبحث الثاني 
 .أنماط القرض العقاريالهيئات المساهمة في تفعل 

المؤسسات لمجاالت التي يمكن أن تستثمر فيه البنوك و حد أهم ايعتبر نشاط الترقية العقارية أ
تعلق بمنح القروض  لما تشهده هذه األخيرة من تطور في سياستها المالية خاصة ماأموالها المالية 
و هي  ،العصب الرئيسي في إنجاح عملية التمويل تعتبر  الماليةالهيئات  فإن هذهوعليه  ،العقارية
ئات المتدخلة في عملية التمويل والتي تتمثل في الخزينة العمومية الهيقسمين األول هي إلى مقسمة 

و أهي الهيئات الضامنة و الثاني   ،(المطلب األول)المؤسسات المالية و  التجارية البنوكبعض  و
        و التي تتمثل في بعض الشركات المتخصصة ، الداعمة لعملية التمويل بالقرض العقاري 

 . (المطلب الثاني)و الصناديق 
 

 :المطلب األول 
 .الهيئات المالية المانحة للقروض العقارية 

أصبح قطاع التمويل العقاري في الجزائر يشهد تطورا ملحوظا خاصة في مطلع  لقد 
و المؤسسات المالية الراغبة في دخول هذا التجارية التسعينات بعد فتح المجال أمام كل من البنوك 

 ،(1) 9111 سنة المجال الذي كان محتكرا من قبل الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط إلى غاية
ترغب في البنوك التي  الهيئات و وقد تم تسجل عدد من السكن ،قطاع وهذا بهدف دعم و تمويل 

م بعملية منح القروض الموجهة لتمويل المشاريع السكنية المنجزة في إطار الترقية العقارية ياقال
لصندوق الوطني للتوفير و الخاصة ، وهي تقسم إلى هيئات متخصصة كالخزينة العمومية وا

،إلى جانب بعض  (الفرع الثاني)تجارية الو بعض البنوك ، (الفرع األول)بنك  – حتياطاال
 .(الفرع الثالث) المؤسسات المالية العمومية

 
 .الهيئات المتخصصة:الفرع األول

التي كانت في ما مضى تقوم بتمويل السكن ، و في يمكن أن نحصر الهيئات المتخصصة 
 كل من في و تتمثل الترقية العقارية بالقروض العقارية نشاط تمويل  الوقت الحالي تعمل على

                                                 
 .909، ص  ، المرجع السابق تمويل السكن في الجزائر إستراتجية، عبد القادر بلطاس- 1
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 (.ثانيا)بنك  –و الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط  ،(أوال)الخزينة العمومية 
 :الخزينة العمومية-أوال

عتبار في تمويل قطاع السكن منذ االستقالل با زينة العمومية من الهيئات األولىتعتبر الخ
مام لمجال أانذاك ، و بفتح ا مهما تعتمد عليها في هذا الخصوص وقد لعبة دورن الدولة كانت أ

البنوك التجارية في مجال تمويل الترقية العقارية ، تم منح صالحيات جديدة لهذه الهيئة من خالل 
و كذا تفعيل القروض الميسرة الممنوحة من البنوك و المؤسسة ، منح قروض عقارية للموظفين 

نبرز ن حاول أنه أعاله ، و عليه سليرق إل نسبة من الفائدة المطبقة عليها كما تم التطالمالية بتحم
 :فيما يلي  ردورها باختصا

هي صراف و :"على أنها " Laufen Berger"يعرفها الفقه  : تعريف الخزينة العمومية-أ
 .(1)("la caise et financiere)ممول الدولة 

ع بصالحيات تنفيذ قانون ، و تتمت وحدة مالية تابع للدولة :"و يمكن أن نعرفها على أنها
و هي بمثابة بنك صغير من حيث ،مالية العليه من طرف الدولة لسنة  ةالمصادق بعدالمالية 

، و يجب مسك حسابات خاصة بالعمليات التي تقوم بها جراء تنفيذ ميزانية  المالية احتفاظها بمبالغ
كما أنها ليست لها الشخصية االعتبارية فهي عبارة عن هيئة مالية عمومية  ، المؤسسات اإلدارية
 ." تابعة لوزارة المالية

 :عمليات و حسابات الخزينة العمومية-ب
و  48/91من القانون  66 و 84من خالل استقراء المواد  : عمليات الخزينة العمومية-1
ات الخزينة العمومية  التي تقوم بها تنقسم نجد أن عملي 10/19من قانون المالية  91و  01المواد 

 .إلى خمسة عمليات أساسية
، و لعل من (2)يمكن تعداد هذه الحسابات حسب الترتيب  : حسابات الخزينة العمومية-2
وهذه األخيرة يتم إدراج حسابات القروض الممنوحة من طرف الدولة في :  حسابات القروضأهمها 

 قل أ، و التي تكون  الغرض و مع استفادتها من الفوائد المطبقة عليهاإطار االعتماد المقترحة لهذا 

                                                 
1
 - Louis bossoh jean ,Monnaie et finance ,Office des publication universitaires ,Alger 

,1993,p;132 
 .حسابات التسييقات  –.الحسابات التخصيص الخاص  –.الحسابات التجارية-:ترتب حسابات الخزينة كتالي - 2
من القانون رقم  69إلى  48المواد من  أنظر ، حسابات القروض-. السنوية مع الحكومات األجنبية حسابات –

 .9144المتضمن قانون المالية لسنة  9148المؤرخ في  48/91
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 .(1)من تلك الممنوحة من قبل المؤسسات المالية و البنوك العمومية 
لعل  الموارد التي تحوزها الخزينة العمومية و وجد العديد منت  : موارد الخزينة العمومية-ت

 .(2)91 /48من القانون رقم  60و  41المادة   من أهمها ما نصت عليه
إن وظيفة الخزينة العمومية من الناحية المالية هو تحقيق  : مهام الخزينة العمومية-ث

 أهداف ال تتغير و تتمثل في ضمان القدرة على مواجهة احتياجات الصرف و إلى البحث الدائم 
 .(3)دائم بين اإليرادات و النفقاتالتوازن العن تحقيق 

 : الموجهة لتمويل نشاط الترقية العقارية القروض العقارية تفعيلفي  الخزينةدور -ح
الترقية العقارية  نشاطالتي تساهم في عملية تمويل تعتبر الخزينة العمومية من بين الهيئات  

و كذا تحمل نسبة من الفائدة المفروض على  عقارية ميسرة للموظفين ، عن طريق منح قروض
الفائدة تقدر  نسبة بتحمل فارق  القروض العقارية التي تمنحها البنوك و المؤسسات المالية العمومية

بهدف اقتناء ،  (6)لمرقين العقاريينل %8 فائدة تقدر بـ نسبة  و، (5)لألفرادموجهة   %9و (4) %3 بـ
 راتب الشهريم استفادة من هذه النسب حسب اليت و، محددةلشروط  اأو بناء أو توسيع سكنات طبق

من قرض لتمويل حجاتهم  الحصول على منخل المتوسط دالفئة ذات الرض بغية دعم تقملل
 .(7)السكن

 قروض  ال مفهوم الخزينة العمومية و عن دورها في منح أكثر فيما يخصنا التفصيل حاوللقد 

                                                 
اللجوء إلى -. قرض الدولة-.االدخار السائل -. الودائع و الموارد المجمعة- :موارد الخزينة العمومية هي - 1

 . المؤسسات المالية أو البنك المركزي
 .986، ص  ، المرجع السابق  شاكر القزويني - 2
 .984، ص  نفسه المرجع ، شاكر القزويني - 3
يتضمن قانون المالية  30/91/1001المؤرخ في  01/91رقم  1004من قانون المالية لسنة  11المادة  أنظر - 4

 .41،ج ر عدد 1004لسنة 
روض من طرف يحدد كيفيات و شروط منح الق 30/01/1090المؤرخ في  90/966رقم   المرسوم  التنفيذي- 5

 .89، ج ر عدد  جل اقتناء أو بناء أو توسيع السكنأالخزينة للموظفين من 
يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض  30/01/1090المؤرخ في  90/961رقم  المرسوم التنفيذي- 6

 . 89نجاز برامج عمومية للسكن و كيفية منحها، ج ر عدد إالمساهمين في  للمرقين العقاريينالممنوحة 
، من المديرية العامة للخزينة العمومية موجهة إلى رؤساء 08/1090/ 14الصادرة بتاريخ  009التعليمة رقم - 7

جماعية بمنح قرض من أجل الحصول على سكنات المدرين العامين للبنوك العمومية و باقي المصارف، يتعلق 
 .%9و  3إلى  %6ترقوية أو بناء مسكن ريفي مع تخفيض نسبة الفائدة من 
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 على القروض التي تمنحهانسبة الفائدة  دورها في تحمل الفارق في للموظفين ، باإلضافة إلى
، دون أن  ول من هذا الفصلفي المبحث األ، و التي تم التفصيل فيها الية البنوك و المؤسسات الم

 (مسكن 10.000) ننسى دورها في تمويل بعض المشاريع السكنية في إطار صيغة البيع باإليجار
 .(1)التابعة لوكالة عدل و التي ينص عليها في كل مرة قانون المالية 

 (:CNEP) بنك –الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط  -ثانيا 
 تعتبر البنوك المتخصصة هي تلك البنوك التي تتخصص في تمويل نشاط اقتصادي معين 

 و تعد هذه األخيرة التي تتخصص في تمويل قطاع البناء و  ،(2)أو العقار... أو...كالزراعة أو 
 من أهمها ، و في الجزائر يوجد فقط بنك  ، كضمانات الستمرار نشاطها السكن مقابل رهون عقارية

بنك ،  –متخصص واحد فقط في مجال تمويل السكن  و هو الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط 
، و عليه  جال تمويل السكن و نشاط الترقية العقارية في الجزائرو الذي يعتبر أهم المتدخلين في م

الصندوق و أهم صالحيات في  مهام: المتخصص في النقاط التالية سنحاول أن ندرس هذا البنك 
مجال التمويل ،و كذا أهم تدخالت الصندوق في مجال تمويل نشاط الترقية العقارية و قطاع السكن 

 .في الجزائر 
 المؤرخ في 68/111في بداية استحداثه بموجب القانون رقم  هام الصندوقوقد ارتكزت م

على  ، (3)و المتضمن القانون األساسي للصندوق الوطني للتوفير و االحتياط 90/04/9168
تمويل البناء وهذا نتجت لتوليه مهام القرض العقاري الفرنسي : ثالثة أنواع من العمليات و هي 

، وكذلك تمويل الجماعات المحلية ، و تمويل العمليات (4)الذي تم إلغائه بعد االستقالل عن التمويل
 .(5)العمليات الخاصة المتعلقة بالمنفعة الوطنية

 ية للجميع  سواء كانوا مدخرين أو غير مدخيرين منذ وقد شرع في عملية منح القروض العقار 

                                                 
، ج  1091المتضمن قانون المالية لسنة  11/91/1094المؤرخ في  94/94من القانون رقم  80أنظر المادة  - 1

 .11ر عدد 
 ، 1094 ، ،الجزائر عيةعبد الرزاق بن حبيب،خديجة خالدي،أساسيات العمل المصرفي،ديوان المطبوعات الجام- 2

 .91ص 
و المتضمن القانون األساسي للصندوق الوطني للتوفير و  90/04/9168المؤرخ في  68/111القانون رقم  - 3

 .14/04/9168المؤرخة في  14االحتياط، ج ر عدد 
 .94،ص المرجع السابق ،  رحماني فايزة- 4
 .331ص  ،المرجع السابق طاهر لطرش،االقتصاد النقدي و البنكي، - 5
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من أجل الحصول على ملكية مسكن الئق ، ولقد اتخذ الصندوق اإلجراءات  9111شهر جانفي 
وبعده و نتيجة لتغيرات التي عرفتها  ،(1)الالزمة من أجل تاطير عملية منح القروض للمقترضين 

البالد في أواخر الثمانينات و مطلع التسعينات ،و اتجاه الجزائر نحو تبني نظام اقتصاد السوق 
اقتضى األمر إدراج عدة تعديالت في العديد من المجاالت كان من بينها النظام المصرفي من 

والمؤرخ في  (2)من قانون النقد والقرضالمتض 10/90بإصدار القانون رقم  9110خالل تعديل سنة 
و الذي جاء بالعديد من اإلصالحات التي تخص تنظيم سياسة البنوك و  98/08/9110

المؤسسات المالية من بينها إدراج قاعدة جديدة متعلقة بـ البنوك و المؤسسات المالية كان مفادها 
سسات المالية الناشطة في ،أي أنها تقضي بأن تخضع كل البنوك و المؤ "عدم تخصص البنوك"

ر و االحتياط إلى بنك الجزائر إلى نفس النظام قانوني مما أدي إلى تحويل الصندوق الوطني للتوفي
، و تتمحور مهمته الرئيسية في تمويل (3)يرتكز نشاطه في التمويل العقاري بالدرجة األولى تجاري 

 .في الجزائر"  بنك العقار"، و أطلق عليه تسمية (4)قطاع السكن و الترقية العقارية
عرف  :بنك  – الطبيعة القانونية للصندوق الوطني للتوفير و االحتياطأسباب تغير -ب

الصندوق بعد نشأته تطور في طبيعته القانونية وتحوله من صندوق لالدخار إلى بنك يتمحور 
نشاطه الرئيسي في تسيير كل أنواع االدخار و كذا تجميع األموال ثم توجيهيها لتمويل قطاع 

 يالت السكن على شكل قروض عقارية ، و قد كان هذا نتيجة لتأثير عدة أسباب منها االقتصادية و
و التي شملت مختلف ،على الساحة الوطنية كان لها تأثير ملموس في السياسة التشريعية  طرأت

فقد تم ،  الجوانب االقتصاد المحلي و على رأسها القطاع المصرفي و الذي تأثر بهذه التحوالت
جذرية في  و الذي جاء بتغيرات،يتعلق بالنقد و القرض  10/90رقم تحت إصدار قانون جديد 

التغير في هذا شمل الجانب القانوني و المؤسساتي وقد برز ا منها م ، نظومة المصرفية ككلالم
ا وجوب ستفاد منهو التي ي، " عدم تخصص البنوك" جانب المؤسساتي من خالل تبني قاعدةال

 .(5)خضوع جميع البنوك و المؤسسات المالية لنفس النظام القانوني
                                                 

 .01طالي لطيفة ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .سالف الذكر  10/90من قانون رقم  101و  109نظر المادتين أ- 2
 . 61يتضمن اعتماد بنك، ج ر عدد  14/91/9114المؤرخ في  14/08مقرر رقم  - 3
مذكرة دراسات العليا المتخصص في  ،CNEP، دور القروض العقارية في تمويل السكن حالة بنك أسيارمضاني -4

 .6، ص1004،  البنك، المدرسة العليا للتجارة
 .سالف الذكر  10/90من قانون النقد و القرض رقم  11نظر المادة أ- 5
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يجب على البنوك        :" سالف الذكر على أنه   10/90رقم  القانون من 101دة الماونصت  
و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر و كذا البنك الجزائري للتنمية و الصندوق الوطني للتوفير 
و االحتياط أن تتطابق قوانينها األساسية مع أحكام هذا القانون و ترفع رؤوس أموالها عند 

 من 109دنى للرأسمال الذي سيقرر بالنظام المذكور في المادة االقتضاء لتصبح موازية للحد األ
وبهذا ، "أشهر اعتبار من تاريخ إصداره  06سالف الذكر وذلك خالل أجل   10/90رقم  القانون

أصبح من غير الممكن احتفاظ الصندوق بنظامه الخاص كصندوق يقتصر نشاطه على تلقي 
صدار القروض فيخرج  ق هذا القانون ، مما استدعى بالتالي من دائرة تطبياألموال من الجمهور وا 

تكييف الطبيعة القانونية للصندوق الوطني للتوفير و االحتياط مع هذه المستجدات في  ضرورة
الذي  19/988المرسوم التنفيذي رقم  9119و قد صدر في سنة  النظام المصرفي ومواكبتها ،

يتضمن إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط ، و أيلولة أمواله و إنشاء الصندوق 
 .(1)الوطني للسكن

من قانون النقد و القرض على وجوب تنظيم حسابات موحدة من  966وقد حددت المادة 
المنصوص عليها في قانون النقد و القرض لتجسيد قاعدة عدم تخصص طرف البنوك وفقا للقواعد 

الذي يتضمن  11/04النظام رقم  و هما 966ر نظامين لتطبيق نص المادة ، وتم إصدا(2)البنوك
، ثم تله (3)مخطط المحاسبات المصرفية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية

     تعلق بإعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك و المؤسسات المالية الذي ي 11/01النظام رقم 
 .(4)و نشرها

 وتم التحويل الرسمي للصندوق الوطني للتوفير و االحتياط من صندوق لالدخار إلى بنك 
 وهذا بعد مصادقة مجلس النقد و القرض على المقرر رقم 9111تجاري لإلسكان ، في سنة 

                                                 
هيكلة الصندوق الوطني للتوفير و  إعادةالمتضمن  91/04/9119المؤرخ في  19/988المرسوم التنفيذي رقم - 1

 .14، ج ر عدد  الصندوق الوطني للسكن إنشاءو  أمواله أيلولةاالحتياط و 
 .سالف الذكر 10/90من قانون النقد و القرض رقم  966المادة  أنظر- 2
يتضمن مخطط المحاسبات المصرفية و القواعد المحاسبية  91/99/9111المؤرخ في  11/04نظام رقم - 3

 .93المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية، ج ر عدد 
المتعلق بإعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك و المؤسسات  91/99/9111المؤرخ في  11/01نظام رقم - 4

 .94المالية و نشرها، ج ر عدد 
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الصادر في  994،و كذا قرار وزير المالية رقم (1)اعتماد بنك  و الذي يتضمن 11/09 
، لتصبح الطبيعة القانونية للصندوق الوطني للتوفير و االحتياط بنك تجاري  10/01/9111

،وبهذا يدخل هذا البنك مرحلة جديد في نشاطه بصورة بنك تجاري يرتكز نشاطاته في تمويل السكن 
، ومن هنا أصبح الصندوق يحمل تسمية جديدة تبرز فيها الطبيعة (2)و الترقية العقارية في الجزائر

 "،و أصبح يرمز له باللغة الفرنسية بـ  بنك –الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط  القانونية له بـ
Banque  -CNEP"  والذي يعتبر شركة ذات أسهم ، تسري عليها أحكام القانون التجاري     

في تمويل السكن و الترقية  ليصبح بنك تجاري ينشط و كذلك أحكام قانون النقد و القرض ،
، وهي مقسمة (د ج 98.000.000.000) د ج مليار  98 العقارية ،وقد حدد رأس مال البنك بـ

د ج، و مدة نشاط هذا البنك هي  9،000،000سهم و تم تحديد قيمة كل سهم بـ  98،000إلى 
 .(3)تسجيله في السجيل التجاريسنة من يوم  11

 : ل مشاريع الترقية العقاريةفي تمويبنك  - االحتياطدور الصندوق الوطني للتوفير و  -ت
 –يمكن أن نميز بين نوعين من الصالحيات التي يقوم بها الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط 

تحت عنوان  سالف الذكر ، 68/111من القانون رقم  04منها ما ورد في نص المادة  بنك ،
،و التي نصت على مجموع من المهام التي يقوم بها الصندوق تتمحور مجملها  نشاطات الصندوق

 .في تمويل السكن االجتماعي و منح القروض للمتعاملين في مجال العقار في الجزائر
/ 940جل القيام بها و التي تم تحديدها بموجب القرار الوزاري رقم أمن  اءنشأكانت المهام التي 

SPM/13  (4) 3/99/9113المؤرخ في. 
ن تمويل السكإلى بنك يهتم ب هتحولو  نه بعد التطورات التي وقعة على هذه الهيئة الماليةأإال 

 و تزامنون معه تم إنشاء شركة  9111من خالل منح القروض العقارية على أساس تجاري في سنة 

                                                 
عمال :" المتضمن اعتماد بنك على ما يلي 98/08/9111المؤرخ في  11/09من المقرر رقم  9تنص المادة  - 1

يعتمد الصندوق  و المذكورة أعاله، 98/08/9110المؤرخ في  10/90من القانون رقم  931و  998بالمادتين 
 ".الوطني للتوفير و االحتياط بصفة بنك

 .34ص المرحع السابق ، مكدال سعيدة،  - 2
السكن، نك و الترقية العقارية  في مجال ب –االحتياط كباب، الصندوق الوطني للتوفير و  يلس مباركة المولودة - 3

 .94،96ص ، 1099/1091جامعة الجزائر،  ،القانون، كلية الحقوق مذكرة ماجستير في 
 عبد القادر بلطاس-،  الترقية العقارية- .تمويل السكنات االجتماعية-. جمع المدخرات من المواطنين-:و هي- 4

 .909، ص  ، المرجع السابق ،إستراتجية تمويل السكن في الجزائر
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  ، وعليه(1)مرافقة له إلعادة التمويل العقاري و ضمان القروض العقارية الممنوحة في نفس السنة
 :فيما يلي  اترتكز أساس أصبحت مهامه

 .تمويل السكنإيجاد و تسيير أشكال التوفير بغرض التشجيع على -
 القروية التي  يو خاصة في إطار برامج السكن اتالتدخل لتسهيل التمويل لبناء السكن-

 .تنفيذها أو تشرف على تنفيذها الجماعات المحلية
منح أو توقيف العروض و ديون الرهن و القروض و السلف الخاصة بالبناء و منح -

هن أو مقابل إعطاء أي دين تسبيقات و جميع عمليات القرض في مقابل ضمان بالر 
 .مضمون برهن و تعزيز كل قرض للبناء

 46/01لعقارية من القانون رقم وقد تدرج مع النصوص القانونية المنظمة لنشاط الترقية ا 
المتضمن تنظيم نشاط الترقية  99/08القانون رقم  ىوصوال إل 13/03سوم التشريعي رقم المر  ىإل

 نظرا  (2)لعقارية في الجزائر بامتيازلترقية الوهذا ما يجعل هذا البنك هو بنك الممول  العقارية ،
،إذ قدرة نسبة مساهمة الصندوق  (3)بها نهيك عن الخدمات التي يقدمها تعللخبرة و الكفاءة التي يتم

العقارية التي تمنحها  جمالي القروضمن إ % 41بنك بحوالى  –الوطني للتوفير و االحتياط 
 .(4)لسكن في الجزائرالبنوك لتمويل ا

 :فيما يلي  باختصار CNEP–بنك تتعدد مجاالت تدخل : أهم مجاالت تدخل الصندوق-ث
 .منح القروض لتمويل البناء-
 .تمويل السكن االجتماعي بمختلف الصيغ-
 .منح القروض لتمويل بعض العمليات ذات المنفعة الوطنية-
 .الجماعات المحلية تمويل-

                                                 
جانفي  ،8البنوك و المحيط االقتصادي الجديد في الجزائر، مجلة البحوث و الدراسات، العدد  ، عبد اهلل غالم - 1

 .961ص جامعة الوادي،،1001
و من بينها مصلحة القروض و تهتم بالقروض ، مصالح لكل منها مهام محددة  (1)على سبعة البنك  حتويي- 2

مصلحة القروض العقارية الموجهة للخواص و مصلحة : لى إدارة التحصيل و تنقسم بدورها إ المقدمة من طرف
 .81حشيش ، المرجع السابق ، ص محمد القروض العقارية الموجهة للمقاولين العقاريين ، أكرم 

نك و الترقية ب –االحتياط كباب، الصندوق الوطني للتوفير و  يلس مباركة المولودة،  يلس مباركة المولودة كباب -3
، ص ص 1099/1091جامعة الجزائر،  ،السكن، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق العقارية  في مجال 

98  ،96 . 
4

 -  Abdelkader Beltas , La titrisation , Edition Légende, Alger,2007,p243. 
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 .(1)تمويل نشاط الترقية العقارية العمومية و الخاصة-
و الذي منح ما يقارب  منح القروض العقاريةفي  مهم دورك كان لها اإلشارة إلى أن البنو تجدر 

قرض تعادل  1.960.140منها حوالى  مليار د ج ، 4.114قرض أي ما قيمته  3.431.430
من مجموع القروض الممنوحة  % 69مليار د ج لفئة المدخرين فقط أي ما نسبته  3.189قيمتها 

 .(2) 39/91/1090من طرف البنك إلى غاية 
 (:CNEP) بنك–الوطني للتوفير واالحتياطالصندوق شروط االقتراض العقاري حسب -ح
 .سنة 80المدة القصوى للقرض -
 .سنة 14للسن  األقصىالحد -
 .د ج 94000للدخل  األدنىالحد -
 .%90المساهمة الشخصية -
 .(3)% 60لى إ% 30نسبة المديونية -
 .% 10نسبة التمويل الممنوح -
 .% 1.4 ثابتةمعدل الفائدة -
 .(4)اشهر  12لى إشهر أ 6عفاء من التسديد من مدة اإل-

البنك األول في  بنك  يعد –وق الوطني للتوفير و االحتياط أن الصند كخالص يمكن القول
و قد هيمن  في الجزائر ، ن و نشاط الترقية العقارية العمومية منها و الخاصةمجال تمويل السك

بعد فتح إلى الواجهة  أخرى تظهر بنوك تجارية تأين بدأ 9111على هذا المجال إلى غاية سنة 
أنها  غير ،مجال تمويل السكن و الترقية العقارية  بشكل محتشم أن تدخلتحاول مجال التمويل ل

 و المنافسة تنشط سوق التمويل العقاري من خالل الخدمات التي تقدمها في  بشكل معتبر ساهمة
 .التي أحدثتها في العروض المقدمة للمقترضين سواء اكانوا أفرادا أم مرقين عقاريين

 
                                                 

 .11، ص المرجع السابق ، عبد القادر عثملن إسالم- 1
، رسالة دكتوراه في العلوم  ، واقع السكن في الجزائر و إستراتيجية تمويله بن يحي محمد محمد ،بن يحي - 2

 .119، ص  1099/1091، جامعة تلمسان،التجارية و علوم التسيير و، كلية العلوم االقتصادية االقتصادية 
واقع و مستقبل منظومة التمويل اإلسكاني في الجزائر في ظل محدودية الموارد ، المجلة حمد ،أخيرات  - 3

 .360، ص  ، جامعة المدية ، الجزائر 1091أفريل /  1العدد  1الجزائرية لالقتصادية و المالية ،المجلد 
 .141، ص  نفسهبن يحي محمد ، المرجع  - 4
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 :البنوك التجارية : الفرع الثاني 
هتمامها ت اولبعض البنوك التجارية التي أ 1000 لى الوجهة في مطلع سنةلقد برز إ

 خدمة القرض العقاري ضمن العمليات التي تقوم دراج ل في مجال التمويل العقاري من خالل إبدخو 
 :نذكر برز هذه البنوك التجارية ،و لعل أ بها بشكل اعتيادي 

 .بنك القرض الشعبي الجزائري -أوال 
دراج خدمة ي إبنك ف –يعد هذا البنك ثاني بنك بعد الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط 

سة أهم مهامه بدران نسلط الضوء على هذا البنك حاول أن، وس 9111القرض العقاري في سنة 
 :ما يليك القرض العقاري في مجال الترقية العقاريةالمتعلقة بالتمويل عن طريق 

لقد كلف بنك  : في تمويل السكن و الترقية العقارية الشعبي الجزائريبنك القرض مهام -أ
  61/914ا في األمر رقم القرض الشعبي الجزائري عند إنشائه بمجموعة من المهام والتي جاء ذكره

صالحيات البنك ، وقد تمحورت في عدة نقاط  منه ،و التي حددت 4و  1المادتين  بمقتضي
 :نبرزها فيما يلي

 .وض بنوعيها القصيرة و المتوسطة اآلجل للبناء و التشييد و توقيع الضمانمنح القر -
تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في مجال اإلنتاج و التوزيع و التسويق في عدة قطاعات -

 .كالسياحة والصيد البحري ،و كذا المهن و الحرف في شكل مقاوالت و تعاونيات
الودائع من األشخاص الطبيعيين و المعنويين  الغير منتمين قبول القرض الشعبي الجزائري -

 .للقطاع الفالحي كأي بنك أخر ،و كذا منح قروض من أجل التجهيز
،وكذلك من حيث ( السندات العامة)له كذالك دور الوسيط للعمليات المالية لإلدارات الحكومية -

   و تمويل مشتريات الدولة و الوالية  اإلصدار و الفوائد وتقديم القروض و السلف لإلدارة المحلية
 .(1) و البلدية والشركات الوطنية

من األمر سالف الذكر نجد أن تدخل بنك القرض  4و  1من خالل استقراء نص المادتين 
الشعبي الجزائري في مجال العقار بصفة عامة و السكن بصفة خاصة محدود مقارنة بالصندوق 

وفي شهر فيفري تم تسجيل ولوج  9111، غير أنه بعد سنة (2)كبن –الوطني للتوفير و االحتياط 
البنك لقطاع التمويل العقاري من خالل منح قروض عقارية ليصبح بذلك أول بنك في الجزائر في 

                                                 
 .60، ص  ، المرجع السابق شاكر القزويني- 1
 .916 ، ص المرجع السابق ،، النظام القانوني للترقية العقارية  إيمانبوستة  - 2
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هذا المجال ،وقد تم تسطير سياسة لتمويل السكن تعتمد على مجموعة من الصيغ حتى سنة 
 أين تطور نشاط البنك ليقوم بتقديم القرض العقاري في عدة أنماط تتراوح مدتها ما بين  1001
 . (1)من قيمة المشروع %40سنة و قيمة القرض ال تتجاوز نسبة  14و  94

ي مجال تمويل السكن من خالل منح القروض العقارية التي ولقد سجل البنك أرقام هامة ف
 39/91/1003كان يقدمها سواء لألفراد أو للمتعاملين في مجال الترقية العقارية ، فقد بلغت في 

 39/03/1008مستمر لتبلغ في  د ج ،و سجلت ارتفاع400.000.000قيمة القروض الممنوحة 
 روض اإلجمالية الممنوحة من طرف البنك فلقد قدرة ، وأما عن قيمة الق د ج 600.000.000قيمة 
 .(2) 39/08/1008د ج إلى غاية  344،300،000،000بـ 

إن هذه األرقام المسجلة تجعل من بنك القرض الشعبي الجزائري من بين أهم البنوك التجارية  
، غير أنها  المساهمة في تمويل قطاع السكن و الترقية العقارية في الجزائر بشكل مباشر و فعال

بنك ،إذ أن نسبة المساهمة  –لم تصل إلى مستوي الذي بلغه صندوق الوطني للتوفير و االحتياط 
اقتصار دور  من إجمالي القروض الممنوحة لتمويل السكن و هذا بسبب   %99لم تتعدى نسبة 

دون التدخل في نشاطات  ،(3)البنك على التدخل في مجال السكن و الترقية العقارية بتمويل فقط 
أخرى كبيع السكنات أو المحالت التجارية و غيرها ،فلم يقم بإنشاء شركة تختص بأعمال اإلنجاز 
و البيع بل فقط بمنح القروض العقارية لطالبها ، غير أنه أصبح يتدخل في هذه النشاطات المذكورة 

مع الصندوق الوطني  90/08/1003بعد أن تم إبرام اتفاق إنشاء شركة للترقية العقارية بتاريخ 
،و التي تقوم بمختلف النشاطات العقارية " GEPIN"بنك تحمل اسم شركة  –للتوفير و االحتياط 

 .(4)( %40 –% 40)بنسبة مساهمة متساوية أي 
من  1093لقد تم توقيع اتفاقية تمويل النجاز مشاريع السكن الترقوي العمومي في شهر ماي 

جزائري وهذا باسم مجموع البنوك العمومية و أيضا المؤسسة الوطنية طرف القرض الشعبي ال
مليار  94مليار دينار أي ما يعادل حوالي  9100للترقية العقارية ، أين تم تخصيص مبلغ يقدر بـ 

 ألف وحدة سكنية ، و هذه تعد أكبر عملية تمويل في تاريخ  300دوالر و هذا من أجل انجاز 

                                                 
 .31مكدال سعيدة، المرجع السابق ، ص  - 1
 bank.dz-www.cpa :لقرض الشعبي الجزائريلالرسمي الموقع  -2 

3
 -  Abdelkader Beltas , La titrisation ; op cit,,p243. 

 .391،393ناصر لباد، المرجع السابق، ص ص - 4
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 . (1)ليس باالعتماد على الخزينة العمومية الجزائر بتمويل بنكي و 
طار مع إاتفاقية بتوقيع  94/06/1091 يومفي وزارة السكن والعمران والمدينة  وكذلك قامة
سكن بصيغة بيع  910.000لتمويل برنامج   الجزائري والصندوق الوطني للسكن القرض الشعبي

 (2).مليار دج  311بقيمة مالية تقدر بنحو  (عدل)باإليجار 
 (:CPA) الجزائري البنك  القرض الشعبيشروط االقتراض العقاري حسب  -ب
 .سنة 14المدة القصوى للقرض -
 .سنة 64للسن  ىقصالحد األ-
 .د ج 94000للدخل  ىدنالحد األ-
 .%10المساهمة الشخصية -
 . % 30نسبة المديونية -
 .% 40نسبة التمويل الممنوح -
 .معدل الفائدة متغير -
 . (3)شهرأ 3عفاء من التسديد مدة اإل-

و بالتالي يمكن القول أن بنك القرض الشعبي الجزائري قد عزز سوق التمويل العقاري في 
الجزائر ، من خالل إسهاماته القيمة في تفعيل آلية القرض العقارية الموجهة لتمويل مختلف مشاريع 

سواء كان التمويل الممنوح موجه لألفراد أو للمرقين العقاريين الناشطين في الترقية  الترقية العقارية ،
 . العقارية السيما المشاريع ذات الطابع السكني 

 :بنك التنمية المحلية -ثانيا
يعد ثاني بنك بعد بنك القرض الشعبي في مجال منح القروض العقارية في الجزائر و الذي 

 :باختصار فيما يلي بآلية القرض العقاري  مجال تمويل الترقية العقارية سنحاول دراسة نشاطه في 
لقد حدد المشرع مجموعة  : في مجال تمويل الترقية العقارية التنمية المحلية بنكمهام  -أ

 4و  8و ذلك في المادتين  44/44من المهام التي يقوم بها البنك ، وهذا من خالل المرسوم رقم 

                                                 
 .901منصور عبد النور، المرجع السابق ، ص  - 1
،تاريخ اإلطالع   http://www.aps.dz/ar/economie/44380-120-000:أنظر الموقع التالي  - 2

98/03/1094 - 90:91 . 
 .360حمد ، المرجع السابق ، ص أخيرات  - 3

http://www.aps.dz/ar/economie/44380-120-000
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الودائع : و قد عددت هاتين المادتين المهام الموكلة للبنك ، وقد انحصرت في مجملها حول (1)منه 
، وكذلك تمويل عمليات االستيراد ( القصيرة و المتوسطة و الطويلة اآلجل)، منح سلف و القروض

 .و التصدير ، و تمويل القطاع الخاص بالقروض المتنوعة
من المرسوم سالف الذكر نجد أن بنك التنمية المحلية لم يكن  4و 8من استقراء المادتين 

بعد تسجيل أول دخول لبنك تجاري و هو  9111في مجال تمويل السكن ،غير أنه بعد سنة  ينشط
القرض الشعبي الجزائري مجال تمويل السكن و الترقية العقارية فتح المجال أمام البنوك األخر 

مستفيدين من تجربة  1000نطالق لبنك التنمية المحلية في سنة لدخول هذا المجال ،و كانت أول ا
بنك القرض الشعبي الجزائري ، وهذا من خالل تقديم مجموعة متنوعة من  قروض عقارية في 

، غير أن هذا القرض الممنوح من طرف البنك كان له ميزة خاصة به ينفرد بها (2)مختلف الصيغ
ما صرح به رئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية في ،وهذا  " قرض مقابل رهن"عن غيره وهو 

بنك التنمية المحلية هو البنك الوحيد في الجزائر و في :"مؤتمر التاسع لرؤساء البنوك المغاربة بقوله
المغرب العربي ، وفي البلدان العربية و اإلسالمية الذي بدأ في تطبيق القروض مقابل رهن منذ 

ث عن صناديق القرض البلدي المستعملة قبل االستقالل و الذي كان ، والمور 9144نشأته سنة 
mont de piété"(3)"يسمى في ذلك الوقت بــ 

. 
 لقد عرف بنك التنمية المحلية تطورا في عملية منح القروض في كل الصيغ فقد بلغ عدد 

 قرضا سكنيا بقيمة  99101 ما يقارب 1003إلى غاية سنة  1000القروض الممنوحة من سنة 

                                                 
من المرسوم  4و  8للمزيد من المعلومات حول المهام التي يقوم بها بنك التنمية المحلية راجع نص المادتين - 1

، يتضمن إنشاء بنك التنمية المحلية و تحديد قانونها األساسي، ج ر عدد 30/08/9144المؤرخ في  44/44رقم 
91. 
المحلية مجال تمويل الترقية العقارية من خالل تقديم مجموعة من القروض العقارية التي  التنمية بنك لقد دخل - 2

  :أصدراها في شكل تعليمات كما يلي
1- Circulaire n° 48-2001 : portant : création et organisation dune cellule crédit 

immobilier agences : 05/08/2001. 

2- Circulaire n° 26-2002 : portant : règles, procédures et conditions d´octroi de 

créditimmobiliers aux particuliers : 27/10/2002. 

3- Circulaire n° 28-2002 : portant : règles, procédures et conditions d´octroi de 

créditimmobiliers aux promoteurs immobiliers : 29/12/2002. 

4- Circulaire n° 06-2003 : portant : Condition de financement d´acquisition de 

logement.dans le cadre de la vente sur plan : 10/06/2003 
، الصادر يوم 09صادرة عن بنك التنمية المحلية، العدد  نشرة شهرية، تمويل السكن، (BDL)بنك التنمية المحلة- 3
 .08ص  ،09/08/1003
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 : د ج، موزعة على النحو التالي  4110149إجمالي قدرة بـ 
 .من القروض الممنوحة  %40القروض الموجهة لغرض البناء الذاتي قدرة بـ -
 .من القروض  %91القروض الموجهة لغرض شراء مسكن جديد قدرة بـ - 
 . %1القروض الموجهة لغرض الترميم و التوسعة فقدرة بـ -

و بفضل تدخل الدولة في مجال تقديم الدعم و اإلعانات بواسطة الصندوق الوطني للسكن 
  ،  %08ساهم في رفع نسبة التمويل فقد تم تسجيل قروض لغرض شراء ما بين الخواص بنسبة 

، و القروض للبناء الذاتي %09و عملية شراء سكنات جديدة بمساهمة الصندوق الوطني للسكن بـ 
من إجمالي القروض المقدمة ، وقد شرع البنك في عملية منح قروض  %04الصندوق بـ  بمشاركة

 .(1)1003للحصول على سكن في إطار صيغة بيع بناء على التصاميم منذ سنة 
جمالية بلغة ملف قرض بقيمة ا 91993قبول حوالى  1008وقد تم تسجيل في سنة 

منح القروض العقارية من طرف  ةوتير  مليون د ج ،مما يعني أن هناك ارتفاع في  93100341
من إجمالي القروض الممنوحة لتمويل السكن  % 14، إذ تم تسجيل نسبة مساهمة بحوالى  (2)البنك

 .(3)1006بالجزائر في سنة 
الوطنية للترقية العقارية لتمويل انجاز ولقد أبرم بنك التنمية المحلية اتفاق إطار مع المؤسسة 

 موجهة للمرقين  مليار د ج 14ث رصد البنك حوالي حي 1091السكنات الترقوية في شهر فيفري 
 .(4)مليار دينار لألفراد من أجل الحصول على السكن 86و حوالي ، العقاريين 
 (:BDL)بنك  التنمية المحلية شروط االقتراض العقاري حسب  -ب
 .سنة 30القصوى للقرض المدة -
 .سنة 10للسن  ىقصالحد األ-
 .د ج 94000للدخل  ىدنالحد األ-
 .%90المساهمة الشخصية -
 .% 80لى إ% 30نسبة المديونية -

                                                 
 .91، صالسابق المرجع ، نشرية شهرية صادرة عن بنك التنمية المحلية، ، تمويل السكن بنك التنمية المحلة - 1
عمار بوطكوك ، دور التوريق في نشاط البنك ، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية ، كلية العلوم االقتصادية - 2

 .994، ص 1004و التسيير، جامعة قسنطينة ، 
3

 -  Abdelkader Beltas , La titrisation; op cit ,p243. 
 .901منصور عبد النور، المرجع السابق ، ص  - 4
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 .% 10نسبة التمويل الممنوح -
 .ولى سنوات األ 4معدل الفائدة ثابتة خالل -
 .(1)اشهر  91لى إشهر أ 6عفاء من التسديد من مدة اإل-
خالل ما تم عرضه من أرقام حول تجربة بنك التنمية المحلية في مجال تمويل الترقية من 

العقارية بالقروض العقارية ينبأ بمستقبل واعد لتطوير هذه اآللية في مجال تمويل السكن بصفة 
عامة ،و لقد حذت بعض البنوك حذو كل من القرض الشعبي الجزائري و بنك التنمية المحلية في 

 .يل الترقية العقارية بتقديم قروض عقارية مختلفة حسب  طلب كل المقترضينمجال تمو 
 :(BNA)البنك الوطني الجزائري -ثالثا 

يعد كذلك من بين البنوك التجارية التي تحاول أخذ مكانة لها في سوق التمويل العقاري عن 
ية القرض العقاري بآلطريق منح القروض العقارية ، و عليه سوف نحاول دراسة نشاطه التمويلي 

 :باختصار فيما يلي 
بالرجوع إلى المهام التي  : البنك الوطني الجزائري في مجال تمويل الترقية العقارية مهام-أ
الحاصل في  اتالسكن غير أنه مع التطور تمويل في مجال  بها نجد أن البنك لم يكن ينشط يقوم

، و كان أبرزها إدراج منتجات  1090القطاع المصرفي عرف هذا البنك عدة إصالحات منذ سنة 
و خدمات جديدة كان أهمها القرض العقاري الموجه لتمويل الترقية العقارية العمومية و الخاصة ، 

يين العقاريين صيغة جديدة آللية القرض العقاري لفائدة األفراد و كذالك للمرق 99وذلك بتقديم 
، ليصبح هذا البنك أحد المساهمين في (2)1096/ 08/ 13الستكمال إنجاز مشاريعهم  بتاريخ 

 .تمويل الترقية العقارية في الجزائر إلى جانب البنوك التجارية األخر 
 (:BNA)البنك  الوطني الجزائري شروط االقتراض العقاري حسب  -ب
 .سنة 30المدة القصوى للقرض -
 .سنة 10للسن  ىقصاألالحد -
 .د ج 96000للدخل  ىدنالحد األ-
 .%90المساهمة الشخصية -
 .% 80لى إ% 30نسبة المديونية -

                                                 
 .360حمد ، المرجع السابق ، ص أخيرات  - 1
 . /http://www.bna.dz/ar:نظر موقع بنك الوطني الجزائريأ -2 

http://www.bna.dz/ar/
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 .% 10نسبة التمويل الممنوح -
 .معدل الفائدة متغير -
 .(1)اشهر  91عفاء من التسديد من مدة اإل-

 :(BEA)البنك الخارجي الجزائري -رابعا 
البنوك التجارية التي تحاول أخذ مكانة لها في سوق التمويل من بين هذا البنك يعد كذلك 

أن ندرس أهم المهام التي يقوم بها في نحاول نح القروض العقارية ، و عليه سالعقاري عن طريق م
 :باختصار فيما يلي  مجال تمويل نشاط الترقية العقارية 

 :ما يليمهامه فيترتكز   :مهام البنك الخارجي الجزائري -أ
 .العموميين  تنمية العالقات التجارية بين المتعاملين الخواص و -9
خضاعها لشروط المديرية في حال-1 القروض  دراسة القروض البنكية الممنوحة للعمالء وا 

 . كبيرة ذات المبالغ ال
 .مختلف اإليداعات  استقبال -3
 .الكبرى االقتصاديةتمويل المشاريع  -8
سونا طراك و شركات الصناعات الكيماوية ) المؤسسات العموميةتقديم خدمات لزبائن  -4

 .وكذا زبائن الخواص في إطار العمل (و البيتروكماوية
األجنبية في إطار  والتصدير مع الهيئات وشبكات البنك االستيرادعمليات  تمويل -6

 .(2)التجارة الخارجية
في إطار تطوير  :العقاريةالخارجي في تمويل الترقية الجزائري صالحيات البنك -ب

م عدة خدمات يمن خالل تقد، السياسة المصرفية للبنك قام بتوسيع من نشاطاته و خدماته لزبائنه 
لسنة عقب إصدار قانون المالية التكميلي  1001وذلك منذ سنة ،كان من بينها القرض العقاري 

وض مخفضة الفائدة لصالح خدمة القرض العقاري وذلك بمنح قر  حيث أبدا رغبته في إدراج 1001
لقرض العقاري صيغ ل( 1)إلى ، و قد توسعة هذه الخدمة لتصل  الموظفين لشراء سكنات جديدة

ايا تنافسية ، وقدم في هذا خصوص عدة مز  المقدمة لألفراد لتمويل مشاريعهم السكنية المختلفة
و كذا نسبة التمويل ،كبر عدد من طالبي القروض للبنك من خالل نسبة الفائدة المخفضة لجذب أ

                                                 
 .360المرجع السابق ، ص  حمد ،أخيرات  - 1

 .333، ص السابق  المرجع رش،االقتصاد النقدي و البنكي،طاهر لطال - 2
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سنة و إضافة  10سنة بدل  14من قيمة المشروع و رفع سن االستفادة إلى  %10 إلى التي تصل
، و هذا لتسهيل حصول األفراد و زبائن البنك على قروض  سنة 30إلى تمديد مدة التسديد إلى 

:"  بنك الذي يقولسكناتهم تحت شعار الو ترميم أأو توسيع عقارية تمكنهم من اقتناء أو تشييد 
 وهذا الشعار يدل على إرادة البنك في اقتحام مجال التمويل (1)" القرض العقاري معا نبنى مستقبل

 .بقوة  و منافسة البنوك الرائدة في مجال منح القروض العقارية العقاري 
 (:BEA)الخارجي  يالبنك  الجزائر شروط االقتراض العقاري حسب  -ت
 .سنة 30المدة القصوى للقرض -
 .سنة 60للسن  ىقصالحد األ-
 .د ج 10000للدخل  ىدنالحد األ-
 .%90المساهمة الشخصية -
 .% 80لى إ% 30نسبة المديونية -
 .% 10نسبة التمويل الممنوح -
 .ولى سنوات األ 4معدل الفائدة ثابتة خالل -
 .(2)اشهر  91لى إشهر أ 6عفاء من التسديد من مدة اإل-

إضافة إلى البنوك التجارية التي تم ذكرها توجد بنوك أخر تحاول أن تدخل ضمن سياستها 
المصرفية خدمة القرض العقاري من أجل ولوج مجال تمويل نشاط الترقية العقارية في اآلونة 
األخيرة ،و لعل أهم هذه البنوك نذكر كل من بنك البرك الجزائري ، و كذلك بنك الفالحة و التنمية 

ريفية ، و بنك سوسيتي جنيرال، و بنك الخليج ، و التي تعد تجربتها حديثة و هي في طريق ال
 .التطوير و التوسيع

بهذا يمكن القول أن البنوك التجارية التي لحقت بركب تمويل نشاط الترقية العقارية بصفة 
في تطور سوق التمويل العقاري و لو  خاصة و قطاع السكن بصفة عامة ، كان لها األثر اإليجابي

 و نقص الخبرة بشكل نسبي ،و يرجع هذا إلى عدة أسباب من أبرزها غياب المرونة و التخصص 
هذه البنوك العمومية محدودة جدا ، إال أنه  ت مساهمةجعل و التجربة و غيرها من األسباب التي

هذه الخدمة بشكل أكبر للمساهم  في ظل استمرار وسعي هذه البنوك إلى توسيع از أمر محفيبقى 
                                                 

 
1

  http://www.bea.dz/arabe/immobilier.html:  الجزائري خارجيبنك الالنظر موقع أ -

 .360ص  حمد ، المرجع السابق ،أخيرات - 2

http://www.bea.dz/arabe/immobilier.html
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في تمويل الترقية العقارية و التخفيف من مشكل السكن ، فإنه توجد كذلك بعض المؤسسات المالية 
 .التي تنشط في مجال تمويل الترقية العقارية ، و التي سندرسها في العنصر الموالى 

 
 .قاريالمؤسسات المالية المساهمة في تفعيل القرض الع :الفرع الثالث 

في مجال تمويل نشاط الترقية المؤسسات المالية  بعض التجارية تنشط إلى جانب البنوك
تابع للقطاع العمومي نظرا و قوم بتمويل هي محدودة تإال أن المؤسسات المالية التي  العقارية ،

، الجزائربو األجنبية التي تنشط للقدرة المالية التي تتمتع بها على غرار المؤسسات المالية الخاصة أ
 ، (والأ)الصندوق الوطني للسكن :  نذكر (1)المؤسسات المالية الناشطة في مجال التمويل و من أهم

  . (ثانيا) الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعية و
 (:CNL )الصندوق الوطني للسكن-أوال

متخصصة في مجال تسيير إن الصندوق الوطني للسكن يعتبر أول مؤسسة مالية 
جل إعانتهم للحصول على ملكية مقدمة من طرف الدولة لألفراد من أالمساعدات المالية ال

،  و يعود استحداث هذا الصندوق بعد إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط،(2)سكن
  وطني للتوفير هيكلة الصندوق ال المتضمن إعادة 988-19وذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 . االحتياط و أيلولة أمواله و إنشاء الصندوق الوطني للسكنو 
بالرجوع إلى نص : مهام الصندوق الوطني للسكن في مجال تمويل الترقية العقارية -أ
التنفيذي رقم م و م بموجب المرستمو المعدل و الم 19/984من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة 
تتمثل مهام :"  ما يليك و التي عددت مهام التي يقوم بها الصندوق، منه  3في المادة  18/999

 :الصندوق و صالحياته فيما يلي
في مجال  سيماال،  تقدمها الدولة لصالح السكن التيهمات و المساعدات اتسيير المس-

  المبني اإلطار  تأهيل إعادةالهيكلة العمرانية و  إعادةالسكن غير الالئق و  امتصاصو  يجاراإل
 .الطابع االجتماعي يو صيانته و ترقية السكن ذ

                                                 
مليار د ج في  1.1لقد بلغ حجم القروض العقارية الممنوجة من طرف المؤسسات المالية في الجزائر حوالى  - 1

 .341حمد ، المرجع السابق ، ص أخيرات  -. 1003د ج في نهاية سنة مليار  4.1مقابل  1008نهاية سنة 
، 99قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لألسر، مجلة المفكر، العدد  بوستة إيمان، - 2

 .341 جامعة بسكرة ، ص
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 لسكن االجتماعي عن طريق البحث عن مواردا، السيما اإلسكان تمويل  أشكالترقية كل -
 .التمويل غير موارد الميزانية و تعبئتها
 :يأتي، السيما بما  و بهذه الصفة يكلف الصندوق

 .الطابع االجتماعي يلسكن ذ، السيما ا يشارك في تحديد سياسة تمويل السكن-
 .و يسيرها ب التشريع و التنظيم المعمول بهلم الموارد المؤسسة لصالحه بموجتيس-
  أو، السيما في المؤسسات المالية  جميع المساهمات و يسيرها يأخذينشئ كل فرع و -

 .نشاطه المؤسسات ذات الصلة بحقل أوالتجمعات 
        اإلسكانتحسين عمل السلطات العمومية لصالح  إلىيقترح كل الدراسات الرامية -

 .و السيما السكن ذي الطابع االجتماعي
 المرتبطة بالسكن و يقدم خبرته  األبحاثينجز كل الدراسات و الخبرات و التحقيقات و -

      اإلعالمية األعمالالتقنية و المالية للمؤسسات العمومية و الهيئات المعنية و يشجع 
 .جل ترقية السكن و تطويرهأو تبادل التجارب و اللقاءات من 

 التيكيفيات ذلك فيما يخص الخدمات  و وأجورهيحدد دفتر الشروط ضوابط تدخل الصندوق 
 ". يقدمها لحساب الدولة

أن الدولة قد قامت بتأسيس هذا الصندوق بغرض تقديم  يتضح من خالل هذه المهام 
الدعم المالي للعائالت بهدف تمويل الحصول على السكن خاصة السكن المساعدات المتمثل في 

االجتماعي ، وعليه فهو يركز في مهامه على تمويل الترقية العقارية بتقدم دعم مالي لفائدة األسر 
 .(1)ذات الدخل المتوسط للحصول على ملكية مسكن أكثر من منح القروض العقارية  خاصة الفئة
نه يقوم كذلك بالعمل على استحداث مشاريع سكنية في صيغة السكن الترقوي المدعم غير أ

 –بعض البنوك على رأسها الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط و من خالل شراكة بين الصندوق 
 فراد، و التي تأخذ شكل دعم مقدم من طرف الصندوق لأل(2)الجزائري الشعبيالقرض بنك بنك و 
جل تعزيز فرصة االستفادة من يتم إدراجها في المساهمات التي يقدمها المقترضين من أكإعانة 

 .القرض المطلوب للحصول على ملكية سكن

                                                 
 .396ناصر لباد، المرجع السابق، ص - 1
 .48مكدال سعيدة، المرجع السابق، ص  - 2
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المشرع من خالل  لقد نص:كيفية تدخل الصندوق في عملية تمويل الترقية العقارية-ب
حصول المتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم ال 19/986رقم  المرسوم

المتعلق بتحديد قواعد تدخل  18/304بموجب المرسوم رقم  ي ألغيعلى ملكية السكن،و الذ
ذ نصت الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لألسر و الذي ال يزال ساري المفعول ، إ

 :تكون في حدود موارده المالية عن طريق  (CNL)منه على أن أشكال تدخل الصندوق 1المادة 
 .تقديم المساعدات المالية -9
 .تخفيض  نسب الفوائد-1
 .تحديد مدة تسديد القرض -3

 وفي هذا الصدد أصدر المشرع عدة قرارات وزارية مشتركة تبين كيفية تنفيذ هذا المرسوم كان 
 و المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم سالف  94/03/9114أولها القرار الوزاري المشترك الصادر في 

و الذي  94/99/1000الذكر غير أنه تم إلغائه بموجب القرار الوزاري المشترك الثاني المؤرخ في 
،  (1)ت على اإلعانات المالية المقدمة و األوضاع التي تم فيها منح هذه اإلعانا 1نص في مادته 
لشراء ال تمنح لتمويل كامل اإلنجاز أو تم نص على أن هذه  اإلعانات  (2)منه 3و في المادة 

ملكية المسكن بل تقدم كتكملة فقط إما في شكل مساهمة أو قرض أو كلهما معا مساهمة         
الوعاء  يد في امتالكهمساهمة الشخصية للمستففي حالة البناء الذاتي فتعتبر ال و قرض ، وأما

 .ي سيقوم بإنجاز المسكن عليها و أن يباشر أشغال اإلنجازالعقاري الذ
 و رغبة من الدولة في استحداث مصادر تمويل جديدة خاصة بالصندوق الوطني للسكن تم 

   الذي يعنى بزيادة مصادر التمويل   13/04/1091إصدار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
خله و هذا من خالل العمل على ضبط النفقات و منابع االيرادات و كذا توسيع مجاالت تد

                                                 
تمثل الدعم المالي من ي:"ما يلي على 94/99/1000من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1تنص المادة  - 1
شراء مسكن عائلي في مساعدة مالية غير مستحقة السداد تمنحها  أوبناء  إطارجل الحصول على الملكية في أ

 .مالية إقراضعن طريق هيئة  أماللمستفيد مباشرة و  أماالدولة 
لالستفادة  التأهيليثبت مسبقا لدى الصندوق الوطني للسكن توفر شروط  أنيجب على المستفيد في جميع الحاالت 

 "أدناه 6من المساعدة المنصوص عليها في المادة 
تمنح المساعدة المالية المنصوص عليها في :"  على ما يلي من نفس القرار  سالف الذكر 3تنص المادة  - 2

 أو/ مرصود من طرف المستفيد في شكل مساهمة شخصية والتمويل ال الستكمالفي جميع الحاالت  أعاله 1المادة 
البناء و الشروع  أرضيةتكتسي المساهمة الشخصية شكل امتالك  أن، يمكن  في حالة البناء الذاتي/.في شكل قرض

 ". نجاز المسكنإ أشغالفي 
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للصندوق  بتحديد مدونة خاصة باإليرادات و النفقات عن طريق حساب التخصيص الخاص رقم 
و الذي حاول من خالله المشرع أن " الصندوق الوطني للسكن "الذي عنونه بـ   040-301

 .(1)و مجاالت تدخل الصندوق  يوضح في كل من باب اإليرادات و النفقات خطة
إن المساعدات المقدمة من طرف الصندوق تكون مؤسسة على دخل األسر أي أنه يتم 

 :إذا كان موظف كما يلي الزوج  حساب دخل المستفيد زائد دخل
 د ج كأقصى حد لإلعانة ، ويتم  400،000المبلغ الممنوح في اإلعانات المقدمة ال يتجاوز 

 :ئات تصنفها على ثالثة ف
يستفيد من  األجر األدنى المضمون  1،4يفوق  من له دخل  يساوي أو: الفئة األول-

 .مليون سنتم  40اإلعانة كاملة أي 
مرات األجر األدنى  8و أقل من  1،4يفوق من له دخل  يساوي أو  : الفئة الثانية -

 .مليون سنتم  84المضمون يستفيد من إعانة تقدر بـ 
مرات األجر األدنى المضمون  4من مرات و أقل  8من له دخل  يساوي  : الفئة الثالثة -
 .مليون سنتم 80من إعانة قدرها  يستفيد

مرات ( 8)ويجب أن تكون تكلفة السكن المراد الحصول على ملكيته ال يتجاوز قيمة اإلعانة 
تثناء من هذه د ج غير أنه اس 1،000،000للمبلغ اإلعانة ألنه في هذه الحالة ال يستفيد منها،أي 

الجزائر ، وهران ، قسنطينة ، عنابة ، تيبازة ، :واليات على سبيل الحصر و هي ( 1)القاعدة 
( 4)بومرداس ،البليدة ، غير أنه ال يستفيد من هم في هذه الواليات إذا تجاوزت قيمة اإلعانات 

قارية في هذه د ج، و يعود هذا التقييم إلى ارتفاع أسعار األوعية الع 1،400،000مرات أي 
 .(2)الواليات 

أن األشخاص  6 المادةفي  94/99/1000المؤرخ في  وقد حدد القرار الوزاري المشترك
 :المستفيدين من هذه اإلعانات هم

 من لم يستفيد من تنازل عن سكن من األمالك العقارية العمومية ، أو من مساعدات من الدولة -9

                                                 
متابعة و تقييم حساب التخصيص  الذي يحدد كيفيات 13/04/1091القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 1

 .34، ج ر عدد " الصندوق الوطني للسكن"الذي عنوانه  301-040الخاص رقم 
2
بوستة إيمان، بوستة إيمان، قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لألسر، مجلة المفكر،  - 

 .341ص،  ، جامعة بسكر99العدد 
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 .مخصصة للسكن
 .ال يملك مبنى ذو استعمال سكني ملكية تامة من-1
 .بخمسة مرات( 4)من يثبت دخال شهريا يقل عن األجر الوطني األدنى المضمون -3

روع الريفية التي تم الشالسكنات االجتماعية التساهمية و  هذا عن عمل الصندوق فيما يخص
لمشترك المؤرخ في التي يسري عليها القرار الوزاري او  09/08/1004في إنجازها قبل 

94/99/1000. 
  18/304فتم تدخل المشرع لتحديد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  1004أما في سنة 

 بقرار جديد و المؤرخ في 94/99/1000من خالل تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
،و الذي نصت (1)18/304و الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  93/01/1004 

منه على إلغاء جميع األحكام السابقة السيما تلك التي تضمنها القرار الوزاري المشترك  93المادة 
، وقد أخضع السكنات االجتماعية التساهمية و الريفية التي انطلق 94/99/1000المؤرخ في 
 .إلى تطبيق أحكامه عليها 09/08/1004إنجازها بعد 

شترك المؤرخ من القرار الوزاري الم 1من استقراء نص المادة : المقصود بالدعم المالي-1
أن الدعم المالي المقدم لألسر يتمثل  في مساعدة مالية تمنحها الدولة إما ، ف 09/08/1004في 

مباشرة للمستفيد أو بواسطة هيئة إقراض مالية و الغرض منها هو الحصول على ملكية مسكن 
 .(2)عائلي عن طرق البناء أو الشراء

وهذه اإلعانة تمنح في حالة استكمال التمويل المرصود من طرف المستفيد إما في شكل 
أو في شكل قرض، غير أنه في حالة البناء الذاتي تكون المساهمة الشخصية / مساهمة شخصية و

عكس  ،(3)في شكل امتالك وعاء عقاري الذي سيتم إنجاز السكن عليه مع االلتزام بإنجاز المشروع 
 .ما كان عليه في السابق حيث كان يشترط المشرع في األشغال إنجاز المسكن

 بصدور هذا القرار تم إدراج تعديالت تخص مبلغ اإلعانة المالية  : مبلغ اإلعانة المالية-1

                                                 
 18/304المحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  93/01/1004القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 1

 .41الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال دعم األسر، ج ر عدد  08/99/9118المؤرخ في 
 .09/08/1004ري المشترك المؤرخ في من القرار الوزا 1المادة  أنظر - 2
 .09/08/1004ري المشترك المؤرخ في من القرار الوزا 8المادة  أنظر - 3
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 :(1)د ج 100،000د ج إلى مبلغ  400،000التي يقدمها الصندوق برفع قيمتها من 
األجر الوطني األدنى المضمون و يكون أقل أو ( 09)  احدةمرة و   عندما يتجاوز الدخل 
 .دج 800.000،(2)مرات األجر الوطني األدنى المضمون( 08)يساوي 
مرات األجر الوطني األدنى المضمون و يكون أقل أو يساوي ( 08) عندما يتجاوز الدخل و

مرات قيمة ( 8)إال أنه إذا تجاوزت قيمة المسكن  ،مرات األجر الوطني األدنى المضمون( 06)
ال تمنح لطالبها ، و هذا دون تمييز للواليات كما كان سابقا  (د ج 1،400،000)اإلعانة أي مبلغ 

 .(3)مثلما  رئينا و هذا راجع الرتفاع أسعار األوعية العقارية في كل واليات الوطن دون استثناء
في حالة عملية الترميم و التوسيع فإنه ال يمكن االستفادة من اإلعانة إال في حدود أقل  أما

د ج للمسكن الواحد فقط و هذا بعد إجراء دراسة تقنية يتم المصادقة عليها من 100.000من 
 .(4)طرف مصالح المؤهلة التابعة لوزارة السكن و العمران في حدود الموارد المالية المجندة

لقد وسع المشرع من دائرة المستفيدين من  : خاص المستفيدون من اإلعانة الماليةاألش-3
مرات من األجر األدنى ( 6)اإلعانة التي يقدمها الصندوق من خالل رفع مستوي الدخل إلى 

و هي ، المضمون ،وكذلك قد نص على بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المستفيدين منها 
سالف  09/08/1004القرار الوزاري المشترك المؤرخ في من  6لمادة كما جاء ذكرها في نص ا

 :الذكر 
يجارية ،ما عدا في حالة تعهد مسبق مسكن في الحظيرة العمومية اإلعدم االستفادة من -

 .، تحدد كيفيات التكفل بهذا الشرط بمنشور من الوزير المكلف بالسكن بإرجاعه
 .االستفادة من مساعدة الدولة مخصصة للسكن عدم-
 .عدم حيازة أي محل ذي استعمال سكني حيازة تامة-

 قام المشرع بإدراج صالحيات جديدة للصندوق من  1094و تجدر اإلشارة إلى أنه في السنة 

                                                 
 .09/08/1004ري المشترك المؤرخ في من القرار الوزا 4/9المادة  أنظر - 1
 90/134المعدل و المتمم للمرسوم رقم  10/09/1094المؤرخ في  94/06المرسوم رقم من  3أنظر المادة - 2

و أحة من الدولة القتناء سكن جماعي مستويات المساعدة المباشرة الممنو الذي يحدد  04/90/1090المؤرخ في 
و سكن فردي منجز في شكل مجمع في مناطق محددة في الجنوب و الهضاب العليا و مستويات أبناء سكن ريفي 

 .01دخل طالبي هذه السكنات و كذا كيفيات منح هذه المساعدة ، ج ر عدد 
  http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=45:والمدينة والعمرانموقع وزارة السكن أنظر  -3 

  341 ، قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لألسر،المرجع السابق، ص بوستة إيمان - 4

http://www.mhuv.gov.dz/Pages/ArticleArabe.aspx?a=45
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خالل المساهمة في صيغة السكن الترقوي المدعم التي تم إعادة بعثها من جديد من خالل العمل 
جمع كل الموارد المالية لمشاريع إنجاز السكن الترقوي المدعم و التي تتكون من مساهمات  على

المستفيدين و القروض العقاري و موارد مالية أخرى ، و كذا العمل كوسيط بين المرقي العقاري 
ت القائم بعملية اإلنجاز و المستفيدين من خالل استالم المساهمات حسب تقدم أشغال إنجاز السكنا

،و أكثر من ذلك فقد تم توقيع اتفاقية بين (1)من المستفيدين ووضعها في حساب المرقي العقاري 
تقضي باستحداث بوابة  11/04/1094الصندوق الوطني للسكن و وزارة السكن و العمران في 

وفي هذا اإلطار تم  ،(2)الكترونية على مستوي الصندوق لتسهل عملية تسديد مساهمات المستفيدين 
حمد بلعياط والمدير العام للصندوق أدير العام للصندوق الوطني للسكن بين الم اتفاقية توقيع على

يد نجاز عمليات تسدإل  19/04/1094يوم  رشيد مترف بنك -الوطني للتوفير واالحتياط 
ويعتبر الصندوق  على هامش اطالق البوابة االلكترونية ، نجازمستحقات المقاولين ومؤسسات اإل

 .(3)الوطني للتوفير و االحتياط أول بنك يتم التوقيع معه في انتظار توقيع مع البنوك األخرى 
و بدور  بين المستفيد و المرقي العقاري من جهة ، ةو هذا ما يجعله يقوم بدور الوساط

الرقابة على أعمال المرقي العقاري من حيث احترام آجال اإلنجاز و جودته والوقوف عند أي تأخر 
 .إنجاز السكنات الترقوي المدعمة من جهة أخرى عملية يمكن أن يقع أثناء 

متخصصة في مجال السكن كالصندوق الوطني  يمكن القول أن استحداث هيئات مالية
د متوسطي الدخل للحصول على ملكية سكن من خالل تقديم إعانة مالية للسكن بهدف دعم األفرا

 ، تعتبر مساهمة جد هامة في تطوير مجال تمويل الترقية  (4)تساعدهم على الظفر بمسكن الئق
  .العقارية بصفة مباشرة و غير مباشرة 

 

                                                 
 .، سالف الذكر 98/03/1094من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  3أنظر المادة  - 1
   http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180522/142167.html:أنظر الموقع التالي - 2
 . 94:41 – 14/04/1094: ع تاريخ اإلطال-
  http://www.eldjazaireldjadida.dz/spip.php?page=article&id_article=43556:أنظر الموقع التالي - 3
 . 91:99 – 14/04/1094: تاريخ اإلطالع –
مليار دينار في  961.84لقد ارتفع حجم االعانات المقدمة من طرف الصندوق بشكل ملحوظ حيث تزايدت من - 4

، وهذا ما يعكس الدور الفعال الذي يلعبه الصندوق  1093مليار دينار في سنة  891.49لتبلغ حوالي  1001سنة 
 .909منصور عبد النور، المرجع السابق ، ص - .في تمويل السكن

http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20180522/142167.html
http://www.eldjazaireldjadida.dz/spip.php?page=article&id_article=43556
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 : (FNPOS) وطني لمعادلة الخدمات االجتماعيةالصندوق ال -ثانيا
 الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعية مؤسسة مالية مساهمة في عملية  يعتبر
 نجاز مختلف المشاريع إ و المرقين العقاريين علىللحصول على ملكية مسكن ، فراد تمويل األ

 ، و التي  نات  و المساعدات التي تقدمهااعخالل اإلن العقارية و السيما ذات الطابع السكني م
 :فيما يلي  ردرستها باختصا نحاولس

لقد خص المشرع الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعية : مهام الصندوق-أ
 التي تنص على 16/14من المرسوم التنفيذي رقم  4بمجموعة من المهام و التي حددتها المادة 

 3ا أحكام المادة تتمثل مهام الصندوق في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها، السيم: " أنه
 .(1)...."و المذكور أعاله فيما يأتي 1/01/9143المؤرخ في  43/96من القانون رقم 

من  4و كذا المادة ، 43/96من القانون رقم  3وتجدر المالحظة أنه في نص المادة 
مجال السكن بصفة مباشرة و صريحة تدل على  ىلم تتطرق إل 16/14التنفيذي رقم  المرسوم

فقد ترك هذا األمر للتنظيم الذي صدر في شكل مرسوم  ،تخصص هذا الصندوق في مجال تمويله
و الذي حدد محتوي الخدمات االجتماعية و كيفية  94/04/9141المؤرخ في  41/911رقم 

 الذي يتمم المرسوم رقم  3/01/9116المؤرخ في  16/18وكذا المرسوم التنفيذي رقم  ،(2)تمويلها

                                                 
 :فيما يلي  المهامتتمثل هذه - 1
العمل على ترقية السكن االجتماعي لصالح العمال األجراء وفقا لمبادئ التوزيع المنصف و التضامن بين العمال -

 .األجراء في جميع قطاعات النشاط
جال ترقية المساهمة في تمويل المشاريع التي تقوم بها الهيئات و المؤسسات المكلفة بالخدمات االجتماعية في م-

نجاز الفعلي للمشاريع التي يساهم الصندوق في تمويلها السكن االجتماعية لصالح العمال األجراء و التأكد من اإل
 .ضمن هذا اإلطار

، السيما جمع حصة صندوق  جل ترقية السكن االجتماعي لصالح العمال األجراءأتعبئة كل موارد التمويل من -
 18/946من المرسوم التنفيذي رقم  3المستخدمة مثلما هو مقرر في المادة  الخدمات االجتماعية من الهيئات

 .المذكورة أعاله
 .القيام بكل األعمال الرامية إلى تحسين ظروف سكن العمال األجراء-
  القيام بكل الدراسات الرامية إلى تحسين النشاطات التي تستهدف تطوير السكن االجتماعي لصالح العمال األجراء-
 
 تمويلها و الذي حدد محتوي الخدمات االجتماعية و كيفية 94/04/9141المؤرخ في  41/911مرسوم رقم  - 2
 .10عدد  ج ر،
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 .(1)الذي يحدد محتوى الخدمات االجتماعية و كيفية تمويلها 94/04/9141المؤرخ في  41/911
إن من بين النتائج المترتبة على االعتراف بالشخصية  : الموارد المالية للصندوق-ب

ل في الذمة المالية و بالرجوع إلى الصندوق نجد أن له عدة موارد مالية فقد المعنوية هو االستقال
 :(2)على هذه الموارد وهي  16/14من المرسوم التنفيذي رقم  11نصت المادة 

الموارد اآلتية من حصة اشتراكات الهيئات المستخدمة في صندوق المعادلة الخدمات -
 . االجتماعية
المتضمن  1/01/9143المؤرخ في  43/96من القانون رقم  8الموارد المقررة في المادة -

أما فيما يخص األرقام المسجلة عن  ،(3)إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعية
قدرة بحوالي  1001وفي سنة ،  د جمليار  4بحوالي  9114القدرات المالية لصندوق فقد قدرة سنة 

وهذه اإلرادات المسجلة كانت  د جمليار  11.9بحوالي قدرة  1003و في سنة ،  د جمليار  98
 :شكل التاليالنتيجة تحصيلها على 

 .حصة االشتراكات التي تدفع إلى الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال األجراء-
 .تحصيل المساهمات المالية الشخصية للعمال في إطار الحصول على ملكية السكن التساهمي-
 .تجاريةالت المحالالناتجة عن بيع  المداخيلتحصيل -
 . مينأالفوائد المتحصل عليها من االستثمارات ألموال الصندوق في البنوك وشركات الت-

                                                 
 تكملة ألجر العمل في شكل خدمات، في :"....... نه أعلى  16/18من المرسوم رقم  1ادة حيث نصت الم - 1

تمويل ":كما يلي  1في الفقرة  16/18من المرسوم التنفيذي رقم  3و المادة ......".و مجال الصحة و السكن
 . " األعمال الرامية إلى ترقية السكن االجتماعي لصالح العمال األجراء

المؤرخ في  41/911الذي يتمم المرسوم رقم  3/01/9116المؤرخ في  16/18المرسوم التنفيذي رقم -
 .1عدد  ج رتوى الخدمات االجتماعية و كيفية تمويلها، الذي يحدد مح 94/04/9141
 .330ص  المرجع السابق ،ناصر لباد،  - 2
 :"تتمثل فيما يليو التي ن موارد الصندوق أعلى  سالف الذكر 43/96من القانون رقم  8نصت المادة  - 3

 حصة من المساهمة المخصصة لصندوق ما بين الهيئات،-9
 عليها عن طريق نشاطات الخدمات االجتماعية، الموارد الخاصة المحصل -1
 .إعانات الدولة -3
اإلعانات المحتملة للصندوق و الهيئات االجتماعية في إطار األحكام التشريعية و التنظيمية -8

 .المعمول بها
 .الهبات و الوصايا-4
 .مساهمة العمال األجراء المستفيدين، المالية المحتملة-6
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نظر لهذا الكم الكبير من األموال فإن الصندوق يعتبر كمتعامل في السوق العقارية  من الوب
ق يقوم بعمليات ، فقد أصبح  الصندو  ءخالل المساعدات التي يقوم بمنحها خاصة للعمال األجرا

ها يعتبر دور ثانوي قوم بيالتي  اإلنجاز و التهيئة للعقارات العمليات ذات طابع عقاري ، إال أن
عقاريين السكنات بإمكانياته نظرا لغياب المرقين النجاز إب  ، فهو يقوم كمؤسسة مالية مقارنة بدوره

 .(1)نجازهاإمحل الصندوق في يحلون 
من مرسوم  4 المادةنصت لقد  :مهام الصندوق في مجال تمويل الترقية العقارية-ت

،على أهم المهام التي يقوم بها  (2)سير الصندوق و   المتعلق بكيفيات تنظيم 16/14التنفيذي رقم 
من  3السيمـا أحكـام المادة  لقوانين والتنظيمـات المعمول بهافي إطار اتتمثـل  و التي الصندوقهذا 

 :في  43/96القانون رقم 
التوزيع   العمل على ترقية السكن ذو طابع اجتماعي لصالح العمال األجراء وفقا لمبادئ-

            .المتساوي و التضامن بين العمال األجراء في جميع قطاعات
 مـؤسسات المكلفـة بالخدمـاتفي تمويـل المشاريـع التي تقـوم بهـا الهيئـات وال المشاركة -

العمـال األجراء والتأكد من اإلنجاز   االجتماعيـة في مجـال ترقيـة السكـن ذو طابع اجتماعي لصالح
 .في تمويلها ضمن هذا اإلطار الفعلي للمشاريع التي يساهم الصندوق

  اجتماعي لصالح العمال تعبئـة كل موارد التمويل من أجل ترقية السكن ذو طابع -
المستخدمـة مثلمـا هـو  تالسيمـا جمع حصـة صنـدوق الخدمـات االجتمـاعيـة من الهيـئـا و، األجـراء

 .أعاله المذكور 18/946من المرسوم رقم  3منصوص عليه في المادة 
 .القيام بكل األعمال الرامية إلى تحسين ظروف السكن للعمال األجراء -
حسين النشاطات التي تستهدف تطوير السكن االجتماعي القيام بكل الدراسـات الرامية إلى ت-

 .لصالح العمال األجراء
 .كذلك تقديم مساعدات موجهة الكتساب سكن اجتماعي-
 .مساعدات موجهة الكتساب سكن ترقوي -

                                                 
 330السابق، ص ناصر لباد، المرجع  - 1
يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعية،  01/01/9143المؤرخ في  43/96القانون رقم  -2

 .14عدد  ج ر
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 .(1)مساعدات موجهة لبناء سكن ذاتي -
 مما  : مظاهر تدخل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعية في تمويل السكن-ث

األجراء المنتمين إليه  تمويل السكن  لصالح العمالالحيات الصندوق في مجال سبق ذكره حول ص
دور المرقي العقاري في  للعب ةت طابع سكني دون أن يكون في حاجنجاز مشاريع ذاإمن خالل 
نما ينحصر دوره في التمويل باعتباره مؤسسة مالية نجاز و عملية اإل الصندوق و يبرز دور ،(2)ا 

 :نوضح ذلك كما يليو كذا القروض التي يمنحها و س كممول من خالل المنح و المساعدات
يقوم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات  : أشكال التمويل المقدم من طرف الصندوق -1

 :مامالية على نوعين و ه االجتماعية بعملية التمويل باعتباره مؤسسة
    تنقسم هذه المساعدات إلى مساعدة الصندوق المباشرة  : المساعدات الخاصة بالسكن-

 .و مساعدة الصندوق المجمعة
تمنح من طرف  تقدم هذه المساعدات في شكل مبالغ نقدية : مساعدة الصندوق المباشرة-

الذين تم قبول ملفاتهم و المصادقة  على التقاعد ، اأحيلو الصندوق للعمال األجراء و العمال الذين 
، و يمكن أن نصنف هذه  عليها مع اإلشارة إلى أن هذه المساعدات الممنوحة غير قابلة لتسديد

 :إلى المساعدات 
 . مساعدات تابعة-
 :وهي  تصنف إلى ثالثة أنواع  ،  مساعدات حرة-
 .في إطار برامج السكن االجتماعي ، كتساب سكن اجتماعيالمساعدات موجهة -   
 .، في إطار برامج السكن الترقوي مساعدات موجهة الكتساب سكن ترقوي-   
 .مساعدات موجهة لبناء سكن ذاتي ال تفوق قيمته المساعدة المقدمة من الصندوق-   

مساعدات يجب أن تتوفر بعض حتى يتم االستفادة من هذه ال : شروط منح المساعدات-2
 :وهي الشروط

 .أن يكون المستفيد عامل أجير أو محال على التقاعد-
 .أن يكون المستفيد لم يسبق له أن استفاد من سكن تابع للممتلكات العامة و أي مساعدات أخر-
 .المضمون األدنى الوطني مرات األجر (4)ن عقل ي أو يساوي أجرا يتقاضىأن يكون المستفيد -

                                                 
 .81، ص المرجع السابقربيع نصيرة،  -1

 .86ص ،  المرجع نفسهربيع نصيرة،  - 2
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 .(1)ذو استعمال سكني أن ال يكون متحصل على ملكية محل-
 .مليون د ج 1 أن يكون قد تحصل على سكن جديد أو بصدد بناء سكن ال تتجاوز قيمته-

وتقدم هذه المساعدات في شكل مبالغ نقدية وتمنح من  : مساعدة الصندوق المجمعة -
      الذين تم قبول ملفاتهم  على التقاعد ، واطرف الصندوق للعمال األجراء و العمال الذين أحيل

و المصادقة عليها في إطار اإلجراء المالي مع اإلشارة إلى أن هذه المساعدات الممنوحة غير قابلة 
 . ، وتكون موجهة فقط الكتساب سكن جديد أو لبناء سكن عائلي و ليس سكن قديم لتسديد

 : األشخاص المستفيدون من المساعدات المجمعة-3
ومهما كانت صفتهم القانونية ،المرقيين العقاريين المتعاملين في مجال الترقية العقارية -
 (.أشخاص طبيعيين أو معنويين)
 ....، التعاونيات التعاضديات -
 ....البلديات  –الواليات  –الوزارات ) المؤسسات، اإلدارات و الهيئات المماثلة-
 .....مؤسسات عمومية صناعية و تجارية  –المؤسسات التجارية -
هذه المؤسسات و الهيئات التي تحمل هذه الصفة ال يمكنها االستفادة من المساعدات  إن

 : (2)لصالح العمال األجراء لديها إال بتوفر شروط التالية
 قطع أرضية صالح للبناء  ملكونيجب أن يكونوا منظمين في شكل تعاونيات عقارية و ي -

، مع ضرورة  تقديم طلب المساعدة المجمعة من طرف التعاونية ىضافة إلاإل، ب رخصة بناء و
 .تقديم طلبها مرفق بالوثائق المطلوبة

نجازه بتوفير القطعة إنجاز المشروع المزمع إأو االستعانة بمتعامل عقاري الذي يتكفل ب-
يتم بعدها تحرير اتفاق يضم كل من األرضية و رخصة البناء التي تكون باسم المتعامل العقاري ، ل

الهيئة المستخدمة لهؤالء العمال من طرف العمال األجراء والمتعامل العقاري ثم تقوم بالتأشير عليه 
األجراء،ثم يقدم طلب المساعدة المجمعة من طرف المتعامل العقاري،مع ضرورة تقديم الطلب مرفق 

 .باالتفاق
 المساعدات التي يقدمها الصندوق الوطني  ىبإضافة إل : القروض الخاصة بالسكن-

 بصفة مجمعة لألجراء المستخدمين  ية يقوم كذلك بتقديم قروض تمنح لمعادلة الخدمات االجتماع
                                                 

 .81ربيع نصيرة، المرجع السابق، ص - 1
   http://www.fnpos.dz:لمعادلة الخدمات االجتماعيةموقع الصندوق الوطني  -2 

http://www.fnpos.dz/
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ها قروض نقدية قابلة ، تمنح في المؤسسات التي تقوم بتقديم طلبها للصندوق من طرف الهيئات و
 نة لألجراء الذين تم قبول ملفاتهم و المصادقة س 10 ىإل  90 نتتراوح بيجال محددة آللتسديد في 

 .(1)عليها من طرف الصندوق
حد المتعاملين أ ىأن تكون موجهة القتناء سكن لد يشترط في منح هذه القروض المجمعة

 .العقاريين المعتمدين من طرف الصندوق
نه ال يمكن الجمع بين الحصول على المساعدات الممنوحة من الصندوق أتجدر المالحظة 

و القروض المجمعة منه ، إال أنه يمكن الجمع بين القروض الصندوق و المساعدات المقدمة من 
 100.000 ى،حيث يصل المجموع إل (CNL)طرف الدولة عن طريق الصندوق الوطني للسكن 

 .(3)وتكون مدة التسديد حسب صنف األجير المستفيد( %0 ةنسب)والذي يمنح دون أي فائدة  (2)دج 
مساعدة مالية غير  :إعانة الصندوق هي:القيمة المالية لإلعانات المقدمة حسب الطلب-4

،  قابلة لالسترجاع للعمال األجراء والمتقاعدين المنتسبين لصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية
أو لبناء مسكن في إطار ،أو سكن ترقوي مدعم من طرف الدولة الكتساب سكن اجتماعي تساهمي

      ج قيمتها خمس مائة ألف دتبلغ ، و ( CNL) قي،و يتم جمعها مع إعانة الصندو البناء الريف
 .(دج 400.000) 

    فعال في مجال دعم  الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعية يلعب دور انجد أن 
في الجزائر ، و يتضح هذا جليا من خالل الدور بصفة عامة السكن الترقية العقارية و و تمويل 

فهو يقوم بدور الممول باعتباره مؤسسة مالية من خالل األموال  ، المزدوج الذي يقوم به في الميدان
 وهو،مين أيقوم بها في البنوك و شركات الت عن االستثمارات التي الناتجةالضخمة التي يحوزها 

سكنات لفائدة العمال النجاز إ بدوره كمتعامل في مجال الترقية العقارية من خاللأيضا يقوم 
  .األجراء

 الهيئات المالية من إن توسع سوق التمويل العقاري في الجزائر من خالل انضمام العديد من
أحدث نوع من التنافسية في سوق التمويل العقاري  ،مماالتجارية إلى تمويل الترقية العقارية  البنوك

من خالل منح القروض العقارية بأنواع مختلفة تستجيب لرغبات المقترضين،مما نجم عنه تفعيل 

                                                 
 .949، ص 1ربيع نصيرة، المرجع السابق، الملحق رقم  - 1
 cnl.gov.dz/arموقع الصندوق الوطني للسكن،  -2 

 .949، ص 1، الملحق رقم نفسه ربيع نصيرة، المرجع  - 3

http://www.cnl.gov.dz/ar
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، هذه اآللية في أوساط األفراد وكذا المتعاملين في الترقية العقارية و على رأسهم المرقين العقاريين 
  .في البالد التمويل العقاري قطاعفي تطوير فزا و دعامة أساسية حا مما اعتبر

إال أنه و بالرغم من كل الجهود التي تبذلوها الدولة في سبيل تحسين أداء و عمل البنوك    
عبء على الدولة      و المؤسسات المالية و تفعيل مساهمتها في تمويل السكن و ذلك بتخفيف ال

 .عن تقديم خدمة القرض العقارينوعا ما  خوفتت و المؤسسات المالية ن البنوك و الفرد ، فإ
شكل الذي يمكن من إن المسؤولية في التأخر المسجل في تقديم خدمة القرض العقاري بال

السكن و بشكل نهائي ، ال يرجع فقط الى البنوك و المؤسسات المالية بل إلى  القضاء على مشكل
طول المدة ، و الرتباطها بعوامل مختلفة الخدمة في حد ذاتها التي تتميز بالعديد من التعقيد و 

يتصل بعضها بعنصر العقار الذي يعتبر حجر العثرة في مساره نظرا لندرته و للعجز المسجل في 
تسييره ، وكذا تراكم النصوص القانونية و التنظيمية التي تتحدث عن أمور لها عالقة بخدمة 

، عدا عقد القرض العقاري في حد ذاته ،   القرض العقاري مثل الرهن و التامين و شكلية و غيرها
 .و يظهر ذلك من خالل غموض النصوص و تعقيدها أيضا

إضافة إلى تغييب المعلومات الواضحة المتعلقة بوجود العقار ، و مدى توفرها لدي 
ة المتعاملين العقاريين بأسعار معقولة تتم مناقشتها و تداولها بالشفافية التي تسمح باقتنائه بكل سهول

 .أو من قبل المرقين العقاريين ( األفراد)سواء من المقترض البسيط 
كذلك تعدد سندات الملكية ، وفي ظل تعقد اإلجراءات انتقال الملكية و عدم توافقها مع 
الصيغ المطروحة من البيع على التصاميم أو البيع باإليجار جعل من االستحالة بما كان توفر 

 .الي عدم إمكانية ترتيب أي رهن على العقار محل التمويل السند عند أول طلب ، و بالت
و عليه و أمام هذه االشكاالت و طول مدة استفاء القرض العقاري فإن استحداث مؤسسات 

و شركة ضمان القرض العقاري  مالية متخصصة في ضمانه كإنشاء شركة إعادة التمويل الرهني
لتي تخرج عن إطار إعادة التمويل التقليدي       نه أن يوسع من مساحة السيولة الثانوية امن شأ

لمؤسسة ة إلى إعادة التمويل التي تسمح لو المتمثلة في إعادة الخصم ،و التي تتميز بالتكلفة العالي
المسؤولة عن إعادة التمويل بطرح سندات قابلة للتداول في سوق المال ، و بالنتيجة توفير السيولة 

مؤسسات المن شأنه تشجيع ما هذا دودية عالية ، و مكنة و بمر ظرف قصير و بأقل تكلفة مفي 
 .التمويل عادةري في ظل توافر السيولة عن طريق إعلى تقديم خدمة القرض العقا المقرضة
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 :المطلب الثاني
 .الهيئات الضامنة لعملية التمويل بالقرض العقاري 

إن هذا التطور و التوسع الذي أصبح يعرفه مجال تمويل الترقية العقارية و السكن بصفة 
        عامة ، نتجت عنه بعض المشاكل التي أدت إلى تقلص وتيرة اإلقراض من طرف البنوك 

مما دفع بالدولة إلى استحداث هيئات مكلفة بالتدخل  ،(1)و المؤسسات المالية نتيجة لعدة أسباب 
لضمان و دعم مجال التمويل بالقروض العقارية الموجهة نشاط الترقية العقارية من خالل ثالثة 

شركة إعادة التمويل الرهني : هيئات رائدة في مجال ضمان و دعم تمويل الترقية العقارية و هي 
صندوق ضمان و الكفالة المتبادلة  ،(الفرع الثاني)عقارية شركة ضمان القروض ال ،(الفرع األول)

 .(الفرع الثالث)في الترقية العقارية 
 

 : ( SRH)ى نشركة إعادة التمويل الره: الفرع األول 
 هي تعتبر مؤسسة عمومية اقتصادية تمارس مهامها  :( SRH)الموارد المالية لشركة -أوال

و بعض شركات  من البنوك و المؤسسات المالية وعإذ يساهم فيها مجم في شكل شركة أسهم
 ىفع إلتر ا قد دج و 3.110.000.000 ةجتماعي بقيمااليقدر رأسمالها  ، (2) التأمين

سهم موزعة على عدد  433و يقدر عدد األسهم بـ  ،(3)1003دج في سنة  8.964.000.000
 .  (4)مينأؤسسة المالية و الشركات التمن البنوك و الم المساهمين فيها

                                                 
هذه الهيئات الضامنة هو تشجيع البنوك و المؤسسات المالية على منح  إنشاءللدولة من  األساسيكان الهدف - 1

هيئات و هذا من خالل تدخل هذه ال األفرادالمزيد من القروض العقارية للمتعاملين في الترقية العقارية و كذا 
مين على القرض أيص نسبة المخاطر عن طريق توفير تتقل-،  البنوك المقرضة ىحل مشكلة السيولة لد:لضمان
 .49رحماني فائوة، المرجع السابق، ص -،تمويل البنوك إعادةتسهيل  -العقاري،

 .101، المرجع السابق،ص  ، النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر بوستة إيمان -2
 .11، ص  ، المرجع السابق عرعار الياقوت -3
 :كما يلي  هم أهم المساهمين-4
 (.دج 9.110.000)سهم أي 180الخزينة العمومية بـ -
 مليون دج 484سهم أي  901بـ  BNAبنك –
 .مليون دج 484سهم أي  901بـ  BEAبنك -
 =.مليون دج 484سهم أي  901بـ  CPAبنك -
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وترتكز أهداف الشركة أساسا حول إعادة تمويل محافظ القروض العقارية المقدمة من قبل 
 : البنوك و المؤسسات المالية ضيف إلى ذلك

 .ترقية نظام تمويل السكن على المدى المتوسط و الطويل -
 . تشجيع المنافسة بين المؤسسات المالية من أجل منح القروض السكنية-
 .(1)االستحقاقات المتعلقة باسترداد الفوائد و المبالغ األصلية للقروض الممنوحةتمديد -

 :تتمثل أهم المهام التي تقوم بها هذه الشركة فيما يلي:  مهام الشركة-ثانيا
تدعيم اإلستراتجية المتعلقة بتطوير الوساطة المالية الموجهة لتمويل السكن ،و ذلك بهدف تخفيف -

 .الدولةالضغط على ميزانية 
عطاء فرص أكبر للمؤسسات المالية و المصرفية - المشاركة في تطوير سوق الرهن العقاري وا 

الوطنية و حتى األجنبية الناشطة في الجزائر ، لتقديم القروض إلى المواطنين الذين يرغبون في 
 .(2)اقتناء سكنات مع تشجيع المنافسة في ساحة النشاط العقاري

السوق المالية بواسطة إصدار أوراق مالية مضمونة برهن عقاري من جلب رؤوس األموال من -
 .الدرجة األولى

 .(3)"تنمية التحفيزات الكافية التي تهدف إلى تشجيع الوساطة المالية في مجال القرض الرهني -
لقد صرح الرئيس المدير العام لشركة إعادة التمويل الرهني في لقاء خاص لجريدة الشروق 
اليومي على أن القروض الموجه لسكن ستحدث حركة كبير في السوق العقاري ،إذ بلغة قدرة 

مليار دوالر ستوجه لتمويل قطاع  1.9التمويل لدى شركة إعادة التمويل الرهني ما يقدر بحوالي 
شكل قروض عقارية ،و قد أضاف كذلك أن البنوك تتوفر على سيولة كبيرة تمكنها من  السكن في

                                                                                                                                               

=-CNEP- مليون دج 340سهم أي  16بنك بـ. 
 .مليون دج 140سهم اي  40 بـ BADRبنك -
 .مليون دج 140سهم أي  40بـ  CAARشركة التأمين -
 http://srh-(:SRH)مليون دج ، أنظر موقع بشركة  930سهم أي  16بـ  CAATشركة التأمين -

dz.org/?p=presentation&lang=ar&var=1   
 .103، المرجع السابق،ص  ، النظام القانوني للترقية العقارية بوستة إيمان -1
مليار د ج  في  9.4عادة التمويل الرهني من حجم القروض العقارية الموزعة بحوالى إلقد بلغ نصيب شركة - 2

 .341حمد ، المرجع السابق ، ص أخيرات  -،  1003مليار د ج في سنة  3.4مقابل  1008نهاية سنة 
، 4مجلة المفكر ، العدد االبتكارات المالية وتفعيل نظام القروض السكنية في الجزائر، بوحفص جالب نعناعة ،-3

 .341 ص ، جامع بسكرة ، الجزائر

http://srh-dz.org/?p=presentation&lang=ar&var=1
http://srh-dz.org/?p=presentation&lang=ar&var=1
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لمرقيين العقاريين بشكل عادي ،إذ فاقت حجم السيولة منح القروض العقارية لألفراد و ل مواصلة
     مليار دوالر ، مما يعني جاهزية البنوك التجارية على مواصلة تمويل قطاع السكن  64لديها 
 . (1)الترقية العقارية في نفس الوقت  و نشاط

 
 : (SGCI) شركة ضمان القروض العقارية :الفرع الثاني 

تعد أول شركة متخصصة في تأمين القروض العقارية في الجزائر و الوحيدة في هذا المجال 
 :مين القروض ، و عليه سندرسها باختصار كما يليأتها ، و هي تقوم بدور فعال في تأمنذ نش
 (SGCI)ضمان القروض العقارية  يساهم في شركة : (SGCI)مصادر تمويل شركة -وال أ

 . (2)العديد من البنوك و شركات التأمين
 :(3)في ممارسة مهامها على مواردها المالية التي تتكون من (SGCI)وتعتمد الشركة 

 .رأس المال المكتتب من طرف البنوك و شركات التأمين المساهمة فيها-
 (.محدودة عن طريق التنظيم)التأمين المتعلقة بعمليات التأمين أقساط -
 .السيما في مجال العقار (SGCI)عوائد أموالها الناتجة عن استثمارات شركة -

 :فيما يلي (SGCI) شركةالتي تقوم بها  مهامتتمثل ال: مهام شركة ضمان القروض العقارية -ثانيا
 جل تمويل أمن طرف الهيئات القرض المكتتبة لديها من  مين القروض الممنوحةأت-

                                                 
  http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=254132 : نظر الموقع التاليأ -1
2

 :هم كما يلي  أهم المساهمين -
 .الخزينة العمومية-
 (.BNA)البنك الوطني الجزائري -
 (.BEA)البنك الخارجي الجزائري -
 (.BDL)بنك التنمية المحلية -
 (.CPA)القرض الشعبي الجزائري -
 (.BADR)بنك الفالحة و التنمية الريفية -
 (.CNEP)بنك  –الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط -
 (.SAA)الشركة الجزائرية للتامينات -
 (.CAAT)الشركة الجزائرية لتأمينات النقل -
 (.CAAR)الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين -
   /http://www.sgci.dz: العقاري  القرض ضمان شركة أنظر موقع،( CCR)الشركة المركزية العادة التأمين -
 .43 ، ص ، المرجع السابق رحماني فايزة- 3

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=254132
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 .مينأعقار ، عن طريق اتفاق مبرم مع شركة التالعمليات منصبة على 
 منح ضمانات للقروض الممنوحة للخواص و المتعاملين في الترقية العقارية من خطر -

 .التسديد عند انتهاء اآلجال المتفق عليها عدم
 .سير المؤسسات المقرضة و شمولية و متابعة عملية القرض مراقبة-
معالجة كل عمليات القرض الممنوحة للمقاولين وبصفة عامة كل العمليات المالية -

 .(1)العقارية
 :مجال تدخل الشركة في مجال القروض العقارية-ثالثا

 على لحصولل موجهةال للقروض المانحة البنوك لصالح ضمانات تقديم في الشركة تتدخل
 :كما يلي ، العقارية الترقية قروض أو سكن

 نهائية بصفة المقترض مالءة عدم بتغطية المؤسسة تقوم :العقارية الترقية قروض-أ
 .الفوائد إليه مضافا القرض قيمة من 90% بتعويض تقوم حيث ،(بسيطة ضمانات)

 عجزه ، وفاته نتيجة المقترض مالءة عدم تغطية يتم حيث:لألفراد الموجهة القروض-ب
 ، البسيطة الضمانات) : الضمانات من نوعين عرض خالل من ، الحريق حالة ، والنهائي الكلي

 .(2)( الكلية الضمانات
 :مظاهر تدخل شركة ضمان القروض العقارية في تأمين القرض العقاري -رابعا 

في مجال القروض  (SGCI)مين الذي تضمنه شركة يمكن أن نميز بين مظهرين من التأ
 :(3)وهما كما يلي، العقارية 
 مين القروض العقارية الممنوحة يعد تأ:التأمين على القروض العقارية الممنوحة لألفراد -أ

 و هنا ، ( SGCI)من بين صالحيات شركة  فون إلى تمويل مشاريعهم العقاريةيهد نلألفراد الذي
 :ن و همايتييكون تدخل الشركة في صورتين أساس

 و يكون هذا التأمين موجه لتغطية حالة اإلعسار النهائي  : مين أو الضمان البسيطالتأ-1
 

                                                 
عمران محمد ، استراتيجية التمويل السكني في الجزائر ، مجلة االكاديمية للدراسات االجتماعية و االنسانية ، - 1

 .04، ص  1099لسنة  6جامعة الشلف ، العدد 
الصندوق الوطني للتوفير و :  تقييم مساهمة البنوك التجارية في تمويل السكن دراسة حالة ، بتسام طوبالإ - 2

 .908، ص المرجع السابق ،  بنك –االحتياط 
  generales.pdf-http://www.sgci.dz/docs/conditionsأنظر دليل شركة ضمان القروض العقارية  - 3

http://www.sgci.dz/docs/conditions-generales.pdf
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 : ، و هنا نميز بين صنفين من التغطية(1)لدى المقترض
تكون في حالة تم بيع العقار المرهون لصالح المقرض و محل عملية  : التغطية المحدودة-أ

حيث تكون نسبة التعويض ( SGCI)التمويل بالمزاد العلني،فهنا ال تقع المسؤولية على عاتق شركة 
من مجمل القرض و الفوائد المترتبة عنه، مع طرح المبلغ المحصل عليه من بيع  %10تقدر بـ 

 .(2)العقار محل التمويل
إن بيع العقار المرهون لصالح المقرض ومحل عملية التمويل بالمزاد  : التغطية الشاملة-ب

،وهنا يتم التعويض عن الضرر الذي يلحق بالمقرض ( SGCI)العلني  يكون من مسؤولية شركة 
من مجمل القرض و الفوائد المترتبة عنه خالل مدة سريان عقد التأمين على  %60في حدود 

 من قيمة التعويض  %30في حالة إثبات التوقف عن دفع المستحقات ، و يتم دفع القرض ، و هذا 
 .(3)بعد خصم المبلغ المتبقي من مبلغ بيع العقار محل التمويل( SGCI)لصالح شركة 

يكون هذا التأمين موجه لتغطية حالة اإلعسار المؤقتة أو :  مين أو الضمان الكليالتأ-2
، و تكون صالحيات شركة (4)المستحقات المترتبة عليه في اآلجال المحددةنتيجة التأخر في تسديد 

(SGCI )في ضمان تغطية المستحقات كحد أقصى في حالتين التاليتين: 
 .استحقاقات شهرية مجتمعة( 08)ضمان أربع -
 .(5)استحقاقات شهرية غير مجتمعة أي متفرقة( 06)ضمان ستة -
 ويكون ضمان التأخير في تسديد بعد سنة واحد من بدأ تنفيذ القرض ، و يكون إعالن عن  

 .شهر مع تبرير التأخير( 01)حالة التأخير إال بعد مدة 
و يتم تدخل شركة : التأمين على القروض العقارية الممنوحة للمرقين العقاريين -ب

(SGCI ) قرض في حالة مؤسسة الالممنوحة من طرف  العقارية صنف من القروضالهذا تأمين في
     ،  في الترقية العقارية( المرقي العقاري)لدى المتعامل ( اإلفالس)تسجيل اإلعسار النهائي أي 

 و عليه يكون التعويض المرجعي المستحق لصالح المقرض عن حالة اإلعسار ال يتجاوز المبلغ 
                                                 

ل حول التوثيق و تحديات مداخلة ملتقاه في الملتقى الوطني األو "  شركة ضمان القرض العقاري"لويس بيات، - 1
 .66ص  ،1001أفريل  91-96وراسي يومي وطنية للموثقين بالجزائر فندق األمن تنظيم الغرفة الالعصرنة ،

 .40، ص  ، المرجع السابق فضيل نورة- 2
 .13، ص  زغيدي سفيان ، المرجع السابق- 3
 .66، ص  لويس بيات،المرجع السابق - 4
 .13، ص ، المرجع نفسه  زغيدي سفيان - 5
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 . المؤمن عنه القيمة المعروضة للقرض المضمون وقت وقوع الضرر
 بيع العقار المرهون لصالح المقرض ومحل عملية التمويل بالمزاد العلني فهنا ال  أيضا إذا تم

 من  %10، و بالتالي يكون التعويض المستحق للمؤمن يساوي (SGCI)تعود المسؤولية على شركة 
و يتم خصم منها المبلغ المحصل عليه من بيع العقار  ،(1)مجمل القرض و الفوائد المترتبة عنه

 :محل التمويل ، و بالتالي يصبح التعويض المستحق الممنوح كما يلي
من مجمل القرض والفوائد المترتبة عنه إال من تاريخ  %10يمنح تعويض يساوي -

 . استعمال الضمان
من  %80تم خصم منه أما الرصيد المتبقي بعد بيع العقار المرهون فعلين و الذي ي-

 .(2)المتبقية %40التعويض المدفوع مسبقا من الضمان و المحدد بـ 
 (09) سنة مرور بعد إال (SGCI) شركة طرف من بالتأخير المتعلقة المخاطر تغطية يتم-
 .المقترض لحساب القرض مبلغ تحويل تاريخ من

 : مينتحديد قسط التأ-خامسا
 ،(SGCI) شركة إلى) لمقرضا ( المستفيد طرف من واحدة مرة التأمين قسط دفعيتم 

 المستفيد قيام عدم حالة في و ،مقترض ال لحساب القرض مبلغ تحويل تاريخ من ايوم (30)خالل
 ( .SGCI) شركة طرف من التأمين عقد فسخ قسط التأمين يتم بدفع (المقرض)

تكون نسبة قيمة القرض ما  امن قيمة القرض عندم %0.14: هي  نسبة القسط المدفوع -
 .من قيمة المسكن الممول% 60إلى % 80بين 

من قيمة القرض عندما تكون نسبة قيمة القرض ما بين  %9: هي  نسبة القسط المدفوع-
 . (3)من قيمة المسكن الممول% 10إلى   % 60

 بالنسبة لعملية التأمين على القروض العقارية الممنوحة لألفراد و كذا المتعاملين في  هذا
،و تقوم أيضا الشركة (SGCI)الترقية العقارية الذي تقوم به شركة ضمان القروض العقارية 

باستثمار األموال الناتجة عن األرباح المحققة لتأمين القروض العقارية في إطار مشاريع الترقية 

                                                 
 .88 ، ص ، المرجع السابق يلس مباركة المولودة كباب- 1
 .88 ، صنفسه المرجع  ،  يلس مباركة المولودة كباب - 2

3
 - Société de garantie du crédit immobilier , conditions générales : contrat d'assurance 

credit immobilier aux particuliers , p 2 .http://www.sgci.dz/docs/Conditions%20Generales.doc  

http://www.sgci.dz/docs/Conditions%20Generales.doc
http://www.sgci.dz/docs/Conditions%20Generales.doc
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عقارية ذات الطابع السكني و المهني التي تقوم بها البنوك ، و على رأسها الصندوق الوطني ال
 . بنك –للتوفير و االحتياط 

على زيادة  منح  ةفي تشجيع الهيئات المقرض اهام اتلعب دور  (SGCI)فشركة  بالتاليو 
 وفاءعدم الخطر المحتملة و على رأسها وهذا بمساعدتها في تغطية المخاطر ، القروض العقارية 
في مرقين عقاريين ناشطين أو  اأفرادسواء كانوا لقرض من قبل المقترضين بمبلغ االكلي أو الجزئي 
 .(1) الترقية العقارية

 
  : (  FGCMPI) ضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقاريةالصندوق  :الفرع الثالث 

ترقية العقارية في الجزائر الفاعلة في مجال تنظيم و مراقبة نشاط اليعتبر من بين الهيئات 
ه و هيكلته و هو ما سنحاول دراسته ن خالل إعادة تنظم عملاهتمام بالغ م لهذا أعطاه المشرع
 :باختصار فيما يلي 

ستناد لنص المادة تم استحداث هذا الصندوق ا  :( FGCMPI) صندوق تطور عمل –وال أ
،وكذا نص المادة (2)9113المتضمن قانون المالية لسنة  13/09المرسوم التشريعي رقم من  939
ي ، والتي نصت على إلزامية و المتعلق بالنشاط العقار  13/03من المرسوم التشريعي رقم  99

ليتم بعدها ،الصندوق  الجديدة لدىصيغة هذه المين إجباري من طرف المرقي العقاري في اكتتاب تأ
المتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في  11/806مرسوم التنفيذي رقم إصدار ال

(3)الترقية العقارية
 Fonds de Garantie de Caution Mutuelle de Promotion Immobilier  

 98/940المرسوم رقم ، و  99/08 رقم ا ذلك أيضا القانونكدلقد أ و ،(  FGCMPI) ـويرمز له ب
 ه في مجال الترقية العقاريةو كيفيات تنظيمه وعملللصندوق  ة اإلداريةالذي حدد بموجبه األجهز 

شروط حلول الصندوق محل المقتني األمالك العقارية لحدد الم 98/949المرسوم رقم ، ثم صدر (4)

                                                 
 .191،193، ص ص  ، المرجع السابق النظام القانوني للترقية العقارية ، بوستة إيمان -1

 .8،ح ر عدد 9118قانون المالية لسنة علق ب،المت91/09/9113المؤرخ في  13/09المرسوم التشريعي رقم - 2
المتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة  03/99/9111المؤرخ في  11/806المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .13عدد  ج ردلة في الترقية العقارية، المتبا
 11/806المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  4/01/1098المؤرخ في  98/940المرسوم التنفيذي رقم  -4

 .31عدد  ج رالمتضمن إحداث صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، 
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سنة في شهر أوت من كانت غير أن الممارسة الفعلية لنشاطه بعد تنصيبه ،(1)بالضمان المغطاة
مين دور الصندوق إلى غاية تنصيبه استناد لنص و شركات التأ ، وقد عوضت البنوك(2)1000
 .(3)9118 لسنة المتضمن قانون المالية 13/94من المرسوم التشريعي رقم  934المادة 
 يعتبر الصندوق عبارة عن مؤسسة عمومية ، تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي 
 .(4)امه تحت وصاية وزارة السكن وهو يمارس مه ، ال يسعى لتحقيق أي ربحطابع تعاوني و ، وله 

كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة مرقي  (  FGCMPI)يمكن أن ينخرط في الصندوق
عقاري و يمارس نشاط الترقية العقارية ،و يتم تحديد حقوق االنخراط و المساهمات في موارد 

لصندوق ، و يعمل الصندوق على ضمان القروض العقارية التي الصندوق من طرف أجهزة ا
تقدمها البنوك ، وكذا ضمان كل أشكال التسبيقات التي تسدد في صيغة البيع على التصاميم 

 ، وبالرجوع إلى مصادر المالية التي يعتمد عليها الصندوق في أداء مهامه ،فقد (5)للمرقين العقاريين
 :تتكون مما يأتيعلى أن موارد الصندوق هي  11/806رسوم رقم من الم 16نصت عليها المادة 

 .حقوق االنخراط و االشتراكات التي يدفعها المتعاملون في الترقية العقارية-
 .أعاله 3الحقوق التي يدفعها المنخرطون بعنوان الضمان المنصوص عليه في المادة -
 .اإليرادات المالية لودائع و التوظيفات-
 .المالية الناتجة عن تحقيق تأمينات عينية للمنخرطين العاجزين عن الوفاءالتحصيالت -
 .الفوائد المستحقة على الدفعات المؤجلة-
 .الهبات و الوصايا-
 .....".كل الموارد األخرى المحتملة-

 

                                                 
المحدد لشروط حلول الصندوق محل المقتني األمالك  4/01/1098المؤرخ في 98/949المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .31عدد  ج رالعقارية المغطاة بالضمان، 
 .16، ص  ، المرجع السابق ربيع نصيرة- 2
المتضمن قانون  11/91/9113المؤرخ في  13/94من المرسوم التشريعي رقم  944و  934نظر المادة أ- 3

 .44،ج ر عدد 9118المالية لسنة 
4
، دور صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في ضمان تمويل نشاط الترقية العقارية، مجلة الحقوق  سعديةقني  - 

 .996 ، ص ، جامعة بسكرة ، كلية الحقوق ، عدد تجريبي و الحريات
 . 9113من قانون المالية لسنة  939المادة  أنظر- 5
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  تأمين :  هو ( FGCMPI)الصندوق هذا إنشاء من الهدف إن:أهداف الصندوق -ثانيا
 بعد، ف التصاميم على البيع تقنية الترقية العقارية خاصة في في ينلمكتتباو للمستفيدين  الحماية

 قصد ،بالجزائر  العقارية للترقية في نشاط جنبيةاأل لشركاتا أمام  العقاري االستثمار مجال فتح
 من جزء أو للبناية الشركات هذه بيع عند نالمواطنو  ههيواج قد الذي االحتيال و النصب تفادي
 .(1) ضمان دون اإلنجاز قبل بناية

أحصى الصندوق سنة  يالوطنالتراب عدة ممثليات عبر  ( FGCMPI)ك الصندوقيملو 
منتسب ومسجل في الجدول الوطني  9331مرقي عقاري معتمد منهم  8166 حوالي ، 1094

 .(2)للمرقين العقاريين
،  استحداث الضمانات قوم بها هذا الصندوق فييي المهام التمل شت : مهام الصندوق-ثالثا

 :، والسيما منها تلك المتعلقة بما يأتي ن وتسييرهاين العقاري، التي يلتزم بها المرقو  عند االكتتاب
 .إتمام األشغال-
تعويض التسديدات التي يدفعها المقتنون في شكل تسبيقات على الطلب بعنوان عقود البيع على -

 .التصاميم
، حسب الكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك بين  التقنية المهنية والتغطية الواسعة اللتزاماتهم -

 .الوزيرين المكلفين بالسكن والمالية
نجاز الحلول محل المقتنين في حالة سحب االعتماد من المرقي العقاري واستئناف أشغال إتمام اإل-

ك في حدود األموال بدال عنه وذل بالتزام مرقي عقاري آخر على حساب المرقي المخل بالتزاماته و
 .(3)المدفوعة

 .المسجلين في الجدول الوطني للمرقين العقاريينو تسيير انتساب المرقين العقاريين المعتمدين -
 .حفظ الحقعقود ضمان متابعة وتسيير الحسابات التي تسجل التسبيقات المدفوعة من أصحاب -
 .الصلة بمشروعه العقارية ذات المالية و القيام بكل العمليات التجارية و-
 .خذ كل المساهمات ذات الصلة بمجال نشاطهأاستحداث كل فرع و -

                                                 
 المجلة، العقارية الترقية في خاص كضمان العقارية للترقية المتبادلة والكفالة الضمان صندوق،  عائشة طيب- 1

 .864 ، ص08/1099،العدد 9 الجزائر جامعة،  والسياسية االقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية
 www.fgcmpi.org.dz: انظر موقع الصندوق-2 

 .،المرجع السابق 98/949المرسوم التنفيذي رقم و ما بعدها من  6أنظر المادة  - 3

http://www.fgcmpi.org.dz/
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نجاز كل دراسة ونشر كل المعلومات والمنشورات المتخصصة التي تهدف إلى تطوير الترقية إ -
 . العقارية

وهذا عن طريق التنظيم في إطار المهام  أخرى كما يمكن أن يقوم الصندوق بمهام إضافية-
 .(1)ساري المفعول بمقتضى التشريعالموكلة إليه 

يتدخل الصندوق في : صالحيات صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية -رابعا
، أو عدم إمكانية تعويض  نجاز المشروعإكمال إ مين المكتتب من حالة عدمعدة حاالت بهدف تأ

وهنا تختلف حاالت ، التسبيقات المدفوعة في إطار عقد البيع على التصاميم أو عقد حفظ الحق 
 .إذ كان شخص طبيعي أو معنوي التعويض حسب الطبيعة القانونية للمرقي العقاري

 العقارية من خالل العمل على ضمان  الترقيةصالحيات الصندوق في مجال تفعيل  و تتعدد
أيضا ضمان كل  المشاريع السكنية المنجزة في إطار الترقية العقارية ، ومختلف إتمام االنجاز 

التي يدفعها المستفيدون في عقد حفظ الحق أو ( دفعات مسبقة أو أقساط الثمن)أنواع التسبيقات 
وعليه فهو يقوم بدور مهم جدا في ضمان استمرار تمويل مشاريع  ، عقد البيع بناء على التصاميم

 .(2)الترقية العقارية
 :البيع على التصاميمفي إطار شراء سكنات وفق  الممنوحة لتسبيقاتضمان الصندوق ل-1
نظرا لتسجيل العديد من حاالت التالعب التي وقعت في مجال الترقية العقارية في السابق نتيجة  

المرقين العقاريين تم إقرار استحداث هيئة ضمان تجسدت في   طرف فئة من الممارسات منبعض 
ية نشاط الترق و الذي تحدد مجال تدخله في( FGCMPI)صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة 

في عقد بيع بناء على التصاميم  13/03من المرسوم التشريعي  99العقارية من خالل نص المادة 
عتبر هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي يتسم بالطابع التعاوني و ال ، فهو ي فقط

 حرص على ن طرف المشرع ليم يسعى لتحقيق الربح موضوع تحت وصاية وزارة السكن، تم تأسيسه
 حقوق المستفيدين من السكنات المنجزة في إطار  حماية حقوق المقتنين بصفة عامة و ضمان

 ، من خالل التزام المرقين باكتتاب التأمين لديه و باعتبار أن (3)بصفة خاصة  صاميمالبيع على الت

                                                 
 .991 ، صالمرجع السابق ،  قني سعدية -1

 .سالف الذكر 806-11المعدل و المتمم للمرسوم رقم  940-98من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة  أنظر- 2
، 4، العدد  مجلة المفكر ، ، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في عقد البيع على التصاميم خالد رمول- 3

 .300جامعة بسكرة ، ص 
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 .االنخراط بالنسبة للمرقين كان اختيارا فقد صعب من مهمة مراقبة نشاطهم من طرف الصندوق
 المتعلق بتحديد قواعد نشاط الترقية العقارية  والذي أقرا  08-99لكن مع صدور القانون رقم 

منه ، و التي نصت على إجبارية  44تدابير جديدة في هذا الشأن من خالل ما تضمنته المادة 
االنتساب للصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة بشرط أن يكون معتمدا و مسجال في الجدول 

، وهذا ما اعتبره الكثير من الدارسين ضمانة مهمة  تضاف إلى (1)الوطني للمرقيين العقاريين
ات األخرى التي رصدها المشرع لحماية المقتني في إطار عقد بيع بناء على التصاميم ، الضمان

علق بضمان التسبيقات التي يقدمها المقتني للمرقي العقاري في هذا النوع من العقود تالسيما ما ي
 44السكنية ، وقد سن المشرع للمخالفين لهذا االلتزام من المرقيين المنصوص عليه في المادة 

من نفس القانون فيما يتعلق بعدم اكتتاب التأمينات لدى  18قوبات تم نص عليها في المادة ع
، مما يعد هذا تعزيزا لحماية المقتني و تنظيما لنشاط الترقية العقارية   (FGCMPI)الصندوق 

 .بشكل أكثر دقة و صرامة  بالنسبة للمرقيين العقاريين 
مين الخاصة بصندوق من وثيقة التأ 09جاء تعريفها في نص المادة : تعريف التسبيقات-

(FGCMPI )هي تلك المبالغ التي يقوم المشتري بدفعها للمتعامل في الترقية :" (2)على أنها
 ةالعقارية في إطار عقد البيع على التصاميم الذي يبرم طبقا للتشريع المعمول به ما عدا الدفع

 ".يازة السكن أو بداية االنتفاع بهتم عند حة و التي تاألخير 
لهذا نجد أن المشرع قد نص على إلزامية اكتتاب تأمين لدى صندوق الضمان و الكفالة  
من القانون رقم  48لمشروع  بموجب المادة لة يضمن من خالله إفالسه و إتمام انجاز االمتباد
تسديد الدفعات التي يقدمها ، إذا أن ضمان الترقية العقارية ينحصر في (3)سالف الذكر 99-08

تمام األشغال و تغطية أوس  .ع لاللتزامات المهنية و التقنية المكتتبون في شكل تسبيقات ، وا 
 غير أنه لم يتم توضيح إجراءات التدخل في كل حالة من الحاالت المذكورة لتغطيتها من 

                                                 
 .949، ص 9نظر الهامش رقم أكتو المية، المرجع السابق،- 1
 .943، ص نفسه كتو المية، المرجع  - 2
في  المطلوبة التأميناتزيادة على :"  سالف الذكر على ما يلي 08-99من القانون رقم  48نصت المادة - 3

لى المرقي العقاري يتعين ع ، وفي إطار ممارسة نشاط مهنة المرقي العقاري طبقا اللتزاماته التشريع المعمول به،
اكتتاب ضمان الترقية العقارية قصد ضمان ما  إنهائهجل بيعه قبل أنجاز المشروع العقاري من إالذي يشرع في 

تغطية -3. إتمام األشغال-1. قام بها المكتتبون في شكل تسبيقات التيتسديد الدفعات -9 :على الخصوص يأتي
 ".أوسع لاللتزامات المهنية و التقنية 



722 

 

المعدل  806-11من المرسوم التنفيذي رقم  6وقد نصت المادة  ،(FGCMPI)طرف الصندوق 
من القانون  44و  41، وكذا ما وردا في المادتين  (1) 940-98و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

في هذا الصدد و التي نصت على أنه في حالة سحب االعتماد من المرقي أو ألحد  99-08
حل صندوق الضمان قانونا محل المقتنين لمتابعة إتمام األسباب المحددة في هذا القانون أن ي

إنجاز البنايات ، وكذلك في حالة  إفالس المرقي العقاري أو تصفيته قضائيا يحل الصندوق محل 
المستفيدين باالمتياز من درجة األولى ، وفي حدود الديون و األموال المدفوعة للمرقي العقاري الذي 

يستفيد بطرقة ( البنك أو مؤسسة مالية)المقرض  يمكن أن نشير إلى أنيقوم بإنجاز المشروع ، وهنا 
التسبيقات المالية للمرقي العقاري  غير مباشرة من هذا الضمان أو التأمين ، نظرا لكونه يقوم بدفع

لحساب المكتتب عن طريق القرض العقاري الممنوح له ،و الذي يريد بواسطته اقتناء سكن في 
، وتكون استفادة المقرض (2)التصاميم ،و بالتالي فهو مشمول بضمان التسديد صيغة البيع بناء على

من تأمين الصندوق الضمان و الكفالة المتبادلة عن طرق حوالة الحق لصالح المقرض ، و التي 
في مطالبة صندوق ( المشتري)أن يحل محل المقترض ( حوالة الحق)يستطيع المقرض من خاللها

(FGCMPI )(3)قات التي منحها في شكل قرض عقاري للمشتريبقيمة التسبي  . 
يتدخل  : صندوق الضمان و الكفالة المتبادلةحاالت ضمان التسبيقات من طرف -2

لضمان تسبيقات المقتني لسكن المنجز في إطار عقد البيع على ( FGCMPI)الصندوق 
 :(4)التصاميم في حالتين أساسيتين وهما 

 :يمكن ذكر بعض الحاالت كما يلي : عييطب في حالة المرقي العقاري  شخص-
 .في حالة إفالس المرقي العقاري-
 .حالة وفاة المرقي العقاري بدون إتمام اإلنجاز من طرف ورثة المرقي المتوفى-
 .إقرار حالة اختفاء بحكم أو قرار قضائي أو بوثيقة إدارية من جهة إدارية تأكيد ذلك -
ثبات االحتيال و النصب من طرف السلطة القضائية المختصة-  .في حالة اكتشاف وا 

                                                 
تحدد شروط االنتساب و منح :"  نهالمعدل و المتمم على أ 806-11رقم من المرسوم  06نصت المادة - 1

الضمانات المستحقة من طرف المرقين و مبالغها و كذا تسيير الحسابات التي تسجل تسبيقات أصحاب حفظ الحق 
 ".ات ذلك، بموجب النظام الداخلي للصندوق الموافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكنو كيفي

 .180، المرجع السابق، صحامي حياة- 2
 .40زغيدي سفيان ، المرجع السابق، ص - 3
 .309، ص  المرجع السابقخالد رمول، - 4
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 :يمكن ذكر بعض الحاالت كما يلي : في حالة المرقي العقاري شخص معنوي-
 .إفالس شركة المرقي العقاري-
 .تصفية الشركة ألي سبب من أسباب التصفية -
 .دفع قروضه إثبات مخالفة المرقي العقاري بسبب تخلفه عن-
 .اكتشاف احتياله و نصبه من طرف السلطة القضائية-

 للتسبيقات المالية الممنوحة في إطار ( FGCMPI)وبهذا يمكن أن يعتبر ضمان الصندوق
شراء سكنات وفقا لعقد البيع بناء على التصاميم بمثابة ضمان قانوني يسمح بالتأمين على القروض 

لصالح المقترض الذي هو المكتتب الذي يريد شراء سكن في إطار العقارية الممنوحة من المقرض 
 .عقد البيع بناء على التصاميم

إن دراسة هذه العينة من الهيئات المالية المتدخلة في تمويل نشاط الترقية العقارية  بواسطة 
اري في بداء في رسم معالم منظومة تمويل عق ين لنا أن المشرعيب ،لقروض العقارية أنماط مختلفة ل

و هيئات مالية  ، البنوك و المؤسسات المالية في الواجهة الخزينة العمومية و الجزائر ترتكز على
أو نتيجة أزمة ما منح المفرط للقروض العقارية الالحتواء أي خلل قد ينجم عن  الخلف داعمة في

مما يكسبها الخبرة  لقروض العقارية انحة لمالو التي أثبتت فعاليتها في مرافقة الهيئات ، قد تقع
و تشجيعها  كل البنوك الراغبة أمام من خالل فتح الباب ، الالزمة لمواصلة العمل في هذا المجال

 تحقيق  ممولين مما ينجم عنهالتنافسية بين النوع من خلق ي في هذا القطاع الهام مماالعمل  على 
، من خالل تقليص (1) و التمويل العقارية بصفة خاصة ، قفزة نوعية في قطاع التمويل بصفة عامة

قطاع ينعكس على تطوير السوف هو ما  ونسبة الفوائد و كذا تنوع أنماط القرض العقاري 
 .المصرفي من جهة ، و تطوير نشاط الترقية العقارية و قطاع السكن من جهة أخرى 

                                                 
للقروض المقدمة من  محسوس هناك ارتفاعان أمحافظ بنك الجزائر في تصريح  له محمد لكساسي  عتبرالقد - 1

تم تسجيلها ارتفاعا في عدد القروض العقارية  يرقام التة للمؤسسات و العائالت و بلغة األطرف البنوك و الموجه
ارتفاع في قروض القطاع الخاص  1099ول من سنة بنوك فقد تم تسجيل في السداسي األالممنوجة من طرف ال

تفاعا معتبرا في وار % 93.84لقروض القطاع العام بنسبة ر بالنسبة بكأافقها ارتفاع ور % 90.19 ـبة تقدر ببنس
بنسبة  نخفضتاسر فقد ما بالنسبة للقروض العقارية لألأ% 3.81 ـسر بنسبة تقدر بلى األإالقروض الموجهة 

  -، (1090نهاية سنة % 64) سرجموع القروض العقارية الموجهة لألمن م% 18و بلغت نسبته  91.40%
دور البنوك التجارية في مواجهة  لتفعيل كإستراتيجيةبوزيد سليمان ، توريق القروض الرهنية  معزوز مختار ، بن 

 .940، مجلة االقتصاد و التنمية ، جامعة المدية ، الجزائر، ص  1093جانفي / 9زمة السكن في الجزائر ،العدد أ
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 :خالصة الفصل 

أهم أنماط عقد القرض العقاري الممنوحة و التي من خالل هذا الفصل تم التطرق إلى دراسة 
و كذلك القروض ،تمنحها الخزينة العمومية للموظفين  تتمثل في القروض المدعمة أو الميسرة التي

تحمل لألفراد و المرقين العقاريين و التي تتمنحها البنوك و المؤسسات المالية التي ميسرة العقارية ال
عادية العقارية القروض عليها ، باإلضافة إلى ال ةالمطبق الفائدةدل معالخزينة العمومية لنسبة من 

، ونشير هنا إلى أن  تخفيض في نسبة الفائدةأي البنوك و المؤسسات المالية دون  هامالتي تقد
 هناك شبه إجماع من طرف مؤسسات القرض حول الشروط و الوثائق المطلوبة لالستفادة من

 ...(.السن و الدخل و الضمانات و)لمرقين العقاريين من حيث و لالقرض سواء بالنسبة لألفراد أ
ل مختلف جل تمويالمرقين العقاريين من أفراد و من هذه القروض العقارية كل من األيستفيد 

مسكن أو بناء  بالنسبة لألفراد كل من عملية اقتناءى العموم تشمل عل العمليات العقارية ، و التي
من عملية شراء  كل مسكن ، أما بالنسبة للمرقين العقاريين فإنها تشملمسكن أو ترميم أو توسعة 

قطعة أرضية إلقامة المشروع السكني عليها أو لتمويل عملية إنجاز مشاريع سكنية ،باإلضافة إلى 
وجود بعض التحفيزات التي سطرتها الدولة لفائدة المرقين العقاريين لتشجيعهم على المبادرة بمشاريع 

لتي تمثلت في تحفيزات و إعفاءات جبائية مختلفة ،كما تم اإلشارة إلى تجربة البنوك عقارية و ا
 ( .اإلجارة التمليكية نموذجا)التجارية في اعتماد طرق  التمويل االسالمي 

المتدخلة في عملية القرض العقاري سواء  المالية هم الهيئاتتم التطرق أيضا إلى أ و قد
عقاري و التي تأخذ شكل هيئات متخصصة كالخزينة العمومية و بصفتها هيئات مانحة للقرض ال

الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط ،إضافة إلى بعض البنوك التجارية ، و بعض المؤسسات 
عملية التمويل بالقرض العقاري كما  ى ذلك هيئات ضامنة تعمل على تأمينالمالية ، ويضاف إل

شركة ضمان القروض العقارية و صندوق  ل الرهني وهو الحال بالنسبة لشركة إعادة التموي
و ما يلفت االنتباه هو أن مجمل الهيئات المالية الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية ،

 . عبارة عن هيئات مصرفية عموميةالمناحة و الضامنة للقرض العقارية هي 
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 : خالصة الباب

العقارية ذات الطابع  فيه النظام القانوني لمشاريع الترقيةمن خالل هذا الباب الذي تم دراسة 
النظام  السكني و أنماط القرض العقاري الموجهة لتمويلها ، تم التطرق في الفصل األول إلى دراسة

ماهية نشاط الترقية  العقارية ذات الطابع السكني ، حيث تم التفصيل في القانوني لمشاريع الترقية
و الذي يعد ،نجازها ،و كذا المتعاملين القائمين بإ طارهالمشاريع المنجزة في إية ،و أنواع االعقار 

و الذي تم التعرف به ،واستعراض شروط اكتساب هذه المهنة ،و أهم المرقي العقاري على رأسهم 
 .المهن المتداخلة معه في عملية اإلنجاز باإلضافة إلى أهم العمليات التي يقوم بها 

عقد حفظ الحق و عقد البيع على التصاميم  و )المعتمدة  تقنياتأهم الكما تم التعرف على 
بع السكني المشاريع ذات الطا التي سنها المشرع من أجل إنجاز( عقد اإليجار و البيع باإليجار 

السكن الترقوي المدعم و السكن الترقوي العمومي )منها  سكنيةعدة صيغ في ذلك على  فيها معتمدا
حاول من خاللها  التي( اإليجاري و سكنات البيع باإليجار و السكن الريفي و السكن العمومي 

 . المشرع االستجابة لكل الطلبات المسجلة
لمشاريع ا الموجهة لتمويلأنماط عقد القرض العقاري في الفصل الثاني إلى دراسة  ناثم تطرق

م التفصيل في أهم أنماط ، أين تا و الهيئات المالية المساهمة في تفعيله ذات الطابع السكني 
: القرض العقاري المقدمة لكل من األفراد و المرقين العقاريين والتي يبرز فيها نمطين و هما 

 .القروض العقارية المدعمة ،والقروض العقارية العادية 
الهيئات المالية المساهمة ى أنماط القرض العقاري بفضل لحصول علا مصادر تنوعت قد و
ية و المؤسسات المال التجارية البنوكبعض و المتمثلة في كل من الخزينة العمومية و ،  افي تفعيله

شركة تعد  تعمل على ضمان نجاح عملية التمويل ،و التي خريأهيئات ، باإلضافة إلى وجود 
ق الضمان و الكفالة لى صندو إ باإلضافةكة ضمان القروض العقارية شر و عادة التمويل الرهني إ

تقوم بدور كبير في ضمان استمرار الهيئات  إطار الترقية العقارية من أهمها ،و التيالمتبادل في 
 .الممول في منح القروض العقارية لمقترضين
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 :الباب الثاني
 القواعد االجرائية لعملية إبرام عقد القرض العقاري الموجه  

 .لتمويل المشاريع  العقارية ذات الطابع السكني و ضماناته
 حلجل أالتي اعتمدتها الدولة من  اآللياتهم أحد أ القرض العقاريآلية يعتبر التمويل ب

في إطار الترقية  المشاريع المنجزة  مختلفتمويل توفير آليات لقد كان ف ،السكن تمويل مشكل 
 ، وهو ما كان له األثر البالغ في تشجيع ذات الطابع السكني أمرا ضروريامنها العقارية السيما 

منحها يتم ، التي تأخذ عدة أنماط و التي  ضو قر لإلقبال على طلب ال رقين العقاريينفراد و الماأل
و للحصول على هذا القرض البد ،  المؤسسات مالية تجارية وكالبنوك ال هيئات مالية من طرف
ذات  العقارية القرض العقاري الموجه لتمويل المشاريع إبرام عقد منظمة لعمليةالقواعد المن دراسة 

كل طرف في بنوع من التفصيل لكل مرحلة ، وهذا بدراسة أهم االلتزامات المتعلقة ب الطابع السكني
ضافة إلى اإلحاطة بالحماية القانونية المتخذة للطرف المقترض ، باإل العقد حسب مراحل سريانه

 .الطرف المقترض  وفاءن في هذا العقد ، وكذا طرق تسوية إشكال عدم كونه مذع
ونظرا لإلقبال المسجل من طرف األفراد و المرقين العقاريين على هذه القروض ، فإن البنوك 

ن أجل إدارة و مواجهة المخاطر المحتمل وقوعها و المؤسسات المالية قامة باتخاذ عدة تدابير م
 لمبالغحجم ا او كذمستقبال اثناء تنفيذ عقد القرض العقاري ، نظرا لطول مدة استيفائه من جهة ،

من الضمانات لمواجهة بعض المخاطر التي  لهذا تم اشتراط جملة،  خرىأمن جهة  فيه وحةالممن
ترتبط بتنفيذ عقد القرض العقاري السيما خطر عدم الوفاء و خطر نقص السيولة ، و تشمل هذه 

ضمانات البعض و كذا ،الضمانات العينية  ،الضمانات القانونية كل من الضمانات الشخصية 
تماد كل من إجراء إعادة التمويل اع من أجل مواجهة خطر عدم الوفاء ،إضافة إلىمستحدثة ،ال
 .لمواجهة خطر نقص السيولة لدى الهيئات المانحة للقرض العقاري  و آلية توريق القروض هنيالر 

  :التقسيم التالي عليه مما تقدم سنحاول دراسة هذا الباب من خاللو 
 العقارية القرض العقاري الموجه لتمويل المشاريع إبرام عقد منظمة لعمليةالقواعد ال:  الفصل األول

 .ذات الطابع السكني
عقد القرض العقاري واإلجراءات القانونية المعتمدة المرتبطة بتنفيذ مخاطر ال : الفصل الثاني

 .مواجهتهال
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 : ألولالفصل ا
القرض العقاري الموجه لتمويل  المنظمة لعملية إبرام عقدالقواعد 

 .ذات الطابع السكني العقارية  المشاريع
تبرز من خالل يخضع لعدة قواعد تنظيمية  م منح القرض العقاري للمقترض البد من أنيتل

إلى تطبيق بعض  للقواعد العامة باإلضافة تخضع مراحل تكوين العقد و صحة إبرامه،و التي
 .المطبقة عليه لمصرفية عراف االتقنيات و األساليب التي تجد مصدرها و قوتها في العادات و األ

رض برام عقد القبثالثة مراحل رئيسية لكل منها أهمية في إيمر فإنه  و إلبرام عقد القرض
مرحلة :  العقاري بشكل سليم و صحيح خالي من أي إشكاالت تأثر على تنفيذه وهذه المراحل هي 

المراحل هذه كل مرحلة من ن عرتب يت و، مرحلة تنفيذ العقد  ،برام العقد مرحلة إ قبل التعاقد ، ما
 .يجب الوفاء بها   تعلى عاتق كل طرف مجموعة من االلتزاما

حداث نوع إلى إ ن المشرع يسعىعقد القرض العقاري من خصائصه اإلذعان فإ ناعتبار أوب
 اف عن طريق توفير الحماية القانونية للمستهلك المقترض نظر وازن بين مصالح كل طر من الت

، التعاقدية  يات العمليةمجر بلتواجده في مركز ضعف في هذا العقد كونه يفتقد للخبرة و للمعرفة 
ن الطرف المقرض في مركز قوة كونه هو من يضع وكذا االلتزامات التي التزام بها ، بينما نجد أ

و نه مهني أالقتصادي  و المعرفية أللى تمتعه بالقوة اإ باإلضافة، نموذج التفاق القرض العقاري 
لى تحقيق هذا التوازن بغرض عدم اثقال جال ، وهذا ما يجعل المشرع يهدف إمحترف في هذا الم

مقدرته على عدم ال طاقة له بها ، مما ينجر عنه  كاهل المقترض و تحميله التزامات و مصاريف
العقد ، وهنا  مراره في تنفيذستالوفاء بشكل مؤقت أو دائم ،و الذي ينتج عنه عدة إشكاالت تعيق ا

جهزة مختصة في اتخذت في هذا اإلطار عدة تدابير منها استحداث أن الهيئات المقرضة قد نجد أ
عن عدم الوفاء سواء هذه الديون الناتجة للتحصيل  ةحصيل الديون المتعثرة  و اتباع طرق خاصت

 .الطرف المقرض ةو القضائية و هذا مراعاة  لمصالحبالطرق الودية أ
 :ما يلي ك في مبحثين الفصلدراسة هذا و عليه فإننا سنحاول 

 .االلتزامات المترتبة على عاتق أطراف عقد القرض العقاري تبعا لمراحل إبرامه: المبحث األول
 .الضمانات القانونية المعتمدة لصالح أطراف عقد القرض العقاري: المبحث الثاني

 



303 

 

 :المبحث األول 
 .االلتزامات المترتبة على عاتق أطراف عقد القرض العقاري تبعا لمراحل إبرامه

ميز عن غيره من العقود يتالملزمة للجانبين و  من العقود عقد القرض العقارييعتبر 
 إرادتي د تنعقد بمجرد التوافق بينو في طريقة إبرامه فمعظم العق هايختلف عن كونهالمشابهة له 

على ذلك فهو يمر بمراحل ثالثة زيادة  عقد القرض ه في، إال أن القبول اإليجاب وب الطرفين
هذا وصوال إلى مرحلة تنفيذ ، برام العقد إمرحلة  إلى ، ما قبل التعاقدوتتدرج من مرحلة  ،إلبرامه 

المقرض  الطرفتقع على عاتق  عدة التزامات يترتب عن كل مرحلة من مراحل سريانهوالتي ، عقد 
 ( .المطلب الثاني)المقترض الطرف و ( ولالمطلب األ )

 

 : المطلب األول
 .المقرضعاتق على  االلتزامات المترتبة

على  قرض بواجباتهمال الطرفقوم يأن  وهالقرض العقاري  عقدنجاح إن من أهم شروط 
سهر على توفير جميع اإلمكانيات يأن المقرض  لقرض مناعقد  إبرامتطلب يحيث ، أكمل وجه 
و النزاهة  باالحترافية االلتزاممن خالل و هذا ،  ييم و دراسة ملف القرض المقدم لهلتقالضرورية 

ما تقتضيه المعامالت المصرفية من  بصفة خاصة و فق ينرضتقمامة و الالزبائن بصفة ع تجاها
الفرع )، وهذا في كل مراحل إبرام عقد القرض ، بدأ بالمرحلة ما قبل التعاقد  أعراف و تقاليد

، و لكل ( الفرع الثالث)، وصوال إلى مرحلة التنفيذ ( الفرع الثاني)، مرور بمرحلة إبرام العقد (لواأل 
 :مرحلة توجد عدة إلتزامات ملقاة على عاتق المقرض يجب الوفاء بها نفصلها فيما يلي

 
 :مرحلة ما قبل التعاقد: الفرع األول 

فإنه توجد   اإلرادتين باإليجاب و القبولي تنعقد فيه بعض العقود بمجرد تطابق ذفي الوقت ال
فغالبا ما تكون إرادة ، عقود ال يمكن أن يحصل فيها التوافق بين إرادة الطرفين من أول لقاء 

غير واضحة ألنه غير مدرك وغير ملم بكل في مثل هذه العقود إلى التعاقد  والذي يدعالطرف 
 تعقيدها و وألن أهمية األموال محل التعامل  ، عناصر وشروط تكوين وتنفيذ العقد الذي يريد إبرامه
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 .، فإنها تختلف عن غيرها(1)أ مفاج تفاقلالال يستجيب عليها متزايد وطرق الحصول ال
ث أي مؤسسة القرض و طالب القرض ال تحديمكن القول أن المقابالت التي تعقد بين و 
على المعلومات  طالعفي اإلمؤسسة القرض ،إال أنها تساعد المراكز القانونية لألطرافتغيير في 

المالية التي  مالءةرأسها الحالة العائلية و ال المتعلقة بوضعية طالب القرض من عدة جوانب و على
 التيالقرض المطلوب لتمويل العملية  ستفادة مناالو التي تمكنه من ، قرض يتمتع بها طالب ال

الحصول على المعلومات الكافية و معرفة  تسمح لطالب القرض أيضا من لكو كذ،يرغب فيها 
التوفيق بين الشروط الالزمة للحصول على التمويل المناسب ، و منه تسمح هذه المقابالت ب

طلق ا ينومن ه، إلبرام العقد  محددةقرض و طالب القرض من خالل الشروط المؤسسة المصلحة 
 (2)أو ما قبل التعاقد  حلة التحضيريةالمر عقد القرض العقاري ب سريانراحل المرحلة من معلى هذه 

 م و تنفيذ عقد القرض تميز هذه المرحلة بمجموعة من اإلجراءات و الخطوات تسبق مرحلة إبرات و
، ومن عقدالنصوص عليها في على الشروط الم تفاقا ىمن خالل تمهيد الطريق للوصول إلذا وه، 

واجبات المترتبة عليه و عدم الوجب على كل طرف أن يلتزم بأداء أجل المرور إلى المرحلة التالية 
 :، نذكر (3)التقيد بها  اي عليهتمؤسسة القرض ال من أهم التزاماتو ،اإلخالل بها 

 :  حترافيةبالنزهة و اال االلتزام -أوال 
 فيكون المقترض إما مقترض و المقرض كما سبق القول البين  يتم عقد القرضإبرام إن 

   ، (بنك أو مؤسسة مالية)رض من جانب المق امعنوي اشخص يكون و،  اأو معنوي اعييطب اشخص
قد يكونونا ف، (4)في تسيير أعماله نيييعالطبن هذا األخير يمثله مجموع من األشخاص أ و

مستخدمين أو موظفين للقيام بهذه األعمال مما يتطلب األمر أن يتميز هؤالء الموظفين بمجموعة 
االستشارة نتيجة الثقة التي و لالستفسار  لجمهور أو الزبائنالتي تجعل منهم قبلة ل الصفاتمن 

 ىن أمينة تراعتعامل وهو في أيدالفي زبائنهم مما يجعل الزبون يقبل مطمئنان على  بعثونهاي
    (أ) النزاهة :هي  ولعل أهم هذه الصفات،االقتصادية  حه و تقدر ظروفه االجتماعية وكذامصال
 : ما يليما فينفصله و التي ، (ب) االحترافيةو 

                                                 
  بيروت ، دار الراتب الجامعية ، إبرام العقود إدارة المفاوضات و الجوانب القانونية في ، محمد إبراهيم الدسوقي - 1

 .5ص ،   5991
  .51، مرجع سابق، ص  لطفية يطال - 2
 .222بوستة إيمان، النظام القانوني للترقية العقارية ،المرجع السابق، ص - 3
 .15، نفسه  ، المرجعلطيفة  طالي - 4
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الرئيسية التي  صفاتمن بين الو األمانة و المصداقية  تعد النزاهة :  النزاهةالتمتع ب -أ
حد أهم العناصر أ اباعتباره مهامه مؤسسة القرض أثناء تأديةفي  موظفالن يتحلى بها أيجب 

ه الخصوصية في التعامل مع هذ ىفالموظف يجب أن يراع عمل المصرفي ،الالتي يقوم عليها 
 روعويل مشض عقاري بهدف تمالسيما في حالة طلب قر  الذي يتعامل معه و طالب القرض

 .(1)عقاري
    تتسم بالتعقيد  و التيالقرض العقاري عملية اإلجراءات التي تتطلبها تقنيات و ل اوهذا نظر 

فهم اإلجراءات  في، مما يجعله يعتمد طالب القرض  و االحاطة بها من طرف همي الفصعوبة ف و
 مؤسسة القرض بالنظر إلى كفاءته و خبرته الكبيرة في مجالمن موظف و التفاصيل على 

لى الموظف أن ، وهنا يجب ع(2)بشكل خاص القروض العقارية التعامالت المصرفية بشكل عام و
     من خالل إمدادهم بالمعلومات الالزمة بكل أمانة طالب القرض ستمالةايبذل قصار جهده في 

 ىوتتجلمستقبال ،  التي سوف تترتب على عاتقه تزاماتلاالية السيما ما تعلق باألعباء و و مصداق
 :بالنزاهة فيما يلي لتزاماالمظاهر 

 .مثال  تقديم تقديرات واقعية للتكلفة التي يجب أن يدفعها المقرض لشراء مسكن-
 .المطلوب  اإلجراءات اإلدارية الكافية لدراسة ملف القرض الستكمالالوقت الالزم -
 .(3)القوانين و اإلجراءات المعمول بها في دراسة طلب القرض احترام-
و تكاليف تقديم تكلفة القرض نفسه مع سعر الفائدة المقترحة و تقديرات حول مجموع المصاريف -

 . القرض النهائية
 .(4)الوسائل و اإلمكانيات الالزمة لذلككل سة ملف القرض وهذا بتجنيد تحضير ودرا-
مؤسسة القرض على حساب مصلحة طالب مصلحة تحيز لالالمصداقية دون  الصراحة و-

 .(5)القرض
         بين طالب القرض  عالقة أنها أن تنشأالموظف من ش يتمتع بهاإن هذه الميزة التي 

                                                 
 1مخالدي عبد القادر ، التزامات المقرض في مرحلة ما قبل التعاقد ، مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، العدد  - 1

 .555، ص  2252ديسمبر  ، شهر
 .12،  ، المرجع السابقلطيفة طالي  - 2
 .252، ص  ، المرجع السابق ، إستراتجية تمويل السكن في الجزائر عبد القادر بلطاس- 3
 .525، ص  ، المرجع السابق عرعار اليقوت- 4
 .222، ص  ، المرجع السابق ، النظام القانون للترقية العقارية بوستة إيمان- 5
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، فعقد القرض يقوم أساسا على الثقة (1)مؤسسة القرض عنوانها الثقة المتبادلة لممثل الو الموظف 
العملية ال تتطلب فقط أن يثق المقرض في المقترض حتى يمنحه التمويل المطلوب  ن هذهإفوعليه 

نما يتطلب كذلك أن يثق المقترض في المقرض حتى يقبل على التعامل معه ويقترض منه  .(2)وا 
بعض األعمال ومنها العمل لصيقة ب (3)تعتبر ميزة االحترافية : االحترافيةالتمتع ب-ب
، و تعد خدمة منح  و بعث االئتمان في أوساط المتعاملين مع المؤسسات المصرفية المصرفي

القروض المقدمة من طرف بعض المؤسسات المصرفية من بين الخدمات التي تتطلب من مؤسسة 
والذين ،من خالل كفاءة و قدرات العنصر البشري المستخدم لديها  أن تتحلى بهذه الميزة القرض

كبر أ اهتمامها منح القروض من خالل جذب يكلفون بالقيام بمختلف عمليات االئتمان وعلى رأس
لمستوى الخدمات  رتياحهمايق بعث الثقة في نفوس الزبائن و عدد ممكن من الزبائن عن طر 

 . (4)من طرف مؤسسة القرض وكذا نوعيتها الممتازة و التسهيالت المقدمة لهم قدمةالم
في الموظف المكلف بتحضير  االحترافية في عملية منح القرض العقاريااللتزام ببرز و ي

والذي يجب أن يتحلى بقدرات و مهارات فنية في جلب أنظار و انتباه ، ملف القرض العقاري 
طالب صال المعلومات الالزمة إلى اإلقناع و إتقان عمله بكل جدار بإيالزبون و قدرته على 

يزيد من  و طالب القرض  ىلد اجيد عانطباط دون أي تعقيدات تذكر مما يترك بشكل بسي القرض
 .(5) ا البنك أو المؤسسة الماليةفي التعامل مع هذارتياحه 
واجبه على أكمل وجه يجب أن تتوفر مجموعة  دئباحتى يستطيع هذا الموظف أن يقوم  و

 وهو نجاح عملية القرض  الهدف المحدد من طرف مؤسسة القرضمن الشروط حتى يصل إلى 
 :العقاري و هذه الشروط تتمثل فيما يلي

قناعه على  طالب القرضإلى  القرضعملية المعلومات المتعلقة ب القدرة و الكفاءة على إيصال-  وا 

                                                 
 .525، ص  ، المرجع السابق عرعار اليقوت - 1
 .15،  ، المرجع السابقلطيفة طالي  - 2
هي من الصفات التي تبرز مدى مهارة وقدرة الموظف المختص في تقديم المعلومات و إيصالها  ": االحترافية- 3

، األمر  ، يتجلى من خاللها خبرة الموظف و إلمامه بكل جوانب عملية القرض العقاري إلى الزبون بصورة مرضية
، االقتصاد  القادر بلطاسعبد  -"  الذي ال يمكن أن يتحقق إال عن طريق تكوين مهني و متواصل في الميدان

 .555، المرجع السابق،ص   السياسات و التقنيات الحديثة في تمويل السكن –المالي و المصرفي 
 .15، نفسه ، المرجع لطيفة طالي  - 4
 .525، ص نفسه ، المرجع  عرعار اليقوت - 5
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 .(1)المؤسسة المصرفيةاالقتراض من هذه 
 .(2)الدراية الواسعة بالسياسة العامة لمؤسسة القرض المتعلقة بالقروض العقارية-
  .ةجل تغطية المخاطر المحتملأمن  القرض الدراية بمختلف أنواع الضمانات التي تطلبها مؤسسة-
 .(3)اإللمام بكل التنظيمات و القوانين ذات الصلة بعملية القرض العقاري-
 .المعرفة الجيدة باإلجراءات المتبعة في تقييم العقارات و الرهون العقارية-
 .(4)(ماليةالعانات اإل)الدراية بمختلف المساعدات التي تقدمها الدولة في مجال دعم السكن -

بعد تعداد أهم الشروط الواجب توفرها في الموظف المكلف بتحضير ملف القرض العقاري 
 :احترافية الموظف فيما يلينبرز أهم مظاهر 

 هبصورة واضحة مما يبعث على الثقة في نفس طالب القرضتقديم المعلومات و إيصالها إلى -
 .(5)وجلب اهتمامه بمستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسة القرض 

تقديم التنبؤ المحتمل حول شروط و محتوى عملية القرض و االلتزامات التي ستقع عليه باعتماد -
 .لية العقارية الخاصة بهمتمويل العل يطلبهالقرض الذي وع نعلى 

 م ئو احتياجاته و مساعدته في انتقاء أحسن عرض يال طالب القرضإلى انشغاالت  االستماع-

                                                 
التمويل العقاري وهذا من خالل قيام نه في هذا الصدد تم تكوين موظفين مؤهلين في مجال أتجدر اإلشارة إلى - 1

الجزائر باالستفادة من الخبرة األجنبية في هذا المجال بتدريب إطارات جزائرية لالستفادة منهم مستقبال و يتجلى ذلك 
 :من خالل توقع اتفاقيات تعاون نذكر منها

الواليات المتحدة األمريكية في من ( Fannie Mae)تفاقية المبرمة بين شركة إعادة التمويل العقاري و شركة إ-*
 . هذا لتدريب إطارات جزائرية على مختلف التقنيات الخاصة بإعادة التمويل العقاري ، و5991ماي 

 Mort gage Bankers association of)تفاقية المبرمة بين شركة إعادة التمويل العقاري و مؤسسة إ -*

American ) الجزائرية للتدريب على تقنيات و المؤسسات المالية  ، لصالح إطارات البنوك5991في ديسمبر
 .كتتاب و تمويل القروض العقاري في الجزائراإل
 12ين أكثر من بحيث تم تكو  5999و مارس  5991لقد تم تنفيذ هذا العقد في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر -*

السياسات و التقنيات الحديثة في تمويل  ،، االقتصاد المالي و المصرفي  طاسعبد القادر بل -إطار بنكي جزائري 
 .22،25ص   ، ، المرجع السابق السكن

 .222، ص  ، المرجع السابق ، النظام القانون للترقية العقارية بوستة إيمان - 2
 .552مخالدي عبد القادر ، التزامات المقرض في مرحلة ما قبل التعاقد ، المرجع السابق ، ص - 3
، المرجع  السياسات و التقنيات الحديثة في تمويل السكن ،، االقتصاد المالي و المصرفي  عبد القادر بلطاس - 4

 .555،ص   السابق
 .555، ص  نفسهة ما قبل التعاقد ، المرجع مخالدي عبد القادر ، التزامات المقرض في مرحل - 5
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 .ومؤسسة القرض طالب القرض وقدراته المالية وهذا بالتوفيق بين مصلحة احتياجاته
تقان و مهارة كل ب طالب القرضن التعامل مع إمما سبق ف  اطمأنن يساهم فيتام احترافية وا 

 .كسب ثقته األمر الذي يساهم بشكل كبير في إنجاح عملية القرض العقاريو 
 :باإلعالم لتزاماال  -ثانيا 

  باإلعالم مؤسسة القرض لتزم بالنزهة و االحترافية كذلك يجب أن تإلى االلتزام  ةضافباإل 
مرحلة التحضيرية الفي  تهقانوني و مكانال هأساسمن حيث درسه باختصار و الذي سنحاول أن ن

 :كما يلي  القرض العقاري برام عقدإل
إن هذا التنوع في صور االلتزام باإلعالم قد تستغله مؤسسة القرض لتأثير على إرادة طالب 
القرض للتعاقد معها مستغلتا عدم خبرته و جهله للتفاصيل هذا العقد أو بإخفاء حقيقة هذه العملية  

ي كونها عبارة عن عبء مالي مرهق يتحمله طالب القرض لمدة طويلة ، و هذا ما يستوجب ف
تدخل المشرع لتوفير الحماية القانونية لطالب القرض كمستهلك في هذه المرحلة من هذه الممارسات 

 .التي تؤدي به إلى التهور و التسرع في اإلقدام على إبرام عقد القرض العقاري
أن البعض من الفقه يتجه إلى فكرة أن االلتزام باإلعالم نجد  : باإلعالم لتزاماال أساس -أ

يجد تطبيقه في نظرية عيوب التراضي ، و يري البعض األخر من الفقه أن فكرة هذا االلتزام تجد 
تطبيقها في مبدأ حسن النية و التوازن العقدي في أحكام القانون المدني الذين يفرض توفر حد أدني 

ام باإلعالم و تبيان مكونات العقد األساسية ، في ظل وجود طرف قوي يتمتع باالحترافية من االلتز 
 .والمعرفة و الكفاءة ، و طرف أخر يفتقد للمعرفة والخبرة 

بالرجوع إلى مظاهر اإلخالل بهذا االلتزام فهي السكوت و إخفاء أحد األطراف لبعض  
تعاقد األخر لما أقدم على إبرام العقد ، و عليه فإن األمور و المسائل المهمة التي لو علم بها الم

وجود سكوت أو إخفاء يؤدي إلى وقوع تدليس و بالتالي هذا يفرض االلتزام باإلفصاح أو باإلعالم 
 .(1)عن  المعلومات و البيانات الجوهرية المتعلقة بالعقد المبرم بين الطرفين

يستمده من القواعد العامة ، و بعض النصوص باإلعالم   لتزاملالنجد األساس القانوني و 
، ففي حالة  التعاقدي لتزاماالما قبل التعاقدي و  االلتزام، وهنا يجب التميز بين  األخرى القانونية

حيث  ، (ج.م.ق)من   512،  522، 18، 15ما قبل التعاقدي فقد نصت عليه المواد  لتزاماال
و التي جاء فيها أن يكون المشتري عالما بالشيء المبيع علما كافيا بأن يشمل  512نصت المادة 

                                                 
 . 559، 551ص ص ،  السابقمخالدي عبد القادر ، التزامات المقرض في مرحلة ما قبل التعاقد ، المرجع  - 1
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ما يستشف منه العقد على بيان المبيع و أوصافه األساسية التي تمكن من التعرف عليه ، و هذا 
انات معلومات و بي القرض بتقديممؤسسة قوم تن أنوني عام يسبق وجود العقد وهذا بنه التزام قاأ

باإلعالم التعاقدي  لتزاماالأما ،رض القطالب  االمقدمة بهدف إرشاد و تنوير رضتخص الخدمة 
باإلعالم ما قبل التعاقدي ،و الغاية منه هو ضمان  لتزاماالفمصدره العقد ما يجعله يختلف عن 

 لتزاماالو التي تعتبر  (ج.م.ق)من  5 الفقرة 522، وهو ما نصت عليه المادة (1)حسن تنفيذ العقد
هلك المتضرر ليس لديه بعد أن كان المست ، هذا في القواعد العامة ، مات العقدباإلعالم من مستلز 

العقد أو تعويض  إبطالجل ألتي تكون في شكل دعوى قضائية من و ا ةلحماية البعديلسوى طريق 
 طالب القرض لرضا حقيقةحرية  قبلية لضمانالحماية الالمشرع  كذلك ، أضاف إليها الضرر الناجم

جل تحسين هذه الحماية وهذا بتكريس أهمية كبيرة لاللتزام باإلعالم المستهلك أفي عدة قوانين من 
 52/28المتمم بالقانون رقم المعدل و  25/22القانون رقم :  ومن هذه القوانين التي صدرت نذكر

فهو يركز على الشفافية في الممارسات ، (2)المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية
جل حماية المستهلك ألمعلومات الصادقة و النزيهة من لهذا بتقديم األعوان االقتصاديين التجارية و 
 .و إعالمه

مواصفات التعريفات و السعار و كل من األوحق العميل في اإلعالم له نطاق واسع فيشمل 
سالف الذكر،وأما عن  25/22قانون المن  5المادة  تهوردأشروط التعاقدية وهذا ما اللخدمات و ل

، وكذلك نص  الوسيلة المناسبة ختياراهي متروكة لمؤسسة القرض في حرية الفوائد و العموالت ف
ألعوان الذي يحدد العناصر األساسية للعقود المبرمة بين ا 28/528المرسوم التنفيذي رقم في 

باإلعالم فقد كرست  لتزاماال،و لتعزيز (3)تعتبر تعسفية و البنود التي  االقتصاديين و المستهلكين
مرتبط بحقوق العميل في العقود  اجوهري ااإلعالم المسبق يعد عنصر االلتزام بمنه أن  2المادة 

 .ه و بين مؤسسة القرض المبرمة بين
من  لتزاماالالمشرع قد حرص على تكريس هذا  نجد أنوبالرجوع إلى العمليات المصرفية 

 كذا  و همإزاءخالل قيام البنوك و المؤسسات المالية بإعالم زبائنهم بصفة دورية عن وضعيتهم 
                                                 

 .82،ص  لمرجع السابقلطيفة ، اطالي - 1
الذي يحدد القواعد المطبقة  25/22يعدل و يتمم القانون رقم  51/21/2252المؤرخ في  52/28رقم  القانون- 2

 .85على الممارسات التجارية، ج ر العدد 
العناصر األساسية للعقود المبرمة  المتعلق بتحديد 52/29/2228المؤرخ في  28/528المرسوم التنفيذي رقم - 3

 .18هلكين  و البنود التي تعتبر تعسفية ،ج ر عدد بين األعوان االقتصاديين و المست
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 من أمر  5 و 2الفقرة  5 مكرر 559المادة هو ما ورد في تزويدهم بكل المعلومات المتعلقة بهم و 
 .(1)52/25المعدل و المتمم باألمر رقم  25/55رقم 

ومن هذه  يانظم لتجسيده عملأصدرت عدة  المصرفي المجالفي  االلتزام باإلعالم ولفرض 
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على  95/55النظام رقم :  األنظمة نذكر

منه على ضرورة أن تقوم البنوك و المؤسسات  5الفقرة  8 ةمادال تنصحيث ،(2)العمليات المصرفية
  المالية بتبليغ الزبائن و الجمهور بالشروط التي تطبيقها على العمليات المصرفية التي تقوم بها، 

 ، و الذي 95/55لنظام رقم ا ىغألالذي  55/25، و النظام رقم (3) 29/25و كذلك النظام رقم 
، ونصت المادة  علقة بالعمليات التي يقومون بها مع البنوكأكد على إعالم الزبائن بالمعلومات المت

 .(4)على ضرورة إعالم الزبائن بالشروط البنكية عن طريق كل الوسائل 55/25من النظام  1
على عاتق  ىااللتزامات التي تلقحد أهم أذكره يجعل من االلتزام باإلعالم إن كل ما تم 

على وجه الخصوص،إال  هممرحلة التحضيرية إلبراالطرف المقرض في عقد القرض العقاري في ال
ثبات حيث يصعب على البنك إثبات نه يطرح عدة إشكاالت في الواقع العملي من حيث طرق اإلأ
 .طالب القرض و العكس إثبات عدم القيام باإلعالم امه بهذا الواجب اتجاه يق

يقع واجب اإلعالم على عاتق المقرض بهدف  : لتزام باإلعالمال الدائن و المدين با-ب
 :العقاريطالب القرض إرشاد 

في كثير من الحاالت نجد أن الزبون عند :  لتزام باإلعالمال با( طالب القرض)الدائن -1
         إقباله على التعامل مع مؤسسة القرض يجهل العديد من الجوانب المتعلقة بهذه العمليات 

في هذا النوع من العملية ومن بينها القرض معرفته نظرا لقلة خبرته و  و التفاصيل الدقيقة فيها
  ستعالمااليتوجب عليه التبصر و  ىلذ،  ألخرنظر إلى خصوصيته عن باقي العمليات االالعقاري ب

                                                 
، المعدل و المتمم باالمر 12، يتعلق بالنقد و القرض،ج ر عدد 28/21/2225المؤرخ في  25/55األمر رقم - 1

 .12، ج ر عدد  28/21/2252المؤرخ في  52/25رقم 
علقة بشروط البنوك المطبقة على المحدد للقواعد العامة المت 22/28/5995المؤرخ في  95/55النظام رقم - 2

 (.الملغى) 22العمليات المصرفية، ج ر عدد 
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على  28/21/2229المؤرخ في  29/25النظام رقم - 3

 .15العمليات المصرفية،ج ر عدد 
مة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على المحدد للقواعد العا 1/25/2255المؤرخ في  55/25النظام رقم - 4

 .29العمليات المصرفية، ج ر عدد 
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 تنفيذ  عن هجل تجنب أي تسرع يؤدي فيما بعد إلى إعسار أالتفاصيل المتعلقة بالعملية من  عن كل
  .(1)هذا العقد  تنفيذااللتزامات التي تترتب في حقه عند إبرام و 

القرض العقاري نجد أن  قدبالمقارنة بين طرفي ع:  لتزام باإلعالمال با( المقرض)المدين -2
 ىفي ممارسة عمليات منح القروض لذ مدين بااللتزام باإلعالم باعتباره محترفاالالمقرض يعتبر 

اختيار أحسن له بكل المعلومات الضرورية حتى يتسنى  طالب القرضيتوجب عليه أن يقوم بتزويد 
 المقرض لقيام ،وعدم قدراته المالية في نفس الوقتي يتالءم مع وضعيته االجتماعية و الذو ، عرض 

بواجب اإلعالم يترتب عليه غلط جوهري يقع فيه المتعاقد األخر مما يمكنه من طلب إبطال 
 .(2)عقدال

 لتزام باإلعالم إال إذا توفرتال يمكن أن نكون أمام اال:ط تنفيذ االلتزام باإلعالمشرو -ت
 :(3)وهي  الشروطبعض 

 .أن تكون هناك ضرورة لإلعالم و اإلخبار تقتضيها طبيعة العقد الخطيرة و المعقدة-
 (. المستهلكطرف المحترف و الطرف ال)نوعية العالقة التي تربط بين المتعاقدين -

حتى نجعل االلتزام باإلعالم يقع على عاتق الطرف المحترف أي المقرض يجب أن تتوفر  و
 :(4)بعض الشروط نذكر منها

قد  طالب القرضنه لو علم بها أيجب أن تكون المعلومات ذات صلة بموضوع العقد بمعني  -
ن يوضح و يبسط أالتزام المقرض ب، مما يترتب على ذلك  يغير من موقفه حول إبرام العقد و تنفيذه

 .هداف من وراء إقدامه على التعاقد معهاألاألسباب و  لطالب القرض
 المعلومات ذات الصلة بالعقد من  نأن يكون المقرض قد قام بواجب االستعالم و التقصي ع -
 .(أن يراعي كل شخص مصلحته بنفسه)لمبدأ  اهذا طبقو جل أن يبرر عدم معرفته أ
 نه ال أ، و  أن يكون المقرض على علم ودراية بكل المعلومات المتعلقة بالعقد باعتباره محترف-

، ألنه من الصعب  يمكن له أن يدعي بعدم معرفته أو جهله باألمور التقنية و الفنية المتعلقة بالعقد
كون القرض و ال يمحترف كالبنك عملية الطرف ال، فمن غير المعقول أن يمارس  إنكار ذلك

                                                 
 .528، ص  ، المرجع السابق عرعار اليقوت- 1
 .( ج.م.ق) من 15المادة  أنظر- 2
 .559مخالدي عبد القادر ، التزامات المقرض في مرحلة ما قبل التعاقد ، المرجع السابق ، ص  - 3
    .85المرجع السابق،ص  ،لطيفة طالي  - 4
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االلتزام باإلعالم ثقله على المقرض المحترف لعدم إمكانية  ئ، لهذا يزيد عب مليمنا بكل جوانبها
 .بجهله لهذه المعلومات احتجاجه

 :أهمية االلتزام باإلعالم في المرحلة التحضيرية لعقد القرض العقاري-ث
اتق االلتزامات الملقاة على عإن االلتزام باإلعالم في عقد القرض العقاري يعتبر من بين أهم 

نجاح عملية إ فيه من انعكاسات أنية و مستقبلة وهذا نظرا لما ل،(مؤسسة القرض)الطرف المقرض 
ة المقرض في كذا كفاءو ،قرض طالب الو تبصر  ستعدادا، فهي تحدد درجة  القرض العقاري
وكذا عملية ، متعلقة بالوهذا من خالل تزويده بكل المعلومات الضرورية ال قرضممارسة عملية ال

 لطالبقاري حتى يتسنى بعقد القرض الع تعلقالتي تخصوصية المن بعض األمور ذات تحذيره 
جل أن أ،من (1) هقرارات لتأثير علىتدخل أي القرار الصحيح الذي يلتزم به ،وهذا دون  تخاذالقرض ا

 . يتحمل كل االلتزامات التي سوف  تترتب عليه أثناء مرحلة إبرام و تنفيذ عقد القرض العقاري
 : االلتزام بالسر المهني  -ثالثا 

ت المصرفية في كل دول العالم يؤكد ضرورة االلتزام االمبدأ العام المتبع لدى التشريعإن 
      بتحضير ،وعليه ينبغي على ممثل مؤسسة القرض المكلف (2)مؤسسة القرض بالسر المهني 

وكل موظف فيها أن يحرص على كتمان السر المهني وعدم تسريب أو  ، و دراسة ملف القرض
ي تتعلق طالع على المعلومات الخاصة جدا التنتيجة اإل بطالب القرضمعلومات تتعلق إفشاء أي 

ة في التعامالت ويعتبر هذا االلتزام من القواعد األساسي ، و االقتصاديةإما بوضعيته االجتماعية 
التي تجعل من مؤسسة القرض تلتزم بموجب األنظمة و القوانين و األعراف وتقاليد و ،المصرفية 

 .(3)ذلك خالفوجد نص قانوني أو اتفاق يقضي بالمصرفية بحفظ أسرار زبائنها و عملياتهم ما لم ي
 التزام موظفي المصارف بالمحافظة  :"هي ية المصرفيةيقصد بالسر :مضمون السر المهني-أ

 مؤتمنا عليها بحكم مهنتهم ، باعتبار المصرف  على أسرار عمالئهم وعدم اإلفضاء بها لغيرهم
                                                 

حسب الرأي الراجح لبعض الفقهاء على أن البنك ليس ملزما  يعرف االلتزام بعدم التدخل في شؤون الزبون- 1
دم اإلضرار بالغير ال أكثر، بمراقبة سالمة عمليات العميل لكونه ال يعد مستشارا قانونيا، و باعتباره تاجر يلتزم بع

نما ينفرد بالمسؤولية العميل وحده قل و ال يتحمل مسؤوليةأوال   .تبعات ما يجريه العميل من معامالت مصرفية، وا 
- Couret A., Peltier F. et Deveze J., Le droit bancaire, 1ère éd., Presses Universitaires de 

France, Paris,1333.p34. 
 ،  ، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية،  5، ط  ، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري محفوظ لعشب- 2

 .555، ص  2221
 .555، ص  ، المرجع السابق قزولي عبد الرحيم - 3
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 التي يكون عمادها كتمان المصرف ألسرار الثقة ن عالقة المصرف مع عمالئه تقوم على أخاصة و 
السر  :لمصرفية بين نوعين من السريةيمكن أن نميز في مجال المعامالت ا و،(1)" عمالئه المالية

  . السر المهني،  المصرفي
ي ال يحقق فائدة أو مصلحة إن االلتزام بالسر المهن:األساس القانوني  لسر المهني-ب

، وهذا من  حقق معه المصلحة العامةتتل بل تتعده،  قرض فحسبالمؤسسة و  طالب القرضل
و يستمد هذا ،الثقة في النظام المصرفي بأكمله عنصر خالل تدعيم عملية االئتمان بتكريس 

من خالل بهذا الموضوع  اهتمت التشريعاتفمعظم  ، االلتزام مشروعيته من النصوص القانونية
ولم ، لم يعرف المشرع الجزائري االلتزام بالسر المهني إال أن القانونية ضمن نصوصها إدراجه 

، معلومات و البيانات المشمولة بالسر المهني اليحدد مضمونه بذكر المعلومات التي تعتبر سرا أو 
التزام :"بأنه سمير بالي فرسات األستاذ، إذ يرى بعض الفقهاء و على رأسهم  لفقهترك ذلك لبل 

ار المصرف ، وعدم اإلفضاء بها للغير ، باعتب موظفي البنوك بالمحافظة على أسرار عمالئهم
ن عالقة المصرف مع عمالئه تقوم على الثقة التي يكون أ، خاصة و  مؤتمنا عليها بحكم مهنته

أما من الجانب القانوني يظهر إقرار المشرع  ،(2)" عمادها كتمان المصرف ألسرار عمالئه المالية
من قانون العقوبات  525الجزائري بالتزام بالسر المهني في القواعد القانون الجزائي بموجب المادة 

ولم يغفل هذا االلتزام في العمل المصرفي أيضا فقد  ،( ج.ت.ق)من 822ار المادة وأكدت هذا اإلقر 
لقانون رقم من ا 511/5، و في المادة (ىالملغ) 18/52قم من القانون ر  55 نص عليه في المادة

 المتعلق بقانون النقد و  25/55من األمر رقم  552، و بموجب المادة (لغىالم) 92/52
 .سالف الذكر 92/52من القانون رقم  589و  511التي جمعت مضمون المادتين ، و (3)القرض

 رقم من األمر  552من خالل استقراء نص المادة  : األشخاص الملزمون بالسر المهني-ت
 .(4)بحفظ السر المهني األشخاص الملزمين  دنج 25/55

                                                 
، مجلة المفكر،  ، واقع السرية المصرفية في الجزائر و تأثيره على مكافحة جريمة تبييض األموال دريس باخوية- 1

 522، ص  ، جامعة بسكرة ، الجزائر2العدد 
 .52ص  ، 2002 لبنان، ، الحقوقية الحلبي منشورات ،1 ط ، المصرفية السرية ، سانفر  بالي سمير -2
 .سالف الذكر 25/55من األمر رقم  552المادة أنظر - 3
 كل-. حسابات محافظ كل-. إدارة مجلس في عضو كل-:و هؤالء األشخاص الملزمون حسب نص المادة هم - 4

 شخص كل -.مستخدميها أحد كان أو مالية مؤسسة أو بنك تسيير في كانت طريقة بأية شارك أو يشارك شخص
 .الكتاب هذا في عليها المنصوص للشروط وفقا المالية والمؤسسات البنوك رقابة في شارك أو يشارك
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صرفية بحفظ سر كل تقاليد المالاألعراف و  ىالء ملزمون بقوة القانون و بمقتضإن هؤ 
 ن واجب السر المهني ال يزولأ،و م به ةالمنوط همممارسة مهام ىطالع عليها بمقتضاإلمعلومة تم 

يبقى ملتزما  بلعن وظيفته  طالب القرضتخدم الذي كلف بدراسة ملف بتوقف الموظف أو مس
 . (1)بكتمان السر المهني

األشخاص المستفيدين من السر المهني  إن:األشخاص المستفيدون من السر المهني-ث
 العميل األصيل أو الزبون ،من لهم :يمكن أن نذكر منهم يتعددون بتعدد العمليات المصرفية و

و ... ...وصي أو القيم أو النائب القانونيالولي أو ال)  هم الحق بالتمسك بحق العميل أو الزبون و
أن يتحلل من التزامه بحجب الوثائق أو المعلومات  ة هؤالءال يمكن للبنك في مواجه ، و(2) (غيرهم

 .التي تعنيهم  المتعلقة بالحساب البنكي وغيرها من المعلومات
،  ، الشريك المقترض:  ن المستفيد من السر المهني همإأما في عملية القرض العقاري ف

أن يرفض  قرضالم ، وهنا ال يستطيع البنك(3)، الكفيل إن وجد في عقد القرض العقاري الوكيل
بمعلومات خاطئة ال تتفق  مال يدلي لهأن  مه وات المرتبطة بحسن تنفيذ مهتزويد هؤالء بالمعلوما

 .(4)همامع مه
لحماية  اإذا كان السر المهني مكرس : االستثناءات الواردة على االلتزام بالسر المهني-ح

مراعاة وهذا ، فهذه الحماية ليست مطلقة  المقترض بصفة خاصةو مصالح العميل بصفة عامة 
جاء ذكرها  و،بموجب القانون المهني أما بعض السلطات التي تفرض رفع السر ، للمصلحة العامة

  (5) 25/55من األمر رقم  552المادة في نص 

                                                 
 .555مخالدي عبد القادر ، التزامات المقرض في مرحلة ما قبل التعاقد ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .522، ص  المرجع السابق،  قزولي عبد الرحيم - 2
 .18،  ، المرجع السابقلطيفة طالي  - 3
 .552، ص  ، المرجع السابق محفوظ لعشب - 4
5
 .المالية والمؤسسات البنوك بإدارة القائمين بتعيين المخولة العمومية السلطات-:وهي - 
 .جزائي إجراء إطار في تعمل التي القضائية السلطة-
 الرشوة محاربة إطار في السيما ، المؤهلة الدولية المؤسسات إلى المعلومات بتبليغ الملزمة العمومية السلطات-

 . اإلرهاب تمويل و األموال وتبيض
 25/55مر رقم األمن  521 المادة ألحكام طبقا األخيرة هذه لحساب يعمل الذي الجزائر بنك أو المصرفية اللجنة-

 .سالف الذكر
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 البنوك بحراسة المكلفة السلطات إلى المعلومات تبليغ المصرفية واللجنة الجزائر بنكل يمكن
 السلطات هذه تكون أن و شريطة بالمثل المعاملة مراعاة مع أخرى بلدان في المالية والمؤسسات

 مصفيل يمكن كمار ، الجزائ في الموجودة الضمانات بنفس المهني للسر خاضعة تهاذا حد في
 .لنشاطه الضرورية المعلومات كل يتلقى أن المؤسسة المالية أو البنك

و عليه نجد أن االستثناء من االلتزام بالسر المهني يمتد أيضا إلى مصلحة مركزية تدعي 
المكلفة بجمع أسماء المستفيدين من القروض ،و كذا طبيعة هذه القروض  مركزية المخاطر

 ، من (1)الممنوحة ، و سقفها و قيمة المبالغ المسحوبة باإلضافة إلى الضمانات المقدمة لكل قرض 
 .سالف الذكر 25/55من األمر رقم  91نوك و المؤسسات المالية تكريسا لنص المادة كل الب

في نفس الوقت  اوخطير  اإن هذا االلتزام يعتبر مهم : جزاءات اإلخالل بالسر المهني-ج
كذا نشر معلومات حساسة عن و ، باعتباره يهدد سمعة و مصداقية مؤسسة القرض مع عمالئها 

معنوية ،لهذا نجد العديد من التعليمات الداخلية التي الأضرار مادية و حتى بتسبب لهم تالمقترضين 
به وكذا كيفية  التقييدو السر المهني على التزام موظفي هذه المؤسسات بدائما تحرص تصدر 
نه في حالة اإلخالل به أ، و (2)مخصصة لهاالماكن األو حفظ الوثائق الخاصة بالزبائن في  تخزين

و تصل إلى حد الجزاءات الجزائية أو الجنائية وقد  ،(3) إلى جزاءات منها المدنيةيتعرض المخالف 
 .(5)و قانون النقد و القرض(4)مواد في قانون العقوبات من الحددتها عدة 

 :دقة و شفافية كل االلتزام بدراسة ملف طالب القرض ب –رابعا 
يلتزم كذلك الطرف المقرض بعد أن يقوم طالب القرض بتقديم ملف القرض المكون من 
جميع الوثائق المطلوبة و إيداعه لدى المقر الرئيسي للمقرض أو أحد فروعيه القريبة من مقر سكن 

، هنا تشرع مؤسسة القرض بعد اإليداع الملف ممثلتا في أحد (6)طالب القرض مقابل وصل تسليم 
في عملية مراقبة صحة المعلومات الواردة في الوثائق المرفقة بالملف ،و يكون التركيز موظفيها 

على بعض الوثائق التي لها عالقة مباشرة باتخاذ قرار منح القرض من عدمه ،و هي تتمثل في 
                                                 

 .555مخالدي عبد القادر ، التزامات المقرض في مرحلة ما قبل التعاقد ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .11،  ، المرجع السابقلطيفة طالي  - 2
 .المهني  خالل بحفظ السرثبات اإلإرية بمجرد صيالتى ترتب مسؤولية تق، (ج.م.ق)من  525المادة  أنظر - 3
 . سالف الذكر 25/55مر رقم من األ 552المادة  أنظر - 4
  (.ج.ع.ق)من  522المادة  أنظر - 5
 .551 عرعار الياقوت ، المرجع السابق ، ص - 6
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الوثائق المثبت لهوية طالب القرض وكذا للوظيفة التي يشغلها إذا كان موظف أو مهني أو مرقي 
و كذلك الوثائق التي تثبت المداخيل الشهرية له باعتبار أن عملية دفع األقساط سوف  عقاري ،

تكون بناء على حجم الراتب الشهري أو رقم االعمال المحققة إذا كان مرقي عقاري ، بإضافة إلى 
 ة وثائق تثبت أصل الملكية للعقار المراد تمويله ، بإضافة إلى الوثائق المتعلقة بالضمانات المؤسس

 .لصالح المقرض كالرهن العقاري و التأمين و غيرها 
نص بنك الجزائر على احترام هذا االلتزام و السهر على تنفيذه من خالل إصدار وهنا قد 

 المتعلق بالعمليات الداخلية للبنوك و المؤسسات  21/55/2255المؤرخ في  55/21النظام رقم 
 .( 1)على ذاك  منه 52المالية ، إذ نص في المادة 

بالرجوع إلى الوقع العملي فإن من له صالحية اتخاذ قرار منح القرض من عدمه في مؤسسة 
مدير الوكالة ، المدير الجهوي ، مدير :) القرض يمكن أن نحصرهم في خمس مستويات وهم 

االلتزامات للمنظمات الصغيرة و المتوسطة ، المدير العام المساعد لاللتزامات ، الرئيس المدير 
وهنا حتى يتم العمل بسهولة و سالسة فإنه يتم منح تفويض سلطة البث في قرار منح  ،(عام ال

 .(2)القروض و هذا بالنظر إلى حجم مبلغ القرض لألشخاص المذكورين أعاله
إن المسؤول عن عملية دراسة الملفات هي مصلحة القروض و تعد خلية االنتاجية بالنسبة 

استقبال ملفات الزبائن ، دراسة و تحليل :من المهام وهي  لمؤسسة القرض ،و تمارس مجموعة
الملفات وتقدير الخطر المحتمل ، منح و متابعة القروض ، متابعة و تحصيل المستحقات ، القيام 

 .بإحصاء دور االلتزامات ، نقل ملفات القروض و متابعة مصيرها 
 تحويل الملف مرفقا بعد دراسة ملف القرض المودع لدى هذه المصلحة تقوم بدورها ب

مدير الوكالة و رئيس مصلحة االستغالل و )التي تكون مكونة من  لجنة القرضبالتوصيات إلى 
، و تتم دراسة طلب أي قرض عقاري وفق مجموعة من اإلجراءات يتم من (المكلف بالزبائن 

عنصر البشري خاللها و بناء على المعلومات التي تم تقدمها من طالب القرض ، وهنا يأتي دور ال
الموظف بمؤسسة القرض و هو الموظف المختص بدراسة هذا الملف و هنا يقوم باالعتماد على 

                                                 
سسة القرض القيام بدراسة العناصر يتوجب على مؤ :" على أنه  55/21النظام رقم  من 52المادة  نصت - 1

و قدرته على التسديد و عند االقتضاء المتعلق بطالب القرض السيما فيما يخص الوضعية المالي التي تخصه 
الضمانات المتحصل عليها ، كما يجب كذلك أن يضم التقييم بصفة  خاصة بالنسبة للمؤسسات تحليل هذه األخيرة 

 " .و مميزات الشركات أو المساهمين المسيرين كما يجب أيضا أن تأخذ بعين االعتبار الوثائق المحاسبية و المالية

 . 15المرجع السابق ، ص  رملة العلجة ، - 2
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كل الوسائل واإلمكانيات المادية و البشرية المتاحة لدى مؤسسة القرض بهدف ضمان التنسيق    
 :و التحليل الجيد للمعطيات و المعلومات المتوفرة لديها و التي تشمل كل من 

مات أولية تتعلق بطالب القرض ، من معلومات شخصية و عن الوظيفة أو المهنة معلو -
 .التي يزاولها 

معلومات أولية تتعلق بالمركز المالي لطالب القرض من خالل معرفة المداخيل أو الراتب -
 .في منح القرض و تسديد األقساط  امهم االذي يتقاضه باعتباره عنصر 

 معلومات خاص بالعملية أو المشروع العقارية المراد تمويله ، ثم معلومات حول أصل -
 .(1)الملكية المقدمة كضمان لمؤسسة القرض

 وهذا ، لقرض العقاري مهمة جدا في عقد االتحضيرية ما قبل التعاقد أو المرحلة إن المرحلة 
على أن يفي بالتزاماته في هذه  هحرصو المقرض  مدى جديةكونها تهدف إلى معرفة يرجع إلى 

وهذا بالتحلي ،  قرضالمرحلة من خالل السهر على توفير كل الوسائل و إمكانيات إلنجاح عملية ال
ض و لقر ا طالبيي الدراسة و المعاملة مع ملفات القروض وكذا االحترافية ف قبول بالنزاهة في

عالمهم و إحاطتهم بكل المعلومات و البيانات التي لها ع القة بعملية القرض العقاري بكل وا 
، حتى تكون لهم الدراية الكافية بكل االلتزامات و الحقوق التي سوف تترتب عليهم  التفاصيل
مؤسسة لدى  موظف ومستخدمأي ، وكذا كتمان وحفظ كل األسرار التي يطلع عليها  مستقبال

، وهو سر نجاح عملية القرض ، ليتم  القرض و المتعلقة بالحالة االجتماعية و المالية للمقترضين
بكل شفافية و مصداقية أمام لجنة  ملف القرضالمقدمة في وثائق البعدها دراسة و مراقبة جميع 

القرض و التي تحرص على مراقبة و مراجعة صحة المعلومات و تفادي أي خطاء يمكن أن يريد 
،  التنفيذ في مرحلةقرض مستقبال فيها نظرا ألهمية و خطورة هذه المعلومات على مجريات عقد ال

نتهاء من المراجعة والدراسة تصدر لجنة القرض قرارها حول قبول ملف القرض من عدمه، االوبعد 
مع إعادة الملف  سالة توضح أسباب قرار الرفضففي حالة رفض الملف يتم تبلغ المرشح للقرض بر 

  .المرحلة الموالية  مرور إلىالقبول يتم البقرار صدور ال، أما في حالة  إليه
 

 :برام عقد القرض العقاريإمرحلة  :الفرع الثاني 
 يقوم  و القيام بجميع التحضيرات الالزمة بتمام المرحلة التحضيرية إلبرام عقد القرض العقاري

                                                 
 . 15،  15، ص ص  السابقرملة العلجة ، المرجع  - 1
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، وهذا  إبرام عقد القرض العقاريبهدف لطالبي القرض  و توجهه يجابهالطرف المقرض بعرض إ
من خالل الحرص على أن تتوفر في اإليجاب بعض الشروط و أن يكون مضمونه يعبر عن إرادة 
 المقرض إلبرام هذا العقد ، الذي ينشأ بمجرد اقترانه بالقبول من طالب القرض و عليه سنحاول أن 

 :ندرس إيجاب الطرف المقرض في عقد القرض العقاري بنوع من التفصيل كما يلي
 : حديد الطرف الذي يصدر عنه اإليجاب في عقد القرض العقاري ت -أوال 

 المقرض الذي يقوم بعرض خدماته على الطرف يعتبر الطرف الموجب في عقد القرض هو 
ل بنك أو مؤسسة ما شكالمقرض إ، و عليه قد يأخذ  شهارجمهور وهذا عن طريق الدعاية و اإلال

،و المقصود باألهلية هنا هي (1)ن تتوفر فيه بعض الشروط كاألهلية للتعاقد مالية و البد من أ
وهنا نشير إلى أن  ،(2) المقترضالطرف لى يقوم بنقل ملكية مبلغ من النقود إهلية التصرف كونه أ

أهلية المقرض تخضع ألحكام القانون التجاري و كذا قانون النقد و القرض ، فبالرجوع إلى أحكام 
نجدها تمنح لكل من البنك و المؤسسة المالية شكل شركة مساهمة    ( ج.ت.ق)من  159المادة 

و تمتعها بالشخصية المعنوية من تاريخ قيدها لدى مصلحة السجل التجاري هذا في حالة احترام 
مواد القانون التجاري المتعلقة بإنشاء البنك أو المؤسسة المالية ،و يضاف إلى هذا ما نصت عليه 

بأنه ال يمكن أن يتمتع البنك أو المؤسسة المالية باألهلية في  25/55من األمر رقم  92المادة 
ممارسة العلميات المصرفية بما فيها منح القروض إال بعد الحصول على ترخيص ممنوح من 
طرف محافظ بنك الجزائر، وهذا بعد تقديم طلب اعتماد إليه و يصدر هذا الترخيص في مقرر 

 .الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  ينشر في الجريدة
و عليه فإنه ال يمكن إبرام عقد القرض من طرف أي بنك أو مؤسسة مالية قد تحصلت على 
الشخصية المعنوية في شكل شركة مساهمة حسب ما نص عليه القانون التجاري ، ولم تحصل بعد 

عملية القرض العقاري حسب ما جاء به األمر رقم على ترخيص االعتماد المقرر قانونا بممارسة 
 .منه 92في نص المادة  25/55

الذي يحدد  95/25الذي ألغى أحكام النظام رقم  28/22باإلطالع على محتوي النظام رقم 
شروط تأسيس بنك و مؤسسة مالية و شروط إقامة فرع بنك و مؤسسة مالية أجنبية ، و الذي 

يمنع البنك أو المؤسسة المالية أو فرع بنك أو المؤسسة :" على أنه منها 5الفقرة  1نصت المادة 
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المالية األجنبية من القيام بأية عملية مصرفية قبل الحصول على االعتماد المشار إليه في الفقرة 
و عليه فإنه بحصول البنك أو المؤسسة المالية على االعتماد تكتمل األهلية مما ، (1)"األولى أعاله 
القيام بإبرام عقود القرض العقاري مع المقترضين ، وهنا نشير أنه يطبق نفس اإلجراء  يمكنهم من

على فروع البنوك و المؤسسات المالية األجنبية التي ترغب في النشاط بالجزائر و هذا ما نصت 
 .سالف الذكر 28/22من النظام رقم  1من المادة  5عليه الفقرة 

 :مضمون اإليجاب-ثانيا
 لشخص ليعبر به على وجه الجزم هو العرض الذي يتقدم به ا:"نه يجاب على ألقد عرف اإل

و يعرف كذلك ،(2)" ، بحيث ينعقد هذا العقد بمجرد صدور القبول برام عقد معينعن إرادته في إ
برام عقد ما ، ، أو آخرين بقصد إ خرو العرض الذي يتقدم به شخص معين إلى أه:" بأنه 

محكمة النقض المصرية بأنه  تهو لقد عرف،"العرض و بالتالي إنشاء العقد ل على قبول هذا للحصو 
قترن به يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين ، بحيث إذا اعرض :" 

 .(3)"د العقد انعقله اقبول مطابق 
كون وعليه فإن اإليجاب يكون صادرا من أحد األطراف و هو صاحب السلعة أو الخدمة و ي
،    (4)متوقفا على مشيئة الطرف المقابل فيؤدي إلى انعقاد العقد بقبول الطرف الموجه له اإليجاب 

، لكن بالرجوع إلى اإليجاب في عقد القرض العقاري الذي يعد من (5)و هذا هو األصل في التعاقد 
يكون في صورة قبيل عقود اإلذعان فإن أصل اإليجاب فيه  يكون كباقي العقود من ذات النوع و 

قاطعة ، وعليه فإن من صدر منه اإليجاب أي المقرض ال يكون مستعدا لمناقشة أو التفاوض على 
شروط العقد التي ما كان لطرف المقابل أي المقترض أن يرضى بها لو كانت له الحرية في 

 ب القرض ، وبهذا ال يحتاج إبرام العقد إال لمجرد صدور القبول من طال(6)المنقاش و التفاوض 

                                                 
وط اقامة فرع بنك و مؤسسة مالية و شر  تأسيسالمحدد لشروط  25/29/2228المؤرخ في  28/22النظام رقم - 1
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 .يكون بمثابة تسليم و إذعان لطرف الموجب فقط 
و يرجع األمر كذلك  إلى كون عقد القرض العقاري يعد من قبيل العقود طويلة اآلجل التي 

سنة ،مما  يلزم الطرف  52يكون فيها المقترض مقبال على التزام لمدة طويلة قد تصل إلى 
ل دقيق وواضح حتى يتسنى لطالب القرض المقرض على ضرورة أن يعرض مضمون إيجابه بشك

 قبول هذا اإليجاب بناء على أخذه قسط وافي من المعلومات حول ما سوف يقدم عليه من التزامات 
 .(1)عند إبرام و تنفيذ هذا العقد 

 نشير هنا إلى أن اإليجاب هو ما يصدر في صورة عامة إلى من يرغب في التعاقد و من 
، و عليه فإن (2)تتوافر فيه الشروط و الضمانات التي يقبلها من صدر منه اإليجاب أي المقرض 

قبول  طالب القرض في عقد القرض يعد تسليما بالشروط التي وضعها الموجب ألنه ال يوجد 
خيارات كثيرة أمام طالب القرض فإما أن يقبل أو يرفض ،و هذا كون أن الموجب الذي يقدم 

 .(3)ون في مركز قوة  يسمح له بفرض شروطه ، و تكون دائما تصب في مصلحتهالخدمة يك
وفي ظل غياب نص قانوني ينظم عقد القرض العقاري في الجزائر فإنه يتم تطبيق القواعد 
العامة التي بدورها لم تنظم هذا الجانب ، مما يتيح  الفرص أمام الطرف المقرض لتطبيق األعرف 

هذا من خالل إصدار تعليمات و لوائح  داخلية تحدد الشروط و البيانات  و العادات المصرفي ، و
 .(4)التي يجب أن يتضمنها العرض الموجه إلى الجمهور عموما و إلى طالبي القرض خصوصا

وعلى عكس المشرع الجزائري نجد أن المشرع الفرنسي قد حرص على تنظيم عرض اإليجاب 
و المتعلق بإعالم و حماية المقترضين  55/22/5929ي المؤرخ ف 29/198من خالل القانون رقم 

في المجال العقاري ، إذ ركز على االهتمام بحماية التراضي مما قد يعيبه خاصة عندما يكون 
طالب القرض شخص طبيعي من فئة المستهلكين الذين يقبلونا على التعاقد ، مع المقرض الذي 

عملية التعاقدية مما تسمح له هذه القدرات        يكون محترفا و على إطالع واسع بكل تفاصيل ال
 .(5)و اإلمكانيات من تعزيز مركزه و حماية مصالحه و هو األمر الذي يفتقده طالب القرض 

 : الشروط المطلوبة لصحة اإليجاب -ثالثا 
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حتى يكون التعبير عن اإلرادة إيجابا صحيحا صادرا عن الطرف المقرض ال بد من أن 
أي يبقى (1)روط  كالدقة و التحديد الكافي ، إضافة إلى أن يكون جازما و بات تتوفر بعض الش

الموجب على إيجابه إلى غاية انتهاء اآلجل الممنوح للموجب له ، وبتوفر هذه الشروط في اإليجاب 
 و اقترانه بالقبول فإنه مباشرة يؤدي إلى انعقاد العقد ، و عليه نذكر هذه الشروط بشكل مختصر 

 :يكما يل
الجوهرية شروط اليجاب كل أي أن يتضمن اإل: يجاب دقيقا و محددا كفاية أن يكون اإل-أ

( و غيرها  –نسبة الفائدة المطبقة  –قيمة األقساط المدفوعة  –مدة السداد  –مبلغ القرض ) لعقدل
ن يطلع بدقة و بشكل وافي على مضمون العقد مما يسمح للموجب له أي طالب القرض أ

، لكن ما نشير  برام عقد القرض العقاري بمجرد صدور القبول، و بالتالي يتم إ(2)المعروض عليه 
بين اإليجاب والمفاوضات إذ أن هذه االخيرة ليست ضرورية في كل عقود  ليه هنا هو التمييزإ

والتي قد تنتهي إلى ال شيء ، على عكس اإليجاب و هو الحال في عقد القرض العقاري  المساومة
 الذي له صفة اإلذعان مما يعني ال مجال للمفاوضات ومناقشة الشروط بل يحتاج إلى إيجاب     

 .(3)و اإليجاب يكون الزامي النعقاد أي عقد و هو معيار التمييز بينهما و قبول
سي إلى اعتبار عرض  البضائع و السلع و الخدمات للعامة مع وقد ذهب القضاء الفرن

أثمانها يعد بمثابة إيجاب ، أما فيما يخص النشر و االعالن و النشرات الدعائية ،أو عرض سلع 
،وفي هذا اإلطار قد إشترط المشرع الفرنسي أن (4)دون وضع الثمن، يعتبر مجرد دعوة إلى التعاقد

وهذا بتقديم إيجاب مسبق يسلم في نسختين لطالب  ف المقرضيكون اإليجاب مرسال من الطر 
المعدل و المتمم بالقانون  198/  29من القانون رقم  22القرض حسب ما جاء في نص المادة 

منها على أن يتم إرسال اإليجاب أو  1و  2الفقرتين  552و لقد حددت المادة  252/  2252رقم 
، و في صورة مكتوبة (5)طريق البريد مجانا  العرض من طرف المقرض إلى طلب القرض عن

على أن يحتوي هذا اإلخطار على البيانات األساسية المتعلقة بعقد القرض العقاري مع تحديد المدة 
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فإن  552من المادة  52الزمنية إلبداء طالب القرض قبوله في التعاقد ، وفقا لما جاء في الفقرة 
 ، وبالتالي البد من أن يكون (1)م طالب القرض لإلخطار يوما من تاريخ استال 52المدة محددة بـ 

 .(2)العرض المقدم من الموجب دقيقا و محددا كفاية حتى يعتبر إيجابا
 أي تحديد العرض أو اإليجاب بهذه الدقة يجعله يرقي  :يجاب جازما و بات أن يكون اإل-ب

، (3) يجاب حتى يكون صحيحاهو الشرط الثاني الذي يتطلبه اإل ن يكون تعهدا حقيقا لتعاقد وإلى أ
طعة إلبرام العقد المرغوب فيه ، رادته القاه جازما يعبر من خالله عن إن المقرض يكون عرضإذ أ

يجاب ، حتى لو تالزم اإل(4)برام العقد بصفة ال رجعة فيها أي هو تعبير عن اإلرادة و الرغبة في إ
 ذا يمكن للمقرض أن يتحفظ و يكون إيجابه صحيحا إ ذصريحة بالتحفظات ، إضمنية أو بطريقة 

 .(5)ليه مثال توقفا على الشخص المرسل إكان تحقق الشرط م
طبقا جابه أي يتوجب على المقرض أن يبقي على إي:  جلأن يكون اإليجاب مقترن بآ -ت

أجل للقبول التزم الموجب  إذا عين:"و التي جاء فيها ( ج.م.ق)من  85لما نصت عليه المادة 
و باعتبار أن الفترة قد سكت المشرع عنها و لم ،..."بالبقاء على إيجابه إلى انقضاء هذا اآلجل

في تحديد المدة والشائع أن بدا حساب اآلجل يبدأ  العرف المصرفي يحددها ، فإنه يتم تطبيق أحكام
في القروض العقاري تتطلب من إذ أن طبيعة التعامل ، من تاريخ تسليم العرض للموجب له 

مليا  المقرض أن يعطي فرصة لطالب القرض و مهلة من أجل أن يطلع على عرضه و يفكر فيه
كونه من عقود اإلذعان ال يقبل المناقشة أو التفاوض في الرفض بو بالقبول أ ثم يبدي رغبته إما

يجاب من تلقاء رأي يسقط اإل ، وعليه إذ مرة هذه المدة المحددة دون إبداء أي موقف أو (6)شروطه
 .(7)نفسه

                                                 
ن يضمن المقرض أ على ضرورة 55/22/5929المؤرخ في   29/198من القانون رقم  1لقد نصت المادة  - 1
ثروت عبد راجع في ذلك  -.ساسية يحتوي على مجموع من البيانات األ نأيجاب الذي يصدره للطالب القرض اإل
 .19حميد ، المرجع  السابق ، ص ال

2
 - Code civil 110 édition rédigé par gay venandet- francois jacob-xavier heny-alice 

tissrande martain-géorges wiederkehr-pascal guiomare p2228-2289 
 .98رملة العلجة ، المرجع السابق ، ص  - 3
 .522علي فياللي ، المرجع السابق ، ص   - 4
 .98، ص  نفسهرملة العلجة ، المرجع  - 5
 .22،  25ص ص طالي  لطيفة ، المرجع السابق ،  - 6
 .98، ص  السابقرملة العلجة ، المرجع  - 7



333 

 

 من  52وعلى عكس المشرع الجزائري فإن المشرع الفرنسي قد حدد وفقا لما جاء في الفقرة 
سالف الذكر أن المدة التي يبقى فيها المقرض على  252/  2252من القانون رقم  552المادة 

 .طاريوما من تاريخ استالم طالب القرض لإلخ 52إيجابه محددة  بـ 
ته ال قيمة له ما لم رادلصدر عن الطرف المقرض باعتباره تعبيرا عن إيجاب اوعليه  فإن اإل

وهم من يبحثون عن تمويل  نيوجه إلى الغير أي موجه إلى شخص أو األشخاص المعنيي
، و بهذا يصبح لإليجاب أثار عند اقترانه بالقبول من طرف طالب القرض (1)لمشاريعهم العقارية 

ينتج عنه أثار قانوني يتمثل في إبرام عقد القرض العقاري و بالتالي ينشئ مركز قانوني لطالب مما 
 .القرض ليصبح طرفا مقترضا في هذا العقد مما يسمح باالنتقال إلى مرحلة التنفيذ 

 
 :مرحلة تنفيذ عقد القرض العقاري: الفرع الثالث 

 مجموعة من  المقرض و المقترض تنشأالعقاري بين كل من برام عقد القرض بتمام مرحلة إ
صوص عليه في العقد االلتزامات على عاتق كل طرف و يجب العمل على تنفيذها كما هو من

، و عليه سنعدد أهم ول من يبدأ بتنفيذ التزاماته هو الطرف المقرض المبرم بينهما ،و لعل أ
 : و هي القرض ، عقدعلى وثيقة المقرض بعد توقيعه عاتق تترتب على  االلتزامات التي

 :االلتزام بنقل ملكية مبلغ القرض للمقترض -أوال 
االلتزام هو إبرام عقد القرض العقاري ول التزام يترتب على عاتق الطرف المقرض عند إن أ

( ج.م.ق)من  512المادة   الطرف المقترض ، وهذا ما نصت عليهلى بنقل ملكية مبلغ القرض إ
ومنه يصبح ،..."ض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقوديلتزم به المقر :"...بقولها 

المقترض بمجرد إبرام عقد القرض دائنا للمقرض بهذا المبلغ ، وبالتالي له أن يطالب المقرض بهذا 
 .(2)الدين أي مبلغ القرض شأنه في ذلك شأنه سائر الدائنين 

إذا ورد االلتزام بنقل حق :" التي تنص على أنه( ج.م.ق)من  588و بالرجوع إلى المادة 
، و بالتالي إذا "عيني على شيء لم يعين إال بنوعه فال ينتقل الحق العيني إال بإفراز هذا الشيء 

لقبض كان الشيء معينا بنوعه كما هو الحال في النقود فإنها ال تنتقل إال بعد إفرازها عن طريق ا
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، (1)ألنه من خصائص النقود أن أي مقدار منها ال يمكن تعيينه  إال بقبضه إذ أنه ال يكفي إفرازها 
هذا من الناحية النظرية لكن من الناحية العملية تختلف كون أنه في عقد القرض العقاري ال يتم 

ة ،إذ أن اإلجراءات القبض وهذا نظرا لدور الذي تلعبه العادات واألعراف المصرفية في هذه العلمي
العلمية لعقد القرض تجعل مبلغ القرض في حساب المقترض دون أن يلمسه بيده في أي مرحلة من 
مراحل عقد القرض ،و يتم القبض حسب إجراءات و شكليات معينة تختلف من مؤسسة قرض 

 ذي التي لم تشترط القبض ال( ج.م.ق)من  588ألخرى ، وبهذا فهي تتطابق مع مضمون المادة 
 .(2)يعتبر من قبيل االلتزام بالتسليم 

وعليه فإن التزام المقرض هنا يكيف على أنه التزام بأداء عمل حتى و لو كان وعدا منصبا 
، و عليه فإن المرسالت التي تتم بين (3)على وضع مبلغ من المال تحت تصرف المقترض 

 بنقل مبلغ القرض ،وهو ما أقرته والمقترض في بداية إبرام عقد القرض ال تعد التزاما  المقرض
يتم منح قرض بموجب عقد مكتوب بين البنك و :"والذي جاء فيه  االمحكمة العليا في أحد قراراته

المستفيد ،يحدد االلتزامات المتقابلة ، وعليه ال ترقي مراسلة الموافقة المبدئية إلى مرتبة االلتزام بمنح 
 .(4)" القرض

المقرض عن تنفيذ التزامه في نقل مبلغ القرض للمقترض دون وعليه إذا ترتب عن امتناع 
هنا  همبرر قانوني ، فإنه يجوز في هذه الحالة للمقترض أن يطالبه قضائيا بتنفيذ التزامه ألن التزام

، وهنا قد يلجا القاضي إلى تقرير (5)هو التزام بأداء عمل و ليس التزام بدفع مبلغ  من النقود 
ي مثل هذه األوضاع و في حالة إصرار المقرض على عدم تنفيذ التزامه يلجا الغرامة التهديدية ف

، يشمل كل الضرر فضال على استرداد العموالت و (6)القاضي إلى الحكم للمقترض بالتعويض 
 .(7)المصاريف التي كان قد قام بدفعها للمقرض

                                                 
 .228، المرجع السابق ، ص  2ج  ،عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني - 1
 .22طالي لطيفة ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .515العملية لعقد القرض العقاري ، المرجع السابق ، ص  فص جالب نعناعة ، الجوانب القانونية و حبو  - 3
القضية  ، العليا،الغرفة التجارية و البحرية المحكمة  22/25/2252الصادر بتاريخ  192211ر رقم االقر  - 4

، 2252لسنة  ،5، العدد  االعلي، مجلة المحكمة ( مدير القرض الشعبي الجزائري )ضد ( ر. ا )و ( ف. ج )بين
 .528،  525ص ص 

 .515، ص   نفسهقد القرض العقاري ، المرجع فص جالب نعناعة ، الجوانب القانونية و العملية لعحبو  - 5
 .521مكدال سعدية ، المرجع السابق ، ص  - 6
 .515، ص   السابققد القرض العقاري ، المرجع فص جالب نعناعة ، الجوانب القانونية و العملية لعحبو  - 7
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  28/21/2229المؤرخ في  29/25وفي هذا السياق فقد أصدر بنك الجزائر النظام رقم 
، إذ نص في (1)الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العلميات المصرفية 

ينجم عن كل تأخير يحدث في تنفيذ عملية مصرفية ، بعد مضي تاريخ :"منه على أنه  9المادة 
المؤسسة المالية المعنية القيمة القانوني المشار إليه أعاله ، تقديم تعويض للزبون من قبل البنك أو 

أمر  ، و بالرجوع إلى الواقع العملي نجد أن المقرض ال يقوم بدفع مبلغ القرض إال بعد إصدار"
وهنا ال يقوم المقرض بإصداره إال بعد التأكد من تأسيس جميع الضمانات ، بتجنيد مبلغ القرض 

 ، كالتزام مكمل (2)المطلوبة و صحة المعلومات المصرح بها ليتم بعد ذلك تسليم مبلغ القرض 
 .نقل ملكية القرض كما سنراه في االلتزام الموالي ماللتزا
 :االلتزام بتسليم مبلغ القرض للمقترض –ثانيا 

( ج.م.ق)من  515ي في نص المادة ساسه القانونتزام المقرض بتسليم مبلغ القرض أليجد ا
 ،..."يجب على المقرض أن يسلم إلى المقترض الشيء الذي يشمل عليه العقد:" جاء فيها  التي

مبلغ ن التزام المقرض بتسليم مبلغ القرض للمقترض هو تكملة اللتزام المقرض بنقل ملكية وعليه فإ
:" جاء فيها  التي( ج.م.ق)من  582ضمون نص المادة للمقترض وهو ما يتوافق مع مالقرض 

، و بالتالي " االلتزام بنقل حق عيني يتضمن االلتزام بتسليم الشيء و المحافظة عليه حتى تسليمه
ن لزم أ، و ال ي نه يصبح التسليم مجرد التزام يقع على عاتق المقرضنستخلص من نص المادة أ

 .(3)ن يتم بعده ، فالقرض ال يعد عقدا عينيايم وقت إبرام عقد القرض بل يمكن أيتم التسل
وحتى يتم تسليم مبلغ القرض من طرف المقرض من الناحية العملية البد من إتباع إجراءات 

قيام المقترض بتقديم طلب تخصيص كامل مبلغ القرض أو جزء منه : معينة و هي تتمحور حول 
، وهنا تكون نسبة القرض المقدمة (4)ر المقرض أمر بتجنيد مبلغ القرض حسب الحاجة ، وأن يصد
من قيمة تمويل المشروع ، و تبرير هذا التصرف من  %92إلى  %82للمقرض تتراوح ما بين 

 طرف المقرض هو رغبته في التأكد من جدية المقترض عن طريق تحمله جزء من عبء تمويل 
                                                 

ة على الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبق 28/21/2229المؤرخ في  29/25النظام رقم - 1
الذي يحدد القواعد العامة  22/28/5995المؤرخ في  95/55حكام النظام رقم أ ىلغأالعلميات المصرفية ، الذي 

 .22عدد المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العلميات المصرفية ، ج ر 
 .558رملة العلجة ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .251صبري مصطفى حسن السبك ، المرجع السابق ، ص - 3
 .21طالي لطيفة ، المرجع السابق ، ص - 4
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 .(1)ة المصرح بها العملية العقاري( المساهمة الشخصية)
يتم تسليم مبلغ القرض للمقترض على شكلين إما دفعة واحدة أو على شكل دفعات حسب 

 :، و عليه نميز بين المقترض إذا كان فردا أو مرقي عقاري فيما يلي(2)الحالة
 :هنا يتم تسليم مبلغ القرض حسب الحاالت التالية :  دافر من األالمقترض  حالة في-أ

 يتم تسليم مبلغ القرض دفعة :  من الخواص أو مرقي عقاري شراء مسكنفي حالة -1
واحدة بوضعه بين يدي الموثق باعتباره الوكيل عن المقرض الذي يحرر عقد البيع ويقيد عقد الرهن 

 .لفائدة المقرض
يتم تسليم مبلغ القرض على شكل  : صالحأو إو ترميم في حالة بناء مسكن فردي أ-2

دفعات حسب تقدم أشغال اإلنجاز ، ويتم إثبات ذلك بتقرير يقدمه خبير عقاري معتمد لدى الطرف 
 .المقرض
يتم دفع مبلغ القرض في حساب  : في حالة شراء مسكن في صيغة البيع على التصاميم-3

قدم إنجاز المسكن، ويتم تحدد تقدم المرقي العقاري القائم باإلنجاز على شكل أقساط حسب مراحل ت
األشغال بتقرير يثبت ذلك للمقرض مع تأسيس رهن عقاري على المسكن محل التمويل لصالح 

 .المقرض 
 :هنا يتم تسليم مبلغ القرض حسب الحالة كما يلي:مرقي عقاريكان في حالة المقترض -ب
ة بوضعه بين يدي يتم تسليم مبلغ القرض دفعة واحد: رضيةفي حالة شراء قطعة أ-1

الموثق باعتباره الوكيل عن المقرض الذي يقوم بتسليم المبلغ للبائع مع تأسيس رهن على القطعة 
 .األرضية لصالح المقرض

فإنه يتم تسليم مبلغ القرض عن طريق تحويل المبلغ إلى : نجاز مشروع عقاريفي حالة إ-2
حساب المرقي العقاري على شكل دفعات حسب مراحل تقدم اإلنجاز ، و يتم تحدد نسبة كل دفعة 
من المبلغ حسب كل مرحلة ، و يثبت ذلك بتقرير يقدمه المرقي العقاري مع معاينة خبير معتمد 

جاز مشروع سكني في مرحلة األساسات و تهيئة منح قرض للمرقي إلن: لدى المقرض ومثله 
،و في مرحلة األشغال الكبرى يمنح دفعة تقدر بـ  %22األرضية الستقبال المشروع الدفعة تقدر بـ 

إلتمام باقي األشغال ،وبهذا يكون  %51،و بعد انتهاء من األشغال يتم منح دفعة تقدر بـ  51%
                                                 

 .285هاني دويدار ، المرجع السابق ، ص - 1

 .552 ، 558ص ص رملة العلجة ، المرجع السابق ،  - 2
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الباقية يتحملها المرقي العقاري في شكل  %22، و من قيمة المشروع  %12حجم التمويل يقدر بـ 
 .(1)مساهمة شخصية

 وبتمام جميع اإلجراءات يقوم المقرض بإصدار قرار تجنيد مبلغ القرض بناءا على طلب  
أشهر على تجنيد  8المقترض في حساب مفتوح باسم هذا األخير أي المقترض ، و إذا مرة مدة 

ستالم المقترض لمبلغ القرض فإنه يصبح للمقرض الحق مبلغ القرض في حساب المقترض دون ا
في فسخ عقد القرض العقاري ، و أساس هذا اإلجراء هو العرف المصرفي الذي يهدف إلى حماية 
المقرض من الخسارة المحتملة التي قد تلحق بالمقرض نتيجة تجنيد مبلغ القرض دون أن يقوم 

من المقترض في استعمال القرض هو تأخير في  ، و عليه فإن كل تأخير(2)المقترض باستعماله 
بدء سريان حساب الفائدة التي تبدأ من تاريخ تسليم مبلغ القرض واستعماله من طرف المقترض   

 .(3)و ليس من تاريخ إبرام عقد القرض العقاري
 :االلتزام بعدم المطالبة بمبلغ القرض قبل حلول اآلجال  -ثالثا 

من  515ساسه القانوني في نص المادة ى عاتق المقرض يجد أزام الملقى علن هذا االلتإ
، و ..." و ال يجوز أن يطالبه برد نظيره إال عند انتهاء القرض:"...والتي تنص على أنه  (ج.م.ق)

يجب على  نهرض فإنه عندما يقوم المقرض بتنفيذ التزامه بتسليم المقترض مبلغ القهذا يعني أ
ن الهدف ، أل(4)دون سبب وجيه  هجلانتهاء أد مبلغ القرض  قبل المقترض بر  المقرض عدم مطالبة

المدة المتفق قترضه طيلة ية القرض هي تمكين المقترض من االنتفاع بمبلغ القرض الذي امن عمل
ن التزام ، و بالتالي فإ(5)و بحرمانه من حقه في االنتفاع به عليها دون أن يطالبه باسترداده ، أ

مهم في عقد القرض  اجل هو التزام سلبي جدمطالبة المقترض بالرد قبل حلول اآل المقرض بعدم

                                                 
ذا كان المشروع السكني منجز إقاري من االستفادة من قرض عقاري منع المرقي العن المشرع قد ألى إهنا نشير  -1

يقدمها المكتتبين ، حسب ما  التي تسبيقاتالن المرقي العقاري يستفيد من أطار البيع على التصاميم كون إفي 
الصادرة  22252 المذكرة رقممر كدت هذا األأو قد  ،سالف الذكر 55/25انون رقم من الق 36نصت عليه المادة 
حكام القانون رقم أل، المتعلقة بالبيع على التصاميم  تطبيق  ، مديرية العامة ألمالك الوطنية عن وزارة المالية

 .5، ص  التي تنظم نشاط الترقية العقاريةالمحدد للقواعد  52/22/2255المؤرخ في  55/25
 .552مكدال سعدية ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .12زوبير ، المرجع السابق ، ص براحلية  - 3
 .29طالي لطيفة ، المرجع السابق ، ص  - 4
 .555عرعار الياقوت ، المرجع السابق ، ص - 5
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خالل المقترض بأحد ، وعليه فإن إ(1)يقع عليه ، و يقابله التزام المقترض بدفع الفائدة  العقاري
تحلل من ن يطلب فسخ عقد القرض و بالتالي يية كعدم دفع الفوائد جاز للمقرض أالتزاماته التعاقد

لمقترض برد مبلغ القرض فورا قبل انتهاء آجال القرض ومن ن يطالب اامه ،و يصبح بإمكانه أالتز 
 .(2)المتفق عليه جل القرضآغ القرض بمجرد الفسخ و قبل حلول ن يسترد مبلثمة يستطيع أ

 فإن أهمية هذا االلتزام تظهر بشكل كبير في ذمة المقرض عند إخالل المقترض  و بالتالي
 ، ففي هذه الحالة يحق للمقرض مطالبة المقترض بدفع مبلغ القرض قبل حلول أجله  هالتزاماتبأحد 

 :" منها أنه  5الفقرة ( ج.م.ق)من  559، وتطبيقا لهذه الحالة نصت المادة (3)وهذا بفسخه للعقد 
د اعذاره في العقود الملزم للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد األخر بع
،و يفهم "المدين أن يطلب بتنفيذ العقد أو فسخه ،مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك 
جل إال من هذه المادة أن المقرض يبقى ملزما بعدم مطالبة المقترض برد مبلغ القرض قبل حلول اآل

ن يتحلل من هذا االلتزام في حالة تحقق إخالل المقترض بأحد التزاماته المتفق عليها ، وهنا يمكنه أ
 .(4)ويصبح بإمكانه مطالبة المقترض بالرد قبل انقضاء اآلجل المتفق عليه في عقد القرض

 :التزام المقرض باإلفضاء و التبصر في عقد القرض العقاري -رابعا 
يعتبر االلتزام باإلفضاء و التبصر في عقد القرض العقاري من بين االلتزامات المقرض ،إذ 

يقوم على تبصير المقترض واإلفضاء إليه بالمعلومات المهمة و الضرورية و كذا تحذيره من أنه 
 .البعض المسال التي تكتسي خصوصية عندما يتعلق األمر بعقد القرض العقاري نظرا لطول مدته

ولهذا لم يعد هذا االلتزام مقتصرا على مجال دون أخر بل أصبح يشمل العديد من المجاالت 
عد مجال التمويل العقاري من بينها ، وهو االتجاه الذي تبلور في التشريعات المقارنة ، و التي ي

وكان الهدف منه هو توفير الحماية للمستهلك  في مواجهة من يتعامل معهم من أصحاب المهن ، 
وهذا تماشين مع الحركة االقتصادية و االجتماعية التي يعرفها العالم و التي تتجه نحو التخصص 

 بحيث أصبحت المعلومات  و التقنيات و المعارف المتعلقة ببعض المجاالت حكرا على المهنيين ، 

                                                 
 .551رملة العلجة ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .512، المرجع السابق ، ص  1عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ، ج  - 2
 .551، ص  نفسهرملة العلجة ، المرجع  - 3
 .512، المرجع السابق ، ص  1عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني ، ج  - 4
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 .(1)المتخصصين فيها فقط مما يتطلب معه األمر إعمال هذا االلتزام
ولقد تم تبني هذا االلتزام في الكثير من التشريعات المقارنة فيما يخص التمويل العقاري على 

من قانون  1و  8الفقرة  552غرار التشريع الفرنسي الذي نص على هذا االلتزام في المادة 
االستهالك الفرنسي ، و الذي جاء فيه أن أي تعديل في شروط الحصول على القرض ، سواء من 

لمبلغ أو سعر الفائدة فإنه البد من إخطار الطرف المقترض بذلك ،كما أنه قد نص كذلك حيث ا
من قانون االستهالك الفرنسي ،وهنا يتم تنفيذ هذا االلتزام  5-55-552على هذا االلتزام في المادة 

 من المقرض في حالة إعادة التفاوض على عقد القرض فيجب أن تكتب التعديالت التي تتم على 
 .(2)قرض األول في ملحق يتضمن كل المعلومات المتعلقة به ويخطر بها الطرف المقترضال

  رقم المصري العقاري التمويل قانون من خالل ألزمو كذلك التشريع المصري نجده قد      
 البيانات بجميع شهريا ) رالمستثم( المقترض بإبالغ ( الممول ( المقرض 2001  لسنة 148
 التي البيانات هذه جاءت وكما ،(3)ذلك  القانون لهذا التنفيذية الالئحة بينت وقد، بالقرض المتعلقة

 وزارة قرار بموجب الصادر العقاري التمويل تفاقا نموذجفي  (4)عنها باإلفصاح الممول يلزم
 .(5)المصرية العمرانية والمجتمعات والمرافق اإلسكان

االلتزام بإخطار المقترض ببعض البيانات            أما بالرجوع إلى التشريع الجزائري فإن 
و المعلومات الضرورية من االلتزامات التي تترتب على المقرض والتي تنتج كأثر إلبرام عقد 
القرض العقاري ، وعليه يلزم المقرض بإخطار المقترض بشكل دوري بالمعلومات التي تتعلق بقيمة 

 .في حقه  إذا كان الوفاء على شكل أقساط شهريةالقرض و الفوائد و المصاريف المترتبة 
وهنا نشير إلى أنه يجب التمييز بين ما إذا كان المقترض من األفراد أو من المرقين 
العقاريين ، فاألول يعتبر مستهلكا عاديا وهنا يلتزم المقرض في مواجهته بأكثر من مجرد اإلفضاء 

ه و يحذره بطريقة محددة وواضحة ، و في بمعلومات حول عقد القرض إذ ينبغي عليه أن يبصر 
حالة تخلفه عن هذا االلتزام يمكن أن تثار مسؤولية المقرض ، أما إذا كان المقترض مرقي عقاري 
فإنه يفترض فيه أن يكون على دراية و إلمام بما يقدم عليه وما سيترتب عليه من التزامات و نتائج 

                                                 
 .95، 92ص ص ثروت عبد الحميد ، المرجع السابق ، - 1
 .555، 552ص ص براهيم سعد ، المرجع السابق ، إنيبل  - 2
 .  2001 لسنة 148  رقم المصري العقاري التمويل قانون من 42 المادة أنظر - 3
 .98، 92 ، ص  ص نفسهثروت عبد الحميد ، المرجع - 4
 . 2003  لسنة 101  رقم الوزاري باألمر الصادر المصري العقاري التمويل اتفاق نموذج أنظر - 5
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مواجهة المقترض المهني كما هو الحال بالنسبة للمرقي ، وعليه ال يكلف المقرض بهذا االلتزام في 
العقاري الذي يتخذ من إنجاز و بيع و تأجير المساكن نشاطا اعتياديا له ، وبالتالي فإن تخلف 

 .(1)( المستهلكين العاديين)المقرض عن هذا االلتزام ال يثير مسؤولية المقرض على عكس األفراد 
المعلومات التي يجب أن يلتزم المقرض باإلفضاء عنها و يمكن أن نعدد أهم البيانات و 

 :للمقترض و التي تتعلق بعقد القرض كما يلي
 . ديسدتال تماما وحتى منح القرض بداية منذ المستحقة اإلجمالية تكاليفالو  القرض قيمة-
 . خطاراإل تاريخ حتى التمويل وتكاليف أقساط من المقترض أداه ما قيمة-
  . المتبقية القرض وتكاليف األقساط قيمة-
 القانون لنص تنفيذا كانت ولو المقترض حساب من خصمها تم مصاريف وأ تكاليف وأ رسوم أية-
 . قضائي حكم أو ىاتفاق لشرط أو
  . لديه بالسداد المقترض يلتزم الذي المقرض عنوان على يطرأ تغيير أي-
 .قرضال تكلفة على يطرأ تغيير أي-
 .(2)ةالعقاري اتضمانال على تؤثر أن يمكن قرضالم علمإلى  تصل معلومات أية-

فإنه يقوم بتسليم وثائق معدة  وحتى يثبت المقرض التزامه بتنفيذ هذا االلتزام بشكل دوري ،
على المستوى الداخلي تتضمن كل البيانات و المعلومات الضرورية التي تخص المقترض         

 .و العملية محور التنفيذ و هذا بسحبها بطريقة إلكترونية من موقع الرسمي للمؤسسة القرض
مؤسسات المالية المقرض لكن ما يمكن أن نشير إليه أنه في الجزائر ال تحترم البنوك و ال

هذا االلتزام في الجانب العملي مما يستدعي تدخل المشرع لسن قواعد قانونية تكرس مثل هذا 
 .االلتزام الذي يصب في مصلحة الطرف المقترض و حمايته 

 :االلتزام بمراقبة استخدام مبلغ القرض -خامسا
زام المقترض باستخدام مبلغ القرض ن التزام المقرض بمراقبة استخدام مبلغ القرض يقابله التإ

ي لديه بعض القيود و المبادئ التي تحد ن العمل المصرف، رغم أ في تمويل العملية المخصص لها
 "عدم تدخل البنك في شؤون زبائنه "نص على و لعل من بينها مبدأ يمن صالحيات المقرض 

المقرض بإجراء رقابته على ن التزام إ، فستعالم و يشكل حدودا لهيحكم تنفيذ االلتزام باالوهو الذي ،
                                                 

 .515المرجع السابق ، ص  فص جالب نعناعة ، الجوانب القانونية و العملية لعقد القرض العقاري ، حبو  - 1
 .515، ص   نفسهقد القرض العقاري ، المرجع فص جالب نعناعة ، الجوانب القانونية و العملية لعحبو  - 2
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ستعمال المقترض لمبلغ القرض قد يشكل هذا تناقضا كبيرا مع مبدأ عدم تدخل البنك في كيفية ا
تحديد نطاق الذي يجب على المقرض أن يمارس ضمنه هذا التزام دون ، مما يتطلب  شؤون زبونه

 .(1) المساس بمبدأ عدم التدخل في شؤون المقترض

وعليه فإن التوصل إلى معادلة متوازنة تحكم العالقة التي تربط المقرض بالمقترض تكمن في 
ضرورة الرقابة االلزامية دون أن يكون فيه خرق لمبدأ عدم التدخل ودون أن يجعل هذا المبدأ ستارا 

 .(2)تهدر من خالله الحقوق و االلتزامات المرتبطة بعملية منح القرض 
 ي أن عملية استخدام مبلغ القرض تسري بشكل سليم و صحيح من حيث مادام ير  و المقرض

الظاهر ، و ال يشوبها أي خلل يبقى ملتزما باحترامه لمبدأ عدم التدخل ، أما إذا الحظ وجود أي 
تصرف غير صحيح في عملية استخدام مبلغ القرض كتغييره عن الوجهة المخصص لها يتدخل 

اإلطار المسموح به و االمتناع عن التذرع بمبدأ عدم التدخل ، إذ المقرض في هذا الحالة ضمن 
يتوجب على المقرض في هذا اإلطار أن يراقب مدى التنفيذ الحسن لبنود عقد القرض من خالل 
استخالص بعض الدالئل التي توضح مدى سالمة عملية التنفيذ و استخدام مبلغ القرض بالشكل 

 :السليم من خالل
 .المقترض من أجل معرفة كيفية استعمال األموال و مدى مالئمتها  تتبع حركة حساب-
 .(3)طلب كل الوثائق و المعلومات التي تترجم سالمة تنفيذ العملية-

إن أهم طريقة يتم اعتمادها من طرف المقرض لمراقبة استخدام السليم لمبلغ القرض من 
طرف المقترض هو منح المبلغ المتفق عليه في شكل دفعات يتم منحها بحسب مراحل تقدم أشغال 
إنجاز المشروع سواء كان المقترض فردا أو كان مرقي عقاري من خالل تقرير الذي يقدمه الخبير 

دى المقرض يوضح فيه نسبة األشغال المنجزة و جودتها ألنه أمر ضروري خاصة عندما المعتمد ل
يكون العقار محل التمويل هو الضمان المؤسس عليه الرهن لصالح المقرض ،حتى يضمن 

 .المقرض أن المقترض يستخدم المبلغ الممنوح بشكل سليم و دون أن يغير وجهته إلى أمر أخرى 

                                                 
 .522رملة العلجة ، المرجع السابق ، ص  - 1
لبنان ، ، منشورات الحلبي الحقوقية ،  5، المسؤولية المصرفية في االعتماد المالي ، ط  ليلى عمر مسقاوي- 2

 .512، ص  2228
 .525، ص  نفسهرملة العلجة ، المرجع  - 3

- Cavada Christian et STOUFFLET jean, Droit bancairer , 05édition , Litec-Group 

Lexis Nexis ,2002 ,p 587. 
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ن يلتزم بها في عقد أتزامات التي يجب على الطرف المقرض هذا فيما يخص أهم االل
 يتمكن من إنجاح عملية القرض العقاري، و في مقابل هذه االلتزامات توجد  القرض العقاري حتى

  .التزامات أخرى تقع على عاتق الطرف المقترض والتي نفصلها في المطلب الموالي 
 

 :المطلب الثاني 
 .المقترضعاتق على  االلتزامات المترتبة

قدم إلى مؤسسة القرض لطلب من وقت الت المقترض يمكن تحديد بداء سريان التزامات 
يداع ملف يحتوى على كل الوثائق المطلوبة لالستفادة من  القرض من خالل تقديم طلب وا 

القرض القرض من الحصول على طالب ل سمحخطوات تعدة يتأتى ذلك إال بإتباع  ، و ال(1)قرضال
،ليتم بعد القبول بالشروط التي يملها المقرض ( الفرع األول)المطلوب ، وهي مرحلة ما قبل التعاقد 

الفرع )،وبتمام هذه المرحلة تأتي مرحلة تنفيذ عقد القرض (الفرع الثاني)مرحلة إبرام عقد القرض 
 : سها فيما يلي، والتي سندر  ،و يترتب عن كل مرحلة عدة التزامات تقع على عاتق المقترض(الثالث

 
 : لتعاقدا مرحلة ما قبل: الفرع األول 

إبرام و تنفيذ  تيتسبق مرحل التي تتميز هذه المرحلة بمجموعة من اإلجراءات و الخطوات 
القرض الحصول على  أن يتبعها من أجل طالب القرضالتي يجب على  و، عقد القرض العقاري 

المطلوب لتمويل مشروعه العقاري ،و حتى يتحقق ذلك البد من االلتزام بما تمليه هذه  العقاري
  :المرحلة ،و لعل أهم االلتزامات التي تقع على عاتق طالب القرض هي 

 :ملف القرضتكوين القرض و الحصول على تقديم طلب  -أوال 
      على الصندوق الوطني للتوفير فقط مقتصرا في السابق  كان منح القرض العقاري لقد

أصبح يوجد العديد من البنوك و المؤسسات المالية لكن بعد االنفتاح االقتصادي االحتياط ،  و
بفضل اإلصالحات التي مست النظام البنكي الجزائري مما ، وهذا كان المانحة للقرض العقاري 

 مشكلةقرض العقاري  بهدف الحد من ال خدمةممارسة بسمح للعديد من هذه المؤسسات المالية 
ل مشاريعهم العقارية تموي رقية العقارية منالت المتعاملين في كذاو د بتمكين األفراوهذا  ،السكنتمويل 

                                                 
 .58، ص  ، مرجع سابق لطيفة يطال - 1
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الوثائق المطلوب في بمجموعة من الشروط و كذا توفير  ديجب التقي، و للحصول على قرض 
جب على طالب القرض أن ولذا يتو ، ض كل مؤسسة القر طرف من  هاتكوين الملف و التي يتم طلب

العقاري القريبة من مقر سكنه  لقرضالمانحة لحد الوكاالت التابعة ألحد هذه المؤسسات أيتقدم إلى 
وكذا  عقاري قرض تقديم طلب االستفادة من من أجل كامل التراب الوطني  عبر التي تتوزع في ، و

 .مؤسسة القرض المختار ىلدهم إيداع المطلوب وبعد استكمالها يتمملف القرض 
 طالب القرض المختارة من مؤسسة ب القرض إلى لقدم طت يتم :تقديم طلب القرض العقاري-أ

 استمارة الطلب التي يتم تحديد نموذجها ومضمونها مسبقا  بعد استخراج ، وهذا(1)القرض شخصينا 
القرض بوضع والتي يقوم بمالئها وهذا بحضور ممثل مؤسسة ،من طرف مؤسسة القرض 

 . (2)المعلومات و البيانات المطلوبة حسب النموذج ثم يقوم بتوقيعها بحضور ممثل مؤسسة القرض
األول  : نيا طالب القرض نجدها تحتوى على شقبالرجوع إلى استمارة الطلب التي يملئه

 .اويلهعملية المراد تمالثاني يحتوى على معلومات خاصة بال ، وأما يتعلق بالمعلومات الشخصية
على مجموعة من البيانات التي يتوجب هذا الشق تشتمل  :المعلومات الخاصة بطالب القرض-1

ب و كذا بعض األسئلة التي يجدون أي خطاء ، بدقة وباإلدالء بها على طالب القرض أن يقوم 
ن طلب القرض يختلف من مؤسسة عليها و يمكن أن نعددها بشكل عام دون الحصر أل ةباإلجا
 :في  اترتكز أساس ، فهي أخرإلى 

 جل مراعاة سن طالب القرضأوهنا من ) مكان و تاريخ الميالد / كاملالاالسم و اللقب -
 .بشكل دقيق مقر اإلقامة/ (سنة 22بشرط أن ال يكون قد بلغ 

 .اإلدارة أو المؤسسة التي يزاول فيها سماظيفة و كذا الرتبة باإلضافة إلى الو -
 ( .أعزب أو متزوج أو أرمل)الحالة العائلية -
 .الراتب الشهري الذي يتقاضاه في األشهر الثالثة األخيرة-
 ..(أرصد بنكية و أمالك منقولة و عقارية و) الحالة المالية لطالب القرض -
 .(3)عدم وجود أي رهن أو ديون مترتبة في ذمة طالب القرض-

                                                 
التفاق قرض عقاري لشراء مسكن اجتماعي تساهمي جماعي حسب صيغة البيع  نموذج 5/5راجع الملحق رقم  - 1

 .بنك –من الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط  على التصاميم بنسبة فائدة مخفضة
 .552، ص  ، المرجع السابق ياقوتالعرعار - 2
 .9لياس بوزيدي ، المرجع السابق ، ص إ - 3
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يضاف إلى هذه المعلومات معلومات أخرى في حالة كان المقترض متعامل في الترقية 
شهادة تثبت صفة المرقي العقاري ، المقر االجتماعي :من خالل ذكر( مرقي عقاري)العقارية 

 للشركة ، رقم القيد في السجل التجاري ،رقم األعمال السنوي ، الممتلكات المنقولة و العقارية 
 .هاو غير .....،

 كل هذه المعلومات التي يدلي بها طالب القرض تساعد مؤسسة القرض في تقييم مدى 
اقتناء أو بناء أو ) إمكانية منحه القرض المطلوب بإضافة إلى نوع و طبيعة العملية المراد تمويلها

)..... 
تمويل  نجد أن معظم مؤسسة القرض في الجزائر : المعلومات الخاصة بالعملية محل التمويل-2

  : كما يلي (1) وهيلألفراد عمليات  (1)حوالي 
-  .شراء قطعة أرضية بغرض البناء- (.قديم أو جديد فردي أو جماعي) شراء مسكن -

ترميم أو تهيئة - (.بناء على التصاميم) نجاز اإل شراء سكن في طور- .بناء مسكن ذاتي أو فردي
 .عقاريةالتعاونيات الالبناء ضمن - .أو توسيع مسكن

 :أما فيما يخص المرقي العقاري يكون طلب التمويل لتمويل العمليات التالية
أو من أجل الشروع في  -.المشروع العقاري المراد إنجازه  لاقتناء قطعة أرضية الستقبا- 

 .أشغال اإلنجاز 
 :غلب الحاالت تتمحور هذه المعلومات فيأوعليه تكون في 

 .نوع العملية المراد تمويلها من بين العمليات المذكورة أعاله -
 .المبلغ المطلوب لتمويل العملية-
 ....(.و المساحة و الموقع) شراء قطعة أرضية :  بعض المعلومات تخص العملية مثال-

كل هذا نجازها بالمبلغ المطلوب و إالعملية المزمع أهمية يعكس طلب هذه المعلومات 
 :و هماآخرين برام العقد بل ألمرين إل دافعؤسسة القرض ال ينحصر فقط في الالحرص من م

 .طالب القرض في الحصول على القرض جديةتأكد مؤسسة القرض من -
غلب مؤسسات القرض تشترط أن يكون العقار أن ،أل مبلغ القرضصرف  ةوجه معرفة-

 .القرض مبلغجل ضمان أوهذا من ، محل عملية التمويل هو من يتم توقيع الرهن عليه 
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يع الوثائق الالزمة طلب جم على ويتم خالل هذه المرحلة الحرص من قبل مؤسسة القرض
أو  هسكن أو بناءهدف طالب القرض منه كشراء  و ،قرضالعقار محل التمويل بال طبيعةالتي تبين 

غ كتحديد المبلف معلومات خاصة بمصاريف العملية اضتبإضافة إلى كل هذه المعلومات ، ..ترميم
و كذا المساهمة الشخصية التي يقدمها طالب  ،...لترميم للبناء أو للشراء أو لالمراد الحصول عليه 

الصندوق طرف مقدمة من مالية ،و كذا تقديم شهادة تثبت استفادته من مساعدات (1)التمويل 
 . (FNPOS )أو الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعية  (CNL )الوطني للسكن

 االستفادة بعد أن يقدم طالب القرض طلب :مؤسسة القرض ىالملف و إيداعه لدإعداد -ب
و الذي يثبت من ،القرض يتوجب عليه أن يقوم بتكون الملف الذي تطلبه مؤسسة القرض من 

   ، لدى مؤسسة القرض  لطلبهو الوثائق المدعمة ، خالله كل المعلومات المصرح بها في الطلب 
 التي  ،ون الملفات المقدمة تتفق في مجموعة من الوثائق منها العامة و الخاصة إالعموم ف و على

 :هي البد على طالب القرض أن يقدمها و هي تختلف حسب نوع العملية و هذه الوثائق 
إن الوثائق التي تطلبها جل مؤسسات القرض تكون ذات عالقة مباشرة  : الوثائق العامة-1

قد و ، (2)القرض وهي وثائق تتعلق بالحالة المدنية و المالءة المالية لطالب القرضبالشخص طالب 
 .عند دراسة أنماط القرض العقاري في الباب األول الفصل الثاني تعددها بالتفصيل تم

ن يرفقها بالوثائق أتختلف الوثائق التي يجب على طالب القرض  : الوثائق الخاصة-2
 قد تمو  ،(3)تمكن مؤسسة القرض من دراسة الملف المقدم حسب نوع كل عملية تالعامة حتى 

 .تعددها بالتفصيل عند دراسة أنماط القرض العقاري في الباب األول الفصل الثاني
 يقوم ( العامة و الخاصة)بعد أن يقوم طالب القرض باستخراج جميع هذه الوثائق المطلوبة 

 طرف  التي بدورها تقوم بالمراجعة الفورية للوثائق المقدمة منو ،مؤسسة القرض  إلىبتقدم الملف 
 و عدم تسجيل أي ،الملف مع الوثائق المطلوبة المقدمة في وثائق الممثل مؤسسة القرض بمقارنة 

 بتسليم وصل إيداع  مؤسسة القرض ممثلعد تمام عملية المراجعة ، يقوم نقص في الوثائق و ب
 .لب القرض و ممثل مؤسسة القرضطاطرف الملف مؤرخ و موقع من 

                                                 
 .222، ص  ، المرجع السابق ، النظام القانوني للترقية العقارية بوستة إيمان- 1
 . 52، ص ، المرجع السابق كرم محمد حشيشأ - 2
 . 51،  52 صص ، نفسه المرجع  ،  كرم محمد حشيشأ - 3
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إن كل هذه الخطوات التي يتبعها طالب القرض ال يوجد لها أي سند قانوني بل هي وليدة 
لى ما عرض تقوم بوضع مجموعة من الشروط و فكل مؤسسة ق ،المصرفية و األعراف الممارسة 

القرض  عقدإلبرام  يةدتمهيطالب القرض إال أن يتقيد بها،و تخرج عن كونها مجرد إجراءات 
 ليس لها أي أساس التي جعل مؤسسة القرض تمارس نوع من الرقابة الغير مباشرة ،إلى (1)العقاري

 عقد الملكية و تقرير كائق ذات الصلة بالعملية الممولة قانوني على عملية القرض فطلب بعض الوث
 .طالب القرض من جهة أخر جديةتدل على نوع العملية من جهة و وثائق لألشغال كلها و  يالتقويم

 :تقديم المساهمة الشخصية المسبقة لطالب القرض -ثانيا 
في نسبتها تراوح تمشاريع العقارية قد الإن العروض المقدمة من مؤسسات القرض لتمويل 

لمشروع مما يجعل التمويل التقديري لمن إجمالي  %92و  %82األدنى و األقصى ما بين  احده
، وهذا %522 نسبة بتكملة النسبة المتبقية من مبلغ تمويل المشروع لتصل إلى اطالب القرض ملزم

حسب الشخص المقترض إذا كان فردا أو مرقي عقاري  %52إلى  %52بين  يتراوح ما (2)اإلسهام
،و قد يزيد حسب قدرة الممول في التمويل و نوع (3)و على حسب التمويل الذي يمنحه المقرض

، وهذا اإللزام (4)لشهري للمقترض و القيمة اإلجمالية للقرض المطلوبالمشروع  وحسب الدخل ا
تحقيق هدفين  ، والهدف من هذا االلتزام هو إلبرام عقد القرض ديمهيعتبر بمثابة شرط جوهري 

 :هماو 
 .و كذا الوثائق المرفقة في الملف،إثبات القدرات المالية المصرح بها في طلب القرض-
 . مبلغ القرضب وفاءوبتالي التقليل من مخاطر عدم ال،القرض تغطية جزاء من مبلغ -
 :يهف الشخصية المساهمة دفعبطالب القرض  التزامبالرجوع إلى مبررات أما 
عن طريق دفع  وفاءو إمكانيات طالب القرض في الالتوفيق بين مبلغ القرض الممنوح -

    فكلما زادت قيمة اإلسهام الشخصي لطالب القرض تقلص مبلغ القرض  ، المستحقات الشهرية
 .الشهرية  قساطتقلصت مدة الوفاء و كذا قيمة األ و بالتالي

                                                 
 .52، ص  مرجع سابقال،  لطيفة يطال - 1
 . 58كرم محمد حشيش، المرجع السابق، ص أ - 2
 .55، ص نفسه  مرجعال،  لطيفة يطال - 3
 .55، ص  ، المرجع السابق ، القرض العقاري في التشريع الجزائري مخالدي عبد القادر- 4
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بنك في  – حتياطاالهجه الصندوق الوطني للتوفير و بالرجوع إلى نظام العمل الذي كان ينت-
و يحققون قدرا  دخاربااللزبائن فالذين يقومون ل االدخارروض العقارية كان يعمل بطريقة منح الق

 تيجل تكملة ثمن السكنات الأفي الحصول على قروض من  معينا من المال يمنح لهم الحق
، أما في الوقت الحاضر أصبحت تمنح القروض لكل األشخاص طالبي القرض (1)يسعون لتملكها 

 الذي كان يشترط  دخاراالد حدد من طرف البنك عوض المجهو مقابل تقديم مساهمة شخصية ت
 .(2)سابق في منح القروض العقارية

 :تقديم الضمانات الالزمة -ثالثا 
 إن مختلف المعامالت المصرفية مبنية على الثقة إال أن هذه الثقة في الممارسة الميدانية ال 

  صدورفلهذا نجد أن ، و كذا تجنب المخاطر التي يحتمل وقوعها ،تكفي الستمرار تنفيذ العمليات 
قرض عقاري ال تتم إال بتقديم ضمانات كافية للمؤسسة القرض حتى يمنح قرار  بمنحار الموافقة قر 

   جل تفادي مخاطر اإلقراض أخذ الحيطة والحذر من أن السياسة المصرفية تتطلب ، ألالموافقة 
 .(3)وفاء عدم الخطر و على رأسها 

القرض العقاري بصفة خاصة نتيجة  للقرص بصفة عامة وباعتبار الخطر عنصرا مالزما 
وقوعه مادامت  حتمالا استبعاددون إمكانية  يحول،  و المبالغ الكبيرة الممنوحة فيه تهمدطول 

لذلك يتوجب على مؤسسة  ،وفاء جال الآيخ منح القرض و حلول توجد مدة زمنية طويلة بين تار 
 لعل من،و  قرأ المستقبل قراءة جيدةتو أن هذه المخاطر ، إلدارةير المالئمة تدابالتخذ تالقرض أن 
الرهن :(4)هي و مقابل منح القرض العقاري  لضمانات مؤسسة القرضالتدابير هو طلب أهم هذه 

 .عدبفيما  هانفصل فيو س ، التأمينو الكفالة و  عقاريال

                                                 
  www.cnepbanque.dz  : دليل صندوق الوطني للتوفير و االحتياط على الموقع - 1
البنك يحصلون على عدة مزايا وأهمها نسبة الفائدة التي يتم  ىشارة إلى أن األشخاص المدخرين لدتجدر اإل - 2

أما بالنسبة لألشخاص الغير مدخرين فانه يتم % 8721و تصل إلى %1721استفادة منها بمعدل يتراوح ما بين 
 . بنك - دليل صندوق الوطني للتوفير و االحتياط -.%2حساب نسبة الفائدة بمعدل 

 http://www.elmouwatin.dz/spip.php?page=imprimer&id_article=4972 تاريخ اإلطالع ، :
52/22/2252 -52:22. 

ر في القانون، كلية الحقوق ماجستي ، النظام القانوني للبنوك التجارية في الجزائر، مذكرة قزولي عبد الرحيم - 3
 .21، ص 2255/2251 ، ، جامعة تلمسان يةسالعلوم السياو 
 . 82،  85ص ص ،  كرم محمد حشيش، المرجع السابقأ - 4

http://www.elmouwatin.dz/spip.php?page=imprimer&id_article=4972
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أمام  يتقيد بهاوتعد هذه االلتزامات المذكورة أهم االلتزامات التي يجب على طالب القرض أن 
،  شترك فيها معظم مؤسسة القرض في الجزائرت ما قبل التعاقدمرحلة  هامؤسسة قرض باعتبار  أي

 .(1)التي تم ذكرها أعاله  قرضمالالطرف وفي مقابل هذه االلتزامات تقابلها التزامات 
لقرض العقاري مهمة جدا وهذا يرجع في عقد ا (2)حلة ما قبل التعاقد أو التحضيرية مر إن 

،  المقرضالطرف إلى مدى جدية طالب القرض على الوفاء بااللتزامات و الشروط التي يطلبها 
فإقدام طالب القرض على االلتزام بما ،  بناء عقد القرض العقاريلساسية األقاعدة بمثابة الي هف

، يعتبر  وسعيه في سبيل ذلك إلى استكمال كل الوثائق الضرورية التي يطلبها المقرض يطلب منه
من المقرض من خالل تقديم جميع الوثائق وكذا  قتراضااليجابيا و حسن النية في إموقف 

، وهو ما يسمح   تهجدي ىذي يؤكد على مدالضمانات الالزمة و اإلسهام الشخصي المطلوب ال
 .إبرام عقد القرض بالمرور إلى مرحلة 

 
 :برام عقد القرض العقاريإمرحلة :الفرع الثاني 
يرية إليداع ملف مرحلة التحضم طالب القرض بكل االلتزامات التي تتطلبها الن يقو بعد أ

أكد من كل المعلومات  الت،و تأسيس الضمانات المطلوبة ،و قرض مالالقرض لدى الطرف 
مرحلة إبرام عقد القرض أين يوجه الطرف المقرض  تأتي، الضرورية و استفاء جميع الشروط 

الذي بدوره مطالب بالرد عليه في أجل معين إما بالرفض أو لطالب القرض ( عرضه)يجابه إ
القواعد التي تحكم  ، وعليه سنحاول دراسةالعقد  إبراملى بالقبول، فإذا كان الرد بالقبول فهذا يؤدي إ

 :القبول بنوع من التفصيل فيما يلي 
 :صدور القبول من طالب القرض  - والأ

الموافقة على إنشاء العقد بناءا على اإليجاب الصادر عن الطرف المقرض  يعتبر القبول هو
اإلرادة )و اإليجاب ( اإلرادة الثانية)،وغالبا ما يتأخر صدوره عن صدور اإليجاب ،و يطلق عليه 

التعاقدية ، ويعد بمثابة رد عملية الفي  يالعنصر الثاني من ركن التراض ، فهو يمثل(3)( األولى

                                                 
 .222يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص إبوستة - 1
 . 55كرم محمد حشيش، المرجع السابق، ص أ - 2
العقد و )محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ،النظرية العامة لاللتزامات مصادر االلتزام  - 3

 .529،المرجع السابق ،  ص  ( االرادة المنفردة 
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 نلكن بنوع من الخصوصية ، إذ أ، و هو ما ينطبق على عقد القرض العقاري (1)يجاب على اإل
،وبالتالي فإن الطرف المقرض  يفرض شروطه دون (2)عقد القرض العقاري يعد من عقود اإلذعان 

طرف ) القبولرض الذي يصدر عنه مناقشة وهو الذي يصدر عنه اإليجاب ، وما على طالب الق
سوى مجرد التسليم بشروطه دون المناقشة أو التفاوض عليها ،و بالتالي فإما أن يوافق   ( ضعيف

أن يكون القبول مطابقا لإليجاب ، و أن  وهنا يجب،(3) و ينعقد العقد أو يرفض فال ينعقد العقد
 .(4)يجاب يصدر القبول قبل أن يسقط اإل

ي عقد القرض هو أن يوافق طالب القرض على توقيع عقد القرض العقاري وبهذا فالقبول ف
وفقا للشروط التي وضعها الطرف المقرض ، وهذا دون أن يكون له الحق في أن يفاوض عليها ، 
فيتوجب على طالب القرض إما أن يرفض أو يوافق على كل ما ورد في العرض الذي قدمه 

 رض أن يناقشه فيما اشترطه المقرض ال أثناء توقيعه العقد  المقرض ، وبالتالي ال يحق لطالب الق
 .(5)و ال أثناء تنفيذه 

 ( :القبول)أهلية الطرف الموجب له  - ثانيا
يجاب بالقبول و الذي يكون نتيجة تعبير ى أساس اقتران اإلن عقد القرض يقوم علباعتبار أ

سليمة غير مشوبة رادة هذه اإلمن المقرض و المقترض على إرادتهما ،فإنه يجب أن تكون كل 
فهنا كما يشترط في الطرف باألهلية ،  متعامتبعيب من عيوب اإلرادة و أن يكون طالب القرض 

، فإنه كذلك يشترط في طالب القرض الذي يصدر منه ن يتمتع باألهلية كما ذكرنا سابقا المقرض أ
فر في طالب القرض الشروط التي حتى ينعقد العقد، وهنا يجب أن تتو  ن يتمتع باألهليةالقبول أ

هذا إال بتوفر  كون،و ال ي(6)تتعلق بوجود اإلرادة و اتجاهها إلى إحداث األثر القانوني والتعبير عنه 
طالب القرض إذا كان فردا أو  هليةفيه حتى يتم إبرام عقد القرض ،وهنا يجب أن نفرق في أ هليةاأل

 : تعاونية عقارية أو مرقي عقاري 

                                                 
 .521علي فياللي ، المرجع السابق ، ص - 1
 .25مرجع سابق ، ص ال،  ةلطيفي طال - 2
 .99رملة العلجة ، المرجع السابق ، ص  - 3
 .589فص جالب نعناعة ، الجوانب القانونية و العملية لعقد القرض العقاري ، المرجع السابق ، ص حبو  - 4
 .25، ص  نفسهمرجع ال،  لطيفةي طال - 5
العقد و )االلتزام  امات مصادرمحمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ،النظرية العامة لاللتز  - 6
 .529، المرجع السابق ، ص  ( رادة المنفردة اإل
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، و المبدأ (1)في هذه الحالة يتم تطبيق القواعد العامة :  في حالة كان المقترض فردا-أ
كل شخص أهل للتعاقد ما لم :"على أنه (  ج.م.ق)من  21المعمول به الذي جاء ذكره في المادة 

،و عليه فإن األهلية تنقسم "يطرأ على أهليته عارض يجعله ناقص األهلية أو فاقدها بحكم القانون 
أهلية إلى نوعين  أهلية الوجوب و أهلية األداء ، و هنا األهلية المشترطة في مثل هذا العقد تكون 

و التي تعني صالحية الشخص ألن يباشر بنفسه التصرفات القانونية كإبرام عقود والتي  األداء
 فإن انعدام ترتب له التزامات وتكسبه حقوق ، وبالنظر إلى أهمية و خطورة هذه العملية على الفرد 

 .(2)األهلية تمنع إبرام عقد القرض العقاري 
المعنوي فإن األهلية  صفي حالة األشخا :في حالة كان المقترض تعاونية عقارية -ب

، و بالرجوع إلى القانون المتعلق بالتعاونيات العقارية رقم (3)تكون بحسب ما نص عليه القانون 
 و المتضمن القانون النموذجي  25/25/5921،و كذا من استقراء القرار المؤرخ في  28/92

 للتعاونيات العقارية ، فإن التعاونية العقارية تأخذ شكل شركة مدنية تتمتع بالشخصية المعنوية  
 من أركان و شروط و شركاء و مجلس ( 4)لقانونية المحددة قانونابمجرد أن تستوفي جميع الشروط ا

و جمعية عامة و تحديد الحصص و أهداف التعاونية و كذا مطابقة قانونها األساسي للنموذج  إدارة
،وعليه ال يمكن للتعاونيات أن تستفيد من إبرام عقد قروض عقاري (5)المرفق بالقرار المذكور 
المؤسسات المالية إال بعد حصولها على ترخيص من رئيس المجلس الممنوحة من البنوك أو 

 .(6)الشعبي البلدية
حتى يستطيع المرقي العقاري من إبرام عقد :  في حالة كان المقترض مرقي عقاري -ت

بل  (7)قرض عقاري فإن المشرع لم يميز بين ما إذا كان المرقي العقاري شخصا طبيعيا أو معنويا
                                                 

 .99على فياللي ، المرجع السابق ، ص  - 1
العقد و )محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ،النظرية العامة لاللتزمات مصادر االلتزام - 2

 .512، المرجع السابق ، ص (االرادة المنفردة 
 . (ج.م.ق)من  12المادة  أنظر - 3
تنظيم التعاون المتعلق ب 25/52/5928المؤرخ في   28/92و ما بعدها من القانون رقم   55المادة  أنظر- 4

 .سالف الذكر، (الملغى)العقاري 
ج ر  المتضمن القانون النموذجي للتعاونيات العقارية ، 25/25/5921من القرار المؤرخ في  25المادة أنظر  - 5

 .22عدد 
 .522رملة العلجة ، المرجع السابق ، ص  - 6
 .سالف الذكر 55/25من القانون رقم  55الفقرة  5المادة  أنظر- 7
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ر فيه عدة شروط حتى تكون له األهلية المطلوبة كمرقي عقاري و هي أن اكتفي فقط بأن تتوف
،و أن يسجل في الجدول الوطني (1)يحصل على االعتماد ، و أن يقوم بالقيد في السجل التجاري 

، و بالتالي تكون (2)للمرقين العقاريين حتى يتحصل على الترخيص لممارسة مهنة المرقي العقاري 
 .هلية إلبرام عقد قرض عقاري مع الطرف المقرض له صفة المرقي و األ

 :جل القبولآ-ثالثا
إن لآلجل الممنوح للقبول أهمية كبيرة إذ أنه يخدم مصلحة كل من طالب القرض و المقرض 
، فهو يساعد المقرض على عدم تعطيل مصالحه لمدة طويلة ، و في نفس الوقت تساعد طالب 

، إذ أنه يسمح (3)القرض و تمكنه من أن يتخذ القرار الصحيح بعد التروي و التفكير و عدم التسرع 
ع و اتخاذه القرار المناسب بعد تفكيره ، ولهذا نجد أن المشرع الفرنسي في سعيه للحفاظ له بإطال

على مصالح المقترض الذي يخشى عليه من تهوره و تسرعه في اتخاذ القرار ، أو خوفا منه على 
المقترض من ضغوط التي يمكن أن يمارسها المقرض ، قرر تحديد مهلة لتفكير إجبارية لطالب 

 أيام ،و الهدف منها هو منع طالب القرض من إبرام عقد القرض قبل مرور  52هي القرض و 
 .(4)المهلة اإلجبارية تضمن تفكيره حول قبوله التعاقد 

أيام يكون هذا القبول باطال و ال يكون له أي أثر ، فهذه  52هنا أي قبول قبل مرور مهلة 
إعادة ابدأ هذا القبول بعد نفاذ آجل االجبارية للتفكير ، إال أن (5)القاعدة أمرة متعلقة بالنظام العام

 .يولد العقد ،المهم أن يتم القبول قبل انتهاء المهلة التي يكون فيها العرض ال يزال قائما 
يجابه مدة ال الطرف المقرض على اإلبقاء على إلزم هنا نشير إلى أن المشرع الفرنسي قد أ

وما ورد في  تمكين المقترض من دراسته للعرض هومن ذلك  هدفو ال،يوما  52تقل على 
 ار اليوم الذي تلقي فيه طالب القرض اإلخطحتساب حساب هذه المهلة من دون ا يبدأو خطار ، اإل

 إلى ضرورة عدم التسرع طالب القرض و التزامهالمشرع الفرنسي  وفي هذا اإلطار سعي،  المسبق
المقرض و المؤشر عليه ، من طرف ليه المرسل إأيام من استالمه اإلخطار  52مهلة احترام ب

 . ، وذلك تحت طائلة عدم احترام هذه المهلة إلبداء موافقته من عدمها
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 أما بالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم ينص على مهلة إجبارية البد لطالب القرض أن يلتزم 
 إلى ( المقرض)جابه باحترامها بل ترك تحديد المهلة التي يجب أن يبقى فيها الموجب على إي

العادات و األعرف المصرفي والتي يتم تحديدها من طرف المقرض في اإلخطار الذي يرسله 
 .للطالب القرض

لكن من الناحية العملية نجد أن المقرض يعترف ضمنيا لطالب القرض بمهلة معينة من أجل 
ري هذه المهلة من تسليم التفكير و التروي في العرض المقدم من قبله ،و من ثم الرد عليه و تس

طالب القرض العرض الخاص بالعقد مصحوبا بنموذج للشروط األساسية ، وبعد دراسته و تجهيز 
الوثائق الالزمة ، يتم إبرام عقد القرض بين المقرض و طالب القرض وهنا يتوجب على طالب 

 .(1)هالقرض اإلقرار و بخط يده أنه قد اطلع على محتوي و شروط العقد قبل توقيعي
 وهناك إمكانية لعدول طالب القرض عن عقد القرض ، إذ نص المشرع الفرنسي في سعيه

 5921من القانون  51الفقرة  555المادة عن منحه بموجب  لحماية طالب القرض في عقد القرض
 على صطلح، وهو ما أ برام العقدتاريخ إيام من أ 22إبرام العقد في آجل  مكانية التراجع عنإ

بعد يبرم عقد القرض العقاري  فإن غير أنه في حالة مرور هذه المهلة،  "الحق في الندم"بـ تسميته 
 .(2)منتجا لجميع أثاره القانونية  ينعقد العقدف و اقترانه باإليجاب حصول القبول

يجوز للمدين :" على أنه( ج.م.ق)من  511أما المشرع الجزائري فنجد أنه قد نص في المادة 
، إذا انقضت  ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ، ورد ما اقترضه على أن 

من خالل نص المادة نستنتج أنه يمنح  ،"أشهر من تاريخ اإلعالن  28يتم ذلك في آجل ال يتجاوز 
نسي تكريسها بموجب للمقترض حماية فعالة و ناجعة ، ربما أكثر من تلك التي يحاول التشريع الفر 

أي رد القرض و إلغاء العقد في مدة  "الحق في العدول"مهلة التفكير اإللزامية ، عن طريق منحه 
و القدرة على    معينة ، المهم أن يكون للمقترض في عقد القرض العقاري دراية و علم بهذا الحق 

جل ال يجب أن يتم ذلك في آ ،ممارسته ، و الحق في إعالن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه 
 .(3)أشهر من تاريخ اإلعالن  28يتجاوز 

 و الذي ،عقد القرض العقاري انعقاد عنه  يترتبباإليجاب  صحيحا ن اقتران القبولوعليه فإ
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 و هي مرحلة تنفيذ عقد ،خر مرحلة امات على عاتق الطرف المقترض في أبدوره يرتب عدة التز 
 .هم هذه االلتزاماتو التي سنحاول أن ندرس فيها بالتفصيل أ ، القرض العقاري

 
 :مرحلة تنفيذ عقد القرض العقاري: الفرع الثالث 

بمجرد التوقيع على وثيقة عقد القرض العقاري ينتقل طالب القرض إلى مركز قانوني جديد  
  :نذكرا همهولعل أمرحلة هذه الفي تترتب عليه عدة التزامات مقترض و هو الطرف ال

 :االلتزام باستخدام مبلغ القرض لتمويل العملية المخصص لها -أوال 
 يقابل هذا االلتزام  في تمويل العملية المخصص لها ،والمقترض باستخدام مبلغ القرض  يلتزم

 فإذا  الذي يقع على عاتق الطرف المقترض التزام الطرف المقرض بمراقبة استخدام مبلغ القرض ،
ض من طلب القرض العقاري بغرض تمويل مشروع عقاري سواء كان شراء أو كان هدف المقتر 

بناء أو ترميم أو توسيع مسكن بالنسبة لألفراد ،أو لتمويل إنجاز سكنات أو اقتناء قطعة أرض 
الستقبال مشروع سكني بالنسبة للمرقي العقاري ، فإنه يجب أن يلتزم بصرف مبلغ القرض في 

قة عقد القرض ، ألن االلتزام باحترام استخدام مبلغ القرض في العملية العلمية المصرح بها في وثي
، ولهذا نجد أن في (1)المتفق عليها بشكل سليم يعتبر في حد ذاته ضمانا لصالح الطرف المقرض 

عقد القرض الذي يبرم يتم فيه تحديد مبلغ القرض و الشخص المستفيد منه ألن استخدام مبلغ 
للمستفيد المباشر منه لهذا ال يجوز لغيره أن يستخدمه بدون رضا القرض أمر شخصي يمنح 

في عقد القرض العقاري ، لذا ال ينتقل حق " ألن االعتبار الشخصي عنصر جوهري"المقرض ، 
، وكذلك حسب طبيعة العلمية العقارية المراد تمويلها و كيفية تمويل هذه (2)المقترض إلى الورثة 

ن أي إخالل في صرف أو استعمال مبلغ القرض من طرف المقترض فيما خصص له  العملية ، وا 
فإنه يعرضه إلى سقوط اآلجال و بالتالي تسديد مبلغ القرض على الفور ، وكمثال على ذلك تمويل 
عملية بناء مسكن هنا حرصا من المقرض على استخدام المقترض لمبلغ القرض بشكل سليم يتم 

سب مراحل تقدم اإلنجاز باإلضافة إلى المراقبة من خالل تمويل العملية على شكل دفعات تمنح ح
برمجة زيارات للمشروع و الوقوف على جودة و مواصفات اإلنجاز خاصة إذا كان المسكن المنجز 
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،وفي حالة إخالل المقترض في استخدام القرض في غير محله (1)هو نفسه الضمان المقدم للمقرض
، فإن المقرض يتخذ عدة تدابير في حق المقترض ...و كأن يقوم بصرف المبلغ في شراء سيارة أ

 .من أهمها وقف دفع األقساط و سقوط آجال الدفع و مطالبته برد مبلغ القرض على الفور
لهذا نجد أن من بين اإلجراءات التي يقوم بها المقرض لتحديد جدية و الغرض من اقتراض 

الل طلب بعض الوثائق التي ترفق مع ملف هو تحديد نوع العلمية العقارية المراد تمويلها من خ
 :القرض و هي تختلف حسب طبيعة المقترض إذا كان فردا أو مرقي عقاري

 :فإن من بين الوثائق التي يتم تقدمها نذكر:  في حالة كان المقترض فردا-أ
 في حالة شراء مسكن يطلب نسخة من عقد الملكية ،أو وعد بالبيع محرر لدى موثق ، وفي 

 بناء مسكن طلب عقد ملكية القطعة األرضية المراد إنجاز المسكن عليها زائد رخصة البناء  حالة
 ....تحدد نوعية و طبيعة األشغال ،

 :فإن من بين الوثائق التي يتم تقديمها نذكر:  في حالة كان المقترض مرقي عقاري-ب
 الخواص البد من تقديم حد من أنجاز المشروع عليها في حالة شراء قطعة أرضية المراد إ 

اري ملكيته ثبات المرقي العقإ :، وفي حالة إنجاز مشروع عقاري  عقد ملكية القطعة االرضية
للقطعة األرضية محل إنجاز المشروع السكني الذي يريد إنجازه بعقد مسجل و مشهر ، تقديم دراسة 

 .التفاصيل شاملة للجانب التقني و المالي التقديري للمشروع المراد تمويله بكل
ليتم بعدها الفصل في طريقة التمويل و التي تكون إما على شكل دفعات و هي التي تعتمدها 
أغلب البنوك المقرضة ،إذ يتم دفع الدفعات للمقترض حسب نسبة تقدم أشغال اإلنجاز وهذا بناء 

ليضمن ، (2)على تقرير يقدمه المهندس المعماري أو مكتب الدراسات المعتمد من طرف المقرض 
بذلك المقرض التزام المقترض واحترامه بتخصيص القرض لتمويل العملية دون إخالله ال من حيث 

 .صرف المخصصات المالية الممنوحة و ال من حيث الجودة و المواصفات في اإلنجاز 
أما في حالة شراء مسكن فإن التمويل لهذه العلمية يكون بدفع المبلغ دفعة واحدة على يد 

 .(3)للبائع سواء كان مرقي عقاري أو أحد الخواص مالك المسكن المراد شرائهالموثق 
 إن االلتزام المقترض بصرف مبلغ القرض فيما خصص له ، يعد ضمانة للمقرض و في 

                                                 
 .511، ص   السابق، الجوانب القانونية و العملية لعقد القرض العقاري ، المرجع  فص جالب نعناعةحبو  - 1
 .529، ص  مكدال سعيدة ، المرجع السابق - 2
 .529، ص نفسه المرجع  مكدال سعيدة ،  - 3



333 

 

 نفس الوقت دافع للمقرض في أن يمنح القرض للمقترض ، و أي إخالل بهذا االلتزام يجيز للمقرض 
، إضافة إلى المتابعة الجزائية (1)ي تحكم اإلخالل بااللتزامات التعاقدية أن يطبق القواعد العامة الت

 .(2)52/21/5912من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  58التي جاء ذكرها في نص المادة 
 :االلتزام بدفع مبلغ القرض –ثانيا 

،      القرض العقاريهم التزام لطرف المقترض في عقد لتزام بدفع مبلغ القرض العقاري أيعد اال
  هتنقوم بدراسو الذي يقابله التزام المقرض بنقل أو تسليم مبلغ القرض ، ونظرا ألهمية هذا االلتزام س

 :ة لى العناصر التاليمن خالل التطرق إ
ن محل االلتزام بالنسبة للمقترض هو دفع قيمة القرض الذي تم اقتراضه إ: محل االلتزام -أ

، ذلك أن عقد (3)مثل ما اقترضه عند انتهاء آجل القرض المتفق عليه  ، وهذا برد من المقرض
القرض هو قرض نقدي أي ينصب على مبلغ من النقود ،و عليه أن يقوم بدفع هذا المبلغ للمقرض 
سواء دفعة واحدة أو على شكل أقساط شهرية يتم تحديدها في عقد القرض من خالل جدول 

و يتم تحديد طريقة الدفع باالعتماد على بعض المعايير ،(4)الطرفين  ه منعياالستحقاق يتم التوق
المدة الزمنية التي يتطلبها لرد كامل المبلغ مع الفوائد القرض وقدرة المقترض على الدفع و منها قيمة 

باعتبار أن أغلب المقترضين و ، (5)وكذا قيمة المشروع المراد تمويله إذا كان المقترض مرقي عقاري 
انب في و الج دود فإنه يتم مراعاة هذهالمحم من األفراد ذو الدخل المتوسط و سات القرض همن مؤس

تحديد قيمة األقساط التي تستحق كل شهر إذ يجب أن ال تتجاوز ثلث راتب المقترض أي تتراوح ما 
فإنه يقوم بدفع مبلغ القرض  ،أما فيما يتعلق بالمرقي من الراتب الشهري% 52إلى % 52بين 
 25واحدة بعد انتهاء من عملية إنجاز المشروع و بيعه كون أن مدة القرض قصيرة تصل إلى دفعة 

 ، وباعتبار أن  (6)شهرا لكن في المقابل تكون نسبة الفائدة مرتفعة نظرا لقيمة القرض المرتفعة جدا
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 ال  نهمسنة فإ 52بالنسبة لألفراد قد تصل إلى عملية تسديد أقساط مبلغ القرض تستغرق مدة طويلة 
 .(1)إال قيمة األقساط المتفق عليها ،دون أن تتأثر بارتفاع قيمة النقود أو انخفاضها  ونيرد

د مبلغ القرض قد يؤخذ في مجمل ن التزام المقترض بر إ: الوفاء بمبلغ القرض  حاالت-ب
 :نعددها فيما يلي،و التي سجرى العمل بها  قات حالة من الحاالت الثالثة التيو األ

لقرض هو مقرر على الخصوص اجل في عقد إن اآل :جل الوفاء قبل حلول اآل حالة-1
 مداخليه و موارده المالية ، إال أنه ال يوجد مانع لصالح المقترض كونه يضبط دفعه لألقساط حسب 

 ، و بالتالي (2)قراره لصالح الطرف المقرض و هذا من خالل تقسيط و توزيع مداخليه المالية من إ
 . القرض العقاري هو مؤسس لمصلحة كال الطرفينعقد ي جل ففإن اآل

وعليه فإن القواعد العامة تجيز للمقترض المدين بمبلغ القرض أن يعجل بدفع الدين كله أو 
لجزء منه قبل حلول اآلجل المتفق عليه ، وهذه تعتبر قاعدة أمرة متصلة بالنظام العام فال يجوز 

 د ، فالهدف من ذلك هو مساعدة المقترض على التخلص االتفاق على إسقاط حق المقترض في الر 
 .(3)من  الدين و إعفاءه من عبء الفوائد المترتبة عليه و كذا تشجيع االئتمان

جل المقرر لصالحه و الوفاء بمبلغ القرض و غير أنه يمكن للمقترض أن يتنازل عن اآل
و المسبق و الذي يعد من المعجل أ لفوائد المتفق عليها قبل حلول اآلجل ، و هو ما يعرف بالوفاءا

ويكون هذا  كثر شيوع في القرض العقاري ،الوفاء األ (انقضاء عقد القرض العقاري)حاالتأهم بين 
وهذا حتى يخفف على المقترض أعباء دفع  دراجه في عقد القرض المبرم ،نتيجة اتفاق مسبق يتم إ

اء كان سو  ،(4)اع أن يقترض بسعر فائدة أقل الفائدة إذا توفر عنده ما يرد به قيمة القرض أو استط
منه ،و تتم هذه العملية بعد اإلخطار المسبق من المقترض و  و لجزءالوفاء بكامل مبلغ القرض أ

بق يؤدي إلى إلحاق خسارة ن الوفاء المس، غير أ(5)بداءه الرغبة في الوفاء المسبق للمقرض إ
كونه سوف يؤدي إلى و لجزء منه لمل المبلغ أبالمقرض عند تنازل المقترض عن اآلجل و دفع كا

ضافية ، إذ أنه سيشكل تكلفة إيتحصل عليها المقرض من هذه العملية خسارة الفائدة التي كان س
عادة التمويل الرهني نتيجة رض بخصوص عملية الوفاء باإلضافة إلى تأثيره و توقيف عملية إللق
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ثقة من  قللندرسها فيما بعد مما يتي لديه و التي سعملية تمويل القروض العقارية القيام المقرض ب
  .(1)السندات التي يصدرها المقرض المستثمرين في

 لهذا وجب على المقترض أن يقوم بإخطار المقرض بالوفاء المعجل لمبلغ القرض وذلك قبل 
 كما هو الحال في التشريع المصري الذي يلزم المستثمر التاريخ المحتمل للوفاء بمدة معقولة ،

أشهر للقيام بالتدابير الالزمة ، وهنا  25بإخطار الممول برغبته في الوفاء المعجل بفترة ال تقل عن 
الحكمة من اإلخطار ليس الحصول على موفقة المقرض بل هو إجراء يلتزم به المقترض لصحة 

، و يعود إقدام (2)و األعراف المصرفية المطبقة  يه العاداتالوفاء المسبق ،وذلك وفق ما تقتض
المقترض على الوفاء قبل حلول اآلجل إلى عدة أسباب و دوافع تختلف من مقترض إلى أخر     

و لعل أبرزها الحصول على مورد مالي كميراث أو تعويض ما يجعله في غني عن القرض ، أو 
فرصة إبرام عقد قرض جديد بشروط أفضل و سعر فائدة الوفاء بمبلغ القرض الحالي نتيجة وجود 

الطالق أو )أقل ، أو لجوء المقترض إلى بيع العقار و تسديد مبلغ القرض بسبب ظروف اجتماعية 
تغيير مكان العمل أو الفصل من العمل أو عدم القدرة على )أو اقتصادية ...( وفاة أحد الزوجين أو

و األسباب من شأنها أن تدفع المقترض إلى اختيار الوفاء  ، إن كل هذه الدوافع(3)...( الوفاء
 .المعجل أو مسبق لكامل مبلغ القرض أو لجزء منه كحل إلنهاء حالة التدين 

  ( ج.م.ق)من  222وبالرجوع إلى القواعد العامة نجد أن المشرع قد نص عليها في المادة 
وفاء جزئي لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص ال يجبر المدين الدائن على قبول :" و التي جاء فيها 
وهذا ما يعني أنه إذا قرر المقترض القيام بالوفاء قبل حلول اآلجل ، أن يدفع  ،"يقضي بغير ذلك 

كامل مبلغ القرض المتبقي على أن الوفاء بجزء من القرض ممكن لكن يكون بشرط موافقة الطرف 
المشرع المصري الذي حدد الئحة تنفيذية في  المقرض كما أشارة إليه المادة ، وهذا على خالف

القانون المتعلق بالتمويل العقاري المصري ال يجوز للطرف المقرض أي الممول أن يعجل الوفاء 
 .(4)بمبلغ القرض كله أو لجزء منه إال وفق األوضاع المحددة فيها

 ء المسبق دفع إليه في هذه الحالة أنه يترتب على  قيام المقترض بالوفا ما يجب اإلشارة

                                                 
 .525رملة العلجة ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .511فص جالب نعناعة ، الجوانب القانونية و العملية لعقد القرض العقاري ، المرجع السابق ، ص حبو  - 2
 .92طالي لطيفة ، المرجع السابق ، ص  - 3
 .2225لسنة  551من قانون التمويل العقاري المصري رقم  59نظر المادة أ- 4



330 

 

تعويضات لصالح المقرض ، والتي تعرف بالشرط الجزائي الذي لم يعرفه المشرع الجزائري و لم 
، إذ أن التسديد المسبق للقرض في القروض االستهالكية بدون عوض (1)يحدد القواعد التي تحكمه

األفراد ، لكن ال يمكن أن يلحق ضرر بمصالح المقرض إذا كان القرض بدون فائدة مثلما هو بين 
بالرجوع إلى القروض التي تمنح من البنوك و المؤسسات المالية السيما القروض العقارية تكون 
بعوض و الذي يعرف بالفائدة ، وهنا نجد عدة مبررات الشتراط هذا التعويض الذي في العادة يكون 

مصلحة المقرض    في حالة التأخر في التسديد و ليس في حالة التعجيل في التسديد ،كونه يمس
و يسبب له ضررا البد من التعويض عنه ، و إال كان مضطرا لمنع المقترضين من الوفاء المسبق 
إذا أن الضرر ينجم من جراء الوفاء المسبق في حرمان المقرض من تحقيق الفائدة و المنفعة التي 

،إذ نجد أن البنوك (2)كان مقرر أن يحصل عليها والتي تمكنه من تغطية مصاريف  إصدار القرض
تحدد هذه التعويضات و تضاف إلى المبلغ الواجب الدفع جزاءا على التسديد المسبق و ذلك لتمكنه 
من تغطية األضرار الناتجة عن هذه العملية ،على أن ال تتجاوز هذه التعويضات ما يحدده القانون 

بلغ المتبقي تطبيقا لما جاء من قيمة الم %52، و التي حددها المشرع الفرنسي بنسبة ال تتجاوز 
، و التي  55/22/5929المؤرخ في  29/198من القانون رقم  225من المادة  55في الفقرة 

 أكدت على عدم تجاوز سقف القيمة المحددة في الشرط الجزائي عن الوفاء المعجل في حالة 
 .(3)لمقرضاالتفاق على ذلك و أن هذا التعويض ال يشكل إثراء بال سبب بالنسبة لطرف ا

جل هي الحالة الطبيعية لتنفيذ ء عند حلول اآليعد الوفا :حالة الوفاء عند حلول اآلجل - 2
ذا كان ، وهذا إما بدفع مبلغ القرض دفعة واحد إ(4) التزام المترتب على عاتق الطرف المقترض

بدفع كامل و يكون مرقي عقاري ،أإذا كان لمقترض تفاق يقضي بذلك كما هو الحال بالنسبة لاال
إذا كان المقترض  ستحقاقمحددة في جدول االقساط شهرية متفق عليها و على شكل أ مبلغ القرض

 .وظف أو تاجرم
ذلك يمكن الوفاء في حالة سقوط اآلجل وهذا نتيجة ك: حالة الوفاء عند سقوط اآلجل -3

 :و هي( ج.م.ق)من  255ذكرها المشرع في نص المادة  تحقق أحد األسباب التي
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 .س المقترض وفقا للنصوص القانونيةإذا أشهرا إفال-
 .و ضماناتإذا انقص المقترض بفعله إلى حد كبير ما اعطي للمقرض من تأمينات أ-
 .ذا لم يقدم للمقرض ما وعد في العقد بتقديمه من تأمينات إ-

باإلضافة إلى أن الكثير من المقرضين يقومون بإضافة بند في عقد القرض ينص على أنه 
في حالة تأخر عن تسديد قسط أو أكثر مستحق في اآلجل المحدد له يعد سببا كافيا لسقوط اآلجل    

 .(1)و مطالبة المقترض بالوفاء الفوري بمبلغ القرض و فوائده 
 إلى سقوط اآلجل  لواقع أمر ال جدل فيه يؤدي مباشرتاإفالس المقترض يعد في ا رإن إشها

 يستوجب إلزام المقترض بالوفاء الفوري بمبلغ القرض و الفوائد المتفق عليها ، لكن ما يثير التساؤل 
هو في الحالتين الباقيتين والتي تفسر على أنه يمكن للمقرض أن يعتبر تحقق أحد هذه األسباب 

ومن األمثلة أمر جدى يؤدي إلى سقوط اآلجل و المطالبة بتسديد الفوري للمبلغ القرض و الفوائد 
نذكر امتناع المقترض عن تقديم تأمين أو دفع أقساط التأمين لشركة التأمين ، أو أن يقوم بأفعال 
من شأنها أن تحدث تغيرات على العقار موضوع الضمان المؤسس عليه الرهن لصالح المقرض ، 

 تسديد  ولهذا نجد أن معظم مؤسسات القرض تحرص حرصا شديدا على أنه في حالة التأخير في
 أي قسط مستحق الدفع فإنها تعده سبب كافيا إلسقاط اآلجل ،و إلزام المقترض بالدفع الفوري لكامل 

 .(2)مبلغ القرض و الفوائد ،و إال تم تفعيل ضمانة الرهن المؤسسة على العقار لفائدة المقرض
 :مكان و زمان الوفاء بمبلغ القرض-ت

   ل المهمة في عقد القرض العقاري أبين المس يعتبر مكان و زمان الوفاء بملغ القرض من
 :ن نبين هذه األهمية فيما يليأو عليه سنحاول 

نص نجدها ت (ج.م.ق)من  515من استقراء نص المادة : مكان الوفاء بمبلغ القرض -1
تحدد مكان رد مبلغ القرض ، و األصل في مكان  نها لمزام المقترض برد مبلغ القرض إال أالت على

ذا إما ، أ(3)لقواعد العامة إذا لم يحدد يتم ذلك وفقا ل و، عقد القرضن يكون متفق عليه في الدفع أ
 نادر الوقوع فإن مكان دفع األقساط هو موطن الطرف  حتمالاتفاق وهذا اال لم يكون هناك
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 .(1)" الدين مطلوب ال محمول:"ن بالوفاء و يعبر عن هذه القاعدة بأي المدين المقترض أ
و تكمن الحكمة من تعيين مكان الوفاء في تحديد من هو المقصر في التزامه هل هو 
المقرض أم المقترض ، وعليه إذا كان مكان الوفاء هو موطن المقترض فعلى المقرض أن يسعى 
إلى هذا الموطن ليطالب بماله ، فإذا لم يفعل ال يكون المقترض مقصرا في التزامه ، ألن الدين في 

ة مطلوب و ليس محمول ، على عكس ما إذا كان مكان الوفاء هو موطن المقرض فهنا هذه الحال
 .(2)إذا لم يفي المقترض بالقسط المستحق عد مقصرا ، ألن الدين هنا محمول و ليس مطلوب 

لكن بالرجوع إلى الواقع العملي فإن مكان دفع األقساط يكون محددا في وثيقة عقد القرض 
 ،وهو المقر الرئيسي للبنك المقرض،أو أحد فروعه األقرب من موطن التي يوقعها الطرفين 

 .(3)المقترض لتسهيل عملية الوفاء بأقساط القرض
فإن زمان الوفاء ( ج.م.ق)من  512باستقراء نص المادة : زمان الوفاء بمبلغ القرض -2

، أي يكون إما بانقضاء آجل القرض بحلوله  يكون إما بانتهاء اآلجل المتفق عليها في عقد القرض
نجدها تنص على أنه يتم الوفاء ( ج.م.ق)من  215أو بسقوطه ، و بالرجوع إلى نص المادة 

بمجرد ترتيب االلتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ، وهذا 
لوفاء بمبلغ القرض ألن كال النصين هما يعني أنه يمكن لطرفي عقد القرض أن يحدد وقتا الحقا ل

عبارة عن قواعد مكملة و ليست أمرة أي أنه يجوز ألطرف العقد االتفاق على مخالفتها و ذلك 
 .(4)باالتفاق على آجل معين و تدوينه في عقد القرض 

لكن بالرجوع إلى الواقع العملي فإنه من المستحيل عدم تحديد آجل للدفع كونه يرتبط بمدة 
رض و طريقة الدفع إذ يتم تحديد اآلجل حسب طريقة الدفع سواء كانت دفعة واحدة عند انتهاء الق

اآلجل المحدد أو في شكل أقساط شهرية حسب جدول االستحقاق ،ويتم من خاللها تحدد مواعيد 
 .دفع األقساط ،و يجب على المقترض أن يلتزم بها و إال تعرض لتسليط فوائد تأخيري عليه 

قروض التقوم بمنح  لب البنوك و المؤسسة المالية التيغن أإ:دفع مبلغ القرض إثبات -ث
لقيام بإعداد جدول ذلك لمراعاة قدرات المقترضين لذلك يتم ا عقارية تسلك طريق الدفع باألقساط وال
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للمقترض إذا كان  قتطاعات من الدخل الشهريلتسديد هذه األقساط الدورية أو الشهرية من خالل ا
عقاريين فيتم الدفع غالبا ما بالنسبة للمرقين ال،أو يدفع في شكل دفعات إذا كان تاجرا أ(1)موظف 
قساط المحددة ، وعليه فإن دفع األالمشروع العقاري و بيع السكنات المنجزة  إنجاز نتهاء منبعد اال

فإن  ، ولهذا(2)شهرين من طرف المقرض بشكل منتظم ال يعتبر واقع مادية بل هو تصرف قانوني 
أمر مهم يصب في حماية مصالح  لصالح الطرف المقترض دفع المقترض ألقساط القرضثبات إ

ذا كانت قيمة القسط الذي فإن المشرع يلزم إيكون وفقا للقواعد العامة ، و تكريسا لذلك الطريفين و 
 م اإلثبات ،فإنه يجب أن يت يدفعه المقترض يفوق النصاب المحدد في القانون إلثباته بشهادة الشهود

 .(3) و ما يقوم مقامهابالكتابة أ
لإلثبات دفع مبلغ طار تعتمد في هذا اإلن معظم البنوك وبالرجوع إلى الجانب العملي فإ

عن )بنكي للمقترض لديها بهدف تسهيل عملية الدفع  بفتح حسا: القرض عدة آليات لدفع منها 
 (4)قتطاع الشهري المباشر من الراتباال،وهذا من خالل ( طريق األمر بالدفع الخاص بالمقترض

ت ذلك من خالل وصل ثبام إو يت،أ(5)حسب راتب المقترض  %52الى  %52تتراوح ما بين  ةبنسب
مقابل وثيقة و عن طريق الدفع الشخصي لألقساط من طرف المقترض للمقرض يسلم للمقترض أ

و عن طريق تحويل مبلغ ، أ(6) تهنه قد قام بالوفاء بالقسط المستحق في وقمخالصة بالدفع تثبت أ
 .(7)من أحد البنوك من المال في حدود قيمة القسط المستحق لحساب المقرض

 :االلتزام بدفع الفائدة المتفق عليها -ثالثا 
م بدفع الفائدة المتفق عليها يوجد التزام لسيق بالتزام المقترض بدفع مبلغ القرض و هو االلتزا

،لكن فيما يخص القروض التي تمنحها البنوك           (8)و األصل أن القرض يكون بدون فائدة ،
، (9)أن تشترط الفائدة ومنها القروض العقارية  ااستثناءالمشرع و المؤسسات المالية التي أجاز لها 
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النقود يلتزم  أجر كراء:"،ويقصد بالفائدة هي(1)وعليه فإن هذه القروض تكون دائما مقترنة بفائدة 
،إذا فهي العوض (2) "المقترض بدفعه إلى البنك المقرض مقابل التنازل المؤقت له على السيولة 

الذي يلتزم به المقترض اتجاه المقرض مقابل أن ينتفع بمبلغ القرض ،و بالتالي فالفائدة التي تدفع 
لمقرض بها طول مدة مطالبة اهي ثمن االنتظار أي تجميد األموال في حوزة المقترض و عدم 

هي في نفس الوقت ثمن االستخدام أي نقل المقرض ملكية مبلغ القرض للمقترض القرض و 
 الغرض المخصص له،و هو أيضا ثمن االنتفاع أي تلبية الحاجة المرجوة من إبرام دمه في فيستخ

 .(3)عقد القرض
وبهذا فإن الفائدة تدفع في مقابل االنتفاع بمبلغ القرض وهنا المقترض ال ينتفع من مبلغ 
القرض إال من يوم التسليم الفعلي له ،وبالتالي فالفائدة تستحق من اليوم الذي يتم فيه تسليم المبلغ 

و البد  ،وهنا التسليم هو أن يتم إيداع مبلغ القرض في حساب المقترض(4)للمقترض ال قبل ذلك 
، و ينتهي دفع الفائدة بدفع كامل المبلغ المستحق وهنا في حالة تأخر (5)من إعالمه أيضا 

جل المتفق عليه في العقد فإنه يلتزم أيضا بدفع فائدة عن المقترض في سداد مبلغ القرض في اآل
ر القانوني للفوائد ، وهذا وفقا للقواعد المقررة في التشريع ساري المفعول للسع(6)التأخير في التسديد 

 .التأخير
بالرجوع إلى تطبيق الفائدة على القروض العقارية نجد :  نواع معدالت الفائدة المطبقةأ-أ

أنها تتنوع حسب طريقة حسابها ومصدرها وكذا أسببها،ولعل أهم أنواع الفائدة المطبقة من طرف 
معدل  :عة القرض العقاري هيبيالبنوك و المؤسسات المالية المانحة للقروض و التي تتناسب مع ط

     لهذا البد من محاربة الربا  و،  (7)معدل الفائدة االتفاقية و القانونية ،  و المتغيرة ةالفائدة الثابت
 و السعي لحماية المقترض من خالل العمل على تحديد سقف لمعدل الفائدة ال يمكن تجاوزه في 
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 .(1)القانونيبسعر الفائدة جميع الحاالت و هو ما يعرف 
المؤرخ في  55/25ففي هذا الصدد فقد نص المشرع على سعر الفائدة في النظام رقم 

و الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالشروط البنكية المطبقة على العمليات (2) 21/25/2255
رخة المؤ  21/58،وفي نفس السياق أصدر بنك الجزائر تعليمة رقم (3)منه  9المصرفية في المادة 

فيها القروض  ةالتي حدد،و (4)و المتعلقة بكيفيات تحديد معدالت الفائدة الزائدة  25/29/2258في 
، وقد اعتبر  (5)القروض الموجهة لتمويل السكنالتي تخضع إلى معدل فائدة زائد و التي من بينها 

البنك القروض بمعدل فائدة زائدة هي كل دعم مالي ممنوح بمعدل فائدة فعلي اجمالي يفوق عندما 
من نفس الطبيعة من  (6)متوسط المعدل الفعلي المطبق في العمليات( %22)يتم منحه خمس 

ائدة الفعلي ، وهنا المقصود بمعدل الف(7)طرف البنوك و المؤسسات المالية خالل السداسي السابق 
جل االستحقاق و المعبر عنه آاالجمالي هو معدل سنوي يماثل معدل الفترة محسوب عند بلوغ 

 .(8)بنسبة مئوية برقمين بعد الفاصلة
 وعليه نجد أن الفائدة االتفاقية يتم استخدامها من طرف مؤسسة القرض في مجال القروض 

لكن تبقي محددة في إطار نصوص قانونية مما ، (9) %1و  %8.1ما بين  حالعقارية و التي تتراو 
يعني حرص بنك الجزائر على المراقبة الدائمة لهذه المعدالت بغرض حماية مصالحة المقترض من 

 .(10)أعباء إضافية تثقل كاهله
                                                 

 .18طالي لطيفة ، المرجع السابق ، ص  - 1
   algeria.dz/pdf/reg2013arabe.pdf-of-http://www.bank:نظر الموقع التاليأ - 2
يتم تحديد نسب الفائدة الدائنة والمدينة من :"  نهأسالف الذكر على  55/25 رقممن النظام  29نصت المادة  - 3

على ن تتعدي نسب الفائدة الفعلية االجمالية أقبل البنوك و المؤسسات المالية بكل حرية ،وال يمكن في كل الحاالت 
 ".القروض الموزعة من طرف البنوك و المؤسسات المالية معدل الفائدة الزائدة الذي يحدده بنك الجزائر 

   algeria.dz/pdf/instructions2016ar.pdf-of-http://www.bank:نظر الموقع التالي أ- 4
 .سالفة الذكر 21/58من التعليمة رقم  25المادة  أنظر - 5
 يزائر و هذا بسبب حالة التضخم التمن طرف بنك الج 5991في سنة  %21ـ لقد  تم تسجيل معدل فائدة ب- 6

ن يتدخل أر رباح البنوك سلبا نتيجة عدم التنبؤ بها و لهذا كان لزاما على بنك الجزائأثرة على أ يعرفتها البالد و الت
 .552، المرجع السابق ، ص  عثمان رعبد القادإسالم  -. لوضع حل لهذا المشكل

 .سالفة الذكر 21/58من التعليمة رقم  22المادة  أنظر - 7
 .سالفة الذكر 21/58من التعليمة رقم  25المادة  أنظر - 8
 .295، المرجع السابق ، ص  عثمان رعبد القادإسالم  - 9

 .سالفة الذكر 21/58من التعليمة رقم  55و  55و  52المواد  أنظر- 10
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 إن دفع الفائدة في عقد القرض العقاري يعد :  ئدالجزاء الذي يترتب على عدم دفع الفوا-ب
 لملقاة على عاتق المقترض، و في حالة االمتناع عن تنفيذ هذا االلتزام كون من أبرز االلتزامات ا

أن معدل الفائدة قد أثقلت كاهله بأعباء جديدة ليس بمقدوره تحملها، فهنا يترتب عليه جزاءات نتيجة 
 :إخالله ، وعليه نجد أن القانون قد أقر حالتين للمقرض وله أن يختار بين أحدهما

قرض بجبر المقترض على تنفيذ التزامه بدفع الفائدة بالطرق المقررة قانونا إما أن يقوم الم-
 .كالتنفيذ على أموال المقترض المقدمة كضمان إلرغامه على تنفيذ التزامه بدفع الفوائد المستحقة

ما أن يقوم المقرض بطلب فسخ عقد القرض العقاري نتيجة إخالل المقترض بالتزاماته -  وا 
 التعاقدية بعدم دفع الفوائد المستحقة في الوقت المحدد لها ،و هذا بعد اعذاره و منحه مهلة لتنفيذ 

التزامه ، وبعدها تباشر اإلجراءات القانونية المقررة الستفاء المقرض لحقوقه المستحقة من وقت 
 ض و الفوائد الحكم بفسخ عقد القرض وال يكون للفسخ أي أثر رجعي،والتي تشمل كل من أصل القر 

 .(1)المترتبة عليه إضافة إلى الفوائد التأخيري و التعويضات المحكوم بها والمصاريف القضائية 
ونظرا لمعدل الفائدة المرتفع الذي تفرضه مؤسسات القرض على المقترضين الذين ال يمكنهم 

لهذه القروض المناقشة في هذه األسعار نظرا الحتكار المؤسسات المصرفية، و حاجتهم الماسة 
لتمويل عملياتهم العقارية ، نجد أن المشرع قد تدخل ليخفف على هؤالء المقترضين السيما األفراد 
ذو الدخل المتوسط و المحدود و المرقين العقاريين الخواص منهم الذي يساهمون في إنجاز مشاريع 

التي تمنحها  ذات طابع سكني لصالح الدولة ، من خالل تخفيض نسبة الفائدة على القروض
البنوك و المؤسسات المالية سواء لألفراد أو للمرقين العقاريين ، وهذا بتحمل الخزينة العمومية لجزء 
من هذه الفائدة و قد تم إصدار عدة مراسيم لتنظيم هذه العملية ، و هذا من أجل الرفع من قدرة 

ل نسبة ضئيلة ال تأثر على  المقترضين على الوفاء بالفائدة المتفق عليها ،و التي أصبحت تمث
، و بالنسبة (2)حسب الراتب الشهري( % 5و % 5)المقترضين فبالنسبة لألفراد فهي تتراوح ما بين 

، وهذا ما يساعد على تفادي تالعب مؤسسات (3)فقط ( % 5)للمرقين العقاريين فهي تقدر بـ 
وف تكون طرف في العملية حساب و تضخيم معدل الفائدة كون أن الخزينة العمومية س القرض في

 ،فهي تساعد المقترضين من جهة،  ومن جهة أخر تقوم بمراقبة مؤسسات القرض في تطبيق معدل 

                                                 
 .559،  551ص  صالمرجع السابق ،،1عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج  - 1
 .سالف الذكر  55/519من المرسوم التنفيذي رقم  5و  5و  2نظر المواد أ - 2
 .سالف الذكر 52/582من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  أنظر - 3
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 .الفائدة حسب ما يقضي به القانون 
 :المصارف المتعلق بعقد القرض العقاري  االلتزام بدفع العموالت و -رابعا 

و  عليها أيضا االلتزام بدفع العموالتبإضافة إلى التزام المقترض بدفع الفائدة المتفق 
   و المقصود بعموالت المقرض هي مجموع المصاريف المصاريف المتعلقة بعقد القرض العقاري ،

و المستحقات التي يتحملها المقترض ،و هي تدفع لصالح الطرف المقرض نظيرا القيام بعملية 
ت معدومة ، بل تكون دوما موجبة القرض،و ال يمكن بأي حال من األحوال أن تكون هذه العموال

 .، و عليه فإن المقترض يتحمل هذه المصاريف من بداية عملية القرض إلى غاية انتهائها(1)
 595وبالرجوع إلى النصوص القانونية المحددة لهذه المصاريف والعموالت نجد نص المادة 

أن نفقات التسجيل ، والطابع ورسوم اإلعالن العقاري ،و التوثيق :"التي جاء فيها  (ج.م.ق)من 
، وهذا ما ينطبق "وغيرها تكون على المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك 

 لم ما البيع عقد على قياسا المصاريف هذه يتحملعلى عقد القرض العقاري باعتبار أن المقترض 
 91/22، و في نفس السياق فمن خالل استقراء نص التعليمة رقم  ذلكيقضي بغير  اتفاق يوجد

المتعلقة بالشروط المطبقة على عمليات البنك من هوامش الفائدة  22/22/5991المؤرخة في 
المصاريف اإلدارية و مصاريف الملف ومصاريف القرض مثل : الزائدة و العموالت األساسية مثل 

 قيد الرهن العقاري وأتعاب الموثق و الخبير العقاري و كذلك أقساط التأمين         رسوم تحرير العقد و 
 .(2)و الضرائب و الرسوم و غيرها

الصادرة عن بنك الجزائر        25/29/2258المؤرخة في  58/21و بالرجوع إلى التعليمة رقم 
كما :"منها على  2الفقرة  5الزائدة فإنها تنص في المادة  ةو المتعلقة بكيفيات تحديد معدالت الفائد

يشمل إضافة إلى معدل الفائدة االسمي ، جميع التكاليف و العموالت و التعويضات األخرى المقررة 
، ومنه نجد أن المقترض يلتزم بدفع كل "من طرف البنك أو المؤسسة المالية عند منحهم القرض 

 .(3)قرض في سبيل تنفيذ هذا العقد المصاريف المتعلقة بعملية ال
 ويتم  تحديد مبلغ العموالت و المصاريف باالعتماد على بعض المؤشرات التي تختلف من 

 بنك إلى أخر ،و التي تحدد هذه القيمة حسب حجم و تخصص و طريقة عمل كل مؤسسة قرض ، 

                                                 
 .25المرجع السابق ، ص  تقنيات البنوك ، الطاهر لطرش ، - 1
 .92طالي لطيفة ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .591فص جالب نعناعة ، الجوانب القانونية و العملية لعقد القرض العقاري ، المرجع السابق ، ص  حبو  - 3
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 :(1)و لعل أهم هذه المؤشرات نذكر
 ...(.تجارية أو عقارية أو )، و تخصصها (أو مؤسسة مالية بنك)نوع المؤسسة  -
 (   طويل أو متوسط المدة)، و مدته ( لألفراد أو للمرقين العقاريين)نوع القرض العقاري الممنوح -

ألن حجم القرض له دور كبير في تحديد ( مبلغ القرض صغير أو متوسط أو ضخم )و قيمته 
 .المقترض للمقرض المصاريف و العموالت التي يدفعها 

 .أو ال  (SRH)إمكانية إعادة تمويل القرض من طرف شركة إعادة التمويل الرهني -
 .األخطار المرتبطة بالقرض السيما قدرة المقترض على الوفاء و شخصيته و سمعته-

إن تعدد أنواع العموالت و المصاريف التي يلتزم المقترض بدفعها تكون مكيفة بحسب طبيعة 
القرض و نوعه ، وهذا ما يعطي أكثر دقة و وضوح في تطبيق هذه العموالت على عملية عملية 

القرض العقاري بغرض منع المقرض من التمادي في إضافة مصاريف أو عموالت ال أساس لها أو 
 .(2)باألحر ال يقابلها أي انتفاع للمقترض

 :العقاريااللتزام بالمحافظة على العقار محل التمويل بالقرض   –خامسا 
 وخالل ، سنة  52لى أن عقد القرض العقاري تمتد فترة تنفيذه لمدة طويلة قد تصل إ راعتببا

 إلى القيام ببعض التصرفات كالبيع  مور تدفع الطرف المقترضأ بعض األهذه المدة الزمنية قد تطر 
أو الهبة و غيرها من التصرفات التي ترتب حقوق عينية ، أو قد يقتصر على تصرفات كأعمال 
اإلدارة مثل اإليجار و غيرها على العقار محل التمويل بالقرض العقاري ، و الذي يكون في غالب 

الل توقع الرهن العقاري عليه ، فإنه األحيان الضمانة المقدمة للمقرض مقابل منح التمويل من خ
 في هذه الحالة البد من أن يلتزم المقترض بالحصول على موافقة المقرض و إذا أخال بهذا االلتزام 

 .(3)فإن آجال تسديد األقساط يسقط و تصبح مستحقة األداء على الفور بعد اعذاره
ه مما يؤدي إلى االنتقاص كما قد يهمل المقترض صيانة العقار المرهون  و المحافظة علي

من قيمة العقار الضامن وهذا ما يلحق ضررا بمصلحة المقرض ، فلهذا وجب على المقترض أن 
 يلتزم بالمحافظة على العقار المرهون طيلة فترة تنفيذ عقد القرض و يسقط هذا االلتزام بإتمام دفع 

 

                                                 
 .92لطيفة ، المرجع السابق ، ص طالي  - 1
 .22المرجع السابق ، ص  تقنيات البنوك ، الطاهر لطرش ، - 2
 .522نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق ،ص - 3
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 .(1)جميع االقساط و الفوائد المتفق عليها 
 هذا االلتزام يتم إعمال القواعد العامة المتعلقة بالرهن إذ يلتزم المقترض  وهنا نشير أنه في

بصفته الراهن بضمان سالمة العقار محل الرهن ،وقد منح القانون لطرف المقرض أي الدائن 
المرتهن الحق في ابدأ االعتراض عن أي عمل أو تصرف أو تقصير من شأنه أن ينقص من قيمة 

بير ، وبالتالي المساس بالضمان العام للدين أي مبلغ القرض الممنوح     العقار المرهون بشكل ك
أن يتخذ ما يلزم من ( المقرض)و الفوائد المترتبة عليه ، ولهذا نجد أنه يمكن للدائن المرتهن 

، أما (2)الوسائل التحفظية في حالة االستعجال وأن يعود على المقترض بما أنفقه باعتباره الراهن 
تفي هذه التدابير في تالفي وقوع الحادث و أدى إلى هالك العقار الضمان أو أدى إلى إذا لم 

 :فهنا نجد ثالثة حاالت  وهي( المقرض)نقص كبير منه مما يؤثر على ضمان الدائن المرتهن 
 في حالة ما إذا هالك العقار الضمان نتيجة خطاء الراهن أي المقترض فهنا للمقرض -

 .(3)تأمين كافيا أو أن يقوم بتسديد مبلغ القرض على الفورالخيار بين طلب تقدم 
في حالة ما إذا هالك العقار الضمان نتيجة سبب أجنبي ال ينسب إلى الدائن فهنا  -

 للمقترض إما أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يقوم بتسديد الفوري للمبلغ قبل حلول اآلجال المتفق عليها 
 .(4)في العقد
في حالة ما إذا نتج عن هالك العقار الضمان استفادة المقترض أي الراهن من أي  -

تعويض أو مبلغ تأمين أو تعويض نتيجة نزع الملكية للمنفعة العامة ، فهنا ينتقل الراهن بمرتبته 
 . (5)إلى هذا المال و يستوفي حقه منه

 مويل طيلة مدة تسديد القرضوعليه مما تقدم يلتزم المقترض بالمحافظة على العقار محل الت
 .المقررة لى جانب الفوائدمل المبلغ المتفق عليه في العقد إالعقاري و يسقط هذا االلتزام بتسديد كا

 في عقد القرض  طرفعاتق كل أهم االلتزامات التي تترتب على  تعتبرإن ما تم ذكره أعاله 
 ، مرور  ةو التحضيريأ قبل التعاقد ماالثالثة لتكونه بداء بمرحلة  في المراحل، و هذا العقاري 

 .و التي تم دراستها على ضوء التشريع الجزائري العقدهذا لى تنفيذ إمرحلة إبرام العقد ، وصوال 
                                                 

 .591 ، المرجع السابق ، صفص جالب نعناعة ، الجوانب القانونية و العملية لعقد القرض العقاري حبو  - 1
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 :المبحث الثاني 
 .الضمانات القانونية المعتمدة لصالح أطراف عقد القرض العقاري

 العقاري في الجزائر الموجه ليات القانونية للتمويليعتبر عقد القرض العقاري أحد أهم اآل
ذا القرض و يمنح هالعقاري ،طابع الذات  اتعمليللمرقين العقاريين لتمويل مختلف ال لألفراد وكذلك

ع مما يجعل هذا النو  ، تكون محترفة للعمل المصرفي طرف البنوك و المؤسسات المالية التيمن 
 من العقود يتميز باإلذعان كون أن المقرض يفرض شروط دون أن يقبل مناقشتها أو التفاوض

خالل بمبدأ المساواة تعسفا في حق المستهلك المقترض ،وهذا يؤدي إلى اإلمما يجعله م،عليها 
( المطلب األول)مما يستدعي معه األمر توفير الحماية القانونية للمقترض بين طرفي العقد العقدية 

التي ينجم عنها عدم التزامه  بالعديد من االلتزامات ،وقد يؤدي تنفيذ العقد إلى إثقال كاهل المقترض
بالوفاء بشكل مؤقت أو دائم مما يدفع بالطرف المقرض إلى اتخاذ تدابير لتسوية هذا اإلشكال 

 (.المطلب الثاني)لحماية مصالحه 

 
 : المطلب األول

 .المقترض صالح المستهلك ل الحماية القانونية المعتمدة
يعتبر تدخل المشرع لتوفير الحماية القانونية الالزمة للمقترض في عقد القرض العقاري من 

وهذا من خالل العمل على اتخاذ مجموعة من التدابير  ،(1)أمرا ضروريا تعسف الطرف المقرض 
 ، ثم ( الفرع األول )تكون في كل مراحل عقد القرض العقاري بدأ بمرحلة ما قبل التعاقد  التي

                                                 
مثال يكون عرضة لبعض  ما يكون من األفراد أي يكون موظفهنا نشير إلى أن الطرف المقترض عند - 1

راءات و المعامالت ج،جهله لإلذلك لعدة أسباب منها الحاجة للقرض و ،ارسات التي تصدر عن الطرف المقرضالمم
المخاطر التي تالزم هذا النمط من القرض  باإلضافةسنة  03و طول مدة الوفاء بمبلغ القرض التي تصل إلى ، 

دون االكتراث مصالحه  خدمةت التي من خاللها يستطيع التصرفاما يجعل المقرض يقوم ببعض و هذا العقاري 
من ذلك عندما يكون المقترض مرقي  سعلى العك،لمصلحة المقترض وهذا ما يستوجب توفير الحماية القانونية له

 ممارسةف رقاري تاجعقاري فإنه يكون أقل تعرضا لمثل هذه الممارسات و هذا يرجع لعدة أسباب منها أن المرقي الع
نجاز مشروعه العقاري ، و الدراية الجيدة بمجريات إلالمناسب الحصول على التمويل يكسبه الخبرة في نشاطه 

، إضافة إلى أن  شهر 42حيان األإلى قصر مدة القرض و التي ال تتجاوز في معظم  باإلضافة،  عملية القرض
في هذا النمط من القرض العقاري ،  ساتعن حصول مثل هذه الممار  منءمعدل الفائدة يكون ثابت مما يكون في 

 . 499،  492إسالم عبد القادر عثمان ، المرجع السابق ، ص ص  -



063 

 

 
نحاول دراسة وعليه س،(الفرع الثالث)وصول إلى مرحلة تنفيذ العقد ،(الفرع الثاني)حلة إبرام العقد مر 

وما جاء به التشريع  على ضوء التشريع المقارن ، باعتباره مستهلكا لمقترضل الحماية المتخذة
 :يليما فيبحماية المستهلك  ةالنصوص الخاصهذا الخصوص ضمن القواعد العامة و  الجزائري في

 
 :في مرحلة ما قبل التعاقد: الفرع األول 

 لمقرض يقوم العقاري أين تمهد إلبرام عقد القرض ا تعتبر هذه المرحلة من أهم المراحل التي
ختلف لإلعالن و اإلشهار عنها من خالل استخدام وسائل م، وهذا القرض العقاري بعرض خدمة 

ه المرحلة دفعهم للتعاقد معه ، و في ظل هذكبر عدد من جمهور المستهلكين و بهدف استقطاب أ
رض الخدمة عن نقص خبرة و معرفة المستهلك طالب القرض بمجريات عقد يستغل المقرض 

يانات الالزمة و األساسية الببالمعلومات و  ،و عدم تزويده طريق اإلعالن واإلشهار المضلل والكاذب
قد القرض مع المقرض ،دون علمه التي يجب أن يطلع عليها ،مما تبهره و تدفعه إلبرام ع

انونية للمستهلك طالب القرض قام بها المقرض ، وهذا يجعل من توفير الحماية الق بالممارسات التي
دها عند المقرض الذي يعد نج التيالمعرفة الخبرة و لى وريا باعتباره طرفا يفتقر إضر  امر هنا أ

 ثناء، وكذا حمايته أ(أوال) الكاذبمظلل و ن اإلعالن و االشهار الو بالتالي حمايته ممحترفا ، 
البيانات المقرض بإعالمه بالمعلومات و م التز تزويد المقترض بمحتوى العملية التعاقدية من خالل ا

 : ما يليندرسه في،حتى يصح رضائه و يكون التعاقد سليما ، كل هذا س (ثانيا)له الضرورية 
 :الحماية من اإلعالن و اإلشهار المضلل و الكاذب في عقد القرض –أوال 

اإلعالن        مختلفة لتسويقها وترويج لها عن طريقل لى وسائيلجأ المقرض في عرض خدماته إ
عملية اتصال غير :" ،و لقد عرف اإلشهار على أنه لمستهلكين عامة اوجه لو اإلشهار الذي ي

التي تسدد ثمنه لصالح الوسائل المستعملة لبثه ، و يكون شخصي لحساب المؤسسة المشهرة 
اإلشهار منصبا على سلع أو خدمات غالبا ما تكون تجارية أو سياسية أو مصرفية كالقروض 

 له لتأثير على إرادة المستهلكين وجذبهم من يهدف المقرض من خال، و (1)"والتمويالت المصرفية 
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 عقد شهار دور مهم في التمهيد إلبرام يبين أن لإلعالن و اإل مما،(1) معه قبال على التعاقدأجل اإل
شهار ة قانونية ، وهذا ما يجعل من اإلعالن و اإلمر منحه قيمالقرض العقاري يستوجب معه األ

وهو ما يبرز من خالل اإلعالن و االشهار  ،(2)سالحا خطيرا في يد المحترف ضد المستهلك 
المرحلة من قرار الحماية القانونية للمستهلك المقترض في هذه إالمضلل و الكاذب ، وهنا البد من  

لة ريعات المقارنة قد نظمت هذه المسأالعديد من التشأن هناك ذ نجد عقد القرض العقاري ، إ
تحايل المقرض مر حمايته من بغرض توفير الحماية للمقترض باعتباره مستهلك يستوجب األ

 :كل من الكاذب ، وهو ما نلمسه عند المضلل و  المحترف في حالة اإلعالن  و االشهار
 الذي نص على تنظيم مسألة اإلعالن و اإلشهار من خالل القانون رقم  : المشرع المغربي-أ

 : " منه و التي نصت على أنه 552، في المادة (3)المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك 30/05
 30/05من القانون رقم  550يجب أن يكون كل إشهار يتعلق بالقروض المشار إليه في المادة 

، وقد حدد المشرع المغربي مجموعة من البيانات التي أوجب أن "سالف الذكر نزيها و إخباريا 
يتضمنها اإلشهار على غرار تحديد هوية المقرض و عنوانه ، طبيعة القرض و الغرض منه 

هدف المشرع المغربي من هذا هو توفير الحماية القانونية للمقترض كمستهلك من  ، وكان....و
تعسف المهني المقرض و لقد رتب جزاءات عن قيام المقرض باإلشهار المضلل وهذا بناء على 
توفر الركن المادي و الذي يحدد بوجود اإلشهار وأن يتسم بالتضليل و أن يكون التضليل بسبب 

من نفس القانون على  45يتضمنها اإلشهار و المنصوص عليها في المادة أحد العناصر التي 
سبيل الحصر كتضمن اإلشهار معلومات أو بيانات أو عرض أو استخدام عبارات غامضة تؤدي 
إلى تضليل المستهلك المقترض ،أما عن الركن المعنوي فيمكن أن يؤخذ شكل مقصود أو نتيجة 

ذا تحقق يمكن توقيع الع  .(4)من قانون الجنائي المغربي 500قوبات المذكورة  في الفصل الخطاء وا 

                                                 
الحماية التشريعية للمستهلك في عقد التمويل   ،أسامة شهاب حمد الجعفري ،سالم عبد اهلل على الربيعي  - 1

 .252ص  جامعة بابل ، العراق،  ، 4352لسنة  0، العدد  ي، مجلة المحقق الحل(دراسة مقارنة )العقاري 
قانون حماية المستهلك و قمع الغش  ألحكامو طرق تنفيذه وفقا  باإلعالمبوزيد سليمة ،االلتزام  بشير سليم ،- 2

 .22، جامعة بسكرة ، ص  4352فريل أ  2، مجلة الحقوق و الحريات ، العدد  39/30
المؤرخة في  2904بتحديد تدابير لحماية المستهلك ، الجريدة الرسمية عدد  متعلقال 30/05القانون رقم  - 3
 .(المملكة المغربي) 2/32/4355
، تاريخ   post_64.html-https://anibrass.blogspot.com/2015/04/blog:نظر الموقع التالي أ - 4

 .50:50 - 30/39/4352: اإلطالع 

https://anibrass.blogspot.com/2015/04/blog-post_64.html
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بالرجوع إلى المشرع المصري فنجده لم ينص على الحماية القانونية : المشرع المصري-ب
لكن في  4335لسنة  520للمقترض كمستهلك في قانون التمويل العقاري المصري رقم   اصراحتن

لتمويل العقاري عند قيمها بنشاطها بأن تكون كل المقابل نجده قد نص على التزام مؤسسات ا
إجراءات التمويل العقارية واضحة و محددة بشكل يضمن لطالب التمويل كمستهلك معرفة جميع 

، ولهذا نجد من بين الوثائق أو المستندات المرفقة بعقد التمويل العقاري إقرار (1) هحقوقه و التزامات
تسلم نسخة من نموذج الشروط األساسية و إطالع عليها قبل من طالب التمويل المستهلك بأنه قد 

 .(2)إبرام اتفاق التمويل العقاري
يعتبر المشرع الفرنسي أكثر حزما في تنظيم مسألة حماية المستهلك : المشرع الفرنسي-ت

المقترض من اإلعالن و اإلشهار  المضلل و الكاذبة ، إذ أنه نص على تحريم اإلعالن المضلل  
 40/32/5990المؤرخ في  90/929و الكاذب كقاعدة عامة ضمن قانون االستهالك الفرنسي رقم 

يكتفي بذلك بل قام بسن نص قانوني خاص بحماية المستهلك في  إال أنه لم L-545في المادة  
عقد التمويل العقاري ،و قد تناول فيه مسألة الدعاية و اإلعالن في مرحلة ما قبل التعاقد بمقتضي 

من قانون االستهالك الفرنسي ، و الذي ألزم الممول أن   L– 054-0و  L –054-2المادتين 
ة من البيانات المتعلقة بعقد التمويل العقاري ، وحتى ال يتم يتضمن إعالنه أو إشهاره مجموع

مخالفة الممول المقرض لهذه البيانات التي يجب عليه أن يحترمها أثناء وضع اإلعالن أقر المشرع 
ألف  03الفرنسي عقوبات تتمثل في توقيع غرامات مالية على الممول الذي يخالف تصل إلى 

من قانون االستهالك الفرنسي يضاف إليه الجزاء  L-054-04 و هو ما نصت عليه المادة ايورو 
المدني، ولقد كان للقضاء الفرنسي دور بارز في تكريس هذه الحماية للمستهلك المقترض في حالة 

بإعالن ،إذ قضت محكمة النقض الفرنسي في حكمها الصادر  ةمخالفة الممول للقواعد الخاص
على  L-054-04قوبات المنصوص عليها في المادة القاضي بتوقيع الع 32/32/5993بتاريخ 

 الممول الذي أعلن دون أن يقوم بتحديد في إعالنه التكلفة االجمالية لمبلغ التمويل والفوائد المستحقة 
 .(3)عليه

 أما بالرجوع إلى المشرع الجزائري فنجده قد نص على اإلعالن :المشرع الجزائري-ث

                                                 
 . من الالئحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري أالفقرة  0المادة  أنظر - 1
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اإلشهار  بشكل عام دون أن يخص عقد القرض العقاري بشكل خاص مما يترك فراغ تشريعي في و 
،فمن استقراء مواد قانون النقد والقرض ال نجده يشير إلى حظر (1)هذه المسألة يجب تداركه 

 5مكرر  559و اإلشهار المظلل و الكاذب الموجه للمستهلكين ، ما عدا نص المادة   اإلعالن 
يجب أن تستوفي :"...والتي جاء فيها 53/32المعدل بمقتضي القانون رقم  30/55رقم  من األمر

و هذا دون أن  ،..."عروض القروض مطلب الشفافية و تشير بوضوح لكل الشروط المتعلقة بها 
يفصل في هذه الشروط الواجب توفرها ،و بالرجوع إلى اإلعالن و اإلشهار فنجد أن المشرع قد 

الذي يحدد القواعد  40/30/4332المؤرخ في  32/34من القانون رقم  0المادة  عرف اإلشهار في
كل إعالن يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى :"بأنه  (2)المطبقة على الممارسات التجارية

وقد نص عليه  ،"ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل االتصال المستعملة 
الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة  50/020من المرسوم التنفيذي رقم  2أيضا في المادة 
يتم إعالم المستهلك عن طريق الوسم أو وضع العالمة أو اإلعالن أو :" أنه  (3)باإلعالم المستهلك

بأي وسيلة أخر مناسبة عند وضع المنتج لالستهالك و يجب أن يقدم الخصائص األساسية للمنتج 
ومنه نجد أن المشرع قد جعل من اإلعالن مرادفا لإلشهار بغض  ،"ا المرسوم طبقا ألحكام هذ

النظر على االختالف بين المصطلحين ،و كذلك فسح المجال للمحترفين في اختيار الوسيلة 
      المناسبة لعرض خدماتهم و منتجاتهم وهذا ما يفتح المجال لتهرب و استغاللها في اإلعالن 

إرادة فيه أساليب لتأثر على  مالكاذبة ، إذ نجد أن اإلعالن و اإلشهار تستخدو اإلشهار المضلل و 
، (4)المستهلكين و التأثير على استخدام عبارات مبالغ فيها تؤدي إلى تضلل  المستهلك ،من خالل

       وهذا أمام أنظار المشرع الذي لم نجده قد رتب أي جزاء يتعلق بالمخالفين لشروط اإلعالن 
 حية لهذه الممارسات ، لذا، و هذا ما يجعل المستهلك المقترض ض المظلل و الكاذب ارو اإلشه

القانون المتعلق بحماية المستهلك وهذا بإدراج مواد تعالج تعديل البد على المشرع أن يتدخل في 
مسألة اإلعالن و اإلشهار المضلل و الكاذب و كيفية تفادي ذلك من خالل وضع شروط و بيانات 
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ة يجب أن تتوفر فيه باإلضافة إلى إقرار عقوبات للمخالفين له ، و هذا كله من أجل حماية أساسي
 .المستهلك من اإلعالن و اإلشهار المضلل و الكاذب 

ومنه يمكن القول أنه في ظل غياب نص خاص بحماية المستهلك المقترض يفتح الباب أمام 
في استغالله لتأثير ( المقرض)إمكانية إلحقا أضرار بالمستهلك طالب القرض و تعسف المحترف 

على إرادة طالب القرض لدفعه إلى التعاقد مستغال في ذلك حاجة المستهلك الماسة للحصول على 
طالب  (1)لحماية وعليه يمكن القول أن اإلعالن و اإلشهار يعدان وسيلتين قانونيتين التمويل ،

القرض باعتباره مستهلكا و طرفا ضعيفا في العالقة التعاقدية بالمقارنة مع المقرض الذي يستأثر 
، لذا وجب حماية طالب القرض من خطر (2)بالقوة و التفوق االقتصادي و القانوني و المعرفي 

 يل  اإلعالني و اإلشهار الكاذب من خالل وضع أجهزة رقابة متخصصة في مراقبة سالمة التضل
 .اإلعالن أو اإلشهار الذي يعرض الخدمة التي يقدمها المقرض للمستهلكين طالبي القرض

 :الحماية من إخالل المقرض بالتزامه في إعالم المستهلك طالب القرض في عقد القرض  -ثانيا 
طالب لصالح المستهلك المقررة وسائل الحماية التزام المقرض باإلعالم من بين يعتبر 

الشفافية    من خالل تحقيق،كونه يحقق نوع من التوازن العقدي بين المقرض و المقترض  القرض
، إذ أن االلتزام (3)ي المهني بالمستهلك والنزاهة التي يجب أن تطبع عالقة المقرض بالمقترض أ

ن لتزام باإلعالم التعاقدي ،و عليه فإلى قسمين االلتزام باإلعالم قبل التعاقد و االقسم إباإلعالم ين
برام العقد لهذا يطلق عليه إو ينفذ في مرحلة سابقة على  زام باإلعالم السابق للتعاقد ينشأااللت

إلعالن و اإلشهار ، وهنا نشير إلى أن االلتزام باإلعالم يتميز عن ا(4)االلتزام باإلعالم قبل التعاقد 
علما  وليس  تنبيه و إحاطته و اإلشهار هو استقطاب المستهلك عالن، إذ أن الهدف من اإل

 ،بينما يعد االلتزام باإلعالم وسيلة حماية مقررة لطالب القرض من مخاطر (5)الخدمة  لبتفاصي

                                                 
المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ،  42/34/4339المؤرخ في  39/30من القانون رقم  52المادة  أنظر - 1

 .52ج ر عدد 
 .22بشير سليم ، بوزيد سليمة ، المرجع السابق ، ص  - 2
، مجلة المتوسط للدراسات القانونية  محمد السطي، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القرض العقاري - 3

 .424، ص  ، المغرب 4350دجنبر ،  4، العدد  و القضائية
،  05، العدد 5، حوليات جامعة الجزائر  كراش ليلي، حماية رضا المستهلك في ظل قواعد حماية المستهلك - 4
 .530، ص  2 ج
 .00طالي لطيفة ، المرجع السابق ، ص - 5
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 . ية القرضالمحتملة لإلعالن واإلشهار من خالل تقديم المعلومات والبيانات الخاصة بعمل
عن خدمة القرض العقاري شهار ليه يأتي االلتزام باإلعالم بعد أن يتم اإلعالن و اإلوع
لفئة ذو الدخل المتوسط و المحدود ، تشكل ة الملحة للحصول على السكن ضرور اللى ،وبالنظر إ

 و هذا، ةض عقاريو في طلب قر  الرغبة مبدائهدافعا لتقرب من المقرض الذي وضع اإلعالن و إ
كل  طالب  يقوم ع في المقر الرئيسي للمقرض أو أحد وكاالته بعد أندات مكتوب تو بتقديم طلب

القرض بملئ هذا النموذج من طلب القرض الذي يقوم المقرض بإعداده من خالل الحرص على 
تضمنه اإلجابة على بعض االسئلة ،و ذكر كل المعلومات التي تتعلق بشخص طالب القرض     

الي حتى يمكنه هذا من إصدار قرار المنح أو الرفض ،و الهدف من إيداع طلب و مركزه الم
 : القرض من طرف طالب القرض هو

تحديد المركز المالي والقانوني لطالب القرض كونه سيكون مرشحا ليكون مقترضا -5
 .مستقبال
محتوي تتعلق ب لمعلومات و البيانات الالزمة التيبا اعالم طالب القرض كونه مستهلكإ -4

 .(1)برامه نظرا لجديته و نيته في التعاقدعقد القرض العقاري المزمع إ
 ضوعليه نشير إلى أن الطلب الذي يودع من طرف طالب القرض ال يعتبر دعوى للتفاو 

كون أن عقد القرض العقاري من عقود اإلذعان ، وليس دعوى لتعاقد ألنه ال يوجد في النصوص 
هو يعتبر مرحلة قانونية مستقلة يجب أن يلتزم بها كل طرف باإلعالم  القانونية دعوى للتعاقد ، بل

المتبادلة،وهذا من خالل أن يلتزم المقرض بإعالم المستهلك طالب القرض بالبيانات و المعلومات 
المتعلقة بعقد القرض وكذا الشروط الجوهرية التي ال يمكن المناقشة أو المفاوضة عليها معه ،و في 

على طالب القرض أن يعلم المقرض بالمعلومات الصحيحة عن مركزه المالي و عن المقابل البد 
 .كل ما يطلبه المقرض من معلومات حتى يشكل صورة واضحة عن الزبون الذي سيتعامل معه

ومنه فإن االلتزام باإلعالم هو التزام يغطي مرحلة ما قبل التعاقد لصيانة رضي طالب 
لقرض يكون تجسيدا فعليا اللتزام كال الطرفين باإلعالم قبل القرض ، وبهذا فإن إيداع طلب ا

التشريعات العديد من ،وباعتبار أن اإلعالم أصبح التزام قانوني تفرضه (2)اإلقبال على التعاقد 
، فمنهم من اعتمد اإلعالم عن طريق طلب القرض وسيلة حماية لصالح المقارنة على المهني 

                                                 
 .245 ،243ص  سامة شهاب حمد الجعفري ،سالم عبد اهلل على الربيعي ،المرجع السابق ، صأ - 1
 .245، ص  نفسهاهلل على الربيعي ،المرجع  سامة شهاب حمد الجعفري ،سالم عبدأ - 2
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ه من خالل هذا االلتزام يزود طالب القرض بالمعلومات المستهلك طالب القرض ، وهذا كون
من التشريع  والتفاصيل الضرورية عن العملية التعاقدية ،ولعل من بين من أخذ بهذه الوسيلة

 :نذكر المقارن
حديد تدابير لحماية المتعلق بت 30/05القانون رقم في نص  فقد:  المشرع المغربي-أ

إعالم المستهلك في الباب األول بعنوان االلتزام العام ب هنعنو الذي القسم الثاني  فيالمستهلكين 
منها  5/  0، وكذلك المادة (1)المطلوب اإلعالم فيها مورمنها األ 5/  5جاء في المادة باإلعالم و 

 .(2)التي حددت مضمون االلتزام باإلعالم و الغاية منه
إذ نص المشرع المغربي على التزام مؤسسات االئتمان باإلخبار و اإلعالم من خالل نص  
و الهيئات المعتبرة في حكمها ،  نالمتعلق بمؤسسات االئتما 30/02من القانون رقم  550المادة 

يجب أن يخبر الجمهور وفق الشروط المحددة بمنشور و إلى بنك المغرب بعد :"والتي جاء فيها 
ع رأي لجنة مؤسسات االئتمان بالشروط التي تطبيقها مؤسسات االئتمان على عملياتها و استطال

ومنه يستنتج أن  ،"السيما فيما يتعلق بسعر الفائدة المدنية و الدائنية و العمولة و نظام القيمة 
مؤسسات االئتمانية البد عليها من منح الزبون المستهلك كل المعلومات و البيانات المتعلقة 

 .(3)بالخدمة التي تقدمها المؤسسات االئتمانية له
الذي خصصه  30/05وقد رتب المشرع المغربي من خالل القسم الثاني من القانون رقم 

 لاللتزام باإلعالم على عاتق المهني مقدم الخدمة في حالة مخالفة المقرض باعتباره مهني ألحكام 
 .(4)درهم 2333إلى   4333االلتزام باإلعالم إلى توقيع غرامات مالية تتراوح ما بين 

أما المشرع المصري فقد تناول هذا االلتزام من خالل قانون التمويل  :المشرع المصري -ب
إذ قام بتطرق لمسألة طلب التمويل و دوره  في حماية  4335لسنة  520العقاري المصري رقم 

                                                 
إعالم المستهلك إعالما مالئما وواضحا بالمتوجات أو السلع أو " :30/05،القانون رقم  5الفقرة  5المادة - 1

 ...".الخدمات التي يقتنيها أو يستعملها
يجب على كل مورد أن يمكن المستهلك بأي وسيلة مالئمة من " : 30/05القانون رقم  ،5الفقرة  0المادة نصت - 2

نها مساعدته على القيام أالمعلومات التي من شه يلإن يقدم أة للمنتوج أو السلعة أو الخدمة و معرفة المميزات األساسي
 ". معقول باعتبار حاجياته و إمكانياته ختياربا
 .422محمد السطي، المرجع السابق ، ص  - 3
، تاريخ   post_64.html-https://anibrass.blogspot.com/2015/04/blog:نظر الموقع التالي أ - 4

 .59:50 - 50/39/4352: اإلطالع 

https://anibrass.blogspot.com/2015/04/blog-post_64.html
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أنه يتم  العمل بنموذج أعدته الهيئة العامة للتمويل العقاري المصرية ، وقد نصت المستهلك ، إذ 
من الالئحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري المصري على أن تلزم كل مؤسسات " أ"الفقرة  0المادة 

أن تكون كل إجراءات التمويل العقاري واضحة و :" التمويل العقاري عند ممارسة هذا نشاط بـ 
وهنا من بين الوثائق  ،" هددة على نحو يكفل لطالب التمويل المستهلك جميع حقوقه و التزاماتمح

عقد التمويل العقاري هو إقرار المستهلك طالب التمويل بأنه قد تسلم نسخة من نموذج الشروط 
 .(1)األساسية و إطالع عليها قبل إبرام اتفاق التمويل العقاري

من المرسوم رقم  2في المادة  شرع الفرنسي فقد نصأما الم:  المشرع الفرنسي-ت
المتعلق بنشاط و مراقبة مؤسسات  02/20المتضمن تطبيق أحكام القانون رقم  02/230

، و المتعلقة  من القانون النقدي و الماليL 054-5-5، وفي نفس السياق نصت المادة (2)القرض
، وقد صدر قرار  عمليات المصرفيةالباإلعالم حول الشروط العامة و التعريفات المطبقة على 

 .(3)و الذي يبين كيفية تطبيق هذه المادة في الميدان  32/32/4332لوزير االقتصاد الفرنسي في 
 من قانون االستهالك  555L-35في نص المادة  لتزاماالونص المشرع صراحة على هذا 

، فكانت (4)40/32/5990و المعدل و المتمم بالقانون الصادر في  50/35/5994 فيالصادر 
غاية المشرع الفرنسي توفير الحماية الكافية للمستهلك في العقود االستهالكية و هو ما يمكن أن 

ظيم محتوي تن علىحرص يشدد  و ي المشرع ، أين نجد أن نسقطه على عقد القرض العقاري 
من كل  طالب القرضحماية مصالح  من أجلة التي تقوم بها مؤسسات القرض اإلعالنات و الدعاي

                                                 
 .245الم عبد اهلل على الربيعي ،المرجع السابق ، ص أسامة شهاب حمد الجعفري ،س - 1

2
 - Art. 07 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984, pris pour l’application de la loi n° 84-

46 du 24 juillet 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, 

dispose que : « les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de 

leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu’ils pratiquent pour les 

opérations qu’ils effectuent. 

Lorsqu’ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leurs clients 

sur les conditions d’utilisation du compte, le prix des différents services aux quels ils 

donnent accès et les engagements réciproques de l’établissement de crédit et du client ». 
3

 - Art. L. 312-1-1 I al. 1, du code monétaire et financier, dispose que : « Les 

établissements de crédit sont tenus d’informer leur clientèle et le public sur les 

conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d’un 

compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de 

l’économie ». 
4
-Art. L. 111-1 du code de la consommation, dispose que : « tout professionnel vendeur 

de bien ou prestataires de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le 

consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques du bien ou du service ». 
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 50/32/5929الصادر في  29/290من القانون رقم  2ل وهذا ما كرسته المادة ضلتغليط أو ت
 في شكل هذه الدعاية و مضمونها اإللزامي بغرض تبصير وحماية المستهلك بالبيانات التي يجب

 .(1)القرض العقاري في عقد أن تتضمنها الرسالة اإلعالنية
وقد اتجها القضاء الفرنسي ممثال في محكمة النقض إلى اعتبار االلتزام باإلفضاء أو 

تبليغ المستهلك بما يجعله على دراية بمختلف العيوب و مدركا :" اإلعالم في معناه العام أنه هو
 .(2)" اإلعالم مستقل عن االلتزام بضمان العيوب الخفيةلخصائصه ، و منه يظهر أن االلتزام ب

وعليه يجب أن يلتزم الممول باإلعالم بشكل عام دون أن يركز عليه أو يدقق فيه ،و هذا 
يرجع في رأينا إلى كونه قد ركز على التزام الممول و حرصه على اإلعالن و اإلشهار بشكل 

نجده قد أوجب االلتزام باإلعالم كأحد الشروط  يساهم في تنوير إرادة طالب التمويل ، و لهذا
األساسية في التمويل العقاري ، و كالتزام عام يسري على كل العقود االستهالكية حسب ما نصت 

المتعلق بقانون االستهالك الفرنسي و يسري هذا  90/929من القانون رقم  L-555-5عليه المادة 
 .(3)االلتزام في ذمة الممول من تقديم طلب التمويل العقاري من طرف المستهلك طالب التمويل

وفي هذا السياق أيضا أكد القضاء الفرنسي على هذا االلتزام قبل التعاقد ، واعتبر اإلخالل 
النية قبل التعاقد و هذا ما يثير المسؤولية التقصيرية للمدين به ،و يتم دفع به مساسا بمبدأ حسن 

تعويض كامل عما قد يلحق به من ضرر بسبب اإلخالل بهذا االلتزام ، و هذا ما توصلت إليه 
، (4)محكمة النقض الفرنسية  إذ رتبة المسؤولية في حالة إخالل المؤسسة المالية اللتزامها باإلعالم 

 أجل حماية مصالح المتعاقد األخر ،  والذي ال ينبغي أن يطالب بتنفيذ التزام أو تعهد  وهذا من
 .(5)دون أن يكون على علم و دراية بمدى هذا االلتزام و أبعاده بكل دقة

 بالرجوع إلى المشرع الجزائري نجده قد كرس هذا االلتزام لما له من :  المشرع الجزائري-ث

                                                 
 .542عرعار اليقوت، المرجع السابق، ص - 1
 .522مخالدي عبد القادر ، التزامات المقرض في مرحلة ما قبل التعاقد ، المرجع السابق ، ص  - 2
3

 .244سامة شهاب حمد الجعفري ،سالم عبد اهلل على الربيعي ،المرجع السابق ، ص أ -
 -  A.Aboukorin, "L'obligation de rensiynement , et de conseil dans L'execution des 

contrats These ", Dijion,1989, et , J. GHESTIN, traité de droit Civil, T.2, les obligations 

1980, .G.D.J.., No,595,p.578;O, 27 Juil , 1993, Cod de la Consonomation ; Jean Calais- 

Auloy , Frank Steinmetz, Droit de la connsommation, 6e edition 2003, Dalloz prec , 

No.429,, p.441 et, p.490 et s. 
 .523، ص  نفسهة ما قبل التعاقد ، المرجع مخالدي عبد القادر ، التزامات المقرض في مرحل - 4
 .530كراش ليلي، المرجع السابق ، ص  - 5
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أهمية في حماية المستهلك لكن بشكل عام دون أن يحصر أو يدقق في هذه الحماية بالنسبة لطالب 
القرض كمستهلك في عقد القرض العقاري ، إذ تم إقراره بموجب قواعد قانونية منصوص عليها في 
م قانون النقد و القرض و كذا في بعض النصوص المتعلقة بحماية المستهلك ،وهنا نشير إلى أنه ل

 53/32لكنه تدارك ذلك في تعديله بموجب القانون رقم  30/55يكرس هذا االلتزام في األمر رقم 
( أي الزبائن)و تلزم بتزويدهم ...تلتزم البنوك:" و التي نص فيها  5مكرر  559في نص المادة 

يجب أن تستوفي عروض القروض مطلب .... بكل معلومة مفيدة تتعلق بالشروط الخاصة بالبنك 
لكن في النظم التي كان يصدرها بنك  ،... "لشفافية و تشير بوضوح لكل الشروط المتعلقة بها ا

 5992الصادر سنة  92/50الجزائر لم يغفل المشرع هذا االلتزام إذ نص عليه في النظام رقم 
 و الملغىالذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العمليات المصرفية (1)

،و هو ما نصت عليه  (2) 50/35و الذي ألغي بمقتضى النظام رقم  39/30بمقتضى النظام رقم 
 شارةيجب اإل:"على أنه  50/30من التعليمة  55، كما نص في المادة (3)من هذا النظام  2المادة 

و هذا و في كل وثيقة تعتبر كعقد لقرض، في كل عرض لقرضإلى معدل الفائدة الفعلي االجمالي 
 .(4)"وعند تجديد الدعم المالي أو عند طلب تمويل جديد  بداية العالقةعند 

  ما يمكن قوله مما تقدم أن القواعد القانونية التي تحكم االلتزام باإلعالم غير كافية لتوفير
الحماية القانونية الالزمة للمستهلك طالب القرض من حيث تكريس الصريح لهذا االلتزام ،ولهذا نجد 
أن المشرع قد حاول تكريس ذلك في النصوص المتعلق بحماية المستهلك ، فمن استقراءها نجد أن 

قم الملغى،و القانون ر  09/34المشرع قد نص صراحة على االلتزام باإلعالم في القانون رقم 
 0و  2و  2المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية في عدة مواد منها المادة  32/34

المتعلق بحماية  39/30كلها نصت على تكريس القانوني لاللتزام باإلعالم ، وكذا القانون رقم 

                                                 
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على  34/32/5992المؤرخ في  92/50نظام رقم - 1

 (الملغى).24العمليات المصرفية ، ج ر عدد 
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على  30/32/4350المؤرخ في  50/35نظام رقم  - 2

 .49د العمليات المصرفية ، ج ر عد
 52تدريست كريمة ، الحماية القانونية للمستهلك في العقود البنكية ،المجلة االكاديمية للبحث القانوني ، المجلد  - 3

 .422،422ص ص ، جامعة بسكرة ،  4352لسنة  5، العدد 
، منشورة في المتعلقة بكيفيات تحديد معدالت الفائدة الزائدة  35/39/4350المؤرخة في  50/30التعليمة رقم  - 4

  algeria.dz/html/legist_ar.htm-of-http://www.bank:موقع بنك الجزائر
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 من خالل الفصل 43و  50و  52المستهلك وقمع الغش هو األخر كرس هذا االلتزام في المواد 
الذي  50/020السادس و الذي عنونه بإلزامية إعالم المستهلك ، كما نص عليه في المرسوم رقم 
منه ، ونجد أن  2يحدد الشروط و الكيفيات المتعلقة بإعالم المستهلك و الذي نص عليه في المادة 

قراء المشرع قد ركز على القرض االستهالكي دون اإلشارة إلى القرض العقاري وهذا من خالل است
 5الفقرة  2المتعلق بالقرض االستهالكي إذ نجده في المادة  52/552مواد المرسوم التنفيذي رقم 

، مما يستنتج منه تكريس التزام (1)عليه عرض القرض االستهالكي  منه يحدد ما يجب أن يشتمال
االلتزام  وباعتبار القرض العقاري نوع من القروض فهل هذا(2)اإلعالم  في القروض االستهالكية 

يسري عليه ؟ وهل ما يشترط في التزام اإلعالم في القرض االستهالكي هو نفسه ما يشترط في 
التزام اإلعالم في القرض العقاري ؟، وهنا اإلجابة تكون بال وهذا يرجع إلى كون القرض 
االستهالكي يختلف عن القرض العقاري في العديد من الجوانب والتي تم تبيانها في الفصل 

لتمهيدي من هذه األطروحة مما يستدعي األمر ضرورة تدخل المشرع لتنظيم هذه المسألة حتى ا
يضمن توفير الحماية القانونية الالزمة للمستهلك طالب القرض في عقد القرض العقاري السيما في 

 .مرحلة ما قبل التعاقد
عالم المستهلك طالب أما بالرجوع إلى رأي القضاء الجزائري نجده قد ألزم الطرف المقرض بإ

يقع :"بـحكم يقضي  44/32/4353القرض ، و في هذا الصدد أصدرت المحكمة العليا بتاريخ 
و توجيه فاقية القرض ، التزام إعالم قبل توقيع ات( الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط)على البنك 

دي إخالل البنك بهذا يؤ ./ المقترض بإمكانية حصوله على دعم مالي من الصندوق الوطني للسكن 
و بالتالي ، "االلتزام ، إلى اإليقاع بالمقترض في غلط جوهري ، يبرر مطالبته بإلغاء اتفاق القرض 

نجد أن القضاء يؤكد على حماية المستهلك المقترض من عدم التزام المقرض بإعالمه و يترتب 
 .(3)على ذلك جزاء يصل إلى حد إلغاء عقد القرض

وعليه فإن أهمية االلتزام باإلعالم في مرحلة ما قبل التعاقد تظهر في كونه وسيلة توفر 
الحماية القانونية للمستهلك طالب القرض جعلت العديد من التشريعات تكرسه بإعطائه حيز من 
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على ( الممول)االهتمام و التنظيم نظرا ألهميته في عقد التمويل العقاري، وهذا بإلزام المهني 
ترامه و تكرسيه مرتبتا جزاءات لمن يخالف هذه األحكام ، لكن بالرجوع إلى المشرع الجزائري اح

نجده قد كرس هذا االلتزام بشكل عام في النشاط المصرفي من خالل بعض األنظمة و تعديل 
 ، و من خالل بعض النصوص المتعلقة بحماية المستهلك ،  4353قانون النقد و القرض لسنة 

 .ص بشكل صريح على هذا االلتزام فيما يخص عقد القرض العقاري لكنه لم ين
 

 :في مرحلة إبرام عقد القرض العقاري: الفرع الثاني 
برام عقد القرض مرحلة إ إلى يتم المرور تعاقد بالشكل السليمقبل ال مرحلة مابعد االنتهاء من 

طالب صالح ها لحماية مالتي البد من توفير  ألخر تفرض بعض األحكامالتي هي ا،و العقاري 
رض مهلة لتفكير و طالب القمنح  ، وكذلك(أوال)  ايجاب صحيحفيها على غرار صدور اإلالقرض 
، و أيضا حقه في العدول عن تنفيذ عقد القرض  (ثانيا) جل اتخاذ القرار الصحيحمن أالتروي 

 .( ثالثا)
 :المقرض طرف يجاب الملزم من صدور اإل -أوال

اإليجاب الصادر من طرف المقرض ملزما و جازما متضمن للبيانات المتعلقة البد أن يكون 
بهذا القرض ، كون أن العبرة هنا تقاس باإلرادة القطعية للمقرض في إبرام عقد القرض و تنفيذه ،  
و لحماية طالب القرض البد من أن يكون هذا اإليجاب مرتبطا بآجل معين يتم حسابه من تاريخ 

 .(1)أي طالب القرضعلم الموجب له 
و بهذا فإن اإليجاب الملزم يتضمن آجال للقبول ، يكون ملزما و ال يجوز للمقرض أن يعدل 
عن إيجابه ما لم ينقضي اآلجل المحدد له من أجل منح الوقت الكافي للمستهلك التخاذ قراره في 

على أنه ( ج.م.ق) من 00،وفي هذا اإلطار نص المشرع في المادة  (2)التعاقد قبل انتهاء اآلجل
، ومنه إذا صدر ..."إذ عين آجل للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى انقضاء هذا اآلجل:"

،و هذا اعتمادا على أن يكون اإليجاب الذي (3)القبول خالل اآلجل المحددة انعقد العقد صحيحا
 مجموع من البيانات صدر من المقرض قد منحة فيه مهلة لتفكير ، وأن يكون قد احتوى على 
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 .األساسية في المعاملة
 إن أغلب مؤسسات القرض يصدر إيجابها في شكل مكتوب وهي تعد أفضل طريقة لحماية 

المستهلك طالب القرض ،وقد اتجه بعض الفقهاء إلى اعتبار إفراغ اإليجاب في شكل مكتوب له 
و حماية الغير الذي يؤثر عقد  -(4توفير الحماية للمستهلك طالب القرض ، -(5:هدفين وهما

في إثبات حقوق و التزامات أطراف العقد إال أن  االقرض على حقوقهم ،فرغم كون الكتابة تلعب دور 
دورها األساسي هو متطلبات حماية المستهلك طالب القرض ،وهذا بأن يتم إحاطة المستهلك بكل 

خل ضمن وسائل اإلعالم الدقيقة حول البيانات و تفاصيل العقد حتى يسهل اإلطالع عليها ،وهو يد
، ولعل من بين التشريعات التي (1) القرض العقاري الذي يمنحه المقرض للمستهلك طالب القرض

 :تناولت هذه المسألة نذكر
 على إفراغ اإليجاب الصادر عن المقرض  المشرع الفرنسيلقد نص  : المشرع الفرنسي -أ

حيث ألزم  L-054-0و   L-054-2تنظيمه في المواد من أو الممول في شكل مكتوب ، وقد تم 
طالب القرض و كذا ن يرسله عن طريق البريد لكل من الممول بأن يصدر إيجابه مكتوبا ، و أ

كفيله الشخصي على أن ال يتحمل طالب القرض أي مصارف عن إرسال اإليجاب ، و يبرز هدف 
عرفة محتوى اإليجاب من التمكن من م توب هوالممول بإصدار إيجابه مك مالمشرع الفرنسي في إلزا

تيسير عملية مراقبة الشروط الواردة في اإليجاب من جهة أخر ، وهذا لكي تكون  جهة ،و كذلك
 .الحماية المتخذة للمستهلك طالب القرض فعالة

على عكس المشرع الفرنسي فإن المشرع المصري لم يدرج أي نص  : المشرع المصري -ب
الشكل الذي يجب أن يفرغ فيه اإليجاب الصادر عنه ،مما يعني أن عقد التمويل  يلزم الممول على

، لكنه نص صراحة على البيانات التي يجب أن تذكر في (2)فحسب االعقاري يبقي عقدا رضائي
المتعلق بقانون التمويل العقاري  4335لسنة  520من القانون رقم  0اإليجاب في نص المادة 

 نستنتج أن المشرع المصري نص ضمنيا على إفراغ اإليجاب في شكل المصري ،وهذا يجعلنا 
 .من قانون التمويل العقاري  0مكتوب مشتمال على البيانات التي ذكرتها المادة 

من خالل اإلطالع على النصوص المنظمة للقرض االستهالكي : المشرع الجزائري -ت
من  43بشكل عام نجد أن المشرع قد أقرا بإفراغ اإليجاب في شكل مكتوب من خالل المادة 

                                                 
 .242سامة شهاب حمد الجعفري ،سالم عبد اهلل على الربيعي ،المرجع السابق ، ص أ - 1
 .242، ص  نفسهاهلل على الربيعي ،المرجع  سامة شهاب حمد الجعفري ،سالم عبدأ - 2



033 

 

 عروض القرضيجب أن تستفيد :"المتعلق بحماية المستهلك ذلك بنصها  39/30القانون رقم 
ص شفافية العرض المسبق و طبيعة و مضمون  لالستهالك للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخ

من المرسوم  0، وقد أكدت هذا نص المادة "و مدة االلتزام و كذا آجال تسديده و يحرر عقد بذلك 
إذ تنص على أن يسبق كل عقد قرض بعرض مسبق للقرض ، من شأنه   52/552التنفيذي رقم 

ذي يمكنه اكتتابه و كذا شروط تنفيذ العقد السماح للمقترض بتقييم طبيعة و مدى االلتزام المالي ال
،وكان هدف المشرع من قيام المقرض بتقديم هذا العرض المسبق في شكل مكتوب إلى من يريد 
التعاقد معه للحصول على قرض متضمنا كافة البيانات والشروط ،هو تمكين المستهلك المقترض 

، وهذا يدخل في المرحلة الثانية (1)من إعالمه بشكل شامل و دقيق حول عقد القرض الذي يريده 
 .(2)من االلتزام باإلعالم في مرحلة تكوين العقد

لكن بالنظر إلى قواعد عقد القرض العقاري فال نجد المشرع الجزائري قد نص على إفراغه 
في شكل معين ، لكن ما نشير إليه هو أنه إذا حرص المشرع على حماية المستهلك في القرض 

في نظرنا يكرس هذه الحماية أيضا في القرض العقاري لكن بشكل ضمني ،وهذا  االستهالكي فإنه
بإفراغ إيجاب المقرض في شكل مكتوب من أجل تسهيل إطالع طالب القرض على محتوى       

و شروط العقد ، وهذا يدفعنا إلى القول أنه البد من تدخل المشرع في هذه المسالة بشكل صريح  
شرع الفرنسي الذي ألزم الممول بإفراغ اإليجاب في شكل مكتوب لحماية ويعمل بنفس التوجه الم

 .طالب القرض
  :في عقد القرض العقاري  مهلة التروي و التفكير -ثانيا

من بين الوسائل المقررة لحماية طالب القرض في مرحلة إبرام عقد القرض العقاري هي 
في نظام حماية المقترض، باعتبار أن اآلجل منحه مهلة لتروي والتفكير ، فهي تعتبر حجر الزاوية 

،وهذا حرصا  (3)ال يزال قائما وبالتالي فطالب القرض يبقي حرا في إبرام عقد القرض من عدمه
لمقرض بمنح مهلة لإليجاب ، إذ يعد إلزام المشرع ا على سالمة رضاه و صدور القبول مطابقا

إبرام العقد بعد حتى يصبح في مركز لتفكير لصالح طالب القرض إن صح الوصف كونه لم يتم 
طرف )المقترض ، وهذا كي يعبر عن رضاه الحققي و الفعلي رغم التفاوت في المراكز القانونية 
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،ضمانة مهمة يترتب عنها توقيع عقوبات مدنية و جزائية على المقرض (ضعيف و أخر قوي
 .(1)تنفيذه مستقبال  لضمان تنفيذ عقد القرض العقاري بشكل صحيح خالي من أي إشكاالت في

 فإن المهلة التي يجب أن تمنح لطالب القرض لقبول التعاقد مع المقرض البد أن تكون  وعليه
، وهذا حتى يكون لطالب (3)و إال تم توقيع العقوبات على المقرض في هذا الخصوص(2)معقولة 

اآلثار التي سوف تترتب القرض الوقت الكافي للتروي و التفكير و دراسة ما سوف يقدم عليه و 
عن إبرامه لعقد القرض ، السيما ما تعلق بقدرته على الوفاء باألقساط و الفوائد طيلة مدة القرض، 
كلها مسائل مهمة تستدعي من طالب القرض التفكير مطوال و مليا فيها بهدف تجنب الوقوع في 

 .حالة التدين و إشكاالتها 
يجاب الموجه له بعد منحه د طلب القرض يرفض اإلنادرا ما نج لكن من الناحية العملية

في أمس الحاجة لهذا القرض الذي سوف يسهل  طالب القرضإلى كون  مهلة لتفكير ، وهذا يرجع
له الحصول على سكن بالنسبة لألفراد أو لتمويل مشروعه باالقتناء أو اإلنجاز بالنسبة للمرقي 

د في حالة عجز عن الوفاء ،لهذا يتطلب األمر فيما بع طالب القرضالعقاري ، وهذا ما قد يضع 
 أن  تكون هناك ثقافة لدى طالبي القرض الغتنام هذه المهلة لتفكير قبل اإلقدام على التعاقد مع 

 .(4)المقرض
طالب لهذا يجب على الطرف المقرض أن يكون حريصا كل الحرص على أن يستغل 

االلتزامات التي سوف يقبل عليها مستقبال ، وهنا نشير هذه المهلة في التروي و التفكير في القرض 
 :إلى ضرورة تدخل المشرع إلى تحديد هذه المدة كما هو الحال في التشريع المقارن على غرار

المتعلق  30/05إذ نجد أن المشرع المغربي قد نص في القانون رقم :  المشرع المغربي-أ
آجل  طالب القرضا أنه يلتزم المقرض بمنح التي جاء فيه 550بحماية المستهلك في المادة 

من نفس القانون على أن المهلة التي تمنح لطرف  543للتفكير ، و أكدت أيضا نص المادة 
يوم يبدأ حسابها من تاريخ التواصل بالمعلومات  52المقترض للتفكير و التروي كحد أدنى هي 

المتعلقة بمنح هذه المهلة فإنه يتعرض التي تتعلق بالقرض العقاري ، و في حالة مخالفة األحكام 
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درهم يضاف إليها العقوبات  433.333إلى  03.333المخالف إلى غرامة مالية تتراوح ما بين 
 .المدنية المحتملة 

أما المشرع الفرنسي فقد ألزم الطرف المقرض على البقاء على إيجابه : المشرع الفرنسي -ب
لإليجاب ،و يظل اإليجاب ( المقترض)يوما محسوبة من تاريخ تسلم المستثمر  03لمدة تصل إلى 

من   L 054-0، وهذا ما نصت عليه المادة (1)قائما طول هذه المدة صالحا لصدور قبول مطابق
إذ جاء فيها أنه ال يتسرع المستهلك المقترض في إصدار القبول إال بعد قانون االستهالك الفرنسي 

أيام و إذا صدر قبل مرورها يؤدي إلى بطالن العقد نفسه ، و نشير هنا أن المشرع  53مرور 
الفرنسي لم يمنح هذه المهلة إال في عقد التمويل العقاري فقط ، وهذا بهدف تمكن المستهلك من 

وهو األمر الذي ظهر بشكل واضح  ،( 2)مقرض و التفكير فيه بتروي و تأنياإلطالع على إيجاب ال
في العديد من األحكام القضائية التي أصدرتها محكمة النقض الفرنسية و التي تركز على التزام 
الطرف المقرض بمنح مهلة لتفكير لصالح طالبي القرض ،و لعل من أهم هذه األحكام نذكر  

، و كذلك الحكم  43/30/4333، و كذلك الحكم الصادر في  39/54/5992الحكم الصادر في 
 كلها أشارة إلى أهمية و ضرورة منح طالب القرض مهلة لتفكير       49/53/4334الصادر في 

 . (3)و التروي
بالنظر إلى المشرع الجزائري نجده لم ينص على هذه المهلة في :  المشرع الجزائري-ت

،و بالرجوع إلى القرض (4)تنظيمه للقرض االستهالكي مما يترك المجال أمام المقرض في تحددها 
 .العقاري فإنه لم ينص على ذلك أيضا

وعليه يمكن القول أن منح مهلة للتروي و التفكير لصالح طالب القرض تعتبر نوع من 
الحماية الخاصة بالمستهلك ، ويمكن أن تثار من طرف طالب القرض المقررة لصالحه في عدم 

القانون بهدف الضغط عليه إلبرام عقد القرض الذي التزام المقرض بمنحه هذه المهلة التي يقررها 
يكون في الكثير من األحيان في حاجة ماسة إليه ، و منه فإن إخالل بهذه الضمانة يترتب عليها 
البطالن للعقد لصالح طالب القرض الذي تم إقرارها لصالحه ، وعليه فهو حق يتقادم بتطبيق 
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قاعدة أمرة من النظام العام ، فال يجوز االتفاق على  القواعد العامة كون أن منح هذه المهلة يعد
 .(1)مخالفتها و بالتالي وجوب احترام تطبيقها تحت طائلة توقيع جزاءات على من يخالفها

وبالتالي فإن إقرار هذه المهلة تدفع طالب القرض إلى التفكير واإلمعان قبل اتخاذ القرار 
،معتمدا في ذلك على دوافع و أسباب قوية و معقولة بالموافقة  واإلقدام على إبرام عقد القرض 

تبرر انصراف إرادته إلحداث األثر القانوني المترتبة عن هذا العقد، و بالتالي تحمله كل االلتزامات 
 .المترتبة عنه

ونظرا ألهمية منح مهلة للتروي و التفكير في تأثير على صحة الرضا و قبول طالب القرض 
قاية من الوقوع في حالة التدين نتيجة التسرع و عدم التفكير و التي يستحيل إبرام عقد القرض و الو 

في الكثير من األحيان معالجتها ، وما ينجر عن اإلخالل بهذه المهلة من اآلثار بالنسبة لكال 
طرفي العقد فإن هذه المهلة تعد وسيلة حماية مقرر لصالح طالب القرض مما يستوجب أن تكون 

القضاء عند عرض مثل هذه المنازعات التي يمكن أن يثيرها المقترض ضد  مركز اهتمام لدى
 .في منازعات القرض العقاريالمقرض 

 : الحق في العدول عن القرض  –ثالثا 
 هذه المرحلة وهي  خر فيت المقارنة للمستهلك المقترض وسيلة حماية أالتشريعا تلقد خول

العقاري لكن بشرط احترام المدة القانونية التي يحددها فيذ عقد القرض و تنحق العدول عن إبرام أ
ة المستهلك لى حمايد ،و يرجع سبب تكريس هذه الوسيلة إجل العدول عن العقالقانون من أ

، والذي يكون  يجاب الموجه له من طرف المقرضالمقترض من تسرعه في إصدار قبوله على اإل
برام عقد متسرع ، وهذا افي ،و بالتالي ينتج عنه إتفكير ك وقبوله قد صدر دون أي دراسة متأنية أ

ب ما يستخدمه المقرض المحترف من وكذلك بسب،في ظل حاجة طالب القرض لهذا التمويل 
لى و دفعه إجل التأثير على نفسية المستهلك يعرض بها خدماته من أ إجراءات في اإلعالنات التي

العبء المالي الذي التزام به ، وهو  يدرك حجمتجعل طالب القرض ال أمور كلها ، (2)التعاقد معه 
 .(3)اتااللتزام الذي يكتشفه فعال مع مرور الوقت أثناء تنفيذه لهذهمر األ

 يلة لحماية المستهلك هذه الوس كرستو  تقد نص ةالمقارن اتلهذا نجد أن بعض التشريع
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د ترتبه اإلعالنات المغرية و التروي ، و كذلك ما ق مهلة التفكير هستغاللالمقترض من تبعات عدم ا
معه ،و  رادة المستهلك لتعاقدترف في عرض خدماته لتأثير على إيستخدمها المقرض المح التي

 :لمستهلك المقترض نذكرلحماية اتعرضت لحق العدول كوسيلة  لعل من بين التشريعات التي
مستهلك في عقد ن المشرع المغربي كان حريصا على حماية الأنجد  :المشرع المغربي -أ

، وقد حصر المشرع و العدول أحق المستهلك المقترض في التراجع قر أف ،القرض بشكل عام 
، وقد نظم  البيع بالقرضالمغربي هذا الحق في ثالثة حاالت تتعلق بالعقود االستهالكية من بينها 

يقضي بتحديد تدابير لحماية الذي  05-30مشروع قانون رقم  بموجب حق التراجعالمشرع المغربي 
ومؤداه أن التراجع حق مقرر بمقتضى القانون فال يمكن ه، من 04المادة نص في ،(1)المستهلكين 

من خالله التراجع  ذ يستطيعإ، واعتبره بمثابة رخصة للمستهلك  إسقاطه إال باتفاق صريح للطرفين
فحق التراجع  ي جزاء على ذلكأو ترتيب أن يكون ملزما بتبرير ذلك للمقرض أعن رضائه دون 
 ، فالمستهلك المقترض عندما تراجع فقد قدر على أنه دخل في عالقة  ال تبرير جائز بدون جزاء و

 .(2) ال يمكن  تحملها القرض عقدأن االلتزامات التي ستترتب عن و إرادته إليها  تنصرفلم 
 المقترض في القرض العقاري فإننا المتعلقة بحماية 05-30ومن  استقراء مواد القانون رقم 

 ال نجد ما يفيد استفادة المستهلك المقترض من هذا الحق و بالتالي فإن المشرع المغربي قد أخذ 
 .بموقف المشرع الفرنسي بأنه ال عدول بعد إبرام عقد القرض العقاري

طالب لقد نص المشرع الفرنسي على هذا الحق لصالح المستهلك : المشرع الفرنسي -ب
الحق في  منه L– 055-52في المادة  5920لسنة  القرض من خالل قانون االستهالك الفرنسي

و قد ، (3)تسري من تاريخ يوم قبول العرضيام أ 2عن عقد القرض االستهالكي في مدة  الندم
المشرع الفرنسي في حماية المستهلك طالب القرض الذي يكون قد صدر منه القبول متسرع  حرص

دون دراسة متأنية و تفكير كافي مما يؤدي إلى إبرام عقد متسرع ، وهذا في ظل الحاجة الملحة 
للقرض ، وكذا نتيجة اإلعالنات التي يستخدمها المقرض المحترف لترويج لخدماته  لتأثير على 

                                                 
المؤرخة في  2904،ج ر عدد المغربي القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك  30/05القانون رقم  - 1
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يقضي بتحديد تدابير لحماية  30/05محمد الشرفاتي ، عقد القرض االستهالكي دراسة في ضوء مشروع قانون - 2

ماستر في القانون الخاص ،كلية العلوم القانونية  و االقتصادية و االجتماعية ، جامعة المولي مذكرة ن ، المستهلكي
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،وقد اعتبر بعض الفقهاء أن الحق في الندم   (1)المستهلك طالب القرض و دفعه للتعاقد معهإرادة 
المكرس لمصلحة المستهلك طالب القرض هو جزء ال يتجزأ من عملية إبرام العقد ، وأن المستهلك 

 يتراجع عن إتمام عقد كان في طور التكوين ،و ليس عن عقد تام:" باستعماله لحقه في العدول فهو
 .،هذا فيما يخص القروض االستهالكية (2)" سبق  إبرامه 

المؤرخ في  29/290لكن فيما يخص القرض العقاري فبالرجوع إلى القانون رقم 
المتعلق بتبصر وحماية المقترضين فإننا ال نجد فيه ما ينص على حق العدول أو  50/32/5929

فالمشرع الفرنسي  لم يكرس هذا الحق ،و بالتالي ( ج.م.ق)من  220التراجع المكرس في المادة 
، غير أنه قد (3)للمقترض في عقد القرض العقاري بعد تمام إبرامه عكس عقد القرض االستهالكي 

وفر له حماية من نوع أخر في مرحلة ما قبل التعاقد و مرحلة تكوين العقد من خالل الحماية من 
كير و الروي باإلضافة إلى التزام المقرض اإلعالن و اإلشهار المضلل و الكاذب و كذا مهلة التف

باإلعالم كلها ضمانات تسمح بصدور قرار سليم و صحيح من المقترض بإرادة مستنيرة  بقبول 
 .التعاقد أو بعدمه

نه ال و بضبط للقواعد العامة باعتبار أ لى المشرع الجزائريبالرجوع إ: المشرع الجزائري -ت
 (ج.م.ق)من  220القرض العقاري نجده قد نص في المادة عقد يوجد نص قانوني خاص ينظم 

أشهر على القرض أن يعلن عن رغبته في  30ذا نقضت يجوز للمدين إ:" بقوله  حق العدولعلى 
أشهر من تاريخ اإلعالن ،  30جل ال يتجاوز إلغاء العقد ،ورد ما اقترضه على أن يتم ذلك في أ

و عليه مما تقدم  ،"و تحديده بمقتضي االتفاق قاطه أأما حق المقترض في الرد فإنه ال يجوز إس
أن هذا الحق يخضع لكامل : و هي  بحق العدولفي المادة نستخلص بعض الخصائص المتعلقة 

السلطة التقديرية للمستهلك المقترض دون أي تبرير لطرف المقرض ، كذلك عدم وجود أي تعويض 
قه في العدول ،باإلضافة إلى حرية اختيار يلتزم به المقترض اتجاه المقرض عند ممارسته لح

المقترض للوسيلة التي يرها مناسبة إلعالم المقرض باستخدام حقه في العدول ، وأهم خصية هي 
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،باإلضافة إلى (1)اعتبار هذا الحق من النظام العام ال يجوز االتفاق على إسقاطه أو تحديده 
 .وسيلة حماية حقيقة لصالح المستهلك المقترض استخدامه بعد إبرام عقد القرض ، وهذا ما يجعله  

 وحتى يتم ممارسة هذا الحق من طرف المستهلك المقترض البد من توفير بعض الشروط 
 :التي البد منها ونذكرها فيما يلي حتى ال يتصرف المقترض على هواه دون أي رقابة 

المشرع لم يحدد ير إلى أن وهنا نش:  القرضإبرام عقد أشهر على  60انقضاء مدة -1
أشهر هل من تاريخ إبرام العقد أم من تاريخ استالم مبلغ  30ابت يبدأ منه حساب مدة تاريخ ث

لقرض مع الجانب العملي الذي في تسليم مبلغ افي ظل عدم تطابق الجانب النظري و القرض ؟، 
 .أشهر 0بت لـ حيان مما يثير هنا مشكلة تحدد تاريخ ثايظهر وجود فارق زمني كبير في غالب األ

وهنا نشير إلى أن المشرع رغم نصه :  إعالن المقترض رغبته في إلغاء عقد القرض-2
على حق المقترض في استخدام حق العدول ،إال أنه لم يحدد طريقة تنفيذه و الشكل الخاص لهذا 

 .اإلعالن الموجه للمقرض
م دد مهلة لقياوهنا نجد أن المشرع قد ح:أشهر لرد مبلغ القرض 60جل احترام آ-3

 . كثراألأشهر من تاريخ إعالنه على  30لمقرض وهي ال تتجاوز المقترض برد مبلغ القرض ل
وعليه بتمام و توفر هذه الشروط المذكورة ينقضي عقد القرض العقاري قبل حلول األجل 

لك هو باإلرادة المنفردة للمقترض بالرغم من أن هذا اآلجل كان مشترطا لصالح المقترض ، فإنه كذ
أشهر  30مقرر لصالح المقرض الذي من بين الشروط التي يضعها هي منح مهلة تتراوح ما بين 

 شهرا حتى يتم دفع األقساط ،وهي ما يتوافق مع المهلة الممنوحة للمقترض لتبيان رغبته في  54و 
 .(2)أم ال  عقد القرض العقاري تنفيذ العدول عن

و بالتالي فإن حق العدول يعتبر وسيلة حماية مهمة مقررة لصالح المستهلك المقترض في 
حالة ندمه أو شعوره بعدم القدرة على تحمل األعباء المالية التي أقدم على االلتزام بها ،من خالل 

و تعويضات عن حقه في العدول،  إلى تحمل مصاريفإنهاء العالقة التعاقدية دون أن يضطر 
 طلوب في اإلجراءات المتبعة لتفعيلا يعاب على المشرع الجزائري أنه لم يفصل بالشكل الملكن م

 .باعتباره إحدى الضمانات القانونية المكرسة لحماية مصالحهالمقترض لحقه في العدول 
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 :في مرحلة تنفيذ عقد القرض العقاري: الفرع الثالث 
و سريان عقد القرض في مرحلة تنفيذ ألك المقترض كذلك للمسته لقد كرس المشرع الجزائري

الحماية من ،و تتجلى هذه الحماية في  المقرض الطرف العقاري عدة وسائل للحماية من تعسف
 كذا في حالة إدراج شروط تعسفية تثقل كاهل المستهلك المقترض، و ( أوال)تعديل شروط العقد 

 .(ثانيا)دون وجه حق 
 :لمقرض طرف االمنفردة لباإلرادة  القرض عقدتعديل شروط -أوال

ن يلتزم المبرمة بين طرفين فإنها تقضي بأ تحكم العقود بالرجوع إلى القواعد العامة التي
،  رادةرف منهم المساس بما قررته تلك اإلفال يجوز ألي ط،الطرفين بما تم االتفاق عليه في العقد 

خبرة و معرفة القوة و ال األطرافان سبب عدم التوازن في العقد  يعود إلى امتالك أحد ذا كخاصة إ
مما يشكل فجوة بين المراكز القانونية ،لى هذه المقومات في مواجهة الطرف األخر الذي يفتقر إ

باإلرادة المنفردة  ود العقدو بنو تتح الفرصة أمام الطرف القوي ليقوم بتعديل شروط ألطرفين 
ن ة التي تحكم إبرام العقود والتي تقضي بأيتعرض مع القاعدة قانوني مر غير مقبول كونه،وهذا أ(1)
يقررها  فال يجوز نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين أو ألسباب التي "العقد شريعة المتعاقدين"

الذي يتمتع  (المقرض) قاري نرى تدخل الطرف القويلى عقد القرض الع، و بالرجوع إ(2)القانون 
ض بإرادته المنفردة ، دون أن لقر عقد اساسية لشروط األبالقوة االقتصادية و المعرفية في تعديل ال

مما يتسبب في إرهاق كاهله ، (المستهلك المقترض)دفي هذا العق خريعير أي اهتمام للطرف األ
بالتزامات إضافية ، و لعل من بينها هو قيام المقرض بتعديل الشروط األساسية المتعلقة بـ قيمة 

قد تدخلت لحماية  المقارنة هنا نجد أن أغلب التشريعات و ، غيرهاالقرض أو معدل الفائدة و 
مصالح المستهلك المقترض باعتباره طرفا ضعيفا بحاجة للحماية ، و بالتالي تحقيق التوازن في 

 :العالقة التعاقدية بين الطرفين ، ولعل من بين التشريعات التي كرست هذه الحماية نذكر
  ديل شروط عقد القرض العقاري و أقراعلى تعغربي الملقد نص المشرع : المشرع المغربي-أ

القاضي  30/05من القانون رقم  9الفقرة  550لى نص المادة ، فبالرجوع إحماية قانونية للمقترض 
يترتب على كل تغيير لشروط الحصول " :والتي جاء فيها  المغربيبتحديد تدابير لحماية المستهلك 

لى المقترض األمر بمبلغه و سعره تسليم عرض مسبق جديد إعلى القرض و السيما عندما يتعلق 
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حة بسعر فائدة متغير عندما ال تطبق على القروض الممنو  لمشار إليها في الفقرةن القاعدة اغير أ /
، وبالتالي " لى المقترض مع العرض المسبق مذكرة تتضمن شروط و كيفيات تغير السعرتسلم إ

الشروط أو البنود األساسية في عقد القرض العقاري التي تتعلق نجد أن المشرع قد ركز على تعديل 
بمبلغ القرض و معدل الفائدة ، دون أن يكون لتعديل مدة القرض الحاجة إلصدار المقرض لعرض 

 .مسبق جديد 
و في هذا اإلطار نجد أن القضاء المغربي قد أصدر العديد من األحكام في هذا الصدد     

عن المحكمة التجارية بفاس ، والتي  35/53/4352و نذكر من بينها الحكم الصادر بتاريخ 
قضت بإلغاء قرار بنك برفع سعر الفائدة و إبطال االقتطاعات التي تمت بالسعر مع تعويض 

و بالتالي نجد أن المشرع  ،(1)نتيجة التعديل المنفرد لسعر الفائدة من  البنك  الزبون ، و هذا
 .المغربي قد تصدى لتعسف المقرض في تعديل الشروط األساسية لعقد القرض 

 المتعلق بقانون التمويل  4335لسنة  520باستقراء مواد القانون رقم  :المشرع المصري -ب
عد قانونية خاصة بمسألة تعديل شروط اتفاق التمويل العقاري العقاري المصري نجده لم يتضمن قوا

األساسية ، بالشكل الذي يضفي الطابع الحمائي لصالح المقترض في اتفاق التمويل ، وعليه وجب 
منه التي نصت  5الفقرة  522، والتي نجد فيها نص المادة (م.م.ق)البحث  في القواعد العامة 

فال يجوز نقضه ،و ال تعديله إال باتفاق الطرفين ، وعليه فال  على أن العقد شريعة المتعاقدين
،  ومنه تمنع أي تدخل (2)يجوز ألي من الطرفين أن يغير في شروط العقد ،أو أن يتحلل من أثاره 

في تعديل العقد دون موافقة الطرف األخر ألنه يعتبر مساس بحقوق الطرف األخر وهو ما ينطبق 
 ه إذا تم تعديل شروط اتفاق التمويل من طرف الممول باإلرادة المنفردة على اتفاق التمويل ، وعلي

 .(3)وجب عليه األمر أن يصدر رضاء جديد من طرف المستثمر و كذا الكفالء أيضا
وفي هذا السياق يطرح التساؤل حول قبول المستثمر و الكفالء الخاص بالتعديل شروط 

التعديالت  التي تمت على اتفاق التمويل،أم يجب أن االتفاق،فهل يكون القبول الصادر يخص فقط 
 .يكون القبول شامال لالتفاق بكامل بعد أن تم وضع التعديالت التي أدرجة على شروط االتفاق ؟

                                                 
، الصادر عن المحكمة   4352-2-422ملف القضية  35/53/4352الصادر بتاريخ  5020الحكم رقم  - 1

تاريخ اإلطالع    https://www.marocdroit.com:التجارية بفاس ، المملكة المغربية ، انظر الموقع التالي 
45/30/4350 - 53:49. 
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الذي يفيد بأنه من األفضل أن يكون القبول الصادر عن  ثروت عبد الحميدوهنا نجد رأي  
ها ما قد مسها التعديل و ما لم يشملها التعديل ،و هذا المستثمر و الكفالء شامال لشروط االتفاق كل

بهدف منح المستثمر و الكفالء فرصة لمعرفة جميع الحقوق و االلتزامات الجديدة   و مقارنتها مع 
الشروط األساسية التي أوردها النموذج المعد من طرف الهيئة العامة لشؤون التمويل العقاري ، 

ستثمر و الكفالء مهلة معقولة للتفكير و التروي في اإليجاب كونه قد وبهذا البد من أن يتم منح الم
لحقه بعض التعديالت التي قد تدفع بالمستثمر و الكفالء إلى الرفض و طلب فسخ العقد ، وهذا 

من الالئحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري ، و بالتالي " أ"الفقرة  0تكريسا لما نصت عليه المادة 
األستاذ ثروت عبد الحميد هذا يضمن توفير حماية أكثر لصالح المستثمر ضد ما قد  فإنه في رأي

، و كما أنه يسمح أيضا (1)يفرضه الطرف الممول من شروط الحقة باالتفاق التمويل األصلي 
للجهة اإلدارية برقابة على الممارسات التعسفية التي قد تصدر عن المؤسسات المالية القائمة على 

 .(2)ويل العقاريشؤون التم
نجد أن المشرع الفرنسي قد فصل بشكل صريح في مسألة تعديل  :المشرع الفرنسي -ت

المؤرخ في  29/290شروط عقد التمويل العقاري إذ نجده قد نص على ذلك في القانون رقم 
منه ،و التي تم  0الفقرة  2و المتعلق بتبصر و حماية المقترضين في نص المادة  50/32/5929

 L-054-0، وكذلك نص عليه في المادة (3) 05/54/5909إدراجها بمقتضي القانون المؤرخ في 
من قانون االستهالك الفرنسي ،والتي جاء فيها أن كل تعديل في شروط أو بنود عقد التمويل 
العقاري و بالتحديد ما يتعلق بقيمة القرض أو معدل الفائدة ،يجب أن يسبقه صدور عرض جديد 

التعديل في مناقشات البرلمان الفرنسي على ،وقد أتى مبرر إقرار  حكم هذا (4)من جانب الممول 
أساس أن صدور عرض جديد من طرف الممول هو الحيلولة دون إثقال كاهل المستثمرين 
وتعريضهم لصعوبات بقرار إنفرادي من الممول بتعديل شروط اتفاق التمويل قبل صدور قبول 

نجده قد جعل من هذا الحكم  المستثمر للعرض المقدم له ، و بالرجوع إلى القضاء الفرنسي فإننا
 حكما عاما يهدف من خالله إلى حماية المستثمرين بعد إبرام اتفاق التمويل وليس قبله فقط ، وهو 
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 .(1)ما لقي تأييدا من جانب الفقه الفرنسي
و قد صدر في هذا اإلطار عدة أحكام عن محكمة النقض الفرنسية تؤكد هذا المبدأ ، ومن 

المتعلق بدعوى التي تدور حيثيتها حول قيام ممول بالموافقة على منح  بين هذه األحكام الحكم
ألف  023)لزوجين بموجب عقد تمويل عقاري قيمته  5900قرض عقاري في شهر أغسطس 

من أجل شراء بناء ،و نظرا لتعرض الزوجين ألزمة مالية أثرة على ذمتهم المالية فقد طلب ( فرنك
إعادة جدولة دين القرض،وهو األمر الذي تم االتفاق عليه ،ب52/32/5993من البنك الممول في 

 ةو لكن دون أن يصدر بذلك إيجاب جديد للمقترض من الممول ودون مراعا 53/30/5993في 
من قانون االستهالك  L-054-0المادة والتروي للمقترض وفق ما هو مقرر في مهلة لتفكير 

عندما توقف الزوجين عن الدفع باشر البنك ، و (فرنك 2500.0)، ليصبح مبلغ القرض (2)الفرنسي
الممول في اتخاذ إجراءات الحجز و البيع الجبري للعقار حتى يستوفي حقه ، غير أن الزوجين قاما 
بالدفع ببطالن الحكم وهذا نظرا لعدم صدور عرض مسبق من جانب الممول مما يعد مخالفة 

بسقوط حق الممول في الفوائد والسماح بتسديد لقاعدة أمرة تتعلق بالنظام العام ، وكذلك المطالبة 
،و ببطالن إجراءات الحجز و التنفيذ ودفع تعويض مقدراه  4330رأس مال القرض حتى سنة 

 ، وقد تم رفض الدفع الذي قدمه الممول والذي جاء فيه أن المستثمر قد قبل هذا (ألف فرنك 533)
 .(3)بقاعدة أمرة تتعلق بالنظام العامالتعديل ،وهذا ألنه ال يجوز التنازل عن حكم مقرر 

 من  2/0و بهذا يكون  القضاء الفرنسي قد وسع من نطاق الحماية الممتدة من نص المادة 
 من قانون االستهالك الفرنسي التي تغطي المرحلة  L-054-0إلى المادة   29/290القانون رقم 

ما قبل التعاقد و تلك التي تلي تكونه و المرحلة التي تعاصر تنفيذه ،وبالتالي البد على الممول من 
أن يبادر إلى إصدار عرض جديد لشروط اتفاق التمويل المقترحة قبل أن يشرع في أي إجراء يمس 

لى تعديل مبلغ القرض أو معدل الفائدة المستحقة عليه ، وعليه فهو ملزم بأن يعرض ذلك ع
المقترض وأن يجعل رضائه بالتعديل ، وال يجوز التنازل عن هذا الحكم ألنه قاعدة أمرة تتعلق 

 .(4)بالنظام العام ،و بالتالي ال يمكن للمقترض أن يتنازل عن هذه الحماية التي تقررت لمصلحته 
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إذا أما في حالة التي يكون فيها التعديل في مدة القرض فإن القضاء الفرنسي  يري بأنه 
، فإنه (1)اقتصر التعديل على مدة القرض دون أن يشمل التعديل قيمة القرض أو معدل الفائدة ثابتا 

ال يحكم ببطالنه ، ألن القضاء الفرنسي يعتبر أن النصوص التي تستلزم صدور إيجاب جديد 
 ديل سابق على أي تعديل في شروط عقد القرض ال تنطبق إذا كان التعديل في مدة القرض دون تع

 . (2)في الشروط أو البنود األساسية لعقد التمويل العقاري
بالعودة إلى المشرع الجزائري و بالتحديد للقواعد العامة التي تحكم  :المشرع الجزائري -ث

على أن العقد شريعة المتعاقدين فال ( ج.م.ق)من  530العالقة التعاقدية ، نجده قد نص في المادة 
يجوز نقضه أو تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون ، و بالتالى ال يمكن أن 

الطرفين بإرادته المنفردة بتعديل شروط تتعلق بالعقد سواء بحذف أو إضافة شروط أو يقوم أحد 
( المستهلك المقترض)دون اتفاق مع الطرف الضعيف ( المقرض)تعديل شروط من الطرف القوي 

،كما هو الحال في عقود اإلذعان الذي يعتبر عقد القرض العقاري من بينها ، و في ظل غياب (3)
م عقد القرض العقاري تم دراسة موقف المشرع الجزائري حول تعديل شروط العقد نص قانوني ينظ

على ضوء أحكام القانون المدني و قوانين حماية المستهلك ، والتي وجدنا فيها أن المشرع  قد نص 
على القاعدة العامة في إبرام العقود و تعديلها ،و قد وضع بعض ( ج.م.ق)من  530في المادة 
، و منها منح سلطة رد (4)التي أجاز فيها للقاضي أن يتدخل في تعديل شروط العقد  تاالستثناءا

، وكذا تعديل الشروط التعسفية أو (5)االلتزام المرهق إلى الحد المعقول في حالة الظروف الطارئة 
، باإلضافة إلى (7)( نظرية الميسرة)، وكذلك في منح المدين آجال (6)إعفاء الطرف المذعن منها 

 .، هذا بالنسبة للقانون المدني(8)طة تخفيض الشرط الجزائي إذا كان مبالغا فيه سل
 سالف الذكر فإننا لم  39/30القانون رقم  ءأما فيما يخص قوانين حماية المستهلك فباستقرا 
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نجد في محتواه ما يدل على أن المشرع الجزائري قد أخذ بالتعديل المنفرد للشروط األساسية للعقد 
القواعد المطبقة على  دالمتعلق بتحدي 32/34عامة ، لكن باستقراء مواد القانون رقم بصفة 

منه نجد أن المشرع قد أشار إلى تعديل   0الفقرة  49السيما في نص المادة  (1)الممارسات التجارية
تعتبر :"شروط العقد ،وقد قام بإدراجها ضمن الممارسات التعاقدية التعسفية و التي تقضي بأنه 

... امتالك حق تعديل عناصر العقد األساسية أو مميزات -0... بنودا و شروطا تعسفية في العقود
و قد رصد المشرع لطرف الذي يقوم بتعديل شروط العقد ، "الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك 

و تصل إلى ألف دج  23.333تتراوح ما بين األساسية عقوبات تتمثل في توقيع غرامة مالية 
لى و بالرجوع إ من هذا القانون ، 00المادة ماليين د ج حسب ما نصت عليه  2.333.333

اديين عوان االقتصالمحدد للعناصر األساسية للعقود المبرمة بين األ 30/030وم رقم المرس
ساسية في حدد هذه العناصر األن المشرع قد ، فإننا نجد أ(2)تعتبر تعسفية والمستهلكين والبنود التي

تعتبر عناصر أساسية يجب إدراجها في العقود المبرمة بين :"بقوله  من هذا المرسوم 4المادة في 
العون االقتصادي والمستهلك العناصر المرتبطة بالحقوق الجوهرية للمستهلك و التي تتعلق 

أو / باإلعالم المسبق للمستهلك و نزاهة و شفافية العمليات التجارية و أمن و مطابقة السلع و
بمقتضي  وقام بحصر العناصر األساسية في قائمة،"خدمات و كذا الضمان والخدمة ما بعد البيعال

 ، وقد اعتبر المشرع قيام العون االقتصادي باحتفاظه بحق تعديل العقد أو فسخه منه  0المادة 
 .منه  2بصفة منفردة بدون تعويض للمستهلك من قبيل البنود التعسفية التي نصت عليها المادة 

 مواد تنص على  جو عليه البد من أن يبادر المشرع إلى تعديل قانون حماية المستهلك و إدرا
منع تعديل شروط العقد األساسية باإلرادة المنفردة من الطرف القوي في العقد كأداة لحماية 
المستهلك ، مع تحديد هذه الشروط حسب كل عقد و تفعيل جهة المراقبة المكلفة في هذا الشأن ، 
    السيما في العقود التي تتسم باإلذعان كما هو الحال في عقد القرض العقاري و عقود التأمين 
و غيرها، بهدف الوصول إلى مستوي الحماية المكرسة للمستهلك بصفة عامة و المستهلك 

 .فرنسيالالمقترض بصفة خاصة في التشريعات المقارن مثلما هو الحال في التشريع المغربي و 
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 :مكافحة الشروط التعسفية في عقد القرض العقاري –ثانيا 
 هذا النوع من  لى كونإ ختالل التوازن العقدي في عقد القرض العقاري راجعا باألساسإن ا

 العقود يندرج ضمن طائفة عقود اإلذعان،ألن أحد أطرافه وهو المقرض يمتلك من القوة االقتصادية 
، و هذا بإدراج و تحديد (1)ة و القانونية على مجريات العقد والمعرفية التي تمكنه من السيطرة الفعلي

شروط عقد القرض العقاري ،باعتباره مهني يتخذ من خدمة القرض مهنة معتاد له من بين 
الخدمات البنكية التي يعرضها على جمهور المستهلكين ،كما أنه يحدد العموالت و الفوائد التي 

، وهذا ما يجعل المقرض يتمادى في (2)ص عليه قانونا يفرضها على أن ال تتجاوز ما هو منصو 
إدراج الشروط التعسفية بكيفيات تضمن له مصالحه و تحقق أهدافه دون أن يراعي في ذلك 
مصلحة الطرف المقترض،والذي يعتبر في مثل هذه العقود الطرف الضعيف من الناحية 

شة هذه الشروط أو التفاوض عليها فيكون ، فال يستطيع مناق(3)االقتصادية و المعرفية في أننا واحد
 على المقترض إما قبول أو رفض التعاقد ، وهذا ما يعكس تعسف الطرف القوي من جهة، و كذا 

 .(4)إجحافه في حق الطرف الضعيف من جهة أخرى
 هو عقد إذعان و يعتبر مجاال خصبا إلدراج  ن عقد القرض العقاريومن هنا يمكن القول أ

، و يكون ذلك عن طريق عقود نموذجية أو (5)الشروط التعسفية التي ينفرد المقرض بوضعها 
موحدة تتكرر فيها نفس الشروط التعسفية ،والتي يقوم بإعدادها المقرض مسبقا كونه في مركز 

                                                 
لم تعد  لكو الخدمة ، و كذأعلى فكرة االحتكار لسلعة  فقط ضتر فذعان لم يعد ين عقد اإلألى إشير هنا ن- 1

 جميع، بل توسعة لتشمل  حماية الطرف الضعيف في مواجهة الشروط التعسفية تنحصر على فكرة االحتكار فقط
بين  ةالمساوايترتب عنها عدم  يوالت، هدافه ألخدمة مصالحه و  بإعدادهاينفرد الطرف القوي  يالعقود النموذجية الت

 .553كراش ليلي ، المرجع السابق ، ص  ، لى تحقيقهاإالمشرع  يسعى يية التطراف العالقة التعاقدأ
 .424، ص  السابقتدريست كريمة ، المرجع  - 2
ذعان و تتعلق بنظرية عقود اإل يالنظرية التقليدية الت ختالف حول مفهوم الطرف الضعيف فياإل ىدألقد - 3

تكرس لصالح  يفي مستوى الحماية القانونية الت لى تباين كبيرإة عقود االستهالك ، النظرية الحديثة المتعلقة بنظري
تحصر  فإنهاكل نظرية ، فبالرجوع لنظرية التقليدية  هتعتمد يالتسلوب الحماية أو  ىن حيث المدالمستهلك ، م

صودة له تنحصر في مرحلة الحماية القانونية المر خر ،و لضعف االقتصادي للمتعاقد األمعني الضعف التعاقدي في ا
 لى جانبإعرفي برام العقد فقط ،بينما النظرية الحديثة  وسعت من مفهوم الطرف الضعيف ليشمل الضعف المإ

يضا مما يجعل أبرام العقد وتنفيذه إتشمل مرحلة  فإنهاما عن الحماية القانونية المرصودة له أالضعف االقتصادي ،
 .554، ص  نفسهكراش ليلي ، المرجع -اية المستهلك من الشروط التعسفية،كثر نجاعة في حمأالنظرية الحديثة 
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ب قانوني يخوله ذلك نتيجة تمتعه بالقوة االقتصادية و المعرفية في مقابل المتعاقد األخر ،الذي يرغ
في التعاقد معه والذي يجد نفسه مذعن إلرادة الطرف القوي وهذا تحت ضغط الحاجة للتمويل ، 

، وهذا ما يؤدي إلى تحول العقد (1)مما ال يترك له أي خيار سوى القبول بهذه الشروط أو رفضها 
 .من أداة لتحقيق العدالة إلى أداة لضغط 

يد أن المقترض قد اطلع على الشروط ووافق و تتجلى هذه الشروط التعسفية في إدراج بند يف
عليها في حين أنه لم يقوم باإلطالع عليها في الحقيقة ، أو أنه إطالع عليها إال أنه لم يفهم 
محتواها نتيجة تعمد المقرض إدراج عبارات مبهمة يصعب على غير المحترف فهمها ، وهذا يعد 

رد مبلغ القرض الذي يتم إضافة إليه الفوائد ، و  من قبيل الشروط التعسفية ،وكذلك ما يتعلق بكيفية
التي يكون قد تم االتفاق عليها مسبق عند إبرام العقد ، إال أن المقترض ال يعرف كيفية احتساب 

ا بها عند إبرام المقرض لهذه الفائدة ، و التي تخضع لعملية حسابية معقدة ال يكون المقترض عالم
ديل معدل الفائدة كما يشاء ، مما يجعله هذا أمام أعباء مالية ها المقرض في تعالعقد مما يستغل

، وهذه تعد من بين أكثر الشروط التعسفية خطورة على المقترض و أكثرها (2)إضافية تثقل كهله 
انتشارا في عقد القرض العقاري ، والتي تستدعي تدخل المشرع لتصدي لها في عقود القرض 

 .المالئمة للمقترض العقاري  ، وهذا بتوفير الحماية 
 و لقد لقيت مسألة التصدي للشروط التعسفية تجاوبا واسع من طرف التشريعات المقارنة ، و 

 التي تباينت فيها شدة التصدي لها وكذا األساليب المستخدمة ، فمنهم من أخذ باألسلوب التشريعي     
ى غرار المشرع الفرنسي ،ومنهم و الذي يتدخل من خالله المشرع لتحديد قائمة للشروط التعسفية عل

من يأخذ باألسلوب القضائي الذي يكتفي من خالله المشرع بمنح السلطة التقديرية للقاضي لتحديد 
،وهناك من مزج بين (3)هذه الشروط بتعديلها أو إلغاءها كما هو الحال عند المشرع المصري 

دراسة تجربة كل مشرع في التصدي وعليه سنحاول ا هو الشأن مع المشرع الجزائري ،األسلوبين كم
 :للشروط التعسفية بنوع من االختصار كما يلي

عقد التمويل فيه ر عتبينص صريح  يكرس المصري لم مشرعالن إ:المصري المشرع-أ
من خالل التمويل العقاري لعقد االستهالك  صفةثبات إيمكن  هنأ إال ، من عقود االستهالكالعقاري 
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من عقد التمويل  لهدفو من خالل ا ،لتمويل العقاري التعاقدية في عقد ا طراف العالقةالنظر إلى أ
 .العقاري  طبقا للمبادئ العامة لالستهالك 

نجد  ،تحديد المراكز القانونية ألطراف العالقة التعاقدية في عقد التمويل العقاري بالنظر إلى ف
لية التمويل العقاري عمممارسة يتخذ من  محترف معنوي شخص هو (المقرض) أين الممول أ

في مصر تعد شركات التمويل العقاري و البنوك المرخصة في ممارسة هذا النشاط وهنا  ،نشاطا له 
من قانون التمويل العقاري المصري  0هي جهات متخصصة في التمويل العقاري  بموجب المادة 

رف اآلخر  الط فيما يخصو ،  المتعاقد معها على تفوقيجعلها تية ما لها من الخبرة الفنية و القانون
الحصول على التمويل الكافي جل أالذي يتعاقد من  (المقترض)فهو طالب التمويل  في عقد التمويل

  و بالتالي فهدفه ليس تجاري بل استهالكي ، إذا فهو مستهلك  لتمويل عملية ذات طابع عقاري ،
ما نص وفقا ل, ن عقود االستهالك عقد التمويل العقاري م مكن اعتبارذا يهو ب،و الممول منتجا

على ذلك يكون عقد التمويل  و بناء ، 4330لسنة   02رقم ال لقانونعليه المشرع المصري في ا
في الشخصية المتمثلة  شباع حاجتهإهو  هدف المقترضالعقاري عقد من عقود االستهالك إذا كان 

 .(1) كالمقاول هو تحقيق الربح هدف المقترضمن عقود االستهالك إذا كان  ال يكونو  ،السكن 
 ما أقره المشرع  المصريفي القانون  و بالمقارنة بين المشرع المصري و الفرنسي فإننا ال نجد

 من الشروط التعسفية  ، ( المقترض )طالب التمويل الفرنسي من أحكام خاصة مقررة تتعلق بحماية 
 في ،و  التعسفيةط الشرو من حماية المستهلك ب لم يسن قواعد قانونية خاصةالقانون المصري ف

 إلى  باللجوء عقد التمويل العقاريعسفية في لشروط التل التصدييتم  مثل هذه القواعد فإنهغياب 
حماية الطرف " :،و منها نذكر(2) (المقترض)أو المستثمر القواعد العامة لحماية الطرف الضعيف 

" تفسير الشك لمصلحة المدين " على  (م.م.ق)من  525ينص في المادة  المشرع نجدإذ " المذعن 
تفسير "  (م.م.ق)من  523 مادةعلى هذا في الأيضا ونجده ينص  ،"ثبات تخفيف عبء اإل" و ،

لعدم كفاية قانون حماية المستهلك في " النصوص القانونية تفسيرا واسعا لحماية الطرف الضعيف 
لقاضي ا على منح (م.م.ق)من  529في المـادة  كذلك نجده ينصو  ،توفير الحماية المطلوبة 

،   الحق في إبطال العقد إذ كان يتضمن شروطا تعسفية أو تعديلها أو يعفي الطرف المذعن منها

                                                 
دراسة )التمويل العقاري سامة شهاب حمد الجعفري ، المفهوم القانوني لعقد أسالم عبد الزهرة الفتالوي ،  - 1

 .592، جامعة بابل ، العراق، ص  4352لسنة  0السياسية ، العدد المحقق الحلي للعلوم القانونية و مجلة ،(مقارنة
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عقد التمويل  طرافأالتوازن العقدي بين  و جوهري في إعادة مهما اللقضاء دور  و بالتالي فإن
التي يتمتع بها في مواجهة  تجربةو ال ،لممول ل عرفيبسبب التفوق االقتصادية و الم,(1) العقاري

المصطلحات العبارات و بعض  فهومممليمنا بغير ال في الحصول على التمويل نالمتعاقدين الراغبي
عمد تأو ألثر بعض الشروط التي قد ي التي يستخدمها الممول عند صياغته عقد التمويل العقاري،

 .(2)العقاريين  الممولين الممارسات في أوساط أغلبفي ظل انتشار هذه  إدراجها ،الممول 
الشروط هتماما لموضوع ا اعطو الفرنسي من الذين أ المشرع يعد: المشرع الفرنسي -ب

  ،(3)على المستهلك  هو التصدي للشروط التعسفية المفروضة من المحترف ههدفالتعسفية ، و كان 
اإلذعان أصدرا المشرع الفرنسي أول قانون ولضمان حماية للمستهلك من هذه الشروط في عقود 

عالم  53/35/5920المؤرخ في  20/40في هذا اإلطار وهو القانون رقم  المتعلق بحماية وا 
بأنه  (4)منه 02المستهلكين بالسلع و الخدمات ،أين قام بتعريف الشرط التعسفي في نص المادة 

 تكون محظورة ،أو محددة ،أو منظمةغير المحترفين قد العقود المبرمة بين المحترفين و  في:"
ن هذه الشروط مفروضة على غير المحترفين أو متى يظهر أ...الشروط المتعلقة بـ ...،

والذي يمنح لهذا األخير ميزة خر ،المستهلكين بواسطة استعمال التفوق االقتصادي للطرف األ
من خالل هذه المادة نجد أن المشرع يحدد ما إذا كان الشرط تعسفي من خالل معيارين ،(5)" فاحشة

 الميزة هو  الثاني،و (6)نفوذه االقتصاديهو المعيار االقتصادي أين يستخدم المحترف  األول: 
 .(7)والتي تكون كأثر للمعيار األول والتي يحصل عليها المحترف على حساب المستهلك الفاحشة 

    سعي المشرع في تعريفه لشرط التعسفي إلى توفير الحماية لكال الطرفين في العقد ،ولقد 
و كذلك لم يحصر الشروط التعسفية في عقود اإلذعان فقط بل جعل نطاقها يشمل جميع العقود 

                                                 
المتعلق بالقانون المدني المصري المؤرخ  5920لسنة  505من القانون رقم  525الى  529المواد من  أنظر - 1

 .49/32/5920في 
 .592، ص  السابقشهاب حمد الجعفري ، المرجع سامة أعبد الزهرة الفتالوي ، سالم  - 2
، مجلة الباحث للدراسات (دراسة مقارنة)الشريف بحماوي ، سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية   - 3

 .532، جامعة باتنة ، الجزائر، ص 4352جوان /  4االكاديمية ، العدد 
لعوامري وليد ، الشروط التعسفية و اليات التصدي لها في القانون الجزائري ، مجلة الشريعة و االقتصاد ،  - 4

 .429، جامعة قسنطينة ، الجزائر ، ص  2، العدد  0المجلد 
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6
 -  Payet (MS) ,droit droit de la concurrence et droit de la consommation ,dalloz,;2001,P 

131-132. 
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،و بعد أن كان المشرع يأخذ بمعيار التفوق االقتصادي (1)سواء كانت عقود إذعان أو عقود مساومة
أصبح يأخذ بمعيار اإلخالل الظاهر بالتوازن بين حقوق          20/40ة الفاحشة في القانون رقم و الميز 

 .(2)من قانون االستهالك L- 132-1و واجبات المتعاقدين بمقتضى المادة 
 92/90هو القانون رقم (3)بسن نص قانوني جديد  5992إذ قام المشرع الفرنسي في سنة 

الذي يالحظ عليه أنه وسع في الشروط التعسفية أين نجده قد أخذ  35/34/5992المؤرخ في 
 90/50من التوجيه األوروبي رقم  5الفقرة  0بمعيار التفوق االقتصادي و الذي كان تكريسا للمادة 

والذي ،  المتعلق بالشروط التعسفية في العقود المبرمة مع المستهلكين 32/32/5990المؤرخ في 
الشروط أين اعتبر الشروط التعسفية في أنها كل العقود المبرمة بين كان غرضه التصدي لهذه 

المحترفين والمستهلكين ، تعد شروط تعسفية تلك البنود التي يكون محلها أو أثرها خلق خلل صارخ 
 .(5)، و من شأن هذا الخلل اإلضرار بمصالح المستهلك(4)بين حقوق و التزامات األطراف
 في العقود المبرمة :"على أنه 92/90من القانون رقم  L-132-1وقد نص كذلك في المادة 

مستهلكين تكون تعسفية الشروط التي يحدث موضوعها       و الغير المحترفين أبين المحترفين و 
 طراف عدم توازن الظاهر بين حقوق والتزامات أو  ، و المستهلكينبغير المحترفين أ ضرارو أثارها إ

 ".العقد 
عمد المشرع في تحديد الشروط التعسفية إلى نظام تتعدد فيه مصادر القوائم لمنع  وقد

 :(6)الشروط التعسفية و التي تمثلت في 
 .تحديد قائمة الشروط التعسفية عن طريق إصدار الحكومة لمرسوم يمنعها-
 .تحديد قائمة الشروط التعسفية عن طريق ملحق بقانون االستهالك الفرنسي -
La )قائمة الشروط التعسفية عن طريق توصيات صادرة عن لجنة الشروط التعسفيةتحديد  -

alusives cleuses des commission )(7). 
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يضاف إليها كذلك تحديد و منع الشروط التعسفية عن طريق تدخل القضاء من خالل -
،و هذا   L-132-6-8بطالن الشروط التعسفية في العقود  قبل اإلبرام اعتمادا على نص المادة 

باعتبار أن هذه الشروط تعتبر غير مكتوبة أي باطلة ، وكذلك عن طريق الحذف أو إزالة هذه 
لنظر  00/52الشروط من نماذج العقود قبل اإلبرام من خالل تدخل القاضي طبقا للقانون رقم 

ضد دعوى مستقلة وهي دعوى حذف أو إزالة الشروط التعسفية التي ترفعها جمعيات المستهلكين 
، مما يجعل النظام الفرنسي يتميز بنوعين من (1)العقود التي تبرم بين المحترفين و المستهلكين

 . (2)حماية جماعية و حماية فردية: الحماية 
بالنظر للجزاء المتعلق بالشروط التعسفية كممارسة تعاقدية تعسفية فإن المشرع الفرنسي  أما

 التي جاء  20/40من القانون رقم  02قد رتب جزاء مدني لها كما هو مستشف من مضمون المادة 
 غير الشروط التعسفية ،التي تم االتفاق عليها بالمخالفة للنصوص القانونية السابقة تعتبر :"...فيها 

من قانون االستهالك باعتبار أن  L-132-1و قد تم إعادة صياغة هذا النص في المادة ،"مكتوبة 
 .(3)" كأن لم تكن مكتوبة"الشروط التعسفية 

قد اعتبره من خالل قانون  و بالرجوع إلى عقد التمويل العقاري نجد أن المشرع الفرنسي
،و بالتالي فإنه يستدعي   L-312-1االستهالك أنه عقد من عقود االستهالك بموجب نص المادة 

توفير الحماية للمستهلك المقترض فيه من حالة اإلذعان ، من خالل تفسر الشك لصالحه باعتباره 
 وط التعسفية التي يقوم طرف مذعن سواء كان دائن أو مدين ،و باإلضافة إلى حمايته من الشر 

 .بإدراجها في عقد التمويل العقاري كما ذكر أعاله ( الممول)الطرف المحترف 
إلى تحديد الشروط التعسفية بغرض التصدي  ن القول أن المشرع الفرنسي قد سعىومنه يمك

رسة لها في جميع العقود سواء أكانت عقود إذعان أو عقود مساومة ،و بالتالي فإن الحماية المك
 .للمستهلك في ظلها تشمل بطبيعة الحال المستهلك المقترض في عقد التمويل العقاري 

ذعان و الشروط بالرجوع إلى التشريع الجزائري نجده قد اهتم بعقود اإل: المشرع الجزائري-ت
إذ نرى أن المشرع قد عرف  ، التعسفية وقد كرس الحماية القانونية المطلوبة للمستهلك المتعاقد فيها

، وكذلك قد عرفه في المادة (ج.م.ق)من  23في القواعد العامة بموجب نص المادة  ذعانعقد اإل
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كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية :" على أنه  32/34من القانون رقم  2الفقرة  0
خر بحيث ال يمكن لهذا األخير خدمة ، حرر مسبقا من أحد أطراف االتفاق مع إذعان الطرف األ

من القانون رقم  2الفقرة  0، أما الشرط التعسفي فقد عرفه في المادة "أحداث تغيير حققي فيه 
يعتبر شرط تعسفي كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة :" على أنه  32/34

 ".امات أطراف العقد بنود أو شروط أخرى من شأنه اإلخالل بالتوازن بين حقوق و التز 
من خالل المادتين نجد أن المشرع قد كرس مفهوما واسعا لإلذعان دون تحدد أسباب 
الضعف بالنسبة لطرف المذعن في العقد السيما فكرة االحتكار ، و اكتفي بتعريف عقد اإلذعان 

ي إلى فقط ، بينما نجده قد ركز في تعريف الشرط التعسفي على أن البند أو الشرط الذي يؤد
اإلخالل بالتوازن في العالقة التعاقدية بين طرفي العقد ،وهذا ما يجعلنا نقول أن المشرع لم يقوم 
بربط فكرة الشرط التعسفي بفكرة اإلذعان التي نص عليها في القانون المدني ، بل أحسن حينما 

زن في العالقة أعطاها مدلوال عاما يشمل كل شرط أو بند من شأنه أن يفضي إلى اإلخالل بالتوا
التعاقدية ، و باعتبار عقد القرض العقاري في جانب منه يعتبر ذو طبيعة مدنية استهالكية فإنه 
يستفيد في تطبيق الحماية التي أقرها المشرع للمستهلك على الطرف المقترض في هذا النوع من 

 .العقود
عسفية فقد كانت على ومنه فإن الحماية التي سنها المشرع الجزائري لمكافحة الشروط الت
أين ( ج.م.ق)من  553أسلوبين األول كان يعتمد على األسلوب القضائي من خالل نص المادة 

، إزاء الشروط التعسفية في عقود اإلذعان حيث منح (1)منح للقاضي السلطة التقديرية الواسعة 
للقاضي إمكانية تعديل الشروط التعسفية و حتى إلغائها إذ تطلب األمر ذلك مراعاة لمصلحة 
الطرف المستهلك المذعن، إذا رأى أن اإلبقاء عليها سوف يؤثر على التوازن العقدي ، ويجوز 

، (2)ة التي وردة في العقد لمصلحة الطرف المذعن للقاضي أيضا أن يقوم بتأويل العبارات الغامض
وبهذا يكون قد كرس المشرع الحماية القانونية للطرف المذعن من خالل تدخل القاضي في إعادة 

 . التوازن في العالقة التعاقدية بين األطراف على حسب ما جاء في القواعد العامة
ذه الحماية القانونية لصالح فإلى جانب األسلوب القضائي نجد أن المشرع قد دعما ه

المستهلك أو الطرف المذعن في العقد بسن قواعد خاصة تحمي المستهلك وهذا بتحديد قائمة 
                                                 

 .550كراش ليلي ، المرجع السابق ، ص  - 1
 . (ج.م.ق)من  554المادة   أنظر - 2
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لشروط التعسفية تحدد فيها جميع الممارسات التعسفية ، إذ نجد أن المشرع قد وضع قائمتين لهذه 
 والتي ذكر فيها مجموع من  سالف الذكر ، 32/34من القانون رقم  49الشروط األولى في المادة 

 :الشروط ،ولعل أهم ما يمكن أن يطبق من هذه الشروط في عقد القرض العقاري ما يلي 
 .أو امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك/ أو امتيازات ال تقابلها حقوق و/ أخذ حقوق و-
 .لكامتالك حق تعديل عناصر العقد األساسية للخدمة المقدمة دون موافقة المسته-
 .إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بها-
 .التفرد بتغيير آجال تنفيذ الخدمة-
تهديد المستهلك بقطع العالقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية -

 .جديدة غير متكافئة
 صالح المستهلك      بهدف حماية م:" من نفس القانون أنه  03وقد أورد المشرع في نص المادة 

 و حقوقه ، يمكن تحديد العناصر األساسية للعقود عن طريق التنظيم ، وكذا منع العمل في مختلف 
 ".أنواع العقود ، ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية 

والتي ذكر ، سالف الذكر 30/030من المرسوم رقم  2أما القائمة الثانية فقد أوردتها المادة  
 : فيها مجموع من الشروط ،ولعل أهم ما يمكن أن يطبق من هذه الشروط على عقد القرض ما يلي 

 التخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة بدون تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي -
 .أو الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته

تخلي هذا األخير عن اللجوء إلى أية وسيلة النص في حالة الخالف مع المستهلك على -
 .ضده
 .فرض بنود لم يكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد-
تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي ال يقوم بتنفيذ واجباته ، -

 . دون أن يحدد مقابل ذلك تعويضا يدفعه العون االقتصادي الذي ال يقوم بتنفيذ واجباته
 .فرض واجبات إضافية غير مبررة على المستهلك-

 وفي سبيل تكريس الحماية للمستهلك في مواجهة الشروط التعسفية التي أوردها المشرع في 
المادتين السابقتين ، فقد رتب عقوبات جزائية على العون االقتصادي و الذي تعد مؤسسة القرض 

تعتبر ممارسات تجارية غير :" و التي جاء فيها  32/34من القانون رقم  00من طائفته في المادة 
من هذا القانون ، و يعاقب  49و ... نزيهة و ممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة ألحكام المواد 
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، ("د ج 2.333.333)إلى خمسة ماليين دج ( دج 23.333)عليها بغرامة من خمسين ألف دج 
ني ضد إدراج الشروط التعسفية في العقد غير أن المشرع لم ينص صراحة على ترتيب أي جزاء مد

 .32/34القانون رقم  من 03، إذ اكتفى بمنع إدراج بعض الشروط فقط كما جاء في المادة 
و في األخير نجد أن المشرع قد أخذ بنفس توجه المشرع الفرنسي في تحديده لقائمة تتضمن 

سلوب القضائي و التشريعي في الشروط التعسفية ، وبهذا يمكن القول أن المشرع قد مزج بين األ
،و هو ما يمكن أن نسقطه على (1)توفير الحماية المناسبة للطرف المستهلك في عقود اإلذعان 

 .المستهلك المقترض في عقد القرض العقاري بشكل عام كونه من عقود اإلذعان 
 :لمقرض في مواجهة المقترض الية و إثارة مسؤ -ثالثا

 دة لحماية المستهلك المقترض من الوسائل القانونية المرصو  لى استفادة الطرفإ باإلضافةف
في مواجهة  لطرف المقرضالمدنية لمسؤولية اليضا بقيام في العقود اإلذعان ، فإن المشرع قد أقرا أ

ذا توفرت في حالة ارتكابه أي تقصير في الخدمات المصرفية التي يقدمها لزبائنه إ (2)المقترض
و تعد قيام المسؤولية المدنية للمقرض عناصرها و هي الخطاء و الضرر و العالقة السببية  ، 

كموزع لالئتمان من أبرزها إذ تقوم في هذا المجال على حالتين التعسف في منح االئتمان و 
والتي  (3)التعسف في عدم منح االئتمان ، كما رتب أيضا المشرع قيام المسؤولية الجزائية للمقرض

 (5)، والتي رتبة عليه مجموع من العقوبات (4)تكون في حالة خرق التنظيم المصرفي المعمول به
تتراوح بين الحبس و السجن للموظفين و المسيرين ، وكذا فرض غرامات مالية على المقرض 

 شاطه في باإلضافة إلى إمكانية منعه من ممارسة النشاط ، و هذا ما يجعل المقرض يقوم بمزاولة ن
 . قانوني يضمن من خالله احترام و الحفاظ على مصلحة المقترض في عقد القرض العقاريإطار 

إن كل ما تقدم ذكره أعاله يتعلق بالحماية القانونية المكرسة لصالح الطرف المقترض 
إذا كان شخص عادي و ليس  يستوجب األمر حمايته خصوصامستهلكا في مثل هذا العقد  هباعتبار 

                                                 
 .552، 550ص ص كراش ليلي ، المرجع السابق ،  - 1
سياسية ، بحاث قانونية و أالمقرض في مواجهة العميل ، مجلة فاطمة الزهراء بوقرط ، المسؤولية المدنية للبنك  - 2

 .523، كلية الحقوق و العلوم السياسية  ، جامعة جيجل ، ص 4352جوان /  0العدد 
 .39، ص  35/30/4339بحث ملقا في مجلس قضاء قسنطينة ، يوم فلوسية نظيرة،المنازعات المصرفية ، - 3
الصرف و اصين بالمتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخ 39/32/5992المؤرخ في  90/44مر رقم األ- 4

 .23، ج ر عدد  53/30رقم  باألمرلى الخارج  المعدل و المتمم إموال من و حركة رؤوس األ
 .  (ج.ع.ق) من 509لى إ 505المواد من  أنظر - 5
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ية الطرف المقرض في ا، لكن في مقابل حماية المقترض البد من إقرار وسائل لحممرقي عقاري 
، فهنا يكون   القرض و الفوائد المترتبة عليهمبلغ المقترض عن الوفاء ب أو تعثر عامتنا ةحال

 .اإلشكال هذا مر اتخاذ تدابير لتسويةحقوقه مما يتطلب األ لضياع الطرف المقرض عرضتا
 

 : ب الثانيالمطل
 .لمقترضوفاء اطرق معالجة إشكال عدم 

القرض العقاري من قبيل العمليات المصرفية فإنه ليس في منان عن حدوث  نباعتبار أ
مقرض يتعرض ال ، و بالنظر إلى الواقع العملي نجد أنفي مراحل سريانه إشكاالت و منازعات 

 تلعل أهم هذه اإلشكاالهذه القروض،و  عدة إشكاالت في مثلللعديد من المخاطر التي تنجر عنها 
أدائه  لى العمل على تحسين مستوىالمقرض إ إشكال عدم الوفاء ،لهذا يسعى هوتعرض لها التي ي
آليات لتسيير مثل هذه الحالة من خالل عدة على تماد عاالالمتعثرة من خالل الديون تحصيل في 

، النقدية مراقبة الكتلة،و و كذا توزيع القروض ،العملية هذه  ة إلدارةءذات كفا ةصر بشرياعنتوظيف 
الديون المتعثرة متابعة و تحصيل ب تختص ةلحمصبإنشاء مؤسسة القرض لى القيام بإضافة إ
العقارية ، ومن هنا نجد أن المقرض في سعيه لتسوية هذا اإلشكال يلجأ إلى  القروضالخاصة ب

، (ولالفرع األ )المتعثرة نتيجة عدم الوفاء لقروضإنشاء أجهزة تكون مهمتها األساسية هي تحصيل ا
،أو (الفرع الثاني ) المتعثرة ديونلتحصيل ال وديةالطرق ال عن طريق االعتماد علىإما هذا  و
 .( الفرع الثالث )  إلى الطرق القضائية لتحصيلهااللجوء ب
 

 .تحصيل القروض المتعثرة نتيجة عدم الوفاء  األجهزة المسؤولة عن:الفرع األول 
تحصيل الديون المتعثرة الناتجة قبل التطرق إلى الطرق المعتمدة من طرف مؤسسة القرض ل

     عن تعثر أو امتناع المقترض ،البد من أن نعرج على األجهزة المكلفة بتحصيل هذه الديون ،
   التي يصطلح على تسميتها بوحدة أو مصلحة التحصيل  و بإنشائها مؤسسة القرض تقومو التي 
عجز أو  لممنوحة ،والتي تعذر تحصيلها نتجتوم هذه الوحدة بعملية تحصيل القروض او تق
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   استحالة وفاء المقترض بها ، حيث نجد أن لها عدة مهام تتمحور في متابعة و تحصيل الديون 
 :(1)و تتكفل هذه المصلحة بما يلي 

 .إعداد كشوف و التصريح بالديون المتعلقة بالقرض العقاري-
 .تحصيل الديون متابعة-

 :(2)و تمتلك هذه الوحدة مجموعة من الوسائل الفعالة لتحقيق ذلك و يمكن تقسيمها إلى ما يلي
 :ديون المتعثرة وحدة التحصيل الودي لل–وال أ

مؤسسة إن هذه الوحدة يمكنها أن تتدخل في أي مرحلة من مراحل تحصيل الديون لدى 
، ( بنك أو مؤسسة مالية ) التنظيمات الداخلية لكل هيئةن و و بحسب ما تنص عليه القوانيالقرض 

فإذا لم يتم التحصيل بالطريقة العادية التي تكون بالتزام المقترض بدفع األقساط في اآلجال المحددة 
 حسب ما هو منصوص عليه في عقد القرض ، على مستوى إدارة التحصيل يتم نقل ملف هذا 

 بإتباع إجراءات تتميز بالصارمة  لتتولى مهمة التحصيل ،والتي تقوم القرض إلى هذه المصلحة
 :نوعا ما ومتصاعدة أي أنها تبدءا بالتنبه إلى اإلنذار ثم تحذير ،ولعل أهم هذه الوسائل نذكر

 .توجه رسالة التنبيه و التي يجب أن تكون محرضة و مشخصة و بوتيرة معتدلة -
 ا لنقص فعالية الوسائل والذي يفرض إيجاد وسيلة التحصيل التليفوني والذي تطور نظر -

 .أخرى
     استعمل بعض اإلجراءات التمهيدية كالتكوين الخاص للمكلف بالتحصيل التليفوني -

 .و توفير معطيات يومية حول هواتف المقترضين
 .التلغرافات و التي تستعمل خاصة عند ظهور صعوبات في االتصال بالطرف المقترض-
    الشخصية مع المقترض إذ يعد هذا اإلجراء مكلفا نوعا ما و يتطلب التجربة المقابلة -

   و الخبرة لدى الموظفين في اإلقناع ، إال أنها تبقي وسيلة ممتازة لتقييم سلوك المقترض 
 . (3)و الكشف عن نيته

مؤسسة ولعل من اإلجراءات التي تقوم بها هذه الوحدة لنجاحها في تقريب المقترض من 
،التي يثبت من منح بعض االمتيازات  هو هو ضمان ثقته و حثه على الوفاء بالتزامات القرض

                                                 
 .054بوحفص جالب نعناعة ، الجوانب القانونية و العملية لعقد القرض العقاري ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .20، المرجع السابق ، ص كرم محمد حشيش أ - 2
 . 22، ص  نفسهكرم محمد حشيش ، المرجع أ - 3
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حرصت على مصلحة المقترض مثلما هي حريصة على مصلحتها ،     خاللها أن مؤسسة القرض
 :قوم أيضا في هذا الخصوص بما يلي، كما ت و هذا من خالل منح إعفاءات من الفوائد التأخيرية

الفائدة للقروض التي منحت في الفترة التي عرف فيها االقتصاد الجزائري  تخفيض نسبة-
 .نسبة تضخم معتبرة

منح المحامين المكلفين بالملفات المتنازع فيها أتعابا إضافية تتناسب و قيمة الديون التي -
 .يتم استردادها

ها و المتعلقة اإلعفاء الكلي من الفوائد التأخيرية عن المستحقات التي لم يتم الوفاء ب-
 .بالقروض العقارية

 .إعادة الجدولة للديون بنسبة فائدة موحدة مطبقة على أصل رأس المال المتبقي-
 إن الغرض األساسي من هذه التدابير هو العمل على تطهير محفظة الديون المتعثرة لدى 

 و التي قد يستحيل تحصيلها و في نفس الوقت تظهر لطرف المقترض أنها على مؤسسة القرض ،
 .(1)استعداد إليجاد حل ودي لمعالجة عدم الوفاء باألقساط المتبقي يرضي الطرفين

فإذا لم تأتي كل هذه اإلجراءات المذكورة بالنتائج المرجوة في التحصيل يمكن لوحدة  
د ، وتقوم بتحويل الملف إلى وحدة التحصيل القانوني التحصيل الودي أن تتوقف عند هذا الح

 .(2)لتباشر مهامها وهذا بتحريك دعوى قضائية السترجاع الديون مستحقة الوفاء 
 :لديون المتعثرة وحدة التحصيل القانوني ل–ثانيا 

لمؤسسة القرض في عملية تحصيل القروض  لجوء إلى هذه الوحدة الحل األخيريعد ال
المتعثرة إذ أنه من األفضل قبل االنتقال إلى هذه المرحلة أن تكون معظم الملفات المتعلقة 

،وعليه البد أن ال تبقي  % 03إلى % 03بالقروض المتعثرة قد تم تسويتها بنسبة تتراوح ما بين 
ودي ، و بالتالي ترتفع إمكانية التحصيل أشهر لدى مصلحة التحصيل ال 0هذه الملفات ألكثر من 

عن طريق اللجوء إلى التحصيل القضائي أو القانوني، إذ أن هذه العملية تكون بواسطة االعتماد 
كذلك بمساعدة متدخلين  على العنصر البشري المتخصص من ذوي الخبرة لدى مؤسسة القرض، و

مؤسسات القرض تنشأ وحدة  مالقضائي ، ونجد أن معظغرار المحامي و محضر  آخرين على
 .للتحصيل القانوني ،و هي عبارة عن مكتب منازعات القروض

                                                 
 .523المرجع السابق ، ص تفعيل الترقية العقارية بالجزائر،في  أثرهاو جالب نعناعة،القروض العقارية فص حبو  - 1
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 :و من بين الشروط التي تتوفر في الموظفين الذين يعملون في هذه الوحدة نذكر 
 ....تخصص الموظفين في تسوية المنازعات ، حسب أخطار البنك ، المناطق الجغرافية-
 .طرف كل الموظفين حسب طبيعة المستحقات والزبائنمحفظة الملفات تكون مسيرة من -
 .وضع اإلجراءات التي يتم بها تسيير الملفات-

وبالتالي فإن توفير عنصر بشري من ذوي الكفاءة العالي والمهارات المعترف بها يساعد 
مؤسسة القرض على تحسين أداءها المصرفي في مختلف المجاالت ،و يؤدي كذلك إلى تحسين 

 .(1)داد ديون البنوك و المؤسسات المالية المانحة للقروض العقارية مستوى استر 
 وعليه مما تم ذكره أعاله فإنه مهما كانت فعالية وظيفة التحصيل لدى مؤسسة القرض ، فإن 

ه التكاليف تعرض المقترض لصعوبات في الوفاء يتولد عنه تكاليف إضافية للمقرض،  حيث أن هذ
ناتجة عن عدم قدرة المقرض على لتسيير المخاطر ،وتكاليف  مواجهةيمكن أن نقسمها إلى تكاليف 
، ولهذا سنحاول أن نتطرق إلى الطرق المتبعة في عملية تحصيل  (2)استرجاع القروض المتعثرة 

 .القروض المتعثرة التي تعتمدها مؤسسة القرض في العنصر الموالي 
 

 :التسوية الودية لعدم الوفاء في عقد القرض العقاري:  الفرع الثاني
إشكال أو ي مؤسسة القرض لحل أ من بين أكثر السبل التي تسلكوهاتعتبر التسوية الودية 

بين الوفاء من  عد عدمي ، و القرض في عقد الواردةالتعاقدية تزامات ليثور حول تنفيذ االقد نزاع 
المقترض  ويحصل هذا نتيجة لظروف تؤدي إلى تعثر مجال القرض في اشيوع أكثر اإلشكاالت

 يدفع بمؤسسة القرض إلى تحصيل ديونها عن طريقو نهائية ، مما بصفة مؤقت أ عن الوفاء
،و هذا لعدة أسباب لعل  قانونالها لى التسوية القضائية المقررة إ بدل اللجوء مباشرتاالتسوية الودية 

 :همها نذكرأ
في  االطرف المقترض خاصة في حالة وجود ظروف قاهرة كانت سبب مراعاة لظروف-

 .العجزه عن الوفاء بصفة مؤقت أو النهائية
 إضافية لمؤسسة القرض     ةإنقاذ العملية التعاقدية من خطر الفسخ مما يؤدي إلى تكلف-

                                                 
همية تكوين الموارد البشرية و دورها في تحصيل ديون البنوك ، مجلة الواحات للبحوث أمصطفي عبد النبي ،  - 1
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 .و كذا حرمانها من فوائد أخرى
 .في أمور أخر أكثر أهمية بالنسبة لمؤسسة القرض هربح الوقت و استغالل-
تجنب تكاليف إضافية تتحملها مؤسسة القرض نتيجة سعيها لتحصيل الديون المتعثرة عن -

 (.مصاريف المحامي)طريق التسوية القضائية 
بالرجوع إلى هذه الطرق في التسوية نجدها وليدة القواعد العامة واألعراف المصرفية نظرا  

فاء الطرف وص قانونية تنظيم مسألة تسوية اإلشكاالت أو المنازعات المتعلقة بعدم و لغياب نص
قد القرض العقاري ، وفي انتظار تدخل المشرع الجزائري لوضع  قانون خاص بعالمقترض بالتزاماته

اإلشكاالت الناشئة عن تنفيذ عقد القرض العقاري السيما المنازعات وآليات تسويتها  يعالج فيه
ل أن ندرس أهم الطرق المتبعة باالستناد إلى ما جاء في القواعد العامة وما جري العمل به ،نحاو 

 من أعراف مصرفية ،والتي تضع عدة خيارات أمام مؤسسة القرض لتسوية الودية إلشكال عدم 
 :الوفاء الذي يثار في عقد القرض العقاري كما يلي

 :اإلنذار-أوال
نذار بمبلغ المستحق الوفاء الطرف المقرض و هذا بتوجه إ ادر بهيبوهو يعتبر إجراء تمهيد 

جاء في  و هذا ما،ة عقد غير قضائي يقوم بتبليغه المحضر القضائي طبه للطرف المقترض بواس
، إذا لم  يمكن البنوك والمؤسسات المالية:"  جاء فيهاذ إ 30/55من األمر رقم  542نص المادة 

النظر عن كل اعتراض وبعد مضي  نـد حلول األجل وبغضيتم تسديد المبلغ المستحق عليهـا ع
وهنا تتولى مصلحة التحصيل  ،... " ـغ للمـدين بواسطة عقد غير قضائيل، بعد إنـذار مب يوما 52

على مستوى مؤسسة القرض إرسال إنذار بشكل أولى و يؤخذ هذا اإلنذار في شكل برقية تهديدي 
أو في صورة اعذار ،و يتم إرسالها مع اإلشعار باالستالم من طرف المقترض المتخلف وكذا 

لمقترض بعد إنذاره مهلة حتى للكفيل لتذكيره بالتزاماته و الجزاءات المتفق عليها ، وهنا يتم منح ا
يتمكن من الوفاء باألقساط المستحقة حالة األداء ، ال يوجه اإلنذار إلى الطرف المقترض عند كل 

 52، بل البد من أن تمر على موعد االستحقاق (1)تأخير في الوفاء باألقساط التي حل آجل دفعها 
يوما فإن هذا  52قبل انقضاء مدة يوما على األقل حتى يتم توجه اإلنذار ،و في حالة وجها 

 .اإلنذار كان عديم األثر
 كذلك يتم توجه اإلنذار في حالة حدوث نقص مخل بالضمان ، كأن يتلف العقار أو ينهار 
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و حتى ،، فيتم توجه اإلنذار لمن بيده العقار سواء كان المقترض أو شاغل العقار ...جزء منه أو 
 :بعض الشروط حتى يكون ذو أثر و هي يتم توجه هذا اإلنذار البد من توفر

ألنه أن يتم تسجيل نقص مخل بالضمان المقرض المرتهن ، أي بقيمة العقار محل الضمان ، -
 .اإلنذار للمقترض أو لشاغل العقار في توجه  افي قيمة الضمان يكون سبب ليس كل نقص

أن يكون النقص الذي مس الضمان نتيجة فعل أو إهمال المقترض أو شاغل العقار ، كحالة -
 .لعقارالهدم لجزء من العقار أو إهمال صيانة ا

صدور حكم قضائي واجب النفاذ يثبت نسبة حدوث النقص المخل بالضمان يعود إلى فعل أو -
 .(1)إهمال المقترض أو شاغل العقار
لى الطرف المقترض أو إنذار إ أن يوجه لمقرضمكن له الشروط يو عليه فإذا توفرت هذ

،و ليس من تلقاء نفسه يقرر أنه هناك نقص مخل بالضمان ،و منه فإن اإلنذار شاغل العقار
 : يتضمن 

تنبه المقترض بالوفاء أو بتقديم ضمان كافي بحسب األحوال ، وأن يمنحه مهلة من تاريخ اإلنذار -
 .لتغطية النقص المسجللتقديم ضمان كافي 
و يتم فيه ذكر و تبيان ما ،نذار في هذه الحالة عن طريق المحضر القضائي يتم توجه اإل

 :يلي
 ...(.كفالة أو تأمين أو عقار )األقساط حالة األداء ، أو الضمان الذي يقبله المقرض -
 جلن ال تقل عن آتقديم الضمان على أ تحديد المدة التي يجب على المقترض خاللها الوفاء أو-
 .(2)يوما من تاريخ اإلنذار 52 

ونشير إلى أنه إذا انقضت المهلة الممنوحة للمقترض و المحددة في اإلنذار دون أن 
يستجيب لها يترتب عليها سقوط اآلجل ،و يصبح مطالب بدفع األقساط المتبقية وفقا لعقد القرض 

 .العقاري
وعليه فإن اإلنذار ال يعتبر جزاء في حد ذاته ، يتم توقعه على الطرف المقترض بل هو 
 مقدمة لتوقيع ما هو أشد من الجزاءات إذا لم يتدارك الوضع ، فالهدف منه هو وضع المقترض في 
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 .(1)منزلة المتأخر في تنفيذ التزاماته التعاقدية المنصوص عليها في عقد القرض العقاري
 :التسوية الرضائية  -ثانيا

نص عليها في التم  يليها مؤسسة القرض التتعتبر أيضا من بين الطرق الودية التي تلجأ إ
في العقود الملزمة :" جاء فيها  و التي( ج.م.ق)من  559لعامة بموجب نص المادة القواعد ا

جاز للمتعاقد األخر بعد اعذاره المدين أن يطالب  هللجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزام
فمن خالل نص المادة  ،"بتنفيذ العقد أو فسخه ، مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك 

 :نستنتج حالتين يختار الطرف المقترض أحدهما فإما 
هذا التخلف و يعني هذا االتفاق على أن يتم تدارك :لعقد الرضائي لذ فيتنالاالتفاق على -أ

عن طريق تأجيل األقساط أو إيجاد معادلة للوفاء باألقساط مستحقة الوفاء التي تأخر عن دفعها 
المقترض مع األقساط التي تليها ، ويعتبر هذا الخيار الذي يفضله رجال القانون ، فرغم كون هذا 

 هو الخيار الذي  العمليالواقع الخيار لم تعتمده القواعد العامة ضمن الخيارات األولى إال أن في 
 

 .(2)يتم تطبيقه كونه يخدم مصلحة كال الطرفين
 في حالة اختيار فسخ العقد فإن المقترض  يصبح مطالبا :جل فسخ العقد و إسقاط اآل-ب

بدفع كامل المبلغ المتبقي مع الفوائد المترتبة على ذلك ،إضافة إلى التعويضات التي يمكن أن 
يطالب بها الطرف المقرض ،و في حالة عدم القدرة على الوفاء فإنه يتم تفعيل ورقة الضمانات 

اشر ، لتب يالعقار الرهن المؤسسة لفائدة المقرض و على رأسها الضمانات العينية، والمتمثلة في 
 بعدها إجراءات الحجز العقاري و البيع بالمزاد العلني الستفاء كامل المستحقات من مبلغ القرض 

 .(3)و الفوائد و التعويضات
 :امتياز المقرض في الحجز على الحساب الجاري أو البنكي للمقترض  -ثالثا

 هلدي بين الشروط التي يضعها المقرض هو أن يقوم المقترض بفتح حساب باسمه ن منإ 
في جراء ع وكذلك يتم االستفادة من هذا اإلقتطاه ، وهذا من أجل تسهيل عملية االوكاالت ىإحد في

رض عن الدفع فيتم إجراء حجز ما للمدين لدى الغير أي على الحساب المقتأو عجز متناع حالة ا
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العالقة ، و يتم ذلك من خالل  البنكي للمقترض حتى يتم الوفاء باألقساط المستحقةو الجاري أ
االمتياز الذي منحه  القانون للبنوك و المؤسسات المالية عبر عمليات اإلرسال التي تنجزها فيما 
بينها ،و التي موضوعها طلبات حجز ما يقابل قيمة الدين العالق والذي يكون في الحساب الجاري 

مالي يغطي  البنكي للمقترض أين يكون للمقترض حساب جاري أو بنكي يحتوى على رصيدأو 
 .األقساط المستحقة لدى بنك أخر

و تتم هذه العملية بإفراغ جميع المعلومات المتعلقة بالمقترض و كذا قيمة الدين العالق في  
قبل الشروع في اإلجراءات ذمته ،و هنا البد من التأكد المسبق من وجود أموال يمكن الحجز عليها 

، (1)الخاصة بتثبت الحجز ،و التي ال يمكن القيام بها إال بعد أن يتم عرض الملف على القاضي 
 30/55منها من قانون رقم  0الفقرة  542وعليه  فإن المقرض يباشر حسب ما تنص عليه المادة 

ى الغير و كذا على جميع الديون المستحقة التي يحوزها المدين عل.... :" و التي جاء فيها 
جاء  يالتمن نفس القانون و  545و هذا نجده يدعم نص المادة ،"األرصدة الموجودة في الحساب 

 األمالك جميع على امتياز من(البنوك و المؤسسات المالية ) المذكورة المؤسسات تستفيد :"فيها 
 أو فوائد أو دين كأصل يترتب مبلغ كل لدفع ضمانا الحساب في المسجلة واألرصدة والديون

ومنه ما ،"..، كضمانة لها المخصصة أو المالية والمؤسسات للبنوك المستحقة الديون كل مصاريف
يستنتج من نص المادة أن للمقرض امتياز منحه إياه القانون يجيز له الحجز ما للمدين لدى الغير 

 .بعد الحصول على ترخيص من القاضي 
و الذي قضت  55/32/4333وهنا نجد في هذا السياق قرار للمحكمة العليا الصادر في 

 رقممن قانون  522فيه بعدم صحة إجراء الحجز مادام لم يرخصه القاضي مؤكدة بأن نص المادة 
ال يمنح الحق للبنك في ممارسة الحجز المباشر بل تكتفي بمنحه حق االمتياز و بتحديد  93/53

ائي يمنع لجوء البنك إلى مباشرة إجراءات لتالي فإن هذا القرار أصبح بمثابة اجتهاد قضمرتبته ،و با
 .(2)30/55من األمر رقم  545قبل التثبيته أمام القضاء عمال بأحكام المادة  الحجز

 التأمين صناديق و العمومية ، الخزينة امتيازات بعد ريفو  أثر االمتياز هذا يرتبومنه 
 :من عتباراا ممارسته وتتم ، االجتماعي
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ي الذ أو ، المدينلمقترض ا إلى باالستالم إشعار مع عليها موصى برسالة الحجز تبليغ-
 .بالحساب األرصدة أو نو الدي سندات أو المنقولة األمواليحوز 

 .ىاألخر  الحاالت في المطبقة نفسها األشكال حسب يرسل الذي عذاراال تاريخ-
كذلك يمكن لمؤسسة القرض أن تلجأ إلى القضاء إذا اقتضى األمر ذلك ،وهذا ما يستخلص  

إذا لم يكن بيد :"ما يلي  000إذ جاء في المادة ( ا.م.ا.ق)من  000و  002من نص المادتين 
الدائن سند تنفيذي ، لكن له مسوغات ظاهرة ، جاز له أن يحجزا حجزا تحفظيا على ما يكون 

و هنا  ،..."أعاله و بنفس اإلجراء 002لغير من األموال المشار إليها في المادة لمدينه لدى ا
يتطلب توقيع الحجز على حساب جاري للمقترض لدى الغير أي بنك أخرى يتعامل معه تدخل 
القضاء عن طريق أمر على عريضة من رئيس المحكمة التي يقع في دائرتها األموال محل الحجز 

لمقرض األقساط المستحقة أو أن يرغمه هذا اإلجراء إلى االمتثال إلى ، من أجل أن يستوفي ا
 .اعذار الطرف المقرض و التزامه بتنفيذ البنود عقد القرض 

 : منح المهلة القضائية  -رابعا 
 جل خلف عن الوفاء باألقساط التي حل آكون المقترض المتهذه الطريقة عندما يب يتم العمل
 امة ما ينص على هذه المهلة و التي يستفيد وهنا نجد في القواعد الع مؤقت ، رعسادفعها نتيجة إ

ذ نص المشرع في المادة رامة إكثر صإجراءات أخر أ منها الطرف المقترض قبل أن يتم مباشرة
وكما  ،..."يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجال حسب الظروف:" نه أ على( ج.م.ق)من  559

للمقترض ، و هو ما  مؤقتالر اعساالفي حالة ذه الطريقة م المقرض هن يستخدأشرنا يمكن أ
غير أنه يجوز للقضاء نظرا لمركز المدين :" التي جاء فيها ( ج.م.ق)من  405كرسته أيضا المادة 

، و مراعاة للحالة االقتصادية أن يمنحوا آجاال مالئمة للظروف دون أن تتجاوز هذه المدة سنة وأن 
ة على المرقي وهنا يمكن أن نطبق هذه المهل ،"يع األمور على حالها يوقفا التنفيذ مع إبقاء جم

الذي يكون مطالبا بدفع مبلغ القرض بمجرد االنتهاء من عملية إنجاز السكنات في اآلجال العقاري 
المحددة في عقد القرض العقاري ،إال أنه يصادف ظروف معينة تؤدي إلى التأخر في بيع السكنات 

 .إلى التخلف عن الدفع في اآلجال المحددة ذلك المنجزة مما يؤدي 
 فهنا بتفعيل هذه الطريقة يتجنب المقرض اللجوء إلى التسوية القضائية ،و في نفس الوقت  

 فإنها تمنح المقترض أي المرقي العقاري فترة لتفكير في كيفية تسوق السكنات التي أنجزها و الوفاء 
 .بالمستحقات المترتبة في ذمته في أقل وقت ممكن 
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، التي قد  وبهذا فإن استحقاق أداء االلتزام ال يمنع من تأجيل تنفيذه بناء على نظرية الميسرة
أن يمهل المدين إلى آجل معقول  لتنفيذ التزامه ، وللقاضي  له ، فيجوزيمنحها القاضي للمدين 

 :ضائية أو عدم منحها ،و التي تتوقف على شرطين وهما السلطة التقديرية في منح المهلة الق
 .أن يكون المقترض يمر بظروف صعبة و حقيقة  -5
 أن يكون حسن النية في الوفاء لكن نتيجة هذه الظروف تخلف عن الوفاء ، وهذا يرجع -4

 .(1)إلى السلطة التقديرية للقاضي 
و المؤسسات المالية في تسوية إشكال  تعتمدها البنوك التسوية الودية التيهم طرق تعد هذه أ

قضائية نظرا لتعقيداتها    لى التسوية الاللجوء إ ىدن تتفاعدم الوفاء ،وتحرص على تطبيقها من أجل أ
 حيان تكون هي الطريق و طول اإلجراءات و كذلك التكاليف اإلضافية ، إال أنها في كثير من األ

نحاول في ، وعليه س عطاء النتيجة المرجوةالودية في إونها نظرا لفشل الطرق الوحيد لتحصيل دي
 . العنصر الموالى دراسة التسوية القضائية بنوع من التفصيل

 
 :التسوية القضائية لعدم الوفاء في عقد القرض العقاري: الفرع الثالث 

وفاء عدم  ثير من األحيان السبيل الوحيد لمعالجة إشكالتعتبر التسوية القضائية في الك
قرض ،و هذا بهدف تفادي تعتمدها مؤسسة الجدوى الطرق الودية التي عدم مقترض ، وهذا يرجع لال

التجارية ،و في نفس الوقت تستغرق الكثير  طريق يأثر على سمعتها مرفق القضاء كونهلى اللجوء إ
هذه بهدف تحصيل  تدفعهاس من الوقت نظرا لإلجراءات المعقدة ، و زيادة تكاليف إضافية التي

دعوى أمام القضاء البد من تحديد الجهة القضائية المختصة ال،وحتى يتم تحريك  المتعثرة الديون
توقيع الحجز إجراءات  ، ثم رفع الدعوى السترجاع الديون عن طريق اتباع( أوال) في نظر اإلشكال

و استفاء اد العلني ز البيع بالممباشرة إجراءات ، ثم ( ثانيا) الضمان التنفيذي على العقار محل
 :، كل هذا سنحاول دراسته بنوع من التفاصيل فيما يلي( الثثا) للمقرض (2)الديون المستحقة

 :الجهة القضائية المختصة -أوال
 شئة عن عقد القرض المنازعات النا الفصل في فيالمختصة يعتبر تحديد الجهة القضائية 

                                                 
 .533طالي لطيفة ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .523المرجع السابق ، ص بالجزائر، في تفعيل الترقية العقارية أثرهاو جالب نعناعة،القروض العقارية فص حبو  - 2
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من رفع دعواه إذا كان هناك نزاع ،ألن مر مهم حتى يتمكن كل من المقرض و المقترض العقاري أ
مما يؤدي رفع الدعوى أمام جهة قضائية غير مختصة يؤدي إلى رفض الدعوى لعدم االختصاص 

، لهذا البد من تحديد االختصاص النوعي واإلقليمي لرفع الدعوى القضائية ،وهو إلى إهدار الوقت 
 :ما سنوضحه فيما يلي

الطبيعة القانونية لمؤسسة القرض والتي تكون إما بنك بالنظر إلى  : االختصاص النوعي-أ
أو مؤسسة مالية فكالهما يتمتعان بالشخصية المعنوية وهما يخضعاني لقواعد القانون الخاص أي 
القانون التجاري و القانون المدني و قانون النقد و القرض ،و بالتالي ليسوا أشخاص معنوي عام بل 

  النوعي لنظر في منازعات عدم الوفاء في عقد القرض العقاري و بالتالي فإن االختصاص ،ة خاص
من كون الستفاء ديونه ي السيما منها توقيع الحجز التنفيذي على العقار المرهون لفائدة المقرض

كون أن كال طرفي عقد  ،( ا.م.ا.ق)من  04العادي تطبق عليها أحكام المادة  اختصاص القاضي
لخاص ،و بالتالي فإن الجهة القضائية المختصة هي المحكمة القرض هما من أشخاص القانون ا

 .ما القضايا المدنية والتجاريةباعتبارها الجهة القضائية ذات االختصاص العام السيالعادية 
بعض  في النظر في (المختصة رئيس المحكمة) االستعجال كما يختص أيضا القاضي

إما التي يفصل فيها و ، المتعلق بالحجز العقاري على أموال المقترض أو كفيله إشكاالت التنفيذ 
إما بصحة الحجز أو ببطالنه بشرط أن يرفع هذا اإلشكال قبل تمام و ه بوقف التنفيذ أو استمرار 

 دعاوى تتعلق بمنازعات التنفيذ  رفع التي تهدف إلى حماية صاحب المصلحة من خاللو ، التنفيذ
 .(ا.م.ا.ق)من  220،  224،  022،  000ما نصت عليه المواد  هوو  ،(1)على العقار

و بالنظر إلى معظم اتفاقية القرض التي تعدها مؤسسة القرض نجدها تدرج مادة أو بند  
ضمنها تحدد فيه الجهة القضائية المختصة التي تفصل في المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيذ أو 

 .العقاري  تفسير اتفاقية القرض
بالرجوع إلى االختصاص اإلقليمي فإن القاعدة العامة التي نص  : قليمياالختصاص اإل-ب
منه فهي تحدد االختصاص اإلقليمي للمحكمة المعنية بالنظر إلى  02في المادة ( ا.م.ا.ق)عليها 

موطن المدعى عليه ،و بذلك تكون المحكمة المختصة إقليميا بنظر الدعوى هي المحكمة الواقع 
عليه ، لكن بالرجوع إلى اتفاقيات القرض التي تعدها مؤسسات بدائرة اختصاصها موطن المدعي 

                                                 
علوقة نصر الدين ، بولقصيبات محمود ، القضاء العقاري االستعجالي في التشريع الجزائري ، دار الكتاب  - 1

 . 04،  29،  ص  4350، الجزائر ، 4الحديث ، ط 
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القرض نجدها تنص على أن المحكمة المختصة هي التي تقع في دائرة اختصاصها مقر الرئيسي 
 .لمؤسسة القرض أو الوكالة التي تم توقيع عقد القرض فيها

  تفاء مبلغ القرض جل اسع الحجز التنفيذي على العقار من أتوقي أما فيما يتعلق بمنازعات
فيؤول  ،جال المحددة بالوفاء في اآل تيجة عدم التزام المقترضالمصاريف المستحقة ن و هفوائدو 

المشرع  لهذا سمح االختصاص اإلقليمي إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار ،
الحجز على يع توق مواله عن طريقللطرف المقرض إمكانية رفع دعوى أمام القضاء الستفاء أ

بيعه بالمزاد العلني لتحصيل الديون ضمان و الرهن المؤسس لصالح المقرض ك العقار موضوع
هنا يؤول االختصاص للمحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي للفصل دون و ، المستحقة 

في نحاول ،وعليه س(1)سواها بموجب حكم قابل لالستئناف في المواد الخاصة بالحجز العقاري
 .و توقيع الحجز التنفيذي إجراءات رفع الدعوى دراسة الموالي العنصر 

 : محل الضمان الحجز على العقاررفع الدعوى و توقيع إجراءات -ثانيا
 أهم ها تبقىتحصيل عملية فإن هامة منح القروض العقارية عملية نشير إلى أنه إذ كانت

    4 للفقرة ووفقا وعليه ض ،خدمة القر تقديم  ه فيستمرار ا لضمان هذاو  ،لطرف المقرض  بالنسبة
من قانون  20والمعدل بمقتضى نص المادة   2003 لسنة المالية قانون من  96المادة من 2 و

 قيمة نفس له ،وبالتاليا تنفيذي اسند يمثل بهذه الصفة القانوني الرهن فإن، (2) 4330المالية لسنة 
 .(3)النهائي الحكم

سالف الذكر نجد أن المشرع  30/504المرسوم التنفيذي رقم  من خالل استقراء مواد
عن الوفاء  المقترضعند امتناع أو تعثر الطرف  الجزائري قد حدد اإلجراءات التي يجب إتباعها

 / 30 رقم من المرسوم 32إلى  34وهذا ما أقرته المواد من ،بااللتزامات التي تم االتفاق عليها 
 : العقار المرهون على مرحلتين التنفيذ علىوعليه قد نظم إجراءات  ، 504

حضر يتم في بداية األمر قيام الم :توجيه االعذار للمقترض المتخلف عن الوفاء  -أ
في اآلجال المتفق عليها من خالل  باألقساط المستحقة المقترض القضائي بمعاينة عدم الوفاء

                                                 
 .524،المرجع السابق ،ص الترقية العقارية بالجزائر القروض العقارية وأثرها في تفعيلبوحفص جالب نعناعة ، - 1
نجاة بوساحة ، الرهن القانوني المؤسس للبنوك و المؤسسات المالية ، مجلة العلوم القانونية و السياسية ، العدد  - 2

 .22، جامعة الوادي ، ص  4350جوان /  50
 .09، ص  4352بوقندورة سليمان ، البيوع العقارية الجبرية و القضائية ، دار هومه ، الجزائر ،  - 3
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لتأكيد العالقة  المقترضالتي وقعها  اتفاقية القرض ) التخلف حالةتثبت  الوثائق التياإلطالع على 
للطرف الممثل القانوني المؤهل  ، و يكون هذا بطلب من(األقساط المتأخرة جدولالتعاقدية و 

 .المقرض 
، (1)الدائن  تجاهاالتخلف د المحضر القضائي من كل الوثائق الضرورية المثبتة لحالة تأكبعد 

بطلب من الممثل القانوني للدائن لتسديد المبلغ  بالدفع للمدين عذارإ القضائي بتبليغ محضراليقوم 
من  34الماد  نصت عليهواحد كما  جل شهرأوهذا في  ، التفاقية القرض المبرمة االمستحق طبق

 إجراءات كل عذار بالدفع تتوقفلإلمتثال المدين إفي حالة وهنا  ، سالف الذكر 30/504المرسوم 
 .(2) و المتابعة التنفيذ

دفع األقساط عدم و الوفاء ب عذارلالاالمتثال عن  (المدين)المقترض امتناع أما في حالة 
عذار افي هذه الحالة قيام المحضر القضائي  بتبليغ  ، يتم المترتبة عليه في المهلة الممنوحة له

، وهنا في هذه الحالة إذا استمر  فقط يوم 11في هذه الحالة يتم تقليص اآلجال إلى  هإال أن  ثاني
 د ما عليه من تسديعدم و  (الدائن)المقرض  تالعذارااالستجابة في االمتناع عن  المدين المقترض

 .المحضر القضائي يقوم بتحرير محضر االمتناع عن الوفاء  نإمستحقات ف
و امتناع  بعد توجيه اعذارين :توقع الحجز على العقار و استصدار الصيغة التنفيذية  -ب

أ الممثل لجي يقوم المحضر القضائي بتحرير محضر عدم الوفاء ،و بناء عليه المقترض على الوفاء
   ،(3)التي يقع بدائرتها العقار المراد الحجز عليه المحكمة المختصة إقليميا  إلى القانوني للمقرض

إجراءات الحجز على لمباشرة لدى رئيس المحكمة للحصول على الصيغة التنفيذية  و يقدم طلب
 .(4)يوم  52مدة  نقضاءابعد  المرهون لفائدته العقار

منها إلى  4سالف الذكر أشارة الفقرة   30/504رقم  من المرسوم 0من استقراء نص المادة 
للحصول على الصيغة التنفيذية  ،اللجوء في حالة امتناع عن الوفاء إلى المحكمة المختصة إقليميا 

من خالل استثناء على  اميرس ال الرهن القانوني باعتباره وثيقة عرفية وليست عقدلعقود المحررة مثل
له "...عبارة إدراجمن خالل  4330من قانون المالية  90المشرع في المادة  اقرهالتي أالقاعدة 

                                                 
، مذكرة ماجستير في (العينية و الخاصة)التأمينات الممنوحة للمصارف و المؤسسات المالية ،  شميل كمال - 1

 .20، ص 4330/4339الجزائر، جامعة القانون الخاص، كلية الحقوق ، 
 .22نجاة بوساحة، المرجع السابق، ص  - 2
 .594، ص المرجع السابق  علوقة نصر الدين ، بولقصيبات محمود ، - 3

 .سالف الذكر 30/504من المرسوم التنفيذي  30المادة  أنظر - 4
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يجب أن يتم طلب الصيغة التنفيذية  عليهو ، " صفة السند التنفيذي و له نفس قيمة الحكم القضائي
هي محكمة موطن العقار باعتبارها تفصل في إجراء الحجز على و من المحكمة المختصة إقليميا 

في المادة  (ا.م.ا.ق) في المنصوص عليهاري عليه القواعد اإلجرائية و هذا ما تس،(1)أمالك عقارية 
ة موطن على أن المحكمة المختصة هي محكم (2) منه (ا.م.ا.ق) 250المادة منها و  5الفقرة  23

 .عقاري العقار محل الرهن ال
 لقد تم توضيح إجراءات منح الصيغة التنفيذية : إجراءات الحصول على الصيغة التنفيذية-ت

 :و هي   30/504 رقم ما يليها من المرسومو  32بموجب نص المادة 
 المحضر القضائي األول و الثاني ،  عذار الذي يبلغهلوفاء عن طرق االات بعد فشل محاوال

 إجراءات استصدار الصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة إقليميا لمباشرة إجراءات  فييتم الشروع 
 بتقديم طلب كتابي للحصول ( المقرض)وهذا بقيام الممثل القانوني للدائن المرتهن ،الحجز العقاري  

  التي تمكنه من إجراء الحجز لدى المحكمة المختصة في شكل عريضة (3)على الصيغة التنفيذية
 .(4) الالزمة ذكر بعض البيانات ايتم فيها وجوب في نسختين إلى السيد رئيس المحكمة

                                                 
 ،النظام القانوني للتنفيذ على العقار المرهون في ظل قانون االجراءات المدنية و االدارية بداوي عبد العزيز،  - 1

 .94ص  ، 4352/4352رسالة دكتوراه في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،
ر  ، ج المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية الجديد 42/34/4330المؤرخ في  30/39القانون رقم  - 2

 .45عدد  
 الموثق يقوم أين االتفاقي، الرسمي الرهن تحكم التي العامة القواعد خالف قد يكون هذا بنصه المشرع إن"- 3

 يقوم من هو المالية المؤسسة ممثل أن هو ذلك من ومرد للقضاء، اللجوء دون التنفيذية بالصيغة الرهن عقد بإمهار
 نإلى أ باإلضافة الموثق، عكس على التنفيذية بالصيغة العقود إمهار سلطة يخوله ال والقانون،  الرهن عقد بتحرير
 نص التي القبلية اإلجراءات سالمة من سيتأكد القاضي ألن المقترض المدين حماية إلى يهدف اإلجراء هذا مثل
نجاة  - ." المالية المؤسسة تعسف من المقترض يحمي وبالتالي التنفيذية الصيغة المقرض منح قبل القانون عليها

 .20، ص  ، المرجع السابق بوساحة
 :هيالبيانات و هذه - 4
 .التسمية و المقر االجتماعي للبنك أو المؤسسة المالية -
 .تعيين ممثلها المؤهل قانونا -
 .هوية المدين-
 .تعيين العقار المثقل بالرهن القانوني-
 .مبلغ الدين و أجل استحقاقه-
 .من طرف الممثل المؤهل قانونا للمقرض مع وضع الختمالتوقيع على العريضة -

 =:و يلحق بهذا الطلب وجوبا بعض الوثائق نذكر منها 
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 من 32للمادة  اطبق المرفقة بالوثائق المذكورةو يضة أمام رئيس المحكمة بعد تقديم العر 
مقدمة من طرف التأكد من كل المعلومات و البيانات ال، يتم دراستها و   30/504 رقم المرسوم

وكذا ، الوفاء بالتزاماته عند حلول اآلجال نع المقترضالتي تفيد تخلف  القانوني للمقرض ممثلال
بعد استفاء جميع و ، وفاء ق محضر االمتناع عن العذار المدين وعدم امتثاله عن طر من االتحقق 

مهار إبوهذا صيغة التنفيذية بمنح ال(1)مر والئيا أن رئيس المحكمة يصدر إف،اإلجراءاتالشروط و 
 بمنح  المختصة المحكمة ىفي شكل أمر لرئيس أمناء الضبط لدالتنفيذي بالصيغة التنفيذية  السند

عن طريق المحضر  قرضلمؤسسة ال، بعدها يتم تبليغ الممثل القانوني (2) الصيغة التنفيذية
 .(4)( المقترض)للمدين  مع أمر بالدفع في الحال  الممهور بالصيغة التنفيذية السندب (3) القضائي

 : الديون المستحقة للمقرضو استفاء البيع بالمزاد العلني اءات مباشرة إجر  -ثالثا
، وعدم الوفاء من  بعد الحصول على السند الممهور بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة 

مة بإجراء إشهار أمر الحجز خالل يباشر المحضر القضائي المخول بأمر المحك طرف المقترض
 من 4الفقرة  30للمادة  ابشهر واحد بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا طبق المحددو ل جآ

وعلى المحافظ العقاري قيد هذا  ،( ا.م.ا.ق)من  242و كذلك المادة  ، 30/504 رقم المرسوم
العقار تحت يد  م هذا اإلجراء يصبحا، و بتم(5)أيام من تاريخ اإليداع( 0) األمر في مدة أقصاه

، لتبداء مرحلة (6)القضاء مما يرتب قيودا على حق المدين ، أين يمنع المدين من التصرف فيه 
 .و بيعه بالمزاد العلني  لمدين الراهنا على عقار التنفيذأخر و هي مرحلة 

                                                                                                                                               

 .اتفاقية القرض المبرمة بين  المقرض و المقترض -=
 .نسخة من جدول قيد الرهن القانوني بالمحافظة العقارية-
 4لقضائي كما هو منصوص عليه في المادتين نسخة من االعذارين بالدفع يحرران و يبلغان من طرف المحضر ا-
 .  30/504 المرسوم من 0و 
 .سالف الذكر 30/504من نفس المرسوم  32المادة  أنظر وصل دفع الرسوم القضائية ،-
القاضي بمنح الصيغة التنفيذية للرهن  023/52:تحت رقم  52/32/4352أمر صادر عن محكمة سطيف في - 1

 (.غير منشور).43/53/4339القانوني، و المؤرخ في 
مدنية و اإلدارية ، دار المتضمن قانون اإلجراءات ال 30/39حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم  -2

 .504، الجزائر،ص  4354 ، هومه
 .سالف الذكر 30/504من المرسوم  30المادة  أنظر -3
 .25، ص  المرجع السابقبوقندورة سليمان ،  - 4
 .(ا.م.ا.ق)من  240المادة أنظر  -5
 (.ا.م.ا.ق)من  020أنظر المادة  - 6
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قائمة شروط البيع من طرف المحضر  بإعدادويشرع في هذه المرحلة بالتمهيد للبيع  
مستخرج من القائمة حسب ما  نشرب ، ثم القيام القضائي  مستوفي لكل الشروط القانونية المطلوبة

انعقاد جلسة البيع بالمزاد  ، و بعد تمام اإلجراء األول يتم البدء في البيع أي(1)نص عليه القانون 
اريخ و الساعة المحددة  برئاسة رئيس المحكمة أو قاضي الذي يعينه بمقر المحكمة  في التالعلني 

طبقا لألحكام على العرض األعلى ثمنا المزاد  رسوبو أمر بافتتاح جلسة المزاد العلني ، ءليتم إعطا
 ،(2)( ا.م.ا.ق)من  202إلى  222في المواد من المنصوص عليها  القانونية المنظمة لهذه العملية

 المتفق عليها في العقد ،و الفوائد مبلغ القرض،من (3)للمقرض  الديون المستحقةاستفاء بعدها يتم ل
 عملية البيع بالمزاد المرهون محل  رو المصاريف القضائية من ثمن العقا ،و الفوائد التأخير

 .(4)العلني
مان الحقوق المالية لكل من البنوك و يعتبر وسيلة فعالة في ض ليه يمكن القول أن الرهنوع

على مواصلة منح القروض الموجهة لتمويل  مبغية تشجيعه ممؤسسات المالية الذي أسس لفائدتهال
ارية و قطاع بنشاط الترقية العق منها ما تعلق الخصوص علىو ،مختلف المشاريع االستثمارية 

 .عقارية ن و مضمونة برهالسكن من خالل منح قروض عقاري 
حتى تتمكن مؤسسة القرض من ضمان سالمتها المالية و تحقيق التوازن بين القروض 

تعمل على تطبيق بعض المعايير و النسب التي يضعها بنك ، اذا الممنوحة و األخطار المحتملة 
،باإلضافة إلى  (6)و نسبة المالءة المالية،(5)الجزائر و التي تتمحور حول نسبة توزيع األخطار 

نسبة السيولة ،و يعمل على تشكيل ما يعرف بمئونات مختلفة على المستحقات و ذلك حسب درجة 
 ،تخدام لوحة القيادة ر يتم اساطختم التحكم بطريقة أفضل في هذه المالخطر الذي تمثله ، و لكي ي

طريقة مستمرة     مضاعفة األرباح ،و تعمل على تصحيحها ب و كذا اعتماد استراتجية تهدف إلى
                                                 

 (.ا.م.ا.ق)من  223أنظر المادة  - 1
 .(ا.م.ا.ق)من   222المادة  أنظر - 2
 .(ا.م.ا.ق) في حالة تعدد الدائنين ،من 295في حالة الدائن المرتهن واحد و المادة  293المادة من  أنظر- 3
محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح التنفيذ الجبري طبقا لقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية،دار الهدي،  - 4

 .429،  420ص ص ، الجزائر، 4352
نسب المالءة  ضمنتالم 50/34/4352المؤرخ في  52/35من النظام رقم  52من المادة  0الفقرة  أنظر- 5

 .الية المطبقة  على البنوك و المؤسسات الم
المؤسسات سب المالءة المطبقة على البنوك و نالمتعلقة ب 03/54/4352 مؤرخة فيال 32/52تعليمة رقم ال- 6

 .المالية
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    ، (1)و دائمة وفقا لألخطار الناجمة عنها ،و التي تدعم بأجهزة الرقابة الداخلية لمؤسسة القرض
     التي تسهر على مراقبة مدى التزام الموظفين بمؤسسة القرض بتطبيق جميع هذه التقنيات   و

إلى إعمال الرقابة الخارجية و التنظيمات لدراسة و تسيير محفظة القروض العقارية ، باإلضافة 
التي تعمل على مراقبة مدى احترام مؤسسة القرض و تطبيقها للقوانين و النظم التي يصدرها بنك 

، زيادة (2)الجزائر و التي تسمح لها بالمحافظة على مالءتها المالية و تفاديها للمخاطر المحتملة 
كنها من التخفيف من شدة المخاطر على ذلك فإن مؤسسة القرض تشترط تقديم ضمانات التي تم

 (3) بعض صور التأمين و الشخصية و في الضمانات العينية المستقبلية غير المتوقعة و المتمثلة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                 

الرقابة الداخلية للبنوك المتعلق ب 40/55/4355المؤرخ في  55/30النظام رقم من  03إلى  0المواد من  أنظر- 1
 .و المؤسسات المالية

 .المؤسسات الماليةوى االلتزامات الخارجية للبنوك و تحدد مست 44/32/4352المؤرخة في  34/52 تعليمة رقمال- 2
 .03،  29ص ص كرم محمد حشيش ، المرجع السابق ، أ - 3
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 :خالصة الفصل 
القرض العقاري الموجه إبرام عقد ة لعملية صل تم دراسة القواعد المنظممن خالل هذا الف

االلتزامات المترتبة ، فتم تخصيص المبحث األول لدراسة  السكنيلتمويل المشاريع ذات الطابع 
، حيث تبين لنا أن هذا العقد له ثالث  على عاتق أطراف عقد القرض العقاري تبعا لمراحل إبرامه

طراف عقد القرض مراحل أساسية يمرو بها و يترتب عن كل مرحلة عدة التزامات لكل طرف من أ
يلتزم فيها المقرض ببعض االلتزامات و في المقابل  ل التعاقد التياري ، بداء بمرحلة ما قبالعق
 ،برام هذا العقدامات التي تبيين جدية كل طرف في إببعض االلتز  ك يلتزم المقترض هو األخركذل

من التزام كل طرف بما يترتب عليه يتم االنتقال إلى مرحلة إبرام العقد، أين يتم تبادل  ثم بعد التأكد
كما هو منصوص  لقبول على أن يكون كل من اإليجاب و القبول سليمين و صحيحيناإليجاب و ا
مبلغ القرض و  تجنيدين يتم أخر مرحلة و هي مرحلة التنفيذ أ ثم تأتي،  المدني القانونعليه في 

في  هيصرفو  يستلم مبلغ القرض نلى المقترض على أن يلتزم المقترض بأتسليمه من المقرض إ
إلى الفائدة المتفق عليها في اآلجال المحددة  اعه للمبلغ المقدم باإلضافةمع إرج الغرض المصرح به

 .القرض العقاري في عقد
الطرف المشرع خص بها  ي فتم التركيز فيه على الحماية القانونية التيفي المبحث الثانأما 

ين يتم ، أ ذعانعقد القرض العقاري الذي يعتبر من عقود اإلالمقترض كونه طرف ضعيف في 
لقانونية حسب ا تدابيروهذا بتكريس مجموعة من ال ، من تعسف و تسلط الطرف المقرض حمايته

كثر بهذا ة أحاطالقانون المقارن من أجل اإل في ذلك على امعتمدين هبرامكل مرحلة من مراحل إ
 .القرض العقاري  قدالجانب المهم في ع

المقترض الذي يطرح بشدة في مجال وفاء الشكال عدم ثم تطرقنا لدراسة طرق معالجة إ
لكلي عن الوفاء و الة وقوع ظروف تتسبب في العجز المؤقت أالقروض العقاري السيما في حا

امل مع هذا اإلشكال من خالل استحداث لى التعبالنسبة لطرف المقترض ،مما يضطر المقرض إ
و القضائية حسب الحالة طرق التسوية الودية أ بإتباعأجهزة مختصة في تحصيل القروض ، و هذا 

 .، وكل هذا في سبيل إنجاح عملية القرض العقاري
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 الفصل الثاني
 لمواجهتهاعتمدة القانونية الم اإلجراءاتو  مخاطر القرض العقاري

عنصر الخطر هو أن كون ،عمال عرضة للمخاطر يعتبر العمل المصرفي من أكثر األ
لقرض العقاري من بين اأن وباعتبار ،و المؤسسة المالية عملية يقوم بها البنك أ عنصر مالزم ألي

حفوف بالعديد من المخاطر التي تهدد م طائفة األعمال المصرفية فهي العملية التي تدخل ضمن
و إلى حجم ، قيمة القرض و الفوائد من جهة  و يرجع هذا لطول مدة استرجاع، لعمليةاهذه نجاح إ

 هذه المخاطر  مما يجعل ، القروض الممنوحة فيه و مالءة الطرف المقترض من جهة أخرى
زمة لمؤسسات المالية ، و بالتالي حدوث أزمة مصرفية تنجم عنها أفالس البنوك و اتتسبب في إ

بما يعرف  8002كما حدث في سنة  يالعالماالقتصاد و حتى بالدولة أ مالية قد تعصف باقتصاد
قتصاد في العالم وهو االقتصاد قوي االرهون العقارية ،التي كادت تتسبب في انهيار أ بأزمة
 . قاريةالع الرهونأزمة مريكي بسبب األ

قد تم اتخاذ عدة فرتبطة بعملية تنفيذ عقد القرض العقاري تفادي هذه المخاطر المو ل
عن طرق اعتماد مجموعة ،جراءات بهدف وقاية البنوك و المؤسسات المالية من هذه المخاطر إ

 .دارة هذه المخاطر و الحد منهااالحترازية من أجل إمن التدابير 
القرض العقاري في ب ن تعيق نجاح عملية التمويلتي يمكن أوبالرجوع إلى أهم المخاطر ال

كبر هاجس لهذه الهيئات و خطر نقص السيولة ،و هما بمثابة أخطر عدم الوفاء  الجزائر هي
 من خالل اعتماد آليات تدخل في هذا الشأنن المشرع قد على المدى الطويل ، لهذا نجد أ المالية

        العينية من الضمانات منها الشخصية و قانونية لمواجهة هذه المخاطر من خالل مجموعة
وريق القروض تو هناك إجراء إعادة التمويل الرهني و  و المستحدثة لمواجهة خطر عدم الوفاء ،
 .البنوك و المؤسسات المالية العقارية لمواجهة خطر نقص السيولة لدى

 :الفصل في مبحثين كما يلي وعليه سيتم دراسة هذا
 .جراءات الحد منهاإالمخاطر المرتبطة بعقد القرض العقاري و : المبحث األول
 .اآلليات القانونية المعتمدة لمواجهة مخاطر عقد القرض العقاري: المبحث الثاني
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 :المبحث األول
  .جراءات المتخذة للحد منها القرض العقاري و اإلعقد المخاطر المرتبطة ب

المؤسسات عمل  ةلطبيع هذا و يرجع،مخاطر العديد من الالعمل المصرفي محفوف ب إن
التأكد و توظيفها في شكل قروض متنوعة دون في شكل ودائع موال تقوم بجمع األالتي المصرفية 

لى عدة عوامل مختلفة خاصة إ، و يرجع سبب هذه المخاطر  ىمرة أخر سترجاع هذه األموال ا من
عمال اعتبار القرض العقاري من قبيل األبتلك المتعلقة بالجانب االقتصادي و المالي للدولة ، و 

نه أو الجدير بالذكر هو ،هذه المخاطر  هديدهات يعمال التخر في دائرة األالمصرفية يجعله هو األ
كثر من غيره من العلميات أي تهديد انجاح عملية القرض العقار  يتوجد بعض المخاطر الت

ماهية  من خالل دراسةفي هذا المبحث  التطرق إليهو هو ما سنحاول  ى ،خر المصرفية األ
 يالت االحترازيةجراءات هم اإلأثم دراسة  ،(ول المطلب األ )المخاطر المرتبطة بالقرض العقاري 

 .(المطلب الثاني )ها من حدالهذه المخاطر و دارة تتخذها مؤسسة القرض إل
 

 : المطلب األول 
 .القرض العقاريعقد ماهية المخاطر المرتبطة ب

مدة مة المبالغ الممنوحة فيه و طول اضخ هوخصائص الن ما يميز القرض العقاري من إ
السياسية و االقتصادية منها تتدخل فيها عوامل مختلفة  يمخاطر التجعله عرضة للمما ياستفاءها ،

مؤسسة القرض نشاط لى تهديد إ في مجملها و القانونية و كذا المالية و االجتماعية ، مما تؤدي
لمؤسسة لالخطر مالزم لعملية القرض ، وبالتالي تأثر هذه المخاطر على المالءة المالية أن لكون 

تفقد ثقة الزبائن الذين يمثلون  لى مشاكل تجعلهاإوهو ما قد يؤدي أيضا ،دائها على أو  ةقرضمال
المصدر الرئيسي لألموال الموظفة في القروض العقارية ، وعليه سنحاول تبيان مفهوم خطر 

، (الفرع الثاني)تهدد القرض العقاري  ينواع المخاطر التأ، ثم تحديد (ولالفرع األ )القرض العقاري 
 (.الفرع الثالث)العقارية   وما تسببت فيه هذه المخاطر من إحداث ألزمة الرهون

 
 :القرض العقاريعقد  مفهوم خطر:  الفرع األول

 تطرق إلى بعض المفاهيم ذات القبل التطرق إلى مفهوم خطر القرض العقاري البد من 
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 :وهي العقاري الصلة بخطر القرض
 :المفاهيم ذات الصلة بخطر القرض العقاري-أوال 

تحاول تحديد مفهوم الخطر في المجال البنكي نذكر توجد عدة تعريفات :  مفهوم الخطر-أ
 :منها

 و غير متوقعة غير خسائر إلى المصرف تعرض احتمالية" :نهأعلى الخطر يعرف -
 قدرة لها ،سلبية آثار عنه ينتج مما ، معين استثمار على المتوقع العائد تذبذب أو /لها،و مخطط
 .(1)" بنجاح استراتيجياته وتنفيذ ، المرجوة المصرف أهداف تحقيق على التأثير على

عنصر ريب و شك و تردد يمكنه التأثير على العامل االقتصادي :" نهأيعرف أيضا على -
 .(2)" أو سياق العملية االقتصادية

هو االلتزام الذي يحمل في طياته الريبة و عدم التأكد  :" يعرف كذلك الخطر كما يلي -
 .(3)" ، حيث يكون هذا األخير إما تدهور أو خسارة المرفقين باحتمال حدوث النفع أو الضرر

من  خالل هذه التعاريف يتبن لنا أن الخطر يمس نشاط البنوك و المؤسسات المالية بشكل 
 .الخسارة بهذه األخيرة  غير متوقع نتيجة عوامل مما يؤدي إلى إلحاق

لعل من بينها خصت المخاطر المصرفية و  يف التيتعددت التعار  :تعريف المخاطرة  -ب
 :نذكر

عن الطريق الذي يوصل إلى  االنحراف احتمالالحالة التي تتضمن :" على أنها  ةعرف-
 .(4)"احتمال الخسران :" ، ويعرفها أخر بتعريف بسيط بأنها "نتيجة متوقعة أو مأمولة 

      قيام البنك بأداء عمله من خالل القيام بمختلف العمليات البنكية:" يضا على أنها أ ةعرف-
و تقديم مختلف الخدمات البنكية و المالية من منطلق المجازفة ذلك لكون أن النتائج المرجوة من 

 الفشل أو النجاح ،الربح أو الخسارة ، النمو أو الزوال  لهاألوظائفه يحتمل أن يكون م ةممارسال وراء
 

                                                 
مذكرة " 8بازل "ميرفت علي أبو كمال، اإلدارة الحديثة لمخاطر االئتمان في المصارف وفقا للمعايير الدولية  - 1

 .72، ص 8002غزة ،فلسطين، ماجستير في إدارة األعمال، كلية التجارة ، الجامعة 
 -، جامعة منتوري 8002جوان – 82مبارك بوعشة، تسيير المخاطر البنكية، مجلة العلوم اإلنسانية، العدد - 2

 .882قسنطينة، الجزائر، ص 
 .53ص  المرجع السابق ،سفيان زغيدي،  - 3
 .802عبد الرزاق بن حبيب، خديجة خالدي، المرجع السابق، ص  - 4
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 .(1)"غيرها من المواقف و النتائج المتضاربة  و
 le)التي تحديد مفهوم خطر القرض التعاريفجد العديد من تو : تعريف خطر القرض -ت

risque crédit) نذكر منها: 
احتمال عدم التزام المقترض بتسديد مبلغ القرض في تاريخ  :" نهأعلى  هعرفيمكن ت-

 .(2) " استحقاقه و احتمال تحقيق الخسارة نتيجة لذلك
التغيرات :  هو ذلك الخطر المرتبط بأي حدث متعلق بالقرض مثل:"  نهعلى أيعرف أيضا -

،التغيرات في (3) (التخفيض أو االرتفاع في تصنيف القروض) في نوعية القروض و جودتها 
 ". ، التخلف عن الدفع التوسع االئتماني

احتمالية عدم استرداد قيمة القروض أي عدم تسديد أقساط القروض :"  نهأيعرف على -
 .(4)" أو فوائدها بشكل كلي أو جزئي في الوقت المحدد لذلك مما قد ينتج عنه خسارة مالية/و

هو كل قرار من القرارات البنوك و المؤسسات المالية يتضمن خطر ابتعاد  :" يعرف بأنه-
 .(5)" النتائج المحققة عن األهداف المسطرة

عدم تأكد مؤسسة  :" مما تقدم ذكره من تعاريف لخطر القرض يمكن أن نعرفه على أنه
من إمكانية استرداد مبلغ القرض وكذا الفوائد  (البنوك و المؤسسات المالية المقرض)القرض 

مما يؤدي إلى حدوث خلل في السيولة  وهذا نتيجة عوامل غير متوقعة مستقبال ،المترتبة عنه ،
مؤسسة القرض في المستقبل والذي ينجر عنه عدة اضطرابات تمس بسمعة مؤسسة القرض ى لد

 ." وكذا أدائها المالي
 : العقاريتعريف خطر القرض  -ثانيا

 بعد أن تم تعريف الخطر المصرفي و كذا الخطر المرتبط بالقرض نحاول أن نصغ تعريف 

                                                 
 .103، مطبعة الموساك رشيد،ص 1، ط 1ج  -فارس، التقنيات البنكية محاضرات و تطبيقاتفضيل  - 1
 .181ص  ، 2000 مصر للنشر، وائل دار ،البنوك إدارة النوري، الرحمان عبد ومؤيد الحسيني حسين فالح -2
المجلة الجزائرية للعولمة و السياسات  تحليل و قياس خطر القرض في البنوك التجارية، شرون رقية، -3

 .28، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة باتنة، الجزائر،ص 8018لسنة  5االقتصادية، العدد 
بوزيان عثمان، بليل خيرة، بن عائشة بختة، استخدامات الطرق الكمية في تسيير مخاطر القروض، مداخلة  -4

، كلية العلوم االقتصادية و 8015ل الطرق و األدوات الكمية المطبقة في تسيير ملقاة في الملتقى الدولي حو 
 .8التجارية و علوم التسيير، جامعة جيجل، ص 

 .53سفيان زغيدي، المرجع السابق، ص  -5
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نه لم يتم إعطاء تعريف لهذا النوع من طرف فقهاء االقتصاد أجامع لخطر القرض العقاري باعتبار 
حد أ اعتباره فما يميز خطر القرض العقاري عن باقي المخاطر المرتبطة بالقرض هو ، المصرفي

أنواع القروض المصرفية المتوسطة و الطويلة اآلجال ، و الذي يتميز بارتفاع درجة مخاطره      
و ارتباطه بدرجة إنجاز المشروعات ، وكذلك حساسيته ألي ظروف تؤثر على الجدارة االئتمانية 

 .(1)للمدين بجميع أنواعه سواء كان فردا أو شركة أو هيئة 
القرض مميزات و بصفة عامة  كل من الخطر القرض المصرفيبين جمع وعليه من خالل ال

البنك هو احتمال عدم تحقيق النتائج المأمولة من طرف :"العقاري يمكن أن نخرج بالتعريف التالي
بسبب االنحراف عن األهداف المسطرة في عملية القرض العقاري أو المؤسسة المالية المقرض 

، تؤدي إلى حدوث  و الفوائد في اآلجال المحددة وهي منح القرض مقابل تحصيل أصل القرض
 ".خسارة غير متوقعة للمقرض نتيجة عوامل قد تكون مرتبطة بالمقترض أو نتيجة عوامل أخر 

من خالل هذا التعريف الذي نحاول فيه إعطاء تعريف لخطر القرض العقاري نستنتج منه 
و التي تكون في الكثير ،رض العقاري وجود عدة أنواع من المخاطر التي تعترض إنجاح عملية الق

البنوك و المؤسسات المالية عن منح هذا النوع  و تخوف من األحيان السبب الرئيسي في عزوف
 . ، أو التشدد في الشروط و الضمانات المطلوبة لتغطية هذه المخاطر  من القروض

 
 :  القرض العقاريعقد أنواع المخاطر المرتبطة ب: الفرع الثاني 

توجد العديد من المخاطر التي تهدد عملية القرض المصرفي بوجه عام وهي تقريبا نفسها 
ر المتوقع ئتتنوع في شدتها و الخسا يالمخاطر التي تهدد إنجاح عملية القرض العقاري ، و الت

لحاقها بمؤسسة القرض نظرا لصعوبة التنبؤ بها مستقبال لكون طول مدة القرض العقاري تجعله إ
و المؤسسة المالية المقرضة أتؤثر على التوازن المالي للبنك  يلعديد من هذه المخاطر التعرضة ل
 :نذكر طر اخمبرز هذه الأفالس ، ولعل لى حد اإلإقد تصل 

 : خطر القرض -أوال
 ، وله  خصوصا القرض العقاريو العمل المصرفي عموما ما يهدد أكثر طر اخمال عتبرت

المناحة للقروض العقارية نظرا لالرتباط المباشر بعقد البنوك و المؤسسات المالية تأثير بالغ على 
 .المودعين للخطرزبائنه و بالتالي يعرض مصالح البنك و ،القرض 

                                                 
 .28أكرام محمد حشيش ، المرجع السابق ، ص - 1
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 08/05رقم  النظاممن  1الفقرة  8المادة  في نصخطر القرض تعريف لى إشارة تم اإل
، على (2) 11/02بمقتضي النظام  الملغى (1)الماليةالمتعلق بالمراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات 

، و هنا الطرف  ..."مقابلةالطراف األو أمقابل الطرف الهو الخطر الناشئ في حالة عجز :" نه أ
عسار إو أو عجز أفالس إالمقابل يقصد به في عقد القرض العقاري المقترض الذي يكون في حالة 

 .المحددة اآلجالعن الوفاء باألقساط المستحقة في 
المتعلق بالرقابة  11/02من النظام رقم " أ"الفقرة  8المادة  نص وقد أشارة إلى هذا الخطر

الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية ، ويظهر هذا الخطر عندما تقوم مؤسسة القرض بتقديم 
ا على تحصيل في مجال الترقية العقارية ، وعدم قدرته رقين العقاريين الناشطينقروض لألفراد و الم

و أو عجز أفالس إحقوقها المتمثلة في أصل القرض و الفوائد معا في اآلجال المحددة نتيجة 
 "أ"في الفقرة إليه ي المستفيد من القرض كما هو مشار أالطرف المقابل  ىعسار الذي يسجل لدإ
وكذلك خسارة في الوقت من ،بمؤسسة القرض مادية و معنوية  خسارة، مما يؤدي إلى إلحاق (3)

فرص في إعادة الخالل المتابعات القضائية التي تستغرق مدة طويلة تفوت على مؤسسة القرض 
ن تسيير خطر القرض يعتمد على إ، و عليه ف(4)استثمار هذه األموال في عملية إقراض جديدة

 .(5)يعالتحديد و التنو  االنتقاء وساسية البد من العمل بها و هي أثالثة مبادئ 
والتي سنحاول ، ويرجع هذا الخطر إلى ارتباطه بعدة عوامل منها الداخلية و منها الخارجية 

 :دراستها فيما يلي
 :يمكن أن تصنف هذه المخاطر إلى ما يلي : ر الداخلية أو الخاصةطاخمال-أ

أصل  )نعني به تقييم قدرة المقترض على التسديد أو الوفاء بالدين  : الخطر المالي-1
، بالقيام بعملية (المعسرة أو  ةميسور ال)ضعية المالية الو ، وهذا من خالل معرفة (و الفوائد ضالقر 

                                                 
داخلية للبنوك و المؤسسات المالية ، ج ر ، المتضمن المراقبة ال18/11/8008المؤرخ في  08/05النظام رقم - 1

 .28عدد 
، المتعلق ب الرقابة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية ، و  82/11/8011المؤرخ في  11/02النظام رقم  - 2

 .08/05حكام النظام رقم أ ىلغأالذي 
 .107فضيل فارس، المرجع السابق ، ص  - 3
  .881ص  مبارك بوعشة، المرجع السابق ، - 4
ثرها على العمل المصرفي بالجزائر ، مجلة الفكر ، العدد أحترازية و بوحفص جالب نعناعة، الرقابة اإل - 5
 .187، جامعة بسكرة ، الجزائر ، ص 8017،لسنة 11
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، حتى يتمكن  تحليل كل الوثائق المالية و المحاسبية للقرض المقدمة في ملف طلب القرض
 .(1)رض على التسديدتالمق ةطالع على قدر المقرض من اإل

،  قصير)لخطر بطبيعة القرض من حيث المدة يتعلق هذا ا  : خطر عملية القرض -2
، ويبرز هذا الخطر في ....(، ترميم ، شراء بناء)، و من حيث الغرض (، طويل المدة متوسط
وكذا تجاوزه للمدة المتفق عليها أي من قرض ، في غير الغرض المصرح به  القرض استعمال

نظر مؤسسة في وبالتالي تصبح تلك األموال مجمدة  ، قرض طويل المدة ليصبحقصير المدة 
 .القرض

يرتبط هذا الخطر بكفاءة و قدرة المقترض على تسيير :  قدرة الشرائيةالخطر الخاص بال -3
ن قدرتها و كفاءتها هنا تكون مرتبط إالمقترض عبارة عن مؤسسة فكان ، أما في حالة  عمله
 .(2) المؤسسة المقترضة ىبمسير 

،    بحالة المقترض ووضعيته القانونية  اإن هذا الخطر يرتبط أساس : لقانونيالخطر ا -4
ناجم الو كذا النشاط الذي يمارسه و التي تظهر من خالل وقوع نزاع بينه و بين مؤسسة القرض 

، قد ينسب للبنك أو مؤسسة مالية بموجب  كانت طبيعته نعن أي غموض أو نقص أو عجز أي
ن هذا الخطر إ،وعليه ف 11/02من النظام رقم " ز"الفقرة  8وهذا ما وضحته المادة  ، عملياتها

القانوني ينتج عنه نزاع بين الطرف المقابل و هو المقترض و مؤسسة القرض سواء كانت بنك أو 
 :و هي أنواع 5نميز بين حد العمليات القانونية و أمؤسسة مالية نتيجة 

و غلط في أيكون هذا عندما يتم تسجيل نقص  : القرضالمخاطر المتعلقة بتحرير عقد -
، يخص المعلومات المتعلقة بالمقترض و الضمانات المقدمة و الغرض من  تحرير عقد القرض

 .العملية المراد تمويلها بدقة
 و حتى يتم منح التمويل الالزم البد من تقديم الضمانات الكافية :المخاطر المتعلقة بالرهن-

التي تكون في غالب األحيان رهن العقار محل عملية التمويل والذي يجب أن تتوفر فيه بعض 
 : الشروط

 .أن يكون الملك قابل للرهن-
 .أن يكون الملك ليس مرهونا من قبل-

                                                 
 .70يلس مباركة المولودة كباب، المرجع السابق، ص  - 1
 .8، المرجع السابق، ص  بوزيان عثمان،و آخرون - 2
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 .جع صحة و سالمة العمليةايجب أن يمضي العقد من طرف موثق الذي ير -
أن العقار محل الرهن ليس له  منؤسسة القرض تأكد م بعد:المخاطر المتعلقة بقيمة الرهن-

،وهذا يرجع إلى التأثيرات االقتصادية (بالنقصان أو الزيادة)قيمة يمكن أن تتغير القيمة ثابتة ولكن 
 .(1)المرهونالعقاري عليه يجب مسك فقط قيمة البيع وهو التقييم الحسن لقيمة الملك  ،و

 :بالمحيط الخارجي و نميز بين نوعين وهمامتعلقة هذه المخاطر  : المخاطر الخارجية-ب
صعب تقديره أو حتى الر ألنه من طاخميمكن اعتباره من أصعب ال : الخطر العام -1

، ألنه يرتبط باألوضاع االقتصادية و السياسية و االجتماعية  رضقتحديده بدقة عند دراسة ملف ال
 .(2)..( الفيضانات ، الزالزل)و كذلك يضاف إليها الكوارث الطبيعية  ،.....(انقالب،  حربك)

بكل  التنبؤيتمثل في معرفة وضعية المقترض في قطاعه المهني و :  الخطر المهني -2
 .(3)التسديد ه فيالمتغيرات المحتملة التي قد تطرأ ، وهذا بهدف التحقق من إمكانيات

في مجال القروض العقارية الموجهة  وفاءالنعكاسات السلبية لخطر االئتمان أو عدم ال نظرا
سلطة النقدية طرف ال ألزمت منالقرض  اتمؤسس فإن كللتمويل المشاريع ذات الطابع السكني 

  :(4)تطبيق معامل توزيع األخطار من خالل القيدين التاليينبنك الجزائر بأن ممثلة في 
 نتيجة البنك لها يتعرض التي األخطار مجموع من % 83ـ ل الخاصة األموال تغطية-

 .واحد لعميل القروض من لمجموعة منحه
 نتيجة البنك لها يتعرض التي األخطار مجموع من % 100ـ ل الخاصة األموال تغطية-

 من مجموعة على منهم واحد كل يحصل ، عمالء لعدة القروض من لمجموعة منحه
 ". للبنك الخاصة األموال قيمة من % 13نسبة  تفوق القروض

  ةإن المغزى من هذين القيدين هو تفادي وقوع هذه المخاطر من خالل توزيعها على مجموع
 حد المقترضين أو أكبيرة من المقترضين حتى تتفاد مؤسسة القرض إشهار إفالسها بسبب إخالل 

                                                 
 .502م عبد القادر عثمان، المرجع السابق، ص إسال - 1
يت عكاش سمير ، تطورات القواعد االحترازية للبنوك في ظل معايير لجنة بازل و مدى تطبيقها من طرف أ - 2

دكتوراه في العلوم االقتصادية ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ،  رسالةالبنوك الجزائرية ، 
 .180، ص  8018/8015، 5زائر جامعة الج

 .502، ص نفسهإسالم عبد القادر عثمان، المرجع  - 3
4
الصندوق الوطني للتوفير و : تقييم مساهمة البنوك التجارية في تمويل السكن دراسة حالة بتسام طوبال،إ - 

 .183المرجع السابق ،ص   بنك، –االحتياط 
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 .ستحقاق المحدداالأصل القرض و الفوائد في تاريخ ب الوفاءمجموعة منهم بالتزاماتهم المتمثلة في 
 :خطر معدل الفائدة  -ثانيا

عقارية بسعر القروض المؤسسة القرض نتجت منح  وجههايعتبر من بين المخاطر التي ت
عليه حد المخاطر التي يجب الحذر منها و قد نص أ، وقد اعتبر (1)فائدة السائد في وقت معينال

نه يعتبر خطر سعر أمنها على " ج"الفقرة  8، في نص المادة (2)الذكرسالف  11/02النظام رقم 
خطر ناشئ في حالة حدوث تغير في معدالت الفائدة الناجمة عن مجموع :"الفائدة اإلجمالي

 ...".عمليات الميزانية و خارج الميزانية
المتعلق ، (3)خطر الحالي أو المستقبليالن خطر سعر الفائدة يمكن تحديده بأنه إوعليه ف 

بمدي حساسية موارد و استخدامات مؤسسة القرض ذات معدالت الفائدة الثابتة لتغييرات معدالت 
خطر الحصول على نتائج متأثرة سلبا بتغيرات و تقلبات معدالت :" بأنه أيضايعرف ، و  (4) الفائدة
 .(5)"الفائدة 

االستخدامات و عند كبر من عائد أوعليه يحصل هذا الخطر عندما تكون تكلفة الموارد 
،وهكذا تتعرض مؤسسة القرض إلى درجة من (6)االحتفاظ بحقوق أو ديون بمعدل فائدة ثابت

التغيرات الطارئة في انخفاض و ارتفاع معدالت الفائدة مما تنعكس على أرباح ورأس مال مؤسسة 
 .(7)القرض

خيرة بتخفيض سعر الفائدة ذ تقوم هذه األإسعار الفائدة بأهداف السلطة العامة أزمة أوترتبط 
        جل دفع الحركة االقتصادية و بعثها من جديد بغية التخفيض من نسبة التضخم الموجودة أمن 

                                                 
إشكالية القروض المصرفية المتعثرة دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية،  هبال عادل، - 1

 .35،ص 8011/8018، 5كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير،جامعة الجزائر 
،المتعلق  08/11/8008المؤرخ في  08/05الملغي للنظام رقم  82/11/8011المؤرخ في  11/02نظام رقم  - 2

 .بالرقابة الداخلية للبنوك و المؤسسات المالية
 .881مبارك بوعشة، المرجع السابق، ص  - 3
الصندوق الوطني للتوفير و : تقييم مساهمة البنوك التجارية في تمويل السكن دراسة حالة بتسام طوبال،إ - 4

 .182المرجع السابق ،ص   بنك، –االحتياط 
 .175المرجع السابق، ص  جدايني زكية ، -5

-Joël Bessis, gestion des risques et gestion actif et passif des banques, éd Dalloz, Paris, 

1995 , p 17. 
 .71يلس مباركة المولودة كباب، المرجع السابق، ص  - 6
 .102فضيل فارس، المرجع السابق، ص  - 7
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 .(1)و الحفاظ على استقرار سعر الصرف 
 :خطر السيولة  -ثالثا

حيث تحدد  ، هي مجموعة التدفقات و األرصدة النقدية المتاحة للبنك:"تعريف السيولة -أ
يجابي إ، و للسيولة طابع  إضافية فورية قدرته على مواجهة الظروف الطارئة التي تتطلب أمواال

      الحصول على ودائع إضافية من العمالء  علىيتمثل في كونها عامل رئيسي في زيادة مقدرة البنك 
 .(2) "و استقطاب المزيد من المدخرات 

يكون فيها البنك غير قادر على القيام  يالحالة الت :"نه أعلى  يعرف خطر السيولة-ب
 .(3)" يحتاجها يموال التبالتزاماته بسبب استحالة حصوله على األ

حد المكونات األساسية إلدارة أصول مؤسسة القرض ، و ندرة السيولة أوعليه تعتبر السيولة 
خاصة أكثر عرضة لهذا فالس ، وهنا الجدر بالذكر أن البنوك الاإليؤدي إلى تعرضها لمخاطر 

المتضمن  11/08الخطر من البنوك العمومية ، وقد تم اإلشارة إلى هذا الخطر في النظام رقم 
عدم :"... على أنهإذ نصت في المادة األولى منه  (4)تعريف و قياس و تسيير ورقابة خطر السيولة

،  لحالة السوقعدم القدرة على مواجهة التزامات أو عدم قدرة فك أو تعويض وضعية نظرا :"...
سالف الذكر في  11/02، وكذلك أشار إليه النظام رقم " محدد و بتكلفة معقولة آجلوذلك في 

خطر عدم القدرة على الوفاء بالتزاماته أو عدم القدرة على :"التي جاء فيها ، و"و"الفقرة  8المادة 
 .(5)"عقولة محدد و بتكلفة م آجلتسوية أو تعويض وضعية نظرا لوضعية السوق،وذلك في 

 بات و ن خطر السيولة يعتبر خطر رئيسي فهو يحدث عندما تجبر السحأفيمكن القول 
موال بتكلفة تفوق بير هذه األاالبنك على تدلدى يقوم بها المودعين  يالضخمة لألموال من البنك الت

تمكن من ، و حتى  ي مليءصبح البنك غير أهذه التكاليف ،  ارتفعتذا إالتكلفة العادية ، وهنا 

                                                 
–دارة المخاطر ، صندوق النقد العربي إساسية و معاصر في الرقابة على البنوك و أطر أبراهيم ، إالكراسنة - 1

  .57، ص  8007بو ظبي ، مارس أمعهد السياسات االقتصادية ، 
 .52،ص  سفيان زغيدي، المرجع السابق - 2

3
 -le risque de liquidité edt :"le fait pour une banque ,de ne piuvoir faire face à ses 

engagements par l’impossibilité de se procurer les fonds dont elle a besoin". 

- JACOB Henri ,SARDI Antoine ,Management des risques bancaires , Afges  Edition 

,Paris,2001,p02 . 
 .ر السيولةالمتضمن تعريف و قياس و تسيير ورقابة خط 88/03/8011المؤرخ في  11/08النظام رقم - 4
 .سالف الذكر 11/02نظام رقم ال من 7إلى  1 موادالراجع - 5
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ذا كان إدواته في السوق المالية ، وهنا أاستحقاقها ، يبادر ببيع  آجالاقتربت  يتسوية التزاماته الت
 . (1)السيولة  نقص خطرفي تالي يقع النه بإالبنك محدود النشاط ف

مؤسسة القرض مما ينجر  ىلد( نقدية)ن خطر السيولة هو ندرة الموارد المالية أي إوعليه ف
، بمعني أخر أن ينجم هذا الخطر في حالة (2)على الوفاء بالتزاماته مؤسسة القرضعنه عدم قدرة 

، وهذا (3)مؤسسة القرض عن مقابلة التدفقات النقدية الخارجية ىقصور التدفقات النقدية الداخلية لد
جال استحقاق الودائع آة و الفوائد و اق للقروض الممنوحجال االستحقآالزمني بين  االختاللنتيجة 

 (5): ن مخاطر السيولة تتمثل في عنصرين أساسيين وهماإ، وعليه ف(4)مؤسسة القرض ىلد
 .الكم المطلوب لتغطية االحتياجات المتوقعة و غير المتوقعة من السيولة-
 .السعر المعروض لتوفير هذا القدر من السيولة-
 :أن نحدد سبب وقوع مؤسسة القرض في خطر السيولة في ثالثة نقاط وهي يمكن و
البنك بشكل مكثف غير متوقع مما ينتج عنه  ىقيام المودعين بسحب أموالهم المودعة لد-1

 .البنك ىخلل في حجم السيولة لد
 جل بمبالغ ضخمة تأثر على السيولة البنك في حالة قيام البنك بمنح قروض طويلة اآل -2

 .تأخر استردادها في اآلجال المحددة
وقوع حالة إفالس لمجموعة من المقترضين مما يؤدي إلى تأخر أو عدم استحقاق مبالغ -3

 .(6)موارد المالية للبنكالالقروض والفوائد المترتبة عليها مما يؤدي إلى فقدان جزء من 
 :خطر اإلدارة و المحاسبة -رابعا 

 وكذا ،يبرز هذا الخطر من االختالل الوظيفي في نظام اإلدارة و التسيير لمؤسسة القرض  

                                                 
 .182على العمل المصرفي بالجزائر، المرجع السابق، ص  وأثرهاحترازية بوحفص جالب نعناعة، الرقابة اإل - 1
 .812عبد الرزاق بن حبيب، خديجة خالدي، المرجع السابق، ص - 2
، مذكرة  (8011 -1110دراسة قياس تحليلية للفترة )قياس للقروض العقارية في فرنسا  علي عدوان، نمذجة - 3

،  ، جامعة المسيلة ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير ماجستير في العلوم التجارية
 . 70،ص  ، 8018/8015

 .102فضيل فارس، المرجع السابق ، ص  - 4
 .118،115، ص ص 8003دارة المخاطر بالبنوك، منشاة المعارف، اإلسكندرية، سمير الخطيب، قياس و إ- 5
 .51سفيان زغيدي، المرجع السابق، ص  - 6
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، وينتج هذا الخطر عن عدم كفاءة (1)ضعف إجراءات المراقبة و الضبط داخل مؤسسة القرضل
عدم فعالية المراقبة في تقييم و دراسة و العنصر البشري نتيجة ضعف التكوين و تأهيل المهني،

مما يؤدي إلى ، نتيجة عن األخطاء المهنية أو عدم النزاهة في التقييم الطلبات الروض طلبات الق
،وهذا يؤدي إلى التعرض لعدة أخطار (2)منح قروض ألشخاص ال تتوفر فيهم الشروط المطلوبة

 . جديدةإضافية الذي يثقل كاهل مؤسسة القرض بأعباء  وفاءمنها خطر عدم ال
 :عملياتي و خطر أخطر التشغيل -خامسا 
 في ضعفالأو  الداخلية الرقابة في الضعف المسجل نتيجة المخاطر النوع من هذا ينشأ 

 غير خسائر إلى جميعها تؤدي قد والتي ، خارجية ظروف حدوثنتيجة  أو واألنظمة األشخاص
سالف  02/11لى النظام رقم إو بالرجوع  ، دائها بشكل كبيرأعلى  تأثرمتوقعة لمؤسسة القرض و 

خطر ناجم عن عدم :" نه هو أمنه على  8من المادة " ط"الذكر نجده يعرف هذا الخطر في الفقرة 
لى عوامل إو أداخلية النظمة األلى ا  جراءات و المستخدمين و لى اإلإو خلل قد ينسب أالتأقلم 

 ".طار مخاطر الغش الداخلي و الخارجي خارجية ويدرج في هذا اإل
:" نه أعلى  2001 لجنة بازل للرقابة المصرفية لسنةوردته أ وجد تعريف لهذا الخطري

و فشل العمليات الداخلية و العنصر أ ناجعةو غير المباشر الناتجة عن عدم أالخطر المباشر 
 .(3)" حداث الخارجيةالبشري و األ

 :(4)سباب و العوامل من بينها نذكرلى مجموعة من األإو تعود نشأة هذه المخاطر 
 .عدم الكفاءة في السيطرة على التكاليف-
 .حداث الخارجيةالخسائر الناتجة عن األ-
 .التشغيل ةالمتعلقة بالضوابط و الرقابة على العمليات و سياس اإلجراءاتعدم مالئمة -
 .االحتيالو العمالء نتيجة أخطاء المرتكبة من طرف موظفي البنك األ-

                                                 
 .812عبد الرزاق بن حبيب، خديجة خالدي، المرجع السابق، ص  - 1
 .71،78يلس مباركة المولودة كباب، المرجع السابق، ص ص  - 2

3
 -MACHROUH Fouad, Crises bancaires comprendre pour mieux prédire,L’Harmattank 

Paris, 2008,p 32. 
دراسة تطبيقية على قطاع البنوك  -ثر مخففات مخاطر االئتمان على قيمة البنوك أمحمد دواد عثمان ، - 4

اديمية دكتوراه ، كلية العلوم المالية و المصرفية ، االك رسالة،  Tobin's Qالتجارية االردنية باستخدام معادلة 
 .80، ص  8002العربية للعلوم المالية و المصرفية،
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ترتبط بعملية القرض  يهم المخاطر التأتم ذكرها من  يهذه المخاطر المصرفية الت تعد
    ثره و تبعاته على مؤسسة القرض أو لكل واحد منها ، خر مرحلة ألى إول مرحلة أالعقاري من 

     لى اتخاذ كل التدابير الوقائية إو لهذا تسعي مؤسسة القرض ،الطرف المقترض  لك علىو كذ
 .ثار هذه المخاطر على نشاطهاأو  تنها التقليل من حدأمن ش يازية  التو االحتر 
 

 .مخاطر القرض العقاريل أزمة الرهون العقارية كانعكاس  :الفرع الثالث 
ألي  حقيقةأزمة مالية حدوث إن مخاطر القرض العقاري في مجملها يمكن أن تؤدي إلى 

أزمة مالية عالمية و هو ما حدث بالفعل في الواليات المتحدة  ،و قد تصل إلى نشؤو دولة بنك أ
 : ما يلي من التفصيل ك قليلبس هذه األزمة ، و عليه سنحاول أن ندر  8002سنة األمريكية في 

 :مة الرهون العقاريةز مفهوم أ-أوال
 أزمة الرهن العقاري ، أزمة الرهون: لقد أطلق على هذه األزمة عدة تسميات نذكر منها 

الرهون العقاري ، فقاعة  ي، تسونا مزمة االئتمان العقارية الثانوية ، أزمة اإلسكان األمريكية ، أ
 ن تعصف باقتصاد كبرى دول العالم و على رأسهايات ألزمة كادت أ، كلها مسماإلسكان األمريكية 

  معظملى ا بعد إسي في حدوثها ، لتتوسع فيمكانت المتسبب الرئي الواليات المتحدة األمريكية التي
 .(1)دول العالم

 لدولة المالية األسواق في ةحاد تدهور حالة" : أنهاتعرف على :  ةالمالي األزمة تعريف -أ
 ، ةيالرئيس مهامه أداء في المحلي المصرفي النظام فشل سماتها برزأ من والتي ، دول  عدةل أو

 في سلبية آثار عنه ينجم مما ،م األسه وأسعار العملة قيمة في كبير تدهور في اسلب ينعكس والذي
 المالية األسواق بين فيما والثروات الدخول توزيع إعادة عنه ينجم مام ، ةلوالعما اإلنتاج قطاع
 . (2)" الدولية

زمة وهذا جراء أ 8002زمة في صيف هذه األبوادر  تبدأ :زمة الرهون العقاريةبوادر أ-ب
ن البنوك في الواليات للمقترضين ذو المالءة الرديئة الممنوحة مالقروض العقارية الثانوية الممنوحة 

                                                 
لسنة / 08زمة الرهن العقاري ، مجلة العلوم االقتصادية و التسيير و العلوم التجارية ، العدد أيوسفات علي ،  - 1

 .1، جامعة مسيلة ، الجزائر ، ص  8001
.. سبابهاأ..زمة المالية العالمية حقيقتها بحث بعنوان األ الكريم الكساسبة ،علي فالح المناصير ، وصفي عبد  - 2

 .2، ص وسبل العالج ، جامعة الزرقاء الخاصة ، كلية االقتصاد و العلوم االدارية .. تداعيتها 
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لكون البنوك  وهذا يرجع،"القروض عالية المخاطر"ليها تسمية يطلق ع المتحدة األمريكية و التي
مع ائد بسيطة و غرائهم بفالمالية للمقترضين و إ ةو المالءت التحقق من الجدارة االئتمانية أهملأ

حدث طلبا متزايد و توسعت في منح هذه القروض مما أ مر ثم تزايدتاألشروط ملتفة في بادئ 
في سنة % 78لعقارات إلى أن تشبعت السوق حيث ارتفعت نسبة ملكية العائالت من على ا
ار العقار بسبب سعأدى إلى انهيار أ قع تغير مفاجئ، لي(1)8002في سنة % 71إلى  1113

قساط لمقترضون تسديدها بسبب ارتفاع األلم يستطيع ا ارتفاع حجم الديون المتعثرة التي
،مما أدى إلى انهيار كامل منظومة القروض العقارية في أمريكا بداء من مؤسسات إعادة الشهرية

، وهذا ما جعل األمر يتطور بعدها لتصبح أزمة (2)تمويل الديون إلى شركات التأمين ثم البنوك 
 .8002مالية عالمية ابتداء من شهر أوت 

إذ تم تسجيل انخفاض في أسعار العقارات في الواليات المتحدة األمريكية و تراجع 
المالية  ةالمقترضين على التسديد مما زاد في معدل التخلف أصحاب القروض الثانوية ذو المالء

الضعيفة و غيرها من القروض العقارية ، وكذا نتيجة لقرار رفع االحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 
مما انعكس بشكل كبير على حجم  8002في سنة  %3.83إلى  8008في سنة  % 1من 

، ومع انحدار معيار (3)األقساط التي يدفعها المقترضون أي أصحاب المساكن بارتفاع كبير 
االقتراض الرتفاع حجم القروض العقارية الثانوية المتعثرة مما سبب نقص في السيولة لدى البنوك 

فدفعها هذا األمر إلى توريق هذه القروض المتعثرة و تسويقها عالميا على نطاق واسع  المانحة ،
انهارت كبريات  12/01/8002في شكل سندات يتم تداولها في البورصات العالمية ففي 

، ونظرا لتفاقم األزمة بعدها أدى إلى (4)(وول ستريت)المؤسسات المالية في أمريكا وهي بورصة 
بنك و بعض شركات التأمين و المؤسسات العاملة في  11البنوك إذ بلغ عددها  إفالس العديد من

بخفض معدل الفائدة  8002سوق الرهن العقاري، وقد تدخل البنك الفدرالي األمريكي في جانفي 
 ، وهذا 8002بين شهر جانفي وأفريل من سنة  % 8ثم قام بتخفيض أخر في حدود  % 5.30إلى 

                                                 
مذكرة ماجستير في العلوم  زمة المالية العالمية ،ثرها في األأزمة الرهن العقاري و أعبد الغاني بن علي ،  - 1

 .13، ص 8001/8010االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، جامعة قسنطينة ،
 .1علي فالح المناصير ، وصفي عبد الكريم الكساسبة ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .1يوسفات علي ، المرجع السابق ، ص  - 3
 .1، ص  نفسهالكريم الكساسبة ، المرجع  علي فالح المناصير ، وصفي عبد - 4
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 .(1)اع ما زاد في تفاقم األوض
أول مؤشر لألزمة من  8007لقد سجل في سنة :زمة الرهون العقاري مراحل تطور أ-ت

من الرهون  %5، ونسبة  %13خالل بلوغ حجم التخلف عن التسديد للقروض المتعثرة نسبة 
مليار  580العقارية الثانوية المتأخرة عن السداد مما تؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة بمقدار 

،و التي تحولت الحق  ة اإلسكان األمريكيعبفقا، وهذا ما نتج عنه فيما بعد بما بعرف (2)دوالر 
 .إلى أزمة مالية عالمية

و كان ثاني مؤشر لها هو إعالن أحد البنوك األمريكية العاملة في مجال التمويل 
و مدرج في البورصة الفرنسية على تجميد ممتلكاته في الواليات المتحدة األمريكية  (BNP)العقاري

أعلنت عدة  8002، لتواصل المؤشرات في الظهور ففي سبتمر (3)مليار يورو  1.7و التي قدرة بـ 
بنوك ومؤسسات  في مالية عن تسجيل نقص حاد في السيولة ، و ارتفاع في حجم الديون المتعثرة 

نتجت عنه إفالس العديد من البنوك و مؤسسات الرهن العقاري و شركات التأمين جراء  ، مما(4)
هذه األزمة ، وكان أكبر مؤشر على وقوع األزمة المالية هو إعالن رابع أكبر بنك في الواليات 

سبتمبر  13سنة من نشاطه في  123إفالسه فبعد ( Le hman Brothers)المتحدة األمريكية 
، وهذا ما أحدث هلع و تخوف بين المستثمرين (5)مليار دوالر أمريكي 8الية بلغة بخاسرة م 8002

 .الخطيرة على االقتصاد العالمي  امما أدى إلى انخفاضات حادة في البورصات العالمية وتداعياته
 :أسباب حدوث أزمة الرهون العقارية-ثانيا

 تشرت سريعا لتصبح نامريكي لكن سرعان ما قتصاد األزمة في االلقد ظهرت بوادر هذه األ
 :سباب يمكن ذكرها فيما يليرجع ذلك لمجموعة من األو يأزمة عالمية ، 

لقد قامت العديد من البنوك في :دون ضمانات كافية  في منح القروض العقارية التوسع -أ
أمريكا بمنح قروض لصالح األفراد للحصول على ملكية مسكن بصورة واسعة النطاق نتيجة 

                                                 
 .11، ص  السابقالمرجع الكريم الكساسبة ،  علي فالح المناصير ، وصفي عبد - 1
 .1يوسفات علي ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .112، المرجع السابق ، ص عبد الغاني بن علي  - 3
 .1، ص  نفسهيوسفات علي ، المرجع  - 4
 .172،المرجع السابق ، ص  قسوري فهيمة- 5
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حيث شهدت ، (1) 8003و  8008في الفترة ما بين  %1انخفاض معدالت الفائدة لتصل إلى 
مليار  110ب أين تم  منح ما يقار  8001في سنة % 10القروض العقارية الثانوية زيادة بنسبة 

مليار دوالر  700أين بلغت القروض الممنوحة  8007في سنة % 50دوالر،و ارتفعت لتصل إلى 
مما زاد في وتيرة منح القروض  مما أدى إلى ارتفاع قيمة العقار بسبب زيادة الطلب عليه ،، (2)

العقارية ألصحاب المالءة المالية الضعيفة أو الجدارة االئتمانية الرديئة ،أي للذين لديهم قدرة على 
سداد األقساط متدنية جدا ، و بالتالي فإن هذه القروض تكون معرضة لعدم التحصيل أو السداد 

عقارية الثانوية أو بالقروض عالية من طرف المقترضين ، وهو ما يصطلح عليه بالقروض ال
المخاطر ، فلقد توسعت البنوك في منح هذه القروض دون التحقق من قدرة المقترضين على الوفاء 
بقيمة القروض مما نتج عنه فيما بعد حالة تخلف عن السداد نتيجة ارتفاع أقساط الشهرية ، و كذا 

 .(3)السداد ارتفاع معدل الفائدة في ظل عدم قدرة المقترضين عن 
 لقد تم الموافقة على منح القروض :القروض العقارية منحفي  الممارسات االحتيالية -ب

لألفراد بشروط بسيطة في ظاهر إلغراء األفراد لالقتراض وهم ال يتمتعون بمالءة مالية كافية ، لكن 
تحملها في الحقيقة كانت تخفي وراءها أعباء مالية تترتب على عاتق المقترضين ال يمكن 

خصوص من ذو المالءة الضعيفة ، إذ كان من بين البنود عقد القرض العقاري هو ارتفاع القسط 
الشهري مع طول مدة السداد وفي حالة عدم تسديد قسط شهري واحد يتم إضافة فائدة بثالثة 

غيرها ،وكذلك وجود بند يقضى برفع معدل الفائدة عند ت(4)أضعاف فائدة القسط الذي لم يتم تسديده 
، وفي (5)من البنك الفيدرالي األمريكي  و هو ما سمي بالرهن العقاري ذو الفائدة  القابلة للتغيير 

في  % 1من البنك الفيدرالي األمريكي  من  ظل ارتفاع الفائدة نتيجة القرار المعدل لفائدة األموال
نسبة  8003بسبب التضخم الذي بلغ سنة  8002في سنة  % 3.83إلى  8008سنة 
، مما تسبب في ارتفاع حجم األقساط و أدي إلى ارتفاع حجم الديون المتعثرة لدى (6)5.08%

                                                 
  سبابها و تداعيتها و منعكساتها على االقتصاد العالمي أ:  زمة المالية العالميةيمن عزت الميداني ، األأمحمد - 1

 . 5ص  جمعية العلوم االقتصادية السورية ، –و العربي و السوري ، محاضرة القيت في ندوة الثالثاء 
 .18السابق ، ص ، المرجع عبد الغاني بن علي  - 2
 .173قسوري فهيمة ، المرجع السابق ، ص  - 3
 .173، ص  نفسهالمرجع قسوري فهيمة ،  - 4
 .10علي فالح المناصير ، وصفي عبد الكريم الكساسبة ، المرجع السابق ، ص  - 5
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البنوك ، لذا عمد البنك الفيدرالي األمريكي إلى تخفيض معدل الفائدة  في النصف الثاني من سنة 
 .(1)حاليا  %0.83إلى  8002

سنوات األولى من عقد القرض العقاري هي لسدد  5وقد كانت األقساط المدفوعة خالل 
الفوائد القرض فقط ، مما يعني أنه لم تكون هذه األقساط المدفوعة تذهب إلى ملكية العقار محل 

 .سنوات  5التمويل إال بعد مرور 
حقيقة جعلت األفراد من وفي ظل االرتفاع المستمر في قيمة العقار ، لتتعدى قيمة الشراء ال

ذوي الدخل المحدود يقومون باالقتراض من البنوك بضمان مساكنهم التي لم تسدد قيمتها بعد 
 .(2)بالرهن العقاري

نظرا لتسهيالت البنوك في منح القروض العقارية  :في قيمة العقارات االنهيار المفاجأ -ت
ة المالية الضعيفة ، أدي ذلك إلى ارتفاع لألفراد و أصحاب المساكن ذوي الدخل المحدود و المالء

في أسعار العقارات نتجت الطلب عليه لتفوق قيمة الشراء الحقيقة لهؤالء المقترضين ، ونتيجة لجوء 
المقترضين ألخذ قروض برهن مساكنهم من أجل ضمان هذه القروض العقارية للبنوك ، بدأت 

تفعة بشكل استحال على المقترضين تحملها تظهر اآلثار السلبية إذ أصبحت األقساط الشهرية مر 
 نالضعيفة من جهة ،و كذلك نظرا الرتفاع نسبة البطالة و امتناع الكثيري ةالسيما أصحاب المالء

منهم على التسديد مما أدي إلى انهيار أسعار العقارات بشكل مفاجأ إذ تراجعت قيمة المساكن 
مما جعل البنوك ال تستطيع بيع العقارات المضمونة  ،(3) %30إلى  % 80بشكل كبير من 

مليون مسكن  1.8حوالى ( MBA)بالرهون العقارية لتسديد قيمة القروض أين أحصت مؤسسة 
،ألن قيمتها أصبحت أقل من قيمة القرض ، (4)مرهون نتيجة عجز المقترضين عن تسديد قروضهم 

وية ، مما سبب أزمة مالية في أمريكا ، وهذا كان سبب في ظهور أزمة القروض العقارية الثان
بنك في سبتمبر  11امتدت إلى عدد من دول العالم وأعلنت العديد من البنوك إفالسها بلغ عددها 

8002(5). 
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نظرا  : المؤسسات المالية لتوريق القروض المتعثرة في البورصةلجوء البنوك و -ث
لالضطرابات التي شهدتها القروض العقارية و حاالت التعثر في سداد القروض ،لجاءت البنوك 
إلى بيع ديونها المتعثرة في شكل سندات في البورصة لصالح مستثمرين عالمين بضمان رهن 
عقاري على المساكن ، ونظرا لكون السندات الصادرة عن البنوك الكبيرة و القوية قامة وكاالت 

تصنيف االئتماني بتصنيف السندات العقارية تصنيفا مرتفعا ، و بهذا فقد تحملت هذه الوكاالت ال
، وباالنهيار المفاجأ في قيمة العقارات لجاء البعض من (1)جزءا من مسؤولية األزمة المالية

وهذا  المستثمرين إلى شركات التأمين التي رأت في أزمة الرهن العقاري مجاال لتحقيق أباح مالية ،
بضمان المساكن في حالة امتناع المقترضين ذو المالءة الرديئة عن سداد قيمة القروض ، وقد تم 

و هي السندات القابلة للسداد ، و  "أ"الفئة تصنيف السندات من طرف شركات التأمين إلى فأتين 
لتأمين من وهي السندات معدومة السداد ، لتقوم هذه الشركات التأمين بأخذ أقساط ا "ب"الفئة 

 .(2)المستثمرين العالميين على هذه السندات
 وذلك القروض المتعثرة مخاطر مع التعامل على البنوك التأمين شركات ساعدت لقدو 

 ال ولذلك ، عليها امؤمن اديون يشتري فهو سنداتال هذه يشتري فمن ، المالية سنداتال على التأمينب
 يهم فال  عليها مؤمن القروض أن باعتبار وال ،  مأ وفاءال على له القدرة المقترض إذا كان يهمه
  التي الرسوم هو المهم إنما ،إذا كانت جيدة أو ضعيفة  االئتمانية جدارته أو المقترض مالءة

 .(3)بها علقيت وما التوريق و التمويل عمليات جراء من المالية المؤسسات من وغيره البنك يحصلها
بعد أن بدأت البنوك تتنبأ بحدوث أزمة  :الضامنة للديون العقارية المالية بيع السندات-ج

مالية قامت البنوك ببيع ديونها في شكل سندات مالية لشركات إعادة التمويل داخل و خارج 
الواليات المتحدة األمريكية في مقابل خطاب الضمان ، لتفادي الوقوع في خطر نقص السيولة 

ضاربة على هذه الديون في البورصة لتصبح المراهنة بهذه الديون المحدق بها ، وبدأت عمليات الم
الضعيفة عن سداد  ةمصدرا لتحقيق الربح ، و بتخلف المقترضين محدودي الدخل و ذو المالء

أقساط رهون مساكنهم ، نظرا لحجم األقساط الشهرية المرتفعة هذا األمر دفع بالبنوك إلى الحجز 
تحصيل ديونها المتعثرة ، لكن نظرا لكثرة الديون المتعثرة و امتناع على المساكن و محاولة بيعها ل

                                                 
 .18علي فالح المناصير ، وصفي عبد الكريم الكساسبة ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .177قسوري فهيمة ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .108، المرجع السابق ، ص عبد الغاني بن علي  - 3



442 

 

أصحاب العقارات عن بيع مساكنهم كل هذه العوامل أدت إلى انهيار مفاجأ في قيمة العقارات ، 
ليتبين فيما بعد أن قيمة الرهن المدفوعة لم تعد تغطي تأمينات البنوك و ال شركات العقارات و ال 

وهذا ما انعكس على قيمة السندات المتداولة في البورصة من طرف المستثمرين شركات التأمين ، 
أقساط مقابل تأمين هذه  حصل على، مما جعلهم يطلبون بحقوقهم من شركات التأمين التي كانت ت

تعلن عن عدم قدرتها  (AIG)، وهذا الوضع جعل أكبر شركة تأمين في أمريكا وهي (1)السندات 
مليون عميل لديها ، مما دفع بالحكومة األمريكية إلى  78على الوفاء بالتزاماتها اتجاه ما يقارب 

 .(2)من رأسمالها  %21.1مليار دوالر مقابل امتالك  23منحها مساعدة بقيمة 
ات في وهذا ما أدي إلى وقوع صدمة هزة االقتصاد العالمي و تسببت في تراجع كبير للمؤشر 

 .البورصات العالمية و تبعه انخفاض في سعر صرف الدوالر أمام العمالت األخرى السيما اليورو 
غياب الرقابة و المتابعة للسندات المالية من طرف المؤسسات و شركات التأمين  -ح
لقد ساهم في توسع األزمة المالية هو قيام المؤسسات المالية بشراء السندات المالية : الضامنة

بضمان الرهون العقارية ، وهذه السندات يتم إعادة تداولها في البورصة دون أي رقابة أو ضوابط 
،مما نتج عنه عدم قدرة و ضعف ( SEC)من قبل هيئة السندات و األسواق المالية األمريكية 

 التي المؤسسات الضامنة لالئتمان و شركات التأمين على المراقبة و المتابعة السليمة لهذه القروض 
 .قامت بضمانها

وقد أدت وضعية تداول السندات المالية للقروض العقارية في البورصة بدون أي رقابة إلى 
مخاطر كبيرة ، مما جعل هذه القروض تصبح بال ضمان أي أنه لم تعود هناك قيمة للرهن العقاري 

 .(3)بسبب انهيار أسعار العقارات الحادة مما تسبب في حدوث أزمة مالية عالمية ،
نتجت عن هذه األزمة تكبد كبرى البنوك  : نهيار كبرا البنوك و تسجيل خسائر كبيرةا -خ

األمريكية خسائر فادحة في األموال و أدت إلى إفالس العديد منها ،و التي كانت تستند على 
بنك : رية الثانوية أي عالية المخاطر ، و من بين هذه البنوك نذكر القروض الرهن العقا

(Citigroup ) مليار دوالر ،أما بنك  52سجل خسارة قدرة بـ(UBS ) مليار دوالر ،  52فخسر
بـ ( Morgan Stanley)مليار دوالر ، و بنك  88فقدرة خسارته بـ ( Merrill Lynch)أما بنك 
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و بالرجوع إلى خسائر مليار دوالر ،  5.5بـ ( Lehman Brothers)مليار دوالر ، وبنك  12
 177.3فقد قدرة بحوالى  8002البنوك على المستوي العالمي فنجد أنه في الربع الرابع من سنة 

 .(1)مليار دوالر 172.7فقد قدرة بحوالى  8002مليار دوالر و في الربع األول من سنة 
 :لى االقتصاد العالميآثار أزمة الرهون العقارية ع-ثالثا

ثار سلبية كادت تعصف قارية على االقتصاد العالمي عدة آزمة الرهون العلقد كان أل
زمة ه األهذ االقتصاد األمريكي ،الذي كان المتسبب في باقتصاديات كبرا الدول و على رأسهم

و المؤسسات ، وهذا نظرا لوجود فروع للبنوك  دول العالماقتصاديات لتتوسع فيما بعد لتمس جل 
المالية التي تضررت من جراء أزمة الرهون العقارية ،وهذا أدى إلى تأثير على الدول التي تستثمر 

 :فيها ، ولعل أهم هذه اآلثار تجلت فيما يلي
تسببت األزمة في انهيار كبرى البورصات العالمية في كل من أسيا و أوروبا و الخليج و -

المليارات من القيم السوقية للسندات المالية المدرجة فيه ، قدرة  أمريكا الالتينية مما أدى إلى شطب
تريليون  50سوقا مالية حول العالم خسارة األسواق بـ  21التي تابعت أداء ( Bloomberg)وكالة 

 .(2)دوالر من قيمة األسهم المتداولة 
ته األزمـة لـدى معظـم البنـوك ومؤسـسات اإلقـراض االستثماري ، فالتردد والتخوف الذي خل-

، أي  اتيةو تردي قدراتها أصال على اإلقراض سوف يحرم الكثير من المـشاريع اإلنتاجية والخدم
خاصـة الناميـة ، مـن االستفادة من خدمات تلك المؤسسات  في كثير من الدول و يقياالقتصاد الحق

خيرة التي تعاني أصال من ضعف هذه األ اقتصاديات ـى االقتـصاد العـالمي وما يـنعكس سـلبا علم
 .(3)المدخرات المحلية وحاجتها إلى االقتراض

فـي مؤشرات  وخلـال أحـدث ارتباكـا انخفاض مستوى التداوالت في أسواق النقد والمال ، ما-
فسر تقلـب مستوى التداوالت التي الهبوط والصعود في األسهم واألوراق المالية المختلفة ، وهو ما ي

مؤسسات مالية عالمية  2ترتب عنها اضطرابا وخلال في مؤشرات البورصـة بتراجـع القيمة السوقية لـ 
 .مليار دوالر خـالل العـام  328بحوالي 
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في سنة  %5.1و ينخفض إلى  8002في سنة  %3انخفاض معدل النمو العالمي إلى -
 . (1)  8001في سنة   %5يصل إلى حدود ، و ليواصل االنخفاض ل 8002
فرض المزيد من الضرائب لتعويض العجز فـي ميزانياتهـا بسبب ارتفاع بقيام بعض الدول -

  .على اإلفالس أو لدعم الودائع وشيكةميزانية الدعم وتقديم المساعدات للشركات والبنوك ال
 و تراجع قوي ،هـدد العديـد من البلدان ت اقتصاديو الكساد  دخول العالم في مرحلة انكماش-

 .(2)العقاري  في السوق العقارية بسبب تشدد المـصارف فـي معـايير اإلقراض
انخفاض معدالت االستهالك واإلنفاق واالدخار واالستثمار وهذا أدى إلى مزيـد مـن الكساد -
 (3)مليون عاطل 810أي ما يعدل  %7.1التي وصلت حسب تقرير منظمة العمل الدولية  والبطالة

  .س العديد من الشركات و إغالق أخرىوالتعثر والتوقف والتصفية واإلفال
تريليون  5 التكاليف الباهظة لمعالجة أوضاع المؤسسات المالية المتضررة والتـي فاقـت-

  .كبيرا على االقتـصاد العـالمي  ماليا عبئا يولددوالر سوف 
مقابل العمالت الرئيسية األخرى وبالذات مقابل اليـورو انخفاض شهد سعر صرف الدوالر -

هذه األزمة ومن المتوقع أن يستمر تراجع سـعر صرف الدوالر في ظل إبانة حادة قبل األزمة و 
   .(4)الظروف الراهنة 

 أن  محتملكبير في أسعار المواد األولية خاصة النفط ، ومن ال انخفاضأدت األزمة إلى -
يتفاقم هذا الحال مما ينعكس سلبا على التنمية االقتصادية واالجتماعيـة للدول المنتجة للمواد 

 .(5)األولية
على النظام المالي العالمي ، و في  أهم تبعات أزمة الرهون العقارية ثار من بينتعد هذه اآل

لي و االقتصاد كونه يعد نظرا لصلة الوثيقة بين النظام الما وهذا على االقتصاد العالمينفس الوقت 
، و لم تسلم أي دولة من آثار  و المشاريع التنموية الشريان الرئيسي لتمويل مختلف االستثمارات

هذه األزمة سواء أكانت بشكل مباشرة أو غير مباشرة  كما هو الحال بالنسبة للدول العربية        
 .في بعض الجوانب األزمة هذه من  و السيما الجزائر التي تأثره بشكل جزئي
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 :آثار أزمة الرهون العقارية على الجزائر-رابعا 
نها لم تتأثر بشكل كبير كباقي دول نجد أ  لى تأثر الجزائر بأزمة الرهون العقاريةبالرجوع إ

،و يرجع ذلك لكون النظام المالي الجزائري ليس مندمجا في النظام (1)زمة هذه األ من تبعات العالم
 :و كذلك لعدة أسباب نذكر منها المالي العالمي ،

 .عدم وجود سوق مالية بالمعني الفعلي في الجزائر كما أن البورصة لم تندرج في السوق العالمية-
 .عدم وجود تعامالت مصرفية للبنوك الجزائرية مع البنوك العالمية -
 .ميزة انغالق االقتصاد الجزائري بشكل نسبي على االقتصاد العالمي-
 .نظرا لعدم االنضمام للمنظمة العالمية للتجارةجزئي ، االقتصاد الجزائري على العالم بشكلانفتاح -
دوالر أي أقل بكثير عن اسعار السوق  11اعتماد الدولة الجزائرية على موازنة بسعر مرجعي بـ -

 .(2)وهذا ما يجنبها أي آثار سلبية في حالة تدني أسعار البترول في السوق العالمية
غم ذلك فإن هذه األزمة قد أثرة على االقتصاد الجزائري جزئي في بعض الجوانب    لكن ر  

 :و التي نبرزها كما يلي
تأثر االقتصاد الجزائري من حيث المداخل خاصة األرصدة و االحتياطات المالية الدوالرية ، 

هذه العملة  نظرا الرتباطها بالدوالر مما شهدت انخفاض المداخل في معظم الصادرات و قد شهدت
 ، مما  دتراجع في سعر الصرف أمام عمالت أخرى  كاليورو مما أثر على ارتفاع فاتورة االستيرا

 .(3)يهدد البالد من دخول حالة مديونية مستقبال 
تراجع أسعار المحروقات نتيجة انخفاض الطلب عليه في السوق العالمية نظرا لحالة الكساد 

 في ماي 182التي عرفتها بعض الدول الصناعية الكبرى بسبب األزمة وتراجع سعر البرميل من 
 .(4)8002دوالر للبرميل الواحد في نهاية  83إلى ما دون  8002 

ة للدولة مما أثر على الحركية التنموية في البالد تسجيل انخفاض في المداخل االجمالي
 .بتوقف العديد من المشاريع الكبري في البالد
 مليار دوالر في سندات الخزينة االمريكية بفائدة ال  85تأثر استثمارات الجزائر جراء استثمار 

                                                 
 .185، المرجع السابق ، ص عبد الغاني بن علي  - 1
 .185،  188ص  ص ،  نفسهالمرجع ، عبد الغاني بن علي  - 2
 .10يوسفات علي ، المرجع السابق ، ص  - 3
 .1يمن عزت الميداني ، المرجع السابق ، ص أمحمد  - 4
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بسحبها  من تلك السندات في حالة قيامها %50وقد توقع أن تخسر الجزائر ما يقارب  %8تتعدي 
 .(1)و بيعها في تلك الفترة الحرجة من األزمة

لكن الجزائر لم تبقي مكتوفة األيدي بل قامة باتخاذ جملة من اإلجراءات لمواجهة التداعيات 
 :(2)الجزئية لهذه األزمة على االقتصاد الوطني من خالل

 .القطاعات األخرىالعمل على تنويع الصادرات خارج قطاع المحروقات بتشجيع االستثمار في -
 .تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لتكون قاعدة لتحقيق التنمية االقتصادية-
العمل على استقطاب االستثمارات األجنبية إلى الجزائر و منح التحفيزات و التسهيالت من أجل -

 .إنعاش االقتصاد الوطني ورفع مساهمته خارج قطاع المحروقات
القطاع المصرفي من خالل العمل بأدوات وقواعد التسيير وفق المعايير  العمل على تطوير-

 .،  مما يضمن المساهمة في تمويل االستثمارات الحقيقية8و 1الدولية بازل 
تشجيع االنتاج الوطني و تقليص قائمة االستيراد لبعض المواد التي تنتج محلين للحفاظ على -

 .احتياطي العملة الصعبة في البالد
سياسة )يد النفقات العامة و مكافحة كافة أشكال الفساد و مظاهر تبذير المال العام ترش-

 .(3)(التقشف
تنويع االحتياطات من العموالت األجنبية لزيادة حصص العمالت الحرة الرئيسية على حساب -

 .الدوالر مثل اليورو وغيرها
 ن تنتج عن مخاطر التي يمكن أوبالتالي فإن هذه األزمة المالية قد اعلنت مسبقا عن اآلثار 

من عدم التساهل في منح  ، بدأ جراءات الالزمة لتصدي لهاالعقاري في حالة عدم اتخاذ اإلالقرض 
المالية للمقترض و قدرته على تسديد مبلغ القرض و الفوائد  ةالقروض دون التأكد من المالء

نات و ليس فقط على ضمانة رهن لى االعتماد على مجموعة من الضماإ المترتبة عنه ، باإلضافة
 .(4)( المقرض)نها غير كافية كضمانة حقيقة مدعمة لحقوق الدائن المرتهن ت أثبتالعقار التي أ

  تتخذ الهيئات المقرضة و على أن زمة مستقبال في الجزائر البد منولتجنب مثل هذه األ

                                                 
 .10يوسفات علي ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .128قسوري فهيمة ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .11، ص  نفسهيوسفات علي ، المرجع  - 3
 .123، ص  نفسهقسوري فهيمة ، المرجع  - 4
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جراءات تضبط و تنظيم هذه رأسهم بنك الجزائر باعتباره أعلى هيئة مصرفية في الجزائر عدة إ
،و كذا تحديد و للمرقين العقاريين أ العملية بداء من تحديد سقف القروض الممنوحة سواء لألفراد

       لى ضرورة فرض التزام كل من البنوك إ لى الضمانات المطلوبة ، باإلضافةمعدل الفائدة وصوال إ
ي اإلجراءات ذات الطابع الوقائي ،و التن و المؤسسات المالية المانحة للقروض العقارية بجملة م

 .و إدارتها سندرسها في العنصر الموالي و التي تساعد على الحد من المخاطر المحتملة للقرض

 
 :المطلب الثاني 

 .القرض العقاريعقد إلدارة  مخاطر بعة اإلجراءات االحترازية المت 
،    مؤسسة القرض  تهديد نشاط يهم المشاكل التأمخاطر القرض العقاري من بين  تعتبر

وهذا من خالل اتخاذ مجموعة ،مكان اإل رتعمل دائما على تفادي الوقوع فيها و تجنبها قد يو الت
تقليل من هذه المخاطر المحتملة من خالل النها أالتي من ش،من اإلجراءات االحترازية و الوقائية 

ن أو االستعداد ألي طارئ يمكن  التنبؤ جلأتسخير كل الكفاءات و االطارات الموجودة لديها من 
نجاح عملية القرض العقاري ، ،وعليه سنحاول إبراز أهم اإلجراءات التي إ ، مما يؤدي إلىيحدث 

 :ما يليفيمخاطر هذه المن  الحد تعتمدها مؤسسة القرض في تسير و
 

 .مؤسسة القرض  ىنظام الرقابة الداخلية  لد اعتماد: الفرع األول
 لرقابة لالتقليل من مخاطر القرض العقاري تلجأ مؤسسة القرض إلى تشكيل جهاز ألجل 

 خاصة ما تعلق منها  مخاطرالتجنب الكثير من هذا بهدف ضمان  و،على مستواها  الداخلية
 .(2) الداخلية ةرقابالطور أجهزة ،وهذا بدعم و ت(1)داري والمحاسبي اإل بالجانب

هي التصرفات التي تنصب على مجموعة من البنوك و المؤسسات :"تعريف الرقابة-أوال
تنفيذ شروط وأوامر السلطة النقدية و عدم تجاوز توجيهاتها في  ىالمالية ، قصد الوقوف عن مد

 إطار السياسية المالية ، و يقصد بالمراقبة التأكد من االستعمال الجيد إلجراءات التسيير الوقائي 
 

                                                 
 .سالف الذكر 11/02من النظام رقم  8و 5نظر المادة أ - 1
حالة القرض الشعبي الجزائري،مداخلة ملقاة في المؤتمر العلمي –يحيوش حسين، تسيير مخاطر القروض  -2

 .7، ص8002افريل  11-12الدولي السابع بجامعة الزيتونة حول إدارة المخاطر في ظل اقتصاد المعرفة، يومي 
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 .(1)"ة األخطار ،و توجد هيئات مكلفة حسب التشريع المصرفي بالرقابة لخطر القرض ،قصد تغطي
ن كل شيء يتم وفق الخطة اك اذإتتمثل في التحقق مما :"نها أعلى  كذلك تعرف و

هدافها توضيح نقاط أو من ،عدادها إتم  يو للتعليمات الصادرة و المبادئ الت ، المستخدمة
 .(2)" خطاء بغرض منع تكرارهاالضعف و األ

      صول البنك من السرقة أهي عملية الضبط الداخلي لحماية :" تعرف الرقابة الداخلية  -ثانيا
لى رفع كفاءة العاملين و تشجيعهم على التمسك إدارية و التالعب و االختالس ، تهدف الرقبة اإل

ن صحة لى التأكد مإلى رقابة المحاسبة الهادفة إليهم من تعليمات ، باإلضافة إبما يصدر 
عينتها لجنة بازل  يو هي الت،بيانات في دفاتر البنك و سجالته اللما هو مثبت من  اتالحساب

 على معدالتأدارة ، تحقيق صول ، كفاءة اإلس المال ، جودة األأكفاءة ر : )بمعايير خمسة 
 .(3) ("لربحية ، المحافظة على سيولة البنك بما يمكنه من مواجهة التزاماته سريعة السدادا

 ، و نظرا لما لها من أهمية في متابعة مختلف العمليات البنكية المرتبطة بوظيفة اإلقراض
على الخصوص طبقا لما جاء في نص و مؤسسة القرض دى يجب أن يحتوي هذا الجهاز وجبا ل

 :"على ما يلي  11/02من النظام رقم  8المادة 
 .         نظام رقابة العمليات و اإلجراءات الداخلية-
 .هيئة المحاسبة و معالجة المعلومات-
 .                   أنظمة قياس المخاطر و النتائج-
 .أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر-
 ". نظام حفظ الوثائق و األرشيف-

نه يجب أن يتم تكييف هذا الجهاز أ 3سالف الذكر في مادته  11/02 رقم النظام وقد حدد
، و  و موقعها و يتم مع مختلف المخاطر التي قد تتعرض لها تهاو أهمي هاو نشاط تهامع طبيع

، و قد كان  يكون هذا التطبيق لرقابة بشكل حصري أو مشترك على الهياكل و النشاطات
هذا النظام بإنشاء خلية  ةإتباع التيالبنوك  أوائلبنك من –الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط 

 تعمل على وضع أدوات تقييم و تسيير مخاطر القروض بهدف تقريب المقترض منه بشكل جيد 

                                                 
 .82، ص  المرجع السابق ، زغيدي سفيان - 1
 .852، مصر ، ص  1111دارة البنوك و البورصات المالية ، دار هاني للنشر ،االسكندرية ،إمحمد سويلم ، - 2
 .150، المرجع السابق، ص  على العمل المصرفي بالجزائر وأثرهاحترازية ،الرقابة اإل بوحفص جالب نعناعة - 3
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 .(1)يسمح بإنجاح عملية القرض
صدر في هذا الصدد عدة قرارات و تعليمات داخلية بهدف مراقبة كل عمليات القروض أوقد 

متعاملين في )، أو معنويين (األفراد)طبيعيين كانوا أشخاص أالعقارية الممنوحة للمقترضين سواء 
 . (2)(الترقية العقارية

 :في تعزيز نشاط مؤسسات القرض الداخلية همية الرقابةأ-ثالثا
لنتائج لتحقيق امصرفية فعالة و بالشكل المطلوب سوف يؤدي ال محال ن اعتماد رقابة إ

 :(3) المرجوة و هي
 .النظم المصرفية المعتمد وطنين في كل المؤسسات المصرفية تقوية و تفعيل-
 .مؤسسات القرض ىكبر من االستقرار المالي لدأالمساهمة في تحقيق قدر -
 .داء مؤسسات القرضأ علىمات و الصدمات الخارجية المؤثر ز الحد من التعرض لأل-

  .ذات كفاءة  ةرد بشريامو تكوين االعتماد على  :الفرع الثاني 
وهذا ما ينطبق  استثمارية ، و العنصر البشري عنصر أساسي في أي معادلةأيعتبر المورد 
كفاءة وقدرة مؤثرة في  وبشري يكون ذفي فكل مؤسسة مصرفية تحتاج إلى مورد على العمل المصر 

مخاطر بتكلفة  يةالمصرفالمؤسسة و الذي يمكن أن يجنب ،تحسين عمل المؤسسة التي يعمل بها 
، وكذلك تحتاج المؤسسة المصرفية إلى إطارات ذات مؤهالت تقنية و قانونية بهدف أقل  اقتصادية

 .(4)تقديم أحسن الخدمات للزبائن دون أي مشاكل تذكر ينجم عنها مخاطر مستقبال
على  هاي توليه مختلف المؤسسات المصرفية في تركيز ذويرجع هذا األمر إلى االهتمام ال

لموظفين ، مما يتيح لتدريب ال وكوين من خالل برامج التكوين تكوين المورد البشري أحسن ت
بمستقبل  التنبؤقادر على  مستوى عالي من الكفاءة و المهارات والحصول على مورد بشري ذ

ن يؤدي عمله على أكمل أعلى هذا مما يساعده  ، األحوال االقتصادية و النقدية المحلية و الدولية
 يؤدي إلى استثمار أحسن للموارد المالية لمؤسسة القرض وكذا جذب مودعين ما و هذا ،  وجه 

                                                 
 .78ع السابق، ص يلس مباركة المولودة كباب، المرج - 1
الصادر عن المديرية العامة للصندوق الوطني  17/05/8003المؤرخ في  138/8003القرار التنظيمي رقم - 2

 (.وثيقة داخلية غير منشورة)بنك –للتوفير و االحتياط 
 .185مصطفاوي سميرة، المرجع السابق ، ص  - 3
صيل ديون البنوك،مجلة الواحات للبحوث و مصطفي عبد النبي، أهمية تكوين الموارد البشرية في تح -4

 .518، جامعة غرداية، ص 8001سنة  2الدراسات،العدد 
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 .جدد مما يعزز مواردها المالية نتيجة عنصر الثقة 
وتبرز أهمية تكوين المورد البشري في تفادي و تدارك أي أخطاء إداري أو تقصير قد يقع 

تقييمه وكيفية منحه وكذا  دراسة ملف القرض و ـأثناء عملية القرض العقاري خاصة ما يتعلق ب
و أنها أن تنتج أخطار تلحق خسائر بمؤسسة القرض أتحرير العقد و غيرها من المسال التي من ش

 .(1)بالمقترض 
سوف  معترف بها (اقتصادية و محاسبية و قانونية)مهارات ذات بشرية كفاءات توفيرف عليهو 
المجاالت المالية و السيما في منح القروض  مختلف في المصرفي العمل تحسين إلى شك ال يؤدي

 ويؤدي ، كثر طلبا في الجزائرعتبارها األاالعقارية ذات الطابع السكني ب مشاريعالالعقارية لتمويل 
 .(2)الغير محصلة استفاء ديونهم  عملية في المالية والمؤسسات أداء البنوك تحسين إلى هذا

 
 :االنخراط في مركزية المخاطر  :الفرع الثالث 

حتى تتمكن البنوك و المؤسسات المالية الناشطة في مجال التمويل بالقروض العقارية من 
البد من احترام ضوابط ،تم ذكرها سابقا  يخطار التمن األ يبشكل منتظم و خال نشاطهامواصلة 
 لى تحقيق إو الهادفة  05/11مر رقم من األ 12بمقتضى المادة  جزائربنك القرها أ يالتسيير الت

 وكذا تحقيق ،البنوك مما يجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين  ىتوفير السيولة لد
 .التوازن المالي لها

 : مركزية المخاطر  مفهوم -أوال
و تم ، 10/10من القانون رقم  170تم تأسيس هذه المصلحة ألول مرة بمقتضي المادة 

ينظم بنك :" نصت على  يمنه و الت 12في نص المادة  05/11يضا في األمر رقم أذكرها 
 "...".  مركزية المخاطر"الجزائر و يسير مصلحة لمركزة المخاطر تدعى 

الذي يتعلق بتنظيم مركزية المخاطر و عملها و قد تم  18/01وقد صدر النظام رقم 
سالف الذكر ، وذلك بموجب النظام  10/08جب القانون رقم المصلحة بمو  هذهبعد تعديل  (3)لغاءهإ

                                                 
 .73 ، ص ، المرجع السابق يلس مباركة المولودة كباب - 1
 .518، ص  ، المرجع السابق مصطفي عبد النبي - 2
 .02تنظيم مركزية المخاطر و عملها، ج ر عدد  ـالمتعلق ب 88/05/1118المؤرخ في  18/01النظام رقم - 3
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، و الذي نص (1)سر و عملها الذي يتعلق بتنظيم مركزية مخاطر المؤسسات و األ 18/01رقم 
مركزية المخاطر مصلحة لمركزة المخاطر :" نها أمنه على  8على مركزية المخاطر في المادة 

تدعى في صلب  يعلى وجه الخصوص و الت كل بنك و كل مؤسسة مالية ىتكلف بالقيام لد
النص المؤسسات المصرحة ، بجمع هوية المستفيدين من القروض و طبيعة و سقف القروض 
الممنوحة و مبلغ االستعماالت و مبلغ القروض غير المسددة و كذا الضمانات المأخوذة فيما 

 ".يخص كل صنف من القروض 
سماء أمصلحة مكلفة بجمع :" المخاطر هي  ن مركزيةأوبناء على ما تقدم يمكن القول 

المستفيدين من القروض و طبيعة و سقف القروض الممنوحة و المبالغ المسحوبة و الضمانات 
تزود بها البنك المركزي الذي  يو الت،لكل قرض من جميع  البنوك و المؤسسات المالية   قدمالم

لزاميا لكل بنك و مؤسسة مالية إفي هذه المصلحة  االنخراطيتكفل بتسييرها و تنظيمها و يكون 
 ".تنشط داخل التراب الوطني ،مع احترام كل قواعد عملها احتراما دقيقا 

هذه المصلحة بهدف ممارسة عدة مهام نذكر  ءإنشالقد تم : مهام مركزية المخاطر -ثانيا
 :(2)منها

 بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية المانحة للقروض من  عالمي متميزإتلعب دور -1
ن أو كذا العمالء الذين يمكن ،بكل المعلومات الضرورية و الخاصة بالقروض  هاديخالل التزو 

 .يؤثر على نشاطهم مستقبال اخطر  وايشكل
 بنك الجزائر من طرف  ىالمعلومات المتعلقة بالقروض ذات المخاطر و تركيزها لد حمن-8

 .فضل للقروضأالبنوك و المؤسسات المالية لضمان تسيير 
يحددها بنك الجزائر من طرف  ياحترام و تطبيق قواعد التسيير الت ىتساهم في مراقبة مد-5

المودعين وكذا  اتجاهالبنوك و المؤسسات المالية لضمان سيولتهم و قدرتهم على الوفاء السيما 
 .ضمان التوازن المالي لهم

 االقروض المتاحة بناء علىك و المؤسسات المالية فرصة القيام بمفوضات منح البنو -8
 .على معطيات سليمة نسبيا

                                                 
سر و عملها ، نظيم مركزية مخاطر المؤسسات و األالمتعلق بت 80/08/8018المؤرخ في  18/01النظام رقم - 1

 .المذكور اعاله 18/01الملغي لنظام رقم 
 .811يت عكاش سمير ، المرجع السابق، ص أ - 2
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 المعدل و  10/08من القانون رقم  2بمقتضي المادة  12نه تم تعديل المادة ألى إويشار 
لى إتم فيها تقسيم هذه المصلحة  يالمتضمن قانون النقد و القرض والت 05/11المتمم لألمر رقم 

 :قسمين 
من النظام رقم  8الفقرة  1حسب المادة  هتمت يوالت:  مركزية المخاطر للمؤسسات-(أ 

تسجيل فيها كل المعطيات المتعلقة بالقروض الممنوحة لألشخاص المعنوية و ... :"  بـ 18/01
 ".جر أاألشخاص الطبيعية الذين يمارسون نشاطات مهنية دون 

من النظام  8الفقرة  1تختص حسب المادة  هيو :) فراداأل مركزية المخاطر للعائالت و-(ب 
ذ يتم على إ، "تسجيل فيها المعطيات المتعلقة بالقروض الممنوحة لألفراد ... :"بـ  18/01رقم 

تتعلق بالقروض الممنوحة لألفراد ،و من خالل  يمستوى هذه المصلحة تسجيل كل المعلومات الت
بمنح القرض بتدوين كل ما يتعلق بهوية المقترض ، وكذا  و مؤسسة مالية قامتأالتزام كل بنك 

،و هذه ...(، طبيعة القرض ، مبلغ القرض ، الضمانات المقدمة)المعلومات المتعلقة بالقرض 
مبلغ ك)خرى متعلقة بالقرض أ،وهناك معلومات  يجابيةالمعطيات اإلالمعلومات يطلق عليها تسمية 

المعطيات وهذه المعلومات يطلق عليها تسمية ( .... ، مبلغ القرض الغير مسدد ، لستعممال
 .(1) السلبية

نظر ألهمية الدور الذي تلعبه هذه المصلحة فإننا نجد معظم : همية مركزية المخاطر أ-ثالثا
 البنوك المركزية في دول العالم تتوفر على هذا الجهاز بهدف إدارة المخاطر و تسييرها و مراقبتها

نه يجب انخراط كل البنوك و المؤسسات المالية الناشطة مع إلزامية تزويد هذه إ، ولهذا ف(2)
  :ما يلي هميتها فيأ، و نبرز (3)المصلحة بكل المعلومات المتعلقة بعمليات القروض التي تمنحها 

 يتساعد مركزية المخاطر البنوك و المؤسسات المالية في التزود بالمعلومات الالزمة الت
دراسة ملفات تكشف عن الوضعية المالية للزبائن المقترضين مما يجعلها تتخذ القرار المناسب عند 

 .القروض
            تقوم بها البنوك  يحاطة و معرفة بنك الجزائر بجميع الحركات المالية التإتساهم في 

                                                 
 .185على العمل المصرفي بالجزائر، المرجع السابق، ص  وأثرهاحترازية بوحفص جالب نعناعة، الرقابة اإل- 1
قانون ، كلية الحقوق ، جامعة بومرداس، ال يماجستير ف شيخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجارية، مذكرة - 2

 .185، ص  8001/8010
3
 .538العقاري، المرجع السابق ، صبوحفص جالب نعناعة، الجوانب القانونية و العملية  لعقد القرض  - 



444 

 

 .(1)ود و مسراتها و المؤسسات المالية السيما تلك المتعلقة بعمليات منح القروض وحركة النق
نجد أن لهذه المصلحة دور هام حيث جاء  18/01من النظام رقم  5باستقراء نص المادة  و

لى مركزية إم ظن تنأ( البنوك)يتعين على المؤسسات المصرحة :"في مضمون المادة ما يلي 
مما يعني إلزامية االنخراط كما سبق القول ، وعليه  ،"المخاطر لبنك الجزائر و تحترم قواعد سيرها 

ن منح القروض ال يتم إال إذا تحصلت البنوك المقرض على معلومات من هذه المصلحة تخص إف
جل االحتراز و أالزبون و طبيعة القرض و سقفه و كذا الضمانات المقدمة عن القرض من 

ا هذا اإلجراء بمبلغ يساوي أو يفوق طبق عليهيوقد تم تحديد سقف القروض التي ،االحتياط 
لقروض التي على اقوم بتصريح دوري تنه يجب على البنوك أن إدج، وعليه  ف 8000.000.00

 .(2)أشهر( 5)شهر بدل ( 8)ـ تمنحها للزبائن ولقد تم تحديد مدة تقديم التصريح لمركزية المخاطر ب
ركزية المخاطر المتعلقة فقط في هذا الخصوص هو أن بنك الجزائر يسير م الجدير بالذكر
نه ال يسيرها بل إأما القروض الخواص و األسر ف( ....االستثمار قروض )بالقروض التجارية 

شركة النقد اآللي و العالقات التلقائية بين  ـتوجد شركة تم استحداثها لهذا الغرض و هي تسمى ب
نه في الجانب العملي فلم أهذا من حيث الجانب التنظيمي إال (3)،( SATIM)ـ يرمز لها بالبنوك 

حصاء المعلومات و مراقبة األخطار التي  تكلأيتم االنطالق الفعلي لها و التي و  لها مهمة جمع وا 
رجع أ،وقد (4)تتعلق بالقروض الممنوحة للخواص و العائالت و خاصة ما يتعلق بالقروض العقارية

نوك في منح القروض العقارية إلى تأخر تفعيل هذه اآللية من بعض المختصين سبب تردد الب
 طرف المشرع الجزائري باعتبارها ضمانة تحمي البنوك من الوقوع في مخاطر عدم التسديد و

نه من أحسن أن تكون الشركة تحت وصاية بنك الجزائر من أحالة التدين ، و من بالنسبة لألفراد 
  .جل تفعيل أفضل لهاأ

 
 :االلتزام بقواعد الحيطة و الحذر : الرابع الفرع 

 هم االلتزامات أيعتبر االلتزام بقواعد الحيطة و الحذر في ممارسة النشاط المصرفي من 

                                                 
 .87زغيدي سفيان ، المرجع السابق، ص - 1
 .188شيخ عبد الحق، المرجع السابق، ص  - 2
 .18:82 – 80/03/8012:تاريخ اإلطالع   dz.com-http://joomla.satim: نظر الموقعأ -3 

 .538الجوانب القانونية و العملية  لعقد القرض العقاري، المرجع السابق ، ص بوحفص جالب نعناعة،- 4

http://joomla.satim-dz.com/
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     ثار مهمة بالنسبة للبنوك أنظرا لخطورة هذا المجال و ما يرتبه هذا االلتزام من ، المعمول بها 
الجزائري  مشرعن الإو لهذا ف،المدعين بشكل خاص  و المؤسسات المالية بشكل عام و الزبائن و

الحيطة و الحذر في  بقواعدااللتزام بالبنوك و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر من كل  (1)لزمأ
 .(2)طار ممارستها لنشاطها المصرفيإ

هو التزام مركب مؤلف من عدة  ": أنهيعرف على  عرف االلتزام بقواعد الحيطة و الحذرت-
لى حماية البنك و إل منها التزاما قائما بذاته ، هذه العناصر تهدف كلها كعناصر مترابطة يشكل 

 .(3)" العميل من المخاطر المصرفية
و تعود مقتضيات وضع االلتزام بقواعد الحيطة و الحذر على عاتق البنوك و المؤسسات 

حكام ألى إ استنادتفسير و تنفيذ العقد  يرعىن ألى مفهوم حسن النية الذي يجب إساسا أالمالية 
 . (4) القانون المدني
 ساسية يقوم عليها االلتزام أعناصر ( 08)ربعة ألى وجود إجمع الدارسون لهذا االلتزام أولقد 

 :(5)بقواعد الحيطة و الحذر و هي كما يلي
المعلومات من مصادر مختلفة بهدف تكوين صورة واضحة هو جمع و :االلتزام باالستعالم-1

 .عن العميل طالب التمويل و كذا العملية محل التمويل
يمتلكها بدقة و  يهو قدرة البنك على تحليل المعلومات الت و :االلتزام بالتحليل و المالءة-2

 الظروف العامة و تلك الخاصة بالعميل و بالعملية المطلوب تمويلها معمتها مالئبصورة عقالنية و 
 .و رفضهأن الموافقة على طلب منح القرض أالقرار المالئم بش التخاذ،  تمهيدا 
 :وهو يعد التزام مركب من  : و النصح باإلعالمااللتزام -3
 ية أن يضمن أعطاء المعلومات للعميل و تحذيره من المخاطر دون إهو  : عالماإل -(أ 

                                                 
الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف  08/02/1111المؤرخ في  11/01صدر المشرع النظام رقم أ - 1

 .51،ج ر عدد 80/08/1113المؤرخ في  13/08عدل بموجب النظام رقم  ،و 88والمؤسسات المالية،ج ر عدد 
 .85زغيدي سفيان ، المرجع السابق، ص - 2
 .888، ص  المرجع السابقيت وازوزاينة ، أ- 3
مر مكرر من األ 37حكام قانون النقد و القرض من خالل نص المادة أحكام القانون المدني كذلك إلى أيضاف - 4

حيث يراقب بنك :" ا جاء فيه يمنه و الت 3في نص المادة  10/08مر رقم المعدل و المتمم باأل 05/11رقم 
 ".نظمة الدفع أالجزائر مدى اتخاذ البنوك و المؤسسات المالية للتدابير الالزمة لضمان سالمة 

 .881،  883، ص ص نفسه يت وازوزاينة ، المرجع أ - 5
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 .صال عن نطاق تحركه أنتائج تخرج 
يجابي يقوم به البنك حيث يقضي بتوجه العميل و حثه على إهو عمل : النصح-(ب

 .االختيار بين عدة خيارات مطروحة
و معايير  ألسسهو قيام البنك بمراقبة تنفيذ عملية القرض وفقا و  : االلتزام بالرقابة-4

 .ن ينعكس سلبا على كافة المصالح المرتبطة بهاأي خلل يمكن أ اكتشافجل أمحددة من 
يجب على كل  يالحيطة و الحذر الت بقواعدما يعرف بربعة تشكل كل هذه العناصر األ

خالل بهذا االلتزام ن اإل، أل مصرفيةالعمليات الم باقيالثناء أو المؤسسات المالية العمل بها  البنوك 
ربعة ن هذه العناصر األتنجم عنه ، أل يالت اآلثارو المؤسسة المالية عن أيرتب مسؤولية البنك 

هو عنصر مهم للقيام بباقي  باالستعالمالمذكورة مترابطة و تكمل بعضها البعض فااللتزام 
 يحللن أيمكنه  ن من ال يملك المعلومات الكافية نتيجة عدم االستعالم الأل األخر،االلتزامات 

و يوجه له أن يعلمه أو بالتالي ال يستطيع بالشكل الصحيح ،ءته المالية و مال وضعية المقترض
ن مسؤولية إ، وعليه ف ن يمارس الرقابة عليه بالشكل الصحيحأالنصيحة المناسبة و ال يمكنه 

مؤسسة القرض عن عدم االلتزام بقواعد الحيطة و الحذر ال تؤثر فقط على المؤسسة المصرفية في 
العمالء كما هو الحالة بالنسبة للدائني  تأثرلى الغير نتيجة إلى العمالء و إحد ذاتها بل تمتد 

 .عمالء المؤسسة المصرفية المتضررة
خالل بقواعد الحيطة و الحذر على عملية منح القروض العقارية ن نسقط هذا اإلأو يمكن 

   جيد للمعلومات من طرف مؤسسة القرض فعدم االلتزام بالحيطة و الحذر ينجر عنه عدم التحليل ال
ثار سلبية على أو بالتالى عدم القدرة على الرقابة و هذا ينتج عنه ،و معرفة مالءة المقترض 

 .(1) على مؤسسة القرض و من تتعامل معه من الزبائن تأثيرو كذا ،وضعية طالب القرض 
 

                                                 
العقارية في مطلع سنة  زمة الرهونأمريكية نتيجة عنه مر الذي وقع فعال في الواليات المتحدة األوهذا  هو األ- 1

ن تلتزم بقواعيد أمريكا كانت تقوم بمنح قروض عقارية بهدف شراء المساكن دون أن البنوك العقارية في أذ إ 8002
نه تم منح عدد كبير من القروض لمن لهم مالءة مالية الحيطة و الحذر و السيما عنصر التحليل و المالءة أل

 مريكا أزمة شملت  البنوك الكبار في ألى إ ىدأوض العقارية المتعثرة و هذا رتفاع عدد القر إلى إ ىدأضعيفة مما 
لى شلل في إ ىدأمين و الوكاالت العقارية و غيرها مما أو انعكس هذا الوضع على العمالء و كذا شركات الت

يكية المتضررة من مر تتوجد فيها البنوك األ يزمة لتعم معظم دول العالم  التمريكي واتسعت األالنظام المصرفي األ
 . 02يوسفات علي ، المرجع السابق ، ص  -،  زمةاأل
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 :للحد من مخاطر القرض العقاري العمل بنظام االستعالم االئتماني : الفرع الخامس 
 موراأل بين من ،عقاري ال القرض طالب عن دقيقة و حديثةو بيانات  معلومات توفير يعتبر
ساعد على ي بما قرضال منح قرار اتخاذ في الحذر توخي مؤسسة القرض بهدف ةإلدار  الضرورية

 تهديد عتبر ي الذي المصرفي ربالتعث يعرف ما وجود ظل في هذا و ، اإلقراض مخاطر  تفادي
 االئتماني الستعالمالعمل بنظام مركزي ل ى تلجأ هذه المؤسسات إلىلذ قرض ، ال ةللمؤسس حققي

 .المانحة للقروض العقارية على وجه الخصوص  البنوكلدى  كآلية للحد من مخاطر االئتمان
 : االئتماني االستعالم نظام تعريف -أوال

  ذلك يتم و ، المصرفي االقتراض طالب عن هامة معلومات توفير خدمة :" هنأعلى  فيعر  
 بيانات جلالس يعرض حيث ، المالية المؤسسات و البنوك عمالء عن ائتماني تقرير شكل في

  الضمانات أنواعو  ائتمانية بيانات ،و التجاري السجل ، كاالسم العميل لتعريف شخصية ديموغرافية
 .(1)" العميل يقدمها التي

 باستخراج أو ، بتحليلها أو المعلومات بجمع فقط تتعلق الأخر  مهام لنظاما إن لهذا
       ، لها هالموج و كو البن لقرارات المرشد نطاق إلى ذلك تتجاوز و سعتت بل ،فقط  منها المؤشرات

 .(2)الطاقم المسير لمؤسسة القرض  دديه إخالل ألي يالمتصد و
 : االئتمانية السجالت أنواع -ثانيا

 قسمين إلى المقترضين عن المعلومات توفيرالسجالت االئتمانية التي  نقسم نيمكن أ 
 :(3)أساسيين كما يلي 

 جزائرال بنك قبل من تحديدا و العام القطاع طرف من سيرةالم و هي : االقتراض سجالت-أ
 إمداده البنوك كل على بتوجسي إذ ، المقترضين و االقتراض معلومات على اإلشراف بهدف

 على اإلشراف و الرقابة هو جالتسال هذه إنشاء من الرئيسي الغرضو ،  المطلوبة بالمعلومات
 .ككل المصرفي القطاع في أو معين بنك في االئتمان مخاطر

                                                 
داء المصارف ،المصرفي ، مجلة مصرفية و أي في ترقية عبد اهلل الحسن محمد، دور االستعالم االئتمان- 1

 . 08، ص  8011ديسمبر /  78اقتصادية ، صادرة عن بنك السودان المركزي ، العدد 
 تطوير نظام مركزي لالستعالم االئتماني كالية للحد من مخاطر االئتمان المصرفي بالجزائر، ذهبية بلعيد ، - 2

 .870ص ، الجزائر ،  8لسنة ، جامعة البليدة  1العدد /  2المجلد مجلة االقتصاد و التنمية البشرية ،
3

 -  Timothy et autres, Les systèmes d’information sur la solvabilté des emprunteurs à 

faible revenu « Principales difficultés et facteurs de réussite »,FORUM 1, Rapports 

CGAP et SFIs, N°1, Washington, Septembre 2011, p 6. 
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و تدار ( مؤسسة القرض) الخاص القطاع ىهذه السجالت توجد لدو : المقترضين سجل -ب
في هذا  أهداف نشاطها بسن نصوص القانونية و أسس بتحديد جزائرال بنك يقوم حيث ،من طرفه 

 المقترضين عن المعلومات توفير على بالعمل خاصةال شركاتال إحدى تقوم و يمكن أن ،الشأن 
 و المالية المؤسسات تبادر أن أو ،في المقابل  معينة رسومتقاضيها ل مقابل الخاصة مصادرها من

 .بنفسها إدارتها أو المكاتب هذه بإنشاء البنكية
 مؤسساتمن طرف  برعاية التي تتم ، االئتماني االستعالم أنظمةب المتزايدةلالهتمام  نظرا و
    االئتماني االستعالم أنظمة لتطوير مبادراتظهرت الدولي، البنك و الدولي النقد صندوقك دولية

   رللتعث المحتملة المخاطر من المالية المؤسسات و لبنوكل الالزمة  حمايةال غرض توفيرب هذا و
كأزمة الرهون العقارية  لألزمات تعرضه و المصرفية المخاطر من المصرفي النظام على الحفاظ و

التي عرفتها الواليات المتحدة األمريكية ثم انتشرت في العديد من دول العالم التي لديها فروع للبنوك 
 .(1)األمريكية التي تعرضت لهذه األزمة المالية

 :في االئتماني االستعالم أنظمة أهمية تكمن :االئتماني االستعالم نظمةأ هميةأ -ثالثا
 وكذا ، المنتظم غير التمويل عمليات من التقليل و التمويل مخاطر من للحد جيدة آلية هانإ-
 .المصرفية العمليات من العائد زيادة على العمل

 اختيار مث من و زبائنها معرفة من مؤسسة القرض تمكن التي المعلومات توفير كذلك-
وهو  ، صائب تمويل قرار اتخاذ لىإ بها يؤدي ما هذا و ، بالتزاماتهم سيوفون الذين منهم فضلاأل
 المشكوك الديون مخصصات انخفاض بالتالي و المتعثرة القروض في حجم انخفاض لىإ يؤديما 
ربحية  على مؤشراتوهذا سيكون له انعكاس إيجابي ، ينو الد فشل حدوث حاالت تراجعل فيها

 .(2)مؤسسة القرض
 االئتماني لالستعالمقدمة مت أنظمةبالعمل  إن : االئتماني االستعالم أنظمة تطوير مزايا -رابعا
 :(3) هداف و هياأل من مجموعة تحقيق عد علىيسا

                                                 
 .870ذهبية بلعيد ، المرجع السابق ، ص  - 1

2
 -  Credit Reporting : Meilleurs pratiques internationales et études de cas, International 

finance corporation, IFC, World Bank Group, 2012, p 3,4,5, téchargé de : www.ifc.org.  
ملقاة في قليمية ، مداخلة ة المصارف المركزية القطرية و اإلدارة المخاطر االئتمانية ووظيفإنال ، منصور م- 3

 8001اكتوبر  81و  80زمة المالية االقتصادية الدولية و الحوكمة العالمية ، يومي األ: الملتقى الدولي حول
 .15،جامعة سطيف ، ص 



444 

 

  فقط ليس توفر ائتماني استعالم أنظمة وجود إن  :المخاطر من الحد في المساهمة - أ
       القروض طالبي عنهم المستعلم عن يجابيةاإل المعلومات بل ، التعثر عن السلبية المعلومات

 ، قرضال المؤسسات لدى المخاطر إدارة تحسين في حيوي عامل يمثل مما ، القائمة مديونياتهم و
 قتراضياال السلوك ضبط في يساهم أن يمكن كما ، الخاطئة ضو القر  نحم من كثيرا لصيق و

 .التعثر حاالت الحد من و  للمستهلكين
 إن :في أنن واحد  ةالرقاب و اإلشراف يةعمل ممارسة جزائر علىال كبن قدرات دعم -ب

 يساعد علىس ، المقترضين لمختلف السلبية و االيجابية االئتمانية لمعلوماتل توفر التحديد الدقيق
 ، المصرفي القطاع في اتجاهاتها و االئتمانية المخاطر خلفية جزائر لمعرفةال كنب قدرات تحسين

 .(1)ذلك مع فقيت بما ةالرقاب و اإلشراف في إجراءاته و سياساته رسم على أيضا تساعده كما
     بعد دراسة مخاطر القرض العقاري وتعداد أهم أنواع المخاطر التي تهدد إنجاح عملية منح 

وكذا اإلجراءات االحترازية التي يتوجب  و تحصيل القرض العقاري من طرف مؤسسة القرض ،
هذه المخاطر و تبعاتها على مؤسسة من حد و الجل التقليل أعلى مؤسسة القرض إتباعها من 

، وما نجم من آثار عن أزمة الرهون العقارية في الواليات المتحدة األمريكية و آثارها على القرض 
أهم الضمانات التي تطلبها  ندرسسفإننا ،االقتصاد العالمي بشكل عام والجزائري بشكل خاص 

و التي تعترض إنجاح عملية التمويل ،كثر شيوعا مؤسسة القرض لتغطية المخاطر المحتملة و األ
 .بالقرض من خالل اإلجراءات القانونية لمواجهة مخاطر القرض العقاري و المتمثلة في الضمانات
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 :المبحث الثاني 
 .القرض العقاريعقد لمواجهة مخاطر المعتمدة انونية اآلليات الق 
التسديد  آجال يكون ني، أ اآلجلالقرض العقاري ضمن القروض المتوسطة و طويلة  يصنف

 ى، لذ لمخاطرللعديد من ا عرضة هامما يجعل وكذا ضخامة األموال الممنوحة فيها، طويلةفيها 
حتى  ضمانات التي تتوافق مع طبيعة القرض العقاري بعض ال طلبمؤسسة القرض إلى  أتلج
 هذه الضماناتتم اشتراط ويو السيما االلتزامه بالوفاء ، التزام المقترض بأداء التزاماته بذلك ضمن ت

تتخذها الهيئات المالية  ىأخر توجد إجراءات و ،( المطلب األول)خطر عدم الوفاء  ةموجه من أجل
 .( المطلب الثاني)خطر نقص السيولة  مواجهةجل أمن المقرضة 

 
 :المطلب األول

 .الضمانات القانونية المتخذة لمواجهة خطر عدم الوفاء
من بين أهم آليات  ةض العقاريو القر عن طريق منح  العقاري عتبر ممارسة نشاط التمويلي

، ويتم ذلك عن طريق في الجزائر تمويل السكن بصفة عامة ونشاط الترقية العقارية بصفة خاصة
و المؤسسات المالية التي أجاز لها المشرع ممارسة هذا  التجارية على رأسها البنوك مالية هيئات

من األعمال المصرفية  ، وبالنظر إلى طبيعة و خصوصية هذا النوع النوع من العمليات المصرفية
بعض  تكريسالتدخل ل المشرع إلىوهو ما دفع  ،نه و بدون شك محفوف بالعديد من المخاطر إف
،من خالل عدم الوفاء  المقرض من مخاطرالطرف نها حماية أمن شالتي قانونية ال ضماناتال

، ( الفرع األول)سواء كانت ضمانات شخصية كالكفالة  ضماناتال لبعضالمقترض تقديم الطرف 
الفرع ) مينلتأأو مستحدثة كا، (الفرع الثاني) أو ضمانات عينية كالرهن الرسمي أو القانوني

نه أن يحول دون نجاح عملية أمن شالذي محتمل ال خطرهذا الجل تفادي أمن ، وهذا ( لثالثا
 . التمويل بالقرض العقاري

 
  ( :الكفالة)  الضمانات الشخصية: الفرع األول 
في مؤسسة القرض التي يتم اشتراطها من طرف  الشخصية نحصر أهم الضماناتأن يمكن 

 :فيما يلي ها، والتي سندرس(Le Cautionnement) الكفالة يوه ةأساسي مانةض
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تعد الكفالة من بين أهم الضمانات الشخصية التي تشترطها مؤسسة القرض برغم من أنها  
 مينأو الت عقاريما هو الحال بالنسبة للرهن الالعقاري مثلليست ضمان إجباري في منح القروض 

،إال أنها تساهم في تعزيز قدرة الضمان للمقرض و المقترض من خطر التوقف عن التسديد وهذا 
  . يرجع للمزايا التي تتمتع بها من السرعة و البساطة في اإلجراءات و كذا من حيث التكلفة

هي ضم الذمة المالية للكفيل إلى ذمة المالية :" أنها  تم تعريفها على:  تعريف الكفالة-أ
للمكفول أي ضم التزام إلى التزام و بمعني أخر هو تحمل مسؤولية الوفاء بدين عند إعسار المدين 

على  (ج.م.ق)من  466الكفالة في نص المادة  ى،و نص المشرع الجزائري عل(1)"عن الوفاء به
يفي بهذا االلتزام إذا لم بأن ن يتعهد للدائن أشخص تنفيذ التزام بالكفالة عقد يكفل بمقتضاه :"  أنها
يتضح من خالل نص المادة أن الكفالة تعتبر عقد بين الدائن في االلتزام  و،"به المدين نفسه ييف

الكفيل، حيث يقوم فيه الكفيل وهو ليس طرف في العالقة القانونية  و( مؤسسة القرض)األصلي 
( يتعهد)وعليه  يلتزم ،(2)(أي اتفاق القرض العقاري)المدين أي مقترضبين مؤسسة القرض و 

    الكفيل بتنفيذ التزام المدين األصلي في حالة عدم الوفاء به طبقا لعقد الكفالة المبرم بين الكفيل 
نه يمكن أ، كما (3)طرفا فيه( المقترض)الذي ال يكون فيه المدين األصلي أي ،و مؤسسة القرض 

 .أن تتم كفالة المدين دون علمه أو معرضته (ج.م.ق)من  466طبقا للمادة 
 : وهيتميزه عن غيره التي إن عقد الكفالة يتميز ببعض الخصائص :خصائص عقد الكفالة-ب     

 ي أن الكفيل تضاف ذمته إلى جانب ذمة المدين للوفاءأ :عقد ضمان شخصي -1
 .(5)بضمان حق الدائن يترتب في ذمة الكفيل شخصيا، أي التزام الكفيل (4)بالدين

 لتزامالهو االلتزام األصلي و الذي يهدف  تبعا اللتزام المدين و ينشأأي  :عقد تابع -2
 .(6)ضمان الوفاء بهب الكفيل

 وعليه ،نه تصرف باإلرادة المنفردة يصدر من جانب واحد أأي  :عقد ملزم لجانب واحد  -3

                                                 
 .726شاكر القزويني، المرجع السابق، ص  - 1
2
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 .71،ص 2000لبنان،  -، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت3ط 
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هو في جانب الكفيل ، وبهذا يكون مدينا بضمان  اتهذا العقد من التزامن كل ما يترتب على إف
 .(1)به  يالوفاء بالتزام المقترض إذا لم يف

( المدين)المقترض  وضا عنالدين عبوفاء الأي أن الكفيل يلتزم ب : يةعقود التبرعالمن  -4
 .(2)أي مقابل من الدائن يتلقىدون أن 
و هي ،تتعدد شروط الكفالة حتى يمكن اعتبارها ضمان للقرض العقاري :  شروط الكفالة-ت

 :تنقسم إلى شروط عامة و شروط خاصة 
:"  نهأو التي نصت على  (ج.م.ق)من  464بالرجوع إلى نص المادة  : الشروط العامة-1

عوضا   ، وله أن يقدم إذا التزم المدين بتقديم كفيل وجب أن يقدم شخصا موسرا ومقيما بالجزائر
وعليه يمكن أن نستخلص من المادة الشروط العامة للكفالة والتي  ،" ، تأمينا عينيا كافيا عن الكفيل

 :نجملها فيما يلي
الوفاء بااللتزام الذي قام بضمانه في  ىوهو أن يكون قادر عل:  أن يكون الكفيل موسرا-*

يقع عليه إثبات يسر الكفيل وهذا من ، والذي  عن القيام بهذا االلتزام( المقترض)حالة عجز المدين 
 .خالل ما يملكه الكفيل من أموال للوفاء بالدين الذي قام بكفالته

وتكمن أهمية هذا الشرط في تسهيل الوصول إلى  : أن يكون الكفيل مقيما بالجزائر-*
 زامهالكفيل بأسهل الطرق الممكنة دون عناء البحث و تضييع الوقت في حالة عدم وفاء المدين بالت

، وهنا لم توضح  ، وقد قصد المشرع باإلقامة في الجزائر هنا اإلقامة العادية و ليس العرضية
ن أما إذا كان الكفيل يحمل الجنسية الجزائرية أم ال بل فقط اكتفى ب (ج.م.ق)من  464المادة 

 .بالجزائر ايكون موسرا الحال و مقيم
حد الشرطين أهنا في حالة تخلف  و، مين العيني الكافي أالمشرع شرط التكذلك وأضاف 

شكل رهن رسمي أو  إمامين أالت أخذ هذايمين عيني كاف ويمكن أن أنه يجوز تقديم تإالسابقين ف
 .(3)حيازي

إضافة للشروط العامة التي يجب أن تتوفر تقوم مؤسسة القرض :  الشروط الخاصة-2
 :بوضع شروط خاصة أخر و التي تتمثل في 
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 مثل  رابطة العائلية المباشرة للمقترضيتم قبول الكفالة يجب أن يكون الكفيل ضمن ال حتى
، ويتم استثناء بعض الشركات و المؤسسات التي تمارس  األصول أو الفروع المباشرين أو الزوج

 .نشاط كفالة القروض الممنوحة لمستخدمها
 .ائمةيشترط على الكفيل أن يكون من المقيمين بالجزائر بصفة د-
مين على الحياة بقيمة القرض أتشترط مؤسسة القرض على الكفيل أن يقوم باكتتاب ت-

 .الممنوح
تشترط في الكفيل المالءة المالية باعتبارها أهم شرط ليتم قبول الكفيل فهو يهدف إلى -

 .جل الحصول على قرضأدعم المقترض من 
واحد فقط بهدف تجنب دين المقترض كفيل كذلك تشترط مؤسسة القرض في كفالة -

 .من جهة أخر لتسهيل العملية عند التنفيذو ،المشاكل التي تنجم عن تعدد الكفالء من جهة 
كبر سنا من أاستفاء قيمة القرض و الفوائد بحسب سن الكفيل إذا كان  آجليتم تحديد -

 .(1)المقترض
 كل عقد حتى يكون صحيحا و منتجا لكل أثاره  هااألركان التي يتطلب إن : أركان الكفالة-ث

ملزم  عقد الكفالة و باعتبار أنهي نفسها المطلوبة في معظم العقود ،بين الطرفين و بالنسبة للغير 
ن يفي بالتزام المدين إذا أأن يتعهد الكفيل ب ووه الرضا :ن أركانه هيإلجانب واحد و هو الكفيل ف

وهو انعقاد الكفالة لمصلحة  السببو، ن الوفاء بااللتزام المكفولوهو ضما المحل،وبه المدين يلم يف
، وكذلك أن الكفالة ال (2)الدائن كما قد تعقد لمصلحة المدين و كذلك قد تكون بمقابل أو تكون تبرعا

أن هذه  غير،"..ال تثبت الكفالة إال بالكتابة": (ج.م.ق)من  461تثبت إال بالكتابة طبقا للمادة 
  بعض القواعد الشكلية  توجد هغير أن،بل تعد في شكل عرفي  الكتابة لم يتطلب فيها شكل رسمي
 :هي و  الكفالة عقداإللزامية التي يجب أن يتضمنها و التي تتمثل في بعض العبارات 

، المعلومات الشخصية المتعلقة باألطراف  ،  قيمة الدين الذي سيكفله الكفيل طبيعة الكفالة
 ،و هنا نقول أن الكفالة تصرف مدني حتى إذا كانت لضمان قرض (3)(الكفيل و الدائن و المدين)
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 .(1)ن المنازعات التي تنجم عنها تكون من اختصاص المحكمة العادية إ، وعليه ف عقاري
قر المشرع الجزائري الحماية الالزمة ألقد  :الحماية المقرر للكفيل في القانون المدني -ح

من خالل طريقتين األول عن طريق حق الدفع  (ج.م.ق)من  440للكفيل من خالل نص المادة 
 (.ب)و الثاني عن طرق حق الدفع بالتقسيم،  (أ)بالتجريد 
" :نه أ (ج.م.ق)من  440من المادة  7في الفقرة  ذ ينص المشرعإ:  حق الدفع بالتجريد-1

ن ينفذ أو ال يجوز له ... ن يرجع على الكفيل وحده إال بعد رجوعه على المدينأال يجوز للدائن 
ن أمواله ، و يجب على الكفيل في هذه الحالة أن يجرد المدين من أموال الكفيل إال بعد أعلى 

 ".يتمسك بهذا الحق 
 :لعل من بين أهم الشروط نذكر  :شروط الدفع بالتجريد-*

 .على الكفيل أن يتمسك بهذا الدفع ألنه ال يتعلق بالنظام العاميشترط -
 .(2)يشترط أن يكون الكفيل شخصيا ال عينيا ،و أن ال يكون الكفيل متضامنا مع المدين-
 .يشترط إرشاد الكفيل على نفقته إلى أموال المدين تفي بالدين كله و غير متنازع فيها-
 .إليها الكفيل الدائن واقع خارج األراضي الجزائرية يشترط أن ال تكون األموال التي يرشد-
 :يمكن أن نعدد اآلثار التي تترتب على استعمل هذا الحق فيما يلي:أثار الدفع بالتجريد-*

عدم جواز البدء في التنفيذ من طرف الدائن على أموال الكفيل إال بعد تجريد المدين من -
 .(3)أمواله

ال  دل عليهايجب على الدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ على أموال المدين التي - الكفيل، وا 
تجاه الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذ إجراءات التنفيذ اأصبح مسؤوال 

 .في الوقت المناسب
ذمة الكفيل بعد أن يستوفي الدائن حقه من أموال المدين التي دل عليها الكفيل  أتبر -

 .(4)وحصوله على حقه كامال بعد التنفيذ عليها
                                                 

 .704رحماني فائزة، المرجع السابق، ص  - 1
بنك التنمية )عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا ، بين  20/04/2006الصادر بتاريخ  367301القرار رقم  - 2

 . 17،  36، ص ص  2003، لسنة  7،مجلة المحكمة العليا، العدد ( س ع) ضد (المحلية 
عن الغرفة التجارية و البحرية للمحكمة العليا ، بين  01/06/2003الصادر بتاريخ  663361القرار رقم   - 3
 . 734،  733، ص ص 2001، سنة  7، مجلة المحكمة العليا، العدد (ب س) ضد (بنك البركة الجزائري)

 .733، ص 2002قدرى عبد الفتاح الشهاوى، أحكام عقد الكفالة، منشاة المعارف،اإلسكندرية ، مصر،  - 4
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ذا إ:" نه بأ (ج.م.ق)من  446المادة نص في  عليه قد نص المشرعل:  التقسيمبحق الدفع -2
تعدد الكفالء لدين واحد بعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم الدين عليهم ، و ال 

ذا كان الكفالء قد التزموا بعقود إما أ... ذ يطالب كل كفيل إال بقدر نصيبه في الكفالةإيجوز للدائن 
 ."لنفسه بحق التقسيم تفظاحذا كان قد إإال د منهم يكون مسؤوال عن الدين كله،ن كل واحإمتوالية ، ف
 :شروط الدفع بالتقسيم-*

 .أن يتعدد الكفالء-
 .أن يكفل الكفالء المتعددون نفس الدين-
 .أن يتعدد الكفالء بعقد واحد-
 .(1)أال يكون الكفالء متضامنين فيما بينهم-
 :أن نجمل اآلثار التي تترتب على استعمل هذا الحق فيما يلي يمكن:أثار الدفع بالتقسيم-*

 ن لم تحددا  من الكفالء إال بقدر حصته في الدين ، و  نياأن يطالب أال يحق للدائن -
 .ن الدين يقسم عليهم بحسب عدد الكفالءإالحصة ف

يقسم حد الكفالء بكل الدين حق للكفيل التمسك بالتقسيم ، وهنا أذا طالب الدائن من إ -
 .الدين بين الكفالء بالتساوي بقوة القانون

مام المحكمة فإنها تقضي به من تلقاء نفسها دون ألة التقسيم أثارة مسإفي حالة تم  -
 .ن يتمسك به الكفيل مدام لم يتنازل عن حقه في التقسيم ألى إالحاجة 

 ن الدائن هو الذي يحل محله في إحد الكفالء فأر اعسإنه في حالة أكذلك  آثارهمن  -
 .(2)ن المشرع الفرنسي يخالفهأنجد  ما تحمل حصته و هو

 مين أت" ـوفي هذا السياق تم وضع كذلك وسيلة لحماية مؤسسة القرض من خالل ما يسمي ب
 (3) المتعلق بالتأمينات 04/06الذي نص عليه القانون رقم  و"l’assurance crédit،أي الكفالة 

 و بالنظر ألهمية الكفالة كضمانة  ،(4) مكرر منه 11منه والتي تحيل إلى نص المادة  3في المادة 
                                                 

 .13،  14المرجع السابق، ص ص  عقد الكفالة،  زاهية حورية سي يوسف، - 1
 .11،  13، ص نفسه المرجع  عقد الكفالة،  زاهية حورية سي يوسف، - 2
 21/07/7111المؤرخ في  11/06يعدل و يتمم األمر رقم  20/02/2004المؤرخ في  04/06رقم  القانون - 3

 .72/03/2004الصادرة في  71المتعلق بالتأمينات، ج ر عدد 
مين الكفالة هو عقد يضمن من خالله المؤمن، مقابل أت:" سالف الذكر 04/06مكرر من القانون رقم  11المادة - 4

 "مالية أو البنكية تعويض مستحقاتها بشان عملية تجارية أو مالية في حالة إعسار المدينمين للمؤسسة الأقسط ت
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 .(1) و الطويل  المتوسط اآلجلذات  رض خاصة ما تعلق بالقروضشخصية بالنسبة للمؤسسة الق
لتكون بهذه  ر الكفالة من طرف المشرعإن إقرا :فعالية الكفالة كضمانة للقرض العقاري -ج

نه كذلك أغير ،نه يعتبر منح وسيلة إضافية لحماية الكفيل إف( حق التجريد و حق التقسيم)الشروط 
لم يمنعه من عدم استعمالها وكذا إمكانية التنازل عنها،  ومن هذا المنطلق تلجا مؤسسة القرض 

الحمائية للكفيل فهذه الوسيلة   (ج.م.ق)من  441و  440إلى استغالل ما نصت عليه المادتين 
جل حماية أموالها الممنوحة في شكل أمن ( مؤسسة القرض)تصبح وسيلة دفاعية في يدها

، وهذا بوضع عقود كفالة تضامنية تكون غير قابلة للتجريد من خالل دفع الكفيل إلى  (2)قروض
من  441تخلي عن حقه في التجريد وهذا نظرا لتضامنه مع المدين، و هو ما أشارة إليه المادة 

و هذا ما يسمح بـ استفاء   ،"ال يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن  يطلب التجريد:" (ج.م.ق)
عند عجز المقترض عن مبلغ القرض و الفوائد عند حلول تاريخ الوفاء من أموال الكفيل الخاصة 

قابلة  ، وكذا التخلي عن حقه في التمسك بالتقسيم فتصبح عقود كفالة تضامنية و غير الوفاء
و بالتالي يصبح ملزم بإبقاء ،، والتي تؤدي إلى عدم قدرة الكفيل على التمسك بهذا الحق (3)للتقسيم 

 .(ج.م.ق)من  440الدين كله للدائن طبق للمادة 
وفي هذا اإلطار تم استحداث صيغة جديدة من طرف الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط  

و التي  التدين المشتركجل حل المشكلة التي تنجم عن عقد الكفالة من خالل صيغة أبنك من 
 .تعتبر دعم مالي للحصول على القرض العقاري

برفع القدرة المالية للمقترض  01/04/2003و تتمثل هذه الصيغة التي تم العمل بها منذ 
اإلخوة ، )و الفروع المباشرة أ( األب ، األم ، األبناء)حد األقارب من األصول أوهذا بضم راتب 

 :بتقديم الدعم على النحو التالي ؤالءأو الزوج الذي له راتب منتظم و يسمح له( األخوات
 .من الراتب الصافي % 11أفراد آخرون -. من الراتب الصافي %33الزوج أو الزوجة -

 من دخل المقترض مما يعزز المالءة  % 03وهذا دون أن تتجاوز القيمة اإلجمالية للمبلغ 

                                                 
رسالة دكتوراه، كلية  جدايني زكية، عقد القرض بين القانون الوضعي الجزائري و مبادئ الشريعة اإلسالمية، - 1

 .743، ص 2074-2071جامعة الجزائر،  –الحقوق 
 .733،ص مكدال سعيدة، المرجع السابق - 2
 .214يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص إبوستة - 3
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 .(1)المالية للمقترض من جهة ،وكذا مساعدته على رفع قيمة القرض المطلوب من جهة أخر
تفادي  الشخصية و أكثرها فعالية فيوبهذا فإن الكفالة كضمانة تعد من بين أهم التأمينات 

ضمان الوفاء باألقساط بشكل وكذا للمقرض ب، بالنسبة للمقترض  المؤقت الوقوع في حالة اإلعسار
دون أي تأخير ، إال أن الممارسة الميدانية لدى البنوك تطلبها من أجل الرفع من المالءة  منتظم

المالية للمقترض دون أن تفعيلها في حالة االعسار بل تفضل اللجوء لتفعيل ضمانة الرهن العقاري 
 .أو التأمين على القرض العقاري 

 
 .الضمانات العينية  : نيالفرع الثا
 حد أهم الضمانات التي سطرها المشرع لفائدة البنوك و المؤسسات أعتبر الضمانات العينية ت

 ، جل أن تكفل حماية الضمان العام من أموال المدين ضد مخاطر اإلعسار أو اإلفالسأالمالية من 
جل تعزيز  منظومة أمن  المشرع اقرهأالضمانات العينية التي  أبرزحد أيعد الرهن العقاري  و

و الرهن  ،العقارية  قروضالعلى منح  ابهدف تشجيعهلمؤسسة القرض الضمانات الممنوحة 
الرهن الرسمي  من طرف مؤسسات القرض كثر تطبيقاألساسيتن وهما اأ العقاري يأخذ صورتين

 : ،و عليه سنحاول دراستهما فيما يلي ( ثانيا)، و الرهن القانوني ( أوال)
 : لرهن الرسمي ا-أوال

و التي تشترطها ، العينية  من بين أهم الضمانات (Hypothèque)الرسمييعتبر الرهن 
فرادا أكانوا أي تمنحه للمقترضين سواء ذالقرض العقاري المبلغ البنوك  لضمان الدين المتمثل في 

، وهذا يرجع إلى مميزات و " أمير الضمانات"تم إطالق عليه تسمية  مرقين عقاريين، إذو أ
الخصائص التي جعلت منه حقا عينيا يرد على العقار و يمنح المقرض حق األفضلية و التتبع ، 
كونه يشكل ضمانا له في استفاء حقه من خالل تمويل محفظته العقارية عن طريق التوريق كما 

  .(2)سنرى الحقا 
حاجة المقرض إلى اشتراط ضمان يرد على العقار محل التمويل يمكنه من  و من هنا تظهر

تنفيذ عليه في حال إعسار المقترض و التمتع بحق األفضلية على بقية الدائنين ، بل و يمنحه 
إمكانية تتبع العقار في أي يد كان لديها العقار ، و ال يمكن المقرض من هذه االمتيازات سوى 

                                                 
 .62يلس مبارك المولودة كباب، المرجع السابق،ص  - 1
 .02براحلية زوبير، المرجع السابق ، ص  - 2
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على العقار محل التمويل و الذي يمثل أهم الضمانات اآلمنة التي تمكن  الرهن الرسمي الوارد
المقرض من مواجهة اعسار المقترض الكلي ، سيما و أن عقد الرهن المحرر بصورة مطابقة 

يكسبه الصفة الرسمية التي تمكن ( الموثق)التفاق القرض العقاري و بمعية موظف عمومي 
تظهر أهمية التطرق إلى هذه من هنا بقية الدائنين ، و جاج به في مواجهة المقرض من االحت

 : و دراستها بنوع من التفصيل فيما يلي  الضمانة
  :الجانب النظري لعقد الرهن الرسمي -أ

تمييزه عن غيره من  أهم خصائصه التين ندرس في هذا الجانب تعريف الرهن و سنحاول أ
 :الرهون التي أوردها المشرع في القانون المدني كما يلي

حاول أن نف التي خصت الرهن الرسمي وسيالتعار  تعددتلقد : الرهن الرسمي  تعرف -1
  :ها عدد أهمأ

سبه الدائن على عقار بمقتضى تبعي يكتحق عيني :"نهأعلى  محمد صبري السعدي عرفه-
عقد رسمي بينه و بين مالك العقار و يكون له بمقتضاه أن يتقدم غيره من الدائنين العاديين و 

 .(1) "الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من المقابل النقدي لهذا العقار في أي يد يكون 
 عقد يكتسب :" بأنه (ج.م.ق)من  332الرهن الرسمي في المادة  المشرع الجزائرييعرف  و-

مقتضاه أن يتقدم على الدائنين له في بدينه ، يكون له ببه الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء 
 ".المرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان 

هو حق  ":الرسمي كما يلي  وعليه من خالل التعاريف المذكورة أعاله يمكن أن نعرف الرهن
عيني ينشأ بموجب عقد رسمي يكتسب به الدائن حقا عينيا على العقار المملوك للمدين أو الكفيل 

غيره من الدائنين العاديين و الدائنين و األفضلية على تقدم بال العيني، ويكون بمقتضاه للدائن الحق
 ." قار في أي يد كانستيفاء دينه من ثمن هذا العالالتالين له في المرتبة 

  :انهم نذكر ييتميز الرهن الرسمي ببعض الخصائص و الت: خصائص الرهن الرسمي -2
معين المال المباشرة على اليعني أن الرهن الرسمي يخول لصاحبه سلطة  :حق عيني -*

وهذا ، ، وبموجبه يستطيع الحصول على حقه من قيمة العقار أو ما يحل محله موضوع الحقأي 
 ، وكذلك يتمتع بحق (2)باألفضلية أي التقدم على غيره من الدائنين العاديين و التالين له في المرتبة

                                                 
 .71السابق ، ص  محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني التأمينات العينية  المرجع- 1
 .20، ص محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني التأمينات العينية، المرجع السابق - 2



454 

 

 
 .(1) التتبع في أي يد يكون قد انتقل إليها العقار المرهون سواء بالملكية أو الحيازة

يعني أن الرهن الرسمي ال يوجد لذاته بل لضمان حق أخر هو الدين  :حق عيني تبعي -*
   و يترتب على هذه التبعية بين الدين المضمون ، (ج.م.ق)من  313وهو ما نصت عليه المادة 

ذا انقضي الدين أتابع له الو الرهن  نه إذا تقرر بطالن الدين المضمون يبطل الرهن تبعا لذلك ، وا 
 .(2)غيره ينقضي الرهن تبعا لهالمضمون بالوفاء أو ب

مالك العقارية و ال األتعني هذه الخصية أن الرهن الرسمي ال يرد إال على  :حق عقاري -*
يرد على األمالك المنقولة ،وعليه يمكن أن يرد الرهن الرسمي على حق الملكية أو الرقابة أو 

 . (ج.م.ق)من  436و هو ما جاء ذكره في المادة ،االنتفاع 
و التي جاء فيها  (ج.م.ق)من  312من استقراء نص المادة : حق غير قابل للتجزئة  -*

مضمون الكل جزء من العقار أو العقارات المرهون ضمان لكل الدين ، وكل جزء من الدين  :"
وعليه يمكن أن نميز ، " بالعقار أو العقارات المرهونة كلها ما لم ينص القانون أو االتفاق بغير ذلك

، وتجدر المالحظة أن هذا المبدأ كذلك (3) عدم تجزئة بالنسبة للعقار المرهون :وهماأمرين  بين 
عدم تجزئة ، و كذلك (4) نافذ في مواجهة الغير إذا ما انتقلت له ملكية أو حيازة العقار المرهون

إذا تم وعليه لدين مضمون بكل العقار المرهون ،ما يعني أن كل جزء من ا بالنسبة للدين المضمون
نه ال يمكن تحرير العقار بالنسبة التي تقابل ما تم الوفاء به من الدين إالوفاء بجزء من الدين مثال ف

 .(5)بل يبقي العقار كامال ضمانا للدين وحتى لو تعددت العقارات المرهونة 
 :الرهن الرسميعقد ل الجانب العملي -ب
حتى ينعقد الرهن الرسمي بشكل صحيح و يرتب كافة أثاره بين الطرفين و في مواجهة الغير البد  

 : يليكما و هي  العناصر التي ندرسها في الجانب العملي لعقد الرهنمن توافر مجموعة من 

                                                 
، دار (دراسة مقارنة)سي يوسف زاهية حورية، الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري  - 1

 .73، ص ، الجزائر2071هومه،سنة 
 .20، ص ، الواضح في شرح القانون المدني التأمينات العينية، المرجع السابقمحمد صبري السعدي - 2
، المرجع (دراسة مقارنة)الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري  سي يوسف زاهية حورية، - 3

 .27، صنفسه
 .22، ص نفسهالواضح في شرح القانون المدني التأمينات العينية ، المرجع  محمد صبري السعدي ، - 4
 .( ج.م.ق)من  312المادة  أنظر - 5
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 من أهم و أهلية التعاقد  يعتبر تحديد أطراف عقد الرهن : التعاقد أهليةهوية األطراف و -1
في عقد الرهن أن ينعقد عقد دون أطراف ، و  تصورالتي يجب التطرق إليها كونه ال ي العناصر

و سنحاول تحديدهم باختصار ،( المدين الراهن)والمقترض ( تهنالدائن المر )يوجد الطرف المقرض 
 :فيما يلي 
وهو البنك أو المؤسسة المالية و هي تأخذ شكل شركة أسهم  :(الدائن المرتهن)المقرض -*

يجب ذكر تسمية الشركة رأس مالها االجتماعي و مقرها ، و موضوعها المنشأ بموجب قانونها 
األساسي المحرر من طرف الموثق بتاريخ مقيد بالسجل التجاري  ، مع تحديد هويته ، ثم تحديد 

هن ، في غالب األحيان يكون هو مدير الوكالة المعنية من يمثلها قانونا للتوقيع على عقد الر 
 .(1)بالقرض 
ألنه ال ( المقرض)هلية الدائن المرتهن ألى إلم يتطرق القانون :هلية الدائن المرتهنأ-*

شخاص و مؤسسة مالية و كلهما من األأن يكون بنك أما إتوجد مشكلة في هذا الطرف فهو 
 ىما بمقتضإوهذا  (ج.م.ق)من  10حسب نص المادة  القانونية باألهلية يتمتعانالمعنوية وهما 

المتعلق بقانون النقد و  03/77مر رقم لى األإالرجوع بو حسب ما يقرره القانون ،و أ أنشمعقد الال
منه قد حددت الشكل القانوني لكل من البنوك و المؤسسات المالية في شكل  33ن المادة إالقرض ف

، (2)الرهن في هذه الحالة يمثل للدائن المرتهن تصرفا نافعا نفعا محضا  شركة مساهمة ، و باعتبار
 .(3)عمال النافعة ألنه يجني من وراءه النفع لمصلحتهاأل ةفهنا ال يحتاج سوى ألهلية مباشر 
و مؤسسة مالية و شروط أالذي يحدد شروط تأسيس بنك   13/07ولهذا نجد النظام رقم 

نه حتى يتمكن أينص على (4) 02/2000جنبية و المعدل بالنظام رقم أو مؤسسة مالية أقامة بنك إ
لى بنك إو المؤسسة المالية من القيام بأي عملية مصرفية يشترط تقديم رخصة تأسيس أالبنك 

و ألى محافظ بنك الجزائر ، و يمنع  البنك إالجزائر و بعد الموافقة ، يتم تقديم طلب االعتماد 

                                                 
الرهن العقاري في التشريع الجزائري ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية و السياسية ، جديدي معراج ، - 1

 .  710، 731، الجزائر ، ص ص  2076، سنة  7الجزء  17العدد 
 .61،ص المرجع السابق،سي يوسف زاهية حورية،الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري - 2
 71مين ولد الفاضل ، الرهن الرسمي كضمانة بنكية ، مجلة الفقه و القانون ، العدد طفي ولد محمد األالمص - 3

 .761، المغرب ،ص  2076لشهر ماي 
و مؤسسة مالية و شروط اقامة أالمحدد لشروط تأسيس بنك  03/07/7113المؤرخ في  13/07النظام رقم - 4

 .02/06/2000المؤرخ في  02/2000ام رقم جنبية و المعدل بالنظأو مؤسسة مالية أبنك 
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قبل الحصول ( مثل تقديم قرض و تأسيس رهن لضمانه ) (1)بأي عمليةمؤسسة المالية من القيام 
 .(2)ن طاللبا مآلهاعلى االعتماد وأي عملية تجري يكون 

هو الشكل  و(موظف)وهو إما أن يكون شخصا طبيعيا  :(المدين الراهن)المقترض -*
ما أن يكون شخصا معنويا في شكل شركة تجارية  مؤسسة للترقية )الغالب في القرض العقاري ، وا 

يتعين ذكر كل المعلومات الخاصة بالشركة مثلما بينا بالنسبة   الحالتين،و في كال( العقارية
 .للمقرض و ذكر هوية الممثل القانوني للشركة أو المفوض بالتوقيع 

ضاف طرف ثالث في عقد الرهن و هو الشخص الذي يقدم ضمانا لمصلحة كما يمكن أن ي
، وهذا االسلوب تلجأ إليه كثيرا ( الكفيل العيني)الدائن يكون محله عقار يملكه و الذي يسمي 

الشركات التجارية التي تحتاج إلى تمويل لنشاطاتها، و هو ما يتطلب وجود عالقة أو مصلحة بين 
 .(3)المدين و الكفيل العيني

طراف أي أهم الشروط الواجب توفرها في أهلية من بين تعد األ: هلية المدين الراهن أ-*
هلية األ( المقترض)ن المشرع قد اشترط في المدين الراهن ألى عقد الرهن نجد إو بالرجوع  عقد

ن أنصت على اشتراط ملكية العقار المرهون و  ي، و الت(4) (ج.م.ق)من  336حسب نص المادة 
عمال الدائرة لى خطورة التصرف فالرهن يعد من قبيل األإو هذا يرجع ، (5)هال للتصرف فيهأيكون 

، (6)مر ضروري أ هلية التصرفأ اشتراطن إو عليه ف،بين النفع و الضرر بالنسبة للمدين الراهن 
 فالتصرف في العقار بالرهن قد يضيع العقار من يد المدين الراهن في حالة عدم قدرته على الوفاء 

                                                 
:" نه أالمعدل على  13/07من النظام  2الفقرة  03المعدل للمادة  02/2000من النظام  03نصت المادة  - 1

جنبية من القيام بأية عملية مصرفية قبل أو المؤسسة المالية أو فرع البنك أيمنع  البنك او المؤسسة المالية  
 ... ".الحصول على االعتماد 

 .761رملة العلجة ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .710جديدي معراج ،المرجع السابق ، ص  - 3

 ".للتصرف فيه  وأهالن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون أيجب :"... من ق م ح على  336نصت المادة - 4
هــ منشور بمجلة االشعاع ،  07/7622في الملف التجاري عدد  26/01/2000مر قضائي صادر  بتاريخ أ- 5

 .761مين ولد الفاضل، المرجع السابق ، ص المصطفي ولد محمد األ –، 14، ص  2007دجنبر  76عدد 
غلب  أن أهلية التصرف إال أفقط و بين  ءداهلية األأهلية المشترطة بين ختالف بين الفقهاء حول األإهناك -6

محمد صبري السعدي ، الواضح  -جل صحة رضاء الراهن بالرهن ، أهلية التصرف من أ وجوبعلى  وااتفق اءالفقه
 .21المرجع السابق ، ص  في شرح القانون المدني التأمينات العينية،
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 .(1)المحددة اآلجالبالدين المستحق في ذمته في 
بل شخص ( المقترض)ذا كان الراهن ليس المدين إفي حالة ما :  هلية الكفيل العينيأ-*

نه يكون بمثابة الكفيل العيني الذي يقوم بتقديم رهن إف (ج.م.ق)من  336ليه المادة إشارة أخر كما أ
لمصلحة المدين كضمان للوفاء بدينه ، فهنا يعتبر  متبرعا و التصرف الذي يقوم به الكفيل العيني 

سن الرشد و في كامل قوه  بالغان يكون أبالنسبة له ضارا ضررا محضا ، وعليه يشترط المشرع فيه 
م الرهن لضمان دين المدين يذا اشترط الكفيل مقابل نظير تقدإما أ، عليه  االعقلية وليس محجور 

هلية أهلية المطلوبة في المدين الراهن هي كان تصرفه يدور بين النفع و الضرر ، وهنا األ
  . (2)التصرف

التمويل بالقرض  العقار محل عمليةفي غالب األحيان هو  :تعيين العقار محل الضمان -2
 :أن يتوفر في هذا العقار فيما يلييد أهم ما يجب دسنحاول تحعليه  و ، العقاري

تقابلها نص المادة  يالتو  (ج.م.ق)من  334المادة نص بالرجوع إلى : أن يكون عقارا -*
ن يرد الرهن الرسمي إال على عقار ما لم يوجد أال يجوز :"أنه تنص على  (م.م.ق)من  7031

ي عدم جواز انعقاد الرهن على غير العقار إال بنص قانوني في األصل أ، " نص يقضي بغير ذلك
التي  14في المادة  2003المتضمن قانون المالية لسنة  02/77لى القانون رقم إ،و بالنظر 

حصرت مجال االنعقاد الرهن فقط على األمالك العقارية وهي تقابل نفس الصياغة في اللغة 
األموال "لدللتها في اللغة العربية على  اهي أكثر وضوحو  "Biens Immobiliers"الفرنسية 
خضاعها ، "العقارية وهناك استثناء في حالة رهن المنقوالت ذات الحجم الكبير كالسفن والطائرات وا 

 .(3)للشهر بقواعد خاصة
وهنا الحكمة  (ج.م.ق)من  6الفقرة  336نصت المادة :أن يكون العقار مملوكا للراهن -*
 ايجب أن يكون العقار المرهون مملوكا للمدين حتى يكون الرهن صحيحا و منتجنه أفي رأينا 
ن رهن ملك الغير غير جائز قانون و يترتب ، أل فيما بين الطرفين و في مواجهة الغير آثارهلجميع 

تكون المباني  ينه في الحالة التأغير ،(ج.م.ق)من  316عليه البطالن وهذا ما نصت عليه المادة 
   ،  (ج.م.ق)من  331نه يجوز رهنها حسب نص المادة إلراهن قائمة على ملك الغير ف المملوكة

                                                 
 .761مين ولد الفاضل، المرجع السابق، ص المصطفي ولد محمد األ - 1
 .61، ص المرجع السابق،سف زاهية حورية،الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائريسي يو  - 2
 .41، ص نفسهالمرجع ،سي يوسف زاهية حورية،الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري  - 3
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 : (1)لمدين الراهن وهي كما يليلو توجد ثالثة حاالت يمكن انعقاد الرهن على عقار غير مملوك 
وذلك ،ملكيته بأثر رجعي  تفي حالة حسن النية وهذا ببقاء الرهن الذي يقرره مالك زال-

 .المرتهن حسن النية لصالح الدائن
 .لصالح المرتهن من الوارث الظاهر كان في حالة -
 .ىسند صور بنية من المالك الفي حالة حماية الدائن المرتهن بحسن -
 334الرجوع إلى نص المادة بف : أن يكون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني -*
يجوز التعامل فيه ألنه في  مما يكون العقار أنبنجدها قد ذكرت هذا الشرط  (ج.م.ق)من  2الفقرة 

نه ال يمكن في هذه الحالة أن يباع بالمزاد العلني ومثال ذلك إف،حالة عدم القدرة على التعامل فيه 
  .(3)ة ي، أو األمالك الوقف(2)العقارات المملوكة للدولة و الهيئات العمومية

من  2وهو شرط صريح تم نص عليه في الفقرة  :ن يكون العقار موجودا وقت الرهن أ-*
،أي أن استعمال عبارة .. "أن يكون معينا بالذات تعيينا دقيقا:"...بقولها  (ج.م.ق)من  334المادة 

وهنا يستفاد أن العقار ،تعيينا دقيقا تفيد أن العقار محل الرهن موجود عند إبرام عقد الرهن 
 12، لكن باإلطالع على نص المادة  قت إبرام عقد الرهنالمستقبلي ال يجوز رهنه ألنه ال يوجد و 

و منه " يجوز أن يكون محل االلتزام شيئا مستقبال و محققا :"و التي جاء فيها (ج.م.ق)من 7الفقرة 
يستشف أن المشرع قد أجاز صحة التعامل في المال المستقبلي ، ومنه يمكن القول أن رهن مال 

     ثاره ، و مثاله كمن يقوم باقتناء مسكن لم يتم انشاءه بعد المستقبلي هو صحيح و منتج لكل أ
تعيين دقيقا ،كما هو الحال  و يقوم برهنه فهو يعتبر رهن صحيح لكن يجب أن يكون تعينه بالذات

 .(4)على التصاميم بناء بيع في 
 ويستفاد من شرط التعيين أي ينفي الجهلة  :تعيينا دقيقا بالذات ن يكون العقار معينا أ-*

 ، إذا كانت األرض (رض عارية أو مبنيةأ)وهذا بذكر ما يفيد هذا العقار من موصفات ،عنه 

                                                 
 .40،41،المرجع السابق، ص ص محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني التأمينات العينية - 1

المحدد لشرط و كيفيات منح االمتياز  و 07/01/2003المؤرخ في  03/06من القانون رقم  6المادة  أنظر  2-
 . 61، ج ر عدد  نجاز مشاريع استثماريةمالك الخاصة للدولة و الموجهة إلعلى األراضي التابعة لأل

المتعلق باألوقاف المعدل و المتمم، ج ر  26/06/7117المؤرخ في  17/70من القانون رقم  23المادة  أنظر 3-
 . 27عدد 

 .733براحلية زوبير ، المرجع السابق ، ص  - 4
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 ، إذا كانت بناء فالموقع و الحدود و المساحة و عدد الطوابق و غيرها (1)(زراعية أو غير زراعية)
 .(2)نها تعيين العقار محل الرهنأمن شمن البيانات الموجودة في عقد الملكية و التي 

   يعتبر الدين من العناصر األساسية لعقد الرهن ، و هو يربط بين الرهن : الدين المضمون -3
أن العناصر الثالثة تتأثر ببعضها سلبا و إيجابا ، إذ إلى و قد أشرنا ، و العقار محل الضمان 
 .عن العقار المرهونو هما ال ينفصالن  313بينت هذه التبعية المادة 

ما هذا بعلى  (ج.م.ق)من  7الفقرة  313نصت المادة  :عالقة الدين المضمون بالرهن-*
،وهنا ..".ال ينفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون تابعا له في صحته و في انقضائه:" يلي

ة التي تربط وكلها تدل على العالق،الوجود و البطالن و االنقضاء  و ةتوجد عدة شروط وهي الصح
أما إذا كان الرهن على عقار ،على عقار موجود كان الدين  االدين بالرهن فإذا قام الرهن صحيح

 .ومعه ينقضي الدين المضمون بالرهن ،غير قابل لتصرف أو كان مملوك للغير  فيكون باطالن 
الرهون هو ن األصل العام في االلتزامات في إ: االلتزامات التي يجوز ضمانها بالرهن  -*

االلتزام برد مبلغ من النقود سواء كان قرض أو سلف أو ما شبه ذلك المهم ال يكون االلتزام الرهن 
نه في بعض الرهون كالرهن الرسمي و الحيازي أبشكل عام ، غير " دين"خارج عن مصطلح 

 ناع عن عمل يتجاوز االلتزام برد مبلغ من النقود إلى التزامات صحيح أخر كالقيام بعمل أو االمت
 .(3)و غيرها من االلتزامات

  : الرهن الرسميعقد النعقاد  الجانب اإلجرائي -ت
فراغ إتتمثل في  يو التإتباع جملة من اإلجراءات  حتى ينتج عقد الرهن أثاره  البد من

ما يف آثارهلكي ينتج  ،بالمحافظة العقارية قيده  تسجيله ثم ثم ،في شكل رسمي الرهن عقدمحتوى 
 :أيضا ، وهو ما نفصله فيما يلي و في مواجهة الغير فاطر األ بين

 غير ،رادتي الطرفين إي تطابق أبرام العقود هو الرضائية إن المبدأ العام في إ:  الرسمية -*
 يجاب و القبول لذلك بل يشترط القانون النعقاد العقد شكل معين نه في بعض العقود ال يكفي اإلأ

 و هو ما ينطبق على عقد الرهن ،و النعقاد العقد أما لإلثبات إو هذا ،فراغ محتوى العقد فيه إيتم 
 و الشكلية في عقد الرهن هي ال تنعقد إال بعقد رسمي ، يذ يعد من قبيل العقود الشكلية التإالرسمي 

                                                 
 .(ج.م.ق)منها من  2الفقرة  334المادة  أنظر - 1
 .23، المرجع السابق، ص  شميل كمال - 2
 .11، ص بداوي عبد العزيز،المرجع السابق،  - 3
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 .ركانهأركنا من ، فهي تعد (1)فراغ الرهن الرسمي في ورقة رسمية وفقا للشكل الذي يتطلبه القانونإ
ن يقوم بتحريره موظف أشكل الصحيح و المطلوب ال بد من الفراغ هذا العقد بإو حتى يتم 

ن يتبع أو الذي هو ملزم ب، مختص وهو الموثق  الذي يعد ضابط عمومي في نظر القانون 
ن يحترمها عند تحرير مثل هذه العقود تحت مسؤوليته ، و جزاء تخلف أشكال القانونية و األ

الرسمية  في عقد الرهن الرسمي هو بطالن العقد بطالن مطلقا نظرا العتبار الرسمية ركن من 
 .(2)ركان عقد الرهنأ

و  لعقود الرسمية لدي مصلحة التسجيليتم تسجيل عقد الرهن كغيره من ا:التسجيل -*
، حيث أنه بعد القيام بتحرير عقد الرهن و توقيعه من طرف المقرض و المقترض الطابع المختصة 

و الموثق ، يتم تقديم النسخة األصلية إلى التسجيل و ذلك في مستخرج من نسختين و هذا بعد أن 
تتم دراسته من حيث صحة اإلجراءات و كذا حقوق التسجيل و الطابع المفروضة على العقد ، ليتم 

صل بعد وضع التاريخ و المراجع و يحتفظ بنسختين من المستخرج الذي يمثل توقيع على األ
يحضر محرر عقد الرهن جدولين إلرسالهما إلى  عقد ، و بعد تمام هذا اإلجراءملخصا عن ال

 .(3)المحافظة العقارية قصد تنفيذ إجراء القيد
 الموضوعيةشكلية و جميع الشروط ال استوفىذا ما إ ايعتبر عقد الرهن صحيح:إجراء القيد-*
، ثر في مواجهة الغير أنه ال يرتب أي أبين المتعاقدين ، إال  آثارهركان المطلوبة قانونا ليرتب و األ

 .(5)حتى يصبح نافذا في حق الغير(4)القيام بإجراء القيد بالمحافظة العقارية المختصة إال من يوم 
ليس شرط لصحة الرهن ذاته فهو صحيح دون قيد  جراء شكليا وإن القيد يعتبر إو عليه ف

 106لكن ال يمكن االحتجاج به في مواجهة الغير إال من تاريخ قيده وهذا ما نصت عليه المادة 
و الحكم المثبت للرهن أذا قيد العقد إال يكون الرهن نافذ في حق الغير إال :"  (ج.م.ق)من 7الفقرة 
جراءات المتعلقة حال المشرع تنظيم اإلأ، وقد ..."ن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقارأقبل 

شهار العقاري لى قانون تنظيم اإلإالمترتبة عنه  اآلثارلغاء الشطب و إبالقيد من تجديد و شطب و 
 لغاءإجراء القيد و تجديده و شطبه و إتسري على :"  (ج.م.ق)من 101كما ورد في نص المادة 

                                                 
 .237، المرجع السابق ، ص 70عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في التأمينات الشخصية و العينية ، ج  - 1
 .763براحلية زوبير ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .714، ص  المرجع السابقجديدي معراج ، - 3
 .على العقار محل عملية التمويل الخاص بنموذج قيد الرهن الرسمي  7/6 راجع الملحق رقم- 4

 .12،دار الخلدونية ،الجزائر ،ص  2004ط  جمال بوشنافة ،شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري،- 5
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هنا ، و "شهار العقاري حكام الواردة في قانون تنظيم اإلالمترتبة على ذلك كله ، األ اآلثارالشطب و 
 .المتعلق بتأسيس السجل العقاري 64/43المشرع المرسوم التنفيذي رقم به يقصد 

واجهة الغير البد في م آثارهشكل الصحيح ليرتب الجراء القيد بإحتى يتم  :جراءات القيد إ-*
 :وهي التالية جراءات اإلمرور بمن ال

 في  إقليميا شهار العقاري الذي يقع في دائرته العقار المرهون هو المختصيعتبر مكتب اإل-
ماكن مختلفة فيتم القيد على مستوى ألى عدة عقارات تقع في عما في حالة ورد الرهن أتسجيل القيد 

،     و من الراهن أ، و يتم القيد بطلب من الدائن (1) آثارهكل مكتب يقع في دائرته العقار حتى ينتج 
من المرسوم التنفيذ  13ن يتضمن هذا الطلب بعض البيانات المنصوص عليها في المادة أو يجب 

 (2)( بيانات تتعلق باألطراف و العقار المرهون و الدين المضمون) وهي تتمحور حول 64/43رقم 

تاريخ و ساعة تقديمه في دفتر خاص الل طلب القيد في شهار العقاري بتسجي، وهنا يقوم مكتب اإل
 .(3)جراء الشهرإثم يتم  دفتر اسبقية طلبات الشهر ـب ىعد لهذا الغرض يسمأ

ن المشرع لم يحدد المدة الزمنية إلجراء القيد رغم ما نص عليه في ألى إشارة وهنا تجد اإل
العامة الممنوحة للمحافظ  اآلجالسالف الذكر حول  64/43من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة 

المحافظة العقارية المختصة  ىجراء القيد لدإسراع في العقاري إلجراء الشهر ، و عليه يجب اإل
جراء القيد على نفس إن يسرع و إال سبقه غيره من الدائنين في أالمرتهن ألنه من مصلحة الدائن 

حدد مرتبته و به يترتب للدائن المرتهن عدة حقوق منها ي هوفتاريخ القيد له أهمية كبيرة ف، (4)العقار
خر أن التإ، و بالتالي ف(5)حقه من ثمن العقار استفاءجل أو األفضلية و حق التتبع من أحق التقدم 
فضلية  في المرتبة المنصوص عليها في لى تقدم الغير عليه في المرتبة و يضيع ميزة األإقد يؤدي 
جراء إتمام إلى وقف إخر لم تكن في الحسبان تؤدي أمور أو قد تطرأ أ،  (ج.م.ق)من 104المادة 
يذ على العقار جراءات التنفإو بداء أفالس المدين ، إحالة شهر : و تمنع نفاذه و مثال ذلك أالقيد 

 .و وفاة المدين الراهنأالمرهون ، 

                                                 
 .773، ص محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني التأمينات العينية،المرجع السابق - 1
 .16، الجزائر ، ص  2072جيد خلوفي ، العقار في القانون الجزائري ، دار الخلدونية ، م- 2
 .773، ص نفسهمحمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني التأمينات العينية،المرجع  - 3
 .720،ص السابقالمرجع ،سي يوسف زاهية حورية،الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري- 4
 .33، ص المرجع السابقبوقندورة سليمان ،  - 5
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لى إالشهر العقاري المختصة ألول مرة ال يبقي  ةجراء القيد بمصلحإن إ :تجديد القيد -*
سنوات كما هو منصوص  70بل نص المشرع على ضرورة تجديده كل  المدة د غير محددباأل

تحتفظ التسجيالت :" جاء فيها  ي، و الت 64/43من المرسوم رقم  7الفقرة  14عليه في المادة 
ذا لم يتم تجديد هذه إثرها أبالرهن و االمتيازات طيلة عشرة سنوات ابتداء من يوم تاريخها و يقف 

 .، وهذا يعتبر المبدأ العام الذي يطبق على جميع الرهون " اآلجلالتسجيالت قبل انقضاء هذا 
سنوات بالنسبة لكل من  70من تجديد القيد لمدة  عفاء قانونيإيتم فيه  نه يوجد استثناءأإال 

نصت  يو الت، 14من المادة  2الفقرة  64/43طبقا للمرسوم   المؤسسات و الجماعات العمومية
عفاء قانوني للتجديد لمدة إن المؤسسات و الجماعات العمومية يمكنها االستفادة من أغير :" على 

 66/66رقم تحت المرسوم هذا صدار إ، وقد تم "وم عشرة سنوات طبقا للكيفيات تحدد بموجب مرس
 ديد قيود االمتياز و الرهون العقارية لفائدة بعض المؤسسات و الجماعات المحلية جالذي يتعلق بت
    المؤسسات المصرفية الوطنيةسنوات ، ومن بينها  70بدال من  سنة 31 لـ القيد او جعلت هذ

 .(1)تمنح قروض موجهة لتمويل قطاع السكن مهما كانت مدة القرض يالتو 
المتعلق  34/72للقانون رقم  اسنة طبق 30لغائها فيما بعد لتصبح إن هذه المدة تم أغير 

ن المالحظ هو بقاء البنوك و المؤسسات المالية أبنظام البنوك و القرض المعدل و متمم ، إال 
 10/70من القانون رقم  761ذ نصت المادة إموجب القانون ، لغائها بإسنة رغم  31تعمل بمدة 

عاد المشرع صياغة المادة في أ، ثم  03/77مر رقم األبموجب  الملغىالمتعلق بالنقد و القرض 
، وقد صدرت كذلك  (2)منه 14في المادة  2003المتعلق بقانون المالية لسنة  02/77القانون رقم 

 30عفاء قانوني يخص البنوك و المؤسسات المالية لمدة إتعليمة في هذا الخصوص تنص على 
 .(3)سنة 

ويقصد به التاشير على هامش القيد بما يفيد اعتبار القيد غير  : القيد إجراء شطب-*
 .موجود فإجراء الشطب هو إلغاء ما يترتب على قيامه من أثار مع بقائه ماديا 

                                                 
 .261يمان ، النظام القانوني للترقية العقارية ، المرجع السابق ، ص إبوستة  - 1
 .34، ج ر عدد  2003و المتضمن قانون المالية لسنة  21/72/2002المؤرخ في  02/77القانون رقم  - 2
التعليمة رقم  العامة ألمالك الدولة، مديرية المحافظة العقارية و مسح األراضي ،وزارة المالية ، مديرية  أنظر - 3

المتعلقة بتسجيل و شطب الرهن القانوني المعد من طرف الهيئات و  ، 72/01/2072المؤرخة في  01214
 .المؤسسات المالية
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قضائيا ، و يرجع هذا متي وجد سبب  و هناك نوعين لشطب القيد إما أن يكون إختياريا أو
يستدعي ذلك لجأ الدائن المرتهن بناء على إختياره لشطب القيد ، كما أنه يجوز أن يلجأ إلى هذا 

 .(1)الشطب كل من له مصلحة من هذا الشطب
كما سبق القول أن شطب القيد ال يزيل القيد ماديا ، بل يتم التاشير  : إجراءات الشطب-*

غير موجود ،وهذا عن طريق التاشير في المحافظة  دعلى هامش قيد الرهن  فقط ، ليوضح أن القي
 .(2)العقارية التي تم فيها إجراء القيد و هذا سواء كان هذا الشطب إختياريا أو قضائيا

 104في األصل المدين الراهن حسب ما نصت عليه المادة يتحمل مصاريف شطب القيد  
 ما لم يتم االتفاق على غير ذلك ، وهنا نشير إلى أن مصاريف شطب القيد غير ( ج.م.ق)من 

 .عقد و القيد و التجديدمضمونة بالرهن، فالرهن ال يضمن إال مصاريف ال
إن أهم ما يترتب على إجراء شطب القيد هو إزالة القيد فيصبح كأن  : ثار شطب القيدآ-*

لم يكن و بهذا يصبح العقار خاليا من حق الرهن الذي كان يثقله ، وذلك في مواجهة الغير فإذا 
 .  تصرف المدين بعد ذلك في هذا العقار إنتقلت ملكيته للمشتري غير مثقلة بأي حق عيني 

ساسية  في عقد القرض العقاري أالرهن الرسمي كضمانة  إن :الرهن الرسمي  نفاذ-ح
يوفرها له في  ينظرا لالمتيازات الت ةالمقرضالمؤسسة تساهم في تعزيز فرص تحصيل ديون 

، وكذا (3)تقرر لمصلحة الدائن المرتهن يتتمثل في ميزة التقدم و التتبع و الت يمواجهة الغير والت
 :كما يلي و التي ندرسها باختصار دينه  الستفاءمرهون جراءات التنفيذ على العقار الإتبسيط 
ذ تم إمنحها المشرع للمقرض  ييعد هذا الحق من بين امتيازات الت:  حق األفضلية-1

 ولويةو األ أحق التقدم  ـكذلك ب ىو يسم (ج.م.ق)من  170لى إ 106نص عليه في المواد من ال
من الدائنين العاديين و الدائنين المرتهنين التالين يره غفهو يعني حق الدائن المرتهن في التقدم على 

ن كل دائن يقيد أذ ،إد مرتبة الدائن المرتهن بالقيد في السجل العقاري يله في المرتبة ، ويتم تحد
 ، وبهذا (4)لى تاريخ القيد في السجل العقاريإ باالستنادفضلية وهذا أتأمينه بالسجل يكون له مرتبة 

 مواله من ثمن العقار بعد بيعيه بالمزاد العلني قبل أفضلية في تحصيل يكون لطرف المقرض األ

                                                 
 721،ص سي يوسف زاهية حورية،الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري،المرجع السابق - 1
 .721ص  ،نفسه ون المدني الجزائري،المرجع سي يوسف زاهية حورية،الوافي في عقد الرهن الرسمي في القان - 2

 .772، المرجع السابق ، ص (التأمينات العينية)الواضح في شرح القانون المدني  محمد صبري السعدي ،- 3
 .766عرعار الياقوت ، المرجع السابق ، ص  - 4
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 .اآلخرينغيره من الدائنين 
فضلية في لى وجود استثناء على هذا الحق فيما يتعلق بحق األإشارة نه تجدر اإلأإال 

فيما يخص امتياز  (ج.م.ق)من  113و  117 تينهو ما نصت عليه الماد ن وتحصيل الديو 
جراء لمدة سنة فقط هنا يتقدمون على المقرض في استفاء عمومية وكذا حقوق العمال و األالخزينة ال
 .(1)ديونهم

  خر للدائن المرتهن و هو حق التتبع أفضلية امتياز لى امتياز األإيضاف  :حق التتبع -2
و الذي يقصد به هو حق  ، (ج.م.ق)من 177و  332 تينالماد يو الذي نص عليه المشرع ف
جراءات الحجز على العقار المرهون في أي يد كان ، و يتم تفعيل هذا إالدائن المرتهن من اتخاذ 

قام المقترض بالتصرف في العقار إذا في حالة ما ( المقرض)االمتياز لصالح الدائن المرتهن 
 .ت استفاء الدين قد حل آجال تالمرهون تصرفا ناقال للملكية و كان

     جراءات الحجز على العقار المرهون في أي يد كان إفهنا يقوم الدائن المرتهن بمباشرة 
أي )الحائز  اختارذا إ، إال ( المقترض)و بيعه الستفاء ديونه المتبقية في ذمة المدين الراهن 

 و أو يطهر العقار من الرهن أالدين  ىن يقضأ( ليه ملكية العقار المرهونإالشخص الذي انتقلت 
 .(2)يتخلى عنه
ساسي من ن الهدف األإ :جراءات التنفيذ الستفاء دينه إاستفادة المقرض من تبسيط -3

نه في حالة إو عليه ف،مين استفاء الدائن المرتهن ألمواله أالرهن الرسمي على العقار هو ت ءنشاإ
نه يمكن إالمحددة و كذا الفوائد ، ف اآلجالو امتناع المقترض عن الوفاء بالمستحقات في أعسار إ

جراءات الحجز المنصوص إن ينفذ على العقار المرهون المملوك للمقترض و ذلك بإتباع أللمقرض 
ن المشرع منح للمقرض امتياز في أ، غير (3) (ا.م.ا.ق) لإلجراءات في عليها في القواعد العامة

جراءات مبسطة و سهلة تضمن له استفاء إتباع إمجال التنفيذ على العقار المرهون من خالل 
بقولها  03/77مر رقم من األ 7الفقرة  726وردته المادة أ، و هو ما (4)سرع وقت ممكنأمواله في أ

      اآلجلذا لم يتم تسديد المبلغ المستحق عليها عند حلول إيمكن للبنوك و المؤسسات المالية :" 

                                                 
 .261،  266ص  صعبد الحليم بوشكيوة ، المرجع السابق ، - 1
 .( ج.م.ق)من  177المادة  أنظر - 2
 .47 صزغيدي سفيان، المرجع السابق،- 3
 .61المولودة كباب، المرجع السابق، ص يلس مباركة  - 4
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لمدين بواسطة عقد غير انذار إوما على ي 71 مرور بعد و بغض النظر عن كل اعتراض و
مر ببيع كل ألى رئيس المحكمة على إالحصول عن طريق عريضة بسيطة موجهة يمكن  قضائي 

فوائد الرهن مشكل لصالحها و منحها بدون شكليات حاصل هذا البيع تسديدا للرأسمال و الفوائد و 
 ".التأخير ومصاريف المبالغ المستحقة 

اءات إبرام عقد الرهن الرسمي ما تزال طويلة نسبيا و شاقة أحيانا و يمكن القول بأن إجر 
تستغرق و قتا ، ابتداء من تحرير العقد التوثيقي لدي الموثق ثم تسجيله في مصلحة التسجيل و 
الطابع وصوال الى قيده بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا ، فهذه الخطوات تتطلب وقتا طويال ، 

الناحية العملية فإن عقد الرهن الرسمي ما يزال هو أقوي الضمانات العينية و  ومع هذا فإنه من
أحسن وسيلة لحماية الدائن المرتهن لهذا نجد أن البنوك و المؤسسات المالية المقرضة تلجاء اليه 
في غالب األحيان ، ألنه ما يزال هو أحسن إجراء لضمان القروض الممنوحة للمستثمرين إلى 

 .(1)الرهن األخر السيما الرهن القانوني الذي سنتناوله فيما بعدجانب أنواع 
 :تقييم فعالية الرهن الرسمي كضمانة للقرض العقاري -ج
من أهم الضمانات التي تشترطها البنوك  الرسمي ر الرهناعتبإ شارة إليه هو أنما يجب اإل 

 كضمانة تعترضه التيالعراقيل و  اإلشكاالت من مجموعة المانحة للقروض العقارية ، إال أنه توجد
 :، و لعل من أهمها نذكر  فعاليته من الحد وبالتالي ،للقرض العقاري  عينية

 إشكاالت من العقاري الرسمي الرهن يطرحه وما العقارية بالملكية المرتبطة المخاطر -
 بأثر ملكيته الذي زالت مالك من الصادر الرهن ذلك من الملكية بسند األمر تعلق سواء احتمالية
 . المرتهن للبنك بالنسبة كضمان لرهنعلى ا السلبية هاآثار  يعود والتي رجعي

  على البيع بصيغة للسكن المشتري طرف من المؤسس الرهن في يطرح األمر كذلك -
 إنتهاء بعد تمنح أو تحرر التي المطابقة شهادة تقديم بعد إال اكتماله يمكن ال والذي التصاميم،
 . األشغال
  مرتبط مصيره يبقى والذي الشيوع على مالك من الصادر بالرهن األمر تعلق إذا أيضا -
 الحاالت هذه مثل في الرسمي الرهن يعتبر وبالتالي اآلخرين، بحقوق اإلضرار وبعدم القسمة بنتيجة
 من كبيرة ألخطار المرتهن فيه يتعرض إذ التتبع حق ضعف خالل من الفعالية، محدود المذكورة

 من جزء القسمة بعد إليه آلت فإذا الشائع، العقار كل على رهنا الشركاء أحد يرتب عندما ذلك
                                                 

 .41بداوي عبد العزيز ، المرجع السابق، ص  - 1
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 يكون والحال الغير، لملك رهنا يعد ألنه باطال األخرى الحصص على الواقع الرهن كان العقار
 في المرتهن فإن محله يحل آخر عقار وال المرهون العقار ال الراهن نصيب في يقع ال عندما أخطر
 .يرهنه لم شريك نصيب في وقع ألنه المرهون العقار على رهنه حق يفقد الحالة هذه

 البنك عندما نجد ،أيضا كضمان الرسمي الرهن فعالية في تؤثر التي الصعوبات أهمومن  
 اإلجراءات من مجموعة العقار على التنفيذهنا  ونقصد ضماناته تحقيق أثناء يواجه مرتهنن كدائ

 وما العلني بالمزاد للبيع التنفيذ إجراءات من يتبعها وما الحجز بإجراءات األمر تعلق سواء المعقدة
 ذلك يؤثر مما ، جهة من اآلجال طول إلى بالضرورة يؤدي وهذا ومنازعات طعون من يتخللها قد

 من تتطلبه وما والطويلة المعقدة اإلجراءات هذه نتيجة كضمان الرسمي الرهن فعالية على
 سعر نخفاضإل نظرا إما النهاية في كاملة حقوقه على يحصل ال وقد ،الدائن يتحملها مصاريف

 محل للعقار اإلقتصادية القيمة انخفاض نتيجة أو ذاتها، حد في العملية بسبب العلني بالمزاد البيع
 .(1) نسبية لصاحبه يمنحها التي الحماية أصبحت وبالتالي الرهن

يدفعنا إلى تسليط الضوء على الرهن القانوني كضمانة مؤسسة لفائدة البنوك        ما وهذا 
من قانون المالية  14المادة و المؤسسات المالية الستفاء ديونها و التي أقرها المشرع بمقتضي 

 :  ، فيما يلي (2)المتعلق بالرهن القانوني 04/732المرسوم رقم ، و كرسها بموجب  2003لسنة 
 : الرهن القانوني  -ثانيا

تقوم مؤسسات القرض باشتراطها  يهم الضمانات التأيعد الرهن القانوني كذلك من بين 
همية بالغة في سلم الضمانات ، وعليه أكضمانة للموافقة على منح القروض العقارية لما لها من 

و كذا ، ءاالفقه طرفبها الرهن القانوني من  خصف التي يالتعار  اإلطار أهم سنبرز في هذا
األساس القانوني الذي يقوم عليه هذا النوع من الرهون ، ثم التطرق إلى شروط إنشاء الرهن 

 :تمييزه عن غيره من الرهون األخرى ، كل هذا فيما يلي  كذاو ،القانوني 
مثلما هو  يالمشرع الجزائر  طرف الرهن القانوني بتعرف من ىلم يحض:  تعريف الرهن القانوني-أ

 ،و الرهن الحيازي في المادة  (ج.م.ق)من 332 الحال بالنسبة لرهن الرسمي في المادة
 

                                                 
 .310براحلية زوبير، المرجع السابق ، ص  - 1
المتعلق بالرهن القانوني لفائدة البنوك و المؤسسات  03/06/2004المؤرخ في  04/732المرسوم التنفيذي رقم  2- 

 . 27ج ر عدد  المالية و المؤسسات األخر،
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 ت إعطاء تعريف يمكن محاول لىإهذا الموضوع  باحثين في،مما دفع ببعض ال(1)(ج.م.ق)من 163
 :نذكر ريف امن خالله اإلحاطة بكل جوانب الرهن القانوني و من بين التع

هو عقد يقوم بمقتضاه شخص برهن عقار أو حق :"(2)نهأعلى  العزيزبداوي عبد  هيعرف-
حد البنوك أو ألحد المؤسسات المالية أو لصندوق ضمان أ، لفائدة  عيني عقاري ضمانا بدين عليه

، ويكون لهذا األخير أن يتقدم على غيره من الدائنين أو الدائنين التالين له في  الصفقات العمومية
 ".دينه من المقابل النقدي للعقار المرهون وفي أي يد كان ، الستفاء المرتبة

  بمقتضى القانون للدائنين على كل العقارات الحاضرة  أرهن ينش:"نه على أيضا أيعرف  -
 .(3)" ثناء نشوء الحق وكذلك في الفترة بين نشوء الحق و انقضائهأو المستقبلية يقع بقوة القانون 

 14نه من استقراء نص المادة أطي تعريفا لرهن القانوني إال يمكننا القول أن المشرع لم يع
     عام لرهن القانوني وكذا ذكر أسسه القانوني طار اإلقد وضع  هنجد 2003من قانون المالية لسنة 

 . و أحكامه 
شارة إليه أما من خالل إن األساس القانوني يتضح :األساس القانوني للرهن القانوني -ب
المتعلق بالنقد  10/70من القانون رقم  761و المادة ، 7133من قانون المالية لسنة  761المادة 

و بإضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم (4) 2003من قانون المالية لسنة  14و المادة ،و القرض 
نوني للرهن المتعلق بالرهن القانوني، فكل هذه النصوص القانونية تشكل األساس القا 04/732

القانوني المؤسس لفائدة البنوك و المؤسسات المالية و صندوق ضمان الصفقات العمومية ، وهذا 
نظرا لعدم تنظيم قواعد هذا النوع من الرهون في القانون المدني مثلما فعل ذلك المشرع مع باقي 

 333مادة النص الرهون األخر بل اكتفي فقط بتعداد مصادر انعقاد الرهن بصفة عامة في 
،غير أن هذه العبارة الواردة في المادة لم يتم توضيح "بمقتضي القانون:"....بقوله (ج.م.ق)من

شكل الدقيق مما يترك المجال إلبداء رأينا في هذا الخصوص من خالل طرح التساؤل الب امعناه
 333القانون التي ورد ذكرها في المادة  ىماذا كان يقصد المشرع بعبارة بمقتض: التالي
      761ما جاء في النصوص الخاصة أم ما جاء في المادتين بها هل كان يقصد   (ج.م.ق)من

                                                 

 . 37المتضمن تعديل القانون المدني، ج ر عدد  73/01/2006المؤرخ في  06/01القانون رقم  1-
 .32، ص المرجع السابقبداوي عبد العزيز،  2-
مين القروض العقارية، مجلة الحقوق و الحريات ، عدد تجريبي، جامعة أقسوري فهيمة، إشكاالت الرهون في ت - 3

 .716، ص 2073بسكرة، سنة  
 . 34، ج ر عدد  2003و المتضمن قانون المالية لسنة  21/72/2002المؤرخ في  02/77القانون رقم  4-
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 .(1)؟ 2003 و 7133من قانوني المالية لسنة  14و 
ى بإضافة إل 14و  761المادتين في ما جاء  القانون ىبعبارة بمقتض في رأينا كان يقصد 

    الرهن القانوني الخاص بالبنوك و المؤسسات المالية ب المتعلق 04/732المرسوم التنفيذي رقم 
، الرهن النوع من وهذا من خالل وضع قواعد خاصة بهذا  و صندوق ضمان الصفقات العمومية،

 :يلي  كما شروطه وخصائصه و أطرافههدفه و من حيث و عليه سنحاول دراسته 
لقد أشرنا إلى أن الرهن القانوني قد تم  : كضمانة استحداث الرهن القانونيالهدف من -ت

ن ظروف استحداث  2003من قانون المالية لسنة  14وضع معالمه و أحكامه بموجب المادة  ، وا 
نتيجة عن سنوات عدم االستقرار البالد تعيش ظروف اقتصادية صعبة فيها هذا الرهن كانت 

ي و االجتماعي ،مما جعل الوضع يوحى بعدم وجود لركود االقتصادمني و السياسي و حتى ااأل
ليات القانونية المناسبة قتصاد الوطني في ظل عدم توفر اآلو بناء االادة إنعاش أعمناخ مالئم إل

 .التي تتميز بالمرونة و السرعة للنهوض باالقتصاد الوطني
عادة تشجيع االستثمار و إالمشرع الجزائري قد حاول من خالل الرهن القانوني لذا فإن 

رين متثفي عملية منح القروض لمختلف المس جراءات القانونية، و ذلك بتبسيط اإل النهوض به
 .(2)بغرض النهوض باالقتصاد الوطني

المادة  لهذا سعى المشرع إلى إعادة استحداث نظام الرهن القانوني المنصوص عليه في
، كآلية قانونية جديدة  2003من خالل قانون المالية لسنة  7133من قانون المالية لسنة  761

تتميز بالفعالية و السرعة ليس لها مثيل في الرهون التقليدية الكالسيكية المنصوص عليها في 
يسرة إلبرامه، رهن جاءت بسيطة و سهلة و مالقانون المدني، لهذا نجد أن االحكام التي تنظم هذا ال

جراءات منح القروض للمستثمرين من طرف الهيئات المقرضة ، و هذا بهدف تسهيل و تيسير إ
 ،04/732ولضمان هذه القروض تدخل المشرع بسن أحكام الرهن القانوني من خالل المرسوم رقم 

بتحرير ثمر برامه بين المقرض و المست، بل يتم إنوع ما ت شكلية معقدة و طويلة جراءاتم بدون إفي
 ، ثم القيام بعملية ايداع هذين الجدولين تماراتهما من المحافظة العقارية جدولين يتم سحب اس

                                                 
 فيما يتعلق بمصادر الرهن( ج.م.ق)من  333يوجد بعض الغموض في نص المادة  اعتقادنا نشير إلى أنه في- 1
ثير بعض الجدل يو فصيل في هذه النقطة مما ي محد مصادر الرهن الرسمي إال أن المشرع لأنون ين تم اعتبار القاأ
 .هذه المادة بأن يقوم  بتفسير كل مصدر للرهن على حدى يل البد من تدخل المشرع  و تعد الذ
 . 33بداوي عبد العزيز، المرجع السابق، ص  - 2
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 .(1)شهارهمابالمحافظة لقيدهما و إ
ال تختلف شروط إنشاء الرهن القانوني عن غيره من : شروط إنشاء الرهن  القانوني  -ث

 إلىو هي تنقسم  (ج.م.ق)من 333المادة الرهون األخر ألنها شروط عامة منصوص عليها في 
 . الدين المضمونبشروط خاصة  ون وهشروط خاصة بالمال المر 

مين الرهن القانوني وهذا من أدقيقا هو أساس ت الى أن تحديد الدين تحديدإشارة تجدر اإل
، ألنه بالقياس مع ما ذهب إليه بعض الفقهاء (2)خالل عقد القرض بتبيان المبلغ األقصى للقرض

كافي للدين المضمون وهو ما التعيين الباطل في حالة عدم  اإلتفاقيفي اعتبار الرهن الرسمي 
 .(3)ينطبق على الرهن القانوني

بمجموعة من الخصائص التي تنص  ييتميز الرهن القانون: خصائص الرهن القانوني -ح
من قانون  14يضاف إليها خصائص أخر منصوص عليها في المادة ، عليها القواعد العامة 

، وكلها تشكل اإلطار الخاص بالرهن القانوني مما يجعله يتسم ببعض  2003المالية لسنة 
 .ألخرى المميزات التي تسمح لنا بالتفريق بينه و بين غيره من الرهون ا
عامة المنصوص عليها في ال حكاميشترك الرهن القانوني مع الرهن الرسمي في نفس األ

،و أخر خاصة بالرهن ( ج.م.ق) من 332التي جاء ذكرها في نص المادة و  (4)القانون المدني
 : ما يليذكرها كالتي يمكن أن ن سالفة الذكر 14ني جاء ذكرها في نص المادة القانو 

ن الرهن القانوني ينشأ بمقتضي نص قانوني أذ إ: ينشأ الرهن القانوني بمقتضى القانون-1
ذ يوقع الرهن مباشرة على عقار المدين دون اتفاق مسبق بينه و بين الدائن إ،(5)يقرر هذا الحق 

على  ينشآني، على عكس الرهن الرسمي و الحيازي الذين (6)(و مؤسسة مالية أبنك )المرتهن 
 .ساس اتفاق بين الدائن الراهن و المدين المرتهنأ

 :  60ة المنصوص عليها في المادة معنويالص اشخأحد األأن يكون الدائن المرتهن -2

                                                 
 .سالف الذكر  64/43من المرسوم رقم  13أنظر المادة - 1

 .60، ص السابق محمد صبري السعدي، المرجع - 2
 .340عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء العاشر ، ص  - 3
 .714قسوري فهيمة، المرجع السابق، ص  - 4
لشهر  63محمدين عبد القادر محمد، حاالت الرهن القانوني في التشريع الليبي، مجلة الفقه و القانون، العدد  - 5
 .71ص ، المغرب، 2074كتوبر أ

6
 .714، ص نفسه قسوري فهيمة، المرجع  - 
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من بين المميزات التي ينفرد بها الرهن القانوني عن الرهن الرسمي و الحيازي هو وجوب أن يكون 
حتى يمكن إبرامه  7الفقرة  14حد أطراف هذا العقد شخص معنوي ممن تم ذكرهم في نص المادة أ

لديها اعتماد من طرف بنك الجزائر أو مؤسسة مالية أو  يحد البنوك التأأن يكون إما وهي 
 . صندوق ضمان الصفقات العمومية

سالفة الذكر  14جاء في الفقرة األولى من المادة  :محل الرهن القانوني أموال عقارية  -3
ين دون األمالك تحديد األموال التي تكون محل لرهن القانوني و هي األمالك العقاري للمدين

عقارية وهو  ان أمالكو رهالم األموالكن توعليه ال يمكن أن نكون أمام رهن قانوني ما لم ،المنقولة 
ما يجعله يتفق مع الرهن الرسمي باعتبار أن هذا األخير ينصب على األمالك العقاري فقط ،ويرجع 

 :السبب في اقتصاره على األمالك العقاري في رأينا إلى سببين
باعتبار أن األمالك العقاري تعتبر الوسيلة األكثر ضمانا الستفاء هيئات القرض ألموالها  -

 .المزاد العلنيبعن طريق عرض هذه األمالك للبيع و هذا  في حالة عدم القدرة على تسديد الدين ،
بل هي تبقي في مكانها مما بسهولة ال يمكن أن تتلف أو تضيع  ةمالك العقارين األأل-
 .مشاريعالجل تمويل أضمانة فعالة تدفع بالبنوك والمؤسسات المالية إلى منح القروض من  يجعلها

 من  14من خالل قراءة نص المادة : الرهن القانوني ال يشترط النعقاده شكال رسمي -4
سالفة الذكر نجد أنها لم تشترط إفراغ هذا العقد في قالب معين مما يتيح  2003قانون المالية لسنة 

للمقرض  ا، وهذا من خالل قيام الممثل المؤهل قانون ذه الحالة إبرامه في عقد غير رسميفي ه
يتم سحبها من  ةمعد استمارة جدول قيد الرهن القانونيعقد غير رسمي يتمثل في بتحريره في شكل 

المتعلق   64/43من المرسوم  رقم  13ألحكام المادة  اطبق  االمحافظة العقارية المختصة إقليمي
و تدون البيانات الضرورية بدقة من طرف الممثل القانوني لدائن ،(1)بتأسيس السجل العقاري

يداعها لد (2)المرتهن بنك أو مؤسسة مالية  جل قيده، وبعد التأشير عليه أالمحافظة العقارية من  ىوا 
ذا تم  يرفي مواجهة الغ حجية ويصبح سندا ذ  . (3)مهاره بصيغة التنفيذية فإنه يصبح سندا تنفيذياإوا 

                                                 
التعليمة رقم  وزارة المالية ، مديرية العامة ألمالك الدولة، مديرية المحافظة العقارية و مسح األراضي، أنظر - 1

المتعلقة بتسجيل و شطب الرهن القانوني المعد من طرف الهيئات و  72/01/2072المؤرخة في  01214
 .المؤسسات المالية

 .736صالمرجع السابق ، ،رملة العجلة  -2
 .17، ص بداوي عبد العزيز،المرجع السابق،  - 3
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تعتبر هذه ميزة أخر تجعله يتميز :  سنة 33اإلعفاء من تجديد الرهن القانوني لمدة -1
عن غيره من الرهون األخر السيما الرهن الرسمي الذي يشبهه في بعض التفاصيل إذ أن هذا 

سنوات من  70ن القانون ينص على إعادة تجديد قيدهما كل إاألخير  بإضافة إلى الرهن الحيازي ف
تكمن  ، و مدة اإلعفاء تساوي مدة استفاء القرض وبهذا فإن الحكمة من هذا االعفاء(1) تاريخ اإلبرام

في امكانية إغفال أو سهو المقرض عن التجديد بسبب كثرة الرهون على مستوى مؤسسة القرض ، 
 .نشاط البنوك مما يعزز ضمان المقرض و يضمن عدم ضياعهوبهدف إضفاء مرونة أكثر على 

 :الشروط الشكلية و الموضوعية للرهن القانوني -ج 
إن الرهن القانوني و كغيره من الرهون فإنه يتطلب بعض الشروط إلنشائه منها الشروط الشكلية  -

 :و الموضوعية و التي سنحاول دراستها باختصار فيما يلي 
و في قيام الممثل القانوني للبنك أ تبرز الشروط الشروط الشكلية : الشروط الشكلية-1

المؤسسة المالية  الذي يتولى تحرير اتفاقية القرض مع تخصيص لعقارات المدين كضمان لهذا 
ن الرهن القانوني ال وجب وثيقة تخصيص الرهن العقاري ،إال أنه غير كافي وهذا كون أاالئتمان بم
ارية ، وذلك بتسجيل الرهن جراء الشهر بالمحافظة العقعدم خضوعه إلحجة في حالة  يكتسب أي

رفاق و تقديم اتفاقية القرض وهذا ما يتطلب إ، 64/43من المرسوم رقم  13حكام المادة طبقا أل
مهما للدائن  اجراءعملية القيد التي تعد إ ذا ما يسهلوه،تفيد استفادة المدين من القرض التي

عطى المشرع في هذا و قد أالرهن وفقا لتاريخ القيد ،على مرتبته في  حصلتي بهالمرتهن كونه 
 .(2)سنة 30 لمدةتجديد عفاء من الإلاالقيد وهي  رتهن في مسألةالخصوص امتيازا للدائن الم

سيس الرهن تأن يتم توفرهما حتى يمكن أ يوجد شرطين البد من :الشروط الموضوعية -2
 :المالية و هما  و المؤسسةأالقانوني لفائدة البنك 

 ن يكون المالك للعقارأسيس الرهن القانوني ألقد اشترط المشرع في ت: وجود اتفاقية القرض-
و المؤسسة المالية ، أأي المقترض هو الشخص الذي تم إبرام معه اتفاقية القرض من طرف البنك 

 و المؤسسة المالية يعد من الشروط أ ن وجود اتفاقية القرض بين المقترض و البنكفإو عليه 

                                                 
المتضمن تجديد الرهون و االمتيازات  23/02/7166المؤرخ في  66/66من المرسوم رقم  2نظر المادة أ - 1

 .74لبعض المؤسسات و الهيئات العمومية و الجماعات المحلية، ج ر عدد 
 من القانون 6/ 64أنظر المادة ، و  سالف الذكر   2003المالية لسنة  من قانون 4الفقرة  14المادة أنظر  - 2

 .43، ج ر عدد  2076المتضمن قانون المالية لسنة  30/72/2073 المؤرخ في 73/03 رقم
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 .الموضوعية للرهن القانون و التي يجب فيها تخصيص الرهن من الملك العقاري المرهون 
سالفة الذكر تحديد  14من المادة  7جاء في الفقرة لقد  :ملكية المقترض للعقار المرهون -
للمدينين دون األمالك  وكةالممل هي األمالك العقاريل التي تكون محل لرهن القانوني و األموا

سيس الرهن القانوني عليها كضمان لحماية الدائن المرتهن  من مخاطر عدم التي يتم تأ، و المنقولة 
 . (1)الوفاء 

 التي تم ذكرها تساعد في  خصائصإن ال : من الرهون هز الرهن القانوني عن غير يتمي -خ
 و التي سنضع لها مقارنة مقتضبة نبين فيها ،التمييز بين الرهن القانوني و باقي الرهون األخر 

 :فيما يلي ،  (2)أوجه االختالف بين الرهن القانوني و الرهن الرسمي و الحيازي
حد أطرافه  شخص معنوي  أيشترط في الرهن القانوني أن يكون  :طراف األمن حيث -1

وهم البنوك أو  2003من قانون المالية لسنة  14حد الثالثة المذكورين في المادة أمحصور في 
يمكن  الحيازي و ، بينما في الرهن الرسمي مؤسسات مالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية

 .عي و الطرف الثاني معنوييأو شخص طب ينأو معنوي ينعييص طباشخأطرف العقد أأن يكون 
سنة،  30تجديد  لمدة تصل إلى لمن ا هالرهن القانوني يتم إعفاء:  من حيث تجديد القيد-2

سنوات كما هو  70أما في الرهن الرسمي و الحيازي فال تتجاوز مدة اإلعفاء من تجديد سوى 
 .(3)منصوص عليه قانونا

يخضع الرهن القانوني في تسجيله لرسم يتم تحديده بموجب قانون  :من حيث التسجيل -3
رسم التسجيل بحسب نسبة  ، أما الرهون األخرى التي يكون فيها تحديد(4) المالية في كل سنة مالية

 .  (5)معينة من قيمة المبلغ المصرح به في العقد
هو أهم المميزات التي يمكن من خاللها التفريق بين الرهن القانوني و الرهن  ذكره ن ما تقدمإ

 .الرسمي و الحيازي نظرا  للتشابه الذي يوجد بينهم

                                                 
و العلوم السياسية تامر خالدي ، حماية الدائن المرتهن بين الرهن القانوني و الرهن القضائي ، مجلة الحقوق  - 1

 .60، الجزائر، ص 2076جوان  76،جامعة عمار ثليجي االغواط ، العدد 
 .62، ص المرجع السابقنجاة بوساحة ، - 2
 .المتعلق بتأسيس السجل العقاري  64/43من المرسوم رقم  14نظر المادة أ- 3
المتضمن قانون المالية  26/72/2076المؤرخ في  76/77من القانون رقم  2الفقرة  7-313أنظر المادة  - 4

 .64، ج ر عدد  2073لسنة 
 .733المرجع السابق ، ص  ،رملة العجلة - 5



444 

 

 : كضمانة للقرض العقاري تقييم فعالية الرهن القانوني-د
نشير فقط هنا إلى أنه فيما يخص إجراءات التنفيذ على العقار محل الرهن القانوني فللمزيد 
من التفاصيل حوله ، فإنه قد تم التطرق إلى هذه اإلجراءات في الفرع المتعلق بالطرق القضائية 

 . حةلتسوية إشكال عدم الوفاء في المبحث الثاني من الفصل األول من الباب الثاني لهذه األطرو 
جدر بالمشرع اختصار الشكليات قييمنا لهذه الضمانة يمكن القول أنه كان من األفي ت
و ر ببنك أمالمعقدة النشاء الرهن القانوني أو عند التنفيذ عليه خصوصا إذا تعلق األ الطويلة و

 .مؤسسة مالية ، فهذا يؤثر سلبا على االئتمان و يضعف من فعالية الرهن كضمان 
مينات العينية الضائعة من خالل هناك من يقترح إرجاع فعالية التأ جراءاتاإل و لتفادي هذه

جراءات الطويلة و المكلفة من خالل اقتراح شرط الدائن المرتهن و ذلك بتفادي اإل تكريس مصلحة
  تملك العقار المرهون عند تحقق خطر عدم الوفاء ، وهذا الشرط الذي مازال ممنوعا في التشريع 

دراج هذا الشرط سمحت بإكفرنسة ، بالرغم من أن بعض التشريعات المقارنة (1)الجزائري و القضاء 
المؤرخ في  04/326مر رقم قانون التامينات العينية األ صالحاتإالرهن وهذا من خالل في عقد 

 .(2)ال يكون العقار المرهون معدا لسكن المدين ، ولكن بشرط أ 73/03/2004
الية وحدها بل هذا االمتياز ال تتمتع به البنوك و المؤسسات المن لى ذلك فإباالضافة إ
صندوق ضمان الصفقات العمومية ، فنكون بهذا بصدد تزاحم العديد من أصحاب  تشاركها في ذلك

يجارا و رهنا إ و موال المرهونة بيعااألن حرية المدين الراهن في التصرف في أ الرهون القانونية كما
وال ، و لتفعيل هذا النوع من الضمان ظهر على الصعيد العملي ما يسمى مخرى لهاته األأمرة 

بشرط المنع من التصرف ، و الذي يتم من خالله تقييد هذا االمتياز بالشكل الذي ال يتعارض مع 
 .(3)حق الملكية و في نفس الوقت يحمي حقوق الدائن المرتهن
تي وجهة له إال أنه قد أبان عن فعاليته إن نظام الرهن القانوني بالرغم من كل االنتقادات ال

أنه أصبح في الوقت الحالي يغطي نسبة كبيرة من القروض  في الميدان كضمانة عينية ، حيث

                                                 
ضد ( ب -م )مدنية ، المحكمة العليا ، القضية  ، الغرفة ال 27،03/2006المؤرخ في  366126القرار رقم  - 1
 .61،  61،  ص ص  2003، لسنة  7، مجلة المحكمة العليا عدد ( شركة الوفاء)

2
 - Article 2459 code civil :" il peut être convenu dans la convention d'hypothèque que le 

créancier deviendra propriétaire de l'immeuble hypothéqué, toutefois, cette clause est 

sans effet sur l'immeuble qui constitue la résidence principe du débiteur ". 
 .62، ص المرجع السابق تامر خالدي ،  - 3
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العقارية التي تمنحها مؤسسات القرض لتمويل مختلف العمليات العقارية بناء أو اقتناء، لكن بالرغم 
 .(1)من هذه الفعالية إال أنه ال تزال بعض البنوك تفضل الرهن الرسمي عليه في ضمان قروضها 

 حكامهإذا ما تم إعادة النظر في أيمكن القول أن الرهن القانوني يعتبر وسيلة فعالة  منهو 
على  مبغية تشجيعه مالذي أسس لفائدته (البنوك و المؤسسات المالية) لحماية الدائن المرتهن

 .العقارية منها  مواصلة منح القروض الموجهة لتمويل مختلف المشاريع االستثمارية و خاصة 
 

 : مين على القرض العقاري كضمانة مستحدثةأالت :الفرع الثالث 
ال يخلو من  ، فإنه من قبيل األعمال المصرفية لكونه العقاري مخاطر القرض نظرا لتعدد

وعليه وجب إحاطته بمجموعة من الضمانات  ، هذه المخاطر نظرا لطبيعته و تنوع المتعاملين فيه
ضمانات أمرا الطلب من و إلى طول مدة استيفائها مما يجعل ،لمبالغ التي تمنح فيه ا بسبب حجم

و تحفيزه على منح القروض العقارية ،جل حماية أموال المقرض من جهة أحتميا و ضروريين من 
مين على القرض العقاري  أولعل أهم هذه الضمانات المستحدثة هي الت ، آخرللمقترضين من جهة 

أساسية تجعل المقرض يوافق على منح القروض العقارية وهو مطمئن  مستحدثة باعتباره ضمانة
مين على القرض أين له أهمية كبيرة ، ويرجع هذا إلى تنوع صور التمأن التمن استفاء أمواله أل

 :ما يليكوعليه ندرس هذه الضمانة  بالتفصيل  ، العقاري
 :مين على القرض العقاريأمفهوم الت-أوال

 بعض  من خالل وضع مين على القرض العقاري و هذهألقد حاول بعض الباحثين تعريف الت
 :نذكر منها التي  التعاريف و
يتمثل في ضمان المؤمن :"  نهأمين على القرض العقاري على أالت حفيظ أمال ةعرف-

لمقرض و ذلك في إطار ا( خطر اإلعسار المؤقت و النهائي)للمخاطر التي يتعرض لها البنك 
يجب أن تكون و مين أشركة الت ف، وهذه القروض تكون مضمونة من طر  القروض التي يمنحها

 مخصصة الكتساب أو تجديد أو بناء سكن ذاتي من طرف الخواص ألمالك عقارية وهذا 
 .(2)" وفقا لتسمية الشركة من خالل مجال تخصصها

                                                 
 .733، ص  المرجع السابقجديدي معراج ، - 1

حفيظ أمال ، حفيظ أمال، تطور التأمينات الشخصية، مذكرة ماجستير في القانون، ،كلية الحقوق، جامعة - 2
 .10، ص 2072/2077بومرداس، 
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عقد يكتتب من قبل :"  نهأمين على القرض العقاري على أالت زغيدي سفيانويعرف -
، يكون لصالح  مينأركة التأمام ش( مرقي عقاري)أو شخص معنوي ( األفراد)شخص طبيعي 

مين بتعويض البنوك عن ضياع أو عدم إمكانية أ، حيث تقوم جهات الت البنوك و المؤسسات المالية
 .(1)"اآلجل ،إما عند استحقاق الدين أو بعد مرور مدة معينة من هذا  استرجاع قيمة القرض وفوائده

عقود نه نوع خاص من أ":من خالل ما تم دراسته يمكن أن نستخلص التعريف التالي 
األخر الطرف و ،رض  حدهما المؤمن له وهو المقتأتم إبرامه في شكل عقد يضم طرفين ي التأمين

مين ، بغرض التزام هذا األخير بتغطية خطر اإلعسار المؤقت أو النهائي أالمؤمن وهو شركة الت
 في حالة تحقق الخطر( المقرض)لدفع المستحقات في التاريخ المحدد لصالح الطرف المستفيد وهو 

، وهذا بدفع التعويض له ، وهذا من أجل تعزيز فرصة المقترض في الحصول على القرض 
، و ضمان استفاء المقرض لمبلغ القرض و فوائده في  العقاري المطلوب لتمويل مشروع عقاري ما

اط محددة لفائدة أقس( المقترض)حالة اإلعسار التي يقع فيها المقترض ، مقابل أن يدفع المؤمن له 
 ".المؤمن دفعة واحد أو دورية 

القرض على مين أيوجد ثالث أطراف رئيسية في ت:  مين على القرض العقاريأأطراف الت-ثانيا
 :العقاري وهم

الملتزم بدفع التعويضات في حالة تحقق الخطر أو  (L’assureur)وهو الطرف :المؤمن-أ
 ،ومقابل تنفيذ هذا االلتزام (2)مينأالحاالت عبارة عن شركة تغلب أالحادث المؤمن عليه و يكون في 

 مين القرض أ، وهنا في إطار ت مين يدفعها المؤمن لهأفي شكل أقساط الت مين أمواالأتتلقى شركة الت
 مين طيلة مدة العقد المبرم حتى ولو لم يقع الخطر أالعقاري يبقى المؤمن له ملتزما بدفع أقساط الت

 .(3)المؤمن اتجاهو بالتالي فال يوجد التزام  ، ين عليهمأالذي تم الت
 مين وهو المقترض أي أفي عقد الت (L’assuré)و يكون الطرف الثاني: المؤمن له-ب

 جل تمويل مشروع ذو طابع عقاري أالمستفيد من القرض العقاري الذي يمنحه إياه المقرض من 
                                                 

 .41زغيدي سفيان، المرجع السابق، ص - 1
من  23ألشكال التي نصت عليها المادة احد أمين أن تكون ضمن أنه يجب على شركة التأتجد اإلشارة إلى - 2

مينات، ج ر عدد أالمتعلق بالت 11/06المتتم لألمر رقم  والمعدل 20/02/2004المؤرخ في  06-04القانون رقم 
المتعلق بالتأمينات، و يجب كذلك أن تكون تحت رقابة الدولة من  06-11من األمر رقم  203المعدل للمادة ، 71

 .منه 3مكرر  206حيث الحصول على االعتماد و كذا سحبه في حالة أي مخالفة حسب المادة 
 .710، ص  عرعار الياقوت، المرجع السابق - 3
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 .(1)كبناء أو تجديد أو توسيع سكن
مين ألكن يعتبر أجنبي عن عقد الت (bénéficiaire) و يكون هو الطرف الثالث: المستفيد-ت

البنك أو )و يكون هو المقرض أي ،مين أمن هذا الت ايعد مستفيد والمبرم بين المؤمن و المؤمن له 
 سمه إمين لصالحه من خالل ذكر أالت اشتراطو الذي يتم ،القرض العقاري  مانح (المؤسسة المالية

 .(2)مينأير وثيقة التأثناء تحر 
      هميته على كال الطرفين المقرض أتبرز : مين على القرض العقاري أهمية التأ-ثالثا

 :(3)و المقترض فيما يلي
تتمثل في  ضمان و تغطية خطر عدم الوفاء من طرف المقترض : بالنسبة للمقرض  -أ

مين أتالشركة  ىعن الوفاء لد مين لصالحه في حالة إعساره أو عجزهأمن خالل إلزامه باكتتاب ت
 .مين العقاريأعادية أو متخصصة في ميدان الت

كبر وتعزيز أتتمثل في تمكينه من الحصول على مصداقية : بالنسبة للمقترض -ب
جل تمويل أالبنك المقرض من  ىلد طلب الحصول على قرض عقاريلضماناته عند تقديمه 

 .مشروعه العقاري 
 : هي عناصر أساسية يقوم عليها و ثالثة مينأللت :القرضمين على أعناصر الت-رابعا
، فقد يتحقق الخطر أو ال  و يعني الحادث الذي يحتمل وقوعه: (Risque)الخطر-1

 (.Sinistre) يتحقق وهنا إذا تحقق يسمي بالكارثة
شركة )المؤمن  ي يتم دفعه من طرف المؤمن له إلىو هو المبلغ الذ(:Prime) القسط-2

 .مقابل الخطر المؤمن منهفي ( مينأت
و هو المبلغ الذي يقوم بدفعه المؤمن للمؤمن له أو :  (Indemnité)التعويض  -3

 .(4)مين في حالة تحقق الخطر المؤمن منه و يسمى بالتعويضأللمستفيد من الت
 

                                                 
 .44ص ، المرجع السابق ،  ثروت عبد الحميد - 1

2
 - BENNADJI Tahar ، Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son 

développement en algérie ، mémoire de fin d’etudes en vue de l’obtention du diploma 

supérieur des études bancaires ،ecole superieure de banque ، anné 2003 ،p8. 
 .371القادر بلطاس، إستراتجية تمويل السكن في الجزائر، المرجع السابق، ص عبد  - 3
، دار الخلدونية، 7، ج (التأمينات البرية)عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري - 4

 .74،76، الجزائر، ص ص  2074



444 

 

 :مين القرض العقاريأتمجال مين المتدخلة في أشركات التاتفاقيات  بعض األمثلة عن-خامسا
شركة ضمان  وهيفي الجزائر  شركة واحد متخصصة في ضمان القروض العقاريةتوجد 

التي تحاول  (2)مين األخرىأشركات الت،وهناك بعض (1)( SGCI)ـ القروض العقارية و يرمز لها ب
البنوك بعض مين القروض العقارية من خالل إبرام عدة االتفاقيات مع أأن تعمل في مجال ت
 :و التي نبينها فيما يلي  القروض العقارية لتمويل نشاط الترقية العقاريةالتجارية التي تمنح 

  ثانيلقد تم دراسة هذه الشركة في الفصل ال: (SGCI)شركة ضمان القروض العقارية-(1
ط الهذه األطروحة ، وكان الهدف األساسي من إنشائها هو ضمان تمويل نش ولمن الباب األ

الترقية العقارية و تطوير العمل بآلية القرض العقارية من خالل ضمان القروض العقارية التي 
 تمنحها البنوك و المؤسسات المالية لتمويل مختلف مشاريع الترقية العقارية و السيما ذات الطابع 

 .بالجزائرفي هذا المجال المتخصصة تعد الوحيدة ( SGCI)، وهذا باعتبار أن شركة  السكني
إضافة إلى شركة ضمان :مين القرض العقاريأمين المساهمة في تأبعض شركات الت-(2

و هناك البعض ،مين بشكل عام أتوجد عدة شركات تعمل في مجال الت( SGCI)القروض العقارية 
مين في أو لعل أهم شركات الت،مين على القرض أمين تعرض فيها التأمنها من يسوق منتجات ت

،و الشركة (SAA)مين أشركة الوطنية للتال: منها  مين نذكرأالتي تمارس هذا النوع من التالجزائر 
شركة ال، وهناك شركات أخرى نذكر على سيبل المثال ( CAAR)مين أمين و إعادة التأالجزائرية للت
،وسنحاول أن نركز (CCR)مين أ،والشركة المركزية إلعادة الت(CAAT)مين الشامل أالجزائرية للت

باعتبارهما الشركتين الرائدتين في الجزائر و لهم ( CAAR)و شركة ( SAA)على كل من شركة 
 CARDIF-el)مين أجنبية أمين القروض،وكذلك اإلشارة إلى تجربة شركة تأتجربة في مجال ت

djaziar)كما يلي ،: 
عض بالشركة بإبرام عدة اتفاقيات مع هذه لقد قامة  :(1)(SAA)مين أالشركة الوطنية للت -(أ
 : نذكر منها التجارية البنوك

 –الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط  و( SAA)مين أاتفاقية بين الشركة الوطنية للت-
و تعد ، 22/70/2003في  434لقد تم توقيع هذه االتفاقية بين الطرفين و التي تحمل رقم  : بنك

                                                 
 الدول تجارب التطور وأفاق العملي الواقع حيث من التأمينية الصناعة حول السابع الدولي الملتقى ، محمد ترقو- 1

،كلية ( SAA)للتأمين  الوطنية الشركة حالة دراسة اإلنتاج دوال باستخدام التأمين شركة ربحية تقييم بعنوان ، مداخلة
 .3، ص  الشلف بجامعة التسيير وعلوم والتجارية العلوم االقتصادية
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مين القروض العقارية و التي نصت على أنوعها في الجزائر في مجال تهذه االتفاقية األولى من 
، وهذا من خالل صندوق ضمان  لتغطيته( SAA)مين أمين خطر الوفاة إلى شركة التأتحويل ت

لخطر عدم ( بنك -CNEB)دعم الضمانات المقدمة لتفادي تعرض بهدف وهذا ( SAA)شركة ال
 .(1)من طرف المقترضين لديه وفاءال

و بنك الفالحة و التنمية الريفية ( SAA)مين أاتفاقية بين الشركة الوطنية للت-
(BADR:) و التي نصت على إمكانية ، 20/06/2003لقد تم توقيع هذه االتفاقية بين الطرفين في

عبر شبابيك بنك ( SAA)مين المقترحة من قبل شركة أالسماح بتسويق و عرض منتجات الت
(BADR ) ، المخاطر الزراعية من كوارث طبيعية  ) مين علىأكل من منتجات التو التي شملت 

و كذلك منتجات  ،ر المتعدد للسكنمخاطالمين ضد ـأتالو كذلك ،الحرائق  نتجةو هالك المحاصيل 
 .(2)(مين على القروضأمين على األشخاص و التأت

لقد تم  (:BDL)و بنك التنمية المحلية ( SAA)مين أاتفاقية بين الشركة الوطنية للت -
، حيث كان 71/06/2003مين المصرفي وهذا في أتوقيع هذه االتفاقية بين الطرفين في إطار الت
و من بين منتجات ( BDL)عبر شبابيك بنك ( SAA)الهدف منها هو تسويق منتجات الشركة 

، (السكنمين على أمين على األشخاص، التأالت:)مين التي تم نص عليها في هذه االتفاقية نذكرأالت
( BDL)و بنك ( SAA)و سيتم تطوير هذه العملية مستقبال بإشراك أطراف أخر إضافة إلى شركة 

   الفرنسية إلطالق شركة جديدة مشتركة بين هؤالء الشركاء ( AXA)و شركة ( BADR)وهم بنك 
 .(3)2072و التي يبدأ عملها ميدانيا في بداية سنة 

لقد قامة الشركة بإبرام عدة  :(4)(CAAR)مين أإعادة التمين و أالشركة الجزائرية للت -(ب
 : نذكر منها التجارية عض البنوكباتفاقيات مع 

                                                 
1
-CNEP-Banque , Convention entre SAA et CNEP –Banque, N286-PDG-2003. 

 وأفاق العملي الواقع حيث من التأمينية الصناعة حول السابع الدولي ،الملتقى سفيان و نقماري قبلي نبيل - 2
 التجارية والعلوم االقتصادية العلوم كلية ،"إعادة التأمين و التأمينات واقع" :بعنوان مداخلة الدول، تجارب التطور
 .73، ص 2012 ديسمبر 04 و 03 يومي الشلف جامعة ، التسيير وعلوم

 76، ص نفسه سفيان، المرجع  و نقماري قبلي نبيل - 3
4
 -BOUTALEB Kouider colloque international L’industrie de l’assurance: réalité et 

perspectives de ، Faculté des Sciences Economiques et développement L’Université 

Hassiba Ben Bouali – chlef ،le 03 et 04 décembre 2012.،commerciales et Sciences de 

Gestion, Algérie , p8. 
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عادة التأاتفاقية بين الشركة الجزائرية للت- بنك القرض الشعبي  و( CAAR)مين أمين وا 
من ( CAAR)تم توقيع هذه االتفاقية  بين الطرفين بهدف تمكين شركة :(1)(CPA)الجزائري 

،و قد تم تحديد  23/01/2003و هذا في ( CPA)شبابيك بنك  عبرمين لديها أتسويق منتجات الت
، و قد ضمة منتجات 2001نطالقة الفعلية لسريان هذه االتفاقية في الفاتح من شهر جويلية الا
مين ضد أالت: كخطوة أولى ما يلي بنكالالتي تم تسويقها في شبابيك ( CAAR)مين لشركة أت

مين أمين ضد األخطار المتعدد للسكن و كذا التأمين ضد خطر الوفاة و التأالطبيعية و الت الكوارث
 .(2)على القرض

عادة التأاتفاقية بين الشركة الجزائرية للت- الوطني الجزائري  البنكو ( CAAR)مين أمين وا 
(BNA) (3):  مين أللتضافة إلى الشركة الوطنية باإلتم توقيع هذه االتفاقية بين الطرفين(SAA )  

و التي كان الهدف من هذه االتفاقية هو العمل على  ( CAAT)مين الشامل أو الشركة الجزائرية للت
أن  إال،(4) (BNA)مين لهذه الشركات عبر شبابيك بنك أبتوزيع منتجات الت ىوضع خطة تقض

 . 06/70/2070 ميدانيا حيث كانت أول تجربة لهذه العملية في فعيلهااالتفاقية شهدت تأخر في ت
 الوطني و الصندوق (CARDIF-el djaziar)الجزائر كارديف شركة اتفاقية بين-(ت
لقد تمت هذه االتفاقية بين بنك جزائري و شركة (: CNEP-banque) بنك - واالحتياط للتوفير

مين المصرفي بشكل أمين بشكل عام و التأالتو هذا ما يعكس أهمية تطوير قطاع  مين أجنبيةأت
، وقد تم توقيع هذه االتفاقية بين  خاص بهدف إضفاء التنافسية و تحسين المنتجات المقدمة لألفراد

، و التي سمحت  21/03/2003في ( BNP paribas)وفرع مجمع ( cardif-el djazair)شركة 
        ( CNEP-banque)ي شبابيك بنك مين الخاصة بالشركة فأبموجبها من تسويق منتجات الت

 و المصممة خصصا لالستجابة لرغبات و طلبات زبائن البنك ومن بين المنتجات المعروضة نذكر
ببنك  الخاصة القروض ، وتأمين الحياة على التأمين و االدخار ومنتجات التقاعد منتجات: )
(CNEP-banque)األضرار تأمين ، البطالة أو العمل عن العجز ضد و الحياة مين علىأ، الت 

-cardif)، و في إطار شراكة بين شركة (للسكن المتعددة واألخطار الطبيعية الكوارث ضد والتأمين

                                                 

عادة التألشركة الجزائرية للتل الرسمي نظر الموقعأ -1     / https://caar.dz:  التالي  ،(CAAR)مين أمين وا 
 .73، ص  ،المرجع السابق، سفيان و نقماري قبلي نبيل - 2
: تاريخ اإلطالع  ،  actu/1557-http://www.elmoudjahid.com/fr/flash,: نظر الموقع التاليأ -3 

72/06/2076 – 73:76. 
 .73، ص نفسه نبيل قبلي و نقماري سفيان، المرجع - 4

https://caar.dz/
http://www.elmoudjahid.com/fr/flash-actu/1557
http://www.elmoudjahid.com/fr/flash-actu/1557
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el djazair ) و بنك(CNEP-banque ) منتج يسمى  2001تم إطالق في الفاتح من شهر جويلية
،  لعجز الكلى أو الجزئيمين في حالة الوفاة أو اأتالو الذي يخص ( CARDIF-el djazair) ـب

دفع مبالغ الضمان في مدة قصيرة ال ( CNEP total prévoyance)الدائم أو المؤقت حيث يضمن 
 .(1)ساعة كحد أقصى 62تتجاوز 

 جنبية األمين جزائرية و أتعد هذه بعض النماذج عن االتفاقية التي تم إبرامها بين شركات الت
التي تعمل في مجال تمويل قطاع السكن و نشاط الترقية مع  بعض البنوك التجارية الجزائرية 

مين على أتالالسماح للمقترض من  في، و التي يكمن الهدف منها  العقارية بالقروض العقارية
مشاريعه العقارية من خالل عرض منتجات تخضع لمبدأ  وض العقارية التي يحتاجها لتمويلالقر 

المتعلق بالتأمينات ، و الذي يسمح له من  06-04ن رقم مين طبقا للقانو أالتنافسية بين شركات الت
 .اختيار المنتج الذي يراه مناسب له و موافقا لما يشترطه المقرض أيضا

مين التي أحيطت بعملية أإن مظاهر الت : مين على القرض العقاريأمظاهر الت-سادسا
على خوض مجال  القرض العقاري تهدف في مجملها إلى تشجيع البنوك و المؤسسات المالية
، و من جهة أخرى  تمويل مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع السكني بالقروض العقارية من جهة

عدم التخوف من المخاطر التي يمكن أن تحدث مستقبال و المتعلقة باستيفاء مبلغ القرض و الفوائد 
 :لعقاريمين على القرض اأالمترتبة عنه، وعليه يمكن أن نميز بين نوعين من الت

مين المتعلق بالمقترض وهما أيمكن أن ندرس نوعين من الت:(2)مين المتعلقة بالمقترضأالت-أ
 .من طرف البنوك والمؤسسات المالية لتغطية خطر عدم وفاء المقترض ااألكثر اشتراط

مين على وفاة المقترض من بين أهم أنواع أيعتبر الت: (3)مين على وفاة المقترضأالت-1
و نجد ،التأمينات األشخاص التي يتم اشتراطها من طرف المقرض بهدف تغطية خطر عدم الوفاء 

 06-11من األمر رقم  43ساس القانوني لهذا النوع من التأمينات الشخصية في نص المادة األ
 األخطار التي يمكن تغطيتها في :" ما يلي المتعلق بالتأمينات المعدل و المتمم حيث جاء في المادة

                                                 
 .76، ص نفسه نبيل قبلي و نقماري سفيان، المرجع  - 1
 (.ALLIANCE)وثيقة تتعلق بتأمين القرض من طرف شركة التأمين بالخاص  3/ 3راجع الملحق رقم   - 2

مين معين عند وفاة أعقد يلتزم بمقتضاه المؤمن في مقابل أقساط بان يدفع مبلغ ت:"بأنه مين على الوفاةأيعرف الت- 3
: مين ثالثة صور وهيأ،و لهذا  النوع من الت"المؤمن له للمستفيد سواء أكان ذلك دفعة واحدة أو في شكل إيراد دوري

مين أمعراج،مدخل لدراسة قانون التمين على البقاء، جديدي أالت –3. مين المؤقتأالت –2. مين العمريأالت-7
 .12، ص   2003، الجزائر، 3الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 
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 .....التأمينات األشخاص هي على الخصوص
المعدل و المتمم لألمر رقم  06-04و بالعودة  إلى القانون رقم  ،...."ثر حادثإالوفاة -

     مين أالذي يتعلق بإعداد قائمة عمليات الت 333-11، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم  11-06
مين في أتصنف عمليات الت:" نه أالتي نصت على  منه 2خالل نص المادة و حصرها من 

 ....مين كما هي مبينة أدناهألتلأصناف ،وفروع و فروع فرعية 
 .تأمينات األشخاص -6
 ...".مين المزدوجأو الت مين في حالة الحياة و في حالة الوفاةأالت -6-7
 مين أسالف الذكر مفهوم الت 06-11من األمر رقم  41حدد المشرع من خالل المادة  وقد
 عقد يتعهد بموجبه المؤمن له بدفع مبلغ معين للمستفيد أو المستفيدين عند وفاة :"  بأنه على الوفاة
مين أونستخلص من هذه المادة بعض األحكام الخاص بالت ،"مقابل قسط وحيد أو دوري المؤمن له

 :(1)الوفاة كما يلي على
بشاهدة طبية و يجب أن تكون  و يتم ذلك، تحقق حالة الوفاة حتى يتم دفع التعويض -

 .ال يتم دفع التعويض نظرا لمخالفة بنود العقد االنتحار، ألنه مثال في حالة (2)خارج إرادة المؤمن له
ت دفع واحدة أو يجب أن يدفع المؤمن له للمؤمن أقساط متفق عليها في العقد سواء كان-
 يصبح المقرض أمام خطر ، حتى يتم دفع التعويض في حالة حدوث وفاة المؤمن له وهنا (3)دورية

 و بالتالي تحقق الخطر المؤمن عليه مما يدفع بالمقرض إلى مطالبة المؤمن باعتباره  عدم الوفاء
                                                 

 .61زغيدي سفيان، المرجع السابق، ص - 1
نجد عدة حاالت ال يمكن لشركة  06-04القانون رقم  ـالمعدل و المتمم ب  06-11مر رقم من خالل دراسة األ- 2
مين  ملزمة بدفع التعويض و نذكر من هذه الحاالت أليها أو ضمانها و ال تكون شركة التمين عأمين اكتتاب التأالت

 . 06-11من األمر  62المادة أنظر نتحار المؤمن له إ-7:االستثنائية ما يلي
 .وقوع حادث جوي –2
 .قتل المؤمن له من طرف المستفيد -3
 . 06-11من أمر رقم  60و  31المادة أنظر حرب أهلية  –6
مين أفي سن المؤمن له أي يكون سنه الحقيقي خارج عن حدود التي يقبل فيها المؤمن إبرام عقد الت الخطاء -1

 .06-11من األمر  33معه المادة 
 :حسب مبلغ القرض حيث يتم تحديده كما يلي مينأاحتساب أقساط التنه يتم أتجدر اإلشارة إلى - 3
 .سنوات 70إلى  1 ما بين 6.3مين يساوي أقسط الت-
 .سنة 71إلى  70ما بين  6.1مين يساوي أقسط الت-
 .712سنة، مكدال سعدية، المرجع السابق، ص  20إلى  71ما بين  1مين يساوي أقسط الت-



444 

 

 . (1) مين المبرمة مع المؤمن لهأالمستفيد بالمبلغ المستحق حسب وثيقة الت
مين لصالح المستفيد و هو المقرض وهذا بذكر اسمه و يكون طرفا أأن يكون هذا الت -

 . (شركة التأمين) و المؤمن( المقترض) مين المبرم بين كل من المؤمن له أأجنبي عن عقد الت
مين لتعزيز ضمانات القرض الممنوح من أالت إلى هذا أتلج مؤسسة القرض ولهذا نجد أن

و قيام الصندوق هذا النوع من التأمينات ه إعتماد ةالمستحقات و من أمثلبوفاء خطر عدم ال
  22/70/2003بتوقيع اتفاق مع الشركة الجزائرية للتأمينات في  بنك-االحتياطالوطني للتوفير و 

 .الوفاء ض في حالة الوفاة لتغطية خطر عدممحل المقتر ( SAA)تقضي بحلول الشركة 
التي كانت تنص على  06-11من األمر رقم  67ديل المادة نه تم تعأاإلشارة إلى  روتجد

في حالة وفاة المؤمن له، يصب مبلغ األموال المؤمن عليها و المنصوص عليها في العقد :"  نهأ
، وهذا كان يخلق نوع من المشاكل و التأخر في " في ذمة التركة و يوزع طبقا ألحكام قانون األسرة

ة الدفع في ذمة المقترض المتوفى ، بينما التعديل الذي جاء في استفاء المقرض ألمواله المستحق
 06-04من القانون رقم  73بموجب المادة  67و الذي تم فيه تعديل المادة  06-04القانون رقم 

في حالة وفاة المؤمن له تدفع قيمة المبالغ المؤمنة لفائدة شخص :"  نهأو التي أصبحت تنص على 
     ، " لعقد و يكتسب المستفيد حقا كامال و مباشرا على هذا المبلغأو عدة أشخاص معينين في ا

عليه يفتح  و،مشكل كان يوجه المقرض في استفاء حقوقه  تن هذه المادة قد حلإو بالتالي ف
مين لتغطية خطر القرض العقاري وهذا ما يحفز الهيئات المالية المانحة أالمجال للعمل بضمانة الت

وجود ضمانات قانونية تضمن نظرا لللقروض العقارية على مضاعفة حجم القروض الممنوحة 
 .تغطية مخاطر القرض العقاري

 مين أخر ال يقل أهمية أمين على وفاة المقترض تأيضاف إلى الت : مين على العجزأالت-2
مين على العجز الذي يمكن أن يلحق بالمقترض مما يعيق الوفاء بالتزاماته و متمثلة في أالتو هو 

:" مين على حالة العجز هيأالوفاء بالمستحقات في التاريخ المحدد لها، وعليه يمكن اعتبار الت
تعرض المقترض إلى حادث أو مرض يسبب له أو يلحق به عجز مؤقت أو دائم يضطره لتوقف 

 مين بالتعويض للمؤمن له أو لشخص المستفيد من أ، وهنا يلتزم المؤمن و هو شركة التعن العمل
 
 

                                                 
 .763حميدة جميلة ، المرجع السابق، ص  - 1
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 .(1)("مين على الوفاةأالت)بـ وهذا بإتباع نفس القواعد الخاصة ( المقرض)مين أهذا الت
يمكن أن  يصاب المقترض بعجز كلي دائم  يجعله : العجز نتيجة الحوادث الجسمانية -

وظيفته أو عمله بصفة عادية نتيجة حوادث التي يمكن أن تلحق ضرر بجسم قاصرا عن مزاولة 
، و الحوادث الجسمانية (2)غير متوقعة الحدوث ئفاجمأن تكون بسبب خارجي و  ةطيالمؤمن له شر 

هي تلك التي تصيب المؤمن له كحوادث المرور أو حوادث العمل أو الحوادث المنزلية، ":يقصد بها
 الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي عن العمل و يكون هذا الحادث طارئ ، مما تتسبب له إما في

 نتيجة سبب خارجي مفاجئ مما يجعل المؤمن له عاجز عن الوفاء بالمستحقات القرض للمقرض 
 :   ، و حتى يتم اعتباره حادث يجب أن تتوفر ثالثة شروط فيه و هي(3)"في التاريخ المحدد

 .ارتباط اإلصابة بالعمل-
 .وقوع اإلصابة أثناء العمل-
 .أال يتعمد المؤمن له إيقاع اإلصابة و أال تنجم عن سلوكه الفاحش و المقصود-
مين أمين ال  تقوم باكتتاب التأتجدر اإلشارة هنا إلى أن شركة الت : مرضالالعجز نتيجة  -

،  (4) إلى الوفاةو التي تؤدي حتما  ....(السرطان و السيد و)لبعض األمراض المزمنة و الخطيرة 
 تدهور  من له نتيجةو المقصود هنا بالمرض المؤمن عليه هو ذلك الذي يؤدي إلى عجز المؤ 

صحته مما يمنعه من أداء عمله بشكل كلي أو جزئي و يتم إثبات هذا المرض عن طريق تقرير 
 .(5)طبي يعده  طبيب عام و ال يكون ناتجا عن حادث ما

شركة )العجز الناتج عن حادث هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن مين على أن التإوبالتالي ف
الذي تم ( المقرض)مين إليه أو إلى المستفيدأمقابل قسط يؤده المؤمن له، أن يدفع مبلغ الت( مينأالت

                                                 
الصندوق الوطني للتوفير و : تقييم مساهمة البنوك التجارية في تمويل السكن دراسة حالة بتسام طوبال،إ - 1

 .733المرجع السابق، ص   بنك، –االحتياط 
 .66حفيظ أمال، المرجع السابق،ص- 2
 .367، المرجع السابق،ص (التأمينات البرية)عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري  - 3
مين فإذا كان أمين بعمر الشخص طالب التأتتاب التمين تحدد قبول اكأتجدر اإلشارة هنا أيضا إلى أن شركة الت- 4

سنة يلزم بتقديم تقرير  41و 14مين له،  أما إذا كان عمره يتراوح ما بين أسنة فال يقبل الت 41عمره يفوق سن 
سنة فانه يصرح ببعض المعلومات فقط لدي شركة  11سنة و يصل إلى  61قل من أطبي، أما إذا كان سنه 

 .13ضية، المرجع السابق ، ص أمقران را التامين،
 .61ص ،نفسه حفيظ أمال، المرجع  - 5
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، وهنا (1)مين لصالحه عند إبرام العقد في حالة تعرضه إلصابة في جسمه بسبب حادث ماأإقرار الت
 :(2)دفع مبلغ التعويض المؤمن عليه يكون على النحو التاليمين بأتلتزم شركة الت

 .فورا و بعد االستقرار حالته إذا كان سبب العجز حادث-
 .بعد اإلصابة بالعجز إذا كان سببه مرض( 02)سنتين -
 مين عند إثبات حالة أمبلغ المضمون والواجب الدفع من طرف شركة التالحتى يتم تسوية و 

  للمؤمن له البد من تقديم بعض الوثائق للمؤمن حتى يباشر إجراءات التسوية العجز الكلي الدائم 
 :(3)و هذه الوثائق المطلوب تتمثل في ما يلي

 .مين المبرم بين الطرفينأعقد الت-
 .شهادة الحالة المدنية للمؤمن له المصاب-
 .االستمارة الطبية-
   تصريح للمؤمن محرر من طرف الطبيب المعالج يشخص فيه حالة المؤمن له  تقديم-

 .قرب وقت ممكن بعد وقوع الحادث أو اإلصابة بالمرضأه في يو نسبة العجز المسجلة لد
يمكن أن :  محل عملية التمويل بالقرض العقاري( المرهون)مين المتعلق بالعقارأالت-ب

 .الكوارث الطبيعية ضدمين ضد الحريق و أالتهما  و ندرس نوعين األكثر شيوعا
مين ضد الحريق ألول مرة عقب حريق مدينة لندن ألقد ظهر الت : مين ضد الحريقأالت-1

، ومن هنا (4)(كنيسة 700ألف منزل و  73)و التي ألحقت أضرار كبيرة بالمباني  7444عام 
و التي ، مين ضد الحريق ضمن التأمينات على األشياء أيصنف الت مين إذأانتشر هذا النوع من الت

مين أن أحكام عقد التإتتعلق بمخاطر مختلف تصيب المالك في أمواله المنقولة و العقارية،وبالتالي ف
مين ضد الحريق أ، ويعد الت(5)مين على األشياءأعلى الحريق تسري بوجه عام على جميع أنواع الت

جسامة األضرار التي تنتج عنه  ءاألشياا النوع من التأمينات على برز صوره و نظرا لشيوع هذأمن 

                                                 
 .363 ص المرجع السابق،،(التأمينات البرية)عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري  - 1
الجزائر، أمقران راضية، ضمانات البنك في مجال االئتمان، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق، جامعة - 2

 .13، ص  2000-2007
 .11أمقران راضية، المرجع السابق ، ص - 3
 .274ص ،نفسه ،المرجع  (التأمينات البرية)عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري  - 4
مداخلة ملقاة ،7مين و الضمان في العالم العربي ج أمين على األموال،الجديد في مجال التأغالب فرحات، الت - 5
 .300، ص 2004المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، في
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تنظيم الحريق  ـقسم خاص يتعلق ب منها ، فقد أدرج المشرع على الممتلكات و السيما العقارية
مين إجباري أمنه إذ أصبح هذا النوع من الت 63إلى  66بموجب قانون التأمينات  في المواد من 

و السيما بالنسبة للمؤسسات االقتصادية و الصناعية التي  (1)األنشطةيفرضه القانون على بعض 
، و التي تم (2)مين لحماية مصالحها التجارية و كذا ممتلكاتهاأتقوم باكتتاب هذا النوع من الت

  .(3)المعدل و المتمم 06-11من األمر رقم  766تحديدها في نص المادة 
هو اشتعال ينتج :"  نهأيائية على حية الكماالحريق من النا عبد الرزاق بن خروفيعرف  

د مثل الكربون أو الهيدروجين ومن أكسجين الهواء و من طاقة اإلشعال و عن تأليف بين وق
 .(4) " فاجتماع هذه العناصر الثالثة يكون الحريق

هو الخسارة الناجمة عن الحريق الناتج عن االلتهابات و االشتعال " :يعرف أيضا على أنه 
 .(5)"العدواني للنيران ، بما في ذلك التلف المباشر أو الضرر الذي ينجم عن الحريق 

من قانون  66المادة  في نصهمين على الحريق بل اكتفي بأالت ع الجزائريلم يعرف المشر 
،  من الحريق جميع األضرار التي تتسبب فيها النيران يضمن المؤمن:"  على ما يليالتأمينات 

، ال يضمن األضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة أو  نه إذا لم يكن هناك اتفاق مخالفأغير 
االتصال المباشر الفوري للنار أو إلحدى المواد المتأججة إذا لم تكن هناك بداية حريق قابلة 

 ". حقيقيللتحول إلى حريق 
مين تكون األضرار المضمون هي فقط األضرار المباشرة التي تم أالنوع من الت ففي هذا

و التي يكون الحريق سببا ،من قانون التأمينات  أي األضرار المادية  61النص عليها في المادة 
 ، وبالتالي تكون األضرار غير المباشر مستبعد من الضمان إال إذا تم اتفاق بين  مباشرا في حدوثها

                                                 
مين من خطر الحريق، ج ر أالمتعلق بإلزامية الت 01/01/7111المؤرخ في  671-11المرسوم التنفيذي رقم - 1

 .64عدد 
2
 -Ayachi Mouzaoui, cadre d’étude CAAT Assurance, Colloque international sur : Les 

sociétés d’Assurances Takaful et les sociétés d’Assurances Traditionnelles entre la 

Théorie et l’expérience Pratique-Université Ferhat Abbas – Setif ‐25‐26 Avril ‐2011 -

Conférence sur l’importance de l’assurance Incendie et L’assurance des pertes 

d’exploitation après Incendie au niveau de l’entreprise p 5. 
 .771جديدي معراج، المرجع السابق، ص  - 3
 .276،المرجع السابق،ص(التأمينات البرية)عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري  - 4
دراسة على ضوء التشريع الجزائري الجديد للتأمينات ، –حميدة جميلة ، الوجيز في عقد التأمين  حميدة جميلة ، - 5

 .734، ص ، الجزائر  2072دونية ، ط دار الخل
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 .مين بحيث تكون مكملة للضمان األساسيأين في هذا الخصوص بإدراجها في وثيقة التالطرف
مين الذي يطلبه المقرض هو الذي ينصب على العقار الممول وهذا أو بالرجوع إلى الت

    بتغطية خطر الحريق الذي يجب أن يشتمل على ضمان المبني بذاته بكل مكوناته من أساس 
مين أ، ويتم طلب هذا الت(1)و جدران و سلم و أجهزة توصيل و غيرها و أعمدة و أبواب و نوافذ

محل عملية التمويل لخطر ( المرهون)كضمان للحصول على أمواله في حالة تعرض العقار 
 .(3)يحمي مصلحة المقرض من خطر عدم الوفاء (2)مينأالحريق فهذا الت

المقرض من خالل زيادة  مين من ضمان لمصلحة الطرفأرغم ما يحققه هذا النوع من الت
على  توسيع ( البنوك و المؤسسات المالية)الضمانات لتغطية مخاطر القرض مما يحفز المقرض 

من حجم نشاطه في تمويل مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع السكني بمنح المزيد من القروض 
على عاتق ( مينأقساط التدفع أ) العقارية ،إال أن هذه التأمينات المختلفة ترتب أعباء إضافية 

و بالتالي الرفع من التكلف اإلجمالي للقرض بالنسبة له وهو ما يطرح مشكل نقص ،المقترض 
 .المالءة المالية لهذا األخير

إن ظهور هذا النوع من التأمينات كان في البداية :مين على أخطار الكوارث الطبيعيةأالت-2
لتي عرفتها الجزائر و الخسائر المادية السيما في نه مع الكوارث الطبيعي اأغير إلزامي إال 

أبرزها زلزال األصنام في من األمالك العقارية المبنية التي خلفتها هذه الكوارث والتي نذكر 
،و أخيرها زلزال بومرداس في  70/77/2007و فيضانات باب الواد في ،  70/70/7130
ة الهزة المدمر  هبفعل هذ انهارتفي عدد السكنات التي  حقيقةو الذي كان كارثة ،  27/01/2003

مين على العقارات و السيما المبينة منها أ، فكل هذه الكوارث كانت السبب في إقرار إلزامية الت(4)
وهذا استوجب تأمينها من ،نظرا لقيمتها االقتصادية بالنسبة لألفراد واعتبارها ثروت بالنسبة للمجتمع 

                                                 
 .271،صالسابق ،المرجع (التأمينات البرية)عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري  - 1
المحدد لشروط و كيفيات التنازل عن  27/03/7137المؤرخ في  66-37نفيذي رقم بالرجوع إلى المرسوم الت- 2

األمالك العقاري و ذات االستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو مكاتب الترقية و التسيير العقاري و المؤسسات 
قية و التسيير العقاري منه أن ديوان التر  24، نجد في نص المادة  72و الهيئات و األجهزة العمومية، ج ر عدد 
        على السكنات  ( SAA)مين أمين ضد الخطر الحريق لدي شركة التأيشتر ويلزم المشتري بالقيام باكتتاب ت

 .771و البنيات التابعة له، رملة العلجة، المرجع السابق، ص 
 .213السابق ، ص ، المرجع (دراسة تحليلية)بوستة إيمان،النظام القانوني للترقية العقارية  - 3
 .776رملة العلجة ،المرجع السابق، ص  - 4
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و المتضمن  72-03صدر المشرع األمر رقم أيعية  ونتيجة كل هذه العوامل أخطار الكوارث الطب
، ومن هنا برزة أهمية هذا النوع من (1)مين على الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحاياأإلزامية الت

في  همين في ضمان العقار المرهون محل عملية التمويل بالنسبة للمقرض بهدف حماية مصالحأالت
 .شترط هذا النوع من التأمينات على المقترضي المقرضله لهذا نجد أن أمواتحصيل ضمان 
مين على الكوارث الطبيعية الصورة أيعتبر الت :مين على الكوارث الطبيعيةأتعريف الت-7
، و سواء كانت هذه العقارات  مين على األشياء و يأخذ بعين االعتبار العقارات المبنيةأالثانية لت

مخصصة لالستعمال السكني أو المهني أو المنشاة ذات االستعمال الصناعي أمالكا عقارية مبنية 
المعدل  06-11ألمر رقم ا موادو من خالل استقراء  ، (2)أو التجاري و ملحقاتها دون األشخاص

مين مما أ، لم نجد أي تعريف لهذا النوع من الت سالف الذكر 72-03األمر رقم  او كذ،و المتمم 
و من بين  ، التعريف لجمهور الفقهاء ااكتفي بذكر األحكام العامة له تاركيعني أن المشرع قد 

 أخطار من التأمين:"التي عرفته كما يلي  توبة علجيالتعارف نذكر على سبيل المثال تعريف 
 أو ، الجزائر في يقع مبني لعقار مالكا بصفته له المؤمن يحصل بمقتضاه عقد الطبيعية الكوارث
 ساري التنظيم يحدده اشتراك أو قسط نظير في ، الجزائر في صناعي أو / و يتجار  لنشاط ممارسا
 الطبيعية الكارثة وقوع حال ، المؤمن قبل من للغير أو له يدفع مالي بمبلغ تعهد على ، المفعول
 الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة في مشترك وزاري قرار بموجب عنها اإلعالن و منها المؤمن

 .(3)"الشعبية الديمقراطية
إلى القانون نجد أن المشرع قد حدد األخطار  بالرجوع:  مينأأنواع األخطار محل الت-2

المتضمن تشخيص  243-06من المرسوم رقم  2المتعلقة بالكوارث الطبيعية في نص المادة 
 مين على أثار الكوارث الطبيعية و يحدد كيفيات إعالن حالة تأالحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية ال

 :، وهذه الكوارث هي كما يلي(4)الكارثة الطبيعية

                                                 
المتعلق بإلزامية التامين على الكوارث الطبيعية و بتعويض  24/03/2003المؤرخ في  72-03األمر رقم  - 1

 .12الضحايا، ج ر عدد 
اتر السياسة و مين المباني من أخطار الكوارث الطبيعية في التشريع الجزائري، مجلة دفأمنصور مجاجي، ت- 2

 .237، جامعة ورقلة، ص 2074جانفي  76القانون، العدد 
 .261، ص نفسه منصور مجاجي، المرجع - 3
تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة المتضمن  21/03/2006المؤرخ في  243-06المرسوم التنفيذي رقم - 4

 .11الة الكارثة الطبيعية، ج ر عدد مين على أثار الكوارث الطبيعية و يحدد كيفيات إعالن حأبإلزامية الت
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 (.Les Tremblements de Terre)الزالزل -
 (.Les inondations et les Coulées de boue)الفيضانات و سوائل الوحل -
 (.Les Tempêtes et les vents violents)العواصف و الرياح الشديدة -
 .(1)(Les mouvements de Terrain)تحرك قطع األرض -
 يمكن أن نذكر في هذا الصدد أهم االلتزامات:مين أالت التزامات كل طرف في عقد-ت

 :مين كما يليأكل طرف في هذا النوع من التعاتق الملقاة على 
 مين على الكوارث الطبيعية من طرف المؤمن وجب أحتى يتم قبول اكتتاب الت:المؤمن له-1

من األمر رقم  71على المؤمن له أن يلتزم ببعض االلتزامات و التي جاء ذكرها في نص المادة 
 و التي يمكن  260-06من المرسوم التنفيذي رقم  1، وكذلك في البند  المعدل و المتمم 11-06

 :(2)أن نحصرها في ثالث نقاط أساسية و هي
يعتبر اإلدالء بالبيانات المتعلقة بالخطر المراد  :االلتزام باإلدالء بالبيانات المتعلقة بالخطر-

على إلزامية  71/7من عدمه وقد نصت المادة مين أفي اكتتاب الت جوهري مين عليه أمرأالت
جل أالمؤمن له بالتصريح عند االكتتاب العقد بالبيانات و الظروف لديه المتعلقة بالخطر من 

من  2من المادة  1/3السماح للمؤمن من تقدير األخطار التي تتكفل بها، وكذلك نص البند 
إلى تقديم المؤمن له البيانات من خالل مأل استمارة تقدم من طرف  260-06المرسوم رقم 

 ىو بالتالي يلق،حسن النية بمنتهي العقود المين من أعتبار عقد التالالمؤمن، وهذا االلتزام مرجعه 
ف المؤمن و إذا تم اكتش،على عاتق المؤمن له أن يلتزم بإعطاء المعلومات الصحيحة و الدقيقة 

أن المؤمن له قد اغفل ذكر بيانات أو تصريح بمعلومات غير صحيح يكون المؤمن له أمام 
 :(3)لينح

 . مينأإما أن يدفع قسط أعلى مقابل اإلبقاء على عقد الت-
ما أن يتم فسخ عقد الت-  .مين في حالة رفض المؤمن له دفع الزيادة المفروض عليهأوا 
 مين على أيعد هذا االلتزام السبب األساسي في قبول شركة الت : االلتزام بدفع القسط-

                                                 
 72-03من األمر رقم  70في هذا المجال توجد أخطار تم استثنائها راجع في هذا الخصوص نص المادة  - 1

 .سالف الذكر
 .231منصور مجاجي، المرجع السابق، ص - 2
 .المعدل و المتمم سالف الذكر 06-11من األمر رقم  71المادة  أنظر - 3
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مين إذ يقوم المؤمن له بدفع قسط محدد أو اشتراك حسب درجة أو احتمال التعرض أاكتتاب الت
يتم االعتماد على معايير قياس التعرض لألخطار المحددة  و، (1)للخطر وكذا المال المؤمن عليه

،و التي تحدد بموجب قرار من (2)على أساس القواعد و المقاييس التقنية المرجعية المعمول بها
 .(3)المالية بعد أن يبدي المجلس الوطني للتأمينات رائهالمكلف بوزير ال

 ه أن يقوم باإلبالغ و إخطار المؤمن يجب على المؤمن ل:االلتزام باإلخطار بوقوع الكارثة-
 1/7البند  2وجب ذلك من خالل نص المادة أفي حالة وقوع الكارثة المؤمن منها إذ أن القانون قد 

يوما من تاريخ صدور النص التنظيمي  30جل ال يتعدى آ، وهذا في  260-06من المرسوم رقم 
 (.حالة الطارئة و القوة القاهرة)معينة ال، باستثناء الحاالت  الذي يعلن حالة الكارثة الطبيعية

يلتزم المؤمن بدفع ( الكارثة الطبيعية)بمجرد تحقق أو وقوع الخطر المؤمن عليه : المؤمن-2
مين إلى مستحقه أي المؤمن له أو المستفيد و حتى يتم الوفاء بهذا االلتزام يجب المرور أمبلغ الت

 :بثالثة خطوة أساسية كما يلي
،وقد صدر في هذا الصدد (4) مييوتكون بموجب نص تنظ :لكارثة الطبيعية إعالن حالة ا-

ن عمين أالمتعلق بتشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية الت 06/243المرسوم التنفيذي رقم 
أخطار الكوارث الطبيعية ، حيث يتم إعالن الحالة بموجب قرار مشترك بين كل من وزير المكلف 

 .(5)و الوزير المكلف بالماليةبالجماعات المحلية 
مين على خبراء معتمدين من أوهنا تعتمد شركة الت : تقييم األضرار عن طريق الخبرة-

جل تحديد التعويض المستحق الدفع لصالح المؤمن له أو أطرفها لتقييم حجم األضرار الواقع من 
 .للمستفيد منه

 ( 3)جل ال يتعد آو يتم تسديد التعويض المستحق في غضون  : دفع التعويض المستحق-
                                                 

 .سالف الذكر 72-03من األمر رقم  4المادة  أنظر - 1
د ج بالنسبة  1000د ج إلى  600مين المدفوع من المؤمن له إلى مؤمن فيتراوح ما بين أبالنسبة لقسط الت- 2

د ج بالنسبة لواليات الشمال خصوص تلك الواقع ما بين والية الشلف و  70.000لواليات الجنوب و يصل إلى 
الي و التضاريس الجبلية التي تميز هذه المناطق مما ينجم عنها زالزل و الفيضانات و غيرها بحاية نظر لنشاط الزلز 

 .771من األخطار، رملة العلجة ،المرجع السابق، ص 
الذي يضبط كيفيات  21/03/2006المؤرخ في  241-06من المرسوم التنفيذي رقم  6و  2المادتين  أنظر - 3

 .11دود تغطية أثار الكوارث الطبيعية، جر عدد تحديد التعريفات و اإلعفاءات و ح
 .سالف الذكر 260-06من المرسوم التنفيذي رقم  3البند رقم  2المادة  أنظر - 4
 .سالف الذكر 243-06من المرسوم التنفيذي رقم  6و 3 تينالماد أنظر - 5
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 .(1)مين لتقرير الخبرة أأشهر و هذا ابتداء من تاريخ تسلم شركة الت
جل حماية أمين على الكوارث الطبيعية ضمانة أخر تضاف للمقرض من أوبهذا يكون الت

ورغم فعالية هذا النوع من  ، أمواله المتمثلة في العقار المرهون محل عملية التمويل من الهالك
، من السكنات غير مؤمنة ضد الكوارث الطبيعية  %14مين إال أن الجزائر تسجل حوالي أالت

       ن الموقع الجغرافي للجزائر يصنفها ضمن منطقة نشاط بركاني و معرضة للزالزل أالسيما و 
ر المشرع  اصدإ، وهو ما يبرر (2)مينأو الفيضانات مما البد من إجبارية اكتتاب هذا النوع من الت

 .سالف الذكر 03/72لألمر رقم 
ن فإ على القرض العقاري تي يمكن أن يثيرها عقد التأمينفيما يخص المنازعات ال كمالحظة
كونها الجهة  العادية لى المحكمةإ الختصاص النوعيل يؤول بالنسبةالقضائي االختصاص 

سيما المدنية و التجارية تفصل في جميع القضايا الهي التي القضائية ذات االختصاص العام و 
 قليميلالختصاص اإلبة ما بالنس، أ(إ.م.إ.ق)من  32قا لنص المادة حسب طبيعة النزاع ، تطبي...

نه في حالة وقوع نزاع يتعلق قانون التأمينات نجدها تنص على أ من 24نص المادة  اسقراءفمن 
و انت صفته مؤمنا أمدعى عليه مهما كنه يتم متابعة اليد التعويضات المستحقة و دفعها فإبتحد

قامة المؤمن له ويعني الخروج عن التي يقع في دائرة اختصاصها محل إمؤمنا عليه أمام المحكمة 
و التي تقضي باختصاص الجهة ( إ.م.إ.ق)من  36القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 

 طن المدعى عليه ، و تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد ائرة اختصاصها مو القضائية التي يقع في د
 .(3)سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نجمت عنها الدعوى  03مين بانقضاء أالت

    ما نشير إليه هنا هو غياب دور شركات التأمين في تأمين السندات في السوق المالية  
تم إستحداثه في الجزائر سوف تكون له أهمية و دفع ما و هذا المظهر من مظاهر التأمين إذا 

و من جهة أخر تطوير و تنشيط  حركة تداول ، لية القرض العقاري من جهة آكبير لتطوير 
 .في السوق المالية  (عملية التوريق) ألوراق الماليةا

توسيع عملية منح  ة فييفعالذات  يمثل وسيلة صورهالقرض العقاري بكل  على مينأتالن إ
مين من أهم أإذ يعتبر الت لتمويل مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع السكني ،القروض العقارية 

                                                 
 .سالف الذكر 260-06من المرسوم التنفيذي رقم  4البند  2المادة  أنظر - 1
 .231منصور مجاجي ، المرجع السابق، ص  - 2
 ( .ج.م.ق)من  426مينات و المادة أمن قانون الت 26أنظر المادة  - 3
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و في نفس  ،الضمانات المستحدثة وهذا يرجع إلى التنوع مظاهره التي تكفل للمقرض استفاء أمواله 
، رية لتلبية احتياجاتهمى قروض عقالحصول علفي احظوظهم من ترفع  الوقت تسهل للمقترضين و

 طار القانوني لهذه الضمانة ال يزال يعتريه بعض الغموض و القصور من حيث التنظم اإل إال أن
، اين نجد أن قانون التأمينات لم يشر إلى هذا النوع من و ضبط مما يحد من فعالية هذه الضمانة 

من هذا ما يجعل  وه ، التأمين في مواده بشكل صريح مما يظفي نوع من الغموض في تطبيق
 .  القرض العقاري  محدود الفعالية في ضمانكضمانة على القرض العقاري مين ألتا

و التي تمثلت في  وفاءمن الضمانات القانونية لتغطية خطر عدم ال عديدإن إقرار المشرع لل
، كلها ضمانات تعزيز  العقاري القرض على التأمينو و القانوني  الرسمي و الرهن كل من الكفالة

 بآلية تمويلالالبنوك و المؤسسات المالية بغية تشجيعهم على المساهمة في  ىالثقة لدعلى و تبعث 
بل تم رصد فقط  وفاءقف عند تغطية خطر عدم اليتو المشرع لم ، غير أن القرض العقاري 

المانحة للقروض  البنوك و المؤسسات المالية ىضمانات أخري لتغطية خطر نقص السيولة لد
 .  عمالئهالالزمة و الثقة الدائمة ل العقارية مما يضمن للبنك المقرض السيولة

 
 :المطلب الثاني

 لمواجهة خطر نقص السيولة عتمدةالقانونية الم جراءاتاإل
 منحها نتيجة البنوك لها تتعرض التي المخاطر أبرز من يعد السيولة نقص خطر إن
 وعلى ،استفاءها  مدة بطول واتسامها القروض هذه حجم ارتفاع ظل في خاصة ، العقارية للقروض
 ضروريال من كان ، زبائنه وثقة سمعته يهدد سيولةنقص ال خطرل مقرضال تعرض أن اعتبار
 البنوك من قترضاإل أن السياق هذا في نجد حيث ، خطرال هذا من هتؤمن قانونيةإجراءات  إيجاد

 الحل هذا يؤدي قد لكن ، الخطر هذا لمواجهة البنوك عليه تعتمد ما غالبا الذي الحل هو األخرى
 ألسعار الكبير االرتفاع ظل في خاصةال للبنوك بالنسبة أكثر الوضع تأزم إلى األحيان أغلب في

 سبيل في المشرع تدخل الوضعية هذه أمام و ، البنوك قبل من عليها المتحصل للقروض الفائدة
 ،  (الفرع األول)الرهني  التمويل إعادة في تتمثل قانونية اتتقني استحداثب ، الخطر اهذ تجنب

  . (الفرع الثاني)التوريق  بعملية القيام كذا و
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 .كأداة لتمويل القروض العقارية  إعادة التمويل الرهني: الفرع األول 
حد الركائز األساسية التي مكنة من أيعتبر اعتماد تقنية إعادة التمويل الرهني في الجزائر 

الترقية العقارية ، و التي كان السكن و نشاط تطوير سياسة القرض العقاري الموجه لتمويل قطاع 
، فقد سعت الدولة في  مالية على دخول هذا المجالالمؤسسات البنوك و الثر كبير في تشجيع ألها 

،  ي كان يشهده قطاع التمويل العقاريتالسبيل تحقيق هذا المسعى لمعالجة مشكل نقص السيولة 
هدف إلى تحسين األداء االئتماني من تي تمن خالل تبني عملية إعادة التمويل القروض الرهنية ال
و كلها تصب في دعم و تطوير آلية القرض ،جهة و رفع من كفاءة السوق المالية من جهة أخرى 
لعمل بهذه التقنية يجب علينا معرفة واقع نشأة العقاري الموجه لتمويل قطاع السكن ، و حتى يمكن ا

شروط العمل بتقنية إعادة التمويل مفهوم و ثم ، (أوال)السوق الرهنية في النظام المصرفي الجزائري 
مدي مساهمة عملية إعادة التمويل الرهني في تفعيل سياسة التمويل بالقروض  و ،(ثانيا)الرهني 
 . (ثالثا)العقارية 
 :إنشاء السوق الرهنية في الجزائر - أوال

في فترة التسعينات في مجال تمويل قطاع السكن ، جعل الدولة  تي سجلتال مشاكلإن ال
تسعى إلى وضع إستراتجية حكومية واسعة كان الهدف منها هو السعي إلى تحريك عجلة 

( السوق الرهنية) و هذا عن طريق استحداث ما يسمي بالسوق المالية العقارية،االستثمار العقاري 
جل تخفيف العبء و الضغط المالي الذي أمن ،السكن  تمويلو جعلها آلية أساسية و محورية في 

 . تق ميزانية الدولة في مجال تمويلعلى عا اكان ملق
ذلك المكان الذي يتم فيه تداول األوراق :"على أنهايمكن أن نعرفها :  ف السوق الرهنيةيتعر -

، بهدف مواجهة ندرة رؤوس األموال البنكية  على الديون أو القروض الرهنيةوالسندات التي تشتمل 
في و التي توجه لتمويل قطاع السكن،و يتم ذلك من خالل هيئات مالية متخصصة ( السيولة)

 .(1)"إعادة التمويل الرهني
هي المكان الذي تباع فيه الثقة بالرهن من وسيط :"  كما يمكن أن تعرف أيضا على أنها

  ،  قل تحركأالتي تكون لديها أصول  ىمعتمد سواء كان بنك أو مؤسسة مالية إلى هيئة مالية أخر 

                                                 
 .32زغيدي سفيان، المرجع السابق، ص - 1
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، و عليه "(1)و ذلك بهدف توفير السيولة الالزمة و التي يتم توظيفها في منح قروض عقارية جديدة 
ي تملك ن الدور الذي تلعبه السوق الرهنية هو المساهمة في توفير األموال من األطراف التإف

إلى األطراف التي هي في حاجة إلى األموال نظرا لنقص السيولة ،( المستثمرين)فائض في السيولة 
 .(2)(المستهلكين)لديها 

و ذلك تزامنا مع ، 7116و يعود ظهور أول بوادر السوق الرهنية بالجزائر إلى سنة 
صفة عامة و نظام تمويل  جل إعادة هيكلة النظام المالي بأاإلصالحات التي كرستها الدولة من 

إلى الوجهة، و التي ( SRH)قطاع السكن بصفة خاصة ،وهذا ببروز شركة إعادة التمويل الرهني 
 13/07كمؤسسة مالية متخصصة و معتمد بموجب المقرر رقم  21/77/7116تم إنشائها في 

نح القروض لى مالصادر عن بنك الجزائر، بغرض تحفيز و تشجيع البنوك و المؤسسات المالية ع
جل،وجاءت هذه الخطوة بعد تبني النموذج األمريكي للتمويل العقاري الذي عرف العقارية طويلة اآل

يجابية في تحسين األداء االئتماني و كفاءة العديد من دول العالم نظرا ألثاره اإل في واسع انتشار
على مستويين  ارتكز، فقد  و كذا نمو قطاع السكن و ترقية السوق العقارية،األسواق المالية 

 :(3)لتمويل الرهني العقاري و هما كما يلي( و السوق الثانوية االبتدائيةالسوق )
سوق اإلصدارات الجديدة لألوراق :"  تعرف بأنها هي : السوق االبتدائية للرهن العقاري-1
    (البنك)ألسهم ، بمعني أنها السوق التي تتكون فيها أو تنشأ عالقة مباشرة بين مصدر ا المالية

 أو هي،(4)" و المكتتبين األوائل لها، أو بين المقرض و مقترضين من خالل السندات المصدرة
 طرف من المعروضة الجديدة بالمنتجات المتعلقة التأجير و البيع بعمليات تختص التي :" السوق

 فئة فتمثله الطلب أما ، مختلطين أو خواص أو عموميين كانوا سواء العقاريين المتعهدين
  يكون أن يمكن الذين النهائيين المستعملين أو البيع إعادة ثم التملك في يرغبون الذين المستثمرين

                                                 
الوكالة الوطنية لتحسين و تطوير )نسيمة فاطيمة الزهراء، القروض العقارية و دورها في ترقية قطاع السكن - 1

، مداخلة الملقاة في فعاليات الملتقى الدولي حول النظام القانوني للعقار و دوره في تنمية (نموذجا( AADL)السكن
 .73، جامعة خميس مليانة، ص 2074افريل  23-26و ترقية االستثمار، المنعقد يومي 

 .77مين، المرجع السابق، ص أمجرالي محمد - 2
عمر طالب،إعادة التمويل الرهني و أثاره على المنظومة عبد الحميد غوفي،عمر طالب، عبد الحميد غوفي، - 3

،مجلة األكاديمية العربية المفتوحة (دراسة حالة شركة إعادة التمويل الرهني) المالية و المصرفية في الجزائر 
 .3، ص2006 ،2الدنمرك، العدد 

 .706سالم عبد القادر عثمان، المرجع السابق، ص إ- 4
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 .(1)" مؤسسات أو عائالت
  العقارية بالقروض تتعامل التي السوق :"تعرف بأنها هي:السوق الثانوية للرهن العقاري -2

 السوق فوظيفة ، السوق في الموجودة العقارية القروض بيع و شراء على المستثمرون يقدم حيث
 القروض كانت إذا و ،جديدة  العقارية القروض منح في توظف التي السيولة توفير هي الثانوية
      ذلك األمر يستدعي عندما بيعها القروض لهذه المانحة البنوك بإمكان فإنه جيدة نوعية تشكل

 من يمكنه متخصصا أو تجاريا كان سواء المقرض إن ، إليها حاجة في هي التي السيولة تأمين و
 إتاحة كذلك و ،الالزمة األموال على للحصول العقارية المحفظة بيع الميكانيزمات هذه خالل

السوق التي :"، أو هي (2)"أكبر أمواله بضمانات استثمار و المحفظة لشراء للمستثمر الفرصة
، و فيه تتم جميع  في األسواق االبتدائية أو األولية تتداول فيها األوراق المالية التي تم إصدارها

وتعمل فيها المؤسسات المالية التي تقوم بتنشيط تداول األوراق (  بيع و شراء)المعامالت المالية 
،  شركة السمسرة:  المالية و توفير عنصر السيولة التي توظف في منح القروض العقارية ، مثل

 .(3)"إدارة محافظ األوراق المالية، و شركات  صناديق االستثمار
ما يمكن اإلشارة إليه هو أن الواقع يظهر عدم تنظيم السوق المالية بالشكل المطلوب الذي 
يسمح بتطوير هذه العملية و توسيع عملية منح القروض العقارية و هذا لنقص تجربة البنوك في 

لها ، وكذلك الركود الذي تشهده السوق إعادة تمويل المحافظ العقارية لعدم وضوح القواعد المنظمة 
الثانوية في إصدار األوراق المالية و تداولها نظرا لقلة المستثمرين و الفاعلين فيها مما يعيق إتمام 

 .هذه العملية بالشكل الصحيح
التي  لقد تعددت أسباب : أسباب استحداث شركة متخصصة في إعادة التمويل الرهني -ب
تمويل الرهني لتتكفل الي هذه التقنية و استحداث شركة متخصصة في إعادة الجزائر إلى تبنبدفعت 

 ، رغم أنها قد  بإعادة تمويل كل من البنوك و المؤسسات المالية التي تنشط في تمويل قطاع السكن
 :و لعل أهم هذه األسباب هي شهدت تأخر كبيرا في إنشائها 

 نجاز عدد كبير من الوحدات السكنية إإن حل هذا المشكل يتطلب :السكن  مشكلحل -1

                                                 
الصندوق الوطني للتوفير و : مساهمة البنوك التجارية في تمويل السكن دراسة حالةتقييم  بتسام طوبال،إ- 1

 .24المرجع السابق ، ص   بنك، –االحتياط 
 .314بوحفص جالب نعناعة،االبتكارات المالية وتفعيل نظام القروض السكنية في الجزائر،المرجع السابق،ص  - 2
 .764التداول فيها، دار بلقيس، د س ن ، الجزائر، ص ي رابح، البورصة و األدوات محل ز ريج - 3
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نه حتى يتم تجسيد هذه المشاريع ال بد من أ، إال  المواطنينطرف لتغطية الطلب المسجل من 
نجاز المشاريع السكنية،و هذا األمر يتطلب تواجد مؤسسات مالية إأموال ضخمة لمواصلة  رصد

ل التي يتم استثمارها في  تمويل ،ونظرا لقلة رؤوس األموا تنشط في مجال منح القروض العقارية
  البنوك ) عدة مصادر كان البد من توفير السيولة الالزمة من،مقارنة مع قطاعات أخرى السكن 

خالل إنشاء شركة إعادة التمويل الرهني تعمل على ضمان تمويل السكن  من( و المؤسسات المالية
 .(1)على المدى المتوسط و الطويل

الحتكار و الهيمنة التي فرضتها الدولة من خالل لنظرا :العقاريتفاقم أزمة التمويل -2
مشكل تزايد الطلب  هذا خلق و عجزها في ذلك ، مؤسساتها المالية في مجال تمويل قطاع السكن

 قدرات الدولة و مؤسساتها المالية على تلبية هذا الطلب ، انحصارعلى القروض العقارية في ظل 
مويل أمام البنوك و المؤسسات المالية الراغبة في النشاط في مجال مما فرض عليها فتح مجال الت

،مما (2)الهيئات المالية طرف من غير أن اإلقبال كان ضعيفا ، (القروض العقارية)التمويل العقاري 
وهذا بإنشاء شركة ،القروض العقارية ب عملية التمويلنها إنعاش أتطلب األمر اتخاذ تدابير من ش

السكن و حل  مشكلإعادة التمويل الرهني و جلب متدخلين جدد إلى هذا النشاط لتخفيف من 
 .مشكل التمويل العقاري

في مجال البنوك الجزائرية  ىإن غياب التجربة لد:القروض العقارية منحتردد البنوك في -3
دائع الجمهور و و  ةها الخاصعلى أموالوكذا كون الموارد األساسية لديها تعتمد التمويل العقاري ،

جل أو طويلة اآل منح قروض عقارية متوسطة خوف من، تجعل البنوك تت جلالتي تتميز بقصر اآل
، و هذا  السبب حتم على الدولة التفكير في إيجاد تقنية تساعد على توزيع  لتمويل قطاع السكن

 والقروض العقارية لهذه البنوك الخاصة بمحافظ الاألمثل للمخاطر المالية التي يمكن أن تحيط ب
 . (3)وهذا باالعتماد على شركة إعادة التمويل الرهنيا،ضمان توفير السيولة الالزمة لمواصلة نشاطه

 إن ظهور :  الدول التي تبنت تقنية إعادة التمويل الرهني حققتهاالنتائج االيجابية التي -4
                                                 

 .766بوراوي عيسى، المرجع السابق، ص - 1
إلى  وصل حيث التسعينات، خالل فترة العقاري الرهني التمويل في الدولة تدخل تزايد قد "إلى أنه تجد اإلشارة- 2

  العمومية الخزينة طرف من المبلغ من هذا جزء سداد تم و ، 1995 سنة نهاية مع ج.د مليار 169,33 حوالي
 مدخرات من أي االحتياط، و للتوفير الوطني الصندوق طرف من سدد فقد الباقي الجزء أما دينار مليار 91,85
 .73عبد الحميد غوفي،عمر طالب،المرجع السابق، ص -،"ج.د مليار 77,48  المواطنين

 .33زغيدي سفيان، المرجع السابق، ص - 3
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ساهمة في معالجة فقد ،  مع الوقت تو تطور  يةوروباألدول بال 76 رنقالفي كان هذه التقنية 
، وظهور مؤسسات متخصصة في إعادة التمويل  األزمات الناتجة عن منح القروض العقارية

الرهني في بعض الدول على غرار الواليات المتحدة األمريكية و فرنسا و بعض دول العالم الثالث 
كانت لها ، وقد الدول العربية كاألردن و تونس التي تبنت هذه التقنية كماليزيا و شلي و بعض 

 .هذه الدول ىنتائج ملموسة مكنت من تطوير آلية القرض العقاري و التخفيف من أزمة السكن لد
إن كل األسباب التي تم ذكرها أعاله كانت من بين الدوافع األساسي للجزائر في تبني تقنية 

صصة في إعادة التمويل الرهني و هي شركة إعادة التمويل الرهني من خالل إنشاء شركة متخ
، باعتبارها تمثل وسيلة فعالة و أداة حديثة في حل مشكل التمويل (SRH)إعادة التمويل الرهني 

 .البنوك المانحة للقروض العقارية  ىو هذا بتغطية خطر نقص السيولة لد، جلاآلطويل 
 :و شروطه  مفهوم إعادة التمويل الرهني -ثانيا

بعملية التمويل الرهني البد من أن ندرس مفهومها و شروطها أكثر حتى نتمكن من اإلحاطة 
 :نوع من التفصيل كما يلي ب

 :"  يمكن أن نضع مفهوم إلعادة التمويل الرهني على أنه : مفهوم إعادة التمويل الرهني-أ
أو قروض شخصية أو  (1)قروض عقارية)عملية جمع مجموع من القروض المتجانس سواء كانت 

 70في محفظ  واحدة  بمعدل فائدة للقرض و لفترة قد تمتد إلى غاية ( حتى قروض استهالكية
ن عملية إعادة التمويل الرهني ترتكز أساسا على إعادة تمويل محافظ القروض إ، و عليه ف سنوات

بنوك التمدين من الممنوحة مقابل ضمانات للشرائح االجتماعية المحرومة من طرف الوسطاء المع
الشركة  من ، الذين يلزمون بتقديم قائمة اسمية بالديون المعاد تمويلها ماليةالمؤسسات الو 

 .(2)" تمويل الرهني لهذه القروض العقاريةالالمتخصصة في إعادة 
حتى يتم العمل بهذه التقنية يجب توفر بعض الشروط :شروط إعادة التمويل الرهني -ب

 :العامة و منها الخاصة و التي سنحاول أن نوجزها فيما يلي العملية منها املتم
 إن قيام شركة إعادة التمويل الرهني بعملها :  الشروط العامة إلعادة التمويل الرهني-1

                                                 
نه في الجزائر يتم اعتماد عملية إعادة التمويل الرهني فقط في إعادة تمويل القروض العقارية أإلى  اإلشارةتجدر - 1

التي تقوم البنوك و المؤسسات المالية بمنحها لتمويل نشاط الترقية العقارية و قطاع السكن بصفة عامة و التي تقوم 
 .لية إعادة التمويل إلى أنواع أخر من القروض،على عكس الدول األخر التي تتعدها عم(SRH)بها شركة 

 .01، ص  المرجع السابقعبد الحميد غوفي،عمر طالب، - 2
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و التي تعتبر في نفس الوقت الشروط العامة التي يجب توفيرها ،يرتكز على مجموعة من المبادئ 
 . (1)هذه العملية ب القيامجل أمن 

 :يمكن حصر هذه الشروط في: الشروط الخاصة لتعبئة القروض محل إعادة التمويل -2
معتمدا طبقا للنصوص القانونية سارية المفعول ( بنك أو مؤسسة مالية)مقرض اليجب أن يكون -

 .(2)من طرف بنك الجزائر
 :تمويل المعلومات التاليةاليجب أن يتضمن طلب إعادة -
 (.مقرها االجتماعي) أو المؤسسة المالية طالبة إعادة التمويل وعنوانه  اسم البنك-
من قيمة الضمانات المقدمة أي  %30و أن ال تتجاوز  ، مبلغ أو قيمة القرض إلعادة التمويل-

 ( .دج 300.000دج، و يقوم البنك بإعادة تمويل  7.000.000يمنح البنك قرض بقيمة :)مثال 
 .(3)من المرتبة األولىعقارية الضمانات المقدمة يجب أن تكون رهون -

 إن القروض العقارية التي تكون سبب طلب إعادة التمويل يجب أن تكون قد منحت  في إطار 

                                                 
 :التي نعددها فيما يليو  - 1

إعادة تمويل محافظ القروض الممنوحة مقابل ضمانات للشرائح االجتماعية المحرومة من طرف المقرضين -
شركة من وهذا من خالل التزامهم بتقديم قائمة تحتوي على الديون المعاد تمويلها ،( بنوك أو مؤسسات مالية)
(SRH.) 

أثناء ( SRH)، ضمانا لعملية إعادة التمويل المنجزة من قبل شركة  تشكيل صندوق عقاري من الدرجة األولى-
 .االهتالك أو التعويض المسبق للقروض األصلية

عقارية التي هي في حوزة الحصيلة المالية للوسطاء المعتمدين،و حق  االحتفاظ بحق الملكية للديون الغير-
 .التحقق والمراقبة من وجودها المادي في الوقت والمكان المحدد

، بضمان الدفع المنتظم للفوائد و األصول حتى في  يلتزم المقرض المستفيد من عملية إعادة التمويل الرهني-
 .حالة توقف المقترض عن الدفع المؤقت

إن التحويل لشركة إعادة التمويل الرهني لحق الملكية للديون العقارية يكون بواسطة عقد بيع ما بين المقرض -
 (.SRH)و شركة 

 .حسن مسؤولية تسيير القروض للوسيط المعتمد-
 .تضمن القروض الممنوحة من طرف البنوك المقرض برهون من الدرجة األولى-
الموقع الخاص بشركة  نظرأ-،  سنة 30لعقارية  يجب أن ال تتعدى إن مدة االمتالك القصوى للقروض ا-

(SRH:)dz.org/?p=refinancement&lang=ar&var=7-http://srh   ،45/44/4444 – 44:44 ،-  عبد
 .71الحميد غوفي،عمر طالب،المرجع السابق، ص 

 .732بوراوي،المرجع السابق، ص  عيسى - 2
 .33زغيدي سفيان،المرجع السابق، ص - 3

http://srh-dz.org/?p=refinancement&lang=ar&var=7
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 توسيع -*.بناء سكن عائلي فردي-*.شراء مسكن جديد -*:تمويل قطاع السكن و لألغراض التالية
 .سكن تهيئةإعادة ترميم أو -*.سكن قائم

أن تكون حسابات االستغالل للسنة الماضية لطلب إعادة التمويل مصادق عليها من طرف -
 .(1)(AGO)الجمعية العامة للمساهمين في دورة عادية

مدفوعة لكل قرض عقاري عن اليجب أن ال تزيد عدد األقساط الشهرية المستحقة الدفع و غير -
أساس شهري أو ال يكون قد مضى على تاريخ استحقاق و إذا كانت دورية السداد على ،قسطين 

 .(2)، إذا لم يكن على أساس شهري أشهر 03أي قسط  
يجب أن تتوفر في القروض  : محافظ القروض العقارية محل إعادة التمويل الرهني-ت

 :(3)العقارية التي تتكون منها المحفظة العقارية على الشروط التالية
 .تكون هذه القروض محل إعادة التمويل مضمون برهن من الدرجة األولي أن-
شركة ضمان  ىأن تكون قيمة كل قرض قد تم صرفها لصالح المقترض مؤمن عليها لد-

 .القرض العقاري
 .سنوات من قبل الوسيط المالي 01يتم تحددها كل  ذأن تكون نسبة الفائدة متغيرة ،إ-
، من خالل مراقبة الوثائق و  محفظة العقاريةاليدير و يسير أن يلتزم البنك المقرض بأن -

 .عن طريقة التسيير المنتهجة( SRH)جل رضا شركة أ، من  التواجد الدائم في أي وقت و مكان
يجب على البنك بمجرد تمام تسديد القروض العقارية أو عجز المقترض عن التسديد إعادة -

 .تشكيل المحفظة العقارية 
التسيير المتبع في إدارة المحفظة العقارية على مجموعة من الوظائف و التي يحتوي نظام -

 :تتمثل على وجه الخصوص فيما يلي
 .تحصيل الديون العقارية المتبقية-
 .سداد القروض العقاريةتسيير األخطار و العجز عن -
 .الحجز و إدارة القيم العقارية المحجوزة-
 يمكن أن نصنف السندات التي تصدرها شركة إعادة :سندات شركة إعادة التمويل الرهني-ث

                                                 
 .323،  322ص ص إسالم عبد القادر عثمان ،المرجع السابق، - 1
 .12مكدال سعدية ، المرجع السابق، ص - 2
 .33زغيد سفيان، المرجع السابق، ص - 3
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 :(1)التمويل الرهني و المدعومة برهونات عقارية بحسب معدل الفائدة و تتمثل هذه السندات في
     ، سنوات 06إلى  02إن مدة هذه السندات تتراوح بين : ثابتةالفوائد السندات ذات -1

سمية و الفائدة المستحقة للسندات في القيمة اإلو تدفع الفائدة لحمليها كل نصف شهر،ويتم دفع 
 .تاريخ االستحقاق

د الفائدة كل ي، يتم تحد سنوات 03ن مدة هذه السندات هي إ:سندات ذات فوائد متغيرة-2
سمية و الفائدة المستحقة ، كما يتم دفع القيمة اإل أشهر وتدفع الفائدة لحملها كل نصف شهر 04

 .للسندات في تاريخ االستحقاق
      04و  03يتم إصدارها على المدى القصير تتراوح مدتها ما بين  :أذونات الشركة -3

ذونات الخزينة و شهادات اإليداع  أشهرا ، و يتم استناد في تحديد سعر الفائدة على مرجعية  72و 
 .(2)التي لها نفس األمد مع إضافة الهامش

في تطوير و تفعيل آلية ( SRH)تساهم هذه الشركة :  طرق إعادة التمويل الرهني-ح
مرحلتين األول  علىوتتم هذه العملية ،القرض العقاري الموجهة لتمويل مشاريع الترقية العقارية 

، ثم تأتي المرحلة الثانية التي تسعا فيها مؤسسة  وهي قيام مؤسسة القرض بمنح القرض للمقترض
المبالغ الممنوحة في شكل قروض بإيجاد جل تعويض أالقرض إلى البحث عن األموال الالزمة من 

من خالل مساعدة هذه  (SRH)، وهنا تتدخل شركة (3)السيولة لمنح قروض جديد للمقترضين
الهيئات المالية المانحة للقروض العقارية على االستمرار في هذا النشاط عن طرق إعادة تمويل 

 :هما باختصار و أسلوبين رئيسيين ،الرهني وفقا 
في هذه الحالة  (Refinancement avec recours:)تمويل مع حق الرجوع إعادة ال-1

و التي قدمها ،يمكن للبنك المقرض أن يتحصل على المبلغ الالزم إلعادة تمويل القروض العقارية 
من الضمانات المقدمة له، و تبقي هذه  %30لتمويل مشاريع الترقية العقارية و هذا في حدود 

، مما يترتب عليه تحمل كل األخطار المتعلقة  البنك المقرضالضمانات ضمن موجودات 
ن هذه الضمانات المقدمة له سواء إ، وعليه ف بالقروض الممنوحة في إطار تمويل الترقية العقارية

                                                 
 .22رمضاني أسيا، المرجع السابق، ص - 1
 .67االقتصاد المالي و المصرفي، المرجع السابق، ص عبد القادر بلطاس، - 2
 .72مكدال سعيدة، المرجع السابق، ص - 3
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وهذه  ،(1)مسجلة باسم البنك المقرض ىكانت رهون عقارية أو تأمينات عينية أو شخصية تبق
 :(2) العملية تكون وفق الشروط التالية

الوسيط المعتمد يحصل على إعادة التمويل المرجو بتقديم ضمانات أكيدة في حدود -
 .من قيمة مبلغ إعادة التمويل 721%

 .الغير تبقى في حصيلة الوسيط المعتمد ىالديون لد-
 .مخاطر عدم القدرة على التسديد من طرف العائالت يبقى تحت مسؤولية الوسيط المعتمد-
 .تبطة بالقروض يتكفل بها الوسيط المعتمدكل المخاطر المر -
 .مين المكتتبة تبقى باسم الوسيط المعتمدأالرهون من الدرجة األولى و كل منح الت-
 .حسن مسؤولية تسيير القروض للوسيط المعتمد-
في هذه الحالة   (Refinancement sans recours ):إعادة التمويل دون حق الرجوع-2

يتحصل على المبلغ الالزم في إطار عملية إعادة التمويل الرهني، وهذا يمكن للبنك المقرض أن 
، وعليه (SRH) بعد أن يقوم بتحويل جميع الرهون و الضمانات المقدمة للبنك المقرض باسم شركة

ن هذه األخيرة يترتب عليها تحمل جميع المخاطر المتعلقة بالديون التي تم إعادة تمويلها، وهذا إف
، وهذه العملية تكون ( ج.م.ق)من  263يتمشي مع القاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 

 : وفق الشروط التالية
 ل الرهون من الدرجة يحصل على إعادة التمويل المطلوب بعد تحوي( البنك)الوسيط المعتمد-7

 .األولى و غيرها باسم شركة إعادة التمويل الرهني
الغير المعاد تمويلها تتحملها شركة إعادة التمويل الرهني و ذلك  ىالمخاطر المرتبطة بالديون لد-2

 :(3)بشرط أن الوسيط المعتمد يوافق على ما يلي
 .الغير المتنازل عنها ىيقبل االستمرار في تسيير الديون لد-
 .اتفاقية تسير و تغطية الديون المعاد تمويلها( SRH)مع شركة  ىيمض-
 .اتفاقية تنازل عن الديون( SRH)مع شركة  ىيمض-

                                                 
 .340بوحفص جالب نعناعة،االبتكارات المالية و تفعيل نظام القروض السكنية في الجزائر،المرجع السابق،ص - 1
،   dz.org/?p=refinancement&lang=ar&var=7-http://srh(:SRH)أنظر الموقع الخاص بشركة  -2 

76/72/2076 – 70:33  . 
،   inancement&lang=ar&var=7dz.org/?p=ref-http://srh(:SRH)أنظر الموقع الخاص بشركة  -3 

76/72/2076 – 72:73 .. 

http://srh-dz.org/?p=refinancement&lang=ar&var=7
http://srh-dz.org/?p=refinancement&lang=ar&var=7
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وهذا ( SRH)أن يتعهد البنك المقر في االستمرار في إدارة القروض المتنازل عنها لصالح شركة -
 .مقابل عمولة متفق عليها مسبقا

م بإدارة و استرداد المبالغ المستحقة من ايتضمن التز ( SRH)توقيع البنك المقرض اتفاق مع شركة -
 (.الديون المعاد تمويلها)المقترضين أي 

بالتنازل عن المحفظة العقارية أي  ىيقض( SRH)توقيع البنك المقرض اتفاق أخر مع شركة -
عدم القبول بعض المعلومات التي تخص  ، ويجب أن تحتوي هذه االتفاقية تحت طائلة(الديون)

 .(1)محل االتفاقية
 :عملية إعادة التمويل الرهني في تفعيل القروض العقارية آثار -ثالثا

ن الهدف األساسي من تبني نموذج إعادة التمويل الرهني هو تفعيل سياسة القرض العقاري إ
التي تعد مالزمة للبنوك و المؤسسات  و هذا بتغطية أحد المخاطر ،الموجه لتمويل الترقية العقارية 

، وهذا عن طريق  هو خطر نقص السيولةجل و وض متوسطة و طويلة اآلالمالية المانحة لهذه القر 
ن إ، و عليه ف حماية المقرض بتوفير السيولة المطلوبة مما يضمن تحقيق االستقرار المالي له

شجيع الهيئات المالية الناشطة في مجال يجابية في تحفيز و تآثار إالعمل بهذه التقنية كانت له 
 ء االئتمانيوكذا استقطاب متدخلين جدد لهذا القطاع من خالل تحسين األدا،منح القروض العقارية 

، و بالتالي توفير السيولة المالية المطلوبة مما يسمح بتلبية طلبات  و رفع من كفاءة السوق المالية
جل أمن  مدعمهبهدف هذا ، و ذا المرقين العقاريين وك المحدودالمتوسط و ذات الدخل  الفئة

 ، لكن تبقى  هذا بشروط مقبولةمن تمويل مشاريعها العقارية و  مروض عقارية تمكنهالحصول على ق
 .السوق المالية تعاني من بعض المشاكل التي يجب العمل على إصالحها لتطوير هذه التقنية 

 
 :إلعادة تمويل القروض العقارية أداةالتوريق ك: الفرع الثاني 
و تعتبر البنوك األمريكية من ،ستدعي إيجاد آليات لمواجهته يخطر نقص السيولة إن 

مما حتم عليها إيجاد منفذ  2003األوائل من عايش هذا الخطر في أزمة الرهون العقارية سنة 
لبنوكها  الالزمة السيولةمين أت بهدف، من خالل العمل بآلية التوريق  للخروج من هذا الوضع

                                                 
 .347بوحفص جالب نعناعة،االبتكارات المالية و تفعيل نظام القروض السكنية في الجزائر،المرجع السابق،ص - 1
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، وقد توسع استعمال هذه (1)"تحويل أصول غير سائلة إلى أصول سائلة"بـ لمواصلة نشاطها و هذا 
هذه اآللية في سنة العمل ب تمن بينها الجزائر التي أقر كانت ، و  اآللية في العديد من دول العالم

المتضمن توريق الديون  01-04بموجب القانون رقم الجزائري في النظام المصرفي  2004
زيز و تطوير آلية ، و التي اقتصر العمل بها في مجال القروض العقارية وهذا بهدف تع(2)الرهنية

و عليه ، تطوير مجال التمويل العقاريلكضمانة جديدة  المختصين بعضاعتبره ما  القرض العقارية
ثم اإلجراءات المتبعة لتوريق  ،(أوال)أهمية هذه العملية سنحاول باختصار إبراز مفهوم وأنواع و

 . (ثانيا)القروض العقارية 
 :مفهوم التوريق  -أوال
المعني  من حيث الى تعريفهإ التوريق البد من التطرق نتمكن من اإلحاطة بمفهوم عمليةل
  :كل هذا ندرسه بنوع من التفصيل كما يلي،  اهلمام بمزياإلكذا او ، يو القانون يالفقه

سنحاول ذكر و التي عملية التوريق  التي تناولتف يالتعار  تعددت لقد:التوريق تعريف-(1
 :بعضها

و أدوات الديون  تحويل القروض:" نه هوأالتوريق على  حمد الحجازيأعبيد على عرف -
، و هي أوراق ية قابلة للتداول في أسواق المال( ، سندات أسهم)غير السائلة إلى أوراق مالية سائلة 

ال تستند إلى مجرد القدرة المتوقعة  ، و ، أو ذات تدفقات نقدية متوقعة عينية تضماناتستند إلى 
 ".(3)للمدين على السداد من خالل التزامه العام بالوفاء بالدين

تقنية يتم من خاللها التنازل عن مجموعة من الديون :"نهأعلى  هشام فضلي هعرفو ي-
، حيث تقوم هذه األخيرة بإصدار أوراق مالية بقيمة الديون  مؤسسة مالية متخصصةالمتجانسة،إلى 

 ن التوريق يتأسس بتحويل مجموعة من القروض إعليه ف و ، وضعها في السوق الماليةو 
 . "(4) إلى سندات

 تلك اآللية التي تسمح بنقل المخاطر المالية من :"نهبأعبد القادر بلطاس  أيضا يعرفهو -
                                                 

كلية الحقوق و العلوم  ،مصطفاوي سميرة، البنوك في مواجهة آلية التوريق، مذكرة ماجستير في القانون - 1
 .1، ص 2074السياسية، جامعة تيزي وزو،

 .71المتضمن توريق الديون الرهنية، ج ر عدد  20/02/2004المؤرخ في  01-04القانون رقم - 2
 حمد الحجازي، التوريق و مدى أهميته في ظل قانون الرضا المقارن، دار النهضة العربية، مصر، أعبيد علي - 3

 .03، ص 2007
 .17زغيدي سفيان، المرجع السابق، ص - 4
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، و ذلك  أو المؤسسة المالية المالكة للقروض إلى المستثمرين عن طريق األسواق المالية البنك
 . "(1) ، أو رهون عقارية تجارية بإصدار أوراق مالية مستندة إلى رهون عقارية سكنية

لية على سنحاول دراسة هذه اآل :آلية التوريق في القانون المقارن و القانون الجزائري -ت
 :المقارن و التشريع الجزائري فيما يليضوء التشريع 

 :التوريق في القانون المقارن-
لقد اهتمت العديد من التشريعات بآلية التوريق و احاطتها بتعاريف و بتنظيم قانوني خاص 

 : بها و من بين التشريعات المقارنة نذكر 
و الذي (2) 33/7207بداء العمل بهذه اآللية بموجب القانون رقم :المشرع الفرنسي-1

تضمن استحداث صناديق متخصصة في توظيف الديون المجمعة و التي يصطلح عليها بالفرنسية 
(FCC) –Les fonds communs de créance، تنفيذي المرسوم الوقد تم تدعيم هذا القانون ب

من طرف لجنة عمليات  07-31رقم أخر مي ي، ثم بعدها تم إصدار نص تنظ(3)713-31رقم 
    ، (4) يم طريقة اعتماد وعمل الصناديق المتخصصة في توظيف الديون المجتمعةالبورصة لتنظ

جل وضع أالذكر، وقد تلت هذه النصوص عدة تعديالت من  سالفة صوصو التي تم إقرارها في الن
بالحصول  (FCC)، وقد جاء فيها إمكانية السماح لصناديق  قاعدة قانونية تنظيم عملية التوريق

، وكذلك التوسيع من مجال عمليات  على قروض و كذا القيام بعدة إصدارات بدل إصدار واحد
، وقد أقرا هذا التعديل األخير لقانون النقدي (5)مينأالتوريق لتشمل القروض التي تملكها شركات الت

 .(6)بنشاط التوريق (FCC)من خالل السماح لصندوق  604-2003رقم  ةو المالي

                                                 
 .6مصطفاوي سميرة،المرجع السابق، ص  - 1

2
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en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances , JORF du 31 

décembre 1988 ,   http:// www.legifrance.gouv.fr   24/72/2076 - 77:23 .  
3
 -Décret d’ application n°89-158 du 09 mars1989 , portant l’ application des articles 34 
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المتعلق بتسنيد  13/70من القانون  02يعرف التسنيد في المادة :  المشرع المغربي-2
عملية مالية تتمثل في قيام صندوق توظيف جماعي للتسنيد بشراء ديون :"  الديون الرهنية بأنه

رهنية  يؤدي ثمنها بواسطة حصيلة إصدار حصص ممثلة لتلك الديون وعند االقتضاء بواسطة 
راض سندي معتمد على تلك الديون وذلك وفقا لألحكام الواردة في هذا حصيلة إصدار اقت

 .(1)"القانون
إن المشرع الجزائري قد عرف آلية التوريق من خالل  : القانون الجزائريالتوريق في -3

عملية تحويل القروض الرهنية إلى أوراق :" بأنه منها  7الفقرة  02في المادة  04/01 القانون رقم
 :هذه العملية على مرحلتين مالية، وتتم

.            التنازل عن القروض الرهنية من قبل مؤسسة مصرفية أو مالية لفائدة مؤسسة مالية أخرى-
 ".قيام هذه األخيرة بإصدار أوراق مالية قابلة للتداول في السوق ممثلة للقروض الرهنية-

 وريق بشكل دقيق لكنه أوضح من خالل ما ورد في نص المادة نالحظ أن المشرع لم يعرف الت
 .المراحل التي تمر بها عملية التوريق 

نجد أن  01-04من خالل استقراء مختلف المواد التي جاء بها المشرع في القانون رقم 
المشرع يهدف إلى تأسيس نظام قانوني خاص بالتوريق  بالتركيز على توريق القروض العقارية 

جل تمكن الهيئات المالية المتدخلة في عملية التمويل أ، وهذا من  الممنوحة في إطار تمويل السكن
، من الحصول على موارد مالية جديدة تمكنها من مضاعفة حجم (البنوك و المؤسسات المالية )

شركة إعادة وهي القروض العقارية الممنوحة ، و لقد حدد هذا القانون أيضا الهيئة المسؤولة 
، اقتناء هذه القروض الرهنية من البنوك و المؤسسات المالية قوم بالتي ت (SRH)التمويل الرهني 

بإشراف على إدارة و ضمان سير هذه ( المؤتمن المركزي على السندات)وكذا تعيين الهيئة المكلفة 
 .العملية من أجل إنجاحها

نشير إلى أن الرهن كضمان للقرض العقاري هو محور عملية التوريق التي تعتمد على 
تلة القروض العقارية المدعمة برهون إلى مؤسسة توريق و التي تتولى إصدار ما يقابلها تحويل ك

مالية ، و بذلك يشكل الرهن عبر كافة مراحل عملية  أوراق إلى قيم منقولة تأخذ في الغالب شكل 
 .(2)التوريق الضمان األمثل للوفاء بالتزامات المترتبة عن القرض العقاري في ذمة الطرف المقترض

                                                 
 .36المتضمن مسطرة تسنيد الديون الرهنية، ج ر عدد  74/01/7131المؤرخ في  70-13القانون رقم - 1
 .01رملة العلجة ، المرجع السابق ن ص  - 2
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التوريق في  آليةيعتبر استعمال :مزايا استعمال التوريق في المجال التمويل العقاري-ث
، خاصة ما تعلق بإعادة  للمزايا التي يوفرها لكالمجال المصرفي ذو أهمية بالغة نظرا ألنواعه و كذ

المؤسسات المقرضة  ى، وهذا لمعالجة مشكلة نقص السيولة لد تمويل في مجال القروض الرهنيةال
وعليه نعدد أهم هذه المزايا ،الناتجة عن تقديم قروض عقارية طويلة اآلجال لتمويل قطاع السكن 

 :  ما يليفي
التوريق وسيلة تسمح بالتقليل من مخاطر التمويل التي يمكن أن تلحق بالمستثمرين من  -

 .تلفةخالل توزيع المخاطر المالية على قاعدة عريضة من القطاعات المخ
 ، وكذا  يعمل التوريق على التقليص من احتماالت تعرض المستثمرين لألخطار المالية -

 .العمل على إنعاش سوق الرهون الراكدة
مين السيولة من خالل تحويل األصول غير السائلة إلى أالتوريق وسيلة تساعد على ت -

 .(1)القروض الممنوحةو هذا بالرفع من حجم ،أصول سائلة إلعادة توظيفها مرة أخرى 
 ( القروض)عمليات االئتمانية السيما الالتوريق يسهل حركة تدفق التمويل الخاص ب-

 .(2)المضمونة بالرهون عقارية و بشروط و أسعار أفضل و فترات سداد مناسبة
 ، ي السوق المالبالتوريق يساعد على تحقيق الشفافية و تحسين بنية المعلومات المتعلقة -

 .(3)يسمح بدخول العديد من البنوك والمؤسسات المالية مجال منح القروضوهذا ما 
إن عملية التوريق تساعد على تنشيط كل من السوق األولية و الثانوية المتعلق بالرهون  -

 .العقاري في الجزائر
 ة سوق األوراق المالية من خالل تعبئة منابع تمويل جديدة يعلى تفعيل حرك التوريق يعمل-
لسندات و خلق عالقات لتداول الحركية سوق  تفعيلو ،منتجات الماليةالتنويع المعروض من و 

 .(4) وراق الماليةاألسوق  ين مختلف القطاعات  كقطاع تمويل السكن وبتمويلية  ارتباطي
يمكن أن نقسم األطراف أو المتدخلون في عملية التوريق إلى قسمين  :التوريق عملية أطراف-ثانيا
 :و هم كما يلي  ثانويينالمتدخلون الطراف أو األمتدخلون األساسين، و الطراف أو األ

                                                 
 .213السابق، ص بوحفص  جالب نعناعة، الجوانب القانونية و العملية لعقد القرض العقاري ،المرجع  - 1
 – 3التويق ووقعه على األزمات المالية، مجلة أبحاث اقتصادية و إدارية، العدد  بن رحيم محمد خميسي، - 2

 .43، ص  ، جامعة بسكرة2070ديسمبر 
 .74عمار بوطكوك، المرجع السابق، ص  - 3
 .46، ص المرجع نفسه بن رحيم محمد خميسي، - 4
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غياب بتظم عملية التوريق عدة أطراف و : األطراف األساسين في عملية التوريق-(1
 :حدهم ال تتم هذه العملية باعتبارها تشكل سلسلة متكاملة و هؤالء األطراف الرئيسيين هم كما يليأ

لها عدة تسميات هي أحد المتدخلين الرئيسين في عملية التوريق فهي :المتنازلالمؤسسة -أ
، فهي مؤسسة مالية متخصصة (مؤسسة البادئة بالتوريق أو المؤسسة المبادرة بعملية التوريق)منها 

، وهذا من خالل (1)و التي تريد توريق أصولها (le cédant)في تمويل أو منح القروض العقارية
، ثم تقوم بالتنازل عن هذه  ية تجميع ديونها الرهنية المتجانسة في محفظتها الماليةالقيام بعمل

، و يقصد بهذه المؤسسة (2)الديون سواء كلها أو جزء منها وهذا باللجوء إلى استعمال تقنية التوريق
ل و تقدم القروض و تكون يالمؤسسة التي تمو :"  نجلوسكسفوني بأنهاالمتنازل في القانون األ

هذه المؤسسة قبل  ىمستحقة في األصل إلال، تلك القروض  اللتزامات التي تنشأ بخصوصها
، أما في الجزائر فهي تعتبر مؤسسة ائتمانية معتمدة (3)"ة ذات الغرض الخاصأتحويلها إلى المنش

،  المعدل و المتمم 77-03من األمر رقم  62من طرف بنك الجزائر حسب ما تنص عليه المادة 
 مؤسسة :"  سالف الذكر بأنها 01-04من القانون رقم  3الفقرة  02تعريفها بمقتضي المادة وقد تم 

 ". ، عن قروض ممنوحة في إطار تمويل السكن مصرفية أو مالية تتنازل بواسطة جدول التنازل
و يطلق عليها مصطلح خاص بها و هي  :األوراق المالية ةمؤسسة التوريق أو مصدر  -ب

( SPV)،و تعرف في أمريكة برمز (4) (Emetteur des titres)الشركة ذات الغرض الخاص
 le  والذي يعني ( FCC)أما في فرنسا فتعرف برمز،Special Purpose Vehicle والذي يعني

Fond Commun de Créance،(5)بعيدة عن ة ذات غرض خاص أمنش:"و تم تعريفها على أنها
، أو  ، أو شركة ائتمانية ، أو شركة توصية ، أو مؤسسة سواء في شكل هيئة) خطر اإلفالس 

 ".(6)(، أو أي شكل أخر دةو شركة ذات مسؤولية محد
 سالف الذكر في  01-04عرف المشرع مؤسسة التوريق في القانون رقم  أما في الجزائر فقد

                                                 
 .64السابق،ص مصطفاوي سميرة ،المرجع  - 1
بلعيساوي محمد الطاهر، توريق القروض الرهنية في التشريع الجزائري،المجلة األكاديمية للبحث القانوني، العدد  - 2
 .746، جامعة بيجاية ، ص 2070، لسنة 02

3
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هيئة لها صفة مالية تقوم بعملية التوريق في سوق األوراق :"  منها على أنها 2الفقرة  02المادة 
،و في الجزائر توجد فقط شركة إعادة التمويل "و تخضع لرقابة لجنة تنظيم عمليات البورصة المالية
التي تعتبر مؤسسة مالية متخصصة في التوريق، و التي تقوم بشراء القروض ( SRH)الرهني 

و يتم تجميعها في محفظة مالية ،( بنك أو مؤسسة مالية)نازلة أي العقارية الرهنية من المؤسسة المت
، و تقوم بعملية توريق هذه الديون من خالل إصدار األوراق المالية الممثلة  تكون مدعمة بضمانات

المتعلق  23/01/7113المؤرخ في  70-13للمرسوم التشريعي رقم  ا، و تتم هذه العملية طبق(1)لها
، (2)71/02/2003المؤرخ في  06-03لة المعدل والمتمم بموجب القانون رقم ببورصة القيم المنقو 

د نيجب على الشركة عنجد أنه منه  603و بالرجوع إلى قواعد القانون التجاري في نص المادة 
، إضافة إلى تحديد قواعد و كذا مضمون المذكرات التي توجه إلى  االكتتاب القيام بعملية اإلشهار

و كذا شروط الحصول على تأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها ،ن إعالم المستثمري
 المتعلق باإلعالم الواجب نشره من طرف الشركات أو الهيئات التي تلجأ  02-14لنظام رقم لطبقا 

 .(3)إلى عالنية االدخار عند إصدارها قيما منقولة
أو ( موظف) اطبيعي او الذي قد يكون شخص(le débiteur) وهو المقترض:المدين-ت
،و الذي يعرف  (4)، و الذي يستفيد من القرض العقاري(متعامل في الترقية العقارية) امعنوي اشخص

جل استعماله من بنك أو مؤسسة مالية مبلغ أمن  يتلقىالشخص الذي :"  في مجال التوريق بأنه
مقابل مالي يساوي أو يفوق سنة  30من النقود يلزم بإعادته في مدة زمنية محددة قد تصل إلى 

قساط القرض إلى الجهة المسؤولة أدور المدين في هذه العملية هو الوفاء ب ، و المبلغ المقترض
ن المدين يصبح هو صاحب إ، وعليه ف"(5)عن تحصيل القروض العقارية محل عملية التوريق

، و يجب أن يكون هذا (6)القرض العقاري الموجه لتمويل سكن المنجز في إطار الترقية العقارية
                                                 

 .63،ص السابق مصطفاوي سميرة ،المرجع  - 1
المتعلق ب ببورصة القيم المنقولة و المعدل و  23/01/7113المؤرخ في  70-13التشريعي رقم  للمرسوم - 2

 .76، ح ر عدد 71/02/2003المؤرخ في  06-03، بموجب القانون رقم 36المتمم، ج ر عدد 
المتعلق باإلعالم الواجب نشره من طرف الشركات أو الهيئات  22/06/7114المؤرخ في  02-14نظام رقم - 3

 .34التي تلجأ إلى عالنية االدخار عند إصدارها قيما منقولة، ج ر عدد 
كسال سامية، دور نظام توريق القروض الرهنية في تمويل الترقية العقارية،مجلة الحقوق و الحريات، عدد  - 4

 .273جامعة بسكرة، ص  -2073تجريبي، سنة 
 .63، ص نفسه مصطفاوي سميرة ،المرجع  - 5
6
 .746حمد الطاهر، المرجع السابق، ص بلعيساوي م - 
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من القانون رقم  14للمادة  ابرهن عقاري من المرتبة األولى طبق االقرض العقاري الممنوح مضمون
 . 01-04من القانون رقم  02،و المادة  2003المتضمن قانون المالية لسنة  02-77

 dépositaire central des)شاء هذه الهيئةتم إن: المؤتمن المركزي على السندات -ث

titres)  سالف الذكر المتعلق ببورصة القيم المنقولة  70-13بمقتضي المرسوم التشريعي رقم
إذ تعتبر سالف الذكر  06-03من القانون رقم  2المادة موجب منه و المعدلة ب 03بموجب المادة 
الهيئات التي تتضمنها بورصة القيم المنقولة ، وهذا بهدف ممارسة بعض  اهذه الهيئة أحد

من المادة  6، وقد أضاف المشرع في الفقرة  منه 2مكرر  71المادة  نص صالحيات المحددة فيال
 :مهام أخرى تتمثل فيما يلي 01-04من القانون رقم  02

 ، وكل  المحافظة على األوراق المالية و تداولها بالدفع من حساب إلى حساب و كذا إدارتها
، وعليه نصل إلى نتيجة مفادها  بعة حركتها و إدارتهاهذه المهام تتمحور حول حفظ السندات و متا

أن هذه الهيئة تخضع لمراقبة لجنة تنظيم عمليات البورصة أثناء ممارسة وظيفة مراقبة العمليات 
 ى، عند القيام بتسجيل األوراق المالية التي قامت بإصدارها لد(1)التي تقوم بها مؤسسة التوريق

يتم إصدار األوراق المالية و تكون قابلة للتداول في سوق  المؤتمن المركزي على السندات و
 .، و سيتم التفصيل أكثر عند دراسة تسجيل السندات التي تم إصدارها(2) األوراق المالية

حد أهم المتدخلين في عملية أ (les investisseurs)يعتبر المستثمر:المستثمرون -حـ
مؤسسة  إعادة (التوريق من خالل االستثمار في السندات التي يتم شرائها من مؤسسة التوريق 

ن أو معنويين إال أنه يعييص طبا، و هؤالء المستثمرون قد يكوننا أشخ(3)((SRH)التمويل الرهني 
   مين و الصناديق أمالية و شركات التالمؤسسات البنوك و الفي الغالب يكون هؤالء المستثمرين من 

محل الدائن األصلي كدائنين جدد ليقوم بعدها  ا، و الذين يحلون(4)و مؤسسات استثمارية و غيرها
 باالحتفاظ بها بهدف تحقيق الربح نتيجة الفائدة المتحصل عليها بعد إعادة بيعها في السوق المالية

 .(5)ىونة من الدرجة األول، على اعتبار أن هذه الديون تمثل ديون مره
 يمكن أن نعدد األطراف أو المتدخلون الثانويين  : األطراف الثانوية في عملية التوريق-(2

                                                 
 .744بلعيساوي محمد الطاهر، المرجع السابق ، ص  - 1
 .341بوحفص جالب نعناعة،االبتكارات المالية وتفعيل نظام القروض السكنية في الجزائر،المرجع السابق، ص - 2
 .741، ص  نفسهبلعيساوي محمد الطاهر، المرجع - 3
 .63السابق، ص مصطفاوي سميرة ،المرجع  - 4
 .271كسال سامية،المرجع السابق، ص  - 5
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 :في شكل عناصر فقط كما يلي
يبرز دور هذه الوكاالت في كونها :  (Rating agence) وكاالت التصنيف االئتماني-أ

األولية لمختلف األوراق المالية التي تقوم مؤسسة تهدف لحماية المستثمرين إذ تقوم بالتقديرات 
، و هذا بجمع المعلومات و انجاز (1)التوريق بإصدارها و تحديثها من حيث قوة االئتمان و الربحية

دراسات تتعلق بتصنيف االئتماني المناسب لهذا اإلصدار، و الذي يعتمد عليه المستثمرون في 
 .(2)اتخاذ قرارات االستثمار

إن هذه الهيئة : (les autorités de surveillance) الرقابة أو الوصايةسلطات -ب
يختلف دورها من دولة إلى أخر إال أنها دائما تهدف للمراقبة و متابعة  و الترخيص لعمليات 
التوريق، و من أمثلتها نذكر في الواليات المتحد األمريكية نجد أن عملية التوريق تتم من طرف 

(the Securities exchange commission ) و في فرنسا نجد أن الرقابة تتم من طرف ،
، أما الجزائر فتحت لجنة (l’autorité de marché financier (AMF))سلطة السوق المالية 

 .(3) (COSOB)تنظيم و مراقبة عمليات بورصة القيم المنقولة 
تقوم هذه الشركة بعملية استرداد للديون :  (la société de gestion)شركة التسيير-ت

المتبقية بصفة دورية من المقترضين في اآلجال المحددة لالستحقاق و المتفق عليها مسبقا، ثم 
 القيام بتسليم هذه الديون المحصلة إلى مؤسسة التوريق لتسديد حقوق المستثمرين ،وهنا قد تكون 

 .(4) البنكهذه الشركة المسيرة هي المؤسسة المتنازلة أي 
تهدف : (les sociétés de rehaussement de crédit)مؤسسة تعزيز االئتمان -ث

هذه المؤسسة إلى منح دعم للقروض  وهذا بتقديم ضمانات تضمن الدفع ، و توجد و سائل أخر 
خطاب الضمان المصرفي أو بوليصة تامين، وهذا من اجل تعزيز و دعم  الجدارة : لدعم مثل
 .(5)لعملية التوريقاالئتمانية 

                                                 
، 02/2001يوسف على، أزمة الرهن العقاري، مجلة العلوم االقتصادية و التسيير و العلوم التجارية ، العدد  - 1

 .14جامعة المسيلة، الجزائر، ص
 .272ن، ص جريزي رابح، البورصة و األدوات محل التداول فيها، دار بلقيس،الجزائر،د س  - 2
 .10، ص نفسهمصطفاوي سميرة ،المرجع  - 3
محمد صالح الحناوي، جالل إبراهيم العيد، بورصة األوراق المالية بين النظرية و التطبيق ، اإلسكندرية الدار - 4

 .376، ص 2002الجامعية، مصر 
 .10مصطفاوي سميرة ،المرجع السابق، ص  - 5
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 توجد ثالثة أساليب التي يتم من خاللها تحويل األصول الغير سائلة : أساليب التوريق-(3
 :و التي سنحاول دراستها باختصار كما يلي،إلى أصول سائلة 

يعتبر األسلوب الوحيد الذي يتم بموجبه التحويل الحقيقي (:Novation)استبدال الدين-أ
، كما أنها اآللية ذاتها التي تستعمل في بيع  االلتزامات األصلية بأخر جديدةلكل من الحقوق و 

، غير أن صعوبة تطبيق هذا (1)الذمم المدينة الناتجة عن البطاقات االئتمانية لمخازن التجزئة
األسلوب تكمن في وجوب الحصول على الموافقة المسبقة لكل األطراف ذات الصلة بالقرض 

، وذلك لتمكين المشترين من االستفادة  ة تحويله كليا أو جزئيا إلى أوراق ماليةالعقاري على إمكاني
 .(2)التحويل ميزةالالحقة من 

يعبر عنه بأنه الطريقة التي تستخدم في توريق الذمم المدينة  (:Assignment)التنازل -ب
أو الموجودات ، حيث يتم بموجبها التنازل عن األصول  الناشئة عن بيع السيارات و ما شابهها

، و عليه فهو يعتبر من بين الطرق الشائعة في توريق الذمم (3)لمصلحة الدائنين أو المقترضين
، ففي عقد اإليجار و البيع مثال يتم االستمرار في دفع  الناشئة عن بيع األصول أو إيجارها

، أو (4)م المدينةو الذي يقوم بدوره إما بتحويلها إلى مشتري الذم،األقساط إلى الممول األصلي 
، ومقابل ذلك يقوم (5)متفق عليها في عقد التوريق المبرمالتسديدها ضمن سلسلة من الحواالت 

يوجه إلى ( Notice)ضمن إشعار :  ، و يكون التنازل على نوعين باسترداد المبلغ من المؤجرين
 ، وهذا األسلوب (6)، أو عدم وجود إشعار ضمن عملية التنازل عن المديونية إلى الغير المقترض

 .سالف الذكر  01-04هو المتبع في الجزائر بمقتضى القانون رقم 
 إن هذا األسلوب يتم فيه بيع (:Sub -participation)المشاركة الجزئية أو الفرعية -ت

 يكون ( Lead Bank)قائد البنك الالذمم المدينة من قبل الدائن األصلي إلى البنك المشارك أو 
                                                 

، مذكرة ماجستير في العلوم (حالة بنك التنمية المحلية)البنك  عمار بوطكوك، دور التوريق في نشاط - 1
 .24، ص 2003-2006قسنطينة، –االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير، جامعة منتوري 

 .42بن رحيم محمد خميسي، المرجع السابق،ص  - 2
مطلوبات و الرهونات العقارية، اتحاد ، بحوث في التوريق و إدارة الموجودات و ال(2)موسوعة التوريق  - 3

 .73، ص 2002المصارف العربية ، سنة 
 .13زغيدي سفيان، المرجع السابق ، ص - 4
 .سالف الذكر 01-04من القانون رقم  03المادة  أنظر- 5
، بحوث في التوريق و إدارة الموجودات و المطلوبات و الرهونات العقارية، المرجع (2)موسوعة التوريق  - 6

 .73السابق، ص 
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 ، وهنا ال يتحمل البائع أي مسؤولية فيما لو (Factoring)تلك الذمم و تمويلها  متخصص في شراء
 ن حسابه قد تم أعادة إشعار المدين أي المقترض بفي ال، وعليه يتم (1)عجز المدين عن التسديد

نه إف( Recourse)حق الرجوع  إلنعدام، ونظرا (2)تابيعه إلى بنك أخر و عليه يتم التسديد له مباشر 
، و يضاف إلى  ينبغي على مشتري الديون أي البنك التأكد من أهلية المدين و جدارته االئتمانية

هذه الضمانة ضمانات أخرى تتمثل في ضمانات عقارية أو سندات مديونية و حقوق إدارة الدين 
 .(3)(Trustee)كوصي عليه 

 : الجزائرياإلجراءات القانونية لتوريق القروض العقارية وفق القانون -ثالثا
 اإن عملية توريق القروض العقارية تتطلب المرور بمرحلتين أساسيتين كما نصت عليه 
سالف الذكر،وهما مرحلة التنازل عن القروض العقارية  01-04من القانون رقم  7 الفقرة 2المادة 

مؤسسة ثم تليها مرحلة إصدار األوراق المالية من طرف ،(1)من طرف البنك أو المؤسسة المالية 
القابلة لتداول في السوق العقارية الثانوية الناجم عن القروض العقارية المتنازل ( SRH)التوريق 
 :، و التي سنحاول دراستها بنوع من التفصيل كما يلي  (2)عنها 

 :مرحلة التنازل عن القروض العقارية محل عملية التوريق-(1
إن طبيعة الديون المقصودة في هذا (:القروض العقارية)طبيعة الديون المتنازل عنها -أ

و التي تكون موجهة لتمويل ،القانون هي القروض المضمونة برهون عقارية من المرتبة األولى 
وقد حصر المشرع القروض  ، 01-04من القانون رقم  1/4الفقرة  02قطاع السكن حسب المادة 

التي تقدم مؤسسة التوريق على شرائها من المؤسسة  (4)محل عملية التنازل في تلك القروض
من هذه الديون كل من القروض  استبعد، وقد  المتنازلة التي تكون موجهة  لتمويل قطاع السكن

 .(5)و كذا القروض التي تتضمن خطر عدم التحصيل عند تاريخ التنازل عنها،المتنازع عليها 
 لصالح مؤسسة التوريق في إطار تمويل كما يجب أن تكون هذه القروض المتنازل عنها 

                                                 
 .42بن رحيم محمد خميسي، المرجع السابق،ص  - 1
 .71مجرالي محمد أمين، المرجع السابق، ص  - 2
 .23عمار بوطكوك، المرجع السابق، ص  - 3
القروض هي السلفيات :" سالف الذكر القروض بقولها 01-04من القانون رقم  2من المادة  4الفقرة  عرفة - 4

 ".الممنوحة من البنوك و المؤسسات المالية في إطار تمويل السكن
 .سالف الذكر 01-04من القانون رقم  70المادة  أنظر - 5
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، وعليه (1)(%40)قطاع السكن مؤمنة إذا كانت النسبة بين مبلغ القرض و قيمة السكن تتجاوز 
 .هي تلك القروض العقارية الموجه لتمويل قطاع السكن دون غيرها ن الديون محل عملية التوريقإف

         تتم عملية التنازل عن هذه الديون بين المؤسسة المتنازل : شروط التنازل عن الديون -ب
و لها،  ةو مؤسسة التوريق بعد أن يتم إبرام اتفاق بينهما ووفقا لمحررات تمنحها  المؤسسة المتنازل

 : والتي تتمثل فيما يلي،حتى تكون العملية سليمة يجب توفر بعض الشروط في التنازل عن القرض 
 .ض محل التنازل المقدمة من طرف المؤسسة المتناولة موجهة لتمويل السكنأن تكون القرو -
أن تكون هذه القروض في شكل مجموع أو كتلة واحدة بحيث يتم إصدار األوراق المالية المسندة -

 . إليها في معاملة واحدة
التوريق كإجراء عملية التنازل عن القروض تتم وفق اتفاق يبرم بين المؤسسة المتنازلة و مؤسسة -

 .(2)إلزامي
 .وجوب نقل الضمانات و التأمينات الخاصة بالقروض العقارية في عملية التنازل-
 ، وذلك حتى يقوم بالوفاء إلى  وجوب قيام المؤسسة المتنازلة بإعالم المقترض عن عقد التنازل-

القرض بعد تمم الطرف الجديد وهي مؤسسة التوريق التي تحل محل الدائن األصلي في استرداد 
 .(3)عملية التنازل

حتى تتم عملية التنازل عن القروض الرهنية :إجراءات التنازل عن القروض العقارية -ت
يجب أن تقوم بتسليم جدول خاص ( SRH)من طرف المؤسسة المتنازلة لصالح مؤسسة التوريق 

، يضاف إليه عقد التنازل المبرم بينهما،وقد أورد المشرع (Bordereau de cession)بالتنازل 
 :و التي سنعددها فيما يلي،مجموع من البيانات الخاصة بهذا الجدول 

أن يتضمن جدول التنازل مجموعة من البيانات  يجب:البيانات الخاصة بجدول التنازل-
 :(4)و هيسالف الذكر  01-04نص عليها المشرع في القانون رقم  التي

                                                 
 .سالف الذكر 01-04من القانون رقم  27المادة  أنظر - 1
 .سالف الذكر 01-04من القانون رقم  1و  3تين الماد أنظر - 2
 .71مين، المرجع السابق، ص أمجرالي محمد - 3
ما تجدر  ، البيانات الخاصة بجدول التنازلتتضمن  سالف الذكر 01-04من القانون رقم  76المادة  أنظر - 4

إلزامية وجود هذه البيانات في جدول التنازل مع فتح ، و التي تفيد (يجب) اإلشارة إليه أن المشرع قد استعمل عبارة 
، وفي حالة قيام المؤسسة المتنازلة بتقديم عمدا و الباب أمام الطرفين إلى إضافة بعض البيانات باالتفاق عليها

= 10.000)إدراج أي معلومة غير صحيحة أو خاطئة في الجدول أو في مستخرج الجدول تعاقب بغرامة مالية من 
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ذكورة أعاله مجدول التنازل ببيانات المطلوب و ال ملئبعد أن يتم :  تسجيل جدول التنازل-
من طرف المؤسسة المتنازلة ، يقوم كل من مسؤول المؤسسة المتنازلة و مسؤول مؤسسة التوريق 

 L'extrait du bordereau doit être بالتنازلجدول الخاص البالتوقيع على نسخة مستخرج من 

déposé à la conservation foncière  تضمن تسجيل نقل كل الرهون الضامنة للقروض ي يذالو
 ، و البيانات التي يجب أن تتضمنها هذه النسخة قد أوردها (1)المتنازل عنها في إطار عملية التوريق

 . (2)ذكرسالف ال 01-04من القانون رقم  76المشرع في المادة 
ولي كل من مؤسسة التوريق و ؤ ع هذه النسخة المستخرج من جدول التنازل من طرف مسيتوق

و تقوم هذه األخيرة بعد مراجعة المعلومات الواردة في الجدول و تأكد من ،المؤسسة المتنازلة 
أقصاه  آجلالمحافظة العقارية في  ى، تقوم بإيداع هذه النسخة لد صحتها باعتبارها المسؤولة عنها

في ظرف  التنازل يوما من تاريخ التوقيع ،عن طريق إرسال هذه النسخة الموقعة من جدول 30
 .(3)مجانايكون مغلق مع إشعار باالستالم إلى المحافظة العقارية المختصة  بهدف التسجيل الذي 

ر تنتج عن تسليم هذا الجدول بعض اآلثا : اآلثار المترتبة عن تسليم جدول التنازل-ث
 : التي سنحاول أن نذكرها

  حلول مؤسسة التوريق محل المؤسسة المتنازلة بقوة القانون فيما يخص القروض المتنازل عنها -
 .(4)التنازل و كل أشكال الضمانات و التأمينات المتعلقة بها ابتداء من تاريخ التوقيع على جدول

التوقيع على جدول التنازل من طرف المؤسسة المتنازلة يتم حذف هذه القروض المتنازل  بمجرد-
 .عنها من أصول المؤسسة المتنازلة

 .تنتقل إدارة كل الديون الرهنية المتنازل عنها من قبل المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق-
 .لغيرا ق تصبح نافذة في مواجهة بمجرد التنازل عن القروض الرهنية  لفائدة مؤسسة التوري-
 يصبح إجراء التنازل ملزم للمدين المعني بالقروض المتنازل عنها ابتداء من تاريخ تبليغ عن -

                                                                                                                                               

 21المعدلة للمادة  2076من قانون المالية لسنة  707وهو ما نصت عليه المادة ( دج 7.000.000)ى إل( دج=
 . سالف الذكر 04/01من القانون رقم 

 .سالف الذكر 01-04من القانون رقم   73 – 74تين الماد أنظر - 1
الخاصة بالنسخة المستخرجة البيانات التي تنص على  سالف الذكر 01-04من القانون رقم  76المادة  أنظر- 2

 .من جدول التنازل
 .سالف الذكر 01-04من القانون رقم  73و  74تين الماد أنظر - 3
 .سالف الذكر 01-04من القانون رقم  71المادة  أنظر - 4
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 .(1)طريق رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم تقوم بإرسالها المؤسسة المتنازلة
 يتم التنازل عن كتلة أو محفظة هذه :إدارة و استرداد القروض العقارية المتنازل عنها-حـ

 األصول أو القروض المضمونة برهون عقارية من المرتبة األولى من طرف المؤسسة المتنازلة أي 
، و يكون هذا بمجرد تسجيل جدول التنازل (SRH)، إلى مؤسسة التوريق  مانحة القروض العقارية
ن تكليف المؤسسة المتنازلة بأالتوريق ، و عليه قد سمح المشرع لمؤسسة  في المحافظة العقارية

و لديها من الكفاءة ما يساعدها على استرداد هذه ألدرا باعتبارها ( بنك أو مؤسسة مالية)
، (3)، أو أي مؤسسة أخر القيام بعملية استرداد القروض الرهنية التي تم التنازل عنها(2)القروض

،وهذا تنفيذا لشروط الوارد  علق بالتسيير لحسابهاوكذا استخدام رفع اليد و كذلك جميع المهام التي تت
 Convention )تسمي باتفاقية تسيير القروض ذكرها في االتفاقية المبرمة بين الطرفين  و التي

de gestion et de recouvrement)
أو أي  -المسيرة– ة،وهنا إذا توقفت المؤسسة المتنازل(4)

مؤسسة أخرى محل اتفاق االسترداد القروض عن ممارسة نشاطها أو أصبحت خاضعة للرقابة 
المشرع  ى، هنا أعط على التسيير أو إلجراء قضائي مثل اإلفالس أو التصفية أو ألي سبب أخر

بل قد لحسابها لمؤسسة التوريق الحق في المطالبة الفورية بالمبالغ المستردة أو في طريق االستردا
 .(5)مباشرة أحد هذه اإلجراءات

 شريطة أن تكون  (6)وعليه يمكن لمؤسسة التوريق أن تبرم اتفاق جديد مع أي مؤسسة مالية
 جل مواصلة القيام بمهام استرداد قيمة القروض الرهنية المتبقية التي كانت موكلة أمن  معتمدة

 بهذا اإلجراء عن طريق رسالة ( المقترض)وهنا يجب أن يتم تبليغ المدين  ، للمؤسسة المتنازلة
 ن دفع األقساط الشهرية سيكون في حساب أمضمونة من طرف مؤسسة التوريق تعلمه فيها ب

 . (7)المؤسسة الجديد التي تم تكليفها باسترداد القروض الرهنية
                                                 

 .سالف الذكر 01-04من القانون رقم  71المادة  أنظر - 1
 .13زغيدي سفيان، المرجع السابق، ص - 2
 .سالف الذكر 01-04من القانون رقم  22المادة  أنظر - 3
 .346بوحفص جالب نعناعة،االبتكارات المالية و تفعيل نظام القروض السكنية في الجزائر،المرجع السابق، ص- 4
 .سالف الذكر 01-04من القانون رقم  23المادة  أنظر - 5
إلى انه في  الحالة توقف مؤسسة المبادرة فقد أقر المشرع المغربي نفس اإلجراءات التي تتخذها  تجدر اإلشارة- 6

من  37إلى  26المؤسسة التدبير أي مؤسسة التوريق في مسالة تحصيل الديون وهذا ما أشارة إليه المواد من 
 .1436،المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول، ج ر عدد  33-04القانون رقم 

 .سالف الذكر 01-04من القانون رقم  26المادة  أنظر - 7
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-04من القانون رقم  3نص المادة  باستقراء(: السندات)إصدار األوراق المالية  مرحلة-(2
خضع عملية إصدار األوراق المالية ألحكام المرسوم أسالف الذكر نجد أن المشرع قد  01

و المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل و  23/01/7113المؤرخ في  70-31التشريعي رقم 
مرحلة بعد التنازل عن القروض و التي تعتبر ثاني ،، و الذي يتم تطبيقه في هذه المرحلة  المتمم

لتداول في سوق ممثلة للقروض لليتم بعدها إصدار أوراق مالية قابلة  ،الرهنية لفائدة مؤسسة التوريق
من طرف مؤسسة التوريق  (1)(  Le marché secondaire -السوق العقارية الثانوية ) الرهنية

(SRH)(2). 
رهنية من المرتبة األولى تكون قابلة القروض لاو حتى يتم إصدار األوراق المالية المدعمة ب

 للتداول في سوق األوراق المالية أقر المشرع بعض القواعد التي يجب أن تلتزم بها كل من مؤسسة 
 دون  ،بما في ذلك حاالت التصفية و اإلفالس،(3)التوريق وكذا المستثمرين و هي أيضا ملزمة للغير
 :، و عليه سنحاول دراسة هذه القواعد كما يلي المساس بحقوق الغير الذي لم يكن على علم بها

 تخضع عملية إصدار السندات إلى بعض اإلجراءات  : القواعد المتعلقة بإصدار السندات-أ
وهذا عن طريق ،جمهور المكتتبين أو المستثمرين  من طرفهذه السندات لالكتتاب  ححتى يتم طر 

لحصول على ترخيص بإصدار هذه السندات المالية من طرف ا( SRH)مؤسسة التوريق  التزام

                                                 
تكمن أهمية السوق العقارية الثانوية في إمكانية استرجاع البنك المقرض األموال :أهمية سوق العقارية الثانوية- 1

القروض  التي منحها للمقترضين بهدف شراء مسكن أو بنائه أو ترميمه أو إعادة تهيئته، وذلك عن طريق بيع هذه
 :في شكل محفظة عقارية في السوق الثانوية، تحقق هذه العملية عدة مزايا بالنسبة للبنك المقرض منها

 .عدم اللجوء إلى اكتتاب رأس مال مرتفع ألن الحد األدنى لرأس المال يكون كافيا-
 .توفير السيولة-
 .الحصول على هامش ربح ثابت-
 .الفائدة في السوقتجنب مخاطر التقلبات في أسعار -
عبد القادر بلطاس، االقتصاد المالي و -، المقررة من طرف السلطات العموميةتجنب تطبيق القواعد االحترازية -

 .777إسالم عبد القادر عثمان، المرجع السابق، ص  -، 31المصرفي، المرجع السابق،ص 
على الجهات التي ( سندات)أو حق دين ( أسهم)على أنها صكوك تمثل حق ملكية " :تعرف األوراق المالية- 2

 .33، حريزي رابح، المرجع السابق،ص "الصكوك حقوقا و التزامات متساوية هذهتصدرها، بحيث يكون لحملة 
 الغير  في الحوالة، كل شخص كسب من جهة المحيل حقا على الحق:في هذه الحالة هو بالغيرالمقصود - 3

نه بعد من الغير هؤالء الذين لم أ :"المحال له، وقد عرفت محكمة النقض الغير بقولهاالمحال به يتعارض مع حق 
، بلعيساوي محمد الطاهر،المرجع "يكونوا طرفا في اتفاق الحوالة و تكون لهم مصلحة في أن يضل المحيل دائنا

 .762السابق، ص 
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وكذلك القيام بإعالم الجمهور بهذه السندات قبل طرحها من خالل إيداع طلب  ،الجهة المختصة 
 .مشروع مذكرة إعالمية و تأشير عليها 

سة التوريق و يتم يعتبر هذا اإلجراء إلزامي لمؤس: الترخيص بإصدار السندات المالية-1
    الحصول عليه من قبل الهيئة المختصة و هي الجمعية العامة العادية باعتبارها الجهة الوحيدة 

، كما أنه يجوز لهذه الهيئة أن تفويض (1)د كذلك شروطهيسندات و تحدالو المؤهلة لتقرير إصدار 
،  المديرين إلى كل من مجلس اإلدارة  أو المراقبة أو سنداتالهذه السلطة المتعلقة بقبول إصدار 

لتفويض سلطتها  01/04/2003ومن أمثلة هذا التفويض هو اجتماع الجمعية العامة العادية في 
 .(2)دج مليار( 03)لمجلس اإلدارة للحصول على ترخيص إلصدار اكتتاب سندات قيمتها

الية  لشركة إعادة التمويل الرهني مالسندات الوقد تم منح ترخيص يخص التأشير إلصدار 
(SRH ) للقيام بعملية توريق الرهون العقارية المتنازل عنها من طرف بنك التنمية المحلية(BDL )

 ت، و قد تم 03/06/2003و المؤرخة في  03-07من طرف الجمعية العامة العادية تحميل رقم 
 (3) .71/06/2003عملية إصدار هذه السندات المالية في 

على ( SRH)يضاف إلى حصول مؤسسة التوريق : اإلعالم قبل إصدار السندات -2
بإيداع نشرة ( SRH)مؤسسة  أين تقوم،الترخيص بإصدار السندات كذلك القيام بإعالم الجمهور 

لجنة التنظيم و مراقبة عمليات البورصة لتأشير  ى، لد(4)"المذكرة اإلعالمية"ـيصطلح عليها ب اكتتاب
 . المالية سنداتالعليها وهذا قبل بداية عملية اكتتاب أو إصدار 

  (5)لنموذج و الشروط اتكون هذه المذكرة معدة وفق : البيانات الخاصة بالمذكرة اإلعالمية-
 أحكام القانون التجاري  المتضمن تطبيق 633-11من المرسوم التنفيذي رقم  20الواردة في المادة 

 
 

                                                 
 . (ج.ت.ق)من   36مكرر  671المادة  أنظر - 1
 .343 ص االبتكارات المالية وتفعيل نظام القروض السكنية في الجزائر،المرجع السابق،،بوحفص جالب نعناعة- 2
 .66يلس مباركة المولود كباب، المرجع السابق، ص- 3
، 34المعدل و المتمم، ج ر عدد  3/06/2006المؤرخ في  07-06من ملحق النظام رقم  3المادة  أنظر - 4

المتعلق باإلعالم الواجب نشره من طرف الشركات و الهيئات التي  22/04/7114المؤرخ في  02-14لنظام رقم 
 .22تلجا عالنية إلى االدخار، ج ر عدد 

 .سالف الذكر 07-06لمعدل و المتمم بالنظام رقم ا 02-14من النظام رقم  1المادة  أنظر - 5
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 . (1)المتعلق بشركات المساهمة و التجمعات
تتولى لجنة تنظيم ومراقبة عمليات :األحكام الخاصة بالتأشير على المذكرة اإلعالمية-3
يتم إيداع مشروعها من أن صالحية التأشير على المذكرة اإلعالمية بعد  (COSOB)البورصة 

تاريخ المقرر إلصدار الشهر على األقل قبل  02 غضونذلك في  و،( SRH)طرف مؤسسة 
مطابقته  ىالسندات،وهنا تقوم اللجنة بالحرص على ضمان نوعية اإلعالم المقدم للجمهور و مد

 .(2)للنصوص القانونية سارية المفعول فقط
ن اللجنة و حرصا منها إوهنا في حالة وجود أي لبس أو إشكال في نوعية اإلعالم المقدم ف

إما بتوضيح المعلومات ( SRH)حماية المستثمرين تشترط لمنح التأشيرة أن تقوم مؤسسة على 
، وقد ترفض اللجنة التأشير إذا توفر سبب من األسباب (3) هايالمقدمة أو تعديلها أو إتمامها أو تحين

 . 02-14من النظام رقم  4المذكورة في المادة 
 :بعض الوثائق التاليةبجنة  لالمقدمة الكما يتم إرفاق مشروع المذكرة اإلعالمية -

 .مشروع بيان إعالمي-
 .نسخة من القانون األساسي أو من النظام الداخلي للمصدر-
 .محضر الهيئة المؤهلة التي قررت عملية اإلصدار أو رخصت لها-
 .من اللجنةصادرة المالية المنصوص عليها في تعليمة  الكشوف-

إضافة إلى الوثائق التي ترها اللجنة مهمة مثل وثيقة تتعلق بالضمانات الخاصة باألصول المالية -
 .(4) المصدرة

 وقد ،و البيان المرفق بها تحت تصرف الجمهور  (5)ليتم بعدها وضع هذه المذكرة اإلعالمية
                                                 

 .سالف الذكر 633-11من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  أنظر - 1
المتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلق  23/72/7111المؤرخ في  633-11المرسوم التنفيذي رقم -

 .30بشركات المساهمة و التجمعات، ج ر عدد 
 .المعدل و المتمم سالف الذكر 02-14من ملحق النظام رقم  06 المادة أنظر - 2
 .المعدل و المتمم سالف الذكر 02-14من ملحق النظام رقم  01المادة  أنظر - 3
 .المعدل و المتمم سالف الذكر 02-14من ملحق النظام رقم  01المادة  أنظر - 4
هنا إلى أن العملية األولى في مجال توريق الرهون العقارية في الجزائر، قد تم فيها تعيين بنك  تجدر اإلشارة - 5

كمؤسسة مالية تقوم بطرح األوراق المالية و تتلقي االكتتاب، وهذا تماشين مع ما ( CPA)القرض الشعبي الجزائري 
خالفا لألحكام المتعلق :" و التي جاء فيها المتعلق بالنقد و القرض 77-03من األمر رقم  63أقرته أحكام المادة 

 =باالكتتاب، يمكن للبنوك و المؤسسات المالية أن تتلقى من الجمهور أمواال موجهة لتوظيف في شكل مساهمات
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 ن تقوم بإعالن عن طريق جريدة واحدة على األقل توزع في كامل أألزم المشرع مؤسسة التوريق ب
 التراب الوطني إلعالم الجمهور بخصوص العملية المراد القيام بها مع اإلشارة هنا إلى رقم التأشيرة 

 .(1)المذكرة اإلعالمية
برجوع :  المؤتمن المركزي على السندات ىتسجيل األوراق المالية التي تم إصدارها لد-ب

سالف الذكر نجد أن المشرع قد ألزم مؤسسة التوريق  01-04من القانون رقم  6ى نص المادة إل
(SRH ) وهو  بعملية إصدار السندات أو األوراق المالية قيمهاالقيام بإجراء قانوني أخر بعد ،

، لحاملها أو  المالية ويمكن إصدارها مع أو بدون قسيمة ، بفائدة أو بخصم تسجيل هذه األوراق
حتى تكون هذه األوراق المالية قابلة لتدول في ،  المؤتمن المركزي على السندات ىاسمية ، وهذا لد

 :فيما يلي ، وعليه سنحاول أن نلخص إجراءات التسجيل  سوق األوراق المالية
تعتبر المؤتمن :  لمؤتمن المركزي على السندات في عملية التوريقهيئة امكانة -1

يئة مستحدثة من طرف المشرع الجزائري في الفصل الثاني من القانون رقم المركزي على السندات ه
، في  المتعلق ببورصة القيم المنقولة 70-13المعدل و المتمم للمرسوم التشريعي رقم  03-06

نظرا " شركة"و كان المقصود منها هو " هيئة"، وقد وردة عبارة  منه 2مكرر  71المادة نص 
، وكذا خضوعها لإلجراءات المتعلقة بإنشاء هذه  ذها شكل شركة أسهملصبغتها التجارية و باتخا

الشركات مع بعض القواعد الخاصة الغير مألوفة فيها كوجوب موافقة وزير المالية على قانونيها 
 ، وتخضع المؤتمن  ، مثلما هو الحال في شركة البورصة(2)يطرأ عليه األساسي و أي تعديل

 المركزي على السندات في عملها إلى مراقبة سلطة السوق و التي تتمثل في لجنة عمليات البورصة 
 .(3)و مراقبتها
، وقد حدد (4)د جمليون ( 41) ـرأسمال االجتماعي لمؤتمن المركزي على السندات ب ردقي

مليون ( 2) ـب القانون المساهمة الدنيا في رأسمال المؤتمن المركزي بمقدار الحصة على السندات

                                                                                                                                               

االبتكارات المالية ،بوحفص جالب نعناعة- ،...."قانونية في األسهم و سنداتلدى مؤسسة ما، وفقا للكيفيات ال=
 .341 ص القروض السكنية في الجزائر،المرجع السابق،وتفعيل نظام 

 .المعدل و المتمم سالف الذكر 02-14من ملحق النظام رقم  77المادة  أنظر - 1
دكتوراه في القانون، كلية الحقوق و العلوم  رسالةحمليل نوارة، النظام القانوني للسوق المالية الجزائري،  - 2

 .713 ، ص2071السياسية، جامعة تيزي وزو،
 .سالف الذكر 06-03من القانون  6مكرر  71المادة  أنظر - 3
 .711، ص نفسه حمليل نوارة،المرجع  - 4
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، ولقد فصل كذلك القانون في اإلجراء الذي يتم به تأسيس (1)(دج 2.000.000.00)دج أي 
،و لقد حدد كذلك  المؤتمن المركزي وهو إجراء االكتتاب الخاص دون اللجوء العلني لالدخار

مساهمين  مظفئة ثانية ت ،(3)ف إلى هؤالء المساهمين المحددينا، و يض(2) هاالمساهمين في رأسمال
، و إن الهدف (4)بنك الجزائر مساهمين بقوة القانونكذا عد الخزينة العمومية و ت، و  آخرين

 .(5) تطوير و ترقية السوق الماليةلاألساسي من استحداث هذه الهيئة هو إعطاء اإلضافة المرجوة 
 إلى رأسمال االجتماعي للمساهمين الجدد من خالل تقديم  االنضماملة أو قد تم تنظيم مس

يتطلب موافقة كل من لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها و بناء على اقتراح  االنضمامطلب 
 من مجلس اإلدارة ، و عليه يزيد رأسمال االجتماعي للمؤتمن المركزي بمقدار الحصة التي يقدمها 

 نه يعاد شراء حصته في رأسمال من إحد المساهمين فأ انسحابحالة  ،  وهنا في(6)المساهم الجديد
 .(7) هيئةللقانون األساسي لل اطرف المساهمين األخيرين و يتم ذلك طبق

 تم النص على مهام : :المؤتمن المركزية على السندات في مجال التوريقهيئة مهام  -2
  01-04من القانون رقم  2المادة  : منهاالمؤتمن المركزي على السندات في عدة مواد نذكر هيئة 

 المعدل و المتمم بالقانون  70-13و من المرسوم التشريعي رقم  2و  7 مكرر 71، وكذا المادتين 
 :كما يلي هاعدد بعضأن ن، و التي سنحاول  المتعلق ببورصة القيم المنقولة 06-03رقم 

                                                 
المتعلق بالمساهمة في الرأسمال  73/03/2003المؤرخ في  01-03من النظام رقم  2المادة  أنظر - 1

 .63االجتماعي للمؤتمن المركزي على السندات، ج ر عدد 
 .711حمليل نوارة،المرجع السابق، ص   - 2
 . 06-03المعدل و المتمم ب القانون رقم  70-13مكرر من المرسوم التشريعي رقم  71المادة  أنظر - 3
 .06-03من القانون رقم  2الفقرة  3مكرر  71المادة  أنظر - 4
الهدف األساسي من استحداث هذه الهيئة في  إن:أهداف المؤتمن المركزية على السندات في مجال التوريق - 5

جل تطوير و ترقية السوق المالية، وهذا من خالل حيازة أالسوق المالية الجزائرية هو إعطاء اإلضافة المرجوة من 
تسمح بتسهيل ( حسابية)األوراق المالية و تحويل التعامل على األوراق بدعامتها المادية محسوسة إلى قيود دفترية 

ءات البيع و الشراء بين المتدخلين في السوق، وهذا ما يضمن سرعة تداول األوراق المالية وكذا زيادة معدل كل إجرا
السيولة و استقطاب عدد كبير من مختلف االستثمارات المحلية و األجنبية، و يمكن أن نحدد األهداف في نقطتين 

 :أساسيتين و هما
 .البورصة و حسن سير سوق القيم المنقولة السعي إلى تسوية العمليات المنجزة داخل  -
 .ضمان تسليم ودفع حقوق القيم المنقولة المتداولة وهذا بالحرص على حماية المستثمرين  -
 .سالف الذكر 01-03من النظام رقم  3المادة  أنظر - 6
 .سالف الذكر 01-03من النظام رقم  2الفقرة  3المادة  أنظر - 7
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 . حساب إلى حسابمتابعة حركة السندات من خالل مراقبتها في التنقل من -
 .من ممارسة حقوقهم المرتبطة بها( المستثمرين)إدارة السندات لتمكين المتدخلين خاصة -
 .القيام بترقيم السندات-
 .(1)نشر المعلومات المتعلقة بسوق السندات-
 .مراقبة العمليات التي تقوم بها مؤسسة التوريق إذا أنها تمثل أمين المحفظة-
 .(2)في القيم المنقولة والسهر على سير سوق القيم المنقولة و شفافيتها حماية المستثمرين-
 .مكن من فتح حسابات باسم المتدخلين المعتمدينتحفظ السندات التي -
إن :اآلثار المترتبة عن تسجيل السندات التي تم إصدارها من طرف مؤسسة التوريق-ت

 :ما يلي ه أثار قانونية تبرز فيلييترتب علسندات المطروحة لالكتتاب لالقيام بإجراء التسجيل 
     تصبح المبالغ ( DCT)المؤتمن المركزي على السندات هيئة  ىبمجرد تسجيل السندات لد-

 .و األوراق المالية المودعة لديها ملكا لحمل السندات
بمجرد التسجيل تصبح هذه األوراق المالية خارج الذمة المالية لمؤسسة التوريق و ال -

 .(3)(SRH)في ضمان العام لدائني مؤسسة القرض أو شركة إعادة التمويل الرهني  تدخل
منح  التوريق في الجزائر و مدي مساهمتها في تفعيل نشاط آليةمن خالل ما تقدم ذكره حول 

المخاطر في  لحد منثة لحدمستنه يمكن القول أن آلية التوريق تعتبر أداة مالية إالقروض العقارية ف
مما يتطلب لنجاحها بعض الشروط، وهي كذلك تعد محرك أساسي ( خطر نقص السيولة)البنوك 

لمنظومة التمويل العقاري بشكل عام و القرض العقاري بشكل خاص، ألنها تساهم في توفير 
تم فقد ، (4) السيولة الالزمة للبنوك و المؤسسات المالية من أجل مواصلة منح القروض العقارية

مليار  16بـانتقال من  2004تسجيل حصيلت أولية تخص توريق القروض العقارية في نهاية سنة 
، و بلغ حجم القروض  %74أي بزيادة قدرتها  2006مليار د ج في نهاية  701د ج إلى 

 من مجموع القروض  %01مليار د ج ، أي ما يعادل  700مستوى  2004الممنوحة نهاية 

                                                 
 .703السابق، ص زغيدي سفيان، المرجع - 1
 .42مصطفاوي سميرة، المرجع السابق، ص  - 2
 .703، ص نفسه زغيدي سفيان، المرجع -3
 .721،724عمار بوطكوك، المرجع السابق، ص  -4



545 

 

 .تطور مهم تم تسجيله في هذا المجال ، و هو (1)الممنوحة
لتوريق في الجزائر فهي تقوم لالشركة الوحيدة ( SRH)تعد شركة إعادة التمويل الرهني و 

تمويل القروض العقارية بأوراق مالية مضمونة برهون عقارية من المرتبة  عادةفي إبعمل كبير 
مالية ، فإن المشرع قد سعي لحماية األولى ، ولتشجيع وتيرة منح القروض من قبل هذه الهيئات ال

جل أسالف الذكر من  01-04 رقم ون التوريقجميع أطراف هذه العملية بسن مواد ضمن قان
لية الجديدة في مجال تفعيل ضمان عدم التالعب و السهر على السير الحسن للعمل بهذه اآل

المنجزة في إطار نشاط الترقية لعمليات العقارية ذات الطابع السكني لتمويل االقروض العقارية 
األمر الذي يؤدي إلى المساهمة في معالجة نقص السيولة لدى بعض البنوك و  ،(2)العقارية

المؤسسات المالية  الذي كان يسبب عجز لها في تغطية كل طلبات تمويل السكن و هذا يرجع 
بإمكان البنوك و المؤسسات  طابع قصير األمد، إذ أصبح موارد المالية التي يغلب عليها لطبيعة ال

مة ، ثم إعادة ضخها من و الحصول على األموال الالز ( SRH)المالية بيع الرهون لشركة التوريق 
و التي يجب العمل على توفيرها السيما  ،ال تزال تعاني من بعض النقائص ن هذه التقنيةأجديد،إال 

و عملية تداول السندات في البورصة و السعي االبتدائية و الثانوية   ما تعلق بتنظيم السوق المالية
، و كذا (3) (المستثمرون) فاعلين في هذه السوقالوسطاء توسيع عدد اللتوفير سوق مالية نشطة و 

و هذا ما ،العمل على تطوير الوساطة المالية لتحقيق التكامل بين كل المتدخلين في السوق المالية 
  . أفضلشكل العقارية بيؤدي إلى إنجاح عملية توريق القروض ال

 ةمؤسسا المشرع الجزائري لفائدة قرهأوبهذا نكون قد وصلنا إلى أخر ضمانة قانونية قد 
بعملية منح  قيمهاجراء  طر نقص السيولة الذي قد تتعرض له، من أجل تجنب التعرض لخ قرضال

المنجزة في إطار  عمشاريالمختلف لتمويل بشكل مفرط القروض العقارية متوسطة أو طويلة األجل 
، و بدون تخوف  بقوة لمجال، و هذا بهدف تحفيزهم و تشجيعهم على ولوج هذا ا الترقية العقارية

يجابي على مختلف االستثمارات العقارية في البالد بشكل عام إمما ستكون له الشك انعكاسات جد 
 .و قطاع السكن و نشاط الترقية العقارية بشكل خاص

 

                                                 
 .01رملة العلجة ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .سالف الذكر 04/01من القانون رقم  21المادة  -2
 .70سليمان ناصر، المرجع السابق، ص  -3
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 :خالصة الفصل 

 القرض العقاري تنفيذ عقد خالل هذا الفصل الذي خصصناه لدراسة المخاطر المرتبط ب من
المخاطر المرتبطة بعقد  أين تم دراسة في المبحث األول، تهاجراءات القانونية المتخذة لمواجهو اإل

ن المجال المصرفي بصفة عامة ملئ ألنا  ، أين اتضح جراءات الحد منهاإالقرض العقاري و 
 البنوك  نشاط علىتؤثر لى نتائج سلبية إن تؤدي أنها أمن ش يوالت،المختلفة المصرفية طر بالمخا

عمالء ، وهو نفس المن حيث فقدان ثقة أو المالي  هامن حيث توازن سواءو المؤسسات المالية 
هذه  من ال تخلوا خرهي األ يو الت،فيما يخص عملية القرض العقاري  الحظنهامر الذي األ

 . القرض عيق انجاح عمليةن تأمن المحتمل  يهمها والتأعددنا  يالمخاطر الت
اتخاذ  خالل كيفية تعامل البنوك و المؤسسات المالية مع هذه المخاطر من دراسةتم  ماك  

ذات  ةرد البشرياو استقطاب المو ،تطوير نظام الرقابة الداخلية كمجموعة من التدابير االحترازية 
     من خالل القدرة على التنبؤ و اإلدارة ، تفادي التعرض لهذه المخاطر  انهأي من شتال ةالكفاء

 .، و غيرها االنخراط في مركزية المخاطر  و أيضا
المؤسسات المالية المانحة للقروض و تشترطها البنوك  يهم الضمانات التدراسة أب ثم قمنا

تعتبرها ذات فعالية في تغطية خطر عدم  يوالت،في المبحث الثاني لموجهة هذه المخاطر العقارية 
وفاء ،و التي نذكر من أهمها الضمانات الشخصية و على رأسها الكفالة ، و الضمانات العينية ال

والضمانات المستحدثة مثل التأمين الذي أصبح من أبرز  السيما الرهن الرسمي و القانوني ،
 .في هذا الخصوص  الضمانات التي يتم اشتراطها

جل أمن التي تعتمدها البنوك و المؤسسات المالية  خر األتدابير ال و تم كذلك التطرق إلى  
التي تحاول مرا وارد السيما بالنسبة للبنوك الخاصة أخطر نقص السيولة الذي يعد التعرض لتفادي 

يل الرهني للقروض ،وهذا عن طريق نظام إعادة التمو  الناشط في مجال منح القروض العقارية
عن طريق تحويل   العقارية الممنوحة ، و أيضا آلية توريق القروض العقارية في السوق المالية

القروض الرهنية إلى سندات قابلة للتدوال من أجل الحصول على السيولة الالزمة الستمرار نشاط 
 .البنوك و المؤسسات المالية في منح القروض العقارية 
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 :الثانيخالصة الباب 
إبرام عقد القرض العقاري الموجه  ة لعمليةدراسة القواعد المنظم من خالل هذا الباب حاولنا

، أين تم التطرق في الفصل األول إلى  العقارية ذات الطابع السكني و ضماناته المشاريع لتمويل
العقارية ذات  المشاريع إبرام عقد القرض العقاري الموجه لتمويل ة لعمليةدراسة القواعد المنظم

ري ،و كذا دراسة عقد القرض العقا تعراض أهم المراحل التي يمر بهااس الطابع السكني ، حيث تم
و تتعدد و تختلف االلتزامات ، تترتب على كل من المقرض و المقترض  أهم االلتزامات التي

م العقد ،وصوال ،ثم مرحلة إبراقبل التعاقد  بمرحلة ما حسب كل مرحلة من مراحل عقد القرض ،بدأ
 .لة تنفيذ عقد القرض العقاري لى مرحإ

لطرف المقترض في المقررة لعلى الحماية القانونية تسليط الضوء طار م أيضا في هذا اإلوت 
و هو المقرض بالتفوق اإلقتصادي  الذي يعد عقد إذعان أين يتمتع أحد أطرافهقرض العقاري،عقد ال

مس الحاجة للحماية القانونية لضمان عدم يكون في أهو المقترض ،الذي و ضعيف  طرفنجد و 
التشريع هم الضمانات القانونية المعتمدة على ضوء المقرض في حقه من خالل استعراض أ تعسف

 .وفاء المقترض لصالح المقرض الالمقارن ، و كذا التطرق إلى  طرق تسوية إشكال عدم 
عقد القرض العقاري تبطة بتنفيذ المر مخاطر ال في الفصل الثاني إلى دراسةثم تطرقنا 

التي يعرفها المجال  ، أين تم التفصيل في أهم المخاطرمواجهتهالواإلجراءات القانونية المعتمدة 
من  والتي يعد خطر عدم الوفاء و نقص السيولة، وكذا المرتبطة بعقد القرض العقاري المصرفي 

دليل على ذلك هو أزمة الرهون العقارية مؤسسات المقرض و الال نشاطأهمها و أكثرها تأثيرا على 
 .لعالميالتي كانت لها تداعيات على كل االقتصادي ا بالواليات المتحدة االمريكية ،و 2003لسنة 

ما دفع بالهيئات الممول إلى اتخاذ العديد من إجراءات لتصدي لهذه المخاطر التي وهذا 
على المستوي الداخلي ، باإلضافة ، من خالل إجراءات إحترازية ترتبط بتنفيذ عقد القرض العقاري 

عدم الوفاء من خالل تفعيل ورقة الضمانات كالكفالة و الرهن إلى إجراءات أخرى لموجهة خطر 
  إلى عملية إعادة التمويل الرهني اللجوء يتمنقص السيولة لموجهة خطر  و ،  العقاري و التأمين 

 لصالح الجزائري أقرها المشرعالعقارية ، إن كل هذه اإلجراءات التي  توريق القروضعملية كذا  و
يهدد إنجاح عملية منح أو استفاء  لتصدي ألي خطرمجملها ل فيتهدف الممولة المالية الهيئات 

 .الديون المترتبة عن القروض العقارية 
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 :مة ـــــــــــاتـــالخ
حول موضوع القرض العقاري كآلية لتمويل مشاريع  تتمحور من خالل هذه الدراسة التي 

اتضح لنا من خالل ما سبق بيانه  السكني في التشريع الجزائري ، فقدالترقية العقارية ذات الطابع 
غة باعتباره عامال هاما يساهم في تحقيق النمو بالالأهميته و بخصوص موضوع السكن  و تفصيله

و أمام األزمة التي يشهدها هذا القطاع  االقتصادي والرفاهية االجتماعية و االستقرار السياسي ،
المالي بغية القطاع  و تحديدا فيما يخصإلى اتخاذ إصالحات  األمر الذي جعل الدولة تلجأ فهو

، و ذلك عن طريق تشجيع البنوك  الحد من هذه األزمة دفموجهة للسكن بهتفعيل آليات التمويل ال
بما يتماشى     االعتماد على آلية القرض العقاري هذه العملية ب و المؤسسات المالية للمساهمة في

 .و يتوافق مع السياسة المعتمدة من قبل الدولة 
    المجال الذي يمكن من خالله تطبيق آلية القرض العقاري  نشاط الترقية العقارية فقد شكل

و تفعيلها بشكل أكبر من خالل تمويل مختلف المشاريع العقارية المنجزة و السيما منها ذات 
 حركالمفهو بمثابة  عرف هذا النشاط اهتماما خاصا من طرف الدولة  حيثالطابع السكني ، 

وانب م و ضبط الجيالعمل على تنظفعمدت الدولة إلى ،  األساسي لتنمية قطاع السكن في البالد
سن  و ذلك من خالل  ، المستجدات الراهنةشى مع التحوالت و اتمالقانونية المتعلقة به حتى ت

نت تطوير نشاط الترقية العقارية  فقد تضمل ةقييبمثابة إضافة حقالذي عد ،  11/40القانون رقم 
فعالية النشاط للمساهمة في حل مشكلة السكن من خالل  زيادةمن شأنها  إقرار قواعد جديدةأحكامه 

دخل ضمن النشاط مع تحديد و ضبط مفهوم العمليات التي تكذا تنظيم مهنة المرقي العقاري و 
ببعث مشاريع عقارية جديدة يبادر بها المرقين  حا سمو هذا م، القانونية  هتقنياتإعادة تنظيم 
جابة لكل الطلبات تم اعتماد العديد من الصيغ السكنية بهدف االستسبيل ذلك و في العقاريين ، 

عدد السكنات المنجزة  الدخل المتوسط و المحدود ، وقد تم تسجيل أرقام مهمة في يالسيما لفئة ذو 
 . السنوات األخيرةو المسلمة في  في كل صيغة

لقرض أنماط ا تمسمن قبل المشرع  إدراج إصالحات قانونية مع ذلك ةكما تم بالموازا
و التي تتمثل في القروض ، لتمويل المشاريع العقارية ذات الطابع السكني  ةالموجه العقاري

التي  أو المدعمة القروض العقارية الميسرة لخزينة العمومية للموظفين ،و كذاالتي تمنحها االمدعمة 
نسبة من معدل الخزينة العمومية فيها و التي تتحمل لبنوك و المؤسسات المالية من طرف ا تمنح

و المؤسسات  ارية العادية التي تقدمها البنوكالفائدة المطبق عليها ، باإلضافة إلى القروض العق
 .في نسبة الفائدة  دعمأي  المالية دون

جل المرقين العقاريين من أفراد و كل من األلتشمل  لقرض العقاريأنماط ابذلك توسعت ف
بالنسبة لألفراد كل من عملية اقتناء ى العموم تشمل عل ل مختلف العمليات العقارية ، و التيتموي
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من عملية  كل ، أما بالنسبة للمرقين العقاريين فإنها تشمل ه أو توسيعهأو ترميم مسكن أو بناءه
باإلضافة  نية ،عليها أو لتمويل عملية إنجاز مشاريع سك ةسكنياريع مشاقتناء أوعية عقارية إلقامة 

إلى وجود بعض التحفيزات التي سطرتها الدولة لفائدة المرقين العقاريين لتشجيعهم على المبادرة 
 .إعفاءات جبائية مختلفة بمشاريع عقارية و التي تمثلت في

بفضل كما أصبح الحصول على هذه القروض ممكنا نظرا لتنوع مصادر الحصول عليها 
الصندوق  الخزينة العمومية وو التي سعت الدولة إلى تفعيل دورها و تمثلت في الهيئات المالية 

ية ، باإلضافة إلى و المؤسسات المال التجارية البنوكبعض  الوطني للتوفير و االحتياط ، و كذا
   ،و إعادة التمويل تعمل على ضمان عملية التمويل  خرىأاستحداث مؤسسات مالية متخصصة 

ق لى صندو إ باإلضافة، كة ضمان القروض العقارية شر و التمويل الرهني  عادةشركة إ هيو 
الهيئات  تقوم بدور كبير في دعم التيار الترقية العقارية ، و الضمان و الكفالة المتبادل في إط

 .لمقترضينل في منح القروض ةالممول
تميزه عن غيره من العقود التي تبرم ما  التي القرض العقاري نظرا لطبيعة الخاصة لعقد و

وقد  ، تعراض أهم المراحل التي يمر بهااسفقد تم ، (القرض االستهالكي)لمقترض المقرض و ابين 
 كل مرحلة من مراحل عقد القرض ،بدءا، حسب طرفيه تترتب على  أهم االلتزامات التيتم تناول 
و قد تم التعرض أيضا  ،  هلة تنفيذلى مرح،وصوال إ،ثم مرحلة إبرام العقد قبل التعاقد  بمرحلة ما

عقد القرض العقاري ضعيف في الطرف اللطرف المقترض كونه المقررة لالحماية القانونية لجانب 
ذلك  و ، تعسف و تسلط الطرف المقرضلحمايته من ،  ذعانمن عقود اإلبطبيعته الذي يعتبر 

التي تغطي كل مراحل سريانه ، و بغية توضيح هذه  لقانونيةا الضماناتمجموعة من باعتماد 
    المصري القانون  و ،القانون المغربي ي ذلك فبما القانون المقارن الضمانات تم االعتماد على 

 .قد القرض العقاري كثر بهذا الجانب المهم في عة أحاطمن أجل اإلالفرنسي القانون  و
ينصب في جوهره على المعامالت المالية باعتباره عقد القرض العقاري كما أن خصوصية 

لة وقوع ظروف السيما في حا ويطرح بشدة و الذي  ،عدم الوفاء بإشكالالتي غالبا ما تصطدم 
التعرض إلى أهم  استدعى ذلك لمقترض ،للكلي عن الوفاء و اتتسبب في العجز المؤقت أ

مختصة اإلجراءات التي من الممكن أن يتبعها المقرض لتحصيل حقوقه المالية عن طريق أجهزته ال
و القضائية حسب الحالة ق التسوية الودية أيطر  التي تمحورت في اتباع في تحصيل القروض ، و

 .القرض العقاريالتمويل ب، وكل هذا في سبيل إنجاح عملية 
، أين  جراءات الحد منهاإالمخاطر المرتبطة بعقد القرض و سة إبراز أهم فقد تناولت الدرا

من  يوالت،المختلفة المصرفية ن المجال المصرفي بصفة عامة ملئ بالمخاطر أجليا بلنا  اتضح
 من حيث سواءو المؤسسات المالية  البنوك نشاط علىتؤثر لى نتائج سلبية إن تؤدي أنها أش

 المخاطر التي تحيط بعقدنفس  ي، وه ئهافقدان ثقة عمالأو من حيث  المالي هاتوازناختالل 
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شأنها أن تحول دون تحقيق من  يالتالمخاطر  تلك من خلواال ي خراأل وهف ،القرض العقاري 
و أكثرها تأثيرا خطرها من أ يعد خطر عدم الوفاء و نقص السيولة بحيث القرضالتمويل بنجاعة 
التي انفجرت هو أزمة الرهون العقارية ال أدل على ذلك فو  ةمؤسسات المقرضال نشاطعلى 

سلبية كبرى  تتداعياعنها من انعكاسات و  ما انجرو  ، 0440سنة بالواليات المتحدة االمريكية 
         البنوك  ، و لهذا نجد أن فقط وليس القطاع المصرفي شمل نطاقها كل االقتصاد العالمي

مجموعة من التدابير  عتماداإلى  تلجاهذه المخاطر  تعاملها مع فيالجزائرية و المؤسسات المالية 
 انهأي من شتال ةذات الكفاء ةرد البشرياو استقطاب المو ،تطوير نظام الرقابة الداخلية كاالحترازية 

االنخراط في مركزية  من خالل القدرة على التنبؤ و اإلدارة ، و أيضاتفادي التعرض لهذه المخاطر 
 .غيرها  و ...،المخاطر 
الضمانات  إلى اشتراط بعضالمؤسسات المالية المانحة للقروض العقارية و البنوك دأبت  لذا

من أهمها وفاء ،و تعتبرها ذات فعالية في تغطية خطر عدم ال يوالتالمخاطر ، جهة تلكالمو 
و الضمانات العينية السيما الرهن الرسمي و القانوني  الضمانات الشخصية و على رأسها الكفالة ،

في هذا والضمانات المستحدثة مثل التأمين الذي أصبح من أبرز الضمانات التي يتم اشتراطها  ،
خطر نقص السيولة الذي التعرض لجل تفادي أمن  ةالممولالمالية  الهيئات تعتمد كماالخصوص ،

أيضا آلية توريق  الممنوحة ، و القروض افظلمحإعادة التمويل الرهني  على إجراء،مرا وارد أيعد 
من أجل  للتداولفي السوق المالية عن طريق تحويل القروض الرهنية إلى سندات قابلة  القروض

 . في منح القروض العقارية المؤسسات المقرضةالحصول على السيولة الالزمة الستمرار نشاط 
في سبيل تهيئة الظروف  أقرها المشرعالتي  ات القانونيةاإلصالحلكن بالرغم من كل 

ليكون آلية فعالة في دعم و ترقية  ،القرض العقاري عقدالمالئمة لضمان حسن سير عملية التمويل ب
ضعف و قصور نجاعتها  ن الواقع العملي كشف عنأال ، إ لعقاريا النشاط االستثمار في تمويل

األهداف المرجوة و هي تمويل مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع السكني بما يضمن  هبلوغ في
البالد ، بالرغم من وجود  ة العرض على السكن و بالتالي التخفيف من أزمة السكن التي تعيشهازياد

من  يدللعدهذا راجع و ، و الضامنة إلعادة التمويل  العديد من البنوك و المؤسسات المالية الممولة 
 .غايات المنشودة له لقيالتي ساهمت في عدم رواج هذا القرض و حالت دون تحق سباباأل

بحيث تركزت أهم األسباب التي حالت دون بلوغ النجاعة و الفعالية المطلوبة إلى جملة من 
 ، و الخاصةخبرة البنوك و المؤسسات المالية العمومية نقص تجربة و المعوقات التي تمحورت في 

عدم تخصص هذه األخيرة في مجال  ،أسعار الفوائد المطبقة  ارتفاع شهار و الدعاية ،اإل غياب
عقاري تمويل السكن من جهة ، و من جهة أخرى فإن أحد األسباب المرتبطة بطبيعة عقد القرض ال

رفي ذو شفافية و وضوح القواعد المتعلقة به  كونه قرض مصال بحد ذاته و ذلك في صورة نقص
جراءات هي مزيج بين تقنيات قانونية و تقنيات اقتصادية مالية ، وهو مختلطة  تطبق عليه إطبيعة 
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( عقد القرض العقاري)ما يجعل البنوك و المؤسسات المالية العمومية و الخاصة المانحة ترى فيه 
 شاطها المالي في الوسط المصرفي ، ضف إلى ذلكمصدرا للخطر يهدد سيرها و استقرار ن

فعالية بعض الضمانات المطلوبة كضمانة الرهن الرسمي  و ضمانة التأمين على القرض محدودية 
بشكل كبير أثر  عقارية االبتدائية و الثانويةلالعقاري ، و أيضا غياب تنظم قانوني محكم للسوق ا

سلبا على  و هذا ما انعكس، لضمان السيولة عملية توريق القروض الرهنية على تنشيط و توسيع 
 .هذه اآللية ميدانيا  تفعيل

م إجراءات منح ع من الفراغ تشريعي المتعلق بتنظتسجيل نو  كذلك يضاف إلى هذه المعطيات
القرض العقاري ، كون أن النصوص التي سنها المشرع لتنظم هذه اآللية هي نصوص تعالج جانب 

األخرى ن الجوانب نسبة الفائدة المطبقة على القروض الممنوحة  ، دو دعم من الجوانب المتعلقة ب
و طرق تسوية المنازعات م قواعد إبرام و تنفيذ عقد القرض العقاري التي لها من األهمية كتنظ

و كذا مسالة تحقق  م مسائل تتعلق بأنواع و معدالت الفائدة المطبقة عليه ،، و تنظالناشئة عنه 
التوازن في العالقة التعاقدية في هذا نوع من العقود الذي يعتبر عقد إذعان تضمن فيه حقوق 

كل هذه االشكاالت كانت  و أيضا مسائل تنظم اإلشهار و اإلعالن و غيرها ،المقترض المذعن ،
نظرا لكونه يعد رقم ، و ال تزال تطرح بشدة في مجال تطوير ديناميكية التمويل بالقرض العقاري 

 ،أساسي في معادلة تنمية نشاط الترقية العقارية بما يكفل القضاء على مشكلة السكن مستقبال 
حسب رأي فعاليتها  و يحد منتمويل لالقرض العقاري كآلية  نجاحعلى وعليه فإن ما يؤثر 

ستوجب ضرورة تدخل نا أمر صواب ، يرأيفي و هو تنظم قانوني خاص به  هو غيابالمختصين 
بما يسمح ، معالجة هذا الوضع للمبادرة بإصالحات عميقة في النظام المصرفي تهدف إلى المشرع 

 .بالقرض العقاري تساير مستجدات المرحلة الراهنة  خاص سن نصوص قانونيةب
محاولة هذه الدراسة ، وكذا  من خاللكر أهم النتائج المتوصل إليها في الختام وجب ذ

 لية القرض العقاريآفي سبيل إضفاء فعالية أكبر على إتباعها  التي يمكن االقتراحاتبعض عرض 
ذات الطابع السكني بما يؤدي  في تمويل مشاريع الترقية العقاريةحتى يساهم بالنجاعة المطلوبة 

 :إلى الحد من مشكلة السكن ، وذلك فيما يلي 
 
التوصل إلى مجموعة من النتائج التي نذكر  من خالل دراستنا لهذا الموضوع تم: النتائج  -

 :فيما يلي أهمها
 عقد القرض العقاري من أهم اآلليات المعتمدة لتمويل نشاط الترقية العقارية و  يعد :أوال

 .قطاع السكن في الجزائر 
ذو طبيعة مختلطة  تطبق عليه إجراءات هي  قرض يعتبر عقد القرض العقاري عقد :ثانيا

 .مزيج بين تقنيات قانونية و تقنيات اقتصادية مالية 
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اهتمام الدولة بحل مشكل السكن جعلها تلجأ إلى اعتماد نشاط الترقية العقارية : ثالثا 
وذلك من خالل إحاطته بالعديد من النصوص  لتنمية قطاع السكن ، اأساسي اباعتباره محرك

و المراسيم التنفيذية المرتبطة به ، والتي تم بموجبها ضبط  11/40القانونية كان أخرها القانون رقم 
 .و تنظيم أحكام النشاط بما يتماشى و السياسة السكنية المنتهجة

ة ذات الطابع السكني إحاطة مهنة المرقي العقاري القائم بانجاز المشاريع العقاري :رابعا
 ، و ذلك من خالل تحديد شروط 11/40بتنظيم قانوني خاص ضمن أحكام نفس القانون رقم 

 .اكتساب صفة المرقي و ممارسة المهنة  و تحديد عالقات المرقي مع المقتني 
في ...( كعقد حفظ الحق ، عقد البيع على التصاميم ،)اعتماد عدة تقنيات قانونية  :خامسا 

 السكن الترقوي المدعم ، )المشاريع العقارية ضمن مجموعة متنوعة من الصيغ السكنية انجاز 
 .لتلبية كل الرغبات و حسب القدرات المالية لكل فئة من طالبي السكن..( السكن الترقوي العمومي،

استحداث عدة أنماط للقرض العقاري الموجهة لتمويل إنجاز و اقتناء هذه الصيغ  :سادسا
ن قروض عقارية ميسرة و قروض عقارية عادية تمنحها الهيئات المقرضة ، و التي السكنية م

 .يستفيد منها كل من األفراد و المرقين العقاريين
أثبتت الممارسات العملية وجود شبه اجماع من طرف الهيئات المقرضة حول : سابعا 

لألفراد أو بالنسبة للمرقين الشروط  و الوثائق المطلوبة لالستفادة من قرض عقاري سواء بالنسبة 
 ..(.السن ،الدخل ،الضمانات،)العقاريين 

تسجيل أرقام هامة في حجم القروض العقارية المقدمة سواء لألفراد أو للمرقين  :ثامنا 
العقاريين من طرف البنوك و المؤسسات المالية ، لكن تبقى هذه األرقام متواضعة إذا ما تم 

رص المتاحة التي يمكن االستثمار فيها ، لهذا نجد أن بعض البنوك مقارنتها مع حجم السوق و الف
تحاول إدراج بعض صيغ التمويل االسالمي كاإلجارة التمليكية الستقطاب الفئة التي ترفض 

 .التعامالت الربوية 
تعدد الهيئات المتدخلة في عملية القرض العقاري سواء بصفتها هيئات مانحة  :تاسعا 

لتي تأخذ شكل هيئات متخصصة كالخزينة العمومية و الصندوق الوطني للقرض العقاري و ا
للتوفير و االحتياط ، و بعض البنوك التجارية ، و المؤسسات المالية ، أو بصفتها هيئات ضامنة 
تحرص على ضمان نجاعة عملية التمويل بالقرض العقاري و نذكر منها شركة ضمان القروض ، 

 المانحة أو )، و ما يلفت االنتباه هو أن مجمل هذه الهيئات .... شركة إعادة التمويل الرهني ،
 .هي عبارة عن هيئات مصرفية عمومية و ليست خاصة ( الضامنة 

 في  بعض الجوانب قصور في الحماية القانونية المقررة للمستهلك المقترض  :عاشرا 
 تضمن حقوقه ،على عكس التشريعات المقارنة التي نجد أنها  المرتبطة بعقد القرض العقاري  بما

 حرصت على توفير الحماية القانونية المطلوبة للمستهلك المقترض في  عقد القرض العقاري من 
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 .تعسف الطرف المقرض على غرار التشريع المغربي و المصري و الفرنسي 
ي تطوير و تنمية القطاع القرض العقاري بقدر ما هو آلية فعالة ف عقد:  إحدى عشر

، فإنه في نفس الوقت يمكن أن يخلف (البورصة)المصرفي و قطاع السكن و تنشيط السوق المالية 
أثارا سلبية تؤثر على اقتصاديات الدول ، وهذا في حالة ما إذا لم يتم اتخاذ اإلجراءات و التدابير 

 ، فقد أبانت األزمة المالية العالمية لسنةلتنبؤ المسبق بمخاطره و تفعيل إجراءات مواجهتها لالالزمة 
 .عن حجم المخاطر التي قد تنجم عن منح القروض العقارية و الخسائر التي قد تسببها  0440 

تنوع الضمانات التي تشترطها الهيئات المقرضة لمنح القرض العقاري من :  عشر أثنى
ك للمقترض أو للكفيل ،أو العقار طلب للكفالة ، أو تأسيس رهن عقاري لفائدتها على عقار مملو 

محل عملية التمويل ،يضاف إليه التأمين كضمانة مستحدثة وهذا بهدف الوقاية من خطر عدم 
 .الوفاء  

لتوفير الحماية  اللجوء إلى اعتماد نظام إعادة التمويل الرهني و آلية التوريق: ثالثة عشر
 للبنوك والمؤسسات المانحة للقروض العقارية لتفادي التعرض لخطر نقص السيولة و هذا من خالل 
تحويل األصول غير السائلة إلى أصول سائلة إلعادة توظيفها مرة أخرى ، و هو ما سيشجعها 

 .ية العقارية على توسيع عملها في تمويل مختلف النشاطات العقارية السيما منها نشاط الترق
 

التي نراها مهمة  االقتراحاتعلى ضوء النتائج المتوصل اليها فإننا نقدم بعض : االقتراحات –
 : هي كاآلتيو ، 

ضرورة سن نص قانوني خاص بعقد القرض العقاري يتضمن أحكام موحدة تنظم كل  -أوال
 :على أن يتناول هذا القانون النقاط التالية  جوانبه تتسم بالوضوح ، البساطة والدقة ،

         إعطاء مفهوم لعقد القرض العقاري بتحديد طبيعته القانونية و ذكر أهم عناصره -*
 .و خصائصه بهدف تمييزه عن غيره من العقود 

 . تحديد طبيعة الهيئات المالية المؤهلة لمنح القروض العقارية -*
 .القرض العقاري تحديد المستفيدين من عقد -*
 .تحديد األطراف المتدخلة في عقد القرض العقاري مع  توضيح مجال التدخل -*
 .تحديد قائمة العمليات العقارية التي قد تكون محال للتمويل بعقد القرض العقاري -*
 تحديد القواعد اإلجرائية الخاصة بمنح القرض العقاري ممثلة في الشروط ، الوثائق -*

 .طلوبة ، وكذا طريقة دراسة الملف من طرف مؤسسة القرض األساسية الم
     ضرورة إلزام الطرف المقرض بتحديد معدالت الفوائد ، العموالت ، الفوائد التأخيرية -*

 .و التكاليف الخاصة بعقد القرض و طرق احتسابها ضمن اتفاقية القرض 
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ل دقيق وواضح حسب تحديد حقوق و التزامات كل طرف في عقد القرض العقاري بشك-*
 .كل مرحلة من مراحل عقد القرض لتفادي المنازعات اثناء مرحلة التنفيذ 

فاء يلضمانات التي من الممكن تقديمها لمؤسسة القرض كضمان الستالمشرع لتحديد -*
تأسيسها و السيما منها ما  مبلغ القرض و فوائده من قبل المشرع ، وذلك من خالل إبراز كيفيات

 تعلق بالكفالة ، الرهن العقاري و التأمين باعتبارها وسائل الضمان األكثر اعتمادا من طرف 
 .مؤسسات القرض 

 تحديد و تنظيم الطرق الودية التي يمكن اللجوء إليها من أجل تسوية المنازعات الناشئة -*
 تلزم األطراف قبل اللجوء إلى الطرق القضائية  عن عقد القرض العقاري ، واعتمادها كمرحلة أولية

 .كمرحلة أخيرة في حالة عدم إيجاد حل لموضوع النزاع 
       وفاء التحديد خطوات التنفيذ المنصبة على أموال المدين المقترض في حالة عدم -*

 و السيما منها ما تعلق بالعقار من خالل تبسيط إجراءات الحجز ، و تقليص اآلجال لضمان
 .تسوية الدين في أقل اآلجال الممكنة 

طرف ضعيف في عقد القرض العقاري الضرورة إحاطة المستهلك المقترض باعتباره -*
بالحماية القانونية الالزمة من أجل تحقيق نوع من التوازن بين أطراف العقد ، و منها الحماية من 

 ... بنود العقد بشكل إنفرادي و تعسفي،اإلعالن و اإلشهار المظلل و الكاذب ، والتعديل اإلنفرادي ل
 من قبل الدولة للمرقين العقاريين الخواص في  ةضرورة زيادة الدعم و التحفيزات المقدم-ثانيا

 مجال إنجاز المشاريع ذات الطابع السكني ،و السيما منها التسهيالت المتعلقة بالتمويل خاصة 
 العقارية بأسعار مخفضة و تبسيط اإلجراءات منح القروض بفائدة مدعمة ،وكذا اقتناء األوعية 

 .اإلدارية المرتبطة بها 
ضرورة  تفعيل نشاط مركزية المخاطر و جعلها تحت وصاية بنك الجزائر من أجل  -ثالثا

 تسيير أفضل لها ، وهذا كون سبب تردد البنوك في منح القروض العقارية يعود إلى تأخر تفعيل
هذه المصلحة من طرف المشرع الجزائري باعتبارها ضمانة تحمي البنوك من الوقوع في مخاطر 

 .األفراد من الوقوع في حالة التدين  كذا عدم التسديد و
العمل على إدراج مواد جديدة ضمن قانون التأمينات تتعلق بتنظيم وضبط التأمين  -رابعا

المقترض كضمانة في عقد  الطرف لطرف المقرض ولعلى القرض العقاري نظرا ألهميته بالنسبة 
 .القرض العقاري ،كون أن المشرع الجزائري لم يحطها باالهتمام الكافي في التشريع ساري المفعول 

    العمل على تطوير و تنظيم السوق المالية السيما ما تعلق بتنظيم السوق األولية  -خامسا
 إعادة تمويل ببالشفافية والوضوح ،مما يسمح لهيئات القرض و الثانوية للرهون العقارية بقواعد تتسم 

 العقارية عن طريق التنازل على القروض لشركة إعادة التمويل الرهني التي بدورها تقوم  امحافظه
 .بإصدار سندات و طرحها للتداول في السوق المالية 
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    يل تقنية التوريق تشجيع انخراط المستثمرين في السوق المالية مما يؤدي إلى تفع -سادسا
ص من خطر يتقلال للهيئات المالية المانحة للقرض و الالزمة هذا يساعد على تأمين السيولة و

 .اإلفالس
و اإلشراف  ضرورة استحداث هيئة مصرفية متخصصة في التمويل العقاري للمراقبة -سابعا 

م جميع البنوك و المؤسسات المالية و شركات التأمين التي ضتعمل تحت وصاية بنك الجزائر ت
 تنشط في مجال القروض العقارية ، وهذا بهدف وضع قاعدة معلومات تخص القروض الممنوحة 

ل المتعلقة بهذه ئو المحصلة و كذا المتعثرة ، و السعي لتوحيد طريقة العمل ومناقشة المسا
 معدل الفائدة و الضمانات المطلوبة و مدة التسديد  القروض ، مع ترك حيز للمنافسة يرتكز على

 .باعتبارها أهم ما يشغل تفكير المقترضين و جذبهم لالقتراض 
ضرورة إدراج بعض التعديالت على بعض النصوص القانونية بما يتماشى و تفعيل  -ثامنا

 و القرض و قوانين  آلية القرض العقاري في الجانب العملي على غرار القانون المدني و قانون النقد
   .حماية المستهلك  و قانون الشهر العقاري 

العمل على تطبيق نماذج ناجحة لدول حققت نجاحا في توظيف القرض ضرورة  -تاسعا
 .العقاري كآلية لتمويل النشاط العقاري 
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 :قائمة المالحق
 :  1 الملحق رقم

 بنك -للتوفير و االحتياط  من الصندوق الوطني بعقد القرض العقاري وثائق خاصة 
 .نموذج طلب قرض عقاري -1/1
 .مسكن فوق المخطط مطوية متعلقة بشراء -1/2
جماعي حسب صيغة البيع على  لشراء مسكن اجتماعي تساهمي نموذج التفاق قرض عقاري-1/3

 . التصاميم بنسبة فائدة مخفضة
 .الرهن الرسمي على العقار محل عملية التمويل تسجيل -1/4
 .شطب الرهن الرسمي على العقار محل عملية التمويل -1/5
 .وثيقة خاصة باإلجارة التملكية  -1/6

 :2الملحق رقم 
 بنشاط الترقية العقارية خاصةووثائق تعليمات 

 .وثيقة اعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري -2/1
 .شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين-2/2
 .تعليمة تتعلق بالبيع على التصاميم-2/3
 (.في اطار البيع على التصاميم)مسكن ترقوى بخروبة مستغانم  263جدول الدفعات لمشروع -2/4
 .بكيفيلت تجسيد برنامج السكنات الترقوية المدعمةتعليمة وزارية مشتركة تتعلق -2/5

 :3 الملحق رقم
 بالقرض العقاري  خاصةووثائق تعليمات 

 

 .من طرف الخزينة العمومية% 2و % 1إلى  % 6من تعليمة تتعلق بتخفيض نسبة الفائدة -3/1
 .المالية تعليمة تتعلق بتسجيل و شطب الرهن القانوني المعد من طرف الهيئات و المؤسسات -3/2
 (.ALLIANCE)مين أشركة التطرف مين القرض من أتتعلق بت وثيقة-3/3
صندوق تخفيض "المعنون  123/203تعليمة تتعلق بكيفية تسيير حساب التخصيص الخاص رقم -3/4

لسكن وكذا المرقين العقاريين في نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائالت القتناء و بناء و توسيع ا
 ."طار البرامج المدعمة من طرف الدولة إ
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 :1/1م الملحق رق
 .نموذج طلب قرض عقاري
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 :1/2 الملحق رقم
 .مطوية متعلقة بشراء مسكن فوق المخطط
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 :1/3الملحق رقم 
نموذج التفاق قرض عقاري لشراء مسكن اجتماعي تساهمي جماعي 

 .حسب صيغة البيع على التصاميم بنسبة فائدة مخفضة 



540 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



541 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



542 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



543 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



544 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



545 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



546 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



547 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



548 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



549 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 : 1/4الملحق رقم 
 .الرهن الرسمي على العقار محل عملية التمويل جدول قيد
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 : 1/5الملحق رقم 
 .شطب الرهن الرسمي على العقار محل عملية التمويل
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 : 1/6 الملحق رقم
 .وثيقة خاصة باإلجارة التملكية 
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 : 2/1الملحق رقم 
 .وثيقة اعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري
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 2/2الملحق رقم 
 .شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين
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 :2/3الملحق رقم 
 .تعليمة تتعلق بالبيع على التصاميم
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 :2/4الملحق رقم 
في )مسكن ترقوى بخروبة مستغانم  362جدول الدفعات لمشروع 

 (.إطار البيع على التصاميم
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 2/5الملحق رقم 
 السكنات برنامج تجسيد بكيفيلت تتعلق مشتركة ريةاوز  تعليمة

 .المدعمة الترقوية
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 : 3/1 الملحق رقم
 3و % 1إلى  % 6تعليمة تتعلق بتخفيض نسبة الفائدة من 

 .من طرف الخزينة العمومية%
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 : 3/2 الملحق رقم
تعليمة تتعلق بتسجيل و شطب الرهن القانوني المعد من طرف 

 .الهيئات و المؤسسات المالية 
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 : 3/3 الملحق رقم
 (.ALLIANCE)وثيقة تتعلق بتأمين القرض من طرف شركة التأمين 
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 : 3/4 الملحق رقم
صندوق "المعنون  132/302تتعلق بكيفية تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  تعليمة

تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائالت القتناء و بناء و توسيع السكن 
 ".وكذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة 
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 :قائمة المراجع 
 :المصادر باللغة العربية  -أوال
 : الكتب السموية -(1
 . )ن سليمان الكوفيب(حفص رواية  ، مصحف المدينة المنورة ، القران الكريم-
 :المعاجم و قواميس-(2
،  بيروت للطباعة و النشر ، دار صادر ، لسان العرب اإلفريقي المصري بن منظورمحمد بن مكرم  -1

 .ان لبن
المكتبة   ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي حمد بن محمد بن علي المقري الفيوميأ -2

  .ت دون سنة نشر، بيرو  العلمية
قصر ( قاموس باللغتين العربية والفرنسية)، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري بتسام القرامإ-3

 .دون سنة نشر ، الكتاب
 :المراجع -(3
 :الكتب العامة -(أ

مختار الصحاح، بيروت، دار الطبعة لبنان، مكتبة بيروت،  الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، -1
 .هـ 1111

، مكتبة الوفاء (في ميزان الشريعة اإلسالمية)، القروض و الودائع البنكية  أسامة السيد عبد السميع -2
 .2212، مصر، 1القانوني، الطبعة 

، (دارسة فقهية تأصيلية ألهم قضايا العقار المعاصرة)، نوازل العقار حمد بن عبد العزيز العميرةأ -3
 . 2211 ،المملكة العربية السعودية ،1الميمان للنشر و التوزيع، الطبعة 

، االسكندرية  مصر،  الحديث االزاريطة ، المكتب الجامعي ، شرح قانون التمويل العقاري نور طلبةأ -1
 . 2221 طبعة

التوزيع  جر للنشر و دار الف ،(دراسة مقارنة)مكافحة الشروط التعسفية في العقود  ، بودالي محمد -1
 . 2222، 1 الطبعةالجزائر ، 

 .2211، دار الهدي، الجزائر، (دراسة تحليلية)القانوني للترقية العقارية ، النظام بوستة إيمان -6
 .2211، ، الجزائر ، البيوع العقارية الجبرية و القضائية،دار هومه  بوقندورة سليمان -2
 .2212دار بلقيس للنشر، الجزائر،  الماليصالح بحاث اإلأ،  أخرون و براهمي سهام -8
الثالثة،  الطبعةمدخل لدراسة قانون التامين الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  ،جديدي معراج -9

 .  2223الجزائر، 
 . ول فيها، دار بلقيس،الجزائرالبورصة و األدوات محل التدا جريزي رابح، -12
 ، دار الخلدونية ،  2226 بعةط ، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، جمال بوشنافة -11

 .الجزائر 
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مؤسسة ( دراسة مقارنة)، عقد القرض في الشريعة اإلسالمية و القانون الوضعي خروفة عالء الدين-12
 .1982نوفل، لبنان، 

، الترقية العقارية و اقتصاديات تصميم المباني السكنية ، دار على بن زايد ،   خوجة نور الدين عمار-13
 .2216الجزائر ، ، 1 الطبعة

المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و  28/29طرق التنفيذ وفقا للقانون رقم  حمدي باشا عمر، -11
 .2212، ، الجزائر اإلدارية ، دار هومه

حكام حدث األأخر التعديالت و آ، المنازعات العقارية في ضوء  حمدي باشا عمر ، ليلى زروقي-11
 .الجزائر ، دار هومه ، 2218طبعة جديدة 

 ،(في ظل نظم الرقابة النقدية التقليدية)،عالقة البنوك اإلسالمية بالبنوك المركزية  حمزة شوادر -16
 . 2211 ، ،األردن ،عماد الدين للنشر و التوزيع1 الطبعة

دراسة على ضوء التشريع الجزائري الجديد للتأمينات ، دار –، الوجيز في عقد التأمين  حميدة جميلة -12
 .، الجزائر  2212 بعةطالالخلدونية ، 

و نطاق  ، المسؤولية الخاصة بالمهندس المعماري و مقاول البناء ، شروطها  عبد الرزاقيس حسين -18
مقارنة في القانون المدني ، دار المعارف  مصر تطبيقها ، و الضمانات المستحدثة بينها ، دراسة 

،1982. 
 .2212، الجزائر، 1 الطبعة، عقد الكفالة، دار األمل، زاهية حورية سي يوسف -19
دراسة )، الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون المدني الجزائري زاهية حورية سي يوسف -22

 .2211، ، الجزائر ، دار هومه(مقارنة
و النشر   ، النظام القانوني لعقد البيع على التصاميم ، دار االمل للطباعة زاهية حورية سي يوسف -21

 .، الجزائر 2211 الطبعة و التوزيع ،
، دار هومه ، (دراسة وصفية تحليلية)النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري  ،  شامة نسماعي-22

 . 2223الجزائر ، 
 . 2222،  لبنان الحقوقية، الحلبي منشورات ،1 الطبعة ،المصرفية السرية ،فرسان بالي سمير -23
 .2221، قياس و إدارة المخاطر بالبنوك، منشاة المعارف، اإلسكندرية، سمير الخطيب -21
الجزائر،  1، محاضرات في اقتصاد البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة شاكر القزويني -21

2211. 
دراسة مقارنة من حيث المفاهيم و )، التمويل في البنوك التقليدية و البنوك اإلسالمية بورقبةشوقي -26

 .2213، عالم الكتب الحديث، األردن، (اإلجراءات و التكلفة
 دارسة )القرض المصرفي كصورة من صور االئتمان و أداة للتمويل  صبرى مصطفي حسن السبك، -22

 .2211الفكر الجامعي،مصر،  ،دار(مقارنة
 .2212، الجزائر،  2، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة طاهر لطرش -28
 ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية  ، االقتصاد النقدي و البنكي طاهر لطرش -29
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 .2211الجزائر،   
، التوريق و مدى أهميته في ظل قانون الرضا المقارن، دار النهضة عبيد علي احمد الحجازي -32

 .2221العربية، مصر، 
، دار إحياء التراث العربي، 1 جالوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،  عبد الرزاق السنهوري، -31

 .2212بيروت طبعة  
العقود الواردة عن العمل ،  ، حول2، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج عبد الرزاق السنهوري -32

، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت  لبنان ،  3 بعةالمقاولة و الوكالة و الوديعة و الحراسة ، ط
2222 . 

في التأمينات الشخصية و )، 12 ج،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق السنهوري -33
 .2222لبنان،  -بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 3، ط (العينية

 ،أساسيات العمل المصرفي،ديوان المطبوعات الجامعية ،عبد الرزاق بن حبيب، خديجة خالدي -31
 .2211الجزائر،

دار  1 الجزء، (التأمينات البرية)، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري عبد الرزاق بن خروف -31
 .2216، ، الجزائر الخلدونية

المملكة   ، دار المباني ، اإلصدار األول ، التمويل العقاري حمد بن داوود المغلوثأعبد اهلل بن  -36
 .2228،  العربية السعودية

مصر ،   ، البنوك الشاملة و عمليات إدارتها ، دار الجامعة االسكندرية  عبد المطلب عبد الحميد -32
2222 . 

  .2213الشامل لتقنيات أعمال البنوك، دار الخلدونية، الجزائر،  عبد القادر بحيح، -38
الستعجالي في التشريع الجزائري ، دار ا، القضاء العقاري  علوقة نصر الدين ، بولقصيبات محمود -39

 .2216، الجزائر ، 2 الطبعةالكتاب الحديث ، 
 .2213، ،الجزائر  3 الطبعة، موفم للنشر ، (النظرية العامة للعقد)،االلتزامات  فياللي يعل-12
 . 2000 ،مصر للنشر، وائل دار ،البنوك إدارة ،النوري الرحمان عبد مؤيد،  الحسيني حسين فالح -11
 .2222 ،اإلسكندرية ، مصر ، ، منشاة المعارف ، أحكام عقد الكفالة قدرى عبد الفتاح الشهاوى -12
، ، لبنان  1 الطبعة، بيع العقارات تحت االنشاء ، المؤسسة الحديثة للكتاب ،  لينا جميل الحشيمي-13

2211. 
، بورصة األوراق المالية بين النظرية و التطبيق ،  جالل إبراهيم العيد،  محمد صالح الحناوي -11

 .2222اإلسكندرية الدار الجامعية، مصر 
  ، ، الواضح في شرح التنفيذ الجبري طبقا لقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية محمد صبري السعدي -11

 .2211، ، الجزائر دار الهدي
 –النظرية العامة لاللتزامات ) ، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري محمد صبري السعدي -16

 .2229،  ، الجزائر  1 الطبعة، ج األول دار الهدي ، (العقد و االرادة المنفردة
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 .2211، دار الهدي ،الجزائر،(عقد الكفالة)، التأمينات الشخصية والعينية محمد صبري السعدي -12
برام العقود، دار الراتب الجامعية،  محمد إبراهيم الدسوقي -18 ، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات وا 

 .  1995 ،بيروت
 .1999مصر  ،، ادارة البنوك و البورصات المالية ، دار هاني للنشر ،االسكندرية  محمد سويلم -19
، االسكندرية ، 1 الطبعة، المسؤولية المعمارية ، دار الجامعة الجديد للنشر ،  منصور محمد حسين-12

 .1991مصر ، 
 .2212، ، الجزائر ، العقار في القانون الجزائري ، دار الخلدونية  مجيد خلوفي -11
 .، الجزائر  2211، طبعة  ، دار بلقيس ، مدونة نشاط الترقية العقارية مولود ديدان -12
،  3 الطبعةالوجيز في القانون المصرفي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية،  محفوظ لعشب، -13

 .2228الجزائر، 
دار الجامعة الجديدة، مصر،  ،(دراسة في القانون المدني)، التمويل العقاري نبيل إبراهيم سعد -15

2212. 
،  دار القلم، دار الشامية، (عرض منهجي مقارن)، عقد القرض في الشريعة اإلسالمية نزي حماد -11

 .1991بيروت، لبنان، 
، دار الفكر الجامعي، (دراسة فقهية قانونية اقتصادية مقارنة)، التمويل العقاري  هشام محمد القاضي -16

 .2212مصر، 
،  1، الوجيز في شرح عقد االيجار في القانون المدني ، جسور للنشر و التوزيع ، ط  هالل شعوة-12

 . 2212، الجزائر 
 :الكتب المتخصصة -(ب
الجزائر ( كأداة لتمويل المؤسسات االقتصادية و العقارات)، القروض البنكية إسالم عبد القادر عثمان -1

 .2212 مصر، ،1، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة اكنموذجن
 .2212 المصرفية ،دار الكتاب الحديث ،مصر الموسوعة إلدارة المخاطر، أكرم محمد حشيش -5
 ، اتفاق التمويل العقاري، بدون طبعة ، دار الجامعة الجديدة ، اإلسكندرية مصر ، ثروت عبد الحميد -3

2222. 
 الجزائر،   2إستراتجية تمويل السكن في الجزائر، مطبعة األسطورة، الطبعة ، عبد القادر بلطاس -1

2222. 
السياسات و التقنيات الحديثة في تمويل السكن،  –االقتصاد المالي و المصرفي  ، عبد القادر بلطاس -1

 .2218، الجزائر ، ( Editions Légende)منشورات ليجوند 
 :و المذكرات   الرسائل-(4
 :الدكتوراهرسائل -(أ
حترازية للبنوك في ظل معايير لجنة بازل و مدى تطبيقها من ، تطورات القواعد اإل يت عكاش سميرأ -1

 دكتوراه في العلوم االقتصادية ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و  رسالةطرف البنوك الجزائرية ، 
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 . 2212/2213، 3علوم التسيير ، جامعة الجزائر    
خطار المصرفية في ظل القانون مسؤولية البنك المركزي في مواجهة األ وازوزاينة ،يت أ -2

 .2212الجزائري،رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة تيزي وزو،
و ار المرهون في ظل قانون اإلجراءات المدنية ق، النظام القانوني للتنفيذ على العبداوي عبد العزيز -3

 .2211/2211اإلدارية، رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر، 
، واقع السكن في الجزائر و إستراتيجية تمويله، رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية ، بن يحي محمد -1

 . 2211/2212كلية العلوم االقتصادية ، التجارية و علوم التسيير، جامعة تلمسان،
، رسالة (دراسة مقارنة)،الجوانب القانوني و العملي لعقد القرض العقاري  ص جالب نعناعةبوحف -1

 .2228/2229،  دكتوراه في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة البليدة
 رسالة دكتوراه عقد القرض بين القانون الوضعي الجزائري و مبادئ الشريعة اإلسالمية، جدايني زكية،-6

 .2211/2216جامعة الجزائر،  –الحقوق ، كلية في القانون 
دكتوراه في القانون، كلية الحقوق و العلوم  رسالة، النظام القانوني للسوق المالية الجزائري، حمليل نوارة -2

 .2211السياسية، جامعة تيزي وزو،
دكتوراه في النظام القانوني لبيع البناية في طور اإلنجاز في القانون الجزائري ، رسالة ،  حامي حياة -8

 .2211/2216،  1القانون ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
دكتوراه في رسالة ،تطور المركز القانوني للمرقي العقاري الخاص في التشريع الجزائري،  شعوة مهدي -9

  . 2211، ، الجزائر جامعة قسنطينة، ، كلية الحقوق  القانون الخاص
دراسة تطبيقية على قطاع  -مخاطر االئتمان على قيمة البنوك ثر مخففات أ،  محمد دواد عثمان -12

دكتوراه ، كلية العلوم المالية و  رسالة،  Tobin's Qردنية باستخدام معادلة البنوك التجارية األ
 . 2228المصرفية ، االكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية،

دكتوراه في  رسالة، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بيع السكنات الترقوية ،  مسكر سهام -11
 . 2211/2216قسنطسنة ،جامعة دارية ، القانون الخاص ، ، كلية الحقوق و العلوم اإل

، النظام القانوني للسوق العقاري في الجزائر، رسالة دكتوراه دولة في القانون، كلية ناصر لباد -12
 .2221/2221، جامعة عنابة، الحقوق

 :مذكرات الماجستير-(ب
 ضمانات البنك في مجال االئتمان، مذكرة ماجستير في القانون ، كلية الحقوق، جامعة  أمقران راضية، -1

  . 2222/2221الجزائر، 
،  11/21النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر على ضوء أحكام القانون رقم ،  و محمد حياةأ -2

 .2211مذكرة ماجستير في القانون ،كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو ، 
الصندوق الوطني للتوفير : ، تقييم مساهمة البنوك التجارية في تمويل السكن دراسة حالةبتسام طوبالإ -3

صادية و علوم التسيير، بنك، مذكرة ماجستير في العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقت –و االحتياط 
 .2221/2221جامعة قسنطينة، 
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  1، عقد حفظ الحق ، مذكرة ماجستير في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر بن حمام نجية-1
،2211 /2216. 
، مذكرة ماجستير في القانون ، (المتعامل الخاص)، نظام المتعامل في الترقية العقارية  تواتي نصيرة-1

 . 2222/  2221، جامعة الجزائر ،  كلية الحقوق
، تطور التأمينات الشخصية، مذكرة ماجستير في القانون، ،كلية الحقوق، جامعة بومرداس، حفيظ أمال -6

2212/2211. 
 ، النظام القانوني للمرقي العقاري ، مذكرة ماجستير في الحقوق ،  كلية  حلواجي عبد الرؤوف-2

 .2211/  2211،  1جامعة الجزائر  الحقوق ،
طار البيع باإليجار ، مذكرة إ، النظام القانوني للمساكن المنجزة بأموال عمومية في  حمزة خليل -8

 .2221ماجستير في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة البليدة ، 
مذكرة ماجستير في القانون، ، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في نشاط الترقية العقارية، دوة اسيا -9

 .2212كلية الحقوق، جامعة البليدة، 
تمويل الترقية العقارية الخاصة في مجال السكن،مذكرة ماجستير في القانون، كلية  رحماني فايزة، -12

 .2223/2221الحقوق ، جامعة الجزائر، 
ذكرة لنيل شهادة ، مCNEP، دور القروض العقارية في تمويل السكن حالة بنك أسيارمضاني  -11

 .2221، دراسات العليا المتخصص في البنك، المدرسة العليا للتجارة
، تمويل الترقية العقارية العمومية، مذكرة ماجستير في القانون، تخصص إدارة و مالية، ربيع نصيرة -12

 .2221/2226كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
بن  ،، مذكرة ماجستير في القانون، كلية الحقوق الرهنيعادة التمويل إ، التمويل و رملة العجلة -13

 .2213عكنون، جامعة الجزائر،
ماجستير  ، بيع العقار بناء على التصاميم في الترقية العقارية دراسة تحليلية ، مذكرة سهام مسكر -11

 . 2222في القانون العقاري و الزراعي ، كلية الحقوق ، جامعة البليدة ، 
، اآلليات القانونية لمواجهة مخاطر القروض العقارية في الجزائر، مذكرة ماجستير في سفيان زغيدي -11

 . 2212/2213القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 ، كلية الحقوق ، جامعة في القانون ، الرقابة على البنوك التجارية، مذكرة ماجستير شيخ عبد الحق -16
 . 2229/2212بومرداس،     
، البيع باإليجار في القانون الجزائري ، مذكرة ماجستير في القانون الخاص ،  محمد زكرياءشيخ  -12

 .2212/  2211كلية الحقوق ، جامعة وهران ،
 ، مذكرة (العينية و الخاصة)، التأمينات الممنوحة للمصارف و المؤسسات المالية شميل كمال -18
 .2228/2229الجزائر،  جامعةماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق،     
، جامعة الجزائر ،كلية الحقوق مذكرة ماجستير في القانون القرض العقاري، طالي لطيفة، -19
،2221/2222 . 
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، مذكرة ماجستير في العلوم (حالة بنك التنمية المحلية)، دور التوريق في نشاط البنك عمار بوطكوك-22
 .2222/2228علوم التسيير، جامعة قسنطينة،االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و 

 -1992دراسة قياس تحليلية للفترة )، نمذجة قياس للقروض العقارية في فرنسا علي عدوان -21
 ، مذكرة ماجستير في العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير، (2211

 .2212/2213جامعة المسيلة،     
، التمويل العقاري، مذكرة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، الياقوتعرعار  -22

2228/2229. 
زمة المالية العالمية ، مذكرة ماجستير في ثرها في األأزمة الرهن العقاري و أ،  عبد الغاني بن علي -23

 .2229/2212قسنطينة ،العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير ، جامعة 
، النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر ، مذكرة ماجيستر في القانون ، كلية  يزيدعربي باي  -21

 .  2229/2212الحقوق ، جامعة باتنة ، 
، النظام القانوني للبنوك التجارية في الجزائر، مذكرة ماجستير في القانون الخاص قزولي عبد الرحيم -21

 .2211/2211ق، كلية الحقوق و العلوم السياية ، تلمسان،المعم
المحدد لقواعد نشاط الترقية  11/21طار القانون رقم إفي  –،عقد البيع على التصاميم كتو المية -26

 .2213العقارية ، مذكرة ماجستير في القانون ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة تيزي وزو ، 
فبراير  12المؤرخ في  21-11، تنظيم الترقية العقارية الخاصة في إطار قانون  حمدألكرون سيد  -22

 . 2211، 21جامعة الجزائر ، ، كلية الحقوق ماجستير في القانون الخاصمذكرة ،  2211
كلية الحقوق و ، ، البنوك في مواجهة آلية التوريق، مذكرة ماجستير في القانونمصطفاوي سميرة-28

 .2216جامعة تيزي وزو،العلوم السياسية، 
القرض العقاري في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير في القانون ، كلية  ، عبد القادر يمخالد -29

 . 2226/2222 الحقوق ، جامعة البليدة ،
القروض البنكية الموجهة لتمويل قطاع السكن في الجزائر، مذكرة ماجستير في  مكدال سعيدة، -32

 . 2222كلية الحقوق ، جامعة تيزي وزو،  ،القانون 
، تمويل الترقية العقارية الخاصة ، مذكرة ماجستير في القانون ،كلية الحقوق ،  منصوري نادية -31

 .2223/2221جامعة الجزائر،
بازل "، اإلدارة الحديثة لمخاطر االئتمان في المصارف وفقا للمعايير الدولية ميرفت علي أبو كمال -32

 .2222ة ماجستير في إدارة األعمال، كلية التجارة ، الجامعة غزة ،فلسطين، مذكر " 2
يقضي بتحديد  28/31، عقد القرض االستهالكي دراسة في ضوء مشروع قانون  محمد الشرفاتي -33

 ماستر في القانون الخاص ،كلية العلوم القانونية  و االقتصادية و  مذكرةتدابير لحماية المستهلكين ، 
 . االجتماعية ، جامعة المولي اسماعيل ، مكناس ، المغرب   
، إشكالية القروض المصرفية المتعثرة دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير في العلوم هبال عادل-31

 ، 3االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير،جامعة الجزائر 
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   2211/2212. 
، المسؤولية المدنية و الضمانات الخاصة في البيع قبل اإلنجاز ، مذكرة ماجستير في  ويس فتحي -31

 . 2223/2221ائر ، القانون ، كلية الحقوق ، جامعة الجز 
بنك و الترقية العقارية  في  –، الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط يلس مباركة المولودة كباب -36

 .2211/2212قوق ، جامعة الجزائر، انون، كلية الحمجال السكن، مذكرة ماجستير في الق
 :المقاالت و البحوث  -(5
 :المقاالت-(أ
دراسة مقارنة بين القانون الوضعي و )، حق المستهلك بالتروي و التفكير  سامة شهاب حمد الجعفريأ -1

 2العدد / 9المجلد ، للعلوم القانونية و السياسية ،جامعة بابل ى، مجلة المحقق الحل(فقه االسالميال
 .، العراق 2212لسنة 

، الحماية التشريعية للمستهلك في عقد  سامة شهاب حمد الجعفري ،سالم عبد اهلل على الربيعيأ -2
 3العدد  /9المجلد، مجلة المحقق الحلى للعلوم القانونية و السياسية ،(دراسة مقارنة )التمويل العقاري 

 .جامعة بابل ، العراق ، 2212لسنة 
 ، دور المؤسسات المصرفية في تمويل الترقية العقارية ، مجلة الباحث للدراسات  رزيل الكاهنةإ -3
 .الجزائر، جامعة باتنة ،  2212جوان / 11األكاديمية العدد    
، مجلة الباحث (دراسة مقارنة)، سلطة القاضي في تعديل الشروط التعسفية  الشريف بحماوي -1

 .، جامعة باتنة ، الجزائر2211جوان /  2العدد  كاديمية ،للدراسات األ
، الرهن الرسمي كضمانة بنكية ، مجلة الفقه و القانون ،  مين ولد الفاضلالمصطفي ولد محمد األ -1

 .، المغرب 2211لشهر ماي  19العدد 
 8يق ووقعه على األزمات المالية، مجلة أبحاث اقتصادية و إدارية، العدد ر ،التو بن رجم محمد خميسي -6

 .، الجزائر، جامعة بسكرة2212ديسمبر  –
،  3، عقد حفظ الحق كتقنية للترقية العقارية ، مجلة الدراسات القانونية ، المجلد  بن عامر محمد -2

 .، جامعة المدية ، الجزائر 2العدد 
مجلة الحقوق و  ،لقروض العقارية و أثرها في تفعيل الترقية العقارية بالجزائر، ابوحفص جالب نعناعة -8

 .، الجزائرالحريات، عدد تجريبي، جامعة بسكرة
 ثرها على العمل المصرفي بالجزائر ، مجلة الفكر ، أحترازية و ، الرقابة اإلبوحفص جالب نعناعة -9
 .، جامعة بسكرة ، الجزائر 2216،لسنة 11العدد    
مجلة المفكر ، ،االبتكارات المالية وتفعيل نظام القروض السكنية في الجزائر،بوحفص جالب نعناعة -12

 .بسكرة ، الجزائر ة، جامع1العدد 
، توريق القروض الرهنية في التشريع الجزائري،المجلة األكاديمية للبحث بلعيساوي محمد الطاهر -11

 . ، الجزائراية، جامعة بيج2212، لسنة 22القانوني، العدد 
 ، قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لألسر، مجلة المفكر، بوستة إيمان -12
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 .، الجزائر، جامعة بسكرة 11العدد     
، مجلة  92/21، الوكاالت العقارية في نظر القانون رقم  سعدي عبد الحليم ، يبولحية عل -13

 .، الجزائر 2222لسنة  2المحاماة ، العدد 
يجار السكنات االجتماعية، مجلة دفاتر السياسة و القانون إ، المنازعات الناشئة عن  بوشنافة جمال -11

 .، الجزائر ، جامعة ورقلة  2212، جوان  2، العدد 
،االلتزام باإلعالم و طرق تنفيذه وفقا ألحكام قانون حماية المستهلك و  سليمة بشير سليم ، بوزيد-11

 .، جامعة بسكرة ، الجزائر  2212أفريل   1، مجلة الحقوق و الحريات ، العدد 29/23قمع الغش 
ي ، كاديمية للبحث القانون، الحماية القانونية للمستهلك في العقود البنكية ،المجلة األ تدريست كريمة -16

 .، جامعة بسكرة ، الجزائر 2212لسنة  1، العدد  11المجلد 
، حماية الدائن المرتهن بين الرهن القانوني و الرهن القضائي ، مجلة الحقوق و العلوم  تامر خالدي -12

 .، الجزائر 2212جوان  11، العدد  السياسية ،جامعة عمار ثليجي االغواط
التشريع الجزائري ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية و ،الرهن العقاري في  جديدي معراج -18

 .، الجزائر  2211، سنة  1الجزء  11السياسية ، العدد 
، صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في عقد البيع على التصاميم، مجلة المفكر، العدد خالد رمول -19

 .، الجزائر، جامعة بسكرة 1
و مستقبل منظومة التمويل اإلسكاني في الجزائر في ظل محدودية الموارد ،  واقع، حمدأخيرات -22

 .، جامعة المدية ، الجزائر 2212أفريل /  2العدد  2المجلة الجزائرية لالقتصادية و المالية ،المجلد 
،  2، مجلة الفكر ، العدد  ، الضمانات العينية للممول في اتفاق التمويل العقاري حنان موشارة -21

 .، الجزائر بسكرة جامعة
، واقع السرية المصرفية في الجزائر و تأثيره على مكافحة جريمة تبييض األموال، دريس باخوية -22

 .، جامعة بسكرة ، الجزائر2مجلة المفكر، العدد 
لية للحد من مخاطر االئتمان المصرفي ا، تطوير نظام مركزي لالستعالم االئتماني ك ذهبية بلعيد -23

،  2، جامعة البليدة 2212لسنة  1العدد /  8مجلة االقتصاد و التنمية البشرية ،المجلد بالجزائر،
 .الجزائر 

 .2228، لسنة 31، مجلة الفتح ، العدد  ثر المراسلة عليهماأ، القرض و الربا و  رعد غالب غائب -21
، مجلة العلوم االنسانية ، (وضوعيةفي الشروط الم)، في النظام القانوني للبيع باإليجار  رضا دغبار -21

 .، الجزائر ، جامعة بسكرة  2212، نوفمير  28/  22العدد 
،  11/21، التزامات المرقي العقاري في عقد البيع على التصاميم وفقا للقانون رقم  زرارة عواطف -26

 .الجزائر، جامعة بسكرة ،  2213مجلة الحقوق و الحريات ، عدد تجريبي ،
، القرض العقاري ودوره في تأطير و تطوير النشاط العقاري السكني و آليات درياس زيدومة -22

 /3مساهمته في تطوير االستثمار، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية االقتصادية و السياسية، العدد 
 .، جامعة الجزائر2211
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، د التمويل العقاري ، المفهوم القانوني لعق سامة شهاب حمد الجعفريأسالم عبد الزهرة الفتالوي ،  -28
 .، جامعة بابل ، العراق 2211لسنة  3مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية و السياسية ، العدد 

،تحليل و قياس خطر القرض في البنوك التجارية، المجلة الجزائرية للعولمة و السياسات شرون رقية -29
 .جامعة باتنة، الجزائر ، 2212لسنة  3االقتصادية، العدد 

 الترقية في خاص كضمان العقارية للترقية المتبادلة والكفالة الضمان صندوق، عائشة طيب -32
، 21/2211،العدد 1الجزائر جامعة .والسياسية االقتصادية القانونية للعلوم الجزائرية مجلة،الالعقارية
 .الجزائر

، دراسة تحليلية لتطور سوق السكن في ظل السياسات العمومية للسكن في  بتسامإ طوبال -31
، جامعة  3/2216، مجلة دراسات اقتصادية ، العدد (2211-1992)الجزائر خالل الفترة 

 ، الجزائر، 2قسنطينة 
 ،إعادة التمويل الرهني و أثاره على المنظومة المالية و المصرفية فيعبد الحميد غوفي،عمر طالب -32

 /2 ،مجلة األكاديمية العربية المفتوحة الدنمرك، العدد(دراسة حالة شركة إعادة التمويل الرهني) الجزائر 
2222. 

، البنوك و المحيط االقتصادي الجديد في الجزائر، مجلة البحوث و الدراسات، العدد عبد اهلل غالم -33
 .، الجزائرجامعة الوادي،2222، شهر جانفي 1
داء المصارف ،المصرفي ، مجلة إدور االستعالم االئتماني في ترقية  الحسن محمد،عبد اهلل  -31

 . 2211ديسمبر /  62مصرفية و اقتصادية ، صادرة عن بنك السودان المركزي ، العدد 
، النظام القانوني األساسي لمهنة المهندس المعماري ، مجلة القانون  عبد القادر فنينخ -31

اسية ، جامعة مستغانم ، كلية الحقوق و  العلوم السي2211، جانفي 2العقاري و البيئة ، العدد 
 .، الجزائر 

،  2العدد  2، المجلد  ، اتفاق التمويل، مجلة القادسية للقانون و العلوم السياسيةعالء حسين على -36
 .، العراق  2229ول كانون األ

    ، استراتيجية التمويل السكني في الجزائر ، مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية  عمران محمد -32
 .، الجزائر 2211لسنة  6و االنسانية ، جامعة الشلف ، العدد 

   ، المسؤولية المدنية للبنك المقرض في مواجهة العميل ، مجلة ابحاث قانونية فاطمة الزهراء بوقرط -38
 .، كلية الحقوق و العلوم السياسية  ، جامعة جيجل ، الجزائر 2212جوان /  3و سياسية ، العدد 

،  نجاز المنشاة العقارية ، مجلة دفاتر السياسة و القانونإ، التزام المرقي بضمان كمال  فؤاد كامل -39
 . الجزائر، جامعة ورقلة ،  2211، جوان  13العدد 

مين القروض العقارية، مجلة الحقوق و الحريات ، عدد أ، إشكاالت الرهون في تقسوري فهيمة -12
 .، الجزائر2213تجريبي، جامعة بسكرة، سنة  
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العقارية، مجلة ، دور صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في ضمان تمويل نشاط الترقية قني سعدية -11
 .، الجزائرالحقوق و الحريات، عدد تجريبي، كلية الحقوق، جامعة بسكرة

 ، دور نظام توريق القروض الرهنية في تمويل الترقية العقارية،مجلة الحقوق و الحريات، كسال سامية -12
 .، الجزائر جامعة بسكرة ،2213عدد تجريبي، سنة     
 ، 1، حماية رضا المستهلك في ظل قواعد حماية المستهلك ، حوليات جامعة الجزائر كراش ليلي -13
 .، الجزائر1، الجزء  31العدد     
ليات التصدي لها في القانون الجزائري ، مجلة الشريعة و ا، الشروط التعسفية و  لعوامري وليد-11

 .، جامعة قسنطينة ، الجزائر  1، العدد  3االقتصاد ، المجلد 
، جامعة  2212جوان /  33عقد االعتماد اإليجاري ، مجلة العلوم االنسانية ،العدد  ، ليلي بعناش-11

 .الجزائر  ، قسنطينة
، حماية المستهلك من الشروط التعسفية في القرض العقاري ، مجلة المتوسط للدراسات محمد السطي -16

 .، المغرب 2216، دجنبر  2القانونية و القضائية ، العدد 
الفقه و القانون، العدد ، حاالت الرهن القانوني في التشريع الليبي، مجلة محمدين عبد القادر محمد -12

 .، المغرب2216كتوبر ألشهر  12
، عوارض التسديد في القرض االستهالكي،مجلة الباحث  مخلوفي عبد الوهاب ، كباهم سلطانة -18

 .،جامعة باتنة ، الجزائر2212جانفي /  12كاديمية ، العدد للدراسات األ
مجلة الدراسات القانونية المقارنة ، التزامات المقرض في مرحلة ما قبل التعاقد ،  مخالدي عبد القادر -19

 .، جامعة الشلف، الجزائر 2212ديسمبر / 1، العدد 
 أهمية تكوين الموارد البشرية في تحصيل ديون البنوك،مجلة الواحات للبحوث  مصطفي عبد النبي، -12

 .، الجزائر، جامعة غرداية2229سنة  2و الدراسات،العدد 
، جامعة  2222جوان – 22، تسيير المخاطر البنكية، مجلة العلوم اإلنسانية، العددمبارك بوعشة -11

 .قسنطينة، الجزائر
مباني من أخطار الكوارث الطبيعية في التشريع الجزائري، مجلة دفاتر مين الأ، تمنصور مجاجي -12

 .، الجزائر، جامعة ورقلة2216جانفي  11السياسة و القانون، العدد 
التمويل العقاري في المصارف اإلسالمية،مجلة جامعة  ،آليةمنى لطفي بيطار، منى خالد فرحات -13

 .، سوريا2229 /2العدد  -21المجلد  -دمشق للعلوم االقتصادية و القانونية
       ، الرهن القانوني المؤسس للبنوك و المؤسسات المالية ، مجلة العلوم القانونية  نجاة بوساحة -11

 .الوادي ، الجزائر  ، جامعة 2216جوان /  13و السياسية ، العدد 
زمة الرهن العقاري ، مجلة العلوم االقتصادية و التسيير و العلوم التجارية ، العدد أ،  يوسفات علي -11

 .، جامعة مسيلة ، الجزائر 2229لسنة / 22
 :البحوث-(ب 
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النقد دارة المخاطر ، صندوق إساسية و معاصر في الرقابة على البنوك و أطر أ،  براهيمإالكراسنة  -1
 .بو ظبيأ،  2226معهد السياسات االقتصادية ، مارس  –العربي 

http://www.kantakji.com/media/2118/210130.pdf 
 .. سبابهاأ..زمة المالية العالمية حقيقتها األ، علي فالح المناصير ، وصفي عبد الكريم الكساسبة -2
 .، مصر داريةوسبل العالج ، جامعة الزرقاء الخاصة ، كلية االقتصاد و العلوم اإل.. تداعيتها    
 .، مطبعة الموساك رشيد1 طبعة، 1 ،الجزء، التقنيات البنكية محاضرات وتطبيقاتفضيل فارس -5
 :نظر الموقعأ، بحث تحت عنوان المنازعات المصرفية ،مجلس قضاء قسنطينة ،  فلوسية نظيرة -1

http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=192879   . 
 :المداخالت و البحوث -(6
 :المداخالت في الملتقيات و المؤتمرات الدولية-(أ
ني و الشرعي و الميداني ، يجاري من الجانب القانو ، البيع اإل التجاني زليخة ، بن عاشور صليحة -1

كلية الحقوق ، ،  2226فيفري  8 / 2فاق ،يومي حول الترقية العقارية الواقع و األ يالدول ىالملتق
 .جامعة ورقلة

، الخصائص التقنية و الشرةط المالية المطبقة على انجاز السكن الترقوي المدعم ،  وهيبةبن ناصر -2
 21الترقية العقارية و سياسة السكن رهانات و تحديات ، يومي : الملتقى الدولي حول  يمداخلة ملقاة ف

 . 2، كلية الحقوق ،جامعة البلدية  2212مارس  22و
 ى، مداخلة  ملقاة في الملتق( طنيةالعمود الفقري لتحقيق التنمية الو )، السكن الريفي بن طيبة صونية -3

،كلية  2212مارس  2و  1الترقية العقارية وسياسة السكن رهانات وتحديات ،يومي : الدولي حول 
 .2الحقوق ،جامعة البليدة 

زمة أة في مواجهة لتفعيل دور البنوك التجاري كإستراتيجية، توريق القروض الرهنية  بن بوزيد سليمان -1
زمة قطاع السكن في الدول العربية واقع أ:ول األ ياخلة ملقاة في الملتقى الدول، مد السكن في الجزائر

 .، جامعة المدية  التجارية، كلية العلوم االقتصادية و العلوم  2212ماي  12و  29فاق ، يومي أو 
الطرق الكمية في تسيير مخاطر القروض، ، استخدامات بوزيان عثمان، بليل خيرة، بن عائشة بختة -1

، كلية العلوم 2213مداخلة ملقاة في الملتقى الدولي حول الطرق و األدوات الكمية المطبقة في تسيير 
 .سعيدة جارية و علوم التسيير، جامعة االقتصادية و الت

ملقاة في   مداخلة ، نظام التمويل المدعم و تنشيط الترقية العقارية بالجزائر ، بوحفص جالب نعناعة -6
 مارس 2و  1، يومي  الترقية العقارية و سياسة السكن رهانات و تحديات: الملتقي الدولي حول 

 . 2، كلية الحقوق ، جامعة البليدة  2212
 التطور وأفاق العملي الواقع حيث من التأمينية الصناعة حول السابع الدولي الملتقى ، محمد ترقو -2

 باستخدام التأمين شركة ربحية تقييم بعنوان ، مداخلة 2012 ديسمبر 04 و 03 يومي الدول تجارب
 وعلوم والتجارية ،كلية العلوم االقتصادية( SAA)للتأمين  الوطنية الشركة حالة دراسة اإلنتاج دوال

 .الشلف بجامعة التسيير

http://www.kantakji.com/media/2118/210130.pdf
http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=192879
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ملقاة في   مداخلة،  طار القروض العقارية الميسرةإ، دعم  تمويل السكن الترقوي في  وردةسالمي  -8
 مارس 2و  1، يومي  الترقية العقارية و سياسة السكن رهانات و تحديات: الملتقي الدولي حول 

 . 2، كلية الحقوق ، جامعة البليدة  2212
 ج األول، ،مين و الضمان في العالم العربي أفي مجال الت مين على األموال،الجديدأ، التغالب فرحات -9
 .، لبنان 2226منشورات الحلبي الحقوقية،ية الحقوق بجامعة بيروت العربية،المؤتمر العلمي السنوي لكل   
      دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري  –( االجتماعي)، السكن العمومي اإليجاري  لعميري ياسين-12
 الترقية العقارية و سياسة السكن رهانات و تحديات : الملتقى الدولي حول  يمداخلة ملقاة ف التونسي،و    

 . 2، كلية الحقوق ،جامعة البلدية  2212مارس  22و 21، يومي 
 ، دور القرض العقاري في تمويل قطاع السكن في الجزائر ، مداخلة ملقاة في الملتقي  مسعود يوسف -11
،  2212 مارس 2و  1، يومي  الترقية العقارية و سياسة السكن رهانات و تحديات: حول الدولي     

 .2كلية الحقوق ، جامعة البليدة 
قليمية ، مداخلة دارة المخاطر االئتمانية ووظيفة المصارف المركزية القطرية و اإلإ،  منصور منال -12

 21و  22، يومي زمة المالية االقتصادية الدولية و الحوكمة العالمية األ: ملقاة في الملتقى الدولي حول
 . ،جامعة سطيف 2229كتوبر أ
، الضمانات القانونية للقروض العقارية الموجهة لتمويل مشاريع السكن الترقوي،  مينمجرالي محمد أ -13

 1، يومي  انات و تحدياتالترقية العقارية و سياسة السكن ره: مداخلة ملقاة في الملتقي الدولي حول 
 .2، كلية الحقوق ، جامعة البليدة  2212 مارس 2و 
 الملتقىملقاة في أشغال  ، مداخلة"إعادة التأمين و التأمينات واقع"،  سفيان و نقماري قبلي نبيل -11

 العلومكلية  الدول، تجارب التطور وأفاق العملي الواقع حيث من التأمينية الصناعة حول السابع الدولي
 . 2012 ديسمبر 04 و 03 يومي الشلف جامعة ، التسيير وعلوم التجارية والعلوم االقتصادية

 الوكالة الوطنية لتحسين )، القروض العقارية و دورها في ترقية قطاع السكن نسيمة فاطيمة الزهراء -11
حول النظام القانوني لي ، مداخلة الملقاة في فعاليات الملتقى الدو (نموذجا( AADL)و تطوير السكن

 .، جامعة خميس مليانة2216فريل أ 28-22دوره في تنمية و ترقية االستثمار، المنعقد يومي للعقار و 
، خصوصيات السكن الترقوي العمومي و األثار القانونية المترتبة عن اقتناءه ،  رحايمة عماد الدين-16

 21الترقية العقارية و سياسة السكن رهانات و تحديات ، يومي : مداخلة ملقاة في الملتقى الدولي حول 
 . 2، كلية الحقوق ،جامعة البلدية  2212مارس  22و
القرض الشعبي الجزائري،مداخلة ملقاة في المؤتمر حالة –، تسيير مخاطر القروض يحيوش حسين -12

 19-12العلمي الدولي السابع بجامعة الزيتونة حول إدارة المخاطر في ظل اقتصاد المعرفة، يومي 
 .، تونس  2222افريل 

 :المدخالت في الملتقيات الوطنية-(ب
، مداخلة ملقاة في الملتقي الوطني حول  ، حتمية االلية المصرفية في القروض العقارية لياس بوزيدإ -1

 .، جامعة ورقلة  2212فيفري  28و  22نشاط الترقية العقارية بومي  
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ثره في تحديد مفهوم أ، و  11/21صالح و الترميم العقاري في قانون رقم ، مفهوم اإل نتصار مجوجإ -2
 (.كتاب خاص بالملتقي)، 91/12وقاف رقم المعدل و المتمم لقانون األ 21/22عقد الترميم في قانون 

 -، عقد حفظ الحق ، مداخلة ملقاة في الملتقي الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر  سياأدوة  -3
 .، جامعة ورقلة 2212فيفري  28 / 22فاق ، يومي الواقع و األ

القانون رقم حكام أ، الضمانات المستحدثة في بيع العقار على التصاميم على ضوء  صباحي ربيعة -1
  22فاق ، يومي أ، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر واقع و  11/21
 .، جامعة ورقلة 2212فيفري   28 /    
قانون الترقية العقارية ، التزامات المرقي العقاري في ظل  عبد الحليم بن مشري ، فريد علواش -1

فاق ، المنعقد الواقع و األ-الملتقي الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر مداخلة ملقاة في  ،الجديد
 .، بجامعة ورقلة 2212فيفري  22/28يومي 

مداخلة ملتقاه في الملتقى الوطني األول حول التوثيق و " شركة ضمان القرض العقاري"، لويس بيات -6
أفريل  12-16جزائر فندق األوراسي يومي تحديات العصرنة، من تنظيم الغرفة الوطنية للموثقين بال

2222. 
، دور نشاطات الترقية العقارية في دفع عجلة االستثمار في قطاع السكن،مداخلة ملقاة  مسكر سهام -2

فيفري  22/28فاق ، المنعقد يومي الواقع و األ-في الملتقي الوطني حول الترقية العقارية في الجزائر 
 .، بجامعة ورقلة 2212

مداخلة ملقاة  التزامات المرقي العقاري و جزاء اإلخالل بها في عقد البيع على التصاميم،، قاشي عالل -8
 .، جامعة ورقلة 2212فيفري  28و  22في الملتقي الوطني حول نشاط الترقية العقارية بومي  

، ستثمار االالعقاري ودور القروض الميسرة في دعم  القرضنواع أ،  يسعد فضيلة ، سالمي وردة -9
 و 22، يومي  الملكية العقارية و دورها في تنمية االستثمار:  مداخلة ملقاة في الملتقي الوطني حول

 . جامعة قسنطينةكلية الحقوق و العلوم السياسية ، ،  2211كتوبر أ 23
  :االجتهادات القضائية -(7
عن الغرفة المدنية ، المحكمة العليا ،  28/12/1992الصادر بتاريخ  162623القرار رقم  -1
 .1998سنة  2قضائية ، عدد المجلة ال
،  ، المحكمة العليا ، الغرفة العقارية 12/21/2226بتاريخ الصادر  311222القرار رقم  -2
  .(غير منشور)
،  الصادر عن الغرفة المدنية القسم الثاني ، 21/2226/ 16المؤرخ في  322263القرار رقم  -3

 (.غير منشور)،   المحكمة العليا
في ، عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا  22/26/2222الصادر بتاريخ  322339القرار رقم  -1

 ، مجلة المحكمة العليا ،العدد( مؤسسة ترقية السكن العائلي الم البواقي)ضد ( ح.ع)قضية بين 
 .2222، لسنة  22
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مدنية ، المحكمة العليا ، القضية  ، الغرفة ال 21/23/2222المؤرخ في  312922القرار رقم -1
 . 2228، لسنة  1كمة العليا عدد ، مجلة المح( شركة الوفاء)ضد ( ب -م )
عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا ، بين  22/26/2222الصادر بتاريخ  321321القرار رقم -6
 . 2228، لسنة  1،مجلة المحكمة العليا، العدد ( س ع) ضد (لتنمية المحلية بنك ا)
، بين ، المحكمة العليا  رفة التجاريةغال  23/21/2228بتاريخ الصادر  122921القرار رقم  -2
 ، مجلة المحكمة العليا(الجامعي بني مسوس اإلستشفائيالمركز )، ضد  (القرض الشعبيبنك )

 .2229لسنة  22،العدد 
، عن الغرفة المدنية للمحكمة العليا ،  19/11/2228الصادر بتاريخ  136932القرار رقم  -8

،مجلة المحكمة العليا ( مدير الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط)و ( ح س.بن)في قضية بين 
 .2228، لسنة 22،العدد 

ارية و البحرية للمحكمة عن الغرفة التج 29/22/2228الصادر بتاريخ  128319القرار رقم  -9
 .2229، سنة  1، مجلة المحكمة العليا، العدد (ب س) ضد (بنك البركة الجزائري)العليا ، بين 

في  ، عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا 28/21/2229الصادر بتاريخ  116822القرار رقم -12
،مجلة المحكمة (لبواقيالمؤسسة الوالئية لترقية السكن العائلي بأم ا)ضد ( ن.س)قضية بين 
 .2229،لسنة  22 العليا،العدد

، ،المحكمة العليا  ، الغرفة التجارية 22/21/2212بتاريخ الصادر  192218القرار رقم  -11
، لسنة  21مجلة المحكمة العليا ، العدد  ، ، ضد القرض الشعبي الجزائري( ر.أ( )ف .  ج)بين 

2212 . 
،  ، الغرفة المدنية ، المحكمة العليا 22/22/2212تاريخ الصادر ب 181228ر رقم االقر  -12

و الصندوق الوطني للسكن ، ( ع . س )بنك ضد  –قضية الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط  
 .2212لسنة  22مجلة المحكمة العليا عدد 

،  لمحكمة العلياا ، ، الغرفة المدنية 22/22/2212الصادر بتاريخ  181228القرار رقم  -13
،مجلة (الصندوق الوطني للسكن )و (ع . س )ضد( الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط)قضية 

 .2212لسنة  2المحكمة العليا،العدد 
،  ، عن الغرفة العقارية للمحكمة العليا 14/22/2211الصادر بتاريخ  664290القرار رقم  -11

،لسنة  22، مجلة المحكمة العليا،العدد (م البناء التقليدية.م.شركة ذ)و ( أ.ع)في قضية بين 
2212. 

 
 :النصوص القانونية -(8
 :الدساتير -(أ
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المتعلق بدستور الجمهورية الجزائرية   28/22/1989المؤرخ في   89/18المرسوم الرئاسي رقم-
  96/138و الملغى بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ، 29، ج ر عدد 1989الديمقراطية الشعبية لسنة 

، ج 1996المتعلق بدستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  22/12/1996المؤرخ في 
، و المعدل و المتمم  12/21/2222المؤرخ في  22/23، و المعدل و المتمم بالقانون رقم 26ر عدد 

المؤرخ في  16/21، و المعدل بالقانون رقم  11/11/2228المؤرخ في  28/19بالقانون رقم 
  . 11، ج ر عدد  26/23/2216

 :األوامر  -(ب
 91/22المعدل  بموجب المرسوم التشريعي رقم  13/21/1966المؤرخ في  66/22مر رقم األ -1

 .32و المتعلق بالمهندس المعماري، ج ر عدد  18/21/1991المؤرخ في 
 (.ملغى) 122، ج ر عدد  المتعلق بتنظيم مهنة الموق 11/12/1922المؤرخ في  22/91مر رقم األ-2
ساسي  لدواوين نشاء و تجديد القانون األإالمتضمن  12/26/1921المؤرخ في  21/63مر رقم األ-3

 .19الترقية و التسيير العقاري ، ج ر عدد  
 11المتعلق بتنظيم التعاون العقاري ، ج ر عدد  ، 23/12/1926المؤرخ في  92-26مر رقم األ -1

 .(الملغى)
حداث و تنظيم وسير دواوين الترقية إالمتضمن شروط  23/12/1926المؤرخ في  26/93مر رقم األ-1

 .12و التسيير العقاري للوالية ، ج ر عدد 
 . 82 عدد ج ر، 1996يتضمن قانون المالية لسنة  32/12/1992المؤرخ في  91/22األمر رقم  -6
 . 23يجاري، ج ر عدد المتعلق باالعتماد اإل 12/21/1996المؤرخ في  96/29مر رقم األ -2
 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين 29/22/1992المؤرخ في  96/22مر رقم األ-8

ر عدد  ، ج 12/23رقم  باألمرلى الخارج  المعدل و المتمم إموال من و بالصرف و حركة رؤوس األ
12. 

 .89عدد  ر ج، 1998يتضمن قانون المالية لسنة  31/12/1992المؤرخ في  92/22القانون رقم  -9
، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية و  22/28/2221المؤرخ في  21/21مر رقم األ-12

 .12تسييرها و خوصصتها ، ج ر عدد 
، ج ر عدد  2223و المتضمن قانون المالية لسنة  21/12/2222المؤرخ في  22/11القانون رقم  -11

86. 
     ، المعدل  12، يتعلق بالنقد و القرض،ج ر عدد 26/28/2223المؤرخ في  23/11األمر رقم -12

 .12، ج ر عدد  26/28/2212المؤرخ في  12/21رقم  باألمرو المتمم 
     مين على الكوارث الطبيعية أالمتعلق بإلزامية الت 26/28/2223المؤرخ في  12-23األمر رقم  -13

 .12و بتعويض الضحايا، ج ر عدد 
المحدد لشرط و كيفيات منح االمتياز على األراضي  21/28/2228المؤرخ في  28/21األمر  -11

 .19عدد  ج رنجاز مشاريع استثمارية، التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة إل
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 :القوانين-ت
و المتضمن القانون األساسي للصندوق الوطني  12/28/1961المؤرخ في  61/222القانون رقم  -1

 .21للتوفير و االحتياط، ج ر عدد 
 ،المتضمن القانون التوجهي للمؤسسات االقتصادية ،ج 12/21/1988المؤرخ في  88/21القانون رقم -2

 .22ر عدد     
 المؤرخ في 21/19يعدل و يتمم األمر رقم  12/21/1988المؤرخ في  88/21القانون رقم  -3
 ، يتضمن القانون التجاري و يحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومية 26/29/1921   
 .22االقتصادية، ج ر عدد    
 .(الملغى)،28الموثق،ج ر عدد  ، المتعلق بتنظيم مهنة12/22/1988المؤرخ في  88/22القانون رقم -1
 (.الملغى)، 16، المتعلق بالنقد و القرض ، ج ر عدد 11/21/1992المؤرج في  92/12القانون رقم -1
، ج المعدل و المتمم، يتضمن قانون التوجيه العقاري  18/11/1992المؤرخ في  92/21القانون رقم -6

 .19ر عدد 
 12عدد  ج ر، المتضمن قانون األمالك الوطنية 21/12/1992المؤرخ في  92/32القانون رقم  -2

 .11عدد  ج ر 21/29/2228المؤرخ في  28/11المعدل والمتمم بالقانون رقم 
 .21المتعلق باألوقاف المعدل والمتمم، ج ر عدد  22/21/1991المؤرخ في  91/12القانون رقم  -8
 .61عدد  ج ر، 1992قانون المالية لسنة  المتضمن 18/12/1991المؤرخ في  91/21القانون رقم  -9

، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ،  23/26/2221المؤرخ في  21/22القانون رقم -12
 .16، ج ر عدد  11/28/2212المؤرخ في  12/26،المعدل و المتمم بالقانون رقم  11ج ر عدد 

عدد  ج ر،  2221،المتضمن قانون المالية لسنة 29/12/2221المؤرخ في  21/21القانون رقم  -11
81. 

 .11، المتعلق بتنظيم مهنة الموثق،ج ر عدد  22/22/2226المؤرخ في  26/22القانون رقم -12
 21المؤرخ في  91/22يعدل و يتمم األمر رقم  22/22/2226المؤرخ في  26/21القانون رقم  -13
 .11، ج ر عدد  المتعلق بالتأمينات 21/1991/   
  .11عدد ج ر  المتعلق بتوريق القروض الرهنية، 22/22/2226المؤرخ في  26/21القانون رقم -11
 ، ج ر  2228المتضمن قانون المالية لسنة  32/12/2222المؤرخ في  22/12القانون رقم  -11
 .82عدد    
المتضمن قانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية ، ج  21/22/2228المؤرخ في  28/29القانون رقم  -16

 .21ر عدد  
 .31المتضمن تعديل القانون المدني، ج ر عدد  13/21/2222المؤرخ في  22/21القانون رقم  -12
،  2229لي لسنة ، المتضمن قانون المالية التكمي 22/22/2229المؤرخ في  29/21القانون رقم  -18

 . 11ج ر عدد 
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المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، ج ر عدد  21/22/2229المؤرخ في  29/23القانون رقم  -19
11. 

عدد ج ر ، 2212، تضمن قانون المالية لسنة  32/12/2229مؤرخ في ،  29/29قانون رقم ال -22
28 . 

 الذي يحدد القواعد  21/22يعدل و يتمم القانون رقم  11/28/2212 المؤرخ في 12/26القانون رقم -21
 .61، ج ر العدد  المطبقة على الممارسات التجارية    
 العقارية ،  تنظم نشاط الترقية يالمحدد للقواعد الت  12/22/2211المؤرخ في  11/21القانون رقم  -22
 . 11ج ر عدد    
، ح ر عدد  2212المتضمن قانون المالية لسنة  28/12/2211المؤرخ في  11/16قانون رقم ال -23

22. 
المتعلق  21/28المعدل و المتمم للقانون رقم  23/22/2213المؤرخ في  13/26القانون رقم  -21

 .39نشطة التجارية ، ج ر عدد بشروط ممارسة األ
، ج ر عدد 2211المتضمن قانون المالية لسنة  32/12/2213المؤرخ في  28/ 13القانون رقم  -21

68 . 
عدد  ج ر، 2211المتضمن قانون المالية لسنة  32/12/2211المؤرخ في  11/12القانون رقم  -26

28 . 
، ج ر عدد  2218المتضمن قانون المالية لسنة  22/12/2212المؤرخ في  12/11القانون رقم -22

26. 
، ج ر عدد  2219المتضمن قانون المالية لسنة  22/12/2218المؤرخ في  18/18القانون رقم -28

29. 
 :المراسيم-(ث
   ،المتضمن تنظيم العالقات بين المؤجر  23/12/1926المؤرخ في  26/112المرسوم التنفيذي رقم -1

 .12ج ر عدد  و المستأجر لمحل معد للسكن و التابع لمكاتب الترقية و التسيير العقاري ،
المتضمن تجديد الرهون و االمتيازات  23/22/1922المؤرخ في  22/12رقم  التنفيذي المرسوم -2

 .16لبعض المؤسسات و الهيئات العمومية و الجماعات المحلية، ج ر عدد 
 نشاء الديوان الوطني للسكن إ،المتضمن 13/29/1982، المؤرخ في  82/213المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .38العائلي ، ج ر عدد 
المحدد لشروط و كيفيات التنازل عن  21/23/1981المؤرخ في  81/11المرسوم التنفيذي رقم  -1

   األمالك العقاري و ذات االستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو مكاتب الترقية و التسيير العقاري 
 . 12و المؤسسات و الهيئات و األجهزة العمومية، ج ر عدد 

      حدد محتوي الخدمات االجتماعية ي 11/21/1982المؤرخ في  82/129رقم  التنفيذي مرسومال -1
 .22عدد  ج ر، تمويلها و كيفية
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  المتضمن صالحيات الجماعات المحلية  29/21/1982المؤرخ في  82/192المرسوم التنفيذي رقم -6
 .22ر عدد  جو اختصاصها في قطاعي االسكان و التعمير ، 

نشاء المقاوالت إالذي يحدد شروط  19/23/1983، المؤرخ في  83/221المرسوم التنفيذي رقم -2
 .12العمومية المحلية و تنظيمها و سيرها ، ج ر عدد 

 ، المتضمن حل الديوان الوطني  21/22/1981، المؤرخ في  81/122المرسوم التنفيذي رقم  -8
 .32للسكن العائلي،ج ر عدد     
 ، يتضمن إنشاء بنك التنمية المحلية و تحديد قانونها 32/21/1981المؤرخ في  81/81المرسوم رقم  -9

 .19األساسي، ج ر عدد     
        المتضمن تنظيم دواوين الترقية   21/11/1981المؤرخ في  81/222المرسوم التنفيذي رقم -12

 .16و التسيير العقاري في الوالية و عملها ، ج ر عدد 
نشاء الوكالة العقارية المحلية ، إ،المتضمن 22/21/1986المؤرخ في 86/21المرسوم التنفيذي رقم -11

 .23ج ر عدد 
،المحدد لشروط االكتتاب بإحدى عمليات  21/23/1986المؤرخ في  86/38المرسوم التنفيذي رقم  -12

 .12لحق ، ج ر عدد الترقية العقارية و كيفياته و يضبط دفتر الشروط النموذجي لعقد حفظ ا
هيكلة الصندوق الوطني  إعادةالمتضمن  12/21/1991المؤرخ في  91/111المرسوم التنفيذي رقم  -13

 .21، ج ر عدد  الصندوق الوطني للسكن إنشاءو  أمواله أيلولةللتوفير و االحتياط و 
الطبيعة القانونية المتضمن تفسير  12/21/1991المؤرخ في  91/112المرسوم التنفيذي رقم -11

 .21للقوانين االساسية للترقية و التسيير العقاري و تحديد كيفيات ذلك و تنظيم عملها،ج ر عدد 
حداث وكالة وطنية لتحسين إ، المتضمن  12/21/1991المؤرخ في  91/118المرسوم التنفيذي رقم -11

 .21السكن و تطويره ، ج ر عدد 
 ، المحدد لشرط إدارة األمالك الخاصة و  23/11/1991لمؤرخ في ا 91/111المرسوم التنفيذي رقم  -16
 .62عدد  ج ر،  العامة التابعة للدولة و تسييرها و ضبط كيفيات ذلك    
،ج ر 1991قانون المالية لسنة علق ب،المت19/21/1993المؤرخ في  93/21المرسوم التشريعي رقم  -12

 .21عدد 
، ج ر عدد  نشاط العقاريالبالمتعلق  21/23/1993المؤرخ في  93/23المرسوم التشريعي رقم   -18

 ،(ىملغ) 11
 91/112الذي يعدل المرسوم رقم  22/21/1993المؤرخ في  93/28المرسوم التنفيذي رقم  -19

ساسية للترقية و التسيير العقاري و تحديد كيفيات ذلك و المتضمن  تفسير الطبيعة القانونية للقوانين األ
 .22عملها،ج ر عدد تنظيم 

ببورصة القيم المنقولة و المعدل  المتعلق 23/21/1993المؤرخ في  12-93لمرسوم التشريعي رقم ا -22
 .11ر عدد  ج، 19/22/2223المؤرخ في  21-23، بموجب القانون رقم 31و المتمم، ج ر عدد 
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،ج 1991المتضمن قانون المالية لسنة  29/12/1993المؤرخ في  93/18المرسوم التشريعي رقم  -21
 .88ر عدد 

   نتاج المعماري ، المتعلق بشروط اإل 18/21/1991المؤرخ في  91/22المرسوم  التشريعي رقم  -22
المؤرخ  21/21 ، المعدل و المتمم بالقانون رقم 32و ممارسة مهنة المهندس المعماري ، ج ر عدد 

 .11، ج ر عدد 11/28/2221في 
المتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري  23/12/1991المؤرخ في  138-91المرسوم التنفيذي رقم  -23

 .82المتعلق بشركات المساهمة و التجمعات، ج ر عدد 
 مين من خطر أالمتعلق بإلزامية الت 29/29/1991المؤرخ في  111-91المرسوم التنفيذي رقم  -21
 .26الحريق، ج ر عدد     
المؤرخ  82/129الذي يتمم المرسوم رقم  3/22/1996المؤرخ في  96/21المرسوم التنفيذي رقم  -21

 .9عدد  ج رالذي يحدد محتوى الخدمات االجتماعية و كيفية تمويلها،  11/21/1982في 
،المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري، 18/21/1992المؤرخ في  92/11المرسوم التنفيذي رقم-26

 .23ج ر عدد 
    المتضمن إحداث صندوق الضمان  23/11/1992المؤرخ في  92/126المرسوم التنفيذي رقم  -22

 .23عدد  ج رو الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، 
 96/21عدل و يتمم المرسوم رقم الذي ي 21/22/1998المؤرخ في  98/82المرسوم التنفيذي رقم  -28

 .12عدد ج ر المتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعية و سيره ، 
 المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة  23/21/2221المؤرخ في  21/121المرسوم التنفيذي رقم  -29
المرسوم ب ، المعدل و المتمم22ج ر عدد ، طار البيع باإليجار و كيفيات ذلك إبأموال عمومية في     

 .21، ج ر عدد  21/21/2221المؤرخ في  21/132رقم 
 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  13/21/2223المؤرخ في  23/31المرسوم التنفيذي رقم -32
كيفيات طار البيع باإليجار و إالذي يحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية في  21/121

 .21، ج ر عدد ذلك
المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  21/12/2223المؤرخ في  23/111المرسوم التنفيذي رقم -31

 .21المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري ، ج ر عدد  92/11
يذي من المرسوم التنف 2المعدلة للمادة  21/21/2221المؤرخ في  21/132المرسوم التنفيذي رقم  -32

 .22، ج ر عدد  21/121رقم 
المتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية  29/28/2221المؤرخ في  268-21المرسوم التنفيذي رقم  -33

مين على أثار الكوارث الطبيعية و يحدد كيفيات إعالن حالة الكارثة الطبيعية، ج ر أالمغطاة بإلزامية الت
 .11عدد 

 الذي يضبط كيفيات تحديد التعريفات  29/28/2221المؤرخ في  269-21المرسوم التنفيذي رقم  -31
 .11و اإلعفاءات و حدود تغطية أثار الكوارث الطبيعية، جر عدد 
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من المرسوم التنفيذي  8المعدلة للمادة  22/11/2221المؤرخ في  21/312المرسوم التنفيذي رقم  -31
 .69، ج ر عدد  21/121رقم 

  المتعلق بالرهن القانوني لفائدة البنوك  23/21/2226المؤرخ في  26/132المرسوم التنفيذي رقم  -36
 .21و المؤسسات المالية و المؤسسات األخر،ج ر عدد 

 ساسية للعقود المبرمة يحدد العناصر األ 12/29/2226المؤرخ في  26/326المرسوم التنفيذي رقم -32
 .16تعتبر تعسفية ، ج ر عدد  ياالقتصاديين و المستهلكين و البنود التعوان بين األ    
العناصر األساسية للعقود  المتعلق بتحديد 12/29/2226المؤرخ في  26/326المرسوم التنفيذي رقم -38

 .16المبرمة بين األعوان االقتصاديين و المستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية ،ج ر عدد 
،المحدد لقواعد منح السكن العمومي  11/21/2228المؤرخ في  28/112التنفيذي رقم المرسوم -39

 .21يجاري ، ج ر عدد اإل
 ، الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة  22/21/2229المؤرخ في  29/18المرسوم التنفيذي رقم  -12
 .26مهنة الوكيل العقاري ، ج ر عدد     
، و  الذي يحدد مستويات و كيفيات منح 2212 /12/23لمؤرخ في  ا 12/82المرسوم التنفيذي رقم  -11

تخفيض نسبة الفائدة على القروض التى تمنحها البنوك و المؤسسات المالية القتناء سكن جماعي و 
 (.ىملغ)،  12، ج ر عدد  بناء سكن ريفي من قبل المستفيدين

، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص 21/21/2212المؤرخ في  12/122المرسوم التنفيذي رقم  -12
صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة للعائالت "الذي عنوانه 322-132الخاص رقم 

ج ، "القتناء و بناء و توسيع السكن و كذا المرقين العقاريين في إطار البرامج المدعمة من طرف الدولة
 . 22عدد  ر
، الذي يحدد كيفيات و شروط منح  32/26/2212المؤرخ في  12/166المرسوم التنفيذي رقم  -13

 القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن ، المعدل و المتمم، ج ر 
 .11عدد     
، يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على 32/22/2212المؤرخ في  12/162المرسوم التنفيذي رقم  -11

 ج رنجاز برامج عمومية للسكن و كيفيات منحه،إالقروض الممنوحة للمرقيين العقاريين المساهمين في 
 .11عدد 

انة المباشرة المحدد لمستويات اإلع 21/12/2212المؤرخ في  12/231المرسوم التنفيذي رقم  -11
الممنوحة من طرف الدولة للحصول على ملكية سكن جماعي أو لبناء سكن ريفي ومستويات مداخيل 

 .18طالبي هذه السكنات و كذا كيفيات منح هذه اإلعانة ، ج ر عدد 
المتضمن كيفيات منح االعتماد لممارسة  22/22/2212المؤرخ في  12/81المرسوم التنفيذي رقم  -16

 .11ي العقاري و كذا مسك الجدول الوطني للمرقين العقاريين ، ج ر عدد مهنة المرق
، يتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي  22/22/2212المؤرخ في  12/81المرسوم التنفيذي رقم  -12

 .11يحدد االلتزامات و المسؤوليات المهنية للمرقي العقاري ، ج ر عدد 
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، الذي يحدد كيفيات و شروط منح  11/12/2212في المؤرخ  12/121المرسوم التنفيذي رقم -18
القروض من طرف الخزينة للموظفين من أجل اقتناء أو بناء أو توسيع السكن ، المعدل و المتمم 

 .69، ج ر عدد  166/ 12للمرسوم رقم 
المحدد لشروط و كيفيات شراء المساكن  21/12/2212المؤرخ في  12/132المرسوم التنفيذي رقم  -19

 طار البيع باإليجار، ج ر عددإخرى في أي تمويالت أو أو مصادر بنكية أجزة بأموال عمومية المن
   21 . 
التنفيذي رقم   المعدل و المتمم للمرسوم 26/22/2213المؤرخ في  13/96المرسوم التنفيذي رقم -12

 المتضمن كيفيات منح االعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري و كذا مسك الجدول الوطني  12/81
 .13للمرقين العقاريين ، ج ر عدد      
المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  26/29/2213المؤرخ في  13/321المرسوم التنفيذي رقم  -11

اإلعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة للحصول على ملكية سكن المحدد لمستويات  12/231
ج ،جماعي أو لبناء سكن ريفي ومستويات مداخيل طالبي هذه السكنات و كذا كيفيات منح هذه اإلعانة

 .18ر عدد 
الذي يحدد الشروط و الكيفيات المتعلقة  18/11/2213المؤرخ في  13/328المرسوم التنفيذي رقم  -12

 .18المستهلك ، ج ر عدد  بإعالم
، و الذي يحدد مستويات و كيفيات  21/11/2213المؤرخ في   13/389المرسوم التنفيذي رقم  -13

   تمنحها البنوك و المؤسسات المالية القتناء سكن جماعي  يمنح تخفيض نسبة الفائدة على القروض الت
 ، 61و بناء سكن ريفي من قبل المستفيدين ، ج ر عدد 

، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد  18/12/2213المؤرخ في  13/131المرسوم التنفيذي رقم  -11
البيع على التصاميم لألمالك العقارية و كذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم 

مرسوم رقم حكام الألغى أ، و الذي  66جالها و كيفيات دفعها ، ج ر عدد أو مبلغ عقوبة التأخير و 
ي يطبق في مجال المتعلق بنموذج عقد البيع على التصاميم الذ 22/23/1991المؤرخ في  91/18

 .13ج ر عدد  ،الترقية العقارية
، يحدد نموذج نظام الملكية المشتركة  21/23/2211المؤرخ في  11/99المرسوم التنفيذي رقم  -11

 .11المطبقة في مجال الترقية العقارية ، ج ر عدد 
المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم  1/22/2211المؤرخ في  11/182المرسوم التنفيذي رقم -16 

 .32عدد  ج رالمتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية،  92/126
 المحدد لشروط حلول الصندوق محل 1/22/2211المؤرخ في 11/181المرسوم التنفيذي رقم  -12

 .32المقتني األمالك العقارية المغطاة بالضمان، الجريدة الرسمية عدد 
الذي يحدد شروط و كيفيات شراء  11/22/2211المؤرخ في  11/223المرسوم التنفيذي رقم  -18

 .11السكن الترقوي العمومي ، ج ر عدد 



055 

 

العروض في  يتعلق بشروط و كيفيات 12/21/2211المؤرخ في  11/111مرسوم التنفيذي رقم  -19
 . 21، ج ر عدد   مجال القرض االستهالكي

، الذي يحدد شروط و كيفيات منح 26/12/2211المؤرخ في  11/281مرسوم التنفيذي رقم  -62
نجاز االمتياز القابل للتحويل إلى تنازل على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة و الموجهة إل

 .18عدد  ج ر،  التجاري مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع
  12/231المعدل و المتمم للمرسوم رقم  22/21/2218المؤرخ في  18/26المرسوم التنفيذي رقم -61
الذي يحدد مستويات المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة القتناء سكن  1/12/2212المؤرخ في     

         نوب جمناطق محددة في الو سكن فردي منجز في شكل مجمع في أو بناء سكن ريفي أجماعي 
 .22 ، ج ر و الهضاب العليا و مستويات دخل طالبي هذه السكنات و كذا كيفيات منح هذه المساعدة

 :القرارات-(حـ
ساسي النموذجي للتعاونيات العقارية ، ج ر المتضمن القانون األ 21/21/1928القرار المؤرخ في  -1

 .2عدد 
 .11المتضمن اعتماد شركة ضمان القرض العقاري،ج ر عدد  28/21/1999القرار المؤرخ في  -2
طار البيع إالمحدد لشروط معالجة طلبات شراء المساكن في  23/22/2221القرار المؤرخ في -3

 .12باإليجار و كيفيات ذلك ، ج ر عدد  
المحدد لشروط  22/22/2213لمؤرخ في القرار االمعدل و المتمم ب 23/22/2221في القرار المؤرخ  -1

 .19طار البيع باإليجار و كيفيات ذلك ، ج ر عدد  إمعالجة طلبات شراء المساكن في 
الذي يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو  21/21/2223القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -1

عدد  ج ر نجاز عمليات البناء و التعمير،إلغير المبنية التابعة لألمالك الخاصة للدولة و المخصصة 
 . 61عدد  ج ر،  21/26/2221والمتمم بمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  المعدل،  31

 المتضمن نموذج عقد البيع  23/22/2221يعدل القرار المؤرخ في  21/21/2221القرار المؤرخ في -6
 .13باإليجار ، ج ر عدد     
الذي يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  28/23/2226الوزاري المشترك المؤرخ في  القرار -2

المتضمن نموذج دفتر الشروط المتعلق باإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلجمالي و  11/21/1998
  ونجاز مساكن االجتماعية إالضريبة على األرباح الشركات المطبقة على األرباح الناجمة عن نشاطات 

 .28عدد  ج ر،  الترقية    
الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم  13/28/2228مشترك المؤرخ في الوزاري القرار ال -8

الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال  21/12/1991المؤرخ في  91/328
 .12ج ر عدد ، الدعم المالي

، الذي يحدد شروط استفادة المرقين العقاريين من 21/23/2211القرار الوزاري مشترك مؤرخ في  -9
 . 31عدد  ج رتخفيض نسبة الفائدة، 
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، المحدد لشروط و كيفيات منح قروض الخزينة للموظفين  31/23/2211المؤرخ في  22القرار رقم  -12
 .امة للخزينة العمومية ، وزارة الماليةمن أجل اقتناء ، بناء أو توسيع السكن ، مديرية الع

، الذي يحدد شروط و كيفيات التنازل عن قطع 11/21/2211القرار وزاري مشترك مؤرخ في  -11
أرضية تابعة لألمالك الخاصة للدولة و موجهة إلنشاء برامج السكنات المدعمة من طرف الدولة ، ج 

 .11ر عدد 
، الذي يحدد خصائص التقنية و الشروط المالية  11/21/2211القرار وزاري مشترك مؤرخ في  -12

 (.الملغى) 11عدد  ج ر،  نجاز السكن الترقوي المدعمإالمطبقة على 
الموارد المالية الكافية الكتساب صفة  بإثبات، يتعلق 26/12/2212ي قرار وزاري مشترك مؤرخ ف -13

 . 22، ج ر عدد  العقاري المرقي
 الذي يحدد نمودجي االعتماد و شهادة التسجيل للمرقي العقاري ،  29/21/2213القرار المؤرخ في  -11
 .11ج ر عدد     
التي   ، المحدد كيفيات الحصول على اإلعانة المباشرة2213 /26/ 19القرار الوزاري المؤرخ في  -11

 .32ج ر عدد ، تمنحها الدولة لبناء سكن ريفي
         المتعلق بدفتر شروط الذي يحدد حقوق  19/22/2213القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -16
و واجبات المستفيد من المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة للسكن الريفي و الملحق بالقرار ، ج ر     

 .32عدد 
 ، 2213 /26/ 19لقرار المؤرخ في ابو المتمم المعدل  2211 /26/ 18وزاري المؤرخ في القرار ال -12

 .12ج ر عدد ، المحدد كيفيات الحصول على اإلعانة المباشرة التي تمنحها الدولة لبناء سكن ريفي
 الذي يحدد نموذجي طلب شراء و مقرر منح سكن ترقوي عمومي ،  12/12/2211القرار المؤرخ في -18

 .22ج ر عدد 
الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي ،  ، يحدد21/21/2211القرار المؤرخ في  -19

 .61ج ر عدد 
 المتضمن كيفيات حساب ثمن التنازل عن السكن  11/29/2211القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -22

 .62الترقوي العمومي ، ج ر عدد      
     المحدد لشروط معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي  26/29/2211القرار المؤرخ في -21

 .63و كيفيات ذلك، ج ر عدد  
الذي يحدد كيفيات متابعة و تقييم حساب  23/21/2212القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -22

 .38، ج ر عدد "نالصندوق الوطني للسك"الذي عنوانه  322-212التخصيص الخاص رقم 
نجاز السكن الترقوي ، يحدد الخصائص التقنية المطبقة على إ 32/21/2218القرار المؤرخ في -23

 .11/21/2211و الذي ألغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  ،13ج ر عدد المدعم ، 
 ياتلأالمحدد لشروط و كيفيات المالية و كذا  11/23/2218القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -21

 . 23، ج ر عدد نجاز السكن الترقوي المدعم إتمويل 
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 :مقررات-(ـج
 . 62يتضمن اعتماد بنك، ج ر عدد  21/12/1991المؤرخ في  91/21مقرر رقم  -1
 :النظم-(خـ
       الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف  21/28/1991المؤرخ في  91/29النظام رقم  -1

المؤرخ في  91/21الذي عدل بموجب النظام رقم  21و المؤسسات المالية،ج ر عدد 
 .39،ج ر عدد 22/21/1991

 تنظيم مركزية المخاطر و عملها، ج المتعلق ب 22/23/1992المؤرخ في  92/21النظام رقم  -2
 .(ملغى)،  28ر عدد 

يتضمن مخطط المحاسبات المصرفية و القواعد  12/11/1992المؤرخ في  92/28نظام رقم ال -3
 .1993لسنة  13المحاسبية المطبقة على البنوك و المؤسسات المالية، ج ر عدد 

      المتعلق بإعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك  12/11/1992في  المؤرخ 92/29نظام رقم ال-1
 .11و المؤسسات المالية و نشرها، ج ر عدد 

و مؤسسة مالية و شروط أالمحدد لشروط تأسيس بنك  23/21/1993المؤرخ في  93/21النظام رقم  -1
 .22/21/2222لمؤرخ في ا 22/2222جنبية و المعدل بالنظام رقم أو مؤسسة مالية أقامة بنك إ
المحدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة  22/26/1991المؤرخ في  91/13النظام رقم  -6

 .(الملغى) 22على العمليات المصرفية، ج ر عدد 
 المتعلق باإلعالم الواجب نشره من طرف الشركات أو  22/22/1996المؤرخ في  22-96نظام رقم ال -2

 .36التي تلجأ إلى عالنية االدخار عند إصدارها قيما منقولة، ج ر عدد الهيئات 
، المتضمن المراقبة الداخلية للبنوك و المؤسسات 11/11/2222المؤرخ في  22/23النظام رقم  -8

 .81المالية ، ج ر عدد 
لمؤتمن المتعلق بالمساهمة في الرأسمال االجتماعي ل 18/23/2223المؤرخ في  21-23النظام رقم  -9

 .23المركزي على السندات، ج ر عدد 
المحدد لشروط تأسيس بنك و مؤسسة مالية و شروط  21/29/2226المؤرخ في  26/22النظام رقم -12
المعدل و المتمم بالنظام  93/21حكام النظام رقم أ ىلغأجنبية ، الذي أقامة فرع بنك و مؤسسة مالية إ

 .22، ج ر عدد  2222/22رقم 
المتضمن تعريف و قياس و تسيير ورقابة خطر  21/21/2211المؤرخ في  11/21النظام رقم -11

 .السيولة
الرقابة الداخلية للبنوك و المؤسسات  ـ، المتعلق ب 28/11/2211المؤرخ في  11/28النظام رقم  -12

 .22/23حكام النظام رقم أ ىلغأالمالية ، و الذي 
سر المتعلق بتنظيم مركزية مخاطر المؤسسات و األ 22/22/2212المؤرخ في  12/21النظام رقم  -13

 . و عملها
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المحدد للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة  26/21/2229المؤرخ في  29/23النظام رقم -11
 .13على العمليات المصرفية،ج ر عدد 

المتعلقة بشروط البنوك المطبقة المحدد للقواعد العامة  28/21/2213المؤرخ في  13/21النظام رقم -11
 .29على العمليات المصرفية، ج ر عدد 

      ضمن نسب المالءة المطبقة  على البنوك تالم 16/22/2211المؤرخ في  11/21النظام رقم  -16
 .و المؤسسات المالية 

،  الذي يتعلق بعمليات خصم السندات العمومية 19/22/2211المؤرخ في  11/21النظام رقم  -12
 ىلغأ، و الذي  عادة خصم السندات الخاصة ، التسبيقات و القروض للبنوك و المؤسسات الماليةإ
عادة خصم و القروض إ تالذي يتعلق بعمليا 13/22/2222المؤرخ في  2222/21حكام النظام رقم أ

 .للبنوك و المؤسسات الماليةالممنوحة 
 :التعليمات-(9
، 21/21/1999المؤرخة في  219، التعليمة رقم  المديرية العامة لألمالك الوطنية ، وزارة المالية -1

، مجموعة النصوص  المتعلق باألراضي المتنازل عنها في إطار الترقية العقارية و ترقية االستثمار
 .1999لسنة 

 المتعلقة ببرنامج السكن الريفي ، الصادرة عن  ، 12/28/2228 بتاريخالصادر  2828المذكرة رقم  -2
 .المديرية العامة المالك الدولة ، وزارة المالية     
 ن المديرية العامة للخزينة العمومية موجهة إلى ع، 21/2212/ 28ة بتاريخ الصادر  221التعليمة رقم  -3
بمنح قرض من أجل الحصول على رؤساء المدرين العامين للبنوك العمومية و باقي المصارف، يتعلق    

 .%1و  3إلى  %6سكنات جماعية ترقوية أو بناء مسكن ريفي مع تخفيض نسبة الفائدة من 
، المتعلقة  23/21/2212مؤرخة في  23، التعليمة رقم  ، المديرية العامة للمحاسبة وزارة المالية -1

سب الفوائد على صندوق تخفيض ن"المعنون  322-132بسير حساب التخصيص الخاص رقم 
القروض الممنوحة للعائالت القتناء و بناء و توسيع السكن وكذا المرقين العقارين في إطار البرامج 

 . 2212، مجموعة التعليمات و المناشير " المدعمة من طرف الدولة
بالبيع على الصادرة عن وزارة المالية ، مديرية العامة ألمالك الوطنية ، المتعلقة  22232المذكرة رقم  -1

المحدد للقواعد التي تنظم  12/22/2211المؤرخ في  11/21التصاميم  تطبيق أحكام القانون رقم 
 .نشاط الترقية العقارية

،  32/21/2211المؤرخة في  21وزارة السكن،مديرية السكن و التجهيزات العمومية ، التعليمة رقم  -6
 .(ملغاة)ة المدعمة المتعلقة بكيفيات تنفيذ برنامج السكنات الترقوي

 29/21/2212المؤرخة في  22821وزارة المالية، المديرية العامة لألمالك الوطنية، التعليمة رقم  -2
 .2212المتعلق بتحويل االمتياز إلى تنازل، مجموعة النصوص 

ك الصادرة عن وزارة المالية ، مديرية العامة ألمال  12/29/2212المؤرخة في  29296التعليمة رقم  -8
 الدولة، مديرية المحافظة العقارية و مسح األراضي، المتعلقة بتسجيل و شطب الرهن القانوني المعد من 



055 

 

 .طرف الهيئات و المؤسسات المالية
المؤرخة في  21612وزارة المالية ، المديرية العامة لألمالك الوطنية،التعليمة رقم  -9

نجاز مشاريع ألمالك الخاصة للدولة الموجهة إل،المتضمن التنازل عن األراضي التابعة 12/21/2213
 22الترقية العقارية ذات طابع االجتماعي الدفع بالتقسيط بناء على التعليمة الوزارية المشتركة رقم 

 .26/21/2212المؤرخة في 
   نسب المالءة المطبقة على البنوك  ـالمتعلقة ب 12/2211/ 32المؤرخة في  11/21تعليمة رقم ال-12

 .، الصادرة عن بنك الجزائر و المؤسسات المالية
         تحدد مستوى االلتزامات الخارجية للبنوك  22/22/2211المؤرخة في  22/11تعليمة رقم ال-11

 .، الصادرة عن بنك الجزائر و المؤسسات المالية
،  الفائدة الزائدةالمتعلقة بكيفيات تحديد معدالت  21/29/2216المؤرخة في  16/28التعليمة رقم  -12

 .الصادرة عن بنك الجزائر
، كن الريفي ومفهوم األشغال الكبرىالمتعلقة بالس 13/11/2216الصادرة  962رقم  الوزارية  التعلمية-13

 . و العمران و المدينة الصادرة عن وزارة السكن
 عن المديرية العامة للعمران و الهندسة المعمارية ،  2212/ 21/ 22المؤرخ في  361التعليمة رقم -11

 .وزارة السكن ، العمران و المدينة ، المتعلق بنموذج شهادة اعتماد لممارسة مهنة المهندس المعماري 
الوزارية المشتركة بين وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و الوزير  التعليمة -11

برنامج السكنات  جسيد، المتعلقة بكيفيات ت 26/22/2218المؤرخة في  21رقم  المكلف بالسكن
 .الترقوية المدعمة 

 :وثائق و تقارير-(11
المحلية، العدد األول، صادرة عن بنك التنمية  شهريةنشرة ، تمويل السكن، (BDL)بنك التنمية المحلة -1

 .21، ص 21/21/2223 بتاريخالصادر 
الصادر عن المديرية العامة للصندوق  16/23/2221المؤرخ في  911/2221القرار التنظيمي رقم  -2

 (.وثيقة داخلية)بنك –الوطني للتوفير و االحتياط 
المؤرخ في  21/1212بنك  رقم  –الحتياط قرار تنظيمي الصندوق الوطني للتوفير و ا -3

 (.وثيقة داخلية)، در عن مديرية العامة للقرض للبنك،الصا 11/21/2221
المؤرخ في  28/1132بنك  رقم  –قرار تنظيمي الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط  -1

 (.وثيقة داخلية)، در عن مديرية العامة للقرض للبنك،الصا 23/23/2228
 .2216، سنة (CNEP) بنك  -صادرة عن صندوق التوفير و االحتياط  منشورات  -1
 .ق بأنماط القرض العقاري الممنوحة،تتعلبنك -االحتياط صندوق التوفير و  مطويات صادرة عن-6

 :المواقع االلكترونية-(11
  www.joradp.dz :موقع الجريدة الرسمية-1
  http://www.fnpos.dz:الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعيةموقع  -2

http://www.joradp.dz/
http://www.fnpos.dz/
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 www.fgcmpi.org.dz :موقع صندوق الضمان و الكفالة المتبادلة في الترقية العقارية -3
 /http://www.sgci.dz :موقع شركة ضمان القرض العقاري -1
 dz.org-www.srh :موقع شركة إعادة التمويل الرهني -1
 www.mhu.gov.dz :موقع وزارة السكن و العمران -6
   www.cnepbanque.dz:  بنك - موقع الصندوق الوطني للتوفير و االحتياط -2
  www.bdl.dz  :موقع بنك التنمية المحلية -8

 algeria.dz-of-bank :موقع بنك الجزائر  -9
 cnl.gov.dz/ar : للسكنموقع الصندوق الوطني  -12
 /http://www.bna.dz/ar: موقع بنك الوطني الجزائري -11
  bank.dz-www.cpa:موقع القرض الشعبي الجزائري -21

 
 :مراجع باللغة الفرنسية -ثانيا 

A)- ouvrages généraux: 
-1  A.Aboukorin, L'obligation de rensiynement , et de conseil dans L'execution des 

contrats These, Dijion,1989. 

2- Alain BĚNABENT, Droit civil , Les obligations ,Montchrestien   .  

3-André sigonney, La PME et son financement, Les Editions d’organisations, Paris, 

1994 

4 – Abdelkader Beltas , La titrisation , Edition Légende, Alger,2007 . 

5- Payet (MS) ,droit droit de la concurrence et droit de la consommation ,dalloz,  2001. 

6- COURET A., PELTIER F. et DEVEZE J., Le droit bancaire, 1ère éd., Presses 

Universitaires de France, Paris,1555. 

7- Philippe JESTAZ, Philippe MALINVEAUD, Droit de la promotion Immobilière, 6 
éme 

 édition .DALLOZ, Paris .1995. 

8- Faure-Abbad(M) : Droit de la construction, Gualino, Lextenso éditions, Paris, 2013. 

9- Joël Bessis, gestion des risques et gestion actif et passif des banques, édition -Dalloz, 

Paris, 1995 . 

11- Jean Calais- Auloy , Frank Steinmetz, Droit de la connsommation, 6
 éme

 edition, 

Dalloz prec 2003. 

11- Grand Usuel Larousse : dictionnaire encyclopédique , volume 2 , Aubin 

imprimeur , France, 1997 . 

12- GRANIER Thierry , JAFFEUX Corinne, la titrisation aspect juridique et 

financière, 2
éme

 édition, ECONOMICA, paris, 2004. 

13- Hervé le Borgne, mathèmatique du crèdit ,eyrolles,paris 1991, préface. 

14- Laure Hillion – Lécuyeron lamy، droit de financement haut bilan trésorie. Relation 

banque entreprise, 2 édition LAMYS. A 1996 N° 2696 . 

15-Rose Noëlle Schütz, Les recours du crédit preneur dans l’opération de crédit – bail, 

Tome 25, France, 1994 

. 16 -Masse Paul , La promotion immobilière , Ed Economica , Paris , 1994. 

17-MACHROUH Fouad, Crises bancaires comprendre pour mieux 

prédire,L’Harmattank Paris, 2008. 

18-Michel di Martino, guide financier de la petite et moyenne entreprise , Les éditions 

d’organisations et les éditions finance et gestion, Paris et Champagnole, 1993. 

http://www.sgci.dz/
http://www.srh-dz.org/
http://www.mhu.gov.dz/
http://www.cnepbanque.dz/
http://www.bdl.dz/
http://www.bank-of-algeria.dz/
http://www.cnl.gov.dz/ar
http://www.bna.dz/ar/
http://www.cpa-bank.dz/
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19-Roger Saint Alary et Corinne Saint Alary - Houin , Droit de la construction , 8
éme

  

,édition ,Dalloz ,Paris , 2016. 

B)- ouvrages spéciaux : 
1-BONNEAU Thierry, droit bancaire, 6 

éme
 édition, Montchrestien, paris, 2005. 

2- Cavada Christian et STOUFFLET jean, Droit bancairer , 05 édition – Litec-Group 

Lexis Nexis -2002. 

3- JACOB Henri ,SARDI Antoine ,Management des risques bancaires , Afges  

Edition ,Paris,2001. 

C (-Thèses el memoires : 
-1 AIT AMMAR Karim, Le financement de la construction de logement en Algérie, 

mémoire fin d'étude, école national d'administration, 2001. 

2- BENNADJI Tahar  ،Les enjeux de la bancassurance et les perspectives de son 

développement en algérie ،mémoire de fin d’etudes en vue de l’obtention du diploma 

    supérieur des études bancaires ،ecole superieure de banque  ،anné 2003 . 

3-Ghania BOUKMOUCH, la titrisation : concept, mécanismes et pratique Algérienne, 

mémoire de magister, sciences économiques, université delly ibrahim, Alger, juin 

2011. 

D)- Articles el Intervention : 
-1 Ayachi Mouzaoui, cadre d’étude CAAT Assurance, Colloque international sur : Les 

sociétés d’Assurances Takaful et les sociétés d’Assurances Traditionnelles entre la 

Théorie et l’expérience Pratique-Université Ferhat Abbas – Setif ‐25‐26 Avril ‐2011 -

Conférence sur l’importance de l’assurance Incendie et L’assurance des pertes 

d’exploitation après Incendie au niveau de l’entreprise . 

-2 Chekir Samia, Les Coopératives Immobilières, Une Formule Pour Accéder Au 

Logement,Cnep News, Spécial Salon Immobilier 2003, 

3-BOUTALEB Kouider colloque international L’industrie de l’assurance: réalité et 

perspectives de  ،Faculté des Sciences Economiques et développement L’Université 

Hassiba Ben Bouali – chlef ،le 03 et 04 décembre 2012.،commerciales et Sciences de 

Gestion, Algérie . 

4- BESSKER MOHEMAD ,l’intervention de la société de garantie du crédit 

immobilier dans le financment du logement ,séminaire régional sur le crédit 

immobilier et les hypoteque ,annaba ,2000 . 

5- Maamri  Assia, Le crédit immobilier à taux bonifié , disponible sur : 

http://www.algeriansoverseas.com/index.php?p=19&cat=2&txt=206 

6- Timothy et autres, Les systèmes d’information sur la solvabilté des emprunteurs à 

faible revenu « Principales difficultés et facteurs de réussite » ,FORUM 1, Rapports 

CGAP et SFIs, N°1, Washington, Septembre 2011. 

E(-documents: 
-1  BDL, circulaire n°01/2008 relative Regel , procédure et condition d’octroi de crédit 

aux promoteurs immobiliers. 

 -2 Bouchala Safia , Crédit a taux bonifié , Cnep news , n° 33 , 2 éme trimestre 2012 . 

-4  CNEP-Banque , Convention entre SAA et CNEP –Banque, N286-PDG-200  .5  

-5  Crédit Reporting : Meilleurs pratiques internationales et études de cas, International 

finance corporation, IFC, World Bank Group, 2012, téchargé de : www.ifc.org.  

-6  Société de garantie du crédit immobilier , conditions générales : contrat 

d'assurance credit immobilier aux particuliers .

http://www.sgci.dz/docs/Conditions%20Generales.doc 

7-Guide pratique pour le refinancement des crédits au logement, SRH ,2007. 

http://www.algeriansoverseas.com/index.php?p=19&cat=2&txt=206
http://www.sgci.dz/docs/Conditions%20Generales.doc
http://www.sgci.dz/docs/Conditions%20Generales.doc
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  :ملخص
ضبط  و لذا سعت في سبيل ذلك لتنظيم  ، تعتبر الدولة الجزائرية تسوية ملف السكن من أولوياتها الرئيسية      

وهذا بالتركيز على المشاريع العقارية ذات  ، ، كونه المحرك األساسي لتنمية قطاع السكن نشاط الترقية العقارية
، وكذا تسخير كل االمكانيات وباألخص رصد الموارد المالية الكافية  الطابع السكني باعتماد تقنيات و صيغ مختلفة

 . التمويل حلقة أساسية في إنجاز هذه المشاريع ، باعتبار أن لها
، وهذا  ترى فيه الدولة آلية جد فعالة لحل مشكلة تمويل السكن، الذي  تم اعتماد عقد القرض العقاري هذا وقد      

 .، لتمويل مشاريعهم العقارية السيما ذات الطابع السكني بتمكين كل من األفراد والمرقين العقاريين لالستفادة منه
 . السكن –الترقية العقارية  -القرض العقاري   -التمويل :الكلمات المفتاحية 

 

Résumé: 

 

       L’Etat algérien considère le règlement du dossier du logement parmi ses principales 

priorités, alors il a pour objet de régler et de contrôler l'activité de la promotion immobilière, 

puisque ce dossier représente un moteur essentiel pour le développement du secteur du 

logement, et ce à travers la concentration sur les projets immobiliers à caractère résidentiel, en 

utilisant des différentes techniques et méthodes, et en exploitant toutes les possibilités, 

notamment en réservant les ressources financières suffisantes, étant donné que le financement 

un élément essentiel dans de la réalisation de ces projets.  

 

       Dans ce cadre, un contrat de crédit immobilier a été approuvé, dans lequel l'Etat voit un 

mécanisme très efficace pour résoudre le problème de financement du logement, en permettant 

aux individus et aux promoteurs immobiliers d'en profiter pour financer leurs projets 

immobiliers, notamment ceux à caractère résidentiels. 

Mots clés: Financement - crédit immobilier - promotion immobilière – logement . 

 

Abstract: 

 

      The Algerian State regards the settlement of the housing file as one of its main priorities, 

that is why it sought to regulate and control the activity of the real estate promotion which is 

considered as the important element for the development of the housing sector, via the focus on 

residential real estate projects by adopting different techniques and methods, as well as using all 

possibilities, in particular, by providing adequate financial resources, since the later represents 

the main element for the completion of these projects. 

 

      In this case, an estate credit contract has been approved, which is seen by the State as the 

effective mechanism to solve the funding housing problem, through enabling both individuals 

and real estate promoters to benefit from it, in order to finance their real estate projects and that 

of residential nature in particular. 

 

Keywords: Funding – Real estate credit - Real estate promotion – Housing . 

 

 


