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ابىتمام الباحثني و  حتظىادلشكالت ادلعاصرة اليت  إحدىالسكن يشكل  أنتؤكد الشواىد التارخيية و الواقعية 
و سن سياسات خمتلفة بغرض  ٬و يتجلى ىذا االىتمام يف الرتاكم ادلعريف الكبري  ٬السياسيني على حد سواء

اليت ولقد أوضحت الدراسات احلديثة ،التحكم وضبط ىذه ادلشكلة ذات االرتباط الوثيق ابلنشاط االقتصادي 
 أين ٬يف ادلناطق احلضرية  أكثرىذه ادلشكلة تتواجد  أن ٬ اداألبعحول السكن كمشكلة متعدد اجلوانب و  أجريت

 األحياءفضال عن ذلك انتشار  ٬و ارتفاع ادلباين و تضاعف ادلساكن ٬ األرضتزداد معدالت التزاحم على 
   للمدينة .                                                                                             بيئيو االهنيار ال ٬ادلختلفة 

فصلني و جاءت ىذه الدراسة يف  سياسة العقار السكين يف اجلزائر، معرفةإشكالية البحث حول ومن ىنا تدور 
 ˸مستعرضني يف 

ادللكية  أصنافو كذا  مفاىيم عامة حول العقار و أمهيتو إىلماىية ادللكية العقارية متطرقني  األولالفصل  -    
السياسات العقارية يف اجلزائر بعد االستقالل و كيفية  أىمو  أمهيتوو  طبيعة قطاع السكن يف اجلزائر،العقارية 

  . أمهيتوالتمويل العقاري يف اجلزائر و 
مفهومها و اترخيها  ٬يف اجلزائر السياسات السكنية أزمة السكن و   إىل يوف فقد تطرقناين ،الفصل الثا أما -  

الربانمج  إىلالصعوابت االستثمار يف السكن يف اجلزائر يف مرحلة اإلصالحات مع التطرق  أىممع  وأسباهبا
 .مليون وحدة سكنية إنشاء( و مشروع 2002-2005اخلماسي )

                                                                                                       :اختبار الفرضيات
حركة معتربة للعقار عن طريق  أعطى ،اقتصاد السوق على نفتاحالا أنو اليت ترى  األوىل ،الفرضية  أما -

احللول القانونية  إعطاءاستحداث ميكانيزمات جديدة من خالل ختفيف إجراءات انتقال العقار من جهة و 
 إذو العقارات  األراضيفقد عرفت اجلزائر بعد االستقالل فوضى يف حتضري ، أخرىللعقود العرفية من جهة 

و تعيينها .                                                                احكم يف تقسيمهالت معد إىل أدىجلها كان غري موثق مما  أن
وضع سياسة متكاملة تعمل من خالذلا على  إىل عمدت الدولة اجلزائرية ترى أنواليت  الثانيةالفرضية  أما –

و اجنازه و توزيعو السكين  العقارعلى عاتقها دتويل أخذت  الدولة  إنتوفري السكن الالئق للمواطنني، فنجد 
 . األفرادعلى 
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  ˸النتائج
                                                       ˸لقد توصلنا من خالل دراستنا ىذه إىل بعض النتائج منها

اليت تركها السكنية  احلظرية شهدت اجلزائر بعد االستقالل فرتة اتسمت ابلفوضى و سوء تقدير حلجم - 1
السكنية .                                         للحظريةسوء التسيري و التنظيم العقالين  إىل إضافة ٬ادلعمرون بعد تركهم اجلزائر 

منظري التنمية يف ىذا ابىتمام يذكر من طرف  ظالسكن ابعتباره متعة اجتماعية مستهلكة مل حي إن - 2
                                           . األفقلوح يف ت األزمةمؤشرات  بدأت أيننات السبعي أواخريف  إال ،البلد

السكن مبا ديكن اعتبارىا ترسانة من قطاع  ،دعمت دخول اجلزائر مرحلة اإلصالحات االقتصادية  -3
جتماعية و االادلتضمن ختلي اخلزينة العمومية عن دتويل ادلساكن  1221و القرارات اذلامة منها قرار  القوانني

                                                                                    .  ) CNL)تكليف الصندوق الوطين للسكن 

                                                                                                                :التوصيات
 جنملها يف النقاط التالية:ارأتينا يف هناية دراستنا اقرتاح رلموعة من التوصيات 

و بيع العقارات مبختلف متعلق ابلكراء  أسعارسلم  إنشاءو ،يف اجلزائر السكين حتديد الدولة للعقار  - 1
 حسب ادلناطق.  أنواعها

                                           بصرامة.على اجلميع و قوانني مباشرة متعلقة ابلسوق العقارية و تطبيقها  إصدار - 2
دلسكن االجتماعي و توسيعها لتشمل بعض الفئات ابستفدين التنظيمية احملددة للم  األحكامتعديل  - 3

 االجتماعية ادلهنية ادلتوسطة الدخل . 
     .بقوانني ردعية و مرن مع كل التحوالت تقنني جديد للعقار مزود  - 4 

        .القضاء على السكن اذلش  -5  
  :املوضوع  آفاق   

حيث ال ختلو من النقائص و نظرا التساع ادلوضوع و عدم  العقار السكين يف اجلزائر  سياسةالدراسة  وتناولت
                                                         فيمكن التوسع يف دراسة بعض جزيئاتو فمثال ديكن اعتماد ادلواضيع التالية                                                          أخرىمعاجلة ادلوضوع من جهة  إمكانية

     السكن.دراسة سياسات توزيع  - 1

 .                                                           أشكاذلادراسة لقطاع البناء فهو قطاع ىام يف اجناز السكنات جبميع  -2 
  تنظيم الوكاالت العقارية و مراقبتها .     -3
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  :دـــــمتهي
طبيعة قطاع ،و دراسة ادلفاىيم الالزمة حلصر مفهـو العقار  ارأتيناى هبا ظالعقار و ادلكانة اليت حي ألمهيةنظرا      

 مت تقسيمو اىل ، حيث ىذا الفصل  خالؿ ،وذلك منالسياسات العقارية يف اجلزائر بعد االستقالؿ أىمالسكن و 
 ادلباحث التالية:

 وأنواعها  العقارية ادللكية مفهـو: األوؿ ادلبحث
 السكن قطاع طبيعة:الثاين ادلبحث
 االستقالؿ بعد اجلزائر يف العقارية السياسة:الثالث ادلبحث
 اجلزائر يف العقاري التمويل˸ الرابع ادلبحث
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 :مفهوم امللكية العقارية  وأنواعها املبحث األول
 وعناصر امللكية العقارية املطلب األول : تعريف العقار

  الفرع األول: تعريف العقار
يعرؼ العقار لغة أبنو كل ملك اثبت لو أصل كاألرض وادلنزؿ وصبعو عقارات، أما اصطالحا فهو الشيء      

  .) 1(مكاف آخر بدوف تلفالثابت ادلستقر يف مكانو، غَت قابل للنقل منو إىل 
وقد عرفو ادلشرع اجلزائري أبنو: "كل شيء مستقر حبيز واثبت فيو وال ديكن نقلو دوف تلف فهو عقار وكل     

 ماعدا ذلك من شيء فهو منقوؿ.
فالعقار إذا ىو الشيء الثابت غَت القابل للنقل من مكاف إىل آخر بدوف تلف وىذا خالفا للمنقوؿ الذي      

اإلجراءات ادلدنية بُت ادلنقوؿ قانوف تو قابال للنقل واحلركة، لذا صلد أف ادلشرع اجلزائري قد ميز يف يعد حبكم طبيع
  والعقار يف الباب اخلاص  ابالختصاص القضائي.

وتعترب ادللكية العقارية من أىم ادلواضيع وأعقدىا على اإلطالؽ ويظهر ذلك من خالؿ تعدد ادلراسيم والقوانُت      
 18/11/1990يف  خادلؤر  25/ 90رقم  القانونمن (2) 02 ادلادةصدرت منذ االستقالؿ فقد عرفتها  واألوامر اليت

ابف األمالؾ العقارية يف مفهـو ىذا القانوف ىي كل من األرض أو الثروات العقارية غَت ادلبنية ، فادللكية العقارية 
ربوؿ سلطة مباشرة لصاحب العقار الذي يستطيع دبوجبها أف يستعملو ويشغلو ويتصرؼ فيو ضمن حدود 

ادلدين اجلزائري أف ادللكية ىي حق التصرؼ يف  القانون 674املادة القوانُت واألنظمة ادلعموؿ هبا وىذا ما أكدتو 
األشياء بشرط أف ال يستعمل استعماؿ ربرمو القوانُت و األنظمة وادلقصود ابدللكية جيعلنا نتطرؽ إيل التعريف 

 دباىية العقار.
   عناصر امللكية العقارية :الثاينالفرع 

 : حق االنتفاع -أوال
لوؾ للغَت يشرط االحتفاظ بذلك الشيء لرده إىل صاحبو عند النهاية حق ىو حق عيٍت يف االنتفاع بشيء شل    

االنتفاع الذي جيب أف ينتهي حتما دبوت ادلنتفع ومنو فحق االنتفاع ىو حق عيٍت يقع على الشيء غَت قابل 
  لالستهالؾ.

                                                 
 .206ص  ، 1985 اجلزائر، ، للكتاب الوطنية ادلؤسسة عاـ، بوجو احلق نظرية يف الوجيز حسنُت دمحم( 1)
 غَت عقارية ثروات أو األراضي كل القانوف ىذا مفهـو يف العقارية األمالؾ :" ...ب أعاله ادلذكور القانوف من 02 ادلادة العقارية ادللكية عرفت( 2)

 .مبنية
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 أو ابلتقادـ أوابلشفاعة أف حق االنتفاع يكتسب ابلتعاقد و  .اجلزائري القانون املدين 844املادة وتنص    
 (1)  دبقتضى القانوف.

كما جيوز أف يوصى حبق االنتفاع لألشخاص ادلتعاقدين إذا كانوا موجودين على قيد احلياة وقت الوصية كما   
 جيوز أف يوصي بو حملل السكن.

  حق االستعمال وحق السكن : - اثنيا
ىذا احلق استعماؿ الشيء لنفسو  حق االستعماؿ ىو حق عيٍت يتقرر لشخص على شللوؾ لغَته وخيوؿ صاحب   

وألسرتو ىو إذف فرع من فروع حق االنتفاع ، ومن ىنا فحق االنتفاع خيوؿ لصاحبو حق االستعماؿ وحق 
  االستغالؿ زلدود حباجاتو الشخصية ىو وأسرتو وادلقصود ابألسرة ىو نفس ادلقصود ابألسرة يف حق االستعماؿ.

د على العقار وادلنقوؿ أما حق السكن فال يرد إال على العقار  وابلذات كما أف حق االنتفاع وحق االستعماؿ ير 
  على دار السكن .

دبفهومو أف نطاؽ االستعماؿ  855كما أنو قد بُت ادلشرع اجلزائري حق االستعماؿ وحق السكن يف ادلادة     
ؿ ابألحكاـ اليت وحق السكن يتحدد بقدر ما حيتاج إليو صاحب احلق وأسرتو خاصة أنفسهم وذلك دوف اإلخال

 يقررىا السند ادلنشأ للعقد.
  حق االرتفاق: -اثلثا 

على أف االرتفاؽ حق جيعل حدا دلنفعة عقار الفائدة عقار آخر  اجلزائري  القانوف ادلدين 867ادلادة نصت   
 (2)ادلاؿ اارض من االستعماؿ الذي خصص لو ىذلشخص آخر وجيوز أف يًتتب االتفاؽ على ماؿ إف كاف ال يتع

فحق االرتفاؽ حق عيٍت عقاري لفائدة العقار ادلرتفق الذي يسمى ابلعقار ادلخدوس ليجد من منفعة العقار 
  ادلرتفق بو والذي يسمى ابلعقار اخلادس.

كما أف حق االرتفاؽ ينشأ عن أسباب زلددة نص عليها القانوف ويتمثل موقع حق االرتفاؽ الذي يتنوع حسب 
  العقار ادلرتفق بو.

ف حق االرتفاؽ يتميز خبصائص سبيزه عن ابقي احلقوؽ األخرى وىي أف حق االرتفاؽ ىو حق اتبع كما أ    
 للعقار ادلرتفق ىو حق دائم كما أنو غَت قابل للتجزئة.

 

                                                 
 . القانوف ادلدين .اجلزائري من 844.ادلادة  نص (1)
 . القانوف ادلدين  اجلزائريمن  867.ادلادة  نص(2)
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  املطلب الثاين: أنواع امللكية العقارية

 ديكن تقسيم العقارات إىل ثالثة أنواع

  الفرع األول: عقارات حبسب الطبيعة

األشياء ادلادية اليت يكوف ذلا ابلنظر إىل كياهنا موقع اثبت غَت متنقل ، فتشمل بذلك األرض وما ىي كل    
 (1) . يتصل هبا على وجو االستقرار من مباين وبناايت وأشجار

  األرض:-أوال
فوؽ  ال فرؽ يف األرض أف تكوف قد أعدت للزراعة أو للبناء ، وتعترب من العقارات بطبيعتها األبنية ادلشيدة   

األرض على سبيل الثبات واالستقرار فاألشياء الثابتة ادلستقرة على األرض أو يف ابطنها تعترب عقارات دوف النظر 
إىل مالكها فال يؤثر يف طبيعتها العقارية إف كاف مالكها غَت مالك األرض ادلقامة عليو كاألبنية اليت يقيمها 

 فهي تعترب عقارات بطبيعتها مادامت اثبتة ومستقرة يف األرض. ادلستأجر بًتخيص من ادلالك على األرض ادلؤجرة

 املباين: -اثنيا

ىي عقارات بطبيعتها وتشمل صبيع أنواع ادلنشآت ادلقامة عليو سواء على سطح األرض أو ربتها، كادلساكن و     
تتخذ حيزا اثبتا و مستقرا  ادلصانع واجلسور وادلخابئ واألنفاؽ واآلابر وأعمدة اإلانرة طادلا أهنا مثبتة يف األرض ،

 ويعترب البناء اثبتا ولو كاف من اخلشب ، ماداـ مستقرا يف األرض.، فيها

  النبااتت املتأصلة يف األرض:-اثلثا

كل ما ينبت على سطح األرض يعترب عقارا بطبيعتو ما داـ متصال بو سواء ابلنسبة للنبااتت الصغَتة إىل     
  ادلتأصلة ابألرض تعترب عقارا بطبيعتها. األشجار الكبَتة ، فجميع النبااتت

يشًتط يف النبااتت ادلعتربة عقارا أف سبتد جذورىا يف األرض حبيث تتصل ابألرض اتصاال حيوؿ دوف إمكانية  و
 تنقلها فال تعترب عقارا النبااتت اليت تنمو يف أصيص، لعدـ اتصاذلا ابألرض على وجو الثبات.

  وووعالفرع الثاين: عقارات  حبسب امل

عرفها ادلشرع اجلزائري بقولو:" يعترب ماال عقاراي كل حق عُت على عقار دبا يف ذلك حق ادللكية ، وكذلك كل     
  دعوى تتعلق حبق عُت على عقار.

                                                 
 84ص ، 2007  ،القاىرة،األوىل الطبعة ،للنشر اجلامعية الدار ادلهنيُت، احملاسبُت أخالقيات معايَت ، لطفي أضبد السيد أمُت(1)
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فاحلقوؽ العينية األصلية .كحق ادللكية وحق االنتفاع وحق االرتفاؽ وحق االستعماؿ وحق السكن واحلقوؽ    
لرمسي والرىن احليازي وحق التخصيص وحقوؽ االمتيازات تعترب عقارا إذا كاف موضوعها العينية التبعية.كالرىن ا

 عقارا غَت أهنا تعترب منقوال إذا كاف موضوعا منقوال.

   الفرع الثالث: عقارات حبسب التخصيص
العقارات ابلتخصيص ىي منقوالت بطبيعتها رصدت خلدمة أو استغالؿ عقار بطبيعتو ىو أيضا شللوؾ لنفس    

  الشخص وذلك ما إذا خصص صاحب األرض الزراعية مواشي واآلالت الزراعية يستعُت هبا على زراعة أرض.
فالعقارات ابلتخصيص ىي منقوالت منحت على سبيل اجملاز، صفة العقار ألهنا أعدت خلدمة العقار أو استغاللو 

 غَت أف ادلنقوؿ الذي  القانون املدين اجلزائريمن  863 املادةمن أو سلصصة لو وىذا ما تنص عليو الفقرة الثانية 
 ضعو صاحبو يف العقار ال ديلكو رصدا على خدمة ىذا العقار أو استغاللو.يعترب عقار ابلتخصيص .ي

ففكرة العقار ابلتخصيص وردت يف القانوف عن طريق االفًتاض أو احليلة القانونية توصل إىل مشوؿ أحكاـ     
عدت خلدمتو أو استغاللو ، لتأمُت االستمرار خبدمتو أو استغاللو دبا يًتتب منعا على العقارات عن ادلنقوالت اليت أ

ا يعرقل أو يعطل منفعة العقار أو خلدمتو وىذ ادلرصدبقاء طبيعتها ادلنقولة من أحكاـ وفصلها عن العقار 
  .(1)استغاللو

  شروط صريورة املنقول عقار ابلتخصيص:
 وعقار بطبيعتو. أف يكوف لدينا منقوؿ بطبيعتو -
 مالك العقار ىو مالك ادلنقوؿ يف الوقت نفسو.  -
 . أف تكوف ىاتو ادلنقوالت خلدمة العقار -
 توفر رغبة مالك العقار يف أف خيلق رغبة رابطة ادلنقوؿ والعقار. -

  املطلب الثالث: أصناف امللكية العقارية

األمالؾ العقارية على اختالؼ أنواعها ، ضمن األصناؼ  من قانون التوجيو العقاري 23 املادةصنفت     
 القانونية التالية:

 

                                                 
 206ص SNED -  1980 – العاـ الوجو - احلق نظرية يف ادلوجز – حسنُت دمحم (1)  
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  الفرع األول : األمالك الوطنية

رقم  واملرسوم التنفيذيادلتضمن األمالؾ الوطنية  01/12/1990ادلؤرخ يف  90/30القانون رقم وحيكمها 
ة والعامة للدولة وتسيَتىا ويضبط  الذي حيدد شروط إدارة األمالؾ اخلاص 23/11/1991 ادلؤرخ يف 91/454

   كيفيات ذلك.

يتعلق جبرد األمالؾ الوطنية تشمل األمالؾ الوطنية  23/11/1991ادلؤرخ يف  91/455املرسوم رقم كذا  و    
  على ما يلي:

 األمالؾ العمومية واخلاصة التابعة للدولة. - 

  األمالؾ العمومية واخلاصة التابعة الوالية -

 العمومية واخلاصة التابعة للبلديةاألمالؾ  -

 وتتميز األمالؾ الوطنية دبا يلي :

  األمالك الوطنية العمومية: -أوال

وتشمل صبيع األمالؾ العقارية وادلنقولة ادلخصصة الستعماؿ اجلمهور آما مباشرة )الطرؽ العمومية، شواطئ      
مومية )البناايت العمومية ،ادلدارس ،الثانوايت البحر، رلرى ادلياه( وكذلك األمالؾ ادلهيأة خصيصا ألداء خدمة ع

سلتلف طرؽ تكوين األمالؾ الوطنية )االكتساب،  90/30رقم القانون من  26املادة قد بينت  احملاكم...(، و
فإهنا نظمت إجراءات إدخاؿ وإخراج  37إىل  27املواد أما أحكاـ  (1 ) التبادؿ، اذلبة، نزع ادللكية، الشفعة..(

 العمومية، ابإلضافة إىل تلك ادلتعلقة بتعيُت احلدود وتبياف توابع ىذه األمالؾ.األمالؾ 

  األمالك الوطنية اخلاصة : -اثنيا

تشمل كل األمالؾ الوطنية األخرى الغَت مصنفة ضمن األمالؾ الوطنية العمومية ، ودبا أف ىذه األمالؾ تؤدي     
التطبيق الكلي  يستبعدوظيفة ذات طابع سبليكي ومايل فإهنا زبضع مبدئيا ألحكاـ القانوف اخلاص ، غَت أنو ال 

خاصة لشخصية قانونية عمومية وقد بينت  لقواعد القانوف اخلاص على ىذه ادلمتلكات لكوهنا تشكل ملكية
طرؽ تكوين األمالؾ الوطنية اخلاصة واليت نصت على قواعد  90/30رقم  القانوفمن  58إىل  38أحكاـ ادلواد 

 خاصة مغايرة لقواعد القانوف اخلاص تنطبق على اذلبات والوصااي اليت تقدـ للدولة واجلماعات احمللية اإلقليمية 

                                                 
 90/30رقم ادلدين من القانوف  26ادلادة    (1)
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، وقد كرست ىذه ادلواد مبدأ سبلك الدولة لألمالؾ الشاغرة 1وادلؤسسات العمومية التابعة ذلا  )الوالية، البلدية(
واألمالؾ اليت ال صاحب ذلا ، والًتكات اليت ال وارث ذلا واحلطاـ اليت تركها مالكها ،أو اليت جيعل صاحبها 

صة  وعليو ديكن حصر طرؽ تشكيل والكنوز اليت يتم اكتشافها أو العثور عليها يف أحد توابع األمالؾ اخلا
  األمالؾ الوطنية اخلاصة إىل ثالث طرؽ:

 الوسائل اليت تستعملها الدولة أثناء القياـ بوظائفها كنزع ادللكية من أجل ادلنفعة العامة. _

ابعتبارىا الوسائل اليت تستعملها الدولة أثناء شلارستها حلق السيادة كالتأميم واألمالؾ اليت تؤوؿ إليها الدولة  _
  األمالؾ اليت ليس ذلا وارث. و ، شاغرة

 وسائل القانوف اخلاص ويتعلق األمر ابدلعامالت اليت تقـو هبا الدولة كالشراء والبيع والوصية. _

 الفرع الثاين: األمالك اخلاصة

 18/11/1990رخ يف ادلؤ  90/25قانون التوجيو العقاري رقم وحيكمها القانوف ادلدين والقوانُت ادلتفرعة عنو. مثل 
ادلتعلق ابلنشاط  01/03/1993ادلؤرخ يف  93/03واملرسوم التشريعي رقم  95/26األمر رقم ادلعدؿ دبوجب 

وما يليها وىي  674ملواد العقاري وابلرجوع إىل أحكاـ القانوف ادلدين ، فاف ادللكية اخلاصة نظمتها أحكاـ ا
 ملكية اتمة أو ملكية رلزئة أو مشًتكة أو مشاعة. .تكوف إما 

  امللكية التامة: -أوال

وىي اليت يستجمع فيها ادلالك السلطات الثالث وىي حق االستعماؿ وحق االستغالؿ وحق التصرؼ، وىذه 
احلقوؽ ديارسها ادلالك على ملكو عقارا كاف أو منقوال ، وقد تكفل ادلشرع اجلزائري بتحديد نطاؽ حق ادللكية 

  .28و 27ادلوادقاري التامة يف عدة مواد من القانوف ادلدين وما يتضمن قانوف التوجيو الع
حيث يتضح من ىذه النصوص أف حق ادللكية العقارية يشمل الشيء وما يتفرع عنو من شبار ومنتجات 

أما إذا كاف ىذا الشيء أرضا مشلت ملكيتها ما فوقو وما ربتها اىل احلد ادلفيد يف التمتع هبا ، وذلك   ،وملحقات
 ا يستثنيو القانوف أو االتفاؽ.م عدا

 

                                                 
 90/30من القانوف رقم  58إىل  38ادلواد ( 1)  
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   امللكية اجملزأة -ب

قواـ ادللكية ىو احلقوؽ الثالث "االستعماؿ" ،"االستغالؿ" "التصرؼ" اليت خوذلا القانوف للمالك ابلذات ، لكن 
ىذا األخَت قد يتنازؿ عن بعض ىذه احلقوؽ لفائدة الغَت ، فيجزأ ملكيتو ، كاف يتنازؿ عن حقو يف استعماؿ 

 فيبقى لو عندئذ ملكية الرقبة.الشيء أو استغاللو لصاحب حق االنتفاع 

  امللكية املشاعة : -ج

إذا تعدد ادلالكوف يف الشيء الواحد بدوف أف ربدد حصص كل واحد منهم ، يقاؿ للملك أنو شائع ، ويقاؿ لكل 
 واحد مالك على الشيوع ومشاع أو شريك يف ادللك .

ك ادلشاع احلق يف اف يتخذ من الوسائل ما يلـز للمال القانون املدينمن  718ملادة وقد خوؿ ادلشرع اجلزائري يف ا
حلفظ ادلاؿ ادلشاع ولو كاف ذلك بغَت موافقة ابقي الشركاء يف ادللكية فهو ما أقره اجمللس األعلى يف قرار من قراراتو 
بقولو :" إذا تعلق األمر بتعدي الغَت بدوف سبب ، جيوز لكل شخص من الشيوع ضباية ادللكية الشائعة لوحده 

 1.صوؿ على طرد كل أجن ي من ادللكية ادلشاعةواحل

وكذا احملكمة العليا يف أحد قراراهتا حيث نصت على :"من ادلقرر قانوان أنو لكل شريك يف الشيوع أف يتخذ من 
 ادلسائل ما يلـز حلفظ الشيء ولو كاف ذلك بغَت موافقة ابقي الشركاء"

كما أف القانوف ال يشًتط على الشريك يف إطار احملافظة على ادللك ادلشاع أف يستظهر أماـ احملكمة بوكالة عن 
 .22/11/1994ادلؤرخ يف  116- 228قرار رقم :صبيع الورثة وىو ما أشارت أيليو احملكمة العليا يف 

   امللكية املشرتكة: -د

اليت تكوف ملكيتها مقسمة إىل  العقار ادلبٍت أو رلموعة العقارات ادلبنية ووىي احلالة القانونية اليت يكوف عليها 
حصص بُت عدة أشخاص. تشمل كل واحدة منها على جزء خاص ونصيب يف األجزاء ادلشًتكة ، كما ىو احلاؿ 
  ابلنسبة لألجزاء ادلشًتكة يف العمارات كاألسطح وشلرات الدخوؿ والدرج وادلصاعد .

نوع من ادللكيات أحكاـ وقواعد الشيوع اإلجباري ، فال جيوز ادلطالبة بقسمتها عمال دبا نص وتطبق على ىذا ال
عليو ادلشرع يف إحدى مواده بقولو :" ال جيوز أف تكوف األجزاء ادلشًتكة آو احلقوؽ التابعة ذلا زلال لدعوى 

 التقسيم".

                                                 
 من القانوف ادلدين 718ادلادة  ( 1) 
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دلشًتكة اليت ديلكوهنا على الشيوع، فيحضر عليهم من مث ال جيوز للمالكُت ادلشًتكُت أف يقوموا بقسمة األجزاء ا و
قسمو البساتُت وادلداخل، واألروقة والشرفات ادلشًتكة واألسطح وغَتىا من العقارات ادلبنية وغَت ادلبنية ادلعدة 

  لالستعماؿ ادلشًتؾ.
عتماد على مشاريع لذلك جيب لفت انتباه ادلوثقُت إىل االبتعاد عن ربرير مثل ىذه العقود وكذا القضاة من اال    

 القسمة اليت يقـو هبا اخلرباء ادلنصبة أساسا على ىذا اجلزاء ألف ذلك يعد خرقا للقانوف.
  الفرع الثالث: األمالك الوقفية

يتم وفقا لألحكاـ الشرعية اإلسالمية وبصدور قانوف األسرة اجلزائري  1984الوقف " احلبس " كاف قبل سنة     
نظم الوقف يف الفصل الثالث من الكتاب الرابع اخلاص  09/06/1984ادلؤرخ يف  01/84القانون رقم دبوجب 

ادلتضمن  25/90القانون رقم أثناء سن  1990يف سنة  و من قانون األسرة 220إىل  213املواد بتربعات 
خيضع  بنصها على أف الوقف 32ومنو تؤكد ادلادة  32 و 31املادتني توجيو العقاري مت التنصيص على الوقف يف 

بصدور قانون  1991ابلفعل تدعم التصرؼ القانوين يف سنة  القانوف اخلاص و . لتكوين األمالؾ الوقفية وسَتىا
ادلؤرخ يف  381/38تاله املرسوم التنفيذي رقم ادلتعلق ابألوقاؼ مث  27/04/1991 ادلؤرخ يف 10/09رقم 
كيفيات ذلك ، واألمالؾ الوقفية  الذي حدد شروط إدارة األمالؾ الوقفية وتسيَتىا. وضبايتها و 01/02/1998

 نوعاف :من قانون األوقاف  06املادة حسب 
  وىو ما حبس على اجلهات اخلَتية كوقف األرض حلساب ادلستشفى. الوقف العام :

ث األشخاص ادلعنيُت مث يؤوؿ إىل جهة اليت ىو ما حيبسو الواقف على عقبة من الذكور واإلان الوقف اخلاص:
يعينها الواقف بعد انقطاع ادلوقوؼ عليهم. ويصبح الوقف اخلاص عاما إذا مل يتم قبولو من طرؼ ادلوقوؼ عليو 

 (1)ويتوىل انظرا الوقف إدارة األمالؾ الوقفية على العُت ادلوقوفة واحملافظة عليها وتوابعها.

 

 

 

 

 

                                                 
 . من قانوف األوقاؼ 06ادلادة   (1) 
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 السكن قطاع طبيعةالثاين:املبحث 
 السكن مفهوم :األولاملطلب 

 لقد و ، بو ادلتعلقة اذلامة السلعية اخلصائص إحدى من يعترب السكن مفهـو يف الكبَت التطور حدوث إف      
 و إليو احلاجة تطور من أصال ينبع الذي و األزمنة أقدـ منذ ادلختلفة التاريخ مراحل عرب التطور ىذا ظهر

 . (1) التالية ادلعاين خالؿ من ىذا التطور ظهر فقد ابختصار
الذي  ادلادي البناء أو ، األفراد فيو يقيم الذي ادلأوى ابعتباره ادلسكن إىل ينصرؼ الذي : الضيق املفهوم -أ

 .اإلنساف عُت عليو تقع الذي السقف و احليطاف من يتألف
على  بل ، السقف من يعلوىا ما و األربعة، اجلدراف رلموعة على يقتصر ال الذي ىو و :الواسع املفهوم - ب
العيش يف  على اإلنساف يقبل لكي لو يقدمها اجملتمع التسهيالت اليت و ادلساعدة اخلدمات من عليو يشتمل ما

 ىذا ادلبٌت بكل راحة و استقرار.
 و ،(2)حقوقو من حقا يعترب و ، كرامة و أماف و بسالـ اإلنساف فيو يعيش الذي ادلكاف يعترب السكن فاف منو و

 من السكن يعترب و األماف و للدديومة رمزا و للدخل مصدرا و لالستثمار رلاال للكثَتين ابلنسبة السكن ديثل
   الفرد حياة يف مستمر و كبَت دور لو و ملحة حياتية ضرورة ىو و (3) لإلنساف غَتا لغذائية األساسية احلاجات

 . عالقاهتا االجتماعية و أخالقو و صحتو تكوين و
 من مؤلف أبنو ادلناسب السكن يف احلق الثقافية و االجتماعية و االقتصادية ابحلقوؽ ادلعنية اللجنة عرفت لقد و

 قانوان ادلمنوحة األساسية الضماانت رلموعها يف ىذه ادلكونة العناصر تشكل و احملددة االىتمامات من رلموعة
  (4)و ىي: الدويل، القانوف دبوجب األشخاص جلميع

 .التهديدات أو ادلضايقة أو اإلخالء ضد القانونية احلماية تضمن- 
 .مستداـ بشكل التحتية البنية و ادلوارد و اخلدمات إاتحة- 
  .القادرين لغَت للسكن إعاانت أتمُت ضرورة و السكن تكلفة ربمل على القدرة- 
 .هتدد الصحة اليت األشياء من احلماية للقاطنُت يتوفر أف جيب- 

                                                 
  .13ص٬ 127،1988  العدد  ، االكويت ، ادلعرفة عامل سلسلة ، االسكاف اقتصادايت دره، الشيخ ابراىيم امساعيل( 1)
 .1ص ، ادلتحدة األمم ، اجلميع احتياجات يل ي مسكن ، 1992 ، البشرية للمستوطنات ادلتحدة األمم مركز ( 2)
 غَت و الغذائية االساسية )احلاجات  وادلطلق ادلدقع الفقر خطي ربديد ، اذلامشية االردنية ادلملكة يف الفقر جيوب دراسة ، االجتماعية التنمية ( وزارة3)

 69 ص ، 1989 ، عماف -70. ،  )لغذائية
  96. ص ، 2001 ،1ط ٬،عماف التوزيع و للنشر الصفاء دار ، العامة السالمة و الصحة يف مبادئ ، خيضر دمحم توفيق( 4)
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  .الشيوخ و ادلعاقُت و ادلرضى و لألطفاؿ ابلنسبة خاصة الوصوؿ سهل السكن يكوف أف- 
 .ادلدارس و الصحية ادلراكز و العمل موقع من قريب موقع يف السكن وجود- 
 . فيو ادلتواجد ادلكاف ىوية عن السكن يعرب أف- 
 (1)فتتمثل يف اآليت: ، لإلسكاف العامة األىداؼ أما
  .للجميع اإلسكانية الظروؼ ربسُت-
  .التجهيز رخيصة تكوف أف على سلططة مواقع توفَت- 
                    األساسية اخلدمات يف إمنا و ، فقط ادلسكن يف ليس فاإلسكاف ، الضرورية اخلدمات توفَت- 
 .قدراهتم ادلادية حسب مساكنهم لبناء للناس الفرص إاتحة-
  .البناء من قدر أبقل التدىور و التخلف من تعاين اليت احلالية ادلساكن تطوير إعادة- 
 فيها يتوفر اليت ادلساكن بعض يف خصوصا السكنية ظروفهم لتحسُت ادلمكنة ؽالطر  بكل الناس مساعدة- 

 .االزدحاـ

 السكن قطاع أمهية املطلب الثاين:
 و ، السكٍت النظاـ ىيكل مفردات دلختلف الباحثُت دراسة بعد نسبيا قريب وقت منذ السكن أمهية عرفت لقد
 ادلواد أو ، للمنازؿ ادلعمارية و اذلندسية للتصاميم البحتة الفنية العمليات طبيعة يف بعيدا يذىبوا مل ذلك يف ىم

 من لديهم تتوفر أف يف خالؼ ال و ، عليهم األمر خيتلط ال حىت نفسو البناء يف ادلستخدمة اإلنشائية و البنائية
 حياة يف عميقة آاثر من ذلا دلا كربى أمهية اإلسكانية التنمية يولوف جيعلهم ما النظاـ ذلذا ادلالية و ادلادية اخلصائص

 ألقامت ادلالية ادلوارد فيو قلت الذي الوقت يف اإلسكاف دور يتجلى بدأ ولقد ادلستوايت، صبيع على واألفراد األمم
 من دبزيد السكن أمهية إىل سنتعرض و  ، عاـ بعد عاما اإلنشائية النفقات وتزايد ، الضخمة السكنية ادلشروعات
 : التالية النقاط يف التفاصيل

 للسكن االجتماعية الفرع األول: األمهية
 و النفسي اإلحباط إىل السكن فقداف يؤدي فقد ، الفرد حلياة الضرورايت أكثر و أىم من السكن يعترب

 أزمة يشكل غيابو و الدينية ال و االجتماعية األخالؽ ال ترضاه ال قد سوي غَت سلوكا يسلك وجيعلو االجتماعي
 اجتماعية سبخض حركة إىل تشَت ما دبقدار ذلا احلريف ابدلعٌت سكنية أزمة سبثل ال منها نعاين اليت األزمة ىذه و

 ) األفراد لكل ادلسكن توفر وعدـ خاص بشكل العربية بلداننا يف و عموما النامية الدوؿ يف اآلف تتم األفاؽ واسعة
                                                 

 .29 ص ، سابق مرجع دره، الشيخ ابراىيم امساعيل (1)
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 بكلمة أي ادلتوسطة و الفقَتة الطبقة تعٍت إمنا كل أفراد اجملتمع و تعٍت ال األسباب اختلفت مهما سكن( أزمة
 فاألجور ، ادلساكن أسعار ارتفاع و األجور ارتفاع بُت التوازف عدـ نتيجة ذلك و احملدود الدخل أصحاب أخرى
 . مستمر و سريع ارتفاع يف ادلساكن أسعار و تقريبا اثبتة

 على مؤثرا عامال و شخصيتو تكوين يف حيواي أمرا يعد الفرد فيو يسكن الذي ادلكاف إف  M.Bryee يقوؿ و
 ادلزاج اعتالؿ و احليوية ىبوط و اخلموؿ أف الدراسات كشفت لقد و (1(االجتماعية و اجلسدية و النفسية صحتو

 األمراض ذلذه ادلؤدية األسباب أىم من األخَت ىذا يعترب كما الرديء اإلسكاف لظروؼ نتيجة اإلدماف و 
 .االجتماعية

 يف العوامل أىم من ادلزدضبة احلجرة إف إىل كولومبيا جبامعة الصحة يف أستاذ Haven Hamersan ويشَت الدكتور 
 األمراض ابنتشار يرتبط السكاين التزاحم أف إىل فايال فلورانس يذىب كما ، التنفسي اجلهاز أمراض انتشار

 نظرا السيئ اإلسكاف مناطق عنها تكشف اليت و الالخالقية ادلشكالت يف أتثَتا أكثر عامال يكوف قد و التناسلية
  .(2) ة األسر أفراد بُت اخلصوصية النعداـ

 و الريفي ابلطابع ادلدينة يف العاـ السلوؾ تطبع اليت و اإلسكاف مناطق أسوء ابعتبارىا ادلتخلفة األحياء أف صلد و
 الكربى ابدلدف احمليطة القصديرية كاألحياء العواصم خاصة و ادلدف حوؿ تتموضع سكنية ذبمعات صورة يف تظهر

 فيها زبتفي و النظافة و لألمن تفتقد و مدقع فقر و مزرية ظروؼ قاطنيها يعيش ادلناطق اجلزائر يف ىذه أقطار يف
 . (3) الضرورية اخلدمات و ادلرافق كل

 للسكن االقتصادية االمهيةالفرع الثاين : 
خالؿ  من الدويل النقد صندوؽ ابخلصوص و الدولية ادلالية اذليئات معظم قامت هبا اليت االقتصادية الدراسات إف

 يف احلساس القطاع ىذا بُت ادلوجودة العالقة أدركت الكلي، االقتصاد إطار يف السكنات إصلاز دلوضوع مناقشتو
 خدمة كمجرد إليو ينظر يعد مل فالسكن أخرى جهة من األخرى القطاعات و ، جهة من الوطٍت لالقتصاد تركيبتو

 ، االقتصادية للتنمية زلرؾ أنو على إليو ينظر أف ينبغي لكن ، فقط و للمجتمع مالية و مادية خَتات تستنزؼ
 تنمية يف بدورىا لتساىم العمل إنتاجية لرفع دافع كذلك و ، دورية بصفة عمل فرص خلق طريق عن وذلك

 عدد أكرب تشغيل مدى يف تكمن السكنات إصلاز فإف وعليو البناء مواد حاجيات سلتلف يف احمللية الصناعات
                                                 

 238 ، ص 2003 ج 2 ، القاىررة ، اجلامعية ادلعرفة دار ، احلضري االجتماع علم ، السيد العاطي عبد السيد (1)
   240، صادلرجع نفسو (2)
 االجتماع علم يف ماجستَت رسالة ، -مسكن 1020 حي ابتنة دبدينة ميدانية دراسة– االسكاف و السكن ومشكلة احلضري ،النمو وانسي سهاـ( 3)

   146 .،ص 2 -2009 008  ، اجلزائر ، ابتنة احلضري،جامعة
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 من لكثَت ابلنسبة البطالة امتصاص يف اليت تساىم و البسيطة و ادلتخصصة بنوعيها العاملة األيدي من شلكن
 من شلكن قدر أكرب تستخدـ شأهنا أف من ادلكثفة السكن برامج تنظيم أف صلد كما ، ادلتقدمة أو النامية الدوؿ
 شغل جديدة. هبذا مناصب فتح و متنوعة استثمارات خللق رلاال و وسيلة ذاتو الوقت يف يكوف و احمللية ادلوارد

 العمل. رلاالت خلق يف مهمة أداة تعترب البناء مواد صناعة أف صلد الصدد
 االقتصادية الوحدات تشارؾ الدولة يف العامة ادلؤسسات فاف اجملتمعيف  أساسية كسلعة السكن ألمهية نظرا و

 السلعة. ىذه بدعم األحياف غالب يف أيضا احلكومات تقـو و ، إنتاجو يف اخلاصة

 السياسة العقارية يف اجلزائر بعد االستقالل املبحث الثالث:
عمدت فيو السلطة إىل تكريس وتوسيع  جيب التمييز بُت مرحلتُت أساسيتُت، األوىل مرحلة النظاـ االشًتاكي

، أما الثانية ىي مرحلة االنفتاح االقتصادي سبيزت بتكريس ادللكية  ادللكية العقارية للدولة وحصر ادللكية اخلاصة
                                                                                     اخلاصة وربرير السوؽ العقارية.

                                              السياسة العقارية يف ظل العهد االشرتاكي :األولملطلب ا
يف ابدئ األمر نشأ أسلوب عفوي إلدارة األمالؾ العقارية مدعم من قبل الدولة ىو أسلوب التسيَت الذايت مدعم 

( حيضر كل أنواع 03-62) ، تاله ادلرسـو 1962/ 22/10 ( ادلؤرخ يف02-62من قبل الدولة فصدر ادلرسـو )
        التصرفات يف األمالؾ الشاغرة.

ادلتعلق بقواعد وكيفية التسيَت الذايت  22/03/1963 ادلؤرخ يف (63/59)التقنُت الفعلي ألسلوب التسيَت الذايت مث 
 لالستغالليات الفالحية .

األعواف ادلنتمُت للربجوازية احمللية الذين  ، وبعض األجنبية*وضع ربت ضباية الدولة األراضي اليت سبتلكها الربجوازية 
استغلوا الظروؼ دلصادرة األمالؾ العقارية للمستوطنُت أبشباف خبسة مصادرة األمالؾ العقارية التابعة لألشخاص 

 للثورة.ادلرتكبُت أعماؿ منافية 
جلأت الدولة لتنفيذ الثورة الزراعية مؤمنة أف منو القطاع الفالحي  08/11/1971 ادلؤرخ (71/73األمر )*دبوجب 

وازدىاره لن يتحقق إال من خالؿ تفكيك أوصاؿ ادللكية العقارية الكربى احملتكرة من قبل الربجوازية احمللية اليت 
 سبثل امتداد لالستعمار وأتميمها مث توزيعها توزيعا عادال.
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ادلتضمن االحتياطات العقارية البلدية مضمونة إدماج صبيع 20/02/1974ادلؤرخ يف  (74/26األمر )*صدور 
 (1) األراضي مهما كانت طبيعتها القانونية الواقعة يف حدود ادلنطقة العمرانية ضمن االحتياطات العقارية للبلدية.

القانونية السالف ذكرىا جاء متماشيا مع األيديولوجية إف تنظيم األمالؾ الوطنية ادلكونة من خالؿ التدابَت -
 ادلتبعة اليت تؤكد أف الدولة ادلخوؿ الوحيد حليازة حقوؽ ادللكية .

ليوضع حجر األساس  1986روح الشك فيها خاصة أماـ أزمة  ثإال أف شعارات ادلاضي سرعاف ما مت ب-
دلبادئ االشًتاكية جبعلها قابلة للتجديد والتعديل الذي ينزع الطابع ادلقدس عن ا 1986خلطاب عرب عنو ميثاؽ 

                                                                                ربت التحسُت أو التصحيح.
                            1989فيفري  23املطلب الثاين: السياسة العقارية بعد صدور دستور 

، وفتح اجملاؿ  تكريس تقليص دور الدولة للتدخل يف اجملاؿ العقاري اىل 1989 العامة قبل الدستورابدرت السلطة 
                                                                                     للمبادرات اخلاصة من خالؿ:

قانون احلريف والتجاري التابعة للدولة دبوجب  ادلهٍت و خوصصة األمالؾ العقارية ذات الطابع السكٍت و-
 .1981فيفري  07ادلؤرخ يف  (81/01)
 1983أوت  13ادلؤرخ يف  (83/81قانون )خوصصة كلية جلزء من العقار الفالحي التابع للدولة دبوجب -

ذلضاب ادلتعلق حبيازة ادللكية الفالحية من طرؼ اخلواص عن طريق االستصالح منحصرا يف أراضي اجلنوب وا
 العليا .

، وتسوية وضعية االحتالؿ غَت (2)1983ماي  21ادلؤرخ يف  (83/352املرسوم )تنظيم عقد شهرة دبوجب -
ادلؤرخ  (85/01األمر )الشرعي لألراضي العمومية وكذا ادلعامالت اليت سبت بُت ادلواطنُت سلالفة للتشريع دبوجب 

 .1985اوت 13يف 
ادلتضمن كيفية استغالؿ األراضي الفالحية التابعة لألمالؾ 08/12/1987 ادلؤرخ يف (87/19)صدور قانوف  -

حبيث ترجم توجو أكثر لربالية من خالؿ ضماف االستقالؿ الفعلي (3)الوطنية وربديد حقوؽ ادلنتجُت وواجباهتم 
االقتصادية اليت طادلا للمستثمرات، فلم يعد ادلنتج مقيدا ابالعتبارات السياسة واالجتماعية على حساب النتائج 

                                                 
 20/02/1974( ادلؤرخ يف 74/26األمر ) (1)

 

 (07/02عقد الشهرة الغي دبوجب قانوف )  (2)
احملدد لكيفيات و شروط استغالؿ األراضي الفالحية التابعة لألمالؾ اخلاصة للدولة،  )ج ر ( 10/03( الغي دبوجب قانوف )87/19قانوف ) (3)

 (.2010أوت  18مؤرخة يف  46عدد 
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،وكاد أف يؤدي ابهنيار  1988مهشت يف سبيل ربقيق السلم االجتماعي الذي اضطراب يف أحداث أكتوبر 
 النظاـ السياسي شلا دفع السلطات إبعالف عن بياف رمسي نص على مراجعة الدستور دبوجب استفتاء شع ي .

سبثل قفزة نوعية وعميقة، فهي تعيد النظر يف  1989واالصطالحات االقتصادية ادلعلن عنها يف دستور  -
ادلتضمن التوجيو 18/11/1990ادلؤرخ يف  (90/25قانون ) فصدر ، النصوص السابقة ذات التوجهات االشًتاكية

وإلغاء األمر  ادلتعلق ابلثورة الزراعية ، (71/73األمر )العقاري ليمثل اإلطار ادلرجعي للسياسة العقارية ملغيا 
 وىو ما ديثل عهد جديد من اإلصالحات. ادلتضمن سياسة االحتياطات العقارية ، (74/26)
ال  (90/25من قانون ) 74املادة ، فحسب  ربرير السوؽ العقارية وإلغاء التسيَت اإلداري لألمالؾ العقارية -

ورفع يد اجلماعات  إرادهتم ، زبضع ادلعامالت العقارية ألي شرط أخر غَت الشروط ادلتعلقة أبىلية األطراؼ و
أين خولت ىذه ادلهمة للوكالة احمللية  (90/25قانون ) من 735املادة احمللية عن تسيَت حافظتها العقارية يف 

 .(1)التنظيم العقاريُت احلضريُت  للتسيَت و
األمالؾ العمومية غَت تبٍت النظرية التقليدية ادلستوحاة من االيديولوجلية اللربالية اليت سبيز يف األمالؾ الوطنية بُت  -

 واألمالؾ اخلاصة اليت يكوف فيها التصرؼ كتصرؼ األفراد يف أمواذلم . احلجز والتقادـ ، قابلة للتصرؼ و
مارس  01ادلؤرخ يف(93/03املرسوم التشريعي) فتح اجملاؿ للمبادرة اخلاصة يف رلاؿ الًتقية العقارية دبوجب -

 ادلتضمن تنظيم النشاط العقاري. 1993
غَت أف التغَتات ادلرغوب فيها مل تتحقق لتضارب األحكاـ القانونية اليت ربكم السوؽ العقارية فًتجم ذلك بعدـ  -

 الدقة والغموض إىل غاية االضلراؼ التدرجيي لتصبح السياسة العقارية رىينة اإلدارة السياسة.
 السياسة العقارية رىينة اإلدارة السياسة: -3
ل الدولة استمرت يف استعماؿ األسلوب اإلداري لتسيَت العقار ألسباب سلتلفة مقتبسُت اجملموعة ادلهيمنة داخ -

إذ ابلرغم من تكريس قانوف التوجيو العقاري مبدأ ربرير السوؽ العقارية ، إال أف ىذا ادلبدأ ال  فقط بعض ادلظاىر ،
تطبق  زبفيضات على القيمة التجارية  1992لسنة  من قانون املالية161املادة فحسب  يزاؿ يف حالة سلاض ،

املرسوم  يف ادلناطق الواجب تنميتها ، تاله %80لألراضي ادلتنازؿ عنها لفائدة االستثمارات ، تصل إىل غاية 
منو على إمكانية منح الدولة تنازالت عن  23املادة لينص يف  (2)ادلتعلق بًتقية االستثمار  (12-93التشريعي )

 تصل إىل غاية الدينار الرمزي يف ادلناطق اخلاصة . أراضي اتبعة للدولة

                                                 
 (90/25من قانوف )735ادلادة  ( 1) 
 ( ادلتعلق بًتقية االستثمار12-93ادلرسـو التشريعي ) (2)
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على إمكانية الدولة 1998لسنة  من قانون املالية 53املادة استمرارا لألسلوب ادللتوي يف تسيَت العقار نصت  -
إذا كانت األراضي الفالحية مدرلة يف  (19-87قانون )اسًتجاع أراضي اتبعة لألمالؾ الوطنية ادلمنوحة يف إطار 

 .طاع العمراين دبوجب أدوات التعمَت، بعد اخذ رأي اجمللس الشع ي الوالئي الق
-90)ملرسوم التنفيذي ادلتمم  ادلعدؿ و 2003نوفمرب  05ادلؤرخ يف  (408-03)املرسوم التنفيذي صدور  -

وكاالت عقارية التنظيم العقاريُت احلضريُت ، أتسيس  احملدد لقواعد أحداث الوكاالت احمللية للتسيَت و (405
وكذا نقل وربويل سلطة صناعة القرار من  والئية سبارس صالحيتها ربت الرقابة الوصائية للمجلس الشع ي الوالئي ،

 ل القوي وادلتصرؼ الوحيد فيو.   الفاع البلدايت والوكاالت العقارية ومنحة للدولة اليت أصبحت احملتكر الرئيس و

 العقاري يف اجلزائرالتمويل ˸ الرابعاملبحث 
 تعريف التمويل العقاري  ˸املطلب االول
 تعريف التمويل العقاريالفرع األول : 

 :بو يقصد العقاري التمويل أف القوؿ ديكن
 تلك رىن بضماف ادلساكن اخلاصة شراء يف إلستثمارىا األمواؿ إقراض لعملية واقعي و عملي قانوين إطار وضع

.    (1)ادلشًتكة  األطراؼ كافة مصاٌف بُت توازف يقيم و النشاط هبذا ادلّتصلة اإلجراءات ييسر ، كما العقارات
 األشخاص أحد ربت تصرؼ مالية مؤسسة تضع أف إىل هتدؼ اّليت القانونية العملية تلك ىو العقاري والتمويل

 ادلنشآت و اإلدارية الوحدات و ادلساكن ربسُت ترميم أو أو بناء أو لشراء أساسية بصفة زبصص مالية مبالغ
 ، رمسيا رًىنا رىنو أو العقار على اإلمتياز حق بضماف وذلك التجاري ادلخصصة للنشاط احملالت مباين و اخلدمية

 .ادلموؿ يقبلها اّليت الضماانت من أو غَت ذلك
 جوىره لو أف صلد كما ، ادلميزالقانوين  طابعو لو الوصف هبذا وىو ، ائتمانية و مالية عملية ىو العقاري فالتمويل

 بو خيتلط قد عما دييزه و بو اخلاصة ذاتيتو حيدد حبيث تعريًفا منضبطا، إعطاءه يقتضي ما ىو و احملدد االقتصادي
ىذا التمويل  يوسع ما منها ، العقاري لتمويلل تعريفات عدة وجود رغم و اقتصادية قانونية أو أخرى نظم من

 ابلتحديد و اجملاؿ العقاري وىو أال واحد ىدؼ أو موضوع التعريفات ىذه جيمع ما أّنو إال حيدده ما ومنها
  Immobilier"(2)"ادلبنية العقارات

                                                 
 12 ص ، 2004 ، مصر ، ادلعارؼ منشأة توزيع ، العقاري التمويل موسوعة ، الشهاوي الّفتاح عبد قدري (1)
  اسكندرية ، اجلديدة اجلامعة ، دار " ادلقارنة التشريعات و العقاري التمويل قانوف آحكاـ يف دراسة " العقاري التمويل اتفاؽ ، احلميد عبد ثروت ( 2)

 09 –10ص ، 2007 مصر،
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 العقاري للتمويل قانوان مل يتنب اجلزائري ادلشرع فإف ، العقاري التمويل لتعريف التشريعي اإلطار خيص فيما أما
 .األخرى للدوؿ القانونية النظم مع مقارنة

 العقاري التمويل أمهيةالفرع الثاين: 
 أجل سبكينهم من إىل ادلقًتضُت ادلدخرين موارد بتحويل القياـ عملية ىي العقاري التمويل يف األساسية اآللية ف إ

 قروض أو سبويالت صورة يف تكوينها إبعادة اّليت يقـو ادخارية ودائع عدة يف وذلك ، سكنية شراء وحدات من
 :إليها ينظر اّليت الزاوية حسب عدة جوانب يف تتلخص أمهية كبَتة النظاـ ىذا يكتسيلذا  ، عقارية

 : االقتصادية و املالية األمهية- اوال 
- I املالية األمهية :  

إدخاؿ  ابلضرورة يعٍت ادلالية العادلية لألنظمة السريع التطور و العودلة رلاؿ يف احلديثة التحدايت مع التأقلم إف
 تؤدي أف جيب اإلصالحات ىذه ، العصر متطلبات يتماشى مع دبا التقليدي ادلايل النظاـ على جذرية إصالحات

 .موحد للبنوؾ مايل نظاـ إنشاء إىل
 القطاع تنمية على األساسية اّليت تساعد العوامل إحدى من يعترب العقاري الرىن نظاـ طريق عن السكن سبويل إف

 .ككل الوطٍت اإلقتصاد استقرار و استقراره تدعيم و ادلايل
 التمويل فيها دبا القروض طويلة ادلدى تقدًن يف ما نوعا متحفظة النامية للدوؿ ادلالية سساتؤ ادل تكوف ما فعادة

 الدوؿ يف ادلايل القطاع تطوير على اّليت أجريت اإلصالحات أو ، فادلعاينات السكن( قروض )خاصة العقاري
 متخصصة يف القروض جديدة مؤسسات مالية إنشاء القروض يتطلب استحقاقات سبديد أف ادلتقدمة أبرزت

     .(1) السكنية
 اجلمهورية رئيس اإلصالحات، حيث أكد من سلسلة إبرباذ ابدرت اّليت الدوؿ من اجلزائر أف صلد ادلقابل ويف    
 يتعلق فيما خاصة العمومية النفقات متابعة إعداد و قصد  ربسُت ادلالية ادلنظومة بعصرنة التعجيل الضروري من أّنو

رلاؿ  يف أكرب صرامة و التكاليف يف التحكم رلاؿ يف أكرب يقظة اإلدارة ادلالية اّليت تفرض على التجهيز بنفقات
 و دلتطلبات خدمات يستجيب ومستوى لالقتصاد ادلصريف القطاع دعم تعزيز و ضماف ادلايل قصد التخطيط

 .بصفة خاصة اإلقتصاديُت وادلتعاملُت عامة بصفة تطلعات ادلواطنُت

                                                 
 .22-21 ص ، السابق ادلرجع ، بلطاس القادر عبد ( 1)
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 الطويل ادلدى شغل على لتمويل مناصب األجل طويلة دلوارد البنوؾ بتجنيد العمل مناصب و ادلوارد مالءة إف و
 حيث من أضخمها و األسواؽ أكرب ىي العقار سوؽ أف كما. (1).البنكية القروض سوؽ تعزيز يف أيضا تسهل
معظم  تغطية حيث من متكافئة غَت عروض و مرتفع طلب مث فوجود من و ادلاؿ ادلطلوب رأس و العمالء عدد

 الطلب بُت فجوة وجود انذبة عن أزمة يعترب التمويل مبلغ على فرضها يّتم اّليت نسب العموالت و الطلب عروض
 عجز خلفياهتا إىل تعود إذ أمريكا، يف العقار أزمة قطاع مثل ادلاؿ أسواؽ يف عروض التمويل اإلقًتاض و على

 و ادلنازؿ بشراء ادلاضية السنوات مدى على منهم ادلاليُت غامر أف بعد القروض ادلًتتبة عليهم تسديد عن األفراد
 السداد، عن أف توقفوا بعد دوامة يف ادلشًتين أغرقت و بشدة تراجعت اّليت األسعار إرتفاع يف أمال رىنها للبنوؾ

 .(2)للسيولة بيعها تعويضا على تقدـ العقاري الرىن مؤسسات و ادلقرضة جعل البنوؾ شلا
-II  االقتصادية األمهية :  

 دفع إىل يسعى و ادلتطورة الدوؿ النامية أغلب يف حاليا ادلطبق الرىٍت التمويل إعادة و العقاري التمويل منوذج إف
 ادلّتبعة الكلية اإلقتصادية فالسياسات ، يف اجملاؿ اإلقتصادي نوعية قفزة ربقيق وابلتايل السكن، قطاع عجلة منو

ارتباطا  مرتبط السكن فقطاع . السكنية احلظَتة تطوير يف ادلباشرة غَت و ادلسؤولية ادلباشرة من جزء ذلا اآلف حلد
 .واألسعار اإلنتاج، الشغل ، اإلستثمار يف اإلرتباط ىذا يظهر و األخرى اإلقتصادية وثًيقا ابلنشاطات

  الدولة طرؼ من دعم حيتاج إىل و ابلغة أمهية ذو اإلقتصادي النشاط على السكن قطاع حيدثو قد الذي األثر إف
 على النفقات ىذه وأثر ، العمومية من النفقات   2 % تتعدى ال للسكن سنة كل ادلخصصة فالنفقات

 زايدة تقابلو السكن على يصرؼ واحد دينار كل أف إذ أمهية قصوى، ذات تعترب األخرى اإلقتصادية النشاطات
 .دينار 2 يقارب ما
 مابُت تًتاوح السكن يف رلاؿ لإلستثمارات ادلخصصة ادلبالغ أف تبُت فقد األجنبية التجارب بعض خالؿ من أما

 ذبنيد على القادرة وغَت تطورا األقل و ادلالية الضعيفة فاألنظمة ، الثابت ادلاؿ رأس تكوين من  30% و  %15
 ويبقى ، العمومية األمواؿ إبستعماؿ السكنية النشاطات سبويل إىل إىل اللجوء ابحلكومات أدت اخلاص اإلدخار

 تقدًن سبكنها من لعدـ البنكية القروض على احلصوؿ من زلرومة الضعيف الدخل ذات من العائالت كبَت عدد
      (3 ).كافية  ضماانت

                                                 
 ة ىدا ما طرحو رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة يف اطار مواصلتو جللسات االستماع اىل اعضاء احلكومة .اجللسة ادلخصصة لقطاع ادلالي  (1)
 .مصطفى دالع .اثر االزمة االمريكية على االتصاد اجلزائري ( 2)

 .25-24-23-22 ص ، السابق ادلرجع ، بلطاس القادر عبد(3)
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 مراجعة عمل ضرورة و القطاع اخلاص دبشاركة عاـ قطاع ووجود اإلقتصادية احلياة يف الدولة تدخل ضرورة إف         
 األوراؽ سوؽ لعمل الضوابط وضع و عقارية برىوف اّليت سبنحها ابلقروض يتّعلق فيما السيما صةاخلا ادلصارؼ

قطاع  أتثَت مدى نعلم وضلن خاصة ، أزمة أي حدوث لتفادي ازباذىا جيب السياسات اّليت أضحى من ادلالية
                                                        . ابلسلب أو ابإلجياب ككل سواء العقار على اإلقتصاد

 : القانونية و اإلجتماعية األمهية -اثنًيا
-I اإلجتماعية األمهية :  
 ّمشكلة أف " العريب الوطن يف العقاري التمويل على معوقات التغلب خالؿ من اإلسكاف مشاكل مواجهة إف

 قرف ربع كل عدده تضاعف و السكاف يف ادلرتفعة السنوية الزايدة بسسبب حدة العريب تزداد الوطن يف السكن
 حوايل وكوف الدولية ادلستهدفة، ادلتوسطات عن الواحد للمسكن األفراد معدؿ زايدة و ادلدف ضلو الريفية واذلجرة

 يف البناء قدرات خيالف دبا ادلساكن بعض بناء يف ادلناسبة والبذخ الشروط ألدىن مستوفية القائمة غَت ادلساكن ثلث
 اذليكل يف القصور أوجو على التغلب العقار وضرورة تقييم يف السليمة األساليب انتهاج ضرورة . العريب الوطن

 . القانوين
 مصادر وتعبئة الدخل احملدود لذوي السكن بتوفَت اإلىتماـ و العقار ملكية تسجيل إجراءات تبسيط ضرورة

 . (1)العقارية السوؽ تطوير وضرورة ادلساكن بناء لتمويل ادلصرفية وغَت ادلصرفية التمويل
 متاحة تكن مل شرائية قدرة إىل ظهور يؤدي شلا شلكنة سداد فًتة أطوؿ التمويل لطالب العقاري التمويل نظاـ ودينح

 (2) .اّليت يريدىا السكنية الوحدة سبّلك عليو وييسر قبل من
-II القانونية األمهية:  
 تشريع غياب ظل ويف من اإلئتماف، النوع ىذا يّنظم تشريع إىل ماسة حاجة ظهرت العقاري التمويل ألمهية نظرا

 ادلؤسسات و للبنوؾ العملي التطبيق ابتداع من ىي خيضع لقواعد النظاـ ىذا أصبح اجلزائر، ينظمو يف خاص
 .وأسسو قواعده وضع يف فتئت تنفرد إف ما واّليت ادلصرفية

 " CNEP " للتوفَت واإلحتياط الوطٍت الصندوؽ ىو العقاري اإلئتماف احتضن من أوؿ أف صلد اجلزائر ففي
 مستودع بكونو واشتهر 1964 10/08/يف  ادلؤرخ  227 /64ادلرسـو رقم دبوجب 1964أتسس يف سنة  والذي

                                                 
 02.ص2006-02-19 القاىرة ، العريب الوطن يف العقاري التمويل معوقات و االسكاف مشاكل تناقش العربية األكادديية موقع  (1)
 05ص ، السابق ادلرجع ، الشهاوي الفتاح عبد قدري  (2)
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 على األفراد بتحفيز السبعينات منذ ابدر حيث ،(1)السكن رلاؿ يف لإلدخار بتشجيعو لألفراد الصغَتة للمدخرات
أو  جديد مسكن شراء أو مسكن لبناء إما ، األجل طويل بتقسيط مسكن على أجل احلصوؿ من اإلدخار

 للسكن دار ترميم أو بقصد توسيع أو دلسكن مالكا ليصبح سكنية تعاونية صبعية يف ادلشاركة من لتمكُت ادلقًتض
 اديُتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالع لألفراد ادلمنوحة روضػػػػػػػػػػالق بُت دوف تفرقة ، موحدة تكوف تكاد بشروط القروض ىذه ىو يقدـ و 
 احمللية بنك التنمية و اجلزائري الشع ي كالقرض معينة بنوؾ اإلئتماف من النوع هبذا العمل انتهج احملًتفُت مث و

 :يف وىي تتّمثل موحدة ادلؤسسات ىذه طرؼ من اإلئتماف منح شروط تكوف وتكاد
 .ادلسكن لقيمة ابلنظر ربسب شخصية مسامهة دفع وجوب •
 العامة الشروط متغَتة حسب فائدة مقابل أكثر و سنة 15 تصل اّليت مّدتو وكذا القرض دلبلغ أقصى حد ربديد •

 . للبنك
 للعقار رمسي رىن يف النوع يتّمثل ىذا من األجل طويلة القروض مقابل قواي ضمًاان الغالب يف البنك يطلب و •

 كالقياـ الضماف يف زايدة أحيًاان البنكية اجلهات تشًتط بعض كما ابلقرض ادلموؿ للمسكن رمسي رىن أي نفسو
 سبيل كما فوائده القرض و إلستعادة كضماف البنك لفائدة اإلئتماف حياة ادلستفيد من على أتمُت عقد إببراـ

 زبفيض :      منها السكن واّليت توفَت دفًت اطار يف ادلدخرين من عمالئها إىل ادلزااي منح بعض إىل نفس اجلهات
  .(2)األكثر على سنوات 03 إىل القرض مدة سبديد و القرض فائدة معدؿ يف
 ىذا خوض عن ادلشرع ادلصري يتأخر ومل ، التمويل طالب مصلحة مراعاة ىو التمويل لسياسة العاـ اإلذباه و

 ااتحة مستهًدفا 2001 /06/   24 بتاريخ 48 /2001العقاري رقم للتمويل قانوف إصدار إىل فسعى اإلذباه
يف  يتّمثل منتجا استثمارا القرض أمواؿ استثمار من دلقًتض سبكن األجل طويلة بقروض مساكن لتّملك الفرصة

 عما فضال الزوجية مساكن بتوفَت األسر تكوين على الشباب تشجيع ويف ، ىو وأسرتو ليسكنو توفَت مسكن
  بددا عليو وال يضيع العقار شبن من كأقساط العقار مشًتي ماؿ رأس زايدة من ادلشروع يف ادلقرر النظاـ حيققو
 تنشيط على قادرة سيولة توفَت يف ذات الوقت يضمن و اإلسكاف مشكلة حلّ  يف النهاية يف يسهم الذي األمر

 : منها و األفكار من الكثَت القانوف ىذا تبٌت كما .(3) جديدة عمل فرص توفر اقتصادية معامالت

                                                 
 16-15ص ص الرشاد مكتبة ، 2 العدد ، اإلدارية و القانونية العلـو رللة ، "اجلزائر يف اإلستهالكي اإلئتماف " ، دمحم بودايل (1)
 .17-16صص  ، ادلرجع نفسو (2)
 ، 47 السنة ، 02 العدد ، القانونية اإلقتصادية العلـو رللة ، "التمويل إلتفاؽ وفقا ادلموؿ ازاء ادلستثمر التزامات و حقوؽ" ، زيد أبو دمحم (دمحم3)

 .126-125 ص ، 2005 مصر ، القاىرة مشس، عُت جامعة
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 رضاء بوجود تسمح اّليت كفالة اإلجراءات و معينة عناصر ادلالية ادلؤسسة من الصادر اإلجياب تضمُت استلزاـ*
مثلى  ضباية وتوفَت ادلستفيد أو ادلقًتض اعالـ و بتبصَت ادلموؿ إبلزاـ اعًتاًفا يشكل دبا ادلستفيد جانب من واضح

 .(1)فحسب اإلئتماف قانوف يف وليس عامة بصفة للمدين
 يف القيد شريطة ألحكامو العقاري وًفقا التمويل نشاط مزاولة ذلا جيوز اّليت اجلهات العقاري التمويل قانوف وحدد *

 .الغرض ذلذا ادلعدة اذليئة تعده سجل
 دبكتب قيده أوضاع ، زلددا القرض عن الناشئة احلقوؽ حوالة و العقاري الرىن قيد أحكاـ القانوف عاًف كما*

 صدور ضرورة مع العقار ملكية سند و القرض بتقدًن اتفاؽ اإلكتفاء مفادىا يسَتة إلجراءات وًفقا العقاري الشهر
                           (2) .تقدديو من معينة مدة خالؿ العقاري من مكتب الشهر الرىن قيد طلب يف البت قرار
 . "التوريق"بنظاـ يعرؼما  وىو مصر يف جديدا قانونيا نظاما إليو ادلشار القانوف استحدث وقد

 من سلسلة خالؿ من ىذا الشأف يف بوتفليقة العزيز عبد السيد اجلمهورية رئيس برانمج اصلاز عملية ذبسيد مت و
 انشاء و الرىنية الديوف بتوريق اخلاص ابلقانوف األمر العقاري ويتّعلق القرض تطوير تشجيع إىل اإلجراءات ترمي

 قياـ سيما أعماؿ عدة مباشرة  مت أكرب بشكل السوؽ ىذه لتنشيط و أّنو كما ، البنوؾ لفائدة القانوين الرىن
 : خالؿ من الرىٍت سيما القرض مناخ ربسُت إىل ترمي تقنية دبساعدة (2003 -2007)جانفي  العادلي البنك

 . الفاعلة األطراؼ صبيع لفائدة تكوين برانمج اصلاز •
 .الرىنية الديوف توريق نظاـ وضع •
 .ادلالية قوانُت سلتلف تدابَت خالؿ من القرض مناخ لتحسُت الضرورية اجلبائية و القانونية الظروؼ توفَت •
 التمويل يف ىامة البنك مكانة وحّيتل ، الرىٍت القرض تطوير يف يساىم قطاع كل حسب عمل برانمج ربديد •

 .العمـو على الرىٍت
 وزارة من كل شرعت ، وقد دج مليار 573 الزابئن على اخلاصة البنوؾ مستحقات قيمة بلغت 2006 هناية ففي
 سبويل السكن مدخري لفائدة التمويل نشاطات يف فصل التفكَت يف اإلحتياط و للتوفَت الوطٍت الصندوؽ و ادلالية

 سيشجع الذي و دج مليار 13 يعادؿ سبويل حجم يبلغ الذي القرض اإلجياري وتطوير عاـ بشكل العقارات و
                                           .(3)2008  لسنة ادلالية قانوف مشروع يف اقًتحت جديدة خالؿ ربفيزات جبائية من

                                                 
 .18 ص ، السابق ادلرجع ، " اجلزائر يف اإلستهالكي اإلئتماف " ، بودايل دمحم( 1)
 .06-05 ص السابق، ادلرجع ، الشهاوي الفتاح عبد قدري( 2)
 .احلكومة ألعضاء استماعو خالؿ بوتفليقة العزيز عبد اجلمهورية رئيس أكده ما ىذا(3)
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 طبيعتو و العقاري التمويل خصائص ˸الثاين املطلب
 أمهية يف إليو سبق اإلشارة كما ) العقاري التمويل نظاـ من الغاية لتحقيق وضع الذي القانوين اإلطار إف  

 ادلعنية األطراؼ بُت العالقة تنظم اَليت القانونية األداة إبعتباره ، العقاري التمويل اتفاؽ يف يتَمثل ( العقاري التمويل
 ادلقاوؿ ور العقا كبائع اإلتفاؽ ىذا يف يدخل أف ديكن آخر طرؼ وأي التمويل جهة و التمويل طالب  :ابلتمويل

                                                          (1) .التحسُت أو الًتميم أو البناء بعملية يقـو الذي
 . بو اخلاصة طبيعتو ولو القانونية خبصائص والعمليات التصرفات من غَته عن يتميز العقاري التمويل فإتفاؽ ذلذا 

 شةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادلعي كأمناط من احملددات لعدد وًفقا العامل دوؿ يف العقاري التمويل نظاـ تطبيق أشكاؿ و صور زبتلف
 إصباذلا ديكن خبصائص ينفرد العقاري التمويل أف إال اإلختالفات ىذه كل ،ورغم ادلالية و اإلقتصادية األوضاع و

 : يلي فيما
  املتتابع التنفيذ ذات العقود ومن مايل عقد العقاري التمويل˸ الفرع االول

-I مايل عقد العقاري التمويل  
 اإلتفاؽ أطراؼ بُت ادلتبادلة اإللتزامات خالؿ من ىذا ويبدو ادلايل ابلتدخل يسمح العقاري التمويل نظاـ إف   

                                                                      ةالعقاريالعمليات  من كغَته العقاري التمويل فإتفاؽ التمويل أنشطة مزاولة ذلا ادلخوؿ ادلؤسسات خالؿ ومن
 : يف تتّمثل شروطا أو بنودا يتضمن القانونية

 شبنو و العقار بياف ذلك يف دبا ابلتقسيط العقار بيع شأف يف ادلشًتي و البائع من قبوذلا يّتم اّليت الشروط *
                                                   .للبائع ادلشًتي أداه الذي البيع من ادلعجل مقدار*
 .ابلكامل حُت استيفائها إىل زلددة تكوف أف على ، هبا الوفاء شروط و الثمن ابقي أقساط قيمة و عدد*

 يبدو كما اإللتزامات ، وىذه عليها يتفقاف اّليت ابلشروط ادلموؿ إىل الثمن أقساط يف حقوقو حوالة البائع قبوؿ *
  : يف تتمثل العقاري التمويل نشاط شلارسة ذلا ادلخوؿ اجلهات أف كما ، مالية كلها التزامات ىي جليا

 عند تراعي أف ادلفًتض من أغراضها واّليت ضمن العقاري التمويل نشاط يدخل اّليت العامة اإلعتبارية األشخاص -
 .اإلجتماعي البعد نشاطها مزاولة

 لدى ادلستقلة للبنوؾ مسامهة وجيوز شركة شكل تتخذ أف عليها الغرض ذلذا تنشأ اّليت العقاري التمويل شركات - 
 ىذه ورلمل ، ذلك عن ادلركزي البنك موافقة على شريطة احلصوؿ العقاري التمويل نشاط تزاوؿ أف ادلركزي البنك

 كما ، عملها طريقة تنظم اليت القانونية للقواعد وفًقا العقاري التمويل نشاط تزاوؿ مؤسسات مالية ىي ادلؤسسات
                                                 

 128،ص السابق ادلرجع ، " العقاري التمويل إلتفاؽ وًفقا  ادلموؿ إزاء ادلستثمر التزامات و حقوؽ" ، زيد أبو (دمحم1)
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 فالتمويل .وغَتىا والسندات كاألسهم ادلتاحة ادلالية األدوات طريق عن اإلقراض لعمليات الالزمة األمواؿ تّوفر ّأهنا
 اّليت األحواؿ يف وحىت .للثمن وفاء للبائع يَسلم مباشرة أبف أو بطريقة غَت ،ربسينو أو ترميمو نفقات أو يالعقار 
 يف النهاية يف تتوج العملية ىذه فإف التمويل، طالب أرض على بناء إلقامة)مقاوال  ( ادلموؿ مع الغَت فيها يتعاقد

 منو ليسدد ادلشًتي يدي بُت أبف يوضع مباشرة سواء يّتم ،نقدي ائتماف صورة يف مالية عملية ىو العقاريالتمويل 
 (1) .عليو إلتفاؽ مت دلا وًفقا ادلموؿ إىل أقساطو بسداد التمويل طالب يلتـز النقود من دببلغ دين صورة مث

-II املتتابع التنفيذ ذات العقود من العقاري التمويل                                                           
 اّليت تلك العقود َأهنا ىذه األخَتة إذ تعرؼ ، ادلدة عقود أو الزمنية العقود من يعترب العقاري التمويل اتفاؽ إف

 ذات عقود إما و العمل و اإلجيار كعقدي مستمر تنفيذ إما ذات وىي زَللو ربدد إذ فيو أساسيا عنصرا ادلدة تعترب
 ) .                                                                                    2(التوريد كعقد دوري تنفيذ

                                       )أكثر أو سنة 15 اىل سنوات 10 اآلجل) الطويل اإلئتماف من العقاري التمويل اتفاؽ و   
 الثمن، ابقي احملددة للوفاء أبقساط ادلدة العقاري التمويل اتفاؽ يتضمنها أف جيب اّليت الشروط بُت من أَنو كما   

 كل التزامات فمقدار ،) 3(العقد التزامات طريف ربديد يف تتدخل ال ادلدة أف إذ سباًما ذلك عكس الواقع لكن
 .فًتة السداد تستغرقها اّليت ادلدة حبسب تتغَت ال طرؼ

 البناء أعماؿ اصلاز دلعدؿ وًفقا أكثر أو واحدة دفعة ادلقًتض بو يويف أف ديكن عليو ادلتفق التمويل مبلغ أف كما   
  التحسُت أو الًتميم أو
 للفسخ ليس أف ىاـ وىو أثر األخَتة ىذه عن ينتج أّنو إذ ، الزمنية العقود عن خيتلف يالعقار  التمويل اتفاؽ    
 التمويل اتفاؽ أف غَت ، اسًتدادىا ال ديكن العقد أطراؼ أحد عليها حصل اّليت ادلنفعة أف كما ، رجعي أثر

 انعقاد قبل عليها كاان اّليت للحالة ادلتعاقداف يعود حبيث الرجعي للفسخ األثر إعماؿ فيمكن كذلك ليس العقاري
 حيث ، 16 /03/ 1994يف صادر مدين نقض حكم دبقتضى الفرنسية النقض زلكمة أكدتو ما وىذا ، العقد
 يف ادلقًتضُت ضباية بتبصَت و اخلاص 1979 يوليو 13 قانوف من اخلامسة ادلادة أحكاـ مراعاة عدـ أف قضت
 الفوائد يف ادلموؿ حق L 312-8  سقوط تقرر واّليت قانوف اإلستهالؾ من  ادلادة أصبحت اّليت و العقاري اجملاؿ

                                                 
 13 - 14 ص ، السابق ادلرجع ، احلميد عبد ثروت(1) 

  18 ص ، 1983 ، اجلزائر ، للكتاب الوطنية ادلؤسسة ، اإللتزاـ نظرية يف الوجيز ، حسنُت دمحم(2)   
 23    ص ، السابق ادلرجع ، الشهاوي الفتاح عبد(3)  



ماىية امللكية العقارية                                                              الفصل األول  

28 
 

 حصل اّليت و األقساط الفوائد برد ادلموؿ التزاـ و القرض برد ادلقًتض عنو التزاـ ينجم ، العقد بطالف تقرير و
  (1) .عليها 

 لكل يكوف أف ىذ ا اإلعتبار على يًتتب و ادلتتابع التنفيذ ذات العقود من ىو العقاري التمويل اتفاؽ أف نصل    
 مستّقلة تقادـ دلدة خيضع كما اإلتفاؽ يف موعده احملدد يف بو الوفاء فيتم ، بو اخلاصة ذاتيتو األقساط من قسط

 نوأّ كما ، نفسو العقاري التمويل عقد عن الناشئة الدعاوى لتقادـ ادلدة الالزمة عن متميزة و األخرى األقساط عن
 جزئيا حيوؿ ولو العقد تنفيذ يف البدء فإف العقاري التمويل عقد إبطاؿ دعوى ًنبتقد اخلاصة مضي ادلدة حالة يف

 يقبل فال مؤبد، الدفع الدعوى تتقادـ، فإف كانت إذا " :أبّنو تقضي اّليت ابلقاعدة التمسك بُت و ادلقًتض بُت
 ما وىذا ، ادلستحقة ابألقساط ابلوفاء ادلطالبة :مثال ادلموؿ يقيمها دعوى خالؿ العقد إببطاؿ الدفع ااثرة منو

 توقفا فًتة بعد لكنهما ، مسكن لتُملك زوجاف أبرمو بقرض عقاري قضية تتعلق يف نسيةالفر  النقض زلكمة قررتو
 عقد ادلوضوع ببطالف زلكمة أماـ دفعا لُكنهما ، القرض كامل بسداد ادلموؿ فطالبهما ، سداد األقساط عن

 رفضت احملكمة لكن ادلقًتضُت، ادلتُعلق بتبصَت وضباية 1679 يوليو 13 قانوف ألحكاـ دلخالفتو العقاري التمويل
 قد العقد ابطاؿ دعوى تقادـ مدة كانت أّنو اذا أساس على زلكمة النقض الفرنسية أماـ احلكم يف فطعن الدفع

  .يتقادـ ال أبدي ابلبطالف فإف الدفع انقضت

 القابل العقد فقط خبصوص ااثرتو ديكن ابلبطالف اّلدفع أف قررت و الطعن الفرنسية النقض زلكمة رفضت   
 الذي و العقاري التمويل كإتفاؽ ادلتتابع ذات التنفيذ العقود أما  تنفيذه، يف يبدأ مل أو بعد يّنفذ مل الذي لإلبطاؿ

 ) 2(ببطالنو الدفع إاثرة يقبل فال ، األقساط بعض سداد خالؿ من ابلفعل تنفيذه بدأ

  اإلستهالك عقود و اإلذعان عقود من العقاري التمويل :الثاينالفرع 
-I اإلذعان عقود من العقاري التمويل :  

 : التايل التساؤؿ طرح ديكن
 ؟ اإلذعاف عقود قبيل من العقاري التمويل إلتفاؽ ادلتضمنة العقود اعتبار ديكن ىل*
 ؟ تعسفية شروط حقيقتها يف ىي اإلتفاقات ىذه ادلتضمنة الشروط أف أو
 . اإلذعاف عقد تعريف جيب األوؿ يف

                                                 
 15-16 ص ، السابق ادلرجع ، احلميد عبد ثروت(1) 

  47 السنة ،2  العدد واإلقتصادية القانونية العلـو رللة ، " ادلبنية العقارات سوؽ لتنشيط جديدة كآلية العقاري التمويل اتفاؽ " ، أبوزيد دمحم دمحم( 2)
 136. ص ، 2005 يوليو ، مصر،
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 . قبولو أو العقد إال رفض لو ليس الذي الثاين ادلتعاقد على شروطو ادلتعاقد فيو ديلي  عقد : ىو اإلذعاف عقد
 ىذه ترجع و مناقشتها شروطو يقبل عليو فيفرض اآلخر، على ادلتعاقدين أحد بسيطرة العقود من النوع ىذا ويتميز

 70 ادلادة نص )انظر القوي ادلتعاقد طرؼ من اخلدمات أو وال للسلع قانوين أو فعلي احتكار إىل عادة السيطرة
   , )1) (اجلزائري ادلدين التقنُت من
  :يلي إصباذلا فيما ديكن الشروط وىذه ، شروط توافر من البد اإلذعاف عقود من العقد إلعتبار و  
 .أو ادلنتفعُت للمستهلكُت ابلنسبة األوىل الضرورايت من تعترب مرافق أو بسلع العقد يتعلق أف_

 دلنافسة إال ذلا تعرضو ابلنسبة عدـ األقل على أو ، فعليا أو قانونيا احتكارا ادلرافق و السلع ذلذه احتكار_ 
  .النطاؽ زلدودة

 2  .                            زلدودة غَت دلدة و متماثلة بشروط كافة اجلمهور إىل موجها اإلجياب يكوف أف -
 و ، اإلذعاف عقود منقبيل العقاري التمويل عقد اعتبار مدى حوؿ رأيها إبدالء الفرنسية احملاكم إحدى قامت 

– يونيو 17كوملار استئناؼ. النزاع زلل التمويل العقاري اتفاؽ على الوصف ىذا اسباغ رفضت طويل ربليل بعد

 .1995 -2-22532القانوين األسبوع 1995
 ىذا أف تقرر احملكمة زلل النزاع فإف للشرط التعسفية ابلصفة اإلدعاء خيص فيما ": أبّنو القوؿ احلكم هبذا ورد     

 ": أّنو ديباجتو يف تضمن والذي 9001 رقم التعسفية جلنة الشروط توصيات مع متعارضا أو مناقضا ليس الشرط
 أعلن قد كاف إذا ، ادلقرض بُت و ادلؤمن بُت ادلرـب العقد يف الواردة ابلشروط على ادلستهلك اإلحتجاج فقط ديكن

 ". التأمُت عقد إىل انضمامو قبل هبا
 يدفعو الذي ربديد الثمن ذبعل أف شأهنا من كاف إذا تعسفية تكوف ":الفائدة دبعدؿ اخلاصة الشروط أف كما     

  (3)الفائدة معدؿ لتغَت ادلؤدية للعوامل خالؿ ربديده من أو مباشرة بطريقة سواء ادلهٍت، إبرادة رىن ادلستهلك
 أف طادلا ، اإلستهالؾ تقنُت استخداـ من يف تعًسفا يعترب أف ديكن ما الدعوى يف يكن مل" :أّنو احملكمة و تضيف

 شركة و ادلالية ادلؤسسة بُت تفاوض نتيجة جاءت قد L132- 1 للمادة وًفقا اإلقتصادية ادلكانة التعريفة زايدة
 ما ألف مقبوؿ غَت السبب ىذا و ادلشًتكُت لألعضاء اجلماعية ادلصلحة واّليت سبّثل ، التبادلية اذليكلة ذات التأمُت

                                                 
 ص ، 2005 ، اجلزائر التوزيع، و للنشر موفم ،2  ،الطبعة ) للعقد العامة النظرية  ( االلتزامات ، فياليل علي( 1)
  50 – 51ص ، 1994 ، مصر ، اجلامعية ادلعرفة دار ، األوؿ اجلزء لاللتزاـ العامة ،النظرية سعد ابراىيم نبيل( 2)

 العدد الرمسية اجلريدة ، التجارية ادلمارسات على ادلطبقة للقواعد احملدد 2004 يونيو 23 يف ادلؤرخ 2/04رقم القانوف من   2/3 ادلادة عرفت  (3)
 شأنو من أخرى شروط أو بنود عدة أو واحد بند مع مشًتكا أو دبفرده شرط أو بند كل " : أّنو التعسفي الشرط 2004 يونيو 27 يف ادلؤرخة 41

  ". العقد أطراؼ واجبات و حقوؽ بُت ابلتوازف الظاىر اإلخالؿ
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 عالقتو يف ذلذه ادلكانة استغالؿ ىو ما بقدر ادلهٍت هبا يتّمتع اّليت اإلقتصادية ادلكانة ىو ليس يف اإلعتبار يؤخذ
  ".ابدلستهلك

 يف يتفوؽ موقع يف (العقد ادلهٍت طريف أحد وجود إبشًتاط اإلكتفاء  إىل دييل فقهيا اذباىا ىناؾ ادلقابل ويف     
 قالب و عامة صورة يف يصدر أف و الفنية اخلربة أو اإلقتصادية القدرة حيث من  ادلستهلك اآلخر الطرؼ على

  ") .منوذجي
 ادلؤسسات عليو إحدى تعرضها اّليت الشروط تناسبو ال الذي العميل إبمكاف أبّنو القوؿ ديكن ال أّنو كما    

 ادلعروضة الشروط عن زبتلف بشروط العقاري رلاؿ التمويل يف تعمل اّليت ادلصارؼ من غَتىا مع يتعامل أف ادلالية
 ىي اجلمهور على العقاري التمويل مؤسسات تطرحها اّليت العقود مناذج الشروط ضمن إدراج أف ذلك عليو،

 أماـ ادلستهلكُت، فليس معدومة شبو اإلختيار حرية جيعل شلا ، ادلستخدمة اختلفت العبارات إف و واحدة حىت
                                    .(1) اجملحفة الرضوخ لإللتزامات و ادلذعن الطرؼ يضعها اّليت ابلشروط القبوؿ إال دبقدورىم

 إزاء القاضي بسلطة تتعلق خاصة مهمة نتائج اإلذعاف عقود قبيل من العقاري التمويل اعتبار اتفاؽ على يًتتب
 .الشروط التعسفية إبطاؿ أو إلغاء أو الغامضة الشروط تفسَت
 :الغامضة الشروط 1-
 من ادلقًتض ديكِّن ضلو زلددة على و واضحة بطريقة تكوف أف جيب العقاري ابلتمويل اخلاصة اإلجراءات إف   

 الرئيسية البياانت تكتب وأف ، مكتبا التمويل ادلقدـ لطالب العرض يكوف أف جيب كما ، وواجباتو حقوقو معرفة
 .ابرز خبط

 العقود كانت إذا ما حالة يف 15 /1995/04"أّنو  على :يف الصادرة األوربية التوجيهات من 05 املادة تنص  
 ". مفهومة و واضحة بطريقة ربررأف  ، فّإهنا جيب مكتوبة شروطا تتضمن ادلستهلك على ادلعروضة

 حقيقية لو فرصة أف تتاح ادلستهلك حق من ": أّنو على نصت التوجيو نفس من العشرين احليثية أف كما    
 ".العقد يتضمنها اّليت الشروط بكل كاملة إحاطة ليحيط

 بكثَت ربيط بطريقة وإصدارهالعرض  ربرير إىل التمويل طال ي إغراء سبيل يف تلجأ قد ادلالية ادلؤسسات أف غَت   
 .(2)إلتزاماتو و حقوقو مقدار واضحة بصفة أف حيدد التمويل طالب يستطيع ال حبيث الغموض و اإلهباـ من

                                                 
   128 ص ، السابق ادلرجع ، "العقارات سوؽ لتنشيط جديدة كآلية العقاري التمويل اتفاؽ "، زيد أبو دمحم دمحم (1)
 12 ص ، السابق ،ادلرجع" ادلبنية العقارات سوؽ لتنشيط جديدة كآلية العقاري التمويل اتفاؽ"، زيد أبو دمحم دمحم ( 2) 
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 يف الغامضة تفسَت العبارات يكوف أف جيوز ال ":أبّنو 112/ 2 املادة تقضي اجلزائري التقنُت ادلدين أف كما     
 )العقاري التمويل اتفاؽ(العقد يف الغامضة تفسَت العبارات أف أي ، ".ادلذعن الطرؼ دبصلحة ضارا اإلذعاف عقود

 عدـ عن كجزاء وىذا التفسَت الصياغة تلك وضع الذي ىو األخَت ىذا ذلك أف القوي الطرؼ مصلحة ضد تّتم
ال  و خطئو من ال يستفيد ادلخطئ معروؼ ىو دلا طًبقا ادلخاطر يتحمل و األخَت ادلسؤوؿ يف فهو وضوح العبارات

  يف العقد الضعيف الطرؼ نية حسن كذا دلبدأ و تدليسو، من ادلدلس
 نتيجة مقروءة غَت على عبارات العقاري التمويل اتفاؽ شروط اشتماؿ يف يتجلى أف ديكن الغموض أف كما  

 ديكن بو ادلكتوب اخلط تفاوت النص و الصياغة كذلك طوؿ لسوء نتيجة مفهومة غَت أو للوثيقة، ادلادية للحالة
 صلب يف ذلا إشارة ىناؾ تكوف أف دوف الورقة ظهر على مدرجة أو العقاري صغَت التمويل طالب يصرؼ أف

بلغة  مكتوبة تكوف خبط أف زلررة الشروط تكوف كأف ، واضحة غَت بطريقة ادلعروضة الشروط قراءة أو عن اإلتفاؽ
 . العقاري التمويل طالب يفهمها بًتصبة مصحوبة غَت و أجنبية

 يستلـز ، حيث وجوده تًتجم عن إشارة دوف اإلتفاؽ مالحق ضمن واردا كاف إذا غامضا يعترب الشرط أف كما  
 : يلي اإلتفاؽ مراعاة ما مالحق ضمن الواردة ابلشروط ؿلإلعتدا القضاء

 ذلك إثبات عبء اتمة دبضمونو ويقع معرفة على و بوجوده علم على العقد إبراـ وقت اآلخر الطرؼ يكوف أف *
 .النزاع زلل العرض عنو صدر الذي الطرؼ عاتق على
 ادلقر أو  (يف مكاف الشرط وضع و التمويل طالب وعهدىا هبا التعامل إعتاد الشروط ىذه مثل كانت إف *

 قرائن وىي بوجود الشرط التمويل طالب علم تدؿ على اّليت القرائن من ّكلها تعترب ، ظاىر بشكل للمموؿ)ادلعتاد
 .(1)عكسها إثبات جيوز بسيطة

 :التعسفية الشروط 2 – 
 يقبل وال طالب التمويل عرضها على قبل منفردا العقاري التمويل إلتفاؽ العامة الشروط يضع من ىو ادلموؿ      

أىوائو  حسب فيصيغها فقط، اخلاصة فإّنو يراعي مصاحلو الشروط ىذه يضع عندما وىو ، تعديال مناقشة وال
 .منًفذا إللتزاماتو منها يف البعض ليجعل
 اخلربة ذي بواسطة الطرؼ القوي العقود مناذج يف شرط يدرج كل ": أّبهنا التعسفية الشروط الفقو يعرؼ     

 . "الطرؼ اآلخر حساب على فيها مبالغ ميزة منحو شأهنا من ويكوف
 :أّبهنا ادلستهلك بتبصَت وضباية ادلتعلق 1978 يناير 10 يف الصادر القانوف يعرفها و   

                                                 
 73  ص ، السابق ادلرجع ، الّفتاح عبد مراد( 1)
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 من وديكن اقتصادية من قوة اآلخر الطرؼ بو يتّمتع دلا نتيجة ادلستهلك على مفروضة ّأهنا يتضح اّليت الشروط "
 " .فيها مغاليا ميزة القوي الطرؼ ىذا سبنح أف شأهنا

 يف األخذ مع العقد وقت ابراـ إليها ينظر للشرط التعسفية اخلاصية أبف ادلادة نفس من اخلامسة الفقرة وتضيف
 .العقد يتضمنها اّليت األخرى الشروط كل اإلعتبار
 :خباصيتُت التعسفية الشروط وتتميز

 . العملية اخلربة و اإلقتصادي التفوؽ استعماؿ يف التعسف •
 إلزاـ و العقاري التمويل وطبيعةتتناىف  شروط ووجود ، إلتزاـ يقابلها أف دوف فيها مبالغ ميزة على احلصوؿ •

 .1) )( والسقوط البطالف و اإللغاء شروط اجلزائية، كالشروط  (قانوان  عليو منصوص ىو ما فوؽ التمويل طالب
 ادلدين التقنُت من 110 ، فادلادة التعسفية الشروط قبيل من ّأهنا اتضح بنودا العقاري التمويل اتفاؽ تضمن إذا

 للقاضي جاز تعسفية، شروطا تضمن قد كاف و اإلذعاف العقد بطريق مت إذا ": أّنو الصدد ىذا يف تقضي اجلزائري
 اتفاؽ كل ابطال يقع و العدالة بو تقضي دلا وًفقا وذلك منها ادلذعن يعفي الطرؼ أو أف الشروط ىذه يعدؿ أف

  ."خالؼ ذلك على
 أتثَت لذلك يكوف دوف أف  مفعوذلا، إبطاؿ و كلية إلغائها أو التعسفية الشروط تعديل بُت يًتاوح اجلزاء إذف     
 كاف إذا تعسفية ّأهنا تقرر اّليت تلك عدا ما كل نصوصو يف آلاثره منتجا و صحيحا يظل والذي نفسو العقد على
 .شلًكنا ذلك
 اّليت و الشروط ىذه ضد العاديُت لألفراد احلماية لتوفَت كاؼ ليس إلغائها أو التعسفية الشروط ابطاؿ إف     

  تعسفية شروط عقودىم تضمُت عن لن يكفوا ادلهنيُت أف ذلك التشريعات، وجو يف عثرة حجرة تشكل أصبحت
 اجلماعات ذلذه ديكن إذ ، العامة السلطات إىل اللجوء أو ادلستهلك حلماية صبعيات انشاء الضروري من ابت لذا

 ) 2.ادلستهلك (التمويل طالب ادلذعن الضعيف الطرؼ ضباية هبدؼ ادلهٍت ضد الدعوى يف كطرؼ التقاضي
– II  اإلستهالك عقود من العقاري التمويل : 

 الدوؿ فيو يوصي قرارا  1976نوفمرب يف أوراب رللس أصدر التعسفية الشروط من ادلستهلكُت ضباية سبيل  يف    
 يكوف التمويل طالب و . التعسفية الشروط ضد ادلستهلك حلماية القانونية منها الوسائل كافة إبزباذ األعضاء
 : منظورين من األخَت يعرؼ وىذا مستهلكا

                                                 
 5 ص ، السابق ادلرجع ، الشهاوي الفتاح عبد قدري(1)
 82ص السابق، ادلرجع ، " ادلبنية العقارات سوؽ لتنشيط جديدة كآلية العقاري التمويل اتفاؽ "، زيد أبو دمحم دمحم(2)
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 .ادلستهلك مفهـو من يضيق : شخصي منظور *
 .ادلفهـو ىذا من يوسع : موضوعي منظور *

 :للمستهلك الضيق املفهوم 1- 
 عليو وبناء العائلية أو الشخصية حاجاتو اشباع بقصد يتعاقد شخص كل ىو ادلستهلك ادلفهـو ىذا حسب و    

  .1حرفتو أو مشروعو أو مهنتو ألغراض يتعاقد من ادلستهلك صفة يكتسب ال
 ديكن ال ىو و ادلعنوية األشخاص دوف الطبيعية األشخاص طائفة يف ادلستهلكوف ينحصر ادلفهـو ىذا وفق   

 بو. التسليم
 ..ملبس من مأكل ومشرب و ،) 2(الشخصية حاجاتو إشباع سوى لو ىم ال شخص أّنو ادلستهلك يصف و   

 يف تدخل ال عقود و اىتمامات و أنشطة لّلشخص الطبيعي أف حُت يف ، األشياء من أسرتو حاجات وإشباع
 ، ادلسكن إجيار عقد : مثل عقود اإلستهالؾ دائرة يف تدخل و حلمايتو الزمة لّكنها و ، ادلادي اإلشباع عمليات
 استخالص ديكن عليو و.(3) القرض و عقد احلياة على التأمُت عقد  األشخاص، نقل عقد ، البضائع عقد نقل

 :التالية توافر العناصر طريق عن وذلك السابقُت التعريفُت من ادلستهلك صفة
 الصدد يقسم ىذا يف اخلدمات، و أو السلع يستعملوف أو حيصلوف الذين األشخاص بُت من يكوف أف-  

                                                                                          فئتُت إىل ادلستهلكوف
 ذلك سبيل يف ادلستهلك مهٍت ويقـو غَت لغرض اخلدمات و السلع على حيصلوف الذين أولئك تشمل :1 الفئة
 إجارة عقود :مثل االستهالؾ بعقد ىذا العقد يسمى ادلهنيُت و من عادة يكوف آخر شخص مع عقد إببراـ

     :القرض عقد التأمُت و عقد اخلدمات، و األشياء
 ادلنتجات و السلع كمن يشًتي مهٍت غَت لغرض اخلدمات و السلع يستعملوف الذين ادلستهلكُت من :2 الفئة

 .ادلستهلك صفة أسرتو أفراد من فرد يكتسب كل كما مستهلكا، ادلشًتي فيكوف أسرتو أفراد يستعملها

                                                 
 10.ص ، 1998 مصر ، الفكرالعريب، القاىرة دار ، اإلستهالؾ عقود يف التعسفية الشروط مواجهة يف ادلستهلك ضباية ، اّل  ضبد دمحم اّّل  مد (1)
 ىو ادلستهلك  << : ف أ ىو 1982/02/25يف مؤرخ مرسـو دبوجب نشأت اّليت و فرنسا يف اإلستهالؾ قانوف صياغة اعادة جلنة عرفتو كما (2)

 أو الشخصية حاجاتو إلشباع أي مهٍت غَت لغرض اخلدمات األمواؿ أو يستعمل أو يقتٍت الذي و اخلاص للقانوف التابع اإلعتباري أو الطبيعي الشخص
 ، 2002 ، اجلزائر ، 24 العدد ، االدارة رللة ، "ادلستهلك ضباية لقانوف ومرتفقيها العامة ادلرافق .خضوع مدى" ، بودايل دمحم راجع  >>=العائلية 

 37 .ص
 ، عكنوف بن ، احلقوؽ كلية ، القانوف يف دولة دكتوراه شهادة لنيل رسالة ، السوؽ اقتصاد ظل يف للمستهلك القانونية احلماية ، حداد العيد (3)

 3 ص ، 2002 ، اجلزائر جامعة
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 مت إذا زلال لإلستهالؾ تكوف أف ديكن األمواؿ فكل : اخلدمات أو السلع ىو اإلستهالؾ زلل يكوف أف -
 .مهٍت غَت لغرض استعماذلا أو شراؤوىا

 أو شخصية ألغراض أي غَت مهٍت لغرض اخلدمة أو السلعة يستعمل أو ادلستهلك حيصل أي :ادلهٍت غَت الغرض-
                                                                                   .(1) عائلية

 :للمستهلك املوسع املفهوم -2
 رلاؿ يف استخدامو إىل اذبهت نيتو سواء ، خدمة أو منتوجا يطلب من كل يشمل ادلستهلك ادلفهـو ىذا جيعل

ضعف يعاب  مركز يف نفسو جيد سوؼ فإّنو زبصصو تعامل خارج إذا ادلّهٍت أف ذلك ، مهٍت رلاؿ يف أو شخصي
 من مستهلك بكل اخلاصة اإلعتداد ابدلؤىالت و اإلستهالؾ قانوف نطاؽ يف ادلربر غَت التوسع ادلفهـو ىذا على
                                                                                                                                                       .فاعليتو االستهالؾ عن قانوف وينزع ، ذلا هناية ال نزاعات يثَت أف شأنو

   يناير 30 املؤرخ يف   39/90رقم التنفيذي املرسوم من 32 املادة نص صلد اجلزائري التشريع إىل ابلرجوع
 :ىو ادلستهلك ادلستهلك أف حبماية ادلتّعلقابلقانوف  وعمال الغش قمع و اجلودة برقابة ادلتّعلق 1990

 حاجتو لسد النهائي الوسيطي أو لإلستعماؿ معدين أو خدمة منتوجا رلًاان أو بثمن يقتٍت شخص كل "
 ". بو يتكفل حيواف آخر أو شخص حاجة أو الشخصية

 يقتصر األمر و ، مهنيةيتعامل ألغراض  كاف إذا ادلستهلك مفهـو يف يدخل ال ادلهٍت أف التعريف ىذا من وظاىر
 خاصة أو عائلتو آخر كأفراد خاصة بشخص بو شخصيا أو خاصة رغبة لتلبية خدمة أو منتوجا يقتٍت من على

 .حبيواف
ادلمارسات  على ادلطبقة القواعد حيدد الذي 2004يونيو 23 يف املؤرخ 04/ 02 رقم القانوف إىل ابلرجوع و

قدمت  سلعا يقتٍت معنوي طبيعي أو شخص كل :ادلستهلك»   2 3 /املادة يف ادلستهلك عرؼ صلده التجارية
  (2) " .مهٍت كل طابع رلردة من و عرضت خدمات من يستفيد أو للبيع

 ىو النزاع العقد زلل كاف موضوع طادلا أّنو 1993 يناير 26 منذ الفرنسية للمحكمة األوىل الدائرة قررت وقد 
 و 1979       يوليو13 قانوف أحكاـ لتطبيق فال زلل إدارية كمكاتب ليستخدـ مبٍت عقار شراء سبويل عملية

 .القانونيُت لنصوص وًفقا ادلستهلك دبثابة ادلقًتضة الشركة اعتبار ديكن ال إذ ،1978 يناير 10 قانوف أحكاـ
                                                 

 . 40 ،39 ص ، السابق ادلرجع حداد، العيد (1)

 02 رقم ، 37 اجلزء ، السياسية و .االقتصادية والقانونية  للعلـو اجلزائرية اجمللة ، "اجلزائري التشريع يف للمستهلك اجلنائية احلماية " ، خبتة موالك (2)

 31. ص ، 1999 ، اجلزائر ، عكنوف بن احلقوؽ كلية ،
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 ىو النزاع زلل اإلدعاء أبف الشرط أف فيو تقضي حكما ، 1993 نوفمرب 24 بتاريخ و الدائرة نفس أصدرت كما
 مايو 10 فرنسي نقض ذباري (طرفُت مهنيُت بُت العقود ادلربمة خصوص يف بو اإلحتجاج ديكن ال تعسفي شرط

 زلكمة النقض أف لنا األحكاـ يتبُت ذلذه ووًفقا  155–1994) رقم واالستهالؾ العقود وادلنافسة رللة 1994
   .(1) اإلستهالؾ لعقود الضيق ابدلفهـو أخذت الفرنسية

يورد  مل الفرنسي كاف ادلشرع و عقود اإلستهالؾ ضمن معظمها يف تنطوي العقاري التمويل اتفاقات أف كما    
 أّنو سرعاف إال ، ادلستهلك ضباية و بتبصَت ادلتعلِّق 1978يناير 10 قانون ضمن العقاري للتمويل ادلنظِّمة األحكاـ

  )ادلقرض (ادلموؿ أف صلد و.العقاري اجملاؿ يف ادلقًتضُت ضباية و بتبصَت اخلاص 1979يوليو 13 قانوف أصدر ما
 .نشاطا لو العقاري التمويل عملية من يتخذ مهٍت دائما ىو

 يف يشًتط ، فهل التمويل طالب ىو العقاري التمويل اتفاؽ يف اآلخر الطرؼ أف صلد أخرى جهة ومن    
 عقود يف ادلستهلك حبماية اخلاصة األحكاـ من يستفيد حىت معنواي شخصا أو طبيعيا شخصا يكوف أف ادلقًتض

 ؟ اإلستهالؾ
 ادلعنوية دوف األشخاص الطبيعيُت األشخاص على أحكامو من اإلستفادة قصر يفيد ما القانوف يف يرد مل     

 و األفراد على التمويل قروض قصر من يرى ىناؾ كاف إف و اجلمعيات و ادلؤسسات و اذليئات و كالشركات
 ( 2)  دلستحقيو الدعم لوصوؿ ضمًاان للشركات ليس

 اخلاصة األحكاـ من الشراء، يستفيد حالة غَت يف التمويل على حصل من أو العقار مشًتي فإف ذلك وعلى    
 سواء وذلك العامة القواعد الواردة ضمن و عقود اإلذعاف يف ادلذعن الطرؼ أو العقد يف الضعيف الطرؼ حبماية
 الذي الغموض أو العقاري اتفاؽ التمويل بعبارات حييط الذي الشك ، كتفسَت معنواي أو طبيعيا شخصا كاف

 اإلثبات وتفسَت عبء و زبفيف التمويل طالب دلصلحة بنوده بُت التعارض أو يتضمنها الشروط اّليت يكتنف
 الواردة الشروط يف تفسَت عدـ التوسع العكس على و تفسَتا موسعا، ضبايتو إىل هتدؼ اّليت النصوص القانونية

 يتّعلق استثناء إال وال يرد ،(3) القانوف عليو ينص مل إبلتزاـ أو ربّملو معينة ميزة من ربرمو اّليت و اإلتفاؽ بنود ضمن
ولو  ، لو نشاطا و ادلباين ادلساكن انشاء رلاؿ من يتخذ مهنيا شخصا التمويل طالب يكوف فيها اّليت ابألحواؿ

 اإلستهالؾ عقود نطاؽ اتفاقهما من خيرج ، حيث ادلموؿ مثل ذلك يف مثلو العقاري اإلئتماف رلاؿ يف وخربة دراية

                                                 
  05 ص السابق، ادلرجع ،" العقارات سوؽ لتنشيط جديدة كآلية العقاري التمويل اتفاؽ " ، زيد أبو دمحم دمحم( 1)

 . 23  -24 ص ، السابق ادلرجع ، احلميد عبد ثروت (2)
 26-25 ص ص ، السابق ادلرجع ، احلميد عبد ثروت (3)
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 يف إمكانياتو و خربتو و زبصصو أف إذ ادلموؿ، السابقة مع التمسك ابألحكاـ التمويل طالب بوسع يكوف ال و
 ما خطورة تقدير و العقاري التمويل اتفاقات لدراسة إداري لديو جهاز يكوف أبف لو ادلموؿ تسمح مواجهة
 .شروط من تتضمن

 )اإلستهالؾ تقنُت بعدىامن ما و-L 312  1)املواد1979 يوليو 13 قانوف يقررىا اّليت احلماية قواعد إف     
 التسهيالت من اإلستفادة قصر قد ادلشرع الفرنسي أف صلد أّننا ،غَت أيضا ادلعنوية األشخاص لتشمل سبتد

 يشًتط كما ، رئيسي اقامة زلل ازباذ هبدؼ مرة ألوؿ مسًكنا الذين يتملكوف الطبيعيُت األشخاص على اإلئتمانية
 طلبعلى  السابقتُت السنتُت خالؿ دلسكن مالكا يكونوا أال ، 1997 اكتوبر 30 يف ادلرسـو الصادر منذ و

 . القرض
 القانون جملة 1994-اكتوبر – األوىل الدائرة : فرنسي مدين نقض الفرنسية) النقض زلكمة قضت وقد     

    يوليو 13 قانون أحكام تطبيق بعدـ  281) ص – العقاري القانون جملة- 363 ص - 1995 - العقاري
 شراء من تتخذ اّليت الشركة على السابق للنص وًفقا اجملاؿ العقاري يف ادلقًتضُت ضباية و بتبصَت اخلاص 1979
 1.ذلا نشاطا ابلتأجَت استغالذلا أو إدارهتا العقارية أو احلقوؽ و العقارات

 على حصل الطرؼ الذي إىل اإلستهالؾ عقود يف للمستهلك القانونية ابحلماية اخلاصة األحكاـ سبتد و     
 ذلك كاف طادلا معنواي، أو طبيعيا كاف شخصا سواء إصالحو أو ترميمو أو مسكن أو مبٌت انشاء هبدؼ التمويل
 . اإلعتياد سبيل على ديارسو الذي ادلهٍت نشاطو يف داخال يكوف يكوف أف عن بعيدا ، فقط اإلستعماؿ لغرض

 خبضوع يقضي بندا العقاري التمويل اتفاؽ أف يضمن ادلهنية أنشطتو لتمويل يقًتض للشخص الذي ديكن أّنو غَت
 ٬العقاري( اجملاؿ يف ضباية ادلقًتض و بتبصَت )ادلتعلقةاالستهالؾ عقود أطراؼ حلماية ادلقررة للقواعد االتفاؽ ىذا 

  .(2) قرروىا اّليت القواعد اخلضوع ألحكاـ وعليهم ادلتعاقدة لألطراؼ احلماية فُتمد
 : مهمة نتائج اإلستهالؾ عقود قبيل من العقاري التمويل اتفاؽ اعتبار على ويًتتب 

 و لو ادلقدـ العقد يف كافية للتفكَت مهلة – العادي ادلستهلك– ادلقًتض دبنح) ادلقرض  (ادلالية ادلؤسسة التزاـ -
 لو تقدـ أف ديكن العقاري التمويل يف أجهزة متخصصة و منظمة إدارات ديلك ال ألّنو نظرا ذلك و عليو الرد

 .استشارات

                                                 
 . 2 – 26 5صص  ، ادلرجع نفسو (1) 
 152 ص ، السابق ادلرجع ، " العقارات سوؽ لتنشيط كآلية التمويل اتفاؽ " ، زيد أبو دمحم دمحم (2) 
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 التمويل جوانب حوؿ سلتلف كافية معلومات إعطائو و ادلقًتض بتبصَت) ادلموؿ  (ادلالية ادلؤسسة تلتـز -
       .سلالفتها جزاء و اإلتفاؽ شروط ، سلاطره و مزاايه  العقاري،
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  :خالصة
تتميز صيغ التمويل العقاري حلد اليـو دبحدودية نشاطها و استجابتها دلنتج واحد فقط وىو السكن االجتماعي  

ادلوجهة للتمليك.لذا جيب تكييف االىداؼ بشكل معقوؿ  أوادلوجو لكل الفئات االجتماعية سواء موجهة للكراء 
روؼ اليت مرت هبا اجلزائر بعد االستقالؿ ظلمع القدرات الوطنية احلقيقية للتمويل وكل ىذا قد سامهت فيو ا

و سبييزىا وسبييز اصحاهبا و وعدـ ربديد ادللكيات العقارية حلد االف .جيب على الدولة تقييم و احصاء االراضي ،
سة مناسبة للعمراف وادلدينة ااصدار قوانُت يف رلاؿ ادللكية العقارية و تقسيمها وربديد ملكياهتا مع ربديد سي

 االقليمية مع التحكم يف عملية التنمية وشغل اجملاؿ و توزيعو. والتهيئة
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  :دــــمتهي 
 حباجة يشعرون الذين لألفراد اؼبالئم و اؼبتاح اؼبسكن ندرة ظاىرة عليو تسيطر موقف أو حالة السكن أزمة تعترب
 استثمار و لتوجيو نظرا اعبديدة السكنية اإلنشاءات نقص عن الزمة نتيجة دبثابة اؼبشكلة تصبح مث من و ، إليو

 ارتفاع بسبب البناء عمليات عن كلية للتوقف مصاحبة كونت قد و ،ىأخر  أغراض إذل تشييدىا متطلبات
 .الالزمة البناء مواد و العمالة تكاليف

 لألفراد الشرائية القدرة يفوق قد كبو على للمساكن االهبارية القيمة الرتفاع واقعي ذبسيدا السكن أزمة سبثل و
 إن و خاصة ، اؼبالئم اؼبسكن إلهبار ضةاؼبنخف دخوؽبم من كبَتة نسبة ىبصصون ذبعلهم أو احملدود الدخل ذوي

 اليت اؼبشكالت أىم من السكن مشكلة تعترب و مساكنهم يبلكون ال الذين اؼبستأجرون ىم اؼبدن سكان أغلب
 اؽبجرة معدالت ارتفاع و األرض قيمة ارتفاع نتيجة اإلهبارات ترتفع و التزاحم درجة تتزايد حيث ، اعبزائر تواجهها

 .معقدة اجتماعية و اقتصادية عواقب و أزمات إذل فبا يؤدي اؼبضارابت دةح زايدة و الريفية
 :اؼبباحث التاليةوسنتناول ىذا الفصل من خالل 

    . ماىية أزمة السكن ˸اؼببحث األول 
 . اؼببحث الثاين: سياسات السكن يف اعبزائر

 . اؼببحث الثالث :أىداف سياسة السكن يف اعبزائر
                . العقار و العقار السكٍت يف اعبزائر و نتائجوتنظيم  :لرابعاؼببحث ا
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    أزمة السكن ماهية : األولادلبحث 
 أزمة أنوىذا الذي يسقط  ٬التأثَتمن حيث اػبصائص و  كلمة مشكلة وحىتعن   أعمقدبعٌت  األزمةربتفظ كلمة 

                                                       أيضا.السكن 
  زمةاألتعريف ادلطلب األول:

زمة تعٍت انعكاسا أف اصطالحا أما ،1حاسم يف تطور األشياءتعٍت ظهور اختالف مادي أو معنوي أو  لغة األزمة
 و وتتداخل األحداثتتالحق  اإلداريةالكياانت  إحدىجهها متخذ القرار يف اؼبوقف أو عملية أو قضية ما يو 

ويفقد معها متخذ القرار القدرة على الرؤية عند اصطدامو هبا  ٬و تنعقد األمورزبتلط  ٬ و النتائج األسبابتتشابك 
                                        .(2)تقبليةأو عند ؿباولتو السيطرة عليها و على اذباىاهتا اؼبس ٬ األوذلللوىلة 

  ˸ األزمةومن خصائص 
 ذبلب كل االىتمام من احمليط .  اأهناؼبفاجئة العنيفة عند انفجارىا حيث  -
 التعقد و التشابك يف عناصرىا وعواملها. -
 وجود نوع من الغموض يبنع الرؤية بشكل واضح.    -  
     الكيان.حالة اػبوف و الرعب اليت تصيب  - 

   ˸ أبعادىاو  األزمةو من مالمح 
   يف شكل ضغوطات نفسية . إرادهتا مالءإل ٬وجود ؾبموعة من القوى ذات اذباىات الضاغطة على الكيان  - 
                                                                      الوظيفي . أداءهؼبصاحل الكيان و استمراره يف  أساسيايشكل ىذا الضغط هتديدا  -
                                                                                                     .(3) زبرج متطلبات معاعبتها عن طريق الرسائل اؼبعتادة يف مواجهة اؼبشكالت أن -

 جهوده موضع شك.  ٬شعور متخذ القرار ابغبَتة البالغة و العجز - 
 . (4)  لألخطاءنتيجة  أخرى أزماتفقد تنشا  األزماتو ىو الوقت احملدود اؼبتاح ؼبدير  ٬البعد الزمٍت  -  

                                                             

)1 (Petit Larousse illustré, op.cit, p. 48. 
 .8ص  ٬ 2006 ٬القاىرة٬ادارة االزمات  ٬ماجد سالم فهمي (2) 
 .11ص٬(نفس اؼبرجع السابق3) 
 .11ص ٬ماجد سالم فهمي مرجع السابق  (4) 
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بكوهنا امتداد ـبصوص بشروط السكن  Frédérique Enguilse))فيعرفها فريدريك اقبلز  السكن أزمة أما  
و  اإلهباراتو الزايدة اؽبائلة يف  ٬ للعمال كنتيجة لتدفق السكان اؼبفاجئ على اؼبدن الكربىالرديئة ابلنسبة 

                                                                                                 .   (1)  العثور للبعض على مكان يقيمون فيويف اؼبنازل اؼبنفصلة و استحالة زدحام اؼبتعظم الدائم اال
 تقنية ٬عمقا  أكثر أخرى تكون مظهرا الزمات أزمةكوهنا   أبخرى Chambert de Lowe) )ويعرفها شومبار دولو

اؼبشاكل  إذلمث يعيدىا بعد ذلك  ٬ حضارة أزمةو  ٬ تطوير البناايت االجتماعية أزمةو خاصة  ٬ديبوغرافية ٬اقتصادية
على تلبيتها بسبب تغَت القيم ووالدة تطلعات اغبقيقية اؼبتمثلة يف ظهور حاجات جديدة يكون اجملتمع غَت قادر 

 .(2) جديدة مرتبطة بتحوالت يف البنيان االجتماعي 

) ( M.Costele كوستيل أما
لكن ىي  ٬ازن بُت الطلب و العرض السكن ليست ؾبرد قضية تو  أزمة إنفيقول "(3) 

و ىو ربديد  ٬السكنية  األجهزةالسكن و  إنتاجتعٍت تفاوات ضروراي يف حاجيات اؼبسكن احملدودة اجتماعيا و 
لسكن عنصر من العناصر ... فا إثباهتاخبصوصياهتا التارىبية اليت هبب التمكن من ىيكلي ؽبذا التفاوت ضروراي 

 إذل األزمةكما تؤدي   ٬فهو هبذا يتبع حركات تركز و تشتت و توزيع العمال ٬قوة العمل  إنتاج إعادةاؼبهمة يف 
صناعة يف ال احتلتها. و اترىبيا تظهر البداية يف التجمعات اغبضرية الكربى اليت  اإلنتاج صَتورةيف  كبَتاختناق  

العمال ابلتارل تظهر  إليويث االستعمار الصناعي الذي استعمر اؼبكان هبذب فح ٬وقت قصَت دل يكن متوقعا 
 .(4) مساكن ؽبم" إقامةضرورة 

ىل قبد يف حينا  ؟ابلشمس و اؽبواء  ىل يتمتع منزلنا ˸يف وضعنا السكٍت اغبارل  األزمة أتصل أخرى جهةمن و 
بيت ٬مدرسة  ٬مكتبة عامة  ٬اغبضانة دار  ٬ لألطفالملعب  ٬اغبديقة  : األساسيةاػبدمات االجتماعية 

ىل ، ؟مفيدة ىل يشًتك اعبَتان يف خدمات  ؟ ألخرىل الروائح الكريهة تًتسب من مسكن  ؟الثقافة... 
عائلة  ؟،و حي و آخر يف البلد الواحد  ٬ىل ىناك تناقضات كبَتة بُت منزل و منزل ؟،اؼبسكن متوفر للجميع 

بعضا من جدرانو أو  أنىل نبٍت اليوم بناءا مث قبد يف الغد  ؟،بوا...و اثلثة ق ٬كوخا   أخرىتسكن قصرا و 
فنسكنو   ٬ىامة دبقياس مستوى اغبضارة و العلم أشياءو تنقصو  ٬أو انو غَت مالئم سباما  ٬سقوفو قد تتشقق 

شعبنا و خباصة الشباب   أبناءمن  األكربيطرحها كل يوم قسم  أخرىعديدة  سئلةأ ىناك؟، على مضض... 

                                                             

 .  200ص ٬ 1964٬دمشق ٬دار دمشق للطباعة و النشر و التوزيع ٬وب ترصبة فؤاد اي ٬أزمة السكن ٬فريدريك اقبلز(1) 
)2 (Chambert De Lowe, Des Hommes et des villes, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1963, p. 20. 

)3  ( M. Costelle, La question urbaine, Maspero, Paris, 1972, p.p. 192-194. 

)4( Ibid, p.p. 192-194 
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القاسية على اجملتمع  األحكام إصدار. فال هبد مندوحة يف  أظبىو حضارة  أفضلحياة  إذلالطامح عن حق  
   .(1) و القائدة " و الطبقات اغباكمة

الوضعية السكنية يف  كن يف اعبزائر " و يف سياق تشخيص" انطباعات حول مشاكل الس أخرى جهةمن     
  ˸ىي أساسيةث فبيزات ربتفظ بثال أبهنا األزمة ٬اعبزائر 

 اإلشكالو مبو  ٬بناء على التضخم للوحدات السكنية اؼبوجودة  ٬وجود طلب مطلق على السكن  – 1  
 السكنية اؼبسمات ابؼبؤقة.  

                                                                اغبالية .                                  بناء على عدم رضا غالبية السكان على ظروف سكناىم  ٬وجود طلب نسيب على السكن – 2
 .(2)  غياب أو قلة ديناميكية العرض للوحدات السكنية – 3

عدم كفاية العرض  ٬يف مظاىرىا اليت تتجلى يف ضعف اغبظَتة العقارية اؼبوجودة  أوالمعقدة أزمة ىي  كما       
توجد مشكلة ازدحام تشغل اؼبسكن ذاهتا  و  ٬البناء . و زايدة على ذلك  و كذا ندرة يف مواد ٬ابلنسبة للمساكن 

من ىذه  أكثرالسكن  أزمة إنمث  ٬األزمةحدة ؽبذه  األكثرظهور البيوت القصديرية اليت تكون ؾبتمعة اؼبظاىر 
و ظهور مدن  ٬عمَت ظهور مسار شديدة الت إذل أدىفبا  ٬كما يف غَتىا من الدول النامية تنمية يف اعبزائر  التعابَت 

 إذلحركة التعمَت فيو  أدتؾبتمع  أزمة ىيو  مبوا و حىت يف ذلك الراغبة يف التصنيع. األقلجديدة يف الدول 
يف تغَت تصور اغباجات و يظهر  ذلك ما٬و قد انل ذلك من سبثيلهم االجتماعي  ٬مبط حياة سكنية  إتالف

معقدة يف مظاىرىا   فاألزمة ٬غَتىا  و اآلجر ٬لثقيلة كاالظبنت تفضيل اؼبساكن اغبديثة و استعمال مواد البناء ا
                                           .(3)  أاثرىاكما ىي كذلك يف 

 السكن  أزمةاتريخ   : ادلطلب الثاين
مرة يف  ألولهور بدأت ابلظ األزمةىذه  أنيف ـبتلف بلدان العادل قبد  أسباهباالسكن و  أزمةاتريخ  إذلابلعودة     

و ابت من الضروري  ٬حيث ازدضبت اؼبدن و اغبواضر بعمال اؼبصانع  ٬العادل الغريب مع ظهور الثورة الصناعية 
كما حدث يف اؼبدينة "لورل" بوالية   اإلعمال أصحابفعل ذلك كو   ٬هتيئة اؼبساكن للعمال بقصد الربح
و يف "يونفيل" يف  انكلًتا  ٬لثالث من القرن التاسع عشر يف العقد ا األمريكيةماساشوستس" ابلوالايت اؼبتحدة 

                              ببناء قرية اغبدائق ؼبوظفيو و عمالو. (George Kadiri)حيث قام جورج كاديري  

                                                             

 .309ص ٬1973دمشق  ٬اؼبطبعة التعاونية  ،سورية بُت التخلف والتنمية ،رزق هللا ىيالن  (1)
)2  ( Abdeltif Benachenho, La question de logement à Alger, O.P.U, Alger, 1976, p. 60. 

)3  ( Sid Boubekeur, L' habitat en Algérie: Stratégies d'acteurs et logiques industrielles, O. P. U, Alger, 1986p.p. 

10-12. 
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 صدر أنتدخل من قبل اغبكومة إذل  أيتكلفة فبكنة قائما دون  أبقلو بقي البناء بقصد الريح و االستغالل و   
كما صدر يف   ٬قانون ) ساف تزيدي( الذي فرض ضرورة اغبصول على خرائط تصميم (1) 1821 يف انكليًتا سنة

مث صدر  ٬حظر بناء الغرف اػبلية من النوافذ م قانون مدينة نيويورك الذي  1868سنة  األمريكية الوالايت اؼبتحدة
 و التهوية و اؼبرافق الصحية . ةلإلضاء أفضلم من قانون جديد فرضت دبوجبو شروط  1901يف سنة 

معظم قوانُت اؼبساكن اليت صدرت يف اؼبدن  إليووقد تشكلت قوانُت مدينة نيويورك األساس الذي استندت   
 مضامينو.حسب  اروايكما أقيمت بعض اؼبساكن العمال التعاونية و البلدية يف   األمريكية.

عن البناء بشكل اتم  األفرادكبَت يف اؼبساكن نتيجة توقف نقص  نشا  ٬و على اثر نشوب اغبرب العاؼبية األوذل     
حصل كما   ٬اؼبساكن و خاصة الشعبية منها إنشاءقوانُت ربت  إصدار إذلببعض الدول  أدىفبا  ٬بسبب اغبرب 

اؼبتعددة  األسعاراؼبساكن الشعبية ذات  إقامةيشجع على  1922سنة  أواخريف فرنسا حيث صدر قانون يف 
 .   (2) أو مصاحل عامة تنشا ؽبذا الغرض ٬لذوي الدخل احملدود بواسطة شركة التسليف العقاري لتمليكها 

 اإلسكانالسكنية غَت اؼبالئمة ببناايت ضخمة من شقق  األحياءاستبدال  إذلكما عبأت مدينة فينا يف النمسا 
 فية و ىولندا.ايطاليا و الدول االسكندانك  أخرىمث تبعها تنفيذ برامج يف بلدان  ٬للعمال 

اليت كانت مدينة اغبدائق فيها سبثل حال من اغبلول اليت قدمت ؼبشكلة  األمريكيةالوالايت اؼبتحدة و يف     
الذي  1926سنة  لإلسكانقانون نيويورك  إصدارونفذت بعض مشروعات اؼبساكن يف نيويورك عقب  ٬اؼبساكن

 ابإلعفاءاتؿبدودة وتتمتع  أرابحاىيئة شركة توزيع مؤسسة خاصة على  أيدييف  اإلسكانوضع تنفيذ مشروعات 
الذي  االقتصادية صدر القانون "اؼبسكن القومي" األزمةاثناء 1934ويف سنة  ٬ماليا إدارهتاالضريبية للوالية على 

ط اؼبساكن اليت تتوفر فيها شرو اؼبساكن االربادية لضمان منح القروض اػباصة و الرىاانت لبناء  إدارة إبنشاءقضى 
اؼبساكن القليلة التكاليف مثل مزارع اسر اؼبزارعُت طبقا  إنشاءالتوطُت على  إعادة إدارة أشرفتيف حُت  ٬معينة

للمساكن اليت  األمريكيةىيئة الوالايت اؼبتحدة  إدارةوذلك ربت  ٬ 1937سنة لقانون"واعذر ستيفول" الصادر  
قروض بفائدة  إعطاءاؼبختلفة عن طريق  األحياءتطوير  و مشاريع ٬ اإلهبارتولت مشروع مساكن اؼبدن اؼبنخفضة 

                           .                                                                                                           (3) منخفضة

                                                             

 .208ص  ٬مرجع سابق  ٬رزق هللا ىيالن (1)  
)2  ( Larousse du XXème Siècle, tome 3, Paris, p. 933.   

                                                                         121ص ٬  1961٬القاىرة  ٬دار الشعب و مؤسسة فرنكلُت للطباعة و النشر  ٬اؼبوسوعة العربية اؼبيسرة  (3)  
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حدا مرتفعا جدا نتيجة ذبمع عدة عوامل فان اغباجة اذل مساكن جديدة بلغت  ٬و يف فرنسا كما يف دول اخرى 
و هتدم عدد كبَت من االبنية بُت اغبربُت العاؼبيتُت و اعطاء االولوية بعد اغبرب العاؼبية الثانية  ٬منها اؽبجرة الداخلية 
  .(1) بناءدة يف اليد العاملة اليت تعمل يف و التناقص اؼبتزاي ٬االنتاج اليت دمرهتا اغبرب اذل اعادة تكوين الة 

سكنية قاسية  من ظروف 1917حيث عاىن فيو سكان اؼبدن قبل ثورة اكتوبر ٬ازمة سكن كذلك عرف االرباد 
و دل يكن لدى اكثر من  ٬فكان  القسم االكرب من الطبقة العاملة وبشد يف االقبية الرطبة و االكواخ و التخشيبات 

ركزية يف اؼبدن الكربى ىي اؼببنية بصورة مروبة وكانت اؼبناطق اؼب ٬من اسر العمال غرفة مستقلة للسكن  50%
  .(2) نسبيا و شكلتها الطبقة الربجوازية

الن الرصيد السكٍت الضئيل يف  ٬( من مدة اؼبشكلة  1918 – 1914) األوذلو قد زادت اغبرب العاؼبية      
 اغبرب . أثناءالبالد تعرض لضريبة كربى 

وقد ربسن الوضع  ٬حكومي  أساسبناء اؼبساكن ىبطط لو على  أصبح يتيةالسوفللسلطة  األوذل األايمو منذ     
مرة ابؼبقارنة مع  2.5 حيث ازداد رصيد اؼبساكن ابؼبدن ٬السكٍت بشكل مقبول بداية من الثالثينات القرن اؼباضي 

 . (3) ما كان عليو اغبال قبل الثورة 
من جديد بسبب اػبراب الذي  األزمةزدايد حدة ا إذل آدت(  1945 – 1941)  أؼبانيااغبرب ضد  أن إال    

لقسم من ا أخليتمن العائالت من اؼبنشئات اليت  اآلالفو قد مئات  ٬ أنقاض إذلاؼبدن و القرى  آالفحول 
  .(4) مأوىت بدون وفيسماليُت ال أصبحو  ٬الوسطى آسيااالورال و سيبَتاي و  إذلاالرويب من االرباد السوفييت 

السكن   أزمةزبذ اغبزب الشيوعي قرارا بتطوير بناء اؼبساكن فحدد برانمج واسع للقضاء على ا 1957و يف سنة 
زبفيف حدة اؼبشكلة  إذل أدىالذي  األمر ٬و قد رصدت الدولة ؽبذا الغرض مليارات عديدة من الروبالت 

 تجسيدلفور و ذلك على ال إسكاهناواحدة مع  ألسرةمليون شقة أو منزل ـبصص  2.2حيث مت بناء و ٬السكنية 
 و (5)1990 الذي قامت عليو خطط التنمية يف االرباد السوفييت حىت سنة  األساسىذا  ٬"  أسرة" شقة لكل  مبدأ

فقد  .(6) اؼبدينة  إذلاؽبجرة من الريف  أي ٬رئيسية للهجرة الريفية بصفة ترجع  فإهنا ٬السكن  أزمة ألسبابابلنسبة 

                                                             
)1 (  Encyclopédie universal, vol 8, 1e édition, Décembre 1970, p. 1892. 

 11ص  ٬1977 ٬موسكو ٬بناء اؼبساكن يف االرباد السوفييت مؤسسة التقدم ٬(جوكوف فيدورف2)
 .                                                                                                         14ص ٬ 1983 ٬موسكو٬نوفو سييت  ٬البناء السكاين ٬الكسندر اندرييف  (3)
 .15ص ٬نفس اؼبرجع السابق (4)
 . 17( نفس اؼبرجع السابق ص 5)
عن ىجرة العمال وابلتارل تغيَت احمليط من ؿبيط ريفي اذل  "التخلي التام عن كل نشاط زراعي فضال٬( عرف جيالرل بن عمران اؽبجرة الريفية ابهنا 6)

 ؿبيط حضري "
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 شهر ديسمرب سنة أواخران اؼبنعقد قرير اؼبلتقى اػباص ابؽبندسة اؼبعمارية و العمر الواردة يف ت اإلحصائيات أشارت
يقطنون اؼبدن يف بداية القرن الفارط بينما من ؾبموع سكان العادل كانوا  %10 أندبدينة بوردو الفرنسية  2000

النسبة سنة تبلغ  أن اإلحصاءو من اؼبتوقع حسب ذات  ٬2000من السكان سنة  %50بلغت ىذه النسبة 
    .  2025من ؾبموع سكان العادل كلو سيقطنون اؼبدن سنة  %75ما يقارب  أي٬ %25زايدة قدرىا  2020

طبعا يوجد ىناك اختالف نسيب ابلنسبة ؽبذا النزوح بسبب اختالف درجات التنمية و التطور فيها كظاىرة و 
أو  األجنبيةان الريف بسبب اغبروب مع الدول التصنيع و تطور الصناعة و اػبدمات و مكننة الزراعة و ىجرة سك

 .(1) األىلية
ؽبذه اؼبشًتكة  األسبابو  ٬و البلدان النامية عانت بدورىا مشاكل سكنية حادة و دل تزل تعاين من ذلك     

لعب و نتيجة ؽبذا التزايد ت ٬ اإلنتاجتزايد عدد السكان الذي يفوق الزايدة يف  إذل األوذلاؼبشاكل تعود ابلدرجة 
دن تًتكز يف عدد ؿبدود من اؼب أهناعلى اعتبار  ٬اؽبجرة الداخلية دورا ابرزا يف تكوين ؾبتمعات الدول النامية 

                                    .                                                    (2) و القوى العاملة  ٬التوزيع اعبغرايف للسكان و اػبدمات السليب على  أثرهالذي يًتك  مراأل الكربى
  ˸منها  أخرى أسباب إذل إضافة

الدولة النامية على االقًتاض من الدول  إجبار إذل أداياللذين  اإلنتاجو التخلف يف طريق  األموالرؤوس  ضآلت -
وضع عن مواجهة ال اأعجزهتالديون اليت  وطأةالذي جعلها ترضخ ربت  األمر ٬(3)  أحيااناؼبتقدمة و بفوائد مرتفعة 

                                                                                                            السكنية . األزمةاالقتصادية و االجتماعية و اليت منها  األزماتاؼبقلق ؼبختلف 
                                            قنيات احمللية يف صناعة البناء .                                                                                              و عدم استعمال وتطوير الت ٬غياب اؼبكننة يف قطاع البناء  -
البلدان  اليت تضرب ابستمرار مناطق شاسعة من ىذهاغبوادث الطبيعية  إذلكما تعود كذلك ولو بدرجة اقل -

 كاؽبزات٬ الالتينية و الكارييب أمريكاو  آسياخاصة تلك الواقعة على خط االستواء و احمليطة بو يف إفريقيا و 

تدمَت االقتصاد  و منعو من  إذلاليت تؤدي  األعاصَتو العواصف و خاصة  و اعبفاف ٬و ثورات الرباكُت  ٬األرضية
    .(4) أبضرار جسيمة و تشريد ماليُت البشرؼبساكن من ا اآلالفئات م إصابة إذل ابإلضافةالنمو 

                                                             

 5ص  ٬مرجع سابق ٬جيالرل بن عمران( 1)

 )2   ( L'auto- construction, Résultats des projets de recherche nerlands- sénégalais, Publication réalisée sous Les 

auspices du directeur générale de la coopération internationale du ministère des affaires étrangères.  
 .22ص   ٬1973 ٬بَتوت  ٬معهد البحوث و الدراسات العربية ٬التوظيف و تنمية اجملتمع ابلوطن العريب٬صالح العبد   (3)
مليون انسان وعدد  230حبوارل  1976و  1900 ( اكثر عدد اؼبتشردين الذين اصبحوا من دون ماوى من جراء اغبوادث الطبيعية بُت سنيت4)

  ˸انظر٬مليون مسكن  45السكان اؼبتضررين ابكثر من 
Nations Unis Commission des Établissements Humains, sixième session, Hilsnki, 06-25 Avril –Mai1983.,     
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العامة لالزمة السكنية يف العادل النامي  األسبابمنها معظم  األكربالقسم  ابألحرىو تشارك بلدان العادل العريب أو 
                                                                                                                                                 ˸ةالتالي األسبابيف العادل العريب يرجع تضخم اؼبشكلة  إذل اإلشارةمع  ٬كوهنا تشكل جزءا من ىذا العادل   ٬

الشهري بنسبة للمتوسط العام  إهبارهو ارتفاع قيمة بيعو أو وضوح ظاىرة عدم توفر اؼبسكن اغبضري اؼبالئم  ˸ أوال
 .(1)فبا تسبب يف شيوع ظاىريت التكديس والتزاحم ٬األسرخيل ؼبدا

يف مسكن واحد معد  أربعةحىت  أوثالث  أو أسرتُت أو أسرةمن  أكثرتبدو يف وجود  ٬التكديس  فظاىرة     
فهناك  ٬و يعطي السكان اغبضر عبمهورية مصر العربية فكرة عن مدى خطورة ىذه الظاىرة  ٬واحدة  أسرةلسكن 

 . أكثر أواسر  4تتكدس يف وحدات سكنية تضم الواحدة منها  أسرة ألف 137 من أكثر
ظاىرة انتشار اؼبناطق  إذل أدىو ىذا كلو  ٬ظاىرة شغل الغرف يف اؼبسكن الواحد فهي بدورىا كبَتة جدا  أما

 . (2)السكنية العشوائية مع ما يًتتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية
  ٬اتساع الرقعة العمرانية للحي او اؼبدينة إذلارتفاع نسبة السكان ابلنسبة  إذليعود  تضخيم اؼبشكلة السكنية ˸اثنيا 

 تعرض اؼبدن الكربى للعديد من اؼبشاكل العمرانية اػبطَتة ) مشكلة تصريف اؼبياه عرب اجملاري إذلفبا يؤدي 
 مشكلة اؼبياه الصاغبة  للشرب...اخل .   

 ائريف اجلز  السكن سياسات :الثاين ادلبحث
 جاء ما فأىم ، 1948 سنة اإلنسان غبقوق العاؼبي التصريح عليو نص ما رغم عاؼبية مشكلة السكن قضية تعترب

 .(3) مريح مسكن على اغبصول يف اغبق شخص لكل أن النص ىذا يف
 االجتماعي السكن سياسات :األولادلطلب 

 (Z.H.U.N):اجلديدة احلضرية السكنية ادلناطقالفرع األول : 

 هبدفZ.H.U.N اغبضرية اعبديدة السكنية ابؼبناطق معروف جديد سكٍت مبط الدولة أصدرت 1975 يف
 النمط ىذا اؼبتزايد، ويظهر السكان عدد ؼبواجهة السكن وتوفَت اغبضرية والتجمعات العمراين التوسع يف التحكم
 منطقة بكل واؼبتعلق ، 1975 فيفري 19 يف اؼبؤرخ 335 رقم الوزاري اؼبنشور يف جليا (Z.H.U.N) السكٍت
 أىداف بُت ومن .مسكن 400 وىو أدىن حد من انطالقا تنجز أن ويبكن مسكن، 1000تتجاوز سكنية

                                                             

 706ص ٬ 1991 ٬بَتوت ٬دار اػبوري للطباعة ٬ل مشكلة السكناؼبؤسسات االسكانية يف لبنان و دورىا يف ح٬توفيق حسُت بويرة (1) 
 . 7مرجع سابق ص ٬توفيق حسُت بويرة (2) 

)
3
( Rachid Hamidou, Logement un défi.C.O-édition, 2ème semestre,1989,p.214. 
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 يف اؼبدن إمكانيات وتطوير اؼبوجود، اغبضري اجملال داخل اإلسكان عمليات إدماج السكنية، اؼبناطق ىذه إنشاء
 اعبزائر تعيشها كانت اليت السكنية األزمة خالل  منتبُت  لقد«، مرقدية مدن إنشاء السكان وذبنب استقبال
 تستجيب أن يبكنها اليت األفضل الوسيلة ، ىي (Z.H.U.N)اعبديدة اغبضرية السكنية اؼبناطق أن آنذاك،
 النمو يف التحكم ىبص فيما عراقيل السبعينات مرحلة يف الدولة وواجهت» .(1) سنوايمسكن  10,000 ؽبدف

 متعلقة إجراءات ازباذ لذلك قررت اػبصوص، على اعبزائر ومدينة العموم، على لوطنا مدن مس الذي اغبضري
 سنة يف الصادر البلدية العقارية اإلحتياطات قانون إبصدار»خاص مسكن على اغبيازة «منها واإلسكان، ابلتهيئة

 يف الصادر السكنية، ابلتعاونيات اؼبتعلق القانون ، 1975 سنة الصادر البناء برخص اؼبتعلق القانون ، 1974
 وعرض لتحقيق منها، ، واؼبتوسطة الصغَتة ابلبلدايت، خاص مرسوم 1979 سنة يف وجو «أنو كما 1976سنة
 السكن، عن التخلي الدولة وبدأت للبناء، أعطيت انطالقة بلدية، وهبذا كل يف السنة يف أرض قطعة 200 للبيع
 سنة من ابتداء السكن بقطاع اؼبتعلقة اإلصالحات وبدأت،(2)»مسألة الكل ىو السكن شعارىا، خالل من وىذا

 ) .اؽبش ( اؼبؤقت السكن امتصاص عمليات ضمن التسانبية اؼبناىج دمج مت حيث ، 1989
  االجتماعي للسكن الدولة ومتويل بناءالفرع الثاين: 

 فصاعدا ىنا من الدولة تمولس" اعبديدة اللعبة قواعد إبقامة 1986 ديسمرب يف دورهتا خالل اؼبركزية اللجنة قامت
 قرض اؼبؤقت اؼبدى على التمويل صيغة أن اؼبادية الناحية من يعٍت ىذا "اجتماعية " اؼبسماة اؼبساكن بناء إال

 السكن لربامج إال موجهة تكن دل العمومية اػبزينة طرف من 1% تساوي فائدة قيمة مع سنة 20 مدى على فبنوح
 ."احملرومة السكان قاتلطب احملجوزة "اؼبسماة اجتماعية

 العمومية اػبزينة تغطية من  70% يف اؼبتمثلة القصوى النسبة كانت ،( 1987 ) اػبماسي الربانمج وسط ويف  
 احتياطي عن الصادر التمويل من فقط  23% و73 %ب العام القطاع مسانبة الرظبية التقديرات بينت :متجاوزة

 اؼبتعلقة للنزعة اعبذري التقلب فكرة على اغبفاظ عن القطاع مسئورل النتيجة ىذه سبنع دل وابلتارل العائالت،
 1990 بُت ما :كنــــــــــــــــــــــــالس لتمويل األساسي اؼبصدر االحتياطي تعبئة ونـــــــــــــــستك :"ثـــــاػبماسي الثال ابلربانمج

 طريق عن التمويل ىبص فيما % 60 و اشر،اؼبب التمويل ىبص فيما % 40 التوارل على النسب ستكون ،1995 و
 . "االحتياطي

                                                             
)

1
  ( Deluz-La Bruière Jöelle, Urbanisation en Algérie Blida processus et forme, OPU Alger, maison de 

l'orientméditerranéen France, 1982, p. 124. 

)
2

 (  Rachid Sidi Boumedine, Taieb Messaoud, La Recherche Urbaine en Algérie, Un Etat de la Question, 

URBAMA URA N° 365, Université de Tours, Pratiques Urbaines, 14 Juillet 1996, PP 47-48. 
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 لقطاع ابؼبيزانية اؼبتعلقة التقديرات مثال حددهتا، اليت األىداف ربقيق يف صعوابت اغبقيقة يف الدولة تواجو كانت
 نصف إذل الوصول دون الربانمج منتصف يف ذباوزىا مت اليت دينار مليار 7,3 ب 1984 سنة اؼبقامة السكن
 مسكن 110,000 بناء ىدف إذل الوصول دون مليار 10,5 الدولة أنفقت1986ويف . اؼبعلنة اؼبادية افاألىد
 .الوطٍت اؼبستوى على مربمج

 جهة ومن جهة، من اؼبساكن إقباز أسعار زبفيض على العمل هبب كهذه، خارقة نفقات الدولة من الدخار"
 لإلقباز، العمومية اؼبؤسسات العائالت، موارد :منها ولةالد ميزانية دون للتمويل جديدة موارد عن البحث أخرى

 (1) " .وطنيُت أم ؿبليُت خواص، أم عموميُت كانوا سواء آخرين ؿبتملُت ومرقُت احمللية، اعبماعات

  االجتماعي السكن وأصناف منوذجيةالفرع الثالث : 

 للمساكن جديد خلق صنف يف يالرئيس التجديد وسبثل جديدة، وظيفية أنظمة تبٍت مت 1987 سنة خالل   
 تقنية صفات لو منحت الذي "االجتماعي السكن " القدًن الصنف إذل ابإلضافة "عمومي ترقوي سكن" اؼبسمى
 .جديدة

 دبساحة متعلقة صفات اسًتجع مبط يتضمن "االجتماعي السكن" صنف أصبح النموذجية، مستوى وعلى   
  أمباط ثالثة إذل تقسيمو العمومي مت للسكن الًتقوي اعبديد الصنف بينما السابقة، للنموذجية التابع "أ" الصنف

 . (الراقي وأخَتا احملسن، (االجتماعي السكن صنف ضمن التسمية نفس ذو للنمط اؼبطابق ٬ االقتصادي :منها
 وأشكال فكرة ىبص فيما واختالف تشابو نقاط مباشرة بصفة مالحظة مت اؼبواصفات ىذه ربليل خالل ومن

 أما االجتماعي، للسكن الوحيد النمط مع يتالءم كان االقتصادي الصنف أن يف اؼبتمثلة النموذجُت ىذين
 الربامج يف بينما اؼبساكن، أحجام حسب )التوزيع(  التقسيم بٌت يف متواجدة كانت أكثر اؼبشهودة االختالفات
 الربامج يف ،)أساسا غرف (3 وغرفتُت غرف 3 من مشكلة كانت من السكنات 90%إذل 85 بُت ما االجتماعية

 ذات اؼبساكن نسبة زبفيض كذلك مت كما .اؼبخطط اغبجم من  65% نسبة ىذه األصناف زبص كانت الًتقوية
 الفًتة تلك يف الوزارة وقررت اجملموع، من 35% غاية إذل F4 F5حصة تعزيز مت بينما اجملموع، من 5% إذل غرفتُت

.              (2)  مسكنو إقباز تكملة يف اجتماعي مسكن من ستفيداؼب مسانبة مبدأ تطبيق اغبكمة من  أنو
 اؼبستعملُت  ابحًتام احتجت اليت االجتماعية واالعتبارات متساوية لألسعار االقتصادية االعتبارات بدت

  .3اؼبسكن  تشخيص واحتياجات اؼبختلفة اؼبناطق وخصوصيات

                                                             
)

1
 (  Madani Safar Zitoun, Op.cit.p.161. 

)
2

 ( Madani Safar Zitoun, Op.cit p.178. 

)
3

  ( Ibid., p.160. 



يف اجلزائر  العقار السكين سةسيا        الفصل الثاين                               

50 

 

 العملية طرف من احملدد اؽبدف كان :اؼبركزي الطابع أي س،العك النص طرف من اؼبطورة اغبجة بقية وأكدت   
 الوزارة، تقديرات حسب 15% إذل االجتماعية السكنات إقباز أسعار زبفيض إذل الوصول يف وسبثل واضح،

 .(1)إليو الوصول هبب ىدف كأدىن ؿبدد اإلسناد ىذا مستوى  أن أيضا التعليمة وحددت

 لعموميا السكين العرض نظامادلطلب الثاين:
 إصدار مع وذلك تغيَت طفيف، االجتماعي السكن ىبص فيما الدولة مذىب عرف ، 1990 سنة من ابتداء    

 فتح حيث ، الليربارل النموذج إذل للرجوع التأسيسي النص شكل الذي العقاري التوجيو اؼبتضمن90 – 25 قانون
 من انطالقا اعبزائرية، اغبضرية السياسة ؾبمل أتسيس أعادة اليت التشريعية النصوص من جملموعة اجملال القانون ىذا

 .السكٍت اإلنتاج لنظام شاملة إصالح بعملية مرورا البناء، معايَت غاية إذل التعمَت، وسائل
 برانمج تطبيق عملية ضمن ، 1994 سنة بعد التجديدات أىم ظهرت دائما، االجتماعي السكن ىبص وفيما

 االجتماعي السكن سياسة تشكيل مت إعادة ،كما للدولة العامة االجتماعية السياسة وإصالحات البنائي، الضبط
 .االجتماعي للفعل العاؼبية للمعايَت اؼبوافق االجتماعية اعبديد للمساعدة اعبهاز مع وابؼبطابقة شاملة، بصفة
 كانت اليت ولةالد مؤسسات بينما .االقتصادية الدائرة من األخَت ىذا استقاللية ىو ذلك من اؽبدف وكان    
 حسب نظام األخَتة ىذه توزيع تعيد كانت واليت السكن، ىبص فيما اؼبساعدة بينها من ـبتلفة مساعدات توزع

 2.خارجية  وأجهزة جديدة مؤسسات لفائدة اعبانب ىذا من خففت "اغبصص"
  ادللكية على للحصول الدولة طرف من ادلقدمة ادلباشرة ادلساعداتالفرع األول: 

 للمساعدة اعبديدة الصيغة1994 من ابتداء بتسيَت اؼبكلف ، 1991 يف للسكن الوطٍت الصندوق إنشاء  مت   
 جهاز صياغة إعادة منطق مستوى وعلى ،"اؼبلكية على للحصول اؼبساعدة" واؼبسماة ابلسكن، اؼبتعلقة اؼبباشرة

 وكالة طرف من واؼبسَتة "االجتماعية الشبكة" من أساسا اؼبشكلة احملرومة، الطبقات ومساعدة ةالشامل اؼبساعدة
 ؿبددة اؼبنح وصيغ قيمتها كانت اليت اؼبباشرة اؼبساعدة ىذه شكلت ، 1996 من وابتداء .االجتماعية التنمية
 .االجتماعي السكن لتمويل اعبديد اعبهاز عليو البناء مت الذي احملور قانونيا
 الوحيدة القديبة الصيغة إنتاج يعيد كان الذي "إلهباريا االجتماعي السكن صيغة كذلك ىناك وكانت    

 احملرومة اغبضرية للعائالت اؼبخصصة العمومية اػبزينة طرف من  100% اؼبمول العمومي اؼبشًتك اغبضري للسكن

                                                             
)

1
 (  Ibid., p.179. 

2
 Madani Safar Zitoun, L’ingénierie participative dans les programmes publics de logement social: contenu et 

limites de l’expérience algérienne, P.3. 
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 حسب اؼبتضمنة جديدة صيغ ظهرت كما اؼبضمون، األدىن الوطٍت من الراتب 1,5 مداخلهم تتجاوز دل واليت
 ومسانبة ملكية، على للحصول اؼبساعدة ىذه خالل من الدولة طرف من مباشرة مسانبة متنوعة، نسب

 .الشخصية إراداهتم خالل من اؼبستفيدة العائالت
 للعائالت موجهةدج 500,000تتجاوز  ال بقيمة ىبة، بل  )سلفة (إعارة تعترب وال جديدة، مساعدة ىناك وكانت
 لقواعد احملددة 1994 أكتوبر 04 ب اؼبؤرخ 94-308ؼبرسوما طرف من ؿبددة شروط فيها تتوفر واليت اؼبؤىلة،
 إذل نسبة دخلهم مستوى حسب للعائالت اؼبارل ابلتدعيم اؼبتعلقة للسكن التنفيذي  الوطٍت الصندوق تدخل
 . (1) اؼبضمون األدىن الوطٍت الراتب

 ادللكية على للحصول ادلساعدة من لالستفادة العائالت أتهيل شروط( :1) رقم جدول
للحصول        ادلساعدة قيمة ادلدخول طبقة الطبقة

 على ادللكية
I        2,5  دج 500,000 .اؼبضمون األدىن الوطٍت اإلهبار مرات 

II        2,5 دج 450,000 .األدىن اؼبضمون الوطٍت اإلهبار مرات 4 إذل 
III دج 400,000  .اؼبضمون األدىن الوطٍت اإلهبار مرات 5 إذل 4 من 

 

 :أتسيسو مت الذي اؼبساعد االجتماعي للسكن اعبديدة الثالثة الصيغ سبويل يف اؼبساعدة ىذه أدؾبت
 التسانبي، االجتماعي السكن -
 ريفي، اؼبسمى السكن -
 .اؼبؤقت السكن على القضاء عمليات يف اؼبدمج التطوري اؼبسمى السكن -

 واليت اؼبتوسطة للطبقات اؼبوجو )ل.د.ع.ع رانمجب أو (بيع-اإلهبار" صيغة يف متواجدة غَت اؼبساعدة وىذه
 غَت إعاانت ذلك من ابلرغم أدؾبت واليت األوذل، الثالثة الصيغ من االستفادة من منعتهم مداخيلهم مستوايت
 القديبة الصيغة اتبع الذي الدولة طرف من  100% اؼبمول اإلهباري االجتماعي السكن ىبص وفيما مباشرة،
 .العمومية للخزينة هنائية مسابقة إعانة حسب مولواؼب اؼبقام للسكن

 إذل البنائي أدى الضبط برانمج بعد هبا القيام مت اليت اإلصالحات عن الناتج الطلب، لتحديد اعبديد اؼبذىب إن
 اؼبنظور، ىذا ومن .مداخيلهم حسب أي العائالت ويلسب قدرات حسب العمومي ابلسكن اؼبتعلق العرض تقسيم

                                                             
)

1
 ( Madani Safar Zitoun, Op.cit. P.3. 
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 الوطٍت الراتب 2,5 غاية إذل (الضعيف الدخل ذوي السكان بفئة يتعلق كان اإلهباري جتماعياال السكن فإن
 الراتب مرات 5 و2,5 بُت ما ابؼبداخيل متعلقة كانت التسانبي االجتماعي السكن صيغة بينما ،)اؼبضمون األدىن
 الراتب مرات 6 تفوق مداخيلهم (اؼبتوسطة للطبقات موجهة كانت بيع – اإلهبار وصيغة اؼبضمون، األدىن الوطٍت
 .اؼبرتفعة اؼبداخيل ذوي زبص كانت "الًتقوية"والصيغة ،)اؼبضمون  األدىن الوطٍت
 غَت أو مساعدات إعاانت من ـبتلفة مستوايت على تستفيد كانت األخَتة ىذه عدا ما الصيغ ىذه كل      

 .(1)اؼبستفيدين من طبقة لكل ةابلنسب تدخلها الدولة هبا صاغت اليت الطريقة بينت اليت مباشرة،
 السكن بربامج ادلتعلقة ادلباشرة غري ادلساعداتالفرع الثاين :

 مثل الضعيفة واؼبساعدات ملكية، على للحصول اؼبساعدة عن النظر بغض) أساسية مساعدة مباذج طبسة منح مت
 :العمومية للربامج موجو كان جزء وأكرب السكن، يف اؼبستثمرين ؼبساندة) الًتقية أو ابلبناء اؼبتعلقة الضرائب زبفيف

 سكنات مشاريع هبدف بيعها مت اليت العمومية األراضي على  80% بنسبة زبفيض :األرض سعر زبفيف -
  .الدولة طرف من عليها اؼبوافقة مت والذي اجتماعية،

 االجتماعي السكن إنشاء برامج أسعار بينما الربامج، نوعية حسب زبتلف واليت اإلنشاء، ىبص فيما إعانة -
 .مسكن لكل دج50,000 سقف مع ، 50% بنسبة إلعانة زبضع الًتقوي
 الربامج من النوع هبذا اؼبتعلقة للمنشآت اإلعانة حددت ،)اؽبش (اؼبؤقت السكن على القضاء ىبص وفيما       

 اإلنشاء، نفقات كل تسدد الدولة فإن بيع،-وإهبار للربامج اإلهبارية ابلنسبة أما مسكن، لكل دج 75,000 ب
 البناء، نفقات ؾبمل تغطي مباشرة إعانة على وافقت حيث االجتماعية، اإلهبارية ابلبناءات اؼبتعلقة اإلعانة -
 اإلهبار بصيغة اؼبتعلقة اإلعانة تتمثل -
 .فوائد بدون سنة 20 مدى على اؼبسكن سعر من 75%تسديد يف اػبيار لديهم الذين للمستفيدين بيع -
 (2) 14%.يف اؼبتمثلة العادية النسبة عوض 7 %بنسبة زبفيض من السكنات بناء ؾبمل يستفيد -
 اؼبيدان على انعكاس تبُت واليت ،2003 سنة العاؼبي البنك لصاحل هبا القيام مت دراسة اؼبوارل اعبدول لنا يبثل و 

 اؼبوجهة بيع -اإلهبار ةصيغ استفادت حيث البناء، على اؼبشجعة اإلجراءات ىذه استخدام أاثر ، 2002 سنة
 .اؼبباشرة غَت اإلعاانت دمج من اؼبضمون األدىن الوطٍت الراتب مرات 6 تفوق مداخيلها واليت اؼبتوسطة للطبقات

 
 

                                                             
)

1
( Madani Safar Zitoun, Op.cit., p.4. 

)
2

  ( Ibid,p.4. 
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 وادلستفيدين الدولة بني ما النفقات توزيع:  (2) رقم جدول
 العائالت إنفاق الدولة إنفاق )سكن/دج  (الدولة إنفاق الصيغة

 31% 69% 2,243,000 ابإلهبار البيع
 0% 100% 1,086,000 اجتماعي إهباري
 56% 44% 781,000 التسانبي االجتماعي السكن

 25% 75% 656,000 اؼبؤقت السكن امتصاص
      الصندوق الوطٍت للسكن :ادلصدر 

 القيم ىبص يماف اختالفات تداري الصيغة مبط حسب ابلدولة اؼبتعلقة اؼبنصفة التمويل حصة أن اعبدول ىذا ويبُت
 صيغة من اؼبال من مرات 4 تنفق العمومية السلطات .السكنية الوحدة حسب الدولة طرف من إنفاقها مت اليت

 (1).)اؽبش(اؼبؤقت السكن على القضاء عملية ضمن اؼبندرج الًتقوي السكن لوحدة مقارنة بيع-إهبار سكن

 العمومي العرض طور :ادلطلب الثالث 
 :يلي ما 1990-2007بُت  ما الفًتة خالل واػباصة العمومية اؼببادرة ذات اتالسكن منح ربليل بُت

 سابقا موجو كان االجتماعي الذي الطلب من جزء دبسح ظبح الًتقوي االجتماعي السكن صيغة وضع -
 هناية يف خاصة العمومي، اإلصبارل للعرض ىامة الرفع بصفة يف اؼبسانبة دون لكن اإلهباري، االجتماعي للسكن

 .الفًتة
 ضمن اؼبدرج اؼبؤقت الذايت البناء من جزء من والتخفيض العمومي العرض بُت اؼبتواجدة اؼبتبادلة العالقة -

 .الذايت البناء أصناف
 البفاض عرف والذي إعانة، أية من يستفيد ال الذي الًتقوي ابلسكن اؼبتعلق اإلصبارل للعرض الضعيف اعبزء -

  1996 من ابتداء
 اؼبسماة عمليات ـبتلف تتضمن اليت آخر اجتماعي اعبانب يف اؼبصنفة السكنات ؼبنح امشيةاؽب اػباصية -

 عن التخلي مت اليت العاؼبي البنك طرف من اؼبمولة1) اؽبش (اؼبؤقت السكن على القضاء برانمج وأيضا ،"الًتقوية"
  2005 .ابتداء من الصيغة ىذه
 اؼبساعدة APP (نوع من ؼبساعدة 2007و 2003 بُت ما فًتةال يف ىبضع كان فإنو الريفي، السكن ىبص فيما

ىبص  وفيما .اعبديدة البناايت أو قبل، من إنشاؤىا مت اليت البناايت لتحسُت اؼبوجهة اؼبلكية( على للحصول
 مت الذي الوحيد الربانمج وىو العاؼبي، البنك طرف من سبويلو فتم ،)اؽبش(اؼبؤقت السكن على القضاء برانمج

                                                             
)

1
( Madani Safar Zitoun, Op.cit., p.5. 
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 على مسكن15000 الربانمج ىذا وتضمن ، الكلمة معٌت أبمت اإلجرائي النحو على تسانبية حسب مناىج تطويره
 . (1) 1998  - 2003)سنوات) 6 كبو على امتد الذي اإلصبال

 ابلسكن ادلتعلقة التسامهية ادلشاريع :ادلطلب الرابع
 من اؼبسَتة السكنية للمجمعات التسانبي اراالعتب رد وبرانمج )اؽبش (اؼبؤقت السكن امتصاص برانؾبي يندرج    

 .التسانبية  اؼبناىج إدخال شعبة ضمن GTZ طرف األؼبانية
 :(العاؼبي البنك طرف من اؼبمولة (اؽبش اؼبؤقت السكن امتصاص عملية -

 صامتصا برانمج يف الدولة عمل ؼببادئ احملددة "أتسيس إلعادة العامة السياسة إطار وثيقة" ضمن الدولة حددت
 مبدأ مباشرة أنشأت األوذل فالفقرة ، 1998 العمومية سنة السلطات طرف من تبنيو مت الذي اؼبؤقت السكن
 امتصاص عمليات إدماج مبادئ بعد تطبيقها الواجب العامة اؼببادئ نظام من الثالثة اؼبرتبة يف السكان مسانبة
 .للسكان اؼبستفيدين أكثر موجهة يصتشخ عملية وضرورة التهيئة، اسًتاتيجيات إطار يف اؼبؤقت السكن
 مسانبة وميكانيزمات مبادئ وإقامة تطبيق ": ب األمر يتعلق أنو الثالثة مادتو يف واضحة بصفة النص ويقول

 مباشرة ربمل أو) تكاليف وتغطية مسانبة(ماليا إما معيشتهم، ظروف ربسُت مشاريع إبنشاء اؼبعنيُت السكان
  .(2)أحياء وعبان صبعيات طريق عن أو مباشرة (مساكنهم كوانتم ببعض اؼبتعلقة البناء أعباء

،  "للعائالت اؼبالية اؼبسانبة ربصيل يف بطء" بسبب 2003 سنة اؽبش اؼبؤقت السكن امتصاص برانمج إيقاف مت 
  2004 "سنة "االجتماعي للسكن السكنية للمجموعات التسانبي االعتبار رد برانمج غلق مت كما

                                                                                                                                                                                      .(3)اؼبنتظر العملي اؼبستوى إذل تصل ودل التجريب، حد تتجاوز دل اليت"مالواستع بسبب صعوبة 

 هداف سياسة السكن يف اجلزائر أ ˸لثالثا حثبادل
من ابرزىا ميثاق  ٬يتعُت علينا الرجوع اذل اؼبواثيق الرظبية للدولة  ٬لرصد اىداف سياسة السكن يف اعبزائر      

الذي  1964و بشكل عملي اكثر مواثيق اعبزائر اؼبستقلة ويف مقدمتها ميثاق اعبزائر  ٬طرابلس قبيل االستقالل 
العمل على ضرورة ٬" و اعادة البناء اإلسكانلفصل الثالث اؼبتعلق دبطامح اعبماىَت الشعبية ربت عنوان "يف ااكد 

طيلة اغبقبة من اجل رفع الظلم والغنب الذي الزم حياة اعبزائري  ٬لغرض ربقيق تطلعات اعبماىَت يف العيش الكرًن 
معًتفا بضخامة  ٬وحدة سكنية جديدة  ألف 65 من أكثرعلى ضرورة اقباز  االستعمارية . لقد اقر ىذا اؼبيثاق

                                                             
)

1
 (  Madani Safar Zitoun, Op.cit, p.6. 

)
2

 (  Madani Safar Zitoun, Op.cit,,p.9. 

)
3
 (Ibid,p.11.  
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استحالة سبكُت كل  إذليف الفقرة )ب( من ىذا العنوان  أشارحيث  ٬اؼبنتظر يف ىذا اجملال  أنبيةالتحدي و 
 وارد الوطنية .الن مثل ىذه اؼبهمة تستنفذ اؼب ٬العائالت من مساكن صاغبة 

تبلور  حالت دونتها اعبزائر عقب االستقالل و اليت عاشكثَتة صعوبة الظروف اليت   أعمال أظهرتلقد      
 االنتظار.من الركود و و بقيت الوضعية متصفة بنوع  ٬واضح لسياسة وطنية يف ىذا القطاع 

حيث تبلورت اػبطوط  ٬خاصة  أنبيةىذه اؼبسالة  لتأخذ ٬يف منتصف السبعينات دق انقوس اػبطر  أن إذل -
الذي حدد التناول الرظبي يف ىذا  ٬ 1976اؼبيثاق الوطٍت لسنة   أدبياتالقطاع يف  العريضة لسياسة اعبزائر يف ىذا

 األدىنمريح وفقا للحد مثل توفَت مسكن ؿبًتم و  ٬ اإلسًتاتيجيةالوطنية العاجلة منها و  األىدافواضعا  ٬اجملال 
مشَتا انو " و لتسوية أزمة  ٬  (1)للجماىَت لتحسُت اؼبستوى اؼبعيشي أساسياو ىذا يعترب عامال  ٬للسكن العصري 

 .(2) "العمران  منهاالسكن و  ميدانيف  أعمالز دبجموعة ستنج أفضلو ربقيق شروط حياة  السكن

 األرايفحىت تسمح بتغطية  ٬االشًتاكية للثورة الزراعية مواصلة و مضاعفة اعبهود اؼبختصة القباز القرى  -1
 إذلزبتفي  أرايفنااليت كانت ؼبدة طويلة ترمز لفقر  األكواخذلك فان و ب ٬اعبزائرية بشبكة حقيقية من ىذه القرى 

 من وجو اعبزائر . األبد
من مصاعب السكن  يساعد بدوره على التقليل ٬اقباز ؾبموعات سكنية يف نطاق اؼبعامل اؼببنية حديثا  إن -2

                                                                  كان العمل. على مقربة من م اإلقامةو يبكن العمال من  ٬اليت تواجهها اؼبناطق الصناعية 
مستوى كامل البالد يتطلب ضبط برانمج مكثف لتجديد تسوية هنائية ؼبشكلة السكن على  إذلالتوصل  يناعل -3

 اؼبساكن و اقباز بناءات جديدة .
يف هناية العشرية اغبالية فيما يتعلق بصناعة مواد البناء سوف يسمح للدولة بتنفيذ اؼبتوقع  اإلنتاجمستوى  إن -4

معدل  إذل 1980الدولة تطبيق مشروع واسع للبناء يصل يف بداية عشرية  علىسياسة جريئة يف ميدان السكن . 
اسرة جزائرية يف السنة . و سوف يتضاعف ىذا اؼبعدل سنواي بكيفية تضمن تتوذل كل ألف مسكن  100اقباز 

للراحة العصرية . و سوف تعبا يف نطاق ىذا  األساسيةيتضمن العناصر  مسكنا ؿبًتما ٬خالل العشرية التالية
   مدننا . أحياءالقصديرية اليت تشوه معادل  األحياءفبا ظبح ابلقضاء هنائيا على  ٬معتربة الربانمج وسائل 

                                                             

 .11ص  ٬مرجع سابق  ٬بومدين " " من تصروبات الرئيس ىواري (1)  
 .   178 - 176ص ٬ 1976اؼبيثاق الوطٍت  ٬(جبهة التحرير الوطٍت 2)
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 إهبادوىي اليت سبثل يف  ٬نتائجو اعتبارا أبقلليست  خرىأفانو سوف وبقق نتيجة  ٬و زايدة على ذلك      
 األيديمن تشغيل مضمون ودائم عبزء كبَت  فيتوفر بذلك ٬من اؼبناصب العمل سبتد على مدى فًتة طويلة  اآلالف

  العاملة اعبزائرية .
ستتخذ  ٬كل مواطن يرغب يف بناء سكنو اػباص . و هبذا الصدد   أخرىمن جهة  سوف تشجع الدولة - 5  

الضرورية يف كل  األرضكي يتمكن كل جزائري يرغب يف بناء مسكنو من حيازة قطعة   الئمةاؼب الدولة اإلجراءات
 الالزمة لذلك .   اؼبوادالبناء و اتمُت  أشغالعلى قرض لتمويل  ٬مضاربة 

لعمال بصفة خاصة وا ٬سبكُت السكان بصفة عامة  إذلستتخذ الدولة إجراءات هتدف  ٬يف نفس السياق  – 6   
أو توفر ؽبم  ٬صبعيات ذات طابع تعاوين  إطاريف خاصة  ٬شهري  إهبارمن امتالك شقة ودفع شبنها على شكل  ٬

 يتناسب مع مداخيلهم و ال يعجز مقدرهتم الشرائية .     إبهبارمساكن 
عات زبطط وفقا ؼبفاىيم اؼبباين اعبديدة ضمن ؾبمو  إدراجالدولة ستسهر على  أنعلى  أخَتاو ينبغي التنصيص  

 قائم على االىتمام بتحسُت نواحي اغبي.مع متطلبات ؿبيط  تتالءمو  ٬االعمار اغبديث 
 ٬ األرايفالدولة بعمليات ذبديد واسعة ابلنسبة للتجمعات السكنية ابؼبدن و ستضطلع  ٬ و هبذا الصدد  - 7  

.                                                                       األحياءلقذارة اليت توجد يف الكثَت من ا إلزالةو  ٬لتسوية اؼبشاكل اؼبتولدة عن اؼبساكن القديبة 
و مركبات الرايضة والتسلية  ٬و الصحية و اؼبنشئات الطبية  ٬اؼبراكز التجارية  ˸التجهيزات االجتماعية مثل  إن -8
 إذلكما ستدخل   ٬ستدمج يف اجملمعات اؼببنية حديثا  ٬قل اعبماعي و تسيَت وسائل الن ٬و الفضاءات اػبضراء  ٬

                                                             اؼبوجودة حاليا دبناسبة ذبديدىا . األحياء
 اإلصالحاتاالستثمار يف ميدان السكن يف اجلزائر يف مرحلة  صعوابت ˸ األول ادلطلب

الذي دفع البنوك  األمر ٬فهو يواجو عدة عراقيل  ٬يدان السكن و ذبهيزاتو ليس ابلعمل السهل االستثمار يف م إن
  ˸(1)تتمثل يف ىذه العراقيل  أىمو  ٬صرف النظر عنو  إذل

فقدان  إذل ابإلضافة ٬زايدة ؼبعدم مرونة السوق العقاري اليت ىي غالبا ما تكون موضوع اؼبضاربة و ا -1
     حة اؼبالية .اطرف البنوك الفاعلة يف الس التسهيالت يف التمويل من

يبكن اغبصول على اؼبعلومات فيما  أينمن يسَت العقار ?  .فهناك السؤال ما زال يطرح  ˸مشكل العقار  -2
من طرف البنك الدورل  أجريتىي وسائل الدخول لذلك ? حسب دراسة  اؼبتوفرة ? و ما األراضيىبص 
نقص يف  ٬(  األحيانيف غالب اؼبهيأة للعمران  األراضيتجهيز ) نقص ملموس يف ال إذلاؼبشكلة تعود 

                                                             
1  ( Mohamed Boutaoutaoua, op.cit, p. 6. 
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هيئة العمرانية تسبويل متخصصة يف الجانب غياب مؤسسات  إذل ٬اليت ربتوي على عقود ملكية األراضي
 (1) 1994يف هناية سنة   ٬

اغبماس  حبيث يتقلص ٬عادة ما تكون ىذه القروض كثَتة  ˸اؼبصرفية قيمة الضريبة على القروض  -3  
طلب ؿبدود جلو من  أماموؽبذا فان البنوك  ٬يطلب قرضا مصرفيا  أنلدى الباحث عن شراء مسكن من 

                                                   طلبات القروض السكنية.                              
للعمران  اؼبهيأة األراضيالنقض يف  إذلىذا النقص عادة ما يعود  ˸نقص اؼبساكن اؼبعروضة يف السوق - 4
متعلقة بقدرات و خصوصيات البنوك اؼبتواجدة على  أخرىىذه العوامل و  ٬مؤسسات البناء أو قدرة  ٬
و ال تتوفر  ٬يف اجملال العقاري  مهيأةغَت الالقطاعي لتميزىا  إضافة فهي مع قلتها و ٬لساحة العمومية ا

القروض العقارية فبا حال دون رفع مستوى نشاطها يف اؼبيدان  متخصصة يف تقييم طلبات آلياتعلى 
 التمويل العقاري .

و ابلتارل ىي  ٬اؼبالية و اؼبتوقع يف السوق  النشأةما زالت يف طور  فإهنا ٬اؼبؤسسات اؼبصرفية اػباصة  أما     
 تهالكية.تفضل اجملاالت اليت تطمئن لفوائدىا مثل التجارة اػبارجية و التمويل السلع االس

اؼبارل يف منتصف التسعينات بقي دورىا يف سبويل  اإلصالح إقرارو حىت بعد  ٬ األوليةـبتلف البنوك  نفا و ؽبذا    
من الطالب اؼبقدر سنواي . ىذه اؼبشاركة تعترب ضعيفة جدا مقارنة  %8اؼبشاريع السكنية ضعيف جدا ال يتعدى 

وكالة مصرفية  1300توجد حوارل  إذ ٬البنوك العمومية لى اػبصوص و ع ٬ابإلمكانيات اليت تتوفر عليها البنوك 
وحدة سكنية . و على ىذا يبكن  60يعادل  يبول ما أناعبهاز اؼبصريف  إبمكانالًتاب الوطٍت و  منتشرة عرب

  ٬ةتضمن فضاء استثماراي جديدا ؽبا و تساىم يف الًتقية العقاري أن إبمكاهناىذه اؼبؤسسات اؼبصرفية  أنالقول 
 التمويل الرىٍت و ىيئة إعادةشركة  إبنشاءاؼبالية  سواقاألالكثَت من ىواجس اؼبخاطرة قد زالت من  أنخصوصا 

 ضمان القرض العقاري .  

 ( 2002 – 1995الربامج السكين يف ظل مرحلة )  ˸الثاين  ادلطلب 
صيغ سبويلية ترفع عن ميزانية الدولة  دإهبا اولةحملو  ٬الطلب االجتماعي على السكن  أمباطمع  أكثربغية التكيف 

أوالىا صيغة اؼبساكن التطورية اليت  1995مث تبٍت صيغ سكنية حضرية جديدة بداية من سنة  ٬شيئا من العبء 
  .(1)أخرىعرفت فيما بعد تسميات 

                                                             

  65ص  ٬عبد القادر بلطاس  (1) 
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 ˸برانمج ادلساكن التطورية )التسامهية أو ادلدعومة ( -1
/  94و ىذا بناء على اؼبرسوم التنفيذي رقم  ٬ 1995سنة داء من ن اؼبساكن ابتاؼب إليهاعرف ىذا النمط     

و تتم  ٬مالية بدون تعويض اؼبواطنُت الذين يسعون القباز مساكن ؽبم  إعانة. يف ىذه الصيغة تقدم الدولة  308
 ). (CNLالعملية من طرف الصندوق الوطٍت للسكن 

ة تقدمو لفائدة العائالت اليت ؽبا اغبق يف اغبصول الن الدول ٬و قد عرف ىذا النمط ابؼبسكن التطوري      
و ذلك كما أشار  ٬فهي على حسب دخل اؼبستفيد  اإلعانةقيمة  إماو ىي عائالت ذات دخل متوسط   ٬عليها

                                                                                             الذكر .إليها التنفيذي اؼبرسوم السابق 

 الصندوق الوطين للسكن  إلعاانتالصيغة اجلديدة  ˸(3) رقم جدول

 فبيزات القيمة  الدخل  الفئة
 مالية  إعانة- لألجور األدىنمرة اغبد  2 ≥الدخل  1

 طول مدة القرض-
 من دفع معدل الفائدة  إعفاء

 مالية إعانة -  لألجور األدىنمرة اغبد  3>الدخل  ≥ لألجور األدىنمرة اغبد  2 2
 طول مدة القرض  -

 مالية  إعانة -  لألجور األدىنمرة اغبد  >الدخل  ≥ لألجور األدىنمرة اغبد  3 3
 مالية  إعانة - لألجور األدىنمرات اغبد  4 ≥الدخل  4

                                                                    الصندوق الوطٍت للسكن                                                                   :ادلصدر

 اقباز مسكنو.   إبسبامو يقوم اؼبستفيد  ٬ اإلعانةتقوم الدولة يف ىذه الصيغة ابقباز جزء من اؼببٌت حسب قيمة   
 ٬درة الشرائية للمستفيديف بعض الوالايت . فبسبب ضعف الق إالالصيغة دل تلق الرواج اؼبتوقع  إنغَت انو لوحظ   

تشبو البيوت  أصبحت األخرىو بعض اؼبساكن  ٬اقباز مساكنهم  إسباممن  اؼبستفيديندل يتمكن الكثَت من 
 .(2)األمرو ىكذا عرفت ىذه الصيغة اعبديدة فشال يف بداية  ٬ إسبامهاالقصديرية بسبب عدم القدرة على 

                                                                                                                                                                                              

لسكن لتقدًن االعانة اؼبالية لفائدة اؼبتعلق بشروط تدخل الصندوق الوطٍت ل 1994نوفمرب  04اؼبؤرخ يف  308/  94اؼبرسوم التنفيذي رقم  (1) 
                                                                                                العائالت من اجل اغبصول على ملكية مسكن.                                                                                       

اجمللس الوطٍت االقتصادي و  ٬ 1996الظرف االاقتصادي و االجتماعي السداسي الثاين من سنة ٬اجمللس الوطٍت االقتصادي و االجتماعي   (2) 
 .53ص  ٬ 1996 ٬اعبزائر  ٬االجتماعي 
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ىذه الصيغة بعدا  أخذت ٬ 1997سنة  08/04الوزارية رقم  و بفضل صدور التعليمة ٬ 1997و بداية من سنة   
مقدار مسانبة الشخص يف سبويل اقباز مسكنو . ولتوخي الوقوع و كذا  ٬ اإلعانةربديد حجم  إعادةجديدا بعد 

التحقيق حول  شكلت عبان ٬و حرصا على النزاىة و الدقة  ٬يف اؼبمارسات البَتوقراطية و التصرفات الشاذة 
                                                                       .إعانةمستفيد من وضعية كل 

  ˸ادلسكن التطوري اجلماعي أو اخلاص -أ 
حيث يتكفل ىذا  ٬مرقى عقاري عمومي أو خاص  إذلبرامج اؼبساكن التطورية اعبماعية  مهمة اقباز أوكلت   

                                                                                                                                                                   ) كتحديد ابإلجراءاتعد ربديد اؼبساحة اؼبخصصة لذلك . كما يقوم و ذلك ب ٬ابقباز ىذه اؼبساكن  األخَت
مع الصندوق الوطٍت للسكن   الالزمة ابإلجراءاتو كذا القيام  ٬من اؼبساكن النوع الطالبُت ؽبذا لألشخاصقائمة 

  .(1)اعبزء اؼبتبقي عليو اقبازه(  إسبامو اتفاقو مع اؼبستفيد على كيفية 
 ˸ادلسكن التطوري الفردي  –ب 

مح مواردىم و تس ٬يبلكون قطعة ارض صاغبة القباز مسكن  شخاصألالتطورية  ن الفرديةكا اؼبسيقوم ابقباز     
مالية من قبل الصندوق الوطٍت للسكن و ذلك على حسب  إعانةاقباز اؼبسكن بعد ربصيلهم على  إبسباماؼبالية 

 مستوى دخلو .  
جعل مقدار اؼبعونة اؼبقدمة من  ٬تكلفة البناء و ارتفاع  ٬التدىور اؼبستمر يف قدرات اؼبواطنُت الشرائية  أن إال  

 15الذي مت تداركو من خالل التعليمة الوزارية الصادرة يف  األمر ٬غَت كاف  طرف الصندوق الوطٍت للسكن
ثالث فئات  إذلثالث فئات اؼبستفيدة  إذلتقسيم الفئات اؼبستفيدة  إعادةاليت تضمنت  (2)1998مارس سنة 

 ألف دج . 250ألف دج و الثالثة من  300و الثانية  ٬ألف دج  350من  األوذلتستفيد  ˸فقط

مسكنو تشكل مسانبة بسيطة الذي جعل مشاركة اؼبستفيد يف اقباز  ٬الدعم اعبديد للمسكن التطوري هبذا   
 أصبحتفقط مسانبة من اؼبستفيد ( . من ىذا  %10 ٬سبويل بنكي  %40و  ٬  اؼبيزانيةسبويل من  % 50فقط ) 

سبة ىذه الربامج يف هناية تسمى بربامج اؼبسكن التسانبي أو اؼبدعوم . وقد وصلت ن ٬ىذه الصيغة السكنية 
 .(3) اؼبسلمةمن ؾبموع اؼبساكن  % 38 إذل 1998

                                                             

 . 1999 ٬اعبزائر  ٬ؾبموعة النصوص التشريعية و التعليمية  ٬(وزارة السكن 1)
 .  1994الصادر يف  94/308اؼبتعلقة بتعديل اؼبرسوم التنفيذي رقم  1998مارس  15ادرة يف (تعليمة الوزارية الص2)
 55ص ٬مرجع سابق٬ 1999تقرير حول الظرف االقتصادي و االجتماعي اعبزائر يف السداسي الثاين  ٬(اجمللس الوطٍت االقتصادي و االجتماعي 3)
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اؼبقدمة من طرف الصندوق الوطٍت للسكن و ذلك  اإلعانةكانت فيها مراجعة اثنية غبجم  2000يف هناية سنة و 
 ˸كمايلي   اإلعانة أصبححيث  ٬ 2000نوفمرب  15دبوجب التعليمة الوزارية الصادرة يف 

التسامهي بعد تعديله سنة ادلسكن  إطارالصندوق الوطين للسكن يف  إعانةحجم  ˸ (4) مرق دولاجل  
2000 

  اإلعانةحجم  الدخل الفئة
 )ألف دينار(

 500 . لألجور األدىنمرة اغبد  2.5 ≥الدخل  1
 450 . لألجور األدىنمرات اغبد  4الدخل > ≥ لألجور األدىنمرة  2.5 2
 400 لألجور األدىنمرات اغبد  5> الدخل  ≥ ورلألج األدىنمرات اغبد  4 3

 .نفس اؼبصدر السابق ˸اؼبصدر  

    ٬مستمر من اجل التجاوب مع االرتفاعات اغباصلة يف مواد البناء الىذا التعديل عكس سعي الدولة ال      
 أعلىمت ربديد سقف كما  ٬و مراعاة القدرة الشرائية للمواطن اؼبستفيد اليت ما فتئت يف الًتاجع  ٬كلفة اقبازه و 

مليون دينار جزائري للمسكن مهما   20 األحواليتعدى يف كل  أنو الذي ال هبب  ٬لتكلفة اؼبسكن التسانبي 
 .(1)كان عدد غرفو

   ˸اإلجياربرانمج مساكن البيع عن طريق  -2
 ٬ 2001افريل  23اؼبؤرخ يف  01/105دبوجب اؼبرسوم رقم  اإلهبارظهرت صيغة بيع اؼبساكن عن طريق        

سبويل عدم تفردىا يف عملية  أيضاو  ٬اؼبواطن يف بناء مسكنو  إشراكىذه الصيغة تًتجم استمرار حرص الدولة على 
                                                                                   اقباز اؼبشاريع السكنية . 

( . ىذه الصيغة DDAAلتحسُت و تطوير السكن )لعملية للوكالة الوطنية و تسيَت ىذه ا اإلشرافمهمة  أسندت
   ˸(2)من الربامج موجهة لكل شخص تتوفر فيو الشروط التالية

و ليس يف طور اغبصول على ملكية سكن أو قطعة ارض.                                                   ٬ملكية سكن  أيال يبلك  -
 بناء أو شراء مسكن .                                                    ة مالية من طرف الدولة من اجل دربصل على مساع ال يكون قد أن -

                                                             

                         24مرجع سابق .ص  ٬عبداللطيف بن اشنهو  ˸انظر  ٬مليون دينار  28فعت اذل (حسب عبد اللطيف بن اشنهو فان تكلفة السكن ارت1) 
 .   2003 ٬ؾبموعة نصوص  تشريعية و تنظيمية ٬(وزارة السكن و العمران2)
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 األدىنمرات اغبد  5ال يتجاوز  أي ٬الف دج شهراي 40ألف و  15يكون دخل اؼبستفيد يًتاوح ما بُت  أن -
  . .لألجور

دفعة مالية للحيازة على مسكن صيغة  أولو ذلك انطالقا من اتريخ دفع  ٬سنة  65يتعدى سن اؼبستفيد  أال -
               .                                                                    اإلهبارالبيع عن طريق 

    ˸ أنبها" بعدد من اؼبميزات  اآلمالو ربتفظ ىذه الصيغة اليت عرفت ابسم " صيغة      
 شهر (.  24و  18 مدة اقباز اؼبساكن قصَتة ) بُت -
 نوعية راقية من اؼبساكن اعبماعية .  -  
                                                                                                                                 الباقية من %50 ٬ف منو من مساكن ثالث غر  %50يتكون يف  اإلهباركل برانمج سكن بيع عن طريق   -  

 غرف.   أربعمساكن 
 ربعأمليون دج ابلنسبة ؼبساكن  170و  ٬مليون دج  140ال تتجاوز تكلفة اؼبساكن من نوع ثالث غرف  -   

 .(1)ألف دج 20غرف حيث حددت كلفة اؼبًت اؼبربع الواحد ب 
  ˸ الربامج الريفية  -3
اؼبخطط الوطٍت للتنمية الفالحية   إسبامو لتدعيم و  ٬برانمج التنمية الريفية  إطارو يف  ٬ 2001بداية من سنة       

 ؼبساكن الريفية حيث جاء يف ىذه التعليمة ماقامت الدولة و عرب تعليمة وزارية بتقدًن الكيفية اليت يتم هبا اقباز ا
   ˸يلي 

                                             ˸التالية  األىدافتقوم بتحقيق  أنبرانمج تنمية الريف اعبزائري  إطارهبب على الدولة يف  -
 تنمية الفضاءات الفالحية و الريفية.   إعادة -
 تثبيت سكان الريف.  - 
                                                         . األمنيةمن اجملتمعات اؼبعزولة أو اؼبتضررة من جراء الظروف  لسكان الذين فروعودة ا - 
ربسُت الظروف اؼبعيشية  إذليتطلب اقباز ـبطط عملي متعدد القطاعات يرمي  األىدافربقيق ىذه  إن -

 لسكان الريف .
و ضمان ديبومة النشاطات الفالحية و  ٬ؼبارل و بغية ضبط شروط استقرار سكان الريف او تقرر على اؼبستوى 

 ٬من اػبزينة العمومية الصندوق الوطٍت للسكن بعدما كانت تدعم مباشرة  إذلمهمة الدعم  إسناد الرعويةالغابية و 

                                                             

 . 2003 ٬ؾبموعة نصوص تشريعية و تنظيمية  ٬(وزارة السكن و العمران 1)



يف اجلزائر  العقار السكين سةسيا        الفصل الثاين                               

62 

 

                          ˸(1)ايليمالية للمسكن الريفي ؿبددة كم إعانةو طبقا للنصوص التنظيمية منح  أيضاو تقرر 
 ألف دج حسب الدخل لبناء مسكن جديد . 500 إذلألف دج  400من  -
 ألف دج لتهيئة أو توسيع مسكن موجود .   250 - 
ىذا الربانمج حسب كل والية دبوجب مقرر مشًتك بُت وزير السكن و العمران  إطاراؼبقررة يف  اإلعاانتتوزيع  -

 و وزير الفالحة و التنمية الريفية . اعبماعات احمللية  الداخلية و و وزير
الطبيعيون الذين ينخرطون يف ـبتلف برامج  األشخاصيستفيد من الدعم اؼبارل اػباص ابلبناء الذايت الريفي  –

  اؼبخطط الوطٍت للتنمية الريفية أو الذين يبارسون نشاطا يف الوسط الريفي .  

     و العقار السكين يف اجلزائر و نتائجهتنظيم العقار : رابعادلبحث ال
                                            تنظيم العقار و العقار السكين يف اجلزائر األول:ادلطلب 

العقار و العقار  ألنظمةو نقص الًتتيب ابلنسبة  األراضييعاين الوضع العقاري من حالة توتر بسبب نقص 
                                                                                                    السكٍت.

ذبنيد قدرات االقباز  إذليهدف   على مستوى كبَت األراضيمنذ بداية الثمانينات كان تطور وتقسيم قطع  و
 األسعار إن إالعجز يف السكن. انطالقا من تقليص ؾبهود الدولة يف اغبد من ال ٬للمواطنُت عن طريق البناء الذايت 

كل ذلك   ٬و كذلك دعم أسعار مواد البناء  ٬و نسبة فوائد القروض اعبد اؼبنخفضة  ٬ األراضيالرمزية للتنازل على 
حيث قدرت اؼبساحات اؼبتوسطة  ٬ بسبب االستهالك اؼبفرط لألراضي ٬أدى إذل اكبرف عن اؽبدف اؼبرجو ربقيقو 

عن احتكار  األخرىانذبة ىي  لألراضيظهور سوق غَت رظبية  إذل أدىما  ٬²م 200 اؼببنية دبا يقاربلألراضي 
 .(2)عدد قليل من اؼبستفيدين" اؼبفضلُت" إذلالعقاري احملول  اإليرادكل ذلك   إذليضاف  ٬العقار اؼبمنوح للبلدايت 

تكوين سوق  إذلريق و فتح الط ٬حدا ؽبذا االحتكار  1990و قد وضع قانون التوجيو العقاري الصادر سنة 
طريقة  أصبحذلك ابلقانون اؼبتعلق بنزع اؼبلكية الذي  أكملكما   ٬وىذا بتحرير الصفقات العقارية  ٬عقاري 
ضماانت  أعطىكما   ٬يف التسيَت العقاري و الذي حد من الدور اؼبهُت للدولة  ٬للحصول على اؼبلكية  استثنائية

  السوق العقاري . لتأسيس أكثر

                                                             

 نفس اؼبرجع السابق(1)  

 
 60ص ٬و اؼبصَت اغبضري للبالد  اؼبدينة ا ٬جمللس الوطٍت االقتصادي و االجتماعي ا  (2)
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دبا يتماشى و الرغبة اؼبعرب عنها من خالل صبلة  ٬غَتت من اؼبفهوم السياسي للنظام العقاري  ماألحكاىذه        
شبح اؼبضاربة عن اؼبلكية   إبعادمن االحتياطات استحدثت يف ىذا اجملال ؼبيالد سوق عقاري حر يساىم يف 

الصفقات العقارية  ات حق احتكارــــــــاؼبانح للبلدي 1974الصادر سنة   األمرالعقارية اليت تسبب فيها 
 .(1)ضريةـــــــــــاغب

  عمليات تنظيم العقار يف اجلزائرنتائج  : ادلطلب الثاين
(2)يبكن ذكر بعضها يف التارل اإلصالحاهبابية ؽبذا  لقد ظهرت و بسرعة عدة نتائج    

˸                               
اؼبلكية و اؼبوثقة رظبيا .                                      ظهور ارتفاع كبَت يف عدد الصفقات العقارية اؼبربمة مع الغَت حول -
تعكس القيمة اغبضرية .                           أسعار إذلبل ترك اجملال  ٬معٌت اقتصادي  أي إداراياحملددة  لألسعاردل يكن -
 ٬عقاري إشهارن تسجيل أو بدو  األرضتوزيع  أحكامغداة تطبيق  األراضيتسوية حالة اؼبنازعات للعديد من  -

 ˸متعلقة ابلتهيئة العقارية يوضحها اعبدول التارل  أخرىىذه اغبالة و نتائج اهبابية 

                                                          1994و  1993التعمري و التهيئة العقارية لسنيت  ˸(5) رقم جدول                  

 نسبة النمو 1994 1993 عملية التغيري
 %24.49+ 45773 36644 البناء ادلصدرةرخصة 
 %90.40+ 1150 604 اإلنشاءرخصة 

 %38.8+ 110786 101798 تسوية عقد ادللكية
  األراضيهتيئة 

 ˸هتيئة قطعة ارض للبناء منها 
 قيد الدراسة

 انتهاء الدراسة 
 قيد التهيئة 

 انتهاء التهيئة 
  ˸هتيئة ادلساكن منها 

 الدراسة  قيد
 انتهاء الدراسة 

 قيد التهيئة 
    انتهاء التهيئة

 
256256 
126118 
72479 
44769 
11092 
63956 
28820 
10836 
8499 

15811 

 
462445 
123094 
137621 
160545 
41185 

203575 
50023 
54075 
81306 
18171 

 
+80.46% 
-2.40% 
+89.88% 
+258.61% 
+271.30% 
+218.30% 
+73.57% 
+499.03% 
+856.56% 
+14.93% 

                                                             
)1( Centre National d´étude et de recherche, Intégrées du bâtiment, El Oumrane El Magharibi, Revue 

d´architecture et de construction, Alger, Nº 2, 1993, p. 7 

)2( Centre National d´étude et de recherche, Intégrées du bâtiment, El Oumrane El Magharibi, Revue 

d´architecture et de construction, Alger, Nº 2, 1993, p. 8 

 

                                                                         .1994 ٬وزارة السكن والعمران: ادلصدر
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  ˸يلي  ما أعالهيالحظ من اعبدول 

فالظواىر  ٬مع ذلك ال يبكن التفاؤل كثَتا هبذا اجملال  ٬ر ملحوظ يف عدد رخص البناء اؼبصدرة وجود تطو  -    
من  %20و ازدايد اؼبساكن اؼبؤقتة ) اكثر من  ٬قصديرية  أحياءمن  ٬السلبية اليت ربيط بكل اؼبدن اعبزائرية تقريبا 

ؼبنتظر يف ىذا اجملال كبَتة جدا .                                                 ذبعل اؼبهام ا ٬اؼبساكن اؼببنية بعد االستقالل ذات شكل مؤقت ( 
ذات صلة ابلنشاطات العقارية .     أخرىو ىذا من شانو تسهيل عمليات  ٬عقود اؼبلكية ارتفاع نسبة تسوية  -
 للبناء .     اؼبهيأاستمرار أزمة العقار  -
 . األساسية األربعةربسن ىام فيما ىبص هتيئة اؼبسكن يف مراحلو  -

 الوطنية للسكن  اإلسرتاتيجية و أهداف أسس ˸ادلطلب الثالث
 الوطنية للسكن اإلسرتاتيجية أسس الفرع األول:

 فإهنا ٬و اػبدمات اليت يبنحها  األدوارل ـبتلف من خال ٬الطابع االجتماعي للسكن  أقرت إنو  األسسىذه 
(1)ال سيما التجارية منها ٬ؼبنتج السكن  األخرىركزت على ضرورة ربقق الكثَت من اؼبميزات 

 ˸                                  
تاجرة يف قواعد اؼب إذلىبضع عرضها  ٬كمنتجات أو خدمات ذبارية   اإلهبار ٬اؼبسكن  ٬ األرضاعتبار كل من  -1

من خالل تثمينهم  ٬ األمثلاالنتفاع  مبدأو ذلك بتسيَتىم وفق  ٬و بطريقة مناسبة لكل اؼببادرات  ٬سوق مفتوحة 
و اؼبمارسات اؼبشوشة على السوق هبب ٬اؼبهيمنة كاالحتكار الفعلي فاألوضاعسعر السوق .  أساسعلى 

  منافسة عادلة.قواعد  إرساءهبدف مكافحتها 
يتم  أنكما هبب   ٬ؿبددة و بعيدة عن كل غموض أو فوضى  أسعارتكون ؽبذه اؼبنتجات  أنهبب  -2   

                                                                                                                              . أيضاعنها اإلعالن

لتتداخل يف اللعبة التنافسية  أبدواتمث تنظيمها  ٬عقارية للبناايت يكون دور الدولة يف تدعيم ظهور سوق -3
الدولة اؼبنظمة  إذل ٬اؼبؤجرة و اؼبسَتة  ٬اؼبنجزة للبناء  ٬يتعلق ابؼبرور من الدولة اؼبالكة للعقار  األمرالن  ٬اغبرة 

 و انتظامية السوق العقارية اعبديدة .   غبركية  واؼبسانبة و اؼبراقبة
 ذلك انو من ٬و ىذه اػبدمة  األموالقضية من يتحصل على ىذه  أوالتعد  ٬اإلهباراؼبسكن و  ٬ األرض -4
 إداريلينتظر عائدا حقيقيا ال ٬يقدم خدماتو حسب اؼبواصفات اؼبطلوبة  أنعليو  األموالحصل على ىذه يت

لتلبية ىذه اغباجة  الالزميبذل اعبهد اؼبارل  أنو على طالب السكن  ٬عاجز على اسًتجاع قيمة الًتاث العقاري 

                                                             

 3ص ٬ 1995٬اعبزائر  ٬وزارة السكن و العمران ٬ 2000-1996اإلسًتاذبية الوطنية للسكن  ٬وزارة السكن و العمران (1) 
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أو حسب  ٬النوعية و تكلفة اؼبنتج العقاري  و كذا ٬وحسب قدرتو االدخارية و التدينية ٬مع دخلو  يتالءممع ما 
 قدرتو على اػبدمة اليت يطلبها .  

تصاد اق آلياتكان ىذا يستجيب بشكل مقبول ؼبقتضيات دخول ىذا اجملال و انسجامو مع   إن و لكن       
اؼبساكن  أسعارواقع على اؼبواطنُت ذوي الدخل الضعيف . فارتفاع  أمرىو فرض  أخرفانو من جانب  ٬السوق 

عديدة  ألسر اإلقصاءمصدرا لتوسيع دائرة  أصبح  لألجراءو تراجع القدرة الشرائية  ٬ األسرمع تدين مداخيل 
 االقتصادية السابقة .  عاألوضا كانت من اؼبشرحة لذلك يف ظل   أنسكناىم بعد ممن شراء 

  الوطنية للسكن اإلسرتاتيجية أهدافالفرع الثاين: 
                               ˸  (1)يتمثالن يف إليهماالوطنية للسكن الوصول  تيجيةااإلسًت رئيسيان تسعى  انىناك ىدف

الوظيفة االقتصادية ابلوظيفة  ترتبط وزبتلط فيو أين ٬قطاع السكن من منطق التسيَت اؽبجُت  إلخراجالسعي  -1
حرماان ولتحقيق ذلك ترى الوزارة الوصية  األكثر األسرلصاحل  اانهتإمكااالجتماعية اليت تقدمها الدولة حسب 

    ˸ (2) يلي ضرورة توفر ما
قبد كيفية التعبَت اغبر يف ظروف تضمن  أن ٬سواء كان طالبا أو مرقيا للسكن  ٬هبب العون االقتصادي  -    

 ارية . الهبأو على اػبدمات ا ٬على القرض  ٬اؼبساواة يف اغبصول على السكن 
نوعية و تكلفة  ٬ إمكانيتوحسب  ٬اختيار  إذلتدفعو  ٬لوبة يف سبويل اؼبشروع و اؼبط اإلجباريةاؼبسانبة  إن –

 فبا ال هبعل منو طالبا معونة من الدولة بل عوان نشطا يف السوق . ٬القتنائها  أو اػبدمات اليت يًتشح األمالك
القرض   ٬تصحيح العرض مع الطلب القادر على الدفع من خالل االدخار  إذلاؽبدف البعيد اؼبدى يرمي  إن -2 

 نظام اقتصادي ذايت التنظيم. إذلأو اؼبساعدات اليت ترضي الدولة بتقديبها للوصول 
خلق العرض و مساعدة الطالب  إذلالعرض مع الطلب ىي هتدف  حكامإفيما ىبص  اإلسًتاتيجيةهبذا فان    

    ..الذي يتم مستقبال من خالل اؽبيئات التابعة للدولة و يف مقدماهتا الصندوق الوطٍت للسكن
 ˸مليون وحدة سكنية  1.4 و مشروع( 2009-2005) الربانمج اخلماسيالفرع الثالث :

الذي تضمنو مشروع السيد رئيس اعبمهورية يف إطار اؼبخطط مليون وحدة سكنية  1.4برانمج اقباز  إن  
 للسكن. يشكل ربداي ىاما الغرض منو التقليل من العجز الذي تشهده اغبظَتة الوطنية  2009-2005 اػبماسي

            

                                                             

 .5ص  ٬مرجع سابق  ٬ 1996- 2000 ٬االسًتاتيجية الوطنية للسكن  ٬سكن و العمران (وزارة ال1)
 .6ص  ٬( نفس اؼبرجع السابق 2)
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                                                                  :(2009-2005)تنفيذ الربانمج اخلماسي-
مليون وحدة سكنية ) منها كل الربامج 1.4يتم تنفيذ الربانمج اػبماسي للسكن الذي يضم أكثر من     

و اؼبدة  ده البالد يف اترىبها نظرا غبجمورقما قياسيا دل تشهالدولة يف قطاع السكن  إسهاماتالتكميلية( بلغت بو 
                                                                                           .(1)اليت حددت القبازه 

 ٬مليار دوالر ( 16)  مليار دينار 1000من  أبكثرتقدر اؼبيزانية اػباصة ؽبذا الربانمج    :متويل الربانمج -    
و سبثل  سبويل اؼبساعدات للحصول على اؼبلكية يف الوسط اغبضري و الريفي. إذلمن ىذا اؼببلغ يوجو  %50كبو 

عمليات التهيئة اغبضرية يكون  إذل ابإلضافة ٬من الربانمج اعباري اقبازه  %40اؼبساعدات للمسكن الريفي كبو 
  مليار دوالر لتمويل ـبتلف العمليات اؼبتعلقة ابلسكن .  20قد وصل اذل قيمة الغالف اؼبارل اؼبوجو ؽبذا الربانمج 

   ˸( و تكلفته2009-2005اجناز مساكن برانمج ) إمتامصعوابت -
 ٬قدمت الضماانت فيما يتعلق ابعبانب اؼبارل للمشروع لى الصعيد التمويلي السلطات العمومية ع       

بروز مشاكل ترتبط بتدىور  إذلاؼبكثفة يف اقباز مليون مسكن يف غياب دراسات اعبدوى قد يؤدي  النطالقةفا
                                                         اغبياة . إطارنوعية البناءات و 

 ٬ألف ىكتار  94ب توفرة تقدر البناء اؼب أراضي أن ٬تشَت اؼبعطيات اؼبتوفرة من الوزارة الوصية  ٬و ابلفعل       
مليون وحدة سكنية(. لكن نوعية ىذه الوفرة زبتلف من  2.82 مسكن )من مليوين أكثرتسمح ابنطالق اقباز 

أو يف مناطق معرضة للفيضاانت أو  ٬انزالق الًتبة إمايف مواقع  ألف ىكتار منها 40كبو فهناك ٬ أخرى إذلوالية 
شبانية والايت تعاين  إحصاءكما مت   ٬و ابلتارل فهي غَت صاغبة للبناء  ٬لزالية يف مواقع ابلقرب من التصدعات الز 

 البناء. أراضيمن عجز يف 
بينما تقدر  ٬ألف مسكن  200ية تقدر ب و ابلنسبة غباجيات البناء اليت ربسب على أساس تسليمات سنو     

ألف  700كما تقدر اغباجيات ب  ٬طبقا للمعايَت اؼبضادة للزالزل ٬مليون طن سنواي  3.5 االحتياجات ب
طن عن كل مسكن يتم اقبازه وفق اؼبعايَت اؼبضادة للزلزال .            4.5استهالك  أساسعلى  ٬قنطار سنواي 

 486440و اليت توظف  ٬مؤسسة(  20558ربانمج ابلنسبة للمؤسسات الوطنية )شكل ىذا ال ٬ أخرىمن انحية 
 الالزمُت لتحيل مكانتها يف السوق .    التأىيلفرصة غَت منتظرة الكتساب اؼبهارة و  ٬ أجَت

 
 

                                                             

 .6ص  ٬ 2008٬ 2العدد ٬اعبزائر  ٬تصدر عن الصندوق الوطٍت للسكن ٬( ؾبلة السكن  1)
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  ˸ )1(2002 – 1999 اجنازات الفرتة أهم ˸1 الشكل
                                       

 

    

 

                                   

  

           

                                             ) 2(2009 -1999السكنات ادلنجزة و ادلوزعة خالل الفرتة  ˸ 2الشكل 

  

 

 

 

 

 
 
 

                                                             

 33ص  ٬2003مارس  03رقم  ٬ؾبلة السكن    (1)
 33ص ٬ 2009مارس  03رقم  ٬ؾبلة السكن  (2)  

 2008 -1999اقبازات الفًتة  أىم

 وحدة 1688.168اقباز  وحدة 1688.168توزيع 

 448.872 29 االجتماعي االهباري 31 523.385
 220.560 14 االجتماعي التسانبي 21.3 361.426
 35681 2.3 ابإلهبارالبيع  4 67.474

 475.582 31.2 السكن الريفي 35 598.287
 345.150 22.8 أخرىسكنات  8.7 140.596

 1520.845 اجملموع 1688.168

 وحدة منجزة  561.690
1999- 2004 

 وحدة  693.280توزيع 

                            2009بداية  275و  2008وحدة هناية  827.565توزيع 

 وحدة منجزة 1126.478
2005-2009 
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                                                                                                   : خالصة

الزمة فان السبب الرئيسي  ٬ة للجزائر ابلنسبياسية الشاملة للتنمية ، و إن سياسة السكن جزء ال يتجزأ من الس
دة و سواء من انحية النوعية . فالتباينات اؼبوج ٬السكن يرجع لعدم توفر معلومات دقيقة عن عدد اؼبساكن اغبالية

صبيع اؼبساكن  إذلسواء ابلنسبة  ،ربرمنا من التعرف على حقيقة الوضع يف اعبزائر  اإلداريةبُت ـبتلف اؼبصادر 
 اؼبدن. أو األرايفاؼبوجودة يف 

أزمة السكن يف اعبزائر ال تقتصر على اػبلل بُت اغباجيات الناذبة عن النمو الديبغرايف و  أسباب وكما أن  
بل ىي كذلك ضعف الدراسات اؼبخصصة  ،وفرة اؼبساكن من جهة اثنية فحسب  حركات السكان من جهة و

ال تفسر مصدر   أهناو  ٬ثقافية من جهة  للجوانب السوسيو إغفاؽبابسبب سطحيتها و  الزمة السكن يف اعبزائر
خصوصا يف جانبو  ٬رض عوجوب ربليل دقيق ؽبذا ال إذليشَت بعد ذلك  ٬االختالل ابلنسبة لقلة العرض 

ظيم العمل و تن ٬اؼبعارف اؼبهنية  ٬ اآلالت ˸التكنولوجي ابعتباره ؾبموعة  معطيات العديدة من العناصر ىي 
  .اؼبتعلق ابلعرض اإلنتاج
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 كلمة شكر

 
 احلمد هلل على نعمو والشكر لو على امنانو على منحي من قدرة وصرب الجناز ىذا العمل .

الذي منحين من وقتو  ٬الفاضل الدكتور ولد دمحم عيسى دمحم حممود  أستاذي إىلجبزيل الشكر  أتقدم
   يف إثراء ىذه الدراسة. القيمة اليت كان هلا اثر توجيهاتوو أفادين مبالحظاتو و  الكثري

 كما أتوجو جبزيل الشكر و عظيم االمتنان إىل اللجنة املوقرة بقبوهلا مناقشة ىذه الرسالة.
 و أخريا اتوجو بعميق الشكر إىل كل من ساعدين من قريب أو من بعيد يف اعداد ىذه الرسالة .

 فجزا هللا اجلميع عين خري اجلزاء.

 
 

         الطالب

 البشير حاج


