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 1989فرباير سنة  23يتعلق بنشر تعديل الدستور املوافق عليه يف استفتاء  28/02/1989املؤرخ يف  89/18مبوجب املرسوم الرئاسي رقم  )1(

 .01/03/1989، مؤرخة يف 09اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية، 
 93/03من املرسوم التشريعي رقم  30نصت املادة حيث  .03/03/1993، مؤرخة يف 14ريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد اجل )2(

 1986مارس  4املؤرخ يف  86/07تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا املرسوم التشريعي وال سيما القانون رقم «: املتعلق بالنشاط العقاري على
 .»أعاله 29وذلك بصرف النظر عن أحكام املادة واملذكور أعاله، 
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 .06/03/2011، مؤرخة يف 14اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  )1(
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  املتضمن التعديل الدستوري، 06/03/2016املؤرخ يف  16/01الصادر مبوجب القانون رقم   )2(

 .07/03/2016، مؤرخة يف 14
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 93/03تلغى أحكام املرسوم التشريعي رقم «: الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية على 11/04من القانون رقم  80تنص املادة   )1(

  »...منه 27واملتعلق بالنشاط العقاري، املعدل واملتمم، باستثناء املادة  1993املؤرخ يف أول مارس 
الذي  11/04التعريفات للعديد من املصطلحات املتعلقة بنشاط الترقية العقارية، والواردة يف نصوص القانون رقم قام املشرع بتحديد جمموعة من   )2(

  . حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية
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ة العربية والنص باللغة ، هو أا ختتلف من حيث الصياغة بني النص باللغ93/03من املرسوم التشريعي رقم  2/1ما يالحظ على نص املادة   )1(

 L’activité(الفرنسية، ففي النص العريب استخدم املشرع مصطلح النشاط العقاري، أما النص الفرنسي فقد استخدم مصطلح نشاط الترقية العقارية 
de promotion immobilière (لنص الفرنسي ويف معرض الترجيح بني النصني فإن ا. رغم ما يوجد بني االصطالحني من اختالف جوهري

مبا ال يدع جماال هو األصح واألرجح ألنه ينسجم مع إرادة املشرع بالنظر إىل موقع املادة يف الفصل املتعلق بالترقية العقارية، كما أن بقية النص تفيد 
  ).النشاط العقاري(مثلما ورد يف النص الفرنسي وليس ) نشاط الترقية العقارية(للشك أن املقصود هو 
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، الديوان الوطين لألشغال التربوية، اجلزائر، ، زرالدة16/12/1993و 15، يومي الندوة الوطنية للقضاء العقاري، »الترقية العقارية«وزارة العدل،  (1)

  .137.بدون سنة نشر، ص
تشمل هذه الترقية العقارية اليت تكيف «: العقاريةاملتعلق بالترقية  86/07من القانون رقم  2/2هو ما يستشف من العبارة الواردة يف نص املادة و )2(

  .»حسب احلاجات االجتماعية يف جمال السكن
  .»...جيب أن تشجع عمليات الترقية العقارية السكن «: من نفس القانون السابق على 5حيث تنص املادة   )3(
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ميكن أن تكون األمالك العقارية املعنية «: املتعلق بالنشاط العقاري على 93/09من املرسوم التشريعي رقم  2حيث تنص الفقرة الثانية من نص املادة   )1(

  .»حمال ذات االستعمال السكين أو حمال خمصصة إليواء نشاط حريف أو صناعي أو جتاري
الواقع –امللتقى الوطين حول الترقية العقارية يف اجلزائر ، »ية يف دفع عجلة االستثمار يف قطاع السكندور نشاطات الترقية العقار«سهام مسكر،   )2(

  .93.كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، ص ،، قسم احلقوق02/2012/ 28و 27، يومي -واآلفاق
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دون سنة، بماجستري، ختصص قانون عقاري، جامعة البليدة،  رسالة، اإلجنازاملسؤولية املدنية والضمانات اخلاصة يف بيع العقار قبل فتحي ويس،  )1(
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من  2فضال عن األحكام اليت نصت عليها يف هذا اال املادة «: املتعلق بالنشاط العقاري على 93/03من املرسوم التشريعي رقم  4/1تنص املادة   )1(

  :اآلتيةواملتضمن القانون التجاري املذكور أعاله، تعد أعماال جتارية حبكم غرضها، األعمال  1975سبتمرب سنة  26املؤرخ يف  75/59األمر رقم 
  .»كل نشاطات االقتناء والتهيئة ألوعية عقارية قصد بيعها أو تأجريها -

  .53.، ص1995، أكتوبر 02، رقم مسامهة يف مشروع اإلستراتيجية الوطنية للسكنتقرير الس الوطين االقتصادي واالجتماعي،   )2(
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  .تنظم نشاط الترقية العقارية الذي حيدد القواعد اليت 11/04من القانون رقم  14/2نص املادة   )1(
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 01105  23042001      
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  .30/09/1975، مؤرخة يف 78، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية )1(
  .25/12/2013، مؤرخة يف 66اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  )2(
  .25/12/2013، مؤرخة يف 25اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  )3(

  
  
  
  



 

  
 - 24 - 

 1411104

9303

    

946919031994   

2193031



             

2 9303

 27     1104      

 

755820073

     9303     



 



        4    

5

 

     

                                                   
  .30/03/1994، مؤرخة يف 18اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، عدد   )1(
  .23إىل  20عالقة املؤجر باملستأجر، املواد من : املتعلق بالنشاط العقاري بعنوان 93/03يف الفصل الثالث من املرسوم التشريعي رقم   )2(
  .13/05/2008، مؤرخة يف 31، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد13/05/2008املؤرخ يف  07/05مبوجب القانون رقم   )3(
، ختصص قانون املؤسسات، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، ، رسالة ماجستري)املتعامل اخلاص(نظام املتعامل يف الترقية العقارية نصرية توايت،  )4(

  .79.ص، 2001/2002
  .36.مرجع سابق، ص ،املسؤولية املدنية والضمانات اخلاصة يف بيع العقار قبل اإلجنازفتحي ويس،   )5(
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1    Promotion immobilière publique 

           –

                                                   
)1(   Rapport de conseil national économique et social, Avis sur la stratégie nationale de 

l’habitat pour la période 1996-2000, Août 1996 , p.20. 
  .81.نصرية توايت، مرجع سابق، ص  )2(
  .09/02/1977، مؤرخة يف 12اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  )3(
  .37. 36.ص.مرجع سابق، ص ،املسؤولية املدنية والضمانات اخلاصة يف بيع العقار قبل اإلجنازفتحي ويس،   )4(
، 2005، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 08، الطبعة ما يف القوانني اجلزائريةنظريتا القانون واحلق وتطبيقاإسحاق إبراهيم منصور،  )5(

  .236.ص
  .239.، صنفس املرجع  )6(
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  .38.مرجع سابق، ص ،املسؤولية املدنية والضمانات اخلاصة يف بيع العقار قبل اإلجنازفتحي ويس،   )1(
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، 2016، الطبعة األوىل، دار علي بن زيد للطباعة و النشر، بسكرة، تصميم املباين السكنية الترقية العقارية واقتصادياتنور الدين عمار خوجة،   )1(

  .38.ص
  .42.نفس املرجع، ص  )2(
  . 267.، ص2003، دار هومه، اجلزائر، املنازعات العقاريةليلى زروقي، عمر محدي باشا،   )3(
  .05/03/1974، مؤرخة يف 19اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )4(
  .22.تقرير الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، مرجع سابق، ص  )5(
، 2004/2005دكتوراه دولة، قسم القانون العام، كلية احلقوق، جامعة عنابة،  أطروحة ،النظام القانوين للسوق العقارية يف اجلزائرناصر لباد،  )6(

  .128.ص
  .120. 119.ص.ص ،رجعنفس امل )7(
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  . 267.ليلى زروقي، عمر محدي باشا، مرجع سابق، ص )1(
املتعلق بتنظيم التعاون العقاري فإن هذا األمر يهدف إىل اكتساب كل رب عائلة مسكنه  76/92من األمر رقم  1حيث أنه حسب نص املادة  )2(

هدفها األساسي هو احلصول على ملكية السكن " تعاونية عقارية"إذ يسمح موعة أشخاص طبيعيني إنشاء شركة مدنية تسمى . الشخصي ملكية كاملة
  .من نفس األمر 2نص املادة لي ألعضائها، حسب العائ

  .136.ناصر لباد، مرجع سابق، ص )3(
  . 24. تقرير الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، مرجع سابق، ص )4(
  .10/02/1981، مؤرخة يف 06اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  )5(
 17و 16،  امللتقى الوطين األول حول التوثيق وحتديات العصرنة، »)اإلشكالية اليت تثريها الترقية العقارية(إشكالية العقار احلضري «أمحد مرابط،  )6(

  .52.الغرفة الوطنية للتوثيق، اجلزائر، ص، 2002أفريل 
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  .28. 24.ص.تقرير الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، مرجع سابق، ص )1(
  .25. 24.ص.تقرير الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، مرجع سابق، ص  )2(
  .10. مرجع سابق، ص ،املسؤولية املدنية والضمانات اخلاصة يف بيع العقار قبل اإلجنازويس، فتحي  )3(
  .27. 26.ص.تقرير الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، مرجع سابق، ص )4(
  .10.مرجع سابق، ص ،دنية والضمانات اخلاصة يف بيع العقار قبل اإلجنازاملسؤولية املويس، فتحي  )5(
  .28.تقرير الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، مرجع سابق، ص )6(
  .10.مرجع سابق، ص ،املسؤولية املدنية والضمانات اخلاصة يف بيع العقار قبل اإلجنازفتحي ويس،  )7(
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)1(   Rapport de conseil national économique et social, Avis sur la stratégie nationale de l’habitat 

pour la période 1996-2000, opcit, p.13. 
  .8.ص، 2004، جوان عائق أمام التنمية االقتصادية: شكل العقار يف اجلزائرتقرير الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، ملخص مشروع  )2(
  .املتضمن تنظيم االحتياطات العقارية ال يزال ساري املفعول 74/26كان األمراملتعلق بالترقية العقارية  86/07صدور القانون رقمعند  هنشري إىل أن )3(
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وحتتوي على حمال املساكن اموعة يف عدة مستويات يف قطعة أرض مشتركة وتؤدي إليها ممرات مشتركة : تعد مساكن من النمط اجلماعيو )1(

فهي تلك املساكن اموعة يف مستوى واحد أو يف مستويني اثنني مبداخل منفصل بعضها عن اآلخر وتقع : مشتركة، أما املقصود باملساكن شبه اجلماعية
شروط االكتتاب حيد  04/03/1986املؤرخ يف  86/38من املرسـوم رقم  24نص املادة . يف قطعة أرض مشتركة وتؤدي إليها ممرات مشتركة

اجلزائرية، بإحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي واملنوال النموذجي لعقد حفظ احلق، اجلريدة الرمسية للجمهورية 
  .05/03/1986، مؤرخة يف 10عدد 

  . 125.، ص2003، دار هومه، اجلزائر، )ةدراسة وصفية حتليلي(النظام القانوين اجلزائري للتوجيه العقاري مساعني شامة،  )2(
  .22.، صنفس املرجع )3(
  .11.مرجع سابق، ص ،املسؤولية املدنية والضمانات اخلاصة يف بيع العقار قبل اإلجنازويس، فتحي  )4(
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  .25.تقرير الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، مرجع سابق، ص )1(
  .املتعلق بالترقية العقارية 86/07من القانون رقم  13نص املادة   )2(
  . 126. مساعني شامة، مرجع سابق، ص )3(
  .25. تقرير الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، مرجع سابق، ص )4(
  .126.مساعني شامة، مرجع سابق، ص )5(
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  . 126. 125.ص.مساعني شامة، مرجع سابق، ص )1(
  . 134. 133. ص.، مرجع سابق، صالترقية العقارية، وزارة العدل )2(

  .املتعلق بالترقية العقارية 86/07من القانون رقم  7نص املادة  -
  . 127. مساعني شامة، مرجع سابق، ص )3(
  . 134. ، مرجع سابق، صالترقية العقارية، وزارة العدل )4(
  .25.، صتقرير الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، مرجع سابق )5(
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    1989        

                                                   
  .املتعلق بالترقية العقارية 86/07من القانون رقم  44نص املادة  )1(
  . 8. ، ص2005/2006ماجستري ، ختصص إدارة ومالية، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر،  رسالة، متويل الترقية العقارية العموميةنصرية ربيع،  )2(
  .بالترقية العقاريةاملتعلق  86/07من القانون رقم  22نص املادة  )3(
  .8. نصرية ربيع، مرجع سابق، ص )4(
  .8. نصرية ربيع، مرجع سابق، ص )5(

  . املتعلق بالترقية العقارية 86/07من القانون رقم  40ضمان الثالث سنوات مقرر مبوجب نص املادة  -
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  .65. 25. ص.مساعني شامة، مرجع سابق، ص )1(
  .18/11/1990، مؤرخة يف 49اجلزائرية، عدد اجلريدة الرمسية للجمهورية  )2(
  . 135. ، مرجع سابق، صالترقية العقارية، وزارة العدل )3(
  .18/04/1990، مؤرخة يف 16اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  )4(
  . 135. ، مرجع سابق، صالترقية العقارية، وزارة العدل )5(
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  .13.مرجع سابق، ص ،والضمانات اخلاصة يف بيع العقار قبل اإلجنازاملسؤولية املدنية فتحي ويس،  )1(
تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا املرسوم التشريعي والسيما «:املتعلق بالنشاط العقاري على 93/03من املرسوم التشريعي رقم  30تنص املادة  )2(

  .»...1986مارس سنة  04املؤرخ يف  86/07القانون رقم 
  .268. 267.ص.وقي، عمر محدي باشا، مرجع سابق، صليلى زر )3(
  . 132.، مرجع سابق، صالترقية العقارية، وزارة العدل )4(
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  . 127. مساعني شامة، مرجع سابق، ص )1(
  .137.، مرجع سابق، صالترقية العقارية، وزارة العدل )2(
  ".املتعامل يف الترقية العقارية"تعلق بالنشاط العقاري كان يطلق عليه اسم امل 93/03نشري إىل أن املرقي العقاري يف ظل املرسوم التشريعي رقم   )3(
  .من نفس املرسوم التشريعي السابق 3/2نص املادة  )4(
  .137.، مرجع سابق، صالترقية العقارية، وزارة العدل )5(
  . 9.ربيع، مرجع سابق، صنصرية  )6(
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  . 128. مساعني شامة، مرجع سابق، ص )1(

  .136.، مرجع سابق، صالترقية العقارية، العدلوزارة -
  .املتعلق بالنشاط العقاري 93/03من املرسوم التشريعي رقم  2/1نص املادة  )2(
 .من نفس املرسوم التشريعي السابق 2/2نص املادة  )3(
  . 128. مساعني شامة، مرجع سابق، ص )4(
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  .10. 9. ص.نصرية ربيع، مرجع سابق، ص  )1(
املشرع قد تطرق إىل املسؤولية والعقوبات اجلزائية أن املتعلق بالنشاط العقاري ال جند  93/03إىل نصوص مواد املرسوم التشريعي رقم بالرجوع   )2(

  .التعريف به وحتديد صفته التجاريةللمتعامل يف الترقية العقارية، بل تطرق فقط إىل 
  .91.، مرجع سابق، ص»عجلة االستثمار يف قطاع السكندور نشاطات الترقية العقارية يف دفع «سهام مسكر،   )3(
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على التصاميم لتصبح  بناءمن عقد البيع  ،الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04تغريت تسمية هذا العقد بصدور القانون رقم   )1(

  .عقد البيع على التصاميم
  .املتعلق بالنشاط العقاري 93/03رقم  وما بعدها من املرسوم التشريعي 8نص املادة  )2(
الذي يتعلق بنموذج عقد البيع على التصاميم الذي يطبق يف جمال الترقية  07/03/1994املؤرخ يف  94/58مبوجب املرسوم التنفيذي رقم   )3(

  .09/03/1994، مؤرخة يف 13العقارية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 
املتعلق بالنشاط العقاري مبوجب املرسوم  93/03ه هو أن عقد البيع باإلجيار مت استحداثه بعد صدور املرسوم التشريعي رقم ما جتدر مالحظت )4(

  .الذي حيدد شروط شراء املساكن املنجزة أموال عمومية يف إطار البيع باإلجيار وكيفيات ذلك 01/105التنفيذي رقم 
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للتفصيل حول الشركتني راجع املطلب الثاين من املبحث األول من الفصل الثاين من الباب األول من هذه ، 1997مت إنشاء الشركتني يف سنة  )1(

  .األطروحة
العقود اإلدارية ملنح األمالك الشاغرة سابقا أو تأجريها «: املتعلق بالنشاط العقاري على 93/03من املرسوم التشريعي رقم  27/1تنص املادة   )2(

  »طبقا للتشريع الذي كان يطبق عليها، ال تبطل بسبب إلغاء العقود والقرارات اليت كانت أصل تصنيف هذه األمالك كأمالك شاغرةأوبيعها، احملررة 
  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  2نص املادة   )3(
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  .واعد اليت تنظم نشاط الترقية العقاريةالذي حيدد الق 11/04من القانون رقم  64نص املادة  )1(
  .من نفس القانون السابق 75نص املادة  )2(
  .من نفس القانون السابق 77نص املادة  )3(
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  .املتعلق بالترقية العقارية 86/07من القانون رقم  19و 15/2و 12/2و 8نصوص املواد : مثال )1(
  .من نفس القانون السابق 11و 9/1نصي املادتني  )2(

)3(  Philippe Malinveaud, Philippe Jestaz, Droit de la promotion immobilière,7e édition, Dalloz, 
Paris, 2004, p.p.1.2. 
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  .78.تقرير الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، مرجع سابق، ص )1(
  .املتعلق بالنشاط العقاري 93/03من املرسوم التشريعي رقم  2نص املادة  )2(
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الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية كان خالفا ملا جاء يف القانون  11/04يف القانون رقم " املكتتب"إن استخدام املشرع لتسمية   )1(

  .املتعلق بالترقية العقارية حيث أطلقها هذه املرة على املستفيد من السكن وليس على املرقي العقاري 86/07رقم 
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يسمح لكل شخص طبيعي أو معنوي مؤهل «: الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية على 11/04من القانون رقم  19تنص املادة  )1(

أعاله، طبقا للتشريع املعمول به وحسب الشروط احملددة يف هذا  18و 3للقيام بأعمال التجارة مبمارسة نشاط الترقية العقارية موضوع املادتني 
  .»القانون

وعاء عقاري تتوفر فيه حقوق : أرضية البناء«: الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية على 11/04من القانون رقم  3/11تنص املادة  )2(
  .»البناء والتجهيزات الضرورية لتهيئته
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م بأعمال التجارة مبمارسة نشاط الترقية العقارية يسمح لكل شخص طبيعي أو معنوي مؤهل للقيا«: من نفس القانون السابق على 19تنص املادة   )1(

  .»أعاله، طبقا للتشريع املعمول به و حسب الشروط احملددة يف هذا القانون 18و  3موضوع املادتني 
لعقارية إىل ما يهدف هذا القانون يف إطار أهداف السياسة الوطنية لتطوير نشاطات الترقية ا«: من نفس القانون السابق على 2/3تنص املادة   )2(

  :....يأيت
  .»حتديد قانون أساسي للمرقي العقاري و ضبط مضمون العالقات بني املرقي و املقتين -

  .26/02/2012، مؤرخة يف11اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  )3(
  .06/03/2013، مؤرخة يف 13اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )4(
  .26/02/2012، مؤرخة يف 11اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )5(
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)1(  Chabane Benakezouh, La promotion immobilière privée, revue algérienne des sciences 

juridiques économiques et politiques, N° 03 et 04, 1988, p.44. 
و يعد املتعاملون يف الترقية العقارية جتارا، باستثناء الذين «: املتعلق بالنشاط العقاري على 93/03رقم من املرسوم التشريعي  3/2نص املادة ت )2(

  .»يقومون بعمليات يف الترقية العقارية لتلبية حاجام اخلاصة أو حاجات املشاركني يف ذلك
  . من نفس املرسوم التشريعي السابق 6نص املادة  )3(
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الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول  12/84ن املرسوم التنفيذي رقم م 3حيث تنص املادة   )1(

ميثل نشاط املرقي العقاري مهنة منظمة يف مفهوم التشريع والتنظيم املعمول ما، تكون ممارسة مانعة ألي نشاط آخر «: الوطين للمرقني العقاريني، على
  .»ألجرمدفوع ا

  .61.أمحد مرابط، مرجع سابق، ص )2(
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، مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات جملة دراسات قانونية، »11/04عقد البيع على التصاميم يف ظل القانون رقم «عائشة طيب،   )1(

  .و ما يليها. 71.، ص2011، دار اخللدونية للنشر و التوزيع، القبة، نوفمرب 13التعليمية، عدد 
  .380.ناصر لباد، مرجع سابق، ص )2(
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الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول الوطين  12/84من املرسوم التنفيذي رقم  3نص املادة  )1(

  .للمرقني العقاريني
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 4نص املادة  )2(

  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04القانون رقم من  23نص املادة -
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  .89.، ص2006، دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، املسئولية املعماريةحممد حسني منصور،  )1(
بدون  ، بدون دار نشر،األوىل، الطبعة املسؤولية اخلاصة باملهندس املعماري ومقاول البناء دراسة مقارنة يف القانون املدينعبد الرزاق حسني يس،  )2(

  .421. 420.ص.، ص1987 مكان نشر،
)3(  Philippe Malinveaud, Philippe Jestaz, opcit, p.90. 

للعلوم الة اجلزائرية ، »)من القانون املدين اجلزائري 554طبقا لنص املادة (املسؤولية العشرية للمهندس املعماري واملقاول «إبراهيم يوسف،   )4(
  .686.، ص1995، سنة 3، رقم 33، جزء القانونية واالقتصادية والسياسية

  .84.عبد الرزاق حسني يس، مرجع سابق، ص  )5(
  .83.، صرجعنفس امل  )6(
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  .املتضمن القانون املدين املعدل و املتمم 75/58وما بعدها من األمر رقم  549راجع نصوص املواد   )1(
يتضمن  14/08/2004املؤرخ يف  04/06وقد صدر القانون رقم . 25/05/1994، مؤرخة يف 32، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  )2(

للجمهورية  الذي يتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري، اجلريدة الرمسية 94/07إلغاء بعض أحكام املرسوم التشريعي رقم 
  .15/08/2004مؤرخة يف  ،51، عدد اجلزائرية

  .413.عبد الرزاق حسني يس، مرجع سابق، ص  )3(
  .89.حممد حسني منصور، مرجع سابق، ص  )4(
  .414.عبد الرزاق حسني يس، مرجع سابق، ص  )5(
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  .املتعلق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة املهندس املعماري 94/07من املرسوم التشريعي رقم  22نص املادة   )1(
  .02/12/1990، مؤرخة يف 52اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )2(
  .15/08/2004، مؤرخة يف 51، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 14/08/2004املؤرخ يف  04/05مبوجب القانون رقم   )3(
تقع املسؤولية العشرية على عاتق مكاتب «: تنظم نشاط الترقية العقارية علىالذي حيدد القواعد اليت  11/04من القانون رقم  46حيث تنص املادة   )4(

  .»...من خالل عقدالدراسات و املقاولني و املتدخلني اآلخرين الذين هلم صلة بصاحب املشروع 
)5(  Brahim Youcef, La responsabilité des constructeurs dans le cadre du contrat d’entreprise, 

revue algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, n°2, 2000, P.3. 
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الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول الوطين  12/84من املرسوم التنفيذي رقم  5نص املادة  )1(

  .للمرقني العقاريني، املعدل
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الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول  12/84من املرسوم التنفيذي رقم  6/1/1نص املادة   )1(

  .الوطين للمرقني العقاريني، املعدل
  .املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم 75/58من األمر رقم  40نص املادة   )2(
الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول  12/84من املرسوم التنفيذي رقم  6/1/2نص املادة   )3(

  .الوطين للمرقني العقاريني، املعدل
حتمسهم لذلك بالنظر إىل رحبية  يف اجلزائر و املستثمرين األجانب سوق العقاررغم اقتحام كبار  هإىل أن" خوجة نور الدين عمار"لقد أشار املهندس )4(

انسحبوا من السوق اجلزائرية، نظرا لصعوبات حاول حصرها يف وضعية العقار من الناحية القانونية الذي العقار و كثرة الطلب عليه يف اجلزائر، إال أم 
، إىل جانب نقص املعلومات و عدم مرونة التشريعات املتعلقة متلك الدولة النسبة األكرب منه و يقابل ذلك طوال و تعقيدا يف اختاذ قرار البيع و إجراءاته

العقارية مما  فقط من أسهم الشركة %50، و تعقيدات اجلهاز املصريف و حصول املستثمر األجنيب على أقل من بالتهيئة و التعمري و تأخر منح التراخيص
  .56. 53.ص.نور الدين عمار خوجة، مرجع سابق، ص. حيرمه من تسيري مشروعه بنفسه

  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 6/2/1نص املادة   )5(
  .19/12/1975، مؤرخة يف 101اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )6(
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الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول  12/84من املرسوم التنفيذي رقم  6/2/3نص املادة   )1(

  .الوطين للمرقني العقاريني، املعدل
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 6/2/4نص املادة   )2(
  .ذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقاريةال 11/04من القانون رقم  20نص املادة   )3(
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امللتقى الوطين حول الترقية العقارية يف ، »املتعلق بنشاط الترقية العقارية 11/04املسؤولية اإلدارية واجلزائية يف القانون «حممد الصغري سعداوي،   )1(

  .217.، مرجع سابق، ص02/2012/ 28و 27، يومي -الواقع واآلفاق–اجلزائر 
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  . الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  12نص املادة   )1(

الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول  12/84من املرسوم التنفيذي رقم  6/1/4نص املادة -
  .الوطين للمرقني العقاريني، املعدل

  .13/01/2013، مؤرخة يف 2اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  )2(
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الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول الوطين  12/84من املرسوم التنفيذي رقم  6نص املادة  )1(

  .للمرقني العقاريني، املعدل
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الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول الوطين  12/84التنفيذي رقم  من املرسوم 7نص املادة  )1(

  .للمرقني العقاريني، املعدل
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  .2012املؤرخة يف نوفمرب  )1189(من هذه األطروحة يتضمن إرسالية وزير السكن و العمران رقم  1امللحق رقم : أنظر  )1(
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الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول  12/84من املرسوم التنفيذي رقم  28/1املادة نص  )1(

  .الوطين للمرقني العقاريني، املعدل
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 28/2نص املادة   )2(
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الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول  12/84من املرسوم التنفيذي رقم  8/1نص املادة   )1(

  .الوطين للمرقني العقاريني، املعدل
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الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول  12/84أ من املرسوم التنفيذي رقم /8/3نص املادة  )1(

  .لمرقني العقاريني، املعدلالوطين ل
  .ب من نفس املرسوم التنفيذي السابق/8/3نص املادة  )2(
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 8/2نص املادة   )3(
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 9نص املادة  )4(
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 10نص املادة   )5(
  .من هذه األطروحة يتضمن اعتماد مرقي عقاري خاص 2امللحق رقم : أنظر  )6(
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الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول  12/84من املرسوم التنفيذي رقم  13نص املادة  )1(

  .الوطين للمرقني العقاريني، املعدل
  .القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقاريةالذي حيدد  11/04من القانون رقم  22نص املادة  )2(
الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول  12/84من املرسوم التنفيذي رقم  11نص املادة   )3(

  .الوطين للمرقني العقاريني، املعدل
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 12نص املادة   )4(
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الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول  12/84من املرسوم التنفيذي رقم  14نص املادة   )1(

  .الوطين للمرقني العقاريني، املعدل
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 15نص املادة   )2(
  .ابقمن نفس املرسوم التنفيذي الس 16نص املادة   )3(
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الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول  12/84من املرسوم التنفيذي رقم  18نص املادة   )1(

  . ، املعدلالوطين للمرقني العقاريني
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 19نص املادة   )2(
  .وم التنفيذي السابقمن نفس املرس 21و 20نصي املادتني   )3(
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 22نص املادة   )4(
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       1284    

           176

                                                   
الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول  12/84من املرسوم التنفيذي رقم  17/2نص املادة   )1(

  .، املعدلالوطين للمرقني العقاريني
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 23/1نص املادة   )2(
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 23/2نص املادة   )3(
من هذه األطروحة يتضمن شهادة التسجيل يف اجلدول الوطين للمرقني العقارين، حيث أن الشهادة حتتوي على بيانات القيد يف  3امللحق رقم : أنظر  )4(

  .السجل التجاري
الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول  12/84من املرسوم التنفيذي رقم  24نص املادة   )5(

  .، املعدلالوطين للمرقني العقاريني
لوزير املكلف بالسكن االعتماد للطالب وفق عندما تبدي اللجنة رأيها باملوافقة، يسلم ا«: من نفس املرسوم التنفيذي السابق على 17تنص املادة   )6(

  .النموذج احملدد بقرار
  »القيام جبميع الشكليات الضرورية قصد القيد يف السجل التجاري صاحب االعتمادويف هذه احلالة يتعني على      
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رسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملما 12/84من املرسوم التنفيذي رقم  23/1ورد يف نص املادة   )1(

  »...عند القيام بشكليات القيد يف السجل التجاري طالب االعتماديتعني على ...«: ما يلي، املعدل، اجلدول الوطين للمرقني العقاريني
  .من هذه األطروحة يتضمن شهادة التسجيل يف اجلدول الوطين للمرقني العقارين 3امللحق رقم : أنظر )2(
  .  الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  23/1نص املادة   )3(
الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول  12/84من املرسوم التنفيذي رقم  24نص املادة  )4(

  .الوطين للمرقني العقاريني
  .14/03/2013، مؤرخة يف 14 ريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدداجل  )5(
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الذي حيدد كيفيات منح االعتماد ملمارسة مهنة املرقي العقاري وكذا كيفيات مسك اجلدول  12/84من املرسوم التنفيذي رقم   27نص املادة   )1(

  .، املعدلالوطين للمرقني العقاريني
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 الذي 19/11/2013املؤرخ يف  13/386من املرسوم التنفيذي رقم  2نص املادة يف س األعلى ملهنة املرقي العقاري تشكيلة الاملشرع حدد   )1(

  .08/12/2013، مؤرخة يف 61حيدد تشكيلة الس األعلى ملهنة املرقي العقاري وتنظيمه وسريه، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 
  .رسوم التنفيذي السابقمن نفس امل 5نص املادة   )2(
  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  24نص املادة   )3(
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  .الذي حيدد تشكيلة الس األعلى ملهنة املرقي العقاري وتنظيمه وسريه 13/386من املرسوم التنفيذي رقم  9نص املادة   )1(
  .رسوم التنفيذي السابقمن نفس امل 10نص املادة   )2(
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  .الذي حيدد تشكيلة الس األعلى ملهنة املرقي العقاري وتنظيمه وسريه 13/386من املرسوم التنفيذي رقم  11/2نص املادة   )1(
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 4/2نص املادة   )2(
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جيب أن تكون االلتزامات واملسؤوليات «: الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية على 11/04من القانون رقم  47/2تنص املادة   )1(

  .»املهنية للمرقي العقاري موضوع دفتر شروط حيدد حمتواه عن طريق التنظيم
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  .اليت تنظم نشاط الترقية العقارية الذي حيدد القواعد 11/04من القانون رقم  47/1نص املادة   )1(

  .املتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي حيدد االلتزامات واملسؤوليات املهنية للمرقي العقاري 12/85من املرسوم التنفيذي رقم  2نص املادة  -
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 3نص املادة   )2(

  .د القواعد اليت تتضمن نشاط الترقية العقاريةالذي حيد 11/04من القانون رقم  47نص املادة -
  .املتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي حيدد االلتزامات واملسؤوليات املهنية للمرقي العقاري 12/85من املرسوم التنفيذي رقم  27نص املادة   )3(
  .السابقاملرسوم التنفيذي نفس من  5نص املادة   )4(
  .سوم التنفيذي السابقمن نفس املر 26نص املادة   )5(

  .الذي حيدد القواعد اليت تطبق على نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  22نص املادة  -
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  .الذي حيدد القواعد اليت تطبق على نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  47/2نص املادة   )1(

  .املتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي حيدد االلتزامات واملسؤوليات املهنية للمرقي العقاري 12/85من املرسوم التنفيذي رقم  4نص املادة  -
  .السابقاملرسوم التنفيذي نفس من  8و 7نصي املادتني   )2(
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 11نص املادة   )3(
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 18و 17و 16نصوص املواد   )4(
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 22و 21و 20نصوص املواد   )5(
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  .املتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي حيدد االلتزامات واملسؤوليات املهنية للمرقي العقاري 12/85من املرسوم التنفيذي رقم  24نص املادة   )1(
  .اليت تطبق على نشاط الترقية العقاريةالذي حيدد القواعد  11/04من القانون رقم  1إىل  5نصوص املواد من   )2(
  . من نفس القانون السابق 5/2نص املادة   )3(

  .املتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي حيدد االلتزامات واملسؤوليات املهنية للمرقي العقاري 12/85من املرسوم التنفيذي رقم  10نص املادة  -
  .دد القواعد اليت تطبق على نشاط الترقية العقاريةالذي حي 11/04من القانون رقم  9نص املادة   )4(
  . ، املعدل و املتمماملتعلق بالتهيئة والتعمري 90/29من القانون رقم  11/1و 10نصي املادتني   )5(
  .الذي حيدد القواعد اليت تطبق على نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  6نص املادة   )6(
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املتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي حيدد االلتزامات واملسؤوليات املهنية للمرقي  12/85من املرسوم التنفيذي رقم  14و 13نصي املادتني  )1(

  .العقاري
  .الذي حيدد القواعد اليت تطبق على نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  8نص املادة  -

  .من نفس القانون السابق 10نص املادة   )2(
ماجستري يف القانون، فرع املسؤولية املهنية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي  رسالة، محاية املستهلك يف ظل املنافسة احلرةزوبري أرزقي،   )3(

  .117.، ص2011وزو، 
امللتقى الوطين حول الترقية العقارية ، »11/04الضمانات املستحدثة يف بيع العقار على التصاميم على ضوء أحكام القانون «ربيعة صباحيي،   )4(

  .75. 74.ص.ص، مرجع سابق، 2012فيفري  28و 27، يومي الواقع واآلفاق
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 ses partenaires 



           





                                                   
  .املتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي حيدد االلتزامات واملسؤوليات املهنية للمرقي العقاري 12/85من املرسوم التنفيذي رقم  25نص املادة   )1(
  .السابقاملرسوم التنفيذي نفس من  7نص املادة   )2(
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 11نص املادة   )3(
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  .19/05/2014، مؤرخة يف 37اجلريدة الرمسية للجهورية اجلزائرية، عدد  )1(
خرى من طرف املرقني الذي حيدد شروط وكيفيات تسديد االشتراكات والدفعات اإلجبارية األ 14/182من املرسوم التنفيذي رقم  4نص املادة  )2(

  .العقاريني املنصوص عليها يف النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف الترقية العقارية
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 5نص املادة  )3(

  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  59/1نص املادة  -
  .املتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي حيدد االلتزامات واملسؤوليات املهنية للمرقي العقاري 12/85من املرسوم التنفيذي رقم  31ص املادة ن -

الذي حيدد شروط وكيفيات تسديد االشتراكات والدفعات اإلجبارية األخرى من طرف املرقني  14/182من املرسوم التنفيذي رقم  8نص املادة  )4(
  .العقاريني املنصوص عليها يف النظام الداخلي لصندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف الترقية العقارية
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الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية، جندها تقسم العقوبات اإلدارية إىل  11/04من القانون رقم  64بالرجوع إىل نص املادة   )1(
 La suspension provisoire de(يقسمها إىل تعليق مؤقت لالعتماد 64سحب مؤقت االعتماد وائي وتلقائي بينما النص الفرنسي للمادة 

l’agrément(ائي لالعتماد وسحب ،)Le retrait définitif de l’agrément( وسحب تلقائي لالعتماد ،)Le retrait de 
l’agrément est pronobcé d’office(،  ألن األول " السحب املؤقت لالعتماد"أصح من " التعليق املؤقت لالعتماد"ونعتقد أن مصطلح

  .االعتماد خالفا ملصطلح السحبيوحي منذ البداية بإمكانية استرجاع 
  .من نفس القانون السابق 64/1نص املادة   )2(
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  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  64/2/1نص املادة  )1(
  .من نفس القانون السابق 64/2/2نص املادة  )2(
  .من نفس القانون السابق 64/2/3نص املادة   )3(
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641104 La suspension 

provisoire de l’agrément   

                                                   
  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  64/3نص املادة  )1(
  .السابقالقانون نفس من  65/2نص املادة   )2(
  .من نفس القانون السابق 65/1نص املادة   )3(
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  .رقية العقاريةالذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الت 11/04من القانون رقم  69و 6نصي املادتني   )1(
  .من نفس القانون السابق 72نص املادة   )2(
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  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  73نص املادة   )1(
  .السابقالقانون نفس من  30و 76نصي املادتني  )2(
  .السابقالقانون نفس من  70نص املادة   )3(
  .من نفس القانون السابق 71نص املادة   )4(
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 01  05      20.001

                                                   
يف حالة العود تضاعف العقوبة عند ارتكاب «: على، اليت تنظم نشاط الترقية العقاريةالذي حيدد القواعد  11/04من القانون رقم  78تنص املادة   )1(

  »املخالفات املنصوص عليها يف هذا الفرع
  .نفس القانون السابقمن  77نص املادة   )2(
  .11/06/1966، مؤرخة يف 49اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )3(
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  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  77/2نص املادة   )1(

   .املتضمن قانون العقوبات، املعدل و املتمم 66/156من األمر رقم مكرر  467و  2و372/1 تنياملاد ينص-
  .السابقاألمر نفس من  1مكرر 9و  14و  372/3وص املواد نص  )2(
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الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية، ورد فيها ما  11/04من الفرع املتعلق مبعاينة املخالفات من القانون رقم  66ألن نص املادة   )1(

  .ئيةسواء كانت إدارية أم جزا 11/04أي كل املخالفات املنصوص عليها يف القانون رقم » مبعاينة خمالفات أحكام هذا القانون... «: يلي
  .السابقالقانون نفس من  67نص املادة   )2(
  .من نفس القانون السابق 68نص املادة   )3(
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الل تعبئة املوارد تطرقنا يف الفصل األول إىل املرقي العقاري اخلاص بالتفصيل وبينا دوره، يف املبادرة باملشاريع العقارية، وكذا دوره يف التمويل من خ  )1(

  .املادية والتعهد بتوفري املوارد املالية الكافية إلجناز مشروعه العقاري
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BanqueBank

BancaBanco

             

                                                   
متنحها البنوك لألفراد بغرض متلك سكن يف إطار نشاط الترقية العقارية، ال ختتلف بني ما إذا كان السكن يف نشري هنا إىل أن القروض العقارية اليت   )1(

  .إطار الترقية العقارية العامة أو اخلاصة
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  .9.، ص2015، إعادة الطبعة األوىل، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، التقنيات البنكية وعمليات االئتمانسليمان ناصر،  )1(

  .9.، ص2011، دار املفيد، عني مليلة، املفيد يف النظام املصريفلزهر بلعلمي،  -
  .121.، ص2001، الطبعة الثانية، دار املشرق، بريوت، املنجد يف اللغة العربية املعاصرة  )2(
  .831.نفس املصدر، ص )3(
  .9.، مرجع سابق، صالتقنيات البنكية وعمليات االئتمانسليمان ناصر،  )4(
  .10.لزهر بلعلمي، مرجع سابق، ص  )5(
  .9.، مرجع سابق، صالتقنيات البنكية وعمليات االئتمانسليمان ناصر،   )6(
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  .13. 11.ص.لزهر بلعلمي، مرجع سابق، ص  )1(
  .27/08/2003، مؤرخة يف 52اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )2(
  .01/09/2010، مؤرخة يف 50، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 26/08/2010املؤرخ يف  10/04مبوجب األمر رقم   )3(
  .املتعلق بالنقد والقرض، املعدل و املتمم 03/11من األمر رقم  67/1نص املادة   )4(
  .14.لزهر بلعلمي، مرجع سابق، ص  )5(
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  .14. 13.، ص2007اجلامعية، اجلزائر، ، الطبعة السادسة، ديوان املطبوعات تقنيات البنوكالطاهر لطرش،   )1(
  .املتعلق بالنقد والقرض، املعدل و املتمم 03/11من األمر رقم  68/1نص املادة   )2(
  .14.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص )3(
  .املتعلق بالنقد والقرض، املعدل و املتمم 03/11من األمر رقم  69نص املادة   )4(
  .12.،مرجع سابق، صكية وعمليات االئتمانالتقنيات البنسليمان ناصر،   )5(
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دكتوراه يف العلوم، ختصص قانون،  أطروحة، مسؤولية البنك املركزي يف مواجهة األخطار املصرفية يف ظل القانون اجلزائريزاينة آيت وازو،  )1(

  .9.، ص2012كلية احلقوق  والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
  .29.لزهر بلعلمي، مرجع سابق، ص  )2(
  .18.،مرجع سابق، صالتقنيات البنكية وعمليات االئتمانسليمان ناصر،   )3(
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  .18.،مرجع سابق، صالتقنيات البنكية وعمليات االئتمانسليمان ناصر،   )1(

  .18. 17.ص. زاينة آيت وازو، مرجع سابق،ص -
  .32. 31.لزهر بلعلمي، مرجع سابق، ص-
  .16.، مرجع سابق، صالتقنيات البنكية وعمليات االئتمانناصر،  سليمان  )2(

  .13. 12.ص.زاينة آيت وازو، مرجع سابق، ص -
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  .33.لزهر بلمامي، مرجع سابق، ص  )1(
  .33. 32.ص.نفس املرجع، ص  )2(

  .20.، مرجع سابق، صالتقنيات البنكية وعمليات االئتمانسليمان ناصر،  -
  .12.ص الطاهر لطرش، مرجع سابق، -

  .20.، مرجع سابق، صالتقنيات البنكية وعمليات االئتمانسليمان ناصر،   )3(
  .12.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  )4(
  .44. 43.ص.، ص2013، اجلزء األول، الطبعة األوىل، مطبعة أملوساك رشيد، القبة، التقنيات البنكية حماضرات و تطبيقاتفارس فضيل،   )5(
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  .34.رجع سابق، صلزهر بلعلمي، م  )1(

  .27. 26.ص.، مرجع سابق ، صالتقنيات البنكية وعمليات االئتمانسليمان ناصر،  -
  .43.فارس فضيل، مرجع سابق، ص  )2(

  .26.، مرجع سابق، صالتقنيات البنكية وعمليات االئتمانسليمان ناصر،  -
  .45. 44.ص.فارس فضيل، مرجع سابق، ص  )3(
  .80.، ص2007، دار هومة، اجلزائر، )من الفقه إىل التطبيق املعاصر لدى البنوك اإلسالمية(سالمي التمويل اإلفارس مسدور،   )4(
  .155.، مرجع سابق، صالتقنيات البنكية وعمليات االئتمانسليمان ناصر،   )5(
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  .وما يليها 97.فارس مسدور، مرجع سابق، ص: للتفصيل راجع  )1(
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  .20/08/1986، مؤرخة يف 34اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )1(
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  .44. 43.ص.لزهر بلعلمي، مرجع سابق، ص  )1(

، ماي امللتقى الوطين األول حول إصالح املنظومة املصرفية، »فعالية النظام املصريف اجلزائري بني النظرية والتطبيق«علي بودالل، حممد سعيداين، -
  .3.اجلامعي جيجل، ص ، املركز2005
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املتضمن إحداث البنك املركزي اجلزائري و حتديد  13/12/1962املؤرخ يف  62/144مت إنشاء البنك املركزي اجلزائري مبوجب القانون رقم  )1(

  .28/12/1962، مؤرخة يف 10قانونه األساسي، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 
  .45.ص لزهر بلعلمي، مرجع سابق، )2(

، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم االقتصادية، فرع حتليل إصالحات النظام املصريف اجلزائري وآثارها على تعبئة املدخرات ومتويل التنميةعلي بطار، -
  .29.، ص2005/2006اقتصادي، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

ماجستري يف علوم التسيري، ختصص نقود ومالية، كلية االقتصاد  رسالة، -حالة اجلزائر–ريف يف التنمية االقتصادية دور التمويل املصنوال مجعون،  )3(
  .70. 69.ص.، ص2004/2005وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر، 

  .29.نفس املرجع، ص )4(
  .4.علي بودالل، حممد سعيداين، مرجع سابق، ص-
  .45.لزهر بلعلمي، مرجع سابق، ص  )5(

  .178.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص -
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      1966      



 4 BNA5 

                                                   
، أطروحة دكتوراه، ختصص تسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسري، جامعة حنو تطوير وعصرنة القطاع املصريف يف اجلزائرجالل حمرزي،  )1(

  .42.، ص2002/2006اجلزائر، 
  .179. 178.ص.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص )2(
  .42.جالل حمرزي، مرجع سابق، ص )3(

  .30.علي بطار، مرجع سابق، ص -
  .31. 30.ص.علي بطاهر، مرجع سابق، ص )4(

  .45.لزهر بلعلمي، مرجع سابق، ص -
ية اجلزائرية، يتضمن إحداث البنك الوطين اجلزائري وحتديد قانونه األساسي، اجلريدة الرمس 13/06/1966املؤرخ يف  66/178مبوجب األمر رقم  )5(

  .14/06/1966، مؤرخة يف 51عدد 
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، مؤرخة يف 40يتعلق بالقانون األساسي للقرض الشعيب اجلزائري، اجلريدة الرمسية، عدد  11/05/1967املؤرخ يف  67/78مبوجب األمر رقم  )1(

16/05/1967.  
، مؤرخة يف 82خلارجي، اجلريدة الرمسية، عدد يتضمن إحداث بنك اجلزائر ا 01/10/1967املؤرخ يف  67/204مبوجب األمر رقم  )2(

02/10/1967.  
  .49.جالل حمرزي، مرجع سابق، ص  )3(
  .181.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  )4(
  .50.جالل حمرزي، مرجع سابق، ص )5(
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  .77. 74.ص.نوال مجعون، مرجع سابق، ص )1(
  .31/12/1970، مؤرخة يف 109، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية )2(
  .51.جالل حمرزي، مرجع سابق، ص )3(
  .182. 181.ص.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص )4(

  .1971املتضمن قانون املالية لسنة  70/93من األمر رقم  7نص املادة  -
  .182.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  )5(
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  .81.نوال مجعون، مرجع سابق، ص  )1(
  .182.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  )2(
  .82.نوال مجعون، مرجع سابق، ص  )3(
  .06/07/1971، مؤرخة يف 55اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  )4(
   .54. 53.ص.جالل حمرزي، مرجع سابق، ص )5(
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  .183.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  )1(
  .185. 184.ص.، صرجعنفس امل  )2(

واقع -ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية، »اجلهاز املصريف اجلزائري عوامل جناح«رفيق باشنودة، زناقي سليماين،  -
، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية بإشراف خمرب العوملة واقتصاديات مشال إفريقيا، جامعة الشلف، 2004ديسمرب  15و14،يومي وحتديات

  .68.ص
يتضمن إنشاء بنك الفالحة والتنمية الريفية وحتديد قانونه األساسي، اجلريدة الرمسية  13/03/1982ؤرخ يف امل 82/106مبوجب املرسوم رقم  )3(

  .16/03/1982، مؤرخة يف 11عدد للجمهورية اجلزائرية، 
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، 19يدة الرمسية، عدد يتضمن إنشاء بنك للتنمية احمللية وحتديد قانونه األساسي، اجلر 30/04/1985املؤرخ يف  85/85مبوجب املرسوم رقم  )1(

  .01/05/1980مؤرخة يف 
  .194.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  )2(
  .6.علي بودالل، حممد سعيداين، مرجع سابق، ص  )3(
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  .194.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص )1(

املصرفية اجلزائرية والتحوالت االقتصادية  ملتقى املنظومة، »تشخيص الواقع وحتديات املستقبل: النظام البنكي اجلزائري«مليكة زغيب، حياة جنار،  -
  .399.، مرجع سابق، ص-واقع وحتديات–
  .الذي يتعلق بنظام البنوك والقرض 86/12من القانون رقم  14نص املادة  -

–ية والتحوالت االقتصادية ملتقى املنظومة املصرفية اجلزائر، »واقع املنظومة املصرفية اجلزائرية ومنهج اإلصالح«بن علي بلعزوز، عاشور كتوش،   )2(
  .494.، مرجع سابق، ص-واقع وحتديات

  .6.علي بودالل، حممد سعيداين، مرجع سابق، ص -
  .494.بن علي بلعزوز، عاشور كتوش، مرجع سابق، ص  )3(
  .6.علي بودالل، حممد سعيداين، مرجع سابق، ص )4(

  .البنوك والقرضالذي يتعلق بنظام  86/12من القانون رقم  26/2/4نص املادة  -
  .495.بن علي بلعزوز، عاشور كتوش، مرجع سابق، ص )5(

  .195. 194.ص.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص -
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  .13/01/1988، مؤرخة يف 2، عدد  للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  )1(
  .96.نوال مجعون، مرجع سابق، ص  )2(

  .495.بن علي بلعزوز، عاشور كتوش، مرجع سابق، ص -
  .96.نوال مجعون، مرجع سابق، ص  )3(

  .57.لزهر بلعلمي، مرجع سابق، ص -
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، 4عددجامعة قاصدي مرباح ورقلة، ، جملة الباحث، »حالة اجلزائر–دور البنوك و فعاليتها يف متويل النشاط االقتصادي «عبد اللطيف مصيطفي،   )1(

  .75.، ص2006
  .7.علي بودالل، حممد سعيداين، مرجع سابق، ص -

  .196.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  )2(
  .8.علي بودالل، حممد سعيداين، مرجع سابق، ص )3(
  .75.عبد اللطيف مصيطفي، مرجع سابق، ص  )4(
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  .496.بن علي بلعزوز، عاشور كتوش، مرجع سابق، ص  )1(
  .497.، صنفس املرجع  )2(
  . 400.مليكة زغيب، حياة جنار، مرجع سابق، ص  )3(
  .106.نوال مجعون، مرجع سابق، ص  )4(

  .68. 67.ص.جالل حمرزي، مرجع سابق، ص -
  .املتعلق بالنقد والقرض 90/10من القانون رقم  12نص املادة  -
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  .197. 196.ص.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص )1(
  .59.لزهر بلعلمي، مرجع سابق، ص  )2(

  .497.بن علي بلعزوز، عاشور كتوش، مرجع سابق، ص -
  .497.نفس املرجع السابق، ص  )3(
  .28/02/2001، مؤرخة يف 14، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  )4(
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  .116. 115.ص.نوال مجعون، مرجع سابق، ص )1(
  .50.علي بطاهر، مرجع سابق، ص )2(
  .118.نوال مجعون، مرجع سابق، ص )3(
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  .118.نوال مجعون، مرجع سابق، ص )1(
  .51.علي بطاهر ، مرجع سابق، ص  )2(
  .119.نوال مجعون، مرجع سابق، ص  )3(
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، و ذلك ألن 1986ال ميكن احلديث عن متويل البنوك لنشاط الترقية العقارية اخلاصة أو حىت العمومية يف املرحلة اليت سبقت اإلصالحات املالية لسنة  )1(

متويل نشاط الترقية العقارية اخلاصة يف جمال "ومل نعتمد عبارة " متويل السكن"اجلزئية عبارة  اعتمدنا يف عنوان هذهالنشاط مل يكن منظما بعد، لذلك 
  ".السكن

، 6عدد جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، ، األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية، استراتيجية التمويل السكين يف اجلزائرحممد عمران،  )2(
  .3.، ص2011

ماجستري يف العلوم  رسالة، بنك–الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط : تقييم مسامهة البنوك التجارية يف متويل السكن دراسة حالةل، ابتسام طوبا )3(
  .96.، ص2004/2005االقتصادية، شعبة بنوك وتأمينات، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة قسنطينة، 

  .25/08/1964، مؤرخة يف 26، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية )4(
  .الذي يتعلق بتأسيس الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط 64/227من القانون رقم  1نص املادة  )5(
  .6.، مرجع سابق، صيف اجلزائر استراتيجية التمويل السكينحممد عمران،   )6(
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  .06/08/2015: ، تاريخ الدخول إىل املوقعwww.cnepbanque.dz ،كبن-موقع الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط )1(
، )الصندوق الوطين للسكن بسكرة(تقييم فعالية سياسات متويل السكن االجتماعي وقدرا على ختفيف أزمة السكن دراسة حالة دبابش،  رفيعة )2(

  .41. 40.ص.، ص2003/2004ماجستري، ختصص نقود ومتويل، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة بسكرة،  رسالة
، 2003/2004ماجستري، ختصص إدارة ومالية، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر،  رسالة، متويل الترقية العقارية اخلاصة يف جمال السكنرمحاين، فائزة  )3(

  . 31. 30.ص.ص
  .02/03/1971، مؤرخة يف 18، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  )4(
  .40.رفيعة دبابش، مرجع سابق، ص )5(
  .42. 41.ص.نصرية ربيع، مرجع سابق، ص )6(
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  .42.نصرية ربيع، مرجع سابق، ص )1(
  .23.فائزة رمحاين، مرجع سابق، ص - 

)2(  Rapport de conseil national économique et social, Rapport sur le logement social, Commission De La 
Population Et Besoins Sociaux, Octobre 1995, P.19. 

  .110.، ص2007، الطبعة الثانية، دار األسطورة، اجلزائر، إستراتيجية متويل السكن يف اجلزائرعبد القادر بلطاس،   )3(
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  .114.عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص  )1(
يف املطلب الثاين من البحث األول من الفصل األول من الباب األول من هذه األطروحة و املتضمن التأصيل التارخيي لنشاط الترقية العقارية  :راجع )2(

  .اجلزائر
  .93.ابتسام طوبال، مرجع سابق، ص  )3(

  .املتعلق بالترقية العقارية 86/07رقم من القانون  22نص املادة  -
  .104.عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص  )4(

  .32.، صمرجع سابقتقرير الس الوطين االقتصادي واالجتماعي،  -
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  .112.عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص  )1(
  . 32.تقرير الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، مرجع سابق، ص  )2(
  .114. 113.ص.ص قادر بلطاس،مرجع سابق،عبد ال  )3(
  .110. 109.، صنفس املرجع  )4(

)5(  Rapport de conseil national économique et social, Rapport relatif au projet de stratégie nationale de 
l’habitat, Août 1996, Op Cit, p.32. 
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  .103.عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص )1(
، يتضمن القانون األساسي اخلاص بالصندوق الوطين للسكن، اجلريدة 12/05/1991املؤرخ يف  91/145من املرسوم التنفيذي رقم  5املادة نص  -

  .29/05/1991، مؤرخة يف 25الرمسية للجمهورية اجلزائرية، العدد 
هيكلة الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط وأيلولة أمواله  يتضمن إعادة 12/05/1991املؤرخ يف  91/144وذلك مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  )2(

  .29/05/1991، مؤرخة يف 25، عدد للجمهورية اجلزائرية وإنشاء الصندوق الوطين للسكن، اجلريدة الرمسية
  . 33.مرجع سابق، ص، تقرير الس الوطين االقتصادي واالجتماعي )3(
  .124.عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص )4(
  .96.ابتسام طوبال، مرجع سابق، ص )5(
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  .122. 104.ص.بلطاس، مرجع سابق، ص عبد القادر  )1(
  .123. 104.ص.، صرجعنفس امل  )2(
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  .26.فائزة رمحاين، مرجع سابق، ص )1(
ه وإنشاء الصندوق الوطين يتضمن إعادة هيكلة الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط وأيلولة أموال 91/144وذلك مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  )2(

  .للسكن
  .25/05/1997، مؤرخة يف 33، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية )3(
أبريل سنة  14املؤرخ يف  90/10من القانون رقم  139و 114عمال باملادتني «: املتضمن اعتماد بنك على 97/01من املقرر رقم  1تنص املادة  )4(

  . »د الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط بصفة بنكواملذكور أعاله، يعتم 1990
  .305.ناصر لباد، مرجع سابق، ص )5(
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  .28.فائزة رمحاين، مرجع سابق، ص )1(
 .، مرجع سابقwww.cnepbanque.dz موقع الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، )2(

-N.Ibarissen, «Crédits Hypothécaires (270 000 Crédits Accordés Aux Particuliers)», CNEP News, 
N°26, Juilet 2006, P.11. 

  .309.ناصر لباد، مرجع سابق، ص )3(
، فرع الدولة ، رسالة ماجستريبنك والترقية العقارية يف جمال السكن–الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط مباركة يلس املولودة كباب،  )4(

  .112، ص 2011/2012، 1جامعة اجلزائر واملؤسسات العمومية، كلية احلقوق بن عكنون، 
  .309. ناصر لباد، مرجع سابق، ص  )5(
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  .40. 39.ص.فائزة رمحاين، مرجع سابق، ص )1(
  .188.الطاهر لطرش، مرجع سابق،ص )2(
  .118.مباركة يلس املولودة كباب، مرجع سابق، ص  )3(
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  .129. 128.ص.عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص  )1(
، فرع النقود واملالية، قسم علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم رسالة ماجستري، الصيغ اجلديدة لعرض السكن يف اجلزائرأمحد خريات،  )2(

  .72.، ص2008/2009التسيري، جامعة اجلزائر، 
  .125.عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص  )3(
، أطروحة دكتوراه يف العلوم السياسية، ختصص التنظيم السياسي ر مؤسساا يف حل أزمة السكنسياسة السكن يف اجلزائر ودوحممد عمران،  )4(

  .211.، ص2010/2011واإلداري، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر، 
  .124.عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص  )5(
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، أطروحة دكتوراه علوم، شعبة تسيري املؤسسات، قسم التسيري، كلية -دراسة حتليلية-رحنو نظرة استشرافية لسياسة السكن يف اجلزائ مجال جعيل، )1(

  .240.ص ،2010/2011العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيري، جامعة باتنة، 
  .72.أمحد خريات، مرجع سابق، ص )2(
  .101. 100.ص.ابتسام طوبال، مرجع سابق، ص )3(
 املتضمن إحداث البنك الشعيب اجلزائري، اجلريدة الرمسية 29/12/1966املؤرخ  66/366مت إنشاء القرض الشعيب اجلزائري مبوجب األمر رقم  )4(

وقد كان القرض الشعيب اجلزائري عند إنشائه شركة وطنية مصرفية، إال أنه أصبح . 30/12/1966، مؤرخة يف 110، عدد للجمهورية اجلزائرية
اجلريدة  املتضمن اعتماد بنك، 06/04/1997املؤرخ يف  97/02عندما أعيد اعتماده بصفة بنك مبوجب املقرر رقم  ،1997امهة سنة شركة مس

  .25/06/1997، مؤرخة يف 33، عدد للجمهورية اجلزائرية الرمسية
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  .313. 312.ص.ناصر لباد، مرجع سابق، ص )1(
  .124. 119. ص.مباركة يلس املولودة كباب، مرجع سابق، ص )2(
  .126.، صنفس املرجع )3(
إعادة التمويل الرهين وأثره على املنظومة املالية واملصرفية يف اجلزائر دراسة حالة شركة إعادة التمويل الرهين «عمر طالب، عبد احلميد غويف،  )4(

SRH « ،2007، 02، عدد الدامنارك جملة األكادميية العربية املفتوحة يف ،academy.org-www.ao تاريخ الدخول إىل املوقع ،
  .15.، ص27/11/2014

  .131.عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص  )5(
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)1(   SRH : Société de Refinancement Hypothécaire. 
)2(  SGCI: Société de Garantie du Crédit Immobilier. 
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 .219. 218.ص.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص )1(
  .7.عمر طالب، عبد احلميد غويف، مرجع سابق، ص )2(
 .نفس املرجع و الصفحة )3(
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  .8. 5.ص.، صادر عن شركة إعادة التمويل الرهين، صدليل عملي خاص بإعادة متويل القروض السكنية )1(
  .37.ع سابق، صجفارس فضيل، مر  )2(
  .47. 46.ص.نفس املرجع، ص  )3(

)4(   SRH Bulletin, L’importance du marché hypothécaire , Le marché hypothécaire ‘en quoi est-il 
importan?, N°5, P. 3.  

قانون األعمال، كلية احلقوق، فرع  ماجستري يف احلقوق، رسالة، اآلليات القانونية ملواجهة خماطر القروض العقارية يف اجلزائرسفيان زغيدي،   )5(
  .82.، ص2012/2013، 1جامعة اجلزائر
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  .81. 80.ص.صعبد القادر بلطاس، مرجع سابق،   )1(
  .157.، صنفس املرجع  )2(
  .300. 299.ص .ص،رجعنفس امل  )3(
  .11/03/2016: الدخول إىل املوقع، تاريخ  dz.org-http://srhموقع شركة إعادة التمويل الرهين،  )4(
 . 03/05/1998، مؤرخة يف 07، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية )5(
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)1(   Flash foncièr, Société de refinancement hypothécaire, Programme de mise à niveau juridique -Crédit 

hypothécaire- (non publié), 25 septembre 2005. 
 .املتضمن اعتماد مؤسسة مالية 98/01من املقرر رقم  1/2نص املادة  )2(
 .السابقاملقرر نفس  من 2نص املادة  )3(
  .، مرجع سابق dz.org-http://srhموقع شركة إعادة التمويل الرهين،  )4(
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 .322. 321.ص.ناصر لباد، مرجع سابق، ص )1(
  .، مرجع سابق dz.org-http://srhموقع شركة إعادة التمويل الرهين،  )2(
 املالحظ أن شركة إعادة التمويل الرهين تفتقر إىل نص قانوين ينظم كيفيات سريها وإدارا ونشاطها لذلك اعتمدنا بشكل أساسي على مصادر )3(

 .نفسها الشركة



  
 - 145 -  

 



 

            

            

1 

         

 

2 

           

 

 

   

 



 

   

 

 



3 

                                                   
  . 7. 6.ص.، مرجع سابق، صبإعادة متويل القروض السكنية دليل عملي خاص )1(
  .، مرجع سابق dz.org-http://srhموقع شركة إعادة التمويل الرهين،  - 
 .7. ص، مرجع سابق، دليل عملي خاص بإعادة متويل القروض السكنية )2(
 .323. 322.ص.ناصر لباد، مرجع سابق، ص )3(
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 .59.فائزة رمحاين، مرجع سابق، ص )1(
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  .، مرجع سابق dz.org-http://srhموقع شركة إعادة التمويل الرهين،  )1(
 .9. 8.ص.، مرجع سابق، صدليل عملي خاص بإعادة متويل القروض السكنية )2(
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  .9 .سابق، ص، مرجع دليل عملي خاص بإعادة متويل القروض السكنية )1(

 .، مرجع سابق dz.org-http://srhموقع شركة إعادة التمويل الرهين، -
 .20. 19.ص.عبد احلميد غويف، مرجع سابق، صعمر طالب،  )2(
  .13.ص، 2006فيفري /، جانفي24، العدد جملة جملس األمة، ما هي عملية توريق القروض الرهنيةآمال غ،   )3(
  .12/03/2006، مؤرخة يف 15، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  )4(
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 ٭          0605

21

 

  

                                                   
، الطبعة األوىل، دار املدخل إىل إدارة االستثمارات من منظور إسالمي دراسة تأصيلية للمفاهيم العلمية واملمارسات العمليةهشام كامل قشوط،  )1(

  .166.، ص2014النفائس، األردن، 
امللتقى الدوىل حول استراتيجية ، »التوريق كأداة مالية ملواجهة خماطر السيولة يف البنوك جتربة توريق القروض العقارية يف اجلزائر«سليمان ناصر،  )2(

  .3.، ص، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة الشلف2008نوفمرب  26و 25، أيام إدارة املخاطر يف املؤسسات اآلفاق والتحديات
  .203.، ص2013، الطبعة األوىل، دار النفائس، األردن، التمويل ووظائفه يف البنوك اإلسالمية والتجارية دراسة مقارنةقتيبة عبد الرمحن العاين،  )3(
لعلوم االقتصادية وعلوم التسيري، ماجستري يف العلوم االقتصادية، كلية ا رسالة، دور التوريق يف نشاط البنك حالة بنك التنمية احملليةعمار بوطكوك،  )4(

  .3.، ص2007/2008جامعة قسنطينة، 
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  .املتضمن توريق القروض الرهنية 06/05من القانون رقم  3و2/2نص املادة   )1(
  .94. 93.ص.سفيان زغيدي، مرجع سابق، ص  )2(
  .175.عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص  )3(
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  .6.، مرجع سابق، ص»ملواجهة خماطر السيولة يف البنوك جتربة توريق القروض العقارية يف اجلزائرالتوريق كأداة مالية «سليمان ناصر،  )1(
، 2، كلية احلقوق، جامعة جباية، عدد لة األكادميية للبحث القانوين، اتوريق القروض الرهنية يف التشريع اجلزائريحممد الطاهر بلعيساوي،  )2(

  .164.، ص2010
  .6.مرجع سابق، ص، »لتوريق كأداة مالية ملواجهة خماطر السيولة يف البنوك جتربة توريق القروض العقارية يف اجلزائرا«سليمان ناصر،  )3(
  .165.حممد الطاهر بلعيساوي، مرجع سابق، ص )4(
احلقوق واحلريات يف األنظمة املقارنة، كلية ، خمرب جملة احلقوق واحلريات، دور نظام توريق القروض الرهنية يف متويل الترقية العقاريةكسال سامية،  )5(

  .213.، ص2013احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، عدد جترييب، سبتمرب 
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 Dépositaire Central Destitres

3931023051993

56 

        0605  



7SRH

                                                   
، للجمهورية اجلزائرية ، اجلريدة الرمسية2003املتضمن قانون املالية لسنة  24/12/2002املؤرخ يف  02/11من القانون رقم  96نص املادة  )1(

  .25/12/2002 ، مؤرخة يف86عدد
  .املتعلق بتوريق القروض الرهنية 06/05من القانون رقم  2/5نص املادة   )2(
  .166.حممد الطاهر بلعيساوي، مرجع سابق، ص  )3(
  .املتعلق بتوريق القروض الرهنية 06/05من القانون رقم  2/3نص املادة   )4(
  .23/05/1993يف ، مؤرخة 34، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  )5(
  .19/02/2003مؤرخة يف  ،11، عدد للجمهورية اجلزائرية ، اجلريدة الرمسية17/02/2003املؤرخ يف  03/04مبوجب القانون رقم   )6(
  .املتعلق بتوريق القروض الرهنية 06/05من القانون رقم  2/4نص املادة   )7(
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  .املتعلق بتوريق القروض الرهنية 06/05من القانون رقم  4نص املادة   )1(
  .167.حممد الطاهر بلعيساوي، مرجع سابق، ص  )2(
  .8.، مرجع سابق، ص»التوريق كأداة مالية ملواجهة خماطر السيولة يف البنوك جتربة توريق القروض العقارية يف اجلزائر«سليمان ناصر،   )3(
  .املتعلق ببورصة القيم املنقولة، املعدل و املتمم 93/10من املرسوم التشريعي رقم  6نص املادة   )4(
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  .املتعلق بتوريق القروض الرهنية 06/05من القانون رقم  8نص املادة   )1(
  .من نفس القانون السابق 10نص املادة   )2(
  .من نفس القانون السابق 21نص املادة   )3(
  .من نفس القانون السابق 9نص املادة   )4(
  .من نفس القانون السابق 19نص املادة   )5(
نطرح تساؤال هنا حول قصد املشرع مبصطلح الغري الذي استخدمه يف هذا . املتعلق بتوريق القروض الرهنية 06/05من القانون رقم  11نص املادة   )6(

أم أن الغري هم دائين  ؟اعتبارهم الغري بالنظر إىل أطراف اتفاق التنازلوردة يف الكتلة املتنازل عنها لواالقانون هل هم املقترضني املعنيني بالقروض ا
يقصد ا املقترضني املعنيني بالقروض الواردة ل" الطرف الثالث"ن املشرع استخدم عبارة ، على أساس أونعتقد أن املعىن الثاين أرجح. املقترضني وخلفهم؟

   .القانوننفس من  15/2يف نص املادة وذلك عنها  يف الكتلة املتنازل
  .من من نفس القانون السابق 3و12/1نص املادة   )7(
  .من من نفس القانون السابق 15/2نص املادة   )8(
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  .املتعلق بتوريق القروض الرهنية 06/05من القانون رقم  13نص املادة   )1(
  .من نفس القانون السابق 15نص املادة   )2(
  .من نفس القانون السابق 14نص املادة   )3(
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دون اإلخالل بالعقوبات «: من نفس القانون على 25وتنص املادة . املتعلق بتوريق القروض الرهنية 06/05من القانون رقم  18/2نص املادة  )1(

إىل ) دج50000(بغرامة من مخسني ألف دينار سنوات و) 3(أشهر إىل ثالث ) 6(املنصوص عليها يف التشريع الساري املفعول، يعاقب باحلبس من ستة 
كل مسؤول يف مؤسسة التوريق أو مؤسسة متنازلة عن القروض أو املؤمتن املركزي على السندات أو أية مؤسسة ) دج500000(مخسمائة ألف دينار 

  .تسيري القروض واستردادها، قدم معلومات غري صحيحة أو خاطئةبأخرى مكلفة 
وبة كل مسؤول يف املؤسسة املتنازلة يقوم بإدراج أية بيانات غري صحيحة أو خاطئة يف اجلدول أو مستخرج اجلدول املنصوص ويعاقب بنفس العق     

  »من هذا القانون 14و 13عليها يف املادتني 
قروض الرهنية باللغة العربية املتعلق بتوريق ال 06/05يف نصوص القانون رقم " قيد التنازل"بدال من " تسجيل التنازل"أورد املشرع مصطلح   )2(

خالفا للتسجيل الذي يرادفه مصطلح  ،الوارد يف النصوص الفرنسية للقانون" inscription"ومصطلح القيد هو األصح ألنه يرادف مصطلح 
"transcription"، فتحي ويس،  :يل راجعللتفصيل يف الفرق بني القيد و التسج. القيد يف الشرح بدال من التسجيل مصطلح وهو ما جعلنا نعتمد

  .358.، ص2015، الطبعة الثانية، دار هومه، اجلزائر، الشهر العقاري يف القانون اجلزائري والقوانني املقارنة
  .املتعلق بتوريق القروض الرهنية 06/05من القانون رقم  2و18/1و 13نص املادة   )3(
  .من نفس القانون السابق 17نص املادة   )4(
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  .املتعلق بتوريق القروض الرهنية 06/05من القانون رقم  20نص املادة   )1(



  
 - 158 -  



1 
19



   2      

     



mention en marge de l’inscription originaire





 

             

 

             

 

        0605    

3

          

                                                   
، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، جملة املفكر، االبتكارات املالية وتفعيل نظام القروض السكنية يف اجلزائرنعناعة بوحفص جالب،   )1(

  .378.، ص2010، مارس 5العدد 
)2(  Art.19 : «La cession d’un ensemble ou d’un bloc de créances garanties par des hypothèques 

immobilières de premier rang au profit de l’organisme de titrisation, devient opposable aux tiers et prend 
rang dès son inscription à la conservation foncière. 
Une telle cession ne lie le débiteur de la créance comprise dans l’ensemble ou le bloc qu’à compter de la 
date de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Toutefois, une telle cession doit faire l’objet d’une mention en marge de l’inscription originaire pour 
qu’elle devienne effective».  

ورقة مالية تثبت امتالك حائزها جلزء من رأس مال املؤسسة اليت أصدرته مع االستفادة من كل احلقوق وحتمل كل األعباء اليت تنتج عن «: السهم هو  )3(
ى هذا األساس فالسند هو عبارة عن إثبات لعملية وعل. ورقة مالية تثبت دائنية حاملها للمؤسسة اليت أصدرا«: أما السند فهو» امتالك هذه الورقة

الطاهر لطرش، مرجع سابق، . »ويستفيد حامل السند من كل احلقوق اليت يستفيد منها دائنوا املؤسسة األخرين، وخاصة االستفادة من الفائدة. قرض
  .87. 82.ص.ص
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  .99.سفيان زغيدي، مرجع سابق، ص  )1(
  .218.سامية كسال، مرجع سابق، ص  )2(
  .املتعلق بتوريق القروض الرهنية 06/05من القانون رقم  5نص املادة   )3(
  .من نفس القانون السابق 4نص املادة   )4(
  .103.سفيان زغيدي، مرجع سابق، ص  )5(
املتعلق بتوريق القروض الرهنية، مع استثناء احلالة اليت تكون فيها حقوق املستثمرين حمصورة يف جناح معني  06/05من القانون رقم  6نص املادة   )6(

ملوجودات جمموعة معينة من ا: أو أنشئت مبناسبة تكوين أو سري أو تصفية هذا اجلناح فإا تكون مقتصرة على أصول هذا اجلناح فقط، واجلناح هو
  .من نفس القانون 7و 2/7نصي املادتني . حمددة مسبقا ومدعمة بقسم من األوراق املالية اليت مت إصدارها يف سوق األوراق املالية

  .السابقالقانون نفس من  22نص املادة   )7(
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  .املتعلق بتوريق القروض الرهنية 06/05من القانون رقم  23نص املادة   )1(
  .من نفس القانون السابق 24نص املادة   )2(
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  .31/03/2016: ، تاريخ الدخول إىل املوقعwww.sgci.dzموقع شركة ضمان القرض العقاري،  )1(
 .66.، مرجع سابق، صامللتقى الوطين األول حول التوثيق وحتديات العصرنة، »شركة ضمان القرض العقاري«لويس بايات،  )2(
 .27/06/1999، مؤرخة يف 41، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية )3(
  .املتضمن اعتماد شركة ضمان القرض العقاري 18/05/1999نص القرار املؤرخ يف  )4(
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 BEA 

 CPA 

 BADR 

 CNEP 

 BDL 

  

 SAA 

 CAAR 

 CCR 

 CAAT1 

 

  

 

 

 2 

2  



         3

   

                                                   
)1(   Flash foncièr, Société de Garantie du Crédit Immobilier, opcit. 

  .، مرجع سابقwww.sgci.dzموقع شركة ضمان القرض العقاري،  -
 .329.ناصر لباد، مرجع سابق، ص )2(

)3(   Flash foncièr, Société de Garantie du Crédit Immobilier, opcit. 
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 .149.، ص2001/2002، فرع العقود واملسؤولية، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، ، رسالة ماجستريالقرض العقاريطايل، لطيفة  )1(
 .329.ناصر لباد، مرجع سابق، ص )2(
  .، مرجع سابقwww.sgci.dzموقع شركة ضمان القرض العقاري،   )3(
  .وصالحيااتفتقر شركة ضمان القرض العقاري كشركة إعادة التمويل الرهين إىل نص قانوين ينظمها ويبني كيفية إدارا وسريها  )4(
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  .53.فائزة رمحاين، مرجع سابق، ص )1(
 .68.نصرية ربيع، مرجع سابق، ص - 
 .329.ناصر لباد، مرجع سابق، ص )2(
  .، مرجع سابقwww.sgci.dzموقع شركة ضمان القرض العقاري،   )3(
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، 2003/2004حلقوق، جامعة اجلزائر، ، كلية اقانون األعمال ،رسالة ماجستري ،يف اجلزائرالنظام القانوين للتأمني على القرض نورة فضيل،   )1(

  .50.ص
 .330.، صنفس املرجع )2(
  .101.ابتسام طوبال، مرجع سابق، ص  )3(
  .نفس املرجع و الصفحة )4(

 .330. 329.ص.ناصر لباد، مرجع سابق، ص -
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  .، مرجع سابقwww.sgci.dzموقع شركة ضمان القرض العقاري،   )1(
  .نفس املرجع  )2(
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  .، مرجع سابقwww.sgci.dzموقع شركة ضمان القرض العقاري،   )1(
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، اجلريدة السكن العمومي اإلجياري الذي حيدد قواعد منح 11/05/2008املؤرخ يف  08/142من املرسوم التنفيذي رقم  2حسب نص املادة   )1(

يقصد بالسكن العمومي اإلجياري ذلك السكن املمول من طرف الدولة فإنه . 11/05/2008، مؤرخة يف 24الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 
احملرومة، اليت ال متلك سكنا أو تقطن أواجلماعات احمللية واملوجه فقط لألشخاص الذين مت تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات االجتماعية املعوزة و

أو ال تتوفر ألدىن شروط النظافة، واستثناء ميكن استعمال السكن العمومي اإلجياري لتلبية حاجيات حملية ناجتة عن ظروف /يف سكنات غري الئقة و
   .استثنائية أو ذات منفعة عامة مؤكدة
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ية عالية، وذات أسعار عالية لذلك فهي موجهة لفئات اتمع ذات الدخل املرتفع أي إىل تعترب السكنات الترقوية ذات مواصفات تقنية واقتصاد )1(

. األشخاص الذين هلم القدرة على الدفع، بغض النظر عن الدخل الشهري أو متلك الشخص ملسكن من عدمه فالشرط الوحيد هو القدرة على الدفع
ماجستري، ختصص قانون عقاري زراعي، كلية  رسالة، موال عمومية يف إطار البيع باإلجيارالنظام القانوين للسكنات املنجزة بأمحزة خليل، :راجع

  .49. 48.ص.، ص2007احلقوق، جامعة البليدة، 
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، اجلريدة الرمسية 13/01/2003املؤرخ يف  03/35، مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 01/105طرأت عدة تعديالت على املرسوم التنفيذي رقم  )1(

، اجلريدة الرمسية 21/04/2004املؤرخ يف  04/137، مث مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 22/01/2003، مؤرخة يف 04للجمهورية اجلزائرية، عدد
، اجلريدة 02/11/2004مؤرخ يف  04/340، وتعديل مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 28/04/2004، املؤرخة يف  27اجلزائرية، عددللجمهورية 

، 25/12/2012املؤرخ يف  12/432، واألخري مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 03/11/2004، مؤرخة يف 69الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد
  .26/12/2012، مؤرخة يف 71ة اجلزائرية، عدد اجلريدة الرمسية للجمهوري
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الذي حيدد األجر الوطين األدىن املضمون، اجلريدة الرمسية للجهورية اجلزائرية،  29/11/2011املؤرخ يف  11/407حدد املرسوم الرئاسي رقم   )1(

  ).دج18.000(عشر ألف دينار جزائري ، يف مادته األوىل األجر الوطين األدىن املضمون بثمانية 04/12/2011، مؤرخة يف 66عدد 
على غري أن املشرع قد أجاز لألشخاص الذين يقيمون يف سكن عمومي إجياري وتتوفر فيهم الشروط السابقة من االستفادة من سكن البيع باإلجيار   )2(

 01/105من املرسوم التنفيذي رقم  14نص املادة أن يلتزم بإعادة املسكن إىل اهليئة املؤجرة مبجرد استالمه املسكن موضوع البيع باإلجيار، حسب 
  .واملتمم الذي حيدد شروط شراء املساكن املنجزة أموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي متويالت أخرى يف إطار البيع باإلجيار وكيفيات ذلك، املعدل

  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 6نص املادة   )3(
  .03/04/2016: ، تاريخ الدخول إىل املوقع gov/dzwww.mhuv. موقع وزارة السكن، -
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املؤرخ يف الذي حيدد شروط شراء املساكن املنجزة أموال عمومية  01/105من املرسوم التنفيذي رقم  12، 10، 9، 8، 7، 6: نصوص املواد  )1(

  .أومصادر بنكية أو أي متويالت أخرى يف إطار البيع باإلجيار وكيفيات ذلك املعدل واملتمم
  .، مرجع سابق www.mhuv.gov/dz موقع وزارة السكن، -
  .27/06/2014، مؤرخة يف 44اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )2(
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  .الذي حيدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي 14/203من املرسوم التنفيذي رقم  8نص املادة   )1(
  .نفيذي السابقمن نفس املرسوم الت 6نص املادة   )2(
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 12، 11، 10نصوص املواد   )3(

حيدد شروط معاجلة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي وكيفيات ذلك، اجلريدة  26/09/2015من القرار املؤرخ يف  3و 2نصي املادتني  -
  .29/11/2015، مؤرخة يف 63الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 
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  .لألسف ال يوجد القانون التأسيسي للشركة يف اجلريدة الرمسية، وعند زيارتنا للموقع اإللكتروين هلا مل جند تعريفا ذه الشركة  )1(
  .الذي حيدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي 14/203من املرسوم التنفيذي رقم  8نص املادة   )2(
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  .07/10/2010، مؤرخة يف 58جلزائرية، عدد اجلريدة الرمسية للجمهورية ا  )1(
، مؤرخة يف 48، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 05/10/2010املؤرخ يف  13/325مبوجب املرسوم التنفيذي رقم   )2(

لتصبح بعد  13/325قم من هذا املرسوم التنفيذي ر 2مبوجب نص املادة  10/235حيث مت تغيري تسمية املرسوم التنفيذي رقم . 29/09/2013
الذي حيدد مستويات املساعدة املباشرة املمنوحة من الدولة القتناء سكن مجاعي أو بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز يف شكل جممع يف : التعديل

  .مناطق حمددة يف اجلنوب واهلضاب العليا ومستويات دخل طاليب هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه املساعدة
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  .، مرجع سابق www.mhuv.gov/dz قع وزارة السكن،مو  )1(
الذي حيدد اخلصائص التقنية والشروط املالية املطبقة على إجناز السكن  14/05/2011من القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  12نص املادة   )2(

  . 14/09/2011، مؤرخة يف 51الترقوي املدعم، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، عدد 
  .من نفس القرار الوزاري املشترك السابق 11نص املادة   )3(
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الذي حيدد مستويات املساعدة املباشرة املمنوحة من الدولة القتناء سكن مجاعي أو بناء سكن  10/235من املرسوم التنفيذي رقم  4نص املادة   )1(

ضاب العليا ومستويات دخل طاليب هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه ريفي أو سكن فردي منجز يف شكل جممع يف مناطق حمددة يف اجلنوب واهل
  .املساعدة املعدل واملتمم

  .، مرجع سابق www.mhuv.gov/dz موقع وزارة السكن،  -
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اعي أوبناء سكن الذي حيدد مستويات املساعدة املباشرة املمنوحة من الدولة القتناء سكن مج 10/235من املرسوم التنفيذي رقم  2/2/2نص املادة  )1(
ريفي أو سكن فردي منجز يف شكل جممع يف مناطق حمددة يف اجلنوب واهلضاب العليا ومستويات دخل طاليب هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه 

  .املساعدة املعدل واملتمم
  .، مرجع سابق www.mhuv.gov/dzموقع وزارة السكن،   )2(
  ".السكن الريفي"قبل استحداث صيغة السكن الريفي يف شكل جممع كان السكن الريفي يف شكل مفرق يسمى بـ   )3(
الذي حيدد مستويات املساعدة املباشرة املمنوحة من الدولة القتناء سكن مجاعي أوبناء  10/235من املرسوم التنفيذي رقم  2/2/1نص املادة   )4(

شكل جممع يف مناطق حمددة يف اجلنوب واهلضاب العليا ومستويات دخل طاليب هذه السكنات وكذا كيفيات منح  سكن ريفي أو سكن فردي منجز يف
  .هذه املساعدة املعدل واملتمم

  .19.، ص2008، جوان مشروع تطوير الشراكة بني القطاعني العام واخلاص لتوفري سكن منخفض التكاليفتقرير جامعة الدول العربية،  )5(
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  .23/06/2013، مؤرخة يف 32دة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، عدد اجلري )1(
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  .الذي حيدد قواعد منح السكن العمومي اإلجياري 08/142من املرسوم التنفيذي رقم  61، 60نصي املادتني   )1(
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  .31/12/2007، مؤرخة يف 82اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  )1(
  .09/06/2008، مؤرخة يف 38هورية اجلزائرية، عدد اجلريدة الرمسية للجم )2(
الذي حيدد شروط إعادة التنازل عن السكنات االجتماعية املمولة من طرف الدولة والسكنات  08/196من املرسوم التنفيذي رقم  5نص املادة  )3(

  .املستفيدة من إعانات الدولة الكتساب امللكية
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تطبيقا لنص  08/196الذي صدر املرسوم التنفيذي رقم  2008املتضمن قانون املالية لسنة  07/12ون رقم هذا التاريخ هو تاريخ سريان القان  )1(

  .منه 57املادة 
  .20/07/2011، مؤرخة يف 40، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  )2(
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  29/12/2011، مؤرخة يف 72، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  )1(
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، مؤرخة يف 32، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 18/05/1994املؤرخ يف  94/111مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  )1(

25/05/1994. 
 .، املعدل و املتممالقانون األساسي اخلاص بالصندوق الوطين للسكناملتضمن  91/145من املرسوم التنفيذي رقم  1/1املادة نص  )2(
 .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 1/2املادة نص  )3(
 .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 4نص املادة  )4(
 .السابقاملرسوم التنفيذي نفس من  3نص املادة  )5(
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 6املادة نص  )6(
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 .316.ناصر لباد، مرجع سابق، ص )1(
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 .29/05/1991، مؤرخة يف  25عدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  )1(
 .املتضمن كيفيات تدخل الصدوق الوطين للسكن يف ميدان تدعيم احلصول على ملكية السكن 91/146من املرسوم التنفيذي رقم  2املادة نص  )2(
  .06/10/1994، مؤرخة يف 66اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )3(
 .1998/ 10/06، مؤرخة يف 41اجلزائرية، عدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية )4(
 .11/03/2001، مؤرخة يف 16اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  )5(
، مؤرخة يف 32، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 09/04/2002حيث عدل مرة مبوجب القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  )6(

، 63، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 02/08/2006أخرى مبوجب القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف وعدل مرة . 08/05/2002
 .08/11/2006مؤرخة يف 
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 .05/11/2008، مؤرخة يف 57اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  )1(
  .26/07/2009، مؤرخة يف 44، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  )2(
  07/10/2010، مؤرخة يف 58اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )3(
، مؤرخة يف 48، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 26/09/2013املؤرخ يف  13/325مبوجب املرسوم التنفيذي رقم   )4(

29/09/2013.  
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مع التحفظ على إمكانية وجود قرض بنكي بدون مسامهة شخصية للمستفيد فمن شروط منح القرض البنكي وجود تلك املسامهة الشخصية   )1(

  .للمستفيد من السكن ، لكن العكس صحيح وهو وجود املسامهة الشخصية دون االستعانة بقرض بنكي
  .دد قواعد تدخل الصندوق الوطين للسكن يف جمال الدعم املايل لألسرالذي حي 94/308من املرسوم التنفيذي رقم  3نص املادة  )2(

الذي حيدد كيفيات تدخل الصندوق الوطين للسكن يف جمال الدعم املايل  15/11/2000من القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  5/1نص املادة  -
 .، املعدل و املتمملألسر

 .السابق الوزاري املشترك من نفس القرار 5نص املادة : اجلدولمصدر  )3(
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الذي حيدد كيفيات تدخل الصندوق الوطين للسكن يف جمال الدعم املايل  15/11/2000من القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  7نص املادة  )1(

  .و املتمم لألسر، املعدل
 .من نفس القرار الوزاري املشترك 6املادة نص  )2(
 .وزاري املشترك السابقمن نفس القرار ال 8املادة نص  )3(
 .السابقالقرار الوزاري املشترك نفس من  9املادة نص  )4(
 .السابق من نفس القرار الوزاري املشترك 10املادة نص  )5(
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املؤرخ يف  94/308حيدد كيفيات تطبيق املرسوم التنفيذي رقم  13/09/2008من القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  2نص املادة  )1(

 .الذي حيدد قواعد تدخل الصندوق الوطين للسكن يف جمال الدعم املايل لألسر 04/11/1994
 .السابقالقرار الوزاري املشترك نفس من  3نص املادة  )2(
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املؤرخ يف  94/308حيدد كيفيات تطبيق املرسوم التنفيذي رقم  13/09/2008من القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  5/1املادة نص  )1(

 .الذي حيدد قواعد تدخل الصندوق الوطين للسكن يف جمال الدعم املايل لألسر 04/11/1994
 .من نفس القرار الوزاري املشترك السابق 7املادة نص  )2(
 .من نفس القرار الوزاري املشترك السابق 5/2املادة نص  )3(
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املؤرخ يف  94/308كيفيات تطبيق املرسوم التنفيذي رقم حيدد  13/09/2008من القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  8املادة نص  )1(

 .الذي حيدد قواعد تدخل الصندوق الوطين للسكن يف جمال الدعم املايل لألسر 04/11/1994
 .من نفس القرار الوزاري املشترك السابق 9املادة نص  )2(
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   .2009انون املالية التكميلي لسنة يتضمن قالذي  09/01مبوجب األمر رقم  )1(
املتضمن قانون املالية  26/08/2010املؤرخ يف  10/01من األمر رقم  75من نفس األمر السابق، معدل مبوجب نص املادة  110إن نص املادة   )2(

ح متن«:املعدلة على 2و110/1، حيث تنص املادة 29/08/2013، مؤرخة يف 49، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 2010التكميلي لسنة 
قبل  مساعدة مباشرة القتناء سكن مجاعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز يف شكل جممع يف مناطق حمددة بواليات اجلنوب واهلضاب العليا من

  .األشخاص الذين ال تتجاوز مداخيلهم مبلغا حمددا بالرجوع إىل عدد مرات من األجر الوطين األدىن املضمون
ة املباشرة ملقتين سكن يف إطار البيع باإلجيار، الذين ال تتجاوز مداخيلهم مبلغا حمددا بالرجوع إىل عد مرات من األجر الوطين كما متنح هذه املساعد      

  .»األدىن املضمون
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  .09/04/2016: ، تاريخ الدخول إىل املوقعhttp://www.cnl.gov.dz: موقع الصندوق الوطين للسكن  )1(

الذي حيدد مستويات املساعدة املباشرة املمنوحة من الدولة القتناء سكن مجاعي أو بناء سكن  10/253من املرسوم التنفيذي رقم  3/1/1نص املادة -
يفيات منح هذه ريفي أو سكن فردي منجز يف شكل جممع يف مناطق حمددة يف اجلنوب واهلضاب العليا ومستويات دخل طاليب هذه السكنات وكذا ك

  .املساعدة، املعدل واملتمم
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 3/1/2نص املادة   )2(
  .، مرجع سابقhttp://www.cnl.gov.dzموقع الصندوق الوطين للسكن،  - 
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تويات املساعدة املباشرة املمنوحة من الدولة القتناء سكن مجاعي أوبناء سكن الذي حيدد مس 10/253من املرسوم التنفيذي رقم  3/2تنص املادة   )1(

ريفي أو سكن فردي منجز يف شكل جممع يف مناطق حمددة يف اجلنوب واهلضاب العليا ومستويات دخل طاليب هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه 
  :...املمنوحة من الدولة، حسب دخل الطالبني، كما يأيت حيدد مبلغ املساعدة املباشرة«: املساعدة، املعدل واملتمم، على

  »: ...٭لبناء سكن ريفي
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  .، مرجع سابقhttp://www.cnl.gov.dzموقع الصندوق الوطين للسكن،   )1(

املمنوحة من الدولة القتناء سكن مجاعي أو بناء سكن ريفي  الذي حيدد مستويات املساعدة املباشرة 10/253من املرسوم التنفيذي رقم  4نص املادة  -
أو سكن فردي منجز يف شكل جممع يف مناطق حمددة يف اجلنوب واهلضاب العليا ومستويات دخل طاليب هذه السكنات وكذا كيفيات منح هذه 

  . املساعدة، املعدل واملتمم
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  .05/07/1983يف  ، مؤرخة28اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  )1(
 .املتضمن إنشاء الصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية 83/16من القانون رقم  2و3/1نص املاد  )2(



  
 - 202 -  





1996967503021996

1



2 

1998

  9880  250219983    

         2  

     2    9675  3 

1996     2      



 





4 

       

           

5 

 

                                                   
 .04/02/1996، مؤرخة يف 09اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  )1(
 .الصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية وسريهاملتعلق بكيفيات تنظيم  96/75من املرسوم التنفيذي رقم  2نص املادة  )2(
  .04/03/1998، مؤرخة يف 12اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  )3(
  .09/04/2016، تاريخ الدخول إىل املوقع http://www.fnpos.dzموقع الصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية،   )4(

 .، املعدل و املتمماملتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية وسريه 96/75من املرسوم التنفيذي رقم  4و 3املادتني نصي  -
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 6نص املادة  )5(

 .السابقاملرسوم التنفيذي نفس  من 5نص املادة  -
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  .18/05/1982، مؤرخة يف 20ية للجمهورية اجلزائرية، عدد اجلريدة الرمس )1(
املؤرخ يف  94/186الذي حيدد حمتوى اخلدمات االجتماعية وكيفية متويلها مرتني مرة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  82/179متم املرسوم رقم  )2(

املؤرخ  96/74ومرة مبوجب املرسوم التنفيذي رقم . 07/07/1994، مؤرخة يف 44، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 06/07/1994
  .04/02/1996، مؤرخة يف 09، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 03/02/1996يف 

  .الذي حيدد حمتوى اخلدمات االجتماعية وكيفية متويلها املتمم 82/179من املرسوم رقم  2نص املادة   )3(
  .السابقاملرسوم فس نمن  3نص املادة   )4(
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  .الذي حيدد حمتوى اخلدمات االجتماعية وكيفية متويلها املتمم 82/179من املرسوم رقم  5نص املادة   )1(
  .328. 327.ص.ناصر لباد، مرجع سابق، ص  )2(
  .املالحظ دائما أن املشرع ال يتطرق إىل السكن الريفي يف شكل جممع  )3(
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  .، مرجع سابقhttp://www.fnpos.dzموقع الصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية،   )1(
هو صدر الوحيد مل نتحصل على قرار أو تعليمة حتدد مبلغ اإلعانة املالية للصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية وال شروط االستفادة منها، وامل  )2(

  .املوقع الرمسي للصندوق
  .، مرجع سابقhttp://www.fnpos.dzموقع الصندوق الوطين ملعادلة اخلدمات االجتماعية،   )3(
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، 2013، ديسمرب 19، العدد جملة دراسات قانونية، تقييم وبيع األمالك العقارية اخلاصة التابعة للدولة يف التشريع اجلزائريكرمي حرز اهللا،   )1(

  . 58.مركز البصرية للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية، دار اخللدونية، اجلزائر، ص
  . 19/12/2012، مؤرخة يف 69اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )2(

الذي حيدد شروط إدارة األمالك  23/11/1991ملؤرخ يف ا 91/454من املرسوم التنفيذي رقم  10/1مماثل لفحوى نص املادة  90/1نص املادة  -
، املعدل 24/11/1991، مؤرخة يف 60اخلاصة والعامة التابعة للدولة وتسيريها ويضبط كيفيات ذلك، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 

، 12/12/1993، مؤرخة يف 82ورية اجلزائرية، عدد ، اجلريدة الرمسية للجمه08/12/1993املؤرخ يف  93/303مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
  .12/427وملغى مبوجب املرسوم التنفيذي رقم 
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الذي حيدد شروط إدارة األمالك اخلاصة والعامة التابعة للدولة وتسيريها ويضبط  91/454من املرسوم التنفيذي رقم  12/2نصت عليه املادة   )1(

  .12/427ذي رقم امللغى مبوجب املرسوم التنفي. كيفيات ذلك
  .الذي حيدد شروط وكيفيات إدارة وتسيري األمالك العمومية واخلاصة التابعة للدولة 12/427من املرسوم التنفيذي رقم  92/2نص املادة   )2(
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 92/3نص املادة   )3(
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  .14/09/2011، مؤرخة يف 51اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، عدد   )1(
  .29/12/2015، مؤرخة يف 70، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 25/08/2015مبوجب القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف   )2(
الذي حيدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة لألمالك  14/05/2011من القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  5، 4، 3نصوص املواد   )3(

  .اخلاصة للدولة وموجهة إلنشاء برامج السكنات املدعمة من طرف الدولة، املعدل و املتمم
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الذي حيدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة لألمالك اخلاصة  14/05/2011خ يف من القرار الوزاري املشترك املؤر 6نص املادة   )1(
  .للدولة وموجهة إلنشاء برامج السكنات املدعمة من طرف الدولة، املعدل و املتمم

مدير السكن والتجهيزات العمومية، مدير التعمري  الوايل أو ممثله رئيسا، مدير أمالك الدولة،: تتكون اللجنة التقنية الوالئية من األعضاء اآليت ذكرهم  )2(
ئيس الس الشعيب والبناء، مدير التخطيط ويئة اإلقليم، مدير التنظيم والشؤون العامة، مدير األشغال العمومية، مدير الري، مدير املناجم والصناعة، ر

  .من نفس القرار الوزاري املشترك السابق 2و8/1نص املادة . شغاهلاالبلدي املعين، وميكن أن تستعني اللجنة بأي شخص ميكنه أن يساعدها يف أ
  .من نفس القرار الوزاري املشترك السابق 7نص املادة   )3(
  .من نفس القرار الوزاري املشترك السابق 9نص املادة   )4(
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يات التنازل عن قطع أرضية تابعة لألمالك اخلاصة الذي حيدد شروط وكيف 14/05/2011من القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  11نص املادة   )1(

  .للدولة وموجهة إلنشاء برامج السكنات املدعمة من طرف الدولة
  .من نفس القرار الوزاري املشترك السابق 12نص املادة   )2(
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مديرية إدارة الوسائل التابعة ، 5، رقم نشرة مصاحل أمالك الدولة واحلفظ العقاري، 06/08/2003املؤرخة يف ) 004362(املذكرة رقم   )1(

  .للمديرية العامة لألمالك الوطنية بوزارة املالية
 .نفس املصدر السابق )2(
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الت ذات ويف حالة ما إذا متت عملية التنازل عن قطعة أرضية بتطبيق ختفيض على املساحة ككل، وتبني فيما بعد أن الربنامج املنجز الذي يتضمن حم  )1(

لمساحة العائدة طابع غري سكين، يتعني على مصاحل أمالك الدولة اختاذ كل اإلجراءات باستعمال كل الطرق القانونية السترجاع مبلغ التخفيض املوافق ل
  .06/08/2003املؤرخة يف ) 004362(املذكرة رقم : راجع. للمحالت غري السكنية

الذي حيدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة  14/05/2011من القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  3و2و13/1/1نص املادة   )2(
  .ات املدعمة من طرف الدولة، املعدل واملتمملألمالك اخلاصة للدولة وموجهة إلنشاء برامج السكن

يف التنازل عن قطع أرضية تابعة لألمالك اخلاصة للدولة املوجهة إلنشاء برامج السكنات  24/03/2016املؤرخة يف ) 03542(املذكرة رقم  -
  .املدعمة من طرف الدولة

الذي حيدد شروط التنازل عن العقارات املبنية أو غري املبنية التابعة لألمالك اخلاصة  05/04/2003أي يف ظل القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف   )3(
  .25/05/2003، مؤرخة يف 35، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد )امللغى(للدولة واملخصصة إلجناز عمليات تعمري أو بناء، 

الذي حيدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة لألمالك  14/05/2011من القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  13/1/5نص املادة  )4(
  .اخلاصة للدولة وموجهة إلنشاء برامج السكنات املدعمة من طرف الدولة، املعدل واملتمم
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الذي حيدد شروط وكيفيات التنازل عن قطع أرضية تابعة لألمالك  14/05/2011ملؤرخ يف من القرار الوزاري املشترك ا 13/1/6نص املادة   )1(

  .اخلاصة للدولة وموجهة إلنشاء برامج السكنات املدعمة من طرف الدولة، املعدل واملتمم
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  .04/11/2015، مؤرخة يف 58اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )1(
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  .من هذه األطروحة 4امللحق رقم : ام لألمالك الوطنية، أنظرالصادرة عن املدير الع  )1(
ماجستري يف القانون، فرع قانون العقود،كلية احلقوق والعلوم السياسية،  رسالة، النظام القانوين لعقد االمتياز اإلداري يف اجلزائرنعيمة أكلي،   )2(

  .15.، ص2012/2013جامعة تيزي وزو، 
الذي حيدد شروط وكيفيات منح االمتياز القابل للتحويل إىل تنازل على  15/281ديباجة دفتر الشروط النموذجي امللحق باملرسوم التنفيذي رقم   )3(

  .األراضي التابعة لألمالك اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري
  .31/12/2014، مؤرخة يف 78ية اجلزائرية، عدد اجلريدة الرمسية للجمهور  )4(
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  .03/09/2008، مؤرخة يف 49اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد  )1(
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  .من هذه األطروحة 4، امللحق رقم  29/03/2016املؤرخة يف ) 3760(ذكرة رقم امل  )1(

ت منح االمتياز القابل للتحويل إىل تنازل على األراضي التابعة لألمالك الذي حيدد شروط وكيفيا 15/281من املرسوم التنفيذي رقم  2نص املادة -
   .اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري

  .السابقاملرسوم التنفيذي نفس من  3نص املادة   )2(
منح االمتياز القابل للتحويل إىل تنازل على األراضي التابعة لألمالك اخلاصة  حيث تنشأ على مستوى كل والية جلنة تقنية مكلفة بالبت يف طلبات  )3(

الوايل أو ممثله رئيسا، واملدير املكلف بأمالك الدولة، واملدير املكلف : للدولة واملوجهة إلجناز املشاريع ذات الطابع التجاري، تتكون من أربعة أعضاء هم
من نفس  4نص املادة . واملدير املكلف باالستثمار، كما ميكنها االستعانة بأي شخص ميكن أن يساعدها يف أشغاهلابالتعمري واهلندسة املعمارية والبناء، 

  .املرسوم التنفيذي السابق
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 5نص املادة   )4(
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  .من هذه األطروحة 4، امللحق رقم  29/03/2016املؤرخة يف ) 3760(ذكرة رقم امل )1(
الذي حيدد شروط وكيفيات منح االمتياز القابل للتحويل إىل تنازل على األراضي التابعة لألمالك  15/281من املرسوم التنفيذي رقم  7نص املادة   )2(

  .اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري
  .بقمن نفس املرسوم التنفيذي السا 8نص املادة   )3(
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الذي حيدد شروط وكيفيات منح االمتياز القابل للتحويل إىل تنازل على األراضي التابعة لألمالك  15/281من املرسوم التنفيذي رقم  9نص املادة   )1(

  .اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري
  .من هذه األطروحة 4، امللحق رقم  29/03/2016املؤرخة يف ) 3760(ذكرة رقم امل -

  .نفس املذكرة السابقة )2(
الذي حيدد شروط وكيفيات منح االمتياز القابل للتحويل إىل تنازل على األراضي التابعة  15/281من املرسوم التنفيذي رقم  13/3نص املادة  -

  .طابع التجاريلألمالك اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز مشاريع الترقية العقارية ذات ال
   .السابقاملرسوم التنفيذي نفس من  13نص املادة   )3(
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الذي حيدد شروط وكيفيات منح االمتياز القابل للتحويل إىل تنازل على األراضي التابعة  15/281من املرسوم التنفيذي رقم  2و12/1نص املادة   )1(

  .لألمالك اخلاصة للدولة واملوجهة إلجناز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري
ونعتقد أن " حتريك دعوى قضائية"السابق، وقد الحظنا استعمال املشرع يف نص هذه املادة عبارةمن نفس املرسوم التنفيذي  13/4نص املادة   )2(

  .األصح هو رفع دعوى قضائية، خاصة وأن األمر يتعلق بإخالل املرقي العقاري بالتزاماته املقررة يف دفتر الشروط
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  .159.عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص  )1(
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  .165. 163.ص.عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص  )1(
   .2010انون املالية التكميلي لسنة املتضمن ق 10/01مبوجب األمر رقم   )2(
املرسوم التنفيذي ألغي   13/389ومبوجب املرسوم التنفيذي رقم . 08/12/2013، مؤرخة يف 61اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )3(

الذي حيدد مستويات وكيفيات منح ختفيض نسبة الفائدة على القروض اليت متنحها البنوك واملؤسسات املالية  10/03/2010ؤرخ يف امل 10/87رقم 
  .14/03/2010، مؤرخة يف 17القتناء سكن مجاعي وبناء سكن ريفي من قبل املستفيدين، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 
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 13389       

                                                   
الذي حيدد مستويات وكيفيات منح ختفيض معدل الفائدة على القروض اليت متنحها البنوك  13/389رسوم التنفيذي رقم من امل 2نص املادة   )1(

  .اواملؤسسات املالية القتناء سكن مجاعي وبناء سكن ريفي وكذا سكن فردي ينجز يف شكل جممع يف مناطق حمددة بواليات اجلنوب واهلضاب العلي
من نفس املرسوم التنفيذي  3/2جممع ال ميكن إجنازه إال يف مناطق بواليات اجلنوب واهلضاب العليا، طبقا لنص املادة  السكن الفردي يف شكل  )2(

  .السابق
الذي حيدد مستويات املساعدة املباشرة املمنوحة من الدولة القتناء سكن  10/235من املرسوم التنفيذي رقم  2/1/1وذلك حسب نص املادة   )3(

بناء سكن ريفي أو سكن فردي منجز يف شكل جممع يف مناطق حمددة يف اجلنوب واهلضاب العليا ومستويات دخل طاليب هذه السكنات وكذا مجاعي أو 
سكن جديد ينجزه متعهد بالترقية العقارية، مجاعي أو فردي يف شكل جممع، موجه : السكن الترقوي املدعم«: كيفيات منح هذه املساعدة املعدل واملتمم

  .»طالبني املؤهلني للحصول على املساعدة املباشرة اليت تنمح يف إطار هذا املرسوملل
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الذي حيدد مستويات وكيفيات منح ختفيض معدل الفائدة على القروض اليت متنحها  13/389من املرسوم التنفيذي رقم  2و3/1/1نص املادة   )1(

ريفي وكذا سكن فردي ينجز يف شكل جممع يف مناطق حمددة بواليات اجلنوب واهلضاب البنوك واملؤسسات املالية القتناء سكن مجاعي وبناء سكن 
  .العليا

  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 4نص املادة   )2(
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  .04/07/2010، مؤرخة يف 41اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )1(
الذي حيدد معدل ختفيض نسبة الفائدة على القروض املمنوحة للمرقني العقاريني املسامهني  10/167من املرسوم التنفيذي رقم  5و 2نصي املادتني   )2(

  .يف إجناز برامج عمومية للسكن وكيفيات منحه
  .05/06/2011، مؤرخة يف 31اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )3(
  .حيدد شروط استفادة املرقني العقاريني من ختفيض نسبة الفائدةالذي  01/03/2011القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف أي ب  )4(
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الذي حيدد شروط استفادة املرقني  01/03/2011من دفتر الشروط النموذجي امللحق القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  7و 5و 4نصوص املواد   )1(

  .العقاريني من ختفيض نسبة الفائدة
  .السابقرار الوزاري املشترك القنفس من  3و 2نصي املادتني   )2(
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  .18/12/1976، مؤرخة يف 81، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  )1(
  .30/12/2004، مؤرخة يف 85، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  )2(
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  .، املعدل و املتمماملتضمن قانون التسجيل 76/105من القانون رقم  353/6/2نص املادة   )1(
  .171.، ص2009، دار اجلامعة اجلديدة، األزاريطة، مصر، الضريبة العقارية يف القانون اجلزائري دراسة مقارنةحمفوظ برمحاين،   )2(
املتضمن  04/21من القانون رقم  24احملدثة مبوجب نص املادة  املتضمن قانون التسجيل، 76/105من القانون رقم  6/10-353نص املادة   )3(

  .2005ية لسنة قانون املال
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، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 2004املتضمن قانون املالية لسنة  28/12/2003املؤرخ يف  03/22من القانون رقم  50نص املادة  )1(

  .29/12/2003، مؤرخة يف83
باإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلمجايل والضريبة  الذي يتضمن منوذج دفتر الشروط املتعلق 11/04/1998القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف   )2(

، 34ية، عدد على أرباح الشركات املطبقة على األرباح الناجتة عن نشاطات إجناز املساكن االجتماعية والترقوية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائر
، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 08/03/2006خ يف ، املعدل واملتمم مبوجب القرار الوزاري املشترك املؤر24/05/1998مؤرخة يف 

  .30/04/2006، مؤرخة يف 28
  .95.، مرجع سابق، صدور نشاطات الترقية العقارية يف دفع عجلة االستثمار يف قطاع السكنسهام مسكر،   )3(
املتضمن  04/21من القانون رقم  23احملدثة مبوجب نص املادة  املتضمن قانون التسجيل، 76/105من القانون رقم  5/12-353نص املادة   )4(

  .2005قانون املالية لسنة 
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450 
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فرع  ،ماجستري يف علوم التسيري رسالة، حتليل الضمانات يف تقييم جدوى تقدمي القروض يف البنك حالة القرض الشعيب اجلزائريآسيا قاسيمي،   )1(

  .56.، ص2009/2008مالية املؤسسات، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، جامعة بومرداس، 
  .90.، ص1992، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، حماضرات يف اقتصاد البنوكشاكر القزويين،   )2(
، اإلسالمي هقارنة بني التعامل املصريف والفق كصورة من صور االئتمان وأداة للتمويل دراسة مالقرض املصريفصربي مصطفى حسن السبك،   )3(

  .33.، ص2011دار الفكر اجلامعي، االسكندرية، 
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  .، املعد واملتمماملتضمن القانون املدين اجلزائري 75/58من األمر رقم  456و 454نصي املادتني   )1(
  .93.، ص2006، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، القانون املصريف اجلزائريالوجيز يف حمفوظ لعشب،   )2(
، 2000، اجلزء اخلامس، الطبعة الثالثة، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديدعبد الرزاق السنهوري،   )3(

  .419.ص
  : ...يعد عمال جتاريا حبسب موضوعه«: على، املعدل و املتمم، القانون التجارياملتضمن  75/59األمر رقم من  2/13تنص املادة   )4(

  .».كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو مسسرة أو خاصة بالعمولة -
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  .94.صربي مصطفى حسن السبك، مرجع سابق، ص  )1(
  .129.نفس املرجع، ص  )2(
  .69.، مرجع سابق، صكية وعمليات االئتمانالتقنيات البنسليمان ناصر،   )3(
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  .70. 69.، مرجع سابق، صالتقنيات البنكية وعمليات االئتمانسليمان ناصر،   )1(

  .75.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص -
  .75.نفس املرجع، ص  )2(
  .70. 69.، مرجع سابق، صالتقنيات البنكية وعمليات االئتمانناصر سليمان،   )3(
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  .140. 139.صربي مصطفى حسن السبك، مرجع سابق، ص  )1(
  .41.، ص2008/2009ماجستري يف احلقوق، فرع قانون األعمال، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر،  رسالة، التمويل العقاريالياقوت عرعار،   )2(

  .141.صربي مصطفى حسن السبك، مرجع سابق، ص -
  .142. 141.ص.نفس املرجع، ص  )3(
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  .143. 142.صطفى حسن السبك، مرجع سابق، صصربي م  )1(
  .40.الياقوت عرعار، مرجع سابق، ص  )2(
  .143.صربي مصطفى حسن السبك، مرجع سابق، ص  )3(
  .40.الياقوت عرعار، مرجع سابق، ص  )4(
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ماجستري، ختصص القانون العقاري والزراعي، قسم القانون اخلاص، كلية  رسالة، القرض العقاري يف التشريع اجلزائريعبد القادر خمالدي،   )1(

  .10.، ص2007احلقوق، جامعة البليدة، ماي 
  .42.الياقوت عرعار ، مرجع سابق، ص  )2(
  .10.عبد القادر خمالدي، مرجع سابق، ص  )3(
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  .25.لطيفة طايل، مرجع سابق، ص  )1(
مرجع  ،)غري منشور(-الواقع واآلفاق-امللتقى الوطين حول الترقية العقارية يف اجلزائر، »املصرفية يف القروض العقاريةحتمية اآللية «إلياس بوزيدي،  )2(

  .185.سابق، ص
  .املتضمن القانون املدين، املعدل واملتمم 75/58رقم من نفس األمر  455نص املادة   )3(
  .من نفس األمر السابق 456نص املادة   )4(
  .27.لطيفة طايل، مرجع سابق، ص  )5(
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، ديوان املطبوعات )العقد واإلرادة املنفردة -التصرف القانوين(، اجلزء األول النظرية العامة لالتزام يف القانون املدين اجلزائريالعريب بلحاج،   )1(

  .47. 46.ص.، ص2001اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر، 
  .48.نفس املرجع، ص  )2(
العقد واإلرادة  -التصرف القانوين -مصادر االلتزام–النظرية العامة لاللتزامات (شرح القانون املدين اجلزائري حممد صربي السعدي،   )3(

  .58.، ص2004، اجلزء األول، الطبعة الثانية، دار اهلدى، عني مليلة، )املنفردة
  .، املعدل و املتمماملتضمن القانون املدين 75/58من األمر رقم  333نص املادة   )4(



  
 - 245 -  



1 

 



      

   

   



2 



 

            

            

 3



         

4 

 

  

 

 

                                                   
  .23.لطيفة طايل، مرجع سابق، ص  )1(
  .24. 23.ص.نفس املرجع، ص  )2(
، 2007، دار هومه، اجلزائر، -دراسة مقارنة مع قوانني فرنسا وأملانيا ومصر–الشروط التعسفية يف العقود يف القانون اجلزائري حممد بودايل،   )3(

  .57. 56.ص.ص
  .130.، مرجع سابق، ص)النظرية العامة لاللتزامات(القانون املدين اجلزائري  شرح حممد صربي السعدي،  )4(
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  .57.حممد بودايل، مرجع سابق، ص  )1(
  .131.مرجع سابق، ص شرح القانون املدين اجلزائري،حممد صربي السعدي،   )2(

  .57.حممد بودايل، مرجع سابق، ص -
جيوز ملؤسسات القرض اليت متنح قروضا قصد تشجيع «: على، املعدل واملتمم املتضمن القانون املدين 75/58من األمر رقم  456تنص املادة   )3(

  »النشاط االقتصادي الوطين أن تأخذ فائدة حيدد قدرها بنص مبوجب قرار من الوزير املكلف باملالية
البنوك خمولة دون سواها بالقيام جبميع العمليات املبينة يف املواد «: على، املعدل واملتمم تعلق بالنقد والقرضامل 03/11من األمر رقم  70تنص املادة   )4(

  »أعاله بصفة مهنتها املعتادة 68إىل  66من 
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املطبقة على لبنكية اشروط الالذي حيدد القواعد العامة املتعلقة ب 08/04/2013املؤرخ يف  13/01من النظام رقم  15/2حيث تنص املادة   )1(

لشروط االحترام الصارم لعلى البنوك واملؤسسات املالية يتعني «: ، على02/06/2013، مؤرخة يف 29العمليات املصرفية، اجلريدة الرمسية، عدد 
  »اليت حددااملطبقة على العمليات املصرفية 
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  .24.سفيان زغيدي، مرجع سابق، ص  )1(
  .هذه األطروحةوما يليها من  224راجع ص   )2(
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  .32. 31.ص.مجال جعيل، مرجع سابق، ص  )1(
  .13.الياقوت عرعار، مرجع سابق، ص  )2(
قاء السنوي السادس عشر جلمعية االقتصاد للا، »التمويل العقاري بني الواقع واملأمول حتليل وتقييم وصياغة مستقبلية«علي حبيب بومخسني،   )3(

، مبركز امللك فهد الثقايف بالرياض، 2008جوان  04-02، خالل الفترة )غري منشور(اململكة العربية السعوديةاخلدمات املالية يف حول السعودية 
  . 14. 13.ص

  .27.عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص  )4(
       ، ملوثقي إفريقيا املؤمتر التاسع عشر، »القرض العقاري كأداة الكتساب امللكية ووسيلة لتطوير سوق السندات الرهنية«رشيد مترف،  )5(

  .5. 4.ص.، فندق األوراسي، ص20/11/2007-17أيام
تقرير املقررة اخلاصة املعنية بالسكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسب وباحلق يف عدم التمييز يف هذا راكيل رولنك،   )6(

  .12.، ص2011ديسمرب /26الدورة التاسعة عشر، ، اجلمعية العامة لألمم املتحدة، جملس حقوق اإلنسان، السياق
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  .143.لطيفة طايل، مرجع سابق، ص  )1(
  .14.الياقوت عرعار، مرجع سابق، ص  )2(
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  .األطروحةباب من هذه أول من الثاين الفصل سابقا ضمن راجع ما تناولناه   )1(
  .19.سفيان زغيدي، مرجع سابق، ص  )2(
  .وما بعدها من هذه األطروحة 201، راجع صالصندوق هذا التطرق إىل لنا قد سبقل  )3(
، خمرب احلقوق واحلريات يف األنظمة جملة احلقوق واحلريات، »القروض العقارية وأثرها يف تفعيل الترقية العقارية باجلزائر«نعناعة بوحفص جالب،   )4(

  .137.، ص2013 عدد جترييب، سبتمربكلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، املقارنة، 
  .04/07/2010، مؤرخة يف 41، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  )5(
، مؤرخة يف 69، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية ،15/12/2012املؤرخ يف  12/425مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  )6(

19/12/2012.  
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  .20.سفيان زغيدي، مرجع سابق، ص  )1(
  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  4/1ألن املرقي العقاري يعد تاجرا حسب نص املادة   )2(



  
 - 254 -  

 

 





 

 

 

           

          

            



199928%

       72%    

        

          



       (1)    

 

1  

 

 80%2 

  

                                                   
   .6.مرجع سابق،ص رشيد مترف، (1)

 .130.طايل، مرجع سابق، صلطيفة  )2(
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  .5.رشيد مترف، مرجع سابق، ص )1(
 .114. 113.ص.طايل، مرجع سابق، صلطيفة  )2(
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 .5.مترف، مرجع سابق، صرشيد  )1(
 .4. رجع، صنفس امل )2(
  .نفس املرجع والصفحة )3(

 .35.ربيع، مرجع سابق، صنصرية  -
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 .95. 94.ص.رمحاين، مرجع سابق، صفائزة  )1(
  .، مرجع سابق www.cnepbanque.dz موقع الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، )2(
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  .113. 112.ص.الياقوت عرعار، مرجع سابق، ص  )1(

ماجستري، يف القانون اخلاص،  رسالة، 2011فرباير  17املؤرخ يف  04-11تنظيم الترقية العقارية اخلاصة يف إطار القانون سيد أمحد لكرون،  -
  .112.، ص2013/2014فرع القانون العقاري، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، 

  .38.جع سابق، صلطيفة طايل، مر  )2(
  .227. 226.ص.عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص  )3(
  .227.نفس املرجع، ص  )4(
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  .5.رشيد مترف، مرجع سابق، ص  )1(
  .، مرجع سابق www.cnepbanque.dz موقع الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط، -
  .42. 41.ص.لطيفة طايل، مرجع سابق، ص  )2(
  .163.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  )3(
ماجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص حتليل اقتصادي، كلية العلوم  رسالة، إشكالية القروض املصرفية املتعثرة دراسة حالة اجلزائرعادل هبال،   )4(

  .14. 13.ص.، ص2001/2012، 03االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 
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  .165. 164.ص.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص  )1(
  .13. 12.ص.عادل هبال، مرجع سابق، ص  )2(
  .228. 227.ص.عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص  )3(
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  .188.إلياس بوزيدي، مرجع سابق، ص  )1(
، املؤسسة اجلامعية 02، الد الرئيسية اخلاصةاملطول يف القانون املدين العقود جريوم هوييه، إشراف جاك غستان، ترمجة منصور القاضي،  )2(

  .968.للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، دون سنة نشر، ص
  .107.، مرجع سابق، ص)النظرية العامة لاللتزامات(شرح القانون املدين صربي السعدي، حممد  )3(
تلزم البنوك بوضع وسائل الدفع املالئمة «: علىاملتعلق بالنقد و القرض املعدل و املتمم  03/11من األمر رقم  3و2و1/1مكرر119تنص املادة   )4(

  .مكرر أعاله 119حتت تصرف زبائنهم، يف آجال معقولة، وذلك دون املساس بأحكام املادة 
  .معلومة مفيدة تتعلق بالشروط اخلاصة بالبنك وتعلم، وبطريقة دورية، زبائنها بوضعيتهم إزاء البنك وتلزم بتزويدهم بكل      
  »جيب أن تستويف عروض القرض مطلب الشفافية و تشري بوضوح لكل الشروط املتعلقة ا     
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، 2007/2008ماجستري يف احلقوق، فرع قانون األعمال، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر،  رسالة، التزامات املهين اجتاه املستهلكنبيل شليب،   )1(

  .54.ص
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 .217. 216.ص.عبد القادر بلطاس، مرجع سابق، ص )1(
  .965. 964.ص.جريوم هوييه، مرجع سابق، ص )2(
  .56. 55.ص.نبيل شليب، مرجع سابق، ص  )3(
  .55.رجع، صنفس امل  )4(
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، 1ماجستري يف احلقوق، فرع قانون األعمال، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر  رسالة، "السر املصريف"السرية يف البنوك ليلى بوساعة،  )1(

  .32.، ص2010/2011
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  . 78.مرجع سابق، صلطيفة طايل،  )1(
االلتزامات بنقل حق عيين يتضمن االلتزام بتسليم الشيء «: على، املعدل واملتمم القانون املديناملتضمن  75/58األمر رقم من  167تنص املادة  )2(

  .»واحملافظة عليه حىت التسليم
  ).7املادة (يتضمن منوذج اتفاقية قرض عقاري الذي  األطروحةمن هذه  5امللحق رقم : أنظر )3(
  .134.الياقوت عرعار، مرجع سابق، ص  )4(
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  .»بانتهاء األجل املتفق عليهينتهي قرض االستهالك «: علىاملعدل واملتمم  ،القانون املديناملتضمن  75/58األمر رقم من  457تنص املادة  )1(
  .135.الياقوت عرعار، مرجع سابق، ص  )2(
  .71.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص )3(
  .نفس املرجع والصفحة )4(
  .70.نفس املرجع، ص )5(
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  .69.الطاهر لطرش، مرجع سابق، ص )1(
  .84.ص مرجع سابق، لطيفة طايل، )2(
  .يتضمن منوذج اتفاقية قرض عقاري األطروحة الذيمن هذه  5امللحق رقم : أنظر )3(
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  .66.سيا قاسيمي، مرجع سابق، صآ  )1(
  .35.سفيان زغيدي، مرجع سابق، ص  )2(
  .نفس املرجع والصفحة  )3(
  .66.آسيا قاسيمي، مرجع سابق، ص )4(
   .35.سفيان زغيدي، مرجع سابق، ص )5(
  .29/08/2012، مؤرخة يف 47، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  )6(
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  .29/03/1992، مؤرخة يف 24، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  )1(
  .125.ابتسام طوبال، مرجع سابق، ص )2(

  .68. 67.ص.أسيا قاسيمي، مرجع سابق، ص-
  .126.ابتسام طوبال، مرجع سابق، ص  )3(
  .والصفحةرجع امل نفس  )4(
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  .39.سفيان زغيدي، مرجع سابق، ص  )1(
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، الطبعة األوىل، )الكفالة -حقوق االمتياز -الرهن احليازي -حق االختصاص -الرهن الرمسي(التأمينات العينية والشخصية نبيل ابراهيم سعد،  )1(

 .36. 35.ص.، ص2010، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت
 . 16.، ص2005، منشأة املعارف، االسكندرية، التأمينات الشخصية والعينيةحممد كامل مرسي باشا،  )2(
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  .25/12/2002، مؤرخة يف 86، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  )1(
للجمهورية  اجلريدة الرمسية، 2006املتضمن قانون املالية لسنة  31/12/2005املؤرخ يف  05/16من القانون رقم  56مبوجب نص املادة  )2(

  .31/12/2005مؤرخة يف ، 85، عدد اجلزائرية
  .05/04/2006، مؤرخة يف 21، عدد للجمهورية اجلزائرية يةاجلريدة الرمس  )3(
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دراسة مقارنة بأحكام الفقه اإلسالمي والقوانني الوضعية الفرنسي –أحكام عقد الرهن الرمسي يف القانون املدين اجلزائري شوقي بناسي،   )1(

  .63. 62.ص.ص، 2009، دار هومه، اجلزائر، -واملصري
  .10.، ص2006، دار األمل، تيزي وزو، عقد الرهن الرمسيزاهية سي يوسف،   )2(
–الرهن الرمسي وحق االختصاص والرهن احليازي وحقوق االمتياز (الواضح يف شرح القانون املدين التأمينات العينية حممد صربي السعدي،   )3(

  .19.، ص2010دار اهلدى، عني مليلة، ، )-طبقا ألحدث التعديالت ومزيدة بأحكام القضاء
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  .10.زاهية سي يوسف، مرجع سابق، ص  )1(
  .64.شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  )2(
، منشورات احلليب الثالثة، الطبعة )يف التأمينات الشخصية والعينية( العاشر، اجلزء الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديدعبد الرزاق السنهوري،   )3(

  .270.، ص2000بريوت، احلقوقية، 
، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، -دراسة مقارنة–االئتمان العقاري بني الشريعة اإلسالمية والقانون املدين حسين حممود عبد الدامي،  )4(

  .39.، ص2008االسكندرية، 
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  .19.ق، ص، مرجع سابالواضح يف شرح القانون املدين التأمينات العينية حممد صربي السعدي،   )1(
  .127.، ص1991، منشأة املعارف، االسكندرية، التأمينات الشخصية والعينيةمسري عبد السيد تناغو،   )2(
  .41.نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  )3(
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  .41.نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  )1(

  .تمم، املعدل واملاملتضمن القانون املدين 75/58من األمر رقم  893/1نص املادة  -
  »ال جيوز أن ينعقد الرهن إال على عقار ما مل يوجد نص يقضي بغري ذلك«: من نفس األمر السابق على 886/1تنص املادة   )2(
  .17. 15.ص.زاهية سي يوسف، مرجع سابق، ص  )3(
  .نظم املشرع القراعد العامة للرهن الرمسي ضمن الباب األول من الكتاب اخلامس من القانون املدين اجلزائري  )4(
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  .26.، مرجع سابق، صالواضح يف شرح القانون املدين التأمينات العينية حممد صربي السعدي،   )1(
  .82.شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  )2(
العقد شريعة املتعاقدين، فال جيوز نقضه وال تعديله إال «: على، املعدل واملتمم املتضمن القانون املدين 75/58 قممن األمر ر 106تنص املادة   )3(

  »باتفاق الطرفني أو لألسباب اليت يقررها القانون
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  .73. 72.ص.شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  )1(
جيوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر يف أصل «: علىاملعدل واملتمم املتضمن القانون املدين  75/58من األمر رقم  937/1تنص املادة   )2(

  »الدعوى يلزم املدين بشيء معني، أن حيصل على حق ختصيص بعقارات مدينه ضمانا ألصل الدين واملصاريف
  .75.شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  )3(
  .من الدرجة األوىلمنوذج عقد ختصيص رهن عقاري الذي يتضمن  6امللحق رقم  :أنظر )4(
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  .، املعدل واملتمماملتضمن القانون املدين 75/58من األمر رقم  893نص املادة   )1(
  .51.نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  )2(



  
 - 282 -  

1



2 



8917558













3 





4 







5

 
                                                   

  .379.ص مرجع سابق، ،العاشر، اجلزء الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد عبد الرزاق السنهوري،  )1(
العقود واملسؤولية، معهد احلقوق والعلوم  ،، رسالة ماجستريالرهن الرمسي وانقضاءه يف القانون املدين اجلزائري مقارناإنشاء زليخة حلميم،   )2(

  .98.ص، 1995/1996اإلدارية، جامعة احلزائر، 
  .69.زاهية سي يوسف، مرجع سابق، ص  )3(

  .68.، مرجع سابق، ص الواضح يف شرح القانون املدين التأمينات العينيةحممد صربي السعدي،  -
بوجود وقد انتقد بعض الفقه جواز ترتيب الرهن ضمانا لدين مستقبل على أساس أن ذلك خيل مببدأ تبعية الرهن للدين املضمون، فال يعقل التسليم   )4(

من الناحية القانونية ألن آثار الرهن ال الفرع قبل األصل، غري أن جانبا آخر من الفقه يربر جواز ذلك بتشجيع عمليات االئتمان من الناحية العملية و
  .184. 183.ص.شوقي بناسي، مرجع سابق، ص. تترتب إال بعد حتقق الدين

  .منوذج عقد ختصيص رهن عقاري من الدرجة األوىلالذي يتضمن  6امللحق رقم  :أنظر )5(
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  .191.، ص2014، مارس 1، عددالقانونية واالقتصادية والسياسية الة اجلزائرية للعلوم، الرهن العقاري يف التشريع اجلزائريمعراج جديدي،   )1(
  .187.شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  )2(
  .71. 70.ص.، مرجع سابق، صالواضح يف شرح القانون املدين التأمينات العينية حممد صربي السعدي،   )3(
  .الدرجة األوىلمنوذج عقد ختصيص رهن عقاري من الذي يتضمن  6امللحق رقم  :أنظر  )4(
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  .58.نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  )1(

  .114.حسين حممود عبد الدامي، مرجع سابق، ص -
  .36. 35.، مرجع سابق، صالواضح يف شرح القانون املدين التأمينات العينية حممد صربي السعدي،  -

  :يسقط حق املدين يف األجل«: على ، املعدل واملتمم اليت تنصاملتضمن القانون املدين 75/58من األمر رقم  211إعماال لنص املادة   )2(
  إذا شهر إفالسه وفقا لنصوص القانون، -
طي بعقد الحق أو مبقتضى القانون، وهذا ما مل يفضل ’إذا أنقص بفعله إىل حد كبري ما أعطى الدائن من تأمني خاص، ولو كان هذا التأمني قد أ -

  ني يرجع إىل سبب ال دخل للمدين فيه فإن األجل يسقط ما مل يقدم املدين للدائن ضمانا كافيا،مأما إذا كان إنقاص التأ التأمني،الدائن أن يطالب بتكملة 
  .»إذا مل يقدم املدين للدائن ما وعد يف العقد بتقدميه من تأمينات -
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  .58.نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  )1(
  .114.صحسين حممود عبد الدامي، مرجع سابق،   )2(
  .158.شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  )3(
  .منوذج عقد ختصيص رهن عقاري من الدرجة األوىلالذي يتضمن  6امللحق رقم  :أنظر  )4(
  .، املعدل واملتمماملتضمن القانون املدين 75/58من األمر رقم  887نص املادة   )5(
  .64.زاهية سي يوسف، مرجع سابق، ص  )6(
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  .37. 36.ص.، مرجع سابق، صالواضح يف شرح القانون املدين التأمينات العينيةحممد صربي السعدي،   )1(
  .59.نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  )2(
  .36.، مرجع سابق، صالواضح يف شرح القانون املدين التأمينات العينية  حممد صربي السعدي،  )3(
  .164. 163.ص.شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  )4(
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  .، املعدل واملتمماملتضمن القانون املدين 75/58من األمر رقم  884/2نص املادة   )1(
  .115.حسين حممود عبد الدامي، مرجع سابق، ص  )2(
  .117.شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  )3(
إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو ال ميلكه فللمشتري «: علىاملعدل واملتمم  ،دينالقانون املاملتضمن  75/58من األمر رقم  397تنص املادة   )4(

  .احلق يف طلب إبطال البيع ويكون األمر كذلك ولو وقع البيع على عقار أعلن أو مل يعلن بيعه
إذا أقر املالك البيع سرى «: من نفس األمر على 398، وتنص املادة ».و يف كل حالة ال يكون البيع ناجزا يف حق مالك الشيء املبيع ولو أجازه املشتري

  .مفعوله عليه وصار ناجزا يف حق املشتري
  .»و كذلك يعترب البيع صحيحا يف حق املشتري إذا اكتسب البائع ملكية املبيع بعد انعقاد البيع
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  .38.ص، مرجع سابق، الواضح يف شرح القانون املدين التأمينات العينية  حممد صربي السعدي،  )1(
  .142.حسين حممود عبد الدامي، مرجع سابق، ص  )2(
  .، املعدل واملتمماملتضمن القانون املدين 75/58من األمر رقم  885نص املادة   )3(
  .70.نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  )4(

  .63.، مرجع سابق، صالواضح يف شرح القانون املدين التأمينات العينية صربي السعدي،  -
  .139.حسين حممود عبد الدامي، مرجع سابق، ص -
  .71.نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  )5(
  .146.شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  )6(
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  .، املعدل واملتمماملتضمن القانون املدين 75/58من األمر رقم  883/2نص املادة   )1(
 .363.، ص 2007، دار اهلدى، عني مليلة، "05- 07 مدث التعديالت بالقانون رقطبقا ألح"القانون املدين نصا وتطبيقاأمحد لعور، نبيل صقر،  )2(
  .منوذج عقد ختصيص رهن عقاري من الدرجة األوىلالذي يتضمن  6امللحق رقم  :أنظر )3(
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  .79.، مرجع سابق، صالواضح يف شرح القانون املدين التأمينات العينية حممد صربي السعدي،   )1(
  .72.زاهية سي يوسف، مرجع سابق، ص  )2(
  .188.شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  )3(
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  .119.، ص2006، دار اخللدونية، اجلزائر، شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائريمجال بوشنافة،   )1(
بع، وبذلك فمصطلح الغري يشمل كال من الدائنني يقصد بالغري عند قيد الرهن الرمسي كل شخص يلحقه ضرر من استعمال الدائن حلق التقدم والتت  )2(

مجيعا يضارون من الذين هلم حقا عينيا على العقار املرهون أو الدائنني العاديني، كما يشمل األشخاص الذين هلم حقوقا أصلية على العقار املرهون ألم 
  .93. 92.ص.، صنفس املرجع :راجع. الرهن الرمسي وجود عقد

تسري على إجراء القيد وجتديده وشطبه وإلغاء الشطب «: على ، املعدل واملتمماملتضمن القانون املدين 75/58من األمر رقم  905تنص املادة  )3(
  »واآلثار املترتبة على ذلك كله األحكام الواردة يف قانون تنظيم الشهر العقاري

  .18/11/1975، مؤرخة يف 52، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  )4(
  .2003املتضمن قانون املالية لسنة  02/11من القانون رقم  96/2نص املادة   )5(
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 .13/04/1976، مؤرخة يف 30، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية )1(
  .128-126.ص.، مرجع سابق، صالواضح يف شرح القانون املدين التأمينات العينية حممد صربي السعدي،   )2(
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  .126.نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  )1(
  .45.لطيفة طايل، مرجع سابق، ص )2(
  .منوذج عقد ختصيص رهن عقاري من الدرجة األوىلالذي يتضمن  6امللحق رقم  :أنظر  )3(
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  ..123. 122.ص.زاهية سي يوسف، مرجع سابق، ص  )1(
  .املعدل و املتمم ،املتضمن القانون املدين 75/58من األمر رقم  887نص املادة   )2(
  .من نفس األمر السابق 888نص املادة   )3(
، 1ماجستري، فرع العقود واملسؤولية، كلية احلقوق بن عكنون، جامعة اجلزائر رسالة، فعالية الرهن العقاري كضمانمرمي بنت اخلوخ،   )4(

  .22.، ص2011/2012
  .، املعدل واملتمماملتضمن القانون املدين 75/58من األمر رقم  900نص املادة   )5(
  .من نفس األمر السابق 907نص املادة   )6(
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، الطبعة األوىل، مطبعة دراسة معمقة معززة باالجتهاد القضائي املغريب واملقارن) ضمانة بنكية للدائن املرن(الرهن الرمسي العقاري يوسف افريل،  )1(
  .233.، ص2011لنجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، ا
  .، املعدل واملتمماملتضمن القانون املدين 75/58رقم  األمرمن  911/2نص املادة   )2(



  
 - 297 -  

  

 ٭

9111



 
 ٭

1 

 

9112

7558

9112 

 ٭







2 
 ٭





373510809

250220084



                                                   
  .316.حسين حممود عبد الدامي، مرجع سابق، ص  )1(
  .والصفحةرجع نفس امل  )2(

  .147. 146.ص.، مرجع سابق، صينات العينية الواضح يف شرح القانون املدين التأمحممد صربي السعدي،  -
  . 135.نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  )3(
  .23/04/2008، مؤرخة يف 21، عددللجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  )4(
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  .310.شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  )1(
  .238.يوسف افريل، مرجع سابق، ص  )2(
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  .154.، مرجع سابق، صالواضح يف شرح القانون املدين التأمينات العينية حممد صربي السعدي،   )1(

  .133.زاهية سي يوسف، مرجع سابق، ص -
  .326.حسين حممود عبد الدامي، مرجع سابق، ص  )2(

  .املعدل واملتمم ،املتضمن القانون املدين 75/58رقم من األمر  923نص املادة  -
  .154.، مرجع سابق، صشرح القانون املدين التأمينات العينيةالواضح يف حممد صربي السعدي،   )3(
املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية مل يستخدم مصطلح التنبيه برتع امللكية وإمنا  08/09ما جتدر مالحظته أن املشرع يف القانون رقم   )4(

يعترب هو  استخدم مصطلح احلجز وواضح أن املصطلح الثاين أبلغ وأصح خاصة وأن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أحدث من القانون املدين، كما
  .القانون الذي فصل يف إجراءات التنفيذ على العقار

إىل أن الفقه اجلزائري يتطرق إىل وجوب تسجيل اإلنذار والتأشري بذلك على هامش تسجيل التنبيه برتع امللكية " شوقي بناسي"وقد أشار األستاذ   )5(
  .320.رغم أن القانون مل ينص عليه، شوقي بناسي، مرجع سابق، ص
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  .، املعدل واملتمماملتضمن القانون املدين 75/58من األمر رقم  912نص املادة   )1(
  .148.نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  )2(
  .164.، مرجع سابق، صالواضح يف شرح القانون املدين التأمينات العينية حممد صربي السعدي،   )3(
  .، املعدل واملتممون املديناملتضمن القان 75/58من األمر رقم  915نص املادة   )4(
  .38.مرمي بنت اخلوخ، مرجع سابق، ص  )5(
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  .، املعدل واملتمماملتضمن القانون املدين 75/58من األمر رقم  922نص املادة   )1(
  .388  .387.ص.شوقي بناسي، مرجع سابق، ص )2(
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  :يسقط حق املدين يف األجل«:املتضمن القانون املدين املعدل و املتمم أسباب سقوط األجل بنصها 75/58من األمر رقم  211حددت املادة   )1(

  إذا شهر إفالسه وفقا لنصوص القانون،-
و مبقتضى القانون، هذا ما مل يفضل الدائن إذا أنقص بفعله إىل حد كبري ما أعطى الدائن من تأمني خاص، ولو كان هذا التأمني قد أعطي بعقد الحق أ-

  نا كافيا،أن يطالب بتكملة التأمني، أما إذا كان إنقاص التأمني يرجع إىل سبب ال دخل للمدين فيه فإن األجل يسقط ما مل يقدم املدين للدائن ضما
  »إذا مل يقدم للدائن ما ما وعد يف العقد بتقدميه من تأمينات-

  .السابقاألمر نفس من  894نص املادة   )2(
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  .108.نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  )1(
  .، املعدل واملتمماملتضمن القانون املدين 75/58من األمر رقم  211نص املادة  -

  .215-211.ص.شوقي بناسي، مرجع سابق، ص  )2(
  .39. 38.ص.مرمي بنت اخلوخ، مرجع سابق، ص  )3(
جيوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل حلق مقيد أن يطلب «: على ، املعدل و املتمماملتضمن القانون املدين 75/58من األمر رقم  918تنص املادة   )4(

ائن وموطنه داملسافة ما بني املوطن األصلي للبيع العقار املطلوب تطهريه، ويكون ذلك يف مدى ثالثني يوما من آخر إعالن رمسي يضاف إليها آجال 
  .»املسافة على ثالثني يوما أخرى املختار، على أال تزيد آجال
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  .، املعدل و املتمماملتضمن القانون املدين 75/58األمر رقم  921و 920و 919تطرق املشرع إىل هذه الشروط يف نصوص املواد   )1(
  .40.مرمي بنت اخلوخ، مرجع سابق، ص  )2(
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  .، املعدل واملتممديناملتضمن القانون امل 75/58من األمر رقم  983/1و 982نصي املادتني   )1(
تستفيد املؤسسات املذكورة من امتياز على مجيع األمالك والديون واألرصدة املسجلة يف احلساب ضمانا لدفع كل «: على 121تنص املادة حيث  )2(

وإليفاء السندات املبيعة هلا  املخصصة هلا كضمانة، مبلغ يترتب كأصل دين أو فوائد أو مصاريف كل الديون املستحقة للبنوك واملؤسسات املالية أو
  .ضمان املسلمة هلا كرهن حيازي وكذا لضمان أي تعهد جتاهها لكفالة أو تكفل  أو تظهري أوأو

  »...صناديق التأمني االجتماعيويرتب هذا االمتياز فورا بعد امتيازات األجراء واخلزينة       
  .، املعدل واملتمماملتضمن القانون املدين 75/58األمر رقم  986/3نص املادة   )3(
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  .28.مرمي بنت اخلوخ، مرجع سابق، ص  )1(
  .، املعدل واملتمماملتضمن القانون املدين 75/58رقم  األمرمن  1001و 1000و 999نظم املشرع حقوق االمتياز اخلاصة ضمن نصوص املواد   )2(
  .120. 119.ص.نبيل إبراهيم سعد، مرجع سابق، ص  )3(
  .، املعدل واملتمماملتضمن القانون املدين 75/58من األمر رقم  903/2نص املادة   )4(



  
 - 308 -  

 

 









 

 

 





 

 



 

1  

securus

l’assurance1

2


                                                   

 رسالة، 2009-2004خالل الفترة ) CAAT(دراسة حالة الشركة اجلزائرية للتأمينات –التأمني كأداة إلدارة األخطار مصعب بايل،   )1(
  .6.ص،2011/2012سيري، جامعة املسيلة، مالية وبنوك وتأمينات، ختصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم الت ماجستري، فرع

  .43.مصدر سابق، ص ،املنجد يف اللغة العربية املعاصرة  )2(
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  .7.، ص2012، دار اخللدونية، اجلزائر، للتأميناتالوجيز يف عقد التأمني دراسة على ضوء التشريع اجلزائري اجلديد مجيلة محيدة،   )1(
  .31.، ص1999، الطبعة الثانية، مؤسسة أعمال املوسوعة، اململكة العربية السعودية، )ت(06، اجلزء املوسوعة العربية العاملية  )2(
  .29.ص، 2008، الطبعة األوىل، كليك للنشر، اجلزائر، التأمني واملسؤولية املدنيةسعيد مقدم،   )3(
  .35.، ص1993قربص، بريوت، -، الطبعة األوىل، دار العواصم املتحدةالتأمني وأحكامهسليمان بن ابراهيم بن ثنيان،   )4(
، 2012نشر، مكان ، الطبعة األوىل، بدون دار نشر، بدون األصول العلمية والعملية للخطر والتأمنيشريف حممد العمري، حممد حممد عطا،   )5(

  .76.ص
، اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، 03، الطبعة )األحكام العامة لقانون التأمني اجلديد( 01، اجلزء التأمني يف القانون اجلزائريراهيم أبو النجا، إب )6(
  .1.دون سنة نشر، صب
ماجستري، فرع مالية وبنوك وتأمني، ختصص علوم اقتصادية، كلية  رسالة، الدور التمويلي لقطاع التأمينات يف االقتصاد اجلزائريإهلام غجايت،   )7(

  .46.، ص2011/2012العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة املسيلة، 
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  .16.مجيلة محيدة، مرجع سابق، ص  )1(
  .52.إهلام غجايت، مرجع سابق، ص  )2(
  .17. 16.ص.مجيلة محيدة، مرجع سابق، ص  )3(
  .18. 17.ص.ايل، مرجع سابق، صمصعب ب  )4(
  .19.مجيلة محيدة، مرجع سابق، ص  )5(
  .49.طايل، مرجع سابق، صلطيفة  )6(



  
 - 311 -  

 



619625620

9507

2501199512

 

1  

6197558







29507

 

2  



 

  





3 

 

                                                   
  .08/03/1995، مؤرخة يف 13، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  )1(
  .12/03/2006مؤرخة يف  15عدد ، للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية، 20/02/2006املؤرخ يف  06/04رقم  القانونمبوجب   )2(
  .91.سليمان بن ابراهيم بن ثنيان، مرجع سابق، ص  )3(
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  .21.مجيلة محيدة، مرجع سابق، ص  )1(
  .73.، مرجع سابق، صشرح القانون املدين اجلزائريحممد صربي السعدي،   )2(
  .94. 93.ص.سليمان بن ابراهيم بن ثنيان، مرجع سابق، ص )3(
  .22.مجيلة محيدة، مرجع سابق، ص  )4(
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  .34.مجيلة محيدة، مرجع سابق، ص  )1(

  .96.شريف حممد العمري، حممد حممد عطا، مرجع سابق، ص -
  .38.مصعب بايل، مرجع سابق، ص  )2(
  .61.إهلام غجايت، مرجع سابق، ص  )3(
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  .36.مصدر سابق،  ،املوسوعة العربية العاملية  )1(
  .، املعدل واملتمماملتعلق بالتأمينات 95/07من األمر رقم  215نص املادة   )2(
  .96.شريف حممد العمري، حممد حممد عطا، مرجع سابق، ص  )3(
  .42.مجيلة محيدة، مرجع سابق، ص  )4(
  .25.مصعب بايل، مرجع سابق، ص  )5(
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  .97.شريف حممد العمري، حممد حممد عطا، مرجع سابق، ص  )1(
  .64.مان بن ابراهيم بن ثنيان، مرجع سابق، صسلي  )2(
  .28.مصعب بايل، مرجع سابق، ص  )3(
  .96.شريف حممد العمري، حممد حممد عطا، مرجع سابق، ص  )4(
  .65.سليمان بن ابراهيم بن ثنيان، مرجع سابق، ص  )5(
  .69.مجيلة محيدة، مرجع سابق، ص  )6(
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  .65.ق، صسليمان بن ابراهيم بن ثنيان، مرجع ساب  )1(
  .، املعدل واملتمماملتعلق بالتأمينات 95/07من األمر رقم  108/1و 15/2نصي املادتني   )2(
  .28.مصعب بايل، مرجع سابق، ص  )3(
  .34.إهلام غجايت، مرجع سابق، ص  )4(
  .65.سليمان بن ابراهيم بن ثنيان، مرجع سابق، ص  )5(
  .34.إهلام غجايت، مرجع سابق، ص  )6(
  .65.سليمان بن ابراهيم بن ثنيان، مرجع سابق، ص  )7(
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  .، املعدل واملتمماملتعلق بالتأمينات 95/97من األمر رقم  111/1نص املادة   )1(
  .من نفس األمر السابق 7و 3و 108/1نص املادة   )2(
  .93. 92.ص.مجيلة محيدة، مرجع سابق، ص  )3(
  .102.، صنفس املرجع  )4(
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  .، املعدل واملتمماملتعلق بالتأمينات 95/07من األمر رقم  109/1و 19نصي املادتني   )1(
  .من نفس األمر السابق 109نص املادة   )2(
  .من نفس األمر السابق 113و 21/3نصي املادتني   )3(
  .31.مصعب بايل، مرجع سابق، ص  )4(
  .، املعدل واملتمماملتعلق بالتأمينات 95/07من األمر رقم  117/2نص املادة   )5(
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  .72.سليمان بن ابراهيم بن ثنيان، مرجع سابق، ص  )1(
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  .، املعدل واملتمماملتعلق بالتأمينات 95/07من األمر رقم  64نص املادة   )1(
وقانون التأمينات  95/07دراسة حتليلية مقارنة بني قانون التأمينات اجلزائري رقم –عقد التأمني على احلياة يف القانون اجلزائري دليلة زيدات،   )2(

  .53.، ص2000/2001ماجستري، فرع العقود واملسؤولية، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر،  رسالة، -الفرنسي
  .105.، ص2005، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرحماضرات يف قانون التأمني اجلزائريجديدي معراج،  )3(
  .98.إبراهيم أبو النجا، مرجع سابق، ص )4(
  .يتضمن منوذج اتفاقية قرض عقاريالذي  األطروحةمن هذه  5امللحق رقم : نظرأ )5(
كان وقت الوفاة، وخيتلف عن التأمني على احلياة يف حالة الوفاة على مدى احلياة من حيث التزام املؤمن بدفع مبلغ التأمني يف حالة وفاة املؤمن له أيا   )6(

  .12.مصعب بايل، مرجع سابق، ص: راجع. حيث يهدف إىل تكوين ادخار يتركه املؤمن له لورثته بعد وفاته
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  .134.قسم إىل تأمني على األموال وتأمني على املسؤولية، مجيلة محيدة، مرجع سابق، صتأمني األضرار ين  )1(
  .73.سليمان بن ابراهيم بن ثنيان، مرجع سابق، ص  )2(
  .31.مصعب بايل، مرجع سابق، ص  )3(

  .53.دليلة زيدات، رجع سابق، ص  -
  .و املتمماملتعلق بالتأمينات املعدل  95/07من األمر رقم  30نص املادة  )4(
  .136.مجيلة محيدة، مرجع سابق، ص  )5(
  .، املعدل واملتمماملتعلق بالتأمينات 95/07من األمر رقم  45و 44نصي املادتني   )6(
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  .116.مرجع سابق، ص حماضرات يف قانون التأمني اجلزائري،جديدي معراج،  )1(
  .)يف باب االلتزامات والشروط(من الدرجة األوىلصيص رهن عقاري منوذج عقد ختالذي يتضمن  6امللحق رقم  :أنظر )2(
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 .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  40نص املادة ) 1(
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دكتوراه دولة، القانون اخلاص، كلية  أطروحة، -بني القانون اجلزائري والفرنسيدراسة مقارنة –عقد البيع بناء على التصاميم شعبان عياشي،   )1(

  .21.، ص2011/2012احلقوق، جامعة قسنطينة، 
ماجستري، فرع العقود واملسؤولية،  رسالة، احملدد لقواعد نشاط الترقية العقارية 04-11عقد البيع على التصاميم يف إطار القانون رقم المية كتو،  )2(

  .37. 36.ص.، ص06/10/2013العلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، و العلوم السياسية، كلية احلقوقو مدرسة الدكتوراه للقانون األساسي
االستشارات واخلدمات ، مركز البصرية للبحوث وجملة دراسات قانونية، 11/04عقد البيع على التصاميم يف ظل القانون رقم عائشة طيب،  -

  .81.، ص2011، نوفمرب 13التعليمية، العدد 
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، ة اإلشعاع الفين، القاهرة، مطبعمتليك وحدات البناء حتت اإلنشاء والضمانات اخلاصة ملشتري الوحدات السكنيةمسري عبد السميع األودن،   )1(

  .9. 8.ص.، ص2001
  .22.، ص2011دون مكان نشر، ب، الطبعة األوىل، منشورات زين احلقوقية، دراسة قانونيةعقد بيع املباين حتت اإلنشاء عالء حسني علي،   )2(
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  .27.، ص2014، األوىل، دار وائل للنشر، عمان الطبعة، )دراسة مقارنة(ضمانات عقد بيع املباين قيد اإلنشاء سيبل جعفر حاجي عمر،   )1(
    .49.، مرجع سابق، صبيع العقار قبل اإلجنازاملسؤولية املدنية والضمانات اخلاصة يف فتحي ويس،  )2(
ماجستري، فرع عقود ومسؤولية، كلية احلقوق بن عكنون،  رسالة، النظام القانوين لعقد البيع بناء على التصميم يف القانون اجلزائريعقيلة نوي،   )3(

  .17.، ص2004جامعة اجلزائر، 
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  .21.مرجع سابق، ص ،-الفرنسيو اسة مقارنة بني القانون اجلزائريدر–عقد البيع بناء على التصاميم شعبان عياشي،   )1(
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  .23.سيبل جعفر حاجي عمر، مرجع سابق، ص: يف فرنسا، راجع 1967حيث أول ما ظهر هذا العقد كان يف سنة   )1(
  .املتممو املتضمن القانون املدين املعدل 75/58من األمر رقم  549نص املادة   )2(
  .48.عالء حسني علي، مرجع سابق، ص  )3(
  .32.سيبل جعفر حاجي عمر، مرجع سابق، ص  )4(
  .49.عالء حسني علي، مرجع سابق، ص  )5(
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  .34.، مرجع سابق، ص-الفرنسيو دراسة مقارنة بني القانون اجلزائري–عقد البيع بناء على التصاميم شعبان عياشي،   )1(
  .50.عالء حسني علي، مرجع سابق، ص  )2(
  .54.المية كتو، مرجع سابق، ص  )3(
  .35.سيبل جعفر حاجي عمر، مرجع سابق، ص  )4(
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  .41.عالء حسني علي، مرجع سابق، ص  )1(
  .27.عقيلة نوي، مرجع سابق، ص  )2(
  .44. 43.ص.عالء حسني علي، مرجع سابق، ص  )3(
  .27.عقيلة نوي، مرجع سابق، ص  )4(

  .36.سيبل جعفر حاجي عمر، مرجع سابق، ص -
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  .من هذه األطروحة 442راجع ص   )1(
ماجستري يف احلقوق، فرع العقود  رسالة، املتعلق باملمارسات التجارية 04/02معاجلة الشروط التعسفية يف إطار القانون رقم راضية العيطاوي،   )2(

  .93.ص ،2010/2011، 1واملسؤولية، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر
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  .57. 56.ص.صمرجع سابق، حممد بودايل،   )1(
  .96.راضية العيطاوي، مرجع سابق، ص  )2(
  .97.، صنفس املرجع  )3(
  .66.، مرجع سابق، ص-الفرنسيو دراسة مقارنة بني القانون اجلزائري–عقد البيع بناء على التصاميم شعبان عياشي،   )4(
  .98.راضية العيطاوي، مرجع سابق، ص  )5(
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  .99.ص راضية العيطاوي، مرجع سابق،  )1(
  .27.عالء حسني علي، مرجع سابق، ص  )2(
  .41.سيبل جعفر حاجي عمر، مرجع سابق، ص )3(
ماجستري، ختصص قانون عقاري زراعي، كلية احلقوق،  رسالة ،-دراسة حتليلية–بيع العقار بناء على التصاميم يف الترقية العقارية سهام مسكر،   )4(

  .22.، ص2005/2006البليدة، جامعة 
  .41.المية كتو، مرجع سابق، ص  )5(
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، كلية الة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، 93/03محاية مشتري العقار يف البيع على التصميم طبقا للمرسوم الطيب زرويت،   )1(

  .57.، ص2000، 2، رقم 42احلقوق، جامعة اجلزائر، اجلزء 
الة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية ، محاية املستهلك من الشروط التعسفية املدرجة يف عقد بيع العقار على التصاميمسليمان حممدي،   )2(

  .65.، ص2010، 2، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر، عدد والسياسية
  .67-65.ص.، مرجع سابق، ص-الفرنسيو القانون اجلزائري دراسة مقارنة بني–عقد البيع بناء على التصاميم شعبان عياشي،   )3(
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، الطبعة )لتزامنظرية االلتزام بوجه عام مصادر اال(الد األول اجلزء األول، ، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديدعبد الرزاق أمحد السنهوري،   )1(

  .177.، ص2000، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت ،الثالثة
  .179.، صنفس املرجع  )2(
  .63.، مرجع سابق، ص11/04عقد البيع على التصاميم يف ظل القانون رقم عائشة طيب،   )3(
  .72.، مرجع سابق، صشرح القانون املدين اجلزائري النظرية العامة لاللتزامات حممد صربي السعدي،  )4(
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  . 180.، مرجع سابق، صاألول اجلزء، اجلديدالوسيط يف شرح القانون املدين عبد الرزاق أمحد السنهوري،   )1(
  .54.، مرجع سابق، ص-الفرنسيو دراسة مقارنة بني القانون اجلزائري–عقد البيع بناء على التصاميم شعبان عياشي،   )2(
  .26.عالء حسني علي، مرجع سابق، ص  )3(
  .41.سيبل جعفر حاجي عمر، مرجع سابق، ص  )4(
  .25.عالء حسني علي، مرجع سابق، ص  )5(
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أطروحة دكتوراه، ختصص قانون عقاري، كلية احلقوق، جامعة ، احلماية القانونية ملالك البناء يف عقد البيع بناء على التصاميمعائشة طيب،   )1(

  .24.ص، 2012البليدة، جوان 
  .19.،مرجع سابق، ص-دراسة حتليلية–بيع العقار بناء على التصاميم يف الترقية العقارية سهام مسكر،   )2(
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  .املتعلق بالنشاط العقاري 93/03من املرسوم التشريعي رقم  9مثال نص املادة   )1(
  .وما يليها من هذه األطروحة 60راجع ص   )2(
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  .املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم 75/58من األمر رقم  95إىل  92نصوص املواد من   )1(
  .14.عقيلة نوي، مرجع سابق، ص  )2(
جمموعة الشقق أو احملال تشكل وحدة واحدة، غالبا ما تكون يف شكل عمارة أو جممع، أما مصطلح  28يقصد مبصطلح البناية الوارد يف نص املادة  )3(

ملدنية والضمانات اخلاصة يف بيع العقار قبل املسؤولية ا فتحي ويس،. جزء من البناية فيطلق على الشقة الواحدة أو احملل الواحد أو الطابق الواحد
  .62.، مرجع سابق، مرجع سابق، صاإلجناز

  .64.عقيلة نوي، مرجع سابق، ص  )4(
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الذي حيدد منوذجي عقد حفظ احلق وعقد البيع على  13/431بند التعيني من منوذج عقد البيع على التصاميم امللحق باملرسوم التنفيذي رقم : أنظر  )1(

  .التصاميم لألمالك العقارية وكذا حدود تسديد سعر امللك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخري وآجاهلا وكيفيات دفعها
  .41. 40.ص.سيبل جعفر حاجي عمر، مرجع سابق، ص  )2(
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  .61.، ص2006، طبوعات اجلامعية، بن عكنون، الطبعة اخلامسة، ديوان املعقد البيع يف القانون املدين اجلزائريحممد حسنني،   )1(
  .62.حممد حسنني، مرجع سابق، ص  )2(
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  .14/09/2011مؤرخة يف ، 51ية، عدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائر  )1(
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يتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق يف جمال الترقية العقارية، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية،  1994مارس  07مؤرخ يف   )1(

حلق وعقد البيع على التصاميم الذي حيدد منوذجي عقد حفظ ا 13/431ملغى مبوجب املرسوم التنفيذي رقم . 09/03/1996، مؤرخة يف 13عدد 
  .لألمالك العقارية وكذا حدود تسديد سعر امللك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخري وآجاهلا وكيفيات دفعها

  .70. 63. 62.ص.الطيب زرويت، مرجع سابق، ص  )2(
  .82.سابق، ص ، مرجع11/04عقد البيع على التصاميم يف ظل القانون رقم عائشة طيب،   )3(
  .وما يليها 162.،مرجع سابق، ص-دراسة حتليلية–بيع العقار بناء على التصاميم يف الترقية العقارية سهام مسكر،   )4(
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 13/431الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية، ويف نصوص املرسوم التنفيذي رقم  11/04من القانون رقم  38/1يف نص املادة   )1(

بلغ وم الذي حيدد منوذجي عقد حفظ احلق وعقد البيع على التصاميم لألمالك العقارية وكذا حدود تسديد سعر امللك موضوع عقد البيع على التصاميم
  .عقوبة التأخري وآجاهلا وكيفيات دفعها

  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  38/2نص املادة   )2(
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)1(   Art 38/3 de la loi n° 11/04 fixant les règles régissant l’activité de promotion immobilière : «La formule 

de révision des prix doit prendre pour base les éléments de variation du coût de revient et s’appuyer sur 
l’évolution des indices officiels des prix, des matériaux, des matériels et de la main-d’œuvre, et sauf cas 
de circonstances imprévisibles, incontournables et exceptionnelles susceptibles de provoquer la rupture de 
l’équilibre économique du projet, le montant de la révision du prix ne saurait excéder, au maximum ving 
pour cent (20%) du prix initialement prévu.» 
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  .املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم 75/58من األمر رقم  1مكرر  324نص املادة   )1(
حيدد منوذج عقد البيع على «: الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  28/2وذلك تطبيقا لنص املادة   )2(

  .»التصاميم عن طريق التنظيم
الذي حيدد منوذجي عقد حفظ احلق وعقد البيع على التصاميم  13/431فيذي رقم منوذج عقد البيع على التصاميم امللحق باملرسوم التن: راجع )3(

  .لألمالك العقارية وكذا حدود تسديد سعر امللك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخري وآجاهلا وكيفيات دفعها
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  .109. 108.ص.عالء حسني علي، مرجع سابق، ص  )1(
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  .112.ص المية كتو، مرجع سابق،  )1(
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وذلك أخذا مبا اصطلح عليه املشرع . 75.، مرجع سابق، صاملسؤولية املدنية والضمانات اخلاصة يف عقد بيع العقار قبل اإلجنازفتحي ويس،   )1(

  .)امللغى( 94/58اجلزائري يف منوذج عقد البيع بناء على التصاميم امللحق باملرسوم التنفيذي رقم 
  . 160.مرجع سابق، ص-الفرنسي،و دراسة مقارنة بني القانون اجلزائري–بناء على التصاميم  عقد البيعشعبان عياشي،   )2(
  .108.عالء حسني علي، مرجع سابق، ص  )3(
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الذي حيدد منوذجي عقد حفظ احلق وعقد البيع على  13/431منوذج عقد البيع على التصاميم امللحق باملرسوم التنفيذي رقم مصدر اجلدول هو   )1(

  .ميم لألمالك العقارية وكذا حدود تسديد سعر امللك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخري وآجاهلا وكيفيات دفعهاالتصا
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L’achèvement d’une phase donnée avant l’expiration 
du délai maximum fixé ci-dessus, ouvre droit au paiement de l’échéance 
correspondante. Elle est constatée par le maître d’œuvre du projet et sous sa 
responsabilité et aux frais du vendeur. Le constat, contresigné par le vendeur est 

remis à l’acquéreur contre accusé de réception.

        maître d’œuvre    

79940718051994

1maître de l’ouvrage



maître d’œuvre
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391104

   

90291990

081520 2008



 

                                                   
  .24/05/1994، مؤرخة يف 32اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )1(
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  .الذي حيدد الواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  39نص املادة   )1(

الذي حيدد منوذجي عقد حفظ احلق وعقد البيع على  13/431بند كيفيات احليازة يف منوذج عقد البيع على التصاميم امللحق باملرسوم التنفيذي رقم  -
  سديد سعر امللك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخري وآجاهلا وكيفيات دفعهاالتصاميم لألمالك العقارية وكذا حدود ت

  . 66.ص. 2005، الطبعة األوىل، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيهاعزري، الزين  )2(
    .81.مرجع سابق، ص بيع العقار قبل اإلجناز، املسؤولية املدنية والضمانات اخلاصة يففتحي ويس،  )3(
  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  11و 5نصي املادتني   )4(
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    .105.حممد حسنني، مرجع سابق، ص )1(
يتم التسليم بوضع املبيع حتت تصرف املشتري حبيث «:مم علىاملتضمن القانون املدين املعدل واملت 75/58من األمر رقم  367/1حيث تنص املادة   )2(

على النحو الذي يتمكن من حيازته واالنتفاع به دون عائق، ولو مل يتسلمه تسلما ماديا مادام البائع قد أخربه بأنه مستعد لتسليمه بذلك وحيصل التسليم 
  .»يتفق مع طبيعة الشيء املبيع
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  .114. 113.ص.المية كتو، مرجع سابق، ص  )1(
  .املتعلق بالنشاط العقاري 93/03من املرسوم التشريعي رقم  10/4نص املادة   )2(
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  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  34/2نص املادة   )1(
د منوذجي عقد حفظ احلق وعقد البيع على التصاميم لألمالك العقارية وكذا حدود تسديد الذي حيد 13/431من املرسوم التنفيذي  4نص املادة   )2(

  .سعر امللك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخري وآجاهلا وكيفيات دفعها



  
 - 361 -  



               

10%1 

             

          

2 

4  





3617558





3 

              





          

34

1104           

                                                   
الذي حيدد منوذجي عقد حفظ احلق وعقد البيع على التصاميم لألمالك العقارية وكذا حدود تسديد  13/431من املرسوم التنفيذي  6نص املادة   )1(

  .سعر امللك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخري وآجاهلا وكيفيات دفعها
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 5نص املادة   )2(

  .بند كيفيات احليازة من منوذج عقد البيع على التصاميم امللحق بنفس املرسوم التنفيذي السابق -
االلتزام بنقل امللكية أو أي حق عيين آخر من شأنه أن «:املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم على 75/58رقم  األمرمن  165حيث تنص املادة   )3(

، »قة باإلشهار العقاريينقل حبكم القانون امللكية أو احلق العيين، إذا كان حمل االلتزام شيئا معينا بالذات ميلكه امللتزم، وذلك مع مراعاة األحكام املتعل
ال تنتقل امللكية وال احلقوق العينية األخرى يف العقار سواء كان ذلك بني املتعاقدين أم يف حق الغري إال إذا «: من نفس األمر على 793املادة  وتنص

  » روعيت اإلجراءات اليت ينص عليها القانون وباألخص القوانني اليت تدير مصلحة شهر العقار
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النموذج مطبق (عقد حمضر حيازة وتسليم عقار منجز يف إطار البيع بناء على التصاميم يتضمن منوذج  حة الذياألطرومن هذه  7امللحق رقم  :أنظر )1(

  .)املتعلق بالنشاط العقاري 93/03يف ظل املرسوم التشريعي رقم 
  :ء مشتركة كما يليوتعد أجزا«: املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم على 75/58من األمر رقم  745/2/1 حيث تنص املادة )2(

  »األرض واألفنية، والبساتني، واجلنائن، واملداخل
  .»امللكية هي حق التمتع والتصرف يف األشياء بشرط أال يستعمل استعماال حترمه القوانني واألنظمة«: علىالسابق األمر نفس من  674تنص املادة  )1(
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  .313.مرجع سابق، ص-الفرنسي،و مقارنة بني القانون اجلزائريدراسة –عقد البيع بناء على التصاميم شعبان عياشي،   )1(
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  .314.، صمرجع سابق-الفرنسي،و دراسة مقارنة بني القانون اجلزائري–عقد البيع بناء على التصاميم شعبان عياشي،   )1(
  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  37/1نص املادة   )2(

  



  
 - 365 -  

5%

  25776105

1 



    2        

 



13431



3

 



           

9303



        4    

9303          



5 

                                                   
أما البيوع املنجزة يف إطار الترقية العقارية ذات الطابع «: املتضمن قانون التسجيل املعدل واملتمم على 76/105من األمر رقم  257/3تنص املادة   )1(

يف دفتر الشروط ، أ/ عقد احلفظ والسكين أساسا، فإن املبالغ اليت جيب دفعها مبرأى وبني يدي املوثق، هي املبالغ املتبقية من مثن البيع الذي سبق حتديده يف
  .»أو يف عقد البيع على تصاميم

  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  42نص املادة   )2(
ي عقد حفظ احلق وعقد البيع على الذي حيدد منوذج 13/431بند أجل التسليم يف منوذج عقد البيع على التصاميم امللحق باملرسوم التنفيذي  :راجع )3(

  .التصاميم لألمالك العقارية وكذا حدود تسديد سعر امللك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخري وآجاهلا وكيفيات دفعها
  .111.عقيلة نوي، مرجع سابق، ص  )4(
  .140.المية كتو، مرجع سابق، ص  )5(
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  .13/431امللحق باملرسوم التنفيذي بند أجل التسليم يف منوذج عقد البيع على التصاميم  :راجع  )1(
  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  53/1نص املادة   )2(
  .من نفس القانون السابق 53/2نص املادة   )3(
فسخ بقوة القانون لكن دون أن يرتب توقيع مبلغ كعقوبة تأخري يتحدد بنسبة من السعر املتفق عليه يف ال 11/04رتب املشرع يف القانون رقم   )4(

من منوذج  3و 2و 13/1حيث نصت املادة  ،املتعلق بالنشاط العقاري 93/03العقد، وذلك خالفا ملا كان عليه األمر يف ظل املرسوم التشريعي رقم 
يكون الطرف املقصر يف حالة فسخ هذا البيع بسبب عدم تنفيذ التزاماته «: على 94/58ق باملرسوم التنفيذي رقم عقد البيع بناء على التصاميم امللح

  .من الثمن القاعدي املنصوص عليه أعاله.......مدينا للطرف اآلخر بتعويض يساوي 
ن تعاقد وإياه، وحيدد القاضي بطلب من الطرف املتضرر درجة ويبقى زيادة على ذلك الطرف املقصر مطالبا بتعويض الضرر احملتمل الذي أحلق مب       

  .الضرر ومبلغ التعويض حبسب املسؤولية املدنية احملتملة إزاء الغري
  .»ال أشهر املوالية لتاريخ الفسخ سواء أكانت البناية حمل بيع جديد أم... وترد املبالغ اليت دفعها املشتري يف حالة الفسخ مهما يكن السبب خالل       
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    .182.حممد حسنني، مرجع سابق، ص )1(
    .205.ص، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )عقد البيع(، اجلزء الرابع الوجيز يف شرح القانون املدين اجلزائريخليل أمحد حسن قدادة،  )2(
  .98.مرجع سابق، ص، املسؤولية املدنية والضمانات اخلاصة يف بيع العقار قبل اإلجنازفتحي ويس،   )3(
  .102.، صرجعنفس امل  )4(

 .170.مرجع سابق، ص-الفرنسي،و دراسة مقارنة بني القانون اجلزائري–عقد البيع بناء على التصاميم مسكر،  سهام-
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عقد ، حترير البيع اآلجلجيب أن يسبق كل تنازل يف إطار «: على) امللغى(املتعلق بالترقية العقارية  86/07من القانون رقم  30/1تنص املادة  )1(
  .»الذي حيدد منواله النموذجي بالطرق التنظيمية" حفظ احلق"
  .السابقالقانون  نفسمن  31نص املادة  )2(
)3( 3718638 

 
  .السابقالقانون  نفسمن  34نص املادة  )4(
  .من نفس القانون السابق 35نص املادة  )5(
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  .78.مرجع سابق، ص نصرية توايت، )1(
  .74.، مرجع سابق، ص- دراسة مقارنة بني القانون اجلزائري والفرنسي–عقد بيع العقار بناء على التصاميم شعبان عياشي،   )2(
  .نفس املرجع والصفحة  )3(
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  .املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم 75/58من األمر رقم  55نص املادة   )1(
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  .205.، مرجع سابق، ص-الواقع واآلفاق–ملتقى وطين حول الترقية العقارية ، »احلق عقد حفظ«آسيا دوة،   )1(
آخر  الفرق بني احلق أو االلتزام الشخصي وبني احلق أو االلتزام العيين هو أن األول هو سلطة قانونية يقررها القانون لشخص الدائن قبل شخص )2(

لتزام أو احلق العيين فهو احلق الذي يرد على شيء مادي قا ملصلحة مشروعة للدائن، أما االناع عنه، حتقييسمى املدين متكنه من إلزامه بأداء عمل أو االمت
وخيول صاحبه سلطة مباشرة على هذا الشيء، فيكون لصاحبه سلطة مباشرة دون حاجة لتدخل شخص آخر ليمكنه من استعمال حقه، فال يوجد 

، -زواوي-فريدة حممدي. ألا متعلقة بالعني أو الشيء املادي" العينية"لق على هذه احلقوق تسمية وسيط بني صاحب احلق والشيء موضوع احلق وتط
  .39. 18.ص.، ص2000، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، اجلزائر، املدخل للعلوم القانونية نظرية احلق

  املتممو املعدل املتضمن القانون املدين 75/58من األمر رقم  1مكرر  324/1نص املادة   )3(
ال تنتقل امللكية واحلقوق العينية األخرى يف العقار سواء كان ذلك بني املتعاقدين أم يف حق الغري إال «: من نفس األمر السابق على 793تنص املادة   )4(

  »إذا روعيت اإلجراءات اليت ينص عليها القانون وباألخص القوانني اليت تدير مصلحة شهر العقار
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اعتبار العقد االبتدائي هو عقد تام تترتب عليه مجيع و منهم من يرى خالف ذلكو بالشراء امللزم جلانبني عقدا ابتدائيا،و هناك من يسمى الوعد بالبيع  )1(

 ليت تقع على امللكية البيعالعقود ا(، اجلزء الرابع الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديدآثار البيع، راجع يف الرأي األول عبد الرزاق أمحد السنهوري، 
الواضح يف حممد صربي السعدي، : يف الرأي الثاين راجعو .82. 81.ص.، ص2000، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت ،الطبعة الثالثة، )املقايضةو

  .111.، صمرجع سابق، )املقايضة دراسة مقارنة يف القوانني العربيةو عقد البيع(شرح القانون املدين 
  .املتممو املتضمن القانون املدين املعدل 75/58من األمر رقم  71املادة نص   )2(
حتسب  %1«:حيث تنص على .املعدل و املتمماملتضمن قانون التسجيل  76/105من القانون رقم  353/2هو ما أكده املشرع يف نص املادة و  )3(

اليت جيب أن يذكر فيها حتت طائلة الرفض سعر البيع املتفق عقود الوعد بالبيع ....نسبة على قيمة العقار أو العقارات املصرح ا يف الوثيقة اليت تشهر بال
  .»األجل احملدد من قبل األطراف إلمتام هذا البيعو عليه
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  .93.ص، مرجع سابق، )املقايضة دراسة مقارنة يف القوانني العربيةو عقد البيع(الواضح يف شرح القانون املدين حممد صربي السعدي،   )1(
، مرجع -دراسة مقارنة بني القانون اجلزائري والفرنسي–عقد بيع العقار بناء على التصاميم عبان عياشي، ش: لإلطالع على تفاصيل الفكرة راجع  )2(

  .وما يليها 88.ص سابق،
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  . 13/431منوذج عقد حفظ احلق امللحق باملرسوم التنفيذي رقم   )1(
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  .13/431بند السعر التقديري للبيع يف منوذج عقد حفظ احلق امللحق باملرسوم التنفيذي رقم   )1(
  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  30نص املادة   )2(
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  .13/431منوذج عقد حفظ احلق امللحق باملرسوم التنفيذي رقم  )1(
وجوب ذكرها يف عقد حفظ  يفالذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية،  11/04من القانون رقم  30تتمثل البيانات اليت نصت املادة   )2(

  .ناءأصل ملكية األرض ورقم السند العقاري عند االقتضاء، مرجعيات رخصة التجزئة، شهادة التهيئة والشبكات، وتاريخ ورقم رخصة الب: احلق يف
زيادة على العقود اليت يأمر القانون «: املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم على 75/58من األمر رقم  1مكرر  324/1حيث تنص املادة   )3(

  .»...يف شكل رمسي...بإخضاعها إىل شكل رمسي، حتت طائلة البطالن، حترير العقود اليت تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية
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  .13/431البند املتعلق بالسعر التقديري يف منوذج عقد حفظ احلق امللحق باملرسوم التنفيذي رقم   )1(
  .بند السعر التقديري للبيع من نفس النموذج السابقو بند موضوع العقد  )2(
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  .81.مرجع سابق، ص، - دراسة مقارنة بني القانون اجلزائري والفرنسي–عقد بيع العقار بناء على التصاميم شعبان عياشي،   )1(
يصب مبلغ الضمان املودع يف حساب خاص باسم طالب حفظ «: على )امللغى(املتعلق بالترقية العقارية 86/07من القانون رقم  35تنص املادة   )2(

  .احلق، يفتح لدى املؤسسة املالية املخولة
  .السابقة 34تكون األموال املودعة غري قابلة للتنازل، وغري قابلة للحجز و، وغري قابلة للتصرف فيها، ضمن احلد املنصوص عليه يف املادة      
  . »وتنتج هذه األموال فوائد طبقا للتشريع املعمول به     
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  .ق على نشاط الترقية العقاريةالذي حيدد القواعد اليت تطب 11/04من القانون رقم  32/3نص املادة   )1(

  .13/431بند شروط وكيفيات فسخ عقد حفظ احلق من منوذج عقد حفظ احلق امللحق باملرسوم التنفيذي رقم  -
  .الذي حيدد القواعد اليت تطبق على نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  32/3نص املادة  )2(

  .13/431منوذج عقد حفظ احلق امللحق باملرسوم التنفيذي رقم  بند شروط وكيفيات فسخ عقد حفظ احلق من-
  .بند موضوع العقد من نفس النموذج السابق  )3(
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فصل الا ضمن  لقد سبق وأن فصلنا يف العقوبات اليت يتعرض هلا املرقي العقاري عند التطرق إىل االلتزامات املهنية للمرقي العقاري وجزاء اإلخالل  )1(

  .الباب األول من هذه األطروحةمن األول 
التزام املرقي العقاري بتحرير عقد البيع النهائي، فاملرقي : وهو اعتماد عنوان" موسى نسيمة"و" دوة آسيا"نتحفظ على ما أوردته كال من األستاذتني   )2(

من  324من يقوم بتحرير عقد البيع النهائي تطبيقا لنص املادة  العقاري ال يلتزم بتحرير عقد البيع النهائي، وإمنا بإبرام عقد البيع النهائي، واملوثق هو
العقد الرمسي عقد يثبت فيه موظف أو ظابط عمومي أو شخص مكلف خبدمة «: املتضمن القانون املدين اجلزائري املعدل واملتمم 75/58األمر رقم 

. 209.راجع آسيا دوة، مرجع سابق، ص. »ويف حدود سلطته واختصاصه عامة، ما مت لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا لألشكال القانونية
، أطروحة دكتوراه علوم، فرع القانون اخلاص، كلية احلقوق، -عقد بيع عقار يف طور اإلجناز–ضمانات تنفيذ عقد الترقية العقارية نسيمة موسى، 

  .107.، ص2015، 1جامعة اجلزائر
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  .حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقاريةالذي  11/04من القانون رقم  3/15نص املادة   )1(
 يتم حتويل ملكية عقار موضوع عقد حفظ احلق عند تاريخ التسديد النهائي لسعر العقار احملفوظ،«: على السابقالقانون نفس من  31تنص املادة   )2(
  »جيب إعداد عقد البيع أمام موثق طبقا للتشريع املعمول بهو
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) 3(يتعني على املرقي العقاري، بعد ثالثة «: الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية على 11/04من القانون رقم  33تنص املادة   )1(

ابل التسديد الكلي أشهر كحد أقصى، على إثر االستالم املؤقت للبناية أو جلزء منها، بإعداد عقد بيع البناية أو جزء من البناية احملفوظة، أمام موثق مق
  »لسعر البيع من طرف صاحب حفظ احلق

  .السابقالقانون نفس من  11و 5نصي املادتني   )2(
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االلتزام بنقل امللكية أو أي حق عيين آخر من شأنه أن ينقل «:املتمم علىو املتضمن القانون املدين املعدل 75/58رقم  األمرمن  165تنص املادة   )1(

تنص و ،»ذلك مع مراعاة األحكام املتعلقة باإلشهار العقاريو أو احلق العيين، إذا كان حمل االلتزام شيئا معينا بالذات ميلكه امللتزم، حبكم القانون امللكية
إذا روعيت  ال تنتقل امللكية وال احلقوق العينية األخرى يف العقار سواء كان ذلك بني املتعاقدين أم يف حق الغري إال«: من نفس األمر على 793املادة 

  »باألخص القوانني اليت تدير مصلحة شهر العقارو اإلجراءات اليت ينص عليها القانون
  .13/431راجع منوذج عقد حفظ احلق امللحق باملرسوم التنفيذي رقم   )2(
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    La liberation de l’avance déposée auprès du fonds 

s’effectuera entre les mais du notaire La libération

          

 

 

              

 

                                                   
  .13/431منوذج عقد حفظ احلق امللحق باملرسوم التنفيذي رقم  من بند السعر التقديري للبيع  )1(

  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  33نص املادة -
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  .112.نسيمة موسى، مرجع سابق، ص  )1(

  .209.آسيا دوة، مرجع سابق، ص -
  .14/09/2011، مؤرخة يف 51اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )2(
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  .386إىل  371املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم يف نصوص املواد من  75/58نظمها املشرع ضمن أحكام األمر رقم   )1(
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دراسة مقارنة - ) الضمانات املستحدثة فيها-نطاق تطبيقها-شروطها(املسؤولية اخلاصة باملهندس املعماري ومقاول البناءعبد الرزاق حسني يس،   )1(

  .16.، ص1987، الطبعة األوىل، بدون دار نشر، بدون مكان نشر،-دينيف القانون امل
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العقود الواردة على العمل املقاولة والوكالة (الد األول اجلزء السابع، ، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديدعبد الرزاق أمحد السنهوري،   )1(

  .106.، ص2000، ، بريوتقية، منشورات احلليب احلقو، الطبعة الثالثة)وديعة واحلراسةوال
ماجستري، فرع القانون العقاري، كلية  رسالة، )أحكامها وإلزامية التأمني منها(املسؤولية العشرية للمتدخلني يف عملية البناء حممد الصاحل بلعقون،   )2(

  .16. 15. 14.ص.، ص05/02/2015، 1احلقوق، جامعة اجلزائر
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  .140.، مرجع سابق، صاجلزء السابع، يف شرح القانون املدين اجلديد الوسيطعبد الرزاق أمحد السنهوري،  )1(
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  . 133. 132.ص.، مرجع سابق، صاجلزء السابع، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديدعبد الرزاق أمحد السنهوري،   )1(
  .113.سابق، ص، مرجع املسؤولية املدنية والضمانات اخلاصة يف بيع العقار قبل اإلجنازفتحي ويس،   )2(
  .133.ص.، مرجع سابق، صاجلزء السابع، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديدعبد الرزاق أمحد السنهوري،   )3(
، 2013/2014، 1، كلية احلقوق، جامعة اجلزائرماجستري، فرع القانون العقاري رسالة، ضمانات املشتري يف الترقية العقاريةخلضر ميلودي،   )4(

  .75.ص
  .114.، مرجع سابق، صاملسؤولية املدنية والضمانات اخلاصة يف بيع العقار قبل اإلجنازفتحي ويس،   )5(
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  .عند دراسة عالقة املرقي العقاري ماسبق وأن تناولنا تعريف املقاول واملهندس املعماري،   )1(
  .املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم 75/58من األمر رقم  555نص املادة   )2(
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  .470.عبد الرزاق حسني يس، مرجع سابق، ص  )1(
يتحمل املكتتب بإحدى عمليات الترقية العقارية طوال عشر «: على )امللغى(املتعلق بالترقية العقارية 86/07من القانون رقم  41حيث تنص املادة   )2(
ن الذين سنوات، ابتداء من تاريخ تسليم شهادة املطابقة، العيوب اخلفية اليت يتحملها أيضا املهندسون املعماريون أواملقاولون واألشخاص اآلخرو) 10(

  .»من القانون املدين 564و 554و -الفقرة األوىل– 140يربطهم بصاحب األشغال عقد إجيار العمل، وذلك عمال باملواد 
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  .31.، ص1992، العدد الرابع، ضائيةالة الق  )1(
  .139. 138.ص.، ص2010، سنة 01، عدد جملة احملكمة العليا  )2(
التأمني  -2«: كما يلي)امللغى( 94/58من منوذج عقد البيع بناء على التصاميم امللحق باملرسوم التنفيذي رقم  8/2يف نفس السياق نصت املادة   )3(

الترقية العقارية مبراقبة الضمان ومتابعته عن طريق التأمني العشري لكل املهندسني املعماريني واملقاولني والعمال القطعيني يتكفل املتعامل يف : العشري
ن ينسب املدعوين للمشاركة يف إجناز البناية ويصرح أنه يقبل التصرف بالتضامن معهم إزاء املشتري واألطراف األخرى إال إذا حصل خطأ ال ميكن أ

التهدم الكلي أو  املتعامل يف الترقية العقارية باعتباره رب العمل يلزم املهندسني املعماريني واملقاولني باكتتاب تأمني لضمان املسؤولية العشرية، منف »إليه
يوم حترير حمضر التسليم ي من أ(اجلزئي للبناء أو ظهور عيوب دد متانة البناء وسالمته خالل عشرة سنوات، يبدأ سرياا من تاريخ حيازة ملكية البناية 

  .لكن دون أن يبني املشرع صراحة التزامه هو بالضمان العشري .)النهائي
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  .25.حممد الصاحل بلعقون، مرجع سابق، ص  )1(
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ماجستري يف القانون اخلاص، فرع  رسالة، املسؤولية العشرية للمتدخلني يف نشاط الترقية العقارية خبصوص عناصر التجهيزبن عمار حمجوب،   )1(

  .63.، ص2013/2014، 1محاية املستهلك وقانون املنافسة، كلية احلقوق، جامعة اجلزائر
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  .»ويتعني عليه ذه الصفة، مطالبة مكاتب الدراسات واملقاولني وشركائه اآلخرين بكل الضمانات والتأمينات القانونية املطلوبة«: حيث تنص على  )1(
  .111.، مرجع سابق، صاجلزء السابع، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديدعبد الرزاق أمحد السنهوري،   )2(
  .173.المية كتو، مرجع سابق، ص  )3(
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  .68.بن عمار حمجوب، مرجع سابق، ص  )1(
ملقاولة عقد يتعهد مبقتضاه أحد املتعاقدين أن يصنع شيئا ا«:املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم بنصها 75/58من األمر رقم  549عرفت املادة   )2(

  »أو أن يؤدي عمال مقابل أجر يتعهد به املتعاقد اآلخر
  .75.عبد الرزاق حسني يس، مرجع سابق، ص  )3(



  
 - 407 -  



       

 

13431

           







        

 



26

            

 

      

 

            





 

2  



1 
                                                   

لثابتة األخرى البناءات اليت املنشئات اويقصد ب .املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم 75/58من األمر رقم  554/1وذلك تطبيقا لنص املادة   )1(
شوارع تيسر على اإلنسان سبيل انتقاله أو سبيل معاشه، كاجلسور واملعابر والسدود واخلزانان واألنفاق والسكك احلديدية واألعمدة والطرق وال

  . 683. 682.ص.إخل، عبد الرزاق حسني يس، مرجع سابق، ص... واملطارات
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من دفتر الشروط النموذجي الذي  30نص املادة الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية، و 11/04من القانون رقم  46نصي املادتني،   )1(

  .12/85حيدد االلتزامات واملسؤوليات املهنية للمرقي العقاري، امللحق باملرسوم التنفيذي رقم 
  . 120.، مرجع سابق، صلضمانات اخلاصة يف بيع العقار قبل اإلجنازاملسؤولية املدنية وافتحي ويس،   )2(
  .697.عبد الرزاق حسني يس، مرجع سابق، ص  )3(
  . 113.، مرجع سابق، صاجلزء السابع، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديدعبد الرزاق أمحد السنهوري،   )4(
  .704.عبد الرزاق حسني يس، مرجع سابق، هامش ص  )5(
  .113.، مرجع سابق، صاجلزء السابع، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديدعبد الرزاق أمحد السنهوري،   )6(
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  .115. 114.ص.ص ، مرجع سابق،اجلزء السابع، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديدعبد الرزاق أمحد السنهوري،   )1(
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  .32.بن عمار حمجوب، مرجع سابق، ص  )1(
  .687.حسني يس، مرجع سابق، ص عبد الرزاق  )2(
ماجستري، فرع قانون األعمال، قسم العلوم القانونية، كلية احلقوق،  رسالة، الضمان العشري للمشيدين يف التشريع اجلزائريزهرة بن عبد القادر،   )3(

  .79.، ص2003/2004جامعة احلاج خلضر باتنة، 
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  .36.بن عمار حمجوب، مرجع سابق، ص  )1(
  .37.، صنفس املرجع  )2(
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  .125.، مرجع سابق ، صاملسؤولية املدنية والضمانات اخلاصة يف بيع العقار قبل اإلجنازفتحي ويس،   )1(
  .259.، مرجع سابق، ص- دراسة مقارنة بني القانون اجلزائري والفرنسي–عقد بيع العقار بناء على التصاميم شعبان عياشي،   )2(
  .67. 66. 65.ص.رجع سابق، صحممد الصاحل بلعقون، م  )3(
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  .، املعدل و املتمماملتعلق بالتأمينات 95/07من األمر رقم  183نص املادة   )1(
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 garantie de parfait achèvement des travaux de réalisation   

   14  9303

 garantie de parfait achèvement de l’ouvrage    
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  .131.، مرجع سابق، صاملسؤولية املدنية والضمانات اخلاصة يف بيع العقار قبل اإلجنازفتحي ويس،   )1(
  .1024.عبد الرزاق حسني يس، مرجع سابق، ص  )2(
  .1025. 1024.ص.ص ،نفس املرجع  )3(
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 14املتعلق بالنشاط العقاري قرر املشرع هذا الضمان على عقد البيع بناء على التصاميم مبوجب نص املادة  93/03يف ظل املرسوم التشريعي رقم   )1(

-19املؤرخ يف  29-90القانون رقم ال تتم حيازة ملكية بناية أو جزء من بناية من املشتري إال بعد تسليم شهادة املطابقة املنصوص عليها يف «: منه
يلتزم ا  واملذكور أعاله، غري أنه ليس حليازة امللكية وشهادة املطابقة أثر إعفائي من املسؤولية املدنية وال من ضمان حسن إجناز املنشأة اليت 12-1990

  .»ة العقارية خالل أجل سنة واحدةاملتعامل يف الترقي
  .63.الطيب زرويت، مرجع سابق، ص  )2(
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، جملة دولية دفاتر السياسة والقانون، الضمان العشري والضمانات اخلاصة ملشيدي البناء يف التشريع اجلزائري والتشريع املقارنعايدة مصطفاوي،  )1(

  .262.، ص2012، 6متخصصة حمكمة يف احلقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة، العدد 
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  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  34/2نص املادة   )1(
  .من نفس القانون السابق 44نص املادة   )2(
يضمن البائع التنفيذ «: ما يلي 13/431حيث ورد يف بند ضمان حسن التنفيذ يف منوذج عقد البيع على التصاميم امللحق باملرسوم التنفيذي رقم   )3(

بتداء من يوما، ا...(...) أو حسن سري عناصر جتهيزات البناية يف أجل /اجليد لألشغال، ويلتزم بتنفيذ األشغال الضرورية قصد إصالح عيوب البناء و
  .»تاريخ إخطاره من طرف املكتتب
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    .143.ويس، مرجع سابق، صفتحي  )1(
  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  26/3وهو ما يستشف من نص املادة   )2(
  .256.عايدة مصطفاوي، مرجع سابق، ص  )3(
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امللكية املشتركة هي احلالة القانونية اليت «: املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم امللكية املشتركة بنصها 75/58من األمر رقم  743عرفت املادة   )1(

ص يكون عليها العقار املبين أو جمموعة العقارات املبنية واليت تكون ملكيتها مقسمة حصصا بني عدة أشخاص تشمل كل واحدة منها على جزء خا
  »تركةونصيب يف األجزاء املش

  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  7و38/6نص املادة   )2(
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  .115.، ص2007/2008ماجستري، يف القانون اخلاص، كلية احلقوق، جامعة تلمسان،  رسالة، امللكية العقارية املشتركةسفيان شعلي،   )1(
  .16/03/2014، مؤرخة يف 14اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )2(
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، 200/2001ماجستري، فرع القانون العقاري والزراعي، كلية احلقوق، جامعة البليدة،  رسالة، النظام القانوين للملكية املشتركةبلقاسم بلقاضي،   )1(

  .69.ص
  .14/99ديباجة منوذج نظام امللكية املشتركة يف جمال الترقية العقارية امللحق باملرسوم التنفيذي رقم   )2(
  .نفس املصدر السابق  )3(
  .نفس املصدر السابق  )4(
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  .14/99رقم  الباب األول من اجلزء األول من منوذج نظام امللكية املشتركة يف جمال الترقية العقارية امللحق باملرسوم التنفيذي )1(
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  .اجلزء األول من نفس النموذج السابقبند حتديد األجزاء اخلاصة وتكوينها من الباب الثاين من   )1(
  .حددها املشرع بالتفصيل يف نفس البند السابق  )2(
الترقية العقارية امللحق باملرسوم التنفيذي رقم  اجلزء األول من منوذج نظام امللكية املشتركة يف جمالبند األجزاء املشتركة الفاصلة من الباب الثاين من   )3(

14/99.  
  .15/11/1983، مؤرخة يف 47اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )4(
  .27/09/1994، مؤرخة يف 13، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد08/03/1994املؤرخ يف  94/59مبوجب املرسوم التنفيذي رقم   )5(



  
 - 427 -  

41499

 

         

           



       

        



 

 

 

 

    

 

 ٭          

       

   



1499 11   



 



 



 



  
 - 428 -  

 ٭



           





1 

  





 1499     2

 

 

1499

          





        



 









                                                   
اجلزء األول من منوذج نظام امللكية املشتركة يف جمال الترقية العقارية امللحق باملرسوم التنفيذي رقم بند استعمال األجزاء املشتركة من الباب الثاين من   )1(

14/99.  
  .أيضا إىل التسيري االنتقايل للملكية املشتركة غري أننا أجلنا التفصيل فيهحتت هذا العنوان تطرق املشرع   )2(



  
 - 429 -  

 1      

            

1499 

        

            

   

 



             

 

       

             

         



2 

  



      

          

       

             

         

                                                   
  .14/99بند اجتماع اجلمعية العامة من منوذج نظام امللكية املشتركة يف جمال الترقية العقارية امللحق باملرسوم التنفيذي رقم   )1(
  .السابقنموذج نفس الحدد املشرع مهام املتصرف بالتفصيل يف بند دور املتصرف من   )2(
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الث من منوذج نظام امللكية املشتركة يف جمال الترقية العقارية امللحق باملرسوم التنفيذي رقم بينها املشرع بالتفصيل يف الباب األول من اجلزء الث)1(

14/99.  
  .بندي إشهار نظام امللكية املشتركة وشكليات التسجيل من الباب الثالث من اجلزء الرابع من نفس النموذج السابق  )2(
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جلزء األول من منوذج نظام امللكية املشتركة يف جمال الترقية العقارية امللحق باملرسوم التنفيذي رقم بند واجبات املرقي العقاري من الباب الرابع من ا  )1(

14/99.  
  .املتعلق بالنشاط العقاري 93/03من املرسوم التشريعي رقم  26إىل  24نصوص املواد من   )2(

دد القواعد املتعلقة بنظام امللكية املشتركة وتسيري العمارات الذي حي 83/666من املرسوم رقم  4مكرر 45إىل  1مكرر 45نصوص املواد من  -
  .اجلماعية املعدل واملتمم
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الذي حيدد القواعد املتعلقة بنظام امللكية املشتركة وتسيري العمارات اجلماعية املعدل  83/666املرسوم رقم من  26وهو ما يستشف من نص املادة   )1(

  »...ند التصويت يف اجلمعية من األصوات ما يعادل عدد احلصص اليت ميلكهايكون لكل شريك يف امللك ع«: واملتمم
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لحق باملرسوم التنفيذي بند نقل اإلدارة والتسيري االنتقايل من الباب الرابع من اجلزء األول من منوذج نظام امللكية املشتركة يف جمال الترقية العقارية امل  )1(

  .14/99رقم 
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حق باملرسوم ورد يف بند واجبات املرقي العقاري من الباب الرابع من اجلزء الثاين من منوذج نظام امللكية املشتركة يف جمال الترقية العقارية املل  )1(

  .» امللكية املشتركةحيل املرقي البائع أو الشخص املعني من طرفه، خالل فرة التسيري االنتقايل، حمل مجيع هيئات تسيري«: ما يلي 14/99التنفيذي رقم 
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إىل غاية سنة  11/04ما يليها من القانون رقم و 54كيفيات تطبيق نص املادة و املالحظ هنا هو تأخر إصدار النصوص التنظيمية اليت توضح شوط  )1(

2014.  
روط حلول صندوق الضمان الذي حيدد ش 05/05/2014املؤرخ يف  14/181من املرسوم التنفيذي رقم  1وما يؤكد ذلك هو نص املادة   )2(

ية، عدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائر، فيات ذلكوالكفالة املتبادلة يف الترقية العقارية حمل مقتين األمالك العقارية املغطاة بضمان الترقية العقارية وكي
حلول صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف الترقية يهدف هذا املرسوم إىل حتديد شروط ... «: يف نصهااليت جاء  ،19/06/2014، مؤرخة يف 37

  .»، حمل املقتنني الذين وقعوا عقد البيع على التصاميم وكيفيات ذلك"الصندوق"العقارية الذي يدعى يف صلب النص 
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متخصصة يف تأمني البنوك من خماطر  أن األوىل :الفرق بني شركة ضمان القرض العقاري وصندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف الترقية العقارية هو )1(

  .العجز احملتمل لألفراد، أما الثاين فهو متخصص يف تأمني األفراد من العجز احملتمل للمرقي العقاري
)2(   Fonds de Garantie et de Caution Mutuelle de la Promotion Immobilière. 

 .20/01/1993يف  ، مؤرخة04، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية )3(
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 .15/11/1997، مؤرخة يف 73، عدد للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية )1(
، مؤرخة يف 37، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد 05/05/2014املؤرخ يف  14/180مبوجب املرسوم التنفيذي رقم   )2(

19/06/2014.  
 .331.ناصر لباد، مرجع سابق، ص )3(
الترقية العقارية إال أنه عند تعديل املرسوم  نشاطبصندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف  11/04رغم أن املشرع عنون الفصل الرابع من القانون رقم   )4(

اليت " طنشا"مل يقم املشرع بتعديل تسمية الصندوق ومل يضف كلمة  14/180مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  2014يف سنة  97/406التنفيذي رقم 
  .11/04أدرجها يف القانون رقم 

  . 20/06/2016:تاريخ الدخول إىل املوقع ،www.fgcpmi.com.dzموقع صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف الترقية العقارية،  )5(
 .صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف الترقية العقارية، املعدل واملتممإحداث املتضمن  97/406من املرسوم التنفيذي رقم  2نص املادة  )6(
 .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 9و 8نصي املادتني  )7(
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  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 19نص املادة   )1(
  .املتبادلة يف الترقية العقارية، املعدل واملتمم إحداث صندوق الضمان والكفالةاملتضمن  97/406من املرسوم التنفيذي رقم  3نص املادة   )2(
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  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  56نص املادة   )1(

  .دل واملتممإحداث صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف الترقية العقارية، املعاملتضمن  97/406من املرسوم التنفيذي رقم  3/8نص املادة  -
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  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  74و 71نصي املادتني   )1(
  .مل يصدر أي قرار وزاري يتضمن حتديد تلك الشروط  )2(
ال «:العقارية، املعدل واملتمم على يف الترقيةإحداث صندوق الضمان والكفالة املتبادلة املتضمن  97/406من املرسوم التنفيذي رقم  21تنص املادة   )3(

  :جيوز أن جيتمع يف جلنة الضمان قصد دراسة طلب الضمان
  .قارب املرقني العقاريني حىت الدرجة الرابعة دون استثناء، بالنسبة للعمليات اليت مت إدراجها يف جدول األعمالأأولياء و -
  .رقني العقاريني أجرا أو راتبا مقابل أدائهم نشاطا معينااألشخاص وأزواج األشخاص الذين يتقاضون من امل -
ة التسيري املرقون العقاريون وأعضاء جملس اإلدارة وأعضاء هيئة التسيري وجملس املراقبة أو أزواجهم وأصول وفروع وأعضاء جملس اإلدارة أعضاء هيئ -

  .»شغتلون يف مؤسسات الترقية العقاريةيوجملس املراقبة الذين 
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  .العقارية، املعدل واملتمم إحداث صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف الترقيةاملتضمن  97/406التنفيذي رقم من  6ص املادة ن  )1(
ممثل الوزير املكلف بالسكن ): 5(فإن جلنة طعون تتكون من اخلمسة أعضاء : مكرر من نفس املرسوم التنفيذي السابق، على 22حسب نص املادة   )2(

للصندوق ب اجلمعية العامة للصندوق أو ممثله، رئيس جملس إدارة الصندوق أو ممثله، رئيس جملس أخالقيات الصندوق أو ممثله، املدير العام رئيس مكت
الرئيس و تتخذ قرارات جلنة الطعون باألغلبية البسيطة ويف حالة تساوي األصوات يكون صوت .ويرأس جلنة الطعون ممثل الوزير املكلف بالسكن. ممثلهأو

  .مرجحا
  .19/06/2014، مؤرخة يف 37اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، عدد   )3(
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  .السابقاملرسوم التنفيذي نفس من  5نص املادة   )1(
النهائي والسحب الذي استخدم فيه املشرع مصطلح السحب املؤقت  11/04من القانون رقم  64وذلك إذا ما اعتمدنا على النص العريب للمادة   )2(
  ..السحب التلقائي خالفا للنص باللغة الفرنسية الذي اعتمد فيه التعليق املؤقت و السحب النهائي و التلقائيو
  .من نفس املرسوم التنفيذي السابق 3/1نص املادة   )3(

  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04من القانون رقم  58/1نص املادة -
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الذي حيدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف الترقية العقارية حمل مقتين األمالك  14/181من املرسوم التنفيذي رقم  8نص املادة   )1(

  .العقارية املغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك
  .السابقاملرسوم التنفيذي نفس من  6/3نص املادة   )2(
  .ن نفس املرسوم التنفيذي السابقم 9نص املادة   )3(
الذي حيدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف الترقية العقارية حمل مقتين األمالك  14/181من املرسوم التنفيذي رقم  6نص املادة   )1(

  .العقارية املغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك
  .الذي حيدد القواعد اليت تنظم نشاط الترقية العقارية 11/04 من القانون رقم 57/2نص املادة   )2(
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الذي حيدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف الترقية العقارية حمل مقتين  14/181من املرسوم التنفيذي رقم  10نص املادة   )3(

  .األمالك العقارية املغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك
الذي حيدد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة املتبادلة يف الترقية العقارية حمل مقتين  14/181من املرسوم التنفيذي رقم  11ص املادة ن  )1(

  .األمالك العقارية املغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك
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في منح االمتیاز القابل للتحویل  29/03/2016المؤرخة في ) 3760( یتضمن المذكرة رقم: 4الملحق رقم 
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  : ...........................مجموعة االستغالل
  

  : ...........................الوكالة
  : ........................المقترض

  شراء سكن على التصاميم: موضوع القرض
  : ....................رقم الحساب

  
  
  
  
  
  

  اتفاقية القرض العقاري
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  تفاقية القرض العقاريا
  

  )20................../....رقم(
  

  تم فيما بين المتعاقدين، 
شارع ..... الكائنة بـ ..........المتصرف بصفته مدير وكالة )/....................... ة(السيد

باسم و لحساب بنك التنمية المحلية، مؤسسة عمومية اقتصادية، شركة باألسهم ذات ..........
  ......دج، مقرها الرئيسي كائن بـ .............................رأسمال مبلغه 

  .والية الجزائر.............................
  الرئيس المدير العام،....................... و بموجب التفويضات المخولة له من قبل السيد 

  
  من جهة،                                                                                   

  ): ..........................ة(السيد
  ..................بـ : .......................بتاريخ) ة(المولود
  /.............................المهنة

  ......................رقم رخصة السياقة...............: ....بطاقة التعريف الوطنية
  .......................من طرف:......................مسلمة بتاريخ

  :................................ابن
 :...........................العنوان

  ..............، مفتوح لدى وكالة :.....................صاحب الحساب المصرفي رقم
  المقترض،: فيما يلي) اة(المسمى

  
  من جهة أخرى                                                                             

  



5 

 - 475 - 
 

  :االتفاق و إقرار ما يلي
  
  
  

  موضوع القرض: 1المادة 
  يوافق بنك التنمية المحلية على وضع قرض يخصص لتمويل عملية 

  "على التصاميمبيع سكن بناء "
  

  مبلغ و مدة القرض: 2المادة 
دج ......................يمنح بنك التنمية المحلية بموجب هذه االتفاقية، قرض بمبلغ 

 12أربعة و عشرون سنة نافذة بما فيها ) سنة 24) (بالحروف و األرقام(مدته ) بالحروف...............(
  .تسديد تبدأ منذ االستعمال األول، أشهر كأجل لل)بالحروف و األرقام(شهرا 

  
  مساعدة الصندوق الوطني للسكن: 3المادة 

دج : .............إن المساعدة للحصول على الملكية التي يقدمها الصندوق الوطني للسكن بمبلغ
  ...سوف تأتي زيادة على القرض الممنوح و التقديم الشخصي) بالحروف و األرقام................... (

  

  المساهمة الشخصية: 4دة الما
بالحروف ........................ (دج ........يتعهد المقترض بأن يدفع في إطار التمويل الذاتي، مبلغ 

  .على األقل لصاحب المشروع في حالة شراء سكن %20عند فتح الحساب، أو يثبت دفع ) و األرقام
  

  نسبة الفائدة: 5المادة 
تؤدى شهريا وفقا لجدول ) بالحروف(سنويا  %..... يحصل بنك التنمة المحلية على فائدة تقدر بـ 

  .من هذه االتفاقية 14المستحقات، كما هو موضح بالمادة 
  .لغاية التسديد الكلي للقرض و تبقى هذه الفائدة مستحقة الرعاية

  .هذا وفقا لشروط البنك المعمول بهاسنوات أخرى و ) 5(و تبقى نسبة الفائدة ثابة خالل مدة خمس 
موطن لدى بنك التنمية ) أجره أو غيره(تطبق نسبة فائدة إمتيازية على المقترض الذي يكون مدخوله 

  .ثالثة أشهر على األقل 03المحلية منذ 
المقترض الذي استفاد من نسبة فائدة إمتيازية يفقد هذا االمتياز في حالة توقفه عن توطين مدخوله  و 

  .التالي تطبق عليه نفس النسبة المطبقة على الزبائن الغير الموطنينب
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  وضع القرض تحت التصرف : 6المادة 
  :يرخص باستعمال القرض بعد استيفاء الشروط التالية

  . تقديم المقترض لثبوت الوثائق المطلوبة لتكوين الملف*  
  .فتح حساب شيكات*  
  .مقترضإمضاء االتفاقية الحالية من قبل ال*  
  .توقيع المقترض على جدول على االستحقاقات الشهرية للقرض*  
توقيعه على التزام نافذ يتعهد بموجبه المقترض بتزويد حسابه لتغطية االستحقاقات أو أمر بالتحويل *  

  .الدائم في حالة توطين األجرة
  .إمضاء التزام نافذ يتعهد بموجبه المقترض بتزويد حسابه لتغطية االستحقاقات*  
  .دفع أقساط التأمين من قبل المقترض و كذا مصاريف تسيير الملف*  
الحصول على الرهن العقاري االتفاقي  مرتبة أولى، على السكن أو على القطعة األرضية التي سيشيد *  

  .عليها السكن
  .-إن أمكن ذلك–مساعدة الصندوق الوطني للسكن  الحصول على*  
  .إمضاء سند أو عدة سندات ألمر*  
  

  دفع القرض البنكي و مساعدة الصندوق الوطني للسكن : 7المادة 
مباشرة بين أيدي الموثق المكلف ) شراء السكن(يدفع القرض، حسب جدول مبين أدناه إما دفعة واحدة 

البناء الذاتي، التوقيع، (الرهن االتفاقي لفائدة البنك، أو إما بعدة دفعات  بعملية الشراء و بمهمة تحرير عقد
أو من ) مهندس مكتب دراسات(بعد المعاينة من قبل مهندس معماري ) التهيئة و بيع مسكن على التصاميم

  .قبل المصالح التقنية للبنك عن حالة تقدم األشغال
  الوطني للسكنمساعدة الصندوق   قرض بنك التنمية المحلية

  )دج(المبلغ   الدفعات  )دج(المبلغ   الدفعات
  .........  الدفعة األولى  .........  الدفعة األولى
  .........  الدفعة الثانية  .........  الدفعة الثانية
  .........  الدفعة الثالثة  .........  الدفعة الثالثة
  .........  الدفعة الرابعة  .........  الدفعة الرابعة
  .........  المبلغ اإلجمالي  .........  المبلغ اإلجمالي
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  تسليم سند ألمر إجمالي: 8المادة 
بغرض تعبئة دينه، يقوم بنك التنمية المحلية باكتتاب سند إجمالي للمقترض و ألمر بنك التنمية المحلية 

شراء مسكن، بناء  موضحا عليه القرض األصلي و الفائدة و الرسوم و دفعات القرض إذا كان عبارة عن
  .ذاتي أو تهيئة

  جدول االستحقاقات: 9المادة 
يعد بنك التنمية المحلية جدول استحقاقات شهري الذي يوافق عليه الزبون في الوقت الحاضر، حيث 
يتضمن مشاهرة القرض العقارية الذي يدفع مبلغه الرئيسي مع الفوائد، زيادة على التسديد الشهري يدفع 

  .مين على الوفاةالزبون قسط التأ
  

  تخصيص القرض: 10المادة 
يلتزم المقترض بتخصيص مبلغ القرض دون سواه إلنجاز الموضوع الموضح بالمادة األولى من هذه 
االتفاقية و يجوز لبنك التنمية المحلية في أي وقت شاء، مراقبة استعمال المقترض للمبالغ المقترضة و 

  .سترجاع دينهاتخاذ اإلجراءات التي يراها مناسبة ال
  

  مدة استعمال القرض: 11المادة 
أشهر في حالة ) 6(أشهر من تاريخ التبليغ و ستة ) 3(في حالة استعمال القرض بعد مدة أقصاها ثالثة 
  .القوة القاهرة المبينة، فإن هذه االتفاقية تصبح ملغاة

  

  عموالت التسيير و التبليغ: 12المادة 
  :التنمية المحلية، عند التوقيع على هذه االتفاقيةيلتزم المقترض بالدفع لبنك 

  )بالحروف و األرقام(دج .......................عمولة التسيير تساوي               *      
  )بالحروف و األرقام(دج .......................عمولة التبليغ تساوي                *      

  

  عمولة االلتزام: 13المادة 
على المستفيد من القرض و في إطار البناء الذاتي، أن ينجز األشغال الكبرى في أجل أقصاه اثني يجب 
شهرا بعد قبضه للدفعة األولى، إال إذا وجدت قوة قاهرة حالت دون ذلك و استطاع البنك ) 12(عشر 

رى، فإن المستفيد معاينتها قانونيا، و عند انقضاء هذا األجل إذا سجلت تأخيرات في إنجاز األشغال الكب
  .من مبلغ الدفعة التي لم تستهلك بعد %...من القرض يخضع لدفع عالوة االلتزام و التي تقدر بـ 

 .هذه العمولة تقبض كذلك في حالة أشغال التوسيع و التهيئة بنفس الشروط
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  كيفية تسديد القرض: 14المادة 
ذا القرض، و كذا الفوائد و فوائد التأخير يلتزم المقترض بأن يسدد كل شهر المبلغ األصلي له

  .والمصاريف و ذلك بالسحب من حسابه الشخصي إلى غاية االنقضاء الكلي آلجال الدين
إن الدفعات الشهرية ثابتة و تضم المبلغ األساسي و الفوائد و الرسوم و المصاريف و الملحقات وذلك 

  .قترض و الذي يعد جزء مكمل لهذه االتفاقيةبموجب جدول االستحقاقات الذي تم توقيعه من قبل الم
  

  التسديد المسبق: 15المادة 
يمكن للمقترض أن يسدد بصفة مسبقة و حتى قبل استحقاق القرض مجمل الدين المتبقي بمبلغه الرئيسي 

  .دون غرامة
على  -مرة واحدة في السنة–في حالة التسديد المسبق الجزئي، يمكن للمقترض أن يدفع في أي وقت 

  .من مبلغ الدين المتبقي دون غرامة %15األقل 
  

  الجزاءات عن التأخير: 16المادة 
في حالة ما إذا حصل سبب أي كان لم يتمكن بنك التنمية المحلية من خالله استرداد دينه، بصفة عادية، و 

نسبة على الخصوص إذا أجبر على المتابعات القضائية لتحصيل دينه، سيكون له الحق في تطبيق زيادة 
سنويا باإلضافة إلى نسبة فوائد القرض ابتداء من تاريخ حلول أجل ) %2(الفوائد قدرها اثنان بالمائة 
  .االستحقاقات غير المدفوعة

  

  الضمان العقاري: 17المادة 
يقبل المقترض بمنح بنك التنمية المحلية رهن عقاري من المرتبة األولى، عن الملك العقاري الممول 

  .لممنوحضمانا للقرض ا
دج في ...................يوافق المقترض على إدراج مبلغ مساعدة الصندوق الوطني للسكن المقدر بـ 

  .عقد الرهن العقاري الذي يحصل لفائدة بنك التنمية المحلية
  

  التأمينات: 18المادة 
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باتفاقية الضمان  يتعهد المقترض بصفة قاطعة باكتتاب التأمين سنويا المشترط من البنك لدى مؤمن مرتبط
أو تأمينات /تأمين وفاة     و(االجتماعي مع بنك التنمية المحلية مع تفويض لفائدة بنك التنمية المحلية 

  .لمدة مساوية لتلك الخاصة بالقرض...) أخرى
  .تحفظ النسخ األصلية لوثائق التأمين ببنك التنمية المحلية

  
  

  كيفية تسديد تأمينات القرض : 19المادة 
يتعهد المقترض بدفع مسبقا إلى بنك التنمية المحلية عن إمضاء اتفاقية القرض مبلغ التأمين الذي يقدر *   

دج ............سنة من المبلغ اإلجمالي للتأمين على الوفاة و الذي يقدر بـ ) 02(بنسبة سنتين 
  ).بالحروف و األرقام(
في حالة ما إذا أراد المقترض الحصول على قرض بدون أجل في هذه الحالة يدفع مبلغ التأمين الذي *   

دج .............واحدة من المبلغ اإلجمالي للتأمين عن الوفاة و الذي يقدر بـ ) 01(يقدر بسنة 
  ).بالحروف و األرقام(
  .ا وفق جدول االستحقاقات المقدم لهالمبلغ المتبقي للتأمين عن الوفاة يجب أن يدفع شهري*   
  .إن مبلغ التأمين يمكن أن يراجع و هذا وفقا للشروط المحددة من قبل شركة التأمين*   
  

  سقوط األجل: 20المادة 
إن عدم احترام بنود هذه االتفاقية من طرف المقترض يؤدي قانونا إلى فسخها بدون أي إجراء و في 

  :الحاالت التالية
  .الحاالت المقررة قانونافي كافة *   
  .عدم تسديد المبلغ األصلي للقرض و فوائده في اآلجال المتفق عليها*   
  .عدم صحة تصريحات المقترض*   
  .رفض المقترض لزيادة في نسب فوائد القرض بسبب فوائد القرض*   
  .التصفية القضائية للمقترض*   
  .وفاة المقترض*   
  .أو التدهور الخطير بسبب إهمال المقترض تعرض العقار المرهون لتلف*   
  .البيع الودي أو القضائي جزئيا كان أم كامال للعقار المرهون*   
  .تعرض المقترض للمتابعات القضائية من شأنها مصادرة كل أو بعض أمواله*   
  .من هذه االتفاقية 1عدم استعمال المبالغ المقرضة للغايات المتفق عليها سوى في المادة *   

  .أعاله 16و  5وبهذا فإن المبالغ التي أصبحت مستحقة، ستكون منتجة للفوائد بالنسب المبينة بالمادتين 



5 

 - 480 - 
 

  

  التبرئة من المصاريف القضائية: 21المادة 
  .إن المصاريف و الرسوم المرتبطة بهذه االتفاقية يتحملها و يؤديها المقترض الذي يلتزم بذلك

  
  
  

  اختيار الموطن: 22المادة 
لتنفيذ هذه االتفاقية و باألخص لتثبيت صحة القيد بالمحافظة العقارية، فإن األطراف اختارت موطنها 

  .أو السكن موضوع القرض/بالعناوين المذكورة بهذه االتفاقية و
  

  اختصاص قضائي: 23المادة 
عدم التسوية  إن النزاعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ أو تفسير هذه االتفاقية تكون خاضعة، و في حالة

الودية للجهات القضائية المختصة التي تقع بدائرتها الوكالة، فرع االستغالل أو مقر المديرية العامة لبنك 
  .التنمية المحلية

  

  التفويضات: 24المادة 
تمنح كافة التفويضات لحامل نسخة أصلية من هذه االتفاقية لمباشرة اإلجراءات الضرورية و كذلك تلك 

  .بالضمانات المطلوبة من قبل البنك في إطار هذا القرضالمتعلقة 
  

  اإلجراءات: 25المادة 
ال يمكن إنجاز القرض موضوع هذه االتفاقية إال بعد إتمام إجراءات التسجيل و كذلك تلك المتعلقة بتسجيل 

  .الضمانات المتفق عليها لصالح بنك التنمية المحلية
  
  

  .: .. / .. / ...في.............وكالة
  
  

  عن بنك التنمية المحلية:                                       إمضاء المقترض مع كتابة العبارة
  "                                                        قرء و صودق عليه"

 .............):..ة(السيد): ........................                                        ة(السيد
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عقد تخصیص رھن 
  من الدرجة األولى عقاري

B.D.L  وكالة         
                   /السید

6 
  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                                         
  

  --------.، الموقـع أدنــــاه       الموثــق                    / نحـــن األســتاذ  أمـامنا 
              

  ــــــرحـضـــــــ
  شـارع  مقرها الرئيسي بـ ،  ) دج                     (ة المحلية شركة مساهمة ذات رأسمال يبنك التنم    

  ----------------------------------------.                         والية 
المؤسسة بمقتضى قانونهـا  كافة عمليات القرض والبنك في إطار القوانين السارية المفعول ، : موضوعها     

المعدل المتضمن تحويلها        /   /    :بتاريخ      الموثق              : االساسي المحرر على يد االستاذ
  -.الى مؤسسة عمومية إقتصادية في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول الخاصة بإستقاللية المؤسسات 

  ---------------------------------.           :رقمالمسجلة بالسجل التجاري تحت    
  في ب             المولود ،              /لسيدا وبحضور    

  الصادرة من         :للتعريف الوطنية رقم بسكرة  ، حسب تصريحه وحسب بطاقته                   ب مقيم
  --------------------------.                                 :بتاريخ                  

بهذه الصفة بموجب المقرر الصادر عن الـرئيس   مية المحلية وكالة بسكرة والمعينلبنك التن بإعتباره مدير    
وفقـا للصـالحيات          /        :تحـت رقـم   –            :المدير العام لبنك التنمية المحلية المؤرخ في

  الموثق بمكتب التوثيق الكائن         :في التفويض محررة من طرف االستاذ بمقتضى إنابة الممنوحة له
  -----------------.         :تحت رقم                 :بتاريخ                     

    من جهة أولى/ ــــــــــــــــــــــــ.الجنسية  ةجزائري
حسب تصـريحه   )/    /         (                 في          المولود ب                        /السيد   

الحامل لبطاقة التعريف الوطنيـة  و،بسكرة                          :الساكن)   (ونسخة من شهادة ميالده رقم
الذي استظهر معـه نسـخة مـن    ،         :مهنته ،           :فيدائرة بسكرة الصادرة من )           (رقم

صادرة عـن مديريـة الضـرائب     )EXTRAIT DE ROLES( -هادة عدم اإلخضاع للضريبةش-الجداول 
نسخة منهـا مرفقـة   –2008/      :تحت رقم 2008/            :في بسكرةلوالية بسكرة قباضة الضرائب 

  ----------------------------------------------------.-بأصل هذا العقد
  من جهة ثانية/ ـــــــــــــ جزائري الجنسية ـــــــــــــ

ـ   أكلفا الموثق الممضي وبصفتهما المذكورة أعاله ن االحاضرذان هو    بعقـد رسـمي    اسفله بـأن يثبـت لهم
قا للقانون المدني ضمانا لتسديد القـرض العقـاري الممنـوح    ـطبة األولى ـبالدرجن عقاري ـتخصيص ره

المـذكور أدنـاه فـي بـاب     عقـاري  تفاقية قرض ابموجب  الثانيةالمذكور من الجهة                  :للسيد
بيانـه  ان ـ نسخة منها تبقى مرفقة بأصل العقد ـ وطبقا للنصوص القانونية السارية المفعول،واآلتي   ـــالبي

ممثلة مـن طـرف    307وكالة بسكرة ـ  BDL ـمية المحلية  نبنك التبين ق عليه مباشرة ــفيما بعد والمتف
  -------------------.ن جهة أخرىم               :السيدو ، ةـمن جه              /السيد

 -----:على النحو التاليتخصيص الرهن العقاري سفله بتحرير أفقد شرع الموثق الممضي  استجابة لطلبهمإو
  ------------------------:يلي وقبل الشروع في الموضوع فقد بين الطرفان الحاضران أعاله ما
  انالـبـيـــــ

تنميـة المبرمة بين بنك ال         /    :رقم      /           :المؤرخة فيتفاقية قرض عقاري لى اإاستنادا    
        :والمسجلة بمفتشية التسجيل والطابع ببسكرة في            :وبين السيد      بسكرةوكالة ـ BDLـالمحليـة 
  -:يــمايلوهذه اإلتفاقية هذا نصها حرفيا وك فقة بأصل العقد ـتبقى مرها ـ نسخة من        :رقم          

  ----------------------------------------------------:تم فيما بين المتعاقدين 
بإسـم              شـارع      الكائنـة ب ))       ((وكالة بسـكرة   المتصرف بصفته مدير           : السيد

 دج          ة ، مؤسسة عمومية إقتصادية ، شركة باالسهم ذات رأسـمال مبلغـه   ولحساب بنك التنمية المحلي
  -------------------------.               والية            شارع      مقرها الرئيسي كائن بـ

  -------------------.دير العام مالرئيس ال           :من قبل السيد هوبموجب التفويضات المخولة ل
  من جهة / ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.                       

  الصفحة االولى
  
  
  
  

   /          : رقم
  /                 : يف
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  --------.             بسكرة المهنة          :ـب             بتاريخ  )ة(المولود           السيد  

  من والية بسكرة ابن                 مسلمة بتاريخ  رقمرخصة السياقة  :           :بطاقة التعريف الوطنية 
                      . ----------------------------------------------------  

  -----------------------------------------.                             العنوان
   ------------------.       مفتوح لدى وكالة                    صاحب الحساب المصرفي رقم 

  --------------------------------------------.المقترض:فيما يلي )     ( المسمى 
  -----------------------------------------------------:اإلتفاق واقرار مايلي 

  خرىمن جهة أ/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
  ضموضوع القر:  1المادة 

 --------------)) .           ((يوافق بنك التنمية المحلية على وضع قرض يخصص لتمويل عمليـة  
  مبلغ ومدة القرض:  2المادة 

   دج         )        ( قرض بمبلغ  ،تفاقية اليمنح بنك التنمية المحلية بموجب هذه ا
 ------------------------------------) .                 (دينار جزائري 

  ---.كأجل للتسديد تبدأ منذ االستعمال األول   أشهر 06نافذة بما فيها سنوات          ) سنة            ( مدته

  مساعدة الصندوق الوطني للسكن:  3المادة 
)           (دج           :إن المساعدة للحصول على الملكية التي يقدمها الصندوق الـوطني للسـكن بمبلـغ    

  -------------------------------.ف تأتي زيادة على القرض الممنوح والتقديم الشخصي سو
  المساهمة الشخصية:  4المادة  

عند فتح الحساب  أو يثبـت  )          (يتعهـد المقترض بأن يدفع في إطار التمويل الذاتي ، مبلغ تقدم أشغال 
  -----------------------.سكن على األقل لصاحب المشروع في حالة شراء  % 20دفع 

  نسبة الفائدة:  5المادة 
تـؤدي شـهريا وفقـا    ) بالمائة                (سنويا  %     ة المحلية على فائدة تقدر ب ييحصل بنك التنم

------------------------.من هـذه اإلتفاقيـة    14كما هو موضح بالمادة  ،لجدول المستحقات 
-----------------------------.ة الرعاية لغاية التسديد الكلي للقرض وتبقى هذه الفائدة مستحق

   -------.سنوات اخرى وهذا وفقا لشروط البنك المعمول بها ) 5(وتبقى نسبة الفائدة ثابتة خالل مدة خمس 
المحلية  موطن لدى بنك التنمية) األجر أو غيره( تطبق نسبة الفائدة إمتيازية على المقترض الذي يكون مدخوله 

  ------------------------------------------------.ثالثة أشهر على االقل 03منذ 
المقترض الذي استفاد من نسبة فائدة امتيازية يفقد هذا االمتياز في حالة توقفه عن توطين مدخولـه،و بالتـالي   

  ---------------------------------.النسبة على الزبائن الغير الموطنين ستطبق عليه نف
  وضع القرض تحت التصرف:  6المادة 

----------------------------------:يرخص بإستعمال القرض بعد استيفاء الشروط التالية 
--------------------------------.تقديم المقترض لثبوت الوثائق المطلوبة لتكوين الملـف  *
-----------------------------------------------------.فتح حساب شـيكات  *
----------------------------------------.امضاء االتفاقية الحالية من قبل المقترض *
----------------------------.توقيع المقترض على جدول على االستحقاق الشهرية للقرض *
ت أو أمر بالتحويل الدائم فـي  قاتحقاتوقيعه على التزام نافذ يتعهد بموجبه المقترض بتزويد حسابه لتغطية االس*

------------------------------------------------------.حالة توطين األجرة 
------------------.امضاء التزام نافد يتعهد بموجبه المقترض بتزويد حسابها لتغطية األستحقاقات *
  -------------------------. دفع أقساط التأمين من قبل المقترض وكذا مصاريف تسيير الملف*
التي سيشيد عليهـا  على السكن أو على القطعة األرضية  ،الحصول على الرهن العقاري االتفاقي مرتبة أولى *

----------------------------------------------------------.الســــكن 
-------------------------------.أن أمكن ذلك –الحصول على مساعدة الصندوق الوطني *
  ---------------------------------------------.إمضاء سند أو عدة سندات ألمر *

  الثانيةالصفحة 
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  دفع القرض البنكي ومساعدة الصندوق الوطني للسكن :  7المادة 

موثـق  مباشرة بـين أيـدي ال  ) شراء السكن ( يدفع القرض ، حسب جدول المبين أدناه إما دفعة واحدة واحدة 
البنـاء الـذاتي    ( أو إما بعـدة دفعـات    ،المكلف بعملية الشراء وبمهمة تحرير عقد الرهن ارتفاقي لفائدة البنك 

) مهندس مكتب دراسـات ( معماري  بعد المعاينة من قبل مهندس) التوقيع، التهيئة وبيع مسكن على التصاميم 
  --------------------------.من قبل المصالح التقنية للبنك عن حالة تقدم األشغال أو

  مساعدة الصندوق الوطني للسكن   قرض بنك التنمية المحلية 
  )دج(المبلغ   الدفعــات  )دج(المبلغ   الدفعات
     الدفعة األولى    الدفعة االولى
    الدفعة الثانية     الدفعة الثانية
    الدفعة الثالثة     الدفعة الثالثة

    رابعةالدفعة ال     الدفعة الرابعة 
    المبلغ اإلجمالي    المبلغ اإلجمالي

  تسليم سند المر إجمالي:  8المادة 
يقوم بنك التنمية المحلية بإكتتاب يند إجمالي للمقترض والمر بنك التنمية المحلية موضـح   ،بغرض تعبئة دينه 

بنـاء ذاتـي او   ، سكن عليه مبلغ القرض االصلي والفائدة والرسوم ودفعات القرض إذا كان عبارة عن شراء م
  ---------------------------------------------------------.تهيئة 

  جدول االستحقاقات :  9المادة 
، حيث يتضمن د بنك التنمية المحلية جدول إستحقاقات شهري الذي يوافق عليه الزبون في الوقت الحاضر ـيع

ع الفوائد ، زيادة على التسديد الشهري يدفع الزبون قسـط  مشاهرة القرض العقاري الذي يدفع بمبلغه الرئيسي م
  ------------------------------------------------------.التأمين على الوفاة 

  تخصيص القـرض:  10المادة 
ة  ـيلتزم المقترض بتخصيص مبلغ القرض دون سواه إلنجاز الموضوع الموضح بالمادة األولى من هذه اإلتفاقي

بنك التنمية المحلية وفي أي وقت شاء ، مراقبة إستعمال المقترض للمبالغ المقترضة واتخاذ اإلجراءات ويجوز 
  ---------------------------------------------.التي يراها مناسبة إلسترجاع دينه 

  مدة إستعمال القرض:  11المادة 
في حالـة القـوة   ر شها) 6(ن تاريخ التبليغ وستة أشهر م) 3(ستعمال القرض بعد مدة اقصاها ثالثة إفي حالة 

  --------------------------------.القاهرة المبينة ، فإن هذه اإلتفاقية تصبح ملغاة 
  عموالت التسيير والتبليغ :  12المادة 

  ------------------:يلتزم المقترض بالدفع لبنك التنمية المحلية ، عند التوقيع على هذه اإلتفاقية 
  ---------------------------) .          ( دج                  عمولة التسيير تساوي *
  ----------------------------).           ( دج                 عمولة التبليغ تساوي *

  عمولة اإللتزام:  13المادة 
شغال الكبرى في أجل أقصاه إثنى عشـرة  يجب على المستفيد من القرض وفي إطار البناء الذاتي ، ان ينجز اال

ا يحالت دون ذلك وإستطاع البنك معينتها قانونلدفعة االولى ، إال إذا وجدت قوة قاهرة لشهرا بعد قبضه )  12(
يخضع لدفع من القرض عند إنقضاء هذا االجل إذا سجلت تأخيرات في إنجاز االشغال الكبرى ، فإن المستفيد  و

---------------------.من مبلغ الدفعة التي لم تستهلك بعد  % 0,5تقدر بـ  عالوة اإللتزام والتي
  ----------------------.هذه العمولة تقبض كذلك في حالة أشغال التوسيع والتهيئة بنفس الشروط 

  كيفية تسديد القرض:  14المادة 
ائد وفوائد التاخير والمصاريف وذلك يلتزم المقترض بأن يسدد كل شهر المبلغ االصلي لهذا القرض ، وكذا الفو

  ------------------------.بالسحب من حسابه الشخصي على غاية اإلنقضاء الكلي ألجال الدين 
إن الدفعات الشهرية ثابتة وتضم المبلغ االساسي والفوائد والرسوم والمصاريف والملحقات وذلك بموجب جدول 

   ----------------.رض والذي يعد جزء مكمل لهذه اإلتفاقيةاإلستحقاقات الذي تم توقيعه من قبل المقت
  التسديد المسبق:  15المادة 

مسبقة وحتى قبل إستحقاق القرض مجمل الدين المتبقي بمبلغـه الرئيسـي دون    يمكن للمقترض أن يسدد بصفة
  -------------------------------------------------------------. غرامة

ـ  -مرة واحدة في السنة–ديد المسبق الجزئي ، يمكن للمقترض أن يدفع في أي وقت في حالة التس ل ـعلـى األق
   -------------------------------------.من مبلغ الدين المتبقي دون غرامة % 15

  الثالثةلصفحة ا
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  الجزاءات عن التأخير:  16المادة 
المحلية من خالله من إسترداد دينه بصـفة عاديـة ،    في حالة ما إذا حصل سبب أي كان لم يتمكن بنك التمية

وعلى الخصوص إذا أجبر على المتابعات القضائية لتحصيل دينه ، سيكون له الحق في تطبيق زيادة في نسـبة  
سنويا باإلضافة إلى نسبة فوائد القرض إبتـداء مـن تـاريخ حلـول اجـل      ) %2(الفوائد قدرها إثنان بالمائة 

  ---------------------------------------------------.عةاإلستحقاقات غير مدفو
  الضمان العقاري:  17المادة 

رهن عقاري من المرتبة األولى ، عن الملك العقاري الممـول ضـمانا   مية المحلية نيقبل المقترض بمنح بنك الت
  --------------------------------------------------------.للقرض الممنوح 

دج في عقد الرهن العقاري الشئ ق المقترض على إدراج مبلغ مساعدة الصندوق الوطني للسكن المقدر ب يواف
  -------------------------------------.الذي يحصل لفائدة بنك التنمية المحلية 

  التامينـــات:  18المادة 
لدى مؤمن مـرتبط بإتفاقيـة الضـمان    يتعهد المقترض بصفة قاطعة بإكتتاب التامين سنويا المشترط من البنك 
...) أو تأمينات أخـرى /تأمين وفاة و ( اإلجتماعي مع بنك التنمية المحلية مع تفويض لفائدة بنك التنمية المحلية 

  ---------------------------------------------.لمدة مساوية لتك الخاصة بالقرض 
  --------------------------------.مية المحلية نتحفظ النسخ األصلية لوثائق التأمين ببنك الت

  كيفية تسديد تامينات القرض:  19المادة 
يتعهد المقترض بدفع مسبقا إلى بنك التنمية المحلية عن إمضاء إتفاقية القرض مبلغ التأمين الذي يقدر بنسـبة  *

  -.)                  ( دج          سنة من المبلغ اإلجمالي للتأمين عن الوفاة والذي يقدر ب ) 02(سنتين 
في حالة ما إذا أراد المقترض الحصول على القرض بدون أجل في هذه الحالة يدفع مبلغ التأمين الـذي يقـدر   *
  --. )               ( دج .........واحدة من المبلغ اإلجمالي للتأمين عن لوفاة والذي يقدر ب ) 01(نة بس
  -------------.المبلغ المتبقي لتأمين عن الوفاة يجب أن يدفع شهريا وفق جدول اإلستحقاقات المقدم له *
  ----------------.ان مبلغ التأمين يمكن أن يراجع وهذا وفقا للشروط المحددة من قبل شركة التامين *

  سقـوط االجـل:  20المادة 
طرف المقترض يؤدي قانونا إلى فسـخها بـدون أي إجـراء وفـي     احترام احد بنود هذه االتفاقية من  إن عدم

  ---------------------------------------------------------:الحاالت التالية 
  ----------------------------------------------.في كافة الحاالت المقررة قانونا *
  -------------------------.المتفق عليها عدم تسديد المبلغ االصلي للقرض وفوائده في اآلجال *
  ----------------------------------------------.عدم صحة تصريحات المقترض*
  -----------------------.لزيادة في نسب فوائد القرض بسبب فوائد القرض  رفض المقترض *
  -------------------------------------------------.التصفية القضائية للمقترض*
  --------------------------------------------------------.وفاة المقترض*
  --------------------.تعرض العقار المرهون لتلف أو التدهور الخطير بسبب إهمال المقترض*
  ----------------------------.البيع الودي أو القضائي جزئيا كان أو كامال للعقار المرهون*
  ------------------.تعرض المقترض لمتابعات قضائية من شأنها مصادرة كل أو بعض أمواله *
  ----------.من هذه اإلتفاقية  1عدم إستعمال المبالغ المقترضة للغايات المتفق عليها سوى في المادة *

  .اعاله 16و  5ادتين ستكون منتجة للفوائد بالنسب المبينة  بالم ،وبهذا إن المبالغ التي أصبحت مستحقة 
  التبرئة من المصاريف والرسوم:  21المادة 

  ------------.إن المصاريف والرسوم المرتبطة بهذه اإلتفاقية يتحملها ويؤديها المقترض الذي يلتزم بذلك
  إختيار الموطن:  22المادة 

طراف إختارت موطنها بالعنـاوين  لتنفيذ هذه اإلتفاقية وباألخص لتثبيت صحة القيد بالمحافظة العقارية ، فإن األ
  ---------------------------------.أو السكن موضوع القرض/ المذكورة بهذه اإلتفاقية و 

  إختصاص القضائي:  23المادة 
تكون خاضعة ، وفي حالة عدم التسـوية الوديـة   إن النزاعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ أو تفسير هذه اإلتفاقية 

ل أو مقر المديرية العامـة لبنـك التنميـة    الالمختصة التي تقع بدائرتها الوكالة ، فرع اإلستغللجهات القضائية 
  -------------------------------------------------------------.المحلية 

  الرابعةالصفحة 
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  التفويضات:  24المادة 
شرة اإلجراءات الضرورية وكذلك تلك المتعلقـة  ح كافة التفويضات لحامل نسخة أصلية من هذه اإلتفاقية لمبانتم

  --------------------------------.بالضمانات المطلوبة من قبل البنك في إطار هذا القرض
  اإلجراءات:  25المادة 

تمام إجراءات التسجيل وكذلك تلـك المتعلقـة بتسـجيل    إتفاقية إال بعد ال يمكن انجاز القرض موضوع هذه اإل
   ------------------------------------.فق عليها لصالح بنك التنمية المحليةالضمانات المت

    /             :وكالة بسكرة في   
  عن بنك التنمية المحلية:                                      إمضاء المقترض مع كتابة العبارة    

    : السيد                         ))                        قرء وصودق عليه((      
                                           : ) ة(السيد    

  إنتهى نص اإلتفاقية/ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـن  وبعد عرض ما ذكر وألجل ضمان تسديد مبلغ القرض المحلل أعاله شرع في تخصيص الرهن العقـاري  

 -----------------------------------------------:على النحو التاليالدرجة األولى 
 من الدرجة األولى تخصيــص الرهن العقـاري

المصـادق            وكالة  ـ BDLـ بنك التنمية المحلية  ل بصفته ممثال             /السيداستجابة لطلب   
بتخصـيص رهـن                 /السـيد             الة وكالتنمية المحلية بنك بالنيابة لمدير العليها من طرف 

ـ  محله ) BDL(التنمية المحلية من الدرجة األولى لفائدة ) تأميني(رسمي  يين ـالعقار اآلتي بيانه في بـاب التع
   ـبوالمقدر  الثانيةالحاضر من الجهة                  :للسيدلضمان تسديد القرض الممنوح 

  ------------------------------.)دج                                      (دينار جزائري
ـ  اغيـر مجبـر   امختار ابموجب هذا العقد طائع             /األخير ـ السيد  اقد صرح هذوعليه ف  اأو مكره

وتحـت  في الحالة الجائزة عليه شرعا وفي كامل قواه العقلية  يوبإرادته الحرة الخالية من عيوب الرضا وه
  ----------------------------:هأنلية في حالة الغش والتدليس وإخفاء الحقائق مسؤو

 )دج             (دينـار جزائـري  ألف                               بوضمانا للقرض الممنوح له والمقدر 
نـك التــنمية   بالمبرمة بينـه وبـين    االتفاقيةبجميع ملحقاته وفوائده وما يتبعه من خدمات كما هو مبين في 

ـ  ـ           وكالة ) BDL(المحليـة  تـي  اآلالعقـار  رهن يوخصص ي نسخة منه تبقى مرفقة بأصل العقد 
يتبعه من كافة الحقوق والمرافق والمنافع مـن   قد يحدث عليه مستقبال من بناء وما بيانه في باب التعيين مع ما

ـ  BDLـ بنـك التنميـة المحليـــــة     ئـدة  دون استثناء وال تحفظ يتبع الرهن موضوع هذا العقد لفا  ـ
) 06(أشهرة ستنافذة بما فيها ) سنة05( واتسنة خمس،لمدة               /من طرف السيد ةالممثل   .....وكالة

 اهذ حيث قبل،)19/02/1977:المؤرخ في 47/77:تطبيقا للمرسوم رقم(كأجل للتسديد تبدأ منذ اإلستعمال األول 
  --.وعلى الشروط اآلتي ذكرهاالبنك لفائدة لمرهون والمبين أدناه في باب التعيين العقار اصراحة األخير 

  لـتـــــزامات والشــــــروطاال
م هذا العقد ـ تخصيص رهن عقاري من الدرجة األولى ـ طبقا ألحكام القانون المدني الجزائـري المنظمـة     ت

ية والقانونية الجاري بها العمل في هـذا الشـأن   لهذا الرهن والعرف الجاري به العمل وكذا على الشروط العاد
  ----------------------------------------:والتي تعهد الراهن بتنفيذها وتطبيقها وهي

، وكذا يسدد الفوائد وفوائـد التـاخير   كل شهر المبلغ االصلي لهذا القرض ن تسديد مبلغ القرض يكون ا ـ 01
نقـدا  التسـديد  شخصي إلى غاية االنقضاء الكلي ألجل الدين ويكـون  والمصاريف وذلك بالسحب من حسابه ال

  وباألوراق النقدية المتداولة قانونا بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   المستفيد من الرهنالبنك وبموطن 
فق عليه وفي جل المتسدد مبلغ القرض المترتب في ذمته والمذكور أعاله قبل انتهاء األين راهن أمكن للي ـ 02

  -------------------------------------------------------.أي وقت شاء 
البنـك  في مكان آخر وليس بمـوطن  بنك ؤدي الراهن مبلغ القرض لليإن دعت الضرورة لسبب ما أن و ـ03

الة الحـق فـي   ألمر يتعلق بتسديد القرض فيكون له في هذه الحالبنك المستفيد من الرهن وعلى أن ينتقل ممثل 
تعويض مصاريف التنقل والحضور مقدر جزافا من مبلغ القرض ويعتبر هذا التعويض زيـادة علـى القـرض    

  --------------------------------- ----------------.ويضم إليه ويقيد في الرهن
  الخامسةالصفحة 
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الورثـة  لـى كافـة   إله عن هذا االلتزام ينتقل  الراهن قبل التسديد التام لمبلغ القرض الحاصلوفاة ي ف ـ04  

  ----------------------------------.ألحكام القانون المدني اجمالي، طبقإالشرعيين بوجه 
المرهون وال يمكنه أن العقار تطلبها يقوم باإلصالحات والترميمات الالزمة التي يجب على الراهن أن ي ـ 05 

  ----------------------------------------.قيمته قوم بشيء من عادته أن يخفض من ي
ؤمن على العقار المرهون والمبين في باب التعيين ضد الحريق لدى شركات التـأمين  يتزم الراهن بأن ـ يل 06 

، ويتعهد باستمرار هذا التأمين ودفع أقساطه في آجاله المحددة طوال مدة القرض، وتقديم جميـع  وإعادة التأمين
المستفيد من الرهن، وفي حالة البنك ذلك من طرف  االمستندات المتعلقة بهذا الموضوع كلما طلب منهالوثائق و

الهالك الكلي أو الجزئي للعقار محل الرهن قبل السداد التام لمبلغ القـرض وإبـراء ذمـة المـدين الرئيسـي      
ضات مساوية لمبلغ القرض ويستفيد من تعوي) المقترض(محل المدين الرئيسي ) BDL(البنك يحل ) المقترض(

وجميع فوائده وملحقاته من شركة التأمين،وقد خول لهذا األخير من تاريخ تحرير عقـد الـرهن الصـالحيات    
  -----------------------------------------------------.الواسعة لذلك الغرض

ـ المستفيد من الرهن بنك  يسوغ للفي حالة إخالل المدين ـ الراهن ـ بالوفاء بالدين ـ مبلغ القرض ـ      ـ 07
بمافيه الفوائد واالعبـاء   و جميع ملحقاتهـ بأن يتخذ جميع اإلجراءات القانونية قصد الحصول على مبلغ الدين 

 -------------------------------------------------------------.االخرى 
 لتّعـيـيــــــنا

لحاضـر  ـ المستفيد من الـرهن ا      وكالة التنمية المحلية بنك وممثل ) الراهن(ممثل المدين سب تصريح ح
ه أنه ــالعقار المرهون األتي بيانه لفائدة البنك مؤكدا للموثق الممضي أسفلالعقد والقابل صراحة  لسمجأمامنا 

ـ ت ـ  عقـد الملكيـة  عالم ومدرك ألوصافه األساسية وعارف لمعالمه كما أكد أنه عاينه قبل التعاقد وحسب  ى بق
  -------------------:تمثل فيالعقار المرهون يإن ف ـ نسخة منه مرفقة بأصل العقد

  :شقة رقم      :العمارة رقمبلدية ودائرة ووالية بسكرة                              : تقع بـ، شقة 
  -----------------------).02(تينغرفن من قاعة ، ممر ،حمام ، مرحاض ،وكتت،       الطابق 
الراهن بان العقار المرهون مؤمن حسب شهادة التامين الصادرة من الشركة الوطنيـة للتـأمين   صرح  :التأمين

)saa  (وكالة بسكرة بتاريخ:          /       .-------------------------------------  
نـة الجاريـة والمتوقفـة    سترسل بجميع منافعه وحقوقه و إرتفاقاته الظاهرة والباطيالعقار و امتد هذيما ك

  -------------------. السالف تعيينهالمرهون المترتبة أو التي سوف  تترتب على العقار 
  صــــل المـلـكـيــــــةأ

المـنظم بمرسـوم تــشريعي    ملكية مشـتركة   يشقة في عقاربموجب عقد بيع المرهون للراهن انجر العقار 
تحت     /        :في      الموثق              دى األستاذ محرر ل 01/03/1993:المؤرخ في 93/2003:رقم
المشهر و ،     :رقم ،          /         :التسجيل و الطابع ببسكرة فيمكتب ب مسجل،         /        :رقم

حـافظ  تأشـيرة الم      :رقم     :حجم     :رقم     :إيداع          /         :بالمحافظة العقارية ببسكرة في
  ------------------------------------------------.العقاري بتوقيع غير مقرئ

  فيما يتعلق بتقرير الخبرة التقيـيمــي 
تقرير على العقار المراد  متقدي             :إستجابة لطلب بنك التنمية المحلية وكالة بسكرة الذي طلب من السيد

  :بتاريخ      مركز زة من طرف  الشركة الجزائرية للخبراتتهيئته فقد قدم هذا االخير خبرة منج
  -----------------------------------------:إذ خلص هذا االخير أن                

  ------------------) .دج         (ئريدينار جزا                :  عقد الملكيةالعقار حسب قيمت 
      : لصادر من الشركة الجزائرية للخبراتاخبـرة تقرير القيمت العقار حسب 

  -----------------------------------------) .دج               (ئريدينار جزاالف 
  ----------------------------------:أدناه األشغال المراد إنجازها هي وفق الجدول المبين

  الصفحة السادسة
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  المبلغ اإلجمالي  نوع االشغــــــال  الرقم
01       
02       
03       
04       
05       
06       
07       
08       

  ألف دينار جزائري                قدرت القيمة اإلجمالية لالشغال المزعم إنجازها والمذكورة بالجدول اعاله 
  ------------------------------------------------).دج              ( 

  الملكيـة السـابقــــة صـلأ
  :السيدبنك المستفيد من الرهن وال بصفته ممثل             :السيداتفاق صريح بين الطرفين المتعاقدين ب

ا صراحة الموثق الممضي أسفله من التوسع واإلسهاب في مادة أصـل الملكيـة السـابقة    يفقد أعفالراهن       
  ---------------------------.الملكية المتقدم بيانه وصرحا أنهما يكتفيان بما جاء في مادة أصل

  ـ لحالـــة المدنيــةالتصريحات ـ ا
من جنسية جزائريـة   هرح المدين ـ الراهن ـ تحت طائلة العقوبات القانونية وتحت مسؤوليته الشخصية أن  ص

مما نصـت   ءية وأنه بروأنه ليس في حالة حجز أو إفالس أو تسوية قضائيالقانون العام  اوينطبق عليهأصلية 
كما صرح أنـه لـيس   ،عليه القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن وخاصة تهمة التعدي على التراب الوطني

  --------------.من كل دين وتبعية اومحرر اخاليالعقار المرهون باإلمكان محاكمته من أجل ذلك وأن 
  إلشهــــــار العـقــــاريا

وذلك بسعي من الموثق الممضي أسفله وذلك فـي  بسكرة قد بالمحافظة العقارية لدائرة تشهر نسخة من هذا العس
ديـون  أي تترتـب عليـه   المرهون اآلجال القانونية وإن ظهر عند إتمام إجراءات هذا العقد أو بعدها أن العقار 

وشـهادة محوهـا    إحضار رسوم فكهاالراهن                  :السيدفيها فإنه يجب على  اتجعله مرهونأخرى 
  ----------------------.في الشهر الذي تم فيه إشعاره بموطنه القانوني المختار  تهوذلك على نفق

  سليــم المستنــداتت
   .......وكالةـ    BDLـ التنمية المحلية  لممثل بنك ) الراهن(ـ المدين ـ                 :السيدي الحين سلم ف
قـد  مبين في باب أصل الملكية و ورف بذلك صراحة نسخة من عقد الملكية كما هالمعتـ )           : السيد(

لها عالقة مباشـرة   اتأي سندصراحة أنه على استعداد لتقديم نسخ أخرى أو ) الراهن(            :السيدالتزم 
بنـك  ئنـة ـ   الجهة الداعلى نفقته الخاصة وفي كل ما يتعلق بسائر حقوق المرهون كلما طلب منه ذلك بالعقار 

المرهون دون قيام هذا األخير بأي سعي أو إنفاق ألجـل الحصـول   في شأن العقار ـ ) BDL( التنمية المحلية
  ----------------------------------------.على نسخ وسندات العقد المشار إليه آنفا 

  ـــالوة القـوانــيــــنت
الموثق الممضي أسفله على مسـامع الطـرفين المتعاقـدين     تالبل إتمام إجراءات هذا العقد وتوابعه القانونية ق

  ----.الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن قانون  127و 123و 57المعترفين بذلك صراحة أحكام المواد 
  وبــه شهدنــا

  ---------------------------.                           حرر وانعقد بمكتب التوثيق الكائن ب
  --------------------------------.                       / وفي           ن وــلفيسنة أ

  ---------------------------.قــوبعد التحرير والتالوة والتوضيح وقعه الطرفان بمعية الموث
  ة و األخيرةبعاسالصفحة ال
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  

  منجزعقار محضر حيازة وتسليمعقد  

  إطار البيع بناء على التصاميم في                        2016/  723 /رقم
              المو بمكتب التوثيق الواقع بشارع محمد                 / أمام األستاذ                  29/06/2016و04/04 /في   

  ---- ------- .الموقــــــــــع أدنـــــــــاه               
  حضــــرحضــــر

". للترقية العقارية      شركة : "لشركة ذات المسؤولية المحدود المسماةا):ةالبائع: (أوال 
                /حسب قانونها األساسي المحرر أمام األستاذ                        : الكائن مقرها االجتماعي بـ

: رقم      : في      المسجل بمكتب التسجيل والطابع            :، تحت رقم        :بتاريخ       الموثق 
تحت                 : بتاريخ    الموثق    ، وحسب تعديل القانون األساسي لنفس الشركة المحرر أمام ......

   - ----------------.       : رقم     :بتاريخ      والطابع  ، المسجل بمكتب التسجيل..... /....: رقم
     .......الصادر عن المركز الوطني للسجل التجاري لوالية)                 : (المقيدة بالسجل التجاري رقم

  -- -------------------------.                          :، و الرقم الجبائي            :بتاريخ
المولود بزالطو والية باتنة خالل سنة واحد  بالة عمر بن سليمان:قائم في حقها مسيرها السيدال

  ----------------- ----------------------------- -.وأربعون
خالل سنة  )والية باتنة(الفران المولود ب محمد العربيبن الوردي طيب / السيدونائب المسير   

: ة فيسكرالصادرة من والية ب) 65834/07(الحامل لرخصة السياقة رقم،وةرسكن وتسع ووالية بخمسيو تسعة
22/07/1992.- -------------------------------------------------------  

 أولىـن جـهة مـــ ــــــــــــــ ن جنسية جزائريةم
الثالث في بـ أم البواقي  ةالمولود سالم هدى بنت عبد النور/ ةلسيدا): ةالمشتري: (ثانيا

ونسخة من  احسب تصريحه )23/07/1984(ألفوالعشرين من شهر جويلية سنة أربعة وثمانين وتسعمائة و
  شهادة 

 يةثانـن جـهة م ــــــــــــــــــ ن جنسية جزائريةم                             
ضر حيازة وتسليم عقار يحرر لهما في شكل رسمي محسفله بأن أالموثق الممضي طلبا من هذان الحاضران و

منجز في إطار البيع بناء على التصاميم قبل تاريخ اليوم وذلك بموجب العقد المحرر لدى نفس الموثق الممضي 
  ----- :بين الطرفان مايلي ا،وقبل الشروع في الموضوعبيانهاآلتي وط رشالكيفيات وأسفله وبذات المكتب،وبال

 ـــــانــــــــــــــــــــــــالبیـ
 ،               : بتـاريخ   ،       ، موثـق              / ذمحرر أمام االستابناء على التصاميم موجب عقد بيع ب

،             ،             ، مجانـا  ، مجانـا  :            :            بتـاريخ بتـاريخ    مسـجل مجانـا بمفتشـية التسـجيل والطـابع      ،      /         :تحت رقـم 
  .... .......... ......أشهر بالمحافظة العقارية أشهر بالمحافظة العقارية تش التسجيل بتوقيع غير تش التسجيل بتوقيع غير تاشيرة مفتاشيرة مف                    ::،رقم،رقم                ::،صفحة،صفحة            ::حجمحجم
تاشيـرة المحافظ العقاري بتوقيــع غيـر  تاشيـرة المحافظ العقاري بتوقيــع غيـر                ::رقمرقم  ،،              ::حجمحجم  ،،                ::رقمرقم  ،،          ::، مجانــا إيداع، مجانــا إيداع  ::فيفي

  --------------------------------------------------------------..مقرئمقرئ
  الصفحة األولى

  
  
  
  

  

  المكتب العمومي للتوثيق
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 مسيرهامن طرف  ةالممثل "للترقية العقارية     شركة : "المسماة ةركة ذات المسؤولية المحدودالش تباع
خضع في ت ةعقاري ةمرقي ابصفتهمن الجهة األولى ـ  انالحاضر           :ونائب مسيرها السيد          :السيد

المؤرخ في  03/93شريعي رقم لى التشريع والتنظيم المعمول به،ال سيما أحكام المرسوم التإهذا  انشاطه
 07/03/1994المؤرخ في  58/94المتعلق بالنشاط العقاري،وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم  01/03/1993

ذلك البيع على المخطط  ةالمتضمن نموذج عقد بيع بناء على التصاميم في مجال الترقية العقارية حيث قبل المشتري
  ------------------------------ ----------------.والوارد على العقار االتي تعيينه

من الجهة الثانية الشقة المبينة أدناه في باب  ةالحاضر،  سالم هدى بنت عبد النور :ةالسيدإلى 
 ---------------- ---------------------------------------------.التعيين

حسب ) دج                  (دينار جزائري                              : ـبالنهائي المقدر وحدد ثمن البيع 
بتاريخ ) للترقية العقارية بسكرة          شركة (من طرف المرقي العقاري  ةشهادة التبرئة المسلمة للمشتري

 - --:وأن هذا الثمن هو ناتج عن التركيبة المالية التالية والمتكونة من  2011/     :، تحت رقم  ..........
  ----------).دج            (دينار جزائري                :المقدرة بـ:اإلجمالية المساهمة الشخصية -01

ممنوحة من طرف  ).دج         (دينار جزائري              : بمبلغمقدرة : )CNL( إعانة الدولة -02 -
ولة الصادر عن الصندوق المقرر الجماعي لمنح مساعدة الدحسب ) CNL(الصندوق الوطني للسكن بسكرة 

- -----.                       :مــــت رقـ،تح     /   /  :بتاريخ :بتاريخ) CNL(الوطني للسكن بسكرة 
أقساط تبعا لتقدم األشغال كما يشهد عليه محضر المعاينة المصادق عليه من طرف ) 04(تم على شكل أربعة ت

  -------- ---------------- :يــقليميا وذلك كمايلمديرية السكن والتجهيزات العمومية المختصة إ
  -------------------------------------------.عند انتهاء أسس كل مشروع %    
  -------------------------------------.عند انتهاء األشغال الكبرى لكل مشروع %    
  --------------------------------------------.عند انتهاء األشغال الثانوية %    

  -----------------------------------.عند انتهاء إمضاء محضر التسلم والحيازة %     
  ــــنــلتّعـيـيــا

ـ ـ 01ـ  ـ  ،  F4:شقة مخصصة للسكن مـن نـوع   :بصفـة خصـوصيـة  حـي  : تقـع بـ
السفلي طابق بال ة بسكرة توجدذو طابع جماعي بالمنطقة الشمالية بلدية ودائرة ووالي مسكن تساهمي 188/288

غرف،قاعة إستقبال،بهو،مطبخ،حمام، ) 03(ثالثة  :تحتوي على 334:رقمشقة  26:على اليمين عمارة تحمل رقم
  ----------------------------------------.39:،رقم318:،حجم861:،رقم37:،إيداع

  الظاهرة والباطنة الجارية والمتوقفة المترتبةما يمتد هذا العقار ويسترسل بجميع منافعه وحقوقه وإرتفاقاته ك
 . االسالف تعيينهو ةالمبيعالشقة أو التي سوف  تترتب على  

         رقمة جميع األجزاء المشتركة المرتبطة قانونا بالحصة المباع : ملكيـة مشتركــةبصفـة ـ 02ـ
إيداع جداول وصفية للتقسيم المحرر أمـام  حسب   من األجزاء المشتركة للبناية، 1000/        تمثل  ،)    ( 

،المسجل بمفتشية التسجيل       /    : تحت رقم           :الموثق الموقع أدناه بتاريخ                / األستاذ
والمشهر بالمحافظـة  ،،تأشيرة مفتش التسجيل بتوقيع غير مقرئ        :رقم    /   /  : بتاريخ       والطابع 

،تأشيرة المحافظ العقـاري بتوقيـع غيـر     :،رقم    :،حجم  :رقم،   :،إيداع   /   /   : بسكرة بتاريخالعقارية ب
   ------------------------------------------------------------.مقرئ

وبموجب تصحيح إيداع جداول وصفية للتقسيم المحرر امام نفس الموثق الممضي اسـفله وبـذات المكتـب       
تأشيرة      :رقم     /   /    :بتاريخ      ، مسجل بمكتب التسجيل والطابع     :تحت رقم      /   /   :بتاريخ

ــة    ــة العقاري ــهر بالمحافظ ــر مقرئ،ومش ــع غي ــجيل بتوقي ــتش التس ــاريخ        مف : ............. بت
  -------------. ير مقرئتاشيرة المحافظ العقاري بتوقيع غ    :،حجم     :،رقم......:،حجم.......إيداع

وبموجب تصحيح إيداع جداول وصفية للتقسيم المحرر امام نفس الموثـق الممضـي اسـفله وبـذات المكتـب      
 بحقوق:                          في        ،مسجـل بمكتب التسجيل والطابع        :تحت رقم ..........:بتاريخ

 .....:،إيـداع :      فـي      ومشـهربالمحافظة العقاريـة    ،      :،وبإيصـال رقـم  دج :مقبوضة مقدرة بـ
  -----------------—.مقرئ تاشيرة المحافظ العقاري بتوقيع ........:،رقم........:،حجم........:رقم

  الصفحة الثانية



7 
 

 
- 490 - 

  
  

: وبموجب تعديل إيداع جداول وصفية للتقسيم المحرر امام نفس الموثق الممضي اسفله وبذات المكتب بتاريخ
بحقوق مقبوضة مقدرة             :،مسجـل بمكتب التسجيل والطابع ببسكرة في     :رقم تحت...............

 .........:رقم     :إيداع:        في    ،ومشهربالمحافظة العقارية      :،وبإيصال رقمدج      :بـ
  ------- ------ ---------------.تاشيرة المحافظ العقاري بتوقيع غير مقرئ     :،رقم.....:حجم

 صــــل المـلـكـيــــــةأ
نجر العقار المشيد عليه التجمع العقاري والمستخرج منه الشقة موضوع البيع للشركة البائعة بموجب عقـد  أـ 

 للترقية العقارية إلنجـاز      م .م.ذ.يتضمن التنازل عن قطعة أرض تابعة ألمالك الدولة الخاصة لفائدة ش"إداري 
: بتـاريخ      ، صادر عـن مديريـة أمـالك الدولـة لواليـة      "مسكن اجتماعي تساهمي ذو طابع جماعي ....

،          : رقم           : بتاريخ   من الفهرس، المسجل بمفتشية التسجيل والطابع     :عقد رقم............
  : ، إيداع07/06/2006: كرة بتاريختأشيرة مفتش التسجيل بتوقيع غير مقرئ، والمشهر بالمحافظة العقارية ببس

  --------------.العقاري بتوقيع غير مقرئ، تأشيرة المحافظ       :، رقم     :، حجم      : ، رقم.....
عن قطعة أرض تابعة ألمالك الدولة الخاصة لفائدة بمقابل يتضمن التنازل "وبموجب تعديل عقد إداري    
، صادر عن "مسكن اجتماعي تساهمي ذو طابع جماعي         رية إلنجاز للترقية العقا           م .م.ذ.ش

 ........التسجيل والطابعمسجل بمفتشية ،     :عقد رقم       :مديرية أمالك الدولة لوالية بسكرة بتاريخ
 ........تأشيرة مفتش التسجيل بتوقيع غير مقرئ، ومشهر بالمحافظة العقارية         :رقم ..........:بتاريخ
  --.تأشيرة المحافظ العقاري بتوقيع غير مقرئ    :،رقم         :،حجم        :رقم،     :إيداع         :بتاريخ

قد أنجز وتم بناء ) المرقي العقاري(     العقارية لوالية للترقية       شركة ـ كما صرح ممثل الجهة البائعة أن 
ن عالعقد كما سبق ذكره وتحصل على شهادة المطابقة المسلمة له  المشروع الشامل للشقة المبيعة موضوع هذا

مسكن     بالنسبة لمشروع  2010/س.ح/     تحت رقم         بتاريخ       مديرية العمران والبيئة لبلدية 
ء تعتبر بمثابة رخصة للسكن كونها تثبت مطابقة البنا) شهادة المطابقة(اجتماعي تساهمي،وبما أن هذه الشهادة 

التقنية المعمارية ومكتب الدراسات المنجز للمقاييس المتفق عليها والتي تتضمنها المخططات المعدة من طرف 
المتمثلة في ) Les Parties Privatives(،التي تبين األجزاء الخاصة ..........:ـب امقرهالكائن ................
لكل حصة محل البيع على المخطط ) Surface Fonciere(والمساحة العقارية ) Surface Utile(المساحة النافعة 

تجسد تسليم العقار  ،1000وكذلك مشتمالت كل حصة وكذا األجزاء المشتركة من الصنف الثاني المحسوبة في 
هو طلب مطابق للتشريع والتنظيم المعمول به ال  امن الجهة الثانية من حيازته ةالحاضر ةالمبيع وتمكين المشتري

الوارد ذكره في باب البيان واآلتي  01/03/1993المؤرخ في  03/93من المرسوم التشريعي  14لمادة سيما حكم ا
  --------------------------------------------------- ---------.بيانه أدناه

  -------------------- . وبعـد بيان ما ذكـــر شــــــرع في المـوضــــــــــوع
ن أعاله شرع الموثق الممضي أسفله في تحرير محضر حيازة وتسليم الشقة منجزة في يستجابة لطلب الحاضرإ

   ---------- -: من الجهة الثانية وعلى النحو التالي ةالحاضر ةإطار البيع بناء على التصاميم لفائدة المشتري

 محضر حيازة وتسليم الشقة المنجزة في إطار البيع بناء على التصاميم
 المـرجعـيــــــةـ الوثائـــــق 

استند الطرفان المتعاقدان زيادة على النصوص السالفة الذكر والتشريعات السارية المفعول المنظمة لمثل هذه 
  - -----------------------------:المحاضر، إلى الوثائق اآلتي ذكرها،والمرفقة بأصل المحضر 

للترقيـة       م .م.ذ.ك الدولة الخاصـة لفائـدة ش  يتضمن التنازل عن قطعة أرض تابعة ألمال"عقد إداري : أوال
، صادر عن مديرية أمالك الدولة لوالية بسـكرة  "مسكن اجتماعي تساهمي ذو طابع جماعي     العقارية إلنجاز 

: ، رقـم      : بتـاريخ       من الفهرس المسجل بمفتشية التسجيل والطـابع       :عقد رقم          : بتاريخ
ــتش التسجيــ ، ت............ ــيرة مف ــة   ـأش ــة العقاري ــهر بالمحافظ ــرئ، والمش ــر مق ــع غي         ل بتوقي

  --.، تأشيرة المحافظ العقاري بتوقيع غير مقرئ   :، رقم      :، حجم     : رقم     : ، إيداع..........:بتاريخ
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 م .م.ذ.ابعة ألمالك الدولة الخاصة لفائدة شعن قطعة أرض تبمقابل يتضمن التنازل "وبموجب تعديل عقد إداري 
، صادر عن مديرية أمالك الدولة "مسكن اجتماعي تساهمي ذو طابع جماعي      للترقية العقارية إلنجاز  ........

............. :بتاريخ   مسجل بمفتشية التسجيل والطابع ،     :عقد رقم          :لوالية بسكرة بتاريخ
 ........:بتاريخ   أشيرة مفتش التسجيل بتوقيع غير مقرئ، ومشهر بالمحافظة العقارية ت..........رقم

   ---------- -------.تأشيرة المحافظ العقاري بتوقيع غير مقرئ    :،رقم    :،حجم    :رقم،....:إيداع
 : ثق الموقع أدناه بتـاريخ المو                / وبموجب إيداع جداول وصفية للتقسيم المحرر أمام األستاذ :ثانيا

، تأشيرة مفـتش        : رقم       : بتاريخ    ، المسجل بمفتشية التسجيل والطابع          : تحت رقم........
،   :حجـم     : ، رقـم   : ، إيداع      : بتاريخ      والمشهر بالمحافظة العقارية . التسجيل بتوقيع غير مقرئ

  ---------------------------------.العقاري بتوقيع غير مقرئ ، تأشيرة المحافظ      :رقم
وبموجب تصحيح إيداع جداول وصفية للتقسيم المحرر امام نفس الموثق الممضـي اسـفله وبـذات المكتـب       

تأشـيرة        :رقـم          :بتـاريخ       ، مسجل بمكتب التسجيل والطابع      :تحت رقم ...........:بتاريخ
ــتش ال ــة    مف ــة العقاري ــهر بالمحافظ ــع غيرمقرئ،ومش ــجيل بتوقي ــي     تس ــداع    :ف ..... :،إي

  ---------------------.تاشيرة المحافظ العقاري بتوقيع غيرمقرئ    :،حجم...:،رقم..........:حجم
وبموجب تصحيح إيداع جداول وصفية للتقسيم المحرر امام نفس الموثق الممضي اسـفله وبـذات المكتـب       
بحقوق مقبوضة مقدرة             :في   ،مسجـل بمكتب التسجيل والطابع        :تحت رقم            :ريخبتا

.... :،إيـــداع        :فـــي     ،ومشـــهربالمحافظة العقاريـــة     :دج،وبإيصـــال رقـــم     :بــــ
  -------------------.تاشيرة المحافظ العقاري بتوقيع غير مقرئ.........:،رقم......:،حجم.....:رقم

وبموجب تعديل إيداع جداول وصفية للتقسيم المحرر امام نفس الموثق الممضي اسفله وبذات المكتب 
بحقوق مقبوضة مقدرة         :في     ،مسجـل بمكتب التسجيل والطابع        :تحت رقم..........:بتاريخ

 ،    :،حجم    :رقم     :إيداع       :في   ،ومشهربالمحافظة العقارية     :رقمدج،وبإيصال .....:بـ
  ------------------ --------------—.تاشيرة المحافظ العقاري بتوقيع غير مقرئ......:رقم

....... :،والمشهر بتاريخ     :تحت رقم:           المسجل بتاريخنظام الملكية المشتركة  ):ثالثا
  ----------------- -----------------------.    :رقم    :،حجم     :،رقم........:إيداع
 مكتب الدراسات المعمارية والتقنيـة  (      / للمساكن المعدة من طرف السيدالبيانية ططات ـالمختعديل  ):رابعا

المصادق عليهـا  )      برنامج (      مسكن اجتماعي تساهمي        لمشروع )             : الكائن مقرها بـ
  ---------------------------.              :بتاريخ       تعمير والبناء لوالية من قبل مدير ال

مكتـب  (     / المعد من طرف السـيد مسكن إجتماعي تساهمي     و تعديل الجداول الوصفية للتقسيم لمشروع 
 ----------.        :و المؤشر من طرفه بتاريخ )      : الكائن مقرها بـ    الدراسات المعمارية والتقنية 

) Surface Utile(المتمثلة فـي المسـاحة النافعـة    ) Les Parties Privatives(التي تبين األجزاء الخاصة 
لكل حصة محل البيع على المخطط وكذلك مشتمالت كل حصة وكـذا  ) Surface Fonciere(والمساحة العقارية 

  -------------------------------.1000األجزاء المشتركة من الصنف الثاني المحسوبة في 
مكتـب  (     / السيدالمؤشر من طرف        :بتاريخ     صادر من بلدية الوبناءا على محضر إثبات التغيير  -

)      م .م.المصلحة التقنية لــ ش (       :و السيد )       : الكائن مقرها بـ   الدراسات المعمارية والتقنية 
--------------------).-C.T.C-EST-ممثل هيئة الرقابة التقنية للبناء(        :ومن طرف السيد

  ---------.المخططات الهيكلية ومخططات الموقع المعدة من طرف ذات الشركة المشار إليها أعاله :خامسا
  ------.، المتضمن شهادة التعمير    :بتاريخ   الصادر من مديرية العمران لبلدية       القرار رقم -:سادسا

  الصفحة الرابعة
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  -.المتضمنة التقسيم الجغرافي لبلدية بسكــرة :      المؤرخة في     :إرسالية مديرية التهيئة والتعمير رقم -
المتضمنة تحقيــق عقاري ميـداني حـول           المؤرخة في   :إرسالية مفتشية أمالك الدولة بسكرة رقم -

  ----------------.مسكن إجتماعي تساهمــي        لمشروع تثبيت موقع األرضية المستوعبة 
،المصادق عليه من قبل األمين العـام            : بتاريخ     ،الصادر عن والية    :القرار الوالئي رقم-:سابعا

ببلديـة  ـ     مسكن اجتماعي تساهمي الكائن ب      لوالية بسكرة في نفس التاريخ، المتضمن الترخيص ببناء 
  -----------------------------------.للترقية العقارية)        (م .م.ذ.لفائدة  ش........
المـؤرخ   1028:يتضـمن تعـديل القـرار رقـم     29/11/2006:المـؤرخ فـي   1411:لقرار الـوالئي رقـم  ا-

مسكن تساهمي جماعي المصادق عليه من طرف األمين  100/288المتضمن الترخيص لبناء  06/08/2006:في
  ------------------------------------------------------العام لوالية بسكرة 

المتضـمن         :المـؤرخ فـي       :يتضمن تعديل القرار رقـم        :المؤرخ في       :القرار الوالئي رقم-
   -----------.     مسكن تساهمي جماعي المصادق عليه من طرف األمين العام لوالية    الترخيص لبناء 

المحـددة لشـروط       ملحق رقـم  -      بتاريخ    طبقا للتعليمة رقم          على اإللتزام المؤرخ في بناء-
  ------------.09/04/2002:لوزاري المؤرخ فيوكيفيات منح اإلعانات المالية المنصوص عليها القرار ا

 المتضـمنة التـرخيص ببنـاء         قبل والي والية من            :الصادر بتاريخ       :بناء على القرار رقم-
  --------------------------------------.ـ         مسكن إجتماعي تساهمي ب........

الصادرة من قبل        : الصادرة بتاريخ       :تحت رقم -Decision de Validation-بناء على مقررة وزارة-
  --------------------.كن اجتماعي تساهميمس     مشروع السكن والتجهيزات العمومية الخاصة ب

    المتضمن المصادقة علـى القائمـة االسـمية لمشـروع              بتاريخ      بناء على المحضر الوالئي رقم -
  --------------------------------------------------.مسكن اجتماعي تساهمي

 حصة والمتضمن تحديد     :بتاريخ     ، الصادرعن األمانة العامة لوالية     /ت.م/ع.أ/    : القرار رقم:اثامن
  -------------     أعاله من برنامج المساكن العمومية االجتماعية التساهمية لسنة  المذكورة الشركة
صندوق الضمان والكفالة المتبادلة فـي  سلمة من مال) Attestastion de Garentie(شهادة الضمان :اتاسع

  ----------- -.)               : مرق: Police d’Assurance(   :بتاريخلترقية العقارية لوالية الجزائرا
  -------------------------.                    : والحامل لرقم            :مؤرخ في 01ملحق 
  -----------------------------.                   :تحت رقم            :مؤرخ في 03ملحق 

صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية لوالية الجزائـر من  صادر 04ملحق رقم وبموجب 
  ---- ---------------------------------.                     :رقمتحت           :بتاريخ

ي الترقية العقارية لوالية الجزائـر صندوق الضمان والكفالة المتبادلة فن ع صادر 05ملحق رقم وبموجب 
  ----------------- ---------------------.                   :رقمتحت            :بتاريخ

............ بتاريخ )   للترقية العقارية       شركة (شهادة المطابقة المسلمة للمرقي العقاري ـ  :عاشرا
  ---- ---------------.مسكن اجتماعي تساهمي            بالنسبة لمشروع      /س.ح/   تحت رقم 

للترقية   شركة (المسلمة للمشتري من طرف المرقي العقاري  ـ شهادة التبرئة :الحادي عشر
  ---------- --------------------------.       :تحت رقم ،        : بتاريخ )    العقارية 

للترقية     شركة (محرر من طرف المرقي العقاري ال ـ محضر تسليم المفاتيح :ي عشرثانال
   ------ -----------------            :تحت رقم،         :والمسلم للمشتري بتاريخ)      العقارية

  - --------------.الوثائق المشار إليها أعاله تبقى محفوظة بأصل هذا العقد بعد التأشيرة المعتادة عليها 

  ----------.تعتبر مقدمة هذا المحضر جزء ال يتجزأ منه متممة له : ىـاألولـــادة المـــ

  الصفحة الخامسة
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أنه : يعلن البائع الحاضر من الجهة األولى أمام الموثق الممضي أسفله :ـةالثانيـادة المـــــ

في باب التعيين  من الجهة الثانية في مجلس هذا المحضر من الشقة المبينة أعاله ةالحاضر ةيسلم ويمكن المشتري
المحرر من طرف نفس الموثق  والتي كانت موضوع عقد البيع بناء على التصاميم كما يثبت ذلك من العقد

  --------------- ---------.الممضي أسفله والمبين أعاله في باب العرض والمرفق بهذا المحضر 

من المرسوم ) 04و 03و 02فقرة (تنفيذا لحكم المادة الثامنة :  ــادة الثالثــةالمــــ
فقد ذكر الموثق الممضي أسفله في اطار واجباته المهنية كما  01/03/1993المؤرخ في  03/93التشريعي رقم 

من قانون التوثيق المعدل والمتمم البائع بااللتزام الواقع عليه والمتمثل في توجيه طلب  08هي مبينة في المادة 
ن كلفوا بانجاز المشروع الكامل للشقة المبيعة بأن يقدموا شهادات تأمين المهندسين المعماريين والمقاولين الذي

منه وكذا المواد  554عن مسؤوليتهم المدنية العشرية المنصوص عليها في أحكام القانون المدني،ال سيما المادة 
السالف  03/93 من المرسوم التشريعي رقم 08من المادة  03من قانون التأمينات، ذلك أن الفقرة  99إلى  94من 

من نسخة من شهادة التأمين المذكورة يوم حيازة ملكية البناية كأقصى  ةالذكر توجب تبليغ وتمكين المشتري
من ذات المادة قد حملت صراحة البائع والمتعامل في الترقية العقارية المسؤولية  04أجل،مع العلم بأن الفقرة 

   ------- ----------.قانون في هذا المجال وفي هذا الصددالمدنية زيادة على األحكام التي ينص عليها ال

بعدم وجود  ةصرح كل من البائع والمشتري: إصالح العيوب الظاهرة والعيوب الخفية :الرابعــــةالمـــــــــادة 
،المتفق عليها في عقد البيع بناء على التصاميم )أشهر 03(عيوب ظاهرة،تقتضي إصالحها في خالل ثالثة أشهر 

ي عيب خفي يكون سببه طريقة إنجاز االشغال وذلك خالل أجل سنة،اعتبارا أث تم االتفاق على أن يقوم إصالح حي
من تاريخ تحرير محضر التسليم االولي للبناية ووفقا للتنظيم المعمول به،وفي هذا الصدد قد تم إعداد محضرا أوليا 

المصادق )     للترقية العقارية لوالية     شركة (ري بينهما بتسليم المفاتيح محررمن طرف إدارة المرقي العقا
  ------- ---- ------------.     :عليه من طرف مسير شركة الميدان للترقية العقارية بسكرة السيد

 الـثـمـــــــن
  ----: من التركيبة التالية تم دفع ثمن الشقة موضوع هذا المحضر، والمتكون :ســةماخالالمـــــــــادة 

 ،)جد            (ألف دينار جزائري            :ص تحديد ثمن الشقة المبيعة،فقد حددت بمبلغ إجمالي قدرهبخصو
: بتاريخ)    للترقية العقارية     شركة (شهادة التبرئة المسلمة للمشتري من طرف المرقي العقاري لطبقا 

رفين المتعاقدين للمرقي العقاري على دفعات وقد تم دفعه كامال حسب تصريح الط ،      /   :تحت رقم .......
   --- ------------------------------------------------: وحسب ما يأتي تفصيله

  ------------------------ --------.دج                   :المساهمة الشخصية االجمالية

 ------------------ ---------------------.دج                : )CNL(عانة الدولةإ
ـ ) البائع(وفقا لشهادة التبرئة المتضمنة تسديد الثمن النهائي للشقة المبيعة والصادرة من طرف المرقي العقاري 

ـ نسخة منها تبقى   2011/        :، تحت رقم        :ـ بتاريخ       لوالية للترقية العقارية          شركة 
  ----------- -----------------------------------------.دمرفقة بأصل العق

وتطبيقا للمواد المذكورة في عقد البيع بناء على التصاميم سيما المتعلقة بكيفيات دفع الثمن سيما فيما يخص 
حيث نص عقد البيع أن الوفاء بهذه الدفعة يتم عند تسليم  %      الدفعة الخامسة واألخيرة والتي تعادل نسبة 

  -------------------------------------------------------- ---.المفاتيح 
دينار جزائري         ـ ب: والمقدر من قانون التسجيل فقد تم إيداع هذا القسط األخير  257وتطبيقا ألحكام المادة 

ونية وإتمام للجهة البائعة بعد انقضاء االجال القانليسلم بحساب الزبائن بخزينة والية بسكرة ) دج         (
  --------- ----- ----------------------------.إجراءات المحافظة على حقوق الخزينة

المذكور من الجهة االولى ) البائع(وإثباتا لما سبق ذكره فقد تم تسليم شهادة التبرئة من طرف المرقي العقاري 
بتاريخ       لوالية قية العقارية للتر        شركة من الجهة الثانية،والصادرة عن  ةالمذكور ةللمشتري
ـ نسخة منها تبقى مرفقة بأصل العقد بعد التأشير المعتاد عليها،مع مراعاة ما       /      :تحت رقم........

   - --------------------------:ظات والشروط الخاصة المتضمنة التحف 07سيأتي ذكره في المادة 

  الصفحة السادسةالصفحة السادسة
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كل إبراءا تاما من  ) سالم هدى( ةيبرأ المشتري)     لوالية  ةالعقاريللترقية       شركة (وبذلك فإن البائع 

الثمن النهائي  اوذلك لتسديده اللشقة المباعة له ))سالم هدى  (( ةاالخير الديون المترتبة عن اكتساب هذه
   --------- .صة بينهما تماما نهائياولتمام المخال )دج                 (ألف دينار جزائري         : المقدر بـ

   ----------------------------- -:التحفظات والشروط الخاصة:  ـــةدسالساالمـــــــــادة 

  ----------------------------------- -----.تسجيل أية تحفظاتلم يتم  :التحفظات -

وين الشروط الخاصة االتي ذكرها طلب الطرفان صراحة من الموثق الممضي أسفله تد: الشروط الخاصة -
  ---------------------------- -------:ضوع واالمتثال لها وهيوالتي التزم كل منهما بالخ

  ------------- -.ةعيب ظاهر ناجم من فعل المشتري مطالبة البائع إلصالح أي ةال يسوغ للمشتري -01
  —.ه للعقار المبيع والمعين أعالهت بعد استعمالفي التجهيزات والتركيبا ةحدثه المشتريوكذا أي عطب ت -02
سنوات من إعداد محضر حيازة وتسليم طبقا ) 05(بعدم إعادة التنازل لمدة خمس  ةالمشتري تكما إلتزم -03

الذي يحدد شروط إعادة التنازل عن المساكن اإلجتماعية الممولة من طرف  2012ألحكام قانون المالية لسنة 
يمنع منعا باتا على المستفيد من هذا العقد :ستفيدة من إعانات الدولة إلكتساب الملكية فإنهالدولة والسكنات الم

  ------------ .ن المذكور أعالهالتنازل بأي وجه من أوجه التصرف للغير وفقا لما نصت عليه أحكام القانو

  --------- ----------------- -----------: االجراءات المختلفة: ـةسابعالالمـــــــــادة 
 التسجيـــــل

  --- -------.يسجل هذ االمحضر بمفتشية التسجيل والطابع ببسكرة طبقا لقانون التسجيل المعدل والمتمم
 إلشهــــــار العـقــــاريا

وذلك بسعي من الموثق الممضي أسفله وذلك في         ة واليلتشهر نسخة من هذا العقد بالمحافظة العقارية س
  - ------------.، وتسلم للمشتري إثباتا له بتمام ملكيته للعقار المبيع له والمبين أعالهيةاآلجال القانون

 لموطـــــــنا
  ----.في عناونهما المتتابعة المذكورة أعاله، قصد تنفيذ هذا العقد وتوابعه القانونية  ماموطنهالطرفان ختار ا

 المصاريف
  ---------------- -.وفقا للقانون  ةلى عاتق المشتريإن مصاريف هذا العقد وتوابعه القانونية تقع ع
 ثباتا لمــا ذكـــرإ

 ----- -----------------.بسكرة 01:بشارع محمد نجار رقمحرر هذا العقد بمكتب التوثيق الواقع 
    --- -------------------------.ةرــــعش  ستة ـين وسنــــة ألف

   ---- ------------------. لعشرين من شهر جوانالرابع من شهر افريل و التاسع و ا/وفــي
الموثق في مع  ةيوالمشترالبائعة  ممثال الشركةه ابعد التحرير والتـالوة أمضـو*

 --- ---------------------------------.والسنةاليوم والشهر 
  واألخيرةواألخيرة  بعةبعةااسسالصفحة الالصفحة ال

 .    2016/     /   :  سجل بمكتب التسجيل و الطابع ببسكرة  :التسجيـــل 
  .،  تأشيرة مفتش التسجيل بتوقيع غير مقرئ    :، رقم     : صفحة       :مجانا  حجم 

نسخة معدة ألخذ تأشيرة اإلشهار العقاري وهي مطابقة  لألصل والنسـخة المعـدة    : اإلشهاد  
  .لإليداع بالمحافظة العقارية

 :اإلشهار
تاشيرة المحافظ     :رقم      :، حجم    :، رقم  :،مجانا،إيداع     /   /  :بتاريخ      أشهر بالمحافظة العقارية 
 .العقاري بتوقيع غير مقرئ
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Résumé 
La promotion  immobilière est l’un des plus importantes activités pour le 

développement de la production et le financement du logement, c’est pourquoi, elle a été 
adoptée par le législateur en l’année 1986 pour essayer d’alléger la crise du logement qui 
Affligé le pays. Déjà le législateur l’a considérer comme une activité commercial dès la 
publication du décret législatif N° 93-03 relatif aux activités immobilières. Ce dernier dès ca 
publication la promotion immobilière privée a commencé a joué un rôle important dans le 
cadre du logement, mais il a été annulé en vertu de la loi N° 11-04 Fixant les règles régissant 
l’activité de promotion immobilière, cette dernière venue avec les règles portant sur la 
reformulation de plusieurs de ces décisions et de réinventé d’autres. Le législateur s’est 
efforcé pour la régularisation l’activité de toutes les côtés ; les parties entrant dans le cadre de 
la réalisation (promoteur immobilier) ou les parties entrant dans le financement du logement 
dans la cadre de la promotion immobilière priver (Banques, société financière spécialisé, et 
l’état), et de régler tous les contrats qui s’établissent dans le cadre de cette activité et de 
l’entourer par des garantis légal spéciaux qui garantit la protection pour le bénéficiaire du 
logement. L’étude de la promotion immobilière privée a pour but dans le cadre du logement 
de chercher le taux d’équilibrage entre motiver les acteurs de cette activité et entre donner la 
protection sur l’activité qui nous donne une pousser vers l’élimination de la crise du logement. 
L’analyse théorique sur le contenu des textes juridiques qui règle l’activité de la promotion 
immobilière a montré que avant le législateur Algérien a focalisé toutes sont attention sur 
l’activation du rôle des acteurs, tant dit que par la loi N° 11-04 Fixant les règles régissant 
l’activité de promotion immobilière, il s’est focalisé sur le renforcement des garantis légal 
décréter pour les bénéficiaire du logement dans le cadre de l’activité promotion immobilière.   


