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 -لااكشلا تت والامانات  -

  :الديباجة

كفت سياسة الدولة على يعتبر قطاع السكن في الجزائر من القطاعات التي ع

العانية به، بغرض تلبية الطلب املتزايد على الوحدات السكنية و تطويق أزمة و  الاهتمام

 .واملواطن على حد سواء  ن التي أرهقت كاهل الدولةالسك

وتحقيق هذا الهدف فتحت الدولة الجزائرية الباب أمام الخواص من أجل إنجاز 

في هذا املجال يتطلب أموال  الاستثمارمشاريع سكنية فردية كانت أو جماعية، غير أن 

باهظة، هذا ما يدفع صاحب البناء ـ سواء كان شخصا طبيعي أو معنوي ـ إلى اللجوء للبنوك 

 .من أجل الحصول على قرض 

تمان ائض يجبره على تقديم ضمان أو املقترض ملبلغ القر  البنك تسديدتى يضمن حو 

و لعل أقوى ضمان يستطيع أن يقدمه صاحب البناء هو رهن  املمنوح،يغطي قيمة القرض 

 .العينيةالذي يعد أقوى التأمينات  رسمي،العقار في شكل رهن 

، سمي في مجال ضمان القروض البنكيةرغم املزايا التي يتمتع بها الرهن الر لكن و 

 تمانالائتعصف بوسيلة باتت تهدد بل و  تبقى هذه ألاخيرة محفوفة بالكثير من املخاطر التي

 .هذه

وللحد من هذه املخاطر كرس املشرع الجزائري جملة من الضمانات تمثلت في 

 استحداث مؤسسات مالية تعمل على ضمان هذه القروض كصندوق الضمان والكفالة

املتبادلة، معززا في الوقت نفسه هذه الضمانة بضمانة أخرى ال تقل عنها أهمية تتمثل في 

 .القروضتأمين 

ملعالجة هذا املوضوع و ما يثيره من إشكاالت قانونية و عملية تم تقسيم مجال 

 .التاليةالدراسة إلى املحاور 
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iإاiالجزائريiالتشريعiفيiالرسميiللرهنiاملفاهيميiطارi
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i

i

i
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i

i

i:ملخص

كها إلانسان منذ الحضاراتيعتبر العقار من أهم صور ألاموال الت
ّ
القديمة إلى  ي يتمل

روة و
ّ
 ، اذ يعد العقارالسيما في وقتنا الّراهن، تمانأداة لالئ يومنا هذا، إذ يعتبر مصدرا للث

لتحقيق التنمّية حقيقية ركيزة يشكل بالّتالي و  ،ترقّيته وسيلة فّعالة في تجسيد الاستثمار و

 بهقدم تمميزا للرهن الرسمي ي محال كونه،سيما في مجال توفر السكن  الاقتصادّية

i. ض و على قر  حصول بغرض الاملقترضين كضمانة عينية للبنوك 

 .، التأمينات العينية، العقارالرهن الرسمي :الكلماتiاملفتاحية

Summary 
Real estate is considered one of the most  important  forms of  

money that a person possesses from ancient civilizations to the present 

day, as it is considered a source of  wealth and a tool for credit, 

especially in our current time, and real estate has a value of sums of 

money that are less than what is described as fictional. Economic, 

whitch makes it a distinct location for the official mortgage that is 

offered by borrowers as a guarantee in kind to banks to obtain a loan.  

Key words: official mortgage, real estate, real guarantees. 
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ii:مقدمة

ال سيما في  ال يزال توفير  السكن يمثل إشكاال بالنسبة لكل الجزائريين و لقد كان و

صيغه وهذا حيث باتت الجزائر تشهد أزمة خانقة في مجال توفيره رغم تعدد ،وقتنا الراهن 

نقص إلامكانيات املالية لتمويل عملية بناء السكن  و، بسبب قلة ألاوعية العقارية من جهة 

نقص مقابل الدعم املالي أصبح محدودا  من جانببما أن تدخل الدولة  و .من جهة أخرى 

سكن ،فقد لل توفير املبلغ الكامل الذي يصعب عليه يولة املالية للمواطن البسيط الس

املؤسسات  واإلى البنوك اللجوء على مسكن على كل من يرغب في الحصول أصبح  لزاما 

   .لتمويل عملية شراء أو بناء مسكن على قرض الحصول قصد املالية 

يكفل قيمة م ضمان عيني خاص ال يمكن للبنك أن يمنح قرضا ألي شخص دون تقدي

   .عقاريتمثل في الرهن الرسمي الذي دائما يكون محله القرض 

يعتبر الّرهن الّرسمي من أهم الّتأمينات العينّية وأكثرها شيوعا في الّتعامل على إذ 

 .عقاري كونه أداة ائتمان ل نظرا الزدياد أهمّيته في املعامالت الاقتصادّية من جهة و إلاطالق،

، بتقدمه على باقي الدائنين العاديين  ّدائن طمأنينة في استيفاء َدْينهإذ يعطي لل

ال ينقل حيازة العقار  الرهن أّن الراهن لهذا الرهن و هو يقدم عليه ،  باملقابل يطمئن املدين 

له مع فله أن يستعمله و يستغ  هبل تظّل حيازة العقار في يد، إلى الّدائن املرتهن محل الرهن 

مة القرض يفك الرهن ، و عند تسديده لقيدفع أقساط الرهن في املواعيد املحددة  بالتزامه 

بيد  ائتمان، بهذا الطرح يكون الرهن الرسمي وسيلة و يصبح العقار مطهر من أي رهن يثقله 

 .املتعاملين 

جعلته من و التي بالرغم من هذه الخاصية الناجعة التي يتمتع بها الرهن الرسمي و 

خاصية نه ال يكاد يخلو  من بعض املخاطر اذا ما حلت قد تعصف بأ إال، أقوى الضمانات

 إلاطارلذا حاول املشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات التدخل بضبط  .  الائتمان

حتى  الائتمانخاصة من اجل عزيز دعامة  أخرى التشريعي للرهن بموجب تشريعات عامة و 

اي  إلى: التالي  إلاشكالو منه نطرح  ،ة تكفل حماية حقوق املتعاملين بهناجعيكون وسيلة 

، و هل كان هذا املدلول كفيل الرسميمدى وفق املشرع الجزائري في ضبط مدلول الرهن 

 . ؟ من خالل مصادره املتنوعة بالتصدي للمخاطر التي قد تعصف به 
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 بحثسنتناول في امل ى مبحثين حيثلإلجابة على هذه إلاشكالية قسمنا بحثنا هذا إل

اني فسنتناول  بحثأّما في امل الرسمي،مدلول الرهن ألاّول 
ّ
  .الرهن الرسميمصادر الث

iألاولiاملبحثi:iمدلولiiالرiالرهنiسميiالجزائريiالتشريعiفي 

 العملّية،أكثرها استعماال في الحياة  أقوى الّضمانات العينّية و الّرسمي يعد الّرهن

 888املاّدة  بموجب هغرار املشّرع الجزائري الذي عّرف على التشريعاتحيث اهتمت به اغلب 

،  املشّرعمن اختصاص ليس  عريف من اختصاص الفقه و، رغم أّن التّ 1من القانون املدني

اني ، لذلك سنتناول في املطلب ألاّول تعريف الّرهن الّرسمي 
ّ
 سنتطرق أّما في املطلب الث

الرهن الرسمي عما يشابهه  ، بينما  املطلب الثالث نخصصه لتمييز خصائص الّرهن الّرسميل

  .من باقي التأمينات العينية

iاملطلبiألاّول:iiالّرسميiالّرهنiتعريفi

مقدمين التعريف العلمّية أن نتطّرق إلى تعريف الّرهن الّرسمي  املنهجيةتقتض ي 

من خالل الفروع    تناوله،سيتم  هو ما  الفقهي،ثم التعريف  التشريعي،اللغوي على التعريف 

i.املوالية

iالفرعiألاول:iالرسميiللرهنiاللغويiعريف
ّ
iالت

يء  رهنiلغةiيقال
ّ

فُيقال  يتعّدى باأللف دام فهو راهن و ثبت و بمعنى ، هيرهناي الش 

ألاصل  ، و فهو مرهون  و بالتالي بسته حأي املتاع بالّدْين رهنا  رهنت و أرهنته إذا جعلته ثابتا 

i 2.جمعه رهون  و، مرهون بالّدْين إذا أخذته منه قلت ارتهنت منه

ِخذ منه ما وِضع عندهو الّرهن  و
ُ
فالنا دارا  ُيقال رهن ، و إلانسان مّما ينوب مناب ما أ

3i. أخذه رهناارتهنته إذا  و، رهنا 

عريف: الثاني الفرع
ّ
شريعي الت

ّ
iالرسمي للرهن الت

:  4من القانون املدني 888املاّدة  بموجبشّرع الجزائري الّرهن الّرسمي لقد عّرف امل

ا الّدائن به يكسب عقد"
ّ
 على يتقّدمأن  بمقتضاهله  يكونi دينه لوفاء عقار على عينّيا حق

اليين الّدائنين
ّ
ه استيفاءفي  املرتبة فيله  الت

ّ
  "كان يد أي في العقار ذلك ثمن من حق

i: التي يمكن تقديمها حول هذا التعريف نراها تكمن في الاتي الحظات امل
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التعريف الذي تضمنه النص ينطبق و تعريف املشرع املصري املكرس بموجب ( 1

عقد به يكسب : "على أنه  ذ عرف الرهن إمن القانون املدني املصري  1101املاّدة  املادة 

الّدائن على عقار مخّصص لوفاء دينه حّقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقّدم على الّدائنين 

اليين له في املرتبة في استيفاء حّقه من ثمن ذلك العقار في أي يد العاديين والّدائنين التّ 

 5".يكون 

فكرة  مغلبا بذلك ،  أطلق املشّرع الجزائري وصف الّرهن الّرسمي على العقد ( 2

 وسيلة لنشوء ما هو إال ة العقد حقيقالفي  الحّق الذي ينشأ عن العقد، والعقد على فكرة 

في استيفاء دينه من على باقي الدائنين للّدائن أن يتقّدم  خول يني يحّق ع ، باعتبارهحّق الّرهن 

 . 6ثمن العقار

ابع املالحظ أّن املشّرع الجزائري نّص على الّرهن الّرسمي في الباب ألاّول من الكتاب الرّ 

اني  الحقوق العينّية الّتبعّية تحت عنوان
ّ
بااللتزامات  املتعلقوليس ضمن الكتاب الث

  7. عقد ليس دليل على أّن الّرهن حّق وفي حد ذاته هذا و ، العقودو 

لقد اقتصر املشّرع الجزائري في تعريفه لعقد الّرهن الّرسمي على النّص على ثمن ( 0

من نفس  719، رغم أّن املاّدة 8العقار فقط باعتباره املحّل الذي يمارس عليه الّدائن حّقه

ه يستوفي الّدائنون 
ّ
املرتهنين حقوقهم من ثمن العقار املرهون أو من  القانون نّصت على أن

املال الذي حّل محّل هذا العقار، وهذا يدّل على قصور في تعريف املشّرع الجزائري للّرهن 

ه عادة يلجأ إلى الّتنفيذ على العقار املرهون وبيعه 
ّ
الّرسمي، ألن الّدائن املرتهن صحيح أن

عقار، ولكن قد يحدث أن يهلك العقار قبل بيعه باملزاد العلني الستيفاء دْينه من ثمن ال

باملزاد العلني فينتقل بذلك حّق الّدائن املرتهن إلى قيمة هذا العقار كمبلغ تعويض في حالة 

تعّدي الغير على العقار املرهون أو مبلغ تأمين في حالة الّتأمين على العقار عند إحدى شركات 

  9.قار املرهون للمنفعة العاّمةالّتأمين أو مبلغ مقابل لنزع ملكّية الع

ه ال ينعقد الّرهن إال بعقد رسمي أو  880إّن املاّدة ( 4
ّ
من القانون املدني تنّص على أن

حكم أو بمقتض ى القانون، وبذلك فإّن هذه املاّدة قد عّددت مصادر الّرهن، وبالّتالي العقد 

لة في القانون والحكم القضائي يعتبر مصدرا للّرهن الّرسمي باإلضافة للمصادر ألاخرى 
ّ
املتمث

ه عقد متناسيا بذلك الّرهن القانوني والقضائي
ّ
  10.إال أّن املشّرع الجزائري عّرف الّرهن على أن
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إّن املشّرع الجزائري في هذا الّتعريف نّص على حّق تقّدم الّدائن املرتهن في استيفاء ( 5

أي الّدائنون املرتهنين، ولكنه لم يذكر الّدائنين دْينه على الّدائنين الّتاليين له في املرتبة 

  11.العاديين ألن الّدائن املرتهن يتقّدم على الّدائنين العاديين والّتاليين له في املرتبة

لقد أغفل املشّرع الجزائري النّص على خاصّية مهّمة يتّميز بها الّرهن الّرسمي عن ( 6

ازة العقار املرهون من الّراهن سواء كان املدين الّرهن الحيازي، وهي خاصّية عدم انتقال حي

ه من إيجابيات الّرهن الّرسمي احتفاظ 
ّ
نفسه أو الكفيل العيني إلى الّدائن املرتهن، حيث أن

الّراهن بحيازة العقار املرهون عكس الّرهن الحيازي حيث تنتقل حيازة العقار املرهون من 

 . الّراهن إلى الّدائن املرتهن

عريفiالفقهيi:iثالفرعiالثال
ّ
 الت

 :نجدالفقهية للّرهن الّرسمي  من بين التعريفات 

ه حّق عيني ينشأ بموجب عقد رسمي هو الّرهن ويتقّرر ضمانا ( 1
ّ
هناك من عّرفه بأن

للوفاء ِبَدْين، وهذا الحّق العيني يتقّرر على عقار مملوك للمدين أو الكفيل العيني، وبموجبه 

يفاء َدْينه من ثمن هذا العقار متقّدما في ذلك على الّدائنين يكون للّدائن الحّق في است

رين في 
ّ
العاديين ملالك هذا العقار وللّدائنين أصحاب الحقوق العينّية على هذا العقار املتأخ

 12.املرتبة ومتتّبعا هذا العقار تحت يد من انتقلت له ملكيته

ب على عقار( 2
ّ
ه حّق عيني تبعي يترت

ّ
مملوك للمدين أو غيره  هناك من عّرفه بأن

ه حّق عيني تبعي فهو ( الكفيل العيني)
ّ
بمقتض ى عقد رسمي ضمانا للوفاء بااللتزام، وطاملا أن

  13.ألافضلية حقالّتتّبع  كل من حقصاحبه ليمنح 

ه حّق عيني تبعي ينشأ بمقتض ى عقد رسمي ويتقّرر البعض ألاخر  عّرفه  في حين ( 0
ّ
بأن

وك للمدين أو غيره، ويكون للّدائن بمقتضاه أن يتقّدم في استيفاء ضمانا لدْين على عقار ممل

حّقه من املقابل الّنقدي لهذا العقار مفّضال على غيره من الّدائنين العادّيين والّتاليين له في 

  14.املرتبة وأن يتتّبع العقار في أي يد يكون 

بمقتض ى  حّق ينشأ بموجب عقد رسمي أو بحكمبأنه  بينما هناك من يعرفه( 4

القانون على عقار مخّصص للوفاء ِبَدْينه يكون له بمقتضاه أن يتقّدم على الّدائنين العاديين 

والّدائنين الّتالين له في املرتبة في استيفاء حّقه في أي يد كان من ثمن ذلك العقار أو مّما يحّل 
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العاّمة أو غير  محّل هذا العقار من تعويض أو مبلغ تأمين أو مقابل نزع ملكّية للمنفعة

 15.ذلك

ه حّق عيني تبعي يكسبه الّدائن على عقار  و يعرفه جانب أخر من الفقه ( 5
ّ
بأن

بمقتض ى عقد رسمي بينه وبين مالك العقار ويكون له بمقتضاه أن يتقّدم غيره من الّدائنين 

لهذا العقار في  العاديين والّدائنين الّتاليين له في املرتبة في استيفاء حّقه من املقابل الّنقدي

 16.أي يد يكون 

اني
ّ
 خصائصiالّرهنiالّرسميi:iاملطلبiالث

إّن الّرهن الّرسمي مصطلح يطلق على العقد وعلى الحّق العيني الذي ينشئه هذا 

العقد ولذلك سنتناول خصائص الّرهن الّرسمي باعتباره حّقا في الفرع ألاّول وخصائص 

انيالّرهن الّرسمي باعتباره عقدا حّقا في 
ّ
 .الفرع الث

iألاّولiالفرعii:ا
ّ
 خصائصiالّرهنiالّرسميiباعتبارهiحق

مة للّرهن 
ّ
حّق عيني هو أّن هذا ألاخير ، يّتضح من خالل النّصوص القانونّية املنظ

هذه الخصائص نعرج لها تبعا من خالل النقاط املوالية غير قابل للتجزئة  عقاري و تبعي

 . املوالية 

 حّقiعينيiالّرهنiالّرسمي:iأوال

الّرهن : "من القانون املدني 888ملاّدة لنص ا عيني استناداحّق هو إّن الّرهن الّرسمي 

الحّق العيني هو سلطة مباشرة لشخص معّين  و..." الّرسمي عقد يكسب به الّدائن حّقا عينيا

ات، و
ّ
بذلك فهو يعطي للّدائن املرتهن سلطة مباشرة على العقار  على ش يء معّين بالذ

يء  ، 17بل يثقل العين املرهونة مباشرة، ملرهون ا
ّ

ل في استعمال الش 
ّ
هذه الّسلطة ال تتمث

ألن الّرهن ،استغالله بل فقط يكون بموجبها للّدائن املرتهن ممارسة حّق الّتقّدم والّتتّبع و 

الّسلطات التي تخّولها الحقوق باقي تختلف عن  هي سلطة و ، 18ليس جزًء من حّق امللكّية

يخّول الّرهن الّرسمي لصاحبه دفع  الخاصيةنّية ألاصلّية ألصحابها، إذن بمقتض ى هذه العي

ن الّدائن املرتهن من استيفاء حّقه املضمون باألولوية ِ
ّ
على سائر  19مزاحمة الغير له، إذ ُيمك

لّتقّدم، كما هو ما ُيعرف بحّق ا الّدائنين املرتهنين الّتاليين له في املرتبة و و   الّدائنين العادّيين 
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، ذلك أّن  ال يعرقل هذه ألاولوية أو ألافضلية تصّرف الّراهن في املال املرهون كبيعه مثال

 .كان الّرهن يخّول للمرتهن حّق تتّبع العقار املرهون بحيث يستطيع أن ينّفذ عليه في أي يد 

 الّرهنiالّرسميiحّقiعينيiتبعيi:iثانيا

همن  1فقرة  870لقد نّصت املاّدة 
ّ
ال ينفصل الّرهن عن الّدْين :"القانون املدني على أن

، فالّرهن ال يقوم إال بالتبعّية للّدين 20..."املضمون بل يكون تابعا له في صّحته وفي انقضائه

 بذاته 
ّ

ه ال ينشأ مستقال
ّ
ب و  بل يفترض قيامه وجود التزام صحيح ، الذي يضمنه، ذلك أن

ّ
يترت

 :ّنتائج نجملها فيما يليمجموعة من الالخاصية على هذه 

ال يخّول للّدائن  كونهالحقوق العينّية ألاصلّية باقي يختلف عن  الر هن الر سمي ( أ

الاستعمال  سلطة الّتصّرف و مناملرتهن شيئا من الّسلطات التي تخّولها هذه الحقوق 

ى ملكّية عقار أو إنما هو حّق يرد عل و، يس حّقا متفّرعا عن حّق امللكّيةل ألنهالاستغالل و

 .الّتتّبع، يخّول صاحبه حّق الّتقّدم و 21حّق عيني عقاري كحّق الامتياز أو الانتفاع ضمانا لدين

تلحقه  صّحته وانقضائه و الالتزام الذي يضمنه في وجوده و هو حق يتبع( ب

قا عل ألاوصاف التي يّتصف بها الالتزام من شرط أو أجل، و
ّ
ى شرط بذلك إذا كان الالتزام معل

قا على شرط واقف أو فاسخ، وإذا كان الالتزام مضافا 
ّ
واقف أو فاسخ بات أيضا الّرهن معل

إلى أجل واقف أو فاسخ أضحى الّرهن هو آلاخر مضافا إلى أجل واقف أو فاسخ، فالّرهن ال 

ه كما أ،إذا ما تقّرر بطالن الالتزام بطل الّرهن  يقوم إال إذا نشأ الالتزام املضمون صحيحا و
ّ
ن

  22.الالتزام ألاصلي بإنقضاءينقض ي  وينتقل مع انتقال الالتزام للخلف العام أو الخاص، 

 ، لكن قدينقض ي بانقضائه كما األصل أّن الّرهن ال يقوم إال بقيام الّدْين املضمون ف

، في هذه الحالة ينشأ الّرهن الّرسمي قبل نشأة 23مستقبلي ينشأ رهن رسمي لضمان التزام

 . التزام مستقبلي محّقق الوجود على أن يكون ،  الالتزام

 الّرهنiالّرسميiحّقiعقاريi:iثالثا

حّق ك  حقوق عينية اصلية كأصل عام ال يرد الّرهن الّرسمي إال على العقارات أو 

الفقرة ألاولى من القانون املدني الجزائري على  886، حيث تنّص املاّدة 24حّق الانتفاعامللكّية و 

ه
ّ
العقار كما  ، و"جوز أن ينعقد الّرهن إال على عقار ما لم يوجد نّص يقض ي بغير ذلكال ي: "أن

من القانون املدني هو كل ش يء مستقّر بحّيزه وثابت فيه ال يمكن نقله من  680عّرفته املاّدة 
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الّرهن الّرسمي ال يرد على العقار وإنما على الحّق الوارد على هذا  دون تلف، ومكان إلى آخر 

كل حّق عيني يقع على يقصد به ، هذا ألاخير 25ار الذي يطلق عليه تسمية املال العقاري العق

من القانون املدني التي  684ملاّدة لنص ا طبقا عقار بما في ذلك حّق امللكّية أو حّق الانتفاع 

 ...".يعتبر ماال عقاريا كل حّق عيني يقع على عقار بما في ذلك حّق امللكّية: "تقض ي بما يلي 

الحكمة من عدم ورود الّرهن الّرسمي إال على العقارات تكمن في أمرين، لعل  و

يء املرهون تبقى في الّرهن الّرسمي للّراهن وال تنتقل الحيازة للّدائن 
ّ

أوالهما أّن حيازة الش 

ه لو كان الّرهن الّرسمي يرد أيضا على املنقوالت لتسّبب هذا في ضرر للّدائن 
ّ
املرتهن، ذلك أن

تهن، بحيث يجعل مصلحته في خطر، ذلك أّن الّراهن يمكنه الّتصّرف في املنقوالت املر 

املرهونة بكل سهولة للغير، وهذا ألاخير يمكنه الّتمّسك بقاعدة الحيازة في املنقوالت بحسن 

نّية سند للملكّية وثانيهما أّن العقارات املرهونة تخضع للقيد في املحافظة العقارّية ألّنها 

 للقيد في املحافظة العقارّية ألّنها  مستقّرة
ّ

ثابتة بحّيزها بينما املنقوالت ال يمكن أن تكون محال

  26.كثيرة جدا وسريعة الّتداول بين ألاشخاص

ل في ورود الّرهن الّرسمي على العقارات 
ّ
وهناك استثناءات ترد على ألاصل املتمث

ه يجوز أن يرد الّرهن الّرسمي على بعض امل
ّ
نقوالت والتي نّص عليها املشّرع فقط، وهي أن

ة من سماح املشّرع الجزائري بترتيب رهن رسمي على 
ّ
الجزائري في نصوص خاّصة، والعل

ل هذه 
ّ
بعض املنقوالت يرجع لقيمتها املالّية الكبيرة التي تفوق قيمة العقار، حيث تتمث

  27.املنقوالت في السفينة والطائرة واملحل الّتجاري 

 سميiحّقiغيرiقابلiللتجزئةالّرهنiالرi:iّرابعا

إّن الّرهن الّرسمي بطبيعته غير قابل للتجزئة وهذا نظرا للّصبغة العينّية التي يتمّتع 

يء وهذه الّصبغة تّتصف بها 
ّ

طه على كامل الش 
ّ
بها باعتبار أّن من خصائص الحق العيني تسل

 878م التجزئة في املاّدة ، وقد نّص املشّرع الجزائري على قاعدة عد28كامل الّتأمينات العينّية

كل جزء من العقار أو العقارات املرهونة ضامن لكل : "من القانون املدني التي تنّص على

الّدْين وكل جزء من الّدْين مضمون بالعقار أو بالعقارات املرهونة كلها ما لم ينّص القانون أو 

فاق بغير ذلك
ّ
عدم تجزئة الّرهن  ، ويظهر جليا من ظاهر النّص وفحواه أّن "يقض ي الات

ينطبق على الّدْين املضمون بالّرهن والعقار املرهون على حّد سواء ذلك أّن العقار املرهون 
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في جملته وفي كل جزء منه ضامن للوفاء بالّدْين كله وكل جزء من الّدْين مضمون بكل 

يباشر إجراءات  العقار، وقاعدة عدم قابلية الّرهن للتجزئة تتيح للّدائن املرتهن الخيار في أن

  29.حّق الّتتّبع والّتنفيذ على أي عقار يختاره من العقارات الّضامنة للدين

ق 
ّ
ق بالعقار املرهون وآلاخر يتعل

ّ
ولقاعدة عدم تجزئة الّرهن وجهان أحدهما يتعل

 :بالّدْين املضمون كاآلتي

 الّرهنiغيرiقابلiللتجزئةiمنiحيثiالعقارiاملرهونi)iأ

ضامن لكل الّدْين، فإذا كان املرهون عدة عقارات كان كل منها كل جزء من العقار 

ضامنا لكل الّدْين وكان من حّق الّدائن أن يختار أيا منها للتنفيذ عليه، فإذا قّسم العقار 

املرهون أو انتقلت ملكّيته أو ملكّية جزء منه بالبيع أو أي تصّرف آخر يكون للّدائن تتّبع هذا 

ومطالبة الحائز ألي جزء من العقار بكل الّدْين وال يجوز للّراهن  العقار والّتنفيذ عليه

 30.الاحتجاج بأّن العقارات الباقية الّضامنة للّدين كافية لسداد الّدْين

جزئةiمنiحيثiالّدْينiاملضمونi)iب
ّ
 الّرهنiغيرiقابلiللت

ى مقتض ى هذه القاعدة أّن كل جزء من الّدْين مضمون بكل العقار املرهون، فإذا و
ّ
ف

 31املدين جزًء ولو كبيرا من الّدْين بقيت مع ذلك كل العقارات املرهونة ضامنة ملا بقي منه

ه إذا مات الّراهن وتّم تقسيم الّدْين املضمون بالّرهن والعقار املرهون بين الورثة فإّن 
ّ
كما أن

رث أن يتمّسك الّدائن املرتهن يستطيع أن ينّفذ على كل العقار بكل الّدْين، وال يستطيع أي وا

في مواجهته بأّن حّصته ضامنة لنصيبه في الّدْين فقط، أّما إذا مات الّدائن املرتهن وانقسم 

ه لنصيب كل وارث منهم بحيث يستطيع 
ّ
الّدْين بين ورثته فإّن العقار املرهون يظّل ضامنا كل

من العقار  بذلك فأي جزء و   32.أي شخص من الورثة أن ينفذ بحّقه على كل العقار املرهون 

كل جزء من الّدْين مضمون بكل العقار املرهون، إال أّن قاعدة  املرهون ضامن لكل الّدْين و

فاق على مخالفتها، حيث يمكن 
ّ
عدم التجزئة ليست من الّنظام العام إذ يجوز الات

للمتعاقدين أن يّتفقا على تجزئة الّرهن سواء كان ذلك في عقد الّرهن الّرسمي نفسه أو في 

  33.د الحقعق
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 الّرهنiالّرسميiالiيخرجiحيازةiالعقارiاملرهونiمنiيدiالّراهن:iخامسا

الّدْين املضمون بمجّرد قيده في ب للوفاءالقانونّية ضمانة  يعتبر الرهن الرسمي أداة

على هذا ألاساس فإّن الّراهن  املحافظة العقارّية دون حاجة إلى حيازة العقار املرهون، و

وضعه  نفسه أو الكفيل العيني ال يجبر على فقدان الحيازة املادية للعقار وسواء كان املدين 

 34.بين يدي الّدائن املرتهن

اني
ّ
 خصائصiالّرهنiالّرسميiباعتبارهiعقداi:iالفرعiالث

ه عقد مسّمى 
ّ
، (أوال)يّتصف الّرهن الّرسمي باعتباره عقدا بعدة خصائص منها أن

ل في الّراهن (ثاثال)، وعقد معاوضة (ثانيا)وعقد شكلي 
ّ
، وعقد ملزم لجانب واحد متمث

 (.رابعا)

 الّرهنiالّرسميiعقدiمسّمىi:iأوال

العقد املسّمى هو ذلك العقد الذي خّصه املشّرع الجزائري بالّتنظيم وتكّفل ببيان 

يعتبر الّرهن الّرسمي من بين العقود  أحكامه وذلك لشيوع الّتعامل به بين ألاشخاص، و

 تحت عنوانملشّرع الجزائري تناوله بالتنظيم في الباب ألاّول من الكتاب الّرابع املسّماة ألن ا

من القانون  706إلى املاّدة  888الحقوق العينّية التبعّية أو الّتأمينات العينّية وذلك من املاّدة 

 .املدني

 الّرهنiالّرسميiعقدiشكليi:iثانيا

ب آثارها يعتبر الّرهن الّرسمي من العقود التي يجب تحرير 
ّ
ق حتى ترت

ّ
ها من طرف موث

ه 1فقرة  880، وقد نّصت املاّدة 35إال كانت باطلة القانونّية و
ّ
ال : "من القانون املدني على أن

، واستنادا لهذا النّص القانوني فإّن الّرهن عقد شكلي، ..."ينعقد الّرهن إال بعقد رسمي

كلّية تقوم على دعامتين
ّ
بها القانون الدعاّمة ألاّولى وهي : والش

ّ
يثبت  حيثالّرسمّية التي يتطل

ف بخدمة عاّمة ما تّم 
ّ
ف عام أو شخص مكل

ّ
  لديهفيها موظ

ّ
أن، وذلك أو ما تلّقاه من ذوي الش

فاقي و  في حدود اختصاصه وسلطته
ّ
طبقا ملا يقّرره القانون طبعا، وإذا ما كّنا أمام رهن ات

ف بتحرير عقد الّرهن هو 
ّ
خص املكل

ّ
خص فالش

ّ
ق أّما إذا كّنا أمام رهن قانوني فالش

ّ
املوث

ف في مؤّسسة مالّية و
ّ
ف بتحرير العقد هو موظ

ّ
راض ي  املكل

ّ
ال يكفي النعقاد الّرهن إفراغ الت

بل يجب أن تشتمل هذه الورقة الّرسمّية على البيانات التي يتّم تخصيص ، في قالب رسمي 
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نشير إلى أّن الحكمة  لّدْين املضمون بالّرهن، والّرهن بها سواء من حيث العقار املرهون أو ا

من اشتراط الّرسمّية هي حماية الّراهن من تسّرعه في إبرام العقد دون أن يدرك خطورته، 

انية 
ّ
ب عليها بطالن عقد الّرهن بطالنا مطلقا، أّما الّدعاّمة الث

ّ
ف الّرسمّية يترت

ّ
كما أّن تخل

ل في قي
ّ
 .عقارّيةد الّرهن في املحافظة الفتتمث

 الّرهنiالّرسميiعقدiمعاوضةi:iثالثا

عاقدين على مقابل ما تعقد املعاوضة هو ذلك العقد الذي يحصل فيه كل من امل

وقد عّرفه املشّرع الجزائري في  36، يقّدمه أو على فائدة ذات قيمة مالّية مقابل تنفيذ التزامه

د بعوض هو الذي يلزم كل واحد من العق: "يالنحو التالمن القانون املدني على  58املاّدة 

رفين إعطاء أو فعل ش يء ما
ّ
 من  و ."الط

ّ
يعتبر الّرهن الّرسمي من عقود املعاوضة، ذلك أّن كال

ال في 
ّ
املدين الّراهن والّدائن املرتهن يأخذ مقابال ملا أعطى، فاملدين قّدم للّدائن ضمانا متمث

ل في الّرهن للحصول على القرض، والّدائن نظير حصوله 
ّ
على هذا الّضمان العيني املتمث

إلى أّن عقد الّرهن الّرسمي قد يكون  و ينبغي الاشارة الّرهن الّرسمي يقّدم القرض للمدين، 

خص الكفيل العيني قد كفل التزام غيره دون عوض
ّ

 37.أيضا من عقود الّتبّرع إذا ثبت أّن الش

 عقدiالّرهنiالّرسميiعقدiملزمiلجانبiواحدi:iرابعا

ب التزامات على أحد املتعاقدين دون آلاخر الع
ّ
، قد امللزم لجانب واحد هو الذي يرت

ه 56عّرفته املاّدة 
ّ
يكون العقد ملزما لشخص أو لعّدة أشخاص : "من القانون املدني على أن

، "إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص أو عّدة أشخاص آخرين دون التزام من هؤالء آلاخرين

هو الّراهن فقط دون أن يلزم الّدائن  ّرسمي عقدا ملزما لجانب واحد ويعتبر عقد الّرهن ال و

الن في ،املرتهن 
ّ
حيث يلتزم الّراهن سواء كان هو املدين نفسه أو الكفيل العيني بالتزامين يتمث

 38.الالتزام بإنشاء حّق عيني على العقار املرهون والالتزام بضمان سالمة حّق الّرهن

 الرسميiعماiيشابههiتمييزiالرهن:iاملطلبiالثالث

القانون املدني يتشابه الّرهن الّرسمي مع باقي الّتأمينات العينّية املنصوص عليها في 

لة في الّرهن الحيازي وحّق الّتخصيص وحّق الامتياز، ذلك أّن الّتأمينات العينّية على 
ّ
املتمث

ضمانات للّدائن تقدم له للوفاء اختالف مصادرها وتنوعها إال أّنها تتشابه في كونها تعتبر 
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بالّدْين املقّرر على املدين، لذلك سنتناول تمييز الّرهن الّرسمي عن الّرهن الحيازي في الفرع 

اني سنمّيز بين الّرهن الّرسمي وحّقي الّتخصيص والامتياز
ّ
 .ألاّول، أّما في الفرع الث

iألاّولiالفرعi:iالحيازيiالّرهنiعنiالّرسميiالّرهنiتمييز 

من الباب  781إلى املاّدة  774قد نّص املشّرع الجزائري على الّرهن الحيازي من املاّدة ل

الث من الكتاب الّرابع املعنون بالحقوق العينّية التبعّية أو الّتأمينات العينّية
ّ
قبل أن  و، الث

شابه والاختالف بين الّرهن الّرسمي نبين
ّ
نا بداية أن نعّرف الحيازي وجب علي و عناصر الت

ه من خالل الّتعريف يمكننا أن نستّمد ألاحكام القانونّية الخاّصة به ومن 
ّ
الّرهن الحيازي ألن

ثّم يسهل علينا الّتمييز بينه وبين الّرهن الّرسمي، حيث عّرف املشّرع الجزائري الّرهن الحيازي 

ه 748في املاّدة 
ّ
خص ضمانا لدين عليه أو على عقد يلتزم به ش: "من القانون املدني على أن

ب عليه للّدائن حّقا عينيا 
ّ
م إلى الّدائن أو إلى أجنبي يعّينه املتعاقدان شيئا يرت

ّ
غيره أن يسل

يء إلى أن يستوفي الّدْين وأن يتقّدم الّدائنين العاديين والّدائنين التالين له 
ّ

يخّوله حبس الش 

يء
ّ

 ".في أي يد يكون  في املرتبة في أن يتقاض ى حّقه من ثمن هذا الش 

فالّرهن الحيازي حّق عيني تبعي ينشأ للّدائن املرتهن بموجب عقد رضائي على منقول 

يء املقّدم كضمان لدْينه إلى 
ّ

أو عقار مملوك للمدين الّراهن يخّول للّدائن سلطة حبس الش 

يء باألولوية على غيره من الّدائنين العاديين والّدائنين
ّ

الّتاليين له  حين استيفائه من ثمن الش 

يء في أي يد يكون 
ّ

، ومن ثّم يمكننا أن نبرز أوجه 39في املرتبة في أن يتقاض ى حّقه من ثمن الش 

شابه والاختالف بين الّرهن الّرسمي و
ّ
 :الحيازي كما يلي الت

شابهiبينiالّرهنiالّرسميiوالّرهنiالحيازيi:iأوال
ّ
 أوجهiالت

 :في كثير من ألامور نوردها كما يلي يّتفق الّرهن الّرسمي مع الّرهن الحيازي 

يتشابه كال الّرهنين من حيث املصدر وذلك أّن كليهما ينشأ بموجب عقد بين املدين ( أ

 .والّدائن

ذلك أّن كليهما يوفر  والّتقّدم،يتشابه كال من الّرهنين من حيث ميزتي الّتتّبع ( ب

كما يخّول أيضا للّدائن حّق  تكون،د للّدائن حّقا يخّوله أن يتتّبع العين املرهونة في أي ي

 . الّدائنين العاديين املرتبة والّتقّدم في استيفاء الّدْين قبل كل الّدائنين الّتاليين في 
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يتشابه كال الّرهنين من حيث عدم القابلّية للتجزئة حيث ال يؤّدي وفاء املدين ( ج

 40.الّرهن بمقدار الجزء املوفى بهبجزء مّما عليه من الّدْين املضمون بالّرهن إلى انقضاء 

 أوجهiالاختالفiبينiالّرهنiالّرسميiوالّرهنiالحيازيi:iثانيا

 :ي عن الرهن الحيازي من عدة جوانبيختلف الرهن الرسميختلف 

: من القانون املدني فإّن الّرهن الّرسمي له ثالثة مصادر وهي 880استنادا للماّدة  (أ

لّرهن الحيازي مصدره واحد وهو العقد ألن هذا لالحكم القضائي والقانون، بينما  العقد و

 .الّراهن ألاخير ينشأ بموجب عقد بين الّدائن املرتهن و

من  1فقرة 886ّدة ذلك استنادا للما ال يرد الّرهن الّرسمي إال على العقار و (ب

 774اّدة حسب ما تشير اليه املاملنقول بينما يرد الّرهن الحيازي على العقار و ، القانون املدني

ال تنتقل إلى الّدائن  من القانون املدني كما أّن حيازة العقار املرهون تبقى بيد الّراهن و

 .املرتهن

في الّرهن الحيازي فحيازة العقار املرهون تنتقل من الّراهن إلى الّدائن املرتهن أو أما 

وهذا ما يجعل التزامات أطراف الّرهن الّرسمي والّرهن الحيازي  إلى أجنبي يعّينه املتعاقدان،

تختلف هي ألاخرى ألن الّرهن الّرسمي كما ذكرنا سابقا عقد ملزم لجانب واحد وهو الّراهن إذ 

بينما في ، ك والّتلف وغيرها من الالتزاماتيلتزم هذا ألاخير بضمان سالمة الّرهن وضمان الهال

ره عقدا ملزما لجانبين فإّن املدين الّراهن يقع عليه التزام بتسليم العين الّرهن الحيازي باعتبا

يء  واملرهونة للّدائن املرتهن، كما يلتزم بضمان سالمة الّرهن ونفاذه، 
ّ

يضمن أيضا هالك الش 

يء املرهون ببذل عناية ، تلفه  املرهون و
ّ

في املقابل يلتزم الّدائن املرتهن باملحافظة على الش 

برّده للمدين الّراهن، ذلك ألن حيازة الّدائن  عادي، كما يلتزم بإدارته واستثماره والرجل ال

يء املرهون حيازة عرضية تنقض ي بانقضاء الّرهن
ّ

  41.املرتهن للش 

ب عنه  (ج
ّ
فها يترت

ّ
الّرسمّية شرط النعقاد الّرهن الّرسمي أي أّنها ركن فيه، وتخل

يازي فإّن الّرسمّية ليست شرطا النعقاده إال إذا البطالن املطلق، بينما في عقد الّرهن الح

كان محّل الّرهن الحيازي عقارا، وهنا مكمن الاختالف إذ يكفي لنشأة حّق الّرهن الحيازي أن 

راض ي في شكل رسمي أّمام 
ّ
يتراض ى الّدائن واملدين على نشأته وال يلزم لذلك إفراغ هذا الت

 
ّ
  42.رفان إلايجاب والقبول شخص مختص بل ينعقد بمجّرد أن يتبادل الط
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ال في مواجهة الغير إال من تاريخ  ال يكون الّرهن الّرسمي نافذا ال بين املتعاقدين و (د

سبة للّرهن الحيازي فإّن مسألة القيد تثور فقط إذا كان 
ّ
قيده في املحافظة العقارّية، أّما بالن

ملدني، كما أّن الّرهن الحيازي من القانون ا 766هذا استنادا للماّدة  محّل الّرهن عقارا، و

يء املرهون في يد الّدائن املرتهن 
ّ

يتمّيز بخاصية ال توجد في الّرهن الّرسمي، وهي حّق حبس الش 

يء املرهون فإّن الّدائن املرتهن 
ّ

إلى حين استيفاء الّدْين، فلو افترضنا أّن الّراهن تصّرف في الش 

يء املرهون إلى
ّ

  43.املتصرَّف إليه حتى ينقض ي الّدْين يمكنه أن يمتنع عن تسليم الش 

اني
ّ
خصيصiوالامتياز:iالفرعiالث

ّ
يiالت

ّ
 تمييزiالّرهنiالّرسميiعنiحق

ه يتشابه مع أنواع الّتأمينات 
ّ
باعتبار أّن الّرهن الّرسمي من الّتأمينات العينّية فإن

خرى، لذلك العينّية ألاخرى كما أسلفنا الذكر في كثير من النقاط، ويختلف عنها في نقاط أ

 .سنقوم بتمييز الّرهن الّرسمي عن حّق الّتخصيص أوال وتمييزه عن حّق الامتياز ثانيا

خصيصi:iأوال
ّ
 تّمييزiالّرهنiالّرسميiعنiحّقiالت

من القانون  749إلى  709لقد نّص املشّرع الجزائري على حّق الّتخصيص من املاّدة 

ى عملّية تعريفه حيث املدني، لكنه لم يعّرفه مثلما عّرف الّرهن الرّ 
ّ
سمي، إال أّن الفقه تول

ه
ّ
حّق عيني تبعي ينشأ بموجب حكم من القاض ي بناء على طلب : "هناك من عّرفه على أن

الّدائن الذي يكون بيده حكم بالّدْين واجب الّتنفيذ ضّد املدين في موضوع الّدعوى، إذ 

ان
ّ
ن ألاّول من أن يختص بعقار أو أكثر من عقارات الث

ّ
ي ضمانا للوفاء بأصل الّدْين يمك

واملصاريف، ويخّول الّدائن الّتقّدم على غيره من الّدائنين العاديين والّدائنين الّتاليين له في 

 .44املرتبة في استيفاء حّقه من املقابل الّنقدي لذلك العقار في أي يد يكون 

به و
ّ
 :ّتخصيص كما يليالاختالف بين الّرهن الّرسمي وحّق ال ويمكننا أن نرد أوجه الش

خصيصi)iأ
ّ
شابهiبينiالّرهنiالّرسميiوحّقiالت

ّ
 أوجهiالت

يّتفق الّرهن الّرسمي مع حّق الّتخصيص في كثير من ألامور، حتى أّن هنالك من يقع 

في خلط بين الّرهن الّرسمي الذي يكون مصدره الحكم القضائي، وحّق الّتخصيص الذي هو 

شابه بينهماآلاخر مصدره القضاء، لذلك سنذكر نق
ّ
 :اط الت

يّتفق الّرهن الّرسمي مع حّق الامتياز في أّن كليهما من الحقوق العينّية التبعّية التي تنشأ ( 1

 .ضمانا للوفاء بحّق الّدائن
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كال من الّرهن الّرسمي وحّق الّتخصيص يّتفقان في املحّل ذلك أّن كالهما ال ينّصّب إال ( 2

 .على العقار

ّرسمي وحّق الّتخصيص ال تنتقل حيازة العقار فيهما إلى الّدائن حيث كال من الّرهن ال( 3

 .تبقى الحيازة في يد املدين

ر للّدائن ميزتي تتّبع العقار في أي يد يكون ( 4
ّ
كال من الّرهن الّرسمي وحّق الّتخصيص يوف

 45.وحّق ألاولوية في استيفاء الّدْين

 .للقيد في املحافظة العقارّيةكال من الّرهن الّرسمي وحّق الّتخصيص يخضع ( 5

خصيص(iب
ّ
iأوجهiالاختالفiبينiالّرهنiالّرسميiوحّقiالت

 :يختلف الّرهن الّرسمي عن حّق الّتخصيص في أمور عدة نذكرها كما يلي

يختلف الّرهن الّرسمي عن حّق الّتخصيص في املصدر ذلك أّن حّق الّتخصيص مصدره ( 1

 .ي فتتعّدد مصادره من عقد إلى قانون إلى حكم قضائيواحد وهو القضاء، أّما الّرهن الّرسم

عن حّق الّتخصيص ( الّرهن الّرسمي الذي مصدره حكم قضائي)يختلف الّرهن القضائي ( 2

ب بقوة القانون على كل حكم قضائي ملن صدر ملصلحته هذا الحكم ويرد على 
ّ
في أّن ألاّول يترت

اني فينشأ بأمر من رئيس املحكمة جميع عقارات املحكوم ضّده الحاضرة واملستقبلي
ّ
ة، أّما الث

 46.وهو ليس عاما بل خاصا بعقار أو عقارات معّينة

iتمييزiالّرهنiالّرسميiعنiحّقiالامتيازi:iثانيا

ويعتبر حّقا  1110إلى املاّدة  788لقد نّص املشّرع الجزائري على حّق الامتياز من املاّدة 

على مال املدين ضمانا للوفاء بدين عليه مراعاة منه لصفة عينيا تبعيا يقّرره القانون للّدائن 

ها أو بعضها، وذلك 
ّ
هذا املدين والذي يخّول لصاحبه استيفاء حّقه من ثمن أموال املدين كل

باألسبقّية على جميع الّدائنين، فحّق الامتياز هو حّق عيني يقّرره القانون لضمان الوفاء 

حيث أّن هذا الحّق يخّول للّدائن استيفاء دْينه من ثمن  بدين معّين مراعاة منه لصفة املدين

47i.ألاموال املثقلة به باألفضلية على غيره من الّدائنين في أي يد تكون 

ه 788قد عّرفه املشّرع الجزائري في املاّدة  و
ّ
أولوية يقّررها : "من القانون املدني على أن

" ّدين امتياز إال بمقتض ى نّص قانونيالقانون لدين معّين مراعاة منه لصفته، وال يكون لل

ويّتضح من هذا الّتعريف أّن الامتياز أولوية يمنحها القانون لبعض الحقوق مراعاة لصفتها 
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التي تجعلها جديرة بالّرعاية، حيث تخّول لصاحبها اقتضاء حّقه من مال أو أكثر من أموال 

ّتفق حّق الامتياز مع الّرهن الّرسمي في املدين بالّتقّدم على الّدائنين آلاخرين لهذا املدين، وي

i:كثير من النقاط ويختلف عنه في أخرى نوردها كما يلي

شابهiبينiالّرهنiالّرسميiوحّقiالامتياز(iا
ّ
iأوجهiالت

يّتفق الّرهن الّرسمي مع حّق الامتياز في أّن كليهما من الحقوق العينّية التبعّية التي تنشأ ( 1

 .ئنضمانا للوفاء بحّق الّدا

 .يّتفق حّق الامتياز مع الّرهن الّرسمي في أّن كليهما ال يقبل التجزئة( 2

خص ي( 3
ّ

 .يّتفق حّق الامتياز مع الّرهن الّرسمي في أّن كليهما ينقض ي بانقضاء الحّق الش

يّتفق حّق الامتياز مع الّرهن الّرسمي في أّن كليهما يخّول لصاحبه حّق ألاولوية في استيفاء ( 4

 .، إال أننا نشير إلى أّن ألاولوية في حّق الامتياز تتحّدد بالنظر إلى صفة صاحب الحّق الّدْين

iأوجهiالاختالفiبينiالّرهنiالّرسميiوحّقiالامتيازi)iب

يختلف الّرهن الّرسمي عن حّق الامتياز في املصدر، وذلك أّن مصدر حّق الامتياز هو ( 1

 .ه يتعّدد من القانون إلى العقد إلى القضاءالقانون ال غير، أّما الّرهن الّرسمي فمصدر 

يختلف الّرهن الّرسمي عن حّق الامتياز من حيث املحّل، ذلك أّن الامتياز يرد على ( 2

 .العقارات واملنقوالت، أّما الّرهن الّرسمي فال يرد كأصل عام إال على العقارات

ها عقارا ال ت( 3
ّ
قّيد في املحافظة العقارّية وتسبق إّن حقوق الامتياز العاّمة حتى ولو كان محل

في املرتبة أي امتياز عقاري آخر أو رهن رسمي ولو كان مقّيدا، أّما الّرهن الّرسمي فيشترط 

  48.فيه القيد وتحسب مرتبته من تاريخ القيد

اني
ّ
iالرهنiالرسميiمصادرi:iاملبحثiالث

من القانون املدني حيث أن املصدر  880بموجب املادة  للرهن الرسمي عدة مصادر 

املصدر الثالث يتمثل في القانون ، ألاول يتمثل في العقد واملصدر الثاني يتمثل في القضاء و 

من " ال ينعقد الّرهن إال بعقد رسمي أو بحكم أو بمقتض ى القانون : "قض ي بما يليحيث ي

ذا حذو املشّرع الفرنس ي في تعداده لهذه املشّرع الجزائري حخالل هذا النص يتضح ان 

 .هذه املصادر من خالل املطالب الثالث التالية لذلك سنتناول ألانواع، 

i
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iألاولiاملطلب:iللرهنiكمصدرiالرسميiالعقدi

العقد الرسمي، ن أول مصدر للرهن هو إمن القانون املدني ف 880استنادا للمادة 

رط  أن يستوفي عقد الرهن الشكل الرسمي  تحت وبذلك يتضح لنا بأن املشرع الجزائري اشت

طائلة البطالن املطلق حيث أن شرط الرسمية هو شرط لالنعقاد وليس لإلثبات، ويعرف 

ه  084العقد الرسمي استنادا للمادة 
ّ
العقد الرسمي عقد يثبت فيه "من القانون املدني على أن

أو ما تلقاه من ذوي  موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه

، ومن ثم فإّن  "الشأن وذلك طبقا لألشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه

الذي يشترط فيه أن يكون أوال ذا الشخص املكلف بتحرير عقد الرهن الرسمي هو املوثق 

مزاوال مما يعني أنه يجب أن يكون ، والية عند تحرير العقد وإضفاء الصبغة الرسمية عليه 

ه  ،يكون تحت طائلة عقوبة العزل بحيث ال  ،مله عند تحرير العقد الرسميلع
ّ
ال يجوز ذلك أن

،وثانيا أن يكون متمتع باألهلية  49له تحرير العقد بعد صدور قرار العزل وتبليغه إياه

القانونية الالزمة لتحرير العقد وألاهلية املقصودة ليست املنصوص عليها في القانون املدني 

ه رغم   ،50الجزائري 
ّ
ألاصل أن املوثق أهل لتحرير الورقة الرسمية  لكن القانون قد ي فذلك ان

من قانون التوثيق رقم  17يسلبه أهليته في تحريرها فعلى سبيل املثال فقد نصت املادة 

ال يجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي يكون طرفا معينا أو ممثال أو مرخصا " على أنه  16/18

i.51..." ت أو يتضمن تدابير لفائدته له بأي صفة كان

للمحافظة العقارية حتى  بإيداعهبعد تحرير املوثق لعقد الرهن الرسمي فإنه يقوم 

 ،أطرافهيقوم بقيده وهذا حتى يرتب الرهن آثاره ليس فقط في مواجهة الغير بل حتى بين 

املتضمن إعداد مسح ألاراض ي العام وتأسيس السجل  95/94من ألامر  16ذلك أن املادة 

العقود إلارادية والاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو تصريح أو "العقاري تنص على أن 

تعديل أو انقضاء حق عيني ال يكون لها أثر حتى بين إلاطراف إال من تاريخ نشرها في مجموعة 

، ومصطلح حق عيني يشمل الحق العيني ألاصلي كحق امللكية والحق "ت العقاريةالبطاقا

 .العيني التبعي كحق الرهن الرسمي الذي ينشأ لضمان حق شخص ي

 

i
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iالثانياملطلبi:للرهنiكمصدرiالقضائيiالحكمi

لقد استقى املشّرع الجزائري الّرهن القضائي من القانون الفرنس ي رغم أّن جّل 

ه إذا ما القوانين العربية لم تأخذ بالّرهن القضائي بل أخذت بحّق الّتخصيص، 
ّ
حيث أن

تقاعس املدين في تسديد الّديون التي عليه تجاه الّدائن أو الحظ هذا ألاخير محاولة منه 

ه بمحاولة بيع عقاراته، فيمكن له أن يطلب من القضاء إصدار حكم للتهّرب من سداد ديون

i. 52يقض ي بتقرير الّرهن الّرسمي على عقاراته

ما يكمن إلاشارة إليه أّن هذا الّنوع من الّرهن الّرسمي تعّرض إلى انتقاد كبير من 

ه يفرض على املدين بغير إرادت
ّ
ه ودون طرف فقهاء القانون الفرنس ي لعدة أسباب أّولها أن

ه قد ينشأ ضمانا لدين صغير القيمة على عقارات تكون كبيرة 
ّ
فاق بينه وبين الّدائن، كما أن

ّ
ات

، ذلك أّن الّرهن 53القيمة فيختّل الّتوازن مابين مبلغ الّدْين املضمون وقيمة العقار املرهون 

 القضائي في القانون الفرنس ي وإن كان يخضع ملبدأ تخصيص الّرهن من حيث الّدْين

ه ال يخضع لهذا املبدأ من حيث وعاء الّرهن، حيث يشمل كل عقارات 
ّ
املضمون، إال أن

ه قد يكون سببا في تسّرع الّدائنين في اللجوء إلى القضاء بغية استصدار أحكام 
ّ
املدين، كما أن

قضائية ومن ثّم الحصول على رهن قضائي، وهذا ما يعّرض مركز املدين للخطر كما أّن 

تكون في صالح الّدائن دائما، ألن الّدائن الذي يحصل على حكم ضّد مدينه قبل  مزاياه قد ال

54i.غيره يتقّدم على غيره من الّدائنين في استيفاء َدْينه

رغم عيوب الّرهن القضائي إال أّن املشّرع الجزائري أخذ به وكّرسه في العديد من 

الحجز الّتحفظي وذلك في الفقرة  في باب 55القوانين منها قانون إلاجراءات املدنّية امللغى

الثة من املاّدة 
ّ
ويجوز له أخيرا إذا كان حامال لسند أن يحصل : "والتي كانت تنّص على 049الث

ت لرهن قضائي على عقارات مدينه 
ّ
والفقرة الّرابعة والّتاسعة من املاّدة "على إذن بقيد مؤق

مؤقت برهن قضائي على عقارات وإذا حصل الّدائن على قيد : "والتي كانت تنّص على 058

مدينه فيجب أن يثبت في املحضر هذه العقارات مع تعيين موقع كل منها وحدودها 

ومساحتها، ويقّيد هذا املحضر بمكتب قيد الّرهون الّتابع ملكان العقارات، وال يكون لقيد 

ورة الحكم الّرهن مرتبته إال من تاريخ حصوله، ويجري قيد نهائي خالل شهرين من تاريخ صير

سخة الّتنفيذية 
ّ
يء املقض ي به وذلك بناًء على تقديم الن

ّ
الّصادر في املوضوع حائزا لقوة الش 
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لهذا الحكم، وهذا القيد يحّل بأثر رجعي محّل القيد املؤقت، وذلك في حدود مبالغ الّدْين 

ت، وفي حالة عدم القيام بهذا القيد الجديد في امليعاد ا
ّ
ملحّدد آنفا املضمونة بالقيد املؤق

في الفصل الخامس  56، وكذلك في القانون الّتجاري "يصبح القيد عديم املفعول بأثر رجعي

سوية القضائّية في القسم ألاّول منه املعنون 
ّ
منه املعنون بآثار الحكم بإشهار إلافالس أو الت

سبة للمدين في املاّدة 
ّ
ّح الّتمّسك ال يص" :الفقرة الخامسة والتي تنّص على 849باآلثار بالن

ف عن 
ّ
قبل جماعة الّدائنين بما يلي من الّتصّرفات الّصادرة من املدين منذ تاريخ الّتوق

ب على  -5: ...الّدفع
ّ
فاقي أو قضائي وكل حّق احتكار أو رهن حيازي يترت

ّ
كل رهن عقاري ات

i".أموال املدين لديون سبق التعاقد عليها

iالقانونiكمصدرiللرهن:iلثالثاiاملطلب

من القانون املدني، إذ  880لك الّرهن الذي ينشأ بنّص قانوني استنادا للماّدة هو ذ

ه يتقّرر بالنظر إلى نوعّية الّدائن
ّ
، حيث أّن املشّرع يقّرره لفئة معّينة من الّدائنين بغاية 57أن

توفير الحماية لهم من خالل محاولة تمكينهم من استحقاق ديونهم عن طريق هذا الّرهن 

ة عقارات ومباني املدين والذي يوصف
ّ
ر على كاف ه يقرَّ

ّ
، وقد كّرسه املشّرع 58بالفاعلّية ألن

i:الجزائري بالنّص عليه في عدة نصوص قانونّية خاّصة متفّرقة نذكر منها ما يلي

، وذلك استنادا 59الّرهن القانوني لفائدة الّدائن على عقارات مدينه في حالة إلافالس( 1

سوية القضائّية : "الّتجاري والتي تنّص علىمن القانون  854للماّدة 
ّ
يقض ي الحكم الّناطق بالت

أو شهر إلافالس لصالح جماعة الّدائنين بالّرهن العقاري الذي يتعّين على وكيل الّتفليسة 

 ".بتسجيله فورا على جميع أموال املدين وعلى ألاموال التي يكتسبها من بعد أوال بأول 

إلدارة : "من قانون الجمارك على 878لجمارك حيث تنّص املاّدة الّرهن القانوني إلدارة ا( 2

الجمارك كذلك حّق توقيع الّرهن على عقارات أصحاب ألامالك املدينين بدفع الحقوق 

 ".والّرسوم

الّرهن القانوني لفائدة الصندوق الوطني للّتوفير والاحتياط لضمان القروض الفردّية ( 3

من قانون املالّية لسنة  195، حيث نّصت املاّدة 60الهيئةللبناءات املقبولة من طرف هذه 

ه  1780
ّ
يؤّسس رهن قانوني لصالح الصندوق الوطني للّتوفير والاحتياط وذلك "على أن



iإاطارiالجزائريiالتشريعiفيiالرسميiللرهنiط املفاهيميi.دi.iأمينةiعبدليi/أi.دi.جميلةiجبار 
 

 iiiiiiiiiii21الرهونiاملتعلقةiبالعقاراتiاملبنيةiودورهاiفيiتحقيقiالتنميةiالاقتصاديةi:iiiiiiiiiiمؤلفiجماعي

 

ضمانا للقروض الفردّية التي تمنحها هذه املؤّسسة طبقا للقوانين وألانظمة الجاري العمل 

 ".بها

ّية للمدينين لفائدة البنوك واملؤّسسات املالّية لضمان الّرهن القانوني على ألامالك العقار ( 4

فاق عليها معها، والذي ُيعرف على أنه عقد يبرم ما بين 
ّ
تحصيل ديونها والالتزامات التي تّم الات

خص ألاّول البنك أو املؤّسسة املالّية باعتبارها دائنا مرتهنا واملقترض باعتباره 
ّ

شخصين الش

اه الّدائن املرتهن حّقا عينيا تبعيا على عقار أو حّق عيني عقاري راهنا، والذي يكتسب بمقتض

إلستيفاء دْينه، والذي بموجبه يكون له حّق التقّدم في استيفاء دْينه من ثمن العقار أو الحّق 

 .العيني العقاري وحّق تتّبع العقار أو الحّق العيني العقاري في أي يد ينتقل

م املشّرع الجزائري أحكام
ّ
املؤّرخ في  8110ه في قانون املالّية لسنة وقد نظ

دون املساس باألحكام املخالفة : "منه والتي نّصت على أنه 76استنادا للمادة  84/18/811861

يؤّسس رهن قانوني على ألامالك العقارّية للمدينين لفائدة البنوك واملؤّسسات املالّية 

فاق 
ّ
، والتي عّدلت بمقتض ى املاّدة "عليها معهالضمان تحصيل ديونها والالتزامات التي تّم الات

، والتي أضافت هيئة أخرى مقّرر لفائدتها الّرهن القانوني مع 15/1662من قانون املالّية  56

، واملرسوم الّتنفيذي 63البنوك واملؤّسسات املالّية، وهي صندوق ضمان الّصفقات العمومية

ك واملؤّسسات املالّية وصندوق ضمان املتضّمن الّرهن القانوني لفائدة البنو  16/10864رقم 

 .والذي يعتبر الّنص التنظيمي له 8116أفريل  10الّصفقات العمومّية املؤّرخ في 

 كما أنه تجدر بنا إلاشارة إلى أّن املشّرع الجزائري قد نّص أّول مّرة على الّرهن القانوني

تان ب1780من قانون املالّية لسنة  196و 195في املادتين 
ّ
موجبهما قد استحدث رهن ، والل

، كما أنه كّرس مبدأ الّرهن القانوني قانوني لصالح صندوق الوطني للّتوفير والاحتياط

س لفائدة البنوك أيضا بموجب القانون رقم  املتضمن قانون الّنقد والقرض  71/1165املؤسَّ

وصدور ألامر منه والذي تّم الاستغناء عنه بمجرد إلغائه  197امللغى، وهذا استنادا للمادة 

 .املتضّمن قانون الّنقد والقرض املعّدل واملتّمم 10/11رقم 

الحالة التي يتحّول فيها أحد حقوق الامتياز الخاّصة الواردة على العقار إلى رهن رسمي ( 5

ما يستحّق : "من القانون املدني والتي تنّص على 777وذلك استنادا للماّدة  66بقوة القانون 

من وملحقاته يكون له امتياز على العقار املبيع، ويجب أن يقّيد الامتياز لبائع العقار من ال
ّ
ث
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ولو كان البيع مسّجال وتكون مرتبته من تاريخ البيع إذا وقع القيد في ظرف شهرين من تاريخ 

 ".البيع، فإذا انقض ى هذا ألاجل أصبح الامتياز رهنا رسميا

i:خاتمة

نظرا للخصائص ا  في مجال التأمينات العينة يتمتع الرهن الرسمي بمكانة ال نظير له

التي يتمتع بها وال سيما خاصيتي حق التقدم في استيفاء الدين وحق تتبع العقار  في أي يد 

ه يعتبر  آلالية ألاكثر تعامال وشيوعا بين 
ّ
يكون إذا انتقلت ملكيته لشخص آخر، كما أن

ظل عدم فاعلية الضمان العام في ألاشخاص الذين يريدون أن يقرضوا أموالهم  السيما 

ظل الدائن مهددا بعد تحصيل حقوقه املالية، ذلك أنه بموجب هذا الضمان الذي بموجبه ي

ومن ثم ال يمكن  ،سواء العقارية أو املنقولة أموالهالعام يمكن للمدين التصرف في كل 

 كما أللدائن تتبعها 
ّ
استيفاء حقوقه مما ه يجد نفسه متساوي مع باقي الدائنين العاديين في ن

iيجعله مهددا بعدم تحصيل كل حقوقه،

شيوعا  وألاكثر الائتمانحتل مكانة ال نظير لها في مجال يكان الرهن الرسمي و ال يزال 

ضمن ما يعرف  ألاجلفي التعامل من طرف البنوك الذي تشترطه لتقديم قروض طويلة 

ه  ،بالرهن العقاري 
ّ
الذي قد يكون الشخص قد يبادر ة نظرا لقلة املصادر التمويليحيث أن

 طلب إلىاملجال الصناعي أو الترقوي مستثمر فالحي أو مستثمر في إطار أو شخص عادي 

الرهن الرسمي للحصول على تمويل ملشروعه الذي قد يكون بناء بضمونة تكون مقروض 

i.ةاستثمار في الفالحة أو الصناع مسكن خاص أو البناء في إطار الترقية العقارية أو

iالتهميش
                                                           

املتضّمن القانون املدني املعّدل واملتّمم، جريدة رسمية صادرة  1795سبتّمبر  86املؤّرخ في  58/ 95ألامر  1

 .98عدد ، 1795سبتّمبر  01بتاريخ 
عبد العظيم الشناوي، املصباح املنير في غريب الشرح الكبير  نقيحأحمد بن دمحم بن علي املقري الفيومي، ت 2

 .848، دار املعارف، القاهرة، مصر، ص 8 بعةطالللرافعي، 
أبي الفضل جمال الّدْين دمحم بن مكرم ابن منظور ألافريقي املصري، لسان العرب، املجلد عشر، دار  3

 .189صادر، بيروت، ص 
املتضّمن القانون املدني املعّدل واملتّمم، جريدة رسمية صادرة  1795بر سبتّم  86املؤّرخ في  95/58ألامر  4

 . 98عدد  1795سبتّمبر  01بتاريخ 
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 .178ص ، 8111دار الجامعة الجديدة للنشر،إلاسكندرية،  لالئتّمان،دمحم حسين منّصور، النظرّية العاّمة  5
  .68ص ، الجزائري، دار هومة، الجزائر، شوقي بناس ي، أحكام عقد الّرهن الّرسمي في القانون املدني  6
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 :ملخص

باعتبار الخطر عنصرا مالزما للقرض فإن البنوك تلجأ إلى طلب ضمانات تحميها في 

ة في حالة عدم الوفاء، ومن بين هذه الضمانات تلك املقررة بموجب القانون املدني املتمثل

القانونية الضمان العام، غير أن هذا ألاخير ال يخلو من املخاطر نظرا لعدم كفاية الوسائل 

العامة لحمايته، لذلك استحدثت ضمانات أخرى أكثر قوة من الضمان العام تتمثل في 

للدائن وأهمها الرهن الرسمي، فهذا ألاخير يمنح من الناحية القانونية  التأمينات العينية

 له في التالين والدائنين العاديين ملزاحمة الدائنين يتعرض أن دون  ألاولوية حق (البنك)

فهو بذلك يعطي له امتيازا خاصا عن باقي الدائنين في حق التتبع،  إلى باإلضافة املرتبة،

  .الحق موضوع الضمان تصفية

حق  الضمان العام، مخاطر، الرهن الرسمي، حق ألافضلية، :كلمات مفتاحية

 .التتبع
Abstract: 

Given that risk is an inherent element of the loan, banks resort to 

requesting guarantees to protect them in the event of non-fulfillment, 

and among these guarantees are those established under the civil law 

represented in the general guarantee, but the latter is not without risks 

due to the insufficiency of the general legal means to protect it. 

Therefore, guarantees were introduced. Other more powerful than 

general insurance are in kind insurance, the most important of which is 

the mortgage. The latter legally grants the creditor (bank) the right of 

preference without being subjected to competition from ordinary 
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creditors and creditors next in rank, in addition to right of pursuit, so it 

gives him a special advantage over The rest of the creditors to liquidate 

the right subject of the guarantee. 

Keywords: General guarantee, Risks, mortgage, right of 

preference, right of pursuit. 

 :مقدمة

إن املستجدات الاقتصادية التي تشهدها الدولة واملجتمع تولد منها تطور في 

املعامالت املالية بين ألافراد مع تلبية رغبة متواصلة في الاستهالك مما أدى إلى تزايد الحاجة 

إلى الاقتراض والتداين، وهذه املستجدات يتبعها حتما ظهور ضمانات قانونية تسند للدائن 

ر املدين عن الوفاء بالتزامه خاصة وأن استيفاء الدائنين لديونهم أمر لحمايته من قصو 

ضروري لتواصل ازدهار املعامالت بين ألافراد، فتهرب املدينين من الوفاء سيؤدي مباشرة إلى 

اضطراب ألانشطة الاقتصادية وتصدع الثقة القائم بها العمل بين ألاطراف مما يدعم فكرة 

دائن الذي يمثل املحور املحرك للنشاط الاقتصادي أمام إعسار الحاجة إلى تقوية مركز ال

  .1مدينه أي توقفه عن الدفع لعدم كفاية أمواله

حالة عدم أداء مدينه اللتزامه  وقد منح املشرع حدا أدنى من الحماية للدائن في

املتمثل في حق الضمان العام أي أن ترصد أموال املدين كضمان لسداد ديونه حيث يمثل و 

وإلى جانب هذا  .ساس القانوني للتنفيذ الجبري و لكنه ال يجنبه خطر إعسار املدينألا 

الضمان العام نجد كذلك الضمان الخاص الذي يمثل صالحيات يمنحها القانون أو العقد 

دف إليه من غاية قانونية وحيدة أو القاض ي باإلضافة إلى الصالحيات العادية للدائن بما ته

من إعسار املدين وهي تتمثل في كل من التأمينات الشخصية التي تتمثل هي حماية الدائن و 

في إضافة ذمة مالية للذمة املالية للمدين لضمان دينه، والتأمينات العينية التي تتحقق 

بتخصيص مال أو مجموعة من أموال املدين للوفاء بدين الدائن ويستوفي هذا ألاخير دينه 

 . 2نين ويتتبعه في أي يد يكون من هذا املال قبل غيره من الدائ

 من ألاول  فالنوع بدينه، الوفاء الدائن بها العينية يضمن من التأمينات نوعان وهناك

 يد إلى الراهن املدين يد من الش يء حيازة نقل فيها الحيازة، ويتم فكرة على يقوم التأمينات

 الدين أجل حلول  غاية إلى املرهون  للمال حائزا  الحالة في هذه الدائن ويعتبر املرتهن، الدائن
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 الستيفاء وبيعه املرهون  املال على التنفيذ إجراءات يتبع املدين أو من الدين يستوفي أن فإما

 محل املال يبقى بل الحيازة فكرة على يقوم من التأمينات العينية فال الثاني النوع أما  دينه،

 من دينه املرتهن الدائن فيستوفي الدين، أجل حلول  الراهن إلى غاية املدين يد في التأمين

بدينه، وأهم هذه التأمينات  للوفاء وبيعه املرهون  على املال بالتنفيذ يقوم أو الراهن املدين

 .الرهن الرسمي

 هذا متعارضة، ويتحقق أنها واملرتهن رغم الراهن مصالح بين يوفق الرسمي فالرهن

 أجل حلول  إلى غاية الراهن املدين يد في يبقى املرهون  العقار أن كون  في بين املصالح التوفيق

 منه والاستفادة التصرف فيه من يمكنه ما وهذا املالك سلطات كافة للراهن تبقى إذ الدين،

  .آخر بيعه لشخص أو آخرين لدائنين رهنه يستطيع واستغالله، إذ بإدارته واسع بشكل

 عبء يحمله أن دون  قويا ضمانا له يقرر  الرسمي فالرهن املرتهن، بالنسبة للدائن أما

 على مباشرة قانونية سلطة بمنحه وذلك عليه، املحافظة أو واستغالله العقار املرهون  إدارة

 .باألفضلية حقه واستيفاء كان يد أي في العقار تتبع من تمكنه العقار املرهون 

سبق يمكن التساؤل عن مزايا الرهن الرسمي التي تجعله أفضل التأمينات في  ومما

من مخاطر الضمان العام؟ وقبل التطرق لذلك ينبغي أوال بيان ( البنك)حماية الدائن 

مخاطر الضمان العام وقصور وسائل املحافظة عليه في حماية الدائن، وكيف تمكن الرهن 

 . بنكية من خالل ألاحكام التي تنظمهالرسمي من سدها في ضمان القروض ال

مخاطر الضمان العام وقصور وسائل املحافظة عليه في حماية الدائن  -أوال

 (:البنك)

 عنصري  أحد إلى يستجيب بذلك التزامه طواعية، وهو بتنفيذ املدين يقوم أن ألاصل

 الاختياري، ألاداء عليه يملي على عاتقه ملقى واجب في املتمثل  املديونية عنصر الالتزام وهو

 تحريك طريق عن ألاداء هذا يجبره على أن الدائن يستطيع الاختياري  ألاداء رفض املدين فإذا

 طريق عن جبرا التزامه على تنفيذ املدين إجبار ومعناه املسؤولية، عنصر الثاني وهو العنصر

  .3املدني القانون  من 164 املادة تضمنته ما ضده، وهو التنفيذ الجبري  إجراءات اتخاذ

 طريق عن التنفيذ أو العيني على التنفيذ الحصول  بقصد مدينه نحو الدائن وسعي

 وأن بديونه، الوفاء تضمن املدين أموال جميع"أساسية مفادها أن  تحكمه قاعدة التعويض
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 بالضمان تعرف ، وهذه القاعدة"ألاموال هذه نحو سعيهم في متساوون الدائنين جميعا

 .العام

 هذا أن إال الدائنين، لحقوق  حماية العام الضمان فكرة تبنى املشرع كان نوا  

 التصرف حرية له أبقى فقد الضارة، مدينهم من تصرفات الدائنين حقوق  يحمي ال الضمان

  التصرفات، هذه إجراء من من منعه للدائنين تسمح مكنة على النص دون  أمواله في

 شؤونه إدارة في املدين حرية مبدأ تحت تندرج التي املدين، تصرفات مضار من وللتخفيف

 على املحافظة إلى تهدف وقائية وسائل عدة على املدني في القانون  املشرع املالية، نص

 تبقى لكي تصرفاته من املدين أموال بحماية تقوم وهذه الوسائل للدائنين، العام الضمان

 . الدائنين بحقوق  للوفاء ضامنة

 :العاممفهوم الضمان  - أ

من القانون املدني في أن أموال املدين  811يتمثل الضمان العام حسب املادة 

جميعها ضامنة للوفاء بديونه، وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون، 

ويتجسد حق الضمان العام في الواقع بلجوء  .فإن جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان

  .على أموال مدينهالدائن للتنفيذ الجبري 

 :ويتضح من ذلك أن للضمان العام خاصيتين تتمثالن فيما يلي

 :جميع أموال املدين ضامنة للوفاء بديونه -1

الدائن الذي يمتنع مدينه عن الوفاء بدينه يستطيع أن ينفذ بحقه على املال الذي 

أي أن التنفيذ ال يقتصر على  يختاره من أموال املدين املوجودة في ذمته وقت التنفيذ،

ألاموال التي كانت للمدين وقت نشوء الدين بل يتناول أيضا ألاموال التي دخلت في ملكيته 

أما ألاموال التي تصرف فيها املدين قبل أن يبدأ الدائن إجراءات التنفيذ فال يحق . بعد ذلك

 .4يمنحه هذا الحقللدائن أن يتتبعها في يد من انتقلت إليه ألن الضمان العام ال 

الضمان العام ال يشمل ماال معينا من أموال املدين، وإنما يشمل جميع ألاموال ف 

 تاريخ يكون لهم التنفيذ على املوجود منها في ذمته سواء كانامللحقة بذمته دون تخصيص، و 

  لها اكتسابه
 
  أم نشوء التزاماته تاريخ على سابقا

 
 الحقوق و  ألاموال تلك لها، باستثناء الحقا

 .5 عليها التنفيذ جواز عدم على نص القانون  التي
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 :جميع الدائنين متساوون في الضمان -2

وهذه املساواة تعني أن جميع الدائنين يتمتعون بحق اقتضاء ديونهم من أموال 

فال فرق بين دائن نشأ حقه  املدين دونما تمييز بينهم بسبب التواريخ التي نشأت فيها ديونهم،

بتاريخ متقدم ودائن نشأ حقه بتاريخ الحق، أي أنها تعني انعدام ألافضلية بين الدائنين 

العاديين الذين يتمتعون بحق املطالبة بديونهم من أموال املدين دون تمييز بينهم، فلكل 

يها عند حلول أجل الدائنين نفس الحقوق على أموال املدين و لكل منهم الحق في التنفيذ عل

و تبرز أهمية هذه املساواة عندما ال تكفي أموال املدين للوفاء بديونه جميعا فعندئذ . الدين

 .يقتسمون ما في ذمته قسمة غرماء أي لكل بحسب دينه

 أو أفضلية أولوية دون  ألاموال تلك على الحجز منهم ألي يجوز  فإنه عليه وبناء 

الدائنين  لبعض خاص ضمان محل ألاموال هذه بعض كانت لو حتى آلاخر، على ألحدهم

 فيبقى الضمان، ملحل مالكا الدائن يجعل ال الخاص الضمان كون  فإنه يجوز الحجز عليها،

 والتقدم ألافضلية تظهر وال للمدين، باعتباره ملكا للدائنين، العام الضمان ضمن املال هذا

 ذو يتقدم الدائن حيث البيع، بعد التنفيذ حصيلة توزيع عند إال الخاص الضمان لصاحب

  .6القانون  حددها التي مرتبته بحسب الخاص الضمان

 :مخاطر الضمان العام - ب

ضعيفة أجمع الفقهاء على أن حماية الضمان العام لحقوق الدائنين هي حماية 

نظرا ملا يتضمنه من مخاطر   7نسبّية حتى أن بعضهم اعتبرها من قبيل الحماية الوهميةو 

 . تتمثل في صعوبة الرجوع على املدين ونسبية فكرة املساواة

 :صعوبة الرجوع على املدين -1

ال يرفع يد املدين عن التصرف في  بما يقرره للدائن من حماية إن حق الضمان العام

فما  التصرف في أمواله،ويترتب على ذلك أن تكون للمدين حرية  أمواله أو الزيادة في التزاماته

ال يعد داخال في نطاق الضمان  يخرج من هذه ألاموال سواء بطريق العوض أو بطريق التبرع

وما يكتسبه املدين من أموال يدخل في ضمانه العام ويضمن الوفاء بديونه ولو كان  العام،

  .8ذلك كله بعد نشوء حق الدائن
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حق التنفيذ، و  وقت مدينه ذمة املوجودة في ألاموال على فقط حق له فالدائن

واستحقاقه،  الحق نشأةالضمان العام ال يمنع املدين من التصرف في أمواله في الفترة ما بين 

 الحقوق، بزيادة الايجابي الجانب في كان التغير ذمة املدين سواء تتغير أن فيمكن خالل ذلك

في  تزيد عقود جديدة بإبرام املدين بقيام الديون  بزيادة السلبي الجانب في كان التغير أو

 ويكثر دائنوه، مما يترتب عليه نقصان نصيب كل دائن لحظة التنفيذ ديونه فتزداد التزاماته،

 اعتبارا الدائن لها يولي التي العام مخاطر الضمان من واحدة تعتبر وهذه املال، واقتسام

  .9كبيرا

أو صورية يضعف بمقتضاها  كما قد يلجأ املدين إلى الغش بإبرام تصرفات حقيقية

أو  أو أن يبيع بعض أمواله بثمن بخس مثل أن يهب إلى الغير ماال من أمواله ضمانه العام

يقوم بصفة عامة بإحالل ألاموال الظاهرة في ذمته بأموال أخرى يمكن أن تفلت من الدائنين 

 .10يه إخفاؤهاقيم منقولة يسهل عل كأن يستبدل ماله من عقارات بأموال نقدية أو بسهوله

 :نسبية فكرة املساواة -2

لذي يحقق فائدة مؤكدة للدائنين إذا كان املدين التاجر يخضع لنظام إلافالس ا

ذلك عن طريق التصفية الجماعية ألمواله فإن نظام إلاعسار املدني ال يحقق هذا الهدف و 

للدائن قبل مدينه املعسر حيث يعجز نظام التنفيذ الفردي عن تحقيق املساواة الفعلية بين 

الدائنين، فاملدين املعسر ال ترفع يده عن ماله بل يبقى قائما على إدارتها، و ال يجتمع 

اتحاد كما يجري ألامر في إلافالس، فيبقى دائنو املدين املعسر كل منهم مستقال  الدائنون في

عن آلاخر وال تتخذ إجراءات جماعية للتنفيذ بل يقوم كل دائن على مصلحته بنفسه، يتخذ 

 .11باسمه من إلاجراءات الفردية ما يسمح به القانون 

نه قبل غيره واستيفاء فالقانون يجعل لكل دائن الحق في التنفيذ على أموال مدي 

حقه منها إذا لم يتمكن الدائنون آلاخرون من مشاركته في هذا التنفيذ، فاملساواة بين 

الدائنين هي مساواة قانونية ال فعلية، والقانون يعتبر الدائنين متساوين جميعا و لكنه ال 

 .12يمنع أحدهم من اتخاذ إجراءات فردية يسبق بها آلاخرين

بق إذا تعلق ألامر بتتبع نفس املال من طرف مجموعة من الدائنين فمبدأ املساواة يط

فيقع توزيع ألاموال بينهم على أساس قاعدة املحاصصة دون أن يكون ألحدهم حق التقدم 
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على آلاخر، فإذا لم تكن أموال املدين كافية للوفاء بديونهم جميعا فإن ذلك يعرضهم إلى 

م حصولهم على كامل حقوقهم، حيث يرتبط ذلك غرماء وعد قسمة ذمة مدينهم في قسمة ما

وقد يتخلف . بأهمية عدد الدائنين وأهمية قيمة الديون املشاركة في عملية توزيع ألاموال

الدائن عن املشاركة في التنفيذ على أموال املدين إما إهماال منه أو ألنه لم يعلم بإعسار هذا 

أموال املدين أو املتحصل من بيع هذه ألاخير، و في هذه الحالة قد يضيع عليه حقه ألن 

 .13ألاموال يوزع بين الدائنين الذين شاركوا في التنفيذ فقط

ومما تقدم يتبين أن قاعدة الضمان العام، نظرا ملا تثيره من مخاطر، ال تحقق للدائن 

 .أمنا كافيا حيث يهدف كل دائن إلى الحصول من مدينه على كامل حقه

  :ضمان العاموسائل املحافظة على ال -ج

لم يترك املشرع الدائن تحت رحمة املدين الذي قد تنقصه ألامانة، فيعمد إلى 

التصرف في أمواله بما يخرجها من ضمان دائنيه أو عقد ديون جديدة إلضعاف ضمان هؤالء 

 أو قد يكون مهمال فيقصر في استيفاء ما له من حقوق لدى الغير على نحو يضر بدائنيه،

ومن هذه فمنح للدائن بعض الوسائل القانونية بهدف املحافظة على الضمان العام، 

( الدعوى البولصية)املدين  تصرفات نفاذ عدم دعوى  املباشرة، غير الدعوى  الوسائل

 .الصورية والدعوى 

 املباشرة غير الدعوى  -2/1

حماية له من  الغير، لدى مدينه بحقوق  يطالب أن للدائن تسمح التي الدعوى  وهي

 من 811 و 811 املادتين في املشرع عليه نص ما حقوقه، وهو تحصيل في تماطل هذا ألاخير

 أن -دينه أجل يحل لم ولو-الدائن  حق على أنه من  أكد املشرع نجد املدني، حيث القانون 

 إمساك يثبت أن شرط على بحقوقه املطالبة املدين عن تقاعس إذا الدعوى  لهذه يلجأ

 .فيه يزيد أو أن يسبب عسره من شأن ذلك وأن بحقوقه املطالبة عن املدين

 في يدخله ملزم بأن ولكنه الحقوق  بهذه باملطالبة املدين بتكليف ليس مطالبا والدائن

 من عنها ينتج وما مدينه عن نائبا املطالبة هذه في ويعتبر الدائن الدعوى، رفع بعد الخصومة

فحصيلة الدعوى ال تعود في النهاية إلى ذمة الدائن رافع  للمدين، املالية للذمة ينتقل حقوق 
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الدعوى غير املباشرة وإنما تعود إلى ذمة املدين لتدخل في الضمان العام لجميع الدائنين، وال 

 .يكون لرافع الدعوى أية أفضلية على غيره من الدائنين

محل مطالبة ببيعه كما يجوز للمدين في هذه الحالة أن يتصرف في الحق الذي كان 

أو بأي نوع من التصرفات القانونية أو املادية، وليس للدائن إذا ما تصرف املدين في أمواله 

 .على هذا النحو إال أن يطعن في تصرفه بالدعوى البولصية إذا ما توافرت شروطها

 :)البولصية الدعوى  (املدين تصرفات نفاذ عدم دعوى  -2/2

هذه الدعوى هي إحدى الوسائل التي وضعها املشرع تحت تصرف الدائنين بقصد 

 بهم، وهي ال تهدف إلى إبطال 
 
حمايتهم من التصرفات التي يبرمها املدين بسوء نية إضرارا

تصرفات املدين ولكن الهدف منها عدم الاحتجاج بالتصرف الصادر من املدين في مواجهة 

 املدني، القانون  من 811 إلى 818 املواد من في املشرع عليها نص وقد الدائن رافع الدعوى،

 يحتج فال مواجهته في نفاذه عدم ويطلب املدين به قام الذي التصرف الدائن في حيث يطعن

 عسر وأن يترتب على التصرف حال ألاداء دينه يكون  أهمها أن بشروط وذلك تجاهه، به

بعوض، وعلم الطرف  التصرف يكون  حين املدين غش إثبات مع املدين أو يزيد من عسره

فإنه  رافع الدعوى  الدائن مواجهة في التصرف نفاذ عدم وإذا تقرر . آلاخر بذلك الغش

 .الدائنين بقية يستفيد من ذلك

 الصورية دعوى  -2/3

 الضمان من أمواله لتهريب املدين محاوالت ملواجهة الدائن يرفعها التي الدعوى  وهي

 بتصرفات املدين يقوم حيث ظاهرة، صورية تصرفات ضمن مستترة العام بتصرفات

 بموجب ممتلكاته ضمن تزال ال حقيقة أنها إال ذمته املالية من أمواله بعض خروج ظاهرها

 عقدين، وجود دائما تفترض الصورية معه، حيث املتعاقد وبين بينه خفي حقيقي تصرف

 .املتعاقدين من املقصود الحقيقي العقد وهو خفي والثاني الصوري العقد وهو ظاهر ألاول 

 بين أين املدني، القانون  من 811 و 811 املادتين في الدعوى  هذه على املشرع نص وقد

 لهم فإن الغير إلى بالنسبة أما الحقيقي العقد إال يسري  ال العقد طرفي بين العالقة أنه في

 بالعقد التمسك مصلحتهم من يكون  أن إال حيث ألاصل من الظاهر بالعقد التمسك

 .الصورية بإثبات يلزمون  وهنا الحقيقي
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 :من كل ما تقدم نستنتج ما يلي

أن الضمان العام ال يقدم للدائن الحماية القانونية الالزمة الستيفاء حقه الذي  •

قد يضيع كليا أو جزئيا بسبب إعسار املدين أو بسبب مزاحمة باقي الدائنين له أو بسبب 

يتصرفها املدين بقصد إلاضرار بدائنيه ويترتب عليها إنقاص حقوقه أو التصرفات التي قد 

 .زيادة التزاماته

معقدة وصعبة إلاثبات  (غير املباشرة، البولصية والصورية)كما أن الدعاوى  •

ومكلفة، وما ينتج عنها ال يستأثر به الدائن لوحده بل يتساوى مع بقية الدائنين مما يجعل 

 .وض فيهاالدائن قد يتردد في الخ

وعليه فاألفضل للدائن البحث عن حلول قانونية أخرى وأدوات فعالة كالرهن 

 .الرسمي لضمان استيفاء حقه كامال

 :مزايا الرهن الرسمي في ضمان القروض البنكية -ثانيا

 الرسمي الرهن وهي املدني القانون  في العينية التأمينات الجزائري  املشرع نظم

 صورة أهم ولعل التبعية، العينية الحقوق  مصطلح وأطلق عليها الامتياز وحقوق  والحيازي 

 الرهن ملصادر تعداده عند صور أوردها ثالثة ألاخير ولهذا الرسمي، الرهن التأمينات هي لهذه

 أو قانونيا، قضائيا أو اتفاقيا يكون  قد والذي مدني،  قانون  883 املادة لنص طبقا الرسمي

إلى جانب نصوص  خاصة نصوص في املشرع نظمها دفق ألاخيرة الصورة لهذه بالنسبة

 بعد أصدر وقد ،311214من قانون املالية لسنة  96 املادة نص بينها من والتي القانون املدني،

املتعلق بالرهن  10/82315رقم  التنفيذي املرسوم في املتمثل املادة لهذه املنظم النص ذلك

 القانوني املؤسس لفائدة البنوك واملؤسسات املالية وصندوق ضمان الصفقات العمومية، 

 خطر ضد الدائن يؤمن ألنه الائتماني، التعامل مجال في بأهمية خاصة يتميز الرهن وهذا

 ما ومنحه به، الثقة على يشجع الدائنين ألنه أيضا للمدين مفيد وهو املحتمل، املدين إعسار

 .قروض من إليه يحتاج

 املالية واملؤسسات البنوك لفائدة القانوني الرهن منح مبدأ أن إلاشارة يجب أنه إال

 تم ثم منه، 179 للمادة والقرض طبقا بالنقد املتعلق  11/8116رقم  القانون  بموجب كان

 طويال، يدم لم إللغاء هذا أن الذكر، إال سابق القانون  إلغاء عند املبدأ هذا على التخلي
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املالية في  واملؤسسات البنوك جديد بأحقية من وأفاد 2003 لسنة املالية قانون  صدر حيث

من  60بموجب املادة  املادة هذه تعديل وتم منه، 96 املادة لنص طبقا قانوني رسمي رهن

 جديدة هيئة املشرع أضاف حيث  2006لسنة املتضمن قانون املالية 16/8017 القانون رقم

 .العمومية الصفقات ضمان صندوق  وهي أال املبدأ نفس من تستفيد

 بمقتض ى ينشأ رسمي رهن إال هو ما املؤسس لصالح البنوك الرهن أن بماو 

 الخوض في في ضمان تحصيل القروض البنكية يجب مزاياه على القانون،فإن للوقوف

من أجل تحقيق ذلك،  عن طريق التعرض للخصائص التي يتمتع بها أحكام الرهن الرسمي،

وكذا الشروط الواجبة إلنشائه، ثم آلاثار املترتبة عنه بغرض التنفيذ على العقارات املرهونة 

 :يلي منها، وذلك فيما واستيفاء البنك لحقوقه

  :مزايا الرهن الرسمي في ضمان القروض البنكية من حيث خصائصه - أ

ضها تتمثل تحديدا فيما بخصائص تضمن للبنوك استرداد قرو  يتمتع الرهن الرسمي

 :يلي

 عيني الرهن الرسمي حق -1

 مزايا ن حقا عينيا بجميع ما ينتج عن هذا الحق منهاملرت للدائن يمنح الرهن الرسمي 

حق التقدم على جميع الدائنين العاديين والدائنين املتأخرين في  وضمانات عينية، فيعطيه

 حق كما يعطيه  الدائنين ، من غيره قبل املرهون  العقار ثمن من حقه يستوفي بحيث املرتبة

 .18امللكية إليه تنتقل شخص أي يد في املرهون  العقار على ينفذ بمقتضاه التتبع الذي

 عقاري  الرهن الرسمي حق -2

إلمكانية شهر  ألاصل أن الرهن الرسمي حق عيني تبعي ال يرد إال على العقارات،

عليه  ما نصت وهذا الحقوق العينية عليها ملا توفره عملية الشهر من أمن للدائن والغير،

 يؤسس أنه فيها جاء حيث ،3112الذكر من قانون املالية لسنة  سالفة 96 املادة صراحة

 تسجيل ضرورة على الثانية منها الفقرة للمدينين، وأكدت العقارية ألامالك على قانوني رهن

 .الرهن هذا

ولكن قد ترد على هذا ألاصل استثناءات تقتضيها  وبالتالي فإنه ال يرد على املنقوالت

ومن  التي تسمح بإمكانية شهر الحقوق العينية عليها الطبيعة الخاصة لبعض املنقوالت
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والحكمة من استبعاد املنقوالت  الطائرات واملحل التجاري،أمثلة هذه املنقوالت السفن و 

مما يسمح بتهريب هذه  ألاخرى هي عدم إمكانية اتباع قواعد الشهر املقررة بصدد العقارات

، ولذلك يقوم نظام نقل الحيازة  مما يعرض حق الدائن والغير للخطر املنقوالت أو إخفائها

يوفر ألامن والضمان  ذلك رهنا حيازيا ال رسميامقام إجراءات الشهر ويكون ب في املنقول 

  .19بوجود مثل هذه الحقوق فتتحقق بذلك العالنية املطلوبة للدائن وإعالم الغير

 :للتجزئة قابل غير الرهن الرسمي حق -3

 الوفاء لضمان بأكمله العقار يثقل الرهن من القانون املدني على أن 113نصت املادة 

 الدين من جزء كل الدين، وباملقابل لكل ضامن العقار من جزء كل وبالتالي كله، بالدين

 القابلية للتجزئة عدم قاعدة فإن ولإلشارة ،كلها املرهونة العقارات أو ككل بالعقار مضمون 

 .مخالفتها على الاتفاق يمكن وعليه العام، النظام من ليست

في شقها ألاول تعرضت للعقار املرهون باعتبار أن كل جزء منه  وعلى ذلك فإن املادة

فإن لهذا ألاخير  الدائن فإذا كان هناك عدة عقارات تضمن الوفاء بدين يضمن الدين كله

وال يمكن أن يجبره أحد على أن يتنازل عن هذا  الحق في أن ينفذ بحقه كامال على أي منها

ومبدأ عدم التجزئة نافذ أيضا في مواجهة الغير الذي  بالذات، حدهاالحق و ينفذ على أ

وذلك بأن يستطيع الدائن  أو أحد العقارات املرهونة لضمان الدين تنتقل له ملكية العقار

وال يستطيع هذا ألاخير أن يعارض الدائن  أن ينفذ على هذا العقار املبيع تحت يدي املشتري 

جزء من الدين مقابل العقار بالنسبة إلى جملة العقارات أو أن يجبره على قبول  في ذلك

 .20املرهونة

املضمون يعتبر مضمونا  كما تعرضت املادة في شقها الثاني إلى أن كل جزء من الدين 

فإذا وفى املدين بجزء من الدين فإن هذا العقار  أو هذه  بالعقار  أو العقارات املرهونة كلها،

بنسبة ما وفى بل تظل جميعا ضامنة ملا بقي من الدين املضمون العقارات املرهونة ال تتحرر 

 .دون وفاء

 

 



 عواطفمحي الدين . د الرهن الرسمي في تأمين البنوك من مخاطر الضمان العاممزايا 
 

 02           الرهون املتعلقة بالعقارات املبنية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية      : مؤلف جماعي

 

ة من حيث الشروط الواجبة مزايا الرهن الرسمي في ضمان القروض البنكي - ب

 إلنشائه

 ذلك العقد الرسمي هو الرهن فإن املدني القانون  من 893 إلى 882 املواد من انطالقا

الشروط،  من جملة إلنشائه املشرع يشترط عقار على عينيا حقا الدائن به يكتسب الذي

 .شكلية وأخرى  وهي شروط موضوعية

 املوضوعية إلنشاء الرهن الرسمي الشروط -1

 الذي عقد، شكل في يفرغ أنه إال املؤسس للبنوك مقرر قانونا الرهن من أن بالرغم

 الشروط على العقد هذا يتوافر أن يجب أي املدين، وعليه واملقترض يكون بين البنك

ومن جهة  .جهة من والسبب، هذا واملحل التراض ي وهي املشرع يتطلبها التي العامة املوضوعية

 وهو مبدأ أال أساس ي مبدأ على تقوم خاصة موضوعية أخرى يخضع إنشاء الرهن لشروط

 املرهونة والعقارات املضمونة الديون  حيث من الرهن تحديد يجب وعليه التخصيص،

 .21الضامنة لهذه الديون 

 ألاولى بالدرجة يهدف فهو املضمون، الدين حيث من الرهن لتخصيص فبالنسبة

 مثقل العقار أن الغير يعلم أن يكفي ال إذ املدين، يتعاملوا مع قد الذين الدائنين لحماية

 ذلك خالل من ألنه يستطيع املضمون، الذين هذا مقدار معرفة أيضا يهمه بل رسمي، برهن

تحميل  إمكانية مدى على الوقوف أخرى  بعبارة و العقار، على الئتمانه املدين استنفاذ تقدير

 جديد قرض منح حول  قناعة الغير لهذا يكون  ذلك ضوء وعلى إضافي، بتأمين العقار نفس

 .عدمه من العقار هذا لصاحب

 عدم ألن املدين، مصلحة في ينصب املبدأ فهذا العقار، أيضا الرهن تخصيص ويطال

 سلبا يؤثر وهذا بالرهن، املدين عقارات جميع استغراق يؤدي إلى املرهونة العقارات تحديد

 .املحتملين الدائنين نظر في للمدين املالية الصورة على

 هو املباشر مصدره الرسمي املقرر لصالح البنوك الرهن أن من الرغم وعلى إذن

 إذا وعليه الذكر، سالفة من الشروط جملة النعقاده اشترط املشرع أن إال القانون،

  .قانوني صحيح رسمي رهن أمام نكون  فإننا والخاصة، العامة املوضوعية الشروط اجتمعت
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 :الشروط الشكلية إلنشاء الرهن الرسمي -2

 من 883 املادة أكدته ما وهذا رسميا العقد يكون  أن يشترط إلنشاء الرهن الرسمي

 تطبيقا يعتبر والذي ،..."رسمي بعقد إال الرهن ال ينعقد" :أنه نصت على التي املدني القانون 

 . 1 مكرر  324للمادة  طبقا عقار على ينصب العقد دام ما العامة للقواعد

 شخص أو عمومي ضابط أو موظف قبل من الرهن عقد تحرير بالرسمية ويقصد

من القانون املدني، وبالرجوع للمرسوم التنفيذي  233نصت  ما وهذا عامة بخدمة مكلف

 بتحرير حيث يقوم للبنك، القانوني املهمة هو املمثل هذه يتولى من فإن 10/823رقم 

 للقرض ضمانا املدين لعقارات القانوني الرهن تتضمن الوثيقة التي وكذا القرض اتفاقية

 .العقاري  الرهن تخصيص بوثيقة عليها يصطلح املمنوح

 ألن الراهن مصلحة في تتمثل أسباب لعدة الحالة هذه في اشتراط الرسمية ويرجع

 أهمية من ينقص ألاشخاص من العديد ألن عليه، سيقدم لخطورة ما ينبهه إلاجراء هذا

 ألامر املرهون، العقار وال حيازة ملكية يفقد ال الراهن أن اعتبار على للرهن القانوني ألاثر

في تخليص العقار من الرهن إلى أن تنزع ملكيته  يستهين باألمر ويتماطل الراهن يجعل الذي

أنها تضع في يد  ذلك الدائن مصلحة تحقق فالرسمية أخرى  ناحية ناحية، ومن من هذا منه،

 وامتنع الدين أجل حل إذا التنفيذية بالصيغة إمهاره يمكن تنفيذيا سندا الدائن املرتهن

 أكدته املادة ما وهو ،22حكم في ذلك بالتزامه دون الحاجة إلى استصدار الوفاء عن  املدين

 .3112لسنة  املالية قانون  من  96

 :مزايا الرهن الرسمي في ضمان القروض البنكية من حيث آثاره -ج

وراء  من الغایة هي والتي وشروطه آثارا، أركانه استوفى إذا الرسمي الرهن ينتج عقد

من القانون  932 إلى 894 من املواد في الرسمي الرهن آثار الجزائري  املشرع وقد عالج إبرامه،

 .املدني

والدائن املرتهن  الراهن وهما مواجهة طرفيه في أثره ینتج فهو أثران، الرسمي وللرهن

 وقد ويرتب عليهما التزامات، الصحیح لطرفيه حقوقا الرسمي الرهن عقد یخول  ، إذ(البنك)

 لعقد الثاني قانون املدني، أما ألاثرمن ال 903 إلى  894من  املواد في املشرع هذه آلاثار عالج

نما فقط عاقدیه عند یقف ال الرهن عقد إلى الغير، إذ أن بالنسبة فهو الرسمي الرهن  وا 
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 قید وقت من إال ینتج ال ألاثر ألاخير هذا أن غير یتوجب علیه احترامه، الذي الغير إلى یتعدى

 .من القانون املدني 932 إلى 904 من وعالجه املشرع في املواد العقاریة، املحافظة لدى الرهن

 :آثار الرهن الرسمي فيما بين املتعاقدين -1

الراهن  وهما املتعاقدین، بين أثارا العقود كسائر الصحیح الرسمي الرهن عقد یرتب

 فإن واحد، لجانب امللزمة العقود بين من الرسمي الرهن عقد لكون  ، ونظرا(البنك)واملرتهن 

 الرهن عقد له فیخول  (البنك)املرتهن  الدائن أما فقط، الراهن في مواجهة ينتجه كامال أثره

 .23باملقابل ش يء بأي یلتزم أن دون  وحقوق  الرسمي سلطات

من أهم آلاثار التي يرتبها الرهن الرسمي فيما بين املتعاقدين هي تلك الالتزامات التي 

 الهالك بضمان املدين في مواجهة البنك السيما منها ضمان سالمة الرهن، الالتزام يلتزم بها

 . والالتزام بنفقات الرهن ،والتلف

 :التزام املدين الراهن بضمان سالمة الرهن-1/1

 الرهن، سالمة بضمان الراهن یلتزم: "یلي كما من القانون املدني 898 املادة تنص

 كبيرا، إنقاصا ضمانه إنقاص شأنه من تقصير أو عمل كل على یعترض أن وللدائن املرتهن

 على یرجع وأن الالزمة التحفظیة الوسائل من یلزم ما یتخذ أن الاستعجال حالة وله في

 ."ذلك في ینفق بما الراهن

على  املرهون  العقار بإبقاء یلتزم أن بمعنى الرهن، سالمة یضمن بأن الراهن یلتزم

 البائع كالتزام الرهن سالمة بضمان الراهن والتزام التعاقد، عند عليها كان التي الحالة

 هو السالمة بضمان الالتزام مضمون  فإن آخر بتعبير أو البیع، عقد في بضمان التعرض

 .24الغير عن الصادر التعرض وضمان الشخص ي التعرض بضمان التزام الراهن

 : الشخص ي التعرض ضمان-

 .واملادي القانوني الشخص ي تعرضه یضمن بأن الراهن یلتزم

بعدم  الضمان هذا بمقتض ى الراهن فیلتزم القانوني، الشخص ي التعرض ضمان فأما

الدائن  یقید أن وقبل رهنه بعد املرهون  العقار على رتبها التي الحقوق  شهر إلى املسارعة

 تكون الرهن  قید قبل أشهرت أو قیدت التي التصرفات فإن معلوم هو كما ألنه حقه، املرتهن

 املرتهن لحقه قید بعد التصرفات هذه بمثل الراهن قام إذا أما املرتهن، الدائن حق في نافذة
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 وإال الراهن على إذن ُیمتنع وعلیه الراهن، على ألاخير،  ُیمتنع هذا مواجهة في أثر لها یكون  فال

 حق أي علیه یرتب أن أو املرهون  العقار یبیع أن الرهن سالمة بضمان بالتزامه عد مخال

 رهن یعید أن أیضا علیه یمنع كما الرهن، قید قبل حقه بشهر یقوم آخر عیني لشخص

 .25رهنه بقید ألاول  املرتهن الدائن قیام قبل رهنه بقید یقوم آخر لشخص عقاره

إتیان  عن باالمتناع بمقتضاه الراهن فیلتزم املادي الشخص ي التعرض ضمان أما 

نقص قد التي املادیة التصرفات
ُ
 أو كلیا العقار هدم بعدم الراهن الضمان، فیلتزم قیمة من ت

 أو أبوابه املرهون  املنزل  من ینزع كأن العقار املرهون، أجزاء كل أو بعض بنزع القیام أو جزئیا

 وبیعها لخدمتها املخصصة املواش ي ألارض عن أن یفصل أو منه، جانبا يهدم أن أو نوافذه،

 فيها ألن املرتهن الدائن بحقوق  تضر أن حتما شأنها من املادیة ألاعمال هذه فكل مستقلة،

 فحسب، إلایجابیة التصرفات إتیان بعدم البائع التزام یتوقف وال .الضمان قیمة من إنقاص

 أو فیتهدم، صیانة دون  العقار یترك كأن السلبیة، كذلك القیام بالتصرفات علیه یمتنع بل

 تقاعسه وكذلك منتوج، أو محصول  دون  یجعلها ألامر الذي ألارض املرهونة، زراعة ُيهمل

نقص قد التي ألافعال من ذلك وغير بعد انتهائه، املرهونة ألارض عقد تأمين تجدید عن
ُ
 من ت

 .26العقار املرهون  قیمة

 قیمة من ینقص أن شأنه عمل من كل عن باالمتناع الراهن عامة یلتزم بصفة

 الحق، عقد في أو الرهن عقد في الراهن اشتراط یجوز  وال بالدائن، إضرار فیه الضمان والذي

 تعرضه عدم البائع اشتراط جواز عدم على قیاسا الشخص ى وذلك تعرضه عدم ضمان

 یحول  ال الرهن سالمة بضمان الراهن التزام أن هو هنا یالحظ وما. البیع عقد في الشخص ي

 إلاضرار بعدم تقیده وجوب هو ألامر في ما فكل عقاره، على تصرفات إمكانیته إجراء دون 

 .بمصالح الدائن

 : الغير عن الصادر التعرض ضمان -

 غير الغير، عن الصادر التعرض یضمن أن الرهن عقد بموجب كذلك الراهن یلتزم

 الراهن املادي، فعليه أن يضمن دون  القانوني التعرض سوى  یضمن ال الحالة هذه في أنه

ستند الغير تعرض
ُ
 املالك شخص بأنه لو ادعى كما املرهون، العقار على حق ادعاء إلى امل

 املرهون كذلك العقار حق على ادعاء إلى املستند التعرض ومثال املرهون، للعقار الحقیقي
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أن  شخص یدعي أن أو العقار املرهون، على انتفاع حق أو ارتفاق حق له أن الغير یدعي أن

 یدفع أن الراهن على یجب ألاحوالهذه  مثل ففي لحقه، الراهن قید قبل عینى مقید حق له

ذا غير منقوص، قائما الرهن بقاء إلى یؤدي بشكل ادعاء الغير  واستحق ذلك في فشل وا 

 .27السالمة بضمان بالتزامه مخال اعتبر الراهن املرهون 

 ضمانه، على والحفاظ التدخل إمكانیة املرتهن أعطى قد املشرع أن بالذكر وجدیر

 .28كبيرا إنقاصا ضمانه إنقاص الراهن أعمال من شأن إذا كان

 :والتلف الهالك بضمان الراهن التزام -1/2

من القانون املدني،   900و 899 املادتين في الضمان هذا أحكام الجزائري  املشرع نظم

 تلفه أو املرهون  العقار هالك في بخطئه الراهن إذا تسبب: "أنه على 899 املادة حيث تنص

ذا .حقه فورار یستوفي أن أو كافیا تأمینا یطلب أن بين الخیار املرتهن للدائن كان  نشأ وا 

 تأمين، بال بقاء الدین الدائن یقبل ولم املدین إلى ُینسب ال سبب عن التلف أو الهالك

 .ألاجل قبل حلول  فورا الدین یوفي أن أو كافیا تأمینا یقدم أن بين الخیار فللمدین

عرض أن الواقعة ألاعمال شأن من كان إذا ألاحوال، جمیع وفي
ُ
املرهون  العقار ت

 وقف القاض ي من یطلب أن املرتهن للدائن كان للضمان، كاف غير جعله أو للتلف أو للهالك

 ."الضرر  وقوع تمنع التي الوسائل باتخاذ وألامر ألاعمال هذه

 :وهي املرهون  العقار لهالك حالتين هذه املادة في الجزائري  املشرع عالج

 .الراهن بفعل املرهون  العقار هالك حالة-

 .أجنبي بسبب املرهون  العقار هالك حالة-

لم  فرضیة وهي الدائن، بفعل املرهون  العقار هالك وهي ثالثة حالة الفقه ویضیف

 ید في للعقار املرهون  املادیة الحیازة بقاء بسبب تحدث نادرا ما ألنه ذلك املشرع يعالجها

 .الراهن

 :الراهن بفعل املرهون  العقار هالك -

 الراهن تسبب إذا: "یلي كما من القانون املدني 111الفقرة ألاولى من املادة  تنص

 كافیا تأمینا یطلب أن بين الخیار املرتهن للدائن كان تلفه أو املرهون  العقار هالك في بخطئه

 ".فورا حقه یستوفي أن أو
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كثير  أمر وهو الراهن، بفعل تلفه أو املرهون  العقار هالك حالة الفقرة هذه تفترض

وأن  حدث فإذا الرسمي، الرهن عقد في للراهن تبقى املرهون  العقار حیازة ألن ذلك الحدوث

 أن یطالب بين املرتهن للدائن حینئذ الخیار كان املرهون  املال هالك في بخطئه الراهن تسبب

 هذه الحالة في الراهن خطأ فجزاء حاال، حقه ویستوفي الدین أجل ُیسقط أن أو آخر بتأمين

 یستوفي حقه أن أو كافیا تأمینا یطلب أن له الذي للدائن الخیار ومنح الخیار من منعه هو

 .فورا

هذین  من أي اختیار على املرتهن إجبار یملك ال الراهن أن إلیه إلاشارة تجدر وما

 یعرض أن املدین على فلیس حقه، استيفاء املثال سبیل على املرتهن اختار فإذا ألامرین،

 .التالف أو الهالك العقار محل لیحل آخر تأمینا علیه

 :أجنبي بسبب املرهون  العقار هالك -

: تنص القانون املدني التي من 899 املادة من الثانیة الفقرة عالجتها التي الحالة وهي

ذا" بال  الدین بقاء الدائن یقبل ولم املدین إلى ینسب ال سبب عن التلف أو الهالك نشأ وا 

 ".ألاجل حلول  قبل فورا الدین یوفي أن أو كافیا تأمینا یقدم أن بين الخیار فللمدین تأمين،

 أن املدین، وحیث إرادة عن خارج أجنبي بسبب املرهون  العقار هلك وأن حدث إذا

 هذه ففي الهالك، وقع ذلك رغم لكن الخطر لصد یكفي ما العنایة من بذل هذا ألاخير

 حقه الدائن یوفي أن أو كافیا تأمینا للدائن یقدم أن بين للراهن سیكون  فإن الخیار الحالة

 .فورا

ذا الدائن  على فلیس هلك الذي التأمين عوض كافیا تأمینا یقدم أن الراهن اختار وا 

 الحالة هذه في الدائن على یجب إذ تعسفا، یكون  رفضه ألن دینه باستيفاء ومطالبته رفضه

 .ألامرین من املدین سیختاره ما تقبل

 املرتهن الدائن بفعل املرهون  العقار هالك -

بفعل  املرهون  العقار هالك الجزائری فرضیة املشرع ومنها التشریعات أغلب تعالج لم

 وكذا املادیة الحیازة ألن ذلك أسبقنا، كما الواقع في حدوثها لندرة ذلك ویرجع الدائن،

معالجة  عدم أن غير الدائن، إلى تنتقل وال الرهن رغم للراهن تظل املرهون  القانونیة للمال

یتسبب  أن ألاحیان بعض في یحدث فقد حدوثها، استحالة یعني ال الفرضیة لهذه التشریعات
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ذا العقار هالك في الدائن  فلیس الدائن بفعل املرهون  العقار هلك وأن حدث املرهون، وا 

بدفع  الحالة هذه في ویلتزم بل هو، بخطئه وقع قد الهالك ألن بش يء یطالب أن لهذا ألاخير

هذا  إلى الرهن في حقه وینتقل التقصيریة، املسؤولیة في العامة للقواعد وفقا تعویض

 .29دفعه الذي التعویض

 قاعدة املشرع وضع لحقه الدائن استيفاء ضمان أجل ومن ألاحوال جمیع وفي

 سیحل الذي املقابل إلى الرهن حق بانتقال من القانون املدني تقض ي  900 بمقتض ى املادة

 ألي تلف أو املرهون  العقار هلك إذا: "أنه على حيث تنص أو التالف، الهالك العقار محل

 عن التعویض مبلغ من ذلك على یترتب الذي الحق إلى بمرتبته الرهن انتقل سبب كان،

 ".العامة للمنفعة ملكیته نزع مقابل املقرر  الثمن أو التأمين مبلغ أو الضرر 

ویكون  التالف أو الهالك العقار محل یحل الذي املقابل إلى إذن الرهن حق ینتقل

تحل  التي للحقوق  أمثلة ذكره السالف النص أورد وقد العیني، الحلول  بمقتض ى الانتقال

 :وهي الهالك املرهون  العقار محل

 التعویض مبلغ 

علیه  یقع فإنه ضررا، بخطئه شخص سبب التقصيریة، فإذا املسؤولیة لقواعد طبقا

فإذا  إذن وعلیه ضرر، من أصابه عما املضرور بتعویض ذلك ویكون  الضرر  بجبر التزام

ملالك  تعویضا یقدم أن الغير هذا على یجب فإنه املرهون، العقار هالك في الغير تسبب

التقدم  في حقه املرتهن الدائن علیه لیمارس الرهن حق إلیه ینتقل املرهون، الذي العقار

 .والتتبع

 التأمين مبلغ: 

التأمين،  مبلغ حینئذ (الراهن)له  استحق املؤمن مؤمنا وهلك، املرهون  العقار كان إذا

الهالك  العقار محل بذلك إلیه لیحل الرهن حق ینتقل املبلغ لهذا التأمين شركة وبمجرد دفع

 .العیني للحلول  وفقا أیضا هنا ویكون الانتقال التالف، أو

للمدین  التأمين شركة تدفعه الذي املبلغ من حقه استيفاء في املرتهن الدائن ویتقدم

في  حادث وقع إذا: "أنه على تنص التي 30التأمینات قانون  من 36 املادة به قضت وهذا ما

للتشریع  وطبقا تبعا لرتبهم أو املرتهنون  الدائنون املمتازون ألاموال، یحصل تأمینات مجال
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 تبلیغ قبل نیة حسن عن املقدمة املدفوعات أن غير .املستحقة التعویضات على الساري 

 ".مبرئة تكون  الرهني أو إلامتیازي  بالدین املؤمن

 العامة للمنفعة امللكیة نزع مقابل 

العقارات  من كبير عدد إلى املیادین شتى في بمسؤولیاتها القیام إطار في الدولة تحتاج

 شأن الخواص، ذلك في شأنها التراض ي طریق عن اقتنائها إلى تلجأ عليها الحصول  سبیل وفي

 أن وقد یحدث امللكیة، نزع عملیة إلى فتلجأ بالتراض ي اقتناءها أحیانا عليها یتعذر أنه غير

نزع الذي العقار
ُ
 بنزع ملكیة الدولة قامت فإذا .مرهونا یكون  ألاشخاص أحد من ملكیته ت

 تعویضا عادال ألاخير لهذا تقدم فإنها العامة، املنفعة أجل من الراهن ید من مرهون  عقار

 الذي هذا التعویض إلى الرهن حق ینتقل حینها ملكیته، نزع بسبب ضرر  من لحقه ما نتیجة

 حسب هذا املقابل من حقه املرتهن الدائن لیستوفي امللكیة، بنزع القائمة الجهة تدفعه

 .الرهن في مرتبته

 :الرهن بنفقات الراهن التزام–  1/3

 الراهن، على العقد مصاریف وتكون : "من القانون املدني على أنه 112/3املادة  تنص

تكون مصاريف : "من القانون املدني أنه906 املادة  وتضیف". ذلك غير على اتفق إذا إال

 ".ذلك غير على یتفق ما لم القيد وتجديده على الراهن،

 وكذلك الشهر، مكتب لدى وقیده الرهن، عقد مصاریف أن النصين من الظاهر

ذا الراهن، على كلها تقع وشطبه تجدید القید  یرجع أن له جاز بدفعها الدائن املرتهن قام وا 

الراهن، غير أن ما ورد في هذين النصين ليس آمرا ويجوز الاتفاق بين الراهن  دفعه على بما

 .واملرتهن على تحمل أعباء الرهن مناصفة أو أن يتحملها املرتهن وحده

لحق املصاریف هذه فإن ألاحوال عجمی وفي 
ُ
 معه مضمونة وتعتبر ألاصلي بالدین ت

 قید على یترتب: "من القانون املدني  909املادة علیه نصت ما وهذا نفسها، املرتبة وفي بالرهن

 الرهن مرتبة وفي التوزیع في ضمنیا إدخاال والتجدید والقید العقد مصاریف إدخال الرهن

 ".نفسها
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 الرسمي في مواجهة الغيرار الرهن آث -2

وكذا  املوضوعیة انعقاده شروط توافرت بأن صحیحا الرسمي الرهن عقد أبرم إذا

 وجود الرسمي الرهن لعقد یكون  ال أنه غير املتعاقدین، بين آثاره فإنه یرتب الشكلیة،

 تجاهله، الغير وبإمكان وجود له فلیس ذلك قبل أما تاریخ قیده، من إال الغير بالنسبة إلى

 إال الغير حق في نافذا الرهن یكون  ال: "من القانون املدني بنصها 113/8 املادة  ما أكدته وهذا

 العقار، على عینیا الغير حقا هذا یكسب أن قبل للرهن املثبت الحكم أو العقد قید إذا

 ".إلافالس في املقررة إخالل باألحكام دون  وذلك

 عليه نصت ما وهذا العقاري، السجل قانون  ألحكامذلك  في املدني القانون  أحال وقد

 الرهن هذا تسجيل يتم أنه فيها جاء حيث صراحة 3112من قانون املالية لسنة   96املادة 

 .العقاري  للدفتر القانونية لألحكام طبقا القانوني

 من بمبادرة تتم القيد عملية فإن الذكر سالفة 96 املادة من الثانية الفقرة وحسب

 الزبون  وبين بينه القرض اتفاقية أساس على وذلك الحالة، هذه الدائن في يعتبر الذي البنك

 طريق الحالة،عن هذه في عقد الرهن تمثل التي العقاري  الرهن تخصيص ووثيقة املدين

لدى  الرهن هذا لتسجيل بنفسه يقّدم الذي املقرضة، املالية للمؤسسة القانوني املمثل

 رهنه، املراد العقار اختصاصها دائرة في املوجود أي إقليميا، صةاملخت العقارية املحافظة

 السجل بتأسيس املتعلق 10/02من املرسوم رقم   12في املادة  عليهما املنصوص الجدولين

 .31العقاري 

 أيضا، فيجب سابقا املذكور  التخصيص ملبدأ يخضع الحالة هذه في القيد وإجراء

 القانوني للرهن املنش ئ السند تحديد يجب أي املضمون بالحق  يتعلق فيما القيد تخصيص

 ، بحيث3112من قانون املالية لسنة  3الفقرة  96 املادة عليه نصت ما وهذا مقداره، وبيان

 املبلغ تبيان ضرورة مع القرض، اتفاقية على بناء يكون  الرهن هذا تسجيل أن على أكدت

 يتعلق فيما الرهن تخصيص أي الرهن، موضوع ألامالك ووصف للقرض املضمون، ألاقص ى

 موضوع العقار تحديد أي املسألة، هذه في الدقة مراعاة يجب وعليه القانوني، الرهن بوعاء

 .ومساحته ورقمه موقعه حيث من خاصة دقيقا تحديدا الرهن
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 املادة أن إال الرهن، في مرتبته نتهاملر  الدائن يمنح فإنه صحيحا القيد تم إذا وعليه 

 قيد تجديد ضرورة على أكدت العقاري  السجل بتأسيس املتعلق 10/02املرسوم  من 96

عام، غير  كأصل ألاجل هذا في تجديده يتم لم إذا أثره القيد فقد وإال سنوات، 10 كل الرهن

 ملدة التجديد عملية البنوك من أعفت 2003 لسنة املالية قانون  من 06 الفقرة 96 املادة أن

 التجديد أثر عدم تفادي هي للتجديد العامة القواعد عن الخروج من الهدف ولعل سنة، 30

 حد في الرهن على يؤثر ال هذا لكن يكن، لم شيئا كأن يعتبر وبالتالي القيد سقوط في املتمثل

 يأخذ أي ألافضلية في ترتيبه يفقد أنه إال جديد قيد بإجراء يسمح مما قائما، الذي يظل ذاته

 في ترتيبه السابق للقيد يحفظ ميعاده في تجديد القيد ألن الجديد، قيده حسب مرتبته

 .32ألافضلية

 على الغير مواجهة في الرهن لنفاذ شرطا القانوني الرهن قيد يمثل تقدم ما على وبناء

 علم على الغير يكون  أن بد ال وبالتالي والتتبع، التقدم لصاحبه ميزتي يمنح الرهن أن اعتبار

 الدائن يهم ما ألن الرهن الرسمي، جوهر ألافضلية أو التقدم حق الفقهاء ويعتبر بذلك،

 التالين له الدائنين من غيره على باألولوية املضمون  حقه استيفاء هو ألاولى بالدرجة نتهاملر 

تغير  إذا الغير ید تحت علیه العقار والتنفیذ العاديين، وكذا تتبع الدائنين أو املرتبة في

 الرهن أن القول  يمكن املرهون، إذن العقار على التنفیذمباشرة  عند املالك الشخص

 في مستحقاتها استرداد يمكنها من ألنه للبنوك، بالنسبة أمانا ألاكثر الضمان يعتبر الرسمي

العقار  على الحجز طريق عن وذلك بالتزامه، الوفاء عن املقترض املدين عجز أو تقاعس حال

 .الحائز لدى أو ذاته املدين يد في أكان سواء املرهون 

وعلى ذلك فإن معرفة مزايا الرهن الرسمي تجاه الغير تقتض ي التطرق إلى كل من حق  

 .التتبع وحق ألافضلية

 حق التتبع -2/1

: من القانون املدني التي تنص على أن 113يشير املشرع إلى حق التتبع في املادة 

من ثمن ذلك العقار ...فاء دينهالرهن الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لو "

، ومؤدى هذا الحق أن املدين الراهن إذا تصرف في العقار  فأنشأ حقوقا عينية "في أي يد كان

 .للغير فإن للدائن املرتهن أن يتعقب العقار  في يد الحائز للعقار  للتنفيذ عليه
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 :33وحتى يصح التتبع البد من توافر الشروط التالية

ملكية العقار املرهون إلى الحائز، فال يعتبر مستأجر العقار حائزا، ألنه لم  انتقال -

 .تنتقل إليه امللكية، والتتبع ال يكون إال في مواجهة الحائز

 .انتقال ملكية العقار املرهون بعد قيد الرهن وقبل تسجيل تنبيه نزع امللكية -

لك ال يعتبر حائزا أال يكون الحائز مسؤوال مسؤولية شخصية عن الدين، وعلى ذ -

 .املدين املتضامن أو غير املتضامن، وال الكفيل الشخص ي، وال الكفيل العيني

أن يكون حق الدائن قد استحق وقت استعماله لحق التتبع، فيجب حلول أجل  -

 الدين إلمكان التنفيذ،

املرتبة ألاولى بين أصحاب التأمينات  وال يشترط أن يكون الدائن املرتهن في

ولو لم يكن من املنتظر أن يحصل على ش يء من  فيصح منه ممارسه حق التتبع العينية

إسقاط حق التتبع، كما لو  ثمنه، على أال يكون قد ترتب على نشوء الحق على العقار

أو  من الرهن الذي يثقله، ينتقل إلى الدولة مطهرا إذملكية العقار  للمنفعة العامة  نزعت

فتنتقل امللكية إلى الراس ي عليه املزاد مطهرة من  كما لو كان العقار قد بيع بيعا جبريا

 .وفي هذه الحاالت ينتقل حق الدائن املرتهن إلى الثمن الرهن،

راءات الحجز إج بإتباعفإنه يكون  أما فيما يتعلق بكيفية ممارسة البنك لحق التتبع

منه  7 إلى 2 من املواد في 10/823 التنفيذي رقم  املرسوموالتنفيذ على العقار التي نظمها 

 :يلي ما في تلخيصها والتي يمكن

 إلاعذار  -

 املمثل من وبطلب ألاجل حلول  عند بالقرض الوفاء عن املقترض تخلف حال في

 طريق الاطالع عن ذلك ويكون  بالتزامه املدين وفاء عدم قضائي محضر يعاين للبنك املؤهل

 القضائي املحضر يبلغ ذلك على وبناء وشروطه، الدفع آجال تحوي  التي القرض اتفاقية على

ويسري مفعول هذا واحد،  شهر أجل في املستحقة املبالغ لتسديد للمدين بالدفع إعذارا

 في املدين املقترض وفاء عدم حالة وفي املشهر حقه بعد قيد الرهن،  إلانذار على الغير الحائز

 املحدد ولكن ألاجل ألاول  إلاعذار صيغة بنفس للدفع ثان تبليغا يبلغ له املمنوح الشهر أجل
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 ألامر سيحال ثانية الدفع عن الامتناع حال في بأنه ويخطر يوما، 15 بــ مقدر الحالة هذه في

 .إقليميا املختصة للمحكمة

من ذلك، وإذا لم يقم بالوفاء فتباشر في  وإذا وفى املدين املقترض استفاد الحائز

وللحائز أن يختار بين أمرين، إما قضاء الدين إذا كان  مواجهته إجراءات الحجز العقاري 

حيث يخلص إليه العقار  وتجنب تحمل إجراءات نزع امللكية راغبا في الاحتفاظ بالعقار

 .34مل إجراءات نزع امللكيةأو تح مطهرا من الرهن،

 العقاري  الحجز -

من املرسوم  3الامتناع عن الدفع بعد انقضاء ألاجل املحدد اشترطت املادة  عند

أن يقدم املمثل القانوني للبنك ضد املدين العاجز عن الوفاء طلبا،  10/823التنفيذي رقم 

إلى املحكمة املختصة إقليميا للحصول على الصيغة  طبقا ألحكام قانون إلاجراءات املدنية،

 .التنفيذية التي تمكن من تنفيذ إجراء الحجز العقاري 

 ضرورة أن على املرسوم نفس من 5 املادة لنص طبقا املشرع اشترط ذلك إلى ضف 

 :التالية البيانات العريضة تتضمن

 .قانونا املؤهلممثلها  تعيين كذا و للبنك الاجتماعي واملقر لتسميةا -

 .املدين هوية -

 .القانوني بالرهن املثقل العقار تعيين -

 .استحقاقه وأجل الدين مبلغ -

 :بالطلب ويلحق

 .انهوزبو  البنك بين املبرمة القرض اتفاقية -

 .العقارية باملحافظة القانوني الرهن قيد جدول  من نسخة -

 .3 و 2 املادتين في منصوص هو كما ويبلغان يحرران بالدفع إعذارين من نسخة - .

 الرسمي الرهن تحكم التي العامة القواعد خالف قد يكون  هذا بنصه املشرع إذن

 ومرد للقضاء، اللجوء دون  التنفيذية بالصيغة الرهن بإمهار عقد املوثق يقوم أين الاتفاقي،

 الرهن عقد بتحرير من يقوم هو املالية املؤسسة ممثل أن ذكرنا وأن سبق كما هو ذلك

 فإن باإلضافة املوثق، عكس على التنفيذية بالصيغة العقود إمهار سلطة يخوله ال والقانون 
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 إلاجراءات سالمة من سيتأكد القاض ي ألن املقترض املدين حماية إلى يهدف هذا إلاجراء مثل

 املقترض يحمي وبالتالي التنفيذية الصيغة املقرض قبل منح القانون  عليها نص التي القبلية

 .35املحتمل البنك تعسف من

 املمهور  السند تبليغ يجب أنه املرسوم نفس من 06 املادة تضيف الصدد هذا وفي

 في بالدفع ألامر مع أعاله 4 املادة في عليها املنصوص إثر العريضة املسلمة التنفيذية بالصيغة

 املخول  القضائي املحضر يقوم عن الدفع الامتناع حال وفي قضائي، محضر طريق عن الحال

 عمال وذلك املختصة إقليميا، العقارية باملحافظة بالحجز ألامر بإشهار املحكمة من بأمر

، ويعد هذا إلاجراء حجزا عقاريا للعقار 36وإلادارية املدنية إلاجراءات قانون  من 725 باملادة

 .موضوع الرهن

 وعليه ،37امللكية بنزع التنبيه مصطلح السابق إلاجراء على القانون املدني أطلق وقد

 جديدة مرحلة وتبدأ القضاء، يد تحت العقار العقارية يصبح املحافظة في ألاخير هذا وبقيد

 .38العقار وهي مرحلة بيع العقار املرهون  على التنفيذ مراحل من

 :بيع العقار املرهون  -

الحد  ذلك ويعنى عليه، محجوزا املرهون  العقار يعتبر امللكية بنزع التنبيه قيد بعد

 يكون  قد الذي صاحبه ملك من إخراجه دون  هذا العقار، على املخولة املدين من سلطات

 من جملة املشرع رتب رهنه،وقد بعد العقار في املدين تصرف حال في الحائز أو نفسه املدين

 :في تتمثل الحجز إلجراء الفورية آلاثار

 بعد العقار على عينية لحقوق  املنشئة أو للملكية الناقلة التصرفات سريان عدم  -

 املدنية إلاجراءات قانون  من 735 املادة عليه ما نصت وهذا امللكية بنزع التنبيه قيد

 .وإلادارية

 العقار ثمن يوزع كما ثمنها توزيع يتم وبالتالي بالعقار، وإلايرادات الثمار إلحاق  -

 الفقرة أضافت كما وإلادارية، املدنية إلاجراءات قانون  من732 املادة  عليه نصت ما وهذا

 ذلك كان متى املدين قبل عليه من املحجوز  العقار ثمار بيع إمكانية على املادة نفس من 02

 يجوز  املحكمة،كما ضبط بأمانة الثمن يودع أن يجب لكن الحسنة، إلادارة أعمال من

 بحصاد عريضة على بأمر له الترخيص املحكمة رئيس من يطلب أن أيضا للدائن الحاجز
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 بأي أو وسيط طريق عن بيعها أو العلني باملزاد الفواكه وبيعها ثمار وجني الزراعية املحاصيل

 .املادة نفس من 03 عليه الفقرة نصت وهذا املحكمة، ضبط بأمانة ثمنها ويودع أخرى  طريقة

 املستحقة ألاجرة اعتبرت الحجز، أمر وقت مؤجرا العقار كان إذا إلى ذلك  باإلضافة

 بالحجز، رسميا تبليغه بمجرد العقار ملالك بها على املستأجر الوفاء يمنع محجوزة، وبالتالي

 املدين، عنها ويسأل صحيحا، وفاؤه التبليغ عد قبل للمدين ألاجرة بدفع املستأجر قام إذا أما

 .وإلادارية املدنية إلاجراءات قانون  من 730 املادة عليه نصت ما وهذا

 قيد قبل ثابت تاريخ والتي لها عليه املحجوز  املدين أبرمها التي إلايجار عقود تبقى  -

 عليه نصت ما الذين لهم حقوق مقيدة وهذا الحاجزين والدائنين حق في نافذة الحجز أمر

 .وإلادارية املدنية إلاجراءات قانون  731 املادة

 عليه املحجوز  العقار إعداد هو امللكية بنزع التنبيه قيد من ألاساس ي الغرض إذن

 والتي القضائي، املحضر بها يقوم إلاجراءات من يتضمن مجموعة الذي العلني، باملزاد للبيع

 إعداد في وتتمثل املدنية وإلادارية إلاجراءات قانون  من بعدها وما 737 املادة عليها نصت

وهو  النهائي لإلجراء نصل ثم ألاساس ي، الثمن وتحديد للمعنيين، وتبليغها البيع شروط قائمة

 إلاجراءات قانون  من 765 إلى 747 من املواد في املشرع نظمها والتي العلني باملزاد العقار بيع

 .وإلادارية املدنية

على  اقتض ى الدائن حقه من ثمن العقار باألولوية فإذا تم بيع العقار باملزاد العلني

ي املرتبة، فكيف يمارس حقه في ف غيره من الدائنين العاديين أو أصحاب التأمينات التالين له

  ألافضلية؟

 (التقدم)حق ألافضلية  -2/2

يبدأ حق  إلاجراءات املنصوص عليها عند إتمام التنفيذ الجبري على العقار وفق

إذ أن القيمة املالية للعقار هي محل الاعتبار  في  الدائن صاحب الرهن في التقدم على غيره،

وهذا هو  فيتقدم على غيره فيستوفي الدائن كامل دينه من هذه القيمة التأمينات العينية،

 أن على بنصها من القانون املدني 113 املادة به ما قضت وهو،  جوهر وغاية الرهن الرسمي

أن يتقدم على الدائنين التالين له في املرتبة في استيفاء : "...في الحق صاحبه يخول  الرهن

يستوفي : "من نفس القانون بنصها أنه 111 املادة ،  وأيضا"...حقه من ثمن ذلك العقار 
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العقار املرهون أو من املال الذي  ثمن من العاديين الدائنون املرتهنون حقوقهم تجاه الدائنين

 ".يوم واحد في القيد أجروا كانوا ولو منهم كل مرتبة بحسب  حل محل هذا العقار 

من  181 إلى 111 من املواد هي مواد أربعة في التقدم حق أحكام املشرع نظم وقد

 منها يستوفي التي ألاموال أي التقدم  )محل ( وعاء مسألة عالجت 111 فاملادة املدني، القانون 

 إلى تطرقت 111 واملادة التقدم، درجة مسألة فبينت 111 املادة أما بالتقدم، الدائن حقه

 املادة حين في املرتهن، يتقدم الدائن بماذا أي بالتقدم الدائن يستوفيها التي الحقوق  تحديد

 .مرتهن آخر دائن لصالح مرتبته عن املرتهن الدائن نزول حكم عالجت 181

 محل ألافضلية 

و هو ما يباشر عليه الدائن املرتهن حقه في التقدم و هو بصفة أصلية ثمن العقار 

إنما يرد على العقار فقط و قدم ال يرد على ثمن بعد بيعه باملزاد العلني، إال أن حق الت

العقارات بالتخصيص وحقوق الارتفاق والتحسينات واملنشآت وكذلك ثمار )ملحقاته كذلك 

و  111العقار املرهون امللحقة به من تاريخ تسجيل التنبيه بنزع امللكية حسب نص املادتين 

من ثمن العقار وإذا كان الوضع الغالب هو أن يستوفي الدائن حقه . من القانون املدني 111

إال أنه في بعض ألاحيان يهلك العقار فيكون محل ألافضلية املبلغ الذي حل محل العقار 

 . 39املرهون 

 موضوع ألافضلية 

الدائن بطريق ألافضلية وهي تلك الواردة في نص املادة  هو الحقوق التي يستوفيها

       :من القانون املدني واملتمثلة في  111

 .ملبلغ الثابت في القيد أصل الدين وهو ا-

 .الفوائد املستحقة من وقت القيــد -

 .املصروفات و تشمل نفقات الرهن وقيده و تجديده-

 درجة ألافضلية 

للدائن املرتهن أن يتقدم على الدائن العادي حتى و لو كان دين هذا الدائن ألاخير قد  

أما التزاحم على ألافضلية فهو ال يكون إال بين دائنين أصحاب حقوق عينية  نشا قبل القيد،

، وقد كل منهم تأمينا خاصا على العقار تبعية، فالتزاحم يقتض ي املفاضلة بين دائنين اكتسب
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 111أخذ املشرع الجزائري في فض هذا التزاحم بمبدأ ألاسبقية في القيد الوارد في نص املادة 

 :ي، و من صور التزاحم على ألافضلية ما يليمن القانون املدن

 التزاحم بين الدائنين املرتهنين رهنا رسميا -

ألاصل أن يفض التزاحم بينهم طبقا لقاعدة ألاسبقية في القيد طبقا ملا قضت به 

يستوفي الدائنون املرتهنون حقوقهم تجاه الدائنين : "من القانون املدني بأن 111املادة 

فإذا قيدت الرهون " بحسب مرتبة كل منهم و لو كانوا أجروا القيد في يوم واحد ...العاديين 

في يوم واحد احتسبت مرتبة ألافضلية تبعا للساعة التي أجري فيها القيد، وإذا قدمت 

 .40الرهون للقيد في يوم واحد وفي ساعة واحدة تعادلت مرتبتهم  وال يتقدم أحدهم على آلاخر

استثناء يتعلق بالرهن الصادر عن أحد الشركاء في الحصة هذه القاعدة يرد عليها 

الشائعة أو املفرزة في العقار الشائع والذي انتقل حقه إلى عقار آخر طبقا لفكرة الحلول، 

فالدائن املرتهن من أحد الشركاء يتأخر عن الدائن املرتهن من جميع الشركاء لهذا العقار  

مة عن الدائن آلاخر، و ذلك احتراما لحق الرهن حتى ولو كانت مرتبة الدائن ألاول متقد

 .من القانون املدني 111الصادر من جميع الشركاء طبقا ملا هو وارد في املادة 

 و دائن آخر صاحب حق امتياز عام التزاحم بين دائن مرتهن رهنا رسميا -

على الغير فالدائن املزود بهذا  العام ال يحتاج إلى الشهر إلمكان الاحتجاج به الامتياز 

الحق يتقدم على الدائن املرتهن رهنا رسميا أيا كان تاريخ قيده، و هذا ما  تقض ي به املادة 

 .من القانون املدني  110/2

رسميا وأصحاب التأمينات ألاخرى الخاضعة  رهنا التزاحم بين الدائن املرتهن -

 للشهر 

ر في الرهن الحيازي، حق التخصيص، وتتمثل التأمينات ألاخرى الخاضعة للشه

وإلامتياز الخاص الوارد على العقار، فاملبدأ أن ألاولوية تكون بحسب القيد، إال أن هذا 

املبدأ ترد عليه استثناءات منها أن الرهن الحيازي ال ينفذ في حق الغير إال بالقيد وانتقال 

ي ارتضاه املتعاقدان، وتحسب مرتبته حيازة العقار املرهون إلى الدائن املرتهن أو ألاجنبي الذ

من القانون املدني، وعلى ذلك إذا تم قيد الرهن الرسمي  108من هذا التاريخ طبقا للمادة 

 . 41بعد قيد الرهن الحيازي وقبل انتقال الحيازة تقدم الرهن الرسمي
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 التنازل عن مرتبة الرهن 

 : املدني ما يلي من القانون  181للتنازل على مرتبة الرهن اشترطت املادة 

 .العقارأن يكون للمتنازل له رهن مقيد على نفس  -

يتم النزول عن مرتبة الرهن إال في حدود حق املتنازل بما ال يضر بحقوق الدائنين  ال -

 .آلاخرين

جواز التمسك في مواجهة املتنازل له بكافة الدفوع  التي كان يمكن التمسك بها في  -

الدين املضمون بالرهن، أو بطالن الرهن أو بطالن القيد، إال مواجهة املتنازل، كبطالن 

 . الدفع بانقضاء حق املتنازل لسبب الحق للنزول عن مرتبة الرهن

أصبح املتنازل له في مرتبه الدائن  ومتى نزل الدائن املرتهن عن مرتبه نزوال قانونيا

وأصبح الدائن املتنازل في مرتبة الدائن املتنازل   في حدود حق الدائن املتنازل، املتنازل 

 .ويجري توزيع ثمن العقار على هذا الوجه له

 :خاتمة

فإن البنوك تلجأ للرهن الرسمي لضمان قروضها  وبناء على ما سبق من بيانه،

البنكية باعتباره أهم التأمينات العينية لتالفي ضعف الضمان العام وما يشكله من مخاطر 

عديدة تهدد حقوق الدائنين التي بذمة املدين، ومن هذه املخاطر أن الضمان العام يكون 

تصرف املدين بهذا املال ويخرجه على جميع أموال املدين وليس على مال محدد ومن ثم قد ي

من ذمته املالية، وفضال عن ذلك فإن الدائنون متساوون في الضمان العام فال تفضيل 

ألحدهم على آلاخر وبالتالي يشتركون في التنفيذ على أموال املدين وقد تكون غير كافية، مما 

 .جميع حقوقهم يؤدي إلى اقتسامهم أموال املدين قسمة غرماء وال يحصل الدائنون على

 أن نجد بحقوقه الدائن للمطالبة أمام املتاحة القانونية ألاخرى  الوسائل كما أن

 بل مدينه، أموال من حقوقه على الحصول  تمكنه من قانونية تغطية للدائن توفر ال بعضها

 غير في الدعوى  كما نفع، ال بضرر  عليه يرجع قد الوسائل هذه لبعض الدائن ممارسة أن

 موضوع بالحق التصرف حق يبقى لهذا ألاخير إذ مدينه، على الدائن يقيمها التي املباشرة

 فإنه الدعوى  إقامة بعد بالحق املدين تصرف إذا شاء، وبالتالي وكيفما شاء ملن الدعوى 

 .الدعوى  بإقامة املتعلقة النفقات أقامها من يخسر أن عليه يترتب
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لذلك ظهرت التأمينات ومن ضمنها الرهن الرسمي الذي يمنح الدائن املرتهن عند 

 
 
 معينا

 
التزاحم حق التقدم في استيفاء دينه من أموال املدين، وذلك بأن خصص له ماال

يستوفي منه حقه عند حلول أجله، دون أن ينازعه أحد على ثمن هذا املال املرهون بعد أن 

ن جميع ألاشخاص الذين قد يكون لهم حق على املدين عندما كان كان يشاركه في مال املدي

 الضمان العام هو السائد، 

إال أن الدائن املرتهن قد يتعرض للتزاحم بالرغم من حق التقدم املمنوح له بموجب عقد 

الرهن، وقد تصل نتيجة التزاحم في بعض ألاحيان إلى أن يخسر هذا املرتهن حق التقدم، 

 الامتياز العامة، ألن من حقوق  حق مواجهة عند عيب يعتريه قانونيال الرهن أن حيث

 بخطر يهدده مما العقار على ألافضلية في نتهاملر  الدائن يسبقون  ألاخيرة الحقوق  أصحاب

 دائن و نتهاملر  الدائن تزاحم حال في الدين، أي لسداد املرهون  العقار كفاية قيمة عدم

 على يتقدم فهو الشهر، فيه يلزم ال الرغم أنه وعلى ألاخير هذا فإن امتياز عام، حق صاحب

 الحقوق، وفي هذه بعد الامتياز حق نشأ لو حتى العقار، على املقيدة الحقوق  أصحاب جميع

 للبنوك املمنوح الامتياز وحق القانوني الرسمي الرهن بين الخلط عدم ينبغي الصدد هذا

املتضمن قانون النقد  12/8842مر رقم من ألا  121 املادة املالية بموجب واملؤسسات

 .والقرض

 :قائمة املراجع

 :الكتب -1

دراسة تحليلية شاملة ألحكام -حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية  -

 .3111، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، -الرهن و التأمين و الامتياز

الوسيط في شرح القانون املدني الجديد، التأمينات  عبد الرزاق أحمد السنهوري، -

 .3111الشخصية والعينية، الجزء العاشر، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد، نظرية  -

 .8101مصر، إلالتزام بوجه عام، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 

دار الجامعة الجديدة،  نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، -

 .3111إلاسكندرية، مصر، 
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 :املجالت والدوريات -2

بوساحة نجاة، الرهن القانوني املؤسس للبنوك واملؤسسات املالية، مجلة العلوم  -

 .3180ئر، ، جامعة الوادي، الجزا13، العدد 11القانونية والسياسية، املجلد 

، 81سليمان بن الشريف، التفاضل بين وسائل الضمان، مجلة التواصل، املجلد  -

 .3182، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، 12العدد 

التنفيذ، مجلة دفاتر  حصيلة توزيع على وأثره الدائنين تزاحمعبد هللا خليل الفرا،  -

 .3181جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر،  ،18، العدد 88السياسة والقانون، املجلد 

 :الرسائل واملذكرات الجامعية -3

أولمي أعمر، عقد الرهن الرسمي كوسيلة ضمان لحماية حقوق الدائنين، مذكرة  -

لنيل شهادة املاجستير في القانون، فرع قانون العقود، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .3180/3181زائر، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الج

مذكرة لنيل شهادة غويسم لخضر، آثار الرهن الرسمي في القانون املدني الجزائري،  -

املاجستير في الحقوق، فرع العقود واملسؤولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن 

 3183/3182، 8يوسف بن خدة، الجزائر

 :املصادر القانونية -4

، املتضمن القانون املدني، الجريدة 30/11/8116املؤرخ في  ،16/61ألامر رقم  -

 .، املعدل واملتمم21/11/8116، املؤرخة في 11الرسمية عدد 

، املتعلق بالنقد والقرض، الجريدة 83/13/8111، املؤرخ في 11/81القانون رقم  -

 .81/13/8111، املؤرخة في 80الرسمية عدد 

، املتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية 36/18/8116، املؤرخ في 16/11ألامر رقم  -

، املؤرخ في 10/13، املعدل واملتمم بالقانون رقم 11/12/8116، املؤرخة في 82عدد 

 .83/12/3110، املؤرخة في 86، الجريدة الرسمية عدد 31/13/3110

 ،3112، املتضمن قانون املالية لسنة 33/83/3183، املؤرخ في 13/88القانون رقم  -

 .36/83/3113في  ، املؤرخة 86عدد  الرسمية الجريدة
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، املتعلق بالنقد والقرض، الجريدة 30/11/3112، املؤرخ في 12/88ألامر رقم  -

، املؤرخ في 81/13مر رقم ، املعدل واملتمم باأل 3112غشت  31، املؤرخة في 63الرسمية عدد 

، املتمم بالقانون رقم 18/11/3181، املؤرخة في 61، الجريدة الرسمية عدد 30/11/3181

 .83/81/3181، املؤرخة في 61، الجريدة الرسمية عدد 88/81/3181، املؤرخ في 81/81

، 3110، املتضمن قانون املالية لسنة 28/83/3116، املؤرخ في 16/80القانون رقم  -

 .28/83/3116، املؤرخة في 16الجريدة الرسمية عدد 

، املتضمن قانون إلاجراءات املدنية 36/13/3111املؤرخ في  ،11/11القانون رقم  -

 . 32/13/3111، املؤرخة في 38وإلادارية، الجريدة الرسمية عدد 

، املتعلق بتأسيس السجل العقاري، 36/12/8110، املؤرخ في 10/02املرسوم رقم  -

م رقم ، املعدل واملتمم باملرسو 82/13/8110، املؤرخة في 21الجريدة الرسمية عدد 

، 80/11/8111، املؤرخة في 21، الجريدة الرسمية عدد 82/11/8111، املؤرخ في 11/381

، الجريدة الرسمية 81/16/8112، املؤرخ في 12/832املعدل واملتمم باملرسوم التنفيذي رقم 

 .32/16/8112، املؤرخة في 23عدد 

ق بالرهن القانوني ، املتعل12/13/3110، املؤرخ في 10/823املرسوم التنفيذي رقم  -

، 38املؤسس لفائدة البنوك واملؤسسات املالية ومؤسسات أخرى، الجريدة الرسمية عدد 

 .16/13/3110املؤرخة في 

 :املواقع إلالكترونية -
https://metalaw.lead.org.tn/2017/08/22/%D8%AD%D9%82%D9%91-

%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%91%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91 
 .81/88/3131: تاريخ التصفح

 :الهوامش
                                                           

، حق الضمان العام  1

-https://metalaw.lead.org.tn/2017/08/22/%D8%AD%D9%82%D9%91

-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%91%D9%85%D8%A7%D9%86

A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91%D8%/ ،81/88/3131 :تاريخ التصفح. 
 .نفس املرجع  2

https://metalaw.lead.org.tn/2017/08/22/%D8%AD%D9%82%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%91%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91
https://metalaw.lead.org.tn/2017/08/22/%D8%AD%D9%82%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%91%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91
https://metalaw.lead.org.tn/2017/08/22/%D8%AD%D9%82%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%91%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91
https://metalaw.lead.org.tn/2017/08/22/%D8%AD%D9%82%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%91%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91/
https://metalaw.lead.org.tn/2017/08/22/%D8%AD%D9%82%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%91%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91/
https://metalaw.lead.org.tn/2017/08/22/%D8%AD%D9%82%D9%91-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%91%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%91/
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، املؤرخة 11، املتضمن القانون املدني، الجريدة الرسمية عدد 30/11/8116، املؤرخ في 16/61ألامر رقم   3

 .، املعدل واملتمم21/11/8116في 
-الامتيازحكام الرهن و التأمين وتحليلية شاملة أل دراسة -حسين عبد اللطيف حمدان، التأمينات العينية   4

 .36. ، ص3111، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 .من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية 020ألاموال التي يمكن الحجز عليها مبينة في املادة  5
التنفيذ، مجلة دفاتر السياسة والقانون،  حصيلة توزيع على وأثره الدائنين تزاحمعبد هللا خليل الفرا،  6

 .831. ، ص3181، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 18، العدد 88املجلد 
، جامعة باجي 12، العدد 81سليمان بن الشريف، التفاضل بين وسائل الضمان، مجلة التواصل، املجلد   7

 .311.، ص3182مختار، عنابة، الجزائر، 
، 3111دار الجامعة الجديدة، إلاسكندرية، مصر،  سعد، التأمينات العينية والشخصية،نبيل إبراهيم    8

 .83.ص
 .311.سليمان بن الشريف، املرجع السابق، ص   9

 .86.نبيل إبراهيم سعد، املرجع السابق، ص  10
 .28.حسين عبد اللطيف حمدان، املرجع السابق، ص 11
القانون املدني الجديد، نظرية إلالتزام بوجه عام، الجزء  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح 12

 .131.، ص8101الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
 .28.حسين عبد اللطيف حمدان، املرجع السابق، ص 13
 الرسمية الجريدة ،3112، املتضمن قانون املالية لسنة 33/83/3183، املؤرخ في 13/88القانون رقم  14

 .36/83/3113في  املؤرخة ، 86عدد 
، املتعلق بالرهن القانوني املؤسس لفائدة 12/13/3110، املؤرخ في 10/823املرسوم التنفيذي رقم  15

 .16/13/3110، املؤرخة في 38البنوك واملؤسسات املالية ومؤسسات أخرى، الجريدة الرسمية عدد 
، 80املتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية عدد  ،83/13/8111، املؤرخ في 11/81القانون رقم  16

 .81/13/8111املؤرخة في 
، الجريدة الرسمية 3110، املتضمن قانون املالية لسنة 28/83/3116، املؤرخ في 16/80القانون رقم  17

 .28/83/3116، املؤرخة في 16عدد 
د، التأمينات الشخصية والعينية، عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجدي 18

 . 318.، ص3111الجزء العاشر، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
 .31.نبيل إبراهيم سعد، املرجع السابق، ص 19

 .31.نبيل إبراهيم سعد، املرجع السابق، ص  20
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القانونية والسياسية،  بوساحة نجاة، الرهن القانوني املؤسس للبنوك واملؤسسات املالية، مجلة العلوم  21

 .36.، ص3180، جامعة الوادي، الجزائر، 13، العدد 11املجلد 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد، التأمينات الشخصية والعينية،  22

 .318، 311.ص.الجزء العاشر، املرجع السابق، ص
 .16.نبيل إبراهيم سعد، املرجع السابق، ص  23
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد، التأمينات الشخصية والعينية،  24

 .210.الجزء العاشر، املرجع السابق، ص
أولمي أعمر، عقد الرهن الرسمي كوسيلة ضمان لحماية حقوق الدائنين، مذكرة لنيل شهادة املاجستير   25

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر،  في القانون، فرع قانون العقود، كلية

 . 18.، ص3180/3181
 . 13.أولمي أعمر، املرجع السابق، ص 26
مذكرة لنيل شهادة املاجستير في غويسم لخضر، آثار الرهن الرسمي في القانون املدني الجزائري،  27

، 8وم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائرالحقوق، فرع العقود واملسؤولية، كلية الحقوق والعل
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 في ظل التشريع الجزائري  دور املوثق في ضمان فعالية عقد الرهن الرسمي

The role of the notary in ensuring the effectiveness of the 

officialmortgage official contractunder the Algerian legislator 
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 :ملخص

لى غرار بعض التشريعات املقارنة إلى تفويض املوثق سلطة عمل املشرع الجزائري ع

وكذا  ه بقيدهذنفاهن الرسمي، و السهر على ضمان إضفاء الطابع الرسمي على عقد الر 

التنفيذية التي تغني عن اللجوء للقضاء، وعيا منه كونه أهم الوسائل  بالصيغة هإمهار 

التي تؤدي إلى استقرار املعامالت السيما  ،الفعالة واملشجعة على الائتمان في عصرنا الحالي

 .العقارية

 .عقد، رهن، الرسمية، القيد، موثق :الكلمات املفتاحية

Summary: 

The Algerian legislator similar to some comparative legislation; 

delegating the notary the authority to formalize the official mortgage 

contract and too ensure that it is exhausted with his registration   ,as 

well as to acquire the executive formula that avoids resorting to the 

judiciary, being aware of it being the most effective means. 

Keywords:  contract- mortgage-official- registration- notarial  
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 :مقدمة

لقد دعت الحاجة امللحة  لتدعيم الائتمان بين ألافراد والهيئات إلى سعي ألانظمة 

القانونية ال سيما التشريع الجزائري إلى إيجاد وسائل ونظم قانونية تحمي الدائن وتمكنه من 

 .الرسميلرهن نات خاصة الاتفاقية منها اوهذا ما تقوم به التأمي، استفاء حقه

وذلك ملزايا عديدة فهو ،  أالئتمانيعد الرهن الرسمي وسيلة فعالة ومؤثرة في تشجيع 

كما أنه يمنح للغير ضمانة في حالة ، يوفق بين مصالح الراهن واملرتهن رغم أنها متعارضة

 .مع الراهن في العقار املرهون وبتوفيقه بين املصالح فإنه خدمة لالقتصاد الوطني تعاملهم

من  639إلى  288 مي في القانون املدني املوادالجزائري عقد الرهن الرسنظم املشرع 

وأوجب أن يحرره ، الكتاب الرابع مخصص للحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية

ت الدقيقة خاصة املتعلقة بالعقار املرهون موثق مؤهل في شكل رسمي مستوفيا للبيانا

ومتى نشأ صحيحا فإنه ينتج آثاره بين   لالنعقاد الرسمية ركن والدين املضمون باعتبار

وحتى يحتج   هنفادكما ألزم املوثق بقيده لدى املحافظة العقارية املختصة لضمان ، طرفيه

الرهن الرسمي  عقدبمهر بل ويمتد دور املوثق إلى مرحلة التنفيذ ، به في مواجهة الغير

املرتهن واملدين الراهن و ضمان لتكريس الحماية لكل من الدائن  ،بالصيغة التنفيذية

 .الائتمان واستقرار املعامالت

 :إشكالية الدراسة

عقد الرهن الرسمي بين ومصداقية فعالية في ضمان املوثق كفاية دور ما مدى 

الصيغة إصباغ   فعالية عقد الرهن الرسمي في  وقفتتوهل عاقديه وفي مواجهة الغير؟ 

مهاره بالصيغة ابد من أم ال له   الثبوتيةقوة لحصول على اللالقيد الرسمية والقيام بإجراء 

 ؟للحصول على القوة التنفيذية بشأنه تحقيقا الستقرار املعامالت التنفيذية 

 :أهمية الدراسة

يعد ألاداة القانونية ألاكثر فعالية وضمانا كونه لرهن الرسمي ألاهمية البالغة ل تكمن

تتبع العقار  وذلك بتمكين الدائن املرتهن من،  العينيةولقد لقب بملك التأمينات ، للدين

جعلت املشرع يولي للموثق باعتباره  كبيرةاقتصادية ويتمتع بأهمية ،  املرهون في أي يدكان
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بدأ من إضفاء الرسمية عليه إلى السعي نحوى ، شاهد ممتاز مهمة تكريس الشكلية بشأنه

 .قيده ضمانا لصحة تكوينه وحسن نفاده تحقيقا للفعالية واملصداقية للتعامل به 

 أهداف الدراسة

  عينية وكيف نظمه املشرع كأحد وأهم التأمينات الالتعرف على الرهن الرسمي

 .صيغة التنفيذيةمنحه الصبغة الرسمية والدور املوثق في كفاية  ومدى الجزائري،

  الرسميالرسمية والقيد لعقد الرهن في فرض تسليط الضوء على هدف املشرع، 

وضمان استقرار  ملرهون امصالح املتعاملين بالعقار أجل الحفاظ على  من

حجة بين ألاطراف املتعاقدة وأيضا في مواجهة الغير بمجرد  ن تكو  حتى ،املعامالت

 .قيدها في املحافظة العقارية

 استعراض بعض النصوص القانونية الخاصة بعقد الرهن الرسمي والوقوف على 

تحول دون فعالية  التي ،وإلاشكاالتالتي تعتريها من أجل تجاوز الصعوبات  الثغرات

 .عقد الرهن الرسمي واستقرار املعامالت

  لتدارك القصور املوجود في التوصل إلى عدد النتائج وتقديم بعض التوصيات

غرار  تداركها، علىالرهن الرسمي والعمل على قانونية املنظمة لعقد النصوص ال

 .تجارب التشريعات املقارنة الناجحة في هذا الخصوص

  :الدراسةخطة 

تكريس دور املوثق في إلى  في املبحث ألاول  تم التطرق الدراسة إلى مبحثين قسمت 

ضمان دور املوثق في إلى الثاني حين تم التطرق في املبحث  في الرسمي،الشكلية لعقد الرهن 

 .الرهن الرسميوتنفيذ نفاذ 

   املنهجية املتبعة في الدراسة

على املنهج التحليلي ملختلف النصوص القانونية املتعلقة بعقد الرهن  الاعتمادتم 

واستعمال املنهج املقارن أحيانا للتعرف على ، ما تعلق بالرسمية والقيدالرسمي ال سيما 

 .التشريعات املقارنة والاستفادة من التجارب الناجحةتجارب 
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 دور املوثق في ضمان صحة تكوين عقد الرهن الرسمي :ألاول املبحث 

لقيام بإضفاء الطابع الرسمي سلطة احرص املشرع الجزائري على تفويض املوثق لقد 

تدخل املوثق  تناول في املبحث ألاول إلىمما يقتض ي ، و ضمان نفادهى عقد الرهن الرسمي عل

وفي املبحث الثاني دور املوثق في ضمان نفاذ ، إلضفاء الشكل الرسمي على عقد الرهن الرسمي

 .الرهن الرسمي

 تدخل املوثق إلضفاء الشكل الرسمي على عقد الرهن الرسمي :ول ألا طل  امل

تخصيص مال معين  والتي يقصد بها لرسمي من بين التأمينات العينية يعد الرهن ا

بد من إفراغه في قالب رسمي من طرف ، لذا ال  مملوك للمدين لتأمين الوفاء بحق الدائن

ويضمن موثق يضبط من خالله ألاوضاع وألاشكال املقررة قانونا ويعزز مزايا الرسمية 

 .شروط صحة عقد الرهن الرسمي

 الرسمية في عقد الرهن الرسمي: ألاول  عفر ال

إن ألاصل في العقود هو الرضائية لكن عقد الرهن يخرج عن هذا ألاصل ويشترط 

،ثم املقصود (أوال)لذا سيتم التطرق لتعريف الرهن الرسمي  ،املشرع بشأنه الرسمية

 (ثانيا)بالرسمية 

يعد الرهن الرسمي من أقوى وسائل الائتمان في :تعريف عقد الرهن الرسمي: أوال

 .العصر الحديث

 التشريعي التعريف -1

الرهن :"  قانون مدني جزائري الرهن الرسمي على النحو التالي 228عرفت املادة 

يكون له بمقتضاه أن يتقدم ، الرسمي عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه

 يؤخذ."على الدائنين التالين له في املرتبة في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان

على هذا التعريف أن املشرع الجزائري عرف الرهن الرسمي بأنه عقد دون أن يعرفه بأنه حق 

، فعرفه 1ينشأ عن العقد بمعنى أن املشرع غلب فكرة العقد على فكرة الحق الذي، عيني

، ومعالجة املشرع الرهن الرسمي في الباب  وكان ألاولى تعريفه بغايته، بوسيلته دون غايته

دليل على أن  2كتاب الرابع املعنون بالحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينيةألاول من ال

 .3الرهن الرسمي يقصد به الحق
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 :التعريف الفقهي -2

حق عيني تبعي ينشأ بمقتض ى عقد :"  عرف الفقيه سمير تناغوا الرهن الرسمي بأنه

للدائن بمقتضاه أن ويكون ، رسمي ويتقرر ضمانا لدين على عقار مملوك للمدين أو غيره

يتقدم في استفاء حقه من املقابل النقدي لهذا العقار مفضال عن غيره من الدائنين العاديين 

 . 4"وأن يتتبع العقار في أي يد يكون ، و التالين لهفي املرتبة

حق عيني تبعي يترتب على عقار :"  في حين يعرفه الفقيه رمضان أبو السعود بأنه

وطاملا أنه ، بمقتض ى عقد رسمي ضمانا للوفاء بااللتزام( كفيل العينيال)مملوك للمدين غيره 

 5حق عيني تبعي فهو يمنح صاحبه حقا في التتبع وآخر في ألافضلية

   الرسمية في عقد الرهن الرسمي: أوال

 .يلتزم املوثق بإضفاء الطابع الرسمي على عقد الرهن الرسمي

 .املقصود بالرسمية -1

عقد الرهن الرسمي من طرف ضابط عمومي مع مراعاة يقصد بالرسمية أن يحرر 

ويعتبر املوثق ضابط العمومي مكلف بتحرير العقود الرسمية عمال ، ألاشكال املقررة قانونا

املتضمن تنظيم مهنة  8669فبراير  86املؤرخ في  68-69من القانون رقم  3بنص املادة 

مفوض من قبل السلطة العمومية املوثق ضابط عمومي : " حيث نصت على ما يلي، التوثيق

رغب وكذا العقود التي ي، يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية

 ."ألاشخاص إعطائها هذه الصبغة

عقد الرهن الرسمي من العقود الشكلية التي يستلزم انعقادها مراعاة شكل  يعتبر

ال ينعقد الرهن إال بعقد ": أنهالتي تنص على  223خاص أي عقد رسمي استنادا للمادة 

فإنه يرتب حقا عينيا ، وبالتالي إذا انعقد هذا العقد...". رسمي أو حكم أو بمقتض ى القانون 

وعلى هذا ، الرسمية تعتبر ركنا في عقد الرهن وليست أداة لإلثباتوأن ، فيما بين املتعاقدين

فتخلف الرسمية يترتب عليه ، ال ينعقد العقد ملجرد التراض ي مشافهة أو بورقة عرفية

 .6بطالن الرهن بطالنا مطلقا

هذا ما يثير إشكالية ما مدى إفراغ إرادتي طرفي العقد في شكل رسمي أم يكفي 

 ي شكل رسمي فقط؟إفراغ إرادة الراهن ف
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يرون أن الرسمية تشترط من جانب  7واملصري  ولإلشارة فإن غالبية الفقه الفرنس ي

معنى أن الراهن هو وحده من يجب عليه إفراغ إرادته في ، الراهن فقط دون الدائن املرتهن

، وهذا على أساس أن  أما الدائن املرتهن فيمكنه التعبير عن قبوله في أي شكل، شكل رسمي

 .8هن مقرر ملصلحة الراهن ال الدائن املرتهنالر 

في حين يرى آخرون أنه ال يكفي الاحتجاج بأن الرسمية أوجبها املشرع ملصلحة الدائن 

 للقول بأنها تقتصر على رضا املدين دون رضا الدائن ذلك أن الرسمية مقررة ملصلحتهما معا

كما أنه ال يستساغ أن يكون نصف العقد رسميا ، فضال عن أنها واجبة النعقاد عقد الرهن،

 .9ونصفه آلاخر رضائيا

 مزايا الرسمية في عقد الرهن الرسمي -2

  تنبيه الراهن إلى مدى خطورة التصرف الذي يقدم عليه ما يدفعه إلى التفكير

والتروي قبل إبرامه مخافة إضاعة الجهد والنفقات ولتفادي وقوعه فريسة نزع 

 .اء الدائن حقه منهملكيته تنفيذا الستف

  شك أن حيازة الدائن املرتهن على سند رسمي محرر أمام املوثق باعتباره شاهد ال

ممتاز  يقوم بالتثبت من ملكية الراهن وأهليته للتصرف و يجنبه مخاطر إبطال 

عقد الرهن الرسمي وبالتالي يمنحه الطمأنينة كونه ممهور الصيغة التنفيذية التي 

الوفاء بالتزامه عند حلول  التقاض ي حال امتناع الراهن عنتغنيه عن إجراءات 

 .ألاجل

 حيث أن . ولالئتمان العقاري واستقرار املعامالت تحقق الرسمية مزية للرهن ذاته

عقد الرهن الرسمي يتطلب شروط موضوعية عامة وشروط موضوعية خاصة 

أهمها تخصيص الرهن إذ يجب تعيين العقار املرهون تعيينا دقيقا حيث تذكر 

طبيعة العقار ومساحته وموقعه وحدوده وكذلك يجب تعيين الدين املضمون 

 .10صدره ومقداره و أجل استحقاقهبالرهن حيث يذكر م

  أضف إلى ذلك، أن الرسمية تمكن الدولة من بسط رقابتها على السوق العقارية

والتدخل للتقليل من املضاربة غير املشروعة في املعامالت العقارية وتمكينها أيضا 

 .11من تحصيل مستحقات الخزينة العمومية
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 .شروط صحة عقد الرهن الرسمي: الثاني فرعال

لكي يكتسب عقد الرهن الرسمي الصبغة الرسمية لبد أن يحرر من طرف شخص 

في تحرير العقد التوثيقي فلو قام به قبل تعينه وأداء مؤهل قانونا وأن يكون صاحب والية 

لبد أن و  كان السند التوثيقي باطال، اليمين املقرر قانونا أو بعد توقيفه أو عزله عن العمل

املوضوعي بتلقي وتحرير نوع من العقود أو  الاختصاصسواء  ختصاصالا يحترم قواعد 

كرس من قانون إلاجراءات املدنية وإلادارية وكذا  33إقليمي وفقا ملا حددته املادة  اختصاص

املكاتب العمومية  اختصاصمفادها مد ، منه قاعدة جديدة 83-22قانون التوثيق رقم 

أو الاختصاص الشخص ي  12منه  68املادة  وذلك بمقتض ى، للتوثيق إلى كافة التراب الوطني

وأن ال تتحقق ، أن يكون املوثق ذا سلطة ووالية قائمة وقت تحرير املحرر التوثيقي الرسمي

 .حتى تكون لها القوة الثبوتيةوهذا كله  لديه حينها أي حالة من حاالت التنافي أو املنع 

أثناء إبرامه  رسميةللعقود الالقانونية املقررة يحرص املوثق على مراعاة ألاوضاع 

وكذا ، من بينها ضرورة تحرير عقد الرهن الرسمي باللغة العربية، لعقد الرهن الرسمي

املنظم ملهنة التوثيق التي  68-69من قانون  86 تضمين العقد ببيانات مبينة في نص املادة

 :تنص على ما يلي

يجب أن يتضمن ، صةدون إلاخالل بالبيانات التي تستلزمها بعض النصوص الخا

 :العقد الذي يحرره املوثق البيانات آلاتية

 اسم ولقب املوثق ومقر مكتبه،-

الدائن املرتهن املدين ) اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان والدة ألاطراف وجنسيتهم -

 (الراهن 

 اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان والدة الشهود عند الاقتضاء، -

 تحديد موضوعه، -

 املكان والسنة والشهر واليوم الذي أبرم فيه، -

 وكاالت ألاطراف املصادق عليها التي يجب أن تلحق بأصل العقد، -

 .بائية والتشريع الخاص املعمول به النصوص الج، التنويه على تالوة املوثق على ألاطراف -

 .توقيع ألاطراف، و الشهود، و املوثق، واملترجم عند الاقتضاء -
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الرسمية، بد من توافرها بصفة عامة في العقود ال  التي البيانات هذهإلى  باإلضافة

بيانات أخرى يلزم املوثق بذكرها في العقود الشكلية السيما الرهن الرسمي عمال بنص  هناك

يبين : "أنه 4622ماي  63املؤرخ في  43-22القانون رقم ج بموجب .م.ق 3 مكرر  383املادة 

طبيعة وحاالت ، الناقلة للملكية أو املعلنة عن ملكية عقارية الضابط العمومي في العقود

ن صفة وتاريخ التحوالت وعند إلامكا، ومضمون حدود العقارات وأسماء املالكين السابقين

 .باإلضافة إلى تحديد بدقة قيمة الدين املضمون ،"املتتالية

 جزاء تخلف الرسمية في عقد الرهن الرسمي: ثانيالطل  امل

الشكل الرسمي في عقد الرهن الرسمي اعتبره املشرع الجزائري باطال بطالنا إذا تخلف 

بل ، ج و يمكن لكال من الراهن واملرتهن التمسك ببطالنه.م.ق، 223مطلقا بصريح نص املادة 

يجوز لكل ذي مصلحة التمسك ببطالنه وللمحكمة أن تقض ي بذلك من تلقاء نفسها عمال 

إذا كان العقد باطال بطالنا مطلقا جاز :"  تنص على آلاتيج التي .م.من ق 468بنص املادة 

لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطالن وللمحكمة أن تقض ي به من تلقاء نفسها وال يزول 

إذ أن الرهن الباطل هو رهن معدوم وال يمكن إجراء قيد بشأنه كما ال يتحول إلى ، "باإلجازة

 . 13الرسميوعد برهن رسمي الذي يشترط بدوره الشكل 

ففي الوقت الذي ذهب بعض ، إال أن الفقه اختلف بشأن ألاثر القانوني املترتب عليه

، نادى اتجاه آخر إلى القول أن الرهن 14الفقه إلى القول أنه ال يتحول إلى عقد من نوع آخر

ال إلى وعد  ،الباطل لتخلف الرسمية يمكن أن يتحول طبقا لنظرية تحول العقد الباطل

ولكن إلى  اتفاق منش ئ ، فهذا الوعد يجب أن ينشأ هو في الشكل الرسمي، ن رسميبإنشاء ره

ومن ثم ال ، وهذا الاتفاق و إن كان ال يعتبر رهنا أو وعد بالرهن، اللتزام بتقديم رهن رسمي

إال أنه يصلح سند للمطالبة بالتعويض ، يمكن أن يقوم حكم القاض ي بشأنه مقام الرهن

 .15وبسقوط أجل الدين

ق ويسأل عن كل ترك م يقــم بمهمة التوثيـــسأل املوثق مسؤولية تقصيرية إذا لوي

ا به وإهمال يترتب عليه البطالن وعن كـل خطـأ في تقـدير حقـوق الراهن أو التأمينات املثقـل

ـــار مـن قبــــل  ،ويسـأل مسـؤولية عقدية إذا كان قد باشــر العمل كوكيل عن الطـرفين، العقـ

من قـانون 22كما تنص املادة ، أن يتحقـق مـا إذا كان العقار املرهون ذا قيمة كافيةوعليـه 
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التوثيـق السـالف ذكره على أن تكون العقـود ألاصـلية أو الـتي يحـتفظ بأصـلها تحـت مسـؤولية 

 .املوثق

 ان نفاذ وتنفيذ عقد الرهن الرسميدور املوثق في ضم :الثانياملبحث 

بل ، ابع الرسمي على عقد الرهن الرسميعند حد إضفاء الط ال يقف دور املوثق

وكذا السهر على مهره ، ده في املحافظة العقارية املختصةيتعدى ذلك إلى ضمان نفاده بقي

 دور املوثق في ضمان نفاذ عقد الرهن الرسمي مما يقتض ي التطرق إلى، بالصيغة التنفيذية

 .(املطلب الثاني)نفيذ عقد الرهن الرسمي في إلى مساهمة املوثق في تو ، ( املطلب ألاول )

 .ق في ضمان نفاذ عقد الرهن الرسميدور املوث :ول ألا طل  امل

ألزم املشرع الجزائري املوثق بالقيام بقيد عقد الرهن الرسمي الذي قام بتحريره وفقا 

عقد وعليه سيتم دراسة مفهوم قيد ، إلجراءات معينة لضمان الاحتجاج به في مواجهة الغير

 (.8فرع)إجراءات قيد املوثق عقد الرهن الرسمي و، (4فرع)الرهن الرسمي

 مفهوم قيد الرهن الرسمي: ألاول  فرعال

إجراءات قيد املوثق عقد  ، وإلى(أوال)تعريف قيد الرهن الرسميإذ يتم التطرق إلى 

 (.ثانيا)الرهن الرسمي

 .تعريف قيد الرهن الرسمي: أوال

الحقوق العينية التبعية الاخرى هو إلاجراء املقرر للقيام بشهر الرهن الرسمي و 

ويتم هذا إلاجراء بنقل ملخص العقد أو الواقعة  مصدر الحق . الاحتجاج بها تجاه الغيرو

وتدوين سببه وتعيين العقار املثقل بأحد هذه الحقوق و اسم املستفيد من الحق ومن عليه 

والذي يتمثل ، التسجيل الذي يخص شهر الحقوق العينية ألاصليةوهو يختلف عن  16الحق

ويختلف بدوره عن إجراء التسجيل ،في نقل صورة كاملة من املحرر في سجل معد لذلك

املقرر لدى مصلحة الضرائب من طرف امللزمين بها والذي يكون الغرض منه التحصيل املالي 

 .زينة العموميةوفق نسب محددة بمقتض ى قانون املالية لصالح الخ

 ،وباعتبار أن املشرع الجزائري جمع بين النظامين الشهر الشخص ي والشهر العيني

قانون مدني  663/4فهو يعتبر القيد شرطا لنفاذ الرهن في مواجهة الغير تطبيقا لنص املادة 

املتضمن إعداد مسح ألاراض ي العام وتأسيس  33-37من ألامر  49ويعتبره في املادة ، جزائري 
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مصدرا إلنشاء ونقل وتصريح وتعديل وانقضاء الحق العيني بين ، لسجل العقاري ا

 .املتعاقدين وبالنسبة للغير

مجموع إجراءات " :أن الجزائر تعتمد نظام الشهر العيني يعرف إجراء القيد بأنها وبم

وقواعد قانونية وتقنية تشمل التصرفات القانونية املنصبة على العقارات سواء كانت 

معدلة أو منهية لحق عيني عقاري أصلي أو تبعي بغض النضر عن ، ناقلة، منشئة، ةكاشف

وسواء كان مصدر الحق تصرفا قانونيا أو ، نوع التصرف عقدا كان أو حكما أو قرارا إداريا

 .17واقعة مادية

 ،ولقد أحال املشرع الجزائري إلى قانون الشهر العقار بشأن القواعد املنظمة للقيد

تسري على إجراء القيد :"  من ق،م،ج التي تنص على ما يلي 667ملقتضيات املادة وهذا طبقا 

ألاحكام الواردة في قانون ، وتجديده وشطبه و إلغاء الشطب آلاثار املترتبة على ذلك كله

 . "العقاري  تنظيم إلاشهار 

 .إجراءات قيد املوثق عقد الرهن الرسمي: ثانيا

 ،الدينيشهر الرهن الرسمي بالقيد أي بنقل ملخص التصرف وذلك بتدوين مبلغ 

 .18العقار املثقل بإحدى الحقوق العينية التبعية واسم الدائن واملدين وتعيين

يعتبر إجراء القيد من بين الالتزامات التي تقع على عاتق املوثق امتداد ملهامه كضابط 

سعي املوثق إلى ، املتضمن تنظيم مهنة التوثيق 68-69 من قانون  46إذ ألزمت املادة ، عمومي

باعتبارها من ، إيداع العقود املتضمنة نقل أو تعديل أو إنهاء مللكية عقارية أو حق عيني

 .19العقود الواجبة الشهر باملحافظة العقارية 

إذ يلتزم املوثق بعد أن يسجل عقد الرهن الرسمي على مستوى مصلحة التسجيل 

 ،والطابع أن يسعى إلى إجراء قيده لدى املحافظة العقارية املختصة الواقع بدائرتها العقار

 ،أما إذا كان العقار املرهون واقع في دوائر بها عدة مكاتب تعين إجراء القيد في كل مكتب منها

ينبغي على املوثقين وكتاب الضبط " :على ما يلي  93-39من املرسوم  66 إذ تنص املادة

والسلطات إلادارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة 

و  99وذلك ضمن آلاجال املحددة في املادة  ،لإلشهار و املحررة من قبلهم أو بمساعدتهم

 ."بكيفية مستقلة عن إرادة ألاطراف
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 4666املتضمن قانون املالية لسنة  48-62من القانون  34باإلضافة إلى أن املادة 

حددت آجال إيداع عقد الرهن الرسمي من طرف املوثق شهرين من تاريخ تحرير العقد وذلك 

إلثبات احترامه لآلجال  93-39من املرسوم  34مقابل وصل يسلم له عمال بنص املادة 

الذي يكون بموجب حكم قضائي يكون خالل ثالثة أشهر من تاريخ خالف الرهن ، القانونية

لم يحدد املشرع الجزائري املدة الزمنية الواجبة إجراء كما ، حيازة الحكم للش يء املقض ي فيه

،إلاسراع في إتمام هذا  إال أن مصلحة الدائن املرتهن، القيد خاللها بخصوص الرهن القانوني

وة غيره فيتقدم عليه ولذا كان بديهيا أن يثبت هذا الحق إلاجراء قبل أن يخطوا هذه الخط

كما أن التأخير ،20للمرتهن فور انعقاد رهنه صحيحا ما دامت ملكية العقار املرهون للراهن

إال أنه يمكنه إجراء القيد في  21في إجرائه يعرض الدائن املرتهن إلى خطر تأخره في املرتبة 

 .تحدد من تاريخ القيدتاريخ الحق إال أن مرتبته في الرهن ت

ويحرر ، وعملية إلايداع تتطلب إيداع جدولين موقع ومصادق على مطابقتهما لألصل

ويحتوي كل من الجدولين على البيانات ، أحد الجدولين وجوبا على استمارة تقدمها إلادارة

وبتعين  خاصة ما يتعلق بطرفي العقد،، من املرسوم السابق الذكر 63املحددة في املادة 

 .والدين املضمون ، حدوده، مساحته، العقار املرهون من حيث موقعه

أما عن البيانات الواج  توافرها في عقد الرهن الرسمي للقيام بإجراء القيد 

من  6 3دة فقد نصت عليها املا والتي يحرص املحافظ العقاري على التأكد من توافرها

 .93-39مرسوم 

تتمثل في ذكر اسمه و لقبه ومهنته ومحله املختار في :بيانات عن الدائن املرتهن -4

منها تعيين  والغرض ،املرهون دائرة املحكمة الواقع في دائرة اختصاصها العقار 

 .صاحب حق الرهن تعيينا دقيقا

 ،سواء أكان الراهن املدين نفسه أو شخص آخر ككفيل عيني:بيانات عن الراهن -8

 .وتشمل اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته

 ،الجهة التي تم توثيقه أمامها، مثل تاريخ إبرام عقد الرهن:بيانات عن عقد الرهن -3

 ،وذلك حتى يتمكن الغير من الاطالع على عقد الرهن أو الحكم الصادر بشأنه
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كما يفيد ، القصد منه التحقق من أهلية التصرف لدى املدين الراهن وقت الرهن

 .22ير عقد الرهنفي التحقق من اختصاص الجهة التي قامت بتحر 

فيجب تحديد مصدر الدين املضمون :بيانات تتعلق بالدين املضمون بالرهن -3

عن مقدار الدين فيجب تعيينه تعيينا كامال  أما ،استحقاقه وميعاد ،كامالومقداره 

 .بذكر أصله وملحقاته مثل الفوائد املستحقة

حيث يجب أن تتطابق البيانات الواردة في القيد :بيانات تخصيص العقار املرهون  -7

مع البيانات التي جاءت في عقد الرهن الرسمي املتعلقة بالعقار سواء من حيث 

 .93- 39 من املرسوم 66جاء باملادة  حيث ،وطبيعته حدوده ،مساحته ،موقعه

ويمكن للمحافظ العقاري أن يرفض إلايداع وذلك بعد فحص ومراقبة كل الوثائق 

املتعلق بتأسيس  93-39طبقا لألسباب املنصوص عليها في املرسوم  وهذا ،شهرهاراد امل

يمكن للمحافظ العقاري أن  وباملقابل ،467 ،463 ،468 ،466السجل العقاري في املواد 

 .23يقبل إلايداع ويرفض إلاجراء

يتحرى املحافظ العقاري كمرحلة اولى من مدى صالحية عقد الرهن الرسمي للشهر 

خالل اشتماله على الشروط الشكلية واملوضوعية ويقوم بتدوينها في دفتر معد لذلك من 

وفي مرحلة ثانية متى أشر على الطلب بقبول إجراء الشهر . يسمى دفتر أسبقية طلبات الشهر

املحرر املراد شهره للجهة املختصة ومعه الصورة املؤشر ( أو املوثق)قدم صاحب الشأن 

م تقدم ،  ويدون املحرر في دفتر معين حسب تاريخ وساعة تقديمه، عليها من هذا الطلب

ملكتب الشهر املختص املحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصالحيتها للشهر بعد 

توثيقها مرفقا بها قائمة القيد من نسخة أصلية محررة على ورق خاص مدموغ بطلب من 

ا يمكن للمحافظ العقاري رفض قيد كم 24مكاتب الشهر مشتمال على البيانات املتطلبة

 .يستوفي الشروط املقررة قانونا سمي إذا لمالرهن الر 

 جزاء تخلف إجراء قيد الرهن الرسمي: ألاول  فرعال

النسبة فإنه ينشأ ويرتب آثاره ب، إذا كان حق الرهن ال ينفذ في مواجهة الغير إال بقيده

 .للشروط الشكلية واملوضوعية ستقائهاملا بين املتعاقدين فور 
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أن حق الرهن ينشأ  فيما بين املتعاقدين ، لذا يرى الدكتور همام دمحم محمود زهران

مستندا في ذلك إلى ،  فور إبرام عقد الرهن  الرسمي مستوفيا لشروطه املوضوعية والشكلية

تض ى حقه في حق الدائن املرتهن في التنفيذ على العقار املرهون تحت يد الراهن يتم بمق

عند مزاحمته من دائن آخر ، الرهن قبل قيده، إال أن هذا ألامر يتعطل إذا لم يكن قد أشهر

 .25أو إذا تم التصرف فيه لشخص آخر

وبالنتيجة متى أبرم املتعاقدان عقد رهن رسمي ولم يستف إجراء القيد يعتبر الحق 

بمعنى أنه ، ي مواجهة املدين الراهنوبالتالي ليس للدائن املرتهن أن يحتج ف، غير موجود بينهما

ومن خالل ، ال يمكنه استفاء حقه بالتنفيذ على العقار متى امتنع  املدين عن وفاء الدين

 .26ذلك جعل املشرع الجزائري الشكلية تتوزع بين الرسمية والقيد لدى املحافظة العقارية

خير في القيام بإجراء ويتهاون هذا ألا ، يمكن أن يبرم املتعاقدان عقد رهن لدى املوثق

كأن يرتب رهنا آخر ، مما قد يؤدي إلى تصرف الراهن في العقار لفائدة شخص آخر، القيد

وقد ، وأن يقوم هذا الدائن الجديد بقيد حقه أوال فيفقد الدائن ألاول مرتبته في الرهن

بل يضيع ضمانه كلية وينقض ي حقه في التتبع إذا قام املتصرف إليه بشهر سند ملكيته ق

،فينتقل إليه العقار خاليا من الرهن فيتحول الدائن املرتهن إلى دائن عادي ويكون  القيد

 .مما يعرض املوثق للمسؤولية التقصيرية 27بذلك عرضة ملزاحمة بقية الدائنين العاديين

 : دور املوثق في إضفاء الصيغة التنفيذية على عقد الرهن الرسمي :ثانيالطل  امل

ثر الذي يترتب على إعمال السند ألا"املعاصر بالقوة التنفيذية هي ر القانون ينظ

متى توافرت فيه الشروط املوضوعية والشكلية املنصوص عليها في  -املحرر املوثق-التنفيذي 

 .28القانون إلاجرائي 

 :التنفيذية تقوم على عنصرين هامينمن هنا أصبحت القوة 

يمثل العنصر املادي للقوة التنفيذية أو قوة القانون املادية التي تعمل  :إلاجبار  -أ

على تكوين سلطة إجبار هدفها توقيع الجزاء القانوني على كل مخالف للقانون بالتنفيذ جبرا 

، إال عند الاقتضاء  لذا يصفها البعض أنها كالسالح الذي ال يشهر أو يستعمل، وقهرا عليه

 29وفرض طاعته جبرا لتخلفها اختيارا  ا يتعين عندئذ تأكيد سلطانه إذ، حين يخرق القانون 
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مدى احترام ألافراد  عن و يعبر للقوة التنفيذية املعنوي  العنصرأي  :إلالزام -ب

 .لقديمة ا واملجتمعات الشعوب كانت تحكم التي القوانينوهذا ما افتقدته  ،لقانون ل

سند قابل بمهر عقد الرهن الرسمي بالصيغة التنفيذية التي تجعل منه املوثق يلتزم 

بالدين الراهن عن إجراءات التقاض ي في حالة عدم وفاء املدين  الدائن املرتهن للتنفيذ يغني

عنصرا هاما من عناصر من الوثائق القانونية التي تمثل وبالتالي يعد ، عند حلول أجله

 .الضمان

الشروط املوضوعية بعض  عقد الرهن الرسمي املوثقيجب أن تتوافر في  كما

لطعن وبالتالي محال ل هأن تخلفها يجعل كما ،القانونيةوالشكلية حتى يكون منتج آلثاره 

 .التنفيذية تتعطل قوته

وبالتالي فإغفال املوثق إمهار عقد الرهن الرسمي بالصيغة التنفيذية يفقده الفعالية 

 .ويعرضه للمسؤولية، املتعاقدة إلى املنازعة القضائيةف واملصداقية مادام سيقود ألاطرا

 :خاتمة

وفق إلى حد كبير في تنظيم بالرغم من أنه ، وفي ألاخير نخلص إلى أن املشرع الجزائري 

تزال بعض  إال أنه ال، في عصرنا هذا الائتمانأحد أهم وسائل  باعتبارهأحكام الرهن الرسمي 

ألامر التي أصبحت تثير إشكاال ت تقتض ي إعادة النضر فيها الثغرات في النصوص املنظمة له 

 .من أجل تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية واستقرار املعامالت

 :توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةولقد 

   ممتازيعد شاهد  الذي توثيقي محرر بيد موثقسند باعتباره الرهن الرسمي، 

على حد السواء بل والغير  واملدين الدائنة والطمأنينة لدى على زرع الثق يعمل

 .املعامالت استقرارويضمن  الائتمانأيضا وكذا املصلحة العامة ويشجع 

  توافر الشكلية في عقد الرهن الرسمي تمنح للدائن املرتهن سندا قابال للتنفيذ عند

 .يغنيه عن اللجوء للقضاء،حلول ألاجل 
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 :إلى التوصيات التاليةولقد خلصت الدراسة 

  النص على أن القيد إجراء قانوني لنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير في قانون

الشهر العقاري وعدم الخلط بين أحكام القانون املدني والقوانين الخاصة بالشهر 

 .العقاري 

 33-37من ألامر  49بين أحكام املادة ، ضرورة رفع التناقض الخاص بحجية القيد 

علق بإعداد مسح ألاراض ي العام وتأسيس السجل العقاري التي تعتبره مصدرا املت

من القانون  4/ 664واملادة ، إلنشاء الحق العيني العقاري حتى بين املتعاقدين

 .املدني التي تعتبره شرط لنفاذ الرهن الرسمي في مواجهة الغير

 اد قيام املوثق بالرغم من أن املشرع الجزائري نص في قانون التوثيق على ميع

بالنسبة إال أنه أغفل النص صراحة عن ميعاد إجراء القيد ، بإجراء القيد

وذلك في حالة حدوث  وهذا ما قد يؤدي إلى إلاضرار بحق الدائن املرتهنللمتعاقد 

وقد يؤدي ذلك إلى خطر تأخر في املرتبة إذا سبقه دائن ، أسباب تعطل إجراء القيد

 .آخره بقيد رهنه

 الهوامش

                                                           

 .8، ص 8664-8666سليمان دمحمي، الرهن الرسمي، مطبوعة لطلبة السنة الثالثة،  -1

 .4636حرفيا عن املشرع املصري املادة  228نقل املشرع الجزائري نص املادة  -2

طبع املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، الجزائر،  فريدة دمحمي، املدخل للعلوم القانونية، نظرية الحق، -3

 .39، ص 8668

 .483سمير تناغوا، املرجع السابق، ص  -4

 97ص 4667رمضان أبوا السعود، التأمينات الشخصية والعينية، منشأة العارف، إلاسكندرية،  -5
ري، دراسة مقارنة بأحكام س ي يوسف زهية حورية، الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون املدني الجزائ -6

 .36القانون الفرنس ي واملصري مدعمة باجتهادات قضائية وفقهية، دار هومة، بدون طبعة، الجزائر، ص 

، ص 4673عبد الفتاح عبد الباقي، التأمينات الشخصية و العينية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  -7

366. 
القانون املدني الجزائري، دراسة مقارنة بأحكام الفقه  شوقي بناس ي، أحكام عقد الرهن الرسمي في -8

 .64-66، ص 8666، دار هومة، الجزائر، سنة -الفرنس ي واملصري -إلاسالمي والقوانين الوضعية
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، التأمينات الشخصية 46عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد، الجزء -9

سمير عبد السيد تناغوا، التأمينات . 828ص. 8666، سنة والعينية، منشورات الحلبي الحقوقية

 .433، ص 4627الشخصية والعينية، منشأة املعارف باإلسكندرية، سنة 

، دار الهدى، عين 8646طبعة " التأمينات العينية" دمحم صبري السعدي، الواضح في شرح القانون املدني -10

 .33مليلة، الجزائر، ص 

، الديوان الوطني لإلشغال التربوية، 4في القانون الجزائري، الطبعة العقاري  مجيد خلوفي، نظام الشهر -11

 .23، ص 8663الجزائر، 
12
تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق، تسري عليها أحكام هذا القانون وأحكام : " التي تنص على ما يلي...... من قانون التوثيق 68املادة -

املتضمن تنظيم مهنة  68-69وهو ما قرره أيضا القانون "إلاقليمي إلى كامل التراب الوطني اختصاصهاالتشريع املعمول به، ويمتد 

 منه، 8و 4التوثيق في املادة 

إذا اشترط القانون لتمام العقد :" م على ما يلي.م.ت 464/8ج املقابلة للمادة .م.ت 34/8تنص املادة  -13

 "ضمن الوعد بالتعاقداستفاء شكل معين، فهذا الشكل يطبق على الاتفاق املت

 367، ص 4667رمضان أبوا السعود، التأمينات الشخصية والعينية، منشأة املعارف، إلاسكندرية،  -14

، ومن بين القائلين بهذا الرأي دمحم حسين منصور، الوجيز في 436سمير تناغوا، املرجع السابق، ص  -15

-837ص . 4629املؤسسة الوطنية للكتاب،  التأمينات الشخصية والعينية في القانون املدني الجزائري،

 .823وأيضا عبد الرزاق السنهوري، املرجع السابق، ص . 839

ويس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين املقارنة، بدون ذكر الطبعة، دار هومة ،  -16

 .383الجزائر، ص 

 .93ص ،8663ة الجزائر،املنازعات العقارية، دار هومليلى زروقي، حمدي باشا،   -17

 .433، ص 8643حمدي باشا عمر، نقل امللكية العقارية، دار هومة، الجزائر،  -18
 .464، ص 869بردان رشيد، مجلة الاتحاد الوطني ملنظمات املحامين الجزائريين، العدد ألاول، الجزائر،  -19

، دار النهضة 4، ج"هن الرسميالر "جالل دمحم إبراهيم، أحمد محمود سعد، الحقوق العينية التبعية  -20

 . 888ص . 4663العربية بالقاهرة، 

رات الواجبة الشهر، املكتب العربي الحديث، لشهر العقاري واملحر إجراءات اعبد الحميد املنشاوى،  -21

 .464ص ، 8663سنة ، إلاسكندرية

. 334ص ،8664إلاسكندرية، التأمينات العينية والشخصية، منشأة املعارف، همام دمحم محمود زهران،  -22

 .4هامش رقم 

 .39ص 8669يسمينة ريحاني، الرهن الرسمي كضمان بنكي، كلية الحقوق بن عكنون، الجزائر،  -23

 .483س ي يوسف زهية،  الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون املدني الجزائري، املرجع السابق، ص  -24
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، دار النهضة 3العينية في القانون املصري واملقارن، ط  محي الدين إسماعيل علم الدين، التأمينات -25

 .327، ص 4663العربية، القاهرة، 

مفهوم الرهن الرسمي كضمان للقروض البنكية، مجلة املوثق، العدد الثاني، : شعايشية لخضر -26

لحقوق ولبد أن ننوه على أن الرهن باعتباره حق عيني تبعي فإنه يسجل على خالف ا. 93، ص 8643ديسمبر 

 .العينية ألاصلية التي تشهر

مريم بنت الخوخ، فعالية الرهن العقاري كضمان، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق ، بن عكنون،  -27

 .46، ص 8648الجزائر، 
أحمد خليفة شرقاوي، القوة التنفيذية للمحررات التوثيقية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، دار -28

 474، صفحة 8644ت، مصر، سنة شتات للنشر والبرمجيا
29

صفحة  2002أحمد دمحم حشيش، نظرية القوة التنفيذية للسند التنفيذي، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية سنة  -

99. 

 :قائمة املراجع

 :الكت 

 .8664-8666سليمان دمحمي، الرهن الرسمي، مطبوعة لطلبة السنة الثالثة،  -

القانونية، نظرية الحق، طبع املؤسسة الوطنية للفنون فريدة دمحمي، املدخل للعلوم  -

 .8668املطبعية، الجزائر، 

 . 4667رمضان أبوا السعود، التأمينات الشخصية والعينية، منشأة العارف، إلاسكندرية،  -

س ي يوسف زهية حورية، الوافي في عقد الرهن الرسمي في القانون املدني الجزائري، دراسة  -

قانون الفرنس ي واملصري مدعمة باجتهادات قضائية وفقهية، دار هومة، مقارنة بأحكام ال

 .بدون طبعة، الجزائر

عبد الفتاح عبد الباقي، التأمينات الشخصية و العينية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

 .4673سنة 

حكام شوقي بناس ي، أحكام عقد الرهن الرسمي في القانون املدني الجزائري، دراسة مقارنة بأ -

 .8666، دار هومة، الجزائر، سنة -الفرنس ي واملصري -الفقه إلاسالمي والقوانين الوضعية

، التأمينات 46عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني الجديد، الجزء -

 .8666الشخصية والعينية، منشورات الحلبي الحقوقية، سنة 



ديش تورية. د. ط دور املوثق في ضمان فّعالية عقد الرهن الرسمي في ظل التشريع الجزائري   

 

 60           الرهون املتعلقة بالعقارات املبنية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية         : مؤلف جماعي

                                                                                                                                           

صية والعينية، منشأة املعارف باإلسكندرية، سمير عبد السيد تناغوا، التأمينات الشخ. 

 .4627سنة 

، دار 8646طبعة " التأمينات العينية" دمحم صبري السعدي، الواضح في شرح القانون املدني -

 .الهدى، عين مليلة، الجزائر

، الديوان الوطني 4مجيد خلوفي، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة  -

 .8663ة، الجزائر، لإلشغال التربوي

 4667رمضان أبوا السعود، التأمينات الشخصية والعينية، منشأة املعارف، إلاسكندرية،  -
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ور الرهن القانوني في تأمين القروض البنكيةد

 
 
 
 
 
 
 
 

                                

 ملخص 

يعد الرهن القانوني الاكثر فعالية من حيث ما يحققه من ثقة لدى البنك بصفته دائن         

مرتهن ،والذي دائما يشترط ضمانات من الدرجة ألاولى خاصة ملا يتعلق  الامر بمنحه قروض 

طويلة الاجل ،ملا يوفره هذا الضمان من حق الاولوية ،وتظهر أهمية الرهن القانوني للقروض 

ية في تدعيم هذا الرهن بآليات تمويلية جديدة تعمل على تشجيع البنوك على منح البنك

 ،إال أن إلاشكاالت التي تعترضه أثناء التأسيس أو التنفيذ القروض املضمونة بهذا الضمان

تعيق البنك في تحصيل حقوقه من زبائنه ،الامر  الذي ينقص من قيمة الرهن القانوني 

 .كضمان

 .الرهن القانوني ، البنوك ، القروض العقارية ، الرهن العقاري :ة الكلمات املفتاحي

Abstract  

The legal mortgage is the most effective in terms of its 

achievement of trust in the bank as mortgage creditor, who always 

requires guarantees of the first degree, notably, when it is related to 

granting long term credits, since this guarantee provides the priority 

right. The importance of the legal mortgage for bank credit emerges in 

strengthening this mortgage using new financing mechanisms that 

encourage banks to grant credits assured by this guarantee. However, 

these problems, which oppose it during the foundation or 
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implementation, interrupt the bank to have its rights from its clients, 

and this decreases the value of legal mortgage as a guarantee.         

Key words: legal mortgage, banks, estate credits, estate 

mortgage.     

 مقدمة

ألن ،إن قاعدة الضمانات البنكية تعد من أهم قواعد الحذر الوقائية وأقدمها              

والخطر كعنصر ، الاستثمارية لتمويل مشاريعه املصرف يمنح قروض للمستفيد املقترض

لتعلقه بالوضعية املالية للمقترض  مالزم لهذه العملية ال يمكن استبعاده بصفة نهائية

 ر الذي أدى بالتشريعات لفرضألام،يصعب توقعها  مسألة احتمالية وهي ،املستقبلية

قيمته ومدته بما يغطي ،من حيث الضمانات املختلفة التي تتماش ى مع نوع عملية القرض 

 .خطر عدم سداده في آجال استحقاقه

الاطمئنان خلق الثقة وألامان و ،إلىقاعدة الضمانات البنكية وإن تنوعت وتهدف 

قدمة ،بالنظر نوع الضمانات امل دد املؤسسات املصرفية ،إذ تح في املصرف عند التعامل

 .أو متوسط ألاجل،كان أو قصيرا طويل ألاجل دته ،لنوع القرض من حيث قيمته وم

أهميته،  ،القرضنوعية  اعتبارات، منهاويخضع اختيار الضمانات املصرفية لعدة            

 .وسمعته إلى الوضعية املالية للمتعامل املحتملة، باإلضافةاملخاطر املصرفية  مدته، نوعية

،الرهن العقاري كضمان إلى اختيارها البنك أهم التأمينات التي يلجأ بين من           

رهن السندات التجارية  ،لعتاد واملعداتل،الرهن  املحالت التجارية الرهن الحيازي عهبأنوا

 .الخ...رهن املركبات بأنواعها ة ،والبنكي

الذي ،لضمان القروض مينات العينية املعمول بهاأهم صور التأ من،يعد الرهن القانوني ف

ة في تعزيز ضماناتها ،تم تنظيمه بموجب واملؤسسات املاليتعتمد عليه مختلف البنوك 

املتعلق بالرهن القانوني لفائدة البنوك واملؤسسات املالية  231-60املرسوم  التنفيذي رقم 

البنوك  ) حقوق الدائن املرتهن ،الذي تضمن كيفية املحافظة على  ومؤسسات أخرى 

من خالل إجراءات التنفيذ والحجز على العقار محل الرهن القانوني ( واملؤسسات املالية 

و  ( البنك أو املؤسسات املالية)بين مصلحة الدائن املرتهن  ان يوازن  بذلك املشرع حاول ،

للحفاظ على حقوقه ،سواء تعلق ألامر ات لكل طرف ذلك بتحديد ضمانمصلحة الراهن ،و 
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القواعد العامة بموجب  املنصوص عليها  ،أو  231-60بالضمانات التي تضمنها املرسوم رقم 

   .القانون املدني ،أو القوانين الخاصة كقانون النقد والقرضكالواردة 

سواء ، ترقية العقارية دور هام في ضمان القروض املمنوحة  في إطار الللرهن القانوني كما 

الرهن املؤسس   واالترقوي العمومي ،  العقاري أو املستفيدين من السكن تعلق ألامر باملرقي

لصالح الدولة على ألامالك العقارية املمولة بضمان القروض املمنوحة من الخزينة العمومية 

 .  بغرض اقتناء أو بناء أو توسيع مسكن ملوظفين لفائدة ا

اريع السكنية ،كافي تمويل املش هل هذا الدور الذي يلعبه الرهن القانوني في ضمان لكن        

 استيفاء قيمة القرض؟البنك في  حقلتامين 

 سنحاول التطرق لتحديد مفهوم الرهن القانوني و،هذه إلاشكالية  لإلجابة على              

التي يمكن أن تعيق ول،على أن نتطرق ألهم إلاشكاالت القرض العقاري من خالل املبحث ألا 

                  :من خالل املبحث الثاني على الشكل التالي،تأمين القروض البنكية 

  والقروض العقارية مفهوم الرهن القانوني: ألاول املبحث 

 إشكاالت الرهن القانوني في ضمان القروض البنكية:املبحث الثاني 

  ألاول املبحث    

 مفهوم الرهن القانوني والقروض البنكية

 ،أوال املقصود بالقروض البنكيةلرهن القانوني يستلزم منا تحديد إن الحديث عن ا             

 :وهذا ما سنحاول التطرق إليه من خالل املطلبين التاليين

 مفهوم القروض البنكية:املطلب الاول 

 مفهوم الرهن القانوني :الثانياملطلب 

 مفهوم القروض البنكية:ول املطلب ألا 

 ،أوال املقصود باملؤسسات املصرفيةيتطلب تحديد مفهوم القروض البنكية ،تحديد        

،وذلك من خالل الفروع في مجال الترقية العقارية ةالعقاري خيرا أنواع القروضأو ،والقروض

 :التالية

 تعريف املؤسسات املصرفية :الفرع ألاول 

 تعريف القرض :الثانيالفرع 
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 أنواع القروض العقارية :الفرع الثالث

 تعريف املؤسسات املصرفية :الفرع ألاول  

اقتصرت التعاريف التي أعطيت للمصارف حول ألاعمال التي تقوم بها هذه املصارف،          

باختالف القوانين وألانظمة التي تحكم أعمالها ،والتي تتباين  التعاريفهذه لذلك اختلفت 

 2.  خر ،كما تختلف باختالف طبيعة نشاط هذه املصارف وشكلها القانونيل بلد  من

مؤسسة مالية تنتمي إلى »:يمكن تحديد املقصود باملصرف بصفة عامة بأنه  و 

مل هذه التي عرفها وحددها القانون ،وتش القطاع الخدماتي ،تقوم باألعمال املصرفية

قبول الودائع من ألافراد أو منشآت ألاعمال أو املؤسسات أو الدولة ،ثم  علىألاعمال عامة 

  1. «تستخدم هذه الودائع في منح القروض والقيام بأعمال مصرفية أخرى 

 تعريف القرض :الفرع الثاني

اتفاق يتعهد بمقتضاه املصرف بأن :" عرف الدكتور عبد الحميد الشواربي القرض بأنه         

يوفر للعميل أو شخص آخر يحدده هذا العميل خالل فترة محددة أو غير محددة وفي حدود 

مبلغ نقدي معين أو قابل  للتعيين ،القدرة على استخدام هذا املبلغ بأي أداة من أدوات 

تي يتضمنها الاتفاق ،أو يتم تحديدها عند تنفيذ املصرف تعهد بناءا على الوفاء أو الائتمان ال

طلب العميل أو الشخص الذي حدده وذلك كقابل التزام العميل بالرد ،يدفع الفوائد 

  3" .املستحقة والعمولة املتفق عليها 

اتفاق بموجبه يلتزم البنكي بوضع  :"أما الدكتور عبد التواب معوض فقد عرفه بأنه        

قرض ما في متناول زبون أو زبائن ملدة محددة أو غير محددة ،يستعمله املستفيد في مصالحه 

الشخصية ،متلقيا أموالا أو سفتجة أو صك من البنك ،ـو هو عقد بين البنك وزبونه يتعهد 

ألاخير سحبه  ان لهذمعينة فيكو البنك بوضع مبلغ معين من النقود تحت تصرفه خالل مدة 

لغ املسحوب صفة التي يريدها مقابل آداة للعمولة املتفق عليها ،وهو ملزم برد املببال

 4." الفوائدو 

املتعلق  22-63مر رقم من ألا  06عرف القرض بموجب املادة أما املشرع الجزائري فقد      

ع عمل لقاء عوض يضوم هذا الامر كل يشكل عملية قرض في مفه:"بالنقد والقرض على أنه
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أموال تحت تصرف شخص آخر ،أو يأخذ بموجبه لصالح  بموجبه شخص ما أو يعد بوضع

  5.....".الشخص التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان

عرف عمليات  والقرض،املتعلق بنظام البنوك  21-60كما نجد أن القانون رقم 

 .الغرضؤسسة مؤهلة لهذا القرض بأنها كل عمل تقوم به م

 أنواع القروض العقارية في مجال الترقية العقارية: الفرع الثالث

 العقارية، مستبعدينخصصنا دراستنا ألنواع القروض العقارية في مجال الترقية 

لى ال الترقية العقارية إلى نوعين عتنقسم القروض في مجحيث املجاالت ألاخرى من الدراسة 

 :الشكل التالي

 القروض املوجهة لألفراد :أوال

 :آلاتي في تحديدا تتمثل 

تمنح لكل شخص يملك التي  القروض العقارية املمنوحة من اجل البناء الذاتي -2

ملالك مسكن من أجل إصالحه  العائلي، أوقطعة أرض لبناء مسكنه الشخص ي أو 

 .صيانته التوسيع، أوأو تحسينه بالتعلية أو 

إن هذا :من أجل الحصول على ملكية مسكن جديد  القروض العقارية املمنوحة -1

ع من القروض يمنح لكل شخص بغرض الاستفادة من أي صيغة من صيغ و الن

  0.اء تعلق الامر بالسكن الجاهز ،أو في طور إلانجاز و السكنات ،س

تمنح هذه القروض للموظفين إذ  القروض املمنوحة من طرف الخزينة العمومية -3

يمكن أن يستفيد من هذا القرض أو توسيع السكن ، من أجل اقتناء أو بناء

  .موظفو املؤسسات و إلادارات العمومية

 :القروض العقارية املوجهة للمرقين العقاريين:ثانيا

إضافة إلى أنها  مسكن،من  ألكثرتمنح تتميز هذه القروض بأن قيمتها تكون مرتفعة ألنها        

 266و  56ة املدى تخصص لتمويل مشاريع متوسطة الحجم تتراوح بين ر قروض قصي

    7 .ائدة فيها متغيرةفاملرقي العقاري مسبقا تكون نسبة ال مسكن، يحددها

إذا أراد أي مستثمر القيام بمشروع ما توجه إلى البنك للحصول على قرض، ثم ف

بعد تقديمه مللف ، روض بطلب تكوين ملف إداري للقرضتقوم املصلحة املكلفة بالق
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بدراسة كل بالقرض القرض تقوم اللجنة على مستوى البنك املتكونة من مديرها املكلف 

ى املديرية العامة إلعادة ملوافقة على امللف يتم إرساله إلا منحهاعند  جوانب امللف ،و

  6.شروعبعد موافقتها يعاد إرسال امللف للمرة الثانية للبنك ملنح القرض الخاص بامل ،دراسته

 الرهن القانونيمفهوم  :طلب الثاني امل

 ثمالرهن القانوني ، تعريفالرهن القانوني ،من خالل  ضبط  لى تحديد مفهومو سنت

 :هذا من خالل الفروع التالية ،والتنفيذ  و إجراءات الحجز ط انعقاده وكذا شرو تحديد 

 تعريف الرهن القانوني  :الفرع ألاول 

-06لفائدة البنوك واملؤسسات املالية بموجب القانون رقم تم منح الرهن القانوني 

و بإلغاء هذا القانون تم التخلي لكن و بعد منه، 270املتعلق بالنقد والقرض طبقا للمادة  26

املتضمن  1661ديسمبر  14املؤرخ في  22-61على هذا املبدأ ،إال أنه بصدور القانون رقم 

قانوني طبقا لنص ال رهنالاملؤسسات املالية  حق ك و منح للبنو  ، 1663قانون املالية لسنة  

املتضمن قانون املالية  20-65لقانون رقم بموجب اتم تعديل هذه املادة كما  منه ، 00املادة 

،حيث أضاف املشرع هيئة جديدة تستفيد من نفس الحق وهي صندوق ضمان  1660لسنة 

املتعلق بالرهن القانوني  231-60 التنفيذي رقمإال أن صدر املرسوم  0.الصفقات العمومية

جسد أحكام الرهن القانوني من  ، الذيلفائدة البنوك واملؤسسات املالية ومؤسسات أخرى 

 .الانعقاد إلى التنفيذ على العقار

السابق  231-60املادة الاولى من املرسوم التنفيذي رقم بموجب املادة  تعرف حيث

يهدف هذا املرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق أحكام ":بقولها  ،الرهن القانوني إلاشارة إليه 

ديسمبر سنة  14 املوافق   2413شوال عام  16 املؤرخ في 22-61من القانون رقم  00املادة 

 2410ذي القعدة عام  10املؤرخ في  20-65من القانون رقم  50املادة  املعدلة بموجب 1661

والتي أسست رهنا قانونيا على الامالك ،واملذكورين أعاله  1665ديسمبر  32املوافق ل 

ن لفائدة البنوك واملؤسسات املالية وصندوق ضمان الصفقات العمومية نيالعقارية للمدي

 26  ".لضمان تحصيل ديونها والالتزامات التي تم الاتفاق عليها

العقارية للمدينين لفائدة تأسيس رهن قانوني على الامالك تم  ،بناء على ذلك

ضمان تحصيل جل من أ،وصندوق ضمان الصفقات العمومية  ،ؤسسات املاليةوامل ،البنوك
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الرهن و بناءا على ما سبق ذكره نستطيع القول ان .ديون والالتزامات التي تم الاتفاق عليهاال

صيص عقار لسداده القانوني ما هو إال تأمين عيني ، ينشأ لضمان دين معين عن طريق تخ

 .مالكه  مع بقاءه في حيازة

 الرهن القانوني  شروط انعقاد :الثانيلفرع ا

ما يشترط في الرهن املقرر في القواعد العامة من املواد الرهن القانوني يشترط إلنشاء 

شروط  قسمين،الشروط يمكن تقسيمها إلى  هذه املدني،من القانون  603إلى  661

 . شكليةأخرى  موضوعية و

 الشروط املوضوعية : أوال

القانوني في شكل عقد،يكون بين املؤسسة املقرضة التي قد تكون إما بنكا يفرغ الرهن 

و حتى يكون أو صندوق ضمان الصفقات العمومية  ،واملقترض أي املدين ، أو مؤسسة مالية

في  الشروط املوضوعية العامة التي يتطلبها املشرعفيه  توافر تيجب أن  هذا العقد  صحيحا 

يضاف لهذه الشروط شرط الاهلية ،وملكية . املحل والسبب وهي التراض ي و  الرهن الرسمي

 .من القانون املدني  664املادة  ص عليها فيو الراهن للعقار املرهون املنص

حددت صفة الراهن في شخص املدين،أو  664و ما يجب أن نشير إليه هو أن املادة          

القانوني تستبعد شخص الكفيل شخص آخر  يسمى الكفيل العيني ،إال أن أحكام الرهن 

العيني ألن الراهن هو املقترض و ال يمكن أن يكون غيره وهذا ما يعد خروجا عن القواعد 

 .العامة للرهن الرسمي التي تجيز الكفالة العينية 

الذي يتحدث على الشخص الذي ، 231-60ما يمكن استخالصه من املرسوم رقم  هذا       

من نفس  65ملؤسسة املالية أو البنك ،والذي أطلقت عليه املادة أبرم اتفاقية القرض مع ا

 22 .املرسوم مصطلح الزبون 

 الشروط الشكلية إلنشاء الرهن القانوني : ثانيا   

 من القانون املدني ضرورة 663املشرع بموجب املادة  شترطبما أن الرهن يرد على عقار ا        

يتم تحريره من طرف املمثل القانوني فأما بالنسبة للرهن القانوني ان يفرغ في قالب رسمي 

للبنك أو املؤسسة املالية أو صندوق ضمان الصفقات العمومية ،الذي يتولى تحرير اتفاقية 
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 ،ارات املدين ضمانا للقرض املمنوحلعق الرهن القانوني كذا الوثيقة التي تتضمن و،لقرض ا

 .الرهن التي يصطلح عليها وثيقة تخصيص 

على أساس أنه عقد من العقود ،وصنف عقد الرهن القانوني من عقود إلاذعان      

تعرضه على الطرف  عده البنوك او املؤسسات املالية بصفة منفردة ويالذي ،النموذجية 

 22  .سوى قبوله برمته أو رفضه برمته له الذي ليس،آلاخر 

 الرهن  إجراء قيد: ثالثا

يشترط لترتيب أثاره ضرورة إجراء  ، العينية كغيره من التأميناتالرهن القانوني 

إذ يجب  يخضع هذا القيد ملبدأ التخصيص ،و  القيد على مستوى املحافظة العقارية،

تخصيصه فيما يتعلق بالحق املضمون أي مقداره ،كما يجب تحديد السند املنشأ للرهن 

                               21 .ألامالك موضوع الرهنوصف  و املبلغ ألاقص ى للقرض املضمون  القانوني و

   اءات التنفيذإجر : الفرع الثالث

نفيذ والحجز على العقار حق البنك أو املؤسسات املالية في الت القيد، يثبتبإجراء 

 .ةخالل آلاجال املحدد( الراهن)في حالة عدم دفع القرض من طرف املقترض املرهون 

إجراءات ، 67إلى املادة  61في مواده من املادة  231-60حدد املرسوم التنفيذي رقم و

 :الحجز والتنفيذ التي تتمثل في آلاتي

 إلاعذار : أوال

يقوم ،التزامه املتمثل في دفع القرض (الراهن )لم ينفذ املقترض  إذا حل أجل الدين و

ضمان الصفقات العمومية الدائنة  املمثل القانوني للبنك أو املؤسسة املالية أو صندوق 

يكون  و، املدين بالتزامه وفاءعدم لباشرة إجراءات التنفيذ مل  محضر قضائي بتعيين ، بالرهن

 .ض التي تتضمن آجال الدفع وشروطه ذلك عن طريق الاطالع على اتفاقية القر 

ملستحقة لتسديد املبالغ ابناء على ذلك يبلغ املحضر القضائي إعذارا بالدفع للمدين 

 24  . جل شهر واحدأفي 

يبلغ للمرة الثانية بنفس ،وفي حالة عدم استجابة املقترض في أجل شهر املمنوح له 

الدفع  يخطر بأنه في حال الامتناع عن وأخرى ، يوما  25يمنح له  و،صيغة إلاعذار ألاول 

 25 . ثانية سيحال ألامر للمحكمة املختصة إقليميا
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 ي العقار الحجز :ثانيا

 ،يوم 25عد انقضاء الاجل املحدد ب عند امتناع املقترض عن دفع قيمة القرض ب

يقدم املمثل القانوني للبنك أو املؤسسة املالية طلبا إلى املحكمة املختصة إقليميا للحصول 

التي تمكن من تنفيذ إجراء الحجز العقاري ضد املدين العاجز عن ،على الصيغة التنفيذية 

   20 .الوفاء 

 :إلزاميا البيانات التاليةو تتضمن العريضة 

 .التسمية و املقر الاجتماعي للبنك أو املؤسسة املالية ،وكذا تعيين ممثلها املؤهل قانونا *

 .هوية املدين*

 .تعيين العقار املثقل بالرهن القانوني*

 .مبلغ الدين،و اجل استحقاقه *

 :ما يلي و يجب أن يلحق بهذا الطلب         

 .بنك أو املؤسسة املالية وزبونها اتفاقية القرض املبرمة بين ال -

 .هن القانوني باملحافظة العقارية نسخة من جدول قيد الر -

   27  . 63و  61كما هو منصوص في املادتين  نسخة من إعذارين بالدفع يحرران ويبلغان-

 ، أو املؤسسة املالية للبنك القانونييقوم املمثل ،بعد الحصول على الصيغة التنفيذية         

في  بتبليغ السند املمهور بالصيغة التنفيذية عن طريق محضر قضائي بالدفع في الحال ،و

حالة عدم الدفع يطلب املحضر القضائي املخول بأمر من املحكمة إشهار ألامر بالحجز 

 26 .خالل مدة شهر واحد باملحافظة العقارية املختصة إقليميا 

يخضع حكم على ان بيعه باملزاد العلني ، يتم الحجز على العقار محل الرهن القانوني وثم      

 .البيع باملزاد للشهر باملحافظة العقارية 

 الثانياملبحث 

 ةالبنكي لقانوني كآلية لضمان القروضإلاشكاالت الخاصة بالرهن ا

من  إشكاالتعدة ،يترتب على انعقاد الرهن القانوني كضمان للقروض البنكية 

 :خالل املطلبين التاليين،هذا ما سنحاول تبيانه من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التنفيذ 
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 إشكاالت الرهن القانوني املؤثرة أثناء التأسيس : ألاول املطلب 

 إلاشكاالت املرتبطة بعملية التنفيذ :الثانياملطلب 

 إشكاالت الرهن القانوني املؤثرة أثناء التأسيس : املطلب ألاول 

في مسألة امتياز القانوني املؤثرة أثناء التأسيس تتمحور إلاشكاالت املرتبطة بالرهن 

 سنتولى التفصيل في هاتين إلاشكاليتين العقارية، عن املحافظةفي الوثائق الصادرة  الرهن و

 :من خالل الفرعين التاليين

 إلاشكاالت املرتبطة بامتياز الرهن القانوني  :الفرع ألاول 

 الوثائق الصادرة عن املحافظة العقارية ب الخاصة شكاالتإلا :الفرع الثاني

 القانوني هنإلاشكاالت املرتبطة بامتياز الر  ألاول الفرع 

من الرهن القانوني كضمان للقروض الذي يمنحها عدة امتيازات لجأ البنوك  إلى ت

كما يعفيها الرهن القانوني ، تفاقي الاثقين التي يتطلبها الرهن الرسمي أهمها تفادي أتعاب املو 

 16.رائب التي تتطلبها الرهون ألاخرى الض من دفع بعض الرسوم و

الرهن القانوني ،إال أنه يطرح عدة إشكاالت  بالرغم من هذه الامتيازات التي يتسم بها           

 :من أمها خاصة بهذه الامتيازات 

تفاقي الذي يتم الاهذا عكس الرهن  صعوبة الحصول على النسخة التنفيذية للسند ،و  -2

بالصيغة التنفيذية من قبل املوثق ،فال يبقى للبنك  في حالة  املمهور تحريره لدى املوثق 

  12ية بإجراءات الحقة عن عقد الرهن ،ستصدار النسخة التنفيذالرهن القانوني سوى ا

 .قيمة القروض بأسرع آلاجال  البنوك في تحصيل هذا ما يؤدي إلى عرقلة 

للزيادة في الضمان قد يلجأ البنك أحيانا إلى اكتتاب كفالة عينية بتدخل طرف ثالث -1

لكن عن طريق  تفاقي أمام املوثق ،الالضمان الوفاء باملديونية ،لكن ليس عن طريق الرهن 

من طرف البنك استنادا  معلوماته استصدار الجدول املخصص للرهن القانوني الذي تقيد

مع إضافة معلومات شخص الكفيل الذي يتدخل لضمان املديونية ،التفاقية القرض 

 .هذا باالكتفاء بإمضاء الكفيل العيني فقط على الجدول  بتخصيص عقار مملوك له ،و

أمام املوثق بين الدائن  نية هو أنها تتم بموجب عقد اتفاقيينما الاصل في الكفالة العيب

استنادا التفاقية القرض ،الن الكفالة من التصرفات التبرعية التي والكفيل العيني فقط 
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باللجوء إلى إبرام كفالة عينية عن طريق الرهن  تبرم دون تدخل و ال موافقة املدين ألاصلي ،و

ني سيشكل عائقا أمام إجراءات التنفيذ ال حقا ،باإلضافة إلى حرمان الكفيل العيني القانو 

                    من الاستفادة من رقابة املوثق واستشارته بخصوص سالمة التصرف من الناحية الشكلية 

  11  .املوضوعية و

 اريةائق الصادرة عن املحافظة العقإلاشكاالت الخاصة بالوث :الفرع الثاني

من قيد الرهن هو إعالم الغير بكافة التصرفات الواردة  على العقار ،و إذا إن الهدف          

 ،ر من عقاراته كضمانهذا ألاخير لعقا ن يمنح قرض ملستثمر ما مقابل رهنأراد البنك أ

هن أن يعتمد على بطاقة معرفة الوضعية القانونية للعقار املقترح للر يمكن للبنك 

ذلك ملعرفة إن  أو ما يسمى بالشهادة السلبية الصادرة عن املحافظة العقارية ،و ،املعلومات

تحدد مرتبة القيد أو الامتياز الذي سيمنح للبنك بموجب مع كان العقار مثقال برهن أم ال ،

 .الرهن

 : هذا ما يترتب عنه عدة إشكاالت تتمثل في آلاتي 

ادرة عن املحافظة العقارية الخاصة صحة املعلومات الصعدم على قد يعترض البنك -2

بالوعاء املقدم للرهن ،إذا تبين فيما بعد أنه مثقل سواء برهن أو بنزاع قضائي سابق ،ويكون 

مما يؤدي إلى انقضاء الضمان واعتبار ، ذلك في مرحلة بعد حصول املقترض على القرض

 .الدين مستحق الاداء حاال ،و الزام املقترض بتقديم ضمانات جديدة 

يمنح للمقترض املدين فرصة التصرف في  ألاحيان، قدتأخير عملية الشهر في كثير من -1

بعض عقاراته لصالح الغير خوفا من رجوع البنوك عليها في حالة عدم كفاية الضمان 

 13.الخاص 

 إلاشكاالت املرتبطة بعملية التنفيذ :الثانياملطلب 

،املتضمن  14/21/1661املؤرخ في  22-61من القانون رقم  00طبقا لنص املادة  

،فإن الرهن القانوني املقرر لفائدة البنوك واملؤسسات املالية يمثل  1663قانون املالية لسنة 

من قانون  062سندا تنفيذيا ،تمنحه املحكمة املختصة الصيغة التنفيذية طبقا لنص املادة 

بعدها يتحصل البنك  إلى رئيس املحكمةبناء على عريضة تقدم ،ة وإلادارية إلاجراءات املدني

 14 .على النسخة التنفيذية التي تمكنه من مباشرة إجراءات التنفيذ ضد املدين الراهن
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، عدة إشكاالت بسبب عملية التقييم وقد تثير عملية التنفيذ على العقار محل الرهن            

 :هذا ما سنحاول تبيانه من خالل الفرعين التاليينقار عبسبب تغير قيمة ال أو

 ة التقييم إلاشكاالت املرتبطة بعملي:الفرع الاول 

يتم تقييم العقار املقترح للرهن على عدة مراحل ،ابتداء من الدراسة الاولية مللف         

عادة ما تطرح هذه التقييمات عدة  القرض الذي يقوم به خبير مختص في التقييمات ،و

 طلب من الزبون  بموجبالعقارات إشكاالت على مستوى التنفيذ بسبب تضخيم قيمة 

 .بغرض التأثير على القرض( ترضاملق)

يتجلى في عزوف املزايدين عن حضور لجلسة ،إلاشكال الذي يطرح وقت التنفيذ غير  ان        

 الش يء الذيحول دون تحصيل البنك لحقوقه ،املزاد بسبب تضخيم قيمة العقار ،مما ي

بشكل  على التنمية الاقتصاديةبشكل خاص و يؤثر سلبا على ميزانية املؤسسات املالية 

  15.عام

 إلشكاالت املرتبطة بقيمة العقار :الثانيالفرع 

مرهون  البنوك   لألموال التي قدمت في شكل قروض ، إن استرجاع املؤسسات املالية و         

تم تقديمها تأمينا للقرض ،لذا تعطى أهمية كبيرة للعقار محل  بمدى قوة الضمانات التي

 .ي قيمته يؤثر على عملية الائتمان أي تغيير ف،فالرهن 

ع بي بسرعة إجراءات التنفيذ و ،الرهن القانوني كضمانكما ترتبط مسألة فعالية         

في املطروحين على ما سبق يمكن حصر أهم إشكالين بناء  .العقار املرهون باملزاد العلني

  :في الصورتين التاليتين ملتعلقة بعملية التقييم ،مرحلة التنفيذ ا

يمة ترط أن تكون قيمة العقار تتجاوز قلتقديم قرض من البنك يش :الصورة ألاولى

حتى يتسنى للبنك من تقييد قيمة العقار املرهون على  وتنفيذ القرض تحسبا لعملية ال

بعقار مستوى حسابات البنك ،بشكل يظهر بها أن القرض املمنوح بقيمة معينة  مؤمن 

يساوي أو أكبر من تلك القيمة ،إال أن تضخيم قيمة العقار من طرف الخبراء سيؤدي إلى 

ليست هي القيمة الحقيقية  اعدم التوازن املالي للبنك ،لكون القيمة املعتمدة محاسبي

 . التنفيذ  ند مرحلةيتم اكتشاف ذلك ع ،وللعقار
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 قيمة العقار على عملية الائتمان تأثير عدم استقرار  :الثانيةالصورة 

حتى تتمكن املؤسسات املالية من تحصيل مواردها املالية ال بد من السرعة في إجراءات          

التنفيذ وبيع العقار املرهون باملزاد العلني،حتى ال تتأثر عملية التحصيل بانهيار سعر العقار 

املرهون ،الن انهيار سعر العقار في السوق سيجعل عملية بيعه باملزاد العلني غير مجدية 

بمعنى أن إجراءات التنفيذ ستؤدي إلى تحصيل مبالغ أقل  املديونية املؤمنة به، لتغطية

  10.بكثير من قيمة العقار 

 الخاتمة

ض النتائج يمكن إجمالها فيما من خالل دراستنا لهذا املوضوع، توصلنا في النهاية إلى بع         

 :يلي

عتمد عليها لضمان القروض من أهم الضمانات العينية التي ي الرهن القانوني يعد*   

،ويظهر ذلك  ة القروض املوجهة للسكن بشكل كبيرالبنكية،إذ يساهم بشكل واسع في تغطي

 .السكن الترقوي العمومي  ل صيغةجليا من خال

 بيعه و عليه،يمكنه من الحجز  ولبنك امتياز على العقار املرهون يمنح الرهن القانوني ل*

 .باملزاد العلني إذا لم يقم املقترض بتسديد قيمة القرض خالل آلاجال املتفق عليها

يتم إعداد شروط الضمان املقررة بموجب الرهن القانوني بإرادة منفردة من طرف البنك *

ما جعل هذا العقد يتصف  دور، وهذاأن يكون إلرادة املقترض أي  املالية، دون أو املؤسسة 

 .نبعقد إلاذعا

تعترضهما عدة  ريق الرهن القانوني لفائدة البنكاملقرر تحقيقهما عن طإن الثقة وألامان *

عراقيل من الناحية العملية ،سواء تعلق الامر في مرحلة تأسيس العقد ،أو في مرحلة التنفيذ 

                                                                                        .مة القرضمرحلة بالنسبة للبنك السترجاع قي ،التي تعد أهم

 :ا يمكن اقتراحه في هذا املوضوع وم 

 إعادة النظر في طريقة انعقادبد من  ، الن مصلحة البنك واملقترضتحقيق التوازن بيل* 

 .ضعيفابشكل ال يكون فيه املقترض طرفا الرهن القانوني 

النصوص  القانوني، خاصةاملتعلق بالرهن  231-60بد من إعادة تحيين املرسوم رقم  ال*

 .املؤسسات املصرفية يقتضيها نشاطبالتنفيذ لتتماش ى والسرعة التي املتعلقة 
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 دةفي منح التمويل العقاري على املباني املشي   ائتمانالرهن الرسمي 

The Official Mortgage is a Credit for Giving  

Finance to Constructed Buildings 

 زكرياء الدكتور حرقاس

أستاذ مؤقت بكلية الحقوق والعلوم 

 السياسية

 عضو مخبر القانون والعقار

 2البليدة -جامعة لونيس ي علي

 الدكتور سعيدي عزوز

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 القانون والرقمنة في الجزائر عضو مخبر

 2البليدة-جامعة لونيس ي علي

 

 :ملخص

 س   ، حيث منحة لضمان الحقوق املاليةشكل الرهن الرسمي وسيلة قانونية فعال
ً
 بال

على املباني القائمة منح قروض  فيممثلة ،املعامالت البنكية منسجًما مع كل وتأطيًراكافية 

أقساط  تكفل إيفاء املقترض بسداد عينية عقارية أو املشيدة،  وفًقا لضمانات/و

نتيجة ، املرتهن مع البنك بصفته الدائن مدين راهنفيد املبرم بينه كمست،حسب العقد دينه

في إطار  توفير التسهيالت املالية الكفيلة  اقتناء سكن أو توسعته أو ترميمه، رغبته في

تمان وسيلة ئظروف معيشتهم في إلاقليم املحلي، كما وفر لا  املواطنين من تحسينبتمكين 

دعم في ظل ال، فيما يخص السكن مرنة لسد هذه الحاجيات املاسة والضرورية للمواطنين

والتمويل العقاري املحرك للتنمية لاقتصادية  ،للمؤسسات الناشطة في املجال ذاته املستمر

 .املتكاملة

أزمة ؛التمويل العقاري  ؛تمانئلا  ؛التأمين العيني؛الرهن الرسمي :الكلمات املفتاحية

 .املستدامة قتصاديةالتنمية لا ؛السكن
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Abstract:  

The official mortage has formed an effective legal way to 

guarantee financial rights,  as it provided adequate means and 

supervision consistent with all banking transactions; represented by the 

granting of loans on existing and / or constructed buildings; in 

accordance with in-kind real estate guarantees that guarantee the 

borrower repaying his debt installments; according to the contract 

concluded between him as a debtor beneficiary, he pledged with the 

bank in his capacity as the mortagee, as a result of his desire to acquire 

expand or restore housing, in the context of providing financial 

facilities to enable citizens to improve their living conditions in the 

local region. The trust also provided a flexible means to meet these 

urgent and necessary needs of citizens with regard to housing, in light 

of the continuous support for institutions active in the same field, and 

real estate financing as the engine for integrated economic 

development. 

Key Words: Official Mortage; Kind Insurance; Credit;Mortage; 

Housing Crisis; Sustainable Economic Development. 

   :مقدمة

من أهمية طابًعا مزدوًجا بين القانون ولاقتصاد، ملا له لقد شكل لائتمان كمصطلح 

الضمانات الكفيلة بمنح املنافسة  وتوفيررؤوس ألاموال، في مجال تعزيز الحركية املستدامة ل

 فرض نفسها في جانب التمويل العقاري للمباني،للمؤسسات املالية ب املستمر والتشجيع

مان مفهوًما لصيًقا بهذه وإسهامها غير املباشر في دعم التنمية لاقتصادية، حيث بات لائت

في تقديم ، معتمدة الدؤوب نشاطهاأداة مهمة في و قليم الوطني، إلا الضرورية فياملعامالت 

والتي تعد أساًسا  ،لقروض املمنوحةلصيغة الرهن الرسمي كتأمين عيني عروضها على 

، بغرض سد للمدين الراهناملقدمة في شق التسهيالت البنكية استثمارها و ة لتنمية الثرو

 .هأو ترميم تهأو توسع هأو بناء جاهز املتصلة باقتناء سكن املاسة حاجياته
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الرسمي العقاري كتأمين عيني دوًرا وظيفًيا وحيوًيا في مجال تأهيل كما يؤدي الرهن 

 املندمجة ببعدها التنموي  ،والوظيفية القيميةوترقية املعامالت البنكية ذات ألاهمية 

توفير للحد من املشاكل املجتمعية املرتبطة بأزمة السكن، و لاقتصادي ولاجتماعي، 

الخواص سواء أكانوا مرقيين عقاريين أم أفراًدا عاديين، تسهيالت بنكية من شأنها جذب 

مين عيني في صيغة عقد رسمي، متوافق مع لالستفادة من التمويل العقاري بتقديم تأ

 .ضوابط ومحددات لائتمان املتكامل

إن السكن في الجزائر حظي بتقدير فعال في مجال السياسات التنموية املختلفة، 

حيث ظهر  وتطور هذا لاهتمام تدريجًيا في تشريعات مرت بمراحل زمنية متباينة الظروف،

مية املستدامة، وتجلي هذا املسار التنموي ضمن ل تبني الدولة للتنهذا التثمين في ظ

اعتمدت على استراتيجيات وطنية  إلاقليم وتنميته املستدامة، إذ الوطنية لتهيئة السياسة

عدة تضمن إعادة صياغة جادة للفضاء الوطني، بما في ذلك التدخل في تنظيم السياسة 

الذي يعد مطلًبا مجتمعًيا ضرورًيا لفرض التنمية والتنافسية ما  العقارية والتعمير املهيكل،

قيق الجاذبية في التثمين املجالي، من خالل إبراز البعد الجمالي  للمدن، بين ألاقاليم، وتح

وتحفيز لاستثمار العام والخاص في جانب توفير أوعية عقارية للبناء، والتمويل العقاري 

في اقتناء  رغبتهم من يبدون ، و القانونية الشروط متتوافر فيه من التنموي املوجه لفائدة كل

ة أو ترميمها، باللجوء للمؤسسات املالية الداعمة للقرض العقاري عقار أو توسعة بناي

 .الراهن ملدينا بتقديم ضمان عيني من طرف

 الرسمي الرهنتمثلت أهمية املوضوع في البحث عن الدور التنموي الذي يقدمه 

، في إطار لاستراتيجية الوطنية لدعم املشّيدة املباني على العقاري  التمويل منح في ئتماناك

وتدخل املؤسسات املالية في تحقيق التنمية لاقتصادية ولاجتماعية، وإسهامها السكن، 

بتقديم عروض مالية لفائدة كل شخص الفعال في الحد من ألاثار السلبية ألزمة السكن، 

فيهما الشروط القانونية الالزمة للحصول على قروض بنكية موجهة طبيعي أو معنوي تتوفر 

كما أن فهم العالقة الوظيفية بين الرهن الرسمي والتمويل العقاري يمكننا  ؛للعقارات املبنية

من تحديد معايير التنمية لاجتماعية وتقدير الجودة البيئية للنسيج الحضري، بالتشجيع 

، .، ولابتعاد عن البناء الفوضوي املشوه لواجهات املدنعلى البناء القانوني املرخص له

 .ة لاقتصادية وروافعها املستديمة في سياسات السكن التنموي السيما تثمين التنمي
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في تحفيز املؤسسات  مدى فعالية الرهن الرسمي ما: ومنه نطرح إلاشكالية آلاتية

واستراتيجية  للتنمية املستدامةخدمة ويل العقاري على املباني املشيدة،املالية ملنح التم

 ؟الدولة في تأهيل وترقية ألانسجة العمرانية وتثمينها

 التحليلي في تحليل النصوص القانونية  املنهج عتمدنااأعاله، إلاشكالية على ولإلجابة

 لرهن الرسمي بصفته تأميًنا عينًيا، والقروض املالية املوجهة للسكنات، مع تحديدالناظمة ل

التنظيمية ذات الصلة بتقدير الرهن الرسمي عن طريق التمويل العقاري املساهم  الضوابط

 .التنمية لاقتصادية ولاجتماعية في البيئة املجتمعية تحقيق روافع في

 القانوني التأطير لعرض مخصص ألاول  محورين، إلى الدراسة خطة تقسيم تم لذا

 منه الثاني أما املشيدة؛ للمباني قاري الع بالتمويل البنوك إسهام إطار في الرسمي للرهن

 .املشيدة املباني على العقاري  التمويل منح في الوطنية البنوك استراتيجية سيتناول 

التمويل هن الرسمي في إطار إسهام البنوك بالتأطير القانوني للر :  املحور ألاول 

 العقاري للمباني املشيدة

العمل املتكامل بصيغة الرهن الرسمي العقاري في  إن وجود ترسانة قانونية تؤطر

مجال التمويل العقاري من قبل البنوك باعتبارها مؤسسات مالية مؤهلة قانوًنا، سيساهم 

من دون شك في تجسيد سياسة تمويلية قادرة على منح تسهيالت مالية لفائدة املستفيدين 

املوجه لألشخاص الذين يرغبون في الحصول على سكنات أو  ،من هذا العرض البنكي

ف املجتمعية، وفتح فرص توسعتها أو ترميمها، في إطار التدخل الوظيفي في تحسين الظرو 

 .موالها في التمويل البنكي العقاري ستثمار رؤوس ألبنوك في اللمنافسة ما بين ا

 الرهن صلةو ، لعقاري ابط ملصطلح الرهن الرسمي الذا سيتم تحديد املفهوم الض

 الرهن منح في القانونية الضماناتثم توضيح ومن للسكن،  العقاري  بنكي بالتمويل الرسمي

 .البنوك طرف من العقاري  الرسمي

 :مفهوم الرهن الرسمي العقاري وطبيعته القانونية. أوال

يمثل الرهن الرسمي العقاري وسيلة قانونية شرعها املشرع الجزائري في القانون 

، حيث عرف ضمن "الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية " املدني من كتابه الرابع 

ا، اختصره في صيغة العقد الرسمي الذي  الكتاب الرابع من الباب ألاول منه تعريفا مقتضبًّ

ميًنا عينًيا على عقار، دون أن يوسع في تعريفه للحكم القضائي ا أو تأعينيً يكسب الدائن حقا 
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 بنكيال بالتمويل الرسمي الرهن صلةإلى جانب ضرورة توضيح أو بمقتض ى     القانون، 

 .للسكن العقاري 

 :للقرض العقاري  تمان متكاملئكوسيلة ا مفهوم الرهن الرسمي  .أ

عقد الرهن، العقد املنش ئ )مرادفات له وهي مي كمصطلح ثالث يحمل الرهن الرس

وكل من هذه املرادفات الثالثة تصب في معنى واحد للداللة على ( للحق العيني، حق الرهن

، بصفته وسيلة كافية لتحقيق ميزة لائتمان على املعامالت املصرفية (1)الرهن الرسمي

 .املمنوحة في شكل قرض عقاري للمدين الراهن

 :الرهن الرسمي تعريف. 1

ر القانوني على و من املنظور لاقتصادي واملنظ الرسمي يتم ضبط تعريف الرهن

 :النحو آلاتي

 :العقاري  املنظور الاقتصادي في تعريف الرهن الرسمي .1.1

 مباشًرا بالتنمية لاقتصادية، فهو من صميم 
ً
يتصل الرهن الرسمي العقاري اتصاال

بنوك املانحة للقروض العقارية على السكنات، حيث إسهام لاستثمار في املال اململوك لل

هذه البنوك بصفتها مؤسسات مالية توفر تسهيالت نقدية لفائدة كل من يريد قرًضا بنكًيا 

تعود فوائده عليه وعلى البنك املانح لهذه الصيغة، وفًقا لالتفاق املبرم بينهما في شكل عقد 

عينية املساوية للقيمة املالية املمنوحة للمدين رسمي يكفل للدائن املرتهن الضمانات ال

 .الراهن أو تفوقها

كما ينظر للرهن الرسمي العقاري من املنظور لاقتصادي بأنه لاستثمار في ثروة 

مالية مكتنزة تعود مليكتها للبنوك، عن طريق وضع محل عيني كضمان لوفاء املدين للقيمة 

قارضة، وال يقتصر الجانب لاقتصادي لاستثماري املالية املمنوحة له من طرف املؤسسة ال

في ميزة لائتمان العيني فحسب،  وإنما تدمج معها ميزة قدرة املؤسسات املالية في وضع هذه 

أو توسعة بناية /ألاموال قيد لاستثمار املوجه نحو مساعدة ألاشخاص في اقتناء سكنات  و

تعود على البنك لقاء تقديم تمويل عقاري أو ترميمها وتأهيلها وترقيتها، مع وجود فوائد 

 .لطالبه

ومنه يمكن اقتراح تعريف للرهن الرسمي العقاري من املنظور لاقتصادي  بأنه 

ضمان عيني عقاري يمنحه املدين الراهن للمؤسسة املالية املانحة للقرض العقاري أو 
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يني يعطي للمؤسسة التمويل املالي له لشراء مسكن أو توسعته أو ترميمه، لقاء تأمين ع

القارضة حق تتبع العقار املثقل بالرهون في أي يد أو جهة كانت، السيما توفير الضمانات 

 .القانونية الستثمار البنوك ألموالها في القروض املمولة واملوجهة للسكنات

 :املنظور القانوني في تعريف الرهن الرسمي .1.1

عقد يكسب به " على أنه (2)من القانون املدني الرهن الرسمي 882املادة  عرفت

الدائن حقا عينًيا على عقار لوفاء دينه، يكون بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في 

وما يالحظ على نص املادة . (3)"املرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان

شرع حصر الرهن الرسمي ضمن شكليات العقد الرسمي، في حين أن سالفة الذكر، أن امل

أو نشوء وانعقاد الرهن /من القانون نفسه، أكدت  على عدم إمكانية قيام و 888نص املادة 

الرسمي إال بموجب عقد رسمي أو حكم قضائي أو بمقتض ى القانون، مما يمنح للرهن 

 .ي واقع على حق عيني عقاري الرسمي عدة صيغ قانونية في إنشائه كتصرف قانون

ويلخص من النص القانوني أعاله الخصائص الجامعة للرهن الرسمي ممثلة في 

 :(4)كونه

ا عينًيا عقارًيا،-
ً
وجميع ما ينتج عن هذا للدائن املرتهن هذا الحق كامال  يعطي حق

فيمنح بذلك الحق العيني للدائن حق التقدم على كل  الحق من مزايا وضمانات  عينية،

الدائنين العاديين والدائنين املتأخرين في املرتبة، إلى جانب حق التتبع في يد من تنتقل إليه 

 . ملكية العقار املرهون 

يمنح للدائن املرتهن تتبع الدين الذي يضمنه هذا الرهن، فال يقوم إال  ا،حقا تبعيً  -

 .مون به، ويسير معه وجوًدا وعدًمابوجود الدين املض

ا عينًيا غير قابل للتجزئة،   -
ً
سواًء بالنسبة إلى العقار املرهون أو  بالنسبة إلى  حق

 .(5)الدين املضمون، فهو يثقل العقار  بأكمله لضمان الوفاء بالدين كله

 :القرض العقاري تعريف. 1

 :والقانوني على النحو آلاتيسيتم تعريف القرض العقاري من املنظور لاقتصادي 

 : التعريف الاقتصادي للقرض العقاري . 1.1

يعد التمويل العقاري بصفة عامة وسيلة لتمويل شراء املساكن وغيرها من 

لاستثمارات العقارية ألاخرى، حيث يرى معظم الناس أن التمويل العقاري هو توفير املال 
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ومع ذلك يمكن استخدام هذا التمويل لعمل التجديدات أو  من أجل شراء أو بناء مسكن،

، حيث يشكل القرض العقاري املقدم من قبل املؤسسات املصرفية فرصة (6)الترميمات

لألشخاص المتالك مساكن أو التدخل في املباني القائمة من خالل إعادة التأهيل والترقية 

ع ضمان عيني عقاري كائتمان املتصلة بتوسعة املسكن أو ترميمه، وذلك عن طريق وض

 .للبنك القارض

لية ويعبر القرض العقاري كتمويل مالي مقدم من قبل البنوك واملؤسسات املا

وتنموية خالصة، تعود فوائدها على التنمية لاقتصادية،  املصرفية عن عملية استثمارية

لاقتصادية، حيث فهو طريقة رائدة لدعم التنمية املستدامة في انعاش البيئة لاجتماعية و

عقد يلتزم بمقتضاه " يمكن تعريف القرض العقاري من املنظور لاقتصادي على أنه 

 -الفرد أو املتعامل في الترقية العقارية–املقرض بنقل ملكية مبلغ من النقود إلى املقترض 

ليستعمله أو يستهلكه في تمويل إنجاز عملية مشروع ذات طابع عقاري، مقابل أن يلتزم 

، وبدفع       امل
ً
قترض بتقديم الضمانات الالزمة للمقرض، من حيث تسديد مبلغ القرض كامال

 ".(8)املتفق عليها في آلاجال والكيفيات املحددة في العقد (7)الفوائد

  :التعريف القانوني للقرض العقاري . 1.1

يكون  من القانون املدني القرض العقاري على أنه قرض استهالكي، 054عرفت املادة 

في شكل عقد يلتزم به املقرض أن ينقل إلى املقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي ش يء مثلي 

 . (9)آخر، على أن يرد إليه املقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع والقدر والصفة

كل  "املتعلق بالنقد والقرض على أنه  14-04من القانون رقم  112وعرفته املادة 

عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر، أو 

يأخذ بموجبه وملصلحة الشخص آلاخر التزاًما بالتوقيع كالضمان لاحتياطي أو الكفالة أو 

املتضمن توريق  45-40، كما عدت قروًضا عقارية في تعريف القانون رقم (10)الضمان

سلفيات ممنوحة من البنوك واملؤسسات املالية في إطار " ة عن القروض الرهنية  بأنها عبار 

 .(11)"تمويل السكن

 :صلة الرهن الرسمي بالتمويل البنكي العقاري للسكن.  ب

تتجه إرادة املتعاملين في مجال العقار كثيًرا إلى استعمال عقد الرهن الرسمي ضماًنا 

خاصة من قبل املؤسسات املصرفية ملا تمنح قرًوضا  من املدين، الستيفاء حقهم املالي
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، الغرض منها تقديم (12)موجهة إلنجاز محالت معدة للسكن أو ألنشطة مهنية أو استثمارية

تسهيالت نقدية لتلبية أغراض خاصة متعلقة بحاجيات الخواص، حيث تبرز صلة الرهن 

 :نموية نذكر منها على سبيل املثالالرسمي بالتمويل البنكي للعقارات املبنية في عدة جوانب  ت

 :الرهن الرسمي ضمان عيني للقروض املمنوحة من قبل املؤسسات املالية. 1

بالتركيز على مميزات الرهن الرسمي نلحظ أنه تأمين عيني متكامل للتمويل العقاري 

املمنوح من قبل املؤسسات املالية واملصرفية، في مجال تحفيز ألاشخاص الطبيعية 

 في تفوق  أو تساوي  عينية ضمانات تقديم مقابل ،وية في الحصول على قروض بنكيةواملعن

 صلة عقاري  ائتمان كوسيلة الرسمي الرهن يشكل حيث املمنوح، للقرض املرهون  العقار قيمة

 بالصيغة للمتعاملين جاذبة بنكية عروض تقديم في املصرفية، املؤسسات تحفيز في وطيدة

 حماية في وتسهم املرتهن، الدائن حقوق  تضمن قانونية ضمانات على خاللها من وتستند ذاتها،

 .الراهن املدين من واستيفائه الدين

 الدائمة النقدية السيولة أهمية ملدى  عيني إئتمان وجود إلى املاسة الحاجة تبرز كما

 وعروض جديدة تمويل وسائل طريق عن نفعية مشاريع تحقيق أو الخاصة، ألاغراض لتلبية

 ومركزهم القانونية طبيعتهم كانت كيفما ألافراد حاجيات سد منها الهدف مغرية، بنكية

 تحقق نتيجة ،(13)القروض هذه منح على لتشجيعه املرتهن الدائن مركز تعزيز مع القانوني،

 السيما الراهن، املدين يد في للحق  والحافظ ميالحا الكامل لائتمان أو العيني الضمان شرط

 القتناء العقاري  للتمويل  اللجوء ثقافة على وترغيبه للمدين، الالزمة القانونية الحماية توفير

 .ترميمه أو توسعته أو سكن

تحسين مناخ التعامل بصيغة الرهن الرسمي في التمويل العقاري للحصول . 1

 :على السكنات

لتعامل التام بصيغة الرهن الرسمي في التمويل العقاري للحصول يتم تحسين مناخ ا

على قروض داعمة للعقارات املبنية، إال بإيجاد آليات ضامنة لتعزيز دور التأمين العيني في 

حماية لائتمان، حيث التأمين على القرض ال يتحقق إال بخلق وسائل قانونية تتيح إنشاء 

بتعاد عن النظام القديم الذي يوكل املهمة إلى شركات متخصصة في تأمين القروض، ولا 

، دون املساس بجدوى وجود الرهن (14)شركات عادية، تؤمن على ألاخطار وبجميع أنواعها



سعيدي عزوز. د/ حرقاس زكرياء. د الرهن الرسمي ائتمان في منح التمويل العقاري على املباني املشيدة  

 

 011           الرهون املتعلقة بالعقارات املبنية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية      : مؤلف جماعي

الرسمي ذو الصلة بالتمويل العقاري، الذي يعد صيغة مهمة في مجال الحد من أثار أزمة 

 .وتقدير التنمية لاقتصادية عن طريق التمويل السكن املجتمعية،

كما يعزز التمويل العقاري ميزة التنافسية بين املؤسسات املالية في إيجاد عروض 

تتيح استفادتها من أكبر قدر ممكن من املتعاملين بصيغة الرهن الرسمي في طلباتهم 

انونية تحفظ الحقوق للقروض املوجهة نحو العقارات املبنية، بالتوافق مع وجود آليات ق

وتحدد التزامات كل طرف، السيما البحث عن توفير مرونة وتسهيالت قادرة على خلق ثقافة 

مجتمعية في التوجه للمؤسسات املالية واملصرفية إلبداء رغبتهم في الحصول على تمويل 

 .عقاري نوعي

 :كالضمانات القانونية في منح الرهن الرسمي العقاري من طرف البنو  .ثانيا

ن عملية لائتمان تقوم على الثقة في شخصية املقترض، والثقة في موضوع القرض، إ

ن يأخذ في اعتباره فكرة الخطر، فكل ائتمان محفوف ألعملية لائتمان يجب وألاساس 

و ببعض أالعجز الكامل في الوفاء بالقرض  بدرجة معينة من املخاطر كتأخر في السداد أو

تخاذ كافة لاحتياطات التي تضمن لهم مواجهة مثل ال (البنوك) مما دفع املمولين ،قساطهأ

، وذلك عن طريق اشتراط تقديم الضمانات الكافية للموافقة على اعتماد هذه املخاطر

 .(15)و منح القروضأالتمويل 

 أصبح يشكل شرطا ال محيد عنه في التنمية لاقتصادية-القرض-فاالئتمان

ذ ال يمكن تحقيق هذه التنمية ال للمؤسسات وال حتى لألشخاص الخواص إ، ولاجتماعية

حتمية لاعتماد على  واملحدودة فرضتالقدرة الذاتية أن ذلك  ،دون اللجوء الى لاستدانة

تكون مقابل ضمانة تمنح للدائن،  والتي ،الغير في نطاق سياسة إلانتاج وتمويل املشاريع

ال وجود لتنمية بدون قرض، " لساحة املصرفية مفادها أن هناك عبارة غالبا ما تردد في او 

وضع القانون تحت تصرف البنك  املمول شريحة  حيث، (16)"وال وجود لقرض بدون ضمان

و الضمانات الشخصية منها والعينية، ليختار من بينها ما يكفل له أواسعة من التأمينات 

و املقترض، وظروف أطالب التمويل وفقا لوضع  ،ضمان حقوقه والحفاظ على مصالحه

 .(17)عملية التمويل

البنوك ما يعرف بالرهن  ومن بين التأمينات العينية التي تدعم لائتمان من طرف

قوى التأمينات العينية مما دفع أهم وسائل دعم لائتمان، ومن بين أذ يعد من بين إالرسمي، 
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بالنظر الى ما يتمتع به من خصائص " مير التأميناتأ" بفقهاء القانون املدني تسميته بـ 

عسار مدينه إمرتهن مزايا كثيرة تحميه من خطر نه يعطى للأخاصة و  ،الضمان الجيد

ويخوله حق التقدم على غيره من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب الحقوق العينية 

 .(18)التالين له في املرتبة

ذ هذا ألاخير ،إعقار ينصب على كونهوما يزيد من فعالية الرهن الرسمي كتأمين فعال 

وعليه . (19)له من ألاهمية والقيمة لاقتصادية ولاجتماعية ما يعزز الثقة في نفسية الدائن

ضمان للبنك الستيفاء ووفقا ملا تم ذكره أعاله فإن الرهن الرسمي العقاري يعتبر بمثابة 

غير أنه ولكي يكون الرهن الرسمي  من املدين في حالة عدم الوفاء بمبلغ الدين املقترض، حقه

العقاري نافذا لصالح البنك املقرض في مواجهة املدين املقترض البد من القيام بإجراء ما 

، وإذا ما تم اجراء القيد منح بعد ذلك جملة من الرسمي العقاري يسمى بقيد الرهن 

 :لامتيازات للبنوك وهذا ما سنستعرضه فيما يلي

 :ن عيني كاف للبنوك املانحة للقرضقيد الرهن الرسمي ضما .أ

نه إاملوضوعية والشكلية، ف إذا ما توافرت للرهن الرسمي العقاري شروط انعقاده

ا في يقوم ويرتب أثاره فيما بين املتعاقدين، غير أن الرهن الرسمي العقاري 
ً
ال يكون نافذ

تضمنه مدلول نص املادة القيد وفقا ملا ال بإجراء ما يصطلح عليه بإجراء مواجهة الغير إ

صحيحا مستوفيا لجميع  ولى من التقنين املدني الجزائري، فإذا ما قام الرهنفقرة أ 040

فإن الدائن املرتهن يستطيع أن يتقدم على سائر الدائنين العاديين  ،جراء قيدهشروطه وتم إ

والدائنين التالين له في املرتبة وهو ما يعرف بحق التقدم أو ألافضلية، كما أن الدائن 

ملرهون أو يكتسب عليه ليه ملكية العقار ان يحتج بحقه في مواجهة من تنتقل إيستطيع أ

اد العلني متى كان قد تم قيد رهنه قبل تسجيل هؤالء يجوز بيعه في املز  ،خرحقا عينيا آ

وبذلك يستوفي من ثمنه  ،لحقوقهم، بالتالي فهو يستطيع أن ينفذ على العقار في يد هؤالء

هذا باألولوية على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في املرتبة وهو ما يسمى بحق 

 .(20)التتبع

ي تهدد حقوقهم بحيث ال يجدون من قيمة العقار ولكي يقبل الغير هذه النتيجة الت

يكونوا على ن أالبد حتى يمكن تقبلهم لهذه النتيجة فبعد بيعه أية مبالغ الستيفاء حقوقهم، و 

 وهم بصدد التعامل على هذا العقار، ويتحقق ذلك عن طريق ،بينة من توقع حدوث ذلك
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ال وهو حق على حقوقهم، أالمهم بوجود حق سابق عقيد الرهن الذي يتحقق به وسيلة إ

 .(21)املرتهن املقيد على العقار

لهذا ووفقا ملا تم عرضه أعاله فإن قيد الرهن الرسمي العقاري يعد بمثابة ضمان 

عيني كافي لضمان تأمين املعامالت العقارية والقروض املمنوحة للتعامل في العقارات من 

ارتأينا أن نقوم ولو  ،لى كل ما يتعلق بإجراء قيد الرهن الرسميوسيتم التطرق إ.طرف البنوك

 .جراءاتهفهوم قيد الرهن الرسمي العقاري وإبشكل مختصر ببيان م

 :مفهوم قيد الرهن الرسمي.1

جراء القيد، وإن كان ليس من اختصاص املشرع لم يقوم املشرع الجزائري بتعريف إ

من  1458نقل املشرع الجزائري نص املادة  إعطاء التعريف للمصطلحات القانونية، وقد

من التقنين املدني الجزائري، وأحال في  040التقنين املدني املصري بصورة حرفية تحت رقم 

ق م ج الى قانون الشهر العقاري فيما يتعلق بأحكام القيد، وحدد في املادة  045نص املادة 

  .ق م ج الطرف امللزم بنفقات القيد وتجديده وشطبه 040

ليه في هذا الصدد أن فقهاء القانون قد اختلفوا في تعريف اجراء وما تجدر إلاشارة إ

معنى  لتمييز بينالقيد بين كل من نظام الشهر الشخص ي ونظام الشهر العيني، ولهذا وجب ا

القيد في ألانظمة التي تأخذ بنظام الشهر الشخص ي، وألانظمة التي تأخذ بنظام الشهر 

 .العيني

الوسيلة :" لألنظمة التي تأخذ بنظام الشهر الشخص ي يعرف القيد على أنهفبالنسبة 

التي نظمها املشرع لشهر الرهن الرسمي والحقوق العينية التبعية ألاخرى الواردة على 

 .(22)"عقار

مجموع :" نهم الشهر العيني فيعرف القيد على أما بالنسبة لألنظمة التي تطبق نظاأ

قنية تشمل التصرفات القانونية املنصبة على عقارات سواء إجراءات وقواعد قانونية وت

و تبعي بغض منهية لحق عيني عقاري أصلي كان أ ونت كاشفة، منشئة، ناقلة، معدلة، أكا

، وسواء كان مصدر الحق 
ً
النظر عن نوع التصرف عقًدا كان أو حكًما أو قراًرا اداريا

 .(23)"تصرفا قانونيا أو واقعة قانونية

جراء القيد سواًء في نظام الشهر مجمل التعريفات التي قيلت بشأن إ بناًء على

لزامي يتم في املحافظة العيني يمكننا القول بأن القيد إجراء شكلي قانوني إ الشخص ي أو
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وجبه املشرع لنفاذ الحقوق العينية أالعقارية الواقع بدائرة اختصاصها العقار املرهون، وقد 

ا يعتبر وسيلة إلعالم الغير املتعامل في العقار بما يثقل العقار من التبعية بالنسبة للغير، وكذ

 .حقوق عينية تبعية مثل الرهن الرسمي العقاري 

 :جراءات القيدإ. 1

ي ملا كان قيد الرهن هو إلاجراء الذي يختص به الدائن فال ريب أن مصلحته تقتض 

جراء قبل أن يخطو غيره فيتأخر في املرتبة، لهذا كان بديهيا ضرورة إلاسراع في إتمام هذا إلا 

فور انعقاد الرهن صحيحا مادامت ملكية ( البنك أو املؤسسة املالية)أن يثبت الحق للمرتهن 

 .العقار املرهون للراهن

، (24)املتضمن قانون التسجيل 60/145مر رقم الرجوع إلى مقتضيات ألا غير أنه وب

، يعد (25)املتضمن مهنة املوثق 40/42من القانون  14توى نص املادة لى محوبالرجوع كذلك إ

ضابط عمومي، اذ متداًدا ملهامه كتزامات امللقاة على عاتق املوثق اجراء القيد من بين لالإ

نهاء مللكية عقار أو حق عيني لعقود املتضمنة نقل أو تعديل أو إلى إيداع ايسعى هذا ألاخير إ

لواجبة الشهر لدى املحافظة العقارية التي يقع في دائرة اختصاصها باعتبارها من العقود ا

 .العقار املرهون 

العقد، أو على الطرف الذي  بين طرفي اجباريً إجراًء إمن هنا يتضح أن لاشهار ليس 

لى نص املادة ق املكلف بإعداد العقد استناًدا إلتزام على عاتق املوثألحق إلى ذمته، بل هو ا

، مما يستوجب عليه إيداع عقد الرهن الرسمي العقاري (26)65/60م من لامر رق 10

من  01ا، وذلك مقابل وصل يسلم له طبقا للمادة باملحافظة العقارية املختصة إقليميً 

 60/08من املرسوم  00، لكي يثبت احترامه لآلجال املنصوص عليها في املادة 60/08املرسوم 

 .املتعلق بتأسيس السجل العقاري 

رض الدائن املرتهن لخطر ضياع حقوقه نتيجة عدم مبادرة أو تأخر املوثق في قد يتع

ايداع عقد الرهن لقيده، مما يضر بمصلحة البنك املقرض الذي قد يفقد حقه الكلي من 

اذ ما تهاون املوثق في مباشرة إجراء القيد، بالتالي على  الضمان، أو ينقص من حقه في التتبع

ن تسعى سعي الشخص الحريص على أن يتم القيد ة املرتهنة أالبنك أو املؤسسة املالي

مباشرة بعد تحرير عقد الرهن، وهذا من أجل الحفاظ على الضمانات التي يكفلها له القيد، 

 .(27)خرون مرتهنون في القيددائنون أنه قد يسبقه أولاحتفاظ على مرتبته على أساس 
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 :للبنوكمتيازات التي يوفرها الرهن الرسمي الا . ب

هو إن الغرض ألاساس ي والرئيس ي من قيد الرهن الرسمي الضامن للقرض العقاري 

بالدرجة ألاولى من مواجهة باقي الدائنين، ( و املؤسسة املاليةالبنك أ)تمكين الدائن املرتهن 

ال بالقيد الرهن ال يكون في مواجهة الغير إ فإذا كان حق الرهن ينشأ بمجرد العقد، فإن حق

لح الشهر العقاري، وبالقيد تتحقق للبنك املقرض ميزتي التقدم والتتبع، إذ أن ميزتي في مصا

 .لى استيفاء حق الدائن املرتهنلتتبع هما قوام الرهن وجوهره، ويهدفان إالتقدم وا

عمال ميزة التقدم، غير أن أهمية التتبع وفعاليته في عه إإن إعمال ميزة التتبع سيتب

عمالها الراهن، بينما ميزة التقدم يتم إ العقار املرهون من ذمةالضمان تظهر عند خروج 

، مما يجعل التتبع انتقاله للغيرو ء العقار املرهون في ذمة الراهن أبغض النظر عن بقا

لى التقدم والتتبع كامتيازات ممنوحة للبنوك بموجب ، وسنتطرق إ(28)وسيلة لحماية التقدم

 :يليعقد الرهن الرسمي العقاري وفقا ملا 

 :حق البنك في التقدم.1

 
ً
على غيره  مضمون هذه امليزة أن يستوفي البنك املقرض كدائن مرتهن حقه مفضال

 .(29)من الدائنين العاديين، والدائنين التالين له في املرتبة حسب تاريخ القيد

يعتبر الفقه أن حق التقدم هو جوهر الرهن الرسمي العقاري ذلك أن الغاية النهائية 

والوحيدة للبنك كدائن مرتهن في استيفاء حقه املضمون باألولوية على غيره من الدائنين، 

قدم عندما وحق التقدم يعد وسيلة امتياز لتمكين الدائن املرتهن من مباشرة حقه في الت

 .(30)لى الحائزهون إينتقل العقار املر 

وعن موضوع ألافضلية أو التقدم فهي جميع الحقوق التي يستوفيها الدائن املرتهن، 

 .والتي تتمثل في أصل الدين واملصروفات والفوائد

في املزاد العلني، وال يستعمل حق ألافضلية عند الحجز على العقار املرهون وبيعه 

ذا لم يتم ذلك يحرر املحضر القضائي وإدفع، بالإلزامه نذار املدين يكون ذلك إال بعد إ

محضًرا بعدم الدفع، ثم القيام بالحجز العقاري، الذي يتم بواسطة عريضة موجهة لرئيس 

، مر الحجزر املرهون، ويقوم املحضر بتبليغ أاملحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها العقا

دين املجوز عليه بالوفاء خالل ذا لم يقم املويجب على املحافظ العقاري قيد أمر الحجز، وإ

ضائي قائمة بشروط البيع يوما من تاريخ التبليغ الرسمي ألمر الحجز، يحرر املحضر الق 84
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مانة ضبط املحكمة التي يتواجد بدائرة اختصاصها العقار املرهون موضوع ويودعها لدى أ

 .(31)الحجز

ن يستوفي حقه أق للدائن جراء الحجز وبيع العقار املرهون باملزاد العلني، يحوبعد إ

ن يكون قد قيد رهنه وية على غيره من الدائنين شريطة أمن الثمن الناتج عن البيع باألول

 .(32)أوال، وأن ال يكون قد تنازل عن مرتبته في القيد

 :حق البنك في التتبع .1

فله بذلك حق تتبعه في حالة  إن حق البنك كدائن مرتهن قد تعلق بالعقار املرهون،

لى حيازة الغير، ألن العقار املرهون يمثل ضمان لتسديد من حيازة املدين الراهن إما إذا خرج 

جل الدين، أو ألي سبب من ألاسباب ألاخرى ملباشرة حق التتبع البد من حلول أالدين، و 

 .املسقطة ألجل الدين

ن امتياز التقدم هو وامتياز التتبع جد وثيقة، فإذا كاتعد العالقة بين امتياز التقدم 

ا لم ن يكون مهدًدا إذأليه، فإن هذا الجوهر يمكن جوهر ولب الرهن كما سبق إلاشارة إ

يفقد البنك املرتهن كل قيمة للتقدم بمجرد تصرف الراهن في  يسانده امتياز التتبع، فبدونه

 .(33)العقار املرهون للغير

الوطنية في منح التمويل العقاري على استراتيجية البنوك : الثانياملحور 

 ملباني املشيدةا

نسان بالطمأنينة فهو ذلك املكان الذي يشعر فيه إلايعتبر السكن موطن القلب، 

نتماء، إذ يعتبر هذا املكان الحيز الذي يقوم فيه مان، ويتمتع فيه بالخصوصية ولا وألا 

سرية منها والبيئية وتحقيق مختلف حاجياته ألا  رغباته،الفرد بإشباع مختلف 

 .(34)ولاقتصادية

يعد توفير السكن الالئق واملالئم هاجسا يشغل بال املواطن في مختلف الدول، حيث 

من ولاستقرار، ا له من أهمية بالغة في توفير ألا توليه الحكومات أهمية كبيرة وذلك مل

ن املالئم لشريحة جد مشكلة عدم توفر السكوتعد الجزائر من بين الدول التي تعاني من 

نتيجة انخفاض العرض مع الطلب وخاصة ألصحاب املداخيل  ،سرواسعة من ألا 

 .املحدودة والضعيفة
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وما يزيد من حدة هذه املشكلة ارتفاع معدل النمو السكاني املصاحب بتدهور الحالة 

مر الذي يحد من طالة، ألا قدرة الشرائية وتفش ي البال فيلاجتماعية، بما فيها انخفاض 

إمكانيات لادخار لغايات إلاسكان، ويجعل عملية توفير السكن بالتمويالت الذاتية للفرد 

 .مشكلة في غاية الصعوبة نتيجة ارتفاع تكلفة السكنات

وأمام العجز في التمويل الذاتي للفرد، البد من البحث عن نظم تمويلية خارجية 

عائلية،  و بناء مساكن،أرية لألفراد قصد شراء السكناتتمكن من توفير ألاموال الضرو 

 .ال بالحصول على قروض عقارية من البنوك واملؤسسات املاليةوال يتحقق هذا املبتغى إ

وملا كانت البنوك بمثابة املحرك ألاساس ي لدواليب النشاط لاقتصادي ودفع عجلة 

تعد من بين املؤسسات الناشطة في ألامور لارتكازية واملحورية في  التنمية في أي دولة،

لى التغلب ، وفق فلسفة تنموية تساعد وتهدف إتنفيذ استراتيجيات التنمية املستدامة

على املشكالت املطروحة، لذلك قد تلعب دوًرا كبيًرا في التدخل في مجال منح القروض 

 .امةا لبرامج التنمية املستدالعقارية تحقيًق 

 . أوال
ً
ا تدخل املؤسسات املالية التمويلية في مجال منح القروض العقارية تحقيق

 :للتنمية املستدامة

إن السكن يمثل فعال ضرورة وحاجة شخصية وعائلية، وهو على هذا ألاساس 

موضوع استهالك، وأهم ما يميز عقد القرض العقاري هو اختالل التوازن فيه بحيث يبرم بين 

وبين مؤسسة ذات خبرة وامتهان في املسائل العقارية  ،و طالب القرضطرف ضعيف وه

مر ، يقتض ي ألا والتجارية، وإلعادة التوازن في العالقات التعاقدية الناشئة عن عقد القرض

عرف وضع قواعد قانونية لحماية الطرف الضعيف من تجاوزات املتعاقد املمتهن، وذلك بالت

إعاقة إلاقراض العقاري، والتي تؤثر سلبا على التنمية لى على مجمل العوامل التي تؤدي إ

 .(35)سكاني بصفة خاصةامة، وتنمية سوق فاعل للتمويل إلا املستدامة بصفة ع

لى غاية التسعينيات من القرن املاض ي استمرار السيطرة الكبرى لقد شهدت الجزائر إ

لكن لانفتاح لاقتصادي في تلك الحقبة ساعد  للدولة على عجلة وحركية النمو العقاري،

على رفع مستوى املعيشة ومستويات الدخل، مما كان عامال أساسيا على توسع الفجوة بين 

حجم الطلب والعرض في السوق العقارية خاصة في ظل تطلعات الطبقة الوسطى في املجتمع 

يمي التي كانت تشكل مكبحا في ، وإلزالة العراقيل ذات الطابع القانوني والتنظ(36)الجزائري 
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السكن، تدخلت الدولة بعد قيامها أزمة ودفعا للجهد الوطني للتقليل من  ،التمويل العقاري 

ليات أخرى لألنظمة املتعلقة بالتمويل العقاري عميقة وتحليالت دقيقة في إيجاد آ بدراسات

تح املجال لإلشراك نما بفتدخل الخزينة العمومية لوحدها، وإبكل جوانبه، ليس من خالل 

 الخواص، والخواص هنا يقصد بهم املؤسسات البنكية واملصرفية التي كانت بعيدة كل

ين أصبحت هذه املؤسسات وبعد اصدار عدة نصوص البعد على التمويالت العقارية، أ

قانونية وتنظيمية تتدخل في عمليات منح القروض العقارية، غير أن تدخل هذه ألاخيرة كان 

ا للمخاطر الجمة التي تعترض نظرً  ،اي تمويل القطاع العقاري بوصفها دائنا ممتازً محتشما ف

 .مثل هذه القروض

شم في منح القروض وملا كان تدخل املؤسسات املالية كما سبق وأن أشرنا جد محت

حجامها عن منح القروض عها على لاقدام في التمويل بعد إجل تشجيالعقارية، ومن أ

ت مساعدة على منح القروض العقارية مثل إنشاء منشآتم  ،انيةوالتسهيالت لائتم

الصندوق الوطني للسكن، صندوق الضمان والكفالة املتبادلة للترقية العقارية، شركة 

ضمان القرض العقاري، شركة إعادة التمويل الرهني، ولقد مكن تواجد مثل هذه الهيئات 

 .ديدة للقرض العقاري الضامنة للقروض العقارية من إيجاد خطوط تمويل ج

 :التسهيالت البنكية املمنوحة للمدين الراهن .أ

توفر  مختلف املؤسسات البنكية واملالية املانحة للقروض العقارية تسهيالت 

ائتمانية متعددة متنوعة لطالبي مثل هذه القروض، وإن كانت هذه التسهيالت تختلف 

: أنه يمكن اجمالها في التسهيالت التالية من بنك ألخر ومن مؤسسة مالية ألخرى، لا

سنة شرط أن ال  24فيما يتعلق بطول مدة القرض يمكن أن تصل مدة القرض الى 

، أما فيما يتعلق بنسبة التمويل فقد تصل (37)سنة غالبا64يتجاوز سن طالب القرض 

ضف الى  ،(38)باملئة من قيمة الوحدة السكنية املراد شراؤها أو بناءها 04الى ما نسبته 

ذلك أن البنوك تضمن سعر الفائدة مدة طوال العقد حتى ولو ارتفع سعر العائد من 

السوق، إضافة الى منح املدين الراهن حق اختيار الشروط الخاصة بالقرض مثل املقدم 

الذي يمكن سداده، وقيمة ألاقساط الشهرية التي سيسددها، غير أن أهم التسهيالت 

 : الراهن في التمويل العقاري البد أن تنصب أساسا فيما يلي التي ينبغي منحها للمدين
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 :خفض الفوائد لجذب املتعاملين بصيغة الرهن الرسمي في التمويل العقاري . 1

من التقنين املدني  050أجاز املشرع الجزائري من خالل مضمون نص املادة 

على القروض التي تمنحها ألسباب عديدة، وتعد  (39)ملؤسسات القرض أن تتقاض ى فوائد

ا، مما يبرر أن هذا شتراط الفوائد خاصية تستقل بها القروض املصرفية حصرً خاصية ا

النوع من القروض ال يخضع في ممارسته للقواعد العامة فحسب، وإنما يخضع وبقدر كبير 

عي ينظم جميع املسائل ذ لم يأتي نص تشريوألاعراف واملمارسات املصرفية، إ أيضا للنظم

 .ز وخصوصية القروض املصرفيةمع ألاخذ بعين لاعتبار تميّ  ،واملشاكل التي تطرحها الفوائد

إن الحصول على نسب معينة من الفوائد التي تتقاضها البنوك واملؤسسات املالية 

عليه يعد املغذي ألاول لصناعة املصرفيين ومن بين أهم املعطيات التي تربطهم بالعمالء، و 

الرهن الرسمي في التمويل يتم جذب أكبر عدد ممكن من املتعاملين بصيغة 

تخفيض نسب ومقدار الفوائد التي تتقاضها البنوك سواًء كانت ثابتة أو العقاري،ب

فراد من السعي للحصول على ادير العالية من الفوائد تنفر ألا ، إذ أن النسب واملق(40)متغيرة

 .مثل هذا النوع من القروض

تقديم عروض تمويلية تالئم املدة الزمنية املحددة حسب قيمة القرض .  1

 :املمنوح للمدين الراهن

البد أن تقدم البنوك واملؤسسات املالية واملصرفية عروض تمويلية تالئم املدة 

الزمنية املحددة حسب قيمة القرض املمنوح للمدين الراهن، فكلما كانت قيمة القرض 

جل، وإن كانت قيمة القرض ألا أن تكون مدة تسديد مبلغ القرض طويلة  املمنوح كبيرة البد

أجال ومدد تسديد صغيرة أو املمنوح صغيرة أو متوسطة منح للمدين الراهن بمقابل ذلك 

متوسطة، حيث توفر املدة راحة للمدين الراهن، وتكون عنصًرا مهًما في تحفيز املتعاملين 

ت الحصول على تمويل عقاري وفًقا للضمان العيني بصيغة الرهن الرسمي على تقديم طلبا

 .الذي يقدمونه

 :مدى فعالية تدخل املؤسسات املالية البنكية في توفير القروض العقارية .ب

إن املؤسسات البنكية في الجزائر عامة كانت أو خاصة تساهم في تمويل القطاع 

القروض العقارية  ي توفيرالسكني في الجزائر، غير أن فعالية تدخل املؤسسات البنكية ف
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، وليس املتقدمة الدول ليه ملستوى املطلوب مقارنة بما وصلت إلى حد امازالت لم تصل إ

ليه بعض الدول العربية، وليست كل البنوك واملؤسسات املالية نشطة في ببعيد ما وصلت إ

ملجمل  ،نظًراهذا املجال، فهي مازالت غير مستعدة لالستثمار في مجال التمويل العقاري 

املخاطر التي تنجم عن طريق منح القروض العقاريةـ، ولوجود قطاعات أخرى تعود عليها 

وتضمن لها تسديد القروض في فترات قصيرة  ،بفائدة أكثر من استثمارها في قطاع السكن

لى مثل هذه القروض من جهة، إضافة الى رفض ألافراد اللجوء إ وبمعدالت فائدة جد مرتفعة

، ومن محضة ال اقتصادية، رغم كل الجهود وإلاصالحات املتواصلة واملتعاقبة ألسباب دينية

 ،املرجوة من تدخل املؤسسات املالية في توفير القروض العقاريةأجل زيادة تحقيق الفعالية 

 : البد من

للجوء إلى التمويل ملالية واملصرفية في جذب املتعاملين مساهمة املؤسسات ا .1

 :العقاري 

التشجيع على تبني  املؤسسات املالية واملصرفية مازالت لم تقم بدورها الفعال فيإن 

فراد للحصول على ري، ومن املستقر عليه أن توجه ألا لى التمويل العقاثقافة اللجوء إ

تمويالت عقارية، يشكل في واقع ألامر تحديا غير مسبوق للوازع الديني من جهة، وللمخاطر 

من  رضذ على عقار املدين الراهن في حالة عدم قدرته الوفاء بقيمة القالتي تترتب على التنفي

ي املجتمع الجزائري، ولهذا لى القروض العقارية ف، لذلك ال وجود لثقافة اللجوء إجهة أخرى 

في دعم هذه املنظومة التنموية، والتشجيع على ن تساهم املؤسسات املالية واملصرفية البد أ

بالدعاية وإيجاد خطة إعالمية إلى الت العقارية، وال يتحقق ذلك لى التمويثقافة اللجوء إ

واملزايا  ،لى نشر الوعي خاصة فيما يخص الجوانب إلايجابية، تهدف إتنويرية مدروسة بعناية

والتسهيالت الخاصة بالقروض العقارية، ونجاح السبل التوعوية والدعائية في أداء مهامها 

 .ملعرفة والثقافة التمويليةيستوجب ضرورة تركيزها على نشر ا

 :تدخل املؤسسات املالية في ترقية الفضاءات السكنية. 1

مختلف السياسات والبرامج املنتهجة في بداية تسيير قطاع السكن، والتي  تعددت

تميزت بالتواجد الكلي للدولة في جميع العمليات واملجاالت املرتبطة بالسكن، واحتكارها 

عدم فعاليتها وفشلها في تغطية الطلبات املتزايدة على السكنات لعرض هذا املنتوج اثبتت 
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وتجسدت نتائج هذه السياسات والبرامج في تفاقم أزمة السكن وتدهور هذا  ،العائلية

 .القطاع مهدًدا بذلك استقرار املجتمع والدولة ككل

فراد والفئات على حد السكن وتوفير سكن الئق لجميع ألا  إن التعجيل في حل مشكلة

تأخذ بعين لاعتبار أهمية  ،ضحة املعالم وألاهدافايتطلب اعتماد استراتيجية و  ،السواء

ضمن العملية التنموية  الدولة وتمكين القطاع الخاص من لاستثمار في القطاع السكني

ع وإعادة إلاعمار، وتطوير مؤهالت إلاقليم وتهيئته الستقبال برامج تنموية ذات الطاب

 .لاجتماعي ولاقتصادي

تعاني الفضاءات السكنية في الجزائر  من نقص الرفاهية وتزايد البيوت وألاحياء  

القصديرية التي تشوه املنظر العام والجمالي بحيث عرفت هذه ألاخيرة توسعا كبيًرا وشملت 

 العديد من املدن وشكلت في بعض ألاحيان تجمعات سكنية، ومن هنا ومن أجل الحد من

هذه السكنات ملا لها من أثار سلبية على املجتمع بدرجة أولى، وعلى نظافة املحيط بدرجة 

ثانية، كان لزاما على السلطات العمومية التفكير والتخطيط املسبق للقضاء على هذا النوع 

من السكنات وترقيتها، وذلك بوضع قوانين وتدابير صارمة تمنع انتشارها، ثم توفير املوارد 

ة الالزمة لتعويضها بسكنات بسيطة والئقة تتماش ى مع املعطيات املطلوبة مما يقتض ي املالي

اشراك القطاع املالي الخاص ممثال بالبنوك واملؤسسات املالية التي يبرز دورها في توفير 

السيولة والتمويالت الضرورية التي تعمل على ترقية الفضاءات السكنية الفوضوية الى 

 .فاهيةفضاءات سكنية ذات ر 

دة َدعًما للتنمية . ثانيا إسهام البنوك في التمويل العقاري للمباني املشي 

 :الاجتماعية والاقتصادية

تيجية عمدت لاصالحات املتوالية في مجال تنظيم قطاع السكن إلى إيجاد استرا

لخاص بشكل كبير، حيث فتحت الفرصة سكانية على القطاع اوطنية تعتمد في سياستها إلا 

، كأفاق بمجرد تبنيها للسياسة الوطنية لتهيئة إلاقليم وتنميته املستدامةات املالية للمؤسس

تنموية واعدة تعيد لإلقليم جاذبيته وتنافسيته، من خالل التنظيم الحازم للنسيج العقاري 

للبالد، وتوفير بيئة عمرانية قادرة على استقطاب برامج التنمية الشاملة، وترقية املشهد 

إطار برامج التنمية لاقتصادية املتداولة، مع التدخل في تنظيم البيئة املجتمعية  املديني في

والحد من أثار البناء الفوضوي والهش، الناجم عن أزمة سكن خانقة، تزداد حدتها 
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وانعكاساتها على واقع التنمية ومؤهالت إلاقليم، مما أوجب على إيجاد استراتيجية تدخل 

يل قطاع السكن، مع تسخير هذا التوجه في  تحقيق توازن مثالي للمؤسسات املالية في تمو 

 .للتنمية لاقتصادية املتكاملة

التنظيم الاجتماعي والحد من أثار البناء الفوضوي الناجم عن تفاقم أزمة .  أ

  :السكن

عدَّ التدخل التنموي للمؤسسات املالية املساهمة في إعادة التنظيم لاجتماعي 

 اقتصادًيا متميًزا، في جوانب رئيسية يظل وجود تدخلها فيه 
ً
للبيئات املحلية بصفتها فعاال

أمًرا استراتيجًيا، للتقليل من أعباء الدولة الرامية إلى حتمية توفير سكن الئق لكل مواطن 

حرير لاستثمار العقاري من قبضة القطاع العام إلى القطاع الخاص، الذي جزائري، مع ت

سيلعب دوًرا محورًيا في تحقيق الطلب املتزايد على هذا الحق املكفول دستورًيا، من خالل 

 .توفير عروض بنكية لفائدة دعم السكنات، سواًء أكان املستفيد شخًصا معنوًيا أو طبيعًيا

َمكن التنظيم املجتمعي رٍص قاعدية للتنمية، إلى جانب تقدير السياسة  ي 
 
من فرض ف

الوطنية الرامية إلى تهيئة إلاقليم وتنميته املستدامة، حيث يشكل املخطط الوطني لتهيئة 

إلاقليم فرصة بامتياز لتدعيم العالقة إلاقليمية من نوع جديد بين جميع الفاعلين في 

القاعدة التي يعتمد عليها الحكم إلاقليمي  التنمية وتهيئة إلاقليم، وتمثل هذه العالقة

، والتي تساهم فيها املؤسسات املالية بشكل أساس ي، مستمر (41)والبوتقة للشراكة إلاقليمية

ودائم، لخلق فرص تنموية قادرة على إبراز املؤهالت املتباينة للفضاءات حيثما كان مجالها 

 .ية وتأهيل أنسجتهاالطبيعي والثقافي املجتمعي، وترقية البيئة العمران

 :أساليب إسهام املؤسسات املالية في تحقيق بيئة مجتمعية متوازنة. 1

 اقتصادية في 
ً
إرساء مرتكزات التنظيم املجتمعي في تسهم البنوك بصفتها فواعال

مجال منح القروض العقارية بصيغة الرهن الرسمي لتمويل املشاريع العقارية، التي تخص 

ات، وتمويلها من قبل املؤسسات املالية بعد تقديم ضمانات عينية أو اقتناء سكن/إنجاز و

تالئم املبلغ املطلوب في القرض املمنوح، حيث تتخذ املؤسسات البنكية من هذا ألاسلوب 

القانوني توفير عروض مالية مقابل ائتمان عيني كضمان للبنك بصفته دائًنا مرتهًنا، 

فوائد مالية، التي تقاس أساًسا بقيمة املبلغ ليستفيد البنك بعد مدة محددة في العقد ب

 .واملدة املانحة للمدين الراهن
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كما يؤدي هذا التدخل التنموي في تسهيل عملية بناء مسكن أو شراءه أو توسعته أو  

ترميمه، وتحقيق بيئة مجتمعية متوازنة ومنظمة، في مجال املشاريع املوجهة للبناء الفردي أو 

املحلية، فكلما كان الطلب على  وإعطاء مرونة أكبر الستقرار ألافراد في بيئتهم الجماعي،

السكن بالتمويل العقاري متاًحا تجسدت معه فكرة التنمية لاجتماعية، التي تتخذ من 

 .الفرد في مجتمعه قيمة مهمة في تحقيق روافع التنمية املستدامة بتنمية العنصر البشري 

املحدد لقواعد  11-80للقانون رقم  بالرهن الرسمي  دعم التمويل العقاري . 1

 :مطابقة البنايات وإتمام إنجازها

يهدف القانون املحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها إلى وضع حد لحاالت 

عدم إنهاء البنايات، وتحقيق مطابقة البنايات املنجزة أو التي هي في طور إلانجاز قبل صدور 

أو استغالل البنايات، وترقية إطار /ما يحدد في الشأن ذاته شروط شغل وهذا القانون، ك

مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بانسجام، مع تأسيس تدابير ردعية في مجال عدم احترام أجال 

، في إطار فعالية التدخل التنموي للفواعل لاقتصادية في تحقيق (42)البناء وقواعد التعمير

 .القيمة الجمالية للمدن

ر العالقة التكاملية بين املؤسسات املالية الداعمة للتمويل العقاري بالرهن تظه

بطريقة غير مباشرة، من خالل توفير جواذب  15-48الرسمي في تحقيق مقاصد القانون رقم 

لخارجي، وتحفيز أصحابها  اوعروض بنكية تقلل من ظاهرة تشوه املباني وعدم إتمام مظهرها 

مويل عقاري بصيغة الرهن الرسمي، حيث سيؤدي هذا التوجه إلى للجوء إلى البنوك لطلب ت

تفعيل التنمية العمرانية وترقية البيئة الحضرية وتسويق املشهد الجمالي العام املتعلق 

 ،(43)بانسجام ألاشكال ونوعية واجهات البناية، بما فيها تلك املتعلقة باملساحات الخارجية

 .السيما املساهمة في تثمين الجودة البيئية ولاقتصادية

كما يمثل دعم املؤسسات املالية لسياسة الدولة العقارية في إعادة صياغة وتنظيم 

املناطق العمرانية، تلك التي ما تزال تعرف توسعا لها بنمط السياسة البدلية في التنمية 

تشترك في نواة مجالية  واحدة، حيث دمج املتصلة باملدن الجديدة، باعتبارها مدن توابع 

البعد الجمالي والبيئي ولاقتصادي في تنظيم املجتمع املحلي، بات رهاًنا أكيًدا، وتحدًيا 

ضرورًيا مجسًدا في استراتيجيات ومؤسسات عامة وخاصة، تكفل في تدخلها لاتصال 

تقدير النسيج الحضري التنموي واملشاركة الفاعلة في تحقيق أبعاد التنمية املستدامة، ب
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وتثمين موارده الطبيعية والبشرية، حيث وجود البنوك بصفتها مؤسسات مصرفية تستثمر 

في رأسمال قابل للتجديد والنماء في جانب القروض البنكية املخصصة للعقارات املبنية، 

ملظهر  سيخلق بيئة مجتمعية منظمة في ثقافة البناء وشغل املجال والعناية البيئية املتكاملة

 .الجمالي

تشجيع املجتمع على تبني ثقافة القرض العقاري لدعم التنمية الاقتصادية . ب

 :املتكاملة

تمثل املدن وألاقاليم أرضية متميزة بالنظر إلى ما تضم من شبكات كثيفة للتفاعل 

 هي نوع من املجال إلابداعي
ً
 ولو أنه-فيما بين الناس وألاسواق وألانشطة، فاملدينة إجماال

تتدفق فيه بشكل مكثف جًدا معلومات كثيرة بين  -مجال مفتوح تماًما على باقي أنحاء العالم

الذي  ،(44)وحدات متنوعة تعنى بالنشاط لاقتصادي ولاجتماعي في إطار املجال الحضري 

تنمية  يمثل محور التنمية على وجه العموم، بما في ذلك خلق مجتمع مثقف وواعي بكيفيات

محيطه واملساهمة التشاركية الفعالة في تحقيق ضوابط التنمية لاقتصادية، من خالل 

 .وصل العمران التنموي باستراتيجيات التنمية املستدامة

عقار، الكانوا أو مؤسسات ذات طابع استثماري في مجال  ارادً تحفيز املجتمع أفإن 

 واسًعا لتكييف أبعاد التنمية مع لا 
ً
ديم تسهيالت مكانات املتاحة في تقسيخلق مجاال

مؤسسات مالية ذات طابع تجاري، تدعم الحركية التبادلية  وعروض مالية صادرة عن

وتصل التمويل العقاري باملشاريع ألاولية لدى  لرؤوس ألاموال في برامج قطاع السكن،

ل، وجيه لفرض تنويع املداخي ألاشخاص، حيث بات لاستثمار في هذا القطاع أمًرا ملًحا

 .القطاع الخاص نحو تبني سياسة مشروعة في فنيات التعامل في املجال العقاري 

 :خاتمة

ا، في ختام الورقة البحثية وانطالقا من فكرة أن الخطر مالزم للقروض عموًم 

ا، ملا لها من خصوصيات تتميز بها من حيث مقدار مبلغ القرض وللقروض العقارية خصوصً 

وملا كان لائتمان يعد دعامة هامة من دعائم النشاط لاقتصادي الذي  وطول أجاله،

طرافه، فال يمكن إنكار أهمية أيستوجب لاهتمام به، مما يقتض ي توفير حماية معينة لكافة 

الضمان في العصر الحالي والذي يتضاعف بالقدر الذي تزداد فيه الحاجة املاسة لالئتمان 
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نه إال للمدين املوثوق فيه، والشك أن هذه الثقة تنبع بشكل كون أن الدائن ال يمنح ائتما

 .ضمانات تكفل الوفاء بحق الدائن الذي يقدماملدين من رئيس ي 

لى تنوع كبير في ، مما أدى إإن فكرة الضمانات فكرة جيدة وحيوية ومتزايدة التطور 

العقاري رهن الرسمي البحث عن الوسائل وألادوات ألاكثر فعالية، فكان استعمال ال

ثبت فعاليته الكبيرة في تدعيم ائتمان منح التمويالت العقارية على املباني كوسيلة ضمان أ

 .املشيدة

 :لى مجموعة من النتائج أهمهالصنا من خالل هذه الورقة البحثة إوقد خ

ملا له من  نظم املشرع الجزائري الرهن الرسمي وصنفه ضمن التأمينات العينية،

أهمية في مجال تعزيز املعامالت املصرفية، إلى جانب تشجيعه على استثمار املؤسسات 

البنكية في رؤوس أموالها، عن طريق التمويل العقاري املوجه نحو ألاشخاص الطبيعيين 

 ؛القتناء سكن فردي، أو ملشاريع سكنية ترقويه مؤطرة من قبل أشخاص معنويين

ن عيني بالنسبة للبنك كدائن مرتهن له فعالية كضمان إن الرهن الرسمي كضما

للقرض العقاري، كونه تأمين عيني يتمتع بالعديد من املزايا التي تجعله أكيًدا للقرض 

 ؛العقاري 

إال بالقيد لدى املحافظة العقارية،  ،تجاه الغيراأثاره  الرهن الرسمي العقاري  ال يرتب 

الرسمي كضمان للبنك املرتهن، حيث يعتبر وسيلة  والقيد بدوره يحقق فعالية أكثر للرهن

 ؛فعالة لكفالة العالنية ولاشهار وإعالم الكافة بوجود حق عيني يثقل العقار محل الحق

يتميز الرهن الرسمي العقاري بكونه صيغة تأمين عيني وإئتمان متكامل في تسهيل  

بنية، كما يعطي الرهن الرسمي املعامالت املصرفية املوجهة للرهون املتعلقة بالعقارات امل

 ؛حق الدائن املرتهن بتتبع العقار املرهون في أي يد كانت، وال يقبل التجزئة

يمثل القرض العقاري أحد أهم الوسائل القانونية الداعمة للمشاريع ذات الطابع 

املجتمعي التنموي، فهو صيغة تمويلية لقطاع السكن، وخياًرا استراتيجًيا للحد من 

 ؛فاقم أزمة السكن على مستويات متفاوتة من إلاقليم الوطنيتبعات ت

تساهم املؤسسات املالية املانحة للتمويل العقاري بصيغة الرهن الرسمي في تحقيق 

التنظيماالجتماعيوالحدمنأثارالبناءالفوضويالناجمعنتفاقمأزمةالسكن، إلى جانب توفير 

 ؛ارات املبنيةوسائل بديلة تحفز على ثقافة لاقتراض املوجه للعق
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 القرض ثقافة املجتمع بتبني تعمل املؤسسات املالية في تدخلها التنموي على تشجيع

 .املتكاملة، واملساهمة في دعم الترقية العقارية لاقتصادية التنمية لدعم العقاري 

 :آلاتي نقترح إليها املتوصل النتائج عرض وبعد وعليه،

 والشروط الكيفيات ويضبط يحدد العقاري  التمويل قانون  اصدار ضرورة نقترح-

 .السكن توفير لغرض املوجهة التمويل وطرق  مجاالت تحكم التي

 عن ولابتعاد الحالل القرض مجال في سالميةإلا  البنوك تنافسية على التشجيع -

 .الربوي  التمويل

 السكن مشاريع من للتقليل العقاري  التمويل ودعم تنظيم في الدولة تدخل محاولة -

 .للسكن الفردي ولامتالك العقارية الترقية ثقافة وتشجيع لاجتماعي

 إلاشكاالت من للحد الراهن، واملدين املرتهن الدائن من لكل القانونية الحماية توفير -

 الرهن عقد من التمويل طالب تخوف وكذا لنشاطها، املالية املؤسسات ممارسة تعيق التي

 .الرسمي

 :الهوامش
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املعالجة القانونية لرهن العقارات املبنية املتحصل عليها بموجب شهادة 

 الحيازة

The legal treatment of mortgage obtained by a holding 

certificate. 

 خلص امل

تقوم البنوك ف، في ظل أزمة السكن يلجأ ألافراد إلى البنوك لطلب قرض لبناء سكن

ضمانات عينية تتمثل في العقار املبني من أجل استيفاء حقها ب بتمويل مثل هذه املشاريع

 .عند حلول أجل الدْين عن طريق ممارسة حق التقدم والتتبع

لدى البنك، أو يقوم  الائتمانتقرير لبرهن العقار املبني هنا يقوم طالب القرض 

على  رهن عقاره املبني لصالح البنك، وقد يحصل عن راهن تحصلشخص آخر غير املدين ب

 الائتمانالعقار بموجب شهادة حيازة، هذا ما يؤثر على القرض العقاري وينقص من قيمة 

سن نصوص قانونية تبرز املعالجة الدقيقة ملثل هذا التصرف  لذلك استوجبلدى البنوك، 

 .وتأثير ذلك على القروض العقارية( رهن الرسميال)
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Abstract 

In the circumstances of logging crisis, many individuals resort 

to banks to demand construction loan. Banks then, sponsor such 

projects in exchange for in rem guarantee of constructed property in 

order to fulfill its rights when the debt term is over through the 

application of the advantage and the resale rights. 

Here, the one asking for loan makes mortgage to the bank for 

insurance, or, someone else can do it instead in favor of the bank. This 

can happen on behalf of a mortgager owning the construction through a 

property certificate. This can affect the loan and diminish the value of 

insurance. Thus, it is required to pass laws to show the legal treatment 

to such practices ( official mortgage) and how they impact the loans. 

Keywords: legal treatment - mortgage - certificate of property - 

division of property - cadastral map 

 :مقـدمة

نظرا التساع رقعة مساحة ألارض التي لم تمسسها عملية املسح العقاري وكذا 

النزوح ) إضافة إلى الهجرة الداخليةبالنسبة للملكية املوثقة املوروثة عن العهد الاستعماري، 

 التي عرفتها الجزائر أثناء الاستقالل، وما تر  (الريفي
 
 ،ب على ذلك من مشاكل عديدةت

 بالخصوص في الاستغالل غير املشروع لق  و 
 
والصعوبة التي واجهت السلطات  ،ع ألاراض يط

حل الجزائري املشرع  أرادى ما كانت عليها قبل هذا التاريخ، العمومية في إرجاع ألاوضاع إل

للمالك  مشكلة إثبات امللكية العقارية بصفة انتقالية عن طريق تسليم شهادة الحيازة

لذي جاء بعدة أمور قانونية إلى دفع املواطنين الذين ، وفقا لقانون التوجيه العقاري االظاهر

يازي يسمى يحوزون باملناطق التي لم تشملها بعد عملية املسح العقاري الحصول على سند ح

 .من قانون التوجيه العقاري  93وهذا ما نصت عليه املادة  ( شهادة الحيازة )

 
 
م هذه الشهادة من طرف رئيس املجلس الشعبي البلدي الكائن بدائرة تسل

وهذا للمساهمة ولو بصفة غير مباشرة في تكوين السجل  ،اختصاصه العقار محل الطلب

املزمع انجازها في إطار مسح ألاراض ي العام ومجموعة البطاقات العقارية  ،العقاري 

املتضمن إعداد مسح  22/22/2357املؤرخ في  57/57املنصوص عليه بموجب ألامر رقم 

فضال على تشجيع ، النصوص التي اتخذت لتطبيقهو  ،ألاراض ي وتأسيس السجل العقاري 
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سبة الرهون املواطنين الحائزين على هذه الشهادة من الحصول على قروض من البنوك بمنا

يام باالستثمار في هذه وهذا من أجل الق ،نها على ألاراض ي املعينة بشهادة الحيازةو ئ  التي ينش  

 .من ثمة املساهمة في التنمية الشاملة إلى سعي بالدنا لتحقيقهاو  ،ألاراض ي

املتضمن كيفية  25/75/2332املؤرخ في  277-32قد حدد املرسوم التنفيذي رقم و 

 .93وقانون التوجيه العقاري في مادته  تسليمها،يازة و إعداد شهادة الح

ما هي إجراءات وشروط الحصول على  :نطرح إلاشكالية التاليةوعليه، يمكننا أن 

 ؟ ثارهاما آشهادة الحيازة و 

ن علينا دراسة املوضوع دراسة علمية  املنهج  باتباعولإلجابة عن هذه إلاشكالية تعي 

 :التحليلي، ووفق الخطة التالية

 مفهوم شهادة الحيازة التي توجب الحصول على قرض: املبحث ألاول 

تعتبر شهادة الحيازة من السندات إلادارية الرسمية املعفاة من قاعدة الشهر 

 ذلك أنها تحرر في أراض ي امللكية الخاصة التي لم تحرر عقودها بعد، ويهدف املشرع ،املسبق

يشهد أن  ، ألن الواقع الاجتماعي الجزائري راتمن ورائها إلى تسوية وضعية العقا الجزائري 

 .لكيتهم أو حيازتهم القانونية لهاأغلب أصحاب ألاراض ي ليست بيدهم سندات رسمية تبين م

كما أنه بموجبها يمكن الحصول على رخصة بناء والحصول على قروض من البنوك 

 .(1)لتملك في املستقبللقابلة ، كما أنها الاستثمارمن أجل 

، املطلب ألاول لحيازة نتعرض إلى مطلبين أساسيينأكثر ملفهوم شهادة ا ولتوضيح

شروط الحصول على واملطلب الثاني نبين أهمية  ،وأهميتهايبين تعريف شهادة الحيازة 

 :يلي وذلك فيما ،شهادة الحيازة

 املقصود بشهادة الحيازة وشروط الحصول عليها: املطلب ألاول 

ع الجزائري لتطهير امللكية املشر  ااستحدثه فقد، شهادة الحيازةنظرا ألهمية 

رئيس املجلس الشعبي البلدي  ، على أن يتم ذلك من طرفالعقارية وتسوية وضعية العقارات

املختص إقليميا بطلب من حائز العقار أو الحائزين الذين ال ينبغي أن تقل مدة حيازتهم مدة 

 .سنة واحدة
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 هميتهاتعريف شهادة الحيازة وأ: الفرع ألاول 

 تعريف شهادة الحيازة: أوال

شعبي البلدي املختص شهادة الحيازة سند إداري رسمي يسلمه رئيس املجلس ال

أن تقل مدة حيازتهم عن على طلب الحائز للعقار أو الحائزين الذين ال ينبغي  إقليميا بناء

 .سنة واحدة

 27-32، وقانون 277-32من املرسوم التنفيذي رقم  حيث تناول تعريفها كل

 :املتضمن التوجيه العقاري فيما يلي

يمكن كل  »من قانون التوجيه العقاري على تعريف شهادة الحيازة  93تنص املادة 

يمارس في أراض ي  2357-73-22املؤرخ في  73-57من ألامر رقم  329شخص حسب مفهوم 

النية ال امللكية الخاصة، التي لم تحرر عقودها ملكية مستمرة وغير منقطعة وهادئة وع

وهي تخضع لشكليات  ،تشوبها شبهة أن يحصل على سند حيازي يسمى شهادة الحيازة

يتم فيها إعداد سجل مسح  وذلك في املناطق التي لم ،التسجيل وإلاشهار العقاري 

 .(2)«ألاراض ي

 » 2332-75-25املؤرخ في  277-32من املرسوم التنفيذي رقم  2فت املادة وعر  

يعد من قبل رئيس املجلس الشعبي البلدي طبقا لألشكال  ي اسميشهادة حيازة سند حياز 

ناء على طلب التصريح من يتضمن شهر الحيازة ب ،ختصاصهاالقانونية وفي حدود سلطاته و 

 .(3)«تخضع لشكليات التسجيل والشهر العقاري و  ،الحائز

ند إن شهادة الحيازة س »:ما يلي 2333-27-23املؤرخ في  232327أما القرار رقم 

ال يترتب عن استعمالها تقييد دعاوي الحيازة املنصوص عليها بقانون  ،سمياحيازي 

 .(4)«إلاجراءات املدنية 

سند حيازي إداري يبرز الحيازة الصحيحة  »فها بعض الفقهاء على أنها كما عر  

د لم تشملها عملية املسح العام لألراض ي بعو  ،ية الخاصة التي لم تحررها عقودلألراض ي امللك

طبقا لألشكال التي يحددها  ،تسلم من قبل رئيس املجلس الشعبي البلدي املختص إقليميا

 .(5)« القانون 
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شهادة الحيازة هي شبه عقد أو مقرر ومن خالل التعاريف السابقة يمكن القول أن 

وهو على أية حال محرر رسمي يثبت للحائز حق الحيازة على  ،إداري يكتس ي طابعا رسميا

، وأن هذه الشهادة ال ترقى إلى إتمام إجراءات تسجيلها وإشهارهاالشهادة بعد  العقار محل

سندا قويا الكتساب امللكية عن طريق التقادم املكسب اعتبارها ولكن يمكن  ،سند امللكية

 .(6)وفقا لإلجراءات القانونية السارية املفعول 

 أهمية شهادة الحيازة: ثانيا

تدعم و  ،سهل في عملية التصفية العقاريةشهادة الحيازة تبصفة عامة، فإن 

وتساهم بصفة غير مباشرة في الحصول على سند  ،البناء الذاتيتشجيع الاستثمار الفالحي و 

 .(7)الرهون ، كما تشجع وتسهل عملية القروض و ملكية

 :في العناصر التاليةدة الحيازة نبين أهمية شهاوإضافة إلى ما سبق ذكره، 

حسب املادة  :والبناء الذاتي تسثممار الفالييللتنمية الريفية، والا شهادة الحيازة تهدف  -1

ادة الحيازة تهدف إلى الوظيفة الاجتماعية شه بأن من قانون التوجيه العقاري  73

حد من التوجه إلى القطاع وال ،ستثمار ألامثلاال بتسمح حيث ، والاقتصادية لألرض الفالحية

حائز لألرض عند عدم  بة على كل مالك أوعقو الجزائري ، كما فرض املشرع الصناعي

 .(8)ستغاللالا الاستثمار و

يف القرض إلى الحائزين من أجل كما منح املشرع الاستقاللية للبنوك في تسل

للقروض املتوسطة والطويلة  استثمار وجعلت العقار الذي ذكر في شهادة الحيازة ضمانالا 

 .(9)ألامد

، كما البناء الذاتيللسياسة السكنية و  الحيازة دافع شهادةومن جهة أخرى فإن 

والعمل بها يضمن محاربة الفقر  ،ستقرارتقض ي على البناء الفوضوي وتحافظ على الا أنها 

ذلك لتشجيع و  ،للحائز على شهادة الحيازةتمنح بناء رخصة ال ن، حيث أ(10)والنزوح الريفي

 .(11)البناء الذاتي

شهادة  :ال عملية املسح العام لألراض يكمشهادة الحيازة تهدف إلثبات الحيازة واتست-2

الحيازة تساهم في تكوين الفهرس العقاري البلدي والجرد للحفاظ على حقوق الدولة 

يجب على البلدية أن تقوم بجرد عام لكل ألامالك  »:93شخاص على حد سواء وفق املادة وألا
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. بعة للدولة والجماعات املحليةتاالعقارية الواقعة على ترابها، بما في ذلك ألامالك العقارية ال

 .(12)«....يشمل الجرد على تعيين ألامالك والتعريف بمالكها أو حائزيها أو شاغليها 

تصفية القانونية على العقارات ال تفعيل املسح العام لألراض ي الذي يؤدي إلىو 

 ،لعامأشغال إعداد مسح ألاراض ي ااملعنية بشهادة الحيازة التي أساسها القانون بمناسبة 

 .(13)تكوين السجل العقاري في البلدية املعنيةو 

الستكمال عملية  امبررتعطي من قانون التوجيه العقاري  97املادة ولذلك نجد 

يجب على كل حائز مللك عقاري أو شاغل إياه أن يكون لديه » :أنه نصت على ، حيثاملسح

 .(14)«سند قانوني يبرر هذه الحيازة أو هذا الشغل 

 شروط الحصول على شهادة الحيازة: نيالفرع الما

وتخص بالحماية الالزمة  ،ال يكفي خلو الحيازة من مساوئ لكي تكون صحيحة

لكن هذه الشهادة تتطلب و  ،وال بد من الحصول على شهادة الحيازة ،وتترتب آثارها القانونية

أثناء دة الزمنية حاز، وهناك شروط تتعلق بامل، فهناك شروط تتعلق بالعقار املشروط

 .من قانون التوجيه العقاري  93ادة ، وذلك وفق املممارسة الحيازة

 :(15)، نتعرض لذلك فيما يليولتوضيح هذه الشروط

 الشرط الصاصة بالعقار املحاز: أوال

من املرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  2طبقا لنص املادة : أن يكون العقار ملكية خاصة-1

ال تقبل العريضة إال إذا ...» :ة الحيازة وتسليمهاواملتضمن كيفيات إعداد شهاد 32-277

من قانون إلاجراءات املدنية منذ سنة على  729كانت الحيازة ممارسة وفق أحكام املادة 

وتقع في بلدية أو  ،وكان ألامر متعلق بأراض ي امللكية الخاصة التي لم تحرر عقودها ،ألاقل

 .«....جزء من بلدية لم يتم مسح ألاراض ي فيها

أي  ،ستخلص من نص املادة أن يكون العقار املراد حيازته ضمن امللكية الخاصةن

وألامالك الوطنية العامة التابعة للدولة  ،استبعاد املشرع الجزائري امللكية الوقفية

 .الجماعات املحليةو 
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السابقة من نفس  93بالرجوع إلى املادة : سوحةمأن يكون العقار واقع في منطقة غير م-2

جزء من  م يجب أن يكون العقار محل طلب شهادة الحيازة واقع ضمن بلدية أواملرسو 

 .عتبر بمثابة تصفية نهائية للعقارألن عملية املسح ت ا،اض ي فيهالبلدية لم يتم مسح ألار 

الوحيد إلثبات امللكية هو السند القانوني الدفتر العقاري  ونجد في هذا إلاطار أن

بالتالي على ألاراض ي التي تم املسح و  2357-22-22ؤرخ في امل 57-57مر العقارية طبقا لأل 

 .(16)فيها

ولكن لها  ،ال تسلم شهادة الحيازة في ألاراض ي التي يتم املسح فيها: أراض ي لم تحرر عقودها-3

 :منهاعقود تثبت امللكية لصاحبها و 

ة العليا بحيث أقرت املحكم ،لحقوق العينية العقاريةانقل  عقود القاض ي املتضمنة تعديل-

أن العقود التي يحررها القاض ي  »:أن 79/72/2333في  املؤرخ 77735في قرار لها تحت رقم 

 ،تكتس ي نفس الطابع الرسمي الذي تكتسيه العقود املحررة من طرف ألاعوان العموميين

بحيث ال يمكن إثبات ما هو مغاير  ،وتعد عنوانا على صحة ما يفرغ فيها من اتفاقيات وتواريخ

 .(17)«وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء ،كس لفحواهاومعا

 .هرة في ظل سريان القانون الفرنس يعقود موثقة مش-

ف بأنهم أصحاب ملكية خاصة شهادات امللكية التي تسلم إلى املالك أو الحائزين املعتر -

 .زراعية

 .2352-72-72عقود عرفية ثابتة التاريخ قبل تاريخ -

 .املثبتة للملكية العقارية الخاصةية العقود إلادار السندات و -

 .(18)ألاحكام القضائية النهائية مثل حكم تثبيت الوعد بالبيع-

 الشروط العامة: ثانيا

 ، بحيثتضمن التوجيه العقاري امل 277-32من املرسوم رقم  2تبين نص املادة 

ة يناملداءات من قانون إجر   729يجب أن يكون طالب شهادة الحيازة حائز بمفهوم املادة 

 :ر عنصرينالقديم توف

أي حيازة حقيقية بتوافر فيها العنصرين املادي  :ن تكون الحيازة قانونية صحيحةأ -أ

ية على الش يء فالعنصر املادي يتمثل في السيطرة املاد ،واملعنوي اللذان تقوم عليهما الحيازة
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املالك  هالتي يباشر ن تكون للحائز سلطة مباشرة لألعمال املادية ابمعنى أ ،محل الحيازة

 .أو على الشيوع الاستخالف فعلية، :وتتحقق السيطرة املادية في ثالثة صور  ،عادة في ملكه

نتقل تن أفالسيطرة الفعلية عندما يسيطر الحائز بنفسه سيطرة مادية على الش يء دون 

قل أما السيطرة املادية باالستخالف عندما تنت ،إليه هذه السيطرة أو يستمدها من غيره

فعلية على ش يء من قبل ثم السيطرة املادية إلى الحائز من شخص إلى آخر كانت السيطرة ال

والحائز  ،أو خلف خاص كانتقالها للمشتري  ،عام كانتقالها للورثةخلف سواء ه، يلإ تنقل

 ،لنفسه اية بإشراك مع غيره ال خالصعلى الشيوع في العنصر املادي يباشر السيطرة املاد

يقصد به نية  :أما العنصر املعنوي  ،لنفسه اعنوي يكون مشتركا مع غيره خالصوالعنصر امل

 .(19)واستعمال العقار لحساب نفسه ،التملك والظهور بوضوح بمظهر صاحب املالك

 :وذلك من خالل العناصر التالية :أن تكون الحيازة خالية من العيوب التي تشوبها -ب

سواء إلاكراه  ،يحصل الحائز على الحيازة بإكراه بمعنى أال ،ن تكون الحيازة هادئةيجب أ-

أو إلاكراه املعنوي عن طريق  ،املادي عن طريق استعمال القوة املسلحة أو غير املسلحة

واملقصود بالهدوء  .استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختالف ألاشخاص ونوع التهديد

 .زة باإلكراه من جانب وقت بدئهاياال تقترن الحأالذي هو شرط للحيازة املكسبة للملكية 

أي أن تتوالى أعمال السيطرة املادية التي يباشرها الحائز  ،ن تكون مستمرة دون انقطاعأ-

 .الانقطاعفال تقوم الحيازة بعيب  ،على العقار في فترات متقاربة ومنظمة

ن بمعنى أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى م ،ن تكون الحيازة ظاهرة غير مخفيةأ-

وأن يستعمل الحق كما يستعمله املالك  ،لكاأي على مشهد صاحب الحق امل ،ناسال

أن يعلمه علم  وال يلزم ،أي الظهور أمام املالك الحقيقي ،الحقيقي للعقار علنا دون خفية

 .اليقين

املقصود باللبس أي الغموض الذي ينصب على العنصر و  ،ن تكون واضحة بدون لبسأ-

أو لحساب  ، يعلم هل الحائز يحوز لحساب نفسه أم لحساب غيرهفال ،املعنوي للحيازة

 .نفسه ولحساب غيره معا

والحيازة العرضية هي السيطرة املادية فقط دون العنصر  ،أن تكون الحيازة غير عرضية-

بل يحوز لحساب  ،حيث ال يحوز الحائز العرض ي لحساب نفسه ،كأي نية التمل ،املعنوي 
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ويباشر العنصر املادي بواسطة الحائز  ،عنوي أصيال عن نفسهفيباشر العنصر امل ،غيره

 .(20)وهي ما تسمى حيازة لحساب الغير ،العرض ي

 22/77/2339املؤرخ في  272-39رقم التنفيذي بموجب أحكام املرسوم :شرط املدة: ثالما

 ،إثبات التقادم املكتسب وإعداد عقد الشهرة املتضمن اعتراف بامللكية املتضمن إجراءات

ائز حق حاليكسب  ،مستمرةو  علنية ،سنة بصفة هادئة 27حيازة ملدة السة ن ممار فإ

عمال األ للمواطنين املعنيين ب ار أن هذه املدة شكلت عائقا كبير الحصول على سند امللكية، غي

 .ملتي من شأنها تحسين قيمة أموالها

املرسوم  من 2تقليص مدة الحيازة إلى سنة طبقا للمادة  وعليه، ارتأى املشرع

 ثار التي ترتبها شهادة الحيازةآلالكن هذه املدة تعد قصيرة بالنظر إلى  277-32التنفيذي رقم

 .(21)الثانيبحث تعرض إليه في املنوهذا ما س،

 إجراءات الحصول على شهادة الحيازة: املطلب الماني

 املرور من، البد يازة جميع الشروط املذكورة سابقاإذا استوفت شهادة الح

من القانون رقم  77بناء على نص املادة ، و إلجراءات القانونية للحصول على شهادة الحيازةاب

-32 رقم من املرسوم 72واملتضمن التوجيه العقاري و املادة  2337-22-23املؤرخ في  37-27

فإن رئيس املجلس الشعبي البلدي هو الشخص الوحيد املؤهل قانونا إلعداد وتسليم  277

ميز املشرع الجزائري بين إجراءين قد على طلبه، و  للمواطن املعني بناء شهادة الحيازة

 .للشروع في تسليم شهادة الحيازة

 إلاجراء الفردي: الفرع ألاول 

م من خاللها املترشح عريضة كتابية تتضمن قد  ي   ،هو وسيلة للتملك في املستقبل

، هوية مساحته، وضعيته ،قوامه :من جهة تعلقة بالعقار محل الحيازةجميع البيانات امل

قتضاء الحقوق وألاعباء التي يكون العقار متعلقا بها مع ن عند اتبي  و  ،الحائز أو الحائزين

 :العريضة بمجموعة من الوثائقوترفق  ،تعيين املستفيدين

وكذا هوية صاحب  ،ويتضمن تعيين العقار ،عد وفق النموذج بهذا املرسومتصريح شرفي ي  -2

صاحب  أنن اوقعيثنين اشاهدين ادق عليه من صاحب العريضة و يع مصالعريضة وتوق

 .الحيازة بحسن النية العريضة يمارس
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 .ت الحالة املدنية ألصحاب العريضةشهادا-2

 .ن حدود القطعة املعينة ووضعيتهابي  يمخطط -9

أي تسليم لطالب شهادة  ،عند اللزوم أي وثيقة أو سند يريد أصحاب العريضة إلادالء بهاو -7

 .(22)حيازة وصال عند إيداع امللفال

 إلاجراء الجماعي: الفرع الماني

أو  ،املنفعة العامة امج التحديث الريفي أو الحضري ذاتيخص هذا إلاجراء بر 

يصدر من الوالي يتضمن الشروع قرار ويكون ذلك بمقتض ى  ،برنامج إعادة التجميع العقاري 

ولة عن تنفيذ برنامج التحديث أو إعادة في إلاجراء الجماعي بناءا على طلب السلطة املسؤ 

 ،تم إيداعه لدى البلدية املعنيةوي ،ع، على أن يحدد هذا العقار املجال الترابي املعنييالتجم

ساحتها العمومية ملدة شهرين من لصقات في مقر البلدية و يعلن هذا إلايداع عن طريق املو 

ألامر بتقديم طلب فردي الستخراج يهمه ذلك لكي يقوم من لديه مصلحة و و ، (23)تاريخ نشرها

 .(24)شهادة الحيازة

وما يمكن القول هنا، أن هناك تمايزا بين إلاجراءين حيث أن إلاجراء الفردي يعتبر 

 .(25)أداة للتهيئة العقارية، أما إلاجراء الجماعي فيمثل للتملك في املستقبلكوسيلة 

 آثار شهادة الحيازة ومكنات الحائز: املبحث الماني

 
 
ب شهادة الحيازة جملة من آلاثار القانونية التي تجعل السند الحيازي في مرتبة ترت

 ائصصاحبها كل الخصلخول تفهي ال  ،املالك الحقيقي نظرا للطابع الشخص ي لهذه الشهادة

 :طالب التاليةاملي ف ن ذلكبي  نو  ،(26)املتعلقة بحق امللكية

 الطابع الشصص ي لشهادة الحيازة: املطلب ألاول 

وال تغير الوضعية القانونية  ،ين أن شهادة الحيازة سند غير قابل للتصرفيتب

 :نتعرض إلى ما يليأكثر ح يوضتولل ،ري من قانون التوجيه العقا 72للمادة  اوفق (27)للعقار

 شهادة الحيازة شهادة اتسمية: الفرع ألاول 

  ،يعني ذلك أن الشخص الطالب محل اعتبار
 
 ،م الشهادة شخصيا لطالبهافتسل

، من قانون التوجيه العقاري  72ادة هذا ما نصت عليه املو  ،سواء أكان منفردا أو جماعة

وإذا توفي الحاصل على شهادة  ،سمية ال يجوز بيعهااشهادة الحيازة  »:حيث نصت على أن
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الحيازة أو توفي أحد الحاصلين عليها تكون أمام الورثة أو املشتركين آلاخرين في الحيازة إن 

هم ممن تاريخ الوفاة لطلب تسليم شهادة جديدة باس ابتداء (2) مر مدة سنةاقتض ى ألا 

الحيازة شهادة  يا محل الحاصل أو الحاصلين علىويشمل هذا التسليم حق الحلول قانون

 .(28)« القديمة

يؤدي حتما إلى انقضائها بعد سنة  فوفاة الحاصل أو الحاصلين على شهادة الحيازة

يقم الخلف العام أو الخلف الخاص بطلب تسليم شهادة الحيازة ما لم  ،واحدة من الوفاة

فتعد شهادة  ،وبالتالي إتباع إلاجراءات نفسها املعمول بها لتسليم شهادة الحيازة ،بأسمائهم

بعد تسجيلها لدى مصلحة التسجيل  الحيازة على أساس الفريضة وتسليم إلى املستفيدين

 .(29)والطابع بمفتشيه الضرائب وشهرها باملحافظة العقارية املختصة إقليميا

 شهادة حيازة غير قابلة للتصرف فيها: الفرع الماني

 ،هاشهادة الحيازة اسمية ال يجوز بيع بنصها 27-37من قانون  72أكدت املادة 

ن يقوم بالتنازل أيجوز للحاصل على شهادة الحيازة نه ال أأي  ،التصرف بالبيعواملقصود هو 

 ،ال يعدو أن يكون سوى حائز ال غيرفهو  ،قابل أو عن طريق التبرعبمسواء كان ذلك  ،عليها

هل يجوز التنازل عن الحصص بين الشركاء في شهادة  ،والسؤال الذي يطرح نفسه هو

  ؟ الحيازة الواحدة

لتصفية العقارية لتاحة ذلك خدمة نه يجب إأشامة  يرى ألاستاذ إسماعين

للتقسيم بين  بالشهادة غير قابل العقار املعنين يكون شريطة أ ،والابتعاد عن الشيوع

 ،ة وحتى التجارية للعقاريقيمة املنفعالن يقلل من نه أأأو أن التقسيم من ش الشركاء،

وتم تسليم  حدهم،أوتوفي  ،يازة قد سلمت ملجموعة من ألافرادكحالة ما إذا كانت شهادة الح

 .(30)ىشركاء ألاحياء وورثة الشريك املتوفالشهادة جديدة باسم كل من 

 شهادة حيازة ال تغير وضعية العقار: الفرع المالث

ال يترتب على تسليم شهادة الحيازة  »:على ما يلي 27-37من قانون  79تنص املادة 

يحق  ،حويل املجاني أو بمقابل ماليستثناء التانه مع غير أ ،في وضعية العقار القانونيتغيير 

ن يتصرف تصرف املالك الحقيقي ما لم يقرر القضاء أملن يحوز قانونيا شهادة الحيازة 

، علقة بامللكيةتاملخاصيات الن شهادة حيازة ال تخول لصاحبها كل أأي  «املختص غير ذلك
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للعقارات املعنية  يها يبقى مجرد حائز إلى حين تصفية الوضعية القانونيةلن املتحصل عأل 

 تصفى» :من قانون التوجيه العقاري  75وهذا ما نصت عليه املادة  ،بشهادة الحيازة

الوضعية القانونية التي تنطبق على العقارات املعنية بشهادة الحيازة التي أسسها هذا 

ل العقاري في البلدية ، وتكوين السجالقانون بمناسبة أشغال إعداد مسح ألاراض ي العام

 .« 2357سنة  ديسمبر 22املؤرخ في  57-57نية بموجب ألامر رقم املع

ل يحق للحاصل على شهادة نه مع استثناء التنازل بدون عوض أو بمقابأغير 

 ،لم يقرر القضاء املختص غير ذلك ما ،ن يتصرف في العقار تصرف املالك الحقيقيالحيازة أ

وكذا قانون إلاجراءات  ،املدني في القانون  اإضافة إلى القواعد العامة املنصوص عليه

 .(31)املدنية

 ما تخوله شهادة الحيازة لخلحائز من م  : املطلب الماني
 
 نات قانونيةك

ألاصل أن شهادة الحيازة ال تعطي لصاحبها املكنات التي تمنح للمالك إال أن املشرع الجزائري 

ن الحائز من بعض  ونتيجة لتطهير امللكية العقارية وإيجاد سبل لكي تساهم في التنمية،
 
مك

نات وعامله معاملة املالك، وتظهر من خالل
ْ
ك
 
 :امل

 ررهن العقا :الفرع ألاول 

ن يكون الراهن هو املدين نفسه أو أيجوز  »:نون املدنيامن ق 337تنص املادة 

 .«شخصا آخر يقدم رهن ملصلحة املدين 

وأهال للتصرف ن يكون الراهن مالكا للعقار املرهون يجب أ ،وفي كلتا الحالتين

 . الكا للعقار املرهون في أن يكون الراهن مكي (32)فيه

إلى حرمان الكثير من الحائزين لألراض ي بدون يؤدي  العمليتطبيق حيث أن ال

ويشل الحركة العقارية كأساس للدورة  ،الاقتراض من البنوكمن عملية سندات 

لهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مرحلة تعطي الاستثمار العامل الاستراتيجي ا

ود بموجب مرفع حالة الجالجزائري يقرر ع مما جعل املشر  ،(33)قاعدة العامةالللخروج من 

ن يكون رهنا عقاريا أيمكن الحائز » :، حيث نصت على أنه27-37من القانون  77املادة 

هادة ينطبق على العقار الذي ذكر في ش ،صحيحا من الدرجة ألاولى لفائدة هيئات القرض

 .« ويكون ذلك ضمانا للقروض املتوسطة والطويلة ألامد ،الحيازة
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وهذا تشجيعا  ،ن اكتساب رهن القرض املذكور يمكومنه نفهم من نص املادة أنه 

 .وتسهيال لالستثمار واستغالل العقار

 الحصول على رخصة البناء:الفرع الماني 

حق البناء مرتبط  »:على 2337-22-72املؤرخ في  23-37 من قانون  77نصت املادة 

بملكية ألارض ويمارس مع الاحترام الصارم لألحكام القانونية والتنظيمية املتعلقة باستعمال 

  نجد أن هنا .(34)«ألارض 
 
ع ن املشر أإال  ،منح إذا كان سند امللكية أصلي ملالكهارخصة البناء ت

الحصول على رخصة خرج عن هذه القاعدة ومنح للمستفيد من شهادة الحيازة الجزائري 

ات الفوضوية وتحفيز نايوذلك للقضاء على البشهر، مالهدم إذا كان سند الحيازة  وأالبناء 

 .املواطن على البناء الذاتي

 97وذلك طبقا للمادة  ،البناء يمنح بطلب من املستفيد من شهادة الحيازةكما أن 

الاستعمال السكني في البنايات ذات  »:، حيث نصت على أنمن قانون التوجيه العقاري 

لرخصة صريحة تسلم وفق ألاشكال تبقى خاضعة أو الخصبة /جدا وألاراض ي الخصبة 

وال تسلم هذه  ،الشروط التي تحددها ألاحكام التشريعية املتعلقة بالتعمير وحق البناءو 

غلين الذين يبادرون بذلك في نطاق الاحتياجات االرخصة إال للمالك أو الحائزين أو الش

 .(35)« تيةالذا

 قسمة العقار: الفرع المالث

من القانون املدني 529لك الشائع طبقا للمادة املتتخذ القسمة في امللكية الشائعة و 

إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا وكانت حصة كل واحد منهم فيه غير مقررة فهم شركاء على »

 .(36)«ير ذلك على غ الشيوع وتعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل

 وال تحدث نقص   ،للقسمة حالة الشيوع إذا كان العقار قابالعلى د لقسمة تر ا

العقار محل القسمة على  االعين، أما في حالة استحالة القسمة يبقى الشيوع جاري وفساد  

 .ضريةبالنسبة لألراض ي الح بمراعاة الحصص على التجزئة

ملية تقسيم عبارة عن رخصة تسليم بمناسبة كل ع هيلتجزئة رخصة اكما أن 

 من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها بقصدقطع قطعتين أو عدة 

 .رض عاريةتشييد بناية على أ
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شهادة التقسيم تعتبر وثيقة إدارية تبين شروط إمكانية تقسيم ملكية كما أن 

 .(37)عقارية مبنية إلى قسمين أو عدة أقسام

، حيث تنص على 523العلني وذلك طبقا للمادة وإذا استحال نستطيع البيع باملزاد 

حداث نقص كبير في قيمة املال املراد إذرت القسمة عينا أو كان من شأنها تع اإذ »:أنه

 وتقتصر املزايدة ،نة في قانون إلاجراءات املدنيةيهذا املال باملزاد بالطريقة املب يع  ب   ،قسمته

منح  نفهم أن املشرع الجزائري  اهن ، ومن(38)«إذا طلبوا هذا باإلجماع وحدهم على الشركاء 

 .(39)تصرف في العقار مثل تصرف املالك الحقيقيالالقسمة للحائز و 

 الحصول على بطاقة فالح : الفرع الرابع 

نظرا لألهمية الاقتصادية والوظيفة الاجتماعية لألراض ي الفالحة من ناحية 

وأيضا الحائزين  ،بطاقة فالح للمالكالحق في الحصول على  الجزائري  الاستثمار منح املشرع

وذلك لتشجيع املستفيدين على الاستثمار الفالحي وعدم تعطيل  ،على شهادة الحيازة

 .مصالحهم

ستثمار ألاراض ي ا ميشكل عد» :من قانون التوجيه العقاري  73إذ نصت املادة 

لوظيفة همية الاقتصادية و اإلى ألا نظرا   ،في استعمال الحقتعسفيا الفالحة فعال 

 .الاجتماعية املنوطة بهذه ألاراض ي

وفي هذا إلاطار يشكل الاستثمار الفعلي واملباشر أو غير املباشر واجبا على كل مالك 

ي أو معنوي يمارس حيازة ذلك حقوق عينية عقارية أو حائزها وعلى كل شخص طبيع

 .(40)«اعموم

صول على بطاقة ل الفالحة للحصاحب شهادة الحيازة التسجيل في سجكما يجوز ل

ماي  27من القرار الصادر عن وزارة الفالحة والصيد البحري بتاريخ  79وذلك في املادة  ،فالح

 .(41)مسك السجالت املتعلقة بهمذي يحدد كيفيات تسجيل الفالحين و ال 2332

 التمسك بامللكية على أتساس التقادم املكسب: الفرع الصامس

لى العقار محل الطلب بمقتض ى سند صاحب شهادة الحيازة يصبح واضعا يده ع

ليس ألحد أن  »:على أنه تنص ، حيثمن القانون املدني 392ومع ذلك فإن املادة  ،حيازي 
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يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب على أنه ال يكسب بالتقادم على خالف سنده 

 .(42)«حيازته وال ألاصل الذي تقوم عليه 

 .على واضع يده في شهادة الحيازة ةال تطبق هذه املادوما يفهم من أنه 

يجوز للحائز أو  »:على أنه تنص 2في فقرة  277-32املرسوم رقممن  27أما املادة 

ملشار إليها في قضاء ألاجل القانوني املحدد في هذا املجال إثارة مدة الحيازة اانالحائزين عند 

 .(43)«حتجاج بالتقادم املكسبشهادة الحيازة الا 

املادة لصاحب شهادة الحيازة إثارة مدة التقادم املكسب أثناء  أجازتوعليه، فقد 

 ،تصفية الوضعية القانونية للعقارات املعنية بشهادة الحيازة في إطار عملية املسح العقاري 

 .م له بمناسبة ذلك الدفتر العقاري ويسل

، تتعلق بعملية املسح 72/75/2337وأكدت تعليمة عامة عن وزارة املالية بتاريخ 

ى أن الحائز على شهادة الحيازة ال يتم التحقيق في مدة حيازته بل يعتبر حائز حسن النية عل

 .(44)كتساب امللكية بالتقادمحائز الذي أتم املدة القانونية العامل معاملة البسند، وي  

يشترط مدة سنة واحدة فقط لتسليم شهادة  277-32فاملرسوم التنفيذي رقم 

بحيث تسهل التحايل باملقارنة مع املدة املشترطة في  ،قصيرة جدا وتعتبر هذه املدة ،لحيازةا

والتي تحدد بمهلة خمسة عشر سنة في املادة  ،القانون املدني إلثارة التقادم املكسب للملكية

أو حقا عينيا منقوال كان أو عقارا دون أن يكون  امن حاز منقوال أو عقار  »:أنهتنص على  325

دون بإذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشر سنة  ملكا ر له ذلكصا ،مالكا له أو خاصا به

 .(45)«انقطاع 

لم يحدد طبيعة العقار الخاص الجزائري من خالل نص املادة نالحظ أن املشرع 

 ،لذا نرى أن املادة يعتريها بعض الغموض ،القابل للحيازة إذا كان ممسوحا أم غير ممسوح

 .ومنه يجب تعديلها

 

 

 

 



 عشير جياللي. د/ قاش ي عالل. د حيازةاملعالجة القانونية لرهن العقارات املبنية املتحصل عليها بموجب ال
 

 

 616           الرهون املتعلقة بالعقارات املبنية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية   : مؤلف جماعي

 :ةالصاتمــ

ض النتائج يمكن توصلنا في النهاية إلى بعلهذا املوضوع، فقد ن خالل دراستنا م

 :إجمالها فيما يلي

،إذ تنمح في أراض ي امللكية  ووسيلة للتملك في املستقبل، شهادة الحيازة سند مؤقت

  فهي تعد   الخاصة التي لم تحرر عقودها ولم تشملها عملية املسح،
 
م من قبل وتسل

قوم به املصالح الذي تو بي البلدي بعد عملية تحقيق وتحري، رئيس املجلس الشع

وتخضع شهادة الحيازة بعدة إجراءات منها ما يخص الحائز ومنها  .إلادارية املختصة

إلجراء املتعلق بالحائز قد يكون اف يخص العقار محل طلب شهادة الحيازة، ما

الجماعي فهو أداة للتهيئة أما إلاجراء  ،الهدف منه التملك في املستقبل اديفر  إجراء  

هدف لبرامج ي أو ،العقارية للوسط الريفي والحضري الذي يهدف للمنفعة العامة

 .إعادة التجمع العقاري 

 يخضع تسليم شهادة الحيازة إلجراءات التسجيل بمصلحة التسجيل والطابع

بمفتشية الضرائب، كما تضع لإلشهار باملحافظة العقارية حيث يقوم املحافظ 

ويصبح  ،أشهر 77قت ملدة اري عند القيد ألاول بعد املسح بإعطاء الترقيم املؤ العق

 .هذه املدة دون حصول أي اعتراضات نقضاءنهائي بعد ا

 
 
ب شهادة الحيازة جملة من آلاثار القانونية التي تجعل صاحب السند الحيازي في ترت

فهي  ،ة بحق امللكيةالخاصيات املتعلق لكن ال يتمتع بكافةلك الحقيقي، و مرتبة املا

قرض والحصول على شهادة لتخول املتحصل عليها حق توقيع رهن لفائدة هيئات ا

كية وإثارة التقادم املكسب لحتجاج باملرخصة البناء، كما تتيح إمكانية الا التعمير و 

 .لعقارأثناء التصفية النهائية للوضعية القانونية ل

كما  .، والبناء الذاتيي ألاراض ي الفالحيةع الاستثمار فتهدف شهادة الحيازة إلى تشجي

العقارية وتأسيس وبالتالي تكوين البطاقات  ،أنها تساهم في عملية التطهير العقاري 

 .السجل العقاري 

  إن أي نزاع يثار بمناسبة شهادة الحيازة يتم الفصل فيها إما عن طريق القضاء

سواء تعلق ألامر  ،ري وإما القضاء إلادا ،القاض ي العقاري  ، وبالتحديدالعادي
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بإلغاء شهادة الحيازة أو الطعن في صفة الحائز، ولهذا الغرض فرض املشرع 

 .مدنية وحماية جزائيةحماية قانونية تمثلت في حماية الجزائري 

 :ما يمكن اقتراحه في هذا املوضوع هوو 

ا ضرورة تمكين الحائز من عقد ملكية تامة بناء على شهادة الحيازة التي مضت عليه

 .املدة القانونية

 قائمة املصادر واملراجع

شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دراسة وصفية  إسماعين(2

 .2779وتحليلية، دار هومة، الجزائر، 

عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات امللكية العقارية والحقوق العينية في التشريع (2

 .2772، دار هومة، الجزائر، 7:الجزائري، الطبعة

  عمر حمدي باشا وليلى زروقي، املنازعات العقارية، الطبعة ألاولى، دار هومة،(9

 .2772الجزائر، 

 .2779عمر حمدي باشا، حماية امللكية العقارية الخاصة، دار هومة، الجزائر، (7

 .2777، دار هومة، الجزائر، 2:عمر حمدي باشا، نقل امللكية العقارية، الطبعة(7

ات شهر الحيازة ، عقد الشهرة ، شهادة الحيازة ، دار عمر حميدي باشا، محرر (2

 .2772هومة، الجزائر، 

مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة ألاولى، طبع (5

 .2779الديوان الوطني لألشغال التربية، 

دار ، 9:دمحم املنجي، الحيازة دراسة تأصيلية من الناحية املدنية والجنائية، الطبعة(3

 .الفكر العربي، مصر

دمحم حسين منصور، الحقوق العينية ألاصلية، دار الجامعة للنشر والتوزيع، (3

 .2779إلاسكندرية، 

دمحم وحيد الدين سوار، شرح القانون املدني الجزائري الحقوق العينية ألاصلية، (27

 .2333الطبعة ألاولى، مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزيع، 
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 :ةالرتسائل الجامعي

دكتوراه، ال أطروحة، تطهير امللكية العقارية غير املمسوحة، عبد العزيز محمودي(2

 .2333/2777 ، البليدةزراعي، جامعة سعد دحلبالعقاري و الفرع القانون 

، فرع القانون اجستير في الحقوق امل رسالة، الحماية القانونية للحيازة، حجوجكلثوم (2

 .2777/2772 بليدة، الزراعي، جامعة سعد دحلبالالعقاري و 

 :التنظيميةالنصوص القانونية و 

املتضمن القانون املدني املعدل واملتمم،  2357سبتمبر  22املؤرخ في  73-57ألامر رقم (2

 .53الجريدة الرسمية رقم 

السجل املتعلق مسح ألاراض ي العام وتأسيس  2357نوفمبر22املؤرخ في  57-57ألامر (2

 .العقاري 

نوفمبر سنة  23املوافق لـ 2722خ في أول جمادى ألاولى عام املؤر  27-37القانون رقم (9

-27املؤرخ في  22-37تمم باألمر رقم املعدل و امليتضمن التوجيه العقاري  2337

73-2337. 

 .2337ديسمبر املتضمن قانون التهيئة والتعمير  72املؤرخ  23-37القانون (7

يوليو  25املوافق لـ 2722محرم عام  27املؤرخ في  277-32املرسوم التنفيذي رقم (7

يحدد كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها املحدثة بموجب املادة  2332سنة 

املتضمن التوجيه  2337نة نوفمبر س 23املؤرخ في  27-37من القانون رقم  93

 .العقاري 

اله

                                                 

، الديوان الوطني ألشغال التربية، 2:مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة (1)

 .27، ص2779الجزائر، 

 2337نوفمبر سنة  23املوافق لـ 2722املؤرخ في أول جمادى ألاولى عام  27-37رقم  من قانون  93املادة  (2)

 .2337-73-27املؤرخ في  22-37يتضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم باألمر رقم 
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 2332يوليو سنة  25املوافق لـ 2722محرم عام  27املؤرخ في  277-32من املرسوم التنفيذي رقم  2املادة  (3)

املؤرخ في  27-37من القانون رقم  93كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها املحدثة بموجب املادة يحدد 

 .املتضمن التوجيه العقاري  2337نوفمبر سنة  23

 .، املرجع السابق277، 32من املرسوم التنفيذي رقم  2املادة  (4)

أطروحة دكتوراه، فرع القانون العقاري محمودي عبد العزيز، تطهير امللكية العقارية غير املمسوحة،  (5)

 272، ص2333/2777والزراعي، جامعة سعد دحلب، البليدة 

، دار 7:عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات امللكية العقارية والحقوق العينية في التشريع الجزائري، الطبعة (6)

 .279، ص2772هومة، الجزائر، 

 .املرجع السابقمن قانون التوجيه العقاري ،  97-73املادة  (7)

 .و ما يليها من قانون التوجيه العقاري، املرجع السابق 73املادة  (8)

 .من قانون التوجيه العقاري، املرجع السابق 77املادة  (9)

 .257محمودي عبد العزيز، املرجع السابق، ص (10)

 .من قانون التوجيه العقاري، املرجع السابق 77املادة  (11)

 .ن التوجيه العقاري، سبق ذكرهمن قانو  93املادة  (12)

 .من قانون التوجيه العقاري، سبق ذكره 75املادة  (13)

 .من قانون التوجيه العقاري، سبق ذكره 97املادة  (14)

حجوج كلثوم، الحماية القانونية للحيازة في القانون الجزائري ، رسالة ماجستير، فرع عقاري وزراعي،  (15)

 .23، ص 2772-2777جامعة سعد دحلب، البليدة 

 .27،22حجوج كلثوم، املرجع السابق، ص (16)

 .2333-72-79املؤرخ في  77735قرار املحكمة العليا تحت رقم  (17)

 .222محمودي عبد العزيز، املرجع السابق، ص (18)

، دار الفكر العربي، مصر، 9:دمحم املنجي، الحيازة، دراسة تأصيلية من ناحية املدنية والجنائية، الطبعة(19)

 .57-22ص

 .72-72-93دمحم املنجي، املرجع السابق، ص (20)

، 2772حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة، عقد الشهرة، شهادة الحيازة، دار هومة، الجزائر،  (21)

 . 227ص

 .، املرجع السابق277، 32من املرسوم  72املادة  (22)

 .، املرجع السابق277-32من الرسوم  7املادة  (23)
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 .، املرجع السابق 277-32ن الرسوم م 7املادة  (24)

 .27-29حجوج كلثوم، املرجع السابق، ص  (25)

 .33-33، ص2777، دار هومة، الجزائر، 2:حمدي باشا عمر، نقل امللكية العقارية، الطبعة(26)

 .، املرجع السابق277-32من املرسوم  72املادة  (27)

 .، املرجع السابق277-32من املرسوم  72املادة  (28)

 .277حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة، مرجع سابق، ص (29)
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 :مـلــخــص

إن خصوصية الرهن الرسمي نابعة من خصوصية الضمانات والامتيازات التي 

 الدائنينيوفرها، فهو قطعة أساسية من بين جملة التأمينات العينية املتاحة أمام 

أشخاصا طبيعيين أو معنويين كالبنوك واملؤسسات  اكانو الحريصين على حقوقهم سواء 

خاص نحو الرهن الرسمي هو نسب الائتمان املالية ، ذلك أن أكثر ما يجذب هؤالء الاش

املرتفعة فيه ، إال أن ذلك الائتمان املنشود قد يصبح في مهب الرياح إذا ما اهتزت ملكية 

الراهن بمخاطر الزوال بأثر رجعبي ، وتحسبا ملثل هكذا أوضاع فإن املشرع الجزائري وضع 

 .تلك املخاطر  تعاظمنية أمام جملة من الاعتبارات في سبيل حماية الدائن املرتهن حسن ال

، الائتمان ، الضمانات، الدائن املرتهن، الراهن،  الرهن الرسمي :الكـلـمــات املفــتــاحيــة

 .مخاطر الزوال ، ألاثر الرجعي

Abstract: 
The privacy of the official mortgage stems from the privacy of 

the guarantees and privileges it provides. It is an essential piece among 

the total insurance in kind available to creditors who are keen on their 

rights, whether they are natural or legal persons such as banks and 

financial institutions, so that what attracts these people most towards 

the official mortgage is high credit ratios In it, however, that the desired 
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credit may be blown by the winds if the ownership of the present is 

shaken by the risk of demise retroactively, and in anticipation of such 

situations, the Algerian legislator has put a number of considerations in 

order to protect the good-faith mortgagee in the face of the growing of 

these risks. 

Key words: Official mortgage, credit, collateral, mortgagee 

creditor, pledge, risk of extinction, retroactive effect 

 مــــقدمــــة

كانت له الضمان العام فكرة التأمينات العينية على أنقاض  إن النشأة التاريخية 

بحيث دأب الدائنون الحريصون على عدم ضياع حقوقهم ألاصلية على  مبرراته ودواعيه ،

تضع الدائن في  وتقليص فرص ضياعها ، فهي ال الائتمانإبرامها نظرا لدورها في تعزيز نسب 

وسائل قانونية وقضائية للتصدي لخطر  تهريب املدين  باستعمالحالة إستنفار دائم 

ام ، بل إنها تضع الدائن في راحة من أمره فيغنيه على الضمان الع املحافظةألمواله كوسائل 

له  تتيحتلك الوسائل ، بل إنها قد  استعمالالضمان الخاص الذي توفره تلك التأمينات من 

منعدمة في الضمان العام ، بحيث  امتيازاتفي مرحلة متقدمة  وبالضبط في مرحلة التنفيذ 

لحفه  استيفاءهيح له حق ألافضلية  مما يعني في أيد كان ، كما تت املؤمنتخوله حق تتبع املال 

 .املمتازين التالين له في املرتبة  والدائنينباألولوية على غيره من الدائنين العاديين 

ويعد الرهن الرسمي أحد ـأهم التأمينات العينية التي يفضلها الدائنون سواء كانوا 

أسهم  ارتفاعأهمها  باراتاعتأو مؤسسات مالية كالبنوك ، وذلك لعدة  نطبيعييأشخاص 

فيها وكذا حساسة املحل الذي ينصب عليه عقد الرهن واملتمثل في العقار  وهو ما  الائتمان

يفسر تخصيص وتفصيل معالم العقار وطبيعته تفصيال  دقيقا ، وهو  ما يساهم بالنتيجة 

 .في تفويت فرص تحايل املدين

التي يوفرها الرهن الرسمي من أفضلية  الضمان الخاص والامتيازات فإن يوبالتال

وتتبع ال يمكن أن تدرأ عنه املخاطر الخارجية خصوصا في عالقته مع الراهن فهذا ألاخير  قد 

قبل نشوء الرهن الرسمي ، ثم يحدث أن يدفع  اشتراهيرتب حقا عينيا على العقار الذي 

غاء سند ملكية املشتري الراهن املالك الحقيقي أي بائع العقار املرهون بفسخ او إبطال أو إل
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حقوقه  استيفاءالدائن املرتهن بخطر  يرهن حظوظه في نفاذ الرهن  و  ئليتفاج، أو زواله

إذا ما ترتب الاثر  تتعاظمعلى العقار ، بل إن املخاطر املحيطة بالدائن املرتهن قد  بالتنفيذ

 ائتمانهنغص على الدائن ي هاجساالرجعي نتيجة لألسباب السابقة ، وهو ألاثر الذي يشكل 

وأفضليته التي ينشدها ، ألن ألامر بكل بساطة ينتهي إلى إعادة ترتيب ألاوضاع  نقل ملكية 

الدائن  بمركزوإعادتها إلى وضعها ألاصلي يبن يدي املالك الحقيقي  مما يعني إلاضرار , الراهن 

 .املرتهن رهنا رسميا 

ابة عن جملة من إلاشكاالت التي راودتنا وللتعمق أكثر في هذا املوضوع سنحاول إلاج

 :كاآلتي

ما هي ابرز املخاطر املحيطة بملكية الراهن والتي يمكن أن تشكل تهديدا على حقوق الدائن _ 

 املرتهن رهنا رسميا ؟

 هي أبرز العواقب املترتبة على زوال ملكية الراهن بأثر رجعي ؟ ما_ 

 هن الرسمي في حقه ؟ الر  وما هي حظوظ الدائن املرتهن في نفاذ_ 

 .التاليةكل ذلك ما سنحاول ترجمته في العناصر 

 : أهمية الدراسة

 :راسة في النقاط املحورية التاليةتتلخص أهمية الد

 .عقاريةمن أبرز التأمينات العينية املنصبة على ألاموال ال باعتبارهحساسية الرهن الرسمي _ 

الضمان الخاص املنبثقة نتيجة إلبرام  اعتباراتما يجذبنا أكثر للخوض في هذا املوضوع _ 

 .الرسميالرهن 

الناجمة عن زوال  املخاطرتزامنا والوقوف عند مدى تأثير  املوضوع،كما تزداد أهمية _ 

 .الضمانعلى خصوصية  انعكاساتهاوبالتالي  الائتمانرجعي على تماسك  بأثرملكية الراهن 

فرضيات نفاذ  تحقيقحقوقه ومدى  استيفاءي تلك املخاطر على حظوظ الدائن ف تأثير_ 

 .الرهن من عدمها
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 أسباب زوال امللكية بأثر رجعي بعد الرهن  .1   

قد  اهتزازات،  الاهتزازاتليست دائما في مأمن من إن ملكية الراهن للعقار املرهون   

فقد يصبح سند امللكية  يصل مداها إلى حد املساس بحقوق الدائن املرتهن رهنا رسميا ،

الذي يرتكز  إليه الراهن في مهب الرياح إذا ما طعن فيه من املالك ألاصلي ، طعن يكون محله 

عقد البيع العقاري املبرم في تاريخ سابق على إنشاء الرهن ، أما عن اسبابه فقد تتأرجح في 

النتيجة غابا ما تكون  تعدد هذه ألاسباب فإن وأمامالغالب  بين فسخ أو إبطال او  إلغاء ، 

واحدة أال وهي إعادة ألاوضاع إلى ما كانت عليه قبل التعاقد أي أن يعاد املبيع املتمثل في 

العقار إلى البائع والثمن إلى املشتري الراهن ، ليتحقق بذلك  ألاثر الرجعي وهو ألاثر الذي 

 .هن من جهة أخرى يشكل في نفس الوقت مقصدا للمالك الحقيقي وخطرا على الدائن املرت

من باب أولى قبل الخوض في مصير الرهن  الرسمي  الوقوف عند  لذلك فحري بنا

كيفية ترتيب ألاثر الوقوف عند  و ،أهم أسباب زوال امللكية وبدرجة أولى الفسخ وإلابطال 

والتخصيص ألن ألامر يتعلق بعقود  التعميم، وذلك وفق طرح فيه مزيج من ماالرجعي فيه

 .وبيوع منصبة على عقار 

 خــــــطر ألاثر الرجـــــعي للفسخ 1.1

 انحاللإلى فالفسخ يشكل احد أبز الجزاءات العقدية  وأهم السبل التي تفض ي 

الرابطة التعاقدية بعد ان نشأت صحيحة ، وهو  حق مقرر لكل متعاقد في العقود امللزمة 

 التزامهيتمسك بحل الرابطة التعاقدية نتيجة لتقصير املتعاقد آلاخر في تنفيذ  لجانبين ، بأن

1من القانون املدني الجزائري  111كما نصت على ذلك املادة 
يشكل الفسخ هنا أحد بحيث ،  

ما لم يكن  لاللتزامالخيارات املتاحة  للمتعاقد إلى جانب إمكانية املطالبة  بالتنفيذ العيني 

 .مستحيال 

جملة من إلاجراء في  احترامأما عن طريقة تقرير الفسخ فقد يكون قضائيا وذلك 

وفي املقابل تكون للقاض ي سلطة  بالتزامهتقصيره في الوفاء  إلثباتمقدمتها إعذار املدين 

مقارنة  ألاهميةغير املنفذ قليل  الالتزامتقديرية في الحكم بالفسخ  أو عدم الحكم به إذا كان 

 . التزامهإمهال املدين أجال لتنفيذ  أو  اماتالالتز بجملة 
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وقد يكون الفسخ إتفاقيا بمحض إرادة ألافراد ، بحيث يصبح العقد مفسوخا من 

حكم قضائي، وهو ما يعرف بالشرط الفاسخ استصدار تلقاء نفسه دون الحاجة إلى 

القانون و هو ما أما عن  الصورة ألاخيرة للفسخ ، فهي التي يتقرر فيها آليا بحكم  2الصريح، 

في تنفيذه ترجع لسبب أجنبي ال  استحالةبسب  الالتزام انقض ىيعرف باإلنفساخ وذلك إذا ما 

 3يد للمدين فيه 

تلخص في يوأمام تعدد طرق تقرير  الفسخ فإن النتيجة وألاثر املترتب على ذلك 

 111وهو ما عبرت عنه املادة  عليها قبل إبرام العقد ، اكانو إعادة ألاطراف إلى الوضعية التي 

إذا فسخ العقد أعيد املتعاقدان إلى الحالة " من القانون املدني الجزائري والتي نصت بأن 

فنطاق ألاثر الرجعي من حيث ألاشخاص ليس مقصورا ... "  عليها قبل إبرام العقد  اكانو التي 

، ومفهوم 4في حق الغير   ةاملترتبعلى أطراف العقد ألاصلي بل إنه يمتد ليمحو آثار العقد 

 يكتسب حقاهمها الدائن املرتهن الذي قد م واسع يتسع ليشمل عدة مراكز  ، أالغير مفهو 

عينيا من املشتري ثم يفسخ العقد الذي كان طرفا فيه ، ومنها تبدأ رحلة اللتجاذب واملواجهة 

تمية البحث عن إمكانية املباشرة بين ا البائع والدائن املرتهن وهو ألامر الذي يضعنا أمام ح

 ترتيب ألاثر الرجعي في البيع العقاري 

 ألاثـــر الرجعي في فسخ البيع العقاري   1.1.1

يتيح للبائع طلب فسخ العقد إذا لم يقم املشتري تعلقة امة املإن تطبيق القواعد الع

عقد البيع بشرط فاسخ متمثل في عدم  اقترن ، فإذا ما 5الراهن بتسديد جزء مهم من الثمن 

يغني عن ضرورة اللجوء إلى القضاء  دفع الثمن وتحقق ذلك الشرط فسخ البيع إال أن ذلك ال

  6حكم يقض ي بالفسخ  واستصدار

إال أنه ومقابل ذاك  ال نجد  ضمن النصوص القانونية املتعلقة بعقد البيع قاعد 

ا إلى القواعد العامة ، ومع ذلك نجد ان املشرع تحكم وننظم كيفية تقرير الفسخ مما يحيلن

البيع في حالة محددة وهي حالة بيع العروض واملنقوالت  بفسخالجزائري أفرد حكما خاصا 

في بيع العروض " من القانون املدني الجزائري والتي نصت على أنه  291وفق ما جاء في املادة 

وتسلم املبيع يكون البيع مفسوخا وجوبا في  وغيرها من املنقوالت إذا حدد أجل لدفع الثمن
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 اتفاقصالح البائع ودون سابق إنذار إذا لم يدفع الثمن عند حلول ألاجل وهذا ما لم يوجد 

 من القانون املدني املصري  261وهو ذات الحكم الذي تبنته املادة "  على خالف ذلك 

الفسخ في  ي يقرر طريقةنجد حكم خاصا  في القانون املدني الجزائر  في حين أننا ال

مشتري العقار عن دفع الثمن غير وارد  امتناعتفسير ذلك مرده أن  نالبيع العقاري ، ولعل أ

، ومن ثم فال 7إذ أن الثمن يجب دفعه إلى املوثق أو  إلى الضابط العمومي الذي حرر العقد  

ملشرع الجزائري كان يكمن معه أن تصور ترتيب ألاثر الرجعي في مثل هذا النوع من العقود فا

وحقوق املتعاقدين   في البيع العقاري خاصة الثمن الذي أوجب  التزاماتحازما وحريصا على 

دفعه أمام املوثق ، وبالتالى فقد يجعل ذلك خطر زوال ملكية  املشتري الراهن املترتبة عن 

تصور الفسخ  بيع عقاري  بأثر رجعي  على الدائن املرتهن نتيجة للفسخ  أمر  مستبعد لعدم

 .في مثل هذه البيوع 

 ألاثر الرجعي لإلبطالخطر  .1.1

حق رهنا رسميا على العقار الذي ي رتب في وقت ال ذال إن سند ملكية املشتري الراهن

فمعنى إلابطال هنا ينصرف إلى  قد يكون عرضة ملخاطر جمة من بينها إلابطال ،  شتراها

البطالن النسبي ال البطالن املطلق ألن هذا ألاخير  يجعل التصرف أي البيع العقاري الذي 

ال يصير  وجود ولو أجيز العقد ، وبالتالي  العدمأبرمه الراهن معدوما ، وكما هو معروف أن 

 احتماالتألنه يحسم  طر ألاثر الرجعي للبطالن املطلقأفإنه يستبعد من نطاق الدراسة 

نفاذ الرهن من عدمها منذ البداية ، إذن فالقابلية لإلبطال هي ذلك الحق الحصري املقرر 

لطرفي العقد والجزاء املترتب على مخالفة  شروط صحة العقد و القواعد التي وضعها 

 8. املشرع الجزائري حماية ملصلحة املتعاقدين 

أي املالك الحقيقي في مواجهة املشتري   فاإلبطال الذي يتمسك به بائع العقار

الراهن، قد يعزى ألسباب معروفة وفقا للقواعد العامة ، كان يشوب إرادة بائع العقار ، 

عيب من عيوب إلارادة ، فيحصل أن يقع هذا ألاخير في غلط جوهري دفعه إلى التعاقد ، أو 

وسائل ضاغطة على حرية إرادته  الستعمالإلاكراه نتيجة  وطأةعنوة تحت  املالكأن يتعاقد 

عبر عنه املشرع ما وهو ، النفوذ ألادبي   واستغاللمادية كانت كالعنف ، او معنوية كالتهديد 
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9بالتعاقد تحت سلطان الرهبة البينة  من القانون  88الجزائري في املادة 
، غير أن الشائع من  

الغبن الذي  هيفي البيوع العقارية  بين عيوب إلارادة التي يمكن أن يقع فيها املالك الحقيقي

، فالغبن قوامه عدم التعادل  لالستغاللكركن مادي  ةالفقهيصنفته العديد من الدراسات 

املتقابلة املترتبة في ذمة كال الطرفين ، غير  ان الغبن الذي يمكن أن  الالتزاماتفي  والتكافؤ

يكون فاحشا بان يرقى إلى درجة  املشتري الراهن يجب أن  ةمواجهيدفع به بائع العقار في 

تجعله فادحا ويتجسد ذلك على أرض الواقع إذ كان الثمن الذي تلقاه املالك الحقيقي من 

قام   الاعتباراملشتري الراهن أقل بكثير من القيمة  الحقيقية للعقار في السوق ، ولهذا 

مس كأساس لرفع دعوى من القانون املدني الجزائري بوضع معيار  الخ 853املشرع في املادة 

 10. الغبن 

أما عن الحالة الثانية التي يمكن فيها تقرير البطالن النسبي وفقا للقواعد العامة     

فهي  نقص في أهلية املتعاقدين ونقص ألاهلية هنا مناطه أهلية ألاداء ال الوجوب وألاهلية 

عنه تعتبر تصرفات  درةالصاوبالتالي فإن التصرفات  11املقترنة ببلوغ الشخص سن التمييز  

من القانون املدني  22صادرة عن ناقص ألاهلية في نظر القانون كما نصت على ذلك املادة 

الجزائري  ، غير  أن  إسقاط القواعد العامة على حالة بائع العقار أمر غير  ممكن ، إذ ال 

ألن حساسية البيوع  يمكن تصور تمسك املالك الحقيقي بإبطال العقد لنقص في أهليته ،

العقارية  تحتم على املوثق القيام بتحقيق شامل قبل إقدامه على تحرير أي عقد فال يمكن 

 .أن يتالفى ذلك التحقيق هوية ألاطرف وأهليتهم إلبرام مثل هكذا تصرفات 

وعليه فإذا ما تحقق سبب من اسباب القابلية لإلبطال  الذي تمسك بها املالك  

ولم يقم البائع مقابل ذلك بأي خطوة نحو إجازة العقد املشتري، للعقار في مواجهة  الحقيقي

فإن نسبة ألاخطار املحيطة بالراهن قد تتضاعف إذا ما تربت آثار البطالن النسبي والتي 

العقد إلى املاض ي و زوال ما رتبه من آثار وهو ما يعبر عنه باألثر الرجعي  انسحابتتلخص في 

ك الحقيقي واملشتري الذي رتب حقا عينيا على العقار  لابيع العقاري املبرم بين املفإن الوعليه 

 .قد يضحي بحقوق الدائن املرتهن 
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ترتيب آثار الرهن الرسمي أمام  احتماالتيدفعنا للبحث في جزء ثان عن  وهو ما

    .. تضاعف هذا النوع من املخاطر 

 ر رجعيمصير الرهن الرسمي بعد زوال امللكية بأث .1

عليها  اكانو مجرد أن ينسحب العقد للماض ي ويعاد ألاطراف إلى الحالة ألاصلية التي ب

و إلغاء ومن ثم فإذا أ بطاالقبل إبرام العقد،يتحقق ألاثر الرجعي  أي كان السبب فسخا أو  إ

كان العقد بيعا منصبا  على عقار  فإن الرهن الرسمي املحرر تبعا لهذا البيع يضع أطرافه 

وبدرجة أكبر الدائن في مأزق قانوني ويصبح الرهن الرسمي في حد ذاته متأرجحا بين 

رجعي رهن من زالت ملكيته بأثر   اعتبارنفاذه من عدمها مما يطرح معه إشكالية  احتماالت

بلغة القانون وذلك  الاحتماالت، وحسما لهذا الشك سنحاول ترجمة هذه رهنا مللك الغير

 .بالوقوف عند نسب ومدى تحقق تلك الفرضيات

 صل عام عدم نفاذ الرهن الرسمي كأ  1.1                   

على الوضع الذي تزول فيه ملكية الراهن بأثر رجعي د العامة إن إسقاط القواع

لفسخ أو  إلغاء أو  إبطال ال يصب في مصلحة الدائن املرتهن ، إذ تقض ي تلك القواعد  نتيجة

رجعي كان لم يكن مالكا للعقار الذي تصرف فيه وعلى   بأثراملالك الذي زالت ملكيته  باعتبار

و من  هذا النحو  فإذا ما قام املالك برهن العقار رهنا رسميا أعتبر الرهن كأن لم يكن أصال ،

  بأثرثم فإن تفعيل القواعد العامة  في مثل هكذا مواقف يضحي بمركز من زالت ملكيته 

رجعي بل إن ألامور ال تقف عند هذا الحد بحيث يضحى بالنتيجة ايضا بمركز  كل من 

تصرف له املالك قبل زوال ملكيته وترتيب ألاثر الرجعي ويدخل في دائرة ذلك الدائن املرتهن 

 12رهنا رسمبا 
ومن ثم فإن مجرد الوقوف عند هذه النتيجة املبدئية القائمة والتي خلصت بعدم 

جواز نفاذ الرهن الرسمي في حق الدائن املرتهن مع تحييد الراهن وتجريده من صفة املالك 

يدفع  إلى التساؤل عن إمكانية هذا الوضع الذي يمر به الرهن الرسمي في حكم رهن ملك 

 .الغير من عدمها 
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 تمييز رهن ملك الغير عن رهن من زالت ملكيته بأثر رجعي   1.1.1    

ولحسابه مع دائن مرتهن  باسمهملك الغير هو ذلك الرهن الذي يبرمه الراهن فرهن 

على عقار قائم مملوك للغير وترتيبا على ذلك فإنه يستثنى من نطاق رهن ملك الغير الرهن 

و كان متجاوزا لحدود نيابته كما يستبعد من الذي يعقده النائب عن مالك العقار حتى ول

 13نطاق رهن ملك الغير العقد الذي يتعهد فيه شخص بالحصول على رضا املالك بالرهن 
وترتيبا على هذا الطرح فإن الخالف الثائر  بين التوجهات الفقهية والتشريعية يدور 

نص  استقراءومن ثم فإن  في مجمله حول محور واحد وهو حكم وصحة رهن ملك الغير ،

مجرد كون  اعتبارعكسيا يفسر على  استقراءاملدني الجزائري  القانون من 14  338املادة 

 والتفسير التأويل، لذلك فإن الرهن له باطالالراهن غير مالك للعقار املرهون يجعل 

يح العكس ي لنص املادة السابقة ال نجد في القانون املدني  الجزائري ما يعززه بنص صر 

 15وواضح  حول حكم رهن ملك الغير وأثره 
وذلك خالفا ملا هو عليه الحال بالنسبة للقانون املصري بحيث تعامل مع رهن ملك 

الغير بأسلوب القياس وذلك حينما جعل حكمه في حكم بيع ملك الغير  أين رتب عليه 

ألامر  اعتبر، في حين  البطالن النسبي نظرا لقابليته للتأييد وإلاقرار من طرف املالك الحقيقي

مستحيال  في ألاراض ي املمسوحة ن ألن الرهن واجب التسجيل في السجل العقاري مما يجعل 

 16نشوء الحق مقرونا بالتسجيل الذي يستوجب لحصوله أن يكون الراهن مالكا 
في حين نجد ان القضاء والفقه في فرنسا كانا حاسمين منذ البداية حيال تعاملهما مع 

الغير  ، حيث رتبا عليه البطالن املطلق بدال من البطالن النسبي مما يجعله عديما رهن ملك 

الراهن غير املالك  اكتسبلألثر ومستحيل إلاجازة ، ويبقى أثر البطالن املطلق ساريا حتى ولو 

فإذا ما تحقق الفرض الذي يقر  فيه املالك الحقيقي بالرهن   17ملكية العقار فيما بعد

إن ذلك ال يغني عن ضرورة التوجه نحو إبرام عقد جديد بحيث يصبح الرهن ويعترف به ، ف

 .ساريا من هذا التاريخ 
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، كما أنه متاح فيجوز لكل ذي  مصلحة أن يتمسك بهأما عن الحق في  تقرير البطالن 

العاديين وللغير الذي باع له العقار املرهون أو  وللدائنينللمالك الحقيقي تسلم الحق عنه 

 .18عد أن اصبح مالكا كما للمحكمة أن تقض ي بالبطالن من تلقاء نفسها رهنه ب
 338وأمام غموض موقف املشرع الجزائر ي من حكم رعن ملك الغير في نص املادة 

الرهن الصادر اعتبار من القانون املدني فغنه يستحيل علينا بالنتيجة الجزم حول مسألة 

لك الغير  ، إال أن ذلك ال يثنينا من توجيه هنا مل، ر رجعي  بأثرمن املالك الذي زالت ملكيته 

والتي نجدها   نحو أنظمة تشريعية ودراسات فقهية مقاربة لنا في التوجه القانونيةالبوصلة 

الشاذة على رهن ملك  الاستثناءات كأحدفي مجملها تتعامل مع رهن زالت ملكيته بأثر رجعي 

تشترك فيها مع القانون املدني الجزائري بحيث تقض ي بصحة  التيوهي نفس النقطة   الغير

، لة من الشروط الشكلية واملوضوعيةرهن من زالت ملكيته بأثر رجعي إذا ما توافرت جم

 .الوقوف عنده تفصيال في قادم العناصر  ل و سنحا وهو  ما

 نفاذ الرهن الرسمي بعد زوال امللكية بأثر رجعي  .1.1 

بعدم نفاذ الرهن عند حكم القواعد العامة والذي تقض ي فيه  في وقت مض ى  توقفنا

 الائتمانمقاصد   على طراا له  من مختزامنا مع زوال ملكية اللراهن بأثر رجعي وم الرسمي

ما توقفنا عند ، كوالضمان الخاص الذي ينشده الدائن من وراء إبرام الرهن الرسمي 

  اعتبارالدائن املرتهن ، دون أن تضع أدنى  بحقوق   القواعدبها تلك البساطة  التي تعصف 

لحسن نية الدائن املرتهن ، ولكن وملا كان هذا ألاثر مجحفا في حقه وبوجه عام بحق من تلقى 

حقه ولم يكن على دراية بالتهديدات املحيطة بملكية الراهن للعقار املرهون في صورة زوال 

مشاربها بما فيها  اختالفتدخلت أغلبت التوجهات التشريعية على  امللكية بأثر رجعي ،

 19    املشرع الجزائري وذلك بوضع نص خاص يكفل حماسة الدائن املرتهن حسن النية  

مالمح حماية الدائن املرتهن من خطر ضايع حقوقه جراء زوال امللكية  اتضحتحيث 

يبقى " ني الجزائري  والتي جاء فيها من القانون املد 335 رجعي جليا في نص املادة بأثر

الرهن الصادر من املالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو صحيحا ملصلحة الدائن املرتهن 

فسخه أو إلغاءه أو زواله ألي سبب آخر ، فإذا ثبت ان الدائن كان حسن النية وقيت إبرام 
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إذ نجد أن مضمون هذه املادة قد تكرر في عدة قوانين مقارنة أين وردت ذات  "عقد الرهن 

وهو ما يدل على أن تلك   20من القانون املدني املصري   1322الصياغة في نص املادة 

إال أنها تلتقي في نقطة مشتركة واحدة أال وهي توفير الحماية  اختالفهاالقوانين ورغم 

نية ، ليكون من تبعات ذلك أن يعود العقار إلى املالك ألاصلي حسن ال املرتهنالخاصة للدائن 

مثقال بالرهن نتيجة لتفعيل ألاثر الرجعي لزوال ملكية الراهن ، إال أن أركان هذه الحماية 

 21.الشروط التالية  اجتمعتالخاصة ال تكتمل إال إذا 

لرسمي ، ثم تزول وقت إبرام عقد ا يجب أن يكون الراهن مالك للعقار املرهون  _أوال

الراهن مالكا للعقار   أما إذا لم يكن،  نتيجة لفسخ أو إلغاء أو إبطال عنه امللكية بأثر رجعي

  أو،  كما لو تلقى الراهن حقه بسند باطل بطالنا مطلقا فإنه ال مجال لنفاذ الرهن  الاص

طال وتقرر إذا تلقى الراهن حقه بموجب عقد قابل لإلب وفقا لعقد صحيح لم يسجل ، أما

بناء على عقد صحيح قض ي بفسخه ، أو بموجب هبة تراجع الواهب فيها ، فإن  وأإبطاله ، 

كل هذه ألاوضاع قد تثبت للراهن صفة املالك وقت الرهن فإذا ما أفدم على إبرام تصرف 

 22.كالرهن ثم زالت ملكيته بأثر  رجعيي ، فإن ذلك الرهن املبرم قد يحض ى بمجال لنفاذه

أن يكون الدائن املرتهن حسن النية وقت إبرام الرهن كما ألحت على  يجب_  ثانــــيــــــا 

من القانون املدني الجزائري فحسن النية هنا مناطه أن ال يكون الدائن  882ذلك املادة 

املرتهن على دراية تامة بأن ملكية الراهن مهددة بخطر الزوال بأثر رجعي بل إن مجرد شكه 

بسوء النية ، فإذا ما أثبت الخصم أنه  كان بوسع الدائن أن يشك في ملكية  قد يوصف

الراهن للعقار املرهون كما لو كان الراهن مدينا بالثمن أو ببعضه ، كان على الدائن املرتهن 

  23أن يثبت عكس ذلك 

من املرسوم التنفيذي رقم  88كما أن حسن النية يستشف أيضا من نص املادة 

والتي تضع فرينة قاطعة على علم الدائن املرتهنا  24املتعلق بتأسيس السجل العقاري   67/87

من  88رهنا رسميا باملخاطر املحدقة بملكية الراهن للعاقر املرهون حيث جاء في نص املادة 

أو إبطال أو إلغاء أو  إن دعاوى القضاء الرامية إلى النطق بفسخ   "قانون السجل العقاري 

،  "... نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها ال يمكن قبولها إال إذا تم إشهارها مسبقا 
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وعليه فإذا ما نشأ الرهن قبل تسجيل الدعاوى املذكورة أعاله فإن ذلك يشكل دليال وتعبيرا 

من القانون  338دة بنص املا والاحتجاج الاستفادةعلى حسن نية الدائن املرتهن مما يتيح له 

املدني الجزائري كما أن حسن النية يجب أن يكون مقترنا زمنيا مع وقت إبرام عقد الرهن 

املهددة مللكية الراهن بعد هذا الوقت فال طائل من علمه ، أما من  باملخاطرفإذا كان علمه 

ليه عى من خلصت إإذا ادية يعد أمرا مفترضا الن حيث قواعد إلاثبات فاألصل أن حسن

امللكية أن الدائن املرتهن سيئ النية وقت الرهن فيقع عليه عبء إثبات ذلك بكافة طرق 

 .إلاثبات املتاحة 

يجب أن يكون الرهن مقيدا قبل شهر عريضة الدعوى التي طعن بها في سند   _ثــالــثــــــــا 

  الاحتجاجملكية الراهن ومرد ذلك هو أن رافع الدعوى يعد من قبيل الغير  فال يمكن 

وهو ما 25على شهر العريضة   سابقا ، اي أن يكون قيده إال إذا كان مقيدا بالرهن في حقه

املتعلق بالسجل العقاري والتي قضت  67/78من املرسوم التنفيذي رقم  86عبرت عنه املادة 

إن فسخ الحقوق العينية أو إبطالها أو إلغائها أو نقصها عندما ينتج أثر رجعيا ال يحتج  " بـأنه

به على الخلف الخاص لصاحب الحق املهدر  إال إذا كان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك 

مسبقا أو كان هذا الفسخ أو إلابطال الفسخ أو إلابطال أو إلالغاء أو النقص قد تم إشهاره 

، فمن هنا يتضح أن نفاذ الرهن من  ". ، بحكم القانون تطبيقا للقانون و النقص أو إلالغاء أ

عدمه مرتبط بالسياق الزمني للقيد وشهر عريضة الطعن في سند ملكية الراهن ، فإذا كان 

أعتبر  تسجيل سند الراهنقيد الرهن الرسمي سابقا على التأشير بدعوى املدعي في هامش 

ا إذا كان وفت قيد الرهن الحقا للتأشير بدعوى ذلك قرينة على حسن نية الدائن املرتهن ، أم

فإن ذلك يشكل قرينة قانونية قاطعة على علم الدائن املرتهن برفع املدعى في سند الراهن 

ن فإذا ما قضت املحكمة لصالح املدعي يصبح الحكم حجة على الدعوى املهددة مللكية الراه

26دائن املرتهن ال
  

هذه الشروط الثالثة والتي قوامها حسن نية الدائن املرتهن  اجتمعته فإذا ما يوعل

بحقوقه و تشكل بالتالي متنفسا له ومنفذا  املحيطةالتهديدات  وطأةفإنها قد تخفف من 

للنجدة يمكن أن يسلكه إذا ما داهمته املخاطر الناجمة عن زوال ملكية الراهن بأثر رجعي 
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نتيجة لفسخ أو إبطال أو إلغاء ، أين له أن يرافع عن نفاذ الرهن الرسمي في حقه وترتيب 

امللكية املهددة مثقلة به ، تريبا على ذلك فسر جانب من الفقه بقاء الرهن  انتقلتأثره، ولو  

صحيحا بعد زوال امللكية الراهن بأن حق الرهن ينتقل مباشرة على عقار املالك الحقيقي 

مالك ال يزال تحت تصرف الراهن مما يجعل الراهن في هذا الوضع مجرد  العقاركان  كما لو

، في حين فسر جانب آخر من الفقه نفاذ الرهن الرسمي بأنه حل مرن للحد إطالق ظاهر

من قانون  37و 35ألاثر الرجعي ،وهو نفس التبرير الذي تبناه املشرع الجزائري في املادتين 

 27. عن حسن نية  اكتسابهاألصحاب الحقوق العينية التي تم السجل العقاري حماية 

 :خــــــــــاتمة

الذي  الائتمان، بأنه ال يكمن التقليل من أهمية  اتضحتون الصورة قد وهكذا تك

قطعة أساسية في الضمان الخاص ، إال أنه ومن جهة أخرى ال  باعتبارهيوفره الرهن الرسمي 

ملحيطة بملكية الراهن للعقار املرهون ، ألن زوال امللكية يمكن أن ننفي خطورة التهديدات ا

لحقوقه في املاء ، إال أن املشرع الجزائري و على  استيفائهعنه يرهن حظوظ الدائن املرتهن في 

غرار  باقي التشريعات املقارنة لم يكن قاسيا في حكمه على الدائن املرتهن من حيث عدم 

توفرت جملة من املؤشرات املوضوعية و  رحيما به إذا ما آثار الرهن في حقه ، بل كان ترتيب

 .الشكلية الدالة على حسن نية الدائن 

 الهـوامــش

                                                           
، 81، ج، ر، ج، ج،العدد1165سبتمبر  07هـ املوافق لـ  1815رمضان عام  02املؤرخ في  65/53ألامر رقم  1

 .، واملتضمن القانون املدني 0226ماي  18هـ املوافق لـ  1803ربيع الثاني سنة  05املؤرخة في 
، 0225إلاسكندرية ، مصر ،  أنور سلطان ، املبادئ القانونية العامة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، 2

 . 888، 880، 881ص
علي علي سليمان ، مصادر إلالتزام في القانون املدني الجزائري ، ديوان املطبوعات الجامعية ، الطبعة  3

 . 123،  126، ص  0228الخامسة ، الجزائر ، 
 .  888، ص  السابقأنور سلطان املرجع  4
الواضح في شرح القانون املدني ، عقد البيع واملقايضة ، دار الهدى للنشر والطباعة  دمحم صبري السعدي ، 5

 . 880، ص 0223والتوزيع ، عين مليلة ، الجزائر 
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 . 010، ص0218خليفة الخروبي ، العقود املسماة ، مجمع ألاطرش للكتاب املختص ، تونس ،  6
 . 888،  880دمحم صبري السعدي ، املرجع السابق ، ص  7
 . 008، ص  1116، تونس  لاللتزاماتدمحم الزين ، النظرية العامة  8
 .57املرجع السابق ص  سليمان،علي علي  9

 .76ص  السابق،املرجع  سليمان،علي عيل  10
 .83ص  السابق،املرجع  سليمان،علي عيل  11
التأمينات الشخصية  عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون املدني ، الجزء العاشر ، 12

 . 815والعينية ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت لبنان ، ص 
، 0226 مصر، إلاسكندرية، الجديدة،دار الجامعة  والعينية،التأمينات الشخصية  سعد،نبيل إبراهيم  13

 .53ص 
، 81، ج، ج،العدد، ج، ر1165سبتمبر  07هـ املوافق لـ  1815رمضان عام  02املؤرخ في  65/53ألامر رقم  14

 .، واملتضمن القانون املدني 0226ماي  18هـ املوافق لـ  1803ربيع الثاني سنة  05املؤرخة في 
ريحاني ياسمينة ، الرهن الرسمي كضمان بنكي ، مذكرة ماجستيير في القانون الخاص جامعة الجزائر ،  15

 . 00، ص  0225/0227السنة الجامعية 
 . 128مينات العينية ، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، أسعد دياب أبحاث في التأ 16
 .822عبد الرزاق أحمد السنهوري ، املرجع السابق ، ص  17
 . 150دمحم كامل مرس ي بك ، املوجز في التأمينات ، مطبعة فتح هللا إلياس وأوالده ، بمصر ، ص  18
 .76ص  السابق،املرجع  سعد،نبيل إبراهيم  19
واملتضمن القانون املدني  ،1183يوليو سن  17هـ املوافق لـ 1876رمضان  26املؤرخ في  181ون رقم القان 20

 املصري 
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 . 123، ص  0202، ماي   50وإلاجتماع ، العدد 
 . 73نبيل إبراهيم سعد ، املؤجع السابق ، ص  22
 813عبد الرزاق أحمد السنهوري ، املرجع السابق ، ص  23
،املتعلق  1167مارس  05هـ املوافق لـ  1817ربيع ألاول عام  08، املؤرخ في  67/78املرسوم التنفيذي رقم  24
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 : قـــائــــــــــــــــــمة الـــمراجــع 

 الكــــــتب : ال أو 

أسعد دياب أبحاث في التأمينات العينية ، املؤسسة الجامعية للدراسات  .1

 . والنشر والتوزيع

أنور سلطان ، املبادئ القانونية العامة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،  .1

 . 0225إلاسكندرية ، مصر ، 

تونس  خليفة الخروبي ، العقود املسماة ، مجمع ألاطرش للكتاب املختص ، .2

 ،0218،. 

عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون املدني ، الجزء  .2

العاشر ، التأمينات الشخصية والعينية ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

 .لبنان 

علي علي سليمان ، مصادر إلالتزام في القانون املدني الجزائري ، ديوان  .8

 .0228مسة ، الجزائر ، املطبوعات الجامعية ، الطبعة الخا

 . 1116دمحم الزين ، النظرية العامة لإللتزامات ، تونس  .6

دمحم صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون املدني ، عقد البيع واملقايضة  .7

 . 0223، دار الهدى للنشر والطباعة والتوزيع ، عين مليلة ، الجزائر 

ة فتح هللا إلياس وأوالده ، دمحم كامل مرس ي بك ، املوجز في التأمينات ، مطبع .8

 . بمصر

نبيل إبراهيم سعد ، التأمينات الشخصية والعينية ، دار الجامعة الجديدة  .9

 . 0226، إلاسكندرية ، مصر ، 

 الـرســــــائل وألاطــــــــــــــروحـأت: ثـــــــــانيا 

ون الخاص جامعة الجزائر ، ريحاني ياسمينة ، الرهن الرسمي كضمان بنكي ، مذكرة ماجستيير في القان_ 

 . 0225/0227السنة الجامعية 

ثــــــــــا 
ُ
 املقـــــــــاالت: ثــــــــال
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 . 1313، ماي   50وإلاجتماع ، العدد 

 ـــــيــــــنالقوانــــــــ: رابــــعا 

سبتمبر  07هـ املوافق لـ  1815رمضان عام  02املؤرخ في  65/53ألامر رقم  .1

هـ  1803ربيع الثاني سنة  05، املؤرخة في 81، ج، ر، ج، ج،العدد1165

 .، واملتضمن القانون املدني 0226ماي  18املوافق لـ 

هـ  1817ربيع ألاول عام  08، املؤرخ في  67/78املرسوم التنفيذي رقم  .1

،املتعلق بتأسيس السجل العقاري ، ج ر ج ج ،  1167مارس  05املوافق لـ 

أفريل  18هــ املوافق لــ 1817ربيع الثاني عام  18، املؤرخ في  82العدد رقم 

 . 1167عام 

يوليو سن  17هـ املوافق لـ 1876رمضان  26املؤرخ في  181القانون رقم  .2

 .واملتضمن القانون املدني املصري  ، 1183
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 القائم على أرض الغيرمصير الرهن الصادر من مالك البناء 

 

 

 

 

 :ملخص 

من القانون  888و  287/7تقتض ي القواعد العامة املنصوص عليها في املادتين 

املدني ، بتمليك البناء املقام على أرض الغير ألجنبي بموجب القانون أو الاتفاق ، مما يخول 

من ثمن ألانقاض  لصاحب املبنى رهنه ، وفي هذه الحالة يجوز للدائن املرتهن استيفاء الدين

و من ثمن إذا هدم البناء ، أو التعويض الذي يدفعه مالك ألارض إذا استبقى البناء ، أ

 .، أو تملك البناء كمقابل للوفاء يعه باملزاد العلني ببالعقار 

مالك البناء ، مالك ألارض ، الدائن املرتهن ، التنفيذ الجبري ،التنفيذ  :الكلمات املفتاحية 

 بالتعويض 
Summary: 

Required the general rules stipulated in Articles 782/2 and 889 

of the Civil Code, Owning the building erected on the land of others to 

a foreigner according to the law or agreement, Which entitles the owner 

of the building to mortgage it, In this case, the mortgagee may collect 

the debt from the rubble price if the building is demolished, Or the 

compensation paid by the owner of the land if the building is preserved, 

Or from the price of the property by selling it by public auction, Or 

owning the building as payment for fulfillment. 

Key words: Building owner, land owner, The mortgagee creditor, 

Forced execution, Execution by equivalent.  

 ل حكيمةكحي :الدكتورة

 قسم أمحاضرة ة أستاذ

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
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 التعليم العاليأستاذ 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 2جامعة علي لونيس ي، البليدة 

مخبر النظام القانوني للعقود عضو 

 والتصرفات في القانون الخاص
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 :مقدمة

 من خاللهما يضمن  أحكام القانون املدني على وسيلتين نص املشرع الجزائري في

الدائن حقه اتجاه مدينه إذا لم يوف هذا ألاخير بما عليه من دين ، أولهما هو الضمان العام 

، و هذا خارج عن نطاق دراستنا ، و ثانيهما 1من القانون املدني  888املنصوص عليه في املادة 

تأمينات شخصية و تتحقق بضم ذمة شخص : هو الضمان الخاص الذي يتخذ صورتين 

لى ذمة املدين ألاصلي لضمان الوفاء بدينه اتجاه الدائن و هو ما يعرف بالكفيل آخر أو أكثر ا

الشخص ي ، و تأمينات عينية و تتحقق بالتصرف في مال معين عقارا كان أو منقوال مملوكا 

للمدين أو الغير  لضمان الوفاء بديونه متى حل أجلها ، يخول للدائن حقا عينيا تبعيا في أي 

قه و باألفضلية على سائر الدائنين العاديين ، و ما يهمنا في هذه الدراسة  يد كان القتضاء ح

 .كتأمينات عينية  الرهون العقارية الصادرة من مالك البناء القائم على أرض الغير 

من القانون املدني أن يكون املدين الراهن مالكا للعقار  888/7ألاصل في نص املادة 

و ما تحتها من غراس ، غير أنه  عليها من بناء أو منشآت املرهون ، أي مالكا لألرض و ما

من نفس القانون ، يجوز ملالك ألارض  تمليك املباني املقامة من  287/7تطبيقا لنص املادة و 

هذا ما يعرف بامللكية ألافقية  قامتها و في تملكها ، وإعطائه الحق في إقبل ألجنبي ، أو 

ملالك املباني القائمة على أرض الغير  أن يتصرف فيها  العمودية ، وعلى هذا ألاساس يجوز و 

تصرف املالك دون أن يتعسف في استعماله لهذا الحق ، فيجوز له بيعها أو هبتها ، كما يجوز 

من نفس  888له رهنها و يكون رهنه صحيحا ألنه صادر من مالك و هذا ما قضت به املادة 

لملكية على الرهن الصادر منه ، غير أن الاشكال القانون أعاله ، و ال يؤثر التصرف الناقل ل

الذي يطرح في هذا املقام حول مصير حق الدائن املرتهن الذي يبقى مرتبطا بمصير ملكية 

 .البناء ، فكيف يمكن استيفاء حقوقه عند حلول أجل الوفاء ؟ 
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لإلجابة على هذا الطرح ،يتعين علينا دراسة أحكام رهن مالك البناء القائم على 

في استيفاء  أرض الغير في املبحث ألاول ، ثم دراسة الحلول القانونية املتاحة للدائن املرتهن

 .في املبحث الثاني  حقوقه من مدينه

 أحكام رهن البناء القائم على أرض الغير :ألاول املبحث 

الدائن املرتهن لضمان  إليهايعتبر الرهن من أهم وسائل الضمان الخاص التي يلجأ 

استيفاء حقوقه من املدين الراهن  و عليه فإن الرهن ينشأ بموجب عقد ينعقد بين املدين 

الراهن و الدائن املرتهن ، يشترط في انعقاده شروطا موضوعية و شكلية  نظمه املشرع في 

الرهن الرسمي ،  و ما بعدها من القانون املدني و هو  ما يعرف بالرهن الاتفاقي أو 887املواد 

، 2املشرع  في بعض النصوص القانونية الخاصة و هو ما يعرف بالرهن القانوني  كما نظمه

حتى ينشأ حق املدين  في رهن البناء املقام على أرض الغير  وجب أن يكون مالكا له و أهال و 

 :للتصرف فيه و هذا ما سيتم بيانه كما يلي 

 ملكية املدين الراهن للبناء  :ألاول املطلب 

يشترط في الرهن الرسمي أن يكون صاحب الش يء مالكا له ، و امللكية وفق نص 

من القانون املدني هي حق التمتع و التصرف في ألاشياء ، و على هذا ألاساس وجب  428املادة 

ى أثر زوال تحديد وسائل كسب املدين مللكية البناء املقام على أرض الغير  ، قبل التطرق ال

 : ملكيته للبناء في النقاط التالية 

 وسائل كسب ملكية البناء  :ألاول الفرع 

، نجد ان وسائل كسب ملكية البناء إما أن تكون  287/7بالرجوع الى نص املادة 

 :واقعة مادية ، أو تصرفا قانوني ، نبين ذلك على النحو التالي 

 الواقعة املادية : أوال 

ادية كوسيلة في تملك أجنبي للبناء القائم على أرض الغير ، في تتمثل الواقعة امل

من  287واقعة الالتصاق ، و هذا ما يستشف من خالل من الفقرة ألاولى لنص املادة 
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يجوز أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه املنشآت على : "القانون املدني بنصها 

 " .نفقته 

، ج شيئين متميزين احدهما عن آلاخراندما"نه يعرف الالتصاق فقها على أ

مملوكين لشخصين مختلفين على نحو يتعذر معه الفصل بينهما دون تلف و دون أن يوجد 

اتفاق على هذا الاندماج ، و يترتب عن هذا الاندماج أن يتملك مالك أحد الشيئين آلاخر 

طريقا الكتساب امللكية ، و عليه يمكن اعتبار الالتصاق 3" بقوة القانون او بحكم القاض ي 

العقارية ، عندما يتحد ش يء مملوك لشخص معين بش يء مملوك لشخص آخر  بصفة تبعية 

، و طبقا لقاعدة الفرع يتبع ألاصل فإن ملكية الش يء الفرعي تكون ملالك الش يء الذي التصق 

لتصاق ، و في هذا الشأن اختلف الفقهاء حول التكييف القانوني للملكية الناشئة عن الا4به 

ن ألى إالش يء ألاصلي ، فذهب اتجاه فقهي فيما إذا كانت مستقلة أو غير مستقلة عن ملكية 

امللكية الناتجة عن الالتصاق ملكية أصلية و ليست مستقلة ، ألن الالتصاق ليس بسبب 

جديد لكسب امللكية ، فاندماج الشيئين أو اتحادهما هو أمر ناتج عن امتداد ألاصل الى 

فالبناء املتصل باألرض اململوكة للغير  ال يمكن النظر اليه على أنه  ضمن شيئين ، الفرع ، 

وإنما هو ضمن ش يء واحد و هو ألارض التي أقيم عليها البناء ، فمن غير املتصور أن تؤسس 

 .  5قاعدة الفرع يتبع ألاصل إال إذا تم هناك اندماج بين عدة عناصر حولت الى ش يء جديد 

جاه للنقد ، و اعتبر من الصعب قبول امتداد فكرة البناء ليصبح تعرض هذا الات

 إنماشيئا واحدا فالبناء الذي تم تشييده على أرض الغير ال يعد صفة لألرض املقام عليها و 

و كما أن الالتصاق  هو ش يء يمكن تمييزه عن ألارض كان يتم تهديمه دون املساس باألرض ،

واقعة مادية يتم من خاللها اكتساب ملكية أحد الشيئين ملالك الش يء آلاخر بمجرد 

اتحادهما ليكون شيئا واحدا ، فيتعذر الفصل بينهما دون تلف ، و دون اتفاق مسبق بين 

أصحاب امللكيتين املندمجين ، يمكن اعتبارهما مالكين على الشيوع كل حسب قيمة الش يء 

 . 6كان يملكه مفرزا  الذي
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نتيجة هذا الانتقاد ظهر اتجاه آخر يرى أن امللكية الناتجة عن الالتصاق ملكية 

جديدة و مستقلة عن ملكية ألارض  و حتى يكون الالتصاق سببا مستقال لكسب ملكية 

جديدة البد من أن تكون املواد املستعملة غير مملوكة لصاحب ألارض ، بحيث إذا كان 

لي ينبثق عن ش يء جديد ، فمن البديهي أن مالك الش يء ألاصلي هو من يتملك الش يء ألاص

من القانون  287/8الش يء الجديد طبقا لقاعدة الفرع يتبع ألاصل و هذا ما قضت به املادة 

كل ما على ألارض أو تحتها من غراس أو بناء أو منشآت أخرى يعتبر من عمل : " املدني بنصها 

، و قياسا على ذلك يمكن القول أن " ى نفقته و يكون مملوكا له صاحب ألارض و أقامه عل

من تملك ألارض تملك ما تحتها و ما فوقها من بناء إال إذا ثبت  انفصال ملكية البناء على 

ناء هو أجنبي غير مالك ألارض ، ملكية ألارض بتقديم قرينة قانونية تفيد أن من قام بالب

من نفس القانون ، على  287الفقرة الثانية من نص املادة  على نفقته و هذا ما أشارت اليهو 

على من ادعى ملكية البناء املقامة على أرض الغير و بكافة طرق الاثبات  إلاثباتأن يقع عبء 

 . 7بما فيها البينة و القرائن 

 التصرف القانوني  :ثانيا

نية معينة إما يقصد بالتصرف القانوني اتجاه إلارادة املحضة إلى إحداث آثار قانو 

بإنشاء حق أو تعديله ، أو بانقضائه  فاآلثار القانونية املترتبة على التصرف إنما هي آثار 

اتجهت إرادة كل من الطرفين إلى إنشائها و ترتيبها ضمن إطار قانوني محدد و هو التصرف 

وز للمالك أن ، فيجنقل امللكية أو حقا عينيا آخر"  الذي أبرم بينهما ، فالتصرف القانوني هو

ينقل ملكية الش يء الذي يملكه إلى غيره بالبيع أو الهبة أو الشركة أو القرض أو غير ذلك من 

و نقل امللكية على هذا النحو هو أوسع ضروب التصرف       التصرفات الناقلة للملكية ، 

ألنه إذا نقل امللكية ال يستبق من ملكه ش يء و يصبح غيره  التي يستطيع املالك أن يقوم بها ،

 . 8"هو املالك ، و قد يتقاض ى مقابال لذلك كما في البيع ، و قد ال يتقاض ى مقابال كما في الهبة 
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من ( بمقابل أو بدون مقابل ) قياسا على ذلك تعتبر التصرفات القانونية بشقيها  

لكية البناء املقام على أرض الغير  ، و على هذا أهم ألاساليب التي يكتسب بها الشخص م

ألاساس إذا أدعى صاحب البناء بملكيته له دون ألارض مع تقديمه الدليل على وجود اتفاق 

: دني و مفادها ن القانون املم 426/7بينه و بين صاحب ألارض ، قام حكم نص املادة 

ألارض منفصلة عن ملكية ما  يجوز بمقتض ى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطحو "

كما يجوز : " ....من نفس القانون و مفادها  287/7، و كذلك نص املادة " فوقها أو ما تحتها 

أن تقام البينة على أن صاحب ألارض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو 

 " .خوله الحق في إقامة هذه املنشآت و في تملكها 

ملكيته له بجميع طرق الاثبات إذا كانت  إثباتجوز لصاحب البناء مع إلاشارة أنه ي 

الواقعة الذي يدعيها سببا لكسب امللكية هي واقعة مادية ال تصرفا قانونيا ، كما لو ادعى أنه 

هو الذي أقام البناء على نفقته ، أما إذا ادعى أن سبب اكتساب ملكيته للبناء هو تصرف 

اتفاق بينه و بين صاحب ألارض يخوله ملكية البناء أو الحق في قانوني كما لو ادعى أن هناك 

و تملكها ، فال يجوز له أن يثبت هذا التصرف القانوني إال وفقا للقواعد املقررة  إقامتها

قانونا في إثبات التصرفات القانونية بسند البيع أو املبادلة ، كما يستطيع أن يثبت تملكه 

وتملكها ،  إقامتهام بينه و بين صاحب ألارض الذي خوله لألبنية بتقديم الاتفاق الذي ت

فيكون هو ال صاحب ألارض الذي أقام البناء على نفقته و تملكها بموجب هذا الاتفاق ، فإذا 

تم تقديم الاتفاق فإنه ال يكون هناك مجاال إلعمال حكم الالتصاق كسبب لكسب ملكية 

ما فوقها أو تحتها ، و ال يحق لصاحب  البناء ، و تبقى ملكية ألارض منفصلة عن ملكية

ألارض أن يطالب بملكية البناء عن طريق الالتصاق بوجود الاتفاق الذي تم بينه و بين 

 . 9صاحب البناء 
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 أثر زوال ملكية البناء املقام على أرض الغير :الثانيالفرع 

من القانون املدني ،  877و  801تقتض ي القواعد العامة املنصوص عليها في املادتين 

أو الفسخ ، إعادة املتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها  في زوال سند ملكية املالك باإلبطال

استحال ذلك حكم بالتعويض ، ومعنى ذلك أنه من تقرر زوال  إذاالعقد ، و  إبرامقبل 

جعي اعتبر  كأنه لم يكن مالكا للعقار  ، و بالتالي كل تصرف في هذا العقار زال ملكيته بأثر ر 

رهن على عقار  تقرر بعد  إنشاءأو الفسخ ، و تطبيقا لذلك إذا تم  باإلبطالبزوال العقد إما 

لم يكن بغض النظر عن مبدأ حسن  سند ملكيته أو فسخه ،اعتبر الرهن كأن إبطالرهنه 

 .رتهن وقت ابرام عقد الرهن سوء نية الدائن املو 

دني ، نجدها قد أعطت حكما خاصا من القانون امل 886بالرجوع الى نص املادة 

مغايرا فيما يخص الرهن الصادر من املالك الذي تقرر ابطال سند ملكيته أو فسخه ، أو و 

املالك  يبقى صحيحا ملصلحة الدائن املرتهن ، الرهن الصادر من: " أو زواله  بنصها  إلغاؤه

أو زواله ألي سبب إذا ثبت أن الدائن  إلغاؤهسند ملكيته أو فسخه ، أو  إبطالالذي تقرر 

، و مفادها بقاء الرهن صحيحا حتى و لو زالت " كان حسن النية وقت ابرام عقد الرهن 

 . 10ملكية هذا الراهن للبناء املرهون 

الغير صحيحا في نظر حتى يكون الرهن الصادر عن مالك البناء القائم على أرض 

أولهم ، أن يكون املدين الراهن مالكا للبناء املقام في : القانون ، البد من توافر  شروطا ثالثة 

عقد الرهن الرسمي ، ثانيهما أن يكون سند ملكيته  إبرامأرض الغير كما أسلف بيانه وقت 

فإن كان باطال بطالنا مطلقا فال أثر له في مواجهة املتعاقدين  أو الفسخ ، قابال لإلبطال

هم أن يكون الدائن املرتهن ثالغير ، و كل ما بني عليه من تصرف فهو باطل لبطالنه ، و ثالو 

عقد الرهن حسن النية ، أي أن ال يكون عاملا بأن ملكية املدين الراهن مهددة  إبراموقت 

و بالتالي إذا      ،  11لديه أي شك في ذلك لم يكن حسن النية بالزوال بأثر رجعي ، فإذا كان
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انعدمت هذه الشروط الثالثة ، اعتبر الرهن الصادر من املدين في مواجهة الدائن املرتهن 

 .غير صحيحا 

 أهلية الراهن للتصرف في البناء  :الثانياملطلب 

، ن هو املدين نفسهز أن يكون الراهمن القانون املدني يجو  888تطبيقا لنص املادة 

، أو  شخصا آخر يقدم رهنا ملصلحته يسمى الكفيل حب البناء املقام فوق أرض الغير أي صا

العيني ، هذا ألاخير قد يتخذ وضع املالك لبناء مقام على أرض الغير  فيجوز له بصفته مالكا 

و سواء كان الراهن هو املدين نفسه او كفيال  للبناء أن يرهنه كضمان للوفاء بديون املدين ،

 .عينيا ، اشترط القانون أن يكون كليهما أهال للتصرف في ملكية البناء بطريق الرهن 

 أهلية املدين  :ألاول الفرع 

يعتبر الرهن بالنسبة للمدين من أعمال التصرف  الدائرة بين النفع و الضرر ، فهو 

ا يجب رض بنكي أو ضمان القيام بالتزام معين ، و لذيقصد من ورائه ضمان الحصول على ق

سن الرشد و غير  ، فيجب ان يكون بالغاان تتوفر فيه أهلية التصرف، أي أهلية ألاداء

 81من القانون املدني ، و إذا كان غير مميزا بعدم بلوغه    80نص املادة ب عمالمحجور عليه 

سن الرشد كان رهنه قابال كان مميزا و لم يبلغ سنة ، كان رهنه باطال بطالنا مطلقا ، أما إذا 

، و في هذه الحالة يجوز الولي أو الوص ي إجازته فينقلب صحيحا تطبيقا لنص املادة لإلبطال

، كما يجوز للولي أن يتحصل على ترخيص من القاض ي لرهن ملكية  12من قانون ألاسرة  81

 . من نفس القانون  88نص املادة ب عمالبناء القاصر  املقام على أرض الغير 

قد يعتري أهلية املدين حاالت خاصة ، كأن يكون املدين املالك للبناء أهال للتصرف 

فيه ، و لكنه أصم أبكم ، أو أعمى أصم ، أو أعمى أبكم ، فبوجود هاتين العاهتين ال يستطيع 

ن قبل املحكمة أن ، ففي هذه الحالة جاز للمساعد القضائي املعين م إرادتهالتعبير عن 

 .13عقد الرهن ، و يكون رهنه على هذا النحو صحيحا إبراميساعده في 
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كما يجوز للمدين تفويض شخصا آخر للقيام بإبرام عقد الرهن لحسابه و باسمه  

 . 14في إطار وكالة خاصة يحدد في مضمونها القيام بهذا التصرف 

 أهلية الكفيل العيني  :الثانيالفرع 

املدين الراهن ، يشترط في أهلية الكفيل العيني الذي يقدم عقاره  على عكس أهلية

ضمانا للوفاء بدين في ذمة املدين نفسه ، أهلية التبرع ال أهلية التصرف ، ألن التصرف الذي 

يقوم به ال ينتفع به شخصيا بل ينفع به املدين لذلك يدخل ضمن أعمال التبرع ال أعمال 

بالغا سن الرشد غير محجور عليه ، فإذا كان مميزا أو غير التصرف ، و عليه يجب أن يكون 

، 15مميز ، أو كان محجور عليه لسفه أو غفلة و رهن بناؤه ، كان رهنه باطال ال قابال لإلبطال 

من قانون ألاسرة ،  81املادتين ألن التصرف الذي قام به ضار  بالنسبة له إعماال لنص 

و للقاض ي أن يثيره من تلقاء نفسه إعماال لنص املادة  يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به ،و 

 .من القانون املدني  807

 الحلول القانونية املتاحة للدائن املرتهن :الثانياملبحث 

حماية لحقوق الدائن املرتهن في استيفاء دينه من املدين الراهن صاحب البناء 

عامة و خاصة ، حلوال قانونية  املقام على أرض الغير ، أعطى املشرع بموجب قواعد قانونية

لصالحه ملا له من حق التتبع و ألافضلية مللكية البناء في أي يد كانت  فله حق التنفيذ على 

، كما له الحق في التنفيذ على البناء بطريق الحجز  أو تملكها و مبلغ التعويضألانقاض أ

 : باعتباره وفاء بمقابل ، و هذا ما سيتم بيانه كالتالي 

 التعويض أو مبلغالتنفيذ على ألانقاض البناء  :ألاول ب املطل

مبلغ التعويض وسائل قانونية متاحة للدائن  أوالبناء  أنقاضيعتبر التنفيذ على 

من القانون  888تم النص عليها في املادة  الراهن،املرتهن في استيفاء دينه الذي في ذمة املدين 

 :يليو يمكن توضيح ذلك كما  املدني،
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 أنقاض البناء التنفيذ على :ألاول  الفرع

 288نص املادة عمال بيجوز ملالك ألارض و مالك البناء الحق في طلب تهديم املباني 

أن يطلب استبقائها مقابل دفع قيمتها أو  ...ألارضفلصاحب . : "..القانون املدني و مفادهامن 

 ...الهدمقيمتها في حالة 

  ...".ضرراملن أقام املنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك ال يلحق باألرض  و يجوز 

فليس لصاحب ألارض ان "...  :مفادهامن القانون املدني و  286و كذلك نص املادة  

يطلب الازالة و إنما يخير بين أن يدفع قيمة املواد و أجرة العمل أو مبلغا يساوي ما زاد في 

 " .آت ، هذا ما لم يطلب صاحب املنشآت نزعها قيمة ألارض بسبب هذه املنش

من نفس القانون يكون حق الدائن املرتهن في التنفيذ  888و تطبيقا لنص املادة 

،و يتبع في ذلك إلاجراءات املنصوص 16على ثمن ألانقاض إذا هدمت بعد بيعها باملزاد العلني 

بتوقيع حجز من طرف الدائن  ،17 08-08و ما بعدها من القانون رقم  482عليها في املادة 

على أنقاض البناء كمنقول طاملا ( عقد الرهن الرسمي ) املرتهن الذي بيده السند التنفيذي 

 .تم نزعه وانفصاله عن ألارض 

التساؤل حول مصير حق الدائن املرتهن في رهن الحق العيني  إلىيقودنا هذا الحكم 

 مللك الوطني العمومي ؟و البنايات املقامة على ا الوارد على املنشآت

يمكن رهن الحقوق واملنشآت ،18 88-08من القانون  1مكرر  48تطبيقا لنص املادة 

، و في وض التي يتحصل عليها صاحب الرخصةالبنايات ذات الطابع العقاري لضمان القر و 

اتخاذ إلاجراءات التحفظية أو تدابير ( الجهة املقرضة)هذه الحالة يكون الدائن املرتهن 

، 19نفيذ الجبري على انقاض املباني في حالة ما إذا تم النص في سند الشغل على تهديمها الت

 . ما بعدها و  08-08من القانون  482ي املادة بهذا تتخذ نفس إلاجراءات املنصوص عليها فو 

، قضائي بصفة أصليةال تسند مهمة البيع باملزاد العلني ألنقاض البناء ،إلى املحضر

في هذه الحالة يتولى املحضر ، و20ن هذه املهمة ملحافظ البيع باملزاد مع جواز تخليه ع
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القضائي شخصيا بتسليم أوراق التنفيذ و محضر الجرد لألموال املحجوزة الى محافظ 

من  206و املادة 21 01-04من القانون  87، و هذا تطبيقا لنص املادة  إبراءالبيع مقابل وصل 

 . 08-08القانون 

 التنفيذ على مبلغ التعويض :الثانيالفرع 

يتم التنفيذ على مبلغ التعويض ، إذا طلب صاحب ألارض تملك البناء املقام على 

أرضه بااللتصاق ، و حتى يتحقق ذلك يجب أن ال يكون هناك أي اتفاق بينه و بين صاحب 

 .ق بقواعد الالتصا العمل، فإن وجد هذا الاتفاق ال يمكن  إقامتهاالبناء على تملكها بعد 

يتملك صاحب ألارض البناء املقام فوق أرضه وفقا للحكم الوارد في نص املادتين 

من القانون املدني ،وهو الطلب في استبقائها مقابل دفع قيمتها ، أو دفع مبلغ من  888و  288

النقود يساوي ما زاد في ثمن أرضه بسبب وجود هذا البناء يتم تقديره عن طريق خبرة يراعى 

 .املواد املستعملة في البناء و كذا أجرة العمل فيها قيمة 

يكون حق الدائن املرتهن مضمون عن طريق التنفيذ على مبلغ التعويض مع تمتعه 

من  802بمزايا الضمان الخاص من حق ألافضلية و حق التتبع و هو ما نصت عليه املادة 

العاديين من جاه الدائنين يستوفي الدائنون املرتهنون حقوقهم ت: "القانون املدني و مفادها 

ر، بحسب مرتبة كل واحد و من املال الذي حل محل هذا العقاأثمن العقار املرهون 

 .22"...منهم

 التنفيذ بطريق الحجز على البناء أو تملكها:املطلب الثاني 

التنفيذ بطريق الحجز على البناء أو تملكها من الحلول القانونية املتاحة للدائن 

التنفيذ بطريق الحجز على  استفاء حقه من املدين الراهن فيجوز له قانونااملرتهن في 

 : ،أو تملكه عن طريق الوفاء بمقابل كما سيتم بيانه البناء
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 التنفيذ بطريق الحجز على البناء :ألاول الفرع 

يكون التنفيذ بطريق الحجز على البناء اذا تملك صاحب ألارض للبناء املقام على 

في هذه مثقلة بالدين املرهون، و إليه، فتنتقل لى صاحب ألارضبنقل ملكية البناء إ ،رضهأ

يد يكون ، فإذا حل  الضامن للدين في أي( البناء)ئن املرتهن تتبع العقار الحالة يجوز للدا

، جاز له اتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي أجل السداد ولم يف املدين الراهن بالدين

يتبع في ذلك إلاجراءات و ، ، فيحجز عليه حجزا عقاريان بيع البناءالستيفاء حقه من ثم

 . 08-08و ما بعدها من القانون  278املنصوص عليها في املادة 

 تملك البناء  :الثانيالفرع 

يستطيع الدائن املرتهن أن يتملك البناء املقام على أرض الغير متى انقض ى الدين 

بل ، أي قيام كل من املدين الراهن و الدائن املرتهن املضمون بالرهن عن طريق الوفاء  بمقا

محل جديد و هو البناء ، فينقض ي الدين ألاصلي  إلىعن تراض بتغيير محل الدين ألاصلي و 

: من القانون املدني و ومفادها  784يحل محله الدين الجديد ، و هو تطبيقا لنص املادة و 

مقام إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابال استعاض به عن الش يء املستحق ، قام هذا "

 ".الوفاء

 :الخاتمة

الك البناء القائم الرهن الصادر من ممن خالل دراسة موضوعنا املتعلق بمصير 

ألجنبي ، توصلنا إلى أن املشرع أجاز تمليك املباني املقامة على ارض الغير على أرض الغير

دينه في على هذا ألاساس يجوز ملالك املبنى رهنه لضمان بموجب القانون أو الاتفاق، و 

 .، و يبقى الرهن صحيحا حتى و إن تقرر فسخ أو إبطال سند امللكية مواجهة دائنيه

و مالك و نظرا لتداخل و تباين العالقات بين املدين الراهن و الدائن املرتهن 

ائل قانونية حماية لكل طرف ، فمنح للمدين حق التصرف ، تدخل املشرع بوسألارض

القانوني في ملكية البناء مستقلة على ملكية ألارض طاملا ان هناك اتفاق مسبق في إقامتها أو 
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استبقائه في و البناء املقام فوق أرضه ،أ تهديمفي تملكها ، و منح ملالك ألارض الحق في  طلب 

 .صاق تطبيقا لقواعد الالتمقابل تعويض 

حق الدائن املرتهن يتبع مصير البناء املقام في أرض الغير، أعطى املشرع ن مصير أل و 

من  دينهء استيفا ، فله حقالحلول القانونية للمفاضلة بينهامجموعة من لدائن املرتهن ل

مبلغ التعويض الذي من و ، أعن طريق التنفيذ على ثمن ألانقاض واملدين الراهن مباشرة أ

، كما له أيضا تملك و من ثمن العقار عند بيعه باملزاد العلنيأيدفعه مالك ألارض للمدين، 

البناء إذا قبل ذلك كمقابل للوفاء، ألامر الذي يتبين معه إضفاء الحماية الكافية للدين 

 . املحمول بالرهن

 :الهوامش
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، الرهن القانوني  8826، سنة  28املتضمن القانون التجاري املعدل و املتمم ، جريدة رسمية عدد 

والصادر  7004املعدلة بقانون املالية لسنة  7001من قانون املالية لسنة  84املنصوص عليه في املادة 
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 :خلص امل

يحتاج قطاع السكن كغيره من القطاعات الاقتصادية إلى املبالغ املالية التي 

تستخدم في تمويل عملية إنجاز واقتناء السكنات بمختلف أنواعها، ولهذا فهو يحتاج إلى 

 . إلاطارخاصة القروض امليسرة التي تمنح في هذا و قروض عقارية 

غير ان البنك يحتاج لضمانات لتغطية خطر عجز عن تسديد مبلغ القرض 

والفوائد أو وفاة املقترض، لهذا يعتبر الـتأمين من أهم الضمانات التي تمكن البنك من 

البنك في  تحقيق أرباح بمخاطر أقلو توازن بين حق املقترض في القرض و مصلحةتحقيق 

 .استرداد مبلغ القرض و الفوائد

 .الضمان العقاري  -مين العقاري أالت -القرض العقاري :كلمات املفتاحية 

Summary: 

The housing sector, like other economic sectors, needs the 

financial amounts that are used to finance the completion and 

acquisition of housing of various kinds, and for this it needs real estate 

loans, especially the soft loans that are granted in this context. 

However, the bank needs guarantees to cover the risk of inability 

to pay the loan amount and interest or the death of the borrower, so 

insurance is considered one of the most important guarantees that 

enable the bank to achieve profits with less risk and a balance between 

the borrower’s right to the loan and the bank’s interest in recovering the 

loan amount and interest. 

Key words: mortgage loan - real estate insurance - real estate 

guarantee. 
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 :مقدمة

إن القرض العقاري يعتبر من القروض الطويلة ألاجل وأداة أساسية لتوفير املسكن 

خاصة في ظل تفاقم  ،بناءهاملالئم للفرد عن طريق تمويل شراء العقار أو املساهمة في تمويل 

حيث يكون من الصعب على  ،أزمة السكن والظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البالد

نظرا لقلة دخله  ،املواطن البسيط أن يقتني سكن مناسب أو بنائه بثمن نقدي فوري

 .ةالبناء املستخدماملحدود وألاثمان الباهظة للسكنات الجاهزة ولتكلفة مواد 

ن إنكار الدور الاجتماعي التفاق التمويل العقاري في توفير املساكن عن وعليه ال يمك

وللمرقين العقارين وال شك أن ذلك ،طريق تمويله للفئات الاجتماعية املحدودة الدخل

ينعكس باإليجاب على تنمية الحياة الاقتصادية في البالد واستفادة عدة قطاعات من جراء 

تشجع عملية القروض امليسرة بتخفيض نسبة الفائدة خاصة و أن الدولة ، 1هذا التمويل

 .التي تتكبدها الخزينية العمومية لدعم قطاع السكن

أقل من خالل ضمان القرض البنكي و يستفيد البنك بدوره في تحقيق أرباح بمخاطر 

إضافة العتبار البنك املقرض دائن ممتاز يستوفي الدين قبل الدائنين  ،مين عليهأالتو 

 . حالة عجز عن تسديد القرض العادين في

 للمخاطر، ولذلك 
ً
 الرتباط الائتمان بالعقود املمتدة في الزمان، فإنه يكون معرضا

ً
ونظرا

وقد أصبحت فكرة الضمان فكرة . 2يجب مجابهة هذه املخاطر عن طريق وسائل الضمان

شكل حية ومتطورة بسبب عجز وسائل الضمان التقليدية، وهذا ما دفع الدائنين للبحث ب

تساهم في تحقيق نسبة املالءة املصرفية وتوفر السيولة  ، 3مستمر عن ضمانات جديدة

 لذلك تم انشاء شركة ضمان القرض العقاري كهيئة تأمينية جديدة 4وتنقل املخاطر
ً
، وتبعا

شركة إعادة التمويل  تتدخل بشكل أساس ي لضمان خطر عدم سداد القرض العقاري و

تقوم مختلف التي لها نفس الدور لضمان القروض البنكية املضمونة برهن، و  ،الرهني

عملية التوريق التي شركات التأمين بإبرام اتفاقيات تضمن نفس املخاطر من خالل ضمان 

كوسيلة لضمان  والعجز مين على الحياةأو الت تتضمن تحويل القروض إلى أوراق مالية

 .ة املقترضالحصول على مبلغ القرض في حالة وفا
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مين على القروض أما مدى مساهمة الت: التاليةومن هنا يمكن لنا ان نطرح إلاشكالية 

العقارية وتدخل هيئات الضمان في تغطية املخاطر املصرفية ودعم الضمانات املمنوحة 

 الصسائر؟للبنك وتحقيق الربح بأقل 

 :لإلجابة على هذه إلاشكالية ننتهج الخطة التالية

 تعريف القروض العقارية وارتباطها بمخاطر الائتمان –املحور ألاول 

 أنواع القرض العقاري محل التأمين -املحور الثاني

 أنواع التامين على القرض العقاري  -املحور الثالث

 انواع القروض العقارية :ألاول املحور 

اقي أنواع على خالف ب 5مين على القرض في قانون التأميناتألم يعرف املشرع الت

سنحاول تعريف القرض لغويا واصطالحا وفقها أوال ثم نحدد مفهوم  ولهذامين أعقود الت

 .مين على القرض العقاري الذي يغطي املخاطر املصرفيةأعقد الت

 تعريف القرض  -أوال

لهذا نجد كل من البائع  ،تتطلب عملية انجاز السكنات واقتنائها مبالغ مالية ضخمة

انجاز أو تجديد سكناتهم يمكن لهم  إطارواملقتني بحاجة لقروض عقارية، حتى الافراد في 

طلب قرض بنكي، ومن هنا تكمن أهمية القرض، ولهذا يجب علينا أوال تحديد مفهوم 

 .القرض واملخاطر التي تهدد البنك بصفته تاجر يهدف لتحقيق الربح

هو ما يعطي للغير من مال، على أن يرد بعد انقضاء أجل  :ةف القرض لغيتعر  –أ 

"( وأقرضوا هللا قرضا حسنا"من سورة الحديد  71إذ يقول هللا تعالى في آلاية )6معلوم 

 .والقرض الحسن هو القرض بدون ربح أو فائدة

وفقا ملفهوم فقهاء الشريعة إلاسالمية هو اقتطاع جزء  :تعريف القرض اصطالحا -ب

من مال املقرض ليسلمه إلى املقترض وهو دفع املال أو أي ش يء آخر مشمول بشرط أن يكون 

 . 7متماثال أو أن يكون ملنفعة املقترض فقط

فهو عقد القرض محله دائما ش يء مثلي، وهو في  :تعريف القرض فقها وقانونا -ج

فينقل املقرض إلى املقترض ملكية الش يء املقترض على أن يسترد منه مثله في  الغالب نقود،

 . 8نهاية القرض وذلك دون مقابل أو بمقابل هو الفائدة



 مسكر سهام. د تأمين القروض العقارية في مجال السكن
 

 671           الرهون املتعلقة بالعقارات املبنية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية    : مؤلف جماعي

 

 عقد يلتزم به" :من القانون املدني بأنه 054عرف املشرع الجزائري القرض في املادة و 

املقرض أن ينقل إلى املقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي ش يء مثلي أخر، على أن يرد 

 ".إليه املقترض عند نهاية القرض نظيره في النوع والقدر والصفة

إذن فالقرض هو من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد تطابق إرادتي املقرض 

ملكية مبلغ من النقود أو ش يء واملقترض، يلتزم فيه املقرض اتجاه املقترض بنقل 

،على أن يرد املقترض (ألاشياء املثلية هي التي يحل بعضها محل بعض في الوفاء بااللتزام)مثلي

 (. عقد بعوض ومحدد املدة)عند نهاية القرض نظيره 

إال أنه وبالرجوع إلى ألاحكام الخاصة في قانون النقد والقرض، نجد أن املشرع الجزائري 

من ألامر  66عتباره واحدة من العمليات التي تباشرها البنوك، فحسب املادة أشار إليه با

تتضمن العمليات :" املتعلق بقانون النقد والقرض 40-74املعدل واملتمم باألمر  40-77

املصرفية، تلقي ألاموال من الجمهور، وعمليات القرض وكذا وضع وسائل الدفع تحت 

 "تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل

املتعلق بقانون النقد  40-74املعدل واملتمم باألمر  77-40من ألامر  66فيما عرفت املادة 

يشكل عملية قرض في مفهوم هذا ألامر كل عمل لقاء عوض يضع " والقرض، القرض بأنه 

بموجبه شص  ما أو يعد بوضع أموال تحت تصرف شص  أخر أو يأخذ بموجبه 

 ".الضمانع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو لصالح الشص  ألاخر التزاما بالتوقي

إذا ارتبط طلب القرض بالعقار، أي أن عملية الاقتراض من اجل تمويل عملية ذات 

طابع عقاري أو تندرج في إطار النشاطات املتعلقة بالترقية العقارية، يكون القرض عقاري 

لف عن القرض وله طابع خاص بسبب طبيعة العملية التي ينصب على تمويلها فيخت

 .الاستهالكي الذي يتعدى الغرض منه شراء املقترض أشياء لالستهالك ال تتجاوز املنقوالت

ذلك أن القرض العقاري يستلزم تقديم ضمانات هامة لسداد قيمة القرض تضاف 

وتتمثل في إمكانية  مبلغ القرض والفوائد، ءاستيفاالعتبار البنك دائن ممتاز له ألاولوية في 

لذا عادة ما  ،وجود الكفالة الشخصية اضافة إلبرام عقد الرهن على العقار محل الرهن

تسمى القروض العقارية بالقروض الرهنية لكونها ترتبط ارتباطا وثيقا بعقد رهن يتم اكتتابه 
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لقرض في من طرف املقترض لصالح البنك أو املؤسسة املالية املقرضة ضمانا للوفاء بمبلغ ا

 .حال العجز املالي أو إعسار أو إفالس املقترض

القرض العقاري عقد يلتزم بمقتضاه : مما سبق يمكن تعريف القرض العقاري كما يلي

الفرد أو املتعامل  –بنقل ملكية مبلغ من النقود إلى املقترض  –مؤسسة القرض  –املقرض 

انجاز عملية ذات طابع عقاري مقابل أن  في الترقية العقارية ليستعمله أو ليستهلكه في تمويل

يلتزم املقترض بتقديم الضمانات الالزمة للمقرض بتسديد مبلغ القرض وبدفع الفوائد 

 . 9املحددة في العقد وبالكيفياتاملتفق عليها في آلاجال 

فالقرض العقاري تصرف قانوني ينظم العالقة التعاقدية بين كل من املقرض 

عقد رضائي، ملزم لجانبين، عقد : ائصه من القواعد العامةواملقترض يستمد بعض خص

إال أن هناك طابع يميز هذا العقد كونه  يخضع   ،رغم هذه الخصائص. زمني، عقد معاوضة

مثال يخضع   ،لتقنيات وإجراءات خاصة متميزة ، فبموجب العرف واملمارسات املصرفية

فهو من عقود  –عقود نموذجية  –وب لنوع من الشكلية إذ انه دائما يتم في صورة عقد مكت

إلاذعان ، ويخضع منحه إلى قواعد التجارة ومعايير املردودية والربحية وقواعد الحذر من 

وهو من القروض العينية ،  10.مخاطر عدم التسديد خاصة في عقود القرض الطويلة املدى

صول على سكن طويلة ألاجل  التي تمنح لألسر والعائالت لتمكينها من حاجاتها في الح

وللمتعاملين في الترقية العقارية لتمويل عمليات بناء وتجديد ألامالك العقارية من اجل إعادة 

 .بيعها أو تأجيرها

وبذلك يبدو أن القروض العقارية املوجهة لتمويل النشاط العقاري عموما والترقية 

 :العقارية خصوصا تنقسم من حيث املستفيد من القرض، إلى

قروض من اجل انجاز مسكن خاص : ية موجهة لألفراد، وهي على صنفينقروض عقار -7

في إطار البناء الذاتي وقروض من اجل شراء مسكن منجز أو في طور الانجاز في إطار الترقية 

 .العقارية العامة أو الخاصة

،هذه القروض التي حرم منها 11قروض عقارية موجهة للمتعاملين في الترقية العقارية -2

املتعلق بالترقية العقارية في حال إبرامه عقد البيع  40-77العقاري في إطار القانون املرقي 
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على التصاميم لكونه يستفيد من دفعات املكتتب، على خالف ألامر حال إبرامه عقد حفظ 

 .الحق مع املستفيدين

 الحماية  وإجراءاتمخاطر القرض العقاري  تحديد -ثانيا

يعتبر البنك مؤسسة مالية تقبل الودائع مع ألافراد والهيئات تحت الطلب أو ألاجل 

، مقابل فائدة سنوية أو نصف سنوية يتفق (12)القروضثم تستخدم هذه الودائع في منح 

عليها في العقد، إضافة إلى إعادة املبلغ ألاصلي للقرض في نهاية املدة وفقا لإلجراءات محددة، 

ر في تكوين رأس املال الثابت لتمويل استثمار أصحاب املشاريع الكبرى التي وتلعب البنوك دو 

ولهذا تزيد مخاطر عجز املقترض في تسديد القرض أو وفاته قبل  ال تقل مدتها عن سنتين

 .(13)التسديدإتمام عملية 

وعلى أساس أن البنك تاجر يهدف لتحقيق الربح، لهذا يقوم بدراسة ملف املقترض 

وضمانات لتفادي الخسارة املتمثلة في عدم قدرة املقترض في سداد أصل  ويشترط شروط

القرض والفوائد أو وفاته قبل السداد أو حتى املماطلة في سداد القرض عند تاريخ 

و مخاطر عدم القدرة على تنفيذ على العقار محل الرهن إضافة ملا يتكبده  14استحقاقه

 .البنك من إجراءات ومصاريف ملتابعة املقترض والتنفيذ عليه

–انطالقا من كون عقد القرض من عقود إلاذعان تتفاوت فيه مركز املقرض  

ملجال إلاقراض   مركز املقترض ، وبالنظر الحتكار املقرض –البنوك أو املؤسسات املالية 

بوجه عام على اعتبار انه يندرج ضمن نشاطه العادي ، فان هذا ألاخير يملك كامل الحرية 

في تسيير وممارسة أعماله وفي تحديد من يتعامل معهم من الزبائن وفي اختيار شروط 

فهو من يحدد شروط وإجراءات عقد القرض بشكل مسبق وذلك في غياب ، وظروف التعامل

،هذه الشروط تحدد بناء على معايير وعومل عديدة  15بالقروض العقارية  تشريع خاص

ترتبط بحالة املقترض ، فالبنك أو املؤسسة املالية ليس مجبر على قبول كل طلبات التمويل 

، بل يجب أن يمتثل طالب القرض للشروط املقررة حماية ملصالح املقرض  واملقترض من 

 .دمخاطر التوقف أو العجز عن التسدي

تختلف شروط وإجراءات القرض العقاري، بالنظر لصفة الشخص املقترض والعملية و 

املراد تمويلها، فيما إذا كان القرض موجه لألفراد أو للمرقي العقاري، سنقتصر فيما يخص 



 مسكر سهام. د تأمين القروض العقارية في مجال السكن
 

 611           الرهون املتعلقة بالعقارات املبنية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية    : مؤلف جماعي

 

هذه الشروط بالنسبة للقروض املوجهة لتمويل السكن الترقوي، سواء كان منجز أو في طور 

ة للقرض العقاري املوجه لألفراد وكذا املوجه للمرقي العقاري في حال الانجاز وذلك بالنسب

إبرامه لعقد حفظ الحق مع املستفيدين فقط، ألنه ال يمكن له طلب القرض إذا ابرم عقد 

 .البيع على التصاميم ألنه يستفيد في هذه الحالة من دفعات املكتتبين

للوعاء العقاري محل إلانجاز ما عدى يشترط ملنح القرض للمرقي العقاري إثبات امللكية و 

ألاحكام الجديدة لعقد الامتياز، فرغم عدم ملكية سوى لحق الانتفاع فقد سمح املشرع 

بإنشاء رهن رسمي كضمان لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري بما يخالف 

 .(16)القواعد العامة 

تقنية ومالية تبين متطلبات وأن يكون حاصل على رخصة البناء مع تقديم دراسة  

من تكاليف إلاجمالية  %04املشروع وإثبات مساهمته الشخصية التي تغطي على ألاقل 

لعملية إلانجاز وثمن الوعاء العقاري، ليستكمل تغطية املبالغ املالية املتبقية عن طريق 

تقسم على مراحل إلانجاز بعد استهالك املساهمة الشخصية  %64القرض الذي يمثل 

،  التي تستجوب على املرقي العقاري احترام (17)وتحت رقابة الهيئة املالية املانحة للقروض

كانت تشترط  40- 77جميع التزاماته املهنية والعقدية، وقبل التعديل بموجب قانون رقم 

إبرام عقد البيع على التصاميم والاكتتاب لدى صندوق والكفالة املتبادلة لضمان ألاقساط 

ن قبل مقتني وقيد رهن على العقار محل إلانجاز لفائدة البنك مع توقيع على املدفوعة م

 .اتفاقية القرض

كان املرقي العقاري يلتزم بتوفير ( امللغى) 40-30ففي ظل املرسوم التشريعي رقم  

من التكاليف ألاولية التي تعطي ثمن اقتناء الوعاء العقاري والدراسات ألاولية ثم  24%

على ألاقل من السكنات املبرمج  %54ار قائمة بأسماء املستفيدين بنسبة يتوجب عليه إحض

إنجازها بناء على عقود البيع على التصاميم والتي يحدد فيها مجموع التسبيقات املالية 

من تكلفة السكن، وإن كان  %24املدفوعة من طرف هذا املقتني، والتي تكون في حدود 

أو أكثر، وما  %54أكثر من هذه النسبة قد تصل إلى الواقع العملي كشف عن دفع تسبيقات 

أصبح يشترط إبرام عقد  40-77، أما بموجب القانون رقم (18)تبقى يكمله عن طريق القرض
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حفظ الحق واكتتاب ضمان على القرض برهن الوعاء العقاري لفائدة البنك، وال يقبل املرقي 

 .  العقاري أي تسبيق أو دفع من قبل صاحب حفظ الحق

في كل ألاحوال يلتزم املرقي العقاري بتسديد مبلغ القرض وسعر الفائدة واملصاريف  

املترتبة على القرض املتفق عليها في آلاجال املحدد لذلك، غير أنه يعاني من عدم توفير 

السيولة املالية بحسب تقدم مراحل إلانجاز كما هو متفق عليه،فقد تتأخر لتعقيد 

، وقد يتراجع  البنك عن منح مبلغ (19)قراطية الهيئة املقرضة إجراءات صرف القرض ولبيرو

القرض لعدم احترام املرقي العقاري إنهاء مراحل إلانجاز خالل ألاجل املحدد لها أو لعدم 

القيام باإلجراءات القانونية املطلوبة  في البيع قبل إلانجاز أو استعمال هذه املبالغ لتمويل 

عجز مالي وتحرمه من باقي أقساط القرض لفسخ اتفاقية  مشاريع عقارية أخرى توقعه في

القرض، ولهذا نرى ضرورة لتيسير إجراءات منح القرض والتسريع فيها مع تفعيل الرقابة 

التي تمارسها الهيئة املقرضة بهدف عدم تحويل مبلغ القرض املمنوح لتمويل مشاريع عقارية 

ل ألاجل القانوني املحدد لها، وتسهيل أخرى حتى تضمن تجسيد هذه املشاريع العقارية خال

 .طرق التمويل بما يشجع الاستثمار في هذا املجال

أما بالنسبة ملقتني العقار على التصاميم ، تمنح البنوك للمستفيد مبلغ القرض بشرط 

توافر القدرة املالية لتسديده مع الفوائد املترتبة عنه بالنظر لسن املقترض ، وإمكانية توفير 

ات القانونية املطلوبة فمثال الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يمنح القرض الضمان

حسب الدخل الصافي لطالب القرض مع إمكانية رفع قدراته املالية بمداخيل % 744بنسبة 

سنة  04دون أن يتعدى % 55و %   04على أن يكون تسديد القرض يتراوح بين ... الزوج  

ذا مع اشتراط دخل دائم ومنتظم للمقترض وتقديم ملف سنة ، ه 14والحد ألاقص ى للسن 

يثبت دخله الشهري ووضعيته الجبائية ومنح رخصة السحب من الرصيد بواسطة فتح 

إضافة إلى نسخة من عقد البيع  ،حساب بنكي لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط

املحدد لطرق دفع الثمن وشهادة ضمان لدى صندوق الضمان والكفالة املتبادلة مع وجوب 

اكتتاب تامين على الحياة لدى إحدى شركات التامين كما يرفق بشهادة تثبت عدم وجود أي 

 .20حتياط قيد أو رهن على العقار إلمكانية رهنه لفائدة الصندوق الوطني للتوفير والا 
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 أنواع القروض العقارية محل التأمين :الثانياملحور 

  :عدة أنواع نلخصها كما يلي القروض إلىتنقسم 

 :بالنظر إلى الغرض منها إلى قروض مدنية وتجارية-أ

القروض املدنية في القروض الاستهالكية التي يكون الغرض منها تلبية الحاجات  تتمثل

أما القروض التجارية فتستعملها . الخاصة لألفراد أو من أجل الاستعمال بالتقسيط

مؤسسات القرض لصالح أرباب ألاعمال واملتعاملين في الترقية العقارية بغرض تمويل 

إن أفضل نظام للتمويل . 21نها عادة قروض قصيرة ألاجلاملشاريع الاستثمارية؛ وتتميز بكو 

إلاسكاني هو النظام الذي يستطيع أن يحرك مدخرات الزبائن ورأس مال املستثمرين ملنح 

ولذلك يجب تشجيع عمليات تكوين الادخار وتحويله إلى قروض . 22قروض إسكانية مناسبة

 .23طويلة ألاجل

الوطني للتوفير والاحتياط، وبنك التنمية وتمنح البنوك العمومية مثل بنك الصندوق 

 من أجل شراء السكنات املنجزة في إطار الترقية العقارية، وتتراوح مدة هذه 
ً
املحلية قروضا

 .من قيمة املسكن%64سنة أو أكثر، وتصل نسبة هذه القروض إلى  24و 75القروض بين 

بالنسبة للمتعامل العقاري فيستفيد هو آلاخر من قروض لتمويل إنجاز أو تجديد  أما

من قيمة املشروع، ويجب أال تقل  % 34وتصل نسبة التمويل إلى . مشاريع ألامالك العقارية

 الستفادة املتعامل العقاري . من قيمة املشروع  %74مساهمة العامل عن 
ً
كما يشترط أيضا

ن له سند ملكية مسجل ومشهر لقطعة ألارض محل إنجاز من هذه القروض أن يكو 

املشروع، باإلضافة إلى شهادة السلبية للرهن املتعلقة بهذه ألامالك العقارية املراد إنجازها أو 

 .24تجديدها

 قروض التوفير للسكن-ب            

 وتم البدء في. يحصل املستفيد على قرض بمعدل فائدة مناسب مكافأة له على توفيره

أو قروض للحصول .733325تطبيقه من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سنة 

 :وتشمل ما يلي: على ملكية سكن

 قرض لشراء مسكن ترقوي لدى املرقي العقاري  -

 26قرض لشراء مسكن لدى ألافراد الخواص -
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 .27قرض لشراء مسكن بيع بناء على التصاميم-

 :وتشمل ما يلي: قروض من أجل البناء(ج

 قروض موجه لبناء مسكن في إطار البناء الذاتي -

 القرض املوجه لتهيئة مسكن -

 القرض املوجه لتوسعة مسكن -

 .28القرض املوجه لشراء قطعة أرض من أجل بناء مسكن خاص -

فإذا أخذنا على سبيل املثال القرض املوجه لشراء مسكن لدى الخواص، فإن قيمة 

ويتم تسديد القرض في . من قيمته  %64من سعر املسكن وفي حدود  %34القرض تصل إلى 

ويمكن للموفرين . أشهر 46وتقدر فترة التأجيل ب . سنة 14سنة والسن ألاقص ى  04غضون 

استعمال الفوائد املستحقة لحساب الاحتياط ألجل محدد أو وضع ألجل واملدرجة من طرف 

ويكون املسكن املستقبلي . بنك -الاحتياطاملؤسسة املوظفة بالصندوق الوطني للتوفير و

 وسيشكل رهن من الدرجة ألاولى لصالح الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 
ً
بنك،  –ضمانا

 
ً
 .على أن تسدد املستحقات شهريا

ويتم منح هذه القروض سواء لشراء مسكن قديم، أو لشراء بناية فردية جاهزة، أو شراء 

ن الرفع من قيمة القرض بالدعم أو التداين املشترك ألحد كما يمك. بناية في طور إلانجاز

أقارب الزوج، الزوجة الوالدين، ألابناء، إلاخوة وألاخوات، أو بإدماج مدخول شخص آخر 

 . مادي

ومن الصيغ املهمة للتمويل السكني والتي يمنحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 

من أجل شراء مسكن لدى " إيجابي للشباب" القرض العقاري الخاص بالشباب واملسمى بـ

الخواص، أو شراء مسكن ترقوي، أو شراء مسكن اجتماعي تساهمي، أو شراء مسكن بناء 

من سعر  %744على التصاميم، أو من أجل بناء مسكن؛ حيث تصل قيمة هذا القرض إلى 

لب القرض البيع أومن قيمة الكشف التقديري لألشغال لبناء مسكن، ويجب أال يتجاوز طا

 04سنة على ألاكثر عند تاريخ إيداع الطلب، ويمكن تسديد مبلغ القرض في غضون  05

 .29سنة
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 :القروض الطويلة والقصيرة -د

ويتنوع شكل التمويل بصفة عامة حسب الفترة الزمنية للقرض لهذا فهي تقسم  

ا تدخل ضمن إلى قروض قصيرة ألاجل والتي ال تزيد مدتها عن سنة والتي جرت العادة أنه

، وقروض متوسطة ألاجل يتعدى أجلها السنة وال تزيد (30)والادخارية م البنوك التجارية مها

، وهي الطريقة التي تعتمد لتمويل املرقي العقاري حسب مدة انجاز (31)عن خمس سنوات 

 .مشروعه التي في الغالب ال تتجاوز مدة خمس سنوات

أما القروض الطويلة ألاجل والتي تطول مدتها من خمس سنوات إلى عشرون سنة  

غالبا ما توجه لالستثمار بصفة عامة، غير أن  (32)مع عدم تجاوز سن املقترض سبعون سنة 

زيادة سيولة هذا القرض ومدته تزيد من مخاطره الائتمانية أكثر من باقي أنواع القروض 

 .(33)ألاخرى 

 :ام والصاص والتعاونيالتمويل الع -ه 

كما ينقسم التمويل تبعا مللكية ألاموال املستثمرة إلى التمويل العام الذي يعتمد 

على ما تخصصه الدولة من الاعتمادات املالية لألجهزة إلادارية املسؤولة عن قطاع إلانجاز 

إلايجار والبناء والتي تخص السكنات الاجتماعية املدعمة، وتكون موجهة في الغالب لصيغة 

 .العمومي على اعتبار أن هذه الصيغة تخص ذوي الدخل الضعيف

والتمويل الخاص هو الذي يتم من خالل مساهمة ألافراد والشركات ذات  

الشخصية، وغالبا ما يلجأ إلى املؤسسات  ادخاراتالشخصية الاعتبارية الذي يعتمد على 

ليه كونه معتمد في تمويل عملية بيع املالية املمولة، وهذا الجزء من التمويل الذي نركز ع

 .(34)السكنات قبل الانجاز 

والتمويل التعاوني الذي يعتمد على الاعتمادات املالية التي توفرها الجمعيات  

، وكانت الجزائر "سكنات تعاونية"السكنية بقصد إنجاز نمط من السكنات يطلق عليها 

السكنات، غير أنه تخلى عن هذا النظام تعتمد على التعاونيات العقارية إلنجاز مثل هذه 

بالرغم من أهمية هذا التعاون السكني في  40-77من القانون رقم  64بموجب نص املادة 

 .الحياة الاقتصادية والاجتماعية
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يتعدد التمويل بالنظر ملصادره إلى التمويل الداخلي الذي يعتبر من املصادر   

نح قروض للمستثمرين باعتبار وجودها على مقربة ألاساسية التي من خاللها تقوم البنوك بم

منهم ولسهولة إجراءات تحصيل القرض، والتمويل الخارجي عن طريق الائتمان الدولي 

مليون دوالر من  754يقدر  7336إلنشاء والتعمير بحيث حصلت الجزائر على قروض عام 

 .أجل تمويل إنجاز سكنات موجهة للطبقات ذات الدخل الضعيف

وق املركزي للتعاون الاقتصادي الذي يقدم قروض سكنية لفائدة الدول والصند 

 644، وصندوق أبو ضبي للتنمية قصد تمويل إنجاز (35)إلافريقية الناطقة باللغة العربية 

 .(36)وحدة سكنية اجتماعية 

ومن بين املنظمات العربية لتمويل إلاسكان، الصندوق العراقي للتنمية الخارجية  

ليبية العاملة في حقل الائتمان واملؤسسات الحالية الكويتية هذه ألاخيرة واملؤسسات ال

قدمت قروض مختلفة في مجال إنجاز البناء والتعمير للجزائر، السيما فيما يخص السكنات 

 .(37)الترقوية

 القروض امليسرة -ه

صيغة القروض امليسرة والتي هي قروض عقارية لها مزايا خاصة موجهة لألفراد 

القتناء سكن ترقوي جماعي أو بناء سكن ريفي، هذه القروض تمنح بفوائد منخفضة وهذه 

الصادرة عن   7أهم ميزة للقروض امليسرة تمنحها البنوك  بشروط خاصة حددتها التعليمة 

 .مية املديرية العامة للخزينة العمو 

املؤرخ في  61-74حدد املشرع ألاحكام العامة لهذه القروض ضمن املرسوم التنفيذي 

الذي يحدد مستويات وكيفيات منح تخفيض نسبة الفائدة على القروض  2474مارس 74

 20/77/2470املؤرخ في  063-70التي تمنحها البنوك وامللغى بمقتض ى املرسوم التنفيذي 

ت تخفيض معدل الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك الذي يحدد مستويات وكيفيا

 .واملؤسسات املالية القتناء سكن جماعي 

هذا إلى جانب فئة القروض امليسرة املمنوحة للمرقيين العقاريين من اجل تشجيعهم 

على املساهمة في انجاز برامج عمومية للسكن بتخفيض نسبة الفائدة على القروض 

الذي  2474يونيو  04املؤرخ في  761-74مقتض ى املرسوم التنفيذي املمنوحة لهم، وذلك ب
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يحدد معدل تخفيض نسبة الفائدة على القروض للمرقيين العقاريين املساهمين في انجاز 

برامج عمومية للسكن ، والقرار الوزاري املشترك الصادر عن وزارة السكن والعمران في أول 

 .رقيين العقاريين من تخفيض نسبة الفائدة الذي أوضح شروط استفادة امل 2477مارس 

أيضا تمنحها الخزينة  -قروض ميسرة  -كما أن هناك قروض بفوائد مخفضة

من  2474يونيو  04املؤرخ في  766-74العمومية لفئة املوظفين بمقتض ى املرسوم التنفيذي 

كل هذه ألاوضاع تتكفل الدولة بدفع فارق القيمة في  السكن فياجل اقتناء أو بناء أو توسيع 

مما يؤدي إلى زيادة في العرض والطلب  املقرضة،نسبة الفوائد للبنوك واملؤسسات املالية 

 .السكنعلى 

على القروض املوجهة  بالتركيز -امليسرة  –سنبرز خصوصية هذه القروض العقارية 

جهة لتمويل السكن الريفي أو املخصصة لتمويل السكن الترقوي جديد دون القروض املو 

لتوسعة السكن الفردي وإصالحه وترميمه وهذا ما يتم توضيحه بتحديد الشروط الخاصة 

ثم القواعد املتعلقة بتخفيض معدالت الفائدة على  بداية،لالستفادة من هذه القروض 

 .القروض

ذا أهم ميزة للقروض امليسرة،ه القروض،يعد تخفيض نسبة الفوائد على 

فإذا كان ألافراد هم  ،التخفيض في معدل الفائدة يتغير بحسب الفئة املعنية بالقرض امليسر

املستفيدون  من القروض امليسرة ، في هذه الحالة نجد أن  املشرع حدد مستويات وكيفيات 

تخفيض الفوائد على القروض املمنوحة من البنوك واملؤسسات املالية لتمويل السكنات 

املؤرخ في  61-74جماعية املنجزة أو في طور الانجاز من خالل املرسوم التنفيذي الترقوية ال

املتضمن قانون  47-43من ألامر  743الذي صدر تطبيقا ألحكام املادة   2474مارس  74

 04/72/2443املؤرخ في  43-43من القانون  15واملتممة باملادة  2443املالية التكميلي لسنة 

 063-70، والذي تم إلغاؤه بمقتض ى املرسوم التنفيذي  2474ة لسنة املتضمن قانون املالي

الذي يحدد مستويات وكيفيات تخفيض معدل الفائدة على  20/77/2470املؤرخ في 

القروض التي تمنحها البنوك واملؤسسات املالية القتناء سكن جماعي أو بناء سكن ريفي 

 . ددة بالجنوب والهضاب العلياوكذا سكن فردي ينجز في شكل مجمع في املناطق املح
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هذا املرسوم حدد فيه املشرع الجزائري معدالت تخفيض الفائدة املطبقة استنادا إلى 

كما أوضح بأن الخزينة % 0و %  7عدد املرات من ألاجر الوطني ألادنى املضمون بين نسبة 

 .بنوكالالعمومية هي من يتحمل نسبة الفارق في الفائدة على القروض التي تمنحها 

 : %1تحتسب نسبة الفوائد في القروض امليسر بنسبة - 7

دج 76.444ألاجر الوطني ألادنى املضمون  بمرة واحدةأكثرللمستفيد  الدخل الصافيإذا كان 

 دج  120.222أقل أو يساوي ألاجر الوطني ألادنى املضمون،أي مرات  6وأقل أو يساوي 

 : %3تحتسب نسبة الفائدة عن القرض امليسر بنسبة -0

 10من  أقل وألاجر الوطني ألادنى املضمون  مرات 6يفوق للمستفيد  الدخل الصافيإذا كان 

املادة ) ألف دج 061دج وأقل من  120.222أي أكثر من ألاجر الوطني ألادنى املضمون مرة 

 (26) ( 67، ج ر عدد  063-70من املرسوم التنفيذي  2

عنصر السن ليحدد قيمة العرض باعتبار أن وبين هذين املجالين في قيمة الراتب يتدخل 

التي تزيد كلما قل سن املستفيد  يتم وفقا له تحديد طاقة التسديدهو املعيار الذي السن

وبذلك فانه وباحتساب قيمة الفائدة املخفضة التي تم اعتمادها . وتتقلص كلما ارتفع سنه

فان قيمة القرض ترتفع بشكل كبير مقارنة مع عملية  وفقا لهذا املرسوم التنفيذي،

ما يعني أن منح القروض امليسرة يكاد %.  6225الحصول على قرض عادي بفائدة تقدر ب 

يكون منحا دون فوائد مما سيساعد ال محالة مساعدة فئة كبيرة جدا للحصول على سكن 

قيمة السكن إضافة  من% 24جديد وبمساهمة بسيطة من خالل التسديد الفوري لنسبة 

مليون سنتم عن منح كل  47 أي% 7إلى التسديد الشهري للقرض املحتسب بفوائد التتجاوز 

سنة وله راتب  04ولتوضيح ألامر أكثر يمكن احتساب قرض لعامل سنه . )مليون سنتم 744

فانه لن يتمكن من أخذ سوى ما %  6225ألف دج بنسبة فوائد تقدر  04شهري يقدر ب

% 7فائدة عن القرض تقدر ب املعطيات باحتساببينما وبنفس سنتم،مليون  724يعادل 

 3مليون سنتم، على أن يسدد  054فان هذا العامل يمكنه الحصول على قرض يصل إلى 

 .(21) (أالف دج شهريا أي أكثر من ضعف القرض بنسبة الفوائد غير املدعمة

ائدة على القروض املمنوحة من مما سبق يبدو أن إلاجراء املتعلق بتخفيض معدالت الف

طرف البنوك واملؤسسات املالية وفقا للشروط السابق ذكرها، يستند إلى صيغة اقتصادية 
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وليس إدارية فدراسة امللفات يتم معالجتها حالة بحالة من خالل دراسة السن ومعدل 

بقة وضع لفائدة الطمن تسهيالت،الدخل الفردي على اعتبار أن القرض وما ينطوي عليه 

وعليه فقيمة القروض ترتفع بنسبة تتراوح مابين الفخمة،الوسطى وليس لتمويل السكنات 

 .كلما انخفضت نسبة الفوائد كلما زادت قيمة القرض ،% 54 لىإ % 04

هما عامالن أساسيان في عملية احتساب قيمة القرض التي  سنهاملستفيد و فراتبإذن 

في %  6225ال تختلف عن النظام العادي إال في احتساب قيمة الفوائد وهي املحددة بنحو 

حالة الحصول على قرض سكن عادي أي باحتساب الفوائد الكاملة التي يتحمل دفعها 

خالفا لقضية الفوائد في  املستفيد مباشرة للبنك من خالل تسديده التدريجي للقرض

 %.0و% 7واملقدرة بما بين ( املدعم)القرض امليسر

تتحمل الخزينة العمومية دفع الفارق بين نسبة الفائدة املطبقة من طرف البنوك ونسبة 

 .063-70من املرسوم التنفيذي  0الفائدة التي يتحملها املستفيد عمال بنص املادة 

الذي  040-462اب التخصيص الخاص رقم وتقتطع كلفة تخفيض التمويل من حس

 ".صندوق تخفيض نسبة الفائدة "عنوانه 

يساهم في تقديمها أزيد  عموما،هذه الصيغة من القروض امليسرة املوجهة لألفراد  

بنك، تتقدمها البنوك العمومية السيما بنك التوفير والاحتياط إلى جانب بنك  72من 

البنك الخارجي الجزائري إضافة إلى بعض ،زائري التنمية املحلية ، القرض الشعبي الج

سويستي جنرال، بنك خليج الجزائر ، بنك )البنوك الخاصة ألاجنبية العاملة في الجزائر

 ( .البركة الجزائر ،بنك إلاسكان والتمويل ، املؤسسة املصرفية العربية

العقاريين  أما بالنسبة لتخفيض معدل الفائدة على القروض امليسرة املمنوحة للمرقين

 761-74من املرسوم التنفيذي  2املساهمين في برامج عمومية للسكن فقد أوضحت املادة 

 .كيفية احتساب معدل تخفيض معدل الفائدة

وبذلك يمثل  ،%   0حيث أن نسبة الفائدة لتمويل برامج عمومية للسكن محددة ب 

، هو معدل %   0الفارق بين نسبة الفائدة املطبقة من البنوك واملؤسسات املالية  ونسبة 

التخفيض ، يتم دفع هذا التخفيض من طرف الخزينة العمومية بناء على طلب البنك 
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العمومي أو املؤسسة املالية العمومية طبقا للجدول الزمني لتسديد القرض بعد تقديم 

 .تيةمستندات ثبو 

 042-702يقتطع الكلفة تمويل التخفيض املحتسب من حساب التخصيص الخاص، 

صندوق تخفيض نسب الفوائد على القروض املمنوحة للعائالت القتناء وبناء "الذي عنوانه 

بوحفص ")وتوسيع السكن وكذا املرقيين العقاريين في إطار البرامج املدعمة من طرف الدولة 

عقارية وأثرها في تفعيل الترقية العقارية في الجزائر، مرجع سابق، جالب نعناعة، القروض ال

 .(26) ( 706ص 

في حين بالنسبة للقروض العقارية امليسرة املمنوحة من الخزينة العمومية لفئة 

سقف هذه القروض، بحسب العملية  766-74املوظفين، فقد حدد املرسوم التنفيذي 

املوظفين، كما حدد نسبة الفائدة املطبقة في حال املراد تمويلها وبحسب رتبة هؤالء 

الاستفادة من هذه القروض التي يمول بها هؤالء املوظفين بناء سكن أو اقتناء سكن في إطار 

 :سواء كان% الواحد  47الترقية العقارية بنسبة ال تتجاوز 

ين يشغلون الذ: *  للموظفين بالنسبة،  دينار سبعة ماليين 1بمبلغ  سقف القرض املمنوح-

في القانون ألاساس ي العام  1إلى  7واملوظفين املصنفين في القسم الفرعي من *وظائف سامية 

 .يالعمومللوظيف 

لباقي الفئات من الوظيف العمومي أو  أربعة ماليين دينار 0 بمبلغ سقف القرض املمنوحأو  -

 .  القضاة والعسكريون واملستخدمين في وزارة الدفاع الوطني

 :الوطنيبالنسبة العسكريين واملستخدمين الدائمين لدى وزارة الدفاع  -

مليون سنتم بنسبة فائدة ال تتعدى  044إلى  144ن تنظيم عملية منح القروض بين إف

لتجنب حرمان الفئات  وذلك املاليةوزارة الدفاع ووزارة بين  محل اتفاقيةفإنها ستكون % 7

مليون  144الواسعة من مستخدمي وزارة الدفاع من الاستفادة من القروض التي تخص 

 .والدولةحددت لإلطارات في الوظيف العمومي  سنتم والتي

سنة كاملة مما  04من املرسوم  فترة تسديد القروض  والتي حددت ب 74وحددت املادة 

ات املعنية بالقروض على أن يمنح املقترض أجل سيقلص عبء ألاقساط الشهرية على الفئ

سنة  و إال قلصت هذه ألاخيرة إلى  04سنة واحدة قبل الشروع في تسديد القرض  املحدد ب
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سنة وتخضع فترة التسديد أيضا لعوامل  14دون ذلك بهدف أال يتجاوز في كل الحاالت سن 

يم طلب الحصول على القرض أخرى مثل مبلغ القرض املمنوح ، سن املستفيد في تاريخ تقد

بوحفص جالب نعناعة، القروض العقارية وأثرها في تفعيل )لدى مصالح  الخزينة العمومية

 .(23) (38 706الترقية العقارية في الجزائر، مرجع سابق، ص 

 انواع التامين على القروض العقارية.املحور الثالث 

تتعدد صور الضمانات والتامين على القرض اما ترتبط باملقترض من خالل ضمان 

الذي يعتبر من التأمينات الشخصية والتامين املرتبط أو عجزه التامين على وفاة املقترض 

 .بالعقار محل عملية التمويل

 التأمين املتعلق باملقترض –أوال 

تأكد من قدرته على الدفع فكلما يعمل البنك على دراسة الحالة الصحية للمقترض لي

كان سنه صغير وبصحة جيدة زاد ضمان تسديد القرض والفوائد املترتبة أو هامش الربح، 

لكن هذا ال يكفي فهو يشترط التأمين على وفاة املقترض وعجزه عن الدفع بسبب مرض أو 

ص ي أو حادث يعيقه عن الدفع والتأمين الضامن الاحتياطي من خالل اختيار كفيل الشخ

كفيل عيني أو دفع مبلغ مالي في شكل كفالة مالية وهذا يندرج ضمن أدارة الخطر التي تسبق 

 .39الخسارة 

 :الـتأمين على وفاة املقترض - أ

و التي 40مين على الوفاة املقترض من بين اهم التأمينات الشخصية املطلوبأيعتبر الت

 41.مرض تضمن حالة وفاة املقترض نتيجة حادث أو موت طبيعية بسبب

عقد يتعهد : "نه أالتأمين على الحياة على  عقد 41-35من ألامر رقم  65تعرف املادة و 

عند وفاة املؤمن له مقابل  ناملستفيديبموجبه املؤمن له بدفع مبلغ معين للمستفيد أو 

 ."قسط وحيد أو دوري

دفعة عليه يجب على املؤمن له دفع أقساط متفق عليها في العقد بصفة دورية أو و 

واحدة و أن يكون املستفيد من هذا العقد هو البنك املقرض و هو ما يعرف باالشتراط 

و يجب أن تتأكد حالة الوفاة  42ملصلحة الغير حيث يكون التامين ليس لصالح املؤمن له

يشترط في الوفاة أن تكون طبيعية بسبب مرض أو حادث مين، و أليستفيد البنك من مبلغ الت
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الخطر املؤمن عليه ن له فال يتم التعويض في حالة انتحار الشخص، فخارج إرادة املؤم

يتمثل  في الخسارة التي ترتب على وقوع الخطر املؤمن عليه أو توقع حادث فجائي غير معلوم 

 .43تاريخ تحققه و ليس ملتخذ القرار إرادة في حدوثه من عدمه

 التأمين على العجز  - ب

 ،مين على وفاة املقترض تأمين على العجز الذي يمكن أن يلحق باملؤمن لهأيضاف إلى الت

مر الذي قد يعيق الوفاء بمستحقات القرض، فقد يتعرض املقترض لحادث جسماني أو ألا 

مرض قد يتسبب له في عجز مؤقت أو دائم يضطره لتوقف عن العمل وهنا يلتزم املؤمن وهو 

لشخص املستفيد من هذا التأمين الذي هو  شركة التأمين بالتعويض املؤمن له أو

 44.املقرض

 التأمين من خالل عملية التوريق والهيئات القائمة بها-ثانيا

إن منح  القروض العقارية و خاصة امليسرة  بكافة صيغها سواء تلك املوجهة لكافة   

ن ، سيكون املواطنين أو تلك املوجهة لفئة املوظفين أو حتى املوجهة لفئة املرقين العقاريي

بمثابة نقطة تحول كبيرة في سوق العقار الجديد ملا سيخلقه من تأثير على حجم العرض 

والطلب الذي ستعرفه السوق الوطنية ، إذ سيزداد عدد الطلبات على السكنات الجديدة 

سواء التساهمية أو الترقوية، نظرا للتسهيالت التي يمكن الاستفادة منها لتسديد تكاليف 

ارنة بصعوبة شراء سكن من السوق املوازية الرتفاع تكاليف الشراء والدفع شرائها مق

املباشر للثمن، كما سيكون ملنح هذه القروض تأثير ملموس على نشاط التو ريق الذي 

تشرف عليه شركة إعادة التمويل الرهني والذي هو عبارة عن عملية تحويل القروض 

 :نالرهنية إلى أوراق مالية ،يتم على مرحلتي

تنازل عن القروض الرهنية من قبل مؤسسة مصرفية أو مؤسسة مالية لفائدة مؤسسة  -

 مالية أخرى  

 .45قيام هذه ألاخيرة بإصدار أوراق مالية قابلة للتداول في السوق ممثلة للقروض الرهنية  -

ستساهم في تدعيم دور البنوك واملؤسسات املالية على الاستمرار  هذه العملية التي

في إلاقراض العقاري ويحرك الاستثمار في السوق املالي، حيث أن تخفيض نسبة الفوائد على 

القروض سيزيد الطلب على القروض ، رغم أن البنوك واملؤسسات املالية غالبا ما تتردد في 
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، إال أن ا في محافظها املالية ملدة طويلةألنها ستحتفظ به ،إلاقدام على منح القروض العقارية

، تمويل البنوك واملؤسسات املالية مساهمة شركة إعادة التمويل الرهني في  عملية  إعادة

سيعزز قدرة هذه ألاخيرة على الاستمرار في منح القروض العقارية خاصة وبالتالي سيساهم في 

 .دعم تمويل انجاز السكنات 

على قدر ما ستقبل البنوك واملؤسسات املالية على منح القروض العقارية  وبالتالي

امليسرة، على قدر ما سيحرك ذلك الاستثمار في السوق العقارية إذ سيحفز ذلك املرقين 

العقاريين على زيادة عدد املشاريع ويزيد عدد الراغبين في استثمار أموالهم في نشاط الترقية 

كون لهذه القروض دور في دعم الاستثمار في السوق املالية، وذلك العقارية، على قدر ما سي

 .بقيام شركة إعادة التمويل الرهني بتحويل تلك القروض إلى أوراق مالية

 إعادة تمويل البنوك واملؤسسات املالية دعم لتمويل السكن الترقوي  - أ

ظر للمخاطر لتمكين البنوك من الاستمرار في منح القروض لتمويل السكن الترقوي بالن

التي تنطوي عليها هذه القروض، استعان املشرع الجزائري بتقنية قانونية تساعد البنوك في 

الاسترداد املعجل للمبالغ املمنوحة في القروض، وتساهم في تحقيق نسبة املالءة املصرفية 

التي تتضمن تحويل  ، هذه التقنية هي عملية التوريق46وتوفر السيولة وتنقل املخاطر 

صة هي شركة القروض إلى أوراق مالية   تشرف على هذه العملية مؤسسة مالية متخص

 .إعادة التمويل الرهني

 هيئات ضمان القرض العقاري  -7

لتمكين البنوك من الاستمرار في منح القروض لتمويل السكن الترقوي بالنظر للمخاطر 

استعان املشرع الجزائري بتقنية قانونية تساعد البنوك في  التي تنطوي عليها هذه القروض،

الاسترداد املعجل للمبالغ املمنوحة في القروض، وتساهم في تحقيق نسبة املالءة املصرفية 

هذه التقنية هي عملية التوريق التي تتضمن تحويل ، 47وتوفر السيولة وتنقل املخاطر

لية مؤسسة مالية متخصصة هي شركة القروض إلى أوراق مالية   تشرف على هذه العم

 .إعادة التمويل الرهني

  La Société de Refinancementاملؤسسة املشرفة على إعادة تمويل البنوك-7.7

Hypothécaire  
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هي مؤسسة مالية منظمة في شكل شركة مساهمة يتمثل  SRH) )شركة إعادة التمويل الرهني

كات التأمين ، غيرها من املؤسسات املالية التي الخزينة ،البنوك ، شر : املساهمون فيها في 

 .تعمل على تشجيع منح قروض طويلة املدى مضمونة برهن

أنشأت هذه الشركة من أجل إعادة تمويل محافظ القروض الرهنية املقدمة من البنوك    

واملؤسسات املالية في إطار تمويل السكن العائلي، مقابل ضمانات كافية، تم اعتمادها من 

 . 48 46/40/7336املؤرخ في  36/47ل مجلس النقد والقرض بالقرار قب

تسعى الشركة إلى تيسير الحصول على القرض السكني لجميع املواطنين ومساعدة البنوك     

على احترام شروط السالمة ومعايير املالءة املفروضة من السلطات النقدية، وذلك من أجل 

 .49تدعيم نوعية وفاعلية التمويل العقاري 

 دور املؤسسة في إعادة تمويل البنوك  – 2.7

تسهر شركة إعادة التمويل الرهني على إعادة تمويل البنوك من خالل عملها في نشاط 

التوريق،حيث تقوم بشراء محافظ القروض العقارية من البنوك واملؤسسات املالية 

، 50مما سيتيح لهذه ألاخيرة تدوير رؤوس ألاموال واستمرار قدرتها على إلاقراض  ،املقرضة

تتنازل  اتفاق للبنوك مانحة القروض من طرف الشركة بموجب عملية إعادة التمويلتتم و 

لفائدة مؤسسة ( شكل مجموعة أو كتلة واحدة في)القروض من خالله البنوك عن محافظ 

 .ابل ألاموال التي منحتها في القروض العقاريةوتسترجع في املق SRH) )التوريق

التي تضمن بصفة أساسية ( ( SGCIهناك أيضا شركة ضمان القرض العقاري و 

 ،لشراء ألامالك العقارية لألفرادالقروض العقارية ممنوحة من طرف البنوك التجارية 

السيما السكنات و بصفة ثانوية القروض للمرقين العقارين لتضمن تقديم تعويضات املالية 

في حالة عدم تسديد مبلغ القرض بصفة مؤقتة أو ثانوية وحالة الوفاة أو عجز مطلق عن 

تسديد و في حالة تعرض العقار املرهون لحريق و هي تشمل على نوعين من  التأمين الجزئي 

عن تسديد القرض و التامين الكلي بشمل التأخر في الدفع مستحقات يشمل حالة توقف 

 .51القرض

لهذا يطلب البنك من املقترض الانخراط في تأمين جماعي يشمل مصلحة البنك من جهة 

ومصلحة املقترض من جهة أخرى وللشركة عالقة مباشرة مع البنك بحيث تراقب عملية 
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الا القروض التي تتوفر فيها الضمانات املطلوبة القرض وحلة املؤمن عليه وال تؤمن الشركة 

 .التي تسمح بإمكانية تسديد القرض من طرف املقترض

سنة و أن تكون مساهمة املقترض الشخصية على  24يشترط أن ال تتجاوز مدة القرض و 

باملائة من قيمة الاجمالية للسكن محل الشراء و ال تقل القدرة الحقيقية  64ألاقل 

باملائة من دخله الشهري حتى يتمكن من الوفاء بالقرض، و في  04قترض عن للمديونية امل

حالة تصريح املؤمن بتوقف عن الدفع النهائي أو املؤقت و بعد التحقق من ذلك وجب اعالم 

يوم كأقص ى حد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اشعار باالستالم  75املؤمن خالل 

الفوائد و باملائة من مبلغ القرض   34ض يصل الى لتقدم شركة ضمان القرض العقاري تعوي

املتوقفة عن دفعها بعد خصمها من املبلغ املحصل عليه من عملية بيع العقار املرهون 

 .52املحمول إليها من طرف البنك دون أن تتجاوز قيمة بدل القرض املؤمن عليه وقت النزاع

 الشروط الخاصة بعملية إعادة التمويل  – 0.7

عملية إعادة التمويل تتم بمقتض ى اتفاق، باإلضافة إلى شروط أخرى خاصة بالقروض 

 . محل اتفاق إعادة التمويل

تتمثل الشروط الخاصة بالقرض محل الاتفاق بأن تكون القروض املتنازل عنها في شكل 

مجموعة أو كتلة واحدة بمعنى أن يتم وضع جميع القروض العقارية التي لها صفات مشتركة 

في مجوعة واحدة ثم يتم بيعها بسعر فائدة موحد، ويجب أن يتم التنازل عن القروض في 

وأن تكون القروض املتنازل عنها ممنوحة من البنوك أو  ،53شكل مجموعة أو كتلة واحدة

 . 54املؤسسات املالية املتنازلة في إطار تمويل السكن

طر عدم التحصيل عند تاريخ كما يجب أال تكون هذه القروض متنازع عليها أو تتضمن خ

التنازل، وأن تكون القروض املتنازل عنها مؤمنة، إذا كانت النسبة بين مبلغ القرض وقيمة 

وأن تكون القروض العقارية قد منحت فعليا وصرفت لفائدة .  55% 64السكن تتجاوز 

ملقدمة من باملائة من قيمة الضمانات ا 64يتعدى مبلغ القرض إلعادة التمويل  أالو املقترض، 

لشركة إعادة تمويل الرهني ال تقل عن  أكبرطرف الوسيط املالي وعلى البنك تقديم ضمانات 

 .باملائة من قسمة مبلغ إعادة التمويل 725
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باملائة  64ما مع حق الرجوع بحيث تضمن تمويل السكن في حدود إوتتم إعادة التمويل 

من الضمانات املقدمة وتبقى القروض موجودة لدى الوسيط املعتمد مع جميع الرهونات 

ويتحمل هذا ألاخير جميع الاخطار املتعلقة بالقرض أو إعادة التمويل  والتأميناتالعقارية 

الرهون والضمانات بالديون التي نم إعادة  بدون حق الرجوع والتي تتم بعد تحويل جميع

 .56ضمن مهام الوسيط املعتمد مقابل عمولةر ييتمويلها مع إبقاء عملية التس

أما بالنسبة لإلجراءات املتعلقة باتفاق التنازل عن القروض وإعادة تمويل البنوك حسب 

و املؤسسات ، فإنه يتم اتفاق التنازل عن القروض العقارية من البنوك أ45-46القانون 

بعد استيفاء ( مؤسسة التوريق)املالية املانحة لها لفائدة شركة إعادة التمويل الرهني 

تحرير و تسليم ( إلزامية)ضرورة -: ، منها45-46إجراءات محددة منصوص عليها في القانون 

، هذا الجدول البد أن يتضمن بيانات 57جدول خاص بالتنازل عن القروض الرهنية

 :تشمل  58يمكن أن يتضمن بيانات إضافية متفق عليها من الطرفينأساسية ، كما 

مع ، "عقد التنازل عن القروض املدعمة برهون عقارية ذات الرتبة ألاولى"تسمية  -

 ، 45-46إلاشارة إلى أن عملية التنازل تخضع للقانون 

 تعيين مؤسسة التوريق واملؤسسة املتنازلة ،-

الاسم والعنوان ومكان التسديد ومبلغ الدين وتاريخ )ابيان قائمة الديون املتنازل عنه-

 ..( .النهائيةألاقساط 

بيان يوضح املبلغ املدفوع من طرف مؤسسة التوريق إلى املؤسسة املتنازلة مقابل القروض -

 محل التنازل 

التزام املؤسسة املتنازلة باستبدال القروض املشكوك فيها أو املتنازع عليها أو صعبة -

 .التحصيل لفائدة مؤسسة التوريق

 .الجدول تاريخ إيداع -

في إطار اتفاق إعادة التمويل ضرورة تسجيل نقل الرهون الضامنة للقروض املتنازل عنها -

ملؤسسة التوريق وذلك بإرسال نسخة منه  من طرف املؤسسة املتنازلة وفقا للجدول املرسل

 .في ظرف مغلق مع إشعار باالستالم إلى املحافظة العقارية املختصة إقليميا
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تعيين كل عقار مسجل : تتضمن بيانات منها  بعد التسجيل تستخرج نسصة من الجدول -

ومثقل بالرهن الذي استخدم كضمان للقروض املتنازل عنها ،اسم وعنوان املؤسسة 

 . تنازلة واملدينامل

توقيع كل من مسؤولي املؤسسة املتنازلة ومؤسسة التوريق على النسصة املستخرجة من -

 04إلارسال ، ثم عليهم إيداعها باملحافظة العقارية املختصة إقليميا، في اجل أقصاه جدول 

 .يوم من تاريخ التوقيع

البنوك واملؤسسات يترتب على اتفاق التنازل عن محافظ القروض العقارية من طرف و 

املالية املقرضة من أجل إعادة التمويل من قبل شركة إعادة التمويل الرهني العديد من 

 :آلاثار منها 

نقل الضمانات والتأمينات املتعلقة بالقروض لفائدة شركة إعادة التمويل الرهني ويكون -

 . (07) (السابق ذكره  45-46من القانون  77املادة )ذلك ملزم للغير 

تدخل القروض املتنازل عنها في الذمة املالية لشركة إعادة التمويل الرهني بمجرد أن تصبح -

عملية التنازل فعلية بموجب تحرير وتوقيع جدول التنازل وال يلزم هذا التنازل املدين املعني 

إال ابتداء من تاريخ التبليغ عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار باالستالم  ترسله املؤسسة 

 .(02) (السابق ذكره 45-46من القانون  73، 72املادة )ملتنازلة ا

تحل شركة إعادة التمويل الرهني محل البنوك واملؤسسات املالية املقرضة املتنازلة بقوة -

القانون، فيما يخص القروض املتنازل عنها وكل أشكال الضمانات املتعلقة بها ابتداء من 

 تاريخ إيداع الجدول 

 .   وض املتنازل عنها في أصول البنوك واملؤسسات املالية املقرضة املتنازلةال ترد القر -

بعد إتمام عملية التنازل وإحالة كل الحقوق الناشئة عن القروض محل اتفاق إعادة   

التمويل لفائدة شركة  إعادة التمويل الرهني، تقوم هذه ألاخيرة بإصدار أوراق مالية 

شكل سندات ذات عائد دوري وثابت، بحيث البد أن  مضمونة برهون عقارية ،تكون في

تتوافق تواريخ استحقاق هذه السندات وعوائدها مع تواريخ استحقاق أقساط الديون 

 وفوائدها 
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تتم عملية إعادة تمويل البنوك أو املؤسسات املالية املقرضة واملتنازلة من طرف و 

الرجوع أو إعادة تمويل دون حق إما إعادة تمويل مع حق : بطريقتين SRH))مؤسسة التوريق

 الرجوع 

تحصل من خالله البنوك أو املؤسسات املالية املقرضة : إعادة التمويل مع حق الرجوع-

من الضمانات املقدمة والتي % 64واملتنازلة على املبالغ املطلوبة إلعادة التمويل في حدود 

ألاخيرة التي تتحمل جميع  تبقى ضمن موجودات البنوك واملؤسسات املالية املتنازلة ،هذه

ألاخطار املتعلقة بالقروض محل التنازل، وتبقى في هذه الحالة كل الضمانات مسجلة باسم 

البنوك واملؤسسات املتنازلة، التي تبقى ملزمة فوائد وجزء من املبلغ ألاصلي بصفة مستمرة 

املنظومة املالية ني وأثره على إعادة التمويل الره:عمر طالب  غوفي، الحميدعبد . د)

، مجلة ألاكاديمية SRH) )املصرفية في الجزائر، دراسة حالة شركة إعادة التمويل الرهني و 

 . (00) (76،ص 2441، 2العربية املفتوحة في الدانمارك،عدد

تحصل من خالله البنوك أو املؤسسات املالية املقرضة :إعادة التمويل دون حق الرجوع-

ملطلوبة إلعادة التمويل،بعد إتمام تحويل جميع الرهونات والضمانات واملتنازلة على املبالغ ا

باسم شركة إعادة التمويل الرهني ،فتتحمل هذه ألاخيرة جميع ألاخطار املتعلقة بالقروض 

التي تم إعادة تمويلها ، فيبرم في هذه الحالة اتفاقين ألاول يتعلق بالتنازل عن املحافظ 

اني يتعلق بإدارة واسترداد املبالغ املستحقة من املقترضين وذلك العقارية وإعادة التمويل والث

مقابل عمولة متفق عليها بين الطرفين فتتكفل املؤسسة القائمة بعد التنازل بتجميع 

املستحقات الشهرية املتمثلة في مبلغ الفوائد وألاقساط الخاصة باملبلغ املقترض وتحويلها 

 .59فورا إلى صاحب ألاوراق املالية

 :الصاتمة

 ،إن املؤسسات املصرفية تساعد ألافراد و املرقين العقارين على عملية التمويل و الشراء

نتيجة عجز أو عدم قدرة أو التأخر في تسديد مبلغ  ،لكنها باملقابل تتعرض لعدت مخاطر

غير  ،القرض و الفوائد و رغم أن لهذه املؤسسات امتياز من الدرجة ألاولى في استفاء الديون 

مين القروض العقارية والذي أالتعلى العقار وب إمكانية توقيع الرهن بززت الضمانات عأنها 

يتجسد في التأمين املرتبط باملقترض والذي من خالله يؤمن املقترض على الحياة وعلى العجز 
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من خالل هيئات الخاصة تضمن إعادة  ،مين على العقار محل عملية التمويل بالقرضأوالت

 .مين القيام بنفس املهام بموجب اتفاقيات خاصةأالرهني و يمكن لشركات الت تمويل

ورغم تنوع الضمانات املمنوحة للمؤسسات املصرفية وتنوع القروض العقارية خاصة 

نه تبقى إشكاالت أخرى تعتري القروض انطالقا من عدم وجود تنظيم أإال ،في مجال السكن

 .اسة واضحة للبنوك في مجال إلاقراض العقاري قانوني موحد للقرض العقاري وغياب سي

 :وأخيرا، وبغية تشجيع الاقراض العقاري يجب مراعاة بعض النقاط الجوهرية تتعلق أساسا

 .بضرورة إعادة تأهيل النظام البنكي وتحديث أنظمة التمويل السكني -

 والعمل .باعتباره الطرف الضعيف املقترض بحماية املتعلقة الخاصة وضع بعض ألاحكام-

 أقساط وتخفيض العقاري  القرض ضمان شركة في الاكتتاب إجراءات تسهيل على أكثر

 .التأمين

مين لحماية البنك وهيئات الضمان من مخاطر أتحديد سقف قيمة القروض وسقف الت -

 .الافالس

 .مين عليهاأتوحيد النصوص القانونية املنظمة للقروض العقارية وللت-

على الشركات التي تقوم بتأمين القروض العقارية لحمايتها من خطر  ضرورة إعادة التأمين -

 .إلافالس

تنويع من القروض العقارية إلاسالمية وشركات التأمين التي تتعامل وفق احكام الشريعة -

 .إلاسالمية تماشيا مع رغبة املقترض

 :الهوامش
                                                           

 .74ص،2472دار الجامعة الجديدة، مصر، النظام القانوني للتمويل العقاري،  انظر، الصغير دمحم مهدي، 1
 .43، ص2477انظر، شرابن حمزة، امللكية كوسيلة لدعم الائتمان، دار هومه، الجزائر،  2
 .700ص نفسه، املرجع -3
كلية الحقوق والعلوم السياسية  مصطفاوي سميرة، البنوك قي مواجهة آلية التوريق، مذكرة ماجستير، - 4

 06،ص 0، ص 25/42/2476جامعة مولود معمري تيزي وزو
املؤرخ  40-46املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم بالقانون رقم  25/47/7335املؤرخ في  41-35الامر رقم  - 5

 .75، الجريدة الرسمية العدد 24/42/2446في 
 ".وأقرضوا هللا قرضا حسنا: "تعالىمن سورة الحديد قال هللا  71آلاية  - 6
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عالء الدين خروفة، عقد القرض في الشريعة إلاسالمية والقانون الوضعي ، دراسة مقارنة، مؤسسة  - 7

 30، ص7362نوفل، لبنان 
، املجلد الثاني، دار إحياء التراث 5عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، الطبعة  - 8

 .073العربي، ص
 .247، ص 2477إيمانبوستة ، النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر، دار الهدى للنشر، الجزائر،  - 9

نعناعة بوحفصجالب ، القروض العقارية وأثرها في تفعيل الترقية العقارية بالجزائر، مداخلة بامللتقى  - 10

كلية الحقوق 2470فيفري  71/76زائر يومي الوطني حول إشكاالت العقار الحضري وأثرها على التنمية بالج

 .707، جامعة بسكرة ، منشورة في العدد التجريبي مجلة الحقوق والحريات، ص 
 .243بوستة إيمان،مرجع سابق، ص - 11
 00، ص 7336إسماعيل دمحم هاشم، مذكرات في النقود والبنوك، بدون رقم طبعة، دار النهضة بيروت،  - 12
 .76، ص 7336مقدمة في النقود والبنوك، دار النهضة العربية، مصر، بدون طبعة، دمحم زكي الشافعي،  - 13
طيب عائشة فكري امال، التأمين كألية ملواجهة مخاطر القروض البنكية املسطرة إلاجرائية ألعمال  - 14

دات السياسة التشريعية لقطاع التامين في الجزائر في ظل مستج:امللتقى الوطني الحادي عشر املوسوم ب 

 . 766املخاطر و محدودية الحماية منشورات مخبر السيادة و العوملة ص 
ايت وازو زاينة، في املوازنة بين دور البنوك في الترقية العقارية والتزامها بواجب الحيطة والحذر في منح -15

بسكرة ،  القروض العقارية  مقال مجلة مخبر الحقوق والحريات في ألانظمة املقارنة ، جامعة دمحم خيضر

 .761ص
 .40 -46من ألامر رقم  77املادة  - 16
 .205، ص 2477بوسة إيمان، النظام القانوني للترقية العقارية، دار الهدي، عين مليلة، الجزائر،  - 17
 .205نفس املرجع ، ص  - 18
السيولة، وتمثل أجرة كراء النقود يلتزم املقترض بدفعة إلى البنك مقابل التنازل له عن "يقصد بالفائدة  - 19

الربح من قيمة القرض املمنوح، طاهر لطرش، تقنيات البنوك، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات 

 .14 ص، 2440الجامعية، لسنة 
 270-272بوستة ايمان، مرجع سابق، ص -20
 .00انظر، شرابن حمزة، املرجع السابق، ص 21
جية تمويله، رسالة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية انظر، بن يحي دمحم، واقع السكن في الجزائر واستراتي 22

 .700، ص2472، 2477تلمسان، املوسم الجامعي  -والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد
انظر، عرعار الياقوت، التمويل العقاري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة  23

 .761، ص2446/2443الجامعية 
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 .06نظر، عربي باي يزيد، املرجع السابق، صا 24
 .777، 774انظر، بوراوي عيس ى، املرجع السابق، ص 25
 .01انظر، عرعار الياقوت، املرجع السابق، ص 26
سنة، ويمكن الحصول على فترة تأجيل قد تصل  14سنة والسن ألاقص ى 04ال تتعدى مدة هذا القرض  27

، و  06إلى 
ً
، وتسدد املستحقات شهريا

ً
 لصالح الصندوق شهرا

ً
 وسيشكل رهنا

ً
يعد املسكن املستقبلي ضمانا

 :بنك، ويتكون ملف القرض من وثائق إدارية ووثائق خاصة تتمثل فيما يلي -الوطني للتوفير والاحتياط

 .قرار الاستفادة من مسكن تقدم من طرف املقاول يتضمن سعر، سعو وعنوان املسكن -

شهادة ضمان يقدمها املقاول مسجلة لدى صندوق الضمان ودعم التعاضدية للمقاولة العقارية أو  -

 74.44الساعة  72/77/2424تاريخ زيارة املوقع  www.cnepbanque.dz. الضمان

www.cnepbanque.dz2874.44الساعة  72/77/2424زيارة املوقع  تاريخ 

www.cnepbanque.dz29 74.44الساعة  72/77/2424تاريخ زيارة املوقع 
عيس ى دراجي، منية خليفة، تمويل قطاع السكن في الجزائر، امللتقى الدولي ألاول حول أزمة قطاع  - 30

ع وأفاق، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة السكن في الدول العربية واق

 .2472ماي  74و 43الدكتور يحي فارس باملدية يومي 
 .10الطاهر لطرش، املرجع السابق، ص  - 31
الياس بوزيدي، حتمية آلالية املصرفي في القروض العقارية، كتاب امللتقى الوطني حول الترقية العقارية - 32

 26-21الجزائر واقع   وأفاق، جامعة قاصدي مرباح،ورقلة،مطبعة جامعة قاصدي مرباح ورقلة، يومي  في

 .763-760،ص2472فيفري 
بوحفص نعناعة، الجوانب القانونية والعملية للقرض العقاري، رسالة الدكتوراه،كلية الحقوق  - 33

 .00،ص 2443-42،2446والعلوم السياسية،جامعة سعد دحلب البليدة 
 .45عيس ى دراجي، منية خليفة، املرجع السابق، ص  - 34
 .45عيس ى دراجي، منية خليفة، املرجع السابق، ص  - 35
ربيع نصيرة، تمويل الترقية العقارية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص إدارة ومالية، بن عكنون،  - 36

 .06، ص 2446 -2445
 .46عيس ى دراجي، منية خليفة، املرجع السابق، ص  - 37
وحفص جالب نعناعة، القروض العقارية وأثرها في تفعيل الترقية العقارية في الجزائر، مرجع سابق، -38

 706ص
 .64لعلمي فاطيمة مدخل على التأمين ص  - 39
 .70، ص 2473لعلمي فاطمة مدخل إلى التأمين وإدارة الخطر ديوان املطبوعات الجامعية، - 40

http://www.cnepbanque.dz/
http://www.cnepbanque.dz/
http://www.cnepbanque.dz/


 مسكر سهام. د تأمين القروض العقارية في مجال السكن
 

 111           الرهون املتعلقة بالعقارات املبنية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية    : مؤلف جماعي

 

                                                                                                                                           
 . 41-35من الامر رقم  60املادة  - 41
، 2441جديدي معراج مدخل لدراسة قانون التامين ديوان املطبوعات الجامعية الطبعة الخامسة - 42

 .36ص
 .70لعلمي فاطمة ، املرجع السابق ،ص  - 43
ر ابتسام طوبال، تقييم مساهمة البنوك التجارية في تمويل السكن دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفي- 44

والاحتياط رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة منتوري 

 .706ص  2445-2440قسنطينة 
املتضمن توريق القروض الرهنية، الجريدة 2446فيفري 24املؤرخ في  45-46من القانون  2املادة  - 45

 75الرسمية عدد 
 06،ص 0بق، ص مصطفاويسميرة ،املرجع السا - 46
 .06نفس املرجع ص  - 47
 .40/45/7336مؤرخة  21ج ر عدد - 48
 056بوحفص جالب نعناعة، املرجع السابق، ص  - 49
شريط عابر يمينة صابرينة دور التوريق املالي في تفعيل نظام تمويلي السكن امللتقى الدولي حول أزمة - 50

كلية العلوم الاقتصادية وتجارية وعلوم  2472ماي  74-43السكن في الدول العربية واقع وافاق يومي 

 .40جامعة يحي فارس املدية ص .تسيير
51  - Guide de l’urbanisme , de la construction ;et de la promotion immobiliére,edition G A L 

2004 ,p 115. 
 .من الشروط العامة لعقد التامين على القرض العقاري  46-41املادة - 52
 . 45-46من القانون  3املادة  - 53
 . 45-46من القانون  74املادة  -54
 45-46من القانون  27املادة - 55
سلواتي حنان عزاري عمر نظام التمويل في قطاع السكن في الدول العربية دراسة حالة ملتقى دولي حول -56

كلية العلوم الاقتصادية وتجارية وعلوم  2472 ماي 74-43أزمة السكن في الدول العربية واقع وافاق يومي 

 2472ماي  74-43جامعة يحي فارس املدية ص حول أزمة السكن في الدول العربية واقع وافاق يومي .تسيير

 .73-76جامعة يحي فارس املدية ص ص .كلية العلوم الاقتصادية وتجارية وعلوم تسيير
 . 45-46من القانون  70املادة  - 57
 .ا 45-46من القانون  70املادة  - 58
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عبد الحميد غوفي ،عمر طالب ،إعادة التمويل الرهني وأثره على املنظومة املالية و املصرفية في الجزائر،  - 59

 73.مرجع سابق ، ص 

 :قائمة املراجع

 الكتب-

، 2477، إيمان بوستة ، النظام القانوني للترقية العقارية في الجزائر، دار الهدى للنشر، الجزائر -

 .247ص 

 7336إسماعيل دمحم هاشم، مذكرات في النقود والبنوك، بدون رقم طبعة، دار النهضة بيروت، -

، 2472الصغير دمحم مهدي، النظام القانوني للتمويل العقاري، دار الجامعة الجديدة، مصر، -

 .74ص

 2441عة الخامسة جديدي معراج مدخل لدراسة قانون التامين ديوان املطبوعات الجامعية الطب-

 .2477شرابن حمزة، امللكية كوسيلة لدعم الائتمان، دار هومه، الجزائر، -

 2440طاهر لطرش، تقنيات البنوك، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات الجامعية، لسنة -

عالء الدين خروفة، عقد القرض في الشريعة إلاسالمية والقانون الوضعي ، دراسة مقارنة، -

 30، ص7362لبنان  مؤسسة نوفل،

، املجلد الثاني، دار إحياء 5عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون املدني، الطبعة  -

 .073التراث العربي، ص

 .2473، لعلمي فاطمة مدخل إلى التأمين وإدارة الخطر ديوان املطبوعات الجامعية-

جستير، كلية الحقوق والعلوم مصطفاوي سميرة، البنوك قي مواجهة آلية التوريق، مذكرة ما-

 ،25/42/2476السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو

 7336دمحم زكي الشافعي، مقدمة في النقود والبنوك، دار النهضة العربية، مصر، بدون طبعة، -

 مجالت علمية

ة والحذر في ايت وازو زاينة، في املوازنة بين دور البنوك في الترقية العقارية والتزامها بواجب الحيط-

منح القروض العقارية،  مقال مجلة مخبر الحقوق والحريات في ألانظمة املقارنة ، جامعة دمحم 

 .خيضر بسكرة
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 الرسائل الجامعية

 الدكتوراه

بوحفص نعناعة، الجوانب القانونية والعملية للقرض العقاري، رسالة الدكتوراه،كلية الحقوق -

 2443-42،2446البليدة  والعلوم السياسية،جامعة سعد دحلب

 املاجستير

مساهمة البنوك التجارية في تمويل السكن دراسة حالة الصندوق الوطني -ابتسام طوبال، تقييم -

للتوفير والاحتياط رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير 

 2445-2440جامعة منتوري قسنطينة 

ل الترقية العقارية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص إدارة ومالية، بن ربيع نصيرة، تموي-

 2446 -2445عكنون، 

عرعار الياقوت، التمويل العقاري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السنة -

 .2446/2443الجامعية 

ه، كلية العلوم الاقتصادية بن يحي دمحم، واقع السكن في الجزائر واستراتيجية تمويله، رسالة دكتورا-

 .2472، 2477تلمسان، املوسم الجامعي  -والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد

 :ملتقيات علمية

عيس ى دراجي، منية خليفة، تمويل قطاع السكن في الجزائر، امللتقى الدولي ألاول حول أزمة قطاع -

وم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، السكن في الدول العربية واقع وأفاق، كلية العل

 .2472ماي  74و 43جامعة الدكتور يحي فارس باملدية يومي 

الياس بوزيدي، حتمية آلالية املصرفي في القروض العقارية، كتاب امللتقى الوطني حول الترقية -

،مطبعة جامعة قاصدي مرباح العقارية في الجزائر واقع   وأفاق، جامعة قاصدي مرباح،ورقلة

 2472فيفري  26-21ورقلة، يومي 

شريط عابر يمينة صابرينة دور التوريق املالي في تفعيل نظام تمويلي السكن امللتقى الدولي حول -

كلية العلوم الاقتصادية و  2472ماي  74-43أزمة السكن في الدول العربية واقع و افاق يومي 

 .ي فارس املديةجامعة يح.تجارية و علوم تسيير

سلواتي حنان عزاري عمر نظام التمويل في قطاع السكن في الدول العربية دراسة حالة ملتقى دولي -

كلية العلوم الاقتصادية و  2472ماي  74-43حول أزمة السكن في الدول العربية واقع و افاق يومي 
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لدول العربية واقع وافاق جامعة يحي فارس املدية ص حول أزمة السكن في ا.تجارية و علوم تسيير

جامعة يحي فارس املدية ص .كلية العلوم الاقتصادية وتجارية وعلوم تسيير 2472ماي  74-43يومي 

 .73-76ص 

نعناعة بوحفص جالب، القروض العقارية وأثرها في تفعيل الترقية العقارية بالجزائر، مداخلة -

فيفري  71/76لى التنمية بالجزائر يومي بامللتقى الوطني حول إشكاالت العقار الحضري وأثرها ع

 .كلية الحقوق، جامعة بسكرة ، منشورة في العدد التجريبي مجلة الحقوق والحريات2470

طيب عائشة فكري امال، التأمين كألية ملواجهة مخاطر القروض البنكية املسطرة إلاجرائية -

عية لقطاع التامين في الجزائر في السياسة التشري: ألعمال امللتقى الوطني الحادي عشر املوسوم ب

  2424ظل مستجدات املخاطر ومحدودية الحماية منشورات مخبر السيادة والعوملة

 النصوص القانونية

 40-46املتعلق بالتأمينات املعدل واملتمم بالقانون رقم  25/47/7335املؤرخ في  41-35الامر رقم -

 75، الجريدة الرسمية العدد 24/42/2446املؤرخ في 
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 التأمين على القرض

 فيصل زياني                                             

 طالب دكتوراه                                           

 بحث حول فعلية القاعدة القانونيةمخبر ال                                          

 -بجاية -جامعة عبد الرحمان ميرة                                         

                      faicelziani85@gmail.com 

 :ملخص

تعتبر عملية منح القروض من بين أهم النشاطات التي تقوم بها البنوك التجارية ،ونتيجة        

بهذه النشاطات فإنها تتعرض للعديد من املخاطر وعلى رأسها مخاطر الائتمان  لقيامها

الناتجة عن عدم قدرة العميل عن تسديد التزاماته املالية أو التأخر بتسديدها خالل الفترة 

 .املتفق عليها

نوك فهذه املخاطر من شأنها التأثير على املركز املالي للبنك وألجل تفادي آثارها فإن الب      

تلجأ آللية التأمين على القرض التي تتكفل بالقيام بها شركات التأمين التي تتمتع بالثقة املالية 

من خالل تعهدها وفق إطار قانوني تعاقدي منظم على تحمل جل املخاطر وتسييرها في 

 .  مقابل تكلفة معينة تتحصل عليها

نوك التجارية، تأمين القروض، القروض البنكية، مخاطر القروض، الب :الكلمات املفتاحية

 .قسط التأمين
Abstract: 

       The process of granting loans is among the most important 

activities undertaken by commercial banks, as result of carrying out 

these activities, it is exposed to many risks, on top of which are credit 

risks resulting from the clients inability to pay his financial obligations 

or delay in paying it during the agreed period. 

       These risks affect the financial position of the bank, and in order to 

avoid their effects, banks resort to a policy of insurance on the loan, 

which is ensured by insurance companies that enjoy financial 

confidence through their undertaking in accordance with a contractual 

mailto:faicelziani85@gmail.com
mailto:faicelziani85@gmail.com
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legal framework regulated to bear most of the risks and run them in 

exchange for a specific cost that obtain called a premium insurance. 

Key words: bank loans, loan risks, commercial banks, loan insurance, 

insurance premium.  

 مقدمة

لكونها  تعتبر العملية إلاقراضية من بين أهم العمليات املصرفية التي تمارسها البنوك،      

 .الوسيلة التي تساهم في تحويل رؤوس ألاموال من أصحاب الفائض إلى أصحاب العجز

كما أن القرض في حد ذاته يعد املحرك ألاساس ي لرفع عجلة التنمية والتطور       

الاقتصادي، إذ أنه يمكن الفرد من الاقتراض لسد حاجاته الاجتماعية التي غالبا ما تتعلق 

ة للحياة كالسكن ،كما أنه يمكن املتعاملين في نشاط الترقية العقارية من باملطالب ألاساسي

 .تمويل مشاريعهم

فهذه إلايجابيات التي يتمتع بها القرض تقابلها سلبيات تتمثل في مختلف املخاطر التي       

تترتب عليه والتي من أهمها عدم قدرة العميل على تسديد التزاماته املالية أو التأخر في 

 .ديدها والتي من شأنها أن تؤدي إلى اهتزاز املركز املالي للبنكتس

وهذا ما جعل البنوك اليوم تلجأ إلى طلب ضمانات كافية وموازية للقرض املمنوح ، سواء      

كانت هذه الضمانات شخصية كالكفالة والضمان الاحتياطي أو عينة كالرهن الرسمي 

 .املستحدثة والتي من بينها التأمين على القرضوالرهن الحيازي باإلضافة إلى الضمانات 

مدى فعالية التأمين : ومن هنا فإن إلاشكال الذي يطرح نفسه في هذا املضمون يدور حول     

 .على القرض في حماية البنوك من املخاطر الناتجة عن العملية إلاقراضية؟

 :هذا ما سنحاول إلاجابة عليه وفق الخطة التالية

 .مفهوم التأمين على القرض: ألاول  املبحث

 .تعريف التأمين على القرض وطبيعته القانونية: املطلب ألاول 

 .نطاق التأمين على القرض: املطلب الثاني

 .ألاجهزة املكلفة بالتأمين على القرض وكيفية تسييرها لخطر القرض: املبحث الثاني

 .ألاجهزة املكلفة بالتأمين على القرض: املطلب ألاول 

 .كيفية تسيير خطر القرض: املطلب الثاني



 فيصل زياني التأمين على القرض
 

 702           الرهون املتعلقة بالعقارات املبنية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية     : جماعيمؤلف 

 

 املبحث ألاول 

 مفهوم التأمين على القرض

إن التأمين على القرض يعد من الضمانات املستحدثة التي أقرها املشرع الجزائري 

بغية منه في مواكبة التطورات العاملية الخاصة باملجال املصرفي ،وكهدف منه النضمام 

عاملية ،وعليه سنتناول من خالل هذا املبحث تعريف التأمين الجزائر إلى منظمة التجارة ال

إلى نطاق ( املطلب الثاني)على أن نتطرق في ( كمطلب أول )على القرض وطبيعته القانونية 

 .التأمين على القرض

 تعريف التأمين على القرض وطبيعته القانونية : املطلب ألاول 

التأمين على القرض من بين الضمانات التي تساعد على تقوية الثقة بين البنك  يعد

كدائن والعميل كمدين وعليه سنتناول من خالل هذا املطلب تعرف التأمين على القرض 

 .إلى الطبيعة القانونية للتأمين على القرض( الفرع الثاني)على أن نتطرق في ( كفرع أول )

 ن على القرضتعريف التأمي: الفرع ألاول 

ثم نتطرق إلى تعريف القرض ( أوال)سنتناول من خالل هذا الفرع تعريف التأمين 

 (.ثالثا)وبعد ذلك نتناول تعريف التأمين على القرض ( ثانيا)

 تعريف التأمين: أوال

 (.3)وتعريف قانوني ( 2)وتعريف اصطالحي ( 1)للتأمين تعريف لغوي 

 .التعريف اللغوي للتأمين -1

 .غة يعني ألامن وهو طمأنينة النفس وزوال الخوفل 1التأمين

 التعريف الاصطالحي للتأمين -2

يقصد بالتأمين في املصطلح املالي إعطاء ألامن ،ذلك أن التأمين هو نشاط تجاري غرضه          

 .2أن يحصل تأمين ألافراد والشركات من بعض املخاطر مقابل عوض مالي

 التعريف القانوني للتأمين -3

عقد يلتزم : "من القانون املدني بأنه 916عرف املشرع الجزائري التأمين بموجب املادة         

املؤمن بمقتضاه بأن يؤدي إلى املؤمن له أو إلى املستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا 
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عقد من املال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر املبين بال

 ". 3وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها املؤمن له للمؤمن

-69من القانون  1فقرة  2وهو نفس التعريف تقريبا الذي أورده املشرع الجزائري في املادة 

 .4املتعلق بالتأمينات 60

 تعريف القرض: ثانيا

 (.3)وتعريف قانوني( 2)وتعريف إصطالحي( 1)للقرض تعريف لغوي 

 ريف اللغوي للقرضالتع -1

 .5القرض لغة هو ما تعطيه لغيرك من املال على أن يرده إليك بعد أجل معلوم        

 .  6وتوجد لكلمة القرض في اللغة العربية العديد من املرادفات منها الائتمان والسلفة

 التعريف الاصطالحي للقرض -2

عقد يقوم بموجبه شخص يسمى املقرض بوضع  :"عرف جانب من الفقه القرض بأنه         

ش يء تحت تصرف شخص آخر يدعى املقترض يمكن لهذا ألاخير استعماله، ويتعهد برده 

 ".7عينا أو برد ما يعادله

تسليف املال الستثماره في إلانتاج ويقوم على عنصرين :" كما عرفه جانب آخر بأنه

 creditumذات الاصل الالتيني  creditلمة هما الثقة واملدة والقرض أو الائتمان تقابلها ك

 ".8أي وثق به faire confianceأو  croireومعناها  credere مأخوذة من الكلمة

 التعريف القانوني للقرض -3

املقرض أن  عقد يلتزم به:" من القانون املدني القرض الاستهالكي بأنه  056عرفت املادة         

ينقل إلى املقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي ش يء مثلي آخر على أن يرد إليه املقترض عند 

 ".9نهاية القرض نظيره في النوع والقدرة والصفة

: املتعلق بالنقد والقرض فقد عرفت القرض بأنه 11-63من ألامر رقم  96أما املادة 

يعد بوضع أموال تحت تصرف شخص كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخصا ما أو "

آخر، أو يأخذ بموجبه لصالح الشخص آلاخر التزاما بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو 

 ".10...الكفالة أو الضمان
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 تعريف التأمين على القرض: ثالثا

اختلف الفقهاء في إعطاء تعريف شامل للتأمين على القرض فعرفه جانب منهم على 

، حيث تؤمن رف املؤسسة التي تقوم بعملية بيعئل املتخذة من طمن بين الوسا ةوسيل: "أنه

 ".11خطر زبونها

النظام الذي يسمح للدائنين مقابل قسط يدفعونه :" بينما عرفه جانب آخر على أنه        

للمؤمن من التغطية ضد خطر عدم دفع الديون املستحقة على أشخاص معروفة مبدئيا 

 ".12واملوجودة في حالة خلل الدفع

عقد يتم بين دائن ومؤمن بموجبه يتعهد : " في حين أن جانب من الفقه عرفه على أنه        

املؤمن مقابل أقساط يتسلمها على تعويض الدائن من الخسارة التي يمكن أن تصيبه من 

 ".13جراء عدم تحصيل ديونه أو إعسار مدينه

املذكورة أعاله يمكن القول بأن التأمين على القرض هو وسيلة  من خالل التعاريف        

لضمان القرض ،يلجأ إليها البنك أو املؤسسة املالية للتعاقد مع الشركة املؤمنة ،حيث 

تتعهد هذه ألاخيرة بالضمان أو التعويض في حالة إعسار املقترض أو عدم وفائه للقرض 

 .وذلك مقابل أقساط يسلمها البنك

ذه التعاريف التي تم ذكرها هي في حقيقة ألامر تتعلق بالتأمين على القرض الداخلي وه       

 . املتعلق بالتأمينات 6014-65الذي يخضع لألمر 

 الطبيعة القانونية للتأمين على القرض: الفرع الثاني

أثارت الطبيعة القانونية للتأمين على القرض عدة تساؤالت ونقاشات مختلفة بين عدد         

من الفقهاء الذين حاولوا إبراز آرائهم املختلفة ،لذلك سنتناول من خالل هذا الفرع موقف 

 (.ثانيا)ثم موقف املشرع الجزائري ( أوال)الفقه من الطبيعة القانونية للتأمين على القرض 

 موقف الفقه من الطبيعة القانونية للتأمين على القرض: أوال

انقسم الفقه حول الطبيعة القانونية للتأمين على القرض إلى فريقين وكل فريق منهم         

 .15يحاول تحديد طبيعة التأمين على القرض مبرزا ذلك بحجج مدعمة آلرائهم
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 : الفريق ألاول 

مجرد نشاط من اختصاص املؤسسات املالية وليس عقد يرى بأن التأمين على القرض         

تأميني وحجته في ذلك هو أن املؤمن في الـتأمين على القرض يدفع مبلغ التعويض عندما 

يتوقف املدين عن دفع الدين في ألاجل املتفق عليه، وهذا يتنافى مع مبدأ أساس ي لوظيفة 

النهائي لحق الدائن وتوقف املدين التأمينات واملتمثل في دفع التعويض عند تحقق الضياع 

عن دفع ديونه ال يفسر الضياع النهائي نحو الدائن وبالتالي يعتبر عقد قرض من إختصاص 

 .16املؤسسات املالية وليس شركات التأمين

 :الفريق الثاني

يرى بأن التأمين على القرض هو عقد تأميني كبقية عقود التأمين ألاخرى فهو يتميز مثله         

ل عقود التأمين املعروفة بنفس الخصائص، وحجتهم في ذلك هو أن الخطر والضرر مث

ينشآن عن توقف التاجر املقترض عن دفع ديونه مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالدائن 

املقرض ،ألنه يؤدي إلى شهر  إفالسه ،ويضيف هذا الفريق أيضا إلى أنه لو أخضعنا تأمين 

في القانون املدني لوفرنا إمكانية وقوعه في التعسف من  القرض للمبادئ العامة املوجودة

 .17طرف شركات التأمين

 موقف املشرع الجزائري : ثانيا

صنف املشرع الجزائري التأمين على القرض ضمن صنف التأمينات على ألاضرار والتي         

ة التأمين هي تأمينات تتعلق بمال املؤمن له، فهو إذن تأمين على ألاشياء، بحيث تؤمن شرك

ألاخطار التي تهدد املؤمن له في ماله وبالتالي فهو عكس التأمين الشخص ي الذي يخضع ملبدأ 

ال يلتزم :" من القانون املدني والتي تنص على أنه 923التعويض طبقا ملا نصت عليه املادة 

بشرط املؤمن في تعويض املؤمن له إال عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر املؤمن منه مباشرة 

 ".18أال يتجاوز ذلك قيمة التأمين

ومن خالل هذه املادة يمكن استخالص أن الصفة التعويضية للتأمين على ألاضرار ال           

تكون مصدرا إلثراء املؤمن له حلى حساب املؤمن لتفادي التعمد في إحداث الخطر من طرف 

املتعلق بالتأمينات والتي تنص  60-65من ألامر رقم  36املؤمن له وبنفس املعنى وردت املادة 

يعطي التأمين على ألامالك للمؤمن له في حالة وقوع حدث منصوص عليه في : "على أنه
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العقد، الحق في التعويض حسب شروط عقد التأمين وينبغي أن ال يتعدى التعويض مبلغ 

عند وقوع  قيمة استبدال امللك املنقول املؤمن أو قيمة إعادة بناء امللك العقاري املؤمن

الحادث يمكن أن ينص العقد على املؤمن له تخفيض من التعويض في شكل حق يقتطع منه 

 ".19على أن يحدد ذلك مسبقا

 نطاق التأمين على القرض: املطلب الثاني

يتعرض البنك باعتباره مؤمن للقرض ألخطار عديدة منها خطر إعسار العميل أو عدم         

جل املتفق عليه فيرجع البنك في هذه الحالة إلى الـتأمين كآلية قدرته على التسديد خالل ألا 

لتفادي مختلف هذه املخاطر  التي تعتبر عنصر أساس ي في التأمين على القرض وعليه 

الفرع )على أن نتطرق في ( كفرع أول )سنتناول من خالل هذا املطلب تنوع أخطار القرض 

نتناول املصلحة في التأمين على ( لفرع الثالثا)إلى طبيعة الخطر املؤمن عليه وفي ( الثاني

 .القرض

 تنوع أخطار القرض:  الفرع ألاول 

،وألاخطار غير ( أوال)الخطر التجاري : إن الخطر املتعلق بالقرض يشمل ألانواع التالية          

 (.ثالثا)،إضافة إلى ألاخطار ألاخرى ( ثانيا)التجارية 

 الخطر التجاري :أوال

ملا كان عقد التأمين يطبق على الديون التجارية الناشئة عن الزبائن املؤمن لهم ،ماعدا         

الزبائن الخاضعين للقانون العام والذين من خالل تعريفهم تتضح عدم إمكانية إعسارهم، 

فالخطر التجاري إذن هو ذلك الحادث املحدق باملدين املشتري الخاص واملؤدي إلى إعساره، 

 . 20ثنى من الخطر التجاري باإلضافة إلى املشتري العام ألاخطار السياسيةوتست

 ألاخطار غير التجارية :ثانيا

القروض املوجهة  اوهي كل ألاخطار باستثناء تلك املوصوفة بالتجارية، ومجاله        

ة تلك الناتجة عن عدم وفاء املشتري العام أو املترتبة عن الحوادث السياسي يللتصدير، وه

 .21أو عن الكوارث الطبيعية واملؤدية كلها إلى عدم تسديد املدين لديونه
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 ألاخطار ألاخرى : ثالثا

ويكون مجالها القروض املوجهة للتصدير ،وهذا الصنف ال يمكن إدماجه ال مع النوع          

ات ألاول وال الثاني ألن هذا الخطر بعيد عن عدم الدفع ،وإنما يعوض املؤمن له عن النفق

 . 22التي دفعها من دون أن يستردها سواء أكانت كلية أو جزئية

 طبيعة الخطر املؤمن عليه :الفرع الثاني

املتعلق بتامين القرض عند التصدير  69-69من ألامر رقم  5طبقا ملا نصت عليه املادة          

فعقد التامين على القرض يغطي الاخطار التجارية وهذه الاخيرة تتحقق عندما يكون املشتري 

غير قادر على تنفيذ التزاماته التعاقدية ،أو أنه يرفض ذلك بدون سبب شرعي سواء كان 

 .23هذا شخصا طبيعيا أو معنويا املدين

 (.ثانيا)،والعجز البسيط ( أوال)ومن هنا نستنتج أن هناك خطرين هما إلاعسار  

 إلاعسار :أوال

عدم كفاية أموال املدين للوفاء بديونه املستحقة ألاداء ،ويختلف إلاعسار  ويقصد به        

عن التوقف عن الدفع فهذا ألاخير يعني العجز أو الامتناع عن دفع الديون في مواعيد 

إلاعسار : استحقاقها من دون أن يكون هناك عدم كفاية ألموال املدين وإلاعسار نوعان

 (.2)وإلاعسار الواقعي ( 1)القانوني 

 إلاعسار القانوني -1

ويتعلق بإثبات عجز املدين عن الوفاء بديونه وذلك عن طريق إلاجراءات القضائية أو غير 

 .24القضائية

 إلاعسار الواقعي -2

وهو الذي يسمح من خالل مدة العجز افتراض عدم تحصيل الدين وبالتالي تعويض املؤمن 

 .25له

 العجز البسيط:  ثانيا

دين دفع ديونه بشرط أن ال يكون هذا الرفض ناتج عن خطأ من ويقصد به رفض امل        

 .26املؤمن له الدائن
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 املصلحة في التأمين على القرض :الفرع الثالث

اشترط املشرع الجزائري املصلحة كركن في تأمين الذمة املالية واستلزام املصلحة في         

ا ،ذلك أنه إذا لم تكن للمؤمن له التأمين على القرض أمر تفرضه فكرة التأمين في حد ذاته

مصلحة في عدم تحقق الخطر واملتمثل في ضياع قرضه نهائيا فإن التأمين يصير مجرد عملية 

 .27من عمليات املغامرة

واملصلحة في التأمين على القرض يقصد بها استفادة املؤمن له من عدم وقوع الخطر          

 .28يتعلق بضياع الدين فمصلحة املؤمن له تكمن في بقاء دينه قائما يمحل التأمين، والذ

كما أن املصلحة تمثل سبب الالتزام وسبب العقد في التأمين لذلك يجب أن تكون         

،كما يجب أن تكون  29من القانون املدني 921موجودة ومشروعة وهذا ما نصت عليه املادة 

املتعلق  60-65من ألامر   رقم  26أكدته املادة  هي السبب الدافع إلى التعاقد وهذا ما

 .30بالتأمينات

 املبحث الثاني

 ألاجهزة املكلفة بالتأمين على القرض وكيفية تسييرها لخطر القرض

نتيجة للعملية إلاقراضية التي تقوم بها البنوك وما يترتب عليها من مخاطر قد تؤثر على           

ا ألاساس ي هو كيفية استرجاع ألاموال املقرضة عند حلول مركزها املالي فقد أصبح انشغاله

آجال الاستحقاق ،وفي سبيل تحقيق ذلك لجأت إلى التأمين على القروض املمنوحة كآلية 

 .لضمان الحصول عليها والتي تقوم بها أجهزة مختصة

(  كمطلب أول ) وعليه سنتناول من خالل هذا املبحث ألاجهزة املكلفة بالتأمين على القرض 

 .إلى تسيير خطر القرض( املطلب الثاني)على أن نتطرق في 

 جهزة املكلفة بالتأمين على القرض ألا : املطلب ألاول 

تكتس ي عملية التأمين على القرض أهمية كبيرة فهي تلعب دورا كبيرا في ضمان القروض          

 .31ها لإلفالسالبنكية ،كما أنها تبقي املشاريع الاقتصادية قائمة وال يتعرض أصحاب

لذلك كان من الضروري إنشاء شركات متخصصة في تأمين القرض من بينها شركة         

ضمان القرض العقاري وعليه سنتناول من خالل هذا املطلب شركة ضمان القرض العقاري 
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إلى الوسائل املتوفرة لدى شركة ضمان القرض  (الفرع الثاني)، على أن نتطرق في (كفرع أول )

 .العقاري والتي تمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه

 شركة ضمان القرض العقاري  :الفرع ألاول 

أنشأت شركة ضمان القرض العقاري ألجل تطبيق مفهوم تأمين القرض وعليه          

، وكذلك دراسة ما يتعلق (ثانيا)ومهامها  ،(أوال)سنتطرق من خالل هذا الفرع إلى نشأتها 

 (.   رابعا)، وضماناتها (ثالثا)بمنتوجاتها 

 نشأة شركة ضمان القرض العقاري  :أوال

في إطار البرنامج العام إلعادة  65/16/1660تأسست شرطة ضمان القرض العقاري في        

دها من طرف وزير املالية دج وتم اعتما 1666.666.666تهيئة القطاع املالي برأس مال قدره 

الذي يتضمن اعتمادها كشركة ضمان  66/65/1666بموجب القرار الوزاري الصادر في 

 . 32للقرض العقاري قصد ممارستها عملية التأمين على القروض

تستمد الشركة مواردها املالية من رأس مالها التأسيس ي الذي شارك فيه املساهمين        

ة عن نشاط الضمان التي تحدد قيمته وفق النصوص القانونية في ،وأقساط التأمين الناتج

مجال الـتأمين  ،كما تستمد مواردها املالية من استثمارها ألموالها الخاصة في مجاالت مربحة 

السيما في املجال العقاري فشركة  ضمان القرض العقاري تعد مؤسسة عمومية اقتصادية، 

ركات من قطاعي التأمينات والبنوك في وهي مؤسسة ذات أسهم وقد ساهمت عدة ش

 .33إنشاءها

 مهام شركة ضمان القرض العقاري : ثانيا

تقوم شركة ضمان القرض العقاري بمجموعة من املهام تتمثل في تقديم  ضمانات          

أو القروض املمنوحة من طرف املؤسسات املالية املقرضة واملوجهة المتالك  لإلعتمادات

مال عقاري لغرض السكن ،تسيير صندوق الضمان املتكون من حصص املؤسسات املالية، 

مراقبة كيفية تسيير املؤسسات املقرضة في مادة املنازعات مع إمكانية حلول شركة التأمين 

بعة عمليات تغطية الديون ،معالجة كل عمليات محل املؤسسة املقرضة من أجل متا

،ضمان القروض املوجهة للسلع العقارية السكنية من 34الاقتراض املوجهة ملقاوالت العقار

 .35جهة والعمل على ترقية العقار من جهة أخرى 
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 منتوجات شركة ضمان القرض العقاري : ثالثا

مؤسسات املالية التي تقوم بعملية تهدف شركة ضمان القرض العقاري إلى منح الثقة لل        

التمويل العقاري لضمان القروض املمنوحة في مجال الترقية العقارية ضد خطر العجز 

النهائي أو املؤقت للمقترض للوفاء ،يتعلق هذا الضمان بتأمين على القرض كما هو متضمن 

 .36وحصرهااملتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين  336-65في املرسوم التنفيذي رقم 

 ضمانات شركة ضمان القرض العقاري :  رابعا

، (1)تمنح شركة ضمان القرض العقاري تأمينا للقروض املمنوحة للمقاولين العقاريين 

، باإلضافة إلى مساهمتها في تطوير الترقية (2)وكذلك تأمينا للقروض املوجهة للخواص 

 (.3)العقارية 

 العقاريينتأمين القروض املمنوحة للمقاولين  -1

من مجموع   %66املؤمن له ضد خطر العجز النهائي للمقترض بقدر يعطي هذا الضمان 

الاستحقاقات ،والفوائد املقررة الستردادها من املقدار املحصل عند بيع املال محل الرهن، 

من مجموع الاستحقاقات ا أصلية والفوائد املقررة خالل %56: ويقدم التعويض كما يلي 

الضمان بعد إثبات وقوع الكارثة ،أما البقية التي تمثل الرصد املتحصل عليه مدة سريان 

املدفوعة مسبقا  %56بعد البيع للمال فيتم خصمه من التعويض الذي يصل إلى نسبة 

 .37املتبقية %06للمؤمن له بعد هذا البيع في حدود 

 تأمين القروض املوجهة للخواص -2

ان ضد إلاعسار النهائي للمقترض كما قد يكون ويكون هذا الضمان بسيطا أي ضم        

الضمان هذا شامال ،أي التأخر املؤقت عن تسوية الاستحقاقات من طرف املقترض املدين 

سكن جديد عن ترقية عقارية ،سكن جاهز،ملكية سكن عن : ويتضمن ألاصناف التالية 

سكن املوجود، طريق البيع على التصاميم ،تملك سكن من طرف خاص ،التوسع في بناء امل

تهيئة بناء سكني ،أما عن إجراء طلب ضمان التأمين فتتم بعد دراسة امللف وطبقا للمعايير 

 . 38املحددة من طرف الشركة
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 تطوير الترقية العقارية -3

تتدخل شركة ضمان القرض العقاري في تطوير العمليات املتعلقة باالستثمار  في الترقية         

املؤطرين املقاولين العقاريين ملعايير إدارية كتوفر صفة التاجر، العقارية ،و يخضع قرض 

امللكية الخاصة بالعقار، رخصة البناء والتصاميم ،رخصة خاصة من طرف املؤطر ،املقاول 

العقاري ،كما يخضع ملعايير مالية تتمثل في املكانة املالية للمؤسسة الخاصة باملقاول 

عينية املالية ،والشخصية اململوكة للمصرف أو املؤسسة العقاري كالقدرة املالية ،الحصة ال

 .39املالية

 الوسائل املتوفرة لدى شركة ضمان القرض العقاري  :الفرع الثاني

نتيجة لخطورة وصعوبة عدم دفع القرض والتأمين عليه وتنوع العملية من قرض آلخر          

وتنوع ظروف وأسباب الاقتراض فإن شركة تأمين القرض التي تقوم بالعملية ولكي تحقق هي 

ألاخرى فوائد وأرباح لصالحها يجب أن يدرس كل قرض على حدى حسب طبيعته وغايته، 

رض املتخصص على هيكلة تمكنه من التحكم بنفسه في اختيار لهذا يتوفر مؤمن الق

 . ألاخطار

ومن أجل ذلك يجب أن يؤسس مصلحة خاصة به تقوم بكشف املؤسسات التجارية  

والصناعية منها وكذا ألاشخاص امليسورين،ومن أجل ذلك تعتمد شركة ضمان القرض 

، والدراسات القانونية (الأو )العقاري على عدة وسائل تتمثل في الدراسات الاقتصادية 

 (.ثانيا)

 الدراسات الاقتصادية :أوال

تعتمد شركة ضمان القرض العقاري على مراجع ومستندات تساعدها على القيام         

بمهامها املتمثلة خاصة في تقدير حجم التخلفات عن الدفع في كل مجال تضمنه وهذا من 

أجل السير الحسن وألافضل لهذه املصلحة ،ويكون ذلك بجمع املعلومات الالزمة  بمساعدة 

إلاحصائيات التي تعمل على تحديد مقدار أدنى من ألاقساط مصالح أخرى منها مصلحة 

وبالنسبة لكل اقتصادي ،ومصلحة الدراسات الاقتصادية التي تقوم بدراسة دقيقة ومعمقة 

 .40عن كل حالة عدم دفع لتستخلص في ألاخير نتيجة حول أسباب عجز املؤسسة
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 الدراسات القانونية:  ثانيا

تشريعات املتعلقة بتأمين القرض هي محور عمل  شركة الـتأمين إن دراسة القوانين وال        

التي تهتم بدراسة ثالث مجاالت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعمل املباشر لزبونها وهذه املجاالت 

، وفي حالة الاكتتاب حول خطر (1)تتمثل في الشروط العامة للبيع الخاصة باملؤمن له 

 (.3) ،وكذلك فيما يخص املنازعات( 2)محدد 

حيث يقوم القانونيون هنا بدراسة مجال :  الشروط العامة للبيع الخاصة باملؤمن له-1

 .41به كحق الاحتفاظ بامللكية ،حق الحبس إلى غير ذلكالخطر والضمانات املحيطة 

يقوم القانونيون في حالة الاكتتاب حول خطر : في حالة الاكتتاب حول خطر محدد    -2

قة التأمين وهو الدائن املقرض عن طريق تقديم نصائح له تفيده محدد بتوجيه مكتتب وثي

من أجل الحصول على الضمان املالئم للعملية التي قد يتهددها خطر ما يضيع من جرائه 

 .42حقه املتمثل في القرض املمنوح للمدين

القانونيون تكون دائما مبنية على  إن الدراسات التي يقوم بها: فيما يخص املنازعات    -3

القوانين والاجتهاد القضائي في مختلف الدول ،وكذا إلاجراءات العامة املتعلقة بتسوية 

 .43الديون ،وكل ما يرتبط بها مثل الصلح القضائي وإلاعفاء من الدفع

 كيفية تسيير خطر القرض :املطلب الثاني

ير خطر القرض وذلك بإتباع مجموعة من تقوم شركة ضمان القرض العقاري بتسي         

 (.فرع ثاني)،أو بعد تحققها ( فرع أول )إلاجراءات الوقائية سواء قبل تحقق الكارثة 

 تسيير خطر القرض قبل تحقق الكارثة  :الفرع ألاول 

سبق القول بأن شركة ضمان القرض العقاري هي املختصة بالتأمين على القرض وحتى          

يرة من يسر الزبون تقوم بتحريات عن طريق ما يعرف بتقديم املعلومات ومن تتأكد هذه ألاخ

خالل ذلك تتوصل إلى تقدير وضعية الزبون واتخاذ قرار بمنحه الاعتماد أو ال ،وفي حالة منح  

 .44الاعتماد  وقبوله من طرف الزبون يصير هذا ألاخير محل مراقبة مستمرة

ين تتعاقد معهم شركة تأمين القرض إلى فئتين هما وعليه تقسم  عقود تأمين الزبائن الذ 

الزبائن املسمون والزبائن غير املسمون ،وبالتالي سوف نتطرق من خالل هذا الفرع إلى 
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، وقروض على (أوال)التمييز بين نوعين من القروض املؤمنة وهي قروض على زبائن مسمون 

 (.ثانيا)زبائن غير مسمون 

 قروض على زبائن مسمون  :أوال

تكون دراسة وضعية الزبائن إجبارية من طرف شركة التأمين لهذا النوع من القروض         

حيث تمارس الشركة رقابة صارمة على الزبائن التي منحت ضمانها بشأنهم ،كما يمكن 

للشركة إلغاء ضمانها أو إلانقاص منه ألي زبون ،حيث تكتفي بإرسال رسالة مضمنة للزبون 

ملوضوع وينتج عن ذلك آثار بمجرد استالم الزبون لهذه الرسالة ،ويتنوع املؤمن له تشعره با

من نسبة  %06إلى  %56التعويض املقدم في حالة وقوع الكارثة بالنسبة للزبائن املسمون بين 

 . 45الدين

 قروض على زبائن غير مسمون : ثانيا

اعتماد شركة التأمين في هذه الحالة ليس إلزامي فهي تضمن الديون من خطر الضياع          

من  %56حتى ولو لم تقدم اعتمادها للزبون املؤمن له ،ويصل التعويض في هذه الحالة إلى 

نسبة الدين وهي نسبة قليلة مقارنة بنسبة التعويض في حالة قروض الزبائن املسمون التي 

 56.666.666هذا وأن الخطر الناتج عن العمليات املؤمنة يتحدد بمقدار  %06 قد تصل إلى

دج للمؤسسة بالنسبة للقروض التي تمنحها للزبائن من فئة املسمون وأن تقدير خطر 

 .46القرض في هذه الحالة تقوم به مؤسسة القرض أي البنوك

 166.666.666خطر يتحدد ب أما بالنسبة لفئة الزبائن غير املسمون فإن مقدار ال          

دج، وهنا تدرس شركة التأمين املختصة بالتأمين على القرض امللفات حالة بحالة، ومن أجل 

تأمين القرض املمنوح بصدد التجارة التي تتم داخل إلاقليم الجزائري تقترح شركات التأمين 

ت املؤمن له القرض نوعين من الوثائق تجيب من خاللهما الشركة على متطلبات واحتياجا

 (.2)، ووثيقة التأمين الجزافية (1)املختلفة التي تتمثل في وثيقة التأمين الشاملة 

 وثيقة التأمين الشاملة  -1

تتالئم وثيقة التأمين الشاملة مع القروض الفردية املرتفعة املمنوحة من طرف املؤمن         

 .47العقد التجاري  له لعدد قليل ومحدد من الزبائن الذين يتعامل معهم في إطار
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 وثيقة التأمين الجزافية -2

تتعلق وثيقة التأمين الجزافية بالقروض القليلة ألاهمية واملمنوحة لعدد كبير من زبائن          

املؤمن له ،وبالتالي فإن لكل من وثيقة التأمين الشاملة ،ووثيقة التأمين الجزافية قواعد 

عية الالتزامات فهي تقع تارة على عاتق مشتركة يخضع لها أطراف عقد التأمين حسب نو 

 .48شركة التأمين وأحيانا أخرى تكون على عاتق املؤمن له

 تسيير خطر القرض عند تحقق الكارثة :الفرع الثاني

عند تحقق الكارثة فإن شركة تأمين القرض تتبع إجراءات معينة تتمثل في التعويض          

 (.ثانيا)، والحلول (أوال)

 التعويض :أوال

يتحقق التعويض عندما تثبت حالة إعسار املدين والتي يمكن أن تنتج عن التسوية          

القضائية أو عن تصفية ألاموال ، ولحساب التعويض يتم استنزال مقدار الخسارة علما بأن 

الخسارة تساوي املقدار إلاجمالي للفواتير املنشئة للدين غير املدفوع ،فعقود التأمين ال 

ألنه إذا كان ألامر كذلك فهذا ما  %166عوض أبدا  املؤمن له في خسارته للدين بنسبة ت

يعفيه تماما من املسؤولية وهذا ما يدفعه ربما إلى التعاون مع زبائن مشكوك فيهم وهو على 

علم بذلك ،لهذا يشارك املؤمن له بصفة مباشرة في تسيير ألاخطار التي يمكن أن يتعرض لها 

ويمنع منعا باتا على املؤمن له " إعفاء"رك العقد على عاتقه حصة يتحملها تدعى قرضه إذ يت

 . 49تأمين الحصة غير املضمونة لدى شركة تأمين أخرى 

 الحلول : ثانيا

تحل شركة الـتأمين محل املؤمن له لديها في حق العودة على الغير الذي تسبب في تحقق         

الخطر والخسارة وذلك بعد دفعها للتعويض لصالح املؤمن له ،وال يمكن لشركة التأمين 

تطبيق الحلول إال بالتقيد بمجموعة من القواعد هي أن الحلول ال يتم إال بعد دفع شركة 

لغ التعويض لفائدة املؤمن له ،كما أن شركة التأمين ال تحل محل املؤمن له إال في التأمين مب

حدود مبلغ التعويض الذي دفعته له ،إضافة إلى ذلك إذا كان التعويض املؤمن يعد أقل 

قيمة من القيمة الحقيقة للدين، ففي هذه الحالة يحتفظ املؤمن له في مقاضاة املتسبب في 

علية للدين ،إذا ترتب على مبدأ الحلول رجوع كل من املؤمن واملؤمن له الضرر في القيمة الف
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على  املتسبب في الضرر في وقت الحق ،فإن املؤمن له هو الذي يستوفي حقه أوال ثم يحصل 

املؤمن على الباقي ويسقط حق املؤمن له بالتعويض كليا أو جزئيا إذا قام بأفعال تجعل 

 .50حلول املؤمن مستحيال

 :خاتمة

فعاال في حماية فضال عن ما تقدم نخلص إلى القول بأن الـتأمين على القرض يلعب دورا 

البنوك من املخاطر الناتجة عن العملية إلاقراضية ،فهو يعتبر من الضمانات املستحدثة 

التي أقرها املشرع الجزائري كآلية تلجأ إليها البنوك لضمان استرجاع القروض التي تمنحها 

ية تأمينية في نفس الوقت شأنه شأن عقود وعمليات التأمين ألاخرى إذ ،فهو عقد وعمل

يتوفر على أركان العقد التأميني وكذا ألاسس الفنية له لهذا فهو يخضع ألحكام قانون 

 .التأمينات ،وتقوم به هيئات متخصصة منها شركة ضمان القرض العقاري 

 :ت التاليةهذا ولتفعيل نظام الـتأمين على القرض نقدم الاقتراحا

تقريب الشركات املختصة في التأمين عن القرض من املتعاملين الاقتصاديين عن طريق -

 .إلاشهار في مختلف وسائل إلاعالم السمعية والبصرية

القضاء على ظاهرة تمركز الشركات املختصة في التأمين على القرض على مستوى املدن   -

 .يات الوطنالكبرى ،وذلك بفتح فروع لها عبر مختلف وال 

طرح شركات تأمين القرض بمنتوجات جديدة تتماش ى والتطور الحاصل في القطاعات   -

 .الصناعية والفالحية والخدماتية

تكوين إلاطارات بالشركات املختصة في التأمين على القرض حسب ميكانيزمات السياسة   -

 .التأمينية في الجزائر وذلك بفتح مدارس أو مراكز مختصة في ذلك

استفادة شركات التأمين على القرض الجزائرية من تجارب الشركات ألاجنبية الرائدة في   -

 .هذا املجال
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