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126  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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127   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق/  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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128  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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129   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق/  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 














 

121 



             

          



6–         

         

 

12_2  

       centrale  
des risques  ménages         

                

  
     

    7           

 

             
                

         

 consultation a distance       

     

                 

                

   

05             

     

       

      



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القروض العقارية و أثرها في تفعيل الترقية العقارية بالجزائر

130  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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131   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق/  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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132  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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133   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق/  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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134  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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135   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق/  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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136  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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137   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق/  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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138  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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139   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق/  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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140  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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141   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق/  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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142  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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143   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق/  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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144  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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145   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق/  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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146  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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147   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق/  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 














 

           

 



          

 



          

          



 

   

 

          14/03/1986الصادر في  10ج ر عدد  -1

  16ج ر عدد   -2  

 52عدد   ر -ج   -3

  2011مارس 06الصادر في  14ر عدد -ج -4  

  71ر عدد -ج     -5  

        2012جوام 13الصادر 36ج ر عدد -6 

8-       BNA finance 3ème année n°9, 2ème trimestre2005  

 مداخلة حول القرض العقاري وتجربة ھذا البنك في منحھ للقرض العقاري 

9-Cass. civ 1er 8/06/1994 ; cJ C P ed E 1995 II p 652 note Legeais     Cass. civ 1er 
27/06/1995 RTD civ 1996 p384 obs( J  ) MESTRE 

 2001بن عكنون الجزائر  ،تقنیات البنوك دیوان المطبوعات الجامعیة، الطاھر لطرش  األستاذ   ،أنظر -10 
 194ص

  196- 195المرجع السابق ص  ،الطاھر لطرش  األستاذ  ،أنظر -11 

 ،االقتصاد المالي والمصرفي السیاسات والتقنیات الحدیة في تمویل السكن  ،عبدالقادر بلطاس . د أنظر -12   
 .16 -1 5ص

Bulletin mensuel de la SRH –SPA N-01-2005 P6 et suivante       



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القروض العقارية و أثرها في تفعيل الترقية العقارية بالجزائر

148  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  

 

والتي یكون قبول الودائع  ،من النشاط االقتصادي ،ھي تلك التي تقوم بعملیات مصرفیة تخدم نوعا محددا -13   
   انظر". فھي منشآت مالیة یقتصر عملھا على تقدیم سلف بضمان عقاري ،تحت الطلب من أنشطتھا الرئیسیة 

 .ومایلیھا 32، ص  1993، إدارة البنوك، كلیة التجارة جامعة اإلسكندریة، محمد سعید انور سلطان. د
  .وما یلیھا  187ص ، المرجع السابق ،الطاھر لطرش االستاذ، أنظر -14 
  وما یلیھا 48ص، المرجع السابق ،عبد القادر بلطاس. د أنظر -15 

  25/04/2010   في  الصادر  27عدد   ج ر -16 

   2009-12-31الصادر في   78ج ر عدد   -17

  2010یونیو  4الصادرفي 41ج ر عدد  2010سنة   یونیو 30المؤرخ في    166-10المرسوم التنفیذي  -18 

   66ج ر عدد -19 

20-  CNEP News n° 8 décembre 2001 page 15 : le recouvrement des créances  une 
nette progression. 

      - CNEP news n°13  Avril 2003 page 3-19 : Règlement a l’amiable une 
normalisation prometteuse du portefeuille des créances 

المتعلق  2006أفریل  4الموافق ل 1427ربیع األول عام  4المؤرخ في  06/132المرسوم التنفیذي رقم  -21
  -21ج ر عدد . ( بالرھن القانوني المؤسس لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة ومؤسسات أخرى

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


