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  كلية الحقوق و العلوم السياسية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القروض العقاريةإشكاالت الرهون في تأمين 

150  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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  باتنةجامعة  – قسوري فهيمة.أــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

151   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القروض العقاريةإشكاالت الرهون في تأمين 

152  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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  باتنةجامعة  – قسوري فهيمة.أــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

153   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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154  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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  باتنةجامعة  – قسوري فهيمة.أــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

155   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القروض العقاريةإشكاالت الرهون في تأمين 

156  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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  باتنةجامعة  – قسوري فهيمة.أــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

157   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القروض العقاريةإشكاالت الرهون في تأمين 

158  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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  باتنةجامعة  – قسوري فهيمة.أــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

159   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القروض العقاريةإشكاالت الرهون في تأمين 

160  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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  باتنةجامعة  – قسوري فهيمة.أــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

161   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القروض العقاريةإشكاالت الرهون في تأمين 

162  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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  باتنةجامعة  – قسوري فهيمة.أــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 














 

            

 

4 

            



             

            

885

 

 

 



  







 

 

 

-             

 

-             

10885

 

-              

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القروض العقاريةإشكاالت الرهون في تأمين 

164  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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  باتنةجامعة  – قسوري فهيمة.أــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

165   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القروض العقاريةإشكاالت الرهون في تأمين 

166  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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  باتنةجامعة  – قسوري فهيمة.أــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

167   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القروض العقاريةإشكاالت الرهون في تأمين 

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

 

6



 



         

 

 

    –        

 

 

            

           

          

21
 

 

              



 

  

            

 



 





 



  باتنةجامعة  – قسوري فهيمة.أــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

169   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القروض العقاريةإشكاالت الرهون في تأمين 

170  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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  باتنةجامعة  – قسوري فهيمة.أــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

171   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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172  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة  
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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  باتنةجامعة  – قسوري فهيمة.أــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

173   و احلريات يف األنظمة املقارنة خمرب احلقوق 
 - بسكرة  -جامعة حممد خيضر  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القروض العقاريةإشكاالت الرهون في تأمين 

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

 

 

            

           

 

            

 

           

 

 



 

         

             

 

 



 

 



 



 

          

            

 



  باتنةجامعة  – قسوري فهيمة.أــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 














 



 

 

           





           

 

 

           

            

           

 



 

 

 

  . 9، ص2011، دار الفكر والقانون ، المنصورة الرھون العقاریة واألزمة المالیةنصر أبو الفتوح فرید ،  -1

  .31ص  -2005 -اإلسكندریة -دار الجامعة الجدیدة للنشر -التأمینات العینیة - نبیل إبراھیم سعد-2

أن یتقدم على الدائنین العادیین :".....من التقنین المدني المصري1030على الخالف من ذلك نصت المادة-3
  .35نبیل إبراھیم سعد، المرجع السابق، ص ...." والدائنین التالیین لھ في المرتبة

  .118،ص 2006 -الجزائر - دار الخلدونیة -شھر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري -جمال بوشنافة-4

  .37ص  -المرجع السابق -نبیل إبراھیم سعد  -5

- إلسكندریة-دارالكتب والوثائق القومیة -ماذا تعرف عن الرھن الرسمي والرھن الحیازي -فاروق إسماعیل-6
  .1ص  2003

  .02ص  -المرجع السابق -فاروق إسماعیل  -7

  .54ص  –السابق المرجع  -نبیل إبراھیم سعد -8

  .56ص  -المرجع السابق -نبیل إبرھیم سعد-9



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ القروض العقاريةإشكاالت الرهون في تأمين 

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

 

  .66ص  –المرجع السابق  –نبیل إبراھیم سعد  -10

المؤتمر السادس لألزمة المالیة  ،)أزمة الرھن العقاري واألزمة المالیة العالمیة(صفیة أحمد بوبكر،  -11
المجتمع العربي للنشر والتوزیع، الطبعة األولى  العالمیة واألفاق المستقبلیة باألردن ، الجزء الثالث ، مكتبة

  .363، ص2011

  .163، ص2008، الدار الجامعیة، اإلسكندریة، االستثمار والتمویل والرھن العقاريفرید راغب النجار ، -12

  .72نصر أبو الفتوح فرید ، مرجع سابق، ص -13

  .73نصر أبو الفتوح فرید ، مرجع سابق، ص -14

  .368كر، مرجع سابق،  صصفیة أحمد بوب -15

  .91نصر أبو الفتوح فرید ، مرجع سابق، ص -16

، مؤتمر األزمة المالیة العالمیة وكیفیة عالجھا )األزمة المالیة العالمیة انعكاساتھا وحلولھا ( الداوي الشیخ  -17
  .09،ص2009مارس  13/14من منظور النظام االقتصادي الغربي واألسالمي، جامعة الجنان طرابلس لبنان، 

صك قابل للتداول یمثل مدیونیة على الشركة للغیر نتیجة لتقدیم قرضا إلى : تعرف السندات أو السند ھو  -18
احب الصك على فائدة یتفق علیھا تسدد بصورة صویحصل  الشركة یسدد بعد فترة محددة طویلة األجل ،

نادیة فضیل ، شركات األموال في القانون : فالسندات دلیل على المدیونیة ، لمزید من التفاصیل أنظر" دوریة
  .2018ص 2007الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

بدفع ) األمر(تعھد یصدر من المصرف الضامن بناًءا على طلب عمیل لھ :" یعرف خطاب الضمان بأنھ  -19
یكن خطاب الضمان مشروطا إذا دون قید أو شرط ما لم ) المستفید(مبلغ معین أو قابل للتعیین لشخص أخر 

،  "طلب منھ ذلك خالل المدة المعینة في الخطاب ویوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجلھ 
خطاب الضمان المصرفي وتطبیقاتھ ومدى توافقھ مع (جاسم علي سالم الشامسي : لمزید من التفصیل أنظر

الجدید في أعمال المصارف  :یة الحقوق بجامعة بیروت لكل  ، أعمال المؤتمر العلمي السنوي)الحدود الشرعیة
، 2007، الجزء الثاني ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت، طبعة أولى واالقتصادیة من الوجھتین القانونیة

  .376  ص

  .369 صفیة أحمد بوبكر، مرجع سابق،  ص -20

  . 01الداوي الشیخ مرجع سابق، ص -21

  . ناصر مرادة جامعة البلیدة-22

تأثیر األزمة المالیة العالمیة على اقتصادیات الدول العربیة دور (خالد عبد الوھاب االلبنداري الباجوري  -23
، مؤتمر الزمة المالیة واإلقتصادیة العالمیة المعاصرة من ) الفكر االقتصادي االسالمي في عالج األزمة

  .23، ص 2010دیسمبر  02و01منظور إقتصادي إسالمي، اإلردن 

تداعیات األزمة اإلقتصادیة العالمیة الراھنة على إقتصادیات دول المینا و اسبابھا في ( بالرقي تیجاني  -24
األزمة المالیة و اإلقتصادیة الدولیة و الحوكمة : ملتقى دولي حول ) ضوء روحات مفكري اإلقتصاد اإلسالمي 

  .ف ، الجزائر ، جامعة سطی 2009أكتوبر  20/21: الدولیة ، المنعقد بتاریخ 

كلیة العلوم االقتصادیة و  - حالة الجزائر –األزمة االقتصادیة الراھنة  أثارناصر مرادة /مقال لالستاذ  -25
  .الجزائر –جامعة البلیدة / علوم التسییر

  

 

 


