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  : ملخص
بعد تقليص تدخل الدولة يف جمال السكن، توجه        

انات مالية دعمها إىل الفئات املتوسطة الدخل مبنحها إع
غري قابلة للتسديد، و من أجل ذلك مت إنشاء الصندوق 
الوطين للسكن، كأول مؤسسة مالية يف اجلزائر تتوىل تسيري 

و ذلك يف إطار السكن  ،املساعدات املاليةتلك 
، و السكن )السكن الرتقوي املدعم( االجتماعي التسامهي

روط إال أن دعم الدولة يتم من خالل إجراءات وش. الريفي
تسعى الدولة يف كل مرة إىل تبسيطها حىت يتمكن كل من 
ينتمي إىل تلك الفئة من احلصول على سكن مدعوم، مع 
ضمان عدم التحايل من قبل بعض املنتمني إىل الفئات 
املرتفعة الدخل، الذين يسعون للحصول على السكنات 
دف بيعها و املضاربة على  مستفيدين من دعم الدولة 

وشروط تسعى الدولة يف كل مرة إىل .ارفروق األسع
تبسيطها حىت يتمكن كل من ينتمي إىل تلك الفئة من 
احلصول على سكن مدعوم، مع ضمان عدم التحايل من 
قبل بعض املنتمني إىل الفئات املرتفعة الدخل، الذين 

يدين من دعم الدولة يسعون للحصول على السكنات مستف
 سعارألاملضاربة على فروق ادف بيعها و 

Résumé : 
      Après la réduction de l'intervention 
étatique en matière de logement, le 
soutien est axé catégorie à revenu 
moyen, en donnant d'une aide financière 
non remboursable pour chaque 
bénéficiaire, par conséquent créé  la 
Caisse National du Logement (CNL) 
comme la première institution financière 
en Algérie pour prendre en charge la 
conduite d'une telle aide financière, dans 
le cadre du Logement Social Participatif 
(Logement Promotionnel Aidé -LPA-), 
et du Logement Rural. ce soutien est à 
travers des procédures et conditions, 
l'État cherche à simplifier, afin que tous 
les concernés obtenir  des  logements 
aidé. L’État cherche également à fournir 
un soutien financier à travers des 
mécanismes, pour empêcher le 
contournement  Par certains qui 
cherchent à obtenir la propriété du 
logement aidé aux fins de la vente et la 
spéculation sur les écarts de prix .
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  :مقدمة

ا كغ زائر ا تحرص لذلك مجتمع، أي سان لإل ساسية اجيات ا من السكن عت

س اعتمدت ذلك يل س و للمواطن، الئق سكن توف ع الدول حسبمن اختلفت عديدة ياسات

من لھ تمو و السكن إنجاز عملية ا بمفرد الدولة تولت ي، ا ش النظام ظل ففي ا، تمر ال املرحلة

السكن إلنجاز عمومية مؤسسات من. خالل امال اال ات أفرز بل إيجابية، تائج ب ي يأ لم ذلك أن إال

الدولة انت املقابل و الدولة، ع قطاعاملواطن عانيھ الذي الكب النقص سد ع عاجزة

السوق. السكن اقتصاد ظل سنة(أما دستور صدور ا) 1989عد ن ت ت أن زائر ا حاولت فقد

ة العقار قية ال شاط اعتماد خالل من سنوات، طيلة ا عل امللقى العبء لتخفيف وذلك)1( جديدا

املتع جميع أمام املجال فتح مجالدف الدولة تدخل وتقليص واص، ا و ن العمومي ن امل

جتماعية الشرائح و فقط، املجتمع شرائح من ن نوع إ ا موج الدولة تدخل بقي حيث السكن،

الدخل املتوسطة جتماعية الشرائح و ممولة. املعوزة اجتماعية سكنات بإنجاز الدولة تقوم حيث

ت و الدولة انية م من الشرائحليا من ول النوع إ ن املنتم اص لأل ا املعوزة(منح تم)أي و ،

الشرائح من ي الثا للنوع سبة بال أما معتدلة، ة ر ش لفة بت إيجار عقود أساس ع ا أي(استغالل

املتوسط الدخل سديد) ذات لل قابلة غ عمومية مالية مساعدات ل ش ون ي الدولة تدخل فإن

طر  عن للسكنتمنح الوط الصندوق املالية)2(.ق املساعدات ع الضوء سلط س املقام ذا و

الية لإلش طرحنا جاء لذلك حة، الشر ذه ساع ال نظرا الدخل املتوسطة للفئات الدولة ا تمنح ال

ع: التالية لإلجابة و لألسر؟، املا الدعم مجال للسكن الوط الصندوق تدخل آليات ذهما

للسكن الوط بالصندوق ف التعر إ تطرق س الية جتماعية)أوال(ش السكنات أنواع ثم ،

للسكن الوط الصندوق ق طر عن عن) ثانيا(املدعمة ن املواطن إ تقدم ال املالية عانات ا أخ و

قھ   ):ثالثا(طر

للسكن: أوال الوط بالصندوق   )CNL(التعرف

أجل          من ا شاؤ إ تم زائر ا متخصصة مؤسسة أول للسكن الوط الصندوق عت

سكن ملكية ع صول ل ماليا م إعان أجل من لألفراد الدولة ا تقدم ال املالية املساعدات و. سي

رق التنفيذي املرسوم بموجب حتياط و للتوف الوط الصندوق لة ي إعادة عند شاءه إ تم مقد

شاء144- 91 إ و أموالھ وأيلولة حتياط و للتوف الوط الصندوق لة ي إعادة يتضمن الذي

للسكن، الوط ع)3(الصندوق منھ و املادة تنص اختصار<<: حيث و للسكن وط صندوق شأ ي

النص) س.و.ص( صلب تجاري" الصندوق "يد و صنا ع طا ذات عمومية مؤسسة ل ش

بھ املعمول ع شر لل   .طبقا
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تنفيذي         بمرسوم للصندوق سا القانون اص>> .يحدد ا سا القانون حدد وقد

رقم التنفيذي املرسوم بموجب للسكن الوط املرسوم)4(،145-91بالصندوق بموجب واملتمم املعدل

رقم   )5(.111-94التنفيذي

عبا      و للسكن الوط الصندوق وتجاري،و صنا ع طا ذات عمومية مؤسسة عن )6(رة

املا ستقالل و ة املعنو صية بال عال)7(.تتمتع تاجرا عت نكما للقوان يخضع و الغ مع قاتھ

ساو  لقانونھ و ا املعمول   )8(.التنظيمات

الثانية        املادة نص حسب رقم) 02(و التنفيذي املرسوم الوطف145-91من الصندوق إن

رقم التنفيذي املرسوم صدور عد أنھ غ املالية وزارة وصاية تحت امھ م يمارس ان 111-94للسكن

املادة نص عديل وزارة2و وصاية تحت امھ م يمارس للسكن الوط الصندوق أصبح السابقة

العمران و   .السكن

للسكن       الوط الصندوق لصالحيات سبة بال املادةأما ا حدد املرسوم5فقد من

رقم باملادة145-91التنفيذي املتممة و رقم3املعدلة التنفيذي املرسوم ع111-94من تنص : ال

ي<<  يأ فيما وصالحياتھ الصندوق ام م   :تتمثل

و- الكراء مجال السيما السكن، لصا الدولة ا تقدم ال املساعدات و مات املسا سي

ترقيةام و صيانتھ و املب طار يل تأ إعادة و العمرانية لة ي ال إعادة و الالئق غ السكن تصاص

جتما ع الطا ذي   .السكن

غ- ل التمو موارد عن البحث ق طر عن جتما السكن السيما ان، س ل تمو ال أش ل ترقية

ا عبئ و انية امل   .موارد

الصفة         ذه يو يأ بما السيما الصندوق، لف   :ي

جتما- ع الطا ذي السكن السيما السكن، ل تمو سياسة تحديد   .شارك

ا- س و ما املعمول التنظيم و ع شر ال بموجب ھ لصا املؤسسة املوارد   .ستلم

املالية- املؤسسات السيما ا، س و مات املسا جميع يأخذ و الفروع ل أوي التجمعات أو

شاطھ بحقل الصلة ذات   .املؤسسات

ذي- السكن والسيما ان س لصا العمومية السلطات عمل ن تحس إ الرامية الدراسات ل ح يق

جتما ع   .الطا
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املرتبط- بحاث و التحقيقات و ات ا و الدراسات ل و ينجز التقنية تھ خ يقدم و بالسكن املاليةة

أجلللم من اللقاءات و التجارب وتبادل عالمية عمال ع و املعنية يئات ال و العمومية ؤسسات

ره تطو و السكن   .ترقية

دمات         ا يخص فيما ذلك كيفيات و أجوره و الصندوق تدخل ضوابط الشروط دف يحدد

الدولة ساب ا يقدم   >>.ال

السابقة      املادة نص من يت للسكنو الوط للصندوق ساسية الوظيفة أن

مؤسسة عن عبارة و فالصندوق ، جتما خاصة السكن مجال الدولة باسم املا الدعم تقديم

أجل من ن للمواطن املا الدعم ا خالل من الدولة تقدم ي ت ش أ سكنمالية ملكية ع صول ا

و  ، أكاجتما الدعم يقدم و ف ةالتا العقار القروض تقديمھ   )9(.من

للسكن: ثانيا الوط الصندوق طرق عن املدعمة السكنات   أنواع

سكن       إ نوع ت عموما و جتماعية السكنات للسكن الوط الصندوق إعانة تتوجھ

سا اجتما سكن باإليجار، البيع إطار منجز سكن إيجاري، قو (اجتما ال املدعمالسكن ) ي

الذين ن النوع ما باعتبار ين، خ ن بالنوع ف بالتعر سنكتفي املقام ذا أننا إال في، ر وسكن

للسكن الوط الصندوق ق طر عن ما لدعم الدولة تدخل ون   .ي

مي- 01 سا ال جتما املدعم(السكن قوي ال   ):السكن

أصبح       كما أو سا ال جتما السكنالسكن و املدعم قوي ال السكن عليھ يطلق

ذلك و امللكية، ع صول ل عانة س و الدولة ا تمنح إعانة ق طر عن شراؤه أو إنجازه يتم الذي

رقم التنفيذي للمرسوم الصندوق1994-10-04املؤرخ308-94تطبيقا تدخل قواعد يحدد الذي

لأل  املا الدعم مجال للسكن املجتمع)10(سر،الوط فئة إ موجھ السكن من النوع ذا و

الدولة إعانة ع صول ا دون سكن ملكية ع صول ا ا يمك ال ال تحديد)11(.املتوسطة تم وس

ا شروط و عانة تلك   . مستوى

الرفي- 02   :السكن

امل       الئقة سكنات إنجاز ع سر يع إ في الر السكن إطاردف في الر حيط

حسب للسكن الوط الصندوق طرف من تمنح عمومية إعانات منح إ يخضع و و ي، الذا البناء

أيضا موجھ السكنات من النوع ذا و صية، ال متھ مسا املستفيد يقدم أن عد شغال، تقدم

املتوسطة املجتمع فئات   )12(.إ

الصند: ثالثا طرق عن املالية للسكنعانات الوط   وق
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خ         بتار السكن مجال للسكن الوط الصندوق تدخل كيفيات ينظم نص أول -12صدر

رقم1991- 05 التنفيذي املرسوم خالل للسكن146-91من الوط الصدوق تدخل كيفيات املتضمن

السكن ملكية ع صول ا تدعيم امللكية)13(.ميدان ع صول ا تدعيم ان قد او موج

الوط الصندوق ا يتكفل املزايا من العديد من ستفيد ل املتوسط و الضعيف الدخل ذات للعائالت

العائالت مداخيل ع بناء رقم)14(.للسكن التنفيذي املرسوم بموجب أل املرسوم ذا أن - 94غ

للسكن1994-10-04املؤرخ308 الوط الصندوق تدخل قواعد يحدد املاالذي الدعم مجال

حاليا. لألسر املفعول الساري و املادة. و تنص ع2حيث للصندوق<<: منھ املا التدخل ون ي

التالية ال ش حسب موارده حدود للسكن   :الوط

مالية-         .مساعدات

الفوائد-       سب   .تخفيض

القرض-       سديد مدة   >>.تمديد

تنفيذ        رقمو التنفيذي للمرسوم كة؛308-94ا املش ة الوزار القرارات من العديد صدرت

سنة املؤرخ1998ففي ك املش الوزاري القرار املرسوم1998-03-15صدر تطبيق كيفيات ليحدد

رقم سنة)15(،308-94التنفيذي أل املؤرخ2000و ك املش الوزاري القرار 2000-11-15بموجب

رقمالذي التنفيذي املرسوم تطبيق كيفيات املتمم)16(،308-94يحدد و   )17(.املعدل

سنة املؤرخ2008أما ك املش الوزاري القرار صدر يحدد2008-09-13فقد

رقم التنفيذي املرسوم تطبيق تدخل1994-11-04املؤرخ308-94كيفيات قواعد يحدد الذي

للسكن الوط لألسرالصندوق املا الدعم املادة)18(.مجال تنص ع13حيث جميع<<: منھ تل

املؤرخ ك املش الوزاري القرار ا تضم ال تلك السيما السابقة ام املوافق1421شعبان19ح

سنة15 أعاله2000نوفم ور املذ و املتمم و   .املعدل

ال        جتماعية السكنات برامج أولتخضع قبل ا ف نطالق تم ال فية الر و مية سا

سنة ل املؤرخ2008أبر ك املش الوزاري القرار ام عام19ألح نوفم15املوافق1421شعبان

أعاله2000سنة ور املذ و املتمم و   >>.املعدل

مج         للسكن الوط الصندوق تدخل سندرس السابق املادة نص من الدعموانطالقا ال

لألسر لألسر(املا املالية املساعدة أو بھ) عانة جاء ما ع رقمبناء التنفيذي و 308-94املرسوم كال،

سنة من ل ن الصادر ن ك املش ن الوزار ن املتمم( 2000القرار و سنة) املعدل ع2008و ،

ال جتماعية السكنات ع املفعول ساري ول أن ميةاعتبار املدعمة(سا ة قو ال) ال فية والر



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن في مجال الدعم المالي لألسرقواعد تدخل الصندوق الوطني للسك

386 

خ تار قبل ا ف نطالق مية)  2008-04-01(تم سا ال جتماعية السكنات ع املفعول ساري ي الثا و

خ تار عد ا ف نطالق تم ال فية   ).2008-04-01(والر

لألسرقبل- 01 املا الدعم مجال للسكن الوط الصندوق تدخل   )2008-04-01(تارخقواعد

املؤرخ         ك املش الوزاري القرار عت ة الف و)19(2000-11-15ذه واملتمم املعدل

املفعول  املا. الساري الدعم مجال للسكن الوط الصندوق تدخل كيفيات و قواعد ولدراسة

مية سا ال جتماعية للسكنات سبة بال املد(لألسر ة قو ا) عمةال إنجاز الشروع تم ال فية الر و

خ تار املا) 2008-04-01(قبل بالدعم املقصود تحديد إ تطرق املطبقة،س املساعدة مستوى ثم ،

يو  فيما ذلك و القرار، ذا ظل املساعدة من املستفيدين اص ا   :أخ

املا-أ بالدعم املالية(املقصود   ):عانة

املادةتن       املؤرخ2ص ك املش الوزاري القرار كيفيات2000-11-15من يحدد الذي

ع لألسر املا الدعم مجال للسكن الوط الصندوق أجل<<: تدخل من املا الدعم يتمثل

ا تمنح السداد مستحقة غ مالية مساعدة عائ مسكن شراء أو بناء إطار امللكية ع صول ا

ماليةالد إقراض يئة ق طر عن إما و مباشرة للمستفيد إما   .ولة

توفر       للسكن الوط الصندوق لدى مسبقا ت يث أن االت ا جميع املستفيد ع يجب

املادة ا عل املنصوص املساعدة من لالستفادة يل التأ املادة>> .أدناه6شروط نفس3أما من

ع فتنص ا<< : القرار املادةتمنح ا عل املنصوص املالية االت2ملساعدة ا جميع أعاله،

و صية مة مسا ل ش املستفيد طرف من املرصود ل التمو قرض/الستكمال ل ش   .أو

ام       ل ش صية ال مة املسا تك أن يمكن ي، الذا البناء البناءحالة أرضية تالك

املسكو  إنجاز أشغال   >>.نالشروع

املادة       نص حسب املالية شراء3فاملساعدة أو إنجاز اليف ت ل ل لتمو تمنح ال السابق

ل ش إما ون ي الذي و لذلك، املستفيد خصصھ الذي ل التمو الستكمال فقط تمنح بل املسكن،

وقرض صية مة مسا ل ش أو قرض ل ش أو صية مة عتب. مسا ن ع خذ أنھمع ار

إنجاز أشغال والشروع البناء أرضية امتالك ل ش صية ال مة املسا تأخذ ي الذا البناء

  .املسكن

املالية-ب عانة املالية(مستوى   ):املساعدة

بھ        قصد و سر، دخل حسب للسكن الوط للصندوق املالية املساعدة مستوى يحدد

زوج دخل إليھ يضاف املستفيد التا)20(ھ؛دخل دول ا ن مب و كما ذلك   )21(:و
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املساعدة  )دج(املداخيـــل  الفئـات   مبلـغ

املضمون  2.5الدخل  و ى د الوط   دج500.000  .جر

املضمون2.5  الثانية ى د الوط جر 4الدخلجر

املضمون  ى د   .الوط

  دج450.000

املضمونجر 4  الثالثة ى د جر 5الدخلالوط

املضمون  ى د   .الوط

  دج400.000

شرع ال للسكنات ة املوج للسكن الوط للصندوق املالية املساعدة فإن دول ا حسب و

خ تار قبل ا جزائري2008-04-01:إنجاز دينار ألف خمسمائة مبلغ تتجاوز ال و) دج500.000(،

سرتحسب دخل إ نادا عندما. اس امللكية ع صول ل مساعدات تمنح أن يمكن ال أنھ كما

ع أر املسكن إنجاز لفة ت أي) 04(تتجاوز دول، ا املحددة املالية للمساعدة ق املبلغ مرات

جزائري دينار ي مليو مبلغ نجاز لفة ت تتجاوز ناء)دج2.000.000(عندما باست ذلك و ان، إذا

واليات من ل يوجد زائر(املسكن ران-ا بومرداس-عنابة-قسنطينة-و بازة ع) البليدة-ت

خمسة املسكن إنجاز لفة ت تجاوزت إذا تمنح ال الة ا ذه املالية املساعدة فإن صر، ا يل س

أ) 05( السابق، دول ا املحدد املالية للمساعدة ق املبلغ وخمسمائةمرات ن مليون مبلغ ي

جزائري دينار الناتج)22().دج2.500.000(ألف الواليات تلك السكنات أسعار ارتفاع إ ذلك يرجع و

نجاز ووسائل البناء مواد أسعار ارتفاع ذلك. عن فإن الواليات تلك القاعدة نفس تطبيق تم وإذا

م استفاد عدم و املستفيدين، تضرر إ جمايؤدي للمبلغ سبة بال املا الدعم مستوى بنفس

الواليات بقية ن خر املستفيدين مع مقارنة   .للسكن

املالية-جـ عانة من املستفيدون   :اص

التالية       اص للسكن الوط للصندوق املالية املساعدة من   :ستفيد

مالك- من سكن عن تنازل من ستفد لم الدولةمن من مساعدة من أو العمومية، ة العقار

للسكن   .مخصصة

تامة- ملكية سك استعمال ذا مب يملك ال   .من

بخمسة- املضمون ى د الوط جر عن يقل ا ر ش دخال ت يث   )23(.مرات) 05(من
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مباشرة        غ قة بطر تمنح قد و مباشرة، للمستفيد تمنح قد املالية عانة فإن للمالحظة و

ساب مساعدات يطلبون الذين ة؛ العقار قية ال ن املتعامل و يئات وال املؤسسات خالل من

املساعدة تلك من ستفادة شروط م ف تتوفر الذين م ف ن املنخرط و م مستخدم و م ائ )24(.ز

منو  قرار ع بناء و الثبوتية، ندات املس و الوثائق ع يحتوي إداري و تق ملف أساس ع ذلك

بالسكن لف امل ر ة)25(.الوز العقار قية ال ن متعامل لفائدة تخصص ال للمساعدات سبة بال و

للمستفي املدعمة املساكن بتخصيص بموجبھ م يل شروط دف أساس ع ون املعتمدينفت   )26(.دين

تارخ- 02 عد لألسر املا الدعم مجال للسكن الوط الصندوق تدخل   ):2008-04-01(قواعد

مية        سا ال جتماعية للسكنات ة املوج املالية املساعدات املدعمة(تخضع ة قو )ال

خو  تار من ابتداء ا إنجاز نطالق تم ال فية ك)2008-04-01(الر املش الوزاري القرار ام ألح

رقم2008-09-13املؤرخ التنفيذي املرسوم تطبيق كيفيات تحديد -04املؤرخ308-94يتضمن

ي1994- 11 فيما و لألسر، املا الدعم مجال للسكن الوط الصندوق تدخل قواعد يحدد الذي

القرار، ذا وم مف املا بالدعم املقصود ن ب اصس ا أخ و املحدد، عانة مبلغ و

للسكن الوط للصندوق املالية عانة من   .املستفيدين

املا-أ بالدعم   :املقصود

       ، عائ مسكن شراء أو بناء إطار امللكية ع صول ا أجل من لألسر املا الدعم يتمثل

مباشر  للمستفيد إما الدولة ا تمنح مالية مالية،مساعدة إقراض يئة ق طر عن أو يتم)27(ة حيث

املساعدة تلك عانة(منح ل) أو   :ش

ة- العقار قية ال متعامل أمام جديد مسكن من املستفيدين لفائدة صية   .إعانة

البناء- من املستفيدين لفائدة الفوائد سبة ل بتخفيض مر اقت إن متبوعة صية إعانة

ال ي فيالذا الر   .وسط

و- ترميم إطار/إعانة دخل و في الر و ضري ا الوسط تامة ملكية ممتلك مسكن توسيع أو

ر الوز من قرار بموجب املحددة الكيفيات و للشروط طبقا املب طار ة ملعا ادفة ال التعم عملية

بالسكن لف   .امل

املستفي ع يجب السابقة االت ا جميع للسكنو الوط الصندوق لدى مسبقا ت يث أن د

ن ح عد ا إل تطرق س ال و قانونا املحددة املالية املساعدة من ستفادة شروط   )28(.توفر
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املادة       تنص املؤرخ4و ك املش الوزاري القرار املساعدة<<: ع2008-09-13من تمنح

املادة ا عل املنصوص طرفأعال 2املالية من املرصود ل التمو الستكمال االت ا جميع ه،

و صية مة مسا ل ش قرض/املستفيد ل ش   .أو

وعاء        صية ال مة املسا ل ش ت أن يمكن في الر الوسط ي الذا البناء حالة

شغال بإنجاز ام ل و الذا>> عقاري للبناء سبة بال املشرع أن املالحظ قدو في الر الوسط ي

البناء أرضية ملكية جانب إ السابق ط ش ان حيث املالية، املساعدة منح شروط من خفف

العقاري ( الوعاء فقط) أي ذلك جانب إ ط ش فأصبح حاليا أما املسكن، إنجاز أشغال الشروع

املساع من املستفيدين ع تخفيف و و شغال، بإنجاز ام املشرعل من يعا و املالية دات

في الر الوسط ي الذا   .للبناء

املالية-ب عانة   :مبلغ

ما       ن ب للمستفيدين للسكن الوط الصندوق ا يمنح ال املالية املساعدة مبلغ يختلف

إلنجا أو جديد مسكن ملكية ساب الك ة موج املساعدة تلك انت اإذا البناء إطار مسكن ي،ز لذا

وو  ترميم إلعادة ة موج انت إذا ما قبل/ن من مملوك مسكن توسيع   :أو

سبة وبال الة سابل اك أجل من للسكن الوط الصندوق ا يمنح ال املالية املساعدة أي

في الر الوسط مسكن إنجاز أجل من أو ة، العقار قية ال متعامل طرف من جديد سكن ملكية

جزائري دينار ألف سبعمائة بـ يقدر املساعدة مبلغ فإن ي، الذا البناء دون)29()دج700.000(إطار

إذا تمنح أن يمكن ال امللكية ع صول ا أجل من املالية املساعدات أن غ أخرى، و فئة ن ب تمي

ع أر اقتنائھ أو املسكن إنجاز لفة ت امل) 04(تجاوزت املساعدة مبلغ تجاوزتمرات إذا أي املحددة، الية

ألف ثمانمائة و ن مليون مبلغ قتناء أو نجاز لفة لم)30(،)دج2.800.000(ت القرار ذا املشرع و

ة خ ونة البناء مواد أسعار عرفتھ الذي رتفاع يجة ن ذلك و الوطن واليات ن ب فاملالحظ. يم

املشرع أن القرار ذا خالل لمن ش الذي السكن سعر ووحد ة ج من املالية املساعدة مبلغ وحد

أخرى  ة ج من املالية املساعدة ملنح ق د   .ا

سبة        بال الثانيةأما الة ةل موج للسكن الوط للصندوق املالية املساعدة انت إذا أي

و ميم ال املالية/إلعادة املساعدة مبلغ فإن التوسيع يتجأو جزائرياوز ال دينار ألف سبعمائة مبلغ

املصا) دج700.000( طرف من ا عل مصادق مسبقة دراسة أساس ع يحدد و السكنية، للوحدة

املجندة املالية املوارد حدود و بالسكن لفة امل للوزارة عة التا لة   )31(.املؤ

املالية-جـ عانة من املستفيدون   :اص
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املادة        املؤرخ6 تنص ك املش الوزاري القرار كيفيات2008-09-13من يحدد الذي

رقم التنفيذي املرسوم املنصوص<<: ع308-94تطبيق املالية املساعدات من ستفادة تخصص

املادة ا ست3عل يفوق ال ا ر ش دخال ت تث ال للعائالت ى) 6(أعاله د الوط الدخل مرات

  .املضمون 

عن         نجاز أو جديد مسكن ساب اك أجل من عانة طال ع يجب أخرى، ة ج ومن

تية الشروط م ف تتوفر أن في، الر الوسط ي الذا البناء ق   :طر

بإرجاعھ- مسبق د ع حالة عدا ما ة، يجار العمومية ة ظ ا مسكن من ستفادة   .عدم

التك كيفيات بالسكنتحدد لف امل ر الوز من شور بم الشرط ذا   .فل

للسكن- مخصصة الدولة مساعدة من ستفادة   .عدم

تامة- حيازة سك استعمال ذي محل أي حيازة   >>.عدم

املؤرخ        السابق ك املش الوزاري القرار ظل املستفيدين اص لأل سبة بال أنھ املالحظ و

وامل11-2000- 15 النصاملعدل من ر يظ بل الشروط ل توفر ضرورة صراحة القانون ن يب لم تمم،

ديد ا النص نما ب عانة، من لالستفادة ا عل املنصوص الشروط أحد توفر يكفي القرار(أنھ أي

املؤرخ ك املش يتمكن) 2008-09-13الوزاري ي مجتمعة الشروط ل توفر ضرورة صراحة ن ب

س من ص نصوصال دقة ن يب ما و و للسكن، الوط للصندوق املالية املساعدة من تفادة

القديم النص مع مقارنة ديد ا الوزاري   .القرار

ر        الوز من بقرار ا منح يتم املالية املساعدات فإن ديد ا ك املش الوزاري القرار ظل و

ن للمتعامل ا م املستفيدين باسم بالسكن لف قامل طر عن أو مباشرة سواء ة، العقار قية ال

العمومية يئات ال و املؤسسات و املحلية ماعات املتعامل)32(.ا لفائدة املالية املساعدات ترصد حيث

الصندوق و بالسكن لف امل الوالية مدير ن ب و نھ ب عد شروط دف أساس ع ة العقار قية ال

للسكن   )33(.الوط

املؤرخومم        ك املش الوزاري القرار ا جاء ال الشروط فإن سبق الذي2000-11-15ا

رقم التنفيذي املرسوم تطبيق كيفيات املالية308-94يحدد عانات ع تطبق واملتمم، املعدل

خ تار قبل ا إنجاز نطالق تم ال للسكنات ة الوزا2008-04-01املوج القرار ام أح أما ري،

املؤرخ ك رقم2008-09-13املش التنفيذي املرسوم تطبيق كيفيات يحدد ع308-94الذي ،

خ تار من ابتداء ا إنجاز نطالق تم ال للسكنات ة املوج املالية   .2008-04-01عانات
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  :مالحظة

املادة          لسنة57تنص املالية قانون السكنات <<: ع2008من منإن املمولة جتماعية

من املستفيدة السكنات كذا و املفعول، الساري ع شر لل طبقا ا لشاغل ا ع واملتنازل الدولة طرف

ال التمليك، أجل من الدولة طرف من املقدمة باملساعدة املتعلقة التداب إطار العمومية عانات

ال  أن يجب مدة خالل ا مالك طرف من ا ع التنازل عشريمكن عن حالة) 10(تقل ناء باست سنوات،

كة ال ع توز وضرورة املالك  .وفاة

التنظيم ق طر عن املعنية السكنات أصناف كذا و املادة ذه تطبيق كيفيات >> .تحدد

اجة س ل احتيالية بطرق السكنات من ستفيدون الذين اص من فالكث التحايل، ملنع وذلك

و  ا لبيع بل ا مقارنةإل يلة ض مبالغ سوى لفھ ي لم ا شراء وأن خاصة سعار، فروق من ستفادة

رة ا السوق قيقي ا ا ثم   .مع

تتغ        قد جدا لة طو مدة سنوات العشر مدة أن يرى من ناك ، العم املستوى ع أما

ا م غي أو العمل من النقل كحالة السكن، من املستفيد ظروف ا غيخالل ستد مما العمل ن

منع ول يتضمن ن شرط ع ينص أن باملشرع حرى ان لذلك الظروف، من ا غ و السكن ان م

املستفيد يقوم أن و ي ثا شرط مع مثال سنوات خمسة لتكن و سنوات عشرة من أقل ملدة التنازل

امل املدة خالل التنازل تم إذا املالية املساعدة مبلغ الدولةبإرجاع يجعل الذي الشرط و و حددة،

البيع عدم شرط مخالفة حالة املساعدات مبالغ جع باب. س سيفتح ي رأ حسب ذلك أن إال

إحداث إ يؤدي ما و و رسمية غ قة بطر السكنات عن التنازل إ وء ال خالل من التحايل

أن كما ذلك، عن غ والدولة ة، العقار السوق الفو قد و مستمر تزايد السكن أسعار

بفائدة عليھ سيعود السكن بيع أن طاملا املساعدة مبلغ للدولة عيد أن املضارب ص ال ع يؤثر

سنوات عشرة ملدة بتاتا التنازل منع املشرع توجھ د أؤ لذلك التحايل. مضاعفة، باب لغلق

تماماو  ة   .املضار

اتمة   :ا

دوما     املشرع الدخلس املتوسط املواطن دعم أجل من جديدة شروط و آليات إليجاد

أجل من ا أجرا ال املتالحقة التعديالت خالل من ر يظ ما و و سكن ملكية ع صول سيطل ت

و التاليةالشروط النتائج إ توصلنا القانونية النصوص السابق تحليلنا خالل من و   :جراءات،

املساعد- مبلغ عد سبةلم بال املساعدة مستوى توحيد تم إذ سر، دخل أساس ع يحدد املالية ة

املضمون  ى د الوط الدخل مرات ستة ا دخل يتجاوز أال ع سر ل   .ل



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن في مجال الدعم المالي لألسرقواعد تدخل الصندوق الوطني للسك

392 

مية- سا ال جتماعية للسكنات سبة بال للمستفيد مباشرة املالية املساعدة تمنح ة(ال قو ال

ف) املدعمة نطالق تم خال تار من ابتداء قية)2008-04- 01(ا ال ن للمتعامل فقط تمنح بل ،

العملية انتظام ع فاظ ا أجل من ذلك و مباشرة، غ قة بطر أو مباشرة إما ة   .العقار

املادة- نص رقم5حسب التنفيذي املرسوم ال308-94من للسكن الوط للصندوق املا الدعم فإن

ا ألش عا ما ون اي تمنح ال تلك السيما و م أنفس املستفيدين لصا املالية املساعدات من أخرى ل

جتما الضمان يئات و التعاضديات، جتماعية دمات ا صناديق املحلية، ماعات   .ا

عشرة- ملدة الدولة إعانة من استفادت ال السكنات عن التنازل املشرع منع التحايل باب لغلق

امل املعنيةسنوات الفئات إ الثقة عيد قوي نص و و   .ة

وامش   :ال

شخص طبیعي  -في أي شكل و بأي طریقة-ذلك النشاط العقاري الذي یقوم بھ <<یقصد بالترقیة العقاریة ) 1(
أو معنوي من أجل إنجاز أو تجدید مبان بغرض بیعھا أو تأجیرھا أو استعمالھا لتلبیة حاجات خاصة، ملتزما 

كل  -بنفسھ أو بواسطة الغیر-المبادرة و العنایة الرئیسیة في عملیة اإلنجاز أو التجدید، و بأن یباشر بأخذ زمام 
المسؤولیة المدنیة و الضمانات الخاصة في بیع فتحي ویس، : أنظر>> أو بعض األعمال التي تتطلبھا العملیة

. ، جامعة البلیدة، دون سنة، صي، تخصص قانون عقار)غیر منشورة(، رسالة ماجستیر العقار قبل اإلنجاز
27.  

مشروع دعم تطویر الشراكة بین القطاعین العام و الخاص لتوفیر سكن جامعة الدول العربیة، تقریر ) 2(
 .16.، ص2008، جوان اجتماعي منخفض التكالیف

  .1991-05-29، مؤرخة في 25الجریدة الرسمیة، عدد ) 3(

 .1991-05-29، مؤرخة في 25الجریدة الرسمیة، عدد ) 4(

 .1994-05-25، مؤرخة في 32الجریدة الرسمیة، عدد ) 5(

القانون األساسي الخاص بالصندوق المتضمن  145-91من المرسوم التنفیذي رقم  1/1المادة نص : أنظر) 6(
 .الوطني للسكن

 .من نفس المرسوم التنفیذي السابق 1/2المادة نص : أنظر) 7(

 .لمرسوم التنفیذي السابقمن نفس ا 4نص المادة : أنظر) 8(

، قسم )غیر منشورة(رسالة دكتوراه دولة  ،النظام القانوني للسوق العقاریة في الجزائر، ناصر لباد) 9(
 .316.، ص2005-2004القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة عنابة، 

  .1994-10-06، مؤرخة في 66الجریدة الرسمیة، عدد ) 10(

  .2014-01-04: ، تاریخ الدخول إلى الموقعwww.mhu.gov.dzموقع وزارة السكن، ) 11(

  .19.تقریر جامعة الدول العربیة، مرجع سابق، ص) 12(

 .1991-05-29، مؤرخة في  25الجریدة الرسمیة، عدد ) 13(

دخل الصدوق الوطني للسكن المتضمن كیفیات ت 146-91من المرسوم التنفیذي رقم  2المادة نص : أنظر) 14(
 .في میدان تدعیم الحصول على ملكیة السكن
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 .1998 -06-10، مؤرخة في 41الجریدة الرسمیة، عدد ) 15(

 .2001-03-11، مؤرخة في 16الجریدة الرسمیة، عدد ) 16(

، الجریدة الرسمیة، عدد 2002-04-09حیث عدل مرة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ) 17(
-08-02وعدل مرة أخرى بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في . 2002-05-08، مؤرخة في 32

 .2006-11-08، مؤرخة في 63، الجریدة الرسمیة، عدد 2006

 .2008-11-05، مؤرخة في 57الجریدة الرسمیة، عدد ) 18(

 .یحدد كیفیات تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لألسر) 19(

الذي یحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن  308-94من المرسوم التنفیذي رقم  3نص المادة : أنظر) 20(
الذي  2000- 11-15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  5/1في مجال الدعم المالي لألسر، ونص المادة 

 .یحدد كیفیات تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لألسر

من نفس القرار الوزاري المشترك السابق المعدلة و المتممة بموجب نص  5نص المادة : الجدولمصدر ) 21(
 .2002-04-09من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2المادة 

من القرار  2من نفس القرار الوزاري المشترك السابق، المعدلة بموجب نص المادة  7نص المادة : أنظر) 22(
 2006- 08-02ي المشترك المؤرخ في الوزار

 .من نفس القرار الوزاري المشترك السابق 6المادة نص : أنظر) 23(

 .من نفس القرار الوزاري المشترك السابق 8المادة نص : أنظر) 24(

من القرار  4من نفس القرار الوزاري المشترك السابق، المعدلة بنص المادة  9المادة نص : أنظر) 25(
 .2002-04- 09: شترك المؤرخ فيالوزاري الم

 .من نفس القرار الوزاري المشترك السابق 10المادة نص : أنظر) 26(

یحدد كیفیات تطبیق  2008-09-13من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  2نص المادة : أنظر) 27(
الوطني للسكن الذي یحدد قواعد تدخل الصندوق  1994-11- 04المؤرخ في  308-94المرسوم التنفیذي رقم 

 .في مجال الدعم المالي لألسر

 .من نفس القرار الوزاري المشترك السابق 3نص المادة : أنظر) 28(

 .من نفس القرار الوزاري المشترك السابق 5/1المادة نص : أنظر) 29(

 .من نفس القرار الوزاري المشترك السابق 7المادة نص : أنظر) 30(

 .س القرار الوزاري المشترك السابقمن نف 5/2المادة نص : أنظر) 31(

 .من نفس القرار الوزاري المشترك السابق 8المادة نص : أنظر) 32(

 .من نفس القرار الوزاري المشترك السابق 9المادة نص : أنظر) 33(

 

  


