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  تنفیذا لتعلیمات فخامة رئیس الجمھوریة

  لمدینةو ا وصایة وزارة السكن و العمرانتحت والمؤسسة الوطنیة للترقیة العقاریة تعلم   
مومي.مسكن ترقوي ع القتناء االكتتابالجزائریة المقیمة خارج الوطن عن إمكانیة   الجالیة  

   العمومي : السكن الترقوي االستفادة منشروط 

  ال یملك أو ال یسبق لھ أن ملك ھو أو زوجھ ملكیة تامة عقارا ذا استعمال سكني أو
  قطعة أرض صالحة للبناء 

 من مساعدة مالیة من الدولة لبناء سكن أو شرائھ لم یستفد ھو و زوجھ 
 

  : كاآلتيو ھي  والیة 24 موزعة عبروحدة سكنیة كدفعة أولى  2000ھناك 

تیزي    - تیارت  -  لمسانت - البویرة  - بسكرة  -  بجایة  - باتنة  -  األغواط  - أدرار  
برج   -البیض  -وھران  - ورقلة  -معسكر  -المسیلة  - قسنطینة  -سیدي بلعباس  - وزو

   - غردایة  - عین تموشنت  - میلة   -سوق أھراس  -الوادي  -تیسمسیلت  - بوعریریج
 .غلیزان

 

غرف بمساحة  3بین   ما كما یمكن لطالب السكن الترقوي العمومي اختیار نوع مسكنھ
و سكنات فردیة و   ²م 120غرف بمساحة  5او  ²م 100غرف ومساحة  4و أ ²م  80

  . جماعیة

الف دینار  95بـ  العمومي  سعر السكن الترقوي قدری ،ما فیما یتعلق بأسعار السكنات أ
و یتم دفع ثمن المسكن بالعملة الصعبة عبر جزائري للمتر المربع  بدون احتساب الرسوم  

 .یفتح لدى القرض الشعبي الجزائري  حساب بنكي

 01 صباحا الخمیس  یوم  www.enpilpp.dzحیث سیتم فتح موقع عبر األنترنات  -
رقم للتسجیل و كلمة مرور  سیستلم و ولي للطالباالتسجیل مخصص لل ،2018فیفري 

 .طلبھ  متابعة و استكمالالمن اجل 
  
 

 

ENTREPRISE NATIONALE DE PROMOTION IMMOBILIERE 
EPE/SPA au capital social de 1.000.000.000,00 D.A. 

Siège Social : Said Hamdine –ALGER – ALGERIE 



 

   

 

  :یتضمن ملفتكوین  على كل من سجل عبر الموقعكما ینبغي 

 كننموذج یمال(  مستوى قنصلیة بلد االقامة   دق علیھ علىامص طلب اقتناء سكن 
  )(www.enpi.dz/espace-téléchargements تحمیلھ عبر الموقع المخصص

 قامة بالخارجالوطنیة و شھادة ا   نسخة من بطاقة التعریف.  
 یثبت  مستوى قنصلیة بلد االقامة  دق علیھ علىامص و تصریح شرفي موقع من الطالب

مالیة من و مساعدة أقطعة ارض   وأنھ لم یستفد ال ھو وال زوجھ من سكن عمومي أ
 .للسكن  و في اطار البناء الذاتيأمسكن  القتناء الجزائریة الدولة

 

العقاریة یرجى تصفح الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنیة للترقیة  للمزید من التفاصی
dzw.enpi.ww السكن والعمران والمدینة موقع وزارة أو.dzwww.mhuv.gov    

:وعبر الفیسبوكأ  

 www.facebook.com/entreprise nationale de promotion immobilière 
 www.facebook.com/mhuv.gov 

عبر اإلمیل التالي:   لجیستالكما یمكنكم إرسال أرائكم ورغباتكم قبل الشروع في عملیة 
@gmail.comlogts.lpp.etr 

  

 LPPالترقوي العمومي  من السكن بعض نماذج 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


