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                                                                                                                             :العامة قدمةامل

أولوية من أولويات العديد من  يعد عترب السكن عنصرا أساسيا للحياة و اإلحتياجات اإلجتماعية فقطاع السكني     

أن مشكلة اإلسكان كانت و التزال الشغل  إذ ، العامل هالدول حاليا نظرا للنمو الدميغرايف الذي عرفه و ال يزال يعرفع

.              وهذا راجع إىل تدهور السوق العقاري و قلة البناء و التعمري مقارنة مع النمو الدميغرايف ، الشاغل حلكومات الدول

ولة اجلزائر هي تلك إحدى الدول اليت تواجه مشكلة اإلسكان و هذا ما جعل السلطات املختصة تتدخل حملا إن    

وات األخرية لقطاع السكن إجياد حل هلذه املشكلة العويصة و تدعيم السوق العقاري و النهوض به فقد أعطى يف السن

وكانت هذه النتيجة حتمية إلعادة  عناية بالغتني نظرا لدوره الفعال يف تنشيط و حتريك اإلقتصاد الوطين ،أمهية و

ور البنوك يف تنمية القطاع العقاري عموما و القطاع السكين خصوصا حيث مت إعطاء د ، هيكلة النظام البنكي الوطين

ء يف الوقت يف املسامهة يف متويل البنا اإجيابي او اهلدف من ذلك هو الدفع بالقطاع العمومي و اخلاص الذي لعب دور

نسبية إىل التمويل على املدى البعيد و القريب إضافة إىل هذا فإن ميزانية الدولة مل تتمكن  الذي توجد فيه حاجة

برغم اجلهود املبذولة للقضاء على العجز إال أن الضغط بقي مرتفعا والتكفل بقطاع هام كقطاع السكن لوحدها من 

لى تطوير وحتسنب هذا القطاع كما قامت الدولة بإنشاء عدة مؤسسات تساعد ع آخريننتيجة غياب متعاملني 

  .خلا...كشركة إعادة التمويل الرهين و الصندوق الوطين للسكن

وبناء على املعطيات اجلديدة اليت ترتكز عليها سياسة اإلصالحات اإلقتصادية وألجل ضمان تدخل فعال للنظام    

وط الالزمة إلجناح الدور الذي تلعبه البنكي يف تطوير القطاع العقاري و النهوض به كان البد من توفري كافة الشر

البنوك و ذلك بتوفري الضمانات الالزمة من خالل إنشاء عدة مؤسسات مالية ختتص يف متويل العقار مع إنشاء سوق 

ستوى السوق العقارية مة املمنوحة من طرف البنوك على مالية عقارية ثانوية يتم فيها إعادة متويل القروض العقاري

  :ماسبق نطرح التساؤل اجلوهري التايل على ضماا لتلك القروض ومن خالل األولية زيادة 

  ما مدى فعالية التمويل العقاري للحد من أزمة السكن يف اجلزائر ؟    

 :عدة أسئلة فرعية وهي كالتايل نطرحاإلشكالية  هذهولفهم 

 ؟ العقارية اتكيف ميكن للبنوك أن تساهم يف متويل القطاع - 

 ما هو دور البنوك يف القضاء على أزمة السكن من خالل التمويل العقاري ؟  -

 هل يسهم التمويل العقاري يف زيادة عرض السكن العقاري ؟  -

  :املبدئية ميكن وضع الفرضيات التالية ولإلجابة

  . التمويل العقاري هو متويل فعال يف اجلزائر  - 

  . زمة السكن تلعب البنوك دورا حموريا يف القضاء على أ - 

يسهم التمويل العقاري بشكل بسيط يف زيادة عرض العقار وذلك عن طريق زيادة الطلب بشكل كبري مقارنة  - 

 .)اخل ......،  كالزواج( بالعرض وذلك بسبب الزيادة املستمرة حملددات الطلب 
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  :املوضوع أسباب إختيار - 

                                                                                      :يرجع إختيار املوضوع إىل األسباب التالية

   .حداثة املوضوع و الوضعية اليت يعيشها املواطن مع تفاقم أزمة السكن يف اجلزائر - 

   .م مبثل هذه املسائل املالية و اإلقتصاديةاباإلضافة إىل ختصصنا كماليني يدفعنا لإلهتم - 

  :الدراسةداف أه

  .التعريف بالبنوك و التمويل العقاري -

  .تبيان التجربة اجلزائرية يف جمال التمويل العقاري -

  .تسليط الضوء على بعض املؤسسات املسرية للقروض العقارية  -

  .إعطاء حملة عن الدراسة امليدانية للقروض العقارية  - 

  :تبعاملنهج امل

،معتمدين على الوصف تارة عندما يتعلق  التحليلي سنتبع يف دراستنا املنهج الوصفي ،من أجل القيام ذه الدراسة

املنهج  األمر باملفاهيم و مضمون الدراسة ،و التحليل وذلك عندما نريد تقييم املوضوع و فهم املقاصد ،و سنركز على

  .التطبيقي لة يف الفصلااحل ةدراسالوصفي أيضا عند 
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                                            :متهيد

هذا ميثل  قتصاديات الدول إذإوتأثريا يف منو حساسية  كثرألاقتصادية و اإلالقطاعات  أهمالقطاع البنكي من  يعترب  
ة ئقتصادية من خالل تعباجيابيا على التنمية اإل تأثرياله  أنقتصادية و املالية،حبيث م اإلظالقطاع مركزا حيويا يف الن

ستغالل وذلك من خالل التمويل واليت تكون عادة موجهة ستثمار واإلاملدخرات وتوزيعها على خمتلف جماالت اإل
 أومتوسط  أوقصري  ألجلا سواء الطبيعة العملية املراد متويلهعقارية حبسب  أولتمويل سواء كانت جتارية،صناعية ل

ستثمار إالبنوك تقوم ب أصبحت ئتمانواإلجماالت التمويل  إىلعمال العادية نشاط البنوك من األ ومع تطور طويل
كرب من هذه الودائع ألستثمار اجلزء اإقتصادية وعمال اإللديها من الزبائن يف شىت ميادين التجارة واأل املودعة األموال

                                      .ها التمويل العقاريإقتصادي ومن أحدمشروع  الالزمأليوتقدمي التمويل 

                :إىلذلك سنحاول يف هذا الفصل دراسة التمويل العقاري البنكي من خالل التطرق  وألجل     

                                                            . حول البنوك عموميات: املبحث األول  -              

                                                                .للتمويل أساسيةمفاهيم :املبحث الثاين   -             

  .التمويل العقاري أسس: املبحث الثالث  -             
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  .عموميات حول البنوك:األولاملبحث 

قطاع  أي  أن تستغين عن خدماا ،أو أي أمة من األمم تستطيعات العصر ال يمن ضرور ضرورة أصبحت البنوك لقد
جتماعية،ألنه بغري العمليات البنكية ال ميكن أن تستمر املؤسسات التجارية و الصناعية قتصادية و اإلمن القطاعات اإل

  .نشاطها اإلنتاجي والتجاريوالزراعية يف 

  .مفهوم البنوك:املطلب األول

حد  إىلتقوم ببعض العمليات اليت تتشابه  أاسيما بالغ الصعوبة،ال امرأتعريف واضح وجامع للبنوك يعترب  إعطاء إن
 :ا اخلاصةندرج بعض التعاريف  وفيما يلي، األخرىكبري مع بعض املؤسسات املالية 

حيث يقصد ا مصطبة جيلس "" bancoيطاليةجنليزية وليست عربية مشتقة من الكلمة اإلإهي كلمة   "Banc"كلمة 
ستبدال العمالت املختلفة،مث تطور إالقرون الوسطى لشراء وبيع و  أواخريطاليا يف إعليها الصيارفة يف مدن مشال 

1⁽.ات املتاجرة بالنقودعملي إلجراءمكان تواجد تلك املنضدة  إىلاملنضدة ومن مثة  إىلمفهومها 
⁽ 

 األموالتتجمع فيها  كأوعيةالبنوك تعمل  أنبالطلب،مبعىن  األمواللتقاء عرض إمكان  بأنهويعرف البعض البنك 
،ولكن هذا ستثمارهاإاتمع منها عن طريق  إفادةستفادة و من يستطيع و يرغب يف اإل إىل إقراضهاواملدخرات ليعاد 

2⁽.مني وصناديق التوفري الربيديأمثل شركات الت أخرىالتعريف يشرك مع البنك مؤسسات 
⁽ 

البنوك  :البنوك مبا يلي 1990فريل أ 14من قانون النقد والقرض الصادر يف  114 يف اجلزائر فقد عرفت املادة أما
من هذا القانون  113 إىل 110املوصوفة يف املواد من  العماليات إجراء والرئيسةمعنوية مهمتها العادية  أشخاص

  :واليت تضم
 .ودائعاجلمهور يف شكل  من األموالتلقي  -
 .ليات القرضعم -
  .وسائل الدفع وإدارةوضع  -

  .البنوك أنواع: املطلب الثاين

عليها تسمية البنوك التجارية، مث ظهر  أطلق األساسالبنوك منذ البداية خلدمة التجارة، وعلى هذا  نشأتلقد 
البنوك بالشكل  أنواعنعرض  نأ، ونظرا لتعدد التقسيمات حناول تقوم بوظائف متعددة وأصبحتالتخصص يف البنوك 

 :كالتايل املبسط واملوضح

 :البنوك املركزية -1

ويقع يف قمة اجلهاز  املصريف  ، واالئتمانيةعن إدارة السياسة النقدية  مسئولةالبنك املركزي هو مؤسسة عامة     
ولقد ظهرت البنوك املركزية بعد فترة  ، بنك منفرد حيث يوجد بنك واحد يف كل دولة وله خصائص معينة باعتباره

 من ظهور 

                                                

⁽
1
 .24ص )  2000ديوان املطبوعات اجلامعية ، الطبعة الثانية ،: اجلزائر( شاكر القزويين ،حماضرات يف اقتصاد النقود و البنوك⁽

⁾
2
 .3ص ) 1996ملسري، الطبعة الثانية، دار ا :األردن(سليم رمضان وحمفوظ أمحد جودة، إدارة البنوك زياد ⁾
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جنلترا عام إمث تاله بنك  1656السويدي أول بنك مركزي أسس عام ) Bank Rek(حيث يعد بنك ، البنوك التجارية
1694.  

نه يطلق عليه أ،كما  البنك املركزي بنك البنوك ويعود ذلك إىل العالقة الوطيدة و القوية مع البنوك األخرىيعترب     
،كاخلدمات  ن هذه األخرية هي اليت تقوم بإنشاء البنك املركزي ليتوىل املهام واخلدمات اخلاصة ابنك احلكومة أل

ض الدولة وحفظ اإلحتياطات النقدية من العمالت األجنبية املصرفية احلكومية و إدارة الدين العام احمللي،وإقرا
عتباره إم لألوراق املالية وصولعل ما مييزه هي عملية إصدار النقود وإعادة اخل ، والذهب وحقوق السحب اخلاص

  .       املقرض األخري للبنوك عند احلاجة إىل التمويل 

  : اإلسالمية البنوك 2- 
انطالقا  بدأت أاحيث  ، اإلسالميةعقائدي مستمد من الشريعة  أساسهي جتربة حديثة لبنوك شاملة تقوم على     

بذلك ظاهرة هلا قيمة  وأصبحت 1975انتشارها عام  أ،وبد1940فائدة عام  أسعارمن جتربة صناديق االدخار دون 
شركاء معها  وهم يف نفس الوقت ، املودعني لديها أموال، تعتمد يف مواردها على  البنوك أعمالواعتراف دويل يف 

وحتصل بذلك  ، اخلسارة أوعندما تقوم بتوظيف تلك املدخرات يف العمليات االستثمارية ويتحملون بذلك الربح 
هذه  تسعى ، اإلسالمييتم تقسيمها على املسامهني يف البنك  أرباح أو وإجيارات عموالتعلى عوائد تكون يف شكل 

1⁽.وتنمية التجارة البينية االجتماعيحتقيق التكافل  إىلالبنوك 
⁽ 

  :البنوك التجارية 3-

وذلك عن طريق مجع  ، حتقيق الرحبية التجارية األساسيالبنوك التجارية عموما هي مؤسسات مالية هدفها  إن    
 أو األجلومنح قروض سواء كانت قصرية ومتوسطة  ، دخارالفائض املايل و تشجيع اإل أصحاباملدخرات من 

العمالء و تقدمي اخلدمات املصرفية  بأموالستثمار عمليات اإل إىل باإلضافة ، العجز املايل ألصحاب األجلطويلة 
  .التمويل بطريقة غري مباشرةتقوم بعماليات  ألاوهي تقوم بدور الوساطة املالية  ، املتنوعة

  :البنوك املتخصصة4-

اليت تعذر عليها  اإلنتاجيةقطاعات  أمامقا ئظهرت هذه البنوك ملعاجلة بعض املشاكل والظروف اليت كانت عا    
و احتياجام هذه القطاعات  ظروفا بشروط سهلة وميسرة تتناسب مع ايل مشروعواحلصول على قروض لتم

قتصادية املختلفة لدفع عجلة التنمية اإل يةاإلنتاجنتشارا واسعا لتنمية القطاعات إعرفت  ولقدخاصة املزارعني،
على الربح مثل البنوك التجارية  أساسيةوبالتايل هدفها تطوير هذه القطاعات وال يرتكز عملها بصورة  ، جتماعيةواإل

2⁽:كاأليتهي  أنواععدة  إىل أشكاهلاباعتبارها بنوكا للتنمية،ولقد تعددت 
⁽ 

                                                                                                 :البنوك الزراعية1-4-

تمان ئاال أن،كما  الذي حيضى به القطاع الزراعي خاصة الدول النامية ريهتمام الكبظهرت هذه البنوك نظرا لإل     

                                                

⁾
1
 .253ص) 2004مركز يزيد للنشر، ،:األردن(موفق  علي اخلليل عبد اهللا الطاهر ،النقود و البنوك و املؤسسات املالية ⁾

⁾
2

 .21ص ) 2005دار اجلامعية اجلديدة ،:مصر( البنوك  حممد سعيد أنور سلطان،إدارة ⁾
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خلق تنمية  إىللطلب الواسع و الدائم،و يؤدي تطويرها الزراعي يزيد من حتفيز االستثمار يف هذه القطاعات ذات ا
املواد الغذائية لتحقيق  إىل باإلضافةنباتية  أوليةالصناعية من مواد  مستلزماتبني القطاعات املختلفة وتوفري  متوازنة
  .الغذائي األمن

متوسطة و خمتلفة قصرية بآجالتقوم هذه املؤسسات مبنح قروض و تسهيالت ائتمانية للعاملني يف القطاع الزراعي 
بعني االعتبار ظروف  األخذ،وذلك وفق شروط مناسبة ومعقولة من حيث سداد القرض و الفوائد،مع األجلوطويلة 

  .و النصح للمزارعني اإلرشاداتو  الفنيةالقطاع الزراعي، ولقد ساعدت هذه البنوك يف توفري التمويل الالزم واخلربة 

  :البنوك الصناعية2-4-

 أوهي مؤسسات مالية تقدم االئتمان للصناعة،ولقد عرفت انتشارا يف الدول النامية، وقد تكون ملكا للدولة     
 واآلالتكاملصانع خمتلطة بني القطاع اخلاص والعام، وتقوم هذه البنوك بتقدمي قروض متويلية لشراء موجودات ثابتة 

ات املصرفية للمشروعات الصناعية املتعاملة معها،كخصم اخلدم وتأديةاملال التشغيلي  رأسواملعدات،وكذلك متويل 
،على غرار الصناعة،ومتويل املشاريع احلرفية واليدوية بقروض ميسرة،كما ملستنديااالعتماد التجارية وفتح  األوراق

  .تدرس اجلدوى االقتصادية واملشاكل الفنية و التنظيمية اليت تواجه املشروعات الصناعية

  :يةالبنوك العقار3-4-

 لإلسكان األفرادعن طريق متويل  اإلسكانهي بنوك تقدم قروض عقارية لتشجيع احلركة العمرانية و     
 أوالسكنات اجلماعية كخدمات سكنية،وهي قروض قد تكون متوسطة  أيقيامها ببناء عمارات  إىل باإلضافةاخلاص،
ويتجلى هذا خاصة يف  األوىلالسكن بالدرجة  أزمةوهي  الأالساعة  أزمة، وتلعب دور هام ملعاجلة األجلطويلة 

 إنشاءالدراسات حول  وإجراءالوطنية للسكن  اإلستراتيجيةتطبيق  مبتابعةالدول النامية كاجلزائر،وتتكفل هذه البنوك 
ترقية وتسيري السكن احلضري بالتعاون مع اجلهات املمولة،ويف جمموع هذه  إىلمناطق التوسع العمراين ودف 

حدودها  إطارالدولة ومؤسساا من احلكومة املعنية يف  أبنيةمشروع خيص  أيتنفيذ  أوتقوم بدراسة  األعمال
1⁽.اجلغرافية

⁽  

                                                                                                 :البنوك التعاونية4-4-

يعاين منه صغار املزارعني والصناعيني واملستهلكني واملقترضني  ستغالل الذي كان بنوك بفعل اإلال ظهرت هذه    
لتمويل  األعضاء املسامهني أموالعلى حد سواء، وبالتايل جاءت فكرة تشكيل مجعيات تعاونية متخصصة تتضمن 

على   أنشأتهذه اجلمعيات حسب الغايات اليتفائدة بسيطة،ولقد تنوعت  أواحتياجام مع حتقيق هامش ربح 
  .لألعضاءتعاونية استهالكية وهناك مجعيات تسليفية غرضها تقدمي القروض و السلف  مجعيات،فهناك أساسها

ودعم قطاع الزراعة والتركيز على  الالزملقد سامهت البنوك التعاونية يف ختفيض نسبة البطالة عن طريق توفري التمويل 
الريفية واجلماعات  األسرحتقيق متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية عن طريق حتويل  إىل أدىالتنمية الريفية،مما 

  .املعيشية وحتقيق االنتعاش االقتصادي يف البالد أوضاعها،بغرض حتسني إنتاجيةسر ومجاعات إىل أاالستهالكية 

                                                

⁾
1
 .242ص ) 7020دار الفكر اجلامعي،:مصر(طارق طه،إدارة البنوك يف بيئة العوملة واإلنترنيت ⁾



 

 التمويل البنكي العقاري:الفصل األول

6 

 

    :البنوك الشاملة5-

و  أسهممتلك  ألاف بنوك االستثمار ئتقوم بوظا ،حيث كانتكأملانيايف بعض الدول  ياملع طبقت هذه الفكرة
 أوختلف القطاعات االقتصادية سواء كانت جتارية ذلك تقدم خدماا املالية مل إىل باإلضافةحصص يف الشركات،

 أقاليمخمتلف  املتنوعة يفعقارية،وقبول الودائع من خمتلف فئات امع،وفوق ذلك تقدم خدماا  أوصناعية  أوزراعية 
املصرفية اليت منحتها صالحيات يف  اهليئةلدولة ومناطقها اجلغرافية، ولقد عرفت هذه البنوك ازدهارا و تطورا لتوفري ا

1⁽.عرض جمموعة كاملة من اخلدمات املالية
⁽  

  .وظائف البنوك:املطلب الثالث

ضة وضخها ئالفا املدخراتيف مجع  وأساسيبصفتها عامل مشجع  االقتصاديةتلعب دورا يف احلياة  بأنواعهاالبنوك  إن
2⁽:كاأليتالوظائف اليت تؤديها البنوك هي  أهمولعل ،منح االئتمان إىل باإلضافةستثمارية املتعددة،يف ااالت اإل

⁽  
حتقيق  إىلتسعى  الشاملة اليتمن حيث اخلدمات البنكية،وخاصة بعد ظهور الصريفة  األمثلالسعي حنو تقدمي  -

 .ستراتيجي متميزإمن الرحبية و النوعية خللق مركز  أعلىمستويات 
 .وتشجيع اإلدخار  قتصادية عن طريق منح القروض البنكيةالتنمية اإل متويل مشروعاتتساهم يف  -
 .األعمال إدارةقتصادية والفنية وكيفية ستشارية يف جماالت دراسات  اجلدوى اإلإتقدم  خدمات  -
 .املالية وحفظها حلساب املتعاملني األوراق شراء وبيع -
 .سترياداإلحتويل العملة الصعبة للخارج وسداد التزامات الزبائن املتعلقة بعمليات  -
 .عتمادات الشخصيةالصكوك و اإل وإصدارحتويل نفقات السفر و السياحة  -
 .        ئتماناإلتقدمي بعض اخلدمات املستحدثة مثل بطاقات  أمانا وأكثرتسري وسائل الدفع بطرق حديثة  -

    .مفاهيم أساسية حول التمويل: املبحث الثاين
وتسديد مجيع مستحقاا وحىت يتمكن  مستلزماايعترب التمويل النواة األساسية اليت تعتمد عليها املنشأة يف توفري 

  .للعمل الالزمةن ذلك يتطلب أن ميتلك املهارة يف توفري األموال إاملستثمر من البدء يف أي مشروع ف

 .مفهوم التمويل وأمهيته: املطلب األول

  : للتمويل مفهوم واسع وأمهية بالغة نوضحها فيمايلي 

  :                                                  متعددة نذكر منها تعاريفللتمويل :التمويل مفهوم -1

 أنعام غري  أوأو تطوير مشروع خاص  إلنشاءيعرف التمويل على أنه توفري املبالغ النقدية الالزمة :التعريف األول
بينما  ،تقليديةتطوير املشروع ميثل نظرة  أو لتشغيل بغرض استخدامها  أموالنه احلصول على أاعتبار التمويل على 

عن طريق املفاضلة بني عدة مصادر متاحة من خالل دراسة  لألموالمصدر  أفضلالنظرة احلديثة له تركز على حتديد 
3⁽.التكلفة و العائد

⁽ 
                                                

⁾
1

 .301-246موفق علي اخلليل عبد اهللا الطاهر،مرجع سبق ذكره،ص ص ⁾
⁾

2
 .33ص) 2006دار وائل للنشر، : األردن(رفالح حسن احلسيين،إدارة البنوك ،مدخل كمي و استراتيجي معاص⁾
⁾

3
 . 24ص) 2008دار العلوم ،: عنابة(أمحد بوراس ،متويل املنشات االقتصادية  ⁾
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 األموالو املشروعات للحصول على  األفراداليت يقوم ا  واألعمال األنشطةيعرب التمويل عن كافة :ف الثاينالتعري
ظيم القيمة النقدية املتوقع احلصول رض و استثماره يف عمليات خمتلفة تساعد على تعقالب أواملال  برأسالالزمة سواء 

1⁽.د املتوقع احلصول منه و املخاطر احمليطة بهئو العا ستثمارلإلعليها مستقبال يف ضوء القيمة املتاحة حاليا 
⁽  

وقت  أيارد النقدية للمشروع يف وتدبري امل أو إتاحةيل هو عبارة عن والتم إنالسابقة ميكن القول  التعارفمن خالل 
  .إليهتكون هنالك حاجة 

  :التمويل أمهية-2

 ألهدافمع ا األخرييتجاوب هذا  أنودوره الفعال جيب  قتصاديإلايل يف تسيري عجلة النشاط والتم ألمهية نظرا
  :⁾2⁽يف املسطرة من طالبيه وتتمثل

.                                                            زيادة القدرة اإلنتاجية وتلبية حاجيات اتمع  امدةرد املالية ستغالل املواإ- 
      .      لألفراد جتماعية إلمشاريع جديدة و مايترتب عنها من امتصاص البطالة وحتسني الوضعية ا جنازإالقيام ب - 
  .و بالتايل يزيد منها استخدامات إىلنه حيول موارده مويل فأعدم قيام البنك بعملية الت -   
  .توسيع املشاريع قصد حتقيق أقصى ربح ممكن - 
 .ثمارية تسإلستمرار نشاط املؤسسة وحتقيق منوها بتطبيق براجمها ايعترب عنصرا حيويا إل - 

  .ووظائفه ويلطرق التم:املطلب الثاين

 :طرق التمويل-1

  :⁾3⁽:بطريقة مباشرة وذلك عن طريق األسواق املالية أو بطريقة غري مباشرة عن طريق البنوك ميكن متويل اإلستثمارات

 :املباشرالتمويل 1-1- 

متويال ) اخلزينة إصدار األسهم،سندات أو أذونات(يعترب متويل اإلستثمارات عن طريق البورصة أو األسواق املالية 
يف تكوين رأس  مباشرا،فاملؤسسة هنا بصدد احلصول على األموال مباشرة من املدخرين،فهم يسامهون بصفة مباشرة

  .سة املال هذه املؤس

  :ويل غري املباشرالتم-1-2

عمليات القروض كلها طريقة غري مباشرة للتمويل يف املؤسسة،فالبنك يلعب دور الوسيط بني  عتبارإحيث ميكن 
املدخرين الذين لديهم قدرة على التمويل ،و املؤسسات أو املستثمرين الذين حيتاجون إىل هذه األموال لتمويل 

   ستثمارم وخمتلف نشاطامإ

 

 

                                                

⁾
1

 .12-11ص ص) 2001دار النهضة ،:بريوت(احلجازي عبيد علي أمحد، مصادر التمويل ⁾
⁾

2
جامعة أمحدبوقرره ،كلية احلقوق و :بومرداس( صادية ،مذكرة الليسانس يف املاليةداش رشيدة ،دور البنوك التجارية يف متويل التنمية اإلقتغب ،رمضاين صارة⁾

 .35ص) 2004-2003العلوم التجارية،
 .28-26ص ص ) 3،2005ديوان املطبوعات اجلامعية،الطيعة:بن عكنون(خبراز يعدل فريدة،تقنيات وسياسات التسيري املصريف ⁾3⁽
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  :وظائف التمويل2-
ستخدامها يف إ من مصادر خارجية و موالاألن احلصول على لكل املؤسسات أل أساسيةوظائف التمويل تعترب  إن

⁽لياا وتتمثل وظائف التمويل يفو مراقبة التدفقات املالية يف عم ستعماالتخمتلف اإل
1
⁽ :   

ودراسة احتياجات املؤسسة للموارد املالية اليت متكنها من  األموالحركة  بإدارةتتعلق  :اإلداريةالوظيفة 1-2- 
 .    وتغطية نفقاا ومواجهة التزاماا املالية عند استحقاقها أهدافهاحتقيق أهدافها و تغطية 

تكلفة ممكنة وذلك بغية استثمار هذا املال وال  بأقلعينا  أواحلصول على املال نقدا وهي :الوظيفة االقتصادية2-2-
تتغري تبعا ملصدر التمويل وهذه مسالة اقتصادية يترتب على حبثها قبول  رأمساليدل ذلك على أن تكلفة احلصول على 

اخنفاض كفاءة  إىلكانت تكلفة املصدر املختار تتفق  أذارفض املشروع تبعا ملا  أووقبول  أخرىمصدر للتمويل دون 
  :يف وظيفة التمويل وميكن تلخيص وظائف التمويل يف النقاط التالية داءاأل

  املالية األسواقعن طريق  ادينحد  إىلد و استخدامها ملوقع اجنازات املؤسسة مجع املوار - 
مح اليت تقوم ا ويس لألنشطةاجلداول التقديرية بالنسبة للمؤسسة فهو تعبري  أهمالتمويل اليت تعترب من  خططوضع  - 

 ميزانيةستغالل،اإلدورة  ، ميزانيةويةسنالامليزانية (بدراسة ظروف التحكم يف التوازن املايل ويشمل خمتلف امليزانيات
  .)اخلزينة

  .جات املؤسسة للموارد املالية وكيفية تغطية مجيع نفقاادراسة االحتيا- 
 .يلخمتلف مصادر التموبني  لةملفاضاختيار أحسن طرق التمويل باحلرص ا- 

 .يف البنوك مصادر التمويل:الثالث  املطلب

التمويل الداخلي و : ستثمارات هذان املصدران مها إلقتصادية و ايوجد مصدران من التمويل اخلاص باملؤسسة اإل
 .  التمويل اخلارجي

 :التمويل الداخلي مفهوم1- 
  : ة مفاهيم أو عدة تعار يف نذكر منهاللتمويل الداخلي عد

إمكانية املؤسسة لتمويل نفسها بنفسها سواء عن طريق األموال املتولدة عن العمليات اجلارية للمؤسسة، أو عن  هو
⁽طريق األموال اليت تتحصل عليها من مصادرها اخلاصة أي اليت تضعها حتت التصرف عند اإلنشاء

2
⁽ 

بالتمويل الداخلي كذلك األموال املتولدة من العمليات اجلارية للشركة أو من مصادر عرضية دون اللجوء إىل  يقصد
⁽مصادر خارجية

3
⁽.  

ومن هذه التعاريف نستخلص أن التمويل الداخلي هو عبارة عن مصدر متويلي متولد من نشاط جاري للمؤسسة 
  .ستثمارات املستقبليةشرط أو قيد و ذلك بتوجيهه لتمويل اإلوهلا حرية التصرف يف استخدامه دون  قتصادية،اإل

  :مصادر التمويل الداخلي1-1-
                                                

⁾
1
 . 13-12سبق ذكره،ص ص  احلجازي عبيد علي أمحد،مرجع⁾
⁾

2
 . 23ص ) 2000دار احملمدية العامة، :اجلزائر( ناصر دادي عدون،تقنيات التسيري⁾
⁾

3
 .121ص ) دار اجلامعة اجلديدة للنشر:اإلسكندرية( عبد الغفار،أساسيات اإلدارة املالية⁾
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  :ميكن حصر مكونات التمويل الداخلي يف العناصر التالية

  :األرباح احملجوزة1-1-1- 

أي األرباح غري املوزعة اليت حتتفظ ا األرباح على املسامهني و العمال، تتمثل يف النتيجة الصافية بعد إجراء توزيعات
حتياطات إ، حتياطات قانونيةإ:حتياطات عدة أنواع أمهها و هلذه اإلسسة كاإلحتياطات تبقى حتت تصرفها،املؤ

 . ختياريةإحتياطات إ ،حتياطات تعاقديةإ،تنظيمية

 

  :هتالكات اإل2-1-1-

ل االستعمال أو اليت تتدهور قيمتها مع مرور الزمن بفع ستثماراتوهي عبارة عن مبالغ سنوية ختصص لتجديد اإل
على أساس الطاقة  ووبذلك فهي طريقة لتوزيع تكلفة األصول الثابتة على عمرها اإلنتاجي أالتلف أو التقادم،

، وهناك ء كانت موجبة أو معدومة أو سالبةهتالك   كتقنية حتسم من نتيجة االنتقال سواو يعد خمصص اإلاإلنتاجية،
⁽هتالك و هيأربعة طرق أساسية متبعة يف حساب اإل

1
هتالك اإل،هتالك املتغرياإل،هتالك اخلطي أو الثابتاإل:⁾

  .هتالك املتزايداإل،املتناقص

 : املؤونات3-1-1-

 و حيدث أن يكون بعض الزبائن اية الدورة أقل من تكلفة شرائها،حيدث أن تكون أسعار بعض عناصر املخزون يف
و قد جترب املؤسسة على دفع مبالغ دفع جزء أو كل ما عليهم من ديون، وضعية مالية حرجة و يتعذر عليهميف 

يف مجيع احلاالت جيب تكوين ) خسائر منازعات أمام احملاكم ، أخطار حمتملة الوقوع(مستقبال ملا ارتكبته من خمالفات 
⁽مؤونة ملواجهة ذلك وهناك نوعني من املؤونات

2
⁽.  

  : اإلعانات4-1-1-

 ختلفة سواء املتعلقة باالستثمار أوهي مجيع األموال اليت تتحصل عليها املؤسسة من أجل مواجهة التكاليف امل
  .ستثمارات ستغالل، هذه اإلعانات يكون مصدرها الدولة و توجه عموما لتمويل اإلاإل

  :فرق إعادة التقدير 5-1-1- 

وجود التضخم فإنه البد من إعادة التقدير لالستثمارات، و ذلك استنادا ألسعار السوق، فهذه الزيادة ميكن هلا  عتبارإب
  .متويل االستثمار حيث تعترب مصدر من مصادر التمويل الداخلي

  :مزايا وعيوب التمويل الداخلي -1-2

  :الداخليالتمويل  مزايا1-2-1- 

                                                

⁾
1
جامعة :قسنطينة(العمومية اجلزائرية،رسالة ضمن متطلبات نيل شهادة املاجيستربو احليلية عبد احلليم،العجز املايل ومشكل التمويل يف املؤسسة اإلقتصادية ⁾

 . 34ص ) 1998منتوري،
⁾

2
 .35نفس املرجع السابق،ص ⁾



 

 التمويل البنكي العقاري:الفصل األول

10 

 

عليها ية الصغرية و املتوسطة، حيث يصعب التمويل الداخلي الوسيلة املتاحة أمام اإلدارة يف الوحدات اإلنتاج يعترب -
 .احلصول على هذه األموال من مصادر أخرى

، حيث ميكن ه استقالل كلي عن املالك و الغريستثمارات من األرباح احملققة يعطي حرية احلركة و شبحتويل اإل -
حتياطات غري املعلنة باإلضافة إىل عدم حتمل األعباء التعاقدية كفوائد رباح احملتجزة عن طريق اإللإلدارة زيادة األ

  .أو تسديد الديون 
هتالك اجلانب األكرب من التمويل الداخلي و اليت متثل أمالكا معفية من الضريبة،و هي ميزة خاصة متثل أموال اإل -

  .  هتالك  املسموح  خصمه  ضريبيا إلبتخفيض الوعاء الضرييب للشركة بقيمة ا
ستثمار ضعف املبلغ إفتراضية للشركة عن طريق زيادة حق امللكية مبا ميكنها من املقدرة اإل أي يدعم الربح احملتجز -

 .احملتجز و يظهر ذلك بوضوح يف فرنسا

  :التمويل الداخلي عيوب2-2-1- 

عدم يؤدي ذلك إىل جتميد جزء كبري من رأس املال و  ،فقدرباح امعة ألي نوع من الرقابة عدم خضوع األ -
  .ستثماره يف مشروعات غري ضرورية إأو االستفادة منه،

 ،مما قد يؤدي إىل عدم االستفادة من الفرص االستثمارية املتاحة وعتماد عليه إىل التوسع البطيءقد يؤدي اإل -
  .الية بسبب قصور التمويل الداخلي عن توفري االحتياجات املاملرحبة،

مما م األموال املدخرة بواسطة الشركة،كتلك املتحصل عليها من الغري،ستخداإقد ال تم اإلدارة بدراسة جماالت  -
 .يؤدي إىل إضعاف العائد 

  :اخلارجيالتمويل 2-

االستثمارات و حىت حتافظ على مستوى تغطية املتطلبات املالية للمؤسسة،مبا أن التمويل الداخلي بصفة عامة ال يكفي ل
  فإا تلجأ إىل مصادر خارجية للحصول و تتجاوز أزمات السيولة الظرفية، عند احلدود املقبولة

ذها إذ هناك عدة أشكال يتخباختالف املصدر الذي تلجـأ إليه، ،ويتم ذلك بشروط و إجراءات ختتلفعلى األموال
  :ية وميكن تصنيفها يف املصادر التالالتمويل من املصادر اخلارجية،

 :التمويل عن طريق البنوك - 2-1

عتماد على هذا املصدر على درجة املركز و تتوقف درجة اإلستثمارات،ي لتمويل املؤسسات و اإلميثل الشكل التقليد
حيث يتأثر املركز يت يطلبها املقرض من جهة ثانية،وعلى شروط االقتراض الماين للمؤسسة طالبة القرض من جهة،ئتاإل

روط أما شل معه كذلك بعالقتها السابقة معه،و بأرصدا لدى البنك الذي يتعامسة  مبالءمتها املالية،االئتماين ملؤس
⁽عتبارات إفهو خيضع لعدة اإلقراض و أمهها سعر الفائدة،

1
و للمصرف، قراضيةمدة  القرض  و القابلية اإل: ، مثل⁾

  .ملقترضو حجم القرض و مركز ائتمانية و درجة الضمان،خاطرة اإلدرجة امل

  : أسواق رأس املالالتمويل عن طريق  - 2-2

                                                

⁾
1
 . 38بو احليلة عبد احلليم ،مرجع سبق ذكره،ص ⁾
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و هي أن شركات البلدان النامية كانت تواجه يف املاضي  ، در بنا أن نشري إىل نقطة مهمةجي كمالحظة أولية   
التجارة و إال أنه يف الوقت احلايل و مع حترير  ، ا لنظرياا يف البلدان املتقدمةاختيارات متويلية أضيق مما كان متاح

فقد تزايدت أمهية استخدام شركات البلدان النامية للتمويل ن يف  الكثري من البلدان النامية،التحرير املايل اجلاريا
  :ومتويل عن طريق أسواق رأس مال يتخذ عدة أشكال من بينهااخلارجي بواسطة األسواق املالية 

  :التمويل باألسهم1-2-2- 

ول وفقا لقواعـد هو ذلك الصك الذي يثبت هذا احلق القابل للتداموال،واألسهم هو حق املساهم يف شركة ال
كتتاب حق األولوية يف اإلنتخاب،وهم حق مالكه يف اجلمعية العمومية،والتصويت فيها و اإلميثل السالقانون التجاري،و

⁽نقضاء اإلإضافة إىل حق احلصول على جزء من أرباحها عند التصفية بسبب عند زيادة رأس مال الشركة،
1
و منيز ،⁾

  .التمويل باألسهم املمتازة ،التمويل باألسهم العادية : األنواع التالية 

  : التمويل بالسندات 2-2-2- 

متويل  أما التمويل بإصدار السندات فهو من قبيل املشاركة يف رأس املال،التمويل بإصدار أسهم عادية أو ممتازة يعترب
فقد يتم ذلك مقابل التحويل إىل ،تعددت أشكال احلصول على األموال من هذا املصدرو باملديونية طويلة األجل ،

أسهم تصدرها الشركات العامة و اخلاصة لتكتتب يف الدول األخرى كوسيلة للحصول على العمالت األجنبية 
⁽ستثمارالالزمة لتمويل اإل

2
⁽ .  

يف أي وقت قبل تاريخ  و ميكن حلامله تصفيتهللتداول ببورصة األوراق املالية، و السند هو عبارة عن صك قابل
السندات املضمونة، السندات ذات الدخل املتغري السندات :وميكن أن نذكر األنواع التالية للسنداتاالستحقاق،

  .السندات القابلة لالستهالك لسندات القابلة التحويل إىل أسهم،ا،املتقامسة األرباح

  :      املفاضلة بني األسهم و السندات 3-2-2- 
  :تتلخص نقاط االختالف بينهما فيما يلي ندات أدوات للتمويل طويل األجل،وتعترب كل من األسهم والس

 .محلة األسهم هم مالك املؤسسة، بينما محلة السندات هم دائنني هلا -
بينما محلة السندات حيصلون على بالثبات،رباح املوزعة و ال يتصف يتحصل محلة األسهم على نصيب من األ -

 .و تلتزم املؤسسة بدفعها يف املواعيد احملددة ئدة ثابتة مقابل استخدام أمواهلم،فا
أما محلة األسهم فال تدفع هلم املؤسسة أي شيء إال ،)حقوق ممتازة (هم من الدائنني حلملة السندات حقوق كغري -

 . بعد مرور أصحاب احلقوق املمتازة
 . بينما األسهم ال أجل هلادة املنصوص عليها يف شروط اإلصدار،السندات عند انتهاء املتسدد  -
بينما محلة األسهم هلم احلق يف إدارة سة أو االعتراض على قراراا،حيق حلاملي السندات التدخل يف شؤون املؤس -

 .املؤسسة عن طريق انتخاب أعضاء جملس اإلدارة

                                                

⁾
1
 . 21ص ) 1998دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ،:اجلزائر(مشعون مشعون،البورصة⁾
⁾

2
 . 540الغفار حنفي،مرجع سبق ذكره،ص عبد ⁾
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  :⁾1⁽"االئتمان االجياري"التمويل باالستئجار  3-2-

  :  جياريئتمان اإلتعريف اإل-3-2-1

، بوضع آالت، معدات أو أو شركة تأجري مؤهلة قانونا لذلكهو عبارة عن عملية يقوم مبوجبها بنك أو مؤسسة مالية 
يتم ومع إمكانية التنازل عنها يف اية الفترة املتعاقد عليها، مؤسسة مستعملة على سبيل اإلجيار،أصول أخرى حبوزة 

 . التسديد على شكل أقساط تسمى بثمن اإلجيار

  : جياري خصائص االئتمان اإل -2- 23-

  : جياري استنتاج خصائصه األساسية ميكن من خالل تعريف االئتمان اإل
لغ الكلي املببإنفاق غري مطالبة تسمى املؤسسة املستأجرة،ستفيدة من هذا النوع من التمويل،و اليت إن املؤسسة امل -

و تتضمن هذه األقساط جزء من مثن شراء م بالدفع على أقساط مثن اإلجيار،و إمنا تقوستثمار دفعة واحدة،لإل
 . ستغالل املتعلقة باألصل املتعاقد عليهمصاريف اإلائد اليت تعود للمؤسسة املؤجرة،واألصل مضافا إليه الفو

 .املؤسسة املستأجرةستثمار أثناء فترة العقد تعود إىل املؤسسة املؤجرة و ليس إىل ملكية األصل أو اإلإن  -
رة و املؤسسة املؤسسة املستأججياري عالقة بني ثالثة أطراف،املؤسسة املؤجرة،تمان اإلئميكن أن تقيم عملية اإل -

ذي ترغب فيه لدى املؤسسة باختيار األصل الويف هذه احلالة تقوم املؤسسة املستأجرة املوردة هلذا األصل،
مث تقوم سة املوردة و دفع مثنه بالكامل،و تقوم املؤسسة املؤجرة بإجراءات شراء هذا األصل من املؤساملوردة،

 . بتقدميه إىل املؤسسة املستأجرة على سبيل اإلجيار طبعا 
 :للمؤسسة املستأجرة ثالثة خيارات يف اية فترة العقد، -
و بالتايل تستفيد لفترة أخرى من حق استعمال ار وفق شروط يتفق بشأا جمددا،تطلب جتديد عقد اإلجيإما أن  -

 . هذا األصل دون أن تكتسب ملكيته
ويف هذه احلالة تنتقل امللكية القانونية لألصل إىل املؤسسة ئيا هذا األصل بالقيمة املتبقية،إما أن تشتري ا -

 . املستأجرة
و تقوم بإرجاع األصل هي بذلك العالقة القائمة بينهما،و متتنع عن شراء األصل و تنتجتديد العقد،إما أن متتنع عن  -

 .  إىل املؤسسة املؤجرة
 در التمويل للمؤسسة االقتصادية و الشكل التايل يوضح مصا

 
 
 

                                                

⁾
1
 . 76ص ) 2004جامعة اجلزائر،:اجلزائر(عبد احلق لعمري،تقنيات البنوك⁾
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Source :  Jean Yves Capul , Olivier Garnier , page : 221. 
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  .التمويل العقاريأسس :الثالث املبحث

  .يمفهوم التمويل العقار:املطلب األول

 :مفهوم التمويل العقار-1

بصفة عامة، حاجة األفراد أو الشركات أو املؤسسات وغريها إىل متويل شراء أو تصنيع بناء عقار،  فيلجأ  يقصد به
إىل مؤسسة مالية أو أي جهة متويل أو ما يف حكمها لتقوم بعملية التمويل، مث يقوم ) صاحب احلاجة(طالب التمويل 

⁽عائد للجهة املمولةالعميل بسداد قيمة هذا التمويل على آجال يتفق عليها نظري 
1
⁽ . 

  :كيفية شراء عقار بنظام التمويل العقاري - 1-1

   .وفيما يلي خمطط يشرح كيفية شراء عقار بنظام التمويل العقاري

  .كيفية شراء عقار بنظام التمويل العقاري: (02)قم الشكل ر 

  

    
  
  
  
  
  

  

  .ستثمار جلمهورية مصر العربية،دليل التمويل العقاريوزارة اإل:املصدر

قبل احلصول على عقار بنظام التمويل العقاري حدد دخلك السنوي و املبلغ الذي :حتديد اإلمكانيات املاديةـ 
ميكنك توفريه لسداد قسط العقار،حبيث أن املبلغ التقرييب الذي ميكنك احلصول عليه يتراوح مابني مرتني و نصف إىل 

   .الث مرات دخلك السنويث

ملدن عام يف اخاص أوشخاص أو شركة قطاع اختر العقار الذي يناسبك عن طريق أحد األ:العقار املناسبإختيار ـ 
 .و املناطق العمرانية اجلديدة بشرط أن يكون العقار مسجال أو قابال للتسجيل

                   :خاصة باملستثمر وتتكون منات كمستند هنا:املستندات املطلوبة للحصول على التمويلجتهيزـ 

 :مستندات خاصة باملستثمر*  

 .صورة البطاقة الشخصية أو جواز السفر-  

                                                
⁾

1
 :ا,+BC3 اA,@4'و<= >;6# :9(78،)56 ا,4+123 ا,*0(ري ا,+*()'ة،$#⁾

www.darelmashora.com/download.ashx?doicdأBMN  O24(رP Q6M$18/02/2013. 

جتهيز املستندات املطلوبة للحصول      
 .على التمويل

 اختيار العقار املناسب حتديد إمكانياتك املادية

  إختيار وسيط التمويل

 التقييم الفعلي لثمن العقار

 الذهاب إىل اجلهات 

مالك                 مستثمر، (توقيع العقد
 )العقار،جهة التمويل

 التأمني حلفظ حقوقك 

 تسجيل عقارك     
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              :أيضامستندات إثبات الدخل و اليت تتضمن  - 
 .مقرارات املرتب من جهة حكومية أو القطاع اخلاص:إذاكنت موظفا - 
السداد خالل ضريبة واجبةمن مصلحة الضرائب توضح دخلك املربوط عليه الشهادة : مهنة حرةإذا كنت صاحب - 

                 .األخريةالسنوات 

 :خاصة بالعقار مستندات*
    .للتسجيلصورة مستند ملكية العقار على أن يكون مسجال أو قابال -
 .صورة ترخيص بناء العقار املطلوب متويله  - 
                 .شهادة الضرائب العقارية-

ن وميكنك احلصول على قائمة وسطاء التمويل العقاري املعتمدين لدى اهليئة العامة لشؤ :ل ختيار وسيط التمويإ -
التمويل العقاري عن طريق اهليئة أو جهات التمويل باملنطقة اليت تسكنها أو املنطقة املوجودة ا العقار الذي تريد 

 .شراءه

التمويل مباشرة من شركات التمويل العقاري أو البنوك فقط عليك ملء ميكنك طلب :جهات التمويل العقاري -
طلب التمويل وتقدميه مع املستندات و األوراق املطلوبة أو احلصول على مساعدة وسيط التمويل يف ملء مناذج 

  .التمويل وتقدمي املستندات نيابة عنك إىل جهات التمويل
التأكد من صحتها ودراسة طلب التمويل مث إعالمك أو إعالم وسيط عند تقدمي املستندات إىل جهات التمويل يتم 

 .التمويل بقبول الطلب أو رفضه

 . عند موافقة جهة التمويل على شراء عقارك سيتم عمل تقييم:التقييم الفعلي لثمن العقار -

فاق التمويل الثالثي على بعد عملية التقييم يتم التوقيع على ات): جهة التمويل-مالك العقار-مستثمر(توقيع العقد  -
 .النموذج املعتمد من طرف اهليئة املوكلة بذلك ويشمل توقيع املستثمر ومالك العقار وجهة التمويل

يف  ستمرارليس شرطا ولكن يفضل عمل تغطية تأمينية للحصول علة التمويل والبد من اإل:مني حلفظ حقوقكأالت -
التامني طوال فترة سداد األقساط ال تضطر إىل ترك العقار بسبب عدم قدرتك على سداد األقساط يف حاالت الوفاة 
أو العجز وميكن عمل التغطيات التأمينية الالزمة ضد هذه املخاطر من خالل جهة التمويل مقابل إضافة مصاريف 

 .بسيطة على قسط التمويل

فظ على حقوقك ليكون العقار الذي قمت بشرائه ملكا لك وال ينازعك فيه أي لكي تضمن وحتا:تسجيل عقارك -
شخص البد من تسجيله بعدما تنتهي عملية التمويل وتكون أنت املالك اجلديد له وتستمر العالقة بينك و بني املمول 

⁽حىت آخر قسط للعقار
1
⁽.  

                                                                                                :أطراف التمويل العقاري -2

يتألف نظام التمويل العقاري من ثالث أطراف أساسية هي املالك األصلي أو البائع،واملشتري أو ما يسمى 

                                                

⁾
1
 .20ص) 2001ديوان املطبوعات اجلامعية،الطبعة الثانية،:اجلزائر(إلياس زروقي،التقنيات العقارية ⁾
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كامل الثمن للبائع،غري أنه ومع التطور  متويل) املستثمر(باملستثمر،وكذلك املمول الذي يتوىل نيابة عن املشتري
⁽احلاصل يف ميدان التمويل العقاري استحثت أطراف فاعلة جديدة تتوىل مهاما فرضها واقع التطور وهذه األطراف

1
⁽:  

 .هم عادة ما يقوم بعرض العقار للبيع):البائع(املالك األصلي -

هو الشخص املتقدم بطلب للحصول على التمويل العقاري وقد يسمى باملستثمر ألنه يستثمر ): املشتري(املستثمر-
 .التمويلجزء من دخله ي سبيل سداد أقساط 

هو جهة التمويل اليت يتقدم إليها للحصول على التمويل سواء كانت شركة متويل عقاري أو بنك ممارس : املمول -
 نشاط التمويل العقاري

مهمته األساسية الوساطة بني املمول و املستثمر يف اتفاق التمويل وعرض شروط التمويل  :العقاريوسيط التمويل  -
العقاري وخمتلف املخاطر احملددة من قبل هيئة أو جهة التمويل العقاري وتسليم صورة من منوذج الشروط األساسية 

تكمال ملف التمويل و تقدميه إىل املمول كامال سإللتمويل العقاري حبيث يقوم املستثمر بتجهيز املستندات املطلوبة و
  .لدراسته دف اختاذ القرار النهائي باملوافقة من عدمها ويتحدد الوسيط باالتفاق مع املمول

مهمته األساسية تقييم الوحدة املطلوب متويلها وحتديد القيمة السوقية هلا ويلزم القانون  :خبري التقييم العقاري -
 .جهات التمويل العقاري أن حتدد مبلغ التمويل املطلوب طبقا لتقييم اخلبري

وقف هو الشخص الذي يعينه قاضي التنفيذ ملباشرة إجراءات بيع العقار باملزاد العلين يف حالة ت :الوكيل العقاري-
  .املستثمراملستثمر عن السداد،حبيث ال تكون له مصلحة مباشرة أو غري مباشرة مع املمول أو 

  .غ التمويل العقارييص:يناملطلب الثا

2⁽يامل منها على سبيل املثال ما يلالتطبيق يف كثري من بلدان الع العقاري شائعةهناك صيغ عديدة للتمويل 
⁽        : 

  :بقروض بفائدة صيغة التمويل العقاري -1

  :التمويل العقاري بقروض بفائدة  ةطبيع1-1- 

على أن  قرضاً بفائدة لتمويل شراء عقاريقصد به يف هذا املقام قيام مؤسسة مالية أو جهة متويل ما بإعطاء شخص 
تقدمي ضمانات  من املقترض يطلبياناً يقوم املقترض بسداد هذا القرض وفائدته على آجال يتم االتفاق عليها، وأح

خمتلفة لكي تطمئن اجلهة املقرضة إىل استرداد القرض والفائدة، كما توضع شروط منها حتميل املقترض بفوائد إضافية 
  .عند التأخري عن سداد األقساط يف مواعيدها حسب سعر الفائدة السائد يف السوق أو أعلى منه

 :أركان هذا العقد يف اآليتتمثل ت:طبيعة عقد التمويل العقاري بقروض بفائدة2-1- 

 ).املقترض(وهو طلب التمويل ويصدر من طالب القرض  :اإلجياب -

 ).املقرض(وهو موافقة اجلهة املقرضة بإعطاء القرض لطالبه :القبول -

 .قرض بفائدة: موضوع العقد  -

                                                

⁾
1
  .19/01/2013عليه بتاريخ  أطلع،kdefault-www.tamweeleg.com/sectionمقال حول التمويل العقاري،عن املوقع اإللكتروين⁾

⁾
2
   .03،ص حسني شحاتة ،مرجع سبق ذكره⁾
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 : التايلويكون التصوير البياين هلذا العقد على النحو . قرض بفائدة لتمويل عقاري :صيغة العقد  -

 دةئصيغة العقد العقاري بالقرض بفا:)03(الشكل رقم 

 

  

 

 

   

  

  

  .04املعاصرة،ص صيغ التمويل العقاريحسني شحاتة،:املصدر

  :التمويل العقاري بصيغة املشاركة-2

  :طبيعة التمويل العقاري بصيغة املشاركة1-2- 

، )فرضاً(طرف األرض اليت سوف يقام عليها العقار يقدم اتفاق طرفني على املشاركة يف شراء عقار، حيث يقصد به 
  .بالتراضيعلى توزيع عائد املشاركة بينهما  نويقدم طرف أخر التمويل الالزم لبناء العقار، ويتفقا

  :تتمثل أركان هذا العقد يف األيت:طبيعة عقد التمويل العقاري بصيغة املشاركة2-2- 

  .ويصدر من طالب املشاركة وهو يف الغالب من يرغب يف متويل العقار ويكون عنده أرض :اإلجياب -

  .يقدم التمويل الالزم لشراء العقارويصدر من الطرف الثاين يف املشاركة وهو الذي :القبول -

  . املشاركة يف شراء عقار:موضوع العقد -

 .اتفاق بني طرفني على املشاركة يف نشاط عقاري:صيغة العقد -
  
  
  
  
  
  
  
  
 

مقدم القرض        
  لتمويل عقار

120000     

  أصل القرض  

100000  
طالب القرض 

لتمويل 
  عقاري   

  عقد القرض     
 املقرض ا���ض
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 .صيغة التمويل العقاري باملشاركة:(04)الشكل رقم

  :هلذا العقد على  النحو التايل  ويكون التصوير البياين

  

  

  

 يقدم التمويل                                                                        يقدم القرض 

 .05ص،حسني شحاتة،نفس املرجع:املصدر

  :التمويل العقاري بصيغة البيع اآلجل أو بالتقسيط3-

  :بالتقسيططبيعة التمويل العقاري بصيغة البيع اآلجل أو 1-3- 
ذه الصيغة هو شراء العقار عن طريق سداد القيمة بعد أجل معني، ويطلق على هذه الصيغة البيع باآلجل أو الشراء  ويقصد

  .العاجلبالتقسيط وعادة يكون الثمن اآلجل أعلى من الثمن 

  :طبيعة عقد البيع اآلجل يف التمويل العقاري2-3- 

  :تتمثل أركان هذا العقد يف اآليت

  .)املشتري(لتقسيطويصدر من طالب الشراء باآلجل أو با :اإلجياب  -

  .)البائع(الذي يتملك العقار املعروض للبيعويصدر من البائع  :القبول  -

  .العقار :العقدموضوع  -

  .البيع اآلجل للعقار :صيغة العقد  -
  :ويكون التصوير البياين هلذا العقد على النحو التايل

  .جل أو بالتقسيطالعقاري بالبيع اآلصيغة التمويل :(05)الشكل رقم 

  
  
  
  
  

  

    .06،صالسابق  حسني شحاتة،نفس املرجع :ملصدرا

  توزيع عائد املشاركة بينهما  

  موضوع املشاركة بناء عقار

  عقد املشاركة  

  عقد بيع آجل     

سداد مثن العقار بعد أجل 
  املشتري املالك   أو على أقساط

  طرف ثاين شريك

 

  طرف ثاين مشتري     طرف أول بائع   

  طرف أول شريك
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  :املراحبة ببيع الالتمويل العقاري بصيغة  -4

  :املراحبةببيع الطبيعة التمويل العقاري بصيغة 1-4- 
مايكون قد حدد املواصفات معينة أن تقوم بشراء عقار  جهة متويلويقصد ذه الصيغة أن يطلب أحد األفراد من 

على أقساط بربح يتفق عليه مع تقدمي وعد بالشراء ودفع مبلغ مقدم لضمان  يتم على أن تبيعه له باآلجل وسداد مثنه
  .جديته

  :وتنفذ هذه العملية على النحو التايل
والوثائق املطلوبة  ملستنداتاعقار مبواصفات حمددة ويرفق باء إىل اجلهة املمولة يطلب فيه شر باالطالب طل يقدم -

  .للجهة املمولة
  .البائعةيف حالة املوافقة تقوم اجلهة املمولة بشراء العقار ومتلكه من املورد أو اجلهة  -
مقدار  ربح يتفق علية  كما يتم االتفاق على الزبون مقابليع العقار مرة ثانية إىل طالبه وهو ببتقوم اجلهة املمولة  -

  .املراحبةوآجال سداد األقساط ويربم عقد 
  .بتسليم العميل العقار بعد أخذ الضمانات الكافية واستالم ضمان اجلدية املمولة اجلهة تقوم -
  .عليهايقوم العميل بسداد األقساط حسب اآلجال املتفق  -

  : طبيعة العقود يف متويل العقارات بصيغة املراحبة آلجل آلمر بالشراء هناك عقدان مها2-4- 

  .نقداًويطلق عليه عقد شراء عقار  )املشترية(بني املورد للعقار واجلهة املمولة  :األولالعقد  -

  .راحبة ألجلطالب العقار عقد بيع عقار بامل والزبونبني اجلهة املمولة واليت أصبحت مالكة  :الثاينالعقد  -
  .بيااتلف أركان وأطراف هذه العقود السابق ختوال 

  :على النحو التايليع املراحبة البالتصوير البياين للعالقات التعاقدية لصيغة ب

  .صيغة التمويل العقاري بالبيع باملراحبة:(06)م الشكل رق

  

  

  

  

  

  
 

  .08حسني شحاتة،نفس املرجع،ص:املصدر

  

  عقد بيع

عقد بيع 
  املراحبة

سداد   سداد مثن العقار
مثن على 

أقساط     

 اجلهة املمول املورد

 العميل طالب العقار
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                                                                        :ستصناعالتمويل العقاري بصيغة بيع اإل -5

                                                                 :ستصناعطبيعة التمويل العقاري بصيغة بيع اإل - 5-1
، فيذهب إىل جهة متويل لتقوم ببنائها حلسابه من خالل لديه مال لبناء حيتاج فرد لديه قطعة أرض وليس اناأحي

، وعندما تنتهي عملية األحوالمقاول، وتقوم هذه اجلهة بدفع تكلفة البناء إىل املقاول على أقساط أو دفعات حسب 
  " ستصناعاإل ربح"البناء، تقوم اجلهة املمولة ببيع البناء إىل الفرد على أساس تكلفة البناء مضاف إليها عائد يطلق عليه 

  :يليمن أهم هذه العقود ما  :ستصناعطبيعة العقود يف متويل بناء العقارات بصيغة اإل2-5- 

 .االستصناعويطلق عليه عقد ) املستصنع(وبني اجلهة املمولة للبناء )  الصانع(عقد املقاولة بني املقاول  -
  .)املستصنع(وبني اجلهة املمولة ) له املستصنع(عقد االستصناع املوازي بني طالب البناء  -

  :يف اآليت) املقاولة(ستصناع األول وتتمثل أركان عقد اإل

  .ويصدر من اجلهة املمولة ويطلق عليها املستصنع: اإلجياب -

  .ويصدر من املقاول ويطلق عليه الصانع :القبول -

  .ذلكبناء عمارة أو مرتل أو حنو : موضوع العقد -

  " االستصناع" :صيغة العقد -

  :وتتمثل عقد أركان االستصناع املوازي

  ."املستصنع له"يصدر من طالب الصنعة ويطلق عليه اسم و: اإلجياب -

  .  ويصدر من اجلهة املمولة ويطلق عليها املستصنع: القبول -

  .ذلكبناء عمارة أو مرتل أو حنو  :دموضوع العق -

  ".ستصناع املوازياإل" :صيغة العقد -
 :التعاقدية يف هذه احلالة على النحو التايلوميكن تصوير العالقات 

  وباإلستصناع صيغة التمويل العقاري بالبيع :(07) الشكل 

  

    

  

  

    

  
  

 املستصنع له                                                                           

  الصانع    

  عقد مقاولة

سداد القيمة   سداد تكلفة املقاولة
  على أقساط 

البيع 
والتنازل 
  على البناء

 املؤسسة التمويلية املقاول

 طالب البناء
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                 .11،صمرجع سبق ذكرهحسني شحاتة،:املصدر

  .مزايا وخماطر التمويل العقاري:الثالثاملطلب 

⁽يلي  نوضحها فيمامثلما يوجد للتمويل العقاري مزايا توجد لديه أيضا خماطر 
1
⁽: 

 :مايلي للتمويل عدة مزايا نذكر : مزايا التمويل العقاري1- 
 .نة باملقارنة بأي نظام متويل آخرأطول فترة سداد ممك له- 
 .ة الوحدة السكنية املطلوب شرائهامن قيم% 90التمويل قد يصل إىل نسبة - 
   و لو ارتفع سعر العائد يف السوق ضمان ثبات سعر العائد طوال مدة العقد حىت - 
       .ر للتمويلإمكانية السداد املبك- 
التمويل العقاري يوفر لك حق اختيار الشروط اخلاصة بالتمويل مثل املقدم الذي ميكنك سداده و قيمة األقساط  - 

  .                                     الشهرية 

 :وهي العقاري جمموعة من املخاطرللتمويل  : خماطر التمويل العقاري2- 
 يف املتخصصني اخلرباء عدد قلة و ،ا قد يؤدى إىل التنفيذ على العقارعدم القدرة على دفع األقساط مم -

   .العقاري التمويل جمالت
 .اإلستعالم والتصنيف اإلئتماين عدم وجود شركات -
 يف العقاري التمويل نظام ثقافة إىل االفتقار األجل طويلة متويلية مصادر وجود وعدم التمويل تكلفة رتفاعإ -

 .اإلسكان عن افيةك بيانات قاعدة وجود وعدم البناءإرتفاع تكلفة  اجلزائر،و
 

  

  

 

                                                

⁾
1
 . 10ص) وزارة املالية،اإلدارة املركزية للبحوث املالية و التنمية اإلدارية:مصر(تنشيط السوق العقاري  ي فوزي منصور، الية⁾
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                                                                                                       :خالصة الفصل

وهو السكن و من أجل هذا قمنا  أالامليزة اليت يقدمها يف احلياة لإلنسان  إىلالتمويل العقاري له أمهية كبرية بالنظر   
بتقدمي نظرة عامة حول النظام العقاري  من خالل اهليئات و املؤسسات اليت تعمل على منح القروض العقارية لألفراد 

،وعلى أساسها يبىن عليها التمويل حتريك نشاط التمويل العقاري حنو األمامومنها البنوك اليت تعترب جهة متويلية يف 
جلوء صاحب  غري مباشر،ومن هنا ميكن أن نقول أن التمويل العقاري هو مبختلف الطرق سواء كان متويال مباشرا أو

تعمل ا كثري من اري يقوم بعملية التمويل،كما تطرقنا إىل صيغ التمويل العقلالتمويل إىل مؤسسة أو جهة متويلية 
          .من عدة نواحي البلدان كما أن هذا األخري لديه سلبيات و إجيابيات 
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 :متهيد

التجربة اجلزائرية يف  كان البد من ذكربعد دراسة ماهية التمويل العقاري وإعطاء نظرة على البنوك و التمويل      

وكذا الدور ، النشأة مقارنة بدول أخرىبإعتبارها جتربة حديثة هلا  وإبراز اجلوانب املختلفة ميدان التمويل العقاري

تبىن عليه كل الذي ا األساس هباعتبارمنظومة التمويل العقاري يف اجلزائر من اجلانب التشريعي والتنظيمي الذي تلعبه 

السوق العقاري يف اجلزائر من خالل تشخيصه ، باإلضافة إىل األوضاع اليت  التعامالت يف جمال القرض العقاري

بإعتباره  حتليل السوق العقاري يرتكز أساسا على السوق العقاري السكين نكما أ رض والطلب،عناحية الخاصة من 

  .   اتمع  الفرد و ذا أمهية كبرية وبالغة يف حياة

  :ولذلك سنتطرق يف هذا الفصل إىل 

  منظومة التمويل العقاري يف اجلزائر : املبحث األول  -

 املؤسسات املسرية للقروض العقارية : املبحث الثاين  -

  جتربة توريق القروض العقارية يف اجلزائر : املبحث الثالث  -
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 .يف اجلزائر التمويل العقاري منظومة:ملبحث األولا

  .التمويل العقاري لنظامالتشريعي و التنظيمي  اإلطار:األول ملطلب ا

⁽⁽⁽⁽التشريعي اإلطار 1-
1
⁽⁽⁽⁽:    

مامييز عقد  أهمستهالك و إساس موضوع رورة وحاجة شخصية و عائلية وهو على هذا األضالسكن ميثل فعال  إن

هو اختالل التوازن بني طرفيه حبيث يربم بني طرف ضعيف هو طالب القرض وبني مؤسسة ذات  القرض العقاري

هذه تزدادخطورة مع تعقيد شروط العقد املساواة ثار عدم أ أن وال شك،والعقارية خربة و امتهان يف املسائل التجارية

املطلوب و  الفجوة بنيهذه العملية يف ضل اتساع  لتنظيمتدخل املشرع  أناملبالغ موضوع طلب االئتمان وأمهية

 أكثرله بعد نظري  أضحى العقارات املوجهة للبناء عرب قوانني متفرقة غري متخصصة وأاملعروض من املساكن اجلاهزة 

  .ي تطبيقي محائيمنه عمل

الطرف حلماية  آمرةعن عقد القرض العقاري تقتضي وضع قواعد قانونية  ناشئةال التعاقديةالتوازن يف العالقات إنإعادة 

 اإلقراضعاقة إىل إتؤدي  أنميكن  وأوذلك بالتعرف علي العوامل اليت تعيق لضعيف من جتاوزات املتعاقد املمتهن،ا

قانوين  إرساءإطار،وبالتايل وجب التركيز على اإلسكاين العقاري واليت تؤثر سلبا يف تطوير وتنمية سوق فاعل للتمويل

ويوفر محاية ملصاحل وحقوق مجيع األطراف السوق ويشجع االستثمارات اخلاصة  الحتياجاتومؤسسي يستجيب 

  .هلكنيمن مؤسسات مالية مقرضة ومرقني عقاريني ومستة لذات العالق

 االنفتاحغاية التسعينات استمرار السيطرة الكربى للدولة علىحركة النمو العقاري لكن  إىللقد شهدت اجلزائر 

على  أساسياقتصادي يف هذه الفترة الزمنية ساعد على الرفع مستوى املعيشة ومستويات الدخل،هذا ما كان عامال إلا

عقارات خاصة يف ظل التطلعات اليت مثلتها الطبقة الوسطى يف التوسع الفجوة بني حجم الطلب والعرض يف سوق ال

العراقيل ذات الطابع القانوين و التنظيمي اليت كانت تشكل مكبحا يف التمويل العقاري،ودفعا  وإلزالةاتمع اجلزائري 

السكن تدخلت الدولة باليات أخرى منها قيامها بدراسات تشخيصية وحتليل دقيق  أزمةللجهد الوطين للحد من 

ليس من خالل تدخل اخلزينةالعمومية املتعلقة بقطاع التمويل العقاري بكل جوانبه للنهوض ذا القطاع، لألنظمة

اص املؤسسات املصرفية ويقصد باخلو اإلشكالاخلواص يف هذا اال وحثهم على املسامهة للحد من هذا وإمنابإشراك

  :اليت كانت بعيدة على متويل العقارات ،فبادرت الدولة بعدة عمليات منها

القوانني  كإصدارنسبية على سوق االستثمار العقاري  بصورةتشريعية خالل هذه الفترة اليت أثرت  إجراءإصالحات

الذي شجعت  04/03/1986املؤرخ يف  86/07 بالذكرالقانونوالنشاط العقاري وخنص املتعلقة بالترقية العقارية 

  .أحكامه إنشاء مقاوالت البناء و املنشات العمومية اخلاصة لبناء املساكن وحتفيز مشاركة املواطنني يف متويل سكنام
                                                           

⁾
1
 -30ص ص)2009كليةاحلقوق،جامعة سعد دحلب، :ة البليد(  الدكتوراه أطروحة نعناعة،اجلوانب القانونية والعملية لعقد القرض العقاري، بوحفص⁾

32.  
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النظام الذي جسدت تطبيقه األحكام اخلاصة بالترقية العقارية كان ال خيتلف يف بعض جوانبه عن اخلدمة إن

تدخلت السلطات احمللية يف إطار الترقية العقارية دون أدىن احترام للشروط االقتصادية اخلاصة بقانون العمومية،حيث 

  .ملخاطرة التجارية فضال على أن هذا النظام أدى إىل تضخم تكاليف السكنات املنجزة االعرض و الطلب أو

املتعلق  01/03/1993املؤرخ يف  93/03حبكم هذه السلبيات أصدر املشرع اجلزائري املرسوم التشريعي رقم 

التجارية على املتعامل يف الترقية العقارية، الذي يتوفر على األهلية القانونية بالنشاط العقاري الذي أضفى الصفة 

  . جمال تعبئة اإلستثمار اخلاص يف ميدان الترقية العقاريةالتجارية فكان هذا القانون مبثابة وثبة نوعية يف

باعتباره سلعة إقتصادية  وقيمته السلعيةإلجتماعياض يف ميدان السكن متصاعدا حبكم ثقلهاوظل الضغط على العر

خاصة لتطويق أزمة السكن و  عنايةضرورية وخزان هام للشغل وعامل أساسي للتوازن داخل اتمع،لذا أولته الدولة 

  .اخلروج من الركود العقاري

أن واملالحظ أنه رغم صدور النصوص القانونية السابقة فقد مت إصدار قوانني منظمة لنشاط املؤسسات املالية على أمل 

  .العرض و الطلب على السكنات العقارية العالقة بنيحيقق تدخل هذه املؤسسات توازنا يف 

  :يفاملؤرخ  86/12كانت من أهم النصوص القانونية اليت صدرت يف هذا الشأن القانون رقم 

القانوين املشترك للنشاط البنكي ملختلف مؤسسات القرض مث صدر القانون رقم  اإلطار،الذي حدد 19/08/1986

ؤسسات القرض من املاملتعلق بالنقد و القرض الذي مبوجب أحكامه نوعت  14/04/1990املؤرخ يف  90/10

وصفها دائنا ممتازا مث صدر األمر رقم بع العقاري حمتشمة يف متويل القطا صورهبهذه األخرية تدخلت .نشاطاا 

  .املتعلق بالنقد و القرض 26/08/2003املؤرخ يف  03/11

يف نفس هذا احملتوى الفكري القانوين قامت الدولة بإجراء دراسات شاملة لإلطار النظامي و املؤسسي لإلقراض 

والسوق الثانوية و  السوق األوليةعقاري وهي ملا ميكن أن نسميه مبنظومة اإلقراض ال الرئيسيةاألعمدة  وحتديدالعقاري 

  .السلطة التنظيمية أو اإلشرافية

ومت إنشاء منشات مساعدة على منح القروض العقارية وهو العامل الذي شجع املؤسسات املالية على اإلقدام على 

و التسهيالت اإلئتمانية الذي كانت ترجع أسبابه يف احملصلة إىل متويل القطاع العقاري بعد إحجام على منح القروض 

املقدمة وطرق منح هذه  بضماناتكاين،حيث كانت تتشدد يف اإلجراءات املتعلقة يف هيكلية السوق اإلس اختالل

  .القروض

الصندوق الوطين للسكن،صندوق :ضمن هيكل سوق العقار يف اجلزائر نذكر ظهرتمن املؤسسات اجلديدة اليت 

  .لرهيناالضمان و الكفالة املتبادلة للترقية العقارية،شركة ضمان القرض العقاري،شركة إعادة التمويل 

ارها مؤسسات القرض يف اجلزائر مطبقة العادات و األعراف املصرفية اخلاصة بنشاط إقراض األموال إلستثم انطلقت

  .دمي بضمان رهن العقار رهنا رمسيايف شراء مسكن خاص أو بناء ذايت أو ترميم وتوسيع املسكن الق

لقد مكن تواجد هذه اهليئات من إجياد خطوط متويل جديدة للقرض العقاري و أضحى من الضرورة تنظيم وتقنني 

  .ةقتصاديال إدينية حمضة  املواطنينألسبابيرفضه بعض ومنها القرض العقاري الذي  االئتمانعمليات منح 



 التجربة اجلزائرية يف ميدان التمويل العقاري:الفصل الثاين

26 
 

كما منح املشرع اجلزائري لبنة أخرى لطرح تنظيم القرض العقاري وهي إمكانية مؤسسات اإلقراض اليت متنح قروضا 

اليت تباشر نشاط التو  الرهنإعادة التمويل  إىل شركةالقرض  اتفاقمن إحالة حقوقها الناشئة عن  للمواطننيعقارية 

 20/02/2006املؤرخ يف 06/05قانون السوق العقاري الثانوي املنظم مبوجب القانون رقم  ألحكام ريق طبقا

  .الذي تضمن توريق القروض العقارية

وقف عملية منح القروض لأل فراد عدا تلك املتعلقة  2009كما قررت احلكومة يف إطار قانون املالية التكميلي 

السيارات و  القتناءرأسها تلك املوجهة وعلى  االستهالكيةبالقروض العقارية وهو مايعين  وقف مجيع صيغ القروض 

ألزمت احلكومة مجيع البنوك التوجه حنو منح القروض العقارية فقط دون غريها من القروض حسب ماتضمنته املادة 

 ال يرخص للبنوك مبنح القروض لألفراد إال ي إطار'واليت نصت على مايلي  2009من قانون املالية التكميلي  47

من  75ات تطبيق هذه املادة عند احلاجة عن طريق التنظيم وقد جاءت املادة يلى أن حتدد كيفع"القروض العقارية

واليت دف إىل حتديد مستويات معدالت الفائدة مابني  30/12/2009 بتاريخاملؤرخة  2009قانون املالية لسنة 

                                   .   يفيبناء سكن راليت متنحها البنوك و املؤسسات املالية القتناء سكن مجاعي و على القروض3و 1

  :) 1(التنظيمي اإلطار 2- 

إن املقرض هو الذي يزاول نشاط منح القروض عن طريق تقيم قروض لطاليب القرض العقاري مقابل تقدميهم لضمان 

تأمني عيين على أن يقوم املقترض بسداد مبلغ التمويل و الفوائد و املصروفات على أقساط  يكون يف صورةما غالب

  .دورية وفقا ملعايري مزاولته لنشاط منح القروض العقارية

  :إىل مجلة من املعايري نذكر منها التسيرياليت تستندحيدد بنك اجلزائر قواعد احلذر و 

  .والتسهيالت املمنوحة لكل مديناخلاصة و التعهدات  األموالالنسب بني  - 

  .نسب السيولة  - 

  .النسب بني الودائع و االستعماالت  - 

  .اخلاصة و بوجه عام كل املعايري اليت تسمح بتقدير اخلطر ألموالستعماالإ - 

  :ة لوظيفتها حيثاملؤسسات التمويلي أداءهناك معايري عامة حتكم 

 القيود اليتئتمانية و تباين بني السياسة اخلاصة ا و السياسة اإل حيدثعتبارات القانونية حىت ال تأخذ يف حساا اإل

  .يضعها بنك اجلزائر

سعر  يأالقروض اليت مينحها و التكلفة  أنواعختصاص مبنح القروض و التسهيالت وحتديد و جمال اإل تقرير حدود

  .اإلداريةالفائدة واملصاريف 

ن وخطوات احلصول على القرض أل إجراءحتديد الشروط الواجب توفرها لقبول طلب احلصول على القرض و 

  .جهات تبتغي حتقيق النفع العام هلا قوانني داخلية تنظم طريقة عملها

زاولة نشاط حترام مجلة من املعايري اخلاصة مبإجانب هذه املعايري العامة اليت حتكم عمل املؤسسات املالية ال بد من  إىل

وهذه املعايري  األطرافبني  األمانةمني ضمان كاف و توفري قدر من الثقة و أالتمويل العقاري جللب رضا املقترض و ت

  :هي
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  .منح القرض واضحة حمددة على النحو يكفل للمقترض معرفة التزاماته إجراءاتتكون  أن - 

  .للعقد قبل توقيعه األساسيةط وتسليم للمدين صورة من النموذج املتضمن للشر - 

  .املطبقة األعرافمعينة من قيمة العقار حبسب  نسبةمن  بأكثرالتمويل  إمكانية - 

  .حد اخلرباء العقارينيأحتديد قيمة العقار مبعرفة  - 

ماهللمقترض واحد وزوجه  رأسمبا جياوز نسبة حمددة بشكل تنظيمي من  آوأكثراملقرض توفري متويل  للممول الجيوز

  .تطبيقا للقواعد االحترازية الواجبة االحترام يف البنوك و املؤسسات املصرفية،وأقاربه

ذلك من جانب املقرض  إغفاليزيد قسط التمويل على نسبة معينة من جمموع دخل املقترض حبيث يؤدي  أنال جيوز 

ينبغي  ،هلذه املعايري اخلاصة و العامة  لتجسيد التطبيق امليداين بالتعويض آوإلزامهتقرير بطالن عقد القرض العقاري  إىل

اليت يبىن عليها قرارات  األسسو  استخداماألموالوكيفية  اجتاهاتفيها  يثبتعلى البنك رسم سياسة معينة لإلقراض 

  .بنك حتقيق أهدافه دون أن يرسم سياسته ألياإلقراض ومتابعتها قياسا بالسياسة املرسومة هلا وال ميكن 

  .السوق العقاري يف اجلزائر:الثايناملطلب 

  ⁾⁾⁾⁾1⁽⁽⁽⁽:واقع السوق العقاري يف اجلزائر -1

قتصاد املوجه كان حمتكرا من طرف الدولة وكان عدد عمليات نقل العقار حمدودا جدا وبعد السوق العقاري يف اإل إن

القطاع العام و اخلاص يلعبون نفس الدور  أصبحانتعاشا و  األسواققتصادي عرف السوق العقاري كباقي اإل نفتاحاإل

  .األفرادحيتله  أصبحهناك جزءا من السوق  أنكما 

جديدة بدءا مبرونة  لياتأاستحداث مت الالزمة من اجل قيام هذا السوق حيث الدولة الظروف  هيأتولقد 

مالية كآلية تبسط املعامالت وطرق جديدة لتمويل العقار وتنظيم كيفية التمويل ،على شكل قوانني عقارية  اإلجراءات

وإحداث مؤسسات جديدة تساهم يف زيادة حجم احلظرية العقارية كالوكاالت  العقاريتسمح بزيادة حجم السوق 

ما أن  يئة احمليط يف هذا ك،هذه األخرية تعترب مبثابة حمرك لقطاع البناء و السكن  العقاريةالعقارية ومؤسسات الترقية 

جتارية ومهنية وهذا ما  خاصة وحمالتاال مسح لألفراد باملشاركة يف زيادة السوق العقاري عن طريق بناء سكنات 

  .يسمح بتنشيط السوق العقاري

  :العقاري يف اجلزائر تشخيص السوق-2

يتكون من العرض ملختلف أنواع العقار قصد بيعه إىل  األخرىالعقارية  األسواقإن السوق العقاري يف اجلزائر كباقي 

  .طاليب العقارات وكلما حيدث التوافق يقع البيع

  :⁾2⁽وميكن حتديد العرض و الطلب يف السوق اجلزائري كما يلي

يتكون العرض يف السوق العقاري من جمموعة املؤسسات العمومية :العرض يف السوق العقاري اجلزائري - 2-1

مؤسسة السكن العائلي  ،الوكاالت العقارية،منها ديوان الترقية و التسيري العقاري الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط 

                                                           

⁾
1
   .73ص ) 2009إيتراك للطباعة و النشر ،:مصر(العقاريعبد احلكيم بلويف،أثر الضرائب على النشاط ⁾

.78-74،نفس املرجع السابق،ص ص عبد احلكيم بلويف ⁽
2
⁾ 
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املزاد العلين و البيوع اليت تتم يف  األفرادكذلك يوجد ،على شكل وكاالت للترقية العقارية ،و مؤسسات خاصة ،

  .املنجزة من طرف أمالك الدولة

  :يتكون العرض يف السوق العقاري من خمتلف العقارات منها

حبيث أن السكنات اجلماعية معظمها  فردية ومجاعيةوهو الذي يكون على شكل سكنات  : العقار املبين - 1-1-2

السكنات  األفرادأمامث تتداول بني )عملية البيع األوىل(معروضة من طرف املؤسسات السالفة الذكر يف املرة األوىل 

املبين حيتوي  العقار إنجناز كما يف طور اإلتكون  األحيانغلب أويف  األفرادالفردية فمعظمها تعرض من طرف 

حمالت فردية ملحقة  وأللسكنات اجلماعية  األرضيحمالت جتارية ومهنية وصناعية فاحملالت التجارية توجد يف الدور 

احملالت  أمامباين انفرادية  آواحملالت املهنية فغالبا ما تكون على شكل شقق  ماأبالسكن معدة للغرض التجاري 

  .ذات طابع صناعي أماكن الصناعية فهي من خالل امسها توجد يف

يكون على شكل تعاونيات  األحيانونقصد به العقار املعد للبناء وهو يف معظم  : العقار غري املبىن - 2-1-2

سواء على حاهلا  األفرادعلى شكل قطع مث تتداول بني  لألفرادعقارية مث يئتها من طرف الوكاالت العقارية وتبيعها 

  .جنازيف طور اإل وأبعد بناءها كلية  وأ

  .:يف اجلزائر العقاريالطلب يف السوق - 2-2

    :يتكون الطلب يف السوق العقاري

تامة  بأنواعهاوطلبهم يكون يف معظمه للعرض السالف الذكر من سكنات  : األفرادأو  األشخاص1-2-2- 

  .البيضاء املعدة للبناء األراضي وأجناز و احملالت التجارية و املهنية و الصناعية يف طور اإل أو األشغال

جله ويكون طلبها يتمحور حول أنشات من أتقوم بالشراء لغرض النشاط الذي  : ؤسسات اخلاصةامل2-2-2- 

البيضاء الستعماهلا  األراضي إىل أحياناطلبها يتوجه  أنكما  ،بناءات فردية تستعملها كمقرات لنشاطها أوشقق 

  .األوليةخمازن لتخزين السلع و املواد  أو كحظائر

  .خمتلف الوظائف املنوطة ا ألداءجل استعماهلا كمقرات أوتشتري من  : العمومية اإلدارة3-2-2- 

بالغة  أمهيةن ما يشتري يبقى ذو قيمة عالية ملا له من أل ،وبصفة عامة فان الطلب يف السوق العقاري له طابع خاص 

  .استغاللهمن ناحية  أوسواء لالستعمال السكين 

  ⁾⁾⁾⁾1⁽⁽⁽⁽:حتليل السوق العقاري للسكن -3

ختالالت اإليتوفر على معطيات دقيقة جدا ترصد كل  أنللقيام مبهمة حتليل التطور العمراين يتعني على احمللل     

وهلذا السبب سنأخذ بعني االعتبار كأساس لدراسة أولية  ،العقاريةوكل التحوالت اليت يعرفها احمليط العام للسوق 

 بعدد الشققاملتعلقة  اإلحصائياتمد الرمسية املتوفرة حاليا لذا فيما يتعلق بإشكالية طلب السكن فإننا نعت اإلحصاءات

 .و املساكن املبنية بصفة قانونية و اليت ميكنها أن تدلنا على كيفية استجابة سوق السكن للطلب

  

                                                           

.82-78،مرجع سبق ذكره،ص ص عبد احلكيم بلويف  ⁽
1
⁾ 
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  :الطلب على السكن- 3-1

بزيادة  أيمليون نسمة  24من  فقد بلغ عدد سكان اجلزائر أكثر  2008 لسنة اإلحصائيةحسب املعطيات     

 مليون نسمة 29اليت بلغ فيها عدد السكان أكثر من  1998سنة نسمة مقارنة مع  4979167 تقدر ب   إمجالية

نسمة حسب الديوان الوطين لإلحصائيات أما يف ما يتعلق   38، يصل يف سنة إىل أكثر من  والذي من املتوقع أ

 األسرور عدد يتط

أسرة  5829566بني بأن عدد األسر العادية واجلماعية قد بلغ إمجاال  2008على املستوى الوطين فإن إحصاء  

  . 5.10زل يقدر ب امسكن و مبعدل إشغال للمن 6685674بينما قدرت حظرية السكن ب 

بينما قدرت  أسرة 4425521فقد أظهر بأن عدد األسر العادية  واجلماعية قد بلغ إمجاال  1998أما إحصاء 

  . 5,79مسكن و مبعدل إشغال للمنازل يقدر ب  5024977حظرية السكن  ب

  :العرض من السكن- 3-2

منها تعترب سكنات خاصة ونظرا للفارق الكبري % 90ماليني وحدة سكنية  7تقدر احلظرية اجلزائرية للسكن حبوايل 

ه لردم اهلوة متثلت بشكل رئيسي يف إجياد حلول استعجالي بني التعداد السكاين وعدد السكنات فإن األمر تطلب

) 2006- 2005(املخطط اخلماسي مشروع املليون سكن الذي أطلق مببادرة شخصية من رئيس اجلمهورية ضمن 

مليار دينار جزائري ولتقييم هذه الفترة نتعرض ألهم االجنازات من السكنات يف هذه الفترة  396خصص له مبلغ ،

-2004(الل الفترةبالتطرق للسكنات اليت أعلن عن االنطالق يف اجنازها وكذلك السكنات املوزعة فعال خوذلك 

  :وهي كاأليت)2009

  .2009-2004السكنات اليت شرعفي إجنازها خالل الفترة:01مل رقاجلدو

نوع 

  السكن

عمومي 

  إجياري

إجتماعي 

  تسامهي

بيع 

  باإلجيار

بناء على   ترقوي

  املخططات

حتت 

اموع 

  احلضري

  اموع  الريفي

2004  72850  25028  49115  38068   -  185061  49607  234668  

2005  112053  84184  0  3837   -  200074  132765  332839  

2006  38689  57538  2696  5558  39160  143641  137017  280658  

2007  35145  32288  8941  5588  28647  110609  78852  189461  

2008  67053  43736  837  7956  26637  146219  79595  225814  

2009  130240  23607  0  10808  33739  198394  70853  269247  

  1532687  548689  983998  128183  71815  61589  266381  456030  اموع
 نالسكن و العمرا وزارة : املصدر
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    2009- 2004السكنات اليت شرع يف إجنازها خالل الفترة :  02اجلدول رقم

 .وزارة السكن و العمران:املصدر

  ⁾⁾⁾⁾1⁽⁽⁽⁽:ري اجلزائري بأزمة الرهن العقاريمدى تأثري السوق العقا -4

                                                           

.84-82عبد احلكيم بلويف،مرجع سبق ذكره، ص ص⁾ 1
⁾ 

  2009-2004السكنات اليت شرع يف إجنازها خالل الفترة 

    
نوع 

  السكن

عمومي 

  إجياري

اجتماعي 

  تسامهي

بيع 

  باإلجيار

   بناء  ترقوي

  تاملخططاعلى

حتت 

اموع 

  احلضري

  اموع  الريفي

2004  24668     17285  5 885   9292  

  

35293  92423 

  

24045  116486  

2005  25834     15787  1235  8027  

  

27574   89572  42907  132479  

2006  43527     23769  43527  8435 

 

  

 18630   101489  76287  177776  

2007  44079     19325  8491  5028   

  

14671  91594  88336  179930

    

2008  57657     37123  1827  4070  

  

15176  115853  104 

968    

220821  

2009  55550     37924   9043   5644   

  

18142  126303   91492   217795  

  40496  44724  151213  2513151  اموع

  

129486  617234  428035  1045296   
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و اليت إمتدت أثارها إىل الكثري  األمريكيةمل تتأثر سوق العقار باجلزائر كثريا بأزمة الرهن العقاري يف الواليات املتحدة 

علبها غري أن إخنفاض أسعار من دول العامل،حيث بقيت أسعار العقار قي اجلزائر مرتفعة رغم تراجع حجم الطلب 

اليت تعطل نشاطها بسبب اإلرتفاع القياسي ألسعار تئناف ورشات البناء مواد البناء كاحلديد و اإلمسنت ساهم يف إس

تراجع حجم االستثمارات العقارية الثانوية ألا احلديد بالدرجة األوىل،كما أن السوق السيولة يف املنطقة خماوف من 

 ستتأثر ا سوق العقار ال يوجد فيها املتعاملون األجانب و ال بورصة للعقارات فالطريقة الوحيدة اليتسوق مغلقة 

تتمثل يف اإلستفادة املتوقعة من إخنفاض أسعار مواد البناء كاإلمسنت و احلديد يف األسواق العاملية بسبب تراجع الطلب 

من السوق األوربية و األمريكية وهنا ميكن التركيز على نقطة أساسية تتمثل يف ضرورة أن توقف احلكومة  

 أييلغ سعر املتر املربع ثالثة أالف دوالر  حيثما يتعلق بأسعار العقار فهي مرتفعة املضاربات واإلحتكارات وفي

 دج  21000

أعلى األسعار يف العامل وهذا مرتبط أساسا وهذا ما جيعل أسعار العقار يف اجلزائر من بني ) دج70=دوالر1(

مبمارسات غري أخالقية مثل تبييض بعض املبالغ املالية يف قطاع العقار الذي يصعب مراقبته بطريقة جيدة من طرف 

احلكومة ومما جيعل السوق العقاري يف اجلزائر مبنأى عن أزمة الرهون العقارية هو أنه ليس له إرتباطات مع سوق 

اخلارج وليس هناك إنفتاح كبري مع األسواق العقارية يف العامل،فعلى سبيل املثال ال توجد مسامهات أجنبية العقار يف 

يف قطاع العقار يف اجلزائر،وهذا ما يعين بأنه لن يكون هناك تأثر كبريا كالذي شهدته الواليات املتحدة األمريكية 

وطنيا والقروض موجودة داخل العقارية اجلزائرية سوق مركزة أوبعض البلدان األخرى من العامل إضافة إىل أن السوق 

من البنوك إال  القروض البنوك ومل تنتشر يف األسواق املالية،وما خلق املشكلة عامليا هو أوال املضاربة وثانيا خروج

إىل السوق لبنوك السوق املالية،وانتشارها عن طريق التوريق ،وهذه األشياء ال جندها يف اجلزائر فالقروض باقية يف ا

املالية وانتشارها عن طريق التوريق وهذه األشياء ال جندها يف اجلزائر فالقروض باقية يف البنوك والكثري من القروض 

العقارية اليت تقدم هي للسكن وليس للمضاربة أما يف الواليات املتحدة األمريكية كانت هناك مضاربة كبرية إنتظارا 

ري أن األزمة اليت أدت إىل سقوط أسعار العقار يف العديد من العواصم العاملية مل تؤثر على ميدانيا نشلفوائض كثرية و

أسعار العقار يف اجلزائر اليت الزالت األسعار ا جد مرتفعة لكن هناك نوع الركود يف السوق العقارية ومع ذلك مل 

  .العرض و الطلب تتراجع األسعار مما يؤكد بأن سوق العقار يف اجلزائر ال ختضع ملبدأ

السكين مجلة من القوى احملركة له و اليت  تتحكم يف السوق العقاري:القوى احملركة لسوق العقار السكين -5

  :نوجزها يف اجلدول التايل
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  .ينلسوق العقار السك القوى احملركة:)03(اجلدول رقم

  .2008و التطورات املتعلقة بقطاع العقار يف اجلزائر،مارس  االجتاهاتاملركز املايل الكوييت ،دراسة :املصدر

  

القوى 

احملركة 

  للطلب

  املربرات                                 اإلشارة

العوامل 

السكانية 

  والدميغرافية

يف السنوات اخلمس األخرية وسوف % 2إزداد عدد السكان اجلزائر مبعدل منو بلغ   إجيابية

،وهذا ما سيظل قوة دافعة للطلب على السكن خاصة 2025يستمر النمو إىل غاية سنة 

فيت،وهذا ما يعين أن نسبة السكان احملتاجني إىل السكن سوف أن اجلزائر تتميز مبجتمع 

  .تزداد مع تقدمي السكان الشباب يف العمر وإنتقاهلم إىل منازل خاصة م

اإلصالح 

  اإلقتصادي

هناك تركيز متزايد على اإلصالح األقتصادي يف قطاع السكن و الألنشاء مقرون بتوجه   إجيابية

شاء وهذا ما ميكن أن يترجم إىل دعم أساسي للطلب احلكومة حنو  خوصصة قطاع اإلن

  .   يف شرحية العقار السكين 

الدعم 

  احلكومي

يتلقى قطاع السكن يف اجلزائر دعما حكوميا قويا ومبوجب برامج األسكان الوطين   إجيابية

تعرض احلكومة وحدات سكنية بأسعار مدعومة لكي توفر مساكن ميكن حتمل أسعارها 

ذا األمر أن يؤدي إىل زيادة الطلب على الوحدات السكنية من جانب ومن احملتمل هل

  .العائالت منخفضة و حمدودة و متوسطة الدخل

سهولة 

مزاولة 

  األعمال

عاىن اإلقتصاد اجلزائري على مدى السنوات املاضية وما يزال من السيطرة احلكومية   سلبية

بقا ملؤشر احلرية اإلقتصادية الذي املفرطة على اإلقتصاد وحمدودية احلرية اإلقتصادية وط

يف  جاء ترتيب اجلزائر" الوول ستريت جورنال"و"هرييتج"تعده كل من مؤسسة 

دولة يف العامل من حيث متتع بأقل درجة من احلرية اإلقتصادية 157من أصل 102املركز

دولة يف هذا اال على مستوى منطقة الشرق 17من أصل  13كما جاءت يف الترتيب 

  .سط و مشال إفريقياالألو

  

حترير 

وخوصصة 

القطاع 

  .املصريف 

مع خوصصة و حترير القطاع املصريف اجلزائري دخلت إىل البالد الكثري من البنوك   إجيابية

التجارية الألجنبية مثل سييت بانك ،وسوسييتيه جنرال و البنك العريب ويب أن يب باريبا 

وينمو مع دخول املزيد من البنوك األجنبية إىل ومن املتوقع لإلقراض العقاري أن يتنوع 

هذا السوق،وهو وضع من املرجح له أن يدعم شرحية العقار السكين األخذة بالتنامي يف 

  .اجلزائر
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  .أليات القروض العقارية يف اجلزائر أنواع و: طلب الثالثامل

  :إىلاملوجهة للتمويل العقاري بصفة عامة يف اجلزائر  القروض تقسم

  :القروض العقارية املوجهة لألشخاص الطبيعية -1

متنح املؤسسات املقرضة اليت فتحت تعامالا على النشاط العقاري قروض لكل شخصطبيعي يريد إجناز مسكنه 

أو  العقاريةمنجز يف إطار الترقية البناء الذايت بوسائله اخلاصة أو من أجل شراء مسكن  إطار اخلاص أوالعائلي يف

عجزه بطلب قرضعقاري من جتديده وال تسمح قدرته املالية الشخصية على تغطية التكاليف الألمجالية فيلجأ لتغطية 

  .بنك جتاري مينح مثل هذا النوع من القروض

⁽تتمل فيما يليبصفة عامة جند أن القروض العقارية املمنوحة لألشخاص الطبيعية 
1
⁽:  

  :وض ألجل البناء الذايتالقر - 1-1

تعليله  ملسكن يئته أو  طويل أو مالكد بناء مسكنه الشخصي أو العائلي،كل شخص طبيعي مالك لقطعة أرض يري

أو توسيعه ميكنه اإلستفادة من قرض عقاري من أي مؤسسة مالية عادة ما تكون بنك جتاري حبيث يتوفر يف الشخص 

  :شرطني أساسني مها

حائزا على عقد ملكية األرض حمل البناء و رخصة بناء وعقد ملكية للمسكن يف حالة  اجيب أن يكون طالب الرض

  .القيام بأعمال التهيئة و الصيانة

  .أن يكون له دخل ثابت ومستقر للتأكد املؤسسة املقرضة من قدرة املقترض على التسديد

  :خصائص القروض ألجل البناء الذايت1-1-1- 

  :يتميز القرض البنكي املخصص لتمويل البناء الذايت أو أعمال التهيئة أو التجديد أو التوسع بأنه

  .قرض مينح على دفعات حسب تقدم األشغال -

 ،سنة خيتلف يف حالة ما إذا كان الشخص املستفيد مدخر أو غري مدخر 20و15املدة يتراوح بني  طويل قرض -

  .قيمة أقساط التسديد حتسب وفق نسبة مؤوية حسب دخل املقترض وزوجه يف حالة زوجني

  :عنالضمانات املفروضة عموما يف مثل هذه القروض تكون عبارة  -

  .املقرضةرهن رمسي يقع على القطعة الألرضية حمل البناء أو رهن املسكن أشغال التهيئة يكتتب لصاحل املؤسسة  -

  .إضافة لتأمني يكتتب لصاحل املؤسسة املقرضة -

  هذا التشدد من قبل البنوك  إرجاعهذا النوع من القروض أا قروض مثقلة بالضمانات وميكننا جند أهم  -

  .هذه القروض املوجهة لتمويل البناء الذايتإلخنفاض نسبة مثل  -

أساسا للتأخر يف تسديد  ترجعاملتعاملني معه نتيجة السوابق يف هذا اال اليت  األشخاصضعف الثقة بني البنك و  -

  .رض لغرضهقبعض األحيان عدم ختصيص ال القرض ويف

  ..اال بصورة عمليةوهذا كله راجع لضعف كفاءة البنك يف مراقبة أمواله املستثمرة يف هذا  -

                                                           

⁽
1
⁾Séminaire Régional sur le crédit immobillier et les Hypothéques (Cridit populaire d Algérie 

CPA,28-29 février 2000) 
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  :تطبيقات القروض ألجل البناء الذايت2-1-1- 

ومنيز ،حتياط أول وأقدم مؤسسة مالية ممولة للنشاط العقاري و للبناء الذايت خاصةيعترب الصندوق الوطين للتوفري و اإل

  .وغري املوفريف حالة القروض ألجل البناء بني الشخص املوفر لدى الصندوق الوطين للتوفري و االحتياط 

  :بالنسبة للموفر �

  :إذا أراد املوفر لدى الصندوق احلصول على قرض لتمويل بناء سكن له يكون القرض بالشروط التالية

  دج من الفوائد 2000جيب أن يكون مدخر لدى الصندوق على الألقل ملدة واحدة وترتب له على األقل 

  .املدخر مبلغ القرض حمدد حسب قيمة الفوائد املترتية له وسن

  .نسبة فوائد متغرية حسب الشروط البنكية املطبقة-

  .سنة 70سنة كحد أقصى مسدد قبل سن  40مدة القرض -

  .الضمانات املطلوبة هي عبارة عن رهن قانوين من الدرجة األوىل-

  .قرضالذي يلي دفع مبلغ ال 36والثالثني  الشهر السادسيتم تسديد القرض مببالغ شهرية ثابتة إبتداءا من -

  .من دخله الشهري  هذه املبالغ الشهرية حتسب وفق نسي مئوية حتسب إعتبارا-

  :كانت النسب املئويةاملقتطعة من الدخل الشهري حتسب حسب املعيار التايل 2001قبل سنة *

واليت حتسب % 30تكون نسبة املقتطعة من دخله  دج16.000يساوي إذا كان الدخل الشهري للمقترض أقل أو -

  .عتبارمبلغ القرض وسن املقترضإلكذلك مع األخذ بعني ا

  .%40دج تكون النسبة 24000و  16000مابني إذا كان دخله -

    %.50دج تكون 24000إذا كان دخله يفوق -

  :عدل السلم كالتايل 2001وبعد شهر جانفي *

    .%30دج تكون النسبة32000إذا كان دخله أقل أو يعادل  - 

  .%50إىل % 40دج تكون32000إذا كان دخله يفوق  - 

  .%70كن أن تصل إىل مع العلم أن قيمة القرض ال ميكن أ ن تصل لتغطي قيمة اإلجناز كله و إمنا كحد أقصى مي

  :هذا فيما خيص بناء مسكن و إذا كنا أمام عملية يئة مسكن  فإن القرض مينح بالشروط التالية

  .فوائد  2000على األقل ا جيب أن بكون مدخرا على األقل منذ سنة واحدة،و هل - 

  .منقيمة العقار ذاته% 50من قيمة األشغال دون أن يتعدى املبلغ املمنوح % 90ال ميكن أن تتعدى قيمة القرض  - 

  .عاما70سنة كاملة قبلسن  25مدته كحد أقصى  - 

  .هن قانوين من الدرجة األوىلر ضمان - 

  .ثابتة مببالغ شهريةالتسديد بكون  - 

  .وفيما خيص توسيع مسكن تكون بنفس الشروط ما عادا املدة
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  :لغري املوفر بالنسبة �

أو العائلي تطبق ميكن كذلك ألي شخص غري مدخر لدى الصندوق أن يطلب قرضا لتمويل إجناز مسكنه الشخصي 

سنة، و فيما خيص  15املتعلقة مبدة القرض اليت التتعدى كأقصى حد  ماعداعليه نفس الشروط املطبقة على املدخر 

من املبلغ التقديري لألشغال أما يف حالة % 80يئة مسكن تكون بنفس الشروط خبالف أن قيمة القرض تغطي 

سنة 25سنة بدل  15مدة القرض اليت ال تتجاوز كحد أقصى ماعداتوسيع مسكن نفس الشروط كذلك مطبقة 

  .لمدخربالنسبة ل

خر و غري املدخر متطابقة،إال أنه يف جمال نسبة الفوائد دنشري يف هذا اال أنه حىت إن كانت الشروط املطبقة على امل

املطبقة ختتلف يف احلالتني،فإذا كان مدخرا فإن النسبة ختفض و إن كان غري مدخر فإا تكون أعلى نسبة الفائدة 

  .% 10.5ولغري املدخر% 8لنسبة للمدخر كانت ا 2000املطبقة من الصندوق سنة 

يف نسب الفوائد وصلت ختفيضات  2008كما أن الصندوق الوطين للتوفري و اإلحتياط قد إعتمد بداية من  جانفي 

للمدخرين و % 5مع نسبة فائدة تتراوح بني  2008بداية من أفريل %  100للمدخرين بنسبة متويل% 5.75إىل 

  .لغري املدخرين% 6

  :القروض املمولة على ملكية مسكن جديد - 1-2

إطار الترقية العقارية اخلاصة و -هذه القروض خمصصة لألشخاص الطبيعية الذين يودون احلصول أو شراء مسكن يف 

  .العامة

عموما يكون شراء مسكن جديد عن طريق البيع بناءا على التصاميم فيما خيص السكنات املنجزة يف إطار الترقية 

  :يةلاصة،وليترشح الشخص لإلستفادة من هذا القرض جيب أن يثبت اخلصائص التاالعقارية اخل

  .Acte de vente sur plan(V.S.P)جيب أن يكون حاصل على عقد بيع بناءا على التصاميم  - 

  .قيمة املسكن% 20يثبت وجود مشاركة شخصية له مقدرة ب  - 

  .بثبت مدخول ثابت وقدرة على التسديد موثوقا منها  - 

  :خصائص القروض املمولة للحصول على ملكية مسكن جديد �

  :تتميزالقروض املوجهة لتمويل شراء مسكن جديد متيزها عن غريها من القروض وهي

  .من مثن املسكن% 80رض ليغطيقميكن أن يصل ال - 

  .سنة 20إىل  15هي قروض طويلة املدة تتراوح بني  - 

  .من دخل املستفيد و سنهيسدد قروض على أقساط شهرية حتسب إنطالقا  - 

  :الضمانات املطلوبة هي عادة

 .رهن قانوين للمسكن حمل الشراء -

 .تأمني على القرض العقاري لدى شركة ضمان القروض العقارية -

 .املطبقة تدون حسب الشروط  البنكية السارية نسبة الفائدة -
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  :عقارية املوجهة لألشخاصالقروض ال-2

املعنوية،واليت خيول هلا قانونيا األساسي  الترقية العقارية اليت تقوم ا الألشخاصهي قروض عقارية موجهة لتمويل 

⁽بنشاط عقاري و بالترقية العقاريةالقيام 
1               .⁽  

هذه األشخاص املعنوية تكون عموما شركات جتارية طبقا ألحكام القانون التجاري أو الشركات مدنية،وهي 

من األمر إن /02وهذا طبقا لنص املادة  23/03/1976املؤرخفي  92-76األمر رقمالتعاونيات العقارية وفق 

هو املساعدة على احلصول على  التعاونية العقارية هي شركةأشخاص مدنية وذات رأس مال متغري،هدفها األساسي

  . العقاريالبناء،أو الشراء من مكاتب الترقية و التسيري:ملكية السكن العائلي وهلا يف سبيل حتقيق غرضها

 09/02/1977بتاريخ  12املنشورة يف اجلريدة الرمسية عدد 02- 06كما أن مذكرة التقدمي املتعلقة بالسكن رقم 

  .تناولت نشاط هذه التعاونيات العقارية،وهدفها األساسي الذي هو تشجيع البناء الذايت

للبيع،لذلك  الترقوية املوجهةهذه القروض العقارية اليت متنحها املؤسسات املصرفية و املالية ختصص لتمويل السكنات 

الطبيعية حبجم املشروعمن جهة و قيمة القرض املرتفعة  لألشخاصفإن هذه القروض العقارية تتميز عن تلك املوجهة 

 .انب هذه اخلصوصية تتميز هذه القروض خبصائص أخرىمن جهة أخرى إذا أا ستغطي أكثر من مسكن إىل ج

  :خصائص القروض العقارية املوجهة لألشخاص املعنوية و ألياا �

  :تتميز هذه القروض العقارية بأا

  .شهرا كأقصى مدة 24قروض قصرية املدة ال تتجاوز  - 

  .مسكن 100إىل 50قروض موجهة لتمويل مشاريع ترقوية مكونة من  - 

  .املطبقة عليها هي نسبة متغرية الفائدةنسبة  - 

  :وكل مرقي عقاري خاص يريد اإلستفادة من هذا القرض جيب أن تتوفر فيه الشروط التالية

  .حيب أن خيول له قانونه األساسي القيام بالترقية العقارية - 

  .أن يثبت ملكيته لقطعة األرض حمل إجنازاملشروع - 

  .كاملة عن املشروع ومتطلباتهأن يقدم دراسة تقنية و مالية  - 

  .إجنازهأن يثبت قدرة مالية شخصية على تغطية جزءا من تكاليف املشروع املراد  - 

متويل منح القروض العقارية لألشخاص املعنوية ختتلف حسب ختصيص املشروع املنجز يف إطار الترقية العقارية  آليةإن 

ص املشروع وهو بيع السكنات املراد إجنازها يف إطار البيع بناءا اخلاصة أو عدم ختصيصه،مع العلم أن املقصود بتخصي

 :معني وتكون العمليات كالتايل ملستفيد قبل إمتام املشروع خيصص كل مسكن على التصاميم،أي

 

  

  

                                                           

⁽
1
⁾DJAMEL BESSA LES INTSTRUMENT DE FINANCEMENT DU LOGEMENT(LA REVUE DE L 

HABITAT ,PARUTION N07 ,JUIN2008) P P 33-34.  
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  :عمليةبدون ختصيص •

  :يف هذه احلالة يشترط من املرقي العقاري أن

مبا فيها مثن األرض حمل اإلجناز و (املشروعكحد أدىن من تكاليف % 40يقدم مشاركة شخصية تغطي  -

  ).الدراسات التقنية و املالية للمشروع

  .املتبقية إلجناز املشروع% 60مث تتبع مشاركته بقرض مقدم من املؤسسة املصرفية أو املالية يغطي  -

كه ملشاركته الشخصية مع اإلشارة أنه الميكن للمرقي العقاري إستعمال أو اإلستفادة من أموال القرض إال بعد إستهال

مرحلة بشكل أيل،وهذا حتت  مينح له على دفعات حسب إمتام كلأي أمواله الشخصية كلية،كما أن هذا القرض 

  .إشراف ومراقبة املؤسسة املقرضة

  :عملية خمصصة •

  :يف هذه احلالة يكون على املرقي العقاري

  ).األرض و الدراسات األوليةمبا فيها مثن ( التكاليفمن % 20تقدمي مشاركة شخصية تقدرب  -

كما جيب عليه إحضار قائمة بأمساء املستفيدين من السكنات بناءا على عقد البيع على التصاميم ختص على  -

  .لتساهم يف متويل املشروع% 20من السكنات مع تسبيقات على كل مسكن مقدرة ب % 50األقل 

  .من قيمة املشروع% 70ليغطي  القيمة املتبقية إلمتام األجناز تكمل بقرض عقاري قد يصل -

⁽⁽⁽⁽جتربةالقروض العقارية املسرية-3
1
⁽⁽⁽⁽:  

تثري جتربة القروض العقارية املسرية املستحدثة مؤخرا باجلزائر العديد من التساؤالت و لتوضيحها سنحاول إعطاء 

  .صورة تعريفية هلا

والذي حيدد مستويات وكيفيات منح  2010مارس  10املؤرخ يف  10/87لقد جاء نص املرسوم التنفيذي رقم  

ختفيض نسبة الفائدة على القروض اليت متنحها البنوك و املؤسسات املالية إلقتناء سكن مجاعي و بناء سكن ريفي من 

  :قبل املستفيدين كمايلي

دج املضمون أو تساويها،يتحمل )15000(مرات األجر الوطين املستفيد أقل بست ل عندما تكون مداخي -

  .%1دج يستفيد من قروض بنسبة 90.000 يف السنة،أي الذي يكوندخله% 1املستفيد نسبة فائدة قدرها 

مرة األجر ) 12(مرات األجر الوطين املضمون و أقل بإثنيت عشرة) 6(عندما تكون مداخيل املستفيد أكثر بست -

يف السنة،أي الذي يكون دخله حمصور بني % 3املضمون،يتحمل املستفيد نسبة فائدة قرهاالوطين األدىن 

  %.3دج يستفيد من قروض بنسبة فائدة180.000دج و 90.000

حتملها اخلزينة العمومية هي حاصل الفرق بني نسبة الفائدة اليت تطبقها البنوك و املؤسسات تكون نسبة الفائدة اليت 

  .دةاليت يتحملها املستفيداملالية ونسبة الفائ

                                                           

.84-85 ص ص )2012والتسيري،جامعة البليدة،  اإلقتصاديةالبليدة،كلية العلوم ( حممد ذياب،واقع القروض العقارية يف اجلزائر ⁽
1
⁾ 
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كما جاءت شروط اإلستفادة من هذه القروض العقارية مبقتضى مرسوم حكومي ،حدد قائمة املعنيني باإلستفادة 

الثانية كال من موظفي املؤسسات واإلدارات العمومية و املستخدمني املرمسني يف الربملان  وفقا ملادةوضمت القائمة 

ني التابعني لوزارة الدفاع الوطين و القضاة الذين ميارسون الوظيفة منذ تاريخ تقدمي والعسكريني واملدنيني الشبيه

وتتوىل املديرية العامة للخزينة دراسة طلبات القروض ومعاجلتها وكذا تسيري القروض املمنوحة باإلتصال مع .الطلب

  :من القروض كما يلي ية اإلستفادةاهلياكل املعنية يف وزارة املالية،حيث حددت املادة الرابعة من املرسوم أهل

  .يف الدولة وظيفة عليابلوغ ستني سنة على األكثر مبا يف ذلك املوظفني الذين يشغلون  -

  .إثبات أقدمية مخس سنوات

  .إثبات دخل شهري على األقل مرة ونصف الدخل الوطين األدىن املضمون -

  :أما يف ما خيص ملف طلب القرض فيتكون من الوثائق األتية

 .شهادة عمل مؤرخة بأقل من ثالثني يوما توضح تاريخ التوظيف ووضعية طالب القرض -

 .شهادة ميالد -

 .الراتب لألشهر الثالثة األخرية -

شهادة يف حالة إقتناء أو بناء سكن يقدمها الطالب مبا يف ذلك زوجه يثبت أنه الميلك سكنا ملكية تامة تسلمها  -

 .العقارية احملافظةإياه مصاحل 

 .امللكية أو رخصة البناء سارية املفعول يف حالة مشروع بناء أو توسيع سكنسند  -

مؤسسة  ىموثق ووعد بالبيع حيرر لدى موثق يف حالة إقتناء سكن لدعقد بيع على أساس خمطط حيرر لدى  -

 .للترقية العقارية

.                              من عقد امللكية العقارية و الشهادة السلبية للرهن العقاري يف حالة إقتناء سكن لدى   اخلواص نسخة -

بالغ القروض إلقتناءأو بناء سكن مع أخذ قدرة املستفيد على التسديد بعني وحددت املادة السادسة احلد األقصى مل

  :اإلعتبار كما يلي

 1سبعة ماليني دينار جزائري للموظفني الذين يشغلون وظائف عليا و املوظفني املصنفني يف القسم الفرعي من  -

 .يف القانون األساسي للوظيفة العمومية 7إىل 

 .للفئات األخرى من املوظفنيأربعة ماليني دينار جزائري  -

أما احلد األقصى ملبالغ القروض لتوسيع السكن مع .سنويا% 1وتطبق على هذه القروض نسبة فائدة قدرها  -

  :أخذ قدرة املستفيد على التسديد بعني اإلعتبار فتكون كمايلي

يف القسم الفرعي من  دينار جزائري للموظفني الذين يشغلون وظائف عليا و املوظفني املصنفني أربعة ماليني -

 .يف القانون األساسي لوظيفة العمومية 7إىل1

 .مليوين دينار جزائري للفئات األخرى من املوظفني -

  .سنويا% 1ويقصد بالتوسع إعادة تأهيل البنايات وإمتامها وتطبق على هذه القروض نسبة فائدة قدرها -
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 70سنة مع تأجيل بدء السداد بسنة واحدة على أن يكون السن األقصى للسداد 30 ضوحددت فترة سداد القرو

غاية التسديد الكلي للمبلغ،أما بالنسبة للمتقاعدين  إىل من أجور املستخدمني شهريا بدون إنقطاع االقتطاعويتم .سنة

  .فإن هيئات التقاعد تتوىل اإلستمرار يف اإلقتطاع من منح املستفيدين

  :حول حجم القروض العقارية باجلزائرتقديرات  -4

 2008سنة تشري األرقام املتوفرة إىل أن حجم القروض اإلستهالكية اليت منحتها البنوك اجلزائرية العمومية و اخلاصة 

لألشخاص و العائالت من أجل شراء األثاث و األجهزة الكهرومرتلية والسيارات بلغ مليار دينار،وقد عرفت 

نظرا ،وذلك 2007مقارنة مبا كانت عليه سنة% 25و %20منوا بنسبة تتراوح مابني االستهالكيةالقروض 

للتسهيالت اليت وفرا املصارف للمواطينني لتكييف قواعد منح القروض مع القدرات الشرائية للمواطينني وقد بلغت 

يل استثماراا مليار دينار مبا فيها القروض املوجهة للشركات لتمو 2450حوايل  2008حمافظ قروض سنة 

ومشاريعها، و القروض املوجهة للمواطينني من أجل شراء السيارات و األثاث و األجهزة الكهرومرتلية،ومتثل 

من إمجايل القروض البنكية، يف حني متثل القروض املوجهة % 90القروض املمنوحة للشركات و املؤسسات 

متثل قروض شراء السيارات بالتقسيط % 4نوحة، منها من إمجايل القروض البنكية املم% 10لألشخاص والعائالت 

طريق الدفع بالتقسيط والنسبة الباقية خاصة بالقروض العقارية، املتمثلة  واألجهزة الكهرومرتلية وتأثيث املنازل عن

مليار دينار،وذلك بعد أن توسع عدد البنوك اليت متنح الروض 150أساسا يف قروض شراء السكنات اليت بلغت 

املاضية متديد مدة تسديد القروض ما مكن فئة واسعة من املواظفني  رية يف اجلزائر إىل تسعة بنوك،كما السنةالعقا

  .الذين يعتمدون على راتبهم الشهري من اإلستفادة من القروض العقارية

كما أن حجم .2007مقارنة مبا مت منحه سنة% 15ب 2008وقد عرف حجم القروض العقارية ارتفاعا سنة 

فقد فاقت القروض  2009مليار دج،أم يف سنة  100قد بلغ مستوى  2006روض العقارية املنوحة يف اية الق

من % 60مايعادل  مليار دينار،أي 145العقارية اليت منحتها البنوك لتمويل لسكنات وشراء األراضي أكثر من 

يف ينار،يف حني بلغت قروض السيارات مليار د 240ستهالكية املمنوحة و املقدرة ب احلجم اإلمجايل للقروض اإل

،وكشف 2009مليار دينار قبل أن تقرر احلكومة وقف منح هذه القروض يف قانون املالية التكميلي  80حدود 

املفوض العام جلمعية البنوك واملؤسسات املالية أن جممل القروض العقارية اليت منحتها البنوك النشطة يف اجلزائر بلغت 

، كما أكد حمافظ بنك اجلزائر أن نسبة منح القروض املوجهة للمؤسسات و 2010ينار سنة مليار د 200مستوى

  .2011العائالت قد سجلت ارتفاع خالل السداسي األول منالسنة اجلارية

منالقروض املوجهة للعائالتوبزيادة قدرت % 74أن القروض املوجهة للعقار و السكنات مثلت أإلطاروكشف يف هذا 

يف السداسي اجلاري مقارنة بالسنةاملاضية،وجتد اإلشارة هنا إىل أن قيمة القروض العقارية امليسرةو % 12.5

مليار دج إستفادت  14بقيمة إمجالية قدرت ب  ضقر 10807ما قيمته  2010قد بلغ سنة 2009املستحدثة سنة 

منحت من طرف الصندوق الوطين للتوفري و ) قرض6218(، وأكثر من نصف هذه القروض ئلةألف عا 11منه 

ض ن إمجايل القروم%7مليار دج،أي أن القروض العقارية امليسرة متثل نسبة  7.8قيمة مالية قدرت ب بالإلحتياط و

  .2010العقارية املمنوحة يف سنة 
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  .ملؤسسات املسرية للقروض العقاريةا:املبحث الثاين

نظرا خلصائص القروض العقارية املتعلقة خاصة بطول القرض األمر الذي يقلل السيولة لدى املؤسسات املقرضة ملدة 

طويلة،أصبحت البنوك و املؤسسات املالية املقرضة يف كثري من األحيان تتهرب عن منح مثل هذه القروض و تتخوف 

وحتفز البنوك و احلكومة إىل البحث عن تقنية حديثة و عملية وعلمية حتل هذا اإلنسداد،منها ، لذلك عمدت 

املالية على التدخل يف التمويل الترقية العقارية و السكن بصورة عامة،وقد أوكلت مهمة توفري السيولة  املؤسسات

من املؤسسات املقرضة قصد ة منوح،أي إعادة متويل القروض املاملقرضة إىل شركة إعادة التمويل الرهين للمؤسسات

  .متويل مشاريع ترقوية أخرى أو أي نشاط عقاري

  .شركة إعادة التمويل الرهين:املطلب األول

  :النشأة -1

من طرف جملس النقد و القرض كمؤسسة  اعتمدت،وقد 1997لقد نشأت شركة إعادة التمويل الرهين يف نوفمرب 

⁽1998أفريل  06مالية مبوجب املقرر املؤرخ يف 
1
وتعترب شركة إعادة التمويل الرهين مقاولة إقتصادية متارس ،⁾

دج موزعة على تسعة مساهيمني مؤسسني 3.290.000.000، وكان رأمساهلا مهامها يف شكل شركة ذات أسهم

 :يتمثلون يف 

  .مساهيمني شركة إعادة التمويل الرهين:80الشكل رقم 

  tresor public  30.40%  اخلزينة العمومية                     - 

  CPA    13.07%  القرض الشعيب اجلزائري - 

  BNA               13.07%  البنك الوطين اجلزائري                         - 

  CNEP             09.12%  بنك/الصندوق الوطين للتوفري و اإلحتياط - 

  BEA               13.07%  بنك اجلزائري اخلارجي

  SAA               06.08% الشركة اجلزائرية للتأمني  - 

  BDL               06.08% البنك اجلزائري للتنمية الريفية - 

  CAAR  06.08%   الشركة الوطنية للتأمني - 

 CAAT            03.03%  الشركة اجلزائرية لتأمني النقل- 
  .بناءا على معلومات مقدمة من طرف شركة إعادة التمويل الرهين من إعداد الطالبتني:املصدر

 2009دج ليتطور يف سنة  4.165.000.000إىل مبلغ  2003وجتب اإلشارة أن رأمسال الشركة قد إرتفع سنة 

لإلصالحات اليت تبنتها السلطات العامة من  ،جاء تأسيس هذه الشركة تكريسا⁾2⁽دج 5.250.000.000إىل مبلغ 

                                                           

.27ص ) 27،العدد 1998|04|06،املؤرخ يف 01|98املقرر رقم (اجلريدة الرمسية اجلزائرية ⁽
1
⁾ 

⁾
2
   www.alrriya.com/note/23595: عبد الوهاب بوكروح، أكثر من مليار دوالر لتمويل مشاريع العقارية يف اجلزائر عن املوقع اإللكتروين⁾

   .25/02/2013أطلع عليه بتاريخ 
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 بتقدمي العامة و اخلاصة التجارية البنوك متكني ،بغرضأجل إعادة هيكلة النظام املايل عامة ونظام التمويل السكين خاصة

  . اكنهامس إمتالك يف ترغب اليت للعائالت األجل طويلة قروض

 و السكن متويل جمال يف التدخل على بتشجيعها الكفيلة الضمانات منحها طريق عن العقارية الترقية يف للمتعاملني و

⁽السكنية األزمة تطويق يف بالتايل املسامهة
1
⁽.  

⁽⁽⁽⁽الشركة صالحيات -2
2
⁽⁽⁽⁽:    

وسعت شركة إعادة التمويل الرهين عملية إعادة التمويل للبنوك العاملة يف اجلزائر يف إطار إستراتيجية حكومية و 

أساسية ملعاجلة أزمة السكن يف اجلزائر  آليةاسعة دف لتحريك اإلستثمار العقاري عن طريق السوق املالية وجعلها 

  .الطلباليت تعرف إتساعا كبريا يف الفجوة بني العرض و 

اجلزائر و اخلزينة العمومية تسعى شركة إعادة التمويل الرهين تيسري احلصول على القرض  العقاري  و مبوافقة من بنك

جلميع املواطينني ومساعدة البنوك على إحترام شروط السالمة املفروضة من السلطات النقدية،ألن القرض يعترب سلعة 

ري القروض العقارية السكنية اليت تقدمها البنوك التجارية العمومية و اخلاصة قابلة للتداول و املتاجرة ،والشركة تشت

  .العاملة يف الساحة للمواطينني

فشركة إعادة التمويل الرهين تعترب هيئة مالية تعمل على تدعيم نوعية و فاعلية التمويل العقاري و الربامج الداعمة 

وملواجهة إستفحال أزمة السكن عن طريق نظام متويل مصريف سليم يسمح لسياسة التمويل الرهين يف اإلطار القانوين، 

باحلصول على السكن بتمويل من املصارف بعد أن أصبح للمؤسسات املصرفية احلرية يف القيام بدور التمويل السكين 

اجلة أزمة السكن و تيسري جلوء املصارف لشركة إعادة التمويل الرهين اليت اعتربت احد أهم اإلجراءات املتميزة ملع

  .اقمة يف اجلزائرفاملت

  :وعموما ميكن تلخيص مهامها يف

تدعيم اإلستراتيجية املتعلقة بتطوير الوساطة املالية املوجهة للسكن وذلك دف ختفيف الضغط على ميزانية  -

 .الدولة

وطنية وحىت األجنبية املشاركة يف تطوير سوق الرهن العقاري و إعطاء فرص أكرب للمؤسسات املالية واملصرفية ال -

املقيمة يف اجلزائر لتقدمي القروض إىل املواطنني الذين يرغبون يف اقتناء سكن مع تشجيع املنافسة يف ساحة النشاط 

 .العقاري

 .مالية مضمونة برهون عقاريةجلب رؤوس األموال من السوق املالية بواسطة إصدار أوراق  -

إن نشاط الشركة يدعم .جيع الوساطة املالية يف جمال القرض الرهينتنمية التحفيزات الكافية اليت دف إىل تش -

نشاط البنوك ،ويؤدي هذا النشاط إىل إضفاء حركية يف السوق املايل و يوفر عرضا جيدا لتحريك السوق وفرصا 

 .لإلستثمار يف سنداا

  

                                                           

.149ص ) جامعةاجلزائر،كلية احلقوق:اجلزائر(ريطاليب لطيفة،القرض العقاري،مذكرة لنيل شهادة املاجست⁾ 1
⁾ 

.91حممد ذياب،مرجع سبق ذكره،ص ⁾ 2
⁾ 
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 :الشروط العامة لإلعادة التمويل الرهين -3

  :الرهينمبادئ عملية إعادة التمويل  -1-3

⁽ترتكزعملية إعادة التمويل الرهين على املبادئ التالية
1
⁽:  

جتماعية احملرومة من طرف الوسطاء املعتمدين إعادة متويل حمافظ القروض املمنوحة مقابل ضمانات للشرائح اإل - 

  .بالديون املعاد متويلها لشركة إعادة التمويل الرهين امسيةامللزمون بتقدمي قائمة 

صندوق عقاري من الدرجة األوىل يكون ضامنا لعملية إعادة التمويل املنجزة من قبل شركة إعادة التمويل تشكيل  - 

  .ق للقروض األصليةبهتالك أو التعويض املسالرهين أثناء اإل

حقق و اإلحتفاظ حبق امللكية للديون غري العقارية اليت هي يف حوزة احلصيلة املالية للوسطاء املعتمدين، وكذا حق الت - 

  .يف عني املكان احملدد وذلك يف أية فترة كانتاملراقبة من وجودها املادي 

يلتزم الوسيط املعتمد املستفيد من عملية إعادة التمويل الرهين، بضمان الدفع املنتظم للفوائد و الألصول حىت يف  - 

  .حالة توقف املقرض عن الدفع املؤقت

امللكية للديون العقارية مينح بواسطة عقد بيع ما بني الوسيط املعتمد  إن حتويل شركة إعادة التمويل الرهين حلق

  .وشركة إعادة التمويل الرهين

  .القروض للوسيط املعتمد حسن مسؤلية تسيري - 

تضمن القروض املمنوحة من طرف الوسطاء املعتمدين برهون من الدرجة األوىل ،استنادا لعرض التنوع اجلغرايف و  - 

  .وقائية من تقييم األخطاراختاذ ملقاييس 

  .سنة 25متالك القصوى للقروض العقارية ال تتعدى إن فترة اإل - 

  :الشروط العامة لتعبئة القروض2-3- 

  :قصد من عملية إعادة متويل القروض العقارية جيب على الوسيط أن تتوفر فيه الشروط التالية

  .القوانني السارية املفعولأن يكون مصرفا أو مؤسسة مالية معتمدة طبقا للنظم و  - 

  .أن خيضع لنظام تسيري حمفظة القروض العقارية و قابل ملراقبة شركة إعادة التمويل الرهين من خالل الوثائق - 

  .من قيمة الضمانات املقدمة%80جيب أن ال تتعدى قيمة قرض إعادة التمويل  - 

  :جيب أن يتضمن طلب القرض للوسيط املعتمد املعلومات التالية - 

  .اسم وعنوان املؤسسة* 

  .قيمة قرض إعادة التمويل* 

  .سنة على املدى املتوسط 15جيب أن ال تقل مدة القروض املضمونة و املقدمة إىل شركة إعادة التمويل الرهين عن  - 

  :ال ميكن اإلستفادة من القروض املمنوحة من الوسطاء املاليني إال لألغراض التالية - 

  .ديدةشراء مسكن أو إقامة ج* 

                                                           

.7الرهين ،صدليل الشروط العامة إلعادة التمويل الرهين ،شركة إعادة التمويل ⁾ 1
⁾ 
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  .بناء سكن عائلي فردي* 

  .توسيع السكن املوجود* 

  .إعادة ترميم السكن أو اإلقامة* 

  .يلتزم الوسيط املعتمد مبأل الوثائق و اليت تتضمن املعلومات املتعلقة بالقروض املمنوحة للممتلكني *

⁽⁽⁽⁽العقارية مراقبة القروض نظام -4
1
⁽⁽⁽⁽:  

  :قبل منح التمويلالتزامات شركة إعادة التمويل الرهين 1-4- 

  .التأكد من أن عملية إعادة التمويل وضعت حيز التنفيذ وفقا ملا نص عليه العقد - 

التأكد من كل الكيفيات و األساليب و الوثائق القانونية مطابقة للمعايري احملددة وكذا أن تكون كل الرهون و  - 

  .التمويلالسندات قابلة للتحويل بإسم الشركة قبل تنفيذ عملية إعادة 

 قية إعادة التمويل،جدولاإستمارة طلب إعادة التمويل،إتف(حتضري ملف خاص بكل قرض ممنوح حيتوي على  - 

  ).اإلعتماد والضمان،قرار اإلسترداد

  :التزامات شركة إعادة التمويل الرهين بعد منح التمويل2-4-

  .السهر على مراقبة إسترداد األصل و الفوائد يف األجال املطلوبة - 

  .التأكد من مطابقة ملفات إعادة التمويل وكذا كل الوثائق املتعلقة ا - 

  .مراقبة التقارير املرسلة من قبل الوسطاء املعتمدين - 

  .الصندوق الوطين للسكنو شركة ضمان القرض العقاري: املطلب الثاين

    .شركة ضمان القرض العقاري -1

،رأمساهلا 05/10/1997إقتصادية ذات أسهم أنشأت بتاريخ شركة ضمان القرض العقاري هي مؤسسة عمومية 

⁽دج من طرف مساهيمها وهم جمموعة البنوك العمومية وشركات التأمني التالية1.000.000.000يقدر ب
2
⁽:  

  :البنوك �

 BNA.................البنك الوطين اجلزائري

 BEA................البنك اخلارجي اجلزائري

 CPA.................اجلزائريالقرض الشعيب 

  .BADR.......…بنك الفالحة والتنمية الريفية

 CNEP......طالصندوق الوطين للتوفري واإلحتيا

  :شركات التأمني �

  SAA.........الشركة اجلزائرية للتأمينات

  CCR.....……الشركة املركزية إلعادة التأمني
                                                           

.11دليل الشروط العامة إلعادة التمويل الرهين،مرجع سبق ذكره،ص⁾ 1
⁾ 

⁾
2
  .55ص ) 2004اجلزائر،كلية احلقوق ،، جامعة:اجلزائر(رمحاين فائزة،متويل الترقية العقارية اخلاصة يف جمال السكن،مذكرة لنيل شهادة املاجستيري⁾
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  CAAT.........الشركة اجلزائريةلتأمينات النقل

 CAAR...الشركة اجلزائرية للتأمني وإعادة التأمني

  :مصادر متويل شركة ضمان القرض العقاري تتكون من 

  ).البنوك وشركات التأمني(من طرف املؤسسات املالية املسامهة تبترأس مال املك - 

  .أقساط التأمني املتعلقة بعمليات التأمني - 

⁽مرحبة السيما يف اال العقاريت إستثمار الشركة ألمواهلا اخلاصة يف جماال - 
1
⁽.  

  :صالحيات الشركة -1-1

أوكلت لشركة ضمان القرض العقاري صالحيات أساسية دف من جهة لتقدمي ضمانات للمؤسسات البنكية و 

قروض العقارية حيث تتكفل الشركة لاملالية املاحنة للقروض العقارية،ومن جهة ثانية تدخلها كمؤسسة للتأمني على ا

ألخطار خاصة منها خطر عدم التسديد أو ما ا حبماية املؤسسات املفوضة املسامهة يف التمويل العقاري ضد مجلة من

أي مواجهة عجز يعرب عنه مبخاطر العمالء وإعسار املقترض الوقيت أو النهائي ،يتمثل ضمانالشركةيف تأمني القرض 

  .املستحقاتاملديناملقترض املؤقت أو النهائي و الدائم عن تسديد 

طر عدم الوفاء أو التسديد تظل قائمة وصاحلة طوال املدة املقررة للقرض العقاري ،على أن ال تتجاوز مدة إن تغطية خ

سنة،ولتفعيل تدخل شركة ضمان القرض العقاري ومسامهتها يف تنشيط التمويل العقاري تشترط هذه األخرية  20

⁽من البنوك املاحنة هلذا القرض مايلي
2
⁽:  

  .نضمامالتمويل على اتفاق اإل - 

  .رهن رمسي من الدرجة األوىل  - 

  .من املبلغ اإلمجايل للقرض% 20أن ال تقل املسامهة الشخصية للمقترض على نسبة  - 

  .من القيمة اإلمجالية للسكن حمل  الشراء أو البناء أوالترميم% 80عدم جتاوز القرض الذي منح نسبة  - 

  .من دخله الشهري حىت يتمكن من الوفاء مبستحقاته% 30ملديونية املقترض عن  أن ال تقل القدرة احلقيقية - 

املؤسسة القائمة على منح هذا التأمني هي شركة ضمان القرض العقاري اليت تشترط مقابل هذا التأمني باإلضافة إىل 

دائن قد حصل على رهن عقاري لتزامات املتبادلة و املترتبة عن عقد التأمني على أن يكون الدفع األقساط وإحتراماإل

  .من الدرجة األوىل

  :هدف شركة ضمان القرض العقاري -2 -1

⁽دف هذه املؤسسة املالية أساسا إىل
3
⁽:  

إعطاء ضمانات للقروض املمنوحة من طرف املؤسسات املالية يف إطار احلصول على ملك عقاري ذو الطابع  - 

  .ألجل القيام بالترقية العقارية أوالسكين 

                                                           

.54ص ) 2005كلية احلقوق ،:عنابة(الدكتوراه دولة  أطروحةيف اجلزائر،ناصر لباد،النظام القانوين للسوق العقارية ⁾ 1
⁾ 

.291-290بوحفص نعناعة ،مرجع سبق ذكره،ص ص ⁾ 2
⁾ 

.95حممد ذياب ،مرجع سبق ذكره،ص ⁾ 3
⁾ 
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  .تسري مال الضمان بطريقة مستقلة و املكون من حصص املؤسسات املالية - 

تنفيذ كل عمليات القرض اخلاصة مبتعهدي البناء و عموما كل العمليات املالية العقارية أو املنقولة اليت ميكن أن  - 

  .ترتبط بطريقة مباشرة أو غري مباشرة مبوضوعها

⁽⁽⁽⁽جمال عملها -3 - 1
1
⁽⁽⁽⁽:  

سبق ذكره فإن النشاط الرئيسي لشركة ضمان القرض العقاري يتمثل يف إعطاء ضماا للمؤسسات البنكية و  كما

املالية اليت متنح قروضا موجهة إما للترقية العقارية وإما للحصول على سكن أو التجديد أو البناء الذايت من طرف 

البنوك و املؤسسات املالية عن طريققيامها بضمان ستثمار اندة من طرف اخلواص، وهي تقوم بتطوير أموال اإل

  :القروض العقارية اليت تشمل على

  .القروض املمنوحة ملتعهدي البناء - 

  .القروض املمنوحة لألفراد - 

  .القروض املمولة للترقية العقارية - 

املتدخلة يف التمويل العقاري من محاية نفسها من املخاطر وخصوصا  فمن أجل السماح للبنوك و املؤسسات املالية

تلك املتعلقة بإعسار املقترض النهائي أو املؤقت متنح شركة ضمان القرض العقاري ضماناا للبنوك،وميكن تصنيف 

  :الضمانات اليت تقدمها هذه الشركة إىل نوعني

  :الضمان البسيط �

التسديد من طرف املقترض للقرض  قابليةية البنك ضد خطر عدم هذا النوع من الضمانات يقوم بتغط  

  .املضمون،مبعىن أخر تغطية تأخرات تسديد األقساط اليت قد تنتج من طرف املقترض

  :الضمان الكلي �

وهو عبارة عن الضمان البسيط وكل ما حيمله من تغطية للبنك،إضافة إىل أنه يشمل تغطية ضد أخطار الوفاة من   

  .جهة و أخطار إحتراق السكنات موضوع القرض املرهون من جهة أخرى

نتائج بالنتيجة فإن الضمان الذي تقدمه شركة ضمان القرض العقاري للبنوك التجارية تسعى من خالله إىل حتقيق 

  : بـالعقاري بصورة عميقة تتعلق خاصة إجيابية ستنعكس مباشرة على النشاط 

 .ضمان وسائل القروضـ 

 .عل النشاط العقاري أكثر إحترافيةجـ 

 .جعل القروض العقارية أكثر مرونة وشفافيةـ 

 .الصندوق الوطين للسكن -2

ط مبوجب املرسوم التنفيذي الوطين للتوفري و اإلحتياالصندوق أنشأ الصندوق الوطين للسكن على إثر إعادة هيكلة 

املتضمن إعادة هيكلة الصندوق الوطين للتوفري و اإلحتياط  وأيلولة أمواله  1991مايو  12املؤرخ يف  91/144رقم 

                                                           

.96-95حممد ذياب،نفس املرجع السابق،ص ⁾ 1
⁾ 
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و إنشاء الصندوق الوطين للسكن يف شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و جتاري وهذا حسب نص املادة 

⁽األوىل منه
1
  .ق تكتتبه الدولة كلياومسال الصندأإنشائه من ختصيص ر، وقد إستفادة الصندوق عند ⁾

  :صالحيات الصندوق -1 - 2

⁽تتمثل صالحيات الصندوق يف مايلي
2
⁽:  

  .املسامهة يف حتديد سياسة متويل السكن - 

  .ختفيض نسبة الفائدةإدارة األسهم واملسامهات اليت تقدمها الدولة لفائدة السكن السيما املساعدات و  - 

  .النهوض بتمويل السكن اإلجتماعي عن طريق البحث عن موارده التمويل غري مرتبطة بامليزانية - 

القيام بتدبري التمويالت املتوسطة األجل عن طريق البنوك و املؤسسات املالية اخلاصة بربامج بناء املساكن  - 

  .اإلجتماعية

  .اخلاصة ذات الصلة و اليت قد تسندها اخلزينة إليهالتكفل بكافة العمليات أو األعمال  - 

  .إصدار قروض جبميع أشكاهلا حلساب اخلزينة - 

  .تسيري سندات اخلزينة على أساس تعاقدي - 

  .ا التشريع و التنظيم املعمول ما لفائدته و تسيريها حلساب اخلزينةتلقي املوارد اليت ينشؤمه - 

املتصلة مبجال نشاطها إنشاء أية مؤسسة فرعية و أخذ كل مسامهة حلساب الدولة السيما يف املؤسسات املالية  - 

  .وتسيري ذلك

  .إعداد دراسات ترمي إىل حتسني عمل السلطات العمومية إجتاه السكن - 

و املالية للهيئات العمومية القيام بدراسات و خربات و حتقيقات و أحباث ترتبط بالسكن و تقدمي كفاءته التقنية  - 

  .واألجهزة املعنية وتشجيع اإلعالم و تبادل اخلربات و امللتقيات من أجل ترقية السكن و تطويره

الدولة يف جمال السكن السيما  باسمإذن يتضح أن الوظيفة األساسية للصندوق هي تقدمي املساعدة والدعم املايل 

عم أو املساعدة املالية مسامهته الشخصية فالصندوق يقدم دعما ماليا أو اإلجتماعيمنه،ولكن بعد أن يقدم طالب الد

  .مساعدة أكثر منه تقدمي القروض

⁽⁽⁽⁽برامج تدخل الصندوق الوطين للسكن -2 -2
3
⁽⁽⁽⁽:  

يضمن الصندوق الوطين للسكن مهامه بإجراءات احلصول على اإلعانات لألشخاص يف ميدان السكن،وهو يسري 

حلساب الدولة مع اموعات احمللية و أصحاب املشاريع و املرقيني العقاريني و املستفيدين من اإلعانات الشخصية 

  :املربجمة سنويا لفائدة الربامج التاليةوالتمويالت العمومية 

  .اإلجيارية املوجهة للمواطينني ذوي الدخل الضعيف السكنات اإلجتماعية - 

                                                           

. 878ص ) 25،العدد 12/05/1991،املؤرخ يف 91/144املرسوم التنفيذي رقم (اجلريدة الرمسية اجلزائرية ⁾ 1
⁾ 

.40ناصر لباد،مرجع سبق ذكره،ص  ⁾ 2
⁾ 

.97حممد ذياب،مرجع سبق ذكره،ص  ⁾ 3
⁾ 
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مرات احلد الألدىن للراتب الوطين  5السكنات اإلجتماعية التسامهية املوجهة لذوي الدخل الذي ال يتجاوز  - 

  .املضمون

  .السكنات املوجهة للبيع بالألجيار - 

  .السكن الريفي - 

  .ترميم البناءات القدميةإمتصاص السكن اهلش و إعادة  - 

  .السكنات الترقوية اليت قدمت بشأا مساعدات - 

الذي يتضمنمنح مساعدات مباشرة من الدولة لفائدة املترشحني ) 2006إبتداءا من (يف إطار اإلجراء اجلديد  - 

  ).بدون اللجوء إىل قرض بنكي(القانونيني الذين حيوزون على موارد كافية للحصول على سكن جديد

  :موضوع املساعدات املالية -3 -2

 ، وبذلك حتسنيإن املساعدات من أجل احلصول على ملكية السكن دف إىل رفع القدرة املالية لطاليب السكن

  .قدرم جتاه املؤسسات املالية و املرقني العقاريني

يتم يف شكل مسامهة سكن جديد و كذلك البناء الذي ميكن أن ية موجهة إىل احلصول على هذه املساعدات املال

  .اخل....شخصية أو يف إطار تنظيم مثل التعاونية العقارية أو مؤسسة مدنية عقارية

  :أشكال دفع املساعدات-1- 2-3

  :متنح املساعدات ألجل احلصول على امللكية من طرف الصندوق و تدفع بأحد األشكال التالية

   .تدفع يف شكل نقدي -

 .القرض الذي يتحصل عليه املستفيد من طرف املؤسسة املاليةتدفع يف شكل قسط غري مسترد حسب  -

  :قيمة املساعدة -2- 2-3

  .01/04/2008حتدد  قيمة املساعدة وفقا لدخل املستفيد كما يلي قبل تاريخ 

  .حتديد قيمة املساعدة وفقا لدخل املستفيد: 04اجلدول رقم 

  قيمة املساعدة  الدخل  الفئات

  دج 500.000  م.أ.و.د 2.5<الدخل  1

  دج 450.000   م.أ.و.د<الدخل≤م.أ.و.د 2.5  2

  دج 400.000   م.أ.و.د≤الدخل≤م.أ.و.د 4.5  3
  .08قرض عقاري من البنك،شركة إعادة التمويل الرهين،ص  قتناءإلدليل :املصدر

 .دج15.000هو )م.أ.و.د(حيث أن الدخل الوطين األدىن املضمون

  :كاأليتفأصبحت املساعدة  01/04/2008أما بعد تاريخ 

الدعم املايل يف شكل إعانة شخصية لفائدة املستفيدين من مسكن جديد أمام متعهد بالترقية العقارية أو ميكن منح هذا 

إعانة شخصية متبوعة إذا اقتضى األمر بتخفيض لنسبة الفوائد لفائدة املستفيدين من البناء الذايت يف الوسط 

يف شكل إعانة ترميم و توسيع مسكن ممتلك ملكية تامة يف الوسط  الريفي،كما ميكن أن يكون هذا الدعم املايل
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املالية يف مجيع احلاالت  اإلعانةاحلضري أو الريفي ويدخل يف إطار عملية التعمري اهلادفة ملعاجلة اإلطار املبين،ومتنح هذه 

  .أو يف شكل قرضإلستكمال التمويل املرصود من طرف املستفيد يف شكل مسامهة شخصية 

ويف حاالت البناء الذايت يف الوسط الريفي ميكن أن تتشكل املسامهة الشخصيةيف وعاء عقاري و الإللتزام  بإجناز 

األشغال، وحيدد مبلغ املساعدة املالية اليت مينحها الصندوق الوطين للسكن من أجل اكتساب سكن جديد أمام متعهد 

ألف دينار،كما حتدد إعانة الترميم أو التوسيع  700سط الريفي ب عن طريق البناء الذايت يف الو اإلجنازبالترقية أو 

على أساس دراسة مسبقة مصادق عليها من طرف املصاحل املؤهلة منالوزارة املكلفة بالسكن ويف حدود املوارد املالية 

  .ألف دينار للوحدة السكنية 700اليت ميكن جتنيدها على أساس مبلغ ال يفوق 

 6(اليت تثبت دخال شهريا ال يفوق  للعائالتملساعدات املالية للصندوق الوطين للسكن من ا االستفادةوختصص 

ألف دينار يف الشهر،ومن جهة أخرى جيب على طاليب  90الدخل الوطين األدىن املضمون أي أكثر من ) مرات

يثبتوا عدم إستفادم  اإلعانة من أجل إكتساب مسكن جديد أو اإلجناز عن طريق البناء الذايت يف الوسط الريفي أن

 دولةماعدا يف حالة تعهد مسبق بإرجاعه وعدم استفادم من مساعدة من  من مسكن من احلضرية العمومية اإلجيارية

  .خمصصة للسكن و عدم حيازة تامة

 غإقتنائه أربع مرات مبل وال ميكن أن متنح املساعدات للحصول على امللكية عندما تتجاوز تكلفة إجناز السكن أو

  :من هذه اإلعانة ملفا يتضمن مايلي لالستفادةمليون سنتيم،جيب أن يرفق املترشح  280املساعدة املالية أي أكثرمن 

  .CNLطلب اإلعانة حمرر وفق منوذج  - 

  .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها - 

  .مستخرجة من مصاحل بلدية مكان االزدياد) 12رقم(شهادة ميالد أصلية - 

  .أشهر 06شهادة عمل ال تفوق مدا  - 

  .شهادة إقامة أو إيواء للمترشح - 

  .شهادةعائلية أو شخصية للحالة املدنية - 

  .شهادة سلبية مسلمة من طرف احملافظة العقارية ملكان اإلقامة - 

  .املتر شحظرفني بطوابع بريدية مع عنوان  - 

  :وثائق إثبات الدخل الشهري،حسب احلاالت التالية

لألجراء القطاع العام فقط،حيتوي إجباريا على مبالغ (بيان كشف الراتب ، أوأشهر األخرية 6الراتب يل  كشف - 

 .الدخل أو شهادة إعفاء من الضريبة ، أو أخر تصريح ضرييب على)األجرة اخلاضعة للضريبة

  :يستكمل ملفه بالوثائق التالية املتعلقة بالزوجة املتر شحيف حالة زواج 

  .أشهر 06ال تتجاوز مدا  شهادة عمل - 

  .مستخرجة من مصاحل بلدية مكان اإلزدياد) 12رقم (شهادة امليالد األصلية  - 

  ).املبينة أعاله(وثائق إثبات الدخل  - 

  .شهادة سلبية مسلمة من طرف احملافظة العقارية ملكان اإلقامة - 



 التجربة اجلزائرية يف ميدان التمويل العقاري:الفصل الثاين

49 
 

يف حالة التصريح بعدم تقاضي دخل شهري سواء بالنسبة للمترشح أو زوجته يرفق امللف بشهادة عدم اإلنضمام  - 

  .)CASNOS(إىل الصندوق الوطين للعمال الغري األجراء 

  :مسار احلصول على املساعدة - 3 -3 -2

  :الوسطاء التالينيإن املساعدات من أجل احلصول على امللكية يتم من طرف الصندوق عن طريق أحد 

  .اجلماعة احمللية - 

  .التعاونيات العقارية - 

  .املرقني العقاريني - 

  :شروط احلصول على املساعدات - 4 -3 -2

  :ختصص اإلستفادة من املساعدة املالية لكل من تتوفر فيه الشروط التالية

  .من تنازل عن سكن من األمالك العقارية العمومية أو مساعدة من الدولة خمصصة للسكن استفادأن ال يكون قد  - 

  .سكين ملكية تامة استعمالكل من ال ميلك مبىن ذا  - 

  .من يثبت دخال شهريا يقل عن األجر الوطين األدىن املضمون بست مرات - 

  .دج 700.000اعدة املالية احملددة ب أن ال تتجاوز تكلفة إجناز املسكن أربع مرات املبلغ األقصى للمس - 

  : كيفية احلصول على املساعدة - 5 -3 -2

على امللكية و على ضوء احلاجات استنادا إىل التخصيص املقدر يف إطار امليزانية السنوية يف جمال املساعدات للحصول 

  :املعرب عنها من طرف القاعدة يتوىل الوزير املكلف بالسكن مبايلي

والية بقوائم برنامج املساعدات املخصصة هلا،وحيدد الوايل بعدها توزيع الربنامج املبلغ للجماعات احمللية و يبلغ كل  - 

  .املؤسسات و اهليئات و املتعهدين بالترقية الذين يقدمون طلبا بذلك

ستفادة املرشحة لإل قائمة األسر وتضبطتتخذ البلديات التدابري الالزمة جلمع طلبات احلصول على املساعدات املالية، - 

  .من املساعدات من طرف جلنة خاصة

خيصص حصة من املساعدات للمتعهدين بالترقية و املؤسسات و اهليئات اليت تطلب ذلك حلساب زبائنها و  - 

مستخدميها أو املنخرطني فيها الذين تتوفر فهم شروط التأهيل لإلستفادة من املساعدة،مع إعطاء األولوية للملفات 

لة،ويتم رصد هذه املساعدات املالية لفائدة املتعهد بالترقية على أساس دفتر شروط يلتزم مبوجبه بتخصيص املستكم

  .املساكن املدعمة للمستفيدين املعتمدين

 .صندوق الضمان و الكفالة املتبادلة يف الترقية العقارية:الثالث املطلب

⁽⁽⁽⁽النشأة -1
1
⁽⁽⁽⁽:  

املؤرخ يف  93/03املتبادلة يف الترقية العقارية مبوجب املرسوم التشريعي رقم لقد أنشأ صندوق الضمان و الكفالة 

يتعني على املتعامل يف الترقية :الفصل األول منه اليت تنص 11سيما املادة املتعلق بالنشاط العقاري ال 10/03/1993

                                                           

⁾
1
  .100-99حممد ذياب،مرجع سيق ذكره،ص ص⁾
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يكتتبه لدى صندوق الضمان و الكفالة العقارية يف عمليات البيع بناءا على التصاميم أن يغطي إلتزاماته بتأمني إجباري 

املؤرخ يف  89/26من القانون رقم 121عليها يف التشريع املعمول به،كما نصت املادة  املنصوصاملتبادلة 

ميكن إحداث صناديق للضمان و الكفالة املتبادلة : على مايلي 1990و املتضمن قانون املالية لسنة  31/12/1989

  .قتصادي عن طريق التنظيميف خمتلف قطاعات النشاط اال

تتمتع صناديق الضمان املشار إليها يف الفقرة أعاله بالشخصية املعنوية واإلستقالل املايل، هدفها ضمان القروض 

اليت تكتسي طابع التسبيق عند الطلب  التسديد األخرىاملصرفية املمنوحة من قبل املؤسسات املصرفية و كل أشكال 

  .نياملنخرط زبائنهاالوارد من 

  .ميكن أن ينخرط يف الصندوق الضمان كل شخص طبيعي أو معنوي ذو نشاط يتناسب مع جمال إختصاص الصندوق

ميكن لصناديق الضمان و الكفالة املتبادلة اليت يتم إحداثها يف إطار هذه املادة، اللجوء إىل تسهيالت مصرفية لتغطية  

اخلزينة،وميكنها يف حالة الضرورة اإلستفادة من ضمان الدولة،و حتدد القوانني األساسية املتعلقة ذه  احتياجات

  .وطريقة تسيريها وإدارا وعملها هدفهاالصناديق 

 املعنوية و اإلستقاللفصندوق الضمان و الكفالة املتبادلة يف الترقية العقارية ذو طبيعة خاصة يتمتع بالشخصية 

وضوع حتت وصاية وزير السكن وهو دو طابع تعاوين ال يسعى لتحقيق الربح مما جيعل منه وسيلة أو أداة املايل،م

تستعملها السلطة الوصية بشكل مباشر ألجل إضفاء الشفافية و األمان يف التعامالت غري الواضحة بني املرقني 

  .العقاريني اخلواص و املستفيدين من السكنات

  :صالحيات الصندوق-2

تتمثل صالحيات الصندوق يف ضمان التسديدات اليت يدفعها املشترون و اليت تكتسي شكل تسبيق على الطلب إىل 

املتعاملني يف الترقية العقارية على أساس عقد البيع على التصاميم وذه الصفة جيب على املرقي العقاري أن يكتتب 

  البيع  لدى الصندوق تأمينا على املشروع املتضمن العقار موضوع

  :يلون على النحو التايكمن الناحية العملية تأمينا منطرف الصندوق 

إن مرقي عندما يريد بيع سكن على املخطط و يتلقى تسبيقات من املشترين جيب عليه تأمني هذه التسبيقات وهدا 

ية املشترين من وهذا حىت يتمكن الصندوق من محاالتأمني يكون لدى الصندوق ذا التامني يكون لدى الصندوق و ه

قد يصدر من املرقي و ذلك بقيام الصندوق بإرجاع  آخرأو أي عجز  املرقي بسبب الوفاة أو اإلحتيال عجزت إحتمال

  من عجز املرقي بطرق القانونية املدفوعة من طرفهم إىل املرقي بعد التأكد املبالغ إىل املشترين 

على أن يقوم على املخطط يتضمن التأمني لدى الصندوق لكن الشرط أن يكون املشتري حائزا على عقد البيع 

  .الالزمة لإلستراد األموال املدفوعة للمشترين من املرقي العقاري باإلجراءات

وجتب اإلشارة إىل أنه جيب على كل مرقي عقاري سواء كان منخرط أو غري منخرط يف الصندوق أن يلتزم بتقدمي 

،رخصة سينجز عليها املشروع عقد ملكية األرض اليت : وهذا امللف حيتوي على الوثائق التاليةملف لدى الصندوق 

دج ومصاريف 5000والبناء،خمططات املشروع الوضعية اجلبائية للمرقي العقاري،املوازنة للسنوات الثالثة األخرية 

  .دراسة امللف



 التجربة اجلزائرية يف ميدان التمويل العقاري:الفصل الثاين

51 
 

ن القرض العقاري غري أن جوهر اإلختالف بينهما إذن فالصندوق الضمان و الكفالة املتبادلة مثل الصندوق ضما

احملتمل من قبل األفراد يف حني أن الصندوق الضمان يكمن يف هذا األخري متخصص يف تأمني البنوك من العجز 

  . من العجز احملتمل للمرقني العقاريني املواطننيوالكفالة املتبادلة هو هيئة لتأمني 

  

  .القروض العقارية يف اجلزائرجتربة توريق : املبحث الثالث 

من أهم التطورات اليت شهدا أسواق املال العاملية ظهور العديد من األدوات املالية احلديثة اليت أخذت يف االنتشار 

الواسع بشكل مذهل يف كافة أسواق املال العاملية  و احمللية بشكل سواء ومن بينها ظهر التوريق كأداة مالية حديثة 

خماطر جتميد األموال ونقص السيولة يف البنوك واملؤسسات املالية ، وهذه التقنية إرتبطت أساسا بالقروض إلدارة 

زما عليها ومبا أن اجلزائر بدأت يف منح القروض العقارية كان ال. العقارية نظرا لكوا متوسطة وطويلة األجل عادة 

  .  وك املاحنة للقروض العقاريةأن تتبع مثل هذه اآللية نظرا ملا توفره من مزايا للبن

  .مفاهيم عامة حول التوريق: املطلب األول 

  : مفهوم التوريق  1-

هو أداة مالية مستحدثة تفيد قيام مؤسسة مالية حبشد جمموعة من الديون املتجانسة واملضمونة كأصول، ووضعها يف 

متخصصة لإلكتتاب يف شكل أوراق مالية صورة دين واحد معزز ائتمانيا، مث عرضه على اجلمهور من خالل منشأة 

  ⁾1⁽.تقليال للمخاطر وضمانا للتدفق املستمر للسيولة النقدية للبنك 

لذلك يتمثل مصطلح التوريق أو التسنيد يف حتويل القروض إىل أوراق مالية قابلة للتداول أي حتويل الديون من املقرض 

  . األساسي إىل مقرضني آخرين 

توريق املصريف عبارة عن حتويل احلقوق املالية اليت متثل جمموعة من الديون العقارية واملنقولة إىل فإن ال: أو مبعىن آخر 

أو هو حتويل القروض من كوا قروض مباشرة إىل أوراق مديونية . أوراق مالية مضمونة بتلك الديون القابلة للتداول

الشركات أو اهليئات املقترضة من املقرض األساسي  متنوعة وال سيما السندات، ويعين ذلك أنه يتم حتويل ديون

  ⁾2⁽.وهو ما يطلق عليه التمرير املايل) مشتروا األوراق املالية(إىل مقرضني آخرين) البنك(

 . يتضح مما سبق أنّ عملية التوريق تؤدي إىل حتويل القروض من أصول غري سائلة إىل أصول سائلة

  : العناصر الرئيسية للتوريق  2-

  : يقوم التوريق على العناصر التالية 

  : املقترض  1-2-

هو شخص طبيعي أو إعتباري ويكون الغرض من اإلقتراض هو مواجهة التعثر املايل أو إعادة اهليكلة أو اإلستعانة 

نالقرض طويل األجل حمل هذه الديو ل دينباألموال املقترضة للوفاء بالديون عند حلول تاريخ استحقاقها، وإحال

  : األصول موضوع التوريق  2-2-     
                                                           

⁾
1
      .103حممد ذياب مرجع سبق ذكره ،ص ⁾

.132ص) 2000الدار اجلامعية،:مصر(طارق طه،إدارة البنوك ونظم املعلومات املصرفية⁾ 2
⁾ 
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يتجسد الدين يف صورة سندات مديونية ، واألصول الضامنة للدين حمل التوريق دائما تكون أصوال ذات قيمة مرتفعة 

  . ، لذلك غالبا ما تكون حقوق رهن رمسي للبنك على عقارات أو منقوالت ميلكها الراهن الذي يدين للبنك

  

  

  : اخلطوات السابقة لعملية التوريق  3-2-

يسبق إجراء عملية التوريق خطوات متعددة تنتهي بإتفاق البنك الذي يريد احلصول على سيولة نقدية سريعة لديونه 

مقابل نقل ملكية األصول، وتتمثل اخلطوات التمهيدية لذلك يف قيام البنك أو املؤسسة املالية بإستطالع رأي عمالئه 

يما ينوي عمله يف شأن توريق ديوم ، ويف حالة موافقتهم فإنّ على البنك تنظيم تفاصيل العالقة اجلديدة بني املدينني ف

  . املدينني والدائن اجلديد

  : إدارة األصول 4-2-

بالتوريق  على الرغم من إنتقال ملكية األصول الضامنة للوفاء بقيمة األوراق املالية املصدرة من الذمة املالية للبنك القائم

للدائنني اجلدد، فإن املمارسة العملية أثبتت أنه يف معظم الصفقات يناط ذا البنك مهام إدارة وإستثمار حمفظة هذه 

  .  األصول وضماناا أثناء إجناز أو تنفيذ عمليات التوريق

  : أساليب التوريق 3-

⁽يتم التوريق بأحد األساليب اآلتية
1
⁽: 

  :إستبدال الدين 1-3-  

إن حتقيق عملية التوريق من خالل هذا األسلوب يسمح بإستبدال احلقوق واإللتزامات األصلية بأخرى جديدة، غري أنه 

  .  يقتضي احلصول على موافقة مجيع األطراف ذات الصلة بالقرض على إمكانية حتويله كليا أو جزئيا إىل ورقة مالية

  : التنازل 2-3-

ن بيع ويشيع استخدام هذا األسلوب يف توريق الذمم الناشئة عالدائنني أو املقرضني، صول لصاحلو معناه التنازل عن األ

ففي عقدي اإلجيار والبيع يتم االستمرار يف دفع األقساط إىل املمول األصلي الذي يقوم بعض األصول أو إجيارها ،

ت متفق عليها عند التعاقد على بدوره إما بتحويلها إىل مشتري الذمم املدنية أو تسديدها ضمن سلسلة من احلواال

  . التوريق وباملقابل يقوم بإسترياد املبلغ من املؤجرين

  :  املشاركة اجلزئية 3-3-

يتضمن هذا األسلوب بيع الذمم املدينة من قبل الدائن األصلي إىل بنك متخصص بشراء الذمم ومتويلها، وال يتحمل 

بائع الدين بعدها أي مسؤولية فيما لو عجز املدين عن التسديد ، لذلك جيب على مشتري الدين التأكد من أهلية 

حلماية هذا املشتري تتراوح بني حصوله على ضمانة عقارية املدين وجدارته اإلئتمانية ويالحظ أن هناك طرقا عديدة 

  . وحقوق إدارة الدين كوصي عليها

                                                           

.104،مرجع سبق ذكره،ذيلبحمد ⁾ 1
⁾ 
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  : أطراف عملية التوريق 4-

  :بناء على ما سبق ميكن بيان األطراف املعنية يف عملية التوريق كمايلي 

  

   

  ) : منشأ األصل(مصدر الصك اإلستثماري  1-4-

الصك قد يكون شركة أو فردا أو حكومة أو مؤسسة مالية، وقد ينوب هو من يستخدم حصيلة االكتتاب ومصدر 

مقابل أجر ) SpecialPurposeVehicle )SPVعن املصدر يف تنظيم عملية اإلصدار مؤسسة مالية ذات غرض خاص 

  .              أو عمولة حتددها نشرة اإلصدار

  : وكيل اإلصدار  2-4-

تتوىل عملية اإلصدار ، وتقوم بإختاذ مجيع إجراءات التوريق نيابة  SPVوهو مؤسسة مالية وسيطة ذات غرض خاص 

عن املصدر مقابل أجر أو عمولة حتددها نشرة اإلصدار ، وتكون العالقة بني املصدر ووكيل اإلصدارعلى أساس عقد 

    .                                                                           الوكالة بأجر

  ) : املستثمر أو املستثمرون(املشتري  3-4-

وقد يكون بنكا أو مؤسسة مالية حملية أو عاملية كربى ذات مالءة مالية عالية ، حيث أن مثل هذه املؤسسات قد تتمتع 

مبعدالت سيولة مرتفعة غري مستغلة مما يشجعها على الدخول يف عمليات توريق دف إستغالل هذه السيولة الفائضة 

  .   يف عمليات حتقق عوائد مرتفعة نسبيا 

  :  أمني اإلستثمار -4-4

هو املؤسسة املالية الوسيطة اليت تتوىل محاية مصاحل محلة الصكوك واإلشراف على مدير اإلصدار، وحتتفظ بالوثائق 

 . والضمانات، وذلك على أساس عقد الوكالة بأجر حتدده نشرة اإلصدار

  : وكاالت التصنيف العاملية  5-4-

اإلصدارات املالية اليت تطرح يف أسواق رأس املال وحتديد السعر العادل  تقوم هذه الوكاالت بدور أساسي يف تصنيف

 Moody’s ,Fitch: لألوراق املالية املصدرة وأهم هذه الوكاالت

Poor & Standard,  كما توجد يف الوقت احلايل وكاالت تصنيف إسالمية تقدم إىل جانب ذلك خدمة تصنيف

 .الدولية للتصنيف ومقرها البحرين، وكذلك الوكالة املاليزية للتصنيفالوكالة اإلسالمية : اجلودة الشرعية مثل

  : دوافع عملية التوريق  5-

م ، عندما قامت اهليئة 1970فكرة التوريق ظهرت على ساحة العامل اإلقتصادي يف الواليات املتحدة األمريكية عام 

  . لقروض املضمونة بالرهن العقاريالوطنية احلكومية للرهن العقاري بإصدار أوراق مالية تستند على ا
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فاهلدف األساسي من التوريق هو ربط الديون األصلية باألوراق . وقامت الفكرة على بيع القروض والديون وتداوهلا 

⁽املالية مباشرة من خالل جتميع الديون يف شكل حمفظة مث إصدار أوراق مالية مقابل تلك احملفظة املضمونة
1
⁽  .  

⁽وتتمثل دوافع عملية التوريق يف النقاط التالية 
2
⁽ :  

وذلك . إعادة تدوير األموال املستثمرة دون احلاجة لإلنتظار حىت يتم حتصيل احلقوق املالية على آجاهلا املختلفة -

  . ألن التوريق يساعد على حتويل األصول غري السائلة إىل أصول تتصف بالسيولة

نه يتيح القدرة على تعبئة مصادر التمويل باحلصول على مستثمرين جدد ومن خفض تكلفة التمويل واملخاطر أل -

مث توفري متويل طويل أو متوسط األجل، يتسم بإخنفاض درجة املخاطر، نظرا لكون األوراق املالية مضمونة 

  . بضمانات عينية وهي األصول

  . يها من األوراق املاليةتنشيط سوق املال من خالل تعبئة مصادر متويل جديدة وتنويع املعروض ف -

حتسني القدرة اإلئتمانية واهليكل التمويلي للشركة منشئة األوراق املالية من حيث أن التوريق يتطلب تصنيفا  -

  . إئتمانيا للمحفظة بصورة عن الشركة ذاا ومن مث يكون تصنيفها اإلئتماين مرتفعا

ت يف السوق، ألنه يتطلب العديد من اإلجراءات ودخول وحتسني بنية املعلوماتوريق أداة تساعد على الشفافية،ال -

 .   العديد من املؤسسات يف عملية اإلقراض مما يوفر املزيد من املعلومات يف السوق

 .التوريق يف السوق املصرفية اجلزائرية:املطلب الثاين

 : اإلطار القانوين لتوريق القروض الرهنية يف السوق اجلزائري 1- 

املتعلق ببورصة القيم املنقولة سوق رأس املال  23/05/1993املؤرخ يف  93/10التشريعي رقم لقد نظم املرسوم 

تعد " ووضع الضوابط الالزمة ملزاولة األنشطة اخلاضعة ألحكامه، حيث نصت املادة األوىل من هذا املرسوم على أنه 

املنقولة اليت تصدرها الدولة واألشخاص بورصة القيم املنقولة إطار لتنظيم وسري العمليات فيها فيما خيص القيم 

  . ⁾3⁽"اآلخرون من القانون العام والشركات ذات األسهم 

وعلى ضوء التغريات اليت عرفتها احلياة اإلقتصادية يف بالدنا شجعت الدولة البنوك للدخول يف عمليات واسعة ملنح 

الت تشريعية على هذا النص ومت إصدار القروض العقارية بتوفري مجلة من الضمانات لتجسيدها ، وأحدثت تعدي

املتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري املتعلقة  23/12/1995املؤرخ يف  95/438املرسوم التنفيذي رقم 

  . بشركات املسامهة والتجمعات

طور يعترب إستحداث املؤسسات الالزمة لتنمية السوق العقارية كشركة إعادة التمويل الرهين من أهم مسات هذا الت

الذي شهدته هذه السوق يف املراحل األخرية ، حيث مسح هلذه الشركة بأن تقوم بإصدار سندات بقيمة تعادل قيمة 

  . الديون موضوع التوريق، استنادا إىل ما يتوفر هلذه الديون من ضمانات

                                                           

) .2007:ديب(بدوي عبد املطلب،التوريق كأداة من أدوات تطوير البورصة املصرية ،حبث مقدم يف املؤمتر األسواق املالية و البورصات⁾ 1
⁾ 

⁾
2
 .3ص)الدورة التاسعة عشرة:املتحدةاالمارات العربية (أخترزييت عبد العزيز،التوريق و تطبيقاته املعاصرة، حبث مقدم ملنظمة املؤمتر اإلسالمي،⁾

.363بوحفص نعناعة، االبتكارات املالية و تفعيل القروض السكنية ،مرجع سبق ذكره،ص ⁾ 3
⁾ 
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 22/08/2005تأكد إجتاه الدولة لتشجيع منح القروض العقارية عندما تناول جملس الوزراء يف اجتماعه يوم 

  . بالدراسة واملوافقة على مشروع قانون متهيدي يتضمن توريق القروض الرهنية

دين املتوسط والبعيد يهدف مشروع القانون التمهيدي إىل ضبط النظام القانوين الذي ينبغي تطبيقه على التوريق يف األم

  . للقروض الرهنية املوجودة حبوزة البنوك واملؤسسات املالية املقرضة أي املاحنة للقروض العقارية

كما يرمي توريق القروض الرهنية أساسا إىل تسكني املقرضني العقاريني من حشد موارد متويل جديدة ملضاعفة حجم 

  . القروض العقارية

القروض الرهنية ، جاء النص إلنشاء هيئة خاصة مرخص هلا باقتناء هذه القروض لدى  و لإلشراف على جمرى توريق

البنوك واملؤسسات املالية وكذلك هيئة ذات شخصية معنوية تتوىل وظيفة املودع املركزي للسندات وضمان احملافظة 

  . عليها وإدارا وتنقلها

  . 20/02/2006لرهنية بتاريخ اخلاص بتوريق القروض ا 05/06كما مت إصدار القانون رقم 

مبنح قروض عقارية للمواطنني الذين ) البنك(بطريقة مبسطة ميكن شرح هذه العملية بأا تنطلق بقيام مؤسسة مالية 

  .  يرغبون يف إمتالك سكن جديد أو قدمي أو بناء أو ترميم مسكن بعد تقدمي الضمانات الالزمة يف شكل رهون عقارية

القروض اليت منحت للمواطنني ويشكل منها حمفظة مالية يقوم ببيعها إىل مؤسسة مالية يقوم البنك جبمع كل 

متخصصة هي شركة إعادة التمويل الرهين للتعامل ذا النوع من القروض يف السوق الثانوية بعد اإلتفاق مع البنك 

  .       البائع بإدارة حمفظة السوق مقابل عمولة يتفق عليها يف البداية

اح عملية الشراء من طرف شركة إعادة التمويل الرهين تقوم هذه املؤسسة املالية ، بإصدار أوراق مالية مضمونة بعد جن

برهون عقارية تتضمنها احملفظة العقارية ، عندها تقوم بإستعمال املبالغ احملصلة من إصدار هذه األوراق يف شراء احملافظ 

  . ة فتبدأ عملية البيع والشراءالعقارية من البنوك املاحنة للقروض العقاري

تناول هذا القانون خمتلف األحكام املتعلقة جبانب التوريق منها ما هو متعلق باملؤسسات املؤهلة إلجنازه واملتدخلة فيه ، 

واألحكام اخلاصة بإصدار األوراق املالية وكيفية التنازل عن القروض الرهنية وكذا إسترداد القروض الرهنية ومبقتضى 

وتتم هذه العملية على مرحلتني " عملية حتويل القروض الرهنية إىل أوراق مالية  هو" أحكام هذا القانون فإن التوريق 

  :  

  . التنازل عن القروض الرهنية من قبل مؤسسة مصرفية أو مالية لفائدة مؤسسة مالية أخرى -

  . قيام هذه األخرية بإصدار أوراق مالية قابلة للتداول يف السوق ممثلة للقروض الرهنية -

  :  لقانون أطراف العملية كما يلي مث عرف هذا ا

  .  هيئة هلا صفة مالية تقوم بعملية التوريق يف سوق األوراق املالية :مؤسسة التوريق

  . مؤسسة مصرفية أو مالية تتنازل بواسطة جدول التنازل، عن قروض ممنوحة يف إطار متويل السكن:مؤسسة متنازلة

متن املركزي على السندات الذي أنشأ مبوجب املرسوم التشريعي رقم وقد أكد هذا القانون على تدخل ما يسمى باملؤ

  : املتعلق ببورصة القيم املنقولة والذي أسندت له يف هذه العملية املهام التالية  23/05/1993املؤرخ يف  10/ 93

  . تداول األوراق املالية بالدفع من حساب إىل حساب -
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  . إدارة األوراق املالية -

  : ة لتوريق القروض الرهنية باجلزائر القواعد العملي 2-

  : لة ملزمة من القواعد وهي كاآليتختضع عملية التنازل واسترياد األوراق املالية من طرف مؤسسة التوريق إىل مج

  : التنازل عن القروض الرهنية  1-2-

، وجيب أن إتفاق بني الطرفنيالتوريق مبوجب يتم إثبات كل تنازل عن القروض الرهنية بني املؤسسة املتنازلة ومؤسسة 

ن عملية تكون القروض املتنازل عنها لفائدة مؤسسة التوريق يف شكل جمموعة أو كتلة واحدة من القروض وأن تكو

ت املتنازلة وال ميكن ملؤسسة التوريق شراء قروض ما عدا تلك اليت متنح من طرف املؤسسااإلصدار يف معاملة واحدة،

ب أن ال تكون هذه القروض متنازعا عليها أو تتضمن خطر عدم التحصيل عند تاريخ ، وجييف إطار متويل السكن

د أن تصبح عملية ومبوجب ذلك تدخل القروض املتنازل عنها يف الذمة املالية ملؤسسة التوريق مبجر. التنازل عنها 

املؤسسة املتنازلة لفائدة مؤسسة وجتدر اإلشارة هنا إىل أن إجراء التنازل عن القروض العقارية من طرف التنازل فعلية،

⁽التوريق ال يتم إال بتسليم جدول خاص بالتنازل عن القروض العقارية والذي يتضمن البيانات اآلتية 
1
⁽ :  

  . تسمية عقد التنازل عن القروض املدعمة برهون عقارية ذات الرتبة األوىل -

  . القانوناإلشارة إىل أن عمليات التنازل عن القروض ختضع إىل أحكام هذا  -

  . تعيني مؤسسة التوريق واملؤسسة املتنازلة -

اإلسم والعنوان ومكان التسديد من جانب املدينني ومبلغ : قائمة الديون املتنازل عنها واملتضمنة البيانات التالية -

  . الديون وتاريخ األقساط النهائية ونسب الفائدة ومميزات الرهون ومرجع عقود التأمني إن وجدت

  . املبلغ املدفوع من طرف مؤسسة التوريق إىل املؤسسة املتنازلة مقابل القروض حمل التنازلبيان يوضح  -

إلتزام املؤسسة املتنازلة بالقيام بإستبدال القروض املشكوك فيها أو املتنازع عليها أو صعبة التحصيل لفائدة مؤسسة  -

  . التوريق

  . تاريخ إيداع اجلدول -

يسري مفعول التنازل عن القروض من املؤسسة املتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق إبتداءا من التاريخ املبني يف اجلدول 

أما فيما خيص نقل التأمينات والضمانات لصاحل مؤسسة التوريق فيتم تسجيل نقل الرهون الضامنة . اخلاص بالتنازل

ا جلدول إرسال من طرف املؤسسة املتنازلة وذلك عن طريق إرسال للقروض املتنازل عنها يف إطار عملية التوريق طبق

  . نسخة من هذا اجلدول يف ظرف مغلق مع إشعار باإلستالم للمحافظة العقارية املختصة إقليميا

  : وتتضمن النسخة املستخرجة من هذا اجلدول البيانات اآلتية

 . املتنازل عنها تعيني كل عقار مسجل ومثقل بالرهن الذي أستخدم كضمان للقروض -

  . إسم وعنوان املؤسسة املتنازلة واملدين واملودع املركزي لألوراق املالية -

  . مرجع جدول اإلرسال املتضمن التنازل عن القروض -

  . مرجع تسجيل الرهون املتنازل عنها -
                                                           

.      15ص) 15،العدد20/02/2006: املؤرخ يف( 06/05اجلريد الرمسية اجلزائرية،القانون رقم ⁾ 1
⁾ 
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  . مرجع مؤسسة التوريق -

 .    مرجع إتفاقية القرض -

ل من مسؤويل املؤسسة املتنازلة ومؤسسة التوريق وجيب أن يتم يوقع على النسخة املستخرجة من جدول اإلرسال ك

وتكون املؤسسة . يوما من تاريخ التوقيع على هذا اجلدول 30إيداعها باحملافظة العقارية املختصة إقليميا يف أجل أقصاه 

عة أو كتلة من كما تتم عملية تسجيل التنازل عن جممو. املتنازلة مسؤولة عن صحة املعلومات الواردة يف اجلدول

  . القروض من طرف املؤسسة املتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق جمانا

ويشترط أن تكون القروض املتنازل عنها يف إطار متويل السكن مؤمنة إذا كانت النسبة بني مبلغ القرض وقيمة السكن 

  . %60تتجاوز 

⁽⁽⁽⁽إسترداد القروض الرهنية 2-2-
1
⁽⁽⁽⁽ :  

 :من هذا القانون و اللتان نصتا على مايلي  23و 22وفقا للمادة يتم استرداد القروض الرهنية 

ض الرهنية اليت مت التنازل ميكن ملؤسسة التوريق أن تكلف املؤسسة املتنازلة أو أي مؤسسة أخرى بإسترداد القرو -

فاقية تسيري وفقا للشروط احملددة يف إتخرى املتعلقة بالتسيري حلساا،واستخدام رفع اليد وكذا املهام األعنها،

  . القروض املربمة بني الطرفني

عند توقف املؤسسة املتنازلة املسرية أو أي مؤسسة أخرى مكلفة بإسترداد القروض عن ممارسة نشاطها أو  -

، حيق ملؤسسة فالس أو التصفية أو ألي سبب آخرأصبحت خاضعة للرقابة على التسيري أو إلجراء قضائي مثل اإل

  .     التوريق املطالبة فورا باملبالغ املستردة أو يف طريق اإلسترداد حلساا قبل مباشرة هذه اإلجراءات

من قبل مؤسسة التوريق إثر مباشرة اإلجراءات القضائية املذكورة يف  22ميكن نقل املهام املنصوص عليها يف املادة 

ويف هذه احلالة املدين الذي له دين لى أساس إتفاق يوقع عليه الطرفان،إىل كل مؤسسة مالية معتمدة ع 23املادة 

التنازل يقوم بتحويل تسيري القروض وإستردادها عن طريق رسالة مضمونة من مؤسسة التوريق ويلزم املدين بدفع 

  . األقساط الشهرية بصفة منتظمة للمؤسسة اجلديدة املكلفة بإسترداد القروض

  : التمويل والسوق املايل باجلزائر من تطبيق قانون التوريق علىاملزايا املتوقعة 3-

ون املتضمن توريق القروض تعترب فكرة التوريق حديثة يف اجلزائر، كما أنه مل متر فترة طويلة على تطبيق القان

بعد ة مل تتحقق األمر الذي جيعل أثر هذا القانون ومزاياه على التمويل بشكل عام وعلى بورصة األوراق املاليالرهنية،

لكن نسجل ترحيبا واسعا وإستجابة مبدئية وقوية من طرف البنوك ومؤسسات اإلسكان احمللية واألجنبية ذا ميدانيا،

  . القانون

  : وفيما يلي أهم املزايا املتوقعة من تطبيق قانون التوريق العقاري على التمويل والسوق املايل اجلزائري

  : لتمويل املزايا املتوقعة على ا 1-3-

                                                           

. 16اجلريدة الرمسية اجلزائرية،نفس املرجع،ص ⁾ 1
⁾ 
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وفرة التمويل يساعد على حتويل األصول غري السائلة إىل أصول سائلة ومن مث عالج مشكلة قصور القدرة التمويلية  - 

لدى بعض املؤسسات وخفض تكلفة اإلقتراض باملقارنة بطرق التمويل التقليدية ، كما يتيح القدرة على تعبئة مصادر 

مث توفري متويل طويل األجل يتسم بإخنفاض درجة املخاطرة نظرا لكون التمويل باحلصول على مستثمرين جدد ومن 

ضف إىل ذلك أن التوريق يوفر إئتمانا يتميز باملرونة . السندات مضمونة بضمانات عينية وهي األصول العقارية

⁽والتنوع من حيث مدة السداد وطريقته وشروطه باإلضافة إىل عائد ثابت
1
⁽ .  

رفع مقدرة األداء والتمويل لدى البنوك من خالل مساعدا على حتقيق املعدالت املستهدفة لكفاية رأس املال وفقا  - 

وقد جتد . ملعايري جلنة بازل العاملية ، حيث يتيح هلا هذا النظام حتويل تلك الديون إىل جانب رأس املال يف ميزانياا

لى عموالت جمزية مقابل قيامها بتحصيل أقساط وفوائد الدين األصلي البنوك يف هذا النشاط فرصة طيبة للحصول ع

  . كوكيل عن شركة التوريق 

ويف هذا اإلطار حصلت البنوك العمومية واخلاصة من شركة إعادة التمويل الرهين على تغطية وصلت إىل  - 

⁽ماليني قرض 6لإلنطالق يف منح قروض السكن اليت يتوقع أن تصل إىل 80%
2
⁽ .  

  : ق املالية وتفعيل دورها التمويلياملزايا املتوقعة على سوق األورا 2-3-

  : يتوقع من دخول نشاط التوريق إىل هذا السوق تنشيطه ورفع أدائه يف التمويل من خالل

حتسني أوضاع الرحبية والسيولة بالنسبة ألسهم قطاع اإلسكان املتداولة وتنشيط حركة التداول والتعامل يف  -

  . القطاع

تنشيط قطاعات إقتصادية أخرى مثل مواد البناء واملقاوالت واإلمسنت هذا ما سيؤدي بالضرورة إىل زيادة نشاط  -

  . أسهمها بالبورصة

  . تنويع املعروض فيها من األوراق املالية  -

ضخ أوراق مالية جديدة يف البورصة نتيجة التوريق العقاري وذلك نتيجة تكوين شركات جديدة على الساحة  -

شركات التمويل العقاري وشركات الوكالة العقارية كذلك بالنسبة لصكوك التمويل اليت ستصدر عن  مثل

  . شركات التوريق العقاري

حتسني هيكل املعلومات يف السوق نظرا ملا يتطلبه نشاط التوريق من العديد من اإلجراءات ودخول العديد من 

                         .  حركة املعامالت وهو ما له مردود إجيايب علىت يف السوق،مما يزيد من املعلوما املؤسسات يف عملية اإلقراض

   :آلية عمل شركة إعادة التمويل الرهين يف توريق القروض العقارية-4

  :آلية عمل شركة إعادة التمويل الرهين يف توريق القروض الرهنية قبل صدور قانون التوريق - 4-1

  :اجلزائر كانت شركة إعادة التمويل لرهين تقوم بعملها كمايلي قبل صدور قانون التوريق يف

                                                           

.110ذياب ،مرجع سبق ذكره،صحممد ⁾ 1
⁾ 

⁾
2
على اإلقتصاديات  راتوحملمد،دور التوريق كأداة مالية حديثة يف التمويل و تطوير البورصة يف اجلزائر،امللتقى الدويل األول حول سياسات التمويل و أثرها⁾

  12ص )بسكرة:اجلزائر(و املؤسسات،دراسة حالة اجلزائر و الدول النامية
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،تقوم الشركة جبلب األموال ) مثل البنوك(بعد اإلتفاق بني شركة إعادة التمويل الرهين و الوسيط املايل املعتمد 

روطها الالزمة من األسواق احمللية و األجنبية وذلك عن طريق إصدار سندات أو قيم مالية أخرى،حبيث تكون ش

إىل ) القرض(مطابقة مع شروط القروض اليت يراد متويلها ، تقوم بعد ذلك شركة إعادة التمويل الرهين مبنح التمويل 

مبوجبه قائمة إمسية لشركة ) املقترض(الوسيط املايل املعتمد من مقابل رهون عقارية من الدرجة األوىل ،ويقدم الوسيط

،مع اإلشارة إىل أن الوسيط املايل أو البنك هو الذي يقوم بتحصيل الديون اليت  إعادة التمويل الرهين بالديون املمولة

⁽منحها مع فوائدها من عمالئها املدينني
1
⁽.  

من قيمة الضمانات % 80كما أن القرض املقدم كإعادة متويل من شركة إعادة التمويل الرهين جيب أن ال يتعدى 

  .املقدمة من الوسيط املايل

إعادة التمويل الرهين ذه الصيغة بنك التنمية احمللية مع إصدار سندات ألول مرة يف السوق املايل ولقد مولت شركة 

  .وذلك على دفعتني 2002إبتداءا من سنة 

وبتاريخ استحقاق حدد ب % 3.72دج مبعدل عائد سنوي 1 000 998 329األوىل كانت متثل مبلغ - 

15/07/2006.  

وبتاريخ استحقاق حدد ب % 4.16دج مبعدل عائد سنوي  000 097 179 1الثانية كانت متثل مبلغ  - 

15/07/2008.  

  :آلية عمل شركة إعادة التمويل الرهين يف توريق القروض الرهنية بعد صدور قانون التوريق -2 -4

ر التوريق أصبحت شركة إعادة التمويل الرهين متول البنوك يف إطا 2006وبعد صدور قانون التوريق يف اجلزائر سنة 

⁽بصيغتني
2
⁽:  

تبعا هلذه الطريقة فإنه بإمكان الوسيط املعتمد احلصول على املبالغ :إعادة التمويل مع حق الرجوع  - 1-2-4

من الضمانات املقدمة لذاك، إال أن % 80املطلوبة إلعادة متويل القروض اليت قدمها يف إطار متويل السكن يف حدود 

املعتمد ويتحمل هذا األخري مجيع األخطار املتعلقة بالقروض املمنوحة يف إطار القروض تبقى ضمن موجدات الوسيط 

  .متويل السكن ، كما تبقى مجيع الرهونات العقارية و التأمينات مسجلة باسم الوسيط املعتمد

لغ وتبعا هلذه الطريقة فإنه بإمكان الوسيط املعتمد احلصول على املبا :إعادة التمويل دون حق الرجوع -2-2-4

املطلوبة يف إطار إعادة التمويل للمحافظ العقارية اليت مت متويلها يف إطار القروض السكنية ، لكن بعد إمتام حتويل مجيع 

الرهونات و الضمانات األخرى باسم الشركة إعادة التمويل الرهين،أي عكس ما هي عليه الطريقة األوىل ،وتتحمل 

  :يع األخطار بالديون اليت متت إعادة متويلها بشرط أن مبقتضى ذلك شركة إعادة التمويل الرهن جي

يتعهد الوسيط املعتمد باالستمرار ي إدارة القروض املتنازل عنها لفائدة شركة إعادة التمويل الرهين مقابل عمولة  -

  .يتم االتفاق عليها بني الطرفني

  .إدارة وإسترداد املبالغ املستحقة من الزبائنأن يوقع الوسيط املعتمد مع شركة إعادة التمويل الرهين عقدا يتضمن  - 

                                                           

.03ل الرهين ،شروط إعادة متويل القروض العقارية و طرق املتابعة،دليل تعريفي،صشركة إعادة التموي⁾ 1
⁾ 

⁾
2
  .20،ص2007لثاين،عمر طالب،إعادة التمويل الرهين و أثره على املنظومة املالية و املصرفية يف اجلزائر ،جملة األكادميية العربية يف الدامنارك،العدد ا⁾
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  .أن يوقع الوسيط املعتمد مع شركة إعادة التمويل الرهين عقدا يتضمن عملية التنازل على احملافظ العقارية - 

  .هذان العقدان خيضعان للتفاوض بني شركة إعادة التمويل الرهين و الوسيط املعتمد - 

  .مليار دج 10من طرف شركة إعادة التمويل الرهين حوايل  2008 قد بلغ جمموع التمويالت املمنوحة يف

أم املستثمرون يف شراء سندات الشركة فهم شركات التأمني و البنوك وبعض املؤسسات ذات الطابع املايل و 

 اإلجتماعي مثل الصندوق الوطين للتأمني على البطالة

 

 

  

 .بعض املالحظات حولهمتطلبات جناح التوريق يف اجلزائر و :ثالثاملطلب ال

  :⁾⁾⁾⁾1⁽⁽⁽⁽رمتطلبات جناح التوريق يف اجلزائ -1

يف اجلزائر عرب قنوات املصارف من أهم مالمح إكتساب هذه األخرية يعترب جناح عملية التوريق يف حتقيق أهدافها 

التمويلي لسمات املصارف الشاملة اليت تعطي صبغة حديثة للجهاز املصريف اجلزائري من خالل تطوير الدور 

  :للمصارف ،و حتقيق ذلك يف اجلزائر يتطلب مايلي

إجياد كيانات لتوريق الديون و التمويل العقاري ذات مالءة إئتمانية متميزة حىت ميكنها من احلصول على حق  - 

  .إصدار سندات

العقارية، حيث يتطلب إجياد كيانات قادرة على تقييم األصول العقارية اليت متثل مديونيات باملصارف التجارية و  - 

  .األمر خربا تقييم متميزين قد ال يتوافر عدد مناسب منهم بالسوق احمللي ي الوقت احلايل

  .تكوين خمصصات مناسبة لدى املصارف للقروض العقارية قبل عملية بيع بعضها إىل شركات التوريق - 

ما لنجاح التجربة باإلضافة إىل الضمانات إصدار السندات بقيمة متحفظة وبعائد مناسب، حيث ميثل هذا عامال مه - 

  .العقارية لألصول

إجياد عالقة إرتباطية بني ضخ األموال الناجتة عن عملية التوريق و إعادة إستثمارها يف األنشطة عقارية لتحقيق  - 

  .معدالت رحبية أعلى

  .ق السندات الدوليةتشجيع املصارف على القيام بدور صانع السوق للسندات أسوة مبا هو متبع يف أسوا - 

إبالء مزيد من اإلهتمام لدعم سوق األوراق املالية من خالل تطبيق القواعد الدولية لإلدارة وكذلك املعايري الدولية  - 

اخلاصة بكل من التمويل و التقييم العقاري،و العمل بالقواعد الالزمة لإلفصاح و لشفافية، وتفعيل آليات محاية 

  .السوق من املخاطر

رة بناء اإلطار التنظيمي املؤسسي الالزم لنجاح عملية التوريق من خالل منظومة متكاملة من املؤسسات مثل ضرو - 

شركة اإلستعالم عن العمالء ،مؤسسات التصنيف اإلئتماين لقياس خماطر األوراق املالية،شركات الوكيل 

                                                           

14.- 13راتول حممد،مرجع سبق ذكره ص ص ⁾ 1
⁾ 
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لضمان دقة و سالمة حركية التعامل بني العقاري،شركات تأمني القروض العقارية وغريها، مع إقرار آلية مناسبة 

  .املصارف و شركات التمويل العقاري و سوق األوراق املالية مبا حيقق جناح عملية التوريق

ومن مث فإن هذه احلركية  للعمل يف اجلزائر قد ال حتتاج إىل شهور بل إىل عدة سنوات حىت يستقر األمر يف جمال 

 .عمليات توريق الديون

 

 

 

  

  :ت عامة حول التوريق باجلزائرمالحظا -2

  :بعد إستعراض تطبيقات التوريق يف السوق املصرفية باجلزائر فإنه جتدر اإلشارة إىل بعض املالحظات منها

التوريق املطبق يف كثري من دول العامل يعين التخلص النهائي من الديون بعد بيعها،بينما ال يعين ذلك حسب الصيغة  - 

إعادة التمويل الرهين ،بل يعين ذلك حىت يف الصيغة الثانية حيث يشري يف هذه احلالة إىل  األوىل يف تطبيقات شركة

  .إلتزام املؤسسة املتنازلة باستبدال القروض املشكوك فيها أو التحصيل لفائدة مؤسسة التوريق

األخرية تتطلب بعض التوريق يف اجلزائر ال يزال يقتصر على حتويل الديون إىل سندات دون األسهم،ألن العملية  - 

  .الشروط و اهلياكل غري املوجودة حاليا باجلزائر

القانون اجلزائري حيصر التوريق يف القروض العقارية فقط و املوجهة لتمويل السكن دون االستفادة من أنواع  - 

  .أخرى من القروض ميكن أن تدخل يف دائرة التوريق

عقارية يف اجلزائر و بالرغم من إنشاء شركة إعادة التمويل الرهين حىت يف ظل وجود إطار قانوين لتوريق القروض ال - 

يبقى دخول البنوك التجارية حمتشما،وهذا بالرغم من فائض السيولة الكبرية الذي تعرفه هذه البنوك ،و اليت بلغت على 

الكافية يف اإلجراءات  بالنسبة للبنوك العمومية،وهذا ما يعين الثقة 2007مليار دج يف اية سنة  1400سبيل املثال 

 .املتخذة إىل حد اآلن
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  :خالصة الفصل

من خالل ما سبق يتضح أن اجلزائر تبذل جمهودات يف ميدان التمويل العقاري وذلك من خالل سن خمتلف القوانني    

 ،السكن القضاء على مشكلاليت تساعد على تطوير القرض العقاري بإعتباره أحد األليات اليت تعود عليه يف سبيل 

كما أنه مت الشروع يف تأسيس هيئات مالية مرافقة للبنوك بغية مساعداا يف تطوير نشاط منح القروض العقارية اليت 

تكون هلا سند يف السوق العقارية كما نستخلص أنه من ضمن العوامل اليت تسامهي حتريك السوق العقارية اجلزائرية 

ضافة إىل مسامهة اإلب، و املؤسسات العقارية يف اجلزائر إلطالق برامج عقارية ضخمةهو حتمس وسباق الشركات 

يتضح جليا  البنوك التجارية يف التمويل العقاري من أجل جذب أكرب عدد من املقترضني إلقامة املشروعات العقارية

ت لتوفري العقارات اليت تليب وقت مضى لضخ املزيد من اإلستثمارا أيأن الفرصة ساحنة أمام هذا القطاع أكثر من 

أما يف ما خيص  ،اإلحتياجات األساسية للسوق ألغراض السكن و ألغراض النشاط التجاري و السياحي وغريها

التوريق باجلزائر فإن عملية توريق القروض العقارية تبقى عملية واحدة حتتاج إىل الكثري من الترشيد وتتطلب توفري 

  .ال وهي السوق املالية النشطة و الوسطاء الفاعلني يف هذا السوقأهم مستلزمات هذه العملية أ
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  :متهيد

عنا تقدمنا وو من أجل إثراء موض ةعقاريالض وقرالتلعب البنوك دورا أساسيا يف متويل قطاع السكن عن طريق   

لإلطالع على كيفية منح القروض العقارية و إعطاء الصورة  وذلك)111(بالبويرة  اجلزائريلوكالة القرض الشعيب 

احلقيقية اليت يتواجد عليها القرض العقاري قي البنوك اجلزائرية،وقد وقع إختيارنا على القرض الشعيب اجلزائري 

قارية يف جمال منح القروض الع اختصكمؤسسة يعترب من بني أهم املؤسسات املالية اليت يقوم بتمويل السكن حيث أنه 

وهو ما أكسبه جتربة وخربة طويلة يف هذه امليدان كونه كان أحد أهم املتعاملني مع اخلزينة العمومية يف جمال توفري 

   .السكن

التطرق ن خالل وكالة القرض الشعيب اجلزائرميبمنح قرض عقاري حالة دراسة وألجل ذلك سنحاول يف هذا الفصل 

   :ىل مايليإ

   .حول القرض الشعيب اجلزائريعموميات :املبحث األول  -

   .قرض عقاري حإجراءات من:املبحث الثاين  -

  .دراسة تطبيقية لقرض عقاري ممنوح لغرض بناء و شراء مسكن:املبحث الثالث  -
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  .CPAالقرض الشعيب اجلزائري عموميات حول:املبحث األول

   . ا أننا أسقطنا الدراسة على بنك القرض الشعيب اجلزائري ارتأينا تقدمي حملة عامة عنهمب

  .)CPA(تقدمي القرض الشعيب اجلزائري :األول املطلب

⁽⁽⁽⁽نشأة القرض الشعيب اجلزائري-1
1
⁽⁽⁽⁽ :  

  . 29/12/1966الصادر يف  366- 66مبوجب األمر رقم ) CPA(لقد مت تأسيس القرض الشعيب اجلزائري 

مليون دينار جزائري وهذا  15وهو ثاين بنك بعد االستقالل بعد البنك الوطين اجلزائري، ودخل برأس مال قدره 

  . نتيجة لتأميم قطاع البنوك يف اجلزائر

  : ولقد مت إنشاؤه من خالل دمج مخسة بنوك شعبية وهي

  ) BPCIA(البنك الشعيب التجاري الصناعي للجزائر  -

 (BPCIO)البنك الشعيب التجاري الصناعي لوهران  -

  (BPCIC)البنك الشعيب التجاري الصناعي لقسنطينة  -

  (BPCIAN)البنك الشعيب التجاري الصناعي لعنابة  -

 (BPCIA)البنك الشعيب التجاري الصناعي للجزائر العاصمة  -

 : وقد مت تدعيمه بثالثة بنوك أجنبية أخرى وهي

 . شركة مرسيليا للقرض  �

 . مصر –البنك املختلط اجلزائر �

 .الشركة الفرنسية للقرض والبنك  �

، بعد أن مت (BDL)بنك جتاري جديد وهو بنك التنمية احمللية  1985وقد انبثق عن القرض الشعيب اجلزائري سنة 

ل احلساب اجلاري للزبائن بقيمة موظف وإطار، باإلضافة إىل حتوي 550وكالة بنكية وحتويل  40التنازل لفائدته عن 

 . دج  89000

إصدار  ذات أسهم متلكها الدولة كليا بعد(EPE)وقد اختذ القرض الشعيب اجلزائري شكل مؤسسة عمومية إقتصادية

بعد استفتاء الشروط املطلوبة من قانون النقد  07/04/1997ويف . 1989القانون املتعلق باستقاللية املؤسسات يف 

  . حصل على ترخيص من البنك املركزي اجلزائري يسمح هلا مبزاولة عمله املصريف) 90/10(والقرض 

 134مديرية و 15على  CPAعاصمة ، ويشتمل ج عمريوش باجلزائر ال 2يتواجد مقر القرض الشعيب اجلزائري ب 

وحيتل املرتبة اخلامسة على املستوى الوطين حسب ). الشرق، الوسط ، الغرب(وكالة موزعة على ثالث جمموعات 

 . عدد الوكاالت واملرتبة الثالثة حسب املوارد اإلمجالية

                                                           

.بالقرض الشعيب اجلزائريوثائق داخيلية خاصة     ⁽1⁾ 
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  :تعريف القرض الشعيب اجلزائري  - 2

مؤسسة مالية تقوم جبمع الودائع سواء كانت جارية أو ألجل يف شكل قروض ) CPA(يعترب القرض الشعيب اجلزائري 

  : مبايلي ) CPA(القرض الشعيب اجلزائري ملختلف القطاعات وفق آجال حمددة، ويتميز

 . معاجلة جممل احلسابات عن طريق اإلعالم اآليل �

 . بنك شامل يتدخل يف كل العمليات والقطاعات اإلقتصادية �

 . الكامل لإلعالم اآليل على مستوى كل الشبكات باإلعتماد على برنامج خاص اإلستعمال �

 . القيام بالعمليات البنكية يف الوقت احلقيقي الالزم ودراسة وترتيب القروض �

  :  CPAالقرض الشعيب اجلزائري  تطورات بعض املؤشرات يف  3-

  :  CPAالقرض الشعيب اجلزائري  تطورات حجم رأس مال  1-3-

  :                    ن عرضها من خالل اجلدول التايلوميك

  .CPAالقرض الشعيب اجلزائري املالتطور حجم رأس :05جدول رقم

  CPA.وثائق من : املصدر

مليون  15برأمسال قدر بـ  1966تطورات عديدة منذ تأسيسه يف عام  CPAلقد عرف رأس املال اإلجتماعي لـ 

ما يقدر  2010واستمر يف التطور حيث بلغ سنة  % 533.335بنسبة تقدر بـ  1983دج ، حيث ارتفع سنة 

  . مليار دج 48بـ 

 : CPAالقرض الشعيب اجلزائري مسامهات 2-3-

مليون دج ، ومن  1838باخلارج بقيمة  5يف اجلزائر و 20مسامهة من بينها  25يف  CPAتتمثل مسامهات 

  : املسامهات يف اجلزائر ويف اخلارج جند القيم املوضحة يف اجلدول التايل

 

  

  

 

  

  2010  2008  2004  2000  1996  1992  1983  1966  السنة

  حجم رأس  

  املال   

  15   

  مليون

  800   

  مليون

  5.6   

  مليا ر

  13.6   

  مليا ر

  21.6   

  مليا ر

  25.3   

  مليا ر

29.3   

  مليا ر

  48     

  مليا ر 
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  CPAالقرض الشعيب اجلزائري مسامهات: 06اجلدول رقم 

 %نسبة املسامهة   رمزها          املؤسسة    

          SIBF 11 .11  املؤسسة شبه املصرفية للتكوين 

          SOGEFI       33.33  مؤسسة الوساطة يف عمليات البورصة

          CACEX  10.00  الصندوق الوطين لتأمني الصادرات 

         ALPAP  14 .00  اجلزائرية للورق 

         BANIC  12.50  البنك الشعيب التجاري الصناعي 

          ARESBANK  4.11  البنك العريب اإلسباين 

  .معلومات مقدمة من مكان التربص: املصدر

  :  CPAلقرضالشعيب اجلزائريتطورات خمتلفة ل 3-3-

      :عدة تطورات خمتلفة نوضحها يف اجلدول املوايل CPAعرفت 

 .CPAلقرض الشعيب اجلزائريخمتلفة لـ تطورات: 07اجلدول رقم 

  2000     1988       1967       السنة / النوع 

     121      119         20         عدد الوكاالت 

  4515       429         /            املوظفني 

  /            دج  88585  دج 24820  عدد حساب الزبائن 

  مليون دج210820  مليون دج 181678  مليون دج 506  موارد الزبائن 

مليون 10813.60  مليون دج  170  إستخدامات الزبائن  

  دج

  مليون دج117936

  مليون دج 1725  مليون دج  520  مليون دج  2.1  النتائج 

  .صوثائق مقدمة من مكان الترب: املصدر 

  .CPAالقرض الشعيب اجلزائري أهداف و هيكل: املطلب الثاين

يضم القرض الشعيب اجلزائري جمموعة من األقسام ولتوضيح : CPAلقرض الشعيب اجلزائريالتنظيمي لاهليكل - 1

  :مايلي لنا التايل ذلك يبني الشكل
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املديرية العامة 

لاللتزامات والشؤون 

 القانونية 

  

  .اهليكل التنظيمي للقرض الشعيب اجلزائري:09الشكل رقم  
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

.  

  

  

  

  

  

  

 وثائق داخلية من مكان التربص: املصدر 

الرئيس املدير 

 العام 

 خلية املراجعة

 املفتشية العامة 

جملس املديرية 

 العامة 

املديرية العامة 

 بالنيابة لإلدارة 

مديرية التنبؤات 

 ومراقبة التسيري 

مديرية اإلدارة 

 العامة 

املستشار القانوين 

 واألمانة

مديرية القرض 
BTPH         

مديرية القرض 

  لصناعات واخلدمات

مديرية الدراسات 

 ومتابعة اإللتزامات

مديرية الفروع      

 و املسامهات

مديرية الشؤون 

 والرتاعاتالقانونية 

املديرية العامة 

 بالنيابة لإلستقالل

 املديرية املالية 

مديرية التسويق        

 و اإليصال 

 املديرية النقدية 

مديرية تسيري 

 القيم املنقولة 

التمويل      مديرية  مديريةاحملاسبة

 اخلارجي

مديرية املوارد 

 البشرية 

مديرية األنظمة 

 والتنظيم

قسم املعامالت 

 الدولية 

مديرية املعاجلة 

 اآلنية

  جملس اإلدارة 

العمليات     مديرية 

 اخلارجية
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  :CPAالقرض الشعيب اجلزائري أهداف و تطلعات - 2

⁽من خالل نشاطه إىل حتقيق عدة أهداف ميكن إمجاهلا فيما يلي CPAيسعى 
1
⁽ :  

ترقية متويل التجارة الوطنية بفضل سياسة جتارية نشيطة واألشغال العمومية ، الري ، التجارة والتوزيع ، الصحة ،  - 

  . السياحة ، الفندقة ، احلرف التقليدية ، وسائل إجتاه املؤسسات الصغرية واملتوسطة ، اإلعالم

  .إستالم اإليداعات ومنح القروض وأخذ اإلشتراكات من رأمسال املؤسسات الكربى  - 

خدمة زبائنه ومنحهم تسهيالت لذلك كان السباق إىل إدخال البطاقات البنكية وتوزيع أول موزعات أوتوماتيكية  - 

له يسمح للزبائن القيام بعدة أول بنك يبدأ خطة البنك اإللكتروين الذي من خال CPAلألوراق النقدية ، إذ يعترب 

  عمليات عن بعد بواسطة أربعة قنوات متعددة الوسائط    

  ). اخل ... SMSالفاكس، اهلاتف، الرسائل القصرية ( 

  . يهدف إىل التفتح على العامل اخلارجي وإكتساب صفة بنك دويل  - 

  .تقدمي الوكالة املستقبلة :  املطلب الثالث 

  . املتواجدة بالبويرة وعرض هيكلها التنظيمي   *111*سنتطرق يف هذا املطلب إىل التعريف بالوكالة 

  :التعريف بالوكالة و مهامها1-

بالبويرة جزءا اليتجزأ من القرض الشعيب اجلزائري املركزي املوجود بالعاصمة ، فهي من أهم  *111*متثل الوكالة 

جهت هذه الوكالة للقيام مبهام أساسية جاءت بالتوازي مع القوانني اليت تسري عمل مراكز اإلنتاج هلذا البنك ولقد و

  : البنك وذلك من أجل 

 . تطوير رأس املال اإلقتصادي لتحسني حصة البنك املقامة يف مكان وحميط الوكالة  �

 . املسامهة يف حتسني املردود اإلقتصادي للبنك بتحسني نتائج ونوعية التسيري  �

  : وتتمثل مهام هذه الوكالة يف النقاط التالية 

  . دراسة العمليات البنكية املقدمة من طرف الزبون بدراسة العالقات املتبعة مع هذا األخري- 

  . حتقيق خمطط لإلسهام اإلقتصادي - 

( جراءات الداخلية دراسة وتقدير ووضع الديون يف مكاا يف حدود املسؤولية املعطاة هلا بطريقة مطابقة للقانون واإل- 

  ). مالءمة الشروط وتأمني الضمانات 

  .تأمني التسيري واملتابعة للديون املقررة والضمانات املشروطة - 

  . دراسة عمليات اإلقتصاد اخلارجي يف جدول املسؤوليات املقدمة - 

  . السهر على التطبيق الصارم لتنظيم التحويالت واإلجراءات السارية املفعول املنظمة لعمليات اإلقتصاد يف اخلارج - 

    .واألجهزة املوضوعة حتت تصرفهم  السهر على التسيري العقالين للميزانية ، اإلمكانيات البشرية- 

  

                                                           

.داخلية خاصة بوكالة القرض الشعيب اجلزائري وثائق ⁽
1
⁾ 
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  :كالة الوالية وفق الشكل التايل يكون اهليكل التنظيمي لو: اهليكل التنظيمي للوكالة- 2

  .اهليكل التنظيمي لوكالة البويرة: 10الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .وثائق داخلية من مكان التربص:املصدر

  

  

  

 

  

 خلية اإلعالم و اإلتصال سكرترية مكتب املدير 

 قسم املراقبة 

 جمموعة األمانة 

 مصلحة التنظيم 

 مصلحة القرض 
 مصلحة الصندوق 

 الصندوق الرئيسي 

 شباك الدينار 

مصلحة اإلدارة 

 واملوارد البشرية 

حة املوارد مصل

 البشرية وامليزانية

خلية الدراسات 

 والتحليل

خلية الشؤون 

 القانونية والرتاعات

 متابعةخلية 

العمليات 

 واإلحصائيات

 شباك العملة الصعبة 

 قسم اإلعالم واإلجراءات 

  املدير املساعد 

 املدير
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  .إجراءات منح قرض عقاري : املبحث الثاين 

مصريف موجه للجمهور العريض بغية متويل شراء بناء ذايت أو ترميم السكنات فالبنك يقوم  القرض العقاري منتوج

بتحويل الصفقات إىل العمليات اليت تتم على مستوى السوق اإلبتدائية وكذلك الصفقات املربجمة على مستوى السوق 

  . الثانوية

  .عقاري  مكونات امللف واملعايري املؤهلة للحصول على قرض: املطلب األول 

  :توجه القروض املمنوحة من قبل البنك لتمويل العمليات التالية 

 . شراء سكن جديد جاهز �

 . القيام بالبناء الذايت �

 . توسيع السكن �

 .  إعادة ترميم ويئة السكن �

  : مكونات امللف   1-

  . خيتلف تكوين ملف طالب القرض العقاري حسب احلاجة إىل القرض

على الشخص الذي يريد احلصول على القرض العقاري من البنك أن جيب  :الوثائق العامة لتكوين ملف  1-1-

  : يقدم ملفا كامال يتكون من الوثائق التالية 

 .شهادة عمل سارية املفعول بالنسبة لإلجراء  �

 . شهادة الضريبة تثبت النشاط التجاري أو النشاط احلر بالنسبة لإلجراء �

 .كشوف الرواتب الثالثة األخرية بالنسبة لإلجراء  �

 ) .التجار، األعمال احلرة ( شهادة الدخل السنوي بالنسبة لغري األجراء من مصلحة الضرائب  �

 .شهادة إقامة ألقل من ثالثة أشهر  �

 ). 12(شهادة ميالد أصلية  �

 . تصريح ضرييب يثبت تسديد مجيع املستحقات لدى إدارة الضرائب �

 . األصل لبطاقة التعريف الوطنية أو رخصة السياقة نسخة طبق �

شراء مسكن جديد من عند مقاول عمومي أو خاص ، حالة بناء ذايت ، توسيع سكن (الوثائق اخلاصة -1-2

  : وتكون ضمن امللفات التالية ) وترميم

  : ـ امللف التقين

يه من طرف خبري حماسيب وحاليا يتعامل مصادق عل) جديد أو قدمي(تقدميتقرير اخلربة حول السكن املراد شراءه  �

 . البنك مع خرباء الشركة اجلزائرية للخربة ومراقبة السيارات

  . كشف كمي وتقديري يقدم من مقاول البناء يف حالة توسيع السكن ، بناء ذايت أو ترميم �
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  : ـ امللف القانوين

جيب أن يكون موجودا ولكن عند تقدمي امللف بطلب البنك  عقد ملكية يف حالة شراء سكن من فرد آلخر ، �

 . سوى الوعد بالبيع

 ). بناء ذايت(عقد ملكية األرض املراد البناء عليها  �

 . عقد ملكية السكن يف حالة يئة وتوسيع �

 ). شهادة تربئة الذمة(وثيقة تشمل معلومات موجزة من طرف إدارة األمالك الوطنية  �

 . طرف اهليئات املختصة يف حالة توسيع البناءرخصة البناء تقدم من  �

  : معايري التأهيل  2-

  : يقصد ا اإللتزامات الواجب مراعاا لقبول منح القرض العقاري وتتمثل فيما يلي 

 .القرض العقاري موجه لكل شخص طبيعي ذو جنسية جزائرية  �

 . أو غري مقيم باجلزائر بلغ سن الرشد عند طلب القرض العقاري مقيم �

 . سنة وقادر على تسديد قيمة القرض ، ذو دخل يساوي الدخل الوطين األدىن املضمون 60جاوز عمره اليت �

  .إجراءات وشروط تقدمي القرض العقاري : املطلب الثاين 

ومصداقيته ، وتتم الدراسة القانونية وذلك ملعرفة الصحة  تقوم الوكالة بتسليم امللف قصد دراسته والتأكد من صحته

  القانونية لألوراق املقدمة ، بعدما تتم الدراسة املالية للملف من حيث توفر الشروط وقدرة الزبون على الوفاء بإلتزاماته

  : ويتم ذلك من خالل مايلي 

  : إجراءات معاجلة ملف طلب القرض العقاري  1-

   :معاجلة امللف  1-1-

  : تتم معاجلة امللف بإتباع اخلطوات التالية 

 . املكلف بالقرض العقاري على مستوى الوكالة يضمن مطابقة وشرعية الوثائق املقدمة �

دراسة قدرة املقترض على استرجاع القرض واليت تكون مقامة على أساس املعطيات املقدمة يف ملف طلب القرض  �

 . العقاري والوثائق املكونة له

 : إن حتليل اخلطر املتعلق خصوصا باحلالة اإلجتماعية ومتويل األشخاص الذين يقومون بالبناء الذايت يكون على أساس  �

  . ـ التكاليف العامة للمسكن أو البناء

  . ـ املداخيل الضخمة املالية للمشتري أو الشخص الذي يقوم بالبناء الذايت 

 ). مستحقات الغري على املستفيد يقصد ا وجود ديون أو(ـ السوابق املالية 
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 : مدة معاجلة امللف  2-1-

 . أيام بداية من تاريخ إيداع جمموع الوثائق املطلوبة 10مدة معاجلة امللف من طرف الوكالة ال جيب أن تتعدى  �

 . أيام من تاريخ إستقبال امللفات 08امللفات ترفع مع االستغالل وجيب أن ال تتعدى  �

 10امللفات ترفع للجنة املركزية للقرض ومعاجلة امللفات من طرف اللجنة املركزية للقرض وجيب أن ال تتعدى  �

 . أيام بداية من تاريخ إستالمها للقرض

 . قرار جلنة القرض بقبول أو رفض الطلب جيب أن يكون على شكل كتايب من طرف الوكالة للزبون �

 ):مويلالت(إجراءات تقدمي القرض العقاري  2-

بعد معاجلة امللفات املودعة على مستوى الوكالة تقرر جلنة القرض قبول أو رفض طلبات القرض إستنادا للوثائق 

  .  املقدمة واملكونة مللف القرض العقاري

  : وضع القرض العقاري حتت تصرف املستفيد  1-2-

  : يف حالة املوافقة على التمويل ، تقوم الوكالة باستدعاء املستفيد من القرض مللء الوثائق التالية 

 . نسخ مطابقة لألصل 05إمضاء املستفيد على إتفاقية القرض العقاري يف  �

 . فتح حسابات الشيكات �

 . إمضاء األمر بالتحويل الدائم من قبل املقترض �

 . نافذ يتعهد مبوجبه املقترض بتزويد حسابه لتغطية اإلستحقاقات إمضاء إلتزام �

 . دفع أقساط التأمني من قبل املقترض وكذا مصاريف تسيري امللف �

 . احلصول على مساعدة الصندوق الوطين للسكن إن أمكن �

  : شروط تقدمي التمويل  2-2-

من  %20البنكي وهذا املبلغ جيب أن ميثل  جيب على املستفيد من القرض أن يقوم بتحويل مبلغ مايل إىل حسابه �

 . تكلفة املسكن كحد أدىن

كل حتويل مباشر من طرف املستفيد من القرض إىل صاحب الشقة البائع ، جيب أن يكون مثبت بواسطة فواتري  �

 . قانونية وممضية

لتكاليف ميكن دفع منح التأمني من طرف املستفيد وكذا تكاليف املوثق عمولة تسيري القرض كما أن هذه ا �

 . ضمها إىل مبلغ القرض

 . من تكلفة السكن املرغوب شراؤه أو بناؤه %80ال يتجاوز مبلغ القرض جيب أن  �

 : حيدد مبلغ القرض على أساس قدرة التسديد الشهرية للمستفيد  �

يساوي يف حالة إذا كان الدخل أكثر أو ) املستفيد أو الكفيل التضامين(من إمجايل املداخيل الشهرية  30%

  . دج شهريا 50000
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 5000يف حالة إذا كان الدخل أكثر أو يساوي ) املستفيد أو الكفيل التضامين(من إمجايل املداخيل الشهرية  50% 

  . دج شهريا

 ). األجر ، السن ، مبلغ القرض ( إذا توفرت كل الشروط يف الزبون  %90نسبة التمويل قد إىل  �

 .....).األب ، األم ، األخ ( كما ميكن إدراج عدد كبري من العائلة ضمن اإللتزام التضامين  �

  :  تقدمي األموال3-2-

  : حالة شراء مسكن 1-3-2-

  . يتم حترير شيك بنكي من اجلهة املختصة وهذا حبضور املوثق واملستفيد من القرض والبائع ، فمبلغ القرض يقدم دفعة واحدة

  : البناء ، توسيع مسكن خاص ، أو ترميم مسكن  حالة  2-3-2-

تقدمي األموال يتم على ثالثة دفعات كحد أقصى وذلك يتوافق مع طبيعة العملية املمولة من طرف البنك لصاحل 

  : املستفيد

 دج  500000.00تقدمي قيمة القرض على دفعة واحدة لكل العمليات اليت تتطلب قرض أقل أو يساوي  �

دج وأقل  500000.00قيمة القرض على دفعتني لكل عملية بناء أو توسيع اليت تتطلب قرض أكرب من  تقدمي �

 . مليون دج 02أو يساوي 

 . دج وأقل من أو يساوي مليون دج 500000.00بالنسبة لعملية الترميم تتطلب قرض أكرب من  �

 . مليون دج 02قرض أكرب من  تقدمي يف ثالثة دفعات بالنسبة لعمليات البناء والتوسيع اليت تتطلب �

  : مدة القرض   4-2-

سنة حيث حتدد هذه املدة حسب قدرة التسديد مع مراعاة سن  25ميكن أن تصل املدة القصوى لتسديد القرض إىل 

 .سنة 60الزبون الذي يشترط فيه عدم جتاوز 

  : معدل الفائدة   5-2-

حتدد هذه النسبة على أساس الشروط العامة الصادرة عن البنك والسارية املفعول حاليا ، وتكون هذه النسبة ثابتة 

  . سنوات األوىل بعدما تكون قابلة للزيادة أو النقصان حسب الشروط املصرفية العامة 05خالل 

للذين لديهم توفري حساب أكثر  %5.75بالنسبة للزبون اجلديد ، و %6.25كما أن معدل الفائدة املطبق حاليا هو

  . بالنسبة للعسكري%4.5أشهر ، و 03من

  : TVAالرسم على القيمة املضافة   6-2-

الرسم على القيمة املضافة وفقا للقانون املايل القروض املمنوحة لألسر إلقتناء مسكن جاهز أو بناء مرتل معفاة من

 . الساري املفعول
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  : كيفية إستعمال وتسديد القرض العقاري : املطلب الثالث 

للتعرف أكثر على كيفية إستعمال القروض العقارية والتسديد جيب على املستفيد أن يقرأ جيدا إتفاقية القرض 

  العقاري اليت وقع عليها 

  : إستعمال القرض 1-

  :                                   قرض تكون كالتايل دة إستعمال المن إتفاقية القرض العقاري فإن م 03استنادا للمادة

) التبليغ(يخ اإلشهار بالقروض ارأشهر من ت 03عدم إستعمال القرض من طرف املستفيد بعد مدة أقصاها يف حالة  �

 . أشهر يف حالة قوة قاهرة مبنية فإن هذه اإلتفاقية تعترب ملغاة 06و

شهرا بعد  12جيب على املستفيد من القرض يف إطار البناء الذايت أن ينجز األشغال الكربى يف آجال أقصاها  �

قبضه الدفعة األوىل ، إال إذا وجدت قوة قاهرة حالة دون ذلك واستطاع البنك معاينتها قانونيا ، وعند إنقضاء 

تفيد من القرض خيضع لدفع عالوة اإللتزام واليت هذا األجل إذا سجل تأخري يف إجناز األشغال الكربى فإن املس

 . من مبلغ الدفعة اليت مل تستهلك بعد%0.5تقدر بـ 

 . شهرا يف حالة التوسيع أو الترميم 12شهرا إذا تعلق األمر بالبناء الذايت و 36آجال حتقيق سكن شخصي هو  �

  : تسديد القرض   2-

ا فوائد التأخري واملصاريف وذلك بالسحب من حسابه يلتزم املستقرض أن يسدد كل شهر دفعات شهرية وكذ

  . الشخصي إىل غاية اإلنتهاء الكلي لسجل الدين

  . الدفعات الشهرية ثابتة وتضم املبلغ األساسي والفوائد والرسوم واملصاريف

  :  ـ يستفيد املقترض من فترة تأجيل التسديد إبتداءا من تاريخ اإلستعمال األول للقرض على النحو التايل

 . شهر لشراء سكن جديد �

 . شهرا للبناء الذايت  24 �

 .أشهر ألشغال التوسيع أو الترميم  06 �

  : الضمانات   3-

من أجل اإلستفادة من التمويل العقاري البد من تقدمي الرهن من الدرجة األوىل على السكن املراد شراؤه أو قطعة 

  ). بناء ذايت(األرض اليت سوف يشيد عليها املسكن 

والرهن يف هذه احلالة يتمثل يف عقد ملكية السكن أو عقد ملكية األرض أو وعد بالبيع ، يتصرف يف الشيك املرهون 

  يف حالة عدم التسديد ، يف حالة منح القرض فإن التأمني اخلاص بالقروض العقارية جيب أن يسجل له  

  :ليف اخلاصة باملقترض واليت تضم يف شركة ضمان القرض العقاري وهذه التأمينات حتتوي على كل التكا

 . تأمني متعدد املخاطر املتعلق باملساكن  �

 .تأمني خطر القرض  �

 .تأمني على احلياة يف حالة موت املستفيد  �
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 .تطببيقية لقرض عقاري ممنوح لغرض بناء و شراء مسكن دراسة:املبحث الثالث

  دراسة ملف طلب قرض عقاري:املطلب األول

يتم دراسة الطلب املقدم لالستفادة من القرض العقاري وفق املعطيات اليت حتمعها سواء من املعلومات حول الزبون أو 

من املعلومات حول امللكية و بناءا على حتليلها ميكن اختاذ القرار مبنح القرض العقاري أو تأجيله أو رفض الطلب 

  .ائيا

  :معلومات حول الزبون-1

اإلحراءات  لحة البنك املختصة يف إختاذصعبئة إستمارة خاصة بالقرض له من طرف البنك مبساعدة ميقوم الزبون بت

  :املتعلقة بالقرض وهذا بعد اإلمضاء على التصريح الشريف مبصداقية املعلومات مايلي مةالزال

  :معلومات شخصية على املستفيد من القرض - 1-1

  .اخل حبيث حيب أن تكون هذه املعلومات دقيقة وواضحة....اإلزدياد،العنوان، اإلسم،اللقب،تاريخ

  :معلومات حول الدخل -2-1

  اخل.....حبيث تشمل هذه املعلومات نوع الوظيفة ،الرتبة،اإلختصاص،نوع العقد املربم مع املؤسسة أو رب العمل

 :معلومات حول الدخل -3-1

 الناجتةاملتعلقة بالتعويضات ،الفوائد   األوىل الدخل الشهري مضاف إليه كل املداخيل هذه املعلومات ختص بالدرحة

  .فيحب أن تسمح هذه املعلومات بالوقوف على الدخل احلقيقي للزبون عن اإلدخار أو اإلستثمار

  :ودات و الديونجمعلومات حول املو -4-1

اإلدخار أو اإلستثمار ،حسابات بالعملة الصعبة ،عناوين اري أو البنكي حسابات تضم هذه املعلومات احلساب اجل

  .دالء حبميع الديون اليت ال زالت مل تسدد بعدإلالبنوك املتعامل معها،باإلضافة إىل ا

  :معلومات حول امللكية-2

  .تعترب الوثيقة املقدمة كضمان اإلستفادة من القرض العقاري من أهم الوثائق اليت يتضمنها ملف القرض العقاري

 فاهلدف من حتليل املعلومات املتعلقة بامللكية هو مساعدة املوظف املختص يف حتضري تقرير عن املخاطر اليت قد تنتح

  من قرار منح القرض العقاري هذه العملية عبارة عن تقرير وإعطاء رأي حول القيمة السوقية للعقار اليت حتدد مدى 

              :التاليةراءات جوظف املختص الذي يقوم باإلاملقناعة 

 غرايف و السكنوصف امللكية على األساس املوقع اجل �

 .اخل................حتليل للمحيط الذي توجد به امللكية بإجراء حتليل للمرافق من الطرقات إنارة ،قنوات  �

 . دهوصف املوقع و حتدي �

الطابق ، املساحة ، نوعية امللكية ، مسكن جاهز،       بناءا على املعلومات املفصلة حول حالة العقار ،حتديد القيمة السوقية  �

  .خلا.....اخل مع إعطاء تفاصيل حول املسكن من ناحية عدد الطوابق ، مغطى بسطح أو قرميد ....شقة ، فيال، 
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  .ولكي تكون التكلفة فعالة توكل إىل مكتب دراسات خمتص يف امليدان

  )أو شراء مسكن بناء(الشروط العامة ملنح قرض عقاري :الثاين املطلب

  :مسكن خاص فإن القرض الشعيب اجلزائري مينحه هذا القرض و تكون بناءإذا كان الشخص ميلك أرضا و يريد 

  :قيمة القرض-1

من  %5من مبلغ الكشف التقديري لألشغال و على املقترض أن يضع نسبة %70قيمة القرض ميكن أن تصل إىل 

  .قيمة القرض لدى مؤسسة الضمان

  :السن-2

  .سنة 60سنة و السن األقصى هو  25حيدد لبسن مدة القرض حيث جيب أن ال تتعدى 

  :شروط القرض-3

 .ال بد أن يكون لدى الشخص دخل ثابت و دائم

 .دفعة أولية متثل الفرق بني القرض و قيمة الكشف التقديري لألشغال �

 .من مبلغ الكشف التقديري لألشغال %30ميكن أن تكون مسامهة الشخص أدىن من  ال �

  :الدعم و التداين املشترك-4

الزوج،الزوحة،األبناء،الوالدين،األخوات،اإلخوة،أو :كن الرفع من قيمة القرض وذلك بالدعم ألحد األقاربمي �

 .بتداين املشترك مدخول شخص مادي أخر

 .كال املقترضني ثابت حيب أن يكون مدخوال �

  :تعبئة القرض-5

 .الزبون و تكون احلصة واحدة أو حصتني أو ثالث حصص حسب مبلغ القرض صكتتم التعبئة يف حساب 

  :كيفية التسديد-6

  :تسديد املستحقات شهريا إذا كان الدخل حمصور بني

15000*4>R>15000 من الدخل %33خصم دج يتم.    

15000*5>R15000*4  من الدخل %33خصم يتم.    

15000*5>R  من الدخل %33خصم يتم.  

    .أمثلة تطبيقية عن قروض عقارية ممنوحة لبناء و شراء مسكن:املطلبالثالث

  :OPGIلدىمسكن مثال تطبيقي عن القرض عقاري ممنوح لشراء-1

جلزائري بالبويرة بالبويرة بطلب قرض عقاري لوكالة القرض الشعيب ا 09/09/1972املولود بتاريخ Xتقدم السيد 

  .دج1848000.00،لغرض شراء مسكن لدى ديوان الترقية و التسيري العقاري مبلغه 
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 05متزوج و أب لثالثة أطفال ،و هو يعمل كعون جتاري مبؤسسة إلنتاج الزيوت املتواجدة بالبويرة منذ  Xالسيد

  .سنوات

  :من مبلغ السكن أي%39النسبة اليت ميكن للبنك التدخل ا هي 

  .دج712000.00=0.39×1848000.00

    :إىل مساعدة الدولة و اليت تقدر ب باإلضافةأما الباقي فيعترب مسامهة املقترض الشخصية 

  .من قيمة السكن%61ما يعادل  أيدج 1136000.00=712000.00- 1878000.00

  دج500000.00تقدر ب  CNCخص مسامهة الصندوق الوطين للسكنفإن مساعدة الدولة و باألولإلشارة

  دج636000.00=500000.00- 1136000.00و املسامهة الشخصية للمقترض تقدر ب 

دج،وقد مت تسديد قيمة األقساط الشهرية اليت سيدفعها 270268.80:دخل طالب القرض يقدر ب :ولدينا 

أما فيما خيص سنة و اليت حددت على حسب السن العميل ،  25دج يف كل شهر و خالل مدة 4800املقترض ب 

  %6.25الفائدة السنوية 

  .دج10000على املقترض أن يدفع عمولة التسيري املقدرة ب كما 

القرض يف و كالة البويرة مللف القرض و املوافقة عليه و حتديد كل من قيمة التسديد الشهري و بعد دراسة مصلحة 

  :تقدميها مقابل القرض،و قد متثل فيما يلي و مدة القرض،مث بعد ذلك حتديد الضمانات الواحب

 .مولمة األوىل للمسكن اللجرهن عقاري من الدر- 

 .sgciضمان القرض العقاري من طرف شركة ضمان القرض العقاري - 

 .دج35600من قيمة القرض أي ما يعادل  %5التأمني على احلياة الذي يقدر ب  - 

  :مثال تطبيقي عن قرض عقاري ممنوح لبناء مسكن-2

و الساكن ببلدية عني الترك يف والية  1979نوفمرب  25املمولود يف y،تقدم السيد 2006ديسمرب 20يف تاريخ 

 1400000.00قيمته ) 2+ط(البويرة،إىل وكالة القرض الشعيب اجلزائري بطلب قرض عقاري لغرض بناء مسكن 

طبقا لعقد حرره  zيق اهلبة من أبيه السيد باملكان الواقع ببلدية سكناه حيث الة ملكية األرض هلذا الشخص عن طر

متر مربع،وكلف العميل إحدى التعاونيات  130هلذه األرض  اإلمجاليةتبلغ املساحة .مكتب الشركة املدنية للتوثيق

  .البناء و هذا مبوحب عقد بني الطرفني باألشغالالعقارية بالقيام 

  :بطلب القرضكما حتصلنا من البنك على املعلومات التالية و اخلاصة 

  .سنة 32:السن �

  .تقين سامي يف األشغال العمومية لدى شركة بناء خاصة:املهنة �

  .سنة واحدة:األقدمية يف العمل �

  ).حمل أحيار+الدخل الشهري(دج 48670.00:الدخل الشهري �

  .عازب:احلالة املدنية �
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  :القرض و الوثائق املرفقة و املتصلة خاصة يف بالبويرةلطلب اجلزائريبعد دراسة مصلحة القرض الشعيب 

 .عقد ملكية األرض - 

 بالبيانات الالزمةن وكمي لتقدير األشغال وكذا جدول التموي وصفي إشعار - 

  .التموين جدول: 08اجلدول رقم 

  الكمية  الوحدة  إسم املادة  الرقم

  90 طن CPAإمسنت  01

  20000  طن  جرات 08أجر ذو  02

  06حديد حجم   03

  08ححم حديد 

  10جديد ححم 

  12حديد حجم 

  14حديد حجم 

  طن

  طن

  طن

  طن

  طن

2  

2  

2  

2  

2  

  6  -   شباك معدين ملحم  04

  65  ²م   15*15خزف أبيض   05

  25  ²م   0.7*0.2وطيدة  06

  350  ²م   20*20بالط قرانيتطو  07

  .كشف تقديري للمهندس املعماري:املصدر

  .الكشف التقديري: 09اجلدول رقم 

  املبلغ التقديري  نوع األشغال

  80000  الدراسات

  3900000  األشغال الكربى 

  400000  جنارة

  290000  رصاصة

  210000  دهن و زجاج

  180000  كهرباء

  150000  اخلارجية التهيئة

  70000  معدات

  5280000  اموع

  .كشف تقديري للمهندس املعماري:املصدر
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دج وذلك  150000000لتمديد القرض مببلغ قدره أخرتقدم نفس العميل بطلب  2007مارس 19ويف تاريخ 

األشغال حيث قدم تقرير لألشغال اليت مل تتم بعد و اليت وصل جمموع تقديرها  إلمتامبسب عدم كفاية القرض األول 

  .دج مرفقا بطلب خطي1711700.00إىل ما قيمته 

  .متام املسكنالكشف التقديري لألشغال الباقية إل:10اجلدول رقم 

  )دج(املبلغ التقديري  األشغالنوع 

  678500  البناء ،التلبيس،الدهن

  450000  اجلديدية و اخلشبية النحارة

  298500  رصاصة

  47730  كهرباء

  237040  دهن و زجاج النوافذ 

  171170  اموع

  .إشغال وصفي و كمي تقديري من إعداد التعاونية العقارية:املصدر

املصلحة املختصة يف منح القرض بالوكالة مللف طلب متديد القرض مث إصدار املوافقة على ذلك الطلب يف  عد مراجعةب

  .دج29000000ح املبلغ اإلمجايل املقترض هو بلكي يص 2007مارس  25

  .الكشف التقديري عن طريق املسامهة الشخصية:11اجلدول رقم 

  الشخصية املسامهة  مبلغ القرض  الكشف التقديري  التاريخ

  2007جانفي 24

  2007مارس25

5280000  

1711770  

1400000  

1500000  

3880000  

211770  

  4091770  2900000  6991770  اموع

  .على املعطيات املؤسسة باالعتمادمن إعداد الطالبتني :املصدر

جانفي  24يف تاريخ دج  140000للعميل بقيمة  عقارييتضح لنا من اجلدول أن البنك وافق على منح قرض 

دج كما بينه الكشف التقديري للمشروع والذي أعده 5280000،حيث بلغت القيمة التقديرية للمشروع 2007

  .املهندس املعماري

 25للعميل أن املبلغ املقترض ال يكفي إلمتام األشغال،ففي  اتضحشهرا من بداية األشغال  14ولكن بعد مرور تقريبا 

وكمي لتمديد القرض وذلك بغرض إمتام األشغال مرفقا بإشعار وصفي  آخرتقدم العميل بطلب  2007مارس 

دج حيث وافق البنك على ذلك التمديد مبنحه قرض اخر بقيمة 1711770لألشغال الباقية،الذي كان تقديره 

دج 6991770دج ملشروع تقدر قيمته  2900000دج لكي يصبح املبلغ اإلمجايل املقترض هو 1500000

  .دج2505701عميل تقدر ب ومسامهته شخصية لل
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  :خالصة الفصل

، أن ) 111(بالبويرة على مستوى وكالة القرض الشعيب اجلزائري يتالدراسة التطبيقية اليت أجر لقد أظهرت    

البنك يلعب دورا هاما يف منح القروض العقارية اليت متر بعدة مراحل بدءا من استالمها من قبل الوكالة قصد دراسته 

صحة ومصداقيته من الناحية القانونية،مث بعدها الدراسة املالية للملف من حيث توافر كل الشروط و والتأكيد من 

  .الزبون على الوفاء بإلتزماته ةقدر

ولقد جعلتنا الدراسة امليدانية اليت قمنا ا على املستوى وكالة القرض الشعيب اجلزائري نتعرف على أهم اخلطوات اليت 

يتبعها البنك عند منح القرض العقاري كما الحظنا مدى اإلهتمام الكبري و األساسي للبنك بالضمانات املمنوحة من 

 .طرف املقترضني



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



   ا	���� ا���� 

  :اخلامتة

و  مر قطاع السكن يف اجلزائر مبراحل عديدة من قطاع حمتكر من طرف الدولة بواسطة الصندوق الوطين للتوفري    

إىل قطاع مفتوح للخواص نظرا لكون املستثمر يف ميدان القروض العقارية حيتاج إىل أموال ضخمة و بالتايل  اإلحتياط

   .ال ميكن اإلعتماد على الدولة فقط

عزز دور البنوك التجارية يف عملية متويل القروض تاألمر الذي استلزم تبين نظام أو سياسة جديدة و اليت من شأا أن 

  .لتدهور املستمر يف احلظرية الوطنية للسكنالعقارية نظرا ل

حدث الوسائل املتعلقة مبجال أفإعادة هيكلة اجلهاز املصريف يعد حماولة قامت ا الدولة ملسايرة األنظمة املالية و إتباع 

  .متويل القروض العقارية

و رغم كل التطورات امللحوظة يف جمال متويل القروض العقارية من تنوع أشكاهلا و تعدد طرق متويل العقار إال     

أا مل تستطع أن حتقق اإلكتفاء من السكن،حيث يبقى مشكل اإلسكان من أكرب املشاكل اليت تعرفها اجلزائر يف 

ة ال يكمن يف نقص التمويل ،فمن خالل دراستنا للتمويل األونة األخرية ،ولعل السبب الرئيسي هلذه املشكلة العويص

أن هذا األخري يبذل جهود جبارة من خالل تقدميه  CPA العقاري وباألخص تلك املوجهة لألفراد ال حظنا لدى بنك

  .لعدة أنواع من القروض العقارية 

سمح يئري حيث أن أغلب اجلزائريني ال إال أن املشكل يكمن يف اخنفاض القدرة الشرائية لدى أفراد اتمع اجلزا    

هلم باحلصول على قرض عقاري كبري لعدم إمكانيتهم إرجاع مبلغ القرض رغم الدعم املقدم من طرف الصندوق 

على القرض وذلك راجع أساسا إىل اإلرتفاع الفاحش يف أسعار العقار و املواد األولية املوجهة  C.N.Lالوطين للسكن

فإم لن يتمكنوا من اقتناء مسكن،هذا من جهة ومن جهة أخرى نالحظ ختوف كبري يبديه األفراد اجتاه هذه القروض 

هلا هي بنوك ربوية،و التعامل بالربا حمرم يف ديننا مما يؤدي إىل النفور من القروض العقارية كون أن البنوك املاحنة 

  .العقارية

  :  نتائج الدراسة 1-

كن للبنوك أن تساهم يف متويل القطاع العقاري وذلك مبنح القروض العقارية طويلة األجل وذلك نظرا إلرتفاع مي - 

  .أسعار العقارات

ميكن القول بأن البنوك تساهم بشكل فعال يف القضاء على أزمة السكن وذلك من خالل التدعيم وبناء السكنات  - 

  . التسامهية اليت تعد أحد احللول اليت تلجأ إليها الدولة للحد من أزمة السكن

تؤدي بالضرورة إىل ) اخل .....املتزوجون اجلدد( إن الطلب الكبري على العقارات وخاصة من بعض الفئات املعينة   - 

 . زيادة عرض العقار يف سوق العقارات ، لكن العائق الوحيد بالنسبة لطاليب العقارات هو إرتفاع األسعار

  :حلول وتوصيات 2 -

جيب على البنوك املاحنة للقروض أن تساعد املقترضني بتسهيل عملية منح القروض وكذا إعطائهم الوقت الكايف  - 

  . إلرجاعها 

  . وجب على الدولة بذل قصار جهدها من أجل ختفيض أسعار العقارات يت- 

  . كما جيب على الدولة إنشاء مباين سكنية موجهة أساسا للكراء بأسعار معقولة تتناسب مع مستويات دخل األفراد - 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



    اجعاملر

  :باللغة العربية  قائمة الكتب -أوال

 .2008دار العلوم ، ،عنابة ،ت االقتصاديةأأمحد بوراس ،متويل املنش - 1

   .2001دار النهضة ، بريوت،احلجازي عبيد علي أمحد، مصادر التمويل  - 2

  .2،2001ديوان املطبوعات اجلامعية،الطبعة ،اجلزائر،إلياس زروقي،التقنيات العقارية - 3

 .2005 ،3اجلامعية،الطبعةديوان املطبوعات ،بن عكنون،خبراز يعدل فريدة،تقنيات وسياسات التسيري املصريف  - 4

 .1996دار املسري، الطبعة الثانية، : األردن،زياد سليم رمضان وحمفوظ أمحد جودة، إدارة البنوك - 5

 .2000، 2طبعة الديوان املطبوعات اجلامعية ، : ،اجلزائر شاكر القزويين ،حماضرات يف اقتصاد النقود و البنوك - 6

  .دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ،اجلزائر،مشعون مشعون،البورصة- 7

  . 2000الدار اجلامعية،نمصر،طارق طه،إدارة البنوك ونظم املعلومات املصرفية- 8

 7020الفكر اجلامعي،دار ،مصر،اإلنترنيت وطارق طه،إدارة البنوك يف بيئة العوملة - 9

 .دار اجلامعة اجلديدة للنشر،اإلسكندرية ،عبد الغفار،أساسيات اإلدارة املالية - 10

 .2004جامعة اجلزائر،،اجلزائر،نوكعبد احلق لعمري،تقنيات الب- 11

    .2009إيتراك للطباعة و النشر ،،مصر،عبد احلكيم بلويف،أثر الضرائب على النشاط العقاري- 12

  .2006دار وائل للنشر،  ،األردن،احلسيين،إدارة البنوك ،مدخل كمي و استراتيجي معاصرفالح حسن -31

  2004مركز يزيد للنشر، ،:األردن،نقود و البنوك و املؤسسات املايلموفق  علي اخلليل عبد اهللا الطاهر ،ال- 14

 .2005دار اجلامعية اجلديدة ،،مصر ،حممد سعيد أنور سلطان،إدارة البنوك - 15

 . 2000دار احملمدية العامة، ،اجلزائر،ناصر دادي عدون،تقنيات التسيري- 16

  1997بريوت، دار النهضة  العربية،  ،نور الدين خبابة، اإلدارة املالية- 17

  .وزارة املالية،اإلدارة املركزية للبحوث املالية و التنمية اإلدارية،مصر،ي فوزي منصور، الية تنشيط السوق العقاري - 18

 :مذكرات التخرج -ثانيا

بو احليلية عبد احلليم،العجز املايل ومشكل التمويل يف املؤسسة اإلقتصادية العمومية اجلزائرية،رسالة ضمن متطلبات نيل  - 1

  1998جامعة منتوري،:قسنطينة(شهادة املاجيستر

كلية احلقوق،جامعة سعد :البليدة،بوحفص نعناعة،اجلوانب القانونية والعملية لعقد القرض العقاري،رسالة الدكتوراه- 2

   2009دحلب، 

  داش رشيدة ،دور البنوك التجارية يف متويل التنمية اإلقتصادية ،مذكرة لنيل شهادة الليسانس يف املاليةغب ،رمضاين صارة - 3

  .2004- 2003العلوم التجارية، بوقرره ،كلية احلقوق و جامعة أمحد،بومرداس

جامعة اجلزائر،كلية ،اجلزائر،،مذكرة لنيل شهادة املاجستيري نالعقارية اخلاصة يف جمال السك رمحاين فائزة،متويل الترقية- 4

   .2004احلقوق ،

 



 

  )جامعة اجلزائر،كلية احلقوق:زائراجل(طاليب لطيفة،القرض العقاري،مذكرة لنيل شهادة املاجستر - 5

   2012والتسيري،جامعة البليدة،  البليدة،كلية العلوم اإلقتصادية (حممد ذياب،واقع القروض العقارية يف اجلزائر- 6

  .2005كلية احلقوق ،،عنابة،ناصر لباد،النظام القانوين للسوق العقارية يف اجلزائر،رسالة الدكتوراه دولة - 7

  :الكتب بالغة الفرنسية -ثالثا
-1 DJAMEL BESSA LES INTSTRUMENT DE FINANCEMENT DU LOGEMENT(LA REVUE DE L 

HABITAT ,PARUTION N07 ,JUIN2008). 

 :املؤمتراتو امللتقيات -رابعا

الدورة :أخترزييت عبد العزيز،التوريق و تطبيقاته املعاصرة، حبث مقدم ملنظمة املؤمتر اإلسالمي،االمارات العربية املتحدة- 1

 .التاسعة عشرة

قدم يف املؤمتر األسواق املالية البورصة املصرية ،حبث مبدوي عبد املطلب،التوريق كأداة من أدوات تطوير -2

          .2007،ديب،البورصات

حممد،دور التوريق كأداة مالية حديثة يف التمويل و تطوير البورصة يف اجلزائر،امللتقى الدويل األول حول سياسات  راتول- 3

   .بسكرة،اجلزائر،و املؤسسات،دراسة حالة اجلزائر و الدول النامية التمويل و أثرها على اإلقتصاديات

  :و املناشري القوانني -خامسا

     .15،العدد20/02/2006املؤرخ يف  ،06/05اجلريد الرمسية اجلزائرية،القانون رقم - 1

   .27،العدد 1998|04|06،املؤرخ يف 01|98املقرر رقم  اجلريدة الرمسية اجلزائرية -2

   .25،العدد 12/05/1991،املؤرخ يف 91/144املرسوم التنفيذي رقم  اجلريدة الرمسية اجلزائرية -3

  .دليل الشروط العامة إلعادة التمويل الرهين ،شركة إعادة التمويل الرهين - 4

 -5 Séminaire Régional sur le crédit immobillier et les Hypothéques (Cridit populaire d Algérie CPA,28-

29 février 2000) 
  :االت - سادسا

عمر طالب،إعادة التمويل الرهين و أثره على املنظومة املالية و املصرفية يف اجلزائر ،جملة األكادميية العربية يف الدامنارك،العدد 

  .2007الثاين،

  :املقاالت -سابعا

   :املوقع اإللكتروين العقاري املعاصرة،عنصيغ التمويل مقال حول حسني شحاتة، - 1
www.darelmashora.com/download.ashx?doicd        

   kdefault-www.tamweeleg.com/section مقال حول التمويل العقاري،عن املوقع اإللكتروين - 2

: ، أكثر من مليار دوالر لتمويل مشاريع العقارية يف اجلزائر عن املوقع اإللكتروينعبد الوهاب بوكروح - 3
 www.alrriya.com/note/23595     

  .03شركة إعادة التمويل الرهين ،شروط إعادة متويل القروض العقارية و طرق املتابعة،دليل تعريفي،ص



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 










