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اإلىداء
الحمد هلل الذي نفتح بحمده الكالم والحمد هلل الذي حمده أفضل ما جرت بو األقالم ،سبحانو ال نحصي لو
ثناءاً عميو ىو كما أثنى عمى نفسو وىو ولي كل إنعام.

والحمد هلل الذي فاوت بحكمتو بين المخموقات ،ورفع المؤمنين الذين أوتوا العمم درجات ،قل ىل يستوي
الذين يعممون والذين ال يعممون ،كما ال تستوي األنوار والظممات ،وأشيد أن ال إلو إال اهلل ،وحده ال شريك
لو في ألوىية وربوبية وما لو من األسماء الحسنى وكامل الصفات ،وأشيد أن محمد عبده ورسولو ،الذي
بمغ العمى بكمالو وكشف الدجى بجمالو كممت جميع خصالو ،صموا عميو وآلو ،الميم صمى عمى محمد

وعمى آلو وصحبو الذين ىم أب ار الخمق قموبا ،وأغزرىم عموما وأكمميم حزما وعزما ،وسمم تسميما ،ثم أما
بعد:

أىدي ىذا العمل المتواضع إلى الوالدين الكريمين أبي وأمي حفظيما اهلل ورعاىم ،وأطال في عمرىم ،والى
جميع اإلخوة واألخوات ،وكذا جميع األىل واألقارب.
والى جميع األصحاب والرفقاء ،والى كل من يكنون لي المحبة والتقدير...

محمد األمين

III

شكر وتقدير
أحمد اهلل تعالى وأشكره عمى نعمو وحسن عونو ،وأصمي وأسمم عمى خاتم األنبياء والمرسمين سيدنا وحبيبنا
محمد صموات ربي وسالمو عميو.

أتقدم بجزيل الشكر إلى األستاذة الفاضل الدكتورة بن عثمان مفيدة عمى حسن قبوليا اإلشراف عمى ىذا
العمل وتقديمو لنا النصح والتوجيو في كل صغيرة وكبيرة.
كما ال يفوتني أن أتوجو بالتحية والشكر إلى كافة أساتذة كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير،

لجامعة قاصدي مرباح ورقمة ،وأخص بالذكر أساتذتي المحترمين الذين تمقيت عنيم مبادئ البحث العممي
عبر كامل مشواري الدراسي الجامعي.
دون أن أنسى عمال البنك الجزائري الخارجي و باألخص إلى صابر وابنة عمي فاطمة والى كل من
ساىمة من بعيد أو قريب في إنجاز ىذا البحث

والحمدهلل من قبل ومن بعد.

IV

: الممخص
تيدف ىذه الدراسة إلى توضيح آليات تسيير ممف طمب تمويل عقاري في بنك تجاري متمثال في
 باإلضافة إلى آليات تسيير المخاطر المحيطة بذلك النوع من،32 بنك الجزائر الخارجي وكالة ورقمة رقم

.القروض

خمصت الدراسة إلى ضعف حجم القروض العقارية في ىذه الوكالة ووجود معايير واجراءات

 ومن أجل نجاح عممية،تتخذىا ىذه األخيرة قبل منح قرار التمويل لكل نوع من أنواع التمويل العقاري

. تقوم الوكالة بتسيير مخاطره بعدة أساليب أبرزىا تقديم ضمانات من طرف العميل،التمويل العقاري

:الكممات المفتاحية

. بنوك تجارية، مخاطر التمويل،تمويل عقاري

Résumé

L'objectif de cette étude est de comprendre les mécanismes de la gestion
d'un véritable dossier de demande de financement immobilier dans une banque
commerciale, qui est représenté par la Banque extérieure d'Algérie, agence de
Ouargla n°32, en plus des mécanismes de gestion des risques entourant ce type
de prêt .L'étude a conclu que le volume des prêts immobiliers dans cette agence
est faible et les normes et procédures sont en place avant d'accorder la décision
de financement pour chaque type de financement immobilier. Pour réussir dans
le processus de financement immobilier, l'agence gère ses risques de plusieurs
façons, notamment les garanties présentées par le client.
Mots clés:
Financement immobilier, risques financiers, les banques commerciales
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VII

المقدمة العامة
مقدمة:
يشكل السكن بالنسبة لممجتمع احتياجا أساسيا ،لذا يحتاج قطاع السكن كغيره من القطاعات
االقتصادية واالجتماعية األخرى لمتمويل الالزم قصد بناء سكنات ،ويتطمب ىذا التمويل طرقا تختمف عن

باقي االستثمارات األخرى .وقد أدى تطور عدد السكان مع محدودية االنجازات السكنية إلى خمق أزمة
سكنية عاشتيا وما زالت تعيشيا الجزائر ،وذلك رغم االنجازات التي أولتيا السمطات إليجاد مختمف الصيغ

التنفيذية ،من أجل زيادة حظوظ مختمف الفئات االجتماعية لمحصول عمى سكنات.

تعد البنوك بصفة عامة والبنوك التجارية بصفة خاصة الركيزة األساسية ألي نظام مالي ،حيث

تساىم في النمو االقتصادي وذلك من خالل توفير إمكانية تمويل االستثمار في شكل قروض .كما أن

لمتمويل دور أساسي في عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية.

في الوقت الحاضر أصبح العقار وتمويمو من بين أىم األمور التي يحتاجيا الفرد .ومن خالل

البنوك المختصة في التمويل العقاري تسعى الدولة إلى تحريك عجمة القطاع العقاري بمنح قروض عقارية

لممساىمة في حل مشكمة السكن التي أصبحت من أىم األمور التي تشغل الدولة .وفي الوقت الراىن لم
يعد تمويل القروض العقارية حك ار عمى البنوك العقارية بل تعداه إلى مساىمة البنوك التجارية في عممية

التمويل ىذه ،إال أن ىذه العممية تمر بعدة إجراءات يشترك فييا كل من البنك والعميل من أجل اتخاذ

البنك لقرار منح االئتمان .وعميو تطرح اإلشكالية التالية" :ما هي اإلجراءات المتبعة من طرف البنك

التجاري في اتخاذ قرار منح التمويل العقاري؟".
وتنبثق عن اإلشكالية أسئمة فرعية:

 ما ىي المعايير المستخدمة التخاذ قرار منح التمويل العقاري؟
 ما ىي اآلليات المتبعة في عممية منح التمويل العقاري؟

 ما اإلجراءات المتبعة لمتصدي لممخاطر المحيطة بالقرض العقاري؟

الفرضيات :

لإلجابة عمى اإلشكالية المطروحة سنحاول تبني الفرضيات التالية:

 ىناك معايير تستخدميا البنوك التجارية لمنح التمويل العقاري؛

 ىناك إجراءات متبعة في عممية منح التمويل العقاري تخص العميل وموضوع العقار؛

 تمزم البنوك التجارية العميل باتخاذ إجراءات عممية تحمييا من مخاطر التمويل العقاري.

أسباب اختيار الموضوع :

يرجع اختياري لموضوع المذكرة إلى عدة األسباب منيا :

 الدعم المعرفي في مجال تسيير البنكي لمتمويل العقاري؛
 نوع الموضوع من اختصاص الطالب.

أ

المقدمة العامة
أهمية الدراسة:
تكمن أىمية الدراسة في مدى أىمية التمويل البنكي في إتمام المشاريع العقارية ،باإلضافة إلى أىمية
األساليب واإلجراءات المتبعة في منح التمويل العقاري وذلك من أجل سالمة مثل ىذا النوع من القروض.

أهداف الدراسة:

تيدف ىذه الدراسة إلى ما يمي:
 إبراز ومساىمة البنوك التجارية في التمويل العقاري؛
 إبراز أىم المراحل و التقنيات المتبعة من طرف البنك التجاري في التمويل العقارية.
حدود الدراسة:

الحدود الموضوعية :اىتمت الدراسة بالمواضيع المرتبطة بموضوع التمويل العقاري في الجزائر.

الحدود المكانية :تم إجراء الدراسة الميدانية عمى مستوى البنك الخارجي الجزائري وكالة ورقمة.

الحدود الزمنية :اعتمدت بيانات الدراسة عمى بيانات وكالة ورقمة لمفترة الممتدة من سنة 3122إلى سنة
.3122

منهج الدراسة :
من أجل معالجة موضوع الدراسة واإللمام بجوانبو واإلجابة عن اإلشكالية المطروحة ومحاولة

إثبات الفرضيات المذكورة سابقا من عدميا ،اعتمدنا عمى المنيج الوصفي في الجزء النظري من البحث،

كما اعتمدنا عمى منيج دراسة حالة في الدراسة التطبيقية.

تمثمت األدوات المستخدمة في الدراسة في المسح المكتبي من خالل االضطالع عمى األدبيات

النظرية والتطبيقية لموضوع الدراسة باإلضافة إلى اعتماد أسموب المقابمة من أجل التعرف عمى مختمف
اإلجراءات الميدانية لعممية منح التمويل العقاري وتفسير مختمف نتائج الدراسة .أما البرامج اإلحصائية

المستخدمة في الدراسة التطبيقية فتمثمت في برنامج .Excel
صعوبات الدراسة:
 تكمن صعوبة الحصول عمى المعمومات الالزمة.

هيكل الدراسة:

سيتم تناول الدراسة في فصمين ،نتطرق في الفصل األول إلى الجانب النظري لمموضوع حيث تم

تقسيم الفصل األول إلى مبحثين .يتضمن المبحث األول األدبيات النظرية والمبحث الثاني األدبيات

التطبيقية ،أما بالنسبة لمفصل الثاني فيو يحتوي عمى الدراسة التطبيقية لمموضوع ،حيث يتضمن مبحثو
األول تقديم منيجية الدراسة التي نعرض فييا عينة الدراسة ،المنيج المتبع ،الحدود المكانية والزمنية

لمدراسة واألدوات والبرامج اإلحصائية المستخدمة في الدراسة ،أما المبحث الثاني يتضمن دراسة عرض
ومناقشة نتائج الدراسة.

ب

المقدمة العامة
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األدبيات النظرية والتطبيقية

الفصل األول

تمهيد:

يمثل التمويل العقاري أىمية كبرى ،حيث يحظى ىذا النوع من التمويل باىتمام مختمف المتعاممين

سواء األفراد أو الدولة .وتسعى الدولة من خالل البنوك التجارية إلى تفعيل نشاط القطاع العقاري عن

طريق القروض العقارية لمحاولة تخفيف وحل أزمة العقار التي الزالت تسعى الدولة إلى القضاء عمييا،

وعميو حاولنا في الفصل األول أن نقدم مفاىيم نظرية حول التمويل العقاري وأىمية في المبحث األول ،أما

في المبحث الثاني قمنا بعرض ومناقشة بعض األدبيات التطبيقية حول موضوع الدراسة.
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األدبيات النظرية والتطبيقية

الفصل األول

المبحث األول :األدبيات النظرية:

نظ ار ألىمية التمويل العقاري عمى صعيد االقتصادي واالجتماعي سنحاول في ىذا المبحث إلى

تطرق إلى مفيوم التمويل والتمويل العقاري وأىميتو والى أنواع التمويالت الممنوحة.

المطمب األول :ماهية التمويل العقاري:

سنحاول في ىذا المطمب إلى تطرق مفيوم التمويل والتمويل العقاري.

 :1مفهوم التمويل

 :1-1تعريف التمويل

التعريف األول :التمويل يعني توفير المبالغ النقدية الالزمة إلنشاء أو تطوير مشروع خاص أو عام وأنو
الحصول عمى األموال بغرض استخدامو لتشغيل أو تطوير المشروع كان يمثل نظرة تقميدية ,حيث ترتكز
النظرة الحديثة لموظيفة التمويمية عمى تحديد أفضل مصدر لألموال عن طريق المفاضمة بين عدة مصادر

متاحة من خالل دراسة التكمفة والعائد.1

التعريف الثاني :التمويل ىو البحث عن المصدر التي تستخدمو اإلدارة لمحصول عمى النوع المعين من
األموال الالزمة ومن تم التزود بو.2

 :2-1تعريف التمويل العقاري:

التعريف األول  :يعرف التمويل العقاري بأنو كل نشاط تمويمي ييدف لالستثمار في مجاالت شراء أو بناء
أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات اإلدارية والمنشئات خدمية ومباني والمحالت المخصصة لمنشاط
التجاري ،وذلك بضمان حق االمتياز عمى العقار أو رىنو رسميا أو غير ذلك من الضمانات التي يقبميا
الممول.

التعريف الثاني :ىو عبارة عن تمول الشراء عقار ،أو حق انتفاع عميو لمسكن ،أو لممارسة مينة أو
حرفو ،أو التمويل لشراء أسيم أو حصص في شركة في مجال تممك العقارات ،أو اكتساب حق انتفاع
عمييا ،أو التمويل لتشييد بناء ،أو ترميمو ،أو تحسينو أو صيانتو وكذلك شراء أرض بغرض البناء

عمييا.3

موجو لتمويل شراء أو بناء سكن أو تمويل أعمال التييئة الكبرى أو
باختصار ىو قرض طويل المدىَ ،
توسيع السكن.4

1
2

إبراىيم حممد نايت" ,آليات تمويل المنشآت الرياضية والمتابعة المالية لها" ,مذكرة ماجستري غري منشورة ,جامعة اجلزائر  ,03اجلزائر2012/2011،ص. 81

فضيلة زواوي" ,تمويل المؤسسات االقتصادية وفق الميكانيزمات الجديدة في الجزائر" ,مذكرة ماجستري غري منشورة ,جامعة أحممد بوقرة ,بومرداس ,اجلزائر2009/2008،

ص. 11
2
4

ىشام حممد القاضي ،التمويل العقاري ،طبعة األوىل ،دار الفكر اجلامعي ،اإلسكندرية ،سنة  2011ص . 61
موقع ادلواطن" ،القرض العقاري" ،مت اإلطالع عليو بتاريخ .http://www.elmouwatin.dz/?Credit-immobilier ،04/04/2017 :

2

األدبيات النظرية والتطبيقية

الفصل األول
 : 2أهمية التمويل العقاري:

يعتبر التمويل العقاري من بين أىم وسائل التنمية االقتصادية واالجتماعية في البمد ولتمويل العقاري أىمية
كبيرة تتمخص في عدة جوانب منيا:1

 يساعد نشاط التمويل العقاري عمى تحقيق الرفاىية لشرائح كبيرة من األفراد والمجتمع عن طريقتحسين الوضعية المعيشية ليم ،حيث يعمل عمى توفير المسكن المناسب لشرائح كبيرة من

المجتمع ،خاصة متوسطي ومحدودي الدخل ،وىي فئات غير قادرة عمى تمويل وشراء وبناء

مساكنيم خاصة في ظل ارتفاع األسعار.

 يساعد التمويل العقاري عمى االستقرار االقتصادي واالجتماعي واألمني لمفرد والمجتمع ،ألنويساعد الفرد عمى تممك مسكنو ،وتممك المسكن عالمة من عالمات االستقرار واألمان لمفرد

والمجتمع.

 يعمل عمى تطوير وتنمية القطاع العقاري عن طريق إيجاد فرص كبيرة لممستثمرين لتوجيواستثماراتيم في قطاع العقاري ،وتشجيعيم عمى بناء وحدات السكنية التي يحتاجيا السوق خاصة

اإلسكان االقتصادي والمتوسط ،كما يعمل عمى رواج وتنشيط السوق العقاري نتيجة ازدياد الطمب
عمى الوحدات السكنية التي يحتاجيا الناس.

 يمنح نظام التمويل العقاري لطالب التمويل أطول فترة السداد ممكنة مما يؤدي إلى ظيور قدرةشرائية لم تكن متاحة من قبل ويسر عميو تممك الوحدة السكنية التي يريدىا.2

 : 3أنواع القروض العقارية وخصائصها

 1-3التمويل السكني الموجهة لألشخاص الطبيعيين :
يمكن تقسيم القروض العقارية بحسب موضوعيا ،كما يمكن تقسيميا بحسب الشخص المقترض ،وان

كان شخصا طبيعيا أو معنويا.

تمنح المؤسسات المالية البنكية في الجزائر نوعين من القروض العقارية لمشخص الطبيعي من أجل توفير

مسكن عائمي ،األول يخص بناء ،وتييئة وتوسيع المسكن والثاني يخص شراء كراء المسكن. 3

 1-1-3التمويالت المتعمقة باألشغال السكنية :

يمكنو االستفادة من القرض العقاري من أي مؤسسة مالية بنكية تجارية كل شخص طبيعي مالك
لقطعة ارض يريد بناء مسكن الشخصي أو عائمي ،أو مالك لمسكن يريد تييئتو أو تعميتو أو توسيعو ،أو
يريد شراء قطعة أرض لمبناء مع ضرورة توفير شرطين أساسين: 4

1
2
3

ىشام حممد القاضي ،مرجع سبق ذكره ،ص ص . 69-68
عرعار الباقوت "،التمويل العقاري" ،مذكرة ماجستري غري منشورة ،كلية احلقوق ،جامعة اجلزائر بن يوسف بن خدة سنة  2009/ 2008ص . 21
بن حيي حممد " ،واقع السكن في الجزائر و إستراتجية تمويله" أطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة أيب بكر بالقايد ،تلمسان،

اجلزائر ،2011،2012 ،ص . 180
 4بن حيي حممد ،مرجع سبق ذكره ،ص. 181
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 -يجب أن يكون المترشح حائز عمى عقد ممكية األرض محل البناء ورخصة بناء ،وعقد ممكية لممسكن

ورخصة المناسبة في حالة القيام بأعمال التييئة والصيانة

 أن يكون لو دخل ثابت ومستقر باإلضافة إلى بعض الوثائق ىويتو* خصائصه

يتميز قرض البنكي المخصص لتمويل أو بناء ذاتي أو أعمال التييئة أو التجديد أو توسعة
بأنو:

 -قرض يمنح عمى دفعات حسب تقدم األشغال

 ىي قروض طويمة المدة يمكن أن تصل إلى  30سنة تختمف حسب سن الشخص -مجاالتيا تحدد حسب دخل الشخص و تكمفة االنجاز

استرجاع القرض يتم بأقساط شيرية وفق جدول االىتالك مع نسبة الفائدة متغيرة مرتبطة بضمانات فيشكل رىن رسمي يقع عمى قطعة األرضية محل البناء ،أو رىن المسكن محل أشغال تييئة يكتتب لصالح

المؤسسة المقرضة.

 -ضرورة تأمين عمى حياة المستفدين والتأمين من الكوارث الطبيعية عمى العقار موضوع القرض

 2-1-3التمويالت المتعمقة بالحصول عمى مسكن:

يمكن لألشخاص الطبيعيين االستفادة من قروض مخصصة لمحصول أو شراء مسكن جديد في إطار

ترقية العقارية الخاصة أو العامة عن طريق البيع بناء عمى التصميم  VSPأو شراء سكن منجز في إطار

الترقية العقارية.1
* خصائصه:

ومن خصائص قرض الحصول عمى ممكية مسكن جديد ما يمي :

 -يجب أن يكون العقد بيع بناء عمى تصميم موثق.

 يثبت وجود مشاركة شخصية مقدرة ب  %20من قيمة المسكن. -مدخول ثابت ،وقدرة عمى التسديد

 يمكن أن يصل القرض المغطى  80 %من ثمن المسكن. ىي قروض طويمة المدة  30سنة تسترجع قبل  70سنة وعمى شكل أقساط شيرية* ضمانات المطموبة عادة :

 -الرىن القانوني من الدرجة األولى لممسكن محل الشراء.

 اكتتاب المرقي تأمين إجباري لدى صندوق ضمان القروض وكفالة المتبادلة لمترقية العقارية الذيسيؤمن حماية لممستفيدين في الحالة العجز المادي أو إفالسو.

 نسبة الفائدة المطبقة تكون حسب الشروط البنكية السارية.1

بن حيي حممد مرجع سبق ذكره ،ص . 185
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إ ن كل البنوك التجارية معنية بتمويل ىذا النوع من القروض العقارية سواء كان اإلنجاز مساكن

جماعية أو فردية أما القروض شراء مسكن جديد فخصائصيا ىي نفس خصائص القروض الموجية
لشراء مسكن جديد عن طريق البيع عمى التصاميم وانما االختالف يكمن في طبيعة السكن بحيث
السكنات المنجزة عن طريق بناء عمى التصاميم يستفيد أصحابيا من القروض قبل اإلنجاز.

 2-3التمويل السكني الموجهة لألشخاص المعنوية:

ىي القروض العقارية موجية األشخاص المعنوية لتمويل الترقية العقارية التي يقوم بيا ،والتي يخول

ليا القانون األساسي القيام بنشاط العقاري.

األشخاص المعنوية تكون عموما الشركات التجارية طبقا ألحكام القانون التجاري رقم  23المؤرخ في

03/03/1976

أو التعاونيات العقارية المنظمة وفق األمر رقم  76طبقا لنص مادة  02من األمر الذي ينص:
" إن تعاونية العقارية ىي شركة أشخاص مدنية و ذات رأس مال متغير ,ىدفيا األساسي ىو مساعدة

والحصول عمى ممكية السكن العائمي ،ىذه القروض العقارية التي تمنحيا المؤسسات المصرفية والمالية

تخصص لتمويل مشاريع والسكنات الموجية لمبيع ,فيي تتميز عن تمك الموجية لألشخاص الطبيعية
بحجم المشروع ،وحجم القرض إذا أنيا تخص ألكثر من مسكن كما تتميز بأنيا:1

 -قروض قصيرة المدة ،ال تتجاوز  24شي ار كأقصى مدة.

 قروض موجية لمتمويل مشاريع ترقوية مكونة عمى ألقل  8مساكن. -نسبة الفائدة المطبقة عمييا ىي نسبة متغيرة.

كل مرقي عقاري خاص يريد االستفادة من ىذا القرض يجب أن تتوفر فيو الشروط التالية:
 أن يثبت ممكيتو لقطعة األرض محل انجاز المشروع ورخصة بناء. -أن يقدم دراسة تقنية ومالية كاممة عن المشروع ومتطمباتو.

 -أن يثبت قدرة مالية شخصية عمى تغطية جزء من التكاليف المشروع المراد إنجازه .

إن آلية تمويل القروض العقارية لألشخاص المعنوية تختمف حسب تخصيص المشروع المنجز في

إطار الترقية العقارية ،ويأتي منح القروض في شكل أقساط ودفعات حسب تقدم األشغال.
وىذه الشروط العامة لإلقراض:

 يقوم المقترض بالتأمين عمى العقار المقدم كضمان لمقروض كضمان لمقروض ضد الحريق والزالزلبقيمة القرض.

 -ال يمنح القرض لمفرض إال إذا كان مالك لألرض أو سطح أو ىيكل البناء المزمع تنفيذ المشروع

السكني عميو.

 ال يجوز استعمال القروض الممنوحة لتسديد أية التزامات سابقة عمى المقترضين تجاه بنك. 1بن حيي حممد  ،مرجع السابق  ،ص . 187
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المطمب الثاني :عممية تمويل القرض
 :1مراحل ومعايير منح القروض

 :1-1مراحل منح القرض

ويفترض أن تنتيي
تبدأ مراحل االئتمان المصرفي بحاجة العميل إلى تمويل يتجاوز إمكانياتو الذاتية ُ
ىذه المراحل برد التمويل وفوائده ،وىذه المراحل التي يتخذىا البنك بصفة عامة عن مقدم طمب القرض
وأىم ىذه المراحل ما يمي:1

 - 1تقديم العميل طمب لمحصول عمى تسييالت ائتمانية ،عمى أن ُيحدد في الطمب أنواع ىذه
التسييالت ومبالغيا والغرض منيا وكيفية ومدة سدادىا ،والضمانات التي يمكن تقديميا.

 - 2المقابمة الشخصية والزيارة الميدانية لمقدم الطمب ،وذلك بيدف التعرف عمى شخصيتو وخبرتو في
مجال النشاط ،وطبيعة ىذا النشاط وموقع المشروع واآلالت والمعدات ،وخطوات العممية اإلنتاجية ،ودرجة

التكنولوجيا المستخدمة ،ونظم التخزين وطرق البيع وأىم العمالء والموردين(

 - 3االستعالم عن العميل من حيث سمعتو ومعامالتو ومدى وفائو بالتزاماتو مع الموردين والعمالء ومع

البنوك التي يتعامل معيا ،وىل اتخذت ضده إجراءات قانونية من عدمو.

وتعتبر مرحمة االستعالم من أىم مراحل اتخاذ القرار االئتماني إذ يفترض عدم استكمال اإلجراءات إذا

تبين من االستعالم أن العميل ال يفي بالتزاماتو.

 - 4الفحص األولى لمطمب ،وذلك من حيث عدم وجود تحفظات عمى التعامل مع العميل ،وعدم وجود
تحفظات عمى تمويل نوعية النشاط ،ومدى توافق الطمب مع السياسة االئتمانية لمبنك وكذلك مدى

استكمالو لمتطمبات الدراسة االئتمانية.

وعادة ما يتم التحقق في ىذه المرحمة من استيفاء مجموعة من المستندات بعضيا مالي كالميزانية

والحسابات الختامية لثالث سنوات سابقة ،وشيادة بالموقف الضريبي ،وبعضيا غير مالي كالسجل

التجاري وسجل المصدرين وعقد الشركة والبطاقة الضريبية ،وسابقة األعمال.

وفى ضوء ىذا الفحص يمكن اتخاذ قرار مبدئي باالستمرار في استكمال إجراءات المنح أو االعتذار

عنو وىو ما يتعين إيضاح أسبابو لمعميل حتى يشعر بجدية البنك في التعامل مع طمبو.

 - 5الدراسة االئتمانية وتعتمد ىذه الدراسة عمى الجوانب المالية بصفة أساسية ،حيث يتم التركيز عمى
تقدير الجدارة االئتمانية لمعميل من خالل دراسة القوائم المالية والبيانات والمستندات المكممة ليا ،وكذا

دراسة التدفقات النقدية .باإلضافة إلى تحميل حركة حسابات العميل مع البنك وربحية معامالتو وتحميل

سوق الصناعة والمنافسة ودراسة العوامل االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تؤثر عمى نشاط

 1عبد الفتاح حسن "إجراءات منح القروض " ،مت االضطالع عليو بتاريخ  2017/04/04على ادلوقع االلكرتوين:
. https://www.bayt.com/ar/specialties/q/291870
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العميل ،والمخاطر التي تحيط بالقروض والتسييالت الممنوحة لو ومدى مناسبة ىذه المخاطر مع السياسة

االئتمانية لمبنك.

وقد ُيطمب من العميل في ىذه المرحمة معمومات ومستندات إضافية كما قد ُيستعان بخبرات من
خارج البنك لتقييم المشروع أو الضمانات المقدمة منو.
وعادة ما تنتيي الدراسة االئتمانية بتوصية بمنح أو عدم منح االئتمان.

 - 6اتخاذ القرار بمنح االئتمان من عدمو ،وفق جدول الصالحيات االئتمانية ،وعادة ما يأخذ القرار
االئتماني أحد أسموبين :

ا ) أسموب القرار االئتماني الفردي المتتابع ،وذلك بأن تعرض الدراسة عمى رئيس قسم االئتمان ثم نائب

مدير الفرع ثم مدير الفرع.

ب ) أسموب القرار االئتماني الجماعي ،وذلك من خالل لجنة االئتمان بالفرع أو المنطقة .
 : 2-1معايير منح القرض:

ولعل أبرز منظومة ائتمـانية لقيت قبوالً عاماً لدى ُمحممي ومانحي االئتمان عمى مستوى العالم حين
1
يقوم البنك كمانح ائتمان بدراسة تمك الجوانب لدى عميمو المقترح كمقترض أو كعميل ائتمان ،وىى :
الشخصية.-الـقدرة.

-رأس المال.

الظروف االقتصادية.-الضمان.

 1-2-1الشخصية:
ويقصد بيـا د ارسة شخصية العميـل المقترض وسمعتو ،ومالمح تمك الشخصية ومدى اقتناع المحمل
االئتماني بأمان كامل في التعامل كبنك مع ىذا العميل من منظور ائتماني.

ىذا العنصر من أىم العناصر التي يتعين دراستيا قبل اتخاذ أي قرار بمنح االئتمان لعميل ما وىى تعنى

أيضا أن المقترض أيا كان شكمو القانوني يسدد التزاماتو بانتظام من عدمو والحكم عمى سمعة القائمين
عمى إدارة المنشأة وكفاءة العاممين عمى إدارة النشاط ودرجة التأىيل العممي ويمكن قياس ىذا العنصر من

خالل:

 -الحصول عمى استعالم عن طريق السوق لمتعرف عمى مدى وفائو بتعيداتو والتزاماتو قبل مورديو

 الحصول عمى استعالم عن طريق البنوك إذا كان يتعامل مع بنوك أخرى أو عن طريق البنك إذاكان ىناك تعامل سابق مع البنك ذاتو الذي يرغب الحصول منو عمى التمويل أو التسييل.

 1عبد الفتاح حسن "إجراءات منح القروض " ،مت االضطالع عليو بتاريخ  2017/04/04على ادلوقع االلكرتوين:
. https://www.bayt.com/ar/specialties/q/291870
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 التعرف عمى مركزه االئتماني عن طريق البنك المركزي وشركة االستعالم االئتماني لموقوفعمى مدى حصولو عمى تسييالت ائتمانية من بنوك أخرى من عدمو حتى يمكن الموائمة بينيا

وبين أموالو المستثمرة.

 التصرفات الشخصية في حياتو االجتماعية ومدى تمتعو باحترام المجتمع لو من خالل المقابمةالشخصية لمعميل.

 اإلطالع عمى سجالت المحاكم لموقوف عمى وجود أو عدم وجود عدم الدفع. – 2-2-1المقدرة:

قدرتو عمى السداد و ذلك فإن الدائن عميو أن يدرس مقدار الدخل المنتظر لممدين.1

 3-2-1أرس المـــــــال :

ويقصد بيا مالءة العميل المقترض وقدرة حقوق ممكيتو عمى تغطية القرض الممنوح لو حين تأزم

األمور لديو ،ومن ثم استعادة البنك لما سبق ومنحو لذلك العميل في أسوأ الظروف.

وىو يعنى أيضا الحكم عمى مدى مساىمة العميل المالية في نشاطو بتوفير التمويل الذاتي ومدى موائمتو

مع التمويل الخارجي.

ومصادر التمويل الذاتية لممنشأة تتمثل في حقوق الممكية (أرس المال  +االحتياطيات +الفائض المرحل–

ورس المال المستثمر (حقوق الممكية  +القروض طويمة األجل) إال انو يجب الموائمة بين
الخسائر) أ

التمويل الذاتي والتمويل من المصادر الخارجية.
 -4-2-1الظروف المحيطة بالعميل:

الم ِّحمل االئتماني بدراسة المناخ االقتصادي العام والذي يعمل فيو كل من
والمقصود بيا ىي قيام ُ
البنك والعميـل طـالب االئتمان  ،ومدى تناسب نشاط العميل مع االتجاه االقتصادي العام السائد من عدمو

ا ) الظروف المحيطة عادة ما تخرج عن إرادة وسيطرة العميل والبنك فيناك مجموعة من عوامل البيئة
الخارجية يصعب السيطرة عمييا وىى:
* البيئة االقتصاديـــة :
 معدالت العائد -نظام الضرائب

* البيئة السياسية والقانونية:
 -النظام السياسي ومدى استقرار

 مدى االستقرار وسرعة الفصل في المنازعات -النظام التشريعي السائد ومدى االحترام الذي يحظى بو

1

مرياندا زغلول رزق" ،النقود والبنوك" ،مجهورية مصر العربية 2009 -2008،ص . www.pdffactory.com 173
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* البيئة االجتماعية والثقافية :
 مدى تقبل المستيمك لممنتج الذي ينتجو العميل مدى انتشار الوعي المصرفي لدى األفراد مدى تقبل األفراد لممعامالت المصرفية المعتقدات الدينية. -التوزيع الجغرافي

* البيئة التكنولوجية:

 -االكتشافات العممية والتجديدات و التطورات التكنولوجية وتأثيرىا عمى نشاط العميل.

ب ) الظروف الخاصة بالصناعة أو التجارة أو الحرفة التي يمارسها العميل:
 حجم السوق. حجم الطمب عمى السمعة أو الخدمة. -نوع السمعة أو الخدمة.

 تكمفة السمعة أو الخدمة. -منافذ التوزيع.

 5-2-1الرهونات:

يقصد بالرىونات األصول التي يبدي العميل استعداده لتقديميا لمبنك كضمان في مقابل الحصول
عمى القرض ،وال يجوز لمعميل التصرف في األصل المرىون بأي نوع من أنواع التصرف ،وفي حالة

فشمو في سداد القرض أو الفوائد يصبح من حق البنك بيع األصل المرىون السترداد مستحقاتو ،وعادة ما

يتضمن طمب االقتراض األصل الذي يبدي العميل استعداده لتقديمو كضمان لمقرض ،ويعتبر قبول البنك
تقديم قرض مقابل رىن خدمة لمعميل ،الذي بمغت نسبة القروض إلى حقوق الممكية في ميزانيتو قدر

يصعب معو حصولو عمى موارد مالية إضافية دون تقديم ضمانات.1

إن تحديد قدرة العميل عمى إعادة سداد القروض من مصادر األساسية يتوقف عمى الميارات

المحاسبية والمالية وتمويمية التي اكتسبيا محمل االئتمان من خالل خبرتو العممية بالبنك ،فمن الميارات
األساسية أيضا أن يقوم بتحميل التوقيت الزمني لمتدفقات النقدية الداخمة والخارجة لمعميل ،حتى يتم قياس
القدرة عمى السداد في المواعيد المحددة من األموال النقدية التي ستتاح في المستقبل مع التنبؤ بخطر

السيولة والعجز والفائض وكيف سيقوم العميل بتغطيتو .2
 / 2مخاطر وضمانات القروض العقارية.
 :1-2مخاطر القروض العقارية:

 1منري ابراىيم ىندي"،إدارة البنوك التجارية" ،الطبعة الثالثة ،ادلكتب العريب احلديث،كلية جتارة جامعة طنطا مصر ،ص . 222
2

أسامة عبد اخلالق األنصاري  " ،إدارة البنوك التجارية و البنوك اإلسالمية"  ،كلية جتارة مبصر ص . 268
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ترتبط عممية منح القروض السكنية بمجموعة من األخطار المتعمقة بالنشاط البنكي ،وتعرف األخطار

البنكية عمى أنيا "مجموعة الحوادث الغير متوقعة ،والتي يمكن إن تؤدي إلى خسائر مالية تؤثر سمبا عمى
مسار العممية االئتمانية في بنوك التجارية".1

 1-1-2األخطار التقنية :ىي األخطار المتعمقة بعدم احترام القواعد التنظيمية الخاصة بمنح القروض
السكنية بخصوص المدة ،المبمغ ،شروط التسديد ومعدالت الفائدة ،التي يجرى تحديدىا وضبطيا بشكل
دقيق من أجل ضمان حقوق البنك والعميل ،والتي يمكن أن ينتج عنيا إخالل بحقوق أحد الطرفين أو

كالىما.

 2-1-2األخطار اإلدارية :ىي األخطار المتعمقة بالتجاوزات واألخطار اإلدارية المرتبطة بتكوين ممف
القرض وكيفية معالجتو وتسييره إدارية ولضمان التسيير اإلداري الجيد ولتجاوز ىذه األخطاء يجيب

االلتزام ب:2

 اختيار الموظفين األكفاء ذوي الخبرة العالية والكفاءة في مجال تسيير قروض السكنية -توفير وسائل اإلعالم اآللي في محال تسيير واإلدارة

 التحديد الدقيق لموظائف والمسؤوليات المتعمقة بكل مصمحة ( قانونية و محاسبية ...الخ ) وتنظيمشبكة عالقات جيدة بينيا.

 3-1-2األخطار التجارية :ىي أخطار المتعمقة بالجانب التسويقي لممنتجات البنكية بصفة عامة ،أو
القروض السكنية بصفة خاصة ،حيث أن ىذه األخير تخضع لإلستراتجية التسويقي.

 4-1-2األخطار القانونية :ىي أخطار المتعمقة بعدم احترام الجوانب القانونية والتنظيمية الخاصة بمنح

القروض السكنية ،حيث يمكننا التمييز بين:3

 1-4-1-2األخطار المتعمقة بعممية تحرير العقد :عممية تكوين ممف القرض تتطمب وضع اتفاقية
تتضمن دراسة خاصة لتحديد مسؤولية األطراف المشاركة في العقد ( المؤسسة المقرضة والمقترض )
بحيث يجب أن يتضمن ىذا األخير جميع المعمومات الخاصة بعممية اإلقراض لشروط تحقيق العممية

وطبيعة الضمانات وكيفية تسيرىا

 2-4-1-2األخطار المتعمقة بعممية الرهن العقاري  :تتطمب عممية منح القروض السكنية الحصول
عمى مجموعة من الضمانات قد تكون عينية أو شخصية أو كالىما معا بيدف تغطية ىذه العممية ،لكن

في غالب األحيان نجد إن الضمانات ىي عبارة عن الرىن عقاري من الدرجة األولى األصل الممول،

حيث يجب أن يكون:

 األصل الممول قابل لرىن. 1ابتسام طوبال " ،تقييم مساهمة البنوك التجارية في التمويل السكن"  ،مذكرة ماجستري غري منشورة يف العلوم االقتصادية  ،جامعة منتوري قسنطينة  2005 /2004 ،ص
.123
 2ايتسام طوبال،مرجع السابق،ص . 124
 3ابتسام طوبال ،نفس ادلرجع والصفحة.

00

األدبيات النظرية والتطبيقية

الفصل األول
 -غير خاضع لعممية رىن من طرف ىيئة أو تنظيم آخر.

 -أن تتم عممية التحويل الرىن عمى يد موثق لمعقود يشرف عمى عالمة وثائق الممكية.

 5-1-2خطر عدم السداد:

يكون في حالة العجز التام والنيائي لممقترض عن عممية التسديد المبمغ الكمي أو الجزئي لمقرض،

مما يؤدي إلى إلحاق أزمة السيولة لمبنك .

 :2-2الضمانات

تواجو البنوك عند منح القروض مشكمة تقدير المخاطر المختمفة التي تحيط بيا ،والشك أن آثار

تمك المخاطر ال يمتد إلى عدم تحقيق البنك لمعائد المتوقع من القروض فقط ،بل قد تمتد إلى خسارة

القروض ذاتيا.

وتتعدد مخاطر القروض وأسبابيا ،فمنيا ما ىو متعمق بالمقترض ذاتو ،ومخاطر النشاط الذي

يمارسو ،والمخطر المتصل بظروف العامة ،والمخاطر الناشئة عن أخطاء البنك ،ومخاطر الناجمة عن

فعل الغير ،وتبذل البنوك جيدىا لمحد من ىذه المخاطر ،وذلك عن طريق دعم أنظمة العمل لديو ،والتي
تستيدف سالمة الدراسات االئتمانية ،ومتابعة االئتمان الممنوح ،وأقسام المخاطر مع الغير ،والحصول

عمى ضمانات كافية ،والتأمين عمييا .1

إن المؤسسة المالية الممولة لمقروض العقارية بصفة عامة ولمسكن بصفة خاصة تحاول بكل ما ليا

من صالحية قانونية لتأمين أمواليا وىذا عن طريق فرضيا ضمانات عمى المقترض سواء مادية أو

شخصية عمى اختالف أنواعيا.

ومع ازدياد طمب ألشخاص أكثر فأكثر عمى القروض العقارية جعل المؤسسات المقرضة تتكيف مع ىذا

الوضع بيدف ضمان من اجل تمويل نشاطيم وضمان حقيا القانوني المتمثل في استرداد أمواليا بعد
تأكدىا من قدرتيم المالية عمى التسديد في األجل المتفق عميو.

بموجب قانون النقد والقرض رقم  14/90المؤرخ في  1991/04/10نصت المادة  175عمى انو "

تتمتع المؤسسات المذكورة بامتياز عمى جميع األمالك المنقولة والديون واألرصدة المسجمة في الحسابات
ضمانا إلبقاء كل مبمغ يترتب كأصل دين أو فوائد أو مصاريف لمبنوك والمؤسسات المالية أو المخصصة

ليا كضمانة وإلبقاء السندات المظيرة ليا أو المسممة ليا كأمانة وكذلك لضمان تنفيذ أي تعيد اتجاىيا
بكفالة أو تكفل تظيير أو كتاب مضمون "

وتنص المادة  178من نفس القانون عمى انو " يمكن لمبنوك والمؤسسات المالية بعد مضي خمسة

عشرة يوما عمى إنذار المدين بموجب طمب غير قضائي و بالرغم من كل اعتراض أن تحصل بناء عمى

 1ىشام حممد القاضي ،مرجع سبق ذكره ،ص . 391
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عريضة تقدميا لرئيس المحكمة عمى قرار ببيع كل مال مرىون لصالحيا وتخصيصو مباشرة ودون اية

معاممة بناتج البيع تسديدا لما يترتب ليا من مبالغ كاممة الدين وفوائده وفوائد التأخير". 1

تتميز الضمانات التي تطمبيا البنوك التجارية المتدخمة في تمويل مختمف النشاطات النشاط العقاري

عن غيرىا بأنيا واحدة وتقريبا نفسيا تتمثل في الرىن بالدرجة األولى.

إضافة قد تكون الضمانات كفالة شخص طبيعي أو مؤسسة متخصصة وىذا عكس ما نجد في

الدول المتقدمة مثال فرنسا بحيث تحاول المؤسسة المقرضة تكيف شروطيا وضمانات مع قيمة ومدة

القرض وحتى مع طبيعة وموضوعو تسييال لمتعامل وتخفيف العبء عمى المقترض دون إىمال عنصر
الضمان.

 :1-2-2أنواع الضمانات

تنقسم الضمانات إلى نوعين أساسيين ىما:2

 -تأمينات العينية

 -تأمينات الشخصية

 1-1-2-2التأمينات العينية  :ىي التأمينات عمى كل شيء عيني أو منقول ممموس يمكن أن يكون
محل ضمان لقرض بشرط تنطبق عميو المواصفات أو الشروط التالية:
 -أن يصمح التعامل فيو القانون بشكل ضمان.

 لم يستعمل بعد كضمان أو ليس محل ضمان لاللتزام آخر. -غير متابعة بديون جبائية.

 -أن تكون قيمتو مضمونة و ثابتة.

 أن تكون طريقة المحافظة عميو سيمة ،ال تكمف أكثر من قيمتو.التأمينات العينية تأخذ في شكل:
 -الرىن الرسمي

 -الرىن الحيازي

 2-1-2-2الرهن الرسمي :
ينشأ الرىن القانوني من األموال غير المنقولة العائدة لممدين ويجري لصالح البنوك والمؤسسات

المالية ضمانا لتحصيل الديون المترتبة ليا واللتزامات المتخذة اتجاىيا يتم تسجيل ىذا الرىن وفق لألحكام
القانون التي تطبق عمى السجل التجاري يعفى ىذا التسجيل من الوجوب التجديد خالل ثالثين عاما.

1
2

بن حيي حممد ،مرجع سبق ذكره  ،ص . 190
بن حيي حممد ،مرجع سبق ذكره ص . 192
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والرىن الرسمي عقد يكسب بو الدائن حقا عينيا عمى عقار وفاء دينو ،يكون لو بمقتضاه أن يكون لو

بمقتضاه أن يتقدم عمى الدائنين التاليين لو في المرتبة في استيفاء حقو من ثمن ذلك العقار في أي يد

كان.1

بالنسبة لمعقار يجب أن تنطبق عمييا شروط لتكون محل رىن الرسمي:

 أن يكون العقار مما يصمح التعامل معو -يمكن بيعو بمزاد العمني

 -أن يكون معنيا بالذات تعيينا دقيقا من حيث طبيعتو وموقعو

 3-1-2-2الرهن اإل تفاقي :

يعتبر عقد محر ار في شكمو الرسمي والذي بموجبو يتحصل الدائن عمى حق عيني عمى واحد أو

عدة عقا ار ت موضوعة كضمان من طرف شخص أو عدة أشخاص غير المدين األصمي ،وىذا ما ورد
في نص المادة  884من قانون المدني عمى أنو يجوز أن يكون الراىن ىو مدين نفسو أو شخص أخر
يقدم وىنا لمصمحة المدين "

وتجدر اإلشارة أن الرىن الرسمي ىو أكثر استعماال كضمان في القروض العقارية.

 4-1-2-2الرهن الحيازي :

بموجب نص المادة  948من القانون المدني "عن الرىن الحيازي عقد يمتزم بو شخص ضمانا لدين

عميو أو عمى غيره أن يسمم إلى الدائن أو إلى األجنبي يعينو المتعاقدان شيئا يرتب عميو لمدائن حق عينيا

يخولو حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين وأن يتقدم لدائنين العاديين والدائنين التالين لو في المرتبة في أن
يتقاضى حقو من ثمن ىذا الشيء في أي يد يكون"

فالرىن الحيازي كضمان يقع عمى عقار أو منقول يشمل عادة اآلالت والمعدات ،قاعدة تجارية ،وكل القيم
المنقولة لمشخص المعنوي أو الطبيعي الذي استفاد من قرض بغرض تمويل نشاطو العقاري.

 2-2-2التأمينات الشخصية :ىي ضمانات تتعمق بشخص ،تعني التزام الشخص أو عدة أشخاص
ضمانا لمدين في حالة ما إذا عجز عن التسديد القرض الممنوح ىذه التأمينات قد تأخذ الشكل:

 -مساىمة الشخصية في عممية اإلنجاز المشروع والقدرة عمى التسديد

 -تكفل وىي الكفالة أي عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعيد لمدائن بأن يفي بيذا االلتزام إذا

لم يفي المدين نفسو

فإن الكفالة ىي تعيد شخص آخر ليس طرفا في العالقات القانونية بين الدائن و الدين بتنفيذ

التزام المدين األصمي في حالة عجز ىذا األخير عن أداء التزامو لمدائن أو بعبارة أخرى الكفالة عبارة

 1عرعار الباقوت ،مرجع سبق ذكره ،ص . 171
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عن االلتزام الذي يأخذه شخص طبيعي أو معنوي في قطاع عام أو خاص ،أمام طرف المقرض،

وبموجبو يبدي تعيدا بدفع ما عمى طرف المدين عند تاريخ االستحقاق في حال ما إذا عجز ىذا األخير

فعل ذالك.1

كما يمكن لمبنوك طمب ضمانات أخرى في حالة منح قروض العقارية التي تكون قيمتيا المالية عالية

ومدتيا طويمة منيا:

 التأمين ضد مختمف األخطار ،الحرائق والكوارث الطبيعية. التأمينات المتعمقة بخطر العجز الكمي والنيائي. التأمينات المتعمقة بخطر الوفاة . -التأمين عمى الحياة .

 -التأمينات المتعمقة بعدم القدرة عمى العمل.

* ال يستفيد من ىذا النوع من التأمينات إال المقترضون الذين يمارسون نشاطاتيم المينية بصفة منتظمة.

 - 1مشدال عبد القادر " ،محاضرات في مقياس الضمانات البنكية" ،جامعة التكوين ادلتواصل  ،2008 ،ص.15
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المبحث الثاني :األدبيات التطبيقية

تمثمة الدراسات السابقة في د ارسات عن السوق السكن في الجزائر واستراتيجيات تمويمو.

المطمب األول  :الدراسات السابقة

 1دراسة (قسيمة" :1)2013 ،دور البنوك التجارية في تمويل قطاع السكن .سنة "2013 / 2012
ىدفت الدراسة إلى إبراز واقع السكن في الجزائر والمشاكل التي تعيق فعاليتو وابراز كيفية تمويل السكن
من طرف صندوق الوطني لتوفير واالحتياط ،حيث اعتمدت الطالبة عمى المنيج الوصفي ،المنيج

التحميمي ومنيج دراسة حالة لمحاولة الوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيمية لمبنوك التجارية .خمصت
الدراسة إلى:

 غياب سوق مالية تتميز بالمنافسة ،مما يجعل البنوك العمومية التي تمنح قروض سكنية لألسرةبارتفاع أسعار الفائدة.

 االعتماد عمى موارد الدولة مع المشاركة الضئيمة لمقطاع الخاص فيما يتعمق بإنجاز المساكن-

رداءة نوعية المساكن المعروضة مع ارتفاع أسعار تداوليا.

 الصندوق الوطني لمتوفير واالحتياط لو دور فعال في تمويل السكن خاصة بعد تحولو إلى بنكعقار في الجزائر مما خولو إلى كسب الزبائن من خالل القروض التي يمنحيا بمعدالت فائدة
تتناسب مع إدخا ارت المواطنين.

 -إن خبرة عمالء الوكالة في تمويل السكن ساعد عمى تسيير أحسن لمقروض السكنية

أوصت الدراسة بما يمي :

 -تدريس مقاييس في الجامعات والمعاىد يتعمق باقتصاد السكن باعتباره عامال مستقال بحد ذاتو

 توفير عنصر السيولة عمى مدى الطويل لمبنوك التجارية من خالل تفعيل وتطوير عممية التمويل -تكوين متعيدين عقاريين ذوي خبرة وكفاءة عالية عن طريق االستعانة بالخبرات األجنبية

 عمى الدولة أن تراعي النسبة العالية في المجتمع من فئات ذات دخل الضعيف وبتالي ،زيادة منحالسكنات االجتماعية ليذه الفئات .

 : 2دراسة ( بن يحي محمد " :2) 2012واقع السكن في الجزائر و إستراتجية تمويمه "2012

تيدف الدراسة إلى تحميل واقع نظام والتمويل الحالي والتطرق أيضا إلى معرفة الحواجز التي ال زالت
تشكل عائق أمام وفرة عرض السكن ،التي من شأنيا يمكن أن تكون الوسيمة إليجاد حمول مناسبة حيث

 1قسيمة مفيدة" ،دور البنوك التجارية في تمويل قطاع السكن"،مذكرة ماسرت غري منشورة ،كلية علوم االقتصادية وعلوم تسيري  ،جامعة حممد خيضر بسكرة ،اجلزائر
. 2013/2012،
 2بن حيي حممد " ،واقع السكن في الجزائر و إستراتجية تمويله" ،أطروحة دكتوراه غري منشورة ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري ،جامعة أيب بكر بالقايد ،تلمسان،
اجلزائر. 2012 ،
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اعتمدت الدراسة عمى منيج الوصفي التحميمي وأسموب االستقراء واالستنتاج في مختمف البيانات

والمعطيات اإلحصائية .
وخمصت الدراسة إلى:

 عدم مقدرة الدولة لمواجية الطمب المتزايد عمى السكنات االجتماعية والممولة من طرف الخزينةالعامة .

 -عدم وجود إستراتجية واضحة وإلرادة السياسية الحازمة تعمل عمى إيجاد حمول نيائية ليذه

المعضمة السكنية والمبنية عمى ثبات الموقف في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،والتي غمبا
نجدىا تقتصر عمى المناسبات السياسية الحزبية واالنتخابية .

 ضعف وانعدام اإلجراءات صارمة في إعادة ىيكمة المؤسسات المشرفة عن االنجاز . نقص في وعاء العقاري خاصة في المدن الكبرى وعدم وجود تشريعات من شأنيا تعمل عمىتسييل الحصول المرقين عمى أراضي لمبناء .

وأوصت الدراسة بما يمي:

 تأسيس بنك وطني لممعمومات حول السكن ليتسنى رصد العمميات استفادة السكان من إي شكلمن أشكال الدعم  ،بيدف القضاء التالعب بالسكن االجتماعي المخصص لمفئات المعوزة .

 -التفكير في فرض الضرائب التصاعدية عمى أساس الممكية العقارية تعتبر ميمة لما ليا من

فعاليات عمى تحكم و لو بطريقة غير مباشرة في أزمة السكن فزيادة عن فعاليتيا في جانب

التحصيل مبمغ الضرائب وتخصيص كمصدر تمويل لالنجاز .

 -تحقيق التنمية الريفية عصرية تتيح استقرار السكان والحد من عمميات النزوح الريفي .

 بناء جياز مصرفي ومالي قوي يضمن رفع درجة المنافسة بين البنوك و تنويع األنشطة التمويميةالبنكية لإلسكان وتعزيز المراقبة المصرفية .

 -توفير التمويل المناسب لقطاع اإلسكان وبأسعار فائدة تفضيمية .

 :3دراسة (ابتسام طوبال) "1تقييم مساهمة البنوك التجارية في تمويل السكن"2005/2004.
ىدفت الدراسة إلى تعريف بالقروض السكنية التي تعتبر أحد األدوات المستخدمة في التمويل سوق السكن
من طرف البنوك التجارية واعتمدت الدراسة عمى منيج الوصفي تحميمي والمقارن ومنيج دراسة حالة،
واستخدمت عدة أساليب لمحصول عمى المعمومات ،المالحظة ،المقابمة ،الوثائق الخاصة لمبنك ،ومن

نتائج الدراسة

1

ابتسام طوبال " ،تقييم مساهمة البنوك التجارية في التمويل السكن" ،مذكرة ماجستري غري منشورة كلية العلوم واالقتصادية والتسيري  ،جامعة منتوري قسنطينة ،اجلزائر،

. 2005
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 -فيما يخص مؤسسة إعادة التمويل ألرىني المؤسسة تفرض شروط موضوعية ،يمكن لمبنوك

التجارية الجزائرية العمومية تطبيقيا لالستفادة من إعادة تمويل إال فيما يتعمق بالتكمفة ،والتي

تعتبر جد مرتفعة  %10من مبمغ أجمالي لمحفظة قروض السكنية.

 كما استنتجت من خالل عرض ألىم برامج المستعممة في منح قروض السكنية أنيا برامج تسايرتطور أنواع القروض السكنية وتعتمد عمى متابعة متغير واحد دون باقي المتغيرات كما ىو الحال
بنسبة لمبنوك الجزائرية التي تعتمد عمى نظام الفوائد القابمة لمتعديل في حدود معينة  ،باالعتماد

عمى تغيرات الخاصة بمعدالت التضخم ومستويات الدخل .
أوصت الدراسة بما يمي :

 إزالة الصعوبات المرتبطة بمشكل األراضي عن طريق تطوير سوق األراضي المخصصة لمبناء،يتصف بالتنظيم والشفافية من خالل احترام معامل استغالل األراضي.

 تسريع في آجال الحصول عمى تراخيص البناء ،وعقود الممكية األراضي مع عدم الشروع في أيعممية عقارية دون الحصول عمى العقود .

 تسيير المحكم لبرامج البناء بيدف جعميا أكثر فعالية بحيث تسمح بتخفيض تكاليف وآجال تسميمالمساكن مع تحسين نوعيتيا.

 -تنسيق العمل بين البنوك التجارية والمؤسسات الداعمة لنشاطيا في ىذا المجال بيدف تطويروتحسين نوعية القروض السكنية بما يتماشى والشروط المالية المحددة من قبل ىذه المؤسسات

 :4دراسة (ربيع نصييرة) " 1تمويل الترقية العقارية العمومية " 2006

ىدفت الدراسة إلى معرفة أنواع واستراتجيات وأساليب التمويل العقاري وترقية العقارية العمومية واعتمدت
الدراسة عمى منيج الوصفي وعمى الدراسة الميدانية
من أىم نتائج الدراسة :

 البد من إصالح وتطوير مؤسسات التمويل والضمان بإدخال وسائل أخرى لمقروض بحيثتتماشى مع الوضعية الحالية والمستقبمية  ،في جانبيا االقتصادية واالجتماعي خاص عمى

مستوى دخل األفراد .

 -البد من سعي لمتطوير النظام البنكي وجعمو متكامال في جميع النشاطات وأن يتدخل بجدارة في

كل ميادين الحيوية لالقتصاد الوطني  ،وبخصوص في نشاط العقاري ،والذي يشكل تربة خصبة
لالستثمار عمى مدى الطويل.

وأوصت الدراسة بما يمي :

 -ضمان أحسن تجنيد لالدخار عن طريق وضع وسائل جديدة لمتجميع

 1ربيع نصرية" ،تمويل الترقية العقارية العمومية" ،مذكرة ماجستري غري منشورة،كلية احلقوق بن عكنون ،اجلزائر. 2006 ،
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 منح المزيد من االىتمام بيذه المؤسسات الفتية حتى تتوصل إلى أداء مياميا لتحقيق األىدافالمرجوة .

 : 5دراسة ( عرعار ياقوت) " 1التمويل العقاري " 2002
ىدفت الدراسة إلى تبين األساليب التي من شأنيا ان تخفف من حدة األزمة وتسمح لممواطنين بالمساىمة
الفعالة في إنجاز سكناتيم وعدم ترك الدولة الممول الوحيد ليذا القطاع حيث اعتمدت الدراسة عمى المنيج

الوصفي.

من أىم نتائج التي توصمت ليا الدراسة:

 آليات وشروط تمويل السكن أظيرت جميا عدم تالؤميا مع متطمبات دورة األعمال والبناء العقاريقدرتيا عمى االستجابة لالحتياجات المتزايدة والمتنوعة في المجال السكن.

 إلى ضرورة تحديد أعمال دعم تمويل من خالل إقامة مؤسسات المالية تتوفر عمى الموارد طويمةبنسبة تفصيمية ومستقمة عن السوق العقارية والنقدية والمؤسسات المالية الخاصة بالقرض

العقاري.

وأوصت الدراسة بما يمي:
 يجب البحث عن استكمال الموارد من خالل تنويع مصادر التمويل عمى الخصوص وتكوين سوقالرىن العقاري الضامن الوحيد لمتمويل البنكي.

 يجب تحديد أعمال دعم التمويل من خالل إقامة مؤسسات مالية تتوفر عمى الموارد طويمة ،بنسبةتفصيمية ومستقمة عن السوق العقاري والنقدية والمؤسسات المالية الخاصة بالقرض العقاري.

المطمب الثاني  :مناقشة الدراسة السابقة

تتفق كل الدراسات في دراسة وتحميل واقع السكن وطرق تمويمو وكيفية ومساىمة البنوك التجارية

ودورىا في التمويل العقاري ،حيث تشترك ىذه الدراسات في دراسة التمويل البنكي لمعقار .وتختمف كل

دراسات عن األخرى من ناحية اليدف الدراسة ،حيث ىدفت دراسة قسيمة مفيدة إلى إبراز واقع السكن
في الجزائر والمشاكل التي تعيق فعاليتو وابراز كيفية تمويل السكن عن طريق الصندوق الوطني لمتوفير

واالحتياط ،وىدفت دراسة بن يحي محمد إلى تحميل واقع نظام التمويل الحالي لمسكن والتطرق أيضا إلى
معرفة الحواجز التي ال زالت تشكل عائقا أمام وفرة عرض السكن ،وىدفت دراسة ابتسام طوبال إلى

ال تعريف بالقروض السكنية التي تعتبر أحد األدوات المستخدمة في التمويل سوق السكن من طرف البنوك

التجارية ،وىدفت دراسة ربيع نصيرة إلى معرفة أنواع واستراتجيات وأساليب التمويل العقاري وترقية
العقارية العمومية ،ودراسة عرعار الياقوت ىدفت إلى تبيان األساليب التي من شأنيا أن تخفف من األزمة

وتسمح لممواطنين بالمساىمة الفعالة في إنجاز سكناتيم وعدم ترك الدولة الممول الوحيد ليذا القطاع.
 1عرعار الباقوت " ،التمويل العقاري"  ،مذكرة ماجستري غري منشورة ،كلية احلقوق جامعة اجلزائر بن يوسف بن خدة،اجلزائر. 2009 ،
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اعتمدت اغمب الدراسات عمى المنيج التحميمي الوصفي مع دراسة الحالة ،كما قدمت الدراسات إلى

إحصائيات من أجل تبيان تطورات الظاىرة عمى مدى سنوات عدة .وتيدف الدراسة الحالية إلى معرفة

طرق واجراءات منح التمويل العقاري من طرف بنك غير المتخصص في التمويل العقاري ،وذلك باعتماد

دراسة الحالة المطبق في بنك الجزائر الخارجي ممثال بوكالة مدينة ورقمة.
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خالصة الفصل:

من خالل ىذا الفصل حاولنا إعطاء مفاىيم عامة حول التمويل والتمويل العقاري وأىميتو حيث

أن التمويل العقاري يعتبر من بين أىم وسائل التنمية االجتماعية واالقتصادية في البمد .وعرضنا مجموعة

من أنواع القروض العقارية الممنوحة من أجل الحد من مشكمة السكن وحاولنا إظيار أىم المخاطر التي
يتعرض ليا البنك من خالل منح ىذه القروض واىم الضمانات التي تعد وسائل التي تعد وسائل الوقائية

ضد المخاطر طويمة األجل ،باإلضافة إلى التطرق إلى مختمف األدبيات التطبيقية المرتبطة بموضوع
الدراسة.

10

الدراسة الميدانية

الفصل الثاني
تمهيد:

بعدما تطرقنا في الفصل األول إلى األدبيات النظرية والتطبيقية لمتمويل العقاري ،سنقدم في ىذا

الفصل منيجية الدراسة في المبحث األول ،أما المبحث الثاني سنعرض ونناقش النتائج التطبيقية.
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المبحث األول :منهجية الدراسة
الدراسة.

من خالل ىذا المبحث سنحاول إبراز الطريقة واألدوات التي سنستخدميا في الدراسة وتحديد عينة

المطمب األول :عينة ومتغيرات الدراسة
 :1عينة الدراسة

لموصول إلى نتائج عممية حول إشكالية البحث المقترحة تم اختيار مجتمع الدراسة بنك الجزائري خارجي

وكالة ورقمة رقم .32

فيي وكالة تابعة لممديرية الجيوية لمجنوب تم إنشائيا سنة  1979وىي مؤسسة مصرفية ذات طابع
تجاري تعمل عمى مساىمة في سير االقتصاد الوطني ومن أىدافيا جمع األموال عن طريق فتح حسابات

الفردية والجماعية وعن طريق الفوائد من القروض المقدمة لمزبائن.
من أىم خدمات بنك الجزائري الخارجي :

 -عمميات التجارة الخارجية من خالل تمويل مختمف عممياتيا.

 -تسير حسابات الشركات الوطنية المحروقاتية منيا سوناطراك.

المطمب الثاني  :الطريقة واألدوات

 – 1منهج الدراسة  :نظ ار لطبيعة الموضوع فقد اعتمدنا في دراستنا عمى منيج الوصفي في الجزء

النظري وعمى طريقة دراسة حالة في الدراسة التطبيقية.

 - 2الحدود المكانية :تم إجراء الدراسة التطبيقية في إحدى وكاالت البنك الجزائري الخارجي متمثمة في
وكالة ورقمة.

 3الحدود الزمنية :اعتمدنا بيانات دراسة الحالة لمسنوات الممتدة بين سنتي  2011و.2015

 4األدوات المستخدمة :قمنا بإجراء مقابالت في الوكالة ،من أجل الحصول المعمومات وطرح أسئمة حول
الموضوع عمى موظفي البنك وباألخص المكمف بدراسات والوثائق البنك محل الدراسة .كما اعتمدنا عمى
أسموب اإلحصائي باستخدام برنامج اإلحصائية )(Excel

24

الدراسة الميدانية

الفصل الثاني
المبحث الثاني  :عرض ومناقشة نتائج الدراسة :

في ىذا المبحث سوف نتطرق إلى عرض وتحميل نتائج التطبيقية من خالل مطمبين ،حيث

نعرض في المطمب األول تطور منح القروض العقارية من طرف الوكالة رقم  32ونقوم في المطمب

الثاني بدراسة ممف قرض عقاري ممنوح من طرف نفس الوكالة ،ونتطرق المطمب الثالث إلى تحميل
مخاطر القرص العقاري.

المطمب األول  :تطور منح القروض العقارية من طرف الوكالة ورقمة رقم 32
يقدم بنك الجزائري الخارجي عدة أنواع من القروض العقارية ،تمثمت في قروض تمنح لشراء

مسكن جديد ،لمبناء الذاتي ،ترميم أو تييئة مسكن أو لتوسيع مسكن.

منحت الوكالة سبعة قروض عقارية سنة  .2011وفي سنة  2012منحت أربعة قروض وفي كل

من سنوات  2013و ،2014و 2015بمجموع  49.356.000.00دج
الشكل رقم ( :)1تطور القروض الممنوحة من طرف الوكالة ورقمة رقم 32

المبالغ بالمميون دينار جزائري
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السنوات

المصدر :من إعداد الطالب وفق المعمومات المقدمة من طرف مدير الوكالة

نالحظ من خالل الشكل رقم( )1أن ىناك اختالف حجم القروض عبر السنوات الدراسة ونالحظ

أن حجميا في سنة  2011بمغ أعمى قيمة لو قدرة ب 19698000دج حيث انخفض إلى أدنى قيمتا لو

في سنة  2012وبدأ في االرتفاع تدريجيا ليصل إلى حجم  15694000دج سنة  2015و حسب
تصريح مدير الوكالة أن أغمب طمبات منحت إلى مرقيين عقاريين ،حيث برر مدير الوكالة أن سبب

انخفاض طمب القروض العقارية يرجع إلى حداثة بنك الجزائر الخارجي في تقديم ىذا النوع القروض
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والذي بدأ في سنة  2006باإلضافة إلى دخل الفردي الضعيف و االرتفاع المستمر في سعر العقار

ويضيف إلى تمك األسباب سبب الوازع الديني لممجتمع و إلى ارتفاع معدل الفائدة

1

المطمب الثاني :دراسة ممف قرض عقاري ممنوح من طرف وكالة ورقمة رقم 32
يتم دراسة ممف طمب قرض عقاري دراسة دقيقة من طرف البنك من أجل التقميل من المخاطر المحتممة،

وتمر ىذه الدراسة بعدة مراحل كما يمي:

 -1عرض ومراجعة الوثائق المقدمة من طرف العميل
تكمن أىمية مراجعة الوثائق في التحقق من مدى مصداقيتيا وفق ما يمي:

 -في حالة شراء مسكن جديد :التأكد من اسم المستثمر وعنوان و وصف العقار.

 في حالة توسيع المسكن :مراجعة تاريخ و مكان تسميم رخصة البناء (المتعمقة بأشغال التوسيع )،عنوان و رقم قطعة األرض ووصف التوسيع (المساحة المبنية،عدد طوابق والغرف ،التوابع

والممحقات..الخ).

 في حالة تهيئة مسكن :عنوان ورقم قطعة األرض وموصف موجز لألشغال ( استناد إلى كشفالكمي المصادق عميو من طرف مكتب دراسات اليندسة المعتمد ).

 -2جمع المعمومات حول العميل:

ويتم تحديد ىذه المعمومات من خالل مراجعة ما يمي:

 oالوضعية المدنية :وىي معمومات شخصية تخص العميل االسم ،المقب ،مكان الميالد،
وتاريخ الميالد.

 oالوضعية العائمية :وىي الحالة العائمية العميل ،ىل ىو متزوج أم أعزب تساعد ىذه
المعمومات في معرفة قدرة العميل عمى السداد.

 oالوضعية المهنية :ويشمل كل ما يتعمق بمينة العميل ومداخيمو ونوع الوظيفة التي
يشغميا وىل ينتمي إلى قطاع عام أم خاص

 oالوضعية المالية :كشف الحسابات البنكية ،والحساب الجاري البريدي وكل معاممتو
المالية

 -3دراسة الشروط القانونية المتعمقة بالعميل:
 أن يحمل جنسية جزائرية
 أن يكون بالغ سن الرشد
 أن ال يتجاوز  70سنة

 أن يكون دو دخل ثابت ذو سقف محدد

1

حسب تصريحات المدير
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 -4مكونات ممف طمب قرض عقاري:
يتكون ممف الزبون من :

 استمارة طمب قرض عقاري المقدمة من طرف البنك لتحصيل معمومات حول الزبون -شيادة ميالد أصمية رقم 12

 نسخة طبق األصل لبطاقة تعريف وطنية -شيادة عمل حديثة

 شيادة جبائية نشاط لغير األجراء -آخر ثالث كشوف األجر

 تصريح جبائي لمعوائد بالنسبة لغير أجراء-

كشف حساب  CCPأو حساب بنكي ل  6أشير لألجراء

أ الوثائق الخاصة بممف شراء مسكن

 وثيقة وعد بالبيع مصادق عمييا من طرف البمدية. نسخة عقد ممكية لمبائع . -شيادة سمبية.

 -تقرير الخبير متعاقد مع البنك الممحق()1

ب وثائق خاصة بشراء مسكن جديد أو  LSPمسكن تساهمي :
-

شيادة الحجز من طرف المقاول ( ) LSP

 -قرار استفادة من مسكن جديد .

ج شراء مسكن عند الخواص :
-

وثيقة وعد بالبيع مصادق عمييا من طرف البمدية .

-

نسخة عقد ممكية لمبائع .

-

تقرير الخبير متقاعد مع البنك .

-

شيادة سمبية .

د شراء مساكن بيع عمى مخطط : VSP
-

اتفاقية بيع عمى مخططات أو مقرر التخصيص .

-

شيادة تقدم األشغال من مكتب دراسات المكمف.

-

تقرير الخبير متعاقد مع البنك.

-

شيادة ضمان سارية مفعول تحمل نفس ثمن العقار المذكور.

ه وثائق خاصة ببناء ذاتي أو توسعة مسكن:
-

عقد ممكية.
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تقييم تقديري و كمي لألعمال المنجزة.

 -تصريح لبناء ساري المفعول.

و وثائق الخاصة لتهيئة مسكن:
-

عقد ممكية.

-

نسبة تقديرية وكمية لإلنجاز األشغال.

-

تقرير الخبير.

 - 5خطوات دراسة قرض عقاري:
يتم دراسة الخطوات التالية:

 موضوع القرض :يخصص القرض لتمويل عممية ترميم أو بناء أو تييئة أو توسعة ،أي ال يمكن
استعمال األموال إال بتقديم مستندات تثبت وجية المصاريف الموظفة ( شيادات بيان تقدم وتقييم

األشغال والكشوفات) .وفيما يخص شراء مسكن جديد ،يتم اإلفراج لصالح الموثق.

 مبمغ ومدة القرض :قيمة القرض ال تتجاوز  3000.000.00دج ميما كانت قيمة العقار ،أما
المدة القصوى ىي  30سنة وىي محددة عمى أساس قدرة اإلرجاع و كذا سن الزبون.

مالحظة  :إذا كان مبمغ القرض أكبر من 3000.000.00دج فيحول ممف القرض إلى المديرية

الجيوية ،أما إذا كان مبمغ القرض أكبر من 7000.000.00دج يحول إلى مديرية القروض.

 المساهمة الشخصية :ىي قيمة التي يساىم بيا الزبون في عممية التمويل وتمثل  %20أو %10
من قيمة المسكن المراد شرائو أو لتييئة أو لتوسيع يجب أن تثبت قيمة المساىمة.

 نسبة الفائدة :ىي نسبة تتحصل عمييا وكالة ورقمة رقم  32من مبمغ القرض وتقدر ب %6.25
وتؤدى شيريا وفق جدول االستحقاقات القرض وتبقى ىذه نسبة الفائدة مستحقة لغاية تسديد الكمي

لمقرض وتبقى ثابتة خالل مدة خمسة سنوات وعند انتياء ىذه المدة تحدد نسبة مرة أخرى وفق
لشروط البنك المعمول بيا.

بعد أن يتم دراسة الخطوات التالية وعن طريق برنامج يحدد ىل الطمب مقبول أم ال ويتم إعداد وثيقة
تقنية تحتوي عمى المعمومات الشخصية لزبون وعن قيمة القرض المطموب الممحق ()2

 -6اإلجراءات التي تسبق اتخاذ القرار بمنح القرض

قبل أن يتم منح مبمغ القرض ىناك إجراءات يقوم بيا البنك حتى يتم اإلفراج عن المبمغ وىي:
ال يتم اإلفراج عن مبمغ القرض إال بعد تأكد من تقديم حصة شخصية لممقترض بقيمة  % 10من مبمغ

اإلجمالي لمعممية الممولة والمثبت بتقديم ما يمي:1

 شيادة الدفع المباشر لصالح المستثمر في حالة شراء مسكن جديد.

1

وفق الوثائق المقدمة من طرف البنك.
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 شيادة كشف التقديرية والتقييم المالي لألشغال المنجزة من طرف مكتب دراسات اليندسة المعتمد
في حالة بناء وتوسيع واعداد المسكن الفردي.

ويقوم مكمف بدراسات بإجراءات التالية :

 التأكد من الوثائق المطموبة لتكوين الممف.
 فتح حساب الشيكات

 إمضاء اتفاقية الحالية من قبل المقترض

 توقيع المقترض عمى جدول االستحقاقات الشيرية لمقرض
 توقيع عمى التزام نافذ يتعيد بموجبو المقترض بتزويد حسابو لتغطية االستحقاقات أو أمر بالتحويل
الدائم.

 دفع أقساط التأمين من قبل المقترض وكذا مصاريف تسيير الممف.
 الحصول عمى الرىن العقاري االتفاقي ،مرتبة أولى ،عمى السكن أو عمى قطعة األرضية التي
سيشيد عمييا المسكن الممحق (.)3

 تقدير قيمة الضمانات العقارية وىنا البنك يستعين بخبراء عقاريين الذين لدييم خبرة في المجال.
 إجراء الرىن العقاري البنك قبل صرف القرض ،ىنا البنك في حالة شراء منزل من خواص يطمب
البنك من الموثق أن يحرر عقد ممكية بتوازن مع عقد الرىن.

مالحظة :في حالة ما إذا كان العميل دخمو ال يسمح لو في أخد القرض يقترح لو المكمف بالدراسات أن
يدخل كفيل معو في القرض ،الزوجة وتسمى بالكفالة التضامنية الشخصية وشريك في القرض.1

التأكد من المعمومات ومراجعتيا مراجعة دقيقة من قبل المدير ومكمف بدراسة الممف من أجل تقميل من
المخاطر،

 - 7مرحمة اتخاذ القرار واستعالم الزبون :
يتم قبول الممف واستعالم الزبون بذالك ومن أجل قبول أو رفض من قبل الزبون يتم شرح النقاط التالية

لمعميل:

 جدول االستحقاق الشهري :يتم إعداد جدول اىتالك القرض حيث يتضمن المبمغ الذي يدفع
بمبمغو الرئيسي مع الفوائد ،زيادة عمى تسديد الشيري يدفع الزبون قسط التأمين عمى الوفاة .

 تخصيص القرض  :يمتزم المقترض بتخصيص مبمغ القرض دون سواه إلنجاز الموضوع القرض
وىنا يجوز لمبنك بمراقبة القرض في أي وقت يشاء واتخاذ اإلجراءات التي يراىا مناسبة السترجاع
دينو.

1

تصريح المكلف بالدراسات.

29

الدراسة الميدانية

الفصل الثاني

 عمولة تسيير :يمتزم المقترض دفع عمولة التسيير التي تتراوح قيمتيا ما بين 15000دج
و 6000دج يتحصل عمييا البنك جراء تسييره لمقرض ودراستو

 عمولة االلتزام :في إطار بناء ذاتي ،يجب عمى الزبون أن ينجز األشغال الكبرى في أجل أقصاه
أثنى عشر شي ار بعد قبضو دفعة األولى ,وعند انقضاء ىذا األجل إذا سجمت تأخيرات في إنجاز
األشغال الكبرى ،فإن المستفيد من القرض يخضع لدفع عالوة االلتزام والتي تقدر ب  %0.5من

مبمغ الدفعة التي لم تستيمك بعد.

ىذه العمولة تقبض كذلك في حالة أشغال التوسيع والتييئة بنفس الشروط.

 كيفية تسديد القرض  :بأن يسدد كل شير المبمغ األصمي لمقرض ،وكذا الفوائد وفوائد التأخير
والمصاريف وذلك بالسحب من حسابو الشخصي إلى غاية االنقضاء الكمي ألجل الدين ،إن

الدفعات الشيرية وتضم المبمغ األساسي والفوائد والرسوم والمصاريف والممحقات وذلك بموجب
جدول االستحقاقات الذي سيتم توقيعو من قبل المقترض .

بعد عممية التفاوض مع العميل يقبل بالشروط ويتم توقيع عمى جدول االستحقاقات وتوقيع عمى االتفاقية

يعد البنك  5نسخ من االتفاقية نسختين لمبنك ،ونسخة لمزبون ونسخة لمصمحة الضرائب.
مثال عددي :

طمب الزبون من البنك تمويل لشراء مسكن بقيمة  4000000دج بعد تقديم الوثائق الالزمة وبعد دراسة
الممف عن طريق مختص المكمف بدراسة القرض عمى مستوى الوكالة

تحصل البنك عمى المعمومات التالية:
االسم  X :المقب Y :

المينة  :موظف دائم
السن  45 :سنة

حالة العائمية :متزوج

الدخل 30000:دج

شريك القرض :الزوجة الدخل  28000 :دج
نوع القرض  :شراء مسكن

قيمة القرض المطموبة  3600000 :دج

تم اعداد بطاقة تقنية حددت المعمومات التالية بنسبة لممقترض :

تحديد نسبة التي سيحصل عمييا % 90 :من قيمة المسكن

* قيمة القرض المطموب  /قيمة المسكن*%90 = 100*400000/3600000 = 100
مدة اإلرجاع  25 :سنة ( )300شير

معدل اإلرجاع  :بما أن مجموع المداخيل المستفيد وكفيل التضامني
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 58000 = 28000+30000دج فإن نسبة االقتطاع ىي% 40 :
 23200 = 0.4*58000دج قدرة عمى التسديد

* عمولة التسيير تقدر ب  12000و  2040 = 0.17*12000 ، %17 = Tvaدج

* عمولة الواجب دفعيا تساوي :

 14040 = 2040+12000دج

* قيمة التأمين الواجب دفعيا كل شير ب  925 :دج

* الفائدة الشيرية لمقرض تساوي % 6.25

* فائدة الشهرية = مبمغ القرض*الفائدة /عدد األشهر
 750 = 300 / 0.0625 * 3600000دج

* حساب االهتالك = قيمة القرض /مدة القرض
 12000 = 25/3600000دج

* قسط الشهري = عمولة التسيير  +اهتالك +الفائدة =
=  26790 = 750+12000+14040دج

قسط المتبقي =  3588000 = 12000 – 3600000دج

المطمب الثاني :مخاطر وضمانات القرض

يعد الخطر عنص ار مالزما لمقرض ال يمكن بأي حال من األحوال إلغائو بصفة نيائية ,أو استبعاد إمكانية

حدوثو ,وأمام ىذا الواقع الذي ال يمكن تجنبو ومن أجل زيادة االحتياط يمجأ البنك فضال عن الدراسات

التي تسبق منح القرض إلى طمب ضمانات كافية من العميل الذي تطمب ىذا القرض وسنالحظ أن ىذه
الضمانات ذات أىمية كبرى بالنسبة لمبنك خاصة عندما يتعمق األمر بالقروض طويمة األجل.

 :1المخاطر

 1-1المخاطر متعمقة بعممية الرهن العقاري:
 يمكن أن العميل يقدم وثيقة خاطئة ألنو يمكن أن يكون رقم شيادة السمبية ورقم عقد الممكية غيرمتطابقين

1

 أن ال يكون العقار المرىون بعقد شييع -العقار الممول غير قابل لمرىن.

 العقار غير خاضع لعممية رىن من طرف ىيئة أو تنظيم آخر. -خطر التدليس كأن يتعمد رىن عقار الغير ممول.2

في ىذه الحاالت تبرز خبرة المكمف بالدراسات بمراجعتو الدقيقة لمممف من أجل اكتشاف األخطاء.
1

حسب معلومات المقدمة من طرف المكلف بدراسات
2
حسب معلومات المقدمة من طرف المكلف بدراسات
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 :2-1خطر عدم السداد:

يكون في حالة العجز عن تسديد ما عميو اتجاه المقرض إما المبمغ الكمي أو الجزئي لمقرض ،مما

يؤدي إلى إلحاق أزمة خطر السيولة لمبنك.

 :2الضمانات

بعد قبول البنك منح القروض يقوم البنك بأخذ ضمانات مقابل تقديم القرض وذلك لتفادي الوقوع

في خطر عدم السداد ومن بين أىم الضمانات:

 يمزم البنك رىن العقار الخاص بالبناء أو التوسيع أو التييئة. فنتح حساب لمعميل في البنك من أجل تسديد األقساط الشيرية ويحدد البنك تاريخ االقتطاع قبل دخولالراتب الشيري بيوم أو يومين من أجل ضمان أقساطو.

 -التأمين يدفع مبمغ التأمين مسبقا لمدة عام وبعد ذلك يصبح مبمغ التأمين متضمن في األقساط الشيرية

التأمين في حالة الوفاة أو الكوارث الطبيعية الممحق (.)4

 التأمين عمى القرض :من طرف شركة التأمين عمى القرض ويؤمن من طرف البنك الممحق (.)5 -في حالة دخل الزبون ال يكفي يطمب البنك منو كفيل أو شريك أو يرفض



 :3تحصيل القرض

في حالة تأخر العميل عن عممية التسديد يرسل البنك رسالة تذكير عن المبالغ المستحقة .وفي حالة لم
يستجيب يقوم البنك باإلجراءات التالية:

 -إرسال إخطار بتسديد عن طريق البريد ،ينتظر البنك لمدة  15يوم،

 يرسل مرة ثانية إخطار آخر عن طريق محضر قضائي ولم يستجيب -يرسل البنك إلى كل من مديرية الضرائب ومن أجل التأكد من أن العميل يزاول نشاطا معينا أم ال

ويرسل إلى البنوك وحساب جاري البريدي التي لزبون فييا حساب أن يحجز قيمة األموال التي لم يسددىا
بعد وليس لو الحق في أن يتصرف فييا

 يقوم البنك بتجييز ممف قضائي عن طريق محامي البنك من أجل تحصيل مبالغو الواجبة عمى العميلعن طريق تفعيل الضمانات.

الكفالة الشخصية التضامنية.
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خالصة الفصل:

من خالل الدراسة التطبيقية تطرقنا إلى نتائج المتوصل إلييا من خالل دراسة الحالة التي قمنا بيا

عمى مستوى بنك الجزائري الخارجي وكالة ورقمة ،حيث أوضحت الدراسة حجم األموال الممنوحة من
طرف الوكالة في ىذا النوع من القروض إلى أن عددىا القروض الممنوحة لم يتطور كثي ار في السنوات

المعروضة.

وتعرفنا كذلك من خالل الدراسة عمى إجراءات المتبعة ومختمف المراحل التي يمر بيا طمب

التمويل العقاري وىذا من شأنيا يحدد قبول أو رفض الطمب من أجل تقميل من المخاطر المحتممة.
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الخاتــــمة
الخاتمة
بحثت ىذه الدراسة في موضوع التمويل العقاري من طرف البنوك التجارية ،وذلك في فصمين،

فصل نظري وفصل تطبيقي .تعرضنا في الفصل النظري إلى بعض المفاىيم النظرية المرتبطة بموضوع
الدراسة ،باإلضافة إلى تحميل ومناقشة بعض الدراسات السابقة إلبراز ما يميز الدراسة الحالية عن بقية
الدراسات السابقة ،وذلك من خالل المسح المكتبي.

تطرقنا في الفصل الثاني إلى التطبيق العممي لمبحث ،بيدف تسميط الضوء عمى مختمف الجوانب

العممية لعممية منح تمويل عقاري من طرف بنك تجاري .قمنا بذلك بدراسة ممف طمب قرض عقاري من
طرف أحد العمالء موجيا لبنك الجزائر الخارجي ممثال في إحدى وكاالتو بمدينة ورقمة.

مكنت الدراسة التطبيقية من التوصل إلى عدة نتائج ،ساعدت عمى اإلجابة عن مشكمة الدراسة

كما يمي:

 من خالل الدراسة الميدانية اتضح أن الوكالة البنكية تمنح عددا قميال من القروض العقارية،
ويرجع السبب في ذلك أن الوكالة تميل إلى إعطاء األولوية إلى تخصصيا المتمثل في النشاط

المرتبط بعمميات التجارة الخارجية من خالل تمويل مختمف عممياتيا وتسيير حسابات الشركات
الوطنية المحروقاتية منيا سوناطراك.

 يتبنى بنك الجزائر الخارجي من خالل وكالتو معايير محددة لمنح التمويل العقاري لعمالئيا؛ حيث
أن لكل نوع من التمويالت العقارية الممنوحة ليا معايير خاصة ،وىذا ما يثبت صحة الفرضية

األولى.

 تقوم الوكالة بإجراء دراسة دقيقة لممف طمب القرض العقاري لمعميل من جميع النواحي ،العائمية
والمينية وخاصة الوضعية المالية ألنيا تعتبر مصدر أمان لمبنك في حالة قدم تمويل لمعميل،

وىذه النتيجة تؤكد صحة الفرضية الثانية.

 تقوم الوكالة بتمك اإلجراءات السابقة من أجل حماية نفسيا من احتمالية الوقوع في المخاطر أو
إمكانية التصدي ليا في حالة وقوعيا ،حيث تمجأ الوكالة إلى طمب ضمانات كافية لتغطية
المخاطر أو تقميل منيا .وىذا ما تؤكد صحة الفرضية الثالثة.

التوصيات المقترحة

 استعمال الصيغ اإلسالمية في التمويل العقاري؛

 إضافة صيغ تمويمية أخرى من أجل ذوي الدخول الضعيفة؛

3

أوال :الكتب

 - 1أسامة عبد الخالق األنصاري  ،كتاب إدارة البنوك التجارية و البنوك اإلسالمية  ،كمية تجارة سنة
نشر مجهولة

 - 2منير ابراهيم هندي،إدارة البنوك التجارية ،طبعة الثالثة ،المكتب العربي الحديث،كمية تجارة جامعة
طنطا مصر

 - 3ميراندا زغمول رزق ،النقود والبنوك ،كمية تجارة جامعة بنها،مصر العربية2002 -2002،

 -4هشام محمد القاضي ،التمويل العقاري ،طبعة األولى ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية،سنة 2011

ثانيا :المذكرات و البحوث العممية
 – 5ابتسام طوبال ،تقييم مساهمة البنوك التجارية في التمويل السكن ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير
في العموم االقتصادية ،جامعة منتوري قسنطينة.2005 /2004 ،

 - 6إبراهيم محمد نايت ,آليات تمويل المنشآت الرياضية والمتابعة المالية لها ,مذكرة ماجستير غير
منشورة ,جامعة الجزائر  ,03الجزائر.2012/2011

 - 7بن يحي محمد ،واقع السكن في الجزائر واستراتجية تمويمه أطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية
العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة أبي بكر بالقايد ،تممسان ،الجزائر.2011 ،

 -8ربيع نصيرة" ،تمويل الترقية العقارية العمومية" ،مذكرة ماجستير غير منشورة،كمية الحقوق بن
عكنون ،الجزائر. 2006 ،

 - 9عرعار الباقوت ،التمويل العقاري ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير غير منشورة ،كمية الحقوق ،جامعة
الجزائر بن يوسف بن خدة .2002/ 2002

 - 11فضيمة زواوي ,تمويل المؤسسات االقتصادية وفق الميكانيزمات الجديدة في الجزائر ,مذكرة
ماجستير غير منشورة ,جامعة أمحمد بوقرة ,بومرداس ,الجزائر.2002/2002 ،

 -11قسيمة مفيدة" ،دور البنوك التجارية في تمويل قطاع السكن"،مذكرة ماستر غير منشورة ،كمية
عموم االقتصادية وعموم تسيير ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،الجزائر .2013/2012،

 - 12مشدال عبد القادر" ،محاضرات في مقياس الضمانات البنكية" ،جامعة التكوين المتواصل ،
،2002

ثالثا :مواقع االنترنت
https://www.bayt.com/ar/specialties/q/291870 - 13
http://www.elmouwatin.dz/?Credit-immobilier -14
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