
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  - قسنطینة  -االخوة منتورى جامعة 

  كلیة الحقوق 

  

  

  

  

  

 

 

  فرع : قانون التوثیق -قسم القانون الخاص -مذكرة لنیل رسالة الدكتوراه في القانون 

        إشراف األستاذ الدكتور:تحت                                                              ة :طالبالمن اعداد 

  زعموش محمد                       مناع ابتسام                                             

 

  المناقشة :أعضاء لجنة 

  -قسنطینة - االخوة منتورىجامعة أ د. طاشور عبد الحفیظ                     رئیسا            

    -عنابة  -أ د. سحري فضیلة                             عضوة             جامعة باجي مختار  

    -عنابة  -جامعة باجي مختار    عضوا  أ د.ساسان رشید 

  -قسنطینة - االخوة منتورىجامعة       عضوا       د.عیاشي شعبان 

 -قسنطینة -االخوة منتورىجامعة               عضوة                                 د.بلیمان یمینة 

 

  

  2017 – 2016:  جامعیةالسنة ال

  

التشریع في  لقرض العقاريالنظام القانوني ل
  يالجزائر



 
 
 
 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 

أنت    سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك"

  " العليم الحكيم

 

هللا العظيمصدق    

 

سورة البقرة)  32( من اآلية رقم    

 

 

 



 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

  

  
  

  شكر كلمة

  

  العلم بنعمة علي مـعـأن الذي وجل عز هللا أحمد شيء لك  قبل

 اطیب ثیراك  احمد الحمد لك اللّھم وأقول الدرجة ھذه لبلوغ ووفقني

 وعظیم وجھك اللــلج ینبغي اــمكــ الحمد لك ھماللفیھ، اكـارــبـم

،ولك رضیت إذا الحمد ولك ترضى حتى الحمد لك انك،اللھمــــطـسل

 الحمد بعد الرضى .

  

 ھذا ازــــــإنج في دنيــاعـــس من لك إلى الشكر بجزیل أتقدم

 :اضلـفـال توركالد اذـــتــاألس وباألخص تشجیع لمةـكــب ولو البحث

 طیلة ھ ليومتابعت وإرشاداتھ القیمة توجیھاتھ على زعموش محمد 

 .البحث ھذا إنجاز فترة

كما أتقدم بالشكر الجزیل ألعضاء لجنة المناقشة الذین قبلوا اثراء 

  ھذه الرسالة رغم مشاغلھم الكثیرة .

  

. ابتسام   م



 
 
 
 
 

 

 

 

 اهداء  

  أھـدي ثـمـرة جـھــد سـنـین د راستي  إلى أغـلى و أعـز 

  حـبـیـبـة إلى قـلـبـي " أمــي " ، الـتي دعـمـتـني بـدعــاء 

  الـخـیـر و ھـذا ھـو سـر نـجاحـي و إلى والدي الـعـزیـز 

  طـالـما شـجـعـني  عـلى  الـمـواصـلة و عـد م الـتـراجـع . الـذي 

  ربیاني صغیرافیارب ارحمھما كما 

  " محمود "الى  روح االب الحنون المرحوم  كــمــا أھـد یـھا   

    " فتیحة " الغالیة  امي الثانیة الى و   

  إلى  رفیق دربي زوجي الغالي : محمد   

  و فلذة كبدي بنتي الحبیبة : ماریا والكتكوت : یونس   

  .ن ، بدرةمة ، حیاة ، حناالى  كــل من أخــواتـي :سمیرة ، كری  

  و اخوتي : جمال ، أمین ، یاسین .    

    ازواج اخواتي و زوجات اخوتي الى من اعتبره اخي  الى    

 د.الصغیر : فؤا

.الى كل من احب ابتسام  



 
 
 
 
 

  قائمة المختصرات :

  

  ق م ج                      القانون المدني الجزائري 

  القانون التجاري   ق ت 

  قانون االجراءات المدنیة واالداریة   ق إ م إ 

  قانون العقوبات  ق ع  

  المرسوم التنفیذي  م ت 

  الجریدة الرسمیة   ج ر  

VSP                   عقد البیع بناء على التصامیم  

CPA                    القرض الشعبي الجزائري  

BNA                   البنك الوطني الجزائري   

 BEA                          البنك الخارجي الجزائري  

 CNEP                 الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط   

CAAR                 الشركة الجزائریة للتأمین  

SAA                    الشركة الجزائریة للتأمین   

 BDL                  البنك الجزائري للتنمیة  

BADR               . بنك الفالحة والتنمیة الریفیة 

 

 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  مقـــــدمـــــــة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

یعتبر حق التـملك و الملكیة من الحقـوق األكـثر حمایة و حصانـة سواء في المواثیـق الدولـیة أو 

ال یجوز تجرید أحد من " من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أنھ  17نصت المادة القوانین الداخلیة، حیث 

، كما نصت الدساتیر الجزائریة المتعاقبة منذ االستقالل علي حصـانة حق الملكـیة العامة "حقھ في التملك 

 . و الخـاصة  و حمایتـھ من التعدي أیا كان نوعھ

وإن كانت ترجمة حق الشخص في مسكن صحي و مناسب من مجرد نصوص نظریة الى واقع 

بوسائل عدیدة ، كالحصول على مسكن مقابل أجرة معقولة ، تتناسب مع دخلھ ،  ملموس یمكن أن یتحقق

وتحقیق قدر من االستقرار في شغل المسكن ، والمرونة في عرض المساكن وطلبھا ...، إال أن تملك 

الشخص للمسكن الذي یقیم فیھ ، یظل الوسیلة المثلى لبلوغ ھذا الھدف ، واالستجابة لحاجة الشخص الى 

  ن بطریقة مرضیة .المسك

فالعبارة سھلة وبسیطة ولكن من الناحیة الواقعیة تتطلب مجھودات جبارة ، وعمال مستمرا 

وسیاسات منسجمة لتحقیق ھذا المطلب ، كون السكن لھ عالقات وثیقة بالحیاة السیاسیة واالقتصادیة 

  واالجتماعیة ألي دولة مھما كانت خیاراتھا وتوجھاتھا السیاسیة .

فنظرا لخطورة قطاع العقار ، حیث ینبغي البحث دائما عن صیغة للتوافق ما بین المصالح المتباینة          

، وال  ان لم نقل المتعارضة ، وكذا التغلب باستمرار على المعیقات والعراقیل التي ال یمكن االستھانة بھا

  ثقافیة دون التطرق لھذا القطاع الحساس.یمكن بأي حال الكالم عن سیاسة اقتصادیة أو اجتماعیة أو 

حیث تحتل األموال العقاریة أھمیة بالغة في حیاة األفراد بصفة خاصة وفي الحیاة االجتماعیة بصفة  

  عامة، فالملكیة و السیما الملكیة العقاریة تعتبر منذ القدم ذات أھمیة كبرى .

ن الرامیة الى تحسین حیاتھ وحیاة تعتبر الملكیة الفردیة حق شرعي یستجیب لمجھودات االنسا

عائلتھ ، ویضمن الحریة  ، ویكون الشرط لنجاعة اقتصادیة أفضل ، وكذلك الضامن للسلم االجتماعي ، 

  فالملكیة تلعب دورا عظیما في الحیاة الفردیة ، فھي واقع اجتماعي واقتصادي ذو أھمیة أولیة .

  

ما یتعلق بالثروات وتشمل الحیاة االقتصادیة إنتاج  إنھا واقع اقتصادي ، والمقصود باالقتصاد ھو كل

وتداول وتوزیع واستھالك الثروات ، وتعفي الملكیة بعض األفراد من المشاركة بأنفسھم في إنتاج 

  الثروات، فھي تؤمن لھم توزیعھا وتسمح لھم باستھالكھا . 

  

  ون تدخل الدولة ، : حق اإلنسان في الملكیة لم یكن لیوجد د -ظاھرة قانونیة  -الملكیة 



 
 
 
 
 

: فلتنظیم مدینة ، كل األموال لیس لھا نفس األھمیة ، ھناك بعض  -واقع ذو طابع سیاسي -والملكیة 

األشیاء لھا أھمیة بالنسبة للسلطات العمومیة ، وإذا تعلق األمر بالملكیة العقاریة والسیما الملكیة العقاریة 

 رات اإلداریة لتھیئة اإلقلیم والتعمیر والبناء  . الخاصة ،ھذه األخیرة یجب علیھا أن تخضع للضرو

 كل: العقار و تلف دون منھ نقلھ یمكن ال ، فیھ ثابت بحیز مستقر شيء كل : أنھ على لغة العقار یعرف

  .   كاألرض أصل لھ ثابت مال

 آخر م�ان إلى منه للنقل قابل غیر م�انه في المستقر الثابت الشيء �أنه قانونا العقار ف�عر  �ما

 . )1( تلف بدون 

 25-90من القانون رقم 27 المادة في الجزائري المشرع عرفھا فقد العقاریة الملكیة یخص  فیما أما

 التمتع حق ھي الخاصة العقاریة الملكیة " : أن على تنص التي،  )2(العقاري التوجیھ المتضمن

 ".غرضھا أو  طبیعتھا وفق األمالك استعمال أجل من العینیة الحقوق أو /و العقاري المال في والتصرف

 ھي الملكیة" ، كما یلي :  الجزائري المدني التقنین من 674 المادة  أوردتھ الذي التعریف نفس تقریبا وھو

 عرفت  كما األنظمة ، القوانین و تحرمھ استعماال یستعمل ال أن بشرط األشیاء في التصرف و التمتع حق

 كل القانون ھذا مفھوم في العقاریة ... األمالك " : بـ  أعاله المذكور القانون من 02 المادة العقاریة الملكیة

  ."   مبنیة غیر عقاریة ثروات أو األراضي

 بموجبھا یستطیع الذي العقار لصاحب مباشرة سلطة تكون أن سوى تعدو ال ذاإ العقاریة فالملكیة

  . بھا المعمول واألنظمة القوانین حدود ضمن فیھ یتصرف و یستغلھ و یستعملھ أن

 

  . للقانون وفقا آلخر شخص من السلطة تلك انتقال معناه العقاریة الملكیة نقل نأ یتجلى ھنا ومن

 العقار أو المبني العقار نأ  یفید ما العربیة باللغة نصھ في نجد العقاري التوجیھ قانون إلى بالرجوع و

       Bien bâti et bien non bat "  "   :  الفرنسیة باللغة نصال في تسمیتھ على یصطلح الفضاء

 العقار على"   " Foncierالالتینیة  الكلمة لقتط إذ ، أدق الفرنسیة اللغة أن نجد ذلك من المقابل في و

  . المبني العقار یفید ما "Immobilier " مصطلح على و المبني الغیر و الفضاء

،     ، معدل ومتمم المدني ن و ناقال والمتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في : 58- 75االمر  من 683 المادة حسب )1(

 .78ج ر عدد 

 . 49 عدد ،ج ر  العقاري التوجیھ المتضمن 1990 -11 – 18في :  ، المؤرخ 25- 90القانون رقم  )2(



 
 
 
 
 

 نجاح و تحدید في األساسیة الوسیلة تبقى إذ الرھانات، و النقاشات كل لب في العقار مسألة وتقع 

 تيال األجھزة حول العمومیة السلطات خاصة و المجتمع قوى كل تناشد المسألة فھذه ، التنمیة سیاسات كل

 لجمیع متوازنة و متجانسة و متكاملة منھجیة ایجاد قصد بھا القیام یجب تيال واإلجراءات انشاؤھا یجب

 . المستدامة التنمیة استراتجیة في أساسیا عنصرا وتشكل المجاالت

 باعتباره المجتمع في االقتصادي النمو تحقیق و االستثمار لتشجیع كإطار العقار ألھمیة نظرا و

 دقیقة غیر تضبطھ تيال القانونیة األحكام كانت إذا خاصة ، تكثر حولھ المنازعات فإن ، مستقرة ثروة

 سیاسة غیاب بسبب غامضة و معقدة حالیا تبقى الجزائر في العقار فوضعیة ، نصوص عدة في ومبعثرة

 لھاتحو في للبالد االقتصادیة و السیاسیة التوجھات عرفتھ الذي التذبذب عن فضال ، عنھا معلن واضحة

 .الفردیة الملكیة یضمن نظام إلى الجماعیة الملكیة على یرتكز نظام من

 ترحیبھا السكن على العالي الطلب ذات الجزائر منھا و العربیة الدول من العدید بدأت فقد

 تكون العقاري االستثمار في أقوى بشكل الدول انخراط حال وفي ، العقاري المجال في باالستثمارات

 األعمال لرجال العقار قطاع ترك إذا أما ، السلیم االقتصاد نھج على األولى الخطوات وضعت قد بالفعل

 غیر من نھفإ ، جزئیة أو فردیة استثمار قرارات من ھؤالء ثلھیم ما مع العقاریین قینللمر و لوحدھم

 ضایأ ذلك یؤدي وقد ، تنافسیتھا السوق تفقد بالتالي و محددة مدن في العقاریة األصول تتركز أن المستبعد

 .  اإلسكان خدمات على سلبا یؤثر بما البناء في فوضى إلى

 .الشغل لسوق قویا دعما و الوطني للناتج مھما نازاوخ األخرى للقطاعات محركا قطاعا یعد السكن فقطاع

 ھذا كلشی إذ العقار، و األراضي على الحكومة سیطرةغیاب ل اإلسكان مشكلة المحللون یرجع كما

 المخاطرة كراھیة بمعامل المتصفین للمستثمرین يمغر غیر و المال لرأس مستھلكا قطاعا األخیر

 المالیة قوالسو ةالبورص في خاصة،  للمضاربة قابل غیر استثمار قطاع یجعلھ الذي الشيء الكبیرة،

  .والعقاریة

 بتسییر صارم لشؤون النقد تمسكت السلطة النقدیة في الجزائر إبان مرحلة التعدیل الھیكليولقد 

لم تتأثر بالمأساة االجتماعیة التي خلفھا ھذا البرنامج ، كما لم ترضخ لسیاسات الحكومة  ووالمال ، 

مع الصندوق  1994ل فریاتم إبرام اتفاقیة في حیث  ولوعودھا تجاه الشركاء االقتصادیین للدولة ،

  تضمن البرنامج تعدیل ھیكلي على ثالث مستویات :یالنقد الدولي 

 حریر سوق القرض المستوى األول : یتعلق بت -

 المستوى الثاني : یعمل على تزوید سوق القرض بالضمانات المصرفیة  -

 ، المستوى الثالث :یسھر على تھذیب الصرف -



 
 
 
 
 

افریل  14المؤرخ في :  10-90القانون رقم الى أحكام  - النقدیة-وقد استندت صرامة ھذه السلطة  

من الوقوف الند للند أمام الحكومة ، بل وفي الذي مكنھا ،  ( الملغى ) المتعلق بالنقد والقرض 1990

 حاالت كثیرة في مرتبة أقوى من مركزھا .

ذلك  علىإزالة القیود التنظیمیة التي كانت تالزمھ ، فترتب  ، سوق النقد والقرضو من نتائج تحریر 

  یلي : وجھ الخصوص ماب

ة التعدیل الھیكلي التي یرجع الى سلط اإلجراءإزالة احتكار الدولة للنشاط المصرفي : و ھذا  -

حوالي عشرة بنوك  1999تسارعت في عھدھا وتیرة إنشاء البنوك الخاصة فبلغ عددھا الى غایة 

  تمثیل  .صة ، الى جانب عدة فروع ومكاتب خا

تحریر سعر الفائدة : بحیث أصبح یخضع إلدارة كل مصرف على حدى شریطة احترام السقف  -

بنك المركزي ، وقد بلغ سعر الفائدة في ظل فترة التعدیل األدنى و األقصى المحدد من قبل ال

مع میل تدریجي لالنخفاض ، ورغم ھذا االنخفاض إال أن سعر  % 17و    %10الھیكلي ما بین 

  الفائدة المعمول بھ لم ینل رضا المستثمرین الذین اعتبروه أحد عوائق االستثمار  .

صوره في  أوجوبتحریر سعر الفائدة ومنح االعتماد للبنوك األجنبیة والخاصة عرف التعامل بالفائدة 

، رغم أن المنافسة لم تكن   %17أسعار الفائدة لدى بعض البنوك الخاصة لحد یتجاوز  ارتفعتالجزائر إذ 

  نتائج جد ایجابیة . بعض البنوك عرفت نوعا من الرواج وحققت أن إالحادة بین البنوك في الجزائر 

یحدد  1994- 11-02مؤرخ في : ال  13-94من النظام رقم  4المادة نجد في التشریع الجزائري  

ما یلى : " تحدد  تنص،  ) 1(القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العملیات المصرفیة 

البنوك والمؤسسات المالیة ، بكل حریة ، معدالت الفائدة الدائنة والمدینة وكذا معدالت ومستوى العموالت 

  المطبقة على العملیات المصرفیة .

غیر أنھ یمكن بنك الجزائر أن یحدد ھامشا أقصى یستوجب احترامھ من قبل البنوك والمؤسسات المالیة 

  قرض ."بالنسبة لعملیات ال

یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العملیات  1994- 11-02المؤرخ في :   13-94النظام رقم  )1(

 2003- 08-26المؤرخ في :  11- 03من األمر  98، تطبیقا للمادة التشریعیة  1994، سنة  72ج ر عدد المصرفیة ،  

جویلیة  26المؤرخ في :  04- 10معدل ومتمم بموجب األمر ،  2003، سنة  52یتعلق بالنقد والقرض ، ج ر عدد 

 المتعلق بالنقد1990افریل  14المؤرخ في :  10-90ألغي القانون رقم  11-03، ( وبموجب األمر رقم 2010

  ، المعدل والمتمم ) .  والقرض



 
 
 
 
 

  

جاء عمال بشروط االتفاقیة مع صندوق النقد الدولي ومتطلبات انتھاج نظام اقتصاد  اإلجراءوھذا 

السوق ، والتمھید لالنضمام الى المنظمة العالمیة للتجارة ولالتحاد االروبي ، الى جانب امتثال المنظومة 

  ھا صندوق النقد الدولي .یللمصرفیة الجزائریة بشروط أخرى یما

التي تمنح  مؤسسات القرضل بالنسبةلفائدة في القانون المدني أجاز ا جزائريكما أننا نجد التشریع ال

  .  )1(قروضا قصد تشجیع النشاط االقتصادي 

 في المال أسواق تشھده الذي لتحسنا أن أصدره بیان في الدولي النقد صندوق صرح الصدد ھذا في و

 حدثت،  االئتمان سوق و البورصات صعید على أزمة أسوء ننسى یجعلنا ال أن یجب الحاضر، الوقت

 وھي ، " برایم ساب " سماب المعروفة األمریكي العقاري االئتمان أزمة بالتحدید و 2007 عام خالل

 باألسواق األزمةوتأثیر ھذه  قوي مالي مركز للمقترض یكون أن اشتراط دون تمنح تيال السكنیة القروض

 المخاوف لتھدئة الدوالرات ملیارات بمنح المسارعة إلى المركزیة بالبنوك دفعت، حیث  العالمیة المالیة

 ھذه عند كثیرا تتوقف لم الدولیة العقاریة واألسواق ، عالمیة اقتصادیة أزمة في األزمة ھذه تسبب أن من

 دوالر ملیار 1.6 حجمھا السوق من دیون سندات تمویل عرض سحب افرازاتھا آخر كانت تيوال األزمة

 . السوق في علیھا الطلب وجود عدم من فاخو

 الحر، التبادل ومنطقة للتجارة العالمیة المنظمة إلى نضماماال خالل من العولمة في ندماجاال أفاق إن

 سكن ملیون انجاز برنامج ویعتبر ، جتماعيواال قتصادياال الصعیدین على الدولة سیاسة تشجع أن ینبغي

                                                                    اعلینــالف مختلف یضم إذ الوطني، المستوى على اشــنق فتح على یشجع و جدا اــامــھ واتـسن 05 خالل

 اإلقلیم تھیئة في المختصین البناء مھني و مؤسسات و أخرى تمویل ھیئات و بنوك من قتصادییناال

 في تنمیتھا یجب جدیدة ثقافة یعتبر ،  بالقروض لقیتع فیما الخواص مع التعامل و العمومیین والمسیرین

 المعامالت تسھیل و المصرفیة الخدمات ترقیة یمكن ال ذلك بدون إذ ، الجزائر في المصرفي المحیط

  .المالیة الخدمات میدان في الخارجیة المنافسة لمواجھة ستعداداال ثم ومن المالیة

 

  .،الساب� الذ�ر  المدني ن و ناقال والمتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في : 58- 75االمر  من 456المادة  )1(

 

  



 
 
 
 
 

 إطار أسس قد الجزائري رعشالم یكون ، )1(الرھنیة القروض توریق المتضمن القانون بصدورو

 عن العبء فیخف حیث ، وقدراتھ ردخااال مجال یوسع و الجزائر في التوریق نظام لتطویر مالئم قانوني

 تقنیة تعتبر التوریق عملیة، ف السكن تمویل مجال في للخواص أكبر فرصة ریوفو السكن تمویل في الدولة

 لتمویل جدیدة مالیة موارد على بالحصول وذلك العمومیة لمنفعتھا الدول استخدامھا إلى لجأت حدیثة

 . الدولة میزانیة خارج من السكن

 الضرورة من یصبح السكن قطاع تمویل باألحرى أو الخواص بتمویل خاصة استراتیجیة وضعلذا 

 جتماعياال و قتصادياال ستقراراال في الرئیسیة العوامل أحد ھو السكن قطاع أن اعتبرنا لو ھألن ، حةملال

  .تحقیقھ في تساھم أن مالیة مؤسسة لكل البد استراتیجي خیار سیصبح السكن تمویل خیار فإن

سواء بالنجاح في تحقیق األھداف أو بالفشل ، یجب إخضاع  ولدراسة وتقییم آلیة القرض العقاري

مختلف اآللیات التمویلیة السالفة لمعیار التطبیق وتقییم مدى فعالیة االطار التشریعي المنظم للعملیة 

  والجدوى االقتصادیة واالجتماعیة على مستوى الواقع التطبیقي .

باشر بالعوامل االقتصادیة واالجتماعیة یستمد موضوع الدراسة أھمیتھ من خالل تأثره بشكل مو

التي تحیط بممارستھ ، مما یضفي علیھ طابعا ممیزا وأھمیة خاصة ، باعتباره جزءا من السیاسة االئتمانیة 

التي تنتھجھا الدولة إلنعاش المجال االقتصادي ، أما أھمیة الموضوع على المستوى االجتماعي فتظھر 

الذي یلعبھ السكن في استقرار األفراد والمجتمعات باعتباره من بجالء من خالل الدور االجتماعي 

  األولویات واألساسیات التي یسعى الفرد الى تحقیقھا  .

باإلضافة الى ھذه األھمیة االقتصادیة واالجتماعیة ، أجد كذلك أھمیة قانونیة في دراستھ ، نظرا 

كتنفھا الغموض من جھة والقصور والتعدد للوضعیة التشریعیة التي تمیز ھذا النوع من العقود ، حیث ی

على مستوى القوانین المؤطرة لھا من جھة أخرى ، ذلك أن عقد القرض العقاري یخضع لنصوص قانونیة 

متفرقة ومتباینة مع تطبیق األعراف البنكیة ودوریات السلطات الوصیة ، وھو ما یوجب االحاطة بھا 

  خصوص أحكام ھذا العقد .والتوفیق بین أحكامھا قصد وضع تصور شامل ب

تم اختیار ھذا الموضوع بدافع االسھام ولو بالقلیل في ترقیة الثقافة المصرفیة في میدان  حیث

تمویل وإعادة تمویل القرض العقاري وتنمیة المبادرات التي تؤدي الى حل أزمة السكن وذلك بعد التأكد 

 الدول المتطورة واألقل تطورا ، كونھا تتجاوبمن أن ھذه التقنیات طبقت وال تزال تطبق بنجاح في أغلب 

 مع المتطلبات الحدیثة من حیث المرونة واألسلوب و قدرتھا على التكیف مع مختلف الظروف

  االقتصادیة، كما أن ظھور إرادة سیاسیة قویة في إصالح و تأطیر ھذا النوع من العقود توجت بإصدار

 .15عدد  ج ر ،  یتضمن توریق القروض الرھنیة،   2006فبرایر  20في  المؤرخ 05- 06قانون رقم ال   )1(

  



 
 
 
 
 

ترسانة قانونیة ال بأس بھا ، باإلضافة الى مجموعة من المراسیم و المشاریع القانونیة  التي من شأنھا أن 

  تغني الصرح القانوني في ھذا المجال .  

ظل قلة المراجع ، وتمیز الموضوع بالطابع و ال أبالغ اذا قلت أن األمر یبدو تحدیا بالنسبة لي في   

االقتصادي و الذي یجعلھ في بعض األحیان تقنیا أكثر منھ قانونیا ، إال أنھ بالرغم من ذلك ، ونظرا 

ألھمیتھ على مستوى الواقع ، وما یطرحھ من إشكاالت تطبیقیة نابعة تارة من قصور التشریع ، وتارة 

  ت القرض اخترت خوض غماره .ثانیة من التعسف الذي تمارسھ مؤسسا

     

خوض غمار البحث في ھذا الموضوع ال یخلو من الصعوبات والمتاعب نظرا لقلة المراجع على ف  

مستوى البحوث والدراسات ، نظرا لكونھ یتسم بالتعقید والتشابك إذ أنھ یشكل نقطة تقاطع فروع معرفیة 

  صعوبات تنظیمیة ومیدانیة .كثیرة ، األمر الذي أنتج 

كما أن التنوع والتعدد الذي میز النظام القانوني لعقود القرض العقاري یفرض الرجوع بالدراسة   

والتحلیل ألكثر من قانون بھدف معرفة القواعد القانونیة التي تحكم ھذا النوع من العقود ، ویزید األمر 

  تعقیدا ، غموض النصوص القانونیة وتناقضھا فیما بینھا .

  

دور وفعالیة األنظمة القانونیة المنظمة لعقود القرض  تتجسد في توضیح ثاشكالیة البحو    

العقاري بما یكفل تحقیق التوازن العقدي والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في ظل تشریع یفتقر للشمولیة 

  والوضوح ، ویترتب على ھذه االشكالیة طرح تساؤالت فرعیة تخدم جوانب الموضوع :

 التنظیم في مواجھة أزمة السكن ؟ ما مدى مساھمة ھذا  -

 ما مدى مساھمة العمل والعرف البنكي في التأسیس لقواعد القرض العقاري ؟ -

 الى أي حد نجح المشرع الجزائري في تحقیق التوازن بین مصالح أطراف القرض العقاري ؟ -

  

الجدلي الذي المنھج  و  طبیعة الموضوع تقتضي من خالل االشكالیة المطروحة أعاله دراستھ وفق

 ة ،العقاری قروضال في البنوك بھا تقوم تيال واإلجراءات القواعد و العملیات مختلف راسةاعتمدتھ لد

 المعلومات من قدر أكبر موضوعال اعطاء وتحلیل مضمون مختلف النصوص القانونیة المؤطرة لھ ، و

  . الممكنة والتوضیحات

  على الشكل التالي :ولإلحاطة بمختلف جوانب الموضوع ، سأتناولھ 

  األحكام العامة لعقد القرض العقاريالباب األول :    

 .القواعد  القانونیة المنظمة لعقد القرض العقارى الباب الثاني : 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األحكام العامة لعقد القرض العقاريالباب األول :   

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

العامة ھي مجموعة من القواعد لكل عقد من العقود ، أحكام عامة ، و أحكام خاصة ، فاألحكام 

األساسیة المشتركة بین كل العقود والتي ال یخلو أي عقد منھا ، واألحكام الخاصة ھي تلك التى تخص 

  عقدا معینا من العقود ، أو مجموعة من العقود التي تتشابھ فیما بینھا .

االت ینصب موضوع عقد القرض العقاري على نشاط التمویل ألغراض االستثمار في مج

المساكن ، أیا كان الغرض الموجھة لھ ، أو النشاط المستخدمة فیھ ، سكنى أو خدمي أو تجاري            

أو صناعي ، وإن كان یضفي على ھذا القرض طابع و أھمیة خاصة ، ال ینفي كونھ عملیة قرض تتم في 

واالجتماعیة والتقنیات المصرفیة شكل عقد ، فبالرغم من التأثیر الكبیر الذي تمارسھ العوامل االقتصادیة 

  على ممارستھ وعلى مضمونھ ، یبقى خاضعا لقانون العقود ومبادئھ العامة .

وأساس نجاح أي عملیة قرض وجود تمویل أو ممول ، والممول ھو كل شخص طبیعي أو معنوي 

لمشاریع العقاریة یقوم بصفة اعتیادیة أو لمرة واحدة ( متى تیسرت أموره ومالءتھ المالیة ) ، وتمویل ا

یكون إما عن طریق االستثمار أو عن طریق القروض ، وقد جاء قانون النقد والقرض بإصالحات أساسیة 

على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة ، بموجبھا استعادت ھذه الھیئات مھامھا الرئیسیة والتقلیدیة ، فقد 

ئة الموارد التى تراھا مناسبة ومنح اختفت خاصیة التخصص البنكي ، وأصبحت لھا مرونة في تعب

  القروض وفق قواعد تجاریة .

وعلیھ تقتضى منا دراسة عقد القرض العقاري في ذاتھ ، أن نتناول ماھیة القرض العقاري من 

خالل بیان مفھوم ھذا العقد وطبیعتھ  القانونیة وخصائصھ والتمییز بینھ وبین بعض العملیات االئتمانیة من 

  الفصل الثاني .  ول  ، ثم تحدید أطراف ھذا العقد من خاللخالل  الفصل األ

  

  وعلیھ نقسم ھذا الباب الى فصلین :

  الفصل األول  : ماھیة القرض العقاري   

  الفصل الثاني : أطراف عقد القرض العقاري .  

 

 



 
 
 
 
 

  الفصل األول : ماھیة القرض العقاري

استراتیجیة الدولة التي تقوم على تشجیع ودعوة تشكل القروض العقاریة الوظیفة الرئیسیة ضمن   

رؤوس األموال ( البنوك واألفراد ) للمساھمة في التخفیف من أزمة السكن والتصدي لھا ، فان التسھیالت 

المصرفیة  ممثلة في القروض البنكیة تلعب دورا حاسما في تمویل مختلف أوجھ النشاط االقتصادي  ، 

  اطلة الى أرصدة عاملة ، حیث تمنح قوة شرائیة للمتعاملین .فبواسطتھا تتحول األرصدة الع

إن القرض العقاري ، وبالرغم من التأثیر الكبیر الذي تمارسھ العوامل االقتصادیة واالجتماعیة   

والتقنیات المصرفیة على ممارستھ ومضمونھ ، یبقي خاضعا لقانون العقود ومبادئھ العامة ، فقد تبدو 

سنحاول  لذا الوھلة األولى من قبیل التحلیل االقتصادي أكثر من التحلیل القانوني ،دراسة ھذا العقد في 

إثبات  أن وجوب خضوع  ھذا النوع من العقود الى التشریع المدني أمر ضروري خاصة من أجل تنظیم 

 العالقة التعاقدیة التي یخلقھا .

دراسة ماھیة القرض  ي محدد للقرض العقاري یقتضى منانص قانوني أو فقھ غیابظل وفي 

العقاري من خالل تحدید المقومات التي یقوم علیھا والعناصر المكونة لھ، والتي تأثر بشكل مباشر على 

طبیعتھ ، نظامھ القانوني  و خصائصھ ، وعلیھ تبدو ضرورة التطرق  لمفھوم القرض بوجھ عام ، لیكون 

یة ، وتحدید خصائص القرض العقاري التى مرجعا نستعین بھ في تحدید مفھوم القرض وطبیعتھ القانون

  یتمیز بھا وتبین أن القرض العقاري ھو عقد قائم بذاتھ .

  

  لذا نقسم ھذا الفصل الى مبحثین :

  المبحث األول : مفھوم القرض العقاري وطبیعتھ القانونیة   

 المبحث الثاني : خصائص القرض العقاري و التمییز بینھ وبعض العملیات االئتمانیة    

  

  

  

 



 
 
 
 
 

  طبیعتھ القانونیة انواعھ و المبحث األول : مفھوم القرض العقاري و تحدید

ینصب موضوع القرض العقاري على نشاط التمویل ألغراض االستثمار في مجاالت المساكن أیا 

ودراسة عقد القرض العقاري في ذاتھ ، تقتضي منا  كان الغرض الموجھة لھ أو النشاط المستخدمة فیھ .

  طبیعتھ القانونیة ثانیا ( المطلب الثاني) . انواعھ و مفھوم ھذا العقد أوال ( المطلب األول ) ،  و أن نتناول

  مفھوم القرض العقاري  المطلب األول :  

تحدید مفھوم القرض العقاري یقتضي ضرورة التطرق لتعریف القرض بمفھومھ العام والتعرف على 

المصرفیة وكذا أنواع القرض ، لیكون ذلك مرجعا نستعین بھ في التقنیات المتعارف علیھا لدي الھیآت 

تحدید العناصر العامة لعقد القرض العقاري ، من جھة ، والعناصر الخاصة ، من جھة أخرى ، بغیت 

  الوصول الى تعریف القرض العقاري وتعریف العملیة التي ینطوي علیھا وتحدید نوعھا .

  وتحدید مبادئھ ومضمونھ تعریف القرض :الفرع األول   

والقوانین نتناول في ھذا الفرع تعریف القرض في اللغة و اصطالح الفقھاء والقانون المدني الجزائري ، 

  ومضمون ھذا العقد ،كاآلتي :   المنظمة لھ ، ومبادئ

  تعریف القرض في اللغة و اصطالح الفقھاء : - األولىفقرة ال

القطع ، ھذا ھو األصل فیھ ، ثم استعمل في السفر و السلف ، والشعر والمجازاة ،  القرض لغة : -أوال 

یقال : قرضھ قرضا جازاه ، كقارضھ ، وقرض المكان یقرضھ قرضا ،عدل عنھ وتنكبھ ، ویقال: قرض 

لى الشعر أي قالھ أو نظمھ ، والقرض ما تعطیھ من المال لتتقاضاه ، قال أبو اسحاق النحوي معنى قولھ تعا

: " من ذا الذي یقرض هللا قرضا حسنا "  : معنى القرض البالء الحسن ،  640في سورة البقرة اآلیة 

تقول العرب لك عندي قرض حسن وقرض سیئ ، فالقرض ما سلفتھ من إحسان ومن إساءة ،وأصلھ ما 

رض ، منھ الق ضیعطیھ الرجل أو ما یفعلھ لیجازى علیھ واالستقراض طلب القرض : ویقال استقر

  .  )1(القرض  واقترض من فالن أخذ منھ

  وجد ـرآن والسنة في أكثر من موضوع ، وتــربیة وقد ورد في القــاالت كثیرة في اللغة العــفللقرض استعم

 ،شریعة االسالمیة والقانون الوضعيمحمد علي محمد أحمد البنا ، القرض المصرفي : دراسة تاریخیة مقارنة بین ال )1(

 .117، ص 2006العلمیة ، بیروت ، دار الكتب 



 
 
 
 
 

  لكلمة القرض في اللغة العربیة العدید من المرادفات ، أھمھا :

: ومعناھا  ائتمن فالن فالنا أي عده أمین علیھ وجدیر برد األمان الى أھلھا وجدیر  Créditاالئتمان  -

ومعناھا   Crédèreمشتقة من الفعل الالتیني   Créditumأصلھا من الالتینیة  Créditبالثقة وكلمة 

 .)avoir confiance  )1وضع الثقة 

 : وتعني المال المقترض ، وجمعھا السلف  .   Prêtالسلفة   -

   

تتفاوت أنضار الفقھاء قدیما في تعریف القرض نظرا الختالفھم حول ما یقع  القرض اصطالحا : -ثانیا 

  علیھ القرض ، لذا عرفوه بتعاریف عدیدة نذكر منھا :

فأخرجوا بذلك غیر  ،)2(فقد عرفھ الحنفیة بأنھ : " ما یعطیھ أحد الطرفین من مثلى لیتقاضاه 

ل ما یتعذر رد مثلھ؛ ألنھ ال یجوز المثلي من القیمیات، كالحیوانات والعقارات واألحطاب وك

 .عندھم إقراض غیر المثلي

 أو مثلیا كان سواء عوضھ. لتأخذ طیھتع ما ھو عندھم فالقرض : والحنابلة والشافعیة المالكیة أما 

 . قیمیا

أما عند الفقھاء المعاصرین ، فقد عرفھ البعض بأنھ : " أن تعطي لغیرك شیئا من مالك مما یثبت في 

  . )3(الذمة على أن یرد إلیھ  مثلھ في الوقت المتفق علیھ " 

  تعریف القرض حسب القانون المدني الجزائري : - الفقرة الثانیة 

 القرض عنوان تحت الرابع الفصل في لقرضل تطرق  نجده الجزائري المدني التقنین أحكام إلى بالرجوع

 المواد ضمن والعقود االلتزامات :الثاني الكتاب من ، بالملكیة المتعلقة العقود :السابع الباب من االستھالكي

  على النحو التالي : " قرض االستھالك ھو عقد یلتزم بھ 450المادة  نصت حیث ، 458 إلى 450 من

  (1) Daniel reig, as-sabil dictionnaire : arabe/Français et Français/arabe-collection saturne, 

librairie erouse, paris : 1983. 

 ،شریعة االسالمیة والقانون الوضعي)  محمد علي محمد أحمد البنا ، القرض المصرفي : دراسة تاریخیة مقارنة بین ال2(

  .119المرجع السابق ، ص

  . 117، ص  1988مود مطلوب ، نظریة العقد  ، االسكندریة ، ) عبد المجید مح3(

  



 
 
 
 
 

المقرض أن ینقل الى المقترض ملكیة مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر ، على أن یرد الیھ المقترض 

  . )1(عند نھایة القرض نظیره في النوع ، والقدر ، والصفة "

یالحظ أن المشرع أضفى صفة االستھالك على القرض ، إال أنھ عرفھ تعریفا شامال ، على أنھ 

عقد یلتزم بمقتضاه المقرض مبادلة مال حاضر ، نقود أو أي شيء آخر ، بوعد وفاء أو تسدید مع نھایة 

نص المشرع  القرض ، ومعنى ذلك القرض عقد رضائي یتم باإلیجاب والقبول ، وأنھ ملزم للجانبین ، كما

على محل القرض فجعلھ مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر ، وخص النقود ألنھا غالبا ما یرد علیھا 

  القرض ، كما لم یقید الشيء اآلخر بكونھ مما یھلك باالستعمال أوال . 

  تعریف القرض حسب القوانین المنظمة لھ : -الفقرة الثالثة 

المتعلق بالنقد  2003جویلیة  26المؤرخ في  :  11-03م تعریف القرض حسب األمر رق -أوال 

، على ما یلي : " یشكل عملیة قرض ، في مفھوم ھذا  11-03من األمر رقم  68تنص المادة  :)2(والقرض

أو یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر،     لاألمر ، كل عمل لقاء عوض یضع بموجبھ شخص ما

  أو یأخذ بموجبھ لصالح الشخص اآلخر التزاما بالتوقیع كالضمان االحتیاطي أو الكفالة أو  الضمان .

تعتبر بمثابة عملیات قرض ، عملیات اإلیجار المقرونة بحق خیار الشراء ، السیما عملیات القرض 

  العملیات المنصوص علیھا في ھذه المادة "اإلیجاري وتمارس صالحیات المجلس إزاء 

ھذه المادة تقر بأن القرض ھو عبارة عن وضع أموال من طرف المقرض  تحت تصرف   

المقترض ، أي تنتقل ملكیة تلك األموال لمدة محددة من المقرض الى المقترض ، وتبین أن العملیة تتم لقاء 

لمقرض یلتزم بوضع المال تحت تصرف عوض ، أي أنھ یقع على عاتق الطرفین التزامات ، فا

  المقترض، مقابل االلتزام بالتوقیع كالضمان االحتیاطي أو الكفالة أو الضمان .

ل دون غیرھا من أشیاء مثلیة وتنتقد ھذه المادة على أساس أنھا اعتبرت أن القرض عقد ینقل األموا

 ھا إال أن ھذا ال یمنع من اتساع مجال عقدانونــق قــرض في تطبیــا لعقد القــالرغم من تعریفھــ، فبأخرى

القرض في غیر األموال ، خاصة وأن الفقرة الثانیة من ھذه المادة تقر بأنھ یدخل في مفھوم القرض 

  عملیات اإلقراض بإیجار .   

، ص  1962، دار النھضة العربیة ، - المجلد الثالث  - عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني  )1(

420   . 

  . 52بالنقد و القرض  ، ج ر العدد یتعلق  2003جویلیة  26المؤرخ في :  11-03األمر رقم  )2(



 
 
 
 
 

 بتوریق المتعلق 2006-06-20المؤرخ في :  05- 06رقم  القانونتعریف القرض حسب  -ثانیا 

    : )2(البنوك والقرض  بنظام المتعلق 1986-08-16 : في مؤرخال 12-86رقم  والقانون  )1(القروض

 السلفیات" منھ على أنھ :  05 02 /المادة  في القرض تعریف 05-06 رقم القانون تضمن   

  . " السكن تمویل إطار في المالیة والمؤسسات البنوك من الممنوحة

البنوك والقرض  بنظام المتعلق 1986-08-16الصادر في  12-86رقم  القانون إلى باإلضافة

 بھ تقوم عمل كل القانون ھذا مفھوم في قرض عملیة یعد"  : بأنھ القرض عرف منھ 32 المادة في نجده

 تعد أو طبیعي أو معنوي شخص تصرف تحت أموال وبمقابل مؤقتا تضع الغرض لھذا مؤھلة مؤسسة

  " .األخیر ھذا لحساب موقع بالتزام تتعاقد أو بذلك

 فینقل نقود، الغالب في وھو مثلیا شیئا دائما یكون القرض عقد محل نأ  من نص المادتین  خلصستن

 مقابل دون وذلك القرض نھایة في مثلھ منھ یسترد أن على المقترض الشيء ملكیة المقترض إلى مقرضلا

 .) 3( الفائدة ھو بمقابل أو

ان تقدیم أي قرض مھما كانت طبیعتھ ومھما كان نوعھ  مبادئ ومضمون عقد القرض : -الرابعة فقرة ال

ألي متعامل اقتصادي سواء كان فردا أو مؤسسة ، ینبغي أن یتم عن طریق وثائق معینة تشكل ملف 

 ن یتضمنالقرض ذاتھ وفق مبادئ معینة متعارف علیھا لدي الھیئات المصرفیة ، وبناء على عقد معی

  شروط عملیة اإلقراض .

إن إقدام البنك على عملیة منح القرض ینبغي أن تتم   مبادئ عملیة منح القرض المصرفي : -أوال  

  وفق مبادئ متعارف علیھا ومعمول بھا في النشاط المصرفي وھي :

الذي یقتضي أن یمنح االئتمان الى متعاملین مؤھلین وموثوق بھم ، و أن مركزھم  مبدأ السالمة  :  -أ 

المالي جید الى درجة اإلیحاء بالقدرة على الوفاء بااللتزامات عند حلول آجالھا من جھة ، ومن جھة ثانیة 

  .  ینبغي توافر الضمانات الكافیة والالزمة لتغطیة مخاطر عدم تسدید القرض في آجالھا المحددة

  /03 /2006 . 12:  في الصادرة،  15 عددج ر  )1(

 .  1986سنة  ، 34 عددج ر  )2(

 الحقوق�ة، حلبي منشورات الثالثة، الط�عة ، 05 الجزء الجدید، المدني القانون  شرح في الوس�� السنهور�، الرزاق عبد )3(

 .419 ص ، 2000 لبنان،



 
 
 
 
 

فترة  الذي یقتضي بإمكانیة تحویل استخدامات البنك الى سیولة مطلقة في أقل مبدأ السیولة : -ب 

، لذلك تعمل البنوك علي تقدیم القروض القصیرة األجل غالبا وتتعامل باالئتمان زمنیة ممكنة و بأقل تكلفة 

 ذا السیولة العالمیة .

ان البنك من خالل تقدیمھ للقروض یحرص على تحقیق عائد  ، ممثال في سعر  مبدأ الربحیة : -ج 

فائدة معقول ویغطي تكالیفھ في الوقت نفسھ  ، لذلك فھو یعمل جاھدا على توزیع أموالھ على استخدامات 

  مختلفة تجنبا ألي طارئ من شانھ أن یؤثر على ربحیتھ اإلجمالیة.

موال وھذا الثمن یتمثل في الفائدة ،أي أن العمیل مطالب بدفع فالمدین ملتزم بثمن استخدام ھذه األ

سترجاع إلإیاھا  عن المدة التي منح وكتعویض، ستخدامھ المبلغ إضافي إلى مبلغ القرض كمقابل 

  .)1(أموالھ

یحدد القاعدة العامة المتعلقة  1994جویلیة  02المؤرخ في  94/13من النظام رقم  4وتنص المادة 

" تحدد البنوك و المؤسسات ׃على انھ ، السابق الذكر ، بشروط البنوك المطبقة على العملیات المصرفیة 

المالیة بكل حریة معدالت الفائدة الدائنة و المدینة وكذا معدالت ومستوى العموالت المطبقة على العملیات 

یستوجب احترامھ من قبل البنوك  یة غیر انھ یمكن بنك الجزائر أن یحدد ھامش أقصىالمصرف

  المؤسسات المالیة بالنسبة لعملیات القرض" . و

من القانون المدني على أنھ :" یجوز لمؤسسات القرض التي تمنح قروضا  456كما تنص المادة 

درھا بموجب قرار من الوزیر المكلف قتصادي الوطني أن تأخذ فائدة یحدد قاالقصد تشجیع النشاط 

   .بالمالیة"

وفي حالة صدور قانون جدید بتخفیض الحد األقصى لسعر الفائدة فإنھ یطبق بأثر فوري وھذا ما ذھبت 

لسعر  إلیھ المحكمة العلیا في قرارھا :" حیث أنھ یسري القانون الجدید الصادر بتخفیض الحد األقصى

ى ما یستحق من الفوائد ابتداء من نفاذه على العقود المبرمة قبل ھذا الفائدة بما لھ من أثر فوري عل

  .)2(النفاذ"

  

 .151ص  ، 1997 ،دار الفكر للطباعة و النشر  ، إدارة البنوك ، حسین الزویلف و حمد اللوزي )1(

 . 2004سنة ،  20 ، المجلة القضائیة عدد  2004 - 07-13:صادر عن المحكمة العلیا  بتاریخ  330420قرار رقم  )2(

 



 
 
 
 
 

التوفیق نوع من القروض ھذه المبادئ الثالثة ویحاول  لذلك فان المصرف یراعي عند تقدیمھ ألي

على اعتبار أنھا على عالقة عكسیة ، بحیث اذا زادت ربحیة األصل تنخفض بین السیولة والربحیة ، 

  .)1(سیولتھ عادة والعكس 

  مضمون عقد القرض :  -ثانیا

البنك وعمیلھ (المقترض)علي أن یتضمن ھذا العقد كافة العناصر  یتم إبرام عقد القرض بین

المشكلة للقرض ذاتھ ، فضال عن الشروط المتفق علیھا فیما بینھما ، ومن ثم یمكن بیان أھم ما یتضمنھ 

  عقد القرض  كما یلى :

ملة یستلزم عقد القرض بداھة تبیان قیمة القرض بالتحدید ، وكذا الع مبلغ القرض أو مقداره :  -أ

 المستخدمة في تقییم القرض ذاتھ .

حیث یجب أن یكون ھناك ینبغي أن یكون القرض مرھون بتحدید مدتھ بدقة ،  مدة القرض :  -ب

سترجاعھا حیث یترك البنك للعمیل مدة زمنیة تسمى أجل ازمنیة ما بین منح األموال و بین  فجوة

والھدف من ذلك معرفة آجال استحقاقھ ومن ثم تاریخ استرجاعھ ،  قترضھااستحقاق لتسدید المبالغ التي الا

فال یعقل أن یقرضھ البنك الیوم ویطالبھ بتسدیدھا في بالنسبة للبنك ، وكذا تاریخ تسدیده بالنسبة للعمیل  ، 

 تفاق علیھا من قبل .إلبضعة أیام بعد وھذه الفترة یتم ا الیوم أو

تحدید سعر الفائدة على القرض الممنوح فال یجوز ترك یستوجب عقد القرض  معدل الفائدة :   -ت

  ذلك دون تحدید ، تجنبا ألي نزاع  حول فائدة القرض عند تاریخ االستحقاق .

یتضمن عقد القرض كیفیة أو باألحرى طریقة تسدید القرض ، ھل سیتم  طریقة تسدید القرض :  -ث

ات ، مما یتطلب تحدید مبلغ وتاریخ كل دفعة، أو دفعة واحدة عند تاریخ االستحقاق أم یتم تسدیده على دفع

  یتم تسدید فوائد القرض منفصلة عن أصل القرض ومتي وكیف ؟ .

ھل سیتم سحبھ دفعة واحدة أم على  طریقة صرف القرض أو استھالكھ من قبل المقترض :  -ج

على المبلغ كلھ أم  دفعات أم یتم على شكل فتح اعتماد ، ومن ثم كیف یتم حساب الفائدة المستحقة ، ھل

  على المبلغ المسحوب فقط ؟...  .

بوعتروس عبد الحق ، الوجیز  في البنوك التجاریة ، عملیات ، تقنیات وتطبیقات ،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم  )1(

  . 60، ص -قسنطینة–التسییر ، جامعة منتورى 



 
 
 
 
 

ینبغي تحدید الغرض من القرض ، ھل ھو لتمویل نشاط استغاللي أو  الھدف من القرض :  -ح

  نشاط استثماري أو لتمویل نشاط صناعي أو زراعي أو خدمي ؟ 

والھدف من كل ذلك ھو العمل علي تخصیص الموارد المالیة للبنك في المجاالت الممنوحة لھا ، تجنبا 

  للمخاطر ولخسارة أموال البنك .

ضمن عقد القرض الفترة التي یتم فیھا إعفاء المقترض من سداد الفوائد، یت فترة السماح :  -خ

  وكذا الفترة التي یسمح فیھا للمقترض عدم سداد أقساط الدین .

یقدم المقترض للمقرض أصول  :طبیعة ونوع الضمانات المقدمة للحصول على القرض  -د

  .كضمان مقابل الحصول على القرض 

تحدید المحاكم المختصة بالنظر في النزاع في حال وقوعھ ، مع تحدید : یتم  تحدید المحاكم  -ذ

  .)1(الكفیل المؤھل للتبلیغ

  

  الفرع الثاني : أنواع القرض 

ن حیث المدة ،صفة المستفید منھ یتنوع القرض تبعا للمعیار المتخذ كأساس للتصنیف سواء م

  الضمانات، الغرض أو النشاط الممول .و

  تنوع القروض بحسب النشاط الممول :  -الفقرة األولى   

تتمثل في القروض التي تقدمھا الدولة والمؤسسات المالیة والمصرفیة ، ویكون   قروض إنتاجیة : -أوال 

  ھدفھا تمویل النشاط االستثماري واإلنتاجي خاصة .

، وھذا النوع من  )2(تتمثل في القروض التي یكون ھدفھا تشجیع االستھالك قروض استھالكیة : -ثانیا 

القروض یعقده األفراد فیما بینھم أو تقدمھ مؤسسة قرض (بنك أو مؤسسة مالیة ) لألفراد لغرض تلبیة 

  حاجاتھم الخاصة ، كالبیع بالتقسیط .

الوجیز  في البنوك التجاریة ، عملیات ، تقنیات وتطبیقات ،كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم  بوعتروس عبد الحق ،  )1(

  . 62و  61المرجع السابق ، ص ، التسییر

  . 39نفس المصدر اآلنف الذكر ، ص  )2(



 
 
 
 
 

  تنوع القروض بحسب الغرض :  -الفقرة الثانیة  

ھدفھا تمویل جمیع أوجھ النشاط  التجاري ، ویقدم ھذا النوع من القروض أصحاب  قروض تجاریة : -أوال

األعمال لبعضھم البعض ، أو تعقده مؤسسات القرض فیما بینھا ، أو تمنحھ لفئة أصحاب األعمال كالتجار 

قروض والمتعاملین في الترقیة العقاریة من أجل تمویل مشاریعھم االستثماریة ، ویكون ھذا النوع من ال

 عادة قصیر األجل وتتخصص بعض البنوك في منح ھذا النوع من القروض لذا تسمي البنوك التجاریة .

، استھالك ، تجدید ، انشاء،  ھدفھا تمویل مختلف األنشطة الصناعیة ( إنتاج  قروض صناعیة :  -ثانیا

 تجھیز ،...)

  بط بھا .ھدفھا تمویل األنشطة الفالحیة وما یرت قروض زراعیة :  -ثالثا

تمویل األنشطة ذات العالقة بالعقارات ، من شراء مسكن  ، أراضي  ھدفھا قروض عقاریة : -رابعا

  وإقامة المنشآت أو الترمیم أو التوسیع  ... .

تتمثل في القروض المقدمة لألشخاص لسد النقص في احتیاجاتھم المختلفة  قروض شخصیة : -خامسا

  .)1(وكذا تلك المقدمة ألصحاب الحرف البسیطة 

  تنوع القروض بحسب الضمان :  -الفقرة الثالثة  

األصل أن البنك ال یقدم قروضا بدون ضمان ، لكنھ قد یلجأ   قروض غیر مكفولة بضمان معین : -أوال

الى ھذا النوع من القروض في بعض الحاالت كأن  یكون عمیلھ من النوع الذي یقترض باستمرار ، لذلك 

فھو یكون على اطالع وعلى علم بمركزه المالي و بامكانیاتھ وقدراتھ المالیة  على التسدید ، لذلك یقوم 

، وعادة  )2(تماد لعمیلھ لتمكینھ من السحب متى شاء من البنك ضمن مبلغ ومدة متفق علیھما البنك بفتح اع

 تعھد البنوك عند منحھا ھذا النوع من القروض الى وضع الشرطین التالیین : 

ینبغي على العمیل أن یترك في حســابھ الجــاري لدي البنك نسبة مئویة معینة (من الشرط األول :  -

) من قیمة القرض الممنوح بالفعل ، وھو ما یعرف بالرصید المعوض  % 20إلى   10%

compensatoire  balance )3( .  
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یجب على العمیل سداد قروضھ مرة واحدة على األقل كل سنة ، وذلك لتبیان أن ھذا الشرط الثاني :  -

  .)1(القرض ھو من النوع القصیر األجل 

على مدینھ ضرورة إتباع سیاسات مالیة معینة طوال ھذا وتجدر االشارة  أن البنك غالبا  یشترط 

فترة القرض ، وھي سیاسات  وقائیة للبنك لتجنبھ خطر عدم قدرة العمیل على الوفاء بدیونھ ، فالضمان 

في ھذا النوع من القروض ھو ضمان شخصي یستند الى عناصر معنویة مثل : وضعیة وحالة المركز 

  المالي للعمیل .

التجاریة ،االئتمانیة واالقتصادیة السائدة ، إذ  فلبنك في مجال منح االئتمان بالظروكما تتأثر سیاسة ا

التوسع في منح االئتمان یمكن أن تدفع البنك الى التفاؤل حول مستقبل األحوال االقتصادیة و من ثم 

مجاالت الستثمار أموالھ أو العكس تماما في حاالت التشاؤم حول مستقبل األوضاع  والبحث عن

  االقتصادیة . 

بل تقدیم ضمانات من طرف العمیل وھي قروض ال تمنح إال مقا قروض مكفولة بضمان : -ثانیا  

  المقترض ) وتنقسم حسب نوع الضمانات المتخذة فیھا ، الى نوعین :(

  شخصي :  قروض مكفولة بضمان  -أ 

في ھذا النوع من القروض یتدخل شخص ( طبیعي أو معنوي )  آخر خالف المقترض ویتعھد بالسداد في  

  حال إعسار وعجز ھذا األخیر ، ویشترط البنك في ھذه الحالة تمتع الشخص الضامن بالقدرة على الوفاء .

  قروض مكفولة بضمان أصل معین : -ب 

ان حقیقي على اعتبار أن العمیل إذا عجز على السداد یمكن للبنك أن تلجأ البنوك الى منح القروض بضم 

  یستولي على األصل المعین ویستخلص من قیمتھ مقدار دینھ بعد بیعھ .

علما أن البنوك ال تقدم قروضا بنفس مبلغ أو قیمة األصل موضوع الضمان ، بل بمبلغ أقل من قیمة 

 مع مرور الزمن وذلك بنسبة معینة ، تسمى بنسبة التغطیةاألصل تجنبا النخفــاض قیمة األصل المرھون 

قیمة األصل  من % 75على األقل  أي أن القروض المضمونة یساوى :  % 25و التى عادة ما تقدر بـ : 

  موضوع الضمان .     
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 تنوع القروض بحسب المدة أو الدورة :  -الفقرة الرابعة   

یعتبر تقسیم القروض بحسب المدة أو أجل انقضائھا من أھم التقسیمات ، إن لم نقل التقسیم 

،فحسب ھذا المعیار یمكن أن  )1(الرئیسي للقروض  ، ألن الزمن یعتبر عنصرا أساسیا في عقد القرض 

  نمیز نوعین أساسیین للقروض و ھما :

  القروض المتوسطة والقروض طویلة المدى (قروض االستثمار ) : -أوال 

تتمثل في القروض الموجھة لتمویل األصول الثابتة في المؤسسة أو تمویل استثماراتھا ،  الشيء 

، الممولة صرف المؤسسة  لكي تنسجم وطبیعة األصولالذي یتطلب تواجد ھذه األموال لمدة طویلة تحت ت

لذلك فالقروض المتوسطة أو الطویلة األجل ھي التي تتجاوب وھذا النوع من التمویل ، فالبنوك قد تمنح 

سنة عادة ، أو بصفة عامة تمنحھا مؤسسات مالیة  20و  07قروضا طویلة المدى تتراوح مدتھا بین 

ت لقاء ضمانات ، كما یمكن أن تكون القروض لمدة متوسطة تتراوح متخصصة لمدة تتجاوز الخمس سنوا

) وھدفھا تمویل االستثمار ، فالبنوك التجاریة مھما كان نوعھا بإمكانھا 07) وسبع سنوات (02بین سنتین (

أن تمنح ھذا النوع من القروض تحت شروط معینة ، بالرغم من أن معظم الدول لدیھا مؤسسات مالیة 

من مبلغ المشروع،   %70ا المجال لتمویل االستثمار ، علما بأن التمویل ال یتجاوز متخصصة في ھذ

ومدتھ  ال یمكن أن تتجاوز عشرین سنة ، اما الضمانات فھي : الرھن الرسمي بالدرجة األولى ثم الكفالة 

، ویمكن تقسیم القروض االستثماریة  )2(والرھن الحیازي ، وعن معدل الفائدة فتحدده السلطة النقدیة غالبا 

  حسب األجل ، كما یلي :

 القروض المتوسطة األجل :  -أ

توجھ القروض متوسطة األجل لتمویل االستثمارات التي ال تتجاوز عمر استعمالھا سبع سنوات ، 

نوك مثل : اآلالت ، المعدات ، ووسائل النقل ، تجھیزات االنتاج بصفة عامة ، وتقدم ھذه القروض من الب

  التجاریة ال سیما في الجزائر ، وتنقسم الى نوعین :

  

(1) «  le crédit repose sur deux notions bien distinctes qu’il associe intimement ,celle de 

confiance et celle de temps » Hervé le borgne , Mathématiques du crédit , Eyrolles , 

paris ,1991 , préface . 
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 قروض متوسطة األجل قابلة للتعبئة : -1

في ھذه الحالة ،  البنك المقرض بإمكانھ خصم ھذه القروض لدى مؤسسة مالیة أخرى أو لدى 

البنك  المركزي ، بحیث یمكنھ من الحصول على السیولة في حالة ھو في حاجة الیھا ، دون انتظار أجل 

القرض الذى منحھ ، وبالتالي تمكنھ من تقلیل خطر تجمید األموال ، والوقوع في أزمة نقص  استحقاق

  السیولة .

 قروض متوسطة األجل غیر قابلة للتعبئة : -2

على عكس الحالة األولى ، فإن البنك في ھذه الحالة ال یتوفر على امكانیة إعادة خصم ھذه 

لمركزي ، فإنھ یكون مجبرا على انتظار سداد المقترض القروض لدى مؤسسة مالیة أخرى أو لدى البنك ا

لھذا القرض ، فھنا تظھر كل المخاطر المترتبة بتجمید األموال بشكل أكبر ، ونقص السیولة ، لذا على 

  البنك أن یحتاط لھذه المخاطر بدراسة جیدة لھذه القروض .

 القروض طویلة األجل :  -ب

یوجھ ھذا النوع من القروض لتمویل استثمارات من نوع خاص ، بحیث ال یمكن للمؤسسات 

تمویلھ من مواردھا الخاصة ، وذلك نظرا للمبالغ الكبیرة ، ولمدة االستثمار وفترات االنتظار الطویلة قبل 

الب سبع البدء في الحصول على عوائد مثل : العقارات ، األراضي ، وتفوق مدة ھذه القروض في الغ

  .  )1() سنة 20)  سنوات ویمكن أن تمتد الى عشرین (07(

  القروض القصیرة األجل ( قروض االستغالل ) : -ثانیا 

تتمثل في القروض الموجھة لتمویل الجانب االستغاللي في المؤسسة ، والتي عادة ما تكون لمدة 

كحد أقصى ، وعادة ما یتم الوفاء بھ قصیرة ال تتجاوز سنتین أو باألحرى تتراوح بین شھرین الى سنتین 

 في نھایة العملیة المستھدف تمویلھا ، وھذا النوع من القروض لھ عدة صور منھا : 

  خصم األوراق التجاریة :   -أ

وھي تتمثل في تلك العملیة الي یتم بموجبھا دفع مبلغ الورقة التجاریة لحاملھا ( من طرف البنك 

  قبل حلول آجالھا ) بعد خصم (حسم) عمولة ، أو بمعنى آخر ، عملیة الخصم تتمثل في  قیام البنك بشراء 
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الورقة التجاریة من حاملھا قبل موعد استحقاقھا ، لقاء خصم جزء من قیمتھا وبعد ذلك یقوم بتحصیل 

  قیمتھا من المدین في التاریخ المحدد .

فھذه العملیة تتضمن في الوقت ذاتھ ائتمان وخصم ، ائتمان باعتبارھا تشمل تقدیم مال على أساس 

اد المحدد أصال في ورقة الدین ، وھي خصم باعتبار أن الوفاء القرض و انتظار الوفاء بھ في المیع

المعجل للدین أو باألحرى تحویل قیمة آجلة بقیمة عاجلة (حالیة) البد من قیمة الورقة التجاریة 

  المخصومة، وعادة ما یتحدد معدل الخصم ھذا باألخذ في االعتبار العوامل التالیة :

  وتاریخ االستحقاق ،سعر الفائدة بین تاریخ الخصم  -    

  میعادھا .ة في عمولة التحصیل ألن البنك سیبذل جھدا وماال في سبیل تحصیل قیمة الورقة التجاری -    

  عمولة الخصم ، أي أجرة البنك لقاء تحویلھ قیمة آجلة بقیمة عاجلة .  -  

   اعتمادات الصندوق :  -ب

الھدف منھا تزوید صندوق العمیل وتلبیة احتیاجاتھ اآلنیة بالسیولة  ، حیث یقدم البنك بموجبھا أو 

، ولھذا النوع من  )1(یتعھد بتقدیم األموال لمتعاملیھ مقابل وعد بالوفاء في الموعد المحدد مع دفع فائدة 

 القروض عدة صور أھمھا : 

 les facilites de caisse تسھیالت الصندوق  -1

تتمثل في التسھیالت المصرفیة التي تمنحھا البنوك لزبائنھا  بغیة إعطاءھم  مرونة أكبر في 

نشاطھم ، وكذا لسد الفراغ أو العجز المؤقت في خزینة المؤسسة ،من خالل تلبیة حاجیاتھا المالیة أمام 

، المؤقت أو قصیر المدة ،فطلب ھذا النوع من القروض یتم عادة عند مواجھة  )2(عجز رأسمال العامل 

المؤسسة ألعباء مالیة ظرفیة ال یتحملھا رأس مال العامل ، وإذا تحملھا ستعیق السیر العادي للمؤسسة  ، 

ي : أي توطین ورقة تجاریة والتي تعن  la domiciliationالتوطین   - وأھم ھذه التسھیالت ما یلي :

  تحدید اسم بنك ورقم حساب یجري منھ وفیھ تسدید قیمتھا.
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رأسمال العامل : عبارة عن مصدر تمویلي ذاتي ألصحاب المشروع لتلبیة اإلحتیاجات التمویلیة الدائمة ، كما یعتبر  )2(

النقدي الواجب إحتسابھ عند إقرار التسھیالت عند ھامش أمان وحمایة الدائنین ، وعلى أساسھ یتم تحدید الغطاء 

 التضخم في المیزانیة . 



 
 
 
 
 

: و یعني المبلغ الذي یسمح البنك لعمیلھ بسحبھ بما یزید عن  le découvertالسحب على المكشوف  -

رصید حسابھ الجاري ( الرصید الدائن ) على أن یفرض البنك على ھذا العمیل فائدة تتناسب والفترة 

التي تم خاللھا سحب مبالغ تفوق رصیده الدائن، ویوقف البنك حساب الفائدة بمجرد عودة الحساب إلى 

، وال تتجاوز مدة ھذا القرض سنة ،ویمكن أن یتجاوز السنة )1(من مدین الى دائن ) حالتھ الطبیعیة ( 

  استثناءا إذا حدث القطیعة .

     le crédit de compagneاعتماد الموسم  :  -2

عبارة عن نوع خاص من القروض البنكیة ، ینشأ عندما یقوم البنك بتمویل نشاط موسمي ألحد الزبائن ، 

دما تكون دورة النشاط ( إنتاج ، بیع ) موسمیة ، في شكل تسلیف على الحساب فھو یستخدم عادة عن

  أشھر. 09الجاري قد یمتد الى 

  les cartes de créditبطاقات االئتمان  -3

وھي بطاقات شخصیة تصدرھا بنوك أو منشآت تمویل دولیة وتمنحھا ألشخاص لدیھم حسابات جاریة 

وعنوان صاحبھا والذي یستعملھا في تسویة مدفوعاتھ  (مشتریاتھ) مصرفیة ، تحمل ھذه البطاقات اسم 

 .   بدال من النقود

  engagement par signatureقروض بالتوقیع   -4

ھذا النوع من القروض ال یتجسد في إعطاء أموال حقیقیة من البنك الى الزبون ، وإنما یتمثل في 

من جھة أخرى ، حیث یتعھد البنك بضمان زبونھ الضمان الذي یقدمھ لھ لتمكینھ من الحصول على أموال 

وبھذا یكون قد قدم خدمة لزبونھ بأن جنبھ تجمید جزء من  (caution) بتوقیعھ على وثیقة معینة تدعى

أموالھ كضمان ألعمالھ المقدمة للمتعاملین معھ في حالة المطابقة للموصفات أو التقصیر ، وفي حالة عجز 

عھده الموقع علیھ بأن یدفع للجھة المعینة المبلغ المحدد ، وھنا یطلب البنك من الزبون یلتزم البنك بتنفیذ ت

زبونھ تسدید ھذا المبلغ مع الفائدة إن وجدت والتي عادة ما یعبر عنھا بعمولة حیث أنھا عموما ال تتجاوز 

  ، وتتمثل أشكال ھذا القرض في :)  2(للسنة على المبلغ المرھون  1%
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الكفالة : حیث یتعھد البنك بتسدید دین موجود على عاتق المدین ، وذلك في حالة إعساره ، ویحدد في  -

ھذا االلتزام المكتوب مبلغ الكفالة ومدتھا ، ویستفید العمیل من ھذه الكفالة في تعاملھ مع الجمارك 

 ) .1(ائب ، وفي حالة النشاطات الخاصة بالصفقات العمومیة وإدارة الضر

الضمان االحتیاطي : وھو تعھد من قبل البنك بتنفیذ االلتزامات التي قبل بھا أحد مدیني األوراق  -

 . التجاریة 

 القبول : حیث یلتزم البنك بالتسدید للدائن ولیس لزبونھ ، وأنواع القبول : القبول الممنوح لضمان  -

الزبون األمر الذي یعفیھ من تقدیم الضمانات ، القبول المقدم بھدف تعبئة الورقة مالءة 

  ).2(التجاریة

تحدید أوجھ االختالف بین القروض متوسطة وطویلة األجل و القروض قصیرة األجل تختلف       

قصیرة  القروض االستثماریة ( القروض متوسطة وطویلة األجل ) عن قروض االستغالل ( القروض

  األجل ) وذلك في العدید من النقاط ، نحاول تحدیدھا من خالل الجدول اآلتي :

 

 . 68المرجع السابق ، ص  الطاھر لطرش ، )1(

 . 68نفس المصدر اآلنف الذكر ، ص  )2(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

یبین أوجھ اإلختالف بین القروض القصیرة األجل ، والقروض المتوسطة و الطویلة ) : 1الجدول رقم (

  .) 1(األجل 

  قروض متوسطة وطویلة األجل   قروض قصیرة  األجل   

نسبة المخاطر منخفضة نظرا   ارتفاع المخاطر

  لضیق الفترة . 

تكون المخاطر عالیة بفعل طول استحقاق 

السداد ، مما یحمل البنك بحمایة نفسھا من 

  تلك المخاطر من خالل الضمانات .

تعطى فترة قبل البدء في سداد األقساط   ال تتجاوز مدتھا السنتین .  فترة السماح

لتھیئة األجواء لتحقیق اإلیرادات التي 

  یمكن استخدامھا في السداد . 

عادة ما یتم الوفاء بالقرض في   سداد القرض 

  نھایة المشروع المراد تمویلھ .

یكون على أقساط دوریة ، وقد تكون 

  متساویة القیمة .

اللي االستغموجھة لتمویل الجانب   توجیھ القرض 

  للمؤسسة .

  موجھة الى حیازة أصول ثابتة .

تتمثل في الضمانات شخصیة منھا   الضمانات

  الكفالة والضمان االحتیاطي .

تتمثل في ضمانات عینیة كاألراضي ، 

المباني ، اآلالت ، التي یجوز رھنھا 

  تجاریا أو عقاریا لصالح البنك .

رض ذو سعر الفائدة قلیل ، ألن الق  سعر الفائدة 

مدة قصیرة ، قد ال تتغیر سعر 

  الفائدة .

تداد القرض میكون سعر الفائدة أعلى إل

على عدة سنوات ، سداد الفائدة عادة ما 

  یكون في مواعید االستحقاق .

  القرض اإلیجاري (االئتمان االیجاري) : -الفقرة الخامسة 

نمط جدید في طرق التمویل استحدثتھ  crédit-bail ou leasingیعتبر القرض االیجاري   

  المؤرخ في  : 09-96الممارسات المصرفیة ، تم اعتماده في الجزائر بصفة رسمیة بواسطة األمر رقم 

 . 95الشواربي ، المرجع السابق ، صعبد الحمید محمد  )1(



 
 
 
 
 

  ).1( على العقار  االیجاري عقد تمویل االعتمادالمتعلق ب،  10-01-1996

 القرض االیجاري :تعریف   -أوال

ھو عبارة عن عملیة یقوم بموجبھا بنكا أو مؤسسة مالیة أخرى بحوزة مؤسسة مستعملة علي سبیل 

االیجار مع إمكانیة التنازل عنھا في نھایة الفترة المتعاقدة علیھا ، ویتم التسدید على أقساط یتفق بشأنھا 

  . )2( تسمى ثمن اإلیجار 

عقد تمویل المتعلق ب،  1996-01- 10المؤرخ في  :  09-96من األمر رقم  01وقد عرفتھ المادة   

 البنوك قبل من تحقیقھا یتم، السابق الذكر ، بأنھ : عملیة تجاریة و مالیة  على العقار االیجاري االعتماد

 االقتصادیین المتعاملین مع الصفة بھذه صراحة ومعتمدة قانونا مؤھلة تأجیر شركة أو المالیة والمؤسسات

 . الخاص أو العام للقانون تابعین معنویین أم كانوا طبیعیین أشخاصا ، األجانب أو الجزائریین

  .المستأجر لصالح بالشراء الخیار حق یتضمن ال أو یتضمن أن یمكن إیجار عقد على قائمة تكون

 بمؤسسات أو التجاریة بالمحالت أو المھني االستعمال ذات منقولة غیر أو منقولة بأصول فقط وتتعلق

   " . حرفیة

عقد المتعلق ب،  1996-01- 10المؤرخ في  :  09-96رقم  لألمر تنظیمیة نصوص صدرت وقد

 90/10 رقم  والقرض النقد قانون من 112 وللمادة ، السابق الذكر على العقار االیجاري تمویل االعتماد

 اعتمادھم وشروط اإلیجاري القرض شركات تأمین لمعطیات المحدد 1996-  07-  31المؤرخ في:

د، مثال ذلك : االعتما إسنادھم بشروط المتعلقة 1996-01- 22الصادرة في :  07- 96 رقم والتعلیمة

، المتضمنة تمویل االعتماد  2015-12-27المؤرخة في :   DG /2015/ 1444المذكرة التنظیمیة رقم :

  الرئیس المدیر العام للصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط .االیجاري على العقار ، الصادرة عن 

، السابق 11 – 03األمر رقم  من 68 المادة تقتضیھ ما وھذا قرض عملیة بمثابة اإلیجاري االئتمان ویعتبر

  الذكر .

 نص منھ 124 المادة في ، السابق الذكر ، نجده والقرض بالنقد المتعلق 10-90 رقم القانون إلى وبالرجوع

 نص  أنھ من الرغم على الشراء..." ، بحق المقرونة اإلیجار بعملیات القیام مؤسسة لكل أنھ : "یمكن على

 مؤسسة أي ومنع المالیة والمؤسسات البنوك على العملیات من النوع ھذا قصر على منھ 120 المادة في

 . أخرى

  .  25ص ،  1996 /01/ 14  : في الصادرة،  3ج ر عدد  )1(

  . 76المرجع السابق ، صالطاھر لطرش ،  )2(



 
 
 
 
 

 كل شخص منع منھ 76 المادة في تضمن قد الذكر، ، السابق 11- 03 رقم  األمر نجد حین في

 اإلیجار أوعملیات التجاري االئتمان بعملیة القیام المالیة والمؤسسات البنوك غیر من معنوي أو طبیعي

  الشراء . بحق المقرونة

 السكنات لثمن المؤخر الدفع تقبل التي السكن ھیئات المنع ھذا من منھ 78 المادة بموجب واستثنى   

  . والقرض النقد مجلس عن صادر نظام بموجب السماح ھذا ویحدد ، بترقیتھا التي تقوم

 على أوالحصول التجھیز في ترغب التي المنشأة أن  مفادھا فكرة على یقوم اإلیجاري فاالئتمان

 .اإلیجاري االئتمان عقد یسمى المالیة المؤسسة أو البنك مع عقدا تبرم أن إال علیھا ما عقار

 التي العقارات أو اآلالت بشراء البنك فیلتزم المنشأة ، تجھیز تمویل بعملیة البنك یقوم العقد ھذا وبمقتضى

 بتأجیر المالیة المؤسسة أو یقوم البنك األجھزة وتسلیم العقد ،وبانتھاء تحدده الذي البائع من المنشأة تریدھا

  . )1( العمیل اإلیجار من قیمة دفع مقابل معینة لمدة المشروع إلى األجھزة

 : خیارات ثالث إلى اللجوء المستأجرة للمؤسسة یكون العقد فترة نھایة في

 .جدید من بشأنھا یتفق شروط وفق اإلیجار عقد تجدید تطلب أن إما -1

 ملكیة تنتقل و العقد في علیھا المنصوص المتبقیة بالقیمة األصل ھذا نھائیا تشتري أن إما  -2

 .المستأجرة المؤسسة إلى المؤجر األصل

 إلى األصل بإرجاع وتقوم بینھما القائمة العالقة بذلك وتنتھي األصل شراء عن تمتنع أن وإما  -3

 . )2( المؤجرة المؤسسة

 وكذلك المالیة والمؤسسات البنوك طرف من تمارس أو تنجز یجارياال القرض وعملیات

 :الغرض لھذا خصیصا المؤسسة یجارياال القرض شركات

 ألحكام طبقا أسھم ذات شركة شكل في إال تكون أن یمكن ال یجارياال القرض أو االعتماد شركات   

 .دینار ملیون 100 أدنى كحد اجتماعي مال رأس مع التجاري القانون

 النظام المحددة في بالشروط التقید علیھم یجب یجارياال القرض شركة ووكالء ومدیرو والمؤسسون

 البنوك مؤسسي في تى یجب أن تتوفرال لشروطبا یتعلق 1992-03-22الصادر في:  05-92رقم

  .)3(سیریھا وممثلیھا وم المالیة والمؤسسات

 .155ص ، 2005مصر ، الجامعة الجدیدة، دار والتمویل، النقود اقتصادیات ، هللا عوض وزینب الفولي محمد أسامة )1(

 الجالل ، شركةاألولى الطبعة ، التمویلي التأجیر لنظام خاصة إشارة مع وعقودھا الدولیة اإلسالمیة البنوك ، خالد ھشام )2(

 .40 ص ، 2007 ، مصر ، اإلسكندریة ، الجامعي الفكر ودار للطباعة،

بالنقد والقرض، المتعلق  2003جویلیة  26المؤرخ في  :  11-03من األمر رقم   80صدر تطبیقا للمادة التشریعیة  )3(

  . 07/02/1993، الصادرة في :  08،ج ر عدد  السابق الذكر



 
 
 
 
 

  . )1(الجزائر بنك محافظ من قرار بموجب علیھ یوافق اإلیجاري القرض شركة واعتماد   

 المھني االستعمال ذات لعقارات تمویل كعملیة تعتمد التي العقاري اإلیجاري القرض لصیغة بالنسبة أما

   : بأنھا فتعرف

 بقصد شراؤھا یتم والتي مھنیة ألغراض المخصصة العقاریة األموال أو الممتلكات تأجیر عملیات   

 أیا العملیات وھذه ، المستفید المشروع لحساب بناؤھا یتم أو المالكة (المؤجرة) المؤسسات بواسطة التأجیر

 في ذلك ویتم المؤجرة األموال من جزء أو كل اقتناء للمستأجر إمكانیة تعطي فإنھا القانونیة طبیعتھا كانت

 ، بالبیع منفرد لوعد تنفیذا ذلك كان سواء اإلیجار، مدة انقضاء أقصاه موعد في علیھ المتفق السعر مقابل

عن  إما و ، المؤجرة العقارات علیھا تقام التي لألرض المباشر غیر أو المباشر الكسب طریق عن كان أو

  . )2(القانون  بقوة للمستأجر مملوكة أرض على المقامة المباني ملكیة انتقال طریق

 ألغراض مخصصة تكون أن اإلیجاري القرض محال لعقد تكون التي العقارات في یشترط و

 العقار یخصص أن ضرورة ذلك ، ومفاد biens immobiliers à usage professionnelمھنیة 

 أكان سواء العقار، ھذا مستأجر یمارسھ الذي النشاط طبیعة عن النظر بصرف مھني لغرض المؤجر

 الشرط ھذا على ویترتب ، الحرة المھن قبیل من حتى أو زراعیا أم حرفیا أم تجاریا أم صناعیا النشاط

  .العقاري التمویل نطاق من السكنى وألغراض الشخصي لالستعمال المخصصة العقارات استبعاد

 : العقاري اإلیجاري القرض صور  -ثانیا

 نوعین : إلىینقسم القرض االیجاري   

  :المبني  العقار تأجیر  -أ

 ثم المقامة علیھا والمباني األرض من یتضمنھ بما العقار بشراء اإلیجاري القرض شركة تقوم

 حول بائعھ مع لنشاطھ والتفاوض المالئم العقار باختیار المستفید یقوم أن یتصور للمستفید ، إذ تؤجره

 موافقة وبعد العقار، ھذا شراء تمویل عملیة لتتولى االیجاري القرض شركة إلى بطلب یتقدم ثم شرائھ

 القرض شركة عن وكیال باعتباره البائع من باستالمھ المستفید یقوم العقار شراء تمویل على الشركة

 المستفیدالتزام  مقابل لإللغاء قابلة غیر لمدة المستفید إلى تملكھ الذي العقار الشركة وتؤجر ، االیجاري

  العقاري. االئتمان لشركة علیھا المتفق االیجاریة القیمة بأداء

)1(  Mansouri Mansour , système et pratique bancaire en Algérie , Editions et distributions  

Houma , Alger ,2005 , p 243. 

(2) Thierry Bonneau , droit bancaire, 5ème édition (Dalloz), Domat, Edition Delta (LGDJ), 

Liban 2003, p 384. 



 
 
 
 
 

 :بناؤه المراد العقار تأجیر -ب 

 لبناء عقار، تمویل عن بالبحث یقوم لذا نشاطھ ، لطبیعة المناسب العقار یجد ال المستفید الغالب في

 :یقوم المستفید بعملیتین  وھنا

 ، للمستفید مملوكة األرض تكون أن وإما ، للغیر مملوكة األرض كانت إذا ما نمیز و : األرض توفیر  -1

 .للبناء الالزمة األموال یملك ال األخیر ھذا لكن

 اإلیجاري القرض شركة تسعى ھنا ، للغیر مملوكة األرض كانت إذا ما وھي : األولى الحالة ففي

 للعقارات)، شرائھا حالة في الغیر(كما من األرض لشراء

 القرض في ھذه الحالة شركة للمستفید مملوكة األرض كانت إذا ما وھي : الثانیة الحالة في أما

 .فقط البناء عملیة تمویل على نشاطھا یقتصر اإلیجاري

مالكة  تكون حتى ، مع المستفید إیجار عقد إبرام إلى اإلیجاري القرض شركة تلجأ )1(الحالتین كلتا وفي

   بتأجیرھا. تقوم التي للمباني

 كل یشمل تمھیدي عقد إبرام إلى الطرفان یلجأ األرض على الحصول بعد  :العقد محل العقار بناء  -2

 فیھ یكون وكالة عقد صورة إما یتخذ العقد وھذا تأجیره ، المطلوب العقار بناء ومراحل المواصفات

 شركة ولحساب باسم البناء إجراءات جمیع بإتمام ویقوم ، اإلیجاري القرض شركة عن وكیال المستفید

 العمل رب مركز اإلیجاري القرض شركة تمثل حیث مقاولة عقد صورة في وإما اإلیجاري، القرض

   .)2(المقاول مركز یمثل والمستفید

 البناء أعمال في محترف آخر مقاول إلى یلجأ الحالة ھذه ففي البناء بأمور جاھال المستفید وفي حال كان

  علیھا . واإلشراف البناء عملیة لیتولى مقاولة عقد معھ ویبرم

 لشركة األخیر ھذا یدفعھا التي المبالغ وتمثل المستفید، إلى العقار یسلم البناء عملیة انتھاء وبعد

 .العقار بناء عملیة تمویل في أنفقت التي لألموال ومقابل اإلیجار ثمن اإلیجاري القرض

 األقل على سنة 18 بـ : اإلیجار مدة تحدید یجب المستفید أرض على بناؤھا تم التي العقارات حالة وفي

 ، سنة 18 عن تقل أن یمكن ال بنائھ مرحلة انتھاء بعد العقار إیجار مدة أن أي ، األكثر على سنة 99و

   .واحدة إیجار األرض ومدة المباني إیجار مدة تكون أن ویجب

 

 Bail.حكري إیجار عقد یسمى الثانیة الحالة ، وفيBail construction بنائي  إیجار عقد یسمى األولى الحالة في )1(

emphytéotique  

 .87  -86 ص ،  2005 ، مصر ، للنشر الجدیدة الجامعة دار ، التمویلي اإلیجار ، عقد البدالي إبراھیم ) نجوى2(

  



 
 
 
 
 

 المقرر العیني الحق انقضاء من البد فھنا الشراء خیار لحق المستفید وإعمال العقار إیجار مدة انتھاء وعند

 آن في األرض إیجار ومدة المباني إیجار مدة بانقضاء وذلك ، األرض تلك على اإلیجاري القرض لشركة

 بقوة أرضھ على المقامة المباني األرض) تلك مؤجر (المستفید یتملك المدتان كلتا انقضاء وعند واحد،

 إعالن إلى الحاجة ودون مقابل دون المباني تلك انتقال ویتم ، العقاري االلتصاق لقواعد إعماال القانون

  .االنتقال ھذا عن اإلرادة

 اإلیجار مدة انتھاء عند فإنھ الغیر یملكھا أرض على مقامة المباني كانت إذا ما حالة في أما

 رغبتھ في المستفید جانب من بإعالن إال المباني تلك ملكیة تنتقل ال فإنھ الشراء لخیار المستفید وإعمال

 . )1(اإلیجارات الباقیة  ثمن بدفع التزامھ مع بالشراء

 عقد في محددة المقترض والمستأجر المقرض المؤجر بین المرتبطة والحقوق وااللتزامات

یحدد كیفیات تأسیس  1996یولیو  3المؤرخ في  06- 96 رقم األمر ألحكام یخضع الذي اإلیجاري القرض

 .  )2( اعتمادھاعتماد اإلیجاري و شروط شركات اال

 المنصوص اإلیجار عقد ألحكام بینھما العالقة فتخضع علیھا أو السكوت النص عدم حالة وفي

 أحكام بعض تالؤم عدم أو األمر في علیھا منصوص استثناءات وجدت إذا إال المدني ، التقنین في علیھا

رقم  األمر بمقتضى المحدد المفھوم قرض حسب كعملیة یعتبر الذي االعتماد عقد طبیعة مع المدني التقنین

  .)3( اإلیجاري باإلعتماد المتعلق 96-09

 تخضع ال أّنھ على نصت نجدھا ، الذكر السالف األمر من 42 المادة أحكام إلى وبالرجوع أنھ إذ

 األحكام إلى المنقولة غیر لألصول اإلیجاري االعتماد عقد في المندرجة والمستأجر المؤجر بین العالقات

،  475،  474،  472،  470،  469، 467المواد  : المدني في التقنین علیھا المنصوص

  . 537الى  524و 522، الى  513،  478،499،508

 التجاریة المحالت لبیع الموافقة األحكام (ماعدا 167 إلى 79 من المواد : التجاري والتقنین

 التجاریة اإلیجار بعقود المتعلقة : 214 إلى 169 من إیجاري) والمواد اعتماد عقد بمقتضى المؤجرة

 .التسییر وتأجیر والتسییر

 القابلة لإللغاء الغیر اإلیجار مدة انتھاء عند األمكنة في البقاء بحق التمسك للمستأجر یمكن ال

 . )4(اإلیجار مدة تجدید حالة في إال اإلیجاري االعتماد عقد في المحددة

 . 89-88 ص ، السابق المرجع ، البدالي إبراھیم نجوى  )1(

المتعلق بالقرض  1996- 01-10المؤرخ في  :  09-96رقم صدر تطبیقا ألحكام المادة التشریعیة األولى من االمر   )2(

 .  1996\11\3في :  ، الصادرة 66ج ر عدد ، االیجاري

  اإلیجاري، السابق الذكر . باإلعتماد المتعلق 96 /09 رقم األمر من 37 المادة أنظر )3(

  اآلنف الذكر . األمر من 44 و 43 المادتان أنظر )4(



 
 
 
 
 

 لتمویل العقاري اإلیجاري القرض صیغة عقار كبنك واالحتیاط للتوفیر الوطني الصندوق اعتمد وقد

 السیاحیة المركبات ، الصناعیة البنایات انجاز حیز في االقتصادیین والمتعاملین المستثمرین من المھنیین

 .لالستجمام أخرى ومرافق األطفال روضات ، والریاضیة

  )1(العقاري التمویل مجال لتوسیع بنك واالحتیاط للتوفیر الوطني الصندوق یسعى الصیغة بھذه إذ

  الحقا . امتالكھا قصد مھنیة ألغراض بنایات بكراء كذلك للمتعاملین والسماح

    بناء على ما سبق ،أھم ما یمیز االعتماد االیجاري ما یلي : 

كتساب إلاالستثمارات بمختلف أنواعھا سواء كانت موجھة یجاري تقنیة لتمویل إلعتماد االیعتبر ا -

  منقولة (عقارات) . غیر أصول منقولة (عتاد،آالت) أو

من طبیعة  وھو، من قانون النقد والقرض  68یجاري عملیة قرض بمفھوم المادة إلعتماد االیعتبر ا -

اجیة لكونھ یھدف إلى تمویل عینیة نظرا لقیام المؤجر بتسلیم األصل المختار للمستثمر المستأجر، وإنت

  استھالكیة .  أجھزة وأدوات إنتاجیة غیر

یجاري عقد ثالثي األطراف حیث تنبثق عنھ عالقة تربط بین المؤجر(مصرف أو شركة إلعتماد االا -

االعتماد االیجاري ) والبائع المورد تقوم على أساس عقد بیع ،عالقة تربط بین المؤجر والمستأجر     

  غبة في الحصول على أصل معین ) تقوم على أساس عقد اإلیجار.(الشركة الرا

  

 بلغ الذي القرض اإلیجاري تطویر أجل من 2008 لسنة المالیة قانون مشروع إطار في جبائیة تحفیزات تقدیم تم وقد  )1(

  . دج ملیار 13 یعادل تمویل حجم

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 
 
 
 
 

 الفرع الثالث: سیاسة اإلقراض

 

البد أن تكون للبنوك عند تعاملھا مع الزبائن في منح القروض سیاسة مكتوبة لإلقراض ، تضمن         

،  اإلقراضسالمة األموال المستثمرة ، فھي تعتبر بمثابة دلیل ومرشد یعتمد علیھ البنك في إدارة وظیفة 

 ،عتھ بشكل دقیق كما تساعدھا ھذه السیاسة في اتخاذ قرار سلیم في منح القرض أو عدم منحھ ، ومتاب

یدور حول اتخاذ قرار الموافقة بمنح القرض عندما یطلبھ العمیل أو رفض الطلب،  اإلقراضمحور قرار ف

تكون مرنة غیر  یجب أن اإلقراضو ھنا تكمن الخطورة و التعقید في قرار منح القرض ، لذلك سیاسة 

  للحركة و العمل.جامدة بحیث تبحث في العمومیات و ال تدخل في التفاصیل المقیدة 

فھذه المرحلة تعتبر مرحلة جد حاسمة في حیاة البنوك من خالل جذب قدر مالئم من القروض ودراستھا 

  فھي تجنب انخفاض سیولة البنك التي تؤدي بھا الى عدم قدرتھ بالوفاء بالتزاماتھ اتجاه المودعین.

فھذه السیاسة لھا تأثیر جد فعال على العدید من القطاعات المختلفة التي تلعب دور في االقتصاد الوطني     

  وتحقیق أھداف اقتصادیة واجتماعیة وتطویر االستثمار .

  : )1(تحقیق أغراض في مقدمتھا إلي اإلقراضو تھدف سیاسة 

  سالمة القروض التي یمنحھا البنك.  - 

  البنك و تحقیق عائد مرضي.تنمیة أنشطة   - 

  .في كافة مراحلھا  اإلقراضتأمین الرقابة المستمرة علي عملیة  - 

  

مجموعة القواعد  یمكن تعریف سیاسة اإلقراض بأنھا :مفھوم سیاسة اإلقراض – االولى فقرةال 

القروض  اإلجراءات والتدابیر المتعلقة بتحدید حجم و مواصفات القروض، و تلك التي تحدد ضوابط منحو

ن تشمل القواعد التي أو بناءا على ذلك فان سیاسة اإلقراض في البنك یجب  ، )2(ومتابعتھا و تحصیلھا

تحكم عملیات اإلقراض بمراحلھا المختلفة، حیث یقع على عاتق اإلدارة العلیا للبنك والمتمثلة في مجلس 

، واالستفسار على مختلف اإلدارة إقرار ھذه السیاسة ، والتي تتطلب مناقشة دقیقة ومتأنیة لبنودھا 

موزعة على ،وتكون ھذه القواعد مرنة و)3(إلدارة ، ومشاركة أفراد مختصین في البنك مع مدیر امكوناتھا

  تویات اإلداریة عند وضـع برامج لكي تھتدي بھا المس ، جمیع المستویات اإلداریة المعنیة بنشاط اإلقراض

 . 11ص ،  2000، البنوك الشاملة و عملیات إدارتھا ، دار الجامعة اإلسكندریة ، مصر  ، عبد المطلب عبد الحمید )1(

دار الجامعیة للنشر ، مصر ، حنفي ، وعبد السالم أبو قحف ، االدارة الحدیثة في البنوك التجاریة ، العبد الغفار  )2(

 .  142، ص2004

  .209ص ، 1999، ، األردن   رضا رشید عبد المعطي ، إدارة االئتمان ، دار وائل للنشر عمان  )3(



 
 
 
 
 

البدء في طلبات اإلقتراض، ویلتزم بھا إجراءات اإلقـراض ویسترشد بھـا متخـذوا مختـلف القرارات عند و

  . )1(المنفذون عند بحث تلك الطلبات

كما یمكن تعریـف السیاسـة اإلقراضیـة على أنـھا: عبـارة عن إطار یتضمن مجموعة المعاییر 

كضمان المعاجلة  -ئتمان المختصة بما یحقق عدة أغراضتزود بھا إدارة اال -  والشروط اإلرشادیة

الواحد، و توفیر عامل الثقة لدى العاملین باإلدارة مما یمكنھم من العمل دون خوف من  الموحدة للموضوع

  .) 2(الوقوع في الخطأ

خر ، إال أنھا تتفق فیما بینھا بین جمیع بنك آل من علي الرغم من اختالفھا اإلقراضإن سیاسات 

  .البنوك من اإلطار العام المكون لمحتویاتھا 

  

  : تشمل سیاسة اإلقراض المكونات التالیة : مكونات سیاسة اإلقراض -فقرةالثانیة ال  

ویقصد بھ إجمالي القروض التي یمكن للبنك إن یمنحھا لعمالئھ  : تحدید الحجم اإلجمالي للقروض -أوال

و عادة ما تتقید البنوك التجاریة في ، و كذلك إجمالي القروض التي یمكن إن یمنحھا للعمیل الواحد،ككل 

،فسیاسة اإلقراض تنص عادة على أال  المجال بالتعلیمات و كذا القواعد التي یضعھا البنك المركزيھذا 

دائع والقروض تزید القیمة الكلیة للقروض عن نسبة معینة من الموارد المالیة المتاحة التي تتمثل في الو

 .رأس المال  و

المنطقة التي یغطیھا نشاط اإلقراض في البنك و یتوقف حجم  : تحدید المنطقة التي یخدمھا البنك -ثانیا

في مقدمتھا حجم الموارد المناخیة و المنافسة التي یلقاھا البنك في المناطق  ، وفقا لمجموعة من العوامل

و یضاف إلى ذلك مدى قدرة ،  فضال عن طبیعة المناطق المختلفة و حاجة كل منھا للقروض،  المختلفة

 . )3(ھذه القروض و الوقایة علیھاالبنك على التحكم في إدارة 

أي تشكیلة القروض ، حیث یجب أن تحتوي سیاسة اإلقراض على  : تحدید أنواع القروض -ثالثا

و ترجع أھمیة تحدید أنواع القروض الممنوحة ، لبنك أن یقدمھا اأنواع القروض التي یمكن معلومات عن 

   و ھذا األخیر قد ،نشاط المقترض و نشاط البنكإلى االرتباط المزدوج بین نوع القرض و طبیعة كل من 

 .135 ص ، 2002،  مصر ، ة المعارفأ، منش منیر إبراھیم ھندي، إدارة األسواق والمنشآت المالیة )1(

 . 129 ص ،2000، مصر تنظیم وإدارة البنوك، المكتب العربي الحدیث، ، عبد السالم أبو قحفو عبد الغفار حنفي )2(

 . 119ص عبد المطلب عبد الحمید ،المرجع السابق ،  )3(



 
 
 
 
 

و من  ،و التعلیمات التي تصدرھا السلطات النقدیة ،  یكون مقیدا كلیا أو جزئیا بالقوانین الساریة في الدولة

ن تتحكم في أنواع القروض أناحیة أخرى فان طبیعة مصادر األموال في البنك و خاصة الودائع یمكن 

 .التي یمكن منحھا

تقلیل نسبة المخاطرة  إليمن المعروف أن تنویع مجاالت االستثمار و توزیع المخاطر یؤدیان ف

، و في ھذا المجال یوجد الكثیر من أسالیب تقلیل المخاطر من أھمھا توزیع تواریخ  التي یتحملھا البنك

عدة مناطق ، و كذلك توزیع القروض علي  طویلة األجل إليمتوسطة  إلياستحقاق القروض من قصیرة 

جغرافیة باإلضافة إلي توزیع القروض علي األنشطة و القطاعات االقتصادیة من تجارة و صناعة 

 وزراعة و خدمات.

توضح سیاسة اإلقراض السلطة الممنوحة لكافة المستویات اإلداریة  : تحدید سلطات منح القروض -رابعا

الموافقة علیھ ، و ینبغي تحدید ھذه المستویات لة عن اتخاذ قرار الموافقة علي منح القرض أو عدم والمسؤ

بما یكفل عدم ضیاع وقت اإلدارة العلیا في بحث كافة القروض ، إذ أن ھناك بعض القروض الروتینیة أو 

و  ،التي ال تزید قیمتھا عن حد معین أن یتخذ قرار بشأنھا علي مستوي مدیر الفرع أو مدیر دائرة القروض

لجنة مشكلة من لھذا القرض للبحث فیھا و اتخاذ قرار بشأنھا حیث توضع بعض القروض قد تحال الي 

 .حدود دنیا و علیا لحجم القروض في ھذا الخصوص

مبادئ التنظیم الفعال التي تستدعي السرعة في اتخاذ القرار وتخفیف   نظام التفویض ھذا یتماشي مع إن 

و في ھذا  ، )1(المسؤولیین إليزم للسلطات عن كاھل اإلدارة العلیا من خالل التفویض الال عبء العمل

 :                                                       بین نوعین من البنوك الصدد یمكن التفرقة

 في ھذا النوع من البنوك فان الذي یباشر عملیة اإلقراض للعمالء ھو : البنوك ذات الوحدة الواحدة - أ

، الذي یكون مقیدا لحد معین بقیمة القرض التي ال یمكن تجاوزھاو ، الموظف المختص بالقروض 

وذلك ،  والقروض التي تزید عن ھذا الحد یملك سلطة الموافقة علیھا كبار الموظفین المعنیین باإلقراض

 .في حدود مبلغ معین أیضا و ما یزید عن ذلك تتولى لجنة القروض أمر البحث فیھ

ھذا النوع من البنوك تتدرج سلطة منح القروض من رئیس مجلس  و في البنوك ذات الفروع : -ب   

أي وجود قدر من الالمركزیة و بالتالي یكون لكل مدیر فرع ،  اإلدارة إلى مدیر االئتمان إلى مدیر الفرع

وما یزید عن ھذا الحد یرفع إلى المركز الرئیسي  ، ن یوافق علیھأحد معین لمبلغ القرض الذي یمكن 

  ة.أو رئیس مجلس اإلدار، ختص بالموافقة مدیر عام لالئتمان أو لجنة القروض سواء كان الم

 . 211المرجع السابق ، ص رضا رشید عبد المعطي ، )1(



 
 
 
 
 

و تتأثر  ، یحضى تحدید سعر الفائدة على القرض بإحكام كبیر : تحدید سعر الفائدة على القرض -خامسا

و حجم ، و درجة المنافسة بین البنوك ،السائدة في السوقأسعار الفائدة بعوامل كثیرة منھا: أسعار الفائدة 

  .                )1(ض الطلب على القرو

ن یحدد أفان ذلك ال یعني بالضرورة ، و عندما یقوم البنك بتحدید سعر الفائدة على القروض التي یمنحھا 

  ، ھذا السعرو لكن قد یكتفي بتحدید أساس حساب ، نسبة عینیھ لسعر الفائدة على القروض

و بعبارة أخرى فان البنك قد یضع مدى معین لسعر الفائدة على القروض استرشادا بسعر الخصم 

باإلضافة إلى سعر الفائدة على الودائع بحیث یختلف سعر الفائدة طبقا لنوعیة ، الذي یحدده البنك المركزي

  .أو نوعیة العمیل المقترض، القرض

 ، ن یمنحھ من قروضأأي یقوم البنك بتحدید اآلجال المختلفة لما یمكن  : تحدید استحقاق القرض -سادسا

ووضع إطار استحقاق القروض  ، كلما زاد اجل استحقاق القرض كلما زادت المخاطر المحیطة بسدادهو

 .و ھنا تختلف اآلجال من بنك آلخر، یعني تحدید ما ھو المقصود باألجل القصیر و المتوسط و الطویل

أكثر  و زادت نسبتھا إلى الودائع كلما كانت البنوك ، انھ كلما زاد حجم األموال المملوكة مع المالحظة 

  قدرة على منح قروض متوسطة و طویلة األجل و العكس صحیح. 

كلما كانت البنوك ،  وكلما زادت نسبة الودائع اآلجلة إلى إجمالي الودائع و قلت درجة تقلب الودائع ككل

  .                  قروض متوسطة و طویلة األجل و العكس صحیحأكثر قدرة على منح ال

و التي ،یقوم البنك بتحدید الضمانات التي یمكن قبولھا : تحدید الضمانات المقبولة من جانب البنك -سابعا

كما یحدد ،خر وفقا لمدى قبولھا في السوقتتوقف على الظروف المحیطة و عادة ما تختلف من وقت آل

لمنح االئتمان ان البنك غالبا ما یحدد شروط معینة البنك أیضا ھامش األمان بالنسبة لألصول المقدمة 

 . بالنسبة للضمان

لوظیفة لعدد  فبالنسبة للقروض االستھالكیة مثال فان البنك یحدد صفات طالب القرض في إن یكون شاغال

و بالنسبة للبضائع ،  ون منتظما في سداد القروض السابقةكما یك،  و لدیھ دخل ثابت،  معین من السنوات 

  .یحدد البنك صفات البضائع المرھونة و أماكن وجودھا و ھامش الضمان المطلوب

قد تتضمن سیاسات اإلقراض لدى بعض البنوك  : مجاالت اإلقراض غیر المسموح بتمویلھا -ثامنا

ماھیة ھذه المجاالت و الحكمة األساسیة من وراء ھذا بغض النظر عن ،  المجاالت غیر المسموح بتمویلھا

أو قد تكون مبررات ھذا المنع راجعة  ، المنع ھو التقلیل من المخاطر التي تصاحب تمویل ھذه المجاالت

صناعات متقدمة أوصناعات  فقد تقرر إدارة البنك منع اإلقراض في مجاالت،  إلى أسباب دینیة أو أخالقیة

    .أو في مجال صناعة األسلحة أو السجائر، زمات یحتمل تعرضھا إلى أ
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ن تشمل سیاسة اإلقراض تصمیم نظام كامل للرقابة الصارمة على أینبغي  : ضمتابعة القر -تاسعا

تحصیل القروض  وذلك من خالل إتباع وسائل الرقابة بأنواعھا المختلفة بھدف اكتشاف مشاكل،  القروض

 .من العمالء

و مما الشك فیھ إن وجود سیاسة محددة ،  خاصة و إن مشكلة القروض المتعثرة تواجھ كل بنك من البنوك

كما انھ یمكن اكتشاف ،  و نظام محكم لمراقبة القروض یخفف إلى درجة كبیرة من نسبة القروض الھالكة

  . الوضع قبل استفحالھالقروض المتعثرة في وقت مبكر مما یسمح بمعالجة 

في البنك المستندات الواجب تقدیمھا من قبل  اإلقراضقد تحدد سیاسة  تحدید مستندات القرض : -عاشرا

كانت تختلف قلیال بین بنك وأخر و في نفس البنك بین  إنالعمیل عند طلب القرض و ھذه المستندات و 

   فیما یلي: وقت و أخر ، إال أنھ یمكن إیجاز أھمھا

  ب الحصول علي قرض معبأ من قبل العمیل و موقع منھ.طل  -

لیة لعدد من السنوات بالنسبة للمؤسسات والشركات، و ابیان مصادر الدخل بالنسبة للفرد أو القوائم الم -

 لیة ألخر ثالث سنوات.اغالبا ما یتم طلب القوائم الم

 بیان بالقروض السابقة التي منحت للعمیل. -

 لمقدمة من العمیل.مستندات ملكیة الضمانات ا -

 المقدمة كضمانات من العمیل. األصولوثائق التأمین علي  -

  . )1(ص ملف لكل قرض یحتوي علي المستندات السابق ذكرھا أو نسخ عنھایو یتم تخص

  

ھنـاك مجموعة م�ن العوام�ل المخت�ـلفة ت�ؤثر ف�ي  : العوامل المؤثرة في سیاسة اإلقراض -الفقرة الثالثة   

  : قراضـیة للمصاریف یمكن عرضھا كما یليالسیـاسة اال

نھ یضمن استرداد یكون ھذا األخیر حافزا بالنسبة للبنك حیث تزید ثقتھ اتجاه عمیلھ أل : رأس المال -أوال

، ویستنتج البنك ذلك من جراء دراسة للمیزانیات المقدمة من طرف  أموالھ المقرضة مھما زادت مدتھا

كلما ارتفع مقداره زادت ثقة البنك وقابلیتھ على تحمل جمیع مخاطر العمیل في ملف طلب القرض إذ 

  . ئتماناال
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، ولكي یتسنى لھ ذلك علی�ھ  إلى تحقیق أقصى ربح ممكنفي عملیة اإلقراض یسعى البنك  : الربحیة -ثانیا

  . تتمثل في فرض معدالت فائدة عقالنیةبانتھاج سیاسة إقراضیة متساھلة 

سیاس�ة  إتب�اعف�ي حج�م ودائع�ھ یض�طر إل�ى  اس�تثنائیةفالبنك ال�ذي یواج�ھ تقلب�ات  : ستقرار الودائعا  -ثالثا

  مالیة متحفظة لتغطیة ھذه المتغیرات.

ك�ن م�ن باختالف البنوك وكثرتھ�ا، ت�زداد المنافس�ة فیم�ا بی�نھم لجل�ب أكب�ر ع�دد مم : تنافس البنوك -رابعا 

م�ن خ��الل تق�دیم خ�دمات مص��رفیة متكامل�ة تش��تمل تق�دیم االئتم��ان العم�الء م�ع إغ��رائھم بتس�ھیالت ومزای��ا 

  . تختلف من بنك آلخروالقروض المصرفیة ،

البنك المرك�زي یتخ�ذ سیاس�ة مش�ددة عن�دما تك�ون طلب�ات اإلق�راض ف�ي  : السیاسة النقدیة العامة -خامسا

   قتصادي.حدھا األقصى والتخفیف من حدة ھذه السیاسة المتخذة في حالة الركود اال

ئتم�اني للبن�وك، إذ كلم�ا تؤثر ھذه الظ�روف مباش�رة عل�ى النش�اط اال : قتصادیة العامةالظروف اال -سادسا

ا كانت حافزا أكبر للبنوك للتسھیل في إجراءات منح القروض، وفي حال�ة كانت ھذه الظروف مستقرة، كلم

  العكس فستؤثر سلبا على نشاط البنوك مثال في حالة التضخم.

فقد یض�طر البن�ك إل�ى التس�اھل ف�ي قروض�ھ حت�ى یس�مح بتنمی�ة وتط�ویر بع�ض  حاجات المنطقة: -سابعا 

  عین جدد ویزید من حجم قروضھ مستقبال.المناطق ویكون ذلك حافزا بالنسبة إلیھ لكي یكتسب مود

كلم�ا زادت خب�رتھم وق�درتھم وتط�ورت تقنی�اتھم المس�تخدمة ف�ي مج�ال  : قابلیة م�وظفي المص�رف  -ثامنا

تسییر البن�وك كلم�ا زاد حج�م الق�روض وزاد معھ�ا ع�دد العم�الء ألن�ھ باس�تخدام أفض�ل التقنی�ات وأحس�نھا، 

  املین في وقت قصیر جدا.ستقطاب أكبر عدد من المتعاتستطیع البنوك 

لذا ینبغي مراعاة المنطقیة في سیاسة اإلقراض للبنك والتي ق�د تختل�ف م�ن بن�ك آلخ�ر وتعك�س حج�م البن�ك 

ومكونات األصول والخصوم وربحیتھ ورأسمالھ والمخصصات الخاصة بالقروض المشكوك في تحصیلھا 

لبن�ك والس�وق ال�ذي یخدم�ھ وخصائص�ھ لھم�ا شك فیھ فإن س�معة ا وكفاءة العاملین في ھذه اإلدارة، ومما ال

   . )1(أثر في تحدید درجة المخاطر التي یتحملھا البنك المترتبة على عملیة اإلقراض

 ش�ركات ،ش�ركات الت�أمین ،المالی�ة وراقألس�واق ا، أةـوك تجاری�ـبن –المؤسسات المالیة  سواق و عبد الغفار حنفي، األ )1(

  .95، ص 2001، رالدار الجامعیة، مص، -ستثماراإل

 



 
 
 
 
 

  الفرع الرابع : تعریف القرض العقاري 

من خالل التعاریف الفقھیة واللغویة والتعریف القانوني للقرض وبیان أنواعھ نتوصل الى أن لعملیة 

  القرض مجموعة عناصر ومقومات یتنوع بتغیرھا مضمون ھذه العملیة وشكلھا ، ھي كاألتي :

 یكون غالبا مبلغ من النقود .محل القرض شيء مثلي قابل لالستھالك ،  -

تنتقل الى المقترض ملكیة الشيء المقرض كي ینتفع بھ ویستغلھ باستعمالھ واستھالكھ خالل مدة زمنیة  -

 محددة .

 القرض عملیة ائتمان مدنیة أو تجاریة ینطوي دائما على إبرام عقد . -

ة ، وھو بھذا الوصف لھ بالنظر الى كل ما تقدم نستخلص ان القرض العقاري عملیة مالیة ائتمانی

طابعھ القانوني الممیز كما نجد أن لھ جوھره االقتصادي المحدد ، یقتضى ضبط مفھومھ بحیث یحدد ذاتیتھ 

الخاصة بھ ویمیزه عما قد یختلط بھ ، والواقع أننا أمام عدة مفاھیم بعضھا موسع ، وبعضھا محدد ، ولكن 

  وھو المجال العقاري . ، یجمع بینھا وحدة الھدف أو موضوع االتفاق نفسھ

ھناك من یشیر الى  القرض العقاري ، بأنھ كل نشاط تمویلي تباشره المؤسسات المالیة المرخص لھا  

من الجھات المختصة بھدف  االستثمار في مجال بناء أو توسیع أو ترمیم المساكن والوحدات اإلداریة 

مقابل تقدیم ضمانات كافیة ، أو بأنھ  )1(ري والمنشآت الخدمیة ومباني المحال المخصصة للنشاط التجا

النشاط الذي تباشره المؤسسات المالیة المرخص لھا من الجھات المختصة ، بھدف منح االئتمان في مجال 

إنشاء أو تملك أو صیانة أو إصالح المساكن ، أو القیام بأعمال البناء لعقارات مخصصة لتملكھا من قبل 

ملین في الترقیة العقاریة لتمویل عملیات بناء األمالك العقاریة من أجل إعادة األفراد أو منح قروض للمتعا

  بیعھا أو تأجیرھا . 

، دار الجامعة  -دراسة أحكام قانون التمویل العقاري والتشریعات المقارنة  -ثروة عبد الحمید ، اتفاق التمویل العقاري  )1(

  . 10 و 9، ص   2007الجدیدة ، مصر ، 

 

  

  



 
 
 
 
 

ویعرف القرض العقاري وضع إطار قانوني عملي وواقعي لعملیة إقراض األموال الستثمارھا في  

شراء المساكن الخاصة بضمان رھن تلك العقارات ، بما ییسر اإلجراءات المتصلة بھذا النشاط ، ویقیم 

  . )1(توازن بین مصالح كافة األطراف المشتركة  

ة تھدف الى أن تضع مؤسسة القرض(بنك أو مؤسسة مالیة )  كما یمكن تعریفھ أنھ : عملیة قانونی 

تحت تصرف المقترض( الفرد أو المتعامل في الترقیة العقاریة ) ، مبالغ مالیة تخصص بصفة أساسیة في 

تمویل انجاز عملیة ذات طابع عقاري ، مقابل ان یلتزم المقترض بتقدیم الضمانات الالزمة للمقرض ،  

اسم " القرض العقاري " وعلى العقار المحمل بالرھن أو بغیر ذلك من ویطلق على ھذا القرض 

 -أو من حصل على التمویل في غیر حالة الشراء-الضمانات اسم "العقار الضامن " ، وعلى المشترى 

  .)2(اسم " المستثمر"

ة فإذا كان عقد القرض العقاري یرتكز علي تمویل نشاطات عقاریة بدفعات مالیة أو بمبلغ من دفع

واحدة ، یكون كافیا بقدر االستطاعة لالنتھاء منھا بالمواصفات المتفق علیھا على أن یتعھد الطرف الثاني 

بسداد التزاماتھ في المواعید المحددة ، فإن أي إخالل من جانب أحد الطرفین تجاه الطرف اآلخر یتسبب 

  .)3(تفق علیھ في وقوع جزاءات مالیة وقانونیة والتوقف عن تمام تنفیذ العقار الم

وال جدال في أن انفصال الطرف األول وھو المؤسسة المالیة (أو البنك ) المانحة للقرض العقاري 

عن الطرف الثاني وھو العمیل صاحب العقار عند توقیع ھذا األخیر على عقود التشیید والبناء مع 

غیر ملم بأبعاد عقود البناء المھندسین والمقاولین ، یجعل ھذا الطرف األول في عقد القرض العقاري  

والتشیید وال تلك األخطار المرتبطة بھا سواء كانت أخطار تجاریة أو أخطار غیر تجاریة ، األمر الذي 

یعمل في عكس اتجاه تحقیق الجودة الشاملة لخدمة القرض العقاري ، ففي الوقت الذي یفقد الممول 

دادھا العمیل صاحب العقار ، نجد أن ھذا األخیر یفقد العقاري لحقوقھ من استفاء األقساط  التي یلتزم بس

ھو اآلخر إمكانیة تمام  تنفیذ العقار بالمواصفات المتفق علیھا مع المھندس والمقاول وفي الوقت المحدد 

في عقد المقاولة  ، لذلك یعد من الضروري وجود مشاركة  فعلیة بین طرفي عملیات القرض العقاري 

  مالیة أو البنك ( الطرف األول ) والعمیل صاحب العقار ( الطرف الثاني )المتمثل في المؤسسة ال

  . 12، ص   2005، موسوعة التمویل العقاري ، منشأة المعارف ، االسكندریة ،  ) قدري عبد الفتاح الشھاوى1(

  . 10) ثروة عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص 2(

لجة أزمة القروض العقاریة  في دولة الكویت ، مجلة اقتصادیات شمال ) منصور محمد الشمالي ، اإلطار العالمي لمعا3(
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في مواجھة المھندس والمقاول لتوحید المصالح وضمان تحقیق الجودة الشاملة لجمیع أطراف 

  عملیات القرض العقاري . 

ولكنھ في نفس الوقت ، یتسم بمواصفات إذن یحمل القرض العقاري الخصائص العامة للقرض ،        

خاصة بھ ، فإذا علمنا أن طبیعة العملیة ونظامھا القانوني یختلفان باختالف مضمونھا والغرض منھا 

وأطرافھا ، فما ھي أنواع العملیات الممولة بالقرض العقاري ؟ وما ھي طبیعة القرض العقاري و نظامھ 

  القانوني ؟.

  

  وطبیعتھ القانونیة  القرض العقاري واعالمطلب الثاني : تحدید أن

نحدد من خالل ھذا المطلب أنواع القرض العقاري من خالل الفرع األول ، ثم نبین الطبیعة   

  القانونیة للقرض العقاري من خالل الفرع الثاني .

  أنواع القرض العقاريول : الفرع األ

تتمثل في : طبیعة المستفید من القرض  وجود یتم تقسیم القرض العقاري على أساس ثالث معاییر رئیسیة 

  . فترة ادخار مسبقة و نوع العملیة الممولة بالقرض

تنقسم القروض العقاریة حسب ھذا المعیار الى القرض  طبیعة المستفید من القرض : -الفقرة األولى  

القروض العقاریة الممنوحة للمتعاملین في الترقیة ،    Crédits aux particuliersالعقاریة الممنوحة لألفراد 

  .   Crédits aux promoteursالعقاریة 

فھناك القروض الممنوحة للمدخرین والقروض الممنوحة  وجود فترة ادخار مسبقة : -الفقرة الثانیة   

ومحفزة ،  لغیر المدخرین ، یمكن للمدخر بعد مدة من التوفیر أن یستفید بالمقابل بشروط جد تفضیلیة

ویمكن للمستفید استعمال حقوقھ أو االستفادة من تحویل ( نقل ) حقوق القرین ( الشریك بااللتزام ) حتى 

، و حقوق ولده الذي لم یبلغ سن الرشد القانوني أو االستفادة من حقوق إخوانھ   اذا كان قد توفي

، ونذكر بأن عملیة االدخار والتوفیر من أجل اقتناء السكن ھي في األصل سبب منح وإصدار  )1(أوأخواتھ

 أول القروض العقاریة .

(1) La note d’instruction n°02-2016 du 28 -02-2016 , portant modalités de traitement du 

« Crédit – Bail Immobilier » (monsieur , belail rachid ,le Directeur Général de la CNEP 

Banque ). 



 
 
 
 
 

:  " ...  02الذي ھدفھ حسب المادة  1971فیفري  19بدأ تطبیق االدخار للسكن في الجزائر بعد قانون 

منح قروض لتمویل بناء مسكن لكل فرد حقیقي لھ حساب التوفیر العادي في الصندوق الوطني للتوفیر 

موجھ لتمویل السكن بدون اللجوء الى السلطات ... " ، ھذا النوع من التوفیر  CNEPواالحتیاط 

االجتماعیة ، إضافة الى تشجیع التوفیر ( االدخار ) ، وبدأ تطبیقھ من طرف الصندوق الوطني للتوفیر 

  .     1999واالحتیاط سنة 

تنقسم القروض العقاریة المتضمنة فترة ادخار مسبقة الى القروض المؤجلة و التى ال تمنح إال بعد   

م بفترة ادخار معینة ، والقروض المسبقة ، وھي قروض عقاریة تمنح للمدخرین أیضا لكن قبل استفاء القیا

تقترن القروض المسبقة مع قروض مؤجلة لتمویل  فترة االدخار ، فھي تسمح بتخفیض مدتھ ، وعادة ما

  العملیات العقاریة .

تمنح مؤسسات القرض لألفراد ، سواء مدخرین أو  نوع العملیة الممولة بالقرض :  -الفقرة الثالثة   

غیر مدخرین قروض عقاریة من أجل تمكینھم من امتالك السكن العائلي ، عن طریق تمویل كل العملیات 

ن أو حتى تعدیل وترمیم مسكن التى تساھم في ذلك ، فقد یسعى الفرد الى شراء سكن جاھز أو بناء سك

الممولة یقتضى إعمال شروط وإجراءات تختلف في كل مرة ، حیث ، لكن تنوع العملیة العقاریة قدیم

ترتبط اإلجراءات والشروط المطبقة على عقد القرض و كیفیات إصداره بنوع العملیة الممولة بالقرض 

  العقاري منذ إبرام العقد الى تمام تنفیذه .

فراد مبالغ مالیة مخصصة تتضمن ھذه الفئة من القروض منح األالقروض من أجل اقتناء الملكیة : –أوال

  .و ملكیة جماعیة ( سكن في عمارة )جاھز ، سواء تعلق األمر بملكیة فردیة أ وموجھة القتناء ملكیة سكن 

  على ھذا األساس قد یستعمل المقترض مبلغ القرض العقاري من أجل :

 شراء سكن ترقوي جدید من طرف متعامل في الترقیة العقاریة :  -أ

 : )1( – بنك – واالحتیاط للتوفیر الوطني الصندوق طرف من المرقي لدى مسكن لشراء -

 .والعنوان سعتھ ، المسكن سعر فیھ یحدد المرقي طرف من مدون مسكن منح قرار توفیر یستوجب

 : آخرین مرقین لدى مسكن لشراء -

 المسكن، سعر إلى فیھ اإلشارة یجب والذي الموثق، طرف من مدون استفادة قرار توفیر یستوجب  

 . للمسكن النھائي والسعر التسلیم لتاریخ باإلشارة المسكن مفاتیح تسلیم وشھادة،   والعنوان سعتھ
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 شراء سكن لدى األفراد :  -ب

 كانت سواء خواص، أفراد من مسكن شراء في الراغبین لألشخاص القرض ھذا بتقدیم البنك یقوم

 بعد . إنجازھا یكتمل لم و فردیة بنایة أو استعمالھا سبق أي قدیمة مساكن

  القرض العقاري للبناء : -ثانیا 

یھدف ھذا النوع من القروض الى تشجیع عملیات البناء الذاتي و مساعدة األفراد على اقتناء ملكیة 

المقاولة ، ویكون الغرض من العملیة الممولة بھذا مساكنھم ، ویتضمن ھذا القرض تمویل أشغال البناء أو 

 القرض إما :

  : العقاریة التعاونیة أو الذاتي البناء إطار في مسكن لبناء موجھ قرض  -أ

 من % 70  القرض ویمثل ، فقط البناء بعملیة للقیام للزبون قرض المصرف یقدم النوع ھذا في

  .  اإلجمالي المبلغ

    :مسكن توسیع أو لتعلیة الموجھ القرض  -ب

 زیادة طریق عن إما مساكنھم، توسیع في یرغبون الذین لألشخاص القرض من النوع ھذا یمنح

  . )1( ذلك شابھ وما البنایة داخل)  علویا أو أفقیا(  خارجي توسیع أو  البنایة

     :مسكن لتھیئة الموجھ القرض  -ت

 إعادة أو بیوتھم بالط إعادة أو حماماتھم أوتھیئة مساكنھم تھیئة یریدون الذین األشخاص یستطیع

 الوطني الصندوق إلى یتوجھوا أن ، للمسكن الداخلي المستوى على تغییر أي أو حیطانھا صباغة

   . )2( بذلك الخاص القرض لمنحھم واالحتیاطرللتوفی

  :للبناء أرض قطعة لشراء الموجھ القرض  -ث

 عند أو عقاریة وكالة لدى أرض قطعة شراء یمكن حیث ، العقاریة القروض أنواع من نوع وھو

 واالحتیاط للتوفیر الوطني الصندوق شرع قد القرض وھذا القروض ھذه طریق عن مسكن لبناء الخواص

 .2001 سنة منحھ في  -بنك-

La note d’instruction n°02-2016 du 28 -02-2016, op.cit,)1 (  

 الخلدونیة عن تصدر مال وأعمال مجلة ، " العقاریة القروض منح في تنطلق البنوك " بوكروح، الوھاب عبد )2(

 . 06 ص ،2006 ، سبتمبر الجزائر، لإلتصال،

  



 
 
 
 
 

  تختلف القروض العقاریة للبناء عن قروض اقتناء ملكیة المساكن الجاھزة من عدة جوانب ، نذكر منھا :

الفاتورة  من %70القروض الى قیمة األموال الممنوحة ، تصل قیمة المبلغ الممنوح في ھذا النوع من  -

من قیمة السكن ، بینما یصل المبلغ الى تغطیة   %50األولیة لألشغال في قید االنجاز بدون تجاوز 

 الجاھز المقتني . من قیمة المسكن 90%

طریقة التمویل ، یتم تسلیم ھذا النوع من القروض على أقساط حسب مراحل تطور األشغال المنجزة  -

 المبلغ دفعة واحدة عند اإلقتناء . في حین یتم تسلیم

  

  قرض لشراء مسكن بیع بناء على التصامیم  :  - ثالثا 

 Contrat deیمكن للفرد االستفادة من القرض العقاري بواسطة عقد البیع بناء على التصامیم          

vente sur plan  من أجل شراء مسكن في طور اإلنجاز ، وھو تقنیة جدیدة و نوع جدید من العقود ،لم

یعرفھا القانون الجزائري إال حدیثا ، أي منذ تدخل المشرع بتنظیمھ لھذا البیع ، إذ نظم أول مرة بموجب 

وجب المرسوم ثم  بم ، )1(المتعلق بالترقیة العقاریة ، 1986 -03-04: المؤرخ في  07-86القانون رقم : 

، ویخضع ألحكام  ) 2(المتعلق بالنشاط العقاري 1993مارس  01المؤرخ في :  03-93التشریعي رقم 

  من ھذا المرسوم . 19الى  09المواد من 

وتجدر اإلشارة إلى أن قانون الترقیة العقاریة ، ومن بعده المرسوم المتعلق بالنشاط العقاري لم 

المحدد  04-11یعرفا ھذا العقد الجدید ، غیر أن ھذا األمر لم یستمر طویال ، حیث بادر القانون رقم 

عقد البیع على  بتعریف  2011فیفري  17: المؤرخ في للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 

  التي تقضي أنھ : " عقد البیع على التصامیم لبنایة على جزء من بنایة مقرر  28في المادة )3(التصامیم 

 . 10ج ر عدد  )1(

 . 14ج ر عدد  )2(

، السابق الذكر ، أو البیع على  03-93تم تسمیة ھذا النوع من البیع ، البیع بناء على التصامیم طبقا للمرسوم التشریعي  )3(

، السابق الذكر ، وقد أخفق المشرع في تسمیة  ھذا البیع ، بالبیع على التصامیم ، أو  04-11التصامیم وفقا للقانون رقم 

ارة البیع بناء على التصامیم ، أو البیع على التصامیم ، عبارة عامة ، فقد تفھم على البیع یناء على التصامیم ، ألن عب

دراسة مقارنة بین القانون –أنھا تشمل المنقول و العقار على السواء ( عیاشي شعبان ، عقد البیع بناء على التصامیم 

،  - قسنطینة -الخاص ، كلیة الحقوق  ، رسالة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه دولة في القانون -الجزائري والفرنسي 

  ). 20، ص 2011-2012



 
 
 
 
 

بناؤھا أو في طور البناء ، ھو العقد  الذي یتضمن و یكرس تحویل حقوق األرض وملكیة البنایات 

من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع تقدم األشغال ، وفي المقابل یلتزم المكتتب بتسدید 

  از ..."   .السعر كلما تقدم االنج

للمتعامل في الترقیة العقاریة أن یبیع ألحد المشترین  (VSP)یسمح عقد البیع بناء على التصامیم  

بنایة أو جزء من بنایة قبل اتمام االنجاز، شریطة تقدیم ضمانات تقنیة ومالیة كافیة ،إذ یعتمد على تمویل 

ى التصامیم تساعد المستثمر على بیع األصل  شراء السكن قبل بناءه أي على التصامیم ، فعملیة البیع عل

  (المسكن ) قبل أن تتم عملیة البناء.

أما المشرع الفرنسي الذي كان سباقا في تعریفھ لعقد بیع العقار المقرر بناؤه أو أثناء اإلنجاز ، فقد 

لصادر ، ا 3-67المضافة الى القانون المدني الفرنسي بموجب القانون رقم : 1-1601عرفھ في المادة 

الذي نظم عقد بیع العقارات المقرر بناؤھا ، ( أو إقامة ) عقار خالل مدة  1967جانفي  03بتاریخ : 

 یحددھا العقد "   . 

ویالحظ أن ھذا التعریف على عكس التعریف الذي جاء بھ القانون الجزائري ، قد تضمن 

صامیم بدونھما ، أو بدون أحدھما ، عنصرین أساسیین لھذا العقد ، بحیث ال یوجد عقد بیع بناء على الت

  . )1( وھما التزام البائع بالبناء ، والمدة التي یقام خاللھا البناء

 1994مارس  07المؤرخ في :  58-94حدد نموذج ھذا العقد بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

، وھو عقد رسمي  یحرر على الشكل األصلي ویخضع  )2(والمتعلق بنموذج عقد البیع بناء على التصامیم 

للشكلیات القانونیة في التسجیل و اإلشھار ، ویتضمن عناصر وبنود إلزامیة تتعلق بتنظیم المسائل التي 

  الضمانات . –األسعار والتكالیف  –آجال التسلیم  –وصف البنایة  –تخص : رخصة البناء 

العدید من الضمانات ، حمایة لصالح المشتري منھا ما یتعلق نجد في عقد البیع بناء على التصامیم 

بضمان البنایة المنجزة بعد تسلیمھا كالضمان العشري ، ضمان حسن سیر عناصر تجھیز البنایة وضمان 

حسن إنجاز المنشأة ، ومنھا ما یضمن إتمام البناء ویحمي المشتري من مخاطر عجز وإفالس المتعامل في 

كحق االمتیاز ، حق إتمام البناء على حساب المتعامل في الترقیة العقاریة وضمان من  الترقیة العقاریة ،

 كل األخطار .

(1) Jean – bernard audy hugues périnet-marquet ; droit de l’urbanisme et de construction ,7e 

edition , montchrestien , 2004, n ,1485 ,p886 .  

الذي  والمتعلق بنموذج عقد البیع بناء على التصامیم 1994مارس  07المؤرخ في :  58- 94المرسوم التنفیذي رقم  )2(

 . 13یطبق في مجال الترقیة العقاریة ، ج ر عدد 



 
 
 
 
 

یساھم ھذا النوع من العقود في تطویر النشاط العقاري وترقیتھ بتمكین المقاول من الحصول على 

ساط من مبلغ العقار (مساھمة المستفید + القرض األموال الالزمة لتمویل مشاریعھ ، حیث یتحصل على أق

  البنكي ) وھذا قبل إنھاء البناء .

بمناسبة إحداث ھذا النوع من العقود والعملیات ، تم إنشاء صندوق ضمان خاص ،الكتتاب التأمین 

المتعلق بالنشاط العقاري ،  03-93من المرسوم التشریعي رقم  11اإلجباري الذي تنص علیھ المادة 

  ، ھو صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة .) 1( 406-97جب المرسوم التنفیذي رقم بمو

  

  لقرض العقاريل القانونیة ةطبیعالالثاني :  فرعال

حسمت بعض التشریعات المقارنة في الطبیعة القانونیة للقروض البنكیة ومنھا القروض العقاریة ، 

أیا كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص لھ القرض ، حیث نصت على اعتبارھا عقدا تجاریا 

  .)2(وذلك بسبب تخلیھا عن نظریة األعمال المختلطة 

ھو صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة، ج ر  1997نوفمبر  03المؤرخ في  406-97المرسوم التنفیذي رقم  )1(

 . 37عدد  

 في الحال ھو كما منفردة، وقعت ولو بطبیعتھا تجاریة أعماال تكون فقد،  الجزائري التجاري القانون من  3و 2 المادة )2(

 إذا تجاریة تصیر وقد ) ت ج  13 / 2  المادة ( والسمسرة بالعمولة والوكالة بیعھا، بقصد والعقارات المنقوالت شراء

 لحاجات تاجر من لصدورھا التبعیة بطریقة التجاریة الصفة تكتسب وقد والنقل، كالتورید مقاولة وجھ على صدرت

 مدنیا و  طرفیھ أحد إلى بالنسبة تجاریا العقد یكون وقد ، ) الجزائري التجاري القانون من المادة الرابعة ( تجارتھ

  .مختلطا العقد یعد وحینئذ اآلخر، للطرف بالنسبة

بالنسبة ألحد التعاقدین دون على مایلي : " إذا كان العقد تجاریا  13بینما نص قانون التجارة لسلطنة عمان في المادة 

  اآلخر سرت أحكام قانون التجارة على التزامات كل منھما الناشئة عن ھذا العقد ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك"

وقد اتخذ قانون المعامالت التجاریة لدولة االمارات العربیة المتحدة نفس الموقف في ھذه األعمال المختلطة وذلك في 

نصت على أنھ : " إذا كان العمل تجاریا بالنسبة الى المتعاقد اآلخر ، سرت أحكام ھذا القانون على  منھ والتى 10المادة 

التزامات الطرفین ما لم ینص القانون أو یتفق الطرفان على غیر ذلك " ،  وتبعا لذلك قررت دائرة النقض المدني بالمحكمة 

لي : " من األصول المقررة في القوانین المقارنة التي ال تتعارض مع االتحادیة العلیا لدولة االمارات العربیة المتحدة مای

الشریعة االسالمیة أن القروض التي تعقدھا البنوك في نطاق نشاطھا المعتاد تعتبر عمال تجاریا سواء بالنسبة لھا أو بالنسبة 

یوجد نص یقضي بغیر ذلك " ، لعمالئھا أیا كانت صفة المقترض وأیا كان الغرض الذي خصص لھ الغرض ، وأنھ ما لم 

وھو االتجاه الذي سار فیھ القانون التجاري األلماني واالسباني والبلجیكي ومشروع قانون التجارة المصري ، ونصت علیھ 

  .من قانون التجارة العراقي "  80من قانون التجارة الكویتي ، و المادة  12و  5المواد 



 
 
 
 
 

بنوك والمؤسسات المالیة بما فیھا القروض العقاریة تعتبر جمیع عملیات القرض التي تجریھا ال

، كون القرض من  )1(تجاریة ، وال خالف في اكتسابھا ھذه الصفة دائما بالنسبة للبنك أو مؤسسة  القرض 

عملیات البنوك التي تقوم على الوساطة في التداول والمضاربة ، ویعتبر القرض عمال تجاریا بالنسبة الى 

  البنك ولو كان مضمونا برھن عقاري .

اما بالنسبة للمقترض فیكون مدنیا أو تجاریا بحسب صفة المقترض والغرض الذي یخصص لھ 

سبة للمقترض إذا كان تاجرا واقترض لشؤون تتعلق بأعمالھ التجاریة، القرض ، فیكون القرض تجاریا بالن

أو كان المقترض غیر تاجر بغرض استخدام النقود المقترضة في عمل تجاري ، ویكون القرض مدنیا في 

  . )2(حال كان المقترض غیر تاجر ولم یكن الغرض من القرض استخدامھ في عمل تجاري 

، تجاریا بالنسبة للبنك ومدنیا بالنسبة للعمیل ، فال یجوز تبعیض آثار وإذا  كان القرض عمال مختلطا 

العملیة تجاه كل من الطرفین ، وال یصح األخذ بحلین مختلطین فیما یتعلق بتحدید النظام القانوني للفوائد 

، في ھذه الحالة یطرح التساؤالت  بل یجب لزاما األخذ بحل موحدأو طبیعة الرھن الذي یضمن القرض،

التي تتأثر بالعادات  )3(القروض التى تصدرھا مؤسسة القرض تعتبر من قبیل العملیات المصرفیة  التالیة :

والشروط المصرفیة ، فما ھي طبیعة العقد بالنسبة لھذه المؤسسة ، وما مدى تأثیر ھذه الطبیعة علي 

  .وما ھي طبیعة العقد بالنسبة للمقترض ؟شروط  ممارسة ھذا العقد ؟ 

 . 74، ص 2005كمال صھ ، عملیات البنوك  ، دار الفكر الجامعي ، االسكندریة  ،  مصطفي )1(

 . 74مصطفي كمال صھ ، المرجع السابق ، ص  )2(

 یقصد بالعملیات المصرفیة : " العقود التي یبرمھا البنك مع زبائنھ والخدمات المتنوعة التى یقدمھا لھؤالء الزبائن )3(

 ني  فیما یخص شروط تكوینھا ومحتواھا " وتخضع العقود المصرفیة للقانون المد

 (François  dekeuwer  defossez ,Droit bancaire ,éditions dalloz , Paris ,1995,p20  )  

المتعلق بالنقد والقرض على مایلي : "   2003جویلیة  26المؤرخ في :    11 - 03من األمر رقم:  66تنص المادة  

األموال من الجمھور وعملیات القرض ، وكذا وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن تتضمن العملیات المصرفیة  تلقي 

وإدارة ھذه الوسائل" ، حیث اكتفي المشرع الجزائري ، من خالل نص ھذه المادة ، بتعداد العملیات المصرفیة ویزید 

  مصرفي .وینقص ھذا التعداد من تشریع آلخر ، مع غیاب معیار قانوني أو تقني لتحدید العمل ال

أھم ما یمیز العملیات المصرفیة ، أنھا ولیدة عادات وأصول مصرفیة ، وھذا یرجع إلى األسالیب الخاصة التي تستخدمھا 

البنوك وما تتبعھ من عادات مصرفیة ، ما أدى إلى استعمال تقنیات جدیدة أو مبتكرة وخاصة لدرجة أنھ یصعب ربطھا 

والتي ینظمھا القانون المدني  ، وعدم كفایة القواعد العامة لتفسیر الكثیر من عملیات  وإلحاقھا باألنماط المعروفة من العقود

،  1982العقود التجاریة وعملیات البنوك ، منشأة المعارف ، االسكندریة ، –البنوك .(مراد منیر فھیم ، القانون التجاري 

  . )174ص 



 
 
 
 
 

ح الباب على مصراعیھ أمام غیاب نصوص صریحة في ھذا المضمار في كل من مصر وفرنسا فت

االجتھاد القضائي في ھذین البلدین لیستقر في الغالب على اعتبار ھذا العقد تجاریا بغض النظر عن صفة 

  . )1(المقترض 

وفي ھذا السیاق قررت محكمة النقض الفرنسیة أن القرض الصادر من البنك یعتبر تجاریا دائما 

ترض و أیا كان غرضھ من القرض الصادر ، ألن ذلك یدخل في بالنسبة للطرفین معا أیا كانت صفة المق

  .  )2(من القانون التجاري الفرنسي  632عملیات البنوك المعتبرة تجاریة بحكم القانون وخاصة المادة 

وبالنسبة للتشریع الجزائري ، فبالرغم من تمیز العقود المصرفیة عن باقي العقود ، إال أنھا تخضع 

العامة ، سواء في إبرامھا أو في إثباتھا أو في تفسیرھا ، حیث یوجد في التقنین المدني للقواعد القانونیة 

الجزائري بعض القواعد العامة تطبق علي العملیات التي تقوم بھا مؤسسات القرض ، كالقواعد المتعلقة 

یل تطبیق ھذه بالشروط العامة إلبرام العقود ، إال أن الممارسات المیدانیة تبین كیف یتم تحویر وتبد

  القواعد بما یتناسب مع تمیز النشاط المصرفي .

وبما أن خصائص االلتزامات  التجاریة تفسر بضرورة  دعم االئتمان ، فمن الواجب لتحدید 

الطابع التجاري االلتزام بالبحث عن طبیعة العمل الذي یقوم بھ المدین ، فإذا لم یكن العمل الذي یقوم بھ 

ائن ، وتفریعا على ذلك إذا تجاریا ، فإن االلتزام ال یكون تجاریا ، أیا كانت طبیعة العمل الذي یقوم بھ الد

كان القرض المصرفي مدنیا بالنسبة للعمیل المقترض فإنھ یخضع للقواعد المدنیة ، رغم أن القرض عمل 

  .)3(تجاري بالنسبة للبنك الدائن 

المتعلق بالنقد والقرض ، فقد أسس إصالحات   2003جویلیة  26المؤرخ في :    11 - 03األمر رقم: و  

  المصرفي ونظم عمل مؤسسات القرض وكذا العملیات التي تنصب علي النقود. ھامة في المجال

أما التقنین التجاري فنجده اكتفي باإلشارة الى تجاریة كل عملیة مصرفیة في المادة الثانیة منھ التى 

تعدد األعمال التجاریة ، وھذا غیر كافي لإلجابة على كل اإلشكاالت التي تطرحھا ممارسة العقود 

  فیة خاصة ذات الطبیعة المختلطة .  المصر
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استوجب ذلك اللجوء الى ابتكار تقنیات و فنیات وقواعد خاصة من خالل إصدار نظم مصرفیة من 

طرف البنك المركزي ، بھدف تنظیم وتسییر البنوك ووضع قواعد خاصة تھدف الى تحدید أسلوب 

 الئھا ، تنشر ھذه النظـم بالجـریدة الرسمیة لذا ھي تلزم الجمیع أيتعــــامـل البنــوك فیمــا بینھــا ومع عم

مؤسسة القرض والعمالء ، وإصدار قرارات وتعلیمات تحدد كیفیة تطبیق ھذه النظم المصرفیة، وتحدد 

 الشروط والقواعد المطبقة على العقود المبرمة مع الزبائن .

للتعلیمات والقرارات التي ال تنشر في الجریدة وفي ھذا الصدد یطرح اإلشكال حول القوة اإللزامیة 

  الرسمیة ، بالنسبة لمؤسسة القرض وبالنسبة للمتعامل معھا كالمقترض ؟ وحول إمكانیة  استبعاد تطبیقھا؟.

ھناك من یري بأن ھذه التعلیمات ال تلزم إال ممثلي المؤسسة ، إال أنھا تصبح ملزمة للمقترض متى 

ع البنك ، لذا تحرص بنوك كثیرة على نشر ھذه التعلیمات على أوسع نطاق قبل بھا بمناسبة التعاقد م

كالجرائد واألماكن الظاھرة التي یتكرر علیھا العمالء ، ومن األفضل أن یشار إلیھا في العقد  بكتابة نصھا 

  .)1(أو بیان محدد عنھا والحصول على توقیع العمیل بأنھ أحیط علما بھا 

لقواعد مصدرھا العرف ، ویقصد بھا تلك األسالیب والتقنیات التي استقر كما یخضع القرض العقاري 

علیھا التعامل في المجال المصرفي حتى ثبت في أذھان ، الجمیع خاصة  المتعاملین مع مؤسسات القرض 

  أنھا ملزمة وإجباریة .

ھا ، فیشترط في حیث تستمد ھذه العادات قوتھا اإللزامیة من افتراض التراضي بین األطراف على تطبیق

العادة لتكون ملزمة للطرفین إذا اتفقا على األخذ بھا أن تكون مستقرة ، متواترة ، وعامة بین ذوي الشأن 

(العمالء) من جھة ،وجمیع البنوك والمؤسسات المالیة من جھة أخرى ، ألن أساس إلزام العادة ھو 

ر من جانب البنوك وحدھا فلیس لھا أن یصد الرضاء الضمني بھا من طرفي العملیة ، أما السلوك الذي

  .)2(تفرضھ على عمالئھا دون رضاھم ألن ذلك ال یكون إال بتشریع آمر 

  

دراسة للقضاء المصري والمقارن وتشریعات البالد  –علي جمال الدین عوض ، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة  )1(

 . 6، ص  1993العربیة ، مصر ، 
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 المبحث الثاني : خصائص القرض العقاري والتمییز بینھ وبعض العملیات االئتمانیة 

یختلف القرض العقاري عن غیره من العملیات القانونیة التي قد تقترب منھ أو تختلط بھ ، إال أن 

  القرض العقاري ینفرد بخصائص تمیزه عن غیره من المراكز القانونیة . 

 العملیاتنبین خصائص القرض العقاري من خالل المطلب األول ، و نمیز بینھ و بین بعض 

  من خالل المطلب الثاني . االئتمانیة العملیات لفئة تنتمي القروض كلذلك أن  االئتمانیة

  

  خصائص القرض العقاري  المطلب األول :

ینفرد القرض العقاري بخصائص تمیزه عن غیره من المراكز القانونیة ، فھو عقد رضائي   

  وفي شكل عقد نموذجي.وعقد مالي ، ویعتبر من عقود االستھالك ، ویكون بفائدة 

  نبین خصائص القرض العقاري كالتالي :

  

   الفرع األول : القرض العقاري عقد رضائي 

انون المدني الجزائري (السابق ذكرھا ) نستنتج أن القرض عقد من الق 450من خالل نص المادة 

، ینشأ بمجرد تطابق إرادتي ، فبمجرد تالقي اإلیجاب والقبول تنتقل ملكیة مبلغ القرض من  )1(رضائي

المقرض الى المقترض ، أما تسلیم ھذا المال فھو التزام ینشأ عن العقد من ذمة المقرض ولیس ركنا في 

القرض عقد رضائي ملزم للجانبین ، حیث أصبح سبب االلتزام فیھ ھو التزام كل متعاقد ، العقد ذاتھ ، ف

فالتزام المقرض بالتسلیم سبب في التزام المقترض بالرد وتعھده بدفع الفوائد ، وسبب التزام المقترض 

نسي عقد القرض ، بینما یعتبر القانون الفر )2(بالرد وكذا دفع الفوائد ، ھذا التزام المقرض بالتسلیم 

  االستھالكي من العقود العینیة ، إال أنھ ھناك بعض رجال القانون الذین یرون أن التشریع الفرنسي 
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  .  )1(بدأ یتجھ لجعل القروض االستھالكیة ، عقودا رضائیة 

في القانون الجزائري ھو رضائیة العقود ، بمعني أن العقد یبرم أو یقوم صحیحا بمجرد تطابق المبدأ 

إرادة األطراف دون الحاجة للقیام بأي شكلیة ، إال أن ھذا المبدأ لیس مطلق بل ترد علیھ استثناءات تتمثل  

ضي القانون   أو في بعض العقود التى یجب لقیامھا صحیحة تحقیق شروط شكلیة معینة ، سواء بمقت

باتفاق األطراف ، سواء تمثل الشرط الشكلي في التسلیم أو في الكتابة ( رسمیة أو عرفیة ) ، وبذلك یصبح 

  االتفاق شكلیا أو عیني على حسب االتفاق .

مبدأ -فماذا عن عقد القرض العقاري ، ھل یخضع للمبدأ العام الذي أخذ بھ التشریع الجزائري  

ان األمر كذلك ماذا عن الشكلیة المتبعة في ممارستھ ، ھل ھي لإلثبات فقط أم شرط ؟ وإذا ك- الرضائیة

  لالنعقاد ؟.  

یفترض في عقد القرض العقاري ، وفي غیاب نص تشریعي ینظم ھذا العقد و ینص على  خالف 

ؤل عن ذلك ، تطبیق مبدأ الرضائیة ، إال أن الصور التي یمارس بھا ھذا النوع  من العقود تطرح التسا

مدى رضائیتھ ، فھو یصدر في شكل مكتوب ، فھل یعتبر ھذا اتفاق بین األطراف ولو بشكل ضمني على 

  اعتباره عقدا شكلیا ، أم یتعلق األمر بمجرد سند أو محرر الغایة منھ توفیر وسیلة إثبات لألطراف  ؟.

   الشكلیة  وسیلة إثبات -الفقرة األولى 

المبدأ في إبرام العقود ھو الرضائیة ، إال أن ھذا ال یمنع من استلزام شكلیة معینة إلثباتھا ن فالعقد 

الرضائي یقوم صحیحا بین األطراف دون إتباع  أي شكل ، غیر أنھ یجب على الدائن أن یثبت وجوده 

لعامة في اإلثبات التي تمس حین المطالبة بتنفیذه ، والعقد كباقي التصرفات القانونیة ، یخضع للقواعد ا

، لكون ھذا القرض أصبح یتطلب تدخل مجموعة من األطر  ) 2(بمبدأ الرضائیة ، بنوع من التخفیف 

 . )3(والجھات المتخصصة لتوفیره 

(1) Christian  Mouly , La conclusion du contrat , in «  le nouveau droit du crédit immobilier – 

loi du 13 juillet 1979 » , journée du droit de l’entreprise , Actualité du droit de  

l’entreprise , Librairie technique , Montpellier : 1980 ,p 69 . 

(2) Christian  Mouly , op ,cit , p 157 . 

.71، ص 2010:) الجیاللي بوحبص ، حق السكن : العوائق القانونیة ، مجلة األمالك ، العدد الثامن ، الصادرة 3(  



 
 
 
 
 

من القانون المدني الجزائري على ما یلي : " في غیر المواد التجاریة إذا كان  333تنص المادة 

دینار جزائري أو كان غیر محدد القیمة فال یجوز اإلثبات  100.000التصرف القانوني تزید قیمتھ على 

د اشترط المشرع الجزائري بالشھود في وجوده أو انقضائھ ما لم یوجد نص یقضى بغیر ذلك ..." فق

  ألف دینار جزائري . 100اإلثبات بالكتابة في العقد الذي تفوق قیمتھ 

وقد استقر العمل على أن الشروط الخاصة باتفاق القرض العقاري ، تضمن كتابتھ في محرر   

من یطلق علیھ "عقد القرض العقاري " ، تتولى المؤسسة المالیة إعداده وطرحھ على طالبي التمویل 

  العمالء المحتملین ویشتمل على كل بنود العقد المزمع إبرامھ بین الطرفین .

فقد أوجبت مقتضیات حمایة المقترض وھو الطرف الضعیف في العقد ، فرض رقابة من 

السلطات العامة ومن القضاء على بنود اتفاقات التمویل ، األمر الذي ال یتحقق إال إذا كان االتفاق محررا 

ادرة من الممول ومشتملة على بیاناتھ ، ویكون االتفاق موثقا ومصدقا علي توقیعات في وثیقة ص

  .)1(أطرافھ

ونالحظ فیما یخص عقد القرض العقاري في الجزائر غیاب نصوص تشریعیة تنص صراحة على 

شكلیة القرض العقاري ، مماثلة لتلك المكرسة في التشریع الفرنسي ، حیث نص المشرع الفرنسي 

على التزام الممول بإصدار اإلیجاب مكتوبا ومسلما الى المستثمر المحتمل و كفالئھ ، أو موجھا صراحة 

  .)2(إلیھم بالبرید المسجل مع علم الوصول ، وأن یكون ذلك مجانا ودون تحصیل أیة مصروفات نظیر ذلك

  : الشكلیة لإلعالم -الفقرة الثانیة   

شخص محترف ومؤھل لھ الكفاءة الالزمة والقدرة على  بعض  العقود معقدة ، یستوجب إبرامھا تدخل

توجیھ األطراف  في تحریر شروط العقد بدقة ووضوح  ،ویتطلب أیضا االستعانة بالكتابة لإلعالم وتوعیة 

  األطراف حول الخطورة التى یشكلھا العقد على مصالح المتعاقدین خاصة ذمتھم المالیة .
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نوع جدید من الشكلیة في إطار النظام العام للحمایة التعاقدیة بالتشریع الفرنسي ، مؤخرا ،  جاءفقد 

protectionnisme contractuel   خاصة في العالقة التي تجمع بین مستھلكین ومحترفین ، یدعى بالشكلیة ،

لإلعالم  ، والھدف من تضمین اتفاق القرض العقاري  في محرر مكتوب ومصادق علیھ ھو حمایة 

المستثمر والغیر الذي یؤثر االتفاق على حقوقھ ، إذ أن الكتابة تیسر أمر االطالع على االتفاق واإلحاطة 

مناقشة بنوده والحفاظ على مصالح ذوي الشأن ، كما أن توثیق العقد یفید المقرض عند مباشرة بمضمونھ و

  . )1(إجراءات التنفیذ على العقار 

تتجسد ھذه الشكلیة من خالل بنود العقد والعبارات اإللزامیة ، كتلك التي تتعلق بأسعار ومعدالت الفوائد 

وإبرام العقد الممول بالقرض وبالضمانات المؤسسة بمناسبة عقد القرض ، إذ یبین التطبیق أن عقود 

ات المصرفیة ، لنوع القروض العقاریة  التي تعدھا مؤسسات القرض تخضع ، بموجب العرف والممارس

یتمثل في العقود النموذجیة التي تتضمن  )2(من الشكلیة في ممارستھا ،یتم دائما في صورة عقد مكتوب 

  عبارات وشروط عامة وخاصة .

لكن ھل استلزام صدور اإلیجاب بالقرض العقاري مكتوبا أو مصدقا علي توقیعات أطرافھ ینال   

قد شكلي یتعین كتابتھ في محرر وتوقیع  األطراف علیھ وإال عد من رضائیة العقد ، بحیث ینقلب الى ع

  باطال  ؟.

الواقع أن الھدف من صدور اإلیجاب في صورة مكتوبة ھو كما رأینا معرفة مضمون اإلیجاب 

وتیسیر مھمة مراقبة الشروط الواردة بھ ،وتحدید موعد إتمام العقد علي وجھ الدقة وحمایة حقوق الممول، 

  ى اتفاق القرض العقاري عقدا رضائیا یكفي تبادل اإلیجاب والقبول إلبرامھ .وعلي ذلك یبق

وعلیھ یمكن القول بأن الشكلیة المتبعة في عقد القرض العقاري ھي في األصل شكلیة إثبات ولیست 

  شكلیة انعقاد ، وھذا لسببین:

ل محرر أي كان غیاب نص قانوني أو تنظیمي یقضى بوجوب إبرام عقد القرض العقاري في شك -أ 

 نوعھ ، فإذا أراد المشرع أن یجعل عقدا ما شكلیا فانھ ینص على ذلك صراحة ، وھو ما لم یفعلھ بالنسبة 
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  .) 2(وعقد الرھن الرسمي ) 1(للقرض العقاري ، كما ھو الحال بالنسبة لعقد بیع العقار 

لقرض عقدا شكلیا، غیاب أي اتفاق بین األطراف ( مؤسسة القرض والمقرض ) علي جعل عقد ا -ب 

فإذا كان ھذا النوع من الشروط جائزا وممكنا وفقا لمبدأ حریة التعاقد إال أنھ یقضى أن یكون صریحا ألنھ 

في حالة السكوت یطبق مبدأ رضائیة العقود ، وإذا فرضنا أن الطرفین اشترطا تدوین تصرفھما في ورقة 

متعاقدان ، فإذا اتضح أنھما قصدا أن تكون الكتابة رسمیة أو عرفیة ففي ھذه الحالة یجب البحث عن نیة ال

شرط انعقاد فإن العقد  ال یقوم إال بتوافر الشكل المطلوب ، أما إذا اتضح أنھما أرادا باشتراط الكتابة 

 . )3(الحصول علي وسیلة إثبات فان تخلف الكتابة ال یمنع من انعقاد التصرف 

مول مكتوبا باللغة العربیة ، فان كان محررا بلغة أجنبیة أخیرا یجب أن یكون اإلیجاب الصادر عن الم

وجب ترجمة بنوده الى العربیة وتكون ھي المعتمدة في التفسیر ، وذلك تمشیا مع القاعدة التي تقضى بأن 

الشخص یخاطب باللغة التى یفھمھا ، كما یجب أن تكون الصیاغة واضحة بعیدة عن التعقیدات في مستوى 

حیث یستطیع المستثمر فھمھا بیسر وإدراك مدى التزاماتھ وحقوقھ الناشئة عن القرض الشخص العادي ، ب

  العقاري .

تتضمن اتفاقیات القروض العقاریة المبرمة بین مؤسسات القرض والمتعاملین في الترقیة مالحظة : 

صریح على  العقاریة ( التجار ) بندا صریحا علي إخضاع ھذه االتفاقیة إلجراء التسجیل ، وھذا اتفاق

  جعل عقود القرض العقاري من ھذه الفئة عقودا شكلیة .

  

من القانون المدنى الجزائري : "...یجب تحت طائلة البطالن تحریر العقود التى تتضمن  01مكرر  324تنص المادة  )1(

ن أسھم نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة أو محالت تجاریة  أو صناعیة أو كل عنصر من عناصرھا ، أو التنازل ع

 من شركة أو حصص فیھا ، أو عقود إیجار زراعیة أو تجاریة ...في شكل رسمي ..." 

القانون    من القانون المدني الجزائري : " ال ینعقد الرھن إال بعقد رسمي  أو حكم أو بمقتضي  883تنص المادة  )2(

 تكون مصاریف العقد علي الراھن اال إذا اتفقا على غیر ذلك ".و

(3) Hervé le borgne op . cit  ,  préface . 

 

  

    



 
 
 
 
 

 الفرع الثاني :  القرض العقاري عقد مالي 

عقد القرض العقاري لیس سوى مجرد اإلطار القانوني ، الذي یغلف العملیة المقصودة ، والذي 

یسمح في الوقت ذاتھ بالتدخل المالي ، یبدو ذلك جلیا من خالل االلتزامات المتبادلة بین أطراف االتفاق ، 

  .)1( ومن خالل المؤسسات المخولة بمزاولة أنشطة التمویل العقاري

من  450الواقع أن من أھم البنود التي یجب أن یتضمنھا عقد القرض العقاري  ، وفقا لنص المادة    

القانون المدني الجزائري : " قرض االستھالك ھو عقد یلتزم بھ المقرض أن ینقل الى المقترض ملكیة 

أو أي شيء مثلي آخر ، على أن یرد الیھ المقترض عند نھایة القرض نظیره في النوع ،  مبلغ من النقود

  والقدر،والصفة " 

المتعلق بالنقد  2003جویلیة  26المؤرخ في  :  11-03من األمر رقم  68كما تنص المادة 

مل لقاء على ما یلي : " یشكل عملیة قرض ، في مفھوم ھذا األمر ، كل ع ، السابق الذكر ،والقرض

عوض یضع بموجبھ شخص ما أو یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر ، أو یأخذ بموجبھ لصالح 

  الشخص اآلخر التزاما بالتوقیع كالضمان االحتیاطي أو الكفالة أو  الضمان .

تعتبر بمثابة عملیات قرض ، عملیات اإلیجار المقرونة بحق خیار الشراء ، السیما عملیات 

وتمارس صالحیات المجلس إزاء العملیات المنصوص علیھا في ھذه المادة " فھذه القرض االیجاري 

السالف  11-03من األمر   71و  70االلتزامات ھي في جملتھا التزامات مالیة ،  كما تعطي المادتین 

  الذكر ، للجھات التالیة ، دون غیرھا ، سلطة مزاولة نشاط القرض ، كاآلتي :

إلى  60وك مخولة دون سواھا بالقیام بجمیع العملیات المبینة في المواد من : " البن  70تنص المادة 

 أعاله ، بصفة مھنتھا العادیة " . 68

: " ال یمكن المؤسسات المالیة تلقي األموال من العموم ، وال إدارة وسائل الدفع أو  71والمادة 

  رى ".وضعھا تحت تصرف زبائنھا ، وبإمكانھا القیام بسائر العملیات األخ

المالحظ على مثل  ھذه الجھات أنھا في مجملھا مؤسسات مالیة تزاول نشاط التمویل واإلقراض، وفقا 

  للقواعد القانونیة التى تنظم طریقة عملھا .

  . 13ثروت عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص )1(

  



 
 
 
 
 

المحل فیھ مبلغا القرض العقاري ھو في حقیقتھ عملیة مالیة من حیث الفكرة والموضوع ، حیث یكون 

من النقود ،فھو في حقیقتھ التطبیقیة ائتمان نقدي ،في غالب األحوال ،یمنح في صورة نقدیة، سواء 

مباشرة، بأن یوضع بین یدي المقترض لیسدد منھ ثمن العقار ، أو نفقات ترمیمھ أو تحسینھ، أو بطریقة 

مقاول مثال) إلقامة بناء على أرض  غیر مباشرة ، في األحوال التي یتعاقد فیھا القرض مع الغیر (

المستثمر ، فان ھذه العملیة تترجم في النھایة في صورة دین بمبلغ من النقود ، یلتزم المستثمر بسداد 

 . )1(أقساطھ الى الممول ، وفقا للطریقة والشروط المتفق علیھا

وھي فئة من العقود ومن القروض النقدیة ،  )3(و المصري  )2(یعتبر القرض في التشریع الفرنسي 

تستوجب تطبیق قوانین خاصة ، حیث تستدعي تطبیق إجراءات وتقنیات خاصة ال تعرفھا  العقود 

األخرى، بینما كان الفقھ یعتبر االلتزامات النقدیة كإحدى االلتزامات بمنح شيء ، أصبحت بالتدرج ، تأخذ 

ھ  من االلتزامات األخرى ، بل أصبحت استقاللیتھا بفرض نفسھا على أنھا التزام خاص ال یمكن اختزال

  بالنسبة لبعض المؤلفین محور تقسیم جدید لاللتزامات .

 

في ھذا الصدد ، نشیر إلى النقص الذي یسجل على مستوى القواعد العامة التي تحكم وتنظم 

ت وإجراءات االلتزامات التي یكون محلھا مبلغا من النقود ، تتماشى مع ما تتطلبھ ھذه االلتزامات من تقنیا

خاصة بھا ، فالقرض النقدي ھو قرض خاص حیث أن طبیعة الشيء الذي ینصب علیھ تؤدي إعطاءه أو 

تصنیفھ إلى فئة معینة ، فالقرض االستھالكي عندما ینصب على مبلغ من النقود ویكون بفائدة ، یستدعي 

التي تنظمھ أساسا من العرف ،  تطبیق أحكام لیس لھا عالقة كبیرة بالقانون المدني ، حیث یستمد األحكام

  والعادات والتعلیمات المصرفیة .

،  2012، الطبعة األولى،المغرب ،  -دراسة قانونیة ومالیة في الجدوى والبدائل–الصدیق لعلو ، التمویل العقاري  )1(

  . 21ص

(2)    Hervé le borgne , op cit  , préface . 

 25، الجریدة الرسمیة العدد  2001لسنة  147من قانون التمویل العقاري ، الصادر بالقانون رقم  طبقا ألحكام المادة )3(

من القانون المدني المصري ( ثروت عبد الحمید ، المرجع السابق ،  1084،  والمادة  2001جویلیة  24مكرر 

 ). 13ص

 

  



 
 
 
 
 

  الفرع الثالث : القرض العقاري  قرض بفائدة 

على القرض االستھالكي في التشریع الجزائري ، إال إذا توفرت فیھ شروط  معینة ، ال تستحق الفوائد 

  ھي كاآلتي :

 .أن یكون القرض مصرفیا ، أي منحتھ مؤسسة قرض مؤھلة ومعتمدة  -

 .أن یكون محل القرض مبلغا من النقود ، محددا ومعلوما ، حتي یتسنى حساب الفوائد  -

والقرض بفائدة استثناء ، بالتالي  )1(القرض ھو مجاني في األصل  أن یتفق على الفوائد في العقد ، ألن -

 ال تفترض في القرض بل یجب أن یتضمن العقد شرطا یقضي بأخذ الفوائد . 

اشترط  في القرض االستھالكي المدني  )2(المشرع الجزائري ، على عكس معظم التشریعات األخرى 

من القانون المدني الجزائري ، تنص على ما  454حكام المادة المبرم بین األفراد دائما المجانیة ، طبقا أل

یلي : " القرض بین األفراد یكون دائما بدون أجر ویقع باطال كل نص یخالف ذلك " یعتبر حكم ھذه المادة 

  من النظام العام فال یجوز مخالفتھ .

رخص بھ المشرع إن تقاضي أجر أو ثمن في عقد القرض الذي یبرمھ األفراد ھو أمر استثنائي ی

  الجزائري في حالتین ، ھما كالتالي :

علي ما یلي : " یجوز لمؤسسة القرض في حالة  ق م ج ،من  455تنص المادة  الحالة األولى :

إیداع أموال لدیھا أن تمنح فائدة یحدد قدھا بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة لتشجیع 

، یعتبر  )3(ل لدى المؤسسات المالیة عملیات قرضاالدخار " حیث تعتبر عملیة إیداع األموا

المقرض في ھذه العملیة ، الفرد المودع ،والمقترض ھو مؤسسة القرض المودع لدیھا المال ، 

 حیث یرخص المشرع الجزائري لمؤسسة القرض أن تمنح أجرا في شكل  

 .  ق م ج من  450أنظر المادة  )1(

من القانون المدني المصري علي  542المصري والفرنسي ، حیث تنص المادة من بین ھذه التشریعات التشریع المدنى  )2(

مایلي : " علي المقترض أن یدفع الفوائد المتفق علیھا عند حلول مواعید استحقاقھا ، فإذا لم یكن ھناك اتفاق على 

 الفوائد اعتبر القرض بغیر أجر "

  :  من القانون المدني الفرنسي علي ما یلي 1905وتنص المادة 

« il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt , soit de denrées , ou autres choses 

mobiliéres » .   

، تنص على ما یلي : " إذا كانت الودیعة مبلغا من النقود   أو أي شيء آخر مما  ق م ج من  598طبقا ألحكام المادة  )3(

  ھ في استعمالھ اعتبر العقد قرضا "یستھلك و كان المودع لدیھ مأذونا ل

  فائدة للفرد مقابل أن تستخدم وتوظف األموال التي أودعھا لدیھا.



 
 
 
 
 

، علي ما یلي : " یجوز لمؤسسات القرض التي  ق م ج من  456تنص المادة   الحالة الثانیة :

تمنح قروضا قصد تشجیع النشاط االقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة یحدد قدھا بموجب قرار من 

الوزیر المكلف بالمالیة " نستنتج من نص المادة أن القروض التي تبرم بین المؤسسات المالیة 

لیست قروض غادیة بل تدخل ضمن كطرف مقرض و الفرد كطرف مقترض ، ھي في الحقیقة 

فئة القروض المصرفیة التي تفتح المجال الشتراط الفوائد ، وھذا تكریس للمبدأ الذي یقضي بأن 

عقد القرض الذي یبرمھ البنك ال تفترض فیھ نیة التبرع ، حیث تعتبر القروض الصادرة عن 

فیة ، مھما كانت العملیات مؤسسات القرض قروضا بفائدة بقوة القانون والعرف والعادات المصر

التي یمارسھا البنك فھو یسعى دائما إلى تحقیق التوازن بین توظیف واستخدام األموال وبین تقدیم 

الخدمات الجیدة لعمالئھ ، فیقدم رؤوس األموال الموجودة لدیھ للعمالء ویمكنھم من استخدامھا 

تقدیم أو ثمن نظر استخدام ھذه  لزمن معین مقابل أن یلتزموا بإعادتھا في الوقت المحدد مع

األموال ، یسمى الفائدة ، حیث تعرف الفائدة على أنھا تمن تأجیر النقود یلتزم المقترض بدفعة الى 

 . )1(المقرض مقابل التنازل عن ملكیة ھذه النقود لزمن معین 

فیھ أحد وعلیھ ، فإن المشرع الجزائري أجاز ورخص اشتراط الفوائد في عقود القرض التي یكون 

األطراف مؤسسة قرض وجوبا سواء كمقرض أو كمقترض ، فإذا كانت القاعدة في القانون المدني ھي 

مجانیة القروض االستھالكیة ، إال أن ھذا األمر لیس مطلق ألن القرض االستھالكي ھو قرض تبرع     

  أو مجاني بطبیعتھ فقط ، عكس العاریة التي تعتبر مجانیة بذاتھا  .

عقاري مثل القرض االستھالكي ھو قرض مجاني في األصل لكنھ یصبح قرض بفائدة نظرا القرض ال

 لممارستھ من طرف مؤسسات القرض.

  . 8، ص 1996ناصر داودي  عدون ، الرصیات  المالیة ، دار المحمدیة العامة ، الجزائر ،  )1(

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

  الفرع الرابع : القرض العقاري من عقود االستھالك

العقاري ضمن عقود االستھالك ، نبین أوال : مدى إمكانیة اعتبار عقد القرض العقاري یندرج القرض 

تجاري  -و كیف یكون عقد القرض العقاري عقدا مختلطا    من قبیل عقود االستھالك (الفرع األول )

  لثاني ) .، و النتائج القانونیة المترتبة على ذلك (الفرع ا -بالنسبة لمؤسسة القرض ومدني بالنسبة للفرد 

  مدى إمكانیة اعتبار عقد القرض العقاري من قبیل عقود االستھالك :  -الفقرة األولى   

تولي قوانین االستھالك في معظم الدول الصناعیة ، أھمیة كبیرة لحمایة المستھلكین ضد الشروط 

وقد أصدر مجلس  نماذج العقود التي یطرحھا على الجمھور المستھلكین ،والتعسفیة التي یضمنھا المھني 

قرارا یوصي فیھ الدول األعضاء باتخاذ كافة الوسائل الفعالة ، القانونیة وغیرھا،  1976أوربا في نوفمبر 

لحمایة المستھلك ضد الشروط التعسفیة ونتیجة لنمو وعي المستھلكین بحقوقھم ، وتحت ضغط جمعیات 

مجموعة من النصوص  ة ، فأصدر حمایة المستھلكین ، استجاب المشرع الفرنسي للتوصیة السابق

ھدف بتبصر وحمایة المقترضین في المجال العقاري  وكذا بشأن تبصیر وحمایة المستھلك    یةقانونال

والمتعلقة  1993ابریل  10جعل التشریعات الفرنسیة متوافقة مع التوجیھات االوربیة الصادرة في 

المؤرخ  02-89اره للقانون رقم الجزائري بإصد، األمر الذي سار علیھ المشرع  )1( بالشروط التعسفیة

: رقم  قانونالملغى بالقانون رقم  والمتضمن القواعد العامة لحمایة المستھلك 1989فیفري  07: في

  ، واكبتھ مجموعة من النصوص التنظیمیة والتطبیقیة .) 2( 09/03

تحدید مفھوم عقود االستھالك ، یعتمد بشكل كبیر على التعریف الذي نعتمده لالستھالك ، من 

خالل تحدید المفاھیم العامة في مجال االستھالك ، من مستھلك وتصرف استھالكي وعقد االستھالك ، 

أدوات فمن الضروري إلقاء الضوء على المصطلحات الجدیدة التي دخلت دنیا القانون باعتبارھا أھم 

تنظیم العالقات االجتماعیة ، ویعد مصطلحي االستھالك والمستھلك حدیثي العھد بالنسبة لرجال القانون 

، وفي ھذا الصدد نجد أن ھناك تصور "شخصي"  )3(ألنھما محل اھتمام رجال االقتصاد بحسب األصل 

 المفھوم .یضیق من مفھوم عقود االستھالك ، وتصور "موضوعي" یتجھ نحو التوسع في ھذا 

 .  19ثروت عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص   )1(

  بحمایة  ، یتعلق  2009  سنة  فبرایر 25الموافق :  1430  عام  صفر  29  في  مؤرخ،  09/03: رقم  قانون )2(

 . 15الغش ، ج ر عدد   وقمع المستھلك

، دار النھضة  -الحمایة الخاصة لرضاء المستھلك في عقود االستھالك  –حسن عبد الباسط جمیعي ، حمایة المستھلك   )3(

  . 8، ص  1996العربیة ، القاھرة 



 
 
 
 
 

بأنھا العقود التي یبرمھا الشخص إشباعا  لحاجاتھ الشخصیة من  –بالمعنى الضیق  –تعرف العقود   - أوال 

بھدف إشباع حاجاتھ  األموال والخدمات ، فیدخل في ھذا التعریف كل ما یبرمھ الشخص من عقود

االستھالكیة الخـــاصة ، ویستبعد من نطــاقھــا كل ما كـــان لھ صلة باألنشطة المھنیة للشخص  ، وفقا 

لھذا التصور "الشخصي" لمفھوم المستھلك ، فأنھ یجب أن نأخذ في االعتبار أھداف المتعاقد ومقاصده من 

لحاجاتھ االستھالكیة الخاصة ، أو على العكس كان ذلك  إبرام العقد ، لتحدید ما إذا العقد قد تم إشباعا

، مع مالحظة أن الحمایة القانونیة المقررة لعقود االستھالك لن تطبق على العقود  )1(لغایات مھنیة بحتة 

التي یكون أطرافھا أفرادا عادیین خارج نطاق أي نشاط مھني ، اذ ال یمكن افتراض  أن أحد األفراد یوجد 

ف بالنسبة للطرف اآلخر ، تقتصر االستفادة من الحمایة القانونیة اذن على من یتعاقد مع في موقف ضعی

  شخص مھني ، إشباعا لحاجاتھ االستھالكیة الخاصة .

لعقود االستھالك یأخذ في اعتباره طبیعة العالقة بین أطراف العقد ، ودرجة  ثانىالتصور ال   - ثانیا 

التوازن المحققة فعلیا ، لیس فقط من ناحیة القوة االقتصادیة ألطراف العقد ، بل أیضا فیما یخص 

المعلومات التي یملكھا كل منھم عن السلعة أو المال أو الخدمة موضوع العقد ، من حیث المبدأ ، فان 

شخص المھني لیس مجردا تماما من الخبرات التي تؤھلھ للمحافظة على حقوقھ ، لكن لعل أھم الدروس ال

المستفادة في السنوات األخیرة یكمن بالتحدید في حقیقة أنھ حتى یحدث تقدم ملموس في مجال حمایة 

خرین الذین المستھلك ، فانھ یجب أن یكون بوسع من تعاقد معھ المستھلك الرجوع على المھنیین اآل

لیحملھم نتائج تشدید الحمایة  –كالمنتج أو الصانع أو المستورد  –یكونون حلقات السلسلة التعاقدیة 

المكفولة للمستھلك ، أو بمعنى آخر ، لیعكس التكلفة االقتصادیة لھذه الحمایة المتزایدة على شركائھ 

بین أطراف العقد ، توجد أیضا فیما بیم  ذلك أنھ ، وبصفة عامة ، فان اختالل التوازن )2(االقتصادیین 

  المھنیین ، حتى لو كانوا جمیعا من نفس التخصص المھني .

نجد أن المشرع الجزائري ، قد اعتنق المعنى الضیق لعقود االستھالك ، حیث وضع تعریفا یحدد 

 1990أكتوبر  30المؤرخ في :  39-90المستھلك من خالل نص المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ، بأنھ :" كل شخصي یقتني بثمن أو مجانا منتوجا أو خدمة ، معدین 

لالستعمال الوسطي أو النھائي لسد حاجتھ الشخصیة أو حاجة شخص آخر ، أو حیوان یتكفل بھ " ، إذن 

  ع والخدمات لتلبیة حاجیاتھ الشخصیة        المستھلك ھو الشخص الذي یقوم بإبرام العقود من أجل اقتناء السل

 .  20ثروت عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص   )1(

، حول الكتاب األخضر الذي  1976سبتمبر  24و ھو الرأي الذي انتھت إلیھ اللجنة االستشاریة للمستھلكین في   )2(

(نفس المصدر األنف  8و 7كین ، ص أصدرتھ اللجنة األوربیة حول الشروط التعسفیة في العقود المبرمة مع المستھل

 ). 20الذكر ، ص



 
 
 
 
 

أو حاجیات من یتكفل بھم ، كعائلتھ ، ونالحظ أن ھذه المادة تعطي تعریفا للمستھلك من خالل 

 تضع معاییر لتحدید صفة ومركز المستھلك. التصرف االستھالكي الذي یقوم بھ لكنھا ال

:  بأنھ –كونھ مفھوم اقتصادي في األصل  –یعرف المستھلك ، حسب المفھوم االقتصادي 

"الشخص الذي یستھلك بعكس الشخص الذي ینتج ویستثمر " ، وحسب المفھوم القانوني بأن : "المستھلك 

 . )1(ھو الذي یتعاقد من أجل تلبیة حاجیات أخرى غیر الحاجیات المھنیة " 

ي تمر بھا المنتوجات ، ألنھ وھناك من یرى بأن المستھلك ھو آخر حلقة في سلسلة اإلنتاج الت  

یستعملھا وال یعید وضعھا من جدید في سوق العرض والطلب بقصد المضاربة ، حیث یعرف المستھلك 

النھائي على أنھ : " الذي یقتني ویستعمل منتوج أو خدمة ألغراض شخصیة بطریقة مباشرة أو غیر 

  مباشرة ، فھو بذلك یشبع حاجة غیر تجاریة " .

رامھ عقد القرض العقاري یسعى القتناء ملكیة عقاریة ، مھما اختلف نوعھا        والمقترض بإب  

الھدف منھا استعمالھا في حاجاتھ الشخصیة المتمثلة في اإلیواء والسكن ولیس  - شراء أو بناء  -أو قوامھا  

  بیعھ أو تأجیره ، لیس بھدف مھني .

و قانوني یحول دون اعتبار القرض العقاري بناء على ما سبق ، نجد أنھ ال یوجد أي مانع فعلى أ  

الذي یمكن الفرد من أن یقتني السكن أو األرض قرضا استھالكیا ، واالعتراف بالمقتني عن طریق 

فالعبرة في مفھوم االستھالك ھي باالستعمال النھائي لألغراض المقتناة بالرغم من  –كمستھلك  –القرض 

  محل االستھالك في ھذه الحالة . االختالف والتمییز الموجود حول طبیعة 

ولقد أدمج المشرع الجزائري القروض الممنوحة لألفراد من طرف مؤسسات القرض ضمن   

الخاص بعقود القروض االستھالكیة ، في القانون المدني الجزائري ،  -من الباب السابع  - الفصل الرابع 

و كانت قروضا مصرفیة ألحكام الشيء الذي یؤكد على قصد المشرع في أن تخضع ھذه القروض ول

القانون المدني ، بغض النظر عن العملیات الممولة، خاصة وأن القروض العقاریة تحمل كل خصائص 

  من القانون المدني .  456القروض الواردة في المادة 

(1) Christian larroumet , Droit civil , Economie, PARIS ,1998 , p 109  . 

  

  



 
 
 
 
 

القروض العقاریة المبرمة بین مؤسسات القرض والمتعاملین في الترقیة العقاریة، ویستثنى مما سبق ، 

المتعلق بالنشاط  1993مارس  01المؤرخ في  03-93من المرسوم التشریعي رقم  3طبقا ألحكام المادة 

العقاري ، والتي نصت على ما یلي : " یدعى كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس النشاطات المذكورة 

  السابقة ، متعامال في الترقیة العقاریة . 2ادة في الم

ویعد المتعاملون في الترقیة العقاریة تجارا ، باستثناء الذین یقومون بعملیات الترقیة العقاریة لتلبیة 

حاجاتھم الخاصة أو حاجات المشاركین في ذلك " ، نستنتج أن القروض العقاریة المبرمة بین مؤسسة 

ترقیة العقاریة ھي عقود تجاریة ، إذا كان الغرض من انجاز وتجدید األمالك القرض والمتعاملین في ال

 –المتعامل في الترقیة العقاریة ومؤسسة القرض  –العقاریة ھو بیعھا أو تأجیرھا ، ألن كال الطرفین 

  یحمل صفة التاجر.

ین یقومون ، فإن األشخاص الذ -السابق الذكر  - من المرسوم التشریعي  2وطبقا ألحكام المادة 

بعملیات البناء والتجدید لألمالك العقاریة من أجل تلبیة حاجتھم الخاصة ، ولیس للبیع أو اإلیجار ال 

  یحملون صفة التاجر ، بالتالي یتعاملون مع مؤسسة القرض في عملیة االقتراض كطرف مدني . 

یتعلق األمر فقط بصفة  في األخیر ، نستنتج بأنھ یمكن لكل عقد أن یكون تجاري ، مدني أو مختلط ،

المتعاقدین وبالھدف أو الغرض الذي یسعون إلیھ من وراء التعاقد ، فیكون العقد تجاري كلیة إذا كان كل 

من طرفي العقد تاجرا یسعى لتلبیة حاجیاتھ التجاریة ، أما إذا كان أحدھما فقط تاجر نكون بصدد عقد 

  مختلط .

  المترتبة على اعتبار القرض العقاري من قبیل عقود  االستھالك:النتائج القانونیة  -الفقرة الثانیة   

یترتب على اعتبار عقد القرض العقاري من قبیل عقود االستھالك نتائج مھمة ، نتعرض لھا ھنا 

بإیجاز ، على أن نعود لمعالجتھا تفصیال في الباب الثاني من ھذه الدراسة ضمن القواعد واألحكام المنظمة 

  عقاري .لعقود القرض ال

یقتضى ذلك ، أوال : التزام المؤسسة المالیة المقرضة بمنح المقترض ( المستھلك العادي ) مھلة كافیة  -    

   : فيالمؤرخ  949-93رقم : ، فنجد أن القانون الفرنسي الصادر )1(للتفكیر في العقد المقدم لھ والرد علیھ 

  . 69ثروة عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  )1(

  



 
 
 
 
 

المؤسسة المالیة  ضین في المجال العقاري ، قد ألزموالمتعلق بتبصیر وحمایة المقتر ، 1993جویلیة  26

(الممول) بالبقاء على اإلیجاب الصادر منھ مدة ال تقل عن ثالثین یوما ، محسوبة من تاریخ استالم 

إلیجاب معلقا على قبول العرض من قبل المستثمر والكفیل إذا كان شخصا طبیعیا ، وطوال ھذه المدة یذل ا

یصدر من جانبھا ، وفي كل األحوال فان ھذا القبول ال یمكن  أن یصدر إال بعد انقضــاء عشرة أیام على 

، فھناك فئة من  )1(األقل من تـاریخ استالمھـا لإلیجـــاب ، ویكون ذلك بخطـــاب مسجل مع علم الوصول 

دة الطرفین من أول لقاء ومن أول مرة ، فغالبا ما تكون العقود ال یمكن أن یحصل فیھا التوافق بین إرا

إرادة الذي یدعو إلى التعاقد غیر واضحة ، ألنھ غیر مدرك وغیر ملم بكل عناصر وشروط تكوین وتنفیذ 

العقد الذي یرید إبرامھ ، وألن أھمیة األموال محل التعامل ، تعقیدھا المتزاید ،وطرق الحصول علیھا ، ال 

  . )2( ق المفاجئتستجیب لالتفا

ثانیا : بتبصیر المقترض وإعطائھ المعلومات الكافیة حول مختلف جوانب  ،تلتزم المؤسسة المالیة  -    

  التمویل العقاري ، مزایاه ومخاطره ، وإیضاح شروط العقد ، وبیان مضمونھ ، وجزاء مخالفتھ .

حیث تلعب مؤسسة القرض دورا ھاما في مرحلة ما قبل إبرام العقد ، حیث تقدم للمقترض 

تحدید قیمة القرض األصلي  –تقدیرات واقعیة لتكلفة العملیة الممولة بالقرض ولتكلفة القرض نفسھ 

حتى ،  -وتحدید أسعار الفوائد وجمیع تكالیف ومصاریف القرض منذ بدایة التمویل و حتي تمام السداد 

تضمن لھ حمایة ضد مخاطر الوقوع في الغلط وتحول دون إبرام عقد القرض بتسرع وتھور سرعان ما 

 تنعكس آثاره بشكل خطیر على ذمة المقترض ، یتجسد في صعوبة التسدید وفي التنفیذ المرھق .

ترض والتحادث المسبق بین المقرض والمؤسسة القرض ال یغیر من مراكز األطراف ، وال یمكن للمق

التدخل في تحدید شروط العقد ألن ھنا من صالحیات المؤسسة المقرض أو البنك وحده ، وإنما یسمح ھذا 

التحادث على اطالع المقرض على رغبات المقترض وعلى حالتھ المالیة ومدى إمكانیة إبرام عقد القرض 

  بشروط توفق بین مصالح الطرفین .

 . 29ثروت عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  )1(

نصیرة بوجمعة سعدي ، عقود نقل التكنولوجیا في مجال التبادل الدولى ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  )2(

 . 120، ص 1992

  

  



 
 
 
 
 

یعتبر القرض العقاري من العقود المصرفیة ،  عقد القرض العقاري عقد نموذجي : الفرع الخامس :

تختص بممارستھ مؤسسات القرض ، یأخذ صورة عقد نموذجي ، حیث یتم إعداده وتجھیزه من قبل 

الطرف األول لتحقیق مصالحھ في كل األحوال والظروف ودون مراعاة لظروف الطرف الثاني أو 

  . )1(عقاري لظروف ومالبسات الغرض المنشأ من أجلھ أصل التمویل ال

حیث تعتمد مؤسسة القرض على العمل بأسلوب موحد ، تصدر العقود المصرفیة بما فیھا القروض   

المصرفیة ، في شكل عقود نموذجیة معدة ومھیأة مسبقا ، تتضمن ھذه العقود نفس الشروط والبنود التي 

                                                                                                تطبق على الجمیع .  

تعمد مؤسسات القرض في مجال إبرام القروض المصرفیة إلى العمل بھذا األسلوب نظرا لبعض 

  العوامل أو األسباب العملیة ، نذكر أھمھا :

طریق توحید نمط العالقات التعاقدیة ، ففي مھنة مثل ضمان السرعة في وتیرة إبرام العقود عن  -

المھنة  الصیرفة تعمد الھیئات أو المنظمات المھنیة الى تحریر نماذج وصیغ عقود یستعملھا أعضاء

بمناسبة التعامل والتعاقد مع الزبائن ، ھذه العقود النموذجیة االحترافیة تجیب على الحاجات أو 

ثة باإلنقاص من فترة ما قبل التعاقد وإتباع وتیرة الحیاة العصریة التي الرغبات الملحة للتجارة الحدی

 تزداد یوما بعد یوم .

تمكن العقود النموذجیة من تدارك النقائص الموجودة في القواعد العامة سواء المدنیة أو التجاریة  -

بمناسبة إبرام عقد بخصوص بعض األمور والمسائل التقنیة التفصیلیة والفنیة التي یمارسھا األطراف 

 القرض العقاري والتي ال تجد حال إال في األعراف والممارسات المصرفیة .

والمقترض باعتباره شخص عدیم الخبرة ویجھل خبایا عملیات االئتمان المصرفیة ، فإنھ یعتمد على 

فتقوم مؤسسة مؤسسة القرض في تحدید شروط التعاقد ومبادئھ حسب خبرتھا ومھارتھا الفنیة والمیدانیة ، 

  القرض بنصح المقترض حول صیغ القرض التي تتناسب وقدراتھ المالیة .

في ھذا المجال یطرح التساؤل : عن مدى إلزامیة نماذج عقود القرض العقاري بالنسبة للمؤسسة   

التي تستعملھا و بالنسبة للمقرض ، خاصة في غیاب نموذج موحد لكل مؤسسات القرض تعده وتفرض 

  سلطات مصرفیة أعلى ؟.استعمالھ 

أو تنظیمي ، وتعد  تحدد بموجب نص قانوني لیس عقد القرض العقاري من العقود النموذجیة اإلداریة التي

 أو تغییر مضمونھا ،           مسبقا لتفرغ فیھا العالقة التعاقدیة ، دون أن یكون لألطراف الحق في استبعادھا

 . 236صمنصور محمد الشمالي ، المرجع السابق ،  )1(



 
 
 
 
 

  مثل عقود اإلیجار الجدیدة وعقود البیع بناء على التصامیم وعقود التأمین .

على ھذا األساس یمكن القول أن العقد النموذجي المعد إلفراغ عقد القرض ، ھو مبدئیا عقد مكمل یمكن    

ینما ال یملك لمؤسسة القرض أن تعده وتھیئھ وأن تستبعده أو تغیر مضمونھ وشكلھ بمشیئتھا وإرادتھا ، ب

  المقترض أي سلطة في تحدید مضمون العقد وشكلھ ، ولیس لھ خیار سوى إمضاء العقد أو رفض التعاقد .

، وتطبقھا على العملیات المصرفیة فھي ملزمة لھا وال یمكنھا  )1(وبالنسبة للشروط التي تحددھا البنوك 

من  5المادة  ، طبقا ألحكام )2(استبعادھا أو مخالفتھا ، ولو أنھا قامت بوضعھا وتحدیدھا بإرادتھا المنفردة 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة  1994نوفمبر  2المؤرخ في :  13-94النظام رقم 

العملیات المصرفیة ، التي تنص على ما یلي : " یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تحترم  على

      بصرامة الشروط التي حددتھا والمطبقة على العملیات المصرفیة " .

إذا كان نموذج عقد القرض العقاري یختلف باختالف مؤسسات القرض ونوع العملیة التي یمولھا أو 

أنھ یكون دائما معد ومھیأ مسبقا وبعبارات وشروط عامة وموحدة لكل فئة من  صفة المقترض ، إال

المقترضین وحسب كل نوع من العملیات العقاریة الممولة ، وال یتغیر في العقد إال بعض الشروط الخاصة 

  المتعلقة بھویة المقترض  و بعض عناصر القرض .

ق على كل العالقات التعاقدیة التى تجمع بین المقصود بالشروط العامة ، الشروط المجردة التي تطب

مؤسسة القرض وزبائنھا في إطار فئة معینة أو نوع معین من القروض ، تحدد ھذه الشروط مؤسسة 

  القرض بإرادتھا المنفردة وتعلم المقترض بھا لیلتزم بالتنفیذ ،وال تقبل المناقشة تماما .

 في العقد  ، فھي البنود التى تتضمن أحكام تخص أما الشروط الخاصة أو البنود الخاصة التي تدرج

  المقترض وحده دون غیره ، حسب مصلحة وقدرة المقترض ، حیث تكیف حسب الحالة الخاصة للمتعاقد

یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك  1994نوفمبر  2المؤرخ في :  13-94من النظام رقم  3عرفت المادة  )1(

شروط البنوك ، كما یلي  :" یقصد بشروط البنوك ، المكافآت  ، 72العدد  ، ج رالمطبقة على العملیات المصرفیة 

 صرفیة التى تقوم بھا البنوك والمؤسسات المالیة " .والتعریفات والعموالت وغیرھا المطبقة على العملیات الم

، السابق الذكر ، على ما یلى : " تحدد البنوك والمؤسسات المالیة ، بكل حریة ،  13-94من النظام رقم  4تنص المادة  )2(

 معدالت الفائدة الدائنة والمدینة وكذا معدالت ومستوى العموالت المطبقة على العملیات المصرفیة .

یمكن بنك الجزائر أن یحدد ھامشا أقصى یستوجب احترامھ من قبل البنوك والمؤسسات المالیة بالنسبة لعملیات  غیر أنھ

یبقى تاریخ القیمة محل تنظیم ، غیر أنھ یمكن أن یكون موضوع تحریر الحق ، كما ھو الحال بالنسبة للشروط  القرض .

  األخرى ". 

    



 
 
 
 
 

  وبإرادة المقرض المنفردة .  

األمر  الممارسة الفعلیة  لعقود القرض العقاري خاصة قبل إصدار المشرع الجزائري وقد أظھرت

مدى سلبیة القروض بشكل عام والقروض ) 1( 2009لسنة  لمالیة التكمیليالمتضمن لقانون ا 01-09رقم : 

ت العقاریة بشكل خاص على أطرافھا فضال كونھا معامالت ربویة غیر شرعیة تتسم بالعدید من السلبیا

  التي یمكن إیجازھا فیما یلي :

یخضع سعر الفائدة للتغییر كلما تم تعدیل سعر الخصم مما یترتب علیھ اما زیادة عدد األقساط الالحقة  -1

  أو قیمة كل منھا أو كالھما معا .

  إمكانیة  أن تتعدى إجمالي فوائد القرض أصل القرض ذاتھ .  -2

  إمكان خضوع األقساط غیر المسددة لفوائد التأخیر . -3

 تزداد المشكلة تعقیدا كلما زاد مبلغ القرض أو معدل الفائدة أو المدة أو جمیعھم معا . -4

ال عالقة للمقرض بموضوع القرض فھو غیر مھتم في عملیة القرض  العقاري بأكثر من فرض -5

لم عن مدى استخدام العمیل للقرض في العمل المعماري أو الضمانات ومن تحصیل األقساط ، فالبنك ال یع

توجیھ القرض نحو أوجھ  إنفاق أخرى ، حیث یغیب عن البنك فكر المساھم في الغرض المنشأ من أجلھ 

، مع المكاتب الھندسیة والمقاولین القرض العقاري فھو ال یشارك العمیل في العقود التي یبرمھا ھذا األخیر

خطار المحتمل تحققھا للعمل المعماري خالل مراحل تنفیذه المتعاقبة ، والتي من شأنھا ومدى تغطیتھا لأل

أن تؤدي إلى التأخیر عن تنفیذ العمل المعماري وتوقف العمیل عن سداد أقساط القرض العقاري وما 

  .)2(یترتب علیھ من إثارة المشاكل بین أطراف القرض العقاري 

ئھا من أرباب األعمال المعماریة، الضمانات المجحفة في حق عماللجوء البنوك التجاریة الى  - 6

ریة وال یحدھا ــاال القروض العقـاالستھالكیة أو في مج واءـاج سیاسة القروض األعلى ربحیة ســانتھو

التي حدثت في الوالیات  ، وما أزمة الرھون العقاریة  التي یضعھا البنك المركزي  في ذلك إال الضوابط

 .األمریكیة مؤخرا إال واحدة من مساوئ القروض العقاریة المتحدة 

ألغى المشرع القروض االستھالكیة وفرض على البنوك التوقف عن مثل ھذه الخدمات من اجل الشروع في تطبیق  )1(

 سحب من البنوك رخصة منح القروض لألفراد إال في إطار القروض 75)المادة  (سیاسة الترقیة العقاریة الجدیدة 

من  75والمتممة بالمادة  109المادة  (ونص على تخفیض معدالت الفائدة على القروض العقاریة  . العقاریة

   .2010)المتضمن قانون المالیة لسنة  09- 09انون رقم :ـــــــالق

  . 227منصور محمد الشمالي ، المرجع السابق ، ص  )2(



 
 
 
 
 

  ملیات االئتمانیة الع بعض و العقاري القرض بین التمییز  :نيالثا المطلب

  

 القروض من كونھ عن تنتج أخرى و العامة القواعد من مستمدة خصائص العقاري یحمل القرض

 . ذلك یؤكد القروض و العقود من غیره و العقد ھذا بین التمییز و ، المصرفیة

 تكاد وال القرض، مؤسسات تمارسھا التي المصرفي االئتمان عملیات صور أبسط من القرض یعد

 القواعد تنطبق، والعادي القرض عن العمیل إلى المصرفیة المؤسسة تصدره الذي القرض قواعد تختلف

 نعرفھا التي اآلثار لھ تكون كذلك و وإثباتھ تجاریتھ و المصرفي القرض صحة و وجود على العامة

 في الشأن ھو كما التبرع نیة فیھ تفترض ال البنك یبرمھ الذي القرض عقدإال أن  ، العامة القواعد بمقتضى

 . )1(المدني القرض عقد

 یختلف أنھ إال القرض، مؤسسات تمارسھا التي االئتمانیة العملیات أحد العقاري القرضیعتبر 

  االئتمانیة العملیات لفئة تنتمي القروض كل كانت فإذا بینھم، تشابھ أوجھ األحیان بعض في مع وجود عنھا

Opérations de crédit  أوسع االئتمانیة العملیات أن ذلك ، قروضا االئتمانیة العملیاتل ك فلیست 

  .االعتماد فتح و االحتیاطي الضمان االیجاري، القرض الخصم، عملیات فتشمل جدا، متنوعة و معنى

 

 داالعتما فتح و العقاري القرض بین التمییز  :األول الفرع

  

خطي بناء على طلب زبونھ  تعھدصدر من  البنك فاتح االعتماد في شكل ی اتفاقیعتبر االعتماد 

 یشاء متى العمیل منھ یسحب معینة مدة خالل العمیل تصرف تحت مالي مبلغ یضع بأن بمقتضاه یتعھد

 قد ما و فعال، یستعملھ الذي المبلغ برد العمیل یتعھد المقابل في و المدة، ھذه خالل )مرات عدة أو مرة(

  . )2(  مصروفات و عمولة فوائد، من علیھ یتفق

 من كل أن معو انتشارا، أكثرھا و المصرفیة االئتمان عملیات أھم بین من االعتماد فتح یعتبر 

 القرض مؤسسة تنقل أن على تقوم التي االئتمانیة العملیات من یعتبر االعتماد فتح و العقاري القرض

 النظریة الناحیة من كذلك و الفوائد، ھو أجر مقابل یستھلكھ و بھ لینتفع للمقترض المال من مبلغ ملكیة

 أن غیر،  اعتماد فتح بواسطة و عقاري قرض عقد بواسطة العقاریة العملیة تمویل یتم أن یمكن والعملیة

 فتح أم قرض التمویل طریقة كانت إذا ما الممولة العقاریة العملیة عقد یحدد أن یستوجب الفرنسي التشریع

   األمر تعلق إذا إال یطبق ال  1979-07-13:  في المؤرخ  79- 596 رقم الفرنسي القانون ألن اعتماد

 الجامعة دار ، -اإلفالس و التجاریة األوراق لبنوك، عملیات التجاریة، العقود - التجاري القانون البارودي، علي )1(

 .390 ص ، 1998 ، اإلسكندریة للنشر، الجدیدة

  . 390 ص السابق، المرجع البارودي، علي )2(



 
 
 
 
 

  .  )1(حقیقي  قرض عقد طریق عن العقاریة العملیة بتمویل

 :أھمھا عدیدة، نواحي من یختلفان االعتماد فتح و العقاري القرض أن إال

 . بالقرض وعد مجرد أنھ على البعض فیكیفھ االعتماد فتح أما قرض، عقد ھو العقاري القرض -

 بمجرد یسحبھ الذي المقترض، إلى واحدة دفعة معین مبلغ بتقدیم البنك التزام ھو العقاري القرض إن -

 یحق معینا مبلغا العمیل تصرف تحت بوضع البنك بمقتضاه یلتزم عقد فھو االعتماد أما العقد، إبرام

 .علیھ المتفق األجل خالل یشاء متى و یشاء ما بقدر منھ یسحب أن األخیر لھذا

 في الفائدة تسري بینما سحبھا، تاریخ من و فقط المسحوبة المبالغ على االعتماد فتح في الفائدة تسري  -

 .القرض مدة طیلة و القرض مبلغ كل على العقاري القرض عقد

 غیر الشيء المبلغ، من جزء بتسدید قام ما كل المتكرر السحب إمكانیة للعمیل االعتماد فتح یعطي -

 یعطي ال و المحدد األجل قبل تم لو و نھائي بشكل یتم التسدید أن حیث العقاري القرض في الممكن

 . المسدد القرض مبلغ سحب إعادة في الحق للمقترض

 

  الخصم و العقاري القرض بین التمییز  :الثاني الفرع

 على دیونھم إلثبات أوراق تحریر إلى معامالتھم في المختلفة المالیة المؤسسات و األعمال رجال یلجأ

 من تجعل العملیة الحیاة ضرورة أن إال المدین، من قیمتھ الستیفاء الدین أجل حلول الدائن ینتظر و الغیر

 إلى تحویلھا و الدین تثبت التي الورقة قیمة تحصیل إلى فیلجأ سیولة إلى مستمرة حاجة في المتعامل ھذا

  L’escompte .بالخصم العملیة ھذه غیر المدین تسمى آخر شخص لدى استحقاقھا میعاد قبل سیولة

 من جزء خصم لقاء استحقاقھا، موعد قبل حاملھا من التجاریة الورقة بشراء البنك قیام ھو الخصم

 المدین إعسار حالة في الخاصم من أو الموعود التاریخ في المدین من قیمتھا بتحصیل یقوم ثم قیمتھا،

 . خصم و ائتمان ، واحد آن في ھي العملیة فإن ھكذا و األصلي،

 النقاط في العقاري القرض عن اختالفھ واضحا یبدو أنھ إال القروض، من نوع الخصم عملیة تعتبر

 :التالیة

 من العقاري القرض یعد بینما األجل، قصیرة القروض أنواع من الخصم یعتبر  :أجلھ ناحیة من -

 .األجل طویلة القروض

 عقد إبرام من الغایة بینما سیولة، على الحصول ھي الخصم إجراء من الغایة إن  :الھدف ناحیة من -

 .عقاري طابع ذات عملیة تمویل ھي العقاري القرض

 . 29، ص  -كلیة الحقوق–القرض العقاري  ، رسالة ماجستیر ، جامعة الجزائر لطیفة ،  طالي )1(



 
 
 
 
 

 أومع بینھا فیما المالیة المؤسسات بین الخصم عملیة تتم األحوال غالبیة في حیث  :األطراف ناحیة من -

 األفراد المالیة المؤسسة مع العقاري القرض عقد بإبرام یقوم حین في التجار، و المؤسسات

 .العقاریة الترقیة في المتعاملین أو )الخواص(

 بھ قام إذا مدني عمل العقاري القرض یكون بینما تجاریة عملیة دائما ھو الخصم :الطبیعة ناحیة من -

  .الشخصیة حاجیتھ تلبیة إلى یرمي ھو و المقترض

  الودائع و العقاري القرض بین التمییز :الثالث الفرع

 البنوك و المصارف نشأة أن حیث ، المالیة المؤسسات بھا تقوم التي األنشطة أھم من الودائع  تعتبر

 فتقوم المستقبل، في حاجاتھم لتلبیة ادخارھاو النقود اكتناز إلى األفراد لحاجة تلبیة األصل في جاءت

 .التوظیف أو الحفظ سبیل على لدیھا األموال ھذه بجمع المصارف

 تقومحیث   الجزائري المدني التقنین من 455 المادة علیھ تنص الذي األموال إیداع بالودائع المقصود

 یقومون قروض شكل على تصرفھم تحت وضعھاو للغیر تقدیمھا طریق عن الودائع بتوظیف البنوك

 شكل في الودائع ألصحاب منھا جزء یعود تعویضات ذلك مقابل البنوك وتتقاضى واستغاللھا، باستخدامھا

 .لھم تشجیعا و البنك تصرف تحت أموالھم وضعھم نظیر فوائد،

 :ھي نظم ثالث بین الفقھ یتردد و القانونیة، طبیعتھا حول خالفا النقدیة المصرفیة الودائع تثیر بینما

 الجزائري المشرع یدع لم ، )1( االستھالك قرض و الناقصة أو الشاذة الودیعة الدقیق، بالمعنى الودیعة

 598 المادة نص في قضى و باستعمالھا لدیھ للمودع یؤذن التي النقدیة الودیعة طبیعة حول للتردد مجاال

 .قرضا باعتبارھا الجزائري المدني التقنین من

 المشاریع تمویل أنماط من و مصرفیة عملیة العقاري القرض و الودائع من كل اعتبار من بالرغم

 عندما الفرد إلیھ یرمي الذي المشروع نفس لتحقیق االدخار عملیات معظم تتم حیث لألفراد، السكنیة

 لوسائلھ الفرد باستعمال السكن لتمویل طریقة تعتبر الودائع أن إال السكن، ملكیة اقتناء ھو و المال یقترض

 إرجاعھ، شریطة الغیر مال استعمال طریق عن السكن تمویل طریقة القرض یمثل بینما الخاصة أموالھ و

 : یلي فیما الودائع و العقاري القرض بین الفرق یكمن ذلك على زیادة

 قیمة برد المقترض مطالبة بعدم مقرضا بصفتھا القرض مؤسسة تلتزم العقاري القرض عملیة في -

 التي األموال استرداد دائن بصفتھ للفرد یحق الودائع في بینما االستحقاق، أجل یحین حتى القرض

 .یشاء متى المدینة المالیة المؤسسة لدى أودعھا

   السحب بھ عملیات لھا تسمح التي الحدود في لكن و الودائع ھذه استعمال حقھا من المالیة فالمؤسسة   "

 . 41 ص السابق، المرجع عوض، الدین جمال علي )1(



 
 
 
 
 

 . )1( " أصحابھا طرف المحتملة من

 تمویل ھو االدخار عملیة من الھدف كان لو و البنك لدى لألموال إیداعھ مقابل فوائدا المودع یتقاضى -

 في لھ الممنوحة األموال العقاري، القرض في المقترض بینما یستخدم عقاري، طابع ذات عملیة

 .للبنك الفوائد ھو یدفع أن مقابل مشروعھ تمویل

 

  باإلیجار البیع و العقاري القرض بین التمییز : الرابع الفرع

ض السكن الذي تم تأسیسھ عن طریق المرسوم ویمثل ھذا النوع من السكن جزءا جدیدا من عر

 ات الشراء في اطار بیعــكیفی ، المحدد لشروط و2001أفریل  23المؤرخ في  105-01التنفیذي رقم 

  المنجزة من األموال العمومیة عن طریق تأجیرھا. السكنات

متالكھ عند انقضاء باإلیجار طریقة للحصول على سكن مع اختیار مسبق الوتعتبر عملیة البیع 

  محددة في اطار عقد مكتوب. مدة ایجار

یستھدف ھذا النوع من السكن الطبقات المتوسطة من المواطنین الذین ال یتعدى مستوى   

مواطنین (ال سیما ، فیتعلق األمر الي الــمدخولھم خمسة مرات األجر الوطني األدنى المضمون ، و بالت

اعي المخصص للمعوزین وال على السكن ـــإطارات متوسطة) ال یمكنھم الحصول على السكن االجتم

  سعره). اعـــالترقوي (الرتف

 البعض فیھ یرى و العقاري، القرض تشمل التي اإلسكان سیاسة ضمن باإلیجار البیع ظھرحیث   

 مع و،  السكني التمویل أنماط من كنمط العقاري القرض عرفھ الذي الرواج عدم و الفشل لتغطیة جاء أنھ

 عقد باإلیجار البیع فلیس ، لحداثتھا بالنظر العملیات من النوع لھذا قانوني تكییف وجود عدم نالحظ ذلك

 .طبیعتھ؟ ھي فما ، إیجار عقد وال بیع

 أدمج الذي الفرنسي التشریع مثل أخرى قوانین في القروض من نوعا العقود من النوع ھذا یعتبر      

: في المؤرخ 79-596رقم القانون ضمن ثالث فصل في الشراء بخیار المرفق اإلیجار و باإلیجار البیع

   واد     الم أن نص أیضا نجد ، )2(العقاري المجال في المقترض وحمایة بإعالم المتعلق  1979 - 07-13

 . 25 ص ، المرجع السابق ، لطرش الطاھر )1(

(2)- « Cependant, il convient de distinguer le bail pur et simple de la location vente et de 

la location assortie d’une promesse de vente. Dans ces deux derniers contrats, en effet, il y 

a une forme spécifique de crédit immobilier »  

  . 32ص  طالي لطیفة  ، المرجع السابق ،



 
 
 
 
 

القاضي بتحدید تدابیر لحمایة المستھلك ،  31-08من القانون المغربي رقم :  141الى  135من  

تدخل أیضا في حكم عملیات القرض العقاري عملیات االیجار المقضي الى البیع و االیجار مع خیار 

  .)1(الشراء واالیجار المقترن بوعد بالبیع 

 ، السابق الذكر، القرض و بالنقد المتعلق 10 -90: رقم القانونمن   112 المادة أن نص أیضا نجد

 خیار بحق المقرونة اإلیجار عملیات قرض عملیات بمثابة تعتبر " :يیل كما القرض، عملیات تعرف التي

  .  " إیجار مع اإلقراض عملیات السیما و الشراء

 .القروض من أنھ على العملیات من النوع ھذا فیتكی قصد المشرع أن وعلیھ یمكن القول 

 القتناء تھدف عملیات كالھما أن في العقاري القرض و باإلیجار البیع بین التشابھ أوجھ تتمثل كذلك،

 العقد في الشخصي واإلسھام األول العقد في التسبیقات في تتمثل أولیة دفعات تقدیم طریق عن السكن

 الشھریة األقساط و األول العقد في محددة األقساط في تتمثل أجزاء شكل في المبلغ باق تكملة و الثاني،

 الفوائد تخص أحكاما باإلیجار البیع عقد یتضمن كذلك الثاني، العقد في استحقاقات جدول في المحددة

 .التأخیریة

  

 :یلي فیما فتكمن االختالف أوجھ أما

 البیع طبیعة حول مطروح السؤال بینما األجل، طویلة القروض من العقاري القرض عقد یعد  -

 مؤجر بین یربط إذ إیجار، ھو ھل ممیزة، و خاصة إجراءات و تقنیات اآلخر ھو یحمل الذي باإلیجار

 مثل قرض عملیة ھو أم السكن ھو عقار اقتناء إلى یرمي حیث العقاریة البیوع من ھو أم ومستأجر

  .؟ المسائل من العدید في معھ یشترك ألنھ العقاري القرض

 بھ یقتني الذي البیع عقد و القرض عقد ھما، عقدین بإبرام السكن اقتناء سبیل في المقترض یقوم  -

 .بالتقسیط و السكن شراء من المستأجر یمكن واحد عقد باإلیجار البیع عملیة تتضمن بینما السكن،

 ال بینما ، عدیدة ضمانات تأسیس و للمقرض فوائد دفع المقترض من العقاري القرض یقتضي   -

 البیع عقد في لھ یقدمھا " ظاھرة " ضمانات ال و للمؤجر المستأجر یدفعھا "صریحة" فوائد یوجد

  .باإلیجار

القاضي بتحدید تدابیر  31- 08عز الدین بنسبتي ، محاولة في مفھوم القرض العقاري االستھالكي على ضوء القانون  )1(

 .  2014، دیسمبر  17-16لحمایة المستھلك ، مجلة الحقوق ، العدد المزدوج 

  

  



 
 
 
 
 

 بالقرض الممول الشراء عقد إبرام بمجرد لھ مالكا یصبح الذي للمقترض السكن ملكیة تنتقل -

 ملكیة في التصرف إذن لھ یحق فال للمستأجر، المسكن ملكیة باالیجار البیع عقد ینقل ال بینما العقاري،

 .البیع ثمن یكمل و الشھریة األقساط دفع من ینتھي حتى السكن

 بینما الثمن، من األولى الدفعة تقدیم بمجرد الموثق لدى یبرم شكلي عقد ھو باإلیجار البیع عقد-

 .القرض مؤسسة تعده نموذجي عقد ھو العقاري القرض عقد

  

  

  االیجاري القرضو  العقاري القرض بین التمییز :الخامس الفرع

  

القرض االیجاري عملیة مصرفیة و مالیة تتم بموجب عقد قانوني تأجیر أجھزة و أدوات إنتاجیة من وحدة 

محددة للتسدید، و لھذا العقد طرفین مالیة تملكھا إلى وحدة إنتاجیة تستخدمھا لفترة معینة مقابل أقساط 

 :أساسیین ھما

 ، و ھو مالك األصل :المؤجر -            

 .، و الذي یدفع أقساط دوریة لمالك األصل و ھو المستعمل لألصل :المستأجر -           

 :و ھناك مفھومین للقرض اإلیجاري

الخیار بین شراء االستثمار و إرجاعھ للمصرف  و الذي ال نجد فیھ :المفھوم األنجلوساكسوني  -            

 ،المؤجر، حیث یلتزم المستأجر بإرجاع اإلستثمار للمصرف المؤجر

وھو المفھوم الذي ال نجد فیھ الخیار بین شراء االستثمار من عدمھ، وھو  :المفھوم الفرنسي -           

بالقرض  المتعلق، 1996-01-  09:في المؤرخ 09- 96المفھوم الذي تبناه القانون الجزائري في األمر 

  .1996مارس  03في  96، و في النظام الصادر عن بنك الجزائر رقم (1) االیجاري

  : )2(إلى أربعة أنواع االیجاري لقرضا یمكن تقسیم

ھو عبارة عن تحویل ملكیة الفوائد و األخطار و اختیار الشراء و تعیین  :حسب نوع القرض و تحویلھ -

 . القرض االیجاري التشغیليو القرض االیجاري المالي :نجد المدة الحالیة و

  

 . 1996، سنة  3ج ر عدد  )1(

، السابق بالقرض االیجاري المتعلق،  1996- 01- 09:في المؤرخ 96-10: رقم األمر من 5 و 2 ، 3 ، 4 المواد أنظر )2(

 الذكر .



 
 
 
 
 

و یھتم أیضا باألصول ،  حیث یتعلق بعملیات ایجار األصول المنقولة :حسب طبیعة و موضوع العقد -

 )الثابتة (غیر المنقولة

 القرض االیجاري بتحویل العقد عملیا كل عقود التمویل تدخل ضمن :حسب مختلف أطراف العقد  -

  . القرض االیجاري المحتملو 

حیث  ھنا المعاییر المستعملة تكون وفقا القامة كل من المستأجر و المؤجر :حسب أصل أطراف العقد -

 . القرض االیجاري الوطنيو االیجاري الدولي القرضیقسم الى 

  

   المنقولة لألصول ایجاري إلى قرض التمویل، موضوع طبیعة حسب ،ات تقسیمذه الھ أھم و

Crédit-bail mobilier المنقولة غیر لألصول ایجاري قرض و  Crédit-bail immobilier )1(. 

  

 منھ المستفید یدفع أن یقتضي مصرفیا قرضا العملیات من النوع ھذا اعتبار من بالرغم

 :منھا نذكر جوھریة، جوانب عدة من العقاري القرض عن یختلف أنھ إال للبنك، فوائد

 للمتعاملین منح إذا تجاریا عمال و ألفراد منح إذا مدنیا عمال العقاري القرض یكون : الطبیعة -

 بغض القانون بنص مالیة و تجاریة عملیة االیجاري القرض یعتبر بینما العقاریة، الترقیة في

 . )2(منھ المستفید صفة عن النظر

 بالتركیب تنجز األجل، طویلة أو متوسطة ائتمانیة عملیة ھو االیجاري القرض : األطراف  -

 ھما فقط طرفین بین عالقة العقاري القرض یقیم فبینما تعاقدیة، تقنیات عدة بین والتنسیق

 عالقة االیجاري القرض عقد یقیم المقترض، و بنك أو مالیة مؤسسة في المتمثل المقرض

 ھي و الموردة المؤسسة البنك و ھي و المؤجرة المؤسسة :ھم ، أطراف ثالثة بین مباشرة

  .المستأجرة المؤسسةوالمقترض  العمیل

 

 االیجاري القرض و مھنیة ألغراض المقتناة األمالك محلھ یكون الذي االیجاري القرض بین الفرنسي القضاء یمیز ) 1(

 في المقترضین  بحمایة المتعلق   1978-01-10 :  في المؤرخ للقانون یخضع الذي استھالكي منتوج محلھ یكون الذي

  .االستھالكیة القروض مجال

F. Collart Dutilleul et P. Delebecque, contrats civils et commerciaux,4 ème éditions, Paris : 

éditions Dalloz, 1998, p690 . 

  ، السابق الذكر .االیجاري بالقرض المتعلق، 1996 - 01-09المؤرخ في :   10 -96 األمر من األولى المادة) أنظر 2(



 
 
 
 
 

 طابع ذات عملیة تمویل أجل من للمقترض النقود من مبلغ منح العقاري القرض یقتضي : المحل -

 بینما .المقترض بالمال ثمنھ دفع بمجرد للمقترض ملكا یصبح الذي و مسكن، كشراء فقط، عقاري

 بتقدیم ذلك بدل یقوم إنما و المقترض، إلى نقود منح إلى االیجاري القرض في المقرض ینصرف ال

 عقاریة أموال أو منقولة أموال تكون قد التي و الزبون، إلى ) مادیة استثمارات ( عینیة أصول

 ثمن دفع طریق عن بھا االنتفاع من القرض من المستفید یتمكن الموردة، المؤسسة من یشتریھا

 للمؤسسة ملكا تبقى و المستأجرة المؤسسة أي للمستفید األصول ھذه ملكیة تنتقل فال تأجیرھا،

 القرض عقد في لنفسھ البنك یؤسسھ الذي الضمان ھو ھذا و العقد، نھایة حتى المؤجرة

  .)1(االیجاري

  

 االیجاري،شراء القرض عقد تجدید ثالثة، من خیار أمام المقترض یكون اإلیجار انتھاء عند

 المؤسسة وھو مالكھا إلى األصول تعود و الشراء دون العقد إنھاء أو ملكیتھا اكتساب و األصول

  .المؤجرة

 

 .78 ص السابق، المرجع لطرش، الطاھر) 1(

 

 

  

   

 

 

 



 
 
 
 
 

 الفصل الثاني : أطراف عقد القرض العقاري

في تنشیط وتحریك االقتصاد الوطني ، لذا أعطیت لھ العنایة یكتسي قطاع السكن أھمیة كبیرة  

الالزمة في السنوات األخیرة من طرف الحكومة بھدف االستفادة من الظروف المناسبة في تنفیذ السیاسة 

 الرامیة إلى إعادة ھیكلة قطاع السكن وكذا القطاع المالي .

امل الھامة التي تساعد على تنمیة تمویل السكن عن طریق الرھن العقاري یعتبر من أحدى العو

القطاع المالي ، تدعیم استقراره وكذا استقرار االقتصاد الكلى في مجملھ ، لذا فإن تصمیم السیاسات 

المتعلقة بالقروض السكنیة أو القروض العقاریة یجب أن تحضي بعنایة كبیرة من طرف صانعي القرار ، 

تمر لالقتصاد ، تنمیة الوساطة المالیة وتنویع نشاطاتھا وكذلك فتطور القطاع المالي عادة ما یتبع بنقد مس

 إحداث تكامل عمیق لألسواق المالیة .

المتعلق بالنقد  2003جویلیة  26المؤرخ في  :  11-03من األمر رقم  68تنص المادة 

:"یشكل عملیة قرض ، في مفھوم ھذا األمر ، كل عمل لقاء عوض یضع بموجبھ شخص ما      والقرض

و یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر ، أو یأخذ بموجبھ لصالح الشخص اآلخر التزاما بالتوقیع أ

  كالضمان االحتیاطي أو الكفالة أو الضمان ..." .

، كما یلي : " یكون التمویل  )1(من قانون التمویل العقاري المصري  06و یقابلھا نص المادة 

اتفاق تمویلي بین الممول والمشتري ، باعتباره المستثمر ،  العقاري في مجال شراء العقارات ...بموجب

وبائع العقار ... فإذا كان التمویل العقاري لغرض االستثمار في بناء عقار على أرض یملكھا المستثمر ، 

أو لغرض ترمیم أو تحسین عقار یملكھ ، أو غیر ذلك من المجاالت ، تعیین أن یكون التمویل بموجب 

  الممول ، وبین أي طرف آخر یكون لھ شأن في االتفاق "  . اتفاق بینھ وبین

 العقاري للتمویل المانحةطرفان رئیسیان في عقد القرض العقاري ، ھما الھیئة  إذنھناك 

  .( المقترض )  العقاري التمویل من المستفید(المقرض ) والمستثمر 

  

والمالحظ أنھ في بدایة التطور االقتصـادي لبلد ما ، تكون المؤسســات المـالیة متحفظة نوعا ما 

  على تقدیم القروض على المدى الطویل أو بالتحدید تقدیم قروض سكنیة ، ولكن بفضل تحقیق ھذا التطور 

 24مكرر ،  65دة الرسمیة ، عدد ، الجری  2001لسنة  137قانون التمویل العقاري المصري ، الصادر بالقانون رقم  )1(

 ) .  59( ثروت عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  2001جویلیة 



 
 
 
 
 

  

تدریجیا یجعل ھذه المؤسسات متحفزة أكثر فأكثر على تقدیم قروض آجلة لالستثمار ، ومن ثم تقوم بتنویع 

المستحقات التي لھا عالقة مكونات المحفظة المالیة والتقلیل من المخاطر المتعلقة بھا وإیجاد توازن في 

بالموجودات والخصومات للمیزانیة ،وعندما تحتل النشاطات المتعلقة بالقروض السكنیة جزءا ھاما من 

  النشاطات المصرفیة بما یتبعھا من تنویع في القروض اآلجلة .

اقات فالمعاینات التي أجریت على تطور القطاع المالي في الدول المتقدمة أبرزت أن تمدید استحق

القروض یتطلب إنشاء مؤسسات مالیة جدیدة متخصصة في القروض السكنیة ، بحیث تقوم غالبیتھا 

  بنشاطات في السوق الثانویة للقروض العقاریة .   

ودراسة عملیة القرض العقاري تبین أن أھم ما یمیزھا  عن غیرھا من العقود والقروض    

ات مالیة في ممارستھا وصیرورتھا ، فمھما كان نوع المصرفیة أنھا تستدعي تدخل عدة أطراف ومؤسس

القرض العقاري ومھما كان مضمون العملیة التي یمولھا  ، یخضع لمجموعة من اإلجراءات والتقنیات 

تتطلبھا جوانب مالیة واقتصادیة وحتى اجتماعیة من العملیة ، وعلیھ یجب أن تتم في عملیة القرض 

لیة وإداریة متمیزة بسبب تدخل العدید من الھیئات المالیة في مجرى العقاري ممارسة مجموعة تقنیات ما

  ھذه العملیة . 

  : ثالثة مباحثعقد القرض العقاري وذلك من خالل  ألطراف عرض فیما یلي ون

  ) في العقد طرف رئیسي( العقاري قرضلل المانحة اتالھیئالمبحث األول : 

  دخیل في العقد )المبحث الثاني : الھیئات الضامنة للقرض (طرف 

  (طرف رئیسي في العقد) العقاري قرضال من المستفیدالمستثمر المبحث الثالث : 

  

  

  

 

  

  



 
 
 
 
 

  المقرض)( العقاري قرضلل المانحة اتالھیئ األول : المبحث

المقرض ھو الشخص الذي یزاول نشاط القرض العقاري ، عن طریق تقدیم قروض لطالبي   

القرض العقاري مقابل تقدیمھم لضمان ، غالبا ما یكون في صورة تأمین عیني ، على أن یقوم المقترض 

  .  )1(بسداد مبلغ التمویل والفوائد على أقساط دوریة 

ال تسمح نصوص المواد المتعلقة بالقرض العقاري بأن یكون المقرض شخصا طبیعیا ، بل یجب   

     رقم من األمر  70أن یكون في صورة بنك أو مؤسسة مالیة لھا شخصیة اعتباریة ، فقد نصت المادة 

البنوك  ،السابق الذكر ، على أنھ : " المتعلق بالنقد والقرض 2003جویلیة  26المؤرخ في  :  03-11

  أعاله ، بصفة مھنتھا العادیة " 68الى  66مخولة دون سواھا بالقیام بجمیع العملیات المبینة في المواد من 

من نفس األمر على أن : " ال یمكن المؤسسات المالیة تلقي األموال من  71كما تنص المادة   

انھا القیام بسائر العملیات العموم ، وال إدارة وسائل الدفع أو وضعھا تحت تصرف زبائنھا ، وبإمك

  األخرى ".

من نفس األمر ، مفھوم عملیة القرض ، أنھا كل عمل لقاء عوض یضع  68حیث حددت المادة   

  بموجبھ شخص ما أو یعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر ، ویكون ذلك مقابل التزام بالتوقیع .

ص االعتباریة العامة لمزاولة لم یتعرض التشریع للمعاییر التي یجب توافرھا لدى األشخا  

الخدمات التي لھا عالقة بالعقار ، فلیس ھناك تشریع وضع تعریف منضبطا للبنك أو المصرف ، حتى في 

، نجد أن القوانین تكتفي بتحدید المعاییر التى یجب توافرھا الكتساب صفة  )2(البالد العریقة مصرفیا

  ة مالیة فقط . المصرفیة وللتمییز بین ما ھو بنك وما ھو مؤسس

وھذه الخدمات إما أن تكون في شكل تمویل للمعامالت العقاریة ،أو تمویال وفي نفس الوقت   

المشاركة في ھذه المعامالت العقاریة ، ویكون ھذا التمویل إما عن طریق االستثمار في المجال العقاري 

L’investissement dans le domaine immobilier et foncier   عن طریق منح  ، وإما

 L’octroi de crédit pour L’achat de biens immobiliers etالقروض لشراء العقارات 

fonciers   .  

 . 59ثروت عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  )1(

 . 8علي جمال الدین عوض ، المرجع السابق ، ص  )2(



 
 
 
 
 

، عندما یقوم باالستثمار في عملیة عقاریة فانھ یشارك بصفة نشطة ومباشرة ، ھدفھ  إن الممول

  .  la réalisation des bénéficesفي ذلك تحقیق األرباح 

  وفي ھذه الوضعیة ھناك حالتان : 

الحالة األولى : الممول یقوم بتمویل العملیة كلیا ، وفي ھذه الحالة ، المرقي الذي اختیر من  -

 مول یصبح عبارة عن منفذ فقط للعملیة .طرف الم

أما في الحالة الثانیة : فإن الممول یكون طرفا مشاركا في تمویل العملیة وھذا الى جانب  -

الممولین اآلخرین ( سواء كانوا بنوكا أو شركات تأمین أو شركات مختلفة ) الى جانب 

 المرقي نفسھ في تمویل العملیة .

البنوك لھم إمكانیة دعم عملیات المعامالت العقاریة وذلك عن إال أن الممولین وخاصة منھم 

، دون المشاركة في األرباح وال   des intérêtsطریق منح قروض ، ما یمكنھم من الحصول على فوائد 

  في األعباء عند عجز العملیة . 

تجب اإلشارة ، فیما یخص بعض العملیات العقاریة السیما تلك الموجھة لبعض الشرائح  

الجتماعیة ، أن تمویلھا یكون عن طریق قروض تمنحھا الدولة عن طریق مؤسسات مالیة معینة ، وفي ا

  .   un créditأكثر منھ قرض  un soutienھذه الحالة ، فإن ھذا التمویل یكون دعما 

ـاري، وعلى ذلك فــإن البنــوك والمؤسســات المــالیة ھي التي ینــاط بھـــا نشـــاط القــرض العقــ  

حیث لھا عالقة مباشرة بالسوق العقاریة ، وعلیھ ونظرا لھذا الدور الذي تلعبھ في المجال العقاري ، 

  نحاول توضیحھ من خالل التطرق الى أھم ھذه الھیئات .

كما تجب االشارة الى أن ھناك بنوك أجنبیة دخلت دائرة تمویل الترقیة العقاریة منھا : بنك سوسیتي  

، لذلك نتناول دراسة الھیئات المانحة للقرض   Arab Bankو البنك العربي société général جنرال 

العقاري ، وھذا على النحو التالي : البنوك العمومیة الجزائریة ، والبنوك األجنبیة و مؤسسات مالیة 

  متخصصة . 

    

  

  



 
 
 
 
 

  العمومیة الجزائریة  األول : البنوك المطلب  

تعرضت البنوك في تطورھا لظاھرتین ، األولى تدخل الدولة في تنظیم الجھاز المصرفي والثانیة   

تخصص البنوك ، فقد عرف النظام المصرفي في الجزائر تطور وإصالحات عدیدة عقب صدور القانون 

 11-03المتعلق بالنقد والقرض (ألغي بموجب األمر رقم  1990أفریل  14المؤرخ في :  10-90رقم 

یتعلق بالنقد والقرض ) ، الذي أصبح القانون الوحید الذي ینظم الوظیفة  2003جویلیة  26المؤرخ في : 

البنكیة ویضبط العمل البنكي منذ صدوره ، باإلضافة إلى تكریس أھم المبادئ واألفكار التي جاء بھا 

،  1988-01-12في : المؤرخ  06-88، والقانون رقم  1986- 08-19المؤرخ في :  12-86القانون رقم 

، السابق الذكر، إصالحات ومبادئ جدیدة بغرض تحقیق عدة أھداف نذكر منھا  10-90تبنى القانون رقم 

  ما لھ عالقة مباشرة بمجال القروض العقاریة : 

استعادة البنوك والمؤسسات المالیة لوظائفھا التقلیدیة خاصة منح القروض والتي أصبح توزیعھا 

، للمشاریع وتحقیق األرباحد إداریة وإنما یرتكز أساسا على مفھوم الجدوى االقتصادیة ال یخضع إلى قواع

وإتاحة إمكانیة إنشاء عدة أنواع من مؤسسات القرض ، یستجیب كل نوع منھا إلى المقاییس والشروط 

 التى تتحدد خاصة بطبیعة  النشاط المتخصصة فیھ واألھداف المحددة لھا .

ك ومؤسسات مالیة متخصصة في میدان السكن ، كحل ال مفر منھ تبین ضرورة إنشاء بنو

  للمساھمة في حل أزمة السكن في الجزائر .

من بین البنوك التي تساھم في تمویل العملیات العقاریة ھناك بنوك متخصصة في ھذا المجال ، لكن تجب  

  اإلشارة أن ھناك بنوك ال یعتبر المجال العقاري مجالھا األساسي إال أنھا تحاول اقتحام ھذا المجال .

  وعلیھ ، نتناول بالدراسة أوال البنوك المتخصصة ثم البنوك األخرى .  

  

  الفرع األول : البنوك المتخصصة 

 فیما یخص البنوك المتخصصة ، نتناول بالدراسة أساسا الصندوق الوطني للتوفیر االحتیاط 

caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP) la   الصندوق الوطني للتوفیر

بعد االستقالل –ر أھم الممولین واالحتیاط یحتل مكانة ھامة داخل الجھاز المصرفي الجزائري ، حیث یعتب

باالحتكار الذي كان یمارسھ  1999، حیث اتسم نظام تمویل السكن في الجزائر والى غایة  -الى یومنا ھذا



 
 
 
 
 

، والذي كان موجھا خصوصا الى العائالت التى تملك دفتر لالدخار لدى الصندوق بعد CNEPالصندوق 

  . )1(استفاء شروط معین 

عرفت تطورات منذ االستقالل الى یومنا ھذا عدة تحوالت السیما على وبما أن الجزائر قد   

المستویین السیاسي  االقتصادي ، فالصندوق الوطني بصفتھ متعامال عمومیا في المجال العقاري ، فقد 

تأثر ھو أیضا بھذه التطورات ، وھو ما سنتناولھ من خالل تطرقنا الى نشأة الصندوق الوطني ثم 

  وأخیرا أھمیة الصندوق في المجال العقاري السیما في مجال السكن . صالحیات الصندوق

  

  نشأة الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط : - 1فقرة

جمع یعتبر الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط مؤسسة مالیة متخصصة في المجال العقاري السیما 

  . )2(االدخار في ھذا المجال وتمویل السكن وكذلك بیعھ 

أوت  10المؤرخ في :  227-64تم إنشاء الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط بموجب القانون رقم 

  .  )3(المتضمن القانون األساسي للصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط  1964

  ووفق القانون األساسي للصندوق ( السابق الذكر ) لھ مھنتین أساسیتین :

 في خدمة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة . جمع االدخار من المواطنین واستغاللھ  -أ

تمویل المشاریع العقاریة عن طریق استثمار األموال المدخرة في شكل اتفاقیات مع مختلف   -ب

 المطالبین ،  بما فیھم الدولة والجماعات المحلیة ( تمویل السكن االجتماعي والترقیة العقاریة ).

ویعتبر الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري ، حیث جاء 

  ، السابق الذكر ، ما یلي : " یعتبر الصندوق الوطني  227- 64في المادة األولى من القانون رقم 

 . 49ص،   2007،الجزائر ،  Légendeعبد القادر بلطاس ، إستراتیجیة تمویل السكن في الجزائر ،  )1(

ناصر لباد ، " النظام القانوني للسوق العقاریة في الجزائر " ( رسالة دكتوراه الدولة ، كلیة الحقوق ، جامعة باجي  )2(

 . 308) ص 2005،  -عنابة-مختار 

 .  1964 – 08- 25، الصادرة في :  26عدد ج ر أنظر  )3(



 
 
 
 
 

تتمتع بالشخصیة المدنیة الوطني للتوفیر واالحتیاط المسمى " الصندوق الوطني " مؤسسة عمومیة 

  واالستقالل المالي ".

ى والثانیة من المادة الثانیة من نفس القانون ، ما یلي : " یعتبر الصندوق وتضیف الفقرة األول

  الوطني تاجرا في عالقاتھ مع الغیر .

یخضع الصندوق الوطني لقواعد القانون التجاري في حالة ما إذا ال یستثني ذلك القانون الذي   

  ظمھ " ین

  الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط : صالحیات  -2فقرة

، السابق الذكر ، الصالحیات األصلیة للصندوق السیما  227-64من القانون رقم  08حددت المادة 

في المجال العقاري ، على النحو التالي : " إن العملیات التي یقوم الصندوق الوطني بمعالجتھا ، ھي 

  كاآلتي :  

على المستوى المركزي لالدخار الذي تم جمعھ لصالح الصندوق الوطني من طرف تجمیع  -

 مصالح البرید ،

 تفعیل وتسییر أشكال االدخار الموجھة لتشجیع السكن ، -

التدخل من أجل تسھیل تمویل بناء السكنات السیما في اطار برنامج السكنات الریفیة التى  -

 ، تنجزھا المجموعات المحلیة أو تحت مراقبتھا

منح أو تعبئة القروض أو االعتمادات الممنوحة بمقابل الرھن والقروض واالعتمادات  -

الموجھة للسكن ، القیام بمنح تسبیقات وبكل العملیات المتعلقة بمنح االعتمادات  مقابل ضمان 

رھن أو بمقابل رھن دین عقاري ، توطید كل قرض موجھ للبناء ، معالجة التأمین على الحیاة 

 قرضیھا لتسھیل منح القروض الموجھة للبناء ،لصالح م

شراء بصفة كلیة أو جزئیة بضمان أو بدون ضمان سالمة الغایة من طرف البائع ، لكل دین  -

عقاري أو لكل دین ناتج عن قروض تتعلق بالبناء ، تسدید كل دائن عقاري في مكان المدین 

م ، الضمان والتنازل والرھن مع الحلول محل الدائن األصلي ، الشراء أو الحصول على خص

أو وضع في حالة إعادة الخصم على الخصم ، أیة سندات التي تمثل اعتمادات لرھون عقاریة 

 أو اعتمادات موجھة للبناء ضمانا لسالمة الغایة ..." .

  



 
 
 
 
 

-1964لقد انطلق نشاط الصندوق الوطني في جمع االدخار من المواطنین في الفترة مابین 

، وبموجب قانون المالیة لسنة   1971ذلك تم خلق نظام لالدخار مخصص للسكن في  ، ثم بعد1970

تم منح الصندوق الوطني حق التمویل في مجال السكن بجانب الخزینة العمومیة والصندوق  1972

  الوطني للتوفیر واالحتیاط وحددت نسبة مساھمة كل متدخل كما یلي : " 

 75 % سنة  40لمدة  % 1ة من أموال الخزینة : نسبة الفائد 

 25 %سنة . 20لمدة  % 4. 75من أموال الصندوق : نسبة الفائدة 

 1979، إال غایة سنة  )1( اتسم التمویل باالزدواجیة مھما كانت طبیعة السكن اقتصادیا أو تطوریا

اتخذت وزارة المالیة تدابیر جدیدة بتفضیلھا للسكن االجتماعي بتخفیض قیمة االیجار ، وبھدف تخفیض 

األعباء المالیة الناتجة عن القروض الممنوحة للسكن االجتماعي فقد تم إعادة النظر في كیفیات التمویل 

، التي كرست وحدانیة   1979دیسمبر  23خة في المؤر 01وتعدیلھا عن طریق التعلیمة الوزاریة رقم 

سنة ، مع  40على مدة  % 1مصدر التمویل في شكل مساعدات مؤقتة من الخزینة بشروط مالیة زھیدة: 

 سنوات) .4سنوات مؤجلة ، مع الغاء الفوائد المضافة خالل فترة التأجیل ( 04

  ثلت في :وفي بدایة الثمانیات أسندت مھام جدیدة للصندوق الوطني تم 

منح القروض للخواص بغرض بناء سكنات ذاتیة فردیة أو في إطار جمعیات بالنسبة  -

وغیر المدخرین مع األخذ بعین االعتبار فرق معدل الفائدة بالنسبة لغیر  )2(للمدخرین

 المدخرین .

ر تمویل مشاریع الترقیة العقاریة بالنسبة للمدخرین فقط ، وذلك لتحفیز المواطنین على االدخا -

 .)3(في الصندوق 

   

 . 1995تقریر مجلس المحاسبة لسنة  )1(

   فتح الصندوق الوطني عدة إمكانیات للتوفیر منھا : )2(

 دفتر لالدخار بالعملة الصعبة  -

 دفتر لالدخار الشعبي  -

 ن یحسابات لالدخار بالنسبة لألشخاص الطبیعی -

 ودائع آجلة بالنسبة لألشخاص المعنویة . -

  . 100عبد القادر بلطاس ، المرجع السابق ، ص  )3(



 
 
 
 
 

غییر المتعلق النقد والقرض ،أحدث ت 1990أفریل  14المؤرخ في  10-90و بصدور األمر رقم 

ھام بھدف تخفیف األعباء المالیة على الدولة ، حیث استعادت البنوك والمؤسسات المالیة وعلى رأسھا 

  التمویل من أموالھ الخاصة . الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط دوره في

مكتب موزع على مختلف  3000وكالة وما یقرب من  170أصبح للصندوق الوطني  1993في نھایة سنة 

ملیار  82ما یقارب  1990-12- 31مراكز البرید عبر التراب الوطني ، كما بلغت المبالغ المدخرة في 

من ضمن ملیار عن طریق شبكة البرید ،  48ملیار جمعت عن طریق شبكة الصندوق و  34دینار ، منھا 

ملیار دینار تم جمعھ عن طریق حسابات االدخار بالعملة الصعبة ، بینما قدرت  34ھذه المبالغ یوجد 

من مجمل  % 16ملیار دینار أي حوالي  14المبالغ المقترضة للخواص من أجل بناء سكن ذاتي بحوالي 

وسطة للقرض الواحد في ھذه ( بحیث بلغت القیمة المت 1990إلى  1975المبالغ المدخرة في الفترة مابین 

  دینار أي ما یعادل في المتوسط ملیار دینار في السنة )  . 161465الفترة بـ : 

ملیار 11تقدر بما یقارب  1995و  1991بینما نجد أن مبلغ القروض الممنوحة للخواص في الفترة مابین 

وقد بلغ المعدل السنوي  دینار للقرض الواحد ، 328397قرض بمعدل  32686دینار موزعة على حوالي 

ملیار  2للقروض الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط في ھذه الفترة بحوالي 

  .)1(دینار

دینار الممنوحة من  328397السؤال الذي یطرح نفسھ ھو : ھل قیمة القرض المتوسطة وھي   

  طرف الصندوق كانت كافیة القتناء سكن ؟.

كان محدود جدا فیما یخص تمویل السكنات الخاصة ومنھا البناءات الذاتیة ، نشاط الصندوق الوطني 

بینما كان نشاطھ األساسي متمركزا على الخصوص في تمویل وتوزیع السكنات التطوریة واالجتماعیة 

، علما أن تمویل القروض السكنیة كانت محتكرة تماما من طرف الصندوق الوطني  )2(بالنسبة للمدخرین 

، وھذا ما یفسر إبقاء نسبة كبیرة من الطلب عل القروض السكنیة غیر مغطاة ، بحیث أن  1999ة إلى غای

  من مجموع الطلب  .   % 5نشاط الصندوق كان یغطي أقل من 

 . 100عبد القادر بلطاس ، المرجع السابق ، ص  )1(

 كانت توجھ الى : CNEPالقروض التي كانت توزع من طرف الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط  )2(

 البناء الذاتي سواء كان ذلك بشكل فردي أو جماعي ( أما المستفیدون فقد یكونوا مدخرین أو غیر مدخرین )  -

 الترقیة العقاریة (مؤسسات االنجاز) -

 تھیئة المحالت التجاریة والمھنیة  -

 .   شراء السكنات الترقویة المنجزة من طرف المؤسسات العامة والخاصة  -



 
 
 
 
 

المتضمن اعتماد الصندوق الوطني  1997أفریل  6المؤرخ في  01-97بعد صدور المقرر رقم 

 114من المقرر ، على ما یلي : " عمال بالمادتین  01للتوفیر واالحتیاط بصفتھ بنكا ، حیث تنص المادة 

وق والمذكور أعاله ، یعتمد الصند 1990أفریل سنة  14المؤرخ في  10-90من القانون رقم  139و

  الوطني للتوفیر واالحتیاط بصفة بنكا " . 

، السابق الذكر ،  227-64باإلضافة إلى صالحیات الصندوق الوطني التي یحددھا القانون رقم 

من نفس المقرر السابق الذكر ، والتي تنص على ما یلي : " یمكن البنك المذكور في  02تنص المادة 

من القانون رقم  113إلى  110یات المنصوص علیھا في المواد المادة األولى أعاله ، أن یقوم بكل العمل

عملیات التجارة الخارجیة ، وبشرط أن تتوفر  ءأعاله ، باستثنا 1990أفریل سنة  14المؤرخ في  90-10

  فیھ الشروط اآلتیة :

أن یكیف البنك قانونھ األساسي مع قرار المجلس ، السیما فیما یتعلق بموضوعھ االجتماعي  -

 ھ ،ونشاطات

 أن یدعم مخطط العمل المؤسساتي الذي صادق علیھ بنك الجزائر وینفذه ، -

 أن یباشر التدقیق المالي الخارجي ". -

على التوالي ، على ما یلي : " تتضمن  10-90من القانون رقم  113و 112،  111و  110و تنص المواد 

ع وسائل الدفع تحت تصرف األعمال المصرفیة ، تلقي األموال من الجمھور وعملیات القرض ، ووض

  الزبائن وإدارة ھذه الوسائل ".

"تعتبر أمواال متلقاة من الجمھور ، تلك التي یتم تلقیھا من الغیر ، السیما بشكل ودائع ، مع حق استعمالھا 

  لحساب من تلقاھا بشرط إعادتھا .

  إال أنھ ال تعتبر أمواال متلقاة من الجمھور بمفھوم ھذا القانون :

المتلقاة أو المتبقیة في الحساب والعائدة لمساھمین یملكون على األقل خمسة في األموال  -1

 المائة من الرأسمال ، وألعضاء مجلس اإلدارة وللمدیرین.

 األموال الناتجة عن قروض المساھمة " -2

" تشكل عملیة قرض في تطبیق ھذا القانون ، كل عمل لقاء عوض یضع بموجبھ شخص ما أو یعد بوضع 

ت تصرف شخص آخر ، أو یأخذ بموجبھ ولمصلحة الشخص اآلخر التزاما بالتوقیع كالضمان أموال تح

  االحتیاطي أو الكفالة أو الضمان .



 
 
 
 
 

تعتبر بمثابة عملیات قرض عملیات االیجار المقرونة بحق خیار بالشراء والسیما عملیات االقراض مع 

  ایجار ".

یل أموال مھما كان الشكل أو األسلوب التقني "تعتبر وسائل دفع جمیع الوسائل التي تمكن من تحو

  المستعمل ".

یتعلق  2003أوت  26المؤرخ في  11-03قد ألغي بموجب األمر رقم  10-90و القانون رقم   

من األمر ، على ما یلي : " تلغي  142بالنقد والقرض (المعدل والمتمم ) ، السابق ذكره ، تنص المادة 

 1990أفریل سنة  14المؤرخ في  10-90مر ، السیما القانون رقم جمیع األحكام المخالفة لھذا األ

  والمذكور أعاله ". 

بناء على ذلك ، فان صالحیات الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط باإلضافة إلى الصالحیات   

 11-03، من األمر  69،  68،  67،  66،  75،  70، وحسب المواد  227-64التي یحددھا القانون رقم 

  بق الذكر ، ھي كاآلتي :السا

أعاله ،  68الى 66: " البنوك مخولة دون سواھا بالقیام بجمیع العملیات المبینة في المواد من  70المادة 

  بصفة مھنتھا العادیة " .

: " ال یجوز للبنوك والمؤسسات المالیة أن تمارس بشكل اعتیادي نشاطا غیر  75وتضیف المادة 

  المواد السابقة إال إذا كان ذلك مرخصا لھا بموجب أنظمة یتخذھا المجلس .النشاطات المذكورة في 

ینبغي أن تبقي النشاطات المذكورة في الفقرة السابقة ، مھما یكن من أمر ، محدودة األھمیة   

بالمقارنة بمجموع نشاطات البنك أو المؤسسة المالیة، ویجب أال تمنع ممارسة ھذه النشاطات المنافسة أو 

  نھا أو تحرفھا ". تحد م

  فھي تنص على التوالي : 69و  68و 67و  66أما المواد 

" تتضمن العملیات المصرفیة تلقي األموال من الجمھور وعملیات القرض ،وكذا وضع وسائل الدفع تحت 

  تصرف الزبائن وإدارة ھذه الوسائل ".

لغیر ، السیما في شكل ودائع ، مع حق " تعتبر أمواال متلقاة من الجمھور ، األموال التي یتم تلقیھا من ا

  استعمالھا لحساب من تلقاھا ، بشرط إعادتھا .



 
 
 
 
 

  غیر أنھ ال تعتبر أمواال متلقاة من الجمھور في مفھوم ھذا األمر : 

األموال المتلقاة أو المتبقیة في الحساب والعائدات لمساھمین یملكون على األقل خمسة           -

 ل ، وألعضاء مجلس اإلدارة وللمدیرین ،في المائة من الرأسما) 5%(

 األموال الناتجة عن قروض المساھمة " . -

، كل عمل لقاء عوض یضع بموجبھ شخص ما أو یعد بوضع  ، في مفھوم ھذا األمرشكل عملیة قرض " ی

أموال تحت تصرف شخص آخر ، أو یأخذ بموجبھ ولمصلحة الشخص اآلخر التزاما بالتوقیع كالضمان 

  و الكفالة أو الضمان .االحتیاطي أ

 ، والسیما عملیات القرضتعتبر بمثابة عملیات قرض عملیات اإلیجار المقرونة بحق خیار بالشراء 

  ". ي وتمارس صالحیات المجلس إزاء العملیات المنصوص علیھا في ھذه المادة یجاراال

أو األسلوب التقني  السندل أموال مھما یكن من تحویكل شخص التي تمكن  كل األدوات"تعتبر وسائل دفع 

  المستعمل ".

وكذلك األمر  10-90والقانون رقم  227- 64كما تجب اإلشارة ، أنھ باإلضافة الى القانون رقم    

، السابق ذكرھا ، ھناك نصوص قانونیة خاصة تجیز للصندوق  الوطني القیام بعملیات  03-11

مارس  04المؤرخ في  07-86ومعامالت في المجال العقاري ، نذكر منھا على سبیل المثال : القانون رقم 

 1993مارس  01المؤرخ في  03-93،والمرسوم التشریعي رقم  )1(المتعلق بالترقیة العقاریة 1986

  .)2(المتعلق بالنشاط العقاري 

، السابق الذكر ، على ما یلي : " تتولى انجاز  07-86من القانون رقم  06حیث تنص المادة   

  عملیات الترقیة العقاریة الھیئات واألشخاص اآلتیة :

 جماعات المحلیة ، طبقا للقوانین والتنظیمات المعمول بھا ،ال -

 المؤسسات والمقاوالت والھیئات العمومیة التى یخولھا ذلك القانون األساسي ..." . -

، السابق الذكر ، یمكن ادراج الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط  227-64واستنادا الى القانون رقم 

  والمقاوالت التى یخولھا قانونھا األساسي . ضمن الفئة الثانیة ،أي المؤسسات

 07-86، السابق الذكر ، من جھتھ وبالمقارنة مع القانون رقم  03-93أما المرسوم التشریعي رقم   

  الذي یحدد قائمة األشخاص الطبیعیة واألشخاص المعنویة التي یمكنھا التدخل في مجال الترقیة العقاریة ، 

 . 267، ص  2002المنازعات العقاریة ، دار ھومة ، الجزائر ،  حمدي باشا عمر، - زروقي لیلى  )1(

 .  14أنظر ج ر عدد  )2(

 



 
 
 
 
 

من المرسوم  03فإن القانون الجدید یفتح الباب إلى الجمیع ، ویظھر ھذا واضحا من خالل المادة 

 02التشریعي التي تنص : "یدعى كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس النشاطات المذكورة في المادة 

  قة ، متعامال في الترقیة العقاریة .الساب

ویعد المتعاملون في الترقیة العقاریة تجارا ، باستثناء الذین یقومون بعملیات في الترقیة العقاریة   

  لتلبیة حاجاتھم الخاصة أو حاجات المشاركین في ذلك ".

ل النشاط العقاري ، السابق الذكر، : "یشم 03-93من المرسوم التشریعي رقم  02وبناء على نص المادة 

على مجموع األعمال التي تساھم في إنجاز أو تجدید األمالك العقاریة المخصصة للبیع أو اإلیجار أو تلبیة 

  حاجات خاصة .

یمكن أن تكون األمالك العقاریة المعنیة محالت ذات االستعمال السكني أو محالت مخصصة   

إن مجال الترقیة العقاریة لم یعد منحصرا في إنجاز إلیواء نشاط حرفي أو صناعي أو تجاري "  ، وعلیھ ف

البنایات ذات االستعمال السكني فقط ، بل یتكفل كذلك بإنجاز البنایات ذات االستعمال الخاص               

أو االستعمال المتعدد (مثل : المحالت التجاریة ، المكاتب و محالت الخدمات ...) وكذا عملیات التجدید 

، السابق الذكر ،  07-86ت في المیدان العقاري ، عكس ما كان علیھ في إطار القانون رقم وأداء الخدما

منھ ، كما یلي : " ... تتمثل ھذه الترقیة العقاریة التي تكیف حسب الحاجات  02محددا حسب نص المادة 

تشمل بصفة االجتماعیة في مجال السكن ، في بناء العمارات أو مجموعات تستعمل في السكن أساسا ، و

ثانویة على محالت ذات طابع مھني وتجاري ، تقام على أراضي خاصة أو مقتناة ، عاریة أو مھیأة أو 

  واقعة ضمن األنسجة الحضریة الموجودة في إطار إعادة الھیكلة والتجدید .

ویمكن أن تخصص العمارات أو مجموعات العمارات المبنیة في ھذا اإلطار ، لسد الحاجات   

  الذاتیة ، أو للبیع أو لإلیجار وذلك في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بھا وأحكام ھذا القانون". العائلیة

ویعتبر الصندوق الوطني للتوفیر االحتیاط من أھم المتعاملین العمومیین في المجال العقاري ، إال   

ھا الجزائر ، السیما رجوع أن ھذا الدور تأثر ھو كذلك بالظروف االقتصادیة واالجتماعیة التى مرت ب

 1992الجزائر لألخذ بالنظام اللیبرالي ، وتأقلما مع ھذه المعطیات فان الصندوق الوطني قد أنشأ في سنة 

           شركة تـــابعة ، وھي عبــــارة عن شركة مســـــاھمة سمیت بشركة الترقیة العقــــاریة للمدخر 

promotion immobilière des épargnants (SPIE)  société de )1(  والتي أصبحت تسمي في 

  . 312ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص )1(



 
 
 
 
 

 société de promotion immobilière شركة الترقیة العقاریة  –وھي التسمیة الحالیة  – 1998سنة 

Par  abréviation ( CNEP –IMMO) ، من إنشاء ھذه الشركة التابعة ، تمكین الصندوق الوطني  الھدف

،  )1(من التفرغ للدور في مجال االدخار من جھة ، والقیام بالوظائف الجدیدة بصفتھ بنكا من جھة أخرى 

 أما كل النشاطات المتعلقة بالعملیات والمعامالت العقاریة ، فھي تصبح من اختصاص الشركة الفرعیة .

 

 أھمیة الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط :  - 3فقرة

  تظھر أھمیة الصندوق من خالل تواجده عبر كامل التراب الوطني من جھة ، ومن خالل العملیات 

  والمعامالت التى أنجزھا الصندوق في المجال العقاري السیما في المجال العقاري من جھة أخرى .

فیما یخص تواجد الصندوق الوطني عبر كامل التراب الوطني ، فباإلضافة إلى اإلدارة المركزیة   

الموجودة في العاصمة التي یسیرھا المدیر العام ، للصندوق مدیریات تسمى مدیریات الشبكة 

directions du réseaux   les ط عدد یوجد مقرھا بالوالیات المھمة ، كما تقوم مدیریات الشبكة بتنشی

الموجودة داخل إقلیمھا الترابي ، كما تجب اإلشارة أن الوكاالت موجودة    les agencesمن الوكاالت 

  في أغلب مدن التراب الوطني  .

نشاطھ ، لم تكن ھناك ضرورة (ربما لكونھ كان یعتبر صندوق  CNEPمنذ بدأ الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط    )1(

خزینة الدولة )إلعطاء أیة أھمیة لإلطار القانوني أو علي األقل أخذ االحترازات الالزمة التي یتطلبھا ھذا النوع من 

ریع بناء النشاط ، فالمھمة الرئیسیة التي أسندت الى ھذه المؤسسة تتمثل في منح القروض السكنیة و تمویل مشا

منذ ذلك الحین كانت تعتبر   OPGI et EPLFالسكنات االجتماعیة المنجزة من طرف مؤسسات البناء، خصوصا 

عقود الملكیة والضمانات العقاریة مھمة ولكنھا لیست ضروریة بالدرجة األولى لممارسة نشاطھا ، األمر الذي جعلھا 

بلة لالسترداد وذلك نظرا لعدم توفر الشروط القانونیة لذلك ، الیوم تتخبط في أزمة الدیون الغیر مسددة والغیر قا

بعد إجراء دراسة مفصلة حول السوق العقاریة في الجزائر  2000واستنادا الى تقریر قدمھ البنك العالمي مع نھایة سنة 

فیر واالحتیاط قد تمكن سنة من بدایة نشاطھا في التمویل الرھنى، فإن الصندوق الوطني للتو 17فإننا نقرأ ما یلي : فبعد 

من المشاركة في تمویل مشاریع سكنیة ، بصفتھا المؤسسة الوحیدة في المیدان ، غیر أن الحصیلة التي رافقت ھذا 

النشاط یمكن حصرھا في الفوضى بجمیع جوانبھا ، وأنھ بدون الظروف الخاصة التي تعرفھا البالد في الوقت الحالي 

، فالنتیجة بعد كل ھذه السنوات یمكن حصرھا فیما یلي : قروض ردیئة تتراوح ما  محكوم علیھا باإلفالس CNEPفإن 

من مجمل القروض الممنوحة وعلیھ فإن ھذه  % 40ملیار دینار منحت للخواص، أي ما یقارب  17إلى  16بین 

ریة بالنسبة للمؤسسات التجربة السلبیة في میدان القروض العقاریة قد خلفت آثارا أدت إلى اعتبار تمویل القروض العقا

 المالیة الجدیدة شيء مخیف وخطیر للغایة على الرغم من أن التجارب األجنبیة في المیدان توحي بعكس ذلك .

  

  

  



 
 
 
 
 

ألف قرض،  18أحصى  فقد، كما تظھر أھمیة الصندوق في العملیات والمعامالت التي أنجزھا الصندوق 

نة، أما خالل الثالثي األول س 35من للشباب األقل  2009سنة  ملیار سنتیم ذھبت في مجملھا 1900بقیمة 

     ،  2009سنة مرة مقارنة بالثالثي األول من  22فقد ارتفعت نسبة القروض لنفس الفئة ب  2010سنة من 

جعلت قیمة القروض اإلجمالیة الموجھة ضمن ھذا اإلطار  الصندوق الوطني ن قوة اإلقبال على قروض إ

ملیار سنتیم، أما قیمة القروض اإلجمالیة الموجھة لمختلف  6000ز التطبیق تقدر ب منذ دخولھا حی

شركات الترقیة العقاریة ،  2010خالل سنة  ألف دینار 250الزبائن بما فیھم شركات اقتصادیة تجاوزت 

  . )1(من الصندوق الوطني ملیار  8000حصلت على 

الھدف االستراتیجي الراھن للبنك ھو تعزیز مكانتھ في الساحة المالیة كبنك رائد في مجال تمویل   

القطاع العقاري وتمولین المتدخلین في المجال في القطاعین العمومي والخاص ، من أفراد ومؤسسات 

لعتاد المستعمل في الترقیة العقاریة أو الشركات المختصة في إنتاج مواد البناء أو صناعة التجھیزات وا

  . )2( واألشغال العمومیةقطاع البناء 

ملفات خاصة بتمویل  10ن مدیریة القروض بالمدیریة العامة للصندوق تقوم أسبوعیا بدراسة حوالي إ

بالمائة  50المتدخلین في قطاع العقار وخاصة شركات الترقیة العقاریة، وعادة ما یتم االتفاق على تمویل 

ملیار سنتیم لكل عملیة، ویمكن أن تصل بعض عملیات  80یتم دراستھا في حدود من الطلبات التي 

ملیار سنتیم. وبلغ الحجم اإلجمالي للتمویالت التي منحت لشركات الترقیة  400التمویل الضخمة إلى 

  . 2010سنة  ملیار سنتیم 8000العقاریة إجماال 

ملیون مدخر  6.5ھذا العدد الى  مدخر ، وقد ارتفع 3300000بلغ  1989عدد المدخرین سنة   

  مالیین دخر . 7تجاوز عدد المدخرین  2010سنة  مدخرا ، و 2002سنة 

ملیار دینار سنة  411، وقد بلغت 1989ملیار دینار سنة  59أما فیما یخص األموال المدخرة ، فقد بلغت 

 9,7وما یعادل  ملیار دینار جزائري 700بلغت السیولة على مستوى الصندوق  2010، وسنة  2002

  ملیار دوالر . 

المتبقیة على   %55من ھذه السیولة ، فیما یتم توظیف  %45یوظف البنك في تمویل القطاع العقاري 

   . )3(السوق المالیة 

 -ورئیس جمعیة البنوك والمؤسسات المالیةالمدیر العام للصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط الرئیس -  جمال بسعة  )1(

 . 2010 – 05 -  09 ، یوم :" منتدى الشروق"

 . 313ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص  )2(

  جمال بسعة ، المرجع السابق . )3(



 
 
 
 
 

  الفرع الثاني : البنوك الغیر متخصصة في مجال منح القروض العقاریة 

سنتناول بالدراسة أھم ھذه  البنوك الغیر متخصصة في مجال منح القروض العقاریة ،فیما یخص 

  .  BDLو بنك التنمیة المحلیة   CPAالعمومیة وھي  :  القرض الشعبي الجزائري  البنوك 

  : CPA القرض الشعبي الجزائري   -1فقرة

 1966دیسمبر  29المؤرخ في  366-66تم إنشاء القرض الشعبي الجزائري بموجب األمر رقم   

  .                                                                )1(المتضمن إحداث البنك الشعبي الجزائري 

 une société nationalیعتبر القرض الشعبي الجزائري عند إنشاءه ، شركة وطنیة مصرفیة   

de banque   وھو ما جاء في المادة األولى من األمر ، التي تنص : " تحدث شركة وطنیة مصرفیة

  ي الجزائري " .تحت تسمیة " البنك الشعب

 6وقد أصبح القرض الشعبي الجزائري شركة ذات مساھمة ، و أعید اعتماده بصفتھ بنكا بتاریخ 

الصادر عن البنك المركزي  1997أفریل  6المؤرخ في :  02-97بموجب المقرر رقم  1997أفریل 

  . )2(المتضمن اعتماد بنك 

و  02فقرة 02عبي الجزائري ، فقد جاء في المادة بالنسبة للقواعد القانونیة التي یخضع لھا القرض الش

المتعلق بالقانون األساسي للقرض الشعبي  1967ماي  11المؤرخ في  78-67من األمر رقم  03المادة 

  ، ما یلي : " یعتبر القرض الشعبي الجزائري تاجرا في عالقاتھ مع الغیر .  )3(الجزائري 

حالة ما إذا ال یستثنى ذلك القانون الذي ینظمھ " .                             یخضع القرض لقواعد القانون التجاري في   

،  78-67من األمر رقم  08و  07أما فیما یخص الصالحیات التي یمارسھا القرض ، فتحددھا المادتان 

السابق الذكر ، وھي تكون الصالحیات األصلیة للقرض الشعبي الجزائري ، وفي اطار ھذه الصالحیات 

من األمر رقم  07األصلیة فإنھ یمارس كل الصالحیات التقلیدیة التي تمارسھا البنوك ، حیث تنص المادة 

  ، السابق الذكر ، ما یلي : 67-78

  

 . 878، ص 110أنظر ج ر رقم  )1(

 . 31، ص 33أنظر ج ر رقم  )2(

 . 550، ص 40أنظر ج ر رقم  )3(



 
 
 
 
 

إن القرض الشعبي الجزائري الذي لھ صفة بنك لإلیداع والذي ھو مقید في قائمة البنوك ، تنحصر  - 1" 

مھمتھ بصفة خاصة ، بالقیام بجمیع العملیات المصرفیة ومنح القروض واالعتمادات على شتى األشكال 

النشاطات الملحقة وكذلك وتطویر النشاط وتنمیة الصناعة التقلیدیة والفندقیة والسیاحة والصید البحري و

والخدمات والمقاوالت الصغیرة والمتوسطة من جمیع التعاونیات غیر الفالحیة لإلنتاج والتوزیع والتسویق 

من  09من المادة  2المسیر ذاتیا وذلك خالفا للفقرة األنواع بما في ذلك المقــاوالت الداخلیة في القطـاع    

والمتضمن إحداث البنك الوطني الجزائري وتحدید  1966جوان  13المؤرخ في :  178- 66األمر رقم : 

  قانونھ األساسي ...

یستلم ودائع المبالغ ویقوم بجمیع العملیات المصرفیة لجمیع األشخاص الطبیعیین والتعاونیات غیر  - 5   

  الفالحیة واألشخــــــاص المعنویین التـــــابعین للقــــانون الخــــاص في نطـــاق التنظیم الجاري بھ العمل

  القطاع العمومي والقطاع السیر ذاتیا ". )1(لمقاوالت  

من نفس األمر السابق الذكر ، ما یلي : " یختص القرض الشعبي الجزائري عالوة  08ا تضیف المادة كم

  على ذلك بما یلي :

 تقدیم معونتھ المالیة للمھن الحرة  -

 منح االعتماد الشخصي -

منح القروض والسلفیات على سندات عمومیة صادرة أو مضمونة من الدولة ، أو الجماعات  -

 ات العمومیة المحلیة أو المؤسس

االكتتاب بكل سندات عمومیة صادرة عن الدولة أو مضمونة منھا أو االلتزام القطعي بھا أو  -

شراؤھا أو حفظھا أو رھنھا الحیازى أو توظیفھا أو المتاجرة بھا والقیام بالخدمة المالیة لھذه 

 السندات .

ي مثل ھذه تعبئة كل قرض ممنوح من مؤسسات عمومیة أخرى  للقرض أو المساھمة ف -

 القروض 

تعبئة كل التمویالت التي یكون قد منحھا لمؤسسات أخرى للقرض ، على أن یتم ذلك كلھ ،  -

 وفقا للمخططات المالیة الوطنیة 

 االستدانة بمختلف األشكال بقصد إجراء التمویالت التي یتكلف بھا  -

 استعمالھا " .القیام بجمیع عملیات خزینة لتسییر األموال المتوفرة أو إعادة  -

 . - - entreprises، أما العبارة المستعملة بالفرنسیة ھي  -المؤسسات–العبارة المستعملة في النص األصلي ھي  )1(



 
 
 
 
 

منھ ، التي  02السابق الذكر ، من خالل المادة  02-97وھي الصالحیات التي أكدھا المقرر رقم 

المعترف بھا  للبنوك والمنصوص علیھا  تنص: "یمكن القرض الشعبي الجزائري ، أن یقوم بكل العملیات

  والمذكور أعاله " . 1990أفریل سنة  14المؤرخ في  10-90في القانون رقم 

یتضح أن صالحیات القرض الشعبي الجزائري في المجال العقاري محدودة  وبناء على ما سبق ،

یث بدءا من ھذا التاریخ ، ، ح 1999مقارنة مع الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط ، ھذا الى غایة سنة 

دخل القرض الشعبي الجزائري المجــــال العقــــاري السیمــــا من خالل منح القروض 

، ویعتبر القرض الشعبي أول بنك جزائري قد وضع    les crédits immobiliersالعقـــــــــــــــــاریة 

حیز التنفیذ "القرض العقاري" وقد دخل القرض العقاري الممنوح من طرف القرض الشعبي حیز التنفیذ 

، وفیما یخص الصیغة المستعملة فھي القرض الممنوح لشراء السكن  1999في شھر فیفري من سنة 

  . )1(،ویجب أن یكون ھذا األخیر مسكنا جدیدا 

 le prêt à la، دخلت حیز التنفیذ صیغة القرض الممنوح لصالح البناء الفردي  2001ومنذ سبتمبر 

construction individuelle   سواء كان ھذا البناء ھو بناء السكن من بدایتھ أو توسیع في السكن إذا ،

  .  la construction du logement individuel ou son extensionكان موجودا 

، دخلت حیز التنفیذ صیغة القرض الممنوح لشراء السكن الموجود قدیمـــــــــــــا   2002ومنذ سنة 

le logement d’occasion  .  

في األخیر تجب اإلشارة ، فیما یخص القرض الشعبي في المجال العقاري ،أنھ یقوم فقط بمنح  

القروض السیما في المجال المتعلق بالسكن ، فالقرض الشعبي ال یقوم ببیع العقار سواء كان سكنا أو 

تعامل في السوق محال، ولم یقم بإنشاء شركة بصفة مستقلة لھذا النشاط ،وبالتالي فإن القرض الشعبي ھو م

، وھذا عكس ما رأیناه بالنسبة للصندوق  )2(العقاریة عن طریق منح القروض فقط ولیس بیع العقار 

  الوطني للتوفیر و االحتیاط .

لكن من الناحیة القانونیة ال یوجد أي مانع إلنشاء شركة تابعة تتكفل بالنشاطات العقاریة إذا اعتبر   

ذلك أو إنشاء شركة باالشتراك مع متعاملین آخرین سواء كانوا  القرض الشعبي أن ھناك فائدة في

  عمومیین أو خواصا .

 . 315ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص )1(

  . 316نفس المصدر اآلنف الذكر ، ص )2(



 
 
 
 
 

وھو ما تم فعال بین القرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط ، بحیث   

إنشاء شركة للترقیة العقاریة بین القرض الشعبي الجزائري والصندوق تم  2003أفریل  10وبتاریخ 

       « GEPIM » . الوطني للتوفیر واالحتیاط بنسبة تساھمیة متساویة سمیت

  

 : BDLبنك التنمیة المحلیة   -2فقرة 

 رملیا13:قدرهمال رأس  ، )1( 1985أفریل  30المؤرخ في  85- 85رقم المرسوم بموجب البنك تأسس

أنشأ ھذا البنك في إطار إعادة تنظیم شبكة المؤسسات النقدیة والمصرفیة التي تستجیب لحاجیات دینار،

 اإلصالحات مرحلة في الدخول قبل الجزائر في تأسیسھ متالتجھیز الجھوى والمحلي ، وھو آخر بنك 

  .الجزائري الشعبي القرض ھیكلة إلعادة اعتب وذلك

مؤسسة مالیة عمومیة ملك للدولة ، واستقل عن القرض  وھو 1985باشر عملھ في جویلیة   

  المتعلق باستقاللیة المؤسسات . 04 - 89في ظل القانون رقم  1989فیفري  20الشعبي الجزائري في 

 اإلقراض و التوفیر و الجاریة بالحسابات یقوم إذویتولي كل العملیات التقلیدیة لبنوك الودائع ، 

المؤسسات والمقاوالت  لیاتمع األولى بالدرجة یخدم وھو ، )2(األخرى الخدماتالصرف وو والضمانات

،وتمویل المخططات  المحلیة العامة الھیئاتالعمومیة ذات الطابع االقتصادي الموضوعة تحت تصرف 

 داالستیرا عملیات تمویل و الطویلة، و المتوسطة القصیرة، القروض تقدیم و والبرامج التنمویة الوطنیة ،

  . صالخا القطاع لخدمات إضافة والتصدیر،

 .1985  ماي 01 في الصادرة ، 19 عدد) أنظر ج ر 1( 

  : منھا نذكر العقاري، التمویل مجال تخص تعلیمات عدة المحلیة التنمیة بنك أصدر قد و ) 2(

1- Circulaire n° 48-2001 : portant : création et organisation dune cellule crédit immobilier 

agences : 05/08/2001. 

2- Circulaire n° 26-2002 : portant : règles, procédures et conditions d´octroi de crédit 

immobiliers aux particuliers : 27/10/2002. 

3- Circulaire n° 28-2002 : portant : règles, procédures et conditions d´octroi de crédit 

immobiliers aux promoteurs immobiliers : 29/12/2002. 

4- Circulaire n° 06-2003 : portant : Condition de financement d´acquisition de logement dans 

le cadre de la vente sur plan : 10/06/2003. 



 
 
 
 
 

بنك التنمیة المحلیة ، بنك  یعتبر، السابق الذكر ،  85-85من المرسوم رقم  03بقا ألحكام المادة ط  

لإلیداع واالستثمار ویتمتع بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي كما یعد تاجرا في عالقاتھ مع الغیر 

  ویخضع لكل من القواعد المتعلقة بنظام البنوك والقروض واألحكام التشریعیة المعمول بھا .

الذكر، مھام وصالحیات بنك التنمیة من نفس المرسوم السابق  05و  04وقد حددت المادتان   

  المحلیة ، من بین المھام التي یباشر تمویل الترقیة العقاریة عن طریق منح قروض عقاریة .

من مبلغ السكن المرغوب   %90قیمة القرض الذي یمكن أن یمنحھ بنك التنمیة المحلیة ال یتجاوز   

  شراءه أو القیام ببنائھ .

بنك التنمیة المحلیة السید ندیر نور الدین أن " بنك التنمیة المحلیة منح أكد الرئیس المدیر العام ل  

للزبائن من أجل تمویل اقتناء وبناء وتوسیع  2011ملیار دج سنة  7,644قرضا للعقار بمبلغ  6641

 2011وتھیئة و ترمیم مساكنھم " وأوضح أن االرتفاع الھام الذي لوحظ في ھذا النوع من القروض سنة 

لى وضع قروض عقاریة ذات نسبة میسرة التي غمرت سوق الطلبات بالقروض المتخصصة راجعة ا

ھناك  2011ملیار دج من القروض العقاریة منحھا بنك التنمیة المحلیة سنة  7,6للسكنات ، و أن من بین 

  .   )1(ملیار دج ھي قروض میسرة  4,8

  

جوان  2227،24یل المشاریع ، جریدة الشروق ، العدد المدیر العام لبنك التنمیة المحلیة ، بنوك جواریة لتمو  )1(

 .  07، مقال لمعاد . ق ، ص  2011

  

  

  

  

  

  

      



 
 
 
 
 

  المطلب الثاني : البنوك األجنبیة 

دخول البنوك األجنبیة ضمن النظام المصرفي بعد االصالحات التي شھدتھا الجزائر ، أدى الى   

دخول ھاتھ البنوك الى المشاركة أیضا في تمویل الترقیة العقاریة ، وھذا ما نتطرق الیھ من خالل ھذا 

الفرع الثاني:  و société général الفرع األول : بنك سوسیتي جنرال المطلب  وفق التقسیم التالي : 

  . Arab Bankالبنك العربي

  

   société général الفرع األول : بنك سوسیتي جنرال 

أول البنوك ،  سوسیتي جنرالإحدى الشركات التابعة لمجموعة  société généralیعتبر بنك 

دینار ، ملیون  500برأس مال قدره  1999الفرنسیة لالستثمار في السوق الجزائریة ، تم تأسیسھ عام 

فرعا في المدن  70، وأصبح لھ  2010ملیار دینار في عام  10وقد زاد رأسمالھ بنسبة تصل الى 

  الكبرى للبلدان .

ھدفھ الرئیسي أن تصبح البنوك عالمیة تخدم جمیع العوامل االقتصادیة في البالد ، مع النمو 

 .) 1( لطاتالمستمر وتكییف استراتیجیتھ للمبادئ التوجیھیة التي وضعتھا  الس

في تمویل الترقیة العقاریة من خالل العروض التي یقدمھا فھو یوفر  سوسیتي جنرالیساھم بنك 

ثالثة عروض رئیسیة ھي "مرحبا السكن التساھمي المدعم" والذي یستفید من تخفیض نسب الفوائد ما 

غة مرحبا ، وصیغة  " مرحبا لألشغال " وتخص تھیئة المنازل ، أخیرا صی % 3الى  % 1بین 

إلقتناء السكن والبناء " ایمو مرحبا "، وتتمتع عروض "مرحبا" بمزایا عدیدة یمكن أن تستقطب 

اھتمام العدید من الزبائن ، وینطبق ذلك على السكن الترقوي المدعم الذي یأخذ طابع الترقیة والسكن 

ن حسب مداخیل االجتماعي في آن واحد ، مع امكانیة الحصول على دعم الصندوق الوطني للسك

  األسر ، أو صیغة أشغال مرحبا التي تشمل التھیئة والقیام بأیة أشغال داخلیة .

ونفس المزایا یستفید منھا الجزائریون المقیمین بالمھجر ، مع فرض الرھن العقاري للمنزل ، 

رال لكون المعني مقیما بالخارج ، ولكن مع إمكانیة القیام باالجراءات من خالل فروع سوسیتي جن

  بأوروبا وخاص بفرنسا .

    www. société général.dzموقع سوسیتي جنرال   )1(



 
 
 
 
 

، وصیغ تمویل تناسب حاجیات وسرعة  %100كما یستفید المقترض من تمویل بنكي بنسبة 

  . )1(معالجة الملف الكامل في ظرف ال یتجاوز األسبوع 

  

   Arab Bankالفرع الثاني:  البنك العربي

، ویقدر رأسمالھ بـ :  1997-11-17یوجد مقر البنك العربي في البحرین أین تم اعتماده بتاریخ : 

،  % 70ملیون دوالر ، وتم اكتتابھ بمساھمة كل من المؤسسة العمومیة المصرفیة بنسبة  20

،  %5:  ، الصندوق الجزائري للتأمین بـ % 10المؤسسة المالیة الدولیة التابعة للبنك الدولي بنسبة 

، ویقدم البنك العربي قروضا مرنة ومیسرة تم تصمیمھا  %5ومتعاملین جزائریین  خواص  بـ : 

  خصیصا لیمنح مجموعة من المزایا من بینھا :

 أسعار فائدة منافسة . -

 سنة .25مبلغ قرض كبیر یصل لغایة  -

 من القیمة الشرائیة . % 80تمویل یصل الى  -

 رھن العقاري .إمكانیة تمویل رسوم التسجیل وال -

 سرعة في االجراءات . -

ویمكن القول بأن دخول ھذه البنوك سواء بنوك عمومیة جزائریة أو بنوك أجنبیة مجال تمویل الترقیة 

  العقاریة وتحدیدا مجال القرض العقاري ، أدى الى تنوع مصادر تمویل الترقیة العقاریة . 

  

  

 .2012لسنة حسب التقریر السنوي الصادر عن بنك سوسیتي جنرال  )1(

  

  

  

  



 
 
 
 
 

  المطلب الثالث : المؤسسات المالیة المتخصصة 

مع التحدیات الحدیثة في مجال العولمة والتطور السریع لألنظمة المالیة العالمیة یعني  إن التأقلم

بالضرورة إدخال إصالحات جذریة على النظام المالي التقلیدي بما یتماشى  مع متطلبات وحاجیات 

ت یجب أن تؤدي إلى إحداث نظام مالي موحد للبنوك ، ابتداء من المعامالت الیومیة الساعة ھذه اإلصالحا

إلى طویلة األجل والتي تكون متاحة لجمیع األعوان االقتصادیین الذین تكون معامالتھم نقدا أو آجال مع 

  إمكانیة االختیار من ضمن الفرص المتاحة .

لذا فإن التحكم في ھذا التطور یستدعي االنتقال من العادات السائدة في التسییر المالي الى تلك التي 

تتجھ نحو الوساطة المالیة المبنیة على التعددیة في التعامل وكذا التدخل في األسواق المالیة ، وقد یعني 

لى أفكار تؤمن بالتطور المستمر المبني ذلك التدرج من أفكار ثابتة مبنیة على دوام األشیاء على حالھا ، ا

على مبادئ السوق ،اي إعطاء وثبة جدیدة الى األمام وإحداث قطیعة مع النظم المالیة البالیة باإلضافة الى 

أنھا تتطلب إدخال إصالحات ھیكلیة وتقدیم مفاھیم جدیدة فیما یخص سیاسات التنمیة المتعلقة بالنظام 

  المالي .   

تمویل السكن محتكرا من طرف الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط الى غایة سنة حیث بقي قطاع 

  ، فالبنوك األخرى مولت الى ھذا التاریخ المقاولین ومؤسسات البناء العمومیة فقط .1999

ولقد تم رفع االحتكار على قطاع تمویل السكن بعد اإلصالحات التي تم إقرارھا في التسعینات والتي 

الصندوق الى بنك وخلق مؤسسات متخصصة في تمویل السكن ، وكان الھدف من ھذا  مھدت لتحویل

اإلطار المؤسساتي الجدید دفع المؤسسات المالیة ، بما فیھا الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط الى 

من  مشاركة أكثر في تمویل السكن وتقلیل األعباء على الخزینة العمومیة التى كانت تتكفل بالجزء األكبر

  ھذا التمویل . 

ھذه المؤسسات المالیة المتخصصة تشترك في الجانب المالي مع البنوك كونھا تمول العملیات العقاریة 

إن لم نقل أن ھذا الجانب ھو دورھا األساسي ، أما البنوك ، فباإلضافة الى تمویل المعامالت العقاریة ، 

  . )1(مؤسسات المالیة فإنھا بصفتھا بنكا تمارس وظائف أخرى ال تمارسھا ال

وھذه المؤسسات المالیة المتخصصة ھي : الصندوق الوطني للسكن ، شركة إعادة التمویل الرھني ، 

  الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعیة .

أوت  26المؤرخ في :  11-03من األمر رقم  71و 70أنظر فیما یخص الوظائف التي تمارسھا البنوك ،المادتین  )1(

  . 3، ص 52متعلق بالنقد والقرض ، ج ر رقم ال 2003



 
 
 
 
 

  الفرع األول :  الصندوق الوطني للسكن 

من خالل تطرقنا الى نشأتھ ثم صالحیات الصندوق في  الصندوق الوطني للسكننتناول دراسة 

  مجال السكن .

  نشأة الصندوق الوطني للسكن :  -1فقرة 

مؤسسة عمومیة ذات طابع  la caisse nationale du logementیعتبر الصندوق الوطني للسكن 

المتضمن  1991ماي  12المؤرخ في :  144-91صناعي وتجاري ، أنشأ بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .  )1(إعادة ھیكلة الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط وأیلولة أموالھ وإنشاء الصندوق الوطني للسكن 

، السابق الذكر ، كما یلي  : " ینشأ  144-91ي رقم بحیث نصت المادة األولى من المرسوم التنفیذ

صندوق وطني للسكن وباختصار (ص.و.س) یدعى في صلب النص " الصندوق " في شكل مؤسسة 

 عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري طبقا للتشریع المعمول بھ .

  یحدد القانون األساسي للصندوق بمرسوم تنفیذي ".

التنفیذي : " تحدد حصة األمالك وكذا الوسائل ونشاطات من نفس المرسوم  02وتضیف المادة 

  الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط اآلیلة الى الصندوق ، بناء على مقرر من الوزیر المكلف بالمالیة ".

أعاله ، یحل الصندوق محل الصندوق  2من المرسوم التنفیذي : " تطبیقا للمادة  03كما تضیف المادة 

  الحتیاط في حقوقھ والتزاماتھ المرتبطة باألمالك اآلیلة لھ ".الوطني للتوفیر وا

المتضمن القانون األساسي  1991ماي  12المؤرخ في :  145-91ویحدد المرسوم التنفیذي رقم 

، ویوجد مقر الصندوق الوطني للسكن بمدینة الجزائر ، ویمارس  )2(الخاص بالصندوق الوطني للسكن 

  . )3(المكلف بالسكن  الوصایة على الصندوق الوزیر

 . 878، ص  25أنظر ج ر رقم  )1(

-94من المرسوم التنفیذي رقم  02، السابق الذكر ، وكذلك المادة  145-91من المرسوم التنفیذي رقم  03أنظر المادة  )2(

 1991ماي  12المؤرخ في :  145- 91ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  الذي یعدل 1994ماي  18المؤرخ في :  111

-05-29،  الصادرة بتاریخ :  32والمتضمن القانون األساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن ، ج ر رقم 

 . 22،ص1991

من المرسوم التنفیذي رقم:  02، السابق الذكر ، بینما وطبقا للمادة 111-94من المرسوم التنفیذي رقم  01أنظر المادة  )3(

 الذي كان یمارس الوصایة على الصندوق الوطني للسكن . ، السابق الذكر ، فإن وزیر المالیة ھو  91-145



 
 
 
 
 

یعتبر الصندوق تاجرا في عالقاتھ مع الغیر ، ویخضع للقوانین والتنظیمات المعمول بھا ولقانونھ األساسي 

  ،السابق الذكر . 145-91من المرسوم التنفیذي رقم  04وھذا حسب ما جاء في المادة 

 60من تخصیص رأس مال ، منحتھ إیاه الدولة بقیمة  1991ة وقد استفاد الصندوق عند إنشائھ سن

، و یجب اإلشارة أن رأس مال الصندوق تكتتبھ كلیا الدولة ، بحیث نصت في   )1(ملیون دینار جزائري 

على ما یلي : " یزود الصندوق برأس مال  145-91من المرسوم التنفیذي رقم  15ھذا اإلطار المادة 

  حدد مبلغھ بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة ".تكتتبھ الدولة ، كلھ وی

، السابق  111-94من المرسوم التنفیذي رقم  08أما فیما یخص موارد الصندوق ، فتحددھا المادة 

السابق الذكر ، بحیث تنص على ما  ، 145- 91من المرسوم التنفیذي رقم  16الذكر ، التي تعدل المادة 

 1991ماي  12المؤرخ في  145-91من المرسوم التنفیذي رقم  16: " تعدل وتتمم أحكام المادة  یلي

 والمذكور أعاله كما یلي :

  : تتكون موارد الصندوق مما یأتي : 16المادة 

 العمومي التي تفرضھا الدولة ،  )2(مساھمات المیزانیة المتأتیة من التكفل بتبعات المرفق  -

 سندت الدولة جمعھا الى الصندوق ،األموال المرتبطة بأعمال اإلعانات المالیة التي أ -

 عائدات األموال الموظفة ، -

 الھبات والوصایا ، -

  تتكون نفقات الصندوق مما یأتي :

 نفقات التسییر ، -

 نفقات التجھیز ، -

 كل النفقات األخرى الضروریة لبلوغ غایتھ ". -

د نصب ، وق )3(أما فیما یخص عمل الصندوق ، فیدیر الصندوق مجلس إدارة ویسیره مدیر عام 

 . )4( 1992مجلس إدارة الصندوق في شھر فیفري 

 . 317ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص )1(

 العبارة المستعملة في النص األصلي ھي "الخدمة" )2(

 ، السابق الذكر. 145- 91من المرسوم التنفیذي رقم  06أنظر المادة  )3(

  . 317ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص )4(



 
 
 
 
 

مدیریة جھویة  11المدیریة العامة الموجودة في العاصمة ، و الى یرتكز الصندوق في عملھ على   

  موجودة في أھم الوالیات باإلضافة الى وكاالت موجودة في أھم مدن التراب الوطني .

  صالحیات الصندوق الوطني للسكن :  -2فقرة 

على ملكیة السكن  تتمثل صالحیــــــات الصندوق ، بصفة عـــــامة في المســــــاعدة المـالیة للحصول 

Le soutien à l’accès à la propriété du logement (AAPL)    أو ما یسمى كذلك بالسكن

، فالصندوق إذن یتعامل مع فئة   le logement social participatif (LSP)االجتماعي التساھمي 

  معینة من المواطنین السیما منھم الفئة ذات الدخل المتوسط .

من المرسوم التنفیذي رقم        05ن صالحیات الصندوق ، تحددھا صراحة المادة وبأكثر دقة ، فإ

  ، السابق الذكر ، التي تنص على ما یلي :" تتمثل مھام الصندوق وصالحیاتھ في ما یلي : 91-145

  المساھمة في تحدید سیاسة تمویل السكن ،-

 السیما المساعدات وتخفیض نسبة الفائدة ، إدارة األسھم والمساھمات التي تقدمھا الدولة لفائدة السكن-

النھوض بتمویل السكن االجتماعي عن طریق البحث عن موارد للتمویل غیر مرتبطة بالمیزانیة -

 وتجنیدھا ،

القیام بتدبیر التمویالت المتوسطة األجل عن طریق البنوك والمؤسسات المالیة األخرى ، لبرامج بناء -

 مساكن اجتماعیة ،

 افة العملیات أو األعمال الخاصة ذات الصلة بمھامھ والتي قد تسندھا الخزینة إلیھ وتسییرھا ،التكفل بك-

 إصدار قروض بجمیع أشكال لحساب الخزینة ،-

 تسییر سندات الخزینة على أساس تعاقدي ،-

 تلقي الموارد التي ینشئھا التشریع والتنظیم المعمول بھما لفائدتھ وتسییرھا لحساب الخزینة ،-

إنشاء أیة مؤسسة فرعیة وأخذ كل مساھمة لحساب الدولة ال سیما في المؤسسات المالیة المتصلة بمجال -

 نشاطھا ، وتسییر ذلك ،

 إعداد أیة دراسات ترمي الى تحسین عمل السلطات العمومیة تجاه السكن ،-

اءتھ التقنیة والمالیة القیام بأیة دراسات وخیرات وتحقیقات وأبحاث ترتبط وإنجازھا بالسكن وتقدیم كف-

للھیئات العمومیة واألجھزة المعنیة وتشجیع اإلعالم وتبادل الخبرات والملتقیات من أجل ترقیة السكن 

  تحدد اتفاقیة شروط التدخل وكیفیاتھ ومبلغ الصندوق فیما یتعلق بالخدمات المقدمة للخزینة ". وتطویره ،

 



 
 
 
 
 

الذي یعدل ویتمم  1994ماي  18المؤرخ في  111-94وبعد صدور المرسوم التنفیذي رقم 

والمتضمن القانون األساسي الخاص  1991ماي  12المؤرخ في :  145-91المرسوم التنفیذي رقم 

بالصندوق الوطني للسكن ، السابق الذكر ، توسعت صالحیات الصندوق الى مجاالت أخرى ، حیث تنص 

من المرسوم التنفیذي رقم  5ي :" تعدل وتتم المادة ، ما یل 111-94من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة 

  والمذكور أعاله ، كما یأتي : 1991ماي  12المؤرخ في  91-145

  : تتمثل مھام الصندوق وصالحیاتھ فیما یأتي: 5المادة   

تسییر المساھمات والمساعدات التي تقدمھا الدولة لصالح السكن ، السیما في مجال الكراء  -

الالئق وإعادة الھیكلة العمرانیة وإعادة تأھیل اإلطار المبني وصیانتھ  وامتصاص السكن غیر

 وترقیة السكن ذي الطابع االجتماعي .

ترقیة كل أشكال تمویل اإلسكان ، السیما السكن االجتماعي عن طریق البحث عن موارد  -

 التمویل غیر موارد المیزانیة وتعبئتھا .

  یأتي : وبھذه الصفة یكلف الصندوق ، السیما بما

 یشارك في تحدید سیاسة تمویل السكن ، السیما السكن ذي الطابع االجتماعي .-

 یستلم الموارد المؤسسة لصالحھ بموجب التشریع والتنظیم المعمول بھما ویسیرھا .-

ینشئ كل الفروع ویأخذ جمیع المساھمات ویسیرھا ، السیما في المؤسسات المالیة أو التجمعات أو -

 الصلة بحقل نشاطھ . المؤسسات ذات

یقترح كل الدراسات والتحقیقات واألبحاث المرتبطة بالسكن ویقدم خبرتھ التقنیة والمالیة للمؤسسات -

العمومیة والھیئات المعنیة ویشجع األعمال اإلعالمیة وتبادل التجارب واللقاءات من أجل ترقیة السكن 

 وتطویره .

وأجوره و كیفیات ذلك فیما یخص الخدمات التي یقدمھا ویحدد دفتر للشروط ضوابط تدخل الصندوق 

  لحساب الدولة ".

 ممــــا سبق ، یتضح أن الوظیفة األســــاسیة للصندوق ھي تقدیم بـاسم الدولة  الدعم المـــــــــالي    

soutien financier le  في مجال السكن السیما االجتماعي منھ ، ولكن بعد أن یقدم طالب الدعم أو

  فإن الصندوق الوطني للسكن ھو مؤسسة  ، وبالتالي ، )1(ساعدة المالیة ، مساھمتھ المالیة الشخصیة الم

الذي یحدد قواعد تدخل  2000نوفمبر  15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في :  03أنظر في ھذا االطار المادة  )1(

  .، معدل ومتمم الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لألسر



 
 
 
 
 

مالیة ، أنشئت لتقدم الدولة من خاللھا دعمھا المالي لتمكین المواطنین من الحصول على  السكن 

االجتماعي منھ ، فالصندوق یقدم دعما مالیا أو مساعدة مالیة أكثر منھ تقدیم قروض ، ویظھر ھذا واضحا 

تضمن تحدید كیفیات الم 1998مارس  15من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في :  02من خالل المادة 

الذي یحدد قواعد تدخل الصندوق  1994أكتوبر  04المؤرخ في :  308-94تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 

، والتي تنص : " تتمثل المساعدة المالیة من أجل  )1(الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لألسرة 

ساھمة نھائیة وإما في شكل قسط غیر مباشرة تمنح إما في شكل م الحصول على ملكیة السكن في مساعدة

من  03مسترد یقترضھ المستفید من ھیئة مالیة في إطار تملك مسكنھ أو بنائھ "، وكذا من خالل المادة 

الذي یحدد كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم  2000نوفمبر  15القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

واعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي أكتوبر الذي یحدد ق 04المؤرخ في  94-308

أعاله ، في جمیع  02، والتي تنص : "تمنح المساعدة المالیة المنصوص علیھا في المادة  )2(لألسرة 

أو في شكل /الحاالت ، الستكمال التمویل المرصود من طرف المستفید في شكل مساھمة شخصیة و

  قرض.

یمكن أن تكتسي المساھمة الشخصیة شكل امتالك أرضیة البناء والشروع في حالة البناء الذاتي ،   

  في أشغال إنجاز المسكن ".

وقد حدد وبصفة أدق إجراءات الدعم المالي التي یقدمھا الصندوق الوطني للسكن ، المرسوم التنفیذي 

 للسكن في مجالالذي یحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني  1994أكتوبر  04المؤرخ في :  308-94رقم 

الذي یحدد  2000نوفمبر  15وكذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في :   ، )3(الدعم المالي لألسرة 

  قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لألسر .

  

  . 22، ص 41أنظر ج ر رقم  )1(

 .  13، ص 16أنظر ج ر رقم  )2(

قد ألغي وحل محلھ المرسوم التنفیذي  308- 94المرسوم التنفیذي رقم  ، وتجب اإلشارة أن 5، ص 66أنظر ج ر رقم  )3(

المتضمن كیفیات تدخل الصندوق الوطني للسكن في میدان تدعیم الحصول  1991ماي  12المؤرخ في : 146-91رقم 

 . 881، ص 25على ملكیة السكن ، ج ر رقم 

  



 
 
 
 
 

: "یحدد ھذا المرسوم قواعد تدخل  308-94حیث جاء في المادة األولى من المرسوم التنفیذي رقم : 

  الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لألسرة ".

من نفس المرسوم التنفیذي : "یكون التدخل المالي للصندوق الوطني للسكن في  02وتنص المادة   

  حدود موارده حسب األشكال اآلتیة :

 مساعدات مالیة . -

 تخفیض في نسب الفوائد . -

  تسدید القرض ."تمدید مدة  -

من نفس المرسوم التنفیذي :"یمكن أن یسند الوزیر المكلف بالسكن  04كما نصت المادة   

المساھمات المالیة التي تقدمھا الدولة لصالح الصندوق الوطني للسكن ، كلھا أو بعضھا ، الى الصندوق 

  الوطني للسكن لكي یسیرھا على أساس اتفاقیة تتضمن دفتر الشروط ".

یخص طریقة الحصول عل المساعدات المالیة من طرف الدولة من خالل الصندوق الوطني للسكن، وفیما 

،إال أن اإلجراءات لم تتغیر جذریا ، وتتمثل ھذه  )1(بالرغم من إصدار قرارات وزاریة مشتركة متعددة 

  اإلجراءات فیما یلي :

ال مساعدة التملك واعتبارا للحاجات استنادا إلى التخصیص المقرر في إطار المیزانیة السنویة في مج-

 المصرح بھا ، یبلغ الوزیر المكلف بالسكن لكل والیة قوام برنامج المساعدة المخصص لھا .

یحدد الوالي توزیع البرنامج المبلغ بین الجماعات المحلیة والمؤسسات والھیئات التي تقدم طلبا بذلك ، -

وتضبط قائمة األسر بات الحصول على المساعدات المالیة وتتخذ ھذه الھیئات التدابیر الالزمة لجمع طل

 . المرشحة لذلك حسب عدد النقاط المحصل علیھا طبقا لسلم تنقیط

الذي یحدد قواعد  2000نوفمبر  15ھذه القرارات الوزاریة المشتركة ھي :  القرار الوزاري المشترك المؤرخ في :  )1(

المالي لألسر (المعدل بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم 

   15) ، والذي ألغى وحل محل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في : 12، ص 32،ج ر رقم  2002أفریل  09في:

الذي  1994أكتوبر  04المؤرخ في :  308-94المتضمن تحدید كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم  1998مارس 

) ، كما أن القرار  22، ص 41قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي لألسر ( ج ر رقم یحدد 

دیسمبر  23قد ألغى وحل محل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  1998مارس  15الوزاري المشترك المؤرخ في 

والمتضمن كیفیات  1991مارس  12خ في المؤر 146- 91الذي یحدد كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم  1991

 . 847ص 29تدخل الصندوق الوطني للسكن في میدان تدعیم الحصول على ملكیة السكن، ج ر رقم 



 
 
 
 
 

تودع الملفات التي یكونھا طالبو السكن لدى مصالح الجماعات المحلیة والمؤسسات والھیئات  -

 االجتماعي فیھا ودراستھا .المذكورة أعاله ، لتقوم لجنة مؤسسة لھذا الغرض ، بالتحقیق 

تبلغ الملفات المقبولة وفقا لسلم التنقیط المذكور أعاله ، بعد موافقة الوالي ، الى الصندوق  -

 الوطني للسكن لمراقبتھا واتخاذ القرار النھائي بشأنھا .

یبلغ قرار القبول أو الرفض ، بعد دراسة الملفات ، الى طالب السكن ویوضح ھذا القبول  -

 ات الممنوحة .االمتیاز

وفي حالة ما إذا كانت المساعدات موجھة إلنجاز مساكن ، تعد الموافقة ملغاة إذا لم یشرع في األشغال 

  . )1( ) أشھر ابتداء من تاریخ تبلیغ الموافقة6خالل مدة ستة (

  .322ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص  )1(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

  الفرع الثاني : شركة إعادة التمویل الرھني 

La société de refinancement hypothécaire                                                    

 من المالحظ أنھ في بدایة التطور االقتصادي لبلد ما ، تكون المؤسسات المالیة متحفظة نوعا ما

أو بالتحدید تقدیم قروض سكنیة ألنھا تحتاج الى رأسمال معتبر علي تقدیم القروض على المدى الطویل 

وألنھا تحتفظ بالقروض العقاریة الممنوحة في محافظھا المالیة لمدة طویلة مما یجبرھا على استعمال 

  ودائع قصیرة أو متوسطة األمد .

ھا تقوم في كثیر من الدول خاصة في أوربا وأمریكا فإن البنوك تحتاج الى رأسمال ضعیف ألن  

  . )1(بالتمویل عن طریق اللجوء إلى السوق المالیة الثانویة 

إن عملیة منح القروض وتخزینھا إلى حین بیعھا یحتاج إلى مدة زمنیة معینة فخالل ھذه الفترة  البد 

أن یكون للبنك أمواال كافیة لتوظیفھا ، فھو یلجأ إما إلى الحصول على قرض تجاري أو إلى استعمال 

  قصیرة األجل  .الودائع 

ھذه البدائل ال تخدم نشاط المصرف وال الحركة العمرانیة لذا أصبح ضروریا أن تلجأ مؤسسات   

  .)2(القرض إلى السوق الثانویة العقاریة 

و تعرف السوق العقاریة الثانویة بأنھا تلك التي یمكن بواسطتھا بیع وشراء المحافظ المالیة التي 

ث یقدم المستثمرون على شراء وبیع القروض العقاریة الموجودة في تحتوي على قروض عقاریة ، حی

السوق ، فوظیفة السوق الثانویة ھي توفیر السیولة التي توظف في منح القروض العقاریة ، وإذا كانت 

القروض تشكل نوعیة جیدة فإنھ بإمكان البنوك المانحة لھذه القروض بیعھا عندما یستدعي األمر ذلك 

  ة التي ھي في حاجة إلیھا .وتأمین السیول

إن المقرض سواء أكان تجاریا أو متخصصا یمكنھ من خالل ھذه المیكانیزمات بیع المحفظة العقاریة 

للحصول على األموال الالزمة  وكذلك إتاحة الفرصة للمستثمر لشراء المحفظة واستثمار أموالھ 

  بضمانات أكثر . 

التى تكون متجانسة من حیث النوعیة ومدة االستحقاق وسعر الفائدة ثم یقدم  البنك یقوم بعملیة تجمیع القروض الممنوحة )1(

على تكوین محفظة عقاریة تحتوى على عدة قروض وبیعھا في السوق الثانویة واستعمال المداخل المحصلة في منح 

 قروض جدیدة وھكذا تبدأ دورة منح القروض العقاریة من جدید . 

، االبتكارات المالیة وتفعیل نظام القروض السكنیة في الجزائر ،  -البلیدة–حلب  بوفحص جالب نعناعة ، جامعة سعد )2(

 .355مجلة المفكر ، العدد الخامس ، ص



 
 
 
 
 

بالموازاة مع السوق الثانویة توجد السوق االبتدائیة ، فالمتعاملون الرئیسیون في ھذه السوق ھم 

تمنح فیھا القروض للمواطن لشراء أو عادة البنوك التي تتعامل بالقروض العقاریة أي السوق التي 

  بناء أو ترمیم السكنات .

ممثلة في البنوك   Marché primaireیحصل المواطن على القروض العقاریة من السوق الالبتدائیة 

ومؤسسات االدخار ثم تقوم ھذه األخیرة بإعادة تمویل القروض عن طریق اللجوء الى السوق الثانویة 

ة بإعادة تمویل الدین وھي المھام التي تقوم بھا في الجزائر شركة إعادة والى المؤسسات المتخصص

التي تلجأ ھي األخرى الى عملیة توریق الرھون  )1(التمویل الرھني التي تعید تمویل السوق األولي 

  . الباب الثاني ) من( نتناول عملیة التوریق بالتفصیل من خالل الفصل الثاني  )2(العقاریة 

وإنشاء مؤسسات مالیة متخصصة في القروض الرھنیة طویلة األجل كحل ألزمة السكن  حیث تم خلق 

التي عرفتھا الجزائر خالل فترة التسعینات نتیجة العجز الكبیر في تمویل قطاع السكن ، وابتداء من سنة 

ه تم إنشاء مؤسسات مالیة تسعى الى جعل النشاط العقاري نشاطا حیویا وأقل خطورة ، أھم ھذ 1997

  .     )3(المؤسسات المالیة المتخصصة :  شركة إعادة التمویل الرھني

 نشأة شركة إعادة التمویل الرھني :   -الفقرة األولى   

أنشئت شركة إعادة التمویل الرھني على إثر إعادة ھیكلة الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط نظرا 

  . )4( 1997لكون ھذا األخیر قد أصبح بنكا ابتداء من شھر أفریل 

أفریل  06وقد اعتمدت من قبل مجلس النقد والقرض كمؤسسة مالیة بموجب المقرر المؤرخ في : 

  .1999، وأصبحت عملیة في سنة  )5(1998

عبد القادر بلطاس ، االقتصاد المالي والمصرفي ، السیاسات والتقنیات الحدیثة في تمویل السكن ، دیوان المطبوعات  )1(

 . 189، ص 2001الجامعیة ، الجزائر ، 

، الغرفة الوطنیة للموثقین ،  06محمد مرابط ، االشكالیة القانونیة التي تثیرھا الترقیة العقاریة ، مجلة الموثق ، العدد  )2(

 . 8، ص 2000الجزائر ، 

، كلیة الحقوق ، جامعة ورقلة  2006-02- 08و  07، یومي : -الواقع و اآلفاق  –الملتقي الدولي ، الترقیة العقاریة  )3(

 . 4، ص2009(منشورة) ، 

 ، السابق الذكر . 01-97من المقرر رقم   01المادة  )4(

  . 27ج ر عدد  )5(



 
 
 
 
 

 une entreprise publiqueوتعتبر شركة إعادة التمویل الرھني مقاولة اقتصادیة 

économique(EPE)     تمارس مھامھا في شكل شركة ذات أسھمsociété par action (SPA)   أما

  .  un établissement financierاتجاه القانون البنكي ، فھي تعتبر مؤسسة مالیة 

  ألحكام النصوص التشریعیة والقانونیة التالیة :  تخضع من الناحیة القانونیة

-04-25المؤرخ في  08-93المعدل والمتمم باألمر رقم  1975-09- 26الصادر في  59-75األمر رقم  -

 . )2(المتعلق بالقانون التجاري  1996-12-09المؤرخ في  27-96،واألمر رقم )1( 1993

 المتعلق بالقرض والنقد ، السابق الذكر . 1996-12- 26المؤرخ في  11- 03األمر رقم   -

المتعلق بتنظیم وتسییر وخوصصة المؤسسات العامة ذات  2001-08-20المؤرخ في  04-01األمر  -

 . )3(الطابع االقتصادي 

والمحرر من قبل السید  1997-10-14قرارات بنك الجزائر والقانون التأسیسي للشركة الموثق في  -

-17و تم تعدیلھ بعد مصادقة مجلس النقد والقرض في دورتھ العادیة بتاریخ  الموثق رزاق بارا علي ،

01-2002   . 

ملیار دینار جزائري ، موزعا علي تسعة  3,29یقدر رأسمال الشركة عند إنشائھا بمبلغ : 

القرض   % 30,4بنسبة      le trésor publicمساھمین مؤسسین یتمثلون في : الخزینة العمومیة 

بنسبة         BEA والبنك الخارجي الجزائري  BNA والبنك الوطني الجزائري  CPAجزائري الشعبي ال

والشركة الجزائریة  %9,12بنسبة  CNEP لكل بنك والصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط   % 13,07

 %6,08بنسبة  BDL والبنك الجزائري للتنمیة   SAA والشركة الجزائریة للتأمین  CAARللتأمین  

  .  )4( % 3,03بنسبة    CAATكل  شركة والشركة الجزائریة لتأمین النقل  ل

ففیما یخص موارد الشركة ، فإنھا تتوفر على رأس المال المذكور أعاله ، كما یمكنھا عند   

 l’émission des obligations sur leالضرورة اللجوء إلى إصدار السندات في السوق المالیة 

marché hypothécaire et financier    وتحدیدا عن طریق إصدار سندات قروض ذات فترة

  استحقـاق طویلة ، تسمح للبنوك القیـام بتوظیفھا مربحة لسیولتھا ، القابلة للتحرك بسھولة  ، أي مكن

 . 1993أفریل  27، الصادرة یوم   27ج ر عدد  )1(

 . 1996دیسمبر  10،  الصادرة یوم  43ج ر عدد  )2(

 . 2001أوت  22، الصادرة یوم  47ج ر عدد  )3(

  ، السابق الذكر . 1998أفریل  06من المقرر المؤرخ في  02المادة  )4(



 
 
 
 
 

تسییرھا بسرعة كلما دعت الحاجة كما یوفر ھذا األداء فرصا للبنوك لتوظیف الفائض لدیھا من السیولة 

  ة .في السندات التي تصدرھا الشرك

إن شركة إعادة التمویل الرھني ، ال تتدخل في اإلقراض السكني مباشرة ، إنما تدعم نشاط البنوك، 

إلضفاء حركیة كبري في السوق المالیة ، وتوفیر عرضا جیدا لتحریك السوق ،وفرصا مجدیة لالستثمار 

  . )1(في سنداتھا 

  صالحیات شركة إعادة التمویل الرھني :  -الفقرة الثانیة   

وسعت شركة إعادة التمویل الرھني ، عملیات إعادة التمویل للبنوك الخاصة العاملة في الجزائر ، في       

إطار إستراتیجیة حكومیة واسعة ، تھدف لتحریك االستثمار العقاري عن طریق السوق المالیة ، وجعلھا 

  في الفجوة بین العرض والطلب.آلیة أساسیة لمعالجة أزمة السكن في الجزائر التي تعرف اتساعا كبیرا 

بموافقة من البنك المركزي و الخزینة العمومیة ، تسعى شركة إعادة التمویل الرھني تیسیر         

الحصول على القرض السكني لجمیع المواطنین ، ومساعدة البنوك على احترام شروط السالمة ومعاییر 

ألن القرض یعتبر سلعة قابلة للتداول والمتاجرة ، المالءة المفروضة من السلطات النقدیة الجزائریة ، 

وشركة إعادة التمویل الرھني تشتري القروض العقاریة والسكنیة ، التي تقدمھا البنوك التجاریة العمومیة 

  أو الخاصة العاملة في الساحة للمواطنین.

اعمة لسیاسة فھي ھیئة مالیة تعمل غلى تدعیم نوعیة وفاعلیة التمویل العقاري، والبرامج الد

التمویل واإلطار القانوني لتفعیل ذلك ، لمواجھة استفحال أزمة السكن ، عن طریق نظام تمویل مصرفي 

سلیم ، یسمح بالحصول على السكن بتمویل من المصارف ، بعد أن أصبح للمؤسسات المصرفیة الحریة 

لتمویل الرھني ، التي اعتبرت في القیام بدور التمویل السكني ، وتیسیر لجوء المصارف لشركة إعادة ا

  أحد أھم اإلجراءات المتمیزة لمعالجة أزمة السكن المتفاقمة في الجزائر .

إذ أصبح بإمكان كل شخص یتوفر على مدخول ویرید الحصول على مسكن ولكن لیس لدیھ    

  المبلغ الالزم ، أن یطلب من البنوك قرضا على المدى الطویل .

التي یمنحھا الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط الذي كان یعتبر بحیث ، وباستثناء القروض 

البنك الوحید الذي یمارس القرض الرھني ، تعد الجزائر إحدى البلدان النادرة التي یتوجب على طالب 

  السكن فیھا ، دفع سعر اقتناء سكنھ كامال .

 . 358بوفحص جالب نعناعة  ، المرجع السابق ، ص )1(



 
 
 
 
 

خاطرة في منح القروض علي المدى الطویل ، ألنھا وحسب المختصین ، ال تتوفر إال ترید الم فالبنوك ال

على أموال تمكنھا من التدخل لتمویل عملیات على المدى القصیر والمتوسط ، وبما أن القروض العقاریة 

سنة فما فوق ، فإن البنوك  15، إال ابتداء من   l’amortissementال یمكن أن تعرف استھالك الدین 

  .)1(ترفض منح القروض العقاریة باستثناء كما سبق الذكر الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط 

وبالتالي ، وجب على الدولة لتشجیع البنوك التجاریة دخول میدان القرض العقاري ، إنشاء في 

  بین ھذه الھیئات شركة إعادة التمویل الرھني . ، ھیئات تتكفل بھذا الجانب ، ومن 1997سنة 

البنوك التجاریة تمنح قروضا على المدى الطویل لتمكین طالب السكن باقتناء مساكن  فقد أصبحت  

  جدیدة أو قدیمة أو البناء الذاتي أو القیام بأشغال ترمیم منازلھم أو توسیعھا .

، غیر أنھ یجب على المستفید أن یتوفر على من سعر السكن  %90ھذا القرض یمكن أن یصل الى نسبة 

  المسكن الذي اقتناه ، كضمان تسدید للقرض .   )2(دخل أدنى ویقوم برھن 

فعندما یقوم بنك بمنح قرض أجل شراء أو بناء ، البد لھ من ضمان حتي یتمكن من استرداد حقھ   

عاجزا عن ذلك ألسباب مختلفة ، أي القرض ، وھذا في حالة ما إذا رفض الزبون إعادة القرض أو أصبح 

  إن ھذا الضمان یقدمھ للبنك حق الرھن للعقار.

ویشارك في ھذه العملیة ، البنوك التجاریة وشركة إعادة التمویل الرھني ، ویتمثل شكل ھذا   

التمویل بالنسبة للمعني ، في الحصول على قرض لدى البنك ، وأنھ بالضمان الذي تقدمھ شركة إعادة 

لرھني ، فإن البنوك لن تخشى المجازفة وبالتالي ال یمكنھا رفض طلب القرض الذي یتقدم بھ التمویل ا

  المعني لتمویل المسكن نظرا ألن ھذه الشركة ستضمن إعادة تمویل القرض الرھني للبنوك .

  ومن الناحیة العملیة ، فإن تدخل شركة إعادة التمویل الرھني ، یكون على النحو التالي :  

البنك بعد منحھ القرض الى المقرض ، یقوم بعد ذلك بإرسال ملفات المقرضین الى الشركة ، 

فتقوم ھذه األخیرة بإعادة دراسة ھذه الملفات على ضوء المعاییر المحددة في مجال القرض السیما منھا 

طرف البنك  المتعلقة بالضمانات التي یقدمھا المقرض ، فإذا اعتبرت الشركة أن المعاییر محترمة من

  المعني ، فإن ھذا األخیر یؤمن من طرف الشركة ، وفي الحــالـة العكسیـة فإن منح القـرض یكون على 

 .  324ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص )1(

من ق م ج : " الرھن الرسمي عقد یكسب بھ الدائن حقا عینیا ، على العقار لوفاء  882یعرف الرھن حسب نص المادة  )2(

ھ بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین التالیین لھ في المرتبة في استفاء حقھ من ثمن ذلك العقار في أي ید دینھ ، یكون ل

 كان". 



 
 
 
 
 

مسؤولیة البنك المانح للقرض ، مع اإلشارة ، أن شركة إعادة التمویل الرھني ، تحتفظ على مستواھا بعقد 

 . )1(عادة تمویل البنك الرھن المقدم من طرف المقرض والذي تقوم على أساسھ الشركة بإ

أما فیما یخص عالقة الشركة بالمواطن ، فإن شركة إعادة التمویل الرھني تتدخل فقط لدي البنوك 

ولیس لھا أیة عالقة مع المواطنین ، باستثناء المعلومات التي یمكن للشركة أن تقدنھا لھم لتنویرھم في 

  مجال القرض العقاري  .  

اإلطار ، أن القرض الممنوح من طرف البنك ، باإلضافة للفوائد التي وتجب اإلشارة في ھذا   

  یأخذھا من المقرض لصالح البنك ، یجب إضافة إلیھا نسبة من الفائدة لصالح الشركة .

إلى البنوك ، فالشركة      des advancesكما أن شركة إعادة التمویل الرھني ال تقدم أیة تسبیقات    

لبنوك التجاریة إال بعد قیام ھذه األخیرة بتقدیم قروض للمواطنین ، ومن أجل ھذا التقوم بإعادة تمویل ا

یجب على البنوك تقدیم أدلة لذلك السیما من خالل وجود عقد رھن حقیقي للعقار ، فھذا العقد عبارة عن 

ضمان یقدم من طرف البنك التجاري لیتحصل على إعادة التمویل من طرف الشركة ، ویمكن أن تكون 

  ھذه الوسیلة أي الرھن موضوع معامالت أي بیع وشراء على مستوى السوق الثانویة  .  

ویجب اإلشارة ھنا أن ، أن دور الشركة لیس بیع العقار وإنما دورھا في المجال العقاري یتمثل في 

ن طریق مساعدة البنوك التجاریة التي تقدم القروض في ھذا المجال ، من خالل تقدیم لھا أموال لذلك ، ع

  إبرام اتفاقیات مع ھذه البنوك تقوم الشركة بموجبھا بإعادة تمویل القروض العقاریة .

وفیما یخص عملیات الرھن ، فالمالحظ أنھا تسجل بوتیرة ضئیلة ، والسبب في ذلك یتعلق أساسا حسب 

الجزائري فإن  المختصین أن أغلب العقارات في الجزائر تفتقد لعقد الملكیة ، فحسب ممثل للقرض الشعبي

نسبة كبیرة من طالبي قرض عقاري لدى ھذا البنك لیس لدیھم عقد ملكیة والذي یمكن من القیام بعملیة 

الرھن ، ویتعلق األمر خاصة بالمرقیین العقاریین الذي یقدمون للبنك قرارا إداریا یتضمن االستفادة من 

  . )2(القطعة األرضیة إلنجاز السكنات 

لقروض العقاریة ، بشكل واسع في الرھن العقاري ، یؤدي إلى ظھور سوق شراء وبیع فإذا توسعت ا      

، على غرار ما یتم في البورصة من تبادل وشراء أسھم، ویصبح     Marché hypothécaireالرھن 

  شراء الرھن ، وھي عملیة شبیھة بشراء الدیون ، من األمور العادیة التي تنشط سوق األموال وحركتھا .   

 . 325ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص )1(
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فالھدف المنتظر ، ھو تمكین المواطن من الحصول على ملكیة سكنھ من خالل القرض العقاري ، لیعوض 

  ھذا األخیر وبنسبة كبیرة تمویل السكن مباشرة من طرف الدولة و توزیع ھذه األخیرة لھ .

  وعموما یمكن تلخیص مھامھا في : 

تدعیم اإلستراتیجیة المتعلقة بتطویر الوساطة المالیة الموجھة لتمویل السكن وذلك بھدف تخفیف  -

 الضغط على میزانیة الدولة .

المشاركة في تطویر سوق الرھن العقاري وإعطاء فرص أكبر للمؤسسات المالیة والمصرفیة  -

ي الجزائر لتقدیم القروض إلى المواطنین الذین یرغبون في الوطنیة وحتى األجنبیة المقیمة ف

 اقتناء مع تشجیع المنافسة في ساحة النشاط العقاري .

جلب رؤوس األموال من السوق المالیة بواسطة إصدار أوراق مالیة مضمونة برھن عقاري من  -

 الدرجة األولى .

 لیة في مجال القرض الرھني .تنمیة التحفیزات الكافیة التي تھدف إلى تشجیع الوساطة الما -

نشاط شركة إعادة التمویل الرھني یدعم نشاط البنوك ، كما یؤدى إلى إضفاء حركیة كبري في  -

 .  )1(السوق المالیة ، ویوفر عرضا جیدا لتحریك السوق ، وفرصا مجدیة  لالستثمار في سنداتھا 

  POSFENالفرع الثالث : الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعیة 

من خالل تطرقنا الى نشأتھ ثم  نتناول دراسة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعیة

  صالحیات الصندوق في مجال السكن .

 نشأة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعیة :  -الفقرةاالولى

 le fonds national de péréquation  أنشئ الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعیة 

des oeuvres socials   المتضمن إنشاء  1983جویلیة  02المؤرخ في  16-83بموجب القانون رقم

  . )2(الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات 

من القانون على ما یلي : " یھدف القانون إلى إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة  01حیث تنص المادة 

  و كیفیات تسییره وتمویلھ " .الخدمات االجتماعیة وتحدید أھدافھ 
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من نفس القانون :" تحدد كیفیات تنظیم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعیة  02وتضیف المادة 

  وتسییره بموجب مرسوم " .

، حیث صدر المرسوم  1996ونشیر أن المرسوم الذي ینظم ھذا الصندوق لم یصدر الى غایة سنة 

المتعلق بكیفیات تنظیم الصندوق الوطني لمعادلة  1996فیفري  03المؤرخ في :  75-96التنفیذي رقم 

 . )1(الخدمات االجتماعیة وسیره 

، لم یحددا الطبیعة القانونیة  75-96نفیذي رقم والمرسوم الت 16-83كما أن كلتا النصین أي القانون رقم 

للصندوق ، حیث أن النص األول ال یشیر تماما إلى الطبیعة القانون للصندوق ، أما النص الثاني ، فقد 

من المرسوم التنفیذي التي  01فقرة  02اكتفي باإلشارة بصفة جزئیة لھذه الطبیعة من خالل المادة 

معادلة الخدمات االجتماعیة بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي ، تنص:"یتمتع الصندوق الوطني ل

  ویدعى  في صلب النص الصندوق ".

الذي یعدل ویتمم  1998فیفري  25المؤرخ في :  80-98  وبصدور المرسوم التنفیذي رقم  

المتعلق بكیفیات تنظیم الصندوق الوطني  1996فیفري  03المؤرخ في :  75-96المرسوم التنفیذي رقم 

، حدد بصفة واضحة الطبیعة القانونیة للصندوق ، من خالل المادة  )2(لمعادلة الخدمات االجتماعیة وسیره 

من المرسوم  02والتي تنص :"تعدل أحكام الفقرة األولى من المادة  80-98ذي رقم من المرسوم التنفی 02

  المذكور أعاله ، كما یأتي : 1996فیفري  03المؤرخ في  75-96التنفیذي رقم 

(الفقرة األولى) : یعتبر الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعیة الذي یدعى في  2المادة   

سة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري ویتمتع بالشخصیة المعنویة صلب النص "الصندوق ، مؤس

  واالستقالل المالي ".

    un établissement public industriel et      الصندوق إذا ھو مؤسسة عمومیة صناعیة وتجاریة

commercial (EPIC)    ومقره  )3(، وھو موضوع تحت وصایة الوزیر المكلف بالحمایة االجتماعیة ،

  .)5(، وتمسك الحسابات الخاصة بالصندوق في شكلھا التجاري طبقا للتشریع المعمول بھ)4(مدینة الجزائر ب

 . 7، ص 09ج ر رقم  )1(

 . 17، ص 12ج ر رقم  )2(

 ، السابق الذكر . 75- 96من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  )3(

 ، السابق الذكر . 75- 96من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  )4(

 ، السابق الذكر .  80- 98من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  )5(



 
 
 
 
 

،  یعین ھذا األخیر بموجب مرسوم تنفیذي  )1(ویدیر عمل الصندوق مجلس إدارة ویسیره مدیر عام 

، ویتكون مجلس إدارة المجلس من  )2(بناء على اقتراح من الوزیر الوصي بعد استشارة مجلس اإلدارة  

، ویعین أعضاء المجلس بقرار من  )3(ممثال من العمال األجراء   )15عضوا ، منھم خمسة عشرة ( 28

الوزیر المكلف بالوصایة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجدید وباقتراح بالنسبة لممثلي العمال األجراء ، من 

،  )5(، وینتخب مجلس اإلدارة من قبل أعضائھ لفترة العضویة  )4(منظمات العمال النقابیة األكثر تمثیال 

كون من بین ممثلي العمال األجراء ، ألنھم یحوزون على األغلبیة ، ویدیر مجلس اإلدارة شؤون وی

الصندوق عن طریق المداولة ، ویتولى وفقا للقوانین والتنظیمات المعمول بھا مراقبة الصندوق المذكور 

ویتولى كتابة  ، ویحضر المدیر العام للصندوق اجتماعات مجلس اإلدارة  بصوت استشاري )6(وتنشیطھ 

  . )7(المجلس 

  . ) فروع على مستوى عشر والیات10ونشیر أن للصندوق عشرة (

 صالحیات  الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعیة : -الفقرة الثانیة   

، السابق الذكر ، صالحیات الصندوق ، حیث  75-96من المرسوم التنفیذي رقم  05حددت المادة 

من  03تنص : "تتمثل مھام الصندوق ، في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بھا ، السیما أحكام المادة 

  والمذكور أعاله ، فیما یأتي :  1983یولیو  02المؤرخ في  16-83القانون رقم 

ل على ترقیة السكن االجتماعي لصالح العمال األجراء وفقا لمبادئ التوزیع المنصف العم -

 والتضامن بین العمال األجراء  في جمیع قطاعات النشاط ،

المساھمة في تمویل المشاریع التي تقوم بھا الھیئات والمؤسسات المكلفة بالخدمات االجتماعیة في  -

ال األجراء والتأكد من اإلنجاز الفعلي للمشاریع التي مجال ترقیة السكن االجتماعي لصالح العم

  یساھم الصندوق في تمویلھا ضمن ھذا اإلطار ، 

السابق  80-98من المرسوم التنفیذي رقم  5،السابق الذكر، والمادة  75-96من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة 6المادة  )1(

 الذكر .

 ، السابق الذكر . 75-96من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  15المادة  )2(

 ، السابق الذكر . 75-96من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة  )3(

 ، السابق الذكر . 75-96من المرسوم التنفیذي رقم   2فقرة والمادة  8المادة  )4(

 ، السابق الذكر . 75-96من المرسوم التنفیذي رقم   6فقرة  8المادة  )5(

 ، السابق الذكر . 75-96من المرسوم التنفیذي رقم   1فقرة  10المادة  )6(

 ، السابق الذكر . 75-96من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  15المادة  )7(



 
 
 
 
 

تعبئة كل موارد التمویل من أجل ترقیة السكن االجتماعي لصالح العمال األجراء ، السیما جمع  -

من  03حصة صندوق الخدمات االجتماعیة من الھیئات المستخدمة مثلما ھو مقرر في المادة 

 والمذكور أعاله ، 1994یولیو  6المؤرخ في  186-94التنفیذي رقم المرسوم 

 القیام بكل األعمال الرامیة إلى تحسین ظروف سكن العمال األجراء ، -

القیام بكل الدراسات الرامیة إلى تحسین النشاطات التي تستھدف تطویر السكن االجتماعي لصالح  -

 العمال األجراء . "

- 83من القانون رقم  3تماعیة ، فقد حدد بصفة عامة بموجب المادة وفیما یخص مجال الخدمات االج

السابق ذكرھا ، ولم تتطرق ھذه المادة  75-96من المرسوم التنفیذي رقم  5التي أشارت إلیھا المادة  16

، وھذا  )1(إلى المجاالت الخصوصیة السیما منھا مجال السكن ، وأوكل ھذا التفصیل إلى نص تنظیمي 

الذي یحدد محتوى الخدمات  1982ماي  15المؤرخ في:  179-82األخیر ھو المرسوم التنفیذي رقم 

الذي یتمم  1996فبرایر  3المؤرخ في:  74-96، والمرسوم التنفیذي رقم  )2(االجتماعیة وكیفیة تمویلھا 

جتماعیة وكیفیة الذي یحدد محتوى الخدمات اال 1982ماي  15المؤرخ في:  179- 82المرسوم رقم 

  . )3(تمویلھا 

، السابق الذكر ، على ما یلي :" تعتبر خدمات اجتماعیة في  179-82من المرسوم  2حیث تنص المادة 

مفھوم ھذا المرسوم ، جمیع األعمال أو اإلنجازات التي ترمي الى المساھمة في تحسین معیشة العمال 

والثقافة  والتسلیة مادیا ومعنویا عن طریق تكملة أجر العمل في شكل خدمات ، في مجال الصحة و السكن 

وبصفة عامة جمیع التدابیر ذات الطابع االجتماعي التي تستھدف تسھیل الحیاة الیومیة للعامل وأسرتھ ."  

من نفس المرسوم : " تعد الخدمات االجتماعیة التابعة للھیئة المستخدمة مكملة ألعمال  3وتضیف المادة 

تخصصة ، ویتم التكفل بھا تطبیقا للتشریع والتنظیم الدولة والجماعات المحلیة والھیئات الھیئات الم

  المعمول بھما . 

  ویمكن القیام بھا في المجاالت اآلتیة :   

األنشطة ذات الطابع اإلداري الرامیة الى تسھیل إنشاء التعاونیات العقاریة في إطار التشریع   -

 والتنظیم المعمول بھما ".

 ، السابق الذكر . 16-83من القانون رقم  08فقرة  03المادة  )1(

 .1982، سنة  20ج ر رقم  )2(

 .1996سنة ،  09ج ر رقم  )3(



 
 
 
 
 

،  179-82الذي یتمم المرسوم رقم  1996فیفري  3المؤرخ في  74-96أما المرسوم التنفیذي رقم 

المؤرخ في  179-82) من المرسوم رقم 2(الفقرة 3فتنص المادة األولى منھ : " یتمم ھذا المرسوم المادة 

  المذكور أعاله ، بفقرة جدیدة تحرر كما یأتي :  و 1982ماي  15

 تمویل األعمال الرامیة الى ترقیة السكن االجتماعي لصالح العمال األجراء ". -

، السابق  75-96من المرسوم التنفیذي رقم  29أما فیما یخص موارد الصندوق ، فتحددھا المادة 

  الذكر ، وھذه الموارد ھي :

 اكات الھیئات المستخدمة في صندوق الخدمات االجتماعیة ،الموارد اآلتیة من حصة اشتر -

المتضمن  1983یولیو  02المؤرخ في  16-83من القانون رقم  04الموارد المقررة في المادة  -

 إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعیة ، وھذه الموارد ھي :

  بین الھیئات ،حصة من المساھمة المخصصة لصندوق الخدمات االجتماعیة ما 

 ، الموارد الخاصة المحصل علیھا عن طریق نشاطات الخدمات االجتماعیة 

 ، إعانات الدولة 

  اإلعانات المحتملة للصنادیق والھیئات االجتماعیة في إطار األحكام التشریعیة

 والتنظیمیة و المعمول بھا ،

 . الھبات والوصایا 

 لمحتملة .مساھمة العمال األجراء المستفیدین ، المالیة ا -

، ھذه اإلیرادات  )1() ملیار دینار جزائري 5بقیمة خمسة ( 1998وتقدر الموارد المالیة للصندوق في سنة 

  یمكن تصنیفھا على النحو التالي : 

ناتج حصیلة حصة االشتراكات التي تدفع الى الصندوق الوطني للتأمینات االجتماعیة للعمال  -

 la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariésاألجراء 

(CNAS)  . 

 تحصیل المساھمات المالیة الشخصیة للعمال في اطار الحصول على ملكیة السكن التساھمي ، -

 تحصیل المداخیل الناتجة عن بیع محالت تجاریة ، -

 )2(ق في البنوك وشركات التأمین ،...الفوائد المتحصل علیھا من االستثمارات ألموال الصندو -

 . 330ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص )1(

 . 330نفس المصدر اآلنف الذكر ، ص )2(



 
 
 
 
 

نظرا لألموال الكبیرة الموجودة على مستوى الصندوق الناتجة كما سبق الذكر عن االشتراكات 

وق لدى  البنوك وشركات اإلجباریة للعمال وكذلك عن االستثمارات لھذه األموال التي یقوم بھا الصند

التأمین ، فإن الصندوق یعتبر كمتعامل عمومي في السوق العقاریة السیما من خالل مساھمتھ في تفعیل 

ھذه السوق من خالل منح إعانات مالیة السیما للعمال من جھة ، ومن جھة أخرى یبدو أن الصندوق ھو 

رضیة ومرورا  بإنجاز السكنات والمحالت نفسھ یقوم بعملیات عقاریة ، بدءا بالبحث عن القطعة األ

التجاریة ووصوال إلى توزیعھا أو بیعھا ، إال أن ھذا الجانب األخیر یبقى ثانویا مقارنة بالدور الذي یلعبھ 

  الصندوق بصفتھ مؤسسة مالیة ، إن ھذا الدور الثاني للصندوق المتمثل في القیام بالعملیات العقاریة .

من السكن في إطار ھذا الصندوق ، فتحددھا االتحادیة الوالئیة  نالمستفیدیوفیما  یخص تحدید قائمة 

للنقابة أي االتحاد العام للعمال الجزائریین ، أما دور الصندوق ، یتمثل في منح اإلعانات والحرص على 

  .) 1(مھما كان نوع السكن المطلوب للحصول علیھ  نوصولھا إلى المستفیدی

 .331ق ،ص ناصر لباد ، المرجع الساب )1(

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

   les sociétésالمبحث الثاني : الھیئات الضامنة للقرض ( شركات التأمین 

d’assurance ( 

من بین شركات التأمین التي تشارك في العملیات والمعامالت العقاریة ، ھناك شركات تأمین   

مجالھا األساسي ، إال أنھا متخصصة في ھذا المجال ، وھناك شركات تأمین ال یعتبر المجال العقاري 

  تحاول اقتحام ھذا المجال .

وعلیھ نتناول بالدراسة أوال  شركات التأمین المتخصصة من خالل المطلب األول ، ثم شركات 

  الـتأمین األخرى من خالل المطلب الثاني .

  

 les sociétés d’assurance spécialisés المطلب األول : شركات التأمین المتخصصة 

تتمثل شركات التأمین المتخصصة في شركة ضمان القرض العقاري ثم صندوق الضمان والكفالة   

 المتبادلة في الترقیة العقاریة ، نتناولھا بالدراسة على التوالي .

  

 la sociétés de garantie des crédits immobiliersالفرع األول : شركة ضمان القرض العقاري  

)(SGCI 

، أصبحت عملیة في أول جویلیة سنة  1997أكتوبر  05القرض العقاري في أنشئت شركة ضمان 

1998 )1 (.  

المتضمن اعتماد  1999ماي  18بموجب القرار المؤرخ في  1999وقد تم اعتماد الشركة في سنة 

 07-95الصادر عن وزیر المالیة ، وھذا عمال بأحكام األمر رقم : ،  )2(شركة ضمان القرض العقاري 

  المؤرخ في : 267-96، والمرسوم التنفیذي رقم  )3(المتعلق بالتأمینات  1995جانفي  25المؤرخ في 

 .331ناصر لباد ، المرجع السابق ،ص  )1(

 . 10، ص 41ج ر رقم  )2(

 . 03، ص 13ج ر رقم  )3(

  



 
 
 
 
 

، ) 1(أو إعادة التأمین االعتماد و كیفیات منحھ /شركات التأمین والذي یحدد شروط منح  1996أوت  03

 وذلك قصد ممارسة عملیات التأمین .

شركة ضمان العقاري مقاولة عمومیة اقتصادیة ، ومن الناحیة الشكلیة شركة أسھم ، وتعتبر   

  ویوجد مقرھا بالعاصمة .

  تتكون الشركة من المساھمین العمومیین التالیین :   

، القرض  BADR، بنك الفالحة والتنمیة الریفیة  BNA البنوك : البنك الوطني الجزائري  -

،   BDL، بنك التنمیة المحلیة  BEA، بنك الجزائر الخارجي  CPAالشعبي الجزائري 

 .CNEPالصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط 

، والشركة المركزیة إلعادة   CAAR، الشركة الجزائریة للتأمین وإعادة التأمین SAA ئریة للتأمین 

 .CCRالتأمین 

  ملیار دینار جزائري . 1وقد زودت الشركة عند إنشائھا برأس مال بلغ قیمة 

    

   . )2(فیما یخص عمل الشركة ، یدیر الشركة مجلس إدارة ویسیرھا رئیس مدیر عام 

  وتتكون موارد الشركة من :  

 ھمین ،الرأسمال التأسیسي الذي شارك فیھ كل المسا -

، الناتجة عن نشاط الضمان التي تحدد قیمتھ من   les primes d’assurance أقساط التأمین  -

 طرف النصوص القانونیة في مجال التأمین ، 

 استثمار  الشركة ألموالھا الخاصة في مجاالت مرابحة السیما في المجال العقاري . -

 

 . 15، ص 47ج ر رقم   )1(

 .332ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص  )2(

 

 



 
 
 
 
 

أما صالحیات الشركة ، فھي تتمثل  أوال في ضمان القروض العقاریة الممنوحة من طرف البنوك 

  التجاریة لألفراد لشراء أمالك عقاریة السیما  السكنات منھا ، ثم ثانویا تقدیم قروض للمرقین العقاریین .

    إلى نوعین  : ضماناتتنقسم ھذه ال 

   : المؤطرین قروض ضمان -الفقرة االولى    

 ھذه في المقرر التعویض و للمقترض، النھائي اإلعسار خطر ضد لھ المؤمن الضمان ھذا یغطي

 ، الرھن محل العقار بیع عند المبالغ من المحصلة والفوائد ستحقاقاتاال مجموع من 90%   یساوي الحالة

 سریان مدة خالل المقررة الفوائد و األصلیة المستحقة المبالغ مجموع من 50%  :یلي كما التعویض یتم و

 فیتم للعقار الفعلي البیع بعد علیھ المتحصل الرصید تمثل البقیة أما الحادث، وقوع إثبات بعد الضمان

 40%  حدود في البیع بعد لھ للمؤمن مسبقا المدفوعة 50%  إلى یصل الذي التعویض من حسابھ

  .)1(المتبقیة

    

 شامال أو بسیطا یكون قد الضمان ھذا  :الخواص قروض ضمان -الفقرة الثانیة   

         النھائي اإلعسار خطر ضد البنك) لھ المؤمن (التأمین شركة تغطي : البسیط الضمان

 .للمقترض

 تسویة عن المؤقت التأخر ، البسیط الضمان على عالوة یغطي ھو و  :الشامل الضمان

 . المقترض طرف من ستحقاقاتاال

  

 تكونا مؤقت اإلعسار، فإذا كان  اإلعسار حسب نوع  )الحادث( الكارثة تغطیة طرقو تنقسم 

 :یلي كما الضمان مدة خالل القصوى التغطیة

 . مدمجة شھریة استحقاقات أربعة -  

  .)متفرقة( مدمجة غیر شھریة استحقاقات ستة -

 :بین نمیزا نھائی اإلعساروفي حال كان 

     شركة التأمین مسؤولیة من المرھونة األموال بیع عملیة تكون ال : للدین المحددة التغطیة -

 والفوائد األصلیة ستحقاقاتاال مجموع من  90 %إلى الكارثة تحقق حالة في المستحق التعویض ویصل

  .المرھونة العقارات بیع بعد المحصلة المبالغ من تقتطع

  

  .332ص ناصر لباد ، المرجع السابق ، )1(



 
 
 
 
 

 بعد التعویض ویتم المرھونة األموال بیع التأمین شركة مسؤولیة من تعد :الدین الكاملة التغطیة -   

 سریان تاریخ غایة إلى الواجبة الفوائد و االستحقاقات مجموع من 60%  حدود في الحادث وقوع إثبات

 مسبقا المدفوع و 60%  :ـ ب المقدر التعویض من یحسب أو یخصم المال من يالمتبق و الضمان، مدة

 قروض بضمان العقاري القرض ضمان شركة قامت قد و ، المتبقیة 30%  حدود في البیع بعد لھ للمؤمن

 باربیا بنك"و العقاریة القروض ضمان شركة وقعت الشأن ھذا في و ، دج مالییر 03 یفوق بمبلغ

 باربیا بنك طرف من الممنوحة القروض لضمان شراكة اتفاقیة على 2008 أفریل 28 بتاریخ "الجزائر

 ستفادواا الذین البنك لزبائن النھائي اإلفالس حالة في تأمینا ضمنی أن شانھ من كتتاباال وھذا الجزائر،

  .رھنیة قروض من

  

وبھذا الدور ، فإن شركة ضمان القرض العقاري تساھم في التحدید من المخاطر التي تتعرض لھا 

نھائیة، عن التسدید بصفة مؤقتة أوھذه البنوك من خالل تقدیم قروض لألشخاص قد یعجزون في المستقبل 

یة سوق القروض التي منحت لھم ، وھو الدور الذي من شأنھ أن یتسبب على المدى المتوسط في تنم

  الرھن العقاري .

حیث ، أن الضمان في مجال القروض العقاریة ، یكون األساس الذي یرتكز علیھ منح القرض من طرف 

البنك ، لكن بعض الطالبین للقرض العقاري ، ومن خالل دراسة لملفاتھم ، یمكن أن تتضمن بعض 

     ھم عندمــــا یصــل میعــــــاد التســدیدالمخــاطر تتمثل خـــــاصة في عـدم إمكــــانیة تسـدید قــروضــ

   le non remboursement des échéances   ، أي عدم إمكانیة التسدید مؤقتا أو عدم التسدید نھائیا

  وھذا ألسباب مختلفة منھا التسریح أو التوقیف عن العمل ، الوفاة ...

ومیة المخول لھا مراقبة مدى وبالتالي ، فإن شركة ضمان القرض العقاري ھي المؤسسة العم

صحة العقود من حیث إمكانیة تسدید الدین ، التي تبرمھا البنوك مع األشخاص حتى یمكن شركة ضمان 

القرض العقاري تأمین القرض الممنوح من طرف البنك ، ومن بین الضمانات التي تحرص الشركة على 

  .)1(وجوب توفرھا في ملف طالب القرض العقاري ، عقد الرھن 

من الناحیة العملیة ، فإن شركة ضمان القرض العقاري ، تقدم ضماناتھا في جمیع مجاالت   

  المخاطر ، من الحریق إلى الوفاة ، ولكن بشروط ، حیث أن كل الملفات المتعلقة بطلب القروض المرسلة 

  .332ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص )2(



 
 
 
 
 

لشركة ال تؤمن إال القروض التي تتوفر فیھا المعاییر إلیھا من طرف البنوك التجاریة ، تدرس بدقة ، فا

  المطلوبة ، وھي المعاییر المتعلقة بإمكانیة تسدید القرض من طرف الطالب .

حیث واستنادا إلى شروط محددة بدقة ، فإن الشركة تتعھد اتجاه البنوك المانحة  للقرض أن تقدم لھا 

  ).1(ل التسدید المحدد مستحقاتھا التي عجز المقرض عن تسدیدھا وفق جدو

  أھم ھذه الشروط المطلوب توافرھا في ملف طالب القرض ، حتى تؤمنھ الشركة ، یمكن ذكرھا أساسا:

  المساھمة المالیة الشخصیة للطالب ، -

  وجود عقد الرھن العقاري ، -

  یجب أن یكون مبلغ القرض متوافقا مع اإلمكانیات المالیة للمدین ، -

تحدده    la prime d’assuranceوجوب تسدید للشركة قسط التأمین ، حیث أن مبلغ قسط التأمین  -

  الشركة حسب أھمیة المخاطر . 

في األخیر تجب اإلشارة  ، فیما یخص عالقة الشركة بالمواطن ، فإن شركة ضمان القرض العقاري ، 

، باستثناء المعلومات التي یمكن للشركة أن تتدخل فقط لدى البنوك ولیس لھا أیة عالقة مع المواطنین 

  تقدمھا لھم لتنورھم في مجال القرض العقاري .

  

  le fonds de garantieالفرع الثاني : صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة :

et de caution mutuelle des promoteurs immobiliers (FGCMP)      

-93التشریعي رقم   المرسوم بموجب العقاریة الترقیة في المتبادلة الكفالة و الضمان صندوق أنشئ 

 1/ 11المتعلق بالنشاط العقاري ، السابق الذكر ، حیث تنص المادة  1993مارس  01:  في المؤرخ  03

یغطي منھ على ما یلى : "یتعین على المتعامل في الترقیة العقاریة في عملیات البیع بناء على التصامیم أن 

التزاماتھ بتأمین إجباري یكتتبھ لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة المنصوص علیھ في التشریع 

   المعمول بھ ".   
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 131، قد اتخذت استنادا الى المادة  03-93من المرسوم التنفیذي رقم  11وتجب اإلشارة ، أن المادة 

المتضمن قانون المالیة لسنة  1993جانفي  19المؤرخ في :  01- 93شریعي رقم من المرسوم الت

  1989دیسمبر31المؤرخ في  26-89من القانون رقم  121، والتي تنص : "تعدل وتتم المادة ) 1(1993

       كما یلي :  1990والمتضمن قانون المالیة  لسنة 

: "یمكن إحداث صنادیق للضمان والكفالة المتبادلة في مختلف قطاعات النشاط  121المادة  

  االقتصادي عن طریق التنظیم .

تتمتع صنادیق الضمان المشار الیھا في الفقرة أعاله ، بالشخصیة المعنویة واالستقالل المالي ، ھدفھا 

فیة وكل أشكال التسدید األخري التي ضمان القروض المصرفیة الممنوحة من قبل المؤسسات المصر

  تكتسي طابع التسبیق عند الطلب الوارد من زبائنھا المنخرطین .

یمكن أن ینخرط  في صندوق الضمان كل شخص طبیعي أو معنوي من القانون الخاص ذو نشاط 

  یتناسب مع مجال اختصاص الصندوق .

رد الصندوق من قبل أجھزة ھذا یحدد حق االنخراط  وكل مساھمة أخرى من المنخرطین في موا

  األخیر .

یمكن لصنادیق الضمان والكفالة المتبادلة التي یتم إحداثھا في اطار ھذه المادة اللجوء الى تسھیالت 

  مصرفیة لتغطیة احتیاجات الخزینة .

ویمكنھا في حالة الضرورة ،االستفادة من ضمان الدولة ، وتحدد القوانین األساسیة المتعلقة بھذه 

  صنادیق ، ھدفھا وطریقة تسییرھا وإدارتھا وعملھا ".ال

بعد ذلك صدر نص خاص ینظم الضمان والكفالة المتبادلة في الترقیة العقاریة ، یتمثل في المرسوم 

، یتضمن إحداث صندوق الضمان والكفالة المتبادلة  1997نوفمبر  3المؤرخ في :  406-97التنفیذي رقم 

من  131حیث تنص المادة األولى منھ على مایلي : " عمال بأحكام المادة ، ) 1(في الترقیة العقاریة 

من المرسوم التشریعي   11والمادة  1993ینایر سنة  19المؤرخ في  01-93المرسوم التشریعي  رقم 

والمذكورین أعاله ، یحدث صندوق للضمان والكفالة  1993المؤرخ في أول مارس سنة  03-93رقم 

  یة العقاریة ، یدعى في صلب النص " الصندوق ".المتبادلة في الترق

  ، ویتمتع بالشخصیة ) 2(ویعتبر الصندوق ھیئة ذات طابع تعاوني  وال یسعى الى تحقیق الربح 

  

 .34، ص  73ج ر رقم  )1(

  ، السابق الذكر . 406-97من المرسوم التنفیذي رقم   2فقرة  2المادة  )2(



 
 
 
 
 

، وتمسك محاسبتھ حسب الشكل ) 1(المعنویة ویمارس صالحیاتھ تحت  وصایة الوزیر المكلف بالسكن 

 ).2(التجاري 

، وقد تم عقد الجمعیة العامة  )3( 2000إن الصندوق لم یصبح عملیا إال في شھر أوت من سنة   

س إدارة الصندوق ، وقد ، كما تم أثناء  ھذا التاریخ انتخاب مجل 2002سبتمبر  25األولى للصندوق في 

  .  2002أكتوبر  26تم تنصیب ھذا األخیر بتاریخ 

فیما یخص عمل الصندوق ، فإن الصندوق یدیره مجلس إدارة ویسیره مدیر عام ، كما یزود   

 le comité de ، كما تنشأ لدى الصندوق لجنة تسمى لجنة الضمان(4)الصندوق بجمعیة عامة 

garantie   .  

یتكون مجلس اإلدارة من أعضاء منخرطین في الصندوق تعینھم الجمعیة العامة ، كما یعین   

  .) 5(مجلس اإلدارة من بین أعضائھ رئیسا 

أما المدیر العام للصندوق فھو یتعین بموجب قرار صادر من الوزیر المكلف بالسكن ، و یحضر المدیر 

ي ، ومن بین صالحیاتھ أنھ یوقع على العقود العام للصندوق اجتماعات المجلس ولكن بصوت استشار

واالتفاقیات التي تربط الصندوق بالمنخرطین فیھ والمتعاملین في الترقیة العقاریة وبالھیئات المقرضة 

  .) 6(وبالغیر 

أعضاء ویرأسھا المدیر العام للصندوق أو ممثلھ  5إلى  3أما لجنة الضمان ، فھي تتكون من   

وز أن یكون عضوا في لجنة الضمان السیما المتعاملون في الترقیة العقاریة سواء المؤھل قانونا ، وال یج

  .) 7(كانوا أعضاء في الصندوق أو لم یكونوا أعضاء فیھ 

وتكلف لجنة الضمان السیما باتخاذ قرار منح ضمان الصندوق بعد دراسة الوثائق بما یطابق القواعد 

ما تحدد شروط الضمانات التي یغطیھا الصندوق أو الواجب العامة والشروط التي حددھا مجلس اإلدارة ك

 ، ولكن تجب اإلشارة ، أن شروط منح الضمانات المطلوبة من ) 8( دفعھا لھ و كیفیات تنفیذھا وتحقیقھا

 ، السابق الذكر . 406- 97من المرسوم التنفیذي رقم  1فقرة  2المادة  )1(

 ابق الذكر .، الس 406- 97من المرسوم التنفیذي رقم  25المادة  )2(

 ، السابق الذكر . 406-97من المرسوم التنفیذي رقم  4المادة  )3(

 ، السابق الذكر . 406-97من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  )4(

 ، السابق الذكر . 406-97من المرسوم التنفیذي رقم  9المادة  )5(

 ، السابق الذكر . 406- 97من المرسوم التنفیذي رقم   18المادة  )6(

 ، السابق الذكر . 406-97من المرسوم التنفیذي رقم   21والمادة  20المادة  )7(

 ، السابق الذكر . 406- 97من المرسوم التنفیذي رقم  19المادة  )8(



 
 
 
 
 

  .) 1(المتعاملین في الترقیة العقاریة المؤمنین و كیفیاتھا ، تخضع لموافقة السلطة الوصیة للصندوق 

، على النحو  406- 97المرسوم التنفیذي رقم من  26وفیما موارد الصندوق ، فتحددھا المادة   

  التالي :

 حقوق االنخراط واالشتراكات التي یدفعھا المتعاملون في الترقیة العقاریة ،  -

 الحقوق التي یدفعھا المنخرطون بعنوان الضمان على المشروع المتضمن العقار موضوع البیع، -

 اإلیرادات المالیة للودائع و التوظیفات ،  -

 المالیة الناجمة عن تحقیق تأمینات عینیة للمنخرطین العاجزین عن الوفاء ،التحصیالت  -

 الفوائد المستحقة على الدفعات المؤجلة ، -

 الھبات والوصایا ، -

 كل الموارد األخرى المحتملة . -

  كما یمكن للصندوق أن یلجأ عند الحاجة إلى تسھیالت بنكیة لتغطیة حاجات الخزینة .

  

الصندوق ، فھي تتمثل في ضمان التسدیدات التي یدفعھا المشترون أما فیما یخص صالحیات   

والتي تكتسي شكل تسبیق على الطلب إلى المتعاملین في الترقیة العقاریة على أساس عقد البیع على 

 avance à la commande reçue par les promoteurs an titre d’un contra deالتصامیم 

vente sur plans  فة یجب على المرقي العقاري أن یكتتب لدى الصندوق تأمینا على ، وبھذه الص

 .) 2(المشروع المتضمن العقار موضوع البیع 

المتعلق بالنشاط  03-93من المرسوم التنفیذي رقم  11بحیث وكما سبق الذكر نصت المادة 

في عملیات البیع بناء  على المتعامل في الترقیة العقاریة) 3(العقاري،السابق الذكر، على ما یلي : " یجب 

على التصامیم أن یغطي التزاماتھ بتأمین إجباري یكتتبھ لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة 

  المنصوص علیھا في التشریع المعمول بھ .

  السابقة " . 10وترفق شھادة الضمان إجباریا بالعقد المنصوص علیھ في المادة   

  

 ، السابق الذكر . 406- 97من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  )1(

 ، السابق الذكر . 406- 97من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة  )2(

 . « est tenu »إن العبارة المستعملة في النص األصلي ھي "یتعین" ، أما بالفرنسیة فقد استعملت عبارة  )3(

  

  



 
 
 
 
 

  ھو عقد البیع بناء على التصامیم . 10والعقد المنصوص علیھ في المادة 

یة العملیة فإن عملیة التأمین من طرف الصندوق ، تكون على النحو التالي : المرقي ومن الناح  

من المشتري ، یجب علیھ   des avancesالعقاري عندما یرید بیع سكن على المخطط ، ویتلقى تسبیقات  

  تأمین ھذه التسبیقات ، وھذا التأمین یكون لدى الصندوق .

وھذا حتى یتمكن الصندوق من حمایة المشترین من احتماالت عجز المرقي بسبب وفاة المرقي أو احتیالھ 

أو أي عجز آخر یصدر من المرقي ، وذلك بقیام الصندوق بإرجاع المبالغ المالیة الى المشترین المدفوعة 

  ي.  من طرفھم الى المرقي بعد التأكد بالطرق القانونیة  المحددة من عجز المرق

لكن شرط أن یكون المشتري حائزا على عقد البیع بناء على مخطط  یتضمن  التأمین لدى الصندوق ، 

على أن یقوم الصندوق فیما بعد بالقیام  باإلجراءات الالزمة السترداد األموال المدفوعة للمشترین ، من 

  المرقي العقاري .

، كما سبق الذكر ھي   l’attestation de garantieفي ھذا اإلطار تجب اإلشارة ، أن شھادة الضمان    

وثیقة إجباریة یجب على المرقي تقدیمھا لدى الموثق عند إبرام عقد البیع على المخطط ، وبالتالي فال 

  یمكن للموثق تحریر العقد دون وجود ھذه الشھادة ، وإال كان العقد غیر قانوني .

ھذا ال یعني بالضرورة أن المرقي مؤمن لدى  یمكن لكل مرقي االنخراط في الصندوق ، ولكن   

  الصندوق ، فالتأمین یجب أن یغطي المشروع نفسھ ، وھو إجباري .

وبالتالي لتأمین مشروعھ ، یجب على المرقي سواء كان منخرطا في الصندوق أو ال ، أن یلتزم بتقدیم 

یة : عقد ملكیة األرضیة التي ملف لدى مصالح الصندوق ، وھذا الملف یجب أن یحتوى على الوثائق التال

سینجز علیھا المشروع ، رخصة البناء ، مخططات المشروع ، الوضعیة الجبائیة للمرقي ،ومصاریف 

 دراسة الملف .  

  . )1(ویقدم ھذا الملف لدى لجنة الضمان السابق ذكرھا لدراستھ ومنحھ الضمان إذا كان الملف مقبوال 

ادلة مثلھ مثل صندوق ضمان القرض العقاري ، وھو ھیئة إذن فصندوق الضمان والكفالة المتب  

للتأمین ولكنھا ھیئة متخصصة في المجال العقاري ، لكن تجب اإلشارة ، أن صندوق ضمان القرض 

العقاري متخصصا في تأمین البنوك من العجز المحتمل لألفراد المقرضین لھا ، عكس صندوق الضمان 

  ن المواطنین من العجز المحتمل للمرقین العقاریین .والكفالة المتبادلة ھو ھیئة لـتأمی

   

 .336ناصر لباد ، المرجع السابق ، ص )1(

  



 
 
 
 
 

  الغیر متخصصة المطلب الثاني :  شركات التأمین 

، سنتناول وعلى سبیل المثال الشركة الوطنیة  الغیر متخصصةفیما یخص شركات التأمین 

 .  la société nationale d’assuranceللتأمینات

    للتأمینات الوطنیةنشأة الشركة الفرع األول : 

الصادر عن  1963دیسمبر  12بموجب قرار مؤرخ في  (SAA) أنشئت الشركة الوطنیة للتأمین   

كمؤسسة مختلطة جزائریة  ،)  1(وزیر االقتصاد الوطني یتعلق باالعتماد  للشركة الجزائریة للتأمینات 

من رؤوس األموال على التوالي،و ھذا نظرا الفتقار الجزائر عقب  %39و  %61مصریة بنسبة 

  االستقالل مباشرة لإلطارات ذات الكفاءة في مجال التأمینات. 

إال أنھ بعد ،بواسطة مؤطرین مصریین و عمال جزائریین  1964بدأت المؤسسة نشاطھا ابتداء من سنة 

 1966ماي  27المؤرخ في  129- 66بموجب األمر رقم الحصة المصریة خالل قمة الھرم   تأمیم ذلك تم

 1976في سنة   ، وبذلك تم احتكار الدولة لقطاع التأمین، ) 2(المتضمن تأمیم الشركة الجزائریة للتأمین 

السوق المحلیة على التحول إلى  وفي نطاق سیاسة تخصص أنشطة التأمین أجبرت الشركة الوطنیة للتأمین

  .للخواص كالتجار والحرفیین  خطار البسیطةلألخطار البسیطة كتأمین السیارات،التأمین على الحیاة، األ

 la sociétéالشركة الجزائریة للتأمین  بال من الشركة الوطنیة للتأمین أصبح اسمھا  1985ي سنة ف

algérienne d’assurance  ، الذي یحدد  1985أفریل  30في المؤرخ  80-85بموجب المرسوم رقم

حیث ) ، 3(القانون األساسي للشركة الجزائریة للتأمین ویجعل تسمیتھا الجدیدة "الشركة الوطنیة للتأمین"

الشركة « :"الشركة الجزائریة للتأمین مقاولة عمومیة تسمى  80-85تنص المادة األولى من المرسوم رقم 

  . SAAوباختصار    »الوطنیة للتأمین

اعتمادھا بموجب القرار المؤرخ . قد أعید   SAAوتجب اإلشارة ، أن الشركة الوطنیة للتأمینات        

 07-95، وھذا عمال بأحكام األمر رقم ) 4(المتضمن اعتماد الشركة الوطنیة للتأمین  1998أفریل  06: في

  (باللغة الفرنسیة). 1310، ص 94ج ر رقم  )1(

  . 503، ص 43) ج ر رقم 2(

  . 571،ص 19) ج ر رقم 3(

  .27، ص 31) ج ر رقم 4(



 
 
 
 
 

 267-96المتعلق بالتأمینات،السابق الذكر، والمرسوم التنفیذي رقم  1995جانفي  25المؤرخ في: 

الذي یحدد شروط منح شركات التأمین و/ أو إعادة التأمین االعتماد وكیفیات  1996أوت 03المؤرخ في : 

  منحھ ، السابق الذكر.

یخص القواعد القانونیة التي تخضع لھا الشركة الوطنیة للتأمین ، فقد جاء في المادة أما فیما   

عمومیة تسمى "الشركة الوطنیة ) 1(:"الشركة الجزائریة للتأمین مقاولة  80-85األولى من المرسوم رقم 

  للتأمین ".

ركة الوطنیة للتأمین ،السابق الذكر، ما یلي :" تعد الش 80-85من نفس المرسوم رقم  3وتضیف المادة 

  تاجرة في عالقاتھا مع الغیر .

  وتخضع لما یلي :  

 القواعد العامة المتعلقة بنظام التأمینات ، -

 األحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة على أعمالھا وأھدافھا ووسائلھا وھیاكلھا ،  -

 القواعد المنصوص علیھا في ھذا القانون األساسي ". -

المؤرخ  07-80وتجب اإلشارة ، أن القواعد العامة المتعلقة بنظام التأمینات كان یحكمھا القانون رقم : 

، وقد منح ھذا القانون احتكار القطاع للشركات العمومیة ، ) 2(المتعلق بالتأمینات  1980أوت  19في: 

لة ، احتكار الدولة لعملیات من ھذا القانون  :"تمارس شركات تأمین الدو  1/  1بحیث جاء في المادة 

  التأمین ".

  وبتبني الجزائر النظام االقتصادي الحر ، فقد تم التخلي عن االحتكار في ھذا المجال ، وبالتالي فقد تم إلغاء

 1995جانفي  25المؤرخ في :  07-95،السابق الذكر ، وحل محلھ األمر رقم  07-80القانون رقم 

  طاع مع األوضاع االقتصادیة الجدیدة .المتعلق بالتأمینات لیتأقلم الق

، فقد أصبحت الشركة الوطنیة للتأمین ، شركة  07-95وعلى ضوء ھذا القانون الجدید أي األمر رقم 

من األمر التي تنص :" تخضع شركات التأمین و/ أو  215مساھمة ، وھو ما جاء صراحة في المادة 

  وتأخذ أحد الشكلین اآلتیین :  إعادة التأمین في تكوینھا الى القانون الجزائري

 .27، ص 31ج ر رقم  )1(

  .  33ج ر رقم  )2(



 
 
 
 
 

 شركة ذات أسھم ، -

 شركة ذات شكل تعاضدي .    -

غیر أنھ ، عند صدور ھذا األمر ، یمكن الھیئات التي تمارس عملیات التامین دون أن یكون غرضھا 

  الربح أن تكتسي شكل الشركة التعاضدیة ".

تخضع للقانون التجاري ، وبالتالي فإن الشركة الوطنیة للتأمین ھي مقاولة  مع العلم أن شركات المساھمة

  عمومیة تخضع للقانون التجاري .

 2001أوت  20المؤرخ في :  04-01وقد أكد كذلك على الطابع التجاري للمقاوالت العمومیة األمر رقم 

  تھا ،السابق الذكر، حیث نصتالعمومیة االقتصادیة وتسییرھا و خوصص) 1(المتعلق بتنظیم المقاوالت  

العمومیة االقتصادیة ھي شركات تجاریة تحوز فیھا الدولة ) 2("المقاوالت  04-01من األمر رقم  2المادة 

أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام ، أغلبیة رأس المال االجتماعي ، مباشرة أو غیر مباشرة ، 

  ". )3(وھي تخضع للشریعة العامة  

، السابق الذكر، ما یلي :"یخضع إنشاء المقاوالت  04-01من األمر رقم  1فقرة  5مادة وتضیف ال

االقتصادیة العمومیة وتنظیمھا وتسییرھا لألشكال التي تخضع لھا شركات رؤوس األموال المنصوص 

  علیھا في القانون التجاري ".

المتضمن  1988جانفي  12:المؤرخ في  01-88، القانون رقم  04-01وھو ما أكده قبل األمر رقم 

  .العمومیة ) 4(القانون التوجیھي للمقاوالت 

فاستنادا إلى ما سبق ذكره ، فإن النظام اإلداري للشركة الوطنیة للتأمین ، مثلھ مثل النظام اإلداري   

ة للشركات التجاریة الخاصة ، یقوم على تعدد األجھزة وتدرج السلطات بینھا ، وذلك بإقامة ھیئات للمداول

وأخرى لإلدارة والتنفیذ والتسییر ، وبالتالي ، فإن المقاولة العمومیة االقتصادیة التي تأخذ شكل شركة 

  المساھمة ،فإن إدارتھا ، تقوم على األجھزة التالیة : الجمعیة العامة ، مجلس االدارة والمدیر العام .

 ". entreprisesلمستعملة باللغة الفرنسیة ھي "العبارة المستعملة في النص األصلي ھي "المؤسسات" أما العبارة ا )1(

 ". entreprisesالعبارة المستعملة في النص األصلي ھي "المؤسسات" أما العبارة المستعملة باللغة الفرنسیة ھي " )2(

  droit communالعبارة المستعملة في النص األصلي ھي "القانون العام" أما العبارة المستعملة باللغة الفرنسیة ھي " )3(

 ". entreprisesالعبارة المستعملة في النص األصلي ھي "المؤسسات" أما العبارة المستعملة باللغة الفرنسیة ھي " )4(



 
 
 
 
 

حیث یدیر الشركة الوطنیة للتأمین  مجلس إدارة ویسیرھا مدیر عام ، باإلضافة إلى المدیریة العامة 

 ومكاتبوكاالت  عملھا على فروع  والموجودة في العاصمة ، فإن الشركة الوطنیة للتأمین ترتكز في 

  موزعة على مستوى التراب الوطني .

  الفرع الثاني : صالحیات الشركة الوطنیة للتأمین  

وھي  ، صالحیات الشركة الوطنیة للتأمین ،السابق الذكر، 80-85من المرسوم رقم  5المادة  تحدد

ت ، السابق شركة الجزائریة للتأمیناالمتضمن اعتماد ال 1998أفریل  6التي أكدھا القرار المؤرخ في 

  .ذكره

ومن خالل ھذین النصین یتضح أن صالحیات الشركة الوطنیة للتأمین في المجال العقاري محدودة 

منھ ، فإن الصالحیات في المجال العقاري للشركة  5،ومن خالل المادة  80-85ففیما یخص المرسوم رقم 

 l’assurance multirisqueالتي تقع على السكن ال تتعدى مجال " تأمین األخطار المتعددة 

« habitation »   المؤرخ في:  58-94، وھو ما ینص علیھ وعلي سبیل المثال المرسوم التنفیذي رقم

) 1(المتعلق بنموذج عقد البیع بناء على التصامیم ، الذي یطبق في مجال الترقیة العقاریة  1994مارس 7

،  1998أفریل  6من نموذج عقد البیع بناء على التصامیم ، أما القرار المؤرخ في  8السیما المادة 

فیحصر صالحیات الشركة في المجال العقاري في تأمین كل ما یتعلق بالسكن والبنایات وتأمین القرض ، 

إلشارة أن ھذا ، السیما القرض العقاري ، تجب ا  l’assurance-créditوفیما یخص تأمین القرض  

حیث أبرمت الشركة الوطنیة للتأمین اتفاقیة   2003المنتوج في مجال التأمین قد أصبح عملیا  منذ سنة 

مع الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط یتضمن التأمین من طرف الشركة الوطنیة  2003أكتوبر  22یوم 

 assurance d’unمخاطر الوفاة  للتأمین للقرض العقاري مھما كان نوع ھذا القرض العقاري ، ضد

prêt immobilier contre le risque décès   و تتمثل ھذه الصیغة في التأمین في السداد الى ،

الصندوق الوطني للتوفیر واالحتیاط ، ما تبقى من القرض العقاري عند وفاة المستفید من القرض ، سواء 

  ة للبناء أو توسیع أو تھیئة بنایة .تعلق األمر بقرض منح لشراء مسكن أو قطعة أرض موجھ

أما فیما یخص "تأمین األخطار المتعددة على السكن والبنایات " ، أصبح إجباریا ابتداء من بدایة شھر 

 2003أوت  26المؤرخ في  12-03،أي سنة بعد دخول حیز للتنفیذ لألمر رقم  )2( 2004سبتمبر سنة 

   من ھذا األمر )  16(طبقا للمادة  )2(بیعیة وبتعویض الضحایا المتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الط

 .    11، ص13ج ر رقم  )1(

  .22، ص52ج ر رقم  )2(



 
 
 
 
 

كما تجب االشارة ، ان في كل عملیة تنازل على ملك عقاري أو إیجاره ، تطلب السیما من الموثق وثیقة 

  . )1( 12-03األولى من األمر رقم المذكورة في الفقرة األولى من المادة تثبت الوفاء بإلزامیة التأمین 

وعلیھ ، بناء على ما سبق ذكره فإن الشركة الوطنیة للتأمین ال تعتبر متعامال في المعامالت   

، مع اإلشارة أن صالحیات  1998العقاریة وإنما تكتفي فقط بحمایة ھذه األخیرة ، وھذا إلى غایة سنة 

، في المجال العقاري ، تقریبا ھي  1998أفریل  6ؤرخ في الشركة الوطنیة للتأمین المحددة في القرار الم

نفسھا الصالحیات التي كانت تمارسھا الشركة الوطنیة للتأمین في إطار القرار المؤرخ في:                  

،   في المجال العقاري ،تقریبا ھي نفسھا الصالحیات التي كانت تمارسھا الشركة الوطنیة 1998أفریل 6

المتعلق باالعتماد للشركة الجزائریة  1963دیسمبر  12إطار القرار المؤرخ في للتأمین في 

  للتأمینات،السابق ذكره .

إال أنھ ، وتأقلما مع المعطیات االقتصادیة الجدیدة ، أي  تبني الجزائر للنظام االقتصادي الحر ، السیما 

العقاریة لكل المتعاملین سواء كانوا في المجال العقاري ، من خالل على سبیل المثال فتح مجال الترقیة 

أشخاصا طبیعیین أو أشخاصا معنویین ، سواء كانوا متعاملین تابعین للقطاع العمومي أو متعاملین تابعین 

     ، شركة تابعة          1998جویلیة  7للقطاع الخاص ، فإن الشركة الوطنیة للتأمین ، قد أنشأت في 

une société filiale خیرة ھي عبارة عن شركة مساھمة مختصة في عملیات الترقیة ، وھذه األ

،ومن  « la SAA « immobillièreالعقاریة ، وقد سمیت الشركة الجزائریة للتأمینات "العقاریة " 

 مھام ھذه الشركة حسب قانونھا األساسي ، ھو البیع والشراء في المجال العقاري مھما كان نوع العقار.

، السابق الذكر ،على مایلي :"یتعین على كل مالك لملك عقاري مبني یقع  12-03ن األمر رقم م 01/  01تنص المادة  )1(

في الجزائر ، شخصا طبیعیا كان أو معنویا ما عدا الدولة ، أن یكتتب عقد تأمین على األضرار یضمن ھذا الملك من 

 آثار الكوارث الطبیعیة ". 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 

  العقاري ( المقترض )قرض ال المستفید من:  لثالثا حثالمب

  

 شراء في التمویل استخدام حالة في المشتري یكون قد التمویل، على حصل من ھو المقترض

 الشخص ھو یكون الشراء حالة غیر في و ، ما مھنة لمزاولة مقر أو سكنیة شقة أو كمنزل مبني عقار

  . قائم لبناء التحسین أو الترمیم و البناء عملیة لحسابھ یتم الذي

 تمویل أو قرض على الحصول السواء على عتبارياال والشخص الطبیعي للشخص عامة كقاعدة یمكنو

 العقار استعمال ذلك من الھدف كان سواء تحسینھ، أو بنائھ أو عقار، على الحصول عملیة لتمویل عقاري

  .  )1( مھني أو شخصي غرض في

 الدخل ذو للمواطن الدولة تمنحھا مباشرة غیر مساعدة آلیة ھو إلیھ، اإلشارة سبقت كما العقاري، القرضو

 معینة شروط فیھم تتوفر اللذین األفراد إال القروض ھذه من یستفید ال علیھ، و المتوسط، أو البسیط

 .بالقرض تمویلھا المقصود العملیة و العائلیة المالیة، بحالتھم مرتبطة

 اقتصادیا مساعدتھ یطلب حساس، و ضعیف مركز في شخص ھو العقاري القرض عقد في فالمقترض

 .العائلي السكن ملكیة اقتناء ھي ھامة اجتماعیة حاجة بتلبیة المعیشي مستواه تحسین أجل من المال بمنحھ

  

 عملیة من ھامة مسائل و جوانب تحدید في أھمیة االقتراض من الغرض و المقترض لصفة

 : في تتمثل ، العقاري القرض

 .العقاري لقرضل القانونیةطبیعةال تحدید -

  الممنوحة القروض من تختلف التي و تطبیقھا یجب التي اإلجراءات و الشروط مجموعة تحدید -

  .لألفراد الممنوحة القروض إلى العقاریة الترقیة في للمتعاملین

 كان إذا ما حیث من لألفراد الممنوحة العقاریة القروض شروط و إجراءات تختلف كذلك

 .مستقلة معنویة شخصیة ذات عقاریة تعاونیة في عضو أو طبیعي شخص المقترض

 مجال في المكرسة القانونیة الحمایة من االستفادة حق الفرنسي التشریع في المقترض بصفة یرتبطكما      

 حمایة و بإعالم المتعلق 1979- 07-13المؤرخ في : 596-79 رقم القانون شرع فقد العقاریة، القروض

 مجال من فیستبعد ، المحترفین غیر للمقترضین الحمایة توفیر بقصد العقاري، المجال في المقترضین

 القروضو  العام، القانون من المعنویة لألشخاص الممنوحة العقاریة القروض منھ الثانیة المادة في تطبیقھ

   غیر أم محترفین كانوا سواء الطبیعیة و المعنویة لألشخاص المھنیة النشاطات لتمویل المخصصة العقاریة

  .68ثروت عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص )1(



 
 
 
 
 

 تستفید بینما ، كمكاتب ستستعمل مباني لتمویل القرض تخصص التي العقاریة المدنیة كالشركات محترفین

 .السكني لالستعمال تخصص محالت لبناء تھدف التي العقاریة المدنیة الشركات الحمایة ھذه من

 

  طبیعي شخص العقاريقرض ال طالب:  األول مطلبال

  

 الشخص صفة كانت أیا عقاري، تمویل لطلب یتقدم أن  العادي الفرد  الطبیعي للشخص یجوز

 احتیاجات لمواجھة أو شخصیة حاجة إلشباع سواء القرض على الحصول من الھدف كان وأیا،  أومھنتھ

 التي القانونیة القواعد أن إال عقاري قرض على الحصول شخص كل باستطاعة كان إذا أّنھ غیر ، مھنیة

  .الفئة ھذه بغیر الخاصة تلك عن تختلف المحدود الدخل ذات فئاتلل العقاري التمویل ظمنت

 المتوسط و البسیط الدخل ذات للفئات تسمح التي بالتدین التمویل أنماط من نمط العقاري القرض عقدف 

 . العائلي السكن ملكیة على بالحصول

 جاھدة تعمل العمومیة السلطات كانت إذا و سكن على الحصول المواطنین كل حق من كان إذا

 والمخططات، البرامج مختلف انتھاج طریق عن المجتمع أفراد لكل السكن توفیر و الحق ھذا تكریس على

 السكن تمویل طلبات كل قبول على مرغمة و مجبرة المالیة المؤسسات و البنوك أن یعني ال ھذا فإن

 . األفراد یقدمھا التي المتزایدة

 القرض طالب یمتثل أن یجب إذ بالقبول، تتوج األفراد یقدمھا التي القرض طلبات كل فلیست

 التسدید عن العجز أو التوقف مخاطر من مصالحھ و القرض مؤسسة مصالح لحمایة المقررة للشروط،

 العائلیة المقترض بحالة ترتبط عدیدة عوامل و معاییر على بناءا المؤسسة ھذه تحددھا التي خاصة،

 . )1(والمالیة

 لتحقیق شروط عدة توفیر و دراسات و إجراءات بعدة القیام العقاري القرض إصدار یتطلب

 من ممكن حد أٌقصى إلى تخفیض و القرض مؤسسة مصالح و للمقترض المتوسط الدخل بین التوازن

 رأس و سیولة تھدد التي التسدید عدم مخاطر من و المقترض فیھا یقع قد االستدانة التي و العجز مخاطر

 .القرض مؤسسة مال

  .التطبیقي؟ المجال في العقاري القرض یتطلبھا التي الشروط ھذه ھي فما

  

  . 30ص ، مصر ، الذھبي الكتاب دار ، التطبیق و الواقع العقاري الرھن و التمویل ، زون محسن و زوین ھشام )1(

  



 
 
 
 
 

  ستفید من القرض العقاري بالم خاصةال الشروط الفرع االول : 

 العامة الشروط الشروط، من نوعین المقترض في یتوفر أن یجب العقاري القرض على لحصولل 

 حیث،  المصرفیة الشروط و الممارسات تستوجبھا خاصة شروط و ، العامة القواعد من المستمدة

 ھذه سلطة و إرادة لمطلق الشروط ھذه توفر تقدیر یخضع و القرض لمنح القرض مؤسسة ھاتفرض

 من االحتماء و الربح تحقیق :ھما ھامین معیارین القرض إصدار حین االعتبار بعین تأخذ التي ، المؤسسة

  .التسدید عدم مخاطر

  

  :العامة  الشروط -الفقرة االولى   

ھو تعبیر عن إرادة منفردة بمقتضاه یعلن شخص عن إرادتھ الباتة في إبرام عقد معین  : الرضا –أ 

 ، مع تحدید شروطھ األساسیة التي إذا قبلت من طرف الشخص الموجھ إلیھ اإلیجاب انعقد العقد

ولكي یقوم الرضا بالعقد ال بد أن توجد إرادة لدى ، الركن األساسي الذي ال یقوم العقد بدونھ و ھو 

ال یشترط أن یتم التعبیر عن اإلرادة في شكل محدد وإنما یمكن أن یتم بكل ما یدل على و،  المتعاقدین

، ومبدأ حریة التعبیر عن اإلرادة یستلزم  )1( المتداولة عرفا وجودھا كالكتابة واللفظ الشفوي أو باإلشارة

 .على العناصر األساسیة لأللتزام ، كما یجب أن ینصب ھذا التعبیر  أن یكون تعبیرا صحیحا عن اإلرادة

 

 : یجاب عن غیره من المؤسسات القانونیةاالتمییز  -1

المفاوضات التمھیدیة : العقود المھمة من الناحیة اإلقتصادیة غالبا ما ینخلع اإلیجاب و یجاب اال -

عن ھذه الصورة البسیطة التي یسبقھا مجموعة من المناقشات والمفاوضات والمحادثات تتعلق 

بموضوع العقد وتمھد لھ تعرف بالمفاوضات التمھیدیة ، ھذه المفاوضات تعتبر بمثابة خطوة نحو 

اإلیجاب فقط دون أن یكون لھا دور حاسم في إبرام العقد، وھي قد تطول وقد تقصر حسب أھمیة 

 . موضوع العقد

: قد تأتي ھذه الدعوة في شكل إعالن أو في شكل نشرات تصدرھا  اإلیجاب والدعوة للتعاقد  -

وكذلك في شكل الدعوة إلى المشاركة في  منح قروضتعلن فیھا عن برامج  مؤسسة مالیة 

مناقصة أو مزایدة، فھذه اإلعالنات والدعوات ال تنطوي على إیجاب في إبرام العقد وإنما ھي 

 ألركان والشروط األساسیة للعقد المراد إبرامھمجرد دعوة إلى التعاقد حتى ولو تضمنت ا

 

 . ق م ج 60المادة  )1(



 
 
 
 
 

الجدارة األھلیة في اللغة ھي الصالحیة أو، وتوفر األھلیة یشترط لصحة الرضا ،  :  صحة الرضا -2

أو الكفاءة ألمر من األمور وباصطالح ھي قابلیة الشخص ألن یكتسب الحقوق ویتحمل اإللتزامات 

  ،  التصرفات القانونیةوأن یمارس بنفسھ 

  : واألھلیة نوعان ، أھلیة وجوب وأھلیة أداء

 مل اإللتزامات وھي تثبت لھ بمجردفأھلیة الوجوب ھي قابلیة الشخص في أن یكتسب الحقوق ویتح

   ، والدتھ حیا وتستمر معھ إلى حین مماتھ

القانونیة التي یكون أما أھلیة األداء فھي قابلیة الشخص في أن یمارس الشخص بنفسھ التصرفات 

 انونا ،ومن المبادئ الثابتة كمالمن شأنھا أن تكسبھ حقا أو تحملھ إلتزامات على وجھ یعتد بھ ق

،وان یكون متمتعا بقواه العقلیة ولم سنة  19األھلیة عند الشخص وذلك ببلوغھ سن الرشد القانوني 

حوالھ الشخصیة كما أن القواعد األواألھلیة المدنیة للشخص تخضع لقانون  ، )1(یحجر علیھ 

  .المنظمة لألھلیة قواعد أمرة التصالھا بالنظام العام 

  

وقد حدد المشرع شروطا ال بد من  ،إن المحل التعاقدي شرطا ضروریا لقیام العقد  :المحل   -ب

 : ھي  توفرھا في محل اإللتزام االرادي وذلك تحت طائلة بطالن العقد بطالنا مطلقا وھذه الشروط

بنوعھ  معیناو )2() ال یكون المحل مستحیال (  ممكناو )فعال یجوز التعامل فیھ (  أن یكون المحل مشروعا

  . )3(ومقداره 

  

كل  الشخصي لدى المتعاقد، ویتمثل ھذا الباعث  الدافع على التعاقدو وھو الباعث  : السبب –ج 

و یعتبر سبب االلتزام غیر مشروع  ، باطالالتزام تعاقدي یجب ان یكون على سبب مشروع و اال اعتبر 

  .)4( اذا جاء مخالفا لمقتضیات القانون او اذا جاء متناقضا مع النظام العام

  ق م ج . 40المادة  )1(

 ق م ج . 93المادة  )2(

 ق م ج . 94المادة  )3(

 ق م ج . 98و  97المواد  )4(

  



 
 
 
 
 

 و طلب تقدیم المقترض لتنفیذھا یخضع التي الشروط أول  الخاصة :الشروط  -الفقرة الثانیة 

 الشروط بعض فیھ تتوفر أن یجب ثم القرض، مؤسسة تملیھا التي الكیفیة و للبیانات وفقا كامل ملف

 ، نتعرض لھا كما یلي :التسدید على قدرتھ و دخلھ ، بسنھ المتعلقة

  

  : المقترض سن -أ

 المنصوص الرشد سن باشتراط اكتفاء القرض لمنح أدنى سن القرض مؤسسات تحدد أن قل إذا

 ویرتبط سنة؛ 65 عادة یكون أقصى، سن تحدید على كلھا تجمع أنھا إال الجزائري، المدني التقنین في علیھ

  : التالي النحو على القرض بمدة المقترض سن

 یحدد القرض لمدة أقصى حد ھناك بأن العلم مع سنة، 70 من أقل =القرض مدة + المقترض سن

   .) 1(سنة 25بـ: غالبا

  :المعادلة على أساس سنوات 10 مدتھ قرض من إال یستفید ال لكنھ سنة 60 المقترض سن یكون فقد

60  = 10 +  70.  

  .سنة 25 تتجاوز ال لمدة لكن ، سنة 20 عمره في شخص القرض من یستفید قد و

 ض :المقتر دخل   -ب

 لعملیة الحسن السیر باستقرارھا یرتبط التي للمقترض المالیة القاعدة بدراسة القرض مؤسسة تقوم

 الدخل ھذا قیمة تحسب و ، منتظم و ثابت دخل للمقترض یكون أن فیجب ، لھا العادي االنتھاء و القرض

 الصافیة األجرة و اإلجمالیة األجرة فتحسب الحقیقي، الشھري الدخل تحدید إلى للتوصل دقیق بشكل

 قیمة تحدد إذ منحھ، یمكنھ الذي القرض قیمة تتحدد الدخل بقیمة أن ھو ذلك في السبب، للمقترض

 % 50 إلى % 20 من تتراوح مئویة بنسبة القرض لتسدید المقترض سیدفعھا التي الشھریة االستحقاقات

 .جھة من الشھري، الدخل من

 أقصى، حد و ، المضمون األدنى الوطني الدخل واحدة مرة ھو أدنى، حد ھناك أخرى، جھة من

 العقاریة؛ القروض منح في احترامھما یجب المضمون األدنى الوطني الدخل ( 10 ) مرات عشر ھو

 یمكن فال ، للمقترض الیومي العیش لضمان الدخل من قیمة بقاء من التأكد ھو أدنى حد تحدید من والغایة

   إسكان سیاسة ضمن یسجل العقاري القرض ألن أقصى حد یحدد و القرض، لتسدید الدخل كل یستعمل أن

(1) La note d’instruction n°02-2016 du 28 -02-2016 , portant modalités de traitement du 

« Crédit – Bail Immobilier » (monsieur , belail rachid ,le Directeur Général de la CNEP 

Banque ). 



 
 
 
 
 

 سكنھم ملكیة على الحصول عملیة تمویل في المتوسط و الضعیف الدخل ذوي تھدف إلى مساعدة 

 .) 1(العائلي

 

  إثبات األشغال :    -ت

یجب على الراغب من االستفادة من القرض تقدیم ما یثبت األشغال واألعمال المراد القیام بھا على 

العقار حسب وجھتھ فبالنسبة لألشغال المتعلقة بالترقیة العقاریة كالبناء والتوسیع والتھیئة ، یجب تقدیم عقد 

  والتوسیع أو التھیئة . ملكیة  باإلضافة إلى رخصة البناء

  

 اإلقامة :  -ث   

  . ذلكیشترط أن تكون للراغب في االستفادة من القرض العقاري إقامة ثابتة وھذا بقدیم شھادة تثبت 

  

 الحساب البنكي :   -ج

ي  مفتوح لدى المؤسسة المالیة یجب أن یكون للراغب في االستفادة من القرض  حساب بنك

  امھا طلب االستفادة من القرض العقاري .الوكالة البنكیة المقدم أمأو

  

 المساھمة الشخصیة :   -ح

تتحدد المساھمة الشخصیة للراغب في االستفادة من القرض العقاري حسب دخلھ الشھري والقیمة 

  اإلجمالیة للقرض المطلوب .

  

 تقدیم الضمانات الكافیة :   -خ

عجز المستفید عن تسدید  تجنبا للمخاطر التي یمكن أن تتعرض لھا المؤسسة المقرضة في حالة

قیمة القرض ألسباب قد  ترجع إلرادتھ ، فإن مؤسسات القرض تشترط و تلزم الراغب في االستفادة من 

  القرض تقدیم الضمانات الكافیة التي تكفل إرجاع قیمة القرض والفوائد المترتبة علیھ .

  

(1) La note d’instruction n°02-2016 du 28 -02-2016, op.cit 

  

  



 
 
 
 
 

 تقدیم الكفالة بالتضامن بین الزوجین :   -د

  .)1(ففي حالة وفاة أحد الزوجین المستفید من القرض فإن الزوج اآلخر یتكفل بتسدید قیمة القرض

  

 تفضیلیة جد شروط االحتیاط، و للتوفیر الوطني كالصندوق القرض، مؤسسات بعض تمنح و

 قدر حققوا الذین و سنوات 3 من أكثر منذ توفیر حساب أو للسكن توفیر دفاتر على الحائزین أو للمدخرین

 .الفوائد من محدد

 لكن و، األوالد و األزواج بین االدخار عن الناتجة الفوائد عن أو المدخر صفة عن التنازل یمكن

 .نھائي بشكل الصفة عن التنازل یتم أي فقط واحدة لمرة

  

   

 العقاري  بالقرض الممولة بالعملیةالشروط الخاصة  الفرع الثاني : 

  

 إلى یھدف و یسعى أنھ یثبت أن عقاري، قرض على الحصول إلى یطمح الذي المقترض، على یجب

 توسیع من أجل البناء ، أو أرض قطعة شراءأو سكن  ملكیة باقتناء مرتبط عملیة تمویل في استعمالھ

 سیمولھا التي العملیة وطبیعة وجود تثبت وثیقة یقدم بأن ذلك یكون و،  مسكن بناءأو  ، مسكن وتھیئة

 الوعد من أو البیع عقد من نسخة بتقدیم التزم مثال، جاھز، سكن شراء بعملیة األمر تعلق فإذا بالقرض،

 تفصیل و البناء رخصة تقدیم علیھ مختلفة، أشغال أو بناء بعملیة األمر تعلق إذا أما الحجز، قرار أو بالبیع

 المسكن بناء بكلفة المتعلقة والتقویمات المخططات أو األرض ملكیة عقد و بھا القیام المزمع األشغال لقوام

  .تحسینھ و إصالحھ أو

 لھ تسمح أن شأنھا التي من و الممولة العملیة تخص التي المعلومات ھذه من كثیرا الممول یستفید البنك

 لھك وھذا ، قرضال على الحصول یتم غرض ألي و تمویلھ المراد العقار طبیعة و التمویل مقدار بمعرفة

 حول معلومات من تتكون المعلومات ھذه و ، بالقرض المرتبطة و المحتملة المخاطر نبتج في یساعده

  : یلي ما تشمل،    متالكھا المراد السكن

  

(1) La note d’instruction n°02-2016 du 28 -02-2016, op.cit  .  

  

 



 
 
 
 
 

 الملكیة فیھ توجد الذي السكاني و الجغرافي الموقع أساس على الوصف ھذا تمی : الملكیة وصف  -أ

 التصنیف فعملیة لھذا ، الوطني التراب مستوى على آلخر موقع من تختلف الملكیة قیمة ألن

 الكبرى المدن داخل الملكیة وجود اإلعتبار بعین تأخذ ألّنھا جدا مھمة الجغرافي للعامل بالنسبة

 .خارجھاوأ

 

 بوصف ذلك و ، الملكیة ھفی تتواجد الذي المحیط عن واضحة فكرة بإعطاء ذلك و  :المحیط  -ب

 األمن، ، والكھرباء الغاز توصیل ، المیاه صرف ، إنارة طرقات من بھ المحیطة العامة للمرافق

 .النقل وسائل

 

 للملكیة السوقیة بالقیمة الخاص القرار اتخاذ على یساعد عامل یعتبر الموقع تحدید إن : الموقع  -ت

 .التمویل موضوع

 

      المساحة، الطابق العقار، حالة حول صلةفم معلومات جمع طریق عن التكلفة تحدید یتم  :التكلفة  -ث

 الحصول بعد بناؤه أو شراؤه المراد )المسكن( بالعقار تتعلق كلھا التغیرات ھذهو ، الملكیة نوعیة

 من المالیة المساعدة أو الشخصیة المساھمة مبلغ التكلفة مع ذكر یتم، كما  )1( القرض على

 . وجدت إن للسكن الوطني الصندوق

 

 العقار بقبول الممول البنك قناعة مدى تحدد التي ھي للعقار السوقیة القیمة نإ  : السوقیة القیمة  -ج

 االجتماعیة المؤشرات ووفق السوق شروط حسب تتغیر العقار قیمة نأل ال، أم كضمان

 . القرض طلب وقت السائدة والقانونیة السیاسیة ، واالقتصادیة

  

السیاسات والتقنیات الحدیثة في تمویل السكن ، دیوان –قتصاد المالي والمصرفي اال ، بلطاس القادر عبد )1(

 . 142 ص ، 2001المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

  

  

 

  

  



 
 
 
 
 

 معنوي شخصالعقاري  رضطالب الق المطلب الثاني :

واألموال التي تھدف إلى تحقیق غرض ویمكن تعریف الشخصیة المعنویة بأنھا مجموعة األشخاص 

وأن یكون لھا ذمة ، معین، ویعترف القانون لھا بالشخصیة القانونیة بالقدر الالزم لتحقیق ذلك الغرض

اصطالح األشخاص االعتباریة یعني صراحة و ، مالیة مستقلة شأنھا في ذلك شأن األشخاص الطبیعیین

 فس الوقت یعني ضمناالقانون الذي اعتبرھا كذلك وفي نأي بنص  ا تكتسب الشخصیة القانونیة حكماأنھ

أنھا لیست أشخاصا طبیعیة وإنما یمنحھا المشرع تلك الصفة القانونیة االعتباریة لكي تتمكن من أن 

تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبیل تحقیق أغراض اجتماعیة معتبرة سواء للمجتمع كلھ أو لطائفة من 

 :ة االعتباریة إلى نوعینم الشخصیقسنت،و  طوائفھ

 ال تتبع الدولة بل تتبع األفراد وھي األشخاص القانونیة التي : الشخصیة المعنویة الخاصة-       

والجماعات الخاصة، وتھدف بصورة أساسیة إلى تحقیق مصالح فردیة خاصة، تتمیز من حیث طریقة 

ویكون إنشاؤھا بموجب قرار من الجھة المختصة. یكونھا األفراد  عھا لرقابة الدولةوأداة إنشائھا وخضو

مثالھا: الشركات التجاریة، الجمعیات ، سواء لتحقیق غرض خاص بھم أو بغرض یعود بالنفع العام 

  .المدنیة الخاصة

مجموعة األشخاص واألموال التي تنشأ من قبل الدولة بموجب وھي   :الشخصیة المعنویة العامة -   

  .) 1(مثالھا: المؤسسات العامة، الھیئات العامة، مجالس اإلدارة المحلیة،  لھا ھدف مشروعویكون  نظام،

  

و القرض العقاري یمكن أن یستفید منھ شخص طبیعي اال أنھ عضو في تعاونیة عقاریة  ذات شخصیة 

  معنویة مستقلة ، كما یمكن أن یستفید من القرض شخص معنوي .

األول المقصود حالة استفادة شخص طبیعي من القرض العقاري اال انھ عضو نبین من خالل الفرع 

  في تعاونیة العقاریة ، والفرع الثاني نخصصھ للحدیث عن الشخص المعنوي .

 القرض المالیة المؤسسات تمنح : شخصیة معنویة خاصةالعقاري  رضالفرع األول : طالب الق

 أحكامھا ینظم التي العقاریة التعاونیات ضمن المكتتبین أو المنخرطین الطبیعیین لألشخاص أیضا العقاري

 نص في جاء حیث ، العقاري التعاون بتنظیم المتعلق 1976 أكتوبر 23المؤرخ في : 92- 76م رق األمر

  :النص ھذا من األولى المادة

 الكتساب عائلة رب لكل المفتوح الحق لتجسیم ذلك و التالیة لألحكام الخاضع التعاوني النظام یؤسس "

  ".الملكیة بكامل الشخصي مسكنھ

 ق م ج تحدد االشخاص االعتباریة ، دون تقسیمھا الى عامة أو خاصة . 49المادة  )1(



 
 
 
 
 

 : التالیة باألعمال أعضاءھا لمصالح تحقیقا و العقاریة  التعاونیة تقوم

 صالحة عقاریة لمجموعات العقاري التسییر و الترقیة مكتب نم الشراء االقتضاء عند و البناء -

 .الحقة مشتركة مصالح جود و احتمال مع فردیة منازل و جماعیة عمارات من مكونة و للسكن

 .العقاریة المجموعات أو العقارات من المشتركة األجزاء صیانة و تسییر -

  

  : یلي بما القیام ، العملیات ھذه تحقیق صدد في العقاریة، للتعاونیة و

 القروض أجل عن التعاونیة مدة تقل ال و،  للمقرضین الضمانات كل تقدیم و قتراضاتاال كل عقد -

 . األساسي القانون بموجب المعقودة

 ء.الشركا لفائدة االقتصاد من قدر أقصى مع الشركة ھدف لتحقیق الصالحة العملیات بكل القیام -

 إنھاء مستوى على خصوصا للتحقیق قابلة اقتصادیة إمكانیات الشركاء على التعاونیة تقترح -

  .فیھا التحسین إمكانیات و المساكن

 ھذه تنمیة على تساعد الدولة أن أھمھا مزایا عدة عقاریة تعاونیات ضمن االقتراض في یوجد

 من نوع من فتستفید التجاري، و الصناعي بالنشاط الخاصة الضرائب من إعفاءھا طریق عن التعاونیات

 ملكیة على الحصول تسھیل غایتھا إنما و أرباح تحقیق إلى تھدف ال لكونھا نظرا، )  1( ىالجبائ التخفیف

  .عائلي و شخصي مسكن

  تسعى مدنیة أشخاص من تتكون موثق، عقد بموجب تتأسس مدنیة شركة ھي العقاریة التعاونیة إن

  )2(التعاونیات ھذه ضمن المعنویة األشخاص تشترك أن یجوز فال اإلیواء، في الشخصیة حاجتھا لتلبیة

   

 السكني، لالستعمال تخصص عقارات ملكیة على الحصول على المساعدة األساسي ھدفھا شركة وھي

  .) 3( مھنیة محالت ملكیة على الحصول على المساعدة صالحیتھا و التعاونیة نشاط من فیستبعد

  

 إطار في عائلي سكن ملكیة على الحصول في الراغبین و الطبیعیین األشخاص التعاونیة في یكتتب

 أراضي مثل عیني شيء أو النقود مبلغ المقدمة الحصص تكون قد لالشتراك، حصص بتقدیم تعاوني تنظیم

 .الخاصة بورشاتھا بالبناء تقوم العقاریة التعاونیة كانت إذا الشخصي العمل قوة أو للبناء

 ،السابق الذكر 92-76من األمر رقم   93المادة  )1(

 ،السابق الذكر . 92-76من األمر رقم  3فقرة  13المادة  )2(

 ،السابق الذكر . 92-76من األمر رقم   02المادة  )3(

  



 
 
 
 
 

 عن ینتج ال و لھ المعد السكن ثمن أو لقیمة مطابقة الحصص من بعدد یكتتب أن شریك كل على یجب

 أمام اآلخرین بتمثیل فقط منھم واحد یكلف واحدة، لحصة المالكین تعدد إذا و فائدة أو ربح الحصص ھذه

  .القرض ھیئة علیھ تؤشر الذي التمویل لبرنامج وفقا االشتراك حصص تسدد و التعاونیة

  

    الفرع الثانى : طالب القرض العقاري شخصیة معنویة عامة 

  

 خاصا یكون وقد المحلیة، المجالس و اإلداریة الوحداتك عاما االعتباري الشخص یكون قد

  .الشركات و المؤسسات و كالجمعیات

 عتباریةاال األشخاص علیھا تحصل التي العقاریة للقروض الفرنسي المشرع استبعاد أن یبدو و 

 وھذه قواعده، یسود الذي الحمائي طابعال إلى یعود 1979 یولیو 13 قانون أحكام تطبیق نطاق من العامة

 المھنیین مواجھة في العادي الشخص وھو العقاري التمویل تفاقا في الضعیف الطرف إلى موجھة الحمایة

 من شخص ھو العقد من المستفید كان فإذا اآلخر، الطرف لدى تتوافر ال وأدوات بوسائل المزودین

 بما المھنیین مواجھة في مصالحھ حمایة بإمكانھ أن الفرنسي المشرع افترض فقد العام القانون أشخاص

 .)1(التنظیمیة الفنیة واألدوات العامة السلطة وسائل من لدیھ

 اإلداریة الدولة وحدات إحدى أّنھ اعتبار على ، عیني تأمین بتقدیم یطالب لن العام االعتباري والشخص

 تقریر أو رھنھا یجوز ال العامة أموال تعتبر أمالكھ نأ  كما ، مماطل وغیر موسر مدین بطبیعتھا والدولة

   إقامة بھدف التمویل على العام االعتباري الشخص یحصل أن المتصور من أّنھ غیر علیھا، متیازا حتى

 عیني تأمین تقریر على االتفاق یجوز الصدد ھذا وفي األفراد، على بعد فیما توزیعھا تمی سكنیة وحدات

 كما یمكن الممول، لصالح العیني بالتأمین ملةحم المستفیدین إلى تنتقل بحیث السكنیة الوحدات تلك على

  .للممول مباشرة تدفع األقساط أن على النص على أیضا االتفاق

 :اآلتي التساؤل طرح ویمكن

  المھنیین؟ على العقاري التمویل قانون أحكام تسري ھل

  :األمرین أحد ھنا " المھني" بكلمة یقصد قد

 ویھدف معینة، تجارة أو صناعة مزاولة في نشاطھ یتمثل شخص أي العام بمعناه المھني  :أوال

 والنصوص ، لشركتھ مقرا لیتخذه أو تجاري محل لیجعلھ بناء تملك عقاري تمویل على حصولھ وراء من

  .العقاري قرضلل المنظمة لألحكام الحالة ھذه في یخضع العقاري التمویل اتفاق أن في قاطعة القانونیة

 القانونیة العلوم مجلة ،" المبنیة العقارات سوق لتنشیط جدیدة كآلیة العقاري التمویل اتفاق "، زید أبو محمد محمد )1(

 1، ص2005 ، مصر ،2 العدد،  شمس عین جامعة،  واإلقتصادیة



 
 
 
 
 

  

 إعادة بغرض إنشائھا أو المباني شراء من یتخذ الذي الشخص وھو الخاص بمعناه المھني  :اثانی

 اتخاذه أو سكناه بھدف لیس بناء لشراء العقاري التمویل على یحصل فھو لھ، ھدفا الربح وتحقیق بیعھا

 ربح وتحقیق أخرى مرة بیعھ إعادة ھو الباعث یكون بل ، یزاولھ الذي التجاري للنشاط مخصصا محال

 . )1(ذلك وراء من

  

 وعدم الشخصیة االحتیاجات تلبیة على العقاري التمویل قروض قصر تفضل التشریعات ومعظم

  .المجال ھذا في تعمل التي الشركات أو المھنیین لتشمل نطاقھا مد

 لشأن المقترضین وتبصیر بحمایة المتعلقة النصوص بأن الفرنسي القضاء قرر لذلك وتطبیقا

 استغاللھا أو إدارتھا أو لكھاتم أو العقارات شراء من تخذت يالت الشركة جانب عن إثارتھا یمكن ال عقاري

 موضوع كان إذ ، األنشطة ھذه علیھا تمارس التي العقارات عدد كانت أي لھا نشاطا ونحوه بالتأجیر

 إدارة بھدف األعضاء ونھاك قد الشركة ھذه كانت لو حتى ، فقط لشقتین الشركة بشراء یتعلق النزاع

   .)2( بعد فیما األموال ھذه بیع إعادة یستھدف ربحي نشاط نطاق في ولیس الخاصة أموالھم

 االتفاق بخضوع یقضي بندا العقاري التمویل اتفاق یضمن أن الفرض ھذا في للمھني یجوز أّنھ على

 القواعد ھذه نطاق ضمن اتفاقھم فیدخل عقاري، لشأن المقترضین بحمایة الخاصة القانونیة للقواعد

 لیس أّنھ إال العام، بالنظام متعلقة آمرة قواعد ھي إلیھا المشار القواعد كانت إذا بأّنھ قضى فقد بكاملھا،

 خاصة لھا تخضع أال المفترض من كان قانونیة وعالقات أطراف لتشمل نطاقھا مد دون یحول ما ھناك

 علیھم یجب إذن وحین ذلك، على صراحة األطراف اتفاق شریطة مھني، نشاط بتمویل المتعلقة االتفاقات

  .) 3(وتفصیال جملة العالقة ھذه مراعاة

  

 یحصل حتى معینة شروط فیھ تتوفر أن یجب قرضال من المستفید الشخص أن القول نمكی وعلیھ

 الداخلیة األنظمة ختالفال راجع وھذا ألخرى مالیة مؤسسة أو بنك من تختلف الشروط ھذه ،قرضال على

  .مالیة مؤسسة أو بنك كل علھا تسیر التي المھنة أعراف أو

 . 74-73ص ، السابق المرجع الحمید، عبد ثروت )1(

 . 44 ص ، 2004 ، مصر ، المعارف منشأة توزیع ، العقاري التمویل موسوعة ، الشھاوي الفتاح عبد قدري )2(

 ، 1993 فبرایر 63، 13 ص – 1995 العقاري القانون مجلة ، 1994 أكتوبر 11األولى، الدائرة :فرنسي مدني نقض )3(

  ) . 72ص ، السابق المرجع ، الحمید عبد ثروت(  281 ص ،1994 ،  العقاري القانون مجلة

  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

القواعد  القانونیة المنظمة لعقد الباب الثاني : 
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 محترفة ھیئات ممارستھا تحتكر التي القروض من و ، بفائدة و نقدي قرض العقاري القرض

 ال الخصائص ھذه كانت إذا و ، مصرف قرض أي ،  المالیة المؤسسات و البنوكفي  ، تتمثل ومختصة

 منھ تجعل فإنھا ، العامة للقواعد صحتھ و تكوینھ في یخضع عقدا شيء كل قبل و أوال اعتباره من تغیر

 القواعد ھذه نطاق عن تخرج و بل العامة القانون قواعد تعرفھا ال ، خاصة أسالیب و لتقنیات یخضع عقدا

  .المصرفیة األصول و العادات إال مصدرا أو تفسیرا لھا تجد وال ، أحیانا

 تدریجیة مراحل على إبرامھا یتم التي العقود من العقاري القرض عقد أن المیدانیة الممارسة تبین

 على عدیدة التزامات و واجبات المراحل ھذه خالل تنشأ،  سلیم و صحیح عقد إبرام في أھمیتھا منھا لكل

 یفرضھا التزامات منھا ، تنفیذھا و القرض عملیة سیر حسن بأدائھا یتعلق ، المقترض و المقرض عاتق

 منح على تطبق آلیات ھناكف ،  المصرفیة الممارسات و األعراف من مستمدة أخرى و االتفاق و القانون

 حایصح العقاري التمویل اتفاق انعقد إذا و ، المقترض أو التمویل طالب الشخص إلى العقاري التمویل

 لكل آثار االتفاق ھذا تبر ، العقاري التمویل منح على المطبقة اآللیات احترمت و المراحل بمختلف رمو

  القرض . طالب و قرضال مانحة المالیة المؤسسة أو البنك طرفیھ من

  :التالیة المراحل العقاري القرض عملیة تتضمن

 القرض طلب دراسة و األطراف بین التعارف و التحادث فیھا یتم ، العقد إبرام قبل تتم تحضیریة مرحلة -

 .وكامل بات عرض صدور حین إلى التعاقد إلى الدعوة لحظة من تبدأ ، العقد إبرام شروط و  

 .نھائي بشكل انعقاده و العقاري القرض عقد إبرام مرحلة -

 الوفاء شروط و التزامات من علیھ یترتب لما طرف كل تنفیذ تتضمن التي العقد ھذا تنفیذ مرحلة و -

 .تسدیده و بالقرض

 :التالیة األسئلة عن اإلجابةو ، المراحل ھذه لمضمون التعرضھذا الباب  خالل من سنحاول،

  .؟ المراحل ھذه خالل متعاقد كل التزامات و واجبات ھي ما  -

 العادات و األعراف للنظم، عناصره و جوانبھ معظم في ذكرنا، كما العقاري، القرض یخضع -

 مدى أي إلى و القانونیة القواعد درجة إلى العادات ھذه ترقى حد أي إلى نتساءل ، علیھ و المصرفیة،

 .تنفیذه؟ و العقد إبرام على تؤثر

 تتضمنھا التي األحكام تطبیق حیث من األخرى العقود كباقي عقد العقاري التمویل اتفاق باعتبارو -

 في تنظمھا أحكام لھا نجد ال عناصر العقاري القرض عقد محل یتضمن إال أنھ  علیھ العامة القواعد

 .؟ تحكمھا التي القواعد ھي ما و تخضع نظام فألي العامة القانونیة القواعد

  الفصل األول  : مراحل ابرام عقد القرض العقاري          الى فصلین :وعلیھ نقسم ھذا الباب 

 الفصل الثاني : تنفیذ عقد القرض العقاري ودراسة آلیة توریق القروض  العقاریة.                      



 
 
 
 
 

  مراحل ابرام عقد القرض العقاري : األول فصلال

  

 التي المصرفیة، العملیات أھم من تعتبر المصرفیة القروض و العقاري التمویل تقدیم عملیة إن  

 أي تقدیم أن إذ لدیھا، المتاحة المالیة للموارد البنوك استخدامات من استخدام أھم ذاتھ الوقت في تمثل

 ینبغي،   سسةؤم أو فردا كان سواء اقتصادي متعامل ألي كان مھما و طبیعتھ كانت مھما تمویل أو قرض

 إبرام في أھمیتھا منھا لكل تدریجیة مراحل عبر ،  القرض ملف تشكل معینة وثائق طریق عن یتم أن

 یتضمن عقد على بناء و المصرفیة الھیئات لدى علیھا متعارف مبادئ على ذلك في معتمدة و، عقدال

  .  العقاري التمویل شروط

، حیث نبین المراحل التي یمر بھا ھذا العقد  آلیات منح القرض العقاريونعرض فیما یلي 

  : مبحثینمن خالل والمبادئ التي یعتمد علیھا ، 

  في عقد القرض العقاري  مرحلة ما قبل التعاقدالمبحث األول : 

  القرض العقاري عقد في التعاقدالمبحث الثاني : مرحلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

  في عقد القرض العقاري  المبحث األول : مرحلة ما قبل التعاقد

  

 التي الفترة ھي و ضیقة زمنیة بفترة القبول و اإلیجاب تالقي عملیة تتم الحاالت بعض في

 من بالرغم محسوسة غیر التعاقد قبل ما فترة تكون الحاالت ھذه في ، اإلرادة عن التعبیر تبادل یستغرقھا

 العقد موضوع یكون الحدیث العصر في و أخرى حاالت في أنھ على ، النظریة الناحیة من موجودة أنھا

 الذي العقد إعداد یجري ثم التحفظات و اآلراء إبداء و النظر وجھات تبادل األمر یتطلب بحیث أھمیة،ذو 

 ) .1( النھایة في علیھ یوقع

 أول من و لقاء أول من الطرفین إرادة بین التوافق فیھا یحصل أن یمكن ال العقود من فئة فھناك

 عناصر بكل ملم غیر و مدرك غیر ألنھ ، واضحة غیر التعاقد إلى یدعو الذي إرادة تكون ما فغالبا ، مرة

 متزاید، تعقیدھا،  التعامل محل األموال أھمیة ألن و ، إبرامھ یرید الذي العقد تنفیذ و تكوین وشروط

  . )2(  المفاجئ لالتفاق تستجیب ال علیھا الحصول وطرق

 فیھا یتم مرحلة النھائي العقد إبرام یسبق حیث ، العقاري القرض لعقد بالنسبة الحال ھو كذلك

 أن خاللھا من یمكن التي الظروف و الشروط دراسة و رغباتھم على االطالع و ، األطراف بین التعارف

   .  المتمیزة تقنیاتھ و العقد ھذا مضمون إلى ، أخرى مرة ، ذلك في السبب ویرجع التعاقد یتم

 بین مساومة و تفاوض وجود تعاقد قبل ما مرحلة العقاري القرض عقد یسبق أن یعني ال و

 یبرم العقد أن معناه لكن و للمقرض، المنفردة باإلرادة مسبقا مضمونھ یحدد مھیأ عقد ألنھ الطرفین،

 حول االستعالم من المقترض و المقرض تمكن الزمن من فترة تكوینھ یستغرق و تدریجیة بطریقة

  .التعاقد شروط و ظروف حول و منھما كل حقوق و واجبات

 یمكن ال و ، األطراف مراكز من یغیر ال المرحلة ھذه في المقترض و المقرض بین المسبق فالتحادث

 ھذا ، یسمح إنما و ، وحده المقرض صالحیات من ھذا ألن العقد شروط تحدید في التدخل المقترض

 قرض عقد إبرام إمكانیة مدى و المالیة حالتھ على و المقترض رغبات على المقرض باطالع التحادث

 التعاقد قبل ما مرحلة أو التحضیریة بالمرحلة المرحلة ھذه نسمي لذا،  الطرفین مصالح بین توفق بشروط

  .  التناقش و التفاوض مرحلة من بدال

 ، بیروت،  الجامعیة الراتب دار العقود، إبرام و المفاوضات إدارة في القانونیة الجوانب الدسوقي، إبراھیم محمد )1(

 .1 0ص، 1995

، 1992 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان الدولي، التبادل مجال في التكنولوجیا نقل عقود سعدي، بوجمعة نصیرة )2(

 .120 ص

  



 
 
 
 
 

 إلى الوصول قبل خطوات و إجراءات عدة التعاقد، قبل ما مرحلة في العقاري، القرض عملیة تشھد

 المقترض و المقرض من كل یلعب و ،)1(نھائي بشكل إبرامھ و العقد شروط على األطراف بین اتفاق

 یحقق متزن عقد قیام بتأدیتھا یرتبط التي الواجبات بعض تنفیذ و اإلجراءات بھذه القیام في الكبیر الدور

  .التعاقد من المرجوة و المنتظرة الطرفین رغبات

  

 التزامات الطرفین على یفرض التنفیذ في نزاعات و مشاكل یثیر ال سلیم عقد إلى الوصول فبھدف

  والم المقترض من كل عاتق على تقع التي الواجبات و االلتزامات ھذه ھي ما ،  المرحلة ھذه في متعددة

  .؟ تنفیذھا یتم كیف و أساسھا و مصدرھا ھو ما قرض،

 

 

 في عقد القرض العقاري  التعاقد قبل ما مرحلة خالل المقترض دور  :األول طلبالم

 بالتزامات مقارنة ھامة و عدیدة التزامات العقاري القرض عقد بموجب المقترض عاتق على تقع

 من القرض مبلغ استالم قبل و القرض عملیة ثمن إلیھ مضافا المثل برد التسدید في البدء فقبل ، المقرض

 الشخصیة مشاركتھ یمثل الذي الشخصي، اإلسھام بتوفیر المقترض یلتزم القرض مؤسسة طرف

 منح یتعلق التي التأمینات و الضمانات بتقدیم یلتزم كذلك و السكن اقتناء عملیة تمویل في ومساھمتھ

 .)2( بوجودھا القرض

 مع العقاري القرض عقد إبرام أجل من المقترض بھ یقوم الذي العمل أن ، التطبیقیة الناحیة من نجد،

 لدیھا الطلب لتقدیم القرض مؤسسة من فیھا یتقرب التي اللحظة من یبدأ ، المال على الحصول و البنك

 التي و القرض على الحصول الصحیح بالشكل أداءھا على یتوقف التي الخطوات ھذه الملف وتكوین

  .المصرفیة بالممارسات شروطھا و العقاري القرض عملیة مضمون تأثر على آخر دلیل تشكل

 . 4 ص السابق، المرجع الدسوقي، إبراھیم محمد )1(

تقول احدى االراء : " بأن الرأي العام الغربي ، اتھم البنوك بأنھا انتھازیة وانتفاعیة ، فھي ان لم تستطع تعبئة  االدخار  )2(

فھي غیر كفأة ، وعندما ترفض منح القروض وغیرھا من التمویالت ، فھي تخاطر بزبائنھا الذین یلجؤون الى 

 ما یریدون ، وأنھا بذلك تتحمل مسؤولیة توقف سیر الحیاة االقتصادیة ...".    مؤسسات منافسة تقدم  لھم

(Peirre le doux , le métier de banquier.revue banque , 1978 n ° 369 , p48). 

ونعت رأي آخر في الفقھ األبناك بقابضة األرواح ، لكونھا تملك حق الحیاة ، أو الموت بالنسبة للمشروعات 

محمد العروصي ، الحق في السكن بین المعامالت البنكیة الجدیدة والمعامالت التقلیدیة ، مجلة األمالك ، العدد االقتصادیة.(

   ). 301، ص  2010الثامن ، 



 
 
 
 
 

  العقاري  القرض ملف إعداد و طلبال تقدیم  :األول الفرع

  

 لقبول توفرھا الواجب الشروط تحدید یبقى منحھ مجاالت و صیغتھ و العقاري التمویل نوع تحدید بعد

  . )1( أخرى إجراءات تتم علیھ بناء و ، المبدئي القبول أساس تشكل بذلك و ، القرض ملف

 على الحصول ھو،  قرضال بطالب المقرض البنك عالقة في مائدا المطروح و األساسي فالمشكل

 لزیادة فنظرا ، التمویل أو القرض لطلب الفعال و الكامل بالتحلیل تسمح عالیة مصداقیة ذات معلومات

 .المقترضین عن االستعالم أھمیة ازدادت واإلفالس التسدید عن العجز حاالت تعدد و قتصادیةاال التقلبات

 یؤثر ال بما القرار، ھذا اتخاذ في الفائقة الدقة تحري ضرورة االئتماني القرار اتخاذ یتطلبوعلیھ 

 القرض طلب دراسة في التمعن طریق عن ذلك یكون و ، )2(المصرفي للجھاز الممیزة السرعة على

 تحددھا شروط و لكیفیات وفقا القرض، طالب أو المترشح یودعھ الذي القرض ملف فحص في والتدقیق

  .للقرض المترشحین لجمیع موحد بشكل القرض مؤسسة

 أجل من قرض على للحصول یجب بالتالي ، فقط القرض مؤسسات طرف من العقاري القرض یمنح

 بنك و الجزائري الشعبي القرض وكاالت لدى مؤخرا و البنك  لدى طلب تقدیم بناءه أو عائلي سكن شراء

 .المحلیة التنمیة

 إعداد و لدیھا الطلب تقدیم طریق عن المؤسسات، بھذه یتصل أن للقرض المترشح  على یتوجب إذن،

 تقنیة بطاقة إعداد طریق عن دراستھ و معالجتھ ، محتواه بمراقبة القرض مؤسسة تقوم الذي القرض ملف

  . الرفض أو المنح قرار تصدر التي القرض لجنة على عرضھا یتم

 العقاري القروض منح صدد في تطبق القرض مؤسسة أن المیدانیة الممارسة من یتبین أنھ بما و

 .دراستھ؟ و القرض ملف تكوین و القرض طلب تقدیم یتم كیف ، المصرفیة وعاداتھا تقنیاتھا و شروطھا

 من مجموعة ضوء على تحلیلھ و دراستھ و العقاري التمویل أو القرض طلب تقدیم كیفیة سنتناول 

  .المصرفي النشاط في بھا المعمول و علیھا المتعارف التقنیات و القواعد و اآللیات و المبادئ

  

  : العقاري القرض طلب تقدیم  -الفقرة االولى  

 ، إداریة بصفة المقترض عن مالیة معلومات جمع على مقتصرا المصارف في ستعالماال دور یعد لم

   أول و ، القرض طلب قبل التمویل طالب أو المقترض لنشاط المستمرة بالمتابعة أیضا یھتم أصبح بل

 .273ص، 1998  مصر، ، الجامعیة الدار ، "التجاریة البنوك و البورصة " المالیة المؤسسات ، الحناوي صالح محمد )1(

 التوزیع، و للنشر العربیة الشركة ، المالیة األوراق بورصات و االستثمار صنادیق و البنوك إدارة ، سویلم محمد )2(

 .138 ص ، 1992 ،  مصر



 
 
 
 
 

 المقابلة تساعد، كما  )1(َ بالمقترض الخاص القرض ملف ھو المعلومات المصرف منھ یستقي مصدر

 توجیھھ و القرض طالب نصح خاللھا من یتم كما ، الكفاءة و األمانة حیث من تقییمھ في القرض طالب مع

 . )2(المطلوب القرض لتقییم الالزمة المعلومات بتقدیم

 االستمارة في الموجودة األسئلة عن اإلجابة خالل من الضروریة التصریحات كل المقترض یقدم

 النماذج ھذه من بأي الواردة البیانات أن نجد و،  دقیقة و واضحة بھا یدلي التي المعلومات تكون أن ویجب

 قبل البنك لھذا الالزمة األساسیة البیانات نوعیة و حجم تعكس القرض على الحصول بطلبات الخاصة

 . )3( المطلوب االئتمان منح قرار اتخاذ

 المالیة وضعیتھ حول الالزمة المعلومات بتقدیم التزام و واجب للمقترض أن استنتاج یمكن ھنا من

 لھذا جاز ، الغلط في المقرض أوقع و بھ أخل إذا الذي و بالقرض تمویلھا المراد العملیة حول و والعائلیة

 .العقد بفسخ المطالبة األخیر

 تخص التي أو مباشرة تخصھ التي المطلوبة التوضیحات و المعلومات تقدیم القرض طالب علي فیجب

 القرض سیستعمل التي الصفقة أو العملیة تخص التي المعلومات تقدیم و وجدوا إن الكفالء و شركاءه

 بخصوص الالزمة القرارات و اإلجراءات اتخاذ في المختصة ، القرض ھیئة مصالح تعتمد إذ لتمویلھا ،

 :صنفین إلى المعلومات ھذه تصنف لذا ، كبیر بشكل المعلومات ھذه على القرض ،

 .المقترض تخص التي بالمعلومات یتعلق  :األول الصنف

  .بالقرض الممولة العملیة تخص التي بالمعلومات یتعلق  :الثاني الصنف

  :المقترض بشخص المتعلقة المعلومات -أوال 

 العناصر أھم من تعتبر ، بالتزامھ الوفاء في رغبتھ و العمیل استعداد مدى تظھر التي المعلومات ھذه

 ما سداد في رغبتھ عن تكشف التي تلك أو التسییر في كفاءتھ مدى تبرر التي تلك مثل ، االئتمان منح عند

 . )4( المحددة المواعید في مستحقات من علیھ

 العائلیة حالتھو ، عملھ ، إقامتھ مكان بھویتھ، تتعلق معلومات یقدم المستفید من القرض أو المقترض و

 .عاتقھ على مترتبة دیون أو والتزامات موارد أو حقوق من المالیة بذمتھ المتعلقة المعلومات وجمیع

  مخبر حولیات ، " الجزائري المصرف في القرض لخطر الوقائي التسییر و المصرفي االستعالم " ، كرین تركي )1(

، الجزائر ، القصبة مطبعة منتوري جامعة ، 06 المجلد ، المتوسط و المغرب حول البحوث و الدراسات

 . 78 -77،ص2005

 . 138محمد سویلم ، المرجع السابق ، ص  )2(

 . 189نفس المصدر اآلنف الذكر ، ص  )3(

 . 79، ص   السابق المرجع ، كرین تریكي )4(



 
 
 
 
 

 ممكن قدر أكبر لجمع ویسعى القرض ملف في بھا المقترض زوده التي بالمعلومات یكتفي ال قد البنك و

 المقترض عن ستعالمعند اال البنك یراعي و ئتمانیة،اال سمعتھ و التمویل طالب حول المعلومات من

 ، البحث ذلك تكلفة و المعلومات عن الحصول و البحث في المستغرق الوقت  :ھما أساسیان عامالن

  .نفسھ الوقت في تكلفة بأقل و ممكنة فترة أقصر في المعلومات من كبیر قدر على یحصل أن ینبغي بحیث

 نشاطھ، مجال في كفاءتھ و المقترض بنشاط المتعلقة تلك ھي ولمالم البنك تھم التي المعلومات نإ

 في نزاھتھ و صدقھ مدى و مشروعھ في قروضھ لتوظیف المالیة أو البشریة الموارد على توافره ومدى

  .شكلھا كان مھما بعقوده وفائھ مدى و اآلخرین االقتصادیین المتعاملین مع معامالتھ

   :یلي ما منھا نجد المقترض عن المعلومات منھا البنك یستقي أن یمكن التي المصادر أھم من 

    المصارف بتلك تصالباال الممول البنك یقوم حیث : األخرى المالیة المؤسسات و البنوك   -أ   

  .المقترض ھذا حول یریدھا التي المعلومات على للحصول

 فإن لذلك القرض، طالب عن استعالمیة وسیلة أفضل كلشت فھي  :المحاسبیة المالیة القوائم   -ب 

 على الوقوف قصد القوة مواطن و الضعف مواطن عن بحثا ، دقة بكل تحلیلھا في جھدا یدخر ال البنك

  .التمویل بشأن المناسب القرار اتخاذ من یتمكن حتى القرض لطالب الحقیقیة الوضعیة

 ، األجل طویل و القیمة كبیر بقرض األمر تعلق إذا األحیان غالب في : الشخصیة المقابالت  -جـ 

 من إنطالقا ھامة معلومات على الحصول یتم ما وعادة،  القرضطالب  إقامة  محل إلى البنك أعوان ینتقل

  . )1( الزیارات ھذه

 

 : بالقرض ولةمالم بالعملیة المتعلقة المعلومات -ثانیا 

 :تمنح مؤسسة القرض ، قروض عقاریة مخصصة لتمویل إحدى العملیات التالیة 

 .  Crédit de Construction   البناء قروض  - 

   Crédit entre particuliers. الخواص بین قرض  - 

 .التعاونیات لصالح قرض  - 

 . التصامیم على بناء بیع مسكن لشراء قرض  -

 .من أجل البناء  أرض قطعة شراء قرض  -

  . مسكن تھیئة أو توسیع قرض  -

  .جاھز أو جدید مسكن شراء قرض  -

   65 ص ، السابق المرجع ، الحق عبد عتروس بو )1(



 
 
 
 
 

 بمعرفة لھ تسمح أن شأنھا التي من و الممولة العملیة تخص التي المعلومات من یستفید الممول البنك

 المعلومات ھذه و ، التمویل على الحصول یتم غرض ألي و تمویلھ المراد العقار طبیعة و التمویل مقدار

  ، ( تم التطرق الیھا سابقا) .  متالكھا المراد السكن حول معلومات من تتكون

  

  :  دراستھ و قرضال ملف إعداد  -الفقرة الثانیة   

 لتكوین الالزمة و الضروریة الوثائق كل ، الطلب استمارة في یرد قرض :ال ملف إعداد -أوال 

 الملف إعداد یتطلب و أعمق و أدق بشكل الطلب دراسة على القرض مؤسسة سیساعد الذي القرض ملف

 حیث ، المقترض إنجازھا إلى یھدف التي العملیة باختالف تختلف أولیة وعملیات إجراءات بعدة القیام

  .بینھا مشتركة أخرى و العقاري القرض یمولھا التي العملیات أنواع من فئة بكل خاصة وثائق توجد

 التي الوثائق من مجموعة على یحتوي بملف طلبھ إرفاق المقترض على یجب االستمارة مأل بعدف

 مشتركة وثائق ھناك أن إذ ، البنك من علیھا صلحالمت بالقروض تمویلھا المراد العملیة حسب تختلف قد

  . وموضوعھ طبیعتھ بحسب القرض أنواع من نوع بكل خاصة ووثائق القروض أصناف جمیع بین

  :العقاري قرضال أصناف كلل والمشتركة العامة الوثائق  -أ

تتمثل  إداریة یجب توفیرھا  وثائق مجموعة على بالضرورة نوعھ كان مھما ، القرض طلب ملف یحتوي

 :في 

 والتي المعنیة المالیة المؤسسة أو البنك قبل من لھ المسلمة العقاري التمویل أو القرض طلب استمارة - 

  یجب أن تكون ممضاة من طرف طالب ھذا القرض  .

 المستفید . میالد شھادة  - 

 ) .1( للمتزوجین العائلیة الحالة شھادة  -

 أو لرخصة السیاقة للمستفید . الوطنیة التعریف لبطاقةمصادق علیھا   األصل طبق صورة  -

للدخل في       domiciliationالدخل أو شھادة تعیین محل  من التسدید مستحقات اقتطاعشھادة سحب أو   -

لفائدة البنك (وثیقة موجودة على مستوى مع ترخیص بالسحب التلقائي   البنك لدى مفتوح بریدي حساب

 الوكاالت ) .

  .certificat négatif d’hypothéque) 2(تثبت عدم وجود رھون على العقارات المعنیة   شھادة  -

(1) La note d’instruction n°02-2016 du 28 -02-2016, op.cit. 

(2) Cnep News , Numéro Spécial , Mars 2005, P 14. 

  



 
 
 
 
 

 :العقاريقرض ال أصناف من صنف بكل الخاصة الوثائق - ب  

العقاري والتي یجب   بالقرض الممولة العملیة نوع حسب تتغیر التي الوثائق من أخرى فئة ھناك

  :  عملیة لكل بالنسبة أھمھا نذكر ،توفرھا الى جانب الوثائق اإلداریة السالفة الذكر 

 

   :  التعلیة و التوسیع أو للبناء القرض طلب  -1

  .التعدیالت علیھ یجري الذي السكن أو علیھا سیبني التي ألرضا لملكیة رسمي عقد -

 نوع من ترخیص أي أو األشغال طبیعة و نوع تحدد ساریة المفعول  بناءال رخصةنسخة من  -

 .العملیات ھذه طبیعة مع یتناسب آخر

لدى البنك  معتمد مھندس أو دراسة مكتب یعده ستنجز التي البناء لعملیة تقدیري كشف -

  المؤسسة المالیة المقرضة.أو

 فاتورة أولیة لألشغال (كشف تقدیري) .    -

  شھادة سلبیة للرھن جدیدة . -  

  

  طلب القرض لتھیئة مسكن : -2

 عقد ملكیة السكن مسجل ومشھر . -

 فاتورة أولیة لألشغال . -

    شھادة سلبیة للرھن جدیدة . -

  

  :خاص ال لدى  مسكن لشراء القرض طلب -3

  قرض لشراء مسكن قدیم لدى الخواص : - 3-1  

     شھادة أو مسجل ومشھر  السابق للمالك الملكیة عقدل صورة طبق األصل مصادق علیھا  -

 .األرض ملكیة بعقد مرفقة مطابقة

، أو استمارة  المعاملة ثمن و موقعھ ، العقاري المال أو الملك یحدد و یوضح موثق  بالبیع وعد -

  .ك أو المؤسسة المالیة المقرضة نتسحب على مستوى وكاالت  الب

  .) 1(شھادة سلبیة للرھن جدیدة  -

  

)1(  La note d’instruction n°02-2016 du 28 -02-2016, op.cit,.  



 
 
 
 
 

  قرض لشراء بنایة فردیة جاھزة : - 3-2

  المؤسسة المالیة المقرضة .وعد بالبیع موثق أو استمارة استعالمیة خاصة بالبنك أو  -

  صورة طبق األصل مصادق علیھا لعقد الملكیة مسجل ومشھر . -

  تقریر معاینة وتقییم الملكیة یعده مكتب الدراسات معتمد لدى البنك أو المؤسسة المقرضة . -

  شھادة سلبیة للرھن جدیدة . -

  شھادة تطابقیة لألشغال المنجزة . -

  االنجاز: قرض لشراء بنایة في طور - 3-3

  صورة طبق األصل لعقد ملكیة األرض مسجل ومشھر . -

  رخصة البناء ساریة المفعول . -

  وعد البیع موثق أو استمارة استعالمیة خاصة بالبنك . -

  شھادة تثبت وجود الملكیة یتم استخراجھا من البلدیة . -

بنك أو المؤسسة المالیة تقریر المعاینة وتقییم الملكیة یعده مكتب دراسات معتمد من قبل ال -

  المقرضة .

 

  :المقاول العقاري لدى من سكنم لشراء القرض طلب -4

 قرض لشراء مسكن لدى مقاول ممول من طرف البنك أو المؤسسة المالیة المقرض :  - 4-1  

یستوجب توفیر قرار منح مسكن مدون من طرف المقاول ، ھذه الوثیقة یجدد فیھا سعر المسكن،  -

  نوان .سعتھ ، والع

  لشراء مسكن لدى مقاولین آخرین :  -2- 4 

یستوجب توفیر قرار منح مسكن مدون من طرف المقاول ، ھذه الوثیقة یجدد فیھا سعر المسكن،  -

  سعتھ ، والعنوان .

  .)1(شھادة تسلیم مفاتیح المسكن باالشارة لتاریخ التسلیم والسعر النھائي للمسكن  -

  V.S.P : التصامیم على بناء البیع عقد لتمویل القرض طلب -5

  . القانوني للنموذج وفقا معدقرار االستفادة من سكن یقدم من طرف المقاول  -

 للترقیة المتبادلة الكفالة و الضمان صندوق لدى مكتتبة یقدمھا المقاول ضمان شھادة -

     (FGCMPI).ةالعقاری

(1) La note d’instruction n°02-2016 du 28 -02-2016, op.cit.  



 
 
 
 
 

  : دى الخواص ل ارض قطعة لشراء القرض طلب  -6

 .المقترض لصالح حجز عقد أو منح شھادة -

 عقد نسخة و الموثق من المقدمة الوثیقة حسب المشتري و البائع طرف من ممضي بالبیع وعد -

  ع .البائ أو األصلي المالك باسم ملكیة

 .المدن عمران تنظیم شھادة -  

 .للبناء الالزم المال من قدر متالكا -

  

 : العقاریة الوكالة لدى أرض قطعة لشراء قرض طلب -7

 . البیع سعر توضیح مع األرض قطعة حجز عقد أو ستفادةاال شھادة -

  

  لكراء مسكن : قرض طلب -8

 التزام بالكراء یعده صاحب الملك أو المؤجر . -

 ) .1( طلب قرض كراء مسكن ( وثیقة لدى البنك المقرض ) -

   

  الملف : دراسة -ثانیا 

 لممثل تسلیمھ یتم طلبھ، على المقترض یعزم الذي العقاري القرض نوع حسب ، الملف تكوین بعد

 كل یتضمن و كامل للقرض المترشح قدمھ الذي الملف أن من بالتأكد أوال یقوم الذي القرض مؤسسة

 ملف وضع یثبت موقع و رخمؤ إیداع وصل قرضال لطالب الموظف ھذا یسلم ثم ، المطلوبة الوثائق

  .الضروریة الوثائق كافة على مشتملة المعنیة الھیئة لدى قرضال

 لكل بالنسبة كذلك تختلف الملف تقدیم و قرضال طلب في المتبعة اإلجراءات ھذه أن القول یمكن و

 قد اإلحتیاط و للتوفیر الوطني الصندوق مثال یتطلبھا التي الشروط نأد نج إذ ، مالیة مؤسسة أو بنك

 األنظمة و التأسیسي للنظام راجع وھذا األخرى البنوك أو الشعبي القرض یطلبھا التي لتلك بالنسبة تختلف

  .بنك بكل الخاصة الداخلیة

 الحصول أجل من تقدیمھا المقترض على التي اإلجراءات و الشروط التفصیل، من بنوع ھي، ھذه

  إن و ، الشروط ھذه تأثیر مدى توضیح و تبیین ، اإلجراءات لھذه التعرض من الھدف و ، القرض على

(1) La note d’instruction n°02-2016 du 28 -02-2016, op.cit .   

  



 
 
 
 
 

 بل العامة القانونیة القواعد على واضح بشكل ، المصرفیة الممارسة و العرف من مستمدة كانت 

 :التالیة النقاط ذلك على األمثلة أبرز من و ، األحیان بعض في عنھا والخروج

 في لھا أساسا تجد ال التي و العقاري بالقرض الممولة العملیة على القرض مؤسسة تمارسھا التي الرقابة -

 یمنح ال العقاري، القرض عقد في السبب ھي العملیة ھذه باعتبار فاإلقرار ، العامة القانونیة القواعد

 الخبرة تقاریر و البناء برخص المطالبة في نرى بینما القرض، لمؤسسة المراقبة سلطة بالضرورة

 . القرض وغرض سبب على مراقبة البناء، أجل من القروض في األشغال ومخططات

 المقترض یكتفي بالقرض الممولة العملیات معظم في أن نالحظ الرھن، تأسیس لعملیة بالنسبة كذلك - 

 ھذه بموجب الرسمیة الرھون تأسیس للموثق یمكن فكیف ، منح قرار أو حجز شھادة أو بالبیع وعد بتقدیم

 القرض مبلغ تسلیم و القرض عقد إبرام بأن علمنا إذا خاصة ، ملكیة سندات ال تعد ھي التي السندات

 للحصول الضمان تأسیس ، أوال یتم الذي ما تحدید في صعوبة نجد لھذا و ، الضمانات ھذه بتأسیس یرتبط

 تأسیس من یمكن نھائي بشكل القرض عقد إبرام أجل من القرض على الحصول أم القرض، مبلغ على

  .؟ الضمان

 

 

  في القرض العقاري  المسبق الشخصي اإلسھام تقدیم  :الثاني الفرع

  

 المقترض یقدمھ الذي ،L’apport personnel préalable المسبق الشخصي اإلسھام یعتبر

 من اعتباره یجدر بالتالي ،  الجوھریة العقاري القرض عقد شروط من شرط ، الممنوح للقرض كتكمیل

  تسمیتھ من یبدو كما  ألنھ التحضیریة المرحلة في تنشأ و ، المقترض عاتق على تقع التي االلتزامات

 .) 1( العقاري القرض عقد إبرام قبل معین  لمبلغ حیازتھ یثبت أن المقترض على یجب

  : یلي ما بررهی الشخصي اإلسھام تقدیمو

ق الصندو كان حیث : العقاري القرض لمنح أداءه یشترط كان الذي االدخار مجھود تعویض -

 حققوا اللذین للمدخرین إال ، نشأتھ بدایة في  العقاریة القروض یمنح ال االحتیاط و للتوفیر الوطني

 المرغوب السكن ثمن لتكملة قرض على الحصول في الحق لھم یفتح المال من معینا قدرا توفیر

 إسھامھم تقدیم علیھم وجب المدخرین لغیر تمنح القروض أصبحت قد و اآلن أما و ، شراءه في

 .االدخار مجھود من بدال الشخصي

(1) " pour obtenir un prêt le demandeur doit fournir un apport" ; Rachid Hamidou ,          

le ogement- un défi, O.P.U, Alger , 1989, p223. 



 
 
 
 
 

 المتوسط الدخل ألصحاب الدولة تقدمھا مباشرة غیر مالیة مساندة یشكل العقاري القرض -

 للفئات تخصصھ كالذي منھا مطلق و مباشر تكفل لیس و مساكنھم ملكیة اقتناء على لمساعدتھم

 من بجزء التضحیة طریق عن مساھمتھ یقدم أن البسیط المواطن على یتعین وعلیھ ، المحرومة

 .مسبقا السكن ثمن من جزء تقدیم و الدخل ھذا بھ یسمح ما حدود في دخلھ

 األقساط تسدید عدم نتیجة لخسارة قرضالم تعرض مخاطر من یقلل الشخصي اإلسھام مبلغ تقدیم -

  لحقوق كضمانة اإلسھام ھذا یعد بالتالي و ، التمویل طالب  المقترض طرف من المستحقة

 مؤسسة و المقترض مصالح حمایة تقتضیھا ضرورة و العقاري القرض عقد في لطرفینا

  .القرض

 دفع طریق عن التسدید في المقترض إمكانیة و القرض مبلغ بین التوازن من نوع إقامة -

 بالتالي و القرض مبلغ نقص الشخصي اإلسھام قیمة زادت كلماألنھ  ، الشھریة المستحقات

  .شھر كل المقترض سیدفعھا التي االستحقاقات قیمة انخفضت

 العقار قیمة إنقاص إلى یؤدي قد الذي المالي للتضخم التصدي من المبلغ ھذا تقدیم یمكن ماك -

 ، منھ بجزء المقترض ساھم بل العقار، ھذا ثمن كامل تمول لم القرض مؤسسة أن فبما ، الممول

  .التسدید عدم حالة في القرض مبلغ من أكبر ألنھ ثمنھ من الدین مبلغ استیفاء تستطیع

 الممنوح العقاري القرض یمولھ الذي المشروع طبیعة باختالف الشخصي تختلف اإلسھام نسبةو

 إلى   20 %بین ما عادة یتراوح المشروع و تكلفة كذا و الممولة العملیة موضوع حسب أي  ومضمونھ

  .المشروع ھذا ثمن أو قیمة من   %40

 

  الضمانات تأسیس  :الثالث الفرع

 في كضمان للبنك تقدیمھاب استعداده المقترض یبدي التي األصول تلك الضمانات بتأسیس یقصد  

 أنواع من نوع بأي المرھون األصل في التصرف للمقترض یجوز ال و القرض ، على الحصول مقابل

 األصل المرھون بیع البنك حق من یصبح الفوائد أو القرض سداد في فشلھ حالة في و ، التصرف

   ،)1( مستحقاتھ السترداد

  .222 ص ، 2006 ، مصر ، الحدیث العربي المكتب ، 3 طبعة ، التجاریة البنوك إدارة ، ھندي إبراھیم منیر )1(

 



 
 
 
 
 

الضمانات البنكیة وسیلة من خاللھا یمكن للمتعاملین تقدیمھا، للحصول على قروض من البنك ، ف

اقرضھا ى الحصول على أموالھ التي فأخرى، فھي أداة إثبات حق البنك ھذا من جھة ، و من جھة 

  بالطریقة القانونیة ، وذلك في حالة عدم تسدید العمالء أو الزبائن لدیونھم .

 الدائن أحدھما فیكون ، عقد كل طرفي بین متبادلة التزامات األفراد بین التعاقد لىعترتب یحیث 

 الضمانة ھذه و ، تنفیذ لضمانة التعاقد ھذا عن ینشأ الذي االلتزام یخضع و ، بھ مدین اآلخر و بااللتزام

 العائد بالدین اإلیفاء عدم خطر للدائن تضمن أن شأنھا من و  "تأمین " تسمیة تتخذ القانوني بمفھومھا

  . علیھ المتفق األجل في حقھ استیفاء لھ فتتیح المدین اتجاه للدائن

 یسمح و التعامل في االئتمان و الثقة یشجع انھ - عام بوجھ الضمان أي -  التأمین ممیزات أھم من

 علیھا الحصول یتم التي القروض على تعتمد أنھا إذ ، طبیعتھا كانت مھما و أنواعھا بكافة المشاریع بنمو

  ) .1( مالیة مؤسسات و المصارف من

 إن و ، الثقة أن الواقع یبین بینما المقترض، في المقرض یضعھا التي الثقة على القرض یقوم

      األجل طویلة القروض في خاصة القرض لمنح وحدھا تكفي ال ، االئتمان منح في األساس ھي كانت

 العقود من باعتبارھا ، عدیدة مخاطر على بطبیعتھا القروض ھذه تنطوي حیث،  الكبیرة المبالغ ذات و

ا یؤدي م ، معا المقترض و المقرض مصالح تھدد التي الطارئة للظروف الخصب المجال وھي الزمنیة

 من المستمدة منھا العینیة و الشخصیة الضمانات و التأمینات من العدید تأسیس إلى اللجوء بالضرورة

  . المصرفیة الممارسات من مستمدة أخرى و الجزائري المدني التقنین أحكام

 احترام على المقترض المدین یجبر قید حیث تعتبر،   المصرف تحمي التأمینات و فالضمانات

 تحقق عندالعقاري  القرض مبلغ من جزء لو و استرجاع من تمكنھ كذلك ، البنك بدائنھ یربطھ الذي العقد

 ھذا و المقترض، على تأسیسھا المقرض یشترط بضمانات دائما العقاري یرتبط القرضف، ) 2( الخطر

 غیر من أبدا تقرض ال البنوك أن إلى و ، جھة من ، مدتھ طول و الممنوح القرض مبلغ أھمیة إلى راجع

 الحذر و الحیطة كل أخذ تستوجب القرض لمؤسسة المالیة السیاسة أن ذلك ، أخرى جھة من ، ضمانات

 . التسدید عدم مخاطر توخي أجل من

 أو ، نھائیة بصفة إلغاؤه األحوال من حال بأي یمكن ال ، للقرض مالزما عنصرا باعتباره الخطر

   أن البنك على یجب لذلك ، استرداده آجال حلول قبل انتظار فترة ھناك مادامت حدوثھ إمكانیة استبعاد

 . 233 ص ، 1996 بیروت النشر، دار بدون -الثاني الجزء - اتفاقات و عقود نماذج ، عید أبو إلیاس )1(

 مخبر حولیات الجزائري"، المصرف في القرض لخطر الوقائي التسییر و المصرفي اإلستعالم " تریكي كرین ، )2(

  . 70 و69، ص  2005 ، الجزائر ، القصبة مطبعة ،6 المجلد ، البحوث و الدراسات



 
 
 
 
 

 .) 1( جیدة قراءة المستقبل یقرأ أن و حذر بشكل الواقع ھذا مع یتعامل

 تأخر ، القرض مؤسسة مصالح تھدد المخاطر من نوعین العقاریة القروض مجال في یوجد

 .  التسدید عن الجزئي أو الكلي عجزه و التسدید في المقترض

 في علیھ ھي مما جدیة أكثر ھي و لألفراد الممنوحة القروض في التسدید عدم خطر نسبة تزید و

 مستقرة مالیة قاعدة تقدیم یملك ال المحترف خالف على المستھلك ألن ؛ للمؤسسات الممنوحة القروض

 أكثر أخرى مخاطر تضاف االستقامة عدم و التسدید عن التخلف و العجز مخاطر على فزیادة ، ومحددة

  . االجتماعي و المالي االستقرار عدم عام بشكل و ، االنتقال و كاإلھمال احتماال

 القانون ألن عقاریة قروض منح یرفضون أّنھم العمومیة البنوك ومدراء خبراء من العدید رحص  قدو

 الترقیة لدیوان تابع لمسكن إداریة وثائق یملك الذي المواطن ألن ، یملكھ ال ملك رھن من المواطن یمنع

 إذا ما حالة في إال قرض على الحصول من اإلداریة الوثائق تمكنھ ال جتماعيا سكن وثائق أو العقاریة

  .) 2( رھن بموجبھا یقبل اإلداریة العقود كانت

 في التشدد و الطلب ملف دراسة في التمعن و التروي إلى القرض بھیئة تدفع التي ھي الحقیقة ھذه إن

 مالءة عن فكرة أخذ من تتمكن كي ، المالیة وضعیتھ و المقترض حول الالزمة المعلومات كل جمع

 التسدید، عدم مخاطر من القرض لتأمین الكافیة الضمانات تقدیم على قدرتھ عن و ، ناحیة من المقترض

 .مضمونا یكون أن یجب القرض ھیئة تمنحھ قرض فكل،  أخرى ناحیة من

 ال تقدیمھا و أداءھا رفض إذا الذي ، المقترض على إلزامیة ضمانات یفرض المقرض أن نجد لذلك

 منح في المقرض یستند ال حیث ، العینیة القروض من العقاري القرض عقد فیعتبر،   القرض على یحصل

 ضمانات تقدیم األخیر ھذا من یستوجب إنما و ، فحسب المقترض في یضعھا التي الثقة على القرض

 إال العقاري، بالقرض تقترن ضمانات عدة توجد و یقع، قد خطر أو مشكل ألي التصدي و القرض لتسدید

  .الرسمي الرھن ھو واضح بشكل و أھمھا أن

 العقاري القرض عقد فعالیة تعلق أو تربط أن على اعتادت القرض مؤسسات أن نجد التطبیق، في

 المقرر فمن ، المقترض طرف من تقررھا التي التأمینات و الضمانات تأسیس في تتمثل ، واقفة بشروط

 في یستعمل ال المقرض أن مع و،  تأمینات اكتتاب و الرسمي الرھن بتأسیس المقترض یقوم أن العقد في

  .ذلك على یدل الشروط بھذه  "ضالقر عملیة حیاة " تعلیق أن إال ، العقد في الواقف الشرط عبارة الواقع

  ھنالر : في العقاري القرض في تأسیسھا و بتقدیمھا المقترض یلتزم التي الضماناتو التأمینات تتمثل

  كیفو المدني القانون لقواعد التأمینات ھذه خضوع مدى فما ،االمتیاز حقوق و التأمین ، الكفالة الرسمي،

 . 163الطاھر لطرش ، المرجع السابق ، ص )1(

 ، الجزائر ، 24 العدد  "القانوني األساس إشكالیة و للقرض األول الطلب ضمانات "  األمة مجلس عن صادرة  مجلة )2(

 .30 ص ، 2006 فیفري – جانفي

 



 
 
 
 
 

  .؟ المصرفیة بالممارسات تتأثر

  : الرسمي الرھن -الفقرة االولى   

یعتبر الرھن الرسمي من أھم التأمینات العینیة والذي یسمح بوضع عقار كضمان للوفاء بالدین ویمكننا 

مفھومھ ثم دراسة كیفیة تجدیده في األخیر نقوم دراسة الرھن الرسمي من خالل التطرق في البدایة الى 

  بدراسة كیفیة التنفیذ على الرھن الرسمي وانقضاءه .

  

  مفھوم الرھن الرسمي :  – أوال

إلى الدائن أو إلى شخص  أن یسلم ماال،  لدین علیھ أو على غیره الرھن عقد یلتزم بھ شخص ضمانا

أن یستوفي حقھ أو أن یتقدم الدائنین العادیین  و الدائنین  آخر یعینھ المتعاقد أن یخولھ حبس ھذا المال إلى

 . )1( المرتھنین لھ في المرتبة بتقاضي حقھ من ثمن ھذا المال في أیة ید یكون

من القانون المدني یعتبر الرھن الرسمي :" عقد یكتسب بھ الدائن حقا عینیا  882استنادا لنص المادة 

تضاه أن یتقدم على الدائنین التالیین لھ في المرتبة في استفاء حقھ من على عقار لوفاء دینھ ، یكون لھ بمق

  ثمن ذلك العقار في أي ید كان "

إذن في حالة عدم قدرة المتعامل المقترض على الوفاء بأصل مبلغ القرض والفوائد ومختلف 

القیام ببیعھ الستفاء المصاریف ، ویمكن للبنك أو المؤسسة المالیة أن تقوم بحجز العقار في أي ید یكون ،و

حقھا من ثمن العقار المبیع قبل الدائنین العادیین ، وھذا ما یسمى بحق االمتیاز وحق التتبع الذي یقع على 

  العقار بحیث یكسب بھ البنك حقا عینیا .  

 

 عملیة في المتدخلة المالیة المؤسسات معظم جعل د ،تسدی كضمان الرسمي الرھن نظرا ألھمیة

 Crédit عقاري برھن قرض أو العقاري الرھن بقرض تسمیتھ على تصطلح العقاري القرض

hypothécaire  ،روایتھا في الخطأ من تخلو تكاد ال أنھا إال االستعمال شائعة التسمیة ھذه كانت إن و 

  : ألن ذلك و ، العربیة باللغة

 الموادھ أحكام تنظم عقار الذي على ینصب الذي الحیازي الرھن على یطلق العقاري الرھن مصطلح -    

 یضمن الذي الرسمي الرھن عن یتمیز و یختلف ھو و،  الجزائري المدني التقنین من  967-968- 966

 . التقنین نفس من 893 غایة إلى 882 من المواد أحكامھ  تنظم و العقاریة القروض

  

طبعة  ،الجزائر –بن عكنون ،   دیوان المطبوعات الجامعیة ، العقود التجاریة الجزائریة  ، سمیر جمیل حسین الفتالوي) 1(

  . 497-469ص  ،  2001



 
 
 
 
 

 الذي(  الرسمي الرھن ھو،  عیني بضمان مرتبط كونھ إلى یرجع ال عقاري بأنھ القرض عقد وصف    -

 المتمثل و العقد ھذا سبب إلى راجع ھو إنما و ) ذلك بغیر یقضي نص یوجد لم ما عقار على إال ینصب ال

  . عقاري طابع ذات عملیة أو مشروع تمویل في

  ویمكن تلخیص خصائص الرھن الرسمي بالنظر الى ثالث مراكز:

بالنظر الى حقوق الدائن المرتھن فھو یعتبر حقا عینیا ، حیث یعطي للدائن المرتھن حق التقدم على  -  

حق التتبع في ید من تنتقل الیھ ملكیة جمیع الدائنین العادیین والدائنین المتأخرین في المرتبة ، كما یعطي 

، غیر أن ھذا الحق ال یتولد عنھ أي حق من الحقوق المتفرقة عن حق الملكیة ، فلیس  )1(العقار المرھون 

للبنك المرتھن حق االنتفاع بالعقار محل الرھن ، بل یحتفظ الراھن بجمیع حقوقھ الناتجة عن حق الملكیة 

  غ المقترض .الى غایة میعاد استحقاق المبل

بالنظر الى محل الرھن الرسمي فال یمكن أن یقع الرھن الرسمي على األموال العامة وال على األموال  -  

غیر قابلة للتصرف فیھا أو الحجز علیھا ، وإنما یقع على حقوق عقاریة أو حقوق عینیة عقاریة حتى ولو 

  .  )2(كانت شائعة فھو غیر قابل للتجزئة 

الدین المضمون فھو حق تابع لعقد القرض فھذا الحق ال یقوم بقیام الدین المضمون بھ بالنظر الى  -  

ویسیر مع الدین وجودا وعدما ،ویمكن أن یضمن مجرد حقوق احتمالیة أو أي حق تحت شرط واقف 

  ولكنھ ینتج یوم قیده ولیس فقط یوم تحقق الواقعة محل الشرط .

 في المتمثل و ، العقاري القرض عقد في للمقرض قترضالم یقدمھ الذي العیني الضمان یمثلكما 

 : لسببین ھذا و  شروطھ و القرض ھذا خصائص أھم ، الرسمي الرھن

 .المقرض المال استرداد في المقرض حق تضمن التي أنجعھا و الطرق أفضل ألنھ  -   

       خاصة لمؤسسات تصدرھا التي العقاریة القروض محفظة بیع من القرض مؤسسة یمكن ألنھ  -  

  مضموناض القر یكون أن تستلزم عملیة ھو و التمویل إعادة یسمى بما أموال رؤوس على الحصولو

  .) 3( صحیح و سلیم رسمي برھن

) عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني للتأمینات العینیة والشخصیة ، لبنان ،الطبعة الثالثة، 1(

  .272، ص 2000العاشر ، الجزء 
 . 2001) ھمام محمد محمود زھران ، التأمینات العینیة والشخصیة ، منشأة المعارف ، مصر ، 2(

(3)- « La longue durée de ces prêts –immobiliers- rend d’autant plus nécessaire la possibilité 

de les mobiliser d’un autre côté ils sont assorties de sûretés immobilières -l’hypothèque- qui 

en font des opérations sûres et rentables .La transmission de ces sûretés à des organismes 

ayants des capitaux à placer permet une mobilisation avantageuse à toutes les parties » 

François Dekeuwer Defossez,op.cit, p103. 

  

 



 
 
 
 
 

  إنشاء الرھن الرسمي : –ثانیا 

من القانون المدني الجزائري یوجد ثالثة أنواع من الرھون الرسمیة  883استنادا لنص المادة 

  وذلك بالنظر الى مصدره ، فإما أن یكون اتفاقیا أو قضائیا أو قانونیا .

  

 :اإلتفاقي الرسمي الرھن  -أ 

 الرھن یكونأنواع الرھون الرسمیة في المجال العملي ، ویعد الرھن الرسمي االتفاقي من أھم 

 لیست عقارات رھنأو  ، لھ الممنوح العقاري للقرض ضماناالعقار  المقترض اقترح إذا اتفاقي الرسمي

حیث تعتبر الرسمیة الركن  ، رسمي بعقد ینشأ رھن ھو و،  العیني بالكفیل یسمى للغیر ملكا بل لھ ملكا

 ھیئة بین ما التعاقد إلرادة تبعا یأتي و،  )1( األساسي النعقاده باعتباره من التصرفات الواردة على العقار

  . )  2( العقارات ھذه في التصرف في الحق و القدرة یملك الذي المعني الطرف و القرض

 توفرت إذا إال نافذا ال و صحیحا العقاري القرض لضمان المكتتباالتفاقي  الرسمي الرھن یكون الو

  : التالیة الشروط فیھ

   : األولى الدرجة من الرھن -1

 ھذا ألن ، سابقا مرھون عقار على للدین الضامن الرسمي الرھن یؤسس أن القرض مؤسسة تقبل فال

 ھذا من للتأكد القرض مؤسسة تستلزم ود ، التسدی عدم عند الدین كامل استیفاء في فرصتھا من یقلل بالطبع

 Certificat négatifأو رھون تأمینات بأي مثقل غیر المرھون العقار أن تثبت شھادة الشرط

d'hypothèque . 

 :عقار المرھون المال -2

 إال الرھن ینعقد أن یجوز ال " : أنھ على الجزائري المدني التقنین من 886 المادة من األولى الفقرة تنص

 ".ذلك بغیر یقضي نص یوجد لم ما عقار على

 أو بالقرض، الممولة العملیة موضوع العقاري المال على المقترض یقدمھ الذي الرسمي الرھن ینصب قد

مما یجوز بیعھ بصفة مستقلة؛ العقاري  لمالا كونی أن شریطة ، للمقترض ملك آخر عقاري مال أي على

  فال یجوز إنشاء رھن رسمي على حق ارتفاق و ال على عقار بالتخصیص ،ألن أیا منھما ال یقبل البیع 

 بتأسیس المتعلق  76/63 المرسوم من بعدھا وما 61 والمادة ،المدني القانون من 01 مكرر 324 المادة استنادا لنص )1(

 مھنة تنظیم والمتضمن 1988/ 12/07المؤرخ في :  88/27:القانون من بعدھا وما 15 والمادة ،العقاري السجل

المتعلق بإعداد مسح األراضي  1975دیسمبر 12المؤرخ في  75/74من المرسوم رقم  16و  15، والمادتین التوثیق

 . 1975دیسمبر 18مؤرخة في  92العام وتأسیس السجل العقاري ، ج ر عدد 

  .17 ص ق،الساب المرجع لطرش، الطاھر )2(



 
 
 
 
 

، إال أن الرھن إذا تقرر على العقار انسحب أثره الى حق االرتفاق  ) 1(باالستقالل عن العقار الملحق بھ  

 الرھون غالبیة أو معظم أن نجد الواقع في لكن ،) 2(أو الى العقار بالتخصیص باعتباره من ملحقاتھ 

 ھو العقاري القرض في المقترض ألن بالقرض الممولة األرض أو السكن على تنصب المقدمة الرسمیة

  .القرض موضوع العقاري المال غیر قیمة، ذا شیئا یملك ال متوسط دخل ذا فرد عادة

وھذا الشرط اقتضتھ الحكمة من الرھن ذاتھ ، ذلك ألن الھدف منھ ھو تحصین حقوق الدائن   

 لمدین . وضمان لھ الستیفاء حقھ من المال المرھون ، مھما تغیرت الحالة المالیة ل

 : قابلیة التعامل في العقار بالبیع  -3

، فال یجوز ) 3(أن یكون العقار قابال للتعامل بالبیع ، یعنى أن یكون العقار خارجا من دائرة التعامل 

، وال یمكن رھن العقارات التي یشترط فیھا عدم التصرف  ) 4(رھن العقارات العامة والعقارات الموقوفة 

  سواء كان ھذا الشرط بحكم القانون أو االتفاق .

 یكون أن یجب و :"... أنھ على الجزائري المدني التقنین من 886 المادة الفقرة الثانیة من تنصكما 

  ، ..."العلني المزاد في بیعھ و فیھ التعامل یصح مما المرھون العقار

 : ) 5(العقار المرھون معینا  -4

ال یتم الرھن إال على العقار الذي یستوفي بعض الشروط التي تعطي للرھن مضمونھ الحقیقي ،   

یجب أن یتضمن عقد الرھن تحدیدا حقیقا للعقار المرھون ، ببیان طبیعتھ من كونھ أرض أو بناء أو مصنع 

ده من الجھات األربع ، ویكفي التحدید الذي ینفي أو ... ، وكذلك بیان موقعھ بالنسبة للمنطقة وما یح

  ، ویجب أن یرد ھذا  )6(الجھالة فإن كان العقار منزال فیكتفي بذكر رقمھ واسم الشارع والحي والمدینة 

 . 746المرجع السابق ، صالوسیط في شرح القانون المدني ،  عبد الرزاق السنھوري ، )1(

ملحقات العقار المرھون التي تعتبر عقارا ، ویشمل بوحھ خاص حقوق من ق م ج :" یشمل الرھن  887تنص المادة  )2(

االرتفاق والعقارات بالتخصیص وكافة التحسینات واإلنشاءات التي تعود على المالك ، ما لم یتفق على غیر ذلك ، مع 

 " .997دة عدم اإلخالل بامتیاز المبالغ المستحقة للمقاولین والمھندسین المعماریین المنصوص علیھ في الما

من ق م ج : " كل شيء خارج عن التعامل بطبیعتھ أو بحكم القانون یصلح أن یكون محال  1فقرة  682تنص المادة   )3(

 للحقوق المالیة .

واألشیاء التي تخرج عن التعامل بطبیعتھا ھي التي یستطیع أحد أن یستأثر بحیازتھا وأما الخارجة بحكم القانون            

  القانون أن تكون محال للحقوق المالیة ". فھي التي یجیز 

 .2001حسین عبد اللطیف حمدان ، الوسیط في التأمینات العینیة ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، بیروت ،   )4(

عھ ، وأن یرد موق و طبیعتھ حیث من دقیقا تعیینا بالذات معینا یكون وأن: " ... من ق م ج 2فقرة  682تنص المادة  )5(

  التعیین إما في عقد الرھن ذاتھ أو في عقد رسمي الحق ، إال كان الرھن باطال ".ھذا 
  .  11، ص  2004أنور طلبة ،  شرح قانون التمویل العقاري ، المكتب الجامعي الحدیث ، مصر ،  )6(

 

 



 
 
 
 
 

تدارك عدم التعـییــن إمــا في عقد الرھن ذاتــھ أو في عقــد رسمـي یلحـق بالعقــد األول ، ولكن ال یجــوز 

التعیین في قید الرھن إذ العبرة بالعقد أو ملحقھ ،ومن ثم إذا لم یرد التعیین بالعقد وجاء بالقید كان الرھن 

  باطال بطالنا مطلقا ، ولكل ذي مصلحة التمسك بھ كالدائن والراھن وحائز العقار .

 :للراھن كاولممالمرھون  العقار  -5

المرھون ملكا للراھن ، ألن الرھن یخول الدائن ، في حال عدم من مقتضیات الرھن أن یكون العقار 

الوفاء بالدین ، بیع المرھون بالطرق القانونیة الستیفاء دینھ من ثمنھ ، وھذا یوجب أن یكون الراھن مالكا 

للشيء المرھون ، ألنھ من ال یملك شیئا ال یستطیع تملیكھ لسواه ، ففاقد الشيء ال یعطیھ ، سواء كان 

 ، فعال یملكھ ما حدود في إال الضمانات من یقدم أن للمقترض یمكن الھن نفسھ أو كفیل عیني ،  فالمرت

 بتقدیم القرض ھیئة أمام لیضمنھ آخر شخص إلى اللجوء أمكنھ كافیة أمالك المقترض لدى تكن لم فإن

 .) 1(فیھ  للتصرف أھال و المرھون للعقار مالكا الراھن یكون أن یجب الحالتین كلتا في و ، لمصلحتھ رھنا

  :  القانونیة الشكلیة لإلجراءات الرسمي الرھن عوخض  -  6

یجب إلنشاء عقد الرھن الرسمي ، أن تتوفر أوال األركان العامة الالزمة لكل عقد ، فیجب أن یتوفر 

األھلیة الرضا الخالي من عیوب اإلرادة وھي الغلط والتدلیس و اإلكراه واالستغالل ، كما یجب أن تتوفر 

  وھي أھلیة التصرف بالنیابة للراھن .

وال یكفي إلنشاء عقد الرھن الرسمي توافر اإلیجاب والقبول ، بل یلزم أن یفرغ العقد في ورقة 

رسمیة، وتعتبر الرسمیة ركنا من أركان العقد ولیست شرطا لصحتھ أو دلیال الثباتھ ، ومن ثم یترتب علي 

: یلي ما على قانون المدني الجزائري ال من 883 المادة، طبقا ألحكام ) 2( تخلفھا بطالن العقد بطالنا مطلقا

  .  "...رسمي بعقد إال الرسمي الرھن ینعقد ال" 

 قیده من البد بل الرھن في الرسمیة تكفي ال و ، التسجیل و التوثیق شروط الرھن یستوفي أن یجبو 

 بالنسبة و الشأن ذوي بین ینتقل ال و العقار على التبعي العیني الحق ینشأ فال،  الرھون قید سجالت في

 یتعلق ما منھا عدیدة، وإجراءات لشروط العقاري الشھر في القید یخضع و،  القید تاریخ من إال للغیر

 من التصرف موضوع العقار بتعیین متعلق ھو ما منھا و للجھالة نافیا كافیا تحدیدا األطراف ھویة بتحدید

  . ) 3( الحدود و المساحة و الموقع حیث

المتضمن قانون  2004دیسمبر  29المؤرخ في :  21-04من القانون رقم  50طبقا ألحكام المادة 

  المـــؤرخ في : 11-02من القـــــانون رقم  96المعـدلـة والمتممـة للمـــادة  24،  )4( 2005المالیة لسنة 

 من ق م ج . 884/2أنظر المادة  )1(

 . 5، ص أنور طلبة ، المرجع السابق  )2(

 المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل والمتمم . 1976-03- 25المؤرخ في :  63-76أنظر : المرسوم  )3(

  .  2004-12-30المؤرخ في :  85ج ر عدد  )4(

 



 
 
 
 
 

  وتتمم وتحرر كما یأتي : ، ) 1( 2003المتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر 

یؤسس رھن قانوني علي األمالك العقاریة للمدینیین ،  باألحكام المخالفة ، :  دون المساس 96" المادة  

  لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة لضمان تحصیل دیونھا وااللتزامات التي تم االتفاق علیھا معھا .

یتم تسجیل ھذا الرھن وكذا اإلشارة الواردة في ھامش ھذا التسجیل المتعلق بالحلول االتفاقي في ھذا الحق 

بنك آخر و/ أو مؤسسة مالیة في إطار عملیة إعادة التمویل الرھني طبقا لألحكام القانونیة الرھني لفائدة 

 المتعلقة بالسجل العقاري .

المؤسسة المالیة المؤھل الذي یودع بنفسھ ،  یطلب ھذا التسجیل واإلشارة مباشرة من قبل ممثل البنك أو

من  93ل ، الجدولین المنصوص علیھما في المادة لدي المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا من أجل التسجی

والمتعلق بتأسیس السجل العقاري ویدع من أجل  1976مارس سنة  25المؤرخ في  63-76المرسوم رقم 

   بیان اإلشارة طلبا مرفقا بعقد إعادة التمویل الرھني .  

من قانون المالیة  50دة بموجب الما 2003من قانون المالیة لسنة  96من المادة  3و  2عدلت الفقرتان 

و حررت على النحو اآلتي : " یتم تسجیل ھذا الرھن القانوني طبقا لألحكام القانونیة المتعلقة  2005لسنة 

بالدفتر العقاري ، بمبادرة من البنك على أساس اتفاقیة القرض التي تمت بین البنك وزبونھا ، مبینة خاصة 

  الك موضوع الرھن .المبلغ األقصى للقرض المضمون ووصف األم

تطلب مباشرة من قبل ممثل البنك المؤھل أو المؤسسة المالیة ، الذي یقدم بنفسھ لتسجیل ھذا الرھن لدى 

 63- 76من المرسوم رقم  93المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا ، الجدولین المنصوص علیھما في المادة 

  اري ". والمتعلق بتأسیس السجل العق 1976مارس  25المؤرخ في 

  یمثل الرھن الرسمي ، بھذه الصفة ، سندا ولھ نفس قیمة الحكم النھائي .

من قانون اإلجراءات  320وتمنحھ المحكمة المختصة الصیغة التنفیذیة طبقا ألحكام المادة 

المدنیة، وتقدمھ للمحضر القضائي في أجل یسمح للبنك أو للمؤسسة المالیة بحجز األمالك العقاریة 

  .المرھونة 

  ) سنة.30یعفى ھذا الرھن الذي یأخذ مرتبتھ عند تاریخ تسجیلھ ، من التجدید لمدة ثالثین سنة (      

المتضمن قانون  2004دیسمبر  29المؤرخ في :  21-04من القانون رقم  23وطبقا ألحكام المادة 

تحرر كما  12بفقرة  خامسا من قانون التسجیل – 353، التي تتمم أحكام المادة ) 2( 2005المالیة لسنة 

  یأتي :

 . 2002-12-25المؤرخ في :  86ج ر عدد  )1(

 .  2004دیسمبر  30المؤرخ في :  85ج ر عدد  )2(

  



 
 
 
 
 

  خامسا : یعفى من رسم اإلشھار العقاري :-353"المادة 

  ... ( بدون تغییر حتى) )1

بیانات الحلول االتفاقي في حقوق الرھن لفائدة البنوك والمؤسسات المالیة في إطار عملیات إعادة   )12

 التمویل الرھني ".

  

 : القانوني الرسمي الرھن -ب

وھو الرھن الذي یمنح بقوة القانون ألحد الدائنین ، ویعد رھنا عاما یفید جمیع أمالك المقترض 

 المال كان إذا اقانونی الرسمي الرھن یكونلبنك والمقترض ، حیث بدون أي إتفاق أو عقد یبرم بین ا

 للمقترض ملك آخر عقاري مال كل أو القرض موضوع تلك سواء ، المقترض ممتلكات من المرھون

 ، ویتم دون وجوب إعالم المقترض بذلك أو دون الحصول على أي موافقة منھ،المالیة ذمتھ ضمن ویدخل

من القانون المدني الجزائري على أن الرھن ینشأ كذلك بقوة القانون لفائدة نوع من  833وأشارت المادة 

 10-90رقم:  للقانون وفقا المؤسس ھو الرھن ویتعلق األمر بالبنوك والمؤسسات المالیة ،  –الدائنین 

 179في الفقرة األولى من المادة  ، السابق الذكر، القرض و بالنقد المتعلق 1990-04-14المؤرخ في : 

 لصالح یجري و للمدین العائدة المنقولة غیر األموال على قانوني رھن ینشأوالتي تنص على ما یلي :" 

  ".  اتجاھھ المتخذة االلتزامات و لھا المترتبة الدیون لتحصیل ضمانا المالیة المؤسسات و البنوك

حیث أكد المشرع الجزائري حرصھ على تفعیل الرھن القانوني في مجال ضمان حقوق البنوك 

المتعلق بالقد والقرض ، السابق  11-03والمؤسسات المالیة ، غیر أن ھذا القانون ألغي بموجب األمر 

  ا .  الذكر ، المشرع لم یتطرق لھ في ھذا األمر مما یجعل التعامل بالرھن القانوني لم یعد موجود

  الرھن القضائي : -ج

من القانون المدني ،السالفة الذكر، حیث نصت على أنھ : "ال ینعقد الرھن  883أشارت إلیھ المادة   

من نفس القانون على أنھ : "یجوز لكل دائن  937إال بعقد أو حكم ..." ، كما نصت على ذلك أیضا المادة 

یلتزم المدین بشيء معین ، أن یحصل على حق تخصیص بیده حكم واجب التنفیذ صادر في أصل الدعوى 

لعقارات مدنیة ضمانا ألصل الدین والمصارف وال یجوز للدائن بعد موت المدین أخذ تخصیص على 

  عقار في التركة ".

نالحظ أن ھذه المــادة جــاءت تحت عنوان حق التخصیص والذي یستمد من حالة ما إذا كان بید   

   )1(ذ ، فإنھ یمكنھ تسجیل رھن على عقـــارات المدین وذلك ضمـــانا ألصل الدین البنك حكم واجب التنفی

  . 172الطاھر لطرش ، المرجع السابق ، ص )1(



 
 
 
 
 

 والمصاریف وفي حالة تخوف البنك أثناء تحصیلھ مبلغ القرض أن المقترض غیر قادر على  الوفاء أو

  یحاول تھریب أموالھ.     

  فر بعض الشروط أھمھا :إلنشاء الرھن القضائي یجب توا  

حیازة البنك لحكم واجب التنفیذ صادر في أصل دعوى ، بحیث یخولھ الحصول على حق تخصیص  -    

 أو قید رھن على عقارات المقترض .

تقدیم عریضة من طرف البنك الى السید رئیس المحكمة التي یقع في دائرتھا العقارات التي یرید  -    

التخصیص بھا ، ویجب أن تكون مرفقة بصورة رسمیة من الحكم أو شھادة من قلم الكتاب مدون فیھا 

كم وبیان منطوق ، وأن تتضمن ھذه العریضة االسم الكامل للمقترض ومھنتھ وموطنھ ، وتاریخ الح

المحكمة التي أصدرتھ ومقدار مبلغ القرض ، وتعیین العقارات تعیینا دقیقا مع تقدیم األوراق الدالة على 

 قیمتھا .

یصدر رئیس المحكمة أمرا بتخصیص عقارات المقترض كضمان لحق البنك ، ویتعین تبلیغ المدین 

أمام رئیس المحكمة طبقا ألحكام  المقترض عن طریق عقد غیر قضائي ، لیمكنھ من القیام بالمعارضة

من القانون المدني الجزائري ، كما یمكن للبنك استئناف أمر رئیس المحكمة في حالة  944و 943المادتین 

  رفض إصدار أمر بقید الرھن أو التخصیص أمام الغرفة االستعجالیة بمجلس القضاء .

لمقترض ، فیمكنھ الحصول على قید وفي حالة ما كان بید البنك سند یشكل اعتراف بدین من طرف ا

مؤقت لرھن قضائي على عقارات المقترض ، ویتعین في ھذه الحالة أن یثبت في المحضر ھذه العقارات 

ویعین موقعھا وحدودھا ویقید ھذا المحضر بمكتب الرھون التابع لمكان العقارات ویكون للرھن مرتبة من 

جوز إجراء قید نھائي بموجب الصورة التنفیذیة للحكم تاریخ حصولھ ویتم تبلیغ المدین بذلك ، كما ی

الصادر في الموضوع الحائز لقوة الشيء المقضي بھ ، وذلك في خالل شھرین من تاریخ صدوره ، ویحل 

ھذا القید بأثر رجعي محل القید المؤقت ویكون ترتیبھ ھو ترتیب ذلك القید المؤقت وفي حدود مبلغ الحق 

ا إذا لم یحصل إجراء القید النھائي في المیعاد المحدد ، فإن القید المؤقت یعتبر المضمون بذلك القید ، أم

  .  )1(كأن لم یكن 

   آثار الرھن الرسمي : - ثالثا 

 من كل على حقوق و التزامات ، العقاري القرض بعملیة المؤسس الرسمي، الرھن یرتب

من القانون المدني  932الى غایة  894طبقا لألحكام المنصوص علیھا في المواد المقترض، و المقرض

 على تأثیرھا مدى عن التساؤل على تبعث الحالة ھذه في المضمون الدین خصوصیة أن إالالجزائري ، 

  . ؟العقد طرفي لكال بالنسبة و اآلثار ھذه

 . 172الطاھر لطرش ، المرجع السابق ، ص )2(

 



 
 
 
 
 

   :للمقرض بالنسبة الرھن آثار -أ

 على التنبیھ بعد للدائن یمكن بأنھ الجزائري المدني نقانوال من 902 المادة نص ضيتقتقرر بم

ھ في اآلجال  ووفقا لألوضاع المقررة في بیع یطلب و المرھون العقار على بحقھ ینفذ أن بالوفاء، المدین

  قانون اإلجراءات المدنیة .

  : أھمھا و المرھون، العقار ثمن من دینھ استیفاء لھ تضمن التي الحقوق كل للمقرض الرسمي الرھن ویمنح

 الدائنحق  بھ یقصد ، و )1(الجزائري المدني التقنین من 907 المادة علیھ تنص الذي التقادم حق -

 تتحدد و المرتبة، في لھ التالیین المرتھنین الدائنین و العادیین الدائنین من غیره على التقدم في المرتھن

 أفضلیة مرتبة لھ یكون بالسجل تأمینھ یقید دائن كل أن ،إذ العقاري السجل في بالقید المرتھن الدائن مرتبة

 . الجزائري المدني التقنین من 908 المادة، استنادا ألحكام السجل في القید تاریخ إلى ستنادباال

 الذي الرسمي الرھن یكون أن ، حتما و دائما ،ة المقرض البنك أو المؤسسة المالیة یشترط كما -

 العقار ثمن من القرض مبلغ استیفاء من یتمكن كي األولى الدرجة من رھن العقار على المقترض یؤسسھ

  .الدائنین من غیره قبل المزاد في بیعھ بعد

      المرھون العقار على بحقھ ینفذ أن بالوفاء، المدین على التنبیھ بعد المرتھن للدائن یمكنحیث 

 الدائن یستطیع ال و، ) 2( المدنیة اإلجراءات قانون في ررةقالم لألوضاع وفقا و اآلجال في بیعھ یطلب و

  .)4( للدائن مدین غیر فھو) 3( المرھون العقار عدا العیني الكفیلل أموا على ینفذ أن المرتھن

المشرع ، والذي یعتبر نتیجة للحق العیني الناشئ عن عقد الرھن ، وقد نص علیھ التتبع حق -

   قد تصرف أي من المقرض یحمي الذي و ،) 5( الجزائري المدني التقنین من 911 المادة صراحة بنص

ق م ج :" یستوفي الدائنون المرتھنون حقوقھم تجاه الدائنین العادیین من ثمن العقار المرھون أو من المال   907المادة  )1(

 كانوا أجروا القید في یوم واحد " .الذي حل محل ھذا العقار ، بحسب مرتبة كل منھم و لو 

ق م ج : " یمكن للدائن بعد التنبیھ على المدین بالوفاء ، أن ینفذ بحقھ على العقار المرھون  902/1طبقا ألحكام المادة  )2(

  ویطلب بیعھ في اآلجال ووفقا لألوضاع المقررة في قانون اإلجراءات المدنیة ..." .

إذا كان الراھن شخصا آخر غیر المدین فال یجوز التنفیذ على مالھ إال على ما رھن ق م ج : "  901طبقا ألحكام المادة  )3(

 من مالھ ، وال یكون حق الدفع بتجرید المدین إال إذا وجد اتفاق یقضى بغیر ذلك " .

 ،مصر ، القانونیة الكتب دار ، العینیة الحقوق في الوجیز ، محمد القادر عبد ین محمد و شھاب محمد القادر عبد  )4(

 . 305، ص  2008

ق م ج :" یجوز للدائن المرتھن عند حلول أجل الدین أن یقوم بنزع ملكیة العقار المرھون من  911طبقا ألحكام المادة  )5(

 ید الحائز لھذا العقار ، إال إذا اختار الحائز أن یقضى الدین أو یطھر العقار من الرھن أو یتخلى عنھ .

انتقلت إلیھ بأي سبب من األسباب ملكیة ھذا العقار أو أي حق عیني أخر قابل للرھن ،  ویعتبر حائزا للعقار المرھون كل من

    دون أن یكون مسؤوال مسؤولیة شخصیة عن الدین المضمون بالرھن " .    

 



 
 
 
 
 

 حقھ الستیفاء إلیھا آل ید أي من العقار نزع من الحق ھذا فیمكنھ المرھون، العقار في المقترض بھ یقوم

  .منھ

  المقصود ھنا ھو التتبع المعنوي للملكیة ولیس التتبع المادي بالحیازة  .والتتبع 

  . ) 1(ویمكن للمالك الجدید تفادي نزع ملكیتھ للمرھون بإیفاء الدین والحلول محل الدائن المرتھن   

 التأمین یظلئھ ، حیث انقضا في و صحتھ في لھ تابعا یكون بل ، المضمون الدین عن الرھن ینفصل ال

 عن النظر بغض الدین من جزء بآخر الوفاء یتم أن إلى بھ المثقل للعقار مالزما یبقى و بكاملھ للدین ضامنا

  ) .2( كالقسمة تصرفات من العقار لھ یخضع ما

 لكل و الدین لكل ضامنا بالضمان المثقل العقار من جزء كلف ، التجزئة یقبل ال حق الضمانو

 ،) 3(منھ جزء بكل و بالضمان المثقل العقار بكامل مضمون الدین من جزء كل فإن بالمقابل و منھ جزء

 العموالت و المطبقة الفوائد  مبلغ قیمة و القرض مبلغ یضمن الرسمي بالرھن المثقل العقار فإن وعلیھ

  .والتكالیف

  

  :للمقترض بالنسبة الرھن آثار  -ب

 أجل من بناءه أو السكن اقتناء إلى العقاري القرض عقد إبرام و التدین خالل من المقترض یسعى

 تضمن وسیلة للمقترض بالنسبة الرسمي الرھن یمثل وعلیھ ، السكن أو المأوى وھي حاجیاتھ أھم تلبیة

 .خصائص من الرھن ھذا یقدمھ لما نظرا الوقت نفس في حقھ و المقرض حق

 ما بكل یقوم أن شریطة ، تصرفھ و المقترض ید تحت العقار یبقي أنھ الرھن ھذا مزایا أھم فمن

  ضمان ھالك الشيء أو تلفھ. و الرھن ونفاذه   سالمة على كالمحافظة التزامات من القانون علیھ یملیھ

 االلتزام بضمان سالمة الرھن ونفاذه : -1

یضمن الراھن سالمة الرھن ونفاذه ، ولیس لھ أن یأتي عمال ینقص من قیمة الشيء المرھون أویحول 

بة المستمدة من العقد ، وللدائن المرتھن في حالة االستعجال ، أن یتخذ على نفقة دون استعمال الدائن للعقو

، للبنك حق التدخل وطلب وقف ھذه  )4(الراھن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرھون 

األعمال عن طریق رئیس المحكمة واألمر باتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر حسب نص المادة 

   من القانون المدني الجزائري   . 899/3

 . 985حسین عبد اللطیف حمدان ، المرجع السابق ، ص )1(

 . 240ص ، 1996 ، بیروت النشر، دار بدون ، -الثاني الجزء - اتفاقات و عقود نماذج ، عید أبو إلیاس )2(

ق م ج :" كل جزء من العقار أو العقارات المرھونة ضامن لكل دین ، وكل جزء من الدین مضمون  892المادة  )3(

 بالعقار أو العقارات المرھونة كلھا ، ما لم ینص القانون أو یقضي االتفاق بغیر ذلك ".

 . 505-504، ص  1979القانون المدني ، منشأ المعارف ، اإلسكندریة ، شمس الدین الوكیل ، نظریة التأمینات في  )4(



 
 
 
 
 

فللدائن المرتھن أن یعترض على كل عمل أو تقصیر من شأنھ إنقاص ضمانھ إنقاصا كبیرا ، ولھ في 

حالة االستعجال أن یتخذ ما یلزم من الوسائل التحفظیة الالزمة وأن یرجع على الراھن بما ینفق من 

   .)1(ذلك

تصور صدور أذى في شكل القیام بعمل مادي من شأنھ أن یؤدي الى االنتقاص من القیمة فقد ی

  االقتصادیة للشيء المرھون ، كأن یقوم باإلتالف الجزئي في البناء المرھون .

األذى في شكل القیام بعمل قانوني ، من شأنھ أن یثقل العین بحق عیني أصلي أو تبعي لفائدة  وقد یكون

  ة التواطؤ قبل حلول آجال استفاء الدین .شخص آخر بطریق

لذلك تدخل القانون حمایة للدائن ، فأعطى لھ حق االلتجاء الى القضاء لكي یطالب بوقف األعمال   

من القانون  3فقرة  899الضارة أو األمر باتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر طبقا ألحكام المادة 

  المدني الجزائري .

 المرھون أو تلفھ :ضمان ھالك العقار  -2

نمیز بین  حالتین ألسباب ھالك العقار المرھون أو تلفھ ، فإما أن یكون بسبب الراھن نفسھ ، وإما أن 

  .) 2(یكون بسبب أجنبي 

من القانون المدني  899وتظھر أھمیة التفرقة بین الحالتین في حق االختیار المقرر بنص المادة 

  .)3(الجزائري

یكون للدائن حق االختیار بین تقدیم تأمین كاف من المدین أو أن یستوفي حقھ ففي الحالة األولى :  -

 .من القانون المدني الجزائري " 899/1فورا " المادة 

أما في الحالة الثانیة : عندما یكون الھالك أو التلف لسبب أجنبي أي إذا نشأ الھالك أو التلف عن  -

  الدین بال تأمین ، فللمدین الخیار بین أن یقدم تأمینا سبب ال ینسب الى الدائن ولم یقبل الدائن بقاء

 ق م ج . 898المادة  )1(

 ق م ج  .  899المادة  )2(

ق م ج في الفقرة األولى والثانیة منھا ، ما ھي اال تكریس لما نص علیھ القواعد العامة   899ظ أن نص المادة حیال )3(

 : ق م ج والتي تنص : یسقط حق المدین في األجل  211بنص المادة 

 إذا شھر إفالسھ وفقا لنصوص القانون ، -

إذا أنقص بفعلھ الى حد كبیر ما أعطى الدائن من تأمین خاص ، ولو كان ھذا التأمین قد أعطي بعقد الحق أو  -

بمقتضى القانون ، ھذا ما لم یفضل الدائن أن یطالب بتكملة التأمین ، أما إذا كان إنقاص التأمین یرجع إلى سبب ال 

 یھ فإن األجل یسقط ما لم یقدم المدین للدائن ضمانا كافیا ،دخل للمدین ف

 إذا لم یقدم للدائن ما وعد في العقد بتقدیمھ من تأمینات ".    -



 
 
 
 
 

  من القانون المدني الجزائري ".  899/2كافیا أو أن یوفي الدین فورا قبل حلول األجل " المادة 

  تق الراھن  .وفي كل من الحالتین تقع تبعة الھالك أو التلف على عا

 أن للراھن یجوز التي تنص على أنھ : " الجزائري المدني التقنین من 894 المادةوطبقا ألحكام 

  " . المرتھن الدائن حق في یؤثر ال منھ یصدر تصرف أي أن على ، المرھون العقار في یتصرف

 نتساءل ھنا و،  یبیعھ أن لھ یحق كذلك و یؤجره، و المرھون العقار یدیر أن الراھن للمقترض یحق أنھأي 

  .؟ بالضمان المثقل العقار ببیع المقترض قام إذا كدین العقاري القرض مصیر عن

 مرھون عقار بیع على یترتب ال" :  یلي ما على الجزائري المدني التقنین من 935 المادة تنص 

 .ذلك على صریح اتفاق وجد إذا إال المشتري إلى الدین انتقال

 اإلعالن بعد ، الدائن على وجب ، مقیدا البیع عقد كان و الدین تحویل على المشتري و البائع اتفق إذا و

 إذا و اشھر ستة یتجاوز ال اجل في یرفضھ أو التحویل على یوافق أن ، قانونیة بطریقة بذلك إلیھ الموجھ

  ". تصدیق بمثابة سكوتھ كان ، األجل انقضاء إلى سكت

 عادة ھو الذي المرھون، العقار في یتصرف أن للمقترض یجوز أنھ المادة ھذه نص من یتضح

 ذمة إلى الدین انتقال أما التصرف، ھذا على القرض مؤسسة أي الدائن لموافقة حاجة دون ببیعھ ، المسكن

 :احتمالین المادة نص في نجد حیث ، مختلف أمر للعقار الجدید المالك

 .المقرض اتجاه تسدیده في فیستمر ذمتھ في الدین یبقى و العقار المقترض یبیع أن -

  ھذه في انھ إال األخیر، ھذا ذمة إلى العقاري القرض أي الدین انتقال على المشتري مع یتفق أن -

 .الدائن بموافقة إال الحوالة تتم ال و الدین ینتقل ال الحالة

 یخص فیما التناقض من بشيء لكن القانون المدني الجزائري ،  من 252 المادة نص یؤكده ما ھذا

  . اقرھا إذا إال الدائن حق في نافذة الحوالة تكون ال " : أنھ على تنصحیث  ، الدائن سكوت تأویل و تفسیر

 الحوالة لیقر معقوال أجال لھ عین و الدائن إلى الحوالة بإعالن األصلي المدین أو علیھ المحال قام إذا و

 ".  للحوالة رفضا الدائن سكوت اعتبر اإلقرار، صدور دون األجل انقضى ثم

 المذكورة،935 المادة في علیھا تصدیق أو موافقة الدین حوالة على الدائن سكوت یعتبر بینما

 ھذا یجد ربما و المذكورة أعاله ،، 252 المادة في الدین لحوالة رفضا یعتبر السكوت نفس نجد أعاله،

 . )1(أخرى دیون حوالة عن تختلف رسمي برھن المضمون الدین حوالة شروط أن في لھ تفسیرا التناقض

 بھا إعالنھ بعد رفضھا أو قبولھا عن بسكوتھ لھا رفضا إنما و للحوالة الدائن سكوت قبوال یعتبر ال أنھ یرى من ھناك و )1(

،  المعارف منشأة اإلثبات، و االلتزام أحكام أصول ،العدوي علي جالل(  .بھا لیقر لھ معقول أجل تحدید و

  ).188 ص ، 1996 ،مصر باإلسكندریة،



 
 
 
 
 

 مضمون العقار في التصرف في ، المقترض أي ، الراھن المدین حق أن األحكام ھذه بناءا على

 العقار في التصرف جواز عدم الراھن على یشترط أن المرتھن للدائن یجوز ال و القانون بموجب

 یقضي شرط أو بند العقاري القرض عقد في یدرج أو الدین حوالة یرفض أن إال یملك ال و ، المرھون

 .بالرھن المثقل العقار في بالتصرف األجل بسقوط

 الحق أن نجد ، الدین حوالة في حقھ و ببیعھ العقار في التصرف في المقترض حق بین میزنا فإذا

  .رفضھ أو الدائن لموافقة خاضعة الدین حوالة تبقى بینما،  )1(د تقیی یمكن ال القانون بموجب ثابت األول

 بالبیع المرھون العقار في المقترض تصرف أن فنجد التطبیق ناحیة من أما النظریة، الناحیة من ھذا

 ما غالبا الذي ، المسكن یبیع أن المقترض قرر فإذا،  الفوري التسدید و الوفاء عملیة عنھ ینتج أو یسبب

 القرض عملیة لوقف مضطرا نفسھ وجد ، واحد آن في بالقرض الممول و بالرھن المثقل العقار یكون

 مؤسسة أن ذلك،  الید رفع و الرھن حق انقضاء منھ و البیع فور القرض من المتبقي الجزء بتسدید

 إجراءات یتطلب ھذا ألن الدین؛ بحوالة تقبل ال و التتبع في حقھا استعمال في عادة ترغب ال القرض

 .تحملھا في المؤسسة ترغب ال ربما إضافیة تسییر مصاریف و وتقنیات

 یحافظ و للغیر، العقاري القرض أو الدین نقل في حقھ للمقترض یضمن الفرنسي التشریع أن نجد بینما

 كیفیات و شروط العقد یتضمن بأن ویقضي النقل، ھذا إجراءات و شروط تحدید في حقھ على للمقرض

  . )2( المقرض بھا یطالب أن یمكن تعویضات من مصاریفھ و النقل ھذا

  

  تجدید الرھن الرسمي : –رابعا 

بنفس الطریقة  –االتفاقي أو القضائي أو القانوني –تتم إجراءات تجدید وشطب الرھن الرسمي   

بتأسیس  المتعلق  76/63 المرسوم من  96التي تتم بھا اإلجراءات المنصوص علیھا في المادة 

السجل العقاري ، السابق الذكر ، عل أنھ : " تحتفظ التسجیالت بالرھن واالمتیاز طیلة عشر سنوات 

ابتداء من تاریخھا ، ویوقف أثرھا إذا لم یتم تجدید ھذه التسجیالت قبل انقضاء ھذا األجل ، غیر أن 

جدید لمدة عشر سنوات طبقا المؤسسات والجماعات العمومیة  یمكنھا االستفادة من إعفاء قانوني للت

  لكیفیات ستحدد بموجب مرسوم " .

  إذن فإن القید یحافظ على الرھن واألفضلیة لمدة عشر سنوات ابتداء من تاریخ تسجیلھ ، إال أنھ   

 المرجع العاشر، الجزء ، -العینیة و الشخصیة التأمینات -المدني القانون شرح في الوسیط السنھوري، الرزاق عبد )1(

 .398 ص السابق،

  . 240الیاس أبو عید ، المرجع السابق ،  )2(

  



 
 
 
 
 

، غیر أنھ بالنسبة للمؤسسات ) 1(یجب تجدید القید قبل انتھاء تلك المدة حتى یبقى محافظا على آثاره 

سنة ابتداء من  30العمومیة تعفي  قانونا من التجدید الخاص بالعشر سنوات وتحافظ على الرھن لمدة 

المتعلق بالنقد والقرض ، السالف الذكر،   10-90من القانون رقم  179/3المادة  تاریخ القید ، حیث نجد أن

  السابقة الذكر . 2003من قانون المالیة التكمیلي لسنة  96وھو ما أشارت إلیھ المادة 

بتأسیس السجل العقاري ، السابق  المتعلق  76/63 المرسوم من  95وحسب نص المادة   

الذكر،فإن التجدید یكون من خالل قیام ممثل البنك بإیداع لدى مكتب الرھون جدولین موقعین ومصادقین 

ومصححین بكل دقة ، وكون أحد الجدولین محررا لزوما على استمارة تقدمھا إدارة السجل العقاري ، 

سابق ، ویتضمن تأشیرة وتاریخ ومراجع التسجیل ویذكر في كل جدول بأن موضوعھ ھو تجدید تسجیل 

المراد تجدیده ،ونفس التأشیرات من أجل التأشیرات المتتالیة عن طریق التجدید ، ویتضمن على 

  الخصوص تأشیرة وتاریخ  و مراجع التسجیل المنوي تجدیده .

مع البیان الحالي وعند االقتضاء نفس التأشیرات من أجل التأشیرات المتتالیة عن طریق التجدید   

  للعقارات المترتبة علیھا بعض الحقوق وللسند وألسماء وألقاب المدنیین والدائنیین األصلیین .

ویذكر في شھادة التصحیح اسم ولقب وموطن الموقع وتتضمن عدد اإلحاالت والكلمات المشطوبة   

  والموافقة علیھا .

لشخص أو الحالة المدنیة للمدین الراھن أو و یذكر في الجدولین  التغیرات المدخلة فیما یخص ا   

 .  للدائن و المبلغ ولواحقھ وفترة وجوب األداء

ویرجع أحد الجدولین الى المودع بعد أن یؤشر علیھ المحافظ العقاري ویشھد بتنفیذ اإلجراء ، 

تأشیرة  ویبقى الجدول الثاني الذي یتضمن في حالة تغییر الشخص أو الحالة المدنیة للدائن أو المدین

المتعلق بتأسیس السجل العقاري ،السابق  76/63من المرسوم رقم : 92التصدیق المشار الیھا في المادة 

  .) 2(الذكر ، یحتفظ بھ في المحافظة العقاریة ویرتب ضمن وثائقھا 

عند حلول أجل التسدید یتوجب على المقترض الراھن الوفاء بأصل الدین والعموالت والمصاریف 

كاملة الى البنك ، وعلى ھذا األخیر التكفل بالقیام بإجراءات الشطب ، إذا تعلق األمر برھن المستحقة 

اتفاقي قضائي یقوم ممثل البنك بتسلیم الموثق النسخة األصلیة لعقد الرھن والنسخة األصلیة لجدول القید ، 

ى ذلك بإجراءات الشطب وكل الوثائق التي تثبت أھلیة وصفة المكلف بالشطب  ، لیقوم الموثق بناءا عل

لدى المحافظة العقاریة أما إذا تعلق األمر بالرھن القانوني فإن الممثل القانوني للبنك یتكفل مباشرة 

  بإجراءات الشطب لدى مكتب الرھون بالمحافظة العقاریة .

،  2005، مصر ،  ، منشأة المعارف - التأمینات العینیة والشخصیة –محمد كامل مرسى  باشا ، شرح القانون المدني  )1(

  . 189ص 

  المتعلق بتأسیس السجل العقاري ، السابق الذكر . 76/63من المرسوم رقم  95انظر المادة  )2(

 

 



 
 
 
 
 

  :التنفیذ على الرھن الرسمي  –خامسا 

إذا لم یستوفي الدائن المرتھن حقھ بتاریخ استحقاقھ ، كان لھ أن ینفذ علیھ ببیعھ بالمزاد العلني   

  .) 1(الستفاء حقھ من ثمنھ 

والدائن عندما ینفذ على الشيء المرھون فھو یستعمل الضمان الخاص المقرر لھ بمقتضى عقد   

الرھن ، أي باعتباره صاحب تأمین عیني ، ھذا ویعتبر التنفیذ على العقار المرھون ببیعھ جبریا بالمزاد 

اء المدین بالدین عند حلول العلني الطریق العادي الستیفاء الدائن المرتھن حقھ من الثمن في حال عدم وف

أجلھ ، لذلك فإن المشرع قد منع على المدین تملك العقار المرھون بمجرد عدم الوفاء بالدین عند حلول 

أجلھ وال أن یبیعھ دون مراعاة اإلجراءات المقررة قانونا ، غیر أنھ یجوز بعد حلول الدین أو قسط منھ 

  . ) 2(عقار المرھون وفاء لدینھ االتفاق على أن یتنازل المدین لدائنھ عن ال

كما أن السعي في تنفیذ الرھن الرسمي یقع على عاتق البنك ، وأن إجراءات الحجز العقاري لھا   

من  صادرة عن المدیریة العامة للبنك ،والبعض اآلخر قرارات تنظیمیةطابع خاص بعضھا في شكل 

وھذا بھدف  ، وال یمكن االتفاق على ما یخالفھا ، النظام العام یتولى القاضي التدخل لمراقبة مدى احترامھا

، وذلك )3(عدم ترك المدین تحت رحمة دائنیھ، وحمایة ھؤالء من تصرف دائن ممتاز على حساب حقوقھم

بالقیام بإجراءات أمام المحكمة وإجراءات إداریة داخلیة خاصة إلعداد قائمة شروط البیع، وفي األخیر 

في الفصل الخامس من  )4(ني التي حددھا قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریةإجراءات البیع بالمزاد العل

  . 787الى  721الباب الرابع من الكتاب الثالث من خالل المواد :

  

 اإلجراءات التمھیدیة لتنفیذ الرھن الرسمي :  -أ

  المتعلق بالنقد والقرض ، السالف الذكر ، ما جاء في المادة  03/11من األمر رقم : 124أكدت المادة 

المتعلق بالنقد والقرض ، إجراءات تنفیذ الرھن الرسمي بجمیع أنواعھ ،  90/10من القانون رقم : 178

حلول األجل وبغض النظر عن  یمكن للبنك أو المؤسسة المالیة إذا لم یتم تسدید المبلغ المستحق علیھا عند

 عن الحصول، یوما ، بعد إنذار مبلغ للمدین بواسطة عقد غیر قضائي  15كل اعتراض وبعد مضي 

 بدون ومنحھا لصالحھا مشكل رھن كل بیع أمر على المحكمة رئیس إلى موجھة بسیطة عریضة طریق

  .المستحقة المبالغ ومصاریف التأخیر وفوائد والفوائد مالال لرأس تسدیدا البیع ھذا حاصل شكلیات

 . 147حسین عبد اللطیف حمدان ، المرجع السابق ، ص )1(

 ق م ج .  903أنظر المادة  )2(

 إجراءات الحجز العقاري. ، 2العدد  ،1997المجلة القضائیة  ،لیلى زروقي )3(

 . 2008أفریل  23، مؤرخة في :  21ج ر عدد  )4(

  



 
 
 
 
 

المتعلق بإجراءات التكفل بما قبل المنازعة و المنازعة   2010/  1250:  النظامي رقم وطبقا للقرار

بصفتھ رئیس مدیر  -الصادر عن السید جمال بسعة  2010جویلیة  06(كل أنواع الخالفات) المؤرخ في : 

ص تحصیل دیون الصندوق الوطني للتوفیر ، فیما یخ )1(–حتیاط عام للصندوق الوطني للتوفیر و اال

ذا الحصول على تعویضات عن األضرار التي یكون قد تعرض لھا من جراء ، و ك حتیاط من زبائنھواال

  . نشاط القرض بمختلف فئاتھ

  القیام باإلجراءات التالیة :  في حالة تسجیل دفعة غیر مسددة ألي زبون ،

 رسالة التذكیر : وھي مراسلة محررة باللغة الوطنیة ، یرسلھا مدیر الوكالة عن طریق البرید -1

ساعة التي تلي وقوع ذلك ، و التي  48بل وصل استالم ، یذكر فیھا الزبون عدم التسدید في الموصى مقا

 یدعى فیھا لتسویة وضعیتھ في ظرف قدره ثمانیة أیام.

في حال كان العمل موجھ لمرقي عقاري أو مؤسسة متوسطة أو صغیرة ( صناعة متوسطة أو 

  : صغیرة)، فأن رسالة التذكیر تنج على مرحلتین

تاریخ الذي المن قبل)، في شكل مراسلة تذكر  1قبل معاینة عدم التسدید (شھر : األولى  حلةالمر -

إلجراءات العقابیة التي سیتم اللجوء إلیھا ضدھا ایجب أن یتم فیھ تسدید الدفعة ، بدون لزوم بیان 

  في حالة عدم احترام تاریخ التسدید.

، و تستعمل ھذه المرة عبارات  نة عدم التسدیدساعة على حد أقصى بعد معای 48المرة الثانیة  -

  أكثر تأكیدا و تلزم بالتسویة في ظرف ثمانیة أیام.

  یجب أن  ترسل نسخة من رسالة التذكیر للكفیل أو للكافلین و عبر نفس طرق اإلرسال.

، مرسلة من طرف مدیر الوكالة  ویتعلق األمر برسالة محررة باللغة الوطنیة:  عذاررسالة اال  -2

للزبون المقصر ، عن طریق تبلیغ منفذ عبر وثیقة محضر قضائي و بدون اللجوء للمحامین، ویجب أن 

  رسالة التذكیر. منیجري ذلك مباشرة بعد انقضاء األجل الممنوح للزبون 

  عذار قدره عشرون یوما.األجل الممنوح ضمن رسالة اال و

للجمعیة العامة العادیة المجتمعة في دورة الغیر عادیة بتاریخ  2لقرار رقم بموجب اة تعیین السید جمال بسعتم  )1(

 قرار، و 2009جویلیة  27من  ابتداءسنوات  3، الحامل  لعھدة جدیدة كعضو مجلس اإلدارة لمدة 2009جویلیة 15

مل للتعیین من جدید للسید الحا  2009أوت  23 المؤرخ في : مجلس اإلدارة للصندوق الوطني للتوفیر و اإلحتیاط 

( تمت  تنحیتھ بموجب مرسوم رئاسي ،   جمال بسعة بصفتھ رئیس مدیر عام للصندوق الوطني للتوفیر و اإلحتیاط

  وتعیین السید : رشید مترف خلفا لھ ) . 



 
 
 
 
 

    . عذار عبر نفس طرق اإلرسال للكفیل أو للكافلینترسل نسخة من رسالة اال

: في حالة عدم التسویة من طرف الزبون المقصر (جمیع فئات )1(ات حجز الدین على الحساب  -3

القرض) لمستحقاتھ عند انقضاء األجل المحدد في رسالة االعذار ، یجب على مدیر الوكالة أن یبلغ في 

الحین و عبر الشبكة التي تنتمي لھا وكالتھ ، المصالح المركزیة المكلفة بتسییر الشق المتعلق بحجز الدین، 

ذلك من أجل الطلب بتوزیع على أي حساب مفتوح من طرف الزبون المدین، أو من طرف الكفیل إن و 

  وجد.

في حالة حیازة مدیر الوكالة على معلومات عن حساب بنكي مفتوح باسم الزبون المقصر لدى وكالتھ أو 

لمنازعات أماكن أخرى، یجب علیھ أن یودع لدى رئیس المحكمة المختصة و عن طریق رئیس مصلحة ا

  . للشبكة، عریضة مفادھا الحصول على أمر بحجز الحساب المتعرف علیھ

في كل األحوال فإن حجز الدین یتم في حدود المبلغ الغیر مسدد المعاین "مضافا إلیھ جمیع 

   . المصاریف و المبالغ الملحقة"و ذلك إلى غایة یوم تحریره

   

) في نسختین  (اللغة الوطنیة بیداع عریضة محررة إبمدیر الوكالة : یقوم )2( األمر بالدفع  - 4

، و بدون اللجوء للمحامین، الھدف منھا الحصول على أمر بالدفع الذي یلزم  لدى رئیس المحكمة المختصة

  الزبون و كذا كفیلھ (في حالة وجوده) بدفع المبالغ المستحقة.

اللجوء لمحامین ، رسالة  : یبلغ مدیر الوكالة بواسطة محضر قضائي و بدون )3(خطاراال -5

یوما  20إخطار للزبون المقصر ، األجل المحدد من أجل تسویة المبلغ غیر المسدد بعد اإلخطار مقدر بـ 

  یتعلق األمر تنفیذ رھون عقاریة، رھون حیازة أو رھون دین. عندما

، السابق  المنازعة والمنازعة المتعلق بإجراءات التكفل بما قبل  2010/  1250:  النظامي رقم لقرارامن  4المادة  )1(

 .  3الذكر ، ص

، السابق  المتعلق بإجراءات التكفل بما قبل المنازعة والمنازعة  2010/  1250:  النظامي رقم لقرارامن  5المادة  )2(

 .3الذكر ، ص

، السابق  والمنازعةالمتعلق بإجراءات التكفل بما قبل المنازعة   2010/  1250:  النظامي رقم لقرارامن  7المادة  )3(

 .4الذكر ، ص

  



 
 
 
 
 

في حالة بقاء وضعیة عدم التسدید على حالھا، یجب أن یحال الملف المرفق بمحضر التقصیر ألحد 

  المحامین المتعاقدین مع الوكالة ( یتصرف على إنھ حامل لتوكیل عام)، من أجل تنفیذ الضمان.

  

المقترض مع طلبات مدیر الوكالة الموجودة  تجاوب: في حالة عدم )1(فسخ اتفاقیة القرض  -6         

في رسالة التذكیر و في االعذار ، یفسخ وقتھا اتفاقیة القرض "عن طریق رسالة موجھة للزبون وكذا 

  كفیلھ إن وجد" و توسیع صفة اإلستحقاق للدین على الجزء الذي لم یبلغ أجلھ.

  

 استصدار أمر بالحجز وتبلیغھ للمحجوز علیھ :  -ب

،وقبل ) 2(ال معناه قانونا وضعھ تحت ید القضاء تمھیدا لبیعھ واستیفاء الدائن لدینھ من ثمنھ حجز الم

الحجز ال بد من اتخاذ مقدمات التنفیذ التي تتلخص في إعالن الدائن السند التنفیذي وإثبات عدم الوفاء 

  .  )3(بالدین 

من قانون النقد  124ائري و المـادة من القــانون المدني الجز 902استنــادا ألحكـــام المــادة   

المقترض بالوفاء ، أن ینفذ بحقھ على  تنبیھ والقرض،السابق الذكر، یمكن للبنك والمؤسسات المصرفیة بعد

  العقار المرھون ویطلب بیعھ في اآلجال ووفقا لإلجراءات المقررة في قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة.

لة رفض المقترض الوفاء وتحریر محضر یثبت ذلك ، القیام وعلیھ فإن البنك یمكنھ في حا  

  باإلجراءات القضائیة التالیة :

الذي  یوجد بمقر دائرة اختصاصھا ) 4(موجھة الى رئیس المحكمة  للدعوى افتتاحیةعریضة تقدیم  - 

  للحصول على أمر ببیع كل رھن مشكل لصالحھا  .) 5(العقار محل الرھن

، السابق  المتعلق بإجراءات التكفل بما قبل المنازعة والمنازعة  2010/  1250:  النظامي رقم لقرارامن  8المادة  )1(

 .5الذكر ، ص

،  2003دار الجامعة الجدیدة ، االسكندریة ،  –قواعده وإجراءاتھ –نبیل عمر وأحمد ھندي ، التنفیذ الجبري  )2(

 .374ص

الحجز على العقارات ...إذا كان بیده سند تنفیذي وأثبت عدم ق إ م إ على أنھ : " یجوز للدائن  721/1تنص المادة  )3(

 كفایة األموال المنقولة أو عدم  وجودھا ..." .

النظامي رقم:  لقرارامن  9المتعلق  بالنقد والقرض ، السابق الذكر، و المادة  11-03من األمر رقم  124المادة  )4(

 .5، السابق الذكر ، ص ة والمنازعةالمتعلق بإجراءات التكفل بما قبل المنازع  2010/  1250

 ق إ م إ . 722المادة  )5(



 
 
 
 
 

نسخة من السند التنفیذي الذي یثبت الرھن إما عقد رھن رسمي ممھور بالصیغة التنفیذیة  بالنسبة للرھن  -

 االتفاقي ، أو نسخة من الحكم النھائي یثبت الرھن القضائي أو عقد القرض بالنسبة للرھن القانوني .

 ضر عدم الوفاء .نسخة من مح -

 نسخة من محضر التبلیغ الرسمي للمدین الراھن .  -

بناء على ھذه الوثائق یصدر رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصھا العقار ، أمر على   

 11- 03من األمر رقم  124مؤسسا ذلك على المادة  )1(عریضة بالحجز العقاري للعقار محل الرھن 

  ) من تاریخ إیداع الطلب .8، السابق الذكر ، في أجل أقصاه ( المتعلق  بالنقد والقرض

وبعد الحصول على ھذا األمر یلجأ الدائن المرتھن للمحضر القضائي الواقع في دائرة اختصاصھ   

، حیث یقوم بالتبلیغ الرسمي ألمر الحجز للمدین ، ) 2(العقار المراد الحجز علیھ لیبدأ في إجراء الحجز 

وینذر المدین بأنھ إذا لم یدفع مبلغ الدین في أجل أقصاه شھر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي ، یباع العقار 

  .) 3(المرھون جبرا علیھ 

شھر یودع أمر الحجز على الفور ، أو في الیوم الموالي للتبلیغ الرسمي كأقصى أجل في مصلحة ال  

  التابع لھا العقار ، لقید أمر الحجز ویعد العقار محجوزا من تاریخ القید .  )4(العقاري

تبلیغ أمر الحجز للمدین أساسي لتوقیع الحجز ، كذلك ھو األمر بالنسبة لتسجیلھ لدى مصلحة   

جز یمكن كل الشھر العقاري المختصة إقلیمیا وذلك حتى تتحقق بھ العلنیة حمایة للغیر ، فتسجیل أمر الح

من یرید التعامل في العقار أن یعرف بمجرد االطالع على السجل العقاري أنھ محجوز ، فیتعامل بشأنھ 

  . )5(على ھذا األساس  

وإذا كان العقار مملوكا للكفیل العیني فإن المحضر یكلف المدین بالوفاء ألنھ ھو الملتزم بالدین ،   

بھ یقوم بتكلیف الكفیل العیني بالوفـــاء ، فــإذا لم یفي یوجھ لھ أمر  وعند تكلیفھ قد یفي بالدین وإذا لم یفي

الحجز ، ثم یسجلھ على اسمھ خالل شھر من التبلیغ حتى یتسنى للغیر الذي قد یتعامل مع الكفیل معرفة أن 

  العقار محجوز .

 ق إ م إ . 724المادة  )1(

 . 4، ص  1986العربي ، مصر ، عبد الباسط جمیعي ، طرق التنفیذ وإشكاالتھ ، دار الفكر  )2(

 ق إ م إ . 725المادة  )3(

المتعلق بإجراءات التكفل بما قبل   2010/  1250:  النظامي رقم لقرارامن  9ق إ م إ ، و المادة  3 / 17المادة  )4(

 .5، السابق الذكر ، ص المنازعة والمنازعة

 . 62عبد الباسط جمیعي ، المرجع السابق ، ص  )5(

  



 
 
 
 
 

محضر قضائي لألمر بالحضور قبل التاریخ المحدد للجلسة  بواسطة( المدین )  الخصمتبلیغ 

(حسب الحالة) من قانون اإلجراءات المدنیة   4و  3 / 16األولى وفي اآلجال المحددة في المادة 

مع الحرص على تسلیم نسخة من محضر التبلیغ لرئیس مصلحة المنازعات على مستوى واإلداریة، 

 . )1(أیام التي تلي التبلیغ 8الوكالة في أجل 

  

  إعداد العقار للبیع : –ج   

  تتم ھذه المرحلة من خالل العملیتین التالیتین :

 إعداد قائمة شروط البیع وإیداعھا لدى أمانة الضبط : -1

قائمة شروط البیع ھي : ورقة تتضمن كافة البیانات التي تؤدي الى التعریف الكامل والدقیق   

  . )2(بالعقار المطلوب بیعھ  

إذا لم یقم المدین  السابق الذكر، من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ، 737استنادا للمادة   

رسمي ألمر الحجز ، یحرر المحضر القضائي المحجوز علیھ بالوفاء خالل أجل شھر من تاریخ التبلیغ ال

  قائمة شروط  البیع ویودعھا بأمانة ضبط المحكمة التي یوجد في دائرة اختصاصھا العقار المحجوز .

ویؤشر رئیس المحكمة المختص إقلیمیا على محضر إیداع ھذه القائمة ویحدد فیھا جلسة   

  . االعتراضات وجلسة الحقة للبیع وتاریخ وساعة انعقادھا

على  السابق الذكر، من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ، 740وبناء على أحكام المادة   

المحضر القضائي خالل خمسة عشر یوما المالیة إلیداع قائمة شروط البیع بأمانة الضبط أن یبلغ رسمیا 

  األشخاص اآلتیة :

 المدین المحجوز علیھ . -

 وجدا .الكفیل العیني أو الحائز للعقار إن  -

 الدائنین المقیدین كل بمفرده . -

وفي حالة الوفاة ، یكون التبلیغ الرسمي الى ورثة ھؤالء بصفة جماعیة ، دون تحدید األسماء  -

 والصفات في موطنھم ، فإن لم یكن لھم موطن معروف ففي موطن المتوفي .

 

،  التكفل بما قبل المنازعة والمنازعةالمتعلق بإجراءات   2010/  1250:  النظامي رقم لقرارامن  9أنظر المادة  )1(

 . 6السابق الذكر ، ص

 . 635نبیل عمر وأحمد ھندي ، المرجع السابق ، ص  )2(

  



 
 
 
 
 

  

بعریضة الى رئیس  )1(وعلى المعلن إلیھ االطالع على قائمة شروط البیع وتقدیم ما لدیھ من اعتراضات 

  . )2( سقط حقھم في التمسك بھا ) أیام على األقل ، وإال3المحكمة ، قبل جلسة االعتراض بثالثة (

  ) أیام.8ویفصل رئیس المحكمة في االعتراضات بأمر غیر قابل ألي طعن  في أجل أقصاه ثمانیة (         

وإذا لم یقدم أي اعتراض بالجلسة یباشر أمین الضبط بذلك في السجل  الخاص بھ ، ویشرع المحضر  

  .  )3(القضائي في إجراءات اإلعالن عن البیع بالمزاد العلني 

 اإلعالن عن البیع : -2

بعد أن یتم إخبار ذوي الشأن بیوم البیع ومكانھ ، یجب أن یتم اإلعالن عن البیع أمام الراغبین في 

  . )4(الشراء لكي یزید عددھم عند االشتراك في المزایدة 

حدد المشرع طرق ومیعاد اإلعالن وكیفیتھ ، وذلك باإلعالن عن البیع قبل جلسة المزایدة بثالثین 

  ) یوما على األقل بالطرقتین التالیتین :20عشرین () یوما على األكثر و30(

  النشر : - 2-1  

ینشر نص اإلعالن في إحدى الصحف الیومیة المقررة لإلعالنات القضائیة ، وعملیا تصدر في   

الصحف الیومیة العادیة األكثر تداوال ، یثبت النشر بإیداع نسخة من الصحیفة التي حصل فیھا النشر في 

 . )5(علیھا  ملف التنفیذ مؤشر

  اللصق : - 2-2   

یتم تعلیق اإلعالن عن البیع بالمزاد العلني في مدخل كل عقار من العقارات المحجوزة أرضا أو   

مبنى وبلوحة اإلعالنات بقابضة الضرائب والبلدیة التي یوجد فیھا العقار وفي لوحة اإلعالنات بالمحكمة 

  . )6(التي یقع فیھا البیع 

  ستخرج ما یأتي :ویجب أن یتضمن الم  

اسم ولقب كل من الدائن الحاجز والمدین المحجوز علیھ  والحائز والكفیل العیني إن وجد موطن  -

 كل منھم .

 تعیین العقار كما ورد في قائمة شروط البیع . -

 الثمن األساسي للعقار . -

 . 940نبیل عمر و أحمد ھند ،ص  )1(

 ق إ م إ . 1/ 742المادة  )2(

 .ق إ م إ   4و3/ 742المادة  )3(

 . 685نبیل عمر وأحمد ھندي ، المرجع السابق ، ص  )4(

 ق إ م إ .  748المادة  )5(

 ق إ م إ.  750المادة  )6(

 



 
 
 
 
 

 تاریخ وساعة البیع بالمزاد العلني . -

 .)1(تعیین المحكمة التي یجري فیھا البیع أو أي مكان آخر للبیع  -

  إجراءات المزایدة :  - د   

ھذه المرحلة ھي المرحلة األخیرة في التنفیذ العقاري ، وتأتي بعد تصفیة االعتراضات إن وجدت ، 

  .) 2(واإلعالن عن البیع 

حیث یتم تحدید جلسة البیع بتحدید تاریخ وساعة البیع بالمزاد العلني ، في محضر إیداع قائمة   

ھذا إذا لم تقدم  السابق الذكر، ة واإلداریة ،من قانون اإلجراءات المدنی 740الشروط استنادا لنص المادة 

 .) 3(اعتراضات على القائمة  

 : البیع بالمزاد العلني جلسة -1

یجري البیع بالمزاد العلني في جلسة علنیة برئاسة رئیس المحكمة أو القاضي الذي یعینھ لھذا الغرض 

ضر القضائي و أمین الضبط ، بمقر المحكمة التي أودعت فیھا قائمة شروط البیع ، وتكون بحضور المح

وحضور الدائنین المقیدین والمدین المحجوز علیھ والكفیل العیني إن وجد ، وحضور عدد من المزایدین ال 

  .) 4(یقل عن ثالثة أشخاص  

یقوم رئیس المحكمة بافتتاح الجلسة ، والتحقق من حضور أو غیاب أطراف الحجز وإتمام   

  ر والتعلیق .إجراءات التبلیغ الرسمي ، والنش

إذا كانت ھذه اإلجراءات صحیحة ، یأمر بافتتاح المزاد العلني ، ویذكر بشروط البیع ونوع العقار   

المعروض للبیع ، والثمن األساسي ومصاریف إجراءات التنفیذ ، كما یحدد مقدار التدرج في المزایدة 

  . ) 5(دج)  10.000ن عشرة آالف دینار (حسب أھمیة العقار أي تحدید القیمة التي یزاد بھا والذي ال یقل ع

حتى ال یتقدم شخص للمزایدة بعرض مبلغ تافھ  یزیده على الثمن األساسي أو على العرض السابق ، ومثل 

  .) 6(ھذه الزیادة ال یتلفت إلیھا ویعتبر العرض غیر قانوني 

    

 ق إ م إ.  749المادة  )1(

 . 685نبیل عمر وأحمد ھندي ، المرجع السابق ، ص  )2(

 الموقع :     –رئیس الغرفة الجھویة للمحضرین بالوسط –أ : أحمد محمودي  )3(

www .Crhjc. org    

 ق إ م إ . 753المادة  )4(

 ق إ م إ . 754المادة  )5(

 . 49عبد الباسط جمیعي ، المرجع السابق ، ص  )6(



 
 
 
 
 

تجري المزایدة بالمناداة في الجلسة عن الثمن األساسي ، أي إعالن الثمن األساسي من طرف   

المحضر القضائي ، ویتقدم المزایدین بعروضھم وكل عطاء الحق یسقط العطاء السابق ، والعرض الذي 

على صاحب  ) مرات متتالیة ، تفصل بین كل نداء دقیقة واحدة یرسو3ال یزید علیھ بعد النداء بھ ثالث (

      .  ) 1(ھذا العرض المزاد 

ینبغي اإلشارة أنھ إذا لم یتوفى النصاب من المزایدین أو كان العرض أقل من الثمن األساسي   

رئیس الجلسة تأجیل البیع الى  ) دقیقة ،یقرر15للمزایدة ، أو لم یتقدم أحد بأي عرض خالل خمس عشرة (

  جلسة الحقة بذات الثمن األساسي .

الجلسة الجدیدة وبغض النظر عن عدد المزایدین ، إذا كانت العروض أقل من قیمة الثمن وفي   

) الثمن األساسي ، 1/10األساسي وغیر كافیة لقیمة الدین والمصاریف ، قرر تأجیل البیع وإنقاص عشر (

  مع إعادة النشر والتعلیق .

كان أقل من الثمن األساسي ، إال  وفي الجلسات الموالیة ، یباع العقار لمن تقدم بأعلى عرض ولو  

إذا قبل الدائن الحاجز أو أحد الدائنین المتدخلین في الحجز استیفاء الدین عینا بالعقار وبالثمن األساسي 

  .) 2(المحدد لھ 

 حكم رسو المزاد : -2

عندما یوقع رئیس الجلسة البیع على من تقدم بأكبر عرض وفقا لما تقدم ، فإنھ یصدر بذلك حكما   

على السابق الذكر،قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ،  763ى "حكم رسو المزاد" ،وقد نصت المادة یسم

  أن ھذا الحكم یجب أن یتضمن فضال عن بیانات األحكام المألوفة وأسماء وألقاب األطراف ما یأتي :

 السند التنفیذي الذي بموجبھ تم الحجز واإلجراءات التي تلتھ . -

 مشتمالتھ واالرتفاقات العالقة بھ إذا وجدت . تعیین العقار و -

 .) 3(تحدید الثمن األساسي للعقار المباع ، والثمن الراسي بھ المزاد وتاریخ الدفع  -

 إجراءات البیع بالمزاد العلني . -

 الھویة الكاملة للراسي علیھ المزاد شخصا طبیعیا أو معنویا . -

أو الحارس ، حسب األحوال تسلیم العقار لمن رسا  إلزام الحائز أو المحجوز علیھ أو الكفیل العیني -

 علیھ المزاد .

 ق إ م إ . 757المادة  )1(

 ق إ م إ . 754المادة  )2(

ق إ م إ ، یدفع الراسي علیھ المزاد حال انعقاد الجلسة خمس الثمن والمصاریف والرسوم  757استنادا ألحكام المادة  )3(

أیام بأمانة ضبط المحكمة اذا لم یقم بالدفع خالل ھذا األجل یتم ) 8والمبلغ الباقي یدفعھ  خالل أجل أقصاه ثمانیة (

 اعذراه بالدفع خالل خمسة أیام وإال أعید البیع . 



 
 
 
 
 

حكم رسو المزاد ھو حكم في الصورة والشكل ولكنھ من حیث طبیعتھ ال یعدو أن یكون عقد بیع   

ئعا والراسي علیھ المزاد بصفتھ ،ینعقد جبرا بین المدین المنزعة ملكیتھ بصفتھ با) 1(ناقل للملكیة 

  .)2(مشتریا

ویتعین على المحضر القضائي قید حكم رسو المزاد بالمحافظة العقاریة من أجل إشھاره في أجل   

  .) 3() من تاریخ صدوره 2شھرین (

   

  انقضاء الرھن الرسمي : -سادسا

، فإذا انقضى الدین  یعتبر الرھن الرسمي عقدا تابعا لاللتزام األصلي في نشأتھ وفي انقضائھ  

على ما  )4(من القانون المدني الجزائري 933المضمون انقضى الرھن معھ ، وفي ذلك نصت المادة 

یلي:"ینقضي حق الرھن الرسمي بانقضاء الدین المضمون ، ویعود معھ إذا زال السبب الذي انقضي  بھ 

  الفترة بین انقضاء الدین وعودتھ ". الدین ، دون إخالل بالحقوق التي یكون الغیر حسن النیة كسبھا في

  وعند دراستنا لھذه المادة نالحظ أنھا تتناول ثالث حاالت وھي :  

  الحالة األولى : زوال الرھن الرسمي بانقضاء االلتزام المضمون 

  الحالة الثانیة : عودة الرھن الرسمي  بزوال السبب الذي انقضى بھ االلتزام

حسن النیة الذي قد اكتسب حقا على الشيء المرھون خالل فترة  الحالة الثالثة : حمایة الحائز

  االنقضاء 

من القانون  893والحالة األولى والثانیة ما ھي إال تكریس لمبدأ التبعیة المقررة بنص المادة      

المدني الجزائري ، والتي تقضي بأنھ ال ینفصل الرھن عن الدین المضمون بل یكون تابعا لھ في صحتھ 

قضائھ ما لم ینص القانون على غیر ذلك وفي كلتا الحالتین یفترض وجود دین صحیح ولكنھ وفي ان

  .  )5(انقضى بسبب من أسباب االنقضاء 

    

 ق إ م إ .  762/2المادة  )1(

 ق إ م إ :" ... ویعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكیة ". 762نصت المادة  )2(

 . 57عبد الباسط جمیعي ، المرجف السابق ، ص  )3(

من القانون المدني الجزائري المتعلقة بانقضاء الرھن الرسمي ،أنھا مطابقة تماما لما نص  933یالحظ أن نص المادة  )4(

 من نفس القانون والمتعلقة بانقضاء الرھن الحیازى . 964علیھ المشرع في المادة 

لمدني والتجاري الجزائري ، رسالة ابراھیم بن غانم ، نظام الرھن الحیازي الوارد على العقار المنقول في التشریع ا )5(

  . 150، ص  1985جانفي  -كلیة الحقوق–ماجستیر ، جامعة الجزائر 



 
 
 
 
 

كما أنھ قد یحدث أن یكون سبب زوال الرھن یرجع لزوال سند الدین ، وذلك كأن یرد الدین في   

ومعھ الدین ویبطل عقد باطل في البدایة أو قابل لإلبطال ویتمسك من لھ مصلحة بإبطال العقد فیبطل العقد 

الرھن ، كأن یرد الدین في عقد معلق على شرط فاسخ ویتحقق الشرط فیزول العقد في كل ھذه األحوال 

  بأثر رجعي ویزول الرھن كذلك بالتبعیة . 

أما الحالة الثالثة التي تقضي بحمایة الغیر حسن النیة الذي اكتسب حقا على الشيء المرھون    

ھي إال تكریس لالتجاه العام في التشریع الذي یحمي األشخاص الذین اعتمدوا  خالل فترة االنقضاء ، ما

 .)  1(على مظاھر معینة وتعاملوا على أساسھا وھم حسني النیة في ذلك 

من القانون المدني الجزائري ، ال  933ھذا ویالحظ أن انقضاء الدین المنصوص علیھ في المادة   

المضمون وذلك تطبیقا وتكریسا لمبدأ عدم التجزئة للرھن ، وعلى ذلك یعنى بھ إال االنقضاء الكلي للدین 

فإن االنقضاء الجزئي للدین المضمون بالرھن ال یؤثر على بقاء الرھن ولو كان الشيء المرھون قابال 

لالنقسام أو كان الدین المضمون بالرھن قابال للتجزئة ، إال أن ھذه القاعدة لیست من مستلزمات الرھن 

  جوز االتفاق على ما یخالفھا .لذلك ی

كما نالحظ أن أسباب االنقضاء التي تنھي االلتزام المضمون بالرھن ما ھي إال أسباب انقضاء   

  .)3(ما عدا التقادم ) 2(االلتزام بصفة عامة 

ندرس أسباب انقضاء االلتزام على النحو المعنى بالموضوع ، لذلك نقف حول انقضاء االلتزام بـ:   

  والتنفیذ الجبري .الوفاء 

  

 .615،ص-المجلد الثالث  - عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني  )1(

قسم المشرع الجزائري أسباب انقضاء االلتزام الى ثالثة أقسام تناولھا من خالل ثالثة فصول في الباب الخامس من  )2(

 ) على التوالي :322الى غایة 285الكتاب األول من القانون المدني الجزائري ( المواد من 

 انقضاء التزام بالوفاء . -

 انقضاء االلتزام بما یعادل الوفاء . -

 انقضاء االلتزام دون الوفاء .  -

وھو بذلك قد حذا حذو المشرع المصري ، أما المشرع الفرنسي فقد ذكر أسباب انقضاء االلتزام على سبیل الحصر في 

من القانون المدني وھي : الوفاء ، التجدید ، االبراء ، المقاصة ، اتحاد الذمة ،ھالك الشيء ، البطالن ،  1234المادة 

 تحقق الشرط الفاسخ ، التقادم . 

ادم یعتبر سببا من أسباب انقضاء االلتزام إال أنھ في حالة الرھن ال یسقط االلتزام بھ ، استنادا ألحكام المادة التق ذلك أن )3(

    ..." المدني الجزائري :"ینقطع التقادم إذا أقر المدین بحق الدائن إقرارا صریحا أو ضمنیامن القانون  318

  



 
 
 
 
 

  انقضاء االلتزام بالوفاء :  -أ

من القانون  933بانقضاء الدین المضمون وھو ما أشارت إلیھ المادة ینقضي الرھن الرسمي 

باعتبار الرھن الرسمي یعد عقدا تابعا لعقد القرض، وھذا حینما یسدد المقترض  ، السابقة الذكر ، المدني

  الراھن المبلغ المقترض وھو الطریق العادي.

من القانون المدني  284الى  258في المواد من  - كطریقة النقضاء االلتزام -تناول المشرع الوفاء 

  الجزائري . 

بذاتھ ، فالطریق العادي  ھوالقاعدة األصلیة والعامة والعادیة ھي أن الحق ال یزول إال باستیفائ

  . )1(النقضاء الحق وانتھائھ ھو قیام الملتزم بأداء الحق لصاحبھ 

شترط لصحة الوفاء أن یصدر من مالك الشيء الذي یتم الوفاء بھ ، وأن یكون الموفي أھال وی

من القانون المدني الجزائري ، وإذا أبطل الوفاء لعم توافر ھذه الشروط عاد  206للتصرف فیھ طبقا للمادة 

  الدین وعاد الرھن الذي یكفلھ بمرتبتھ القدیمة .

 التنفیذ الجبري :  -ب

الجبري للعقار الى تطھیره من جمیع الحقوق المقیدة علیھ بما في ذلك حق الرھن الرسمي، یؤدي البیع 

التي تنص :              السابق الذكر، من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، 764/2استنادا لنص المادة 

  ل التأمینات "." ... یترتب على قید حكم رسو المزاد بالمحافظة العقاریة تطھیر العقار ... من ك

إذا بیع العقار المرھون بیعا جبریا بالمزاد العلني تنقضي تلك الحقوق بإیداع الثمن الذي رسا وعلیھ  

  .)2( بھ المزاد أو بدفعھ إلى الدائنین المقیدین الذین تسمح مرتبتھم باستیفاء حقوقھم من ھذا الثمن

 .352، ص1993المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، اسحاق ابراھیم منصور ، نظریتا القانون والحق ، دیوان   )1(

  . 443محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص  )2(

  

  

 

  

  



 
 
 
 
 

  ـن :أمیـالت -الفقرة الثانیة  

 عملیات تنشیط عوامل من عامل الوقت نفس في و األمان و الحمایة عوامل من عامل التأمین عتبری

 . منحھ شروط من شرط بل االئتمان،

 من قرض من علیھ یحصل ما بضمان للمقترض، المقرض یقدمھ الذي المال التأمین یقويحیث 

 حتى الحریق ضد المرھون الشيء على التأمین المقرض یشترط ما فغالبا ، القرض تسدید عدم مخاطر

  .للخطر المرھون المال تعرض حالة في التأمین مبلغ من دینھ یستوفي أن یستطیع

  .)1(القرض على للحصول شرطا أو وسیلة یكون ما كثیرا للدین الضامن المال على التأمین فان ثم من    

 

 عدم مخاطر من بحمایتھ المقرض مصالح یخدم العقاري، القرض عقد في شخصي كضمان التأمین إن

 فیزید ، عاتقھ على تقع التي التأمین أقساط بسبب المقترض التزامات و أعباء من یزید لكنھ ، التسدید

 في إما التأمین أقساط بدفع لھ المؤمن المقترض یلتزم حیث ثمنھ، أو القرض تكلفة من التأمین اكتتاب

 عن مستقلة و منفصلة كأقساط أو الفائدة سعر من جزء أو الشھریة الدفعات أو المستحقات من جزء صورة

 . )2( القرض مبلغ

 : التأمینات من بنوعین ممنوح عقاري قرض كل یغطى و

 . الحیاة على التأمین وھو : بالمقترض یتعلق تأمین  -

 األخطار و الحریق خطر من التأمین ھو : المرھون و بالقرض الممول العقاري بالمال یتعلق تأمین  -

  .  ة الالحق

المتعلق بحمایة وبتغییر المقترضین لشأن عقاري فانھ  الفرنسي من القانون  6ووفقا لنص المادة 

في األحوال التي یعرض فیھا الممول على المستثمر أو یشترط علیھ ابرام عقد تأمین بھدف ضمان 

المخاطر المحددة في العقد والتي قد یترتب علیھا العجز عن سداد القرض كلیا أو جزئیا أو العجز عن 

  فإنھ یجب مراعاة ما یلي :  سداد بعض األقساط أو جزء منھا

  أن یرفق بعقد التأمین وثیقة تحدد المخاطر المضمونة وتحدد حاالت استحقاق مبلغ التأمین . -

كل تعدیل الحق علي التعریف بالمخاطر المضمونة أو بحاالت استحقاق مبلغ التأمین ال یمكن  -

  االحتجاج بھ على المستثمر ما لم یقبلھ صراحة .

 . 15 ص ، 1996 ،  اإلسكندریة للنشر، الجدیدة الجامعة دار التأمین، قانون مبادئ ور،منص حسین محمد )1(

(2)  « Plus la durée du prêt est longue plus les risques de défaillance de la part de 

l’emprunteur sont grands, plus les assurances seront chères » , Nicolas Tarnaud , Guide 

des prêts immobiliers , Editions Seuil , Paris , 1999,p 463. 



 
 
 
 
 

عندما یعلق منح الضمان الالزم على  موافقة المؤمن لھ ، ولكن ھذه الموافقة لما تصدر فان اتفاق  -

التمویل العقاري یعتبر مفسوخا بقوة القانون وبناء على طلب من المستثمر دون تحملھ أیة مصروفات أو 

  .    ) 1(ى أن یعلن رغبتھ في طلب الفسخ  خالل شھر من تاریخ إبالغھ برفض الموافقة شروط جزائیة عل

 

یتم عقد التأمین بموجب اتفاق بین المستثمر باعتباره طالب التأمین أو المؤمن علیھ ، وشركة 

التأمین ،  فالممول باعتباره المؤمن لھ ینشأ لھ حق مباشر من عقد التأمین یخول مطالبة شركة التأمین 

 . )2(بدعوى مباشرة في حالة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدھا 

 في العقاري القرض تأمین أن الواقع في نجد لكن ، التأمین شركات لدى صلاأل في التأمین یكتتب

 في المقترض أمام الخیار یفتح القروض من النوع ھذا في أن فنجد ، خاصة إلجراءات یخضع الجزائر

 الموجود Fonds de garantie الضمان صندوق لدى أو بنفسھ یختارھا تأمین شركة لدى التأمین اكتتاب

 ضمان صندوق،  االحتیاط و للتوفیر الوطني الصندوق مستوى على نجد مثال ، القرض مؤسسة لدى

 لفائدتھ القرض وعلى المقترض على تأمین لدیھا یكتتب معینة تأمین شركات مع باتفاقیات یعمل بھا خاص

 .  جماعیة تأمین اتفاقیة ضمن

   

 جدیدة مالیة مؤسسات إنشاء تم  2000-1996 بین ما للفترة للسكن الوطنیة اإلستراتیجیة إطار في

 شركة ھي ھذه القروض ضمان و بتأمین تضطلع من منھا ، العقاریة القروض مجال في ھاما دورا تلعب

 سواء العقاریة القروض مجال في المقترضین بتأمین تتكفل التي وSGCI  العقاریة القروض ضمان

 " االعتماد تأمین"    التأمینات من النوع ھذا یسمى ،) 3( العقاریة الترقیة في المتعاملین أو األفراد

assurance-crédit  ،عن تنجم التي المخاطرمن  تأمین باكتتاب الدائن یقوم بموجبھا التي العملیة ھو و 

 . القروض منح

 

  . 127) ثروة عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص1(

 . 127) نفس المصدر اآلنف الذكر ، ص2(

 . 68 ص السابق، المرجع القزویني، شاكر )3(

 

 

 



 
 
 
 
 

 تأسیس أي المقرض المصرف لفائدة التأمین مؤسسات لدى القرض بتأمین المقترض یقوم  حیث

 التأمین وھذا ، البنك لصالح القرض من المستفید باسم التأمین مؤسسة لدى البنك طرف من التأمین وثیقة

 .التسدید عن عجزه حالة في أي المقترض مع مشكل وقوع حالة في أقرضھ الذي المبلغ للمصرف یضمن

 تدفع القرض وھي لمبلغ ویضیفھا la police d’assuranceالتأمین  بولیصة المصرف یتحمل

  . تسدیده مدة على القرض وتغطي prime  شكل على

 

 ببعض العملیة الناحیة من یتمیز أنھ إال العقود، إنشاء في العامة لألحكام التأمین عقد إبرام یخضع

 تتطلب التي و اإلذعان عقود من أنھ أھمھا من ، )1( غیره عن تمیزه التي الفنیة الشروط و اإلجراءات

 القرض عقد بین و بینھ مشترك قاسم ذلك في نجد و أداءھا المقترض على یجب معینة شكلیات و إجراءات

 قانونیة بتصرفات للقیام یمتثل السكن على الحصول سبیل في المقترض أن یثبت الذي األمر العقاري،

 .  المالیة الناحیة من خصوصا العبء ثقیلة و مرھقة
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  ـة :الــالكف  - الفقرة الثالثة   

الى جانب التأمینات العینیة توجد ضمانات شخصیة ترتكز على مفھوم "الشخص" حیث تقوم على 

عن تنفیذ االلتزام فیتحقق ضمان الدائن فیھا من ضم ذمة أخرى الى ذمة المدین ، بحیص تعدد المسؤولیة 

لو أعسر المدین تكون الذمة األخرى مسؤولة  عن الوفاء بنفس الدین ، وبذلك تتزاید فرص حصول الدائن 

دراسة على حقھ ، وتتجسد  الضمانات الشخصیة في عملیة القرض العقاري من خالل الكفالة ، ویمكننا 

  ھذه األخیرة  من خالل التطرق الى مفھومھا وأحكامھا  .

  

 مفھوم الكفالة : –أوال 

التي یلتزم بموجبھا شخص معین بتنفیذ التزامات ، الكفالة ھي نوع من الضمانات الشخصیة 

  لم یستطع الوفاء بھذه االلتزامات عند حلول آجال االستحقاق. االمدین تجاه البنك إذ

 شخص بمقتضاه یكفل عقد الكفالة:"  أن على الجزائري المدني التقنین من 644 المادة تنصحیث 

 ".نفسھ المدین بھ یف لم إذا االلتزام بھذا یفي بأن للدائن یتعھد بأن التزام تنفیذ

فبالكفالة تنضم ذمة مالیة لشخص الى جانب ذمة المدین المالیة لضمان الوفاء بالدین وھو ما یوفر للدائن 

 الكفالةكافیا للوفاء بمستحقاتھ ، فالكفیل یلتزم في كل أموالھ ولیس في مال معین بالذات ، فتأمینا 

  .) 1(للدائن الحق في التنفیذ علي أي مال من أموال الكفیل   تعطي الشخصیة،

 أو كافیة غیر األخرى الشخصیة و العینیة التأمینات كانت إذا العقاري القرض عقد في للكفالة یلجأ  

 القرض في الضمان قیمة لزیادة أو الدفع عن التوقف مخاطر من نفسھ حمایة في المقترض رغب إذا

  . نفسھ القرض مبلغ أو قیمة زیادة بالتالي

 أنھا مع التأمین، أو الرسمي الرھن ھو كما العقاري القرض عقد في إجباري ضمان لیست وھي

 یرتبھا و یتطلبھا التي تلك مع مقارنة التكالیف قلة و التأسیس في البساطة و كالسرعة عدیدة مزایا تقدم

  .التأمین و الرسمي الرھن

والكفالة ال تكتفي بضمان أصل الدین فقط ، بل تشمل أیضا ملحقات الدین والمصروفات ،وكذا 

فوائد التأخیر ومصروفات المطالبة األولى التي ینفقھا الدائن في مطالبة المدین بالوفاء وتشمل تكالیف 

 والمصاریف القضائیة .االعذار 
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 الكفیل مطالبة یمكن فال المستقبل، في السیئة التوقعات ضد االحتیاط منھ الھدف ضمان ھي الكفالة

 بالتزاماتھ، الوفاء من المدین تمكن عدم في المتمثلة و االحتماالت ھذه تحققت إذا إال فعلي بشكل بالتدخل

 من جزء الكفیل یكفل أن یجوز بینما للمقترض الممنوح القرض مبلغ من أكبر مبلغ كفالة تجوز وال

  .المدین ذمة ببراءة الكفیل ذمة تبرأ و ، فقط القرض

 التسدید على قدرتھ زیادة من المقترض تمكن أنھا القرض عقد على المباشرة الكفالة آثار فمن

 یتجاوز ال كأن معینة، بشروط لكن و أكبر مبلغ یقترض أن فیمكن الشھریة، االستحقاقات نسبة بزیادة

 الصلة باختالف تختلف الكفیل دخل من معینة نسبة و الشخصي دخلھ من معینة نسبة الشھریة االستحقاقات

 .بالمقترض تربطھ التي

  و یمكن تحدید خصائص الكفالة فیما یلي :

التزام بضمان حق البنك في ذمة الكفیل شخصیا ، أي أن الكفالة ھي  الكفالة عقد ضمان شخصي :  -أ

  فتكون أموالھ علیھا ضامنة للوفاء بھذا الحق .

أي أن التزام الكفیل ینشأ تابعا لعقد القرض بین البنك والمتعامل  الكفالة عقد تابع اللتزام أصلي :  -ب

أشد من  المقترض  ، فال یجوز أن یكون التزام الكفیل بمبلغ أكبر من مبلغ القرض أو بشرط

 ) .1(الشروط المتفق علیھا في عقد القرض ، ولكن یجوز أن یكون بمبلغ أقل أو بشرط أخف 

ال ینشأ من الكفالة سوى التزام الكفیل في مواجھة البنك بوفاء  الكفالة عقد ملزم لجانب واحد :   -ت

    . ) 2(مبلغ القرض إذا لم یف بھ المتعامل المقترض 

  

 ق م ج . 652المادة  )1(

تكون الكفالة عقدا ملزما للجانبین ( المقصود ھنا الكفالة في غیر عملیات القرض العقاري ) إذا التزم  یمكن أن )2(

الدائن بالتزام مقابل التزام الكفیل بموجب عقد الكفالة سواء كان ھذا االلتزام لمصلحة المدین أو لمصلحة الكفیل ، 

في حالة التزام الدائن بمنح المدین قرضا جدیدا مقابل  والغالب أن یكون االلتزام المقابل لمصلحة المدین ، كما

 الكفالة  أو یعطیھ أجال ، ففي ھذه الحاالت یتضمن عقد الكفالة اشتراطا لمصلحة الغیر (المدین ).

ویرى بعض الفقھاء أن إذا كان التزام الكفیل بمقابل نقدي ،فإن العقد یصبح صورة من التأمین  ، ویفقد صفة 

  تأمین االئتمان إذ بواسطتھ یؤمن الدائن لدي الكفیل ضد خطر إعسار المدین . الكفالة، ویسمى

ویرى جانب آخر من الفقھاء ، أن ھذه الصورة ال تنفي عن العقد صفة الكفالة ، ألن محل التزام الكفیل یتحدد 

، الجزء -والعینیة التأمینات الشخصیة  –بالتزام المكفول (محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري 

 . 19و 18، ص  1992األول ، دار الھدى ، الجزائر ، 

  

  



 
 
 
 
 

األصل أن الكفالة ھي تأدیة الكفیل بالتزاماتھ دون مقابل ، وبذلك تكون    الكفالة عقد تبرع :  -ث

 ). 1(الكفالة من أعمال التبرع

 العقاریة، القروض في الكفالة عقد یبرم علیھ و ، بالكتابة إال الكفالة تثبت ال الكفالة عقد كتابي :  -ج

 في المتمثلة و الشكلیة القواعد أو اإلجراءات بعض الحترام الوقت نفس في یخضع  عقد شكل في

 قیمة ، الكفالة طبیعة العقد في یذكر أن فیجب العقد، یتضمنھا أن یجب التي اإللزامیة العبارات

  .المكفول المدین و الضامن الضمان، من المستفید أي األطراف ھویة المكفول، الدین

  

  شروط صحة عقد الكفالة : -ثانیا

 قد التي الخاصة الشروط لبعض إضافة العامة، للقواعد العقاري القرض عقد في الكفالة تخضع

 : التالي النحو على القرض، مؤسسات تضعھا

 وبالتالي  lien de parenté directe  مباشرة عائلیة رابطة الكفیل و المقترض بین یكون أن - 

 العمل شركة أو مؤسسة باستثناء الزوج، و المباشرین الفروع و األصول : إال المقترض یكفل أن یمكن ال

  .لمستخدمیھا الممنوحة القروض تكفل التي

والمقصود باإلقامة ھنا، اإلقامة المعتادة ، فال تكون إقامتھ   )2(الجزائر في مقیم الكفیل یكون أن -

فیھا عارضة وذلك مراعاة لمصلحة الدائن وللتسھیل علیھ عند مطالبتھ الكفیل ، وال یشترط أن تكون 

الجزائر ھي الموطن العام للكفیل ، بل یكفي أن یكون لھ فیھا موطن مختار حتى یمكن تنفیذ االلتزامات 

  ).3(الكفالة   التي تنشأ عن

    . )4( واحد كفیل سوى العقاري القرض عقد في المقترض یكفل ال -

  

غیر أنھ في الحالة المعتادة تكون بمقابل ( المقصود ھنا الكفالة في غیر عملیات القرض العقاري ) خاصة إذا كان  )1(

من المرسوم  02استنادا للمادة الكفیل مؤسسة مالیة ھدفھا الربح ونستثني من ذلك صندوق ضمان الصفقات العمومیة 

المتضمن إنشاء صندوق الصفقات العمومیة وتنظیمھ و سیره  1998فبرایر  21المؤرخ في :  67-98التنفیذي رقم : 

 5) ، وكذا صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  استنادا للمادة 1998مؤرخة في   43(ج ر عدد 

المتعلق بتطبیق القانون التوجیھي للمؤسسات  2002نوفمبر  11المؤرخ في   373 - 02من المرسوم التنفیذي رقم 

الصغیرة والمتوسطة المتضمن القانون األساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ( ج ر 

 )  . 2002نوفمبر  13مؤرخة في  74عدد 

 ق م ج . 646المادة  )2(

 . 27و 26محمد السعد صبري ، المرجع السابق ، ص )3(
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 الكفیل یكون أن أي ، المالءة و الدخل حیث من المقترض في المطلوبة الشروط الكفیل في تتوفر أن -

، والمقصود بیسار الكفیل   )2(، فتحقیق الغایة من الكفالة یستلزم أن یكون الكفیل موسرا  )1(مالیة سعة ذا

أن تكون لدیھ من األموال ما یكفي للوفاء بالدین المكفول سواء كانت ھذه األموال عقاریة أو منقولة وتكون 

قابلة للحجز علیھا ،ومسألة یسار الكفیل مسألة موضوعیة تخضع لتقدیر القضاء ،كما نجد أنھ ال یظھر في 

ري ، اشتراط وجود أموال الكفیل في الجزائر ، مع أن وجوب من القانون المدني الجزائ 646نص المادة 

ھذا الشرط كان أھم لحمایة الدائن من شرط إقامة الكفیل في الجزائر غیر أنھ على المحكمة أن تأخذ بعین 

  . االعتبار وجودھا في الجزائر 

رجوعا الى  غیر أنھ،أن یكون الكفیل كامل األھلیة ، رغم أن المشرع لم ینص  على ھذا الشرط  -

القواعد العامة یعد شرطا ضروریا ،إذا تخلف یعتبر عقد الكفالة باطال أو قابال لإلبطال ، إال أنھ في الحیاة 

العملیة ال یطرح إشكاال ، فالبنوك ال تتعامل مع ناقص األھلیة إال فیما یخص العملیات كاالدخار والودائع 

 لنقد والقرض ، السابق الذكر.   المتعلق با 11-03من األمر  119استنادا للمادة 

  .المقترض من سنا أكبر كان إذا الكفیل سن حسب القرض مدة تتحدد -

 یكفلھ الذي المدین و بالدین المتعلقة التفاصیل كل على بإطالعھ الكفیل، لمصالح حمایة المقرض، یلتزم و

 االلتزام على تطرأ قد التي التطورات بكل بإعالمھ یلتزم كما التزام، من علیھ یقبل ما تقدیر لیحسن

  .األصلي بالمدین تلحق التي الدفع كعوارض المكفول

  

  آثار الكفالة : -ثالثا

تتم الكفالة بین الكفیل والدائن باعتباره طرفا في العقد ، أما المدین لیس طرفا في عقد الكفالة ، إال 

اضطر الكفیل الى الوفاء بااللتزام  أنھ الملتزم األصلي الذي علیھ أن یتحمل العبء في النھایة ، إذا ما

  األصلي للدائن .

  

  عالقة الكفیل بالدائن    -أ

وال یقتصر الفارق بین الكفیل الشخصي والمدین ذاتھ علي آلیة الوفاء بااللتزام ، بل یمتد فیما 

عداھا ، فسقوط أجل الدین بالنسبة للمدین األصلي ال یتبعھ سقوطھ بالنسبة للكفیل الشخصي ، حیث    

  ستفید ھذا األخیر من األجل حتى لو سقط بالنسبة للمدین األصلي ویؤسس ذلك على قواعد العدالة ، والتي ی

  

 ق م ج . 646المادة  )1(

 . 82محمد حسین منصور ، المرجع السابق ، ص  )2(



 
 
 
 
 

  

تقتضي عدم اإلخالل بتوقعات الكفیل الشخصي ، وبمفاجأتھ بطلب سداد الدین قبل موعده في وقت قد ال 

  وھذا األمر یتنافى أیضا مع القوة الالزمة لعقد الكفالة .یناسبھ 

فیما عدا ذلك فإن أحكام الكفالة الشخصیة تتبع من حقیقة مؤداھا أن محل التزام الكفیل مستمد من 

التزام المدین األصلي ، فإذا كانت ھناك وحدة للدین فان ھناك ازدواجیة في عالقة االلتزام ، أحدھا أصلیة 

  ة .واألخرى تابع

یترتب على ھذه الحقیقة أن للكفیل الشخصي إذا لم یكن متضامنا مع المدین الحق في التمسك 

بالدفع بالتجرید فال یكون للدائن أن یرجع على الكفیل وحده إال بعد رجوعھ على المدین األصلي ، كما أنھ 

، ویجب على الكفیل في ھذه  ال یجوز للدائن أن ینفذ على أموال الكفیل إال بعد تجریده المدین من أموالھ

فإذا كان المدین الراھن قد قدم تأمینا عینیا  ، كما یجوز لھ الدفع بالترتیب، )1(الحالة أن یتمسك بھذا الحق 

خصص قانونا أو اتفاقا  لضمان قیمة القرض وقدم كفالة بعد ھذا التأمین أو معھ ولم یكن الكفیل متضامنا 

، ویبرأ )2(  الكفیل إال بعد التنفیذ علي األموال التي خصصت لھذا التأمینمع المدین فال یجوز التنفیذ علي 

 .    ) 3(الكفیل بمجرد براءة المدین ، ولھ أن یتمسك بجمیع األوجھ التي یحتج بھا المدین 

وال تبرأ ذمة الكفیل بسبب تأخر الدائن في اتخاذه اإلجراءات أو لمجرد أنھ یتخذھا ، إال أن ذمة   

) أشھر من إنذار الكفیل للدائن ما 6الكفیل تبرأ إذا لم یقم الدائن باتخاذ اإلجراءات ضد المدین خالل ستة (

  .) 4(لم یقدم المدین للكفیل ضمانا كافیا 

فیل وقت وفائھ الدین المستندات والوثائق الالزمة الستعمال حقھ في ویلتزم المقرض أن یسلم الك

الرجوع على المقترض بأصل الدین والمصروفات غیر أنھ فیما یخص المصروفات ال یرجع  الكفیل إال 

  . ) 5(بالذي دفعھ من وقت إخبار المدین األصلي باإلجراءات التي اتخذت ضده 

  

  عالقة الكفیل بالمدین     -ب

الكفیل أن یخبر المدین قبل أن یقوم بوفاء الدین ، وإال سقط  حقھ في الرجوع على ویجب على 
المدین إذا كان ھذا قد وفي الدین أو كانت عنده وقت االستحقاق أسباب تقضي ببطالن الدین أو 

  ا ھو ، فلمـا كـان الكفیل یضمن الوفــاء بقیمة القرض الذي حصل علیھ المدین  فعند وفائھ بم)6(بانقضــائھ

  من القانون المدني المصري . 788ق م ج ، ویقابلھا نص المادة  660المادة  )1(
 من القانون المدني المصري . 791ق م ج ، ویقابلھا نص المادة  663المادة  )2(
 ق م ج . 654المادة  )3(
 ق م ج . 657المادة  )4(
  المصري .من القانون المدني   800و  787ق م ج ، ویقابلھا نص المادتین   672المادة  )5(
 ق م ح . 670المادة  )6(



 
 
 
 
 

، ولكن إذا لم  )1(مستحق للمقرض  یكون لھ أن یحل محل الدائن المقرض فیما لھ من حقوق قبل المدین 

  .)2(یوف إال بعض الدین  ، فال یرجع بما وفاه إال بعد أن یستوفي الدائن كل حقھ من الدین 

  

  :تنفیـذ عقـد الكفـالة  –رابعا   

الكفالة ھي الشروط واإلجراءات التي یتبعھا البنك قصد تحصیل مبلغ القرض، ویقصد بتنفیذ عقد 

على أال یقوم بذلك إال بعد التنفیذ على المتعامل المقترض وعلى أمالكھ  ، بمطالبة الكفیل بالتزامھ

 غیر أن ھذه المطالبة ، ، فإذا لم یستوف حقھ ففي ھذه الحالة یتوجھ نحو الكفیل والضمانات التي قدمھا

     تخضع لقیدین ھامین وھما: مراعاة وقت معین، ووجوب مراعاة ترتیب معین بین المقترض والكفیل. 

 االلتزامبالنسبة لوقت المطالبة فال یجوز للبنك أن یطالب الكفیل إال عند حلول األجل، أي أجل 

كفالة ھو أجل تسدید المذكور في عقد الكفالة حتى ولو حل أجل تسدید القرض، وغالبا ما یكون أجل عقد ال

القرض، لكن ال یوجد ما یمنع من أن یكون أجل عقد الكفالة یختلف عن أجل تسدید الدین، وإذا كان األجل 

موحدا بالنسبة للمدین والكفیل وطرأ تغییر على أجل المدین، سواء بإطالتھ أو تقصیره، فإن ذلك ال ینبغي 

  أن یضر الكفیل.

القضائیة، أي أن یقوم البنك برفع دعوى للحصول على حكم  والمقصود بالمطالبة ھي المطالبة

إال أن ھذه المطالبة  ،أو إعذار قضائي یلزم المتعامل المقترض بالوفاء، فال یكفي مجرد توجیھ تنبیھ بالوفاء

وإذا  ،القضائیة ال یجب أن ترفع ضد الكفیل مباشرة إال بعد رجوع البنك على المتعامل المستفید من قرض

وھذا  ،رجع البنك على الكفیل مباشرة، كان للكفیل أن یدفع بعدم قبولھا كونھا رفعت قبل أوانھاحصل أن 

ھو المقصود بوجوب مراعاة ترتیب معین أثناء المطالبة القضائیة، أي ضرورة البدء بمطالبة المتعامل من 

  طرف البنك قبل مطالبة الكفیل بذلك.

  تتمثل في : ھذه المطالبة تتم وفق إجراءات

استیفاء مبلغ القرض المكفول ولواحقھ من فوائد ومصاریف وفوائد التأخیر ، وبما أن ھذا الحق 
من  306محدد المقدار وثابت بالكتابة وحال األداء فیمكن للبنك إتباع اإلجراءات المنصوص علیھا في 

وھي إجراءات بسیطة بحكم قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة ، السابق الذكر ، المتعلقة بأوامر األداء ، 
الشروط الواجب توافرھا في الدین المطلوب وھذا كون القرض ھو مبلغ من النقود وثابت بالكتابة الرسمیة 

  كما ھو معمول بھ في مجال المعامالت البنكیة وحال األداء ومعین المقدار .
 .  125- 124ثروت عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  )1(
  من القانون المدني المصري . 799یقابلھا نص المادة ق م ج ، و 671المادة  )2(



 
 
 
 
 

وھذه المطالبة تتم مباشرة بتقدیم عریضة على نسختین الى رئیس المحكمة التي یوجد في دائرة 

اختصاصھا موطن المدین ،مرفقة بجمیع الوثائق المثبتة للقرض وحلولھ إلصدار أمر األداء ، ثم یقوم 

 تبلیغالیوما من تاریخ  15ذي یقع علیھ واجب التسدید في أجل البإبالغھ الى المتعامل المقترض 

 .)1(الرسمي

بناءا  ھبتثبیت ي أصدر أمر األداءذرئیس المحكمة الحالة عدم حصول المعارضة یقوم في  غیر أنھ

حصل على الصیغة وعلى البنك أن ی .وعندئذ تترتب علیھ كافة آثار الحكم الحضوري ،على طلب البنك

، وفي ھذه الحالة یجب لكذحقھ في  أشھر من تاریخ صدور أمر األداء وإال سقط )06(التنفیذیة خالل ستة 

  .إعادة جمیع اإلجراءات السابقة الذكر

وتجدر اإلشارة أنھ یمكن للبنك أن یسترجع أو یحافظ على دینھ المكفول من طرف الكفیل من خالل 

 وما یلیھا من قانون اإلجراءات المدنیة 646فظي المنصوص علیھا في المواد إتباع إجراءات الحجز التح

أن البنك یحوز على سند رسمي مكتوب وھو عقد الكفالة یبین مقدار مبلغ القرض  باعتبار، واإلداریة 

ة من القانون اإلجراءات المدنی 647والمصاریف والفوائد المترتبة على ذلك وھي محددة وفقا للمادة 

، لیقوم بعد ذلك البنك بتثبیت أمر الحجز إلى غایة استیفاء مبلغ القرض ولواحقھ، ویتبع في سبیل اریة واإلد

ذلك إجراءات التنفیذ االختیاري والجبري المتمثل قي بیع منقول الكفیل قصد ضمان القرض المكفول من 

  طرف ھذا األخیر في عقد الكفالة.

  الكفالة:  انقضاء -خامسا 

  یمكننا حصر حاالت انقضاء الكفالة في طریقین أصلي وتبعي. 

تنقضي الكفالة بطریقة أصلیة في ثالثة أوجھ حددھا المشرع  :النقضاء الكفالة  الطریق األصلي -أ

    من القانون المدني دون أن یقوم المتعامل المقترض بتسدید كامل المبلغ المقترض وھي: 656في المادة 

                       براءة ذمة الكفیل بقدر ما أضاعھ الدائن بخطئھ من الضمانات. -                             

                      براءة ذمة الكفیل لتأخر الدائن في اتخاذ اإلجراءات ضد المدین. -                             

  یسة المدین.عدم تقدم الدائن في تفل -                             

أما الطریقة التبعیة النقضاء الكفالة فتكون بانقضاء عقد القرض  :ي النقضاء الكفالةالطریق التبع-ب      
إما بالوفاء من طرف المتعامل المقترض أو بالوفاء بمقابل أو  السابقة الذكر ، بأي طریقة من طرق الوفاء

أمام البنك بانقضاء الكفالة حتى ولو كان كفیال  االحتجاج، وفي ھذه الحالة یمكن للكفیل االلتزامبتحدید 
  متضامنا.

 ق إ م إ . 308المادة  )1(

  



 
 
 
 
 

 : االمتیاز حق -فقرة الرابعة  ال 

 أي للمقترض یكن لم إذا التي و ، شاملة بحمایة الدین تحیط التي الضمانات من آخر نوع یوجد

  .االمتیاز حقوق وھي ، المالیة ذمتھ أو ممتلكاتھ من جزء تثقل ألنھا عاتقھ على تقع تأسیسھا، في دور

  .لصفتھ منھ مراعاة معین لمدین القانون یقررھا أولویة"   :ھبأّن متیازاال حق ق م ج  982 المادة عرفت   

   ". قانوني نص بمقتضى إال امتیاز للدین یكون ال و

  

 التي القروض لجمیع امتیازا الذكر،،السابق  القرض و بالنقد المتعلق 03/11:  رقم األمر أقر قدو

 القانون ھذا من 121 المادة نصت حیث ، لألفراد الممنوحة العقاریة القروض ذلك في بما البنوك تصدرھا

 في المسجلة األرصدة و الدیون و األمالك جمیع على امتیاز المذكورة المؤسسات ستفیدت ": أنھ على

 للبنوك المستحقة الدیون كل مصاریف أو فوائد أو دین كأصل یترتب مبلغ كل لدفع ضمانا الحساب

 حیازي كرھن والمسلمةأ لھا المبیعة السنداتوإلیفاء  ة ،ضمانك لھا المخصصة أو المالیة والمؤسسات

  ".أو ضمان .. تظھیر أو كفالةل تجاھھا تعھد أي لضمان وكذا

 لدى أو الحسابات في الموجودة أموالھ و المنقولة المقترض ممتلكات كل أن المادة نص من نستنتج

 .عموالت و فوائد من ثمنھ و القرض لمبلغ ضامنة دیون شكل في الغیر

 

 حقوق أصحاب الدائنون یرتبحیث  ،)1(الجزائري المدني قانونال من 983 المادة لنص تطبیقا و

 أصحاب بالدائنین یتعلق فیما أما ،االمتیاز درجات تحدید القانون یتولى و الدین، صفة بحسب االمتیاز

 إذا التاریخ ثبوت تاریخ من أو عقار، على ورد إذا الرھن قید تاریخ من انطالقا ترتیبھم فیتم الرھن، حقوق

 .) 2( منقولعلى  واردا الرھن كان

 بسبب للدائن القانون یمنحھ بعضھا أو المدین أموال مجموع على األفضلیة حق ھو االمتیاز فحق

 من العقار لبائع یستحق ما"  : الجزائري المدني قانونال من 999 المادة في رعشالم صن قد و حقھ طبیعة

  . المبیع العقار على امتیاز لھ یكون ملحقاتھ و الثمن

 ظرف في التقیید وقع إذا البیع تاریخ من مرتبتھ تكون و الجمس البیع كان لو و االمتیاز یقید أن یجب و

 " . رسمیا رھنا االمتیاز أصبح األجل ھذا انقضى فإذا ، البیع تاریخ من شھرین

ق م ج :" مرتبة االمتیاز یحددھا القانون ، فإن لم یوجد نص خاص یعین مرتبة االمتیاز یأتي ھذا االمتیاز  983المادة  )1(

 بعد االمتیازات المنصوص علیھا في ھذا الباب .

 التسابق ، ما لم یوجد نص قانوني یقضي بغیر ذلك".وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإنھا تستوفي عن طریق 

  . 276،ص   1982 ، لبنانر ، للنش النھار دار ، العقاریة االمتیازات و الرھونات و التأمینات ، زیادة طارق )2(



 
 
 
 
 

 ظرف في وذلك مجانیة بصفة و صةتالمخ العقاریة بالمحافظة االمتیاز قید ألزم الجزائري فالمشرع

 خالل یقید لم إذا و ، جزئیا أو كلیا المبیع ثمن یقبض الذي البائع لحقوق حمایة تحریره تاریخ من شھرین

 . )1( دج 3000 بـ : تقدر ثابتة غرامة یحصل أن المحافظ على المدة ھذه

  . )2(الرسمي الرھن أحكام العقاریة االمتیاز حقوق على تسري و

 مراعاة مع)    1001إلى 990 من المواد(  المدني التقنین أحكام بموجب االمتیاز مرتبة تحدد و

  .المجال ھذا في الخاصة النصوص

 

 العقاري؟ قرضال منح مجال في قرضالم البنك امتیاز مرتبة ما : اآلتي التساؤل طرح یمكن علیھ و

  

 النصوص تطبیق إلى أحالت التي الجزائري المدني قانونال من 1/  983 المادة نص بمقتضى 

 03/11م: رق األمر من 121/2المادة  أن نجد الصدد ھذا في و االمتیاز، مرتبة تحدید مجال في الخاصة

 األجراء امتیازات بعد تكون البنك امتیاز  ةمرتب بأن قضت إذ الحكم ھذا تناولت  القرض و بالنقد المتعلق

 الحجز تبلیغ تاریخ من ابتداء المقرض للبنك المرتبة ھذه تكون و االجتماعي التأمین صنادیق و الخزینة و

 الدین سندات أو المنقولة األموال یحوز الذي أو المدین الغیر إلى باالستالم إشعار مع علیھا موصى برسالة

 الحاالت في المطبقة نفسھا األشكال حسب یرسل الذي اإلعذار تاریخ من ابتداء أو ، بالحساب األرصدة أو

  ) .3( األخرى

أنھ " ال یجوز   11/04/2000المؤرخة في :  238272:ولقد قضت المحكمة في القضیة رقم   

للبنك فرض حجز مباشر على حسابات الشركة الطاعنة دون  مراعات حق االمتیاز الممنوح لھا قانونا 

وتحدید مرتبتھ إزاء الحقوق الممتازة األخرى المقررة لفائدة األجراء والخزینة زصنادیق الضمان 

 . )4(االجتماعي "

 :مالحظة

 المستحقة األقساط قیمة بكامل مالیة أوراقا العقاري قرضلل ضمانا یقبل أن قرضللم المشرع أجاز لقد
  نع العجز حالة في قرضالم لصالح عنھا بالتنازل اإلقرار مع ،االستثمار شھادات و السندات و كاألسھم

 ، الجزائر ، البلیدةب ، الكتا قصر ، الجزائري التشریع في العقاري للحفظ كآلیة العقاریة ،المحافظة خالد رمول )1(
 . 122 ص ،2001

 . ق م ج  988 و 987، 2و 986/1 المواد )2(

  .القرض و بالنقد المتعلق  03/11رقم: األمر من 124 إلى 121 من المواد )3(

 . 273، ص 2003،  1مجلة قضائ�ة عدد  )4(



 
 
 
 
 

 یشترط ال و المستحقة األقساط دفع عن التأخر أو العقاري قرضال اتفاق عن المترتبة بااللتزامات الوفاء

 على للغیر مملوكة تكون أن یجوز بل للمقترض، مملوكة كضمان للممول المقدمة المالیة األوراق تكون أن

 .التمویل اتفاق عن الناشئة مستحقاتھ على حصولھ عدم حالة فيقرض الم لصالح عنھا بتنازلھ  قری أن

  

 لھا عامة بصفة فالبنوك البنكیة، األعراف إلى یرجع قد الضمان قیمة تحدید أن القول یمكن علیھ و

 قادرة تجعلھا المیدان ھذا في المتكررة و العدیدة تجاربھا أن إذ الضمانات، شأن في مكتسبة تقالید و عادات

 البنوك أن إذ بالقرض، الممولة العملیة و القرض طبیعة حسب المطلوب الضمان قیمة تحدید على

 .القرض أو التمویل لمبلغ األقل على مساویة الضمان قیمة جعل على تحرص ما كثیرا المالیة والمؤسسات

  

 في تتمثل العقد ھذا تمیز على تدل مختلفة صور المیدانیة العقاري القرض ممارسة في أنھ  كما

 سبق التي الضمانات عن تختلف القرض مؤسسة تتخذھا االحتیاطات و الضمانات من آخر نوع وجود

 الفعلیة الواجھة تعتبر أنھا إال القانونیة، الضمانات من أقل درجتھا أن من بالرغم التي و لھا، التعرض

 عملیة سیر حسن ضمان في بھ یستھان ال دورا تلعب حیث العقاري، القرض عقد في للضمان والحقیقیة

 .فعال بشكل التسدید عدم مخاطر من الحد على تساعد و للمقرض بالنسبة خاصة العقاري القرض

الضمانات  أو الثانویة بالضمانات تدعى التقنیات من مجموعة عن عبارة ھي الضمانات ھذه

 نذكر ، مختلف نوع من ضمانات الحقیقة في لكنھا القرض عملیة في عادیة إجراءات تبدو التي و الداخلیة

 : منھا

 لدى من تستحصلھا التي كتلك ، المالیة المقترض حالة عن القرض مؤسسة تجریھا التي التحریات  -

  .المركزي البنك مستوى على المخاطر مركزیة

 العائلیة أي ، االجتماعیة حالتھ و المقترض وضعیة عن القرض مؤسسة تجمعھا التي المعلومات  -

 .أخرى ھیئات و مؤسسات من و نفسھ المقترض من تتلقاھا التي و والمھنیة

 أو محل أجره كتعیین تقویھا و التسدید ضمانات من تزید التي اإلجراءات ببعض بالقیام المقترض التزام  -

 إعطاء أو الطرفان علیھا یتفق مؤسسة أي أو القرض مؤسسة لدى  domiciliation du salaire دخلھ

 autorisation de المقترض أجر من للتسدید الالزم القسط أو الجزء باقتطاع إذن المؤسسة

prélèvement .  

 قیمة من80 %    القرض مبلغ یتجاوز ال حیث( القرض قیمة أو مبلغ و الممول المسكن ثمن بین الفرق  -

فاض قیمة العقار لسبب أو آلخر وتضمن لھ انخ مخاطر من للمقرض حمایة یشكل الذي ) الممول السكن

  استیفاء كامل دینھ من ثمن العقار إذا بیع مھما كان ثمن البیع المحقق .



 
 
 
 
 

 في عقد القرض العقاري   التعاقد قبل ما مرحلة خالل المقرض التزامات :الثاني المطلب

 

، تنفیذ مرحلة في و العقد تكوین مرحلة في القرض مؤسسة تنجزه الذي الكبیر العمل التطبیق یبین

 تكتسبھا، التي االقتصادیة لألھمیة نظرا مطلق بشكل االئتمان عملیات تسییر في حر لیس فالمقرض

 في التحكم ضرورة تقتضیھا عدیدة التزامات المصرفیة العادات و األعراف النظام، علیھ فیفرض

 . العملیة بھذه المرتبطة المخاطر

 تقییم و القرض طلب بدراسة تقوم حیث ، التعاقد قبل ما مرحلة في ھاما دورا القرض ھیئة تلعب

 الخاصة المعلومات مراجعة طریق عن ، إنجازه إلى یھدف الذي المشروع و المالیة وضعیتھ و المقترض

 .تقدیمھا علیھ التي التسدید بضمانات المتعلقة التفاصیل على بدقة الوقوف و التسدید على المقترض بقدرة

  

 للمقترض بالنسبة أھمیة ذات عدیدة واجبات المرحلة ھذه في القرض مؤسسة عاتق على یقوم كما 

 بتسرع القرض عقد إبرام دون تحول و الغلط في الوقوع مخاطر ضد حمایة لھ تضمن أنھا حیث من

 التنفیذ في و التسدید صعوبة في یتجسد ، المقترض ذمة على خطیر بشكل أثاره تنعكس ما سرعان وتھور

 . المرھق

 بشكل تنفیذه و إبرامھ و العقد نشوء في األھمیة من لھا أن إال العقد، إبرام قبل تنشأ الواجبات ھذه

 البنك سواء قرض مؤسسة بصفتھ المقرض أن ذلك عنھا، التحدث یستوجب و یستلزم ما صحیح، و سلیم

 ناحیة من ، وجھ أحسن على عملھا بأداء تلزمھا التي االئتمان و السمعة الخبرة، تحوز المالیة المؤسسة أو

 .أخرى ناحیة من ، الدرجة بنفس المصرفیة العادات و األعراف و العامة القانونیة القواعد باحترام و

 المصرفیة العادات تكملھا و الضمنیة، و الصریحة شروطھ في العقد من تنشأ البنك التزامات

 أنھ یعني الذي األمر متخصص، و محترف تاجر البنك أن مراعاة مع الطرفین، على النافذة والصحیحة

 دقة أكثر و أعلى لخدمة معد و مھیأ البنك ألن حریصا، كان لو و عادي فرد من یتوقع مما أكثر منھ ینتظر

 الحال ظروف إلى بالنظر القضاء یقدره المستوى ھذا و بشریة، و مادیة إمكانیات من لدیھ بما تمییزا و

  .) 1( اإلمكانیات و التخصص نفس من بنك یقدمھ وما

 یستوجب لذا ، العقاریة التمویالت بمنح المكلفین خبرة و قدرة مدى على تتوقف العملیة ھذه
 التمویل لمنح المؤھل الموظف أو المقرض في شروط توافر ضرورة المصرفیة األنظمة و القانون

  .) 2(االلتزامات  من جملة عاتقھ على تلقي و العقاري

 . 1218علي جمال الدین عوض ، المرجع السابق ، ص )1(
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 مكرسة حقیقیة التزامات أنھا غیر ، واجباتھ و المقترض التزامات وزن نفس االلتزامات لھذه لیس

 المستمر واالنتشار التطور أن نرى و المیدانیة، الممارسات و العادات و المھنیة األعراف بموجب

 نصوص بموجب وااللتزامات الواجبات ھذه بتكریس یھتم أن المشرع على یفرض المصرفیة للعملیات

 أو  تعسف أي من المقترض مصالح حمایة أكبر بشكل لتضمن و فعالیة أكثر لھا لیكون تنظیمیة و قانونیة

 . المباالة أو إھمال

 قیام ، المقترض في الالزمة الشروط توفر جانب إلى القرض، عملیة نجاح شروط أھم من 

 من العقاري القرض عملیة تتطلب حیث ، القرض ملف دراسة و تحضیر في ینبغي كما بدوره المقرض

 من كافي بقدر االلتزام و القرض، طلب لدراسة الالزمة اإلمكانیات و الوسائل تجنید و تھیئة المقرض

 األعراف و العادات و المھنیة القواعد تقتضیھ لما وفقا المقترض اتجاه النزاھة و اإلتقان و االحترافیة

  .المصرفیة

 عملیة في المقترض أمام یمثلھ أنھ معناه – مالیة مؤسسة أو بنك – معنوي شخص المقرض اعتبار

 یتحلوا أن یجب لذلك ، العملیة ھذه إنجاح في أساسیا دورا یلعبون طبیعیین أشخاص العقاري القرض

 .المھني السر كتمان و االحتراف ، النزاھة : أھمھا الشروط بعض فیھم تتوفر أن و الصفات ببعض

 حول الشاملة و الدقیقة المعلومات تقدیم في المقرض بمھمة وثیقا ارتباطا االلتزامات ھذه ترتبط

 المقرض عاتق على تقع التي األساسیة المھمة ھو للمقترض الجید فاإلعالم ، القرض عملیة تفاصیل كل

 حول الغلط في الوقوع و التقدیر سوء من للمقترض الحمایة من حد أدنى تضمن التي و العملیة بدایة منذ

 . )1(العقاري القرض عقد بإبرام التزامات من علیھ یقدم ما

  

 االحتراف و بالنزاھة االلتزام :األول الفرع

 الزبون لكون إما ، وطیدة زبونھا مع القرض مؤسسة عالقة فیھا تكون التي الحاالت بعض في

 مؤسسة على یقع  ، البنك خبرة و لنصائح أمره یفوض ألنھ إما و اقتصادیا ضعف مركز من یتعامل

 . للزبونى  القصو للمصلحة استقامة و أمانة بكل بالتصرف خاص واجب القرض

 بسبب فقط لیس ، اجتماعیة و اقتصادیة ضعف حالة في ، العقاري القرض في ، المقترض فنجد

 بسبب المقرض أمام ضعف مركز في أیضا ھو إنما و السكن، ھذا لھ سیوفر الذي للمال و للسكن حاجتھ

   ماسة جد بحاجة المقترض ھذا یكون علیھ و المصرفیة القروض شروط و بتقنیات جھلھ و خبرتھ عدم
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 . التعامل في نزاھتھ و احترافیتھ و المقرض خبرة من لالستفادة

  : بالنزاھة االلتزام -الفقرةاالولى   

 ،قرض ال بمنح المختص الموظف في توفرھا یجب التي األساسیة العوامل إحدى من النزاھة تعد

 بھ یحلم الذي المسكن شراء في یرغب الذي الزبون مع بھا یتعامل التي بالكیفیة األمر یتعلق عندما خاصة

 .  (1)توسیعھ أو قائم مسكن ترمیم أو ذاتي مسكن بناء أو

 : في بالنزاھة المختص الموظف التزام مدى یتجسد و

 . المسكن لشراء دفعھا الزبون على یجب التي للتكلفة واقعیة تقدیرات تقدیم -

 . اإلداریة اإلجراءات الستكمال الالزم الوقت تخصیص -

 . الطلب بدراسة المتعلقة اإلجراءات و القانونیة األحكام مراعاة -

 كل إزالة و الثقةقرض ال طالب بین و بینھ تخلق أن شانھا من الموظف علیھا یتوفر التي المیزات ھذه

 االئتمان منح أجل من الطرفین كال في توفره یجب ضروري عنصر فالثقة ، یطرأ قد الذي للبس مجال

 باعتبارھا ، السكنات خاصة العقارات على الحصول لتمویل الموجھة بالقروض األمر تعلق إذا السیما

 الضروریات و األولویات من أصبح السكن ألن ،باھظة  الستثمارات تحتاج و األجل طویلة قروض

 . لألسر

 طرف من الملف استالم عند باألمانة التزام المختص الموظف عاتق على یقع ذلك جانب إلى

 المقترض عن وسریة شخصیة معلومات یتضمن ألّنھ تحلیلھ و الملف ھذا دراسة و ، التمویل طالب

 درجة بتحلیل سیقوم أساسھا على التي و ، تمویلھا المراد العملیة موضوع تخص أخرى ومعلومات

 . المقترض ھذا مع التعامل إقراره عند للبنك بالنسبة المخاطرة

 ھو و ، العقاري القرض عقد إبرام على حیاتھ في المشاریع أھم تحقیق أجل من ،یقدم  المقترضف 

 ممثل على كبیرة بدرجة یعتمد الذي ، المقترض على غریبة و معقدة كثیرة إجراءات تتطلب عملیة

 الالزمة بالمعلومات إمداده منھ ینتظر بحیث ، استیعابھا و لفھمھا الملف بتحضیر المكلف القرض مؤسسة

 علیھ یجب التي الشروط و عاتقھ على ستقع التي بااللتزامات تتعلق التي خاصة ، مصداقیة و أمانة بكل

 نزاھة و موضوعیة بكل بعملھ یقوم أن ، مؤھال شخصا بصفتھ ، الموظف على فیتوجب توفیرھا،

   . المقترض حق في یجحف تھاون أو إھمال أي دون و وإخالص

 أن فقط تتطلب ال العملیة و الثقة؛ على أساسا یقوم إلیھ، اإلشارة سبق كما العقاري القرض فعقد

   حتى المقرض في المقترض یثق أن أیضا یتطلب إنما و ال،ـــــــالم یمنحھ لكي المقترض في المقرض یثق
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 الحالة ھذه في ضروریة فالثقة طویلة، لمدة و ثقیلة التزامات یحملھ عقدا معھ یبرم و منھ یقترض

 ناحیة من أو القرض عملیة ناحیة من سواء للمقترض بالنسبة ثمین و باھض بتصرف یتعلق األمر ألن

 . بالقرض الممولة العملیة

 بأحسن العقد إبرام على مساعدتھ في رغبتھ و المقرض نزاھة في المقترض یثق أن یجب إذن،

 أحسن نحو توجیھھ في و بھ، االلتزام على یقبل ما تقدیر و فھم على و الظروف أحسن في و الشروط

  .التعاقد في الطرق و الخیارات

  

  : باالحتراف االلتزام -الفقرة الثانیة   

 ما فأقل االئتمان، عملیات ممارسة في خبرة ذات ھي و المالیة الوساطة القرض مؤسسة تحترف

 تظھر و، خبرتھا و احترافھا مستوى في عمال تقدم أن و األساس ھذا على بعملھا تقوم أن منھا ینتظر

 القناعة و المقترض نفس في الثقة بعث على مستخدمیھا قدرة عبر القرض مؤسسة احتراف و خبرة

  .جدیتھ و القرض مؤسسة تؤدیھ الذي العمل نوعیة و بمستوى

 اإلتقان التكریس، ھي الملف بتحضیر المكلف الموظف بھا یتحلى أن یجب التي الصفات و

 ارتیاحھ من یزید و قرضال طالب لدى حسنة انطباعات سیترك مما بھ، یقوم الذي العمل في واإلخالص

 .) 1(البنك خدمات لطلب اإلقدام عند واطمئنانھ

 في تتمثل و ، إمكانیاتھ و الموظف مسؤولیة مدى تظھر أخرى صفات اإلخالص صفة تالزم و

 الظھور علیھ إذ ، التمویل ملف بتحضیر المختص الموظف بھا یتحلى أن یجب التي االحترافیة صفة

 التي أھمیتھا و الممولة العملیة موضوع إلى المقترض انتباه لفت في المھارة و التفنن من عال بمستوى

 .الدراسة قید ھي

 المعلومات تقدیم في المختص الموظف مھارة مدى تبرز التي الصفات من صفة ھي فاالحترافیة

 المتعلقة المسائل بكل الموظف إلمام خاللھا من یظھر بحیث ، واضحة بصورة الزبون إلى وإیصالھا

  .) 2(المیدان في مستمر و متواصل مھني تكوین طریق عن إال یتحقق أن یمكن ال ھذا و العقاري، بالرھن

 إلى الجزائریة الدولة لجأت العقاري التمویل میدان في مؤھلین و مختصین موظفین تكوین سبیل في و

 أبرام تم فقد األخرى الدول تجارب من االستفادة و للتدریب المجال ھذا في األجنبیة الخبرات من االستفادة

   في الرھن أو العقاري التمویل إعادة شركة إطارات لتدریب 1998 ماي في Fannie Mae مع اتفاق
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 جمیع وضع كذلك و العقاري التمویل بإعادة الخاصة التقنیات مختلف على األمریكیة المتحدة الوالیات

 .مستندة وثائق من یتبعھا بما الشركة أشغال النطالق الالزمة الترتیبات

 یوجد التي أمریكیة و مؤسسة مع اقـــاتف بإبرام اريـــالعق التمویل ادةــــإع شركة امتـــق اـــكم

 العقاري التمویل إعادة شركة إطارات كذا و المالیة والمؤسسات البنوك إطارات لصالح ، بواشنطن مقرھا

 .الجزائر في العقاریة القروض تمویل و االكتتاب تقنیات على للتدریب

 تكوین مت بحیث 1999 مارس و 1998 دیسمبر بین ما الممتدة الفترة في العقد ھذا تنفیذ تم لقد و

 .) 1(الجزائر في بنكي إطار 80 من أكثر

 بالقروض المتعلقة بالسیاسات واسعة درایة على المختص الموظف جعل سبیل في ھذا كل و

 تلك حتى و ، المجال ھذا في العقاریة التشریعات و األحكام مختلف و الالزمة والضمانات العقاریة

 بشكل المعلومات إیصال علیھ یسھل حتى ، السكن مجال في الدولة تقدمھا التي بالمساعدات المتعلقة

  .للمقترض دقیقة و تدریجیة بصورة و وافي و شامل ، صحیح

 تنویره و القرض طالب إعالم على القدرة و الكفاءة القرض ھیئة لممثل یكون أن یجب علیھ، و

 سیستعملھ الذي القرض باعتماد علیھ ستقع التي االلتزامات حول و القرض عملیة محتوى و شروط حول

 خبرتھ استعمال یحسن أن و احترافیة بكل یتعامل أن علیھ یجب ذلك لتحقیق و العقاریة العملیة تمویل في

 لھ تكون أن و فعال، و متقن بشكل المقترض إلیھا یحتاج قد التي المساعدات و المعلومات جمیع تقدیم في

 شروط بین یوفق عرض تقدیم فیحاول فھمھا، و احتیاجاتھ و المقترض لرغبات االستماع على القدرة

 حسن و القرض عملیة نجاح نسبة من یزید مما االقتراض، من المقترض ینتظره ما و القرض مؤسسة

  .المقترض و القرض مؤسسة لصالح سیرھا

 طمأنة في یساھم باحترافیة التعامل عامة بصفة أي إتقان و خبرة و بمھارة المقترض مع فالتعامل

 تضمن سلیمة و متینة أسس على العقاري القرض عقد قیام على و ، جھة من ، ثقتھ كسب و المقترض

 .للعقد مرضي تنفیذ للطرفین

  

 التزام علیھا یقع المصرفي النشاط تحترف بصفتھا القرض مؤسسة أن على نؤكد " ، عامة بصفة 

 مجال في االلتزامات ھذه تتأكد و ، نیة حسن و بنزاھة تتصرف أن علیھا و المعقولة الحیطة و بالحذر عام

  " . القروض إدارة و المعلومات إعطاء الحسابات، مسك
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 المھني بالسر االلتزام  :الثاني الفرع

 المصرفي التزام بضرورة یقضي العالم دول كل في المصرفیة التشریعات لدى المتبع العام المبدأ إن

 مھنتھ بحكم ) مالیة مؤسسة أو البنك في العامل ( فالمصرفي ، المھنة بطبیعة مرتبط أمر ھو و بالسر،

 تتعلق أمور على مختلفة، و مفصلة معلومات یتضمن الذي ، القرض طلب ملف دراسة خالل من یطلع

 بین لیضعھا كان ما ) ممتلكاتھ كل و موارده ، دیونھ ( المالیة و العائلیة المھنیة، حالتھ و المقترض بھویة

 التعامل و الكتمان من الكافي بالقدر الموظف یتحلى أن البد لذلك ، العملیة متطلبات لوال المقرض یدي

 .  یحتویھا التي المعلومات و القرض ملف مع تحفظ و سریة بكل

-فبالنظر الى ما تحظى بھ البنوك والمؤسسات المقرضة من ثقة وائتمان فإن العمالء یعھدون لھا 

بمعلومات وافرة عن األعمال التي یقومون بھا ، بل وعن أسرار حیاتھم الخاصة كذلك،  –بمناسبة القرض 

قا في وسط عملتھ وھي  أسرار یفترض في البنوك أن تلتزم بالمحافظة علیھا ، حتى تضمن لھا مكانا الئ

  األولى واألساسیة ھي الثقة واالئتمان .

إن ھذه الخدمة المشروعة في ذاتھا ، تنطوي على كثیر من المخاطر ، إذا كان الغرض منھا التوصل 

 ،إلى بیانات وأسرار زبائن البنك ، وما یؤدى إلیھ من انتھاك لحرمة أسرار أعمالھم وحتى حیاتھم الخاصة 

 حمایتھا على یسھر أن یجب الذي القانون قواعد إلى تمتد بل ، أخالقیا مبدأ فقط تشكل ال التي الحیاة تلك

 ومجالھا فضائھا حمایة و حمایتھا القانون على یجب التي الشخصیة مقتضیات من و قانونیة قیمة ذات فھي

، ومن ھنا یقوم على عاتق البنك  )1(ه ھذ الحمایة قواعد إلى الخضوع البنوك في المھنیین على و الخاص،

التزام أساسي مقرر لحمایة زبائنھ وحمایة حریة األعمال ، وھو التزام بحفظ السر البنكي ، إدانتھ الجزائیة 

، ومع تحملھ المسؤولیة عن األضرار التي تلحق العمیل الضحیة بسبب  )2(عن جنحة إفشاء السر المھني 

  ذلك .

المتعلق بالنقد  03/11:رقم األمرن م 117/1ئري بموجب المادة فقد أخضع المشرع الجزا ھذال و

  والقرض ، السابق الذكر، للسر المھني تحت طائلة الجزاءات المقررة في قانون العقوبات :

  كل  عضو في مجلس إدارة ، وكل محافظ حسابات وكل شخص یشارك أو شارك بأي طریقة  –" 

 ، 2004 ، الجزائر ، الجامعیة المطبوعات دیوان ، الجزائري المصرفي القانون في الوجیز ، محفوظ لعشب )1(

 .113ص

من قانون العقوبات :" یعاقب بالحبس من شھر الى أشھر  301/1الفعل المنصوص والمعاقب علیھ بموجب المادة  )2(

و دج األطباء والجراحون والصیادلة وجمیع األشخاص المؤتمنین بحكم الواقع أ 5000دج الى  500وبغرامة مالیة 

المھنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بھا المتھم في وأفشاھا في غیر الحاالت التي یوجب علیھم فیھا 

  .القانون  إفشاءھا ویصرح لھم بذلك"  .



 
 
 
 
 

  كانت في تسییر بنك أو مؤسسة مالیة أو كان أحد مستخدمیھا .

كل شخص یشارك أو شارك في رقابة البنوك أو المؤسسات المالیة وفقا للشروط المنصوص علیھا في  -

  .  )1(" ...ھذا الكتاب 

 المعامالت على كانت طریقة بأي صفتھ، أو وظیفتھ بحكم اطلع من كل السر، بحفظ فیلتزم

 المستشارین المراقبة، مفوضي اإلدارة، مجلس أعضاء ھؤالء بین من و المصرفیة، والمراسالت

 أو وظیفتھم بحكم لھم یتسنى الذین الخبراء و القضاة وحتى المصرف، محامي المالیین، و القانونیین

 . )2( المصرفیة العملیات على اإلطالع صفتھم

  

على الرغم من عدم اإلشارة في المادة المذكورة إلى اآلثار المدنیة المترتبة عن إفشاء أسرار   

ؤولیة البنك عند ذلك تقوم استنادا إلى أساس ھذا االلتزام في القانون ، فھو مرتبط بحمایة العمیل فإن مس

،كما یعتبر إدالء البنك بأسرار العمیل للغیر إخالال  )3(الحریة الشخصیة واحترام الحیاة الخاصة للفرد 

بالتزام من طبیعة تعاقدیة ، ینشأ عن اتفاقیة القرض العقاري ، والمتمثل في االلتزام بالكتمان ، فتكون 

  . )4(من طبیعة تعاقدیة  - بالنتیجة–المسؤولیة المترتبة عنھ 

یتم  –ال بااللتزام بحفظ أسرار العمیل الذي یشكل إخال –وفي الحالتین ، فإن تحدید خطأ البنك   

االستناد إلى فعل إفشاء األسرار الذي یمثل الركن المادي للجنحة المعاقب علیھا جزائیا ، إذ تقوم مسؤولیة 

البنك المدنیة على توافر الشروط المقررة لھذا الفعل ، بأن یدلي للغیر بمعلومات ائتمن علیھا بحكم مھنتھ 

األحوال التي یأمر أو یأذن فیھا القانون بإفشاء ھذه المعلومات ، حیث یتصور تضرر وأن یتم ذلك من غیر 

من ھذا الفعل مما یعطي لھ الحق بالمطالبة بالتعویض عن ذلك  -مادیا ومعنویا -العمیل صاحب األسرار 

   على أساس أحكام المسؤولیة التعاقدیة أو التقصیریة ، بحسب األحوال .

 :مرتین المھني السر إلى أشار حیث ،(ملغى)  1990-04- 14المؤرخ في :  10- 90أكد ھذا قانون النقد والقرض رقم ) 1(

             في الرابع الكتاب من الرابع الباب ضمن المالیة المؤسسات و البنوك مراقبة عن الحدیث بمناسبة : األولى المرة  -

 . بالمراقبة المكلفین عاتق على تقع و المالیة المؤسسات و البنوك لصالح مقررة سریة ھي و ، 58 المادة

             في الخامس الكتاب من الثالث الباب ضمن المقترضین و المودعین حمایة عن الحدیث بمناسبة : الثانیة المرة و -

  . مقترضین و مودعین من البنك مع المتعاملین لمصلحة مقررة السریة وھذه ، 169 المادة

 الحدیثة المؤسسة األول، الجزء المالیة، السوق و المصرفیة العملیات الھندي، خلیل و الناشف أنطوان) 2(

   . 105 ص ،1991،طرابلس،للكتاب

،  1996األردن ، -) عبد القادر العطیر ، سر المھنة المصرفي في التشریع األردني ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان 3(

  . 22،23ص 

  :" ال یجوز انتھاك حرمة حیاة المواطن الخاصة ، وحرمة شرفھ ، ویحمیھا القانون ".  1996من دستور  39/1المادة )  4(

 

  



 
 
 
 
 

تقوم مسؤولیة البنك عن إفشاء أسرار عاملیھ التي وصلتھ بمناسبة مزاولتھ النشاط المھني ، ولیس تلك التي 

من تقنین العقوبات :" ...   301المادة تبلغ علم مستخدمیھ بصفة شخصیة وھو ما یستفاد من عبارة 

..." وھو  المؤتمنین بحكم الواقع أو المھنة أو الوظیفة الدائمة أو المؤقتة على أسرار أدلى بھااألشخاص  

من األمر المتعلق بالنقد والقرض التي عمدت إلى  117/1األمر الذي  یتأكد أیضا من مقتضى المادة 

السر المھني في الوسط البنكي استنادا إلى المھنة أو الوظیفة التي اإلشارة إلى األشخاص الملزمین ب

یؤدونھا على مستوى البنوك أو المؤسسات المالیة أو جھات رقابة النشاط البنكي ولو أن ھذا االلتزام 

یستمر قائما في حقھم حتى بعد انتھاء عالقة تبعیتھم للجھات المذكورة ، بغض النظر عن قدم األسرار التي 

  منوا علیھا .  ائت

یالحظ أن المشرع یعتد بشأن التزام البنك بالسر المھني للمعلومات دون النظر الى المصدر الذي 

تصلھ منھ ، ما دام أن ذلك قد حصل بمناسبة مزاولة النشاط البنكي وھو ما یتم للبنك في الواقع بشكل 

  بشكل غیر مباشر من الوسط البنكي . مباشر من العمیل ، أو بفضل إجراءات التحقیق التي یقوم بھا ، أو

  

 المھنیة القواعد و القانون یكرسھ التزاما اعتباره من بالرغم المھني، بالسر القرض مؤسسة التزام    

 ھو ما و المھني بالسر القرض مؤسسة التزام مدى فما ، مطلق التزام لیس ، المصرفیة واألعراف

 .؟ منھ یستفید من و یقع من على ؟ مضمونھ

  

  : المھنیة بالسریة االلتزام مضمون -الفقرة االولى   

المتعلق بالنقد والقرض ، السابق  03/11:رقم األمرن م  117/1یالحظ أن المشرع اكتفى في المادة 

، بتحدید نطاق األشخاص الملزمین بحفظ السر، دون اإلشارة إلى مضمون ھذا االلتزام ، ونفس  الذكر

من تقنین العقوبات المحال إلیھا بشأن الجزاءات المقررة عن جنحة إفشاء  301الشيء یالحظ على المادة 

على أسرار أدلى بھا السر المھني التي أشارت إلى األشخاص المؤمنین بحكم الواقع أو المھنة أو الوظیفة 

  إلیھم وأفشوھا مسلمة بذلك بأن ھذه اإلجراءات توقع على إفشاء معلومات تتسم بطابع السریة .

  

 رفیةـالمص ریةــالس  :ریةــالس من نـنوعی رفيــالمص الـــالمجإال أنـھ في الـواقـع نجد أن في 

  . )1( ةـالمھنی ریةـوالس

  

  . 103 ص السابق ، المرجعالھندي، خلیل و الناشف أنطوان )1(

  



 
 
 
 
 

  تمیزت إلیھا األموال رؤوس جذب لسیاسة تطبیقا معینة دول و معینة بنوك على تقتصر فاألولى

 اشتدت مھما و المشبوه حدود أموالھ بلغت مھما زبون أي حساب كشف یمنع حیث الكتمان في بالتشدد

  . )1( الضغوط

 تفرضھ  الذي المھني بالسر یعرف ما فھو ھذه دراستنا في یعنینا الذي ھو و الثاني النوع أما

 أن السریة من النوع ھذا بموجب للزبون یحق،  المھنیة القواعد و المصارف عملیات في المتبعة العادات

  . )2( معھ یجریھا عملیة سریةلى ع للحفاظ موظفیھ و المصرف صاحب أمانة على یعتمد

 الغیر، یعرفھا أال یجب التي الخاصة شؤونھ من العمیل یعتبرھا التي المسائل المھني السر یغطي

والتي تتمیز بأنھا ذات مضمون محدد وخاص ومن شأن إفشائھا تاجر، غیر أو تاجرا العمیل ھذا كان سواء

 إخفاء على شخص كل یحرص أن الطبیعي من ألنھ أن یضر بالحیاة الخاصة للعمیل أو بسریة أعمالھ ،

 . )3( عائلتھد أفرا من فردا أو لھ منافسا الغیر ھذا كان سواء غیره، عن المالي مركزه

 أمرا یعتبر ال مما تكون أن سرا، ما واقعة العتبار یجب، أنھ إلى الفرنسي القضاء توصل و

 كانت متى فقطا سر تعتبر شخص عن المعلومات أن إلى الغالب الرأي یشیر و للكافة، شائعا أو معروفا

 .  محددة بیانات

 

 السر المھني : من ون المستفید  -الفقرة الثانیة  

 االلتزام ھذا من فیستفید غیرھم، دون القرض مؤسسة زبائن لمصلحة المھني بالسر االلتزام یقرر

 .وجدوا إن الكفالء و الشركاء المقترضین و المقترض :ھم و نفسھم السر أصحاب

 مؤسسة علم إلى تصل التي و كفالءه أو شریك مقترض كان إذا المقترض زوج تخص التي فالمعلومات

 تھمابصف ألنھم المھني بالسر مشمولة أیضا ھي المقترض، یجریھا التي القرض عملیة بمناسبة القرض

 .لدیھا زبائن و المؤسسة ھذه مع متعاملین ھذه

 ھذا كان لو و العقاري القرض على یحصل الذي المقترض بالسریة، بااللتزام دائنا زبونا یعتبر

 بالمصرف یتصلون الذین األشخاص ھم الزبائن و القرض، مؤسسة مع یبرمھ عقد آخر و أول العقد

 بین تعارف أو سابق تعامل وجود أو معھ التعامل تكرار اشتراط دون معھ مصرفیة بعملیات ویقومون

 طلبھ یتوج لم الذي القرض طالب لصالح المھني بالسر القرض مؤسسة تلتزم كذلك .الزبون و المصرف

  . معھا العقاري القرض عقد یبرم لم و بالقبول

  . 103 صالمرجع السابق ،الھندي، خلیل و الناشف أنطوان(1)
  . 104نفس المصدر اآلنف الذكر ،ص  )2(
 . 1179علي جمال الدین عوض ، المرجع السابق ،  )3(



 
 
 
 
 

 تخضع فھي الزبون تخص بأمور التفاوض و الدراسة مرحلة خالل من علم و اطلع قد البنك فمادام

 القانون، و المصرفي العرف إنما و العقد الحالة، ھذه في البنك، التزام یفسر ال .السریة و الكتمان لمبدأ

 . )1( یلزمھ عقدا لشخصا ھذا مع یبرم لم أنھ لمجرد علمھ ما إفشاء یستطیع ال البنك أن فطبیعي

  

 : المھني بالسر االلتزام حدود -الفقرة الثالثة  

بأن یفشى أسرا عمیلھ وتقدیم معلومات عنھ لجھات تابعة للدولة دون البنك ملزم في حاالت معینة 

أن یكون في وسعھ التمسك في مواجھتھا بااللتزام بحفظ تلك األسرار بسبب ارتباط تلك المعلومات 

بالمصلحة عامة أسمى وأجدر بالحمایة من مصالح األفراد الخاصة على أسرارھم فتكون حمایة المصلحة 

فاء البنك من التزامھ بحفظ السر ، وھو األمر الذي كرسھ المشرع البنكي صراحة العامة مبررا إلع

بالنسبة لبعض السلطات العامة للدولة وتوجد إلى جانبھا سلطات أخرى اعترف بھا بموجب قوانینھا 

  الخاصة بإمكانیة االطالع على المعلومات المشمولة بالسر .

بالنقد والقرض ، السابق الذكر ، الى ھذه الحاالت،  المتعلق  11-03من األمر 117/2تشیر المادة 

  من خالل ذكر السلطات التي ال یمكن االحتجاج في مواجھتھا بالسر البنكي ،متمثلة في :

  بتعیین القائمین بإدارة البنوك والمؤسسات المالیة ، المخولة العمومیة السلطات -

  السلطة القضائیة التي تعمل في إطار إجراء جزائي ، -

السلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ المعلومات إلى المؤسسات الدولیة المؤھلة ،السیما في إطار  -

  محاربة الرشوة وتبیض األموال وتمویل اإلرھاب .

  أعاله. 108اللجنة المصرفیة أو بنك الجزائر الذي یعمل لحساب ھذه األخیرة طبقا ألحكام المادة  -

 

ات العمومیة في الحالة المذكورة أوال ، إذ یفترض أن یتم تعیین یطرح التساؤل عن المقصود بالسلط

القائمین بإدارة البنوك والمؤسسات المالیة ، إما من قبل الجمعیة العامة أو التأسیسیة أو العادیة بحسب 

، ما دام أن تأسیسھا مفترض أن یتم وفق الشكل المقرر في ) 2(األحوال في ضوء أحكام القانون التجاري 

  القانون دون تدخل للسلطات المذكورة  . ھذا 

یتمتع بنك الجزائر في إطار مراقبتھ للبنوك والمؤسسات المالیة بإمكانیة طلب المعلومات عن   
 117/2زبائن ھذه األخیرة ، دون أن یكون بوسعھا التمسك بالسر البنكي  في مواجھتھ ،ولو أن المادة 

  ة مبـــاشرتھ لعملیة المراقبة لحســابھ الخاص ، ولیس لحساب اللجنة الســابقة الذكر ، لم تشر إلیھ في حـــال

 .  1186علي جمال الدین عوض ، المرجع السابق ، ص )1(
 المعدل التجاري القانون المتضمن 1975 سبتمبر 26 في المؤرخ  75- 59 رقم األمرمن  611المادة  )2(

 .والمتمم



 
 
 
 
 

، وبالرغم من إھمال ) 1(المصرفیة وھو األمر الذي كانت تعترف بھ النصوص السابقة مباشرة صراحة 

اإلشارة إلیھ في ھذا الموضوع ، فإن التشریع البنكي یكرس حق بنك الجزائر في االطالع على المعلومات 

دیدا مركزیة المخاطر ھا لھذا الغرض وتحؤالضروریة لعملیة المراقبة التي یسیرھا بواسطة مركزیات ینش

  .  ) 2(ومركزیة المستحقات غیر المدفوعة 

إن االعتراف لبنك الجزائر بھذا الحق یأتي في إطار تمكین المركزیین كل في مجال اختصاصھ ،   

، أو تجمیع  )3(من تنظیم الفھرس المركزي لعوائق الدفع المرتبطة بوسائل الدفع أو القروض وتسییره 

، بحیث ال یمكن  )4(الممنوحة لزبائن البنوك أشخاص طبیعیین أو االعتباریین  المعلومات عن القروض

بلوغ الغرض المرجو  من ھذه الفھارس  إال بضمان إمدادھا الدوري بالمعلومات الضروریة والمرتبطة 

بموضوع اختصاصھا من  طرف البنوك والمؤسسات المالیة ،ومراعاة ضرورة تعدیلھا كلما استجدت  

 ستدعي ذلك .  الضرورة ت

  

كما أكد المشرع الجزائري عن عدم إمكانیة االحتجاج بالسر المھني أمام اللجنة المصرفیة في 

  المتعلق بالنقد والقرض ، السابق الذكر . 11-03موضوعین مختلفین من األمر 

 :" ال یحتج بالسر المھني اتجاه اللجنة  " 5/ 109المادة  -

  في مواجھتھا بالسر البنكي ...ال یمكن االحتجاج  117/2المادة  -

  اللجنة المصرفیة..." -                 

إن للجنة المصرفیة دور بالغ األھمیة في مراقبة احترام البنوك والمؤسسات المالیة لألحكام التشریعیة 

بھ إما بناء ، وھو األمر الذي تقوم  )5(والتنظیمیة المطبقة علیھا والمعاقبة على االخالالت التي تتم معاینتھا 

  ، على المستوى ) 6(على الوثائق أو في عین المكان ، وقد تكلف بنك الجزائر بالقیام بذلك بواسطة أعوانھ 

المتعلق بالنقد والقرض ، الملغى : " باإلضافة إلى  الحاالت المنصوص  10-90من القانون رقم  3/ 169تنص المادة  )1(

 : تجاه المھني بالسر االحتجاج یمكن العلیھا صراحة في القانون ، 

 .المركزي البنك

 .المصرفیة اللجنة

  .قضائیة مالحقة إطار في تعمل التي القضائیة السلطة     

 المتعلق بالنقد والقرض ، السابق الذكر .  11-03من األمر 98/5المادة  )2(

 المتعلق بتنظیم مركزیة المبالغ غیر المدفوعة وعملھا . 02- 92من التنظیم  03لمادة ا )3(

 المتعلق بتنظیم مركزیة األخطار وعملھا . 01-  93من التنظیم  05المادة  )4(

 المتعلق بالنقد والقرض ، السابق الذكر .  11-03من األمر  2/ 105المادة  )5(

 المتعلق بالنقد والقرض ، السابق الذكر .  11-03من األمر  1/ 108المادة  )6(

 



 
 
 
 
 

صب في األحوال المشار الیھا ینصب المركزي أو على المستوى الفروع، وموضوع مراقبتھا  ین

خصوصا على جانب تسییر البنوك والمؤسسات المالیة ، للتحقق من قواعد حسن سیر المھنة البنكیة 

،وھي ما یصطلح علیھ برقابة المشروعیة التي یكون الغرض منھا التحقق من مدى احترام  )1(عموما 

  البنوك للقواعد التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم النشاط البنكي .

وباختالف صور الرقابة التي تباشرھا اللجنة المصرفیة وكیفیاتھا فإنھا یمكن أن تمتد حتى إلى  

ص زبائن البنوك ، ألنھا تكون طرفا مناسبا الكتشاف اإلخالل المحتمل المعلومات والعملیات التي تخ

لقواعد المشروعیة أو المالئمة ،ما دام المشرع یعترف لھا بإمكانیة أن تطلب من البنوك أو المؤسسات 

، والتي قد ترتبط بأسالیب تسییرھا كما قد  )2(جمیع اإلیضاحات و اإلثباتات الالزمة لممارسة مھمتھا 

بعملیة ما لمصلحة أحد زبائنھا ، ومن المؤكد أنھ لن یكون في وسع البنك المعني بالطلب أن یتمسك  تتعلق

في مواجھتھا بالسر المھني ، ویكون إفشاؤھا لھذه المعلومات واردا ضمن الحاالت المبررة قانونا ، وال 

ا من خالل إلزام أعضاء خطورة في ھذه الحالة على أسرار الزبائن المعنیین ، فقد ضمن المشرع حمایتھ

  . )3(اللجنة المصرفیة بالحفاظ على سریة المعلومات التي یطلعون علیھا في إطار عملھم 

  

والمالحظ أن المشرع یحرص على أن تبقى المعلومات التي یتلقاھا كل من بنك الجزائر واللجنة   

تى ولو كان ذلك في إطار المصرفیة في إطار ممارستھا لعملیات الرقابة خاضعة لواجب حفظ السر ، ح

تبادل المعلومات مع السلطات المكلفة بحراسة البنوك والمؤسسات المالیة في الخارج في ظل وجود 

معاملة بالمثل في تشریعات البلدان المعنیة ،بشرط أن تكون السلطات المذكورة خاضعة في حد ذاتھا للسر 

  .  )4(المھني بنفس الضمانات الموجودة في الجزائر

س الحكم نصادفھ بشأن الجھات التي خولت بمھمة مكافحة اإلجرام في الوسط البنكي والمالي ، نف  

السلطات العمومیة الملزمة بتبلیغ في بندھا الثالث :   2/ 117وھو ما أشار إلیھ التشریع البنكي في المادة 

  اربة الرشوة وتبیض األموال المعلومـــات إلى المؤسســات الدولیــة المــؤھلة ،السیمــا في إطــار محــ

 المتعلق بالنقد والقرض ، السابق الذكر .  11-03من األمر  105/3المادة  )1(

 المتعلق بالنقد والقرض ، السابق الذكر .  11-03من األمر  109/3المادة  )2(

 من نفس األمر . 25المتعلق بالنقد والقرض ، السابق الذكر ، التي تحیل الى المادة   11-03من األمر  106/2المادة  )3(

 المتعلق بالنقد والقرض ، السابق الذكر .  11- 03الفقرة األخیرة من األمر  117المادة  )4(

  

  

  



 
 
 
 
 

بالنسبة   )1(وتمویل اإلرھاب، والمقصود بھا في المثالین المذكورین كل من خلیة معالجة االستعالم المالي

  .  )2(لتبییض األموال وتمویل اإلرھاب ، والھیئة الوطنیة للوقایة من الفساد والرشوة 

  

 صدد في دائما القرض، ھیئة موظفي على تفرض داخلیة تعلیمات وجود إلى األخیر في نشیر

 العقاري القرض بعقد الخاص للملف المكونة الوثائق كل حفظ على یحرصوا أن المھني، بالسر االلتزام

 تفادیا القرض، بعملیة الخاصة المحررات كل و الرسمي للرھن التنفیذیة الصور و ذاتھ القرض عقد مثل

 أن فیجب إتالفھا، أو ضیاعھا جراء من معا المقرض و المقترض بمصالح تلحق قد التي الكبیرة لألضرار

 الحرائق، تسببھا قد التي التدھور و التلف مخاطر من حمایتھا تضمن مؤمنة خزائن في الوثائق ھذه توضع

 .فقط المؤھلین األشخاص على مقصورا الوثائق ھذه على اإلطالع یكون و ،  السرقة حتى و الفیضانات

  

یصرح المشرع بعدم إمكانیة التمسك بالسر البنكي في مواجھة الخلیة ،التي تسمیھا النصوص الھیئة المتخصصة ،  )1(

المتعلق بالوقایة من تبیض األموال وتمویل اإلرھاب ومكافحتھا ، التي تنص:"  01-05من القانون  22بموجب المادة 

ال یمكن االعتداء بالسر البنكي في مواجھة الھیئة المتخصصة " وھو نفس الحكم الذي أعاد المنظم البنكي تأكیده 

ألموال وتمویل یتعلق بالوقایة من تبیض ا 2005دیسمبر  15المؤرخ في  05-05من النظام  14بمقتضى المادة 

اإلرھاب ومكافحتھا ، التي تنص على أنھ :" ال یمكن طبقا للقانون ، أن یعارض للسر البنكي لخلیة معالجة االستعالم 

 المالي ، معنیا بذلك البنك المصرح من أي مسؤولیة یمكن أن تنجر عن ذلك .

 2006فیفري  20المؤرخ في  01-06ون من القان 16دعم المشرع سیاسة مكافحة الفساد ، المقررة بمقتضى المادة  )2(

، والتي أسندت مھمة  تنفیذھا  2006مارس  08الصادرة في  14المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ ، ج ر عدد 

لسلطة إداریة مستقلة ، (عن مدى استقاللیة ھذه الھیئة أنظر زلیخة رشید ، حول المركز القانوني للھیئة الوطنیة للوقایة 

جامعة مولود معمري ، تیزي  –،كلیة الحقوق  2008- 1ومكافحتھ ، المجلة القانون والعلوم السیاسیة العدد من الفساد 

 ). 12وزو ، ص 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

 باإلعالم االلتزام  :الثالث الفرع

 المتعاقد ببساطة أو المحترف المتعاقد على یفرض بموجبھ الذي الواجب باإلعالم بااللتزام نعني

 التعاقد، بموضوع المتعلقة و المرتبطة المعلومات بكل معھ المتعاقد یعلم أن درایة، و علما أكثر المفترض

 رضاء بإبداء للمتعاقد السماح شأنھا من التي المعلومات كل عن اإلفصاح و اإلدالء یقتضي عام التزام فھو

 . درایة و علم على و نیر و سلیم

 غیر و المسماة العقود بعض في عدیدة صور فلھ الحدیثة، بالفكرة لیس باإلعالم االلتزام أن المؤكد

 االستھالك بعقود یسمى ما ظھور مع ھذا عصرنا في حجما و تطورا زاد و كبیرا بعدا أخذ أنھ إال المسماة،

          للسلع الموزعین و المنتجین عاتق على االلتزام ھذا لتكثیف المشرع یتدخل حیث اإلذعان عقود و

 بعناصر الكافیة المعرفة و اإللمام إمكانیة ، المذعن المستھلك خاصة معھم، المتعاقد إعطاء و والخدمات

  .مصالحھ لحمایة وسیلة و أداة بالتالي منحھ و العقد وشروط

المتضمن القواعد العامة لحمایة  ، 1989فیفري  07المؤرخ في ،  02-89شكل القانون رقم 

، نقطة البدایة بالنسبة للتدابیر المتخذة على مستوى التشریع لحمایة المستھلك ،   )الملغى( )1(المستھلك 

والتي من ضمنھا الحق في اإلعالم ، من خالل ما تضمنتھ المادة الرابعة منھ من اإلشارة إلى ضرورة 

بتھ إعالم المستھلك بالخصوصیات التي تمیز المنتوج أو الخدمة المقدمة ، بما یسمح لھ بتقدیم استجا

، ونفس االلتزام تم التأكید علیھ في القانون الجدید المتعلق بحمایة المستھلك وقمع  )2(لرغباتھ المشروعة 

 منھ . 17في المادة  )3(الغش 

یحدد ،  2004جوان  23: المؤرخ في  02-04وقد نظم  ھذا االلتزام بشكل أفضل القانون رقم 

  . )4( القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

إن مجال تطبیق ھذا القانون یتحدد بالعالقة بین األعوان االقتصادیین والمستھلكین بالنسبة 

من جھة  )6(من  جھة وفي عالقة ھؤالء بالمستھلكین  )5(لنشاطات التوزیع والخدمات التي یمارسونھا 

ونا اقتصادیا یقدم ع البنوك وزبائنھا باعتبار البنك ثانیة ، وھو الوصف الذي ینطبق على العالقة ما بین

  منتوج أو خدمة بنكیة للزبائن . 

 . 1989فیفري  08، الصادرة في  08ج ر عدد  )1(
 .، السابق الذكر  )، المتضمن القواعد العامة لحمایة المستھلك ( الملغى 02-89من القانون رقم  03المادة  )2(
، الصادرة في: 15وقمع الغش،ج ر عدد المتعلق بحمایة المستھلك  2009فیفري  29المؤرخ في  03-09القانون رقم  )3(

 . 2009مارس  08
 .2004جوان  27، مؤرخ في  41ج ر عدد  )4(
 ، السابق الذكر . ، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 02-04من القانون رقم  02المادة  )5(
 الذكر . نف، اآل 02-04من القانون رقم  01المادة  )6(



 
 
 
 
 

یحدد  ، 02-04من القانون رقم  03/01الزبائن ، استنادا للمادة إن خضوع البنك لاللتزام بإعالم 

، یستفاد من وصفھا كعون اقتصادي مقدم للخدمات ، وھو ما )1( القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة

یستدعي خضوعھا لھذه األحكام ، إلى جانب األحكام البنكیة الخاصة بھا ، والتي تضمنت اإلشارة 

  الصریحة لھذا االلتزام . 

وقد كان للمنظم البنكي فضل السبق في التكریس الصریح اللتزام البنوك باإلعالم في عالقاتھا مع 

زبائن ،وقد تم ذلك بمناسبة تحدیده للقواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على العملیات ال

والتي أدرجت بعد إلغاء النظام المذكور ضمن أحكام النظام  13-04المصرفیة بموجب أحكام النظام رقم 

في  07-95یمة رقم الذي یشكل اإلطار الخاص اللتزام البنوك باإلعالم ، وقد صدرت التعل 03-09رقم 

-94ظل النظام الملغى لبیان كیفیات تطبیق أحكامھ ، والتي یستمر العمل بھا الى حین صدور النظام رقم 

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بشروط البنوك المطبقة على  1994جوان  02المؤرخ في    13

  العملیات المصرفیة .

المذكور ،" ینبغي على البنوك والمؤسسات المالیة أن  13- 94من النظام رقم   06/1فحسب المادة 

  .  )2(تبلغ زبائنھا والجمھور بالشروط التي تطبقھا على العملیات المصرفیة التي تقوم بھا "

 على یقع المستھلك حمایة عبأ أن مقتضاه المستھلك، حمایة مجال في سائدا كان الذي المبدأ، ھذا

 تغیر الذي " یشتري مما یحتاط و یتأكد المستھلك دع " لمفھوم وفقا بنفسھ نفسھ بحمایة االحتیاط و عاتقھ

 التسویق و اإلنتاج شركات دع " مفھوم إلى الجمعویة الحركة و المستھلك حمایة قانون تطور و بظھور

 .  "المعیبة السلع تبعة تتحمل

 بحریة المساس إلى أدى االجتماعیة، و االقتصادیة المساواة عدم و التباین و التفاوت بروز أن إال

 یكون أن و المعلومات في المساواة قدم على العقد أطراف یكون أن تقتضي التي التعاقدیة بالعدالة و التعاقد

 المتعاقد یقوم أن العدالة ھذه تحقیق یقتضي علیھ و منھم، واحد كل التزامات و مصالح بین توازن ھناك

 أن شأنھا من التي األمور بكل معھ المتعاقد یعلم أن التقنیة الوسائل و االقتصادیة القوة و الخبرة لدیھ الذي

   .تنفیذه في و العقد إبرام في شروط من بھ یلتزم بما المتعلقة تلك خاصة اختیاره على تؤثر

 أساسھ، عن العقاریة، القروض مجال في باإلعالم االلتزام مثل وجود مدى عن نتساءل علیھ، و

  .؟ تنفیذه و تطبیقھ طریقة و مضمونھ

، السابق الذكر، ما یلي :" كل منتج أو  02-04من القانون رقم  03/01یقصد بالعون االقتصادي حسب مفھوم المادة  )1(

تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفتھ القانونیة ، یمارس نشاطھ في اإلطار المھني العادي أو بقصد تحقیق 

 " . الغایة التي تأسس من أجلھا

" ینبغي على البنوك والمؤسسات المالیة أن تبلغ زبائنھا والجمھور ):الملغى ( 03-09من النظام رقم  07وحسب المادة  )2(

  بالشروط التى تطبقھا بعنوان العملیات المصرفیة التي تقوم بھا وخاصة معدالت الفائدة اإلجمالیة على ھذه العملیات " .



 
 
 
 
 

 : باإلعالم االلتزام أساس  -الفقرة االولى 

 المشتري اتجاه البائع واللتزامات التراضي عیوب لنظریة تطبیق إال ھو ما باإلعالم االلتزام نإ

 العدالة في المتمثلة المدني القانون مبادئ من منبثق االلتزام ھذا أن البعض یجد بینما ،  )1(البیع عقد في

 بعض توضیح و إعالم في األمانة من أدنى حد ھناك یكون بأن یقضیان اللذان النیة، حسن و التعاقدیة

 .اآلخر الطرف مع مقارنة مھنیة كفاءة ذا أو قوي طرف بوجود األخص على األساسیة العقد عناصر

 یتمثل الذي التدلیس في الكتمان و العمدي السكوت ھو باإلعالم لاللتزام شیوعا األكثر المصدر أما

 أو العقد لیبرم كان ما اآلخر المتعاقد بھا علم لو التي المسائل و األمور لبعض األطراف أحد إخفاء في

 المعلومات عن باإلفصاح التزام بوجود القول معناه تدلیسي كتمان بوجود فالقول ، الشروط بنفس لیتعاقد

  . العقد في المھمة و الجوھریة

 العموم وجھ على العقد بنظریة مرتبط عاما مبدأ كان  إذ االلتزام ھذا أن نقرر أن یمكننا علیھ، و

 أنھا على أیضا الحمایة ھذه إلى ینظر و " الخصوص، وجھ على االستھالك بعقود مرتبطا مبدأ كذلك فھو

  " اإلذعان عقود في المذعن للطرف المقررة الحمایة تطبیقات من تطبیق

 عقود في إمكان أو تقریره وجوب مع االستھالك عقود في باإلعالم االلتزام أصالة تتنافى ال

 أو للسلعة محتكرا و متحكما المحترف كان متى االستھالك عقود من الوقت ذات في تكون قد التي اإلذعان

 . )2( التعامل محل الخدمة

  

 : باإلعالم االلتزام طبیعة  - الفقرة الثانیة 

 في و فیھا، ینشأ التي المرحلة أو منھ الھدف أو درجتھ حسب أشكال عدة باإلعالم االلتزام یأخذ

 فقط باإلخبار التزام ھو ھل، العقاري القرض عقد ینشئھ الذي باإلعالم التزام نوع عن نتساءل الصدد ھذا

 .؟ العقد إبرام بعد ما إلى یستمر ھل و للعقد التحضیریة المرحلة في ینشأ ھل أیضا؟ المراقبة و بالنصح أم

    :بالنصح االلتزام و باإلخبار االلتزام  -أوال

 بالنصح التزام أمام نكون و موضوعیة، بوقائع األمر یتعلق عندما باإلخبار االلتزام بصدد نكون

 العقد ضرورة و جدیة على معھ المتعاقد إرشاد و بتنویر ملزم الواجب بھذا المدین یكون عندما واإلرشاد

  .مساوئھ و منافعھ على و إبرامھ یقترح الذي

 مجرد ھو ھل القرض مؤسسة عاتق على یقع الذي االلتزام مضمون و طبیعة عن سألتن ، علیھ و
 عن المعلومات و العبارات بعض للمقترض تقدمھ الذي العرض في یدرج أن بمجرد ینفذ باإلخبار التزام

  . 15 ص السابق، المرجع ، جمیعي الباسط عبد حسن )1(
  . 24نفس المصدر اآلنف الذكر ، ص  )2(



 
 
 
 
 

 بتوجیھ القرض مؤسسة یلزم فعلي بالنصح التزام أنھ أم التعاقدیة االلتزامات و التعاقد شروط

 وظروف شروط لكل علم و درایة عن االختیار على مساعدتھ عامة بصفة و تحذیره و وتوعیتھ المقترض

 . التعاقد

 یكون فقد ، حدین ذو كسالح یظھر قد اإلعالمیة الشكلیة بواسطة تنفیذه یتم الذي باإلعالم االلتزام نإ

 من المقرض لھ قدمھ ما قراءة في یتأنى لم و تروي و بجدیة األمور یأخذ لم تسرعھ و بتھوره المقترض

 بواجب یسمى ما خلق على البعض ،عمد لذلك لقراءتھا، یتنبھ لم مھمة جد معلومات علیھ فتمر عرض،

 مجرد تنفیذه و إلنجازه یكفي ال و المقرض، طرف من احتراف و نزاھة أكثر یقتضي الذي و النصح

 العقد أو العرض في اإللزامیة العبارات بإفراغ المطبقة الشروط حول و التزاماتھ حول المقترض إعالم

 . )1( القرض لعملیة تنفیذه مراقبة و مراقبتھ حتى و المقترض إرشادو  النصائح توجیھ یتطلب وإنما

ویتبلور واجب اإلعالم بشكل أساسي خالل مرحلة التفاوض حول القروض التي یطلبھا الزبون من 

المؤسسة البنكیة حیث إن ھذه األخیرة تلزم بأن تبدي النصح لزبونھا بناء على المعلومات المتوفرة لدى 

البنك في إطار مھامھا ووظیفتھا وعلى ھذا فالمؤسسة البنكیة باعتبارھا مؤسسة مھنیة ملزمة بإعالم 

ضعیة مقاولتھ المالیة زبونھا بمجموع المخاطر التي یمكن أن تنجم عن عملیة القرض وذلك بناء على و

 أن علیھو،  وكذا بناء على توقعات المؤسسة البنكیة لمدى مردودیة ونجاح المشروع المرتبط بالقرض

 االلتزامات و القرض بشروط الزبون یعلم أن و الصیرفة مھنة أعراف تتطلبھا التي بالجدیة القرض یمنح

 القرض یسببھا التي التكالیف المطبقة، الفوائد معدالت الضمانات، تأسیس خاصة ، العملیة عن تترتب التي

 .التسدید وطرق

من قانون حمایة المستھلك على المقرض إعطاء  )L311-6 )2فقد أوجب المشرع الفرنسي في 

المقترض المعلومات والبیانات الالزمة للمفاضلة ما بین عروض االئتمان ، ولمعرفة نطاق التزامھ 

االئتماني ، وحصول المقترض على تلك المعلومات یكون على شكل ما یسمى بسجل المعلومات قبل إبرام 

    ، بحیث یتصمن ذلك السجل قائمة من المعلومات fiche d'information précontractuelleعقد االئتمان 

(1)- « La banque a un devoir de conseil ...elle doit mettre en garde son client contre un 

endettement éventuel qui pourrait devenir trop important » . Nicolas Tarnaud, op.cit, p116 . 
  من قانون حمایة المستھلك :  L 311-6) المادة 2(

 "Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit 

donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires 

à la comparation de différentes offers et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses 

préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ". 

 

  



 
 
 
 
 

من ذات القانون بأن یزود المقترض بكافة التفاصیل   L331-8كما ألزم المشرع المقرض في           

expliations تسمح بتحدید ما إذا كان العقد مناسبا لحاجاتھ ولحاالتھ المالیة ، مع التنبیھ على السمات  التي

 . )1(األساسیة لالئتمان المقترح ، والنتائج التى قد تترتب علیھ بالنسبة للحالة المالیة للمقترض 

فمن تلك النصوص یتضح أن التزام المقرض ال یتوقف عند مجرد تقدیم سجل المعلومات  

قلة باالئتمان المطلوب الحصول علیھ من قبل المقترض ، بل یمتد إلى وجوب إیضاح مدى ثلبیانات الموا

  .   )2(مناسبة ذلك االئتمان لحاجة المقترض وحالتھ المالیة 

ففي ھذا الصدد ذھب القضاء الفرنسي في قرار صادر عن الغرفة المدنیة األولى بمحكمة النقض 

إلى أن المؤسسات البنكیة لیست مسؤولة فقط عن إبداء النصح للزبون  1995یونیو  27الفرنسیة بتاریخ 

قبل منحھ القرض وإنما مسؤولة كذلك عن إعالمھ وإبداء النصح لھ فیما یتعلق بوضعیتھ تجاه المانحین أو 

  . البعض منھم

أنھ یمكن  على  1996سبتمبر  28اء في حكم صادر عن المحكمة االبتدائیة ألوكسیر بتاریخ ـا جــكم       

 للزبون أن یحمل المؤسسة البنكیة مسؤولیة التقصیر في إبداء النصح خاصة في حالة التوقعات غیر الكافیة

   . )3(منح القروض في

 ففي مثل ھذه الحاالت وغیرھا یكون البنك مسؤول عن األضرار التي تلحق بطالب القرض مسؤولیة 

ویتحمل البنك مسؤولیتھ تجاه الزبون وتجاه الغیر المتضرر من ھذا اإلقراض و مسؤول  تقصیریة  مدنیة 

   .ذمتھ تجاه المؤسسة البنكیة التي فيكذلك عن عدم قدرة المقترض على أداء الدیون 

  

(1) Mr Nabil Bouhmidi , Copyright © 2013 Marocdroit - Site Web Des Sciences Juridiques ,  

Créer en Septembre 2009 , p4 . 

د.خالد عطشان عزارة الضفیري ، المسؤولیة المدنیة للبنك عن عملیات القروض االستھالكیة تجاه العمیل المقترض ،  )2(

 . 2012، ینایر  49جامعة اإلمارات العربیة المتحدة ، العدد  –مجلة الشریعة والقانون ، كلیة القانون 

 على أن :      L331-6تنص المادة    )3(

"le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui 

permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa 

situation financière, notamment à partir des informations continues dans la fiche 

mentionnée à l'article L.311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques 

essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent 

avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces 

informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par 

l'emprunteur " . 

 

 



 
 
 
 
 

   :وتجدر اإلشارة إلى أن القضاء الفرنسي قبل أن یستقر على ھذا الموقف كان یتجاذبھ اتجاھان 

 

 البنكیة المسؤولیة عن إخاللھا بواجب االستعالمیدعو إلى تحمیل المؤسسات  :اه أولــــاتج

   .واإلعالم وإبداء النصیحة لزبائنھا في إطار قروض االستثمار

ا تتشدد ــا وتجعلھــأنھا أن تقیدھــیدعو إلى عدم تحمیل البنوك أیة مسؤولیة من ش :اه ثانيـــــواتج 

  . ة اریــالقروض االستثم في منح

  

   : الرقابة واجب و باإلعالم االلتزام -ثانیا 

 شرعیة و جدیة مراقبة و عمیلھ سلوك مراقبة اجب و – األصل بحسب – علیھ لیس البنك أن رغم

 العملیات سبب عن بالسؤال ملزم غیر البنك أن من القضاء بھ جرى ما ذلك من " بھا، یقوم التي العملیات

 بالنسبة خاصة كبیر و واضح بشكل یتغیر بدأ األمر أن إال   "تنفیذھا یطلب التي للعملیات المبرر أو

 واجب المقرض عاتق على یقع الحالة ھذه ففي العقاري، القرض كعقد الخاصة الطبیعة ذات للقروض

 :منھا عدیدة، اعتبارات و ألسباب ھذا و المراقبة

 إشراف ، تستدعي التي Prêt affecté المخصصة أو الموجھة القروض من العقاري القرض ألن - 

 من للتأكد مناسبا تراه ما تفعل أن القرض لمؤسسة و لھ خصصت فیما استعمالھا على القرض مؤسسة

  .سابقا رأینا كما العقاري، القرض مبلغ استعمال وجھة

 مصلحة جھة، من تقتضیھا ضرورة لھ منح فیما القرض استعمال على الحرص و المراقبة -

 ضمان على خطرا یشكل و بمصالحھ یضر أمر وجھتھ غیر في القرض مبلغ تبدید أن ذلك المقرض،

 في المال باستعمال اللتزامھ المقترض تنفیذ مراقبة تقتضیھا ضرورة ھي أخرى، جھة من و التسدید،

 .أجلھا من منح التي الغایة تحقیق

 ناشئ یكون عندما تعاقدیا التزاما باإلعالم التزام یعتبر :التعاقدي االلتزام وي التعاقد قبل ما االلتزام  -

 العقد إبرام قبل ینشأ الذي تعاقدیا قبل ما التزاما یعتبر و ، العقد تنفیذ حسن ضمان منھ الغایة و العقد عن

 حیث من متوازن غیر عقد نشوء تفادي و بھ الدائن المتعاقد تراضي إرشاد و تنویر منھ الغایة تكون عندما

 .  )1(األطراف التزامات

 من النوعین بین للتمییز البعض یقترح:  السیاق نفس في و . 18و 17ص السابق، المرجع جمیعي، الباسط عبد حسن )1(

 اإلعالم من الھدف یكون أن فإما،  المعلومة من المستفید یحققھا التي المصلحة و المنفعة معیار اعتماد االلتزامات

 أن إما و تعاقدي، قبل ما التزام بصدد فنكون العیوب، من سالمتھ و التراضي صحة ضمان و المتعاقد ترشید و تنویر

  .تعاقدي التزام بصدد فنكون للعقد، مرضي تنفیذ الغایة تكون



 
 
 
 
 

 التعاقد بمجرد ینشأ تعاقدي التزام ھو القرض مؤسسة عاتق على الواقع باإلعالم االلتزام فھل

 مجرد ھو أم التعاقد مدة طیلة القرض بأمور المقترض إعالم و نصح واجب القرض مؤسسة على ویرتب

 لصالح العقد إبرام بعد ما إلى یمتد ربما المصرفیة العادات و العرف عن نابع تعاقدي غیر التزام

 . المقترض؟

  

 حدود في و حدا على عقد كل بمناسبة ینشئ معلومات أو ببیانات باإلدالء العقدي االلتزام كان إذا

 إلى یھدف االستھالكد عقو كل شأن في عام التزام ھو التعاقدي قبل ما االلتزام فإن العقد، ذلك یقتضیھ ما

  .  )1(وجوده أساس الرضاء صحة و سالمة یجعل مما المتعاقد رضاء تنویر

 عدم عن المترتب الجزاء و األثر ناحیة من إال یتجسد ال االلتزامین بین االختالف أن بما

 على اإلعالم و بالنصح تعاقدي التزام توقیع على القرض مؤسسة یجبر ما ھناك لیس أنھ بما و ،)2(التنفیذ

 القرض عقد في النصح و باإلعالم االلتزام بأن اإلقرار المقترض، لصالح األجدر، من أنھ نجد عاتقھا،

 .العقد إبرام و تكوین قبل بھ الوفاء یجب و العقد عن مستقل التزام ھو العقاري

 االستھالك عقود جمیع في التعاقد على السابقة المرحلة یغطي التزام ھو المستھلك بإعالم االلتزام "

 . )3( "المستھلك لدى سلیم و حر رضاء إلیجاد الالزمة البیانات و المعلومات بكافة باإلدالء ویتعلق

 من یكون ظھورھا بعد بمعالجتھا الرضاء لعیوب التصدي من بدال أنھ القانون رجال بعض یرى

 أن ذلك لھا، التصدي و منھا للوقایة التعاقد على اإلقبال قبل لإلعالم حقیقیة سیاسة تنمیة و تطویر األحسن

 من خاصة التعاقدیة، العالقات تشھده الذي التطور مواكبة و الستیعاب كافیة تعد لم الرضا عیوب نظریة

 . )4(اإلبرام أسالیب تعقید و التكوین، سرعة ناحیة

 . 19 ص السابق، المرجع جمیعي، الباسط عبد حسن) 1(

(2)- « Claire en théorie, la frontière entre ces différentes notions notamment entre les 

obligations contractuelle et pré-contractuelle de renseignement , à néanmoins tendance à 

s’estomper en pratique » F.Terre, Y.Lequette et P.Smiler, Droit civil-les obligations, éditions 

Dalloz, Paris : 1996, p 205. 

 . 15 ص السابق، المرجع جمیعي، الباسط عبد حسن) 3(

(4)- F.Terré, Y.Lequette et P.Smiler, op.cit , p203. 

  

  

 



 
 
 
 
 

  ضرورة تحدید نطاق المعلومات محل التزام البنك باإلعالم : - الفقرة الثالثة   

االلتزام باإلعالم على عاتق المھنیین عموما تكمن في تجاوز عائق إذا كانت الغایة من فرض 

التفاوت في المعلومات مقارنة مع الزبون ، فإنھ یجب عدم المبالغة في نطاق ھذا االلتزام إلى كل 

المعلومات  والمسائل المرتبطة بمحل المعاملة ، واالكتفاء في ذلك بما یھم المتعاقد من معلومات 

یرا من االعتبارات النظریة والعملیة تستدعي حضره في حدود معینة ، وذلك حتى ال ألن كث ،)1(وحسب

  یتحول من جھة البنوك إلى عبء أو إرھاق لھا قد یصل إلى حد اإلحجام عن التعاقد .

حیث یتحدد نطاق التزام البنك باإلعالم بالنظر إلى العلة من تقریره ، وھي حالة الجھل التي یكون   

بالنسبة لشروط العقود والعملیات المقترحة علیھم ، والتي یشترط أن تكزن مبنیة  على  علیھا الزبائن

أسباب مشروعة كاستحالة العلم بھا ألسباب موضوعیة أو شخصیة ، أو استنادا العتبارات الثقة 

المشروعة ، بالنظر الى وصف البنوك كمحترفة لنشاطھا ، وحیث تتوافر ھذه العلة یقوم التزام البنك 

 . )2(باإلعالم 

 المحترف الشخص عاتق على باإلعالم االلتزام لیقع الشروط بعض تتوفر أن یتوجب ثم من

 : وھي ، معھ المتعاقد لمصلحة

 من یغیر أن بھا علم إذا المقترض شأن من أي التعاقد بموضوع وثیقة صلة للمعلومات یكون أن -

 العقد من إلیھ یرمي الذي الھدف یبین و یوضح أن بااللتزام الدائن على یجب علیھ و العقد، إزاء موقفھ

 . ینتظرھا التي والمنفعة

 األصل أو المبدأ ألن ، معرفتھ عدم لیبرر التقصي و باالستعالم بواجبھ قام بااللتزام الدائن یكون أن-

 المعلومة یحوز أن للمقترض المستحیل من یكون أن فیجب ،  بنفسھ مصلحتھ شخص كل یراعي أن ھو

 بأنھ یظن جعلتھ قد المقرض في المقترض وضعھا التي الثقة تكون أن إما و المقرض، بھا یعلم بینما بنفسھ

 طبیعة من الثقة ھذه تنبع و حتما علیھا بإطالعھ سیبادر بل المعلومات، ھذه عنھ لیخفي األخیر ھذا كان ما

 .األطراف مراكز و صفة من و المتمیزة العقد

  

المسؤولیة المدنیة للبنوك في مجال الحسابات " ( رسالة مقدمة  لنیل شھادة دكتوراه العلوم في عبد الحق قریمس ،"  )1(

 . 131، ص 2011- 2010) ، -1جامعة قسنطینة -قانون األعمال ، كلیة الحقوق 

  .  132نفس المصدر اآلنف الذكر ، ص )2(

  

  

 



 
 
 
 
 

 األشخاص على دائما األمر ھذا یثبت و درایة، و علم على نفسھ بااللتزام المدین یكون أن-

 بالعقد المرتبطة التقنیة و الفنیة األمور بجھل االدعاء علیھم یصعب الذین القرض كمؤسسات المحترفین

 باألشیاء كاملة إحاطة یحیطون ألنھم نظرا اللتزام بھذا للوفاء اإلمكانیات كل لدیھم إذ التعاقد، ومجال

 جھلھ وراء یختبئ أن یمكن ال ألنھ المحترف على ثقال االلتزام عبأ یزید و ، )1(التعامل محل والخدمات

 إعالم من لیتمكن یقدمھا التي الخدمةو أ السلعة تخص التي المعلومات بكل یتزود و یستعلم أن فعلیھ

 .زبونھ

 أو للسلعة الجوھریة بالخصائص المستھلك بإعالم المحترف یقوم أن باإلعالم االلتزام فیقتضي

 المترتبة االلتزامات من غیره و دفعھ یجب الذي كالثمن الخاصة بالشروط إعالمھ و العقد موضوع الخدمة

 . )2(العقد عن

 بتقییم مؤھالت و معارف یملك ال الذي للطرف السماح ھو باإلعالم االلتزام من الھدف إن

 اإلعالم وظیفة آخر بمعنى ، التعاقد من علیھ تعود أن یجب التي المنفعة ، الدقة من كافي بقدر و وتقدیر،

 العقد محل الشيء أو الخدمة أن من یتیقنوا بأن درایة و علم عن رضاءھم إبداء من المتعاقدین تمكین ھي

 . منھ متوقع و منتظر ھو لما موافق و متناسب

 أحد لكون بالنظر العقاري القرض عقد في لتطبیقھ الخصب المجال باإلعالم، االلتزام یجد، و

 العقد تخص التي األمور بكل یعلم أن یجب أو یعلم قوي اقتصادي مركز ذا و محترف شخص األطراف

 لھ خبرة ال شخص ھو اآلخر الطرف أما القروض، و االئتمان مجال خاصة الصیرفة بتخصص وتتعلق

 . ضعف مركز في حتما یجعلھ مما المصرفیة، بالعقود تحیط التي التقنیة و المالیة األمور بكل درایة وال

 الذي،  1994جوان 02المؤرخ في  13- 94 م رق النظام من 1 ف 6 المادة تنص السیاق، ھذا في

 على ینبغي " :یلي ما على المصرفیة، العملیات على المطبقة البنوك بشروط المتعلقة العامة القواعد یحدد

 ."بھا تقوم التي العملیات على تطبقھا التي بالشروط الجمھور و زبائنھا تبلغ أن المالیة المؤسسات و البنوك

 بالشروط معھا، المتعاملین و زبائنھا بإعالم التزاما القرض، مؤسسات عاتق على النص ھذا یضع

 التي القروض ضمنھا ومن معھم، تبرمھا التي المصرفیة العقود و المصرفیة العملیات على تطبقھا التي

 .السكن ملكیة اقتناء أجل من لألفراد تمنحھا

 

 . 13ص  السابق، المرجع جمیعي، الباسط عبد حسن ) 1(

 (2)- « Mieux informés, les consommateurs choisiront les produits et les services dont le 

rapport qualité-prix est le meilleur ». F.Terré, Y. Lequette et P.Smiler, op.cit, p 203. 

  



 
 
 
 
 

 قانونیا مصدرا وأ أساسا یشكل أنھ إال وقتھ أو شكلھ اإلبالغ، طریقة یحدد ال المادة نص أن مع و

 الذي الثمن أو السعر حول و التعاقد ظروف و شروط حول المقترض بإعالم القرض مؤسسة لواجب

 .القرض الحصول مقابل سیدفعھ

  

 ھامة مرحلة أنھا إال العقود كل في ضروریة لیست التحضیریة المرحلة أو التعاقد قبل ما مرحلة

 ووضعیة التعاقد شروط و ظروف دراسة من تمكن التي المرحلة ألنھا العقاري القرض عقد في وجوھریة

 لكل ، المالیة ناحیة من خاصة ، مالئما عرضا تقدیم إلى الوصول من یمكن الذي الكافي بالشكل األطراف

 المزمع للعقد الجوھریة العناصر على التعرف المرحلة ھذه، حیث یتم في   المقترض و المقرض من

 انھیار إلى یؤدي قد فیھا خلل أي فإن ثم من و بعد فیما العقد بناء علیھ یقوم الذي األساس وضعو إبرامھ

 وسلیمة صحیحة واضحة، أسس على مبني عقد قیام إلى المرحلة ھذه نجاح یؤدي بینما ، دبع فیما العقد

 . )1(تنفیذه حول األطراف، بین نزاعات، أو إشكال أي إثارة المستقبل في تفادي من تمكن

  

 التبصر و بالتأني یسمح ألنھ للمقترض فعالة حمایة المرحلة، ھذه في الوقت، عامل یشكل و

 إلى فعال یحتاج ال أنھ المرحلة ھذه أثناء للمقترض یتضح فقد منھ، المنفعة أو القرض جدیة في والنظر

  .االقتراض على القدرة لھ لیس أو القرض مبلغ

 

 . 11ص السابق، المرجع الدسوقي، ابراھیم محمد )1(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

  البرامج المخصصة للقروض العقاریة ب االلتزام الفرع الرابع  :

من شأنھا أن تشكل بدائل توضع أمام  )1(ال بد أن تكون للبنك برامج خاصة بالقروض العقاریة 

  المتاحة لھا خصائص تختلف  عن غیرھا .الزبون القتناء منھا ما یناسبھ فأغلب برامج القروض العقاریة 

ھذه البرامج تشكل بدائل بالنسبة للزبون ، على أساس أن تكون قابلة للتطبیق من طرف البنوك ، 

وعلیھ فإن قدرة الموظف في شرح ھذه البرامج وإبراز خصائص كل منھا یسھل على الزبون مھمة اختیار 

  البرنامج األنسب لھ .

  عن كل برنامج ، وسنقوم بتفصیل بعض  ھذه البرامج الحقا : نقوم بإعطاء لمحة خاطفة

  

یطبق ھذا النوع من القروض عادة في الحاالت التي یتسم بھا  :برنامج بأسعار فائدة ثابتة - الفقرة االولى 

إلى   10االقتصاد بنوع من االستقرار في األسعار ، بحیث یمكن للبنك أن یقدم قروضا طویلة المدى (من 

وقسط القرض  سنة )  بأسعار فائدة ثابتة تحدد عند إبرام العقد ، فالمقترض یقوم بتسدید مبلغ الفائدة 25

  بلغ ثابت شھریا ، وال یمكنھ أن تتغیر ھذه األقساط طیلة فترة االستحقاق.األصلي بم

  

ھذا النوع من القرض یتضمن أسعار فائدة متغیرة طیلة فترة  برنامج بأسعار فائدة متغیرة : -الفقرة الثانیة

ما تحدد  االستحقاق ، فیمكنھا أ ترتفع أو تنخفض حسب المؤشرات التي اعتمدت في تحدید الفائدة ، وغالبا

أسعار الفائدة حسب شروط السوق المالیة في التعامل مع أسعار الفائدة ، في ھذه الحالة یكون سعر الفائدة 

لھذه القروض منخفض نوعا ما وخصوصا في بدایة القرض مقارنة مع القروض ذات أسعار فائدة ثابتة ، 

ید سعر الفائدة الخاصة بھذا النوع من فال بد إذن من تحدید المؤشرات المالیة التي یعتمد علیھا في تحد

 القروض مسبقا .

    

ھذا النوع من القروض یتضمن جزء یتم دفعھ برنامج تسدد فیھ القروض على مرحلتین : - الفقرة الثالثة 

باستعمال سعر فائدة ثابت خالل الفترة المتفق علیھا والجزء اآلخر من القرض یتم دفعھ باستعمال سعر 

 . )2(ھذه الحالة یجب تحدید الفترة و المؤشرات المالیة التي تستعمل في تحدید سعر الفائدةفائدة متغیر ، في 

    

 ھذا النوع من القروض یالءم األشخاص الذین برنامج تحدد فیھ القروض تدریجیا :  -الفقرة الرابعة  

القروض بأسعار فائدة ثابتة ، وبعد لقد كان البرنامج السائد في منح القروض العقاریة الى نھایة الستینات ھو برنامج  )1(
التدھور الذي طرأ على معدالت الفائدة في بدایة السبعینات وأوائل الثمانینات كان ال بد من اقتراح برامج جدیدة تتالءم 

 مع متطلبات الساعة .
 . 220و 219، المرجع السابق ، صإستراتیجیة تمویل السكن في الجزائر  عبد القادر بلطاس ، )2(



 
 
 
 
 

ي تسدید مستحقاتھم بمعدل أكبر في المستقبل ، بمعنى أن معدل التسدیدات یكون ضعیفا في یرغبون ف

األولى ثم یبدأ تدریجیا في االرتفاع إلى حین تسدید القرض بالكامل ، وغالبا ما تحتسب الزیادة السنوات  

من القروض نفس  في التسدید الشھري وفق الزیادة في دخل الزبون في المستقبل ، تنطبق على ھذا النوع

الشروط الخاصة بالقروض ذات أسعار فائدة ثابتة غیر أن التسدید في ھذه الحالة سیكون تصاعدیا وفق 

 شروط تحدد مسبقا .

ھذا النوع من القروض یأخذ بعین  برنامج یأخذ بعین االعتبار معدالت التضخم : - الفقرة الخامسة   

االعتبار المؤشرات الخاصة بمستوى األسعار ، بحیث تكون التسدیدات الشھریة خاضعة لتقلبات معدالت 

  التضخم ، فسعر الفائدة المطبق في ھذه الحالة ھو سعر الفائدة الحقیقي ولیس سعر الفائدة االسمي.

ھذا النوع یتشابھ نوعا ما مع القروض التي تأخذ  :قروض ذات معدل فائدة مزدوج  -الفقرة السادسة 

بعین االعتبار معدالت التضخم ، فالتسدیدات الشھریة تكون عادة ضعیفة في البدایة بحیث تتراوح ما بین 

أقل من التسدیدات العادیة ثم ترتفع تدریجیا وفق معدالت التضخم ، بحیث یتم تسدید  % 40إلى     %30

  .)1(ة االستحقاق القرض بالكامل في نھای

إن إلمام الموظف بكل ھذه  البرامج وقدرتھ على إیصالھا إلى الزبون یشكل عنصرا ھاما في نجاح 

تحضیر ملف القرض العقاري ، فال بد من شرح كل الخصوصیات المتعلقة بكل برنامج دون اآلخر ، 

  لالستھالك...التسدیدات الشھریة الالزمة ، الدفع األولي ، المدة الزمنیة 

نظرا للتقلبات التي تحدث في أسعار الفائدة ومن ثم معدالت التضخم ، فإن اختیار برنامج دون اآلخر قد   

  یتغیر من حین آلخر غیر أنھ من غیر الممكن أن تطبق كل ھذه البرامج من طرف بنك واحد .

  

 دراسة السوق و تحدید قیمة القرض وقیمة المستحقات الشھریة ب االلتزام  الفرع الخامس :

عندما یقوم البنك بوضع استراتیجیة خاصة بالقروض العقاریة یسند تلك االستراتیجیة  الى موظف 

  مختص بحیث یقوم بدراسة وتحلیل أھم العوامل التي قد تؤثر على تطبیق ھذه االستراتیجیة في المستقبل .

مختص القیام بمقابلة الزبون المقترض وإجراء حوار معھ حول امكانیة كذلك على الموظف ال

الحصول على قرض من البنك ؛ وخالل ھذه المقابلة تتم معرفة ما إذا كان الزبون قادرا على شراء 

المسكن أم ال ، ولھذا على الموظف المختص أن یقوم بتحدید نسبة قیمة القرض الى قیمة المسكن وتحدید 

 ات الشھریة الى الدخل ، للوقوف على قدرة الزبون في تسدید المستحقات الشھریة .نسبة التسدید

 . 221، المرجع السابق ، ص إستراتیجیة تمویل السكن في الجزائرعبد القادر بلطاس،  )1(

 



 
 
 
 
 

  دراسة السوق : -الفقرة االولى   

توجد أربعة عوامل رئیسیة تستدعي االھتمام من طرف الموظف المختص ؛ كونھا  تؤثر على تطبیق 

 االستراتیجیة الخاصة بالقروض العقاریة أھمھا :  

 العامل الجغرافي  -

 عامل المحیط -

 عامل النمو السكاني  -

 تطور المنافسة في میدان السكن . -

على مدى تأثیر كل منھا على القیمة السوقیة  ال بد من دراسة كل عامل من ھذه العوامل للوقوف

  للسكن .

فالعامل الجغرافي مثال یساعد بدوره على معرفة موقع المسكن وأھمیتھ ومدى استقرار السكان في   

  ھذه المنطقة .

عامل المحیط یساعد على معرفة نوع البیئة التي یوجد فیھا المسكن ونوع السكنات المتواجدة   

  االقتصادیة واالجتماعیة الموجودة.حولھ وكذلك األنشطة 

عامل النمو الدیموغرافي : ھو كذلك مھم بالنسبة للقیمة السوقیة للمسكن ، معدل السن ، معدل   

  الدخل ، مستوى التعلم في المنطقة ، نوع البرامج المحلیة والتوجھ العام للسیاسة المحلیة .

ا كان البنك المعني بالقروض العقاریة یتعرض أما العامل األخیر فیتمثل في دراسة تقییمیة  لما إذ  

  .) 1(لمنافسة شدیدة في المنطقة موضوع الدراسة بخصوص ھذا النشاط من طرف بنوك أخرى 

  

  نسبة قیمة القرض الى قیمة المسكن : –الفقرة الثانیة    

 %80ز ، أي أن المبلغ المقترض یجب أن ال  یتجاو  % 80یشترط عادة أن ال تتعدى ھذه النسبة   

دج فإن  1,000,000,00من قیمة السكن المراد شراؤه ، فعلى سبیل المثال إذا كانت قیمة المسكن تبلغ 

  دج . 8,000,000,00قیمة القرض تكون 

فالفرق بین قیمة القرض وقیمة المسكن یشكل قیمة المبلغ الذي یدفعھ الزبون ، یسمى بالمساھمة 

  الشخصیة.

كلما كانت ھذه النسبة ضعیفة كلما كانت ھناك ضمانات أكبر بالنسبة للبنك خصوصا في حالة عدم التسدید 

  قیمة القرض من طرف المقترض ولجوئھ الى أخذ المسكن الممول وبیعھ في السوق ، أما إذا كانت نسبة 

  . 223و 222، ص ، المرجع السابق إستراتیجیة تمویل السكن في الجزائر) عبد القادر بلطاس، 1(



 
 
 
 
 

مرتفعة فإن المخاطر تكون أكبر وبذلك سوف یطلب من الزبون تقدیم ضمانات إضافیة  الى قیمة المسكن

  أو إقرار سعر فائدة تكون مرتفعة نسبیا .

  نسبة المستحقات الشھریة الى الدخل : -الفقرة الثالثة 

الشھري ، والمراد من تقییم ھذه ھذه النسبة ھي عبارة عن قیمة االستحقاقات الشھریة الى الدخل 

النسبة ھو تحدید قدرة المقترض على دفع المستحقات المتعلقة بالقرض ، كلما كانت ھذه النسبة ضئیلة كلما 

  كان االحتمال اكبر في قدرة الزبون على الدفع .

  لنفرض المعطیات التالیة :

 دج  6,000,00المستحقات الشھریة =  -

 دج  23,000,00الدخل اإلجمالي الشھري =  -

  %26نسبة التسدیدات الشھریة الى الدخل =  -

من الدخل  اإلجمالي وھي النسبة المتعارف   %33یفضل أن ال تتجاوز نسبة المدفوعات الشھریة 

  . )1( علیھا دولیا

 القرض، لعملیة التحضیر في واجبات من علیھم ما العقاري القرض عقد أطراف كل یؤدي أن بعد

 ھیئة لممثل المقترض قدمھ الذي و مسبقا المھیأ و المعد الملف دراسة بعد القرض طلب في الفصل یبقى

 بترتیب یقوم و الكاذبة التصریحات لخطر تفادیا المقدمة الوثائق صحة بمراقبة یقوم الذي القرض

 بالمترشح الخاصة التقنیة البطاقة إلعداد تمھیدا و تسھیال ھذا و مضمونھا حسب الوثائق ھذه وتصنیف

  .القرض لجنة على للدراسة عرضھا یتم التي للقرض

 ضوء على تقییمھ و المترشح قدمھ الذي الطلب بدراسة اختصاصھا، حدود في القرض، لجنة تقوم

 طلب لملف المكونة الوثائق و الطلب استمارة في المقدمة المعلومات على بناءا و المعدة التقنیة البطاقة

 بدقة الوقوف و التسدید على المقترض بقدرة الخاصة المعلومات بمراجعة القرض ھیئة فتقوم " القرض،

 . )2( " منھ المقدمة التسدید بضمانات المتعلقة التفاصیل على

 حدود ضمن الطلب في تفصل و تداول التي القرض لجانمن طرف  النھائي القرار اتخاذ یتم 

 إبرام و اإلمضاء سلطة نفسھا اللجان لھذه یرجعما ك، المقررة العمل بكیفیات و لھا المخول االختصاص

  .المقترضین مع العقود

  .  224، المرجع السابق ، ص إستراتیجیة تمویل السكن في الجزائرعبد القادر بلطاس،  )1(

 السابق، المرجع ، -السیاسات والتقنیات الحدیثة في تمویل السكن –قتصاد المالي والمصرفي اال ،بلطاس القادر عبد )2(

  . 144 ص



 
 
 
 
 

 أو الطلب برفض إما معالجتھ و الملف دراسة على أساسا انصبت التي التعاقد قبل ما مرحلة تنتھي

 الطلب ملف معھا و الطلب رفض أسباب توضح رسالة للمترشح المقرض یوجھ الرفض حالة في بقبولھ،

 عن القرض مؤسسة سكوت تأویل أو الطلب على الرد أجل تحدد قانونیة قواعد  توجد ال و،  )1( قدمھ الذي

 مؤسسة تقدیر حسن و المصرفیة العادات و للعرف خاضعة المسألة فتبقى ، القبول أو بالرفض الرد

 . القرض

 دراسة على مبنیا عرض أي إعداد و القرض منح طلب بقبول قرار أي اتخاذ المقابل في یكون بینما

  . عنھ تنتج قد التي األخطار ةنسب و لنوع خاص بتقییم مدعما و للقرض المترشح من المقدم للملف معمقة

  

(1) La note d’instruction n°02-2016 du 28 -02-2016, op.cit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 العقاري القرض عقدالتعاقد في  :  الثاني المبحث

  

سبق وأن أوضحنا أن عقد القرض العقاري یعتبر عقدا  من عقود االستھالك ، كما یمكن أیضا 

اإلذعان ، وھو ما یفضى إلى القول بأن للمقترض الحق في التمسك بكل القواعد القانونیة اعتباره من عقود 

  التي شادھا المشرع والقضاء بخصوص ھذه العقود .

إلى جانب ھذه القواعد السابقة ، نجد أن التشریعات المتعلقة بالقروض العقاریة قد أفردت رعایة     

راف عقد القرض العقاري ، سواء كان ذلك في مرحلة إبرام خاصة للمستفید من القرض باعتباره أحد أط

  . )1( العقد أو أثناء سریانھ

تتمثل الحمایة القانونیة المقررة للمستفید في مرحلة إبرام عقد  القرض العقاري في استلزام   

ي المشرع تضمین اإلیجاب الصادر من المؤسسة المالیة  أو البنك عناصر معینة وكفالة اإلجراءات الت

  تسمح بوجود رضاء واضح من جانب المستفید .

 العرض ھذا تقبل األخرى و عرضا تقدم إحداھما طرفین، إرادتي بتالقي التراضي یوجدحیث 

 اإلرادة تكون أن یجب صحیحة أسس على العقد ینعقد لكي و التراضي في جوھریا عنصرا اإلرادة وتعد

 . )2( صحیح و واضح جدي، بشكل و أھلیة ذي من عنھا التعبیر یصدر سلیمة

 عن التعبیر في األصل كان إذاف الخارجي، العالم إلى إظھارھا و عنھا الكشف یجب  اإلرادة 

 جھة، من القانون بموجب العقاري القرض في مقیدة الحریة ھذه أن نجد فإننا التعبیر، حریة ھو اإلرادة

 .أخرى جھة من المصرفي المجال في بھا العمل الساري العادات و األصول وبموجب

 مع التعامل في یمثلھ معنوي، شخص أي مالیة، مؤسسة أو بنك ھو العقاري القرض عقد في المقرض

 إرادة عن یعبرون ،  بالمتبوع التابع عالقة بالھیئة تجمعھم الموظفین من مجموعة أو موظف المقترض

 ممثل عن الصادر التعبیر فیخضع عنھا، نیابة معھ یتعاقدون و باسمھا المقترض مع یتفاوضون و الھیئة

  . )3( بالنیابةة اإلراد عن التعبیر قواعد و أحكام لجمیع القرض ھیئة

 . 74ثروت عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  )1(

 الكتاب دار مطابع ، -العاریة و الدائم الدخل القرض، الھبة، الصلح، - المسماة العقود ، زكي الدین جمال محمد )2(

 .183 ص ، 1960 ،مصر العربي،

 إلى التصرف ذلك آثار إضافة مع قانوني تصرف إنشاء في األصیل إرادة محل النائب إرادة حلول ھي النیابة" )3(

 . 35 ص ، 1983 ،الجزائر للكتاب، الوطنیة المؤسسة ، االلتزام نظریة في الوجیز حسنین، محمد -   ل"األصی

  



 
 
 
 
 

 الداخلي التنظیم یتولى و العمل بصدد تقوم اتفاقیة، نیابة ھي العقاري القرض عقد في المقرض عن النیابة

 تفویض بموجب ینفذھا، التي التعلیمات و الموظف اختصاصات تحدید و نطاقھا تحدید القرض لھیئة

 .مسبق ترخیص أو لمراقبة خاضع أو مطلق التفویض ھذا یكون قد و أوتوكیل

 الطرفین عاتق على التزامات یولد الذي ھو اإلرادتین تالقي العقود، باقي في كما العقاري القرض 

 مختلفة لشكلیات یخضع العقاري القرض عقد تكوین أن إال قبول، و إیجاب وجود التالقي ھذا ویفترض

  . بمراحل یمر إنما و فورا، یتم ال نھائي بشكل العقاري القرض العقد إبرام من تجعل

 

 اإلیجاب  :األول المطلب

 

 ھذا في الموجب بدور یقوم الذي الطرف تحدید العقاري، القرض في اإلیجاب، عن الحدیث یتطلب

 التطبیق في تعرف خاص بوجھ العقاریة القروض و عامة بصفة المصرفیة القروض أن و خاصة العقد،

 طریق عن الجمھور على خدماتھا بعرض القرض مؤسسة تقوم حیث اإلشھار و بالدعایة یدعى ما

 عن أو مثال مقرھا جدران على تضعھا التي المعلقات و المنشورات و الالفتات بواسطة لمنتجاتھا الترویج

  الجرائد في اإلعالنات أو الزبائن على توزع التي الوثائق طریق

  .؟ للتعاقد دعوة مجرد أنھ أم إیجابا الدعایة و اإلشھار ھذا راعتبا التساؤل المطروح ھل یمكن ف

 تحریر دون التعاقد یشخص العرض الن اإلیجاب قبیل من یعتبر قد السلعة عرض أن البعض یرى

  . )1(للتعاقد دعوة یعتبر قد و ، أركانھ

 باتا عرضا یكون أن تتطلب التي ذاتھ اإلیجاب خصائص في اإلیجاب عن اإلشھار تمییز معیار نجد 

 عن یعبر شامل و بات عرض ھو نعلم كما فاإلیجاب ، إبرامھ المزمع العقد عناصر جمیع یتضمن وشامال

 الطرف من القبول صدور یكون بحیث ، شروطھ على اإلیجاب یحتوى الذي العقد إبرام في الموجب عزم

 .العقد إلبرام كاف اآلخر

 شروط یتضمن ال أو كامل غیر ألنھ المواصفات ھذه فیھ تتوفر ال اقتراح أو عرض كلوعلیھ فإن 

 العرض مثال المفاوضة قبیل من فیعتبر،   محادثات في للدخول دعوة أو للتعاقد دعوة مجرد إال لیس العقد

   للخطوة بالنسبة الحال علیھ ھو كما،  )2(تعاقد من إلیھ یدعو فیما الرأي استطالع سوى صاحبھ یرید الذي

 . 20، ص  السابق المرجع بوخمیس، بن بولحیة علي )1(

  الوطنیة المؤسسة اإلسالمیة، الشریعة في و الجزائري القانون في لاللتزام كمصدر المنفردة اإلرادة تقیة، محمد )2(

 .69 ص ، 1984  ،الجزائر للكتاب،



 
 
 
 
 

 أن یمكن نحو أي على و شروط بأي منھا یطلب و القرض مؤسسة من لیتقرب الشخص بھا یقوم التي

  .  )1(حاجیاتھ و طلباتھ على تجیب

 التي المنشورات و اإلعالنات و شھاریةاال الالفتات العقاري، القرض عقد في إیجاب، یعتبر الف

 .للتعاقد دعوة مجرد تعتبر بالتالي اإلیجاب، لمعاییر االستجابة عن بعیدة ألنھا القرض مؤسسة تصدرھا

 عقد في اإلیجاب فإن التعاقد إلى بالدعوة بادر الذي الطرف كان مھما بأنھ المیدانیة الممارسة توضح

 دقیق بشكل العقاري القرض طلب ملف دراسة بعد یعد، الذي المقرض من دائما یصدر العقاري القرض

 بھ یقبل أو یرفضھ أن حریة یملك الذي للمقترض، دقیق و محدد بات، عرض المقترض، طلب قبول وبعد

 .المقرض یقدمھ و یعده الذي العرض ومضمون شروط مناقشة في الحق لھ یكون أن دون تفصیال و جملة

 

 اإلیجاب مضمون  :األول الفرع

( المؤسسة المالیة أو البنك ) ویوجھھ في صورة عامة الى من  المقرضما یصدر عن  ھو اإلیجاب

  . )2( یرغب في التعاقد ومن تتوافر فیھ الشروط والضمانات التي یقبلھا المقرض

 بوجھ وجب العقد فینعقد القبول بھ یقترن ألن صالحیتھ ھو لإلیجاب األساسي األثر بما أنو 

 إحداث منھ القصد یكون أن أي ، )3(امالش یكون أن و جازما یكون أن ،خصیتان فیھ رتتوف أن الخصوص

 .عناصره و العقد شروط جمیع یتضمن أن و قانوني أثر

 :الشروط من نوعین إذعان، عقد بصفتھ العقاري القرض عقد في اإلیجاب یتضمن و

 موحد بشكل و القرض مؤسسة طرف من مسبقا مھیأة و معدة عامة شروط أو موضوعیة شروط -

 .المقترضین لكل

  . آلخر مقترض من تتغیر حدا، على عقد بكل خاصة ذاتیة عناصر أو خاصة شروط -

 یتضمنفاإلیجاب الصادر من المقرض باعتباره أساس عقد القرض العقاري وجوھره یجب أن 

كما یحتوى على مجموعة البیانات التي تستھدفھ تعیین أطراف العقد وتحدید  العقد شروط كل اإلیجاب

نطاقھ وذكر التزامات كل طرف وال شك أن تضمین اإلیجاب لمثل ھذه البیانات ھي مما تملیھ طباع 

  األمور وبدیھیات األشیاء .

(1) F.Terré, Y. Lequette et P.Smiler, op.cit., p.87. 

 . 74السابق ، ص ثروت عبد الحمید ، المرجع  )2(

 . 84محمد تقیة ، المرجع السابق ، ص )3(



 
 
 
 
 

بید أن المؤسسات المالیة والبنوك المقرضة قد تعمد في سبیل إغراء المقترضین وجذبھم الى تحریر 

اإلیجاب وإصداره بطریقة فیھا الكثیر من اإلبھام والغموض بحیث ال یستطیع الموجھ إلیھ اإلیجاب  أن 

وقھ والتزاماتھ ، كأن یتضمن اإلیجاب تحدید مقدم بسیط  و باقي الثمن یحدد بصفة واضحة مقدار حق

والفوائد  و المصروفات تدفع أقساط على عدد من السنوات دون تحدید مقدار كل  قسط بدقة ، أو یتضمن 

إلى الفوائد والمصروفات  ةاإلیجاب تحدیدا للمقدم ، وكذلك تحدید قیمة كل قسط مصحوبا بعبارة باإلضاف

عادة ما تكتب إما بخط صغیر أو على الھامش أسفل الصفحة في حین تكون قیمة الفوائد  والتي

  .  )1(والمصروفات كبیرة بحیث تفوق مقدار القسط بمراحل 

 زمنیة لمدة االلتزام على المقترض یقبل حیث األجل، طویلة العقود من العقاري القرض عقد باعتبار

 حیث دقیق و واضح اإلیجاب عرض مضمون یكون أن الضروري من یبدو فإنھ سنة، 20 عن تزید قد

 سیتعاقد التي الظروف و الشروط على االطالع و شاملة فكرة أخذ علیھ نظرة أول إلقاء من للمقترض یتیح

  .العقد مدة طیلة بھ االلتزام على یقبل ما عن كاملة فكرة أخذ و فیھا

تكتب بیانات اإلیجاب الرئیسیة بخط المشرع على النص على وجوب أن  حرصھذا ما یستوجب 

م رق القانون أحكام خالل من الفرنسي التشریع علیھ یؤكد ما ظاھر، وأن یتضمن بیانات إجباریة معینة ،

 الذي العقاري المجال في المقترضین حمایة و بإعالم المتعلق و  1979/07/13: في المؤرخ 79-596

 بإعالم و ، الطرفین التزامات بین التناسب تحقیق و یعیبھ قد ما من التراضي بحمایة خاص بشكل اھتم

 د .التعاق شروط حول المقترض

 یكون المقترض أن إلى ، یرجع  القروض من النوع ھذا في اإلیجاب بتنظیم الفرنسي التشریع اھتمام

 درایة على محترف مقرض مع طویلة، لفترة التعاقد، على یقبل المستھلكین فئة من طبیعي شخص عادة

   ، )2( مصالحھ حمایة و مركزه لتعزیز الكافیة اإلمكانیات و القدرة لھ و التعاقد تفاصیل و بخبایا منھ أكثر

 .75ثروت عبد الحمید ،المرجع السابق ، ص  )1(

، السابق الذكر ، أن یتضمن  1979- 07-13المؤرخ في :  569- 79: رقم الفرنسي القانون من 5 المادة تشترط   )2(

 : منھا العناصر، من العدید البطالنالعرض تحت طائلة 

 .وجدوا إن شركاء مقرضین أو كفالء ، مقترض ، المقرض : األطراف ھویة  -  
 عدد ( االستحقاقات جدول و القرض مبلغ دفع شروط و تاریخ : القرض عقد كیفیة و موضوع و طبیعة  -

  ) . مبلغھا و الشھریة االستحقاقات
  .  للفوائد اإلجمالي والمبلغ الفوائد سعر و القرض مبلغ -

 . الرھن و التأمینات عملیات ثمن  -   
  .العقد یتم لم إذا تأخذ قد التي تلك حتى القرض و الملف مصاریف -
 . للغیر الدین إحالة شروط  -
 .الرفض أو بالقبول التصریح و قائما العرض إبقاء آجال  -



 
 
 
 
 

 كان مھما و مرھقة جد بشروط االقتراض على یقبل ما عادة الذي المقترض لدى المتوفر غیر الشيء

  .فیھا یكون التي الملحة للحاجة نظرا الثمن

 المصرفیة، العادات و العرف محلھا حلّ  الجزائري، التشریع في النصوص ھذه مثل غیاب في

 أن یجب التي المسائل و العناصر تحدد التي الداخلیة التعلیمات و للوائح وفقا تعمل القرض مؤسسات فنجد

 النظام و العامة بالقواعد طبعا اإلخالل دون المقترض، إلى المبعوثة الموافقة رسالة أو العرض یتضمنھا

 .العام

 

  اإلیجاب آثار :الثاني الفرع

 في أثره اإلرادة عن التعبیر ینتج "  : أنھ على الجزائري المدني قانونال من 61 المادة تنص

 على الدلیل یقم لم ما بھ العلم على قرینة التعبیر وصول یعتبر و إلیھ وجھ من بعلم فیھ یتصل الذي الوقت

 .)1( مطلقا الغیر إلى یوجھ لو ما لھ قیمة ال اإلرادة، عن تعبیر باعتباره اإلیجابف  "العكس

 شكل في یصدر و كتابة یعد العرض العقاریة، القروض ةنحام المالیة المؤسسات و البنوك في 

 .للقرض المترشح إلى تبعث  Lettre d’accord ou d’octroiالقرض منح أو موافقة رسالة

 أو العرض على المقترض بتوقیع إما العرض تلقى قد المقترض أن إثبات یتم العملیة الناحیة منو

 تسلیم مقابل بھا موصى رسالة بموجب العرض یرسل أن إما و طرفھ، من العرض استالم تثبت وثیقة أي

 كل في المھم فإن اإلرسال طریقة كانت أي و،  تاریخھ و للعرض المقترض استالم یثبت إیداع وصل

 المقرض من كل لدى یكون أن و القرض طالب من ممضي و مؤرخ إیداع وصل وجود ھو األحوال

 فیھا یبقى التي المدة انطالق نقطة لیكون المقترض، من العرض تسلم تاریخ على دلیال والمقترض

 .قائما العرض

 القروض في التعامل طبیعة تقتضي حیث بأجل، مقترن إیجاب ھو القرض عقد في اإلیجاب

 في یفكر وبدقة  لھ المقدم العرض فیھا یدرس و یقرأ للمقترض فرصة المقرض یمنح أن العقاریة

 . )2( العقد إبرام و اإلمضاء قبل علیھا سیقبل التي االلتزامات

 بالبقاء الموجب التزم للقبول أجل عین إذا"  : أنھ الجزائري المدني قانونال من 63 المادة نصتو

   .األجل ھذا انقضاء إلى إیجابھ على

 . 90 ص ، السابق المرجع ، فیاللي علي  )1(

 596 -79: رقم القانون 7 المادة تقضي إذ فرنسي التشریع في العقاریة القروض عملیات في األمر ھو كذلك  )2(

 على یوما 30 لمدة یتضمنھا التي الشروط على باإلبقاء المقرض یلزم العرض تسلیم بأن ، 1979-07- 13: في المؤرخ

 . المقترض طرف من استالمھ یوم من ابتداء األقل



 
 
 
 
 

  ." المعاملة طبیعة من أو ، الحال ظروف من األجل یستخلص قد و

 على بالبقاء ملزما یكون فإنھ للقبول، مدة الموجب حدد إذا قائما و ملزما یكون اإلیجاب بأن المادة ھذه تفید

 طرفیھ من كل یصبح و العقد یتم و بعدولھ عبرة ال ذلك، قبل عنھ عدل فإذا المدة، ھذه نھایة حتى ایجابھ

 یعلن أو العرض، في المحدد األجل ینقضي لم ما إیجابھ عن الموجب یعدل أن یجوز فال ، بمقتضاه ملزما

 .) 1( األجل فیسقط للعرض رفضھ عن لھ الموجب

 في و ، سریانھ بدأ نقطة ال و األجل حساب طریقة الجزائري المدني قانونال من 63 المادة تحدد لم

 ال العقاري، القرض لعقود بالنسبة بشروطھ قائما العرض إبقاء مدة تحدد خاصة تنظیمات و قوانین غیاب

 الحریة لھا تبقى التي و المصرفیة المعامالت علیھا تسري التي العادات و العرف إلى الرجوع سوى یبقى

 من ابتداء حسابھ بدأ ویفترض،  حسابھا طریقة و انطالقھا نقطة قائما، المقرض عرض بقاء مدة تحدید في

 . االستالم وصل في الموجود بالتاریخ ذلك في یؤخذ و لھ للموجب العرض تسلیم یوم

المتعلق بحمایة وتبصیر المقترضین  1979جویلیة  30أما القانون الفرنسي الصادر في :   

من تقنین االستھالك ) على أنھ بمجرد إصدار  10/312منھ ( والمادة  07العقاریین فقد نصت المادة 

ن ثالثین یوما اإلیجاب یلتزم الممول باإلبقاء علیھ بالشروط التي حددھا خالل مدة ال یقل حدھا األدنى ع

محسوبة من تاریخ تسلم المستثمر لإلیجاب ، ویظل اإلیجاب طول ھذه المدة صالحا لصدور قبول مطابق 

من جانب المستثمر ومن  جانب الكفالء الذین عرضھم إدا كانوا أشخاصا طبیعیین ، ولیس بوسع المستثمر 

ب أن یكون قبولھم مكتوبا ومرسال بالبرید ) أیام من تاریخ تسلمھم لھ ویج10أو الكفالء قبول اإلیجاب قبل(

  . )2(المسجل مع علم الوصول أو أیة وسیلة أخرى فاعلة في إثبات تاریخ الوصول 

  

 القبول  :الثاني المطلب

  

القبول ھو التعبیر عن اإلرادة التالي لإلیجاب والصادر ممن وجھ إلیھ والذي یتضمن إرادة مطابقة 

   إظھارھا، و عنھا التعبیر طریقة و اإلرادة لشروط یخضع و،  )3( إلرادة الموجب

 .  87 ص السابق، المرجع تقیة، محمد )1(

 . 97ثروت عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  )2(

، الجزء - البیع والمقایضة، دار إحیاء التراث العربي - عبد الرزاق أحمد. السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني  )3(

  .43، ص1960 ،الرابع، لبنان



 
 
 
 
 

 إبرام ھو و منھ المتوقع القانوني األثر إحداث إلى یرمي جدي و باتا یكون أن القبول في فیشترط 

  . لإلیجاب تماما مطابقا یكون أن یجب كما  ،د العق

 عرض على بالرد ملزم غیر أنھ إال ، العقد شروط وضع في حق أو سلطة أي یملك ال المقترض 

وفي حال  القرض، على الحصول عن یتنازل بالتالي و المقرض شروط یرفض أن فلھ ، قبولھ أو المقرض

 بوضوح قبولھ عن یعبر أو یبدي أن فعلیھ بھا قبل و المقرض من المقدمة بالشروط المقترض رضي

 . المحدد األجل في و للمقرض

 

  منح المقترض مھلة للتفكیر في العرض والرد علیھ   :األول الفرع

تھدف الى تأمین صدور رضاء المقترض برویة وتدبر ، تتمثل في من أھم إجراءات الحمایة التي   

منحھ مھلة للتفكیر في اإلیجاب الصادر من المقرض ودراستھ والرد علیھ ، ویعتبر ھذا امتدادا اللتزام 

المقرض بالتبصیر واإلعالم ، إذ یعتبر األمران ضروریان لصدور رضاء المقترض بصورة مستنیرة 

د یؤثر فیھ أو ینال من فاعلیتھ ، كما أن المقترض العادي ال یمتلك أجھزة فنیة أو معبرة غبر مشوبة بما ق

إداریة تتولى إجراء دراسات مسبقة  عن جدوى إبرام العقد وكیفیة مواجھة تكالیف السداد وتدارك النتائج 

لجوانب الغیر مرغوب فیھا ، األمر الذي یوجب إتاحة الوقت أمامھ الستشارة ذوي االختصاص وتقدیر ا

  .      )1( القانونیة واالقتصادیة للعقد الذي ینوى إبرامھ

لم ینص المشرع الجزائري من خالل  قوانین النقد والقرض صراحة على منح المقترض مھلة زمنیة 

   1979-07-13المؤرخ في :  596-79للتفكیر في العرض والرد علیھ ،أما القانون الفرنسي رقم 

  un délai incompressible de réflexionللتفكیر  أدنى أجل العقاریة القروض مجال في للمقترض

 أو القبول إصدار للمقترض یمكن فال،  العرض  الستالم الموالي الیوم من حسابھ یبدأ أیام، 10 ب یقدر

 باطل یكون األجل مرور قبل قبول فأي،  العرض استالم تاریخ من یوم 12 مرور قبل إیجابي رد أي إبداء

 نفاذ قبل القبول یتم أن المھم العقد، یولد التفكیر أجل نفاذ بعد القبول ھذا إبداء إعادة أن إال فعال، غیر أو

  .  الكلي العرض إبقاء أجل

 ربما ، ناجعة و فعالة حمایة لمقترضا منحعلى  الجزائري المدنيقانون ال من 458 المادة تنص و

 الحق منحھ طریق عن ، اإللزامیة التفكیر مھلة بموجب تحقیقھا الفرنسي التشریع یحاول التي تلك من أكثر

 بھذا علم و درایة العقاري القرض في للمقترض یكون أن المھم معینة، لمدة العقد إلغاء و القرض رد في

  .ممارستھ على القدرة و الحق

 .97ثروت عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  )1(



 
 
 
 
 

 إرادة بمحض یحدد قبولھ إلبداء معین أجل یملك العقاریة، القروض مجال في المقترض إن

 .؟ األجل ھذا انقضاء بعد المقترض قبول صدر إذا فماذا المقرض،

 أن القرض لمؤسسة یجوز أنھ إال صالحا، العرض ھذا یصبح ال العرض في المحدد األجل بانقضاء مبدئیا

 .األجل فوات بعد المقترض من الصادر بالقبول تعتد أن أي ، المنفردة بإرادتھا األجل تمدد

  

  الفرع الثاني : صدور القبول 

 العقود من النوع لھذا الجزائري المشرع كرس قد و اإلذعان عقودمن  العقاري القرض عقد یعتبر

 عقد في القبول یحصل" ، والتي تنص: فیھا القبول شكل و طبیعة لتحدید المدني قانون ال من 70 المادة

 ". فیھا المناقشة یقبل ال و الموجب یضعھا مقررة لشروط التسلیم بمجرد اإلذعان

 یكون أن على العقد في المقررة بالشروط تسلیمھ بمجرد اإلذعان عقود في صحیح المذعن قبول إن

 . )1( منھا التظلم في الحق لھ

 اللفظ الذي یحملھ المعنى نفس تحمل ال لھ الموجب قبول لوصف المادة في المستعملة تسلیم كلمة

 لفظ یحمل التسلیم،حیث لیس و االنضمام یعني الذي و Adhésion  الفرنسیة باللغة النص في المستعمل

 الفرد حاجة أن حیث العقاري  القرض عقد في فعال یحدث ما ھو و Capitulation معنى أحیانا التسلیم

 العقد بإبرام یقبل تجعلھ السكن ھذا لھ یوفر الذي للمال حاجتھ على تنعكس التي و للسكن الماسة و الملحة

 .شروطھ و المقرض مقاومة على قدرة أي دون مذعنا

 أعدھا التي للشروط وفقا العقد إبرام على لھ الموجب یوافق أن معناه اإلذعان عقد في فالقبول

 جمیع على موافقا المقترض یكون أن فیجب ، علیھا تعدیل أي إضفاء بدون عرضھ في الموجب وأمالھا

 .ذلك بعد ال و العرض إعداد أثناء ال مناقشتھا، في حق أي لھ لیس و اإلیجاب، تناولھا التي المسائل

 من القبول و اإلیجاب تبادل بمجرد العقد إبرام لحظة تتحدد عامة بصفة الرضائیة العقود في

 ذاتھا حد في اإلبرام ةعبار أن ذلك العقاري، القرض عقد في القول بھذا التسلیم یصعب أنھ غیر الطرفین،

 .دقیق تعریف تحمل ال

 في یتم الذي الرضاء تبادل ھو اإلبرام أخرى، لعقود بالنسبة التطبیقیة، حتى و القانونیة الناحیة من

 .التفاوض و المحادثات من الخروج أو االنتھاء بمجرد یتم الذي أو الزمن من لحظة

، 1990، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  -مصادر االلتزام  –علي علي سلیمان ، النظریة العامة لاللتزام  )1(

  .  40ص

  



 
 
 
 
 

    :العقد ھذا بھا یمر التي المراحل بسبب تدریجي بشكل یتم العقاري القرض عقد في اإلبرام ھذا أن غیر

 للمقترض یوجھھ و المقرض یعده كامل عرض بتقدیم تنتھي التي و للعقد التحضیریة المرحلة  -

  .یوقعھ و علیھ لیوافق

 المقترض تأسیس عدم بسبب العقد فسخ أو بإبطال الحق فیھا للمقرض یكون العقد بدایة في مرحلة  -

 .بھا تعھد التي للضمانات

  .  العقد إلغاء و القرض عن العدول في الحق فیھا للمقترض یكون العقد نھایة في مرحلة  -

  

 بل الزمن؛ من لحظة في اإلبرام یكون ال العقاري، كالقرض المصرفیة، االستھالكیة القروض فيف

 یتم ثم العرض، لھذا قبول وجود و المقترض یقدمھ الذي الملف لدراسة نتیجة یعد عرض وجود أوال یجب

 بمثابة تشكل أمور كلھا الضمانات تأسیس و القرض مبلغ تجنید ثم علیھ اإلمضاء و )1(النھائي العقد إعداد

 اآلجال سریان بدأ حساب في خاصة یھمنا الذية العقد إبرام وقت تحدید من تصعب واقفة و فاسخة شروط

  .ق م ج   من 458 المادة علیھ تنص الذي العدول حق كأجل

 عقد ھو البنك طرف من مسبقا المعد العقد ھذا، القرض مؤسسة تعده نموذجي عقد شكل في العقاري القرض عقد یبرم  )1(

 طرف من المھیأة   الوثیقة أسفل في بسیط توقیع مجرد في یتجسد وجیز أمر المقترض مع االتفاق یكون و إذعان،

 .العقد شروط المتضمنة و البنك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 
 
 
 

 ةالعقاری ضوالقر و دراسة آلیة توریق العقاري القرض عقد تنفیذ : نيالثا فصل ال

 

الشك أن أي عقد من العقود  لھ آثاره التي تترتب علیھ ، ھذه اآلثار تمثل الھدف المراد من ھذا   

 من مستمد ھو ما منھا المقترض، و المقرض من كل ذمة في التزامات ینشئ إبرامھ بمجردف ،العقد 

 الممارسات و العادات و األعراف من و نفسھ العقد من مستمد ھو ما منھا و العامة القانونیة القواعد

 .المصرفیة

ففي عقد القرض العقاري نجد التزامات المقرض ھي الھدف من العقد بالنسبة للمقترض ، وعلى  

العكس فإن التزامات المقترض ھي الھدف من العقد بالنسبة للمقرض ، من حیث حصولھ على الفوائد، 

ام بتسلیم محل القرض إلى المقترض ، فأما التزامات المقرض فإنھ بمجرد تمام العقد یقع على عاتقھ التز

  كما یلتزم بعدم المطالبة برد المثل إال عند حلول األجل .

وفي المقابل لذلك یلتزم  المقترض برد مثل القرض عند نھایة األجل المضروب للقرض ، وأیضا   

رض بالوفاء بدفع الفوائد المتفق علیھا في میعاد استحقاقھا قانونا ، فإذا قام كل من المقرض والمقت

  بااللتزامات الملقاة على عاتقھ انتھى القرض .

   من خالل المبحث األول . و الوفاء في عقد القرض العقاري القرض مبلغ تجنیدندرس عملیة   

 والمصرفي المالي النظام في اإلصالح لعملیة وأساسیا ھاما محركا یعتبر التوریق أنو بما 

 الحكومة استراتیجیة تدعیم أجل من أساسي شرط و ضرورة الرھنیة القروض توریق فعملیة،  الجزائري

  . تطوره ومتابعة السكن لتمویل الموجھة المالیة الوساطة بتطویر المتعلقة

 في العقاریة الرھونات قروض توریق الخصوص وجھ وعلى التوریق، آلیات على الضوء سلطن 

  من خالل المبحث الثاني .  الجزائر

  

  

  

  

  

  

 

  



 
 
 
 
 

  و الوفاء في عقد القرض العقاري القرض مبلغ تجنید: األول بحثالم

  

من بھ من خالل المطلب األول ، و الوفاء  في عقد القرض العقاري القرض مبلغنبین عملیة تجنید 

  خالل المطلب الثاني  .

  

  القرض مبلغ تجنید  :المطلب األول 

 

 أن المقرض بھ یلتزم عقد ھو االستھالك قرض "  :یلي ما على ق م ج ، من 450 المادة تنص

  ..." آخر مثلي شيء أي أو النقود من مبلغ ملكیة ینقل

لما كان الشيء المقترض إما أن یكون نقودا ، أو شیئا مثلیا غیر النقود ، فإن نقل الملكیة یختلف باختالف 

 المبلغ ھذا یةملك بنقل المقرض یلتزم النقود من مبلغ محلھ العقاري القرض عقد أن باعتبارھذا الشيء ، و

 ال النقود ألن )1( االستحقاق بضمان اللتزامھ عملیة أھمیة ھناك تعد لم إیاھا سلمھ فإذا المقترض، إلى

 أمر ھذا و زائفة أو مزورة النقود تكون أن إال ،) 2( الخفیة العیوب بضمان اللتزامھ ال و بالتعیین، تتعین

 . منعدم نقل لم إن االحتمال قلیل

 المقترض إلى یسلم أن المقرض على یجب ": یلي ما على من ق م ج ، 451/1تنص المادة  كما

 ".القرض انتھاء عند إال نظیره برد یطالبھ أن لھ یجوز ال و العقد علیھ یشتمل الذي الشيء

  

 :یلي فیما أساسا، تتمثل العقاري القرض عقد في المقرض التزامات أن نستنتج

 .للمقترض النقود مبلغ ملكیة بنقل االلتزام  -

  .األجل حلول قبل برده المطالبة عدم و القرض مبلغ بتسلیم االلتزام  -

 

 على العقاري، القرض عقد تنفیذ في المقرض یلعبھ الذي الدور تلخص التي االلتزامات ھي ھذه

 یتواصل بل القرض مبلغ تسلیم و بتجنید أبدا یتوقف ال القرض مؤسسة عمل أن یوضح التطبیق أن

 .العقد انتھاء و القرض من قسط آخر تسدید حتى ویستمر

 ق م ج . 452 المادة )1(

  ق م ج .453 المادة )2(

  



 
 
 
 
 

  القرض مبلغ ملكیة نقل  :األول الفرع

 دائنا المقترض یصبحااللتزام في عقد القرض العقاري التزام بنقل ملكیة وارد على نقود ومن ثم 

وإجباره على الوفاء بھ ، وانتقال  الدین بھذاتھ طالبم  یستطیعو ، القرض تمام المبلغ بمجرد بھذا للمقرض

الملكیة ھنا بمجرد العقد ألن القرض وارد على نقود ، وھي من األشیاء المعینة بالذات ، والشيء إذا كان 

 . )1(كذلك وكان مملوكا للمقرض انتقلت ملكیتھ بمجرد العقد ، ویجب على المقرض التسلیم 

 تأثیر أي النقود قیمة لتغیر یكون أن دون العقد في علیھ المتفق النقود مبلغ بدفع المقرض یلتزم

  .ق م ج  من 95 المادة بأحكام عمال التزامھ على

 للمقترض القرض مؤسسة من القرض مبلغ ملكیة تنتقل متى ھو الحالة ھذه في المطروح السؤال

 .كیف؟ و

  

 إال یعین لم شيء على عیني حق بنقل االلتزام ورد إذا :" أنھ على ق م ج من 166 المادة نصت

 .ء"الشي ھذا بإفراد إال الحق یتنقل فال بنوعھ

 العلة، و بإفرازه إال الحق ینتقل ال كالنقود، فقط، بنوعھ معینا الشيء كان إذا أنھ  المادة نص  من ستنتجی

 شیئا محلھا یكون أن تتطلب السلطة وھذه ؛الشيء على مباشرة سلطة العیني الحق أن ذلك واضحة ھذا في

 عن یكون أن إما و مقاسھ أو كیلھ أو وزنھ أو عده طریق عن یكون أن إما الشيء إفراز و،  بالذات معینا

 .) 2( غالبا الوضع ھو ھذا و تسلمھ طریق

 السبب و القبض، عند إال المقترض إلى المقرض من النقود مبلغ ملكیة تنتقل ال بأنھ یرى من ھناك

 . )3( اإلفراز فیھ یكفي ال و بقبضھ إال یتعین ال منھا مقدار أي أن النقود خصائص من أن ذلك في

 في عملي غیر و صحیح غیر فإنھ األفراد، بین المبرمة القرض عقود في صح إن القول، ھذا 

 دورا المصرفیة الممارسات و للعرف حیث المصرفیة، القروض من باعتبارھا العقاریة القروض عقود

 القرض عقد إجراءات أن كیف سنرى و معا، المقترض و المقرض التزامات تحدید و العقد تنفیذ في كبیرا

  من مرحلة أي في القول، أمكن إذا بیده، القرض مبلغ یلمس ال المقترض أن تجعل التطبیقیة العقاري

 . 217محمد على محمد أجمد البنا ، المرجع السابق ، ص )1(

 والنشر، للطباعة الجامعیة الدار ،-اللبناني و المصري القانونین في مقارنة دراسة - االلتزام أحكام العدوي، علي جالل )2(

 . 133ص ، 1993 ، بیروت

 العربي، التراث إحیاء دار الثاني، الجزء ،-االلتزام آثار -المدني القانون شرح في الوسیطعبد الرزاق السنھوري ،  )3(

 .776، ص  1952،بیروت

  



 
 
 
 
 

 إبرام بمجرد المقترض، سماب حساب في وضعھ و المبلغ بإفراز القرض مؤسسة تقوم حیث العقد، مراحل

  .أخرى شكلیات و إلجراءات فیخضع القبض أما العقد،

 تنفیذ بأن تقتضي التي و أعاله المذكورة 166 المادة أحكام مع العمل في الطریقة ھذه تتطابق

 ولم ، إفرازه بمعنى،  individualisé الشيء بإفراد یتم بنوعھ إال یعین ال الذي الشيء ملكیة بنقل االلتزام

 .بالتسلیم االلتزام قبیل من یعتبر الذي القبض تشترط أو تستلزم

  

 هبرد المطالبة بعدم االلتزام و القرض مبلغ تسلیم :الثاني الفرع

  

 االلتزام التزامین، المقرض عاتق علىیقع السابقة الذكر ،  ق م ج  من 451 المادة طبقا ألحكام 

  .األجل سقوط أو العقد انتھاء قبل منھ باسترداده المطالبة بعدم وااللتزام للمقترض القرض مبلغ بتسلیم

  

  

 : القرض مبلغ بتسلیم االلتزام -الفقرة االولى   

 مباشرة االلتزام ھذا على یترتب و المقترض، ذمة إلى القرض مبلغ ملكیة بنقل المقرض یلتزم

 .  (1)  المقترض إلى القرض مبلغ بتسلیم االلتزام

كما أن  ، القرض عقد آثار بقیة بترتبھ تتعلق و علیھ تترتب التي االلتزامات أول التسلیم یعتبر 

 صور ومن العقد، مجریات على كبیرا تأثیرا یؤثر عقاري طابع ذات بعملیة العقاري القرض عقد ارتباط

 العقد بكل في المذكورة العملیة تمویل في القرض مبلغ استعمال على القرض مؤسسة حرص التأثیر ھذا

 تتغیر خاصة إلجراءات وفقا یتم للمقترض القرض مبلغ تسلیم أن نجد لذلك نتیجة و الوسائل، و الطرق

  .الممولة العملیة نوع حسب

  :ھي معینة بإجراءات القیام بعدو مراحل حسب  العقاري القرض عقد في القرض مبلغ تسلیم یتم حیث     

  Demande de débloquer leمنھ جزء أو القرض مبلغ تخصیص طلب المقترض میقدت -

.crédit   

 Mobilisation du crédit.القرض بتجنید قرار أو أمر القرض مؤسسة تصدر  -  

 حتى علیھ والمحافظة الشيء بتسلیم االلتزام یتضمن عیني حق بنقل االلتزام: " أن على ق م ج من 167 المادة تنص )1(

 .  "تسلیمھ

  



 
 
 
 
 

 نوع حسب العقاري، القرض عقد في القرض مبلغ لتسلیم صور عدة العملیة الحیاة في یوجد

 :بینھا من القرض، یمولھا التي العملیة

 المسكن، بناء بعملیة األمر تعلق إذا األشغال تطور حسب و أقساط شكل في للمقترض المبلغ تسلیم -

 .خبیر یعده الذي التقنیة الزیارة تقریر تقدیم على بناءا ، األشغال من مرحلة كل في التسلیم فیتم

 لیسلمھ القرض مبلغ یستلم ألنھ المقرض عن وكیال عادة یكون الذي الموثق بواسطة المبلغ تسلیم -

 الضمان بتأسیس یقوم أن بعد بالقرض، الممول العقاري العقد في المقترض مع للمتعامل أو للمقترض

 .الرسمي الرھن ھو و العقاري القرض عقد في األساسي

 .البناء أو البیع بعملیة یتكفل الذي العقاریة الترقیة في للمتعامل مباشرة القرض مبلغ یسلم قد -

 طلب على بناء حیث معین، بأجل مرتبط القرض مبلغ بتسلیم االلتزام أن المیدانیة الممارسة تبین

) 6ستة ( مرور بعد و المقترض باسم مفتوح حساب في القرض مبلغ القرض مؤسسة تجند المقترض

 وأساس العقد، فسخ في الحق للمؤسسة یصبح القرض لمبلغ المقترض استالم دون التجنید تاریخ من أشھر

تجمید  نتیجة المقرض تلحق قد التي الخسارة تفادي ھو المصرفي، العرف مصدره الذي اإلجراء، ھذا

 بدء یؤخر و یؤجل المبلغ، استالم في بتأخره الذي و المقترض، طرف من استعمالھ دون القرض مبلغ

  .الفوائد سریان

 في القرض مبلغ باستالم االلتزام ھو آخر التزاما المقترض على یترتب أنھ اإلجراء ھذا مثل یعني و

   . )1(د العق فسخ للمقرض جاز ینفذه لم إذا معین أجل

 

  : المثل برد المطالبة بعدم االلتزام  -الفقرة الثانیة  

ھذا االلتزام في القانون التزام سلبي في جانب المقرض ، سواء أكان القرض عینیا أم رضائیا ، 

  . )2(وقیام ھذا االلتزام یجعل القرض ملزما للجانبین بالرغم من عینیتھ 

 تمكین ھي القرض عملیة من الھدف أن إذ القرض، عقود في مھم جد السلبي االلتزام ھذا یعتبرو

 دون علیھا المتفق المدة طیلة استھالكھ و استعمالھ طریق عن اقترضھ الذي بالمبلغ االنتفاع من المقترض

 لمؤسسة یحق فال ،االنتفاع في حقھ من بالتالي یحرمھ و باسترداده أو بھ بالمطالبة المقرض یفاجئھ أن

 .المنفردة بإرادتھا القرض عملیة توقف أن أي القرض مبلغ برد المقترض تطالب أن القرض

 المطالبة في المقترض حق یسقط بأنھ یقضي السیاق، ھذا في نص المصري المدني للقانون التمھیدي المشروع في جاء )1(

 القانون مدونة التواب، عبد معوض - .  للتسلیم المعین الیوم من أشھر ) 6ستة ( بمضي اقترضھ الذي الشيء بتسلیم

 . -1048 ص،  1986،  اإلسكندریة ، المعارف منشأة األول، الجزء المدني،

  .   223محمد علي محمد أحمد البنا ، المرجع السابق ، ص  )2(



 
 
 
 
 

ویقابلھ في جانب المقترض التزام بدفع الفوائد ، ومن ثم إذا أخل المقترض بالتزامھ ھذا ؛ جاز للمقرض 

م لھ استرداد طلب فسخ القرض ، فیتحلل من التزامھ بعدم المطالبة بالرد قبل انتھاء القرض ، ومن ث

  القرض بمجرد الفسخ وقبل نھایة العقد .

وقد انتقد البعض ھذا التكییف من الناحیة العملیة على أساس أن سقوط األجل إلفالس المدین قاعدة   

، أما إخاللھ بالتزامھ فیرتب للمقرض الفسخ طبقا للمادة  ق ت جمن  338و  337مقررة في المادتین 

 ھذا من تحللإذا لم یوفي المقترض بأحد التزاماتھ أو عجزه عن التسدید ودفع الفوائد فی ق م ج من  119

  .العقد في المحدد األجل انتھاء قبل القرض مبلغ برد المقترض مطالبة بإمكانھ یصبح و االلتزام

 بناءه، أو السكن شراء بھ لیمول للمقترض، تسلیمھ و القرض مبلغ بتجنید القرض مؤسسة قیام بعد

 على المطبقة الفوائد إلیھ مضاف المثل رد في المقترض التزام یبدأ و بالقرض الوفاء و التسدید عملیة تبدأ

 . )1(القرض

 أقساط شكل في القرض، أجل انتھاء قبل و القرض مبلغ استالم فور التسدید في البدء یعتبر ال و

 قبل القرض مبلغ كل برد یتعلق ال األمر ألن المثل، برد المطالبة بعدم المقرض اللتزام خرقا شھریة،

 تقوم التي المالیة الوساطة دور یقدمھا التي المزایا و التسھیالت صور من ألنھ و ناحیة، من األجل، حلول

  .أخرى ناحیة من القرض مؤسسة بھا

 .   224محمد علي محمد أحمد البنا ، المرجع السابق ، ص  )3(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

  الوفاء في عقد القرض العقاري   :الثاني المطلب

  

ینتھي القرض بانتھاء أجلھ ومع انتھاء أجل القرض یظھر التزام المقترض برد مثل ما اقترضھ ، 

واألصل أن یرد القرض كامال ، مع دفع الفوائد إذا كان القرض بفائدة ، كما قد یرد القرض في محلھ أوفي 

 .  )1(غیر محلھ 

 القواعد تطبیق من حیث  خصوصیة ، إبرامھ في كما العقاري، رضالق في فلاللتزام برد المثل 

 .المصرفیة الممارسات و بالعرف تأثره ومدى بالتسدید االلتزام تنفیذ على العامة

  

  لتزام برد المثل مع دفع الفوائد  اال  :األول الفرع

 

الشيء المقترض إما أن یكون شیئا مثلیا ، وإما أن یكون نقودا وھو الغالب فإذا كان مثلیا ، التزم   

المقترض عند نھایة القرض أن یرد مثلھ قدرا ، ونوعا ، وصفة ، وجنسا ، أما إذا كان الشيء المقترض 

د یساوي  في عدده المقدار نقودا ففي ھذه الحالة ال یلتزم  المقترض أن یرد للمقرض إال مقدارا من النقو

الذي اقترضھ ، دون أن یكون إلرتفاع قیمة النقود أو إلنخفاضھا أي أثر ، ومن ثم فإن المقترض یربح من 

جراء انخفاض قیمة النقود ویصاب من وراء ارتفاعھا بالخسارة ، وھذا الحكم متعلق بالنظام العام التصالھ 

  . )2(بالنظام النقدي في الدولة 

  

  : برد المثللتزام اال -الفقرة االولى   

 باختیاره بالوفاء المدین یقم لم إذا یعتبر االلتزام برد المثل في عقد القرض العقاري تنفیذا عینیا ، و  

 التنفیذ و العیني التنفیذ یجعل مما،  ثمنھا من نقدا الدین واقتضاء بیعھا و أموالھ على بالحجز قھره جاز

 القرض عقد في العیني التنفیذ فیصبح واحدة، نتیجة ویعطیان یستویان العقاري القرض عقد في بالتعویض

 االلتزام محل المبلغ لقیمة دفع نفسھ ھو التعویض یكون وبالتالي جبرا، أو طوعا دائما، ممكن العقاري

 . )3( األصل ھو ألنھ عینیا تنفیذا ھنا التنفیذ نسمي أن األولى من ولكن

  بعوض القرض یكون وعندما النقود مبلغ أي المقترض الشيء ھو األصل في القرض محل

 . 226محمد على محمد أحمد البنا ، المرجع السابق ، ص  )1(

 . 226نفس المصدر اآلنف الذكر ،  )2(

 . 134مرجع السابق ، صال ،-اللبناني و المصري القانونین في مقارنة دراسة - االلتزام أحكام العدوي، علي جالل )3(



 
 
 
 
 

 الشروط فیھ تتحقق أن یجب القرض محل ، و الفوائد دفع ھو آخر محل للعقد فیكون العقاري كالقرض

 یكون أن و الوجود، ممكن أو الشيء موجودا یكون أن : ھي و محل كل في توفرھا یجب التي القانونیة

  . )1( العامة و اآلداب العام للنظام مخالف یكون أال و للتعیین قابال أو معینا

 ذاتھ في مستحیل غیر و ممكنا المحل یكون أن فیجب االلتزام، نشوء وقت موجودا یكون أن  -

 .المستقبل في أو الحال في وموجودا

 مبلغ یشمل النقود، من مبلغا القرض عقد في المحل باعتبار و مقداره، و بنوعھ معین یكون أن  -

 مقداره و بنوعھ معینا و محددا كالھما یكون أن وجب العموالت، و الفوائد أي ثمنھ و القرض

 . االلتزام نشوء وقت

 مشروعا، االلتزام محل یكون أن فیجب العام، للنظام مخالف غیر أي فیھ للتعامل قابال یكون أن  -

 ، )2(العام للنظام مخالفة ألنھ األفراد بین المبرمة القروض في فائدة على اتفاق مشروعا یعتبر فال

 .الفرنسي و المصري نوناالق في األقصى الحد من أكبر فائدة على االتفاق مشروعا یعتبر وال

   

 تقتضي فھي المصرفیة للمعامالت بالنسبة أما ، العامة القواعد من المستمدة المحل لشروط بالنسبة ھذا

 . ثمنھ و القرض مبلغ من كل في أخرى شروط توفر

 إلى ینقل أن المقرض بھ یلتزم عقد ھو االستھالك قرض " : أن على ق م ج  ، من 450 المادةتنص  

 والقدر، ، النوع في نظیره القرض نھایة عند المقترض إلیھ یرد أن على... النقود من مبلغ ملكیة المقترض

 ." والصفة

 القرض عقد ألن و ، القرض نھایة عند اقترضھ ما مثل برد التزام المقترض عاتق على یقع أنھ أي

 التزام فإن  ، إیجاده یستحیل أو یھلك أن یمكن ال النقود من مبلغ على ینصب أي نقدي قرض ھو العقاري

  .  نتیجة بتحقیق التزام ھو المقترض

   "علیھ المتفق األجل بانتھاء االستھالك قرض ینتھي"  : أنھ على ق م ج ، من 457 المادة تنصكما 

 یتوجب بسقوطھ أو األجل وبحلول ، بسقوطھ أو القرض أجل بانقضاء العامة للقواعد وفقا الرد أجل فیحل

 .علیھا المتفق الفوائد زائد القرض مبلغ بتسدید المقرض من أخذه ما رد المقترض عل

، لبنان، نوفل ، مؤسسة - مقارنة دراسة -الوضعي القانون و اإلسالمیة الشریعة في القرض عقد الدین، عالء خروفة )1(

 . 179ص ،  1982

   .ق م ج من  454المادة  )2(



 
 
 
 
 

من القانون  255تنص المادة  ، حیث إعساره و المقترض إفالس إشھارحال   في العقد أجل یسقط و

"متى صدر الحكم بالتسویة القضائیة أو شھر اإلفالس یتعین على وكیل أنھ : على المدني الجزائري 

  التفلیسة أن یقوم بكافة اإلجراءات الالزمة لحفظ حقوق المدین ضد مدینیھ.

 لمدین طلبھا حتى ولو أخذویلتزم بصفة خاصة بطلب القیود عن الرھون العقاریة التي لم یكن ا   

  القید باسم جماعة الدائنین من طرف وكیل التفلیسة " .

على  أنھ : " ینقضى االلتزام إذا أثبت المدین أن الوفاء بھ أصبح ق م ج من  307كما تنص المادة 

  إرادتھ ". مستحیال علیھ لسبب أجنبي عن 

 واحدة دفعة القرض مبلغ تسدید یتم النظریة الناحیة من، ف )1( تجزئتھ یجوز ال الوفاء أن القاعدة

 على ، لالنقسام قابل الدین ھذا كان لو و منھ جزء قبول على الدائن یجبر فال ، القرض اجل انتھاء وفور

 ھذه في و الوفاء تجزئة حق المدین تخویل على العقد في یتفق فقد إطالقھ على یجري ال الحكم ھذا أن

  . )2(دینھ من بقسط الوفاء قبول اآلجال ھذه من أجل حلول عند الدائن على یتعین الحالة

 فترة مرور بعد العقاري القرض تسدید فیبدأ مراحل، علىعادة  التسدید یتم التطبیق في أن إال

  . شھریة استحقاقات و دفعات شكل في القرض مبلغ استالم من معینة زمنیة

 االستحقاقات دفع و التسدید لبدء المعین التاریخ من ابتداء العقاري القرض عقد في الرد أجل یحل

 من التسدید في البدء تاریخ یختلف و القرض، مبلغ بكامل الوفاء و العقد مدة انتھاء حین إلى الشھریة

 تمویل أجل من الممنوحة القروض في فنجد ، بالقرض الممولة العملیة نوع حسب آلخر عقاري قرض

  .منھا جزء إنجاز إلى أو األشغال انتھاء إلى یؤجل التسدید في البدء أو الدفع أن مثال البناء عملیة

 في التیسیر و التسھیل ھي للمقترض بالنسبة العقاریة القروض تتضمنھا التي المزایا أھم من

 مبالغ دفع طریق عن القرض بمبلغ الوفاء یتم حیث للمقترض، المقرض یتیحھ و یوفره الذي التسدید

 كل یتكون و الشھریة، التسدیدات أو الدفعات ، االستحقاقات : منھا تسمیات عدة تحمل صغیرة، شھریة

  : من شھري استحقاق أو قسط

  .المقترض المال رأس من جزء -

 . المطبق الفائدة سعر -

 .القرض مصاریف أو العموالت -

 . ق م ج من  236المادة  )1(

 . 33 ص ، السابق المرجع ، اإلثبات و االلتزام أحكام أصول العدوي، علي جالل )2(

  



 
 
 
 
 

 الفوائد تتناقص  ثم القرض من األولى السنوات في الشھریة الدفعات من األكبر الجزء الفوائد تشكل

 .األخیرة السنوات في المسدد المال رأس جزء یزید و

 ال أن وجب لذلك تسدیدھا، على المقترض قدرة الشھریة االستحقاقات قیمة تحدید في یحترم

  .الدخل ھذا قیمة بتغیر تتغیر للمقترض الشھري الدخل من معینة نسبة القیمة ھذه تتجاوز

 المتعارف النسبة ھي و اإلجمالي الدخل من 33%  الشھریة التسدیدات نسبة تتجاوز ال أن یفضل

 باالتفاق ذلك و ترتفع قد النسبة ھذه فإن المرتفع، الدخل ذات االجتماعیة للفئات بالنسبة عدا ما دولیا، علیھا

 . )1(الشھري الدخل من40 %  إلى تصل قد بحیث باألمر المعني مع

 الشھریة االستحقاقات عدد و قیمة یتضمن االستحقاقات جدول یسمى جدوال القرض مؤسسة تعد

 رأس و فائدة سعر من االستحقاقات ھذه مكونات تفصیل مع القرض مدة طیلة دفعھا المقترض على التي

 یسدد و یدفع أن لھ بقي وما دفع ما معرفة من المقترض تمكین ھو الجدول ھذا إعداد من الھدف،  المال

 وجھ أحسن على و درایة و بعلم المثل برد بالتزامھ القیام من تمكینھ و القرض من مرحلة كل في الدین من

   .لاآلجا احترام مع

 ال إذ المصرفي، للعرف تطبیقا للمقترض، یسلم الذي العقاري القرض عقدب الجدول ھذا یلحق

 حتى للمقترض االستحقاقات جدول بتسلیم المقرض تلزم قانونیة قاعدة أي الجزائري التشریع في یوجد

 .العقاري القرض عقد بإبرام علیھا یقبل التي االلتزامات بكل أدق بشكل یعلم

 فیكون" ؛ مطلوبة األصل في ھي الدیون ألن المدین، مقر في الدین تسدید یتم النظریة الناحیة من

 كالنقود األشیاء لھذه بالنسبة فالقاعدة الوفاء، استحقاق وقت المدین موطن في بالنوع المعینة باألشیاء الوفاء

 الدین بأن القاعدة ھذه عن یعبر و بھ الوفاء إلى المدین یسعى أن دون حقھ استیفاء إلى یسعى الدائن أن مثال

 . )2( "محمول ال مطلوب

 

 والمصاریف :  االلتزام بدفع الفوائد  – الفقرة الثانیة   

، فھناك من اعتبرھا مجرد تعویض عن نقصان القوة اختلفت اآلراء حول  أساس الفائدة البنكیة 

مخاطرة الدائن بمالھ ، والبعض الشرائیة للنقود الناتجة عن التضخم المالي ، ومن اعتبرھا تعویضا  عن 

االخر اعتبرھا تعویضا للدائن عن الخسارة التي التي تلحقھ لعدم استعمالھ لمالھ الذي تخلى عنھ لفائدة 

  المدین ، الذي سیوظفھ لمصلحتھ الشخصیة في تنمیة مشاریعھ الخاصة.

 السابق، المرجع ، -السیاسات والتقنیات الحدیثة في تمویل السكن –قتصاد المالي والمصرفي اال ،بلطاس القادر عبد )1(

 . 139ص

  . 36 ص السابق، المرجع اإلثبات، و االلتزام أحكام أصول العدوي، علي جالل )2(



 
 
 
 
 

أما المدرسة الكالسیكیة التقلیدیة فقد اعتبرت سعر الفائدة ظاھرة حقیقیة ترتبط باالدخار 

واالستثمار ، وال عالقة لھ بالنقود ، وبالتالي یعمل سعر الفائدة على التوازن بین االدخار و االستثمار ، من 

، أنا االستثمار فتربطھ عالقة خالل عالقتھ الطردیة باالدخار ، فكلما ارتفع سعر الفائدة ارتفع االدخار 

عكسیة بسعر الفائدة ، فكلما انخفض سعر الفائدة ازداد تشجیع المستثمرین على االستثمار ، وبذلك یمثل 

  .)1(االدخار عرض رأس المال ، ویمثل االستثمار الطلب على رأس المال 

 على فوائد أخذ و تقاضي القرض لمؤسسات یجوز ق م ج ، من 456 المادة طبقا ألحكام   

  .  لألفراد تمنحھا التي القروض

 القروض من النوع ھذا أن یبرر مما ، فقط المصرفیة القروض بھا تستقل خاصیة ھي الفوائد اشتراط

 واألعراف للنظم كبیر، بقدر و أیضا، یخضع إنما و فحسب العامة للقواعد ممارستھ في یخضع ال

 مع الفوائد تطرحھا التي المشاكل و المسائل جمیع ینظم تشریعي نص يیأت لم إذ المصرفیة، والممارسات

  .المصرفیة القروض خصوصیة و تمیز االعتبار بعین األخذ

 . )2(القرض ھذاإجراء  بمناسبة المنفقة المصاریف أو العموالتكما یلتزم المقترض بدفع 

في  )3(الدفعویمثل سعر الفائدة المطبق من طرف البنك المقرض إضافة الى العموالت ؛ ثمن   

  القروض بعوض ، أي التكلفة الفعلیة للحصول على ھذا القرض والتي تتكون من عنصرین أساسیین ھما:

 الفوائد المطبقة على القرض -

  العموالت أو المصاریف المنفقة بمناسبة ھذا القرض .  -

 التزام المقترض بتحمل مصاریف القرض : -أوال 

طبقا للقواعد العامة یتحمل المقترض مصاریف القرض قیاسا على المشتري ألن منفعة القرض 

  . )4(لھ، وكل ذلك ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضى بغیر ذلك 

 المؤسسة تتقاضاھا التي النفقات و األتعابالقرض أو العموالت : مجموع  مصاریفب ویقصد

   دوما تكون بل معدومة تكون أن األحوال من حال بأي یمكن ال و القرض بعملیة القیام مقابل المصرفیة

، مجلة  -مقارنة بین الوسائل والنتائج–عقیدي محمد عصام ، القروض البنكیة العقاریة والتمویالت االسالمیة البدیلة  )1(

 .   57، ص 2011،  13المذھب المالكي، العدد 

 .  223محمد علي محمد أحمد البنا ، المرجع السابق ، ص )2(

(3)  « Coût du crédit: Ce sont les intérêts cumulés durant la période du prêt auxquels il 

convient d'ajouter les frais annexes ( assurances, frais de dossiers. etc.) ». Nicolas 

Tarnaud, op.cit,p 60. 

 . 224محمد علي محمد أحمد البنا ، المرجع السابق ، ص  )4(



 
 
 
 
 

  .نھایتھا إلى بدایتھا من القرض عملیة مصاریف كل المقترض یتحمل و ، )1( موجبة

المتعلقة   1995 فیفري 22 في المؤرخة  07-95:  رقم للتعلیمة تخضع التي العموالت، ھذه تتمثل

 اإلداریة، المصاریف : في أساسا ، العموالت و الفوائد ھوامش في البنك عملیات على المطبقة الشروطب

 الملف، مصاریف التأمین، أقساط الرھن، مصاریف مثل القرض، مصاریف و الملف دراسة مصاریف

 .غیرھا و الرسوم و الضرائب الموثق، أتعاب

 حجم، القیمة حسب ھذه تتحدد حیث للقرض، المانحة المالیة المؤسسة بتغیر العموالت قیمة تتغیر

 تخصص

  :أھمھا العموالت، قیمة تحدید في دائما تدخل عوامل عدة ھناك أن إال القرض، مؤسسة عمل طریقة و

  

  .تخصصال نوعوالمالیة مانحة القرض  ةالمؤسسالبنك أو  نوع  -

 .قیمتھ و مدتھ واختالفالعقاري، القرض نوع -

 .القرض تمویل إعادة إمكانیة -

  .بالقرض المرتبطة األخطار -

یضاف الھامش بعد ذلك الى مؤشر الفائدة لتحدید سعر الفائدة الذي یعبر عنھ بالفائدة على القرض      

  . )2(العقاري الممنوح 

 الربا، أشكال كل محاربة على یحرص حیث ، خاصة بطریقة المسألة ھذه الفرنسي القانون یعالج

 القرض مصاریف كل یجمع فائدة سعر وضع طریق عن ، مراقبتھا تسھیل و نطاقھا تحدید من خالل 

  Taux effectif global اإلجمالي الحقیقي بالسعر السعر ھذا یدعى ؛الحقیقي القرض ثمن مثلیو

TEG) ( التعویضات و التكالیف و  المصاریف كل إلیھ مضافا الفائدة معدل حساب لتحدیده یجب الذي 

 مھما و طبیعتھا كانت مھما ذلك و علیھ، للحصول بدفعھا ملزما نفسھ المقترض یجد و القرض یسببھا التي

 .العقد إلبرام ضروري إنفاقھا دام ما دفعھا، وقت كان

 عمولة كل و " :یلي ما على المصري المدني القانون من 227/2 المادة نصت، السیاق  نفس في 

 المتقدم األقصى الحد على علیھا المتفق الفائدة و ھي زادت إذا ، الدائن اشترطھا ، نوعھا كان أیا منفعة أو

 خدمة تقابلھا ال المنفعة أو العمولة ھذه أن ثبت إذا أما للتخفیض قابلة تكون و مستترة فائدة تعتبر ذكره

 ." مشروعة منفعة ال و أداھا قد الدائن یكون حقیقیة

 . 71 ص السابق، المرجع لطرش، الطاھر )1(

  .  280، المرجع السابق ، ص الجزائرإستراتیجیة تمویل السكن في عبد القادر بلطاس،  )2(



 
 
 
 
 

 إخفاء إلى المرابون یعمد فقد ، ربویة فوائد حقیقیة خدمة تقابلھا ال التي العموالت بالتالي تعتبر

 .مختلفة نفقات و مصاریف شكل في الفوائد من نسبة

  التزام  المقترض بدفع الفوائد: -ثانیا 

 دائما مقترن قرض ھو )1(قرضال التفاق وفقا قرضالم من قترضالم علیھ یحصل الذي التمویل مبلغ

 الذي قرضال بمبلغ لالنتفاع  بلمقاقرض الم إلى بدفعھا المستفید یلتزم الذي العوض ھي والفائدة بفائدة،

  .العقاري قرضال اتفاق بمقتضى علیھ حصل

 استخدام و توظیف بین التوازن تحقیق إلى دائما یسعى فھو البنك یمارسھا التي العملیات كانت مھما

 من یمكنھم و للعمالء لدیھ الموجودة األموال رؤوس فیقدم لعمالئھ، الجیدة الخدمات تقدیم بین و األموال

 ھذه استخدام نظیر ثمن أو أجر بتقدیم و المحدد الوقت في بإعادتھا یلتزموا أن مقابل معین لزمن استخدامھا

 .الفائدة یسمى األموال،

 ملكیة عن التنازل مقابل المقرض إلى بدفعھ المقترض یلتزم النقود تأجیر ثمن أنھا على الفائدة تعرف

 المال لھذا استعمالھ مقابل المال لصاحب المقترض یقدمھ الذي المبلغ فھي ، )2( معین لزمن النقود ھذه

  .بینھما مسبقا محددة شروط وفق معینة مدة خالل

 انقضت فإذا ذلك، قبل ال قرضال مبلغ المقترض فیھ یتسلم الذي الیوم من تستحق الفوائد أن واألصل

 ألن ، المدة ھذه فوائد یدفع أنقترض الم على یجب فال ،قرضال مبلغ وتسلیم قرضال عقد تمام بین ما مدة

 أو إیاه تسلمھ وقت من إالقرض ال بمبلغ ینتفع ال قترضوالم ،قرض ال بمبلغ االنتفاع مقابل تكون الفوائد

  .  البناء أو التحسین أو الترمیم بعملیة یقوم الذي للمقاول أو العقار، لبائع دفعھ وقت من

 لكنھ ، القرض استالم في المقترض تأخر مقابل تعویضا تتقاضى القرض مؤسسة أن التطبیق في نجد

 من بواحد یقدرCommission d’engagement التجنید بعمولة یدعى الفائدة قیمة درجة إلى یصل ال

  .المستلم غیر المبلغ من األلف

 القرض في كلھا تتوفر ، علیھ فوائد  تستحقكي االستھالكي  القرضفي  معینة شروط یشترط التشریع الجزائري توفر )1(

  : تتمثل في  ، العقاري

 .النقود من مبلغا القرض محل یكون أن  -

  . معلوم و محدد النقود مبلغ یكون أن -

 .معتمدة و مؤھلة قرض مؤسسة منحتھ أي مصرفیا القرض یكون أن -

 في تفترض ال بالتالي استثناء بفائدة القرض و األصل في مجاني ھو القرض ألن العقد في الفوائد علي یتفق أن -

 .الفوائد بأخذ یقضي شرطا العقد یتضمن أن یجب بل القرض

  .8 ص ،المرجع السابق   ، عدون داودي ناصر )2(



 
 
 
 
 

 الذي ھو بالمالیة المكلف وزیرال نفإ الجزائر�  المدني التقنین من 456 و 455 المادتان نص وحسب

 والمصرفي المالي القطاع عرفھا التي اإلصالحات وبعد لكن الفوائد، ومعدالت أسعار وتنظیم تحدید یتولى

 .المھمة ھذه یتولى الذي ھو المركزي البنك أصبح

 القواعد یحدد  الذي  1994 - 06 - 02: في المؤرخ 13-94:  رقم النظام من 04 المادة نصت وقد

 :أّنھ على (1)المصرفیة العملیات على المطبقة البنوك بشروط المتعلقة العامة

 ومستوى معدالت وكذا والمدینة الدائنة الفائدة معدالت ، حریة بكل المالیة والمؤسسات البنوك تحدد" 

  . المصرفیة العملیات على المطبقة العموالت

 والمؤسسات البنوك قبل من احترامھ یستوجب أقصى ھامشا یحدد أن الجزائر لبنك یمكن أنھ غیر 

 ..." القرض لعملیات بالنسبة المالیة

 فائدة نسبة بتخفیض المتعلق 1995 -10-07المؤرخ في :  308- 95 التنفیذي المرسوم صدر كما

 .) 2(السكن شراء أو البناء لتمویل تقترض التي القروض

 القروض على الفائدة نسبة تخفیض في الحق العائلي االستعمال ذو السكن وشراء الذاتي البناء یمنح إذ

 مؤسسة من بطلب التخفیض بطلب ویدفع التخفیض ویدفع الغایة، لھذه القرض مؤسسات تفرضھا التي

  . )3( تثبااإل أدلة تقدیم على وبناء التسدید آلجال طبقا القرض

 ، انتھج البنك2008المیة في منتصف العام ـــالعالیة ـــاب األزمة المـــأعقتوالت التعدیالت إلى غــایة 

حاول المشرع الجزائري  ائدة ،ـــالي أسعار الفــار الخصم وبالتــــالجزائري المركزي سیاسة تخفیض أسع

وضع حلول من أجل القضاء على اإلشكاالت التي تكتنف القرض العقاري بشكل خاص وإنعاش االقتصاد 

 01-09األمر رقم : إطار  في انونیةـــام قـــوذلك من خالل سنھ ألحك امـــار الوطني بشكل عـــواالستثم

  : 2009لسنة  لمالیة التكمیليالمتضمن لقانون ا

ألغى المشرع القروض االستھالكیة وفرض على البنوك التوقف عن مثل ھذه الخدمات من اجل  -

سحب من البنوك رخصة منح القروض  75)المادة  (الشروع في تطبیق سیاسة الترقیة العقاریة الجدیدة 

  لألفراد إال في إطار القروض العقاریة .

من  75والمتممة بالمادة  109المادة  (ونص على تخفیض معدالت الفائدة على القروض العقاریة  - 
  .2010)المتضمن قانون المالیة لسنة  09-  09القانون رقم :

 . 1994 - 11-06، الصادرة في :  72ج ر عدد  )1(
 . 1995 - 10-11،الصادرة في :  56دد ج ر ع )2(
 البناء لتمویل تقترض التي القروض فائدة نسبة بتخفیض المتعلق ، 95/308من المرسوم التنفیذي رقم   6و  3المادتان  )3(

  السابق الذكر . ، السكن شراء أو

    



 
 
 
 
 

 المطبقة : الفوائد أنواع  -أ

 أھمھا نذكر أن نحاول ، أنواع عدة إلى سببھا و مصدرھا و حسابھا طریقة بتنوع الفوائد تتنوع

 .العقاري القرض على لتطبیقھا مجاال تجد التي األنواع تحدید مع شیوعا وأكثرھا

  

  :  التعویضیة الفوائد و خیریةأالت الفوائد -1

 الفوائد تدفع بینما ، التأخیریة الفوائدب فوائد تدعى  تدفع القرض  بمبلغ الوفاء في التأخیرفي حالة  

 في القرض مبلغ بقاء مقابل في المدین یدفعھا التي الفوائد فھي المقرض، بالمال االنتفاع مقابل التعویضیة

 .بھ االنتفاع و ذمتھ

 الفوائد ھي و بفائدة، قرض باعتباره العقاري القرض عقد في تشترط التي ھي التعویضیة الفوائدو

 أو تكییف فقط تأخذ بینما النھائي التسدید و الوفاء یتم أن إلى القرض مدة انقضاء بعد تسري تظل التي

 . تأخیریة فوائد وصف

 

  : االتفاقیة الفوائد أسعار و القانونیة الفوائد أسعار -2

 لو و الفائدة سعر تحدید یترك ال و العقد، أطراف تطبیقھ على یتفق الذي ھو ىاإلتفاق الفائدة سعر

 بمصلحة تضر تجاوزات عنھا ینتج المجال ھذا في فالحریة المطلقة، األفراد حریة و لمشیئة اتفاقي كان

 بتحدید للمقترضین، حمایة و للربا محاربة المشرعین، تدخل ھنا من المقترض، ھو و الضعیف الطرف

 الفائدة سعر ھو العقدیة، وغیر العقدیة التجاریة، و المدنیة المجاالت جمیع في تجاوزه یمكن ال أقصى حد

 .القانوني

 لحریة مفسحا المجال ترك بالتالي و الجزائري التشریع في الفوائد من النوع ھذا غیاب إلى نشیر

 فال المركزي، البنك طرف من تحددیھا یمكن التي المرجعیة للھوامش وفقا الفائدة معدل تحدید في البنوك

 القانونیة النصوص تحددھا قانونیة لفائدة ال و بینھما باالتفاق القرض أطراف یحددھا اتفاقیة لفائدة مجال

  .الربا مخاطر من للمقترضین حمایة اآلمرة

  : قابلة للتعدیل   الفوائد أسعار و الثابتة الفوائد أسعار -3

 بتغیر ولو تتغیر ال و القرض مدة طوال السعر و المعدل بنفس تبقى التي تلك ھي الثابتة الفائدة

 )1(، یطبق ھذا النوع من القروض عادة في الحاالت التي یتسم بھا المركزي البنك یحدده الذي الھامش

   یستفید فال ،االقتصاد بنوع من االستقرار في األسعار ، بحیث یمكن للبنك أن یقدم قروضا طویلة المدى 

  .  219، المرجع السابق ، ص إستراتیجیة تمویل السكن في الجزائرعبد القادر بلطاس،  )1(



 
 
 
 
 

 من ذلك من بالرغم ھي و القرض، مدة أثناء الفائدة لسعر المحتمل االنخفاض من الحالة ھذه في المقترض

 . العقاریة القروض في استعماال الفوائد أنواع أكثر

قوم على أساس  أن سعر الفائدة یحدد دوریا وفق مؤشرات یتفق ت فھيقابلة للتعدیل ال الفائدة أما

األحیان معبرة عن أسعار الفائدة قصیرة أو متوسطة علیھا في العقد ، تكون ھذه المؤشرات في أغلب 

  األجل .

عندما یلجأ الى استعمال أسعار الفائدة قصیرة األجل كمقیاس أداء أو مؤشر مثل معدالت الفائدة 

في السوق النقدیة أو معدالت الفائدة المطبقة على الودائع قصیرة األجل ، في ھذه الحالة تكون للمؤسسات 

تعامل مع القروض العقاریة ، القدرة على إدخال تحسینات على التوافق بین الفوائد التي المالیة ، التي ت

  تحصل علیھا من الزبائن والتكلفة التي تدفعھا على الودائع أو السلفیات قصیرة األجل .

تجدر اإلشارة ھنا إلى أن وجود معدل تضخم مرتفع ومتغیر قد یكون كذلك في صالح المقترض 

امج القروض بأسعار فائدة قابلة للتعدیل ، ألن ذلك سیؤدي الى انخفاض المؤشر الذي عند تطبیق برن

  استعمل .

ولقد أصبح التعامل في السنوات األخیرة مراجعة معدالت الفائدة في ھذا البرنامج على أساس 

موافقة ) ستة  أشھر ، سنة ، أو خمس سنوات "،  فمعدل الفائدة یساوى مؤشر یضاف الیھ نسبة تحدد ب6"(

 . % 2الى  %1الطرفین ، وقد تتراوح  ھذه النسبة ما بین 

لقد تم تصمیم برنامج قروض بأسعار فائدة قابلة للتعدیل على أساس أن القرض یستھلك بالكامل 

  في الوقت المحدد لھ مثلھ مثل نظام الفوائد الثابتة الذي سبقت اإلشارة إلیھ .

الفائدة قصیرة األجل ، وتتغیر عندما یطرأ تغییر في  فالتسدیدات الشھریة تحدد وفق معدالت 

  أسعار الفائدة ، بینما تبقى مدة االستحقاق ثابتة .

دة صفات تمیز استعمال ھذا البرنامج في منح القروض العقاریة وتحریر العقود الخاصة عھناك 

الھامش الذي یضاف بذلك ، بعض ھذه الصفات تتجلى في مؤشر سعر الفائدة الذي یقع االختیار علیھ ، 

الى المؤشر ، التغیرات التي تطرأ على معدالت الفائدة وقیمة التسدیدات الشھریة ، سقف سعر الفائدة وكذا 

  .    )1(سقف التسدیدات الشھریة اللذان یتم تحدیدھما مسبقا

 : المدنیة الفوائد أسعار و التجاریة الفوائد أسعار -4

   .التجاریة المسائل في التجاریة الفوائد تطبق و لمدنیةا المسائل في المدنیة الفوائد تطبق

  المدنیة الفائدة فتحسب الحساب، طریقة في و واحدة كل نسبة أو قیمة في النوعین بین االختالف یكمن و

  .   279و  278، المرجع السابق ، ص إستراتیجیة تمویل السكن في الجزائرعبد القادر بلطاس،  )1(



 
 
 
 
 

 التجاریة السنة أساس على التجاریة الفوائد تحسب و ، یوم 365 من المكونة المدنیة السنة أساس على

 .یوم 360 من الحساب، لعملیات تسھیال المكونة،

 في شائعة وھي التجاریة، الفائدة تطبق المستعمل الفائدة نوع ذكر عدم عند أنھ إلى اإلشارة تجدر

 . )1( البنوك لدى التجاریة المعامالت

  

  :  البسیطة الفوائد و المركبة الفوائد -5

 بدورھا فوائد لتعطي األصلي المال رأس إلى تضاف ال الفوائد كانت إذا بسیطة الفائدة قیمة تكون

 مبلغ من المستفید أو القرض مؤسسة فإن مركبة الفوائد تكون حتى و،  المستقبلیة الزمنیة الفترات في

 لتتراكم ) القرض مبلغ( األصلي المال رأس إلى یضاف بل المقترض، منعلى الفوائد  حصلتی ال الفائدة

 الفوائد تنتج األخیر في و capitalisation بالرأسملة یسمى ما ھو ھذا و .األخرى ھي فوائد علیھا ویأخذ

   .القرض مبلغ قیمة تفوق كبیرة مبالغ المركبة

 

   : الفائدة سعر حساب معاییر -ب 

یجب التأكید على أن قواعد سیر قطاع السكن تخضع لمنطق اقتصادي یقوم على تفاعل العرض 

 و شروط تحدید في كبیر تأثیر لھا  األموال على الطلب و العرض نینواق و یة المال لسوق، فا )2(والطلب 

 معدل احتساب عندأو البنك  المصرفیة المؤسسة ھاب تأخذ التي االعتبارات تعدد و األموال، ھذه تأجیر ثمن

 تتعلق أخرى، العتبارات باإلضافة القرض في المستعملة األموال على الحصول تكلفةتتمثل في  الفائدة،

  : فئتین في االعتبارات ھذه كل نحصر و منھ، الغرض و قیمتھ القرض، نوع المقرضة، األموال بمصدر

  االعتبارات قانونیة  -

 االعتبارات االقتصادیة  -

 

 :  القانونیة االعتبارات   -1

 طرفیھ بین و العقد ضمن تحدد ضمانات، و مبلغ و مدة من العقاري القرض عقد وعناصر شروط معظم  

  لمطلق تحدیده یترك أن یمكن ال الفائدة معدل عنصر كذلك منھما، كل وشروط حاجیات حسب و بحریة

 .13ص السابق، المرجع عدون، داودي ناصر )1(

المجھودات المبذولة من طرف وزارة اإلسكان والتعمیر والتنمیة المجالیة لمحاربة السكن غیر الالئق ،  فاطنة شھاب ،  )2(

  . 95، ص 2010مجلة األمالك ، العدد الثامن ، 



 
 
 
 
 

 الطرف ألن ذلك، إلى یدعوان المتعاقدین شریعة العقد و اإلرادة سلطان مبدأ كان لو و األطراف حریة

 أقصى تحمل حتى یحتاجھ، الذي المال على للحصول شيء كل لفعل دمستع المقترض، ھو و الضعیف،

 .الربا استفحال بالتالي و الفوائد أسعار في المبالغة إلى المجال ھذا في الحریة تؤدي علیھ، و الفوائد،

 بالمال االنتفاع مقابل یدفع الذي التعویض لتحدید المشرع تدخل ضرورة ظھرت ھنا من

 .الربا محاربة و المقترض مصالح حمایة في تتمثل قویة مبررات التدخل لھذا و ،المقترض

 على تطبق قواعد و قوانین وضع إلى الفرنسي، و المصري كالتشریع التشریعات، بعض عمدت

 أخرى، خاصة قانونیة نصوص في جاء ما منھا و المدني القانون في ورد ما منھا بفائدة، القروض

  ي :یل ما القواعد ھذه وتتضمن

 .ربوي فائدة سعر تحدید -

 قد الذي للربا محاربة تتجاوزه أن االتفاقیة الفائدة ألسعار یمكن ال أقصى كحد قانوني فائدة معدل تحدید -

 لھذا معینة حسابة طریق تحدید أو ، )1(معین قانوني سعر تحدید  :طریق عن ذلك و ، المقرضین یمارسھ

 . )2(السعر

 التي و االقتصادي الضبط و التوجیھ وسائل من باعتباره ، الفائدة سعر تكتسي التي ألھمیةل نظرا 

 في تتشدد، معظم التشریعات  المسألة لھذه صریح تنظیم و تشریع استوجب وضع  التجاوز، فیھا یسھل

 قانونیة نصوص بوضع  تنظیمھا، من خالل  المعامالت أنواع لكل و المجاالت كل في الفائدة معدل تحدید

، الذي یحدد بموجبھ بالنسبة للمقرض   حیث توجد في العدید من الدول ما یسمى ب: " قانون الربا "

 التي و المركزیة للبنوك األمر تترك من منھا و،  )3(مستوى معینا من معدل الفائدة على الموال المقترضة 

 یمكن ال ھامش تعیین إمكانیة مع  الفائد سعر تحدید في الحریة المصرفي النظام لمؤسسات تعطي

  .  )4(تجاوزه

 سواء ، للفوائد آخر سعر على یتفقا أن للمتعاقدین یجوز : " یلي ما على المصري المدني القانون من 227 المادة تنص )1(

 المائة في سبعة على السعر ھذا یزید أال على الفوائد، فیھا تشترط أخرى حالة أیة في أم الوفاء تأخیر مقابل في ذلك كان

 ھذا على زائدا دفع ما رد تعین و المائة في سبعة إلى تخفیضھا وجب السعر ھذا على تزید فوائد على اتفق فإذا، 

 ".القدر

 حسب سنة لكل دوریة بصفة المجاالت لكل  Taux d’intérêt légale القانوني الفائدة معدل الفرنسي القانون یحدد )2(

 .فرنسا بنك طرف من الممارس الخصم سعر

 . 159، المرجع السابق ، ص إستراتیجیة تمویل السكن في الجزائرعبد القادر بلطاس،  )3(

  . 12 ص السابق، المرجع عدون، داودي ناصر )4(



 
 
 
 
 

فالھدف من ھذا القانون ھو تخفیض تكالیف االقتراض ، خصوصا بالنسبة للعائالت ذات الدخل 

القروض الموجھة للمستھلك وبالتحدید في الضعیف ، وقد أستعمل ھذا القانون بدرجة واسعة في میدان 

  منح القروض العقاریة .

 منع طریق عن الربا مخاطر و لمشاكل نھائیا حدا و حالفقد وضع   الجزائري لمشرعل بالنسبة

 تحصل قد التي المزایدة و لالستغالل مجال أي بذلك یترك فلم األفراد، بین المبرمة القروض في الفوائد

المؤرخ  21- 84بادر من خالل القانون رقم  نجده ، الفوائد الشتراط مفتوحا المجال كان لو األطراف بین

 .بفائدة االستھالكیة القروض لممارسة المجال بفتح المدني،المعدل والمتمم للقانون  1984-12-24في 

 التي و المختصة و المؤھلة للجھة الفوائد معدالت و أسعار تنظیم و تحدید مسألة  المشرع ترك و

 لكن و الجزائري المدني قانونال من 456 و 455 المادتین نص حسب بالمالیة المكلف الوزیر كانت

 .المركزي البنك الجزائر، في المصرفي و المالي المجال عرفھا التي اإلصالحات بعد أصبحت،

 الفوائد أسعار تحدید في الصالحیة للنقد الوطني المجلس كان 1989 سنة غایة إلى و الجزائر، في

وبموجب القانون  1991 سنة من ابتداء ولكن القروض، إصدار بمناسبة البنوك تأخذھا التي العموالت و

 القرض، ثمن تحدد التي الشروط القرضقد  والن مجلس حرر 1990أفریل  14المؤرخ في  10-90رقم 

 السعر نظام تطبق البنوك أصبحت التاریخ منذ ھذا و،العموالت أو الفائدة بمعدل األمر تعلق سواء

 المالیة  . السوق معدالت حسب یتغیر الذي  Taux de base bancaire البنكي المرجعي

   : فيالمؤرخ  13 - 94 رقم النظام ضمن المصرفیة األعمال على المطبقة الشروط ضبط تم لقد

 ، )1(المصرفیة العملیات على المطبقة البنوك بشروط المتعلقة العامة القواعد یحدد الذي 1994 یونیو 2

 الدائنة الفائدة معدالت حریة، بكل المالیة، المؤسسات و البنوك تحدد :"  أنھ على منھ، 4 المادة تنص حیث

 .المصرفیة العملیات على المطبقة العموالت مستوى و معدالت كذا و المدینة و

 المالیة المؤسسات و البنوك قبل من احترامھ یستوجب أقصى ھامشا یحدد أن الجزائر بنك یمكن أنھ غیر

 ..."  القرض لعملیات بالنسبة

 تحددو ،) 2(الجزائر بنك یصدرھا تعلیمات طریق عن محددة زمنیة لفترات و الھامش ھذا یتحدد

 ھوامش من البنك عملیات على المطبقة الشروط 1995 فیفري 22 في المؤرخة 07-95 رقم التعلیمة

  .العموالت و الفوائد

 بشروط یقصد" : یلي ما على، السابق الذكر ،  1994- 06-03المؤرخ في : 13-94رقم  النظام من 3 المادة تنص )1(

 المؤسسات و البنوك بھا تقوم التي المصرفیة العملیات على المطبقة غیرھا و العموالت و التعریفات و المكافآت البنوك

 ." المالیة

  . لذكر ، اآلنف ا 13-94من القانون رقم  9) المادة 2(



 
 
 
 
 

ساؤل عن مدى تأثیر تحدید سقف بالنسبة لمعدالت الفائدة على وفرة األموال تلذلك یطرح ال  

  المتاحة لالقتراض في السوق المالیة ؟

یمكن تفسیر ھذا التأثیر أنھ ، عندما یكون معدل الفائدة المطبق في السوق أقل من معدل الفائدة   

لن یكون لھ تأثیر على وفرة األموال في السوق ، ألن بیع المرجعي أو المحدد إداریا ، فإن ذلك سوف 

وشراء األموال یتم وفق معدل الفائدة المقنن أقل من معدل الفائدة في السوق ، فسیكون ھناك أثر على كیفیة 

  وكمیة األموال في السوق .

ى فاألثر المبدئي سیكون على وفرة األموال ، بحیث ینزل العرض بنسبة كبیرة (یصبح منحن  

العرض غیر مرن تماما أي یصبح عمودیا )، عندما یكون معدل الفائدة یساوى معدل الفائدة في السوق فإن 

عرض األموال في السوق یكون منخفض ، بینما عندما یكون معدل الفائدة یساوي معدل الفائدة المقنن ، 

  طلب على االقتراض .فإن عرض األموال المرغوب فیھ یكون مرتفع ،بحیث ینتج عن ذلك زیادة في ال

  لمواجھة ھذه الحالة ، یلجأ المقرضون عادة الى رفع شروط االقتراض وذلك عن طریق :  

طلب ضمانا من الدرجة األولى وعدم منح القروض للحاالت التي تعتبر فیھا المخاطرة مرتفعة ،   -

ن باختیار إضافة الى عدم تقدیم القروض للفئات ذات الدخل الضعیف ، باختصار یقوم الممولو

 المقترضین حسب نوعیة الضمانات المقدمة .

محاولة التعویض عن سعر الفائدة المنخفض باستعمال أدوات أخرى مثل : رفع تكالیف دراسة  -

ملف الطلب على القرض ، رفع عموالت التسییر ،... ولذلك فإن وجود فائض في الطلب 

باإلضافة إلى الحد من االرتفاع في معدالت الفائدة سیؤدي حتما الى التأثیر بالسالب على وفرة 

احة في السوق ، وھذا ما یجعل انخفاض نسبة  العرض غیر كبیرة ، أما في حالة كان األموال المت

ھذا االنخفاض بنسبة كبیرة ، فإن المبالغ المتاحة في السوق ستكون منخفضة إذا كان معدل الفائدة 

المقنن أقل من معدل الفائدة في السوق ، حیث أنھ عندما یكون معدل الفائدة یساوي معدل الفائدة 

مقنن فإن الممولین سوف یقومون بعرض أموال في السوق بنسبة منخفضة ، وھي مبالغ أقل من ال

 . )1(المبالغ التي یتم عرضھا في حال كان معدل الفائدة یساوي معدل الفائدة في السوق 

إن وجود فائض في الطلب على األموال بسبب انخفاض معدل الفائدة ،ما یؤدي بالممولین الى 

ال تتوفر في كل الذین أبدوا رغبتھم في االقتراض ، لذلك نجد أن عرض أموال وضع شروط قد 

  لالقتراض مرتفع عندما یكون معدل الفائدة یساوي المعدل المطبق في السوق .

  

  . 162و  161 ، المرجع السابق ، ص إستراتیجیة تمویل السكن في الجزائرعبد القادر بلطاس،  )1(



 
 
 
 
 

تحدید معدل الفائدة بطرق قانونیة أو إداریة ، لھ تأثیر سلبي  وعلیھ  یمكن القول في األخیر بأن

على وفرة األموال في السوق ، ألن ذلك سوف یؤدى الى خلق نوع من نقص الفعالیة في تحدید معدالت 

الفائدة في السوق حسب العرض والطلب ، فكلما كانت معدالت الفائدة محددة مركزیا كلما كانت األموال 

ض أقل من المستوى المطلوب مما یخلق دینامیكیة أقل في تداول حركة األموال في السوق المتاحة لالقترا

  المالیة .

لقد أثبتت معظم الدراسات في میدان القروض الموجھة للمستھلك وعلى الخصوص القروض 

 الموجھة لشراء سكن ، أن تحدید معدالت الفائدة بالطرق اإلداریة أدى في كثیر من األحیان الى ندرة

األموال المتاحة لالقتراض ، ألن معدالت الفائدة لھا عالقة متینة بمستوى المخاطرة على عملیة استرداد 

  القرض .

فكلما كانت معدالت الفائدة منخفضة كلما كانت شروط االقتراض مرتفعة ، مما یجعلھا تقلص من 

ي قسیمة التأمین ، الزیادة في الطلبات على القروض ، مثل االرتفاع في تكلفة دراسة الطلب ، الزیادة ف

المساھمة الشخصیة ، الزیادة في نسبة قیمة الضمان الى القرض ، الزیادة في نسبة الدخل الى 

  .   )1(القرض،...كل ھذه اإلجراءات مجتمعة من شأنھا أن تحد من الطلب على األموال المتاحة في السوق

    

   :  االقتصادیة االعتبارات -1

 ھذه بتسییر و للمقترضین تمنحھا التي األموال بتوفیر مالي، كوسیط القرض، مؤسسة تقوم

 تؤثر مالیة تكالیف القرض مؤسسة تنفق المصرفیة العملیات ھذه ممارسة خالل .منحھا بعد القروض

 ھذه تتمثل،  المؤسسات ھذه تصدرھا التي القروض على المطبقة الفوائد أسعار على مباشرة بطریقة

 :  في التكالیف

 

 د :الموار تكلفة  -

 تمنحھا التي األموال على الحصول سبیل في القرض مؤسسات تنفقھا التي التكالیف تتمثل في مجموع 

فھي  ،لم تدخل على البنك مجانا - من المفترض أنھا -ن النقود أل المالیة، األسواق من للمقترضین بعد فیما

وبشكل مبسط فإن كلفتھ المباشرة  ، )2(بضاعتھ التي یشتریھا عاجال ثم یعید بیعھا باألجل بسعر أغلى

   تمنحھا التي فوائدالارة عن مجموع من اآلتي: ــــائدة ھي عبــــاشرة مع ربحھ تكون في شكل فـــوالغیر مب

 . 163ع السابق ، ص، المرج إستراتیجیة تمویل السكن في الجزائرعبد القادر بلطاس،  )1(

المجلة -قراءة في نظام الرھن العقاري –حمزة بن محمد السالم ، الجانب التقني الذي بنیت علیھ أنظمة التمویل  )2(

  . 3، ص 1434محرم  21االربعاء  ،، السعودیة 14678العدد، االقتصادیة 



 
 
 
 
 

 التي الفوائد ، التمویل إعادة على المطبق الخصم ثمن أو توظیفھا استعمالھا و مقابل الودائع ألصحاب

 النقود ،عوامل العرض والطلب على ،  أخرى بنوك أو المركزي البنك من االقتراض مقابل تدفعھا

مخاطر  ، مخاطر عدم التسدید أو التأخر في الدفعات ،مخاطر تغیر الفائدة (في حالة أن الفائدة ثابتة)

التضخم المتوقع خالل  ، وغیرهواالقتصادیة التغیرات األخرى كالتغیرات القانونیة والسیاسیة  ، السیولة

 .  )1(الربح ، مدة القرض

 من الموارد تكلفة تتغیر وبالتالي المالیة المؤسسة تخصصو نوع حسب األموال توفیر طرق تختلف و

  . ألخرى قرض مؤسسة

 

 : التسییر و اإلنتاج مصاریف -

 المستخدمین أجور من تنظیمھا و القرض مؤسسة تسییر في تنفق التي األموال ھي اإلنتاج مصاریف

 اإلداریة المصاریف كذلك و القروض عملیات یھیئون و یسیرون و المقترضین مع یتعاملون الذین

 .المؤسسة لعمل الالزمة األخرى المتنوعة

 مالي كوسیط دورھا یتواصل بل للمقترض، القرض مبلغ منح عند القرض مؤسسة عمل یتوقف ال و

 بمصاریف العمل بھذا القیام سبیل في المنفقة التكالیف تسمى و كلیا، القرض تسدید حین إلى العقد مدة طیلة

 الالزمة اإلجراءات اتخاذ و المتأخرة الشھریة االستحقاقات إحصاء و التسدید بمراقبة تقوم، حیث التسییر

 بتنقل تتم التي للقروض التنقل عملیات على باإلشراف و المسبق الدفع عملیات بتنظیم لتحصیلھا،

 تمتد ربما و العقد مدة من یوم آخر حتى تتواصل التي واإلشراف المراقبة أعمال من غیرھا و المقترضین

 .التسدید عن التأخر حالة في ذلك بعد ما إلى

 تؤثر و المقترض یدفعھ الذي القرض ثمن تحدید أثناء االعتبار عین في المصاریف ھذه كل تؤخذ

 . ألخرى مؤسسة من یختلف بقدر علیھ

 تعیین و الفوائد تحدید فإن القانونیة، الناحیة من إشكال أي یثیر ال القرض مبلغ قیمة تحدید كان إذا

 إشكالیات المطبقة الفوائد أسعار تحدید یطرح إذ عدیدة، تساؤالت یثیر العقد إبرام وقت و نوعھا و قدرھا

 ال الواقع في أنھا إال التاجر، صفة تحمل كانت وإن البنوك أن ذلك العقاري، القرض عقد في كبیرة

  .یقدمھا التي الخدمات أسعار شفافیة بكل و یعرض خدمات مؤدي أو منتج أو تاجر أي مثل تتصرف

  .3حمزة بن محمد السالم ، المرجع السابق ، ص )1(

  

  



 
 
 
 
 

 : العقاري القرض على الفائدة تطبیق آثار  -ثالثا

 قواعد تطبیق إلى یؤدي و تكییفھ في المشاكل بعض یخلق  العقاري القرض في الفائدة وجود إن

 .الرأسملة و التقییس أھمھا من المجاني، القرض یعرفھا ال مختلفة

  : الرأسملة -أ

 المزایا من بالرغم و القرض مؤسسات لدى االقتراض من األفراد تخوف و تردد ، أسباب أھم من

 السبب ، المقترض المال رأس قیمة مجموعھا عادة یتجاوز بحیث الفوائد، نسبة ارتفاع ھو ، تمنحھا التي

 . بالرأسملة یدعى ما ھو ذلك في

 فوائد إنتاج بھدف المال رأس إلى الدائن علیھا یحصل التي الفوائد تحمیل بالرأسملة یقصد

  . )1(جدیدة

 األصل في فھو معینة لشروط یخضع المصري التشریع في المال رأس على الفوائد مجموع زیادة

 یسمح كاستثناء، و المدنیین؛ بین المبرمة بفوائد القروض في ممنوعة المركبة الفوائد تعتبر و جائز غیر

 تیسیر و الوطني لالقتصاد خدمات من یؤدیھ لما ،  )2(المصرفي واالئتمان التجاري المجال في بممارستھا

 . )3(خاصة التسدید آجال حیث من المدنیین على

 ألن تنظیمھا، تستدعي مسألة العقاري القرض عقد في الرأسملة، أي المركبة، الفوائد تطبیق إن

 على خطورة فیھ المصرفیة االستھالكیة القروض على تطبیقھا تؤطر تشریعیة نصوص وجود عدم

  .الربا لظاھرة كبیرا بابا تفتح قد أنھا باعتبار العامة المصلحة على و المقترض مصلحة

 

 :التقییس بند  -ب

 التزم نقودا، االلتزام محل كان إذا :" یلي ما على الجزائري المدني قانونال من 95 المادة نصت

 أي الوفاء وقت النخفاضھا أو النقود ھذه قیمة الرتفاع یكون أن دون العقد في المذكور عددھا بقدر المدین

  .ر " أث

 

 مكتبة الرابعة، الطبعة ، -عربي فرنسي -القانوني القاموس شالل، یوسف و بدوي زكي أحمد النجار، ابراھیم )1(

 .   1995،لبنان

 التي الفوائد مجموع یكون أن حال أیة في یجوز ال"   : یلي ما عل المصري المدني القانون من 232 المادة تنص )2(

 ."  التجاریة العادات و بالقواعد اإلخالل دون ذلك و المال رأس من أكثر الدائن یتقاضاھا

 .920ص السابق، المرجع الثاني، الجزء ، - االلتزام آثار -المدني القانون شرح في الوسیط السنھوري، الرزاق عبد )3(

  



 
 
 
 
 

 أو الرتفاع كونی أن دون اقترضھ الذي النقود مقدار برد إال یلتزم ال المقترض بأن المادة أحكام تقضي

  .النقدیة االسمیة القیمة بمبدأ یسمى ما ھذا تأثیر، أي القرض مدة أثناء طرأ الذي النقود قیمة انخفاض

 فیقتضي الشرائیة؛ قیمتھ كانت مھما واحد دینار دائما ھو واحد دینار أن ھو المبدأ بھذا المقصود

 دج 200.000 بتسدید یقوم سنوات 10 لمدة 1985 سنة دج 200.000 اقترض الذي الشخص أن تطبیقھ

 .قیمتھ من أرباع ثالثة أو نصف الفترة ھذه في الدینار فقد لو و 1995 سنة للمقرض

 . )1( النقدیة االسمیة العامة بالقاعدة مكتفیا القرض بعقد خاصة قاعدة المشرع أغفل لقد 

 طویلة القروض على النقدیة االسمیة مبدأ تطبیق یشكل ال النقدي و االقتصادي االستقرار حاالت ففي

 اقتصادیة أزمات حدثت ما إذا األمر یختلف بینما ضرر، أو مشكل أي العقاري، كالقرض بفائدة و األجل

  .النقد قیمة تدھور إلى أدت ومالیة

 ألنھا التعاقدیة، العالقات طبیعة على النقدي العام النظام انعكاسات كل شرح و لوصف ھنا مجال ال

 النظام ھذا وقع و تأثیر تجاھل یمكنھ ال القانون أن إال ،القانون رجال من أكثر االقتصادیین تخص مسألة

 . الحاصلة المعامالت غالبیة تشكل التي و النقود من مبلغا فیھ االلتزام محل یكون التي المعامالت على

 النظام ھذا آلیات تأثیر عن بعیدا یبقى أن یمكنھ ال العقاري القرض مثل مصرفيال و نقديال قرضال 

 النتائج من تحتمي و تحتاط أن القرض مؤسسة على یفرض األجل طویل عقد أنھ و خاصة وتغیراتھ،

 .النقدیة و االقتصادیة للتقلبات الوخیمة

 التقییس، المالیة، بنود و االقتصادیة التقلبات و المالي التضخم لمخاطر التصدي طرق و أسالیب من

clauses d’indexation ou clause d’échelle mobile  في لألطراف تسمح كیفیة ھي و 

 .المالي التضخم أو النقدي االنخفاض مخاطر من االحتماء و التصدي من المالیة المعامالت

 إعادة من یمكن الذي الشرط ذلك ھو و القرض؛ عقد في التقییس بند إدراج إلى القرض مؤسسة تعمد

 أو خدمة ثمن من مشكل indice مؤشر على باالستناد للمقرض دفعھ المقترض على الذي المبلغ تقییم

 . )1( منتوج

  :جانبین من تظھر الشروط من النوع ھذا ضرورة و منفعة أن و خاصة

 

 التزامات بین التوازن بتحقیق تسمح وسیلة ذاتھا حد في التقییس بنود ألن:  ولالجانب األ -

  . النقدیة االسمیة مبدأ تطبیق یھدده الذي التوازن ظروف، من طرأ مھما األطراف

 .198 ص السابق، المرجع زكي، الدین جمال محمد )1(

 الفرنسي التشریع فیھ یستلزم الذي  indice de référence المرجعي البیاني الرقم على أساسا التقییس بند یستند )2(

 . الطرفین أحد بنشاط أو العقد موضوع أو بمحل مباشرة عالقة على یكون أن



 
 
 
 
 

 خاصة اأفراد، مع المبرمة المصرفیة القروض في البنود ھذه تطبیق منع أن : ثانيالجانب ال -

 القروض منحھم و معھم التعامل على القرض مؤسسات اإلطالق على یشجع ال األجل، طویلة

 القروض ھذه منح یلعبھ الذي الفعال بالدور العلم مع ، مساكنھم ملكیة اقتناء اجل من یطلبونھا التي

 . حاجاتھم تلبیة على األفراد مساعدة في و الوطني االقتصاد تشجیع في علیھا الفوائد أخذ و

  

 العقاري القرض في التسدید عوارض  :الثاني الفرع

 أو معینة لفترة العملیة توقفعوارض تؤدي الى  عدة العقاري القرض عقد في التسدید عملیة تشھد

 عملیة بقطع نفسھ المقترض یقوم أن أو التسدید عن عجزه أو الدفع عن المقترض كتوقف نھائي بشكل

 .المنفردة بإرادتھ األجل إسقاط و إنھاءھا أو القرض

  

     Interruption du créditالعقاري القرض عملیة قطع -الفقرة االولى   

 بموجب المنفردة، بإرادتھ القرض عملیة یقطع ال بأن ، العقاري القرض عقد في المقرض یلتزم

 إما ذلك و القرض عملیة قطع في الشرعي الحق لھ  لمقترض، إال أن ا المثل برد المطالبة بعدم االلتزام

  .مسبقا القرض تسدید و األجل في حقھ عن بالتنازل إما و إلغائھ و القرض عن بالتراجع

  

   Droit de rétractation ou droit de repentirالعدول أو التراجع حق  -أ

على  القروض عتمادؤسسات المالیة والبنوك الالم بھا قومت التي اإلشھار، و الدعایة حمالت نإ

 حقیقة یدرك و المقترض یعي أن دون تحول عوامل ، ادخاري جھد أي تتطلب ال حیثاختالف أنواعھا 

 .االلتزام ھذا تنفیذ أثناء  فعال یلتمسھ ما سرعان الذي الشيء علیھ، أقبل الذي لاللتزام المالي العبء

  :یلي ما على الجزائري المدني قانونال من 458 المادة نصت

 ما رد و ، العقد إلغاء في رغبتھ عن یعلن أن القرض على أشھر ستة انقضت إذا للمدین یجوز"  

 .اإلعالن تاریخ من أشھر ستة یجاوز ال أجل في ذلك یتم أن على اقترضھ

 ." االتفاق بمقتضى تحدیده أو إسقاطھ یجوز ال فإنھ الرد في المقترض حق أما

  مجال في المقترض یمنح ال،  1979- 07-13المؤرخ في  596-79بالمقابل نجد القانون الفرنسي 

 من أخرى مراحل في و آخر نوع من حمایة لھ یمنح بینما العقد، عن التراجع في الحق العقاریة القروض

 عقد و القرض عقد بین ترابطیة عالقة إقرار و اإلشھار و الدعایة تنظیم و اإلجباریة التفكیر كمھلة العقد

  ) .1(الممولة العملیة

 . 106ثروت عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص  )1(



 
 
 
 
 

 استعمالھ یبرر أن علیھ فلیس ، للمقتر ض كامل السلطة التقدیریة  في العدول أو التراجع عن القرض

 الذي الشكل اختیار في حریة، كما لھ ال للمقرض كانت اأی أسباب یقدم أن ال و الحق لھذا ممارستھ أو

 المادة ، مناسبة یراھا طریقة أو شكل أي أو شفھیا أو الكتابة طریق عن یكون فقد الحق، ھذا بھ یمارس

 التراجع في المقترض رغبة عن المقرض إلعالم معین شكل تحدد لم الجزائري المدني قانون ال من 458

 .العدول و

 األخیر لھذا یجوز فال الحق، ھذا ممارسة مقابل للمقرض تعویضكما أن المقترض ال یلتزم بدفع أي 

 أي دفع على المقترض إجبار أن ذلك الحق، ھذا ممارسة من المقترض تمكین مقابل تعویض بأي المطالبة

 . العدول قح یكرسھا التي العقد نقض في لحریتھ عائق یشكل تعویضي مبلغ

من القانون المدني الجزائري  ، السابقة الذكر،  458 المادة بنص  العام ، النظام العدول من حقیعتبر 

 عن التنازل على المقترض یجبر أن المقرض حاول فإذا تحدیده، أو إسقاطھ على االتفاق یمكن ال و

 .باطال االتفاق ھذا یقع العقد، في شرط بإدراج الحمایة، بھذه المطالبة

 

 المشرع، إیاه منحھ الذي العدول في حقھ استعمال على المقرض لموافقة یحتاج ال المقترض كان إذا

 :التالیة الشروط و اإلجراءات باحترام ملزم أنھ إال

 :    )1( القرض على أشھر ستة انقضاء -

 خاصة القرض، مبلغ تسلم یوم أو العقد إبرام یوم یكون فھل المدة، ھذه سریان بدأ تاریخ المشرع یحدد لم

 .العقاري القرض عقد في العملیتین بین مھم زمني فارق وجود إمكانیة تثبت العملیة الحیاة أن و

 ھذا مرور باستلزام خاصة، بفائدة القروض في المقرض، مصلحة یراعي المشرع أن نالحظ

 إلیھ یرد أن قبل أشھر ستة المقترض ینتظر أن من المقرض على تعود التي المصلحة ھي فما األجل،

 .المقرض بمصلحة إضرارا االنتظار في یكون بالعكس مجاني، القرض كان إذا الدین

 العقاري، كالقرض بفائدة القروض في األجل ھذا وجود من جلیا المقرض مصلحة تظھر بالمقابل

 .القرض إصدار مقابل الفوائد من أدنى حد تقاضي للمقرض یضمن األجل ھذا مرور أن حیث

 

  : العقد إلغاء في رغبتھ عن المقترض یعلن أن -

 .اإلعالن لھذا خاصا شكال یحدد لم أي الشرط ھذا لتنفیذ طریقة المشرع یحدد لم ھنا كذلك

  

(1) La note d’instruction n°02-2016 du 28 -02-2016, op.cit,.  

 



 
 
 
 
 

 :الرد أجل احترام -

 بعد الرد حق فینفذ ، اإلعالن تاریخ من أشھر )6 ( یتجاوز ال أجل في القرض مبلغ المقترض یرد أن أي

 .األكثر على عنھ اإلعالن  یوم من أشھر )6(انقضاء قبل و األقل على القرض إبرام من أشھر) 6 ( مرور

 .العقاري القرض عقد إبرام تاریخ من األكثر على سنة خالل في الرد حق تنفیذ یتم أن یجب إذن

 

 األجل أن لو و وحده المقترض بإرادة األجل حلول قبل القرض انقضى الشروط ھذه توفرت فإذا

 .أیضا المقرض لمصلحة مشترطا كان

 من 544 المادة أوردت الجزائري المدني القانون من 458 المادة في وردت التي الشروطمقابل 

 . )1( مجاني لیس و بفوائد القرض یكون أن شرط ، المصري المدني القانون

  

 نجدو المقترض، لمصالح ناجعة جد حمایة وسیلة یشكل العدول حق بأن القول یمكن األخیر في

 458 المادة لتطبیق الحقیقي المجال عامة، المصرفیة االستھالكیة القروض و خاصة العقاریة القروض في

  .الجزائري المدني قانونال من

  

   Paiement par anticipation) الوفاء( تعجیل  المسبق التسدید  -ب

تجیز القواعد العامة للمدین بمبلغ من النقود (المقترض ) أن یعجل بالوفاء بالدین كلھ أو بعضھ قبل 

المیعاد المتفق علیھ وھذه القاعدة آمرة متصلة بالنظام العام فال یجوز االتفاق على إسقاط حق المقترض في 

خلص من رقبة الدین واقالتھ من الرد أو الحد منھ ولعل الھدف من ذلك یكمن في مساعدة المدین على الت

 . )2(عبء الفوائد المترتبة علیھ وتشجیع االئتمان 

 ألن معا المقترض و المقرض لمصلحة مقرر األجل أن القرض لعملیات الفعلیة الممارسة تبین

 مع و األجل؛ عن المقترض تنازل عند المقرض یخسرھا فوائد علیھا تأخذ قروض ھي العقاریة القروض

 لكنھا األجل؛ قبل بالتزامھ الوفاء و القرض تسدید من المقترض تمنع أن القرض لمؤسسة یمكن ال ذلك

  .  األجل عن التنازل في حقھ استعمال نظیر تعویض أو مقابل بدفع المقترض مطالبة إلى عادة تعمد

 ي رغبتھ عن یعلن أن على القرض  أشھر ستة انقضت إذا للمدین كان ، الفوائد على اتفق إذا :"  النص في جاء حیث )1(

على أن یتم الرد في أجل ال یتجاوز ستة أشھر من تاریخ ھذا اإلعالن وفي ھذه الحالة یلزم  اقترضھ ما رد و العقد إلغاء

المدین بأداء الفوائد المستحقة عن ستة أشھر التالیة لإلعالن وال یجوز بوجھ من الوجوه الزامھ بأن یؤدي فائدة أو مقابال 

 بب تعجیل الوفاء وال یجوز االتفاق علي اسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منھ".من أي نوع بس
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 من ال استبعاده یمكن ال أمر األجل انتھاء قبل القرض بتسدید القیام و األجل عن التنازل إمكانیة أن إال

  : لسببین ھذا و التطبیقیة الناحیة من ال و النظریة الناحیة

 ال بالتالي استعمالھ و القرض بمبلغ االنتفاع من المقترض لتمكین مقرر القرض في األجل -

  ھ .عن التنازل من یمنعھ ما یوجد 

 .المثل برد اللتزامھ تنفیذا إال لیس للدین المسبق بالتسدید المقترض قیام إن  -

 اجل انتھاء قبل بالتسدید القیام إمكانیة حول العقد في بند إدراج إلى دائما  القرض مؤسساتلذلك تعمد 

 أو القرض بھ یسدد ما عنده توفر إذا الفوائد دفع عبأ من علیھ یخفف حتى وذلك ، علیھ المتفق القرض

 .دفعھا على قادرا غیر أصبح إذا االستحقاقات دفع عبء من أو أقل فائدة بسعر یقترض أن استطاع

 العرف بموجب و العامة القواعد بموجب للمقترض ثابتا المسبق و المعجل الوفاء حق كان إذا

 النحو على اإلجراءات، و الشروط بعض باحترام إال یكون ال استعمالھ و تنفیذه فإن المصرفیة، والعادات

 :التالي

 :كلیا مسبقا القرض تسدید یكون أن -

 القرض مبلغ كامل یدفع أن األجل، حلول قبل التسدید بعملیة القیام قرر إذا المقترض، على فیجب

   . )1(المقرض بموافقة لكن ممكن و جائز القرض من بجزء الوفاء و التسدید أن على المتبقي؛

 المقرض علیھ یوافق الذي الجزئي بالتسدید خاص شرط تتضمن العقاري القرض عقود أن نجد

 عادة یحدد معین، قدر عن یقل ال مسبقا المسدد القرض من الجزء یكون أن یستلزم حیث معینة، وبشروط

 Paiement parالجزئي الدفع المسبق أو بالرد یسمى ما وھذا شھري، قسط عشرة اثنا من بأكثر

anticipation partiel  . 

 :للمقرض تعویضا المعجل بالوفاء القیام مقابل المقترض یدفع أن -

 ھذا یبرر قانوني أساس أي یوجد ال أنھ حیث من تساؤل المسبق الرد عن التعویض مسألة تطرح

 : أھمھا ، تمنعھ عوامل ھناك بالعكس بل التعویض،

 حالة في تصوره یصعب لكن بالدین، الوفاء عن التأخر حالة في بدیھي و منطقي أمر التعویض أن 

 .األجل حلول قبل و علیھ ما أدى من یعاقب فھل االلتزام، تنفیذ في السبق و التقدم          

 بدون االستھالكیة القروض في تصوره یمكن ال أمر المعجل الوفاء أو التسدید عن التعویض أن 

   یمكن ال األجل حلول قبل القرض مبلغ تسدید أن حیث المدني، القانون في األصل ھي و عوض

 لم ما لحقھ جزئي وفاء قبول على الدائن المدین یجبر ال : " أنھ على الجزائري المدني قانونال من  277 المادة تنص )1(

 ".ذلك بغیر یقضي نص أو اتفاق یوجد

 



 
 
 
 
 

 في الشأن ھو كما فائدة بغیر القرض كان إذا المقرض بمصالح یضر أن األحوال من حال أي في

 التسدید عن للتعویض مبررات عدة المیدانیة الممارسة في نجد بینما األفراد بین المبرمة القروض

 القروض في المسبق التسدید نجد ، (1)بھ المطالبة صراحة یمنع قانوني نص غیاب في و ،المسبق

 .العقد في یحدد القرض لمؤسسة تعویضا المقترض دفع مقابل إال یكون ال العقاریة

 الجزئي، المسبق التسدید خاصة المسبق التسدید أن في یتمثل عملي مبرر التعویض بھذا للمطالبة

 كل لمنع مضطرة تكون إال و عنھ، التعویض من بد ال ضررا لھا یسبب و القرض مؤسسة بمصالح یمس

 :  یة التال العوامل جراء من الضرر ھذا ینجم و القرض، عقود في المسبق التسدید عملیات

 من كان التي المنفعة و الفائدة تحقیق من القرض مؤسسة األجل حلول قبل األموال استرجاع یحرم   • 

 .سابقا المذكورة القرض إصدار تكلفة و مصاریف تغطیة من تمكنھا التي و علیھا، تحصل أن المقرر

 إلصدار تضطر بالتالي توظیفھا، إعادة القرض لمؤسسة بالنسبة األجل قبل األموال استحصال یعني  • 

  .أخرى مصاریف و تكالیف إنفاق بالتالي و قروض شكل في جدید من األموال ھذه

  

رخص للمستثمر ،  2001لسنة  147بالمقابل نجد قانون التمویل العقاري المصري رقم   

(المقترض) أن یعجل بالوفاء بأقساط الثمن أو التمویل كلھ أو بعضھ و في ھذه الحالة یتم خفض األقساط 

  المستحقة علیھ بما یتناسب مع تعجیل الوفاء وفقا للقواعد التي تحددھا الالئحة التنفیذیة لھذا القانون .

ذا رغب المستثمر في التعجیل بالوفاء بكل أو من ھذه الالئحة التنفیذیة أنھ إ 11وقد قررت المادة   

بعض أقساط الثمن أو التمویل وجب علیھ إخطار الممول بذلك قبل موعد السداد  المعجل بفترة ال تقل عن 

ثالثة أشھر ویتم في ھذه الحالة خفض األقساط المستحقة علیھ وفقا لجدول یرفق باتفاق التمویل یحدد القیمة 

 . )2(اء بھا بحسب التاریخ الذي یتم الوفاء فیھ من سنوات أقساط التمویل المخفضة التي یتم الوف

  وعلیھ یستخلص من ھذین النصین المبادئ التالیة : 

  إذا كان ال یجوز إسقاط حق المقترض في التعجیل بالوفاء أو الحد منھ فإنھ ال یجوز في المقابل

تنبیھھ إلى ذلك لیتدبر أمره عن طریق مفاجأة المقرض بالرد  المباشر لمبلغ القرض بل یجب 

إخطاره بالرغبة في تعجیل الوفاء ویجب أن یتم ذلك اإلخطار قبل الموعد االحتمالي للسداد 

 المعجل بفترة ال تقل عن ثالثة أشھر ولیس المقصود من اإلخطار الحصول على موافقة المقرض

 أو تعویض بأي المقترض مطالبة جواز عدم على ھ،من 544 المادة في العبارة بصریح المصري المدني التشریع نص )1(

 حد عین لكن المسبق الرد عن تعویضا أخذ أجاز فقد الفرنسي التشریع أما،  الوفاء تعجیل بسبب نوع أي من مقابل

 .تجاوزه یمكن ال التعویض لھذا أقصى
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لصحة السداد المعجل فإن حدث الوفاء قبل انقضاء مدة على تعجیل الوفاء بل ھو إجراء الزم 

 الثالثة أشھر لم یكن مبرما لذمة المقترض كما یجوز للممول أن یرفضھ .

  ال یترتب على تعجیل الوفاء بالثمن أو التمویل كلھ أو بعضھ إعفاء المقترض كلیا من الفوائد

مر علي إجراء خفض لألقساط المستحقة عن الفترة المتبقیة من مدة التمویل بل یقتصر األ

 المستحقة وھذا الخفض یتفاوت بحسب التاریخ الذي یتم الوفاء فیھ .

  یرفق اتفاق التمویل العقاري بجدول یحدد القیمة المخفضة التي یتم الوفاء بھا بحسب التاریخ الذي

 .   )1(یتم الوفاء فیھ من سنوات أقساط التمویل 

  

حیث ،  امحكنفس األوقد تضمن القانون الفرنسي المتعلق بحمایة وتبصیر المقترضین لشأن عقاري 

یجوز للمستثمر دائما بناء على طلبھ تعجیل الوفاء بالقرض كلھ أو بعضھ وللممول ( المقرض ) أن یضمن 

اوي أو یقل عن اتفاق التمویل العقاري بندا یحظر علي المستثمر (المقترض ) تعجیل الوفاء بمبلغ یس

  من القیمة األصلیة للقرض ما لم یكن ھو كل المبلغ الباقي من القرض . 10%

وإذا تضمن اتفاق التمویل بندا یجیز للممول  المطالبة بتعویض نظیر الفوائد التي لم تستحق بعد فإن 

ة من زمن ھذا التعویض ال یجوز أن یزید مقداره عن مبلغ معین نسبة محددة عن كل مدة زمنیة متبقی

تجاوز قیمة الفوائد  بحیث ال تد نسبة التعویض حدلقانون المدني الفرنسي وقد لالقرض و إال عد مخالفا 

من رأس مال ھذه األقساط   %3المستحقة عن األقساط المعجلة لمدة ستة أشھر عن األقساط المتبقیة أو 

  أیھما أقل .

أن یطالب المستثمر في حالة تعجیل الوفاء  ویقرر القضاء الفرنسي أن الفوائد التي یجوز للممول

بالقرض ال تعتبر من قبیل الشرط الجزائي وال تسري علیھا أحكامھ وبالتالي ال یجوز للقاضي تخفیضھا 

من القانون المدني الفرنسي علي أساس أن ھذه الفوائد المقررة ال تعتبر في الحقیقة  1/ 153وفقا للمادة 

كما یجب على القاضي مراقبة كیفیة احتساب ھذه الفوائد واآللیات  تعویض عن طریق الوفاء المعجل

  .  )3(خاصة اذا لم یكن ذلك موضحا في االتفاق األصلي   )2(المتبعة في ذلك في حالة الوفاء المعجل 

 من القانون المدني الفرنسي ، تنظم أحكام الشرط الجزائي . 152/1المادة   )1(

، االسبوع القانوني  364،ص 1995، مجلة القانون العقاري  1994مارس  30نقض مدني فرنسي (الدائرة األولى)  )2(

 ) .110. ( ثروت عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص 1475- 4- 1994

 998-4- 1995، االسبوع القانوني 1995مجلة القانون العقاري  1995فبرایر 21نقض فرنسي ( الدائرة األولى )  )3(

  .) 110.(نفس المصدر اآلنف الذكر ، ص

   



 
 
 
 
 

   Suspension du créditالتسدید  عن التوقف أو العجز - الفقرة الثانیة 

  

، حیث  محالة ال القرض عملیة یھدد الذي الخطر وھو ، التسدید عن المقترض عجز یصیب قد

یستحیل تنفیذ االلتزام بالتسدید ، وإذا أصبح التنفیذ مستحیال انقضى االلتزام ، فإذا أصبح تنفیذ القرض 

  . )1(مستحیال ال ید فیھ للمقترض ، انقضى االلتزام متى ثبت ذلك 

 حیاتھ في یطرأ و مفاجئ أو عرضي بشكل المقترض یصیب الذي الدفع، عن التوقف أو العجز

 المقرض حمایة إلى فقط تھدف التي تلك عن مختلفة معالجة و خاصة معاملة یستدعي ى،األول للمرة

 كل مصالح مراعاة مع حدث إذا لھ تتصدى و وقوعھ تتجنب التي الناجعة الحلول عن البحثمن الدائن، 

 أي العجز، ھذا مصدرو ألصل "االقتصادیة الحیاة" إنقاذ على الحرص المھم فمن المدین و الدائن من

 . الحقیقیة الضحیة ھو و المدین،

 القروض في المقترض تصیب قد التي الدفع، عن الكلي أو الجزئي العجز حالة تتطلب حیث

 les نیارتزا قانون بإصدار الفرنسي التشریع لھ تنبھ الذي األمر .خاصة معاملة المصرفیة، االستھالكیة

lois Neiertz فحص و دراسة لجنة عمل یحددان اللذان 1989 دیسمبر 31 و جوان 23 في المؤرخان 

 التي  Commission d’examen de surendettement des particuliersاألفراد  لدى التدین

 بین بالتراضي النزاع لحل التوصل بھدف القرض مؤسسات و المقرضین بین الوسیط دور تلعب

 . )2( مدنیة قضائیة لتسویة التوصل و األطراف

 المدني المقترض تھدد التي التدین و العجز لمخاطر تتصدى خاصة تشریعیة نصوص غیاب فيو

 بین تعاملھا في تمیز القرض مؤسسات أن المیدان في نجد المصرفیة، االستھالكیة القروض مجال في

 روح من لھم لما األعمال، رجل و التاجر المقترض عجز و المدني المقترض فیھ یقع الذي العجز

 في الذي المدني المقترض یملكھا ال التي و الخسارة و الربح احتماالت مع العیش و المغامرة و المخاطرة

 التصدي من تمكنھ صلبة مالیة قاعدة إقامة على القدرة لھ لیس األساسیة الشخصیة حاجیاتھ تلبیة إلى سعیھ

  .التسدید استحالة أو العجز الحتماالت

 

 .244السابق ، ص محمد علي محمد أحمد البنا ، المرجع  )1(

(2) Nicolas Tarnaud, op.cit, p529  

  

  



 
 
 
 
 

بما أن المحیط االقتصادي والمالي یشھد تغیرات عدیدة، منھا عدم االستقرار، وكما أن البنوك و

نتج عنھ مشاكل على مستوى استرجاع ھذه القروض، ما توالمؤسسات المالیة تقوم بمنح الزبائن قروض، 

على مستوى  )1(المھنیة للنشاط البنكي، وأن ھناك مركزیة المخاطر كما أن ذلك یكون مرتبط بالمخاطر

بنك الجزائر تعطي معلومات خاصة ببعض أنواع القروض والزبائن إال أنھ في الواقع ال یلغ بشكل كامل 

 :     المؤرخ في 02-92المرتبطة بھذه القروض، فقد قام بنك الجزائر بموجب النظام رقم  )2(المخاطر

البنوك، المؤسسات  بإنشاء مركزیة لعوارض الدفع وكما فرض على كل الوساطة المالیة ( 22-03-1992

المالیة، الخزینة العمومیة والمصالح المالیة للبرید والمواصالت وكل المؤسسات األخرى التي تضع 

  )، االنضمام إلى ھذه المركزیة وتقدیم كل المعلومات الضروریة لھا. للزبون وسائل دفع وتسییرھا

ومركزیة عوارض الدفع تقوم بتنظیم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث والمشاكل التي تظھر عند 

  استرجاع القروض، والتي لھا عالقة باستعمال مختلف وسائل الدفع.

  :  )3(ونلخص مھمة مركزیة عوارض الدفع في ھذا المجال بعنصرین

تنظیم بطاقیة مركزیة عوارض الدفع، وما قد ینتج عنھا وتسییرھا، ویقصد بالبطاقیة كل الحوادث   -

 .المسجلة بشأن مشاكل الدفع أو تسدید القرض

نشر قائمة مركزیة عوارض الدفع والتي ینجم عنھا من تبعات وذلك بطریقة دوریة وتبلیغھا إلى  -

  نة.الوسطاء المالیین وإلى أیة سلطة أخرى معی

 مركزیة المخاطر : ھي لجنة تسییر البنك المركزي وتجمع أموال المستفیدین من القروض وطبیعة سقف القروض )1(
الممنوحة داخلیا والمبالغ المسحوبة في الضمانات المقدمة مقابل ھذه القروض بعد تحدید المخاطر وحسب قانون النقد 

سمیت مركز المخاطرة ولقد أنشئ نظام مركزیة المخاطر  ھیئة تقوم بتجمیع ھذه المعلومات 160والقرض في مادتھ 
والصادرة عن بنك الجزائر بتنظیم مركز المخاطر وطرق عملھ، بھدف الحفاظ المالي للبنوك  1992مارس  22في 

وذلك بالتنبؤ وتسییر مختلف األخطار التي یمكن أن تنجم عن سوء تسییر القروض من طرف البنوك التي یمكن أن 
 مالءمتھا.وھا تھدد سیولت

 ھنالك ثالث أنواع من ا لمخاطر: )2(
      النوع األول: یتعلق بالزبائن أو الخطر الخاص ببعض المؤسسات التي تعاني من نقص الموارد فالخطر ھنا یرتبط 

  .بنوع العملیة الممولة وقدرتھا وقیمتھا
شروط االستغالل في التجارة والصناعة النوع الثاني:  الخطر القطاعي ویشمل التغیرات المفاجئة المؤدیة لحدوث 

 .كانھیار األسعار
النوع الثالث: الخطر العام ویتعلق بحدوث تغیر مفاجئ في النظم السیاسیة أو االقتصادیة أو األحداث الطبیعیة التي قد 

 تسبب خسائر ھامة للمؤسسات.
  بتنظیم وسیر مركزیة عوارض الدفع.المتعلق  22/03/1992المؤرخ في  3- 92المادة الثالثة من النظام رقم  )3(

  

 

 



 
 
 
 
 

  :التالیة للخیارات المجال یفتحالعجز  حالة وقوع أن التطبیقي، نجد المجال و العامة القواعد إلى بالرجوع

  

 : القضائیة المھلة -أوال 

 إنما و ، ثقیلة جزاءات لتوقیع یتعرض ال الدفع عن المتخلف المقترض أن نجد العامة، للقواعد وفقا 

 .قضائیة مھلة من یستفید

 أجال المدین یمنح أن للقاضي یجوز "   :أنھ على الجزائري المدني قانونال من 2/  119المادة تنص إذ

 ..." ، الظروف حسب

 نظرا للقضاء یجوز أنھ غیر :"  یلي ما الجزائري المدني قانونال من 281 المادة نص في وردما ك

 المدة ھذه تتجاوز أن دون للظروف مالئمة أجاال یمنحوا أن االقتصادیة للحالة مراعاة و المدین، لمركز

 ".  حالھا على األمور جمیع إبقاء مع التنفیذ یوقفا أن و سنة

 :التالیة األمور نستنتج المواد ھذه أحكام خالل من

 القاضي یمنحھا قد التي المیسرة، نظریة على بناء تنفیذه تأجیل من یمنع ال االلتزام أداء استحقاق إن  -

  . )1(التزامھ فیھا ینفذ أجال إلى و معقول أجل إلى المدین یمھل أن للقاضي فیجوز للمدین،

 أن یفترض القضائیة المھلة منح إن .منحھا عدم أو القضائیة المھلة منح في تقدیریة سلطة للقاضي  -

  .القاضي بتقدیر المسألة تتعلق و .النیة حسن یكون أن و حقیقیة، بصعوبات یمر المقترض

 مدة ، السابق الذكر، 119 المادة نص لم یحدد بینما األكثر، على بسنة المدة ھذه 281 المادة نص یحدد  -

 تستدعي التي الظروف مثل مثلھ التقدیریة القاضي لسلطة تركھ و للمدین القاضي یمنحھ قد الذي األجل

 .منحھ

 مبلغ عن ینتج فال القضائیة المھلة أثناء الفوائد تتوقف فھل سریانھا، و الفوائد عن األحكام ھذه سكوت -

  . )2( الحقا تدفع و المھلة لمدة فقط تتعلق أم فوائد، أي المتبقیة الشھریة االستحقاقات أو المؤجل القرض

  .35صالسابق، المرجع اإلثبات، و االلتزام أحكام أصول العدوي، علي جالل )1(

 أي تنتج ال المؤجلة األقساط بأن القرار اتخاذ في القاضي سلطة على الصدد ھذاینما القانون المدني الفرنسي نص في ب )2(

 . العامة القواعد في الحال علیھ ھو لما خالفا مجانیا قرضا العقاري القرض من یجعل أن بمعنى فوائد،

 

  

  

  

  



 
 
 
 
 

  : الرضائیة التسویة -ثانیا 

  : احتمالین أمام المقرضتضع  الدفع عن المقترض توقف

 العقار فیباع المقترض، أسسھا التي التأمینات و الضمانات إعمال و )1(العقد فسخ أي  األجل إسقاط  -

  .بالتعویض المطالبة على زیادة ثمنھ من الدین مبلغ المقرض یقتضي و العلني، المزاد في بالقرض الممول

 مع المتأخرة األقساط لدفع معادلة إیجاد أو األقساط بتأجیل التخلف ھذا استدراك حول بالتراضي االتفاق -

 أول كخیار تكرسھ لم العامة القواعد أن مع و القانون رجال یفضلھ الذي الحل ھو و ،تلیھا التي األقساط

 .التطبیق في المتبع الحل ھو أنھ إال الطرفین مصلحة یخدم

  

 ظروف بسبب المقترض، یمنع الذي التسدید عن العجز و التوقف أن نجد التطبیقیة الناحیة من

 جدول حسب شھر كل علیھ الواجبة االستحقاقات دفع من استقرارھا، تھدد و المالیة حالتھ مست معینة

 المقترض إمكانیة جیدا تدرك التي القرض مؤسسات طرف من خاصة لمعالجة یخضع ، االستحقاقات

 سیاسة ضمن مسجل تمویل كنمط العقاري القرض لخصوصیة إدراكھا درجة بنفس المالیة وقدراتھ

 أزمات في إیقاعھم لیس و السكنیة مشاكلھم حل على البسطاء المواطنین مساعدة منھا الغرض وطنیة،

  .مالیة

 المتعاقدین أحد یوف لم إذا ، للجانبین الملزمة العقود في " : یلي ما على الجزائري المدني قانونال من 119 المادة تنص )1(

 اقتضى إذا الحالتین في التعویض مع فسخھ، أو العقد بتنفیذ یطالب أن المدین إعذاره بعد األخر للمتعاقد جاز بالتزامھ

  ".ذلك الحال

 

 

 

 

  

  

  

 



 
 
 
 
 

 القروض العقاریة توریقالمبحث الثاني : آلیة 

 أوجھ من كغیرھا وھي دولة، أي في الھامة االقتصادیة األنشطة أحد المصرفیة الخدمات تمثل

 بعملیات القیام مجرد من النشاط تحول حیث التطور، مراحل من بالعدید مرت االقتصادیة النشاطات

 للكثیر وتملكھا االستثمار، مجاالت في البنوك دخول إلى المعنیة الدولة حدود داخل في واإلیداع اإلقراض

 الدولة حدود خارج إلى خدماتھا وتصدیر التجاریة، الخدمات من بالعدید وقیامھا الصناعیة المشاریع من

 ... الجنسیات متعددة البنوك وظھور ، (1)العالم دول معظم في البنوك من الكثیر فروع وانتشار

 بصفة البنوك نشاط في أو المصرفیة الخدمات في الملحوظ والتنوع الكبیر التحول ھذا أن شك وال

 وعولمة التكنولوجي التقدم في المتمثلة الدولیة بالتغیرات وتأثرا قتصادیة،اال للتطورات استجابة كان عامة

 مخاطر وإدارة تطویر إلى واالتجاه المصرفیة، األنشطة تعوق التي القیود من والتحرر المالیة األسواق

 » بازل « لجنة مقررات باسم عرفت والتي المصرفي، األداء لضبط الدولیة المعاییر ظل في اإلقراض

 التي الحقیقیة المشكلة بأن یرون المختصین من الكثیر جعل ما وھذا،    1988 عام مرة ألول المعلنة

 واالجتماعیة االقتصادیة المجاالت في السریع والنمو التغیر ومواجھة إدارة كیفیة في تكمن البنوك تواجھ

 بالمنافسة تتصف أصبحت التي المصرفیة الصناعة سوق في والتطور التغیر إلى باإلضافة بنجاح،

  .الشدیدة

 مجال في المطبقة الفنیة األسالیب في مقابال تطورا علیھ یترتب التكنولوجیا، في السریع التقدم إن

 ھذه ،جدیدة مالیة وأدوات وسائل تقدیم خالل من المالي اإلبداع حفز إلى یؤدي مما المصرفیة، الخدمات

 مثل ( مصرفیة أنشطة من بھا یرتبط وما التقلیدیة العملیات على فقط تقتصر تعد لم المصرفیة الخدمات

 في وتعددت تنوعت وإنما ،) القروض وخدمات االستثمار إدارة ، الوكالة أعمال ،االستشاریة  النشاطات

 وتحویل التأمین، صناعة لتشمل النامیة الدول من الكثیر في أو المتقدمة الدول في سواء الحالي الوقت

 یعتبر الذي )1(بالتوریق یعرف ما وھو المالي السوق في تتداول مالیة أدوات إلى سائلة غیر مالیة أصول

 .األخیرة السنوات في المالیة الظواھر أبرز من

بدایة التوریق في البورصات المالیة األمریكیة في نھایة الثمانینات، وكان غرضھا حل مشكلة القروض اإلسكانیة  )1(

حتى انتشر في أوربا العقاریة ثم تحولت أداة للوفاء بمتطلبات كفایة رأس المال ، ثم لم یطل بمنتج التوریق العھد 

وبخاصة في بریطانیا وفرنسا ثم إلى كندا واسترالیا ونیوزلندا والسوید.. وبدأ ھذا المنتج یأخذ دوره في السنوات 

م توسعا كبیرا في أسواق الشرق األوسط وخاصة منطقة الخلیج  2008األخیرة في الشرق األوسط ، وشھد بدایة عام 

مة تدعم ھذا النشاط العقاري الذي لم یسبق لھ مثیل في ھذه المنطقة من العالم ، كما العربي التي تشھد فورة عقاریة ضخ

  شھدت األسواق الجدیدة والتي تشمل أوروبا الشرقیة والوسطى وشمال إفریقیا.



 
 
 
 
 

 والمصرفي المالي النظام في اإلصالح لعملیة وأساسیا ھاما محركا أصبح قد التوریق أن كما

 تدعیم أجل من أساسي شرط وكذا ضرورة أصبحت الرھنیة، القروض توریق فعملیة،  )1(الجزائري

 خاصة تطوره، ومتابعة السكن لتمویل الموجھة المالیة الوساطة بتطویر المتعلقة الحكومة إستراتیجیة

  .الجمھوریة لرئیس)  2009 – ( 2005    الخماسي البرنامج خالل سكنیة وحدة ملیون إنجاز تقرر عندما

  

 في العقاریة الرھونات قروض توریق الخصوص وجھ وعلى التوریق، آلیات على الضوء سلطن

 مزایا، مع تحدید ال التوریق عملیة إلى اللجوء ودوافع ، التوریق نشاط أساسیات، من خالل بیان الجزائر

 .القرض لمؤسسات بالنسبة التوریق تقنیة توفرھا التي

 على التوریق عملیة تطبیق ، و والمصرفي المالي محیطنا مع الجدیدة التقنیة ھذه تكیف إمكانیة  مع دراسة

 . عقاریةال رھونال محفظة

 )400األربع مئة (أجمع معظم الخبراء ، دبيفي دورتھ الثالثة ب 2011-03-11یوم : مؤتمر التنمیة العقاریة عقد  )1(

، على نجاعة نظام توریق الرھن العقاري المطبق في الجزائر ، منھا دولة عربیة 18الحاضرین وبحضور ممثلي 

عن شروعھا في تطبیق ھذه اآللیة على مستوى سوق اإلسكان  ، المتحدة العربیة اإلمارات ، ولقد أعلنت الدنمارك

شھرا، بعد استكمال  18ج المسح األولیة التي قامت بھا أنھ بإمكانھا تطبیق اآللیة في غضون لدیھا، وأظھرت نتائ

اإلجراءات اإلداریة والمصرفیة، لتحدید حجم الرھون العقاریة وكیفیة تمویل أصحاب االستثمارات، إلى جانب تحدید 

القروض ومنح التحفیزات للمتعاملین بھذه میكانیزمات التمویل واالستدانة من البنوك، وتحضیر ھذه األخیرة لتسییر 

وأقّر عدد من الخبراء على ھامش المؤتمر، أن اآللیة مستمدة من النظام اإلسالمي، ومدروسة بشكل واف على  ، اآللیة

    .السكن من دون عراقیل مستوى المعاھد األوروبیة، وتطبقھا الدنمارك كنموذج حي وسھل لالستثمار في سوق

ناقش المؤتمر جملة المستجدات التي تشھدھا صناعة االستثمار العقاري في الوطن العربي، في وفي سیاق متصل  )2(

أعقاب األزمة المالیة العالمیة، وما أسفرت عنھا تداعیاتھا من فرص وتحدیات تفرض على القائمین على صناعة العقار 

ھم محاوره، وفي مقدمتھا التنظیم والتقییم العربي التعاطي معھا بأسالیب مبتكرة رائدة، تتصل بالعمل العقاري في أ

 .والرھن وبرامج التمویل المبتكرة وصنادیق االستثمار واستراتیجیات اإلدارة والتنفیذ لمختلف األنشطة العقاریة

المالي العالمي، ناصر السعیدي، على مناقشة  دبي وأكد رئیس الشؤون االقتصادیة ورئیس العالقات الخارجیة لمركز

األولى متعلقة بتطبیق آلیة توریق الرھن والدول العربیة،  دبي مبادرتین تھدفان إلى استعادة وبناء تمویل اإلسكان في

العقاري بغرض بناء سوق الرھن العقاري على غرار تلك الموجودة في الدنمارك والتي أثبتت نجاحھا، أما الثانیة فھي 

تھدف إلى تأسیس نظام ضمان الرھن العقاري بھدف توفیر حوافز للبنوك وشركات التمویل العقاري الستعادة وتطویر 

  . سكانيالتمویل اإل

 

  



 
 
 
 
 

 القروض العقاریة  توریقاھیة م  :المطلب األول 

  

شھدت أسواق التمویل الدولیة منذ بدایة الثمانینات تغیرات جوھریة في وسائل وأدوات التمویل، وكان 

لھذه التطورات أثر مباشر في أسلوب التمویل في األسواق المالیة العالمیة الذي تحول من صیغة القرض 

صیغة األوراق المالیة وخاصة األسھم والسندات، وقد أصبحت القروض المصرفیة الدولیة المصرفي إلى 

مجرد تمویالت جسریة مؤقتة إلى حین تمكن المقترض من تأمین إحتیاجاتھ التمویلیة من خالل األسھم 

لحدیثة ، لتصبح من أھم أدوات التمویل ا، وھكذا برزت ظاھرة التوریق إلى الوجود  )1(والسندات الدولیة

  .واألقل تكلفة

  

   التوریق نشاط مفھوم الفرع األول : 

  

 المالیة المؤسسات إلحدى طریقھا عن یمكن التي المستحدثة، المالیة األنشطة أحد التوریق نشاط یعتبر

 ،) بأصول والمضمونة للتداول القابلة غیر(ة المالی الحقوق بتحویل تقوم أن المصرفیة غیر أو المصرفیة

 مقابل في جدیدة، مالیة أوراق إصدار بھدف ، التوریق شركة الحالة ھذه في تسمى متخصصة منشأة إلى

 ضمانات إلى تستند أوراق وھي،  )2( المالیة األوراق سوق في للتداول قابلة المالیة الحقوق ھذه تكون أن

 من السداد على للمدین المتوقعة القدرة مجرد إلى تستند وال متوقعة، نقدیة تدفقات ذات مالیة أو عینیة

  .)3(بالدین بالوفاء العام التزامھ خالل

  

 السیولة توفیر لغرض المالیة السوق أدوات تضمنتھا التي المستحدثات أبرز الظاھرة ھذه تمثل حیث 

  .أخرى أصول إلى مستندة للتداول قابلة جدیدة  مالیة أصول ابتكار خالل من یتم وذلك والتمویل،

دراسة  -قتصادیات والمؤسسات سیاسات التمویل وأثرھا على اال مدانـي أحمـد ،ملتقى دولي حول : " وراتـول محمـد  )1(

، عنوان المداخلة : دور التوریق كأداة مالیة حدیثة في التمویل وتطویر البورصة في  "- حالة الجزائر والدول النامیة

كلیة ،  -المتضمن توریق القروض الرھنیة 2006فبرایر  20الصادر في  05-06قراءة في القانون رقم -الجزائر 

 . 3، صجامعة محمد خیضر بسكرة قتصادیة والتسییر، قتصادیة والتسییر ومخبر العلوم االالعلوم اال

 الجامعیة، الدار ، -والتطبیق النظریة بین -المالیة األوراق بورصة،  العبد إبراھیم جالل الحناوي، صالح محمد )2(

 . 315 ص ،2002 اإلسكندریة،

  237 ص ،2001 القاھرة، ، غریب دار ، مصرفیة وتقنیات أدوات،  صادق مدحت  )3(



 
 
 
 
 

  : وأھمیتھ العقاري التوریق تعریف   - الفقرةاالولى 

 السیولة لتوفیر كوسیلة العالمیة، األسواق في المستخدمة األسالیب أھم أحد العقاري التوریق یعد

 شركات تصدرھا سندات إلى العقاریة القروض تحویل طریق عن العقاري، التمویل لمؤسسات الالزمة

  الممولة الجھة من العقاري القرض أصل بشراء الشركات ھذه تقوم حیث،  التوریق في متخصصة

 مثل أخرى أعباء إلى باإلضافة الدین أصل في المتمثلة المدیونیة إجمالي من معینة نسبة یبلغ والذي(

  ). والعموالت الفوائد

 نسبة قیمتھا وتبلغ عاما  30-15 بین ما مدتھا تتراوح األجل طویلة سندات بإصدار تقوم أن على

 وتطرح ،)1( االئتماني بالتصنیف یعرف ما إجراء یتم أن بعد وذلك العقارات، ھذه قیمة أصل من معینة

 .للمستثمرین للبیع المال رأس سوق في السندات ھذه

 التوریق لشركة المحولة المالیة الحقوق بمحفظة أساسیة بصفة مضمونة ، السندات ھذه وتكون

 من السند حامل المستثمر علیھ یحصل ثابت بعائد اإلصدار یكون ما وغالبا،  ضمانات من بھا یلحق وما

 استحقاق تواریخ مع وعوائدھا، السندات استحقاق تواریخ تتوافق أن مراعاة یجب ولھذا،  التوریق شركة

 للرھن الثانوي بالسوق یسمى ما خلق یتم وبذلك األصلي، المدین قبل من وفوائدھا القروض أقساط

 . )2(العقاري

 إلى ،) سائلة غیر أصول وھي ( العقاریة القروض تحویل بمقتضاھا یتم التوریق عملیة أي أن

 من العقاري اإلقراض شركات أو البنوك تمكن وبالتالي ،)  سائلة أصول أي ( للتداول قابلة مالیة أوراق

 .جدیدة قروض منح في استخدامھا یتم بحیث بالبورصة، األوراق ھذه لبیع نتیجة أموالھا استرداد

 التأمینات صنادیق مقدمتھا في فیأتي السندات، ھذه في أموالھا تستثمر التي الجھات عن أما

 فضال االستثماریة، المالیة المؤسسات كذلك والبنوك، االستثمار وصنادیق التأمین وشركات والمعاشات

  .ثابتة عوائد عن یبحثون الذین المستثمرین األفراد عن

  

  تتمثل في : أساسیة أركان التوریق لعملیة أن نستنتج وعلیھ

 .مقترض ومدین مقرض بنك بین قائمة مدیونیة عالقة وجود - 

  .أخرى جھة إلى وتحویلھا یده تحت الموجودة القروض من التخلص في ) المقرض ( البنك رغبة  -

 بیت ،-العالمي االقتصاد على ھاوانعكاسھا أسباب -الدولیة المالیة األسواق اندماج ، العاني اللطیف عبد علي محمد عماد )1(

  . 218و 217، ص 2002بغداد  ، الحكمة

 الخاصة االئتمان مخاطر عن معلومات وتوفیر تتبع عن مسئولة مستقلة مؤسسة ھب تقوم :االئتماني التصنیف )2(

 .العقاریة الرھون من محفظة تصنیف أو بالمستثمرین



 
 
 
 
 

 .المالیة األوراق أسواق في للتداول قابلة جدیدة سندات بإصدار القرض إلیھا المحال الجھة قیام -

 .متوقعة نقدیة تدفقات ذات مالیة أو عینیة ضمانات إلى الجدیدة المالیة األوراق استناد  -

 ویقوم المتخصصة، المؤسسة تصدرھا التي السندات شراء في الرغبة لدیھ مستثمر یوجد نأ -

 . )1( العوائد ھذه استحقاق مواعید في السندات ھذه تدره الذي العائد بتحصیل

  

   :نستخلص أن   ذكره سبق مما

  

 یسمى كما التسنید، أو بالتوریق ) العملیة أو ( النشاط ھذا یسمى ما غالبا، مستحدثة  مالیة أداة )2(التوریق -

 یدعى كما Securitization یدعى االنجلیزیة وباللغة،  )3( المخلقة المالیة باألوراق األحیانبعض  في

  . Titrisation الفرنسیة باللغة

 عبرھا القروض تنتقل أي ( مؤقتة قروض وكأنھا المصرفیة القروض تبدو التوریق، عملیة خالل من -

  ). المالیة األوراق صیغة إلى المصرفي القرض صیغة من

 المصرفیة القروض إلى باالستناد األموال على الحصول یعني صوره، أبسط في التوریق مصطلح -

  ). األصول بضمان للتداول قابلة مالیة أوراق إلى تحول فیھا القروض أن أي ( القائمة

 . اآلخرین إلى األصلي المقرض من المالیة الموجودات تحویل ھو التوریق  -

 المتمرسة المصارف أو الخاصة األغراض ذات الشركات أو المالیة الشركات طریق عن العملیة ھذه تتم -

 .المجال ھذا في

  .كفاءتھ وزیادة المال رأس سوق توسیع في تتمثل التوریق فكرة  -

 .االئتمانیة المخاطر من ویقلل للبنك النقدیة السیولة یوفر التوریق  -

  من المالیة الموجودات تحویل خاللھا من یتم ، )4( مالیة ھندسة عن عبارة التوریق بأن تقدم مما یتضح -

 . 245، 244ص ،المرجع السابق  ، مصرفیة وتقنیات أدوات ،  صادق مدحت )1(

  كثیرا ما نسمع عن التوریق و التورق و كثیرا من الناس تطلق علیھم معني واحد  الفرق بین التوریق و التورق )2(

التوریق یظھر الفرق بینھ وبین التورق فھما وإن اتفقا في ھدف توفیر السیولة و لكن یوجد اختالف جذري فمن مفھوم 

إال أن التوریق یقوم البنك بمقتضاه بنقل ملكیة األصول أو بیع المدیونیات لطرف آخر ، بینما التورق یشتري بمقتضاه 

 .كالة لطرف ثالث بالنقدالعمیل سلعة أو یشتریھا لھ البنك وكالة باألجل ثم یقوم ببیعھا بنفسھ أو البنك و

 . 176 ص،  2003،قسنطینة  منتوري، جامعة مطبوعات ، األموال رؤوس أسواق ، بوراس أحمد  )3(

 للمشكالت ومبدعة خالقة حلول وتقدیم ، مستحدثة مالیة وأدوات عملیات وتطبیق تطویر و تصمیم ھي  :المالیة الھندسة )4(

  .األعمال منشآتھ تواج التي المالیة



 
 
 
 
 

 أو الخاصة األغراض ذات الشركات أو المالیة الشركات طریق عن آخرین، إلى األصلي المقرض

  االئتمانیة للمخاطر وتقلیال للسیولة توفیرا وھذا .العمل ھذا في المتمرسة المصارف

 توریق تم حیث السبعینات مطلع في األمیركیة المتحدة الوالیات في توریق عملیة أول حصلت وقد

 .السكنیة القروض من عدد

  

  : التوریق عملیات دوافع  -الفقرة الثانیة   

 على بالحصول تتعلق ألسباب موجوداتھا، بعض لتوریق والنشطة الكفأة األسواق في البنوك تلجأ

 المتدنیة، النوعیة ذات المستحقة القروض لتقلیص أو المال، رأس كفایة نسب لتحسین أو كلفة، أقل تمویل

 .معا مجتمعة األسباب لھذه أو

 الناجمة السائلة األصول من جزء بتدویر یسمح حیث للبنك، مناسبا بدیال یعد الحالة ھذه في والتوریق

 الجزءالمخصص في زیادة ذلك یحتم أن دون،  الغیر لدى لدیونھ الضامنة السائلة، غیر أصولھ توریق عن

 .المیزانیة في مناظرة لمخصصات الحاجة دون أي میزانیتھ، في للمخاطر

 والمؤسسات للمصارف بالنسبة التوریق یوفرھا االقتصادیة، المنافع من مجموعة ثمة ھذا، جانب إلى 

 .نقاط في أھمھا نذكر ، )1( المالیة

  

 : للتوریق االقتصادیة المنافع  -أوال 

  :أھمھا من للبنوك بالنسبة التوریق یوفرھا االقتصادیة المنافع من مجموعة ھناك

 

 إلى السائلة غیر األصول تحویل طریق عن دورانھا، ومعدل واإلنتاجیة المالیة الدورة كفاءة رفع  -

 بدون للمؤسسات األعمال حجم توسیع على یساعد مما .أخرى مرة توظیفھا إلعادة سائلة أصول

 .الملكیة حقوق زیادة إلى الحاجة

 أفضل وأسعار وبشروط العقاریة، الرھونات بضمان االئتمان لعملیات التمویل تدفق تسھیل -

 .أطول سداد وفترات

 .الراكدة القروض سوق وإنعاش المالیة، لألخطار المستثمرین تعرض احتماالت انحسار -

 .والسیارات العقارات مثل االقتصادیة، القطاعات بعض في األولیة السوق تنشیط -

  . www.tashreaat.com، 2006جانفي  المالیة ،  الحقوق توریق :الخالق عبد سعید )1(

  



 
 
 
 
 

 منتجات من فیھا المعروض وتنویع جدیدة، تمویل مصادر تعبئة خالل من المال سوق تنشیط -

 . السندات تداول سوق وتنشیط مالیة،

 المؤسسات إحدى مع التعامل أمكن لو فیما الحدود، عبر التوریق حالة في األجنبیة العمالت توفیر -

 .وغیرھا االئتمان بطاقات أو الخارج، في العاملین بتحویالت المھتمة

 من یتطلب العدید ألنھ السوق، في المعلومات بنیة وتحسین ، الشفافیة على تساعد أداة التوریق -

 المعلومات من المزید یوفر مما اإلقراض، عملیة في المؤسسات من العدید ، ودخول اإلجراءات

   .السوق في

  .أمور عدة تحقیق في النامیة الدول لدى جدواھا التوریق عملیة أظھرت كما

 

  :  النامیة للدول بالنسبة التوریق أھمیة  -ثانیا 

 

 من األجل الطویل االقتراض على القدرة عدم من تعاني ، النامیة الدول في المالیة المؤسسات

   .إلیھا تنتمي التي للدولة المتدني السیادي للتصنیف نظرا ، العالمیة المالیة األسواق

 تصنیفھا لتحسین كوسیلة موجوداتھا بعض توریق إلى المالیة المؤسسات بعض عمدت وقد

 .للدولة السیادي التصنیف عن وفصلھ االئتماني،

 الدولة قدرة غیاب في المحدود الدخل لذوي سكنیة قروض تأمین العملیات من النوع ھذا أتاح وقد

 من وبالرغم،  القروض من النوع لھذا مرتفعة مخاطر ظل في المالیة المؤسسات وإحجام التمویل، على

 تعاني تزال ال أنھا إال عمل، فرص وخلق االقتصادیة التنمیة في والمتوسطة الصغیرة المؤسسات مساھمة

 أجل ومن لذلك، نتیجة،  بھا المحیطة الكبیرة المخاطر جراء إقراضھا عن التجاریة المصارف امتناع من

 بإنشاء الدول بعض قامت االقتراض، كلفة وتخفیض الصغیرة المؤسسات تمویل نحو المصارف ھذه دفع

 قیام وفي النطاق واسعة توریق عملیات إطالق في ساھم ما الصغیرة، القروض بضمان تعنى مؤسسة

  .)1( بھا المحیطة اإلقراض مخاطر تدني بعد الصغیرة المؤسسات بتمویل التجاریة المصارف

 األسواق من تمویل لمصادر وافتقارھا العامة مدیونیتھا ارتفاع ظل وفي النامیة، الدول بعض أما

 تراست حسابات في النقدیة التدفقات ھذه إیداع تم حیث الخارجیة إیراداتھا توریق إلى عمدت فقد العالمیة،

 المرتبط االئتماني التصنیف وتحسین بالدین، اإلیفاء عن التخلف مخاطر إزالة إلى أدى مما الخارج، في

 .العملیات بھذه

  . 250ص ،المرجع السابق  ، مصرفیة وتقنیات أدوات ،  صادق مدحت )1(



 
 
 
 
 

 فقد، المخاطر بعض من یخلو ال أنھ إال التوریق، نشاط یحققھا التي العدیدة المنافع من بالرغم

 نسبة تقلیص عنھ ینتج مما المالیة، الوساطة عملیة في البنك أھمیة تقلیص إلى التوریق عملیة تؤدي

 التي البلدان في النقدیة السیاسة تنفیذ من ذلك یصعب وقد البنوك، تمتلكھا التي المالیة والخصوم األصول

 أھمیة تقلص أن كما ، لالحتیاطي األدنى للحد متغیرة متطلبات خالل من المركزیة البنوك فیھا تعمل

 متسیدة البنوك فیھا تكون التي البلدان في خاصة والمقترضین، المقرضین بین العالقة یضعف قد البنوك

 .االقتصاد على

 المال رأس قاعدة قیود رغم اإلقراض یتم أن من التمكین میزة للتوریق تكون قد أنھ من وبالرغم

  المصرفي النظام في الموظف المال رأس جملة في انخفاض إلى تؤدي قد العملیة فإن ، المصرفي للنظام

 یكون قد والتي السوق، في الفوائد أسعار في معاكسة تحركات الناجمة عن للخسائر البنك تعرض نتیجة

 على بأكملھ المالي للنظام المالیة الھشاشة زیادة وبالتالي،  )1(ورأسمالھ  البنك إیرادات على سلبي تأثیر لھا

 .والعالمي الوطني المستویین

 یمكن ال أمرا أصبح المصرفیة القروض توریق موضوع أن لنا تبین ، عرضھ تم ما خالل من

   .المالي السوق تحریك في یلعبھ الذي والفعال الممیز للدور نظرا عنھ، االستغناء للمؤسسة

  

 العقاریة قروضالتوریق  عملیات منتجاتني : الثافرع ال

 سیاق في مراحلعدة  العقاریة الرھونات قروض سوق فيمنذ تطبیقھا  التوریقتقنیة عرفت 

 .لھا قائمة تشكیل وكذا بأصول، المضمونة المالیة األوراق أنواع عرض نحاول،  تطورھا

 عائد لھ بأصل مضمونة وتكون تداولھا یتم إقراض أدوات ھي بأصول، المضمونة المالیة األوراق

 الذین المستثمرین یجذب مما ، مرتفع بعائد تتمیز المالیة األوراق ھذه أن بحیث،  المصدرة الشركة تمتلكھ

 .مقدما والدفع االئتمان مخاطر لتحمل استعداد لدیھم

 تسویقھا ویمكن سیولة ذات تكون بأصول المضمونة المالیة األوراق أن ضمان یتم ولكي

 أن یجب المالیة األوراق ھذه فإن ثم ومن ، المالیة للقیمة حافظة كأداة مقبولة تكون أن یجب للمستثمرین،

  .مستقل ضامن قبل من مضمونة تكون قد كما والتقییم، التصنیف شركة قبل من وقیمت صنفت قد تكون

  

  .247 ،ص 1996الجامعیة، الدار اإلسكندریة، االستثمار، مجال في الحدیث ھندي ، الفكر إبراھیم منیر )1(

  

  



 
 
 
 
 

 العقاریة، الرھونات قروض عن الصادرة التوریق منتجات أول العقاري الرھن أوراق شكلت

 .االدخار مؤسسات عن الصادرة

 أو المورقة األصول بداللة إما بأصول، المضمونة المالیة األوراق أنواع بین التفریق ویمكن

 .التدفقات بنیة بداللة

 غیر المالیة واألوراق العقاري الرھن أوراق بین التمییز یمكن:  المورقة األصول بداللة  -أ

 .العقاریة

 

 : العقاري الرھن أوراق -

 القروض من بمحفظة مضمونة مالیة أوراقفي   مثلتت ظھورا، التوریق منتجات أول تعتبر

 وشركات التجاریة، والبنوك ، والقروض االدخار شركات ( مالیة مؤسسات جمعتھا التقلیدیة العقاریة

 بتجمیع المصدر ویقوم،  عقاریة أصول أي أو لمنزل المقترض شراء عملیة لتمویل ،)  العقاري الرھن

 عقاریة بأصول مضمونة مالیة أوراق طرح طریق عن للمستثمرین وبیعھا واحدة حزمة في األوراق ھذه

 المستحقة الفوائد المستثمرون تسلیم یتم الدین أقساط بدفع المقترض یقوم وعندما ، المدیونیات ھذه بقیمة

  .لھم

 : بأصول المضمونة المالیة األوراق أو العقاریة غیر المالیة األوراق -

 قروض ، السیارات كقروض األصول، عناصر باقي على التوریق تقنیة تطبیق تم تدریجیا

 األوراق من جدید جیل بظھور ھكذا والسماح ،آخر مالي أصل أي أو... اإلیجار، قروض المؤسسات،

  .المالیة

 

  المورقة لألصول نفسھ النوع یخص فیما التمییز حدوث بمجرد  :التدفقات بنیة بداللة  -ب

 للسندات الرئیسیة باألصناف قائمة تشكیل نحاول ) ، أخرى قروض أو الرھونات قروض(

 .)1(للمستثمري المقترحة

 الماجستیر درجة لنیل كجزء مقدمة مذكرة ( المحلیة التنمیة بنك حالة البنك نشاط في التوریق دور،   بوطكوك عمار )1(

،  2008-2007ر ، التسیی علوم و االقتصادیة العلوم كلیة – قسنطینة – منتوري جامعةاالقتصادیة )،  العلوم في

  . 35ص

  

  

  



 
 
 
 
 

 : عقاریة برھونات المضمونة المالیة األوراق -االولى الفقرة   

 األولي الھدفف ، العقاریة الرھونات قروض سوق في األمر بدایة في التوریق تقنیة تطورت لقد

 .اإلسكان تمویل نظام ألزمة حل إیجاد ھو التقنیة ھذه من

  .العقاریة الرھونات أوراق من أصناف ثالثة بین نمیز

 

 :النقدیة للتدفقات الناقلة المالیة األوراق -أوال 

 یستھدف المالیة، للھندسة جدید منتج العقاریة للقروض النقدیة للتدفقات الناقلة المالیة الورقة

 الفیدرالیة الوكالة طرف من إنشاؤھا تم وقد ،توریقھا خالل من العقاریة القروض سوق سیولة تحسین

 الجھة أن أساس على الناقلة، المالیة األوراق اصطالح علیھا أطلق حیث  1970عام في "مي جیني"

 تتولى ثم القروض، تلك مدیني من العقاریة القروض وأصل فوائد تحصیل تتولى للقروض المنشئة

 التأمین شركات مثل المؤسسیین المستثمرین العادة في وھم  ، )1( األوراق تلك في المستثمرین إلى تحویلھا

 تقدیم في األوراق، تلك بیع حصیلة وتستخدم ، المعاشات وصنادیق  )2(االستثمار وصنادیق الحیاة على

 .جدیدة إسكان قروض

 بقیمة تصدر مالیة ورقة أو صك عن عبارة االستثمار صنادیق تصدرھاالتى  المالیة األوراق

 إلى المصدرة الجھة من المبكر السداد مخاطر تنتقل وفیھا،  السیولةتعمل على توفیر   )3( واحدة اسمیة

 محفظة من توریقھا تم إذ التنویع، من عالیة درجة على مالي أصل تعد كما .األوراق تلك في المستثمرین

 أن ، كماللمقترضین الدیمغرافیة الصفات مستوى وعلى جغرافي، مستوى على منوعة عقاریة لقروض

  .منھا توریقھا تم التي لألوراق الفائدة سعر نفس تحمل ما عادة للمحفظة المكونة القروض

 المكونة القروض استحقاق تاریخ نفسھ ھو األوراق تلك استحقاق تاریخ یكون أن یشترطو

 المحفظة داخل القروض استحقاق تواریخ تباینت إذا أما،  واحد استحقاق بتاریخ كلھا كانت إذا للمحفظة،

 تم التي المالیة األوراق استحقاق تاریخ من أطول القروض، لتلك استحقاق تاریخ أقصر یكون أن یجب

   یستھدف إذ عامة، بصفة التوریق عملیات في أساسي یعتبر االستحقاق تواریخ في الشرط ھذا ، توریقھا

 ، األول الجزء -والمشتقات التوریق باستعمال المالیة الھندسة -المخاطر إدارة في الحدیث الفكر ، ھندي إبراھیم منیر )1(

 . 434،ص  2003المعارف، اإلسكندریة ، منشأة

 القروض في المباشر غیر لالستثمار فرصة الصغیر المستثمر أعطى االستثمار، لصنادیق المالیة األوراق تلك بیع إن  )2(

 .جدیدة قروض تمویل في المتاحة الموارد زیادة في یساھم مما ، المستثمرین قاعدة توسیع یعني ما وھو العقاریة،

،  2002 ، اإلسكندریة الجامعیة، الدار اإلستثمار، صنادیق في واإلفصاح المحاسبة مشاكل،  عطیة صالح أحمد  )3(

 .10ص



 
 
 
 
 

 یحقق الذي المستوى عند األمین لدى بھا المحتفظ للسندات الضامنة القروض یظل رصید أن

  . )1( المصدرة السندات لقیمة مالئمة تغطیة

  : النقدیة التدفقات خاللھا من المدفوع المالیة األوراق -ثانیا 

 إنھا المالیة، للھندسة جدید منتج ابتكار تم العقاري، الرھن قروض سیولة أفق توسیع محاولة في

 القروض محفظة بضمان تصدر التي ، العقاریة للقروض النقدیة التدفقات خاللھا من المدفوع السندات

  . السندات تسدید عدا أخرى أغراض في استعمالھا یمكن ال والتي العقاریة،

 بقروض المضمونة السندات من مزیجالنقدیة  التدفقات خاللھا من المدفوع المالیة األوراق تعتبر

، النقدیة التدفقات تنتقل خاللھا فمن العقاریة للقروض النقدیة للتدفقات الناقلة المالیة واألوراق )2(عقاریة

 بینما ، (السندات تلك في المستثمرین إلى ، الخدمة رسم منھا مخصوما للمحفظة المكونة العقاریة للقروض

 في المستثمر فإن عقاریة، قروض محفظة في شائعة لحصة مالك ھو الناقلة المالیة األوراق في المستثمر

 السندات تعتبر كذلك) ،  مدیونیة صك في مستثمر ھو النقدیة، التدفقات خاللھا من المدفوع السندات

 المحفظة لمكونات مالكة تظل والتي أصدرتھا، التي الجھة على دین النقدیة التدفقات خاللھا من المدفوع

  . السندات لتلك الضامنة

 قروض كونھا عن النقدیة التدفقات خاللھا من المدفوع المالیة األوراق فئة من السندات تخرج ال وھكذا    

 .السندات تلك حملة إلى المبكر السداد وحصیلة المستثمر األساسي المبلغ خاللھا من ینتقل ، مضمونة

 أنھا إال الذكر، سابقة المستحدثة األوراق من ورقة كل بھا تتسم التي العدیدة المزایا من بالرغم

 إلى أدى مما، االستثمار إعادة ومخاطر المبكر السداد مخاطر المخاطر؛ من لنوعین المستثمر تعرض

 إلشباع المالیة الھندسة تدخلت ھنا،المخاطر لتلك التعرض في األساس من یرغبون ال مستثمرون وجود

 .المرھونة العقاریة القروض عن الصادرة بالسندات یسمى ما باستحداث المستثمرین، ھؤالء رغبة

  

 : المرھونة العقاریة القروض عن الصادرة السندات ثالثا : 

 المھندسون ابتكرھا جدیدة مالیة أوراق ھي المرھونة العقاریة القروض عن الصادرة السندات

   یتم مدیونیة صك تمثل وھي،المبكر السداد مخاطر من الحد في ھماتس حیث ،   1983عام في المالیون

،  األول الجزء -والمشتقات التوریق باستعمال المالیة الھندسة -المخاطر إدارة في الحدیث الفكر ،  ھندي إبراھیم منیر )1(

 . 439المرجع السابق ، ص

 تصدرھا للتداول قابلة سندات وھي،  التوریق صناعة في البدایة نقطة تشكل : عقاریة بقروض المضمونة السندات )2(

 تاریخ ولھا ثابت معدل فائدة  تحمل السندات ھذه،الرھن لقروض محافظ من والبنوك العقاري اإلقراض شركات

  .المسبق الدفع مخاطر الوقت نفس في تتحمل والتي أصدرتھا، التي الجھة على دین وھي، محدد استحقاق



 
 
 
 
 

  .األصول لتلك المصدرة للجھة مملوكة العقاریة القروض تظل حیث عقاریة، قروض محفظة من توریقھ

  

 عكس على فإنھ ،المبكر السداد بمخاطر یتعلق فیما خاصة المنتج، ھذا بھ جاء الذي الجدید

 اللذان ، النقدیة التدفقات خاللھا من المدفوع المالیة األوراق و النقدیة للتدفقات الناقلة المالیة األوراق

 العقاریة القروض عن الصادرة السندات فإن اإلصدار، یتضمنھا ورقة لكل النقدیة التدفقات فیھما تتماثل

 ولكل" فئات" علیھا  یطلق مختلفة مجموعات في األوراق تصدر ھذه،  النمطیة صفة تأخذ ال المرھونة

 .المستثمرین من معینة فئات أو فئة تالءم أن یمكن والتي المتمیزة، النقدیة تدفقاتھا ، منھا فئة

 ودفعة الفوائد في تتمثل قد أخرى فئة وفي الفوائد، في تتمثل قد ما، فترة خالل ما، فئة من فالتدفقات

  . االستثمار أصل من

 الفئات، متعددة أوراق علیھا یطلق لذا ، )1(فئة 17 إلى 3 بین ما األوراق تلك من الفئات عدد تراوحی

 : ةثابت معدالت منھا األولى الثالثة تحمل أربعة، شیوعا أكثرھا

 

 .سنوات وخمس سنتین بین تراوحی متوسط المدة   -1 –الفئة 

  .سنوات وسبع أربعة بین تراوحمتوسط المدة ی - 2 –الفئة 

  .سنوات وعشر سبعة بین تراوحمتوسط المدة ی - 3 –الفئة 

 األوراق من محفظة من توریقھا یتم قد كما عقاریة، لقروض محفظة من ھذه األوراق توریق یمكن 

 الحالة في المرھونة العقاریة القروض عن الصادرة السندات إلى ینظر لذا،  النقدیة للتدفقات الناقلة المالیة

 ورائھا من یتحقق أن یمكن ، مركب توریق أو  مزدوجة توریق عملیة على تنطوي أنھا على األخیرة،

  .مكاسب

 األوراق المالیة الغیر عقاریة :  -الفقرة الثانیة   

كذلك ثالثة أصناف  لوتشمباالضافة الى أوراق الرھونات العقاریة توجد أوراق مالیة غیر عقاریة  ، 

  :  تتمثل في 

  : السیارات مبیعات حسابات شھادات  -أوال 

 الناقلة المالیة األوراق شكل الغالب في تأخذ السیارات، قروض توریق عن المتمخضة األوراق أي 

  .المستثمرین إلى مباشرة تحول المورقة القروض محفظة من المتولدة التدفقات تلك أن أي النقدیة، للتدفقات

، األول الجزء -والمشتقات التوریق باستعمال المالیة الھندسة -المخاطر إدارة في الحدیث الفكر،  ھندي إبراھیم منیر )1(

  . 469المرجع السابق ، ص



 
 
 
 
 

  :  االئتمان بطاقات مستحقات شھادات  -ثانیا

  :بین  االئتمان بطاقات مستحقات توریق في نمیز

 من طرف المتأتیة االئتمان، بطاقات مستحقات بیع یتم الحالة ھذه في :  الملكیة أوراق إصدار -

 فترة فأثناء المستحقات ، ھذه مقابل في مالیة أوراق یصدر بدوره الذي ضامنال إلى المتنازل البنك

 المصدر طرف من القروض محفظة من المتأتیة التسدیداتیعاد استثمار  الدوارة الفترة تسمى

 .جدیدة قروض القتناء مباشرةالذي یوجھھا  

 وسیط،   طریق عن أو مباشرة المصدر یقوم اإلصدار، من النوع ھذا في  :دین سند إصدار -

 لبطاقات المدینة المستحقات إلى بالنظر ھ (بحوزت التي المحفظة بأصول مضمونة أوراق بإصدار

 یتم ال وھكذا،  احتیاطي بحساب أو اعتماد، بخطاب إما العملیة تضمن وبالمقابل ،)  االئتمان

 .المصدر بمیزانیة دائما تبقى وإنما ثالث طرف لصالح القروض عن التنازل

 تركیباتھ تتوقف لم التوریق، نشاط بروز منذ  :المؤسسات وقروض االیجاري القرض عملیات توریق

، للتدخل جدیدة مجاالت استكشاف خالل من حیث شھدت تنوعات كثیرة ، ألخرى سنة من التطور عن

 عن الناشئة المالیة الحقوق االستھالك، قروض نجد توریق، موضوع مؤخرا كانت التي العملیات بین فمن

 التجاریة المالیة األوراق أنواع جمیع للطالب، تمنح التي القروض والقوارب، الطائرات وبیع تمویل

 . التجارة أنشطة جمیع عن الناتجة

 یمكن والتي مالیة، أوراق إلى الدیون تحویل تتضمن التوریق عملیة أن لنا یتضح تقدم ما كل من

 التي المالیة األوراق أن إلى یشیر العملي الواقع أن إال إلیھا، اإلشارة السابق األشكال من شكال تتخذ أن

 في یؤدي وھذا، سندات شكل في غالبا تكون المدیونیات مقابل الخاص الغرض ذات الشركات تصدرھا

 عملیة بأنھا الدیون توریق عملیة وصف " الدیون تسنید " على تنطوي أنھا إلى نسبة إلى األحوال بعض

  .أخرى مالیة أوراق ولیس سندات إصدار

  . 37ص المرجع السابق ،،   بوطكوك عمار )1(

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

  لجزائرفي ا العقاریة الرھونات سوق واقع المطلب الثاني : 

 القیام على الجزائریة السلطات أقدمت األجل، طویلة المالیة الموارد في فادحال نقصلل نظرا 

 اإلجراءات ھذه تمثلت ،الجزائر في الرھنیة السوق تطویر إلى الرامیة اإلصالحیة اإلجراءات من بجملة

 الدولي، البنك من بتمویل الرھني، القرض على الحصول وتسھیل تحدیث عمل بمتابعة قرار اتخاذ في

 المؤسسات من مجموعة وإنشاء، الجزائر في الرھني القرض تطویر أجل من تقنیة مساعدة مشروع على

 مھنة وتحریر العقار، بتطھیر یتعلق فیما قوانین سن إلى إضافة الرھنیة، القروض في المتخصصة المالیة

 یسمح مالئم جو خلق على تعمل ، 2005 لسنة قانون المالیة إطار في مراسیم إصدار وكذا التوثیق،

 الرھنیة القروض توریق قانون مشروع على المصادقة ، 2006 سنة في تم كما الرھنیة السوق بتطویر

 طویلةة السیول بتوفیر تسمح التي األداة وبمثابة الثانویة الرھنیة للسوق المنظمة اآللیة بمثابة یعتبر الذي

 . )1( األجل

 بالغ انشغاال تمثل ، والمتوسط المنخفض الدخل ذات االجتماعیة للفئات وتأمینھ السكن إنتاج إشكالیة

 لفائدة الدولة میزانیة من ھامة موارد تجنید إلى مدة منذ دفعھا مما العمومیة، للسلطات بالنسبة األھمیة

 الدولة تمول حیث االیجاري؛ االجتماعي كالسكن :متعددة سكنیة صیغا بذلك فأوجدت ،  السكن قطاع

 للطبقات ویوجھ العمومیة، الخزینة أموال من أو میزانیتھا، من كامل بشكل المساكن من النوع ھذا إنشاء

 مرتفع إیجار دفع من المالیة مواردھم لھم تسمح ال والتي عسیرة، جد ظروف في تعیش التي االجتماعیة

 .الجزائریة الحكومات لسیاسة الوحیدة المرجعیة طویلة، ولمدة الصیغة ھذه شكلت مسكن، اقتناء أو

 ، المتوسط الدخل ذات السكانیة الطبقات إلى موجھة الصیغة ھذه،   التساھمي االجتماعي السكن كذلك 

 التمویل صیغة تكون حیث الدولة، من اإلعانة ھذه دون المسكن ملكیة على الحصول یمكنھا ال التي

 .والعائالت الدولة بین مشتركة

 من جدیدا جزءا تمثل التي ، اإلیجار طریق عن البیع صیغة باعتماد الحكومة قامت ھذا إلى إضافة

 یدفع ، المسكن تكلفة ثمن من 25% بنسبة األسرة تساھم حیث ، 2001 عام تأسیسھ تم الذي السكن عرض

 شكل على تدفع 75%  أي والباقي سنوات 3 مدار على تدفع الباقیة  15%  و أولى كدفعة منھا %10 

  . )2( الملكیة تحویل یتم المستحقات ھذه دفع من االنتھاء وعند سنة، 20  مدار على شھریة إیجارات

 دراسة- الجزائر في والمصرفیة المالیة المنظومة على وأثره الرھني التمویل إعادة ،غوفي الحمید عبد طالب، عمر )1(

 محكمة علمیة دوریة ،  الدنمارك في المفتوحة العربیة األكادیمیة ، مجلة SRH الرھني إعادة التمویل شركة حالة

 .  31، ص 2007 الثاني، العدد ، الدنمارك في المفتوحة العربیة األكادیمیة ،  سنویة نصف

 العمومیة األموال من المنجزة السكنات بیع إطار في الشراء كیفیات و لشروط المحدد 105- 01مرق التنفیذي المرسوم )2(

  .2001 فریلا 23 في المؤرخ ، تأجیرھا طریق عن



 
 
 
 
 

 عن الدولة قبل من المملوكة األراضي بعض العقاري، القطاع في للمستثمرین الحكومة قدمت كما 

 ذات للعائالت مباشرة نقدیة إعانات تقدم الدولة أن كما ، الفعلي سعرھا من 20%  مقابل التنازل طریق

 یتم أن ودون العائالت ھذه مداخیل بحسب وذلك جزائري،ر دینا ألف 500 حدود إلى تصل المحدود الدخل

  . )1( استردادھا

  

  الجزائر في التوریق قانون صدور ظل في الرھني التمویل إعادة عملیة آفاقالفرع األول : 

 الكبیر والعجز التسعینات، من الثاني النصف في الجزائر عرفتھا التي للسكن الحادة األزمة نتیجة

 الوحدات لعدد المتزاید الطلب تلبیة على واالحتیاط للتوفیر الوطني الصندوق مقدرة عدم مع التمویل، في

 الضروري من كان ، سكنات امتالك على المحدود الدخل ذوي من العائالت قدرة عدم إلى إضافة السكنیة،

 من لمجموعة ودراسة بحث وبعد ، المعضلة ھذه من الخروج أجل من ناجعة عملیة حلول في التفكیر

في  متخصصة مالیة مؤسسات بخلق یقضي حل إلى التوصل تم الدولیة، المالیة المؤسسات مع الحلول

 .القروض من النوع ھذا لمثل المانحة المالیة المؤسسات جانب إلى تعمل األجل، طویلة الرھنیة القروض

(تم دراسة ھذه  1997 سنة في العقاري القرض ضمان وشركة الرھني، التمویل إعادة شركة إنشاء فجاء

 وحل السكني اإلقراض شروط تیسیر بھدف ،المؤسسات من خالل الفصل الثاني في الباب األول ) 

 المستوى على أو االجتماعي المستوى على سواء قصوى، أھمیة ذات قضیة تعتبر التي السكن معضلة

 .االقتصادي 

 ،)2( 2006 سنة فیفري 20 في المؤرخ 05-06 رقم القانون في التوریق نشاط تناول تم

 في التوریق نظام مجال في الفراغ سد ، تم سن ھذا القانون بھدف  الرھنیة القروض توریق والمتضمن

  .الدولي السیاق مع وتكییفھا ، المالي المجال في التشریعیة منظومتنا عصرنة وكذا الجزائر،

 تحویل فیھا یتم عملیة:  أنھ على التوریق، مصطلح الثانیة مادتھ في القانون نص عرف لقد

 من الرھنیة القروض عن التنازل في األولى تتمثل مرحلتین؛ على مالیة أوراق إلى الرھنیة القروض

 بین مكتوبة اتفاقیة بموجب تنازل كل إثبات یتم بحیث ، التوریق مؤسسة لفائدة االئتمان مؤسسة طرف

 في للتداول قابلة مالیة أوراق بإصدار التوریق مؤسسة قیام في تتمثل الثانیة والمرحلة ، )3( الطرفین

 .رھنیة بقروض مدعمة السوق،

 المالي بالدعم یتعلق فیما  ( CNL )للسكن الوطني الصندوق تدخل لقواعد المحدد 308-94رقم التنفیذي المرسوم )1(

 . 1994اكتوبر 04في المؤرخ لألسر،

 . 2006مارس  12الصادرة بتاریخ : ،  15ج ر عدد  )2(

  ، السابق الذكر .05-06 رقممن القانون  08  المادة  )3(



 
 
 
 
 

 بواسطة تتنازل مالیة، مؤسسة أو مصرف أنھا على القانون عرفھا فقد المتنازلة المؤسسة أما

 .السكن تمویل إطار في منحھا تم قروض عن التنازل جدول

 مالیة، مؤسسة صفة ولھا االعتباریة بالشخصیة تتمتع ھیئة أنھا على التوریق، مؤسسة وتعرف

 إلى تحویلھا یتم والتي المالیة، والمؤسسات البنوك بحوزة التي العقاریة الرھنیة القروض شراء لھا یخول

 . )1( المركزي المودع عند األوراق ھذه وتسجیل السوق في للتداول قابلة مالیة أوراق

 بالمحافظة القیام یتولى فإنھ العملیة، في ثالث كطرف یعتبر الذي ، المركزي المودع یخص وفیما

 . )2( وإدارتھا حساب إلى  حساب من بالدفع وتداولھا المالیة، األوراق على

 الرتبة من رھنیة بقروض مدعمة مالیة التزامات بأنھا المالیة األوراق القانون، نص ویعرف

 .السكن تمویل إطار في ، المالیة والمؤسسات البنوك طرف من ممنوحة بسلف والقروض،  األولى

 إصدارھا تم التي المالیة األوراق من قسم تضمن مسبقا محددة الموجودات، من معینة بمجموعة والجناح

  .المالیة السوق في

 المخلین على المسلطة العقوبات تتضمن جزائیة، أحكاما المشروع من الخامس الفصل ویتناول

 مالیة وغرامة سنوات وثالثر أشھ ستة بین ما مدتھ یتراوح الذي السجن في تتمثل حیث القانون، بمواد

  . )3( دینار ألف 500 إلى ألف 50 من

 )4(الرھنیة القروض توریق على تطبیقھ ینبغي الذي القانوني، النظام ضبط إلى القانون ھذا یھدف 

 .المالیة والمؤسسات البنوك بحوز الموجودة والبعید، المتوسط المدین على 

 ومحدودي عامة بصفة المواطن منح طریق عن بالجزائر، العقاري السوق تنشیط إلى یھدف كما

 حیاة بدایة في صغیرة سكنیة وحدات شراء على ویشجع،  لھ المناسبة السكنیة الوحدة خاصة بصفة الدخل

 المستثمرین یشجع مما األسرة، أفراد وعدد الدخل زیادة مع أكبر وحدات إلى االنتقال ثم المواطن،

 وتحویل األجل، طویل التمویل توافر مع بسھولة، تسویقھا یتم صغیرة سكنیة وحدات بناء على واألفراد

 .ومنتج مستثمر إلى مستھلك من المواطن

 األجل، طویل التمویل ویوفر للمواطنین، الشرائیة القدرة نقص مشكلة بحل القانون یقوم وبذلك

 .وإداریة وخدمیة وتجاریة سكنیة وحدات لبناء للمستثمرین الكافي التمویل نقص مشكلة ویحل

 ، السابق الذكر .05-06 رقممن القانون  4 المادة )1(

 ، السابق الذكر .05-06 رقممن القانون  2 المادة )2(

 ، السابق الذكر .05-06 رقممن القانون  25 المادة )3(

  ، السابق الذكر .05-06 رقممن القانون  01 المادة )4(

  



 
 
 
 
 

 واإلداریة والتجاریة والخدمیة السكنیة الوحدات تداول ھو للقانون، قتصادیةاال األھداف أھم ومن

 .العقاریة السوق في ، والعقارات

 في النطاق واسعة حركة إحداث إلى سیؤدي العقاریة الثروة ھذه على الطلب زیادة فإن لذلك

 فرص خلق إلى سیؤدي كما،  كثیرة أخرى وأنشطة بصناعات مرتبط قطاع أنھ خاصة قتصادیة،اال السوق

 . )1( السیولة زیادة إلى باإلضافة جدیدة، عمل

 موارد حشد من ، المالیة والمؤسسات البنوك تمكین إلى أساسا یرمي الرھنیة، القروض توریق

 إصالح مسار ضمن یندرج بالدنا في النشاط ھذا وإحداث المساكن إنتاج حجم لمضاعفة جدیدة تمویل

 بتطویر المتعلقة الحكومة استراتیجیھ تدعیم ضمن یندرج كما،  الجزائریة المصرفیة المنظومة وتحدیث

 سكنیة وحدة ملیون إنجاز تقرر عندما خاصة تطوره، ومتابعة السكن لتمویل الموجھة المالیة الوساطة

  . ) 2009-2005الخماسي (  البرنامج خالل

   :أھمھا ومن الشروط بعض توفر یجب التوریق عملیة إنجاح أجل ومن

  . المالیة لألوراق نشطة سوق وجود -

 األوراق سوق وتنشیط االستثمار لزیادة المالیة األوراق تداول في متخصصة مؤسسات وجود -

  .     المالیة         

 . الدیون توریق وشركات المؤسسات من منظومة بناء -     

 الخبراء استخدام و المتخصصة الدولیة المالیة بالمؤسسات المجال ھذا في العاملین تدریب -     

 ة .التجرب بدایة في الدولیین       

  .الدیون توریق لعملیة المنظمة والقواعد القوانین إصدار -

  .33المرجع السابق ، ص  ،غوفي الحمید عبد طالب، عمر )1(

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

  التوریق عملیة وعیوب مزایا الفرع الثاني : 

 ھذه في أن شك فال النقدیة السیولة على للحصول التوریق عملیة إلى تلجأ عندما المالیة المؤسسات إن

   یھا.تتعرض  للعدید من المخاطر التي تؤثر عل كما ، عدیدة مزایا العملیة

 :منھا نذكرمزایا عملیة التوریق عدیدة     :التوریق عملیة مزایا -الفقرة االولى   

 نفاذ وسائل یمنح إذ وفاعلة بدیلة تمویلیة مصادر التوریق یوفر  :وفاعل تمویل مصدر التوریق -

    مخاطر تقلیل مع التمویل مصادر زیادة الممكن من سیكون الوسائل وبتلك المال، رأس ألسواق

 المعرفة دون من حتى التصنیف عالیة مالیة أوراق شراء یفضلون المستثمرین من فكثیر االئتمان

  .تمثلھا التي لألصول التامة

  

 في للمقترض بالنسبة من جذبا أكثر التوریق یعد  : التقلیدي القرض من جاذبیة أكثر التوریق -

 أن إال یعود ذلك وراء السبب ولعل التقلیدي، القرض من المنشئة المؤسسة وھي التوریق، عملیة

 المملوكة األصول من أفضل استثمار أو تصنیف درجة على تحصل سوف التوریق محل أصول

 ستكون التوریق عملیة في تدفع التي الفائدة نسبة أن كما،  المنشئة للمؤسسة مباشر بشكل من

 المنشئة للمؤسسة المملوكة األصول على المفروضة بالنسبة قورنت ما إذا كبیرة بدرجة منخفضة

 .التقلیدي القرض في

 

 المخاطر تخصیص إعادة على التوریق یعمل  :وتنویعھا المخاطر تخصیص یعید التوریق  -

 المتعددة االئتمان مخاطر تحویل من المنشئة المؤسسة سیمكن فالتوریق المخاطر، وتنویع أوتقسیم

 . واحد ائتماني خطر إلى أصول لعدة

 

 إلى للتسییل القابلة غیر أصولھا ستحول المنشئة فالمؤسسة  :السیولة لتحسین وسیلة التوریق -

 عنھ سینجم الذي األمر التصنیف مؤسسات قبل من والتنقیط للتسییل قابلة القیمة عالیة مالیة أوراق

 .) 1( االستثماریة محفظتھا في السیولة تحسین

 

 دار ،  -العقاري الرھن أزمة-  العالمیة المصرفیة المالیة واألزمة المتعثرة المصرفیة الدیون،  الحمید عبد المطلب عبد )1(

 . 139، ص 2009 ،  مصر،   الثقافة نشر

 



 
 
 
 
 

 أنھا أساس على معاملتھا تمت إذا التوریق عملیة إن  :المال رأس ھیكلة تحسین وسیلة التوریق  -

 المسؤولیات وكذلك التوریق محل أصول من كل فإن محاسبیة، ألغراض لألصول بیع مثل

 أثر علیھا سیترتب المحاسبیة العملیة وھذه .المؤسسة ھذه میزانیة من شطبھا سیتم عنھا الناجمة

 قیم سداد عدم لمخاطر الضامنة المؤسسة مال رأس احتیاطیات تحریر وھو األھمیة، بالغ قانوني

 . منھا للمستفیدین الممنوحة القروض عن عبارة ھي والتي األصول ھذه

 

 للمؤسسة واحد آن في میزتین التوریق عملیة ستحقق حیث :الرسوم القتضاء جید مصدر التوریق  -

 وفي التقلیدي، بالقرض مقارنة منخفضة بفائدة النقدیة السیولة على ستحصل أنھا ذلك المنشئة،

 التوریق، محل األصول بإدارة قامت ھي إذا دخل أو خدمة رسوم على ستحصل الوقت نفس

 . ذلك على األقدر ألنھا باإلدارة إلیھا یعھد ما وغالبا

 

 علم في المطابقة عدم بمصطلح المقصود  :المطابقة عدم مشكلة المالیة المؤسسة سیجنب التوریق -

 سعر بین الفرق على إیراداتھا تحقیق في تعتمد لالئتمان المانحة المؤسسات أن التمویل أصول

 االئتمان منح أن إال منھا، المقترضة األموال على الفائدة وسعر لدیھا المودعة األموال على الفائدة

 المؤسسات ھذه لدى المودعة لألموال الزمنیة المدة بین تطابق بحصول مقرونا یكون أن یجب ھذا

  .)1(الممنوحة للقروض الزمنیة والمدة

   المؤسسة فأصول المطابقة، وجوب قلق المنشئة المؤسسة تجنب على ستعمل التوریق فعملیة

 المضمونة األجل طویلة العقاریة كالقروض األجل، طویلة قروض عن عبارة تكون قد المنشئة

  .سبب ألي الفائدة سعر رفع یتم وقد سنة، 30 أو 20 إلى تصل ثابتة بفائدة برھن

وتؤدى المزایا السابقة إلى أن یكون التوریق احد اآللیات التي تساھم في جذب المدخرات المحلیة 

واألجنبیة وعالج مشكالت المدیونیة والتعثر المالي وتوفیر مصدر مالي للتوسعات االستثماریة 

القومي وعلى التنمیة االقتصادیة واإلحالل والتجدید مما تنعكس آثاره بشكل ایجابي على الدخل 

 . واالجتماعیة

  

 مجلس -التوریق وعملیات التجاریة الحقوق باستخدام التمویل عقد ، الكندري احمد محو و الملحم الرحمان عبد احمد )1(

 .145   ، ص 2004  ، الكویت جامعة – العلمي النشر

  

  



 
 
 
 
 

تتعرض الوحدات االقتصادیة التي تمارس نشاط التوریق :عیوب عملیة التوریق  -الفقرة الثانیة 

على اختالف أنواعھا للعدید من المخاطر التي تؤثر على أصول والتزامات الوحدة االقتصادیة 

  ا :ومن أھمھ، وعلى مركزھا المالي ككل وتدفقاتھا النقدیة بل 

 

حیث تشكل  : الفائدة أسعار في التقلب عن الناجمة المخاطر اإلفالس حاالت عن الناجمة المخاطر -     

التي یمكن أن تھدد المصدر وتساھم في خفض عوائده  لفائدة بالسوق احد المخاطر التقلبات في سعر ا

 یدة خاصة في ظل تعقد أسواق المالبصوره كبیرة ولذلك فان إدارة ھذا النوع من المخاطر لھ أھمیة متزا

  . الفائدة في أسواقھاوكذلك في الدول التي حررت أسعار 

مخاطر السوق وھى األحداث االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة التي یمر بھا المجتمع وتؤثر  -   

 . بطریقھ جوھریھ على السوق واالستثمارات التي بسببھا تختلف العوائد المتوقعة

نین الناشئة عن وھى مخاطر عدم توافق المتحصالت المستلمة من المدی: مخاطر خدمة الدین  -    

 . األوراق التجاریة في تواریخ استحقاقاتھا وتسلیمھا لشركة التوریق وسداد حقوق المستثمرین

وھى مخاطر عدم الدقة في تحدید قیمة األصول الضامنة لقیمة القرض وقد : مخاطر الضمان  -    

بطة باألصول ظھرت زیادة الضمانات اإلضافیة وذلك لمواجھة مخاطر الضمان والمخاطر المرت

  .  الضامنة وذلك لتعزیز الشركة أو المؤسسة البادئة لھذه األصول للوفاء بدیون المستثمرین

والمقصود بھا ھبوط القوه الشرائیة للدخل الناتج : مخاطر القوه الشرائیة للنقود أو مخاطر التضخم -    

 عائد منفالعبرة دائما في حسابات ال ،من االستثمار نتیجة الرتفاع مستوى األسعار في االقتصاد ككل 

  . ) 1(االستثمار بالعائد الحقیقي ولیس بالعائد األسمى
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 إال ، أجنبیة تجارب من مستمد إجراءاتھ معظم في كان إن و الجزائر في العقاري القرض ممارسة

 .الجزائري  االجتماعي و االقتصادي الواقع مع مكیف أنھ

حیث أن اشكالیة القرض العقاري والتي تكتسي أھمیة بالغة ، ورغم طابعھا القانوني فال یمكن 

فصلھا عن محیطھا العام االقتصادي واالجتماعي ، فبدون تأھیلھما ال یمكن الحدیث عن فعالیة أو جدوى 

 ذات للفئات الدولة تقدمھا مباشرة ، غیر مساعدة آلیة العقاریة القروض ذ تعتبرآلیة القرض العقاري ، إ

 أن حیث شاملة ، مالیة و اقتصادیة اجتماعیة سیاسة ضمن تسجل السكن ، اقتناء أجل من المتوسط الدخل

 رغبة المالي ، القطاع في أجرتھا التي اإلصالحات على انعكست السكن ألزمة التصدي في الدولة إرادة

  .السكن خاصة قطاع أزمة و عامة االقتصادیة األزمات من للتخفیف فعالة آلیة جعلھ في منھا

  

 ھذا والمتمثلة یومنا إلى االستقالل منذ المجال ھذا في تبنتھا الجزائر التي السیاسة عرض حاولنا

 : في أساسا

  

السكن،  تمویل في متخصص تجاري بنك إلى واالحتیاط للتوفیر الوطني الصندوق تحویل - 

  .المجال ھذا في الدخول الجزائریة التجاریة البنوك لباقي والسماح

  

 من المؤسسات مجموعة إنشاء خالل من السكني التمویل مجال في التجاریة البنوك نشاط تدعیم  -

  .السكنیة بالقروض المتعلقة االئتمانیة العملیات وسیولة مالءة ضمان  أساس على تقوم المالیة

  

 ، نسجل السكن أزمة لمواجھة تھدف التي العقاریة و المالیة اإلصالحات من الغایة وضوح رغم

  نتائجھا. و اإلصالحات ھذه مضمون بین التناقض من نوع

وبالتالي دراسة وتقییم اشكالیة القرض العقاري والبحث عن الحلول للثغرات التي تتخللھ ، 

  والمؤثرات المتعلقة  بھذا الموضوع .یستوجب اعادة  النظر في كل من العناصر 

  

فمن حیث الجانب القانوني أصبحت الضرورة ملحة لتحیین وتعدیل النصوص المنظمة للقرض 

الذي تعرفھ ھذه اآللیة و مسایرة التطور المتسارع  ةالتشریعی تناقض النصوص، بھدف معالجة العقاري 

  في التقنیات والمیكانیزمات البنكیة والمالیة .

 



 
 
 
 
 

واإلجراءات التي بادر  النصوص غموض ظلفي  المشاكل من سلسلة إلى العقار تحویل تم وقد

 الفعلي والتحدید القرارات اتخاذ لمسارات توضیح أي انعدام حالة في ، الخاصة ألغراضھم الفاعلون بھا

 كما ، الطلب الستیعاب ھامة وسیلة العالم في ھو كما العقاریة الترقیة تشكل أن وینبغي ، للمسؤولیات

 العالیة. التكلفة و اإلجراءات تباطؤ مستوى على سیما تتواجد التي القیود دراسة یتوجب

 أن و خاصة السكن ، أزمة من التخفیف مجال في منھ المرجوة النتائج یحقق لم العقاري القرضف

، المنتظر النجاحتحقق  أن دون حالت و القروض ھذه رواج عدم في ساھمت التي العوامل من العدید ھناك

     :نذكر منھا 

 األفراد ، دخل و موارد مع تناسبھا عدم و المطبقة الفوائد أسعار ارتفاع الدعایة ، و اإلشھار نقص -    

 قانونیة لذا یجب التعجیل بإصدار نصوص القروض ، منح إجراءات في الوضوح و الشفافیة نقص

  العملیات على الخصوص . ھذه تنظم وتنظیمیة

 إدارة عملیاتھا في حریتھا بمطلق تحتفظ و خاصة مصرفیة سیاسة تتبع القرض مؤسسات نجد -       

، لذا البد من  لھا تتعرض التي اإلضافیة المخاطر و الضغط نظیر ممارستھا شروط وضع و االئتمانیة

  سات البنكیة .توحید األعراف البنكیة وتوحید نماذج العقود الخاصة بالقرض العقاري بین جمیع المؤس

  

 القروض من االستفادة صعوبة من یعانون الخواص فیھم بما االقتصادیون كما أن المتعاملون -      

 أن یھمش یمكن ال العقاري التمویل ھدف أو فغایة التسییر، یخص فیما بإفراط حذرة زالت ما التي البنكیة

 األساسي الحاجز األحیان غالب في تشكل التي ، المصرفیة الموارد من االستفادة بقیود المتعلقة الجوانب

الكافي ،  الضمان أو التأمین غیاب و التمویل طالبي بوضع مرتبطة ألسباب وھذا ما مشروع الستكمال

 لذلك البد من انشاء نظام تأمین قائم بالذات خاص بضمان القروض العقاریة .

  

ل على القرض من جھة وتوفر الحمایة ضمانات القرض  العقاري تمكن طالب القرض من الحصو -      

للمؤسسة المقرضة في استرجاع قرضھا ، حیث یتضح من الواقع أن الرھن الرسمي یتصدر مختلف 

أنواع الضمانات نظرا ألھمیتھ التمویلیة ، وألن البنوك تعتمده في التمویل لسھولة التنفیذ على العقار 

عقار غیر المشھر ، أحد األسباب التي تفقد المؤسسات المرھون ، اال أن الوضع غیر المستقر قانونیا لل

 ،البنكیة أھم ضمانة لمنح القروض ، ومن ثم یفقد طالب القرض فرصة الحصول على قرض عقاري 

 الملكیة عقود اشتراط خالل من العقاریین املینللمتع الموجھة األراضي وضعیة تسویةوعلیھ البد من 

 تطویر طریق عن األراضي بمشكل المرتبطة الصعوبات العقاریة؛ وإزالة المشاریع تسویق بعملیة للقیام

  .األراضي استغالل معامل احترام خالل من والشفافیة بالتنظیم یتصف للبناء، المخصصة لألراضي سوق



 
 
 
 
 

 وشفاف موحد مالي إنشاء نظام من أجل المالي النظام على جذریة إصالحات إدخال كما یجب -         

 وإشھار دعایة واجھة ذاتھ حد في یكون المقترضین و مصالح مع یتماشى بما المالیة، المؤسسات و للبنوك

 حیث اطمئنان ،  بكل العقاریة القروض على المواطنین إقدام یشجع و المصرفیة االستھالكیة للقروض

 تترتب التي المسائل تنظم قانونیة قواعد سن طریق خاص عن اھتمام ، بفائدة نقدي قرض یستدعي بصفتھ

 الرأسملة ، ، التقییس ومسألة النقدیة االسمیة مبدأ ، المطبقة الفوائد معدالت كأنواع و الصفة ھذه عن

 الذي القانوني الفائدة سعر األخص على و القرض یسببھا التي التكالیف و التأخیریة ، العموالت الفوائد

  . الربا لمسألة من التصدي یمكننا

أمــام تفضیل المشرع الجزائري للقروض العقـــاریة على قروض االستھالك وتخفیض معدالت وكذلك 

 االئتمانیةالفائدة على القروض العقـــاریة ، فــانھ ولتنشیـط ھذا القطـــاع البد من تنـــویع المنتجــات 

خالل وضع قروض من وتشجیع بعض المؤسســات المالیة في بالدنـا على اعتماد األسلـوب اإلسالمي 

خاصة وأن بیئة المجتمع الجـزائري تـؤكد ھذا النھـج ، رغـم أن القـــانـون الجزائري ال  بدون فائدة ،

بنك إسالمي ، و كذا األخـذ بالمعــاییر الدولیة في ھذا المجـــال بما یضمن رفـع  اسمھیعترف بشيء 

للعملیــات التمویلیة في مجــال العقــارات وضمـان  كفـــــاءة العمل لـدى المـؤسســات المــالیة المــانحة

  ارتفـاع مؤشرات كفــاءتھا المـالیة .

  

  أھمھا: عراقیل ، عدة من یعاني الجزائر  ، فالمالحظ أنھ في العقاري ومن حیث السوق 

        

 التكالیف؛ وزیادة اإلنجاز فترات تمدید إلى تؤدي والتي العقاریین، املینالمتع وكفاءة خبرة نقص -       

 عقارییناملین متع تكوین ، وعلیھ البد من تداولھا أسعار ارتفاع مع المعروضة المساكن نوعیة رداءةو

  .األجنبیة بالخبرات االستعانة طریق عن عالیة وكفاءة خبرة ذوي

  

 ،السكني العقاري السوق مستوى على والمبادالت المعامالت بحجم الخاصة المعلومات توفر عدم -      

  . والتسییر التمویل مخطط مستوى على فیھا متحكم أحجام في العقاریة العملیات حصرفال بد من 

 

       على السكن واالعتماد بتمویل الخاصة المستقرة الموارد إلى االفتقار وھو عامل الى أھم باإلضافة -      

 السیولة توفیر ، لذلك یجب المساكن بإنجاز یتعلق فیما الخاص للقطاع الضئیلة المشاركة مع الدولة موارد

 إعادة تكلفة بتخفیض الرھني التمویل إعادة نظام وتطویر تفعیل خالل من ، للبنوك الطویل المدى على

  .للتمویل كمصدر األجنبي أو الوطني المالي السوق من االقتراضعلى  عتماد، و االمثال الرھني التمویل



 
 
 
 
 

 تكوین یساھم في  التجاریة البنوك مختلف على وتعمیمھا السكني االدخار صیغ تطویركما أن 

  .ومربحة متینة مالیة قاعدة

  

 القروض من متنوعة تشكیلة عرض خالل ، منالسكن تمویل مجال التجاریة في البنوك تدعیم نشاط -      

 وتشجیعالثانوي  السوق مستوى على التمویل إعادة ومعاییر المقترضین وطلبات تتماشى السكنیة

  .القروض  عملیات في المشاركة على األخرى المالیة المؤسسات

 ھذه یجعل ، المناسبة األرضیة تھیئة دون السكني التمویل مجال في التجاریة ھذه البنوك اال أن إدماج

 في توجد التي األعباء من الجوانب بعض وتحمل ، السكن میدان في االستثمار على قادرة غیر األخیرة

 إلى أضف ، القصیر المدى على وضمان ربحیة أكثر تعتبر أخرى أسواق لوجود نظرا وذلك ، السوق ھذا

 مجال في الخبرة لھا لیست بذلك وھي ، المؤسسات مع التعامل على تعودت التجاریة البنوك أن ذلك

 ھذا في لنشاطھا الداعمة والمؤسسات البنوك بین العمل تنسیق ، لذلك یجب  والعائالت األفراد مع التعامل

 ھذه قبل من المحددة المالیة والشروط یتماشى بما السكنیة القروض نوعیة وتحسین تطویر بھدف ، المجال

  .المؤسسات

  

 خالل من ، السكن تمویل مجال في التجاریة البنوك نشاط دعم إلى تھدف التوریق كما ان تقنیة

 حاولت ما منتجاتھ وھذا وتنویع المالي السوق تطویر إلى باإلضافة االئتمانیة لألخطار األفضل التسییر

  :منھا عراقیل نذكر عدة من والتي تعاني ، الرھني التمویل إعادة مؤسسة إنشاء خالل من تطبیقھ الجزائر

 

 الرھني التمویل إعادة بطرق یتعلق فیما المؤسسة لھذه المشكلین المساھمین وكفاءة خبرة ضعف  -

 . موظفیھا بعض لھ خضع الذي التكوین رغم

 

 مستوى على تتداول السكنیة، للقروض ممثلة حكومیة سندات إصدار على التوریق تقنیة اعتماد  -

 التي األخیرة ھذه الجزائر، في البورصة نشاطات إطار في تدخل بذلك وھي الثانوي، السوق

 مدى على یتوقف المؤسسة ھذه نجاح أن القول یمكن وعلیھ ، معامالتھا في مستمرا تدھورا تعرف

 .الجزائري المالي السوق تطور

 

 وتعتمد السكنیة القروض أنواع تطور تسایر السكنیة القروض منح في المستعملة أن البرامج كما -

 نظام على تعتمد التي للبنوك بالنسبة الحال ھو كما ، المتغیرات باقي دون واحد متغیر متابعة على



 
 
 
 
 

 قبل من المحدد الخصم إعادة معدل تغیرات على باالعتماد ، معینة حدود في للتعدیل القابل الفوائد

  …الدخول مستویات و التضخم بمعدالت الخاصة التغیرات إغفال مع المركزي البنك

  

 فیمكن السكنیة ، القروض ملفات ومعالجة تحضیر بكیفیة الخاصة النظریة بالدراسة یتعلق فیما أما

  :على تتوقف أنھا القول

  

  .العمیل إلى وإیصالھا المعطیات عرض في المختصین الموظفین وموضوعیة كفاءة مدى -

  

 األولى الدرجة من العقاري الرھن في أساسا والمتمثلة المقدمة الضمانات مصداقیة مدى -

  .الممول لألصل  

  

 بالقروض المتعلقة بالسیاسات ، االئتمانیة العملیات بمتابعة المختصین الموظفین درایة مدى -

  .بالعقار المتعلقة التنظیمیة والتشریعات القوانین إلى إضافة السكنیة

  

 على أثر من لھا لما ، السكنیة القروض ومنح بعرض یتعلق فیما البنكیة الثقافة تنمیةوعلیھ یجب 

 المالیة الخدمات میدان في الخارجیة المنافسة لمواجھة االستعداد ثمة ومن ، البنكیة الخدمات ترقیة

 الوكالة و التنقیط نظام على باالعتماد الملفات دراسة مستوى على السكنیة القروض تسییر وسائل تطویرو

 عقاري خبیر على باالعتماد الممول األصل لقیمة المستمر بالتقییم القیام و…النموذجیة والمیزانیة

  . للبنك تابع ومھندس

 الوضعیات بتسویة تسمح القوانین من مجموعة بوضع تكفلال یةنالقانو الھیئةكما یجب على 

 في العقاري الرھن تحصیل من البنك تمكین المثال سبیل على نأخذ و والعمیل البنك بین فیھا المتنازع

  .معقولة آجال

  

 ، في الجزائرالسكن  قطاع أزمة حل  في اریةالقروض العق نجاح أن قولیمكن ال األخیر في و

 البنوك في والممثلین ، السوق ھذا في المتعاملین األطراف جمیع من الجھود تكاتف رھین یبقى

 تحت تعمل التي العمران و السكن وزارة على رأسھا و للدولة التابعة والمؤسسات مالیةال المؤسساتو

 البناء، عملیات لتمویل القروض مستفیدین منال العقاریین املینالمتع كذلك و ، الھیئات من العدید وصایتھا

  .من السكن االستفادةالراغبین في  واألفراد والعائالت
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  ملخص:

االقتصادیة عامة وأزمة قطاع السكن خاصة ، وإبرام ھذا تعتبر القروض العقاریة آلیة فعالة للتخفیف من األزمات   

العقد یتم بین المستفید من القرض وبنوك ومؤسسات مالیة كطرف مقرض مع تدخل طرف ثالث یتمثل في الھیئات الضامنة 

ملكیة  للقرض  ، حیث یتم تمویل عملیات تمكن الفئات ذات الدخل المتوسط من امتالك سكن ، فقد یسعى الفرد الى اقتناء

سكن جاھز أو بناء مسكن أو شراء مسكن بیع بناء على التصامیم ، مقابل حصول الممول على فوائد یلتزم المقترض بدفعھا 

مع رد مثل ما أقترضھ ، ویكون ذلك على مراحل تدریجیة في ظل ممارسة مجموعة تقنیات مالیة وإداریة لكل منھا أھمیتھا 

تب على عاتق أطراف ھذا العقد التزامات یفرضھا القانون واالتفاق واألعراف في ابرام عقد صحیح  وسلیم، حیث یتر

  والممارسات البنكیة .

  

Abstract: 

Real estate loans are seen as an effective mechanism for alleviating economic crises in 

general and the housing crisis in particular. The conclusion of such a contract requires the 

intervention of several parties, like banks and financial institutions that specialize in housing 

loans, where operations are financed to enable middle income groups to own housing. An 

individual may seek to acquire the ownership of a prefabricated house or build or purchase a 

dwelling on the basis of designs, provided the financier receive benefits the borrower is 

committed to pay with a refund equal to what he has borrowed. This takes place at a gradual 

stage following a set of financial and administrative techniques, each of which is important in 

concluding a valid and sound contract. The parties to this contract have obligations in keeping 

with the law, conventions, customs and banking practices. 

 

Résumé  

Les crédits immobiliers considérants comme un mécanisme efficace pour la dilution 

des crises économiques d’une façon générale que la crise d’habitat surtout ;et la signature de 

ce acte demande l’intervention de plusieurs parties comme les banques et les établissements 

financiers spécialisés dans ce domaine des crédits immobiliers ,et cela faire le financement 

des processus qui permettent aux catégories à revenus moyens d’obtenir un 

logement ;l’individu peut chercher à acquérir la possession d’un logement fini ou construire 



 
 
 
 
 

une habitation ou bien d’acheter un logement sous la forme de la vente sur plan (VSP) , par 

contre le financeur va obtenir des intérêts l’acquéreur à s’engage a les payer durant le 

remboursement de son crédit par des étapes bien graduelles par la pratique d’un ensemble des 

techniques financiers et administratifs chaque technique son importance pour la signature 

d’un acte correcte ,et créer des obligations aux parties de ce acte imposer par la loi et la 

convention et ainsi les transactions bancaires .        

 


