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 اإلهداء:

أهدي هذا العمل المتواضع وثمرة جهدي إلى أعز ما في الوجود التي تشرق  
الشمس على ابتسامتها التي غمرتني بدفئها وحنانها التي أضاءت ومازالت تضيء  

حياتي وانتظرت تخرجي، رمز الحنان  دربي، إلى من ظلت دعواتها ترافقني طوال  
 والتربية إلى أمي الغالية حفظها اهلل ورعاها.

إلى من كان سندي في الحياة الذي زرع فينا العزم واإلرادة، إلى من ضحى  
وتعب من أجل تربيتنا الذي لو مدحته الدهر كله ما استطعت أن أوفي بحقه من  

 العطاء، إلى أبي الغالي حفظه اهلل ورعاه.

 من جمعتهم معي ظلمة الرحم، إلى الق لوب التي تفيض حنانا وحبا إلى إخوتي.  إلى

 إلى كل من جمعتني بهم صلة الصداقة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الشكر:

نحمد اهلل تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من فضل وتوفيق ومنحنا العلم  
إنسان أمدنا يد  والمعرفة، والقدرة على إتمام هذا الجهد المتواضع، ثم الشكر لكل  

 المساعدة من قريب أو من بعيد.

يشرفنا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لألستاذ الف اضل المشرف "دقيش مختار" 
على قبوله اإلشراف على هذا البحث، بالرغم من ثق ل المسؤولية الملق اة على عاتقه  

والموجه    وكثرة مشاغله لسداد نصحه وإرشاده، فقد كان منبعا للعطاء ونعم المشرف
وحافزا إلتمام هذا العمل المتواضع، وإلى لجنة المناقشة التي خصصت من وقتها الثمين  

 لدراسة هذا البحث ومناقشته.

 وإلى كل األساتذة الذين لم يبخلوا علينا بالنصح والتوجيه.

كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر لكل موظفي بنك التنمية المحلية لوكالة مستغانم  
ئيس دائرة المراقبة الدائمة "صلعة أمين" الذي ساعدني كثيرا في  ظهرة، خاصة ر 

 إنجاز الدراسة الميدانية.
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:عامة مقدمة  

دولة مقياسا لتقدمها أو تأخرها، ونظرا ملا لها عالقة كبيرة في  تعد املؤسسات املالية والبنكية ألي

تنشيط االقتصاد في جميع املجاالت، حيث تعتبر البنوك بصفة عامة والبنوك التجارية بصفة خاصة الركيزة 

األساسية ألي نظام مالي، ونظرا لدورها املحوري والفعال الذي تلعبه في تحريك األموال والتقليل من ظاهرة 

الكتناز، ومن أهم ما تتميز به البنوك التجارية عن غيرها هي قبول الودائع بكل أنواعها وتوظيف جزء كبير ا

من تلك الودائع في شكل قروض، مما يجعلها على استعداد لدفع هذه األموال إلى أصحابها في أي وقت، لذا 

من وظائف وما تزاوله من نشاط  أصبحت تحتل مركزا حيويا في النظم االقتصادية الحديثة بما تضطلع به

وأصحاب العجز املالي، وذلك من خالل تمويلها للمشاريع  باعتبارها الوسيط بين أصحاب الفائض املالي

 االقتصادية، فهي تسعى إلى تحقيق أقص ى ربح ممكن بأقل نفقة ممكنة.

السمات الهامة، إن التطور الذي عرفه قطاع البناء واألشغال العمومية وقطاع السكن يعتبر إحدى 

هتمام املتزايد به من خالل مختلف البرامج املسطرة حيث ظهر هذا التطور لضرورة الحاجة إليه، واال 

واملشاريع املنجزة خصوصا في مجال السكن. حيث شهدت الجزائر مشكلة السكن خاصة في العشرية األخيرة 

فيف من مشكلته وزيادة فرص الحصول على التي أدت بالدولة إلى إعادة النظر في هذا القطاع، وبهدف التخ

وذلك لتمكين العائالت من تجهت الدولة إلى التنويع في صيغ الحصول عليه بحسب دخل الفرد، اسكن، 

ستفادة منه، كما لجأت إلى باإلضافة إلى الشروط التي فرضتها لال العيش في سكن الئق كل حسب قدراتهم، 

وذلك عن طريق تقديم القروض  مويل الالزم لحل هذا املشكل.البنوك التجارية من أجل الحصول على الت

 العقارية.

ومن بين البنوك التي تقوم بعملية تمويل الصيغ الجديدة للسكن بنك التنمية املحلية الذي يعتبر 

 مؤسسة قائمة على تمويل السكن، وهذا التمويل تقدمه في شكل قروض عقارية.

 اإلشكالية:

 طرح اإلشكالية الرئيسية التالية:على ضوء ما سبق يمكننا 

 ما الدور الذي تقوم به البنوك في تمويل الصيغ الجديدة للسكن؟ 

 مجموعة من األسئلة الفرعية التالية:  ا إجابة عنها بطرحومن خالل اإلشكالية السابقة يمكن 

 ماذا نعني بالبنوك؟ وما هي أهدافها؟ وفيما تتمثل أهميتها؟ 

 في تمويل السكن؟ ما هي اإلجراءات املتبعة 

 ما مدى مساهمة البنوك في تمويل الصيغ الجديدة للسكن؟ 
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 فرضيات الدراسة:

 لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية ارتأينا وضع الفرضيات التالية:

 .للبنوك دور كبير في الوساطة املالية بين أصحاب الفائض املالي وأصحاب العجز املالي 

  قبول الودائع تلعب البنوك التجارية دورا أساسيا في تفعيل حركية النشاط االقتصادي، من خالل

 ومنح االئتمان.

  التنمية املحلية بتمويل الصيغ الجديدة للسكن عن طريق منح القروض العقارية.يساهم بنك 

 ختيار املوضوع:أسباب ا

 ا يلي: هناك أسباب دفعتنا لدراسة هذا املوضوع واملتمثلة فيم

 .طبيعة املوضوع تتماش ى مع التخصص 

  أهمية املوضوع كون السكن أصبح قطاع مهم وحساس، إذ يعتبر حاجة ضرورية بالنسبة للفرد

 واملجتمع.

 .الرغبة في معرفة دور البنوك في تمويل الصيغ الجديدة للسكن 

 أهداف الدراسة:

 أبرزها:تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق العديد من األهداف ومن 

 .التعرف على دور البنوك في دعم طالبي السكنات 

 الصيغ الجديدة للسكن في الجزائر للحد من مشكلة السكن. معرفة أنواع 

 .دراسة كيفية تمويل الصيغ الجديدة للسكن من طرف بنك التنمية املحلية 

 أهمية الدراسة:

 تسليط الضوء على سبيل تمويل السكنات في الجزائر. :تكمن أهمية البحث في

  يعد قطاع السكن من املواضيع التي تؤثر على االستقرار االقتصادي واالجتماعي للدولة في حالة عدم

 هتمام بهذا القطاع.اال 

 لبنك التنمية املحلية بوكالة مستغانم وذلك عن طريق دور  تظهر أهمية املوضوع من خالل الدراسة

 في تمويل الصيغ الجديدة للسكن.البنوك 

 حدود الدراسة:

بنك التنمية املحلية بوكالة مستغانم بالنسبة للحدود املكانية تم إجراء الدراسة امليدانية على مستوى 

 ظهرة.

 .2018بالنسبة للحدود الزمنية: فكانت خالل الفترة املمتدة بين شهر مارس وأفريل أما 
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 منهج الدراسة:

املطروحة والتحقق من صحة الفرضيات اعتمدنا في دراستنا على املنهج الوصفي لإلجابة عن اإلشكالية 

إلبراز بعض الجوانب واملفاهيم، كما اعتمدنا أيضا على املنهج التحليلي قصد التعرف على املستجدات 

 املتعلقة بقطاع السكن واإلجراءات املتخذة في تمويل السكن.

وأخيرا اعتمدنا على منهج دراسة الحالة حيث ركزنا االهتمام على حالة بنك التنمية املحلية بوكالة 

املعروفة في الوكالة وتبيان دورها في تمويل الصيغ الجديدة مستغانم، وهذا من أجل إبراز أهم القروض 

 للسكن وكيفية دراسة ملف القرض.

 تقسيمات الدراسة:

ين وفصل يبتقسيم البحث إلى ثالثة فصول، فصلين نظر من أجل معالجة موضوع الدراسة قمنا 

 تطبيقي:

مدخل عام للبنوك والتمويل البنكي حيث تم تقسيم هذا الفصل إلى ثالثة  تناول الذي  الفصل األول 

نوك التجارية مباحث، تضمن املبحث األول مفاهيم حول البنوك، أما املبحث الثاني فتمثل في ماهية الب

 وتعرضنا في املبحث الثالث إلى التمويل.

فقد خصص للصيغ الجديدة للسكن في الجزائر، الذي يشمل مبحثين: املبحث بينما الفصل الثاني 

األول يتمثل في حركية قطاع السكن في الجزائر، واملبحث الثاني فخصص لتقسيمات الصيغ الجديدة للسكن 

 ستفادة منها.وشروط اال 

بالنسبة للفصل الثالث فتم التطرق إلى دور بنك التنمية املحلية في تمويل الصيغ الجديدة للسكن أما 

وذلك من خالل ثالثة مباحث، تضمن املبحث األول تقديم بنك التنمية املحلية، وفي املبحث الثاني تناولنا 

 جديدة في البنك.أنواع وإجراءات منح القروض في البنك، واملبحث الثالث: تمويل صيغ السكن ال

 الدراسات السابقة:

  دراسة حالة الصندوق الوطني للتوفير -السكنقسمية مفيدة، دور البنوك التجارية في تمويل قطاع

-2012حتياط، مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة املاستر في العلوم االقتصادية، جامعة بسكرة، ال وا

ما الدور الذي تقوم به البنوك التجارية في ، وقد حاولت الدراسة معالجة اإلشكالية التالية: 2013

 تمويل قطاع السكن؟ وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج وهي كاآلتي:

 قطاع السكن ارتباطا قويا بقطاع النظام البنكي.رتباط ا 

  شاركة الضييلة للقطاع الااص فيما يتعلق بننجاز املساكن.عتماد على موارد الدولة مع املاال 

  املساكن املعروضة مع ارتفاع أسعار تداولها.وعية نرداءة 

 ليلي.البحث املنهج الوصفي والتحولقد غلب على هذا 
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 دراسة حالة الصندوق الوطني -عيس ى بوراوي، دور البنوك واملؤسسات املالية في تمويل قطاع السكن

امعة باتنة، للتوفير واالحتياط، مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة املاجستير في العلوم االقتصادية، ج

اإلشكالية التالية: ما هو دور البنوك ومؤسسات إعادة ، وقد حاولت الدراسة معالجة 2013-2014

 التمويل الرهني في الحد من أزمة السكن في الجزائر؟، وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج وهي كاآلتي:

  على استخدام ذلك الجزء من قيمته، إنما تكمن في مدى قدرة البلد إن أهمية العقار التي تستمد

 من العقار،في تلبية حاجات أفراد املجتمع االقتصادية كانت أو االجتماعية.

  إطار رفع مقدرة األداء والتمويل لدى البنوك، حصلت البنوك العمومية والااصة من شركة في

أن  لالنطالق في منح قرض السكن التي يتوقع ،%80وصلت إلى التمويل الرهني على تغطية إعادة 

 (.2010/2014ماليين قرض في الفترة ) 6تصل إلى 

 ستقرائي.ستنباطي واال ولقد غلب على هذا البحث املنهج اال 

 دراسة حالة الصندوق -بن خبشاش محمود، تقييم مساهمة البنوك التجارية في تمويل قطاع السكن

التسيير، جامعة أم الوطني للتوفير واالحتياط، مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة ماستر في علوم 

، وقد حاولت الدراسة معالجة اإلشكالية التالية: ما مدى مساهمة البنوك 2016-2015البواقي، 

 التجارية في تمويل قطاع السكن؟

 وتوصلت الدراسة إلى بعض النتائج وهي كاآلتي:

  ضييلة مقارنة على الرغم من زيادة مساهمة البنوك التجارية في تمويل القطاع السكني إال أنها تعتبر

 بموارد الدولة املخصصة في هذا املجال.

 .عدم مقدرة الدولة على مواجهة الطلب املتزايد على السكنات واملمولة من طرف الازينة العامة 

 ولقد غلب على هذا البحث املنهج الوصفي والتحليلي.

 صعوبات الدراسة:

 .قلة املراجع في املوضوع 

  التطبيقي وذلك الستعمال اللغة األجنبية في البنوك الجزائرية.صعوبة الترجمة بالنسبة للجزء 

 

 

 

 

 



 

 

الفصل األول: مدخل عام 
كي.للبنوك والتمويل البن  



 الفصل األول                                                                            مدخل عام للبنوك والتمويل البنكي

 

7 
 

 تمهيد:

تعتبر البنوك على اختالف أشكالها، والبنوك التجارية على وجه الخصوص إحدى أدوات النظام 

 االقتصادي الهامة في العصر الحديث، وال يمكن ألي نظام اقتصادي أن ينمو ويزدهر دون االستعانة بها.

حيث تلعب البنوك التجارية دورا رئيسيا في تطوير حركة النشاط االقتصادي وذلك من خالل ما 

تقدمه هذه البنوك من خدمات مصرفية هامة لألفراد واملؤسسات هدفها األساس ي تحقيق أكبر قدر ممكن 

 من األرباح بأقل نفقة ممكنة.

يعد دواء للعجز الذي يعاني منه يعتبر التمويل عنصر أساسيا لتحقيق األهداف املسطرة، حيث 

 القطاع االقتصادي.

 سنتناول في هذا الفصل مدخل عام للبنوك وذلك وفق ثالثة مباحث:

 .مفاهيم حول البنوك 

 .ماهية البنوك التجارية 

 .التمويل البنكي 
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 مفاهيم حول البنوك.املبحث األول: 

التفكير في إقامة إيجاد أماكن أمنية لحفظ أمواله، واستثمارها دفعته إلى إن حاجة اإلنسان إلى 

مؤسسات خاصة لهذه الغايات، وكانت هذه املؤسسات تتقاض ى فائدة على األموال املودعة لديها، ومع تعاظم 

 دور هذه املؤسسات امتد نطاق أعمالها املالية بصورة لم يسبق لها مثيل.

 وتعريفها. : نشأة البنوكاملطلب األول 

 : نشأة البنوك.أوال

إن البدايات األولى للعمليات البنكية ترقى إلى عهد بابل في األلف الرابع قبل امليالد أما اإلغريق فقد 

عرفوا قبل امليالد بأربعة قرون بديال للعمليات التي تزاولها البنوك املعاصرة كتبادل العمالت وحفظ الودائع 

جار بالنقود فقد بدأت في العصور الوسطى بفكرة الصراف )الصيرفي( الذي ومنح القروض، أما فكرة االت

 يكتسب دخله من مبادلة العمالء سواء كانت عمالت أجنبية أو محلية.

أما البنوك شكلها الحالي، فقد ظهرت في الفترة األخيرة من القرون الوسطى القرن الثالث عشر الرابع 

وفلورنسة على أثر الحروب الصليبية فقد كانت تلك الحروب تستلزم  ةو لبعد ازدهار املدن اإليطالية خاصة ج

نفقات طائلة لغرض تجهيز الجيوش كما أن العائدين منها من املحاربين، قد جلبوا معهم خيرات كثيرة سواء 

عن طريق النهب أو الشراء وترتب على كل هذا تكدسا في الثروات ونموا متزايدا للفعاليات املصرفية و كان 

لتاجر املصرفي من األكثر املستفيدين من هذا التحول الكبير وقد قضت ضرورة التعامل بشيوع فكرة قبول ا

 .ضياع مقابل شهادات اسميةالودائع للمحافظة عليها من ال

لم يكتف الصيارفة بمجرد قبول الودائع فقد عملوا على استثمار أموالهم الخاصة بإقراضها للغير 

 وهكذا تطورت املمارسات املالية حتى وصولها إلى بنك.مقابل فائدة وقد حققوا من وراء ذلك أرباحا طائلة، 

 ع ويخصم الكمبياالت،كان يقبل الودائ 1401وأقدم بنك حمل هذا االسم في التاريخ هو بنك برشلونة 

الذي  1609وجاء بعد ذلك بنك أمستردام عام  1587أما أقدم بنك حكومي فقد تأسس في البندقة فينسيا 

 أنشأته بلدية أمستردام لكي ترعى حسن تسييره وتضمن ودائعه.

 .1هكذا أنشأت البنوك بفعل الحاجة لتسهيل املعامالت على أساس األجل والثقة

 وك.: تعريف البنثانيا

" بالالتينية، BANCA( مشتقة لغويا من كلمة "Bank: وباإلنجليزيةBanqueإن كلمة "بنك" )بالفرنسية: 

" باإليطالية وهي تعني في كال الحالتين الطاولة، وكان يقصد بها في البداية املصطبة التي يجلس BANCOوكلمة"

                                                             
 

.27 ،26 ،25 1شاكر القزويني، محاضرات في اقتصاد البنوك، ديوان املطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة، الجزائر، 2008، ص  
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والصيارفة خاصة في إيطاليا يمارسون عملهم عليها الصرافون لتحويل العملة، حيث عليها كان الصاغة 

املتمثل في االتجار بالنقود بالجلوس على الطاوالت في املوانئ واألماكن العامة، ثم تطور املعنى بعد ذلك 

ليقصد بتلك الكلمة املنضدة التي يتم فوقها عد وتبادل العمالت، ثم أصبحت في النهاية تعني املكان الذي 

 أي البنك باملفهوم الحديث، وأصبحت هذه الكلمة مستعملة في معظم اللغات. توجد فيه تلك املنضدة

أما املفهوم االقتصادي للبنك: فهو املؤسسة التي تتوسط بين طرفين لديهما إمكانات أو حاجات  

 متقابلة مختلفة، يقوم البنك بجمعها أو توصيلها أو تنميتها بهدف تحقيق فائدة للطرفين مقابل ربح مناسب.

ن فالبنك، وسيط مالي يمارس نشاطه من خالل النشاط البنكي الذي يفترض وجود طرفين، والهدف إذ

 1هو تقديم الخدمة لهما، واملقابل هو تحقيق أرباح مقابل هذه الوساطة أو الخدمة.

 البنوك هي مؤسسات مالية يلتقي فيها عرض النقود والطلب عليها، فيما عرفت كونها منشآت هدفها

قبول الودائع واالقتراض وتقديم خدمات أخرى، أو أنها منشآت تقبل النقود كودائع وتحترم طلبات الرئيس ي 

 2مودعيها في سحبها، وتمنح القروض أو استثمار الودائع الزائدة.

هي منظمات تعمل كوسيط مالي بين فئتين في املجتمع الفئة األولى لديها فائض من األموال  البنوك:

 3افظة عليه، والفئة الثانية تحتاج إلى أموال لغرض استثمارها أو تشغيلها أو كالهما معا.ترغب بزيادته واملح

بنك هو املؤسسة التي تتوسط بين طرفين لديهما إمكانيات أو حاجات متقابلة مختلفة، يقوم البنك ال

 4مناسب.بتثميرها أو جمعها أو توصيلها أو تنميتها أو تنفيذها للوصول إلى هدف أفضل ولقاء ربح 

 أهداف البنوك وأهميتها. املطلب الثاني:

 أوال: أهداف البنوك.

 يسعى البنك كغيره من منظمات األعمال إلى تحقيق جملة من األهداف منها: 

 :االستراتيجيةاألهداف  -1

  تسمح له  استراتيجيةامتالك القدرة التنافسية، باعتبار أن هذا الهدف االستراتيجي هو وسيلة

بمجابهة والحفاظ على املكانة ضمن السوق البنكية التي تتسم باحترام املنافسة بين البنوك. ويقصد 

بالقدرة التنافسية للبنك الوضع الذي يتيح له التعامل مع مختلف األسواق البنكية مع عناصر 

ن مدى قدرة البيئة املحيطة به بصورة أفضل من منافسيه، بمعنى أن تنافسية املصرف تعبر ع

 5املصرف على األداء بطريقة يعجز منافسيه عن القيام بمثلها.
                                                             

 1 سليمان ناصر، التقنيات البنكية وعمليات االئتمان، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، 2012، ص 9.

 
 .67، ص 2000األردن،-عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، النقود والبنوكرشاد العصار، رياض الحلبي، -د2
 .76، ص 2014األردن، -، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، عمانلتقييم املصارف التجارية SWOTطالل الحجاوي، 3

 4جعفر الجزار، البنوك في العالم، دار النفائس للطباعة والنشر والتو زيع، الطبعة الثالثة، بيروت-لبنان، 1993، ص 70.
.31 5-فضيل فارس، التقنيات البنكية، مطبعة أملوساك رشيد، الطبعة األولى، الجزائر العاصمة، 2013، ص  
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  يهدف البنك إلى توسيع نشاطه من خالل االنتشار املدروس، وذلك عبر فتح املزيد من الوكاالت لتمس

أنشطته وتوسيع تقديم مختلف خدماته ومن ثم زيادة عدد الزبائن وتنوعهم في الدولة األصلية التي 

 ا ويمارس فيها أعماله البنكية.يتواجد به

 هو -لبنكيةامتداد األنشطة ا-توسيع النشاط خارج الدولة األصلية من خالل تكريس التدويل البنكي

ما يعني ممارسة العمل البنكي في السوق البنكية العاملية ويكون ذلك من خالل التواصل مع البنوك 

نشاء البنوك التابعة ثم فروع هذا من جهة، ومن إاملراسلة كخطوة أولى ثم فتح مكاتب تمثيلية، ثم 

جهة أخرى هناك إمكانية التوسع عن طريق ممارسة العمل البنكي اإللكتروني أو الصيرفة 

 اإللكترونية كمرادف.

 .1يمكن أن يطمح البنك إلى االستثمار في نشاطات أخرى غير العمل البنكي 

 األهداف املالية:  -2

  ،فالبنك يسعى إلى تحقيق وتعظيم األرباح.استمرار تحقيق األرباح 

 .تعظيم معدل الفائدة على االستمرار 

  املحافظة على بنية معقولة من السيولة أي وجود قدر كافي منها بحوزة البنك تكفيه ملواجهة التزاماته

 تجاه العمالء في كل األوقات ومختلف الديون املستحقة.

 األهداف اإلنتاجية:  -1

  املصرفية وتطويرها ملواجهة متطلبات العمالء.تحسين الخدمات 

 .تخفيض تكاليف الخدمات املصرفية املقدمة 

 .تقليل الوقت الضائع 

 .األهداف الخاصة بالبقاء واالستمرار واملحافظة على موارده املالية والبشرية 

  التعامل األهداف االجتماعية والبيئية مثل تحقيق مستويات مرضية من العوائد أو الخدمات ألطراف

 2الداخلي والخارجي.

 ثانيا: أهمية البنوك.

تظهر أهمية البنوك في العصر الحديث بأدائها أرصدة ضخمة من الودائع الصغيرة على مستوى 

 رات املحققة من الحجم الكبير وذلك كما يلي: و الوف

دة املالئمة بدون هذه الوساطة يتعين على صاحب املال أن يجد املستثمر املطلوب والعكس بشروط وامل -1

 ثنين.لال

 بدون املصارف تكون املخاطرة أكبر القتصاد املشاركة على مشروع واحد. -2

                                                             
. 

 1فضيل فارس، مرجع سبق ذكره، ص 32.

 2إسالم عبد القادر عثمان، القروض البنكية، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األولى، اإلسكندرية، 2017، ص 163، 164.
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نظرا لتنوع استثمارات املصارف فإنها توزع املخاطر مما يجعل في اإلمكان الدخول في مشاريع ذات مخاطر  -3

 عالية.

 .حجم األرصدة أن تدخل في مشاريع طويلة األجليمكن للمصارف نظرا لكبر  -4

إن وساطة البنوك تزيد من سيولة االقتصاد بتقديم أصول قريبة من النقود تدر عائدا مما يقلل الطلب  -5

 على النقود.

بتقديم أصول مالية متنوعة املخاطر مختلفة، وعائد مختلف، وشروط مختلفة للمستثمرين فإنها  -6

 تستوعب جميع الرغبات وتستجيب لها.

 1وتصدر األصول املالية التي يحجم عنها األفراد خوفا من املخاطرة.تشجيع األسواق األولية، التي تستثمر  -7

بعد أن يقتنع البنك من  تلعب البنوك دورا مهما في التنمية االقتصادية من خالل تقديمها للقروض -8

الهدف والغاية من القروض الذي يطلبه العميل، بحيث يؤدي إلى تحقيق مصلحة اقتصادية للعميل 

 ء.وللمجتمع على حد سوا

 من خالل قيام البنوك في املشاركة في تأسيس الشركات على اختالف أنواعها ضمن القانون. -9

 تقديم االستشارات املالية للعمالء كعمل دراسات جدوى اقتصادية. -10

تساهم البنوك في تنمية األسواق واملؤسسات املالية، كما تلعب البنوك دورا مهما في التخفيف من  -11

 2لتوظيف املباشر.مشكلة البطالة من خالل ا

 خدمات البنوك واملبادئ العامة إلدارتها.املطلب الثالث: 

 أوال: الخدمات التي تقدمها البنوك.

تتصف الخدمات التي يقدمها البنك باألمان والتكامل لخدمة العمالء وتوفير كافة احتياجاتهم املالية 

 ويمكن تلخيص هذه الخدمات التي يقوم البنك بتقديمها كالتالي:

تقديم الخدمات املالية إلى املستهلكين ومالكي األعمال الخاصة وإلى الحكومات من خالل فتح  -1

الحسابات املصرفية لهذه الوحدات يمارس خدمات تحويل األموال، يعد مكان إليداع النقود 

وضمان الودائع وواسطة فعالة لدفع املستحقات وقوائم البيع ومصدر للتمويل ملختلف املشتريات 

 لية والخارجية.املح

تقديم خدمات املستهلك وخاصة املعرفة ويساهم في توظيف األموال وتقديم الحلول لتنويع مصادر  -2

 التمويل للمنشآت، وفي الوقت نفسه فإن خدمات املستهلك تقترح طرق لتوظيف الودائع.

لبنك يساهم املساهمة في التبادل االقتصادي من خالل نظام الدفع وفتح االعتمادات الدولية فإن ا -3

في تدفق األموال بين املتعاملين في الدولة الواحدة بين دول العالم، وبدون وجود هذا النظام فإن 

التبادل االقتصادي العالمي يتغير إضافة إلى ذلك فإن البنك ومؤسسات األعمال تأخذ باالعتبار 

 قطاع بصورة كاملة.األرباح والكفاءة والتأثير على املالكين واملجتمع والخدمات املالية لل
                                                             

.18 1محمد عبد الفتاح الصيرفي، إدارة البنوك، دار املناهج للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان-األردن، 2016، ص  

 2سامر بطرس جلدة، النقود والبنوك، دار البداية ناشرون وموزعون، الطبعة األولى، عمان-األردن، 2009، ص 92،91.
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مساهمة البنك في املجتمع من خالل تقديم الخدمات للسكان ومنظمات األعمال وتقديم الخدمات  -4

 1االجتماعية والتوظيف والرعاية لألحداث الثقافية والتعليم والكتب.

 ثانيا: املبادئ العامة في إدارة البنك.

ومطلوباته من أجل الحصول على الربح األعظم املقصود هنا هو كيف يدير البنك أرصدة أو أصوله 

 املمكن، أن مدير البنك لديه أربعة اهتمامات أولية.

هو التأكد من أن البنك يمتلك كمية كافية من النقد وهو جاهز للدفع للمودعين االهتمام األول: 

املودعين قاموا بسحوبات عندما يكون هناك تدفق بالودائع إلى خارج البنك وذلك عندما تفقد الودائع ألن 

وطلب دفع، ولالحتفاظ بكمية كافية من النقد تحت اليد، فإن البنك يجب أن يدخل في إدارة السيولة أي 

 اكتساب أرصدة سائلة كافية ملواجهة مسؤوليات البنك تجاه املودعين.

وذلك  أن مدير البنك يجب أن ينفذ أو يحقق مستوى منخفض مقبول من الخطر االهتمام الثاني: 

خالل اكتساب أرصدة تتصف بكونها ذات معدل منخفض التخلف عن الدفع ومن خالل تنويع األرصدة التي 

وهو أن البنك يجب أن يكتسب االهتمام الثالث:  يحتفظ بها البنك وهذا ما يسمى بإدارة األرصدة أو األصول 

 أمواال عند كلفة منخفضة وهذا ما يدعى بإدارة املطلوبات.

وهو أن مدير البنك يجب أن يقرر كمية رأي املال التي يجب أن يستمر باملحافظة لرابع: االهتمام ا

عليها وبعد ذلك يكتسب رأس املال املطلوب وهذا ما يدعى بإدارة كفاية رأس املال وحتى نفهم إدارة البنك 

ملبادئ العامة في إدارة واملؤسسات املالية األخرى على نحو جيد جدا، فإن علينا أن نذهب إلى ما هو أبعد من ا

 2.األرصدة واملطلوبات وننظر بتفاصيل أكثر كيفية قيام املؤسسة املالية بإدارة أرصدتها أو أصولها

 املبحث الثاني: ماهية البنوك التجارية.

تعتبر البنوك التجارية من أهم أنواع البنوك، وأكثرها نشاطا، وترتبط بها أوسع العمليات املصرفية، إذ 

 الودائع تتركز لديها، كما أن معظم القروض تمنح من خاللها، وتؤدي معظم الخدمات عن طريقها. أن معظم

 نشأة وتطور البنوك التجارية. املطلب األول:

النقود التي كان يقوم بها بعض الصيغ يعود األصل التاريخي لنشأة البنوك التجارية إلى عملية حفظ 

 3سية في صنع املجوهرات والتجارة فيها.كعمل إضافي وفرعي بجانب أعمالهم الرئي

 

                                                             
.37 ،36 1 دريد كامل آل شبيب، إدارة البنوك املعاصرة، دار املسيرة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان-األردن، 2012، ص  

  2 محمد صالح القريش ي، اقتصاديات النقود والبنوك واملؤسسات املالية، مكتبة إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان-األردن، 2009، ص

38 ،39.  

 3عبد الوهاب يوسف أحمد، التمويل وإدارة املؤسسات املالية، دار الحامد للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن، 2008، ص 148.
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ولقد نشأت عملية حفظ النقود عند طائفة الصيغ بالذات المتالكهم خزائن قوية من الصلب يحفظوا 

 فيها بضائعهم النفسية.

وعندما يتسلم الصائغ وديعة يسلم صاحبها إيصال يحمل مقدارها وعند طلبها يتسلم الصائغ هذا 

 الرسم أو عمولة من املودع نظير خدماته في عملية حفظ النقود.اإليصال ومن ثم يحصل على 

وبمرور الزمن وعن طريق التجارب الفعلية اكتشف الصيغ أنه بعد تصفية عمليات السحب واإليداع 

 اليومية تبقى في خزائنهم وبصفة مستمرة نسبة كبيرة من النقود املودعة إليهم طول أيام السنة عاطلة.

الجزء املتبقي من الودائع للتجار واملقترضين بفوائد. فوجد الصياغ عملية قبول قراض هذا إفبدأ من 

في توسيع دائرة أعمالهم في عملية حفظ النقود وذلك بابتكار  فبدؤواقراضها بفائدة عملية مربحة. إالودائع و 

 1وسائل تكفل لهم زيادة األموال املودعة لديهم.

إلى آخر ومن منطقة إلى ل املودع لدى الصاغة من شخص في مرحلة الحقة أصبح باإلمكان نقل املا

ودع الصائغ بدفع املبلغ لشخص آخر، وفي حال كان املستفيد مر بموجبه املأأخرى بواسطة كتاب خطي مميز ي

من األمر يرغب بإبقاء املبلغ لدى الصائغ فإن التوقيع على شهادة اإليداع أصبحت تكفي لتحويل ملكية 

 2ألصلي إلى املودع الجديد.الوديعة من املودع ا

 تعريف البنوك التجارية ووظائفها. املطلب الثاني:

 أوال: تعريف البنوك التجارية.

لها  Deposits Banksأو كما تسمى في بعض الدول ببنوك الودائع  Commercial Banksالبنوك التجارية 

 تعريفات متعددة منها:

 وتقوم -زراعي أو صناعي أو عقاري -أنها مؤسسات ائتمانية غير متخصصة في نشاط اقتصادي معين

الطلب والقصيرة األجل وتقديم االئتمان قصيرة األجل إلى الودائع القابلة للسحب عند بتلقي 

 3القطاعات االقتصادية املختلفة.

  تحصل عليها من الغير على شكل ودائع هي عبارة عن مؤسسة أو منشأة هدفها املتاجرة بالنقود التي

 4أو قروض، لتعيد استخدامها في مجاالت استثمارية متنوعة.

 

                                                             
 1عبد الوهاب يوسف أحمد، مرجع سبق ذكره، ص 148.

 2محمود حسين الوادي، وآخرون، النقود واملصارف، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة الثانية، عمان-األردن، 2014، ص 102.

 3متولي عبد القادر، اقتصاديات النقود والبنوك، دار الفكر، الطبعة األولى، عمان-األردن، 2010، ص 57.

 4فارس رشيد البياغي، إدارة البنوك وبورصات األوراق املالية، دار السواقي العلمية للنشر، الطبعة األولى، عمان-األردن، 2014، ص 12.
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 ت املالية التي تتعامل في الديون )الودائع املصرفية( التي تكون مقبولة على نطاق بأنها تلك املؤسسا

تبادل النقود الحاضرة فراد اخآخرين، لذا فيي املؤسسات التي يتم من خاللها واسع في سداد ديون األ 

 1.بالودائع املصرفية ومبادلة الودائع املصرفية بالنقود الحاضرة

 ثانيا: وظائف البنوك التجارية.

خدماتها املتعددة في إطار الوظائف التي تقوم بها، ويمكن تقسيم هذه الوظائف تقدم البنوك التجارية 

 إلى: 

 قبول الودائع على اختالف أنواعها.فتح الحسابات الجارية و  :الوظائف التقليدية )الكالسيكية( -1

تشغيل موارد البنك مع مراعاة مبدأ التوفيق بين السيولة والضمان أو األمن، ومن أهم أشكال 

 التشغيالت ما يلي:

  الحساب الجاري املدين.منح القروض والسلفات املختلفة وفتح 

  التحصيل من أجل تمويل التجارة الخارجية.ندية وتحصيل بوالص تاملس االعتماداتفتح 

 تعامل باألوراق املالية من أسهم وسندات بيعا وشراء ملصلحتها أو ملصلحة عمالئها.ال 

 الت املصرفية وخطابات الضمان.تقديم الكفا 

  املجوهرات واملستندات واألشياء الثمينة.تأجير الخزائن الحديدية لحفظ 

  أو منشآت األعمال أو منشآت حكومية من خاللفتح مجال لالدخار سواء لألفراد: 

  .تقديم عوائد جذابة على الودائع أو األوراق املالية التي تمثل نسبة كبيرة من أصول هذه البنوك 

 والحواالت الداخلية والخارجية.شيكات السياحية التعامل بالعمالت األجنبية بيعا وشراء ال 

  الشيكات املسحوبة عليها.تحميل الشيكات عن طريق املفاصلة وصرف 

  تقديم خدمات مالية عاملية وذلك من خالل دخول البنوك التجارية في التجارة والتمويل الدولي، كما

 يمد البنك الشركات متعددة الجنسيات بالقروض وتقديم التضحية والتحليل الفني لألسواق.

ارية برزت وظائف أخرى لها، باإلضافة إلى الوظائف الكالسيكية للبنوك التجالوظائف الحديثة:  -2

 وتطورت مع تطور املعامالت املالية لهذه البنوك، يمكن إيجازها فيما يلي:

 .تمويل اإلسكان الشخص ي من خالل اإلقراض العقاري 

 .إدارة األعمال وممتلكات الغير وتقديم االستشارات االقتصادية واملالية من خالل دائرة متخصصة 

 االقتصادية، ومن هنا يتجاوز البنك اإلقراض خآجال قصيرة إلى اإلقراض تنمية املساهمة في خطط ال

 2خآجال متوسطة وطويلة نسبيا.

                                                             
 1محب خلة توفيق، االقتصاد النقدي واملصرفي، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، اإلسكندرية، 2011، ص 204.

 2خالد أمين عبد هللا، العمليات املصرفية، دار وائل للنشر والطباعة، الطبعة الثانية، عمان-األردن، 2000، ص 36.



 الفصل األول                                                                            مدخل عام للبنوك والتمويل البنكي

 

15 
 

باإلضافة إلى خدمات املجموعتين السابقتين هناك خدمات في إطار وظائف أخرى وظائف أخرى:  -3

 مها: قتصاد )االقتصاد املوجه( أهتكون في املجتمعات التي تأخذ في مبدأ التخطيط املركزي لال

كافة األموال الالزمة لإلنتاج وإعادة اإلنتاج والناتجة عن حيث يتم توزيع  خدمات وظيفة التوزيع: -1

ويتم ذلك عن طريق الطرق االئتمانية، وهذا مصادر خارجة عن املشروع نفسه عن طريق البنك، 

 النشاط في ظل هذا النظام ال تزاوله إال البنوك.

البنوك في هذه املجتمعات هي التي توجه األموال املتداولة إلى  خدمات وظيفة اإلشراف واملراقبة: -2

االستخدامات املناسبة وتتابع هذه األموال من أنها تستخدم في الوصول إلى األغراض املسطرة لها، 

 1وكذا التأكد من مدى ما حققته استخدامها من أهداف املشروعات التي تستخدمها.

 لتجارية:تالي يوضح وظائف البنوك اوالشكل ال

 مخطط بياني يمثل الوظائف األساسية للبنوك التجارية.(: I-01الشكل رقم )

 .249، ص 2017املصدر: إسالم عبد القادر عثمان، القروض البنكية، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة األولى، اإلسكندرية، 

                                                             
 1إسالم عبد القادر عثمان، القروض البنكية، مرجع سبق ذكره، ص 248.

الوظائف األساسية 
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 املطلب الثالث: أنواع البنوك التجارية وخصائصها.

 التجارية.أوال: أنواع البنوك 

تنقسم البنوك التجارية إلى أنواع متعددة طبقا للزاوية التي يتم من خاللها النظر إلى البنوك وذلك على 

 النحو التالي: 

 من حيث نشاطها ومدى تغطيتها للمناطق الجغرافية:  .أ

ويقصد بها تلك البنوك التي يقع مركزها الرئيس ي في العاصمة أو في إحدى البنوك التجارية العامة:  (1

املدن الكبرى، وتباشر نشاطها من خالل فروع أو مكاتب على مستوى الدولة أو خارجها، وتقوم هذه 

للبنوك التجارية، وتمنح االئتمان قصير ومتوسط األجل، كذلك فيي البنوك بكافة األعمال التقليدية 

 مجاالت الصرف األجنبي وتمويل التجارة الخارجية. تباشر كافة

ويقصد بها تلك البنوك التي يقتصر نشاطها على منطقة جغرافية محدودة البنوك التجارية املحلية:  (2

أو والية أو إقليم محدد، وتتميز هذه البنوك بصغر الحجم،  نسبية مثل محافظة معينة أو مدينة

وينعكس ذلك على مجموعة الخدمات املصرفية التي تقوم  كذلك فيي ترتبط بالبيئة املحيطة بها

 بتقديمها.

 من حيث حجم النشاط:  .ب

 ويقصد بها تلك البنوك التي تتعامل مع كبار العمالء واملنشآت الكبرى.بنوك الجملة:  (1

لكنها وهي عكس النوع السابق حيث تتعامل مع صغار العمالء واملنشآت الصغرى بنوك التجزئة:  (2

تسعى الجتذاب أكبر عدد منهم، وتتميز هذه البنوك بما تتميز به متاجر التجزئة، فيي منتشرة 

جغرافيا، وتتعامل بأصغر الوحدات املالية قيمة من خالل خلق املنافع الزمنية واملكانية ومنفعة 

ل املستهلك لألفراد، وبذلك فإن التجزئة تسعى إلى توزيع خدمات البنك من خالالتملك والتعامل 

 1النهائي.

 من حيث عدد األفرع: .ج

هي منشآت تتخذ غالبا شكل الشركات املساهمة ولها فروع في كافة االنحناء البنوك ذات الفروع:  (1

يترك للفرع تدبير شؤونه فال يرجع للمركز الرئيس ي الهامة من البالد، تتبع الالمركزية في إدارتها حيث 

الهامة التي ينص عليها في الئحة البنك، وخاصة فيما يتعلق برسم للبنك إال فيما يتعلق باملسائل 

 السياسات واملسائل اإلدارية املركزية.

يتصف هذا النوع من البنوك، أنه يعمل على النطاق األهلي ويخضع للقوانين العامة للدولة وليس 

 2لقوانين املحافظات أو الواليات التي تقام فيها الفروع.

                                                             
 1محمد الصيرفي، إدارة املصارف، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الطبعة األولى، اإلسكندرية، 2007، ص 28، 29.

  2سمير محمد عبد العزيز، اقتصاديات وإدارة النقود والبنوك، املكتب العربي الحديث، اإلسكندرية، ص 32.
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اض في هذه البنوك على أساس التمييز بين آجال القروض، فيي تمنح قروضا وتقوم سياسات اإلقر 

 قصيرة األجل تتراوح فترة استحقاقها من ستة شهور إلى سنة كاملة.

هذه القروض في تمويل رأس املال العامل وحدة لضمان السرعة في استرداد وبشرط أن تستخدم 

 القروض.

كبر حجم البنوك التجارية، ونمو حجم األعمال التي نشأت بنوك السالسل مع نمو بنوك السالسل:  (2

 تمولها من أجل تقديم خدماتها إلى مختلف فئات املجتمع.

عبارة عن عدة بنوك وهذه البنوك تعد نشاطها من خالل فتح سلسلة متكاملة من الفروع، وهي 

العامة التي تلتزم بها منفصلة عن بعضها إداريا، ولكن يشرف عليها مركز رئيس ي واحد يتولى رسم السياسات 

بعض، وال يوجد هذا النوع من بكافة وحدات السلسلة، كما ينسق األعمال والنشاط بين الوحدات بعضها 

 البنوك التجارية إال في الواليات املتحدة األمريكية.

هي أشبه بالشركات القابضة التي تتولى إنشاء عدة بنوك أو شركات مالية فتمتلك  بنوك املجموعات: (3

 معظم رأس مالها وتشرف على سياستها وتقوم بتوجيهها. 

 ولهذا النوع من البنوك طابع احتكاري، وأصبح سمة من سمات العصر.

 وقد انتشرت مثل هذه البنوك في الواليات املتحدة ودول غرب أوروبا.

صغيرة يملكها أفراد أو شركات أشخاص، ويقتصر عملها في الغالب على هي منشآت فردية: البنوك ال (4

منطقة صغيرة، تتميز عن باقي أنواع البنوك بأنها تقصر توظيف مواردها على أصول بالغة السيولة 

في  مثل األوراق املالية واألوراق التجارية املخصومة، وغير ذلك من األصول القابلة للتحول إلى نقود

 1وقت قصير وبدون خسائر.

 ثانيا: خصائص البنوك التجارية.

 مجموعة من الخصائص تتميز بها البنوك التجارية وهي:هناك 

تعتبر مشروعات مصرفية من الدرجة الثانية في التسلسل الرئاس ي للجهاز  التدرج:فبالنسبة ملبدأ  -1

 املصرفي، ال يسبقها في ذلك إال البنك املركزي.

التجارية هي مشروعات رأسمالية، هدفها األساس ي تحقيق أكبر قدر ممكن من األرباح بأقل وك البن -2

نفقة ممكنة، وذلك بتقديم خدماتها املصرفية أو خلقها نقود الودائع، وهي غالبا ما تكون مملوكة 

 لألفراد أو املشروعات في شكل شركات مساهمة.

ا بجانب وظائفها الرئيسية في خلق "نقود الودائع" تتميز هذه املؤسسات أيضا بتعدد عملياتها وتنوعه -3

بتلقي مدخرات األفراد والهدف من ذلك هو تحقيق قيام النقود بوظائفها، وهي في مقابل ذلك تقوم 

                                                             
  1سمير محمد عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص 33.



 الفصل األول                                                                            مدخل عام للبنوك والتمويل البنكي

 

18 
 

حول عملية اإلقراض تستخدم هذه الودائع في أوجه متعددة تدور غالبا ودخولهم في شكل ودائع، ثم 

 1التجارية قصيرة املدى. وتمويل العمليات

أن يتم توجيه هذه إن استثمار أموال اخآخرين في مشروعات تولد أكبر قدر من الربحية يتطلب -4

االستثمارات إلى مجاالت وقطاعات تنطوي على مستويات عالية من املخاطرة واحتمال تعرضها 

 2عين.دال املو لخسارة كبيرة، وبالتالي على املصرف أن يضمن درجة عالية من األمان ألمو 

تتميز املصارف التجارية بخاصية توليد ودائع جارية )تحت الطلب( جديدة، من خالل عمليات  -5

اإلقراض واالستثمار في األوراق املالية املختلفة، والودائع الجارية الجديدة )املشتقة( بشكل نقود لم 

 من كونها قابلة للسحب بصكوك.تكن موجودة أصال، وتستمد صفة النقود 

الودائع الجارية لدى املصارف التجارية مصدرا رئيسيا من مصادر أموالها، وتتصف هذه شكل ت -6

دون إشعار مسبق، بينما في املؤسسات املالية األخرى، الجزء  االودائع بقابلية السحب الفوري عليه

تصبح  األكبر، من مصادر أموالها ال يأخذ شكل ودائع ملزمة الدفع حين الطلب، ويترتب على ذلك أن

املصارف التجارية أكثر عرضة إلى املخاطر في عملياتها من املؤسسات األخرى، مما يفرض عليها 

 3اتها والربحية.التحفظ في أدائها، والحرص من غيرها على التوفيق بين متطلبات السيولة املوجود

 املطلب الرابع: أهداف البنوك التجارية وأهميتها.

 أوال: أهداف البنوك التجارية.

تتميز املصارف التجارية بمجموعة من األهداف تميزها عن غيرها من املؤسسات األخرى والتي نمكن أن 

 نلخصها فيما يلي:

إن من أهداف املصرف التجاري الرئيسية تحقيق عائد مالئم ملالكه، ولكي يحقق املصرف  الربحية: -1

األرباح لتحقيق الهدف السابق فإن عليه أن يوظف أمواله التي حصل عليها من املصادر املختلفة وأن 

 يقلل نفقاته ما أمكن.

اض واالستثمار باإلضافة إلى األرباح يرادات اإلجمالية للمصرف تتكون بشكل رئيس من نتائج عمليات اإلقر واإل 

الرأسمالية التي قد يحققها املصرف، أما نفقاته فتتمثل في نفقات إدارية وتشغيلية ونفقات ثابتة تتمثل 

املصرف بدفع فوائد على الودائع سواء حققت  لتزاماعلى الودائع، ورغم سلبية بالفوائد التي يدفعها املصرف 

ماد على أموال الودائع بدل أموال املالك لتمويل عمليات املصرف يحقق للمصرف أرباحا أم ال، إال أن االعت

حافة صافي الفوائد والتي تتمثل بالفرق بين الفوائد املدفوعة على الودائع واألرباح املتولدة من استثمار تلك 

 4الودائع، وهذا يحقق للمصرف هدفه املطلوب وهو زيادة ثروة مالكه.

                                                             
 1منير إسماعيل أبو شاور، أمجد عبد املهدي مساعدة، نقود وبنوك، مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان-األردن، 2011،

.183ص   

 2أسعد حميد العلي، إدارة املصارف التجارية، دار الذاكرة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان-األردن، 2013، ص 44.
.20 3رضا صاحب أبو حمد، إدارة املصارف، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان-األردن، 2002، ص  

  4أكرم حداد، مشهور هذلول، النقود واملصارف، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، عمان-األردن، 2010، ص 147.
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أن تحتفظ بجزء من أموالها بدرجة من السيولة الكافية صارف التجارية، يجب على امل السيولة: -2

 ملواجهة السحوبات العادية أو الفجائية لعمالء املصرف.

إلى نقد وخالل ويقصد بالسيولة هنا قدرة املصرف التجاري على تحويل جزء من أمواله شبه النقدية 

فإن التعرض لنقص تسديد السيولة سيؤدي إلى فترة زمنية قصيرة تسمح بمواجهة سحوبات عمالءه وإال 

زعزعة ثقة املودعين باملصرف وقد يؤدي ذلك إلى تدافع املودعين لسحب أموالهم من املصرف مما يؤدي إلى 

 إفالسه.

وتتأثر السيولة العامة في املصارف التجارية بدرجة ثبات الودائع في املصرف وتركيبتها وسهولة عمليات 

 1دخاري.رات األخرى في املصرف فضال عن تأثيرات السياسة النقدية والوعي املصرفي واال االقتراض واالستثما

إن أساس كل عملية من عمليات التوظيف ألموال املصرف بغض النظر عن  :األمان أو الضمان -3

مصادرها هو الثقة بأن األموال التي يقرضها املصرف سوف تعود إليه في األجل املتفق عليه، لذا 

املتعامل إلى دام املصرف على منح القروض ملتعامل ما على مدى الثقة التي يوحيها هذا يتوقف إق

 2املصرف من حيث مكانه مركزه املالي ومدى احترامه لتعهداته وكيفية قيامه بالوفاء بها.

ثم مدى الضمانات التي يكون على استعداد لتقديمها تأمينا للوفاء بتلك التعهدات وهذا يعني أن 

يسعى إلى التأكد من أنه يوظف أمواله في نواح مضمونة من حيث الربح ومن حيث قلة املصرف 

 3املخاطر التي تتعرض لها هذه األموال.

ها عادة على رأسمالها، وعلى الودائع التي التجارية في تحقيق أهدافتعتمد البنوك  نمو املوارد: -4

 تستقطبها، ألن حجم البنك يقاس عادة بحجم الودائع التي تستطيع جذبها واستقطابها.

ال يكتفي البنك التجاري عادة بزيادة حجم الودائع التي يتمكن من  الحصة في السوق املصرفي: -5

ة، ألنه كلما كان للبنك التجاري استقطابها، بل يسعى ألن تكون حصته من السوق املصرفي كبير 

 حصة كبيرة في السوق، أعطى له ذلك سمعة وتميزا تنافسيا.

ترى بعض القيادات العليا في كثير من البنوك التجارية، أنه البد من االنتشار  االنتشار الجغرافي: -6

الجغرافي في كل منطقة تجمع شركات، أو منطقة مدخرات مهما كانت الربحية، ومهما كانت الحصة 

في السوق املصرفي، ألن تلك القيادات تعتبر أن التواجد في كل مدينة، وكل قرية مسألة ضرورية، 

ها تضع أهداف االنتشار الجغرافي في نصب عينها، حتى ولو كانت بعض الفروع تحقق فإنولهذا 

 4خسائر.

                                                             
 1أكرم حداد، مشهور هذلول، مرجع سبق ذكره، ص 148.

 2زياد سليم رمضان، محفوظ أحمد جودة، إدارة البنوك، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، عمان-األردن، 1996، ص 102.

 3زياد سليم رمضان، محفوظ أحمد جودة، مرجع سبق ذكره، ص 102.

 4حسين بني هاني، اقتصاديات النقود والبنوك، دار الكندي للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان-األردن، 2014، ص 208.
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: ترى بعض البنوك التجارية أن الربحية والسيولة واألمان والحصة في كفاءة وفعالية الجهاز اإلداري  -7

ظفين السوق املصرفي، أمور غير كافية، ولذلك فإنها تضع أهدافا مرتبطة بكفاءة املديرين واملو 

 وبالتطوير للمستقبل، وتهتم بدرجة التزام املوظفين وانسجامهم.

فالقيادات اإلدارية الكفؤة في البنوك التجارية، البد وأن تضع أهداف ابتكار،  أهداف ابتكار: -8

وأهداف االستعداد للمستقبل، باإلضافة إلى أهداف التشغيل اليومية، حتى تتمكن من منافسة 

 1املصرفي. البنوك األخرى في السوق 

وهي متمثلة باإلقراض واالستثمارات وإجمالي التوظيف ومحفظة القروض منسوبا  أهداف التوظيف: -9

 إلى إجمالي املوارد املتاحة للتوظيف.

 املشاركة في تطوير املجتمع الذي يعمل فيه. -10

 2البد أن يهتم املصرف بسمعته إذ هي محور تحقيق عدة أهداف. سمعة املصرف: -11

 البنوك التجارية.ثانيا: أهمية 

 ب  ع  يكتس ي هذا البنك أهمية كبرى في الجهاز املصرفي، وعادة ي  
اصطالح البنك التجاري عن البنك بشكل  ر 

نوع محدد بذاته، كما يحتل ثاني رتبة في هرم هذا الجهاز، وترجع أهمية البنك التجاري لعدة  عام دون قصد

 اعتبارات هي:

  بقية املاليين وأقدمهم، وأدى هذا السبق الزمني بظهورها قبل البنك التجاري أكبر الوسطاء

الخصوم، مثل الودائع الجارية على وجه املؤسسات املالية إلى تميزها في بعض أنواع مكونات 

من وجود الودائع الجارية في املؤسسات املالية الخصوص واألنواع األخرى بشكل عام، وعلى الرغم 

 فاع النسبة.األخرى فإن التميز يتضح بارت

  كما تتميز بوظائفها التخصصية األخرى، كفتح االعتمادات املستندية للزبائن وجلب مختلف

 االدخارات، وتمويل أنواع عديدة من االستثمار.

  تقبل الودائع فقط بل تقوم بإنشائها الدور الهام لها في التأثير على العرض الكلي للنقود، فيي ال

املاليين تأثيرا على االقتصاد، األمر الذي جعل منها هدفا للسياسات  أيضا، وهي بذلك أكبر الوسطاء

 3النقدية، ومحل تركيز من طرف البنك املركزي الذي يتولى تنفيذ السياسات ومراقبة البنوك.

 املبحث الثالث: التمويل.

تأمين انتقال التي تزيد أهمية في الوقت الحاضر نظرا لدوره في يعتبر التمويل من املواضيع الهامة 

 األساسية لتطوير القوى املنتجة وتوسيعها وتدعيم رأس املال. األموال، حيث أصبح يشكل أحد املقومات

 

                                                             
 1د-حسين بني هاني، مرجع سبق ذكره، ص 209.

 2د-سليمان أحمد اللوزي، وآخرون، إدارة البنوك، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان-األردن، 1997، ص 90.

  3عبد القادر خليل، مبادئ االقتصاد النقدي واملصرفي، ديوان املطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 2011، ص 111، 112.
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 املطلب األول: مفهوم التمويل وأنواعه وأهميته.

 أوال: مفهوم التمويل.

 للتمويل عدة تعاريف فهناك من يعرف التمويل على أنه:

  لدفع وتطوير مشروع "خاص وعام" أو كما يعرفه البعض اخآخر على أنه: توفير املبالغ النقدية الالزمة

 1"إمداد املشروع أو املؤسسة على اختالف أنواعها باألموال الالزمة في أوقات الحاجة إليها".

  مجموعة الفعاليات التي تؤدي إلى توفير األموال الالزمة للدفع، والغرض منه تزويد القطاعات

 2الالزمة، لتحقيق أهدافه، وتسديد التزاماته املالية، وتمويل البرامج املقترحة.االقتصادية باألموال 

 ثانيا: أنواع التمويل.

 يمكن النظر للتمويل من عدة زوايا والتي ترصد من خالل أنواع التمويل:

 من زاوية املدة التي يستغرقها: -1

ويقصد به األموال التي ال تزيد فترة استعمالها عن سنة باملبالغ النقدية التي  تمويل قصير األجل: -أ

وغيرها من املدخالت الالزمة إلتمام العملية تخصص لدفع األجور وشراء املواد والتوسع املوسمي 

 اإلنتاجية والتي يتم تسديدها من الحصيلة املنتظرة للفعاليات الجارية نفسها.

تتراوح مدته من سنتين إلى خمسة سنوات موضوعه في الغالب يخص تمويل و  تمويل متوسط األجل: -ب

 املشتريات واملعدات واخآالت الخاصة بالربحية واملنتظرة من هذا التمويل والتي يتعين على وفاء القرض.

 ينشأ من الطلب األموال لتكوين رأس املال الثابت وتزيد مدته عن خمس سنوات. تمويل طويل األجل: -ج

 ويقسم إلى: مصدرها الحصول عليه: من زاوية -2

هو وسيلة تحويلية جد هامة وهي أكثر استعماال بحيث يسمح لتمويل نشاطها االستغاللي  تمويل ذاتي: -أ

 بنفسها دون اللجوء إلى أي عميل آخر.

يكون هذا التمويل بلجوء املشروع إلى املدخرات املتاحة في السوق املالية أو عن طريق  تمويل خارجي: -ب

 زيادة رأس مالها بطرح أسهم جديدة في السوق. 

 رض الذي يستخدم من أجله:غمن زاوية ال -3

واملعامالت قصيرة األجل والتي يصنف إلى تلك األموال املخصصة ملواجهة االحتياطات  تمويل االستغالل: -أ

 تتعلق بتنشيط الدورة اإلنتاجية في املؤسسة.

ويتمثل في األموال املخصصة ملواجهة النفقات التي يترتب عنها خلق طاقة إنتاجية  تمويل االستثمار: -ب

جديدة وتوسيع الطاقة الحالية للمشروع القتناء اخآالت والتجهيزات وما يليها من العمليات التي تؤدي إلى 

 3للمشروع.زيادة التكوين الرأسمالي 

                                                             
 1د-هيثم محمد الزغبي، اإلدارة والتحليل املالي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان-األردن، 2000، ص 15.

 2د-قتيبة عبد الرحمن العاني، التمويل ووظائفه، دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان-األردن، 2013، ص 50.
.212 ،211 ،210 3 يوسف حسن يوسف، التمويل في املؤسسات االقتصادية، دار التعليم الجامعي للنشر، اإلسكندرية، 2012، ص  
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 ثالثا: أهمية التمويل.

 تتمثل أهمية عملية التمويل في:

 .تحرير املوارد املالية املتجمدة سواء داخل املؤسسة أو خارجها 

 .يساعد على انجاز مشاريع معطلة وأخرى جديدة والتي بها يزيد الدخل الوطني 

 .يساهم في تحقيق أهداف املؤسسة كاقتناء واستبدال املعدات 

  وسيلة سريعة تستخدمها املؤسسة للخروج من حالة العجز املالي.يعتبر 

 .يساهم في ربط الهيئات واملؤسسات املالية على املستوى الدولي 

 افظة على سيولة املؤسسة وحمايتها من خطر اإلفالس والتصفية.املح 

 .1ضمان استمرارية نشاط املؤسسة ويجنبها أي تعثر أو عسر مالي 

 اهم في معالجة البطالة.توفير وظائف جديدة تس 

 .تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية 

  ،العمل...الخدمات العالجية والتعليمية( بما تحسين األوضاع املعيشية ألفراد املجتمع )توفير السكن

 2يساهم في تحقيق الرفاهية لجميع فئات املجتمع.

 مصادر التمويل وخصائصها. املطلب الثاني:

 .التمويلأوال: مصادر 

ريق املدخرات املتأتية من األرباح التي تصنيف مصادر التمويل على أساس مصادر داخلية عن طيمكن 

حققها املشروع للوفاء بالتزاماتها املالية أو مصادر خارجية وتكون باستخدام املدخرات املتاحة في السوق 

 لتمويل.لاملالية ملواجهة احتياجات 

 املصادر الذاتية:  -1

 التعاريف الخاصة بالتمويل الذاتي نجد:من 

  :ائمة.دهو مجموع القيم التي أفرزتها املؤسسة والتي تبقى تحت تصرفها بصفة التمويل الذاتي 

 :يلية جد هامة، وهو أكثر استعماال بحيث يسمح للمؤسسة بتمويل هو وسيلة تمو  التمويل الذاتي

 3آخر.إلى أي عامل نشاطها االستغاللي بنفسها دون اللجوء 

 ويتمثل ذلك في األرباح الغير املوزعة وأقساط االهتالكات واملؤونات.

                                                             
 1أسماء برهوم، البورصة كمصدر تمويلي للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة، مكتبة الوفاء القانونية للنشر، الطبعة األولى، اإلسكندرية، 2016، 

.110، 109ص   

 2أحمد عبد الكريم املحيميد، مصطفى محمود أبو بكر، األمالك العقارية، دار الجامعية للنشر، اإلسكندرية، 2015، ص 198.

 3هيثم صاحب عجام، علي مسعود، التمويل الدولي، دار الكندي، طرابلس، 2002، ص 34.
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  :األرباح الصافية التي تحققها املؤسسة تقسم إلى قسمين، قسم يوزع على األرباح الغير املوزعة

املساهمين والعمال والقسم اخآخر يبقى كاحتياطات توضع تحت تصرف املؤسسة يسمى باألرباح غير 

 األخيرة تعتبر من إحدى الوسائل التمويلية الذاتية وتشمل جميع االحتياطات. املوزعة هذه

  :عبارة عن توزيع ثمن شراء أصل طويل األجل على عمر اإلنتاجي املتوقع، أي هي أقساط االهتالكات

أن املؤسسة تقوم بشراء اخآالت ومعدات ال تستهلك في الحال، بل تستهلك خالل فترة زمنية معنية، 

 فإن ثمن هذه املعدات واخآالت توزع على عدد السنوات املقدرة لحياتها اإلنتاجية.ولذلك 

 :وتكون من أجل معرفة تدني األموال غير االهتالكية وتسمح بالتسجيل املحاسبي للمصاريف  املؤونات

ذات الطابع التأكيدي يجب معرفة قيمتها وتستعمل كذلك كاحتياجات ملواجهة الصعوبات املالية 

 التي تتعرض لها املؤسسة.

 نوع األنشطة التي ترغب في عتماد املؤسسات على التمويل الذاتي يعطي لها كامل الحرية في اختيار ا

تمويلها، وال يحملها أي تكلفة، ولكن مع ذلك يبقى هذا األسلوب غير كافي لذلك تلجأ املؤسسات إلى 

 التمويل الخارجي.

 املصادر الخارجية:  -2

التمويل الخارجي هو لجوء املؤسسة إلى مصادر التمويل التي يعتبر عن أصول غير ذاتية وهذا في حالة 

 املصادر الذاتية للتمويل أو عدم وجودها أصال.عدم كفاية 

 وتنقسم املصادر الخارجية كما يلي:

هو أحد أنواع مصادر التمويل الخارجي، ويستخدم لتمويل العمليات التجارية التمويل قصير األجل:  -أ

 في املشروع، ويرتبط بتحقيق أهداف املشروع في السيولة والربحية.

 يل قصير األجل في:وتتمثل املصادر الرئيسية للتمو 

  :على االئتمان املصرفي 
ً
 جدا

ً
 كبيرا

ً
تعتمد املؤسسات التجارية والصناعية في ممارسة أنشطتها اعتمادا

ك وذلك في مجاالت عديدة منها تسهيل عمليات الدفع واالستيراد والتصدير إلى جانب توفير البنو 

 االئتمان الالزم لتمويل احتياجاتها في النمو والتطور.

  :يمنحه املورد للمشتري عند قيامه بشراء البضائع ألجل هو ائتمان قصير األجل االئتمان التجاري

 1إعادة بيعها مثال.

يعتبر التمويل متوسط األجل من الوسائل الحديثة في العملية اإلنتاجية، التمويل متوسط األجل:  -ب

 السداد حيث املصادر متوسطةوالنقطة الفاصلة بين التمويل قصير األجل ومتوسط األجل، هي مدة 

                                                             
  1أيمن الشنطي، وآخرون، مقدمة في اإلدارة والتحليل املالي، دار البداية للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان-األردن، 2010، ص 57، 58.
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سنوات، ويتم الحصول عليها من املؤسسات  5األجل تزيد فترة سدادها عن السنة وتقل عن 

 1كالبنوك، لغرض تمويل املشاريع دائمة كاالستثمارات.

 ويتمثل التمويل متوسط األجل في:

  :7وأحيانا إلى سنوات  5إلى  1هي قروض تتراوح مدتها من القروض املصرفية متوسطة األجل 

 سنوات ويمنح بقرض تمويل العمليات الرأسمالية.

 هو أحد األساليب التي يعتمد عليها التمويل املؤسسات  يجاري:عتماد اإل ستئجار اال االتمويل ب

 2كية والسندات.اللجوء املكلف للقروض البن اإلشهارية لتفادي

ساسية للمدير تعتبر من املهام األ  إن مهمة الحصول على التمويل طويل األجل تمويل طويل األجل: -ج

 املالي، وبذلك لتلبية احتياجات املنشأة من األموال الالزمة سواء لعمليات الحالية أو ألغراض التوسع.

 وتتكون مصادر التمويل طويل األجل من نوعين أساسيين هما:

 أموال امللكية وأموال االقتراض.

 :وتتكون من األسهم العادية واألرباح املحتجزة  ةهي حقوق املساهمين في املؤسس أموال امللكية

 سهم املمتازة.واأل 

 :3ية وقيمة تسويقية وقيمة دفترية.ميمثل السهم العادي مستند ملكية له قيمة اس األسهم العادية 

 :سهم تعد األسهم املمتازة ضمن بنوك حقوق امللكية املشروع إال أنها تختلف عن األ  األسهم املمتازة

الحصول على توزيعات األرباح كما لها األولوية في السداد في حالة التصفية على أن يتم العادية في 

 4السداد بالقيمة االسمية فقط.

  :واالقتراض يعتبر عبئ على عاتق املؤسسة، ويتعين الوفاء به في وقت الحق االقتراض طويل األجل

 طويل األجل يأخذ شكلين:

يعطي  والسنديتم طرحها للجمهور، يعتبر السند أداة من أدوات املديونية طويلة األجل : السندات -1

، أو على عدد من السنوات باإلضافة إلى سمية في نهاية فترة معينةلحاملها الحق في استرداد القيمة اال 

 5فائدة ثابتة في نهاية كل سنة على رصيد قيمة السند.

ستثمر من املؤسسات األموال التي يمكن أن يحصل عليها املهي عبارة عن  القروض طويلة األجل: -2

كالبنوك وشركات التأمين، وتميل التزاما للمستثمر للسداد خالل مدة زمنية قد تزيد عن املالية 

                                                             
 1منير إبراهيم هندي، األوراق املالية وأسواق رأس املال، منشأة املعارف اإلسكندرية، 1999، ص 5، 6.

 2محمد صالح الحناوي، إبراهيم إسماعيل سلطان، اإلدارة املالية والتمويل، الدار الجامعية، اإلسكندرية، ص 429.

 3أيمن الشنطي، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص 67.

 4منير إبراهيم هندي، مرجع سبق ذكره، ص 17.

 5عبد الوهاب يوسف أحمد، مرجع سبق ذكره، ص 85.
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سنة وفق الشروط املتفق عليها من الجهتين وبها يلتزم املستثمر بسداد  30السنة وقد تصل إلى 

 1سنوية.أقساط سنوية أو نصف أو ربع 

 التمويل.ثانيا: خصائص 

من املصادر األخرى، إن لكل مصدر من مصادر التمويل مجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره 

 ويمكن تناول خصائص هذه املصادر من عدة جوانب، والتي من أهمها التالي:

ختلف أموال رد الدين إلى أصحابه، وتويعني املوعد الذي يتوجب فيه على املقترض  االستحقاق: -1

 :االقتراض عن أموال حقوق املساهمين بالنواحي التالية

معينة ينبغي أن تسدد فيها، ويؤدي عجز املنظمة عن سدادها إلى مقاضاتها وإجبارها للقروض آجال  -أ

 على التصفية.

وال يستطيع املستثمر استعادة حصته إال بالبيع أو صفة االستثمار الدائم تأخذ  حقوق املساهمين -ب

 التصفية.

تحسن زيادة املخاطر املالية، أما زيادة رأس املال فإنها سوف تؤدي إلى تؤدي زيادة االقتراض إلى  -ج

 مركزها االئتماني.

موال املقترضة عن األموال املمتلكة، وذلك على ويعني وجود ثالثة مظاهر تميز األ  الحق على الدخل: -2

 النحو التالي:

مالكي املشروع  ها قبل حصول الحصول على أصل قروضهم وفوائدأي أن للدائنين حق  األولوية: -أ

ن حقوقهم، كما أن للدائنين أصحاب االمتياز والحكومة والعمال أولوية على الدائنين على أي م

 العاديين.

من  املتفق عليهاويعني التأكد من حصول الدائنين العاديين على ديونهم وفوائدها في املواعيد  التأكد: -ب

قبل بغض النظر عن تحقيق املنظمة لألرباح أو الخسائر أما املالكون فهم ال يستطيعون الحصول 

 على األرباح إال بعد تحقيقها واتخاذ قرار بتوزيعها بعد دفع التزاماتهم للمقرضين.

عادة ما يكون مقدار محدد أو ثابتا ويعني إن ما يحصل عليه الدائنون من املنظمة  مقدار الدخل: -ج

 بغض النظر عن النتائج املتحققة، أما املالكون فإن ما يحصلون عليه من ربح أو خسارة غير محدد.

ويعني إذا واجهت املنظمة مشاكل وتمت تصفيتها يتجه االهتمام نحو قيمة  الحق على املوجودات: -3

أصولها الحالية وأولوية حصول كل من الدائنين واملستثمر على حقوقهم منها، وهناك قواعد تحكم 

 في توزيعها الترتيب التالي: ىعملية توزيع حصة التصفية، حيث إنه البد وأن يراع

 الدائنون املمتازون. -أ

 ن املؤمنين برهونات على بعض األصول.الدائنو  -ب

 2الدائنون غير املؤمنون برهونات على بعض األصول. -ج

                                                             
 1محمود عزت اللحام، وآخرون، اإلدارة املالية املعاصرة، مكتبة املجتمع العربي للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان-األردن، 2014، ص 326.

.80 ،79 2فيصل محمود الشواورة، مبادئ اإلدارة املالية، دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، الطبعة األولى، عمان-األردن، 2013، ص  
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 حملة األسهم املمتازة. -د

 جملة األسهم العادية. -ه

الطبيعية للمالكين العاديين، وال تعتبر حقا من الحقوق الشركة وتعني بأن إدارة  والسيطرة:اإلدارة  -4

 ن أن: و هذا الحق، وذلك لكاملمتازون يملك الدائنون وال املالكون 

تأثيرهم غير املباشر في أي صوت مباشر في إدارة املنظمة، ولكن ال يمكن تجاهل الدائنون ليس لهم  -أ

هذه اإلدارة الذي يمكن أن يظهر من خالل وضعهم لبعض الشروط في عقود االقتراض، كاملحافظة 

األرباح، أو تخصيص مبالغ محددة ألجل على نسب مالية معينة طوال حياة القرض، أو عدم توزيع 

 الوفاء للدائنين.

لهم أي صوت مباشر في إدارة املنظمة، لكن قد يكون لهم صوت محدود جملة األسهم املمتازة ليس  -ب

 إذا ما تهددت مصالحهم بشكل أو بآخر.

تولى اإلدارة الفعلية من مسؤولية حملة األسهم العادية الذين يقومون باختيار مجلس اإلدارة لي -ج

اإلدارة نيابة عنهم، وذلك لكونهم األكثر تعرضا لألخطار باملقارنة مع الدائنين وأصحاب الحقوق 

وأصحاب االمتياز على حقوقهم، املمتازة، إذ أنهم ال يحصلون على أي دخل إال بعد حصول الدائنين 

نين واملالك وبنفس الوقت هم أصحاب املصلحة الكبرى في الحصول على ربح يفي باحتياجات الدائ

 1املمتازين ومن ثم ضمان حصولهم على العائد املناسب.

 املطلب الثالث: مخاطر التمويل وكيفية تفاديها.

تواجه املؤسسات أثناء عملية التمويل للمشاريع عدة مخاطر تكون سبب في تعطيلها أو سبب في قد 

 تكاليف اإلنتاج. زيادة

 أوال: مخاطر التمويل.

 املخاطر يمكن تقسيمها عموما إلى ثالثة أنواع:هناك العديد من 

املادية التي هي نتاج العمل الذي وهي تلك املخاطر التي قد تتلف بعض السلع  املخاطر املادية: -1

مولناه، فنحن في هذه الحالة ال نستطيع أن نسدد املبالغ التي اقترضناها )مولنا أنفسنا بها( مما 

 يلحق بنا خسائر، أي تكاليف إضافية.

 بسبب األعاصير. السفينة النوع كإتالف املنزل بسبب حريق، أو إتالفواألمثلة على هذا 

وهي تلك املخاطر التي تنبع من حقيقة أن مهارة املنتج قد ال تناسب مع طموح  املخاطر الفنية: -2

 2خططه.

                                                             
 

.811 فيصل محمود الشواورة، مرجع سبق ذكره، ص  

  2طارق الحاج، مبادئ التمويل، دار صفاء للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان-األردن، 2002، ص 22.
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الخطة  موارد أكثر من تلك التي حددها عند وضعأو إذا نجح في عملة فإنه قد يستهلك من أجل ذلك 

 وبالتالي يلحق باملنتج خسائر لم تكن بالحسبان.

 وهي تلك املخاطر الناجمة عن أسباب اقتصادية. املخاطر االقتصادية: -3

 وتنقسم في هذا السياق إلى نوعين:

نسدد من خالله مالي  يعني عدم الحصول على مردود :على املنتج الذي مولناهخطر انخفاض الطلب  -أ

 االلتزامات األخرى.أقساط التمويل وباقي 

الطلب على السلعة املنتجة، أو الخدمة كثيرة، منها املنافسة، انخفاض واألسباب التي تؤدي إلى انخفاض 

 الدخل، نوع السلعة...إلخ.

 وبالتالي قد ال يمكن إنتاجه.مخاطر عدم كفاية عرض املوارد الالزمة لصنع املنتج املخطط له،  -ب

 ثانيا: تفادي املخاطر.

ال يستطيع أي شخص أن ينفي وجود املخاطر، ألن حتمية وجودها وارد، كما ال يستطيع أي شخص 

ثارها وذلك من آمنتج أي يزيلها كليا من طريق نشاطه، ولكن نستطيع أن نتفاداها ونقلل قدر اإلمكان من 

 خالل ثالث طرق:

 اإلجراءات املناسبة التي تحتوي على نفقات خاصة: -1

أن كل نوع من الخطر يمكن أن ينخفض إلى حد ما عن طريق زيادة إجراءات  يمكن القول تقريبا

أن نجعل مبنى املصنع أكثر احتماال ومقاومة للنار إذا ما أنفقنا أكثر في بنائه  االحتياط ضده، فمثال يمكن

ضع مواد مقاومة للحريق في جدرانه، ومن األمثلة على ذلك أيضا قيام اليابان بوضع عجالت حديدية وو 

 نفقات إضافية.شاهقة حتى تقام الزالزل وهذا يتطلب في أساس املباني المتحركة 

بمعنى استبدال النتائج  تحويل الخطر إلى تكاليف منتظمة وتجمعيها مع األخطار املتشابهة التأمين: -2

التأمين تتعهد هذه تدفع لشركات  اجمة عن املخاطر إلى تكاليف سنويةاجمة عن املخاطر النالن

 وض عن الخسارة الناجمة عن أي سبب طبيعي وذلك في مقابل سداد قسط سنوي.األخيرة بأن تع

إلى تكاليف سنوية منتظمة عن طريق وهناك عدة أنواع من املخاطر الطبيعية والتي يمكن تحويلها 

 مثل أخطار الحريق، الفيضانات، غرق السفينة، السرقة وغيرها.التأمين وذلك 

 1يكون الخطر قابال للتأمين عليه: وعلى أية حال يوجد دائما حالتين يجب أن تتوافر حتى

                                                             
 

  1طارق الحاج، مرجع سبق ذكره، ص 23، 24.
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كانت كلها من صلة، أي إذا ألنه إذا لم تكن األخطار منف يجب أن يكون الخطر منفصال ومستقال: -أ

كن أن تتأثر بطريقة متشابهة بأي كارثة عظيمة، فإن شركة التأمين من املمكن أن تتعرض املم

 أكبر مما تستطيع أن تواجهه.ملطالبات 

إلى تخفيض كمية ومقدار العناية التي يقوم بها،  ألن املؤمن له سوف يتجه يزداد الخطر:يجب أال  -ب

 ألن الخسارة سوف تتحملها شركة التأمين.

أي خطر الخسارة التي تصاحب فرص الربح  العكس ي:األخطار األخرى التي تعمل في االتجاه مقابلة  -3

بالنسبة لشخص آخر، فإذا تعاقد خباز على توريد را أن نجد الخسارة لشخص ما فائدة فليس ناد

والعكس صحيح،  ا ارتفع سعر الدقيقالخبز إلى املنشأة بسعر محدد، فإنه سوف يحقق خسارة إذ

بمقتضاها يتعاقد الخباز على شراء الدقيق من واخآن إذا استطاع االثنان أن يعملوا مساومة والتي 

 1الطحان بسعر محدد فإن كالهما سوف يحقق إما أرباحا عارضة أو خسارة عارضة.
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 خالصة: 

 لهذا الفصل نستخلص أن البنوك لها دراستنا من خالل 
ً
  دورا

ً
  هاما

ً
في العمليات املصرفية،  وأساسيا

حيث بدأ بالتطور والتنوع والتخصص حسب االحتياجات وقد كانت البنوك التجارية من أهم األنواع التي 

ه ظهرت حيث تميزت بالعديد من الوظائف املتنوعة التي تقوم بها، وقد كان توفير مصادر التمويل من أهم هذ

 صاد الوطني وتمويله.الوظائف والتي تساهم بشكل كبير في تنمية االقت
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 تمهيد: 

يعتبر قطاع السكن من أهم الحاجات الضرورية في حياة اإلنسان، وهو ما جعله يعمل جاهدا للحصول 

الفرد حسب عليه، فهو الحيز املكاني الثابت الذي يتجسد من خالله تلبية حاجياته، وهناك أنواع يقتنيه 

 إمكانياته.

كما يعتبر قطاع البناء واألشغال العمومية أحد أهم القطاعات فهو يعد هيكال داعما لالقتصاد الوطني 

بما يوفره من إمكانية إنشاء البنى التحتية لالقتصاد واالستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في إنجاز 

لعمل للمؤسسات، وللتعرف أكثر على الصيغ الجديدة املشاريع الضخمة، باإلضافة إلى ما يوفره من فرص ا

 للسكن ثم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: 

 حركية قطاع السكن في الجزائر. املبحث األول:

 تقسيمات الصيغ الجديدة للسكن وشروط االستفادة منها. املبحث الثاني:
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 املبحث األول: حركية قطاع السكن في الجزائر.

عنها، حيث يعد قطاع البناء  قطاع السكن من القطاعات الهامة التي ال يستطيع اإلنسان االستغناءإن 

 واألشغال العمومية أيضا هيكال داعما لالقتصاد الوطني.

 املطلب األول: تطور قطاع البناء واألشغال العمومية.

االقتصادية املنتهجة بالجزائر منذ فترة  ياديا في السياساتلقد احتل قطاع البناء واألشغال العمومية ر 

والتي شكلت حجر األساس في الصناعات التحويلية كالحديد  1966االستقالل بتأميم الثروات الوطنية سنة 

والصلب وأعطت اإلمكانية لوقوف هذا القطاع، فخالل فترة املخططات التنموية خطي قطاع األشغال والبناء 

اعات التحويلية )الثقيلة والخفيفة(، فقد تطور نشاط األشغال والبناء من باالهتمام في إطار تطوير الصن

(. وبعد أزمة الثمانينات، دفعت 79-74خالل املخطط ) 41نسبة % ( إلى73-67خالل املخطط ) 17% نسبة

ني الرهانات االقتصادية الجزائر إلى اتخاذ قرارات كبرى على مستوى املنهج االقتصادي املتبع بالتحول نحو تب

كمنهج اقتصادي حاولت معه الحكومة الجزائرية التي جاءت خالل فترة التسعينات تطبيق اقتصاد السوق 

الواقع، حيث تم اعتبار املؤسسة العمومية الوسيلة األفضل إلنتاج املواد والخدمات هذه التوجهات على أرض 

 تسري عليها قواعد القانون التجاري.وتراكم رأس املال، وتعمل في خدمة األمة وتتمتع بالشخصية املعنوية و 

ومن هذا املنطلق أصبحت املؤسسة العمومية ليست مجرد تقنية بل تكريس لفلسفة اقتصادية 

شملت عدة جديدة جارتها عدة محاوالت لتجسيد هذه الفلسفة من خالل تفعيل البرامج اإلصالحية التي 

ة االقتصاد الوطني والتي تم على إثرها خوصصة مستويات أهمها الجانب االقتصادي املتمثل في إعادة هيكل

 املؤسسات االقتصادية الوطنية الكبرى.

حيث يمكن تقديم أهم التطورات االقتصادية التي عرفها قطاع البناء واألشغال العمومية بالنظر إلى 

 1معطيات الجدول التالي:

 

 

 

 

 

 

                                                             
  1أحمد بكاي، أ-محمد السعيد سعيداني، واقع املحاسبة في قطاع البناء واألشغال العمومية في ظل النظام املحاسبي املالي الجزائري ، مجلة 

.68، ص 2017، غرداية، السداس ي الثاني 17اقتصاديات شمال افريقيا، العدد   
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قطاع البناء واألشغال العمومية داخل (: بعض املؤشرات االقتصادية حول مكانة II-01الجدول رقم )

 املنظومة االقتصادية الجزائرية.
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 يمكن تقديم االستنتاجات التالية:  (II-01رقم )ومن خالل الجدول 

، %15االرتفاع املطرد في معدالت النمو السنوية لهذا القطاع وذلك بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ  (1

 %19,4و %20م تحقيق أكبر معدالت النمو السنوية ب: 2010م و2007حيث عرفت كل من السنتين 

ويمكن عرض تطور اإلنتاجية  %05,7م أدنى معدالت النمو ب: 2011على التوالي وسجلت سنة 

 القطاع وفق الشكل التالي:لهذا  السنوية

 م.2013-2006(: تطور إنتاجية قطاع البناء واألشغال العمومية من سنة II-2الشكل رقم )

 
 (.II-1)على معطيات الجدول رقم  املصدر: من إعداد الطالبة بناء  

هذا التطور في اإلنتاجية السنوية لهذا القطاع ساهم في رفع نسبة مساهمة قطاع البناء واألشغال في 

 %19,96م إلى نسبة 2010تكوين الناتج الداخلي الخام من سنة ألخرى لتصل إلى أقص ى مستوياتها سنة 

لقطاع في تكوين م، وما يمكن أن يالحظ على نسب مساهمة ا2013م و2012لتعاود االنخفاض خالل سنتي 

( الصادرة عن بنك 28الناتج الخام أنها تبقى نسب متدنية وهذا حسب إحصائيات النشرة اإلحصائية رقم )

 م.2014الجزائر في ديسمبر 

في عدد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة  وبالنسبة ملستوى عدد املؤسسات والتشغيل، فقد وصل (2

 اعم، يجوز منها قط2013نة اية النصف األول من سمؤسسة في نه 747,934االقتصاد الجزائري إلى 

، والتي كان عددها في نهاية النصف %15,06مؤسسة بنسبة  147005البناء واألشغال العمومية 

 .%14,57مؤسسة بنسبة  142222م حوالي 2012األول من سنة 

                                                             
 أحمد بكاي، دراسة واقع املحاسبة في قطاع البناء واألشغال العمومية في ظل النظام املحاسبي املالي، مذكرة املاجستير، علوم تجارية، جامعة

.36، ص 2015-2014ورقلة، -قاصدي مرباح  
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 ويمكن عرض تطور عدد مؤسسات القطاع في الشكل التالي: 

-م2006عدد مؤسسات قطاع البناء واألشغال العمومية في الجزائر من سنة (: تطور II-03الشكل رقم )

 م.2013

 
 (. II-01) على معطيات الجدول رقم عداد الطالبة بناء  إاملصدر: من 

 فقد 
 
داسين ما بين الس %05,1بلغت نسبته  عرفت مؤسسات قطاع البناء واألشغال العمومية نموا

 2013م و2012األولين لسنة 
 
  م، ونموا

 
ولذلك يتوقع أن يصل عدد املؤسسات  %07,215بمعدل بلغ  سنويا

مؤسسة، وعلى مستوى التشغيل  168000م إلى 2015التي تشغل في قطاع البناء واألشغال العمومية سنة 

لتصل  %05,58فقد استطاع قطاع البناء واألشغال العمومية أن يسجل متوسط معدل نمو سنوي قدر ب 

 م.2011مليون عامل نهاية سنة 1595قطاع إلى حجم العمالة في هذا ال

 اني: تطور قطاع السكن في الجزائر.املطلب الث

لقد عرفت الجزائر خاصة بعد استقاللها ارتفاعا في عدد السكان من سنة ألخرى ويرجع سبب ذلك إلى 

سنوات غير إن بعد انتهاء الحرب التي عانى منها لعدة طن الجزائري خاصة اتحسين ظروف املعيشة للمو 

ظاهرة زيادة عدد السكان عرفت وتيرة سريعة خاصة مع نهاية السبعينات وبداية الثمانينات مما جعل ظاهرة 

الطلب على السكنات ترتفع، إال أن الدولة الجزائرية آنذاك لم تستطع أن تمتص هذا الطلب بتوفير العرض 

 الالزم لذلك نظرا لعدة ظروف.

 

                                                             
.37 أحمد بكاي، مرجع سبق ذكره، ص 
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  الجزائر منذ االستقالل:التطور السكاني في 

قد شهد املجتمع السكاني في الجزائر نموا سكانيا واضحا بسبب تحسن املستوى املعيش ي واالجتماعي 

ب  1962ة للفرد مقارنة بما كان عليه إبان فترة االستعمار وهو في تزايد مستمر سنة بعد سنة، حيث قدر سن

مليون نسمة ويرجع ذلك إلى دخول  23,78حوالي  1987مليون نسمة ثم بدأ في التزايد وقد بلغ سنة  10,23

الجزائري مرحلة االستقرار بعد الحرب وبتفاعل عدة عوامل أخرى ساهمت بدورها في تنامي عدد السكان، من 

 بينها دعم الدولة ملختلف القطاعات االجتماعية )الصحة، التغذية، السكن...إلخ(.

تمر النمو الديمغرافي في الجزائر بشكل كبير سوتحسين الوالدات اوفي إطار السياسة التنموية في املجتمع 

وملحوظ مما جعله يتحول إلى عائق أمام سيرورة التنمية، ألنه يقيد طاقات الدولة االستثمارية فاالحتياجات 

االقتصادية تنمو وتتطور بشكل أسرع من تطور املوارد االقتصادية، فقد شهدت الجزائر ما عرف بالعشرية 

وداء وما تخللها من تقلبات في األوضاع السياسية واألمنية الش يء الذي تسبب في تخفيض نسبة الزيادة الس

، بينما انخفضت لكل من 1990سنة  %2,343الطبيعية حيث في مطلع التسعينات قدرت هذه النسبة ب 

ار الرئاس ي املدني وبصدور القر  2000إال أنه في مطلع سنة  %1,57على التوالي بحوالي  1999و 1998سنتي 

بدأت األوضاع تتحسن وعاد االستقرار األمني مما أثر إجابا على املجال االقتصادي واالجتماعي حيث قدر عدد 

 .2003مليون نسمة سنة  31,84السكان بحوالي 

نوعية غير  وعلى سبيل املثال نذكر قطاع السكن بوالية مستغانم حيث عرف هذا القطاع قفزة

د وتيرة اإلنجاز تقدما ملحوظا، إذ شملت مختلف الصيغ، وتعتبر الوالية الرائدة في مجال مسبوقة، أين تشه

 ألف إعانة ريفية.17( سنوات األخيرة توزيع أزيد من 5السكن الريفي، إذ تم في الخمس )

ألف وحدة سكنية في جميع 46سجل قطاع السكن مشاريع ضخمة، ويترقب الشروع في إنجاز حوالي 

، منها 2014-2010البرنامج الخماس ي وحدة سكنية في إطار  35230، وتدخل نحو 2015طلع سنة األنماط مع م

 سكن ريفي. 17070سكن ترقوي عمومي و 1500سكن ترقوي مدعم،  100سكن عمومي ايجاري،  13030

أن السكنات االجتماعية التساهمية تعرف وتيرة متقدمة، وسيشرع كشفت الوكالة العقارية بمستغانم 

وحدة  2312وحدة سكنية للمستفيدين، وتم توزيع خالل املخطط الخماس ي األول  1600تسليم أزيد من في 

 1614وحدة سكنية بمجموع  160وحدة أخرى، أضيفت لها  1455سكنية، وخالل الشطر الثاني تم تسجيل 

 وحدة تعد في طريق اإلنجاز. 146وحدة سكنية و 1301وحدة سكنية، تم تسليم منها 

 الثالث: اإلجراءات املتخذة لتشجيع التمويل السكني في الجزائر. املطلب

عرف التمويل السكن تعزيزا ملحوظا وتطورا فائقا في السنوات األخيرة مع أن األنظمة املتبعة تميزت 

بالتنوع والتعقيد، وبالرغم من ذلك دامت العناية املسطرة "أفضل تمويل ألفضل اختيار" مراعين املواقع 

                                                             
.51 ،29عمراوي صالح الدين، السياسة السكنية في الجزائر، مذكرة ماجستير، علوم اقتصادية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2008-2009، ص ص 

 ،http://elmihwar.comتاريخ االطالع: 2018/03/18، 16:25.
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منذ فترة قصيرة إصالحات في قطاع  تن الجزائر أدخلالسكن في الجزائر، إال أاالجتماعية واالقتصادية ألزمة 

السكن ومن بين هذه التدابير إنشاء مؤسسات جديدة متخصصة ومساعدة في توسيع وتسهيل منح القروض 

فيما يتعلق بأسعار الفائدة  العقارية إلى جميع البنوك، الخاصة منها والعامة إلى إصدار تعديالت حديثة

 املطبقة على القروض املصرفية السكنية ومن بين هذه اإلجراءات ما يلي:

 (.SRHأوال: إنشاء شركة إعادة التمويل الرهني )

إن تفاقم أزمة السكن وتوسعها في الجزائر والعجز الكبير في التمويل، مع عدم قدرة بنك الصندوق 

تلبية الطلبات املتعددة على تمويل السكن، كان البد من إنشاء مؤسسات الوطني للتوفير واالحتياط على 

الرهنية طويلة األجل، فجاء إنشاء شركة إعادة التمويل  متخصصة في إعادة تمويل القروض

 . SRH: Société de Refinancement Hypothécaireالرهني

للقانون النقد والقرض، هي شركة ذات أسهم تخضع   S.R.Hتعريف شركة إعادة التمويل الرهني

 واملساهمون الرئيسيون هم الخزينة العمومية، والبنوك، وشركات التأمين. 

كمؤسسة مالية من طرف بنك الجزائر في السداس ي  S.R.Tلقد تم اعتماد شركة إعادة التمويل الرهني

 طرف البنوك. وأعطيت لها الصالحية إلعادة تمويل حافظات القروض العقارية املقدمة من 1998من سنة 

 .SGCIثانيا: إنشاء شركة ضمان القرض العقاري 

عقد الرهن العقاري ضمان يطلبه هو يطلب ضمان وأول عند منح البنك للقرض الخاص بالسكن فإنه 

من التعامل بالقروض  املتعلق بالعقار املراد تمويله، ورغم توفر هذا الشرط إال أن البنوك بقيت متخوفة

العقارية، بسبب املخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك بسبب تدهور قيمة العقار املرهون مثال، وعدم 

 في حالة إعسار املقترض.مستحقات القرض قدرته على تغطية 

هي مؤسسة اقتصادية وعامة ذات أسهم أنشئت  ":SGCIتعريف شركة ضمان القرض العقاري " -1

ولها نوعان من  1998جويلية  1مليار دج، بدأت نشاطها في  1برأس مال قدره  1997أكتوبر  15في 

 املساهمين:

 :واملتمثلين في البنك الوطني الجزائري  املساهمون البنكيونBNA القرض الشعبي الجزائري ،CPA ،

، البنك الجزائري CNEP، صندوق الوطني للتوفير واالحتياط BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية 

 .BEAالخارجي 

 :الوطنية للتأمينات يتمثلون في الشركة  املساهمون املؤمنونSAA الشركة الجزائرية للتأمينات ،

CAA الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين ،CAAR الشركة الجزائرية لتأمينات النقل ،CCT. 

                                                             
 قاسمي عائشة، قد مريم، دور البنوك الجزائرية في تمويل قطاع السكن االجتماعي، مذكرة الليسانس، تخصص بنوك نقود ومالية، علوم

.50،47 ص ، ص2013-2012اقتصادية، جامعة ورقلة،   
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النشاط الرئيس ي للشركة يتمثل في إعادة نشاطاتها ملؤسسات بنكية ومالية تمنح بدورها قروضا  -2

للترقية العقارية، أو للحصول ولتحديد البناء الذاتي من طرف الخواص ألمالك عقارية موجهة إما 

ملتعلقة للسماح للبنوك واملؤسسات املالية املتدخلة في تمويل العقاري بحماية نفسها من املخاطر ا

 بالتسديد من طرف املقترض، تمنح الشركة ضمان القرض العقاري للبنوك.

 تقسيمات الصيغ الجديدة للسكن وشروط االستفادة منها.: ثانياملبحث ال

تتميز الصيغ الجديدة للسكن بعدة أنواع، وطرق االستفادة منها تختلف حسب الطبقات االجتماعية 

تاحة الفرصة أمام املواطنين للحصول على مساكن بأسعار تتوافق مع ومستوى الدخل لكل مستفيد، وهذا إل

 إمكانياتهم.

 املطلب األول: تقسيمات الصيغ الجديدة للسكن.

إن الصيغ الجديدة للسكن في الجزائر عدة أنواع تختلف عن بعضها البعض من فئة إلى أخرى وذلك 

 حسب دخل كل فئة كما تختلف طرق االستفادة من هذه السكنات ويمكن إنجازها فيما يلي: 

 Logement socialالسكن االجتماعي:  -1

العمومية، فهو موجه للفئات يعرف السكن االجتماعي، كل مسكن تم تمويله إجماال من الخزينة 

السكانية التي تعيش في ظروف غير الئقة، وال تسمح لها مواردها املالية دفع إيجار مرتفع أو اقتناء مسكن 

 ملك.

قبل توزيع املساكن، تقوم لجنة تابعة للبلدية، بدراسة ملفات الطالبين للمساكن االجتماعية، وتقوم 

يتم ترتيب املرشحون لهذه املساكن حسب معايير معينة، كاملدخول أخرى بإجراء تحقيق ميداني ملدة شهر، 

الحالة االجتماعية، وتنشر القائمة النهائية في غياب طعون أو في وجود طعون غير الشهري وحالة املسكن، 

 مؤسسة.

 Logement public Locatifالسكن العمومي اإليجاري:  -2

الترقية والتسيير العقاري، فهو ممون من طرف يدخل هذا النوع من السكن ضمن اختصاصات دواوين 

الخزينة العمومية وموجه لألسر ذات الدخل املحدود والفئات االجتماعية التي تقيم بمساكن غير الئقة وغير 

 صحية.

 Logement Aidé participatifالسكن املدعم أو التساهمي:  -3

، توسط في حصولها على سكن مملكيهدف هذا النوع من السكن إلى تلبية رغبة األسر ذات الدخل امل

يمكن الحصول على هذا املسكن بنمط جماعي، نصف  .من خالل دعم الدولة ومساهمة مالية لألسرة في ذلك

 جماعي أو الفردي.
                                                             

.51 قاسمي عائشة، قد مريم، مرجع سبق ذكره، ص 
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يستفيد من الدعم املالي كل شخص لم يستفد من حظيرة السكن العمومي أو املدعم للدولة، وله 

 األدنى. مرات الدخل املضمون  5مدخول بأقل من 

 Location Venteالبيع باإليجار:  -4

ممون من الخزينة العمومية، موجه للفئات املتوسطة التي ال يقل آخر من العرض السكني نوع يمثل 

 مرات األجر القاعدي. 5دج وال يتعدى  40000مدخولها عن 

تمويله حسب لكل شرائح املجتمع في اختيار مسكنها وطريقة تعطي هذه الصيغ اختيارات مختلفة 

 مواردها وامكانياتها املالية، تساهم هذه الصيغ كذلك في توفير سكن الئق، والقضاء على أزمة السكن.

 Logement promotionnel Aidéالسكن الترقوي املدعم:  -5

هو سكن جديد منجز من طرف مرقى عقاري، يتطابق مع خصوصية تقنية وشروط مالية محددة 

وجه إلى الفئة ذات الدخل املتوسط، يكون الحصول عليه من خالل مركب ملسكن مسبقا، هذا النوع من ا

 مالي يتكون من مساهمة الشخص، دعم الدولة املباشر باإلضافة إلى قرض البنك للمستفيد.

تتمثل شروط االستفادة من الدعم املالي للدولة، في عدم امتالك الشخص وزوجه مللكية عقارية 

استفادته من الصيغ األخرى للسكن أو أي دعم آخر للدولة، مع إمكانية االستفادة )مبنية أو غير مبنية( وعدم 

 كفائدة. %1 ـمن قرض ب

لقيمة مشاريع السكن املدعم من إجراءات محفزة إلنجاحها، تمثلت في تخفيضات معتبرة  وقد حظيت

لواليات  %95عليا ولواليات الهضاب ال %90في الشمال،  %80العقار لصالح رئيس املشروع، حددت ب شراء 

 .%4الجنوب، وقيمة فائدة ب 

 Logement promotionnelالسكن الترقوي:  -6

يهدف السكن الترقوي إلى تطوير الحضيرة السكنية الوطنية وتشجيع ترقية البناء ونوعيته، من 

مساحات ومواد بناء ونمطه، وهذا بإنشاء عمارات سكنية محسنة ذات استعمال سكني أو مزدوج، موجه 

بيع أو الكراء أو بنايات فردية راقية، ينقسم السكن الترقوي إلى سكن ترقوي عمومي )تتكفل بإنجازه هيئات لل

عمومية( والسكن الترقوي الخاص، ممول من موارد خاصة للمستفيدين في املشروع باإلضافة إلى دور البنوك 

 في ذلك.

 

 

                                                             
 جغار عايدة، الحراك السكني كديناميكية حضرية بقسنطينة، كلية علوم األرض و الجغرافيا والتهيئة العمرانية، أطروحة دكتوراه، جامعة

.126، ص 2016-2015قسنطينة،   
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 Logement ruralالسكن الريفي:  -7

عملت السلطات على رفع املستوى املعيش ي للفالح بالريف من خالل برامجها التنموية في مرحلة 

( وذلك بإعطائه تجهيزات وتدعيم مالي معتبر، وذلك في املجال الزراعي 1973-1970الرباعي األول )املخطط 

 1بالريف أي خارج املدن.وكذا االستقرار في الريف، كما يعرف السكن الريفي أنه مجموع املساكن املتواجدة 

 املطلب الثاني: شروط االستفادة من الصيغ الجديدة للسكن.

ويمكن لكل نوع من السكن شروط محددة يجب أن تتوافر في الشخص القتنائه السكن الالئق به، 

 ذكرها فيما يلي:

 تتوافر في الشخص هي: من بين الشروط التي يجب أن السكن االجتماعي: 

  ( سنوات على األقل ببلدية إقامته االعتيادية.05)يقيم منذ خمس 

 ( 24000ال يتجاوز دخله العائلي الشهري أربعة وعشرين ألف دينار.)دج 

  2سنة على األقل عند تاريخ إيداع طلبه.أن يكون يبلغ من العمر إحدى وعشرين 

 السكن العمومي اإليجاري: 

 ا كان: منحه سكنا عموميا إيجاريا إذلشخص أن يطلب لال يمكن  (1

  عقارا ذا استعمال سكني ملكية تامة.يملك 

 .يملك قطعة أرض صالحة للبناء 

  اقتناؤه في استفاد من سكن عمومي إيجاري أو سكن اجتماعي تساهمي أو سكن ريفي أو سكن تم

 إطار البيع باإليجار.

  أو بناء سكن أو تهيئة سكن ريفي.استفاد من إعانة الدولة في إطار شراء 

( سنوات على األقل 05ال يستفيد من السكن العمومي اإليجاري إال الشخص الذي يقيم منذ خمس ) (2

 دج(.24000الشهري أربعة وعشرين ألف دينار )ببلدية إقامته االعتيادية وال يتجاوز دخله العائلي 

 3سن طالب السكن إحدى وعشرين سنة على األقل عند تاريخ إيداع طلبه.يجب أن يكون  (3

 السكن الترقوي العمومي: 

  قد امتلكوا ملكية تامة. ن ال يجب على املرشحين لالستفادة من هذه الصيغة أن يمتلكوا أو يكونو 

 .عقارا ذا استعمال سكني باستثناء سكن ذو غرفة واحدة 

                                                             
،1عيس ى بوراوي، دور البنوك واملؤسسات املالية في تمويل قطاع السكن في الجزائر،مذكرة ماجستير، علوم اقتصادية، جامعة الحاج لخضر-باتنة  

.07، ص 2013-2014  

 Http : //www.elkhadra.com2 تاريخ االطالع 17:15-19/03/2018. 

 3املادة )3-4-5( من املرسوم التنفيذي رقم 07-10، املؤرخ في 11 أفريل 2001، يحدد شروط منح السكن العمومي اإليجاري، الجريدة الرسمية،

.2008مايو  11، 24العدد   
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 .قطعة أرض صالحة للبناء 

 .1لم يستفد من مساعدة الدولة القتناء سكن أو للبناء الذاتي 

 من بين هذه الشروط نذكر ما يلي:السكن االجتماعي التساهمي: 

 .كل مواطن لم يستفد من سكن اجتماعي 

 .كل مواطن لم يستفد وال يملك قطعة أرض أو سكن 

  دج( 72000مرات الدخل الوطني األدنى املضمون )أي  6كل مواطن دخله الصافي العائلي ال يفوق

 2شهريا.

 البيع باإليجاري:

مرات الدخل الوطني  6ويساوي  دج24000يتاح البيع باإليجار لكل طالب يتراوح دخله بين مبلغ يفوق 

لقطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا األدنى املضمون وال يملك أو يسبق له أن تملك هو أو زوجه ملكية كاملة 

 3ن أو لشرائه.ذا استعمال سكني ولم يستفد كالهما من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسك

 من بين الشروط نذكر منها:السكن الترقوي املدعم: 

  مرات األجر األدنى املضمون. 6األسر التي ال يتعدى دخلها الشهري 

 .ال تملك عقار موجه للسكن 

 .ال تملك قطعة أرض قابلة للبناء 

  والسكن البيع لم تستفد من السكن العمومي اإليجاري، السكن االجتماعي التساهمي، السكن الريفي

 باإليجار.

 .لم تستفد من إعانة الدولة في إطار شراء، بناء أو تهيئة مسكن 

إن مستويات اإلعانة املباشرة املمنوحة من طرف الدولة للحصول على ملكية السكن الترقوي املدعم 

 تحدد كما يلي:

 700000 أقل أو يساوي  الدخل مرة واحدة األجر الوطني األدنى املضمون ويكون دج عندما يتجاوز

 ( مرات األجر الوطني األدنى املضمون.04أربعة )

 400000( مرات األجر الوطني األدنى املضمون ويكون أقل أو 04دج عندما يتجاوز الدخل أربعة )

 4( مرات األجر الوطني األدنى املضمون.06يساوي ستة )

                                                             
 http : //www.elmouwatin.dz1 تاريخ االطالع 17:24-19/03/2018.

 https : //www.ouarsenis.com2تاريخ االطالع 17:34-19/03/2018.

 http : //www.mhuv.gov.dz3تاريخ االطالع 17:56-19/03/2018.

 http : //www.mhuv.gov.dz4تاريخ االطالع 17:40-19/03/2018.
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 من بين الشروط نذكر منها: السكن الريفي: 

  ( مرات الدخل األدنى الوطني املضمون.06يقل أو يساوي ستة )اثبات أن دخل الزوجين 

 .لم يستفد من قبل من التنازل عن مسكن مملوك للدولة أو من دعم الدولة للسكن 

 .ال يمتلك ملكية تامة أي سكن ذو استعمال سكني 

 .1ال يملك أرض للبناء ما عدا إذا كان الغرض منه استيعاب البناء الريفي موضوع املساعدة 

 الحظة:م

 هناك شروط مشتركة تطبق على بعض الصيغ الجديدة للسكن والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

 ( سنوات على األقل ببلدية 05يقيم منذ خمس ).إقامته االعتيادية 

  ( سنة على األقل عند تاريخ إيداع طلبه.21وعشرين )يجب أن يكون سن طالب السكن إحدى 

 .ال يملك قطعة أرض صالحة للبناء 

 .ال يملك عقارا ذا استعمال سكني 
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 خالصة الفصل:

نستخلص أن حركية قطاع السكن في الجزائر شهدت عدة تطورات من من خالل دراستنا لهذا الفصل 

بينها قطاع البناء واألشغال العمومية الذي ساهم في تكوين الناتج الداخلي الخام، بينما عرف قطاع السكن 

 االستقالل، وهذا ما جعله يعرف تنوع في السكنات. تغيرات ملحوظة منذ

 

 



 

 

 دور بنكالفصل الثالث: 

ويل التنمية املحلية في تم
.الصيغ الجديدة للسكن  
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 تمهيد:

إن بنك التنمية املحلية من البنوك القديمة، لكن من خالل دراسته جيدا فهو يعتبر من العهد الجديد 

االجتماعية، ومجال بالنسبة للبنوك جميعا، وأيضا كونه ال يزال املتصرف باألعمال التمويلية للبرامج السكنية 

 تخصص نشاطه املتمركز على تمويل ومنح القروض العقارية في مختلف نشاطات قطاع السكن.

 على هذا األساس سيتم تقسيم الفصل إلى ثالثة مباحث:

 تقديم بنك التنمية املحلية. املبحث األول:

 أهداف ومهام بنك التنمية املحلية. املبحث الثاني:

 صيغ السكن الجديدة في البنك.تمويل  املبحث الثالث:
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 1املبحث األول: تقديم بنك التنمية املحلية.

يعتبر بنك التنمية املحلية بنك تجاري يقوم بتقديم قروض لتمويل القطاعات نذكر منها قطاع السكن 

 حيث يتم تمويله عن طريق القروض العقارية.

 وعملياته.املطلب األول: نشأة بنك التنمية املحلية وتعريفه 

 أوال: نشأته وتعريفه.

 30الصادر بتاريخ  85-85يعد من أحدث البنوك التجارية في الجزائر تأسس بموجب املرسوم رقم 

مليون دينار  500تأسس برأس مال قدره  CPA، وهو بنك منبثق عن القرض الشعبي الجزائري 1985أفريل 

أصبح البنك شركة مساهمة  86حات اليي تبعث جزائري يقع مقره الرئيس ي بوالية تيبازة وبموجب اإلصال 

 مؤسسة عمومية اقتصادية بموجب القانون التجاري.

مليون دينار  440وقد ارتفع رأسماله فوصل مليار ووهو بنك ودائع، املالك الوحيد لألسهم هو الدولة، 

 . 1996جزائري في جوان 

 ائري.دينار جز  36 800 000 000تم رفع رأسماله إلى  2014وفي سنة 

وكان يشمل آنذاك وكالة  1985جويلية  01أما عن بنك التنمية املحلية لوالية مستغانم فقد تأسس في 

 رسمية بمستغانم "بن سليمان" وأيضا وكالة غليزان، تيارت، واد رهيو، مازونة وسيدي علي.

بمستغانم وكالة مراكز جديدة لفوج االستغالل  1998نوفمبر  12برز هذا التقديم في الشبكة بفتح في 

واليات إلى  3وكالة مقسمة على  11الظهرة وعدة وكاالت أخرى بعين تادلس، قصر الشاللة، وزمورة ما يمثل 

 .2003نهاية سنة 

 ويقصد به:  BDLيحمل بنك التنمية املحلية شعار 

Banque de Développement Local 

B.بنك : 

D.التنمية : 

L.املحلية : 

 التنمية املحلية.ثانيا: عمليات بنك 

 كأي بنك تجاري تتركز عملياته على:

 .فتح حسابات التوفير، والحسابات الجارية وجلب الودائع 

                                                             
 1مجمل املعطيات املستعملة في هذا الفصل تحصلنا عليها من بنك التنمية املحلية بوكالة مستغانم، الظهرة رقم 425.
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 .تقديم قروض وسلفيات مختلفة اآلجال طبقا للقوانين السارية املفعول 

 .تقديم خدمات للهيئات العامة املحلية 

 .تمويل عمليات االستيراد والتصدير 

  الخاص للمساهمة في التنمية.تقديم خدمات للقطاع 

 .املساهمة في إعادة هيكلة املؤسسات في العامة 

 .العمليات اليي لها عالقة بالسلفيات مقابل رخصة أو رهن 

 .عمليات التحويل الخارجي 

 .بيع وشراء العمالت األجنبية وعمليات الصرف 

 .تقديم املشورة للزبائن 

 داخل البنك. املطلب الثاني: صالحيات املديريات أو األقسام

 كالتالي:  BDLيتم تنظيم وكالة البنك والتنمية املحلية 

تقع مسؤولية تسيير الوكالة البنكية على عاتق املدير باعتباره الوسيط الدائم عن طريق التزامه مدير الوكالة: 

رية واملادية بربط املتعاملين االقتصاديين والبنك وهو مسؤول عن تنمية نشاط الوكالة باختبار الوسائل البش

املوجودة تحت سلطة مفوض للسلطة من طرف اإلدارة العامة هذا التفويض للسلطة يجب أن يكون مرنا 

 لتحقيق أهداف البنك.

 في وجود وكالة متوسطة أو كبيرة يتم تعيين مساعدة املدير الذي يقوم بـ:نائب املدير: 

  للوكالة.التسيير الجيد للوسائل البشرية واملادية املتاحة 

  للعمالء.مراقبة طبعة املعامالت البنكية وطريقة تقديمها 

ويضها إلى نائب املدير بمساعدة األمانة هي من أهم املهام النهائية ملدير الوكالة يمكن تفالوظيفة اإلدارية: 

 اإلدارية واليي تتضمن املهام التالية:

  زمة لتسيير املهام.متابعة نشاط العنصر البشري وتوفير املوارد املالية الال 

 .)...تنفيذ املهام اإلدارية )االتصاالت، مكتب البريد 

 تثمار والقيام باملهام ومتابعة نشاطها.تسيير امليزانية الحافية لالس 

تعتمد على أمانة االلتزامات اليي تقوم بتنفيذ عمليات القرض من خالل خدمات الصندوق الوظيفة التقنية: 

الخدمات التجارية الخارجية واليي تقوم على دراسة العقود وملف التصدير  اليي تضم تسوية الحسابات،

 واالستيراد بفتح ومتابعة الحسابات بالعملة األجنبية وتبليغها إلى بنك الجزائر.

 التجارية داخل الوكالة الهدف الوظيفة هو:  تضمن الحركةوظيفة االستغالل: 
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 ن للوكالة )املوارد، االلتزامات(.تطور دائم للنشاط التجاري بضمان عمالء دائمي 

 .متابعة األهداف املسطرة فيما يخص جميع املوارد املالية 

 .متابعة الضمانات املقدمة من طرف العمالء 

يتحمل مدير الوكالة متابعة هذه الوظيفة وتسيير القروض املمنوحة لعمالء الوكالة وظيفة تسيير األخطار: 

 من خالل:

  القرض، مردوديته، مدته، ومتابعة وضعية العمالء.فرص منح القرض، طبيعة 

  مديونية املتعاملين مع البنك باالستعانة بمركز األخطار للبنك الجزائري متابعة تقديم الوسائل

 األساسية اليي يحتويها ملف القرض حيى يتم قبوله من طرف البنك.

 املطلب الثالث: الهيكل التنظيمي لبنك التنمية املحلية.

يترأس بنك التنمية املحلية مدير رئيس عام يعين من طرف الحكومة وهو يعين بدوره كرئيس مجلس 

 له مباشرة عدة مديريات يحددها كما يلي:اإلدارة ويخضع 

 .غرفة املديرية العامة 

 .مديرية رأس املال البشري 

 .خلية قيادة املشاريع 

 .خلية قيادية النوعية 

  ره يندرج تحته ثالثة مديريات:قسم التفتيش والتدقيق وهذا بدو 

 .مديرية التفتيش العامة 

 .مديرية التدقيق الداخلي 

 .خلية متابعة مهام التفتيش والتدقيق 

 نواب وكل نائب تخضع له عدة مديريات نفصلها كما يلي:  4يساعد املدير الرئيس العام 

 تندرج تحت سلطته كل من املديريات التالية: نائب مدير عام تجاري: -1

 .مديرية البنك الكالسيكي 

 .مديرية النقد والبنك الرقمي 

 .مديرية التحليل ومتابعة القروض 

 .مديرية اإلشهار واالتصال 

 .مديرية تطوير وسائل الدفع االلكتروني 

 .مديرية القروض على الرهن 

 .مديرية التمويل اإلسالمي 
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 :وتخضع له كل من :نائب مدير عام مكلف باملكاتب الخلفية والعمليات -2

 .مديرية النقدية واألسواق 

 .مديرية خدمات الدفع 

 .مديرية التسديدات 

 .مديرية اإلشراف على األقطاب العملياتية 

  شتراكات.دائرة تسيير اال 

 وهو بدوره تخضع له عدة مديريات: نائب مدير عام مكلف بالسند والنظام املعلوماتي: -3

 .مديرية نظام املعلوماتي 

 .مديرية املحاسبة 

  مراقبة التسيير.مديرية 

 .مديرية الوسائل واملواد 

 .مديرية تطوير الشبكة 

 .مديرية األمن واألرشيف 

 .مديرية السند واإلمداد 

 .دائرة تسيير األسواق 

 .دائرة إدارة املديريات 

 وهو بدوره تخضع له عدة مديريات: نائب مدير عام مكلف باملخاطر واملراقبة واملطابقة: -4

 .مديرية املخاطر املالية 

 .مديرية تغطية الديون 

 .مديرية قانونية للنزاعات 

 .مديرية املراقبة الدائمة 

 .مديرية املطابقة 

 .هيئة أمن نظام املعلوماتي 

 .دائرة املخاطر العملياتية 

 .دائرة مطابقة الشريعة 

 .دائرة املراقبة الدائمة لإلنتاج اإلسالمي 

( أما على املستوى الوطني ومع قدوم الرئيس الجديد تم إعادة 01هذا على املستوى املركزي )أنظر امللحق رقم 

 هيكلة بنك التنمية املحلية كليا وتم تقسيمه كما يلي: 

  قطب تجاري على املستوى الوطني، تخضع لكل قطب مجموعة من الوكاالت التجارية  35استحداث

 على كامل التراب الوطني. وكالة موزعة 146وعددها 



للسكن الجديدة الصيغ تمويل في املحلية التنمية بنك دور                                               الثالث الفصل  

 

50 
 

  قطب عملياتي على كامل التراب الوطني. 16تم استحداث أيضا 

  دائرة على املستوى الوطني. 17دوائر املراقبة الدائمة الجهوية تم إنشاء 

  مديريات. 6مديريات الجهوية للتفتيش توجد 

 3ي بدوره تخضع له ، والذ425بحثنا فقد تم في القطب التجاري لوالية مستغانم ظهرة رقم أما 

 وكاالت وهي: 

  423وكالة مستغانم وسط رقم. 

  422وكالة عين تادلس رقم. 

  424وكالة سيدي علي رقم. 

 ويعتبر هو كذلك وكالة.

باشرة بمديرية مركزية الكالسيكية، وتتمثل املهمة إن القطب التجاري لوالية مستغانم ظهرة مرتبط م

تجاري بين الوكاالت وضمان جودة الخدمات املقدمة في الوكاالت األساسية للقطب التجاري في تنشيط 

 الخاضعة لها.

 ( تكون كما يلي:02)أنظر امللحق رقم تنظيم وكالة القطب التجاري 

 .نائب مدير مكلف باملؤسسات: يندرج تحت وصايته وكيل تجاري ومساعدين تجاريين 

 وكيل تجاري ومساعدين تجاريين. نائب مدير مكلف باألشخاص واملهنيين: وهو كذلك بدوره له 

 .رئيس مصلحة الصندوق والتسديدات: الذي يخضع لسلطته 

 .مكلفين بالعمليات الخارجية 

 .مكلفين بالعمليات اليومية املألوفة 

 .مكلفين بعمليات الصندوق 

 املطلب الرابع: أهداف ومهام بنك التنمية املحلية.

 أوال: أهداف بنك التنمية املحلية.

لرئيس ي لبنك التنمية املحلية هو املساهمة في تحقيق التنمية املحلية وهذا لتمويل وترقية إن الهدف ا

املؤسسات الصغيرة واملتوسطة حيى أصحاب املهن الحرة، كما أنها مصدر من مصادر االدخار وهذا يعود إلى 

 طبيعة عمل البنك كما له أهداف أخرى متمثلة في:

  وكاالت جديدة من املدن الغنية باملوارد وكذا تكوين املوظفين االقتراب من الزبائن عن طريق فتح

 وتقويم سلوكهم، غير أنه ال يمكن لهذه األهداف أن تحقق ما لم يعمل البنك على: 

 .رفع املوارد بأفضل تكاليف 
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 .التسيير الدقيق للخزينة 

 .تكوين وتحفيز هيئة املوظفين 

  عاديين، الطلبة، املهن الحرة...إلخ( من أجل اكتساب عدد كبير من الزبائن )املؤسسات، أفراد

 الحصول على عموالت أكبر مرتبطة بخدمات بنكية مقدمة.

  املخططات والبرامج املقررة إلنجاز األهداف املرسومة للهيكل.تنفيذ 

 .احترام القواعد املطبقة على الهياكل واألعمال املذكورة في مجال التسيير واالنضباط املحاسبي 

الحديثة اليي تخدم االقتصاد هي خدمات خاصة وكقروض التعمير وخاصة القرض من أهدافه 

 العقاري املضمون الذي أصبح منتوج بالنسبة للبنك، باعتبار أن السكن أصبح منتوج اقتصادي.

 تتمثل مهامه فيما يلي:ثانيا: مهام بنك التنمية املحلية. 

  ستثمار.تمويل مؤسسات صغيرة ومتوسطة ونشاطات االستغالل واال 

 .منح قروض عقارية ومضمونة والقرض بحيازة خاصة 

 .تمويل كل النشاطات املتعلقة باالقتصاد، الصناعة، التجارة، املهن الحرة 

 .عملية استثمارية منتجة مخططة اليي تبادر بها الجماعات املحلية 

 .)العمليات اليي لها صلة بالقروض على رهن )الرهن الحيازي 

 خلية الجهوية واملحلية.عمليات التجارة الدا 

 .املخططات والبرامج التنموية والوطنية 

 املبحث الثاني: أنواع وإجراءات منح القروض في البنك.

تقديم القروض من أبرز الوظائف اليي يقوم بها البنك وذلك نتيجة تطور العالقات االقتصادية 

زدياد حاجيات اإلنسان، وألن قيم األشياء يعبر عنها دائما بالنقود واإلنتاج والتوزيع تستلزم النقود أي أن وا

 القروض تعد العصب املحرك ألي نشاط اقتصادي. 

 املطلب األول: أهمية القروض في نظر البنك وأنواعها.

 أوال: أهمية القروض في نظر البنك.

ين األفراد، ويتجسد القرض في ذلك الفعل الذي يقوم بواسطته إن القروض هي من أفعال الثقة ب

شخص ما هو الدائن )ويتمثل هذا الشخص في حالة القروض البنكية في البنك ذاته( يمنح أموال )بضاعة، 

أو  إلى شخص آخر هو املدين أو بعده يمنحها إياه أو يلتزم بضمانة أمام اآلخرين وذلك مقابل ثمن نقود(

في الزمن، الوعد من طرف املدين  ، ويتضمن القرض الذي يعطى لفترة هي أصال محدودةئدةتعويض هو الفا

اليي تدفع البنك إلى هي بتسديده بعد انقضاء فترة يتفق عليها مسبقا بين الطرفين، وهناك الكثير من األمور 

ذلك، ويقوم البنك القيام بهذا الفعل. فالقرض قبل كل ش يء هو الغاية من وجوده كما سبقت اإلشارة إلى 

ص معين، فهو يثق أيضا بهذا الفعل نظرا للمالءة املالية للمدين أو الزبون، فالبنك عندما يقوم بإقراض شخ
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في أن هذا الشخص مستعد وقادر على القيام بعملية التسديد ميى حل تاريخ االستحقاق، وهو ملتزم يدفع 

صيغ املتفق عليها. ويمكن تصنيف القروض اليي ثمن اكتساب حق استخدام هذه األموال وفق الشروط وال

عديدة ومقاييس متنوعة ومن ذلك يمكن تصنيف هذه القروض وفق مدتها يمكن للبنك منحها وفق معايير 

قصيرة، متوسطة، أو طويلة( أو حسب وظيفتها االقتصادية وطبيعة موضوع التمويل )تمويل األصول الثابتة، )

 ب الزبائن.تمويل األصول املتداولة( أو حس

 ثانيا: أنواع القروض.

كغيره من البنوك قد تأثر بتطور النظام املصرفي وإصالحه في ظل اقتصاد السوق، بنك التنمية املحلية 

فاقتصرت مهامه قبل ذلك في قبول األموال من البعض بشرط إعادتها إليهم "الودائع" وإعادة تقديمها للبعض 

يسمى سعر الفائدة بشرط أن يعيدوها إليه في األجل املحدد "القرض"، اآلخر لكي يستفيدوا منها مقابل سعر 

صم األوراق التجارية ونعني بذلك البنك يقوم بشراء الورقة التجارية من حاملها مقابل موعد الخصم إلى خ

 خصم جزء من قيمتها، وبعدها تقوم بتحصيل قيمتها للمدين عند تاريخ استحقاقها.

 منها:نذكر القروض الكالسيكية: 

 :عادة ما تلجأ إليه املشروعات لتغطية احتياجاتها من رؤوس األموال الثابتة  القروض االستثمارية

طويلة األجل. والسندات من األداة املناسبة )األراض ي، املنشآت، التجهيزات...( وتكون في الغالب 

 للحصول على هذا النوع من القرض.

 :يطلبه التجار لتمويل عملية تصريف املنتجات للتجارة فيها، كما تلجأ إليه  القروض التجارية

 املشروعات لتمويل جزء من رأسمالها العامل أو الجاري.

 :هي قروض موجهة للمؤسسات أي استعمالها في دورتها االستغاللية اإلنتاجية  القرض االستغاللي

سمي وترغب في تكوين مخزون من املواد ومن أبرزها القروض املؤسسة أي استعمالها في نشاط مو 

التمويل وهذا نظرا لألهمية املؤقتة حاجاتها فيما يتعلق باألموال األولية لتخلص من مشاكل 

الشخصية وهي تستند على مجرد ، أما عن الضمانات فتمثلت في الضمانات %9املتداولة ومعدله 

 الثقة اليي يضعها البنك في شخصية املقترض.

الحقيقية محورها أشياء أو موجودات ذات قيمة يملكها املدين توضع تحت تصرف نات أما عن الضما

جز املدين عن الوفاء بدينه في البنك الدائن، بحيث تستطيع هذا األخير استيفاء دينه منها بيعها في حالة ع

 املحددة.اآلجال 

 نذكر منها: القروض الحديثة:

 :واحتياجاتهم من السلع وهو يمنح لألفراد من أجل تمويل خدماتهم االستهالكية  القرض االستهالكي

ومبلغه اإلجمالي ال يفوق  2002ويأخذ شكل البيع بالتقسيط ظهر سنة املعمرة )سيارات، ثالجات...( 

 .%9دج معدله  100000
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 :يمنح لألفراد من أجل شراء سكن جاهز أو بناء سكن أو ترميمه. القرض العقاري 

 املطلب الثاني: إجراءات منح القروض وآثارها.

 أوال: إجراءات منح القروض.

ظهرت القروض من حيث تنوعها وتعددها لدليل على انفتاح بنك التنمية املحلية على اقتصاد السوق 

بعدما يقتصر على قروض االستغالل واالستثمار أصبحت هناك قروض االستهالك والعقار، حيث عرفت 

في املجتمع الجزائري الذي يخضع ملبادئ العرض والطلب إضافة إلى القرارات االئتمانية الذي تطورا ملحوظا 

 يتخذها البنك في منحه لهذه القروض للمواطنين.

قبل اإلصالح الذي عرفه بنك التنمية املحلية كان منح القروض خاضعا ملبدأ الشخصية أي أساس 

املتبادلة بين طرفي املعاملة واليي تأتي من خالل إدراك البنك املعامالت االئتمانية تتمحور في جانب الثقة 

لطبيعة املتعامل معه من حيث سمعته ومركزه االئتماني وكذا تاريخ املدين بما يتعلق بموقفه اتجاه التزاماته 

إلى جانب الضمانات وإحدى األساليب الحمائية املستخدمة من قبل البنك في مواجهة مخاطر عدم التسديد، 

ان حجم القروض املمنوحة تتماش ى مع قيمة الضمانات املقدمة أي أنه كلما كانت قيمة األصل كبيرة كلما فك

 زادت االقتراضات البنكية في حدود تلك القيمة.

 أما اليوم فمنح القروض أصبح خاضعا ملعايير اقتصادية نذكر منها: 

 حيث سمعته ومركزه.من الشخصية: واليي ال تأتي من خالل إدراك البنك لطبيعة املتعامل معه  -1

رأس املال: إطالع البنك على مختلف املؤشرات والبيانات املالية للمستفيد من القرض قصد معرفة  -2

 مدى استقاللية املالية.

 دام مؤشرات كمية ونوعية.القدرة: يتأكد من قدرة املستفيد على االلتزام وذلك من خالل استخ -3

الضمانات: وهي إحدى األساليب الحمائية املستخدمة من قبل البنك في مواجهة مخاطر عدم  -4

 التسديد إلى جانب ملكية األصول، توليد الدخل، الظروف االقتصادية.

 ثانيا: أثر منح القروض لبنك التنمية املحلية.

 اإليجابية: -أ

 فائدة البنك ورقم أعماله. الزيادة في منح القروض وتنوعها برفع 

 .تسهيل الحياة املعيشية للمواطن البسيط من خالل القرض االستهالكي 

 .عدم تعطيل املتعاملين االقتصاديين في عمليات االستغالل وكذا االستثمار 

 .الزيادة في القروض يعني الزيادة في االستثمار وبالتالي الزيادة في الدخل الوطني والتقليل من البطالة 

 السلبية: -ب

  ثقافة املواطن الجزائري ال تسمح له باستغالل القرض في مشاريع استثمارية كبيرة وخوفه من

 املستقبل وعدم النجاح.



للسكن الجديدة الصيغ تمويل في املحلية التنمية بنك دور                                               الثالث الفصل  

 

54 
 

  التهرب من التسديد وخاصة إذا لم تكن هناك مواصالت بين البنك واملؤسسة اليي يعمل بها املقترض

 ستهالكية.في حالة القروض اال 

  ومعلومات خاطئة فيما يخص التحليل املالي واملحاسب إلى جانب عدم اإلعالم تقديم للبنك تقارير

 البنكي لإليرادات املنتظرة واليي تتأخر في الدخول إلى خزينة املؤسسة.

 .إيداع بعض اإلرادات في البنوك األخرى، حيى تقوم املؤسسة بعمليات دفع قروضها للبنك 

 تراف بالديون اتجاه املؤسسة.االمتناع عن التوقيع على بعض الوثائق لالع 

 املبحث الثالث: تمويل صيغ السكن الجديدة في البنك.

يعد القرض العقاري أهم منتوج مصرفي يقدمه بنك التنمية املحلية، لذا فهو يحرص على ضمان 

تغطيته وذلك من خالل مجموعة شروط اليي يفرضها قبل منح القرض وكذا تحديد العوامل اليي من خاللها 

 قيمته. تحدد

 املطلب األول: القرض العقاري لبنك التنمية املحلية.

 القرض العقاري لبنك التنمية املحلية موجه لألشخاص الطبيعيين من أجل تمويل العمليات التالية:

   بيع على املخططات صيغ جديدة سواء سكن شخص ي من  شراء سكن ترقوي جديد كامل سواء

 وكالة عقارية عمومية أو خاصة.

  شقة أو منزل على الخواص.شراء 

 .بناء أو توسعة سكن ما 

 .تجديد أو ترميم سكن 

 يجب أن تتوفر في طالب القرض العقاري الشروط التالية:شروط األهلية لالستفادة من القرض العقاري: 

 جنسية جزائرية مقيم أو غير مقيم. -1

 األهلية القانونية. -2

سنة  70متقاعدي الجيش فالسن املحدد سنة ما عدى الحاالت الخاصة مثل  65السن ال يفوق  -3

 تفاقية(.)اتفاقية بين متقاعد الجيش وبنك التنمية املحلية حسب اال

 إثبات دخل ثابت يساوي على األقل الحد األدنى لألجور. -4

فيما يخص العاملين عند املؤسسات الخاصة يجب عليهم إثبات دخلهم عن طريق تقديم شهادة مالحظة: 

 أشهر. 6تماعي، في مدة ال تقل عن االنخراط للضمان االج

 :بالنسبة للغير املقيمين في الجزائر 

إثبات دخلهم عن طريق الصفارة الجزائرية للبلد املقيمين فيها بالعملة الصعبة ويكون هذا املبلغ  -1

 أورو )مبلغ دخل شهري(. 2000يساوي على األقل 
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 ي ذلك قطعة األرض.من ثمن السكن أو تكلفة املشروع بما ف %10إثبات امتالك حصة  -2

  إضافة إلى هذه الشروط السابقة الذكر لطالب القرض يجب عليه تقديم الحالة البيانية للتقييم

 مسجلة ومشهرة.

شهادة من املوثق تثبت وجود هذا املشروع، أما في حالة شراء إحضار في حالة شراء سكن جديد يجب 

 ن االجتماعي.سكن من شخص طبيعي فيجب إحضار شهادة اإلثبات من الضما

 وتشمل ما يلي:شروط القرض: 

 يحدد مبلغ القرض على: مبلغ القرض: -1

 .سعة االستدانة الشهرية 

 .ثمن السكن أو تكلفة املشروع 

  كين يأخذ السن األكبر.يسن املستدين وفي حالة الشر 

ستخدمين سواء وحده أو مع تحسب سعة االستدانة على جميع املداخيل امل سعة االستدانة: -2

 وهي محددة بالنسبة التالية: الشريك،

 30%  مرات الحد األدنى لألجور. 3من الدخل في حالة كان أقل 

 45%  مرات الحد األدنى لألجور. 6مرات الحد األدنى لألجور وأقل من  3في حالة أكثر أو يساوي 

 50%  مرات الحد األدنى لألجور. 6في حالة أكثر أو يساوي 

  50املبلغ إلى الدينار ويمكن اقتطاع نسبة في حالة غير مقيمين: يحول%. 

  أما في حالة التجار وأصحاب املهن الحرة: يجب إثبات الربح عن طريق الجدول الضريبي أو

 التصريح الجبائي.

سنة مهما كانت املدة ال يمكنها  30سنوات وال تتجاوز  5تحدد مدة القرض بمدة ال تقل  مدة القرض: -3

 ين.سنة للمستد 65أن تتجاوز سن 

جل فيها دفع مبلغ املستدين إلى فترة الحقة، هي الفترة ما ؤ أي الفترة اليي يمكن أن ي فترة التأجيل: -4

 بين الحصول على قرض وبدء التسديد وهي محددة كما يلي: 

  أشهر على األكثر. 6في حالة شراء سكن جديد أو سكن عن طريق شخص محددة بـ 

  شهر حسب تقدم األشغال. 24أشهر إلى  6توسعة تحدد من في حالة شراء على املخططات أو بناء أو 

  شهر. 12أشهر إلى  6في حالة التهيئة من 

 يوجد فيها تخفيضات، عموالت. معدل الفائدة: -5

 .الفوائد والعموالت املتعلقة بالقرض العقاري غير خاضعة لرسم على القيمة املضافة 

  سنوات. 5كل معدل الفائدة يتغير حسب الشروط العامة للبنك 

  الفائدة من طرف السلطات العمومية تطبق عن طريق البنك آنيا.التخفيضات املطبقة على معدل 

 العقاري هناك نوعان هما: العموالت املتعلقة بالقرض 
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 :عمولة التسيير وعمولة التبليغ -1

دج  5000التبليغ بـ دج، أما عمولة  3000دج وفي حالة متقاعدي الجيش بـ  15000)عمولة التسيير بـ 

 دج(. 0ومتقاعدي الجيش بـ 

 من املبلغ غير املستعمل. %0,5عمولة االلتزام: تحسب على املبلغ غير املستعمل، فهي محددة بـ  -2

 والجدول التالي يوضح تطور معدالت الفائدة في بنك التنمية املحلية: 

 تطور معدالت الفائدة في بنك التنمية املحلية. (III-02)الجدول رقم 

 نسب معدل الفائدة. القرض.نوع 

 .شراء مسكن جديد ترقوي 

 .شراء على املخططات 

 مرات الحد األدنى لألجور. 6في حالة دخل أقل من  1%

 مرات الحد األدنى لألجور. 6في حالة دخل أكثر من  3%

 .للزبائن  %5,75و %4)ما عدى متقاعدي الجيش  %6,25 شراء مسكن من األشخاص

 مستوطنين(.

  ،للزبائن  %5,75و %4)ما عدى متقاعدي الجيش  %6,25 توسعة، ترميم.بناء

 مستوطنين(.

 .425وكالة مستغانم ظهرة -املصدر: بنك التنمية املحلية

( متغير فهي BDL)املطبقة في بنك التنمية املحلية من خالل الجدول نالحظ أن نسبة معدل الفائدة 

مرات الحد األدنى لألجور تكون نسبة  6خل أقل من تختلف حسب دخل الشخص ونوع العقار، ففي حالة د

مرات الحد األدنى لألجور  6. أما في حالة دخل أكثر من %1معدل الفائدة لشراء مسكن جديد ترقوي يقدر بـ 

. بينما في حالة شراء مسكن من األشخاص أو بناء أو توسعة أو ترميم فتكون نسبة %3ترتفع نسبة فائدته إلى 

 بالنسبة ألصحاب الدخل بصفة عامة وتقدر بـ معدل الفائدة مر 
 
ما عدى متقاعدي الجيش  %6,25تفع جدا

وهذا راجع إلى أن هناك اتفاقية بين الصندوق الوطني ملتقاعدي الجيش  %4الفائدة بـ قدرت نسبة معدل 

بالنسبة للزبائن وبنك التنمية املحلية، لذا تكون نسبة معدل فائدتهم أقل من معدالت الفائدة املطبقة. أما 

ويعود السبب في ذلك هو وجود لهؤالء الزبائن حساب بنكي في بنك التنمية  %5,75املستوطنين فسجلت بـ 

 (.BDLاملحلية )

 دراسة حالة ملف القرض العقاري.املطلب الثاني: 

 ملعالجة ملف القرض يجب املرور بعدة طرق من بينها:
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 القرض العقاري بـ:حددت مدة دراسة ملف مدة دراسة امللف:  -1

ساعة )يومين( من يوم إيداع امللف ويدرس امللف عن طريق لجنة دراسة القروض  48مدة ال تتجاوز  -أ

 خاصة في الوكالة البنكية.

في حالة دراسة امللف في لجنة الدراسة الجهوية فيجب على الوكالة البنكية إرسال امللف في مدة أما  -ب

ساعة من يوم  48ويتم دراسته واتخاذ القرار في مدة ال تتجاوز ساعة من يوم إيداعه  24ال تتجاوز 

 وصول امللف إلى اللجنة الجهوية.

مللف عن طريق الوكالة البنكية في مدة اأما في حالة دراسة امللفات على املستوى املركزي فيتم إرسال  -ج

ركزية بمدة ساعة من يوم اإليداع وحددت مدة دراسة امللف في لجنة القروض امل 24ال تتجاوز 

 أيام من يوم وصول امللف. 5أقصاها 

 ساعة الحقة في اتخاذ القرار. 24سلم إشعار التبليغ إلى الزبون في ي 

 يتم دراسة ملف القروض حسب مبلغها حيث:

 دج تدرس على مستوى الوكالة البنكية. 3000000 قروض تساوي أو أقل 

  على مستوى األقطاب التجارية.دج تدرس  6000000دج وأقل من  3000000قروض أكثر من 

  لجنة القروض املركزية.لى مستوى تدرس عدج  6000000قروض أكثر من 

 يختلف تكوين لجنة القروض من وكالة إلى أخرى ويمكن ذكرها فيما يلي:أعضاء لجنة دراسة القروض: 

 في حالة وكالة أساسية أو ذات الصنف األول تتكون من:  -أ

 .مدير الوكالة 

 .نائب املدير 

 .وكيل تجاري 

 في حالة وكالة ذات الصنف الثاني تتكون من: -ب

 .مدير الوكالة 

 .الوكيل التجاري 

 .مساعد تجاري 

 في حالة القطب التجاري يتكون من:  -ج

 .مدير القطب التجاري 

 .نائب املكلف باملؤسسات أو نائب املدير مكلف بالخواص 

 .وكيل تجاري 

 رى فتتكون اللجنة من: أما في حالة امللفات القادمة من الوكاالت األخ

 .مدير القطب التجاري 
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 .نائب مدير القطب 

 .رئيس الوكالة املعنية 

تتم هذه العملية بعد موافاة كل الشروط سابقة الذكر وهذا حسب دفع مبلغ القرض إلى الزبون:  -2

 النقاط التالية:

 :املعتمد مرفوقا صك بنكي إلى املوثق يتم دفع مبلغ القرض مرة واحدة عن طريق  شراء مسكن كامل

 (.03بطلب إنشاء رهن عقاري )أنظر امللحق رقم 

 :يخضع دفع مبلغ القرض في هذه الحالة إلى رقابة مصلحة تسيير الضمانات  بناء أو تهيئة أو توسعة

 في القطب العملياتي، ويتم ذلك كما يلي:

  دج يدفع مرة واحدة. 1000000في حالة قرض يساوي أو أقل من 

  دج يدفع على عدة دفعات كما يلي:  1000000مبلغ القرض أكثر من في حالة إذا كان 

 دج عند بدء املشروع. 1000000ال يتجاوز مبلغ القرض  -أ

تسلم الدفعات األخرى حسب تقدم األشغال الذي يثبت عن طريق معاينة من قبل خبير معتمد لدى  -ب

 الوكالة البنكية لبنك التنمية املحلية.

 :يتم دفع مبلغ القرض على عدة دفعات حسب حالة تقدم األشغال املنجزة  شراء على املخططات

 عن طريق خبير العقاري.

 أشهر من يوم اتخاذ القرار. 6حددت مدة استعمال القرض بمدة مدة استعمال القرض:  -3

 تسيير متابعة القرض:  -4

 :تدفع املبالغ الشهرية بسداد القرض من حصة مبلغ القرض والفوائد والتأمينات على  سداد القرض

 ويتم آليا عن طريق النظام املعلوماتي للبنك.امتالك القرض الحياة، تدفع شهريا حسب جدول 

 :يمكن للمقترض أن يسدد مبلغ القرض كامال أو جزئيا بعد مرور سنتين من  سداد القرض املسبق

من املبلغ املراد تسديده وتتم هذه العملية مرة  %1مدة القرض مقابل دفع عمولة يحددها البنك بـ 

 واحدة في السنة.

الة يمكن أو أكثر من مبلغ القرض املتبقي وفي هذه الح %15في حالة السداد الجزئي حدد املبلغ بنسبة 

 : للمستفيد من التسديد املسبق سواء  

 .تقليل مدة السداد مع املحافظة على مبلغ الدفوعات الشهرية 

 .املحافظة على مدة السداد وتقليل الدفوعات الشهرية 

 يتم تحصيل الضمانات املتمثلة في: الضمانات:  -5

 :كل القروض العقارية تضمن برهن ويوجد هناك نوعين هما: الرهون 

 في حالة بناء أو توسعة أو القانوني: ليس منصوص عليه ولكن مستنبط من القانون، وهذا  الرهن

 تهيئة.

 .الرهن االتفاقي: هو عقد رسمي منصوص ومصادق عليه، ويكون في حالة شراء مسكن 
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 :تطلب هذه الضمانة في حالة استفادة الزبون من الكفيل. كفالة الضمان املوثقة 

 :املستفيد من القرض من اكتساب التأمين على الحياة، وفي حالة وجود  يقوم التأمين على الحياة

 شريك القرض يؤمن كذلك على الحياة.

 :هي شركة ضمان قروض العقارية يتم دفع مبلغها مرة واحدة. تأمين العجز عن الدفع 

 :في حالة شراء على املخططات يتم تحصيلها بعد انطالق األشغال وتحصل  التأمين ضد الكوارث

 بعد الحصول على عقد امللكية.

حالة شراء منزل جديد فيتم تحصيل الرهن فيما بعد عن طريق املوثق في أي حالة يجب أما في 

ن أن يدرج تحصيل التأمينات قبل الرهون، كما يمكن للبنك طلب أي ضمانات أخرى ضرورية، ويمكن للزبو 

 مبلغ التأمينات ضمن مبلغ القرض.

تتم هذه العملية في حالة ما إذا قام املقترض ببيع العقار املرهون )بناية أو سكن(، نقل القرض:  -6

 حيث يتم تحويل املبلغ املستندات من البائع إلى املشتري شرط تحقق الشروط السابقة الذكر.

لدى البنك ويقوم البائع بدوره بتسديد كل ما هو  حيث يتعهد املشتري بتحويل كل واجبات البائع

 مدين به لدى البنك حيى يوم البيع.

 تفاقية القرض وجدول التسديد جديدين.اينشأ عقد نقل الديون عند املوثق على أساس 

إن هذه العملية خاصة باملستفيدين من القروض العقارية خاصة بناء، تهيئة، قرض تكميلي:  -7

 أن تمس في بعض الحاالت شراء منزل.توسعة، ويمكنها أيضا 

 تكميلي حسب الشروط التالية: يمكن للزبون أن يطلب قرض 

 .االستعمال الكلي للقرض األصلي 

 .عدم تسجيل أي تأخر في الدفع 

 .القدرة على التدين من أجل تغطية القرض التكميلي 

 .إعادة إنشاء ضمانات حسب املبلغ الكلي 

 من القيمة الكلية للعقار. %90يتجاوز نسبة ال يمكن للقرض أن مالحظة: 

 املطلب الثالث: مراحل اتخاذ القرار. 

 يمر اتخاذ القرار مللف القرض العقاري بعدة مراحل نذكر منها:

  :وتمر هذه املرحلة على عدة طرق من بينها:مرحلة إنشاء امللف 

 .استقبال الزبون الراغب في الحصول على قرض عقاري 

 اري للبنك باستقبال الزبون وإعالمه بكل شروط التمويل والقبول من أجل يقوم الوكيل التج

 الحصول على قرض وكذا إعالمه بتكاليف القرض وطريقة املعالجة ومدة املعالجة.
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 من الزبون من أجل تحديد مبلغ القرض.ستنفاء املعلومات الشفوية ايقوم الوكيل التجاري ب 

  قدرة الزبون للحصول على القرض.على ضوء هذه املعلومات يتم التأكد من 

 .إعالم الزبون بالنتائج وهي مبلغ القرض ومبلغ الدفوعات والتأمينات 

 :في حالة قبول الزبون لهذه الشروط 

 ( من أجل تكوين ملف القرض.04يقدم له قائمة الوثائق املطلوبة )أنظر امللحق رقم  -أ

 نظام املعلوماتي.تحديد موعد مع الزبون من أجل إيداع امللف ويسجل في يتم  -ب

  يتم إيداع امللف عن طريق الزبون في املوعد املحدد ويقوم بمأل استمارة طلب القرض )أنظر امللحق

 (.05رقم 

 .يقوم الوكيل التجاري بتفحص امللف والتأكد من كل الوثائق املوجودة فيه 

  :في حالة إذا كان امللف كامل ومطابق يقوم بما يلي 

 لف عن طريق الوكالة.التأشير على استقبال امل -أ

 في حالة زبون جديد يتم إدراجه في نظام املعلوماتي وفتح له حساب بنكي. -ب

رتباط مع بنوك امراجعة املركز الوطني ألخطار املؤسساتي من أجل التأكد بأن الزبون ليس له أي  -ج

 أخرى وأنه قادر على الوفاء.

 إدخال امللف في نظام املعلوماتي.  -د

  رجاع، وبدوره يقوم الزبون كامل يرجع إلى الزبون مع تقديم سبب اإل لم يكن امللف في حالة

 ستكمال امللف ويعود في موعد آخر يحدد له البنك.اب

 .إعالم الزبون بنتائج الدراسة وشروط القرض 

 .يقوم الوكيل التجاري للبنك بدراسة امللف ووضع رأيه عليه وتقديمه إلى املدير 

 لومات ومراجعة امللف ويضع رأيه أيضا.يقوم املدير بالتأكد من صحة املع 

  :تجتمع لجنة دراسة القروض حيث يتم التأكد من صحة امللف ويتخذ القرار مرحلة اتخاذ القرار

( يتم إمضائها من قبل مدير 06باإلجماع في حالة القبول، تنشأ رخصة القرض )أنظر امللحق رقم 

املعلوماتي، يتم إعالم الزبون بهذا القرار من أجل الوكالة وشخص آخر مكلف ويتم إدراجها في نظام 

 استكمال شروط القرض.

  :مرحلة ما بعد اتخاذ القرار 

  التأمين على العجز. استكمال امللف عن طريق الزبون فيقوم بإنشاء التأمين على الحياة،يتم 

 .التأكد من دفع أموال، عموالت وتأمينات في حساب الزبون 

  لنصيبه من املشروع.التأكد من دفع الزبون 

  (.07تفاقية القرض ويتم إمضائها واملصادقة عليها من طرف الزبون والبنك )أنظر امللحق رقم اإنشاء 

  تفاقية في مصالح معينة )الوكالة العقارية للوالية( وتمنح نسخة للزبون.اتسجيل 
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 ن أجل املصادقة إرسال امللف والضمانات املسترجعة إلى القطب العملياتي )مصلحة الضمانات( م

 عليه.

  تقوم مصلحة الضمانات بمراجعة ملف الضمانات في حالة صحتها يتم املصادقة عليها وإشعار

 الوكالة بالنتائج.

  :يرسل امللف إلى القطب العملياتي أي يتم مراجعته والتأكد من صحة مرحلة تطبيق القرار

موال في حساب الزبون، أما في حالة املعلومات، وفي حالة كان كل ش يء مطابق وصحيح يتم تحرير األ 

 العكس فيتم إشعار الوكالة بالنقائص واليي بدورها تقوم بتعديلها وإعادة إرسال امللف.

 املطلب الرابع: تقسيم القروض العقارية.

يتم تقسيم القروض العقارية لبعض الوكاالت املتواجدة بوالية مستغانم لبنك التنمية املحلية، وذلك 

 م[.2016-م2014سنوات ] 3اإلحصائي لعدد القروض ومبالغها ملدة وفق الجدول 

 م[.2016-م2014عدد القروض واملبالغ املوزعة خالل الفترة ] (III-03)رقم الجدول 

 2016 2015 2014 الوكاالت

 املبالغ العدد املبالغ العدد املبالغ العدد

 دج 123500000 86 دج 83500000 50 دج 26400000 12 مستغانم وسط.

 دج 3650000 2 - - - - سيدي علي.

 دج 133900000 22 دج 166700000 25 دج 314900000 54 مستغانم ظهرة.

 .-وكالة مستغانم-املصدر: بنك التنمية املحلية

قرض ومبلغها وصل  54من خالل الجدول أعاله نالحظ أن عدد القروض لوكالة مستغانم ظهرة بلغت 

 وسط.م وسجلت أكبر عدد وأكبر مبلغ بالنسبة لوكالتين سيدي علي ومستغانم 2014دج لسنة  314900000

 50غت م فسجلت وكالة مستغانم وسط أكبر عدد بالنسبة للوكاالت األخرى، حيث بل2015أما في سنة 

م 2016دج. وفي سنة  166700000ومبلغ القرض سجل أكبر ارتفاع بوكالة مستغانم ظهرة فوصل قرض 

دج لوكالة  133900000قرض بالنسبة لوكالة مستغانم وسط، أما املبلغ فوصل  86بلغت عدد القروض 

م تسجل أي مبلغ ( ل2015-2014مستغانم ظهرة، كما نالحظ أيضا أن وكالة سيدي علي في السنوات األولى )

 بخصوص القرض العقاري.

 والرسم البياني التالي يوضح تطور عدد القروض ومبالغها.
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 م.2016م إلى 2014تطور عدد القروض املوزعة من سنة  :(III-04الشكل رقم )

 

 .(III-03) على معطيات الجدول رقمإعداد الطالبة بناًء املصدر: من 

(، BDLالعقارية املقدمة من طرف بنك التنمية املحلية ) يبين لنا هذا الشكل نسبة عدد القروض

، حيث عرفت الوكالة تراجع كبيرة %81,81قدرت بـ  2014سجلت وكالة مستغانم ظهرة أكبر نسبة خالل سنة 

، في املقابل نالحظ أن وكالة %20و %33,33( قدرت نسبة عدد القروض 2016-2015في السنتين األخيرتين )

 في السنتين )مستغانم وسط شهدت ا
 
بعدما  %78,18و %66,66( سجلت نسبة 2016-2015رتفاعا مفاجأ

وهي عكس وكالة مستغانم ظهرة، أما بالنسبة لوكالة سيدي علي فلم  %18تقدر بـ  2014كانت نسبتها في سنة 

نما ( ألن هذه الوكالة لم تشهد أي إقبال على القروض العقارية، بي2015-2014تسجل أي نسبة في السنتين )

 بالنسبة للوكاالت األخرى. %1,8سجلت الوكالة نسبة قدرت بـ  2016في سنة 
 
 وهي نسبة صغيرة جدا
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 م.2016م إلى 2014تطور مبالغ القروض املوزعة من سنة  :(III-05) الشكل رقم

 

 .(III-03)على معطيات الجدول رقم  من إعداد الطالبة بناءً املصدر: 

( يمنح قروض عقارية بمبالغ كبيرة، حيث BDLالشكل أن بنك التنمية املحلية )نالحظ من خالل هذا 

 %92,26نلمس وجود ارتفاع في نسبة مبلغ القرض بالنسبة لوكالة مستغانم ظهرة سجلت أكبر نسبة قدرت بـ 

 %66,62( قدرت بـ 2016-2015، لتنخفض نسبة املبلغ شيئا فشيئا في السنتين األخيرتين )2014وهذا في سنة 

، ولكن بقيت محتفظة بمركزها مقارنة مع الوكاالت األخرى. أما بالنسبة لوكالة مستغانم وسط %51,29و

 خالل هذه السنوات الثالثة بينما كانت تسجل في سنة 
 
 تدريجيا

 
، أصبحت %7,73نسبة  2014شهدت ارتفاعا

بينما وكالة سيدي علي فلم  .%47,22و %33,37( نسبة قدرت بـ 2016-2015تسجل في السنتين األخيرتين )

تحصلت على مبلغ بنسبة  2016(، أما في سنة 2015-2014تحصل على أي مبلغ خالل السنوات األولى )

 بالنسبة للوكاالت املجاورة لها، وهذا راجع إلى قلة املشاريع العقارية بتلك  1,39%
 
وهي نسبة ضئيلة جدا

 املنطقة.
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 خالصة الفصل:

التطبيقية لبنك التنمية املحلية بوكالة مستغانم، تم التطرق إلى تاريخ نشأتها من خالل الدراسة 

ومختلف عملياتها وهيكلها اإلداري، وأهم ما تم التوصل إليه من آلية منح القروض وأهم الشروط املطلوبة، 

حول إمكانية  باإلضافة إلى الضمانات وغيرها من الدراسات اليي يقوم بها، ليتوصل إلى مرحلة اتخاذ القرار 

 منح القرض.
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:عامة خاتمة  

حاولنا من خالل هذه املذكرة سواء من الناحية النظرية أو التطبيقية أن نبين دور البنوك في تمويل 

 أساسيا في تمويل 
ً
االقتصاد الوطني برؤوس األموال الصيغ الجديدة للسكن، حيث تلعب البنوك دورا

الضرورية لتحقيق التنمية والتطور في مختلف املجاالت، خصوصا فيما يتعلق بتمويل قطاع السكن الذي 

يعتبر من العناصر األساسية لحياة اإلنسان وبالتالي يؤدي إلى االستقرار االجتماعي واألمني واالقتصادي 

لتي تقوم بها اإلدارة املالية خاصة فيما يتعلق بقطاع السكن للمجتمع. فالتمويل من أحد أهم الوظائف ا

وعملية أساسية ال يمكن االستغناء عنها، هذا ما جعل الدولة تولي اهتمام كبير لهذا  عتباره أمر ضروري اب

القطاع حيث تسعى دوما إليجاد آليات وشروط جديدة من أجل دعم املواطن املتوسط الدخل من الحصول 

مويل على ملكية سكن، فعرفت صيغ جديدة للسكن تعددت أنواعها وشروط االستفادة منها. فالبنوك تقوم بت

هذه الصيغ عن طريق تقديم القروض العقارية، لهذا قمنا بشرح طريقة القرض العقاري وذلك من خالل 

دراسة الحالة لدى بنك التنمية املحلية لوكالة مستغانم ظهرة، فالبنوك تتحمل مسؤولية في اتخاذ قرار منح 

ما تلجأ إلى أخذ الضمانات الالزمة القروض العقارية وعلى هذا األساس تقوم بدراسة امللف دراسة معمقة، ك

 السداد. التي تسمح بتغطية الخطر في حالة عدم

 اختبار الفرضيات:

بعد دراستنا للموضوع ومعالجة عناصر البحث يمكننا اختبار الفرضيات السابقة الذكر على النحو 

 التالي: 

  ويساعد على  تطور النظام البنكي يحقق التنمية في مجمل القطاعاتفرضية صحيحة بالفعل

تسهيل وتبسيط مختلف العمليات املالية للمقترضين وتحقيق األهداف املرجوة في مختلف القطاعات 

 وخاصة في قطاع السكن.

  دورا أساسيا في تفعيل حركية النشاط االقتصادي من خالل قبول الودائع البنوك التجارية تلعب

هدف تحقيق الربح واألمان باملعاملة  ومنح االئتمان وذلك بتقديم الراحة والسرعة وكذلك حسن

 والسيولة.  

  العقارية وتلبية يساهم بنك التنمية املحلية بتمويل الصيغ الجديدة للسكن عن طريق منح القروض

 هذه القروض شروط ودراسة دقيقة مللف القرض كما تأخذلحاجات األفراد ذوي الدخل املحدود، 

 أن يتعرض لها.املخاطر التي يمكن ضمانات من أجل تغطية 

 نتائج الدراسة: 

 بعد دراستنا للموضوع يمكن استخالص النتائج التالية والتي نذكرها فيما يلي:

  البنوك هي محور النظام املالي والعمل االقتصادي فهي تسعى إلى تمويل املشاريع االقتصادية من

 أصبح أمر ضروري في حياة الفرد واملجتمع. الذي بينها قطاع السكن

  قطاع مرتبط ارتباطا وثيقا بالقطاع البنكي.قطاع السكن  يعتبر 
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 .تمويل قطاع السكن يتطلب نظام مالي فعال 

 .القرض العقاري أصبح منتوج بالنسبة للبنك باعتبار أن السكن أصبح منتوج اقتصادي 

  تقديم القروض من أبرز الوظائف التي يقوم بها البنك وذلك نتيجة تطور العالقات االقتصادية

 دياد حاجيات اإلنسان.واز 

  التأكد من صحة املعلومات والبيانات املقدمة من طرف طالب القرض ليضمن البنك استرداد

 القروض املمنوحة.

 .إدخال ملف القرض في نظام املعلوماتي لدى البنك 

  من خالل دراستنا التطبيقية لدى بنك التنمية املحلية، تبين لنا أن البنك يقوم بدراسة دقيقة

سترجاع اوشاملة حول طلب القرض قبل اتخاذ قرار منح القرض أو عدم منحه، قصد التأكد من 

 مبلغ القرض.

 التوصيات واالقتراحات:

 ها:خالل ما سبق يمكن أن نضع بعض االقتراحات والتوصيات منمن 

  رسملة البنوك العمومية مع توسيع السكن من خالل إشراك مجموعة من البنوك األجنبية

 لالستفادة من مواردها املالية وخبراتها.

 .تشجيع الخواص على الدخول في قطاع السكن بغرض التوسع العمراني 

  تمنح السكنات الدخل الضعيف وبالتالي يجب على الدولة أن تراعي النسبة العالية من الفئات ذات

 لهم.

  تخفيض معدالت الفائدة الخاصة بالقروض العقارية الستقطاب زبائن جدد ومساعدتهم على أخذ

 القروض.

  تسيير القروض العقارية.تطوير وسائل 

 .إتباع استراتيجية محكمة في منح القروض العقارية 

  بتخفيض تكاليف وآجال تسليم فعالية بحيث تسمح بهدف جعلها أكثر  لبرامج البناءالتسيير املحكم

 املساكن مع تحسين نوعيتها.

 تشجيع وتحفيز املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على االستثمار في مجال البناء والعمران، للتقليل من 

 فاتورة استراد مختلف مواد البناء واإلسمنت.

  املنجزة.العمل على تشكيل لجان مختصة في التوزيع العادل والشفاف للوحدات السكنية 

  .تكوين أشخاص ذو خبرة وكفاءة عالية في املجال العقاري واالستفادة من الخبرات األجنبية 

  دراسة مستمرة للوضعية املالية للعميل من خالل تتبع تطور مستوى مداخله ملعرفة مقدرته على

 التسديد.



 

68 
 

 عيش الضرورية، ودعم جرة الريف وذلك بتزويده باملرافق العامة ومتطلبات الالعمل على الحد من ه

 وتشجيع الفالحين للتقليل من النزوح الريفي.

 .التفكير في منح قروض عقارية تتماش ى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية 

 آفاق الدراسة: 

-دراسة حالة بنك التنمية املحلية-بعد دراستنا ملوضوع دور البنوك في تمويل الصيغ الجديدة للسكن

عة بالرغم من الجهود املبذولة إلثراء املوضوع أكثرإال أنه من الطبيعي أال يتم التي ال تعد إال محاولة متواض

جوانبه، ومن خالل النتائج التي توصلنا إليها فتحت أمامنا تساع اإلملام بجميع عناصر املوضوع وهذا نظرا ال

 فيما يلي:آفاق للدراسة والبحث تقترحها لتكون محل بحوث ودراسات مستقبلية والتي يمكن أن ننجزها 

 .مساهمة البنوك اإلسالمية في تحسين إعانات السكن املوجهة للفئات محدودة الدخل 

 .دور البنوك في تحسين وتنويع مصادر وأساليب تمويل الصيغ الجديدة للسكن 

 .تطوير النظام البنكي في مجال منح القروض العقارية 

  بالجزائر.دور الشراكة األجنبية في تطوير آلية التمويل العقاري 

ونرجو هللا عز وجل أن نكون قد وفقنا في إنجاز هذا العمل ولو بقدر ضئيل من خالل دراستنا 

 املتواضعة هذه وال يسعنا في األخير إال أن نقدم اعتذارنا ألي تقصير أو خطأ تخلل هذا العمل املتواضع.
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 امللخص:

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على دور البنوك في تمويل الصيغ الجديدة للسكن، إذ تعتبر البنوك 

 على اختالف أشكالها والبنوك التجارية على وجه الخصوص إحدى أدوات النظام االقتصادي الهامة في

ن خالل النشاط البنكي الذي يفترض وجود العصر الحديث، حيث يعد البنك وسيط مالي يمارس نشاطه م

 طرفين، كما يهدف إلى تقديم الخدمة لهما وفي املقابل تحقيق أرباح هذه الخدمة.

باإلضافة إلى ذلك يساعد التمويل على إنجاز مشاريع معطلة وأخرى جديدة والتي بها يزيد الدخل 

، كما يساهم في تحسين األوضاع املعيشية ألفراد املجتمع كتوفير السكن، وذلك من أجل تحقيق الوطني

الرفاهية لجميع فئات املجتمع، حيث يعتبر السكن عنصر أساس ي لحياة الفرد الذي يتجسد من خالله تلبية 

دخل املستفيد،  حاجياته، إذ اتجهت الدولة إلى التنويع في صيغ الحصول على السكن بأسعار تتناسب مع

قرار منح القروض التي وتمويل هذه الصيغ يكون بتقديم القروض العقارية، فالبنوك تتحمل مسؤولية اتخاذ 

 تقوم بدراسة امللف دراسة دقيقة.

 الكلمات املفتاحية:

 البنوك، البنوك التجارية، قطاع السكن، الصيغ الجديدة للسكن، التمويل، القروض العقارية.

Résumé : 

-Les banques ont joué un rôle important dans les financements de l’activité économique, 

notamment le financement du secteur du logement, nécessaire à la vie de l’individu et de la 

communauté, le nouveau type de logement, le financement étant l’un des services les plus 

importants.  

L’immobilier n’est pas offert de manière aléatoire, mais avec la disponibilité de plusieurs 

conditions, les banques sont responsables de prendre la décision d’accorder des prêts. 

Mots-clés : 

Banques, banques commerciales, secteur du logement, nouvelles formes de logement, finance, 

prêts hypothécaires. 

 

 

 


