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 :ــةمـقدم

یعتبر االئتمان المصرفي فعالیة مصرفیة غایة في األھمیة و من أكثر الفعالیات المصرفیة جاذبیة 

إلدارة البنوك التجاریة و المؤسسات المالیة الوسیطة األخرى، حیث أنھ یحتل االستخدام الرئیسي ألموال 

یة كون تأثیراتھ الضارة ال تقف على یعتبر من أكثر األدوات االقتصادیة حساسھو فلذلك . ھذه التنظیمات

تتعدى ذلك لتصل إلى االقتصاد الوطني إذا لم  بل فحسب مستوى البنوك و المؤسسات المالیة الوسیطة

  . یحسن استخدامھ

لما  قسوة على إدارة البنك أكثر االستثمارات المصرفي فعلى مستوى البنك، یشكل االئتمان

انھیار البنك، و في الوقت نفسھ یعتبر أكثر االستثمارات جاذبیة  یتحملھ من مخاطر متعددة قد تؤدي إلى

  .ألنھ یعود بالجزء األكبر من األرباح على إدارة البنك

المصرفي یعتبر نشاط اقتصادي بالغ األھمیة لما لھ من  الئتماناأما على مستوى االقتصاد، فإن 

  . و ذلك االقتصاد و ارتقاءهتأثیر متشابك األبعاد على االقتصاد الوطني، فعلیھ یتوقف نم

و االعتناء بھ  األھمیة في فإن تحسین مستوى أداء االئتمان المصرفي یعتبر أمر بالغ ألجل ذلك،

یشغل حیز كبیر من اھتمام لذا فإننا نجده  ،یعد ضرورة ملحة لسالمة و صحة األنظمة المصرفیة

  .المنظومة البنكیة الدولیة والھیئات الوصیة العالمیة

خطر التركیز الجغرافي أو خطر التركیز (دید حجم االئتمان و التحكم في خطر االرتباط إن تح

ھما من المفاھیم األساسیة لثقافة السوق، التي تطبق الیوم من أجل تحسین أداء ) في صناعة معینة

مفرط نحو ال االئتماني فلقد تكبدت البنوك خسائر معتبرة خالل سنوات الثمانینیات بسبب توجھھا ،االئتمان

تكرر نفس السیناریو مع  لقد ، وبلدان أمریكا الالتینیة األمر الذي قادھا في النھایة إلى إفالس ذاع صیتھ

كما أن اإلفراط في التركیز على  .1998و  1997و بلدان جنوب شرق آسیا سنة  1994المكسیك سنة 

كریدي "اھد على ذلك بنك ، وخیر شقطاع من القطاعات یمكن لھ كذلك أن یقود إلى كوارث مماثلة

في فرنسا الذي عرف انفجارا حادا في قطاع العقارات عندما انھار ھذا  )Crédit Lyonnais(" لیوني

  . 1992األخیر سنة 

وكرد فعل لھذه التطورات االقتصادیة الحدیثة ھناك أفكار و تدابیر یجري مناقشتھا على مستوى 

تبار الروابط بین مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر خذ بعین االعألالمنظومة البنكیة الدولیة ل

فإن المنظومة البنكیة  1998وتبعا لألزمة المالیة لسنة . السیولة، التي تتحد بطریقة معقدة وغیر متوقعة

وتدعیم سبل االئتماني الدولیة والھیئات الوصیة التزمت بأعمال في غایة األھمیة من أجل تحسین األداء 

  .االت األخطار النظمیة ھذهالوقایة من ح

على تطویر نماذجھا وأدواتھا  اآلن ن المؤسسات البنكیة و المالیة تعملنجد بأ النحو،و على ھذا 

المخاطر و المردودیة شیئان ال یمكن  إدارةدون أن یتعارض ذلك مع مردودیة و ربحیة عملیاتھا، ألن 



ب 

استقرار النتائج أو بانخفاض في النتائج فصلھما عن بعضھما البعض، فالمخاطر من جھة تعرف بعدم 

  .القصوى و من جھة أخرى فإن أخذ المخاطرة ھو شرط ألحسن مردودیة مستقبلیة

لكن یجدر بنا كذلك أن نعي بأن ھذا التطور في شكل تحدید االئتمان و تباین استخداماتھ لم ینبع 

المھتمین بالشؤون المصرفیة  حفیظةت أثار التي كبیرةالتغیرات المن فراغ، و إنما جاء نتیجة جملة من 

 األخرى ھي و ال تزال مسألة تنظیم آجال االئتمان الذي تقدمھ البنوك و المؤسسات المالیة .و المالیة

مطروحة، و فیما إذا كان من الممكن قیام ھذه التنظیمات بتجاوز النمط المصرفي التقلیدي، الذي یحصر 

ذات األمد القصیر، لیشمل االئتمان االستثماري الطویل ذو األثر االئتمان في تمویل العملیات الجاریة 

  . االقتصادي األكبر و األكثر مخاطرة و الذي یضمن عائداً أكبر

لتمویل العقاري طویل األجل یعد من أھم العناصر التي یعتمد علیھا الناتج المحلي الخام في إن ا

و لقد أثبتت  .االقتصادي و االستقرار االجتماعي أغلب بلدان العالم، كما یعتبر العنصر المحرك للنمو

مختلف الدراسات المتعلقة بأنظمة التمویل العقاري الموجودة في العالم أن ھناك اختالف كبیر في الھیاكل 

و المیكانیزمات المستعملة في منح االئتمان العقاري، و لكن بالرغم من ھذه االختالفات إال أن غالبیتھا 

شغاالت الخاصة بالتقلیل من المخاطر المالیة و إتاحة الفرص للحصول على تستجیب لبعض االن

توفیر االدخار و إدارة : المصادر المالیة بتكالیف مناسبة باإلضافة إلى القیام بدورین أساسیین ھما

إنشاء و تطویر بدور الرائد  في ھذا المجال و لقد لعبت الوالیات المتحدة األمریكیة. القروض العقاریة

ئتمان، األمر الذي دفع بالعدید من أداء اال آثارھا إیجاباً على تحسینالتي انعكست  ظمة التمویل العقارينأ

الدول على امتداد القارات الخمس، مع نھایة الثمانینات، إلى اختیار النموذج األمریكي الذي یرتكز على 

جزائر من بین ھاتھ الدول التي و تعد ال ،للتمویل العقاري) سوق ابتدائیة و سوق ثانویة(مستویین 

  .اختارت النظام األمریكي للقروض العقاریة

كان التمویل العقاري في الجزائر موجھا كلیا نحو الصندوق الوطني للتوفیر و االحتیاط 

)CNEP( . و منذ التحرر المالي وبتحرر معدالت الفائدة تحول الصندوق)CNEP( إلى بنك تجاري 

بجمع مدخرات األسر في شكل ودائع و یمنح قروض رھنیة للمقاولین  خیراأل، حیث یقوم ھذا للسكن

  .ولألفراد الراغبین في امتالك سكنات )Promoteurs(العقاریین 

منھا األجزاء (ملیار دج  33لقد كانت محفظة القروض السكنیة، في األمد الطویل، ال تمثل سوى 

ھانات اإلستراتیجیة التي وضع أمامھا الصندوق إال و بالرغم من الر) الحدیثة فقط التي تتناسب مع الرھن

  .أنھ استمر في خلق القروض الرھنیة مفضال في ذلك المدخرون األقدم تاریخا في الصندوق

و تعرف سوق القروض العقاریة في الجزائر تطوراً و تنوعاً مستمر، خاصة بعد دخول 

ل منح قروض رھنیة لفائدة من خال 1999سنة  )CPA(مقرضین جدد كالقرض الشعبي الجزائري 

عتبر ذلك بمثابة أول عنصر للمنافسة بالنسبة للصندوق الوطني االمقاولین العقاریین و المتملكین، حیث 



 ج  

اتبع . على وضع نموذج أصبح مرجعا للبنوك األخرى ه التجربةھذ تللتوفیر و االحتیاط، و لقد ساعد

 القطاع العمومي، منثم تبعھ بنكین آخرین كبیرین  ،2000ھذا النموذج سنة  )BDL(بنك التنمیة المحلیة 

طرحا منتجات رھنیة  اللذان )BNA( و البنك الوطني الجزائري )BEA(البنك الخارجي الجزائري  ھما

عدد  بالمقابل اخترق. یتھیأ للقیام بذلك )BADR(، بینما كان البنك الفالحي للتنمیة الریفیة 2002في سنة 

معظم البنوك الخاصة في الجزائر بالرغم من أن سوق التمویل الرھني  ذلكك قلیل من البنوك الخاصة

  .ھي بنوك جدیدة موجھة نحو تمویل المؤسسات في األمد القصیر

في الجزائر،  عقاريأما فیما یتعلق بالمؤسسات المالیة غیر البنكیة، التي دخلت سوق التمویل ال

التي سنعتمدھا كعینة  )Société de Refinancement Hypothécaire(فنجد شركة إعادة التمویل الرھني 

واعتمدت كمؤسسة مالیة من  1997مع نھایة سنة  )SRH(تأسست ھذه الشركة . للدراسة في ھذا البحث

لرقابة البنك المركزي،  الشركة تخضع .1998طرف صندوق النقد والقرض في شھر آفریل من سنة 

ممنوحة لفائدة األسر، من طرف البنوك و المؤسسات وھي مكلفة بإعادة تمویل القروض العقاریة ال

  .المالیة، بغرض شراء سكن جدید أو ترمیم سكن قدیم أو بناء سكن

  :تحدید اإلشكالیة

  :مما سبق ذكره یمكن صیاغة إشكالیة البحث كما یلي

  االئتمان البنكي؟ إعادة التمویل الرھني على تحسین أداء مؤسساتما أثر إدماج 

  :العامة لبحثنا األسئلة الفرعیة التالیة  شكالیةاإلویندرج تحت 

 ما ھو أثر إعادة التمویل الرھني على التحكم في مخاطر االئتمان البنكي؟ 

  ؟االئتمانما ھو أثر إعادة التمویل الرھني على مردودیة 

 ما ھو أثر إعادة التمویل الرھني على السیولة البنكیة؟ 

 جم القروض؟ما ھو أثر إعادة التمویل الرھني على ح 

  

  

  

  :الفرضیات

  :تقوم دراستنا ھذه على الفرضیات التالیة 

 ةجدید لتوفیر آلیة تمویلھذه الشركة الدولة تتدخل عن طریق  أنالجدید في ھذه العملیة ھو  نإ .1

التخلي عن سیاسة  إلىالوصول  بھدف تخفیف العبء عن میزانیة الدولة، و بالتالي لقطاع السكن

 ).السكنات االجتماعیة(ن الدعم االجتماعي للسك



د 

التمویل التي تقوم بھا الشركة من شأنھا أن تقلص من مخاطر االئتمان لدى  إعادةإن عملیات  .2

 .البنوك والمؤسسات المالیة األخرى

تخفیض تكالیف القروض وتوفیر السیولة الالزمة  إلىإن توفیر مثل ھذا النوع من التمویل سیؤدي  .3

 .ثم زیادة الطلب على القروض الرھنیة للبنوك والمؤسسات المالیة ومن

 .التمویل الرھني التي تقوم بھا الشركة ستؤدي إلى زیادة مردودیة االئتمان إعادةإن  .4

  :تحدید إطار البحث

حدید إطار البحث اعتمدنا على الوثائق و المعلومات المتحصل علیھا من قبل شركة إعادة لت

ویل الرھني في الجزائر اعتمدنا على دلیل إعادة التمویل دراسة آلیة إعادة التمفي ف ،التمویل الرھني

المیزانیات السنویة  قدمنادراسة أثر عملیة إعادة التمویل على أداء االئتمان البنكي في للشركة، أما 

إلى بعض  مع التطرق 2004إلى غایة سنة  1998سنة  بدایة مزاولة نشاطھاللشركة ابتداء من 

  .ما توفر لنا من معطیات عن ھذه السنة حسبو ذلك  2005لسنة المالیة ل المؤشرات

  :أسباب اختیار الموضوع

  .تطابق ھذا الموضوع مع تخصص الطالب و ھو نقود وتمویل -

 .األكادیمیة منھاخاصة قلة الدراسات المقدمة في ھذا الموضوع،  -

 .ان البنكيثر على أداء االئتمأمن  تحملھالرھني في الجزائر و ما معرفة آلیة إعادة التمویل  -

 .حداثة عملیة إعادة التمویل في الجزائر -

  :أھمیة الموضوع

 سواًء على المستوى االقتصادي أوإیجابیة أنظمة التمویل العقاري و ما لھا من آثار  طبیقت -

  .االجتماعي

من أھم العناصر التي یعتمد علیھا الناتج المحلي الخام في أغلب بلدان التمویل العقاري كون  -

 .نھ العنصر المحرك للنمو االقتصاديالعالم، وكو

عرفت انتشاراً واسعاً على الصعید أداة مصرفیة حدیثة الرھنیة كونھا عملیة توریق الدیون  أھمیة -

 .المصرفي الدولي

األنظمة المفتوحة القائمة على آلیات السوق في تعبئة االدخار طویل األجل من دور  -

 .أجل التمویل الرھني العقاري

ى األداء المصرفي یعتبر من أولویات الصناعة المصرفیة الحدیثة، حیث تعتبر إن تحسین مستو -

  .لمنظومة البنكیة الدولیة والھیئات الوصیة العالمیةھذه المسألة الشغل الشاغل بالنسبة ل

  :أھداف البحث
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فإننا  الجزائرحداثة ھذه العملیة غیر المسبوقة في و بالنظر إلى  ،كل ما سبق ذكره إلى بالنظر

  :تحقیق األھداف التالیة  نصبو من خالل ھاتھ الدراسة إلى

  .محاولة التعریف بعملیة إعادة التمویل الرھني و تقنیة التوریق .1

 .إبراز أھمیة تطویر أنظمة التمویل العقاري في تحسین األداء االئتماني .2

 .معرفة طبیعة الظروف الواجب توفرھا إلنجاح عملیة إعادة التمویل الرھني .3

   .في الجزائر البنكي نعكاس عملیة إعادة التمویل الرھني على أداء االئتماندراسة ا .4

  :منھج البحث

تعتمد على المنھج الوصفي التحلیلي من سفان الدراسة   للبحثالعامة  اإلشكالیةعن  اإلجابةبغیة 

على المالیة من جھة، و  المؤسسات البنوك و التغیرات التي طرأت على لكلخالل التعرض بالتفصیل 

 إلىواللجوء  إعادة التمویل الرھني،تطور حجم القروض من جھة أخرى، قبل وبعد  ظھور عملیة 

  .بعد تحلیل مضمون ھذه العملیة  االستنتاجاستخدام االستقراء و االستنباط و 

  :صعوبات البحث

المراجع و كذا الدراسات إن من أھم الصعوبات التي واجھتنا خالل ھذا البحث ھو نقص 

دیمیة في مجال إعادة التمویل الرھني، و یرجع ذلك إلى حداثة العملیة من جھة، و إلى نقص وعي األكا

من البنك الوحید إضافًة إلى صعوبة استقاء المعلومات . بمضمون ھذه العملیة في الجزائر البنوك الوطنیة

(BDL) المتعامل مع شركة إعادة التمویل الرھني.  

  :  ھیكل البحث

وضعنا الفصل األول تحت . ھذه الدراسة قمنا بتقسیم البحث إلى ثالثة فصولولتحقیق أھداف 

، وفیھ قمنا بالتمھید لمجموعة من المفاھیم األساسیة حیث تناولنا تقویم االئتمان البنكيماھیة و : عنوان

ض إضافًة إلى تعریف و شرح بع ،مفھوم االئتمان البنكي و أھمیتھ و كذا ماھیة كفاءة األداء المصرفي

تقویم األداء كما قمنا في نفس الفصل كذلك بالتطرق إلى . المفاھیم األخرى المرتبطة بھذین المصطلحین

   .المصرفي من خالل تقویم التطور و التقویم المقارن ثم التقویم المعیاري

على أداء  إعادة التمویل الرھنيأثر ظھور مؤسسات : بالنسبة للفصل الثاني، كان تحت عنوان

و فیھ قمنا كتمھید للموضوع بتعریف عملیة إعادة التمویل الرھني مع إعطاء مثال عن . البنكي االئتمان

آلیة تطبیقھا، ثم تناولنا بعد ذلك ظھور المؤسسات المالیة المتخصصة في ھذا النوع من العملیات في 

رھنیة و القروض السوق الكما تطرقنا في ھذا الفصل إلى آلیات . الدول المتطورة و كذا الدول النامیة

إعادة التمویل الرھني على  لعملیةو قمنا بإبراز أھمیتھا، و أخیراً تناولنا اآلثار المختلفة  المدعمة سندیاً 

   .أداء االئتمان البنكي



و 

أثر إدماج شركة : فلقد وضعناه تحت عنوان) الفصل التطبیقي(أما فیما یخص الفصل الثالث 

تطور القروض الرھنیة في دراسة ، و فیھ قمنا بداء االئتمان البنكيعلى أ )S.R.H(إعادة التمویل الرھني 

الجزائر ابتداًء من تطور النظام المصرفي الجزائري وتطور نظام القروض إلى تطور سوق الرھن 

أثر ظھور شركة  تناولنا في ھذا الفصل كذلك دراسةكما . )SRH(وظھور شركة إعادة التمویل الرھني 

على التحكم في المخاطر و على مردودیة االئتمان، و كذا أثر ظھورھا على  إعادة التمویل الرھني

  .السیولة البنكیة و حجم القروض

  

 




