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  التوريق كأداة مالية ملواجهة خماطر السيولة يف البنوك
  جتربة توريق القروض العقارية يف اجلزائر
  سليمان ناصر/ د                                                                                      

                      جامعة فاصدي مرباح                                                                
   اجلزائر–                                                                                      ورقلة 

  :ملخص 
تتناول هذه الورقة البحثية موضوع التوريق كأداة مالية حديثة إلدارة خماطر جتميد األموال ونقص السيولة                 
رتبطت أساساً بالقروض العقارية نظراً لكوا متوسطة       اقنية يف حتريك الديون     تواملؤسسات املالية، وهذه ال   يف البنوك   

أو طويلة األجل عادة، مع أن التوريق ميكن تطبيقه على أنواع أخرى من القروض مثل املوجهـة لتمويـل الـسلع                
  .االستهالكية كما حدث يف بعض البلدان

 كيفية تطبيق آلية التوريق يف السوق املصرفية اجلزائرية، وذلك مـن خـالل              كما تتطرق هذه الورقة إىل      
، وكيفية توريقها للقروض العقارية يف حمافظ البنوك، وكـذا          SRHالتعرض إىل إنشاء شركة إعادة التمويل الرهين        

  .  اإلطار القانوين الذي حيكم هذه العملية، وذلك كله يف ظل غياب سوق مالية نشطة وفعالة
Résumé : 

Cette étude de recherche a pour objet de traiter la titrisation comme un 
instrument financier récent pour la gestion de risque au niveau des entraves des 
liquidités à l'échelle des banques et établissements financier. Et cette technique de 
mobilisation des créances est jointe principalement aux crédits immobiliers, qui sont 
souvent à moyen et à long terme, malgré que la titrisation peut être appliqué pour 
d'autres sortes de crédits tels que ce à la consommation comme entrepris dans quelque 
pays. 
 Entre autre cette étude explique le mécanisme de la titrisation appliqué dans le 
marché bancaire algérien, et ce à travers la création de la société de refinancement 
hypothécaire (SRH). Et comment elle entreprend la titrisation des crédit immobilier 
existants dans les portefeuille des banques, et aussi le cadre législatif qui gère cette 
activité, dans l'absence d'un marché financier actif et efficace           

  :مقدمة 
لقد صاحب التطور يف أنشطة البورصات واتساع األسواق املالية على املستوى العاملي تزايد 

، والذي يعترب أداة مالية حديثة إلدارة خماطر السيولة يف التعامل يف األدوات املالية احلديثة مثل التوريق
ثرة أو املشكوك فيها، وقد نشأت ك القروض خاصة منها املتعيالبنوك، وذلك ملا يوفره من إمكانية حتر

يف خمتلف بلدان العامل، خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية واليت مؤسسات متخصصة هلذه العملية 
  .تعترب املنشأ األصلي هلذه التقنية

ستثمارات املتوسطة والطويلة األجل إىل قصرية الوتربز أمهية التوريق يف قدرته على حتويل ا
، وبالتايل حتويلها إىل ستثمارات يف سندات وبيعها يف السوق املاليةالده لتلك ااألجل، بفعل جتسي

سيولة آنية، لذلك ارتبطت عملية التوريق بالقروض العقارية أساساً، وذلك نظراً لكون هذه القروض 
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يت اطر جتميد األموال خاصة بالنسبة للبنوك التجارية، وهنا يأطويلة األجل وبالتايل اشتماهلا على خم
  .التوريق كآلية ملواجهة هذه املخاطر، وليشجع تلك البنوك على منح تلك القروض

فماهو مفهوم التوريق ؟، وماهي آليات تطبيقه ؟، وماهي األطراف املتعاملة يف هذه العملية 
يف السوق املصرفية اجلزائرية ؟، ذلك ما سنحاول ؟، وكبف تتم عملية توريق القروض العقارية 

     . يف هذا البحث املختصراإلجابة عنه
  :مفاهيم عامة حول التوريق  -1
   :  مفهوم التوريق -1-1

: بالفرنسية  وSecuritization  :باإلجنليزية(التسنيد : سمى أيضاويالتوريق 
Titrisation( يعين حتويل أصول مالية غري سائلة مثل القروض واألصول األخرى إىل أوراق مالية 

واق رأس املال، وهي أوراق تستند إىل ضمانات عينية أو مالية سبلة للتداول يف أقا) أسهم وسندات(
د القدرة املتوقَّعة للمدين على السة متوقَّعة، وال تستند إىل جمرداد من خالل التزامه ذات تدفُّقات نقدي

  .)1(العام بالوفاء بالدين
بضمان الديون املصرفية القائمة، إما من فالتوريق يعين إذن إمكانية احلصول على متويل جديد 

خالل إنشاء أصول مالية جديدة أو من خالل حتويل املوجودات من املقرض الرئيسي إىل مستثمرين 
آخرين، وحتويل القروض إىل أوراق مالية يعطي للدائن فرصة ترويج قروضه وحتويلها إىل دائنني 

 البورصة، ويتم حتويل املوجودات املالية من املقرض األصلي آخرين ببيع األوراق اليت متثلها وتداوهلا يف
“ الوسيلة ذات الغرض اخلاص”إىل مستثمرين جدد عن طريق وسيط يتمثَّل يف شركات تسمى 

Special Purpose Vehicle) SPV ( ة من الدائناليت تشتري سندات الدين األصلي
طرح للبيع، مع انتقال الضمانات املصاحبة تاألصلي وهو البنك عادة، مثَّ تصدر سندات جديدة 

  .لسندات الدين األصلي إىل السندات اجلديدة
م عندما بدأت هيئة الرهون العقارية 1970عرفت عملية التوريق يف الواليات املتحدة عام 

 Government National Mortgage Associationالوطنية األمريكية 
)GNMA (ة، يف وضع برنامج تضبة على الديون العقاريمن مبقتضاه سداد األصل والفوائد املترت

دخار واإلقراض على بيع الوقد شجع هذا الضمان املؤسسات املالية اخلاصة، كالبنوك ومؤسسات ا
هذه الديون املضمونة يف شكل سندات، وقد أصبحت هيئة الرهون العقارية الوطنية األمريكية تقوم 

  ).SPV(الوسيلة ذات الغرض اخلاص : ور الوسيط املسمىبد
يذكر الباحث عبيد حجازي بأنَّ أول عملية توريق كانت يف الواليات املـتحدة، ومرتبطة و

 وهي سوق للرهن العقاري تتبع Freddie Macبالرهن العقاري دائماً، لكن عن طريق مؤسسة 
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بئة أوراق مالية قابلة للتداول يف سوق وول ستريت حللِّ أزمة حتادية، واليت استطاعت تعالاجلهات ا
  .)2(اإلسكان يف الواليات املـتحدة األمريكية

ومما سبق يتضح لنا بأن التوريق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالرهن العقاري، وهو ما ينطق به التطور        
تحدة كما ذكرنا، إال أن العمليـة      التارخيي لفكرة التوريق، خاصة حلل أزمة اإلسكان يف الواليات امل         

 يف دول خمتلفة من العامل اعتبارا من منتصف الثمانينيات من القرن املاضي، ومل تعد  انتشرت بعد ذلك  
مقتصرة على القروض املضمونة برهون عقارية، وإنما امتدت إىل جماالت أخـرى، مثـل قـروض             

، وقد مشلت حىت منتجات ئتمان، وتأجري املعداتالاقات ا استخدام بطنالسيارات، والديون املترتبة ع
ئتمان وأسواق رأس   ال وتعترب عملية التوريق مبثابة دمج بني أسواق ا        ،)3(2000امللكية الفكرية سنة    

  .املال؛ ألا تزيل احلدود بني القروض املصرفية واألوراق املالية
متها موافقة لقيم السندات األصـلية       أن تكون قي   SPVويراعى يف السندات اليت تصدرها      

، وأن تكون تواريخ استحقاق املتحصالت النقدية مـن املـدينني   )للقروض املتنازل عنها  أي املمثلة   (
  .األصليني متوافقة مع تواريخ استحقاق املستثمرين اجلدد لفوائد ديوم

ملالية، فإنه يقبل بيـع  وبديهي فإن البنك مىت اختار طريق بيع ديونه املتعثرة أو ذات املخاطر ا           
يف ) من البنوك أو األفراد أو املؤسـسات املتخصـصة        (سنداته بسعر أقل، تاركاً الفرصة ملغامر آخر        

احللول حمله مقابل هامش ربح معقول يتمثل يف الفرق بني قيمة الدين األصلي وقيمة شـرائه مـن                  
  .الدائن

  : األمهية االقتصادية للتوريق -1-2
 بدأ ينتشر مع مطلع الثمانينيات من القرن املاضي يف نطاق مـا يعـرف               التوريق فن متويلي    

، ويعترب ثورة يف جمال تلبية احتياجات املقترضني من Financial Engineeringباهلندسة املالية 
األفراد والشركات، حيث يربط املقترضني بأسواق رأس املال مباشرة، متخطياً بذلك مـا يـسمى               

ومتالفيا بذلك عجز البنـوك      كانت متثل تكلفة زائدة على مصروفات القرض،         بالوساطة املالية اليت  
التجارية عن تدبري األموال الالزمة لإلقراض يف أوقات األزمات النقدية، مث يأيت التوريق كحل أمثـل      
للداثنني عندما يتقاعس املدين عن الوفاء، ويصبح الدين مشكوكاً فيه أو معدوماً، حيث يقوم الدائن               

ريق هذا الدين وبيعه طلباً للسيولة، ويتفادى بذلك تكوين املخصصات له يف امليزانية، كما ميكنه                بتو
  .تايل حتقيق مزيد من األرباحلاستخدام السيولة النامجة عن بيع الدين أو توريقه يف إعادة اإلقراض وبا

إىل  همن خاللتسعى  لبنوكللتوريق جند أن امتيازات اهلامة الوباإلضافة إىل هذا، فإن من بني ا       
خنفيض مبلغ رأس املال املطلوب من طرف اجلهات الرقابية ملواجهة املخاطر اليت تواجهها عرب أصول               

ـ  ميزانياا، واحلصول من وراء ذلك على موارد مالية بسعرٍ مغرٍ، واألهم من هذا كله                 ةرإدايتعلق ب
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ج األصول اليت تعترب غري إستراتيجية       وذلك بإخرا  ،أحسن مليزانية البنك بتخفيض متطلبات رأس املال      
ل خماطرهامن امليزانية، ليتم تركيز البنك على األصول اإلستراتيجية ومنها القروض العقارية وحتم.  

ويرفع من مردوديـة     كما أن التوريق يسمح أيضاً للبنوك بتحويل خماطرها إىل جهة أخرى،            
ويقـصد هنـا معـدل كـوك     (ءة ورفعـه   ويساعد على إدارة أحسن ملعدل املال   األموال اخلاصة، 

COOKE  الذي تبنته مقررات بازلI(لبازل ستجابة للمتطلبات اجلديدة ال، وكذا اII)4( .     
حلـلِّ أزمـة    خاصة  إىل املستوى الدويل،    من املستوى احمللي     انتقلت عمليات التوريق     وقد   

    ـات  الديون بالنسبة للبلدان الدائنة، فبعد انفجار أزمة املديونية للبلدان النامية يف الثمانينيمـن  ة العاملي
م خمطَّطًا لبيع 1989سنة “  BRADYبرادي ”قترح وزير اخلزانة األمريكي آنذاك القرن املاضي ا  

جانب من الديون املستحقَّة على الدول النامية بواسطة مؤسسة دولية تساهم فيها الدول الكربى، أي         
النامية ذات املديونية املرتفعة عن طريق مبادلة هذه الديون بسندات ذات           بإجراء توريق لديون الدول     

  . أو بنفس القيمة اإلمسية ولكن بأسعار فائدة منخفضة،قيمة إمسية أعلى
ونظراً ألمهية التوريق، فإننا جند يف الواليات املتحدة بأن أكثر من ثلثي القـروض احملليـة،                  

 وما يقارب ربع مقبوضات بطاقات اإلئتمان املتداولة قـد مت            قروض السيارات،  1/7وحوايل سبع   
  .)5( من القرن املاضيتوريقها يف منتصف التسعينيات

  : التوريق يف السوق املصرفية اجلزائرية -2
بالرغم من كون التوريق أداة مالية حديثة لتحريك الديون أو القروض يف حمافظ البنوك، إال   

ة د مل تعرف هذه التقنية يف وقت مبكر مقارنة ببقية الدول، وذلك لعأن السوق املصرفية اجلزائرية
  :أسباب أمهها 

 حالة التحول التدرجيي لالقتصاد اجلزائري من النظام املخطط أو املوجه إىل نظام السوق احلر منذ -
 من بداية التسعينيات من القرض املاضي، وهو ماكان له انعكاس أيضاً على النظام املصريف اجلزائري

  .خالل مسايرته هلذا التحول التدرجيي
عملية التوريق يف اجلزائر، بالرغم من أن قانون النقد  غياب إطار قانوين بؤطر وينظم بشكل دقيق -

ال يعارض القيام مبثل هذه العملية ) 14/04/1990:  الصادر يف 90/10: القانون رقم (واالئتمان 
  .من طرف البنوك اجلزائرية

لية نشطة، إذ بقيت البورصة اجلزائرية منذ إنشائها مع بداية التسعينيات من القرن  غياب سوق ما-
  .املاضي ذات نشاط ضعيف وتأثري شبه منعدم يف االقتصاد اجلزائري

    : SRH إنشاء شركة إعادة التمويل الرهين -2-1
واليت زادت ستقالل، التعترب مشكلة السكن إحدى أهم األزمات اليت تعاين منها اجلزائر منذ ا

حدا أكثر يف السنوات األخرية، وهو ما جعل احلكومة اجلزائرية تويل أمهية خاصة هلا يف براجمها 
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التنموية، ونظراً ملا يشكله هذا القطاع من عبء كبري على ميزانية الدولة من جهة، وملا ميثله من 
 عنه من جتميد لألموال خاصة خماطر بالنسبة للبنوك بسبب احتياجه إىل متويل طويل األجل وما ينتج

بالنسبة للبنوك التجارية اليت تعتمد على موارد قصرية األجل من جهة أخرى، وسعياً من السلطات 
املختصة يف اجلزائر إىل وضع ضوابط جديدة من شأا أن تساهم يف حل هذه املشكلة، جاء قرار 

      .SRHشركة إعادة التمويل الرهين إنشاء 
 Société de Refinancementة التمويل الرهين أنشئت شركة إعاد

Hypothécaire (SRH) كشركة مسامهة ختضع للقانون اخلاص وألحكام قانون النقد 
، مث حتصلت على االعتماد كمؤسسة 1997 نوفمرب 29: وذلك بتاريخ  ،90/10: واالئتمان رقم 

 3290أويل حدد بـ ال برأس م، 1998مالية من طرف بنك اجلزائر يف السداسي األول من سنة 
، وأُعطيت هلا 2003 خالل شهر أفريل  مليون دج4165مليون دج عند إنشائها مث رفع إىل 

  .صالحية إعادة متويل حمافظ القروض العقارية املقدمة من البنوك واملؤسسات املالية
  :)6(وقد حددت هلذه الشركة املهام الرئيسية اآلتيية

  .على ميزانية الدولةوجهة لتمويل السكن، وهذا من أجل ختفيف العبء  تطوير الوساطة املالية امل-
 املسامهة يف تطوير السوق املالية بصفة عامة والسوق العقارية بصفة خاصة، وهذا من شأنه أن -

يسمح للبنوك واملؤسسات املالية بالقيام بنشاطها يف منح القروض العقارية يف ظروف مالية مالئمة 
  .احلرةتتميز باملنافسة 

) كمساهم رئيسي(يتمثل املسامهون يف شركة إعادة التمويل الرهين يف اخلزينة العمومية   
، بنك .CPA، القرض الشعيب اجلزائري BNAالبنك الوطين اجلزائري :  اآلتية البنوك العموميةو

، بنك الصندوق الوطين للتوفري BADRبنك الفالحة والتنمية الريفية ، BEAاخلارجي اجلزائر 
، SAA ،CAAT: ، ومؤسسات التأمني العمومية التالية CNEP/Banqueواالحتياط 
CAAR.  

 أن عملها يف اجلزائر هو SRHوما يفهم من املهام املنوطة بشركة إعادة التمويل الرهين   
  . واملشار إليها سابقاSPVًنفس عمل الشركة ذات الغرض اخلاص 

  : اإلطار القانوين للتوريق يف اجلزائر -2-2
:  جاء يف ظل أحكام القانون رقم SRHبالرغم من أن إنشاء شركة إعادة التمويل الرهين   

 واملتعلق بالنقد واالئتمان، إال أن اإلطار القانوين لعملية التوريق يف اجلزائر ظل 1990 لسنة 90/10
ر  فرباي20:  بتاريخ 06/05: يفتقد إىل الوضوح والدقة، وهو ما تطلب إصدار القانون رقم 

  .، واملتضمن توريق القروض الرهنية2006
  :)7( مادة، وبدأ بتعريف التوريق كما يلي63لقد جاء هذا القانون يف   
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  :عملية حتويل القروض الرهنية إىل أوراق مالية، وتتم هذه العملية على مرحلتني : التوريق 
  .تنازل عن القروض الرهنية من قبل مؤسسة مصرفية أو مالية لفائدة مؤسسة مالية أخرى -
 .قابلة للتداول يف السوق ممثلة للقروض الرهنيةقيام هذه األخرية بإصدار أوراق مالية  -

  :مث عرف القانون أطراف العملية كما يلي 
  .سوق األوراق املاليةهيئة هلا صفة مالية تقوم بعملية التوريق يف : مؤسسة التوريق  -
مؤسسة مصرفية أو مالية تتنازل بواسطة جدول التنازل، عن قروض ممنوحة : مؤسسة متنازلة  -

 .يف إطار متويل السكن
 حيصر عملية التوريق يف القروض املمنوحة و يالحظ من هذا التعريف أن القانون يف اجلزائر

رى، بسبب كون تلك القروض طويلة من أجل متويل السكن دون غريها من أنواع القروض األخ
األجل وتشكل خماطر لتجميد األموال ونقص السيولة لدى البنوك، وذلك ماهو مطبق يف العديد من 

  .دول العامل، مع أن التوريق مبفهومه العام ميكن أن يشمل أي نوع آخر من القروض
ض املتنازل عنها يف أن ال تكون القرومع اشتراط  من القانون هذا احلصر، 10وتؤكد املادة   

إطار متويل السكن متنازعاً عليها أو تتضمن خطر عدم السداد عند تاريخ التنازل عنها، بل تشري أيضاً 
 من القانون إىل التزام املؤسسة املتنازلة باستبدال القروض املشكوك فيها أو املتنازع عليها أو 14املادة 

  .الصعبة التحصيل لفائدة مؤسسة التوريق
 من القانون إىل نقل الضمانات والتأمينات املتعلقة بالقروض من املؤسسة 11شري املادة كما ت  

  .املتنازلة إىل مؤسسة التوريق، وتكون ملزمة للغري
 من القانون على أن القروض املتنازل عنها يف إطار متويل السكن جيب أن 21وتنص املادة   

    . )8( قيمة السكن من% 60تتجاوز  تكون مؤمنة إذا كانت نسبة القرض
  : آلية عمل شركة إعادة التمويل الرهين يف توريق القروض العقارية -2-3

كما كانت شركة إعادة التمويل الرهين تقوم بعملها  قبل صدور قانون التوريق يف اجلزائر  
  :)9(يلي

، )مثل البنوك( والوسيط املايل املعتمد SRHبعد االتفاق بني شركة إعادة التمويل الرهين 
تقوم الشركة املذكورة جبلب األموال الالزمة من األسواق املالية احمللية واألجنبية وذلك عن طريق 
إصدار سندات أو قيم مالية أخرى، حبيث تكون شروطها متطابقة مع شروط القروض اليت يراد 

املايل املعتمد  إىل الوسيط )القرض(تقوم بعد ذلك شركة إعادة التمويل الرهين مبنح التمويل . متويلها
مبوجبه قائمة إمسية لشركة إعادة ) املقترض(مقابل رهون عقارية من الدرجة األوىل، ويقدم الوسيط 

التمويل الرهين بالديون املمولة، مع اإلشارة إىل أن الوسيط املايل أو البنك هو الذي يقوم بتحصيل 
  .الديون اليت منحها مع فوائدها من عمالئه املدينني
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القرض املقدم كإعادة متويل من طرف شركة إعادة التمويل الرهين جيب أال يتعدى كما أن   
 أي القروض املمنوحة من هذا األخري للزيائن  من قيمة الضمانات املقدمة من الوسيط املايل% 80

، أما ضمانات ) من قيمة السكن% 80ألن البنوك متول (واحملولة إىل شركة إعادة التمويل الرهين 
 من قيمة % 125لعقاري املظهر لصاحل شركة إعادة التمويل الرهين فيجب أال تقل عن الرهن ا
  .)10 ()التمويل املمنوح(القرض 

كما  ودور شركة إعادة التمويل الرهين فيها احلصول على قرض عقاريوميكن متثيل عملية   
: يلي

 
 

بنك التنمية احمللية ) القرض( ذه الصيغة SRHولقد مولت شركة إعادة التمويل الرهين   
BDL وذلك على 2002 مع إصدار سندات ألول مرة يف السوق املايل ابتداًء من سنة ،
  :)11(دفعتني

 وبتاريخ استحقاق %  3,72 دج مبعدل عائد سنوي1329998000 األوىل كانت متثل مبلغ -
  .15/07/2006: حدد بـ 

:  وبتاريخ استحقاق حدد بـ % 4,16 مبعدل عائد سنوي ج د1179097000 الثانية مببلغ -
15/07/2008.   

 أصبحت شركة إعادة التمويل الرهين 2006وبعد صدور قانون التوريق يف اجلزائر سنة   
SRH متول البنوك يف إطار التوريق العقاري بصيغتني :  

SRH 

 ارـقـالع

الوسيط 
السوق  املايل املعتمد

  املالية

 أموال

 ضمانات

 أموال

 سندات

 رهن

  أموال

 متويل رهن

 املستثمرون

الصندوق 
  الوطين للسكن

CNL املرقي العقاري العـائـالت مساعدة 
 مسكن

 أموال
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ليس فيها : ) Refinancement avec recours إعادة متويل مع حق الرجوع (األوىل -
 متنح البنك متويالً على شكل SRHحتويل للضمانات بل تبقى للبنك، وشركة إعادة التمويل الرهين 

عادة  قرض مقابل سند ألمر، ونظراً لضعف هذا الضمان الذي ال يقبل بنك اجلزائر خصمه أو سداده
طلبت من بنك  تطالب بضمانات أخرى، فمثالً SRH، فإن شركة )إذا مل يكن للبنك احملرر رصيد(

  و2002يت سنبني  يف عملية متت Les bons de trésor أذونات اخلزانة BDLالتنمية احمللية 
2003.  

وفيها يتم  : )Refinancement sans recoursإعادة متويل دون حق الرجوع (  الثانية-
ايل حسب القانون احل  SRHحتويل كافة الرهونات والضمانات إىل شركة إعادة التمويل الرهين

للتوريق، مقابل احلصول على متويل منها، مع بقاء تسيري الديون أو القروض يف يد البنك مقابل 
  .عمولة

من طرف شركة ) 2008منتصف سنة (وقد بلغ جمموع التمويالت املمنوحة حلد اآلن   
  .)12( مليار دج10 حوايل SRHإعادة التمويل الرهين 

 فهم شركات التأمني SRHدة التمويل الرهين أما املستثمرون يف شراء سندات شركة إعا  
وبعض املؤسسات ذات الطابع املايل واالجتماعي مثل الصندوق الوطين للتأمني على البطالة والبنوك 

CNAC.  
  : البنوك واملؤسسات املالية املعتمدة من طرف شركة إعادة التمويل الرهين -2-4

حافزاً للبنوك يف اجلزائر لدخول جمال  1997كان إنشاء شركة إعادة التمويل الرهين سنة   
الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط وحيداً يف الساحة، وذلك ملا يوفره التمويل العقاري بعد أن كان 

ومن البنوك اليت . متويل هذه الشركة للبنوك من مالءة يف مواجهة خماطر جتميد األموال ونقص السيولة
، وبنك التنمية 1999 سنة CPAلقرض الشعيب اجلزائري دخلت سوق القروض العقارية بعد ذلك ا

 فيما BNA والبنك الوطين اجلزائري BEA، مث بنك اجلزائر اخلارجي 2000 سنة BDLاحمللية 
  . البنوك العربية واألجنبية العاملة باجلزائربعض، مث يف السنوات األخرية بنك الربكة اجلزائري و)13(بعد

، أي SRHلت على اعتماد من شركة إعادة التمويل الرهين وبالنتيجة فإن البنوك اليت حص  
  :حلد اآلن هي أمضت معها اتفاقية إلعادة التمويل 

  .CPA القرض الشعيب اجلزائري -
  .BDL بنك التنمية احمللية -
  .BNA البنك الوطين اجلزائري -
  .CNEP/Banque بنك الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط -
  . بنك الربكة اجلزائري-
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  .التمويل للتجارة واإلسكان بنك -
  .AGB اجلزائر بنك اخلليج -
  : مالحظات عامة حول التوريق يف اجلزائر -3

بعد استعراضنا للتطبيقات العملية للتوريق يف السوق املصرفية اجلزائرية، فإنه ميكننا الوقوف   
  :على املالحظات اآلتية 

 الديون بعد بيعها، بينما ال يعين من التخلص النهائي  التوريق املطبق يف كثري من دول العامل يعين-
، بل ال يعين ذلك أيضاً SRHحسب الصبغة األوىل يف تطبيقات شركة إعادة التمويل الرهين ذلك 

إىل التزام املؤسسة ) حىت يف حالة تطبيق الصيغة الثانية(حسب قانون التوريق يف اجلزائر والذي يشري 
  .املشكوك فيها أو الصعبة التحصيل لفائدة مؤسسة التوريق كما رأيناتنازلة باستبدال القروض امل
 التوريق يف اجلزائر ال يزال يقتصر على حتويل الديون إىل سندات دون أسهم، ألن العملية األخرية -

تتطلب بعض الشروط واهلياكل الغري موجودة حالياً يف اجلزائر، كالسوق املالية النشطة والوسطاء 
  .  االفاعلني فيه

 القانون اجلزائري حيصر التوريق يف القروض العقارية نظراً للمخاطر النامجة عن منح هذه القروض، -
مع أن التوريق ميكن االستفادة منه يف أنواع أخرى من القروض كما رأينا، فهناك نسبة هامة من 

البنوك العمومية، وهي القروض االستثمارية غري العقارية واليت تعترب قروضاً متعثرة خاصة يف حمافظ 
 وهذه القروض ميكن املسامهة يف حل مشكلتها بالتوريق، ،)14( مليار دج150مبلغ حالياً تتجاوز 

شريطة توفري الظروف املالئمة لنجاح العملية، مثل السوق املالية النشطة، وتوفري الضمانات الالزمة 
رمسلة والتطهري املايل للبنوك للمستثمرين يف تلك القروض، عوض اللجوء إىل عمليات إعادة ال

 منذ ) مليار دوالر26حوايل ( مليار دج 2400العمومية، واليت كلفت خزينة الدولة ما يقارب 
وقد ، )15(بداية اإلصالحات االقتصادية يف اية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن املاضي

 وكذا قانون 2008ة التكميلي لسنة  مليار دج أخرى ضمن قانون املالي100خصصت هلذه العملية 
  . مليار دج خالل العشريتني املاضيتني2500، ليصل اموع إىل 2009املالية لسنة 

 حىت يف ظل وجود إطار قانوين لتوريق القروض العقارية يف اجلزائر، ومع السماح للبنوك مبمارسة -
، وبالرغم من إنشاء شركة 03/11 مث األمر 90/10 مبوجب القانون الشمولية يف العمل املصريف

، يبقى دخول البنوك التجارية إىل جمال التمويل العقاري يف اجلزائر حمتشماً، وهذا إعادة التمويل الرهين
 مليار 1400بالرغم من فائض السيولة الكبري الذي تعرفه هذه البنوك، واليت بلغت على سبيل املثال 

 من % 88 واليت تستحوذ على ما يقارب، )16(مية بالنسبة للبنوك العمو2007دج يف اية سنة 
السوق املصرفية اجلزائرية، ما يعين عدم الثقة الكافية يف اإلجراءات املتخذة، مقابل اإلسراف يف متويل 

  .التجارة اخلارجية اليت يقل فيها عنصر املخاطرة



 10

ندات، وهي متثل بس) يف إحدى أدواته(إن التوريق من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية هو تعامل  -
أو ) كما حيدث أحياناً عندنا يف اجلزائر(للدين للمدين نفسه قروضاً ربوية، هذا باإلضافة إىل أنه بيع 

لغري املدين ولكن بقيمة أقل أي بسعر خصم، وهذا ما جيعل العملية مشاة ملا حيدث يف خصم 
ئري ميول قطاع السكن بطريقة ومبا أن بنك الربكة اجلزا. األوراق التجارية واليت ثبتت حرمتها

 أو اإلجيار املنتهي بالتمليك، فقد استطاع أن يربم اتفاقاً مع شركة إعادة اإلستصناعإسالمية مثل 
على إعادة متويل عملياته مقابل ضمانات تتمثل أساساً يف حتويل ملكية  صين SRHالتمويل الرهين 

           .العقار لصاحل الشركة املذكورة
  :اخلامتة 

 مالية حديثة إلدارة املخاطر يف البنوك لقد تبني لنا من خالل هذا البحث، بأن التوريق كأداة  
جيب أن يستويف بعض الشروط واملتطلبات لنجاحه، وأمهها املؤسسة املشترية للديون من البنوك لتقوم 

لتداول هذه بتوريقها بإصدار سندات ممثلة لقيمها وحاملة لضماناا، مث السوق املالية النشطة 
  .السندات
ويف غياب هذه املتطلبات يبقى خطر فقدان السيولة يف البنوك قائماً، خاصة عند منحها   

 ذلك مؤخراً من خالل أزمة الرهون العقارية اليت امتدت من الواليات ثبتلقروض عقارية، وقد 
ك كربى وعلى رأسها كما أدت إىل ايار بنواملتحدة األمريكية وضربت العديد من بلدان العامل، 

  .رابع أكرب مصرف استثماري يف السوق األمريكية" Lehman Brothersليمان بروذرز "
تبقى عملية توريق القروض العقارية وإنشاء مؤسسة خاصة بذلك وبالنسبة للحالة اجلزائرية،   

لزمات هذه جتربة واعدة، إال أا ال زالت حتتاج إىل الكثري من الترشيد، وتتطلب توفري أهم مست
    .  العملية، وهي السوق املالية النشطة والوسطاء الفاعلني يف هذه السوق

 :اهلوامش واإلحاالت 
                                                

 .237 :، ص2001أدوات وتقنيات مصرفية، دار غريب، القاهرة، :  مدحت صادق. د -)1(
، 2001، دار النهضة العربية، القاهرة، 2مهِّـيته يف ظلِّ قانون الرهن العقاري، طالتوريق ومدى أ:  عبيد علي حجازي. د -)2(

 .3 :ص
 . 31: ، ص 2005، يناير 3السنة / 10، جملة املصارف، العدد ) التوريق املصريف: ( املعتز عثمان إبراهيم أبوسعد -)3(

)4( - Abdelkader BELTAS : LA TITRISATION (Instrument efficace pour la gestion 
du risque du crédit bancaire), EDITION LEGENDE, Alger, 2007, p : 14,15 et 128.  

 .29 :صمرجع سابق،  ،التوريق:  عبيد علي حجازي. د -)5(
)6( - Guide pour l'obtention d'un prêt hypothécaire auprès d'une banque : Société de 

Refinancement Hypothécaire, 2001, p : 2.  
 .، واملتضمن توريق القروض الرهنية20/02/2006:  املؤرخ يف 06/05:  من القانون رقم 2:  املادة -)7(
 .، واملتضمن توريق القروض الرهنية20/02/2006:  املؤرخ يف 06/05:  راجع املواد الذكورة يف القانون السابق رقم -)8(
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دليل تعريفي بدون دار (شركة إعادة التمويل الرهين ) : السياسة العامة(ارية وطرق املتابعة  شروط إعادة متويل القروض العق-)9(

 .  2: ، ص )النشر و ال تاريخ
)10( - Guide pratique; Refinancement Crédits Immobiliers : Société de Refinancement 

Hypothécaire, p : 11.   
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16/01/2006 .  
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تأهيل املؤسسة املصرفية العمومية باجلزائر؛ األسلوب واملربرات، حبث مقدم إىل امللتقى الدويل حول : سليمان ناصر . د -)15(
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