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، منشور بالجریدة الرسمیة 2006فبرایر  20الموافق  1427محرم  21مؤرخ في  06-05قانون رقم  -1  
وما  13ص . 2006مارس  12الموافق  1427صفر عام  12الصادرة بتاریخ  15للجمھوریة الجزائریة العدد 

  .یلیھا
www.srh-): شركة التوریق ( الجزائریة منقول من الموقع الرسمي لشركة إعادة التمویل الرھني   -2
 dz.org 

 6القانون التجاري في ضوء الممارسة القضائیة، النص الكامل للقانون وتعدیالتھ إلى غایة : مذكور في  -3
  .یلیھا وما 356، ص 20062007ُمدعَّم باإلجتھاد القضائي، منشورات بیرتي، طبعة  2005فبرایر 

من القانون التجاري ) ومابعدھا  544المادة ( راجع فیما یتعلق بالقواعد العامة للشركات الكتاب الخامس    -4
المعدل والمتمم إلى غایة  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20مؤرخ في  7559الصادر باألمر 

  .2005فبرایر  6المؤرخ في  0502قانون 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دور شركة إعادة التمويل الرهني في تمويل عمليات الترقية العقارية

206  خمرب احلقوق و احلريات يف األنظمة املقارنة    
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المتعلق المتعلق بالمؤسسات العمومیة االقتصادیة وتسییرھا  0104من األمر  5المادة من  2الفقرة   -5
  .وخوصصتھا

  .من األمر نفسھ 8المادة   -6
  من األمر نفسھ 9المادة  -7 
  .من األمر نفسھ 10المادة  -8 
  .من األمر نفسھ  12المادة -9 

, دار النھضة العربیة, حفظة األوراق المالیةالنظام القانوني إلدارة م, علي فوزي إبراھیم الموسوي -10
  12ص , .2008

في القرن الثامن عشر تأكد مبدأ قابلیة الحقوق الشخصیة للحوالة، وقد تأثر التقنین الفرنسي بذلك وأقر  -11 
فمنذ ذلك التاریخ تطورت فكرة القیمة . والمتعلقة بنقل الحقوق 1701إلى  1689حوالة الحق في مواده من 

  . ة للحق الشخصيالمالی
  .11، ص 2004, دار الجامعة الجدیدة للنشر, نبیل إبراھیم سعد، التنازل عن العقد

بتقدیم مبلغ من المال للبنك البادئ للتوریق مقابل ) یطلق علیھ ھنا اسم البنك المشارك( یقوم المصدر  -12 
وھنا ال یملك المصدر . في ھذه السنداتسندات مدیونیة على أن یسترد البنك المصدر أموالھ وفوائده من المدین 

حق الرجوع على المحیل إذ ال یكون المحیل مسؤوال عن المبلغ المتفق على إعادة الوفاء بھ لو لم یتسلمھ من 
ومن أھم اإلنتقادات التي ُوجھت إلى ھذا األسلوب ھو تعرض المصدر لخطر ائتماني مزدوج، فإذا . المدین

ستَردة من المدین ستخصص للوفاء بدیون كتلة الدائنین، كما أنھ إذا تعرض المدین أفلس المحیل فإن األموال المُ 
  .لإلفالس أو اإلعسار فإن ذلك سیعرض المصدر لخطر ائتماني محقق

  .65إلى  60ص , 2009, المكتب الجامعي الحدیث, , محمد أحمد غانم: راجع في تفصیل ذلك
إتحاد , عادل رزق، دعائم اإلدارة اإلستراتیجیة لإلستثمار أنظر. البعض یستعمل مصطلح المشاركة الجزئیة

  .127، ص 2006, لبنان, بیروت, المصارف العربیة
  
یتم إثبات كل تنازل عن القروض :" من قانون توریق القروض الرھنیة الجزائري 8حیث تنص المادة   -13  

  ".الرھنیة بموجب إتفاق بین الطرفین
بالجریدة الرسمیة، العدد  منشور، ال1990أفریل  14، المؤرخ في 10-90، رقم قانون النقد و القرض -14
  .1990أفریل  18، السنة السابعة والعشرون بتاریخ 16

الجمھور  تتضمن األعمال المصرفیة، تلقي األموال من:" من قانون النقد والقرض 110إذ تنص المادة  -15 
  ".الوسائل وإدارة ھذهوعملیات القرض ووضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن 

  :راجع في تفصیل ھذه األشكال من الحقوق 
16-Thierry Granier et Corynne Jaffeux, La titrisation: Aspects juridique et 
financier,Economica, 2èm édition, 2004., p 92 
Georges Ripert, René Roblot, traité de droit commercial, Tome2, 14 Edition, L G D 
J, 1994،p532. 

یمكن تقسیم أسباب الدیون المتعثرة إلى أسباب یرتكبھا البنك فتؤدي إلى تعثر الدین مثل قصور دراسة    -17
منح التسھیالت، وأسباب یرتكبھا العمیل فتؤدي إلى تعثر الدین مثل عدم تقدیم البیانات والمعلومات الصحیحة 

مدخل اتخاذ (فایق جبر حسن النجار، التحلیل االئتماني: المتعثرة راجع في تفصیل الدیون. والكاملة للبنك
  .وما یلیھا 409ص ,1997, الطبعة األولى, عمان األردن, ، مطبعة بنك اإلسكان)القرارات

, 2004, اإلسكندریة, دار الفكر الجامعي, )التوریق (االستثمار الجماعي في الحقوق اآلجلة , ھشام فضلي -18
  .115ص 

 19- Thierry Granier et Corynne Jaffeux, op, cit, p98. 
  .من قانون توریق القروض الرھنیة الجزائري 14المادة  -20 
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كبیرة و أصبحت دول العالم على اختالف نظمھا المصرفیة تحاول اإللتزام بتنفیذ المقررات التي أوصت اللجنة 

  ضمان النمو واالستقرار ألجھزتھا المصرفیةوذلك لتدعیم مركزھا التنافسي ول, باألخذ بھا
  .62ص , المرجع السابق, موسى مبارك أحالم: راجع

 42- Marjorie Eeckhoudt, op, cit, p 3. 
دار النھضة , ضوابط منح اإلئتمان المصرفي من منظور قانوني ومصرفي, صالح إبراھیم شحاتھ -43 

  .118ص , 2008,العربیة الطبعة األولى
فالفرق بین طبیعة المصارف اإلسالمیة والتقلیدیة لن یخفف , القواعد تطبق كذلك على المصارف اإلسالمیة ھذه

  من الحاجة لوجود لوائح واإلشراف المتصل بھا لضمان فاعلیة التنفیذ
  .153, 152ص , المرجع السابق, موسى مبارك أحالم -44 
  .م إضافة نوعیة مخاطر جدیدة فقط دون تغییر نسبة كوك، حیثت3وبازل  2مع العلم أنھ تم إصدار بازل  -45 

 8-7-6-5-4وفق ما جاء تفصیلھ في المواد . سنكتفي ھنا بتوضیح مسار تطبیق ھذه النسبة في الجزائر -46
من تعلیمة بنك الجزائر رقم ) رأس المال األساسي و رأس المال التكمیلي(فیما یخص مكونات األموال الخاصة 

من نفس  11-9المتعلقة بالقواعد االحترازیة، و كذا ما جاء في المواد  29/11/1994ي المؤرخ ف 74-94
التعلیمة و التي تتعلق باألوزان الترجیحیة للمخاطر، ھي كلھا تتطابق إلى حد كبیر مع مقررات بازل في ھذا 

  .الشأن
و التي عوضت سابقتھا  1994نوفمبر   29المؤرخة في 74-94من تعلیمة بنك الجزائر رقم  13المادة  -47

و المتعلقة بتحدید القواعد االحترازیة لتسییر البنوك و المؤسسات  1991/11/14المؤرخة في  34-91رقم 
  .المالیة

على وجود ھیئة تتكفل بتحدید المخاطر وفي ھذا اإلطار ینظم البنك  160إذ نص القانون في مادتھ  -  48 
, تتكفل بجمع أسماء المستفیدین من القروض " كز المخاطر مر" المركزي مصلحة مركزیة للمخاطر تدعى 

والمبالغ الممنوحة والضمانات المعطاة لكل قرض من جمیع البنوك والمؤسسات , وسقف القروض الممنوحة 
  .المالیة  إن مھمة ھذا المركز ھي تقدیر الخطر بالنسبة للقروض الممنوحة داخلیا

  .156ص  ,المرجع السابق, موسى مبارك أحالم -49
  .158ص , المرجع نفسھ -50 
المتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك والمؤسسات  2002نوفمبر  14المؤرخ في  02-03النظام رقم  -51 

  .158ص , المرجع نفسھ -52.المالیة
  160ص , المرجع السابق, موسى مبارك أحالم  -52

  




