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  ملخص البحث:

تعرضنا يف هذا البحث بدراسة أهم التمويالت لقطاع اإلسكان عن طريق الصكوك اإلسالمية، وقد 

سياستها و  قمنا �لتعرض أوال للسياسات التقليدية لتمويل السكن من خالل الرتكيز على حالة اجلزائر

السكنية، وقد الحظنا يف الفصل األول من الدراسة �ن سياسة اإلسكان يف اجلزائر جديرة �لتقدير، 

ولكنها حباجة للتطوير أكثر من خالل إ�حة العمل للصكوك اإلسالمية لتمول القطاع السكين جنبا 

ث الثاين؛ حيث سته يف املبحإىل جنب مع �قي األدوات والصيغ التمويلية يف اجلزائر، وهو ما متت درا

تعرضنا إلبراز أهم الصكوك اإلسالمية املوجهة للتمويالت السكنية وهي: صكوك اإلجارة واملشاركة 

وشهادات اإلسكان، فبينا يف ذلك الفصل أمهية العمل �لصكوك اإلسالمية بفضل قبوهلا وجذ�ا 

، لكن جناح عمل �ا وجناحها امللحوظللمستثمرين يف ا�تمعات اإلسالمية والغربية حىت بفضل كفاء

الصكوك اإلسالمية ال يتوقف على جمرد الرغبة يف العمل �ا بل البد من �يئة املناخ املناسب لعملها 

وهو ما اهتمت به الدراسة يف الفصل األخري من البحث؛ حيث بينا أنه عند رغبة اجلمهورية اجلزائرية 

هو سة التمويل السكين، فإنه البد من توفري ثالثة نقاط، و للعمل �لصكوك اإلسالمية كجانب من سيا

ما أدرجته يف املباحث الثالث للفصل األخري من تنشيط السوق املالية إىل تفعيل القطاع اخلاص وضرورة 

  سن قانون خاص لعمل الصكوك اإلسالمية.
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Abstract. 

According to this study ,We have dealt with the most important 

funds for the housing sector through the Islamic banks. firstly; 

we have seen the traditional policies of housing finance under 

the case of Algeria and its residential policy , in the first chapter 

we have noticed that the housing policy in Algeria is praise 

worthy, but it needs more to be developed one of them is 

providing work for Islamic bonds to be funded residential sector 

along with the rest of the tools and forms of financing in Algeria, 

which has been studied in the second section;, where we used to 

highlight the most significant instruments of Islamic-oriented 

financing of housing, namely: credit funds and participation, 

housing certificates, in this chapter we focused on the 

importance for Working by Islamic instruments which refer to 

to its acceptance and attraction for investors in Islamic and 

Western societies that showed the efficiency also a remarkable 

success, but the success of Islamic bonds work is not dependent 

on just wanting to work out, but it is obligatory to create the 

right climate for their work, and this is what we discussed under 

the final chapter of the research; where we made sure that when 

there is a desire from the Republic of Algeria, the Islamic 

instruments used to work as part of the policy of housing finance, 

moreover there are three points, we inserted it in the three topics 

belong to the last chapter started from the effectiveness of the 

financial market , the activation of the private sector ,finally, the 



necessity to create a special law to the work of Islamic 

instruments.. 
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