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رب العالمين ،على توفيقه إياي و  فهو للهإن كان من حمد و ثناء 

 تسديده لخطاي في  دربي ،

 ... فالحمد لله رب العالمين

سعيتم فكان السعي   يوفيكم حقا،و إن قلت شكرا فشكري لن 

 ...مشكورا 

 قلب به صفاء الحب تعبيرا فهو يكتبكم عن التعبيرو إن جف حبري 

  : على تكرمك بوقتك و  " ةــــدي فاطمـــحمي" أستاذتي الفاضلة

نصائحك و التي كانت خير انيس في الدرب أثمرت إلنجاز هذا 

 البحث ...

 راسة كم دبقبول شرفتمونياعضاء لجنة المناقشة  الذين  أساتذتي

 ... فالف شكر لكم على وقتكم الثمينو مناقشة مذكرتي 

 ، الى كل من ساهم  من قريب أو بعيد ، بكلمة ، بسمة أو امنية 

 ...رسالة ابعثها لكم مليئة بالحب و التقدير و االحترام
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 من حبهم يجري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي  إلى

 إلى اخويا وأخواتي

 الى شمعة انارة ظلمت حياتي  و عطر ابهج حياتي 

 ...اليك شيراز شمعة  حياتي 

 ... اليك شهد عطر حياتي

من سرنا سويًا ونحن نشق الطريق معاَ نحو النجاح واإلبداع إلى  إلى
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و اليكم زمالئيإلى صديقاتي    
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 قدمةــــــالم

تعد رغبة فرد ما في إنجاز مشروع اقتصادي غير كافية بالمرة، إذ البد أف تقترف ىذه الرغبة 
بالقدرة عمى تمويؿ ىذا المشروع، وميما كانت مصادر ىذه األمواؿ فالميـ أف تفي حاجات 

 المشروع.
         التجارية األياـ وبتطور ميداف المعامبلت ومصادر التمويؿ قد تعددت واختمفت بمرور

ففي األزمنة السابقة لـ يكف ىناؾ مصدر لتمويؿ المشاريع غير رأس الماؿ الشخصي فقد كاف 
الخاص ومع  لمشاريع ما لـ يكف ليـ رأس ماليـاألشخاص ال يقدموف عمى التفكير في إنجاز ا

متعددة الحياة التجارية أصبح ىناؾ عدة مجاالت أخرى تسمح لؤلفراد بإنجاز مشاريع  تطور
سواء كانت صغيرة أو كبيرة وىذا عف طريؽ تمويؿ ىذه المشاريع بقروض تمنحيا ليـ البنوؾ 
مقابؿ فوائد محددة مسبقا وحتى المشاريع الكبرى أصبحت تتطور و تتجدد مف خبلؿ القروض 

 .األسيـ  مف خبلؿ اكتتاب السندات أو أو

ف النظـ القانونية التي تسمح بتمويؿ وىكذا ازداد تطور المعامبلت التجارية وظيرت العديد م
  في الولوج الى عالـ التجارة .المشاريع التجارية و تساىـ 

وبظيور االعتماد اإليجاري  موضوع  مذكرتنا كوسيمة تمويمية حمة العديد مف المشاكؿ المتعمقة 
تتوفر في بالتمويؿ التجاري وذلؾ عمى اعتبار أنو يمنح العديد مف الخيارات اإلضافية التي لـ 

العقود أو النظـ األخرى ، ىذا النظاـ الذي ييدؼ إلى تحقيؽ الربح المبتغى لكؿ مف البائع 
فالحاجة التجارية ىي التي ، والمؤجر و المستأجر إضافة إلى العائد عمى االقتصاد الوطني

دعت إلى وجود وسيمة تمويمية أخرى وجديدة تمنح مجاال أوسع لممستثمر وتمكنو مف مسايرة 
  التطور التكنولوجي مع إمكانية الحصوؿ عمى أي معدات جديدة تساعده عمى تحسيف إنتاجو.



 المـــقدمــة 
 

 

5 

احب ص حدثة ال تتطمب في بداية األمر مفإف االعتماد اإليجاري بظيوره كوسيمة تمويمية مست
المشروع إال دفع بدالت اإليجار كاف ليا أثرا نافعا أدى إلى انتشاره في أغمب بقاع العالـ 

 .إليناووصولو 

غير أف ىذا أدى إلى ظيور العديد مف التساؤالت و االختبلفات حولو وىذا مف قبؿ الفقياء 
لعقد الميزنغ وحتى فيما   (1)إضافة إلى تعدد التشريعات و اختبلفيا حوؿ الطبيعة القانونية 

وجد ولدا   (2)يخص تسميتو التي تعود إلى البمد الذي نشأ فيو حيث اخذ اسما انجموا أمريكيا
 الفقياء صعوبة في إيجاد أسماء جديدة لو فذىب البعض إلى تسميتو بالتمويؿ التأجيري

 .(4)والبعض األخر باالعتماد االيجاري   (3)و آخروف باإليجار التمويمي

وكانت الجزائر مف بيف الدوؿ التي اعتمدتو وأطمقت عميو تسمية االعتماد االيجاري وصدر 
ىذا األمر الذي انطمقنا منو و  1996يناير مف سنة  10 المؤرخ في 09_ 96األمر رقـ 

 .اعتبرناه األساس األوؿ في بحثنا 

عاما إال أننا فوجئنا أف ىذا العقد ورغـ  23ىذا األمر الذي مر عمى صدوره ما يزيد عف 
تسميتو مف قبؿ المشرع الجزائري إال وأنو مازاؿ مجيوال لدى الكثير مف رجاؿ األعماؿ وحتى 

 قانوف .رجاؿ ال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عبد العزيز شافي: عقد الميزنغ )دراسة مقارنة ( الجزء األول ,الطبعة األولى ,المؤسسة الحديثة لمكتاب طرابمس  نادر - 1
 .26ص  2004لبنان  

 .14د .نادر شافي : المرجع السابق: ص  – 2

جريدة رسمية  المتعمق بتنظيم عمميات االيجار التمويمي  و 1999ماي  8المؤرخ في  160/99رقم  المبناني القانون - 3
 .4عدد 

 .1996/  10/01مؤرخ في  09 – 96المادة األولى من القانون الجزائري: األمر رقم   - 4
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نبتدئ بيا موضوعنا  انطبلؽ او بدايةواجينا عدة تساؤالت حوؿ ىذا الموضوع اعتبرناىا بمثابة 
انطبلؽ مف  يجاريوقد دارت أغمب ىذه التساؤالت حوؿ ماىية عقد الميزنغ  او عقد االعتماد اال

 التشريع الجزائري و التشريعات المقارنة.

و كانت االشكالية الرئيسية تدور حوؿ ما ىو النظاـ القانوني لعقد االعتماد االيجاري او عقد 
  الميزنغ في التشريع الجزائري و التشريعات المقارنة ؟

وبطبيعة   ،الموضوع إف ىذه اإلشكالية ىي مف أبرز األسباب التي دعتنا إلى التطرؽ ليذا
 دعتنا الى ذلؾ . ناؾ عدة أسباب أخرى الحاؿ ى

أنو موضوع غابت فيو الكتابة كما  ، جيؿ الخاصة و العامة لو نجد ىذه االسباب لعؿ مف أىـو 
ننا وجدناه ذلؾ باإلضافة  أل ، تو جدا ومحتشما ال يرقى إلى أىميوما كتب فيو يعد قميبل
نشوء او بروز   ومدى اىميتو و انتشاره دوليا و  لخصوصيتو بالنظر موضوعا يستحؽ االىتماـ

اصبح مف  دوف اف ننسى انو شركات دولية كبرى تتخصص في العمؿ بعقد االعتماد االيجاري
اىـ العقود الدولية و أف انتياجو سوؼ يحقؽ االزدىار لبلقتصاد الوطني و يحقؽ االرباح 

 المبتغات لؤلفراد.

ديدة كانت ىي البحث عف المراجع ، وقد كانت ىذه الخطوة مف ليذا اتجينا نحو خطوة ج 
أصعب الخطوات التي مررنا بيا ، فإف المراجع كانت شبو معدومة ىذا إف لـ نقؿ أنيا كانت 

 معدومة حقا.

صرارا فتوكمنا  صادفنا عثرات عديدة  وتمقينا تشجيعات أكثر فتخطينا تمؾ وزادتنا ىذه عزما وا 
 الخطوات نحو تحقيؽ ىدفنا. عمى اهلل وبدأنا أولى 

 لذا قمنا بمحاولة ابتداء موضوعنا ىذا و ذلؾ مف خبلؿ خطة قسمناىا الى فصميف و تناولنا في 
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الفصؿ األوؿ :  ماىية عقد االعتماد االيجاري و تناولنا فيو مفيـو ىذا العقد في مبحث اوؿ  و  
 ىذا العقد. إلنشاءالمبحث الثاني فخصصناه 

عقد االعتماد االيجاري مرتكزيف عمى حقوؽ وواجبات  ألثاري فقد خصصناه اما الفصؿ الثان
 طرفيو في مبحث اوؿ تـ الى انتيائو في مبحث ثاني.

 كما ختمنا موضوعنا بخاتمة ضمناىا كؿ ما توصمنا اليو مف خبلؿ دراستنا ليذا العقد. 
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ماىية عقد االعتماد 
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 ل االول : ماىية عقد االعتماد االيجاريالفـصـــ
العقود التي ظيرت في اآلونة االخيرة  و التي عرفت تطورا  أىـ أحد اإليجاري االعتماد عقد يعد

 مف مكوناتو يستمد مركبة، ومشروع قانونية وحدة عف عبارة وىو األعماؿ، ممحوظ في مجاؿ
 كاف و إف (1) الجديد التعاقدي النظاـ ىذا لتنتج بينيا فيما اندمجت معروفة تعاقدية عبلقات
 بيا بؿ خاصاى يبق لـ أنو ، إالاألمريكية المتحدة الواليات إلى يرجع العقد ىذا ابتكار في الفضؿ
 االستثمارات، تمويؿ في قانونية كوسيمة و فعاليتو لنجاعتو نظرا كبيرة، وبسرعة عالميا انتشر
 البعض يرى إذ النامية الدوؿ ذلؾ في وتبعتيا تقدمةالم الرأسمالية الدوؿ مف العديد اعتنقتو حيث

 الدوؿ لمشروعات المحدودة المالية لمقدرات عبلجا يمثؿ اإليجاري، االعتماد عقد إلى المجوء أف 
 .(2) التمويؿ المصرفي عمى الحصوؿ في تواجييا التي الصعوبات عف النامية ،فضبل

 عوامؿ بيف االستثمارات اإلنتاجية، مف ويؿلتم أداة بوصفو العقد ىذا يصبح المنطمؽ ىذا ومف
 ىذا الجزائر اعتمدت فقد العربية، الدوؿ مف و كغيرىا، الدوؿ ليذه االقتصادية التنمية دفع

 تشجيع إلى بذلؾ طامحة اعتنقتو، الذي الحر االقتصادي لمنظاـ حتمية كنتيجة العقد،
 تحوالت فترة في اإليجاري االعتماد عقد جاء إذ، األجنبية أو منيا الوطنية سواء االستثمارات

( 3) العقد اىذ اعتماد بينيا مف ميكانزمات، و وسائؿ عدة طريؽ عف تحقيقيا الببلد ارادت ،جذرية

 االعتماد عقد مفيـو إلى الفصؿ ىذا خبلؿ و بالنظر لكؿ ما سبؽ سوؼ نحاوؿ التطرؽ ، 
اما في المبحث الثاني  لو المشابية العقود باقي عف تمييزه إلى األوؿ، ثـ المبحث  في اإليجاري

 .فسوؼ نتطرؽ الى اركانو الموضوعية العامة و الخاصة  و الشكمية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .13 فحة ص2005 ، اإلسكندرية المعارف، منشأة اإلنتاجية، لممعدات الحقيقي التمويمي إليجار،ا العال أبو محمد طو -1
 التنفيذية والئحتو 95/95 رقم القانون ضوء فيسة ار د ، التمويمي لمتأجير كموضوع األرض دويدار، محمد ىاني2-

 .  9فحة ،ص 1999 ، لمنشر الجديدة الجامعة دار ، اإلسكندرية
،  قانونية لمتمويل، اطروحة لنيل شيادة دكتوراه في العموم تخصص قانون كأليةمال، عقد االعتماد االيجاري ا حبن بري - 3

 .13صفحة  ، 28/05/2015تاريخ المناقشة 
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 المبحث األول: مفيوم عقد االعتماد االيجاري وتمييزه عن غيره من العقود االخرى
د في الحياة االقتصادية  و بالنظر ايضا النتشاره نظرا لمدور البالغ االىمية الذي يمعبو ىذا العق

 إشارة أوؿ انتفي اغمب الدوؿ حاوؿ المشرع الجزائري تبنيو عبر مجموعة مف القوانيف و قد ك
 1990/04/14في المؤرخالمؤرخ في 90/10: القانوف خبلؿ مف اإليجاري االعتماد لعقد

 2003/08/26: في الصادر 03/11 ـرق األمر بموجب إلغاؤه تـ لكف والقرض بالنقد المتعمؽ
 المتعمؽ 18/12/1991المؤرخ في  91/26: رقـ القانوف بعد فيما ليميو والقرض بالنقد المتعمؽ
 التي التشريعية الدعامة لتوفر تكف لـ القوانيف ىذه كؿ ،لكف 1992 لسنة الوطني بالبرنامج
 .(1)لحمايتيـ العقد ىذا أطراؼ  يحتاجيا
 الحديثة الظاىرة ىذه أف أفادت قد العالـ دوؿ مختمؼ في اإليجاري عتماداال تجربة وأف السيما
 .ليا مبلئـ قانوني مناخ توفير يتـ لـ ما فعاؿ دور لعب أو راراالستم يسعيا ،ال نسبيا
 . العقد ىذا أحكاـ لينظـ سابقا، المذكور  96/09: رقـ األمر جاء لذلؾ

 المطمب األول :مفيوم عقد االعتماد االيجاري
بعرض مفيـو مفصؿ  1996يناير  10الصادر في  09 – 96لقد قاـ القانوف الجزائري رقـ 

 لعقد االعتماد االيجاري.

حيث أنو عرفو في المواد األولى منو كما قاـ بتبياف الخطوات البلزمة و التي تدخؿ في انجاز 
يتناوليا ىذا العقد ،  عقد االعتماد االيجاري و إضافة ليذا فقد حدد لنا المواضيع التي يمكف أف

و ىذا كاف واردا مفصبل في الباب األوؿ مف ىذا األمر و ليذا سوؼ نتطرؽ فيما يمي  ليذه 
العناصر ، ولكف و نظرا لحداثة العقد و لكونو مجيوال مف طرؼ الكثير ال باس أف نتطرؽ في 

 بداية و لو بإيجاز لمراحؿ نشأتو :

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .15، قانون صفحة : المرجع السابقامال حبن بري -1
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 الفرع االول: مراحل نشأة عقد االعتماد االيجاري

لبداية األولى لعقد  االعتماد قد عرؼ الفقياء اختبلفا كبيرا فيما يتعمؽ بالنشأة التاريخية أو ا
االيجاري  ،فمنيـ مف رأى انو نتاج الحضارات السابقة ، حيث يرى ىؤالء أنو وجد قبؿ الميبلد 
عند البابمييف وىذا  مف خبلؿ مجموعة القوانيف التي وضعوىا و عتر عمييا المؤرخوف خاصة 

و انتقؿ إلى الروماف، كما  قانوف حمو رابي ،وىناؾ مف ذكر أف ىذا العقد وجد عند السومرييف
،إال أف طائفة أخرى (1)يرى البعض أف عقد االعتماد االيجاري او الميزنغ وجد في بدايات اإلسبلـ

مف الفقياء ال يروف ىذا بؿ يروف خبلفو، حيث اعتبروا أف عقد االعتماد االيجاري ىو نتاج 
وىذا بتأسيس  1952سنة ـ ،وأف ال أساس لوجوده فيما مضى  ويرجعوف وجوده إلى 19القرف 
وقد كاف ىذا ( 2) في الواليات المتحدة األمريكية  United States Leasing Corporationشركة 

ىذا المواطف البسيط الذي كاف يمتمؾ مصنعا صغيرا إلنتاج   Junior  Boothعمى يد السيد 
ة سنة الحرب الكوري المواد الغذائية المحفوظة حيث طمبت منو القوات العسكرية األمريكية خبلؿ

الغذائية و كاف عاجزا عف تمبيتيا حاوؿ بكؿ الوسائؿ بما إف  كميات ضخمة مف المواد 1950
 .الصفقة كانت مربحة ومغرية

ولكنو أصيب بالعجز و لـ يستطع حؿ ىذه المشكمة حيث لـ يكف يممؾ رأس الماؿ الكافي لشراء 
صوؿ عمى القرض الكافي لذلؾ فكر في ما يحتاجو مف المعدات والتجييزات كما عجز في الح

إمكانية استئجار تمؾ المعدات و لكنو لـ يعثر أيضا عمى مؤجر لممعدات المطموبة وىذا ما 

 . (3) منعو مف إتماـ الصفقة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .18.نادر شافي: المرجع السابق ص  - 1

 .16ص  2003قدري عبد الفتاح الشياوي : موسوعة التأجير التمويمي : توزيع منشاة المعارف االسكندرية -2

Giovanoli,( Mario) ، Le crédit-bail (leasing) en Europe, développement et nature 3- 
juridique libraires -1 techniques, Paris 1980 ، P7. 
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و مف خبلؿ ىذه التجربة اكتشؼ السيد بوت أف تأجير المعدات اإلنتاجية يمكف أف يكوف 
وبقية ىذه الفكرة ، مصدرا ألرباح طائمة تفوؽ ما يحققو مصنعو الصغير إلنتاج المواد الغذائية 

و ، بفكرتو التي  اىتدى إلييا تدور برأسو إلى أف تمكف مف إقناع مجموعة مف رجاؿ األعماؿ
التي تقـو بشراء المعدات  (1)بيذا تـ تأسيس أوؿ شركة ليزنغ في الواليات المتحدة األمريكية

اإلنتاجية بيدؼ تأجيرىا مقابؿ بدالت إيجار متفؽ عمييا مع إعطاء المستأجر حؽ شرائيا أخر 
كبير و زيادة الطمب عمى استئجار المدة المتفؽ عمييا ،وىكذا نجحت ىذه التجربة ومع تأثيرىا ال

المعدات اإلنتاجية ارتفعت أرباح الشركة وداع صيتيا وىكذا اتسع النطاؽ  و ظيرت  شركات 
ليزنغ أخرى وكانت االنطبلقة إلى باقي أنحاء العالـ ،حيث  أنشأت شركات الميزنغ األمريكية 

تـ األفريقية واألسيوية ،فقد كاف فروعا  ليا في  باقي أنحاء العالـ وبالتحديد الدوؿ األوربية 
سنوات مف تأسيس أوؿ شركة الميزنغ أي سنة  10 لنجاح الشركة الفرنسية التي تأسست بعد

 .(.2)كاف ليا الدور الكبير في زيادة  عدد شركات الميزنغ  1962

كما ساىمت في نقؿ ىذا النشاط إلى العديد مف الدوؿ  النامية خاصة تمؾ الدائرة في فمؾ 
تصاد الفرنسي أىميا دوؿ المغرب العربي ودوؿ غرب إفريقيا الناطقة بالمغة الفرنسية وعند االق

تـ أستبدؿ بقانوف  02/07/1966وصولو إلى فرنسا أعترؼ بو شرعيا بقانوف 
28/09/1967(3.)  

وقد اشترط المشرع الفرنسي لوصؼ عممية ما انيا اعتماد ايجاري ثبلثة شروط:                 
 راء ال جؿ البيع                                                                                                      الش -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .21 فحة نادر شافي: المرجع السابق: ص - 1

 .22فحةنادر شافي: المرجع السابق: ص -2

 .  147 فحةإلياس نصيف : البند الجزائي في القانون المقارن وفي عقد الميزنغ: سمسمة أبحاث قانونية  مقارنة: ص - 3
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 االيجار -
 (1)وح لممستأجر و الممـز لممؤجرخيار الشراء الممن -

 عرؼ حيث متأخرا الجزائر في ظيوره كاف وقد السابؽ القانوف في الثغرات لبعض نظرا وىذا
 1990/04/14في المؤرخ في المؤرخ90/10:  القانوف خبلؿ مف الذكر سبؽ كما النور

 2003/08/26: في الصادر 03/11 رقـ باألمر الغائو تـ الذي و والقرض بالنقد المتعمؽ
  1991/12/18  في المؤرخ 91/26: رقـ القانوف بعد فيما ليميو والقرض بالنقد المتعمؽ
 المؤرخ 09 -96 رقـ األمر  بصدور فعميا تنظيمو ليتـ  1992 لسنة الوطني بالبرنامج المتعمؽ

 األعماؿ لرجاؿ أف لنا يتضح وىكذا، (2)اإليجاري باالعتماد المتعمؽ 1996 يناير 10 في
أف لممشرع  أيضاااليجاري، إال أنو ال يخفى  االعتماد عقد إنشاء في الكبير الدور يكيوفاألمر 

 التشريعية  مف الناحية العقدفي تنظيـ ىذا  الفرنسي دور كبير

 الفرع الثاني: تعريف عقد االعتماد االيجاري

ي الدوؿ ظيرت عدة عقود جديدة تقوـ عمى القواعد القانونية التقميدية وقد نشأة معظميا ف
أمريكية ولعؿ مف أكثر ىده العقود شيوعا عقد الميزنغ و الذي يأخذ صورة مشابية  لعدة  اإلنجموا

عقود مسماة حيث يتشابو معيا في تنظيماتيا القانونية ، وقد أخد ىذا العقد وعمى غرار باقي 
 العقود و استنادا إلى منبتو اسما أمريكيا .

د تعريؼ محدد ليذا العقد وىذا ما أدى إلى ظيور عدة وقد حاوؿ العديد مف الفقياء إيجا 
 لجديد و المستحدث في طابع معيف .نظريات كميا تسعى لوضع ىذا العقد ا

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

و الذي نظم عممية  االعتماد االيجاري  02/07/1966الصادر في  445/ 66من القانون الفرنسي رقم  01المادة  – 1
 .في فرنسا

و المتعمق باالعتماد  1996جانفي  10ل  الموافق 1416شعبان عام  19مؤرخ في المؤرخ في  09-96االمر رقم - 2
 .25صفحة  1996 لسنة  3االيجاري  جريدة رسمية عدد 
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ث نجد مجموعة مف الفقياء عرفوه عمى أنو مجرد عقد إيجار عادي وفريقا أخر رأى  أنو حي
نظاـ مركب لتمويؿ االستثمارات اإلنتاجية وآخروف  رأوا أنو صيغة قانونية جديدة تسمح 
باستعماؿ أشياء ال يستطيع المشروع تممكيا ، أما أخر تعريؼ فقيي لو فقد اعتبره نظاـ مركب 

والذي صدر  1967أيموؿ  ،(1)تقميدية لعقود تجارية مع تميزه ببعض الخصائص مف األشكاؿ ال
 اآلالت وعتاد التجييز عتاد تأجير عمميات: '' فيو جػاء وقد السابؽ بالقانوف ثغرات لوجود
 .(2)...''مصنع أو لحرفة البلزمة

قانوف و إذا اتجينا إلى تعريفو مف قبؿ التشريعات نجد أوؿ تعريؼ لو صدر بصدور أوؿ 
 وقد  02/07/1966فرنسي عمى اعتبار أف المشرع الفرنسي كاف سباقا في تنظيمو وذلؾ في 

 ىي( Crédit- bail)القانون ىذا في المقصودة( التأجير الدين) عمميات أن:'' فييا جاء
 .عمميات تأجير لعتاد التجييز وعتاد اآلالت و العقارات ذات االستعمال الصناعي...'' 

واالعتماد  لممنقوالت اإليجاري االعتماد تعريؼ بيف يجمع كونو النص، ذاى لغموض نظرا
 تحديد حوؿ فرنسا في اإلشكاالت مف الكثير عنو نتج مما واحدة، فقرة في لمعقارات  اإليجاري

 الفرنسي المشرع دفع ما وىو النص، ليذا العقاري اإليجاري االعتماد فروع بعض مدى خضوع
 في الموجودة الثغرات ىذه نتيجة أنذاؾ، الجميورية رئيس إلى رفع رتقري إثر عمى إلى التدخؿ

 .(3)09/1967/ 28بتاريخ  837/67 رقـ التنفيذية البلئحة بموجب التعديؿ فجاء النص

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 : جامعة التكوين المتواصل ية فرع  القانون الدولي لألعمال قمراوي عز الدين : محاضرات في عقد الميزنغ لمسنة الثان - 1
 .2005_2004الموسم الجامعي 

 الحمبي منشورات ، المقارن القانون في التمويمي االيجار عقد او الميزنغ عقد ، الدولية العقود:  ناصيف الياس -2
 .58 ص 2008 ، النشر بمد ذكر دون ، الحقوقية

3- Giovanoli,( Mario) -1، Le crédit-bail (leasing) en Europe, développement et nature juridique libraires 

techniques, Paris 1980، P7. 
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د اإليجاري وىذا في أما المشرع الجزائري فقد خصص الفصؿ األوؿ لتعريؼ عمميات االعتما
معقد لىذا الفصؿ كؿ الجوانب األساسية في حيث تناوؿ ،   09-96ستة فصوؿ مف األمر 
االعتماد اإليجاري موضوع ىذا األمر عممية تجارية ومالية  ''يعتبر:ػ وجاء في الفقرة األولى

ري عمميات ''تعتبر عمميات االعتماد اإليجاو في الفقرة األولى مف المادة الثانية ...'' ، 
 وقد قسمتو ىذه المادة إلى اعتماد إيجاري مالي واعتماد إيجاري عممي.قرض...'' 

''يعرف االعتماد اإليجاري عمى أساس أنو منقول عند ما يخص أما المادة الثالثة فقد جاء فييا 
ير "يعرف االعتماد اإليجاري عمى أساس أنو غو المادة الرابعة فقد جاء فييا أصوال منقولة ..."

أما المادة الخامسة فقد قسمتو إلى وطني و دولي، ، ..." عقارية أصوال يخص ما عند منقول
وىكذا يتجمى لنا أف المشرع الجزائري حاوؿ أف يحيط بجميع الجوانب المتعمقة بالتعريؼ في 

 الفصؿ األوؿ.

 الفرع الثالث :إنشاء عقد االعتماد االيجاري

معدات واألصوؿ البلزمة سواء كاف  ىذا عقد الرغبة في الشؾ أف عممية تجييز أي مشروع  بال
تطويره أو عند إنشائو تعد مف أكبر المشاكؿ التي تواجو المشروع المستثمر وبما أف عقد 
االعتماد االيجاري يعد أحد وسائؿ التمويؿ الممكنة فبل بد أف يتـ إنشاءه وفؽ إجراء عدة 

 . خطوات رئيسية ىذا قبؿ أف يصبح جاىز لمعمؿ بو

ففي البداية يمجا المشروع المستثمر إلى مؤسسة مالية تدعى بشركة الميزنغ او شركة االعتماد 
االيجاري يعرض عمييا أف تقـو بشراء المعدات و اآلالت أو التجييزات التي يحتاج إلييا  و 

لذي عند موافقة الشركة مبدئيا عمى إجراء العقد يتجو المشروع المستثمر إلى مالؾ المعدات و ا
فيتفؽ معو عمى أنواع المعدات المطموبة و مواصفاتيا و الثمف الذي  (1)يعرؼ بالبائع أو المورد 

 سوؼ يدفع وكؿ ما يخص إجراء عقد البيع الذي ستعقده شركة الميزنغ .

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 35نادر شافي: المرجع السابق: ص  - 1
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، الثبلثية االطراؼ و الثنائية العقود مف اإليجاري  االعتماد عممية و تبسيط توضيح و يمكف
 : خبلؿ المخطط البياني اآلتي

     

 

                                  جارعقد اي                                         عقد بيع

                                     

                                                  

                    مع حق الخيار                       عقد شراء                                

ري التي تقـو بشراء ىذه المعدات التي حددىا المشروع وىنا يبدأ دور شركة االعتماد االيجا
المستثمر وفؽ شروط محددة يحمميا عقد االعتماد االيجاري ، ىذه الشروط تمنح لممشروع 
المستثمر خيارات ثبلثة إما بشراء األمواؿ المؤجرة أخر المدة المتفؽ عمييا  أو ردىا أو إعادة 

عتماد االيجاري في الحقيقة يتطمب إبراـ عقديف وىكذا فإف إنشاء اال ،تأجيرىا مرة أخرى 
 أساسياف ىما :

ىو عقد بيع بيف الشركة و البائع أو المورد الذي حدده المشروع وحدد األمواؿ التي العقد األول: 
 تكوف موضوعا لذلؾ العقد.

د و ىو األساس الذي قاـ مف أجمو العقد األوؿ وىو عقد إيجار تمويمي يعرؼ بعقالعقد الثاني :
الميزنغ او عقد االعتماد االيجاري وىو يعقد بيف شركة الميزنغ او المؤسسة البنكية و المشروع 

 .(1)المستفيد مف ذلؾ  العقد 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 36 فحةنادر شافي: المرجع السابق: ص - 1

 مفاوضات قبمية

 مالك االموال

)محل عقد االعتماد 

 االيجاري (

المؤجر أو 

 الممول 

)بنك أو مؤسسة 

مالية أو شركة 

 المستأجر

)المستفيد أو  

صاحب 

 المشروع(
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 الفرع  الرابع :موضوع عقد االعتماد االيجاري

لموضوع عقد الميزنغ أو االعتماد االيجاري أىمية قصوى وىذا في عدة جوانب فمف ناحية نجد 
أف نطاؽ استعماؿ االعتماد االيجاري أو عقد الميزنغ واسع فيو ال يقتصر عمى المشاريع 

ة أو التجارية أو الخدماتية بؿ يمتد إلى الزراعية أيضا وحتى الميف الحرة ولذا فإف ىذا الصناعي
               التنوع و التعدد يعطي العقد نوعا مف التميز بحيث ال يحصره في مجاؿ واحد .
و مف ناحية أخرى فإنو يعد مف أحدث وسائؿ التمويؿ التي عرفيا العصر الحديث والذي ييدؼ 

قيؽ غايات ثبلثة أطراؼ رابعيـ الدولة حيث أنو ييدؼ إلى تحقيؽ غاية البائع وىذا ببيع إلى تح
 اآلالت التي أنتجيا، والمؤجر الذي ييدؼ إلى استثمار أموالو، والمستأجر الذي ييدؼ إلى

وبالتالي فيذا مقدما  إنشاء مشروع إنتاجي ميما كاف نوعو أو لتطوير مشروع إنتاجي يممكو
 مف البائع و المؤجر و المستأجر.الربح المبتغى لكؿ يعني تحقيؽ 

ورغـ ىذا إال أف موضوع عقد االعتماد ، إضافة إلى األىمية بالنسبة إلى االقتصاد الوطني 
نما ىناؾ شروط تنظمو حددتيا القواعد العامة ، كأف يكوف الموضوع   االيجاري ال يكوف مطمقا وا 

احا وأف يكوف موجودا عند إبراـ العقد ىذا إضافة إلى معينا تعينا كافيا واف يكوف ممكنا و مب
و التي تنظمو وتحدد طبيعتو سواء كانت ىذه   (1)الشروط الخاصة بعقد االعتماد االيجاري 

 الشروط شروطا موضوعية أو شروطا شكمية . 

أما المشرع الجزائري فقد حدد المواضيع التي يجوز أف يشمميا عقد االعتماد االيجاري و ىذا 
و تتعمق فقط بأصول منقولة أو غير منقولة ذات في المادة األولى الفقرة الثالثة بقولو :"

فعقد الميزنغ إذا ىو طريقة   (2)االستعمال الميني أو بالمحالت التجارية أو بمؤسسات حرفية " 
                                   ليا رأسما لمتمويؿ و التجييز تسمح لممشاريع الصناعية والتجارية بأف تكمؿ تجييزاتيا دوف تجميد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .132و  131 فحةالمرجع السابق: ص نادر شافي:- 1

 . 1996يناير  10المؤرخ في  09 – 96األمر رقم  - 2
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 . (1) ومف مميزاتو انو عقد تأجير لعتاد تجييز منقوؿ أو عقار الستعماؿ صناعي

ىذه العممية المالية عمى االيجار و غرضيا تمويؿ مشروع استثماري يتمثؿ في اقتناء  و ترتكز
اصوؿ لفائدة المؤسسة االقتصادية  او المينية ، كما ترد عمى االصوؿ المنقولة المادية و 

معنوية ، كالمحبلت التجارية و المؤسسات الحرفية  كما قد يرد عمى االصوؿ الغير منقولة ال
وغالبا ما يكوف الموضوع في عقد االعتماد االيجاري ىو االعتدة (2)  المبنية و الغير مبنية

ويتناوؿ عند إذف أمواال منقولة و يطمؽ عميو تسمية الميزنغ المنقوؿ ولكنو يتناوؿ أحيانا وفي 
   . ( 3 )و تسمية الميزنغ المنقوؿ االت اقؿ تداوال أمواؿ غير منقولة ويطمؽ عميح

وبيذا يمكننا أف نستنتج بأف عقد الميزنغ ال يمكف أف يختص بالمنقوالت و العقارات التي ال 
تيدؼ أو ال تصب في المجاالت المينية أو الصناعية أو الحرفية أو التجارية ، فكؿ ما يذىب 

 ؾ الشخصي يعد خارجا عف نطاؽ عقد االعتماد االيجاري .إلى االستيبل

 تمييز عقد االعتماد االيجاري عن غيره من العقود األخرى المطمب الثاني:
نظرا لمطبيعة الخاصة التي يتميز بيا ىذا العقد و نظرا لتشابكو مع العديد مف العقود أو دخوليا 

و تمييز بينو وبيف ىذه العقود التي تشبيو أو التي في تكوينو فقد كاف لزاما القياـ بعممية مقارنة أ
تدخؿ في تكوينو الخاص، ىذا التكويف الذي يمتاز بو عقد االعتماد االيجاري عف غيره مف 
 العقود معتمديف في ىذا عمى اآلراء الفقيية السائدة اذ أف التشريعات لـ تتدخؿ في ىذا الشأف.

 ي عن عقد البيعالفرع األول:  تميز عقد االعتماد االيجار 

 اوال : تميزه عن عقد البيع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                                                       .     148 فحة: المرجع السابق : ص : البند الجزائي في القانون المقارن إلياس نصيف  - 1

   10 فحة: ص2اطروحة لنيل شيادة الدكتوراه جامعة وىران  عقد االعتماد االيجاري الوارد عمى العقار: امال طيبي عزيز -2

 .149 فحةالمرجع السابق : ص: : البند الجزائي في القانون المقارنإلياس نصيف  - 3
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"البيع عقد يمتزم بمقتضاه البائع أن مف القانوف المدني الجزائري أف  351لقد جاء في المادة 
و ىذا يعادؿ ما نص ،(1)ينقل لممشتري ممكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي" 

عميو المشرع الفرنسي في و عقود و ما نص  (2) موجبات  372عميو المشرع المبناني في المادة 
 .(3)مف القانوف المدني الفرنسي  1582المادة 

فقد أجمعت كؿ ىذه المواد أف عقد البيع يتـ بنقؿ ممكية الشيء المبيع مف البائع إلي المشتري  
بمقابؿ  نقدي، و بمجرد تطرقنا إلي تعريؼ عقد البيع يتضح لنا الفرؽ الشاسع بينو و بيف عقد 

 .ي االعتماد االيجار 

فبالرغـ مف أف كبل العقديف ال يتماف دوف تسميـ الشيئي موضوع العقد و دفع الثمف المقابؿ 
فإنيما مختمفاف ففي عقد االعتماد االيجاري يتـ تسميـ األمواؿ المستأجرة مف المؤجر إلي 
 المستأجر و ىذا بمقابؿ مادي ىو بدؿ اإليجار أما في عقد البيع فيتـ تسميـ الشيء المبيع مف
البائع إلي المشتري و ىذا بمقابؿ مادي ىو ثمف المبيع إال انو و في عقد البيع يوجد شيء 
إضافي يعد مقابؿ لدفع الثمف حيث ال يكفي التسميـ بؿ يجب نقؿ ممكية الشيء المبيع مف البائع 
إلي المشتري ،و لكف في عقد االعتماد االيجاري فيستفيد الطرؼ الثاني مف التجييزات دوف 

اجة إلي تمتعو بممكيتيا ىذا مع احتفاظو بحقو في التممؾ الذي ال يتـ إال بعد انقضاء عقد الح
االعتماد االيجاري فيعد ىذا الحؽ في الممكية أتى ناتجا عف إبراـ عقد االعتماد االيجاري و 

 الذي يعطي المستأجر الحؽ في الشراء. 

يع فالمستأجر قد يرفض شراء األشياء ولكف ىذا ال يعني أف عقد االعتماد االيجاري ىو عقد ب
 موضوع العقد و بالتالي يسقط حقو في الممكية ، و حتى إذا مارس المستأجر حقو بالشراء فينا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم 1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان  20المؤرخ في  75/58االمر  -1

 .: المرجع السابق 160/99رقم  المبناني القانون -2

Gavalda,Ch et Israel, D.Cremieux : Crédit-bail Mobilier, Jurisclasseur ,Banque et crédit, F.640 -3  . 
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 بيع جديد و ىذا العقد يستمد قوتو مف عقد االعتماد االيجاري . يبـر عقد

إف عقد االعتماد االيجاري يعرؼ عقدي بيع األوؿ يتـ عندما يتممؾ المؤجر األمواؿ موضوع  
العقد فيشترييا مف المورد ،أما الثاني فيتـ عندما يعبر المستأجر عف رغبتو في شراء ىذه 

 األمواؿ بعد انقضاء العقد.

 ا : تمييزه عن عقد البيع بالتقسيطثاني

في البيع بالتقسيط يتـ تسديد ثمف المبيع عمي أقساط و قد تكوف ىذه األقساط شيرية أو فصمية 
و يدفعيا المشتري وفاء اللتزامو الناشئ بمقتضى العقد الذي ابرمو مع البائع   (1)أو سنوية 

مشتري منذ إبراـ العقد و لكف الثمف وبمقتضى ىذا العقد تنتقؿ ممكية األشياء موضوعو إلي ال
يدفع عمى أقساط إال إذا اشترط البائع أف يكوف نقؿ الممكية متوقفا عمى دفع الثمف كمو و ىذا ما 

 مف القانوف المدني الجزائري. 363نجده في المادة 

 الواسع في عدة نظرا الستعمالولقد عرؼ البيع بالتقسيط انتشارا كبيرا في كافة الدوؿ و ىذا 
مجاالت كبيع المنازؿ و السيارات و األدوات المنزلية كاألثاث و اآلالت الكيربائية و ىذا 
 لسببيف إما لتمكيف أصحاب الدخؿ الضعيؼ مف امتبلؾ ما يحتاجونو مع إعطائيـ الوقت
الكافي لمتسديد و أيضا لتمكيف األثرياء مف امتبلؾ ما يحتاجونو دوف أف يخسروا السيولة النقدية 

 قد يحتاجونيا لتسيير مشاريعيـ.التي 

و نجد أف كبل مف المشرعيف الجزائري و المبناني لـ .يضعوا قواعد خاصة لمبيع بالتقسيط و ىذا 
حيث نجد انو ،  1957لسنة  100الذي اىتـ بتنظيمو في القانوف رقـ  (2)عكس المشرع المصري

 وضع عدة شروط منظمة لعمميات البيع بالتقسيط .

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .460 :فحةص: نادر شافي :المرجع السابق  -1

 .461 فحةص :  نادر شافي المرجع السابق -2
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نو يتشابو مع البيع بالتقسيط و ىذا مف و بالرجوع إلى موضوعنا عقد االعتماد االيجاري نجد ا
ناحية دفع مبالغ محددة عمى فترات زمنية معينة في العقد، ففي عقد االعتماد االيجاري يمتـز 

 المستأجر بدفع بدالت اإليجار أما في عقد البيع بالتقسيط فيمتـز المشتري بدفع اإلقساط.

جر شراء الماؿ المؤجر حيث تراعى و قد شبو بعض الفقياء بيف العقديف عندما يقرر المستأ
األجرة التي سبؽ لممستأجر أف دفعيا لممؤجر عند تقدير ثمف شراء الماؿ المؤجر في نياية عقد 
االعتماد االيجاري ففي ىذه الحالة يشبو عقد االعتماد االيجاري عقد البيع بالتقسيط حيث يدفع 

 . (1)كؿ منيما أقساط تحتسب عند تقدير الثمف 

نا التقارب بيف العقديف أيضا في انو يحؽ لكبل مف المشتري في عقد البيع بالتقسيط و يظير ل
والمستأجر في عقد االعتماد االيجاري )عند االستفادة مف الوعد بالبيع( مف إمكانية تممؾ 
الشيء  موضوع العقد ،و ثاني تقارب ليما يظير مف الناحية االقتصادية ألنيما يحققاف عممية 

، و رغـ كؿ ىذا إال أف ىذا التشابو بيف  (2)كوف الدفعات الدورية متشابية عادةو ت  ائتماف
العقديف يعد تشابيا نسبيا حيث نجد أف ىناؾ اختبلؼ كبير بيف عقد االعتماد االيجاري و عقد 
البيع بالتقسيط و ىذا في عدة نواحي و حتى مف ناحية دفع مبالغ محددة في فترات زمنية معينة 

لمبالغ التي تدفع مف قبؿ المستأجر إلي المؤجر عمى أساس عقد االعتماد االيجاري في العقد فا
فتعد بدال لئليجار و ليست ثمف لمماؿ المؤجر وعند انتياء العقد ال يعد المستأجر مالكا لمماؿ  
المؤجر بالرغـ مف دفعو لكامؿ بدالت اإليجار إال إذا مارس حقو في الشراء استنادا لمخيار 

لو و في ىذه الحالة يمـز بدفع ثمف األمواؿ المؤجرة و التي يأخذ فييا بدالت اإليجار الممنوح 
،أما فيما يخص المبالغ التي تدفع مف قبؿ المشتري لمبائع و استنادا إلى عقد  بعيف االعتبار

 البيع بالتقسيط فإنيا تمثؿ جزءا مف ثمف الشيء المبيع و بمجرد  انتياء المشتري مف دفع الثمف 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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                                            كامبل يصبح مالؾ لممبيع و ىذا مف تاريخ إبراـ العقد.

أما فيما يخص نية األطراؼ في كؿ مف العقديف فنجد أنيما في عقد البيع بالتقسيط تتجو منذ 
 البداية نحو التصرؼ باألمواؿ موضوع العقد مع تأجيؿ الوفاء بالثمف.

أما في عقد االعتماد االيجاري فيي تتجو منذ البداية أو تيدؼ إلى تمويؿ احدىا لؤلخر و 
و أيضا  (1)التجييزات و المعدات التي ال يستطيع شراءىا مساعدتو في الحصوؿ عمي بعض

فيما يخص انتقاؿ الممكية ففي عقد البيع بالتقسيط تنتقؿ الممكية إلى المشتري منذ إبراـ العقد أما 
في عقد االعتماد االيجاري فاف األمواؿ تظؿ ممكا لمؤسسة االعتماد االيجاري و ال تنتقؿ 

دما يعمف عف رغبتو في شراءىا و استنادا إلى كؿ ما سبؽ مف ممكيتيا إلى  المستأجر إال عن
اختبلفات ال يمكف الخمط بيف العقديف و ىذا ما استقر عميو الفقو و االجتياد حيث تـ تأكيد 

 .  (2)االختبلؼ بيف العقديف

عقد يتفق البائع بمقتضاه مع المشتري عرؼ الدكتور نادر شافي عقد البيع االيجاري عمي انو "
تأجير الشيء موضوع العقد لمدة معينة مقابل التزام األخير بدفع أجرة دورية فإذا أوفى عمي 

المستأجر بجميع الدفعات اإليجارية المستحقة عميو طوال مدة العقد و في مواعيدىا المحددة 
تنتقل إليو  الممكية دون أن يمتزم بدفع أية مبالغ أخري أما إذا تخمف عن دفع األقساط   

    .  (3)عقد  و يمزم بإعادة الشيء  إلى المؤجرفيفسخ ال

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ثالثا :  تمييزه عن  عقد البيع االيجاري

ولقد زاد انتشار ىذا النوع مف العقود في الحياة العممية نظرا لمتسييبلت التي يمنحيا حيث 
ي يتمكف البائع مف تصريؼ بضاعتو و في نفس الوقت يتمكف المشتري مف الحصوؿ عم

 األشياء التي لـ يتمكف مف دفع ثمنيا في الحاؿ.

و إف ىذا النوع مف العقود ييدؼ بالدرجة األولي إلى  حماية البائع حيث انو يبقي طواؿ مدة 
اإليجار محتفظا بممكية الشيء المبيع و ال ينقميا إلى المشتري حتى  ينيي ىذا األخير دفع 

األقساط يحؽ لمبائع استرداد الشيء موضوع جميع األقساط  و إذا تأخر أو توقؼ عف دفع 
العقد و في ىذه الحالة ال يستطيع المشتري استرداد األقساط التي دفعيا ألنو دفعيا قصد  

 انتفاعو باألشياء موضوع العقد. 

و قد عرؼ الفقو و االجتياد اختبلفات عديدة حوؿ التكيؼ القانوني لعقد البيع االيجاري فيناؾ 
جار ينقمب إلى عقد بيع عند الوفاء بكامؿ الثمف وىناؾ مف اعتبره عقد بيع مف اعتبره عقد إي

فقط ،وقد  استقروا عمى انو عقد بيع أجؿ فيو الثمف و عمؽ فيو انتقاؿ الممكية إلى المشتري 
 . (1)عمى شرط واقؼ ىو الوفاء بالثمف

لتقريب بينو و بيف عقد  ونتيجة ليذه القواعد المتعمقة بعقد البيع االيجاري حاوؿ بعض الفقياء ا
االعتماد االيجاري  عمي اعتبار أف كبل  المستأجريف في العقديف يحوزاف األمواؿ موضوع  

 العقد عمي سبيؿ  اإليجار و كبلىما يمتزماف بدفع أقساط دورية خبلؿ  فترة زمنية محددة .

ا عمى سبيؿ ففي عقد االعتماد االيجاري يحوز المستأجر عمى األمواؿ موضوع العقد و ىذ
بالنسبة   اإليجار و يمتـز بدفع أقساط دورية دوف أف تنتقؿ ممكية األشياء إليو ،و نفس الشيء

 لعقد البيع االيجاري .

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  485 فحةص:  ادر شافي :المرجع السابق ن - 1



مـــاهيــة عقد االعتماد االيجاري                   الفصــــل االول       
 

 

20 

و لكف لـ يعد ليذا التقريب أي أساس بعد أف استقر الفقو و االجتياد عمى اعتبار أف عقد البيع 
االيجاري ىو عقد بيع تنتقؿ بموجبو ممكية الماؿ موضوع العقد مند تاريخ انعقاد البيع و لكنو 

 .(1)بكاممو معمؽ عمى شرط واقؼ ىو سداد الثمف 

 أما عقد االعتماد االيجاري فيو يتضمف وعدا بالبيع و ىذا الوعد ىو ممـز لطرؼ واحد ىو
المؤجر و ىذا الوعد ىو احد الخيارات الثبلثة  الممنوعة لممستأجر و إذا اختار المستأجر شراء 

دفعو لمثمف األمواؿ موضوع العقد تنتقؿ ممكيتيا لو مف تاريخ إعبلف رغبتو بالشراء  مع وجوب 
 المتفؽ عميو مسبقا في عقد االعتماد االيجاري. 

وىذا   بخبلؼ عقد البيع االيجاري و الذي تنتقؿ فيو الممكية مند انعقاد العقد و ىذا بعد دفع 
آخر قسط وال يمـز بدفع أي ثمف إضافي الف األقساط التي دفعيا تعد ثمنا لمبيع و اإليجار في 

بينيما أف عقد البيع االيجاري ىو مف الناحية القانونية عقد بيع  الوقت و االختبلؼ األخر نفس
كما أف عقد االعتماد ، أما عقد االعتماد االيجاري فيو عقد يدخؿ في اطار عممية تمويمية 

حيث أنو يتطمب قواعد خاصة عكس عقد  ، االيجاري  ليس لجميع األشخاص إمكانية إلنشائو
 القياـ بو .    البيع االيجاري الذي يجوز ألي شخص

كما يبقى الفارؽ الجوىري في اليدؼ مف ابراـ العقد، فغرض عقد البيع االيجاري ىو استيبلكي 
 .(2)بينما غرض االعتماد االيجاري ىو ميني  

 رابعا: تمييزه عن عقد الوعد بالبيع
د "أن الوعد بالبيع عقموجبات و عقود القانوف المبناني الوعد بالبيع  4و3عرفت المادة 

 و من طبيعة ىذا بمقتضاه يمتزم المرء ببيع شيء من شخص أخر ال يمتزم شراءه في الحال،

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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يولد موجبا ما عمى الموعود بل يمتزم الواعد بوجو بات فال العقد انو غير متبادل و ىو ال 
 يستطيع الرجوع عن عرضو بل يجب عميو انتظار قرار الشخص الموعود "                

"االتفاق الذي يعد لو كال المتعاقدين عمى (1)مف القانوف المدني الجزائري  71و تنص المادة  
ل ال يكون لو اثر إال إذا عينت جميع المسائل أو احدىما بإبرام عقد معين في المستقب

 .الجوىرية لمعقد المراد إبرامو و المدة التي يجب إبرامو فييا..."

فالمشرع الجزائري و إف لـ ينص صراحة عمى الوعد بالبيع فانو قد نص عمى الوعد بأي عقد 
تبار انو عقد مف كاف و بيذا فيمكننا  اعتبار المادة السابقة تنص عمى الوعد بالبيع عمي اع

العقود المنصوص عمييا في القانوف المدني الجزائري و عمى اعتبار أف المادة السابقة جاءت  
 مجممة لجميع العقود.

و فيما يخص الوعد بالبيع فيو عقد يجب أف تتوافر فيو جميع أركاف عقد البيع باستثناء قبوؿ 
احد و الوعد بالبيع ال يمكف اعتباره عرض الوعد بالشراء فيذا النوع مف العقود ىو ممـز لجانب و 

 بالبيع.

و ال يمكف لمواعد التراجع عف وعده فبمجرد إعبلف الموعود لو عف رغبتو بالشراء يبـر عقد البيع 
 الشيء مف الواعد إلي الموعود لو.و تنتقؿ عند إذف ممكية 

و بالتالي ،  (2)الشراء فالواعد يظؿ مالكا لمشيء الذي وعد ببيعو إلي أف يعمف المشتري رغبتو ب

فالموعود لو، لو حؽ الخيار في تحويؿ الوعد بالبيع إلي عقد بيع بإرادتو المنفردة و يكوف لو 
 أيضا التنازؿ عف حقو لشخص أخر و يعتبر حؽ الموعود في الخيار انو حؽ إرادي  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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و إذا ما رغب الموعود لو في تحويؿ الوعد إلى عقد    (1)ذاتي و ليس  حقا شخصيا أو عينيا 
  (2)بيع فينا يكوف أماـ عقد بيع نيائي الذي  يكوف ناسخ لعقد الوعد بالبيع بصفتو عقد ابتدائيا 

يء و حؽ الخيار الممنوح و باعتبار أف حؽ الخيار الممنوح لمموعود لو في عقد الوعد بالش
لممستأجر في عقد االعتماد االيجاري بشراء األمواؿ موضوع العقد أو عادة تأجيرىا وفؽ شروط 
جديدة أو ردىا ىو شيء واحد اعتبر بعض الفقياء عقد االعتماد االيجاري مجرد وعدا بالبيع 

 تقدمو شركة االعتماد االيجاري إلي المستأجر .

ا إلى فريقيف  فمنيـ مف اعتبر أف عقد االعتماد االيجاري ىو وعد بالبيع كما أف الفقياء انقسمو 
 . (3)ممـز لجانبيف و ىناؾ مف اعتبره وعدا بالبيع ممـز لجانب واحد 

رغـ أف عقد االعتماد االيجاري يتشابو في قسمو األخير و المتعمؽ بالوعد بالبيع مف قبؿ 
ر إال انو يختمؼ كثيرا عف عقد الوعد بالبيع المؤجر و حؽ الخيار في الشراء لصالح المستأج

ألنو يحمؿ أقساما أخرى عديدة ال توجد في عقد الوعد بالبيع كاإليجار و حتى الوعد بالبيع فيو 
ال يظير في عقد االعتماد االيجاري مباشرة ألنو ليس األساس ،فعقد اإليجار ىو أساس ىذا 

و يظير كأحد الخيارات الثبلثة الممنوحة   خيرةالعقد و إنما الوعد بالبيع يظير في المرحمة األ
لممستأجر فيو ليس وحيدا وقد يختار المستأجر خيارا آخر كاف يعيد األمواؿ موضوع العقد إلى 

 ال يستفيد أبدا مف الوعد بالبيع.مؤسسة االعتماد االيجاري أو يعيد تأجيرىا و ىنا 

 اإليجار الفرع الثاني: تمييز عقد االعتماد االيجاري عن عقد
 :موجبات و عقود )القانوف المبناني (عقد اإليجار حيث جاء فييا  533لقد عرفت المادة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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"إيجار األشياء عقد يمتزم بو المرء أن يولي شخص أخر حق االنتفاع بشيء ثابت أو منقول 
   (1)"خص أداءه إليو أو بحق ما لمدة معينة مقابل بدل يمتزم ىذا الش

وبالتالي فعقد اإليجار ىو مف العقود الممزمة لجانبيف وىو عقد رضائي ويصنؼ أيضا ضمف 
 عقود المدة.  

وبالرغـ مف أف اإليجار يعد أساس عقد االعتماد االيجاري حيث أف شركة االعتماد االيجاري  
يمتـز بكافة األحكاـ المتعمقة  تقـو بشراء األمواؿ موضوع العقد قصد تأجيرىا لممستأجر والذي

باإليجار إال انو ال يمكننا وصؼ عقد االعتماد االيجاري بأنو عقد إيجار ،وىذا لعدة أسباب 
ولعؿ مف أىميا نجد أف بدؿ اإليجار الذي يدفعو المستأجر في عقد االعتماد االيجاري يكوف 

لعادي و ىذا نظرا الف بدؿ مرتفعا عف بدؿ اإليجار الذي يدفعو المستأجر في عقد اإليجار ا
بؿ يقدر  اإليجار في عقد االعتماد االيجاري ال يقدر عمى أساس القيمة التأجيرية لممأجور

بالنسبة إلى قيمة استيبلؾ رأس الماؿ أي أف مبمغ اإليجار يتضمف نسبة اإلىتبلكات التي 
، تمويؿ المشروع ستمحؽ بالمأجور وبصفة دورية  ونسبة الفائدة  التي دفعة ىذه الشركة إلى

الى انو  إضافة إلى ىذا فاف اإليجار يمثؿ إحدى مراحؿ عقد االعتماد االيجاري باإلضافة
يحتوي كما سبؽ الذكر عمى خيار الوعد بالبيع وخيار البيع أيضا  وىذه كميا قواعد تختمؼ عف 

د البداية قواعد عقد اإليجار إضافة إلى ىذا فاف المؤجر في عقد اإليجار العادي يكوف و من
مالكا لؤلشياء التي يريد تأجيرىا ويؤجرىا ألكثر مف شخص عكس المؤجر في عقد االعتماد 

فيشترييا االيجاري الذي ال يممؾ األمواؿ موضوع العقد إال بعد توقيعو لعقد االعتماد االيجاري 
 حسب متطمبات المستأجر .

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  .  492صفحة  نادر شافي: المرجع السابق: -1
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و عقد اإليجار العادي أطرافو اثناف أما عقد االعتماد االيجاري فعبلقتو ثبلثية وىذا بوجود البائع 
ذا البائع الذي يحؽ لممستأجر الرجوع إليو رغـ انو لـ يبـر إضافة إلى المؤجر و المستأجر وى

 معو أي عقد .

إضافة إلى كؿ ىذا فاالختبلؼ األخر والذي يظير لنا بوضوح ىو االختيارات اإلضافية 
الممنوحة لممستأجر في عقد االعتماد االيجاري  عكس عقد اإليجار العادي فإذا كاف مف حؽ 

يجاري  أما شراء األمواؿ موضوع العقد أو ردىا أو تجديد المستأجر في عقد االعتماد اال
إيجارىا فانو ال حؽ لممستأجر في عقد اإليجار العادي إذ البد أف يعيد األمواؿ مباشرة بعد 

 .انتياء العقد إال إذا اتفؽ األطراؼ عمى تجديد العقد 

ركيزة العقدية األساسية وىذا يقودنا حتما إلى القوؿ انو عمى الرغـ مف أف عقد اإليجار يشكؿ ال
لعقد االعتماد االيجاري  و لكنو عنصر غير كافي العتباره عقد إيجار عادي نظرا لبلختبلفات 
الجوىرية بيف العقديف ونظرا لميدؼ التمويمي الدافع إلنشاء عقد االعتماد االيجاري و الذي 

 .(1)يصبغ عميو الصفة التمويمية

 االيجاري عن عقد القرضالفرع الثالث: تمييز عقد االعتماد 
:"قرض مف القانوف المدني الجزائري القرض االستيبلكي حيث جاء فييا  450لقد عرفت المادة 

االستيالك ىو عقد يمتزم بو المقرض أن ينقل إلى المقترض ممكية مبمغ من النقود أو أي 
قدر و شيء مثمي أخر عمى أن يرد إليو المقترض عند نياية القرض نظيره في النوع وال

 . (2)الصفة " 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .496فحةنادر شافي : المرجع السابق :ص– 1

 .المتضمن القانون المدني : المرجع السابق 75/58االمر  - 2
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موجبات وعقود مف القانوف المبناني لـ تذىب بعيدا حيث جاءت بما يعادؿ ىذا ،  754و المادة 
مف موجبات وعقود  729وقد نص المشرع المبناني عمى قرض االستعماؿ أو اإلعارة في المادة 

مف القانوف المدني الجزائري بخصوص عقد العارية  538وىو يعادؿ ما نصت عميو المادة (1)
:"العارية عقد يمتزم بمقتضاه المعير أن يسمم المستعير شيء غير قابل لالستيالك فييا وجاء 

 (.2)  عوض لمدة معينة أو في غرض معين عمى أن يرده بعد االستعمال " ليستعممو بال

"قرض وبيذا نجد أف كبل مف القانونيف المبناني و الجزائري عرفا القرض عمى انو نوعيف :
 مال أو عارية" .استيالك و قرض استع

و ال شؾ أف أشير أنواع القروض المتداولة في الحياة االقتصادية ىو القرض المصرفي فمف  
لمقترض ا عمى أف يقـو العميؿ أو (باره مقرض مبمغ مف النقود )عادةخبللو يسمـ المصرؼ باعت

كية األمواؿ مدني جزائري السالفة الذكر تنقؿ مم 450برده في أجاؿ محددة وىنا و حسب المادة 
إلى المقترض، و عادة ما ينضـ ىذا النوع مف القروض أحكاما خاصة، قد يضعيا كؿ مصرؼ 

 بشكؿ مختمؼ عف األخر.

إذف القرض ، والقرض المصرفي يمكف أف يكوف مضمونا كما يمكف أف يكوف غير مضموف
لتعديبلت المصرفي وسيمة مف وسائؿ التمويؿ و الذي عرؼ منذ زمف بعيد وقد عرؼ نوعا مف ا

أو اإلضافات و المستجدات فعمى سبيؿ المثاؿ لـ تعد القروض تقدـ نقدا فقط حيث أصبحت 
نما  البنوؾ أحيانا تقـو بشراء المعدات التي يحتاجيا المقترض حيث ال تعطيو النقود نقدا  وا 
ي تسدد الثمف إلى البائع مباشرة  وىذا يتـ وفؽ إجراءات معينة ،وتندرج ىذه العقود خاصة ف

 زائر بمشاريع تشغيؿ الشباب. إطار ما أصبح يعرؼ في الج

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .500 فحةنادر شافي : المرجع السابق : ص -1

 .10-05ري المعدل بالقانون رقم القانون المدني الجزائ -2
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و يشترؾ عقد االعتماد االيجاري الغير المنقوؿ و عقد القرض في كونيما قروض مالية  تقترح 
 (.1)مف طرؼ بنوؾ  و مؤسسات مالية  يشتمؿ كبلىما عمى مدة زمنية و اقساط دورية 

وجد بيف العقديف أي بيف إف ما دفعنا إلى التطرؽ ليذا العقد في إطار دراستنا ىو التشابو الذي ي
عقد االعتماد االيجاري  و عقد القرض فكبلىما يعداف مف الناحية االقتصادية مف وسائؿ 

 التمويؿ و رغـ ىذا فيناؾ العديد مف أوجو االختبلؼ أيضا :

: في عقد االعتماد االيجاري تبقى لشركة االعتماد االيجاري مع تحمؿ فمن حيث الممكية * 
الفقرة الثانية حيث  10مخاطر الناشئة عف تمؾ األمواؿ وىذا يفيـ مف المادة المستأجر كافة ال

:" ...يضمن لممستأجر االستعمال و االنتفاع باألصل المؤجر خالل فترة دنيا و جاء فييا 
 بسعر محدد مسبقا ،و كأنو صاحب ممكية ىذا األصل".

كية األصل المؤجر خالل :"يبقى المؤجر صاحب مموجاء فييا  19و أيضا مف خبلؿ المادة  
،  في حيف كل مدة عقد االعتماد االيجاري إلى غاية تحقيق شراء المستأجر ىذا األصل ..."

أف األشياء المقترضة في عقد القرض تصبح ممكا لممقترض مع تحممو المخاطر وىذا يتجمى لنا 
 . (2)  مدني جزائري 450مف خبلؿ المادة 

االعتماد االيجاري فالمستأجر يمتـز بدفع بدالت اإليجار  ففي عقدو من حيث االلتزامات : * 
:" ...يتضمن مف األمر السابؽ حيث جاء فييا  14بما تتضمنو مف أقساـ و ىذا حسب المادة 

 مبمغ اإليجارات  الذي يجب أن يدفعو المستأجر لممؤجر ما يأتي:

إلييا القيمة سعر شراء األصل المؤجر مقسما إلى مستحقات متساوية المبمغ تضاف  -
 يا عند مزاولة حق الخيار بالشراءالمتبقية التي يجب دفع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 78:فحةص : طيبي عزيز امال : المرجع السابق -1

 .المتضمن القانون المدني : المرجع السابق 75/58المر ا -2
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 أعباء استغالل المؤجر المتصمة باألصل موضوع العقد  -

 ىامش يطابق األرباح أو الفوائد -

المكافئة لممخاطر المترتبة عمى القرض و الموارد الثابتة المخصصة الحتياجات عممية  -
 االعتماد االيجاري " 

قسـ القانوف المدني القروض إلى نوعيف قروض بيف األفراد وفيو ال أما في عقد القرض فقد 
:"القرض مدني جزائري  454يمكف أف تكوف ىذه القروض بفائدة حيث جاء في نص المادة 

 .بين األفراد يكون دائما بدون اجر ويقع باطال كل نص يخالف ذلك"

السابقة الذكر، و تجدر  450حيث ال يمتـز المقترض إال برد نضير ما أخده حسب المادة  
اإلشارة إلى انو مف النادر في الحياة العممية وجود قرض بدوف فائدة و القرض المصرفي ىو 
 أكثر أنواع القروض تداوال والتي مف المستبعد أف تعقد دوف فائدة يفرضيا البنؾ عمى المقترض

: "يجوز جاء فييا ،حيث (1)مدني جزائري 456و ىذا ىو النوع الثاني الوارد في نص المادة 
لمؤسسة القرض التي تمنح قروضا قصد تشجيع النشاط االقتصادي الوطني أن تأخذ فائدة 

 .يحدد قدرىا بموجب قرار من الوزير المكمف بالمالية "

فعقد االعتماد االيجاري يتميز بمنح المستأجر خيارات ثبلثة تتمثؿ إما في من حيث المميزات: *
 .و إعادة تأجيرىا أو ردىاشراء األمواؿ محؿ العقد أ

  (.2)عينا ال شيء مثميا أو شيئا مقاببل ليا و في حالة اختيار المستأجر لحؽ الرد فانو يمتـز بردىا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لمرجع السابقالمتضمن القانون المدني : ا 75/58االمر – 1

 .506 فحة نادر شافي :المرجع السابق: ص -2
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فاف عقد االعتماد االيجاري ىو عقد تمويؿ ييدؼ إلى ترقية االستثمار و من حيث األبعاد: *
يحقؽ العائد بالنسبة ألربعة أطراؼ ىـ البائع و المستأجر و المؤجر إضافة إلى العائد عمى 

( بوعد وفاء نقد، بضاعة... الخمبادلة ماؿ حاضر ) االقتصاد الوطني، أما عقد القرض فيو
(، ومعنى ذلؾ أف يتنازؿ احد الطرفيف مؤقتا لؤلخر عف أو قادم ( مقبؿ )أو تسديد أو دفع )

إضافة إلى أف عقد القرض يحقؽ عادة العائد بالنسبة ، (1) ماؿ عمى أمؿ استعادتو منو فيما بعد
  لممقرض بالدرجة األولى واالقتصاد الوطني.

أما المقترض فأحياف تكوف الفوائد مرتفعة جدا تثقؿ كاىمو إف ىذه النقاط التي  تطرقنا ليا ال  
تعنى أف عقد االعتماد االيجاري ال عبلقة لو بالقرض ،حيث أف كممة قرض جاءت في األمر 

:" تعتبر عمميات االعتماد االيجاري عمميات قرض فقد جاء  في المادة الثانية ،   96-09
يا تشكل طريقة تمويل اقتناء األموال المنصوص عمييا في المادة األولى أعاله أو لكون

 استعماليا ".

وقد ورد ىذا أيضا مف طرؼ األستاذ محمد الطاىر بف عبيد في تعريفو لعقد االعتماد االيجاري  
:"وعقد قرض اإليجار المنقول ىو عقد تؤجر فيو شركة قرض اإليجار أو بنك أو حيث قاؿ 

ة مالية تدعى المؤجرة لمقرض ولمدة ثابتة مقابل الكراء لصالح متعامل اقتصادي أو  مؤسس
 وبيذا نجد أف كممة قرض جاءت معرفة شخص طبيعي أو معنوي يدعى المستأجر بالقرض "

  . (2)لعقد االعتماد االيجاري و ىذا بالرغـ مف االختبلفات بيف العقديف والتي سبؽ وأف ذكرناىا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بابا  حامد و سيمة و حميدي كاممة : مذكرة  تخرج بعنوان  القروض وضماناتيا – 1

تصدر  2000مايو  10رية داخمية متخصصة العدد محمد الطاىر بن عبيد قرض اإليجار الميزنغ : دورية الموثق دو – 2
 .عن الغرفة الوطنية لمموثقين 
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 جدول مقارنة بين القرض العادي و عقد االعتماد االيجاري

                                    
 الفرق بينيا   

                                                                                
 القروض العادية

CMT 

 
 االعتماد االيجاري

 الميزنغ

من حيث       
 المساىمة

 مساىمة شخصية تقدر عادة ب
30 % 

فيما تقدر مساىمة البنؾ  عادة ب 
70 % 

فالمستفيد ال  0مساىمة شخصية =
 يساىـ ىنا بأي نسبة

ألنو  % 100مساىمة البنؾ تقدر ب 
 ىو المموؿ الوحيد

 و ىنا ىي لمبنؾ  مستفيد مف التمويؿ ىنا ىي لم من حيث الممكية

ينشأ بيدؼ مسايرة التطور التكنولوجي  ينشأ في جميع المياديف  من حيث اليدف
و مف أجؿ التمويؿ و إنعاش القطاع 

 االقتصادي
من حيث       
 التكميف

غير مكمؼ و نسبة الفائدة ال 
  %6تتعدى 

مكمؼ جدا و نسبة الفائدة تتراوح ما بيف 
 %12و    10%

من حيث 
 االىتالكات

تحسب وتقيد في جدوؿ خاص 
 بالمستفيد باعتباره مالؾ األمواؿ

تحسب و تقيد في جدوؿ خاص بالبنؾ 
عمى أساس ممكيتو لؤلمواؿ  ثـ يدفعيا 

 المستأجر ضمف بدالت اإليجار
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 الفرع الرابع : تمييز عقد االعتماد االيجاري عن عقد الوكالة
:" الوكالة أو اإلنابة ىو عقد بمقتضاه يفوض شخص جزائريمدني  571جاء في نص المادة 

 769وىذا يوافؽ ما جاء في نص المادة أخر لمقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمو" 
 موجبات وعقود مف القانوف المبناني.

:" يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توافره في مدني جزائري 572و جاء في المادة 
 .ي الذي يكون محل الوكالة ما لم يوجد نص يقضي بخالف ذلك "العمل القانون

وعقد الوكالة ممـز لجانبيف أي لمموكؿ و لموكيؿ ،وقد يكوف ممزما لجانب واحد إذا كاف بغير 
:"الوكالة تبرعية ما لم مدني جزائري حيث جاء فييا  581وىذا ما تنص عميو المادة   (1)اجر 

 .مص ذلك ضمنيا من حالة الوكيل"يتفق عمى غير ذلك صراحة أو يستخ

و عقد الوكالة ىو عقد غير الـز بالنسبة لطرفيو إذ يجوز لموكيؿ النزوؿ أو التنحي عف الوكالة 
 (.2)في أي وقت كما يجوز لمموكؿ أف ينيي الوكالة متى شاء 

مدني جزائري حيث جاء فييا:" يجوز لمموكؿ في أي وقت أف  587وىذا ما تنص عميو المادة 
مدني جزائري :"يجوز لموكيؿ أف يتنازؿ  588ي الوكالة أو يقيدىا..."، كما جاء في المادة يني

في أي وقت عف الوكالة و لو وجد اتفاؽ يخالؼ ذلؾ..."، و مف خبلؿ  ىذا تتبيف لنا كؿ 
 الجزئيات المتعمقة بعقد الوكالة إضافة إلى التنظيمات القانونية الخاصة بو .

عتماد االيجاري موضوعنا األساسي فكما سبؽ و أف ذكرنا أف ىناؾ عدة و بالرجوع إلى عقد اال
 .أنواع مف العقود المتداخمة فيو أو الداخمة في تكوينو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .510 فحةنادر شافي :المرجع السابق :ص - 1

قدري عبد الفتاح الشياوي : أحكام عقد الوكالة في التشريع المصري و المقارن ،النشر و التوزيع  منشاة المعارف - 2
 .175فحة ص  2001باإلسكندرية طبعة 
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االعتماد االيجاري كما  و عقد الوكالة يعد احد العقود المكونة لو إذ يتـ المجوء إليو أثناء عممية 
في حالة توكيؿ الشركة لممستأجر في اختيار المعدات و التجييزات البلزمة لو و التي ستكوف 
موضوع عقد االعتماد االيجاري و في حالة توكيمو لشراء تمؾ األمواؿ مباشرة مف البائع بالوكالة 

 عف شركة االعتماد االيجاري بعد التأكد مف مواصفاتيا  .

 ا فيناؾ عدة اختبلفات بيف العقديف:ورغـ ىذ

* أف المستأجر يختار و في اغمب األحياف ما يحتاجو مف أمواؿ قبؿ أف يتعاقد مع شركة 
 االعتماد االيجاري و بالتالي ال يمكف القوؿ أف شركة االعتماد االيجاري ىي التي وكمتو

ر المعدات التي يحتاجيا لبلختيار و ىذا يتـ عمى اعتبار أف المستأجر ىو األقدر عمى اختيا
 .إضافة إلى انو ال يمكنو المجوء إلى الشركة و ىو يجيؿ ما يريده 

* وحتى عندما تقـو شركة االعتماد االيجاري بشراء تمؾ األمواؿ التي اختارىا المؤجر فيي ال 
واؿ تقـو بيا عمى سبيؿ الوكالة ،فالقوؿ بأف المستأجر يوكؿ شركة االعتماد االيجاري بشراء األم

ىو قوؿ خاطئ آلف الشركة إنما تقـو بيذا عمى سبيؿ تنفيذ بند أساسي مف بنود عقد االعتماد 
 .االيجاري وال يصح تسمية عممية التنفيذ بالوكالة 

* إضافة إلى ىذا فاآلثار التي ترتبيا تصرفات الوكيؿ تنصرؼ إلى الموكؿ وال يتحمؿ الوكيؿ 
و ال يرجع إلييـ فالوكيؿ ىو عبارة عف وسيط و ال  (1)ىـ أي التزامات اتجاه اآلخريف الذيف عاقد
 عبلقة لو باآلثار المترتبة عف العقد.

ولكف في عقد االعتماد االيجاري يحدث العكس فعندما يتسمـ المستأجر األمواؿ التي اشتراىا 
  . المؤجر و ىذا بالوكالة عنو فينا يكوف بإمكانو الرجوع إلى البائع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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:"لممستأجر أن و التي تنص عمى ( 1)1995لسنة  95مف قانوف  13وىذا ما تنص عنو المادة 
رجع مباشرة عمى المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التي تنشا لممؤجر عن العقد المبرم ي

 .بينو وبين المورد أو المقاول فيما عدى دعوى فسخ العقد" 

مدني جزائري :"ال يجوز لموكيل أن يستعمل مال الموكل  577وقد جاء في نص المادة 
يمكننا بتاتا أف نعد عقد االعتماد االيجاري  ، واعتمادا عمى ىذه المادة ال  (2) لصالح نفسو "

عقد وكالة إذ أف المستأجر فيو وعندما توكمو الشركة مف اجؿ اختيار األمواؿ موضوع العقد أو 
استبلميا أو شرائيا فإنو يقـو بيذه الوكالة قصد أف يستعمؿ ىذه األمواؿ لمصمحتو الخاصة وفي 

اري  ىو عقد مخالؼ ومغاير لمواصفات عقد الوكالة النياية يجدر القوؿ أف عقد االعتماد االيج
إال أنو يتضمنو في أجزاء منو خاصة عندما يتسمـ المستأجر األمواؿ نيابة عف المؤجر و بوكالة 

 منو.

 المبحث الثاني: انشاء عقد االعتماد االيجاري 
ئري عمى الجزا التشريع ومنيااجمعت كؿ التشريعات التي تناولت موضوع االعتماد االيجاري 

 لشريعة تركترادية إ شروط توافر مف البد ، القانونية آثاره يرتب وحتى كذلؾ، وماداـ" عقد"انو 
 مف القانوف المدني الجزائري. 106المتعاقديف طبقا لنص المادة 

 َفرضها شروط هٍ ،بل المتعاقدة ارادة االطراف علً وجىدها َتىقف إلزامُة، ال وأخري

 ( 3)المتعلق باالعتماد االَجارٌ 69/96امرة وردت فٍ االمر : القاوىن مه خالل قىاعد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22لعدد بااليجار التمويمي جريدة رسمية ا  بقمو المتع 1995يونيو  02المؤرخ في  95/95القانون المصري رقم – 1
 مكرر.

 المتضمن القانون المدني : المرجع السابق 75/58االمر  -2

 49فحة ص: امال : المرجع السابق  حبن بري – 3
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 المطمب االول : االركان الموضوعية  لعقد االعتماد االيجاري
يمكف تقسيميا الى اركاف  إلنشاء عقد االعتماد االيجاري البد مف توافر مجموعة مف االركاف

، و اخرى موضوعية خاصة بعقد االعتماد  ىي اركاف متطمبة في كؿ العقودوعية عامة و موض
 االيجاري.

 الفرع االول : االركان الموضوعية العامة لعقد االعتماد االيجاري

مف العقود المسماة في التشريع الجزائري ،اذ  1996يعتبر عقد االعتماد اإليجاري بدءا مف سنة 
عقد قرض تمنحو البنوؾ،  09-96ي في المادة االولى  مف االمر يعتبره المشرع الجزائر 

و بالتالي فبلبد ( 1)المؤسسات المالية و شركات االعتماد االيجاري لفائدة المستثمريف االقتصادييف
لو كباقي العقود اف يستجمع كافة اركانو التي ال يمكف لو االنعقاد اذا دونيا، و ىي تمؾ االركاف 

 القواعد العامة، المنصوص عمييا في

 أوال :الرضا كركن في عقد االعتماد االيجاري

و التي جاء فييا :"يتـ العقد بمجرد اف  59بالرجوع الى القانوف المدني الجزائري ال سيما المادة 
يتبادؿ الطرفاف التعبير عف ارادتيما المتطابقتيف دوف االخبلؿ بالنصوص القانونية" و االعتماد 

عقود الرضائية ، اذ يكفي النعقاده توافؽ ارادتي طرفي العقد و يتحقؽ ذلؾ االيجاري ىو مف ال
و غالبا ما يتـ ىذا االقتراف المطابؽ بيف االيجاب و القبوؿ في (2)باقتراف االيجاب بالقبوؿ 

. (3)مجمس العقد الذي يجمع بيف مف صدر منو االيجاب و مف صدر منو القبوؿ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .  81:: صفحةطيبي عزيز امال : المرجع السابق  -1-

ن السعيد عبابسة : النظام القانوني  لالعتماد االيجاري:  مذكرة مكممة لنيل شيادة الماستر في الحقوق تخصص قانو -2-
 .  36 صفحةاعمال ، جامعة العربي  بن مييدي  أم البواقي: 

احمد حسن قدادة  : الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري مصادر االلتزام:  الجزء االول ، ديوان المطبوعات  -3
 .41الجامعية  صفحة 
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احؿ، يبدئيا مبنيا عمى عدة مر  التمويؿ التأجيري او االعتماد االيجاري ويكوف الرضا في عقد 
المالي لممستأجر و مدى  بمراحؿ تمييدية وتكوف الزمة وذلؾ مف اجؿ دراسة الشركة لممركز

الماؿ  ثـ تأتي بعد ذلؾ مرحمة التفاوض لتحديد مصدر تسديد اقساط التأجير، عمى قدرتو
واذا تـ التوافؽ عمى سائر شروط العقد فينا يتطابؽ االيجاب مع القبوؿ و يحصؿ  المؤجر،

                                          .  (1)ضا و يبـر العقد بيف الطرفيف الر 

 باإلضافة لما سبؽ فالمبلحظ انو مف المستبعد وقوع احد عيوب الرضا في عقد االعتماد
 اتفاؽ إلجراء اإليجاري االعتماد شركة إلى يتوجو الذي ىو المستأجر أف ،إذ اإليجاري

 الجوىرية الصفات حوؿ العقد ،أو طبيعة حوؿ خمط في وقع أنو عييد أف لو يجوز معيف، وال

 مف مقدـ طمب عمى بناء ابرامو يتـ األخير ىذا وأف العقد ،خاصة ىذا موضوع لؤلمواؿ
 الحصوؿ يريد ،التي المنقولة و غير المنقولة األصوؿ وشروط مواصفات موضحا المستأجر

 .لذلؾ البلـز ويؿالتم اإليجاري االعتماد شركة مف يطمب و عمييا

 أنو اآلخر إال لمطرؼ منو مقدمة أشياء عمى الغمط في المستأجر يقع أف يمكف و بالتالي فبل 
 تمويؿ عمى وافؽ إذا الغمط في اإليجاري االعتماد شركة وىو المؤجر وقوع الممكف مف

 لتجاريوا المالي مركزه أو نشاطو عف ليا قدميا التي المعمومات في غمط بناء عمى المستأجر
 مارسيا التي االحتيالية رت ا المناو نتيجة الغمط في الوقوع عمى التمويؿ ،أو الموافقة قبؿ

 (.2)اإلبطاؿ  شروط كافة توافرت إذا العقد إلى إبطاؿ يؤدي مما ، المستأجر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

  . 37 فحة: صالمرجع السابقالسعيد عبابسة :   -1

 .95صفحة  المرجع السابق :امال،  حبن بري - 2
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 ثانيا : المحل كركن في عقد االعتماد االيجاري 

حؿ ركنا لقد اختمؼ الفقياء في اعتبار المحؿ ركنا في العقد، فمنيـ مف يذىب الى اعتبار الم
في االلتزاـ المترتب عمى العقد ال ركنا في العقد ذاتو  و منيـ مف يرى  اف المحؿ  عنصرا مف 
عناصر االرادة  المكونة لمعقد ، و منيـ مف يرى  باف العقد  لو محؿ كما ىو  الحاؿ في 

 (.1)االلتزاـ  ومحؿ العقد في نظرىـ ىو العممية القانونية المراد تحقيقيا مف وراء العقد 

و بالتالي يعتبر محؿ العقد ركنا مف اركاف العقد وفقا لمنظرية العامة  لمعقد و احكاـ القانوف 
  .المدني الجزائري و نميز بيف محؿ االلتزاـ و محؿ العقد

فمحؿ االلتزاـ  يقصد بو االداء او التصرؼ او العمؿ الذي يرد عميو العقد أي طبيعة العممية 
 اطراؼ العقد. القانونية  التي يؤدييا

اما عف محؿ العقد فيقصد بو الماؿ او الشيء الذي يرد عميو التعاقد ، بمعنى اخر العيف التي 
 يرد عمييا التصرؼ القانوني ميما كانت طبيعة ىذا االخير )بيع ، شراء ، ىبة ، ايجار ...(

ظاـ العاـ بشرط اف يكوف الماؿ او الشيء موجودا او قاببل لموجود، مشروعا غير منافي لمن
 .(2)او العدد المقدار الكـ، واآلداب العامة  كما يجب اف يكوف معينا مف حيث النوع، الوصؼ،

 اوال االموال التي يجوز ان تكون محال لعقد االعتماد االيجاري

و المتعمقة باألمواؿ  التي يجوز أف  وبالرجوع الى  االحكاـ الخاصة بعقد االعتماد  االيجاري
 .اف التشريعات المختمفة لـ تتفؽ و بالتالي ىناؾ عدة اتجاىات مختمفة تكوف محبل لو ف

  ( االتجاه األول 1

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .71 فحةالمرجع السابق ص لتزام :: مصادر اال خميل حسن قدادة -1

 .112طيبي عزيز امال : المرجع السابق  صفحة   - 2
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إف أصحاب ىذا االتجاه قد أجازوا وقوع عقد االعتماد االيجاري  عمى جميع األمواؿ المنقولة و 
 الغير منقولة إذ لـ يفرقوا بينيا ، فالقانوف الفرنسي أجاز وقوع عقد االعتماد االيجاري عمى جميع
األمواؿ المنقولة حيث أنو لـ يقصره عمى األمواؿ المنقولة المادية فقط بؿ أجاز أف يقع عقد 

و أيضا عمى  (1)االعتماد االيجاري  عمى األمواؿ المنقولة المعنوية مثؿ المؤسسات التجارية 
 العقارات و لكف بشرط محدد كاف تكوف ىذه العقارات موجودة لدى شركة االعتماد االيجاري.

المشرع الجزائري و بدوره لـ يستثني أي نوع مف األمواؿ و أجاز وقوع عقد االعتماد االيجاري   و
 09 – 96عمى جميع األمواؿ المنقولة و الغير منقولة و ىذا في الفصؿ الثاني مف األمر 

السابؽ في قسميو األوؿ و الثاني إال أنو أحاط وقوعو عمى األصوؿ الغير منقولة ببعض 
فيما يخص انتقاؿ ممكيتيا بعد انتياء مدة اإليجار ، أما المشرع المبناني  فقد أجاز وقوع التدابير 

 عقد االعتماد االيجاري عمى كافة األمواؿ المنقولة و الغير منقولة و ىذا دوف شرط .

  ( االتجاه الثاني 2

عض األمواؿ أما في ىذا االتجاه فإننا نجد جواز وقوع العقد عمى جميع األمواؿ باستثناء ب 
المنقولة ، فالمشرع المصري أجاز أف يكوف موضوع عقد االعتماد االيجاري في كؿ األمواؿ مف 

 عقارات و منقوالت باستثناء سيارات الركوب و الدراجات النارية.

حيث أنو شمؿ كؿ أنواع العقارات و ىذا دوف استثناءات أو تحديد ذلؾ رغـ النتقادات الواسعة  
حيث نجد أف الفقياء المصرييف رفضوا ىدا  ، ف قبؿ جميع الفقياء المصرييفالتي تعرض ليا م

ا عمى الممكية نظرا لشمؿ نشاط عقد االعتماد االيجاري األرض عمي اعتبار أف ىذا يعد خطر 
  .الزراعية في مصر

 اما المشرع الجزائري فمـ يستبعد وقوع عقد االعتماد االيجاري عمى العقارات المبنية  و لكي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
1. MARIO Giovanoli: Le crédit-bail (leasing) en Europe, développement   et nature  juridique libraires 

techniques, Paris 1980. 
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العقار لممستأجر، عميو  اف يتحصؿ اوال عمى ممكية ىذا االصؿ ،مف  تأجيرف المؤجر مف يتمك
و غالبا ما يكوف الغرض مف ابراـ عقد االعتماد  اجؿ منح حؽ االنتفاع عميو لفائدة المستأجر

االيجاري الغير منقوؿ يتمثؿ في بحث المستأجر عف عقار غير مبني مف اجؿ تشييد البناية 
و تناسب انجاز مشروعو االقتصادي ، و يقع عمى عاتؽ المؤسسة المالية ، البنؾ التي تساىـ 

او شركة االعتماد االيجاري االلتزاـ بشراء االرض اوال فتكتب ممكية ىذه االرض مف طرؼ 
 .   (1)شركة القرض  ثـ االلتزاـ ببناء العقار ثانيا  

 االتجاه الثالث  -3

عمى األمواؿ  االعتماد االيجاريانو قد حصر وقوع عقد أما في ىذا االتجاه الثالث فنجد  
فقد  1988-05-28المنقولة فقط، و ىذا االتجاه اعتمدتو اتفاقية أوتاوا  في كندا بتاريخ 

 (2)حصرت  اتفاقية أوتاوا مجاؿ تطبيؽ عقد االعتماد االيجاري عمى األمواؿ المنقولة فقط 
ىذا االتجاه كما ىو الحاؿ في كؿ مف بريطانيا  ،وىناؾ العديد مف الدوؿ األخرى التي اعتمدت
عكس المشرع الجزائري الذي اجاز وقوعو عمى ، و الواليات المتحدة و أيضا نجد سمطنة عماف 
 جميع االمواؿ سواء المنقولة او الغير منقولة.

 ثانيا  : وجوب شراء المؤجر لألموال موضوع عقد االعتماد االيجاري

:"عمميات تأجير المذكور سابقا  1999لسنة  160قانوف المبناني رقـ تنص المادة األولى مف ال
تجييزات و معدات و آليات عمى أنواعيا مشترات من المؤجر بيدف تأجيرىا مع االحتفاظ 

 . (3)بممكيتيا..." 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .116طيبي عزيز امال : المرجع السابق  صفحة  – 1

 .142 فحةنادر شافي :المرجع السابق :ص– 2

 .: المرجع السابق 160/99رقم  المبناني القانون -3
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 .(1) وىذا أيضا ما نجده في المادة األولى مف القانوف الفرنسي 

لمؤجر لؤلمواؿ لقد عرؼ ىذا الموضوع خبلفات عدة فقد اختمفت اآلراء حوؿ لزـو شراء ا
موضوع العقد أـ ال و حوؿ صاحب األمواؿ األصمي إذا كاف يمكف أف يكوف احد أطراؼ العقد 
أـ ال و خصوصا حوؿ إمكانية اجتماع صفتا المورد  و المستأجر في شخص واحد فمف 
الفقياء مف فسر نص القانوف الفرنسي حرفيا وقاؿ بوجوب أف يكوف المستأجر و المورد 

اف حيث ال يجب أف يكوف المستأجر ىو مالؾ األمواؿ التي يرغب في بيعيا ثـ شخصاف مختمف
أما إذا اجتمعت صفتا المورد و المستفيد مف عقد االعتماد االيجاري في شخص واحد  تأجيرىا

الميزنغ و إنما ىذا النوع مف  عقد فبل يمكف أف يكوف العقد المبـر عقد االعتماد االيجاري او
 و ىو عقد اخر مختمؼ تماما. يزباؾ مالالعقود يعرؼ بعقد 

أما جانب أخر مف الفقياء فقد رأى خبلؼ ىذا حيث قاؿ بإمكانية تطبيؽ أحكاـ عقد االعتماد 
 االيجاري  أي كاف مصدر اآلالت حتى و لو كانت مشترات مف المستفيد أي المستأجر .

الصفتيف في شخص واحد أما كبل مف المشرعيف المصري و المبناني فمـ يمانعا في أف تجتمع 
 حيث جعبل األمر مطمقا و لـ يشترطا التفرقة بينيما .

و يرى الدكتور نادر شافي أف الجتماع الصفتيف في شخص واحد مزايا عدة يستفيد منيا  
يتذرع بوجود عيوب خفية في األمواؿ المستأجرة أو أنيا ال تمبي المؤجر حيث أف المستأجر لف 

 ا ليا  و عمى عمـ بكافة تفاصيميا و ىذا سوؼ يجنب المؤجر مشاكؿحاجاتو ألنو قد كاف مالك
 .   (2) مف نوع   أخر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
. MARIO Giovanoli : Le crédit-bail (leasing) en Europe, développement   et nature  juridique libraires-1 

techniques, Paris 1980. 

 .162-161 صفحة.نادر شافي : المرجع السابق :- 2
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و يمكننا أف نتساءؿ حوؿ إمكانية أف يكوف المستأجر و المورد شخص واحد. حسب التشريعات 
نجد أف ىناؾ حالتاف فقط تسمحاف  (1)موضوع بحثنا فإذا رجعنا إلى نصوص القانوف المبناني 
 باف تجتمعا صفتي المورد و المؤجر في شخص واحد.

األولي ىي عندما يتنازؿ المستأجر عف حقو في شراء األمواؿ موضوع العقد و الثانية عندما يتـ 
 إنياء عقد االعتماد االيجاري ألي سبب كاف قبؿ حموؿ اجمو.

ألصمي و ال حتى و بالرجوع إلى المشروع الجزائري فانو لـ يتطرؽ أبدا إلى مالؾ المعدات ا 
إلي وجوب شراء األمواؿ موضوع العقد، كما أف المشروع الجزائري لـ يحدد إمكانية أف يكوف 

 مالؾ المعدات األصمي أو المورد ىو احد أطراؼ العقد كالمستأجر أو المؤجر .

الصادر بالجزائر قصد تنظيـ عمميات االعتماد االيجاري جاء خاليا مف أي  09 -96فاألمر 
 طرؼ البائع فمـ يعره أي أىمية .ذكر لم

أف ىذا يقودنا حتما إلى القوؿ انو و حسب ىذا األمر ال أىمية لمجية المالكة لؤلمواؿ موضوع 
العقد فالميـ ىو إجراء عقد االعتماد االيجاري بيف طرفيو األساسييف المؤجر و المستأجر ميما 

 كاف الطرؼ المالؾ لؤلمواؿ.  

 د االعتماد االيجاريثالثا : السبب كركن في عق
يعرؼ الفقياء السبب بانو الغاية المباشرة التي يقصد الييا الممتـز مف التزامو االرادي و بالتالي 
فيو عنصر مف عناصر االرادة و بعض مف الفقياء يجعموف مف السبب  امر لو وجود مستقؿ 

حا و اف يكوف عف االرادة  و بالتالي اشترطوا لوجوده اف يكوف موجودا و اف يكوف صحي
   (2) مشروعا و ىي نفس الشروط التي اشترطت في المحؿ.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .: المرجع السابق  1999لسنة  160المادة األولي من القانون رقم  -1
 .71 فحةالمرجع السابق ص : مصادر االلتزام : خميل حسن قدادة - 2
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 في السبب ركف و يتحقؽ،فيما نجد اف المشرع الجزائري لـ يشترط اال شرط المشروعية فقط 
 إلى  المستفيد و اإليجاري االعتماد شركة العقد طرفي ارادة  تتجو بأف اإليجاري االعتماد عقد

 السبب انعداـ أف ىذا ومفادا، مشروع التعاقد إلى الدافع الباعث يكوف أف و محدد ىدؼ تحقيؽ
 لمقواعد تطبيقا ذلؾ و يعد العقد بطبلف إلى يؤدي العامة اآلداب أو العاـ لمنظاـ مخالفتو أو

  .الجزائري المدني القانوف مف 97 المادة في عمييا المنصوص العامة

  .القانوف نفس مف 98 لممادة وفقا العكس إثبات تىح صحيحا يعتبر السبب أف كما

و باإلضافة الى ما سبؽ نجد اف الدوافع الحقيقية و االسباب الرئيسية الدافعة باألطراؼ الى 
  .(1) ابراـ  عقد االعتماد االيجاري تتمثؿ في  تحقيؽ ارباح اقتصادية  دائما

ود، حيث يجب أف يشمؿ عمى العناصر و بالتالي فعقد االعتماد االيجاري ىو عقد كباقي العق
الموضوعية العامة الواجب توافرىا في اي عقد و المتمثمة في التراضي بيف االطراؼ المتعاقدة 

عتماد اال فر صفة البنؾ ،المؤسسة المالية  او شركةاتو و و سبلمة اىميتيما مف عيوب االرادة ، 
،كما  يجب اف يكوف   (2) مستأجرااليجاري  في المؤجر و صفة المتعامؿ االقتصادي في ال
 المحؿ موجودا ومشروعا  و اف يكوف سبب التعاقد مشروعا.

 الفرع الثاني : االركان الموضوعية الخاصة لعقد االعتماد االيجاري 
لكؿ عقد مف العقود أطرافو األساسية و التي ال يعقد إال بوجودىا و غالبا ما يكوف  عدد ىذه 

عقد االعتماد االيجاري بدوره لو طرفاف  أساسياف األوؿ ىو المشروع األطراؼ اثناف فما فوؽ و 
المستفيد مف عممية التمويؿ ويسمى المستأجر، فالمستأجر ىو أساس عممية الميزنغ أو بمعنى 

                   أخر ىو صاحب أوؿ خطوة في العممية أما الشخص الثاني فيو المؤسسة المالية التي تقـو 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .95صفحة : المرجع السابق ،   امال حبن بري -1

 .116صفحة  ،طيبي عزيز امال : المرجع السابق – 2
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المؤجر ىو الشخص الذي يقـو بإتماـ العممية فإذا كاف المستأجر بالتمويؿ وتسمى المؤجر و 
 (.1)ىو المستفيد مف عممية التمويؿ فإف المؤجر ىو الشخص الذي يقـو بعممية التمويؿ 

أما البائع أو المورد الذي يممؾ األمواؿ التي ستصبح موضوعا لعقد االعتماد االيجاري فيناؾ 
في العقد أـ ال ،ىذا مع سكوت التشريعات عف ذكره وبما  اختبلؼ بيف الفقياء حوؿ كونو طرفا

 في ذلؾ المشرع الجزائري .
وبالرغـ مف االختبلؼ فإننا سوؼ نحاوؿ التطرؽ لو ولو بصفة موجزة بما أنو يسيـ في إنجاز 
العقد الذي ال يتـ دوف وجوده وخصوص بوجود احتماالت في أف يكوف المؤجر ىو ذاتو المورد 

 تي المؤجر و المورد في شخص واحد .أي أف تجتمع صف

 أوال: المستأجر

لقد فتح القانوف المبناني الباب واسعا فمـ يضع شروط معينة أو مقاييس محددة العتبار الشخص 
إلبراـ أي عقد  (2)مستأجرا ، بؿ ترؾ المجاؿ مفتوحا أماـ كؿ شخص تتوفر فيو القواعد العامة 

بدؿ اإليجار تعد ىي األساس ىذا معناه أف مف تتوفر فاف صبلحية المستأجر لبللتزاـ  بأداء 
فيو الشروط العامة  كالبموغ و السبلمة العقمية يعد قادرا عمى الستئجار ، سواء كاف ىذا 
الشخص مواطنا يحمؿ جنسية البمد أو أجنبيا عنيا و إذا كاف ىذا المستأجر مف األشخاص 

 ردا أو أشخاص متعدديف.الطبيعييف أو مف األشخاص المعنوييف وكاف شخص منف
: "...مع (3)أما المشرع الجزائري و بدوره لـ يذىب بعيدا حيث جاء في نص المادة األولى 

تابعين األجانب أشخاص طبيعيين كانوا أم معنويين  أوالمتعاممين االقتصاديين الجزائريين 
 لمقانون العام أو الخاص "

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .93فحة ص نادر شافي: المرجع السابق: -1
 .95 فحةص : نادر شافي :المرجع السابق  - 2
 .: المرجع السابق 1996يناير سنة  10المؤرخ في  09-96األمر رقم  - 3
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أجر من يحوز ماال استنادا إلى :" المست(1)  1995لسنة  95وقد جاء في القانوف المصري رقـ 
 .عقد تأجير تمويمي"

إف المستأجر يعد الشخص الذي يقـو بأوؿ و أىـ خطوة في العقد كمو حيت انو الشخص الذي 
تقع  عمى عاتقو مسؤولية االتصاؿ بالمورد أو مالؾ المعدات التي يرغب في الحصوؿ عمييا 

يخص طمبو وفي أدؽ التفاصيؿ وبعد  وىذا بعد  تحديد احتياجاتو فيتفاوض معو حوؿ كؿ ما
حصولو عمى العرض النيائي يتجو إلى شركة الميزنغ والتي بدورىا تقرر الدخوؿ في الصفقة مف 
 عدمو فإذا قررت إتماـ الصفقة تدفع المبمغ الذي اتفؽ عميو المستأجر مع البائع . 

د أف كبل مف أما فيما يخص ىدؼ المستأجر مف حصولو عمى األمواؿ موضوع  العقد فنج
المشرعيف الفرنسي و المصري فرضا أف  يكوف اليدؼ مف حصوؿ المستأجر عمى الماؿ 

 المؤجر ىو استعمالو إلنتاج السمع اإلنتاجية أو الخدماتيو .
أما إذا كاف اليدؼ ىو الحصوؿ عمى الماؿ المؤجر مف اجؿ استعمالو في إشباع الحاجات 

د الميزنغ وىذا بخبلؼ المشرع المبناني الذي جعؿ األمر االستيبلكية فينا ال يعد العقد مف عقو 
 .  (2) مطمقا فمـ يحدد اليدؼ مف حصوؿ المستأجر عمى الماؿ حيت لـ يقيده بؿ جعمو  مطمقا

وبالرجوع إلى المشرع الجزائري فنجد انو قد حدد ىدؼ ىذا االستعماؿ وحصره في االستعماؿ 
 ة.الحرفيت التجارية أو بالمؤسسات الميني وبالمحبل

 ثانيا: المؤجر

إذا كانت األىمية تعطى لممستأجر بصفتو الشخص األوؿ الذي يبدأ بأوؿ خطوة في العقد فاف 
األىمية األكبر منيا تعطى لممؤجر عمى اعتبار أنو الطرؼ المموؿ فيو مف يممؾ السيولة 

 المالية الكافية إلتماـ العقد.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 22بااليجار التمويمي جريدة رسمية العدد   و المتعبق 1995يونيو  02المؤرخ في  95/95القانون المصري رقم  -1
 مكرر.

  101. ، صفحة رجع السابق نادر شافي :الم– 2
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السبب ال بد أف يكوف المؤجر مف المؤسسات المالية الضخمة والتي تتخذ شكؿ الشركات  ليذا
التجارية عادة لما تممكو مف رؤوس أمواؿ كبيرة تخوليا لمقياـ بيذه الميمة التمويمية وفيما يخص 
األشخاص الذيف يسمح ليـ بممارسة مياـ شركات الميزنغ فقد وجدنا اختبلؼ بيف كؿ مف 

ري والمبناني السائر عمى درب المشرع الفرنسي حيث نجد أف المشرع المصري المشرع المص
والمبناني قد قصر عمميات إبراـ عقود الميزنغ عمى الشركات التجارية والتي تتخذ شكؿ البنوؾ 
،وبيذا فالمشرع الفرنسي قد أبعد األشخاص الطبيعييف عف إبراـ عقود الميزنغ بصفتيـ مؤجريف ،  

مشركات المبناني مسار المشرع الفرنسي حيت سمح بممارسة نشاط الميزنغ ل وقد سار المشرع
 والمؤسسات المالية  فقط .

أما المشرع المصري فقد أجاز ممارسة ىذا النشاط لكبل مف األشخاص الطبيعييف و المعنوييف 
 بشرط القيد في سجؿ معيد لذلؾ و سجؿ المؤجريف وباستعماؿ عبارة التأجير التمويني أو ما

 .(1)يراد فيا
يتم تحقيقيا :"  السابؽ الذكر 96/09مف قانوف  أما المشرع الجزائري فقد أورد في المادة األولى

من قبل البنوك والمؤسسات المالية أو شركة تأجير مؤىمة قانونا ومعتمدة صراحة بيذه 
                .الصفة..."  

حيت اشترط أف تكوف الشركة الممارسة و بيذا فيو لـ يذىب بعيدا عف موقؼ المشرع المصري 
 ليذا النشاط مؤىمة قانونا ومعتمدة صراحة بيذا العمؿ.

إف مياـ المؤجر تمزمو التعاقد مع البائع أوال لشراء المعدات التي يحتاجيا المستأجر وتأجيرىا لو 
يزنغ عف مقابؿ بدالت إيجار مع منحو خيارات عند نياية مدة العقد وىذه الخيارات تميز عقد الم

غيره فالمؤجر إذا سوؼ يقـو بشراء ىذه المعدات خصيصا ووفقا لممواصفات التي يريدىا 
       المستأجر .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .105 فحةص نادر شافي: المرجع السابق : -1
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 ثالثا: البائع أو المورد

وفيما  االعتماد االيجاري لقد سبؽ وأشرنا إلى االختبلؼ القائـ بيف الفقياء حوؿ أطراؼ عقد 
يخص جانب البائع أو المورد فمف الفقياء مف اعتبره طرفا في العقد نظرا  لعبلقتو بكؿ مف 

لتي يحتاجيا ويفاوض فيما المستأجر والمؤجر فالمستأجر يتجو إليو ليقدـ لو مواصفات األجيزة ا
 يخص الثمف ثـ يتجو إليو المؤجر مف اجؿ دفع ثمف األمواؿ المؤجرة وبيذا يتـ العقد األوؿ،

 االعتماد االيجاريالذي يعرؼ بعقد البيع والذي أجري مف أجؿ إتماـ العقد الثاني أي عقد 
ـ ىذا إال أف الدكتور" البائع ورغ )الميزنغ( كما أف المستأجر بإمكانو العودة في أي وقت إلى

أنو  ثحي عقد االعتماد االيجاري، ا فينادر عبد العزيز شافي"  ال يرى أبدا أف البائع يعد طرف
فرؽ بيف عقد الميزنغ وعممية الميزنغ بؿ اعتبر أف الفقياء وقعوا في خمط بيف ما اعتبره عممية 

إلى أف يتصؿ المستأجر بالبائع  يرى أف عممية الميزنغ تحتاج ثليزيغ فقط وعقد الميزنغ ذاتو حي
مف أجؿ تحديد مواصفات المعدات التي يحتاجيا وىذا دوف إبراـ أي عقد معو وأف عقد الميزنغ 

 (. 1) يقع بيف المؤجر والمستأجر وحدىما و ال دخؿ لمبائع فيو
طؿ والمشرع الجزائري لـ يأتي عمى ذكر البائع في األمر السابؽ ولكف رغـ ىذا ال يمكننا أف نع

لما تـ مع المؤجر وبموافقة المستأجر البائع  عقد البيع الذي أبرمو فموال را ألىميتو ظدور البائع ن
 ابراـ عقد االعتماد االيجاري.

 اإليجاري االعتماد عقد مدة: رابعا

يبقى تحديد المدة في عقد االعتماد االيجاري  خاضعا لحرية التعاقد بيف االطراؼ وحدىـ أي 
 التي المدة تحديد عمى يتفقا أف تأجر دوف تدخؿ أي طرؼ خارجي فميما المؤجر و المس

 الزامية صفة ليا التي القانونية واألحكاـ العامة واآلداب العاـ النظاـ تخالؼ ال مادامت يشاءاف 
 96/09مف االمر  01فقرة  12 المادة لنص طبقا لئللغاء القابمة غير لمفترة الموافقة المدة وىي

 ا.المذكور سابق
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .94 فحةص نادر شافي: المرجع السابق:–1
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 يفرض لـ إذ عقدال طبيعة عمى قانوني تأثير أي و ال يمكف اف يكوف لتحديد المدة في العقد 
 .العقد ليذا محددة مدة المقارنة القوانيفالجزائري و ال  القانوف

 العقد، موضوع األمواؿ طبيعة بحسب تختمؼ العقد ىذا مدة فإف االقتصادية الناحية مف أما
 العمر أو العقد محؿ التجييزات أو المعدات أو اآلالت استيبلؾ مدة فييا تراعى حيث

 .  ليا االفتراضي
 : ىما عنصريف ضوء عمى اإلنتاجية المعدات تمويؿ مجاؿ في اإليجار مدة تحديد تـي و

 .لممعدات المفترض االقتصادي العمر : األول
 .  (1) االستيبلؾ ذلؾ ومدة لممعدات الضريبي االستيبلؾ أحكاـ :الثاني

 باالعتماد المتعمؽ  96/09مف االمر   2فقرة  12وقد اشار المشرع الجزائري مف خبلؿ المادة 
 : أنو عمى نصت والتي جاريياإل
 أن يمكن كما المؤجر، لألصل االقتصادي لمعمر المتوقعة المدة اإليجار مدة توافق أن يمكن)

 التشريع، طريق عن المحددة الجبائية أو/و المحاسبية االستيالك قواعد إلى استنادا تحدد
 (. اإليجاري باالعتماد الخاصة بالعمميات والمتعمقة

 لآلالت أو لممعدات المالكة بوصفيا االيجاري االعتماد لشركة يحؽ أنو إلى اإلشارة جدروت
 وعائيا مف بالشراء تتممكيا التي المعدات استيبلؾ مخصصات بحسـ تقـو أف العقد، موضوع
 عمميا وتصؿ، (  2)د المستفي مف تستوفيو الذي اإليجار بدؿ مف يتكوف الوعاء ،وىذا الضريبي

 تبعا الدوؿ بعض في تنقص أو تزيد وىي (3)  تقريبا سنة 24 إلى األمريكية المتحدة تالواليا في
 .االيجاري االعتماد لعقد محبل تكوف أف يجوز التي األمواؿ لنوع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .126صفحة  المرجع السابق :امال،  حبن بري -1
 . 159و  158 فحةص نادر شافي: المرجع السابق: -2

.Chtistian Pecqeur ، le leasing fiscal ,que sais – je ? P.U.F,1994 ,P.12 3-  
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 7 و 3 بيف رمةالمب االيجاري االعتماد لعقود وفقا اإليجار مدةفتتراوح  البلتينية الدوؿ في أما
 االعتماد لعقد محبل تكوف التي األمواؿ لنوع تبعا الدوؿ بعض في تنقص أو تزيد وىي سنوات

 .اإليجاري
 يقع التي المعدات أو اآلالت تسميـ تاريخ مف ،اإليجاري االعتماد عقد في اإليجار مدة وتبدأ ىذا

 يجري التاريخ ىذا يحدد نص يرد لـ فإذا ، العقد لنص وفقا المستأجر، لممستفيد العقد ىذا عمييا
 مف اإليجاري االعتماد عقد مدة عمميا وتبدأ،  التاريخ ذلؾ لتحديد العقد طرفي نية عف البحث
 حتى العقد ىذا مدة وتمتد العقد، موضوع األمواؿ المستأجر فيو يستمـ الذي الفعمي التاريخ
 موضوع األمواؿ الستيبلؾتراضي االف العمر انتياء تاريخ حتى أو فيو، المحددة المدة انتياء
 .(1) اإليجاري االعتماد عقد

اف انتياء الفترة الغير قابمة لئللغاء يعني انقضاء عقد االعتماد االيجاري  الغير منقوؿ  ويعتبر 
ىذا االنقضاء انقضاء عاديا  حيث يحؽ لممستأجر المطالبة بتجديد االيجار لمدة جديدة  او 

 . (2)رفع حؽ خيار الشراء ارجاع العيف المؤجرة ، او 
 الفرع الثالث : االركان الشكمية  لعقد االعتماد االيجاري

 معّيف شكؿ إلى الحاجة دوف العقد، طرفي تراضي بمجرد تنعقد إذ الرضائية، العقود في األصؿ
 فيكفي االيجاري، االعتماد عقد تكويف يحكـ والذي التجارية، العقود مجاؿ في الغالب المبدأ وىو
، اال اف المشرع و بالنظر لطبيعة ىذا العقد فقد  (3) العقد ىذا إلبراـ بالقبوؿ . اإليجاب رافاقت

المتعمؽ بعقد االعتماد االيجاري   09-96بالرجوع الى احكاـ االمر رقـ اخضعو لشكؿ معيف ،ف
يتضح اف ىذا العقد ىو عقد شكمي اذ ال يمكف انعقاده دوف القالب الشكمي  المحدد لو طبقا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .127صفحة  المرجع السابق :امال،  حبن بري -1
 .126طيبي عزيز امال : المرجع السابق  صفحة  -2
يحدد كيفيات اشيار  عمميات االعتماد اإليجاري  2006-02-20لمؤرخ في ا 91-06المرسوم التنفيذي رقم   -3

 .2006-02-26المؤرخة في  10لألصول الغير منقولة جريدة رسمية  عدد 
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لنص المادة السادسة  مف ذات االمر و التي اوجبت خضوع عمميات االعتماد االيجاري الى 
إلضافة لوجوب اف يكوف مكتوبا حتي با   (1) االشيار و حددت االجراءات عف طريؽ التنظيـ

 .يحقؽ  او يرتب اثاره  كما  يخضع إلجراءات  لمتسجيؿ  و الشير

 اوال الكتابة في عقد االعتماد االيجاري 

يعتبر االعتماد  االيجاري  عقد مالي ، يربط بيف المؤجر البنؾ  و المستأجر المتعامؿ 
قود مكتوبة مفرغة في شكؿ نموذجي ، و االقتصادي  و مف الثابت اف كؿ العقود  البنكية ع

اال اف ذلؾ يكوف متى تعمؽ االمر ،  (2)الكتابة المتطمبة ىدفيا االثبات و ليس الكتابة الرسمية 
بعمميات االعتماد االيجاري الوارد عمى االصوؿ المنقولة ، غير اف االمر يختمؼ متى كنا اماـ 

الغير منقولة اذ ال بد اف تفرغ في الشكؿ  عمميات االعتماد االيجاري الواردة عمى االمواؿ
  06/91الرسمي استنادا لمقواعد العامة و ايض لما جاء في المادة الثانية مف المرسـو التنفيذي 

 تعيين - ...:" يحدد كيفيات اشيار  عمميات االعتماد اإليجاري لؤلصوؿ الغير منقولةالذي 
 10بالرجوع الى المادة . و  المنقولة،..." غير لألصول االيجاري االعتماد عقد محرر الموثق

السابؽ الذكر و المتعمؽ باالعتماد االيجاري فأنيا اعتبرت الكتابة ركنا رابعا  96/09مف االمر 
  في ىذا العقد و التي نصت عمى انو :

 كاف وميما بيا األمر تعمؽ التي األصوؿ كانت ،ميما كذلؾ اإليجاري العقد يدعى أف يمكف ال)
 المذكورة األمور( و كؿ .... بأنو غموض دوف بالتحقؽ تسمح بكيفية حرر إذا إال لعقد،ا عنواف
 يعقؿ ال إذ اإليجاري، االعتماد عقد في مدونة أو مكتوبة تكوف أف البد األخيرة المادة في

 (.3) العقد طرفي بيف شفاىة عمييا االتفاؽ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االيطار القانوني لعقد االعتماد االيجاري  الميزنغ دراسة مقارنة  مذكرة لنيل شيادة الماجستير  :حوالف عبد الصمد -1
 . 68تخصص عقود و مسؤولية  جامعة ابو بكر بمقايد تممسان  صفحة  

 .130طيبي عزيز امال : المرجع السابق  صفحة  -2
 .129صفحة  المرجع السابق :امال،  حبن بري -3
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 ثانيا  اجراءات شير عقد االعتماد االيجاري

 لممشروع بالنسبة ظاىر ُيسر   مف يخمقو قد وما االيجاري، االعتماد عقد لخصوصية ونظرا
 المنقوالت، عمى الواردة العقود وخاصة معّينة، شير إلجراءات المشرع أخضعو فقد، المستفيد
 محؿ اإلنتاجية لؤلصوؿ األخير ىذا بحيازة ينخدعوف قد الذيف المستفيد، المشروع لدائني حماية

 قد المنقوالت، مف كانت ما إذا وخصوصا اإلنتاجية، لؤلصوؿ المديف فحيازة .االيجاري االعتماد
 لقاعدة إعماال المستفيد، لممشروع كةمممو  المنقوالت ىذه أف الدائنيف ىؤالء اعتقاد في يدخؿ

 أموالو عمى التنفيذ طمبوا ما إذا حتى ،ائتمانيـ  فيمنحونو ،"الممكية سند المنقوؿ في الحيازة"
لقد نص المشرع الجزائري عمى وجوب شير و  .(1) سراب إال ىو ما الضماف ىذا أف وجدوا

المتعمؽ باالعتماد  96/09مر مف اال 6عمميات االعتماد االيجاري و ذلؾ مف خبلؿ المادة 
االيجاري عمى اف يتـ تبياف كيفية و اجراءات ىذا الشير الحقا مف خبلؿ التنظيـ اال اف  
النصوص التنظيمية المتعمقة بكيفية  اشيار عقد االعتماد االيجاري لـ ترى النور اال بعد مرور 

 2006فبراير  20في المؤرخ  06/91سنوات و ذلؾ مف خبلؿ المرسـو التنفيذي رقـ : 10
ليحدد كيفيات اشيار عمميات االعتماد االيجاري لؤلصوؿ غير المنقولة و كذا  المرسـو 

و المتعمؽ بإجراءات  شير عقد  االعتماد  20/02/2006المؤرخ في  06/90التنفيذي رقـ 
 االيجاري عمى االصوؿ المنقولة .

 المشرع غرار وعمى الجزائري رعالمش أف المرسوميف، ىاذيف صدور بعد مبلحظتو يمكف وما
 االيجاري االعتماد وعقود لممنقوالت االيجاري االعتماد عقود شير إجراءات بيف فّرؽ الفرنسي،
 لممنقوالت، االيجاري االعتماد عقود إشيار بيف يفرؽ لـ الذي المصري المشرع عكس .لمعقارات
نما لمعقارات، .االيجاري االعتماد وعقود  (.2) ّوحدة  قيد جراءاتإل جميعا أخضعيا وا 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 68صفحة   المرجع السابق :  : حوالف عبد الصمد -1
 . 71صفحة    : المرجع السابق:حوالف عبد الصمد -2
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و تنظيـ اجراءات الشير بالمرسوميف   96/09ة الفراغ القانوني بيف صدور االمر و خبلؿ فتر 
 إلى يمجؤوف كانوا ، اإليجاري االعتماد عقودراؼ أط نجد اف  06/90و  06/91التنفيذييف 

 الذي كاإلعبلف ,المكتوبة الصحافة بواسطة اإلشيار طريقة بإتباع عقودىـ شير عمى االتفاؽ
 إذ ، 18/06/2000الوطف  الصادرة بتاريخ  جريدة في الخميفة الجوية الخطوط شركة بو قامت
 Meions Leasing"االمريكية   الشركة و الشركة ىذه ابراـ  عقد شير اإلعبلف تضمف

Limeted"   طائرة عمى الشركة تمؾ مفو الذي بموجبو حصمت شركة الخطوط الجوية الخميفة 
 .(1)يرا ش 36 مدةل إيجاري إعتماد عقد بموجب األشخاص لنقؿ

 القانوني الشير لضماف خاص عمومي سجؿ إعداد قد نص المشرع الجزائري عمى وجوب
 التجارية بالمحبلت المتعمؽ االيجاري واالعتماد المنقولة لؤلصوؿ اإليجاري االعتماد لعمميات

 ممركزل المحمية الممحقات أعواف وألـز التجاري، لمسجؿ الوطني المركز في الحرفية والمؤسسات
 تحت عمييا لبلطبلع لمجميور السماح مع السجبلت، ىذه مسؾ عمى الوطني لمسجؿ التجاري

 المالية المؤسسة عاتؽ عمى اإليجاري االعتماد عقد قيد عبء جعؿ كما المباشرة، سمطتيـ
 مكاف عف أما .المؤجرة لؤلشياء بممكيتيا الغير إعبلـ في المصمحة صاحبة انيأ إذ المؤجرة،
 تسجيؿ لدييا تـ التي التجاري، لمسجؿ الوطني المركز ممحقة مستوى عمى يكوفف الشير،
 .(2)المؤجر األصؿ

عمى البيانات و المعمومات التي يجب  الذكر السالؼ التنفيذي المرسـومف  4كما نصت المادة 
 االيجاري االعتماد عقود تسجيؿ طمب يقدـ أف يجب ":ّنو أ اف يتضمنيا القيد اذ نصت عمى

 ذابي والثاني األوؿ الممحقيف في المحددة لمنماذج طبقا جداوؿ عمى أعبله، 2 المادة في كورالمذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .133حة صف المرجع السابق : :امال حبن بري -1
 . 71صفحة    : المرجع السابق:حوالف عبد الصمد  -2
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 وكذا والمستأجر، المؤجر العقد بطرفي خاصة معمومات عمى الجداوؿ ىذه وتحتوي ."المرسـو
 .الخ...اإليجار ومّدة المؤجر، لؤلصؿ المستحؽ والمبمغ العقد بتاريخ خاصة معمومات

 يظؿ التسجيؿ ىذا أفّ  عمى ،الذكر السالؼ التنفيذي المرسـو مف السادسة المادة نصت ولقد
 .(1) شطبو يتـ أف إلى مدتو، تحديد بدوف ساريا

كما اف المشرع الجزائري قد نص عمى االحكاـ المتعمقة بكيفيات شير عمميات االعتماد 
اذ نصت المادة  06/91االيجاري المتعمقة باألصوؿ الغير منقولة و ذلؾ في المرسـو التنفيذي 

 عمى : الثانية منو

 ألحكاـ وفقا المعدّ  االيجاري، االعتماد عممية موضوع العقار، اكتساب عقد يبّيف أف يجب "
 المتعمؽ بتأسيس السجؿ العقاري ، المعدؿ و المتمـ و الخاضع لئلشيار  76/63 رقـ المرسـو

 عممية انجاز وشروط القرض مف المستفيد تحديد " عنوانو خاص باب في العقاري الحفظ يف
 االيجاري االعتماد في الواردة الجوىرية العناصر ،"المنقولة غير لؤلصوؿ االيجاري عتماداال

المؤرخ   96/09  رقـ األمر مف 08 المادة في المحددة ذلؾ عمى زيادة المنقولة، غير لؤلصوؿ
  :أعبله والمذكور 1996 سنة يناير 10 الموافؽ 1416 شعباف 19في 

 . المنقولة غير لؤلصوؿ االيجاري اداالعتم عقد محرر الموثؽ تعييف-

 .ورقمو المنقولة غير لؤلصوؿ االيجاري االعتماد عقد تاريخ-

 .القرض مف المستفيد تعريؼ -

 .المنقولة غير لؤلصوؿ االيجاري االعتماد عقد مدة -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

و المتعمق بإجراءات  شير عقد  االعتماد االيجاري عمى  20/02/2006المؤرخ في  06/90المرسوم التنفيذي رقم -1
 .االصول المنقولة
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 .اإليجار بعنواف تسديدىا الواجب لممبالغ اإلجمالي المعدؿ- 

 .االقتضاء عند القرض، مف المستفيد الحلص الشراء خيار إمكانية عمى النص -

 ."االقتضاء عند الشراء، خيار لتبميغ المحدد األقصى التاريخ -

اعتماد   عقد كؿ بنشر يقـو أف المؤجر عمى يتعّيف ":الثالثة المادة مف األولى الفقرة وتضيؼ
 العقار لو لتابعا العقاري الحفظ لدى أعبله، 2 المادة في المذكورة المنقولة غير لؤلصوؿ إيجاري
 .  (1) "االيجاري االعتماد بعممية المعني

ما يستفاد مف المادتيف المذكورتيف اعبله اف المشرع الجزائري قد الـز شركات االعتماد االيجاري 
المحافظة العقارية الواقع في  لدى المنقولة، غير لؤلصوؿ االيجاري االعتماد عمميات شيرب

  دائرة اختصاصيا العقار.
التالي فالمشرع الجزائري قد اوجب عمى ىذه الشركات اخضاع كؿ عمميات االعتماد و ب

االيجاري الى اجراءات الشير ، بغرض تبياف اطراؼ العقد مف جية و اخطار و اعبلـ الغير 
بما يرد عمى العقارات مف حقوؽ عينية ضمانا لمثقة في المعامبلت العقارية بشكؿ  عاـ مف 

 .(2)جية اخرى 

اف يحرر العقد  اشترطبلؿ المادة الثانية مف المرسـو السابؽ نجد اف المشرع الجزائري و مف خ
 الرىف مكاتب في اإليجاري االعتماد عقد شير فأوجب الفرنسي، المشرع أمامف قبؿ موثؽ، 

 طبقا وذلؾ العقارات، عمى الوارد الرسمي الرىف فيو يشير الذي الشكؿ أو الكيفية بنفس الرسمي
 1955 يناير 04 في الصادر الرسمي بالرىف المتعمؽ . القانوف مف 37 و 28 لممواد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

متعمق بإجراءات  شير عقد  االعتماد االيجاري عمى و ال 20/02/2006المؤرخ في  06/90المرسوم التنفيذي رقم  -1
 .االصول المنقولة

 .133طيبي عزيز امال : المرجع السابق  صفحة  -2
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 االعتماد عقد شير أوجبا الفرنسي، المشرع ورائو ومف الجزائري المشّرع أفّ  يتضح، ذلؾ
 المركز في يحفظ خاص، سجؿ في وذلؾ العقار، أو المنقوؿ عمى الوارد سواء اإليجاري،
بيذه  المعني العقار لو التابع العقاري الحفظ لدى أو لممنقوالت بالنسبة ، التجاري لمسجؿ الوطني
  .لمعقارات بالنسبة العممية

نما اإليجاري، االعتماد عقد بطبلف الشير إغفاؿ عمى يترتب ال ولكف  يوقع جزاء المشّرع رّتب وا 
 بحؽ الغير مواجية في احتجاجيا عدـ وىو جرة،المؤ  المالية المؤسسة الشير ذاى الممتـز عمى

 ولكنو العقد، أركاف مف ركنا يعتبر ال الشير أفّ  يعني ما وىذا .العقد محؿ لؤلشياء ممكيتيا
 المشروع مع يتعامؿ مف تجاه لؤلشياء ممكيتيا بحؽ المالية المؤسسة الحتفاظ ضرورية مسألة

 .(1) المستأجر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 78صفحة   المرجع السابق :حوالف عبد الصمد ،   -1
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                  الفصل الثاني :اثار عقد االعتماد االيجاري
 و ينشا صحيحا و قانونيا ذلؾ بمجرد استيفائو اإليجاري مف العقود المسماة  االعتماد عقد يعد

اطرافو عمى اعتبار انو  عمى القانونية يرتب آثاره و بالتالي فانو البلزمة أركانو وشروطو جميع
بيف حيث تسري اثاره القانونية بالنسبة لممتعاقديف و ذلؾ طبقا ألحكاـ مف العقود الممزمة لجان

االمر المتعمؽ باالعتماد االيجاري والذي ينص صراحة عمى اف طرفا العقد ىما "طرؼ يدعى 
 مف ىوااليجاري  االعتماد عقد كما اف ،لصالح طرؼ اخر يدعى المستأجر" و المؤجر ..

و ، عادية أـ استثنائيةىذه النياية  كانت سواء نياية لو كوفت أف بد ال و بالتالي المدة، عقود
حقوؽ و التزامات  إلى الفصؿ ىذا خبلؿ مفبالنظر لكؿ ما سبؽ سوؼ نحاوؿ التطرؽ 

 .في مبحث ثاني انتياء عقد االعتماد االيجاريالى  ، و  األوؿ المبحث في االطراؼ

 المبحث األول : حقوق والتزامات االطراف
المتعمؽ باالعتماد االيجاري  نجد اف المشرع الجزائري قد  96/09بلع عمى مف خبلؿ االط

اعطى صفة المؤجر ألشخاص محدديف دوف سواىـ متمثميف في البنوؾ  و المؤسسات المالية 
 او شركة تأجير  مؤىمة  قانونا و معتمدة صراحة بيذه الصفة.  

 المطمب األول :حقوق والتزامات  المؤجر
ماد االيجاري  باعتبارىا الطرؼ المموؿ في عقد االعتماد االيجاري بعض تحوز شركة االعت

الحقوؽ واالمتيازات ىذه الحقوؽ ىي ناتجة عف ممكيتيا لؤلمواؿ المؤجرة والتي يمكف 
المتعمؽ باالعتماد االيجاري  و في مقابؿ ىذا   09-96استخبلصيا مف خبلؿ الرجوع لؤلمر 
 .االعتماد االيجاريشانيا أف تسيـ في انجاز عقد  لتي مففيي أيضا تمتـز ببعض االلتزامات ا

 الفرع األول: حقوق المؤجر في عقد االعتماد االيجاري

و لعؿ أىـ ىذه  عقد االعتماد االيجاري،عدة حقوؽ تجعمو أقوى طرؼ في  يمتمؾ المؤجر
لقرض الحقوؽ ىو حقو في االحتفاظ بممكية األمواؿ المؤجرة موضوع العقد باعتباره مانح ا
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بممكيتو لؤلمواؿ يعد مف بيف الميزات التي تميز  االعتماد االيجاري،فاحتفاظ المؤجر في عقد 
عف أي قرض أخر إضافة إلى ىذا فيذه األمواؿ تكوف بمثابة ضماف لممؤجر حيث  ىذا العقد

ة أما باقي االمتيازات فيي ناتج ،بإمكانو استعادتيا عند إخبلؿ الطرؼ األخر بتنفيذ التزاماتو
 اآلجاؿ في اإليجار بدالت تقاضي و تتمثؿ في ، موضوع العقد  عف كونو مالؾ األمواؿ

 باألمواؿ كالتصرؼ الشركة، ممكية بحقوؽ المساس و التعرض عدـ العقد و في المحددة
 تأجيرىا أو النية، حسف ثالث شخص مف حيازتيا مثؿ ممكيتيا، مف حؽ تحرميا بصورة المؤجرة
التزاماتو اـ  تنفيذ في المستأجر مراقبة التزاـ  في الحؽ أيضا اإليجاري تماداالع لشركة و .ثانية

 وفقا اإليجاري االعتماد عقد موضوع مف غيرىا أو المعدات أو لمتجييزات استعمالو ال سيما
 يؤدي ال بحيث مينيا، عميو متعارؼ ىو لما أو العقد ذلؾ في والمحددة ليا لمغاية المخصصة

 .(1)طبيعي غير بشكؿ قيمتيا مف اإلنقاص أو األمواؿ تمؾ ىبلؾ ىإل االستعماؿ .ذلؾ
وسوؼ نحاوؿ أف نتطرؽ ليذه الحقوؽ السيما تمؾ الواردة في الفصؿ األوؿ مف الباب الثاني 

 .السابؽ 09 – 96مف األمر 

 اوال :االحتفاظ بممكية األموال المؤجرة
ؤجر صاحب ممكية األصل المؤجرة "يبقى الم لسابؽ: اا09 – 96مف األمر  19جاء في المادة 

خالل كل مدة االعتماد االيجاري إلى غاية تحقيق شراء المستأجر ىذا األصل في حالة ما إذا 
جاء  ،و قرر ىذا األخير حق الخيار بالشراء عند انقضاء فترة اإليجار غير القابمة لإللغاء"

المتعمؽ باإليجار  1999/ 12/ 27المؤرخ في  160في المادة األولى مف المرسـو رقـ 
:"يقصد بعمميات اإليجار التمويمي تأجير تجييزات و معدات و اآلالت عمى  التمويمي بمبناف

 .(2)أنواعيا مشترات من المؤجر بيدف تأجيرىا مع االحتفاظ بممكياتيا"
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2003 ,النشر وبمد رقم الطبعة ذكر دون,لمنشر الجديدة الجامعة دار , بالممكية االحتفاظ  شرط :منصور حسن محمد-1

 .162صفحة 
 .: المرجع السابق 160/99رقم  المبناني القانون -2
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:"كل عقد يمتزم  بمقتضاه وف المصري و التي جاء فييا وأيضا مف نص المادة الثانية مف القان
المؤجر بان يؤجر إلى مستأجر منقوال ممموكا لو أو تمقاه من المورد استنادا إلى عقد من 

 النشريستطيع المؤجر بعد اجراء  95-95و استنادا لنفس القانوف المصري رقـ  .(1)العقود"
 لو فيعود المستأجر، يحوزه الذي المؤجر لمماؿ بممكيتو الكافة مواجية في يحتج أف القانوني
 (.2)المستأجر يد تحت الماؿ ذلؾ عمى التنفيذ لدائنيو يحؽ و يشاء، كما بو التصرؼ

 االعتماد شركةاي  المؤجر حؽ المبرمة اإليجاري االعتماد عقود كافة كرست قد و ىذا
 باحتراـ المستأجر يمـز قدع كؿ في بنديتـ ادراج  حيث المؤجرة، األمواؿ ممكية في اإليجاري

 .(3)  العقد ىذا موضوع لؤلمواؿ المؤجر ممكية حؽ
يجب أف  االعتماد االيجاريومف خبلؿ كؿ ىذه المواد يتبيف لنا أف األمواؿ المؤجرة في عقد 

حيث  االعتماد االيجاريتكوف ممموكة لممؤجر فيي تعد احد أىـ الضمانات التي تحوزىا شركة 
 الشراء بعد انتياء مدة اإليجار شرطممكياتيا إلى المستأجر إال عند تحقيؽ  أف األمواؿ ال تنقؿ

،فإذا تساءلنا عف سبب تركيز كؿ التشريعات التي تناولت ىذا العقد عمى ضرورة ممكية المؤجر 
لؤلمواؿ موضوع العقد فنجد أف ىذا يظير أو يتجمى لنا مف خبلؿ عدة جوانب ولعؿ مف أىميا 

 نجد:  
تسترد تمؾ  األمواؿ مف تفميسة  االعتماد االيجارية إفبلس المستأجر فاف شركة *انو في حال

فيخوؿ ليا استرداد ( 4)المستأجر و االحتجاج بممكيتيا في مواجية دائني ذلؾ المستأجر المفمس
 . تمؾ األمواؿ دوف الدخوؿ في متاىات إجراءات اإلفبلس

المؤجر استبعاد آثار الحجز عف أموالو  *وأيضا في حالة تعرض المستأجر لمحجز فانو بإمكاف
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .: المرجع السابق  95/95القانون المصري رقم  - 1
 . 89 فحةص سابق، مرجع ,التمويمي التأجير عقد قرمان، السيد الرحمن عبد -2
المجمة المبنانية لمتحكيم العربي و الدولي  1999-11-04بتاريخ  -31رقم  -طبارة وائل المحكم  -قرار تحكيمي -3

 .27صفحة  1999-12العدد 
 .177فحة نادر شافي : المرجع السابق ص - 4
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لممستأجر ىذا األمواؿ ليست ممكا  ىذهبطمب رفع الحجز وفقا لؤلصوؿ القانونية طالما أف 
يظير مف خبلؿ إتباع إجراءات الشير القانونية و أكثر مف ىذا فبإمكاف المؤجر و مف اجؿ 
صيانة حقوقو في ممكية المعدات أو التجييزات أف يمـز المستأجر بوضع الئحة  أو ببلكات 

 تأجر و تؤكد بواسطة تمؾعمى تمؾ األمواؿ تعمف فييا ممكيتيا لمغير الذي يتعامؿ مع المس
 و( 1)االعتماد االيجاريالببلكات أف حيازة المستفيد ليا ىي عمى سبيؿ اإليجار وبموجب عقد 

 عف انفصالو عدـ ىو المؤجرة لؤلمواؿ اإليجاري االعتماد شركة ممكية حؽ ضماف يميز ما أىـ
و ىذا كاف (، 2)اإليجار اداالعتم عقد أركاف مف جوىريا ركنا يعتبر إذ بالتمويؿ، األصمي االتفاؽ

 قد نص عميو القانوف الفرنسي و لـ يرد ال في القانوف المبناني وال في الجزائري .
"يستفيد المؤجر كل  السابؽ و التي جاء فييا: 09 – 96مف األمر  19*بالرجوع إلى المادة 

لحقوؽ التي ، يتضح لنا أف المؤجر يحوز لكؿ االحقوق القانونية المرتبطة بحق الممكية..."
و مف نفس األمر تسمح لممؤجر و بصفتو مالؾ لمماؿ  20ىي نابعة مف حؽ الممكية أما المادة 

يوما  15المؤجر فيمكنو طواؿ مدة عقد االعتماد االيجاري و بعد إشعار مسبؽ أو اعذرا لمدة 
مجرد أف يضع حدا لحؽ المستأجر في االنتفاع باألصؿ المؤجر وىذا باسترجاعو بالتراضي أو ب

وانطبلقا مف ىذا  وىذا في حالة عدـ دفع قسط واحد مف اإليجار ،،أمر غير قابؿ  لبلستئناؼ 
فبل يمكف لممستأجر أف يتمسؾ بحقو في االنتفاع بالماؿ المؤجر طالما أف المؤجر مارس حقو 

 وفقا لمشروط المحددة. 

 ثانيا : امتيازات المؤجر القانونية

 09 – 96تيازات المؤجر القانونية وىذا في سبعة مواد مف األمر لقد تناوؿ المشرع الجزائري ام
:"في حالة عدم قدرة المستأجر و التي جاء فييا  22فمف أىـ االمتيازات تمؾ الواردة في المادة 

حالة حل عمى الوفاء تم إثباتيا  قانونا من خالل عدم دفع قسط واحد من اإليجار أو في 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .178 فحة.نادر شافي:المرجع السابق :ص -1
.Michel cabrillac ، le leasing , op. cit .N° 71. 2-  
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س المستأجر، ال يخضع األصل المؤجر ألية بالتراضي أو قضائي أو تسوية قضائية أو إفال
متابعة  من دائني المستأجر العاديين أو االمتيازين ميما كان وضعيم القانوني وصفتيم 

، جماعي " سواء أخذوا بعين االعتبار بصفة فردية أو عمى شكل كتمة في إطار إجراء قضائي
دائني المستأجر العادييف و فمف خبلؿ ىذه المادة نتبيف أف لممؤجر امتيازات قانونية عمى 

مستحقاتو قبؿ أي  الممتازيف ، ولو أيضا حؽ امتياز عاـ فبمجرد ممارسة امتيازه يدفع لممؤجر
ة عمى ظ:"يمكن المؤجر محافمف نفس األمر السابؽ عمى  25دائف أخر .وتنص المادة 

لمستأجر مستحقاتو عمى المستأجر ،أن يتخذ جميع إجراءات الحجز التحفظي عمى منقوالت ا
 فجاء فييا: 26أما المادة  ،و عقاراتو حسب األشكال األخرى المنصوص عمييا في القانون  "

"في حالة ضياع جزئي أو كمي لألصل المؤجر يكون المؤجر وحده مؤىال لقبض التعويضات 
الخاصة بتامين األصل المؤجر، بغض النظر عن تكفل المستأجر بإقساط التامين المكتتبة و 

 .اجة إلى تفويض خاص ليذا الغرض"دون الح
فيذه المادة تكفؿ أو تحفظ لممؤجر حقو في التعويض و ىذا رغـ أف المستأجر ىو الذي كاف 

،فينا يتسمـ المؤجر مبمغ التاميف كتعويض عف  يدفع أقساط التاميف عف ىذه األمواؿ الضائعة
أعطى حقا  المشرع المصري أموالو الضائعة وىذا استنادا إلى ممكيتو ليذه األمواؿ ،ونجد أف

  .(2) في التنازؿ عف العقد إلى مؤجر أخر وو ىو حقلممؤجر إضافيا 

 الفرع الثاني: التزامات المؤجر:

المؤجر بصفتو مالؾ األمواؿ موضوع عقد  عاتؽ  ىناؾ مجموعة مف االلتزامات التي تقع عمى
ؽ صاحب الممكية  في عقد االعتماد االيجاري و ىذه االلتزامات ىي تمؾ  الممقاة عمى عات

البيع  و تمؾ المسندة لممؤجر في عقد االيجار باستثناء ما يتعارض و الطبيعة القانونية لعقد 
                              .(1)االعتماد االيجاري 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 163: فحةص ، طيبي عزيز امال : المرجع السابق -1
 .91 فحةص سابق، مرجع ,التمويمي التأجير عقد قرمان، السيد الرحمن عبد -2
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منو  38وذلؾ في المادة   09 – 96و قد تناوؿ المشرع الجزائري ىذه االلتزامات في األمر 
دد لنا ما يجب عمى المؤجر االلتزاـ بو و ذلؾ مف ضماف و تسميـ إال أف الفقو يرى أف حيث ح

االعتماد ىناؾ التزاـ أخر يقع عمى عاتؽ المؤجر ىو التزامو بالتمويؿ بمجرد إبرامو عقد 
السابؽ إلى التزاـ  09 – 96، فرغـ أف المشرع الجزائري لـ يتعرض في األمر  االيجاري

إال أننا سوؼ نحاوؿ التطرؽ لو نظرا ألف الفقو يعتبره مف احد االلتزامات المؤجر بالتمويؿ 
 األساسية التي تقع عمى المؤجر.

 اوال :التزامو بالتمويل

يكوف المؤجر ممزما بالتمويؿ بمجرد إبرامو العقد فعنصر التمويؿ ىو االلتزاـ الرئيسي الناتج عف 
ؽ المؤجر ، ويتـ التمويؿ بقياـ المؤجر بشراء و الممقى عمى عات االعتماد االيجاريإبراـ عقد 

األمواؿ التي اختارىا المستأجر و التي ستكوف موضوعا لمعقد و ىذا بتأجيرىا بعد تممكيا حيث 
بشراء ىذه األمواؿ مف طرؼ ثالث ىو البائع الذي اختاره  االعتماد االيجاري تقـو شركة 

ففي اإليجار العادي يقـو  (1) لعاديميو الحاؿ في عقد اإليجار االمستأجر عكس ما ىي ع
 المؤجر يقـو اإليجاري االعتماد عقد فيثـ يبحث عف مستأجر أما ىنا  المؤجر بشراء األمواؿ

 ما أو إليو يحتاج ما يختار الذي المستأجر طمب عمى بناء تأجيرىا بقصد األمواؿ بشراء
 عف الشراء عممية تمويؿ  اإليجاري االعتماد شركة المؤجر يتولى ثـ متطمباتو، مع يتناسب
 بدؿ عمى حصولو مقابؿ وذلؾ اإليجاري، االعتماد عقد في المحددة األمواؿ ثمف دفع طريؽ
 خبلؿ مف يظير الذي اإليجاري االعتماد لعقد المالي الطابع عمى  الفقياء يركز و .إيجار
 موضوع مواؿاأل شراء في استثمرتو الذي رسماليا أ كامؿ استرداد عمى المؤجرة الشركة حرص
 .(2)العقد ىذا

  :التيفح القياـ بعممية التمويؿ وذلؾ يتـ في االعتماد االيجاريترفض شركة  معينة وفي حاالت 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .199 فحةالمرجع السابق :ص .نادر شافي:– 1
.Christion Gavalda et Crémeux Israel ، Crédit-bail Mobilier, OP.Cit, N°20 2 -  
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االعتماد فينا أساسا ال مسؤولية تقع عمى عاتؽ شركة : عقد االعتماد االيجاري( قبل إبرام 1
عف التمويؿ وال يوجد ما  مسؤولةو بالتالي ليست  بما أنيا لـ تبـر عقد مع المستأجر االيجاري
ىذا إذا تبيف أنيا أساءت استعماؿ حقيا في عدـ إبراـ  مسؤولةولكنيا تكوف  عمى ذلؾا يجبرى

العقد وتكوف مسؤوليتيا تقصيرية وقد تترتب المسؤولية في ىذه الحالة عمى المستفيد تجاه البائع 
شركة الموافقة عميو مف  قبؿ إبرامو و االعتماد االيجاريإذا تبيف انو طمب األمواؿ موضوع عقد 

منو أف الشركة سوؼ تقـو بالتمويؿ و يطمب مف  ضناكأف يمجا المستفيد ، (1) االيجارياالعتماد 
 ال الشركة . المسؤوؿالبائع األمواؿ موضوع العقد فيسمميا لو البائع فينا ىو 

ىنا تكوف مسؤولية الشركة كاممة اتجاه كؿ مف البائع :  االعتماد االيجاري( بعد إبرام عقد 2
االعتماد المبـر بينيا و بينو وأيضا اتجاه المستأجر عمى أساس عقد عمى أساس عقد البيع 

 المبـر أيضا بينيا وبينو . االيجاري
ويجب اإلشارة ىنا إلى أف المشرع الجزائري لـ يأتي عمى ذكر التزاـ الشركة المؤجرة بعنصر 

 كميا .  االعتماد االيجاريالتمويؿ رغـ كونو العنصر األساسي في عممية 

 التزامو بالتسميمثانيا :
 عقد يفرضيا التي ماتاااللتز  أىـ مف المستأجر إلى المأجور بتسميـ المؤجر التزاـ يعتبر

 مف 476 المادة في الجزائري المشرع عميو نص وقد ،(2) العامة لمقواعد وفقا العادي اإليجار
خر مف أحد أىـ التزاـ المؤجر بتسميـ الماؿ المؤجر يعد ىو األو بالتالي ف، (3) 05-07القانوف

 .االلتزامات الممقاة عمى عائؽ المؤجر
:" يعتبر وجاء فييا، 09 – 96مف األمر 38و قد أورد المشرع الجزائري ىذا االلتزاـ في المادة  

 المؤجر ممزما بالقيام بااللتزامات الممقاة عمى عاتق صاحب الممكية... 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .204،صفحة  نادر شافي : المرجع السابق  - 1
 .161بن بريح امال: المرجع السابق ، صفحة  -2
 .المتضمن القانون المدني : المرجع السابق 75/58االمر  – 3
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 والسيما االلتزامات اآلتية:
يات التقنية المعينة من قبل المستأجر في االلتزام بتسميم األصل المؤجر طبقا لمخصوص-

 الحالة وفي التاريخ المتفق عمييما في عقد االعتماد االيجاري " 
فالمؤجر يمتـز بتسميـ األمواؿ المؤجرة و يتحقؽ ذلؾ بصفة عامة عف طريؽ وضع المأجور 
يـ تحت تصرؼ المستأجر بحيث يتمكف مف حيازتو ومف االنتفاع بو مف دوف عائؽ ، ويتـ تسم

األمواؿ مع ممحقاتيا بحالة يتسنى معيا لممستأجر االنتفاع بيا و بحيث يكوف صالحا لمغرض 
 سواء المؤجر الماؿ بتسميـ المؤجر يمتـز إذ ( 1)المقصود منو و المحدد مف الطرفيف في العقد 

 في عميو المتفؽ الغرض يؤدي ألف صالحة حالة في لممستأجر وممحقاتو عقارا أو منقوال كاف
 والمكافالزماف  حيث مف التسميـ كيفية عمى االتفاؽ حرية العقد لطرفي المشرع ترؾ وقد لعقدا

 المبيعة العيف بتسميـ االلتزاـ عمى يسري ما االلتزاـ ىذا عمى يسري فإنو االتفاؽ عدـ حالة وفي
 .(.2) أحكاـ مف

يـ المأجور و ذلؾ  يمكف أف يعفى المؤجر مف االلتزاـ بتسم االعتماد  االيجاري و في عقود 
 . االعتماد االيجاريبتوكيؿ المشتري ليتسممو مباشرة مف البائع و نيابة عف شركة 

وقد استقر الفقو و االجتياد القضائي الفرنسياف ، عمى أف تسمـ المستأجر لؤلصؿ يتـ بناءا 
 .(3)عمى وكالة صادرة مف المؤجر ، تكوف مستخمصة مف بنود العقد

ثار بينيما كاف حوؿ كوف الوكالة ىنا صريحة أو ضمنية، فذىب القضاء إال أف الخبلؼ الذي 
الفرنسي الى تكييؼ العبلقة التي تربط بيف المؤجر و المستأجر أثناء اختيار االصؿ عمى أنيا 

 .(4) وكالة ضمنية 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .206 فحةالمرجع السابق :ص .نادر شافي:– 1
 .2010جوان  33ليمى بعتاش : عقد االعتماد االيجاري  ، مجمة العموم االنسانية  عدد – 2
 القانون في الماجستير شيادة لنيل ةمقدم مذكرة:  الجزائري التشريع في االيجاري االعتماد أثار:  ىشام بميامل- 3

 .15صفحة  2014-2013 الجامعية السنة سكيكدة 1955 اوت 20 جامعة االعمال قانون تخصص
 .60صفحة 1997فايز نعيم رضوان : عقد التأجير التمويمي ، الطبعة الثانية ، مصر، - 4
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تابعة لعقد االعتماد أما الفقو الفرنسي فيرى بأف عممية  التسميـ تتـ بناء عمى وكالة صريحة 
االيجاري ، تكوف ذات أثر رجعي  عمى مرحمة اختيار االصؿ ، كوف ىذه الوكالة الصريحة مف 

 .(1)المؤجر لممستأجر تعد إقرارا لما قاـ بو المستأجر سابؽ
و يتسمميا المستأجر مف البائع بناء عمى محضر استبلـ يبيف فيو المواصفات الفنية و مدى 

وكذا تحديد المورد و موعد و مكاف التسميـ ، و يقـو بتسمـ ،   (2)ات المطموبة مطابقتيا لممواصف
االصؿ المؤجر مباشرة مف المورد أو المقاوؿ ، نظرا إلعفاء المؤجر مف ىذا االلتزاـ ، و يكوف 
ذلؾ بناء عمى الشروط المحددة في العقد ، و ليذا فانو يجب عمى المستأجر فحص االصؿ 

و ليذا ( 3) ، الف التزامو ىنا ىو التزاـ بتحقيؽ نتيجة و ليس التزاما ببذؿ عنايةمحؿ العقد بعناية 
مف القانوف المدني اف التسميـ يتـ  2فقرة  476فقد قرر المشرع الجزائري في نص المادة 

 و زيادة عمى ىذا فالمستأجر ىو مف يتكفؿ بمصاريؼ االستبلـ. (4)بموجب محضر 
المذكورة نجد أف المشرع الجزائري أشار إلى حالة  38في مادة  09 – 96و بالرجوع إلى األمر 

 األمواؿ و إلى تاريخ التسميـ دوف اإلشارة إلى مكاف التسميـ.

 ثالثا :التزامو بالضمان
:".. لمؤجرا أنو مف ضمف االلتزامات 09 – 96ر مف األمفقرة اخيرة   38ورد في المادة 

أو نقائصو والتي تحول دون االنتفاع بو أو االلتزام بضمان جميع عيوب األصل المؤجر 
تنقص بصفة ممموسة من قيمة ىذا األصل باستثناء العيوب و النقائص التي يسمح العرف 

 عمى عمم بيا وقت إبرام عقد االعتماد  التي اعمم بيا المستأجر وكان ىذا األخير بيا أو
                                           االيجاري".                                               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.Cabrillac ,Op .cit .n° 28 ,29. Guy Duranton, crédit-bail mobilier,Op.cit.n°103,117 1-  

 .211فحة صنادر شافي : المرجع السابق   - 2
3-   Guy Duranton, crédit-bail mobilier,Op.cit.n°103,. 
من القانون المدني : " ... تتم معاينة االماكن وجاىيا بموجب محضر أو بيان وصفي يمحق بعقد  476/2المادة  -4

 االيجار ..."
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 المستأجراذ تقتضي القواعد العامة أف يمتنع المؤجر عف كؿ ما مف شانو اف يحوؿ دوف انتفاع 
بالعيف المؤجرة أو تنقص مف ىذا االنتفاع  وال يقتصر ضماف المؤجر عمى االفعاؿ التي تصدر 
منو او مف تابعيو بؿ يمتد ىذا الضماف الى كؿ ضرر أو تعرض قانوني صادر عف مستأجر 

ومف خبلؿ ما سبؽ يتضح لنا أف الضماف الممقى ،  (1)اخر او أي شخص تمقى الحؽ مف المؤجر
اتؽ المؤجر يتمثؿ في تمكيف المستأجر مف االنتفاع بالمأجور و ذلؾ بضمانو مف كؿ عمى ع

العيوب كالعيوب التي تنقص االنتفاع بو نقصا محسوسا أو تجعمو غير صالح لبلستعماؿ 
 . (2)المقصود منو بحسب ماىيتو أو بحسب العقد 

التسميـ ، كما أف االجتياد و في ىذا يشترط أف يكوف العيب مؤثرا و قديما أي أنو موجود قبؿ 
إضافة إلى ، (3)الفرنسي اقر صحة الشروط التعاقدية التي تعد مف الضماف واعتبرىا جائزة قانونا

 لخفيةاأف المؤجر ىو مالؾ األمواؿ فالمستأجر يمكنو الرجوع إليو لضماف العيوب  باعتبارو ىذا 
 38يمكف فيمو مف خبلؿ المادة و يمكف لممؤجر الرجوع إلى البائع لضماف تمؾ العيوب و ىذا 

و عمى عكس المشرع الجزائري فالمشرع :"ضد جميع عيوب األصل المؤجر "و التي جاء فييا 
ال يتحمل المؤجر أي  :"نص عمى أنو  160/1999المبناني و في المادة الخامسة مف القانوف 

  .(4) موجب ضمان ألية عيوب ظاىرة أو خفية في المال المؤجر "
يف لنا أف المشرع المبناني أعفى المؤجر مف ضماف أي عيوب عكس المشرع الجزائري وىكذا يتب

  الذي ألزمو بضماف جميع العيوب.
و التي  1995 لسنة  95مف القانوف  14إضافة إلى ىذا ووفقا لمقانوف المصري في مادتو 

ي اختيار   ف عن أفعالو أو تصرفاتو التي تؤدي إلى خمط مسؤوال" يكون المؤجر  فييا :جاء 
                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              

ية  ، جامعة محمد خيضر  الواسعة زرارة صالحي : عقد االعتماد االيجاري لألصول المنقولة : مجمة العموم االنسان -1
 . 2012نوفمبر  27/28بسكرة  العدد 

 .216 فحة المرجع السابق :ص .نادر شافي:-2
 .217فحة نادر شافي : المرجع السابق ص - 3
 .: المرجع السابق 160/99رقم  المبناني القانون - 4



يجاريالفصــــل الثاني                        اثار عــقد االعتماد اال  
 

 

64 

أجر عمى أي األموال المؤجرة أو إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض لممست
  .( 1) وجو في االنتفاع بالمال المؤجر"

فاف المؤجر ممـز بضماف التعرض الذي قد يقع مف المورد أو المقاوؿ أو الغير والذي يمكف أف 
 يحوؿ دوف انتفاع المستأجر باألمواؿ و ىذا لـ يتعرض لو ال المشرع الجزائري و ال المبناني، 

عرض الصادر مف المؤجر شخصيا و سواء كاف و ضماف التعرض كما سبؽ ذكره يشمؿ الت
ماديا أو قانونيا ، أما بالنسبة لمتعرض الصادر مف الغير فبل بد مف أف يكوف مبنيا عمى سند 

 (.3)مف القانوف المدني 487-438و ذلؾ ما تناولو المشرع الجزائري في المواد  (2)قانوني.

اج بند تعفييا مف موجب الضماف ، وىذا عموما يجدر اإلشارة إلى أف شركات الميزنغ تقـو بإدر 
استنادا إلى أف المستأجر ىو الذي يقـو باختيار األمواؿ و مدى مطابقتيا لممواصفات التي 

 يريدىا .
تنازل  :"أنو يمكف أف يحتوي العقد عمى 09 – 96مف األمر  18و قد ورد في المادة 

 المستأجر عن ضمان االستحقاق و عن ضمان العيوب الخفية "

 المطمب الثاني: حقوق والتزامات المستأجر
كما لممؤجر حقوؽ يتمتع بيا بمجرد ابرامو لعقد االعتماد االيجاري وواجبات تمقى عمى عاتقو  
،فاف الطرؼ المستأجر  انطبلؽ مف لحظة توقيعو عمى العقد يتمتع بجممة مف الحقوؽ و يمتـز 

المطمب اف نتطرؽ في الفرع االوؿ بمجموعة اخرى مف الواجبات لذا سنحاوؿ مف خبلؿ ىذا 
اللتزاماتو ذلؾ طبقا لنص المادة لمحقوؽ الممقاة عمى عاتقو أما في الفرع الثاني فسوؼ نتطرؽ 

 .96/09مف االمر   39
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .: المرجع السابق95/95القانون المصري رقم  -1
: عقد االيجار التمويمي ، دراسة مقارنة في القانون االردني مع االشارة  الى احكام الفقو  اونة صصخر احمد الخ -2

 .177 فحةص 2005االسالمي ، الطبعة االولى ، دار وائل لمنشر ، عمان 
 .المتضمن القانون المدني : المرجع السابق 75/58مر اال  -3
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 الفرع األول: حقوق المستأجر

فاف ،باعتبارىا المؤجر مف حقوؽ و التزامات  االعتماد االيجاريفي مقابؿ ما تحوزه شركة 
و لو أيضا  االعتماد ،المستأجر ىو األخر لو مجموعة مف الحقوؽ تقع عمى عاتؽ  شركة 

و سوؼ نحاوؿ فيما يمي التطرؽ ليذه الحقوؽ  ،يمتـز بيا اتجاه الشركة مجموعة مف االلتزامات
وامتيازات  األخر لو حقوؽ بمقابؿ ما يتمتع بو المؤجر مف حقوؽ فإف المستأجر ىو، وااللتزامات

 .عقد المبـر بينو و بيف المؤجرالخوليا لو القانوف بناءا عمى أنو ىو األخر يعد طرفا  في 
 ، 30 ، 29حؽ لو االنتفاع باألمواؿ التي قاـ بتأجيرىا و قد نصت المواد و انطبلقا مف ىذا في

عمى بعض الحقوؽ التي يتمتع بيا المستأجر إال أنيا لـ  (1) السابؽ 09 – 96مف األمر  31
تتعرض إلى حقو في اختيار األمواؿ التي يريدىا بنفسو رغـ أف كافة الفقياء و التشريعات 

الحؽ و اعتبروه حقا أساسيا ينتج عنو حؽ المستأجر في الرجوع إلى األخرى قد أكدوا عمى ىذا 
البائع ،و حيث أف المشرع الجزائري لـ يتعرض إلى حؽ المستأجر في  اختيار األمواؿ مباشرة 

أي حؽ الرجوع مباشرة عمى البائع بؿ اقر لو  فإنو لـ يمنح الحؽ الناتج عف ىذا االختيار
او  األمواؿ، وبما أنو في المجاؿ العممي شركات الميزنغ الرجوع إلى المؤجر بصفتو مالؾ 

تمنح لممستأجر الخياريف السابقيف أي حؽ اختيار األمواؿ و حؽ الرجوع االعتماد االيجاري 
 مباشرة إلى البائع فإننا سوؼ نتطرؽ ليما فيما يمي :

 أوال :حق المستأجر في اختيار األموال موضوع عقد االعتماد االيجاري

ي المشرع الجزائري عمى ذكر ىذا الحؽ رغـ أنو مف المبادئ المتداولة و المعروفة في لـ يأت
 95مف القانوف  7حيث نجد أف المشرع المصري تعرض لو في المادة  االعتماد االيجاريعقد 
، و بالتالي فيي تبيح لممستأجر التعامؿ المسبؽ و المباشر مع المورد أو المقاوؿ  1995لسنة 

  مواصفات المعدات أو األجيزة التي يحتاجيا المشروع و االتفاؽ معو في أدؽ،وىذا بشاف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 باإليجار المتعمقة العامة القواعد ىذه المواد  ىي ذاتيا الحقوق التي أوردتياالتي اوردىا المشرع في   ىذه الحقوق -1 
 . الحق ىذا وضمانات المؤجر باألصل المستأجر انتفاع حق في والمتمثمة العادي
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 التفاصيؿ و بعد ذلؾ الحصوؿ عمى موافقة كتابية مسبقة مف المؤجر تفيد انو مستعد لشراء
 .األمواؿ مف البائع أو المورد 

و المستأجر عند تفاوضو مع البائع كمرحمة أولى ال يمتـز اتجاىو بأي موجب أو اتفاؽ عمى 
، و انطبلقا مف ىذا يتبيف لنا  (1)اثر ذلؾ يحصؿ عمى عرض بيع لتمؾ األمواؿ التي اختارىا 

ال يمكنيا أف تجبر المستأجر بقبوؿ معدات اختارتيا ىي أو كانت  االعتماد االيجاريأف شركة 
 االعتماد االيجارييا مسبقا و ىذا حتى لو كانت مطابقة لما يريده المستأجر ،ألف عقد تممك

 وحسب ما يراه الدكتور نادر شافي مبني عمى أساس اختيار المستأجر لؤلمواؿ التي يريدىا .
و االختبلؼ السائد بيف الفقياء ىو في تحديد أساس حؽ االختيار فيرجعو البعض إلى ممارسة 

و بالتالي يختار ما يبلئمو قبؿ االتجاه إلى الشركة و أسنده البعض ، دارة أعمالو المستأجر إل
ختيار األمواؿ التي الباعتبار أنيا توكمو  االعتماد االيجارياألخر إلى وكالة صادرة مف شركة 

كما يمكف  يريدىا أف تتممكيا و مف تـ تؤجرىا لو وىذه الوكالة يمكف أف تكوف وكالة صريحة 
 . (2)ضمنية  ف وكالة اف تكو 

و يمكف أف تكوف حالية أو تكوف بأثر رجعي ؛ و في ىذه الحالة تطبؽ األحكاـ العامة عمى 
ىذه الوكالة و تطبيقا ألحكاـ الوكالة فالمستأجر يجب عميو أف يحرص عمى إعبلـ الشركة 

 .(3) المؤجرة بكؿ المواصفات و المعمومات المتعمقة باألمواؿ
ستأجر يختار األمواؿ التي يراىا ىو مناسبة لو حتى و إف رأت الشركة و بالتالي فإف الم

 .(4) المؤجرة أف ىناؾ معدات أفضؿ منيا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .226 فحةالمرجع السابق:ص ر شافي:.ناد– 1
 .152 صفحة  سابق، مرجع التمويمي، التأجير عقد ،قرمان السيد الرحمن عبد -2
 .230فحة نادر شافي : المرجع السابق ص– 3

.Michel Cabrillac  ،Le leasing, OP. Cit N° 23.-4  

 



يجاريالفصــــل الثاني                        اثار عــقد االعتماد اال  
 

 

67 

ر يتجاوز حدود الوكالة و ليذا يرى الدكتور نادر شافي أنو ال وجود لعقد وكالة، فينا المستأج
                                                                                      التي تقضي أف يمتـز الوكيؿ بتعميمات الموكؿ.

 إلييا يحتاج التي األمواؿ اختيار نفقات و مصاريؼ المستأجر تحمؿ عمى العرؼ جرى وقد ىذا
 تمؾ بدفع المؤجرة الشركة تمتـز ال و اإليجاري، االعتماد طريؽ عف عمييا الحصوؿ يريد و

 .   (1)ات النفق و المصاريؼ

 أجر في الرجوع مباشرة إلى البائعثانيا :حق المست

ىذا الحؽ ىو األخر لـ يأتي المشرع الجزائري عمى ذكره حيث انو جعؿ المؤجر ىو الضامف 
:"االلتزام  09 – 96األمر  38مف المادة  3رة استنادا إلى حقو في الممكية، حيث جاء في الفق

بأن تضمن لممستأجر الصفات التي تعيد بيا المؤجر صراحة في عقد االعتماد االيجاري أو 
 .موبة حسب استعمال األصل المؤجر "الصفات المط

ومف خبلؿ ىذه الفقرة نفيـ أنو عمى المستأجر الرجوع عمى المؤجر الذي يربطو بو عقد 
 و ال عبلقة لو بالبائع ألنو ليس بينيما أي عقد . يجاري االعتماد اال

وبالتالي بإمكاف المؤجر الرجوع إلى البائع بنفسو استنادا إلى عقد البيع ، و لكف وعمى عكس 
االعتماد ىذا ففي التشريعات األخرى فقد منح ىذا الحؽ لممستأجر استنادا إلى إعفاء شركة 

ع المستأجر عمى البائع مباشرة و في عدة حاالت مف موجب الضماف حيث يرج االيجاري 
 كعدـ مطابقة األمواؿ لممواصفات المطموبة أو التأخر في التسميـ أو عند وجود عيوب خفية .

مف الضماف و المسؤولية  االعتماد االيجاريواالجتياد الفرنسي اقر صحة بنود إعفاء شركة 
اتجاه البائع و استعماؿ حقوؽ المؤجر  شرط إعطاء المستأجر الضماف الكافي لممارسة حقوقو

 .    (2)المستمدة مف حقوؽ البيع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.El Mokhar bay  ،La symotique, OP, Cit. P 55 1-   

 .235 فحة:ص :المرجع السابق .نادر شافي-2
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 باستثناء التشريع الجزائري عمى إمكانيةالعربية  وما يجب اإلشارة إليو أنو رغـ اتفاؽ التشريعات
رجوعو  فيرجوع المستأجر عمى البائع إال أنيـ اختمفوا حوؿ األساس القانوني الذي يستند إليو 

 .                                                                         (1)لبائعا أف المؤجر يعطي المستأجر وكالة ليمارس دعواه ضد أسنده البعض إلى الوكالة أيف
او االعتماد وىناؾ مف أسندىا عمى أساس التعاقد لمصمحة الغير بحيث تكوف شركة الميزنغ 

وفريؽ أخر اعتبرىا إنابة  (2)مستأجر ىو المنتفع ىي المشترط و البائع ىو الممتـز و الااليجاري 
ىي المنيب و البائع المناب و المستأجر المناب  االعتماد االيجاريكاممة عمى اعتبار أف شركة 

، و لكف ىذه االتجاىات الثبلثة تختمؼ عف حقيقة رجوع المستأجر عمى البائع و ليذا وجد  (3)لو
تكوف معمومة مف  (La Cessation de Créance)،رأي رابع يرى انو عبارة عف حوالة حؽ 

 .(4) البائع و مقبولة منو ضمنا و لكف ىذه الحوالة ال تضمف إال حقوقا محددة
إف االختبلؼ الفقيي في فرنسا حوؿ إقرار ىذا الحؽ استفاد منو المشرعيف المصري و المبناني  

و المشرع المبناني لـ ،  (5)  1995لسنة  95مف قانوف  13المشرع المصري مف خبلؿ المادة 
و  1999لسنة  160مف الماد الخامسة مف قانوف رقـ  3يذىب بعيدا عف ذلؾ مف خبلؿ الفقرة 

 لكنو ألـز المستأجر بإعبلـ المؤجر خطيا.

 الفرع الثاني: التزامات المستأجر

 لو كامم ليست بأمواؿ االنتفاع حؽ يحوز االعتماد االيجاري  عقد بواسطة و المستأجر أف حيث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.Jean et Calais- Auloy  ،Le crédit Bail (leasing), OP. Cit, N° 126- 1 

.El Mokhar bay  ،La symotique, OP, Cit. P 141- 2  

 .406 فحةص 1988بيروت، عويدات،منشورات  العقد، نظرية النقيب، عاطف -3
.Philipe Malaurie et Laurent Aynés  ،Cours de Droit Civil. OP.Cit; P490 4-    

 العقد عن لممؤجر تنشا التي الدعاوى بجميع المقاول أو المورد عمى مباشرة يرجع أن لممستأجر:" فييا جاء التي و-5
 أو المورد عمى الرجوع في المؤجر بحقوق إخالل دون وذلك العقد فسخ دعوى عدا فيما المقاول أو المورد وبين ينوب المبرم

 .الشأن ىذا في المقاول
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 عمىف اإليجار لعقد العامة لمقواعد وفقاذلؾ   االلتزامات مف بمجموعة مقيدا أو ممزما يكوف فإنو
 الذي الغرض بحسب استعمالو و المؤجر األصؿ عمى المحافظة و اإليجار بدؿ أداء المستأجر

 (1) العقد في عيف الذي الغرض أو لو أعد

 لـ ذيفمال االلتزاميف ىذيف جانب  إلى و المأجور، الماؿ ىذا بحفظ التزامو وجوب إلى إضافة
 الماؿ بصيانة االلتزاـ ىو أخر التزاـ فيناؾ الفقو أو التشريعات في سوءا حوليما خبلؼ يرد

   المصري و الجزائري المشرعيف مف كبل أوقعو فقد المؤجر
  حيث األمواؿ صيانة وجوب إلى يتطرؽ لـ المبناني المشرع أف نجد فيما، المستأجر عاتؽ عمى

  .حدا عمى التزاـ كؿ يمي فيما نتناوؿ وسوؼ العقد، أطراؼاتفمؽ  إلى ىذا ترؾ نوأ

 أوال :أداء بدل اإليجار

 المستأجر عاتؽ عمى الممقاة األساسية االلتزامات  أىـ مف يجاراإل بدؿ بدفع االلتزاـ  يعتبر
 .اإليجاري االعتماد عقد مف المستفيد باعتباره
 مف أنو إذ منقولة، غير أو منقولة كانت سواء المؤجرة باألصؿ انتفاعو مقابؿ ىو االلتزاـ فيذا

 المستأجر يمتـز الذي الماؿ ىي التقميدي اإليجار في واألجرةفاع االنت مقابؿ ىو البدؿ أف الثابت
 .( 2) المؤجر بالشيء االنتفاع مقابؿ لممؤجر بإعطائو

 مف الثانية الفقرة في ذلؾ و اإليجار بدؿ بأداء المستأجر التزاـ عمى الجزائري المشرع نص لقد
 المكان و السعر حسب اإليجارات بدفع االلتزام:"  فييا وجاء   09 – 96 األمر مف 39 المادة

 "  عمييا المتفق اريخالتو  و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واآلفاق الواقع " العقارية الترقية حول الدولي الممتقى ، المنقولة غير لألصول االيجاري االعتماد ، الدراجي خدروش - 1
 .07ة صفح 2006 ورقمة، جامعة .
 . 442 فحة،الطبعة ص بيروت صادر، الحقوقيةالمنشورات ، المسماة العقود: كركبي مروان -2
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 باألصل االنتفاع حق مقابل لممؤجر يدفع أن المستأجر عمى يجب:" منو 32 المادة في جاء و
 االعتماد عقد في   كإيجارات المحددة المبالغ مع عمييا المتفق التواريخ في ،و المؤجر

 جاء حيث اإليجار بدؿ يتضمنو ما السابؽ األمر مف 14 المادة لنا حددت لقد و"  جارياالي
  : يمي ما لممؤجر المستأجر يدفعو أن يجب الذي اإليجارات مبمغ يتضمن:"... فييا
 القيمة إلييا تضاف المبمغ متساوية مستحقات إلى مقسم المؤجر األصل شراء سعر -

  بالشراء الخيار حق زاولةم عند دفعيا يجب التي المتبقية
 العقد  موضوع باألصل المتصمة المؤجر  استغالل أعباء -
  الفوائد أو األرباح يطابق ىامش -
 عممية الحتياجات المخصصة الثابتة الموارد و القرض عمى المترتبة لممخاطر المكافئة -

 االيجاري". االعتماد
 مف وذلؾ اإليجار بدالت بدفع المستأجر ياـق حدد قد الجزائري المشرع أف لنا يتبيف وبالتالي
 أف حيث اإليجار بدؿ قيمة تحتويو أف يجب ما أيضا أوضح و التواريخ و المكاف تبياف خبلؿ
 مع يتناسب بشكؿ العقد ذلؾ مدة أساس عمى يحدد االعتماد االيجاري عقد في اإليجار بدؿ

  .(1) لممعدات االستيبلكي االفتراضي العمر
 العادي اإليجار قيمة عف مرتفعة االعتماد االيجاري عقود في اإليجارات قيمة يجعؿ ما ىذا و
 في جاء حيث متساويا أو متناقضا يكوف أف يمكف الجزائري القانوف حسب اإليجار بدؿ و

 مناىج إلى استنادا خطي أو متناقض نمط حسب اإليجارات تحدد:" األمر نفس مف 15 المادة
 في ورد ما ىذا و المستأجر و المؤجر إلرادة فيترؾ دفعيا وقت إما" التشريع طريؽ عف محددة
 تختارىا دورية حسب اإليجارات تدفع:" فييا وجاء األمر نفس مف 14 المادة مف الثانية الفقرة

 ".االيجاري االعتماد بعقد المعنية األطراؼ
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .257 فحةنادر شافي: المرجع السابق :ص-1
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 في المستأجر لحؽ حدا يضع أف مدتو وطواؿ اإليجاري االعتماد عقد في لممؤجر يمكف حيث
 لبلستئناؼ بؿقا غير أمر مجرد طريؽ عف أو بالتراضي استرجاعو و المؤجر باألصؿ االنتفاع
 دفع عدـ حالة في ذلؾ و المؤجر، إقامة مكاف محكمة رئيس عف العريضة بذيؿ يصدر

 األصؿ في يتصرؼ أف لممؤجر يمكف الحالة، ىذه وفي اإليجار، مف واحدا قسطا ولو المستأجر
 لنقؿ أخرى قانونية وسيمة أية طريؽ عف أو الحيازة رىف أو بيع أو تأجير طريؽ عف  المسترجع

 .مكيةالم
 إعذار أو/  و مسبؽ إشعار بعد إال المستأجر عمى تطبؽ أف يمكف ال العقوبات ىتو كؿ لكف
 . (1) يوما عشر خمسة لمدة

 ثانيا :حفظ المال المأجور

 يمتـز المستأجر طبقا لمقواعد العامة بالمحافظة عمى االمواؿ المؤجرة ، و عميو يجب أف يعمـ 
في حالة وجود عيوب أو إصبلحات  تي تستوجب  تدخمو ،المالؾ المؤجر بجميع  التصرفات ال

أو تعرض الغير لممكية العيف المؤجرة الخاصة بالمؤجر أو أي ضرر قد يصيب الماؿ المؤجر 
 .(2)و اال كاف مسؤوال مدنيا 

و يترتب عمى وجود االشياء موضوع عقد االيجار التمويمي  تحت يد المستأجر أف يمتـز 
، باعتبار أف العيف المؤجرة أمانة في (3)يبذؿ في عناية الرجؿ العادي  بالمحافظة عمييا  و اف

يده و بالتالي  ىو يضمف ما يمحؽ بو مف نقص أو عيب أو تمؼ ، أو أي عيب قد ينشا عف 
 .( 4)تقصيره و عميو أف يحافظ عمى العيف المؤجرة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .193 فحةامال : المرجع السابق : ص حبن بري -1
 .67فحةالسعيد عبابسة : المرجع السابق ، ص -2
 .313 فحة: المرجع السابق ص : البند الجزائي في القانون المقارنالياس ناصيف-3
 .197فحةصخر أحمد الخصاونة : المرجع السابق ن ص – 4
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و باإلضافة الى ذلؾ فااللتزاـ التابع لممستأجر بحفظ الماجور  يجب عميو أف يستعمؿ العيف 
المؤجرة لمغرض الذي أعدت مف اجمو أو لمغرض الذي اتفؽ االطراؼ عميو في عقد االيجار 

 . (1)التمويمي 
  المؤجر باألصؿ االنتفاع مدة خبلؿ المستأجر يمتـز:" 09 – 96 األمر مف 35 المادة في جاء

 األسرة رب يفعمو مثمما عميو يحافظ أف و عميو المتفؽ االستعماؿ حسب األصؿ ىذا باستعماؿ
 واف لو أعدت الذي الغرض بحسب األمواؿ يستعمؿ أف المستأجر عمى ينبغي إذ الحريص،

 أكثر يشغميا أف لو يجوز فبل األمواؿ ىذه تشغيؿ حوؿ البائع مف تمقاىا التي بالتعميمات يتقيد
 عمى الحصوؿ  لتشغيميا يمـز كاف إذا و اجمو مف تنجز لـ لغرض يشغميا أف أو،  طاقتيا مف

  أف فيو يذكر و المؤجر باسـ الترخيص يصدر و عميو بالحصوؿ المستأجر فيمتـز ترخيص
 بواسطة أو  بنفسو يتحممو وأنو ، ارياالعتماد االيج عقد بموجب المستأجر حوزة في الماؿ
 . الركاب نقؿ لحافبلت المرور إدارة مف الصادر الترخيص مثبل  (2)تابعيو
 و المؤجر مف إذف بدوف األمواؿ عمى تعديبلت إدخاؿ بعدـ يمتـز فالمستأجر ىذا إلى إضافة
 شريعاتالت مختمؼ منحتو صحيحة بطريقة تستعمؿ أنيا و أموالو سبلمة المؤجر يضمف حتى
 الجزائري المشرع أيضا اقره ما وىذا ، أموالو سبلمة مف ليتأكد دوري تفتيش إجراء في الحؽ

 . (3)السابؽ الذكر  96/09بدوره في القانوف 
 انتفاع أو استعماؿ يعيؽ ال أف و حقو استعماؿ في يبالغ ال أف المؤجر عمى الحاؿ وبطبيعة
 .األمواؿ بيذه المستأجر

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .313 فحة: المرجع السابق ، صالبند الجزائي في القانون المقارن الياس ناصيف  – 1
 .  267 نادر شافي : المرجع السابق ، صفحة– 2
 لممؤجر اإليجار مدة خالل يسمح أن المستأجر عمى يجب:"...فييا جاء حيث الثانية فقرتيا في 33 المادة خالل من -3

 .األصل ىذا حالة مراقبة في حقو ممارسة لو يتسنى حتى المؤجر المنقول األصل فييا يوجد التي المحالت إلى بالدخول
. 
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 ثالثا: التزامو بصيانة األموال المؤجرة

 و المستأجر عاتؽ عمى إيقاعو بإمكانية حكـ حيث الصيانة عنصر الجزائري المشرع تناوؿ لقد
 عاتق عمى العقد يضع أن يمكن:" فييا جاء التي األولى فقرتيا 33  المادة خبلؿ مف ذلؾ

 لألصول إيجاري اعتماد حالة في صيانتو و المؤجر األصل عمى بالحفاظ االلتزام المستأجر
 يقع أف أيضا يمكف أنو المخالفة بمفيـو و المادة ىذه خبلؿ مف فيمو يمكننا وما " المنقولة
 عمى درجت قد االعتماد االيجاري ) الميزنغ ( شركات لكف و المؤجر عاتؽ عمى الصيانة التزاـ
 و صيانة مف المؤجرة األمواؿ تحتاجو ما بكؿ لمقياـ ذلؾ و المستأجر إلى الصيانة ميمة توكيؿ
 إلى فبرجوع،  ووقت نفقات مف تحتاجو ما وكؿ األمواؿ ىذه طبيعة مع يتفؽ ام وفؽ إصبلح
 غالب عميو أجمعت ما ىذا و المؤجر عمى يقع أف المفروض مف الصيانة التزاـ أف نجد األصؿ

 حؽ مف كاف األمواؿ استعماؿ لممستأجر يتسنى حتى بالصيانة المؤجر يقـ لـ فإذا التشريعات
 يستصدر أف لممستأجر كاف يفعؿ لـ إذا و القضائية بالطرؽ إجرائيا عمى يجبره أف المستأجر

 . (1)اإليجار بدؿ مف نفقتيا يستوفي أف عمى نفقتو عمى بإجرائيا إذنا المحكمة مف
االعتماد  شركات أف نجد بيذا و السابقة المادة خبلؿ مف ىذا تخطى قد الجزائري المشرع و

 و صغيرة أو كبيرة كانت سواء الصيانة أعماؿ ؿبك المستأجر كاىؿ تثقؿ أصبحت  ياإليجار 
 لنا يتضح وىذا المستأجر عاتؽ عمى ألقاه و الصيانة عنصر تناوؿ األخر ىو المصري المشرع

 .( 2) 1995 لسنة 95 قانوف مف التاسعة المادة خبلؿ مف
 تاركا ابي الممـز تحديد و إصبلح و الصيانة موجبات تنظيـ إلى يتطرؽ فمـ المبناني المشرع أما
 .االعتماد االيجاري عقد أطراؼ اتفاؽ إلى ذلؾ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .السابق  المرجع: الدين عز قمراوي–1
صالح األموال المؤجرة بما يتفق مع األغراض التي أعدت ليا و قد جاء ف -2 ييا :" يمتزم المستأجر باستعمال وصيانة وا 

ووفقا لمتعميمات التي يسمميا إليو المؤجر بشان األصول الفنية الواجب مراعاتيا سواء أكانت مقررة بواسطتو أو بواسطة 
 المورد أو المقاول".
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 لمؤجرة رابعا : االلتزام برد االموال ا

 بالشراء الخيار حؽ المستأجر يقرر لـ إذا ما حالة في و االيجاري اإلعتماد عقد انقضى ما إذا
 يرد أف األخير ىذا عمى يجب فإنو العقد، تجديد عدـ حالة في أو عميو المتفؽ التاريخ في

 عمره حسب و مماثؿ أصؿ حالة توافؽ واستعماؿ اشتغاؿ حالة عمى المؤجر األصؿ
 األصؿ حبس بحؽ يطالب أف األحواؿ مف حاؿ أي في لممستأجر يمكف ال و ،االقتصادي

 . (1)كاف  سبب ألي المؤجر
و التي نصت عمى وجوب ارجاع االمواؿ  96/09مف االمر  36و ذلؾ ما جاءت بو المادة 

المؤجرة مف المستأجر الى المؤجر في حالة امتناعو عف استعماؿ حؽ الشراء أو عدـ رغبتو في 
و اذا اخؿ المستأجر بالتزامو برد االصؿ المؤجر سواء كاف ذلؾ بعدـ رده ، ا مرة اخرىتأجيرى

اصبل أو بالتأخير في رده أو برده ناقصا أو تالفا ، أو برده في غير المكاف الذي يجب فيو الرد 
، أو بعدـ استيفاء ما يجب  لمرد مف اجراءات ، كاف لممؤجر أف يطالب بالتعويض عما أصابو 

 . (2)ر بسبب االخبلؿ الواقع مف المستأجر مف ضر 
فبل يخفى أف ممكية االصؿ المؤجر التي تحتفظ بيا شركة االعتماد االيجاري طيمة مدة  العقد 
 تمعب دورا خاصا يتمثؿ في توفير الضماف ضد مخاطر اعسار المستفيد  او عدـ قدرتو عمى

ؿ ىذا الضماف عند فسخ العقد مف خاؿ مواجية االعباء المالية  الناشئة عف العقد، و يتـ اعما
استرداد االصؿ ، ىذا االسترداد اال يمثؿ في االصؿ استعادة المؤجر لما يممؾ بقدر ما ىو 
استئثار بالقيمة السوقية  لمصؿ التي تسمح بإىبلؾ ما لـ يتـ إىبلكو مف راس ماؿ الشركة مف 

أجير أو غير ذلؾ  طبقا ألحكاـ خبلؿ أقساط االجرة و ىذا بالتصرؼ فيو سواء بالبيع أو الت
 .( 3)السابؽ الذكر  69/09ف االمر  20المادة 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .207 فحةق ، صامال : المرجع الساب حبن بري -1
 .611عبد الرزاق  السنيوري : االيجار و العارية ، مرجع سابق ، صفحة -2
 .137 فحةىشام بن الشيخ المرجع السابق، ص – 3
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 المبحث الثاني : انتياء عقد االعتماد االيجاري 
 أسبابو  اذ قد ينتيي و فقا لعدة اسباب  العقود،باقي   مثؿ اإليجاري االعتماد عقد يعتبر

 طبيعية نياية ينتيي فقد الشأف ىذا في العامة القواعد تقرره ما نطاؽ عف تخرج ال تيائوان
 فسخو سبب نيايتو تكوف كما بطبلنو حالة في المدة ىذه نياية قبؿ ينتيي قد كما مدتو بانتياء
ذلؾ ما سنحاوؿ التطرؽ لو  .األساسية بالتزاماتو منيما أي أخؿ إذا طرفيو أحد طمب عمى بناءا
خبلؿ ىذا المبحث و ستناوؿ في المطمب االوؿ نيايتو الطبيعية بحموؿ اجمو و في المطمب  مف

 الثاني نيايتو بسبب فسخو.

 المطمب االول :انتياء عقد االعتماد إليجاري بحمول اجمو
مباشرة و ىذا االنتياء يكوف  االعتماد االيجاريعند انتياء المدة المحددة في العقد ينتيي عقد 

بوؿ المستأجر ألحد الخيارات الثبلثة الموجودة في العقد مسبقا فإما أف يقـو المستأجر مشروط بق
و إما أف يعيد تأجيرىا مرة أخرى و  لعقد االعتماد االيجاري بشراء األمواؿ التي كانت موضوعا 

 باعتبارىا مالكة االعتماد االيجاريو إما أف يرد األمواؿ إلى شركة و ثمف جديد  بشروط جديدة 
 .ليذه األمواؿ

 و سوؼ نتناوؿ ىذه الخيارات الثبلثة فيما يمي :  

 الفرع  األول: شراء األموال موضوع عقد االعتماد االيجاري

لقد تطرؽ المشرع الجزائري إلى إمكانية شراء المستأجر األمواؿ موضوع العقد وذلؾ عند نياية 
مف  16و قد ورد ىذا في المادة  مدة االعتماد االيجاري و كخيار مف بيف الخيارات الثبلثة

:"يمكن لممستأجر عند انقضاء فترة اإليجار غير قابمة لإللغاء و و جاء فييا  09 – 96األمر 
 بتقدير منو فقط :

 إما أن يشتري األصل المؤجر مقابل دفع قيمتو المتبقية كما تم تحديدىا في العقد "  -
 95ؿ المادة الخامسة مف القانوف رقـ وىذا ال يخالؼ ما ذىب إليو المشرع المصري مف خبل

:"لممستأجر الحق في شراء المال المؤجر كمو أو بعضو في و التي جاء فييا  1995لسنة 
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الموعد و بالثمن المحدد في العقد عمى أن يراعي في تحديد الثمن مبالغ األجرة التي أداىا " 
لسنة  160ألولى مف قانوف و أيضا المشرع المبناني ذىب إلى نفس الشيء مف خبلؿ المادة ا

:"إعطاء المستأجر حق تممك األموال موضوع العقد لقاء ثمن متفق عميو وجاء فييا  1999
 تحدد شروطو عند إجراء العقد مع األخذ باالعتبار و لو جزئيا األقساط المدفوعة بدالت إيجار 

واؿ المؤجرة و تممكيا و استنادا  إلى كافة التشريعات نجد أف حؽ المستأجر في االحتفاظ باألم
عف  االعتماد االيجاري في نياية العقد يعد مف احد أىـ العناصر األساسية التي تميز عقد 

عقود مف الناحية العممية ،إال انو ال يشترط ال ىذه  غيره ،وىذا االختيار ىو الغالب في ميداف
المستأجر لتمؾ األمواؿ  بتممؾ االعتماد االيجاري بالضرورة أف تفضي العبلقة و أف ينتيي عقد 

 .(1) و إنما يكفي أف يكوف في مقدور المستأجر أف يتممكيا و أف يكوف مف حقو أف يشترييا
حيث يجوز لممستأجر بالقرض عند انتياء اإليجار أف يشتري كؿ أو جزء مف الممؾ العقاري 

االعتماد ة فبمجرد ما يعمف المستأجر عف رغبتو في شراء األمواؿ تكوف شرك  ،(2)المستأجر
عقد مجبرة عمى نقؿ ممكية األمواؿ إليو و ىذا يكوف تنفيذا لوعد البيع الذي يحممو  االيجاري

 فيو وعد منفرد . ، فقط االعتماد االيجاري ىذا الوعد الممـز لجانب شركة  االعتماد االيجاري

 داية و سجموه في أما عف ثمف شراء ىذه األمواؿ فعادة ما يكوف األطراؼ قد اتفقوا عميو مند الب
العقد و إذا لـ يتـ ذلؾ فيمكف أف يحدد عند اختيار المستأجر شراء األمواؿ بينو و بيف المؤجر  
ويمكف المجوء إلى القضاء في حالة الخبلؼ ،و الثمف يجب أف يكوف منخفضا و عادة يكوف 

واؿ مدة اإليجار رمزيا  و ىذا بسبب بدالت اإليجار المرتفعة التي دفعيا المستأجر و تحمميا ط
رغبة منو في شراء ىذه األمواؿ في األخير و بثمف منخفض عف ثمف السوؽ  ، ويتضمف العقد 

االعتماد في الغالب نصا صريحا يحدد طريقة دفع الثمف عند شراء األمواؿ موضوع عقد 
   يتـ  و إذا لـ  أيضا مكاف الدفع  األمواؿ كما يحدد إذا اختار المستأجر شراء تمؾ   االيجاري

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .370 فحةص المرجع السابق: .نادر شافي:- 1
 .محمد الطاىر بن عبيد :المرجع السابق   - 2
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، و المستأجر يمكنو شراء كؿ األمواؿ كما  (1)لؾ تطبؽ القواعد العامة لعقد البيع االتفاؽ عمى ذ
:"...مع  09 – 96مف األمر  8يمكنو شراء جزء منيا فقط و ىذا ما تنص عميو المادة 

إمكانية المستأجر في الحصول عمى ممكية مجمل األصول المؤجر أو جزء منيا في اجل 
 ".أقصاه انقضاء مدة اإليجار ...

غير قابؿ لبلنقساـ  االعتماد االيجاريولكف لكف بعض الفقياء  اعتبروا أف حؽ التممؾ في عقد 
و يجب التأكد أنو حتى  ،(2)و قالوا أف االنقساـ يثير صعوبات مف الناحيتيف العممية و القانونية

الشراء يتحقؽ الشراء يجب أف يكوف المستأجر قد أوفى بجميع التزاماتو و أف يعمف رغبتو في 
 . (3)قبؿ انتياء العقد و إال اعتبر متنازال عف حقو 

 الفرع  الثاني : تجديد العقد
و إما أن يعيد تجديد اإليجار   –في فقرتيا الثانية :"  09 – 96مف األمر  16جاء في المادة 

 لفترة و مقابل دفع إيجار تتفق عميو األطراف "
و ذلؾ  االيجاري داالعتمالحؽ في تجديد عقد و المشرع المصري ىو األخر أعطى  لممستأجر ا

وفي حالة عدم اختياره شراء المال المؤجر يكون لو إما رده :"...   مف خبلؿ المادة الخامسة 
 المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عمييا الطرفان.الى 

تنبيو عمى المستأجر وفي جميع األحوال ال يتجدد العقد تجديدا ضمنيا وال يمتد، سواء تم ال
االعتماد  " أما القانوف المبناني فمـ يشر إلى خيار تجديد عقد بانتياء مدة العقد أو لم يتم ذلك.

عقود المبرمة في لبناف بندا يعطي المستأجر الو لكف رغـ ىذا فقد تضمنت بعض  االيجاري 
 يمارس المستأجر ىذا حؽ تجديد العقد عند انتياء المدة المتفؽ عمييا بيف الفرقاء ،عمى أف

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .373 فحةالمرجع السابق :ص .نادر شافي:– 1
 .374فحةنادر شافي : المرجع السابق ص - 2
 .مراوي عز الدين :المرجع السابق ق -3
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الحؽ و يبمغو لممؤجر قبؿ فترة مسبقة إلنياء العقد و إال اعتبر العقد منتييا و يمتـز المستأجر 
 . (1)إلى المؤجر االعتماد االيجاريبرد األمواؿ موضوع عقد 

يكوف راغبا والمستأجر يمجا إلى إعادة تأجير األمواؿ عندما يكوف الزاؿ بحاجة إلييا دوف أف 
في شرائيا و بيذا يقـو بإبراـ عقد  جديد مع المؤجر بشروط جديدة و بثمف جديد عادة ما يكوف 

ىو حؽ مقرر لممستأجر إال أنو  االعتماد االيجاريمنخفض عف األوؿ فبرغـ مف أف تجديد عقد 
 االيجاري االعتماد ال بد مف االتفاؽ عمى شروط التجديد بيف المؤجر و المستأجر إما في عقد 

نفسو أو عند نياية العقد أو عند إعبلف المستأجر رغبتو في التجديد وال يعتبر تجديد العقد 
مجرد تمديد لمعقد األوؿ كما قد توافؽ المؤسسة المالية المؤجرة عمى حؽ المستأجر يرد جزء مف 

 . (2) األمواؿ
نو اعتبر أف العقد ال المصري ا 1995لسنة  95مف القانوف رقـ  5و ما يبلحظ مف المادة  

يجدد ضمنيا وىذا مخالؼ لمقواعد العامة التي تقضي بالتجديد الضمني عندما ينتيي العقد 
ر فينا يعتبر العقد متجددا السابؽ و يبقى المستأجر منتفعا باألمواؿ دوف معارضة مف المؤج

 . ضمنيا
العمر ة نظرا ألف و يجب اإلشارة إلى أف بدالت اإليجار في العقد الجديد تكوف منخفض 

االفتراضي أو الفني لؤلمواؿ يكوف قد قارب عمى االنتياء و ذلؾ باستيبلؾ جزء كبير منو و 
وبيذا  استرجاع رأس مالو أي أف المؤجر يكوف قد استرد أموالو التي دفعيا في عممية التمويؿ

 أو ض التمؼألمواؿ تكوف قد أصابيا بعتصبح البدالت الجديدة مجرد أرباح إضافية  أو أف ا
أف تكوف قد ظيرت معدات احدث في المجاؿ ، وعند انتياء ىذه المدة الجديدة يمنح المستأجر 

 . (3)مجددا الخيارات الثبلث إما بشراء األمواؿ أو ردىا أو إعادة تأجيرىا  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .376فحة ص ، نادر شافي : المرجع السابق - 1
 .قمراوي عز الدين :المرجع السابق  - 2
 .  380فحةص ،  نادر شافي : المرجع السابق - 3
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 رد األموال المؤجرة إلى المؤجر الفرع الثالث:

رد األمواؿ كحؿ و خيار ثالث و أخير يتمتع بو في نيايتيا نصت عمى  16إف المادة 
:"و إما أن يرد األصل المؤجر المستأجر ىذا عند رفضو لمخياريف السابقيف حيث جاء فييا 

المحددة و مع عزوؼ المستأجر عمى اتخاذ احد  االعتماد االيجاري،فبانتياء مدة عقد لممؤجر " 
، وىذا ألنو يكوف حائزا عمييا بدوف أي سند الخياريف السابقيف يصبح رد األمواؿ أمرا طبيعيا 

فقد ال يرى المستأجر مصمحة لو في شراء األمواؿ المؤجرة خصوصا إذا أصبحت ، قانوني 
األمواؿ مف طراز قديـ مع ظيور تكنولوجيات جديدة في المجاؿ أو إذا كانت تمت التزامات 

جرة مف التخفيضات أو اإلعفاءات ضريبية كما ىو الحاؿ في حالة استفادة المؤسسة المالية المؤ 
الجمركية عف شراء األمواؿ موضوع العقد فإذا رغب المشروع في شرائيا فإنو يمتـز بدفع 
الضرائب  التي لـ تدفعيا المؤسسة المالية المؤجرة ،كما قد ال يرى لو مصمحة في تجديد عقد 

ت احدث منيا و ىكذا اإليجار أيضا كما لو أراد تصفية أعمالو أو أراد الحصوؿ عمى معدا
تكوف مدة اإليجار قد انتيت دوف أف يختار المستأجر شراء األمواؿ أو تجديد العقد و ىنا يفقد 

 . (1)السند القانوني لبلنتفاع باألمواؿ و االحتفاظ بيا و بالتالي فيمتـز بردىا إلى  المؤجر
ة التي يجب أف تكوف عمييا و ما يجب ذكره ىو أف المستأجر يمتـز برد األمواؿ بالحالة الطبيعي

و بشكؿ سميـ مع األخذ بعيف االعتبار ما طرا عمييا مف تغيرات نتيجة استعماليا طواؿ مدة 
وقد تستعيف الشركة المؤجرة بخبراء لتقيـ و معاينة حالة األمواؿ إضافة إلى ىذا يمكف ، اإليجار

تياء العقد أو في الوقت أف يحكـ عمى المستأجر بالتعويض إذا تأخر في رد األمواؿ فور ان
 . (2)المحدد أو إذا امتنع عف رد األمواؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .قمراوي عز الدين :المرجع السابق  - 1
 .384فحة ص ، نادر شافي : المرجع السابق - 2
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 المطمب الثاني: فسخ عقد االعتماد االيجاري
يكوف  بحموؿ اجمو تمؾ ىي الصورة الطبيعية النتيائو و لكف  االعتماد االيجاري إف انتياء عقد 
ألسباب طارئة أثناء تنفيذه و قبؿ حموؿ اجمو مما يؤدي إلى انتيائو قبؿ  ىذا العقدقد يتعرض 

و ىو جزاء عدـ وفاء احد  وحموؿ اآلجاؿ المحددة لذلؾ و بالتالي فإننا نكوف أماـ ضرورة فسخ
األطراؼ بالتزاماتو و ال شؾ أف ىذا الفسخ لو أسباب عديدة و سوؼ نحاوؿ فيما يمي التطرؽ 

 ألىـ األسباب التي تؤدي إلى فسخ ىذا العقد و إلى اآلثار المترتبة عف ىذا الفسخ.

 : أسباب فسخ عقد االعتماد االيجاري الفرع األول
قبؿ حموؿ اجمو و ذلؾ  ألسباب كثيرة مف أىـ ىذه األسباب  االعتماد االيجاريقد ينتيي عقد 

أو  االعتماد االيجارينجد عدـ قياـ المستأجر بدفع  األقساط المترتبة عميو نتيجة إلبرامو عقد 
االعتماد الذي بسببو قد قامت شركة إفبلس المستأجر و ىذا يعني أنو فقد الضماف الشخصي 

مف  20ه األسباب تناوليا المشرع الجزائري في المادة ، ىذبإبراـ العقد معو  االيجاري 
أما  1999لسنة  160السابؽ الذكر و تناوليا المشرع المصري في القانوف رقـ  09 -96األمر

ؾ ألحكاـ القواعد العامة و المشرع المبناني فمـ يتطرؽ إلى عدـ دفع بدالت اإليجار تاركا ذل
 سوؼ نحاوؿ التطرؽ ليذيف السببيف فيما يمي :  

 اوال :عدم دفع بدالت اإليجار 
:"يمكن المؤجر طوال مدة االعتماد االيجاري عمى  09 – 96مف األمر  20لقد نصت المادة 

يوما كاممة أن يضع حدا لحق ( 15و بعد إشعار مسبق و /أو اعذرا لمدة خمسة عشر )
 ستأجر في االنتفاع باألصل المؤجر و استرجاعو بالتراضي أو عن طريق مجرد أمر غيرالم

قابل لالستئناف يصدر بذيل العريضة عن رئيس محكمة مكان إقامة المؤجر و ذلك في حالة 
عدم دفع المستأجر قسطا واحدا من اإليجار وفي ىذه الحالة يمكن المؤجر أن يتصرف في 

يعد  :" 1995لسنة  95مف القانوف المصري رقـ  19جاء في المادة ، كما  األصل المسترجع "
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العقد مفسوخا من تمقاء نفسو دون حاجة إلى اعذرا أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي من 
 الحاالت اآلتية:

عدم قيام المستأجر بسداد األجرة المتفق عمييا في المواعيد ووفقا لمشروط المتفق  - 1
 .عمييا في العقد"

مف اإليجار يمكف أف واحد  تالي و ما ال خبلؼ حولو أف عدـ قياـ المستأجر بدفع قسط و بال
 يؤدي إلى فسخ العقد وذلؾ بقوة القانوف .

و قد  االعتماد االيجاريو يعد ىذا السبب مف أىـ األسباب عمميا التي تؤدي إلى فسخ عقد 
احد بدالت اإليجار يؤدي صدرت عدة قرارات قضائية و تحكيمية اعتبرت أف التوقؼ عف دفع 

، فإف لـ يطالب المؤجر بالتنفيذ العيني كاف لو أف يطالب بالفسخ مع  (1)إلى فسخ العقد 
 التعويض عف العطؿ و الضرر الناجـ عف عدـ التنفيذ.

و شرط الفسخ يمكف أف يكوف جوازيا أي بإمكاف األطراؼ المجوء إليو كما بإمكانيما تسوية 
 المذكورة أعبله. 20ما نص عميو المشرع الجزائري مف خبلؿ المادة الوضعية بينيما و ىذا 

كما يمكف أف يتضمف العقد شرط الفسخ أي أف يكوف العقد مفسوخا مف تمقاء نفسو مباشرة عند 
 إخبلؿ المستأجر بتنفيذ التزامو بدفع بدالت اإليجار .

المذكورة أعبله وىنا  1999لسنة  95مف القانوف المصري رقـ  19وىذا ما نصت عميو المادة 
يتـ الفسخ دوف حكـ قضائي أو دوف حاجة إلى إنذار الف المستأجر يصبح حائزا الماؿ دوف 

 ووفقا لمعقد .  منقضييكوف  االعتماد االيجاريمبرر شرعي و ىذا الف عقد 
ـ وحتى بالنسبة لمقانوف المبناني الذي لـ يتطرؽ  إلى جزاء عدـ دفع بدؿ اإليجار في القانوف رق

فإنو يمكننا ىنا أف نطبؽ القواعد العامة التي تحكـ إخبلؿ احد الفرقاء بأحد  1999لسنة  160
الموجبات الناشئة عف العقد و منيا موجب المستأجر بدفع بدالت اإليجار ، فإذا لـ يقـ بدفعيا 

 .في المواعيد المحددة في العقد فإف ذلؾ يؤدي إلى فسخ العقد 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 . 310فحة نادر شافي : المرجع السابق ص -1
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 فإذا قاـ المستأجر بدفع بدالت اإليجار  ،(1)إضافة إلى إلزاـ المستأجر بدفع البدالت المستحقة 
المنتيي و إنما  االعتماد االيجاريىذا الدفع ال يحي عقد  عد قياـ المؤجر بفسخ العقد فأفب

 .يعتبر مجرد تعويض أو دفع لممبالغ المستحقة سابقا
ورغـ أف التشريعات أعطت حؽ الفسخ لممؤجر إال انو و مف الناحية العممية يمكف لممستأجر 

عدـ سداد  سخ العقد إذا أراد ذلؾ عف طريؽفسخ العقد عندما يريد حيث يستطيع المستأجر ف
احد بدالت اإليجار في الموعد المحدد و اإلدالء بالفسخ الحكمي لمعقد ليصبح بند الفسخ 

 . (2)الحكمي سبلحا بيد المستأجر ييدد بو حقوؽ المؤجر 
االعتماد و أخيرا يجب اإلشارة إلى أف إخبلؿ المستأجر بدفع البدالت يتسبب بفسخ عقد 

بو محكمة الدرجة األولى في بيروت ، الغرفة االبتدائية الثالثة ،  تو ىذا ما حكم اريااليج
  . (3) 1999مارس 02بتاريخ  451/1999الناظرة بالقضايا التجارية في قرارىا رقـ 

بتعرضو لمفسخ التعسفي و ىذا  دوف غيره مف التشريعات المقارنة  وقد انفرد المشرع الجزائري
:"يمجا المؤجر إلى القضاء في و التي جاء فييا  09 / 96مف األمر  21مف خبلؿ المادة 

حالة الفسخ التعسفي لعقد االعتماد االيجاري الصادر من المستأجر ،يفصل القاضي في دفع 
اإليجارات المتبقية و المستحقة و كذا التعويض المغطي لمخسائر المحتممة و ما فاتو من 

 .    (4) انون المدني "من الق 182كسب حسب مفيوم المادة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .314فحة المرجع السابق :ص .نادر شافي:– 1
 .319فحةنادر شافي: المرجع السابق ص -2
 .137 فحةص  المرجع السابق،.نادر شافي :–3
: إذا لم يكن التعويض مقدار في العقد، أو في القانون فالقاضي ىو من القانون المدني و التي جاء فييا  182لمادة ا - 4

فاء الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاتو من كسب، بشرط أن يكون ىذا نتيجة طبيعية لعدم الو 
 بااللتزام أو لمتأخر في الوفاء بو. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جيد معقول

غير أنو إذا كان االلتزام مصدره العقد، فال يمتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إال بتعويض الضرر الذي كان 
 ..دتعاقيمكن توقعو عادة وقت ال
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و بالتالي يمكف القوؿ أف المشرع الجزائري تفطف إلى إمكانية تعسؼ المستأجر في حقوؽ 
 ، و ليذا حكـ عمى المستأجر و في ىذه الحالة بدفع اإليجارات التي لـ يدفعيا و التي الالمؤجر

 قد انتفع لمدة بيذه األمواؿ تسقط بعد الفسخ و إنما تبقى قائمة عمى أساس أف المستأجر
 . يو أف يدفع مقابؿ ليذا االنتفاع وع العقد و ليذا يجب عمموض

أما التعويض ينشا عمى أساس أف المؤجر اآلف أصبح مالؾ لمعدات ال يحتاجيا و إنما اشتراىا 
مف اجؿ المستأجر الذي تراجع عف طمبو و ىذا ينشئ خسائر لممؤجر الذي لف يستفيد مف ىذه 

و عائدا ، إضافة إلى أنو يكوف قد فقد سيولة كاف األمواؿ التي استرجعيا دوف أف تحقؽ ل
 ا محتمبل لكسب ما .بإمكانو أف يستثمرىا في مشاريع رابحة أخرى و ىذا يعد تفويت

 : إفالس المستأجرثانيا

عمى حالة إفبلس المستأجر و مصير األمواؿ المؤجرة  09 – 96مف األمر  22نصت المادة 
رة المستأجر عمى الوفاء تم إثباتيا قانونا من خالل :"في حالة عدم قدحينيا حيث جاء فييا 

... أو إفالس المستأجر ال يخضع األصل المؤجر ألية   متابعة من دائني المستأجر العاديين 
  أو االمتيازين ميما كان وضعيم القانوني وصفتيم ".

جر و مصير و باستثناء ىذه  المادة فإف المشرع الجزائري لـ يتعرض إلى حاالت إفبلس المستأ
أما المشرع المصري فقد تعرض إلى فسخ عقد ، بكاممو في ىذه الحالة  االعتماد االيجاريعقد 

المذكورة سابقا في  19الناتج عف إفبلس المستأجر و ىذا مف خبلؿ المادة  االعتماد االيجاري
ذه ب( إشيار إفالس المستأجر أو إعالن إعساره، وفي ى فقرتيا الثانية حيث جاء فييا :"

 .الحالة ال تدخل األموال المؤجرة في أموال التفميسة وال في الضمان العام لمدائنين"
و المشرع المبناني ىو األخر تعرض إلى إفبلس المستأجر و مصير األمواؿ المؤجرة و ىذا في 

:"أن تسجيل عمميات اإليجار و التي جاء فييا  1999لسنة  160مف القانوف  8نص المادة 
من ىذا القانون يثبت تجاه الغير ممكية الغير المؤجر لألموال  4قا ألحكام المادة التمويمي وف
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موضوع ىذه العمميات و في حال إشيار إفالس المستأجر ،و رغم كل نص مخالف ال يكون 
 ليذا اإلفالس أي تأثير عمى ممكية المؤجر لألموال ".

بأف األصوؿ المؤجرة ال يمكف  تحكمومف خبلؿ ىذه القوانيف يتبيف لنا أف التشريعات العربية 
 أف تكوف ضمانا عاما لمدائنيف .

 يكوف  االعتماد االيجاريفقد اعتادت عمى إدراج شرط في عقد  االعتماد االيجاريأما شركات 
ليا بمقتضاه حؽ طمب فسخ العقد إذا أشير إفبلس المستأجر أو اعتبار العقد مفسوخا حكما 

 . (1)ضائية إذا أعمف إفبلس المستأجردوف أي معاممة قضائية أو غير ق
يعقد عمى أساس االعتبار الشخصي و استنادا إلى ما  االعتماد االيجاريو ىذا نتيجة ألف عقد 

يقدمو المستأجر مف مستندات تثبت وضعيتو التجارية و المالية الجيدة و مقدرتو عمى الوفاء 
تحقيؽ ربح مبتغى مف وراء إبراـ بالتزاماتو و إفبلس المستأجر يقضي عمى آماؿ المؤجر في 

العقد و بيذا ال يبقى لو أي المؤجر إال استرجاع المعدات أو األجيزة التي أجرىا و التي ال يزاؿ 
و حماية لو و ألموالو حرصت التشريعات عمى ضماف سبلمة أموالو مف أي حجز ، مالكا ليا 

كوف إال في حالة تسجيؿ األمواؿ وفقا أو دخوؿ في التفميسة، ووفقا لممشرع المبناني فإف ىذا ال ي
مقواعد المنصوص عمييا قانونا و بالتالي فاف جميع الدائنيف سواء كانوا عادييف أو ممتازيف ال ل

يمكنيـ مزاحمة المؤجر في األمواؿ التي يحوز عمييا بعد إفبلس المستأجر ألنو يحوز عمييا 
 بصفتو مالكا ليا.

تنظيمو لعقد االعتماد االيجاري لمسالة االثار القانونية  لـ يتطرؽ المشرع الجزائري مف خبلؿ
 مما اإليجاري، باالعتماد المتعمقة المقارنة محؿ القوانيف مثؿ ذلؾ في المترتبة عف فسخو مثمو

 خاص قانوني تنظيـ لغياب تبعا عاـ بوجو العقود فسخ تحكـ التي العامة القواعد تطبيؽ يقتضي
 . (2) إليجاريا عقد االعتماد فسخ آثار يحكـ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .322فحة .نادر شافي الجزء األول :المرجع السابق :ص– 1
 .239 فحةالمرجع السابق: ص : امال حبن بري – 2
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 : آثار فسخ عقد االعتماد االيجاريالثانيالفرع 

قبؿ حموؿ اجمو وذلؾ   االعتماد االيجاريانتياء عقد  و ما يمكف التطرؽ لو بخصوص 
عقد إلى شركة اللؤلسباب المذكورة سابقا ينجر عنو أثراف ميماف ىما إعادة األمواؿ موضوع  

 ئي الذي يمكف اعتباره تعويضا باعتبارىا مالكة ليا و أيضا البند الجزا االعتماد االيجاري 
لممؤجر عمى ما لحقو مف أضرار بسبب فسخ العقد فيو إذف يعد حماية لممؤجر مف تعسؼ 

 المستأجر.
 العنصريف:وسوؼ نحاوؿ فيما يمي التطرؽ لياذيف  

 اوال :إعادة األموال موضوع عقد االعتماد االيجاري 

الوحيد لؤلمواؿ المؤجرة لذا فانو مف الطبيعي  الميزنغ ىي المالؾاالعتماد االيجاري او  إف شركة 
و ألي سبب مف األسباب أف يقـو المؤجر بإعادة األمواؿ  االعتماد االيجاريبعد فسخ عقد 

حائزا  االعتماد االيجاري فسخ عقد  ةلحظموضوع العقد إلى الشركة و ذلؾ ألنو يصبح و منذ 
 .ليا بصفة غير شرعية 
يبيح لو االحتفاظ بيا بؿ يعتبر متعديا عمى حقوؽ شركة  مبرر قانوني حيث ال وجود ألي
و يعود لممحاكـ صبلحية الحكـ بغرامة الكراىية عمى التأخير في  ، المالكة االعتماد االيجاري

 إعادة تمؾ األمواؿ وفقا لمظروؼ و الوقائع المعروضة عمييا.
 ؿ لممؤجر تعويضا عفو في حالة عدـ إعادة األمواؿ يصبح المستأجر ممزما بدفع بدؿ المث

 اإلشغاؿ الغير المشروع عف الحقبة الزمنية التي استغرقيا لحيف تسميـ األمواؿ و تقدر قيمة ىذا
التعويض بنفس قيمة بدالت اإليجار المتفؽ عمييا في العقد و دوف أف يؤدي دفع ىذه البدالت 

 . (1)إلى اعتبار المستأجر مستفيدا مجددا مف اإليجار 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .345صفحةالمرجع السابق : .نادر شافي:– 1
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 تمـز  اإليجاري االعتماد عقد في بنود أدراج  عمى اإليجاري االعتماد شركات تحرص و ىذا
 باإلضافة المستحقة، البدالت كذلؾ و العقد، موضع األمواؿ إلييا يعيد بأف المستأجر بموجبيا

 قيمة تكوف ما عادة و الفسخ، ذلؾ جراء مف بيا تمحؽ التي االضرار  عف تعويضيا إلى
 .( 1) الجزائي بالبند يعرؼ بما العقد في  محددة الضرر

األمواؿ المؤجرة كما أنو ممـز بدفع بدالت اإليجار  و عند ما يتـ الفسخ فالمستأجر ممـز بإعادة
المستحقة و التي لـ يدفعيا إضافة إلى ىذا فعميو أف يعيد األمواؿ بصفة أو بحالة جيدة حيث 

 أنو يبقى مسئوال عنيا ضامنا ليا إلى حيف إعادتيا إلى المؤجر المالؾ الشرعي ليا .
تطرؽ إلى تفاصيؿ رد المستأجر لؤلمواؿ بعد و تجدر اإلشارة إلى أف التشريعات العربية لـ ت

 الفسخ تاركا ىذا األمر لمقواعد العامة الموجودة في العقود األخرى.

 :البند الجزائي في عقد االعتماد االيجاري  ثانيا

إنما ترتكز عمى  االعتماد االيجاريعمى ثبات البند الجزائي في عقود  المحافظةإف الرغبة في 
ليذا العقد الذي يعتبر صيغة مستحدثة لتمويؿ االستثمارات التي تسمح األىمية االقتصادية 

 لممشاريع الصناعية و التجارية بالتجييز بواسطة غيرىا دوف أف تجمد أمواليا الخاصة و كثيرا
ما تمجا المصارؼ الكبرى إلى ىذه الصيغة لما تتضمنو مف بدائؿ عف عممياتيا التقميدية ، و 

 عقودا مف نوع خاص تتمتع بأىمية بالغة في االعتماد االيجاري إف ىذا ما يجعؿ مف عقود
مجاؿ االقتصاد الوطني و مف ىنا كاف التشديد في المحافظة عمى تنفيذ البنود الجزائية في ىذا 

 . (2)النوع مف العقود محافظة عمى الشركات االقتصادية نفسيا التي تبـر مثؿ ىذه العقود 
ي وضع لتعويض الدائف عف األضرار التي لحقت بو مف جراء و بصفة عامة فإف البند الجزائ

ال يحؽ لو المطالبة باألصؿ و الغرامة معا إال إذا كاف البند الجزائي قد وقع  التنفيذ وىناعدـ 
 لمجرد التأخير أو عمى سبيؿ إكراه المديف عمى اإليفاء.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .348فحةالمرجع السابق :ص .نادر شافي: - 1
 .153 فحة:المرجع السابق :ص: العقود الدولية ، عقد الميزنغ إلياس نصيف – 2
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 مبمغ المشترط .و نظرا لقسوة الغرامة اإلكراىية   يجوز لمقاضي أف يخفض ال
و يعتبر البند الجزائي بمثابة تحديد اتفاقي معيف مسبقا و بشكؿ مقطوع بيف الفريقيف 
لمتعويضات التي تستحؽ لمدائف في حالة عدـ التنفيذ أو التأخر في التنفيذ ، وقد تعددت 
النظريات لتحديد طبيعة البند الجزائي تعويضا عف ضرر حقيقي أو متصور ، و مجرد عقوبة 

 . (1)يديدية ت
الجزائي يمكف اعتباره كتعويض عف األضرار التي لحقت بالدائف كما يمكف اعتباره و  فالبند

 سيمة تيديدية أو ردع المراد منو إجبار المديف عمى تنفيذ التزاماتو .
فمبند الجزائي ىو إجبار المستأجر عمى دفع تعويضا لممؤجر يوازي قيمة بدالت اإليجار 

 و الذي نتج عنو أضرارا لممؤجر. االعتماد االيجاريسخ عقد المستحقة لقاء ف
فبواسطة البند الجزائي  يحصؿ المؤجر عف قيمة اإليجارات بكامميا و التي سوؼ تستحؽ عف 
المدة المتبقية النتياء العقد و إضافة ليذا فالمؤجر يحصؿ عمى األمواؿ المؤجرة و كأف العقد قد 

 و عمى جميع بدالت اإليجار .انتيى بتحصؿ المؤجر عمى أموالو 
ويمكف القوؿ أف البند الجزائي ىو حماية لممؤجر مف تعسؼ المستأجر، و قد اختمؼ الفقو و 

،و بدلت محاوالت عديدة  االعتماد االيجارياالجتياد حوؿ مدى صحة البند الجزائي في عقد 
نفيذ جزء مف العقد بدفع فقيية واجتيادية غايتيا الحد مف تجاوز بعض تمؾ البنود استنادا إلى ت

 بعض األقساط ،أو استنادا إلى عدـ جواز الجمع بيف األصؿ و الغرامة و إما استنادا إلى
 . (2)نظرية السبب أو اإلثراء ببل سبب أو اعتباره باطبل استنادا إلى نظرية البند األسدي 

مة رواف في قرار كما برز مف يؤيد البند الجزائي  و يؤكد عمى صحتو و مف ذلؾ ما رأتو محك
أف غاية البند الجزائي  ليست حصوؿ الدائف عمى إثراء  1970/ 07/ 03صادر عنيا بتاريخ 

 تتكبد االعتماد االيجاريغير مشروع بؿ حمؿ المديف عمى احتراـ موجباتو التعاقدية ، فشركات 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 351، 350 فحات.نادر شافي:المرجع السابق :ص- 1
   .  354فحة.نادر شافي:المرجع السابق :ص- 2
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و يرى الدكتور  (1) مصاريؼ ىامة و تتعرض ألخطار جسيمة إذا لـ تنفذ عقوبتيا بصورة تامة
البند الجزائي ثابت ال يقبؿ  إلياس نصيؼ أف ىذه اآلراء الفقيية جميعا و أمثاليا تعتبر أف

 .  االعتماد االيجاريالتعديؿ سواء ورد في العقود العادية أو في عقود 

و بعد كؿ ما سبؽ يجب القوؿ أف المشرع الجزائري لـ يتعرض إلى قضية البند الجزائي  في 
 .ما يدؿ عمى وجوده  09 – 96عقد الميزنغ  حيث لـ يرد في القانوف 

قد درجت عمى وضع بند في العقد يسمح ليا أف تطبؽ  ماد االيجارياالعتإال أف شركات 
، و المشرع المبناني و  (2) إجراءات جزائية في حالة إخبلؿ المستأجر عف الوفاء بالتزاماتو

المصري بدورىما لـ يتعرضا إلى البند الجزائي  في القوانيف الخاصة باالعتماد االيجاري التي 
 وضعوىا .

بؽ فإف البند الجزائي  و إف اتفؽ عميو الطرفاف إال أنو ليس نيائي حيث و خبلصة لكؿ ما س
يجوز لمقاضي تعديمو إذا رأى أنو يشكؿ ظمـ ألحد األطراؼ أو إذا رأى القاضي أنو قد تـ تنفيذ 
المراحؿ الميمة مف العقد و أمسى الضرر اقؿ بكثير مف التعويض المحدد في العقد أو إذا تـ 

رامة إكراىية ،عموما فإف البند الجزائي  في عقد الميزنغ يخضع  لمبند تفسيره بأنو يشكؿ غ
الجزائي الموجود في العقود األخرى أي أنو و ما داـ المشرع لـ يخصو بقواعد خاصة فإنو يبقى 

 خاضعا لمقواعد العامة .  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .168 فحةالمرجع السابق :صالعقود الدولية ، عقد الميزنغ : إلياس نصيف :–1
P. Malaurie et L.Aynès ، Cours de Droit civil, les contrats spécieux, Civil et - 2 

commerciaux,op.cit ,492 Ne 822. 
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 الخــــــاتمــــــة
إف االعتماد االيجاري أو عقد الميزنغ أصبح ظاىرة واسعة االنتشار عالميا و ال شؾ في أف ىذا 
االنتشار يؤكد عمى أىمية ىذا النوع مف النشاطات في اقتصاديات الدوؿ خاصة تمؾ التي 

يثة و بسعر اقؿ مع العديد مف ترغب في التطور ألنو يساعدىا عمى كسب التكنولوجيات الحد
 الضمانات .

الميزنغ وسيمة مف وسائؿ التمويؿ المتطورة أو  االعتماد االيجاري او  إذف يمكننا أف نعتبر عقد 
أنو أصبح احد المفاتيح التي يمكف أف تفتح باب الرقي و االزدىار و رغـ كؿ ما سبؽ فإف ىذا 

 رغـ تطرؽ التشريع لو .العقد ال يزاؿ مغيبا في الجزائر بشكؿ ممحوظ 
ففي نياية موضوعنا ىذا كاف يكفي أف نشير إلى أف االعتماد االيجاري أو التمويؿ التأجيري أو 
التأجير التمويمي أو عقد الميزنغ أف جميعيا تسميات لعقد واحد ييدؼ إلى تمويؿ المشاريع 

جزائر و موجودا فعبل   االقتصادية و مسايرة التطورات أو أف نشير إلى أنو أصبح ممكنا في ال
و ذلؾ مف خبلؿ المحاولة المحتشمة لممشرع الجزائري الذي لـ يستطع أف يمـ بجميع جوانب 

 الموضوع فترؾ عدة ثغرات و لؤلسؼ لـ ييتـ الفقو بسدىا .
لذا بقي وجود ىذا العقد في الجزائر وجودا مشبوىا ، وىذا ما اكتشفناه مف خبلؿ جولة صغيرة 

مف بنوؾ مدينة وىراف المختصة في تقديـ قروض بيدؼ تنمية االستثمار وقد قادتنا إلى عدد 
 .بالجزائر يكاد ينعدـ  االعتماد االيجاريأكدت لنا ىذه الجولة أف وجود عقد 

و عندما سألنا القانونييف العامميف    BNAففي البداية توجينا إلى البنؾ الوطني الجزائري 
الميزنغ استغربوا التسمية وبعد أف شرحنا ليـ طبيعة ي او االعتماد االيجار  بالبنؾ  عف عقد 

العقد أكدوا لنا أف البنؾ لـ يقـ بعقد كيذا و أنيـ لـ يسمعوا عنو حتى و نفس الشيء حصؿ في 
 بنؾ ىاوسينغ بونؾ الجزائر رغـ أنو بنؾ بشراكة أجنبية.

فرغـ أنيـ   BADRو بنؾ البدر    CPAو بتوجينا إلى كؿ مف القرض الشعبي الجزائري 
تعرفوا عمى عقد الميزنغ إال أنيـ أكدوا لنا أف بنوكيـ لـ تقمو  ولـ تتعامؿ بو قطعا و أنو بقي 
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حبرا عمى ورؽ خاصة بالقرض الشعبي الجزائري ، و مع تضائؿ آمالنا بوجود بنؾ أقامو توجينا 
يات وما زاؿ تعامميـ إلى بنؾ نتكس الجزائر و ىناؾ عممنا أنيـ يقيمونو ولكنيـ مازالوا في البدا

بو محتشما لنتوجو بعد ذلؾ إلى بنؾ البركة الجزائري وأخيرا فإف بنؾ البركة الجزائري يتعامؿ 
بعقد الميزنغ  وبشكؿ واسع جدا و بعقود انجموا أمريكية أخرى كعقد الميزباؾ  مثبل ، ويرى عماؿ 

ا البنؾ و التي حققت إيرادات البنؾ القانونييف أف عقد الميزنغ يعد مف أىـ القروض التي يقدمي
عالية ، وانو و بالمقارنة مع القروض العادية فيو يضمف لمبنؾ حقوقو وفي نفس الوقت ال 
يشكؿ عائقا عمى المستفيد ، حيت أف البنؾ ال يجد مشاكؿ مع المتعامميف بو عكس ما يجدىا 

 في القروض العادية .
تنشط في ىذا المجاؿ  بالجزائر و ىي االف ىذا باإلضافة الى بعض الشركات التي بدأت حديثا 

 تتخصص فيو نظرا لما يحققو مف ارباح.
عمى ارض او االعتماد االيجاري بالجزائر  ونظرا لكؿ ما سبؽ فاف مدى تحقيؽ عقد الميزنغ 

الواقع يظؿ أمرا نسبيا يمكف أف ينتيي نظرا لمتعامؿ الضئيؿ بو ، ذلؾ  رغـ الدور االقتصادي 
لما يتميز بو مف خصوصيات ذكرت سابقا و بالنظر إلى  ىذا العقد ومعبو الذي يمكف أف ي

رغبة الجزائر في التفتح عمى العالـ و  محاولتيا االلتحاؽ بركب الدوؿ المتطورة إال أنيا لـ 
 . و الباحثيف تستفد منو و يمكف أف نرجع ىذا إلى تجاىمو مف قبؿ الفقياء و المجتيديف

ابة تعد أساسا لتطور الدوؿ و أف التشريع يأتي نتاجا لؤلعراؼ و و يجب أف ال ننسى أف الكت
 االجتيادات الفقيية 

عقد الميزنغ متطورا في عقد االعتماد االيجاري او فبل يمكف أف نرى  و انطبلقا مما سبؽ  
الجزائر و معروفا في ظؿ غياب اآلراء و االنتقادات الفقيية القانونية فيي ال تطور القوانيف 

 إنما تنشرىا و تساىـ في فيميا . فحسب و
و ختاما لكؿ ىذا فإننا إذا تحدثنا عف عقد الميزنغ  أو عقد الفاكتورنغ أو عقد الميزباؾ أو غيرىا 

 .فنحف نتحدث عف عقود جديدة تحتاج إلى الكثير مف البحث و التدقيؽ.
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 قـالحـــالمقــائمة  
 الممحق االول 
 1996جانفي  10ؿ  الموافؽ 1416شعباف عاـ  19مؤرخ في المؤرخ في  09-96رقـ االمر 

 . 14/01/1996الصادرة في  3و المتعمؽ باالعتماد االيجاري  جريدة رسمية عدد 
 الممحق الثاني 

و المحدد لطرؽ إشيار عمميات  2006فيفري  20المؤرخ في الػ  90-06المرسـو التنفيذي رقـ 
 26/02/2006المؤرخة في 10، جريدة رسمية  عدد لؤلصوؿ المنقولةاالعتماد االيجاري 

 ثممحق الثاللا 
و المحدد لطرؽ إشيار عمميات  2006فيفري  20المؤرخ في الػ  91-06المرسـو التنفيذي رقـ 

 26/02/2006المؤرخة في 10عدد  ، جريدة رسميةاالعتماد االيجاري لؤلصوؿ غير المنقولة
 الممحق الرابع 

 :وؿ عمى قرض االعتماد االيجاري خاصة ببنؾ البركة الجزائريشروط الحص
 االجراءات التمويمية بصفة عامة 1
 صيغة التمويؿ باالعتماد االيجاري )التطبيؽ العممي( .2
 طرؽ التحصيؿ المتبعة مف قبؿ البنؾ .3
 عقد تمويؿ باالعتماد االيجاري عمى اصوؿ غير منقولة خاص بالبنؾ .4
 و المستأجرسند ضماف لفائدة البنؾ يوقع .5

 الممحق الخامس 
 نموذج عقد تمويؿ باالعتماد االيجاري عمى عقار محرر لدى موثؽ

 الممحق السادس 
 .نموذج عقد تمويؿ باالعتماد االيجاري عمى اصوؿ منقولة  
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 الممحق االول
 

 1416شعبان عام  19مؤرخ في المؤرخ في  09-96االمر رقم 
باالعتماد االيجاري  جريدة و المتعمق  1996جانفي  10ل  الموافق

 . 14/01/1996الصادرة في  3رسمية عدد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 المــــــــــالحـــــق
 

 

95 

 



 المــــــــــالحـــــق
 

 

96 

 



 المــــــــــالحـــــق
 

 

97 

 



 المــــــــــالحـــــق
 

 

98 

 



 المــــــــــالحـــــق
 

 

99 

 



 المــــــــــالحـــــق
 

 

100 

 



 المــــــــــالحـــــق
 

 

101 

 



 المــــــــــالحـــــق
 

 

102 

 



 المــــــــــالحـــــق
 

 

103 

 



 المــــــــــالحـــــق
 

 

104 

 
 
 
 

 الممحق الثاني
 

و  2006فيفري  20المؤرخ في الـ  90-06المرسوم التنفيذي رقم 
، المحدد لطرق إشيار عمميات االعتماد االيجاري لألصول المنقولة

 26/02/2006المؤرخة في 10جريدة رسمية  عدد 
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 الممحق الثالث
 

و  2006فيفري  20المؤرخ في الـ  91-06المرسوم التنفيذي رقم 
غير  المحدد لطرق إشيار عمميات االعتماد االيجاري لألصول

 26/02/2006المؤرخة في 10، جريدة رسمية عدد المنقولة
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 الممحق الرابع
 

مى قرض االعتماد االيجاري خاصة ببنك البركة شروط الحصول ع
 الجزائري:

 االجراءات التمويمية بصفة عامة 1
 صيغة التمويل باالعتماد االيجاري )التطبيق العممي( .6
 طرق التحصيل المتبعة من قبل البنك .7
عقد تمويل باالعتماد االيجاري عمى اصول غير منقولة  .8

 خاص بالبنك
 مستأجرسند ضمان لفائدة البنك يوقعو ال .9
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 المراجع ـــائمة قـ
 بالمغة العربية  المراجع 

 وال : النصوص القانونيةأ 
 الخاصة بالتشريع الجزائري: ةأ : النصوص التشريعية و التنظيمي

 النصوص التشريعية 
، جريدة و المتضمف القانوف المدني  29/09/1975المؤرخ في  58-75رقـ  االمر .1

 20المؤرخ في  10-05ف رقـ القانو ، معدؿ و متمـ ب 1975لسنة  78رسمية عدد 
القانوف رقـ و المعدؿ و المتمـ ب، 2005لسنة  44جريدة رسمية عدد  ، 2005يونيو 
 .2007مايو سنة  13المؤرخ في  07-05

المعدؿ و  و المتضمف القانوف التجاري 29/09/1975المؤرخ في  59-75االمر رقـ  .2
 . 2005فبراير  6المرخ في  02-05القانوف رقـ ب،المتمـ 

جانفي  10ؿ  الموافؽ 1416شعباف عاـ  19مؤرخ في المؤرخ في  09-96االمر رقـ  .3
الصادرة في  3و المتعمؽ باالعتماد االيجاري  جريدة رسمية عدد  1996
14/01/1996 . 

 النصوص التنظيمية 
و المحدد لطرؽ  2006فيفري  20المؤرخ في الػ  90-06المرسـو التنفيذي رقـ  .1

 10، جريدة رسمية  عدد االيجاري لؤلصوؿ المنقولة إشيار عمميات االعتماد
 26/02/2006المؤرخة في
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و المحدد لطرؽ  2006فيفري  20المؤرخ في الػ  91 -06المرسـو التنفيذي رقـ  .2
 10، جريدة رسمية  عدد إشيار عمميات االعتماد االيجاري لؤلصوؿ غير المنقولة

 26/02/2006المؤرخة في
 بشروطو المتعمؽ  1996جويمية  3المؤرخ في   06-96رقـ  المرسـو التنفيذي  .3

 انشاء شركات االعتماد االيجاري

 المقارنة. ةيميو التنظ ةيعيالنصوص التشر  :ب 
 النصوص التشريعية 
التأجير و المتعمؽ ب 1995يونيو  02المؤرخ في   95/95القانوف المصري رقـ  .1

 . 1995  لسنة)مكرر(  22عدد   التمويمي نشر بالجريدة الرسمية
و المتعمؽ بتنظيـ بتنظيـ  1999ماي  8المؤرخ في    160/99القانوف المبناني رقـ  .2

 .4عمميات االيجار التمويمي جريدة رسمية عدد 

 النصوص التنظيمية 
المتعمقة  1995/12/2المؤرخة في  95/95البلئحة التنفيذية لمقانوف المصري رقـ  .1

 .15/09/199بتاريخ  473رقـ بالتأجير التمويمي و المعدؿ بالقرار الوزاري 

 ثانيا : المؤلفات:
 العامـــة: المؤلفات  . أ
دوف ذكر  القضاء المدني  دار ىومة لمطباعة و النشر و التوزيع  :حمدي باشا عمر .1

 .2003طبع في رقـ الطبعة و بمد النشر 
االلتزاـ   الوجيز في شرح القانوف المدني الجزائري مصادر :خميؿ احمد حسف قدادة  .2

دوف ذكر بمد النشر وسنة  الطبعة الخامسةة االوؿ ديواف المطبوعات الجامعي الجزء
 الطباعة.
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                                   :الوجيز في شرح القانوف المدني الجزائري:خميؿ احمد حسف قدادة  .3
 .2003 الطبعة الثالثة   ، الجزائر،عقد البيع الجزء الرابع ديواف المطبوعات الجامعية

 . 1988روت،يب دات،يعو  منشوراتالعقد،  ةينظر  ب،يطؼ النقعا .4
قدري عبد الفتاح الشياوي  أحكاـ عقد الوكالة   في التشريع المصري و المقارف النشر و  .5

 باإلسكندرية.التوزيع منشاة المعارؼ 
 ذكر دوف، لمنشر الجديدة الجامعة دار ، بالممكية االحتفاظ شرط :منصور حسف محمد .6

 .2003 النشر بمدو  الطبعة رقـ
 .1998، 3الطبعة ،روتيب صادر، ةيالحقوقالمنشورات  كركبي: العقود المسماة، مرواف .7
 :المتخصصةالمؤلفات   . ب
إلياس ناصيؼ : العقود الدولية ،عقد الميزنغ او عقد االيجار التمويمي في القانوف  .1

 .2008المقارف ، الطبعة االولى ، منشورات الحمبي الحقوقية ، بيروت ، 
بحات قانونية أالبند الجزائي في القانوف المقارف وفي عقد الميزنغ سمسمة  :لياس ناصيؼإ .2

  . 1991مقارنة  بيروت 
صخر احمد الخصاونة  : عقد االيجار التمويمي ، دراسة مقارنة في القانوف االردني مع  .3

 .2005االشارة  الى احكاـ الفقو االسبلمي ، الطبعة االولى ، دار وائؿ لمنشر ، عماف 
التمويمي  الحقيقي لممعدات اإلنتاجية، منشأة المعارؼ،                 اإليجار :طو محمد أبو العبل .4

 . 2005اإلسكندرية ، 
 دراسة مقارنة  95/95طبقا لمقانوف رقـ  التمويمي التأجير عقد : قرماف السيد الرحمف عبد .5

 تاريخ مذكور غير قاىرة،ال العربية، النيضة دار ،يوالفرنس المصري القانونيف بيف
 .النشر

 .1997فايز نعيـ رضواف : عقد التأجير التمويمي ، الطبعة الثانية ، مصر ،  .6
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قدري عبد الفتاح الشياوي : موسوعة التأجير التمويمي في التشريع المصري و المقارف  .7
 .2003،منشاة المعارؼ ، االسكندرية ، 

النصوص التطبيقية و االجتياد  القضائي المدونة البنكية الجزائرية مع : مبروؾ حسيف  .8
 .2006و النصوص المتممة  دار ىومة الطبعة الثانية 

عقد الميزنغ دكتوراه دولة في الحقوؽ )في ضوء االجتياد  :نادر عبد العزيز شافي  .9
 .2004الطبعة األولى ،طرابمس لبناف  ،لجزء الثانياالقضائي(  

دكتوراه دولة في الحقوؽ            سة مقارنة()درا عقد الميزنغ: نادر عبد العزيز شافي .10
 .2004طرابمس لبناف  ،المؤسسة الحديثة لمكتاب : الجزء األوؿ ،الطبعة األولى 

في ضوء  دراسةاألرض كموضوع لمتأجير التمويمي ، : ىاني محمد دويدار .11
  1999 اإلسكندرية ، دار الجامعة الجديدة لمنشر ، والئحتو التنفيذية 95/95القانوف رقـ 

 :و الرسائل العممية : المذكراتثالثا
القروض وضماناتيا   مذكرة تخرج لنيؿ شيادة    بابا حامد وسيمة ,حميدي كاممة  .1

جامعة التكويف المتواصؿ وىراف  الدراسات الجامعية     التطبيقية في قانوف األعماؿ
 .2002  - 2001الموسـ الجامعي  

اري في التشريع الجزائري : مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة بميامؿ ىشاـ : أثار االعتماد االيج .2
سكيكدة السنة  1955اوت  20الماجستير في القانوف تخصص قانوف االعماؿ جامعة 

 .2014-2013الجامعية 
عقد االعتماد االيجاري كألية قانونية لمتمويؿ، اطروحة لنيؿ شيادة  :بف بريج اماؿ .3

 .د معمري تيزي وزودكتوراه في العمـو تخصص قانوف جامعة مولو 
مذكرة مكممة لنيؿ شيادة الماستر ، النظاـ القانوني لبلعتماد االيجاري :السعيد عبابسة .4

-2016امعة العربي بف مييدي اـ البواقي ج  ؿفي الحقوؽ تخصص قانوف االعما
2017. 
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عمى العقار دراسة مقارنة:  اطروحة  عقد االعتماد االيجاري الوارد :طيبي عزيز اماؿ  .5
شيادة الدكتوراه في القانوف الخاص تخصص قانوف االعماؿ المقارف، جامعة وىراف  لنيؿ
 .2018-2017: السنة الجامعية 2

ىشاـ بف الشيخ : االعتماد االيجاري لمعقارات : مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير  .6
 . 2007جواف  06تخصص قانوف خاص ، جامعة قاصدي مرباح ورقمة نوقشت بتاريخ 

 :و المجالت  :المقاالت رابعا
 حوؿ الدولي الممتقى ، المنقولة غير لؤلصوؿ اإليجاري االعتماد ، الدراجي خدروش .1

 . 2006ورقمة،  جامعة .واآلفاؽ، الواقع " العقارية الترقية
الصادر في   33ليمى بعتاش: عقد االعتماد االيجاري : مجمة العمـو االنسانية عدد  .2

 .2010جواف 
الموثؽ دورية داخمية متخصصة  ، بيد  : قرض اإليجار الميزنغمحمد الطاىر بف ع .3

 .تصدر عف الغرفة الوطنية لمموثقيف 2000في  مايو   10العدد 
المنقولة : مجمة العمـو  لؤلصوؿالواسعة زرارة صالحي :عقد االعتماد االيجاري  .4

 .2012الصادر في نوفمبر  27/28االنسانية عدد 
بنانية لمتحكيـ مالمجمة ال 1999-11-04بتاريخ  -31قـ ر  ،قرار تحكيميوائؿ طبارة :  .5

 .1999-12العربي و الدولي العدد 

 :المحاضرات: خامسا
في القانوف  ،قمراوي عز الديف : محاضرات في عقد الميزنغ خاصة بالسنة الثانية  .1

       2005  – 2004الدولي لؤلعماؿ الموسـ الجامعي  

 بالمغة االجنبية: المراجع 
1-MARIO Giovanoli: Le crédit-bail (leasing) en Europe, développement 

  et nature  juridique libraires techniques, Paris 1980 

2 - Gavalda,Ch et Israel, D.Cremieux : Crédit-bail Mobilier, urisclasseur  
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Banque et crédit, F.640 

3- Gabrillac, Michel : Leasing, Dalloz, droit civil 1973. 

4-Cabrillac , Répertoire de droit civil , 2° éditon , dalloz , 1995 .. 

5- Guy Duranton . encyclopédie Dalloz , répertoire commercial , crédit-

bail Immobilier , recueil V° leasing , 1973  

6- Pecqueur, Christian : Le leasing, Fiscal, presse universitaires 

de France, que sais-je ? Paris 1994 

7- Bey El Mokhtar : Le symbiotique dans les leasing et crédit-bail 

mobilie ,J.C.P 1973 

8- Malaurie, Philipe et Aynès, laurent : Cours de droit civil, les contrats 

spéciaux, civils et commerciaux 13eme Edit ; Ed. Cujas ; Paris 1999. 

9- Auloy, Jean Calais : Le crédit-bail, Encyclopédie Dalloz, Droit 

commercial 1973 
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 مــلخص المذكرة

 

المؤرخ فً   66/96جاري بمفووم اِمر رقم إن اِعتماد اإلي

هو عمليٌ ماليٌ و تجاريٌ تعود الٍ البنوك و المؤسسات  09/90/0666

الماليٌ و شركات اِعتماد اِيجاري التً يمنح لوا الترخيص لمباشرة 

هذا النوع من اِعمالَ كما يمكن ان يرد علٍ المنقول او ان يرد علٍ 

ٌ جديدة و مستحدثٌ  تودف الٍ تمويل العقارات  و هو تقنيٌ او الي

المشاريع اِقتصاديٌ  قصد تحقيق الربح المبتغٍ  ألطراف ثّثٌ الباُع 

بصفتى مورد اآلِت موضوع اِعتماد اِيجاري  و المؤجر و المستأجر  

بصفتوما طرفا العقد اِساسيان باإلضافٌ الٍ تحقيق العاُد علٍ 

 الوطنً داِقتصا

عقود قد دعت لى الحاجٌ التجاريٌ  كوسيلٌ تمويليٌ و هذا النوع من ال

جديدة تمنح مجاِ اوسع للمستثمر  و تمكنى من مسايرة التطور 

التكنولوجً مع امكانيٌ الحصول علٍ اي معدات جديدة تساعده علٍ 

 تحسين انتاجى 

 

 /الليزنغ2/اِعتماد اإليجاري 0الكلمات المفتاحيٌ:

 66/96/قانون 4التأجيري   /التمويل3                     

 /البند الجزا6ًُ/المؤسسات الماليٌ 5                     
 

 


