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 اء   ****د  ــْـــ****   اإله
 

 معلم اإلنسانية رسول اليدى والرحمة سيدنا محمد صلى اهلل عليو وسلم  إلى
 

إلى أبي رحمو  أىدي عملي ىذا إلى من أمرني ربي بالترحم علييما كما ربياني صغيرا...  
 اهلل وأسكنو فسيح جنانو

 
الشمعة التي أنارت دربي و فتحت لي أبواب العلم و المعرفة ، إلى أعز إنسانة في  إلى  

الوجود و قدوتي في الحياة إلى التي ضحت من أجلي ، إلى الصدر الحنون و الق لب  
الصافي القريب هلل  الرفيق إلى أعز ما أملك في الدنيا الحبيبة الطاىرة الوفية ، و المالك  

 أمي ثم أمي .، أمي ثم  ىسبحانو و تعال
 

وف اطيمة و زوجيا عمر وإبنتيما    كما أىدي عملي ىذا إلى أخواتي زىرة ونصيرة
 وإلى أىلي وأق اربي  الكتكوتة الصغيرة سلسبيل شمس األصيل

 
 ،وياسمينة وباألخص إلى مصطفى 2يمةإلى كل من صديق اتي ىوارية وف اطيمة وف اط

 ، عبد الق ادرجمال، دحمان
 

 تاذ بوظراف المشرف على ىذا العملكما ال أنسى إىدائي لألس
 

 إلى كل ذي فضل ومن لو حق علي ... أساتذة ومعلمين
 

 إلى من إبتغى العلم طريق ا لمرضاة اهلل
 

 أىدي ىذا العمل
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 ****   شكر و تقدير     ****
 

 
 حمده على توفيقو ورعايتوالحمد هلل الذي أعانني على إتمام ىذا البحث، أ 

 وبعد . . .           
 

 
شكر  بمناسبة إنياء مذكرة التخرج لنيل شيادة الماستر، يطيب لي أن أتقدم بجزيل ال

 د العون وأسيم في مساعدتي على إنجاز ىذا البحث،والعرف ان والتقدير لكل من مد
 وأخص بالذكر األستاذ المشرف بوظراف الجياللي على توجيياتو وإقتراحاتو القيمة

ة الشؤون اإلدارية ببنك التنمية المحلية بطاىر عبد  كما أتقدم بالشكر إلى رئيس دائر 
 الق ادر الذي لم يدخر نصائح وتوجييات وجيود طيلة فترة التربص

 كما ال أنسى جميع موظفي وعمال شركة المغاربية لإليجار .
 

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل أساتذة كلية العلوم التجارية وأخص بالذكر  األستاذ بن  
 على نصائحو المخلصة على مدار خمس سنوات الف ارطة .زيدان الحاج  

 
وأقدم شكري الكبير والمفعم بالحب إلى عائلتي على المساندة المعنوية التي قدمتيا لي  

 طيلة فترة دراستي لنيل ىذه الشيادة .



 عامةالمقدمــة ال

 

 أ
 

 عامة:المقدمة ال

ايددا اددع عشددايت  هلددإل    دد  يعددا عتمادددإلجي عت ددإلامل اددع عهلاعةدد ا عيإلاددا يت عغاي ددا  عشدد   ددع    ددإل  عهل دد     عشع       

اددع يتلد  ا عإل عددا شادايددم عتلددا دإلاعع يتعهل دإلايا عتعاإل  ددا يت دلدد ات اقدي ،هدداعد عهلاعإل ددايع  يتيعدداجي  هداع عهلاةددا 

  إلشفإلئاة م ى عت اصإلجي عشاطين عا جا شاطاي  عهل إلايا عتعاإل  ا عهلخا فا يتجيفا مج ا عشندا عت اصإلجيمل .

  فهددا يتلدد  ا ت جددد اش هددإل عهل ددإلايا شاطدداي  دتظهدد  ،ة ددا عتمادددإلجي عت ددإلامل مددإل اققدد  اددع ارعيددإل هلخا دد  ع طدد ع     

ااجناددا  ددداشق عشعقادددإلع عشعايدداة عهلصدددإللاا شالدددإلئم اعدداع إل ،يت الدددد  اعدداعع  ايددداة هلاع ادددا عشاطدداا عشا ناشدددا    

  يتجتد ددا كشددق عمددرمل اددع عهلددإل  هل ددإلايا اا عت اطددإل  اددع اويتهل ،ادداعي هدداا ع ،صددبإلت عشادايددم عشاق  ايددا  فددد ت جددد

 .إلتةإلفا اا تع يض  هلخإلط  عتفدهل   لإلشا عشف م جييتن الا دإلا  

عت اصدددإلجيمل يتعشقدددإلعاس اا يتلددد  ا تضددددع ش د ددد يت  عغصدددا  م دددى عهلعددداعع عشد ادددا جييتن  ددددم ف   شدداشق مدددد عهل     

 إلافإلظهددددإل م   ددددا عهلعدددداعع  يتكشددددق اا  ت ددددإلش    دددد عئهإل جيفعددددا يتعلدددداة  يت ط يقددددا تضدددددع لقددددا  عهل ل ددددا عهلداشددددا

 عش جامل شف  ة عتمادإلجي عت إلامل .

ش صدددد ق عت اصدددإلجييا يتعشاداي  ددددا عشددد  تادددد ى ش د ددد يت  عغصددددا  م ددددى  تعادددق تقن ددددا عتماددددإلجي عت ددددإلامل كايتة عشاطددداا     

ق ،يت لدددف جيفدددا اقدددا   عهلعددداعع يتع صدددا  عش ، إلش دددا  جييتن ،ن يضدددط  اا ،جيعمل  إلادددم ش ق ددددا ،يت عشا  فدددا عشد ادددا شددداش

انإلف دإل  ايدإل  اري يت امنإل يقاص  ع ا  م دى جيفدا   ددا ع  د ة عهل دابقا م دى  دم فدأة   داع ،صداى عتماددإلجي عت دإلامل 

 ش ق يتض عش دل   ا .

خدددددد  متإل دددد إل اددددا عشاطدددداا عشددددامل  ددددهاا عت اصددددإلجيمل عشعددددإلهل    ددددهاع عمرعئدددد   ددددا  ع اصددددإلجييإل تظهدددد  اد دددد  اددددع 

 خما   عشقطإلمإلع يت اجيخإل  يتتاين آش ا ا اصإلجي عش ا  . مش  عش   صدلإلع عي    اعت



 مــقــــــد مـة عـامــة 
 

 ب
 

 ادع  ددإل عتصدددلإلع عشدد  ،لدداق  م ددى عشقطإلمددإلع عت اصددإلجييا    دجيعددإل هددا عشقطددإل  عهلصدد    إصدداعا عشقددإلعان     

عشصددإلجيا  00-06  مث  ددإلمل عهل لددا  عشا دد يع  ا دد  1000،ف يددم  14عهلاع ددي  إلشنقددا يتعشقدد ض عهلدد ا     10 -00 

عخلددإلب  إلتمادددإلجي عت ددإلامل شاا ددإل عشاقن ددا عمايدداة عخلإلصددا  إلشادايددم يتيددامدهإل يتينظدهددإل  ش ددد   1006 ددإلعف   10  

حمدددددإليت  اةددددددفإلمل ا يتعدددددا ،  ددددد  يددددداا  عشاقن دددددا ت دددددج عإل شق دددددإل  ا ل ددددددإلع  2001 عددددداا  دددددإلعان عهلإلش دددددا عشا د  ددددد  ش دددددنا 

 .ااخصصا

لدددنا ا  ،ن تطا دددي  (15)امل عهلفعدددا  ،  ددد  ادددع   دددا م ددد لدددإل 00 -06 غ  ادددع عهل لدددا  عشا ددد يع  ا ددد   دددإلش

يتععا إلا عتماددإلجي عت دإلامل ي يصدم  عدا اا عش  د  عهلط دات   إللدإل  عداجي عهل ل دإلع عهلإلش دا عهلاخصصدا   هداا عشاقن دا 

  يتعش    ع ماهإل م ى ،صإل ا عش ا .

 عشانظدد   عهلددا اا  عشددامل ي يدد ع  ف دد   دداه شقددا  ددإل  عهل دد   عمرعئدد مل  اه ةددا ع اةدد ا شق ددإل  تقن ددا  ايدداة اددع خددد   

عتماددددإلجي عت ددإلامل عشدددامل ينظددد  هددداع عشقددإلعان   ددددإل هددا عهلعددد يتد مإلهل ددإل لددداعمل م ددى ا ددداا  ادداعجي عشقدددإلعان ،يت  ع ددإل 

 م ى ا اا  عهلعإلمإلع عحملإللا ا .

 اإلشكالية:

عهلاعدإلاد م  هدإل جييتش دإل  يتهداع ادإل لدا  ادا عشقداععإل يت عهلعدإليري  إلن اع عشض يتامل عشق إل   إصددلإلع تادإل دى شقا       

عشصدددددإلجياة عم يددددداة عش   دددددا  2002  اي  دددددا 26 عا عهلددددد ا    فعدددددد ادددددع خدددددد  اصددددددر عشنظدددددإل  عحملإللددددد   إصددددداعا عشقددددد

 عشددامل يعددإلل خما دد  عقددإلئا يتم ددات عشنظددإل  عش ددإل ي  يتعشددامل تضدددع اصدددر يتتنظدد   تقن ددا عتمادددإلجي  25/03/2000

 اد م    جييتش إل.ادإل ى اا اإلها ااعإلشا عت إلامل

 يتم ى هاع ع لإلهل   ننإل ط ر عش  ع  عش ئ     إلشاإليل: 

 م ى مقاجي عت إلا عشاداي     ظم عشنظإل  عحملإلل  عهلإليل ؟ ،ق  عتصدلإلع عهلإلش ا يتعحملإللا ا اإل اا    



 عامةالمقدمــة ال

 

 ج
 

عت د إلش ا عهلط يتلدا  عش  ع  عهلط يتر  ايتاا ي جيمل  نإل شطد ر  عدا ع لدة ا عشف م دا عشد  ت دإلماعإل   عت إل دا مدع      

 يتاع  إل ت ق ع لة ا اإلي  :

 طا عا  ؟ ه  ؟ يتاإل _ اإل ها عتمادإلجي عت إلامل

 ؟ _ اإله  ،لاإلت مامل عهلاعإلا ان شاقن ا عتمادإلجي عت إلامل

 _   ف ا عهلعإلما عحملإللا ا هلخا   ،عاع  عتمادإلجي عت إلامل ؟

 يتشإل إل ا م ى ا  إلش ا حب نإل عضا عشف ة إلع عشاإلش ا :

 الفرضيات

 . ا  عريهإل اع عشاقن إلع عهلااعيتشاعتمادإلجي عت إلامل تقن ا متاي _     

 .إلامل اقي ،ا إلر شط   عشعقا_ عتمادإلجي عت     

   .ا عحملإللا ا هلخا   ،عاع  مد  إلع عتمادإلجي عت إلامل_ يا ا اعإليري جييتش ا تنظ  عهلعإلم    

 أسباب إختيار الموضوع 

 مد ا اع ع لاإلت عهلاةام ا يت عش خص ا يتشعم اع ،ةهإل :يعاجي اخا إلا عهلاةا  

 األسبا ب الموضوعية : .1

  تنددإلا  ع هادددإل   دداع عهلصدداا عيددإل  اددع اصددإلجيا عشادايددم عشددامل ،صدداى عشاددايم هلصددإلجيا عشادايددم ع خدد   عظدد ع

 ش درعيإل عش  اققهإل هلخا   ،ط عد عشعقا .

   دجيعإل . عشعدم م ى عشاع ي   اا عشاقن ا عغاي ا ع ا إل  
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 د
 

 . عشاع د م ى خما   ،عاع  عتمادإلجي عت إلامل يت،لاإلت مامل عهلاعإلا ان ياا عشاقن ا 

 .  ا عشااعلإلع عهلاع قا  اع عشنا  اع عشنإلل ا عحملإللا ا   عحمل ط عمإلاع   

 األسباب الشخصية : .2

  عماياة اع  ام . ياا عشاقن ا عشاداي  اما  اجياع نإل 

  عتصدر عحملإلل  عمايا عشامل ط ، م ى هاع عشنا  اع عشعقاجي .حمإليتشا عشاع د م ى 

  ش اعندددإل عظدددع ،ن حب ندددإل هددداع اةدددإلفا ع ددد مل  دددإل عهل اادددا عمإلاع دددا يتادددإلجية عظ يدددا تطا ق دددا هلدددع ،اعجي عتطدددد  م دددى

 عهلاةا 

 .  عشا ج عإلع عش   اا  شنإل اع ع لإلتاة عش  ع 

 أهمية و أهداف الموضوع

( 04)  دددع الدددداخدب ،ة دددا عشابدددجل ادددع عخلصدددإلئا عماه يددددا شددد  يتعشددد  تاضدددى   ،ا ددددا : .أهميةةةة الموضةةةوع1   

 ا اايإلع :

 خاصية ذات بعد فلسفي : _

ان ااةدددا  عتماددددإلجي عت دددإلامل ينفددد  عشاايه دددا عش إلاندددا   عش دددعاا عشادددإلطين ش فددد جي عهلاد دددم   ،ن عش ددد عمل ي ددددع       

د  ادددددع عتلددددداخاع  ،  ددددد  انددددد  ادددددع عشاد دددددق   ،يت  ددددددإل يقدددددا  عشاد دددددق يتهدددددا ادددددإل ياادددددا عهلنطدددددي ع الدددددط    عش ددددد عمل يددددد

 ع جن الإل  اع ان   عش يإلجية ش      عشاد ق   .

 

 

 _ خاصية ذات بعد وظيفي :
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  إل عهل    يت عهل اد   اع يا يتا حبا  إلشن اا ش د عشط فإل . عشعد ا 

 خاصية ذات بعد مالي : _

يتت دددى شدد   اددافري ،ااعشدد  عخلإلصددا  لا إل ددإلع ،خدد   يتعت قددإلمل  %100متددا عهل دداد   حبددم متدداي   يصددم اا  عشدد       

خدد  علافإلظدد  ماددإلجي عت دإلامل تضددع لقدا  عهلد    ادع م دى لظاظد    عت دأعض  ،ادإل ادع عظد  عهلد    فاقن دا عت

   .م   ا ع صم يتاع  ها ،خ   ت دى ش دااجييع  أيتيج اا عإل    صفا مإلاا

 : _ خاصية ذات بعد محاسبي

ظهاا ع مادإلجي ع  إلامل غإلشاإل ادإل يعداجي عشا دج م عحملإللد  اا عهلد      عهلإلشدق عشقدإلعاس   ف ددإل  عدا ظهد ع  انا      

 اعمددا  ددإلن هددافهإل م ددى عهل دداا  عحملإللدد  ت صدد  عهل   دددا شاصددم يتعشدد  تعدداجي   لإلشددا عتمادددإلجي عت ددإلامل عهلدددإليل اا 

 عهل اد   .

   :الموضوع.أهداف 2

 ،لإلل  اا تاة ى اإلي   :يهاد عشابجل    م 

   إلن افها  عتمادإلجي عت إلامل    م مإل  . _

 _ تاة ى عهلعإل ا عحملإللا ا شإلمادإلجي عت إلامل   ظم عهلخطط عحملإلل  عشاطين .

 _   إلن عهلعإلما عحملإللا ا شإلمادإلجي عت إلامل   عشنظإل  عحملإلل  عهلإليل عمايا .

 

 منهج وأدوات البحث 
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شإل إل دا م ددى ا د إلش ا حب نددإل يت عخاادإلا صددبا ف ةدد إلت  عمادداعإل انهجددإل علداق عئ إل اددع خدد  جياعلددا يتصددف ا            

     دددا  يتادددنهج عشابدددجل عهلقدددإلان    عمإلعددد  عشنظددد مل شإللإلطدددا  إلهلاةدددا  ادددع  دددم  اععاددد  عشنظ يدددا ادددع طددد د عهل دددى 

تةددإلفا اا ع ط يتلددإلع يتعهل اق ددإلع يتعم عئددا عش   ددا يتااع ددا عهل ادد   إلتمادددإلجي م ددى عهل ع ددا عشع   ددا  إلشاا ددا ع يتا   إل

 عشن  .

 صعوبات البحث 

مااإلاعددإل  ددإلل إل اااددائإل   ععددإل  عشع ددد  يتع هانددإل صددعا إلع  جنددإل  هدداع عشابددجل يتعهلاد  ددا ،يت    صددعا إلع  إل       

 انهج ا .

يتشعددم ،  دد  اإليتع هنددإل هددا عقددا عهل ع ددا عحمل  ددا عشدد  تعددإلل هدداع عشنددا  اددع عهلاعةدد ا   عهل ااددا  اةددإلفا اا عهلدداة        

 عشران ا عهلاإللا تجنإل  هاع عشابجل فه  غري  إلف ا .

 نطاق البحث  

علددددددإلع عحملإللددددددا ا ان مقددددددا عتمادددددددإلجي عت ددددددإلامل اددددددع عشعقدددددداجي عغاي ددددددا ع ددددددا إل    دجيعددددددإل  يتعشدددددد  اددددددإل  عشدددددد  عشاا       

يت عشقإلعاع ددددا تانإليتشدددد   إلشابددددجل يتعشاب  ددددم  شدددداشق اددددع عشصددددع  عتلإلطددددا  د ددددا منإلصدددد  هدددداع عشنددددا  اددددع  يتعت اصددددإلجييا

 عشادايم .

 تقسيمات البحث

  :ه  تق    عشابجل اا قدقا فصا   صا ا إلجي لم شإل  إلش ا عهلا ااة لإل قإل  يت  م اخااإلا عشف ة إلع ل ا   
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عشاعددد د م دددى افهدددا  لدددنبإليت  ادددع خدددد  هددداع عشفصدددم  "اإليجةةةاري دراسةةةة  ةةةو  اإلعتمةةةاد" :الفصةةةأل األو  _ 

  عهلابدددجل ع يت   عهلابدددجل عش دددإلس خصصدددنإلا شا دددإلن طا عدددا مقدددا عتماددددإلجي عت دددإلامل  ،ادددإل يتتطددداا  عتماددددإلجي عت دددإلامل 

 عهلابجل عش إلشجل ف اط   شااعلا عشط   عشادل   ا شإلمادإلجي عت إلامل .

  ففدد  عهلابدجل ع يت  ت  دنددإل مددع عهلعإلمددا   اني:"المعالجةةة المحاسةةبية لاعتمةةاد اإليجةةاري"_ الفصةةأل ال         

عت دددإلا  يت  عحملإللددا ا   ظدددم عهلع ددإلا ع ا ي ددد  يتعهلع ددإلا عحملإللددد  عشددايتيل يتت  دندددإل م ددى ،هددد  عهل ددإل م عحمل طدددا  قدد ض 

عهلابددجل عش ددإلس تنإليتشنددإل ف دد  طا عددا عشعقددا   عشقددإلعان عش ددإل ي عهلددنظ  يدداا عشاقن ددا يتعهلعإلمددا عحملإللددا ا   عهلخطددط عحملإللدد  

عشددداطين يت ،هددد  عشنقدددإلئا عشددد   دددإلمل  دددإل  ،ادددإل عهلابدددجل عش إلشدددجل فا  دندددإل م دددى طا عدددا عشعقدددا   ظدددم عتصددددر عحملإللددد  

يت    IAS17 إل ادا  عشااعفدي  دإل عهلعإلمدا عحملإللدا ا شإلماددإلجي عت دإلامل   عهلع دإلا عشدايتيل يت  ف دا عهلعإلمدا عحملإللدا ا يتاد

 . SCFعظإل  عحملإللاا عهلإلش ا 

بمسةتاان  وشةر ة المااربيةة  _ الفصأل ال الث:"الدراسة الميدانية للقرض اإليجاري لدى بنة  التنميةة المحليةة

عشااعلددددا  ا ددد عمل تاةدددى ادددع خددددد  قدددد  ااإللدددجل عهلابددددجل ع يت  يتعش دددإلس لدددا  ا ددددإلن  "ايجارالمةةةالي بةةةةوهرا  ل

عهلابددجل عش إلشددجل   شنقددا    إل  يت،هدداعد عشانددق    ف ددا جياعلددا عشانددق هل دد  عشقدد ض ددإلشاع د م ددى اهدد ف دد  دنددإل  عهل اعع ددا

 يتعشنظددإل  عحملإللدد  عهلددإليل ش دعإلمددا عحملإللددا ا شإلمادددإلجي عت ددإلامل يتفددي عهلخطددط عحملإللدد  عشدداطين نددداكت تطا قدد   يتع خددري

 ش ااعلا عشنظ يا. يت اام  عشاعريعع يتهاع  صا اع فا 
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 :مقدمة الفصل
تعترب تقنية االعتماد اإلهباري تقنية جديدة ، فهي دبثابة قرض متوسط و طويل األجل يوجو لدعم و          

سبويل اؼبؤسسات االستثمارية اليت تعاشل من قصور يف التمويل. و رغم حداثة ىذه الطريقة، إال اهنا تسجل توسعا 
 عليها و ىذا بالنظر إذل اؼبزايا اليت تقدمها ؽبم.عاؼبيا يف االستعماؿ ، إلقداـ اؼبستثمرين 

ء الضوء على ىذه التقنية، ارتأينا يف ىذا الفصل أف نقدـ دراسة وصفية سبهيدية لعملية يف ؿباولة مناإللقا
االعتماد اإلهباري، الذي سنتطرؽ فيو إذل نشاة االعتماد اإلهباري الذي اختلفت اآلراء يف نشأتو، و كيف تطور، 

بعدىا تعاريف ـبتلف الدوؿ ؽبذه التقنية و اىم اػبصائص اؼبرتبطة بو مرورا بانواعو اؼبختلفة، كما سنقوـ لنعطي 
بتوضيح طبيعة عقد االعتماد اإلهباري و األطراؼ اؼبعنية هبذا العقد و مراحل تكوينو، و يف األخَت سنقـو بدراسة 

 ا كلو من اجل اإلحاطة باؼبوضوع من كل جوانبو النظرية.اإلهبار القانوشل و االقتصادي و احملاسيب و اعببائي، ىذ
 سنتطرؽ إذل ىذه االمور من خبلؿ اإلجابة على السؤاؿ التارل:

 ما ىو االعتماد اإلهباري، و ما ىي طبيعتو؟ و سنقـو باإلجابة على ىذا السؤاؿ من خبلؿ النقاط التالية:
  ؛االعتماد اإلهباري مفهـو وتطور 

  ؛اإلهباري طبيعة عقد االعتماد 

 .الطرؽ التأسيسية لبلعتماد اإلهباري 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 الفصــــل األول :                                                     دراسة حول االعتماد االيجاري
 

3 
 

 اإلعتماد اإليجاري  وتطور المبحث األول: مفهوم

وجاء لتمويل احتياجات اؼبؤسسة عند  1950اإلعتماد اإلهباري يف الواليات اؼبتحدة األمريكية سنة  ظهر
قيامها باإلستثمار )وخاصة للمرة األوذل( وذلك كحل جديد اعتمدتو اؼبؤسسات اؼبصرفية للتخفيف من آثار 

قروض الكبلسيكية وىي الظروؼ اليت كانت سبيز الركود اإلقتصادي، ارتفاع معدالت الدخل والتكلفة العالية لل
قنية اإلعتماد اإلهباري فرصة تنوع خيارات التمويل أماـ اؼبؤسسات اإلقتصادية تقدـ تو  جل إقتصاديات العادل،

 سبويل خارجي باإلضافة إذل باقي اؼبنتجات اؼبطروحة من قبل اؼبؤسسات اؼبالية والبنكية. اليت ىي يف حاجة
 رل:وؼبعرفة أسباب النجاح واإلنتشار العاؼبي ؽبذه التقنية، البد من اإلجابة على السؤاؿ التا 

 ماىو مفهـو اإلعتماد اإلهباري ؟ وىذا ما سنتناولو من خبلؿ ىذا اؼببحث الذي ينقسم إذل :
 ؛ _ تعريف وخصائص اإلعتماد اإلهباري

 ؛ _ أنواع اإلعتماد اإلهباري

 ء اؼبتعاملوف لئلعتماد اإلهباري._ أسباب عبو 
 
 

 المطلب األول : تعريف وخصائص اإلعتماد اإليجاري .   
 تعريف اإلعتماد اإليجاري .أوال: 

 ، القرض اإليجاريجار التمويلي، التمويل باإليجار، اإلئتمان اإليجارياإلييسمى بعدة تسميات منها 
تعاريف ـبتلفة ؽبذه التقنية التمويلية ، إال أهنا تؤدي إذل نفس اؼبعٌت فالبعض منها يركز على  وقد أعطيت

 اعبوانب اإلقتصادية من التعاريف لتوضيح اؼبعٌت أكثر وتقريب اؼبفاىيم . القانونية والبعض اآلخر يركز على اعبوانب
 وسنقـو فيما يلي باستعراض تعريف اإلئتماف اإلهباري يف كل من الواليات اؼبتحدة األمريكية وبريطانيا

 تيٍت .اللتاف سبثبلف النظاـ األقبلوساكسوشل ، ويف كل من فرنسا ومصر واعبزائر ونبا النموذج للنظاـ البل
 التعريف األمريكي :.1

  اإلهبار التمويليعقد  (APB Accounting P rinciples Board)عرؼ ؾبلس اؼببادئ احملاسبية األمريكي 
 -حقيقية أو معنوية -بأنو: "اتفاؽ تعاقدي بُت اؼبؤجر ينتقل دبقتضاه إذل اؼبستأجر حق استخداـ أصوؿ معينة

فبلوكة للمؤجر ؼبدة ؿبددة مقابل عائد معُت يتفق عليو، دبعٌت أف التأجَت ىبوؿ للمستأجر حق استخداـ األصوؿ 
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دوف حق اؼبلكية، و ينشأ عن ذلك إلقاء عبء تدبَت التمويل البلـز ؽبذه األصوؿ على اؼبؤجر مقابل ما يغطي 
 Lease"1" ما يطلق عليو لفظ تكلفة ىذا التمويل باإلضافة إذل الربح عن ىذه العمليات و ىو

 التعريف االنجليزي :.2

 يعرف عقد االيجار وفقا للمفهوم االنجليزي :
معينة يتم اختيارىا من مورد أو بائع "عقد بُت اؼبؤجر "اؼبالك" و اؼبستأجر "اؼبستعمل" يتضمن اهبار أصوؿ 

مستعمبل ؽبا، مقابل دفع أجرة معينة يتفق دبعرفة اؼبستأجر، و يظل اؼبؤجر مالكا لؤلصوؿ و اؼبستأجر حائزا و 
عليها خبلؿ مدة االهبار، و ال يعطي عقد االهبار التمويلي اؼبستأجر اغبق، أو يلقي على عاتقو التزاما بتملك 

 األصوؿ خبلؿ العقد و ال بعد انتهاء العقد".
 . المشرع الفرنسي :3

 عرف إجارة المنقول :لتأجَت اؼبنقوؿ و تأجَت العقارو وفق أحد أنواعها و نبا ا 433/66اإلجارة يف القانوف رقم 
ىي عمليات تأجَت اؼبعدات و أدوات العمل اليت تشًتيها اؼبشروعات ألجل التأجَت و تظل مالكة ؽبا إذا كانت 

زبوؿ اؼبستأجر إمكانية سبلك صبيع األمواؿ اؼبؤجرة أو بعضها، مقابل الوفاء بثمن  ىذه العمليات أيا كانت طبيعتها
 على أف يعتد االتفاؽ عند ذبريده دبا مت الوفاء بو على سبيل األجرة و لو بصفة جزئية.

ض فهي تلك العمليات اليت يقـو دبوجبها أحد اؼبشروعات بتأجَت أمواؿ عقارية ـبصصة ألغراأما تأجير العقار: 
مهنية، و اليت يشًتيها اؼبشروع أو يتم بناؤىا غبسابو، إذا كانت ىذه العمليات أيا كانت طبيعتها القانونية تسمح 
للمستأجرين بتملك صبيع األمواؿ اؼبؤجرة أو بعضها يف موعد أقصاه انتهاء مدة االهبار، و ذلك إما عن طريق 

األرض اليت أقيمت عليها اؼبباشل اؼبؤجرة سواء كاف  تنفيذ وعد منفرد بالبيع و إما عن طريق اكتساب ملكية
اكتساب اؼبلكية بطريقة مباشرة أو غَت مباشرة و إما عن طريق انتقاؿ ملكية اؼبباشل اؼبشيدة على أرض فبلوكة 

2للمستأجر بقوة القانوف.
 

 

 

                                                           

العلمية، اجمللد األوؿ، العدد  األوؿ، "دراسة حالة"، ؾبلة رسالة اغبقوؽ  »اعبوانب القانونية لعقد التأجَت التمويلي   « . قببلء توفيق قبيب فليح،1
 .3، ص:2009جامعة جدارا األردف، 

، منشورات حليب اغبقوقية، بَتوت،  » اعبديد يف أعماؿ اؼبصارؼ من الوجهتُت القانونية و االقتصادية « أضبد ؿبمد الرشود، يوسف ؿبمد علي،.2
 .191، ص:2002لبناف 
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 . المشرع المصري :4
، حيث نصت اؼبادة على: "كل 1995لسنة  95عرؼ اؼبشرع اؼبصري عقد التأجَت التمويلي يف القانوف رقم      

عقد يلتـز دبقتضاه اؼبؤجر إذل اؼبستأجر منقوالت فبلوكة لو، أو تلقاىا من اؼبورد استنادا إذل عقد من العقود، و 
 1".يكوف التأجَت مقابل قيمة اهبارية يتفق عليها اؼبؤجر و اؼبستأجر

 . المشرع الجزائري :5
موضوع ىذا األمر، عملية ذبارية و مالية، يتم ربقيقها من قبل البنوؾ و حيث يعترب االئتماف االهباري "

اؼبؤسسات اؼبالية أو شركة تأجَت مؤىلة قانونا و معتمدة صراحة هبذه الصفة، مع اؼبتعاملُت االقتصاديُت اعبزائريُت 
ف تكوف قائمة على عقد أو األجانب أشخاصا طبيعيُت كانوا أـ معنويُت تابعُت للقانوف العاـ أو اػباص. و هبب أ

اهبار يبكن أف يتضمن أو ال يتضمن حق اػبيار بالشراء لصاحل اؼبؤجر. و تتعلق فقط بأصوؿ منقولة أو غَت منقولة 
 2ذات االستعماؿ اؼبهٍت أو باحملبلت التجارية أو دبؤسسات حرفية".

عتبار أف اؼبؤسسة بعد : أي تقنية سبويل كغَتىا بااءر عقد إجارة مع خيار الشكذلك يعرؼ على أنو: "
 اختيار االستثمار تتوجو مباشرة كبو مؤسسة مالية لقرض االهبار، و نطلب منها األصل لصاحها، مث تؤجره ؽبا 

ىناؾ ربويل لدور اؼبؤسسة للغَت، يبكن أف يقع ؿبل القرض االوبار على اؼبباشل، ىنا نقصد بو قرض اهبار 
 قوالت.عقاري أو معدات و ىي حالة قرض اهبار اؼبن

من خبلؿ التعاريف السابقة يبكن لبلص إذل أنو مهما اختلفت اؼبصطلحات اليت تطلق على ىذا النوع من 
مستخدـ يف التشريع اؼبصري و  التأجير التمويليالتمويل، تبقى اآللية و اؽبدؼ و اػبصائص نفسها، حيث قبد 

Le Crédit Bail  لدى اؼبشرع الفرنسي و قبد مصطلحLeasing  يف الدوؿ األقبلوساكسونية و قد استخدـ
 .االئتمان االيجاريأو االعتماد االيجاري لداللة على ذات الفكرة باستخداـ عبارة المشرع الجزائري 

 من خالل التعاريف السابقة نستنتج أن:
ى عادة االعتماد االهباري ىو "عملية مالية و ذبارية تتم بُت طرفُت، أو ؽبما ىو اؼبؤسسة اؼبمولة و تسم

" ماال منقوال كاف أـ عقارا، المستأجرفتضع ربت تصرؼ الطرؼ الثاشل و ىو اؼبشروع اؼبستفيد أي "، المؤجر""
 لفًتة ؿبددة غَت قابلة لئللغاء، مقابل دفع ىذا األخَت أجرة".

                                                           
)رسالة ماجستَت منشورة(، جامعة النجاح الوطنية يف  » ونية يف عقد التاجَت التمويلي و تنظيمو الضرييبالنواحي القان « صفاء عمر خالد بلعاوي، 1

 .16، ص:2005نابلس)فلسطُت(، 
 96/09، اؼبرسـو التنفيذي رقم 1، اؼبادة  14/01/1996، الصادرة بتاريخ 03اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، العدد  2

 . 25، ص:10/09/1996اؼبؤرخ بتاريخ 
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فاالعتماد االهباري يعترب ائتماف يسمح للمستأجر اف يستفيد من معدات ال يستطيع شرائها بوسائلو 
 : 1احملدودة ؼبدة معينة، و عند هناية ىذه اؼبدة يكوف للمستأجر اػبيار بُت ثبلث أمور

 شراء األصل مقابل دفع قيمة متبقية ؿبددة يف العقد، -

 إعادة استئجار األصل ؼبدة ثانية، -

 إعادة األصل ؿبل التأجَت إذل اؼبؤجر. -

إستثمار عن طريق فاتورة مبوذجية  بطلب من الزبوف الراغب يف إستئجاريتم عقد اإلعتماد اإلهباري  -
وبررىا اؼبورد ويقدمها الزبوف للمصرؼ بغرض الشراء، فيشًتي اؼبصرؼ اإلستثمار ويوقع عقد اإلهبار مع اؼبستأجر 

 حيث تكوف بداية العقد بدفع الكراء، صيانة اإلستثمار وهناية العقد باػبيار .

 ودوؿ أوروبا ؼبالو من إمتيازات عدة أنبها : وترجع كثرة إستعماؿ ىذا النوع من القروض يف أمريكا
.دفع أقساط الكراء يكوف أسهل من الناحية اؼبالية مقارنة مع دفع التكلفة الكلية لئلستثمار يف حالة 1

 القروض الكبلسيكية .
 .دفعات الكراء يف اإلعتماد اإلهباري ىي تكاليف قابلة للخصم اعببائي .2
من القروض قليل اإلستعماؿ رغم مرور سنوات عديدة من صدور األمر  .أما يف اعبزائر فإف ىذا النوع3

 ويأخذ اإلعتماد اإلهباري عدة أشكاؿ يبكن إهبازىا كما يلي :ؼبنظم ؽبذه العملية، ا
 اإلعتماد اإلهباري اؼبنقوؿ: ىبص اإلستثمارات اؼبتعلقة بوسائل النقل واآلالت. -

 واؼبباشل. اإلعتماد اإلهباري غَت اؼبنقوؿ: ىبص العقارات -

 اإلعتماد اإلهباري برأظباؿ: يتعلق بشراء السهم بغرض الكراء . -

اإلعتماد اإلهباري الدورل: يكوف بُت متعاملُت إقتصاديُت متواجدين يف بلدين ـبتلفُت، وربدده إتفاقية  -
 دولية .

من أجل  اإلعتماد اإلهباري ؼبورد: ىوعملية تبيع دبقتضاىا مؤسسة منتجة معدات ما ؼبؤسسة مصرفية  -
2كرائها ؼبستعملُت مستأجرين .

 

 

                                                           
و  24اػبصائص القانونية لبلعتماد االهباري لدى البنك االسبلمي للتنمية، مداخلة ألقيت يف اؼبلتقى حوؿ االعتماد االهباري اؼبنعقد يومي ، بوبكار  1
 .3باعبزائر، ص: 1995فرباير  25

،مذكرة زبرج لنيل شهادة ماسًت أكاديبي، كلية العلـو اإلقتصادية العلـو التجارية وعلـو التسيَت،  » القروض العقارية يف البنوؾ اعبزائرية« جوزي أماؿ،2
 .31، ص:2014جامعة عبد اغبميد ابن باديس، مستغازل، 
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 ثانيا . خصائص االعتماد االيجاري :
ال يكتمل مفهـو االعتماد االهباري إال بالتعرض ػبصائص ىذا االخَت اليت يبكن استخبلصها من تعاريفو 

 اؼبختلفة و اليت يتم تصنيفها حسب معيارين:
االعتماد االهباري ربليبل قانونيا الستنباط  اػباص بالشكل القانوشل أي سيتم ربليلالمعيار األول:  .1

 خصائصو.

يتعلق باغبقيقة االقتصادية لبلعتماد االهباري للخصائص اؼبستخرجة مستنبطة من  المعيار الثاني: .2
 التحليل االقتصادي لو.

1الخصائص القانونية لالعتماد االيجاري: .1
 

كوف عقارا أو منقوال أو حىت أسهم و يقصد بو ؿبل أو موضوع العقد و يبكن أف ياألصل الممول: أ.
لبلستعماؿ اؼبهٍت و اؼبؤجر عادة األصوؿ اؼبوحدة اليت يسهل بيعها يف حالة وقوع نزاع بُت اؼبؤجر و اؼبستأجر و 

للمؤجر يبكن أيضا أف يبوؿ التجهيزات اؼبتخصصة، و ىنا تقل درجة الضماف الذي تقدمو ملكية ىذه التجهيزات 
و غالبا ما تكوف األصوؿ اؼبمولة أصوال جديدة و ىذا ال يبنع من سبويل أصوؿ  على عكس اغبالة األوذل،

 مستعملة و ذلك يتوقف على مدى مبلئمة مدة العقد غبياة األصل.

ترتبط مدة التشغيل االقتصادي لؤلجهزة و اآلالت و ربديد ىذه اؼبدة ىو اؼبعيار افًتاضي مدة العقد: ب.
يتفق عليو أطراؼ العبلقة، و غالبا ما تراع فيو اؼبعايَت اؼبوضوعية كاؼبواصفات التقنية لآللة، اغبساب الضرييب 

ألصل فتمتد من ثبلث سنوات لبلىتبلكات، و ظروؼ اؼبؤسسة االنتاجية و غَتىا، تتغَت اؼبدة حسب نوعية ا
 سنوات للتجهيزات الثقيلة و العقارات أو أكثر حسب اغبالة. (10)لآلالت و التجهيزات و عشر 

إف دفع شبن االستثمار يتم عادة على أساس أقساط دورية )فصلية،سداسية،سنوية( تشمل ج.األقساط : 
ائد)الفائدة( الذي تتحصل عليو اؼبؤسسة اؼبالية، و جزء من رأس اؼباؿ األساسي احململ لتلك السنة مضافا إليو الع

يتضمن ىذه األقساط كذلك مصاريف أخرى تتعلق بالتأمُت و الصيانة، و ربديد ىذه االقساط بطريقة تعاقدية 
بُت اعبهتُت، و ذبدر االشارة إذل أف ىذه األقساط ال تكوف متساوية من حيث اؼببدأ، بل تكوف يف سنوات االوذل 

ستثمار كبَتة، و تتجو كبو التناقص مع تقادـ اؼبشروع و السبب يف ذلك البفاض قيمة التجهيز من عمر اال
 تدرهبيا مع الزمن.

                                                           
 . 6بوبكار، مرجع سابق، ص: 1
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قرض االهبار ىو عقد مع خيار الشراء حيث أنو تتاح يف هناية العقد للمؤسسة ثبلث د.خيار الشراء : 
 خيارات:
 إما أف تطلب ذبديد أو سبدد عقد االهبار، -
 ي هنائيا ىذا االستثمار بسعر يتفق عليو يسمى القيمة اؼبتبقية،إما أف تشًت  -
إما أف تعيد األصل هنائيا إذل اؼبؤسسة اؼبالية و بالتارل تتوقف عن استعمالو و تنتهي عبلقة القرض  -

 القائمة بينهما.
الضماف األوؿ بالنسبة للمؤجر، و قد تكوف ىناؾ ضمانات أخرى لفائدة  تعترب اؼبلكيةه.الضمانات: 

 اؼبؤجر كما يبكن اغبصوؿ أحيانا على تعهد من اؼبورد باسًتجاع األصل، أو تعهد للمساعدة يف بيعو.
ترجع صيانة و تأمُت األصل )مسؤولية مدنية و تامُت للضرر( إذل اؼبستأجر يف و. صيانة و تامين األصل: 

رض اهبار مارل، باالضافة إذل ىذه اػبصائص اليت ترتبط بالشكل القانوشل لقرض االهبار تربز خصائص حالة ق
اخرى تتعلق باغبقيقة االقتصادية لو فهي عبلقة مركبة ذات أبعاد: يعرب عنها باؼبعادلة البسيطة التالية مورد، وسيط 

 مارل مؤسسة اقتصادية.
 االيجاري :الخصائص االقتصادية لالعتماد  .2

من ناحية الفكر و اؼبوضوع ىو عملية مالية، و لكن حقيقتو  اريهبالقرض االقرض عيني و انتاجي: .أ
التطبيقية أنو قرض عيٍت و ليس نقديا، يعكس القرض اؼبصريف و اؼباؿ العادي معٌت ذلك أنو ال يبنح يف صورة 

اؼبشروع اؼبقًتض لؤلجهزة و اآلالت اؼبختارة  فتح اعتماد أو ما يشبو ذلك بل ىو ينصب على تسليمنقدية، أو 
 سلفا من قبلو بواسطة اؼبؤسسات اؼبالية و اؼبصرفية اليت حصلت عليو نتيجة شرائها من اؼبوردين.

حيث أف االمر يتعلق بتمويل أجهزة و سلع انتاجية، يكوف من أىم قرض متوسط و طويل األجل: .ب
و اؼبدة اؼبتوسطة، و لقد ساىم ىذا القرض يف حل مشكلة التوظيف خصائص ىذا القرض ارتباطو باؼبدة الطويلة 

طويل األجل و توفَت اؼبوارد البلزمة لذلك بعد أف كانت ىناؾ صعوبة يف أف توفر مصادر التمويل التقليدي اؼبوارد 
و تقلبات الكافية لتغطية التجهيزات االنتاجية ذات التشغيل اؼبستمر. و يرجع ذلك إذل طوؿ اؼبدة و ـباطرىا، 

سعر الفائدة و الضمانات اؼبطلوبة، فقد حل ىذا القرض مشكلة ربويل اؼبوارد االدخارية من التوظيف قصَت 
األجل، إذل التوظيف طويل األجل و مت التوفيق بُت اعتبارات السيولة من جانب اؼبدخرين و اعتبارات التجميد 

 اؼبتوقع للمدخرات يف التوظيف االستثماري طويل األجل.
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 أنواع عقود االعتماد االيجاري  :المطلب الثاني 
ىبتص ىذا اؼبطلب بدراسة العديد من أنواع االعتماد االهباري، و ذلك حسب الزاوية اليت يتم منها النظر 
اليو و ذلك باعطاء تصور و فهم أكثر و أمشل لبلئتماف االهباري حيث يتم التعرض الىم أنواع االعتماد 

 االهباري.
 عتماد االيجاري سسب طبيعة العقدأوال : اال

 ينقسم ىذا النوع إذل اعتماد اهباري مارل و اعتماد اهباري عملي.
 االعتماد االيجاري المالي )الرأسمالي( : .1

يطلق عليو أيضا بالتأجرب الرأظبارل أو التاجَت الدفع الكامل أو التاجَت التمويلي و ىذا النوع من االعتماد 
يبنح للمستاجر امكانية شراء اآلالت يف هناية فًتة العقد و ويليا للمؤسسة اؼبستاجرة حيث االهباري يبثل مصدرا سب

ال يبكن إلغائو أو فسخو إال دبوافقة طريف العقد اؼبؤجر و اؼبستأجر، و يكوف عقد االهبار اؼبارل لفًتة زمنيةمعينة 
لعقد نصف مدة اغبياة االنتاجية على تتفاوت حسب طبيعة نوع األصل، ففي حالة اؼبعدات غالبا ما تكوف مدة ا

 سنة فاكثر. 20األقل أما اؼبباشل فتكوف مدة التعاقد 
اؼبتعلق باالعتماد  09-96يف اعبزائر يعرؼ االعتماد االهباري اؼبارل حسب اؼبادة الثانية من االمر رقم 

االهباري "يعترب االعتماد االهباري مارل إذا مت ربويل كل اغبقوؽ او االلتزامات و اؼبنافع و اؼبساوئ و اؼبخاطر 
اؼبرتبطة دبلكية االصل اؼبعٍت إذل اؼبستأجر و يعٍت ذلك أف مدة عقد االعتماد االهباري كافية ألف تسمح للمؤجر 

 مضافا إليها مكفأة ىذه االمواؿ اؼبستثمرة". باستعادة كل نفقات رأس اؼباؿ
 و الشكل التارل يوضح عملية االعتماد االهباري اؼبارل:
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 :: يوضح أطراف عملية االعتماد االيجاري المالي(11-11)شكل رقم لا
 

 

 

 

 

 

 ،، نشأت اؼبعارؼ، مصر » اقتصاديات االئتماف اؼبصريف « ؿبمد كماؿ خليل اغبمزاوي،المصدر: 
 .419، ص 2000،الثانية الطبعة

 من خبلؿ الشكل التارل نبلحظ أف عملية االعتماد االهباري اؼبارل تتضمن اػبطوات التالية: -

أو مورد ىذا االصل على قيمة ىبتار اؼبستأجر األصل الذي ىو حباجة إذل استخدامو، و يتفاوض مع صانع  -
 و شروط تسليمو.شراء 

تتصل ىذه الشركة ببنك أو )شركة مؤجرة( و تتفق معو على أف يشًتي البنك ىذا األصل من اؼبورد و أف  -
األصل و تقـو بدفع االهبار إذل البنك على دفعات يؤجره لشركة مباشرة و ىذا الشكل ربصل الشركة على 

متساوية يف فًتات متتالية تساوي يف ؾبموعها قيمة شراء األصل بكامل، باإلضافة إذل عائد معُت على االستثمار 
للبنك كمؤجر كما أف للشركة اؼبستأجرة حق اػبيار يف ذبديد عقد استئجار االصل ثانية بعد انتهاء مدة األصل 

ر األساسية باهبار ـبفض و لكن ال وبق للشركة إلغاء العقد األساسي قبل دفع ؾبمل التزاماهتا أي ؾبمل لبلستئجا
 قيمة شراء االصل باالضافة إذل عائد البنك.

1يوجد أربعة أنواع لبلئتماف االهباري اؼبارل:و 
 

 

 

 

                                                           
، اؼبلتقى الدورل ؼبتطلبات تأىيل  » يف الدوؿ العربيةاالئتماف االهباري كأداة لتمويل اؼبؤسسات الصغَتة و اؼبتوسطة  « عاشور مزريق و ؿبمد غريب، 1

 .462، ص:2000أفريل  18و  17اؼبؤسسات الصغَتة و اؼبتوسطة يف الدوؿ العربية، اؼبنعقد يف جامعة الشلف يومي 

 البنك

 اؼبشًتي

 اؼبقرض
 اؼبشروع

 اؼبستأجر

 اؼبقًتض

 اؼبؤجر

 اؼبنتج

 اؼبوزع
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 النوع األول: البيع ثم االستئجار.

يبكن اعتبار البيع مث االستئجار على أنو عقد بُت مؤسسة و طرؼ آخر قد تكوف شركة تأمُت أو مؤسسة 
مالية أخرى أو شركة تأجَت مستقلة، و دبقتضى ىذا االتفاؽ تقـو اؼبنشأة اليت سبلك أرضا أو مباشل أو معدات بيع 

نفس اؼبؤسسة اؼبالية باستئجار نفس  إحدى ىذه األصوؿ إذل اؼبؤسسة اؼبالية يف نفس الوقت توقع عقدا مع
األصل من اؼبشًتي ؼبدة ؿبددة و بشروط خاصة يتفق عليها، الشركة البائعة)اؼبستأجر( تتلقى فورا قيمة األصل من 
اؼبشًتي )اؼبؤجر( يف نفس الوقت ستبقي األصل اؼبباع عندىا لبلنتفاع بو، و تتم عملية دفع االهبار يف صورة 

إذل عائد للمؤجر، و عليو حيث تساوي يف ؾبموعها قيمة شراء األصل بكاملو باإلضافة  دفعات متساوية سنويا
 نستنتج أف ىذه العملية تشبو عملية تسديد القرض اؼبرىوف بعقار.

 و حىت تتم ىذه الصفقة البد من توفَت شروط نذكر منها ما يلي:

 معروؼ و مقبوؿ من كبل الطرفُت،أف يكوف الغرض من التأجَت  -

 تستهدؼ الصفقة التجهيزات أو االدوات أو اؼبباشل، -

هبب على العميل أف يعلم اؼبؤجر يف حالة استعماؿ ؽبذه العقارات أو اآلالت اؼبؤجر يف اجملاؿ غَت  -
 اؼبتفق عليو،

يتحمل اؼبؤجر صبيع االصبلحات و مصاريف الصيانة الدورية الناصبة عن االستعماؿ العادي للعقارات  -
 اؼبنقوالت، و

 ـو العميل بتأمُت األصل اؼبستأجر من صبيع اؼبخاطر،يق -

 يستطيع العميل تأجَت األصل اؼبؤجر إذل عميل آخر و ذلك بعد االستئذاف من اؼبصرؼ، -

 هبب أف ربدد مدة التاجَت و اجل التسديد و إصبارل الكراء مع أقساط البيع يف العقد. -

 النوع الثاني : تأجير العقد .

ينتشر استخداـ ىذه الصورة من التاجَت بالنسبة للسيارات و السفن، حيث يتعاقد اؼبؤجر ليس فقط على 
تأجَت استخداـ سيارات معينة، بل على استخداـ عدد معُت من السيارات لفًتة تقل عن حياهتا االنتاجية ىنا 

طريق أو ما يناظرىا يف حالة وجودىا يتحمل اؼبؤجر تكاليف الصيانة و االصبلح، بل و احبلؿ السيارة ضريبة ال
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أما اؼبستأجر فيتحمل دفع أقساط معينة بشكل دوري مقابل حصولو على خدمة سيارة أو قافلة السيارات ؿبل 
 التعاقد غَت أف بعض العقود تنص على ربمل اؼبستأجر بأعباء الصيانة الضريبية...إخل، بدال من اؼبؤجر.

 .النوع الثالث: التأجير قصير األجل

ىذه الصورة بأف االداء ؿبل التعامل سبق شراؤىا دبعرفة اؼبؤجر و يتم استًتاؽبا من اؼبخزف و على أساس تتم 
 قصَت االجل.

 .لنوع الرابع: عقد االيجار البيعيا

االهبار البيعية من العقود التمويلية اليت هبب أف يتوفر هبا شرط واحد على األقل من شروط  عقود تعترب
لية السابق ذكرىا باإلضافة إذل ربقيق اؼبؤجر ألرباح أو خسائر كنتيجة للتعاقد دبعٌت أف يكوف ىناؾ العقد التموي

اختبلؼ أو فرؽ بُت القيمة السوقية لؤلصل اؼبؤجر و تكلفتو الفعلية يف تاريخ التعاقد، و يف صبيع األحواؿ هبب 
عات و عدـ وجود شك فيما يتعلق مبلحظة ما يقضي بو مبدأ ربقق االيرادات من حيث ضماف ربصيل الدف

بتعهد اؼبؤجر لتعويض اؼبستأجر عن بعض اؼبصروفات أو اػبسائر اليت يصعب ربديدىا عند التعاقد مثل ضماف 
   األصل اؼبؤجر من حيث جودة و مواصفات االنتاج و عدـ التقادـ و غَتىا.

 يجاري التشغيلي )العملي( :اإلعتماد اإل .2

و ىو يبثل مصدر للمستأجر إذ يزوده باألصل اؼبطلوب دوف اغباجة إذل شرائو،  يطلق عليو بالتأجَت اػبدمي
و تتحمل الشركة اؼبؤجرة مصاريف الصيانة على أف يتضمن قسط االستئجار تكلفة ىذه العملية/ و تكوف عادة 

طية التكلفة قل من العمر اؼبتوقع لؤلصل اؼبستأجر و ىذا يعٍت أف تكلفة االهبار ال تكفي لتغمدة االستئجار أ
جَت( و يتم تغطية ىذه األخَتة من إعادة تأجَت األصل أتكلفة األصل ؿبل الت ≠هبار الكلية )إصبارل أقساط اإل

إذل مؤسسة مستأجرة أخرى أو من حصيلة بيع االصل ذاتو يف هناية فًتة العقد و عقود االهبار العملي عادة ما 
 1قبل انتهاء مدة العقد األساسية تعطي  للمستأجر حق إلغاء العقد و إرجاع األصل

و ينتشر استخداـ ىذا النوع من التأجَت يف حاالت السلع اليت تتعرض لتغَتات التكنولوجية سريعة فبا 
 يعطي للمستأجر الفرصة يف إحبلؿ أصل حديث ؿبل آخر قدصل و من مث استخداـ تكنولوجيا أحدث.

                                                           
 سعيد عبد اػبالق، التأجَت كأداة التمويل أبعاده و تقنياتو، عرب موقع البوابة القانونية التارل :  1

http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?std_id-24 
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هبار التشغيلي مثلما ىو ليس اكتساب يف االعتماد اإل و يتعلق األمر بالنسبة للمستأجر بتمويل استعماؿ و
هباري اؼبارل ألف يف االهبار التشغيلي ال يوجد ربويل للملكية، و لكن إرجاع األمر يف عملية االعتماد اإل

 التجهيزات اؼبؤجرة.

قبل  يبلحظ أف عقود اإلعتماد اإلهباري العملي عادة ما تعطي للمستأجر حق إلغاء العقد وإرجاع األصل
إنتهاء مدة العقد األساسية، ويعطي ىذا اغبق ميزة ىامة للمستأجر حيث أنو يستطيع التخلص من األصل يف 
حالة التطور التكنولوجي وظهور أصوؿ أحدث تؤدي العمل بكفاءة أكرب أويف حالة انتهاء اغباجة إذل ىذا 

 .1األصل

 2:من خبلؿ ماسبق يبكن أف نستنتج مايلي

 يكوف لفًتة أقل من العمر اإلقتصادي لؤلصل.إف عقد اإلهبار  -

اؼبؤجر يبقى مالكا لؤلصل خبلؿ فًتة العقد ويغطي صبيع تكاليفو بفضل إعادة تأجَته عدة  -
 يف هناية اؼبطاؼ. مرات وبيعو

ىذا النوع من التمويل هبعل اؼبعدات تفقد بسرعة قيمتها وتصبح مهتلكة مع مرور الوقت   -
 ولذلك يستحسن أف تقـو اؼبؤسسة باإلستئجار بدال من شرائها نتيجة ظهور معدات أكثر تطورا منها.

 ي التشغيليهبار هباري التمويلي و االعتماد اإلالتفرقة بُت االعتماد اإل نقاطو اعبدوؿ التارل يبُت أىم 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.396، ص:1998ؿبمد صاحل اغبناوي،" اإلدارة اؼبالية والتمويل"، الدار اعبامعية، اإلسكندرية، بدوف طبعة،  1  
2 Katrena henderson & jaqueline bass , « crédit-bail une nouvelle option pour les institutions 

de microfinance », la conférence organisée en février 2000 à Bamako au Mali "Advancing 

microfinance in rural Africa" ,P P: 3-4 . 
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 ئتمان التشغيلي .جدول يوضح مقارنة االئتمان التمويلي و اإل :(11-11)الجدول رقم 

 ئتمان اإليجاري التشغيلياإل يجاري التمويلياالئتمان اإل عناصر المقارنة
مدة العقد طويلة تصل إذل ما يقارب  مدة العقد

 من العمر االفًتاضي لؤلصل.
تتجاوز الفًتة مدة العقد قصَتة ال 

اليت وبتاج فيها اؼبستأجر لؤلصل ألداء عمل 
 معُت و عادة ما ذبدد سنويا.

يتحمل اؼبستأجر مسؤولية عدـ  مسؤولية تقادم األصل
 صبلحية األصل سواء باؽببلؾ أو التقادـ

يتحمل اؼبؤجر مسؤولية عدـ 
 صبلحية األصل سواء باؽببلؾ أو التقادـ

يتحمل تكاليف الصيانة و  اؼبستأجر الصيانة و التأمين
إصبلح األصل و كذا تكلفة التامُت عليو 

 خبلؿ فًتة التعاقد.

اؼبستأجر يتحمل تكاليف الصيانة و 
إصبلح األصل و تكاليف التامُت عليو 
خبلؿ فًتة التعاقد ما دل ينص عليو اتفاؽ 

 على غَت ذلك.
    العالقة بين المؤجر و 

 المستأجر
معقدة و تكوف العبلقة بينهما 

متشابكة لذلك ربتاج لقانوف ينظم ىذه 
العبلقة و وبافظ على حقوؽ كل طرؼ بينهما 
و ذلك بسبب طوؿ فًتة التعاقد و االنبية 

 النسبية للقيمة.

العبلقة بُت اؼبؤجر و اؼبستأجر تتسم 
بالسهولة و ال تثَت مشاكل قانونية و ذلك 

 لقصر فًتة التأجَت. 

للمستأجر حرية خيارات العقد: يكوف  مال الملكية
بُت ثبلثة بدائل يف هناية مدة العقد أف يعيد 

 األصل إذل اؼبؤجر
 أف يعيد تاجَت األصل ؼبدة أخرى.

 شراء االصل من اؼبؤجر.

ال هبوز للمستأجر ملطية أو شراء 
األصل اؼبؤجر يف هناية مدة العقد بل يرد 

 األصل ؿبل التأجَت إذل اؼبؤجر مرة أخرى.

ال هبوز الغاء عقد االهبار خبلؿ اؼبدة  تعاقدنظم الغاء ال
اؼبتفق عليها يف العقد من قبل أحد طريف العقد 

 و لكن البد من اتفاؽ الطرفُت.

هبار من قبل هبوز الغاء عقد اإل
اؼبستأجر خبلؿ اؼبدة اؼبتفق عليها يف العقد 
و يف ىذه اغبالة يلتـز اؼبستأجر بسداد 

مع تطبيق  ستغبلؿ األصلهبار عن فًتة اإلاإل
 ما قد يكوف متفق يف مثل ىذه اغباالت.

 .463:عاشور مزريق و ؿبمد غريب، مرجع سابق، ص المصدر: 
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 يجاري سسب طبيعة الموضوع :عتماد اإلاإل ثانيا .

 يجاري لألصول المنقولة :عتماد اإلاإل .1

على أصوؿ منقولة هباري من طرؼ اؼبؤسسة اؼبالية لتمويل اغبصوؿ عتماد اإلمن اإليستعمل ىذا النوع 
هباري تتشكل من ذبهيزات و ادوات استعماؿ ضرورية لنشاط اؼبؤسسة اؼبستعملة، و ىي كأنواع االعتماد اإل

هبار لفًتة ؿبددة لصاحل اؼبستعمل سواء كاف شخصا طبيعيا أو شخصا معنويا االخرى تعطي على سبيل اإل
ية ىذه الفًتة تعطي ؽبذا اؼبستعمل فرصة ذبديد العقد ؼبدة هبار، و يف هناالستعمالو يف نشاطو اؼبهٍت مقابل شبن اإل

 1أخرى أو شراء ىذا األصل أو التخلي عنو هنائيا.

و ربسب مدة العقد يف حالة قرض اهبار اؼبنقوالت على أساس اغبياة االقتصادية لؤلصل و إمكانية 
 سنوات. 07إذل  03االىتبلؾ اعببائي الذي يسمح هبا من طرؼ اإلدارة اعببائية، و غالبا ما تًتاوح ىذه اؼبدة بُت 

 االعتماد االيجاري لألصول غير المنقولة )العقارات( : .2

األساسي يف موضوع التمويل، حيث أف ىذا النوع يهدؼ إذل سبويل أصوؿ غَت منقولة يتمثل الفرؽ 
سنة. يف هناية فًتة العقد تتاح للمؤسسة اؼبستأجرة  20و  15تكلفتها أكرب و مدهتا أطوؿ، و تًتاوح عادة ما بُت 

تاح ؽبا إمكانية االكتساب إمكانية اغبصوؿ على األصل حىت و لو كاف ذلك تنفيذ جملرد وعد انفرادي بالبيع، أو ت
إمكانية التحويل القانوشل ؼبلكية البناء اؼبقاـ اؼبباشر أو الغَت اؼبباشر لؤلرض اليت أقيم عليها البناء، أو تتاح ؽبا أخَتا 

 2على أرض ىي أصبل ملك للمؤسسة اؼبستأجرة.

 قولة و المنقولة )العقارات( :نمقارنة بين االعتماد االيجاري لألصول غير الم 

تكوف درجة التعقيد يف االعتماد االهباري لؤلصوؿ غَت اؼبنقولة أكرب منها يف النوع اآلخر حيث ينبغي اهباد 
األرض اليت تقـو عليها اؼبباشل، مث القياـ يف مرحلة ثانية بتشييد ىذه اؼبباشل مع كل ما يرافق ذلك من تعقيدات 

تتعلق دببلئمة ىذه العقارات لؤلنشطة اؼبهنية اػباصة اجرائية و وقت طويل القباز اؼبشروع و تعقيدات نفعية 
باؼبؤسسة اؼبستأجرة بينما تكوف التعقيدات اؼبرتبطة باالعتماد االهباري لؤلصوؿ اؼبنقولة أحق من ذلك بكثَت.يف 

مواؿ حالة االعتماد االهباري لؤلصوؿ غَت اؼبنقولة يتطلب األمر تدبَت أمواؿ طائلة تفوؽ بكثَت االحتياجات إذل األ
                                                           

 .463عاشور مزريق و ؿبمد غريب، مرجع سابق، ص :  1
 .69، ص:1998، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،  »تقنيات البنوؾ   « الطاىر لطرش،  2
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يف حالة األصوؿ اؼبنقولة، االمر الذي يدفع إذل البحث عن صيغ مبلئمة السباـ العملية، و من بُت ىذه الصيغ 
 اؼبتاحة اشراؾ اؼبستفيد يف تنفيذ العملية سواء دبسانبتو يف تقدصل األرض لتشييد اؼبباشل أو تقدصل جزء من رأس اؼباؿ.

 ثالثا : االعتماد اإليجاري سسب اإلقامة .

 ينظر يف ىذين النوعُت من قرض اإلعتماد اإلهباري إذل اإلقامة كمحدد أساسي بُت احمللي و الدورل.

 .اإلعتماد اإليجاري المحلي :1

عندما تكوف كل األطراؼ اؼبتعاملة بو)شركة قرض اإلهبار يبكن القوؿ عن االعتماد اإلهباري أنو ؿبلي 
ـ شركات قرض اإلهبار بفتح فروع هبا يف اػبارج من أجل فبارسة قرض اؼبستأجر، اؼبورد مقيمة بنفس البلد و ؼبا تقو 

 اإلهبار فهذه األخَتة سبارس يف اغبقيقة قرض اإلهبار ـبلي يف الدوؿ اليت قامت فيها.

 .االعتماد اإليجاري الدولي :2

يبكن القوؿ عن عبلقة قانونية أهنا دولية إذا كاف أحد األطراؼ اؼبتعاقدة يقيم يف بلد غَت بلد االطراؼ 
األخرى و يتمثل مضمن ىذه العملية يف قياـ اؼبصدر ببيع سلعة إذل مؤسسات متخصصة أجنبية و اليت تقوـ 

آخر يعترب االعتماد اإلهباري دوليا يف بالتفاوض مع اؼبستورد حوؿ إجراءات أبراـ عقد اهباري و تنفيذه دبعٌت 
 :1اػباالت األربع التالية 

 اؼبورد و اؼبؤجر يقيما يف نفس البلد بينما اؼبستأجر يف بلد آخر. -

 اؼبورد و اؼبستأجر اؼبؤجر يقيموف يف ثبلثة بلداف ـبتلفة. -

 اؼبورد يقيم يف بلد و اؼبؤجر و اؼبستأجر يقيماف يف بلد آخر. -

 يقيماف يف نفس البلد و اؼبؤجر يف بلد ثاشل.اؼبورد و اؼبستأجر  -

 و لبلعتماد اإلهباري الدورل عدة مزايا يذكر منها:

 يعترب االعتماد اإلهباري الدورل مقيدا عندما يكوف ىناؾ تطور تقٍت ألنو يتمثل أقل خطر من الشراء. -

 يسمح للمجموعات متعددة اعبنسيات باسًتجاع تدفقات نقدية للفروع بسهولة. -

                                                           
 .127لطرش، مرجع سابق، ص:الطاىر  1



 الفصــــل األول :                                                     دراسة حول االعتماد االيجاري
 

17 
 

البلداف ذات اػبطر السياسي فإنو عندما تكوف األصوؿ على شكل اإلعتماد األهبار يكوف ىذا أفضل يف  -
 السًتجاع ىذه األصوؿ، و يكوف من األفضل أيضا التفرقة بُت اؼبلكية و االستعماؿ.

 إمكانية التمويل بالعملة الصعبة و ىذا راجع إذل مكاف اعبهة اؼبمولة إذل ضماف حق اؼبلكية. -

 : األنواع االخرى لالعتماد اإليجاري رابعا 

 ال يقتصر االعتماد اإلهباري عن االنواع اؼبذكورة سالفا بل ىناؾ عدة أنواع و أشكاؿ نعرض بعضها فيما يلي:

 االعتماد اإليجاري العكسي :.1

 أكثر يف األصوؿ العقارية حيث يسمح للمؤسسة الراغبة يف اغبصوؿ على سيولة فوريةيستعمل ىذا النوع 
ؼبواجهة احتياجاهتا اؼبالية عن طريق تنازؽبا لصاحل شركة قرض االهبار عن أصوؽبا اػباصة، مع احتفاظها حبق 

 1االستعماؿ، و التزامها بدفع االهبار مقابل ىذا اغبق، لتتمكن يف آخر اؼبدة من إعداد أصوؽبا.

 المظهر : ي.االعتماد االيجار 2

مؤسسات قرض اهبار بشراء األصوؿ االنتاجية من اؼبصنع حيث يكوف اعتماد اهبار اؼبظهر، عندما تقوـ 
 تسمح ؽبذا األخَت باالحتفاظ هبا و تأجَتىا آلخرين.

 .االعتماد اإليجاري المباشر و غير المباشر :3

غَت اؼبباشرة يأيت بالنظر إذل وجود أو عدـ وجود وساطة مالية و  إف اعتبار عملية قرض اإلهبار اؼبباشرة
اشرة بالنسبة ألطراؼ مصرفية أثناء تنفيذ العملية، و إنطبلقا من ىنا يبكن تقدصل ىذه العبلقة اؼبب مصرفية أو غَت
2:الشكلُت التاليُت نبلحظ أنو من خبلؿىذه العملية و 

 

 

 

 

                                                           
 .464عاشور مزريق و ؿبمد غريب، مرجع سابق، ص:  1
 .464اؼبرجع السابق، ص : نفس 2
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 : طريقة القرض اإليجاري المباشر )12(01-الشكل رقم 

 مورد مؤجر                  توزيػػػػع مستعمل مستأجر                      
                                      

 عقد قرض اإلهبار                              

، اؼبركز القومي للنشر، األردف، الطبعة األوذل،  » أحكاـ عقدي البيع واإلهبار  شرح « علي ىادي العبيدي،المصدر: 
 . 240، ص:2000

  جاري الغير مباشر : طريقة القرض اإلي)33(01-الشكل رقم 

 اؼبورد                                           اؼبستأجر                     
 
 

                       اؼبؤجر                                  

الطبعة األوذل، ، اؼبركز القومي للنشر، األردف،  » شرح أحكاـ عقدي البيع واإلهبار« علي ىادي العبيدي،المصدر :
 .240،ص:2000

 من خبلؿ الشكلُت التالُت نبلحظ أنو :

يكوف قرض اإلهبار مباشر إذا ما صبع بُت اؼبستأجر و اؼبؤجر )اؼبورد ، الدفع أو اؼبوزع اؼبعتمد( بدوف اؼبرور 
مالية بوساطة و يكوف قرض اإلهبار غَت مباشرة ، إذا ما صبع بُت اؼبستأجر و اؼبؤجر )مصرؼ أو مؤسسة 

 متخصصة أي عند وجود وساطة مالية.

 للصيانة :.االعتماد اإليجاري 4

ىنا وبدث ازدواج بُت اػبدمات اؼبالية و اػبدمات الفنية و بذلك فإف من يقدـ ىذا القرض غالبا يكن منج 
يع لؤلجهزة أو مورد لؤلجهزة و اآلالت االنتاجية و كل ما يفعلو ىو تقدصل الصيانة و العناية و اػبدمة بعد الب
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واآلالت اليت توضع ربت تصرؼ اؼبستفيد أو اؼبستأجر بواسطة اؼبموؿ أو اؼبقرض )اؼبؤسسة اؼبالية أو اؼبصرفية 
 1اؼبتخصصة( على أف يتضمن األقساط و االجرة اؼبدفوعة مقابل نفقات الصيانة و اػبدمة.

ة لزيادة أرباحو، كما يستطيع يستطيع اؼبنتج أو اؼبورد أف يؤمن بواسطة قرض اإلهبار اؼبخصص للصيان
اؼبقرض أف وبتفظ باألجهزة و اآلالت اؼبملوكة لو بطريقة غَت مباشرة يف حالة جيدة، ـبمبل اؼبستفيد أو اؼبستأجر 
نفقات الصيانة لئلصبلح الدوري، و ىذا بالطبع يف مصلحة اؼبقرض أو اؼبالك أو اؼبؤجر، و خاصة أنو يضيع يف 

 عادة تأجَت ىذه األجهزة و اآلالت يف هناية مدة العقد.اعتباره إمكانية بيع أو إ

 .االعتماد اإليجاري بالترك :5

االعتماد األهباري بالًتؾ و يتضمن أيضا وضع األجهزة و اآلالت ربت تصرؼ اؼبستأجر أو اؼبقًتض و 
عليو أية إمكانية  لكن ؼبدة ائتمانية تقل عن مدة اغبياة االقتصادية لؤلجهزة و اآلالت و حبسب األصل ال يًتتب

من اؼبؤجر إذل اؼبستأجر و يقيد اؼبؤجر قيمة السلعة يف جانب األصوؿ اػباصة لتمويل ملكية األجهزة و اآلالت 
 دبيزانية و يف حالة انقضاء أو ايقاؼ اإلهبار تعود السلعة إذل اؼبؤجر.

 . التأجير الرفعي :6

كثَتا عن الصيغ السابقة، فهو ملـز بدفع أقساط اإلهبار يف ىذا النوع من التأجَت وضع اؼبستأجر ال ىبتلف  
 خبلؿ مدة العقد.

ـ يف ىذه اغبالة بتمويل ىذا االصل باألمواؿ اؼبملوكة بنسبة معينة و الباقي يتم أما ابالنسبة للمؤجر فهو يقو 
على ذلك فإف عقد  سبويلو بواسطة أمواؿ مقًتضة و يف ىذه اغبالة فإف األصل يعترب كرىن لقيمة القرض و للتأكيد

القرض يوقع من الطرفُت اؼبؤجر و اؼبستأجر رغم أف اؼبؤجر ىو اؼبقرض اغبقيقي، أما اؼبستأجر ىو الذي يستعمل 
 األصل و يوقع بصفتو للسداد، و نشَت أف ىذا النوع من التأجَت عادة ما يكوف يف األصوؿ الثابتة اؼبرتفعة القيمة.

ري دبختلف أنواعو بالنسبة للمؤسسات الصغَتة و اؼبتوسطة، يف كوف أف عموما تكمن انبية االعتماد اإلهبا
ئتماشل ؽبا و ىذا لو وجهاتو و قيمتو اإل زاألصوؿ اؼبستأجرة ال تظهر يف اؼبيزانية، و ىذا ما يساعد على ربسُت اؼبرك

هبارية من القيمة اإلبالنسبة للمؤسسات الصغَتة و اؼبتوسطة، على الرغم من اف اعتبارات ؿباسبية تطالب برظبلة 

                                                           
 .331، ص:1999القاىرة، الطبعة األوذل،  ، دار اعبامعة اعبديدة للنشر، » النقود و اؼبصارؼ و االئتماف « مصطفى رشدي شيحة،  1
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عملية االهبار و تسجل قيمة األصوؿ اؼبستأجرة ضمن عناصر اؼبيزانية، و بالنسبة لئلعتماد اإلهباري فإف بعض 
و يف اؼبيزانية جدماإ، تقر بضرورة 1976اؼبعايَت احملاسبية الصادر عن اجمللس الدورل ؼبعايَت احملاسبة اؼبالية يف سنة 

 اػبتامية للمستأجر.

 جبائي :الغير و  رض اإليجاري الجبائي.الق7

 هبار تصل إذل مستوى أو درجة معينة من االعتبارات اعببائية يف كل مرة، فإننا كبتفظإإف كل عملية قرض 
األنواع من الًتتيبات أين يكوف اغبافز األساسي جبائيا و اليت من أجلها وبوؿ  مية قرض اإلهبار اعببائي لبعضتسب

اؼبؤجر اؼبيزة اعببائية لصاحل اؼبستأجر الذي دل يكن لو ليستفيد منها سواء ألنو ال وبقق أرباحا خاضعة للضريبة دبا 
يزة اعببائية للمستأجر على شكل فيو الكفاية، أو ألف اؼبيزة اعببائية ؿبفوظة للمستثمر ، حيث وبوؿ اؼبؤجر اؼب

 أقساط اهبار منخفضة.

 

 لالعتماد اإليجاري المطلب الثالث : أسباب لجوء المتعاملون

االعتماد اإلهباري جذوره من التحليل الكيًتي الذي انتهى إذل أف العائد اؼبتوقع من أصل رأظبارل  يستمد  
اؿ األصل الرأظبارل و ملكيتو، فالثروة اغبقيقية تتمثل يف معُت أنبية من سبلك ىذا االصل نفسو، و اكد بُت استعم

القانونية  بُت اؼبلكية االقتصادية وك. و عن طريق عقد اإلهبار يبكن الفصل االستعماؿ و ليست يف ؾبرد التمل  
تخدـ أصل من األصوؿ الرأظبالية فبينما تبقى الثانية بُت يدي اؼبؤجر تنتقل األوذل إذل اؼبستأجر فيستطيع أف يس

ىذا األصل دوف أف يتملكو قانونا الف اؼبهم لديو من الناحية االقتصادية ىو االستحواذ على األصل االنتاجي و 
على عائد ىذا االستغبلؿ بصرؼ النظر عن السند القانوشل ؽبذه اغبيازة: ىل استغبللو غباجات نشاطو و اغبصوؿ 

صئلف الثراء اغبقيقي يكمن يف استعماؿ الشيئ و ليس سطو ىو اغبق اؼبلكية أو عقد اإلهبار و قد سبق أف قاؿ أر 
 سبلكو".

و قد مبت صناعة اإلهبارات مبوا كبَتا بعد اغبرب العاؼبية الثانية و منذ منتصف القرف اؼباضي يف صبيع بلداف 
األنفاؽ االستثماري  4/1 العادل و خاصة يف الواليات اؼبتحدة األمريكية حيث بلغت يف التسعينات من ىاذا القرف

الرأظبارل تقريبا و قد اتسعت معرفة اؼبؤسسات و األفراد بفوائد ىذا التمويل اػببلؽ و الذي يشمل كل أنواع 
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األصوؿ الرأظبالية و اليت يتم تداوؽبا حاليا بُت آالؼ من شركات التأجَت التمويل و اليت تتناسب أعماؽبا مع 
 الرأظبالية اؼبطلوبة ؽبم. متطلبات اؼبستأجرين و انواع اؼبعدات

 35و األسباب اليت تدفع اؼبستأجر لتفضيل اإلهبار يف اؼبعدات بدال من سبلكها بالشراء كثَتة بل ىي أكثر من 
 1سببا نذكر فيما يلي أنبها:

 أوال : االعتبارات التكنولوجية 

و ىي من أىم األسباب اليت ذبعل اؼبستأجر يفضل االستحواذ على اؼبعدات لبلنتفاع هبا بدال من شراءىا 
و ذلك لتجنب كثَتا من ـباطر اؼبلكية و اليت أنبها تقادـ اؼبعدات تكنولوجيا بسبب التقدـ الكبَت و السريع يف 

سنوات من  5من قيمتها يف هناية % 70ثر من العلـو التكنولوجية و الرياضية فمثبل أجهزة الكمبيوتر تفقد أك
 سنوات فقط ال تساوي شيئا. 3تاريخ شرائها جديدة بل أهنا بعد 

لذلك فإف بعض عقود اإلهبار تسمح للمستأجر باف يطلب من اؼبؤجر استبداؿ اؼبعدات اليت البفضت 
 قيمتهاالتكنولوجية دبعدات جديدة حديثة.

 المحاسبيةثانيا : األسباب المالية و 

سبويل من خارج اؼبيزانية حيث وبصل اؼبستأجر على اؼبعدات احملتاج إليها و يتملكها اقتصاديا و ينتفع هبا 
طواؿ حياة اؼبعدات االقتصادية دوف أف يدفع شيئا ما عدا سداد األقساط اإلهباري اليت يدفعها للمؤجر من 

نتاج. و بذلك يوفر األمواؿ اليت كاف سينفقها لشراء اؼبعدات التدفقات النقدية الناذبة من استخداـ اؼبعدات يف اإل
سواء نقدا من حقوؽ اؼبلكية او اإلقًتاض طويل االجل من البنوؾ التجارية و بذلك وبصل اؼبستأجر على اؼبعدات 
و يبتلكها اقتصاديا دوف اف تظهر يف جانب االصوؿ باؼبيزانية كما ال تظهر اإللتزامات أيضا جبانب اػبصوـ 
باؼبيزانية و تقيد األقساط اإلهبارية الدويرة كمصروؼ جاري يقيد على حساب األرباح و اػبسائر و ال يتحمل 

 حساب التشغيل بأية اقساط إلىبلؾ األصوؿ اؼبستحوذ عليها،

لذلك فإف اإلهبار التمويلي يؤثر تأثَتا حسنا على قائمة الدخل للمؤسسة اؼبستأجرة حيث أف مصاريف 
و اؼبتمثلة يف أقساط األجرة تعترب أقل كثَتا من مصاريف استهبلؾ اؼبعدة و اعباء الدين يف حالة  تشغيل اؼبعدة

                                                           
 .105، ص: 2005، منشأة اؼبعارؼ ، اإلسكندرية ، بدوف طبعة ، » ي اغبقيقي للمعدات اإلنتاجيةاإلهبار التمويل « طو ؿبمد أبو العبل،  1
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من قيمة اؼبعدة طواؿ عقد % 80إذل  75شرائها و ذلك الف اؼبستاجر ال يسدد يف حالة اإلهبار إال فقط من 
 اإلهبار.

على ؾبموع األصوؿ الرأظبالية باؼبيزانية فهو  التمويلي للمعدات الرأظبالية ليس لو أدسل تأثَت كما أف اإلهبار
ال يزيدىا كما يف حالة الشراء كما انو ليس لو أيضا ادسل تأثَت على ؾبموع اػبصـو طويلة االجل و يؤدي كل ىذا 
إذل ربسن النسب اؼبالية يف ربليل اؼبيزانية فبا يكوف لو أكرب األثر على متانة و قوة و صحة اؼبركز اؼبارل للمؤسسة 

 أماـ اؼبسانبُت و اؼبقرضُت،

كما اف إهبار اؼبعدات الرأظبالية بدال من شرائها يوفر على الشركة اؼبستاجرة الدفعة اؼبقدمة و اليت تسدد 
من أصوؽبا النقدية فبا يؤثر على السيولة النقدية و حرماف رأس اؼباؿ العامل منها حيث أف الدفعة النقدية اؼبقدمة 

من قيمة اؼبعدة خببلؼ مصاريف الًتكيب و اإلعداد. اما يف %  30إلى  20د تصل من يف حالة شراء اؼبعدات ق
تقريبا من %  4إلى  2حالة اإلهبار فإف الدفعة اؼبقدمة من االجرة ال تزيد عن قسط أو قسطُت و يف حدود من 

 قيمة عقد اإلهبار.

 ثالثا : األسباب االقتصادية

ستواجو الشركة اؼبستمثرة احتمالُت يف هناية العمر االفًتاضي ؽبذه يف حالة شراء اآللة بدال من استئجارىا 
 اآللة:

التضخم يف أسعار اآلالت اعبديدة حبيث ال يكفي ـبصص اإلىبلؾ الستعواض اآللة االستمال األول:  -
 اؼبستهلكة.

 فيها.ستواجو الشركة بنفاية )خردة( اآللة اؼبستهلكة و يصعب عليها التصرؼ االستمال الثاني:  -
عاما، و بالنسبة  15اما يف حالة استئجار اآللة فإف قيمة األقساط تظل ثابتة ؼبدة اإلهبارة حىت ألكثر من 

فهي من حق اؼبؤجر و طبقا لشروط  % 25إذل  20قية و اليت تصل نسبتها احيانا من ردة اؼبتبللنفايات أو اػب
 .تفاؽ اإل

عقد  اإلهبار إذل اؼبؤجر الذي لو خربة يف التعامل يف األالت اإلهبارة هبب على اؼبستأجر إعادهتا يف هناية 
 اؼبستعملة واليت ؽبا سوؽ كبَت يتزايد الطلب عليها وخاصة من الدوؿ النامية؛
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بنظاـ اإلهبارة اؼبعانة حيث أف  . سبتع اؼبؤجروف للمعدات الثقيلة وفائقة التكلفة مثل السفن والطائرات1
 %30إذل  20حجم التمويل اؼبطلوب يفوؽ كثَتا قدرات شركات التأجَت التمويلية ويقـو اؼبؤجر بتدبَت فقط من 

من قيمة السفينة مثبل من موارده اػباصة ويقًتض الباقي من البنوؾ وشركات التمويل األخرى على أساس عدـ 
 25اؼببالغ اؼبقًتضة ويف نفس الوقت يتملك اؼبؤجر السفينة واليت قد تبلغ قيمتها رجوع اؼبقرض على اؼبؤجر بقيمة 

بنظاـ خاص يسمى اإلستهبلؾ اغبر وذلك %100مليوف دوالر و يتمتع كذلك باؼبسموحات الضريبية اليت تبلغ 
 بالنسبة للسفن اعبديدة .

وىو نظاـ يبنح دبوجبو اؼبؤجر اعتمادا ائتمانيا عينيا للمستأجر  . يتمع اؼبستأجر دبزايا عقد اإلهبار الرئيسي2
ؼبدة سنة من تاريخ عقد اإلهبار الرئيسي يسمح لؤلخَت باغبصوؿ على أية معدة أو معدات واردة باعبدوؿ اؼبرفق 
 لعقد اإلهبار الرئيسي بسهولة ويسر خبلؿ مدة اإلعتماد دوف التفاوض يف تفاضيل اتفاؽ جديدة يف كل مرة

 وبصل فيها اؼبستأجر على اؼبعدة اليت يطلبها ما دامت يف حدود اتفاؽ اإلهبار الرئيسي .

. التسهيبلت يف سداد أقساط األجرة : تدفع أقساط اإلهبار إما بأقساط شهرية أو ربع نصف سنوية أو 3
األقساط متساوية أو  سنوية وذلك حسب قيمة ومدة اغبياة النافعة لؤلصل وبالتارل مدة عقد اإلهبار . وقد تكوف

 . بأقساط متزايدة أو متناقصة أو موظبية وذلك حسب التدفقات النقدية اؼبوظبية

. يسمح اإلهبار التبادرل للمستأجر بإستبداؿ اؼبعدة اؼبستأجرة واليت تعطلت عن العمل بأخرى من نفس 4
نتاج .وطبعا أف اؼبؤجرين الذي النوع والطراز واغبجم وذلك تفاديا ؼبصاريف الصيانة و اإلصبلح وتأخَت اإل

 يسمحوف بذلك ليهم ـبزوف من اؼبعدات ؼبقابلة ىذه اػبدمات ؛

. كما أف نظاـ تأجَت اؼبعدات وىو نوع من عقود اإلهبارات اؼبرنة اليت تسمح بإضافات للمعدات القائمة 5
جرة أثناء مدة اإلهبار دبعدات طرؼ اؼبستأجر حبيث تزيد من كفاءاهتا وقدراهتا اإلنتاجية أو تغيَت اؼبعدات اؼبؤ 

 جديدة أكثر كفاءة وأحدث من اؼبستخدمة يف اإلهبارة ؛

. قد تكوف من الصعب اغبصوؿ على اؼبعدة أو يكوف امتبلكها غَت عملي وأنو البديل من ذلك إال من  6
ألجهزة الكمبيوتر يف  أف تبلغ تعليماهتا وبياناهتاخبلؿ استئجار تأجَتا سبويليا فمثبل لو أرادت شركة من الشركات 

صبيع فروعها يف الدوؿ اؼبختلفة فإف ىذا ال يبكن أف يتم إال بامتبلؾ قمرا صناعيا وىذا يعترب مستحيبل لضخامة 
تكاليف قمرا صناعيا خاصة ؽبذا الغرض وخاصة أف الشركة قد ال ربتاج إال خطأ واحدا  لبلتصاالت من القمر 
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لشركة أف ربصل على استخداـ جزء من قوة القمر الصناعي نظَت أجرة يبكن ؽبذه ا على ىذا األساسالصناعي و 
 على قدر استخداـ ىذا القمر الصناعي ؛

بعض الشركات اإلهبار الكبَتة لديها حجم كبَت من اؼبعامبلت التجارية مع الشركات اؼبنتجة للمعدات . 7
عات الكبَتة نسبيا وىذا هبعل الشركات واآلالت ويبكنها بذلك اغبصوؿ على اؼبعدات خبصومات ذبارية على اؼببي

اؼبؤجرة يف موقف جيد بالنسبة للشركات اؼبنافسة األخرى وهبعلها تزيد من عملياهتا اإلهبارية يف مقابل زبفيض 
أسعار اإلهبار وذلك بتخفيض األقساط اإلهبارية. ونظرا ألف ىذه الشركات قد تتعهد بصيانة اؼبعدات بناء على 

مقابل إضافة مبالغ لؤلقساط تقل كثَتا لو قاـ اؼبستأجر بنفسو بالصيانة حسب هنا تقـو بذلك تكاليف اؼبستأجر فإ
شروط اإلهبار . وؼبا كانت ىذه الشركات الكبَتة اؼبؤجرة لديها خربة كبَتة وحجم كبَت يف أعماؿ الصيانة فإف ىذه 

كما أف ىذه الشركات لديها خربة    الشركات يبكنها أيضا زبفيض مصاريف الصيانة احململة على أقساط اإلهبار
كبَتة يف تسويق اؼبعدات اؼبرذبعة من اؼبستأجرين بعد انتهاء أجل اإلهبارات يف سوؽ اؼبعدات اؼبستعملة سواء 

 يبكن أف زبفض هبا أقساط اإلهبارات اؼبستقبلية .ببيعها أو تأجَتىا تشغيليا وبالتارل يكوف لديها أرباح 

 

 .اإلعتماد اإليجاريعقد  المبحث الثاني :

اإلعتماد اإلهباري الصفة القانونية، فهي تتم دبوجب عقد ؿبدد األطراؼ، ودبوجب  تغلب على عملية
 عمليات متكاملة ومًتابطة فيما بينها .

سبر عرب عدة مراحل. إذف فالسؤاؿ اؼبطروح يف ىذا اإلطار ماىو عقد  –وككل عملية  -وىذه العملية 
 ماىي األطراؼ اؼبعنية هبذا العقد ؟اإلعتماد اإلهباري ؟ و 

 لئلجابة على ىذه التساؤالت، وإلثراء الطرح بشيء من التفصيل سنتناوؿ يف ىذا اؼببحث :
 _ شكل عقد اإلعتماد اإلهباري ؛

 _ األطراؼ اؼبعنية بالعقد وؿبدداتو ؛
 _ مراحل تكوين عقد اإلعتماد اإلهباري .
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 اإلعتماد اإليجاري المطلب األول : شكل عقد 
   يف التنظيم اغبديث لعقد الليزنج حسب تسميتو يف القانوف اإلقبلوساكسوشل أو اإلعتماد اإلهباري 

Crédit-baill حسب القانوف الفرنسي ازبذ طبعا جديدا يتمثل يف تدخل طرؼ ثالث ينب طريف العقد 
أي شراء األصل ( مث تأجَتىا  ) عملية التمويل األصليُت اؼبؤجر و اؼبستأجر ىذا الطرؼ الثالث ىو الذي يقـو ب

 إذل من يرغب يف التعاقد معو ؼبدة ؿبدودة ومقابل أجر ؿبدد حسب الشروط اؼبتعاقد عليها .

وقد تطور عقد اإلعتماد اإلهباري من عقد إهبار إذل عقد سبويل من جانب الطرؼ الثالث اؼبتدخل يف 
اؼبؤسسات اؼبالية اليت تقـو بتمويل شراء األجهزة واؼبعدات ؿبل العقد الذي العقد وىذا األخَت الذي يتمثل يف 

 يقـو بدوره بتأجَته ربت نظاـ وشروط خاصة إذل اؼبستأجر الذي يصبح حائزا لو .

، يتضمن عدة عمليات قانونية تقليدية ، أي أنو  قانوني مركبو إذا فصلنا يف العقد وجدنا أنو تصرؼ 
اتو ، ومتميزا عن كل عمل من األعماؿ القانونية اؼبركبة لو ، أما من الناحية اإلقتصادية فهو يبثل عمبل قانونيا بذ

 يتحلل إذل عملية ائتماف مارل .

 

 ئتمان، اإلالوكالة ،الشراء ،ضمنها عقد الليزينج هي : اإليجارالعمليات القانونية التي يت:  أوال

 .اإليجار :1

ويتم بُت اؼبؤجر الذي ىو مؤسسة االئتماف اؼبارل، يقـو بتمويل ىذا ىي جوىر عقد االئتماف اإلهباري 
العقد بشراء العتاد والتجهيزات أو العقارات، و األفراد والشركات الذين يبثلوف الطرؼ الثاشل من عقد اإلهبار وال 

 يقتصر العقد على األصوؿ والتجهيزات اعبديدة بل قد يبتد إذل األمواؿ اؼبستعملة .

إلهبار يف العقد قد إفتقدت إذل ؿبواىا التقليدي، ودل ربفظ دبعناىا األصلي إال بالنسبة للمؤجر ) إف فكرة ا
أما بالنسبة للمستأجر، فلم يعد اؼبقصود من ىذه العملية حيازة األمواؿ والتجهيزات اليت دل يكن يستطيع  اؼبالك (

رد استغبللو ؽبذه التجهيزات لتحقيق غرض حيازهتا، إال بأعباء وشروط مالية باىضة، و إقتصر األمر على ؾب
اقتصادي ؿبدد ىو اغبصوؿ على عائد ومع ذلك فما زاؿ ىناؾ ما يفسر ارتباط عقد الليزنج بعقد اإلهبار إذ أف 

 مدتو ترتبط عادة دبدة التمتع واإلنتفاع بالتجهيزات أو األمواؿ .
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 لي من خبلؿ :ومن ناحية أخرى فإف عقد الليزنج ىبتلف عن عقد اإلهبار العم

يتحمل اؼبستأجر يف عقد الليزنج كافة اؼبخاطر اليت تتعرض ؽبا األصوؿ اؼبؤجرة بينما يف عقد اإلهبار أ. 
 . اؼبستأجر بعضها العادي يتحمل 

ب. القيمة اإلهبارية اليت يتحملها اؼبستأجر مرتفعة بشكل ملحوظ يف عقد الليزنج عن عقد اإلهبار العادي 
. 

 يزنج، يكوف للمستأجر اػبيار بُت ثبلثة إحتماالت :لال. يف هناية عقد ج

 سبلك التجهيزات مقابل شبن زىيد مقارنة بثمنها األصلي . -

 إعادهتا إذل اؼبالك عند هناية اؼبدة، وحسب نوع عقد اإلعتماد اإلهباري ) مارل أو تشغيلي ( . -

 إعادة ذبديد العقد . -

 . الشراء :2

للحماية وإف كاف وبدث يف كثَت من التجهيزات واؼبعدات تكوف غالبا غَت فبلوكة للمؤجر و يقـو بشرائها 
اغباالت أف تكوف ىذه التجهيزات مباعة من نفس اؼبستأجر، ويتم  ذلك بالعقد اؼبسمى اإلعتماد اإلهباري 

يكوف أطرافو اؼبؤجر كمشًتي، وىو اؼبستندي وإف عقد اإلعتماد اإلهباري يتضمن يف أغلب اغباالت عقد شراء 
 مؤسسة الليزنج أو اؼبؤسسة اؼبالية اليت تلتـز بسداد الثمن .

 .الوكالة :3

ة بإجراءىا بنفسو، و إمبا يبكنو أف يوكل عنو اؼبستأجر الذي عملية الشراء السابقة اليقـو اؼبؤجر بالضرور يف 
مؤسسة الليزنج أو اؼبؤسسة اؼبالية اليت تقـو بتمويل العقد وىو يقـو بالتعاقد مع البائع غبساب اؼبؤجر اؼبشًتي، 

ويتعُت أف تتضمن ىذه الوكالة ربديد الثمن وطريقة السداد وشروط التسليم، وغَت ذلك من العناصر اعبوىرية يف 
ل عقد الوكالة ويلتـز الوكيل وىو اؼبستأجر، حبسن تنفيذ الوكالة بصفتو فنيا متخصصا يف استعماؿ التجهيزات ؿب

 الوكالة .
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 .اإلئتمان :4

زنج يتضمن كذلك عملية اإلئتماف اؼبارل، ويكفل يف باإلضافة إذل العمليات القانونية السابقة، فإف عقد اللي
نفس الوقت للمؤجر الضماف الكايف للمحافظة على حقوقو، فبل بد أنو يظل مالكا لؤلمواؿ ؿبل عقد ألنو 

 لة إفبلس اؼبستأجر .يستطيع إسًتدادىا و إعادة بيعها يف حا

  ثانيا : تعريف عقد اإلعتماد اإليجاري

يتميز بأنو عقد إهباري حقيقي ال ىبفي بيعا ال بسيطا وال مع اإلحتفاظ باؼبلكية ومع ذلك فهو ليس بعقد 
 بل يتضمن يف طياتو إمكانية سبلك األمواؿ اليت يرد عليها مستقببل .حبت،  إهبار

باستقبللو بطرؽ خاصة لتمويلو وىو يتكوف من أكثر من عملية قانونية، يتولد عن كما يتميز ىذا العقد 
طبيعة القانونية، يستقل خبصائصو الذاتية و أحكامو تزاوجها و اندماجها معا عقد جديد غَت مسمى، ـبتلط ال

 اػباصة فعقد اإلعتماد اإلهباري يتضمن معنيُت :

 صناعية أو حرفية يقـو اؼبؤجر عادة بشرائها خصيصا لتأجَتىا . يقصد بو عقد تأجَت ذبهيزاتاألول قانوني :  -

 يقصد بو عملية سبويل العقد السابق من قبل مؤسسات مالية متخصصة .و الثاني مالي اقتصادي :  -

كما يتبُت لنا أف عقد الليزنج يف وجهتو القانونية ىو أقرب إذل عقد اإلهبار اؼبقًتف بوعد البيع الذي 
، والذي ىبتلف عن النوع األوؿ يف تبادليا ملزما للجانبُت ) طريف العقد ( بينما ال يكوف يف اإلهباريتضمنو عقد 

 عقد الليزنج إال وعدا إنفراديا من جانب واحد ىو اؼبؤجر .

 المفهوم القانوني لإلعتماد اإليجاري :-1

 أ.المفهوم األنجلوساكسوني :

 والثاشل بالواليات اؼبتحدة األمريكية . اىرين: األوؿ يتعلق بربيطانيالبتارمثالُت ظ



 الفصــــل األول :                                                     دراسة حول االعتماد االيجاري
 

28 
 

أنو ال يعطي للمستأجر حق  لعقد اإلعتماد اإلهباري ) القرض اإلهباري ( فحسب المفهوم البريطاني
الشراء أثناء مدة العقد أو بعد إنتهائها ولكن يتيح لو فرصة اغبصوؿ على نسبة كبَتة من شبن بيع األصل اؼبؤجر  

 1ؼبؤجر اؼبنظم لعملية البيع .كعمولة لو باعتباره وكيل ا

فهو إهبار سبويلي حبيث يلتـز اؼبستأجر بدفع مبلغ يكفي قيمة اسًتجاع رأس اؼباؿ باإلضافة إذل ىامش ربح 
 من حاصل بيع األصل اؼبؤجر يف هناية العقد،  %75اؼبؤجر بعد خصم كل اؼبصاريف. فيحصل اؼبستأجر على 

اإلعتماد اإلهباري اليعطي للمستأجر يف هناية مدة العقد خيار شراء فإف عقد أما سسب المفهوم األمريكي 
 اآلالت، فيلتـز بإعادة األصوؿ اؼبؤجرة للمؤجر الذي لو اغبق يف بيعها أو إعادة تأجَتىا من جديد لشخص آخر .

 :اإلنجليزيب.المفهوم 

نسي، حبيث يعطي للمستأجر يف لئلعتماد اإلهباري على ماتوصل إليو القانوف الفر اإلقبليزي يرتكز اؼبفهـو 
اؼباؿ اؼبؤجر سواء كاف عقارا أو منقوال فيكتسب ملكيتو بسعر ـبفض يدخل يف هناية مدة اإلهبار خيار شراء 

 2تقديره اؼببالغ اليت دفعها اؼبستأجر على أساس األجرة .

أف عقد اإلعتماد اإلهباري حسب القانوف الفرنسي الصادر يف كما رأى كذلك المشرع الفرنسي 
عرفو بأنو عملية تأجَت اؼبعدات والتجهيزات واآلالت والعقارات ذات اإلستعماؿ الصناعي واؼبشًتاة  02/07/1996

خاصة بقصد ىذا التأجَت من قبل شركات تبقى متحفظة دبلكية ىذه التجهيزات، ويكوف من شأف ىذه العمليات 
 يف شراء التجهيزات اؼبستأجرة كلها أو مقابل شبن متفق عليو .وؿ للمستأجر اغبق أف رب

نلخص فبا سبق أف عقد الليزنج، وإف كاف أصلو ىو عقد اإلهبار البيعي، إال أنو أصبح عقدا مستقبل  و
ذا الطرؼ الثالث عنو يتميز بتدخل طرؼ ثالث عن الطرفيُت التقليديُت ) البائع أو اؼبؤجر واؼبشًتي اؼبستأجر ( ى

يقـو بدور سبويل عقد الليزنج و يتمثل يف مؤسسات مالية ربمل نفس التسمية أي مؤسسات الليزنج اليت تقوـ 
بشرء أمواؿ معينة ىي يف العادة ذبهيزات ومعدات صناعية و إنشائية أو مهنية مث تقـو بتأجَتىا ؼبن يتعاقد معها 

                                                           
، اؼبؤسبر العلمي الرابع إسًتاتيجيات األعماؿ يف مواجهة   » التمويل عن طريق اإلهبار كإسًتاتيجية لتغيَت العمل اؼبصريف « بلمقدـ مصطفى وآخروف،  1

 .19امعة العلـو اإلدارية والعلـو اؼبالية، األردف، ص، ج16/3/2005-15ربديات العوؼبة 
 .6بلمقدـ مصطفى وآخروف، مرجع سابق، ص: 2



 الفصــــل األول :                                                     دراسة حول االعتماد االيجاري
 

29 
 

ة طويلة األجل نسبيا حىت سبكن اؼبؤسسة اؼبالية اليت تقـو بتمويل لفًتة متفق عليها بينهما، وتكوف ىذه الفًت 
 اؼبشروع من حصوؽبا على اؼببالغ اليت أنفقتها على التمويل .

 المفهوم اإلقتصادي لإلعتماد اإليجاري :-2

اإلعتماد اإلهباري ىو عقد من خبللو يلتـز أحد األطراؼ  "Richard F Vancial  "  اإلقتصادي حسب
)اؼبستأجر( بالتسديد للطرؼ األخر )اؼبؤجر( سلسلة من الدفعات الدورية اليت ؾبملها يفوؽ شبن شراء األصل 
موضوع العقد وعادة ىذه الدفعات سبتد لتغطي اعبزء األكرب من اغبياة اإلقتصادية لؤلصل اؼبقتٌت، أي أف اإلعتماد 

اإلهبارية للمؤجر، باؼبقابل يتحصل على اغبق لئلنتفاع اإلهباري ىو إلتزاـ تعاقدي حبيث يدفع اؼبستأجر األقساط 
من األصل موضوع العقد، حيث أف اؼبؤجر وبافظ على اؼبلكية القانونية لؤلصل .وال يبكن للطرفاف فسخ العقد،  

 1كما الوبق للمستأجر إعادة تأجَت األصل دوف إذف اؼبؤجر .

اؼبوافق  09-96اؼبادة األوذل من األمر رقم  إضافة إذل أف اؼبشرع اعبزائري قد عرؼ ىذه التقنية، يف
 ؼبتعلق باإلعتماد اإلهباري .وا 10/10/1996ل

 

 المطلب الثاني : األطراف المعنية بالعقد ومحدداته

 أوال : أطراف عملية اإلعتماد اإليجاري 

ثبلثية األطراؼ كما سبق وذكرناه أف اإلعتماد اإلهباري من الناحية اإلقتصادية ويف أغلب اغباالت، عملية 
 ومنهم من صنفها أهنا رباعية األطراؼ على النحو التارل :

 الطرف األول: المؤجر ) المشتري (

ولة اليت تشًتي آالت أو معدات أو تأمر ببناء عقارات حسب اؼبواصفات احملددة مسبقا ىو اؼبؤسسة اؼبم
للماؿ اؼبؤجر دبجرد دفع شبنو إذل اؼبورد  ، فيصبح اؼبؤجر مالكامن طرؼ اؼبستأجر الذي قد حصل على توكيل منها

أو اؼبقاوؿ؛ فحق اؼبلكية يف ىذه اغبالة يلعب دور الضماف اغبقيقي يف مواجهة اؼبستأجر، وكذلك يف مواجهة غَت 
 اؼبتعامل معو .

                                                           
 .7نفس اؼبرجع، ص: 1
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بعد عملية الشراء تقـو اؼبؤسسة اؼبمولة ) اؼبؤجر (بوضع اؼباؿ ربت تصرؼ اؼبستأجر، لينتفع بو ويستعملو 
 ب الغرض الذي خصص من أجلو طواؿ مدة اإلهبار مقابل دفع األجرة .حس

وقد اتفقت جل التشريعات يف زبصيص األمواؿ موضوع عقد اإلعتماد اإلهباري إذل األغراض اإلنتاجية، 
فمن النادر أف تنصب العملية على أمواؿ موجهة لئلستهبلؾ الشخصي، لكن التشريعات نفسها اختلفت يف 

اؼبشرع الفرنسي  الذين وبق ؽبم القياـ بعمليات اإلعتماد اإلهباري، فعلى سبيل اؼبثاؿ خص ربديد األشخاص
اليت تتبع النظاـ القانوشل للبنوؾ و اؼبؤسسات اؼبالية فقط القياـ هبذا النشاط، فاعترب اإلعتماد اإلهباري  الشركات

وية تتخذ من عمليات البنوؾ حرفة بأنو عمليات ائتماف، و أكد على أف اؼبؤسسات االئتماف ىي أشخاص معن
 معتادة ؽبا .

ظبح يف الوطن العريب اؼبشرع اؼبصري لكل من الشخصيات اؼبعنوية واإلعتبارية بتكوين شركات إعتماد  و
إهباري فاشًتط يف اغبالتُت القيد يف سجل اؼبأجورين فقط، ـبالفا بذلك اؼبشرع الفرنسي و أخَتا سلك اؼبشرع 

ع الفرنسي، حيث خص البنوؾ واؼبؤسسات اؼبالية بعمليات اإلعتماد اإلهباري إال أنو أضاؼ اعبزائري مسلك اؼبشر 
) قانونا  إمكانية إنشاء شركات إعتماد إهباري من طرؼ الشخصيات اإلعتبارية، مع اشًتاط أف تكوف مؤىلة

 1ومعتمدة صراحة من طرؼ لبنك اؼبركزي (

 الطرف الثاني : المستأجر ) المشروع (

الشخص الذي يستفيد من العملية اؼبالية، فيستعمل اؼباؿ اؼبؤجر كما يستنفع من عائداتو يف أغلب ىو 
اغباالت يًتؾ اؼبؤجر عملية اختيار اؼباؿ اؼبؤجر وكذلك ربديد مواصفاتو للمستأجر، فيقـو ىذا األخَت بالتفاوض 

ت يوقع اؼبستأجر إذل جانب اؼبؤجر عقد البيع ، يف بعض اغباالمع اؼبورد أو اؼبقاوؿ كما يبكنو أف وبدد بنود العقد
الذي يرـب ينب ىذا األخَت واؼبورد، أما يف اغباالت اليت يكوف فيها إختيار اؼبعدات أمرا معقدا يتطلب اؼبهارة 
والتخصص، فيتنازؿ اؼبؤجر عن حقو يف التوقيع على عقد البيع إذل الذي يرـب بُت ىذا األخَت و اؼبورد، أما يف 

اليت يكوف فيها إختيار اؼبعدات أمرا معقدا يتطلب اؼبهارة والتخصص، فيتنازؿ اؼبؤجر عن حقو يف التوقيع اغباالت 
 على عقد البيع إذل اؼبستأجر لتجنب التورط يف مسألة ضماف اؼبعدات .

                                                           
اؼبؤرخ يف  96/09من األمر  2الفقرة  1، اؼبادة 14/01/1996، الصادرة يف 3اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية، العدد  1
 .  4، ص:10/01/1996
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لكن عندما تكوف اؼبؤسسة اؼبمولة ىي يف الوقت نفسو منتجة للمعدات اليت يطلبها اؼبستأجر، فتتدخل يف 
فاتو دبا تتمتع بو من خربة وذبربة يف اؼبيداف، وعلى العمـو فاؼبستأجر ختبار اؼباؿ اؼبؤجر، وكذلك يف ربديد مواصإ

يبكن أف يتمثل يف صبيع الشخصيات الطبيعية واؼبعنوية سواء ظهرت يف شكل مؤسسات أـ ذبار أـ حرفيُت أـ 
 تعاونيات أـ مصاحل خدمات عامة .

 المورد أو البائع لألصل الطرف الثالث : المنتج أو

ىو الشخص الذي يصنع أو يبيع أو يشيد اؼباؿ موضوع عملية اإلعتماد اإلهباري ولو نوعاف من 
العبلقات، منها ما يربطو باؼبؤجر وىو اؼبشًتي الفعلي للماؿ وتاليا اؼبالك األصلي، كما يرتبط باؼبستأجر وىو 

مع اؼبؤسسة اؼبمولة )اؼبؤجر( تنحصر يف إجراءات عقد البيع للمعدات أو العقارات، فعبلقات اؼبورد  اؼبستعمل
بصفة عامة، أما عبلقاتو مع اؼبستأجر فتستطيع أف سبتد إذل مواصفات العتاد وتاريخ التسليم وضماف العيوب 

 اػبفية، وكذلك إذل خدمات الصيانة والتكوين إف وجدت يف العقد .

، عتماد اإلهباري، تشمل طرفُت فقط ونبا اؼبؤجر واؼبستأجرلكن من الناحية القانونية نبلحظ أف عملية اإل
اإلعتماد اإلهباري، رغم ذلك رأى صبهور قليل من الفقهاء ضرورة إدماج اؼبورد   فاؼبورد اليعترب طرفا مباشرا يف عقد

كطرؼ يف العملية، مربرين موقفهم بأنبية عقد البيع كأساس مادي لعملية اإلعتماد اإلهباري، فيؤكدوف على 
ؿ لسبب ما فبل تواجد ارتباط وثيق بُت العقدين )عقد البيع وعقد اإلعتماد اإلهباري( حبيث إذا ما بطل  األو 

أساس لوجود الثاشل بعد ربديد األطراؼ اؼبختلفة لئلعتماد اإلهباري وتوضيح دوركل واحد منهم يف ىذه العملية 
التمويلية، يبقى لنا تسليط الضوء على اؼباؿ الذي يبكن أف يكوف موضوعا ؽبذه العملية، واألجرة اؼبنبثقة عنها 

 للمستأجر .ومكونات ىذه االخَتة واػبيارات اؼبققرة 

 الطرف الرابع : المال المؤجر

موضوع عقد اإلعتماد اإلهباري منقوال أو عقارا ماديا أو معنويا الزما لبلستخدامات يبكن أف يكوف اؼباؿ 
 اإلنتاجية أو اإلستعماؿ اؼبهٍت أو متعلقة باحملبلت التجارية .

حبيث يبكن أف عقارا أو منقوال  يتضح فبا سبق أف جل التشريعات تبنت اذباىا موسعا للماؿ اؼبؤجر،
بنوعيو طاؼبا كاـ ـبصصاف ؼبباشرة نشاط إنتاجي، وليس استهبلكي يف أغلب اغباالت، فالعربة ليست إذف بطبيعة 

 اؼباؿ و إمبا بالغرض الذي ىبصص لو ىذا األخَت تبعا لنشاط اؼبستأجر .
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ؼبلكية الصناعية مثل براءات االخًتاع التجاري واؼبؤسسات اغبرفية وحقوؽ ا أما اؼبنقوؿ اؼبعنوي كاحملل
 والعبلمات التجارية فتصلح كلها ألف تكوف ؿببل لعقد اإلعتماد اإلهباري .

 ثانيا : محددات عقد اإلعماد اإليجاري

 عقد اإلعتماد اإلهباري تضبطو ؾبموعة من احملددات تتمثل يف :

 األصل : -1

اؼبنجمي والبًتورل أو يبكن أف يكوف أصبل منقوال مثل وسائل النقل، معدات صناعية موجهة لئلستغبلؿ 
 يكوف غَت منقوؿ مثل العمارات، الفنادؽ، اؽبياكل واؼبنشآت الصناعية .

 اإليجار : -2

اط على اليت يدفها اؼبستأجر للمؤجر مقابل استعمالو لؤلصوؿ وتشمل ىذه األقس ىي األقساط الدورية و
اعبزء اؼبهتلك من اإلستثمار األصلي و التكاليف اؼبالية حيث يتضمن أعباء التسيَت واػبدمات اؼبقدمة من طرؼ 

 اد اإلهباري وكذلك نسبة اؼبخاطر. مؤسسة اإلعتم

 القيمة المتبقية : -3

 ا من ناحيتُت :ينظر إليه و

من الناحية احملاسبية سبثل ذلك اعبزء غَت اؼبهتلك من قيمة اإلستثمار األصلي، وىذا بعد دفع آخر إهبار أما 
سبثل القيمة السوقية لؤلصل ضمن عقد جديد لئلستئجار، وقد تتساوى القيمتاف عند هناية من الناحية اإلقتصادية 

ة، إذا كانت القيمة اإلقتصادية أقل من القيمة العقد كما يتم اإلتفاؽ على الطرؼ الذي يتحمل ىذه اػبسار 
 احملاسبية .

 يف العقد، وىي غَت قابلة للمراجعة . : يتم اإلتفاؽ ىعلى القيمة اؼبتبقيةمبلحظة 

 مدة العقد : -4

و  %75اغبياة اإلقتصادية احملتملة للعتاد اؼبؤجر، و ال تتجاوزه وتًتاوح عادة بُت  تتغَت ىذه اؼبدة تبعا لتغَت
من اغبياة اإلقتصادية لؤلصل، إال إذا رغب اؼبستأجر ذبديد عتاده يف مدة قصَتة وىذا إما قبده يف آالت   80%
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وتَتة تقادمها سريعة، ومن خبلؿ مدة العقد اليبكن للمؤجر و اؼبستأجر من إلغاء تعويضات العقد اغباسوب 
 تعويضات للطرؼ اؼبتضرر . الذي يربطهما، وإذا قاـ أحد اؼبتعاقدين بفسخ العقد فهو ملـز بدفع

 أسباب ذبعل العقد غَت قابل لئللغاء : 3ىناؾ  و

إف عملية سبويل العتاد بغرض اإلستثمار ىي عملية مكلفة، وتتطلب دراسة مالية وإقتصادية وؽبذا فمن  : مالي .أ
 غَت اؼبعقوؿ الرجوع عن ىذا اإلختيار بدعوى أف التمويل كاف من طرؼ واحد .

 إف اإلهبارات هبب تغطي اعبزء األكرب من القيمة اإلقتصادية للعتاد . ب. إقتصادي :

 إف مدة العقد ؿبددة تبعا ؼبد ة اإلىتبلؾ اعببائي للعتاد و اؼبقررة من طرؼ اإلدارة اعببائية . ج. جبائي :

 الخدمات : -5

رل اليت تكوف يف اإلعتماد اإلهباري تكوف مصحوبة خبدمات، وذلك مثل معدات اإلعلم اآل بعض العقود
 مرفوقة بفريق الصيانة الذي يكوف ربت وصاية اؼبورد .

وعوما اؼبستأجر ىو الذي يتحمل مسؤولية تكاليف الصيانة وعملية اإلصبلح اؼبتعلقة باإلستعماؿ اعبيد 
لؤلصل اؼبؤجر، على ىذا هبب أف وبدد العقد على من تقع عليو مسؤولية الصيانة واإلصبلح وعادة إذا كاف 

 اؼبؤجر صاحب العتاد، فإنو يضمن خدمات أثناء مدة اإلهبار، أما إذا كانت مؤسسة مالية، فإهنا التلتـز بذلك .

 الضممانات : -6

اإلعتماد اإلهباري على ضمانات حيث ربتسب يف نفس الوقت مع  عقود ، ربتوييف بعض األحياف
ا أهنا ال تدخل يف حساب تكاليف شراء العتاد، من شبن اغبيازة، كم %10اإلهبارات اؼبدفوعة، وعوما ال تتعدى 

إذا رغب اؼبستأجر يف إمتبلكو واؽبدؼ من ىذه الضمانات ىو زبفيض خطر عدـ دفع اإلهبارات اؼبستحقة، 
وكذلك تغطية خطر التقادـ اعبزئي أو الكلي لؤلصل اؼبؤجر، مع العلم أف الضماف األساسي للمؤجر ىو أف يبقى 

 اؼبالك لؤلصل .

 

 



 الفصــــل األول :                                                     دراسة حول االعتماد االيجاري
 

34 
 

  المخاطر : -7

األخطار العملية لئلعتماد اإلهباري بالنسبة للمؤجر تكمن يف البحث عن درجة اؼبخاطرة ؽبذه إف ربليل 
عن طريق ربليل الوضعية اؼبالية للمؤسسة اؼبستأجرة، وفقا لربنامج استثماري معُت  العملية، ويبكن التنبؤ هبا

ىذه العملية هبب على ىذا األخَت أف يأخذ بعُت اإلعتبار  واؼبنحصرة أساسا يف دفع وتسديد اإلهبارات، وحىت تتم
 اؼبعايَت التالية :

اغبقيقية األصلية للعتاد اؼبموؿ، أي أنو من األجدر، قبل الشروع يف ىذه العملية التساؤؿ حوؿ  القيمة -
 مصداقية شبن اغبيازة للعتاد، بالنظر إذل قيمتو السوقية .

 عنو تكاليف ضخمة .إمكانية ترحيل العتاد دوف أف ينجز  -

 الربط بُت طريقة اإلىتبلؾ اؼبطلوبة من طرؼ اؼبؤسسة و التطور اؼبتوقع لقيمة األصل . -

 

 المطلب الثالث : مراسل تكوين عقد اإلعتماد اإليجاري

 المرسلة األولى : مرسلة شراء األصل

 مراحل عملية قرض اإلهبار، إذ الإف إقباز عملية الشراء تشَت يف البداية إذل أف اؼبسبق ال يدخل دائما يف 

يبكن أف تقع ىذه األخَتة على أصل يبتلكو اؼبؤجر قبل إجراء عقد قرض  اإلهبار، وربدث ىذه العملية يف الغالب 
مع بعض أصناؼ اؼبؤجرين الذين يبلكوف مسبقا األصوؿ كاؼبوزعُت، لكن يف غالب األحياف ما ذبري عملية الشراء 

فقط وذلك عندما تشًتي مؤسسة قرض اإلهبار من اؼبستغل الذي يصبح فيما  شخصافحسب اغباالت بتدخل 
 بعد موضوع عقد اإلهبار وتعرؼ ىذه العملية بقرض اإلهبار العكسي .

ويتدخل غالبا أشخاص يف العملية، تشًتي اؼبؤسسة قرض إهبار األصل من اؼبورد لتؤجره إذل اؼبستأجر وىذا 
 1يظهر لنا عدة صيغ :

بتقدصل جزء من اؼببلغ وىذا الشكل يكوف أكثر يف العقارات تشكل يف ىذه ارؾ يف الشراء _ يبكن أف يش
 اغبالة شركة بُت اؼبستعمل اؼبستأجر وبُت اؼبؤجر بداللة ما قدموه أي مدى مشاركتهم يف الشراء .
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لية ؽبا _ هبري اؼبؤجر وعده لعملية الشراء أي يسدد السعر كلو وكافة مصاريف الشراء غَت أف ىذه العم
 عيوب .

_ هبري اؼبستأجر بنفسو الشراء غبساب اؼبؤجر يف ىذه اغبالة ذبنب العيب السابق، ألف اؼبستأجر أو 
اؼبستعمل يف مركزىا مبلئم إلسباـ العقد، أي عقد الشراء وتعترب ىذه العملية متشابكة، حبيث يقع الشراء قبل إبراـ 

 ل يف حالة إذا دل يتم إقباز عقد قرض اإلهبار .عقد قرض اإلهبار، ومن ىنا يبكنهم أف وبدث مشك

فبا هبدر اإلشارة إليو أف للمستعمل كامل اغبرية يف إختيار األصل األكثر تكيفا وفق أكثر تدفق نقدي 
األولية اليت يتحملها، كما يبكن القوؿ أف ىذه اؼبرحلة و اؼبتمثلة يف إختيار داخل مقارنة مع تكلفة اإلستثمار 

اؼبراحل  بإعتبار التقٍت وحده ىو الذي يستطيع إختيار األصل وفق اإلنتاج اؼبسطر مستقببل،  األصل من أصعب
 إذ اليتدخل ىنا ألف دوره ربويلي حبث، يف حُت يتحدد دور اؼبورد يف التفاوض بشأف شروط البيع .

 المرسلة الثانية : تحويل الملكية وتأجير األصل

 _ تحويل الملكية :1

عقب مرحلة الشراء اليت أجراىا اؼبؤجر يصبح ىذا األخَت مالكا شرعيا لؤلصل ىو الذي يعد كضماف 
أساسي، ما داـ أنو يقدر على إسًتجاع األصل يف حالة توقف اؼبستأجر عن الدفع، من جانب آخر فلهذه 

ألصل ألنو ال يعد طرفا يف إذل مورد االوضعية عيب فإذا دل يليب األصل حاجات اؼبستأجر، فبل يلجأ ىذا األخَت 
البيع، وليس لو الطبيعة القانونية للمشًتي وال يبكنو اللجوء إال للمؤسسة، قرض اإلهبار أوال تتوجو بدورىا إذل 
البائع، يبدو متبعا للمستأجر وكذا مؤسسة قرض اإلهبار، وذلك ما هبعل مؤسسة قرض اإلهبار تفضل قصر 

 تدخل يف اؼبسائل التقنية .نشاطها على اعبانب اؼبارل فقط وال ت
ومن جانب آخر يأمل اؼبؤجر إلقاء مسؤوليتو بًتؾ اؼبستأجر والبائع وجها لوجو ؼبواجهة أي خلل ىبص 

 1نوعية األصل، وىذه النتيجة يتحصل عليها بالتوفيق بُت ثبلث إجراءات :

يوب اػبفية يقع على عاتق إظهار بند يف عقد البيع، ينص فيو اؼبؤجر لصاحل اؼبستأجر على أف ضماف الع .أ
 البائع.
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ب. منح تفويض من اؼبؤجر للمستأجر الىبص فقط الشراء ولكن أيضا التقدـ أماـ القضاء يف حالة التنفيذ 
 السيء للعقد .

 ج. إظهار بند بعدـ الضماف من طرؼ اؼبؤجر إذباه اؼبستأجر ألي خلل يف األصل .

  _ تأجير األصل :2

 FACTURE"بعد خيار األصل ووعد من طرؼ اؼبورد، وبصل بعدىا اؼبستأجر على فاتورة مبوذجية  

PROFORMA "  الدراسة ربوي اػبصائص والسعر ليقدـ بعدىا ملف للدراسة لدى مؤسسة قرض اإلهبار، بعد
واصفات والسعر وبرر عقد من طرؼ اؼبؤجر واؼبستأجر والذي هبرب اؼبؤجر قانونا بشراء األصل من اؼبورد باؼب

 احملددين .

ينص عقد اإلهبار من أولو على بند يقضي بتأجَت األصل اؼبستعمل، وعلى ىذا األساس يلـز اؼبؤجر  
بتسليم األصل للمستأجر ويبكنو إستعمالو بسهولة خبلؿ كامل فًتة العقد من جهة أخرى اليتحمل اؼبؤجر وال 

ء اإلستعماؿ، ىذا ماهبعل اؼبؤجر ال يتكل بأي إلتزاـ تقٍت قصد يتعهد بالصيانة أو التعطيبلت اليت قد ربدث جرا
التفرغ لنشاطاتو اغبالية من جانبو هبب أف يستعمل اؼبستأجر األصل اؼبؤجر يف أحسن الظروؼ وتبعا للهدؼ 

 عليو يف عقد اإلهبار، وعلى عاتقو كل اؼبصارؼ اؼبرتبطة باألصل اؼبؤجر ضد كل األخطار . اؼبنصوص

، إذ يبكن أف للمستأجر ىو دفع أقساط اإلهبار اؼبطلوب، واليعد ىذا األخَت كاتبا بالضرورة إف اإللتزاـ
يكوف تبعا لطريقة اإلىتبلؾ تنازليا ووبوي عقد قرض اإلهبار بندين إثنُت . يف حالة اإلخبلؿ يف دفع األقساط 

فع التعويض عبزء ىبلؾ مبلغ ويًتتب عن ذلك إنقضاء وتوقيف العقد ويعيد حينئذ اؼبستأجر األصل و يلـز بد
 1أقساط اإلهبار .

 المرسلة الثالثة : إنقضاء عملية قرض اإليجار

على اؼبستأجر عند هناية مدة التأجَت اؼبقدرة يف العقد، ويقضي اإلنتهاء الطبيعي  تعرض عادة ثبلثة حلوؿ
يأيت اغبديث ىنا عن القيثمة للعملية إكتساب األصل اؼبؤجر بسعر يأخذ باإلعتبار أقساط اإلهبار اؼبدفوعة، و 

 اؼبتبقية .
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يظهر أنو من األحسن للمستأجر اإلحتفاظ باألصل الذي لو منفعة لنشاطو، أما اؼبؤجر فليس من صاغبو  و
أف يبقى مالكا لؤلصل يف هناية العقد، والذي يصعب بيعو فيما بعد واإلجراء القانوشل اؼبستعمل للوصوؿ إذل ىذه 

اؼبتعلق بالوعد األحادي اعبانب للبيع من جانب اؼبؤجر لصاحل اؼبستأجر، مهما كانت  النتيجة ىو ذلك اإلجراء
على الشراء و بإمكانو اإلستفادة من حلُت آخرين ونبا فائدة اغبل السابق، فإف عقد قرض اإلهبار الهبرب اؼبستأجر 

عينة مع خيار فباثل كما يف إعادة األصل يف حالة جيدة للمؤجر وحل العقد، كما يبكنو من حياز األصل ؼبدة م
العقد السابق، ويف هناية األمر نشَت إذل أف اػبيارات الثبلثة اؼبتاحة للمستأجر عند النهاية الطبيعية لعقد قرض 

 اإلهبار يقع إصباع من طرؼ القانونيُت .

 حيث يبكن تلخيصها فيما يلي :

 من سعر الشراء (. %1قية وسبثل عادة _ إكتساب األصل بالقيمة احملددة يف العقد ) أي القيمة اؼبتب1

_ طلب سبديد العملية، والتفاوض مع اؼبؤجر بشأف أقساط إهبار تكوف منخفضة بالنظر إذل القيمة 2
 اؼبتبقية .

الذي يبحث عن مستأجر جديد، أو بيعو ؼبستعمل جديد أوحىت إعادتو للمورد _ إعادة األصل للمؤجر 3
 ىذا ألخَت .بعد موافقة 

 

 سية لإلعتماد اإليجاري الثالث : الطرق التأسيالمبحث 

طبيعة اإلعتماد اإلهباري القانونية واإلقتصادية ذبعلو ؿبددا بعدة إعتبارات وجوانب، فالطبيعة القانونية إف 
ربددىا طبيعة قانونية وتنظيمية، أما الطبيعة اإلقتصادية فتحددىا جوانب ؿباسبية وجبائية، لذا سنحاوؿ من خبلؿ 

 ؼ عملية اإلعتماد اإلهباري من خبلؿ مايلي: ىذا اؼببحث إبراز ىذه اعبوانب، ودراسة تأثَتىا على أطرا

 طار  القانوشل و اإلقتصادي لئلعتماد اإلهباري؛اإل -

 طار احملاسيب لئلعتماد اإلهباري؛اإل -

 طار اعببائي لئلعتماد اإلهباري .اإل -
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 لإلعتماد اإليجاريوالمالي  يطار القانوني واإلقتصادالمطلب األول : اإل

 :طار القانونيأوال: اإل

عملية اإلعتماد اإلهباري للمشروع اغبصوؿ على األصل ؼبباشرة نشاطو دوف أف يكلف بدفع الثمن  تتيح
اؼبوصفات الفنية  فورا إذ ربدد اؼبؤسسة الراغبة يف اغبصوؿ على ىذا النوع من اإلئتماف نوعية اآلالت اليت تلزمها و 

ؤسسة من اؼبؤجر أف يشًتي األصوؿ اليت كما زبتار اؼبورد الذي يبدىا بالتجهيزات واآلالت، بعدىا تطلب اؼب
وافق إختارىا هبدؼ تأجَتىا ؽبا يف مقابل اإللتزاـ بدفع أقساط اإلهبار اليت يتفق عليها طيلة مدة التعاقد فإذا 

اؼبؤجر أو مؤسسة اإلئتماف اإلهباري على طلب اؼبشروع ) اؼبستأجر ( يرـب معو عقد اإلعتماد اإلهباري، وىنا يقوـ 
 1التكييف القانوشل لعقد اإلعتماد اإلهباري . اػببلؼ حوؿ

إحتفاظ البائع حبق اؼبلكية، يبدو أف اإلئتماف اإلهباري، يعد يف جوىره عقد بيع مقابل الثمن أجل مع 
إذل مستأجرىا  فتشًتي مؤسسة قرض إهبار اآللة اليت يرغب اؼبستأجر يف اغبصوؿ عليها مث يقـو ببيعها باألجل

ية ) األقساط (اليت ربصل عليها مع إحتفاظها حبق اؼبلكية على سبيل الضماف غبُت الوفاء مقابل اؼببالغ الدور 
 بكامل الثمن .

غَت أف ىذا القوؿ فيو مزج بُت اإلعتماد اإلهباري و البيع اإلهباري، فهذا األخَت ىبتلف عن اإلعتماد 
اإلهباري، حيث تنتقل ملكية اؼباؿ ؿبل عقد البيع اإلهباري تلقائيا يف هناية مدة العقد إذل اؼبستأجر إذا أوىف 

لمستأجر ثبلث اختيارات عند هناية العقد إما ذبديد بالدفعات اإلهبارية الواجبة بينما اإلعتماد اإلهباري يًتؾ ل
العقد أي اعادة تأجَته مدة أخرى مقابل أقساط جديدة وـبفضة، أو إعادة األصوؿ اؼبؤجرة أو شرائها من اؼبؤجر 

 بقيمة متبقية .

ىناؾ تصور آخر لعقد اإلعتماد اإلهباري، يتمثل يف إعتباره قرضا مضمونا حبق اؼبلكية، فمؤسسة  و
عتماد اإلهباري تقرض عميلها األمواؿ البلزمة لشراء اآلالت والتجهيزات اؼبشًتاة كضماف غبُت وفاء العميل اإل

 بكامل قيمة القرض .

ىذا التصور قد يكوف مقبوال من الناحية اإلقتصادية، فهو يربز دور مؤسسة اإلعتماد اإلهباري يف منح 
اؼبشرع نظم عقد اإلعتماد اإلهباري على أساس أنو عقد إهبار اإلئتماف غَت أنو ال يستقيم مع نصوص القانوف، ف

                                                           
 . 468عاشور مزريق ، ؿبمد غريب ، مرجع سابق ، ص:  1



 الفصــــل األول :                                                     دراسة حول االعتماد االيجاري
 

39 
 

من نوع خاص. ومن اعبلي أف اإلعتماد اإلهباري ىبتلف عن كل صور التمويل األخرى، ىهو وسيلة من وسائل 
التمويل العيٍت يتضمن إستخداـ عقد إهبار بعد ربرير أحكامو كأداة فنية وقانونية لتحقيق ىدؼ إقتصادي ىو 

 . تمافمنح اإلئ

إف النظرة التحليلية لعقد اإلعتماد اإلهباري يظهر إحتوائو على طبس عناصر أساسية على األقل هبتمع يف 
 عملية واحدة وىي :

 _ وعد متبادؿ بُت الشركة اؼبمولة واؼبشروع باإلهبار يف مرحلة تكوين العقد.

 فها و أمباطها واؼبورد._ تفوض اؼبشروع يف إختيار اآلالت و األجهزة ؿبل العقد وربديد أوصا

 _ عقد إهبار اآلالت واألجهزة اؼبشًتاة.

_ عد غَت متبادؿ تتعهد دبقتضاه الشركة اؼبمولة ببيع اآلالت و األجهزة ؿبل العقد إذل اؼبشروع اؼبستأجر يف 
 هناية مدة العقد.

 _ عقد بيع إذا أعلن اؼبستأجر يف هناية مدة العقد رغبتو يف الشراء.

 تماد اإليجاري عاإلقتصادي لإل طارثانيا: اإل

التعامل باإلعتماد اإلهباري ؾبموعة من اؼبزايا اإلقتصادية من أنبها دفع عجلة التنمية اإلقتصادية  وبقق
من العمالة يف انتاج السلع و اػبدمات وتسهيل عمليات االحبلؿ و التطوير، فبا يساعد اؼببلحقة وتشغيل اؼبزيد 

التكنولوجي، ومن مث رفع جودة اإلنتاج مع خفض تكلفتو وفتح أسواؽ جديدة كما يساىم يف اؼبستمرة للتطور 
اغبد من آثار التضخم على تكلفة اؼبشروعات فهو يقضي على فًتات اإلنتظار اليت ربتاج إليها اؼبؤسسات لطرح 

 1أسهم جديدة أو تكوين احتياطات فبا يؤدي إذل ارتفاع تكلفة األسعار .

ة إؿ ربسُت ميزاف اؼبدفوعات يف حالة التأجَت من اػبارج يف حدود الدولة إذ تقتصر ىذا باإلضاف
التحويبلت للخارج على القيمة اإلهبارية فقط بينما يتم ربويل كامل قيمة األصل الرأظبالية للخارج يف حالة شرائو 

ظرية رأس اؼباؿ، فإف اػببلؼ وبالرجوع إذل األساس اإليديولوجي والنظري لئلعتماد اإلهباري، وفيما يتعلق بن
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اإليديولوجي بُت أفكار اؼبدارس الكبلسيكية والكينزية والنيو كبلسيكية، حوؿ ربليل مشكلة النمو وتقييم رأس 
 اؼباؿ ودوره يف ىذا النمو يفسر اذل حد ما موقف ىذه الطرؽ .

أساسو زيادة كثافة رأس اؼباؿ يعترب الًتاكم الرأظبارل اؼبؤشر اغباسم يف النمو حيث أف  فالفكر الكبلسيكي
على حساب العمل، ويتجلى ىذا اؼبظهر يف توضيح دور اؼبلكية ) ملكية عوامل اإلنتاج اؼبادية وخاصة األجهزة و 

 على حساب العوامل األخرى . ) اآلالت (

يعمل على زيادة الطاقة اإلنتاجية لئلقتصاد و يركز على الفكرة  النموذج الكينزيأما اإلستثمار يف 
 األساسية من أف العائد اؼبتوقع من السلعة الرأظبالية واإلنتاجية أىم بكثَت من ؾبرد خياراهتا أو سبلكها .

الفٍت إرتفاع فاعلية عوامل اإلنتاج واليت ترتبط بعملية فقد أضاؼ التقدـ أما الفكر النيو كالسيكي 
تجديدات الفنية، كعوامل أساسية يف رفع معدالت النمو يف اإلقتصاد، وىذا ما يوافق مع دور طبيعة اإلئتماف ال

 اإلهباري .

بصفة عامة فاف ىذه الطريقة تعرب عن تعاوف وثيق بُت رجاؿ اؼباؿ و رجاؿ الصناعة اؼبنتجة أو  و
بُت اؼبقًتضُت و اؼبقرضُت، نحن أماـ عبلقة جديدة اؼبستخدمة لؤلجهزة واألجهزة واألدوات االنتاجية ويف الواقع ف

فهي عبلقة مشاركة مؤقة بُت اؼباؿ واؼبستخدـ لؤلجهزة أثناء مدة العقد، وبناءا على ىذه العبلقة قبد أنفسنا إما 
 1تطوير وربديد لطرؽ التمويل واإلئتماف من حيث الطبيعة واألىداؼ واآلليات واألداء والتكلفة والتقييم .

 اإلطار المالي لإلعتماد اإليجاري ثالثا:

  قرار اإلستثمار يف حقيقتو ىو " قرار مارل " ودبعٌت آخر فإف اؼبؤسسة عندما تريد زيادة طاقتها
اإلنتاجية، فهو يسعى يف نفس الوقت لتحقيق عائد عائد نقدي مادامت ىذه الزيادة سوؼ تستلـز نفقة 

يل كدالة للعائد أو العوائد استثمارية جديدة ومن مث فقرار اإلستثمار اؼبارل سوؼ وبدد الطريقة اؼبناسبة للتمو 
 2وعليو سوؼ يتعرض لثبلثة قيود :التوقعية، 
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 ( فني األول ) قيدال : 

واآلالت االنتاجية فالعمر الفٍت يتعلق ببظاىرة عمر اإلىتبلؾ الطبيعي وبعمر اإلىتبلؾ اإلقتصادي لؤلجهزة 
والبفاض درجة كفايتها وىذا مايقلل تدرهبيا من يتمثل يف اإلىتبلؾ الطبيعي أي تناقص اإلنتاجية الطبيعية لآلالت 

فتبدو وعندما تتناقص منفعة رأس اؼباؿ  العوائد واؼبنافع اؼبنتظرة من استغبلؽبا، أما ظاىرة اإلىتبلؾ اإلقتصادي
اإلقتصادية بأكثر ما يناقص عمره الوظيفي وىذه الظاىرة تتجو للتقدـ الفٍت الذي يقدـ لنا باستمرار آالت و 

وىذا ما ديثة ذات فعالية إنتاجية أكرب من األجهزة القديبة وتظهر عندئذ ضرورة اإلحبلؿ اؼبستمر، أجهزة ح
يستلـز البحث عن رؤوس األمواؿ والتمويل اؼبستمر، ومن ىنا تبدو أنبية خلق قنوات سبويل مستمرة تربط بُت رأس 

 اؼباؿ اؼبارل ورأس اؼباؿ الصناعي،  .

 لئلعتماد اإلهباري .وىذا ىو اؼبظهر األوؿ 
 ( ماليالثاني )  قيدال : 

يتعلق بالعائد من اإلستثماروضرورة ربقيق مستوى من األرباح والعوائد اليقل عن نفقة اإلستثمار فاؼبشروع 
وحدة مالية تبحث عن أحسن الطرؽ إلستغبلؿ أصوؽبا النقدية، لذلك فإف الكثَت من القرارات اإلستثمارية  ىو

يلية تراعي دائما أف يغطي العائد من ىذا االستثمار تكاليفو، ومن ىنا بدأ اؼبظهر الثاشل لئلعتماد من الناحية التمو 
 اإلهباري " أف اآللة تدفع شبنها من عائد تشغيلها " .

 : القيد الثالث 
يعترب امتداد للقيد الثاشل حبيث أف يكوف لدى اؼبشروع القدرة على ربقيق السيولة اؼبستمرة و اؼبستقلة 

األصل اإلستثماري الوبقق عائدا مرة واحدة فالتكلفة تدفع مرة واحدة و تسًتد على أقساط توزع على القدرة ف
 اليت تعمل يف خبلؽبا اآللة أو مدة االئتماف وىذا ىو اؼبظهر الثالث لئلعتماد اإلهباري .

ارل من التمويل السنوي إف ـبطط التمويل كأداة مستعملة يف التسيَت اؼبارل وبدد ويوضح لنا اإلحتياج اؼب
 لنشاط ما، ودل تكن لتقنية اإلعتماد اإلهباري أنبية يف ـبطط التمويل .

ولتوضيح أنبية اإلئتماف اإلهباري يف ـبطط التمويل تقـو دبقارنة بُت تكلفة التمويل التأجَتي وتكلفة 
 من البنك دبعٌت آخر اؼبقارنة بُت التغَت اعبزئي . اإلقًتاض اؼبباشر ؿإمتبلؾ األصل اإلنتاجي، من خبل
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 المطلب الثاني : اإلطار المحاسبي لإلعتماد اإليجاري

منذ ظهور اإلئتماف اإلهباري غالبا ما يعود التسجيل احملاسيب إذل اؼبؤجر ) اؼبالك القانوشل ( فيما بعد 
لؤلصل واليت تعود يف حالة اإلئتماف اإلهباري اؼبارل ظهرت قواعد كاف ىدفها على اؼبستوى احملاسيب ترصبت اؼبلكية 

 إذل اؼبستأجر .

 فالسؤاؿ اؼبطروح كيف يتم قياس األصوؿ واػبصـو طويلة األجل اؼبًتتبة عن عقود اإلهبار طويلة األجل؟ 

 ويتم اإلجابة على ىذا السؤاؿ كما يلي :

هبار اؼبتفق عليها خبلؿ فًتة العقد يتم ربديد تلك القيم من خبلؿ حساب القيمة اغبالية ألقساط اإل
فرضا القيمة السوقية ؽبذا األصل اؼبستأجر وبعبارة أخرى يتم رظبلة قيمة ىذه الدفعات يف بداية العقد و اليت سبثل 

الذي تتجلى قيمتو يف حساب األصوؿ الثابتة واػبصـو طويلة األجل يف سجبلت اؼبستأجر ويًتتب على ذلك أف 
حبساب اإلستهبلؾ وربميلو على إيرادات السنة اؼبالية اؼبختصة وبنفس األسلوب يقـو اؼبؤجر  يقـو اؼبستأجر دوريا

دبقابلة تكلفة شراء األصل بقيمو السوقية ) واليت تعادؿ القيمة اغبالية لعقد اإلهبار ( غبساب مقدار الربح أو 
ويقـو كل من اؼبؤجر واؼبستأجر بإثبات  اػبسارة الناذبة عن تلك اؼبعاملة و إثبات تلك القيمة يف حساب اؼبدنُت،

 1دفعات اإلهبار الدورية اؼبستلمة واؼبدفوعة يف سجبلهتم احملاسبية كاآليت :

 جزء من اإلهبار سدادا غبسابات مديٍت اإلهبارات و اآلخر إيرادات فوائد .أ_ في سجالت المؤجر :

 اإلهبار و األخر مصروؼ فوائد .جزء من اإلهبار سدادا غبسابات دائٍت ب_ في سجالت المستأجر : 

 ويتم التعرض إذل تطبيق قواعد احملاسبة يف بعض أنواع اإلئتماف اإلهباري بالنسبة للمستأجر واؼبؤجر .

 أوال: بالنسبة للمستأجر

 اإلعتماد اإليجاري التشغيلي : .1

الذي يقـو بسداده إذل يقـو اؼبستأجر بتحميل إيرادات الفًتات اؼبالية اعبارية دبصرفات اإلهبار الدوري 
اؼبركز اؼبارل للمستأجر حيث ال نسجل اؼبؤجر كمصروؼ.ويراعي ىنا أف يًتتب على مثل ىذه العقود آثار على 
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أي من قيمة األصل أو اإللتزامات اؼبًتتبة على العقد يف الدفاتر احملاسبية للمستأجر، ويتم إدراج مصروؼ اإلهبار 
 1ية يف قائمة الدخل .السنوي ضمن عناصر اؼبصروفات اعبار 

 .اإلعتماد اإليجاري المالي :2

يف عقد اإلئتماف اإلهباري اؼبارل بالقيد احملاسيب كما لو كاف عقد شراء أصل ثابت مقابل يقـو اؼبستأجر 
التزامات طويلة األجل أو بعبارة أخرى شراء أصل على حساب طويل األجل وبناءا عليو يتم إثبات كل من 

 . األصل و االلتزاـ

 القيمة اغبالية للحد األدسل لقيمة العقد وتشمل على العناصر التالية :

 اغبد األدسل لدفعات اإلهبار الدورية وىي تلك الدفعات اؼبطلوبة من اؼبستأجر دبقتضى عقد اإلهبار . -
 قيمة حق شراء األصل اؼبنخفضة أو أي من العنصريُت التاليُت إذا دل يكن للمستأجر حق الشراء . -
 القيمة اؼبتبقاة لؤلصل واليت يلـز هبا اؼبستأجر يف هناية العقد . -

 قيمة الغرامة اليت قد يلتـز هبا اؼبستأجر يف حالة فشلو يف ذبديد العقد أو سبديد فًتة سَتانو . -

 القيمة السوقية العادلة لؤلصل اؼبستأجر يف تاريخ بداية تنفيذ عقد اإلهبار . -

 ثانيا: بالنسبة للمؤجر

 ماد اإليجاري التشغيلي :.اإلعت1

يتم تسجيل دفعات اإلهبار اليت يتسلمها اؼبؤجر ربت ىذه الطريقة يف حساب  اإليرادات اػباصة باألصوؿ 
اؼبؤجرة وقبل ذلك يقـو بإستهبلؾ تلك األصوؿ وربميل قيمتها على إيرادات نفس الفًتة باإلضافة إذل كافة 

 2لتأمُت و ما إذل ذلك .اؼبصروفات األخرى مثل الصيانة والضرائب و ا

وهبب التمييز بُت أصوؿ الشركة الثابتة اليت تقـو باستخدامها وتلك اليت تقـو بتأجَتىا لفًتات طويلة 
حيث تقيد األصوؿ اؼبؤجرة يف حساب اؼبستقل بإسم " مباشل و آالت مؤجرة للغَت " أو " إستثمارات يف األجل 

 " أصوؿ مؤجرة للغَت ضمن عناصر األصوؿ الثابة
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وهبب كذلك التمييز بُت اإليرادات و اؼبصروفات اػباصة باألصوؿ اؼبؤجرة وباقي اإليرادات و اؼبصروفات 
األخرى اليت ربققها اؼبنشأة عندما تبلغ نتائج عمليات التأجَت قدرا ىاما لو أثرا ملحوظ على الدخل السنوي 

 للمؤجر .

 .اإلعتماد اإليجاري المالي :2

حساب األصل للمؤجر حبساب " مديٍت عقود اإلهبار " وحىت يبكن إعداد القيود  باستبداؿ يقـو اؼبؤجر
 بلزمة إلثبات العقد اؼبارل البد من توفر اؼبعلومات التالية :ال

_ إصبارل اإلستثمارات وتشمل على اغبد األدسل لقيمة العد باإلضافة إذل قيمة األصل اؼبتبقاة غَت مضمونة 
اية فًتة عقد اإلهبار، ويبثل إصبارل اإلستثمارات ىذا مقدار إصبارل مدين عقود اإلهبار اليت قد وبققها اؼبؤجر يف هن

. 

_ إيرادات الفوائد غَت احملققة و تساوي الفرؽ بُت إصبارل اإلستثمارات والقيمة الدفًتية لؤلصل يف 
 سجبلت اؼبؤجر .

الفوائد غَت ؿبققة ويتم إثبات قيمة  _ صايف اإلستثمارات يساوي الفرؽ بُت إصبارل اإلستثمارات و إيرادات
عند بداية تنفيذ عقد اإلهبار، مث إستبعاد جزء من إرادات إصبارل اإلستثمارات يف حساب مديٍت عقود اإلهبار 

الفوائد غَت احملققة يف هناية كل سنة خبلؿ سنوات عقد اإلهبار، ويتم إثبات إيرادات اإلهبار احملتملة مثل تلك اليت 
 كنسبة من اؼببيعات اؼبستقلة .ربدد قيمتها  

 

 المطلب الثالث : اإلطار الجبائي لإلعتماد اإليجاري

تعترب اعبباية يف حد ذاهتا عملية مهمة وؿبددة لئلعتماد اإلهباري، وىي عنصر ىاـ يف رفاىية كثَت من 
تقنية اإلعتماد اإلهباري  الصناعيُت كما ىو اغباؿ يف الواليات اؼبتحدة األمريكية وبريطانيا، الرئدتاف يف استعماؿ

 1قطتُت مهمتُت نبا :وتشًتؾ اعبباية واإلعتماد اإلهباري يف ن

 قواعد اإلىتبلؾ اعببائي ىو مبط اإلىتبلؾ اؼبطبق . . أ
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 التخفيضات اؼبمنوحة على الضرائب و الرسـو اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة .  . ب

 .الضرائب المباشرة :1

ل بصفة خاصة يف ما إذا كانت قيمة منفعة اإلعتماد اإلهباري هبب انب اعببائي فائدة معتربة، تتمثيقدـ اعب
 أف تسجل ضمن ميزانية اؼبؤجر أو اؼبستأجر .

أقساط اإلهبار يف حساب إهبارات وتكاليف اإلهبار وىي ربل ؿبل اؼبصاريف اليت كاف  المستأجر_ يقيد 
 سيدفعها لو أنو إشًتى األصل، أي أف أقساط اإلهبار تعترب كأعباء إستغبلؿ مقابل إستعماؿ أو تأجَت األصل .

قد تتوافق مع وتشكل أقساط اإلهبار تكاليف إستغبلؿ ـبفضة من الوعاء الضرييب بشرط أف تكوف مدة الع
سنوات حسب نوع األصل (، وىذا ارتباطا مع اإلىتبلكات  10إلى  3مدة اغبياة اإلقتصادية العادية لؤلصل ) بُت 

 1اؼبطبقة اؼبخفضة أيضا من الربح اػباضع للضريبة كما لو اختارت اؼبؤسسة اكتساب األصل بدؿ تأجَته .

ة عن تكاليف اإلستغبلؿ، ومنو فهي معفية من دبعٌت آخر أقساط اإلهبار بالنسبة للمستأجر ىي عبار 
 الوعاء الضرييب وبالتارل سيدفع اؼبستأجر ضرائب ـبفضة .

فيسجل يف ميزانيتو شبن شراء األصل وقيمة إىتبلكو اليت تعترب كتكاليف، يف ىذه اغبالة  _ أما المؤجر
ناقصة وتتغَت مدة ىذه اإلىتبلكات يكوف لو اػبيار بُت إتباع نظاـ إىتبلكات بأقساط متساوية أو إىتبلكات مت

 وفق تغَت مدة إستغبلؿ األصل .

بالنسبة ألقساط اإلهبار واألرباح اليت وبصل عليها اؼبؤجر خبلؿ مدة العقد فهي تغطي قيمة اإلستثمار، 
 ويسجلها يف ميزانيتو .

  ىبص ااضرائب على أرباح الشركات فيما(IBS)  لنظاـ فرض فإف مؤسسات اإلعتماد اإلهباري زبضع
 الضرائب على األرباح الصناعية والتجارية مثلها مثل باقي اؼبؤسسات اإلقتصادية األخرى .
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 أنبها :من  .الضرائب غير المباشرة2

: ىذا الرسم يرفع بشكل كبَت أسعار التجهيزات و اؼبباشل خاصة  (TVA)الرسم على القيمة المضافة أ.
ويشكل سبويلها و إسًتجاعها مشكلة كبَتة على مستوى خزينة اعبديدة منها ذات اإلستعماؿ اؼبهٍت، 

 شركات اإلهبار وذلك طيلة مدة عقد اإلهبار .
على األصل موضوع العقد، كما لو أنو إشًتاه غبسابو  TVA_ عند إقتناء األصل يقوـ اؼبؤجر بدفع 

يد يف حساب تق TVAاػباص، ويقيد سعر حيازة األصل خارج الرسم يف حساب ذبهيزات لئلهبار و 
 رسـو قابلة لئلستحقاؽ وذلك يف أصوؿ ميزانية اؼبؤجر .

تدرهبيا من خبلؿ األقساط اإلهبارية اؼبرتفعة نسبيا بسبب الرسم، وتكوف مدة  TVA_ تسًتجع قيمة 
يضطر اؼبؤجر إذل ذبميد مبالغ مالية معتربة ؼبدة طويلة، دوف سنوات، وىذا ما  5إلى  3إسًتجاعو تًتاوح مابُت 

انية توظيفها يف نشاطات أخرى، خاصة إذا كاف ىذا اؼبشكل يزداد من سنة إذل أخرى إذبو اؼبؤجر إذل تطوير إمك
اؼبسجل يف األصوؿ ميزانيتو يف تزايد  TVAنشاطو كإقتناء كميات أكرب من التجهيزات لتأجَتىا، فيجد أف 

 دية غَت مرغوب فيو .مستمر، ىذا األمر عادي من الناحية اؼبالية ولكن من الناحية اإلقتصا
األقساط بسب من خبلؿ األقساط اإلهبارية اؼبدفوعة للمؤجر، وتزداد قيمة ىذه  TVA_ يدفع اؼبستأجر 

ىذا الرسم اليت ربسب يف السعر العادي، وتكوف مسًتجعة من طرؼ اؼبستأجر، بالنسبة للمستأجر تعترب ىذه 
دوف اللجوء إذل ذبميد أموالو ونشاطاتو ؼبدة طويلة مثلما  اغبالة كحافز لو ألنو يدفع ويسًتجع فورا قيمة الرسم،

 تفعل مؤسسات القرض اإلهباري .

_ يف األخَت نشَت إذل أف التعويضات اليت يدفعها اؼبستأجر إذل اؼبؤجر يف حالة فسخ العقد زبضع أيضا إذل 
 الرسم على القيمة اؼبضافة ألهنا تعترب كمستحقات آجلة الدفع .

ىو اؼبالك القانوشل لؤلصوؿ ولكنو ال يستخدمها و إمبا  اؼبؤجر :TAPشاط المهني ب.الرسم على الن
 .يقـو بتأجَتىا إذل اؼبؤسسات اؼبستأجرة، لذلك الزبضع ىذه األصوؿ اؼبؤجرة للرسم على النشاط اؼبهٍت 

فإنو ىبضع إذل الوعاء الضرييب اػباص بالرسم على النشاط اؼبهٍت اػباص باألصوؿ اؼبؤجرة  ستأجرأما اؼب
 1 .وذلك بتحديد أقساط اإلهبار اػباضعة للضريبة

 
                                                           

1 Eric Garrido, Le cadre économique et réglementaire du crédit-bail, revue banque édition, 
paris, 2002, p108 .     
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 :خاتمة الفصل

من خبلؿ ما سبق تناولنا يف دراستنا للفصل األوؿ اعبانب الوصفي لعملية اإلعتماد اإلهباري وذلك 
وقمنا بتقدصل تعاريف ؼبختلف تشريعات الدوؿ وقد أعطيت تعاريف بدارسة اؼبفاىيم األساسية لئلعتماد اإلهباري 

والبعض اآلخر  ةالقانونياعبوانب ض منها يركز على ـبتلفة ؽبذه التقنية التمويلية، إال أهنا تؤدي إذل نفس اؼبعٌت فالبع
من التعاريف لتوضيح اؼبعٌت أكثر وتقريب اؼبفاىيم، وذكرنا األنواع اؼبختلفة  ة اإلقتصادياعبوانب يركز على 

لئلعتماد اإلهباري وذلك حسب الزاوية اليت يتم منها النظر إليو إلعطاء تصور وفهم أكثر وأمشل باإلضافة إذل 
اؼبتعددة اليت يتمتع هبا عن غَته من القروض، واألسباب اليت تدفع اؼبستأجر لتفضيل اإلهبار يف اؼبعدات بدال  اؼبزايا

 .من سبلكها بالشراء، فبا جعلت منو ؿبطة أنظار اؼبؤسسات اؼبالية واألفراد على حد سواء
نوشل لو يف كل من الواليات قمنا بإستعراض اؼبفهـو القابعدما تكلمنا عن شكل عقد اإلعتماد اإلهباري،  و

اؼبتحدة األمريكية وبريطانيا اللتاف سبثبلف النظاـ األقبلوساكسوشل، ويف كل من فرنسا ومصر واعبزائر ونبا النموذج 
للنظاـ البلتيٍت، وذكرنا أف اإلعتماد اإلهباري من الناحية اإلقتصادية ويف أغلب اغباالت عملية ثبلثية األطراؼ 

أهنا رباعية األطراؼ، كما تكلمن عن دورة حياة قرض اإلهبار منذ بداية عملية الشراء مث  ومنهم من صنفها إؿ
 مرحلة التأجَت إذل إنقضاء عملية قرض اإلهبار.

مث تطرقنا يف اؼببحث األخَت إذل الطرؽ التأسيسية لئلعتماد اإلهباري واؼبتمثلة يف اإلطار القانوشل 
فاعببائي وبينا فيو أىم اؼبزايا اليت يستفيد منها اؼبؤجر واؼبستأجر من  واإلقتصادي واؼبارل، اإلطار احملاسيب

التخفيضات اؼبمنوحة على الضرائب والرسـو اؼبباشرة والغَت مباشرة وىذا من أجل إعطاء خلفية نظرية متكاملة 
 والتعمق أكثر يف اؼبوضوع .
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 :مقدمة الفصل
واكب تطور تقنية االعتماد االغلاري اىتماما متزايدا يف رلال الدراسات احملاسبية يف زلاولة إرساء رلموعة 

حبيث ربقق  ،من ادلعايري اليت ربكم احملاسبة عن عقود االغلار بصفة عامة ، و عقود االغلار التمويلي بصفة خاصة
االتساق يف ادلعاجلات احملاسبية يف سجالت و دفاتر ادلؤجرين و ادلستأجرين، و تضمن قياس نتيجة األعمال و 

 اإلفصاح عن ادلركز ادلايل دبا يتفق و ادلبادىء احملاسبية ادلتعارف عليها.
سيب من خالل ادلعاجلة من أجل التعمق أكثر يف ادلوضوع قمنا بدراسة اإلعتماد اإلغلاري من اجلانب احملا

 احملاسبية لإلعتماد االغلاري يف ظل ادلعايري ادلختلفة.
ابتداءا ادلنظمات الدولية ببذل جهودىا لوضع معايري ربكم و تنظم كيفية التعامل هبذه التقنية  تو لقد قام

كما سيتم .IAS دوليةمث يليو رللس معايري احملاسبة ال  FABS من جهود رللس معايري احملاسبة ادلالية األمريكي
التطرق إىل أىم ادلشاكل احمليطة بعقود االغلار اليت نتجت عندما اختلف شكل بعض العقود عن مضموهنا 

 االقتصادي،
 1996لسنة  96/09أما يف ادلبحث الثاين سيتم التطرق إىل طبيعة عقد اإلعتماد اإلغلاري يف ظل قانون 

احملاسبية وفق ادلخطط احملاسيب الوطين، و أىم النقائص و العيوب اليت جاء اخلاص باإلعتماد االغلاري، و ادلعاجلة 
 هبا ىذا األخري،

، الذي يعاجل سلتلف 25/03/2009أما ادلبحث االخري فخصصناه لإلصالحات اليت جاء هبا القانون 
ري لتتماشى مع نقائص و عيوب النظام احملاسيب السابق، و الذي تضمن إصالح و تنظيم تقنية اإلعتماد االغلا

و  AIS17و ما مدى التوافق بني ادلعاجلة احملاسبية لالعتماد االغلاري يف ادلعيار الدويل  ماىو متعارف عليو دوليا،
 .SCFيف نظام احملاسبة ادلالية 

 و لذا سنحاول من خالل ىذا الفصل اإلجابة على السؤال التايل:
 ظل النظم ادلختلفة ؟كيفية ادلعاجلة احملاسبية لإلعتماد اإلغلاري يف 
 و ىذا ما سنجيب عليو يف ىذا الفصل بالتطرق إىل:

  ؛ادلعاجلة احملاسبية لإلعتماد اإلغلاري يف ظل معايري احملاسبة الدولية  -

 ؛ادلعاجلة احملاسبية لإلعتماد اإلغلاري حسب ادلخطط احملاسيب الوطين  -

 احملاسيب ادلايل .ادلعاجلة احملاسبية لإلعتماد اإلغلاري يف النظام  -
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 المبحث األول : المعالجة المحاسبية لإلعتماد اإليجاري في ظل المعايير الدولية  
 Financial Accounting)     المطلب األول : اإلعتماد اإليجاري حسب مجلس معايير المحاسبة المالية

Standards Board, FABS 13) 

 المعيار عن أوال : نبذة
 :(13FABS)المحاسبة عن عقود قبل صدور المعيار رقم  .1

كانت رمسلة عقود اإلغلار غري القابلة لإللغاء عن طريق ادلستأجر تتم وفقا   (13)قبل صدور ادلعيار رقم 
، و الذي يقضي بأن  No  APB Opinion. 5جمللس مبادئ احملاسبة  (5) للشروط اليت تضمنها الرأي رقم

ترمسل عقود اإلغلار القابلة لإللغاء فقط إذا كان من الواضح أن العقد ىو يف جوىره شراء لألصل بالتقسيط. 
و ترتب على تطبيق ىذا الرأي أن عملت ادلنشآت ادلختلفة على صياغة عقود اإلغلار: حبيث ال تنطبق عليها 

و ىيئة الرقابة و اإلشراف على خل رللس مبادئ احملاسبة شروط الرمسلة الواردة فيو. و ادى ذلك إىل تد
م، و ذلك بوضع قواعد ملزمة تتطلب إفصاحا تفصيليا عن عقود اإلغلار: 1973أسواق األوراق ادلالية يف عام 

 ASR( 147) و النشرة احملاسبية الدورية رقم APB Opinion No 31جمللس مبادئ احملاسبة  (31) الرأي رقم

No 47  الرقابة و اإلشراف على أسواق األوراق ادلالية. و لقد عربت اذليئة يف نشرهتا ىذه عن قلقها لعدم  ذليئة
. و رأت اذليئة ضرورة اإلفصاح عن القيمة احلالية (31) كفاية متطلبات اإلفصاح الواردة يف الرأي رقم

من االمور اليت مل يتطلبها الرأي لاللتزامات عم عقود اإلغلار، و اثر رمسلة اإلغلار على صايف الدخل _ و علا 
 .(31) رقم

مل ربدد الطريقة اليت استخدمتها اذليئة يف  (147) على الرغم من ان النشرة احملاسبية الدورية رقم
ربديدىا ألعلية ىذه ادلعلومات للمستثمرين، إال أهنا حددت متطلبات اإلفصاح التالية و اليت ظلت معموال 

(13) هبا حىت صدور ادلعيار رقم
1 

اإلفصاح عن جدول التدفقات النقدية اليت يلتزم هبا ادلستأجر عن صبيع عقود اإلغلار غري القابلة   (1
 كانت سبويلية ام تشغيلية:ء، و اليت مل تتم رمسلتها، سواء  لإللغا

 لكل من السنوات اخلمس التالية لتاريخ ادليزانية. . أ

 سنوات ( 5لكل من الفًتات الثالث الالحقة ذلا ) طول كل منها  ب.

                                                           
 .8:، ص 1002جلنة معايري احملاسبة بالسعودية،  رللة ،  » اإلغلارمعيار احملاسبة عن عقود  « يوسف زلمد ادلبارك، 1
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 ج. لفًتة اإلغلار ادلتبقية بعد ىذه السنوات العشرين التالية لتاريخ ادليزانية.

( اإلفصاح عن القيم احلالية لعقود اإلغلار التمويلي غري القابلة لإللغاء و متوسط و مدى معدالت 2
 احلالية. اخلصم ادلستخدمة الحتساب القيم

أن ادلشكلة االساسية يف القياس احملاسيب  (147) باإلضافة إىل ذلك اوضحت النشرة احملاسبية الدورية رقم
 لإلغلارات قد مت ربويلها إىل رللس معايري احملاسبة ادلالية.

 ( :13)المحاسبة عن عقود اإليجار بعد صدور المعيار رقم  .2

م، ضمنها 1974رللس معايري احملاسبة ادلالية مذكرة للمناقشة حول احملاسبة عن اإلغلار يف يوليو أصدر 
وجهات النظر ادلختلفة، و اجلوانب النظرية و العملية ادلتعلقة باحملاسبة عن عقود اإلغلار طويلة االجل. كما أصدر 

قبول ما م. و بعد اإلطمئنان إىل 1976يو لم، و مسودة اخرى معدلة يف يو 1975مسودة)مشروع( للمعيار يف أوت 
 1.م1791في نوفمبر  (13)صدر المعيار رقم ورد يف ىذه ادلسودة األخرية، 

يف ربديد األسس اليت غلب اإللتزام هبا عند احملاسبة عن عقود  (13)و يتمثل اذلدف األساسي للمعيار رقم 
اإلغلار طويلة األجل، و ذلك بالنسبة لكل من ادلستأجر و ادلؤجر. و تضمن ادلعيار أسس تصنيف عقود اإلغلار، 

 و أسس القياس و اإلثبات و العرض و اإلفصاح اخلاصة هبذه العقود.
 : FABS 13عايير المحاسبة المالية األمريكي عقد اإليجار حسب مجلس مثانيا : تعريف 

بأنو : "عقد اتفاق ؽلنح حق  (SFAS No 13)يف ادلعيار  (FABS)عرفو رللس معايري احملاسبة ادلالية االمريكي 
استخدام ادلمتلكات أو التجهيزات و ادلعدات )األراضي أو االصول القابلة لالستهالك أو كالعلا (، و ذلك لفًتة 

زمنية زلددة" ، مع مالحظة أن اإلتفاقيات اخلاصة باخلدمات ال تدخل ضمن اإلتفاقيات اليت تعامل معاملة 
 ال تنقل حق استخدام االصول و الآالت من ادلؤجر إىل ادلستأجر، و على التأجري، و كذلك االتفاقيات اليت

النقيض من ذلك فإن االتفاقيات اليت تنقل حق استخدام االصول و الآالت من ادلؤجر إىل ادلستأجر تعامل كعقد 
 تأجري" .

ابل دفعات مق (the lessor)و عرف أيضا من بعض الكتاب بانو "العقد الذي يتيح فيو ادلالك ادلؤجر 
 استخدام شلتلكاتو للمدة ادلتفق عليها. (the lessee)دورية )أقساط ( للمستأجر 

 2ثالثا: المصطلحات الواردة في المعيار
                                                           

 .9:صيوسف زلمد ادلبارك ، نفس ادلرجع السابق،  1
 . 211:، ص1005 بدون طبعة، ، دار منشآت ادلعارف، اإلسكندرية، » اإلغلار التمويلي احلقيقي للمعدات اإلنتاجية « طو زلمد ألبو العال،  2
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و من أبرزىا الوحدات اإلقتصادية االم األطراف ذات المصالح المشتركة في العمليات اإليجارية:   -
 الوحدات التابعة ذلا.

 التوقيع على اتفاق اإلغلارة و بداية التنفي.ىو تاريخ  بداية عقد اإليجار:  -

سبثل تكاليف ىي قيمة االصل ادلؤجر عند بداية عقد اإلغلارة و ىي  القيمة العادلة لألصل المؤجر:  -
 الذي قد ػلصل عليو ادلؤجر من ادلنتج أو ادلورد. شرائو بعد االخذ بعني اإلعتبار اخلصم اإلغلاري

ني تاريخ شراء االصل و تاريخ بداية اإلغلارة فإن تعريف "القيمة العادلة" و لكن إذا انقضى وقت ب
يتحدد على ضوء األحول السوقية السائدة عند بداية عقد اإلغلارة، و عما إذا كانت القيمة العادلة لألصل 

 اكرب او اقل من قيمتو السائدة يف السوق.
ان يشًتي االصل  -إذا اختار ذلك-للمستأجرىو شرط يف العقد يسمح حق الشراء التحفيزي:   -

 ادلؤجر بسعر زلدد حبيث يكون أقل من السعر ادلتوقع للقيمة العادلة لألصل يف تاريخ اإلختيار.

أن غلدد عقد  -إذا اختار ذلك-ىو شرط يف العقد يسمح للمستأجر  حق التجديد التحفيزي:  -
ادلؤجرة و ربت لقيمة اإلغلارية ادلتوقعة دلثل ادلعدات اإلغلارة لفًتة أخرى بقيمة إغلارية حبيث تكون ىذه ا

 نفس الظروف و الشروط السائدة.

و ىي مدة العقد األساسية الغري القابلة لإللغاء مضافا إليها مدة...  فترة أو مدة عقد اإليجار:  -
دة للتوقف عن لدفع اإلغلار و احملداحملددة التحفيزي"، و ادلدة  دديضافية يف حالة "حق التجالتجديد اإل

سداد االجر و اليت يقوم بعدىا ادلؤجر بطلب تنفيذ الشرط اجلزائي، و غري ذلك من ادلدد ادلتفق عليها عند 
 بدأ التعاقد.

و ىو ؽلثل ادلدة ادلقدرة الباقية لألصل و الذي يكون فيها  العمر اإلقتصادي المقدر لألصل المؤجر:  -
استخدامو اقتصاديا و نافعا مع الصيانة و اإلصالحات ادلعتادة و ذلك للغرض ادلقصود يف بداية اإلجارة و 

 بدون ربديد ىذه ادلدة ضمن عقد اإلغلارة.

 بقية لالصل يف هناية مدة اإلغلار .و ىي القيمة العادلة التقديرية ادلت القيمة الباقية لألصل المؤجر:  -

ىي التقديرية لألصل ادلؤجر يف هناية مدة اإلغلارة دون  القيمة المتبقية من األصل الغير مضمونة:  -
 تدخل ادلستأجر يف تقديرىا أو ضماهنا أو بضمان أي شخص آخر لو صلة بادلستأجر أو ادلؤجر.

 صطلح من وجهني:و يتكزن ىذا ادل الحدود الدنيا لمدفوعات اإليجار:  -
 نظر ادلستأجر يشمل كل ادلدفوعات اإلغلارية ادلضطر لدفعها و تشمل: من وجهة . أ
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 احلدود الدنيا جملموع أقساط اإلغلار ادلطلوبة.  -

 تو للقيمة ادلتبقية لألصل يف هناية مدة اإلغلار.أية ضمانات للمستأجر مثل : ضمان -

للمدفوعات ما سبق ذكره عن ادلستأجر زائد أية األدىن من وجهة نظر ادلؤجر فيشمل تعريف احلد  . ب
 ضمانات من غري القيمة ادلتبقية أو أية مدفوعات إغلارية خبالف ما يشمل عليو عقد اإلغلار.

و ىو سعر اخلصم الذي ػلدده ادلؤجر و الذي زبصم بو قيمة سعر الفائدة الضمني في اإليجارة:   -
ادلؤجر يف مصاريف تنفيذ اإلغلارة أو أية أرباح فيها مضافا إليها  الدفعات الدنيا لإلغلارة سلصوما منها نصيب

 لقيمة احلالية عند بدأ االغلارة.القيمة الغري مضمونة ادلتبقية من األصل يف هناية مدة اإلغلارة و تؤدي إىل رلموع ا

ال: شراء مث ىو سعر الفائدة الذي يقًتض بو ادلستأجر لو أراد سعر فائدة اإلقتراض للمستأجر:  -
و ذلك يف حالة عدم معرفتو للسعر  %90معدات مستأجرة و بنفس مدة اإلغلارة، و ىذا السعر يستخدم الختيار 

 الذي استخدمو  ادلؤجر يف اإلغلارة أو كان السعر أعلى من سعر اإلقراض للمستأجر.

تسويق عمليات  و ىي ادلصاريف اإلضافية اليت يدفعها ادلؤجر دلفاوضتو و المصاريف المباشرة االولية: -
 اإلغلارة) مثل: ادلصاريف القانونية و مصاريف السماسرة(.

 

  : FABS 13معايير تصنيف عقود اإليجار حسب  رابعا:

بعض ادلعايري اليت تساعد يف  (13)حدد رللس معايري احملاسبة ادلالية يف قائمة معايري احملاسبة ادلالية رقم 
كقاعدة أساسية صلد أن عقد التأجري التمويلي الذي من شأنو   التشغيليتصنيف عقود اإلغلار التمويلي و اإلغلار 

دبلكية األصل فإنو غلب ان يعترب كأصل يف دفاتر ادلستأجر و أيضا يتم اعتبار ربويل كل ادلخاطر و ادلنافع اخلاصة 
، و 13يف ىذه احلالة بالنسبة للمؤجر على أنو عقد بيع و ىذا طبقا للمعيار االمريكي رقم  عقد التأجري التمويلي

صلد أن احملددات االربعة ىي زلددات مشًتكة لكال من ادلؤجر و ادلستأجر و ىناك زلددان إضافيان يتم إضافتهما 
ما إذا كان عقد اإلغلار عقد إغلار  إىل ادلؤجر الشروط اليت يتم تطبيقها على كال من ادلؤجر و ادلستأجر لتحديد

  1رأمسايل أم تشغيلي ىي:
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 :FABS 13أوال: اإليجار التمويلي )الرأسمالي( حسب 
ىي إغلارات غري حقيقية أي بيعية سبليكية و ينص فيها على نقل ملكية ادلعدات للمستأجر سواء كان ىذا  

أربعة معايري لو انطبق أحد ىذه ادلعايري أو أكثر على عقد  FASB13  أو زلتمال أو نافذ ادلفعول و حددالنقل فعليا 
 1اإلغلار اعتربت اإلغلارة سبليكية رأمسالية و إذا مل تطبق كلها رلتمعة اعتربت إغلارة تشغيلية و ىذه ادلعايري ىي:

 أن عقد اإلغلارة ينص على ربويل ادللكية يف هناية مدة العقد . .1

 دلعدات يف هناية مدة العقد .للمستأجر احلق يف اختيار شراء ا .2

 من حياة ادلعدات االقتصادية. %75أن شروط اإلغلارة تسمح باستخدام ادلعدات دلدة تزيد عن  .3

للمجموع احلد االدىن ألقساط األجرة سلصومة دبعدل الفائدة احملدد يف عقد إن القيمة احلالية  .4
 من القيمة العادلة السوقية للمعدات عند بدء اإلغلار. %90اإلغلارة تساوي أكثر من 

و الشروط اإلضافية التي يجب تطبيقها على المؤجر فقط لتحديد ما إذا كان عقد التأجير تشغيلي أم 
 رأسمالي هي:
 القدرة على دفع احلد األدىن من دفعات التأجري ؽلكن التنبؤ بو بشكل معقول. .1

دلستقبلية اليت يتكبدىا ادلؤجر و الغري شلكن تعويضها يف أدىن ظروف عدم التاكد بشأن التكاليف ا .2
 حد ذلا.

ادلتأنية ذلذه ادلعايري تبني أن اإلغلار التمويلي يعترب من الناحية احملاسبية إغلارا رأمساليا إذا ربققت  و الدراسة
ا تتعلق بنقل ادللكية سواء نستعرض ادلعايري األربعة ادلذكورة صلد أهنأي صورة جوىرية من صور ادللكية، فعندما 

 أكانت فعلية أو زلتملة أنافذة ادلفعول:
 ادلعيار األول: ينص على نقل ادللكية تلقائيا أي فعليا .

 ادلعيار الثاين: ينص على احتمال نقل ادللكية.
 من احلياة االقتصادية للمعدات. %75ادلعيار الثالث: ينص على استخدام أكثر من 

من القيمة السوقية  %90ادلعيار الرابع: ينص على أن قيمة ادلعدات عند بدء اإلغلارة يساوي أكثر من 
 العادلة.

 

 

                                                           
 .216:طو زلمد ألبو العال، مرج سابق ، ص  1



 المعالجة المحاسبية لالعتماد االيجاري                                                      الفصل الثاني : 
 

54 
 

 :FASB 1 3  يجارات التشغيلية )العادية( حسب ثانيا: اإل
ىي اغلارات تشغيلية أي أن ادلعدات ادلؤجرة ملك للمؤجر و ليس للمستأجر احلق يف سبلكها سواء من بدء 

اإلغلارة أو سرياهنا أو هناية عقد اإلغلار، و يعترب ادلوجر يف اإلغلار التشغيلي مقرضا عينيا )معدات( أي يعترب شلوال و 
تعترب ت لصاحل ادلستأجر و يؤجرىا لو تاجريا مقابل الفائدة اليت ال يعترب تاجرا لبيع ادلعدات حيث أنو يشًتي ادلعدا

من  %25إىل  20دخال للمؤجر و ذلك خبالف القيمة ادلتبقية من معدات يف هناية مدة اإلغلار و اليت تًتاوح ما بني 
 قيمة ادلعدات ادلؤجرة و ىذه االخرية تعترب رحبا للمؤجر.

 الي( :المحاسبة عن اإليجار التمويلي )الرأسم .1

 التسجيل المحاسبي في دفاتر المستأجر: . أ

يتم احملاسبة عنو كما لو مت شراء األصل و يًتتب على ذلك: إثبات اإلغلار الرأمسايل يف  (13)طبقا للمعيار 
 1الدفاتر أصال و التزاما يف الوقت نفسو بالقيمة األقل من بني اثنتني:

 مراعاة استبعاد تكلفة تنفيذ العقد(.القيمة احلالية للحد االدىن لدفعات اإلغلار )مع  -

 أو
 القيمة السوقية العادلة لألصل ادلستأجر يف تاريخ عقد استئجاره. -

و السبب يف ذلك أنو ال غلوز إثبات قيمة األصل بقيمة تزيد عن قيمتو السوقية العادلة و يتطلب احتساب 
 معدل اخلصم ادلالئم. القيمة احلالية ضرورة احتساب احلد األدىن لدفعات اإلغلار و معرفة

نظرا الن األصل الذي يتم اإلعًتاف بو ىو أصل طويل االجل فيجب اىنالكو و ربدد فًتة اىتالكو ىل ضوء 
 ما يلي:

إذا كان عقد اإلغلار ضمن نقل ملكية االصل ادلستاجر )الشرط األول( أو يتضمن حق شراؤه بسعر رلزأ  -
 تساوي عمره االقتصادي.)الشرط الثاين( غلب اىنالك األصل خالل فًتة 

 إذا مل يستوف عقد اإلغلار ىذين الشرطني تكون فًتة االستهالك قاصرة على فًتة اإلغلار فقط. -

خالل فًتة اإلغلار غلب استخدام طريقة معدل الفائدة الفعال لتجزئة كل دفعة من دفعات اإلغلار إىل شقني 
 األول ؽلثل النقص يف قيمة االلتزام ن عقود اإلغلار.

لثاين ؽلثل مصروف الفائدة الذي غلب ربميلو على الفًتة و يستخدم ادلستأجر معدل اخلصم نفسو الذي ا
 سبق استخدامو الحتساب القيمة احلالية للحد األدىن لدفعات اإلغلار عند تطبيق طريقة معدل الفائدة الفعال.
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 تتكون القيود كالتالي:
 

 قــيـــد: إثبات قيمة األصل و اإللتزام -

 البيان دائن مدين
Xxx  

Xxx 
 من حـ/ األصل ادلستأجر

 إىل حـ/االلتزامات عن االغلار التمويلي)الرأمسايل(
 

 قــــيـــد: تسوية االهتالك -

 البيان دائن مدين
Xxx  

Xxx 
 من حـ/ م. اىتالك األصل ادلستأجر

 إىل حـ/رلمع اىتالك األصل ادلستأجر
 قـــيـــد : دفع االيجار بشقيه -

 البيان دائن مدين
Xxx 
Xxx 

 

 

Xxx 

 من حـ/م. الضريبة على ادلمتلكات 

 إىل حـ/االلتزامات عن االغلار التمويلي)الرأمسايل(
 إىل حـ/ النقدية                          

 قـــيـــد: تسوية الفائدة -

 البيان دائن مدين
Xxx  

Xxx 
 من حـ/ م. الفائدة

 إىل حـ/ الفائدة ادلستحقة                    
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 قـــيـــد: سداد دفعة اإليجار  -

 البيان دائن مدين
Xxx 

Xxx 

Xxx 

 

 
 

Xxx 

 من حـ/م. الضريبة على ادلمتلكات
 من حـ/ الفائدة ادلستحقة

 من حـ/االلتزامات عن االغلار الرأمسايل
 إىل حـ/ النقدية      

االغلار الرأمسايل ضمن االلتزامات طويلة االجل بادليزانية و الدفعة ادلستحقة السداد و تظهر االلتزامات عن 
 ضمن االلتزامات قصرية االجل حني ينم رد االصل ادلستأجر للمؤجر.

 قــيـــد: رد األصل المستأجر للمؤجر -

 البيان دائن مدين
Xxx  

Xxx 
 من حـ/ رلمع استهالك األصل ادلستأجر

 إىل حـ/األصل ادلستأجر                 
 قـــيـــد: و إذا تم شراء األصل في نهاية فترة اإليجار -

 البيان دائن مدين
Xxx 
Xxx 

 

 

 

Xxx 

Xxx 

Xxx 

 من حـ/ األصل 

 رلمع استهالك األصل ادلستأجرحـ/ من
 إىل حـ/ األصل ادلستأجر            
 إىل حـ/ رلمع استهالك االصل            
ــديـــة              إىل حـ/ ال

 و تظهر تكلفة األصل كما سبت بالسابق مع غضافة ما دفع يف سبيل شرائها يف هناية فًتة اإلغلار.
 التسجيل المحاسبي في دفاتر المؤجر: –ب 

 قـــيـــد : تاجير األصل 
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لألصل + ايرادات الفوائد غري  يظهر االصل يف قائمة ادلركز ادلايل باصبايل عملية االستثمار )القيمة العادلة
ادلكتسبة( و ىو قيمة احلد االدىن دلدفوعات التأجري التمويلي مضافا إليها االرصدة ادلتبقية و غري ادلغطاة بضمان، 

  1و ؽلكن إجراء القيد التايل يف بداية عقد التأجري
 البيان دائن مدين

Xxx  

xxx 

Xxx 

 )االستثمارمن حـ/ مديين تأجري سبويلي) إصبايل 

 إىل حـ/األصل )بالقيمة العادلة(                
 إىل حـ/ ايرادات الفوائد غري ادلكتسبة                 

 

  قـــيـــد: إثبات استالم الدفعة 

 البيان دائن مدين
Xxx  

Xxx 
 من حـ/ النقدية

 إىل حـ/ذمم مدينة لعقود االغلار التمويلي    
 الفوائد قـــيـــد: اكتساب ايراد 

 البيان دائن مدين
Xxx  

Xxx 
 من حـ/ ايراد فوائد غري متحققة

 إىل حـ/ايراد فوائد                 
يف هناية عقد التأجري التمويلي يتساوى رصيد حساب تسوية عقد التأجري التمويلي مع صايف مالحظة: 

 قيمة األصول الثابتة ادلؤجرة تأجري سبويلي بعد خصم رلمع اإلىالك.
  بفرض أن األصل ستؤول إىل ادلستأجر مباشرا يف هناية عقد التأجري بدون مقابل يكون

 قيد اإلثبات

 البيان دائن مدين
Xxx 
Xxx 

 

 

 

Xxx 

 من حـ/ رلمع االىالك
 من حـ/ تسوية عقد التأجري التمويلي

 إىل حـ/األصل                  
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  العقد حبق الشراء االختياري مقابل مبلغ معني بفرض أن الآلة ستؤول إىل ادلستأجر يف هناية مدة
 يكون القيد كما يلي: )بفرض النتيجة ربح (

 البيان دائن مدين
Xxx 
Xxx 
Xxx 

 

 
 

 

xxx 

Xxx 

 من حـ/ رلمع االىالك
 من حـ/ تسوية عقد التأجري التمويلي

 من حـ/ البنك) ادلبلغ ادلدفوع(
 إىل حـ/األصل                  
 إىل حـ/ ربح تأجري سبويلي                 

 
 ) بفرض النتيجة خسارة( -

 البيان دائن مدين
Xxx 
Xxx 
Xxx 

xxx 

 

 

 

 

 

 

Xxx 

 من حـ/ رلمع االىالك
 من حـ/ تسوية عقد التأجري التمويلي

 من حـ/ البنك) ادلبلغ ادلدفوع(
 من حـ/ خسارة تاجري سبويلي

 إىل حـ/األصل                   
 

 يجار التشغيلي ) العملي(:المحاسبة عن اإل .2

غلب االعًتاف باغلار األصل كمصروف خالل الفًتة اليت تستفيد من خدمات ىذا األصل و يتم ذباىل أي 
 التزامات سداد دفعات مستقبلية مع ضرورة تطبيق أساس االستحقاق بصورة صحيحة و يكون القيد:

 التسجيل المحاسبي في دفاتر المستأجر : . أ
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 قـــيـــــد: سداد دفعات االيجار 

 البيان دائن مدين
Xxx  

 

xxx 

Xxx 

 من حـ/ اغلارات
 من حـ/ م. الضريبة على ادلمتلكات

 إىل حـ/النقديـــة                 
  

 قـــيـــد: نهاية عقد االيجار 

 البيان دائن مدين
Xxx  

 

 

Xxx 

 من حـ/ ملخص الدخل
 

 مصروف االغلارإىل حـ/                 
 

االغلار ال يظهر األصل أو التزامات متعلقة بو يف ادليزانية العمومية للمستأجر بينما يظهر مصروف و   
بقائمة الدخل و غلب أن تتضمن اإليضاحات ادلكملة للقوائم ادلالية وصفا تفصيليا لعقد االغلار و ما يتعلق بو 

 من بيانات.
 المؤجر :التسجيل المحاسبي في دفاتر  . أ

 قــيــد: االلتزام بالخدمة 

 البيان دائن مدين
Xxx 

 

 

Xxx 

Xxx 

 من حـ/ النقديـــة
إىل حـ/م. الضريبة على ادلمتلكات                                  

 إىل حـ/اخلدمات ادلقدمة للغري    
 المحاسبة عن معامالت البيع مع إعادة التأجير .3

لطرف آخر و يف الوقت نفسو ىي تلك العمليات اليت يقوم هبا مالك األصل )البائع/ادلستأجر( ببيع األصل 
يقوم باستئجار األصل نفسو من ادلالك اجلديد و ربقق ىذه العملية عدد من ادلزايا للبائع أعلها توفري مصدر لزيادة 

 البيع مع إعادة التأجري على النحو التايل: عملية احلالة احملاسبة عنرأس ادلال العامل لديو. و يتم يف ىذه 
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إذا كانت القيمة السوقية لألصل أقل من قيمتو الدفًتية غلب على البائع/ادلستأجر اإلعًتاف  . أ
باخلسارة يف تاريخ البيع أما يف حالة زيادة القيمة السوقية لألصل عن قيمتو الدفًتية فيجب تأجيل االعًتاف 

 يتم االعًتاف هبا على النحو التايل:هبذه ادلكاسب على أن 

إذا كان عقد االغلار رأمساليا فإنو يتم االعًتاف هبذه ادلكاسب دبا يتناسب مع استهالك األصل  -
األراضي اليت تستنفذ ادلكاسب ادلتعلقة هبا باستخدام طريقة ادلستأجر )و ذلك بالنسبة جلميع األصول ما عدا 

 القسط الثابت(.

إذا كان عقد االغلار تشغيليا يتم االعًتاف هبذه ادلكاسب ادلؤجلة مستقبال دبا يتناسب مع مصروف  -
 إلصبايل دفعات اإلغلار خالل فًتة العقد. االغلار خالل الفًتة بالنسبة 

من العمر االقتصادي لألصل فإن العقد يعترب رأمساليا من وجهة   %75نظرا ألن فًتة االغلار تزيد عن  –ب 
 ظر البائع/ادلستأجر و ىنا يتعني إثبات قيدين األول إلثبات عملية البيع، و الثاين إلثبات إعادة التأجري الرأمسايل.ن

 تتكون القيود كالتالي :
 قـــيـــد: إثبات عملية البيع 

 البيان دائن مدين
Xxx 
Xxx 

 

 

 

Xxx 
xxx 

 من حـ/ النقدية
 من حـ/ رلمع استهالك األصول

 إىل حـ/األصل           
 إىل حـ/ مكاسب مؤجلة عن البيع و إعادة التأجري          

 
 قـــيـــد: إعادة التأجير الرأسمالي 

 البيان دائن مدين
Xxx 

 

 

Xxx 
 من حـ/ رلمع االصول ادلستأجرة

 إىل حـ/األلتزامات عن عقود االغلار                 
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  قـــيـــد: سداد االيجار السنوي 

 البيان دائن مدين
Xxx  

xxx 

Xxx 

 مصروف الفائدةمن حـ/ 
 ن حـ/ التزامات عن عقود اغلار رأمسايلم

 نقديـــةإىل حـ/ال                 
 قـــيــد: استهالك األصل 

 البيان دائن مدين
Xxx 

 

 

Xxx 
 من حـ/ مصروف االستهالك

 إىل حـ/ رلمع االستهالك                  
  قـــيـــد: االعتراف بالمكاسب المؤجلة 

 البيان دائن مدين
Xxx 

 

 

Xxx 
 من حـ/ مكاسب مؤجلة عن البيع و إعادة التأجري

 إىل حـ/ مكاسب البيع مع إعادة التأجري                
 

 يتم إعداد جدول الستنفاد االلتزامات عن عقد االيجار الرأسمالي :
اجملموعة األوىل و شرطي  شروطدا سبويليا نظرا الستيفائو أحد ىذا العقد عقبالنسبة للمشًتي/ ادلؤجر يكون 

يقوم اجملموعة الثانية مع عدم وجود ربح للمنتج أو الوكيل و غلري ادلشًتي/ ادلستأجر قيدا إلثبات شراء األصل مث 
نفسو بالنسبة للبائع/ بإثبات العمليات ادلتعلقة بتأجري األصل تأجريا سبويليا و يكون جدول احتساب الفائدة 

 ادلستأجر.
 قــيــد: إثبات شراء األصل -

 البيان دائن مدين
 

Xxx 
 

 

Xxx 
 من حـ/ االصول
 إىل حـ/النقديـــة                 

 قـــيــــد: إثبات عملية التأجير -



 المعالجة المحاسبية لالعتماد االيجاري                                                      الفصل الثاني : 
 

62 
 

 البيان دائن مدين
 

Xxx 
 

 

xxx 

Xxx 

 من حـ/ مديين عقود االغلار
 إىل حـ/األصول   

 ايرادات الفوائد غري ادلكتسبةإىل حـ/  
 

 قـــيـــد: نهاية السنة -

 البيان دائن مدين
 

Xxx 
 

 

 

xxx 

Xxx 
xxx 

 النقديـــةمن حـ/ 
 مديين عقود االغلارإىل حـ/      
 إىل حـ/ ايرادات الفوائد غري ادلكتسبة       
 إىل حـ/ ايرادات الفوائد       

 
 
 

 International Accounting »المطلب الثاني: االعتماد االيجاري حسب المعيار المحاسبي الدولي 

Standards , IAS 17 » 
 أوال: مفاهيم عامة حول المعيار

 IAS 17نبذة عن المعيار  .1

ادلتعلق دبحاسبة عقود االغلار ، و عرف  IAS 17بنشر ادلعيار الدويل  1982ادلعايري يف لقد قامت جلنة 
( الذي  2005جانفي  1)قابل أو نافذ ادلفعول ابتداءا من  2003مث هناية  1997ىذا ادلعيار تعديالت هناية 

يهدف إىل تبني للمستأجرين و ادلؤجرين السياسات و االفصاحات احملاسبية ادلناسبة لتطبيقها فيما يتعلق بعقود 
 التشغيلي. االغلار التمويلي و
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 : IAS 17عقود االيجار حسب تعريف  .2

عرف ادلعيار احملاسيب الدويل السابع عشر األصلي عقود االغلار على أنو " ترتيب ينقل دبوجبو ادلؤجر 
احلق يف استخدام أصل مقابل بدل اغلار يستحق على ادلستأجر، و يعدل ادلعيار احملاسيب الدويل السابع عشر 

 بدفعة أو سلسلة دفعات ".بدل االيجار" باستبدال ادلصطلح ")ادلعدل( التعريف 
 المصطلحات المتعلقة بعقد االيجار : .3

 ادلصطلحات األساسية ادلتعلقة بعقد االغلار التالية: IAS 17استخدم ادلعيار الدويل 
أيهما ىو تاريخ اتفاقية االغلار أو التزام األطراف باألحكام الرئيسية التفاقية االغلار، عقد االيجار :  بدء -

 أقرب.

ىي الفًتة غري القابلة لإللغاء اليت تعاقد فيها ادلستأجر الستئجار األصل باإلضافة إىل  مدة عقد االيجار: -
صل مقابل دفعة أخرى أو أي فًتات أخرى يكون فيها للمستأجر حق اتيار االستمرار يف استئجار األ

 بدوهنا، مع وجود التأكيد بشكل معقول عند بدأ العقد أن ادلستأجر سوف ؽلارس حقو دبوجب ذلك اخليار.

ىي ادلبالغ اليت يدفعها ادلستأجر أو قد يطلب منو دفعها و  الحد األدنى لدفعات عقد االيجار:  -
 اسًتدادىا باإلضافة إىل ما يلي:

 مبالغ مضمونة من قبلو أو من قبل طرف مرتبط بو، أو بالنسبة للمستأجر، أية . أ

 بالنسبة للمؤجر، أي مبلغ القيمة ادلتبقية مضمون لو من قبل أي من: . ب

 طرف مرتبط بادلستأجر، أو -

 طرف ثالث مستقل قادر ماليا على الوفاء هبذا الضمان. -

جة كافية من القيمة على أنو إذا كان للمستأجر حق خيار شراء األصل بسعر يتوقع أن يكون أقل بدر 
بدء عقد االغلار فإن احلد األدىن من العادلة لألصل يف التاريخ الذي ؽلكن فيو شلارسة ىذا اخليار، أي عند 

دفعات االغلار تشمل احلد االدىن من ادلبالغ ادلستحقة الدفع طيلة مدة عقد االغلار، باالضافة إىل الدفعة 
 ادلطلوبة دلمارسة حق خيار الشراء ىذا.

ىي ادلبلغ الذي ؽلكن مقابلو استبدال أصل أو تسوية مطلوب بني أطراف مطلعة و  القيمة العادلة:   -
 راغبة يف عملية على أساس ذباري حبت.

 ىو إما :العمر االقتصادي:   -
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من قبل مستخدم واحد أو من ادلتوقع خالذلا أن يكون األصل قابال لالستعمال اقتصاديا  الفًتة اليت - أ
 أكثر.

وحدات اإلنتاج أو الوحدات دلشاهبة اليت يتوقع احلصول عليها من األصل من قبل مستخدم واحد عدد  - ب
 أو أكثر.

ىي الفًتة الباقية ادلقدرة من بدأ مدة عقد االغلار دون أن ربددىا مدة عقد االغلار و اليت العمر النافع:  -
 يتوقع خالذلا أن تستهلك ادلنشأة ادلنافع االقتصادية لألصول.

 يمة المتبقية المضمونة: هي :الق  -

بالنسبة للمستأجر ذلك اجلزء من القيمة ادلتبقية ادلضمون من قبل ادلستأجر، أو من قبل طرف لو عالقة  . أ
 بادلستأجر، )قيمة الضمان ىي احلد األعلى من ادلبلغ الذي ؽلكن يف أي حال أن يصبح مستحق الدفع(.

ادلضمون من قبل ادلستأجر أو من قبل طرف ثالث ليس  بالنسبة للمؤجر ذلك اجلزء من القيمة ادلتبقية . ب
 لو عالقة بادلؤجر و الذي ىو قادر ماديا على الوفاء بااللتزامات دبوجب الضمان.

ىي ذلك اجلزء من القيمة ادلتبقية من األصل ادلؤجر و الذي ال يضمن القيمة المتبقية غير المضمونة:   -
 بادلؤجرادلؤجر ربقيقو فقط من قبل طرف لو عالقة 

من دفعات االغلار دبوجب عقد اغلار ىو اجايل احلد األدىن إحمالي االستثمار في عقد االيجار:   -
 سبويلي من وجهة نظر ادلؤجر و أية قيمة متبقية غري مضمونة تستحق للمؤجر.

 ىو الفرق بني:دخل التمويل غير المكتسب :   -

من وجهة نظر ادلؤجر و أية قيمة متبقية غري  صايف احلد األدىن من دفعات االغلار دبوجب عقد سبويلي . أ
 مضمونة تستحق للمؤجر.

 القيمة احلالية للبند )أ( أعاله حسب سعر الفائدة الضمين يف عقد االغلار. . ب

ىو إصبايل االستثمار يف عقد االغلار ناقصا دخل التمويل غري صافي االستثمار في عقد االيجار:   -
 ادلكتسب.

ىو سعر اخلصم عند بدء عقد االغلار الذي غلعل القيمة سعر الفائدة الضمني في عقد االيجار:   -
 االصبالية دلا يلي مساوية للقيمة العادلة لألصل ادلؤجر:

 احلد األدىن لدفعات عقد االغلار. . أ

 القيمة ادلتبقية غري ادلضمونة. . ب
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الفائدة الذي غلب أن يدفعو ادلستأجر ىو سعر سعر الفائدة التفاضلي/ على االقتراض للمستأجر:   -
يف عقد اغلاره مشابو، أو إذا كان من غري ادلمكن ربديد ذلك، السعر الذي كان سيتحملو ادلستأجر عند 

 بدء عقد االغلار القًتاض األموال الالزمة لشراء األصل على مدى فًتة شلاثلة و مع ضمان شلاثل.

االغلار غري زلدد ادلبلغ، و لكنو مبين على عامل عدا عن ىو ذلك اجلزء من دفعات االيجار المحتمل:  -
رلرد مرور الوقت )مثال ذلك النسبة ادلئوية للمبيعات، مقدار االستعمال، مؤشرات السعر أسعار الفائدة يف 

 السوق(.

 :IAS 17تصنيف عقد االيجار حسب  .4

أو ادلستأجر ادلخاطر و ادلنافع إن تصنيف عقود االغلار يف ىذا ادلعيار مبين على أساس مدى ربمل ادلؤجر 
ادلتعلقة دبلكية األصل ادلستأجر، و تشمل ادلخاطر احتماالت اخلسائر من الطاقة العاطلة أو التقنية و من التغريات 

غري العائد بسبب الظروف االقتصادية ادلتغرية، و ؽلكن أن تتمثل ادلكافآت بتوقع أرباح من العمليات على مدى 
 صل و احلصول على كسب من زيادة قيمة األصل أو ربقيق قيمة متبقية.العمر االقتصادي لأل

  إذا كان ػلول بشكل جوىري صبيع ادلخاطر و ادلكافآت عقد ايجار تمويلي يصنف عقد االغلار على أنو
 ادلتعلقة بادللكية،

  و إذا كان ال ػلول بشكل جوىري صبيع ادلخاطر عقد ايجار تشغيلي و يصنف عقد االغلار على أنو
 ادلكافآت ادلتعلقة بادللكية.

:1حاالت تصنيف عقد االيجار على أنه تمويلي
 

 عقد تنتقل دبوجبو ملكية األصل ادلستأجر يف هناية مدة العقد. .1

يكون للمستأجر حق شراء األصل بسعر يتوقع أن يكون أقل من القيمة العادلة لألصل يف ذلك التاريخ  .2
 الذي ؽلكن فيو شلارسة حق اخليار.

 مدة عقد االغلار اجلزء الرئيسي من العمر االقتصادي لألصل حىت و إن مل تتم نقل ملكية.تغطي  .3

للحد االدىن من دفعات االغلار )رلموع أقساط االغلار(  Present Valueإذا كانت القيمة احلالية  .4
 مساوية على األقل كامل القيمة العادلة لألصل ادلؤجر.

                                                           
 .11،ص:1007،الطبعة األوىل ، سوريا فرع حلب،  القانونيني،، صبعية احملاسبني   » ( عقود االغلار27ادلعيار الدويل ) « رضوان حلوة حنان، 1
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طبيعة متخصصة، حبيث ؽلكن للمستأجر فقط استخدامها دون عندما تكون األصول ادلستأجرة ذات  .5
 إجراء تعديل كبري.

 :مؤشرات لتصنيف عقد االيجار على أنه تمويلي 

(. إذا كان باستطاعة ادلستأجر إلغاء عقد االغلار، و يتكبد ادلستأجر خسائر ادلؤجر ادلرتبطة 1
 باإللغاء.

التقلبات يف القيمة العادلة للقيمة ادلتبقية لألصل (. إذا ربمل ادلستأجر األرباح أو اخلسائر من 2
 ادلستأجر.

(. عندما يكون لدى ادلستأجر خيار االستمرار يف عقد االغلار دلدة ثانوية باغلار أقل إىل حد كبري 3
 من اغلار السوق.

الطريقة على أهنا عقود اغلار تشغيلية أو سبويلية بنفس باألراضي و المباني تصنف عقود االغلار اخلاصة 
اليت تصنف هبا عقود اغلار ادلوجودات األخرى، على أن من خصائص األرض أن عمرىا االقتصادي غري زلدود، 

و إذا مل يكن من ادلتوقع أن ينتقل حق ادللكية إىل ادلستأجر يف هناية مدة عقد االغلار فإن ادلستأجر ال يتحمل 
ية ، و العالوة اليت تدفع دلثل ىذه احليازة االغلارية سبثل بشكل جوىري صبيع ادلنافع و ادلخاطر ادلتعلقة بادللك

 دفعات اغلار مقدمة يتم اطفاؤىا على مدى فًتة االغلار حسب ظلط ادلنافع ادلقدمة.

يتم تصنيف عقد االغلار عند بدء مدتو ، و إذا اتفق ادلستأجر و ادلؤجر يف أي وقت على تغيري أحكام 
بأسلوب كان سينجم عنو تصنيف سلتلف لعقد االغلار بدء من بداية االتفاقية عقد االغلار عدا من خالل ذبديده 

 ادلعدلة تعترب اتفاقية جديدة سارية على مدى فًتهتا،

مثال ذلك التغيرات في تقديرات العمر االقتصادي أو القيمة المتبقية على أن التغيريات يف التقديرات )
عنها  ال ينشأال ذلك عدم الوفاء من جانب المستأجر( مث( أو التغريات يف الظروف )لألمالك المؤجرة

 تصنيف جديد لعقد االغلار لألغراض احملاسبية.

 IAS 17ثانيا: المعالجة المحاسبية لعقد االيجار حسب 

 عقد االيجار التمويلي: .1
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 المعالجات المحاسبية لعقود االيجار التمويلي في دفاتر المستأجر: . أ

 ادلستأجر بأصل معني و التزام معني. يف بداية مدة عقد االغلار يعًتف .1

القياس احملاسيب: القيمة العادلة لألصل ادلستأجر ، أو القيمة احلالية لألصل للحد االدىن من  .2
 دفعات االغلار، أيهما أقل.

 لتحديد القيمة احلالية يعتمد معدل اخلصم ادلناسب ادلعتمد ضمنيا يف عقد االغلار التمويلي. .3

 ار إىل تكلفة التمويل )الفوائد( و إىل تسديد االلتزام ادلعلق.غلب تقسيم دفعات االغل .4

 ينبغي استهالك األصل على مدى عمره االنتاجي النافع دبوجب ادلعيار أو مدة العقد أيهما أقل. .5
 عقود االيجار التشغيلية: .2

 اغلار غري عقد االغلار التمويلي .عقد االغلار التشغيلي ، ىو عقد  (1

االغلار دبوجب عقود االغلار التشغيلية كمصروف على أساس القسط يتم االعًتاف بدفعات  (2
 الثابت خالل مدة العقد.

من ادلهم االعًتاف باحلوافز يف عقود االغلار التشغيلية. عادة ما تتخذ احلوافز للدخول يف عقود  (3
 االغلار التشغيلية شكل دفعات مقدمة أو فًتات ال يوجد فيها اغلارات و ما شابو ذلك.

بشكل مناسب خالل مدة العقد منذ بدايتو. لذلك، ال تعين الفًتة هبذه احلوافز االعًتاف  ينبغي (4
اليت ال يوجد فيها اغلار بأن ادلستأجر يتجنب تضمني تكلفة اغلار يف بيان الدخل اخلاص بو. إذ ينبغي أن 

 تقسم االغلار لكامل عقد االغلار خالل كامل ادلدة، شلا ينتج تكلفة سنوية منخفضة.

 المعالجة المحاسبية لعقود االيجار التشغيلية في دفاتر المستأجر: - أ

 

 ــيـــد: سداد دفعات االيجارق 

 البيان دائن مدين
 

Xxx 
 

 
 

Xxx 

 من حـ/ اغلارات
 من حـ/م. الضريبة على ادلمتلكات

ــة                 إىل حـ/النقديـ
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 قـــيـــد: نهاية عقد االيجار 

 البيان دائن مدين
 

Xxx 
 

 

Xxx 
 

 من حـ/ ملخص الدخل
 مصروف االغلارإىل حـ/                    

 

 المعالجة المحاسبية لعقود االيجار التشغيلية في دفاتر المؤجر: –ب 

 ...تظهر يف البيانات ادلالية وفقا لطبيعة األصل: مركبات آلية ، معدات 

  الثابت:يتم االعًتاف بدخل االغلار يف بيان الدخل على أساس القسط 

 .يتم االعًتاف باالستهالك على األصل اخلاضع لعقد اغلار ما على أنو مصروف 

 قـــيـــد: االلتزام باخدمة -

 البيان دائن مدين
 

Xxx 
 

 

 

xxx 

Xxx 

 من حـ/ النقدية
 إىل حـ/م. الضريبة على ادلمتلكات                 
 إىل حـ/ اخلدمات ادلقدمة للغري                 
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 قـــيـــد: تسوية االهتالك -

 البيان دائن مدين
 

Xxx 
 

 

Xxx 
 من حـ/ اىتالك األصل ادلؤجر

 إىل حـ/رلمع اىتالك األصل ادلؤجر           
 

 عقود أو معامالت البيع و إعادة االستئجار: .3

و  قيام البائع ببيع أصل و إعادة تأجري نفس األصل للبائع، و إعادة االغلار "تشمل عملية البيع 
يكون عادة بدل االغلار و سعر البيع مرتبطني مع بعضهما حيث يتم التفاوض بشأهنما كصفقة، و تعتمد 

 عملية البيع و إعادة االغلار على نوع عقد االغلار" .
 إذا نتج عن عملية البيع و إعادة االيجار عقد ايجار تمويلي: . أ

ن ادلبلغ ادلسجل على أهنا دخل يف البيانات غلب عدم االعًتاف يف احلال بأية زيادة يف عائدات البيع ع
 ادلستأجر، و بدال من ذلك غلب تأجيلها و إطفاؤىا على مدى مدة عقد االغلار. -ادلالية للبائع

إذا كانت إعادة االغلار سبثل عقد اغلار سبويلي اعتربت العملية دبثابة وسيلة يقوم دبوجبها ادلؤجر بتقدًن 
األصل أنو ضمان، و ذلذا السبب ليس من ادلناسب اعتبار الزيادة يف عائدات البيع التمويل للمستأجر و اعتتبار 

 عن ادلبلغ ادلسجل على أهنا دخل، و ىذه الزيادة يتم تأجيلها و إطفاؤىا على مدى مدة عقد االغلار.

بالنسبة لعقود االغلار التمويلي ليس من الضروري إجراء ىذا التعديل إال إذا كان ىناك اطلفاض يف القيمة، 
و يف ىذه احلالة ؼلفض ادلبلغ القابل لالسًتجاع حسب معيار احملاسبة الدويل الذي يتناول اطلفاض قيمة 

 ادلوجودات.

 غيلي:إذا نجم عن عملية البيع و إعادة االيجار عقد ايجار تش . ب

كان من الواضح أن العملية سبت على أساس القيمة العادلة فإنو غلب االعًتاف بأي ربح أو خسارة يف 
احلال، و إذا مت تعويض اخلسارة بدفعات اغلار مستقبلية بأقل من سعر السوق فإنو غلب تأجيلها و إطفاؤىا دبا 
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خدام األصل خالذلا، و إذا كان سعر البيع أعلى يتناسب مع دفعات االغلار على مدى فًتة الفًتة اليت يتوقع است
من القيمة العادلة فإنو غلب تأجيل و إطفاء الزيادة عن القيمة العادلة على مدى الفًتة اليت يتوقع استخدام األصل 

 خالذلا،

لعادلة إذا كانت إعادة االغلار سبثل عقد اغلار تشغيلي و مت ربديد دفعات االغلار و سعر البيع دبقدار القيمة ا -
 اعتربت ىذه العملية عملية بيع عادية، و يتم االعًتاف بأي ربح أو خسارة يف احلال.

بالنسبة لعقود االغلار التشغيلي إذا كانت القيمة العادلة يف وقت البيع و عملية إعادة االغلار أقل من ادلبلغ  -
 غ ادلسجل و القيمة العادلة.ادلسجل ألصل فإنو غلب االعًتاف يف احلال خبسارة تساوي الفرق بني ادلبل

تنطبق متطلبات اإلفصاح بالنسبة للمستأجرين و ادلؤجرين بالتساوي فيما يتعلق بعملية البيع و إعاذة االغلار،  -
و يؤدي الوصف ادلطلوب لًتتيبات االغلار اذلامة إىل االفصاح عن أحكام فريدة أو غري عادية لالتفاقية أو 

 غلار.لشروط عمليات البيع و إعادة اال

 

 المطلب الثالث: المشاكل المحيطة بعقد االعتماد االيجاري.

لقد كان التأجري يف ادلاضي مقصورا يف أغلبو على العقارات، و لكن يف السنوات األخرية أصبح يشمل 
التأجري التجهيوات الرأمسالية مثل الآالت و ادلعدات و االجهزة اإللكًتونية. و يرجع السبب يف تزايد االذباه ضلو 

  1بدال من الشراء إىل عدة متغريات أعلها :

كثافة االعتماد على التجهيزات الرأمسالية يف معظم القطاعات االقتصادية كالزراعية و الصناعية و التجارية و  -
 اخلدمية.

 ضخامة أسعار ىذه التجهيزات. -

 ظهور شركات متخصصة يف نشاط التأجري. -

 الرأمسالية و من مث زيادة معدالت إحالذلا يف فًتات قصرية نسبيا.تزايد معدالت التطور للتجهيزات  -

و إذا كانت الشركات اليت ربتاج إىل ذبهيزات رأمسالية أصبحت سبيل إىل استئجارىا بدال من شرائها ذبنبا 
أت إىل دلخاطر التقادم التقين، فإن الشركات ادلؤجرة بدورىا )سواء أكانت منتجة أم متخصصة يف نشاط التأجري( جل

                                                           
 .20ص:، 1000 ،العدد األول ،21اجمللد ، رللة جامعة دمشق،  » التوجيو احملاسيب للتأجري التمويلي يف البنوك التجارية السورية « نضال العربيد، 1
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ربويل معظم ىذه ادلخاطر إىل الشركات ادلستأجرة عن طريق تضمني عقد االغلار شرطا بعدم القابلية لإللغاء لفًتة 
زمنية معينة و على الرغم من أن ىذا الشرط يعد من اخلصائص العامة ذلذا النوع من العقود إال أن الواقع العملي 

د يتضمن شروطا خاصة تعكس خالصة ادلفاوضات اليت تتم بني أظهر ظلاذج متباينة من العقود و أصبح كل عق
 ادلؤجر و ادلستأجر و من أىم ىذه الشروط:

 ربمل ادلستأجر كل أو معظم أعباء احليازة و ىي األعباء ادلرتبطة عادة حبق ادللكية .1

 مصروفات الضرائب و التأمني على األصل و صيانتو.مثل: 

 نتاجي لألصل.قد تستغرق فًتة العقد معظم العمر اال .2

 قد ؽلنح ادلستأجر حق ذبديد عقد االغلار لفًتة أخرى بقيمة رمزية. .3

 قد ؽلنح ادلستأجر حق شراء األصل بقيمة ومزية يف هناية فًتة التعاقد. .4

 قد يضمن ادلستأجر حدا أدىن لقيمة األصل ادلبقاة يف هناية فًتة العقد. .5

اختلف شكل بعض العقود عن مضموهنا االقتصادي و قد نشأت مشكلة احملاسبة عن عقود االغلار عندما 
 ففي بعض العمليات يكون العقد يف مظهره استئجارا و يف جوىره شراء بالتقسيط.

و ىذا و قد تباينت آراء كتاب احملاسبة حول طرق احملاسبة و االفصاح عن ىذا النوع من العقود يف سجالت 
 لآيت:ادلستأجرين و ؽلكن اغلار ىذه الآراء على النحو ا

عدم رمسلة أي أصول مستأجرة باعتبار أن ادلستأجر ال ػلول إليو حق ملكية األصل، و من مث فإن رمسلة  -
أداء مستمرا بواسطة طريف  عقود االغلار يعد أمرا غري مالئم. فضال عن ذلك يعد عقد االغلار عقدا تنفيذيا يستلزم

 النوع من العقود ال زبضع للرمسلة زلاسبيا.و مثل  –العقد مثلو يف ذلك مثل عقود التوظيف و عقود الشراء 

رمسلة عقود االغلار ادلماثلة لعقود الشراء بالتقسيط. و مربر ىذا الرأي وجوب تسجيل العمليات وفقا  -
 جلوىرىا االقتصادي.

و لذلك إذا كانت ادلشًتيات بالتقسيط ترمسل فمن الواجب رمسلة عقود االغلار اليت تنطوي على خصائص 
 الشراء بالتقسيط نفسها. عقود
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رمسلة عقود االغلار طويلة األجل، و يف ظل ىذا البديل تكون مربرات الرمسلة ىي رلرد وجود حق  -
 الستخدام األصل لفًتة طويلة.

رمسلة عقود االغلار ادلؤكدة اليت تنطوي على غرامات عند عدم التزام ادلستأجر بتنفيذ العقد، و وفقا ذلذا  -
 قوق و االلتزامات التعاقدية غري القابلة لاللغاء. الرأي ترمسل فقط احل

 

 PCNالمبحث الثاني: المعالجة المحاسبية لالعتماد االيجاري حسب المخطط المحاسبي الوطني 

 PCNالمطلب األول: طبيعة العقد حسب 

بعد االنتشار الذي عرفو االعتماد االغلاري عادليا، كان و البد للجزائر أن تلحق بالركب و ذلك من خالل 
 ادلتعلق باالعتماد االغلاري: 1996جانفي  10األمر ادلؤرخ يف 

 أوال: التعريف:

رس من قبل أن االعتماد االغلاري يعد "عملية ذبارية و مالية سبا 96/09جاء يف ادلادة االوىل من االمر 
ادلصارف و ادلؤسسات ادلالية أو شركة التأجري ادلؤىلة قانونا و معتمدة صراحة هبذه الصفة للقيام بنشاطات تدخل 

أو معنويني تابعني يف إطار قرض االغلار مع ادلتعاملني االقتصاديني اجلزائريني أو االجانب أشخاصا طبيعيني كانوا 
رى ؽلارس ىذا االخري على أساس عقد إغلار ؽلكن أن ينص أو ال ينص للقانون اخلاص أو العام، و من جهة اخ

على حق خيار الشراء كما غلب أن يقع على األصول ادلنقولة أو غري ادلنقولة ذات االستعمال ادلهين أو على 
 احملالت التجارية و ادلؤسسات احلرفية".

قرض االغلار فتعترب عمليات قرض  بالصنفني األساسيني منمن جانبها أتت المادة الثانية من االمر  -
االغلار عمليات قرض كوهنا تشكل طريقة سبويل اقتناء األصول ادلنقولة و العقارية أو استعماذلا، فإذا قصد هبا 
 االقتناء فإننا نكون امام قرض االغلار ادلايل و إن كان القصد االستعمال فهو يتعلق بقرض االغلار التشغيلي.

فيما يتعلق يف التفرقة بني االعتماد االغلاري ادلايل و التشغيلي ة من نفس القانون: جاء في المادة الثاني -
فإن ادلشرع اجلزائري ارتكز على مبدأ واحد و ىو التمويل من عدمو للحقوق و االلتزامات و ادلنافع و ادلخاطر 

صالح الدوري، االشهار ىذا من ادلرتبطة دبلكية األصل زلل التأجري، و تتمثل يف الصيانة، التأمني التابعة و اال
جانب و من جانب آخر حق االنتفاع و الرىن أو الضمان لغري البيع و االستغالل اخلطر التقين، خطر التقادم. و 
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ؽلكن القول أن ربويل احلقوق و االلتزامات ال ؽلكن أن يكون كليا من الناحية التطبييقية فمن الناحية اجلبائية ال 
 دلالك أي ادلؤجر.ك  إال ؽلكن أن يدرج االىتال

و تطرق ادلشرع اجلزائري إىل تقسيم االعتماد االغلاري من حيث موطن العملية و قسمو إىل اعتماد  -
اغلاري وطين و دويل و الصفة احملددة ذلذين النوعني ىي صفة االقامة سواء تعلق األمر بادلؤجر أو ادلستأجر كما و 

 سبق التطرق إليو.

 يف:ثانيا. معايير التصن
أنو تعترب عمليات االعتماد االغلاري عمليات قرض لكوهنا تشكل  96/09جاء يف ادلادة الثانية من األمر      

طريقة سبويل اقتناء األصول ادلنصوص عليها يف ادلادة األوىل السابقة الذكر، أو استعماذلا. و أنو يتم التفرقة بني 
 ما يلي: عمليات اإلعتماد االغلاري ادلايل و العملي وفق

 
 االعتماد االيجاري المالي: . أ

يف حالة ما إذا نص عقد اإلعتماد االغلاري على باعتماد ايجاري مالي" تدعى عمليات االعتماد االغلاري "
ربويل، لصاحل ادلستأجر، كل احلقوق و االلتزامات و ادلنافع و ادلساوئ و ادلخاطر ادلرتبطة دبلكية األصل ادلمول عن 

االغلاري، و يف حالة ما إذا مل يكن فسخ عقد االعتماد االغلاري و كذا يف حالة ما إذا يضمن ىذا طريقق االعتماد 
 األخري للمؤجر حق استعادة نفقاتو من رأس ادلال و احلصول على مكافأة األموال ادلستثمرة.

 االعتماد االيجاري التشغيلي: . ب

يف حالة ما إذا مل ػلول، لصاحل ادلستأجر، كل باعتماد ايجاري تشغيلي" تدعى عمليات االعتماد االغلاري "
أو تقريبا كل احلقوق و االلتزامات و ادلنافع و ادلساوئ و ادلخاطر ادلرتبطة حبق ملكية األصل ادلمول، و اليت تبقى 

 لصاحل اجملر أو على نفقاتو.
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  PCNالمطلب الثاني: المعالجة المحاسبية لإلعتماد االيجاري حسب 

 في دفاتر المؤجر: أوال. التسجيل

 يتم إثبات األصول ادلؤجرة كأصول ثابتة يف دفاتر ادلؤجر.

 قـــيـــد: إثبات األصل -

 البيان ائند دينم
 

 مبلغ دائن مبلغ مدين

 

2xx 

457 
 

 

 

 

 

48 

 

 من حـ/ االصل
 من حـ/ ضرائب قابلة للسًتجاع

 إىل حـ/النقديـات         

 

xxx 

xxx 

 

 

 

 

Xxx 

 
 

 قـــيــــد: تسجيل أقساط التأجير  -

 البيان ئندا دينم
 

 مبلغ دائن مبلغ مدين

 

48 

 

 

 
 

770 
 

 

 من حـ/ النقديات
 

 إىل حـ/نواتج مالية        

 

xxx 

 

 

 

 

 

Xxx 
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 قــــيـــد: تسوية االهتالك -

 البيان ئندا دينم
 

 مبلغ دائن مبلغ مدين

 

682 

 

 

 

 

 

 

9xx2 

 

 من حـ/سلصصات االىتالك
 

 إىل حـ/النقديـات                 

 

xxx 

 

 

 

 

 

Xxx 
 قــــيـــد: عند التنازل عن االصل -

 البيان ئندا دينم
 

 مبلغ دائن مبلغ مدين

 

692 

29XX    

 

 
48 

 

 

 
2XX 

 

 

  792 

 

 من حـ/القيمة ادلتبقية لالستثمارات
 من حـ/ اىتالك األصول

 إىل حـ/األصول         
 من حـ/ النقديات

 القيمة ادلتبقية لالستثمارات إىل حـ/

 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

 

 

 

Xxx 

 

 

xxx 

 

 جيل المحاسبي في دفاتر المستأجر ثانيا : التس

 تدرج القيمة االغلارية كمصروف يف كل فًتة مالية و دبا يف ذلك مصاريف الصيانة كما يلي.... -

 البيان دائن مدين
 

 مبلغ دائن مبلغ مدين

 

 621 

 

 

 

 

 

 

 485 

 

 حـ/مصاريف الغلارمن 
 

 إىل حـ/البنك                 

 

xxx 

 

 

 

 

 

Xxx 
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عند قيام ادلستأجر يف هناية العقد بشراء األصل ادلستأجر يثبت ىذا األصل كأصل ثابت بدفاتر  -
 ادلستأجر و ذلك بالقيمة ادلدفوعة على أن يتم اىالكو على مدار العمر ادلتبقي ادلقدر لو كما يلي...

 

  PCN المطلب الثالث: عيوب عقد االعتماد االيجاري حسب 

ادلتعلق باالعتماد االغلاري يف ظل فكر معني مل يراع فيو  1996جانفي  10ادلؤرخ يف  96/09صدر قانون 
جوىر نشاط االعتماد االغلاري الذي ينظمو ىذا القانون كما ىو ادلعروف عادليا سواء على مستوى مواد القانون أو 

الدولية ادلنظمة للمعاجلات احملاسبية دلثل ىذا توى ادلعاجلات احملاسبية اليت فرضها القانون  ادلخالفة للمعايري على مس
 النشاط و سيتم شرح أىم العيوب أو النقائص اجلوىرية ادلوجودة فيو:

دوليا فيما ؼلص ادلالحظ أن ادلشرع اجلزائري أعلل ادلعايري االربعة اليت ذكرناىا سابقا و ادلتعارف عليها  -
 التفرقة بني االعتماد االغلاري العملي و ادلايل و اليت نعتربىا أساسية و دقيقة.

كما نالحظ انو يدرج االىتالك إال للمالك أي ادلؤجر مهما كان نوع التمويل سواء اقتناء أو استعمال  -
 لألصول ادلنقولة و العقارية.

بني االقتناء و االستعمال، فإذا قصد هبا االقتناء فإننا نرى أنو فرق بني القرض التمويلي أو التشغيلي  -
 بقرض االيجار التشغيلي.و إن كان القصد االستعمال فهو يتعلق قرض االيجار المالي نكون أما 

 عدم احًتام مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على اجلانب القانوين. -

ل موضوع التمويل( يظل أصال يف دفاتر من أن ادلال ادلؤجر )األص 1996لسنة  96/09ما جاء بو قانون  -
ادلؤجر )ادلمول( و يتم حساب االىتالك عنو يف دفاتر ادلؤجر يتعارض مع ادلعايري احملاسبية ادلتعارف عليها دوليا و 

التمويلي. ذلك إن ادلعايري احملاسبية ذبرى على اعتبار عملية االعتماد التمويلي عملية اليت تنظم عمليات االعتماد 
ية يقوم فيها ادلؤجر بتمويل شراء أصل حلساب ادلستأجر بغرض استعمالو طبقا التفاق تعاقدي غالبا ما ينقل سبويل

 للمستأجر أغلب ادلخاطر و ادلنافع اليت تصاحب ملكية ىذا األصل.

لذا فإن القيمة االغلاري اليت يدفعها ادلستأجر للمؤجر ال سبثل اغلارا )أي مصروف( بالنسبة للمستأجر و إظلا 
سبثل سدادا لقسط سبويل شراء األصل الذي قام بو ادلؤجر حلساب ادلستأجر )متضمنا الفوائد( كذلك فإن القيمة 
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القسط التمويل الذي قدمو ادلؤجر للمستأجر مضافا إليو  االغلارية ال سبثل ايرادا بالنسبة للمؤجر و إظلا ىي سداد
 الفوائد. و غلب أن يتماشى قانون االعتماد االغلاري مع ىذا ادلفهوم.

 

 SCFالمبحث الثالث: المعالجة المحاسبية لالعتماد االيجاري حسب نظام المحاسبية المالية 

 SCFالمطلب األول: طبيعة عقد االيجار حسب نظام المحاسبية المالية 

 SCFأوال: تعريف عقد االيجار حسب نظام المحاسبة المالية 

يعرف عقد االغلار على أنو اتفاق يتنازل دبوجبو ادلؤجر للمستأجر دلدة زلددة عن حق استعمال أصل مقابل 
  1عقد اغلار سبويلي و عقد اغلار بسيط )تشغيلي(دفع واحد أو دغعات عديدة. و ؽلكن التميز بني 

 تعريف عقد االيجار التمويلي: . أ

عقد اغلار التمويل ىو عقد اغلار تًتتب عليو عملية ربويل شبو كلي سلاطر و منافع ذات صلة دبلكية أصل إىل 
 مستأجر، مقرون بتحويل ادللكية عند انتهاء مدة العقد أو عدم ربويلها.

 التشغيلي:تعريف عقد االيجار  . ب

عقد االغلار البسيط كل عقد اغلار آخر غري عقد اغلار التمويل. و ال تًتتب عليو عملية ربويل شبو كلي سلاطر 
 و منافع ذات صلة دبلكية أصل إلىل مستأجر.

 SCFثانيا: معايير تصنيف عقد االيجار حسب نظام المحاسبة المالية 

تصنيف عقد اغلار كعقد اغلار سبويل او عقد اغلار بسيط أمر يتوقف على واقع ادلعاملة التجارية )الصفقة( بدال 
ػلول بشكل جوىري صبيع من شكل العقد أو صيغتو حيث يصنف عقد االغلار على أنو عقد اغلار سبويلي إذا كان 

                                                           
احملدد لقواعد  1008يوليو  16القرار ادلؤرخ يف ، 15/03/1009الصادرة يف  ،29العدد  لجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية،اجلريدة الرمسية ل 1

 .29، صالتقييم احملاسيب و زلتوى الكشوف ادلالية و عرضها و كذا مدونة احلسابات و قواعد سريىا، 
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على أنو عقد تشغيلي إذا كان ال ػلول بشكل جوىري و يصنف عقد االغلار ، ادلخاطر و ادلكافآت ادلتعلقة بادللكية
 1صبيع ادلخاطر و ادلكافآت ادلتعلقة بادللكية و يتم تصنيف عقد االغلار عند بدء مدتو.

و االمثلة عن الوضعية اليت من ادلفروض أن تؤدي إىل تصنيف عقد اغلار كعقد اغلار سبويل يف نظام احملاسبة 
 ادلالية:

 إىل ادلستأجر بعد انقضاء مدة االغلار.ملكية األصل زلولة  .1

عقد االغلار ؽلنح ادلستأجر خيار شراء األصل بسعر يقل بصورة كافية عن قيمتو احلقيقية يف التاريخ الذي  .2
ؽلكن فيو شلارسة حق اخليار، حىت يكون ىناك تيقن معقول باستعمال ىذا احلق يف التاريخ الذي ؽلكن فيو ربقيق ىذا 

 اخليار.

 االغلار تغطي اجلزء األكرب من مدة احلياة االقتصادية لألصل ذاتو إذا مل يكن ىناك ربويل للملكية. مدة .3
يف بداية عقد االغلار قيمة ادلدفوعات الدنيا احملينة دبقتضى ىذا االغلار ترتفع على األقل إىل شبو كامل . 4

 القيمة احلقيقية لألصل ادلؤجر.
 خاصة و ال يستعملها إال ادلستأجر دون أن يدخل عليها تعديالت كبرية.ادلستأجرة ذات طبيعة األصول . 5

بعد مدة االغلار، ال دلستأجر ي اليت ال تؤدي إىل نقل ادللكية إىل ا"بالنسبة لعقود اغلار األراضمالحظة: 
سبثل اغلارات ؽلكن أن تشكل عقود اغلار سبويل، و ادلدفوعات األصلية اليت ػلتمل القيام هبا دبقتضى ىذه العقود 

 2مسبقة )أعباء مدرجة يف احلسابات مسبقا هتتلك على مدى قد االغلار طبقا للمنافع ادلكتسبة"

 

 SCFالمعالجة المحاسبية لعقود االيجار وفق النظام المحاسبي المالي  المطلب الثاني:

 أوال: المعالجة المحاسبية لعقد ايجار بسيط )تشغيلي(.

 المستأجر:التسجيل المحاسبي عند .1

                                                           
 .10السابق ، ص: نفس ادلرجع 1
 .29 :ص، مرجع سابق، 29، العدد 15/03/1009 يف الصادرة للجمهورية اجلزائرية الدؽلقراطية الشعبية اجلريدة الرمسية  2
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يتم االعًتاف بدفعات االغلار دبوجب عقد اغلار كمصروف يف بيان الدخل على أساس القسط  . أ
 الثابت على مدى مدة االغلار، إال إذا كان ىناك أساس منتظم آخر ؽلثل النمط الزمين دلنفعة ادلستخدم؟

خالل مدة يتم تسجيل عقد االغلار البسيط يف األعباء يف حسابات النتيجة على أساس خطي  . ب
 القرض إال إذا كان ىناك أساس آخر ؽلثل التدرج عرب الزمن للمزايا اليت يستفيد هبا ادلستخدم.

بالنسبة لعقود االغلار البسيطة غلب أن يقدم ادلستأجر معلومات إضافية مفروضة من ادلعيار الدويل  -
IAS23 :ىذه ادلعلومات ىي 

ار و قيمتها احملينة، لكل الفًتات الالحقة أقل من سنة، اجملموع عند تاريخ الدفعات الدنيا دبقتضى االغل -
 أكرب من سنة و أقل من مخس سنوات، و اكرب من مخس سنوات.

 اجملموع عند تاريخ غلق الدفعات الدنيا ادلستقبلية الغلار فرعي غري قابل للنسخ، -

غ اليت توافق الدفعات الدنيا مبلغ دفعات االغلار أو االغلار الفرعي ادلسجل يف نتيجة الدورة مع ذكر ادلبال -
 بشكل منفصل، االغلار ادلشروطة و االيرادات لالغلار الفرعي،

وصف عا للمبادئ إجراءات عقود االغلار للمستأجر مع أخذ أساس ربديد الدفعات دبقتضى االغلارات  -
 ادلشروطة خاصة، وجود خيارات ذبديد أو شراء و آجاذلا.

 و يتم تسجيل القيود التالية:

 قـــيـــد: سداد دفعة االيجار  -

 البيان دائن مدين
 

 مبلغ دائن مبلغ مدين

 

 623 

441 

 

 

 

 

 
 
521 

 

 اغلاراتمن حـ/
 من حـ/ الدولة و الضرائب و الرسوم

 
 إىل حـ/البنــك                 

 

 

xxx 

xxx 

 

 

 

 
 

Xxx 
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 المحاسبي عند المؤجر:التسجيل .2

تظهر ادلوجودات اخلاضعة لعقود االغلار التشغيلي يف ميزانيات ادلؤجرين حسب طبيعة األصل و يتم  
اإلعًتاف و تسجيل دخل االغلار يف بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد االغلار إال إذا 

 تخدام ادلأخوذة من األصل. توفر أساس منتظم آخر أكثر سبثيال لنمط الزمين الذي تتناقص فيو منفعة االس

يتم استهالك ادلوجودات ادلؤجرة على أساس يتفق مع سياسة ادلؤجر العادية اخلاصة باستهالك  -
 ادلوجودات ادلماثلة.

 قـــيــد: االلتزام بالخدمة -

 البيان دائن  مدين 
 

 مبلغ دائن مبلغ مدين

 

521 

 

 

 
700 

 

  
702 

 
445 

 
 من حـ/البنك

 االخرىإىل حـ/ تقدًن اخلدمات       
  أو 

 إىل حـ/مبيعات انتاج       
                  

 إىل حـ/ دولة، رسم رلمع
 

 

xxx 

 

 

 

Xxx 

 

 

 

Xxx 

 

xxx 
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 قـــيــد: تسوية االهتالك -

 البيان دائن مدين
 

 مبلغ دائن مبلغ مدين

 

682 

 

 

 
 
28XX 

 

 من حـ/سلصصات االىتالك
          
 إىل حـ/اىتالك التثبيتات        

 

 

xxx 

 

 

 

 

 

Xxx 

 
 

 ثانيا: المعالجة المحاسبية لعقود االيجار التمويلي.

يف تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ مع احًتام مبدأ يدرج يف احلسابات كل أصل يكون زلل عقد اغلار سبويل 
 تغليب الواقع االقتصادي على اجلانب القانوين.

  1يتم التسجيل كما يلي التسجيل المحاسبي في دفاتر المستأجر:  .1

يدرج ادللك ادلؤجر األصل ادلستأجر يف حسابات أصول ادليزانية بقيمتو احلقيقية أو بالقيمة احملينة  -
 للمدفوعات الدنيا دبقتضى االغلار إذا كانت ىذه القيمة االخرية أقل شبنا.

 ية يف احلسابات بنفس مبلغ اخلصوم للميزانية.يدرج إلزام دفع االغلارات ادلستقبل -

و هبذا يظهر ادللك موضوع اغلار_سبويل_ يف االصول ادلستأجر بأضعف مبلغ بني القيمة احلقيقية للملك ادلؤجر 
 و القيمة احملينة للمدفوعات الدنيا ادلنصوص عليها يف العقد )و ىذه ادلدفوعات الدنيا تندرج فيها القيمة احملينة إلعادة

 الشراء يف هناية االغلار ىذا إذا كان ىناك يقني معقول عند إبرام العقد بان خيار الشراء يكون مرفوعا(.

 تتحدد القيمة احملينة بادلعدل الضمين للعقد و إن مل يوجد فبمعدل فائدة االستدانة اذلامشية للمستأجر.

 ادلستأجر، يسجل ىذا ادللك:دلا يدخل ادللك ربت مراقبة دخول الملك تحت مراقبة المستأجر:  . أ

                                                           
 .58سابق، ص:، مرجع 29العدد  ،15/03/1009 يف الصادرة الدؽلقراطية الشعبية للجمهورية اجلزائرية اجلريدة الرمسية  1
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 يف اجلانب ادلدين حلساب التثبيت. -

 (.167يف اجلانب الدائن حلساب ديون عن عقد اغلار سبويل )احلساب الفرعي  -

 عند تسديد االتاوى ادلنصوص عليها يف العقد:تسديد األتاوى:  . ب

 يسجل مبلغ األتاوى يف اجلانب الدائن حلساب اخلزينة. -

( بالنسبة إىل جزء التسديد 167باجلانب ادلدين حلساب الديون عن عقد اغلار التمويل )احلساب الفرعي  -
 للمبلغ الرئيسي من جهة.

 باجلانب ادلدين حلساب ادلصاريف ادلالية بالنسبة إىل جزء الفوائد من جهة أخرى. -

 يتم معاجلة ادللك عقب إدراجو األصلي يف احلسابات مثل بقية تثبيتات الكيان: تسجيل االهتالكات:ج. 

  اىتالك عن مدة االنتفاع، و ثبوت خسارة يف القيمة عند االقتضاء.

 رفع أو عدم رفع خيار الشراء عند انقضاء العقد: .د

كان عليو أن يدفع لذلك استحقاقا أخريا يوافق تعاقديا رفع خيار . إذا قرر المستأجر االحتفاظ بالملك: 1 
الشراء، فإن مبلغ ىذا االستحقاق االخري غلب أن يوافق رصيد حساب الديون عن عقد االغلار، و يأيت تسديد ىذا 

 االستحقاق 

 لتصفية ىذا احلساب اخلاص بالديون.

 التسجيل المحاسبي في دفاتر المؤجر:. 2

االغلار التمويلي نقل بشكل جوىري صبيع ادلخاطر و ادلنافع ادلتعلقة بادللكية القانونية من يتم دبوجب عقد 
قبل ادلؤجر و ىكذا فإن دفعة االغلار ادلستحقة القبض تعامل من قبل ادلؤجر على أهنا سداد للمبلغ األصلي و دخل 

1سبويلي لتعويض و مكافأة ادلؤجر عن استثماره و خدماتو.
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 غير الصانع أو غير الموزع للملك المؤجر:عند المؤجر  . أ

موضع اغلار سبويل، لدى ادلؤجر يف األصول ضمن حساب "حسابات دائنة" يظهر مبلغ االمالك ادلوضوعة 
القروض و احلسابات الدائنة ادلًتتبة  274)تثبيتات مالية بالنسبة إىل اجلزء الذي تفوق مدتو عاما واحدا يف احلساب 

يل( و ليس يف حساب تثبيتات عينية حىت و لو احتفظ ادلؤجر دبلكيتو للملك على صعيد على عقد اغلار _ سبو 
قانوين. أي فالبيع يدرج يف احلسابات حسب القواعد ادلألوفة للكيان بالنسبة إىل عملية تنازل: يسجل يف اجلانب 

رف آخر )القروض و ( و يف اجلانب ادلدين حلساب ط70الدائن حلساب ادلنتوجات الناذبة عن البيع )حساب 
 (.274احلسابات الدائنة ادلًتتبة على عقد اغلار _ سبويل( )حساب 

يساوي مبلغ احلسابات الدائنة مبلغ االستثمار ادلبني يف عقد االغلار، ىذا ادلبلغ موافقا من الناحية  -
رتبطة بالتفاوض و إنشاء العملية للقيمة احلقيقية للملك ادلمنوح كإغلار _سبويل_ تضاف إليو التكاليف ادلباشرة ادل

 العقد.

يثبت العائد ادلايل )جزء االغلار ادلكافئ الستثمار ادلؤجر( كمنتوج كلما قام ادلستأجر بدفع األتاوى على  -
أساس مبلغ ػلسب بواسطة صيغة تعرب عن نسبة ادلردودية اإلصبايل للعقد بالنسبة إىل ادلؤجر )نسبة الفائدة الفعلية 

 كل إتاوة تستلم تكون زلل إدراج يف احلسابات لدى ادلؤجر:االصبالية(. و ىكذا ف

 _ عائدات احلسابات الدائنة(.763يف اجلانب الدائن حلساب ادلنتجات ادلالية )احلساب  -

يف اجلانب الدائن حلساب القرض ادلعين بالنسبة إىل اجلزء من تسديد رأس ادلال الرئيسي )احلساب  -
 سبويل( عن طريق احلسم من حساب اخلزينة. -ًتتبة على عقد اغلارالقروض و احلسابات الدائنة ادل -274

 عند المؤجر الصانع أو الموزع للملك المؤجر: . ب

يدرج الدين ضمن احلسابات بادلبلغ الذي يساوي القيمة احلقيقية للملك طبقا للمبادئ اليت يعتمدىا الكيان 
و عليو فإن اخلسائر أو األرباح الناذبة عن ادلبيعات تدرج يف بالنسبة دلبيعاتو النافذة)االثبات ادلتزامن للدين و البيع( 

 1حسابات نتيجة السنة ادلالية.
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تثبت ادلصاريف األصلية ادلباشرة اليت التزم هبا ادلؤجر من اجل التفاوض على العقد و وضعو موضع التنفيذ 
ى مدى مدة اإلغلار، و بالتايل نعترب يف تاريخ إبرام العقد دون إمكانية سبديد عل)العموالت، األتعاب...( كأعباء 

 ىذه التكاليف مرتبطة بتحقيق الصانع أو ادلوزع رحبا على ادلبيعات.

توفر للمؤجر نوعني اثنني من موزع أو صانع من خالل ىذا يتضح أن عقود اغلار التمويل اليت ؽلنحها مؤجر 
 العوائد:

 الربح أو اخلسارة الناصبان عن بيع بسيط. -

 مدة حياة االغلار.منتوج مايل عن  -

فالبيع يدرج يف احلسابات حسب القواعد ادلألوفة للكيان بالنسبة إىل عملية تنازل: يسجل يف اجلانب الدائن 
( و يف اجلانب ادلدين حلساب طرف آخر )القروض و احلسابات 71حلساب ادلنتوجات الناذبة عن البيع )حساب 

 (.274سبويل( )حساب  -الدائنة ادلًتتبة على عقد اغلار

إذا كانت نسب الفائدة ادلًتتبة على عقد االغلار أقل بصورة زلسوسة من النسب ادلعمول هبا يف مالحظة: 
على الربح الذي ؽلكن احلصول عليو لو سبت قصورا السوق، فإن الربح ادلنجز أو الناتج عن عملية البيع سيكون م

الفاتورة بسعر الفائدة التجارية. )الربح الناتج عن البيع غلب أن يكون زلدودا دبا كان يقف عنده لو كان االغلار 
 مربما على أساس نسبة الفائدة ادلعمول هبا يف السوق(.

احلسابات دببلغ القيم احملينة بسعر الفائدة التجارية و يف ىذه احلالة فإن مبلغ البيع و الدين الدائن يدرج يف 
للمدفوعات الدنيا ادلنصوص عليها يف العقد مزيدا عليو عند اقتضاء القيمة للملك يف هناية العقد)أي القيمة ادلعينة 

 لعملية إعادة الشراء عند انتهاء االغلار ادلنصوص عليو يف العقد(.

ر يف سجالت ادلؤجر خالل فًتة االغلار يف عقد االغلار عدم احتساب أي اىتالكات لألصل ادلؤج -
 التمويلي.

 االفصاح عن السياسة احملاسبية ادلتبعة دلعاجلة عقود االغلار. -

ضرورة تأجيل االعًتاف بادلكاسب أو اخلسائر ادلًتتبة على عملية البيع مث إعادة االستئجار، على أن  -
ستقبلية إذا كان عقد اإلغلار الناتج عن العملية قد مت تصنيفو  تستنفد ىذه ادلكاسب أو اخلسائر يف الفًتات ادل

 كإغلار سبويلي.
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 : بعض االختالفات نوجز بعضها يفىذا مل ؽلنع من وجود 

 .SCFنطاق تطبيق ادلعيار يف حني ال يظهر ذلك يف النظام احملاسيب ادلايل  AIS17بني ادلعيار  -

يف سجالت ادلؤجر بني األصول اليت تستخدمها ادلنشأة و تلك اليت  SCFمل ؽليز النظام احملاسيب ادلايل  -
 تقوم بتأجريىا للغري، كما غلب زبصيص حساب جملمع االىتالك لكل من ىذين النوعني من األصول.

يف سجالت ادلؤجر بني االيرادات و ادلصروفات ادلتعلقة باألصول  SCFمل ؽليز النظام احملاسيب ادلايل  -
 دلتعلقة بغريىا من األصول.ادلؤجرة و تلك ا

 ادلعاجلة احملاسبية ادلتعلقة باالغلار عند هناية العقد. AIS17مل يعاجل ادلعيار  -

 معاجلة لعرض عقود االغلار يف القوائم ادلالية للمؤجر. AIS17مل يتضمن ادلعيار الدويل  -

 

و  AIS17المطلب الثالث: ما مدى التوافق بين المعالجة المحاسبية لالعتماد االيجاري فيي المعيار الدولي 
 SCFفي نظام المحاسبة المالية 

يتضح لنا من خالل ما قدم يف ىذا ادلبحث التوافق الظاىر يف طرق ادلعاجلة احملاسبية وفقا لنظام احملاسيب 
 و أىم نقاط التوافق تظهر يف : AIS17و ادلعيار الدويل  SCFادلايل 

 تتحد ادلعاجلة احملاسبية لعقود االغلار وفقا جلوىر العقد و ليس شكلو القانوين فقط. -

 احًتام مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على اجلانب القانوين.  -

جاءت هبا احًتام معايري التفرقة بني االعتماد االغلاري ادلايل و االعتماد االغلاري التشغيلي اليت   -
 ادلعيار احملاسيب الدويل.

اذلدف من كل منهما ىو ربديد متطلبات القياس و االفصاح عن عقود االغلار لدى كل من  ادلؤجر  -
 و ادلستأجر.

االعًتاف باالغلار التمويلي لدى ادلستأجر كأصل و التزام يف قائمة ادلركز ادلايل و ذلك بالقيمة العادلة  -
 لحد األدىن لدفعات االغلار أيهما أقل يف تاريخ نشأة االغلار.لألصل أو القيمة احلالية ل

أن يقوم ادلستأجر بإثبات صايف االستثمار يف عقد االغلار التمويلي دبقدار القيمة احلالية للحد األدىن  -
 لدفعات االغلار و القيمة ادلبقاة غري مضمونة.
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 :خاتمة الفصل

تطرقنا من خالل الفصل لدراسة ادلعاجلة احملاسبية لالعتماد االغلاري يف ظل ادلعايري الدولية ابتداء بادلعيار 
الذي يعترب أول معيار تطرق للمعاجلة احملاسبية لعقود االغلار مث يليو ادلعيار احملاسيب  FABS13احملاسيب الدويل 

ة و االفصاحات عن عقود االغلار اعتمادا على ادلعيار األمريكي الذي أيضا نظم ادلعاجلات احملاسبي IAS17الدويل 
مث لنأيت بعدىا لإلحاطة بأىم ادلشاكل احمليطة بعقد االغلار اليت ظهرت عندما اختلف شكل بعض العقود عن 

 يكون العقد يف مظهره استئجارا و يف جوىره شراء بالتقسيط.مضموهنا االقتصادي ففي بعض العمليات  

بحث الثاين فتطرقنا إىل ادلعاجلة احملاسبية يف ادلخطط احملاسيب الوطين الذي قام ادلشرع اجلزائري بتهيئة أما يف ادل
اخلاص باالعتماد  1996جانفي  10الصادر يف  90-96األرضية لقيام تقنية جديدة من خالل ادلرسوم التشريعي رقم 

مل يراع فيو جوىر نشاط االعتماد االغلاري الذي ينظمو ىذا االغلاري لتبيني التقنية اجلديدة اخلاصة بالتمويل، الذي 
 القانون كما ىو معروف عادليا سواء على مستوى مواد القانون أو على مستوى ادلعاجلات احملاسبية.

أما يف ادلبحث األخري فذكرنا أىم االصالحات اليت قام هبا ادلشرع اجلزائري للتماشى مع القوانني و ادلعايري 
 جويلية 2ادلتعارف عليها دوليا، و ىذا ما حدث فعال من خالل اصالح النظام احملاسيب باصدار القرار ادلؤرخ يف 

سلتلف نقائص و عيوب النظام احملاسيب السابق، و الذي  ، الذي يعاجل25/03/2009اجلريدة الرمسية الصادرة  2008
 تضمن اصالح ز تنظيم تقنية االعتماد االغلاري لتتماشى مع ما ىو متعارف عيو دوليا،

و  AIS17لنتطرق يف األخري إىل أىم نقاط التوافق بني ادلعاجلة احملاسبية لالعتماد االغلاري يف ادلعيار الدويل 
 .SCFية يف نظام احملاسبة ادلال
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 :مقدمة الفصل
 اإلجياري حديثة العهد يف اجلزائر، لذلك وتدعيما للدراسة النظرية يف الفصلني السابقنيتعترب تقنية اإلعتماد   

ضلاوؿ إرتأينا أف صلري دراسة تطبيقية يف كل من بنك التنمية احمللية مبستغاًل وشركة ادلغاربية لإلجيار ادلايل بوىراف 
 النظرية على ادلعرفة التطبيقية. ا مطابقة ادلعرفةممن خالذل

دراسة سنستعرض سنتطرؽ أوال إىل تقدمي عاـ للميداف الذي دتت فيو الدراسة ) بنك التنمية احمللية ( وبعدىا 
لدى شركة  تطبيقية للمعاجلة احملاسبية لإلعتماد اإلجياري وفق ادلخطط احملاسيب الوطين والنظاـ احملاسيب ادلايل

 دلايل.ادلغاربية لإلجيار ا
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 التنمية المحلية بنكب التعريفالمبحث األول:

وكاف يشمل آنذاؾ وكالة رمسية مبستغاًل وكالة "  0874جويلية  10بنك التنمية احمللية دلدينة مستغاًل يف  أنشأ
 بن سليماف " وأيضا وكالة غليزاف، تيارت، واد رىيو، مازونة، سيدي علي.

مراكز جديدة لفوج اإلستغالؿ مبستغاًل وكالة الظهرة  0887 -00-01برز ىذا التقدـ يف الشبكة بفتح يف 
واليات إىل هناية سنة  2وكالة مقسمة على  00وعدة وكاالت أخرى بعني تادلس، قصر الشاللة، وزمورة، ما ديثل 

1112. 
 :BDLالتنمية المحلية تعريف بنك المطلب األول: 

التنمية احمللية ىو أحدث البنوؾ يف اجلزائر، وانبثق من القرض الشعيب اجلزائري وقد تأسس مبوجب بنك 
دينار جزائري ) مخسمائة مليوف (  411.111.111برأس ماؿ قدره  0874-13-21ادلؤرخ يف  74/74ادلرسـو رقم 

 ومقره الرئيسي سطاوايل بوالية تيبازة.
التجاري ويتوىل العمليات ادلألوفة ويعترب بنك الودائع، يقـو بكل لقانوف ا لقواعد خاضع عموميىو بنك 

العمليات حلسابات جارية، توفري قروض، صفقات، وخدمات متفرقة، يقـو بتقدمي قروض قصرية، متوسطة وطويلة 
األجل لكل القطاعات اإلقتصادية باستثناء القطاع الفالحي حيث يوجد بنك خاص ذلذا القطاع وىو بنك 

 فيمايلي: تنمية الريفية وديكن إختصار وظائفووال الفالحة
 القياـ بالعمليات ادلألوفة. .1

 دتويل اإلستثمارات اإلنتاجية ادلخططة من طرؼ اجلماعات احمللية. .2

 دتويل عمليات الرىن. .3

 دتويل عمليات اإلسترياد والتصدير. .4

 دتويل القروض العقارية. .5

وكالة موزعة  037يعترب بنك التنمية احمللية من أكثر الشبكات البنكية على الصعيد الوطين إذ حيتوي على 
 شخصا. 8512مديرية جهوية ويشغل أكثر من  04على 

 دج شلا ديكنو من القياـ بالعمليات ادلذكورة أعاله. 04.711.111.111يبلغ رأس ادلاؿ اإلجتماعي للبنك 
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 الهيكل التنظيمي لبنك التنمية المحلية:المطلب الثاني: 
 اذليكل التنظيمي لوكالة مستغاًل شلايلي: يتكوف

 :و ادلسؤوؿ عن الوكالة ولو ادلهاـ التالية:ى المدير 

 على تطبيق القرارات التنظيمية والقانونية على مستوى الوكالة. السهر _
 ابعة وضبط التكاليف واحملافظة على شلتلكات البنك._ مت
 استقباؿ طلبات القروض ومنقاشتها مث اختاذ قرار ادلوافقة._ 

 تعمل حتت ادارتو ادلصاحل التالية:
تقـو باستقباؿ الزبائن والرد على ادلراسالت إضافة إىل حفظ وجتميع مصلحة األمانة اإلدارية:  -

 الوثائق مبختلف أنواعها.

  :الشؤوف اإلدارية كما يقـو مبتابعة وب عن ادلدير يف حالة غيابو، مكلف بتسيري يننائب المدير
 ادلوظفني والعمل على التسيري والتنسيق ما بني ادلصاحل.

 حتت مسؤوليتو ادلصلحتني التاليتني:تعمل 
 تقـو بالعمليات التالية وىي: مصلحة الصندوق: -1
 من إيداعات الصكوؾ أو األوراؽ التجارية. :عمليات الدفع:1_1
من حساب الزبوف لصاحلو أو لصاحل شخص آخر أو من قبل البنك   : عمليات السحب:2_1

 كالعموالت.
 : نقل مبالغ من حساب حلساب يف نفس البنك أو إىل حساب بنك آخر.: عمليات التحويل3_1
مع البنوؾ احمللية، وكذا حتصيل التسبيقات  : إجراء عمليات ادلقاصة: عمليات المقاصة والمحفظة4_1

وجترى بغرفة ادلالية حلساب الزبوف، وادلقاصة ىي تداوؿ أوراؽ الدين ادلتقابلة قصد إطفائها واألوراؽ التجارية و 
 ادلقاصة.
: تقـو بإشعار زبائنها بالقروض إضافة إىل ادلتابعة القضائية وتسوية حسابات المصلحة القانونية -2

 األموات وادلفقودين، كما تقـو بفتح حسابات جدد للزبائن و جتمد حسابات.
بالقروض حيث تقـو بدراسة ملفات القروض بشىت  ىي ادلصلحة ادلكلفة صلحة القرض:م -

 ابعة تنفيذىا وتسديد األقساط ادلًتتبة على ادلقًتضني.أنواعها ومت
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قـو بكل العمليات اخلاصة بالتجارة اخلارجية من صرؼ للعمالت تمصلحة التجارة الخارجية:  -
 وحتويل وغريىا.

 يوضح اذليكل التنظيمي لبنك التنمية احمللية: الشكل التايل
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 (: الهيكل التنظيمي لبنك التنمية المحلية31-33الشكل ) 
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 الجهوية:المديرية .1 

رلاؿ نشاط ىذه الفروع بعض واليات القطر، وىو وسيط بني ادلديرية ادلركزية والوكالة وىي تندرج من  ويشمل    
مديرية شبكة اإلستغالؿ وذلا عالقة وظيفية مع سلتلف ادلديريات وىدؼ الفروع مراقبة تنشيط سلتلف الوكاالت 

 التابعة ذلا.

 اجلهوية : ومن بني الوكاالت التابعة للمديرية

  311وكالة عني تادلس. 

  312وكالة بن سليماف. 

  314وكالة الظهرة. 

  323وكالة مازونة. 

  311وكالة وادي رىيو. 

  358وكالة غليزاف. 

  378وكالة سوقر. 

  355وكالة تيارت. 

 المديرية الفرعية:.2

على رأسها ثالث واليات ودتتد سلطتها إىل الوكاالت التابعة ذلا وادلتواجدة على مستوى أكثر من  ويكوف
ومقرىا مبستغاًل وتشرؼ عليها والييت غليزاف و  723والية وتسمى حاليا مبجموعات اإلستغالؿ مبستغاًل ورمزىا 

 تيارت وذلا طابع إداري.

 ؿ ادلسمى حاليا بادلديرية اجلهوية:والشكل التايل يوضح سلطط مديرية فرع اإلستغال
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 .)المديرية الجهوية( (: مخطط مديرية فرع اإلستغالل32 -33) الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدٌرٌة فرع اإلستغالل

 )المدٌرٌة الجهوٌة ( 

 

مصلحة اإلدارة 

 والوسائل

مصلحة تسٌٌر 

 المستخدمٌن

مصلحةاألعمال 

 القانونٌة

مصلحة إدارة المٌزانٌة 

 واألعمال القانونٌة

خلٌة المراقبة 

من الدرجة 

 األولى

قسم المراقبة 

 والمحاسبة

المراقبة من  قسم

 الدرجة األولى

مصلحة 

التنشٌط 

 التجاري

مصلحة 

أمانة 

 التعهدات

مصلحة 

دراسة 

 القروض

قسم القروض 

 والتنشٌط  التجاري

 األمانة العامة
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 :الوكالة البنكية.3

الوكالة البنكية خلية متنوعة من ادلهاـ هبدؼ حتقيق اإلستغالؿ البنكي فهي تتشكل من ىياكل  تنظم
اإلستقباؿ تسمح ذلا بتلبية احتياجات ادلتعاملني مهما كانت طبيعتهم وقطاع نشاطهم بطريقة فعالة بتقدمي سلتلف 

 اخلدمات وادلنتوجات البنكية اليت تتناسب مع نشاطهم.
 

 هداف بنك التنمية المحليةالمطلب الثالث: أ
 طر البنك أىداؼ أساسية نذكر منها:س

 كل القروض ادلمنوحة. -

 و معنوي.كل شخص طبيعي ألاستقباؿ ودائع حتت الطلب، وودائع ألجل تعبئة  -

 ادلشاركة يف مجيع اإلدخار الوطين. -

عالقة مع تنفيذ كل العمليات ادلصرفية، ومنح القروض وعمليات الصرؼ وقروض اخلزينة اليت ذلا  -
 نشاطو، وىذا من أجل تسيري ادلوجودات وتوظيفها.

 منح لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للشروط واألشكاؿ ادلرخص ذلا: -

 .سلف وتسبيقات على السندات العمومية صادرة أو مضمونة من طرؼ الدولة أو اذليئات العمومية 

 راء كل السندات التجارية والقيم التمويل يف حدود نشاطو ومهامو العمليات التجارية وخصم أو ش
 الصادرة من اخلزينة العمومية.

  القياـ باستقباؿ كل دفع نقدي شبكات أو التحويالت أو التوظيف ووضعها حتت تصرؼ أوراؽ
 اعتماد وعمليات مصرفية أخرى.

  القياـ بكل دفع وكل استيفاء السفتجات، سندات ألمر الشيكات، سندات الفوائد، السندات القابلة
 لإلسًتجاع أو ادلمتلكة والفواتري والوثائق التجارية أو ادلالية األخرى.

 .تقليص سيولة النقد وتعويضها بوسائل دفع أخرى 

 .حتديث النظاـ البنكي دلواكبة التطور عن طريق الربامج،...اخل 

 
 

 

 



الثالث:                      الفصل                                  الدراسة ادليدانية ببنك التنمية احمللية وشركة ادلغاربية لإلجيار ادلايل  

 

96 
 

 المبحث الثاني: دراسة لملف القرض
 المطلب األول: المقاييس المطلوبة لمنح القرض

 النسبة للبنك الوطين اجلزائري ادللف جيب أف حيتوي على مايلي:ب
 شهادة ادليالد .1

 شهادة اإلقامة .2

 البطاقة العائلية مستخرجة من احلالة ادلدنية  .3

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  .4

خصية ومهنية عن ادلقًتض ويكوف مرفق بتصريح شريف من طلب القرض حيتوي معلومات ش .5
بعدـ اسنفادتو من قرض آخر لنفس العقار ويصرح فيو أيضا بعدـ رىن ىذا  طرؼ ادلقًتض يصرح فيو

 العقار موضوع القرض.

وىناؾ وثائق أخرى إدارية خاصة بالوضعية ادلالية للمقًتض وىي ختتلف حسب ما إذا كاف الشخص  *
 ادلقًتض أجريا أـ ال، متعاقدا أو غري ذلك فبالنسبة لكل شلايلي:

 مرفق بالوثائق التالية: لفهم يكوفم . األجراء:1
 شهادة عمل بتاريخ قريب. -
 كشوفات الراتب الثالثة األخرية.  -
  . لغير األجراء:2
 تصريح الضرييب.ال -
 شهادة اخللو من الضرائب بتاريخ قريب. -
 
 . المتقاعدين:3
 هادة اإلطلراط يف صندوؽ التقاعدش -
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 المطلب الثاني: اإلجراءات الالزمة لمنح القرض
منح القرض يأخذ ادلكلف مبصلحة القرض بعني اإلعتبار إكتماؿ ادللف ادلقدـ من ضافة إىل توفر شروط باإل 

 طرؼ ادلقًتض.
يقـو ادلكلف بالقرض اإلجياري مبعاجلة ودراسة كل ادلعلومات اليت حيتويها ادللف مبا فيها الدراسة احملاسبية أي 

 ادلالية للمشروع. دراسة ادليزانيات التقديرية دلعرفة ادلردودية
إىل جانب الدراسة احملاسبية صلد ىناؾ عدة معايري حيرص البنك على معرفتها كي تساعده يف إختاذ القرار 

 الصحيح ومن ضمن ىذه ادلعايري صلد مايلي:
 :يقـو البنك جبمع ادلعلومات ادلتعلقة بالزبوف وىي: معرفة الزبون 

 األقدمية يف ىذا النشاط.نوع نشاط العميل، سنة مزاولة النشاط،  -
 أسواقو، سياستو اإلستثمارية. -
 تعامالتو البنكية. -
 وضعيتو بالنسبة دلديرية الضرائب. -
 :معرفة األجهزة الممولة 

 العالمة التجارية، النوع والطراز. -
 رقم تسجيلها. -
 سنة صنعها. -
 ادلنتج، ادلورد. -
 رفع اإلنتاجية، جتديد األجهزة "ىدفو من إقتناء ىذه األجهزة "تنويع النشاط،  -
 :الخطر البنكي 

 إف عملية التمويل البنكي كثريا ما تصاحبها أخطار،لذا يسعى البنك جاىدا لتفادي مثل ىذه األخطار    
وذلك بإجراء دراسة شاملة و وافية ختص العميل نفسو وختص ادلشروع يف حد ذاتو، ومن بني األخطار صلد خطر 

اء بالدين، والذي يكوف عادة بسبب فشل ادلشروع أو ألسباب أخرى، كما صلد خطر عدـ عدـ التسديد أي الوف
ينعكس سلبا على البنك ألنو يسبب لو إختالؿ التسديد يف اآلجل احملددة أي التأخري يف دفع األقساط، وىذا 

 ميزانياتو التقديرية وبالتحديد يف اإليرادات، وىذا ما يؤدي إىل نقص سيولتو.
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 الثالث:كيف تتم الموافقة البنكيةالمطلب 
قرار ادلوافقة بالتمويل يتطلب من البنك حتليال وفحصا دقيقا للمشروع، والذي يرتكز أساسا على تقييم  إف

مردوديتو وخلق العميل ومسعتو، وكذا دراسة أخطار ادلشروع ويتخذ القرار على مستوى البنك من طرؼ ثالثة 
ادلدير، ادلكلف بالقرض اإلجياري، يقـو ىذا األخري بدراسة ملف القرض وبعد ادلكونني من ادلدير، نائب  أعضاء

 ادلرور بعدة خطوات:
 مرحلة المحاكاة: .1

 بعد القياـ بالدراسة الشاملة للملف وادلوافقة ادلبدئية:
يقـو ادلكلف بالقرض بتجهيز احملاكاة ادلدرجة يف ملف القرض الذي سوؼ يعرض على مديرية األخطار  -

 توى اجلزائر العاصمة دلعاجلتو أيضا.على مس
 تعرض احملاكاة على العميل ليمضي عليها وحتفظ نسخة منها يف ملف القرض على مستوى البنك. -
بعد موافقة العميل، يستكمل ادللف اخلاص هبذا القرض بإعطاء التجاري رأيو و إبراز كل من إجيابيات  -

يل مراجعتو من قبل مديرية األخطار اليت تتكلف بتسليمو إىل وسلبيات ىذا القرض، بعد ذلك يتم تنسيقو لتسه
 جلنة القرض.

يصبح ملف القرض زلل الدراسة على مستوى مديرية األخطار وذلك بتشكيل جلنة لدراستو وإعالف  -
 موافقتها أو رفضها ذلذا الطلب و إعالـ البنك بالقرار ادلتخذ.

ادلكلف بإبالغ ادلستأجر وطلب فاتورة شكلية أخرى وإنتظار مبا بعد صدور قرار ادلوافقة النهائي يقـو  -
 بوصل القبوؿ والئحة الضمانات. يسمى

بعد إرساؿ نسخة منهما يقـو ادلكلف بالقرض بادخاؿ البيانات الرئيسية يف النظاـ اإلعالمي بالبنك  -
 باجلزائر شلا يسمح للبنك بتجسيد عقد القرض حسب إحتياجات العميل.

 
  :الطلبية . تأكيد2

 يقـو كل من ادلدير والعميل بإمضاء العقد باإلضافة إىل ختمو والقياـ باحلجز للقسط األوؿ من اإلجيار. -
 كما يقـو ادلورد باإلمضاء على الطلبية وتسليم وصل إستالمها وبذلك حجز األصل ادلراد استئجاره.  -
 ألصل.تعطى البطاقة الصفراء ذلذا األصل للبنك مع شهادة توفر ا -
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مستوى اجلزائر العاصمة ادلتكوف من  على leasingيقـو ادلكلف بالقرض اإلجياري بإرساؿ ادللف إىل إدارة  -
 حجز للقسط األوؿ من اإلجيار ووصل التأمني على األصل.العقد، وصل القبوؿ،

 .تصفية حسابات المورد:3
 الشيك باسم ادلورد.يقـو نائب ادلدير بعملية نداء لألمواؿ وعلى ىذا يتم تأسيس  -
 حتويل الشيك وشهادة اإلعفاء الضرييب إىل ادلورد. -
 . استالم األصل:4

 تسليم األصل للبنك من طرؼ ادلورد وإمضائو على كافة األوراؽ وقبوؿ مجيع الشروط. يتم
يقـو البنك بإرساؿ وصل اإلستالـ، شهادة إعفاء الضرييب وتأمني ضد مجيع األخطار إىل إدارة القرض 

 اإلجياري.
 

 مالحظات:
بعد استالـ األصل يقـو ادلكلف بتحضري ملف متكوف من: فاتورة، عقد التأمني، رخصة اجلمارؾ  -

 والبطاقة الصفراء ودفعة إىل الوالية للحصوؿ على البطاقة الرمادية باسم البنك.

يؤخذ األصل  يف حالة توقف العميل عن دفع اإلجيار تبعث لو ثالث إنذارات ويف حالة عدـ استجابتو -
 منو وحياكم قضائيا إذا رفض.

يمة ادلتبقية ويصبح بذلك ملكو أو الق %0عند اإلنتهاء من دفع أقساط اإلجيار، يقـو بشرائو ب -
 التنازؿ عنو للبنك.

 

 
 المبحث الثالث: الدراسة التطبيقية للقرض اإليجاري لدى المغاربية لإليجار المالي

ىي شركة معتمدة من طرؼ بنك اجلزائر، متخصصة يف دتويل ادلؤسسات الصغرية  شركة ادلغاربية لإلجيار ادلايل
أنشأت مببادرة من قبل الشركة التونسية لإلجيار ادلايل وبنك األماف، وىي شركة  وادلتوسطة بتقنية اإلعتماد اإلجياري،

 ذات خربة يف رلاؿ التمويل بتقنية اإلعتماد اإلجياري يف عدة رلاالت.
ل األمور ادلتعلقة بتسيري الشركة، وقد ف خرباء ماليني وزلاسبني يسهروف على السري احلسن يف ككما أهنا توظ

 حققت رواجا خاصة يف حجم القروض التمويلية من خالؿ توسع رلاؿ نشاطها.
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 المطلب األول: تقديم الحالة المدروسة
 طلب التمويل: .1

 هوية الزبون:
 لألنفاؽ. SPA_ التسمية 
 القانونية: مؤسسة خاصة._ الصفة 

 دينار جزائري. 181.111.111_ رأس ادلاؿ اإلجتماعي: 
 _ ادلسري الرئيسي: ؼ.أ رئيس مدير عاـ.

 .2115_ سنة التأسيس: سنة 
 xxxxx_ رقم السجل التجاري: 
 _ ادلقر اإلجتماعي: باتنة.

 _ النشاط: حفر األنفاؽ وهتيئتها.
 عامل. 217_ عدد العماؿ: 

 باتنة. -ك الوطين اجلزائر_ البنك: البن
 ب. موضوع الطلب:

على احلصوؿ على جرافة إلستعماذلا يف هتيئة  1103-10-10تمثل طلب شركة األشغاؿ العمومية يف ي
دج مبتوسط دفعات  131743.032الطرقات عن طريق اإلجيار ادلايل، من طرؼ الشركة ادلغاربية لإلجيار ادلايل بقيمة 

من أصل القرض   %21على أف الشركة ادلؤجرة تشًتط تقدمي دفعة أوىل بقيمة ، سنوات 14دج دلدة  41111
 .  %06، الرسم على القيمة ادلضافة 5431وبسعر شراء متبقي رمزي يساوي 

 : شروط عملية التمويل لدى المغاربية لإليجار المالي(31-33) جدول 

     242854.143 بلغ التمويلم  
  %8 معدؿ العملية  
 سنوات  5 العمليةمدة   
 6541 القيمة ادلتبقية  
 شهرية أقساط الدفع  
  %31 دفعة اإلجيار األوىل  
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 : إهتالك القرض اإليجاري ) الوحدة : دج ( نسجل الدفعة سنوية.(32-33) جدول

 

  المطلب الثاني: التسجيل المحاسبي لدى الشركة حسب المخطط المحاسبي الوطني

 حسب ادلخطط احملاسيب الوطين فإف ادلؤجر يسجل اإلىتالؾ ويكوف كالتايل:

 5القيمة ادلتبقية (/ -اإلىتالؾ السنوي= ) قيمة األصل. 

 47262.8286=  5(/ 6541- 242854.143أي: ) 

  ادلتحصل عليو فيكوف متضمن الفوائد والدين.أما اإلسنحقاؽ السنوي 

 :التسجيل يكون كالتالي 

 دائن مدين البيان دائن مدين
  31-31-2314   

234  
485 

 حػ/ معدات وأدوات
 حػ/ البنك                  

 
 – إثبات ادلعدات -

 

 

242854.143  
242854.143 

 أصل القرض  فوائد     دين      إستحقاؽ الشهر
11-11-2111 72857.1429 72857.1429  242854.143 
31-12-2115 51111   36411 13611 171111 
31-12-2116 51111 39312 11688 133611 
31-12-2117 51111 42456.96 7543.14 94288 
31-12-2118 51111 45853.5168 4146.4832 51831.14 
31-12-2119 6541 6161.79814 478.211856 5977.5232 
 279397.143 242941.418 36455.7251  
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  31-31-2314   
485  

771 
 حػ/البنك
 حػ/ نواتج مالية         

 - %21تسبيق  -

72857.1429  
72857.1429 

  31-12-2314   

485  
771 

 حػ/ البنك
 حػ/ نواتج مالية            

 
 -تأجري ادلعدات  -

51111  
51111 

  31-12-2314   
682  

2943 
 حػ/ سلصصات اإلىتالؾ

 حػ/ إىتالؾ معدات وأدوات          
 -إىتالؾ ادلعدات  -

47262.8286  
47262.8286 

  31-12-2315   
485  

771 
 حػ/ البنك
 حػ/ نواتج مالية          

 
 -تأجري ادلعدات  -

51111  
51111 

  31-12-2315   
682  

2943 
 حػ/ سلصصات اإلىتالؾ

 حػ/إىتالؾ معدات وأدوات      
 

 -إىتالؾ ادلعدات  -

47262.8286  
47262.8286 
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485 

 
 
 

773 

31-12-2316 
 

 حػ/ لبنك
 حػ/ نواتج مالية         

 -تأجري ادلعدات  -

 
 

53333 

 
 
 

51111 

  31-12-2316   
682  

2943 
 حػ/ سلصصات اإلىتالؾ

 حػ/ إىتالؾ معدات وأدوات      
 

 -إىتالؾ ادلعدات  -

47262.8286  
47262.8286 

  31-12-2117   
485  

771 
 حػ/ البنك

 حػ/ نواتج مالية    
 

 -ادلعدات تأجري  -

51111  
51111 

  31-12-2317   

682  
2943 

 حػ/ سلصصات اإلىتالؾ
 حػ/إىتالؾ معدات وأدوات     

 
 -إىتالؾ ادلعدات  -

 
 
 
 
 
 

  
 
 

47262.8286  
47262.8286 
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  31-12-2318   

485  
771 

 حػ/ البنك
 حػ/ نواتج مالية    

 
 -تأجري ادلعدات  -

51111  
51111 

  31-12-2318   
682  

2943 
 حػ/ سلصصات اإلىتالؾ

 حػ/إىتالؾ معدات وأدوات     
 -إىتالؾ ادلعدات  -

47262.8286  
47262.8286 

  31-12-2319   
692 

2943 
 
 

243 

 حػ/القيمة ادلتبقية لإلستثمارات
 حػ/ إىتالؾ ادلعدات

 حػ/ادلعدات واألدوات          

6541 
236314.143 

 
 

242857.143 

 

 
 SCF التسجيل المحاسبي حسب النظام المحاسبي والماليالمطلب الثالث: 

 النظاـ احملاسيب ادلايل فإف ادلؤجر اليسجل قسط اإلىتالؾ يف حالة اإلجيار ادلايل، كما يف ىذه احلالة. حسب 

  أيضا يف ىذه احلالة فادلؤجر غري الصانع أو غري ادلوزع لألصل ادلؤجر، فإف الدين ادلتشكل من اإلستثمار الصايف
 قروض وديوف على عقود التمويل باإلجيار. 274وافق لألصل ادلؤجر يسجل يف حػ/ ادل
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 البيان دائن مدين
 

 
31-31-2314 

 دائن مدين 

274  
 

414 
 
 
 

حػ/القروض والديوف ادلًتتبة على قرض 
 اإلجيار

 حػ/ ادلورد              
 

 -إقتناء األصل  -

242857.143  
 

242857.143 
 
 

414  
512 

 ادلورد حػ/
 حػ/ البنك     

 
 -تسديد الفاتورة  -

242857.143  
242857.143 

 
 

512  
274 

 حػ/ البنك
 حػ/ القروض والديوف ادلًتتبة      

 

72857.1429  
72857.1429 

512  
274 
445 

 حػ/ البنك
 حػ/ القروض والديوف ادلًتتبة      
 حػ/ الدولة، رسوـ      

58511  
51111 
8511 

 
 

2768 

 
 
 

763 
 

31-12-2115 
 

 حػ/ فوائد منتظرة
 حػ/ عائدات احلسابات الدائنة      

 
 

13611 

 
 
 

13611 
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512  
274 

2768 
445 

 حػ/ البنك 
 حػ/ القروض والديوف ادلًتتبة     
 حػ/ عائدات احلسابات الدائنة     
 حػ/ الدولة، رسوـ     

 

5851111  
36411 
13611 
8511 

  31-12-2116   
2768  

763 
 حػ/ فوائد منتظرة

 حػ/ عائدات احلسابات الدائنة    
11688  

11688 

512  
274 

2768 
445 

 حػ/ البنك
 حػ/ القروض والديوف ادلًتتبة   
 حػ/ عائدات احلسابات الدائنة   
 حػ/ الدولة، رسوـ   

58511  
39312 
11688 
8511 

  31-12-2117   
2768  

763 
 حػ/ فوائد منتظرة

 حػ/ عائدات احلسابات الدائنة     
7543.14  

7543.14 

512  
274 

2768 
445 

 حػ/ البنك
 حػ/ القروض والديوف ادلًتتبة   
 حػ/ عائدات احلسابات الدائنة   
 حػ/ الدولة، رسوـ   
 
 
 

58511  
42456.96 
7543.14 

8511 
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  31-12-2318   
2768  

763 
 حػ/ فوائد منتظرة

 حػ/ عائدات احلسابات الدائنة     
4146.4832  

4146.4832 

512  
274 

2768 
445 

 حػ/ البنك
 حػ/ القروض والديوف ادلًتتبة   
 حػ/ عائدات احلسابات الدائنة   
 حػ/ الدولة، رسوـ   

58511  
45853.5168 
4146.4832 

8511 

   
31-12-2119 

  

2768  
763 

 
 حػ/ فوائد منتظرة

 حػ/ عائدات احلسابات الدائنة     

478.211  
478.2116 

512 
 
 
 
 
 
 
 
 

512 

 
274 

2768 
445 

 
 
 
 
 
 

274 

 حػ/ البنك
 حػ/ القروض والديوف ادلًتتبة   
 حػ/ عائدات احلسابات الدائنة   
 حػ/ الدولة، رسوـ   
 
 

31-12-2119 
 

 حػ/ البنك
 حػ/ القروض والديوف ادلًتتبة    

 -قيد التنازؿ  -
 

15139.99 
 
 
 
 

 
 
 

6.541511            

 
6161.79 
478.21 
8511 

 
 
 
 
 

 
6.541511            
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 صل:خاتمة الف
من خالؿ عرضنا للفصل الثالث نستخلص أف للبنوؾ دورا فعاال يف اإلقتصاد الوطين من خالؿ الدور الذي       

ادلستوى جيب عليها إتباع عدة أساليب لتحقيق تلعبو يف التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية ملكي تصل إىل ىذا 
أىدافها بدئا بدراسة ملف القرض دراسة جوانبو والضمانات ادلقدمة والتأكد من صحتها و مالئمتها، ودراسة 

 الوضعية ادلالية للشخص ادلقًتض إىل اخلطوة األخرية أين تقـو باختاذ قرار بشأف القرض واألخطار ادلتوقعة.
أما فيما خيص ادلعاجلة احملاسبية لإلعتماد اإلجياري اليت تقـو هبا شركة ادلغاربية لإلجيار ادلايل وفق ادلخطط 
احملاسيب الوطين، بعد توفري الشركة العتاد للزبوف زلل التعاقد، يبدأىذا األخري بإستغاللو ويسجلو يف دفاتره على 

الؾ مهما كاف نوع التمويل حىت لو أراد دتلكو يف هناية العقد، أساس أنو مصاريف إجيار، واليقـو باحتساب اإلىت
اليت كانت يف ادلخطط احملاسيب السابق، أما ماجاء بو نظاـ احملاسبة ادلالية قد وافق ادلعايري وىذا من أىم النقائص 

ستأجر ىنا يقوـ الدولية من ناحية التفرقة بني اإلجيار التمويلي والتشغيلي، ففي حالة اإلجيار التمويلي، فادل
 بتسجيلو  لو أنو مت شراء أصل ويقـو بإحتساب اإلىتالؾ لو.

وما تتميز بو الشركة ىي البساطة واجلدية يف إجراءات التعامل باإلعتماد اإلجياري وتسهيل احلصوؿ عليو، 
 وىذا مامكنها من إكتساب مكانة مرموقة يف السوؽ اجلزائري.
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 عامة:الخـا تمـة ال

مفهوم رقنا يف دراستنا إىل املعاجلة احملاسبية لإلعتماد اإلجياري يف ظل النظم املختلفة، وذلك بالتعرض إىل تط       

 وتطور اإلعتماد اإلجياري، عقد اإلعتماد اإلجياري، الطرق التأسيسية لإلعتماد اإلجياري .

وبغرض حل وبلورة اإلشكالية، إعتمدنا على الفصول الثالثة مستخدمني املنهج واألدوات املذكورة يف املقدمة،     

وفيما يلي خالصة للفصول الثالثة، وكذا نتائج إختبار الفرضيات مث النتائج املتوصل إليها فالتوصيات واإلقرتاحات 

 ومن مث آفاق الدراسة .

تعاريف ملختلف  ذا، ركزنا على دراسة املفاىيم األساسية لإلعتماد اإلجياري، وقمنا بتقدمييف بداية عملنا ى        

تشريعات الدول، باإلضافة إىل املزايا املتعددة اليت يتمتع هبا عن غريه من القروض األخرى دما جعلت منو حمطة 

وخمتلف  عقد اإلعتماد اإلجياريأنظار املؤسسات املالية واألفراد على حد سواء باإلضافة إىل توضيح طبيعة 

 بالعقد وحمدداتو ويف األخري دتت دراسة الطرق التأسيسية لإلعتماد اإلجياري . األطراف املعنية

ويف اخلطوة الثانية وىي جوىر الدراسة تناولنا فيها املعاجلة احملاسبية لإلعتماد اإلجياري، حسب جملس معايري        

إجراء مقارنة و أجل اإلحاطة باملوضوع  ىذا من،   IAS17واملعيار الدويل رقم   FASB13احملاسبة املالية األمريكي 

ملعرفة أىم التغريات اليت طرأت على عقود اإلجيار  SCF ونظام احملاسبة املالية  PSNبني املخطط احملاسيب الوطين 

  يف ظل النظام احملاسيب واملايل اجلديد .

 النتائج المتوصل إليها:

 وأىم النتائج املتوصل إليها من خالل ىذه الدراسة ميكن إجيازىا يف النقاط التالية:  

_ اإلعتماد اإلجياري وسيلة فعالة لتمويل املشاريع اإلستثمارية إضافة أنو حيقق العديد من املزايا ملختلف أطراف 

 العقد.



 عامةالخاتمــة ال
 

111 
 

بشكل كبري مقارنة بالبلدان النامية األخرى إال أن ة اإلعتماد اإلجياري غري منشورة يف اجلزائر _ بالرغم من أن ثقاف

 ىذا يعترب مضبطا لتطور ىذه التقنية يف بالدنا.

_ إن النظام احملاسيب الدويل يضع معايري حتدد كفية املعاجلات احملاسبية واإلفصاحات عن عقود اإلجيار، حبيث 

 ىذا المينع من وجود بعض املشاكل املتعلقة هبذه العقود.

جلزائر للنظام احملاسيب املايل اجلديد يعترب من أىم اإلذمازات على الصعيد الوطين والدويل، الذي يعترب _ تبين ا

 أرضية تنظيمية وقانونية مالئمة واإلنفتاح على األسواق األجنبية جللب اإلستثمارات.

اجلزائرية لرؤوس أموال  _ األوضاع اإلقتصادية يف اجلزائر تسمح لإلعتماد اإلجياري بالتوطن والتطور أكثر ألن

ضخمة، ولكن التفكري يف تطوير ىذه التقنية يبدأ أوال يف إجياد أرضية مالئمة خاصة على الصعيد اإلقتصادي 

 أكثر منو على الصعيد التنظيمي.

   نتائج إختبار الفرضيات :

 مقدمة البحث كمايلي : ميكن  اإلجابة على فرضيات

، وقد مت إثبات صحة جزء من اإلجياري تقنية دتويلية كغريىا من التقنيات املتداولةالفرضية األوىل ىي أن اإلعتماد  

الفرضية األوىل يف أهنا تقنية دتويلية، ولكن ليست كغريىا، إذ ختتلف وتتميز عن التقنيات األخرى وخاصة القرض 

 كالسيكي.ها وتفضيلها عن القرض الالكالسيكي وأيضا بالتعرض إىل أسباب جلوء املتعاملون إلي

حيقق مزايا لطريف العقد، فهو وسيلة مرحبة بالنسبة لكال الطرفني، تعلقت الفرضية الثانية أن اإلعتماد اإلجياري،  

اليت فيها جزء من الصحة، إذ أن باإلضافة للمستأجر واملؤجر ىناك أطراف أخرى تستفيد من مزايا اإلعتماد 

النسبة لكال الطرفني، اليت فيها جزء من الصحة، إذ أن باإلضافة اليحقق مزايا لطريف العقد، فهو وسيلة مرحبة ب

للمستأجر واملؤجر ىناك أطراف أخرى تستفيد من مزايا اإلعتماد اليحقق مزايا لطريف العقد، فهو وسيلة مرحبة 

تفيد بالنسبة لكال الطرفني، اليت فيها جزء من الصحة، إذ أن باإلضافة للمستأجر واملؤجر ىناك أطراف أخرى تس
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من مزايا اإلعتماد اإلجياري، فهناك املورد الذي يوفر األصل ويستفيد من عدة مزايا منها تصريف املخزون وزيادة 

املبيعات وتطوير املنتجات، يضاف إىل ىذا أن لإلعتماد اإلجياري مزايا وتأثري ىام على اإلقتصاد الوطين تتمثل يف 

 إىل غريىا من املزايا األخرى .دفع عجلة التنمية والتقليل من آثار التضخم 

جاء تقييم الفرضية الثالثة واليت تقول أن ىناك معايري دولية تنظم املعاجلة احملاسبية ملختلف أنواع عمليات اإلعتماد 

حيث كان البد من وجود معايري دولية حتكم تنظيم ىذه التقنية من ناحية املعاجلات احملاسبية اإلجياري، مث إثباهتا، 

. 

 يات:التوص

 من خالل نتائج الدراسة، ميكن إقرتاح التوصيات التالية:

النطاق الذي يتم تطبيق فيو _ لقد أظهر الواقع العملي مناذج متباينة من عقود اإلجيار لذا جيب التحديد بدقة 

 املعاجلات احملاسبية السابقة الذكر.

وتلك اليت تقوم بتأجريىا للغري، كما  املنشأة_ ضرورة التمييز يف سجالت املؤجر بني األصول اليت تستخدمها 

 جيب ختصيص حساب جملمع اإلستهالك لكل من ىذين النوعني من األصول.

_ التمييز يف سجالت املؤجر بني اإليرادات واملصروفات املتعلقة باألصول املؤجرة وتلك املتعلقة بغريىا من 

 األصول.

  أىم التغريات اليت طرأت على املخطط احملاسيب الوطين._ تنظيم أيام دراسية وملتقيات دولية اليت تبني

 سبية عند الرتمجة من الفرنسية واإلذمليزية إىل العربية._ توحيد املصطلحات احملا

 آفاق البحث:

 .و إستخراج أىم الفروقات اجلوىرية أىم التغريات اليت طرأت على املخطط احملاسيب الوطيندراسة  _ 

 .مدى إلتزام املؤسسات بتطبيق قواعد نظام احملاسبة املاليةالقيام بأحباث حول _ 
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 ادلراجع

 قائمة المراجع
 أوال: المراجع باللغة العربية

 _ الكتب1
حممد الرشود، يوسف حممد علي، "اجلديد يف أعمال ادلصارف من الوجهتني القانونية واإلقتصادية "،  أمحد _

 .2002منشورات حليب احلقوقية، بريوت، لبنان، 
 

 .8665_ الطاىر لطرش، " تقنيات البنوك "، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 
 

_ مصطفى رشدي شيحة، " النقود وادلصارف واإلئتمان "، الدار اجلامعية اجلديدة للنشر، القاىرة، الطبعة األوىل، 
8666. 

 
 .8665_ حممد صاحل احلناوي، " اإلداة ادلالية والتمويل "، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 

 
 .2000_ حممد كمال خليل احلمزاوي، " إقتصاديات اإلدتان ادلصريف "، نشأة ادلعارف، مصر، الطبعة الثانية، 

 
 .2008سكندرية، الطبعة األوىل، _ مسري حممد عبد العزيز، " التأجري التمويلي "، مكتبة ومطبعة اإلشعاع، اإل

 
_ علي ىادي العبيدي، " شرح أحكام عقدي البيع واإلجيار "، ادلركز القومي للنشر، األردن، الطبعة األوىل، 

2000. 
 

( عقود اإلجيار" مجعية احملاسبني القانونني، سوريا فرع حلب، الطبعة 84_ رضوان حلوة حنان، " ادلعيارالدويل )
 .2004األوىل، 
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"، اجلزء الثاين، مكتبة الشركة  IAS/IFRSشعيب شنوف، " حماسبة ادلؤسسة طبقا دلعايري احملاسبة الدولية  _
 .2006اجلزائرية بوداود، 

 
 .2002_ طو حممد أبو العال، " اإلجيار التمويلي احلقيقي للمعدات اإلنتاجية "، منشأة ادلعارف، اإلسكندرية، 

 
 _ مراسيم وتصريحات2
 

 ، 8663جانفي  81، الصادرة بتاريخ 00_ اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد 
 ، 2006مارس 22، الصادرة بتاريخ 86_ اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد 

 
 _ المجالت3
 

تمويلي يف البنوك التجارية السورية "، جملة جامعة دمشق، اجمللد  _ نضال العربيد، " التوجيو احملاسيب للتأجري ال
 .2000( العدد األول، 82الثاين عشر)

 
_ جنالء توفيق جنيب فليح، " اجلوانب القانونية لعقد التأجري التمويلي "، )دراسة حالة(، جملة رسالة احلقوق 

 .2006العلمية، اجمللد األول، العدد األول، جامعة جدارا األردن، 

 
 _مذكرات التخرج4
 

_ إبراىيم عبد اهلل، " التمويل بواسطة قرض اإلجيار"، مذكرة شهادة الدراسات ادلتخصصة يف ادلعارف، ادلدرسة 
 .8665العليا للتجارة، اجلزائر،

 
ية، _ جوزي أمال، " القروض العقارية يف البنوك اجلزائرية "، مذكرة خترج لنيل شهادة ماسرت أكادميي، علوم جتار 

 .2081جامعة مستغاًل، 
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_ عبد اهلل إبراىيمي، " دراسة وصفية حتليلية لعملية التمويل بقرض اإلجيار"، مذكرة خترج من متطلبات نيل 

 .8665شهادة ادلاجستري) غري منشورة (، ختصص مالية، ادلدرسة العليا للتجارة، اجلزائر، 
 

قد التأجري التمويلي وتنظيمو الضرييب "، مذكرة خترج من _ صفاء عمر خالد بلعاوي، " النواحي القانونية يف ع
 .2002متطلبات نيل شهادة ادلاجستري ) منشورة (، جامعة النجاح الوطنية يف نابلس ) فلسطني (، 

 
 _ الملتقيات5
 

_ بلمقدم مصطفى وآخرون، " التمويل عن طريق اإلجيار كإسرتاجتية لتغيري العمل ادلصريف "، ادلؤدتر العلمي الرابع 
، جامعة العلوم اإلدارية والعلوم ادلالية، 2002مارس  82-82إسرتاجتيات األعمال يف مواجهة حتديات العودلة 

 األردن.
 

_ بوبكار، " اخلصائص القانونية لإلعتماد اإلجياري لدى البنك اإلسالمي للتنمية "، مداخلة ألقيت يف ادللتقى 
 .8662فربايرباجلزائر،  22و  21حول اإلعتماد اإلجياري ادلنعقد يومي 

 
الدول العربية "،  _  عاشور مزريق وحممد غريب، " اإلدتان اإلجياري كأداة لتمويل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف

 .0222أفريل،  71و  71ادلنعقد يف جامعة شلف يومي 
 
 _ مواقع األنترنت6
 

 سعيد عبد اخلالق، التأجري كأداة التمويل أبعاده و تقنياتو، عرب موقع البوابة القانونية التايل :_   
 

http://www.tashreaat.com/view_studies2.asp?std_id-24 
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 باللغة األجنبيةثانيا: المراجع 
1 _ Livres 
 _ Eric Garrido, Le cadre économique et réglementaire du crédit-bail, revue 

banque édition,  paris, 2002.  
 

_ Katrena henderson & jaqueline bass , « crédit-bail une nouvelle option pour 

les institutions de microfinance », la conférence organisée en février 2000 à 
Bamako au Mali "Advancing microfinance in rural Africa." 
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