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ملخص
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.ملخص

ضع ملبادئ النظام احملاسيب ختهذه األخرية،من الناحية احملاسبيةأوالقامت هذه الدراسة بتناول قرض اإلجيار التمويلي
هلذا فهو يعترب األصول . املايل الذي يُويل أولوية للواقع االقتصادي على املظهر القانوين يف معاجلة هذا النوع من املعامالت

و عليه التصّرف على ذلك األساس بضمِّها إىل ممتلكاته ضمن اإلجيار التمويلي ملك للمسـتأِجراملستأجرة موضوع عقد
.القوائم املالية و اهتالكها وفقا لذلك

،اليت و فقا لألحكام و القوانني املنصوص عليها يف التشريعات اجلبائية اجلزائرية، هلا معاجلة مغايرة ثانيا من الناحية اجلبائية
و بذلك فهي تعترب عقد اإلجيار التمويلي كعقد ، فهي تعطي أسبقية للملكية القانونية لألصل، جيار التمويليلعقود اإل

إجيار بسيط يرتّتب عليه تسجيل األصل ضمن ممتلكات املؤّجر يف حني يقوم املستأِجر خبصم أعباء اإلجيار من حصيلة 
.الدورة املالية

متليه التشريعات اجلبائية للنظام الضرييب اجلزائري و بني ما ترمي إليه ماتوافق بنيو عليه فإن الدراسة توّصلت إىل عدم 
جراء تعديالت على القوائم املالية من أجل الوصول إىل نتيجة اللجوء إلمبادئ النظام احملاسيب املايل، و هو ما يستدعي
.جبائية  تتوافق  مع ما تقتضيه القوانني اجلبائية

اإلجيار التمويلي، املعاجلة احملاسبية، املعاجلة اجلبائية، النظام احملاسيب املايل، القوانني اجلبائية، النتيجة :ةالكلمات المفتاحي
.اجلبائية، املؤجر، املستأِجر

Abstract:
This study dealt with the financial lease loan, first from the accounting side, this one being subject

to the principles of the financial accounting system, which gives priority to the economic reality

over the legal aspect in dealing with this type of transactions. This is considered a leased assets, the

theme of the financing lease owned by the tenant and has to act on the basis for its own property

within and amortized accordingly. Secondly, from the tax side, which in accordance with the laws

stipulated in the Algerian tax legislation, has a different treatment to financial lease contracts, It

gives precedence to the legal ownership of the asset, and thus it considers the finance lease contract

as a simple lease that entails the registration of the asset within the property of the lessor, while the

lessee deducts the rental burden from the proceeds of the financial cycle Accordingly, the study

found an incompatibility between what is imposed by the tax legislation of the Algerian tax system

and what is intended by the principles of the financial accounting system, which calls for resorting

to making amendments to the financial statements in order to reach a tax result that is consistent

with what is required by the tax laws.

Keywords: Finacial lease loan, Accounting treatment, Tax treatment, Financial accouting system,

Tax laws, Tax result, Lessor, Lessee.
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عامةةـدمـقـم

)أ )

:تمهيد.1

يسعي املسري املايل يف املؤسسة من خالل الوظائف املنوطة به إىل تنفيذ إسرتاتيجيتها املالية اليت تصب و ختدم 
.سياستها العامة من أجل تعظيم القيمة االقتصادية هلا

العائد على االستثمار و قرار االستثمار و قرار التمويل، و حتت قيود تعظيم : فمن خالل قراراته األساسية و املتمثلة يف
القروض (التقليدية من جهة و الصعوبات اليت يواجهها يف احلصول على مصادر التمويل ختفيض التكلفة على التمويل

، وشح املوارد الذاتية للمؤسسة من جهة أخرىاالئتمان اليت تفرضها البنوك و املؤسسات املالية شروطبسبب )املصرفية
.متويلية أخرى غري تقليديةمضطرَّا للبحث و اللجوء إىل مصادرجيد املسري املايل نفسه

بديال فعاال وباعتباره وسيلة من وسائل التمويلعالجا للقدرات املالية احملدودةو ميثل قرض اإلجيار التمويلي
التمويلية و اليت تتمثل أساسا يف لمسري املايل، من خالل املزايا اليت توفرها هذه التقنية املتاحة لمن البدائل و اخليارات 

استفادة  أطراف العقد و املتمثلني يف املستأجر من متويل أصل من األصول دون تسديد املبلغ كليا حيث يقوم بدفع 
باإلضافة إىل إمكانية ترويج البضاعة و مضاعفة أقساط ثابتة خالل مدة العقد، واملؤجر بتأجري األصل مقابل فوائد مالية

. إذا كان هو نفسه مصّنعا لألصل املؤجَّرةاملبيعات 
كوسيلة متويلية ا، إلدراكها مبدى جناعتهو كباقي الدول فإن اجلزائر تبنت هذه التقنية يف العمليات التمويلية

كرست هلا األطر القانونية من خالل حيث.حديثة يف تطوير و ترقية االستثمار و إنعاش النمو االقتصادي للبالد
و املتعلق باالعتماد اإلجياري1996جانفي10ؤرخ يف امل09- 96مر رقم املختلفة و املتمثلة أساسا يف األالتشريعات 
.وشروط اعتمادهاالتمويل التأجريياحملّدد لقواعد تأسيس شركات 1996جويلية 03املؤرّخ يف 06-96النظام رقم 

املتضمن 2007نوفمرب 25يف املؤرخ11- 07رقم انونقالمتثَّلت يف و اليتاسبيةمنها احملتلتها إصالحات مالية هامة
و حمتوى الكشوف املالية و احملاسبةاحملّدد لقواعد التقييم و 2008جويلية 26القرار املؤرَّخ يف للنظام احملاسيب املايل و 

اسبية لعقود اإلجيار التمويلي، و اليت فصَّلت كيفية ضبط املمارسة احملنة احلسابات و قواعد سريهاوّ عرضها و كذا مد
)إعفاءات ضريبية(و اليت تضمَّنت حتفيزات هامة اجلبائية  يف النصوصأخرى ضريبية متثلت يف خمتلف األحكام الواردة

.تعمل يف جمال اإلجيار التمويليلكل من الشركات اليت
االستثمار و باعتبارها عملية من العمليات و ملا تكتسيه هذه التقنية من خصوصية، إذ تتأرجح بني اإلجيار و 

لذلك سوف نتناول . ، جاءت أمهية هذه الدراسةاملؤّجرة و املستأجرة معااجلارية اليت يتطلب توثيقها يف دفاتر املؤسسة
لتقنية يف هذه ااختياردون اللجوء إىل أسباب و حمددات )  بالرتكيز على اجلانب اجلبائي(فيها اجلانب احملاسيب و القانوين 

:لإلجابة على اإلشكالية التاليةالتمويل 
كيف تتم المعالجة المحاسبية لقرض اإليجار التمويلي وفق النظام المحاسبي المالي، وما هي أهم اإلجراءات 

الجبائية المتبعة وفق التشريع الجبائي الجزائري لضبط هذه اآللية؟
:على األسئلة الفرعية التاليةو لإلجابة على هذه اإلشكالية من الضروري اإلجابة



عامةةـدمـقـم

)ب )

ما مفهوم اإلجيار التمويلي و ماهي مزاياه بالنسبة للمؤجر و للمستأجر؟
ما هي األطر احملاسبية و القانونية احملددة هلذه التقنية؟
هلذه التقنية بالنسبة للمؤجر و للمستأجر؟املمنوحةاملزايا اجلبائيةااللتزامات وما هي
 احملاسبية يف دفاتر كل من املؤجر و املستأجر؟كيف تتم املعاجلة
؟كيف تتعارض األسس احملاسبية مع القوانني اجلبائية يف تسيري مليات اإلجيار التمويلي

:فرضيات الدراسة. 2

ها ركيزة أساسية هلذا البحث على أساس رب عتيفرضيات حمّددة يفرتض الباحثلإلجابة على خمتلف التساؤالت 
ا األكثر  :احتماال لألسئلة املطروحة سابقا و تتمثل فيما يليأ

؛نزوال عند رغبتهمأدخلت اجلزائر تقنية اإلجيار التمويلي يف احلياة االقتصادية للمتعاملني - 

، وهي تقنية خالية عديدة و ختص بذلك املستأجر دون املُؤجِّرمنح مزاياهو تقنية متويلة يرتّتب عنها اإلجيار التمويلي- 
لعيوب؛من ا

؛ضوابط قانونيةلتقنية اإلجيار التمويلي هي عملية مالية و جتارية ختضع - 

اآلليات و الضوابط اليت حتكم حرفة اإلجيار التمويلي، فسن القوانني و التشريعات املختلفة وضع املشرّع اجلزائري - 
.احملاسبية منها و الضريبية و هي متوافقة فيما بينها

:الموضوعأسباب اختيار . 3

ا املوضوع حمل الدرا-  .ة و ما يكتسبه من قيمة يف الدراسات العلمية احلديثةساألمهية العلمية اليت حيظى 

.االهتمام الشخصي باملوضوع الرتباطه مبجال الدراسة- 

.لدراسة موضوع الرغبة الشخصية و امليول - 

:أهداف الدراسة. 4

.التمويليحماولة التعّرف على عقد اإلجيار - 

.ملؤجر و املستأجرعند االتعّرف على كيفية املعاجلة احملاسبية- 

.التعّرف على كيفية املعاجلة اجلبائية عند املؤّجر و املستأجر- 

.تعزيز مكتبتنا اجلامعية مبرجع إضايف نتمىن أن يستفيد منه الطلبة يف الدفعات الالحقة- 



عامةةـدمـقـم

)ج )

:أهمية الدراسة. 5

.الدراسة يف ما تظهره قيمتها العلمية من حقائق ميكن االستفادة منهاتتوّقف أمهية - 

و الُلبسبالغموضحماطةاملاضي نمنذ التسعينيات من القر تقنية اإلجيار التمويلي اليت دخلت السوق اجلزائريةال تزال- 
إلزالة لتوضيح الغموض و سة الفرصة يعطي هلذه الدرامما خاصة املاليني و احملاسبني، يف أوساط املمارسني هلذه التقنية

.بس لُ ال

:الدراسات السابقة. 6

سامهت الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع اإلجيار التمويلي يف توضيح اجلوانب احمليطة مبوضوع الدراسة، 
ا يف اختيار الباحث ملنهج الدراسة و أدوات مجع البيانات و حتليلها :هذه الدراساتو من بني .باإلضافة إىل مساعد

دراسة -بوغابة نوح، أثر املعاجلة احملاسبية لإلجيار التمويلي على القوائم املالية وفق النظام احملاسيب املايل:1دراسة
مذكرة ماستر تخّصص دراسات محاسبیة جبائیة معّمقة، جامعة ورقلة، ABC،تطبيقية ألحد عمالء املؤسسة العربية املصرفية

2014-2015:

تناولت هذه الدراسة املعاجلة احملاسبية لإلجيار التمويل وفق النظام احملاسيب املايل باعتبار هذا األخري جاء مبعاجلة 
، كذلك تطرّقت عرض القوائم املالية للمستأجر )املخّطط احملاسيب الوطين(جديدة باملقارنة باملعاجلة اليت كانت يف سابقه 

.لتبيان أثر املعاجلة احملاسبية لإلجيار التمويلي على القوائم املاليةو حتليلها عن طريق النسب املالية
:و قد توّصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها

تبّني من املعاجلة احملاسبية أن ملكية األصل تنتقل إىل املستأجر عند سداده لقيمة األصول و على املؤّجر إقفال - - 
؛احلسابات املتعّلقة باألصل

يتم إعداد القوائم املالية وفق النظام احملاسيب املايل، واليت تقدم معلومات حول الوضعية املالية للمؤسسة و أدائها املايل؛- 

ملعرفة أثر املعاجلة احملاسبية لإلجيار التمويلي على القوائم املالية نعتمد على النسب املالية؛- 

.التمويلي أن هذا األخري مرن االستعمال ، أي أنه ال يتطّلب متويل ذايتمن إجيابيات التمويل عن طريق اإلجيار - 

–محوش رمزي و خلفاوي نصر الدين، اإلجيار التمويلي بني النظام احملاسيب املايل و النظام اجلبائي اجلزائري :2دراسة
استر تخّصص محاسبیة و جبائیة مذكرة م،-دراسة حالة مشرتكة بني مكتب حمافظ حسابات و املغاربية لإلجيار املايل

:2018-2017معّمقة، جامعة برج بوعریریج، 
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الدراسة مقارنة بني موقف النظام احملاسيب املايل و النظام اجلبائي اجلزائري جتاه عمليات اإلجيار كما تطرّقت  هتناولت هذ
كيفيات تناول عقود اإلجيار التمويلي من الناحية احملاسبية وفقا ملبادئ النظام احملاسيب املايل، و من الناحية اجلبائية وفقا ملا 

.ائريةسّنته القوانني الضريبية اجلز 

:و قد توّصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها

اإلجيار التمويلي وسيلة فّعالة لتمويل املشاريع االقتصادية إضافة إىل أنه حيّقق العديد من املزايا ملختلف أطراف العقد؛- 
يرد األصل للمؤجِّر؛وأينتهي عقد اإلجيار بشراء املستأجر لألصل و هذا مقابل دفع مبلغ يسمى خبيار الشراء- 
يهتلك األصل املؤجَّر على أساس املدة األقل بني مّدة العقد و مدته النفعية؛- 
أي أن (يعاجل النظام احملاسيب املايل عقد اإلجيار التمويلي وفق مبدأ أسبقية الواقع االقتصادي على املظهر القانوين - 

؛)األصل يسجَّل يف أصول املؤسسة املستأِجرة
عاجل النظام اجلبائي اجلزائري عقد اإلجيار التمويلي كعقد إجيار بسيط، فهو ينص على أن األصل املستاجر يسجل يف ي- 

، يف حني يقوم املستأجر بتخفيض دفعات اإلجيار من الوعاء اخلاضع للضريبة؛)املالك القانوين(أصول املُؤجِّر 
ايل يف معاجلة عقود اإلجيار التمويلي، و بني ما يفرضه النظام وجود اختالف بني ما ينص عليه النظام احملاسيب امل- 

اجلبائي اجلزائري يف معاجلة هذا النوع من العقود؛
تقوم املؤسسة املستأجرة بتسجيل األصل بقيمته احلقيقية و هو ما يتناىف مع ما جاء به النظام احملاسيب املايل، و الذي - 

.بالقيمة األقل بني قيمته احلقيقية و القيمة احملّينة للمدفوعاتينص على تسجيل األصل يف أصول املستأجر

:ةساإلطار الزمني و المكاني للدرا. 7

.2020/2021ة املوضوع باملوسم اجلامعي سيتحّدد اإلطار الزمين املخصص لدرا: احلدود الزمنية

.زبون للبنك) س(ئري وكالة برج بوعريريج و املؤسسةبنك الربكة اجلزا:احلدود املكانية

:منهج الدراسة. 8

قصـــــد اإلحاطـــــة مبختلــــــف جوانـــــب املوضــــــوع و اإلجابـــــة علـــــى اإلشــــــكالية املطروحـــــة و مــــــن أجـــــل الوصــــــول إىل 
يف تقـــــدمي املعلومـــــات النظريـــــة و اســـــتخدام منـــــوذج دراســـــة توظيـــــف املـــــنهج الوصـــــفيســـــنعتمد علـــــىاألهـــــداف املرجـــــوة، 

.و الدراسة امليدانيةياحلالة يف اجلانب التطبيق

:صعوبات البحث. 9

:مل يسلم هذا البحث من صعوبات تواجه أي حبث علمي ، نذكر مما واجهه
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.قّلة املراجع املتخّصصة يف دراسة عقد اإلجيار التمويلي على مستوى املكتبة اجلامعية- 

نظرا ملركزية مسك احملاسبة و إعداد القوائم بنك الربكة اجلزائري وكالة برج بوعريريجصعوبة احلصول على املعلومات من - 
.املالية للبنك

:الدراسةمحتويات . 10

:ثالث فصوللتحقيق أهداف البحث و اإلجابة على اإلشكالية املطروحة، فقد مت تقسيم هذا البحث إىل 

، ثالث مباحثلإلجيار التمويلي، حيث مت تقسيم الفصل إىل العام لإلطار النظري مت ختصيصهو الذي : الفصل األول
، و املبحث الثاين من تعاريف  و نشأة و خصائص و أنواعاإلجيار التمويليمفاهيم أساسية حوليتناول املبحث األول

.و املبحث الثالث فيتناول أطراف و مراحل تكوين عقد اإلجيار التمويليإلجيار التمويليمزايا و عيوب ايتناول 

بالنسبة للفصل الثاين فهو يتناول اجلوانب القانونية ، احملاسبية و اجلبائية ، حيث ّمت تقسيمه إىل ثالث مباحث، 
تصادية اجلزائرية، و املبحث الثاين لساحة االقعلى ااملبحث األول يتناول مجلة القوانني اليت أدخلت تقنية اإلجيار التمويلي 

القوانني تناول ييتناول مبادئ و أسس تقييد عمليات اإلجيار التمويلي يف دفاتر األطراف املتعاقدة و املبحث الثالث 
.الضريبة املنّظمة هلذه التقنية

بنك الربكة من كلو اليت ّمتت على مستوى  ،للدراسة امليدانية للجانب التطبيقي وخصصفالثالثأما الفصل 
حيث ّمت تقسيمه إىل ثالث مباحث، املبحث األول يتعرض إىل .زبون البنك)س(املؤسسةوكالة برج بوعريريج و اجلزائري

اجلانب احماسيب و اجلبائي لدى كل من املؤجِّر و تقدمي أطراف العقد حمّل الدراسة أما املبحثني الثاين و الثالث فيتناوالن
.املستأِجر موضوعي الدراسة



:الفصل األول

إليجار التمويليمفاهيم أساسية حول ا
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:تمهيد
ــــــاة املؤسســــــة ــــــة بالغــــــة يف حي ــــــة اإلجيــــــار التمــــــويلي فعالي ــــــت تقني فعــــــرب مراحــــــل نشــــــاطها خاصــــــة املتعّلقــــــة مبشــــــاريعها . أثبت

فّعـــــاال تلجـــــأ إليـــــه املؤسســـــة االســـــتثمارية التجديديـــــة منهـــــا و التوســـــعية، أضـــــحت مصـــــدرا متويليـــــا غـــــري تقليـــــدي و بـــــديال 
ـــــة  ـــــة مواردهـــــا الذاتي ـــــة و عـــــدم كفاي ـــــة الناجتـــــة عـــــن حمدودي ـــــا التمويلي ـــــة(لســـــد احتياجا مـــــن جهـــــة، و ) مصـــــادرها الداخلي

صـــــــعوبة احلصـــــــول علـــــــى املـــــــوارد اخلارجيـــــــة املتمثِّلـــــــة أساســـــــا يف القـــــــروض الكالســـــــيكية الـــــــيت عـــــــادة مـــــــا تكـــــــون حمفوفـــــــة 
.من جهة أخرىو عدم كفايتها) تسديدها و تسديد فوائدهاكعدم إمكانية (بالكثري من املخاطر 

ولقد تناولت دراسات خمتلفة و مراجع عديدة موضوع اإلجيار التمويلي، حيث استخدمت مصطلحات عربية خمتلفة 
"Crédit-Bail" أو املصطلح الفرنسي"Leasing"كلها ترمجة للكلمة األصلية اإلجنليزية )لإلشارة إىل اإلجيار التمويلي(

التأجري التمويلي، قرض اإلجيار، التمويل التأجريي، االئتمان اإلجياري، التأجري الرأمسايل، الكراء اإلجياري، : منها
التمويلي اإلجيارإّال أّن دراستنا ستعتمد مصطلح . اخل...االعتماداإلجياري، اإلجارة مع الوعد بالتمليك، اإلجارة التمويلية

.احملاسيب املايل اجلزائريجاء يف النظام طبقا ملا
لذلك يف هذا الفصل سوف حناول التطرُّق إىل اإلطار النظري لإلجيار التمويلي، و هذا عن طريق عرض العناصر

:ثالث مباحث، هلذا قسِّم هذا الفصل إىل اإلملام باملوضوعتتيح لنااألساسية له و اليت 

؛ماهية اإلجيار التمويلي: املبحث األول

؛مزايا و عيوب اإلجيار التمويلي: املبحث الثاين

.أطراف و مراحل تكوين عقد اإلجيار التمويلي: املبحث الثالث
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.ماهية اإليجار التمويلي:ألولاالمبحث 

ـــــــيت  ـــــــل متخّصصـــــــة تلجـــــــأ إليهـــــــا املؤسســـــــة بغـــــــرض احلـــــــد مـــــــن بعـــــــض املخـــــــاطر ال ـــــــرب اإلجيـــــــار التمـــــــويلي وســـــــيلة متوي يعت
و .هـــــذه املخـــــاطر ميكـــــن ذكـــــر مـــــثال خمـــــاطر التقـــــادم التكنولـــــوجي و  خمـــــاطر التخلـــــف عـــــن الـــــدفعتواجههـــــا، و مـــــن بـــــني

ـــــــة انتشـــــــارا  واســـــــعا و احتلَّـــــــت مكانـــــــة مهمـــــــة يف اقتصـــــــاديات الـــــــدول الرأمساليـــــــة املتقدمـــــــة و لقـــــــد عرفـــــــت هـــــــذه التقني
.الدول النامية معا

ـــــاقي دول العـــــامل و فـــــة، لـــــذلك ســـــوف حنـــــاول مـــــن خـــــالل هـــــذا اجلـــــزء التطـــــرُّق إىل تعاريفـــــه املختل و ظـــــروف نشـــــأته يف ب
.اجلزائر معا و كذا أنواعه

.و نشأتهتعريف اإليجار التمويلي: المطلب األول

.تعريف اإليجار التمويلي: ألولاالفرع 
ـــــــز علـــــــالتـــــــأجري التمـــــــويلي، فبالتعـــــــاريف اخلاصـــــــةتعـــــــّددت  رّكـــــــز علـــــــى و منهـــــــا مـــــــا ى اجلوانـــــــب القانونيـــــــة، منهـــــــا مـــــــا ركَّ

ــــــة،   ــــــب االقتصــــــادية و املالي و كمــــــا جنــــــد مــــــن هــــــذه التعــــــاريف مــــــا يتطــــــرق إىل املفهــــــوم الضــــــيِّق لإلجيــــــار التمــــــويلي اجلوان
ــــــا يف جمملهــــــا تشــــــمل خصــــــائص التــــــأجري التمــــــويلي باعتبــــــاره مصــــــدراً مــــــن مصــــــادر الواســــــعإىل مفهومــــــهأخــــــرى ّ ، إالّ أ

.)1(متويل األصول
.تعريف جمعية تأجير المعّدات في المملكة المّتحدة:أوال

ــــــار بواســــــطة املســــــتأِجر مــــــن املصــــــنِّع أو " ــــــني مــــــؤجِّر و مســــــتأِجر الســــــتئجار أصــــــل معــــــّني ٌخيت ــــــربم ب ــــــأجري هــــــو عقــــــد ي الت
املــــــورِّد هلــــــذا األصــــــل، و حيــــــتفظ املــــــؤجِّر مبلكيــــــة األصــــــل املســــــتأَجر و يقــــــوم املســــــتأِجر حبيــــــازة هــــــذا األصــــــل و اســــــتعماله 

".قابل أجرة حمّددة خالل مّدة معّينةم
.تعريف الدكتور عبد الهادي سويفي:ثانيا

فــــــإنَّ التــــــأجري التمــــــويلي عبــــــارة عــــــن نشــــــاط متــــــويلي لشــــــراء معــــــّدات أو أصــــــول رأمساليــــــة بغــــــرض التــــــأجري و فيــــــه يقــــــوم "
ــــــة-املــــــؤجِّر ــــــذي يكــــــون عــــــادة أحــــــد املؤسســــــات املالي ــــــة-و ال ــــــل شــــــراء أصــــــول حمــــــدَّدة و مطلوب مبعرفــــــة شــــــركة أو بتموي

–قـــــــد طويـــــــل األجـــــــل غــــــري قابـــــــل لإللغـــــــاء حبيـــــــث تٌغطِّـــــــي الـــــــدفعات اإلجياريـــــــة عو تـــــــؤجَّر إليـــــــه ب) املســـــــتأِجر( مؤسســــــة 
األمــــــــوال املدفوعــــــــة يف األصــــــــل أو املــــــــّدة و الفوائــــــــد و هــــــــامش ربــــــــح يقــــــــرتب إىل مــــــــا يســــــــمى –خــــــــالل فــــــــرتة التعاقــــــــد 

".بالتغطية الكاملة لقيمة األصول
.Patrick Pigetتعريف :ثالثا

، األردنية اهلامشية،اململكة 1، دار الكنوز املعرفية العلمية للنشر و التوزيع، طالمفاهيم و األسس:التمويل التأجيريمعراج اهلواري ،حاج سعيد عمر، )1(
.64-61.، ص2013األردن، 
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عقـــــد إجيـــــار ألصـــــل منقـــــول أو عقـــــار مرفـــــق بتعّهـــــد أحـــــادي اجلانـــــب بـــــالبيع بســـــعر يأخـــــذ يف االعتبـــــار مبـــــالغ اإلجيـــــار "
".احملّصلة حىت رفع خيار الشراء

.تعريف الدكتور عبد القادر بحيح:رابعا
هــــــو عبــــــارة عــــــن عمليــــــة إجيــــــار ألصــــــل مــــــن األصــــــول االســــــتثمارية يقــــــوم مبوجبهــــــا بنكــــــا، أو مؤسســــــة ماليــــــة أو شــــــركة "

ــــــة مــــــن  ــــــأجري العتــــــاد وفــــــق رخصــــــة قانوني الســــــلطات العموميــــــة ملؤسســــــات اقتصــــــادية هــــــي حباجــــــة الســــــتعمال خمتّصــــــة بت
تتحــــــّدد فيــــــه شــــــروط إجيــــــار هــــــذا األصــــــل ألغــــــراض اقتصــــــادية، و تــــــتم الصــــــفقة وفــــــق عقــــــد مــــــربم بــــــني الطــــــرفني الــــــذي

.)1("األصل
:أما يف القانون اجلزائري فلقد عرِّف اإلجيار التمويلي كما يلي

.1996جانفي 10المؤرَّخ في 09-96حسب األمر رقم:خامسا
ـــــة أو شـــــركة تـــــأجري مَؤّهلـــــة قانونـــــا" و معتمـــــدة عمليـــــة جتاريـــــة و ماليـــــة يـــــتّم حتقيقهـــــا مـــــن قبـــــل البنـــــوك و املؤسســـــات املالي

ـــــــفةـــــــذهصـــــــراحة  ، مـــــــع املتعـــــــاملني االقتصـــــــاديني اجلزائـــــــريني أو األجانـــــــب، أشخاصـــــــا طبيعيـــــــني كـــــــانوا أم معنـــــــوّينيالصَّ
حـــــــّق اخليـــــــار يتضـــــــمَّنتكـــــــون قائمـــــــة علـــــــى عقـــــــد إجيـــــــار ميكـــــــن أن يتضـــــــمَّن أو التـــــــابعني للقـــــــانون العـــــــام و اخلـــــــاص و

ذات االســــــــتعمال املهــــــــين أو بــــــــاحملّالت قولــــــــة أو غــــــــري منقولـــــــةبالشـــــــراء لصــــــــاحل املســــــــتأِجر، و تتعلَّــــــــق فقـــــــط بأصــــــــول من
.)2("التجارية أو مبؤسسات حرفية

.حسب النظام المحاسبي المالي:سادسا
ـــــارة عـــــن " ـــــه املـــــؤجِّر للمســـــتأجِّر ملـــــدَّة حمـــــدَّدة، عـــــن حـــــق اســـــتعمال أصـــــل مقابـــــل دفـــــع واحـــــد أو اتفـــــاقعب ـــــازل مبوجب يتن

ــــدة ــــافع ذات صــــلة . دفوعــــات عدي ــــل شــــبه كلِّــــي خمــــاطر و من ــــه عمليــــة حتوي ــــب علي ــــل هــــو عقــــد إجيــــار ترتت و إجيــــار التموي
)3("عدم حتويلهامبلكية أصل إىل مستأِجر، مقرون بتحويل امللكية عند انتهاء مدَّة العقد أو 

.

. نشأة اإليجار التمويلي:الفرع الثاني

أراضــــــي و ســــــجّالت تبــــــّني شــــــري بعــــــض املصــــــادر إىل أن أســــــلوب تــــــأجري األصــــــول يرجــــــع إىل العصــــــور القدميــــــة فهنــــــاك ت
. دسنة قبل امليال3000معدات زراعية كان يتم تأجريها باملمالك السومرية ترجع إىل ما يقرب من 

، و عرفته كذلك )مينا(التمويلي منذ زمن الفراعنة يف عهداإلجياركما أن مصر القدمية عرفت فكرة عقد 

.274، ص 2013، اجلزائر، اخللدونية للنشر و التوزيع، دارالشامل لتقنيات أعمال البنوك،عبد القادر حبيح)1(
المتعّلق ، 1996جانفي 10ه املوافق لـ 1416شعبان 19، املؤرّخ يف 09-96أمر رقم اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية،) 2(

.25، ص1996جانفي 14، 03العدد، اجلريدة الرمسية،باالعتماد اإليجاري
محتوى الكشوف المالية يحّدد قواعد التقييم و المحاسبة و، 2008يوليو سنة 26اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية، قرار مؤرخ يف )3(

.19، ص2009مارس 25، 19، اجلريدة الرمسية، عددو عرضها و كذا مدّونة الحسابات و قواعد سيرها
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حضــــــارة مــــــا بــــــني النهــــــرين يف عهــــــد امللــــــك محــــــو رايب، مث بعــــــد ذلــــــك عٌــــــرف هــــــذا العقــــــد يف القــــــانون الرومــــــاين بنظـــــــام 
.ضمانا لدينهاالستئمان و الذي كان مبقتضاه يشرتط املقرتض نقل ملكية الشيء إليه 

التمــــــويلي يف شــــــكله احلــــــديث فيعــــــود إىل فــــــرتة الثــــــورة الصــــــناعية، فخــــــالل القــــــرن التاســــــع عشــــــر يف اإلجيــــــارأمــــــا ظهــــــور 
اجنلــــــرتا قــــــام بعــــــض املســــــتثمرين بتمويــــــل صــــــناعة عربــــــات نقــــــل الفحــــــم و الــــــيت كــــــان يؤجرهــــــا مــــــالكو الفحــــــم لنقلــــــه إىل 

ــــــــدف 1855ري اإلقليميــــــــة يف العــــــــامل عــــــــام خطــــــــوط الســــــــكك احلديديــــــــة، حيــــــــث تأّسســــــــت أوىل شــــــــركات التــــــــأج م، 
.تأجري عربات السكك احلديدية ملنتجي الفحم و املواد املعدنية لفرتات ترتاوح ما بني مخس و مثان سنوات

ـــــــد ''Leasing''التمـــــــويلي املعروفـــــــة مبصـــــــطلحاإلجيـــــــارو قـــــــد ولـــــــدت فكـــــــرة  ـــــــة علـــــــى ي ـــــــات املّتحـــــــدة األمريكي ، يف الوالي
الــــذي كــــان ميلــــك مصــــنعا إلنتــــاج بعــــض D.P Boothe Juniorأحــــد رجــــال الصــــناعة األمريكيــــة بكاليفورنيــــا يــــدعى 

بطلــــــب " Boothe"ـم تقــــــّدمت القــــــّوات األمريكيــــــة لــــــ1950املــــــواد الغذائيــــــة احملفوظــــــة، و يف أثنــــــاء حــــــرب كوريــــــا عــــــام 
ملصـــــــنعه، فهـــــــو ال ميلـــــــك املعـــــــّدات الالزمـــــــة و األمـــــــوال ةبيااالســـــــتيعن منتجـــــــه تفـــــــوق الطاقـــــــة توريـــــــد كّميـــــــات كبـــــــرية مـــــــ

ـــــة ـــــذ الطلبّي ـــــذلك توّصـــــل . الالزمـــــة لتنفي ـــــة " Boothe"تبعـــــا ل ـــــاج املـــــواد الغذائي إىل فكـــــرة اســـــتئجار املعـــــّدات الالزمـــــة إلنت
.املطلوبة بدال من شرائها، فعكف على دراسة جدوى استئجار هذه املعّدات

مل جيـــــد مـــــن يســـــتأجر لـــــه هـــــذه املعـــــّدات و ضـــــاعت عليـــــه الصـــــفقة إال أنّـــــه اكتشـــــف مـــــن "Boothe" رغـــــم أن الســـــيد 
ــــــــة للمشــــــــاريع االقتصــــــــادية ميكــــــــن أن يكــــــــون مصــــــــدرا  ــــــــأجري املعــــــــّدات اإلنتاجي خــــــــالل دراســــــــة اجلــــــــدوى، أّن نشــــــــاط ت

.لألرباح املتعاظمة
م و 1952تمويلي يف الواليات املّتحدة األمريكية عام حنو تأسيس أّول شركة للتأجري ال" Boothe"و هكذا سارع 

United:املسّماة States Leasing Corporation و يف أعقاب ذلك زاد الطلب على إجيار املعّدات اإلنتاجية فحّققت
التمويلي، حيث صارت ظاهرة متناميةاإلجيارالشركة أرباحا واعدة، و ما لبثت أن تأسست شركات أخرى متخّصصة يف 

.يف االقتصاد األمريكي
ـــــدأ نشـــــاط  ـــــأجري األمريكيـــــة اإلجيـــــاب ـــــك بإنشـــــاء فـــــروع لشـــــركات الت ـــــاقي دول العـــــامل، و ذل ر التمـــــويلي يف االنتشـــــار إىل ب

U.S"م، و ذلــــك بفــــتح فــــرع للشــــركة األمريكيــــة1960م، و اململكــــة املّتحــــدة ســــنة 1959يف كــــل مــــن كنــــدا ســــنة 

Leasing"و"Mercantile credit company."
م حتت مظّلة احتاد مجعّيات شركات التأجري األوروبية1960أما يف أوروبا فقد بدأ التأجري التمويلي سنة 

"Leas Europe ." ولقد شهد هذا األسلوب من التمويل تطّورا سريعا يف أوروبا يف منتصف الستينيات و ذلك بتطبيقه
.يف معظم دوهلا،

مقياس " Leas Europe"ية متزايدة نظرا ملسامهته يف متويل االستثمار لذا طّورت التمويلي يف أوروبا بأمهّ اإلجيارو حيظى 
.م كمؤّشر لقياس الثقة بشركات التأجري األوروبية2002و بدأ العمل به سنة . ELBالتأجري األورويب 
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جيــــــار التمــــــويلي يف آســـــيا، ملّـــــا أنشـــــأت املؤسســـــة األمريكيـــــة لإلاإلجيـــــارم تطبيـــــق أســـــلوب 1963و قـــــد انتقـــــل يف ســـــنة 
".Dorix leasing"و اليت تعرف اآلن باسم " Orient leasing ltd"التمويلي أّول شركة هلا يف اليابان

ـــــة فقـــــد بـــــدأ ممارســـــته منـــــذ ســـــنة  ـــــا و 1978أمـــــا بالنســـــبة للـــــدول النامي ـــــا و كوري م، يف بعـــــض الـــــدول اآلســـــيوية مثـــــل تركي
.و بعض دول أمريكا الالتينية مثل الشيلي و الربازيل و فنزويالالفلبني،

ر التمـــــويلي يف عـــــدد حمـــــدود مـــــن الـــــدول مثـــــل املغـــــرب و مصـــــر و تـــــونس و اإلجيـــــاو بالنســـــبة للـــــّدول العربيـــــة بـــــدأ تطبيـــــق 
بفضـــــل الشـــــركة التونســـــية" Maroc leasing"حيـــــث ّمت إنشـــــاء أول شـــــركة لقـــــرض اإلجيـــــار . عمـــــان و األردن و لبنـــــان

ـــــــة م، بعـــــــد 1996ر التمـــــــويلي ســـــــنة إلجيـــــــاأمـــــــا يف مصـــــــر فقـــــــد بـــــــدأ إنشـــــــاء شـــــــركات ا. الســـــــعودية لالســـــــتثمار و التنمي
.)1(م الذي ينّظم نشاطها1995لسنة 95صدور قانون رقم 

ـــــال جتربـــــة  ، الـــــذي مـــــارس التـــــأجري " بنـــــك الربكـــــة اجلزائـــــري"أمـــــا بالنســـــبة للجزائـــــر فمـــــن بـــــني التجـــــارب األوىل يف هـــــذا ا
م و 1996جـــــــــانفي 10املـــــــــؤرّخ يف 09-96و بعـــــــــد صـــــــــدور األمـــــــــر رقـــــــــم . م1993لي ابتـــــــــداًء مـــــــــن ســـــــــنة التمـــــــــوي

ـــــــــــــــق بشـــــــــــــــروط إنشـــــــــــــــاء شـــــــــــــــركات  ر التمـــــــــــــــويلي، ّمت تأســـــــــــــــيس الشـــــــــــــــركة اجلزائريـــــــــــــــة لإلجيـــــــــــــــار املـــــــــــــــايل اإلجيـــــــــــــــااملتعّل
م، و الشــــــــــــــركة املاليــــــــــــــة 1998التابعــــــــــــــة للصــــــــــــــندوق الــــــــــــــوطين للتعــــــــــــــاون الفالحــــــــــــــي ســــــــــــــنة " SALEM"للمنقــــــــــــــوالت

التمــــــــــويلي، مثّ الشــــــــــركة اإلجيــــــــــارالــــــــــيت متــــــــــارس عمليــــــــــات " SOFINANCE"ثمارات و املســــــــــامهة و التوظيــــــــــف لالســــــــــت
. م2005سنة " MLA leasing"العربية لإلجيار املايل

.و خصائصهأنواع اإليجار التمويلي: الثانيبالمطل
ـــــاك ـــــار ألإلجيـــــار التمـــــويليأمناطـــــا عديـــــدةهن ـــــى اعتب ـــــلوســـــيلة نـَّــــه و متنوعـــــة ، وعل فهـــــو متخصِّصـــــة مـــــن وســـــائل التموي

:نوجزها فيما يلي. يُعَرف خبصائص عديدة ُمتيِّزه عن باقي وسائل التمويل التقليدية
.أنواع اإليجار التمويلي:األولالفرع

اللذين جيب أن يتفقا على Le crédit bailleurو املؤّجر Le crédit preneurهناك طرفني لكل عقد إجيار مها املستأجر 
حيث أن أهم البنود اليت جيب أن يشملها عقد اإلجيار هي املدة األساسية للعقد و اليت عادة ال ميكن . بنود عقد اإلجيار

تتعّلق بتجديد العقد أو شراء التجهيزات يف Optionsخالهلا إلغاؤه، قيمة دفعة اإلجيار الدورية و توقيتها، أيّة خيارات 
. العقد، و حتديد اجلهة اليت تتحّمل الصيانة و التأمني و الضرائب املرتبطة باألصل املستأجراية 

:يلي جمموعات نوردها فيماثالثيف تصنيفات و تقسيمات عديدة ميكن حصر أمهها إلجيار التمويليول
.طبيعة العقدعلى أساس :أوال

:ينقسم اإلجيار التمويلي حسب طبيعة العقد إىل
.)Leasing Opérationnel(االستئجار التشغيلي-1

.73-68.ص،املرجع السابقمعراج اهلواري ،حاج سعيد عمر، )1(
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ـــــدعى  ـــــه ي ـــــذلك فإن ـــــزات و ضـــــمان خـــــدمات الصـــــيانة إىل املســـــتأجر، ل ّـــــل عقـــــد اإلجيـــــار التشـــــغيلي يف تقـــــدمي التجهي يتمث
و تعتــــــرب الســــــّيارات و الشــــــاحنات، و الكمبيــــــوتر يف عــــــداد التجهيــــــزات الــــــيت ميكــــــن . أحيانــــــا بعقــــــد اســــــتئجار خــــــدمات

ا ــــــى خــــــدما ــــــوعاحلصــــــول عل ــــــل هــــــذه العقــــــود أن يقــــــوم املــــــؤجر بتقــــــدمي . بعــــــد اســــــتئجار مــــــن هــــــذا  الن و تســــــتدعي مث
خـــــــدمات الصـــــــيانة للتجهيـــــــزات، و تكـــــــون تكلفـــــــة الصـــــــيانة حمســـــــوبة يف دفعـــــــة اإلجيـــــــار الدوريـــــــة، أو أنـــــــه يـــــــتم التعاقـــــــد 

ـــــــ ـــــــة مناســـــــبة ، ودف ـــــــأمني األصـــــــل بتغطي ع عليهـــــــا بشـــــــكل منفصـــــــل، و يكـــــــون املـــــــؤجر عـــــــادة مســـــــؤوال عـــــــن تكـــــــاليف ت
.)1(الضرائب العقارية املستحّقة إذا كان األصل عقارا

ـــــب إطفـــــاًء كـــــامالً لقيمـــــة األصـــــل ـــــان ال يتطّل ـــــه يف كثـــــري مـــــن األحي . لعـــــّل مـــــن أهـــــم خصـــــائص االســـــتئجار التشـــــغيلي أن
بعبـــــارة أخـــــرى، تكـــــون فـــــرتة العقـــــد . أي أن جممـــــوع دفعـــــات اإلجيـــــار خـــــالل فـــــرتة العقـــــد تكـــــون أقـــــل مـــــن تكلفـــــة األصـــــل

ولتغطيــــــة تكلفــــــة األصــــــل و احلصــــــول علــــــى عائــــــد مناســــــب . يــــــاة االقتصــــــادية املقــــــّدرة الســــــتخدام األصــــــلأقــــــل مــــــن احل
يتوقّـــــع املـــــَؤجر أن يـــــتم جتديـــــد عقـــــد االســـــتئجار لفـــــرتة زمنيـــــة إضـــــافية، أو أن يـــــتم تـــــأجري األصـــــل إىل مســـــتأجر آخـــــر، أو 

. أن يتم بيع األصل يف السوق بعد عقد تأجريه األّول

عقــــــود التــــــأجري التشــــــغيلي عنــــــدما ترغــــــب يف عــــــدم َمتلـٌّـــــك األصــــــل املــــــؤجَّر، نظــــــرا إلتباعهــــــا ؤسســــــةاملو عــــــادة تٌفضِّــــــال
ا بشكل مستمر، أو عندما تواجه الظروف اآلتية :إسرتاتيجية تقوم على حتديث أصوهلا و االرتقاء 

حتّول الطلب أو اخنفاضه عن منتجات املنشأة؛-أ

هذا األصل التحّول إليه، أو املسامهة يف إنتاجه؛ظهور منتج بديل منافس، و ال يستطيع –ب 

.السوق العتبارات الدورة االقتصادية و الدخول يف مرحلة الركود و الكسادانكماش–ج 

.)Leasing financier(االستئجار التمويلي -2

لـــــذلك يـــــدعى أيضـــــا يتميّـــــز عقـــــد االســـــتئجار التمـــــويلي بأنّـــــه يتطّلـــــب إطفـــــاء كامـــــل لقيمـــــة األصـــــل خـــــالل فـــــرتة العقـــــد، 
أي أن جممـــــوع دفعـــــات اإلجيــــــار جيـــــب أن تغطـــــي كامـــــل تكلفـــــة األصــــــل علـــــى املـــــؤّجر و حتقـــــق لــــــه . باســـــتئجار رأمســـــايل

و قـــــد يعطـــــي االســـــتئجار التمـــــويلي خيـــــارا للمســـــتأجر بتجديـــــد العقـــــد . أيضـــــا عائـــــدا مناســـــبا علـــــى رأس املـــــال املســـــتثمر
.لفرتة إضافية بإجيار منخفض، أو لشراء التجهيزات

ا ال تقّدم أية خدمات صيانة للّتجهيزات حيث يتكّفل املستأجر  و من خصائص عقود االستئجار التمويلي أيضا أ

.106-101.، ص2008عّنابة، ، دار العلوم للّنشر و التوزيع، اجلزائر، تمويل المنشآت االقتصاديةمحد بوراس،أ)(1
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كمــــــا أن عقــــــد االســــــتئجار التمــــــويلي . بنفقــــــات الصــــــيانة بالكامــــــل، و كــــــذلك بتكــــــاليف التــــــأمني و الضــــــرائب العقاريــــــة
و .يســـــّدد كافـــــة دفعـــــات اإلجيـــــار املتبّقيـــــة دفعـــــة واحـــــدةفـــــإذا أراد املســـــتأجر أن ينهـــــي العقـــــد فعليـــــه أن. ال ميكـــــن إلغـــــاؤه

:ميكن أن يأخذ االستئجار التمويلي عّدة أشكال، ميكن أن نذكر منها مايلي

-La cession(البيع و إعادة االستئجار-أ Bail(.

نوع من أنواع االستئجار التمويلي (Leaseback and sale)أو ما يسمى أيضا باإلجنليزيةيعترب البيع و إعادة االستئجار

ـــــب إطفـــــاًء كـــــامالً لقيمـــــة األصـــــل ّـــــه يتطّل ـــــدما متلـــــك شـــــركة أرضـــــا أو عّقـــــارا أو . ألن ـــــوع مـــــن االســـــتئجار عن يـــــتّم هـــــذا الن
ــــــة، و يف ذات الوقــــــت تتعاقــــــد مــــــع هــــــذه املؤسســــــة علــــــى اســــــتئجار  ــــــة و تقــــــوم ببيعهــــــا إىل مؤسســــــة متويلي جتهيــــــزات معّين

. و قــــــد تكــــــون املؤسســــــة التمويليــــــة بنكــــــا جتاريــــــا، أو شــــــركة تــــــأجري متخّصصــــــة. اســــــتعمالهاألصــــــل منهــــــا لالســــــتمرار يف
أمـــــــا دفعــــــــات . القيمــــــــة الســـــــوقية املّتفـــــــق عليهـــــــا لألصـــــــل) املســـــــتأجرة(البائعـــــــة تـــــــدفع املؤسســـــــة التمويليـــــــة إىل الشـــــــركة

وع لألصـــــــل و حيقـــــــق ، فيجـــــــب أن يغطـــــــي جمموعهـــــــا الســـــــعر املـــــــدف)البائعـــــــة(اإلجيـــــــار الـــــــيت تـــــــدفعها الشـــــــركة املســـــــتأجرة 
.عائد مناسب للمؤجر

لعــــــل مــــــن أهــــــم ميــــــزات البيــــــع و إعــــــادة االســــــتئجار أن الشــــــركة البائعــــــة حتصــــــل علــــــى تــــــدفق نقــــــدي كبــــــري يســــــاوي مثــــــن 
و بالتـــــــايل فـــــــإن ذلــــــك ميـــــــنح الشـــــــركة . األصــــــل الـــــــذي مت بيعــــــه، و حتـــــــتفظ يف ذات الوقـــــــت باألصــــــل لـــــــديها الســــــتعماله

ـــــة كبـــــرية ميكـــــن أن تســـــتعمله ـــــونســـــيولة نقدي ـــــع و . ا لتمويـــــل اســـــتثمارات جديـــــدة أو لســـــداد دي ـــــة البي يف الواقـــــع أن عملي
.إعادة االستئجار تعترب طريقة متويل مماثلة و بديلة للحصول على قرض بضمانة من البنك

لـــــذلك فإنـــــه عنـــــد احلاجـــــة إىل متويـــــل مـــــن هـــــذا النـــــوع جيـــــب دراســـــة هـــــذين املصـــــدرين للتمويـــــل و اختيـــــار البـــــديل األقـــــل 
.التكلفة

.)Le crédit Bail Direct(االستئجار المباشر-ب

ميــــــــنح االســــــــتئجار املباشــــــــر الشــــــــركة فرصــــــــة احلصــــــــول علــــــــى أصــــــــل جديــــــــد ال متلكــــــــه ســــــــابقا و علــــــــى التمويــــــــل الــــــــالزم 
و قـــــد يكـــــون املـــــؤّجر يف هـــــذه احلالـــــة الشـــــركة الصـــــانعة لألصـــــل كشـــــركة صـــــناعة ســـــّيارات . للحصـــــول علـــــى هـــــذا األصـــــل

.جتاري، مؤسسة متويل أو شركة تأجري متخّصصةأو أجهزة كمبيوتر، بنك 

ــــــه و تتفــــــاوض مــــــع الشــــــركة الصــــــانعة حــــــول  ــــــذي ترغــــــب يف احلصــــــول علي ــــــد األصــــــل ال تقــــــوم الشــــــركة املســــــتأجرة بتحدي
.السعر و مواعيد التسليم

بعـــــد ذلـــــك تقـــــوم الشـــــركة املســـــتأجرة بعمـــــل ترتيبـــــات مـــــع مؤسســـــة متويليـــــة أو شـــــركة تـــــأجري متخّصصـــــة لشـــــراء اآللـــــة مـــــن 
بشـــــراء التجهيـــــزات املطلوبـــــة، تقـــــوم ) املـــــؤّجر(و يف نفـــــس الوقـــــت الـــــذي تقـــــوم بـــــه املؤسســـــة التمويليـــــة . شـــــركة الصـــــانعةال
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و يكــــون عقــــد االســــتئجار املباشــــر مــــن النــــوع الــــذي . الشــــركة املســــتأجرة بتوقيــــع عقــــد اســــتئجار مــــع املؤسســــة التمويليــــة
ــــب  إطفــــاء كامــــل قيمــــة األصــــل و حتقيــــق عائــــد مناســــب للمــــؤجّ  ر، لــــذلك فإنــــه يعتــــرب نوعــــا مــــن أنــــواع االســــتئجار يتطّل

.التمويلي، و يتحّمل املستأجر مبوجب هذا العقد نفقات الصيانة و التأمني و الضرائب العقارية إن وجدت

.االستئجار المقرون برافعة تمويل-ج

ـــــواع عقـــــود االســـــتئجار ـــــث مـــــن أن ـــــوع الثال ـــــل الن ّـــــل االســـــتئجار املقـــــرون برافعـــــة متوي ـــــد متّ . ميث ـــــوع مـــــن و ق تطـــــوير هـــــذا الن
.االستئجار حديثا لتمويل املوجودات اليت تتطّلب إنفاقات رأمسالية كبرية

لعــــل مـــــن أهـــــّم خصـــــائص االســـــتئجار املقـــــرون برافعـــــة متويـــــل هـــــو وجـــــود ثالثـــــة أطـــــراف يف عقـــــد االســـــتئجار عوضـــــا عـــــن 
صـــــــاحب امللكيـــــــة، و اجلهـــــــة املســـــــتأجر، املـــــــؤّجر : و األطـــــــراف الثالثـــــــة هـــــــي. طـــــــرفني كمـــــــا هـــــــو متعـــــــارف عليـــــــه عـــــــادة

لكــــــن . املســــــتأجر يف هــــــذه العقــــــود عّمــــــا كــــــان عليــــــه يف عقــــــود االســــــتئجار املــــــذكورة ســــــابقاو ال خيتلــــــف دور. املقرضـــــة
% 30(هنــــــاك اخــــــتالف يف دور املــــــؤّجر، الــــــذي يقــــــوم بشــــــراء األصــــــل املطلــــــوب مــــــن قبــــــل املســــــتأجر و ميّولــــــه جزئيـــــــا 

ـــــــه اخلاصـــــــة، و ميـــــــّول اجلـــــــزء امل) مـــــــثال ـــــــل األجـــــــل مـــــــن مؤسســـــــة ) مـــــــثال% 70(تبقـــــــي مـــــــن أموال بقـــــــرض مضـــــــمون طوي
ـــــــة ـــــــأجري متخّصصـــــــة أو مؤسســـــــة متويليـــــــة تعمـــــــل . متويلي و كالعـــــــادة ممكـــــــن أن يكـــــــون املـــــــؤّجر بنكـــــــا جتاريـــــــا أو شـــــــركة ت

ال مثال .لصاحلها يف التأجري أو بصفة مؤمتن لفرد أو جمموعة من أفراد يعملون يف هذا ا

مؤسســــــــة متويليــــــــة كبنــــــــك جتــــــــاري، أو شــــــــركة تــــــــأمني، أو مؤسســــــــة تقاعــــــــد و تأمينــــــــات أمــــــــا اجلهــــــــة املقرضــــــــة، فتكــــــــون 
إىل %60وتقــــــّدم اجلهــــــة املقرضــــــة إىل اجلهــــــة املــــــؤّجرة قرضــــــا مضــــــمونا و طويــــــل األجــــــل يــــــوّفر التمويــــــل مــــــن . اجتماعيــــــة

و تكــــــــون ضــــــــمانة القـــــــرض رهــــــــن األصـــــــل لصــــــــاحل اجلهــــــــة املقرضـــــــة و ختصــــــــيص دفعــــــــات . مـــــــن قيمــــــــة األصـــــــل% 80
.من قيمة األصل اليت تبقى كهامش أمان% 40إىل % 20ـ تسديد دفعات القرض، باإلضافة إىل الاإلجيار ل

.موضوع العقدعلى أساس:ثانيا

: فقد يكون األصل املؤجَّر منقوال أو عقار، لذلك منّيز بني

.التأجير التمويلي للمنقوالت-1

شــــــرتاة وامل،االقتصــــــاديالضــــــرورية لنشــــــاط املتعامــــــل عــــــّداتامليعــــــّرف بأنــــــه كــــــل عمليــــــات إجيــــــار األصــــــول التجهيزيــــــة أو 
و عـــــادة مـــــا تكـــــون مـــــّدة هـــــذا العقـــــد تـــــرتاوح مـــــا بـــــني ثـــــالث و ري مـــــن طـــــرف مؤسســـــات تعتـــــرب املالكـــــة،لغـــــرض التـــــأج

ـــــــا مـــــــن قبـــــــل  مخـــــــس ســـــــنوات و ذلـــــــك تبعـــــــا ملـــــــّدة احليـــــــاة االقتصـــــــادية لألصـــــــل املـــــــؤجَّر أو مـــــــّدة االهـــــــتالك املســـــــموح 
.التشريع الضرييب
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.التأجير التمويلي للعقارات-2

لغــــــــرض اســــــــتعمال مهــــــــين مشــــــــرتاة صــــــــول عقاريــــــــة أيشــــــــمل كــــــــل العمليــــــــات الــــــــيت بواســــــــطتها تعطــــــــي مؤسســــــــة إجيــــــــار 
اهبواســــــطت ــــــة الــــــذي ميكــــــن أن يللمســــــتأجر ا أو مبنيــــــة حلســــــا اي صــــــبح مالكــــــا جلــــــزء أو لكــــــّل األصــــــول املــــــؤجَّرة عنــــــد 
20إىل 12للعقــــــارات بالتكلفــــــة الكبــــــرية و املــــــّدة الطويلــــــة، فغالبــــــا تــــــرتاوح مــــــابني و يتميّــــــز التــــــأجري التمــــــويليالعقــــــد، 

.سنة

كاتـــــــــب، األســـــــــواق الكربى،الفنـــــــــادق، املخـــــــــازن، املنشـــــــــآت الضـــــــــخمة و لتمويـــــــــل املصـــــــــانع، امليســـــــــتعمل هـــــــــذا النـــــــــوع 
و املتوســـــــطة،حيث يســـــــتفيد مـــــــن امتيـــــــازات ضـــــــريبية فيمـــــــا خيـــــــص األربـــــــاح الناجتـــــــة عـــــــن عمليـــــــات املنشـــــــآت الصـــــــغرية

.اخل...التأجري العقاري، ومن فوائض القيم الناجتة عن التنازل عن املباين

.أو محل اإلقامةعلى أساس موطن العقد:ثالثا

:)1(فيمكن تقسيم التأجري التمويلي إىل التأجري التمويلي احمللي و التأجري التمويلي الدويل

.التأجير التمويلي المحّلي-1

بــــــنفس املتعاقــــــدان مقيمــــــانو يتميــــــز بأنــــــه حملــــــي عنــــــدما يكــــــون يعتمــــــد التمييــــــز علــــــى اإلقامــــــة ألطــــــراف عقــــــد التــــــأجري 
.البلد

.التأجير التمويلي الدولي-2

و يـــــدعى كـــــذلك التـــــأجري . أي غــــري مقيمـــــانيعتــــرب التـــــأجري دوليـــــاً عنـــــدما يكـــــون املــــؤجِّر و املســـــتأِجر مـــــن بلـــــدان خمتلفـــــة
.عرب احلدود أو التأجري التصديري

ـــــــة  ـــــــة إقامـــــــة األطـــــــراف الثالث ـــــــدويل يف حال ـــــــأجري ال ـــــــدين أو ) املـــــــوّرداملـــــــؤجِّر، املســـــــتأِجر، (و تصـــــــعب إجـــــــراءات الت يف بل
ثـــــالث بلــــــدان خمتلفــــــة حيــــــث خيضــــــع العقــــــد لرتتيبــــــات تشــــــريعية، جبائيــــــة، مشــــــاكل الرتمجــــــة، عقــــــود الصــــــرف، االقتطــــــاع 

ــــا مــــا جتــــري عمليــــات معقــــدة . اخل...مــــن املنبــــع ــــذا غالب إلمتــــام مثــــل هــــذه ) ئيبــــاعلــــى املســــتوى القــــانوين، احملاســــيب، اجل(ل
.العقود

.التمويليخصائص اإليجار :الثانيالفرع

عن غريه من مصادر ، تبّني أنه يتميز و األنواع املعروضة سابقالتأجري التمويليمن خالل التعاريف املتنوعة ل

(1) Republique algériènne démocratique et populaire, Ministère des Finances , La lettre de la DGI : Le leasing une
alternative pour le financement de l’investissement, n°32, juin 2008, page02.
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:)1(ميكن تلخيصها فيما يليالتمويل بعّدة خصائص 

فهـــــو، لـــــذلكيكـــــون منقـــــوال أو عقـــــارا موّجهـــــا الســـــتعمال مهـــــين) األصـــــل املـــــَؤجَّر(موضـــــوع عقـــــد اإلجيـــــار التمـــــويلي-1
ــــ ــــيس نقــــدياائتمــــان عيني ــــىاو ل ــــل األخــــرى عل ــــّدات و عكــــس طــــرق التموي ــــل أصــــول و مِع ــــه خيــــّص فقــــط متوي إنتاجيــــا ِألن

؛رأمسالية خمّصصة لإلنتاج، و ال يرتبط بتمويل السلع االستهالكية

دارة مـــــــّدة عقـــــــد التـــــــأجري التمـــــــويلي غـــــــري قابلـــــــة لإللغـــــــاء تـــــــرتبط عـــــــادة مبـــــــّدة اإلهـــــــتالك املســـــــموح لألصـــــــل مـــــــن اإل-2
يعمــــــل خالهلــــــا املــــــؤجِّر علــــــى اســــــتعادة .مــــــن العمــــــر االفرتاضــــــي لألصــــــل املــــــؤّجر% 75ال تقــــــل عــــــن ، و هــــــي اجلبائيــــــة

؛تكلفة متويله لألصل

ــــــة -3 ــــــني حــــــق امللكي ــــــة(التــــــأجري التمــــــويلي يفصــــــل ب ــــــة القانوني ــــــة االقتصــــــادية(االنتفــــــاعو حــــــق )امللكي ــــــذاك )امللكي ، ل
مالــــــك حــــــق االنتفــــــاع مقابــــــل املســــــتأِجريف حــــــني أن .مــــــّدة اإلجيــــــارطيلــــــةالقــــــانوين لألصــــــلاملالــــــك يبقــــــى املــــــَؤجِّرفــــــإن 

ـــــــدفعها ـــــــيت ي ـــــــل مجيـــــــع املخـــــــاطرياألجـــــــرة ال ـــــــأمني األصـــــــل( تحّم ـــــــة األصـــــــل )كصـــــــيانة و ت و املنـــــــافع الناجتـــــــة عـــــــن ملكي
؛املؤجَّر

ايــــة العقــــد أمــــام ثالثــــة خيــــارات -4 معينــــة، أو متديــــد فــــرتة العقـــــد شــــراء األصــــل  مقابــــل قيمــــة: يكــــون املســــتأجر يف 
.مقابل  إجيار منخفض عن فرتة اإلجيار األوىل أو رده للمؤجِّر

ـــــــــــأمني شخصـــــــــــي، تـــــــــــأمني مؤسســـــــــــة (متثّـــــــــــل امللكيـــــــــــة الضـــــــــــمان األول للمـــــــــــؤجِّر و جتـــــــــــري ضـــــــــــمانات أخـــــــــــرى -5 ت
ــــــد تتعــــــّرض مــــــن صــــــ....) مؤّهلــــــة، ــــــأجري األصــــــول املتخصِّصــــــة ملــــــا ق ــــــك خطــــــر ت ــــــال ذل عوبات يف لصــــــاحل املــــــؤجِّر، و مث

البيـــــــع عنـــــــد نشـــــــوب نـــــــزاع بـــــــني الطـــــــرفني املـــــــؤجِّر و املســـــــتأِجر، كمـــــــا ميكـــــــن أحيانـــــــا احلصـــــــول علـــــــى تعّهـــــــد مـــــــن املـــــــوّرد 
.السرتجاع األصل أو تعّهد للمساعدة يف بيعه

، أوالهــــــا املســــــتأِجر الــــــذي يرغــــــب يف تطــــــوير طاقتــــــه اإلنتاجيــــــة بالتوســــــع و عالقـــــة متويــــــل مرّكبــــــة ذات أبعــــــاد ثالثــــــة-6
ـــــة ل، و يســـــعى للحصـــــول علـــــى األجهـــــزة واإلحـــــال ـــــة الكافي ـــــه املـــــوارد املالي ـــــوافر لدي ـــــك دون أن تت ـــــيت حتّقـــــق ذل اآلالت ال

لتمويــــــل اســــــتثماراته، ثانيهــــــا  املــــــورِّد أو املنــــــِتج للســــــلع اإلنتاجيــــــة مــــــن أجهــــــزة و آالت و غريهــــــا، و يرغــــــب يف تســــــويقها 
ـــــــص و الـــــــذي ) شـــــــركة تـــــــأجري متـــــــويلي(و زيـــــــادة بيعهـــــــا و إنتاجـــــــه منهـــــــا، و ثالثهـــــــا الوســـــــيط املـــــــايل  أو املصـــــــرف املتخصِّ

.يبحث عن وسيلة لتوظيف مّدخراته و احلصول على عوائد مرتفعة

.86-83.، صسابقالجعالمر معراج اهلواري،حاج سعيد عمر،)1(
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.مزايا وعيوب اإليجار التمويلي: انيالمبحث الث

:و بعض العيوب النسبيةيتمتَّع قرض اإلجيار التمويلي مبزايا عديدة 

.مزايا اإليجار التمويلي: األولالمطلب 

:مزايا اإلجيار التمويلي بالنسبة للمستأجر عنها بالنسبة للمؤجر، لذلك جندلف ختت

.مزايا التأجير التمويلي بالنسبة للمستأجر: الفرع األول

ـــــــري مـــــــن أمواهلـــــــا إذا -1 ـــــــد جـــــــزء كب ـــــــة الالزمـــــــة لنشـــــــاطها دون احلاجـــــــة إىل جتمي ـــــــازة األصـــــــول الرأمسالي ميكنهـــــــا مـــــــن حي
.أكرب تستخدمها يف أوجه أخرىح هلا سيولة يقامت بشرائها مما يت

عـــــدم تـــــأثٌّر الشـــــركات الـــــيت تلجـــــأ إليـــــه بعوامـــــل التضـــــّخم قصـــــرية األجـــــل حيـــــث يـــــتم االتفـــــاق بشـــــروط حمـــــددة ثابتـــــة -2
.ملّدة طويلة

طبيعــــــة هــــــذا النــــــوع مــــــن التمويــــــل تعطــــــي نوعـــــــا مــــــن التســــــهيالت ال تتــــــأثّر بالعوامــــــل املتغــــــّرية ألنــــــواع التســـــــهيالت -3
ه يقــــــال أن التأكــــــد مــــــن التــــــدفقات النقديــــــة الداخلــــــة للمشــــــروع يزيــــــل أي قلــــــق مــــــن نتــــــائج تغــــــري األخــــــرى، و عليــــــه فإنــــــ

.العوامل املؤثِّرة يف أنواع التسهيالت األخرى

يقـــــــــّدم التـــــــــأجري التمـــــــــويلي متـــــــــويال كـــــــــامال لقيمـــــــــة األصـــــــــول الرأمساليـــــــــة مـــــــــن آالت و معـــــــــّدات بنســـــــــبة ميكـــــــــن أن -4
:من أساليب التمويل األخرى و بذلك  تتحقق للمستأجر ميزتانعادة يف أي ، و هو ما ال يتوافر% 100

سرعة احلصول على األصول املطلوبة للتشغيل؛: األوىل

ختفيـــــف األعبـــــاء علـــــى املـــــوارد املاليـــــة للعميـــــل املســـــتأجر، و توفريهـــــا لالســـــتخدامات األخـــــرى باملنشـــــأة ممـــــا يعـــــين : الثانيـــــة
.إمكان حتقيق املزيد من االستثمارات

متويـــــل ذي تكلفـــــة مناســـــبة، تقـــــلٌّ يف حـــــاالت كثـــــرية عـــــن تكلفـــــة أســـــاليب التمويـــــل األخـــــرى، و ذلـــــك نظـــــرا تقـــــدمي -5
ـــــه  ـــــذي يتحّمل ـــــل، و مـــــن مث ختفـــــيض قيمـــــة اإلجيـــــار ال ـــــؤدي إىل ختفـــــيض تكلفـــــة التموي ـــــا املـــــؤجِّر ت ـــــع  ـــــا يتمّت لوجـــــود مزاي

.املستأِجر

ـــــة املنشـــــورة للعميـــــل، و حتســـــني النســـــب ا-6 ـــــة املســـــتخرجة مـــــن أرقامهـــــا، حيـــــث ال تظهـــــر حتســـــني صـــــورة امليزاني لتحليلي
األصـــــول املـــــؤجَّرة يف جانـــــب األصـــــول رقـــــم وجودهـــــا يف التشـــــغيل، كمـــــا ال يظهـــــر املقابـــــل لقيمتهـــــا يف جانـــــب اخلصــــــوم 
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، بـــــل يظهـــــر إجيـــــار تلـــــك األصـــــول يف حســـــاب األربـــــاح و اخلســـــائر كمصـــــروف، مقابـــــل مـــــا يتحّقـــــق مـــــن )كالتزامـــــات(
.إنتاجية تلك األصول

ــــــــة عــــــــن طــــــــرح ي-7 ــــــــدة أو اإلضــــــــافات الرأمسالي ــــــــدا يف حــــــــاالت التوســــــــعات اجلدي ــــــــديال جي ــــــــأجري التمــــــــويلي ب ــــــــرب الت عت
املنشأة ألسهم 

.جديدة أو البحث عن شركاء و ما يكتنف ذلك من صعوبات و مصروفات خمتلفة

.ضإنَّ استخدام التأجري التمويلي يظهر املستأِجر يف وضع أفضل بالنسبة إلمكانيات االقرتا-8

.مزايا التأجير التمويلي بالنسبة للمؤجِّر: الفرع الثاني

ـــــا املــــــؤجِّر املمــــــّول و املالــــــك لألصــــــول و املعـــــدات الرأمساليــــــة بســــــلوكه طريــــــق التــــــأجري  ميكـــــن إمجــــــال املزايــــــا الــــــيت يتمتّــــــع 
:التمويلي فيما يلي

ــــــا يبعــــــد الشــــــركة املــــــؤجِّرة عــــــن حتميلهــــــا بالتكلفــــــة املرتفعــــــة لالئتمــــــان و خمــــــاطر -1 ه إذا مــــــا جلــــــأت إىل تصــــــريف منتجا
ائــــــدة و أعبـــــاء أخــــــرى حتمــــــل بصـــــفة عامــــــة علــــــى عــــــاتق فعـــــن طريــــــق البيــــــع بالتقســـــيط ملــــــا يتتبعــــــه ذلـــــك مــــــن معــــــّدالت 

).املشرتي بالتقسيط(العميل 

ــــــا املاليــــــة-ختضــــــع الشــــــركات املــــــورِّدة للمعــــــدات و األصــــــول الرأمساليــــــة-2 ا -يف ســــــبيل احلصــــــول علــــــى احتياجا شــــــأ
هـــــــا إىل التـــــــأجري التمـــــــويلي كـــــــأداة ؤ ســـــــائر املشـــــــروعات األخـــــــرى لقيـــــــود االئتمـــــــان الـــــــداخلي، و بالتـــــــايل فـــــــإن جلو شـــــــأن 

ا جينِّبها اخلضوع هلذه القيود االئتمانية .بديلة لتمويل مبيعا

ـــــوفِّر التـــــأجري التمـــــويلي للشـــــركة املـــــؤجِّرة جمـــــاال ِخصـــــبا الســـــتثمار أمواهلـــــا بعوائـــــد جمزيـــــة، و كـــــذلك بضـــــمان  -3 كـــــاف ي
و مؤكـــــد يتمثّـــــل يف احتفاظهـــــا مبلكيـــــة األصـــــل املـــــؤجَّر موضـــــوع التمويـــــل، ذلـــــك أن الشـــــركة املـــــؤجِّرة، تتـــــوافر هلـــــا ضـــــمانة 
ـــــاجرا، أو إعســـــاره إن كـــــان  ـــــة إفالســـــه إن كـــــان ت ـــــل املســـــتأِجر، أو دائنيـــــه يف حال ـــــة الســـــتنداء حقوقهـــــا، قب ـــــدة و فعَّال مؤكَّ

يف احتفــــــاظ الشــــــركة املــــــؤجِّرة مبلكيــــــة املعــــــدة أو األصــــــل املــــــؤجَّر صــــــاحب مهنــــــة غــــــري جتاريــــــة، و هــــــذه الضــــــمانة تتمثــــــل
.طوال فرتة سريان عقد اإلجيار

ــــا قيمــــة إه-4 الكــــات هــــذه األصــــول املــــؤجَّرة ممــــا حيقــــق مزايــــا ضــــريبية واضــــحة تللشــــركة املــــؤجِّرة أن تســــتنزل مــــن إيرادا
.هلا
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.عيوب اإليجار التمويلي: الثانيالمطلب 

:) 1(منهاالتمويلي له مزايا فله عيوب كذلكمبا أن التأجري 

.عيوب اإليجار التمويلي بالنسبة للمؤجِّر: الفرع األول

هلــــــا عمليــــــة وِّ بالنســــــبة لعالقــــــة شــــــركة التــــــأجري التمــــــويلي بزبائنهــــــا ال تكــــــون هلــــــا ضــــــمانات أو ســــــيولة فوريــــــة كــــــاليت خت-
.البيع

ّـــــه ال يكشـــــف عـــــن حقيقـــــة ميكـــــن أن يكـــــون أســـــلوب التـــــأجري التمـــــويلي منفـــــًذا - ـــــديون، ألن ـــــيت أثقلتهـــــا ال للمنشـــــآت ال
جيعــــــل مــــــن ( الذمــــــة املاليــــــة للمنشــــــأة االقتصــــــادية أمــــــام احمللــــــل املــــــايل عنــــــد حتليــــــل ميزانيــــــة املنشــــــأة و النســــــب املاليــــــة هلــــــا

.)املؤجِّر عاجز عن التأكد من سالمة الصحة املالية للمستأِجر

.ستأِجرلنسبة للمعيوب اإليجار التمويلي با: الثانيالفرع 

ـــــا تغطـــــي كـــــل مـــــن اهـــــتالك األصـــــل، تكلفـــــة املـــــال املســـــتثمر، مكافئـــــة - ـــــدفعات التـــــأجري لكو ـــــة أحيانـــــا ل القيمـــــة العالي
؛اخلدمة املقّدمة و األخطار احملتملة

ايـــــــة فــــــرتة عقـــــــد التـــــــأجري التمـــــــويلي، و لـــــــو مل تســـــــتغل املعـــــــدات و - إّن املؤسســــــة ملزمـــــــة بـــــــدفع أقســـــــاط التـــــــأجري إىل 
ا اإلنتاجية أو ألي سبب آخر .األصول املؤّجرة لعدم توافقها مع عمليا

ـــــت نســـــبة األصـــــول - ـــــة للمنشـــــأة االقتصـــــادية، خاصـــــة إذا كان ـــــى الســـــيولة النقدي ـــــة عل ـــــؤثر دفعـــــات التـــــأجري الدوري قـــــد ت
.املؤجَّرة مرتفعة بالنسبة لألصول الرأمسالية للمنشأة

.إليجار التمويليأطراف و مراحل تكوين عقد ا:المبحث الثالث

.األطراف التعاقدية في اإليجار التمويلي: األولالمطلب
:)2(بنيأساسا ثالثية األطراف حيث تربمالتأجري التمويلي عمليا تكون العالقة يف عقود 

.المؤجِّر:الفرع األول
شركة التأجري التمويلي اليت تقبل بتمويل العملية و اليت تتمّيز بامللكية يتمثَّل يف املمّول لشراء األصل،و هو

.103، صمرجع سابقمعراج اهلواري،حاج سعيد عمر،)1(

.65-64.، صمرجع سابق،معراج اهلواري،حاج سعيد عمر)2(
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شــــــركة تقــــــوم بنشـــــاط مــــــايل متخّصــــــص مبــــــا أّن املســــــتأجر هــــــو الــــــذي يتحّمــــــل  وهــــــي القانونيـــــة لألصــــــل موضــــــوع العقــــــد، 
.التمويلي، و قد تكون بنكا أو مؤسسة مالية متخصِّصة يف اإلجيار كل االلتزامات التقنية املتعّلقة باألصل

.المستأِجر:الفرع الثاني
، و هـــــو مـــــع املـــــورد القتنـــــاء األصـــــل و حيـــــّدد خصائصـــــه و صـــــفاتهيف غالـــــب احلـــــاالت و هـــــو الطـــــرف الـــــذي يتفـــــاوض 

ـــــى حـــــق اســـــتخدام األصـــــل املمـــــوَّل مـــــن طـــــرف املـــــؤجِّر مقابـــــل أقســـــاط إجيـــــار دوريـــــة  ـــــذي حيـــــوز عل مـــــع وجـــــود خيـــــار ال
اية مّدة  .اإلجيارشراء هذا األصل عند 

.الموّرد:الفرع الثالث
و هـــــــو املقـــــــاول أو املنـــــــتج أو املـــــــوزِّع لألصـــــــول املـــــــؤجَّرة، حيـــــــث يقـــــــوم بتســـــــليمها للمـــــــؤجِّر وفقـــــــا للمعـــــــايري و الشـــــــروط 

.املّتفق عليها بينه و بني املستأجر
.مراحل تكوين عقد اإليجار التمويلي: الثانيالمطلب

:مراحل أساسية، و هي كالتايلمتر عملية اإلجيار التمويلي بثالث 
.و إمضاء العقدإنجاز عملية شراء األصل:الفرع األول

ـــــب  ـــــداء مـــــن تقـــــدمي طل ـــــات ابت ـــــأجري أصـــــل معـــــني، يقـــــوم بعـــــدة عملي ـــــه يف ت عنـــــدما يعـــــّرب املســـــتأجر املســـــتقبلي عـــــن رغبت
:التأجري، و املراحل التالية توضح عمليات املرحلة األوىل تواليا

لى أصل وفقا لعقد اإلجيار التمويلي؛تقدمي طلب احلصول ع-
تقدمي القوائم املالية اخلاصة باملستأجر املستقبلي؛-
تقدمي خمتلف الوثائق األخرى املتعّلقة باملستأجر املستقبلي؛-
.إمضاء عقد اإلجيار التمويلي-

.دفع األقساط التأجيرية:الفرع الثاني
أجريي  الـــــذي يربطــــه بـــــاملؤّجر يف التــــواريخ املتـََّفـــــق عليهــــا، و غالبـــــا مـــــا يتعّهــــد املســـــتأجر بــــدفع األقســـــاط وفقــــا للعقـــــد التــــ

ـــــــأجريي إىل  ـــــــون و جـــــــدول اســـــــتهالك العقـــــــد الت ـــــــتم اإلشـــــــارة يف اجلـــــــدول املـــــــايل للزب ـــــــث ي تكـــــــون األقســـــــاط شـــــــهرية حي
.تاريخ دفع القسط، هذا األخري حيتوي على مبلغ تعويض القرض، مبلغ الفائدة و الرسم على القيمة املضافة

.انتهاء العقد و ترصيده:الفرع الثالث
:ميكن أن يتم ترصيد عقد التأجري التمويلي وفق ثالثة طرق

حتويل ملكية األصل من املؤّجر إىل املستأجر مقابل القيمة املتبقية احملّددة يف عقد التأجري التمويلي؛-1
يقوم املستأجر بإرجاع األصل حمل العقد التأجريي إىل املؤّجر؛-2
يكــــــون األصـــــــل املــــــؤجَّر حمـــــــل عقــــــد ثـــــــاين بــــــني املـــــــؤّجر و املســــــتأجر، يف هـــــــذه احلالــــــة يـــــــتم االتفــــــاق علـــــــى شـــــــروط -3

.جديدة يتم تقييدها يف العقد اجلديد
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:خالصة
فمــــــن خــــــالل التطــــــّرق إىل ، اإلجيــــــار التمــــــويليلقــــــرض هــــــذا الفصــــــل مــــــن الدراســــــة، املفــــــاهيم النظريــــــة العامــــــة يف نــــــاتناول

التعـــــرض إىل ظـــــروف نشـــــأته، و حتديـــــد خصائصـــــه و أنواعـــــه املختلفـــــة  و الوقـــــوف  علـــــى مزايـــــاه و تعاريفـــــه املختلفـــــة و 
.عيوبه بالنسبة لكل من املُؤّجر و املستأِجر

بــــــالرغم مــــــن مــــــا هلــــــا مــــــن مزايــــــا و مــــــا عليهــــــا مــــــن عيــــــوب ،،توّصــــــلنا إىل نتيجــــــة مفادهــــــا أن اإلجيــــــار التمــــــويلي كتقنيــــــة
ا التمويليــــــة ،متخّصصـــــةكوســــــيلة متويـــــل ة  أمهّيـــــتبقـــــى ذات  تلجــــــأ إليهـــــا املؤسســــــات املســـــتأجرة لتغطيـــــة العجــــــز يف قـــــدرا

.عوائدذوكمنفذ و املؤسسات املُؤجِّرة



:الثانيالفصل 

الجوانب القانونية، المحاسبية و الجبائية 
لإليجار التمويلي
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:تمهيد
ــــــلاملاحلاجــــــة  ــــــع مصــــــادر التموي ــــــدة بالنســــــبة للمؤسســــــات االقتصــــــادية البحــــــث عــــــن و ،اســــــة لتنوي ــــــة جدي ــــــدائل متويلي ب
ـــــــة،اجلزائريـــــــة ـــــــا املالي ـــــــة مـــــــن املديونيـــــــة و العجـــــــز يف موازنا ممـــــــا أثّـــــــر ســـــــلبا علـــــــى دورة ،الـــــــيت وصـــــــلت إىل ســـــــقوف عالي

ـــــــديها و دورة االســـــــتثمار ـــــــه و تطـــــــّوره يف . االســـــــتغالل ل ـــــــت فعاليت ـــــــتج مـــــــايل هـــــــام أثب و مـــــــع ظهـــــــور اإلجيـــــــار املـــــــايل كمن
بلــــــدان كثــــــرية طّبقتــــــه منــــــذ ســــــنوات و أثبــــــت جناعتــــــه بالنســــــبة للمؤسســــــات االقتصــــــادية، حيــــــث كــــــان مبثابــــــة فرصــــــة هلــــــا 

ـــــا املعـــــّدة بدقـــــة ، و بـــــديل متـــــويلي هـــــام يف ظـــــل ارتفـــــاع تكـــــاليف القـــــروض س مبيزانيلتمويـــــل احتيـــــاج طـــــارئ دون املســـــا ا
.التقليدية و الضمانات الكبرية املفروضة ملنحها

علــــــى الســـــاحة االقتصــــــادية، حيــــــث هيّــــــأت هلـــــا البيئــــــة املالئمــــــة عــــــن إدخاهلــــــاهـــــذه التقنيــــــة و إىل تبــــــين زائر دفعـــــت بــــــاجل
ذه التقنيةطريق إحداث إصالحات اقتصادية و قانونية هامة و .اليت كانت مبثابة العوامل األساسية لالرتقاء 

فبـــــــدأت بإصـــــــالح النظـــــــام املصـــــــريف بإصـــــــدار قـــــــانون النقـــــــد و القـــــــرض و الـــــــذي عـــــــن طريقـــــــه مسحـــــــت مبمارســـــــة حرفـــــــة 
ــــــا عمليــــــة قــــــرض و اقتصــــــرت علــــــى البنــــــوك و املؤسســــــات املاليــــــة،اإلجيــــــار التمــــــويلي اإلطــــــار مث قامــــــت بتهيئــــــة علــــــى أ

ـــــــــمبإصـــــــــدار األمـــــــــرالقـــــــــانوين ـــــــــم و صـــــــــدوراملتعلِّـــــــــق باالعتمـــــــــاد اإلجيـــــــــاري 09-96رق ليحـــــــــدِّد  06-96النظـــــــــام رق
ـــــــات تأســـــــيس شـــــــركات االعتمـــــــاد اإلجيـــــــاري و شـــــــروط اعتمادهـــــــا املتضـــــــمِّن 11-07القـــــــانون رقـــــــم ، مثّ إصـــــــداركيفّي

لتقيــــــيم و احملاســــــبية و حمتــــــوى و الــــــذي حيــــــدد قواعــــــد ا2008جويليــــــة 26النظــــــام احملاســــــيب املــــــايل و القــــــرار املــــــؤرَّخ يف 
خّصــــــص حيــــــزا للقواعــــــد و الكيفيّــــــات ذيالكشــــــوف املاليــــــة و عرضــــــها وكــــــذا مدوَّنــــــة احلســــــابات و قواعــــــد ســــــريها و الــــــ

عمليــــــة التســـــــجيل احملاســـــــيب  لعقــــــود التـــــــأجري التمــــــويلي، و انتهـــــــت بإصـــــــالح النظــــــام اجلبـــــــائي و اجلمركـــــــي الــــــيت تشـــــــرح
.املستخدمني هلذه التقنيةملتعاملني االقتصادينيالضبط و تأطري لالزمة بوضع القوانني ا

، هلذا قسِّم هذا من اجلوانب القانونية، احملاسبية و اجلبائيةلإلجيار التمويليالتعرُّضلذلك يف هذا الفصل سوف حناول 
:ثالث مباحثالفصل إىل 

؛لإلجيار التمويلياجلوانب القانونية: املبحث األول

؛لإلجيار التمويلياحملاسبيةاجلوانب : املبحث الثاين

.لإلجيار التمويلياجلوانب اجلبائية: املبحث الثالث
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.لإليجار التمويليالجوانب القانونية: المبحث األول

يف اجلزائـــــــــر حديثـــــــــة العهـــــــــد نســـــــــبيا، حيـــــــــث كانـــــــــت انطالقتهـــــــــا احلقيقيـــــــــة يف بدايـــــــــة اإلجيـــــــــار التمـــــــــويليرب جتربـــــــــة تعتـــــــــ
هلــــذا الســــبب جــــاءت عــــدة قـــــوانني . التســــعينيات، ويعــــزى تــــأخُّر تطــــور هـــــذه احلرفــــة أساســــا إىل غيــــاب اإلطــــار القـــــانوين

.مؤطِّرة و منظِّمة هلا

.نشأة اإليجار التمويلي في الجزائر: المطلب األول

10-90مـــــــن القـــــــانون 112املـــــــادة مت إدخـــــــال اإلجيـــــــار التمـــــــويلي كعمليـــــــة بنكيـــــــة ألول مـــــــرة يف اجلزائـــــــر عـــــــن طريـــــــق 
ـــــــق بالنقـــــــد و القـــــــرض، حيـــــــث جـــــــاء يف الـــــــنص القـــــــانوين مـــــــايلي1990أفريـــــــل 14يف املـــــــؤرخ  تعتـــــــرب مبثابـــــــة :" )1(املتعّل

ـــــــار بالشـــــــراء و ال ســـــــيما ع ـــــــات اإلقـــــــراض مـــــــع إجيـــــــارعمليـــــــات قـــــــرض عمليـــــــات اإلجيـــــــار املقرونـــــــة حبـــــــق خي ، و يف "ملي
ميكــــــن للبنــــــوك و املؤسســــــات املاليــــــة أن جتــــــري العمليــــــات :" مــــــن نفــــــس القــــــانون116مــــــن املــــــادة رقــــــم 06الفقــــــرة رقــــــم 

ـــــــة  ـــــــة املخوَّل ـــــــوك و املؤسســـــــات املالي ـــــــة فيمـــــــا خيـــــــص البن ـــــــات اإلجيـــــــار العـــــــادي لألمـــــــوال املنقول التابعـــــــة لنشـــــــاطها، كعملي
".ق قرار الشراءبإجراء عمليات إجيار مقرونة حب

يف نســـــــــــخته ، املتعلِّـــــــــــق بالنقـــــــــــد و القـــــــــــرض2003أوت 26املـــــــــــؤرَّخ يف 11-03إال أنـــــــــــه و مبوجـــــــــــب األمـــــــــــر رقـــــــــــم 
لتســـــــــــتخدم عبـــــــــــارة القـــــــــــرض 10-90مـــــــــــن القـــــــــــانون 112،116مت إعـــــــــــادة صـــــــــــياغة أحكـــــــــــام املـــــــــــادة اجلديـــــــــــدة 

:)2(اإلجياري مبفهومها الدقيق كاآليت

".ليات اإلجيار املقرونة حبق خيار بالشراء، ال سيما عمليات القرض اإلجياريتعترب مبثابة عمليات قرض، عم"

، املتعلِّــــــــق باالعتمــــــــاد اإلجيــــــــاري مبثابــــــــة القــــــــانون األساســــــــي 1996جــــــــانفي 10املــــــــؤرَّخ يف 09-96و يعتــــــــرب األمــــــــر
ــــــا عمليــــــة جتا. املــــــنظِّم للقــــــرض اإلجيــــــاري يف اجلزائــــــر ريــــــة و ماليــــــة، ختضــــــع حيــــــث يعتــــــرب عمليــــــة االعتمــــــاد اإلجيــــــاري بأ

ملختلــــــــــف القــــــــــوانني يف اجلمهوريــــــــــة اجلزائريــــــــــة ال ســــــــــيما القــــــــــانون التجــــــــــاري، القــــــــــوانني الضــــــــــريبية و قــــــــــوانني البنــــــــــوك و 
.املصارف

.الجزائرالقانون في مؤسساتهو اإليجار التمويلي : المطلب الثاني

06-96باالعتماد اإلجياري و صدور النظام رقم ، املتعلِّق 1996جانفي 10املؤرَّخ يف 09- 96لظهور األمركان

أفريل 17، 16،اجلريدة الرمسية، عدديتعّلق بالنقد و القرض، 1990أفريل 14، مؤرخ يف 10- 90اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، قانون رقم) 1(
.533و523، ص1990

أوت 27، 52اجلريدة الرمسية عدد،يتعّلق بالنقد و القرض، 2003أوت 26مؤرخ يف ،11- 03اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، أمر رقم) 2(
.11، ص2003
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جويلية من نفس السنة و احملّدد لكيفّيات تأسيس شركات االعتماد اإلجياري و شروط اعتمادها، الفضل 03بتاريخ 

.للنهوض بعمليات اإلجيار التمويلي يف اجلزائر

.09-96اإليجار التمويلي حسب األمر رقم : الفرع األول

ذه 09-96جاء األمر  بتصور دقيق لإلجيار التمويلي و حتليل مفّصل للعالقات بني كل األطراف املعنية 

تطـــــــّرق بدقـــــــة للبنـــــــود القانونيـــــــة ، ومبفهـــــــوم مفّصـــــــل لالعتمـــــــاد اإلجيـــــــاريو جـــــــاء فيـــــــه علـــــــى وجـــــــه اخلصـــــــوص .الصـــــــيغة
و ّدد العالقـــــات القانونيـــــة بـــــني أطـــــراف العقـــــد حـــــمث اإللزاميـــــة و االختياريـــــة إلعـــــداد عقـــــد التمويـــــل التـــــأجريي يف اجلزائـــــر

.بنيَّ االلتزامات و احلقوق املتبادلة بني املستأِجر و املؤجِّر

.09-96مفهوم اإليجار التمويلي حسب األمر رقم:أوال

مفهومـــــــــا مفّصـــــــــال حـــــــــول اإلجيـــــــــار التمـــــــــويلي أو كمـــــــــا أمســـــــــاه باالعتمـــــــــاد 09-96أعطـــــــــى املشـــــــــرع يف األمـــــــــر رقـــــــــم 
ـــــااإلجيـــــاري، ـــــث ق ـــــة هلـــــا و حي ـــــواع املمكن م بتقـــــدمي تعريفـــــا واضـــــحا و صـــــرحيا لعمليـــــات االعتمـــــاد اإلجيـــــاري و حـــــّدد األن

ا كاآليت :)1(اخلصائص املتعّلقة 

.االعتماد اإليجاريتعريف-1

يعتــــرب االعتمـــــاد اإلجيـــــاري عمليــــة جتاريـــــة و ماليـــــة، يـــــتم حتقيقهــــا  مـــــن قبـــــل البنـــــوك و املؤسســــات املاليـــــة أو شـــــركة تـــــأجري 
ــــــــب، أشخاصــــــــا  ــــــــريني أو األجان ــــــــذه الصــــــــفة مــــــــع املتعــــــــاملني االقتصــــــــاديني اجلزائ ــــــــا و معتمــــــــدة صــــــــراحة  لــــــــة قانون مؤهَّ

و تكـــــون قائمـــــة علـــــى عقـــــد إجيـــــار ميكـــــن أن يتضـــــمَّن أو . طبيعيـــــني كـــــانوا أم معنـــــويني تـــــابعني للقـــــانون العـــــام أو اخلـــــاص
بأصــــــول منقولــــــة أو غــــــري منقولــــــة ذات االســــــتعمال و تتعلّــــــق فقــــــط.ال يتضــــــمَّن حــــــق اخليــــــار بالشــــــراء لصــــــاحل املســــــتأجر

.املهين أو باحملالَّت التجارية أو مبؤسسات حرفية

ا تشكِّل طريقة متويل اقتناء األصول أو استعماهلا .و هي تعترب عملّيات قرض كو

.أنواع االعتماد اإليجاري-2

:صّنفت عمليات االعتماد اإلجياري كالتايل09-96حسب األمر 

.طبيعة العقدحسب-أ

:حيث قسمت عمليات االعتماد اإلجياري إىل

.27-25، مرجع سابق، ص 09- 96اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، أمر رقم) 1(
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.اعتماد إيجاري مالي-

ـــــة مـــــا إذا نـــــصَّ عقـــــد االعتمـــــاد اإلجيـــــاري علـــــى حتويـــــل، لصـــــاحل املســـــتأجر، كـــــل احلقـــــوق و االلتزامـــــات  و يكـــــون يف حال
ـــــق االعتمـــــاد اإلجيـــــ ـــــة األصـــــل املمـــــول عـــــن طري ـــــافع و املســـــاوئ، و املخـــــاطر املرتبطـــــة مبلكي ـــــة مـــــا إذا و املن اري، و يف حال

ـــــه مل ميكـــــن فســـــخ عقـــــد االعتمـــــاد اإلجيـــــاري و كـــــذا يف حالـــــة مـــــا إذا يضـــــمن هـــــذا األخـــــري للمـــــؤجِّر حـــــق اســـــتعادة نفقات
.من رأس املال و احلصول على مكافأة على األموال املستثمرة

. اعتماد إيجاري عملي-

ـــــة مـــــا إذا مل حيـــــوَّل لصـــــاحل املســـــتأجر، كـــــل أو تقر  ـــــافع و املســـــاوئ و يكـــــون يف حال ـــــا كـــــل احلقـــــوق و االلتزامـــــات و املن يب
.و املخاطر املرتبطة حبق ملكية األصل املموَّل، و اليت تبقى لصاحل املؤّجر أو على نفقاته

.حسب موضوع العقد-ب

:حسب املوضوع إىلصّنفت العمليات

.االعتماد اإليجاري لألصول المنقولة-

املنقولـــــة عقـــــدا متـــــنح، مـــــن خاللـــــه شـــــركة التـــــأجري ، البنـــــك أو املؤسســـــة املاليـــــة يعتـــــرب عقـــــد االعتمـــــاد اإلجيـــــاري لألصـــــول
علـــــى شـــــكل تـــــأجري، مقابـــــل احلصـــــول علـــــى إجيـــــارات و ملـــــّدة ثابتـــــة، أصـــــوال متشـــــكِّلة مـــــن جتهيـــــزات " بـــــاملؤجِّر"املســـــماة 

.أو عتاد أو أدوات ذات االستعمال املهين ملتعامل اقتصادي

.المنقولةاالعتماد اإليجاري لألصول غير-

ــــــرب عقــــــد االعتمــــــاد اإلجيــــــاري لألصــــــول غــــــري املنقولــــــة عقــــــدا ميــــــنح، مــــــن خاللــــــه، طــــــرف يــــــدعى و علــــــى " املــــــؤجِّر" يعت
ــــدعى  ــــأجري لصــــاحل طــــرف آخــــر ي ــــة " املســــتأِجر"شــــكل ت ــــى إجيــــارات و ملــــدَّة ثابتــــة أصــــوال ثابتــــة مهني ــــل احلصــــول عل مقاب

. اشرتاها أو بنيت حلسابه

.حسب محل اإلقامة-ج

:حسب حمل اإلقامة بني09-96ألمر ّيز ام

.اعتماد إيجاري وطني-

.عندما جتمع العملية شركة تأجري، أو بنكا أو مؤسسة مالية مبتعامل اقتصادي، و كالمها مقيمان يف اجلزائر
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.اعتماد إيجاري دولي-

:عندما يكون العقد الذي يرتكز عليه االعتماد اإلجياري

مقـــــــيم يف اجلزائـــــــر و شـــــــركة تـــــــأجري، أو بنـــــــك أو مؤسســـــــة ماليـــــــة غـــــــري مقيمـــــــة يف إمـــــــا ممضـــــــي بـــــــني متعامـــــــل اقتصـــــــادي 
؛اجلزائر

ــــــأجري، أو بنــــــك أو مؤسســــــة ماليــــــة مقيمــــــة يف  ــــــني متعامــــــل اقتصــــــادي غــــــري مقــــــيم يف اجلزائــــــر و شــــــركة ت و إمــــــا ممضــــــي ب
.اجلزائر

.خصائص عقد االعتماد اإليجاري-3

مهمــــــا كانــــــت األصــــــول الــــــيت تعلّــــــق االعتمــــــاد اإلجيــــــاريثــــــالث خصــــــائص أساســــــية لعقــــــد 09-96حــــــّدد األمــــــر رقــــــم 
ا و مهما كان عنوان العقد، إذا مل تتوّفر معا  :وهي أنّهال ميكن أن يدعى العقد اإلجياري كذلك،  األمر 

يضمن للمستأِجر االستعمال و االنتفاع باألصل املؤجَّر وكأنه صاحب ملكية هذا األصل؛-1

، ال ميكــــــن خالهلـــــــا "الفــــــرتة غــــــري القابلــــــة لإللغــــــاء"معــــــنيَّ مــــــن اإلجيــــــار مــــــّدة تــــــدعىيضــــــمن للمــــــؤجِّر قــــــبض مبلــــــغ -2
إبطال اإلجيار إالّ إذا اتّفق الطرفان على خالف ذلك؛

يســــــمح للمســــــتأِجر يف حالــــــة االعتمــــــاد اإلجيــــــاري املــــــايل أن يكتســــــب األصــــــول املــــــؤجَّرة مقابــــــل دفــــــع قيمــــــة متبقِّيــــــة -3
. متَّ قبضها يف حالة ما إذا يقرِّر مزاولة حّق اخليار بالشراءتأخذ بعني االعتبار اإلجيارات اليت

.بنود عقد االعتماد اإليجاري:ثانيا

:)1(بنود عقد االعتماد اإلجياري، حيث مّيز بني البنود امللزمة و البنود االختيارية التالية09-96األمر حّدد

.البنود الملزمة في عقد االعتماد اإليجاري-1

حيث رّكز األمر على ضرورة اإلشارة يف عقد االعتماد اإلجياري حتت طائلة فقد هذه الصفة،إىل مّدة اإلجيار ، عقوبة 
فسخ العقد، مبلغ اإلجيار و حّق اخليار بالشراء املمنوح للمستأجر عند انتهاء العقد، و كذا إىل القيمة املتبقِّية من سعر 

.اقتناء األصل املَؤّجر

.27، مرجع سابق،ص09-96اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، أمر رقم ) 1(
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.اإليجار و عدم قابلية إلغاء العقدمدة -أ

يـــــتمُّ حتديـــــد مـــــدَّة اإلجيـــــار املوافقـــــة للفـــــرتة غـــــري القابلـــــة لإللغـــــاء باتِّفـــــاق مشـــــرتك بـــــني األطـــــراف، حيـــــث ميكـــــن أن توافـــــق 
مــــــدَّة اإلجيــــــار املــــــدَّة املتوقَّعــــــة للعمــــــر االقتصــــــادي لألصــــــل املــــــؤجَّر، كمــــــا ميكــــــن أن حتــــــدَّد اســــــتنادا إىل قواعــــــد االهــــــتالك 

.أو اجلبائية احملّددة عن طريق التشريع و املتعلِّقة بالعمليات اخلاصة باالعتماد اإلجياري/اسبية واحمل

.عقوبة فسخ العقد خالل فترة اإليجار-ب

إن فســـــخ عقـــــد االعتمـــــاد اإلجيـــــاري خـــــالل الفـــــرتة غـــــري القابلـــــة لإللغـــــاء مـــــن قبـــــل طـــــرف مـــــن األطـــــراف، متـــــنح الطـــــرف 
حتديــــد مبلغـــــه ضــــمن العقــــد يف إطـــــار بنــــد خـــــاص، أو يف حالــــة انعـــــدام ذلــــك، عـــــن اآلخــــر حــــّق التعـــــويض الــــذي ميكـــــن

.طريق اجلهة القضائية املختصَّة وفقا لألحكام القانونية املطبَّقة على الفسخ التعسُّفي للعقود

.اإليجارات و القيمة المتبقِّية لألصل المَؤجَّر-ج

:للمؤجِّر ما يأيتيتضمَّن مبلغ اإلجيارات الذي جيب أن يدفعه املستأجر

ــــغ تضــــاف إليهــــا القيمــــة املتبقِّيــــة الــــيت جيــــب دفعهــــا - ــــما إىل مســــتحقَّات متســــاوية املبل ســــعر شــــراء األصــــل املــــؤجَّر مقسَّ
عند مزاولة حّق اخليار بالشراء،

أعباء استغالل املؤجِّر املتَِّصلة باألصل، موضوع العقد،-

لمخــــــــــاطر املرتتِّبــــــــــة علــــــــــى القــــــــــرض و املــــــــــوارد الثابتــــــــــة املخصَّصــــــــــة هــــــــــامش يطــــــــــابق األربــــــــــاح أو الفوائــــــــــد املكافئــــــــــة ل-
الحتياجات عملية 

.االعتماد اإلجياري

.االختيار الممنوح للمستأجر عند انتهاء مّدة العقد-د

:ميكن للمستأجر، عند انقضاء فرتة اإلجيار غري القابلة لإللغاء و بتقدير منه فقط

دفع قيمته املتبقِّية كما متَّ حتديدها يف العقد،إما أن يشرتي األصل املَؤّجر مقابل-

و إما أن يعيد جتديد اإلجيار لفرتة و مقابل دفع إجيار تتَّفق عليه األطراف،-

.و إما أن يرّد األصل املؤجَّر للمؤجِّر-
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.البنود االختيارية لعقد االعتماد اإليجاري-2

:)1(األطراف املتعاقدة، على الشروط املتعّلقة مبا يأيتميكن أن ينص عقد االعتماد اإلجياري، باختيار من

التزام املستأِجر مبنح املؤجِّر ضمانات أو تأمينات عينية أو فردية؛-

إعفــــاء املــــؤجِّر مــــن املســــؤولية املدنيــــة جتــــاه املســــتأِجر أو جتــــاه طــــرف آخــــر يف كــــل املــــرّات الــــيت ال حيــــدِّد فيهــــا القــــانون -
هذه املسؤولية؛

ـــــل إعفـــــاء ا- ملـــــؤجِّر مـــــن االلتزامـــــات امللقـــــاة عـــــادة علـــــى عـــــاتق صـــــاحب ملكيـــــة األصـــــل املـــــؤجَّر وجعـــــل املســـــتأِجر يتكفَّ
ــــــزام  ــــــزام بصــــــيانة هــــــذا األصــــــل و إصــــــالحه و االلت ــــــل النفقــــــات و املخــــــاطر كــــــذلك االلت بوضــــــع األصــــــل املــــــؤجَّر و يتحمَّ

باكتتاب تأمني؛

املــــــــؤجَّر يف حالــــــــة مالحظــــــــة قــــــــدم طــــــــرازه خــــــــالل مــــــــّدة عقــــــــد إمكانيــــــــة املســــــــتأِجر مبطالبــــــــة املــــــــؤجِّر تبــــــــديل األصــــــــل -
.االعتماد اإلجياري لألصول املنقولة

.العالقات القانونية بين أطراف العقد:ثالثا

ــــــات الــــــيت تــــــربط أطــــــراف عقــــــد االعتمــــــاد اإلجيــــــاري ببعضــــــها الــــــبعض و بــــــّني 09-96حــــــّدد األمــــــر  بالتفصــــــيل العالق
.املتبادلة بني املستأِجر و املؤجِّربالتفصيل االلتزامات و احلقوق 

.حقوق المؤجِّر و التزاماته القانونية-1

:)2(للمؤجِّر حقوقا و أوجب عليه التزامات تتمثل يف09-96ضمن األمر 

.حقوق المؤجِّر و امتيازاته القانونية-أ

يبقى املؤجِّر صاحب ملكية األصل املؤجَّر خالل كل مدة االعتماد اإلجياري ؛-

يســـــتفيد املـــــؤجِّر مـــــن كـــــل احلقــــــوق القانونيـــــة املرتبطـــــة حبـــــق امللكيـــــة و يقــــــوم بكـــــل االلتزامـــــات القانونيـــــة امللقـــــاة علــــــى -
عاتق صاحب امللكية وفقا شروط العقد؛

ميكن للمؤجِّر، خالل مّدة العقد و بعد إشعار مسّبق أن يضع حّدا حلق املستأِجر يف االنتفاع باألصل -

.28، مرجع سابق، ص09-96اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، أمر رقم اجلمهورية )  1)
.33-29، مرجع سابق، ص09-96اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، أمر رقم )  2)
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املــــــؤّجر و اســــــرتجاعه بالرتاضــــــي أو عــــــن طريــــــق التقاضــــــي، و ذلــــــك يف حالــــــة عــــــدم دفــــــع املســــــتأِجر قســــــطا واحــــــدا مــــــن 
اإلجيار و التصّرف يف األصل املسرتجع عن طريق تأجري، أو بيع أو أيّة وسيلة قانونية أخرى لنقل امللكية؛ 

إجيــــــاري ألصــــــل و ملحقــــــات حبــــــّق امتيــــــاز يتمتّــــــع املــــــؤجِّر مــــــن أجــــــل حتصــــــيل مســــــتحّقاته الناشــــــئة عــــــن عقــــــد اعتمــــــاد-
عـــــن طريـــــق تســـــجيل رهـــــن أو رهـــــن حيـــــازي خـــــاص علـــــى منقـــــوالت عـــــام و عليـــــه و مبجـــــّرد ممارســـــة امتيـــــازه الـــــذي أّكـــــده 

، يــــدفع للمــــؤجِّر مســــتحّقاته قبــــل أي دائــــن آخـــــر املســــتأجر أو بقيــــد الــــّرهن القــــانوين علــــى كــــّل عقــــار ميتلكـــــه املســــتأِجر 
.مع الغري أو أّي إجراء قضائي مجاعي يرمي إىل تصفية أموال املستأِجريف إطار أّي إجراء قضائي 

يف حالة ضياع جزئي أو كّلي لألصل املؤجَّر، يكون املؤجِّر وحده مَؤّهال لقبض التعويضات اخلاّصة بتأمني -

ويض خـــــاص هلـــــذا األصـــــل املـــــؤجَّر بغـــــّض النظـــــر عـــــن تكّفـــــل املســـــتأِجر بأقســـــاط التـــــأمني املكتتبـــــة و دون احلاجـــــة إىل تفـــــ
.الغرض

.التزامات المؤجِّر بصفته مالك األصل المؤحَّر -ب

ـــــة و املنصـــــوص عليهـــــا يف القـــــانون املـــــدين،  ـــــى عـــــاتق صـــــاحب امللكي ـــــام بااللتزامـــــات امللقـــــاة عل ـــــرب املـــــؤجِّر ملزمـــــا بالقي يعت
:ال سيما االلتزامات اآلتية

ـــــــة- ـــــــة املعّين ـــــــاريخ املّتفـــــــق تســـــــليم األصـــــــل املـــــــؤجَّر طبقـــــــا للخصوصـــــــيات التقني ـــــــة و يف الت ـــــــل املســـــــتأِجر يف احلال مـــــــن قب
عليهما ؛

دفع الرسوم و الضرائب و التكاليف األخرى اليت ترتّتب على األصل املؤّجر، خاصة األصول العقارية؛-

ـــــا املـــــؤجِّر صـــــراحة يف عقـــــد االعتمـــــاد اإلجيـــــاري أو الصـــــفات املطلوبــــــة - الضـــــمان للمســـــتأِجر، الصـــــفات الـــــيت تعّهـــــد 
استعمال األصل املؤجَّر؛حسب

عــــــــدم إحلــــــــاق أّي ســــــــبب حيــــــــول دون انتفــــــــاع املســــــــتأِجر باألصــــــــل املــــــــؤجَّر، و بعــــــــدم إحــــــــداث لألصــــــــل املــــــــؤجَّر أو -
مللحقاته أي تغيري يقّلل من هذا االنتفاع ؛

اص أو االمتنــــــاع عــــــن أّي عمــــــل قــــــد يرتتّــــــب عليــــــه اّختــــــاذ إجــــــراء مــــــن قبــــــل الســــــلطة اإلداريــــــة املؤّهلــــــة، يــــــؤدي إىل إنقــــــ-
.إلغاء انتفاع املستأِجر باألصل املؤجَّر
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.حقوق المستأِجر و التزاماته القانونية-2

:)1(للمستأجر أيضا حقوقا و أوجب عليه التزامات تتمثل يف09-96ضمن األمر 

.حقوق المستأجر و امتيازاته القانونية-أ

يتمّتع املستأِجر حبّق االنتفاع باألصل املؤّجر طيلة مّدة العقد؛-

س املستأِجر حّق االنتفاع خالل املّدة التعاقدية لإلجيار؛ميار -

يضـــــــمن املــــــــؤجِّر للمســــــــتأجر  التصــــــــّدي لكــــــــل ســــــــبب حيـــــــول دون االنتفــــــــاع باألصــــــــل املــــــــؤجَّر النــــــــاتج عنــــــــه أو عــــــــن -
.ام بالتزاماته ، حيّق للثاين أن يطالب بالتعويض و يف حالة عجز األول على القيشخص آخر،

.التزامات المستأجر القانونية-ب

ـــــــدفع للمـــــــؤجِّر مقابـــــــل حـــــــّق االنتفـــــــاع باألصـــــــل املـــــــؤجَّر، و يف التـــــــواريخ املّتفـــــــق عليهـــــــا، - جيـــــــب علـــــــى املســـــــتأِجر أن ي
.املبالغ احملددة كإجيارات يف عقد االعتماد اإلجياري

ميكـــــن أن يضــــــع العقـــــد علــــــى عــــــاتق املســـــتأِجر االلتــــــزام باحلفــــــاظ علـــــى األصــــــل املــــــؤجَّر و صـــــيانته، يف حالــــــة اعتمــــــاد -
.إجياري لألصول املنقولة

ـــــيت يوجـــــد فيهـــــا األصـــــل - ـــــدخول إىل احملـــــّالت ال ـــــى املســـــتأِجر أن يســـــمح، خـــــالل مـــــّدة اإلجيـــــار، للمـــــؤجِّر بال جيـــــب عل
.سة حّقه يف مراقبة حالة هذا األصلاملنقول املؤجَّر حىت يتسىن له ممار 

ميكـــــن أن يضـــــع عقـــــد االعتمـــــاد اإلجيـــــاري أيضـــــا علـــــى عـــــاتق املســـــتأِجر التـــــزام تـــــأمني األصـــــل املـــــؤجَّر علـــــى حســـــابه، -
.ضد خماطر اإلتالف الكلي أو اجلزئي و اليت حتد أو متنع االستعمال املتّـَفق عليه

ـــــه يلتـــــزم املســـــتأِجر، خـــــالل مـــــّدة االنتفـــــاع باألصـــــل ا- ملـــــؤجَّر، باســـــتعمال هـــــذا األصـــــل حســـــب االســـــتعمال املّتفـــــق علي
.و أن حيافظ عليه

جيــــــب علــــــى املســــــتأِجر، عنــــــد انقضــــــاء مــــــّدة اإلجيــــــار، يف حالــــــة مــــــا مل يقــــــّرر حــــــّق اخليــــــار بالشــــــراء يف التــــــاريخ املّتفــــــق -
ـــــة اشـــــتغال و اســـــتع ـــــد اإلجيـــــار، أن يـــــرّد األصـــــل املـــــؤجَّر علـــــى حال ـــــة عـــــدم جتدي ـــــه أو يف حال ـــــة أصـــــل علي ـــــق حال مال تواف

.مماثل و حسب عمره االقتصادي

كما يعترب املستأِجر يف حالة األصول غري املنقولة ملزما مقابل حق االنتفاع الذي مينحه إيّاه املؤجِّر بالقيام 

.33-29، مرجع سابق، ص09-96اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، أمر رقم )  1)
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:بااللتزامات اآلتية

دفع اإلجيارات حسب السعر و املكان و التواريخ املتَّفق عليها؛-

بـــــــإجراء كـــــــل الرتميمـــــــات الـــــــيت تتطلّـــــــب تدّخلـــــــه املســـــــتعجل حـــــــّىت حيفـــــــظ األصـــــــل املـــــــؤجَّر، و لـــــــو الســـــــماح للمـــــــؤجِّر -
منعت هذه الرتميمات كّليا أو جزئّيا من االنتفاع باألصل املؤّجر؛

اســــــتعمال األصــــــل املــــــؤجَّر حســــــب مــــــا وقــــــع االتفــــــاق عليــــــه و بطريقــــــة مطابقــــــة لغرضــــــه، و ذلــــــك يف حالــــــة ســــــكوت -
ن املوضوع؛عقد االعتماد اإلجياري ع

عــــــــدم إحــــــــداث أي تغيــــــــري لألصــــــــل املــــــــؤجَّر، أو جتهيــــــــز بــــــــدون إذن املــــــــؤجِّر، مهمــــــــا كانــــــــت األســــــــباب الــــــــيت تــــــــدعو -
ّدد سالمة العقار املؤجَّر و تنقص من قيمته التجارية؛ لذلك، ال سيما إذا كانت التغيريات أو التجهيزات 

املســــــؤولية فيمــــــا يلحــــــق األصــــــل املــــــؤجَّر، أثنــــــاء انتفاعــــــه بــــــه،  االعتنــــــاء باألصــــــل املــــــؤجَّر و احملافظــــــة عليــــــه ، و حتّمــــــل-
من إتالف أو هالك غري ناتج عن  استعماله استعماال عاديا أو مّتفق عليه؛

االلتــــــزام بالقيـــــــام علـــــــى نفقتـــــــه، بكـــــــل الرتميمـــــــات الـــــــيت مل يضــــــعها القـــــــانون صـــــــراحة علـــــــى عـــــــاتق املـــــــؤجِّر و التكّفـــــــل -
اء و الغاز؛باألتاوى اخلاصة بالكهرباء و امل

االلتزام بعدم التنازل عن حّقه يف االنتفاع و عدم إعادة تأجري األصل املؤجَّر دون موافقة صرحية من املؤجِّر؛-

ـــــار، إذا مـــــارس املـــــؤجِّر حّقـــــه - ـــــزام بـــــإقرار حـــــّق اخليـــــار بالشـــــراء يف التـــــاريخ املّتفـــــق عليـــــه و إالّ ســـــقط حّقـــــه يف اخلي االلت
يف التاريخ املّتفق عليه؛يف اسرتجاع األصل املؤجَّر 

.إرجاع األصل املؤجَّر يف التاريخ املّتفق عليه إذا مل ييقرِّر حق اخليار بالشراء-

.06-96رقم النظامحسب تأسيس شركات االعتماد اإليجاري: الفرع الثاني

ــــــــص عليهــــــــا األمــــــــر اســــــــتكماال ــــــــيت ن ــــــــة ال ــــــــيت شــــــــرحت املتعلِّــــــــق باالعتمــــــــاد اإلجيــــــــاري و 09-96لألحكــــــــام القانوني ال
ـــــــا و   بالتفصـــــــيل عمليـــــــات االعتمـــــــاد اإلجيـــــــاري و أنواعهـــــــا و حـــــــّددت األركـــــــان امللزِمـــــــة و االختياريـــــــة للعقـــــــود املتعلقـــــــة 

الصــــــادر 06-96كــــــذلك عالقــــــة أطــــــراف العقــــــد و تبيــــــني االلتزامــــــات و احلقــــــوق املتبادلــــــة بيــــــنهم، جــــــاء النظــــــام رقــــــم 
ـــــات تأســـــيس شـــــركات االعتمـــــاد اإلجيـــــاري و شـــــروط ليحـــــدِّ 1996جويليـــــة ســـــنة 03عـــــن بنـــــك اجلزائـــــر بتـــــاريخ  د كيفّي

.اعتمادها
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:)1(حيث مسح بإنشاء شركات متخّصصة يف االعتماد اإلجياري على غرار البنوك و املؤسسات املالية بشرط أن

تقوم بعمليات االعتماد اإلجياري كما هو منصوص عليها يف التشريع املعمول به؛-

مسامهة طبقا للشروط اّحملددة يف القانون التجاري؛أن تكون على شكل شركة -

مليون دينار جزائري؛) 100(أالّ يقّل رأس املال االجتماعي املكتتب فيه عن مبلغ مائة -

املتعّلق 10- 90أّال يكون مؤسِّسو و مسريو و ممثّلو هذه الشركات موضوع أي منع منصوص عليه يف القانون رقم - 
ريب أو إفالسبالنقد و القرض، كأن حي ؛)2(إخل...كم عليه جبناية أو اختالس أو رشوة أو 

أن يقـــــــدَّم طلـــــــب تأســـــــيس الشـــــــركة إىل جملـــــــس النقـــــــد و القـــــــرض مرفقـــــــا مبلـــــــف حيـــــــّدد مضـــــــمونه بتعليمـــــــة مـــــــن بنـــــــك -
اجلزائر؛

.أن ختضع العمليات اليت تدخل يف إطار نشاطها لإلشهار-

.لتمويليالجوانب المحاسبية لإليجار ا:المبحث الثاني

أدى اإلشــــــــكال حــــــــول كيفيــــــــة تســــــــجيل عمليــــــــات التــــــــأجري التمــــــــويلي يف امليزانيــــــــة، إىل إصــــــــدار العديــــــــد مــــــــن القواعــــــــد 
ــــــ ــــــدويل رقــــــم FASB13لاحملاســــــبية مث ــــــار احملاســــــيب ال ــــــة  و املعي ــــــات املتحــــــدة األمريكي ــــــني املعاجلــــــة 17يف الوالي ــــــذي يب ال

.)3(احملاسبية لعقود التأجري التمويلي و كيفية التعامل معها يف امليزانية العمومية
ــــــإن أمــــــا ــــــر ف ــــــو يف اجلزائ ــــــوطين ُخُل ــــــيت مــــــ1975الصــــــادر ســــــنة PCN)(املخطــــــط احملاســــــيب ال ــــــات ال ن القواعــــــد و الكيفي

ـــــــة التســـــــجيل احملاســـــــيب لعقـــــــود  ـــــــأجري التمـــــــويلي، تشـــــــرح عملي ـــــــيت إلصـــــــالحاتلأّدتالت ـــــــال املـــــــايل و ال املنتهجـــــــة يف ا
.إىل عالج هذا اإلشكالرافقها إعداد نظام حماسيب يتماشى مع املعايري احملاسبية الدولية 

.ما جاء في النظام المحاسبي الماليتبعا لالتمويلي عقود اإليجارلة يمحاسبالمبادئ ال: المطلب األول
'' أسبقية الواقع االقتصادي على املظهر القانوين'' حسب ما جاء يف النظام احملاسيب املايل و احرتاما ملبدأ 

، يحّدد كيفّيات تأسيس شركات االعتماد اإليجاري و شروط 1996جولية 03، مؤرّخ يف 06- 96اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، النظام رقم )1(
.15-14، ص1996نوفمرب 66،03،اجلريدة الرمسية، عدداعتمادها

رمضان 23، 16، اجلريدة الرمسية، عدديتعلق بالنقد و القرض، 1990أفريل 14خ يف، مؤرّ 10-90اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، قانون رقم ) 2(
.534ه، ص1410

.157-155.، صمرجع سابقمعراج اهلواري ،حاج سعيد عمر، )3(
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امللكيـــــــة (و حـــــــق التصـــــــّرف ) امللكيـــــــة االقتصـــــــادية(الـــــــذي يقـــــــوم أساســـــــا علـــــــى التمييـــــــز و الفصـــــــل بـــــــني حـــــــق االنتفـــــــاع 
:)1(كما يليتكون  التمويلياملعاجلة احملاسبية لعمليات التأجري فإن،) القانونية

.بالنسبة للمستأجر:الفرع األول
يبدأ التسجيل احملاسيب عند املستأجر عند دخول العقد حيز التنفيذ، و ليس عند بداية استغالل األصل؛- 
ستقبلية يف عناصر اخلصوم، حيث امليزانية، أما التزامات اإلجيار املألصول املخّصصة لإلجيار يف عناصر أصول اتسجيل - 
؛يد بالقيمة العادلة أو بالقيمة احلاليةقت

؛عقد التأجري التمويليباملعّدل الضمين لالقيمة احلالية حتدَّد- 
؛)القرض(و إىل تسديد االلتزام املعّلق)الفائدة(أقساط اإلجيار جيب أن تقّسم إىل تكلفة التمويل- 
.خذ أيهما أقلؤ ال بد من استهالك األصل املؤجَّر حسب عمره اإلنتاجي أو مّدة العقد حيث ي- 

.بالنسبة للمؤجر: الفرع الثاني
حقـــــــوق عقـــــــد التـــــــأجري /حــــــــ(عنــــــد بدايـــــــة مـــــــّدة عقـــــــد التـــــــأجري التمـــــــويلي يســـــــجل املــــــؤجر يف ميزانيتـــــــه األصـــــــل املعـــــــني-

؛)التمويلي
املســـــتحّقات الرئيســـــية (و ختفـــــيض الـــــذمم املدينـــــة) إيـــــراد فوائـــــد دائنـــــة(إىل تكلفـــــة متويـــــلجيـــــب حتليـــــل أقســـــاط التـــــأجري-

؛)للقرض
ـــــة حتّمـــــل شـــــركة التـــــأجري - ـــــتم تســـــجيلها يف احلـــــال أو ) املـــــؤّجر(يف حال تكـــــاليف مباشـــــرة كالرســـــوم و العمـــــوالت فإنـــــه ي

؛توزيعها على مدى عمر العقد
ــــــربح أو اخلســــــارة - ــــــى املــــــؤّجر إدراج ال ــــــة لألصــــــل املــــــؤجَّر و تكلفــــــة األصــــــل املــــــؤجَّرالفــــــر (عل ــــــني القيمــــــة العادل يف ) ق ب

.الدورةنتائج
.بالنسبة لألصل المستأجر:الفرع الثالث

املتمثّلة فإنه تنطبق عليه كل األحكام املتعلقة بالتثبيتاتاتثبيتاألصل املستأجر حسب النظام احملاسيب املايل يعتربمبا أن 
:يف
وفقـــــــــا ملمارســـــــــات خضــــــــوع األصـــــــــل املســـــــــتأجر لالهتالكــــــــات حســـــــــب القواعـــــــــد العامــــــــة الـــــــــيت ختـــــــــص التثبيتــــــــات و -

؛بالنسبة للعناصر املماثلةاملستأِجرةاملؤسسة
يهتلك األصل املستأجر على أقصر مدة بني عمره اإلنتاجي و مدة حياته املقّدرة يف العقد؛- 
سائر القيم؛و تسجيل خالقيام بعملية التقييم الدورية-
.عند التنازل أو خروج األصل يتم معاجلته كأنه عنصر ملك للمؤسسة-

و المحاسبة و محتوى الكشوف المالية و يحّدد قواعد التقييم ، 2008يوليو سنة 26اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة املالية،قرار مؤرخ يف ) 1(
.20-19، ص2009مارس 25، 19، اجلريدة الرمسية، عددعرضها و كذا مدّونة الحسابات و قواعد سيرها
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.المحاسبية لعقد اإليجار التمويليالقيود :المطلب الثاني
ا النظام احملاسيب املايل ، فإن التقييد احملاسيب سابقة الذكراستنادا إىل أسس حماسبة عقود اإلجيار التمويلي اليت جاء 

.ختتلف منها عند املسـتأِجر عنها عند املؤجِّر)حسب املراحل األساسية للعقد(لعمليات اإلجيار التمويلي
.القيود المحاسبية لعقد اإليجار التمويلي لدى المستأجر:الفرع األول

:التمويلي تتَبع املراحل األساسية للعقد، و تكون وفق الرتتيب اآليتالتسجيل احملاسيب لعمليات اإلجيار
عند انتقال األصل إلى المستأجر في بداية العقد:أوال

:)1(هذا األخرييسجل السيطرة على األصلاملستأجرأن يتوىلَّ مبجرد
يف اجلانب املدين حلساب من حسابات األصول الثابتة؛
 حسابات الديون املرتتبة عن عقد اإلجيار التمويلييف احلانب الدائن حلساب من.

:وفق املخّطط التايل
.مخّطط توضيحي لتسجيل عملية انتقال األصل المؤجَّر للمستأِجر):01(شكل رقم 

التمويل-الديون املرتتبة عن عقد اإلجيار167/ حـالتثبيتات2/ **حـ

:)2(كما يلي)دفرت اليومية(التقييد يف دفاتر املستأجرويكون 

املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدينتاريخ دخول العقد حيِّز التنفيذدائنمدين

**2

167

التثبيتات/ من حـ
التمويل-الديون املرتتية عن عقد اإلجيار/ إىل حـ

حيازة أصل وفق عقد إجيار متويلي 

****

****

خيـــــــار +دفعـــــــات اإلجيـــــــار(و يســـــــجَّل األصـــــــل يف أصـــــــول املســـــــتأجر بالقيمـــــــة األقـــــــل بـــــــني القيمـــــــة احلاليـــــــة للمـــــــدفوعات 
حتســــــب القيمــــــة احلاليــــــة للمــــــدفوعات علــــــى أســــــاس معــــــدل فائــــــدة يكــــــون حمــــــّددا يف ، حيــــــث و قيمتــــــه العادلــــــة) الشــــــراء

)1( Henri Davasse , Michel Parruitte, Ahmed Sadou, Manuel de comptabilité conforme aux normes IAS/IFRS,
édition BERTI, Alger, 2011, page 127.

.177، ص2011، ،الطبعة األويل، بدون دار النشر المحاسبة المعمقة وفق النظام المحاسبي الماليعبد الرمحان عطية، )2(
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ــــــدة ضــــــمين ــــــة مــــــدة العقــــــد و العقــــــد و إال حيــــــدد معــــــدل فائ ــــــة لألصــــــل يف بداي ــــــذي جيعــــــل القيمــــــة العادل هــــــو املعــــــدل ال
.مساوية للقيمة احلالية لدفعات اإلجيار

.دفعات اإليجار المسّددةإثبات:ياثان
ـــــدين و اخلـــــاص باإلجيـــــار التمـــــويليالقـــــرضجـــــزء ميثـــــل قســـــط ،إىل جزأينإن كـــــل دفعـــــة تســـــّدد جتـــــزّأ ـــــد ال جـــــزء ميثـــــل فوائ

.مع ما يقابلها من الرسم على القيمة املضافة
:و تسّجل
؛)قسط القرض(التمويل-يف اجلانب املدين حلساب الديون املرتتبة عن عقد اإلجيار
يف اجلانب املدين حلساب أعباء الفوائد؛
 ؛)الرسم على القيمة املضافة(الرسوم على رقم األعمال- املدين حلساب الدولةيف اجلانب
بنوك احلسابات اجلارية:مثال(يف اجلانب الدائن ألحد حسابات اخلزينة.(

:وفق املخّطط التايل
.قسط اإليجار المدفوعمخّطط توضيحي لعملية تسجيل ):02(شكل رقم 

اخلزينة  / **أعباء الفوائد                           حـ661/ الديون املرتتبة عن عقد                        حـ167/ حـ
التمويل-اإلجيار 

:كما يلي كالتايل)دفرت اليومية(التقييد يف دفاتر املستأجرويكون 
املبالغالبيانرقم احلساب

دائنمدينتاريخ تسديد الدفعةدائنمدين
167
661

4456
512

التمويل- الديون املرتتبة عن عقد اإلجيار/ من حـ
أعباء الفوائد/ حـ
)الرسم على القيمة املضافة(الدولة / حـ

بنوك احلسابات اجلارية/ إىل حـ
تسديد دفعة إجيارالتمويل

****
****
****

****
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.هتالك لألصل المستأجر عند نهاية كل دورةقسط االإثبات:ثالثا
األصول اململوكة القابلة لالهتالك، و إذا مل يتوفر تأكيد معقول املتبعة مع سياسة االهتالك خيضع األصل املستأجر لنفس 

اية عقد اإلجيار إىل املستأجر  فإنه جيب اهتالك األصل بالكامل على مدى مّدة العقد أو بأن ملكية األصل ستنتقل يف 
.العمر اإلنتاجي أيهما أقصر

:و يكون التسجيل احملاسيب لقسط االهتالك كما يلي
املبالغالبيانرقم احلساب

دائنمدين31/12دائنمدين
681

**28

املخّصصات لالهتالك و املؤونات و خسائر القيمة و / من حـ
األصول غي اجلارية

اهتالك التثبيتات/ إىل حـ
إثبات قسط اهتالك األصل املستأجر

****

****

.رفع أو عدم رفع خيار الشراء عند انقضاء مّدة العقد:رابعا
أو عــــــدم االحتفــــــاظ )رفــــــع خيــــــار الشــــــراء(عنـــــد انقضــــــاء مــــــدة العقــــــد يكــــــون املســــــتأجر أمــــــام خيـــــار االحتفــــــاظ باألصــــــل

اية مّدة العقد)عدم رفع خيار الشراء(باألصل :)1(، و بالتايل جيب مراعاة هاتني احلالتني عند 
.حالة رفع خيار الشراء

:و يكون التسجيل احملاسيب كما يلي. يف هذه احلالة يتم حساب قسط االهتالك على أساس املدة النفعية لألصل املَؤجَّر
املبالغالبيانرقم احلساب

اية العقددائنمدين دائنمدينتاريخ 
167

4456
661

512

التمويل- الديون املرتتبة عن عقد اإلجيار/ من حـ
الرسم على القيمة املضافة: الدولة/ حـ

أعباء الفوائد/ حـ
بنوك احلسابات اجلارية/ إىل حـ
حتويل ملكية األصلتسديد خيار الشراء و 

****
****
****

****

الوادي، ، كلية العلوم  اإلقتصادية، جامعة حول مستجّدات نظام االعتماد اإليجاري و طرق تفعيله كبديل تمويلي للمؤسسات الجزائريةكتاب مجاعي، ) 1(
.366، ص2020اجلزائر، 
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.حالة عدم رفع خيار الشراء
أجر، إذا قـــــّرر املســـــتأجر عـــــدم رفـــــع خيـــــار الشـــــراء فـــــإن األصـــــل يعـــــود للمـــــؤجِّر، وبالتـــــايل يـــــتم إخراجـــــه مـــــن أصـــــول املســـــت

ـــــائض قيمـــــة أو تـــــدين قيمـــــة للمســـــتأجر ألن مـــــّدة االهـــــتالك و مـــــة ينبغـــــي أن ال ينجـــــرَّ و هـــــذا اخلـــــروج عـــــدمي القي عنـــــه ف
.انتمّدة اإلجيار متساوي

:كما يلي78/مع حـ167/ و يف هاته احلالة يتم تصفية حـ
املبالغالبيانرقم احلساب

اية العقددائنمدين دائنمدينتاريخ 
167

781
التمويليالديون املرتتبة عن عقد اإلجيار / من حـ

االسرتجاعات عن خسائر القيمة/ إىل حـ
167/ترصيد ح

****
****

:و يف القيد الثاين يتم إثبات إخراج األصل املستأَجر من أصول املؤسسة، و يكون التسجيل كما يلي
املبالغالبيانرقم احلساب

اية العقددائنمدين دائنمدينتاريخ 
**28

**2
اهتالك التثبيتات/ من حـ

التثبيتات/ إىل حـ
إخراج التثبيت من أصول املؤسسة

****
****

.رجِّ ؤَ مُ المحاسبية لعقد اإليجار التمويلي لدى الالقيود: الثانيالفرع 
يتبع املراحل األساسية عند املؤّجر التسجيل احملاسيب لعمليات اإلجيار التمويليكما هو احلال بالنسبة للمستأِجر فإنو  

:كما يليللعقد  
.تنفيذ عقد اإليجار التمويلي:أوال

ضــــمن حســــابات األصــــول لــــدي املــــؤّجرمبوجــــب عقــــد اإلجيــــاريوضــــع مبلــــغ األصــــل املوضــــوع حتــــت تصــــّرف املســــتأجر 
ــــغ األصــــلي ــــيت حيصــــل عليهــــا املــــؤّجر جــــزء منهــــا يعتــــرب ســــدادا للمبل ــــإن دفعــــات اإلجيــــار املســــتحقة ال ــــذا ف و )الــــدين(و 

مكافــــــأة عــــــن اســــــتثماره ، و قــــــد ميّــــــز النظــــــام احملاســــــيب املــــــايل بــــــني نــــــوعني مــــــن ميثّــــــل فوائــــــد ماليــــــة و هــــــي اجلـــــزء اآلخــــــر 
:)1(ر و مهاجِّ املؤ 

.177املرجع السابق، ص، عبد الرمحان عطية) 1(
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.أو غير الموزِّع لألصل المَؤَجرر غير الصانعجِّ المؤ -1
)تكلفـــــــة الشـــــــراء و الـــــــيت تتضـــــــمن املصـــــــاريف األوليـــــــة املرتبطـــــــة بالتفـــــــاوض و إمتـــــــام العقـــــــد(تســـــــجَّل القيمـــــــة احلقيقيـــــــة

القـــــــروض و احلســـــــابات الدائنـــــــة املرتتبـــــــة علـــــــى ( 274ســـــــاب كـــــــدين و ضـــــــمن التثبيتـــــــات املاليـــــــة حبلألصـــــــول املـــــــَؤجَّرة 
).التمويل-عقد اإلجيار

:تقوم املؤسسة املؤّجرة بإثبات عقد اإلجيار التمويلي كما يلي
املبالغالبيانرقم احلساب

دائنمدينتاريخ دخول العقد حيِّز التنفيذدائنمدين
274

512
القروض و احلسابات املرتتبة عن عقد اإلجيار/ من حـ

بنوك احلسابات اجلارية/ إىل حـ
إثبات تسديد تكلفة األصل املؤجَّر و تسليمه للمستأجر

****
****

.المؤجر الصانع-2
ـــــع ـــــة عمليـــــة بي ـــــل أي ـــــدائن مث ـــــب ال ـــــة يف اجلان القـــــروض و احلســـــابات274جعـــــل احلســـــاب ن، فاملنتجـــــاتتســـــجل العملي

بســــــعر ) دائنــــــا(مبيعــــــات املنتجــــــات املصــــــّنعة 701و احلســــــاب ) مــــــدينا(التمويــــــل-املرتتبــــــة علــــــى عقــــــد اإلجيــــــارالدائنــــــة
لألصـــــول املـــــؤجَّرَة و هكـــــذا فـــــإن الـــــربح أو اخلســـــارة الناجتـــــة عـــــن عمليـــــة البيـــــع تظهـــــر يف حســـــابات الـــــدورة البيـــــع العـــــادي 

.)1(الربح احملقَّق من عملية البيعاحلالية مع مراعاة عدم تأثري نسبة الفائدة لعقد اإلجيار على 
:و يكون التسجيل احملاسيب كما يلي

املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدينتاريخ دخول العقد حيز التنفيذدائنمدين
274

701

املرتتبة عنالدائنةالقروض واحلسابات/ من حـ
التمويل-عقد اإلجيار
مبيعات املنتجات املصّنعة/ إىل حـ

إثبات تأجري األصل عن طريق اإلجيار التمويلي

****
****

.182عطية عيد الرمحان، مرجع سبق ذكره، ص)  1)



المحاسبية و الجبائية لإليجار التمويليالقانونية، الجوانب الثانيفصلال

- 35 -

:وفقا للقيد التايلإثبات تغري املخزون من املنتجات التامةبو بتسليم األصل للمستأجر يقوم املَؤجِّر
املبالغالبيانرقم احلساب

دائنمدينتسليم األصلتاريخ دائنمدين
724

355
تغري املخزونات من املنتجات/ من حـ

املنتجات املصّنعة/ إىل حـ
إثبات تسليم املعدات املؤجَّرة

****
****

.دفعات اإليجار المحصََّلةإثبات -ثانيا
جزء ميّثل الفوائد املالية و جزء ميثل حتصيل قسط الدين اخلاص باإلجيار التمويلي،ن كل دفعة حتصَّل جتزأ إىل جزئنيإ

.بهاحملّصلة و املرتتبة عن الدين اخلاص 

:و تسّجل

؛)قسط القرض(التمويل-يف اجلانب الدائن حلساب القروض و احلسابات الدائنة املرتتبة عن عقد اإلجيار

 احلسابات الدائنة؛يف اجلانب الدائن حلساب عائدات

؛)الرسم على القيمة املضافة(الرسوم على رقم األعمال- يف اجلانب املدين حلساب الدولة

بنوك احلسابات اجلارية:مثال(يف اجلانب املدين ألحد حسابات اخلزينة.(

:)1(وفق املخّطط التايل
.مخّطط توضيحي لعملية تسجيل قسط اإليجار المحّصل):03(شكل رقم 

عائدات احلسابات الدائنة763/و احلسابات الدائنة     حـقروضال274/ اخلزينة               حـ5/ **حـ
التمويل- اإلجيارعقدعلىاملرتتبة 

(1) Henri Davasse , Michel Parruitte, Ahmed Sadou, Op-Cit, page 128.
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رالتقييد يف دفاتر ويكون  :كما يلي كالتايل)دفرت اليومية(املَؤجِّ
املبالغالبيانرقم احلساب

دائنمدينتاريخ بداية العقددائنمدين
512

274

763
4457

بنوك احلسابات اجلارية/ من حـ
املرتتبة لدائنةالقروض و احلسابات/ إىل حـ

التمويل- عقد اإلجيارعن 
عائدات احلسابات الدائنة/حـ
الرسم على القيمة املضافة: الدولة/ حـ

إثبات حتصيل املؤسسة لدفعة اإلجيار التمويلي

****

****
****
****

اية العقد و هذا حسب  .عدد الدفعاتو تتكّرر قيود الدفعات إىل غاية 
.رفع أو عدم رفع خيار الشراء عند انقضاء مّدة العقد:ثالثا

اية مّدة العقد نكون أمام حالتني :)1(عند 
).حالة عدم رفع خيار الشراء(إذا أعاد المستأجر األصول المستأَجرة-1

املستأجر، و يقوم املَؤجِّر بإدخاله إىل يف هذه احلالة يعود األصل املؤجَّر للمَؤجِّر و يتم ترصيده و إخراجه من أصول 
يف اجلانب الدائن )التمويل- القروض و احلسابات الدائنة املرتتبة على عقد اإلجيار(274موجوداته، برتصيد حساب 
أو حسابات التثبيتات عند توجيه لالستعمال الشخصي ألكثر من سنة مالية يف اجلانب ) 3(مقابل حسابات املخزونات

.املدين
:تم ذلك وفق القيد التايليو 

املبالغالبيانرقم احلساب
اية العقددائنمدين دائنمدينتاريخ 

**2
274

763

التثبيتات/ من حـ
املرتتبة على الدائنة القروض و احلسابات/ إىل حـ

التمويل- عقد اإلجيار
عائدات احلسابات الدائنة/ حـ

اسرتجاع األصل املؤّجر

****

****
****

، جملة التكامل االقتصادي، المحاسبية الدولية و النظام المحاسبي المالي الجزائريالمعالجة المحاسبية لعقود اإليجار حسب المرجعية ، ميلود بورحلة) 1(
.61،ص08،2020عدد ، اجلزائر،املركز اجلامعي على كايف تندوف
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).حالة رفع خيار الشراء(إذا قّرر المستأجر االحتفاظ باألصول المستأَجرة-2
علــــــى املـــــــَؤجِّر أن يقـــــــبض اســـــــتحقاق أخـــــــريوجـــــــب ايـــــــة مــــــّدة العقـــــــد االحتفـــــــاظ باألصـــــــل إذا مــــــا قـــــــّرر املســـــــتأجر يف 

ـــــق تعاقـــــديا رفـــــع خيـــــار الشـــــراء، حيـــــث مبلـــــغ هـــــذا االســـــتحقاق األخـــــري يوافـــــق جممـــــوع الـــــديون يف عقـــــد اإلجيـــــار و  يواف
:تتم تصفية هذا احلساب اخلاص بالقروض و احلسابات الدائنة كمايلي

املبالغالبيانرقم احلساب
اية العقددائنمدين دائنمدينتاريخ 
512

274

763
4457

التثبيتات/ من حـ
القروض و احلسابات املرتتبة على / إىل حـ

عقد اإلجيار التمويلي
عائدات احلسابات الدائنة/ حـ
الرسم على القيمة املضافة: الدولة/حـ

التنازل على األصل لصاحل املستأجر

****

****
****
****

.الجوانب الضريبية لإليجار التمويلي: المبحث الثالث

هم أشخاص سواء كانوا معنويني أو ا، و القائمني على اعتبار أن عمليات اإلجيار التمويلي هي عمليات جتارية و مالية
ما نص عليه املشرّع بالضريبة حسب ونهم مكلفو مهما كانت طبيعتهم القانونية،)املؤجِّر و املستأِجر(طبيعيني

م ملختلف الضرائب و الرسوماجلزائري،  .املنصوص عليها يف خمتلف القوانني اجلبائيةو ختضع معامال

كأي نشاط أو  موعة من الضرائب و الرسوم  ختضعاملمارسة هلذه احلرفةو املؤسساتالتمويليقود اإلجيارفإن علذلك 
اإال أن عمليات اإلجيار التمويليكأي مكّلف بالضريبة ،  .و اإلعفاءاتمبجموعة من املزايا الضريبةُخصَّتيف حدِّ ذا

كذلك و يف إطار اخلطط التحفيزية للدولة و املتعلقة بتشجيع و ترقية االستثمار من أجل النهوض باالقتصاد الوطين فهي 
ايبة  وفقا ملوقع و تأمن إعفاءات و ختفيضات يف الضر تستفيد  على التنمية االقتصادية و ثري مشاريع املتعلِّقة 

.االجتماعية

.و االمتيازاتتبني االلتزاماتتأرجحالتأجري التمويلي عملياتجباية و عليه فِإّن 

.بائي الجزائريجاإليجار التمويلي في ظل التشريع العمليات التزامات: األولالمطلب 

بالنسبة لإلجيار التمويلي فيهاالضرائب و الرسوم و هي ختتلف منختضع عمليات اإلجيار التمويلي إىل جمموعة 
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.)1(للمنقوالت عنها لإلجيار التمويلي للعقارات

.االلتزامات في حالة اإليجار التمويلي للمنقوالت: الفرع األول

.املستأِجر على حد السواءو منيِّز بني وضعيتني جبائيتني بالنسبة للمؤجِّر و 

.عند شراء األصل:أوال

.بالنسبة للمؤجِّر

يقوم املؤجِّر بتسجيل األصل ضمن ممتلكات الشركة؛- 

.اهتالك األصل على فرتة تتناسب مع االهتالك املايل للقرض- 

.األصلتأجيرعند :ثانيا

بالنسبة للمؤجِّر-1

:احملصَّلة نواتج ختضع لـاإلجيارتعترب دفعات 

؛%26الضريبة على أرباح الشركات مبعدل - 

بالنسبة للجزء الذي ميثل فائدة للمؤجِّر؛%2للرسم على النشاط املهين مبعدل - 

.النسبة لدفعة اإلجيار%19مبعدل املضافةالرسم على القيمة - 

.بالنسبة للمستأِجر-2
مصاريف قابلة للخصم من األساس اخلاضع للضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على رب دفعات اإلجيار املسدَّدةتعت

.الدخل اإلمجايل
االلتزامات في حالة اإليجار التمويلي للعقارات: الثانيالفرع 

.و منيِّز بني وضعيتني جبائيتني بالنسبة للمؤجِّر و املستأِجر على حد السواء
.عند شراء األصل:أوال

(1) Republique algériènne démocratique et populaire, Ministère des Finances , La lettre de la DGI : Le leasing une
alternative pour le financement de l’investissement, Opcit, page03.
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.للمؤجِّربالنسبة 
؛)1(يقوم املؤجِّر بتسجيل األصل ضمن ممتلكات الشركة- 
.اهتالك األصل على فرتة تتناسب مع االهتالك املايل للقرض- 
.%5عدل مبتسديد رسوم التسجيل - 

.األصلتأجيرعند :ثانيا
بالنسبة للمؤجِّر-1

:تعترب دفعات اإلجبار احملصَّلة نواتج ختضع لـ
؛%26أرباح الشركات مبعدل الضريبة على - 
بالنسبة للجزء الذي ميثل فائدة للمؤجِّر؛%2للرسم على النشاط املهين مبعدل - 
.النسبة لدفعة اإلجيارب%19مبعدل املضافةالرسم على القيمة - 
.بالنسبة للمستأِجر-2
على أرباح الشركات أو الضريبة على رب دفعات اإلجيار املسدَّدة مصاريف قابلة للخصم من األساس اخلاضع للضريبةتعت-

؛)2(الدخل اإلمجايل
.)3(تسديد الرسم العقاري يقع على عاتقه-

.المنوحة لعمليات اإليجار التمويلي في ظل التشريع الجبائي الجزائريالجبائيةالمزايا:لثانياالمطلب 

ا و مزايا أخرى تتعلق بربامج  تستفيد شركات اإلجيار التمويلي من مزايا جبائية ختص عليات اإلجيار التمويلي يف حد ذا

.)4(دعم االستثمار

.في إطار القانون العامعمليات اإليجار التمويليلالمزايا الجبائية الممنوحة : الفرع األول

:لعمليات اإلجيار التمويلي مزايا و إعفاءات عديدة تتمّثل يفةمنحت القوانني اجلبائية اجلزائري
.في مجال الضريبة على الدخل اإلجمالي و الضريبة على أرباح الشركات:أوال
ال تدخل فوائض القيمة الناجتة عن التنازل عن عنصر من عناصر األصول من طرف املستأِجر للمؤجِّر يف إطار عقد - 

، يعدُّ املؤجِّر جبائيا مالكا لألصل املؤجَّر يف عمليات االعتماد اإلجيار و يتعنيَّ عليه تسجيله يف 2014ة من قانون املالية لسن53حسب املادة رقم )2(و ) 1(
بائي على أساس االهتالك املايل للقرض و تسجَّل مبالغ اإلجيار املقبوضة كناتج، أما املستأِجر فيعدُّ جبائيا مستأجرا لألصل و التثبيتات و يطبِّق عليه االهتالك اجل

.تسجَّل املبالغ اليت يدفعها كتكلفة

من قانون املالية التكميلي 16املعّدلة مبوجب املادة ط،-261، املادة قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،) 3(
.2021، طبعة 2015لسنة 

26/06/2021تاريخ اإلطالع : أنظر الرابط التايل) ) 4(
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/vos-avantages-fiscaux-ar/140-2014-07-02-11-02-13/372-2014-07-16-10-37-18



المحاسبية و الجبائية لإليجار التمويليالقانونية، الجوانب الثانيفصلال

- 40 -

.)1(ضمن األرباح اخلاضعة للضريبة) Lease-back(االستئجار البيع و إعادة اإلجيار التمويلي من نوع
ال تـــــــدخل فـــــــوائض القيمـــــــة الناجتــــــــة عـــــــن إعـــــــادة التنـــــــازل عــــــــن عنصـــــــر مـــــــن عناصـــــــر األصــــــــول مـــــــن طـــــــرف املــــــــؤجِّر -

.ضمن األرباح اخلاضعة للضريبةللمستأِجر بعنوان نقل امللكية هلذا األخري
ـــــــ - ــــــتّم ختفــــــيض يقــــــدَّر ب ــــــوان اإلجيــــــارات مبوجــــــب عقــــــد اإلجيــــــار التمــــــويلي الــــــدويل %60ي ــــــالغ املدفوعــــــة بعن علــــــى املب

مــــــن مبلـــــغ اإلتــــــاوات يف حالــــــة يكـــــون موضــــــوع العقــــــد %30، و ختفــــــيض يقـــــّدر ب ألشـــــخاص غــــــري مقيمـــــني بــــــاجلزائر
.)2(برجميات معلوماتية

.على أساس فرتة تساوي مدة عقد اإلجيار التمويلييتم حساب االهتالك يف إطار عقد اإلجيار التمويلي-
.في مجال الرسم على القيمة المضافة:ثانيا

ا شركات اإلجيار التمويلي يف إطار عمليات قرض عفاء من الرسم على القيمة املضافة لعمليات االقتناء اليت قامت اإل- 
.)3(اإلجيار

األمـــــالك  مـــــن طـــــرف شــــــركات اإلجيـــــار التمـــــويلي يف حــــــال ال جتـــــري أي تســـــوية فيمـــــا خيــــــص عمليـــــات التنـــــازل عــــــن -
.)4(رفع حق خيار الشراء من طرف املستأِجر

.في مجال الرسم على النشاط المهني: ثالثا
.)5(ال يدخل ضمن رقم األعمال املعتمد كأساس للرسم على النشاط املهين اجلزء املتعلِّق بتسديد القرض-

.في مجال حقوق التسجيل: رابعا
مــــــن حقــــــوق التســــــجيل عمليــــــات نقــــــل امللكيــــــة أو العقــــــارات املهنيــــــة الــــــيت أعــــــاد املــــــوجِّر التنــــــازل عنهــــــا لصــــــاحل تعفــــــى

.إعادة الشراءاملستأِجر عند استعمال هذا األخري حق خيار
تســــــتفيد االقتنــــــاءات العقاريــــــة احملقَّقــــــة يف إطــــــار االســــــتثمار املعــــــين الــــــيت ينجزهــــــا شــــــركات اإلجيــــــار التمــــــويلي يف إطــــــار -

ــــــق بتطــــــوير  ــــــازات املنصــــــوص عليهــــــا يف األمــــــر املتعل ــــــع اإلجيــــــار املــــــايل املــــــربم مــــــع املقــــــاول املســــــتفيد مــــــن االمتي عقــــــد البي
. االستثمار من اإلعفاء من حقوق نقل امللكية مبقابل

من 10مبوجب املادة احملدثتان، 5و4-173، املادةقانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وزارة املالية، اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،اجلمهورية ) 1(
.2021، طبعة 2009قانون املالية السنة 

18، املعّدلة مبوجب املادة 108املادة املرجع السابق،،قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة وزارة املالية، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،) 2(
.2021، طبعة 2020من قانون املالية السنة 

من قانون املالية لسنة 17املادة ، املعّدلة مبوجب 23-9،املادة قانون الرسوم على رقم األعمال اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،وزارة املالية، )3(
.2021، طبعة2008

من قانون املالية 31، املعّدلة مبوجب املادة 38،املرجع السابق،املادة قانون الرسوم على رقم األعمال اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،وزارة املالية، ) 4(
.2017لسنة 

.220، املرجع السابق،املادة قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بية،وزارة املالية،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشع) 5(
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.في مجال رسم اإلشهار العقاري: خامسا
من رسم اإلشهار العقاري العقود املتعلِّقة باقتناء العقارات املنجزة من قبل البنوك و املؤسسات املالية اخلاضعة تعفى

و املتعلِّق بالنقد و القرض، يف إطار اإلجيار العقاري أو أي قرض 2003أوت 26املؤرَّخ يف 11-03ألحكام األمر 
املنجزة من قبل املتعاملني االقتصاديني لالستعمال التجاري أو الصناعي أو عقاري مشابه له و موجَّه لتمويل االستثمارات

.الفالحي أو ملمارسة مهنة حرَّة
.المزايا الجبائية الممنوحة لعمليات اإليجار التمويلي في إطار برامج دعم و تطوير االستثمار: الفرع الثاني

يف إطار عمليات ) املؤجِّر و املستأِجر(ستفيد منها األطراف املتعاقدين باإلضافة إىل احلوافز اجلبائية و شبه اجلبائية، اليت ي
.اإلجيار التمويلي، و املنصوص عليها يف القانون العام و اليت سبق و أن أشرنا إليها

ااملشاريع االستثماريةفِإنَّ  املستأجرة اليت تقدم فائدة استثنائية لالقتصاد شركات اإلجيار املايل أو املؤسساتاليت تقوم 
املؤرَّخ يف 03-01من مزايا إضافية نّص عليها األمر د يف إطار اخلطط التحفيزية للدولة تستفي،)1(الغري مستثناةالوطين

.و املتعلِّق بتطوير االستثمار2001أوت 20
:)2(و متنح املزايا وفق نظامني

Le(النظام العام: أوال régime général.(

رات اإلنتاج، أو إعادة توسيع قداليت تندرج يف إطار استحداث نشاطات جديدة، أومشاريعمتنح مزايا هذا النظام لل
اإخل و ...التأهيل، أو إعادة اهليكلة .احملصورة خارج املناطق الواجب النهوض 

:مزايا هذا النظامتشمل
:إنجاز المشروعمرحلة -1

:شركة اإلجيار املايل و املؤسسة املستأجرة منتستفيد 
املستثناة، املستوردة أو املقتناة حملِّيا و الداخلة مباشرة إعفاء من الرسم على القيمة املضافة على السلع و اخلدمات غري - 

؛يف إجناز املشروع
ة يف إجناز املشروع؛املستثناة و الداخلة مباشر إعفاء من الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة غري- 
ة بعوض و الرسم على اإلشهار العقاري عن كل املقتنيات العقارية اليت تتم يف إطار العقاريامللكية إعفاء من رسوم نقل - 

.االستثمار املعين
:مرحلة االستغالل-2

03- 01قائمة النشاطات و السلع و اخلدمات املستثناة  من املزايا احملدَّدة يف األمر2007جانفي11املؤرَّخ يف 08-07املرسوم التنفيذي رقم حدَّد ) 1(
.املتعّلق بتطوير االستثمارو 2001أوت 20املؤرَّخ يف 

أوت 22، 47، اجلريدة الرمسية، عددبتطوير االستثماريتعلَّق، 2001أوت 20، املؤرَّخ يف 03-01اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، أمر رقم )2(
.6-5، ص2001
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:تستفيد شركة اإلجيار املايل و املؤسسة املستأجرة من
؛)IBS(الضريبة على أرباح الشركاتسنوات من ) 03(إعفاء ملّدة ثالث- 
).TAP(سنوات من الرسم على النشاط املهين) 03(إعفاء ملّدة ثالث- 

).Le régime dérogatoire(الخاصالنظام : ثانيا

امشاريعمتنح مزايا هذا النظام لل و اليت تتطلَّب تنميتها مسامهة خاصة من احملصورة يف املناطق الواجب النهوض 
.الدولة، و املشاريع ذات األمهِّية اخلاصة لالقتصاد الوطين

بالنسبة للمشاريع المحصورة في المناطق الواجب النهوض بها.
:تشمل مزايا هذا النظام

:إنجاز المشروعمرحلة -1
:تستفيد شركة اإلجيار املايل و املؤسسة املستأجرة من

إعفاء من الرسم على القيمة املضافة على السلع و اخلدمات غري املستثناة، املستوردة أو املقتناة حملِّيا و الداخلة مباشرة - 
يف إجناز املشروع؛

إعفاء من الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة غري املستثناة و الداخلة مباشرة يف إجناز املشروع؛- 
ة العقارية بعوض و الرسم على اإلشهار العقاري عن كل املقتنيات العقارية اليت تتم يف إطار إعفاء من رسوم نقل امللكي- 

االستثمار املعين؛
على العقود التأسيسية للشركات و الزيادات يف رأس )‰2(تطبيق نسبة حقوق التسجيل خمفَّضة قدرها اثنان باأللف - 

.)1(املال
.لتحقيق املشروعكلي النفقات اخلاصة بأعمال البنية التحتية الالزمة على عاتقها بشكل جزئي أو  الدولةأخذ - 
:مرحلة االستغالل-2

:تستفيد شركة اإلجيار املايل و املؤسسة املستأجرة من
؛)IBS(سنوات من الضريبة على أرباح الشركات)10(إعفاء ملّدة عشر- 
؛)TAP(سنوات من الرسم على النشاط املهين) 10(إعفاء ملّدة عشر- 
؛)TF(سنوات من الرسم العقاري ) 10(إعفاء ملّدة عشر- 
).تأجيل اخلسائر و مّدة االهتالك(إمكانية التميز مبزايا أخرى - 
بالنسبة للمشاريع ذات األهمية الخاصة لالقتصاد الوطني.

، 2015طبعة فرباير ،قانون االستثمار في الجزائر نص معزَّزة للتجارة و الصناعة، اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، وزارة التجارة، الغرفة اجلزائري)1(
.9ص
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استثنائية لالقتصاد الوطين، حيث خيص مشاريع االستثمارات لشركة اإلجيار املايل أو املؤسسة املستأجرة اليت تقدم فائدة 
:تستفيد من املزايا التالية

:إنجاز المشروعمرحلة -1
:منسنوات) 05(ملّدة أقصاها مخستستفيد شركة اإلجيار املايل و املؤسسة املستأجرة

أو املشرتاة إعفاء من الرسوم و الضرائب و االقتطاعات الضريبة األخرى على السلع و اخلدمات املستوردة من اخلارج - 
حمليا؛

؛و اخلاص بالعقارات املخصَّصة لإلنتاجو اإلشهار القانوينةالعقاريامللكيةإعفاء من الرسم اخلاص بنقل - 
.اخلاصة بتأسيس الشركات و زيادات رأس املال التسجيلإعفاء من رسوم- 
:مرحلة االستغالل-2

:املايل و املؤسسة املستأجرة منتستفيد شركة اإلجيار كحد أقصىسنوات  ) 10(خالل عشر 
؛)IBS(إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات- 
).TAP(إعفاء من الرسم على النشاط املهين- 
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:خالصة

حيــــــث اجلوانــــــب القانونيــــــة و احملاســــــبية و الضــــــريبية لعمليــــــات اإلجيــــــار التمــــــويلي،هــــــذا الفصــــــل مــــــن الدراســــــةنــــــا يفتناول
ــــــة أساســــــا يف األمــــــر ــــــر و املتمثّل ــــــق باالعتمــــــاد 09-96عرضــــــنا خمتلــــــف القــــــوانني التأسيســــــية هلــــــذه احلرفــــــة يف اجلزائ املتعّل

احملــــــــــّدد لكيفيـــــــــات تأســــــــــيس شـــــــــركات االعتمـــــــــاد اإلجيــــــــــاري و شـــــــــروط اعتمادهــــــــــا، مث  06-96اإلجيـــــــــاري و النظـــــــــام 
ئ النظـــــــام احملاســـــــيب املـــــــايل، و يف األخـــــــري تطرقنـــــــا كيفيـــــــات تســـــــجيلها عنـــــــد كـــــــل مـــــــن املـــــــؤجِّر و املســـــــتأِجر وفقـــــــا ملبـــــــاد

.ملختلف األحكام و القوانني اجلبائية املُلزِمة و احملفِّزة هلذه العمليات

حرفـــــة اإلجيـــــار التمـــــويلي هـــــي عمليـــــات مقّيـــــدة ال ميكـــــن ممارســـــتها خـــــارج أطرهـــــا :نألنتوّصـــــل إىل مـــــا ميكـــــن اســـــتنتاجه بـــــ
).خصوصا الضريبية منها(القانونية 



:لثالثاالفصل 

و بنك ) س(دراسة حالة مشتركة بين المؤسسة 
البركة الجزائري وكالة برج بوعريريج
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:تمهيد

بنك الربكة ترتكز على دراسة حالة مشرتكة بنيبدراسة ميدانية قمناتدعيم دراستنا النظريةو من أجل يف هذا الفصل 

وذلك بغية معرفة كيف تتم املعاجلة ) س(املتمّثل يف املؤسسة بني أحد زبائنه املهمني بربج بوعريريج ووكالة اجلزائري

كذلك بالنسبة للمستأِجر و) بنك الربكة اجلزائري(احملاسبية و اجلبائية لعقود اإلجيار التمويلي بالنسبة للمؤجِّر 

.)س(املؤسسة

:لذلك قسمنا هذا الفصل إىل ثالث مباحث

؛)املستأِجر) (س(واملؤسسة)املُؤجِّر(اجلزائريتقدمي عام حول بنك الربكة :املبحث األول

؛املعاجلة احملاسبية لعقد اإلجيار التمويلي:املبحث الثاين

.املعاجلة اجلبائية لعقد اإلجيار التمويلي:املبحث الثالث
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.)المستأِجر() س(والمؤسسة )الُمؤجِّر(بنك البركة الجزائريحول تقديم عام :ألولاالمبحث 

).المؤجِّر(تقديم عام حول بنك البركة الجزائري :المطلب األول

.بنك البركة الجزائريتأسيس:األولالفرع

ـيقدر ب)عام و خاص(خمتلط برأس ماليف شكل شركة مسامهة 1991ماي 20تأسس بنك الربكة اجلزائري يف

، و جمموعة دلة الربكة القابضة البحرينيةو BADRدج ، بني بنك الفالحة و التنمية الريفية 500.000.000,00

.1991قد بدأ مبزاولة نشاطه بصفة فعلية خالل شهر سبتمرب ل

و يعترب أول مؤسسة مصرفية تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية يف اجلزائر إذ يهدف إىل تغطية االحتياجات اإلقتصادية 

.ار على أساس غري ربوييف ميدان اخلدمات املصرفية و أعمال التمويل و االستثم

، 2000عرف البنك منذ نشأته تطورا ملحوظا ، حيث احتّل املرتبة األوىل بني البنوك ذات رأس املال اخلاص سنة 

مرتبة 2016، ليحتل سنة 2002لينتشر بعدها يف قطاعات جديدة يف السوق باخلصوص بني املهنيني و األفراد سنة 

حسب جملة 2018، ليصّنف سنة اإلستهالكي على مستوى القطر اجلزائريالريادة يف جمال التمويل 

GLOBAL FINANCEإسالمي يف اجلزائر للسنة السادسة على التوايلحسن بنككأ.

مليار دج سنة 2.5، إىل 1991مليون دج سنة 500كما عرف رأس مال البنك زيادة مستمرة حيث انتقل من 

وهي القمة احلالية لرأمسال البنك و املقسمة 2017مليار دج سنة 15، إىل 2009مليار دج سنة 10، إىل 2006

.)1(موعة دلة الربكة البحرينية%55,90لبنك الفالحة و التنمية الريفية و %44,10إىل 

.مهام بنك البركة الجزائري:الثانيالفرع

أحكام الشريعة توافق معتيقوم بنك الربكة مبجموعة من املهام املصرفية كغريه من البنوك التقليدية لكنه خيضعها ملبادئ 

:اإلسالمية ، ومن أهم هذه األنشطة

26/06/2021تاريخ اإلطالع : الرابط التايلأنظر)  1 )
https://al-baraka.ayrad.dz/wp-content/uploads/2018/12/SAAFI-2018-Etat-des-lieux-de-la-banque-islamique-en-

Alg%C3%A9rie-AL-BARAKA-BANK.pdf.
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.في مجال الخدمات البنكية:أوال

؛)الصندوق و الودائع األخرىحسابات التوفري، سندات (حسابات اإليداع املختلفة وفتحقبول الودائع النقدية،- 

فتح احلسابات اجلارية بالعملة الوطنية و العملية الصعبة لألشخاص الطبيعيني و املعنويني؛- 

؛تأدية قيم الشيكات املسحوبة و حتصيل األوراق التجارية و حتويل األموال يف الداخل و اخلارج- 

؛)كفالة املناقصة و كفالة حسن التنفيذ(، و منح خمتلف الكفاالت فتح االعتمادات املستندية- 

).الكالسيكية و الذهبية(إصدار بطاقات السحب و الدفع االلكرتونية - 

و غري ذلك من األعمال املصرفية...

.في مجال الخدمات التمويلية:ثانيا

متويل املواد األولية و املنتجات نصف املصنعة و السلع املوجهة إلعادة بيعها على حالتها؛- 

؛الصفقات العمومية املرهونةومتويل الديون الناشئة- 

متويل ما قبل التصدير؛- 

اإلسالمية و اليت تتمّثل يف املشاركة ، املضاربة، املعتادةتقدمي التمويل للمؤسسات و األفراد حسب صيغ التمويل- 

؛االستصناعواملراحبة، السلم

نظري أجر معلوم و األفرادإعادة بيعها و استثمارها و تأجريها للمؤسساتك األصول املنقولة و غري املنقولة ولُّ مت- 

؛)اإلجارة(حيصل عليه البنك

كمنح متويل لشراء قطعة أرض لغرض البناء، متويل سكن جديد، متويل البناء . متويل العقارات يف خمتلف مراحلها- 

يئته ن التمويالتو غريها م....الذايت ، متويل توسيع املسكن القدمي و

.في مجال الخدمات االجتماعية:ثالثا

تمع  و يد العون و املساعدة لفئات خمتلفةيقّدم البنك  تهدف تنميجوهر مسؤوليته االجتماعيةتدخل يف اليت من ا

:تتمثل يف
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يف خمتلف جماالت املساعدة على متكني املستفيد من قضاء خمتلف حاجياته، و اإلنتاجيةتقدمي القرض احلسن للغايات - 

.تلقى الزكاة و إنفاقها يف األوجه املخصصة هلم

؛IRFFIمركز التكوين املتخصِّص يف الصريفة اإلسالمية باجلزائر االسيماعتماد مؤسسات التكوين بأموال وقفية، - 

لعدة مؤسسات صغرية يف إطار القرض املصغَّر؛منح فرص-

دعم و التربُّع للعديد من املنظَّمات و األشخاص املعوزة؛- 

إطالق عملية قفة رمضان و مطاعم الرمحة؛- 

.و الرتبوية و الدينيةاالقتصاديةرعاية خمتلف التظاهرات - 

.ل التنظيمي لبنك البركة الجزائريالهيك:الثالثالفرع

.العامالهيكل التنظيمي:أوال

يلعب اهليكل التنظيمي دورا أساسيا و مهما يف توضيح مستويات املسؤوليات داخل املؤسسة و العالقات بني خمتلف 

و معرفته تعطي صورة عن طبيعة التنظيم داخل املؤسسة، و من الطبيعي أن بنك الربكة اجلزائري حبكم طبيعته اهلياكل،

.خيتلف عن ذلك املعمول به يف البنوك األخرى الختالف املبادئ و الوسائلفإن هيكله التنظيمي 

حيث يأيت على رأس بنك الربكة اجلزائري جملس اإلدارة يتكوَّن من ستة أعضاء حتت رئاسة رئيس و نائب له، إضافة إىل 

ياته، إضافة إىل مستشار مدير عام و ستة مساعدين مشرفني على خمتلف املديريات و مراقبني للحسابات ملراقبة عمل

شرعي، أما فيما خيص اهليئة الشرعية فتوجد على مستوى جمموعة الربكة املصرفية ملراقبة عمل البنك وفقا ملبادئ الشريعة 

:اإلسالمية، و الشكل التايل يوضح هذا
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يالهيكل التنظيمي لبنك البركة الجزائر ): 04(شكل رقم 

.الهيكل التنظيمي لبنك البركة وكالة برج بوعريريج: ثانيا

ا لزبائنها بوكالة بنك الربكةفتحت ، و تقوم جبميع املهام املوكلة 23/03/2011بتاريخ والية برج بوعريريجاجلزائري أبوا

.من بني مجيع الوكاالت405و هي حتمل الرمز للبنك يف حدود ما تتطلبه الشريعة اإلسالمية

:تقوم الوكالة مبهامها وفقا للمخّطط التنظيمي التايل

جملس اإلدارة

جلنة التدقيقاملدير العاماللجنة التنفيذية

المدیریة العامة المكلفة 
بالمعلومات 

التكنولوجیة و التطویر 

المدیریة العامة 
للتمویل

المدیریة العامة المكلفة 
بنك التجزئة

نیابة المدیریة العامة  
بنك االستثمار

مدیریة تطویر -
المعلوماتیة

مدیریة تطویر -
الشبكة و النقدیة و 

األمن

مدیریة تنظیم -
المناھج

مدیریة التسویق و -
اإلعالم

مدیریة الموارد -
البشریة 

مدیریة تسییر و -
تطویر األمالك 

العقاریة

مدیریة المالیة-

المدیریة التجاریة-

مدیریة مراقبة -
االلتزامات و التحصیل

مدیریة الشؤون -
القانونیة و المنازعات

مدیریة تمویل -
المؤسسات الكبیرة

مدیریة تمویل -
المؤسسات الصغیرة و 

المتوسطة

مدیریة التأجیر-
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.وكالة برج بوعريريجلبنك البركة الهيكل التنظيمي): 05(شكل رقم 

وثائق البنك:المصدر

مدير الوكالة

مراقب

نائب مدير

سكرترية

مصلحة الصندوق و 
مصلحة التجارة مصلحة القرضالمحفظة

الخارجیة 

مكلّف بالدراسات    
)01(

مكلّف بالدراسات  
)02(

الصندوق       

وسائل الدفع

مكلّف بالدراسات    
)01(

بالدراسات    مكلّف 
)02(

مكلّف بالدراسات    
)03(
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)المستأجر) (س(عام حول المؤسسة تقديم :المطلب الثاني

بوالية برج املتخّصصة تنشط يف جمال االستشفاء و اخلدمات الصحية هي شركة ذات مسؤولية حمدودة) س(املؤسسة 

.على مستوى الواليةالقطاعبوعريريج، و هي مؤسسة رائدة يف جماهلا مقارنة مع املؤسسات اليت تعمل يف نفس 

حّصة اجتماعية قيمة احلّصة 150ل ثِّ ميدج 150.000,00برأس مال قدره 11/11/2001تأسست بتاريخ 

.دج259.644.331,00بتاريخ الدراسة امليدانية يبلغلدج1.000,00

:، قدِّرت إىل غاية تاريخ الدراسة بـحيث تنّوعت بني عّدة أصول ثابتةعرفت ممتلكات املؤسسة تطّورا مستمرا كما 

المبالغ الصافيةممتلكات المؤسسة
31.022.100,00األراضي
161.456.646,00املباين

145.198.910,00املعّدات الصحية املتخّصصة

ا االستشـــــــفائيةســـــــاهم يف حتســـــــني جـــــــودة و هـــــــو ما و تطـــــــّور و عكـــــــس أيضـــــــا مـــــــدى تطـــــــور حجـــــــم أعماهلـــــــاخـــــــدما
.نشاطها

مــــــنح هلــــــا البنــــــك خــــــط متويــــــل وهــــــي تعتــــــرب زبــــــون مهــــــم بالنســــــبة لبنــــــك الربكــــــة اجلزائــــــري وكالــــــة بــــــرج بــــــوعريريج، حيــــــث 
ا االستثمارية التوسعية مببلغ  .مليون دج عن طريق قرض اإلجارة على مراحل67,50لتغطية احياجا

.اإليجار التمويليلعقد المعالجة المحاسبية:الثانيالمبحث 
وكالة - يعترب اإلجيار التمويلي أو مبا يسمى باإلجارة من بني أهم الوسائل التمويلية اليت يوّفرها بنك الربكة اجلزائري

. برج بوعريريج لزبائنه

و الوقوف عند اإلجيار التمويليدراسة ملف طلب سنحاول أوال التطّرق إىل له قبل أن نتطرَّق إىل املعاجلة احملاسبيةو 

.لدى بنك الربكة وكالة برج بوعريريرجمكونات امللف و شروط منح القرض

.منح قرض اإليجار التمويلي ببنك البركة الجزائري: المطلب األول

.ج وكالة برج بوعريريالجزائريإليجار التمويلي لدى بنك البركة طلب ادراسة: الفرع األول
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قبل إبرام عقد اإلجيار التمويلي بني األطراف املتعاقدة، ختضع العملية لدراسة مسبقة و شروط معّينة يفرضها البنك على 

:عمالئه ميكن تلخيصها فيما يلي

.اإليجار التمويليالتمويل عن طريقطلب إيداع: أوال

و اليت الدراسة بنك الربكة اجلزائري وكالة برج بوعريريج قامت املؤسسة موضوعللحصول على قرض اإلجيار التمويلي لدى

بتقدمي طلبا مرفقا بفاتورة و هي مؤسسة ذات مسؤولية حمدودة تشتغل يف جمال اخلدمات الطبية ) س(تمثل يف مؤسسةت

املوّرد و مواصفات املعداتشكلية للمعدات املراد اقتناؤها بصيغة اإلجارة متحملة لوحدها مسؤولية اختيار 

:ملف للبنك حيتوي علىكما قامت بإيداع

 نسخة طبق األصل من السجل التجاري مصادق عليها، و اليت يبني فيها رأس املال املعرتف به و كذلك تاريخ
ابتداء املؤسسة نشاطها؛

 ؛للشركةالقانون األساسي
؛)أشهر03أقل من (ية و شبه اجلبائية ئالوثائق اجلبا
امليزانية الضريبية لثالث السنوات السابقة؛
نسخة من طلب االمتياز املوجهة إىل الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارANDI؛

 للمشروع حتتوي بصفة عامة على املعطيات التقنية للمشروع، دراسة السوق، خمطط اقتصاديةدراسة تقنية
حساب النتائج و السيولة احملتملني هذا من جهة و من جهة أخرىاإلجناز، تكلفة املشروع، موارد التمويل و 

يف حتسني لالستشفاء)س(على قدرة املؤسسة بصيغة اإلجارة االستثمارات املقتناةوّني تأثري هذا التمويل تبي
.اخلدمات االستشفائية

.وكالة برج بوعريريجلدى بنك البركة الجزائرياإليجاريطلب التمويل تحليل ملف: ثانيا

بدراسة امللف و حتليل القرضمصلحةبعد تقدمي امللف من طرف الزبون للبنك و الدراسة التقنية االقتصادية تقوم 
و الذي يلخِّص كل املعلومات اليت الزبونحول شاملبإعداد تقريرمث تقوم. املعطيات من أجل دراسة املخاطر املمكنة

:حالته املاليةختص الزبون ونشاطه و 
:لب التمويلاتشخيص ط-1

).س(ؤسسة امل:التسمية 
.شركة ذات املسؤولية احملدودة: الصفة القانونية

.دج259.644331,00:رأس املال االجتماعي
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.11/11/2001:تاريخ بداية النشاط
.مؤسسات استشفائية، مصحات و مراكز صحية متخّصصة:النشاط

بوعريريجبرج :عنوان املقر االجتماعي
.التعامل مع البنك من قبل)س(و قد سبق للمؤسسة 

:موضوع الطلب-2
:يف احلصول على معدات طبية متخصصة تتمثَّل يف) س(يتمثل طلب املؤسسة 

المبلغالوصف
دج37.117.893,00معدات طبية و جراحية خمتلفة

:الضمانات الممنوحة-3
:املستأجرة للبنك تتمثل فيمايليإن الضمانات اليت قّدمتها املؤسسة 

.من مبلغ التمويل%10إجيار أويل بقيمة - 
.رهن حيازي للمعّدات- 
.اكتتاب سندات ألمر و سفاتج ألمر البنك بقيمة اإلجيارات- 
:االمتيازات الجبائية-4

و الحقوق TVAو الرسم على القیمة المضافة IBSفاالمتيازات اجلبائية تتمثل يف اإلعفاء من الضرائب على أرباح الشركات
.الجمركیة

.الحالة المالية و مردودية المشروع- 5
يرتكز بنك الربكة اجلزائري يف دراسته املالية ألي مشروع على رقم األعمال التقديري و على نتائج االستغالل التقيديرية و 

ذا التمويلاليت جيبكذلك طاقة التمويل الذايت  .حتقيقها من اجل تقدير املخاطر املرتبطة 
سنوات، و  5وبعد الدراسات التحليلية حلسابات املؤسسة مث القيام جبدول تقديري لإلجيارات الشهرية لفرتة 

.، أبدت جلنة االلتزامات موافقتها)جدول تقديري للتدفقات النقدية(كذلك
.)س(و المؤسسة الجزائري وكالة برج بوعريريجبين بنك البركةالتمويلياإليجار إبرام عقد : الثانيالفرع

:مبايليقام) س(بعد موافقة بنك الربكة اجلزائري وكالة برج بوعريريج على طلب املؤسسة 
.تحرير عقد اإليجار التمويلي: أوال
متعّدد النسخ ينّص على أهم البنود، يف عقد ) س(الصفقة املربمة مع املؤسسة إىل جتسيدبنك الربكة اجلزائريعمد

:املتمثلة يف
تصريح موّقع يتضّمن معلومات عامة حول املؤسسة املستأِجرة؛- 
األطراف املتعاقدة، شكل االتّفاق، اخلصائص و املقاييس التقنية للصفقة؛- 
مبلغ العملية، و الوثائق التعاقدية امللحقة و املكمِّلة للعقد؛- 
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كان التسليم، املطابقة و التسليم النهائي، الضمانات؛تاريخ التسليم، م- 
اخلدمات ما بعد البيع و صيانة املعّدات؛- 
طريقة الدفع، عقوبة تأخر التسديد، القّوة القاهرة؛- 
...الفسخ، تسوية النزاعات، حتقيق و تطبيق العقد، مدة العقد- 
.و أخريا إمضاء و خامت طرفا العقد- 

.موضوع عقد اإليجار التمويلياتدّ شراء المع: ثانيا

قوم بإجراءات االسترياد من ه ياملالك القانوين لألصول املؤجرة ، فإنوهبنك الربكة اجلزائري وكالة برج بوعريريجباعتبار أن 
:دفاتورة املورّ و ما تبينه ) س(حسب ما اتفقت عليه املؤسسة املورد 

؛) س(بنك الربكة اجلزائري حلساب املؤسسة اسم الزبون- 
؛اسم وعنوان املورد- 
؛البلد األصلي للمعدات- 
؛تاالنوعية والكمية واخلصوصيات التقنية للمعد- 
؛ت بالعملة الصعبةامبلغ املعد- 
؛طريقة الدفع- 
؛مدة وشروط التوصيل- 
؛ميناء االنطالق والوصول- 
.تأمني املعدات- 
:وفقا ملا حتتويه الفاتورة الشكلية) س(مستندي باسم بنك الربكة حلساب املؤسسة اعتمادفتح - 2
االعتماد املستندي؛مأل االستمارة اخلاصة بفتح - 
.االستريادعملية توطني- 
.وصول املعدات املطلوبة- 3
.مجركة املعدات- 4
.استالم املستأجر للمعدات- 5

.دفعات اإليجاراستحقاق جدولعقد اإليجار التمويلي ونتائج:ثالثا

النتائج أهمعلى ) س(أسفرت عملية إبرام عقد اإلجيار التمويلي بني ببنك الربكة اجلزائري وكالة برج بوعريريج و املؤسسة 
:كاآليتاستحقاق اإلجياراتالشروط الكمية للعقد وكذا جدول و
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.شروط عقد اإليجار التمويلي-1

يف اجلدول )2(و يف الوعد بالتمليك بالبيع امللحق له)1(املتَّفق عليها كما جاءت يف العقدميكن تلخيص الشروط الكّمية 
:التايل

.الشروط الكمية المتَّفق عليها لقرض اإليجار التمويلي):01(جدول رقم

دج37.117.893,00قيمة املعّدات
%8)هامش الربح(معّدل العملية
سنوات5مدة العملية

دفعة18عدد الدفعات
كل ثالثة أشهر مع سنة إعفاء من اإلجياراتأقساط الدفع

من قيمة التمويل%10الدفعة األولية لإلجيارقيمة 
دج1.000,00خيار الشراء 

).س(معلومات مقدمة من طرف البنك و املؤسسة:المصدر

.دفعات اإليجارجدول استحقاق -2

بإعداد جدول استحقاق اإلجيارات الذي حيتوي على مبالغ،بوعريريج أيضاا قام بنك الربكة اجلزائري وكالة برج كم

.دفعة) 18(، حيث حيتوي على مثانية عشرة اإلجيارات الدورية الواجبة الدفع و تواريخ استحقاقها

تاريخ إبرام عقد اإلجيار التمويلي، 06/09/2016بتاريخ دج 3.735.351,21سدِّدت الدفعة األوىل و املقّدرة بـ 

.من قيمة املعّدات، و متثِّل أيضا أساس القرض%10و هي متّثل 

بعد استنفاذ مهلة السماح (06/09/2017دج و املستحقة بتاريخ 2.670.603,31املقّدرة بـأما الدفعة الثانية

.)3(ماحفهي متثل فوائد و أرباح البنك عن سنة الس) بعدم تسديد اإلجيارات

دج للدفعة الواحدة و هي تستحّق كل ثالثي، وهي 2.458.628,37أما الدفعات املتبقية فهي متساوية و تقّدر بـ 

.01أنظر للملحق رقم )  1)
.02أنظر للملحق رقم )  2)
.03أنظر للملحق رقم )  3)
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.دج667.650,83= أرباح البنك + دج1.790.977,54=أساس القرض:)1(تتكون من

)2(دفعات اإليجارجدول استحقاق ):02(ول رقم جد

األجرة المستحقةالرسممبلغ الرسم.خ.األجرةتاريخ االستحقاقرقم اإليجار
106/09/20163.735.351,210,003.735.351,21
206/09/20172.670.603,310,002.670.603,31
306/12/20172.458.628,370,002.458.628,37
406/03/20182.458.628,370,002.458.628,37
506/06/20182.458.628,370,002.458.628,37
606/09/20182.458.628,370,002.458.628,37
706/12/20182.458.628,370,002.458.628,37
830/04/20192.458.628,370,002.458.628,37
906/06/20192.458.628,370,002.458.628,37
1006/09/20192.458.628,370,002.458.628,37
1106/12/20192.458.628,370,002.458.628,37
1206/03/20202.458.628,370,002.458.628,37
1306/03/20212.458.628,370,002.458.628,37
1406/06/20212.458.628,370,002.458.628,37
1506/09/20212.458.628,370,002.458.628,37
1606/12/20212.458.628,370,002.458.628,37
1706/03/20222.458.628,370,002.458.628,37
1806/06/20222.458.628,390,002.458.628,39

45.744.008,760,0045.744.008,76المجموع

.اإليجار التمويلي لعقدالتقييد المحاسبي:نيالمطلب الثا

ختتلف التسجيالت احملاسبية لدى املؤجِّر و املتمثِّل يف بنك الربكة اجلزائري و اليت ختضع للنظام اخلاص ببنك اجلزائر، 

:و اليت ختضع قيودها احملاسبية للنظام احملاسيب املايل) س(التسجيالت احملاسبية لدى املستأجر و املتمثِّل يف املؤسسة عن 

.04أنظر للملحق رقم ) 1)
.05أنظر للملحق رقم)  2)
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.)الُمؤجِّر(الجزائريةبنك البركاإليجار التمويلي لدىسبي لعقدالتقييد المحا:الفرع األول

ا، لخيضع بنك الربكة اجلزائري كغريه من الينوك و املؤسسات املالية  نظام حماسيب خاصيف تنظيم العمليات اليت يقوم 

ا ختضع ملا ضع له باقي الكيانات االقتصادية، لذلك خيتلف عن النظام احملاسيب املايل الذي خت فإن العمليات اليت يقوم 

تعّلق بقواعد التقييم و الصادر عن بنك اجلزائر و الذي ي2009ديسمرب 29املؤرّخ يف 08- 09جاء يف النظام 

.التسجيل احملاسيب لألدوات املالية من طرف البنوك و املؤسسات املالية

الذي حيمل خمطط احلسابات البنكية و القواعد س النظام فهو خيضع لنفإلجياري التسجيل و معاجلة عمليات القرض و 

.احملاسبية املطبقة يف البنوك و املؤسسات املالية خاصة اليت تتعلق مبعاجلة عمليات القرض اإلجياري و املماثلة هلا

و نظرا لكون عملية التقييد احملاسيب و إعداد القوائم املالية للبنك الربكة اجلزائري تتم على املستوى املركزي له، و ال تتّم 

قد تعذر علينا دراسة كيفية التسجيل احملاسيب لعمليات اإلجيار لعلى مستوى الوكاالت املنتشرة عرب الرتاب الوطين ف

.للموضوع) 1(نا بدراسة سابقة التمويلي لدى البنك لذلك استع

:لتكون عملية التسجيالت احملاسبية لدى بنك الربكة اجلزائري كالتايل

.تقيد األصول املنقولة املكتسبة بالقرض اإلجياري وفق قيمة الشراء- 

إخل...التأمنيتتضمن تكلفة الشراء سعر الشراء و املصاريف املباشرة للتجهيز الضرائب، الرسوم ، مصاريف النقل و - 

04عمليات القرض اإلجياري مسجلة يف فصل القيم صنف - 

أما األقساط الغريمسجلة يف حساب  منتوجات عمليات القرض اإلجياري ةو عند االستحقاق ، األقساط اإلجياري- 

احتياط تسيري املتعلقة بتحديد قوانني 29/11/1994من القرار املؤرخ يف 17ن وفقا للمادة وَّ مدفوعة تصنف و مت

.البنوك و املؤسسات املالية

:منذ إمضاء عقد االلتزام إىل غاية التنازل عن املعّدات الطبّية املمولة ميكن اتباع اخلطوات احملاسبية اآلتيةو 

:لتزام و التعّهد للقرض اإلجياريتسجيل اال- 1

، مذكرة خترج لنيل شهادة دراسة حالة بنك البركة الجزائري–دور القرض اإليجاري في تمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بن عّزة هشام، ) 1(
.219-218، ص2012جامعة وهران، ،املاجستري يف االقتصاد
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املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدينتاريخ إبرام العقددائنمدين

96011
96012

التزام القرض اإلجياري/ من حـ
مقابل االلتزام القرض اإلجياري / إىل حـ

لتزام و التعّهد للقرض اإلجياريتسجيل اال

*****

*****

اليت يستلمها البنك من الزبائن و تكمن يف الضمانات 9تسجَّل هذه العملية خارج امليزانية يف حساب التعهدات صنف 

:احلقيقية عادة تكون رهن عقاري بعد التسديد الكلي،تقيد عكس العملية احملاسبية

املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدينتاريخ انتهاء العقددائنمدين

96012
96011

مقابل االلتزام القرض اإلجياري/من حـ
التزام القرض اإلجياري/إىل حـ

حتقق أو إلغاء االلتزام

*****

*****

:تسجيل سند االلتزام- 2

املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدينتاريخ فتح االعتماد املستنديدائنمدين

20915
28915

اإلجياري املستحقةجتهيزات القرض /من حـ
فواتري قيد التسديد/إىل حـ

فتح االعتماد املستندي

*****

*****

:تسجيل فاتورة املورد- 3

املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمديناستالم مستندات االسرتادتاريخ دائنمدين

28915
36505

فواتري قيد التسديد/من حـ
املوّرد/إىل حـ

استالم مستندات عملية اسرتاد املعدات

*****

*****
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:املعّداتتسجيل حالة ا- 4

املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدينتاريخ تسليم املعداتدائنمدين

403012
20915

جتهزات قرض إجياري مؤجِّر/من حـ
جتهيزات قرض إجياري مستحّقة/إىل حـ

تسليم املعدات للمستأجر

*****

*****

:تسجيل الدفعات احملّصلة- 5

املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدينتواريخ استحقاق دفعات اإلجياردائنمدين

20915

7
7

جتهزات قرض إجياري مستحّقة/من حـ
األرباح و الفوائد/إىل حـ
أقساط القرض/حـ

حتصيل دفعات اإلجيار

*****

*****

غري مرّصد) جتهيزات قرض إجياري مؤّجر(43012يبقى حساب 

د43012م             

القسط األول

القسط الثاين

                  ∑∑

مبلغ الشراء للتجهيزات لغرض القرض اإلجياري بدون إن املبلغ الذي يبقى مقيدا يف هذا احلساب من اجلانب املدين ميّثل 
اية التسديد الكلي عن طريق حساب  .أقساط اإلجيار احملصَّلةو يرصد هذا احلساب حىت 

).المستأِجر) (س(لدى المؤسسة لعقد اإليجار التمويليالتقييد المحاسبي: الفرع الثاني 

حيازة املؤسسة املستأجرة على املعدات الطبِّية وفقا للشروط املّتفق عليها وما ّمت التعاقد عليه مع البنك، يتعّني عليها بعد
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:بتقييد خمتلف مراحل العقد كالتايلتسجيل العملية يف دفاترها احملاسبية، لذلك قام حماسب الشركة 

:2016سنة 

:برام العقدتسجيل دفعة اإلجيار األولية بتاريخ إ- 1

املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدين06/09/2016دائنمدين
167

512

- الديون املرتتبة عن عقد اإلجيار/ من حـ
التمويل

بنوك احلسابات اجلارية/ إىل حـ
األوليةجيار اإلتسديد دفعة 

3.735.351,21

3.735.351,21

:إثبات استالم املعدات الطبية- 2

:للمعدات و استالمها قام حماسب الشركة بتقييدها يف يومية الشركة كما يلي) 1(التخليص اجلمركيبعد 

املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدين29/09/2016دائنمدين

218021

167

)املعدات الطبية(التثبيتات/ من حـ
الديون املرتتية عن / إىل حـ

التمويل- عقد اإلجيار
إثبات استالم املعدات الطبية

37.218.150,00

37.218.150,00

إال أن حماسب الشركة قام بتسجيل املعدات الطبية بتكلفتها احلقيقية و هو ما يتناىف مع مبادئ النظام احملاسيب املايل 

الذي ينص على تسجيل األصول املستأجرة بالقيمة األقل بني القيمة احلقيقية و القيمة احملّينة لإلجيارات و املقّدرة حسب 

.دج خارج الرسم37.117.893,00عقد اإلجيار التمويلي بـ

.06أنظر للملحق رقم)  1)
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:تسجيل قسط اهتالك املعدات الطبية- 3

على التكلفة %10بتطبيق معدل2016الطبية لسنة بتسجيل قسط املعدات 31/12/2016قام حماسب الشركة يف 

:حيث كان القيد احملاسيب التايل.31/12/2016إىل 29/09/2016احلقيقية للمعدات للفرتة مابني 

املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدين31/12/2016دائنمدين
681

2818

املخّصصات لالهتالك و املؤونات و/ من حـ
خسائر القيمة و األصول غي اجلارية

)املعدات الطبية(اهتالك التثبيتات/ إىل حـ
املعدات الطبيةإثبات قسط اهتالك 

930.453,75

930.453,75

:إعداد امليزانية- 4

، تظهر زيادة يف جانب أصوهلا الثابتة، و ترجع هذه الزيادة )س(عند إقفال حسابات السنة املالية للمؤسسة 

إىل التسجيل احملاسيب للمعّدات الطبّيية املقتناة يف إطار عقد التمويل اإلجياري وفقا ملبادىء النظام احملاسيب املايل الذي 

.يعتربها مالكة لألصلللمعّدات املستأَجرة على املظهر القانوين ، لذلك فهو يعطي أسبقية الواقع االقتصادي 

:مايلي31/12/2016لالستشفاء املقفلة بتاريخ ) س(حيث أظهرت امليزانية اخلتامية للمؤسسة

31/12/2016بتاريخ ) س(قائمة أصول المؤسسة ):03(جدول رقم 

األصول
2015السنة 2016السنة 

المبالغ االجمالية
االهتالكات و 
خسائر القيم

الصافيةالمبالغالمبالغ الصافية

األصول غير الجارية
األراضي-
املباين-
أصول أخرى غري جارية-
أصول قيد االجناز-

31.022.100
250.671.484
201.187.986
14.811.465

0.00
89.214.838
150.762.414

0.00

31.022.100
161.456.646
50.425.571
14.811.465

31.022.100
161.456.646
17.874.044
3.089295

497.693.035239.977.252257.715.782213.442.085مجموع األصول غير الجارية
األصول الجارية

42.839.5730.0042.839.57324.534.860املخزون اجلاري-
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الزبائن-
مدينون آخرون-
ضرائب و رسوم-
اخلزينة-

6.002.449
25.622.004
8.290.188

20.757.402

0.00
0.00
0.00
0.00

6.002.449
25.622.004
8.290.188

20.757.402

4.406.063
43.099.768
6.623.772

32.549.261
103.511.6180.00103.511.618111.213.726مجموع األصول الجارية

601.204.653239.977.252361.227.400324.655.812مجموع األصول

)12ملحق رقم(املقّدمة من طرف املؤسسة حمل الدراسةالوثائق : المصدر

من 2016و 2015حيث ميكن للباحث أن يالحظ تغري وضعية األصول غري اجلارية بني سنيت 

دج، إال أن هذا 32.551.527,00دج أ ي تطّور بقيمة50.425.571.00دج إىل 17.874.044,00قيمة

37.218.150,00الطّبية املقتناة يف إطار قرض اإلجيار التمويلي و املقدر بـ املبلغ ال ميّثل القيمة احلقيقية للمعّدات 

.دج و هذا يرجع إىل تسجيل عمليات إقتناء و أقساط اهتالك أخرى ال ختّص األصول حمّل الدراسة

كما ميكن مالحظة زيادة يف اخلصوم طويلة األجل نتيجة الديون املرتتِّبة عن اقتناء املعّدات الطبّية يف إطار اإلجيار 

:التمويلي، املبّينة كما يلي

31/12/2016بتاريخ ) س(المؤسسة خصومقائمة ):04(جدول رقم 

2015مبالغ السنة 2016مبالغ السنة الخصوم
األموال الخاصة

رأس املال -
ترحيل من جديد-
النتيجة الصافية-

259.644.331
)111.189.014(

2.843.334

259.644.331
)113.469.307(

2.280.292
151.298.650148.455.316مجموع األموال الخاصة

خصوم غير جارية
16733.482.8100.00/حـقروض و ديون مالية -

33.482.8100.00مجموع الخصوم غير الجارية
خصوم جارية

املوردون و احلسابات امللحقة-
الضرائب-
ديون أخرى-
حسابات اخلزينة الدائنة-

18.128.972
11.378675

104.353.674
42.584.617

19.897.936
9.810.738

106.344.492
40.147.328

176.445.939176.200.496مجموع الخصوم الجارية
361.227.400324.655.812مجموع الخصوم
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)13ملحق رقم(الوثائق املقّدمة من طرف املؤسسة حمل الدراسة: المصدر

دج إىل ) 0(من صفر2016و 2015حيث يرى الباحث بوضوح تغري وضعية اخلصوم غري اجلارية بني سنيت 

بقيمة  دج 29/09/2016دج و هذا يرجع إىل التسجيل احملاسيب لقيمة القرض بتاريخ 33.482.810,00

.دج3.735.351,21مع اقتطاع مبلغ الدفعة األوىل من اإلجيارات املقّدرة ب 37.218.161,90

:2017سنة 

بتسديد دفعتني لإلجيار ) س(سة بعد استنفاذ فرتة السماح بعدم تسديد اإلجيارات املقّدرة بسنة، التزمت املؤس

.اإلجيارات استحقاقوفقا جلدول 

:قيِّدت حماسبيا على النحو التايلالدفعة األوىل متّثل فوائد فرتة السماح- 1

املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدين06/09/2017دائنمدين
661

512

أعباء الفوائد/ من حـ
بنوك احلسابات اجلارية/ إىل حـ

تسديد دفعة اإلجيار الثانية

2.670.603,31

2.670.603,31

الدفعة الثانية و هي متّثل الدفعة األوىل من اإلجيارات املتساوية القيمة و هي تشمل على جزء فوائد الديون و جزء - 2

:احملاسيب التايلحيث قام حماسب الشركة بالتسجيل .إطفاء لقسط الدين

املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدين06/12/2017دائنمدين
167

661
512

-اإلجيارالديون املرتتبة عن عقد / ن حـم
التمويل

أعباء الفوائد/ حـ
بنوك احلسابات اجلارية/ إىل حـ

تسديد دفعة اإلجيار الثالثة

1.790.977,54

667.650,83
2.458.628,37
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:تسجيل قسط اهتالك املعدات الطبية- 

على التكلفة %10بتطبيق معدل2017بتسجيل قسط املعدات الطبية لسنة 31/12/2017قام حماسب الشركة يف 

:التايلحيث كان القيد احملاسيب .31/12/2017و 01/01/2017احلقيقية للمعدات للفرتة املمتدة بني 

املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدين31/12/2017دائنمدين
681

2818

املخّصصات لالهتالك و املؤونات و/ من حـ
خسائر القيمة و األصول غري اجلارية

)املعدات الطبية(اهتالك التثبيتات/ إىل حـ
املعدات الطبيةإثبات قسط اهتالك 

3.721.815,00

3.721.815,00

:2018سنة 

حيث قام حماسب الشركة بالتسجيل .الدفعة الرابعة و هي تشمل على جزء فوائد الديون و جزء إطفاء لقسط الدين- 1

:احملاسيب التايل

املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدين06/03/2018دائنمدين
167

661
512

-اإلجيارالديون املرتتبة عن عقد / ن حـم
التمويل

أعباء الفوائد/ حـ
بنوك احلسابات اجلارية/ إىل حـ

تسديد دفعة اإلجيار الرابعة

1.790.977,54

667.650,83
2.458.628,37

.بنفس الطريقة2018يتم تسجيل باقي دفعات اإلجيار لسنة و 

:تسجيل قسط اهتالك املعدات الطبية- 2

على التكلفة %10بتطبيق معدل2018بتسجيل قسط املعدات الطبية لسنة 31/12/2018قام حماسب الشركة يف 

:حيث كان القيد احملاسيب التايل.31/12/2018و 01/01/2018احلقيقية للمعدات للفرتة املمتدة بني 
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املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدين31/12/2018دائنمدين
681

2818

املخّصصات لالهتالك و املؤونات و/ من حـ
خسائر القيمة و األصول غري اجلارية

)املعدات الطبية(اهتالك التثبيتات/ إىل حـ
املعدات الطبيةإثبات قسط اهتالك 

3.721.815,00

3.721.815,00

:2019سنة 

حيث قام حماسب الشركة بالتسجيل .الدفعة الثامنة و هي تشمل على جزء فوائد الديون و جزء إطفاء لقسط الدين- 1

:احملاسيب التايل

املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدين06/03/2019دائنمدين
167

661
512

-اإلجيارالديون املرتتبة عن عقد / ن حـم
التمويل

أعباء الفوائد/ حـ
بنوك احلسابات اجلارية/ إىل حـ

تسديد دفعة اإلجيار الثامنة

1.790.977,54

667.650,83
2.458.628,37

.بنفس الطريقة2019يتم تسجيل باقي دفعات اإلجيار لسنة و 

:تسجيل قسط اهتالك املعدات الطبية- 2

على التكلفة %10بتطبيق معدل2019بتسجيل قسط املعدات الطبية لسنة 31/12/2019قام حماسب الشركة يف 

:حيث كان القيد احملاسيب التايل.31/12/2019و 01/01/2019احلقيقية للمعدات للفرتة املمتدة بني 
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املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدين31/12/2019دائنمدين
681

2818

لالهتالك و املؤونات واملخّصصات/ من حـ
خسائر القيمة و األصول غري اجلارية

)املعدات الطبية(اهتالك التثبيتات/ إىل حـ
املعدات الطبيةإثبات قسط اهتالك 

3.721.815,00

3.721.815,00

:2020سنة 

حيث قام حماسب الشركة .الدفعة الثانية عشرة و هي تشمل على جزء فوائد الديون و جزء إطفاء لقسط الدين- 1

:بالتسجيل احملاسيب التايل

املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدين06/03/2020دائنمدين
167

661
512

-اإلجيارالديون املرتتبة عن عقد / ن حـم
التمويل

أعباء الفوائد/ حـ
بنوك احلسابات اجلارية/ إىل حـ

تسديد دفعة اإلجيار الثانية عشرة

1.790.977,54

667.650,83
2.458.628,37

.بنفس الطريقة2020يتم تسجيل باقي دفعات اإلجيار لسنة و 

:تسجيل قسط اهتالك املعدات الطبية- 2

على التكلفة %10بتطبيق معدل2020بتسجيل قسط املعدات الطبية لسنة 31/12/2020حماسب الشركة يف قام

:حيث كان القيد احملاسيب التايل.31/12/2020و 01/01/2020احلقيقية للمعدات للفرتة املمتدة بني 
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املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدين31/12/2020دائنمدين
681

2818

املخّصصات لالهتالك و املؤونات و/ من حـ
خسائر القيمة و األصول غري اجلارية

)املعدات الطبية(اهتالك التثبيتات/ إىل حـ
املعدات الطبيةإثبات قسط اهتالك 

3.721.815,00

3.721.815,00

:2021سنة 

و نظرا لتعذر احلصول على التسجيالت احملاسبية للمؤسسة حمل الدراسة 2021استمرَّت دفعات اإلجيار لغاية سنة 

،أقرتح التسجيالت احملاسبية للدفعات 31/12/2021ذه السنة كون إقفال احلسابات ال يكون إال يف اخلاصة

اء العقد عن طريق إختيار خيار  .الشراءاملتبقية و كيفية إ

د الديون و جزء إطفاء لقسط هي تشمل على جزء فوائالدفعتني األخريتني لإلجيار و السادسة عشرلدفعة بالنسة ل- 1

- الديون املرتتِّبة على عقد اإلجيار-167ليتم ترصيد احلساب الدين، و يتم تسجيلها مثل باقي الدفعات السابقة

.التمويل 

اية العقد و خاصة أن املؤسسة 06/09/2021يف - 2 املؤسسة املستأِجرة وقَّعت على الوعد ) س(عند 

:، فعند حتقق العملية على حماسب الشركة تسجيل القيد التايل)02امللحق رقم (بالتمليك بالبيع

املبالغالبيانرقم احلساب
دائنمدين06/09/2021دائنمدين

218021
512

)املعدات الطبية(التثبيتات/ حـمن 
بنوك احلسابات اجلارية/ إىل حـ

تنفيذ خيار الشراء و حتويل ملكية املعدات

1.000,00
1.000,00

اية كل سنة ماليةية بّ ات الطدّ املعاهتالك ط اقسأسجيل على تحماسب الشركة ِقيبيُ كما - 3 %10بتطبيق معدليف 

ألنه من األول مل حيرتم ما جاء به النظام احملاسيب املايل و الذي ينص على اهتالك .هلاإىل غاية استنفاذ العمر االفرتاضي 

األصل وفق أقصر مّدة بني مّدة العقد و املّدة النفعية لألصل، حيث قام حماسب الشركة املستأّجرة باهتالك املعدات على 
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سنوات و هي مدة ) 06(ة النفعية للمعدات بدال من اهتالكها على مّدة مخس سنوات وهي املد) 10(مّدة عشر 

:وفقا جلدول االهتالك التايلالقرضاهتالك 

.جدول اهتالك المعّدات الطبية المقتناة في إطار اإليجارة التمويلي):05(جدول رقم 

الصافيةالقيمة المحاسبية االهتالك المجمعقسط االهتالكقيمة المعّداتالسنة
31/12/201637.218.150.00930.453,75930.453,7536.287.696,25
31/12/201737.218.150.003.721.815,004.652.268,7532.565.881,25
31/12/201837.218.150.003.721.815,008.374.083,7528.844.066,25
31/12/201937.218.150.003.721.815,0012.095.898,7525.122.251,25
31/12/202037.218.150.003.721.815,0015.817.713,7521.400.436,25
31/12/202137.218.150.003.721.815,0019.539.528,7517.678.621,25
31/12/202237.218.150.003.721.815,0023.261.343,7513.956.806,25
31/12/202337.218.150.003.721.815,0026.983.158,7510.234.991,25
31/12/202437.218.150.003.721.815,0030.704.973,756.513.176,25
31/12/202537.218.150.003.721.815,0034.426.788,752.791.361,25
31/12/202537.218.150.002.791.361,2537.218.150,000.00

.اإليجار التمويليلعقدالمعالجة الجبائية :الثالثالمبحث 
كما متت اإلشارة إليه يف اجلانب النظري من هذه الدراسة، فإن تناول عقود اإلجيار التمويلي من اجلانب احملاسيب و من 

ترجيح األحكام لذلك جيب على كل من املؤجِّر و املستأجر.اجلبائيخيتلف عنه من اجلانبمنظور النظام احملاسيب املايل 

اجلبائية يف حالة تعارضها مع ما جاء به النظام احملاسيب املايل، خاصة فيما خيص حتديد األسس اخلاضعة ملختلف 

.سبيل التحفيزكما عليهما االستفادة من خمتلف املزايا املمنوحة هلما على. الضرائب و الرسوم

لذلك يف هذا املبحث سوف نتطرق ملختلف املزايا اجلبائية اليت استفاد منها كل من بنك الربكة اجلزائري وكالة برج 

املربمة بينها، كما سوف يف إطار عملية اإلجيار التمويلي) املستأجر) (س(و املؤسسة ) املؤّجر(بوعريريج 

ا نتيجة عدم توافق القوانني اجلبائية مع نتعّرض إىل التعديالت الواجب إجراؤها على األسس الضر  املبادئ يبة املصرّح 

.احملاسبية و كيف أثرت هذه التعديالت النتائج اجلبائية
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.المزايا الجبائية الممنوحة في إطار عقد اإليجار التمويلي:المطلب األول

بعدة ) س(رج بوعريريج و املؤسسة تكّللت عملية إبرام عقد اإلجيار التمويلي بني بنك الربكة اجلزائري وكالة ب

:مزايا جبائية و إعفاءات متثلت يف

).المؤجِّر(لبنك البركة الجزائري وكالة برج بوعريريجالمزايا الجبائية الممنوحة:الفرع األول

04/10/2016املؤّرخة يف 0464314رقم )1(عفاء من الرسم على القيمة املضافةاحلصول على شهادة اإل- 1

دج عن القيمة اجلمركية املقّدرة بـ 6.327.085,50املقّدر بـ(TVA)عدم تسديد الرسمالستفادة منل

و اخلاصة ) س(دج اخلاص بعملية مجركة املعدات الطبية املستوردة حلساب املؤسسة 37.218.150,00

)2(بالتصريح اجلمركي
(D10)و تنفيذا اإلجيار التمويلييف إطار عملية 29/09/2016املؤرّخ يف 010651رقم

.من قانون الرسوم على رقم األعمال23فقرة 09ألحكام املادة 

نتیجة (TVA)فادة دفعات اإلجيار املستحقة على املؤسسة املستأجرة من عدم فوترة الرسم على القيمة املضافةتِ اس- 2

.برامج الدعم للوكالة الوطنية لتطوير االستثماريف إطار (F20)للبنك شهادات اإلعفاء من الرسمةتقدمي هذه األخري 

من مقّرر منح مزايا نتيجة استفادة املؤسسة املستأجرةاإلعفاء من احلقوق اجلمركية لنفس التصريح و نفس املعدات- 3

يف إطار برامج الدعم للوكالة الوطنية لتطوير 2014جانفي 05املؤرّخ يف 0/0004/34/2014رقم )3(اإلجناز

.االستثمار

بنك الربكة اجلزائري وكالة برج لفائدة من اإلجياراتّثل أقساط القرض يف مبلغ الدفعات احملّصلةمتيتالاملبالغ- 4

:لة يف اجلدول التايلصّ بوعريريج و املف

أرباح البنكأقساط القرضدفعات اإليجار
45.744.008,4637.117.893,008.626.115,46

.07أنظر للملحق رقم )  1)
.08أنظر للملحق رقم )  2)
.09أنظر للملحق رقم )  3)
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من 220وفقا ألحكام املادة تستفيد من اإلعفاء من الرسم على النشاط املهيندج 37.117.893,00و املقّدرة بـ 

.قانون الضرائب املباشرة و الرسوم املماثلة

).المستأِجر() س(للمؤسسة المزايا الجبائية الممنوحة:الثانيالفرع 

إىل املؤجِّر بنك الربكة اجلزائري وكالة برج بوعريرج من ) س(استفادة دفعات اإلجيار املدفوعة من طرف املؤسسة - 1
:إعفاءات يف الرسم على القيمة املضافة كما يلي

دج خارج الرسم استفادت من اإلعفاء من الرسم على 3.735.351,21بالنسبة للدفعة األوىل لإلجيار املقّدرة بـ-

املؤّرخة 1888926رقم )1((F20)دج عن طريق شهادة اإلعفاء635.009,706املقّدر بـ (TVA)قيمة املضافة ال

.08/09/2016يف 

من اإلعفاء من الرسم على دج خارج الرسم استفادت5.129.231,68املقّدرة ب 2017بالنسبة لدفعات سنة - 
املؤّرخة يف 1934095رقم )2((F20)دج عن طريق شهادة اإلعفاء974.552,02املقّدر بـ (TVA)القيمة املضافة 

26/01/2017.

لالستشفاء ) س(فإن املؤسسة 2021و 2020، 2019، 2018نفس الشيء بالنسبة لدفعات اإلجيار للسنوات - 
، إال حدالكل سنة على (F20)عن طريق شهادات اإلعفاء(TVA)من اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة استفادت

.أنه مل نتمكن من احلصول على نسخ عنها

اهتالك املعدات الطبية على فرتة تتناسب مع فرتة اهتالك قرض اإلجيار التمويلي اليت كان على حماسب الشركة - 2
.سنوات10سنوات، إال أنه قام باهتالك األصول املستأجرة على فرتة 06حّددت بـ 

املعّدات الطبية املقتناة يف إطار مقّرر منح يف االستغالل،دخولالبتقدمي طلب مبعاينة ) س(كما قامت املؤسسة - 3

يف إطار برامج الدعم للوكالة الوطنية لتطوير 2014جانفي 05املؤرّخ يف 0/0004/34/2014مزايا اإلجناز رقم 

االستثمار لالستفادة من مزايا مرحلة االستغالل و املتمثّلة يف اإلعفاء من الرسم على النشاط املهين و اإلعفاء من الضريبة 

.10أنظر للملحق رقم )  1)
.11أنظر للملحق رقم )  2)
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ـحيث حتّصلت على حمضر من اجلهات املختّصة حيدد نسبة االعفاء من الضرائب و الرسوم ب، على أرياح الشركات
مل تتحّصل  (غالل من الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار شباك برج بوعريريجيف انتظار صدور مقّرر منح مزايا االست26%

).بعد على املقّرر حيث أن الطلب مازال يف طور الدراسة

.ألطراف العقدعلى القوائم الماليةالتعديالت الجبائية الواجب إجراؤها:المطلب الثاني

تعطي األسبقية للواقع االقتصادي على نتيجة التعارض الواقع بني القوانني اجلبائية و بني مبادئ النظام احملاسيب املايل اليت 

.املظهر القانوين يف معاجلة عمليات اإلجيار التمويلي

ه االهتالك، أما املستأِجر تعتربه ر و يتعّني عليه تسجيله كأصل ثابت و يطّبق عليفاألوىل تعترب املؤجِّر مالكا لألصل املؤجَّ 

.مستأجرا لألصل املؤجَّر، و تسّجل املبالغ اليت يدفعها لصاحل املؤجر كتكلفة ختصم من النتيجة اخلاضعة للضريبة

.اليت جتعل األصل يسّجل يف القوائم املالية للمستأِجر و هو من يقوم بتسجيل االهتالك لهعلى عكس الثانية

اية السنة املالية إجراء تعديالتسواء كانت املؤجِّرة أو املستأجرة ّسسة ؤ وجب على امللذلك  النتائج احملاسبيةعلى يف 

.من أجل الوصول إىل نتيجة مطابقة ملا تفرضه القوانني اجلبائيةوعلى القوائم املالية 

عباء احملاسبية للدورة اليت تعترب غري قابلة االعتبار األاألخذ بعني و هذا ما يفرض عليها عند إعداد القوائم املالية اخلتامية 

تقم بتسجيلها حماسبيا رغم االعرتاف مل اليت األعباءو أيضا ) املرفوضة جبائيااملقبولة حماسبيا واألعباء(للخصم جبائيا 

:وفقا للمعادلة التالية).األعباء املقبولة جبائيا و املرفوضة حماسبيا(ا من قبل املصاحل اجلبائية

النتيجة الجبائية

=

النتيجة المحاسبية

األعباء المقبولة جبائيا و المرفوضة محاسبيا-ااألعباء المرفوضة جبائيا و المقبولة محاسبي+ 
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.)المؤّجر(لبنك البركة الجزائري الجبائية الواجب إجراؤها على القوائم الماليةالتعديالت:األولالفرع 

نظرا ملركزية مسك احملاسبة و غياب ) املؤجِّر(دراسة هذا اجلانب لدى بنك الربكة اجلزائري وكالة برج بوعريريج تتعذَّر 
املركز باجلزائر على مستوىكالوثائق احملاسبية للبنك، حيث تتم عملية مسك احملاسبة و إعداد القوائم املالية للبن

.العاصمة

.)ستأِجرلما) (س(للمؤسسة الجبائية الواجب إجراؤها على القوائم الماليةالتعديالت:الثانيالفرع 

:تسجيل مايليبحسب مبادىء النظام احملاسيب املايل قام احملاسب 

الديون 167دج يف حساب 3.735.351,21تسجيل دفعة اإلجيار األولية املقّدرة بـ06/09/2016بتاريخ - 
؛لتمويلا- املرتتبة عن عقد اإلجيار

ضمن املتمثّلة يف املعّدات الطّبيةاإلجيار التمويليعقد تسجيل العناصر املقتناة يف إطار 29/09/2016بتاريخ- 
؛دج37.218.161,90قيمة لالستشفاء ب) س(املؤسسة أصولعناصر 

اية السنة بتاريخ -  على القيمة احلقيقية %10تطبيق معّدل تسجيل أقساط االهتالك ب31/12/2016و يف 
930.045,05يساوي31/12/2016و 29/09/2016للمعّدات الطّبية، حيث كان القسط للفرتة املمتّدة بني 

.دج

ا تعترب ّ :لكن حسب القوانني اجلبائية فِإ

و املقّدرة ربريج و املدفوعة لبنك الربكة اجلزائري وكالة برج بوع167جمموع املبالغ املسّجلة يف اجلانب املدين حلساب - 
وهي أعباء قابلة للخصم (تكلفة و بالتايل ميكن خصمها من النتيجة اخلاضعة للضريبةدج ،3.735.351,21بــ 

؛)جبائيا

لذلك ال ميكنها خصم خمّصصات االهتالك،غري مالكة هلذا األصل و إمنا مستأجرة له تأجريا تشغيليا ) س(املؤسسة - 

.)وهي أعباء غري قابلة للخصم جبائيا(من النتيجة اخلاضعة للضريبةدج 930.045,05املقّدرة بـ

من القوائم املالية 09تعّني على حماسب الشركة إجراء التعديالت الالزمة على النتيجة اجلبائية ضمن اجلدول رقم يلذلك 

، و اسرتجاع حق سبيةللمؤسسة بإعادة إدراج مبالغ خمّصصات االهتالك املخصومة سابقا ضمن أساس النتيجة احملا

.أساس النتيجة احملاسبيةمن)اليت مل يسبق خصمها(خصم دفعات اإلجيار املؤسسة يف
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علقة تعلى االسرتدادات و اخلصومات املةمقتصر اخلطوات السابقة )1(الوارد أدناه09يف اجلدول اجلبائي رقم سنوّضحو 

:باإلجيار التمويلي 

:2016سنة 

.2016استخراج النتيجة الجبائية لسنة جدول ) 06(جدول رقم 

3.842.343,00ربحالنتيجة الصافية للسنة المالية. 1
خسارة

0,00االستردادات.2
االهتالكات الغري قابلة للخصم و املتعلقة بعقود القرض -

)2014م.ق53املادة()املستأجر(اإلجياري
930.453,75

0,00الخصومات.3
3.735.351,21اإلجيارات خارج النتيجة املالية- 

1.037.445,54ربح)3- 2+1(النتيجة لجبائية خسارة
لكل 09و اليت سنوضحها يف اجلدول رقم 2020إىل 2017نفس التعديالت سوف جترى على نتائج السنوات من 

:)2(سنة على حدا

:2017سنة 

.2017جدول استخراج النتيجة الجبائية لسنة ) 07(جدول رقم 

3.519.656,00ربحالنتيجة الصافية للسنة المالية. 1
خسارة

0,00االستردادات.2
االهتالكات الغري قابلة للخصم و املتعلقة بعقود القرض -

)2014م.ق53املادة) (املستأجر(اإلجياري 
3.721.815,00

0,00الخصومات.3
1.790.977,54اإلجيارات خارج النتيجة املالية- 

5.450.493,46ربح)3- 2+1(النتيجة لجبائية خسارة

.14أنظر للملحق رقم )  1)
.18و 15،16،17أنظر للمالحق رقم )  2)
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:2018سنة 

.2018جدول استخراج النتيجة الجبائية لسنة ) 08(جدول رقم 

3.680.620,00ربحالنتيجة الصافية للسنة المالية. 1
خسارة

0,00االستردادات.2
االهتالكات الغري قابلة للخصم و املتعلقة بعقود القرض -

)2014م.ق53املادة) (املستأجر(اإلجياري 
3.721.815,00

0,00الخصومات.3
7.163.910,16اإلجيارات خارج النتيجة املالية- 

238.524,84ربح)3-2+1(لجبائيةاالنتيجة  خسارة
:2019سنة 

.2019جدول استخراج النتيجة الجبائية لسنة ) 09(جدول رقم 

2.912.560,00ربحالنتيجة الصافية للسنة المالية. 1
خسارة

0,00االستردادات.2
االهتالكات الغري قابلة للخصم و املتعلقة بعقود القرض -

)2014م.ق53املادة) (املستأجر(اإلجياري 
3.721.815,00

0,00الخصومات.3
7.163.910,16اإلجيارات خارج النتيجة املالية- 

)529.535,16(ربح)3-2+1(لجبائيةاالنتيجة  خسارة
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:2020سنة 

.2020جدول استخراج النتيجة الجبائية لسنة ) 10(جدول رقم 

2.474.225,00ربحالنتيجة الصافية للسنة المالية. 1
خسارة

0,00االستردادات.2
االهتالكات الغري قابلة للخصم و املتعلقة بعقود القرض -

)2014م.ق53املادة) (املستأجر(اإلجياري 
3.721.815,00

0,00الخصومات.3
7.163.910,16اإلجيارات خارج النتيجة املالية- 

)967.870,16(ربح)3-2+1(لجبائيةاالنتيجة  خسارة
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:خالصة

و ) س(الدراسة امليدانية يف كل من بنك الربكة اجلزائري وكالة برج بوعريريج و الذي ميّثل املَُؤجِّر و املؤسسة مسحت لنا 

عقود اإلجيار التمويلي من الناحيتنيلل املستأجر وُ تناكيفية ،واقعيةعاينة عن قرب وبصفة ، باملاليت متّثل املستأِجر
.احملاسبية و اجلبائية

يف إطار عقود اإلجيار التمويلي ضمن ميزانيتها األصول املقتناةتبّني لنا حماسبيا أن املؤسسة املستأجرة تقوم بتسجيل حيث 

و هو ما يتعارض طوال مدة االنتفاع بهتقوم باهتالكه هي بذلك تعترب مالكة له و ووفقا ملبادئ النظام احملاسيب املايل 

اليت متنع عنه اهتالك األصول املستأجرة يف حني تسمح تنفي صفة املالك عن املستأجرمع أحكام القوانني اجلبائية اليت

.ابلة للخصمله باعتبار دفعات اإلجيار أعباء ق

ومن هذا املنطلق يتعّني على املستأجر تصحيح و تعديل النتيجة اجلبائية بطريقة تتوافق مع ما تفرضه القوانني اجلبائية ، و 

ختفيض النتيجة مبقدار دفعات اإلجيار املسموح ذلك بإعادة إدماج خمّصصات االهتالك اليت مت خصمها من النتيجة و

.خصمها جبائيا
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.الخاتمة

ليط الضوء وفق النظام احملاسيب املايل ، تسار التمويلي املعاجلة احملاسبية و اجلبائية لإلجيحاولنا من خالل دراستنا ملوضوع 
قدمي توقبل ذلك قمنا ب. الضريبيةعلى حرفة اإلجيار التمويلي يف اجلزائر من زواياها القانونية و أطرها التنظيمية احملاسبية و 

ظروف وتعاريفه املختلفة لذلك تعرضنا ليف الفصل األول من الدراسة،النظرية العامة  لقرض اإلجيار التمويلياملفاهيم 
.مزاياه و عيوبه بالنسبة لكل من املُؤّجر و املستأِجرو أبرزناخصائصه و أنواعه املختلفة  حّددنانشأته، و 

اليت ُمتَارس يف إطارها بالتفصيل ، اجلوانب القانونية و احملاسبية و الضريبية و نا يف الفصل الثاين من الدراسة تناولمث 
.التمويليعمليات اإلجيار 

لنختم الدراسة بفصل تطبيقي يسمح لنا باملعاينة و عن كثب كيفية التعامل مع عقود اإلجيار التمويلي من الناحيتني 
. راحملاسبية و اجلبائية عند كل من املُؤجِّر و املستأجِ 

.اختبار فرضيات الدراسة
مسحــــت لنــــا دراســــة املوضــــوع حمـــــل البحــــث مــــن خمتلــــف جوانبــــه النظريـــــة و التطبيقيــــة باختبــــار فرضــــيات الدراســــة املتبنـــــاة 

:يف البداية، لتعطي النتائج التالية
:الفرضية األولى
لـــــيس نــــــزوال تقنيـــــة اإلجيـــــار التمـــــويلي يف احليـــــاة االقتصـــــاديةأدخلــــــتجلزائـــــرالفرضـــــية، حيـــــث أن اهـــــذه مت نفـــــي صـــــحة 

ــــــة ملواكبــــــة التطــــــورات الــــــيت  ا الســــــاحة االقتصــــــادية و شــــــعنــــــد رغبــــــة متعامليهــــــا االقتصــــــاديني ، و إمنــــــا كضــــــرورة ُملحَّ هد
ـــــــدويل ،  ـــــــة علـــــــى املســـــــتوى ال ـــــــه يف خاصـــــــة املالي ـــــــه و جناعت ـــــــت فعاليت ـــــــتج مـــــــايل أثب خاصـــــــة و أن اإلجيـــــــار التمـــــــويلي كمن

.بلدان كثرية طّبقته

:لثانيةالفرضية ا
لكـــــل مـــــناإلجيـــــار التمـــــويلي هـــــو تقنيـــــة متويلـــــة يرتتّـــــب عنهـــــا مـــــنح مزايـــــا عديـــــدة ألن أوال مت نفـــــي هـــــذه الفرضـــــية أيضـــــا، 

ـــــزة ف، معـــــااملُـــــؤجِّرواملســـــتأجر  ـــــى األصـــــول املطلوبـــــة لســـــرعة احلمـــــثال بالنســـــبة للمســـــتأجر متنحـــــة مي لتـــــأجري وصـــــول عل
ــــــاتيف وضــــــع تظهــــــره  ــــــاالقــــــرتاضأفضــــــل بالنســــــبة إلمكاني ّــــــل اســــــتثمارات ذاتؤجِّر، أمــــــا بالنســــــبة للُم ــــــد فهــــــي متث فوائ

ــــــا الباإلضــــــافة إىل اعتبارهــــــا وســــــيلة لــــــرتويج البضــــــاعة و مضــــــاعفة املبيعــــــات بالنســــــبة للُمــــــؤجِّر املصــــــنِّعماليــــــة ، ثانيــــــا أل
.من العيوبختلو

:ثالثةالفرضية ال
ممارســــــتها  ال ختــــــرج عــــــن تقنيــــــة اإلجيــــــار التمــــــويلي هــــــي عمليــــــة ماليــــــة و جتاريــــــة ّمت تأكيــــــد هــــــذه الفرضــــــية، حيــــــث أن 

ـــــــة ال ســـــــيما القـــــــانون التجـــــــاري و القـــــــوانني الضـــــــريبية و  اإلطـــــــار احملـــــــّدد هلـــــــا يف خمتلـــــــف القـــــــوانني يف اجلمهوريـــــــة اجلزائري
.قوانني البنوك و املصارف و النظام احملاسيب املايل
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:الفرضية الرابعة
حيث حسب مبادئ النظام .مت نفي صحة هذه الفرضية، بسبب عدم توافق اجلانب احملاسيب مع اجلانب الضرييب 

امللكية (و حق التصّرف ) امللكية االقتصادية(الذي يقوم أساسا على التمييز و الفصل بني حق االنتفاع احملاسيب املايل 
على عكس القوانني اجلبائية اليت ،لألصل املؤجَّر و يقوم باهتالكه طوال مدة االنتفاع بهيعترب املستأجر مالكا )القانونية

تنفي صفة املالك عن املستأجر اليت متنع عنه اهتالك األصول املستأجرة يف حني تسمح له باعتبار دفعات اإلجيار أعباء 
و تفرض عليهما إجراء تعديالت  على القوائم اهتالكهقابلة للخصم و تعترب املؤّجر هو املالك لألصل املُؤجَّر و من حقه 

.املالية لتصحيح النتائج اجلبائية تبعا لألحكام املنصوص عليها

.النتائج

مسحـــــــت لنـــــــا دراســـــــة موضـــــــوع املعاجلـــــــة احملاســـــــبية و اجلبائيـــــــة لإلجيـــــــار التمـــــــويلي وفـــــــق النظـــــــام احملاســـــــيب املـــــــايل اخلـــــــروج 
:مبجموعة من النتائج، نوردها فيما يلي

ــــل - ــــة كوســــيلة متوي ــــوب ، تبقــــى ذات أمهّي ــــا و مــــا عليهــــا مــــن عي ــــة، بــــالرغم مــــن مــــا هلــــا مــــن مزاي اإلجيــــار التمــــويلي كتقني
ــــــة و املؤسســــــات املـُـــــؤجِّرة  ا التمويلي ــــــة العجــــــز يف قــــــدرا اســــــتثمارمتخّصصــــــة، تلجــــــأ إليهــــــا املؤسســــــات املســــــتأجرة لتغطي

؛جمزيةذو عوائد
ـــــــدة ال ميكـــــــن ممارســـــــتها خـــــــارج أطرهـــــــا القانونيـــــــة حرفـــــــة اإلجيـــــــار التمـــــــويلي هـــــــي - ـــــــات مقّي خصوصـــــــا الضـــــــريبية (عملي

؛)منها

عدم توافق النصوص اجلبائية اجلزائرية مع مبادئ النظام احملاسيب املايل يف معاجلة عمليات اإلجيار التمويلي؛- 

بالطريقـــــــة الـــــــيت و املســـــــتأِجرضـــــــرورة تعـــــــديل و تصـــــــحيح النتـــــــائج املاليـــــــة ضـــــــمن القـــــــوائم املاليـــــــة لكـــــــل مـــــــن الــــــــُمؤجِّر -
.تُلزمها القوانني اجلبائية لتفادي أي عقوبات

.و سهولة استعماهلا مستقبالالتعّرف على خمتلف املصطلحات املتعّلقة مبوضوع اإلجيار التمويلي - 

.التوصيات

:من خالل نتائج الدراسة، ميكن اقرتاح التوصيات التالية

ـــــــة اللـــــــبس الكـــــــامن يف ضـــــــرورة ســـــــن قـــــــوانني متعّلقـــــــة بقـــــــرض - اإلجيـــــــار التمـــــــويلي، تســـــــمح بتوضـــــــيح الغمـــــــوض و إزال
ا التوفيـــــق بـــــني خمتلـــــف النصـــــوص القانونيـــــة و التنظيميـــــة ، التمويليـــــة، احملاســـــبية معـــــامالت هـــــذه التقنيـــــة و الـــــيت مـــــن شـــــأ

و اجلبائية؛
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ـــــة تنظـــــيم أيـــــام دراســـــية و أبـــــواب مفتوحـــــة علـــــى مصـــــاحل الضـــــرائب إلطـــــالع املتعـــــاملني علـــــى كـــــل - املســـــتجدات اجلبائي
فيما خيص عمليات اإلجيار التمويلي؛

ــــــُمؤجِّرة- ـــــح املؤسســـــات ال ـــــف شـــــروط مـــــنح قـــــروض اإلجيـــــار التمـــــويلي و مراجعـــــة هـــــوامش رب ـــــالتخفيضضـــــرورة ختفي ، ب
.لتشجيع اللجوء إىل هذه التقنية التمويلية

.آفاق الدراسة

ية و اجلبائيــــة لإلجيــــار التمــــويلي وفــــق النظــــام احملاســــيب املــــايل، لقــــد تناولــــت هــــذه املــــذكِّرة موضــــوع دراســــة املعاجلــــة احملاســــب
:تناويل هلذا املوضوع اتضحت يل مواضيع جديرة بالبحث ومن خالل 

أثر املعاجلة اجلبائية لإلجيار التمويلي على النتائج املالية للمؤسسة؛-

).دراسة إحصائية(الصغرية أمهية اإلجيار التمويلي يف دعم املؤسسات اإلقتصادية املتوسطة و -
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