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 امللخص

هدفت الدراسة للتأكد من مدى توافق املعاجلة احملاسبية واجلبائية لعقود اإلجيار املايل لكل من املستأجر واملؤجر، حيث 
ها ابملعاجلة احملاسبية وفق ما جاء به النظام احملاسيب، ومقارنتتناولت أساسيات عقود اإلجيار املايل وكذا الوقوف على املعاجلة 

 اابعتباره Condorاجلبائية وفق ما نص عليه التشريع اجلبائي اجلزائري ابالعتماد على الدراسة امليدانية يف كل من مؤسسة 
 ابعتباره مؤجر. BNP Paribasوبنك  مستأجر

 النظام احملاسيب املايل الذي ينص على أن اصأصل املؤجر ملك توصلت هذه الدراسة إىل أن هناك تناقض كبري بني
للمستأجر حيث يدرج ضمن أصول ميزانيته والتايل هو من يقوم ابهتالكه وهذا حسب مبدأ تغليب الواقع االقتصادي 

 الشكل القانوين على، وما نص عليه التشريع اجلبائي اجلزائري الذي يعترب املؤجر املالك الفعلي لألصل. 

 عقود اإلجيار املايل، املستأجر، املؤجر، النظام احملاسيب املايل، التشريع اجلبائي اجلزائري.الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

This study aims to ensure the compatibility of the accounting and tax treatment of the financial 

lease contracts, for both the lessee and the lessor. Where we mentioned the basics of financial lease 

contracts, as well as standing on the accounting treatment according to what was stated in the 

accounting system, and comparing it with the tax treatment according to what was stipulated in the 

Algerian tax legislation. By studying the case of Condor as a lessee and BNP Paribas Bank as lessor. 

This study found that there is a big contradiction between the financial accounting system, which 

states that the leased asset is owned by the lessee, as it is included in his budget assets and thus he is 

the one who depreciates it, and this is according to the principle of the economic reality prevailing in 

the legal form. And what is stipulated in the Algerian tax legislation, which considers that the lessor 

is the actual owner of the asset.  

Key words: Financial lease contracts, the lessee, the lessor, the financial accounting system, the 

Algerian tax legislation 
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 متهيد -1
ابلرغم من أن نشاط اإلجيار كان معروفا منذ عهود قدمية، إال أن تطوره وانتشاره يف العصر احلديث جاء نتيجة التوسعات 

ة يف ومواكبة منها هلذا األخري حضي اإلجيار املايل ابهتمام كبري خاص ،االقتصادية والتطور الكبري يف النشاط االقتصادي
جمال أتجري األصول الثابتة واألصول اإلنتاجية، ذلك الرتفاع تكلفة شرائها وارتفاع حجم املخاطر املرتبطة ابلتقادم 

 التكنولوجي، فاهتمت احملاسبة هبذا النوع من اإلجيار املايل.
ع من اإلجيار استعمال كبري من طرف املؤسسات نظرا لالمتيازات اليت حيملها، هلذا جاء النظام يف اجلزائر شهد هذا النو و 

 فيماكررة اجلبائي اجلزائري إصالحات مت تشريعجلة عقود االجيار، كما عرض الاحملاسيب املايل ابستحدااثت هامة يف معا
 .املتغريات االقتصاديةخيص اإلجيار املايل وهذا جلعله يتماشى مع 

 إشكالية الدراسة:  -2
اهتم النظام احملاسيب املايل ابملعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار املايل بتطبيق مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على اجلوهر 

 القانوين، وملا كانت اجلباية واحملاسبة نظامان متكامالن ميكن طرح اإلشكال الرئيسي التايل: 
 واجلبائية لعقود اإلجيار املايل؟ما مدى توافق املعاجلة احملاسبية 

 فهم واضح هلا، مت طرح األسئلة الفرعية التالية:  إىلمن أجل معاجلة وحتليل هذه املشكلة وبغية الوصول 
 كيف تتم املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار املايل وفقا للنظام احملاسيب املايل؟؛-
 للتشريع اجلبائي اجلزائري؟؛كيف تتم املعاجلة اجلبائية لعقود اإلجيار وفقا -
 .ماهي أوجه التشابه واالختالف بني املعاجلة احملاسبية واجلبائية لعقود اإلجيار املايل؟-

 فروض الدراسة: -3
 لإلجابة عن األسئلة املطروحة السابقة ومن مث اإلجابة على مشكلة البحث مت وضع الفرضية الرئيسية التالية:  

  املعاجلة اجلبائية لعقود اإلجيار لدى كل من املؤجر واملستأجر تتطابق املعاجلة احملاسبية مع
 ومن الفرضية الرئيسية تنبثق الفرضيتان التاليتان: 

 تتطابق املعاجلة احملاسبية واجلبائية لعقود اإلجيار املايل لدى املستأجر؛ -
 تتطابق املعاجلة احملاسبية واجلبائية لعقود اإلجيار املايل لدى املؤجر. -

 أهداف الدراسة:  -4

كما ار املايل  واجلبائية لعقود اإلجيالتأكد من مدى تطابق املعاجلة احملاسبية  إىلهتدف هذه الدراسة يف شكل رئيسي 
 :إىلتسعى 

 التعرف أكثر على مزااي عقود اإلجيار املايل؛ -

 اإلجيار املايل؛ف اجلوانب احملاسبية واجلبائية لعقود إبراز خمتل -

 اجلبائي اجلزائري. ريعتشالتوافق واالختالف يف معاجلة عقود اإلجيار املايل بني النظام احملاسيب املايل والحتديد نقاط  -



 مقدمة 
 

 ج
 

  أمهية الدراسة: -5
تستمد هذه الدراسة أمهيتها من االهتمام البالغ مبوضوع اإلجيار املايل كونه من بني أفضل البدائل لتمويل املؤسسات 

هذه الطريقة من التمويل ألهنا تعد أقل تعقيدا من ابقي الطرق األخرى من الناحية  إىلاالقتصادية، حيث يتم اللجوء 
املايل،  حملاسيبا القانونية واملالية، كما تتمثل أمهية هذه الدراسة يف الرتكيز على املعاجلة احملاسبية حسب ما جاء به لنظام

 نوين.بدأ تغليب الواقع االقتصادي على اجلوهر القامن خالل تطبيق م العقود من النوع هذا معاجلة اهتم بكيفية والذي
 أن اسبية ابعتبارومقارنتها ابملعاجلة احمل اإلجيار املايل لعقود يف االهتمام ابملعاجلة اجلباية كما تتجلى أمهية هذه الدراسة

 اجلبائية.   أساسا ابلتشريعات ترتبط هذه األخرية
 دوافع اختيار الدراسة: -6

 صص الطالبتنيالدوافع الذاتية يف ختمت اختيار موضوع هذه الدراسة انطالقا من جمموعة من دوافع ذاتية وموضوعية، متثلت 
 ار املايل حماسبيا وجبائيا،اإلجي كيفية معاجلة عقود يف توسيع املعارف فيما خيص  وجباية معمقة، وكذا رغبة الطالبتنيحماسبة 

عقود اإلجيار  اكتشاف كيفية تعامل املؤسساتيف التعرف أكثر على عقود اإلجيار املايل و  وضوعية فتمثلتاملدوافع الأما 
 احملاسيب واجلبائي. نياملايل خاصة يف اجلانب

 منهج الدراسة: -7

مت االعتماد على املنهج الوصفي يف عرض وحتليل املفاهيم العامة حول اإلجيار املايل، كما مت  لتحقيق أهداف الدراسة
استعمال أسلوب املقارن يف املعاجلة احملاسبية واجلبائية هلذا النوع من اإلجيار، أما فيما خيص الدراسة امليدانية فقد مت استخدام 

  منهج دراسة حالة ابإلعتماد على الواثئق املقدمة.
  حدود الدراسة: -8

 تتمثل حدود هذه الدراسة يف: 

برج بوعريريج  BNP Paribasوبنك ابعتبارها مستأجر   CONDORتتم هذه الدراسة يف مؤسسة احلدود املكانية:  -
 ابعتباره مؤجر؛

، حيث مت االنطالق يف اجلانب النظري يف 9102/9191تتعلق هذه الدراسة ابلسنة اجلامعية : احلدود الزمانية -
 ؛9191سبتمرب  إىل من أوتخالل الفرتة املمتدة  واجلانب التطبيقي مت 9102أكتوبر 

جر موضوع اإلجيار املايل من اجلانبني احملاسيب واجلبائي عند املستأ إىلتتطرق هذه الدراسة احلدود املوضوعية:  -
 واملؤجر. 



 مقدمة 
 

 د
 

 صعوابت الدراسة -9
 ابعتباران ابحثتني مبتدئتني يف اجملال العلمي واجهتنا صعوابت إلجناز هذه الدراسة واملتمثلة يف:  

األوضاع السائدة يف السنة اجلامعية بسبب جائحة كوروان، واليت نتج عنها صعوبة يف التواصل مع األستاذ  -
 ؛جلامعة واملؤسستني حمل الدراسةا إىلاملشرف وكذا صعوبة التنقل 

على بعض الواثئق املطلوبة حبجة السرية، وصعوبة احلصول على الواثئق واملعلومات  condorحتفظ مؤسسة  -
 .ابعتباره فرع جتاريبرج بوعريريج  BNP Paribasاخلاصة ابملعاجلة احملاسبية وكذا اجلبائية ابلنسبة لبنك 

 هيكل الدراسة:    -11
 فصلني: إىليتم تقسيمها  األهداف املرجوة من هذه الدراسة إىلللوصول 
الفصل األول يتمحور حول األدبيات النظرية للدراسة من خالل مبحثني املبحث األول يتمحور حول اإلطار  -

النظري لإلجيار املايل وكذا املعاجلة احملاسبية حسب النظام احملاسيب املايل ويتناول يف األخري اجلانب اجلبائي 
ابه خمتلف الدراسات السابقة احمللية واألجنبية ونقاط التش إىللإلجيار املايل، أما املبحث الثاين فيتطرق 

 ؛واالختالف بينهما
الفصل الثاين خيصص للدراسة امليدانية من خالل مبحثني حيث يتناول املبحث األول تقدمي حملة عن مؤسسة   -

CONDOR وبنك  BNP Paribas كل   ىحمل الدراسة يف املبحث األول والتسجيالت احملاسبية واجلبائية لد
 من املستأجر واملؤجر يف املبحث الثاين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 الفصل الأول 



............................... األدبيات النظرية.............................................................................الفصل األول.......  
 

2 
 

 متهيد:
 األخرى، وهذال ليها على غرار طرق التمويإيعترب االجيار املايل من بني طرق التمويل اليت إبمكان املستثمرين اللجوء     
 جياري، القرضابالعتماد اإلجل السرعة يف تنفيذ املشاريع والبحث عن امتيازات إضافية، فعرف يف بعض املراجع أمن 

 تختلف جيار املايل، وختتلف طرق التعامل املستخدمة يفاإلعقد تمد على مصطلح ما حنن سنعأ، اإلجيار التمويلي، اإلجياري
جيار عملية )اإللقواعد املنظمة هلذه الو هذا ابختالف النظم والتشريعات وكذا ا، خرآلاملايل من بلد  إلجياراباجلوانب اخلاصة 

جيار اإلالفصل على  هذا املايل( مبختلف نواحيها القانونية، احملاسبية وكذا اجلبائية، وعلى هذا األساس سنسلط الضوء يف
عض الدراسات السابقة كما سيتم تناول ب،  لدى كل من املستأجر واملؤجر اخلاصة به املايل وتختلف اجلوانب احملاسبية واجلبائية

 ني التاليني:املبحث إىلاحمللية واألجنبية اليت تناولت أحد املتغريين أو كالمها وابلتايل مت تقسيم هذا الفصل 
 اإلجيار املايل؛ : املبحث األول -
 املبحث الثاين: الدراسات السابقة. -
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  املبحث األول: اإلجيار املايل  
امل، وأصبح يف كثري من دول الع اموجود اعقود التمويل املعاصرة، كما أنه أصبح واقعأحد أبرز ال املايل اإلجياريعد عقد    
ر اليت جيب أن يتقنها جيار املايل من أهم األمو لعقد اإل طارا حماسبيا وجبائيا متكامال، فتعترب اجلوانب احملاسبية واجلبائيةإله 

حسب النظام احملاسيب ه لاملايل، واملعاجلة احملاسبية  اإلجيار إىلاملدير املايل يف مجيع املؤسسات، هلذا نتطرق يف هذا املبحث 
 جلبائية حسب التشريع اجلبائي.ملعاجلة ااكذا املايل و 

 املايل  اإلجيارلب األول: ماهية عقود طامل
كرة فاملايل توسعا سريعا يف االستعمال من قبل املستثمرين بسبب املزااي اليت توفرها هلم، وهو عبارة عن  اإلجيار شهدي   

، ويتم واملؤسسات املالية املتخصصة يف اإلجيار مايلسات بكل أنواعها انهيك عن البنوك تستعملها مجيع املؤسحديثة 
 يوبه.تطوره اترخييا تعريفه وتختلف مزاايه وع ،نشأة اإلجيار املايل إىلالتطرق  التعرف على هذه التقنية من خالل

 أوال: نشأة اإلجيار املايل وتطوره اترخييا
 شهد اإلجيار املايل تطورا كبريا عرب التاريخ وميكن إجياز املراحل اليت مر هبا فيما يلي: 

تضاربت اآلراء حول بداية التعامل ابإلجيار املايل يف احلياة اإلنسانية، فهناك من رأى أبن أصول يف احلضارات القدمية:  -
رية سوم أحد املدنسنة يف احلضارة اليواننية القدمية، كما ظهر يف  0555العمل به ظهرت يف املعامالت الزراعية منذ 

سنة قبل امليالد، أين كان يتم إجيار األدوات الزراعية، األراضي، حقوق االنتفاع ابملياه وإجيار الثريان  0555حوايل 
سنة قبل امليالد، أين مت إنشاء أول شركة إجيار يف  0055واحليواانت األخرى، وعرفها البابليون يف قانون حامورايب 

 قبل امليالد من قبل عائلة موراشو 455 إىل 405ية من مدينة "نيبور" القدمية جنوب شرق اإلمرباطورية البابل
(murashu)  ، ،ما الفينيقيون فقد أواليت أصبحت فيما بعد مصرفا معروفا وبيتا شهريا من بيوت اإلجيار يف هذه الفرتة

 وهكذا كان لكل حضارة نظرهتا اخلاصة لعقد االجيار اشتهروا بعمليات اجيار السفن كصورة أخرى من إجيار املعدات،
 . 1املايل ودورها يف تطويره كصيغة متويلية تتماشى مع متطلبات النشاطات االقتصادية هبا

يف أمريكا إال أنه يرى أن عقود اإلجيار املايل ابملعىن  0011منذ عرفت عقود اإلجيار  يف الوالايت املتحدة األمريكية: -
 UNITED »، حيث أتسست شركة  0500مل يظهر يف احلياة التجارية األمريكية إال منذ سنة املعروف حاليا 

STATES LEASING CORPORATION »   إحدى ثالث شركات تزاول نشاط اإلجيار يف الوالايت املتحدة

                                                           

توراه، كلية علوم اقتصادية دكأطروحة  )دراسة ميدانية بوالية سكيكدة(، مسامهة قرض اإلجيار يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائرسوسن زيرق،  1 
 .05، ص0502/0500 وعلوم جتارية وعلوم تسيري، جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي،
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حيث كان ميلك  D.P BOOTH JUNIORاألمريكية ولقد ولدت فكرة اإلجيار على يد أحد الرجال األمريكيني وامسه 
طلبت القوات املسلحة منه توريد   0505مصنعا صغري إلنتاج بعض املواد الغذائية احملفوظة، وأثناء حرب كوراي عام 

كميات ضخمة من األغذية احملفوظة تفوق القدرة اإلنتاجية العادية للمصنع، فرتدد بني اإلقدام على حتقيق هذه الصفقة 
 عزوف عنها لعجزه عن تلبيتها لعدم امتالكه رأس املال الكايف واملعدات الالزمة ملواجهةاليت حتقق له أرابح طائلة أو ال

الصفقة املعروضة عليه، غري أن الفكرة اليت اهتدى اليها هي إمكان استئجار املعدات الالزمة إلنتاج املواد الغذائية 
لحة منه، طلوبة وأفلتت صفقة القوات املساملطلوبة بدال من شرائها، وشاءت الصدف أال يعثر على مؤجر للمعدات امل

إال أنه اكتشف من خالل دراسته للموضوع أن احرتاف إجيار املعدات اإلنتاجية للمشاريع االقتصادية ميكن أن يكون 
مصدرا ألرابح طائلة، فأقنع جمموعة من أصدقائه ابلفكرة اليت اهتدى إليها. ومت أتسيس أوىل شركات اإلجيار املايل 

ما زاد الطلب على إجيار املعدات اإلنتاجية وتعاظمت أرابح هذه الشركة يف فرتة زمنية وجيزة وما لبثت أن وسرعان 
 .1أتسست شركات أخرى حىت أصبحت عقود اإلجيار املايل من الظواهر املستقرة يف االقتصاد األمريكي

ؤسسات الضريبية اليت تتمتع هبا امل ولقد ساعد على انتشار هذا النوع من العقود عوامل متعددة منها اإلعفاءات
املالية على اآلالت والتجهيزات حمل عقد اإلجيار املايل وإمكاانته لتلبية احلاجة االقتصادية اليت كانت حتتاجها املشاريع 
التجارية والصناعية يف ذلك الوقت، حيث قدم هلا وسيلة انجحة للتمويل عن طريق تقدمي اآلالت والتجهيزات الالزمة 

 .2يت مل يكن مبقدورها شراؤهاال
يف ستينات القرن املاضي وبعد احلرب العاملية الثانية ازدادت استثمارات رأس املال األمريكي بدأ التعامل يف أورواب:  -

بعقد اإلجيار املايل يف أورواب، بداية بربيطانيا اليت ضمت فروع العديد من شركات اإلجيار األمريكية، بعدها انتظر يف  
رحلة م بلجيكا وأملانيا الغربية أنداك، هولندا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا مث لوكسمبورغ، النرويج والدامنارك يفكل من 

الحقة، وطبق نظام اإلجيار املايل أيضا يف بعض الدول اإلفريقية والعربية اليت تقع يف مشال افريقيا مثل مصر تونس 
 .3املغرب واجلزائر

وهذا من خالل قانون النقد والقرض واملرسوم التشريعي لسنة  0550يف اجلزائر يف سنة عرف عقد اإلجيار املايل و 
 .4الذي مسح إبنشاء مؤسسة مصرفية متخصصة اإلجياري ابالئتمانواملتعلق  0552

                                                           

 .1، ص 0550مصر، ، دار املعارفاإلجيار التمويلي للمعدات اإلنتاجية ابلتطبيق على سفن احلاوايت، طه حممد حممد أبو العال،  1 
 .5املرجع السابق، ص  و العال،بطه حممد حممد أ 2 
 . 00 -02، ص ص 0551منشورات احلليب احلقوقية، لبنان،  ،0، ط عقد اإلجيار التمويلي يف القانون املقارنإلياس انصيف،  3 
حول   امللتقى الدويليف، مداخلة مقدمة (دراسة حالة اجلزائر) اإلجياري، اإلكتتاب يف عقوده وتقييمه ابالئتمانالتمويل وعبد الغين حريري،  عاشور كتوش 4 
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 اثنيا: تعريف االجيار املايل 
 :ما يلينذكر منها املايل  اإلجيار اليت تناولتتعاريف التعددت      
هو أسلوب من أساليب التمويل يقوم مبقتضاه املمول )املؤجر( بشراء أصل رأمسايل يتم حتديده ووضع " املايلاإلجيار  -

مواصفاته مبعرفة املستأجر الذي يتسلم األصل من املورد على أن يقوم أبداء قيمة إجيارية حمددة للمؤجر كل فرتة زمنية 
رأمسالية العالقة التعاقدية حيتفظ املؤجر حبق ملكية األصول ال معينة مقابل استخدام وتشغيل هذا األصل، ويف ظل هذه

 . 1"املؤجرة
خدمات،  وت قائمة، أو أصول منقولة، أو منافع، أو منشآم فيه املؤجر إبجيار أراض أكل عقد يقو   "هو املايل اإلجيار -

تها، وذلك قادرا على اقام أوو قادرا على متلكها، و حقوق معنوية ليقوم إبجيارها، سواء كان مالكا هلا، او ملنفعتها، أأ
رة للمستأجر انتقال ملكية األصول املؤج وجيوز، حرتافاالبغرض اجيارها للغري على سبيل  كان حصول املؤجر عليها  إذا

 . 2"وفقا ألحكام العقد
ن الدفعات االخر )املؤجر( سلسلة معقد من خالله يلتزم أحد األطراف )املستأجر( ابلتسديد للطرف "هو  املايل اإلجيار -

 ةالدورية اليت جمملها يفوق مثن شراء األصل موضوع العقد وعادة هذه الدفعات متدد لتغطي اجلزء األكرب من احليا
ر، املايل هو التزام تعاقدي حبيث يدفع املستأجر األقساط اإلجيارية للمؤج اإلجيارن االقتصادية لألصل املقتىن، أي أ

صل، وال ن املؤجر حيافظ على امللكية القانونية لألتفاع من األصل موضوع العقد، حيث أصل على حق االنابملقابل حي
صول ذن املؤجر، بصفة عامة كل األإعادة أتجري األصل دون إ ميكن لطريف العقد فسخ العقد، كما ال حيق للمستأجر

يف العقد  ألطراف املتداخلةن ار مايل علما أعلها موضوع عقد اجياخر ميكن جاليت يتم حتويل ملكيتها من شخص آل
طبيعية ويشمل حق خيار الشراء، والسعر حمدد مسبقا مبلغ عادة منخفض وفقل  أوشخاص معنوية ميكن أن تكون أ

 .3"ملدة االهتالك احملاسيب لألصل
مبلكية  املتعلقةواملنافع عقد ينقل بشكل جوهري كافة املخاطر "هو  00 املعيار احملاسيب الدويل رقم اإلجيار املايل حسب -

                                                           

 00سكرة، يومي ب كلية علوم اقتصادية وجتارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر،سياسات التمويل وأثرها على االقتصادايت واملؤسسات دراسة حالة اجلزائر،  
 .0، ص0552نوفمرب  00و

 .15، ص0500االشعاع الفنية، اإلسكندرية، ، مكتبة ومطبعة دار التأجري التمويلي ومداخلهمسري حممد عبد العزيز،  1 
 .2، ص0505، د ن، الرايض، ، التأجري التمويلي دراسة فقهية مقارنة مبشروع نظام االجيار التمويلييوسف بن عبد هللا الشبيلي 2 
يف  صرفية العاملةلى املؤسسات املالية غري املدراسة تطبيقية ع-معوقات نظام االجيار التمويلي كأداة لتمويل املشروعات االقتصاديةامحد توفيق ابرود،  3 

 .00-05 ص، ص 0505/0500مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، غزة، رسالة ، فلسطني
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 .1"األصل عند هناية مدة العقد وقد يتم أو ال يتم حتويل امللكية ويعد األصل ضمن أصول املستأجر
ملالية ت املؤسساوامن قبل البنوك مالية يتم حتقيقها وية رعملية جتا"هو ي ئراجلزا عملشرا اإلجيار املايل حسب تعريف -

مع املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني أو األجانب، أشخاصا لصفة اه هبذحة اصرة معتمدان وجري مؤهلة قانوأتشركة أو 
طبيعيني أو معنويني اتبعني للنظام العام أو اخلاص، تكون قائمة على عقد اجيار ميكن يتضمن أو ال يتضمن حق اخليار 

أو  لة وغري منقولة ذات االستعمال املنهي أو احملالت التجاريةابلشراء لصاحل املستأجر، وتتعلق فقط أبصول منقو 
 .2"مبؤسسات حرفية

 املايل هو عقد اتفاق ينقل املؤجر مبوجبه للمستأجر حق استخدام األصل اإلجيار نمن خالل هذه التعاريف نستنتج أو    
قد ملكية عسلسلة من الدفعات يدفعها املستأجر للمؤجر، وقد تنتقل يف هناية ال أولفرتة زمنية معينة، ويتم ذلك مقابل دفعة 

 3املايل واملتمثلة يف: اإلجيارن هناك ثالثة أطراف تتعامل بعقد املستأجر، وأ إىلاألصل 
 د، املايل اليت تقبل بتمويل العملية واليت تتميز ابمللكية القانونية لألصل موضوع العق اإلجيار: أي مؤسسة املؤجر

 ن املستأجر هو الذي يتحمل كل االلتزامات املتعلقة ابألصل؛ؤسسة تقوم بنشاط مايل تخصص مبا أهذه امل
  :والتكلفة  ل السعراحلصول على األصل ابلتفاوض مع املورد حو  أوهو الطرف الذي يسعى لالقتناء املستأجر

واملدة، فاملستأجر هو الذي خيتار األصل وحيدد خصوصياته حسب احتياجاته، كما يتاح للمستأجر فرصة الشراء 
الفوائد وهامش الربح  إىلما مقابل القيمة املتبقية من تكلفة الشراء ابإلضافة ختياري للمعدات يف هناية العقد، إاال

 ار حتدد عند بداية العقد؛أبسع أواللذان مل يغطيهما العقد، 
 :وهو الطرف الذي يسلم األصل املطلوب من طرف املؤجر، وفقا للمعايري واملقاييس املتفق عليها بينه وبني  املورد

 املستأجر. 
 املايل يف الشكل التايل: اإلجيارومن خالل ما سبق ميكن توضيح مراحل سري عملية 

 

                                                           

والدراسات جملة البحوث  ،احملاسبية الدولية واملعايري احملاسبية اإلسالميةاملعاجلة احملاسبية لعقود االجيار املايل بني املعايري تخفي أمني وحريش نور الدين، 1 
 .000، ص0501 سبتمرب، 54التجارية، جامعة زابن عاشور، اجللفة، العدد 

 .00، ص 55املتعلق ابالعتماد االجياري، اجلريدة الرمسية، العدد رقم ، 05/50/0552املؤرخ يف  55/52األمر رقم  2 
أونيفار  عند املستأجر )دراسة حالة مؤسسة IFRS16و SCFحسب  املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار التمويليوعبد احلميد حسياين،  منال دابح 3 

 .125، ص 0505، ديسمرب 50، العدد 00جملة العلوم االقتصادية التسيري والعلوم التجارية، جامعة حممد بوضياف، مسيلة، اجمللد  داترجون(،
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 (: سري عملية اإلجيار املايل10الشكل رقم)
 
 
 
 
 
 
 

 Jean-François Gervais, Les clés du Leasing, édition d’organisation, 2004, p6 املصدر:
عملية اإلجيار املايل تتطلب تدخل ثالث أطراف إذ يقوم الطرف األول وهو املستأجر أن ل السابق الشك يوضح

ابختيار األصل املراد متويله حسب طبيعة احتياجاته ويشرع يف عملية البحث واملفاوضات مع املورد حىت حتديد مثن اقتناء 
، ومن األصل ودفع مثنه ويصبح بذلك مالكا لهاألصل، وبعد إمضاء عقد اإلجيار املايل مع املؤجر يقوم هذا األخري بشراء 

راي حسب واالنتفاع ابألصل مقابل دفعه ألقساط اإلجيار دو  االستخداممثة يقوم املؤجر بتأجري األصل للمستأجر ومنحه حق 
 االتفاق املربم يف العقد.  
 يلمااثلثا: شروط عقد اجيار 

 1املايل وفق الشروط التالية: اسيبيصنف اإلجيار كعقد إجيار مايل حسب النظام احمل   
 املستأجر يف هناية العقد؛      إىلستنتقل ملكية األصل  -
مينح املستأجر حق اقتناء األصل بسعر يقل وبصورة كافية، عن قيمته العادلة يف التاريخ الذي ميكن  اإلجيارن عقد أ -

 يف رفع )أي ممارسة( حق خيار االحتفاظ ابألصل؛
املالحظ و تغطي اجلزء األكرب من مدة احلياة االقتصادية لألصل ذاته، حىت إذا مل تتم عملية نقل األصل  اإلجيارمدة  -

ن النظام احملاسيب املايل مل حيدد املقصود "بفرتة اجلزء األكرب" لذا ميكن اعتماد املعيار األمريكي حيث حددها بنسبة أ
 من املدة النفعية لألصل املؤجر؛ 00%

شبه كامل القيمة  إىلترتفع على األقل  اإلجيارقيمة املدفوعات الدنيا احملينة مبقتضى هذا  اإلجياريف بداية عقد  -

                                                           

 . 000، ص0500دار جيطي للنشر، برج بوعريريج،  ،0ط ، احملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب املايلعبد الرمحن عطية،  1 

 (: تسوية الثمن0) (: طلب األصل5) (: اختيار األصل0)
 (: دفع أقساط اإلجيار2) (: التسليم4) املايل اإلجيار(: عقد 0)

 املؤجر

 
 املستأجر  املورد

(5( )0)  

ici 
(0( )2)  

(4)  
(0)  
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القيمة  ىلإاحلقيقية لألصل املؤجر، واملالحظ ان معايري احملاسبة االمريكية حددت نسبة )القيمة احلالية للدفعات 
 شبه كاملة للقيمة احلقيقية لألصل؛هنا تغطي بصورة حىت توصف أب %55احلقيقية لألصل املؤجر( ب 

 عليه. جراء تعديالت كبريةمه دون إإذا كان األصل املؤجر ذو طبيعة خاصة حبيث ميكن للمستأجر فقط استخدا -
 ابرام عقود اإلجيار املايل  تقنيات: رابعا
ر منها ثالث املايل فهي كثرية وختتلف حسب البلدان وسنذك اإلجيارفيما خيص تختلف التقنيات املتبعة إلبرام عقود    

  كااليت:وهي  شعبية  أكثرتقنيات واليت تعترب 
ملتخصصة يف املؤسسات ا أويقوم من خالله املستأجر ابستئجار األصل )اجلديد( من املنتج املايل املباشر:  اإلجيار -

التمويل ابإلجيار املايل )البنوك واملؤسسات املالية( اليت تقوم بتأجري األصل مقابل دفعات إجيارية، ويتضمن االسرتجاع 
 . 1الفوائد إىلالكلي لرأس املال املستثمر )تكلفة األصل( إضافة 

 صوهلا )غالباأأن مؤسسة تقوم ببيع أصل أو عدة أصول من  العملية يفوتتمثل  واعادة االستئجار:عمليات البيع  -
هذه  خرية بتأجرياألث تقوم بدورها هذه ي، حاملايل اإلجيارابرام صفقات تختصة يف لفائدة مؤسسة يكون اثبت( ما 

 إلجياراهذا النوع من عقود  إىلغالبا ما يلجأ ، و إجيارالبائعة نفسها بواسطة عقد  املؤسسة إىلاملشرتاة  األصول
من  املنتفعتبقى هي  نييف ح املواردعلى  احلصولهذه التقنية هلا السيولة، فتتيح  يفمن نقص تعاين  اليت املؤسسات
متثل  اإلجيارعادة إو ن عملية البيع إالبحت فنه يف اجملال املايل وأخريا فإجيار، عقد إ بواسطة صولاألهذه  استخدام

 .2 هلا على قرض مضمون بعقار ملك احلصولكن بواسطتها ميوسيلة للمؤسسة 
له ثالثة  هيرتبط استخدام هذا النوع ابألصول ابهظة الثمن لذلك فهو على العكس من سابقي الرفعي: اإلجيار املايل -

رض ابلرغم ي يتحمل عبئ القجر واملقرض، ويعترب املؤجر هو الذنه يشمل املؤجر واملستأأطراف وليس طرفني أي أ
ن األصل يف هذه احلالة يكون رهن القرض، هذا ال يعين أبي مع املؤجر كضامن للقرض أل جر يوقعمن ان املستأ

ايراداته  من إالهتالكن خيصم قسط ما أنه من حق املؤجر أمنا ضامن للسداد، كحال مسؤولية املستأجر عن القرض وإ
لغرض احتساب الضريبة، ويف هذه احلالة يكون املؤجر عرضة لنوعني من التدفقات النقدية: اخلارجة تتمثل يف اجلزء 

تخصومة منها  اراإلجياملستخدم من حقوق امللكية املستخدمة يف متويل األصل، وتدفقات داخلة تتمثل يف دفعات 
                                                           

ى الة شركة االشغال الكب )دراسة ح أثر املعاجلة احملاسبية لالئتمان اإلجياري وفق النظام احملاسيب املايل اجلزائري على املؤسسة االقتصاديةأمينة بوفرح،  1 
لة، ق، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرابحي، ور ابجلنوب(
 . 22، ص 0500/0500

 .000، ص0500، جوان 00العدد  ابتنة،ي، جامعة احلاج خلضر، ، جملة االقتصاد الصناععقود االجيار التمويليبلولة حممد أكرم، و  خالف خلضر 2 
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 .1فوائد القرض
  ر املايل خامسا: مزااي وعيوب االجيا

املايل يف العامل ككل انتشارا واسعا وسريعا منذ ظهوره أول مرة بصورته املتطورة يف أمريكا، وهذا التطور  اإلجيارانتشر  
امللحوظ له يعكس أمهيته واليت تظهر يف املزااي اليت حيققها ألطراف العقد )املؤجر، املستأجر( من جهة، واالقتصاد الوطين 

اي لإلجيار املايل اال ان هناك بعض العيوب اليت حتيط به، لذا سوف من جهة أخرى، ولكن على الرغم من تتعدد املزا
 نستعرض هذه املزااي والعيوب.

 املايل:  اإلجيارمزااي عقد  -
 لإلجيار املايل عدة مزااي وعيوب ابلنسبة للمستأجر واملؤجر ميكن تلخيصها كما يلي:

 :اتشراءها فإهنا بذلك حتقق امليز  الرأمسالية بدال منعند قيام املؤسسة ابستئجار األصول  ابلنسبة للمستأجر 
 االتية:
 :من قيمة األصل املراد  %055املايل للمستأجر نسبة متويل عالية تصل لغاية  اإلجياريقدم  توفري السيولة

نه املايل قد ساهم وبشكل كبري جدا يف ختفيف األعباء املالية على املستأجر كو  اإلجياراستئجاره، وهبذا يكون 
 ؛ 2لن يتكلف عناء توفري مبالغ مالية كدفعة مقدمة من قيمة األصل املطلوب

 :املايل  راإلجيان إجراءات احلصول على األصل عن طريق أل توفري درجة عالية من املرونة إلدارة املؤسسة
يوما لإلجابة على الطلب وحتقيق العقد، بعكس  55سرعة حبيث يستغرق مدة ال تفوق تتسم ابلسهولة وال

 ؛3حالة التمويل عن طريق قرض بنك كالسيكي
 :صل فعلى عكس االقرتاض بغرض شراء أ التخلص من قيود االقرتاض وتوفري األموال الستخدامات أخرى

 دا على قرارات اإلدارة بشأن احلصول علىن يضع قيو ر األصل ال يعطي احلق للمؤجر يف أما، فان استئجا
أنه  إىل استثمار املزيد يف أصول اثبتة، ويرجع هذا ابلطبع أوبشأن اجراء توزيع األرابح  أوقروض مستقبلية، 

 ىلإيف حالة اإلفالس، يظل من حق املؤسسة املؤجرة اسرتداد األصل، كما قد تلجأ املؤسسات االقتصادية 

                                                           

 . 02 -00 صامحد توفيق ابرود، مرجع سابق، ص. 1 
 .45، ص 0505، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، التأجري التمويلي مستقبل صناعة التمويلعبري الصفدي الطوال،  2  
، العـــدد 00، جملـة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، جامعة حممد بوضياف، مسيلة، اجمللد تقييم قرارات استئجار االصول الرأمساليةابديس بوغرة،  3 

 . 402، ص 0505، 00
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 ؛   1ابالستئجار هبدف توفري املوارد املتاحة الستخدامات أخرى يصعب متويلها بقروض بنكيةاختاذ قرار التمويل 
 ءها يسمح ن استئجار األصول الرأمسالية بدل شرا: إحتسني صورة امليزانية املالية للمؤسسة أمام احمللل املايل

انية املؤسسة ب األصول مبيز بتحسني املركز املايل للمؤسسة املستأجرة، حيث يؤدي عدم ظهور األصل يف جان
زايدة معدل العائد على األصول عن مستوى ذلك املعدل، إذا ما مت شراء األصل، وكذلك زايدة معدل  إىل

 ؛ 2دوران األصول للمؤسسة املستأجرة
 :ىلإحيث تعترب الدفعات اإلجيارية عبئا قابال للخصم من الوعاء الضرييب، ابإلضافة  حتقيق مزااي ضريبية 

ف التدرجيي من عبء الرسم على القيمة املضافة، حيث تقسم قيمة هذا الرسم على مدة حياة العقد التخفي
  .3ويتم دفعها من خالل األقساط اإلجيارية

  املايل للمؤجر مزااي عديدة من أمهها:  اإلجيارحيقق ابلنسبة للمؤجر 
  تعلقة ظهوره، هي اخنفاض املخاطر املهم أسباب املايل للمؤجر، واليت كانت أ اإلجيارلعل أهم ميزة حيققها

ابالستئجار، حيث أن احتفاظ املؤجر مبلكية األصل املؤجر يعطيه ضمان أكرب من أي ضمان اخر توفره له 
الس فجاع األصل املؤجر ذاته يف حالة إأدوات االئتمان األخرى، وهبذا الشكل يتمكن املؤجر من اسرت 

 ؛ 4حقاتهاملستأجر، أو يف حالة متاطله عن دفع مست
  يوفر للمؤجر تدفقا نقداي مستمرا طول فرتة التعاقد كما أنه يضمن احلصول على تكلفة اآلالت ابإلضافة

حتقيق عائد مناسب فهو يضمن اذن تصريف وتسويق األصول الضخمة ذات التكلفة العالية ابلنسبة  إىل
 ؛ 5ملنتجيها

 النكماش استقرارا للمؤجر يف أحوال التضخم وا جيد التأجري قبوال عاما من مجهور املستفيدين حبيث يوفر
 ؛ 6والركود االقتصادي، حبيث ال يؤثر العنصر األخري كثريا على مؤجري املعدات وجينبهم تخاطره

                                                           

تصادية،  وم االق، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلدور القرض االجياري يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة )دراسة حالة اجلزائر(طاليب خالد،  1 
 . 000، ص 0505/0500كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 . 402ابديس بوغرة، مرجع سابق، ص  2 
 .00أمينة بوفرح، مرجع سابق، ص  3 
انية، جامعة األمري واإلدارة، كلية اآلداب والعلوم االنس، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف االقتصاد التمويل التأجريي يف املصارف اإلسالميةصونبا عابد،  4 

 .04، ص 0550/0552عبد القادر، قسنطينة، 
 .50امحد توفيق ابرود، مرجع سابق، ص  5 
 . 50أمحد توفيق ابرود، املرجع السابق، ص  6 
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  توفر شروط العقد مرونة كبرية بني املؤجر واملستأجر حيث ميكن للمؤجر اختيار العميل الذي تتوافق احتياجاته
 ؛1مهامع طبيعة اخلدمة اليت يقد

 من األصول املستثمرة  بةاحلصول على بعض املزااي الضريبية اليت توفرها له بعض القوانني السائدة، وهي نس
  .2مجايل الضرائب املستحقة عليه وليس من الوعاء الضرييبختصم من إ

 ابلنسبة لالقتصاد الوطين 
 3التايل:لإلجيار املايل مزااي ابلنسبة لالقتصاد الوطين نوجزها على النحو  

  روعات ذ أنه بتوفريه التمويل الكامل للمشاالمام، إ إىلاملايل على دفع عجلة االقتصاد  اإلجيارتعمل عقود
يساعد على زايدة عدد تلك املشروعات وخلق فرص عمل جديدة وابلتايل وجود  055اإلنتاجية بنسبة %

 زايدة جودة املنتجات؛ إىلمنافسة بني املؤسسات مما يؤدي 
 املايل يضفي على االقتصاد الوطين نوع من التطوير والتحديث، من خالل ما يقوم به من  اإلجيارن نظام إ

 تنشيط االستثمارات املنتجة؛ 
  مساعدة الشركات املتعثرة بسبب عدم قدرهتا على جتديد ما تستخدمه من أصول إنتاجية أبصول أحدث

وجية الت احلديثة مما ميكنها مالحقة التطورات التكنولتكنولوجيا على القيام من عثرهتا عن طريق تلك اآل
 أبقل التكاليف؛

  ول اإلنتاجية على األص املايل الدويل حيث أنه يف حالة احلصول اإلجيارحتسني ميزان املدفوعات يف حالة
حني  اخلارج، يف إىلاملايل يقتصر األمر على حتويل القيمة اإلجيارية فقط  اإلجيارجنبية بنظام من شركات أ

  ايل للخارج.امل قيمة األصل الرأمسنه يف حالة شراء تلك األصول عن طريق االسترياد من اخلارج يتم حتويل كأ
 املايل:  اإلجياراثنيا: عيوب 

 4على الرغم من تعدد املزااي اخلاصة ابإلجيار املايل، اال ان هناك عيوب حتيط به من أمهها:  

                                                           

 .00 ،أمينة بوفرح، مرجع سابق 1 
 .00أمينة بوفرح، املرجع السابق، ص  2 
، (بقول اجلافة لوالية املسيلةاحلبوب وال تعاونيةدراسة حالة ) اجلزائرية االقتصاديةاملؤسسة  متويلودوره يف  التمويلي اإلجيارحماسبة عقود محيدي أمحد سعيد،  3 

، ص 0505/0504(، 0سعد دحلب البليدة )جامعة ، وعلوم التسيري التجاريةوالعلوم  االقتصاديةكلية العلوم يف العلوم التجارية،  مقدمة لنيل ماجستري رسالة 
02. 

وراه يف احملاسبة، كلية مة لنيل درجة الدكتدمقأطروحة ، )دراسة تطبيقية يف شركة طريان اخلطوط اجلوية اليمنية( حماسبة عقود االجيارفتح حممد عمر احملضار،  4 
 . 25، ص 0554/0550االقتصاد، جامعة دمشق، 
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 ايل بديال أكثر غالء، امل اإلجيارن احلصول املستأجر على منافع ضريبية وحتمل املؤجر تكلفة التقادم جتعل من إ
 حيث تزيد أقساط االستئجار يف النهاية عن مثن األصل يف حالة شراءه؛

 ع دخال حتسينات فنية على األصل املستأجر ملواكبة اإلنتاج ولكن ال تستطيقد ترغب الشركة املستأجرة يف إ
 فعل ذلك بسبب عدم موافقة املؤجر؛ 

 أجر ال بح غري جمدي استعماله اقتصاداي فإن املستإذا تقادم األصل فنيا بسبب التطورات التكنولوجية وأص
تبقية من فرتة ملدة املالسنوية خالل ا اإلجيارلغاء العقد ويكون ملتزما بدفع ابقي أقساط مدفوعات يستطيع إ

  االستئجار.
 املطلب الثاين: املعاجلة احملاسبية لعقد اإلجيار املايل

كانت املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار املايل يف املخطط احملاسيب الوطين تعتمد على مبدأ امللكية القانونية، أما اآلن فالنظام     
بعض مصطلحات  ىلإبدأ تغليب اجلوهر االقتصادي على الواقع القانوين، سنتطرق يف هذا املطلب احملاسيب املايل أخذ مب

 معاجلته احملاسبية لدى كل من املستأجر واملؤجر.  إىلمتعلقة ابإلجيار املايل و 
 املايل: اإلجيارأوال: مصطلحات مرتبطة بعقد 

 يقدم اجلدول التايل املصطلحات واملفاهيم املتعلقة ابإلجيار املايل: 
 املايل اإلجيارمصطلحات مرتبطة بعقد : (10)اجلدول رقم

 مفهومه املصطلح
هو سعر اخلصم )معدل التحيني( عند بدأ عقد اإلجيار الذي جيعل جمموع القيمة اإلمجالية للدفعات الدنيا لإلجيار والقيمة املتبقية  معدل الفائدة الضمين

 املؤجر. غري املضمونة مساواي للقيمة العادلة لألصل 
معدل االقرتاض 

 اهلامشي
إلجيار أنه السعر الذي كان سيتحمله املستأجر عند بدأ عقد اهو املعدل الذي ميكن أن يدفعه املستأجر يف عقد اإلجيار مشابه أو 

 لغرض اقرتاض املال من أجل شراء األصل على مدى فرتة مماثلة وبنفس الضمان. 

اإلجيار احملتمل 
 املشروط

لنسبة املئوية ااجلزء من دفعات اإلجيار غري حمددة املبلغ ولكنه مبين على عدة عوامل ابستثناء جمرد مرور الوقت مثال:  هو ذلك
 للمبيعات مقدار االستعمال، مؤشرات السعر أسعار الفائدة يف السوق.

 اإلجيارمدة عقد 
للمستأجر حق  كون فيهايأي فرتات أخرى  إىلاملستأجر الستئجار األصل ابإلضافة  يهاهي الفرتة غري القابلة لإللغاء اليت تعاقد ف

 .االستمرار يف استئجار األصل مقابل دفعة أخرى اختيار
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  :هنا بني كل من العمر االقتصادي والعمر النافع كاآليت يتم التمييزو  اإلجيارعمر عقد 
ستخدم واحد أو م من قبل اقتصاداياألصل قابال لالستعمال يكون العمر االقتصادي: هو الفرتة اليت من املتوقع من خالهلا أن 

 أكثر؛
ا أن تستهلك واليت يتوقع خالهل اإلجياردون أن حتددها مدة عقد  اإلجياراملقدرة من بدأ مدة عقد الباقية العمر النافع: هي الفرتة 

 ؛لألصول االقتصاديةاملؤسسة املنافع 

القيمة املتبقية 
 املضمونة

ملؤجر )قيمة أو من قبل طرف اثلث ليس له عالقة ابابلنسبة للمستأجر: ذلك اجلزء من القيمة املتبقية املضمونة من قبل املستأجر 
 الضمان هي احلد األعلى من املبلغ الذي ميكن يف أي حال أن يصبح مستحق(؛

اجلزء من القيمة املتبقية املضمونة من قبل املستأجر أو من قبل طرف اثلث ليس له عالقة ابملؤجر والذي هو ابلنسبة للمؤجر: ذلك 
 .اباللتزامات مبوجب الضمانقادر على الوفاء 

القيمة املتبقية غري 
 املضمونة

 هي ذلك اجلزء من قيمة األصل غري املؤجر والذي ال يضمن املؤجر حتقيقه أو مضمونة فقط من قبل طرف له عالقة ابملؤجر.

 للألص السوقية القيمة
 القيمة) املستأجر

 (العادلة

 السوقية القيمة عتربوت اآلخر على أحدمها من ضغط دون واملستأجر املؤجر بني حرة سوق يف املستأجر لألصل البيعية القيمة متثل
 .1املؤجر لألصل املقدرة الباقية القيمة نفسها

 

احلد األدىن لدفعات 
 اإلجيار

هي املبالغ اليت يدفعها املستأجر طيلة مدة عقد اإلجيار ابستثناء بدل اإلجيار احملتمل املشروط وتكاليف اخلدمات والضرائب اليت 
 ما يلي: إىلسيقوم املؤجر بدفعها واسرتدادها ابإلضافة 

 ابلنسبة للمستأجر: أية مبالغ مضمونة من قبله أو من قبل طرف مرتبط به؛
أي مبلغ للقيمة املتبقية املضمونة له من قبل أاي من: املستأجر، طرف مرتبط ابملستأجر، طرف اثلث مستقل وقادر ابلنسبة للمؤجر: 

غري أنه إذا كان األصل بسعر يتوقع أن يكون بدرجة كافية من القيمة العادلة لألصل يف التاريخ الذي ، ماليا على الوفاء هبذا الضمان
عقد اإلجيار فإن احلد األدىن من دفعات اإلجيار يشمل احلد األدىن من املبالغ املستحقة الدفع  ميكن فيه ممارسة هذا أي عند بدأ
 الدفعات املطلوبة ملمارسة حق اخليار هذا. إىلطيلة مدة عقد اإلجيار ابإلضافة 

قيمة العقد بسعر يكون منخفضا عن الحق من حقوق املستأجر مبوجب عقد اإلجيار مينح املستأجر حق شراء األصل يف هناية  خيار حق الشراء
 السوقية املتوقعة لألصل

 من اعداد الطالبتني ابالعتماد على:املصدر: 
 الوطنيةمنوذجا يف املؤسسة  التأجريي للتمويل احملاسبيةاملعاجلة ) االقتصاديةيف املؤسسة تقييم صيغ التمويل احلديثة ، عمامرة ايمسينةو  تقرارت يزيد -

 .405ص ،0505 ،50العدد  ،54 اجمللد جامعة بن يوسف بن خدة، ،0جامعة اجلزائر  حولياتجملة ، (بوالية تبسة لفوسفاتا ملناجم
  . 055، 015، ص، ص 0500دار النشر األوراق الزرقاء العاملية، اجلزائر، معايري احملاسبة الدولية دروس وتطبيقات حملولة، خلضر عالوي،  -

العديد من املصطلحات واملفاهيم املرتبطة بعقود اإلجيار املايل واليت جتعله مميزا من اجلدول السابق نالحظ أن هناك 
 .وتختلفا عن ابقي العقود
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   حسب النظام احملاسيب املايل: ابلنسبة للمستأجر : املعاجلة احملاسبية لعقد اإلجيار املايلاثنيا
 ضى اإلجيار، قيمته احملينة للدفعات الدنيا مبقت العادلة، أوول امليزانية بقيمته يدرج األصل املستأجر يف حساابت أص  

 ومبا أن العنصر يف حساابت اخلصومقل مثنا يدرج التزام دفع اإلجيارات املستقبلية بنفس املبلغ أكانت هذه األخرية  إذا
 :1املتعلقة ابلتثبيتاتوكأنه تثبيت فإنه تنطبق عليه كل األحكام مسجل 
 وفقا ملمارسات املؤسسة ابلنسبة للعناصر املماثلة؛   الكتها سيكون هنا 
   القيام بعملية التقييم الدورية؛ 
  عند التنازل أو خروج األصل يتم معاجلته كأنه عنصر ملك للمؤسسة. 

ة يناملؤجر والقيمة احمل صلف مبلغ بني القيمة احلقيقية لألأصول املستأجر أبضع يف املايل موضوع إجيار األصلوهبذا يظهر    
جيار إلاية اهن عادة الشراء يفإل ينةدرج فيها القيمة احملتن لدنيااملدفوعات ا )وهذهصوص عليها يف العقد نيا املدنللمدفوعات ال

للعقد لضمين احتدد القيمة احملينة ابملعدل  مرفوعا( نيكو د إبرام العقد أبن خيار الشراء عناك يقني معقول هنن كا  هذا إذا
 .2وإن مل يوجد فبمعدل فائدة االقرتاض اهلامشي

، ابة املستأجررقميسجل األصل املؤجر يف أصول املؤسسة مبجرد وضعه حتت : حتت مراقبة املستأجراألصل  دخول -
 كما هو مبني يف اجلدول املوايل: حماسبيا   يسجل هذا األصل

 : دخول األصل حتت مراقبة املستأجر(10)اجلدول رقم
 املبالغ احليازةاتريخ  احلسابرقم 
 دائن مدين البيان دائن مدين

2x   /التثبيتاتحـ             xxx  
 xxx  التمويل -حـ/ الديون املرتتبة على عقد االجيار           167 
   دخول امللك حتت مراقبة املستأجر  

، ديوان املطبوعات 5ط، IAS/IFRS 0112/0101احملاسبة املعمقة وفقا للنظام احملاسيب املايل اجلديد ومعايري احملاسبية الدولية هوام مجعة،  املصدر:
 .015، ص0505اجلامعية، اجلزائر، 

                                                           

 .015السابق، ص هوام مجعة، املصدر  1 
، اجلريدة الرمسية ،قواعد التقييم احملاسيب وحمتوى الكشوف املالية وعرضها وكذا مدونة احلساابت وقواعد سريهاتعلق بامل 0551يوليو  00املؤرخ يف القرار  2 

 .01، ص 05العدد 
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حساب يف اجلانب املدين ألحد احلساابت الفرعية للنستخلص أن األصل املؤجر سجل لدىل املستأجر  من اجلدول السابق
 " دائنا.التمويل-اإلجيارالديون املرتتبة على عقد " 020مقابل جعل احلساب ، 0

حملاسيب املايل واملصاريف املالية حسب االتفاق يكون التسجيل ا اإلجيارعند تسديد دفعات  :املايل إجيار دفعات تسديد -
 هلا كما هو موضح يف اجلدول املوايل:

 املايل اإلجيار: تسديد دفعات (10)اجلدول رقم
 املبالغ التاريخ رقم احلساب

 دائن مدين البيان دائن مدين
  xxx التمويل-اإلجيارحـ/ الديون املرتتبة على عقد   020
  TVA xxxعلى رقم االعمال  الرسم-الدولةحـ/   4402
  xxx حـ/ أعباء الفوائد  220

 000 
 

 حـ/ بنوك حساابت جارية
 تسديد املستحقات الدورية

 xxx 

 .01، مرجع سابق، ص اجلريدة الرمسية املصدر:

 اإلجيارالديون املرتتبة على عقد " 020حسب اجلدول السابق عند تسديد املستحقات الدورية يسجل احلساب 
"بنوك حساابت  000"أعباء الفوائد" يف اجلانب املدين، مقابل احلساب  220واحلساب " بقيمة مبلغ القسط التمويل

 جارية" يف اجلانب الدائن.
حلساابت ايعاجل عقب إدراجه األصلي يف  ومن انحية أخرى فإن األصل :وخسائر القيمة االهتالك قسط إثبات -

 كما  القتضاءاوإثبات خسارة القيمة عند  االنتفاععن مدة  هتالكاالمثل ابقي تثبيتات املؤسسة من خالل إثبات 
 1:هو موضح يف اجلدولني التاليني

 إهتالك األصلاثبات قسط : (10)اجلدول رقم
 املبالغ التاريخ رقم احلساب

 دائن مدين البيان دائن مدين
  xxx ةمإلهتالكات واملؤوانت وخسائر القيااملخصصات حـ/  681
 28xx  /أدواتو معدات -إهتالك التثبيتات العينية األخرىحـ-  xxx 

   األصل كإهتالاثبات قسط   
 .01اجلريدة الرمسية، مرجع سابق، ص  املصدر:

                                                           

 .01اجلريدة الرمسية، مرجع سابق، ص  1 
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واملؤوانت  هتالكاتاالصصات " تخ 210السابق االهتالك السنوي لألصل املؤجر جبعل احلساب  يظهر اجلدول
 .دائنا 01" مدينا وأحد احلساابت الفرعية للحساب وخسائر القيمة 

 اثبات خسائر قيمة :(10)اجلدول رقم
 املبالغ التاريخ رقم احلساب

 دائن مدين البيان دائن مدين
  xxx مهتالكات واملؤوانت وخسائر القيالااملخصصات حـ/  210

 29xx  /وادواتمعدات -التثبيتات العينية األخرى خسائر قيمة عنحـ-   xxx 
     

 .01اجلريدة الرمسية، مرجع سابق، ص املصدر: 

صصات " تخ 210لألصل املؤجر جبعل احلساب اجلدول السابق أن يف حالة تسجيل خسارة قيمة  خاللمن نالحظ 
 .دائنا 05وأحد احلساابت الفرعية للحساب  " مديناواملؤوانت وخسائر القيمة  هتالكاتاال

 :العقد مدة انقضاء عند الشراء خيار رفع عدم أو رفع -

كما ذكران سابقا أنه يف هذا النوع من عقود اإلجيار املايل حق املستأجر يف االحتفاظ ابلتثبيت أو عدم االحتفاظ به،  
 :التسجيل احملاسيب نراعي هاتني احلالتنيوهلذا عند 

 ق ، وكان عليه أن يدفع لذلك استحقاقا أخريا يوافإذا قرر املستأجر االحتفاظ ابألصل رفع خيار الشراء: حالة
تعاقداي رفع خيار الشراء، فإن مبلغ هذا االستحقاق األخري جيب أن يوافق رصيد حساب الديون عن عقد اإلجيار، 

ما هو موضح ك لتصفية هذا احلساب اخلاص ابلديون، ويكون التسجيل احملاسيبوأييت تسديد هذا االستحقاق 
  :يف اجلدول التايل

 : حالة رفع خيار الشراء(10اجلدول رقم)
 املبالغ التاريخ رقم احلساب

 دائن مدين البيان دائن مدين

  xxx التمويل-اإلجيارحـ/ الديون املرتتبة على عقد   020
 xxx  يةحـ/ بنوك حساابت جار  000 

   االحتفاظ ابألصل  

                                                                                                                 .000عبد الرمحن عطية، مرجع سابق، ص    ملصدر:ا
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يظهر اجلدول السابق التسجيل احملاسيب لدى املستأجر لعقد اإلجيار املايل عند انقضاء مدة العقد وذلك يف حالة ما قرر    
بنوك "  000مدينا و احلساب  متويل" –ديون مرتبطة بعقد إجيار " 020جيعل احلساب املستأجر االحتفاظ ابألصل، حيث 

 .دائنا  "يةحساابت جار 

 من أصول  املؤجر ويتم إخراجه إىليرجع  األصلإذا مل يرفع املستأجر خيار الشراء فإن  :حالة عدم رفع خيار الشراء
 ألصلاينجر عنه فائض قيمة أو انقص قيمة للمستأجر ألن مدة اهتالك  أالاملستأجر، هذا اخلروج عدمي القيمة جيب 

  واجلدول املوايل يوضح التسجيل احملاسيب هلذه احلالة: تكون هي نفسها مدة اإلجيار،
 حالة عدم رفع خيار الشراء(: 10دول رقم )اجل

 املبالغ التاريخ رقم احلساب
 دائن مدين  دائن مدين
  xxx التمويل-اإلجيارحـ/ الديون املرتتبة على عقد   020
تالقيم واملؤوان سرتجاعات عن خسائراحـ/ 010    xxx 
   صلتسجيل عدم االحتفاظ ابأل  

 .054ص، 0504، اجلزائر، دار الصفحات الزرقاء للنشر والتوزيعنظام احملاسبة املالية سري احلساابت وتطبيقاهتا، خلضر عالوي،  :املصدر

 "020تتم تصفية حساب الديون  عدم احتفاظ املستأجر ابألصل املؤجر حالة نالحظ من خالل اجلدول السابق يف
سرتجاعات عن خسائر القيم اال" 01ابعتماد اجلانب الدائن للحساب املطابقة  " التمويل-اإلجيارالديون املرتتبة على عقد 

 ."تواملؤوان

 املايل ابلنسبة للمؤجر حسب النظام احملاسيب املايل:  اإلجيار: املعاجلة احملاسبية لعقد اثلثا

ينبغي على املؤجرين االعرتاف ابألصول اليت هي يف حوزهتم مبوجب عقد اجيار متويلي يف ميزانياهتم وعرضها كذمة مدينة  
مجيع املخاطر  املايل يتم بشكل ضمين حتويل اإلجيار، وطبقا لعقد اإلجيارمبقدار مبلغ مساوي لصايف االستثمار يف عقد 

بل املؤجر على اهنا املستحقة القبض تعامل من ق اإلجيارواملنافع املتعلقة ابمللكية القانونية من قبل املؤجر، وهكذا فان دفعة 
 . 1سداد للمبلغ األصلي ودخل متويلي لتعويض ومكافأة املؤجر عن استثماره وخدماته

 

 

                                                           

 . 000، ص0555، مكتبة الشركة اجلزائرية بوداود، اجلزائر، 0ج، احملاسبية الدوليةحماسبة املؤسسة طبقا للمعايري شعيب شنوف، 1 
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 غري املوزع لألصل املؤجر:  أوغري الصانع  لدى املؤجرالتسجيل احملاسيب  -
كما يوضحه   نكدي  تأجر فإن القيمة احلقيقية لألصل املؤجر تسجلسللم وتسليمهعند شراء املؤجر لألصل من املورد    

 اجلدول التايل: 
 إثبات شراء األصل املؤجر وتسليمه للمستأجر :(10)اجلدول رقم

 املبالغ احليازةاتريخ  رقم احلساب
 دائن مدين البيان دائن مدين

  xxx                                            لتمويلا-املرتتبة على عقد اإلجيارواحلساابت الدائنة القروض حـ/  004

 xxx  حـ/ موردو التثبيتات 454 

 xxx  احلساابت اجلاريةو بنوك حـ/  000أو  
   وتسليمه للمستأجر: إثبات شراء األصل املؤجر   

 .015عبد الرمحان عطية، مرجع سابق، ص املصدر: 

ون على عقود دي 004ضمن التثبيتات املالية ابحلساب السابق نالحظ أنه يظهر مبلغ األصل املؤجر من خالل اجلدول 
 ائنا.  د حساب بنوك واحلساابت اجلارية أوحساب موردو التثبيتات  مقابل، املدين اجيار التمويل يف اجلانب

 :سجيل احملاسيب لدفعة حتصيل الديناجلدول التايل يوضح التاثبات حتصيل دفعة الدين:  -
 حتصيل الدفعة األوىل لإلجيار املايل  :(12)اجلدول رقم

 املبالغ التاريخ رقم احلساب
 دائن مدين البيان دائن مدين
  xxx بنوك احلساابت اجلاريةحـ/   000

 

004 
 
 

025 

املرتتبة على عقد واحلساابت الدائنة القروض حـ/
التمويل-اإلجيار  

/عائدات الديون واحلساابت الدائنةـح  

 xxx 
 

xxx 
 

   حتصيل الدفعة األوىل إلجيار املايل  
 .010عبد الرمحن عطية، مرجع سابق، ص: املصدر

 جزأين:  إىلاجلدول السابق أن دفعة حتصيل الدين توزع يظهر 
 دائنا.  004مدينا وحساب  000جزء ميثل حتصيل الدين املرتتب عن أتجري املعدات، حيث جنعل حساب  -
 025مدينا واحلساب  000اما اجلزء الثاين فيمثل الفوائد املالية احملصلة واملرتتبة عن الدين، حيث جنعل حساب  -

 عائدات الديون واحلساابت الدائنة، دائنا. 
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 . القرض هتالكهناية السنوات معتمدين على جدول احتصيل الدفعات يف  وبنفس األسلوب نسجل قيود
 املوزع للملك املستأجر:  أواملؤجر الصانع التسجيل احملاسيب لدى  -

 كما يوضحه اجلدول التايل: تسجل العملية مثل اية عملية بيع املنتجات  
 إثبات أتجري األصل وتسليمه :(01)اجلدول رقم

 املبالغ التاريخ رقم
 دائن مدين البيان دائن مدين
  xxx التمويل      -املرتتبة على عقد اإلجيار واحلساابت الدائنةالقروض  /ـح  004
 xxx  /املبيعات من البضائع واملنتجاتـح 05 
   أتجري األصل  
  xxx  /تغري املخزونـح  004
 xxx  /منتجات مصنعةـح 500 
    تسليم األصل  

 .015الرمحن عطية، املرجع السابق، صعبد املصدر: 

 تبةرت امل واحلساابت الدائنةالقروض " 004خالل اجلدول السابق نستخلص أن عند أتجري األصل يسجل احلساب  من 
( دائنا بسعر البيع العادي للمعدات املؤجرة، 050 أو 055)أي  05احلساب  مدينا مقابل "التمويل-على عقد اإلجيار
سليم يف حساب النتيجة للدورة احلالية، ونالحظ أنه عند ت اخلسارة الناجتة عن عملية البيع ستظهر أووهكذا فان الربح 

 500"تغري املخزون" مينا، مقابل احلساب  004جبعل احلساب  املعدات يتم اثبات تغرب املخزون من املنتجات التامة
 "منتجات مصنعة" دائنا.

 يب لتحصيل الدفعة كما هو موضح يف اجلدول املوايل:يكون التسجيل احملاساثبات حتصيل الدفعة:  -
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 اثبات حتصيل الدفعة :(00)اجلدول رقم
 املبالغ التاريخ رقم احلساب

 دائن مدين البيان دائن مدين
  xxx بنوك احلساابت اجلاريةحـ/    000
 004 025  مويلالت-ملرتتبة على عقد اإلجيارا واحلساابت الدائنةالقروض  ح/ 

 ح/عائدات الديون وحساابت دائنة
 xxx 

    حتصيل الدفعة  
 .015مرجع سابق، ص  عبد الرمحن عطية،املصدر: 

 004نالحظ من خالل اجلدول السابق أن عند استالم املؤجر الدفعات يسجل يف اجلانب الدائن كل من احلساب 

عائدات الديون " 025" بقيمة مبلغ القسط واحلساب التمويل-املرتتبة على عقد اإلجيار واحلساابت الدائنةالقروض "
"بنوك حساابت جارية" مببلغ الدفع   000ويف اجلانب املدين يسجل احلساب " بقيمة مبلغ عائدات املالية، وحساابت دائنة

 كامال.
 املايل  اإلجياراملطلب الثالث: املعاجلة اجلبائية لعقود 

ترب اجلانب اجلبائي مهمة ذ يعالتمويلي قصد تسهيل استخدامه، إ اإلجيارمل يغفل املشرع اجلزائري عن تنظيم التعامل بعقود 
املايل، فمختلف التدابري القانونية املنصوص عليها يف هذا اإلطار قد تشكل عنصرا جاذاب للمتعاملني  اإلجياريف عملية 

 املايل كوسيلة لتمويل استثماراهتم.  اإلجياراختيار عقد  إىلاالقتصاديني تدفعهم 

 املايل  اإلجيارالقانونية اجلبائية املنظمة لعقود  النصوص :والأ
 أقر املشرع اجلزائري مجلة من التدابري يف قوانني املالية وقوانني املالية التكميلية ميكن تلخيصها يف اجلدولني املواليني: 
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 النظام احملاسيب املايلقبل التدابري اجلبائية لعقود اإلجيار املايل  :(00) دول رقماجل
 املرجع التدابري اجلبائية

  .املايل اإلجيارتستفيد املؤسسة املؤجرة من اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة يف حالة عقد -  
 ،0554قانون املالية 

اجلريدة الرمسية رقم 
11/0555 

 املايل من رسم اإلشهار العقاري؛  اإلجيارتعفى العقود املتعلقة ابلعقارات يف اطار عقد - 
ميكن للمؤجر مالك األصل تطبيق اإلهتالك على األصول حمل عقد اإلجيار وحيق للمستأجر ختفيض اإلجيارات اليت  -

 يدفعها للمؤجر من الربح اخلاضع للضريبة؛
لى اإلرادات يف هناية الدورة وختضع للضريبة ع إىلتضاف األرابح الناجتة عن الصرف يف إطار اإلجيار املايل الدويل  -

 األرابح.

 ،0554قانون املالية 
اجلريدة الرمسية رقم 

10/0550 

على مبالغ اإلجيارات املدفوعة مبوجب عقد اجيار مايل دويل لألشخاص غري  %60 إىلوعاء االقتطاع من املصدر  ختفيض-
 اجلزائر؛املقيمني يف 

 ،0550قانون املالية 
اجلريدة الرمسية رقم 

15/0555 
املؤرخ يف  00-50تستفيد األصول اليت اقتناها املؤجر من املزااي الضريبية املنصوص عليها يف املرسوم التشريعي رقم -

 املتعلق برتقية االستثمار؛ 00/05/0555
 ؛(TAP)املايل من الرسم على النشاط املهين  اإلجيارتعفى مؤسسات  -
لة طول مدة عقد و هتالك املتناقص على األصول الثابتة غري املنقهتالك اخلطي أو االميكن للمؤسسة املستأجرة تطبيق اال -

 .اإلجيار املايل

 قانون املالية التكميلي
، اجلريدة الرمسية 0550

51/0550 

اجلبائية املنصوص  املايل من االمتيازات اإلجيارتستفيد املعدات املتعلقة إبجناز االستثمار واليت مت اقتناؤها عن طريق عقد  -
 .IBS ،IRG ،TVAاملتعلق بتطوير االستثمار كاإلعفاء من  05/51/0550املؤرخ يف  55-50عليها يف األمر رقم 

 ،0555قانون املالية 
 اجلريدة الرمسية رقم

15/0555 

ابلنسبة للعقود املتعلقة ابقتناء العقارات املوجهة لتمويل االستثمارات، واليت  (TF)اإلعفاء من رسم اإلشهار العقاري  -
 املتعلق ابلنقد والقرض. 02/51/0555املؤرخ يف  00-55تقوم هبا البنوك واملؤسسات املالية اخلاضعة للقانون رقم 

 ،0554قانون املالية 
 رمسية رقماجلريدة ال

15/0555 
طي للتجهيزات املستغلة يف هتالك اخلابلنسبة لال 0,0تطبيق نظام االهتالك اخلطي وفقا للمعامالت التالية: تطبيق معدل -

سنوات، ابستثناء املنقوالت وعتاد املكاتب والسيارات السياحية،  0ار مايل واليت ال تفوق مدة اهتالكها املايل إجيشكل 
عندما تفوق  0,0ا، ويكون سنوات أو تعادهل05سنوات وتقل عن  0عندما تفوق مدة اهتالك العتاد  0املعامل يصبح هذا 

 سنة أو تعادهلا ؛ 05سنوات وتقل عن  05هتالك مدة اال
 من األصول املتنازل عنها يف إطار عقد اإلجيار املايل. (TVA)لغاء إ-

 ،0552قانون املالية 
اجلريدة الرمسية رقم 

10/0550 

، 50/00/0501غاية  إىلاإلجيارات املدفوعة يف إطار عقد إجيار مايل للعتاد الزراعي املنتج يف اجلزائر  TVAتعفى من -
 املصاحل اجلبائية.  إىلويتوقف ذلك على تسليم املؤجر نسخة عن عقد اإلجيار ووثيقة تبني مصدر العتاد 

قانون املالية التكميلي 
، اجلريدة الرمسية 0555

44/0555 
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 .على القوانني املالية اعتمادامن إعداد الطالبتني املصدر: 

 النظام احملاسيب املايلالتدابري اجلبائية لعقود اإلجيار املايل بعد  :(00)دول رقماجل
 املرجع التدابري اجلبائية

 يستمر: 50/00/0500غاية  إىليف إطار عمليات عقد اإلجيار املايل وبصورة استثنائية 
 يستمر املؤجر مبمارسة احلق يف اهتالك امللك حمل عقد اإلجيار املايل ابعتباره املالك القانوين؛-
 ىلإاملستأجر وهو املالك االقتصادي للملك حمل العقد مبفهوم املقاييس اجلديدة للمحاسبة، يف خصم اإلجيارات املسددة -

 ات املذكورة. غاية هناية االستحقاق إىلاملؤجر من الربح اخلاضع للضريبة 

قانون املالية التكميلي 
، اجلريدة الرمسية رقم 0505

45/0505 

تستفيد اقتناءات التجهيزات اليت ينجزها املقرضون االجياريون يف إطار عقد البيع االجياري املايل املربم مع املقاول املستفيد من 
 املتعلق بتطوير االستثمار من االمتيازات التالية:  55-50االمتيازات املنصوص عليها يف االمر رقم 

 اخلة مباشرة يف اجناز االستثمار؛ع غري املستثناة، املستوردة والداالعفاء من احلقوق اجلمركية ابلنسبة للسل -
 .االعفاء من حقوق نقل امللكية مبقابل ابلنسبة لكل االقتناءات العقارية احملققة يف إطار االستثمار املعين-

 0500قانون املالية 
اجلريدة الرمسية رقم 

04/0500 

ا البنوك جبائيا مالك للعني املؤجرة يف عمليات االعتماد االجياري اليت تقوم هب املؤجردون االخالل ابلنظام احملاسيب املايل، يعد 
س ي، ويتعني عليه تسجيله كأصل اثبت ويطبق عليه االهتالك اجلبائي على أسااإلجيار واملؤسسات املالية وشركات القرض 

 املقبوضة كناتج؛ اإلجياري، وتسجل مبالغ اإلجيار االهتالك املايل للقرض 
 يعد املستأجر جبائيا مستأجرا للعني املؤجرة، وتسجل املبالغ اليت يدفعها املستأجر لصاحل املؤجر كتكلفة.  

 

 0504قانون املالية 
اجلريدة الرمسية رقم 

21/0505 

 ي املايل يسدد املقرض املستأجر الرسم املستحق. اإلجيار ابلنسبة لعقود القرض 
 

قانون املالية التكميلي 
اجلريدة الرمسية رقم  0500

45/0500 
املؤجر عن عقار  و املقرضأال تدخل يف مكوانت األساس اخلاضع للضريبة فوائض القيم احملققة عند تنازل املقرض املستأجر 

 يف إطار عقد قرض اجياري. 
 

 0500قانون املالية 
اجلريدة الرمسية رقم 

00/0502 
ة ألحكام األمر رقم املالية اخلاضع واملؤسساتالعقود املتعلقة ابقتناء العقارات من قبل البنوك  تعفى من رسم اإلشهار العقاري

أو أي قرض عقاري مشابه له  ي العقاري،اإلجيار يف إطار  املتعلق ابلنقد والقرض،و  0555أوت  02املؤرخ يف  00-55
ي أو ملمارسة التجاري أو الصناعي أو الفالح االقتصاديني، لالستعمالوموجه لتمويل االستثمارات املنجزة من قبل املتعاملني 

 مهنة حرة.

، اجلريدة 0501قانون املالية 
 02/0500الرمسية رقم 

 .ني إعتمادا على القوانني املاليةمن إعداد الطالبتاملصدر: 

من خالل اجلدولني السابقني نالحظ أن اجلزائر قامت بسن عدة قوانني جبائية منظمة لعقود االجيار املايل من سنة   
هذه  أن كلإال ، يومنا هذا وذلك لسد الفراغ القانوين من جهة وترقية هذا النوع من العقود من جهة أخرى إىل 0554

  املايل.التغيري ال يتماشى مع ما جاء به النظام احملاسيب
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 ظل التشريع اجلبائي: سياسة اإلجيار املايل يف: اثنيا
يعترب املناخ االستثماري وتشجيع رأس املال الوطين احمللي واألجنيب للمسامهة يف مشاريع التنمية االقتصادية وتوسع 

الرفاهية  مستوايت مرتفعة مناملؤسسات إحدى الركائز األساسية ملواصلة اإلصالح االقتصادي ابجلزائر من أجل حتقيق 
االقتصادية واإلنتاجية، وقد بذلت اجلزائر جهودا معتربة لتهيئة البيئة املناسبة لالستثمار والتوسع من خالل إصدار عدة 

 فائدة وإنشاء هيئات مكلفة بتطوير ودعم االستثمار وترقيته، فكلما قام االستثمار بتقدمي قوانني وتشريعات مرتبطة بذلك،
صاد الوطين عظمت أمهية املزااي املقدمة له، هذه املزااي تتنوع حسب متركز وطبيعة االستثمار، وهي منظمة عن طريق لالقت

 1:ثالثة أساليب، هي
  خيص مشاريع االستثمار احملصورة خارج املناطق الواجب النهوض هبا، مزاايه تشمل: التنظيم العام: -

 تستفيد شركة اإلجيار املايل واملؤسسة املستأجرة من: :مرحلة تركيب املشروع 
 إعفاء من الرسم على القيمة املضافة على السلع واخلدمات الغري مستبعدة؛ 
 .إعفاء من الرسوم اجلمركية على السلع املستوردة غري مستبعدة وإعفاء من رسوم نقل االقتناء العقاري 

 واملؤسسة املستأجرة من: تستفيد شركة اإلجيار املايل :مرحلة االستغالل 
  5إعفاء ملدة ( سنوات من الضريبة على أرابح الشركاتIBS؛) 
  5إعفاء ملدة ( سنوات من الرسم على النشاط املهينTAP.) 

ختص مشاريع االستثمار احملصورة يف املناطق الواجب النهوض هبا، حيث تستفيد من املزااي التنظيم اخلاص:  -
  التالية:

  تستفيد شركة اإلجيار املايل واملؤسسة املستأجرة من: :املشروعمرحلة بداية 
 إعفاء من الرسوم اجلمركية على التجهيزات املستوردة؛ 
 إعفاء من رسوم نقل االقتناء العقاري؛ 
  إمكانية أخذ احلكومة على عاتقها بشكل جزئي أو كلي النفقات اخلاصة أبعمال البنية التحتية الالزمة

 لتحقيق االستثمار.
 تستفيد شركة اإلجيار املايل واملؤسسة املستأجرة من :مرحلة االستغالل: 

  05إعفاء ملدة ( سنوات من الضريبة على أرابح الشركاتIBS؛) 
                                                           

 .054 -055، ص0505دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، األردن،  ،0ط التمويل التأجريي املفاهيم واألسس،معراج هواري وحاج سعيد عمر،  1
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  05إعفاء ملدة ( سنوات من الرسم على النشاط املهينTAP؛) 
  05إعفاء ملدة ( سنوات من الرسم العقاريTF؛) 
  اخلسائر ومدة االهتالك(.إمكانية التميز مبزااي أخرى )أتجيل 

خيص مشاريع االستثمارات لشركة اإلجيار املايل أو املؤسسة املستأجرة اليت تقدم فائدة التنظيم املتعلق:  -
  استثنائية لالقتصاد الوطين، حيث تستفيد من املزااي التالية:

 :سنوات على األكثر: 0خالل  مرحلة بداية املشروع 
  واالقتطاعات الضريبية األخرى على السلع واخلدمات املستوردة من إعفاء من الرسوم والضرائب

 اخلارج أو املشرتات حمليا؛
 إعفاء من الرسم اخلاص بنقل االقتناء العقاري واإلشهار القانوين؛ 
 إعفاء من رسوم التسجيل؛ 
 .إعفاء من الرسم العقاري 

 سنوات على األكثر: 05خالل  :االستغالل مرحلة 
  إعفاء من الضريبة( على أرابح الشركاتIBS؛) 
 ( إعفاء من الرسم على النشاط املهينTAP.) 

 املزااي اجلبائية لعقود االجيار املايل يف اجلزائر: اثلثا
 1ة:اآلتيمن املزااي اجلبائية املايل  اإلجيارعقود تستفيد 

 الضريبة على الدخل اإلمجايل أو الضريبة على أرابح الشركات يف جمـال -
 األصول من طرف املقرض املستأجر للمقرضعناصر  من عنصر عن التنازل عن الناجتة القيمة فوائض تدخل ال 

 (؛0551ضمن األرابح اخلاضعة للضريبة )قانون املالية  ليزابكي من نوع اإلجيار املؤجر يف إطار عقد القرض 
 األصول من طرف املقرض املؤجر  دة التنازل عن عنصر من عناصرإعا عن الناجتة القيمة فوائض تدخل ال

 (؛0551بعنوان نقل امللكية هلذا األخري ضمن األرابح اخلاضعة للضريبة. )قانون املالية  املستأجر للمقرض
 الدويل،  ياإلجيار  االعتماد عقد مبوجب اتاإلجيار  بعنوان املدفوعة املبالغ على %25 ب يقدر ختفيض تطبيق يتم

 ؛(0550)قانون املالية ابجلزائر غري مقيمني  ألشخاص

                                                           
 .51:51على الساعة  51/80/0808، يوم   /https://www.mfdgi.gov.dz التاليالموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب، عبر الرابط  1

https://www.mfdgi.gov.dz/
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  املضافة:الرسم على القيمة  يف جمـال -
 يف إطار عمليات  سات املاليةواملؤس البنوك هبا قامت اليت االقتناء لعمليات املضافة القيمة على الرسم من اإلعفاء

 ؛(0551)قانون املالية  اإلجيار قرض
 حق رفع حالة يف ياإلجيار  القرض شركات طرف من األمالك على التنازل عمليات خيص فيما تسوية أية جترى ال 

 ؛(0552 املالية قانون) الدائن املستأجر طرف من ألجل الشراء على ابملوافقة االختيار
 رسم على القيمة املضافة لإلجيار املدفوع كقرض إجيار على التجهيزات الفالحية واملتعلقة ابلقطاع ال من اإلعفاء

 .(0555)قانون املالية التكميلي ر الفالحي، املصًنعة يف اجلزائ
 املهين: ى النشاطالرسم عل يف جمـال -
 إطار  تعلق بتسديد القرض يفامل اجلزء املهين النشاط على للرسم كقاعدة املعتمد األعمال رقم ضمن يدخل ال

 .ي املايلاإلجيار عقود القرض 
 التسجيل: يف جمـال حقوق -
 التنازل  املهنية اليت أعاد املقرض املؤجر أو العقارات التجهيزات ملكية نقل عمليات التسجيل حقوق من تعفى

 اإلجيارض عن طريق قر  عنها لصاحل املقرض املستأجر عند استعمال هذا األخري حق اخليار بعنوان إعادة التنازل
 االقتناعاتفيد تست لفائدة املستفيد منها عند رفع خيار الشراء من طرف هذا األخري مبوجب عملية إعادة التنازل

املايل املربم  ياإلجيار  عالبييف إطار عقد  اإلجياريناملعين اليت ينجزها املقرضون  االستثمارالعقارية احملققة يف إطار 
مع املقاول املستفيد من االمتيازات املنصوص عليها يف األمر املتعلق بتطوير االستثمار من اإلعفاء من حقوق نقل 

 (.0500لية امللكية مبقابل )قانون املا
 العقاري:اإلشهار  رسم يف جمـال -

 املالية اخلاضعة  ساتواملؤس البنوك قبل من املنجزة العقارات ابقتناء املتعلقة العقود العقاري اإلشهار رسم من تعفى
و أ يف إطار االجياري العقاري، املتعلق ابلنقد والقرض،و  0555أوت  02املؤرخ يف  55-00ألحكام األمر رقم 

التجاري  ستعمالاالقتصاديني، لالأي قرض عقاري مشابه له وموجه لتمويل االستثمارات املنجزة من قبل املتعاملني 
 أو الصناعي أو الفالحي أو ملمارسة مهنة حرة.

قة يف قهذه املزااي، يستطيع اجمللس الوطين لالستثمار تقدمي تسهيالت أخرى ومزااي إضافية لالستثمارات احمل إىلابإلضافة 
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 القطاعات اليت تقدم فائدة استثنائية لالقتصاد الوطين.
 تطور اإلجيار املايل يف اجلزائر : الصعوابت اليت تعيقرابعا
من قانون املالية لسنة  000والنصوص القانونية املتعلقة بعقود اإلجيار املايل يف املادة  52-55بعد اصدار األمر رقم   

ابستخدام هذا النوع من التمويل، ولكن مع مرور الوقت أصبحت هذه املؤسسات تواجه ، بدأت املؤسسات املالية 0552
   1هتدد منو وتطور اإلجيار املايل ومن بني هذه العراقيل جتد:

ابلرغم من أن النصوص القانونية والتنظيمات اجلبائية سددت الفراغ القانوين لإلجيار املايل، إال صعوابت قانونية:  -
يف هذا القانون، كالنصوص القانونية املتعلقة بطرق وكيفية إشهار عقود اإلجيار املايل واليت مل  أن الفجوات بقيت
 غاية اليوم.  إىليتطرق إليها املشرع 

كانت عمليات اإلجيار املايل يف بنك الربكة تعاجل حماسبيا كعمليات القرض  0550قبل سنة صعوابت حماسبية:  -
املقدمة للزابئن مثل ابقي أنواع القروض األخرى، لكن مع صدور القانون  الكالسيكية وتسجل يف حساب القروض
، كان البنك جمربا على إعادة النظر يف التسجيل احملاسيب لعقود 0552املتعلق ابإلجيار املايل وقانون املالية لسنة 

طار عقود رة يف إصول املؤجالبنوك تسجل األاإلجيار املايل، غياب ثقافة اإلجيار املايل يف اجلزائر جعل الكثري من 
 اإلجيار املايل كاستثمارات مهتلكة على الرغم من وجود القوانني اخلاصة ابإلجيار املايل.  

 يف:  هذه الصعوابت تتمثلصعوابت جبائية:  -
  اإلهتالكات تكون قيمتها مرتفعة أو منخفضة إذا كانت مدة االهتالك املعدات املؤجرة طويلة أو قصرية، وفق

أو املدة املتعاقد عليها واليت توافق مدة التعويض، هذا األخري يطرح مشكل يف جمال تسيري اخلزينة ملؤسسة احلالة 
 اإلجيار املايل؛

  يف عمليات اإلجيار املايل ختضع اإلجيارات للضريبية على رقم األعمال، أما يف القروض البنكية العادية فالفوائد
 فا؛فقط هي اليت ختضع للضريبة املذكورة سل

  املستأجر، إذا كان رفع خيار الشراء من طرف هذا األخري، وهذا النوع من  إىليتم حتويل ملكية األصل من املؤجر
 ريف تسرتجع من املستأجر.التمويل يكون ابهظا يف الغالب إذا كانت املصا

 

                                                           

، 00العدد  جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، واإلنسانية،، األكادميية للدراسات االجتماعية االعتماد اإلجياري وسيلة تنمية متاحة يف اجلزائرأمحد محيدي،  1 
 . 50، ص 0500اجلزائر، جانفي 
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 املبحث الثاين: الدراسات السابقة 
مراحل املنهجية يف البحث العلمي، فمن خالهلا ميكن التعرف على إن استطالع األحباث والدراسات السابقة من أهم 

حملية  دراسات إىليتم تقسيم الدراسات املتوصل اليها  املسامهات السابقة املتعلقة ابملوضوع، ومن خالل هذا املبحث
 مقارنة بني هذه الدراسات والدراسة احلالية. ويف األخري ، ودراسات أجنبية

 ات احملليةاملطلب األول: الدراس
 بعد البحث واالطالع ويف حدود ما توفر لدى الباحثتني، قد مت تناول املوضوع يف الدراسات احمللية التالية:  

عند املستأجر  IFRS16و SCFحسب  املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار التمويليمنال دابح وعبد احلميد حسياين،  :والأ
جملة العلوم االقتصادية التسيري والعلوم التجارية، جامعة حممد بوضياف، مسيلة،  أونيفار داترجون(، )دراسة حالة مؤسسة

 .0505، ديسمرب 50، العدد 00اجمللد 
، scf تبيان كيف تتم املعاجلة احملاسبية لعقود االجيار التمويلي لدى املستأجر حسب إىلهدفت هذه الورقة البحثية  

 .ifrs 16وحسب املعيار احملاسيب 
 ثالث عناصر أساسية وهي اإلطار النظري للنظام احملاسيب املايل، االجيار التمويلي، إىلمت تقسيم هذه الورقة البحثية  

 يتال القانونية صوصابلنبدءا  احملاسيب النظام يفاستعراض أهم ما جاء وحماسبة عقود االجيار املايل عند املستأجر، حيث مت 
ة من جانب املعاجلة خاص، و موضوع االجيار التمويلي من حيث تعريفه وكل ما يهم فيه إىلكما تعرضت   ،تبني تطبيقه

 . ifrs 16، وحسب املعيار احملاسيب scf احملاسبية لعقود االجيار التمويلي لدى املستأجر حسب
 تمويلي حسب املعيارال احلاصلة يف اجملال احملاسيب لعقود االجيارالتطورات النتائج املتوصل اليها ضرورة مواكبة أهم من  

02 IFRS،  تفيد مستعمليها بصدق أكثر. لاملالية القوائم وهذا من اجل زايدة الشفافية يف 
، 4لعدد ، ا0اجمللد  قسنطينة، 0جامعة عبد احلميد مهري ، جملة العلوم االقتصادية، عاليل سارة وزغيب مليكة :اثنيا

  . 0500جوان 
 التعريف بقرض االجيار كآلية متويل مستحدثة حتمل يف طياهتا العديد من املزااي وكذا التعرف على إىلهدفت هذه الدراسة 

 األسباب اليت تعيق نشاط قرض االجيار يف اجلزائر. 
ائصه واألطراف خص، إلجيار املايلاجلانب النظري ل إىلحمورين مت التطرق يف احملور األول  إىلالدراسة  مت تقسيم هذه

ابستعمال ت الدراسة امليدانية تناوليف احملور الثاين و ، وكذا املزااي اليت يوفرها لكل من املؤجر واملستأجر يف هذه العمليةاملتدخلة 
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بغرض عرض وحتليل نتائج املقابلة اليت أجريت مع إطارات مجيع  واقع نشاط قرض اإلجيار يف اجلزائر spss برانمج 
 .املايلاملؤسسات املاحنة لعقود اإلجيار 
نقطيتني  ىلإأن األسباب اليت حتد من جناح وتطور قرض اإلجيار يف اجلزائر تتمحور  إليها من بني أهم النتائج املتوصل

البيع ابلتقسيط مما يؤثر  ىلإأساسيتني األوىل أن طريقة تقدميه وتطبيقه تفقده أهم خصائصه ومزاايه االصلية وجتعله أقرب 
تشريعية مه كمنتج متويلي والنقطة الثانية تتعلق بوجود العديد من املعوقات الداخلية واخلارجية والعلى رغبة الزابئن يف استخدا

 والتنظيمية اليت تقيد نشاط شركات قرض االجيار وحتد من جناحها.  
دراسة حالة زائرية )اجل االقتصاديةاملؤسسة  متويلودوره يف  التمويلي اإلجيارحماسبة عقود محيدي أمحد سعيد،  :اثلثا

 االقتصاديةلية العلوم كمقدمة لنيل ماجستري يف العلوم التجارية،  رسالة ، (احلبوب والبقول اجلافة لوالية املسيلة تعاونية
 .0505/0504(، 0، جامعة سعد دحلب البليدة )وعلوم التسيري التجاريةوالعلوم 

 احملاسبيةى املعاجلات لتعرف علوا يف اجلزائر التمويلكأحد وسائل   التمويلي اإلجيارالتعريف بعقد  إىلهدفت هذه الدراسة 
اليت جاء  واجلبائية ضريبةال املزاايمن الناحية النظرية والعملية يف اجلزائر، وكذلك التعرف على  التمويلي اإلجياراخلاصة بعقد 

 . املؤسسة االقتصادية متويل يف التمويلي اإلجيار امهبة عقودمدى بيان  إىلاملشرع، ابإلضافة  اهب
الثاين  دراسة مالية وحماسبية لعقود االجيار التمويلي، اما الفصل إىلثالثة فصول، الفصل األول تطرق  إىلقسمت الدراسة   

وانب املالية احملاسبية من كل اجلوصف تقنية االجيار التمويلي من خالل الفصلني مت االجيار التمويلي يف اجلزائر،  إىلتطرق 
احلبوب والبقول  عاونيةتيف  التمويليعقد اإلجيار  طريقعن  متويلدراسة حالة وتناول الفصل الثالث  والقانونية وحتليلها،
 .اجلافة لوالية املسيلة

 ليها الدراسة: من بني اهم النتائج اليت توصلت إ 
 ميكنها تقدمي التليب حاجات االستثمار خاصة ابلنسبة للمؤسسات اليت  للتمويل حديثةوسيلة  التمويلياإلجيار  -

 ؛الالزم التمويلمؤسسات املقرضة من أجل احلصول على لل كبرية ضماانت
ولوجي وخاصة يف التكن متكن املؤسسة من مواكبة التطور التمويلي اإلجيار عقود لتمويل اليت تتميز هباسرعة ا -

 ؛االستثمارات تجديدلأو انتظار  تعطيل واليت ال تقبل أي السريعة التكنولوجية ابحلركيةاجملاالت اليت تتسم 
 التمويليار اإلجيار املقدمة يف إط واجلمركية اجلبائية املزاايمن  تستفيدأن  اجلزائرية االقتصاديةللمؤسسات  مبكن -

 عملية التنمية؛ ودفع الكلي ابالقتصاد النهوض مث معداهتا ومن وحتديث وتطوير
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إطار اإلجيار  اخلارج يف من الثمن ومرتفعة متطورة معدات على للحصول مهمةوسيلة  التمويلييعترب اإلجيار  -
 رية.املغ اجلمركية االمتيازاتالدويل واالستفادة من  التمويلي

 ومن خالل النتائج مت اقرتاح التوصيات التالية: 
على وضع معايري  ونيقوميف جمال احملاسبة  املختصنيتشكيل جمموعة من اخلرباء احملاسبني واألساتذة اجلامعيني  -

 ؛التمويلي السيما فيما يتعلق بعقد اإلجيارو  اجلزائرية والبيئةخاصة واضحة تتالءم  حماسبية
 هدهعدد  زايدةعلى  عتشج اليت تهيالت والتحفيزاالتس مجيعمبنح  التمويلي اإلجيار الهتمام بشركاتضرورة ا -

 الشركات؛
 اهملوقوف عند ل واألكادمييني املهنيني نظر وجهات بني للتقريب وتكوينية لميةع وملتقياتتشكيل دورات  -

 اجلزائر؛ يف التمويلي اإلجيار حجم زايدة تعيق أن ميكن اليت املشاكل
مع ابقي  نافسيةت جلعلها أكثرمعدل الفائدة  ختفيضمن خالل  التمويليمن تكلفة اإلجيار  التقليلالعمل على  -

 التمويلية.األمناط 
 مقدمةرسالة  ،دور القرض االجياري يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة )دراسة حالة اجلزائر(طاليب خالد،  :رابعا

 .0505/0500نطينة، قس ،منتورياالقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم 
 فهم تقنية التمويل عن طريق القرض االجياري، وكيفية االستفادة منه ابلنسبة للمؤسسات الصغرية إىلهذه الدراسة هدفت 

واملتوسطة، والوقوف عند اهم اخلطوات املطبقة يف اجلزائر من اجل ترقية دور القرض االجياري يف متويل املؤسسات االقتصادية 
ة االستفادة اخلروج بتوصيات حول كيفي إىل، ابإلضافة بصفة عامة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة على وجه اخلصوص

  .بطريقة مثلى من القرض االجياري يف عمليات التمويل وتوسيع استعماله يف اجلزائر بطريقة جمدية
ثالثة فصول أساسية، الفصل األول يتناول اإلطار النظري العام للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، اما  إىلقسمت الدراسة   

لثاين تناول القرض االجياري وامهيته كبديل متويلي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، والفصل الثالث واألخري خصص الفصل ا
  .من خالل دراسة حالة اجلزائر لعرض واقع متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة عن طريق القرض االجياري

 من بني اهم النتائج اليت توصلت اليها الدراسة:  
اليت تواجه املؤسسات هو مشكل التمويل حبجم وشروط مناسبة يف ظل احجام البنوك التجارية على  هم الصعوابتأ -

 متويلها بسبب قلة الضماانت لديها واخلطورة اليت تتعلق بنشاطها؛
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لني مالقرض االجياري يبقى تقنية غري معروفة وقليلة االستعمال مقارنة بباقي أنواع التمويل، بسبب عدم معرفة معظم املتعا -
 االقتصاديني ابلقرض االجياري من جهة، وقلة املؤسسات املالية اليت تقدم خدمات القرض االجياري؛

هذه  نوجد يف حالة مالية مزرية، وذلك ألال ميكن اعتبار القرض االجياري صمام امان وملجأ اكيد للمؤسسات اليت ت -
 .ة حسنةالوسيلة التمويلية ال تتاح اال للمؤسسات اليت تظهر صحة مالي

  ومن خالل النتائج مت اقرتاح التوصيات التالية:
 تقدمي املزيد من االمتيازات الضريبية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة لتوسيع قدرات التمويل الذايت لديها؛ -
فيض التكلفة، خت إىلإعادة النظر يف معدالت الفائدة املطبقة يف عقود القرض االجياري هبدف ختفيضها، مما يؤدي  -

 وابلتايل يصبح القرض االجياري أكثر تنافسية مع ابقي األمناط التمويلية؛
 القيام حبملة إعالمية للتعريف ابلقرض االجياري؛ -
 تشجيع قيام مؤسسات مالية متخصصة يف القرض االجياري العقاري عن طريق تقدمي تسهيالت وامتيازات قانونية  -

 وجبائية.
أثر املعاجلة احملاسبية لالئتمان اإلجياري وفق النظام احملاسيب املايل اجلزائري على املؤسسة أمينة بوفرح، : خامسا

ية، كلية مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم التجار رسالة ، االقتصادية )دراسة حالة شركة االشغال الكبى ابجلنوب(
 . 0500/0500، جامعة قاصدي مرابحي، ورقلةالعلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 

اإلطار املفاهيمي والنظري للنظام املايل وذلك من خالل التطرق ملعايري احملاسبة الدولية حتديد هدفت هذه الدراسة  
ودراسة التشريعات احملاسبية والضريبية اجلزائرية للكشف عن مدى إمكانية مالءمتها ومتطلبات املعيار احملاسيب الدويل رقم 

عية املؤسسة النظام احملاسيب املايل على وض مان االجياري وفقان حد ميكن ان تؤثر املعاجلة احملاسبية لالئت إىل، ودراسة 00
 االقتصادية، وماهي جوانب وأشكال هذا التأثري.

ثالثة فصول، الفصل األول تناول إجراءات تطبيق النظام احملاسيب املايل اجلزائري ومدى توافقه  إىلقسمت هذه الدراسة 
النظام احملاسيب حماسبة االئتمان االجياري بني معايري احملاسبة الدولية و  إىلتطرق مع معايري احملاسبة الدولية، اما الفصل الثاين 

اليت مت من خالهلا و  )دراسة حالة شركة االشغال الكربى ابجلنوب(املايل، والفصل الثالث واألخري تناول الدراسة التطبيقية 
 حمل الدراسة مع النظام احملاسيب املايل.  معرفة مدى تطابق املعاجلة احملاسبية لالئتمان االجياري يف املؤسسة

 العديد من النتائج من أمهها: إىلتوصلت هذه الدراسة 
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جيب الرتكيز على جوهر عقد االئتمان االجياري وليس على الشكل القانوين له يف عملية التصنيف لتحقيق املوثوقية يف  -
 املعلومة احملاسبية؛

بية من يب حيث ان التشريعات اجلبائية قد تتحكم يف بعض املمارسات احملاسيؤثر النظام اجلبائي على التنظيم احملاس -
 بينها كيفية تصنيف عقود االئتمان االجياري؛ 

ة ان اختالف املعاجلة بني التشريع احملاسيب والتشريع اجلبائي ينتج عنه تباين يف املعلومات اليت تتضمنا القوائم املالي -
 زانية وجدول حساب النتائج.تغيري حمتوى عناصر املي إىلللمؤسسة املستأجرة مما يؤدي 

 العديد من التوصيات من بينها:واقرتحت الدراسة 
ضرورة التزام املؤسسات املستأجرة واملؤجرة بتطبيق املعاجلة احملاسبية اجلديدة بغرض توحيد البياانت املالية وإمكانية  -

 مقارنة مستوايت األداء وحتقيق املصداقية والشفافية يف القوائم املالية؛ 
مح بتوفري معلومات هذه السياسة تسضرورة تطبيق سياسة رمسلة األصول الثابتة املستأجرة يف دفاتر املستأجر حيث ان  -

 أكثر واقعية للقوائم املالية؛
ا تعديل األنظمة والقواعد احملاسبية واملالية املعمول هبا يف البنوك واملؤسسات املالية لتمكينها من تلبية متطلبات التغري هب -

 ينسجم مع املبادئ احملاسبية الدولية.
   املطلب الثاين: الدراسات األجنبية 

 التالية:ة األجنبيبعد البحث واالطالع ويف حدود ما توفر لدى الباحثتني، قد مت تناول املوضوع يف الدراسات 
أطروحة  ،حماسبة عقود االجيار )دراسة تطبيقية يف شركة طريان اخلطوط اجلوية اليمنية(فتح حممد عمر احملضار، : والأ

 .0554/0550مة لنيل درجة الدكتوراه يف احملاسبة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، دمق
ابراز االجيار املايل كمجال جديد للتوظف واالستثمار أمام البنوك التجارية العاملة يف اليمن،  إىلهذه الدراسة  هدفت 

يبية اليمنية وذلك دراسة وحتليل التشريعات احملاسبية والضر  إىلوالتأكيد على أمهيته يف دعم القطاعات االقتصادية ابإلضافة 
يف كل  71بغية الكشف عن مدى مالءمتها وبيان املتطلبات الالزمة للتعديل، والتحقق من مالءمة تطبيق املعيار الدويل

اجلوية اليمنية  يف شركة اخلطوطوترشيد املعاجلة احملاسبية لعقود التأجري التمويلي  من شركات املسامهة والبنوك التجارية اليمنية
 يف ضوء القواعد واملعايري احملاسبية املتعارف عليها. 

ثالثة أبواب، الباب األول "التأجري التمويلي يف الفكر املايل" حيتوي على فصلني الفصل األول تطرق  إىلقسمت الدراسة   
الباب الثاين "التأجري و الشراء، و أمصدر للتمويل والفصل الثاين تناول فيه تقييم قرار االستئجار كالتأجري التمويلي   إىل
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بعة التمويلي يف الفكر احملاسيب" تناول فيه مخسة فصول، والباب الثالث "التأجري التمويلي يف اجلمهورية اليمنية" تناول فيه أر 
  فصول.

 دراسة:من بني اهم النتائج اليت توصلت اليها ال
ة عقود أتجري كأسلوب متويل حديث القتناء األصول ذات التكنولوجيا املتقدم إىلان املنشآت االقتصادية حتتاج  -

 والتكلفة العالية، وذلك للتغلب على الصعوابت اليت تصاحب مصادر التمويل التقليدية؛ 
ؤازر جهود االقتصاد القومي، االمر الذي ي أواملؤجر  أوان مزااي التأجري التمويلي متعددة سواء ابلنسبة للمستأجر  -

 الدولة يف جماالت التنمية االقتصادية واالجتماعية؛ 
 أمهية املقارنة بني مصادر التمويل املتاحة قبل اختاذ قرار اقتناء األصول الرأمسالية؛   -
يد الفرتة اليت يتم دان املعيار األمريكي خيتلف عن املعيار الدويل يف شروط تصنيف عقد االجيار ويف كيفية حت -

  .  على أساسها اهالك األصل يف دفاتر املستأجر
 العديد من التوصيات من بينها:واقرتحت الدراسة 

 ضرورة إعادة النظر يف األنظمة والقوانني اليمنية ذات العالقة بقطاع البنوك؛ -
يوصي الباحث يف ظل غياب وجود قواعد حماسبية واضحة متيز بني أنواع عقود االجيار بتطبيق املعيار الدويل رقم  -

 ؛00
 يوصي الباحث مصلحة الضرائب بضرورة التمييز بني عقود االجيار التمويلية والتشغيلية عند فرض الضريبة؛ -
قيام البنوك التجارية إبنشاء أقسام أو دوائر متخصصة يف نشاط التأجري التمويلي لعمل الدراسات االقتصادية  -

 واالئتمانية ألطراف عملية التأجري التمويلي.  
يف القوائم  لتمويللكأداة   ابلتمليك املنتهيةالقياس واإلفصاح عن عقود اإلجارة ، حممد أبوبكر هللاأمين عبد : اثنيا

جامعة أبو انية، اإلنسجملة العلوم (، على بنك التضامن اإلسالمي ابلتطبيق) ابلسودان اإلسالميةللمصارف  املالية
    .0502 ديسمرب ،25ظيب، العدد 

فــي القــوائم  لللتمويكــأداة   ابلتمليك املنتهيةالقيـاس واإلفصـاح عـن عقــود اإلجــارة  ىالتعـرف علـ إىلالدراسـة  هدفت  
ــت مشــكلة متثلحيث علــــي مصــــرف التضــــامن اإلســــالمي،  ابلتطبيقوذلــك  –ابلســودان  اإلسالميةاملاليــة للمصــارف 

  السودان اليف اإلسالميةفـي املصـارف  ابلتمليك املنتهيةعقـود اإلجـارة  عملياتالدراســة فــي أن القيــاس واإلفصــاح عــن 
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ملؤسسـات على صدق وعدالة القوائم املالية هلذه املصارف مبـا ال يتفـق مـع معيـار ا يؤثر مما والدولية اإلسالمية يريتتفق مع املعا
 . 00الدويل رقم  واملعيار 1املاليـة رقـم 

 اجلانب النظري للدراسة حيث مت التعريف إىلتناولت هذه الدراسة أوال جمموعة من الدراسات السابقة، مث تطرقت 
القياس واإلفصاح بيقي "اجلانب التط إىلابإلجارة املنتهية ابلتمليك وامهيتها واإلجراءات التنفيذية هلا، ويف األخري تطرقت 

 ". ابلقوائم املالية ملصرف التضامن اإلسالمي ابلتمليك املنتهيةعن اإلجارة 
 إليها:ــلت الدراســـــة وصـــت من بني أهم النتائج اليت

)اإلجارة  1رقم ) ةاإلسالميللمؤسسات املالية  واملراجعة احملاسبة هيئة معيار بتطبيق تقوم ال اإلسالمية املصارف -
 ؛ابلتمليك املنتهيةواإلجارة 

  ؛00 الدويل رقم املعيار بتطبيقال تقوم  اإلسالميةأن املصارف  إىلتوصلت الدراسة   -
 املصارف يف ابلتمليك املنتهيةعقود اإلجارة  لعملياتواإلفصاح احملاسيب  القياسأن  إىلتوصلت الدراسة  -

 ؛1 رقم اإلسالميةللمؤسسات املالية  احملاسبة واملراجعة هيئةال يتفق مع معيار  اإلسالمية
املؤسسات املالية ار مبا يتفق مع معي ابلتمليك املنتهيةعقود اإلجارة  لعملياتاحملاسيب  القياسأثبتت الدراسة أن  -

 .على القوائم املالية يؤثر 1رقم  اإلسالمية
 اقرتحت الدراسة العديد من التوصيات من بينها:

  ؛اإلسالميةيف املصارف  1رقم  اإلسالميةضرورة تطبيق معيار املؤسسات املالية  -
 واإلفصاح ابلقياسفيما يتعلق  1اإلسالمي رقم  املعيارواإلفصاح احملاسيب الواردة يف  القياسضرورة االلتزام مبتطلبات  -

 ؛ابلتمليكعقود اإلجارة املنتهية  عملياتعن 
املصرف  بتبعها اإلهالك اليت لسياسةوفقاً  ابلتمليك منتهيةأن تقوم املصارف إبجراء إهالك لألصول املؤجرة إجارة  -

 ؛إلهالك األصول األخرى اململوكة
 .مطروحاً منها اإلهالك احلقيقة بقيمتها امليزانيةاملصرف عن األصول املؤجرة يف  فصحيأن  -

سة تطبيقية على درا-معوقات نظام االجيار التمويلي كأداة لتمويل املشروعات االقتصاديةمحد توفيق ابرود، أ: اثلثا
ماجستري يف احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، رسالة ، فلسطني املؤسسات املالية غري املصرفية العاملة يف

 . 0500غزة، 
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طوير العمل ت بني أطرافها وإمكانية مسامهتها يفالتعرف على الية متويل مستحدثة وطرق التداول  إىلهدفت هذه الدراسة 
ابراز  ىلإالتمويلي والتعرف على اهم املعيقات اليت حتول دون تطبيق نظام االجيار التمويلي من قبل املؤسسات، ابإلضافة 

 اجلوانب اإلجيابية لتطبيق التأجري التمويلي ودوره يف توفري التمويل الالزم للمشروعات االقتصادية.  
التأجري  ىلإول الفصل األول اإلطار العام للدراسة، اما الفصل الثاين تطرق مخسة فصول، تنا إىلقسمت هذه الدراسة 

ل الرابع تناول الطريقة التأجري التمويلي يف الفكر احملاسيب، ويف الفص إىلالتمويلي يف الفكر املايل، ويف الفصل الثالث تطرق 
 اهتا.النتائج امليدانية وتفسري  إىلواالجراءات، اما الفصل األخري تطرق فيه 

 جمموعة من النتائج أمهها: إىلتوصل الباحث 
 إشكالية توفري التمويل الالزم لشراء األصول من معدات وأجهزة هبدف أتجريها؛  -
 التخوف من املخاطر املتعلقة بتقلب أسعار الفائدة نظرا لطول فرتة التأجري التمويلي؛  -
 ال اخالل املستأجر ابالتفاق املربم يف العقد؛ وجود إجراءات سريعة وفعالة االسرتداد األصول املؤجرة يف ح -
ليس هناك إعفاءات ضريبية ومجركية يف حال العمل أبسلوب التأجري التمويلي وذلك لتشجيع هذا القطاع على  -

 االزدهار وعليه فان التسهيالت اجلمركية للمؤسسات اليت تستورد األصول هبدف أتجريها أيضا مفقودة؛
للتأجري التمويلي ووضعه يف حيز التنفيذ يقف عائقا امام تطبيق هذا النظام والتداول به، ان عدم وجود قانون  -

 طبقة حاليا ال تفي ابلغرض احملدد.وذلك هبدف تنظيم العالقة بني أطراف العقد، وان القوانني امل
 من خالل النتائج مت اقرتاح التوصيات التالية: 

طراف قانون التأجري التمويلي وجعله يف حيز التنفيذ لضمان حقوق وواجبات أعلى اهليئات التشريعية اعداد وإقرار  -
  ل هبا؛العقد وتسهيل التداو 

لتمويلي عرب ايتوجب على اجلهات الضريبية إجياد نظام تشجيعي للمؤسسات اليت ترغب يف تبين أسلوب التأجري  -
 اإلعفاءات الضريبية؛

ملا له أتثري  لى أسلوب التأجري التمويلي يف التدريس املايل واحملاسيبعلى املؤسسات التعليمية واجلامعات الرتكيز ع -
 . ةإجيايب يف دعم التنمية ودفع العجلة االقتصادي

 دراسة-ة، عقود االجيار التمويلية وأثرها على منح التمويل املصريف يف البنوك السودانيعبد هللا فرج هللا رمحة هللا، : رابعا
علوم ل، كلية الدراسات العليا، جامعة اماجستري يف احملاسبة والتمويلرسالة ، -السودانية ميدانية على عينة املصارف

  .0500 السودان،والتكنولوجيا، 
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 معرفة أثر العقود االجيار التمويلية يف قرار التمويل ابملصارف السودانية التجارية، وحتليل إثر حجم إىلالدراسة  هذ تهدف
 ومدة وأطراف عقود االجيار التمويلية يف قرارات التمويل. 

 األول  الفصليف ناولهجي والدراسات السابقة، وتعلى اإلطار املن ثالث فصول حتتوي املقدمة إىلقسم الباحث دراسته 
مويلية والتشغيلية، التر نشأة وتطور ومفهوم عقود اإلجيار التمويلية وأنواعها ومزاايها، وكذا التكييف القانوين لعقود اإلجيا

 األخري للدراسة امليدانية لخصص الفصملرتبطة هبا، و قرارات التمويل واملخاطر املصرفية ا إىل تطرق الباحثويف الفصل الثاين 
 . رارالق اختاذعينة الدراسة خبصوص عقود اإلجيار املايل وأثرها على  االستبيانفيها من خالل الذي يوضح و 

 جمموعة من النتائج كان أمهها: إىلوصل الباحث يف اخلتام ت
 ؛هناك حمدودية يف انتشار التمويل عن طريق عقود االجيار التمويلية يف بيئة االعمال السودانية -
 شر جيد للتنبؤ ابملخاطر وتفاديها؛االجيار يعترب مؤ ان حتديد حجم عقود  -
توفري عدد من البدائل لدى املستأجر يساعده يف سرعة اختاذ قرارات التمويل كما ميكنه من سرعة اختاذ قرارات  -

  التمويل.
 من خالل النتائج اقرتح الباحث مجلة من التوصيات: 

األجل  ةالتمويلية وذلك إلسهامه يف احلصول على األصول طويلضرورة تشجيع الدولة للتمويل عرب عقود االجيار  -
 دون أعباء متويلية كبرية؛

 كنية واخلدمية؛عية والتجارية والساالستفادة من مزااي عمليات االجيار التمويلية يف متويل تختلف القطاعات الصنا -
 عات والتعثر. ام املستأجر يف سداد الدفالعمل على دراسة فرتة عقود االجيار التمويلية بصورة أدق ألهنا تعكس انتظ -

، (مصرف التنمية دراسة على) مدى تطبيق وجناح التأجري التمويلي يف املصارف الليبيةعمر مفتاح الساعدي، خامسا: 
 .0500، 05، اجمللد 51، العدد جامعة سرت، ليبيا القتصادية،جملة العلوم ا

ابراز دور وأمهية التأجري التمويلي يف رفع معدل العائد على االستثمار وإمكانية تطبيق هذا  إىلهدفت هذه الدراسة 
 التمويل يف مصرف التنمية يف ليبيا.

تطرق ف ل الثاينأما الفص ،مزاايهمفهوم التأجري التمويلي واألطراف املتعاملة به وكذا  الفصل األول الدراسة يف تتناول
طبيق هذا التمويل ، وكذا إمكانية تالتقليدية املصارف يف املصارف اإلسالمية عنها يف إلجيار املايلامقارنة نشاط  إىل الباحث

 ليبيا.يف املصارف الليبية والعوائق اليت تواجه اإلجيار املايل يف 
 جمموعة من النتائج أمهها:  إىلتوصل الباحث 
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رتتب عليه رفع مايل وابلتايل استخدام التأجري التمويلي يتكلفة التمويل ابالستئجار تعترب أقل تكلفة من االقرتاض  -
 وزايدة رحبية املصرف؛

 استخدام التأجري التمويلي يقلل من املخاطر اليت يتعرض هلا املصرف مقارنة مع التمويل ابالقرتاض؛ -
 التأجري يوفر للمصرف ضمان جيد وهو ملكية األصل؛ -
عن  دام التأجري التمويلي لدى العمالء ألنه يعترب بديللن تكون هناك صعوبة لدى املصرف يف تسويق استخ -

 .التمويل االقرتاضي والذي يصنف أبنه يدخل يف جانب الراب
 واقرتح الباحث مجلة من التوصيات كانت كاآليت: 

قيام املصرف إبنشاء قسم متخصص بنشاط التأجري التمويلي لتوفري الدراسات االقتصادية واالئتمانية ألطراف عقد  -
 هبذا العقد لتسهيل فهمه واستخدامه؛ قأجري التمويلي وتوفري كل ما يتعلالت

التوسع يف استخدام التأجري التمويلي ابعتباره أحد أساليب توظيف األموال واليت تصلح يف االقتصادايت املعاصرة  -
 املعتمدة على استخدام األجهزة واملعدات اإلنتاجية؛

حوال التمويلي لدى مجهور املستفيدين حيث أهنا توفر هلم االستقرار يف أنشر ثقافة التعريف بصيغة التأجري  -
 .االنكماش واالزدهار وجينبهم املخاطر العالية

 بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة : املقارنةاملطلب الثالث
لخيص أهم لت موضوع عقود اإلجيار املايل وتية مع الدراسات السابقة اليت تناو احلال الدراسةمقارنة يتم يف هذا املطلب 

 . واالختالفأوجه التشابه 
 بني الدراسة احلالية والدراسات احمللية املقارنةأوال: 

 بينها: أوجه التشابه واالختالفاحمللية من خالل حتديد بني الدراسة احلالية والدراسات  يقدم اجلدول املوايل مقارنة
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 بني الدراسة احلالية والدراسات احمللية املقارنة: (00) اجلدول رقم
 أوجه االختالف أوجه التشابه الدراسات احمللية

 األوىل:دراسة ال
 طاليب خالد

(0505/0500) 

املفاهيم العامة لعقود اإلجيار املايل )نشأة وتعريف ومراحل  -
 ؛سري عملية اإلجيار املايل(

 ؤجر؛للمستأجر واملاملايل ابلنسبة مزااي وعيوب اإلجيار  -
، من زائرة املتعلقة ابإلجيار املايل يف اجلاجلبائيالرتتيبات  -

 .0555قانون املالية التكميلي  إىل 0552قانون املالية 

ل من اجلانب احملاسيب لعقود اإلجيار املايل لك إىليف دراستنا  تطرقنا -
الدراسة  ذه هحسب النظام احملاسيب املايل، بينما يف  املستأجر واملؤجر

ؤسسات احملاسيب للبنوك وامل كانت املعاجلة احملاسبية حسب املخطط
  لية ابلنسبة للمؤجر، واملخطط احملاسيب الوطين ابلنسبة للمستأجر املا

اجلانب التمويلي لعقود اإلجيار املايل ابلنسبة تناولت الدراسة  -
 .للمؤسسات الصغرية واملتوسطة

 الدراسة الثانية:
 أمينة بوفرح

(0500/0500) 

ه، تعريفه، أنواعاإلطار النظري لعقود اإلجيار املايل )  -
 أطراف العقد، املزااي والعيوب(.

التسجيل احملاسيب لدى املستأجر واملؤجر حسب النظام  -
 احملاسيب املايل؛

اعتمدت هذه الدراسة يف التسجيل احملاسيب على معيار احملاسيب  -
 يف دراستنا على النظام احملاسيب االعتماد، بينما مت 00الدويل رقم 
 املايل فقط؛

حملاسيب فقط، التسجيل ا إىلتطرقت هذه الدراسة يف اجلانب التطبيقي  -
بينما نعتمد يف دراستنا امليدانية على التسجيل احملاسيب لكل من 

 ؛املستأجر واملؤجر
 . حتليل القوائم املالية ابستعمال النسب املالية إىلتطرقت الدراسة  -

 الدراسة الثالثة:
 محيدي أمحد سعيد

(0505/0504) 

، تعريفه، أنواعهر النظري لعقود اإلجيار املايل )اإلطا -
 ؛، املزااي والعيوب(املصطلحات

 املعاجلة احملاسبية واجلبائية لعقود اإلجيار املايل يف اجلانب -
 النظري؛

 اإلطار القانوين لعقود اإلجيار املايل. -
  

 املعاجلة احملاسبية حسب املعيار احملاسيب إىلتطرقت هذه الدراسة  -
 ؛00الدويل رقم 

لدى  حملاسيبالتسجيل ا إىلتطرقت هذه الدراسة يف اجلانب التطبيقي  -
فقط، بينما نعتمد يف دراستنا امليدانية على التسجيل  املستأجر

 ؛احملاسيب لكل من املستأجر واملؤجر
 اسيب للمؤجرالتسجيل احمل إىلمل تتطرق الدراسة يف اجلانب التطبيقي  -

 وكذا املعاجلة اجلبائية
 :الرابعةالدراسة 

عاليل سارة 
 وزغيب مليكة

(0500) 

تعريف عقود اإلجيار املايل وخصائصه واألطراف املتدخلة  -
 يه؛ف

 املزااي اليت يوفرها لكل من املستأجر واملؤجر. -
 املعاجلة احملاسبية واجلبائية لعقود اإلجيار املايل  -

 ستعمال برانمجاب هذه الدراسة على املنهج اإلحصائياعتمدت  -
spss واقع نشاط قرض اإلجيار يف اجلزائر بغرض عرض وحتليل، 

 بينما نعتمد يف دراستنا على منهج دراسة حالة.

 الدراسة اخلامسة:
منال دابح وعبد 
 احلميد حسياين

(0505) 

 تعريف االجيار املايل، شروطه، أطراف العقد؛ -
 احملاسيب لعقود االجيار املايل لدى املستأجر.التسجيل  -

 

 اجلانب اجلبائي؛ إىلمل تتطرق هذه الدراسة  -
املعاجلة احملاسبية لدى املستأجر حسب  إىلتطرقت الدراسة  -

IFRS21 بينما يف دراستنا تطرقنا اليها حسب النظام احملاسيب ،
 املايل؛

ايل لدى املؤجر ار اململ تتناول هذه الدراسة املعاجلة احملاسبية لعقد االجي -
 يف اجلانب النظري والتطبيقي.

 من إعداد الطالبتني.املصدر: 

ري للدراسة، كما  اجلانب النظمن خالل اجلدول السابق يتضح أن الدراسة احلالية تتشابه مع الدراسة احمللية السابقة يف
 ا تتميز عنها يف اجلانب التطبيقي الذي يهتم ابملستأجر واملؤجر.أهن
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 اثنيا: أوجه التشابه واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسات األجنبية
 سنقوم بتحديد أوجه التشابه واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسات األجنبية يف اجلدول املوايل:

 : أوجه التشابه واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسات األجنبية(00) اجلدول رقم
 أوجه االختالف أوجه التشابه األجنبيةالدراسات 

 األوىل: دراسةال
فتح حممد عمر  

 احملضار
(0550) 

 .تعريف اإلجيار املايل، مزاايه وعيوبه -
 
 

ار القياس واإلفصاح لعقود اإلجي إىلتطرقت هذه الدراسة  -
 يف املعايري احملاسبية؛ املايل

ن اختالف اجلوانب القانونية، احملاسبية واجلبائية بني البلدي -
 الدراسة.حمل 

 الثانية: دراسةال
أمين عبد هللا حممد  

 أبوبكر 
(0502) 

القياس واإلفصاح عن عقود  إىلتطرقت هذه الدراسة  - .تعريف االجيار املايل -
عيار املو  1عيار اإلسالمي رقم اإلجيار املايل حسب امل

 ؛00دويل ال
 اختالف احلدود املكانية. -

 الدراسة الثالثة:
 أمحد توفيق ابرود

(0500) 

، )نشأة اإلطار العام لإلجيار املايل -
 تعريف، األنواع املزااي والعيوب(؛

القياس واإلفصاح احملاسيب  إىلتطرقت هذه الدراسة  -
 لعقود اإلجيار املايل يف ظل املعايري احملاسبية؛

اعتمدت هذه الدراسة على املنهج اإلحصائي  -
   spss    ستعمال برانمجاب

 :الرابعة الدراسة
 عبد هللا فرج هللا 

(0500) 

تطور ومفهوم عقود اإلجيار املايل، نشأة و  -
 ،مزاايه وعيوبه

 اجلانب القانوين لعقود اإلجيار املايل -

 ود اإلجياراملعاجلة احملاسبية واجلبائية لعق إىلدراستنا طرق تت -
يل يف رات التمو قرا إىلملايل بينما تطرقت هذه الدراسة ا

 املصارف التجارية؛
لنسبة اباجلانب التطبيقي اخلاص هبذه الدراسة كانت  -

دراستنا كانت ابلنسبة للنظام  لنظام السوداين بينما
 احملاسيب املايل وكذا التشريع اجلبائي اجلزائري.

 :الدراسة اخلامسة
عمر مفتاح 
 الساعدي

(0500) 

ة واألطراف املتعامل اإلجيار املايلمفهوم  -
 .به وكذا مزاايه

تناول دراستنا مدى توافق املعاجلة احملاسبية واملعاجلة ت -
اجلبائية يف عقود اإلجيار املايل، أما هذه الدراسة 

 املصارف بني املايلإلجيار امقارنة نشاط فتناولت 
 ؛املصارف التقليديةو اإلسالمية 

ملايل حماسبيا ار اتطبيق اإلجي إىلدراستنا امليدانية  تطرقت -
، بينما جلزائرا واملؤجر يف املستأجرمن وجبائيا عند كل 

 يفه إمكانية تطبيق إىل هذه الدراسة تطرقت
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 املصارف الليبية والعوائق اليت تواجه اإلجيار املايل
  .يف ليبيا

 من إعداد الطالبتني ابالعتماد على الدراسات السابقةاملصدر: 
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  اخلالصة:  

ميكن القول  ،راسةدالذي ميثل اجلزء النظري للأهم العناصر املرتبطة بعقد االجيار املايل يف هذا الفصل و  إىلبعد التطرق 
هو اتفاق قدمية ويف ظروف اتسمت ابلبدائية، و العصور ال إىلال أن ظهورها يعود ن االجيار املايل هو فكرة حديثة إأنه رغم أ

ل مقابل دفعات يدفعها املستأجر بشكل دوري، كما أن أطراف عملية ينقل املؤجر مبوجبه للمستأجر حق استخدام األص
 .ةضمن عملية تتم وفق ستة مراحل متسلسلاملورد( ؤجر و امل ستأجر،املاالجيار هم يف الغالب ثالثة )

ل لكل من من خالل ذكر أبرز مزااي التموي يف هذا الفصل كل ما سبق فقد مت تقييم عقد االجيار املايل  إىلابإلضافة 
املستأجر واملؤجر، وكذا االقتصاد الوطين لكن على الرغم من تعدد املزااي اال ان هناك بعض العيوب اليت حتيط به، من بينها 

تقادم لة ما املدة املتبقية من فرتة االجيار يف حالسنوية خالل ا املايل االجيار عقودزما بدفع أقساط املستأجر يكون ملن أ
 صبح غري جمدي استعماله اقتصاداي.األصل فنيا بسبب التطورات التكنولوجية وأ

رت كل من كيفية املعاجلة احملاسبية لعقد االجيار املايل وفق النظام احملاسيب املايل يف دف إىلمت التطرق يف هذا الفصل كما 
لتطرق يف اجلانب اجلبائي ا إىل، إضافة االقتصادي على الواقع القانوينمببدأ تغليب اجلوهر املستأجر واملؤجر والذي يقوم على 

املزااي اليت  يومنا هذا وأهم إىل 0554يل من سنة معظم القوانني والتشريعيات اجلبائية اليت جاءت لتنظيم عقد االجيار املا إىل
 منحتها بغرض تشجيع وتطوير هذا النوع من العقود.

، لبعض الدراسات السابقة احمللية منها واألجنبية اليت تناولت موضوع عقود اإلجيار املايل ويف ختام هذا الفصل مت عرض
عن  اسةت السابقة، حيث تتميز هذه الدر راسات احلالية والدراساوذلك هبدف حتديد نقاط التشابه واإلختالف بني الد

  .الدراسة ا لكال متغرييالدراسات السابقة بتناوهل



 

  الثاينالفصل 
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 متهيد: 

ية املتعلقة به وخمتلف اجلوانب احملاسب اياإلجيار املتقدمي مفاهيم أساسية حول عقود من خالل الفصل السابق حاولنا   
التطبيقي  الفصلهذا يف و  ،اجلبائية وفق التشريع اجلبائي اجلزائريوفق النظام احملاسيب املاي ابلنسبة لطريف العقد وكذا اجلوانب 

تسجيل ، بداية من املعاجلة التجارية للعقد، العرض خمتلف مراحل معاجلة عقود اإلجيار املاي عند املستأجر واملؤجريتم 
 احملاسيب هلا إىل غاية املعاجلة اجلبائية.

دراسة صل بائية لعقود اإلجيار املاي لد  املستأجر واملؤجر، يتناول هذا الفويف سبيل الوقوف على املعاجلة احملاسبية واجل
ابعتباره طرف مؤجر، التعرف على  Bnp Paribasوبنك ابعتبارها كرف مستأجر  على مستو  مؤسسة كوندورميدانية 

تقسيم خالل   واجلبائي مناحملاسيب جتاراي مث الرتكيز على اجلانبنياملاي  اإلجيارمعرفة كيفية معاجلة عقد هذين الطرفني مث 
 :نياملوالي بثثنياملىل إهذا الفصل 

 ؛BNP Paribasوبنك  condorتقدمي عام لكل من مؤسسة  :األول املبحث -
 .املايل اإلجياراملعاجلة احملاسبية واجلبائية لعقد املبحث الثاين:  -
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 BNP Paribasوبنك  condorاملبحث األول: تقدمي عام لكل من مؤسسة 

من أجل اإلحاطة بكل اجلوانب التقنية لعقود اإلجيار املاي، وتفاداي إلمهال أي جانب نتيجة الرتكيز على طرف واحد من 
أطراف عقد اإلجيار املاي، فقد مت القيام بدراسة حالة لد  كل من املستأجر مؤسسة كوندور لألجهزة اإللكرتونية 

 .BNP Paribasبنك اخلاص الوالكهرومنزلية واملؤجر 

 condorاملطلب األول: تقدمي املؤسسة املستأجرة مؤسسة 

 .مستأجرة ؤسسةبارها مابعت وتعريفها مؤسسة كوندور عرض خمتلف بياانتنتطرق يف هذا املطلب إىل 
 أوال: البطاقة الفنية لشركة كوندور 

 : شركة كوندور بياانتيقدم الشكل املواي 

 : البطاقة الفنية لشركة كوندور(02)الشكل رقم 
 spa condor electronicsشركة ذات األسهم كوندور الكرتونيك اسم الشركة: 

  condor :الرمز التجاري
 شركة ذات أسهم الشكل القانوين: 

 02B0462772: رقم السجل التجاري
   666074640022000 رقم التعريف اجلبائي:

 60/60/0660اتريخ أتسيس الشركة: 
 07/11/0660اتريخ الدخول يف اإلنتاج: 

 0667افريل  76مت تسجيلها يف العالمة املسجلة: 
 دج 00 000 000 277 4قيمة رأمسال: 

   بن محادي عبد الرمحن رئيس جملس اإلدارة:
 بن محادي عمر املدير العام: 

 اجلزائر.  74666برج بوعريريج  101قسم  06املنطقة الصناعية طريق مسيلة هنج العنوان: 
 م مربع 000720املساحة االمجالية: 

( و كوراي اجلنوبية) DONGBU، DAEWOO( و لصني)ا GREE ، MIDE، HISENSE  الشركاء االسرتاتيجيني:

MICROSOFT، INTEL (والوالايت األمريكية املتثدة )VASTEL و( )تركياUNIONAIR   (مصر.) 
 من إعداد الطلبة ابالعتماد على الواثئق املقدمة من الشركة.املصدر: 

سنة، وتنشط يف القطاع  10مت أتسيسها منذ  ندور هي شركة أموالقة الفنية أعاله يتضح أن شركة كو من خالل البطا 
 والصناعي بوالية برج بوعريريج. ينتاجاإل
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  : التعريف مبؤسسة كوندوراثنيا

" هي شركة اقتصادية خاصة ختتص إبنتاج وتسويق األجهزة اإللكرتونية والكهر ومنزلية، CONDOR "شركة كوندور  
رياد والتصدير، نشاط االست ها أنشطة أخر :ينشاطها الرئيسي هو إنتاج هذه األجهزة اإللكرتونية والكهرومنزلية، وأيضا لد

حتتوي  "GROUPE BEN HAMADI تنتمي اىل جمموعة بن محادي " نشاط البيع على احلال،و عمومية  نشاط األشغال
 هذه األخرية على ست مؤسسات صناعية وهي: 

 ؛إلنتاج األجر ARGILORمؤسسة  -
 إلنتاج األكياس البالستيكية؛ POLYBEN   مؤسسة -
 خمتصة يف جمال املواد املعدنية؛  HODNA METALمؤسسة  -
 إلنتاج مواد البناء؛ GEMACمؤسسة  -
 إلنتاج مشتقات القمح الصلب؛ GERBIORمؤسسة  -
 إلنتاج األجهزة االلكرتونية واألجهزة الكهرومنزلية. CONDORمؤسسة  -

وبدأ نشاطها ، 0660تنشط الشركة وفقا ألحكام القانون التجاري، حيث حتصلت على السجل التجاري يف أفريل 
 06164، ويتواجد مقرها التجاري ابملنطقة الصناعية برج بوعريريج، ترتبع على مساحة إمجالية تقدر بـ: 0667الفعلي يف 

عامل موزعني على الوحدات  0702اىل أكثر من  0610مرت مربع وهي ملكية كاملة للمؤسسة، يبلغ عدد عماهلا سنة 
أصبح شكلها القانوين شركة خاصة ذات  0610يف إطار إداري، و  420ص، ومنهم أكثر من واملصاحل حسب التخص

 " بعدما كانت شركة ذات مسؤولية حمدودة عنرت تراد.SPAأسهم "

أما ابلنسبة السم كوندور فيعترب العالمة املسجلة للمؤسسة، حيث مت تسجيلها هبذا االسم لد  الديوان الوطين حلماية   
اجلنوبية،  ايكين طائر من أكرب الطيور يف العامل يعيش يف أمر ، وكلمة كوندور تع0667أفريل  76املؤلفات واالبتكارات يف 

 " واللون املميز للشركة هو األزرق.INNOVATION IS LIFEوشعار املؤسسة هو " احلياة .... ابتكار" "
نشاطها يف اإلنتاج "،  VERSION2000ISOنسخة "  0661على شهادة االيزو  0662حتصلت الشركة يف جانفي   

 والتسويق وخدمات ما بعد البيع لألجهزة االلكرتونية والكهر ومنزلية. 
 :ميكن إجيازها يف أربع مراحل كما يلين، ىل ما هي عليه اآلشركة كوندور عدة مراحل حىت وصلت إوشهدت   
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املؤسسة كانت تقوم بشراء أي شراء املنتج وإعادة بيعه، حيث أن : (vente en étatمرحلة الشراء للبيع ) -
املنتجات اإللكرتونية جاهزة، وبيعها على حاهلا يف السوق اجلزائري، ونظرا إىل أن الطلب كان كبريا على هذا 

 قلت املؤسسة اىل املرحلة الثانية؛املنتجات انت
ن ومئيا : تقوم املؤسسة بشراء املنتجات املفككة جز (Semi Knock Down) جزئيا كمرحلة شراء املنتج مفك -

 ؛مث إعادة تركيبه مما خفض من سعر منتجاهتا يف السوق
 كلياتقوم املؤسسة بشراء املنتجات املفككة  : ( Complete Knock Dowشراء اجلهاز مفكك كليا )مرحلة  -

 ا خفض من سعر منتجاهتا  أكثر يف السوق؛ومن مث إعادة تركيبه مم
وهي املرحلة اجلوهرية ففي هذه املرحلة استفادت املؤسسة من املراحل السابقة فأصبثت تتثكم  اإلنتاج:مرحلة   -

يف تقنيات الرتكيب، فثددت املكوانت اليت ميكن شراءها حمليا او انتاجها ذاتيا، وبدأت يف اإلنتاج احمللي. ومل 
ه فعال الرتاخيص، وهذا ما قمت ب يتبقى هلا سو  ان تسجله بعالمتها التجارية اخلاصة، وذلك عن طريق شراء

 وذو مسعة دولية. ، فأصبثت اليوم عالمة مسجلةالصينية HISENSحيث قامت بشراء الرتاخيص من مؤسسة 
 ما االسرتاتيجية اليت اختارهتا املؤسسة فهي التنويع يف منتجاهتا، وتقوم ابلتعريف أبفاقها وغاايهتا حتت شعار )رسالة(:أ

"احلياة.... ابتكار" وتسعى لتثقيق الرؤ  التالية: تعظيم الربح عن طريق ختفيض األسعار، التواجد عرب كامل الوطن، 
 التصدير. 

ما كبريا فيما خيص ختفيض األسعار، وذلك من خالل استفادهتا من التعلم، واكتساب وابلفعل املؤسسة حققت تقد  
والية، سواء عن طريق نقاط البيع او املعارض، وكذلك امتد صيتها اىل بعض دول العامل مثل  40اخلربة، كما اهنا تتواجد يف 

 )مصر تونس فرنسا االمارات( واليت تصدر هلا منتجاهتا. 

 التنظيمي للمؤسسةاثلثا: اهليكل 

يتم من خالل اهليكل التنظيمي للمؤسسة تقسيم العمل وتبيان الرتتيب السلمي واإلداري ملختلف مديرايت ومصاحل 
املؤسسة، وهذا ما يؤدي إىل مساعدة إدارة املؤسسة على حتديد االختصاصات والصالحيات واملسؤوليات ومهام خمتلف 

 التنظيمي ملؤسسة كوندور كما يلي: اهليكل يوضح( 03)أفراد التنظيم، والشكل رقم 
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 : اهليكل التنظيمي ملؤسسة كوندور(03)الشكل رقم

 

 .على واثئق املؤسسة ابالعتمادمن إعداد الطالبتني  املصدر:

 يلي:  وفيما يلي تلخيص مهام ومسؤوليات خمتلف إدارات ومصاحل املؤسسة كما

مهمته اإلشراف على إدارة املؤسسة واإلشراف على النظام العام للمؤسسة، ميثل املؤسسة عند مهام املدير العام:  -
 اء على كل الواثئق ابسم املؤسسة؛األخر  ويقوم ابإلمض السلطات القضائية وكل اهليئات

 تخلف املدير العام يف حالة غيابه؛يقوم ابإلشراف على وحدات اإلنتاج ويسانئب املدير العام:  -

 املدير العام

 انئب املدير العام

انئب املدير العام 
ةاملكلف ابجلود  

 املساعد القانوين

مديرية املوارد 
 البشرية

 املديرية املالية
 واحملاسبية

املديرية 
 التجارية

مديرية 
أنظمة 

 املعلومات

مديرية الوقاية 
 واالمن

مديرية الدعم 
 اللوجسيت 

وحدة 
انتاج 

 الثالجات

وحدة 
انتاج 

 املكيفات

وحدة اانت 
أجهزة 
 الكمبيوتر

وحدة انتاج 
 التلفاز

وحدة حتويل 
 البالستيك

وحدة انتاج 
 البولسرتين

وحدة 
انتاج 

مستقبل 
 االقمار

 السكراترية
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 .ملؤسسة واملتعاملني معهادين يف امسؤولة على تنظيم العالقات بني املدير العام وانئبه، وبني األفراد املتواجالسكراترية:  -
مهمته السهر على السري احلسن ملختلف مراحل اإلنتاج من أجل تقدمي منتوج انئب املدير العام املكلف ابجلودة:  -

 جيد، وهذا من خالل:
  تقدمي تقرير لإلدارة العليا يبني فيه تقدم دليل اجلودة الشاملة، وما يواجهها من عراقيل وتقدمي بعض من التوجيهات

 الالزمة؛
 جعة نظام اجلودة لكل املصاحل؛القيام بتقييم ومرا 
  حتسيس رؤساء املصاحل والذين هم على عالقة مباشرة مع الزابئن وتوجيههم على ضرورة إرضائهم ألهنم أساس بقاء

 املؤسسة.
 .تتثدد مهامه يف تقدمي االستشارات اخلاصة ابجلانب القانوين للمؤسسةاملساعد القانوين:  -
 سيري خمتف شؤون املستخدمني من خالل:تسهر على تمديرية املوارد البشرية:  -

 إدارة وتسيري خمتلف املستخدمني مبختلف وظائفهم؛ 
 توظيف العمال حسب احتياجات املؤسس؛ 
 ضمان الربط بني اهلياكل اخلارجية اليت تتعلق ابلشؤون االجتماعية للعمال؛ 
  .تطبيق خمطط التكوين للعمال 
ني وجلب زابئن ئن وتسيع إىل حتسني طرق البيع للمثافظة على الزابئن احلاليهتتم ابالستماع إىل الزاباملديرية التجارية:  -

 جدد، كما تعمل على تسيري خمتلف اإلجراءات مع الزابئن ومتابعة خمتلف التغريات اليت تطرأ على السوق.
 تتثدد مهامهامديرية التسويق:  -

 حتضري وإعداد نظام للمعلومات التسويقية؛ 
  القيام ببثوث التسويق وحتليل املنافسة هبدف حتديد حجم الطلب على منتجاهتا؛ 
 املشاركة يف إعداد سياسة األسعار اخلاصة مبختلف منتجات املؤسسة؛ 
 .حتليل مبيعات املؤسسة والتنبؤ ابجتاهاهتا املستقبلية 

 على:هتتم عامة بسالمة وأمن املؤسسة وهذا إبشرافها مديرية الوقاية واألمن:  -

 تنشيط وتسيري الربانمج العام لألمن والوقاية من األخطار اليت هتدد املؤسسة؛ 
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 تنظيم احلراسة والسهر على أمن املمتلكات واألجهزة وعمال الوحدات؛ 
  .تكوين العمال على الوقاية واألمن الصناعي 

 خالل: هتتم إبمداد املديرايت األخر  ابلتجهيزات الالزمة منمديرية الدعم اللوجسيت:  -

  التثكم يف عمليات نقل البضائع بوسائل املؤسسة أو عن طريق إجيار وسائل نقل؛ 
 ضمان نقل العمال؛ 
 صيانة وسائل كل املؤسسة؛ 
 .تسيري قطع الغيار املستهلكة 
 حتتوي املؤسسة على وحدات اإلنتاج التالية:وحدات اإلنتاج:   -

 وحدة إنتاج املكيفات اهلوائية واملواد البيضاء؛ 
 األقمار الصناعية؛ إنتاج أجهزة استقبال وحدة 
 وحدة إنتاج أجهزة التلفاز؛ 
 وحدة إنتاج الثالجات؛ 
 وحدة إنتاج احلواسيب اآللية واهلواتف الذكية؛ 
 وحدة إنتاج األلواح الشمسية؛ 
  وحدة دعم(؛)وحدة إنتاج البالستيك 
 .)وحدة إنتاج البولسرتين )وحدة دعم 

 ية املالية واحملاسبة:وفيما يلي اهليكل التنظيمي ملدير 
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 : اهليكل التنظيمي ملديرية املالية واحملاسبة(04)الشكل رقم

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . من اعداد الطالبتني ابالعتماد على الواثئق املقدمة من طرف املؤسسةاملصدر: 

 القيام بكل تتمثل مهمتها يفديرية، حيث متت الدراسة امليدانية على مستو  هذه املمديرية احملاسبة واملالية:  -
 اإلجراءات املتعلقة ابحملاسبة العامة والعمليات اجلبائية وهذا من خالل:

 إعداد امليزانية وتسويتها وحتليلها؛ 
  متابعة حساابت اخلزينة؛ 
 املتابعة املالية ملختلف االستثمارات؛ 

 مساعد تنفيذي

 مراقبة التسيري

 
 املالية

حملاسبةا  

إدارة 
 رأس املال

املالية واحملاسبة 
 اخلاصة ابملنطقة

جلبايةا  

املسؤول عن 
الشؤون 
 االدارية

مساعد الدراسات 
 واالستثمارات

 مديرية املالية واحملاسبية



............................... الدراسة امليدانية....................................................................................الثاين الفصل  
 

50 
 

 .إعداد املخطط املاي على املد  الطويل والقصري 
 BNP Paribasاملطلب الثاين: تقدمي عام حول املؤسسة املؤجرة بنك 

ل الدراسة املؤجرة حم ؤسسةاملباره ابعت وفروعه وعرض خمتلف بياانته BNP Paribasبنك  نشأة نتطرق يف هذا املطلب إىل
 امليدانية.

 BNP Paribas  بنك نشأة: أوال

 ولقد نشأت لندن، يف ولديها مقر آخر الرئيسي ابريس،ها مقر  0666ماي  07 يفة فرنسية أتسست يموعة بنكية عاملجم  
أفريل  ويف ،0666عام   Paribas   ابريبا مع Banque Nationale de paris ينة على إثر اندماج بنك ابريس الوطاجملموع
يب ما جعل من  هوالبلجيكي و   Bank Fortis من بنك فورتيس% 22ابريبا بشراء حصة جمموعة يب ان يب قامت  0660

كان يب ان يب ابريبا هو اكرب بنك يف العامل من   0611ان يب ابريبا أكرب بتك يف منطقة اليورو من حيث الودائع، ويف عام 
 47.00حواي  0616ترليون دوالر، ولقد بلغت إيرادات اجملموعات عام  0026حيث احلجم اإلمجاي لألصول اليت بلغت 

مليار يورو، اجملموعة تعمل يف عدة قطاعات اسرتاتيجية ترتاوح  2.0مليار يورو وحققت حينها أرابحا صافية بلغت حواي 
بني اخلدمات املصرفية لألفراد واخلدمات املصرفية لالستثمارات واحللول االستثمارية اليت تشمل إدارة األصول، واخلدمات 

 العقارية وغريها... اخل. 

ك أربعة أسواق حملية جملموعة يب ان يب ابريبا هي فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، ولوكسمبورغ، كما ان لديها عمليات كما ان هنا
جتزئة كبرية يف الوالايت املتثدة االمريكية وبولندا وتركيا وأوكرانيا ومشال افريقيا فصال عن عمليات مصرفية استثمارية واسعة 

 غ وسنغافورة.النطاق يف نيويورك، لندن، وهونغ كون
 Bnp PARIBAS: بطاقة معلومات حول بنك (16)اجلدول رقم
 املعلومات البيان

 موظفا 062.726 عدد املوظفني
 مليار يورو  01.726 العائد

 ابسكار املمثل القانوين
 دج16.666.666.666 رأس املال

 البنك.من اعداد الطالبتني ابالعتماد على املعلومات املقدمة من طرف املصدر: 

 .BNP Paribasميثل اجلدول السابق املعلومات احلالية لبنك   
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 اجلزائر  BNP Paribas تعريف بنكاثنيا: 

 (100 %)فرع بنسبة  هوو  (مليار دينار جزائري 16)ال قدره مسأبر  SPAاجلزائر هو شركة مسامهة  BNP Paribas بنك
طموح بناء ، مع 0660عامليا يف جمال اخلدمات املالية، والذي أتسس يف سنة  الرائدة BNP Paribasاجملموعة األوروبية من 

 .زائراجل االت يفشبكة واسعة من الوك

قوي  ،خلاص يف اجلزائربنوك القطاع ا ربواحد من أك جلزائراBNP Paribas  أقل من تسعة سنوات أصبح البنك ويف  
واي وفتح ح والية 10بنشاط على مستو  النتشار ا اللوذلك من خ تدرجييةمن تغطية البلد بطريقة  متكن ،حاتهبنجا
 ، وهلذا البنك فرعني مها:مركز أعمال 17و كالة و26

، هتدف 0660اجلزائر هي مؤسسة جزائرية احلقوق، تنشط يف اجلزائر منذ سنة  Cardif: ان اجلزائر Cardifفرع  -
 0660يف سنة  BNP Paribas  أطلق بنك  Cardifاىل تعزيز األنشطة املتعلقة ابلتأمني واالحتياط ابلشراكة مع 

 اول صيغة للتأمني االحتياطي املتوفرة يف سوق التأمني املصريف يف اجلزائر. 
، 0660نشاطها بتقدمي القروض للزابئن االفراد اخلاصني يف فيفري  اجلزائر Cetelemبدأت اجلزائر:  Cetelemفرع  -

 وهي تقدم وسط سوق شديد املطالبة حلول متويل متعددة ومباشرة. 

 BNP Paribasاثلثا: اهليكل التنظيمي لبنك 

 ة يف الشكل التاي: املوضثالبنك كغريه من املؤسسات يعمل وفق هيكل تنظيمي معني حيث يتواجد يف البنك املصاحل أن 
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 BNP Paribas: اهليكل التنظيمي لبنك (05) الشكل رقم

 .البنك من اعداد الطالبتني ابالعتماد على الواثئق املقدمة من طرف املصدر:

 كما يلي:    يلي تلخيص ملهام خمتلف املصاحل املوضثة يف الشكلفيما 
 وهو املسري األول واملسؤول الرئيسي عن نتائجها امام جملس اإلدارة ومن مهامه ما يلي:  املدير )جملس اإلدارة(: -

 ؛تنشيط وربط ومتابعة ومراقبة كل نشاطات البنك  
 ي للوكالة والعمل على التكيف معه؛املعرفة اجليدة للمثيط االقتصاد 
 ؛العمل على رفع حصة البنك يف السوق  
 ؛ة للبنك وفقا لقانونه اخلاصالسهر على تطبيق القواعد الداخلي  
 ؛السهر على جودة اخلدمات املقدمة مع الدقة يف املواعيد واحرتام اجال تطبيق العمليات  

مصلحة 
 القروض

مصلحة البطاقات 
االلكرتونية ووسائل 

 الدفع

مصلحة عملية 
 التجارة اخلارجية

(ررئيس جملس اإلدارة )املدي  

 

 انئب املدير

مصلحة متابعة 
 الضمان

مصلحة مجع وحفظ 
 البياانت

املصلحة القانونية 
 واملنازعات

عملية مصلحة 
 الصندوق
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 ؛اختاد القرارات يف حدود السلطة املخولة له  
 التوقيع على خمتلف الواثئق.  

 وهو املساعد واملسؤول الثاين بعد املدير ويعوض هذا األخري عند تغيبه ومن مهامه انئب املدير:  -
 ملدير يف بعض مهامه او عند غيابه؛النيابة عن ا 
 ؛االشراف على عمليات التكوين للموظفني  
 ضمان السري احلسن ملختلف العمليات بني املصاحل واالقسام اخلاضعة لسلطته.  

هذه املصلثة أساسا مبعاجلة العمليات احلسابية اخلاصة ابلدينار او العملة الصعبة  تقوممصلحة عملية الصندوق:  -
 ومن مهامها:

 ؛فتح خمتلف احلساابت  
 ؛استقبال الزابئن  
 ؛معاجلة العمليات املتعلقة ابإلدارات وتوظيف األموال  
 ؛املبادالت اليدوية دفع وتسليم اليت يقوم هبا الصرافني  
 ة.اعداد اليومية احلسابي 

 وتتمثل مهامها فيما يلي: مصلحة التجارة اخلارجية:  -
 تصفية وفتح االعتمادات املستندية؛اتمني عمليات االسترياد والتصدير والقيام ابل 
 تسيري العقود واتمني الضماانت والتوطني.  

 وهي من اهم املصاحل يف البنك وتتمثل مهامها فيما يلي: : مصلحة القروض -
 ؛انشاء ملف القرض  
 ؛دراسة القرض من مجيع النواحي مع حتديد خمتلف االخطار اليت ميكن ان حتيط به  
 منح القروض مبختلف أنواعها.  

 مسري من طرف رئيس املصلثة وهو املسؤول على ما يلي:  مصلحة متابعة الضمان: -
 للضماانت املقدمة من طرف الزبون؛ املراجعة واملراقبة 
  ؛بتطوير امللفات وتطبيق التعليمات الصادرة بشأهنااعالم اهليئة املركزية املعينة 
 ؛املراجعة الدورية امليدانية للضماانت احملصلة 
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 ة الضماانت احملصلة لتغطية الدين.مراجعة واحتساب قيم 
 مسرية من طرف رئيس املصلثة وهو املسؤول على ما يلي:  مصلحة البطاقات االلكرتونية ووسائل الدفع: -

  حتديد وتنفيذ األهداف فيما خيص اجملال النقدي؛مساعدة البنك يف 
  منح الزابئن البطاقات املالية املمغنطة؛ 
 متابعة نشاط املوزع االي؛ 
 التواصل مع املسؤول األول واخطاره بكل جديد. 

 مسرية من طرف رئيس مصلثة وهو مسؤول على ما يلي: املصلحة القانونية واملنازعات: -
  املتعلق ابلبنك؛التكلف مبلف املنازعات 
 مراقبة واحرتام التصريح ابملمنوعني من استعمال الشيكات ابلنسبة للعمالء؛ 
 .التثصيل بقوة القانون 

مسرية من طرف رئيس وهي مبثابة مكتب تضم مجيع الواثئق القانونية واللوائح التنظيمية مصلحة مجع البياانت:  -
 على هذه األخرية.واجلرائد الرمسية حبيث متكن كل موظف يرغب االطالع 
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 املايل اإلجياراملبحث الثاين: املعاجلة احملاسبية واجلبائية لعقد 

ابعتبار نشاط اإلجيار املاي قد أصبح من بني أهم األنشطة املرحبة للبنوك واملؤسسات املتخصصة يف عقود اإلجيار املاي،   
حيث سهرت هذه األخرية على تطوير خمتلف تقنيات معاجلة هذا النوع من العمليات، فقبل أن نتعرض يف هذا املبثث 

متر هبا  بائية اخلاص بكل من املؤسستني حمل الدراسة سنتطرق إىل خمتلف املراحل اليتإىل املعاجلة احملاسبية وكذا املعاجلة اجل
 املعاجلة التجارية اخلاص هبذا النوع من عقود اإلجيار.

 BNP PARIBASبنك و  condorاملايل بني مؤسسة  اإلجيارة التجارية لعقد املطلب األول: املعاجل

عند تقدمي أي طلب متويل من قبل الزبون او الطالب للتمويل، فان ملفه مير عند عدة مصاحل قصد دراسته، وعرب عدة    
 . وسنوجز هذه املراحل فيما يلي:ابرام العقد مراحل بداية من املرحلة التمهيدية لنشأة العقد اىل مرحلة

 : املرحلة التمهيدية لنشأة العقدوالأ
 حلقيقةييم الوضعية امعرفة وتق يفوأخر  تفيد البنك حماسبية يكون طلب القرض مرفوق بواثئق وبياانت قانونية، مالية 

 :الواثئق هلذهللمشروع استثماري وفيما يلي موجز 
ع حيث توقع شرو صاحب امل ملستثمرمن طرف ا متألذه الوظيفة من طرف البنك و ه: تعد وثيقة طلب قرض اجياري -

فعلي صثيح و  مألت بشكللذلك وعلى وكالة البنك التأكد من أن الوثيقة املسري املؤهل أو من طرف ه من طرف
 :الوثيقة علىوحتتوي هذه 
 حتديد املشروع االستثماري )جديد، توسيع جتديد(؛ 
 تشخيص املؤسسة وصاحب املشروع؛ 
 تقدمي املشروع االستثماري؛ 
 حتديد قيمة القرض املرغوب؛ 
 الجتماعية للمشروع وتفصيل التكاليف الفرعية؛ حتديد التكلفة ا 
 .حتديد الضماانت العينية والشخصية املقرتحة 

 وتتمثل فيما يلي:واثئق إدارية وقانونية:  -
  نسخة مصادق عليها للسجل اإلداري؛ 
 نسخة مصادق عليها للطبيعة القانونية للمؤسسة؛ 
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 صالحيات التسيري وإدارة املشروع  واثئق توكيل من طرف جملس اإلدارة او الشركاء متنح مبوجب
 االستثماري، وطلب القرض لشخص مؤهل )املسري، املدير العام(؛

 نسخة مصادق عليها للتصريح ابالستثمار ممنوحة من طرف وكالة دعك وترقية االستثمارات؛ 
 نسخة مصادق عليها لعقد اإللغاء او ملكية احملل؛ 
 لقرض املطلوب، املبلغ، الضماانت املقرتحة.طلب خطي ممضي عليه صاحب املشروع يبني نوع ا 

 :وتتمثل فيما يليالواثئق احملاسبية واملالية  -
  ،ميزانيات الدورات الثالثة األخرية واملالحق النهائية املمضاة من طرف املؤسسة )جدول حساابت النتائج

 (جدول االستثمارات، جدول اإلهتالكات
 خمطط اخلزينة املمولة 
 خمطط التمويل 
 ؛امليزانيات التقديرية وجدول حساابت النتائج التقديرية املمتدة على خمس سنوات 
 فاتورة شكلية facture pro format العقود التجارية ابلنسبة للتجهيزات املراد حيازهتا؛ أو  
  ؛كل التربيرات للتكاليف احملققة فعال يف إطار املشروع 
   ؛إعدادها من طرف مكتب الدراسات معتمدة يف إطار املشروعشرح تفصيلي وتقديري لألعمال املنجزة يقام 
 الكشوف املتوقعة لألعمال املنتظر حتقيقها يقام إعدادها من مكتب دراسات معتمد؛ 
 .دراسة تقنية اقتصادية للمشروع 

 واثئق جبائية وشبه جبائية:  -
  شهادة أداء املستثقات للضمان االجتماعيCNAS؛ 
  للمؤسسات القدمية أو تصريح ابلوجود ابلنسبة للمؤسسات اجلديدةابلنسبة شهادة العمل. 

 : مرحلة دراسة امللف )الدراسة املالية(اثنيا

بعد تقدمي الطلب يقوم البنك بدراسة املشروع ويتم النظر اىل ما كان العميل جيد وذو خربة يف اجملال املتعلق ابلقرض أي   
رض هو ملتزم بتسديد الديون واألمور اجلبائية ودراسة جدو  املشروع املتعلق ابلقان املشروع له عالقة بنشاط املؤسسة، وهل 

املطلوب، مث بعد ذلك يتم حتويل املعلومات احملاسبية املقدمة من طرف العميل اىل معطيات مالية أي إعادة ترتيب امليزانية 
لسنوية، ا اخلصوم وفق مبدأ االستثقاق واوفق متطلبات الدراسة البنكية، ويتم ترتيب األصول وفق درجة السيولة وام
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وبواسطة هذه املعلومات تتم الدراسة املالية وذلك من اجل معرفة قدرة العميل على الوفاء ابلتزاماته ومعرفة ما اذا كانت 
 مداخيله السنوية تغطي مصاريفه وذلك ابالعتماد على قانون أساسي هو: 

+ بدل  RN يتم حساهبا ابلنتيجة الصافية) CAF على التمويل الذايت/ القدرة DLMT لديون قصرية ومتوسطة األجلا
فما فوق: معناه أن تكون القدرة على التمويل الذايت تغطي الديون القصرية  7أو  0.2( = على األقل ADA اإلستهالك

 دراسة التدعيم املايومتوسطة األجل يف عامني ونصف أو ثالث سنوات، أو ميكن القيام ابلدراسة املالية عن طريق املخطط 
 على املد  الطويل حبساب العالقة التالية:

تغطي األعباء اخلاصة بكل  CAF فما فوق حتسب كل سنة: أي هنا أن تكون 1األموال الداخلة / األموال اخلارجة = من 
 .سنة

 مرحلة دراسة امللف من انحية املخاطر واختاذ القرار  اثلثا:
، يقوم إبرسال دراسة Bnp Paribasبعد الدراسة اليت يقوم هبا املسؤول املختص بدراسة القروض على مستو  بنك   

مفصلة مع تقدمي ملخص عن الدراسة من اجل دراستها مرة اثنية من انحية املخاطر اىل املديرية العامة عند املسؤول عن 
ل هلا اليه يقوم بدراستها، وبعد ذلك يعطي رأيه وترسل اىل املسؤو يسمى ضابط االئتمان األعلى وبعد وصو  دراسة املخاطر

 عن اصدار القرار )الرفض او القبول(.
 ستكمال ا يف حالة القبول يقوم العون التجاري املكلف مبتابعة الزابئن إبخبار الزبون وينظم معه اجتماعا من اجل

 معامالت العقد وترسيمها؛
  اح العون التجاري املكلف مبتابعة الزابئن إببالغ الزبون برفض ملفه مع إيضيف حالة رفض طلب التمويل يقوم

 سبب الرفض.
 : مرحلة ابرام العقدرابعا

ار هو اتفاق بني شركة  حمتو  عقد اإلجيتفاق عن طريقة التسديد يف العقد، و أتيت مرحلة ابرام العقد بعد قبول امللف ويتم اال
 :، وتضمن العقد املعلومات التاليةسيارة 06استئجار  حول 0610سنة  خالل BNP PARIBAS كوندور وبنك

 دج؛ 00 000 800 36سعر العقد اإلمجاي:  -

 ؛71/60/0610اتريخ االستالم:  -

  ؛67/60/0607حىت  71/60/0610سنوات  4فرتة العقد:  -
  ؛دفعة 40الدفعات )شهرية(:  -
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 ؛دج 61خيار الشراء:  -
   .%10الرسم على القيمة املضافة:  -

 Bnp Paribasوبنك  condorلدى مؤسسة املايل  اإلجيارلعقد واجلبائية املطلب الثاين: املعاجلة احملاسبية 

 BNP Paribas بنكو Condorتجارية لعقود اإلجيار التمويلي بني مؤسسة بعدما تطرقنا يف املطلب السابق إىل املعاجلة ال

املربم بني  هلذا النوع من العقود، وهلذا سنقوم بدراسة العقد واجلبائية إىل املعاجلة احملاسبية حناول يف هذا املطلب التطرق
مؤسسة  اجلزائر BNP Paribasوبنك  ابعتبارها مؤسسة مستأجرة لألجهزة اإللكرتونية والكهرومنزلية (Condor) مؤسسة
 .مؤجرة

 Condorمؤسسة واجلبائية لدى : املعاجلة احملاسبية والأ
 كما يلي:  Condorواجلبائية لد  مؤسسة تكون املعاجلة احملاسبية 

  املستأجر مؤسسةلدى  احملاسبيةاملعاجلة Condor : يقوم احملاسب اخلاص ابملؤسسة املستأجرة كوندور مبعاجلة
 مستأجرة كما يلي: جيار املاي اخلاص بعشرين سيارة عقد اإل

 إثبات استالم املؤسسة لألصل املستأجر:  -
(، قام حماسب املؤسسة إبثبات 61)أنظر امللثق رقم  RIOسيارة من نوع  06املستأجرة ) جمرد استالم املؤسسة لألصول

 (:  60ذلك يف يومية املؤسسة كما يلي )أنظر امللثق رقم 
 إثبات استالم املؤسسة لألصل املستأجر(: 17اجلدول )

 املبالغ البيان رقم احلساب
 دائن مدين 71/60/0610 دائن مدين
  70066666866             التثبيتاتحـ/   012

 70066666866  التمويل-اإلجيارحـ/ الديون املرتتبة على عقد            61167 
 دخول امللك حتت مراقبة املستأجر  

 2019022637فاتورة رقم 
   

 (.60من إعداد الطالبتني ابإلعتماد على امللثق رقم )املصدر: 

ستأجر أي للم أصال لد  اإلجيار املايحمل عقد  عداتاملهبذا التسجيل أصبثت أن نالحظ من خالل اجلدول السابق   
 دج. 00 000 800 36قيمة هذه املعدات  تبلغ "، حيثشركة كوندور" لـ

 القرض  الكتإهإعداد جدول  -
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تأجرة، فيقوم عليها وإرساهلا إىل املؤسسة املس تقوم املؤسسة املؤجرة إبعداد جدول تسديد الدفعات وفق مدة العقد املتفق
ل من الفوائد ك  احملاسب بدراسة هذا اجلدول وحتليله من أجل معرفة تواريخ تسديد الدفعات وقيمة كل دفعة وكذا معرفة مبلغ

بتة طوال ات اثيبني تقسيم املبلغ اإلمجاي لألصل يف شكل دفع 7الرسم على القيمة املضافة، وامللثق رقم وأقساط اإلجيار و 
 فقط: 0610القرض لسنة  إهتالكجدول مدة العقد، أما واجلدول املواي يبني 

 9112لسنة  القرضإهتالك (: جدول 18اجلدول رقم )

 اتريخ الرقم
 االستحقاق

 الفائدة القسط القرض هتالكا
الدفعة خارج الرسم 

HT 
الدفعة متضمنة الرسم 

TTC 

1  71/60/0610 70.146.010840 020.207820 004.427870 004.020802 1.620.002820 

0  76/60/0610 72.420.760806 007.062800 006.740822 004.020802 1.620.002820 

7  71/16/0610 74.060.020820 000.620804 010.066877 004.020802 1.620.002820 

4  76/11/0610 74.110.606820 020.070.66 010.604802 004.020802 1.620.002820 

 .(4( وامللثق رقم )67استنادا اىل امللثق رقم ) من إعداد الطالبتنياملصدر: 

لى السداد قدرته ع عادة ما يفرض املؤجر على املستأجر سداد نسبة معينة من قيمة األصل يف أول مدة وذلك إلكتشاف 
لكن البنك حمل الدراسة مينح استثناءات لبعض املتعاملني املوثوق فيهم واليت تكون وضعيتهم املالية جيدة، مثلما هو احلال 
مع مؤسسة كوندور كما هو مبني يف اجلدول السابق، حيث مت احتساب مجيع الدفعات مبا فيها الدفعة األوىل ابلعالقتني 

  التاليتني:

 فعة = مبلغ القسط + مبلغ الفائدة؛الدمبلغ 

 .مبلغ الدفعة متضمنة الرسم = مبلغ الدفعة خارج الرسم + مبلغ الرسم على القيمة املضافة
 القيمة. متساويةهي دفعات شهرية و ات عومن مالحظ أن مجيع الدف

 إثبات تسديد الدفعات:  -
 : قام حماسب املؤسسة بتسجيل القيد التاي 71/60/0610يف  تسديد الدفعة األوىلعند 

 
 
 
 



............................... الدراسة امليدانية....................................................................................الثاين الفصل  
 

60 
 

 (: إثبات تسديد الدفعة األوىل12اجلدول رقم)
 املبالغ البيان رقم احلساب

 دائن مدين 71/60/0610 دائن مدين
  020.207820 التمويل-اإلجيارحـ/ الديون املرتتبة على عقد   102
  TVA 100660800الرسم على رقم االعمال -حـ/ الدولة  4420
  004.427870 حـ/ أعباء الفوائد  001

 حـ/ بنوك حساابت جارية 210 

 قيد اثبات تسديد الدفعة األوىل

 1.620.002820 

 .(64وامللثق رقم ) إىل املعلومات املقدمة من طرف حماسب املؤسسة استنادامن إعداد الطالبتني املصدر: 

وكذا الرسم على القيمة املضافة املرتبطة  020.207820القسط يبني اجلدول السابق تسجيل الدفعة األوىل بقيمة مبلغ 
اجلانب املدين مقابل الدفعة متضمنة الرسم يف اجلانب الدائن بقيمة  يف 004.427870وأعباء الفوائد  100660800هبا 

1.620.002820. 
 قام حماسب املؤسسة بتسجيل القيد التاي: 76/60/0610 يف عند تسديد الدفعة الثانية

 الدفعة الثانيةتسديد ثبات إ (:91رقم) اجلدول
 املبالغ البيان رقم احلساب

 دائن مدين 76/60/0610 دائن مدين

  007.062800 التمويل-اإلجيارحـ/ الديون املرتتبة على عقد   102

  TVA 100660800على رقم االعمال  الرسم-الدولةحـ/   4420

  006.740822 حـ/ أعباء الفوائد  001

 210 
 

 حـ/ بنوك حساابت جارية
 الدفعة الثانيةتسديد قيد اثبات 

 1.620.002820 

 (.64من إعداد الطالبتني إستنادا إىل املعلومات املقدمة من طرف حماسب املؤسسة وامللثق رقم )املصدر: 

 قام حماسب املؤسسة بتسجيل القيد التاي: 71/16/0610يف عند تسديد الدفعة الثالثة 
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 الدفعة الثالثةتسديد ثبات (: إ91اجلدول رقم)
 املبالغ البيان رقم احلساب

 دائن مدين 71/16/0610 دائن مدين
  000.620804 التمويل-اإلجيارحـ/ الديون املرتتبة على عقد   102

  TVA 100660800على رقم االعمال  الرسم-الدولةحـ/   4420
  010.066877 حـ/ أعباء الفوائد  001

 210 
 حـ/ بنوك حساابت جارية

 الدفعة الثالثةتسديد قيد اثبات 
 1.620.002820 

 (.64من إعداد الطالبتني إستنادا إىل املعلومات املقدمة من طرف حماسب املؤسسة وامللثق رقم )املصدر: 

 ، أين يتم إثبات إهتالك املعدات.71/10/0610نفس الطريقة اىل غاية ب التسجيل احملاسيب لباقي الدفعات يكون
 إعداد جدول االهتالك -

ابالعتماد على أهم مبدأ جاء به النظام احملاسيب املاي أال وهو مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على املظهر القانوين، يتم يف 
املقتناة يف إيطار عقد اإلجيار املاي، حيث يتم إعداد جدول هناية كل سنة حساب األقساط السنوية إلهتالك األصول 

 ( من طرف رئيس مصلثة احملاسبة كما يلي: 62اإلهتالك كما هو موضح يف امللثق رقم )
 املعدات إهتالك: جدول (99)اجلدول رقم

 القيمة حماسبية صافية جممع االهتالك قسط االهتالك قيمة األصل السنة
71/10/0610 70.066.666 0.007.020846 0.007.020846 74.170.60680 
71/10/0606 70.066.666 0.460.102804 11.600.162874 02.277.004800 
71/10/0601 70.066.666 0.624.70082 06.106.262.64 10.020404800 
71/10/0600 70.066.666 0.222.701802 00.022.000821 0.000.102872 
71/62/0607 70.066.666 0.000.102872 70.200.000 1 

 (.62: من اعداد الطالبتني إستنادا إىل امللثق رقم )املصدر 

اي األصل حمل عقد اإلجيار امل إهتالكوحسب حماسب مؤسسة كوندور فإنه ال يتم التعامل مع من خالل اجلدول السابق 
وضح املعدات بنفس قيمة أقساط إهتالك القرض كما هو م ، حيث يتم حساب قسط إهتالكةمثل ابقي التثبيتات العادي

 (. 62يف امللثق رقم )
والذي مت حسابه من اتريخ االستالم اىل غاية  0610قام حماسب املؤسسة بتسجيل قسط االهتالك لسنة ومنه 
 :كما يوضثه اجلدول التاي 71/10/0610
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 9112(: إثبات قسط اهتالك األصل لسنة 93اجلدول رقم)
 املبالغ البيان احلسابرقم 
 دائن مدين 71/10/0610 دائن مدين
  0.007.020846 ماملخصصات لإلهتالكات واملؤوانت وخسائر القيحـ/  681

  28xx /0.007.020846  -وأدواتمعدات -التثبيتات العينية األخر  اهتالك حـ 
   9112اثبات قسط اهتالك األصل لسنة   

 من إعداد الطالبتني إستنادا إىل حماسب مؤسسة كوندور.  املصدر:

، 71/10/0606اىل  71/61/0606 يسجل شهراي بنفس الطريقة من 0606التسجيل احملاسيب لدفعات اإلجيار املاي سنة 
 إبثبات قسط االهتالك كالتاي: 0606مث يقوم احملاسب يف هناية سنة 

 9191األصل لسنة  (: إثبات قسط اهتالك92اجلدول رقم)
 املبالغ البيان رقم احلساب

 دائن مدين 71/10/0606 دائن مدين
  0.460.102804 ماملخصصات لإلهتالكات واملؤوانت وخسائر القيحـ/  681

 28xx /0.460.102804  -وأدواتمعدات -التثبيتات العينية األخر  اهتالك حـ 

   9191اثبات قسط اهتالك األصل لسنة   

 الطالبتني إستنادا إىل اجلدول رقم ) جدول اإلهتالك (.من إعداد  املصدر:

يل االهتالك ، وتسجكما هو منصوص يف اإلتفاقيستمر احملاسب بتسجيل الدفعات شهراي   0607 ،0600، 0601سنة يف 
 .71/62/0607يف هناية كل سنة اىل غاية هناية مدة العقد 

 دج 61يف هناية املدة ومبوجب العقد حيتفظ املستأجر ابألصول املستأجرة مقابل دفع خيار الشراء يف شكل مبلغ رمزي 
 .(62)حسب ما هو موضح يف امللثق رقم

 االحتفاظ ابألصل(: 95اجلدول رقم )
 املبالغ 71/62/0607 رقم احلساب

 دائن مدين البيان دائن مدين
  61866 التمويل-االجيارحـ/ الديون املرتتبة على عقد   102
 61866  يةحـ/ بنوك حساابت جار  210 
   االحتفاظ ابألصل  

 من إعداد الطالبتني إستنادا إىل احملاسب.  املصدر:
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 ميزانية املؤسسة املستأجرة:  -
متت املعاجلة احملاسبية لد  املستأجر وفق مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على الشكل القانوين، ويظهر ذلك من خالل 

 (:0610القيام ابلتغريات والتأثري على ميزانية املؤسسة كالتاي )سنة 
 يف جانب األصول: -

 ( يف جانب أصول الشركة بقيمة  06تسجل )ضمن  ةاملستأجر  ملعدات، أي ظهور ا70.066.666866سيارة
سيثصل  نهألوذلك  املعداتاملستأجر هلذا  إمتالك جمموعة االصول الثابتة يف امليزانية على الرغم من عدم

ذا ايضا يؤدي اىل ، وهتغليب الواقع االقتصادي على الشكل القانوينحسب مبدأ  هلانافع االقتصادية املعلى 
 دة يف قيمة األصول طويلة االجل؛زاي
  0.007.020846الت ومعدات( بقيمة ضمن )اهتالك آ 0610االهتالك لسنة تسجيل. 

 يف جانب اخلصوم: -
 وابلتاي الزايدة يف امجاي اخلصوم طويلة االجل 0610بقيمة األقساط لسنة  املالية تسجل القروض والديون ،

 نتيجة هذه الديون.
  لدى مؤسسة املعاجلة اجلبائيةCondor:  من  27وفقا ملا نصت عليه املادة اجلزائري و حسب التشريع اجلبائي

صاحل البنك  لدفعها ألصل املؤجر وتسجل املبالغ اليت تلتعد مؤسسة كوندور جبائيا مستأجرة  0614قانون املالية 
 من املؤسسات اجلزائرية كغريها املؤسسةقامت  اخلتامية املالية القوائم إعداد وعند 0610 سنة هناية فيف ،كتكاليف
اجلبائية اليت مت  االعتبارات األخذ بعني أجل من السنوية للنتيجة احملددة العناصر على السنوية التعديالت إبجراء

 إمهاهلا حماسبيا.
 اليت اجلبائية ن املبادئع االلتزام على ترتكز واليت احملاسبية املبادئ ختالفال نظرا :اجلبائية النتيجة حتديد -

 األعباء ضمن مت تسجيلها اليت العناصر بعض يولد ما هو االختالف هذا اخلزينة، لتدفقات األمهية تعطي
 تسجل مل من العناصر نم وهناك ،أي املرفوضة جبائيا جبائيا للخصم قابلة غري تعترب واليت للدورة احملاسبية
 .اسبياحم واملرفوضة جبائيا املقبولة ابألعباء يعرف هذابه و  اجلباية مصلثة اعرتاف رغم حماسبيا

 
 املرفوضة حماسبياو األعباء املقبولة جبائيا  –النتيجة اجلبائية = النتيجة احملاسبية + األعباء املرفوضة جبائيا واملقبولة حماسبيا 
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 :متر عملية حتديد النتيجة اجلبائية ملؤسسة كوندور بعدة خطوات ميكن تلخيصها كالتاي
 اإلجيار املايل  بعقود اخلاصة االهتالك اخلطوة األوىل: حساب أقساط 

حيث أن دج 0.007.020846واخلاص ابملعدات املؤجرة  0610حيدد قسط االهتالك اخلاص بعقد اإلجيار املاي السنة 
 .71/10/0610من اتريخ إستالم املعدات إىل غاية  شهر فقطاالهتالك هو اهتالك اخلاص أبربعة أ

 حماسبيا املسجلة االهتالك أقساط اعتبار يتم فانه ،0614 لسنة املالية قانون من 27ة املاد عليه تنص امل وفقا
 النتيجة يف دراجهاا اعادة فسيتم وابلتاي جبائيا، مرفوضةو  حماسبيا مقبولة كمصاريف 00ء األعبا صنف ضمن
 ، وابلتاي:احملاسبية

   السنوية واملدفوعة مبوجب عقود اإلجيار املايل  املالية األقساط جمموع حتديد ة الثانية:اخلطو 
 املسجلةغ املبال خراجاست طريق عن املقتناة لمعداتل أتجريية كأقساط املدفوعة السنوية املالية األقساط مبلغ حتديد يتم 
 هي كما يلي:كوندور شركة  ، حيث أن جمموع األقساط اليت دفعتها 102اب للثس املدين اجلانب يف

  الثالث + القسط الرابع القسط+ الثاين القسط+  األول القسط= 0610سنة  األقساطجمموع 
  = 020.070866+ 000.620804  +007.062800  +020.207820 
 =0.007.020846 

  اإلجيار املايل بعقود املرتبطةالنتيجة اجلباية  حتديد :لثةة الثااخلطو 
كأعباء مرفوضة جبائيا ومقبولة حماسبيا، وابلتاي   00املسجل حماسبيا يف احلساب  0610تعترب أقساط اإلهتالك لسنة 

 102دين للثساب املاملسجلة يف اجلانب املدفوعة و متت إضافتها إىل النتيجة اجلبائية، أما األقساط املالية السنوية 

ضح يف جدول كما هو مو   لضريبةضعة لتسجل ضمن األعباء املقبولة جبائيا وابلتاي يتم خصمها من النتيجة اخلا
 (.62رقم)( ضمن امللثق 60حساب النتيجة اجلبائية رقم )

 ط.رفوضة جبائيا واملقبولة جبائيا املتعلقة بعقد اإلجيار املاي حمل الدراسة فقعلى األعباء امل االقتصارمت مالحظة: 
 0.007.020866 -0.007.020866+  0.242.002= اجلبائيةالنتيجة 

= 0.242.002 
ساوية للقرض متعترب األقساط السنوية  Condorنالحظ أن النتيجة احملاسبية هي نفسها النتيجة اجلبائية ألن مؤسسة 

 حمل عقد اإلجيار املاي.ألقساط اإلهتالك اخلاصة ابملعدات 
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  BNP PARIBASبنك  لدى املؤجر واجلبائية : املعاجلة احملاسبيةاثنيا
ة التجارية يهتم ابملعاجل بوعريريج هو فرع جتاريحمل الدراسة الواقع مقره بربج  BNP Paribasنظرا ألن املؤجر فرع بنك 

اجلبائية و لعقود اإلجيار املاي فقط، فإنه تعذر علينا احلصول على خمتلف الواثئق واملعلومات اخلاصة بكل من املعاجلة احملاسبية 
 اإلجيار املاي، وكل ما يلي هو عبارة عن إجتهاد الطالبتني. لعقد

  لدى املؤجر بنك املعاجلة احملاسبيةBNP PARIBAS 

 حسب النظام احملاسيب املاي فإن املؤجر يقوم بتسجيل القيود احملاسبية التالية:

 شراء املعدات من املورد وإثبات عقد الشراء:  -

تسليم األصول من مث و  إثبات عقد اإلجيار املاي مبجرد توقيع العقد،و  بشراء األصول املعنية من املورد قامت املؤسسة املؤجرة  
 ويكون التسجيل احملاسيب موضح يف اجلدول املواي:املستأجرة إىل مؤسسة كوندور 

 (: إثبات شراء املعدات من املورد96اجلدول رقم)
 املبالغ 71/60/0610 رقم احلساب

 دائن مدين البيان دائن مدين
024 

 
 

 70066666866                                            تمويللا-املرتتبة على عقد اإلجيارواحلساابت الدائنة القروض حـ/
 

 

 70066666866  حـ/ املوردون 464 

  70066666866 حـ/ املوردون   464

 70066666866  بنوك احلساابت اجلاريةحـ/  210 

   شراء املعدات من املورد  
 من إعداد الطالبتني.املصدر: 

من اجلدول السابق نالحظ أنه بعد إمضاء عقد اإلجيار املاي، قام البنك بشراء املعدات ودفع مثنها ويصبح بذلك   
 مالكا هلا. 

 االنتفاع ابملعداتو  ا حق اإلستخدامومنثه يقوم البنك بتأجري املعدات للمؤسسة كوندورإثبات حتصيل الدفعات:  -
كما هو  ة األوىلحتصيل الدفعاملاي شهراي حسب االتفاق املربم يف العقد، ويكون  اإلجيار ا لدفعاتمقابل دفعه

 :  موضح يف اجلدول التاي
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 (: إثبات حتصيل الدفعة األوىل97اجلدول رقم )
 املبالغ 71/60/0610 رقم احلساب

 دائن مدين البيان دائن مدين

  1.620.002820 بنوك احلساابت اجلاريةحـ/    210

 

024 
 
 

207 

واحلساابت الدائنة القروض حـ/ 
التمويل -املرتتبة على عقد اإلجيار  

 /عائدات الديون واحلساابت الدائنةـح

 
 
 
 

020.207820 
 
 

004.427870 
 100660800  حـ/الدولة الرسم على القيمة املضافة  4422 
   إلجيار املايلحتصيل الدفعة األوىل   

 .من إعداد الطالبتنياملصدر: 

وكذا الرسم على القيمة املضافة دج  020.207820القسط الدفعة األوىل بقيمة مبلغ  السابق حتصيل يبني اجلدول
مقابل الدفعة متضمنة الرسم يف الدائن اجلانب  يفدج  004.427870 عائدات الديونو دج  100660800املرتبطة هبا 
 .دج1.620.002820بقيمة. املديناجلانب 
 يكون التسجيل احملاسيب كما هو موضح يف اجلدول املواي:  76/60/0610يف  حتصيل الدفعة الثانيةعند 

 حتصيل الدفعة الثانية لإلجيار املايل(: 98اجلدول رقم )

 املبالغ 76/60/0610 رقم احلساب
 دائن مدين البيان دائن مدين
  1.620.002820 اجلارية بنوك احلساابتحـ/   210

 

024 
 
207 

 

املرتتبة على عقد واحلساابت الدائنة القروض حـ/ 
 التمويل -اإلجيار
/عائدات الديون واحلساابت الدائنةـح  

 
 
 

007.207820 
 

006.740822 
 

 100660800  حـ/الدولة الرسم على القيمة املضافة  4422 
   حتصيل الدفعة الثانية لإلجيار املايل  

 . من إعداد الطالبتنياملصدر: 

 :هو موضح غي اجلدول التاي يكون التسجيل احملاسيب كما 71/16/0610 عند حتصيل الدفعة الثالثة يف
 



............................... الدراسة امليدانية....................................................................................الثاين الفصل  
 

67 
 

 (: حتصيل الدفعة الثالثة92اجلدول رقم)
 املبالغ 71/16/0610 رقم احلساب

 دائن مدين البيان دائن مدين

  1.620.002820 بنوك احلساابت اجلاريةحـ/    210

 
024 
 
 

207 

املرتتبة واحلساابت الدائنة القروض حـ/ 
التمويل -على عقد اإلجيار  

/عائدات الديون واحلساابت الدائنةـح  
 

000.620804 
 

010.066877 

 100660800  حـ/الدولة الرسم على القيمة املضافة  4422 

   حتصيل الدفعة الثالثة  

 من اعداد الطالبتني.  املصدر:

 . 0607إىل غاية سنة طوال سنوات اإلجيار املاي  ةوهكذا يتم تسجيل ابقي الدفعات بنفس الطريق

 األصول املستأجرة ملؤسسة كوندور كما يلي: عن BNP Paribasبنك يف هناية املدة يسجل قيد تنازل 
 (: التنازل عن املعدات 31اجلدول رقم )

 املبالغ احليازةاتريخ  رقم احلساب
 دائن مدين البيان دائن مدين

  61866 بنوك احلساابت اجلاريةحـ/   210

 61866                                             ويللتما-املرتتبة على عقد اإلجيارواحلساابت الدائنة القروض حـ/ 024 

   التنازل عن املعدات  

 من إعداد الطالبتان. املصدر:

                                            ."مويللتا-املرتتبة على عقد اإلجيارواحلساابت الدائنة القروض " 024من اجلدول السابق نالحظ أنه يتم ترصيد اخلساب 
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 BNP Paribas لدى املؤجر بنكاملعاجلة اجلبائية 
ا، أما جبائيا فهي وابلتاي فهو ال يقوم ابهتالكه لمؤجرتعترب ملكا لفإن املعدات املؤجرة ال حسب النظام احملاسيب املاي 

سنوية لعقد اإلجيار تضاف األقساط ال عند حتديد النتيجة اجلبائية ه ويعاد دجمها ضمن أصول ميزانيته، حيثتعترب ملكا ل
بارها أعباء مقبولة جبائيا هتالك ابعتاليت تسجل كأعباء مرفوضة جبائيا ومقبولة حماسبيا، وختصم من النتيجة أقساط االاملاي 

 ومرفوضة حماسبيا.

 ملرفوضة حماسبياو األعباء املقبولة جبائيا  –النتيجة اجلبائية = النتيجة احملاسبية + األعباء املرفوضة جبائيا واملقبولة حماسبيا 
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 : اخلالصة
  BNP Paribasاملستأجر وبنك  ابعتبارهاCONDOR مؤسسة يف كل من اليت قمنا هبا من خالل الدراسة امليدانية 

 ا املؤسستني.مت القيام بتقدمي كافة املعلومات والبياانت اخلاصة بكلت املمول لألصل حمل عقود اإلجيار املاي، ابعتباره املؤجر
أي طلب حالة تقدمي  يف BNP Paribasبنك ذلك مت تناول املعاجلة التجارية لعقود اإلجيار املاي اليت بقوم هبا  وبعد 

املرحلة  بداية منن معدة مصاحل قصد دراسته، مير امللف اخلاص به عرب حيث الزبون او الطالب للتمويل،  من طرفمتويل 
 .ابرام العقد ىل مرحلةالتمهيدية لنشأة العقد إ

 CONDORؤسسة ن مأومن خالل الفصل تبني لنا  بعد إختاذ القرار بقبول التمويل تبدأ عملية اإلجيار املاي بني الطرفني،

املؤجرة مبوجب عقد اإلجيار ضمن أصول ميزانيتها وابلتاي هي من تقوم ابهتالكه يف هناية السنة  بتسجيل األصول تقوم
 مقابل ل، وأن يف هناية العقد تستطيع املؤسسة شراء األصوهذا حسب مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على املظهر القانوين

 دج. 61مبلغ رمزي قيمته 
أما املعاجلة اجلبائية فتبني أن املؤسسة املستأجرة تقوم إبعداد جدول حتديد النتيجة اجلبائية ابعتبار أقساط اإلهتالك  
كمصاريف غري مقبولة جبائيا تضاف إىل النتيجة، وختصم جمموع األقساط السنوية اليت يدفعها املستأجر من النتيجة 

ية أقساط السنوية ، وابجتهاد الطالبتني تبني أن املؤجر يضيف إىل نتيجته احملاسبابعتبارها مقبولة جبائيااخلاضعة للضريبة 
 .املالية وخيصم أقساط اإلهتالك اخلاصة ابملعدات
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 اخلامتة 

ار معاجلتها احملاسبية واجلبائية، اتضح من خالهلا أن عقود اإلجيالدراسة بعقود اإلجيار املايل ومدى توافق  هاهتمت هذ
وجب  للمتتججر اتفاق ينقل املؤجر مباملايل تعد وسيلة متويل حديثة واسعة االنتشار عامليا، حيث أن عقد اإلجيار املايل هو 

وقد تنتقل يف  ،ها املتتججرتلة من الدفعات يدفعو سلأحق استخدام األصل لفرتة زمنية معينة، ويتم ذلك مقابل دفعة 
عقد ملكية األصل إىل املتتججر، واتضح أيضا أن املعاجلة احملاسبية حتب النظام احملاسيب املايل تقوم على مبدأ هناية ال

عقود خيص  يمافإصالحات متكررة  عرضاجلبائي اجلزائري  تشريعالتغليب الواقع االقتصادي على اجلوهر القانوين، وأن 
 من خالل سن عدة قوانني لتنظيم املعاجلة اجلبائية اخلاصة هبا. املايلاإلجيار 

 اختبار فروض الدراسة: -1

 من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية مت التحقق من صحة الفروض التالية: 

 ار املايلجي"تتطابق املعاجلة احملاسبية واجلبائية لعقود اإلمت التجكد من عدم صحة الفرضية األوىل واليت مفادها  -
، فالنظام احملاسيب املايل يرتكز على مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على اجلوهر القانوين يف "لدى املتتججر

املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار املايل لدى املتتججر، حيث أن هذا األخري يتجل األصل املتحصل علي  ضمن 
ام احملاسيب أما التشريع اجلبائي اجلزائري فيخالف ما جاء ب  النظأصول ميزانيت  وهو ابلتايل من يقوم ابهتالك ، 

 املايل فهو ال يعترب املتتججر مالكا لألصل.
قود اإلجيار املايل "تتطابق املعاجلة احملاسبية واجلبائية لعمل نتتطع التجكد من صحة الفرضية الثانية واليت مفادها  -

ية يهتم ابملعاجلة التجار  هو فرع جتاريالدراسة التطبيقية حمل  BNP Paribasنظرا ألن بنك ، لدى املؤجر"
لعقود اإلجيار املايل فقط، فإن  تعذر علينا احلصول على خمتلف الواثئق واملعلومات اخلاصة بكل من املعاجلة 

تبني و احملاسبية واجلبائية لعقد اإلجيار املايل، إال أن  مت التجكد من عدم صحة هذه الفرضية ابجتهاد الطالبتني 
كها، أما جبائيا وابلتايل فهو ال يقوم ابهتال حتب النظام احملاسيب املايل عترب ملكا للمؤجر أن األصل املؤجر ال ي

 .  ويعاد دجمها ضمن أصول ميزانيت فهي تعترب ملكا ل
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 نتائج الدراسة:- 2
 من خالل دراستنا النظرية والتطبيقية للمعاجلة احملاسبية واجلبائية لعقود اإلجيار املايل مت التوصل إىل مجلة من النتائج ميكن

 تلخيصها يف ما يلي: 
تعترب احلاجة املتزايدة لوسائل التمويل واملناخ االقتصادي الذي يشهد منوا متزايدا من بني أبرز العوامل اليت  -

 ر عقود اإلجيار املايل؛سامهت يف ظهو 
 يرتتب عن عقود اإلجيار املايل نقل كافة املخاطر واملنافع اليت ترتتب عن  إىل املتتججر؛ -
ترتكز املعاجلة احملاسبية حتب النظام احملاسيب املايل على مبدأ تغليب الواقع االقتصادي على اجلوهر القانوين،  -

 القانوين؛ بينما يهتم التشريع اجلبابئي اجلزائري ابملظهر
ينص التشريع اجلبائي اجلزائري على أن األصل حمل عقود اإلجيار املايل يتجل ضمن أصول ميزانية املؤجر  -

 ابعتباره املالك القانوين ل ؛
األصول املؤجرة ضمن عقود اإلجيار املايل بقيمتها احلقيقية وهو ما يتناىف مع  بتتجيل  Condorتقوم مؤستة  -

ما جاء ب  النظام احملاسيب املايل الذي ينص على تتجيلها ابلقيمة األقل بني القيمة احلقيقية والقيمة احملينة 
 للدفعات الدنيا؛

مثل ابقي تثبيتات  Condorمؤستة ال يتم حتاب اهتالك األصل املتحصل علي  بعقد اإلجيار املايل لدى  -
 املؤستة، حيث يتم حتاب قيمة أقتاط اهتالك األصل بنفس قيمة أقتاط اهتالك القرض؛

إدراج أقتاط االهتالك ابعتبارها أعباء  يتم Condorعند حتاب النتيجة اجلبائية لدى املتتججر مؤستة  -
 عتبارها أعباء مرفوضة جبائيا؛مرفوضة جبائيا، يف حني يتم خصم األقتاط املالية املدفوعة اب

بدراسة مفصلة ألي طلب متويل من قبل الزبون ملعرفة وتقييم الوضعية احلقيقية  BNP Paribasيقوم بنك  -
 للمشروع االستثماري واليت على إثرها يتم قبول أو رفض طلب التمويل.

 توصيات الدراسة:  -3

 تقدمي جمموعة من التوصيات التالية: على ضوء النتائج املتتخلصة من الدراسة والفروض، ميكن
 العمل على ترقية استعمال عقود اإلجيار املايل يف اجلزائر من خالل زايدة عدد املؤستات املتخصصة؛ -
 ضرورة تكييف اإلطار القانوين والتشريع اجلبائي اجلزائري مع املتتجدات اليت جاء هبا النظام احملاسيب املايل؛ -
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 مع اهتالك األصول حمل عقود اإلجيار املايل مثل اهتالك ابقي أصول املؤستة؛ Condorضرورة تعامل مؤستة  -
( جبميع اجلوانب BNP Paribasحالة بنك املاحنة لعقود اإلجيار املايل ) ضرورة متكني إطارات فروع املؤستات -

 .، املالية واحملاسبية( وعدم االكتفاء ابجلانب اإلداري والتجاري فقطالقانونيةاملرتبطة ب  )

 :آفاق الدراسة -4 

ال شك أن  رغم اجلهد املبذول يف إمتام هذه الدراسة، فإن هذه األخرية ال ختلو من النقائص بتبب عدم القدرة على تناول  
كل شيء ابلتفصيل إال أن  ميكن مواصلة البحث يف هذا املوضوع من عدة جوانب، ميكن هلا أن تكون كإشكاليات 

 لدراسات قادمة وهي كالتايل:

 آفاق اإلجيار املايل يف اجلزائر؛ -
 اإلجيار املايل بني النظرية والتطبيق؛  -
 أثر املعاجلة احملاسبية لإلجيار املايل على املؤستات املالية اجلزائرية وفقا للنظام احملاسيب املايل. -
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 املراجع ابللغة العربية

 أوال: الكتب

 ؛مصر، دار املعارفاإلجيار التمويلي للمعدات اإلنتاجية ابلتطبيق على سفن احلاوايت، طه حممد أبو العال،  .1
 ؛2002ت احلليب احلقوقية، لبنان، منشورا ،1، ط عقد اإلجيار التمويلي يف القانون املقارنإلياس انصيف،  .2
 ؛2011الفنية، اإلسكندرية، الشعاع ، مكتبة ومطبعة دار االتأجري التمويلي ومداخلهمسري حممد عبد العزيز،  .3
 ؛2010، الرايض، ، د ن، التأجري التمويلي دراسة فقهية مقارنة مبشروع نظام االجيار التمويلييوسف بن عبد هللا الشبيلي .4
 ؛2011دار جيطي للنشر، برج بوعريريج،  ،1ط ، احملاسبة املعمقة وفق النظام احملاسيب املايلعبد الرمحن عطية،  .5
 ؛2013، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، التأجري التمويلي مستقبل صناعة التمويلعبري الصفدي الطوال،  .6
  ؛ 2012دار النشر األوراق الزرقاء العاملية، اجلزائر، معايري احملاسبة الدولية دروس وتطبيقات حملولة، خلضر عالوي،  .7

، 3ط، IAS/IFRS 9002/9000احملاسبة املعمقة وفقا للنظام احملاسيب املايل اجلديد ومعايري احملاسبية الدولية هوام مجعة،  .2
 ؛2010ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 

 ؛، اجلزائر2014طبعة مصححة ومنقحة، نظام احملاسبة املالية سري احلساابت وتطبيقاهتا، خلضر عالوي،  .9
 ؛2009اجلزائرية بوداود، اجلزائر، ، مكتبة الشركة 2ج، سؤسسة ببقا للمعايري احملاسبية الدوليةحماسبة املشعيب شنوف،  .10
دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان،  ،1ط التمويل التأجريي املفاهيم واألسس،معراج هواري وحاج سعيد عمر،  .11

2013. 
 اثنيا: األبروحات والرسائل  

 كيكدة(،)دراسة ميدانية بوالية س اإلجيار يف متويل املسؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر مسامهة قرضسوسن زيرق،  .1
 ؛2016/2017 دكتوراه، كلية علوم اقتصادية وعلوم جتارية وعلوم تسيري، جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي،أطروحة 

ملسؤسسات املالية دراسة تطبيقية على ا-شروعات االقتصاديةمعوقات نظام االجيار التمويلي كأداة لتمويل املمحد توفيق ابرود، أ .2
، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف احملاسبة والتمويل، كلية التجارة، اجلامعة اإلسالمية، يف فلسطني غري املصرفية العاملة

 ؛2010/2011غزة، 
صادية )دراسة حالة احملاسيب املايل اجلزائري على املسؤسسة االقتأثر املعاجلة احملاسبية لالئتمان اإلجياري وفق النظام أمينة بوفرح،  .3

 ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم التجارية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلومشركة االشغال الكربى ابجلنوب(
 ؛2011/2012التسيري، جامعة قاصدي مرابحي، ورقلة، 

نيل شهادة ، رسالة مقدمة لدور القرض االجياري يف متويل املسؤسسات الصغرية واملتوسطة )دراسة حالة اجلزائر(طاليب خالد،  .4
؛2010/2011املاجستري يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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ب ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف االقتصاد واإلدارة، كلية اآلداالتمويل التأجريي يف املصارف اإلسالميةصونبا عابد،  .5
  ؛2005/2006بد القادر، قسنطينة، والعلوم االنسانية، جامعة األمري ع

مة لنيل درجة دروحة مق، أطاخلطوط اجلوية اليمنية(حماسبة عقود االجيار )دراسة تطبيقية يف شركة بريان فتح حممد عمر احملضار،  .6
 ؛2004/2005الدكتوراه يف احملاسبة، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، 

احلبوب  تعاونيةالة دراسة حاجلزائرية ) االقتصاديةاملسؤسسة  متويلودوره يف  التمويلي اإلجيارحماسبة عقود محيدي أمحد سعيد،  .7
وعلوم  التجاريةالعلوم و  االقتصاديةكلية العلوم ، رسالة مقدمة لنيل ماجستري يف العلوم التجارية،  (والبقول اجلافة لوالية املسيلة

 .2013/2014(، 2، جامعة سعد دحلب البليدة )التسيري
  اثلثا: امللتقيات واجملالت
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 ؛2006نوفمرب  22و 21بسكرة، يومي  وجتارية وعلوم التسيري، جامعة حممد خيضر،
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 ؛2019، ديسمرب 02، العدد 12

، جوان 12لعدد ا ، ابتنة،ي، جامعة احلاج خلضر، جملة االقتصاد الصناععقود االجيار التمويليبلولة حممد أكرم، و  خالف خلضر  .4
  ؛2017

د بوضياف، ، جملـة العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم التجارية، جامعة حممتقييم قرارات استئجار االصول الرأمساليةابديس بوغرة،  .5
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 : استالم املؤسسة األصول املستأجرة(10امللحق رقم )
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 حتت مراقبة املستأجر صلدخول األقيد اثبات  :(10امللحق رقم )
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 (10: جدول اهتالك القرض رقم )(10امللحق رقم )
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 (10: جدول اهتالك القرض رقم )(10اتبع امللحق رقم )
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 (10القرض رقم ) : جدول اهتالك(10امللحق رقم )

 اتريخ الرقم
 االستحقاق

  اهتالك
 القسط

الدفعة خارج الرسم  الفائدة
HT 

الدفعة متضمنة الرسم 
TTC 

1  11/80/9812 11.168.911.69 152.801.50 996.681.12 006.951.28 1.859.915.82 
9  18/82/9812 15.681.182.98 111.288.99 998.162.85 006.951.28 1.859.915.82 
1  11/18/9812 16.080.959.51 110.851.16 911.988.11 006.951.28 1.859.915.82 
6  18/11/9812 16.111.898.51 189.919.88 919.896.28 006.951.28 1.859.915.82 
5  18/19/9812 11.652.508.11 181.611.65 988.091.59 006.951.28 1.859.915.82 
1  11/81/9898 19.880.295.25 108.111.91 981.525.01 006.951.28 1.859.915.82 
8  92/89/9898 19.826.818.11 106.215.92 122.161.10 006.951.28 1.859.915.82 
0  11/81/9898 11.686.016.15 102.121.81 125.818.21 006.951.28 1.859.915.82 
2  18/86/9898 18.811.111.18 121.581.60 128.851.62 006.951.28 1.859.915.82 
18  11/85/9898 18.811.681.92 128.018.00 101.612.82 006.951.28 1.859.915.82 
11  18/81/9898 92.111.981.29 889.122.18 109.858.18 006.951.28 1.859.915.82 
19  11/88/9898 90.186.105.01 881.500.11 188.110.01 006.951.28 1.859.915.82 
11  11/80/9898 98.021.121.59 811.886.92 181.959.10 006.951.28 1.859.915.82 
16  18/82/9898 98.180.911.65 815.660.88 110.080.28 006.951.28 1.859.915.82 
15  11/19/9898 91.650.111.01 812.212.19 116.118.15 006.951.28 1.859.915.82 
11  18/11/9898 95.811.026.89 896.612.11 152.018.01 006.951.28 1.859.915.82 
18  11/19/9898 95.886.268.22 890.261.81 155.118.96 006.951.28 1.859.915.82 
10  11/81/9891 96.981.665.16 811.589.15 158.856.19 006.951.28 1.859.915.82 
12  90/89/9891 91.511.150.18 810.809.86 161.112.21 006.951.28 1.859.915.82 
98  11/81/9891 99.828.150.91 869.888.82 161.551.00 006.951.28 1.859.915.82 
91  18/86/9891 99.861.111.95 868.161.21 111.215.81 006.951.28 1.859.915.82 
99  11/85/9891 91.921.181.68 859.819.05 119.966.19 006.951.28 1.859.915.82 
91  18/81/9891 98.516.528.68 851.819.21 198.566.86 006.951.28 1.859.915.82 
96  11/88/9891 12.881.160.80 811.669.12 199.016.50 006.951.28 1.859.915.82 
95  11/80/9891 12.881.261.10 811.981.68 110.855.58 006.951.28 1.859.915.82 
91  18/82/9891 10.915.251.59 888.228.11 111.911.01 006.951.28 1.859.915.82 
98  11/18/9891 18.618.168.18 885.080.05 180.660.19 006.951.28 1.859.915.82 
90  18/11/9891 11.182.628.89 808.158.15 181.522.19 006.951.28 1.859.915.82 
92  11/19/9891 15.021.251.91 805.511.81 20.898.91 006.951.28 1.859.915.82 
18  11/81/9899 15.181.581.02 828.661.18 21.018.18 006.951.28 1.859.915.82 
11  90/89/9899 16.180.198.91 825.101.11 00.088.11 006.951.28 1.859.915.82 
19  11/81/9899 11.528.819.61 088.158.09 01.022.15 006.951.28 1.859.915.82 
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 (10: جدول اهتالك القرض رقم )(10اتبع امللحق رقم )

11 18/86/9899 19.889.689.15 085.118.81 80.021.21 006.951.28 1.859.915.82 
16 11/85/9899 11.029.880.82 018.121.51 81.011.61 006.951.28 1.859.915.82 
15 18/81/9899 11.881.558.98 015.650.59 10.820.65 006.951.28 1.859.915.82 

11 11/88/9899 18.955.225.11 098.555.16 11.881.01 006.951.28 1.859.915.82 
18 11/80/9899 2.618.111.59 095.101.11 50.581.11 006.951.28 1.859.915.82 
10 18/82/9899 0.522.618.12 018.066.11 51.619.06 006.951.28 1.859.915.82 
12 11/18/9899 8.811.618.62 011.811.28 60.998.88 006.951.28 1.859.915.82 
68 18/11/9899 1.299.110.15 061.919.16 69.226.01 006.951.28 1.859.915.82 
61 11/19/9899 1.885.160.11 061.598.89 18.811.25 006.951.28 1.859.915.82 
69 11/81/9891 5.991.218.51 051.018.88 19.661.98 006.951.28 1.859.915.82 
61 90/89/9891 6.111.889.28 058.116.52 98.199.10 006.951.28 1.859.915.82 
66 11/81/9891 1.586.911.92 019.621.10 91.815.92 006.951.28 1.859.915.82 
65 18/86/9891 9.111.192.81 018.009.91 11.186.81 006.951.28 1.859.915.82 
61 11/85/9891 1.811.899.51 081.181.59 18.258.65 006.951.28 1.859.915.82 
68 18/81/9891 006.958.09 080.816.12 5.629.90 006.951.28 1.859.915.82 
60 11/88/9891 1.88 006.951.09 8.15 006.951.28 1.859.915.82 

 5.166.115.51 11.822.222  69.666.116.5 58.580.858.29 
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 0102: جدول اهتالك املعدات لسنة (10)امللحق رقم
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 : خيار الشراء(16امللحق رقم )
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 (12جدول حساب النتيجة رقم ): (10امللحق رقم )
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 امللخص

هدفت الدراسة للتأكد من مدى توافق املعاجلة احملاسبية واجلبائية لعقود اإلجيار املايل لكل من املستأجر واملؤجر، حيث 
ها ابملعاجلة احملاسبية وفق ما جاء به النظام احملاسيب، ومقارنتتناولت أساسيات عقود اإلجيار املايل وكذا الوقوف على املعاجلة 

 اابعتباره Condorاجلبائية وفق ما نص عليه التشريع اجلبائي اجلزائري ابالعتماد على الدراسة امليدانية يف كل من مؤسسة 
 ابعتباره مؤجر. BNP Paribasوبنك  مستأجر

 النظام احملاسيب املايل الذي ينص على أن اصأصل املؤجر ملك توصلت هذه الدراسة إىل أن هناك تناقض كبري بني
للمستأجر حيث يدرج ضمن أصول ميزانيته والتايل هو من يقوم ابهتالكه وهذا حسب مبدأ تغليب الواقع االقتصادي 

 الشكل القانوين على، وما نص عليه التشريع اجلبائي اجلزائري الذي يعترب املؤجر املالك الفعلي لألصل. 

 عقود اإلجيار املايل، املستأجر، املؤجر، النظام احملاسيب املايل، التشريع اجلبائي اجلزائري.الكلمات املفتاحية: 

Abstract : 

This study aims to ensure the compatibility of the accounting and tax treatment of the financial 

lease contracts, for both the lessee and the lessor. Where we mentioned the basics of financial lease 

contracts, as well as standing on the accounting treatment according to what was stated in the 

accounting system, and comparing it with the tax treatment according to what was stipulated in the 

Algerian tax legislation. By studying the case of Condor as a lessee and BNP Paribas Bank as lessor. 

This study found that there is a big contradiction between the financial accounting system, which 

states that the leased asset is owned by the lessee, as it is included in his budget assets and thus he is 

the one who depreciates it, and this is according to the principle of the economic reality prevailing in 

the legal form. And what is stipulated in the Algerian tax legislation, which considers that the lessor 

is the actual owner of the asset.  

Key words: Financial lease contracts, the lessee, the lessor, the financial accounting system, the 

Algerian tax legislation 

 
 

 
 

 


