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 :المقدمة

 أوقـــعت التي اأخــــيرة هذ ااقتصادية، البــيئة في جــوهرية تغيرات اأخـــير العقد هاية في العالم شهد           
وك يف التــــأقلم حتميـــة أمـام ااقتصاديــة المؤسسات و الب  ومهما ، والمتجددة المستمرة التغيرات هذ مع والت
ت رة الدفــع قوة ا وك طرف مـــن المتخذة التدابير و المبت جاحها فاعليتها فان ااقتصادية المؤسسات و الب  و
 .  ااجتماعية و ااقتصادية البيئة على يتوقف

 على فيجب ، تمويله في وثيــــقا و ارتباطا يرتبط استـدامته و المشــروع تطوير فان معلـــوم هو ما و        
ون أن المؤسسة مــوارد تاجية الطاقة تجديد أو لتعزيز افية ت  تتميز التي السوق ظل في خصوصا للمؤســـســـة اإ

افسة ل ظل في ،و جهة من الشرسة بالم ي التي التمويل مشا ها تعا  التي و أخرى جهة من المـــــؤسسة م
ـــــشاء مرحلة من بدءا تطـــــورها تعيق فعا أصبحت ح أن ظرا وهذا التوسع إلى اإ  المصرفية القروض م
ات تــوفر الجدوى دراســـة عن فضا يتــطلب افية الضما ح ال  . أخرى ومخاطر القروض لم

ر بجدر ما            المؤسسة تواجه التي القرارات أهم من يعتبر المؤسسة في التمويل قرار أن بالذ
 يفية في و جهة من الازمة التمويل مصادر عن البحث في صعوبات من يحمله لما وذالك ، ااقتصاديـــة
شطة مختلف على توجيهها و تخصيصها ون ما عادة إذ  ، أخرى جهة من المؤسسة في اأ ي المؤسسات ت  تعا

 الجزء يخصص التي و التمويل مصادر أهم من تعتبر التي الخاصة المالية المصادر مستـــوى على قصور من
بر ها اأ الـــيف لمواجه م شاء  الت  و القروض مثل خارجية مصادر إلى تلجأ المؤسسات أن جد لهذا ،و اإ
ون ما عادة التي ها إا إضافة المخـــاطر عالية ت ون أ  . افية غير اأحيان اغلب في ت

 عن البحث  الجزائرية ااقتصادية المؤسسات على الضروري من ان الصعوبات هذ ظل وفي          
 عملــــها بتحديــث  وذالك ااقتصاديـــة البيـــئة  في الحاصلة التغـــيرات مع تتوافــــــق و تساير جديدة تمويـــل مصادر

ما و فقـــــط التجـــارية العمليات تمويل في شاطها بحصر تلتزم ا وأن المصرفـي  العمل و التوســـع في تشـــــرع  إ
ا ، للتمويل  الحديثة ااستراتيجيات على ااعتماد و  المصــــرفي العمـل في التجديد ـلىعـــ ه وه  للدولة  ـــان فإ
ـل دور تفعيل خال من وذلك المختلفة التمويل مستويات دعم في بيـــــر دور  أخرى بدائل وطرح الموجودة الهيا

 فالتمويل الجزائر، في للتمويل الجديدة الطرق من يعتبر والذي إيجاري القرض تجربة ذلك مثل و للتمويل
صر فاءة محدد ع  لطبيعة المائمة و الازمة التمويل مصادر عن بحثهم خال من المالية القرارات متخذي ل
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بر تحقيق و أمثا استخداما استخدامها و أفضلها، اختيار المستهدف ااستثماري المشروع  و خطر بأقل عائد أ
لفة ين ت  . المسطرة ااهداف بلوغ على يساعد مما مم

اسبة التمويل مصادر عن البحث ان يها تواجه التي المواضيع أهم من يعد للمؤسسات الم  خاصة مسيريها و مال
 ارتفاع و جهة من شاطها و المؤسسة حجم صغر مثل اعتبارات لعدة تيجة المتاحة البدائل محدودية ظل في

 .أخرى جهة من بها الخطر معدات

 من مامحه تظهر اقتصاديا تحوا الجزائر شهدت العالمي، اإقتصاد شهد الذي التطور مع وتماشيا          
لية اإصاحات خال دخال القطاعات مختلف طالت التي الهي ي وا   بين ،ومن السوق إقتصاد آلية وتب

ا في اإقتصادية القطاعات على أحدثت التي اإصاحات ون بإصدار المصرفي القطاع هو باد  11-91 القا
قد المتعلق  11 في الصادر 91-96 رقم التشريعي المرسوم جاء ثم ،1991 أفريل 11 في المؤرخ والقرض بال
في ية لتبيين التمويلي باايجار الخاص 1996 جا ظمها، ويدعمها بالتمويل الخاصة الجديدة التق  بعد ليأتي وي
ون ميلي المالية قا ة الت ة إضفاء محاوا 3111 لس ثر مرو ية لهذ أ  . متخصصة مؤسسات لقيام تشجيعا التق

ثر المفعول ساري 19-96 رقم التشريعي المرسوم أن من وبالرغم  ة( 11) عشر أربعة من أ  أن إا س
تشار تطبيق  في المتخصصة المالية المؤسسات بعدد قياسا المطلوب الرقي إلى بعد يصل لم التمويلي اايجار وا

ية هذ ن والتي التق  . اليد أصابع على عدها يم

ية لقيام اأرضية بتهيئة الجزائري المشرع قام لقد ظيم خال من جديدة تق ور الت  جوهر فيه يراع لم الذي ، المذ
ظمه الذي التمويلي اايجار شاط ون هذا ي ما القا ون مواد مستوى على سواء عالميا المعروف هو ،  أو القا
 . المحاسبية المعالجات مستوى على

ين مع لتتماشى بإصاحات القيام الضروري من ان لذا   ما وهذا ، دوليا عليها المتعارف والمعايير القوا
ظام إصاح خال من فعا حدث  في صدر الذي 3112 جويلية 36 في المؤرخ القرار بإصدار المحاسبي ال

ظام وعيوب قائص مختلف يعالج  الذي ، 32/14/3119 الرسمية الجريدة  والذي ، السابق المحاسبي ال
ظيم إصالح تضمن ية وت  .دوليا عليه متعارف ماهو مع لتتماشى التمويلي اايجار تق

اء الية  تتمحور سبق ما على وب  : حول بحثنا  إش

 ؟scf  وفق له المحاسبي التسجيل يتم يف و التمويلي؟ اإيجار  هية ما - 
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درج والتي           اليات تحتها ت  :  التالية الفرعية اإش

 ؟ طبيعته ما و ؟ التمويلي اايجار مفهوم ما .1

ية المتعاملين لجوء أسباب ماهي .3  ؟ التمويلي اايجار لتق

ها تستفيد التي التمويلية والمزايا المساعدات أهم هي ما .4   ؟ التمويلي اإيجار خال من المؤسسة م

واع لمختلف المحاسبية المعالجة تتم يف .1  ؟ التمويلي اايجار أ

 :البحث فرضيات

ية اإيجار التمويلي إن .1 يات من غيرها تمويلية تق  . المتداولة التق

ا الطرفين . اإيجار التمويلين إ .3 سبة ل  يحقق مزايا لطرفي العقد ، فهو وسيلة مربحة بال

ات اإعتماد اإيجاري . .4 شاط شر ية اإعتماد اإيجاري ول ظيم تق  لقد وفر المشرع الجزائري أرضية لت

يا اإعتماد اإيجاري.  .1 ف أنواع عم  هناك معايير دولي تنظ المعالج المحاسبي لمخت

 :البحث أهداف

ة واقع على التعرف- ا ي ااقتصاد في التمويلي اإيجار وم مية في وأهميته دور وبيان الوط  ااقتصادية الت
 .وااجتماعية

رة التمويل صيغ أهم أحد تقديم-  تطبيقه دون تحول التي والعراقيل ااقتصادية المؤسسات لتمويل والموجهة المبت
ي ااقتصاد في  .الوط

 .   SCF تطبيق ظل في التمويلي اإيجار عيوب و مزايا تقديم-

ل الحلول من مجموعة اقتراح- ي التي التمويل لمشا ها تعا ي ااقتصاد في ااقتصادية المؤسسات م  .الوط

 :الموضوع أهمية

ه في الموضوع هذا أهمية تتمثل           ظمة في الحاصل التغير مع تزام يها وهذا بالجزائر المحاسبية اأ  بتب
رة ظام مشروع خال من الدولية المحاسبة معايير لف  ظام ليطور جاء والذي الجديد، المالي المحاسبي ال
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ثير تجاوزت قد المتقدمة الدول في المؤسسات أن الى إضافة ، الجزائر في المحاسبة  خاصة الصعوبات من ال
ار بفضل وذلك التمويلية يات واستخدام ابت وك مستوى على حديثة تق ها بما الب م من يم  المخاطر في التح
اليف وب دول في مثياتها فإن ، القطاع هذا خدمة حو التوجه ثم ومن والت  ازالت خاصة والجزائر عامة الج

ثير تواجه  دخلت والتي المستحدثة التمويل آليات من اآلية هذ تعتبر ذلك الى اضافةالصعوبات ،  من ال
وات في الجزائرية والمصرفية المالية السوق شاط هذا وأصبح اأخيرة، الس  الراغبين من متزايدة أعداداً  يستقطب ال

وك خال من وفقها بالتعامل ات أو القائمة الب شاؤها تم متخصصة شر شاط، هذا لتمارس إ  يتطلب مما ال
ظام وفقا لها المحاسبية المعالجة يفية في البحث  .المالي  المحاسبي ل

 : الموضوع اختيار أسباب

ها أسباب لعدة الموضوع اختيار يعود ها و موضوعي ماهو م  : اأسباب هذ أهم ولعل شخصي ماهو م

 : الموضوعية ااسباب .1

ية بهذ التعريف على العمل - ا في سبيا الحديثة التق  . باد

امي -  اأخرى التمويل لمصادر البديل أصبح الذي التمويل مصادر من الهام المصدر بهذا ااهتمام ت
 .العقد أطراف لمختلف يحققها التي للمزايا ظرا

واع مختلف على التعرف -  .لها المتعاملين لجوء أسباب و التمويلي اايجار عقود أ

وع بهذا المتعلقة الدراسات قلة - احة من ال ظرية ال  . الجامعي المحيط في خاصة المحاسبية و ال

 : الشخصية ااسباب .3

ية لهذ اادراك عدم -  .قبل من التمويلية التق

وع هذا على طرأ الذي الجديد المحاسبي ااصاح على التعرف محاولة -  . العقود من ال

ي - و تبة اضافة هذا بحثي أن أظن ل  . الجامعية للم

رام اأساتذة طرف من لي قدمت التي التشجيعات -  .ال

 :البحث منهج
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د إستعراض هج الوصفي ع ة بالم ظام المحاسبي المالي في عرض  لقد تم اإستعا ظري و المفاهيم لل اإطار ال
 المعالجة المحاسبية لقرض اإيجار التمويلي.

يف تتم المعالجة  أما في الجزء الذي يتعلق بدراسة قرض اإيجار التمويلي في الجزائر من أجل معرفة 
ية في الجزائ هج دراسة الحالة الذي المحاسبية في الواقع أي في المؤسسات المختصة بهذ التق ا م ر، فقد إعتمد

هج الوصفي .  هجا فرعيا من الم  يعتبر م

 :سابقة دراسات

اول تم فقد الباحثين، لدى توفر ما حدود في و ااطاع و البحث بعد  :يلي فيما سابقا الموضوع ت

 ة دراسة ظام وفق اإيجاري لائتمان المحاسبية المعالجة أثار"  بوفرح أمي  الجزائري المالي المحاسبي ال
رة"  ااقتصادية المؤسسة على  الجزائر، ورقلة مرباح قاصدي جامعة التجارية، العلوم قسم ماجيستر، مذ

3111/3113. 

ها التعاريف من العديد إلى تطرقت     ي التعريف م سو جلوس ي يشمل الذي اأ جليزي اأمري ي ،اا  وااتي
 :التالية الماحظات إلى ذلك خال من توصلت حيث.الفرسي التعريف في والمتمثل

جليزي التعريف- ثر ان اا ي، التعريف من وضوحا أ جليزي المشر ع حد د حيث اأمري  الثاثة اأطراف اإ
ية شمل ما المستأجر، اأصل اختيار في الحق المستأجر إعطاء مع( المور د -المستأجر -المؤجر) للعقد ا  إم
قوات تأجير  .العقارات و الم

جليزي التعريف حسب – اإيجاري اإيجار يعطي ا ما  اء الشراء حق للمستأجر -اإ  بعد أو العقد مد ة أث
تهائها، ه ا يل باعتبار له عمولة المؤجر اأصل بيع ثمن من بيرة سبة على الحصول فرصة له يتيح ل  و
ظم المؤجر  .البيع لعملي ة الم

ي التعريف حسب .1  بإعادة يلتزم حيث الشراء خيار اإيجاري عقد مد ة هاية في للمستأجر ليس اأمري
 .آخر لشخص تأجيرها إعادة أو بيعها في الحق له الذي للمؤجر المؤجرة اأصول

حه ذلك و العقد هاية في للمستأجر آخر خيارا أضاف الفرسي المشر ع أن   غير .3  شراء في الحق بم
قوا ان سواء المستأجر اأصل  .عقارا أو م
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ة تعريف إلى الباحثة بعدها لتتطرق-  بموجبها المؤجر يعطي اتفاقية عن عبارة"  المحاسبية الدولية المعايير لج
ة الموجودات استخدام حق للمستأجر ية لفترة معي  "معين إيجار مقابل وذلك عليها متفق زم

ي المحاسبة مجلس تعريف إلى اأخير في لتأتي- قل المؤجر بين اتفاق( " FASB)  اأمري  للمستأجر بموجبه ي
ية استخدام حق ها التي( لإهتاك قابلة غير أصول أو أراضي) الثابتة اأصول مل  لفترة وذلك المؤجر يمل

 ".    اإيجارية بالقيمة يسمى دوريا المستأجر يدفعه مبلغ مقابل محددة

 :الخصائص من مجموعة على اأخير في لتستقر

 .اأجل طويل أو متوس ط تمويل عن عبارة اإيجاري اائتمان -

احية من اإيجاري اائتمان يعتبر - يا تمويا العملية ال ح ا حيث عي  .قدية بصورة يم

شأ - ه ي  .والمستأجر المؤجر للطرفين مالية التزامات ع

تسب -  المؤجر يحتفظ حين في ااستعمال حق في المتمثلة المؤجر لأصل ااقتصادية القيمة المستأجر ي
ية د فيه الت صر ف حر ية مع اأصل بمل  .العقد هاية ع

ر في اإيجاري اائتمان أن مفادها تيجة اأخير في الباحثة لتستخلص رة على يعتمد المعاصر الف  و أساسية ف
ل في الرأسمالية اأصول أن   هي قوات أو عقارات ش يتها تيجة ليس و استخدامها تيجة أرباحا ت حقق م  مل
 .  فقط

 ية وحدود التمويلي اإيجار عقد طبيعة"  بخيت عيسى دراسة و رة مقارة دراسة القا لية ماجيستر مذ ، 
 . 3111-3111الجزائر، بومرداس بوقرة أمحمد ،جامعة الحقوق

 :التمويلي اإيجار لعقد التشريعي والتعريف الفقهي التعريف إلى الباحث تطرق

 من التمويلي اإيجار عقد تعريف على الفقه اتفاق من بالرغم: التمويلي اإيجار لعقد الفقهي التعريف: أوا
احية ه على ااقتصادية ال  بتمويل التمويلي لإيجار المالية المؤسسة تقوم حيث التمويل عمليات من يعتبر أ

اعية، التجارية، المشاريع ية، الص ية أو الزراعية المه ل على وسواها الف تاج، أدوات ش  بإمدادها تقوم حيث إ
شاء إما إليها، تحتاج التي الازمة والتجهيزات واأدوات باآات تاج لزيادة أو المشاريع إ  اآات لتجديد أو اإ
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ولوجية والتطورات تماشيا والتجهيزات شأت التمويلي اإيجار عمليات بشأن اختلف الفقه أن إا الحديثة، الت  و
 :ظريات عدة ذلك جراء من

 .إيجار عقد هو التمويلي اإيجار عقد -

ب ظام هو التمويلي اإيجار عقد - تاجية ااستثمارات لتمويل مر  .اإ

ية صيغة هو التمويلي اإيجار عقد - و ها المشروع يستطيع ا أشياء باستعمال تسمح جديدة قا  .تمل

ي ظام هو - و ب قا ال من مر  .تجارية لعقود التقليدية اأش

يا  اأولى المادة حسب الجزائري المشرع تعريف إلى الباحث تطرق: التمويلي اإيجار لعقد التشريعي التعريف: ثا
اير 11 في المؤرخ 19-96 رقم  المشرع لدى المعتمد المصطلح. اإيجاري بااعتماد يتعلق الذي 1996 ي

س الجزائري ي المصري ع  .التمويلي اإيجار وصف اعتمدا اللذان واأرد

 هي التمويلي التأجير عمليات: " أن على التمويلي اإيجار لعقد الفرسي المشرع تعريف ذلك إلى أضاف ما
ة وتظل التأجير أجل مشروعات تشتريها التي العمل أدوات أو المعدات تأجير عمليات ت إذا لها، مل  هذ ا
ت أشياء العمليات ية طبيعتها ا و ية للمستأجر تخول القا ا  مقابل بعضها أو المؤجرة اأموال جميع تملك إم
د ااتفاق يعقد أن على بثمن الوفاء  ".جزئية بصفة ولو اأجرة سبيل على به الوفاء تم لما تحديد ع

اءا اتب استخلص سبق ما على وب  :يلي ما ال

ون أن التمويلي التأجير عقد محل المال في اشترط الجزائري المشرع تاجي شاط لممارسة ازما ي  أو سلعي إ
ية، أغراض التأجير ستبعد وا خدمي،  الفرسي المشرع أن إا هذا، في الفرسي المشرع مع اتفق وقد استها
 فلم الجزائري المشرع أما المباشر، التمويلي بالتأجير اعترافه لعدم التأجير قبل العقد محل المال شراء سبق اشترط
قوات التمويلي اإيجار في التمويلي التأجير عقد ظم ما الشراء، سبق يشترط  .  العقارات ذا و للم

 رة ،" اإسامية المالية متطلبات وفق التأجيري التمويل"  جربي، أسماء دراسة مال مذ  شهادة است
 :3111/3111ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة ااقتصادية، العلوم لية المالية، العلوم في الماستر

 :التعاريف من العديد إلى بحثها خال من الباحثة تطرفت حيث
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ك بموجبها يقوم مصرفية عملية التمويلي اإيجار . أ ة أي أو ب ا مؤهلة تأجير شر و  آات بوضع لذلك قا
ية مع اإيجار سبيل على مستعملة مؤسسة بحوزة أخرى مادية أصول أية أو معدات أو ا ازل إم ها الت  في ع

ها يتفق أقساط على التسديد ويتم عليها، المتعاقد الفترة هاية  .اإيجار ثمن تسمى بشأ

 ووضع تحديد ثم رأسمالي أصل بشراء( المؤجر) الممول بمقتضا يقوم التمويل أساليب من أسلوب  . ب
 ل للمؤجر محددة إيجار قيمة بأداء يقوم أن على المورد من اأصل يستلم الذي المستأجر بمعرفة مواصفاته

ية فترة ة زم  . اأصل هذا وتشغيل استخدام مقابل معي

شأها تمويل وسيلة هو التمويلي اإيجار  . ت  اإيجار وسيلة عن العقد يعبر حيث التجاري والتعامل العرف أ
ة أموال على الحصول يريد فالمستفيد أهدافها، بتحقيق للمتعاقد تسمح التمويلية  تحديثه أو مشروعه لتجهيز معي

 ا ما وهو اأموال، هذ ضياع عدم تضمن بوسيلة أمواله توظيف المؤجر يريد بالمقابل رأسماله، يجمد أن دون
ر لذلك التقليدية، العقود تحققه ب اأهداف، تلك لتحقيق الوسيلة هذ التجاري التعامل ابت  ومساوئ مخاطر ولتج

 .اأخرى التمويل ووسائل القروض و بالتقسيط البيع عمليات

ها تسميات عدة التأجيري للتمويل سبق ما خال ومن  اإعتماد اإيجاري، اإئتمان التمويلي، اإيجار م
ية لهذ مختلفة تعاريف أعطيت وقد. اإيجار قرض اإيجاري، ى فس إلى تؤدي التمويلية التق  فالبعض المع

ها ز م ب على ير ية، الجوا و ز اآخر والبعض القا ب على ير ن. ااقتصادية الجوا  التمويل اعتبار يم
ه التأجيري  اأخير هذا يقوم حيث المؤجر، و المستأجر بين عقد طريق عن تتم لاستثمارات، تمويلية عملية بأ
تفع و يستفيد الذي و المستأجر من اإيجار أقساط على الحصول مقابل اأصل، بتأجير  خال اأصل من ي
ية مدة ة زم  .  معي
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 : تمهيد

ت أصوله ترتد إلى أزمان                       ا شأة ، و إن  إن التأجير التمويلي بصيغته المعروفة اليوم ، هو عقد حديث ال
ذ  1921موغلة في القدم . ففي عام  تقل إلى فرسا م ها ا ية ، و م ظهر هذا العقد في الوايات المتحدة اأمري

ة للتأجير التمويلي . 1963عام  شئت في باريس أول شر تشر الى معضم أقطار العالم ،  ، حيث أ و من فرسا ا
ية أو لدى فقهاء  و ظمة القا ها الجزائر  . و لقد تعددت المصطلحات التي عرف بها هذا العقد ، سواء لدى اأ وم

شأ و تطور مع تطور الظروف اإقتصادية و  ون التجاري ، و السبب في ذلك يعود الى أن هذا العقد قد  القا
ظيمية في  ية و الت و ظمة القا وين و التطور ، مما جعل اأ العصر الحديث ، و بالتالي فهو مازال في طور الت

ل حسب ما تمليه عليه الظروف و المعطيات التشريعية و  ظريات الفقهية تذهب في إتجاهات مختلفة ،  ال
ظام ، اأمر الذي أدى إلى اختاف ا ظيمية و اإقتصادية السائدة في ذلك ال لمفاهيم و التعاريف التي قيلت الت

ين و المؤلفات ،  تج عن ذلك العديد من التسميات و المصطلحات الموجودة في مختلف القوا حول هذا العقد . و 
جلو ن الفقه اإ ي قد استقر على تسميته بـ ) -و ل -Le(  . أما الفقه الفرسي فقد سما )  Leasingأمري

Credit-Bail  و لدى ترجمة هذا المصطلح إلى اللغة العربية حصل اختاف في تعريبه ، حيث أطلق عليه ،  )
ي ، أو اإستأجار البعض اسم ااعتماد بالتأجير ، أو التأجير التمويلي ، أو اإئتمان اإجاري ، اإيج ار اإئتما

تهي بالتمليك ،  و هو اصطاح ظهر مع دخول  وك اإسامية هذا المجال.المالي ، أو اإيجار الم تطرق  الب س
 إلى هذ اأمور من خال اإجابة على السؤال التالي : 

قاط التالية :اإيجار التمويليما هو  قوم باإجابة على هذا السؤال من خال ال  ، وماهي طبيعته ؟ وس

  اإيجار التمويلي شأة ومفهوم. 
  اإيجار التمويلي طبيعة عقد. 
 ب  . لإيجار التمويليالمختلفة  دراسة الجوا

قدم دراسة وصفية تمهيدية لعملية  ا في هذا الفصل أن  ية، ارتأي ا إلقاء الضوء على هذ التق وفي محاولة م
شأة  تطرق فيه إلى  يف تطور  اإيجار التمويليالتأجير التمويلي ، الذي س شأته، و الذي إختلفت اأراء في 

عطي بعد تشر عالميا ، ل واعه وا  ية وأهم الخصائص المرتبطة به مرورا بأ ها تعاريف مختلف الدول لهذ التق
قوم بتوضيح طبيعة عقد  ،المختلفة ه ، وفي  التمويلما س وي ية بهذا العقد ومراحل ت اإيجاري واأطراف المع

قوم بدراسة  مزايا و عيوبه . اأخير س
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 : التطور أجير التمولي : المفاهيم وتالالمبحث اأول : 

 نشأة و تطور التأجير التمويلي : المطلب اأول : 

 الفرع اأول : نشأة التأجير التمويلي :

اك سجات تبين أراضي و  تشير بعض المصادر الى أن أسلوب تأجير اأصول يرجع الى العصور القديمة فه
ان يتم تأجيرها بالم ة قبل المياد . 4111الك السومرية ترجع الى مايقارب ممعدات زراعية   1س

شأة ما  ذ ظالعصور القديمة ف إلى  ااعتماد اإيجاري يرجع البعض  ية م ظام في مصر الفرعو هر هذا ال
ذ  4111 يات حمورابي و يرجعه البعض إلى الحقبة السومرية م ما عرفه البابليون في تق ة قبل المياد  س
ظام اائتمان  المعروف في  مياد و يرى البعض اآخر أن هذاالعام قبل  3111 العقد يستمد جذور من 

ه . ا لدي ية الشيء ضما ان بمقتضا يشترط المقترض مل ي و الذي  ون الروما  2القا

ذلك  ا( ،و عرفته  ة في عهد )مي ذ زمن الفراع رة عقد التأجير التمويلي م ما أن مصر القديمة عرفت ف
هرين في عهد الملك حم ظام حضارة ما بين ال ي ب ون الروما ورابي ، ثم بعد ذلك عرف هذا العقد في القا

ه.  ا لدي ية الشيء اليه ضما قل مل ان بمقتضا يشترط المقترض   اإستئمان و الذي 

دما قام أحد التجار باستثمار أمواله لدى أحد  ظام اإعتماد اإيجاري في بدايات اإسام ، ع ما عرف 
ب الربا ، و ذلك بموجب عقود تحدد حقوق و واجبات اأطراف المضاربين لقاء شهادة أس هم من أجل تج

ية و اإجراءات و الترتيبات التعاقدية الملزمة .   3المع

اعية ، فخال القرن التاسع عشر  في  له الحديث فيعود الى فترة الثورة الص أما ظهور التأجير التمويلي في ش
جلترا قام بعض المستثمرين بتمويل  قله الى خطوط ا و الفحم ل ان يؤجرها مال قل الفحم و التي  اعة عربات  ص

ات التأجير اإقليمية في العالم عام  ك الحديدية ، حيث تأسست أولى شر م ، بهدف تأجير عربات 1222الس
وات . ية لفترات تتراوح ما بين خمس و ثمان س تجي الفحم و الموارد المعد ك الحديدية لم  الس

                                                           

شر و التوزيع ، الطبعة ااولى ، اأردن ، التمويل التأجيري المفاهيم و اأسسمعراج هواري ، حاج سعيد عمر ، 1 وز المعرفة العلمية لل هـ 1141.دار 
 .62م ، ص 3114

درية .طبعة  اإيجار التمويلي الحقيقي للمعدات اإنتاجيةطه محمد محمد أبو العا ،  2 شأة المعارف اإس  .2، ص3112،م
ية ، العدد  نطاق القواعد العامة على التزامات المستأجر في عقد اإعتماد اإيجاريبن زيوش مبرك ،  3 سا ، المجلد أ ، الجزائر ،  32، مجلة العلوم اإ

 (.341-344، ص )  3112
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رة التأجير التمويلي المعروفة بمصطلح " و قد ول ية على يد أحد  leasingدت ف " ، في الوايات المتحدة اأمري
اليفوريا يدعى  ية ب اعة اأمري تاج بعض   D.P Boothe Juniorرجال الص عا إ ان يملك مص الذي 

وريا عام  اء حرب  ية لـ "بوث" بطلب تزويد  1921المواد الغذائية المحفوظة ، و في أث م تقدمت القوات اأمري
فيذ  عه ، فهو ا يملك المعدات و اأموال الازمة لت تجه تفوق الطاقة ااستعابية لمص بيرة من م ميات 

تاج المواد الغذائية المطلوبة بدا من  الطلبية .تبعا لذلك توصل رة استئجار المعدات الازمة إ "بوث" الى ف
ف على دراسة جدوى استئجار هذ المعدات .   شرائها ، فع

تشف من خال  ه ا رغم أن السيد "بوث " لم يجد من يستأجر له هذ المعدات و ضاعت عليه الصفقة اا أ
شاط تأجير ال ون مصدرا لأرباح دراسة الجدوى ، أن  ن أن ي تاجية للمشاريع ااقتصادية يم معدات اا

 المتعاظمة.

ية عام  ة للتأجير التمويلي في الوايات المتحدة اأمري حو تأسيس أول شر ذا سارع " بوث "  م و  1923و ه
عدات و في أعقاب ذلك زاد الطلب على إيجار الم  United States Leasing corporationالمسماة : 

ة اخرى متخصصة في التأجير التمويلي ،  ة أرباحا واعدة ، و مالبثت أن تأسست شر تاجية فحققت الشر اا
ي . امية في ااقتصاد اأمري  حيث صارت ظاهرة مت

ية العوامل اآتية :  مو التأجير التمويلي في الوايات المتحدة اأمري  لعل من أهم أسباب 

ي : يتمثل في  - أ ي عامل ف تاج ، الذي تميز به ااقتصاد اأمري لوجي السريع في وسائل اا التقدم الت
ية ، مما أدى هذا الى اختاف العمر ااقتصادي للمعدات الرأس مالية عن  في فترة مابعد الحرب العالمية الثا

ا  حو التجديد المستمر لأجهزة و اآات ، و ه اك ضرورة  ي لها . فأصبحت ه يبرز دور التأجير العمر الف
زت  ها . وقد تر لفة وذلك إرتفاع أثما التمويلي ليحل محل عملية التمويل عن طريق الشراء بعتبارها عملية م
اعة المعلومات ، ااتصاات ، الفضاء ، و  اعات المتقدمة الحديثة ، وخاصة ص التطبيقات اأولى على الص

ية اأساسية ، و التي شاءات و الب ار و التجديد المستمر . أجهزة اإ  تتميز باإبت

قدية ، والسوق المالية ، و  - ب عامل مالي : يعود الى ارتفاع أسعار اائتمان المرتبطة بظروف السوق ال
ات  قود ، و الظروف التضخمية ، والشروط الصعبة لإقتراض طويل اأجل ، و تخلي الشر خفاض قيمة ال ا

ية عن اإقتراض الخارجي لوجيا ، أدى هذا  اأمري ، و عجز التمويل الذاتي عن تمويل البحث العلمي و الت
فقة . ه يربط العائد مباشرة بال بديل عن ااقتراض متوسط وطويل اأجل أ  اللجوء الى التأجير التمويلي 
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لوجي للسلع و اأ - ج تاجية بسبب التطور الت جهزة عامل اقتصادي : يعود الى ارتفاع أسعار السلع اإ
اعة و مستويات اأجور و أسعار الطاقة ، مما أدى الى الحد من  اليف الص تاجية و تعقدها و زيادة ت اإ

تاجية في الوقت الذي  ه أن يعيق ااستثمارات اإ تسويقها و الطلب عليها من قبل المشروعات ، فهذا من شأ
ثافة رأس المال ، و تجديد  يية ب اعة اأمري و ااحال المستمر ، وعليه فقد حل التأجير تتميز فيه الص

تاجية . اعات اإ مو الص تجات ، و دفعا قويا ل مية الطلب على هذ الم وسيلة لت اسب   4التمويلي في وقت م

 اإنتشار في باقي دول العالم :الفرع الثاني : التطور و  

تشار في باقي دول العالم ، و شاط التأجير التمويلي في اإ ية في  بدأ  ات التأجير اأمري شاء فروع لشر ذلك بإ
ة  دا س ة  1929ل من  ة المتحدة س ية "  1961م ، والممل ة اأمري  leasingم ، وذلك بفتح فرع للشر

U.S  " و "Mercantile credit company  . " 

ة  ة  21.2م مقدار  1922استمر التأجير التمويلي في الوايات المتحدة ليحقق س مليار دوار ، ثم ليبلغ س
ة  136.2م مايقارب  1929  مليار دوار . 314مامقدار  3113مليار دوار . حتى وصل س

ة  ات التأجير اأوروبية  م تحت مظلة اتحاد ج 1961أما في أوروبا فقد بدأ التأجير التمويلي س . معيات شر
Leas Europe  يات و ذلك  و لقد شهد هذا اأسلوب من التمويلي تطورا تصف الستي سريعا في أوروبا في م

ة  341بتطبيقه في معضم دولها ليبلغ حجمه  ة تأجير في  1311بـ  3111مليار يورو س دولة عضو  32شر
سبته  Leas Europeفي اإتحاد  ات في أوروبا ما  ات 12. و قد حققت شر %  من مجموع استثمارات شر

 التأجير التمويلي في العالم .

ظرا لمساهمته في تمويل ااستثمار لذا طورت  و يح  Leasظى التأجير التمويلي في أوروبا بأهمية متزايدة 

Europe   مقياس التأجير اأوروبيELB  ة ات التأجير  3113. و بدأ العمل به س مؤشر لقياس الثقة بشر م 
 اأوروبية .

ة  تقل في س ية للتأجير م تطبيق أسلوب التأجير التمويلي ا 1964و قد ا شأت المؤسسة اأمري لى آسيا ، لما أ
ة لها في اليابان "   " .  Dorix leasing" و التي تعرف اآن باسم "  Leasnig ltd Orientالتمويلي أول شر
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ة  ذ س امية فقد بدأ ممارسته م سبة للدول ال وريا و  1922أما بال يا و  م ، في بعض الدول اآسيوية مثل تر
زويا  .الفلبين و  ية مثل الشيلي و البرازيل و ف ا الاتي  بعض دول أمري

س و  سبة للدول العربية بدأ تطبيق التأجير التمويلي في عدد محدود من الدول مثل المغرب و مصر و تو وبال
ة  طلق من المغرب س ان . فقد ا ي  1961عمان و ااردن و لب ك الوط م بمبادرة من مجموعة باريس و الب

ة للتأجيرللت شاء أول شر ة   Maroc Leasingالتمويلي "  مية اإقتصادية ، حيث تم ا س س " ، و في تو
ة لقرض اإيجار "  1921 شاء أول شر سية السعودية   Tunisie Leasingم تم اإ ة التو " بفضل الشر

ة  ات التأجير التمويلي س شاء شر مية . أما في مصر فقد بدأ ا ون  1996لإستثمار و الت م ، بعد صدور قا
ة  92رقم  شاطها .  1992لس  م الذي يضم 

ة الجزائري " ، الذي مارس  ك البر سبة للجزائر فمن بين التجارب اأولى في هذا المجال تجربة " ب أما بال
ة  في  11المؤرخ في  19 -96م . و بعد صدور اامر رقم  1994التأجير التمويلي ابتداء من س م   1993جا

قوات  ة الجزائرية لإيجار المالي للم ات التأجير التمويلي ، تم تأسيس الشر شاء شر و المتعلق بشروط ا
(SALEM ة ي للتعاون الفاحي س دوق الوط ة المالية لاستثمارات و  1992( التابعة للص م ، و الشر

ة العربية لإيجار  ( التي تمارس عمليات التأجير التمويلي ،SOFINANCEالمساهمة و التوظيف ) ثم الشر
ة ALCالمالي ) ة المصرفية العربية س ة المغربية الجزائرية لإيجار المالي  3111( التابعة للشر م ، و الشر

(MLA Leasing ة  م. و سيتم التطرق الى التجربة الجزائرية في مجال التأجير التمويلي بالتفصيل. 3112( س

ري للتأجير التمويلي : الفرع الثالث :   اأساس الف

من الثروة في  ي " أرسطو " من خال مقولته " ت ا رة الفيلسوف اليو تعود فلسفة التأجير التمويلي إلى ف
ية " فهي توضح اأساس الذي يقوم عليه التأجير التمويلي . ثر من المل  ااستعمال أ

ري للتأجير التمويلي فيستمد جذور ظرية المشروع . أما اأساس الف ظرية رأس المال و   من تطور 

زية  ي ية و ال اسي يو ية ، ال اسي ار المدارس ال ري القائم بين أف ظرية رأس المال ، فإن الخاف الف سبة ل بال
ل مدرسة . مو يفسر موقف  مو اإقتصادي و تقييم رأس المال و دور في هذا ال لة ال  حول تحليل مش

اس رة ال اتج ااجتماعي ) الدخل القومي ( فالف مو ، أن زيادة ال م الرأسمالي مؤشرا هاما في ال ي يعتبر الترا ي
ما يهتم  ثافة رأس المال على حساب العمل ،  م الرأسمالي ، الذي أساسه زيادة  هو عبارة عن دالة للترا
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تاج المادية و خاصة اأج ية عوامل اإ ية ) مل يون بدور المل اسي هزة و اآات ( على حساب العوامل ال
 اأخرى .

تاج ، التي ترتبط بعملية التجديدات  ي و ارتفاع فاعلية عوامل اإ ي فقد أضاف التقدم الف اسي يو ر ال أما الف
مو في اإقتصاد ، وفي هذا أيضا ما يتوافق مع دور التأجير  عوامل اساسية في رفع معدات ال ية ،  الف

تاجيته ) العائد ( ، أي التمويلي و طبيع فاءة اإقتصادية ا يرتبط بإ مو و ال ته ، فدور رأس المال في تحقيق ال
ه بمقدار عائد .  أن المهم هو تشغيل رأس المال من جهة ، و تحديد ثم

مو يتمثل في  ثر للمفاهيم السابقة ، حيث يعتبر بأن العامل اأساسي لل زي بتوضيح أ ي ر ال جاء الف
زي على زيادة الطاقة  ي موذج ال تاجية ، إذ يعمل ااستثمار في ال تاجية و غير اإ ااستثمارات الرأسمالية اإ

مو  تاجية لإقتصاد ، فهو العامل الرئيسي لرفع معدات ال د المدرسة اإ ن الجديد ع في اأجل الطويل ، ل
رة أساسية و هي : أن العائد المتوقع  ز على ف زية يتمثل في ماحظاتها حول طبيعة رأس المال ، حيث تر ي ال
ت طبيعتها  ا ل سلعة رأسمالية مهما  ها . لذلك ف ثير من مجرد تمل تاجية أهم ب من السلعة اإستثمارية أو اإ

تج ربط القيمة بالعائد و يجب أن تقدم  لفتها اأصلية ، و بهذا  خال فترة عمرها الوظيفي ، عوائد تتجاوز ت
أسلوب يسمح بالحصول على عائد يفوق  ا برز التأجير التمويلي  ية و اإستعمال ، و من ه الفصل بين المل

فقة ااستثمارية لأصول الرأسمالية .   قيمة ال

ظرية ظرية المشروع ، إذ يقرر شومبيتر مثا  و مثل ما حدث تطور في  ذلك تطور في  رأس المال ، حدث 
ما يرى في  يا .  تاج ماهو في الواقع إا عدة وظائف مخططة ، في عالم غير مستقر و متغير ف أن اإ

ه تجميع لرؤوس اأموال . و قرارات اإستثمار هي التي تحدد التجهيزات ا ثر م ظيم أ ه مجرد ت لرأس المشروع أ
 5مالية الازمة لهذا المشروع ، و في هذا أيضا ما يتفق مع جوهر التأجير التمويلي .
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 المطلب الثاني : تعريف التأجير التمويلي :

 : مفهوم التأجير التمويلي :  اأولالفرع 

ية ، و        و ب القا ز على الجوا اك من ير لقد تعددت المفاهيم الخاصة بتعريف التأجير التمويلي ، فه
ها في  جد مفاهيم محددة و أخرى واسعة ، اا أ ما  ب ااقتصادية و المالية ،  ز على الجوا البعض اآخر ير

 تمويل اأصول . مجملها تشمل خصائص التأجير التمويلي باعتبار مصدرا من مصادر

جليزية         لمة اأصلية اا اك العديد من المصطلحات العربية المترجمة لل "  leasing"        ما أن ه
ها : التأجير التمويلي ، قرض اايجار ، التمويلي التأجير ،   Crédit-bailأو المصطلح الفرسي "  " م

ر  اء اإيجاري ، اإعتماد اإيجاري ، اإيجارة مع الوعد بالتمليك ، اإئتمان اإيجاري ، التأجير الرأسمالي ، ال
 اإيجارة التمويلية ...الخ.

ي -  :   التعريف اأمري

ي ) عقد اايجار التمويلي   APB Accounting Principles Board)عرف مجلس المبادئ المحاسبية اأمري
ه :  ة  "بأ تقل بمقتضا إلي المستأجر حق إستخدام أصول معي وية  –اتفاق تعاقدي بين المؤجر ي حقيقية أو مع

ى أن التأجير يخول للمستأجر حق استخدام  – ة للمؤجر لمدة محددة مقابل عائد معين يتفق عليه ، بمع مملو
شأ عن ذلك إلقاء عبء تدبير التمويل الاز  ية ، وي م لهذ اأصول على المؤجر مقابل اأصول دون حق المل

اتج عن هذ العمليات وهو ما يطلق عليه لفظ التأجير  لفه هذا التمويل باإضافة إلي الربح ال ما يغطي ت
Lease "6 

 : luc Bernet-Rollandeتعريف -

وك أو المؤسسات المالية المتخصصة ، بحيث تحصل على       ية للتمويل تستعملها الب هو عبارة عن تق
قولة أو عقارات لتأجيرها لمؤسسة أخرى . و هذ اأخيرة بدورها تقوم بإعادة شرائها بقيمة متبقية  موجودات م

تهاء مدة العقد ، و يتم التسديد على أقساط د ا خفضة ع ون م  متفق عليها تسمى بثمن اإيجار . عامة ت

تور عبد الهادي سويفي :-  تعريف الد
                                                           

جيب فليح ،  6 ، مجلة رسالة الحقوق العلمية ،المجلد اأول ، العدد اأول ، جامعة  الجوانب القانونية لعقد التأجير التمويلي "دراسة حالة "جاء توفيق 
 . 4،ص  3119جدارا  اأردن ، 
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شاط تمويلي لشراء معدات أو أصول رأسمالية بغرض التأجير وفيه يقوم        فإن التأجير التمويلي عبارة عن 
ون عادة أحد المؤسسات المالية  –المؤجر  ة أو بتمويل شراء أصول محددة و مطلوبة بمعرفة شر –والذي ي

 –مؤسسة ) المستأجر ( و تؤجر اليه بعقد طويل اأجل غير قابلة لإلغاء بحيث تغطي الدفعات اإيجارية 
اأموال المدفوعة في اأصل أو المدة و الفوائد و هامش ربح يقترب الى مايسمى بالتغطية  –خال فترة التعاقد 

املة لقيمة اأصول .  ال

 : Patrick Pigetتعريف -

ب بالبيع بسعر يأخذ في ااعتبار مبالغ اإيجار "عقد     قول أو عقار مرفق بتعهد أحادي الجا إيجار أصل م
 المحصلة حتى رفع خيار الشراء ".

اطق الحرة بجمهورية مصر العربية : -  تعريف الهيئة العامة لاستثمار و الم

تقل  " التأجير التمويلي هو أحد المصادر    غير التقليدية للتمويل ااستثماري متوسط و طويلة اأجل و الذي ي
بمقتضا الى المستخدم ) المستأجر ( حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين 

ية محددة ، و يجوز  تفاع بأصل مملوك للطرف اآخر مقابل دفعات دورية لمدة زم الطرفين يخول أحدهما حق ا
هاية المدة شراء اأصل المؤجر ". للم    7ستأجر في 

 : أيضامن التعريفات التي قيلت في التأجير التمويلي و 

( أصل معين لمدة محدودة من الوقت ، يقوم lessee(  و مستأجر )lossor" عقد اايجار يبرم بين مؤجر )
ون اأصل خالها المستفيد من استخدام اأصل مقابل دفع إيجار محدد لمالك هذا  ن أن ي اأصل ، ومن المم

ي ". قول مثل المبا ون غير م بات ، أو أن ي قوا مثل المعدات أو المر  م

شأة المستأجرة ،   - وع من التأجير يمثل مصدر تمويلي للم ه : عبارة عن  ما يعرف التاجير التمويلي بأ
 يعوضها عن ااقتراض امتاك اأصل  .

ظام تمويلي يقوم فيه المؤجر ) الممول ( بتمويل شراء أصل رأس ما عرف التأجير الت - ه :  مويلي بأ
% من العمر اافتراضي لأصل  22مالي ، بطلب من المستأجر )مستثمر ( ، بهدف استثمار لمدة ا تقل عن 
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هاية العقد و ية اأصل و حتى  امتاك  ، مقابل دفعات ) مقابل التأجير ( الدورية مع احتفاظ المؤجر لمل
لفة  ون دفعات مقابل التأجير قد غطت ت هاية مدة التأجير ،) على أن ت د  المستأجر لخيار شراء اأصل ع
هاية مدة التأجير ، أو تجديد عقد التأجير مرة  اأصل و هامش ربح محدد ( ، أو اعادة اأصل للمؤجر في 

 أخرى .

ه : " أسلوب تمو  - ن من خاله تملك أصول رأسمالية ، ما يعرف التأجير التمويلي على أ يل عصري يم
ية محددة مسبقا ". ية متوسطة أو طويلة اأجل ، مقابل دفعات زم تفاع بها لفترات زم  أو اا

ة التأجير  - ه : " العقد الذي يوقع مابين شر و من التعريفات اأخرى  التي قيلت في التأجير التمويلي أ
تفاع باأصل المؤجر ) المأجور ( خال فترة )المؤجر( و بين العميل المستأج ر ، و بموجبه يحق للمستأجر اا

ه يدفعها للمأجر ". ية محددة ، و ذلك مقابل أقساط معي  زم

ك ) المؤجر ( و العميل ) المستأجر ( ،   - ه " وسيلة تمويل تتم بموجب اتفاق تعاقدي ما بين طرفين ، الب أو أ
تف ية محددة ، على يخول احدهما اآخر حق اإ اع بأصل مملوك للطرف اآخر ، مقابل دفعات دورية لمدة زم

ية شراء  ا هاية فترة العقد إلى المستأجر تلقائيا ، أو مقابل مبلغ متفق عليه ، مع إم ية المأجور في  تقل مل أن ت
 المأجور خال فترة العقد.

ه " اتفاق مابين الم - صرف و العميل على أن يشتري اأول أصا ، يؤجر ما تم تعريف التأجير التمويلي بأ
امل في استخدام اأصل مقابل  ية اأصل ، و للعميل الحق ال لمدة طويلة أو متوسطة ، و يحتفظ المصرف بمل

هاية المدة المتفق عليها في عقد اإيجارة يعود اأصل الى المصرف .  دفع أقساط إيجارية محددة ، و في 

بير عقد و من التعريفات اأ ه " أحد الخدمات التمويلية الحديثة ، التي تشبه إلى حد  خرى للتأجير التمويلي أ
ة الممولة بتمويل شراء اأصل و تأجير للغير مقابل دفعات  ك أو الشر اإيجار العادي ، إذ يتضمن قيام الب

ه ، إضافة إلى إعطاء المستأجر حق تملك اأصل المست  8 أجر .محددة ، وفقا لشروط معي

يتم بين  Capital Assetsالتأجير التمويلي هو إتفاق لتمويل و استخدام أصول رأسمالية  :  و بصفة عامة 
 طرفين :

 المؤجر الذي يتولى تمويل شراء اأصلي الرأسمالي . -
                                                           

شر و التوزيع ،الطبعة اأولى ،اأردن ،عبير  8 اهج لل اعة التمويل ،دار الم  م .3114هـ 1141الصفدي الطوال ،التأجير التمويلي مستقبل ص
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المستأجر الذي يحق له استخدام و تشغيل هذا اأصل الرأسمالي مقابل أداء قيمة أيجارية يتفق عليها  -
هاية مدة اإتفاق أو خالها .  دون إلزامه بشراء هذا اأصل في 

رة التأجير التمويلي على قيام الطرف الممول ) المؤجر ( بتمويل شراء اأصل الرأسمالي  وبعبارات أخرى تقوم ف
ل مباشر بين  شأ هذ العاقة بش الذي يحدد و يضع مواصفاته الطرف المستخدم ) المستأجر ( . و قد ت

حو التالي : ط ون هذ العاقة ثاثية اأطراف على ال ن أن ت ما يم ورين   رفيها المذ

ان أو موزعا (. - عا   الطرف اأول : المورد لأصل الرأسمالي ) صا

ة التأجير التمويلي (. - ي : الممول لشراء اأصل الرأسمالي ) المؤجر ،شر  الطرف الثا

 الرأسمالي ) المستأجر (.الطرف الثالث : المستخدم لأصل  -

ه أسلوب من أسليب التمويل يقوم بمقتضا الممول ) المؤجر  ن تعريف التأجير التمويلي بأ و في اطار ذلك يم
( بشراء أصل رأسمالي يتم تحديد و وضع مواصفاته بمعرفة المستأجر الذي يتسلم اأصل من المورد على أن 

جر الذي يتسلم اأصل من المورد على أن يقوم بأداء قيمة إيجارية محددة يقوم بأداء قيمة ايجارية بمعرفة المستأ
ة مقابل إستخدام و تشغيل هذا اأصل . ية معي ل فترة زم  للمؤجر 

ون للمستأجر في  ية اأصول الرأسمالية المؤجرة ، و ي و في ظل هذ العاقة التعاقدية يحتفظ المؤجر بحق مل
 أحد البدائل اآتية : هاية مدة العقد أن يختار بين

ظير ثمن يتفق عليه يراعى في تحديد ما سبق سداد من قبل المستأجر الى  -1 شراء اأصل المؤجر 
ة المؤجرة من مبالغ خال فترة التعاقد .  الشر

ة المؤجرة لمدة أخرى بالشروط التي يتفق عليها الطرفان  -3 تجديد عقد اإيجار من قبل المستأجر مع الشر
 أخذ في اإعتبار تقادم اأصل المؤجر .مع ا

ة المؤجرة. -4  إرجاع اأصل إلى الشر

ه :  -  و في ضوء ماتقدم من تعريف للتأجير التمويلي فإ

لفة تمويلها لأصل  -1 ة المؤجرة إستعادة ت إن مدة اإيجار غير قابلة لإلغاء و خالها تسعى الشر
شاطها .المؤجر آخذ في اإعتبار و ضع هامش الر  في إستمرار   بح الذي ي
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ملها مقابل اإلتزام بدفع اأقساط  -3 حرية المستأجر في استعمال اأصل المؤجر خال مدة التأجير بأ
فيذا لشروط العقد المبرم .  اإيجارية المتفق عليها و في مواعيدها المحددة ت

ه يأخذ عل -4 ية لأصل إزاء قيام المستأجر بإختيار اأصل الرأسمالي فأ ى مسؤوليته تحديد المواصفات الف
ما يتحمل مسؤوليته إستام اأصل و مطابقته لما سبق  ان التسليم  ذلك تحديد المورد و موعد و م المطلوب و 

ية و يترتب على ذلك تحمله المسؤوليات التالية :  تحديد من مواصفات ف

ولوجية الحديثة .تقادم اأصل الرأسمالي أو عدم مائمته للتطورات  -أ  الت

ة و اإصاح و التشغيل . -ب اليف التأمين و الصيا  ت

ية على اأصل دون موافقة المؤجر . -1  عدم إجراء أي تعديات ف

تاجية أو الخدمية لأصول  -2 ون لتمويل شراء المشروعات اإ مجاات إستخدام التأجير التمولي ت
تجا  ت أو المستلزمات .الرأسمالية و ليس لتمويل شراء الم

ه من  -6 ظر المستفيد من اأصل الرأسمالي فإن التأجير التمويلي هو وسيلة تمويل تم من وجهة 
 إستعمال اأصل و ليس وسيلة لتملك هذا اأصل .

ية و تحمل مخاطرها . -2 افع المل افة م ية اأصل و التمتع ب  يحتفظ المؤجر بمل

  9% من العمر اإفتراضي لأصل المؤجر . 22على اأقل أن مدة اإيجار يجب أن تغطى  -2

ون رقم   - ة  92عرف المشرع المصري عقد التأجير التمويلي في القا صت المادة  1992لس ، حيث 
 على : 

ادا إلى  ة له ، أو تلقاها من المورد إست قوات مملو ل عقد يلتزم بمقتضا المؤجر بأن يؤجر إلى المستأجر م  "
ون التأجير مقابل قيمة إيجارية يتفق عليها المؤجر والمستأجرعقد من ال  10" .عقود ، وي

ون الجزائري :ما تطرق له  -  القا
                                                           

يالتطبيقية ، –التشريعية  –اإقتصادية  –المحاسبية  –التأجير التمويلي و مداخله المالية سمير محمد عبد العزيز ، 9 تبة و مطبعة اإشعاع الف ة ، م
 .3111الطبعة ااولى ،عام 

ية في ، النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي و تنظيمه الضريبي ) رسالة ماجستير منشورة (صفاء عمر خالد بلعاوي  10 جاح الوط ، جامعة ال
 . 16، ص3112ابلس )فلسطين( ، 
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وك و  "      حيث يعتبر اائتمان اإيجاري موضوع هذا اأمر، عملية تجارية و مالية، يتم تحقيقها من قبل الب
ا و معتمدة صراحة بهذ الصفة، مع المتعاملين ااقتصاديين  و ة تأجير مؤهلة قا المؤسسات المالية أو شر

ويين تابعين لل وا أم مع ا ب أشخاصا طبيعيين  ون الجزائريين أو اأجا ون العام أو الخاص. و يجب أن ت قا
ن أن يتضمن أو ا يتضمن حق الخيار بالشراء لصالح المؤجر.و تتعلق فقط بأصول  قائمة على عقد إيجار يم

ي أو بالمحات التجارية أو بمؤسسات حرفية قولة ذات ااستعمال المه قولة أو غير م   11. ". م

  مويلي :اإيجار التالمطلب الثالث : أنواع عقود 

واع من العديد بدراسة المطلب هذا يختص ها يتم التي الزاوية حسب وذلك ، اايجاري اإعتماد أ ظر م  و اليه ال
ثر تصور وفهم باعطاء ذلك واع أهم التعرض يتم حيث اايجاري لائتمان أشمل و أ  .اإيجار التمويلي  أ

       :العقد  طبيعة حسب اإيجار التمويلي: الفرع اأول 

قسم  وع هذا ي  . عملي إيجاري واعتماد مالي إيجاري اعتماد إلى ال

   :  المالي )الرأسمالي( اإيجار التمويلي -1

امل أوالتأجير التمويلي  الدفع التأجير أو الرأسمالي بالتأجير أيضا عليه يطلق وع هذا و ال  اإعتماد من ال

ح حيث المستأجرة للمؤسسة تمويليا يمثل مصدرا اايجاري ية للمستأجر يم ا  العقد فترة هاية في اآات شراء ام

ن و ، ون المستأجر، و المؤجر العقد بموافقة طرفي إا فسخه أو الغائه ايم ية لفترة المالي اايجار عقد وي  زم

ة ون غالبا ما المعدات حالة ففي ، اأصل وع طبيعة حسب تتفاوت معي  الحياة مدة صف العقد مدة ت

تاجية ي أما اأقل على اا ون المبا ة 20 التعاقد مدة فت ثر س  . فأ

ية من اأمر رقم   المتعلق  19-96في الجزائر يعرف اإعتماد اإيجاري المالي حسب المادة الثا
اف ل الحقوق أو االتزامات و الم ع و باإعتماد اإيجاري " يعتبر اإعتماد اإيجاري مالي إذا تم تحويل 

ي ذلك أن مدة عقد اإعتماد اإيجاري  ي إلى المستأجر و يع ية اأصل المع المساوئ و المخاطر المرتبطة بمل
فأة هذ اأموال المستثمرة "  فقات رأس المال مضافا إليها م ل   افية أن تسمح للمؤجر باستعادة 

ل التالي يوضح عملية اإعتماد اإيجاري المالي :  والش

                                                           

فيذي رقم  11  .32،ص1، المادة14عدد  11/11/96رسمية، الصادرة بتاريخ ، الجريدة ال11/19/1996المؤرخ بتاريخ 96/19المرسوم الت
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ل   : اإيجار التمويلي: يوضح  أطراف عملية  21رقم  الش

 

 

 

 

 

 

 

شأت المعارف ، مصر ،  ، الحمزاوي خليل مال محمد : المصدر إقتصاديات اإئتمان المصرفي، 
 .419 ص ،3111الطبعة 

احظ أن عملية اإعتماد اإيجاري المالي تتضمن الخطوات التالية :  - ل التالي   من خال الش

ع مع يتفاوض و ، استخدامه الى بحاجة هو الذي اأصل المستأجر يختار . أ  اأصل هذا مورد أو صا

 .تسليمه شروط و شراء قيمة على

ة هذ تتصل . ب ة الشر ك أو )شر ك هذا يشتري أن على بعقد معه تتفق مؤجرة( و بب  من اأصل الب

ة يؤجر وأن المورد ل هذا مباشرة و لشر ة تحصل الش  إلى اإيجار بدفع تقوم و اأصل على الشر

ك امل اأصل قيمة شراء مجموعها في تساوي متتالية فترات في متساوية دفعات على الب  ، ب
ك ااستثمار على معين عائد إلى باإضافة ة ان ما مؤجر للب  في الخيار حق المستأجرة للشر

ية اأصل عقد استئجار تجديد تهاء بعد ثا ن و مخفض بإيجار لاستئجار اأساسية اأصل مدة ا  ل

ة يحق ا  باإضافة شراء اأصل قيمة مجمل أي التزاماتها مجمل دفع قبل اأساسي العقد إلغاء للشر

ك عائد إلى  . الب

 البن

 المشتري

رض  الم

ع  المشر

جر  المست

 رضتالم

جر  الم

 المنتج

زع  الم
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واع ويوجدأربعة  12:  المالي اايجاري لائتمان أ

 ااستئجار . ثم النوع اأول : البيع

ن  ه على ااستئجار ثم البيع اعتبار يم ون قد آخر وطرف مؤسسة بين عقد أ ة ت مالية  مؤسسة او تأمين شر
ة أو أخرى شاة تقوم ااتفاق هذا بمقتضى و ، مستقلة تأجير شر ي أو أرضا تملك التي الم  بيع معدات أو مبا

فس  بإستئجار المالية المؤسسة فس مع عقدا توقع الوقت فس في المالية إلى المؤسسة اأصول هذ إحدى
ة ، عليها يتفق خاصة بشروط و محددة لمدة اأصل  من اأصل قيمة فورا المستاجر( تتلقى ) البائعة الشر

فس  المشتري )المؤجر( دها المباع اأصل ستبقي الوقت في  تفاع ع  في اايجار دفع عملية وتتمبه،  لإ

ويا متساوية دفعات صورة امله اأصل شراء مجموعها قيمة في تساوي حيث س  للمؤجر،  عائد إلى بااضافة ب

تج عليه و  .بعقار المرهون القرض تسديد عملية تشبه العملية هذ أن ست

ر شروط توفير من بد ا الصفقة هذ تتم حتى و ها ذ  : مايلي م

ون أن . أ  الطرفين؛ ا من مقبول و معروف التأجير من الغرض ي

ي؛ او اأدوات أو التجهزات الصفقة تستهدف . ب  المبا

 غير المجال في المؤجر اآات أو العقارات لهذ استعمال حالة في المؤجر يعلم أن العميل على يجب . ت

 .عليه المتفق

ة مصاريف و ااصاحات جميع المؤجر يتحمل . ث اجمة الدورية الصيا  للعقارات العادي ااستعمال عن ال

قوات و  .الم

 .اأخطار جميع من المستأجر اأصل بتأمين العميل يقوم . ج

 .المصرف  من اإستئذان بعد ذلك و آخر عميل الى المؤجر اأصل تأجير العميل يستطيع . ح

راء اجمالي و التسديد أجل و التأجير مدة تحدد أن يجب . خ  . العقد في البيع أقساط مع ال

 :العقد  تأجير :  النوع الثاني
                                                           

أداة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربيةعاشور مزريق و محمد غربي ،  12 ، الملتقى الدولي لمتطلبات تأهيل  اإئتمان اإيجاري 
عقد في جامعة الشل  . 163، ص  3116أفريل  12و  12ف يومي المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الدول العربية ، الم
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تشر سبة التأجير من الصورة هذ استخدام ي تأجير  على فقط ليس المؤجر يتعاقد حيث ، السفن و للسيارات بال
ة سيارات استخدام تاجية حياتها عن تقل لفترة السيارات من معين عدد استخدام على بل ، معي ا اا  يتحمل ه

اليف المؤجر ة و ت اظرها ما أو الطريق ضريبة السيارة احال و بل ، ااصاح الصيا  جودها أما و حالة في ي

ة اقساط دفع فيتحمل المستأجر ل معي  التعاقد محل السيارات قافلة أو سيارة خدمة على حصوله مقابل دوري بش

ص العقود أن بعض غير ة بأعباء المستأجر تحمل على ت  .المؤجر من بدا الخ،....الضريبة الصيا

 :اأجل  قصير التاجير النوع الثالث :

أساس  على و المخزن من استترالها يتم و المؤجر بمعرفة شراؤها سبق التعامل محل اأداء بأن الصورة هذ تتم
 .اأجل قصير

 : اايجار البيعي النوع الرابع:  عقد

قل من شروط العقد أشرط واحد على ا ن يتوفر بهاأالتمويلية التي يجب  تعتبر اايجار البيعية من العقود 
رها باإضافة  التمويلية ى أنإالسابق ذ تيجة للتعاقد بمع اك  لى تحقيق المؤجر أرباح أو خسائر  ون ه ي

لفته الفعلية في تاريخ التعاقد ، وفي جميع ااحوال يجب  اختاف أو فرق بين القيمة السوقية لأصل المؤجر وت
تحصيل الدفعات وعدم وجود شك فيما يتعلق بتعهد  يرادات من حيث ضمانإأ تحقق اماحظة ما يقضي به مبد

د التعاقد مثل ضمان  المؤجر لتعويض المستأجر عن بعض المصروفات أو الخسائر التي يصعب تحديدها ع
تاج وعدم التقادم وغيرها . صل المؤجر من حيثأا  جودة ومواصفات اا

  :)العملي(  التشغلي اإيجار التمويلي  -0

 الى الحاجة المطلوب دون باأصل يزود إذ للمستأجر تمويل مصدر يمثل هو و الخدمي بالتأجير عليه يطلق

ة تتحمل و ، شرائه ة مصاريف المؤجرة الشر لفة ااستئجار قسط يتضمن ان على الصيا  ، العملية هذ ت
ون ي هذا و المستاجر لاصل المتوقع العمر من أقل ااستئجار عادة مدة وت لفة أن يع في ا اايجار ت  ت

لفة لتغطية لية )اجمالي الت لفة ≠اقساط اايجار ال  اعادة من ااخيرة هذ تغطية يتم و التاجير( محل ااصل ت
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هاية ذاته بيع اأصل حصيلة من أو أخرى مستاجرة مؤسسة الى ااصل تاجير  اايجار عقود و العقد فترة في 

تهاء قبل اأصل ارجاع و العقد الغاء حق للمستأجر تعطي ما عادة العملي  .13العقد اأساسية  مدة ا

تشر وع هذا استخدام وي ولوجية لتغيرات تتعرض التي السلع حاات في التأجير من ال  يعطي مما سريعة الت

ولوجيا استخدام ثم من و قديم آخر محل حديث أصل إحال في الفرصة للمستأجر  أحدث . ت

سبة اأمر ويتعلق تساب ليس و استعمال بتمويل للمستأجر بال  هو مثلما التشغيلي اايجاري ااعتماد في إ

ية تحويل يوجد ا التشغيلي اايجار في أن المالي ااعتماد اايجاري عملية في اأمر ن و ، للمل  ارجاع ل

 .المؤجرة التجهيزات

ون لفترة محددة قصيرة  هاية  العمر اافتراضي لأصل ، و أن أقساط اإيجار إن هذا التأجير ي اأجل ا تمتد ل
ما يتم تغطيته من خال بيعه ، أو من خال إعادة تأجير مرة أخرى  لية لأصل المؤجر ، وا  لفة ال ا تغطي الت

فعة اأصل  ة الطلب على م . من أشخاص آخرين و بقيمة إيجارية تختلف بإختاف ظروف اإيجار ، و مرو
دات  ة تأجير أجهزة تصوير المست ة تأجير الحواسب اآلية ، و شر أمثلة التأجير التشغيلي ما تقوم به شر

ات تأجير السيارات . ذا شر شآت و المؤسسات المختلفة ، و   للم

ظرا إتباعها  دما ترغب في عدم تملك اأصل المؤجر ،  شأة عقود التأجير التشغيلي ع و عادة تفضل الم
دما تواجه الظروف اآتية :ا ل مستمر ، أو ع  ستراتيجية  تقوم على تحديث أصولها و اإرتقاء بها بش

شأة . - أ تجات الم خفاضه عن م  تحول الطلب أو ا

تاجه. - ب افس ، و ا يستطيع هذا اأصل التحول إليه ، أو المساهمة في إ تج بديل م  ظهور م

ماش السوق إعتبارات الدورة اإقت  -جـ ساد .ا ود و ال  14صادية و الدخول في مرحلة الر

 خصائص و ميزات التأجير التشغيلي :

                                                           

أداة للتمويل أبعاد وتقنياتهد. سعيد عبد الخالق، 13 ية التالي:التأجير  و  ، عبر موقع البوابة القا

http://www.tashreaat.com/LegalStudies/Pages/view_newstudies2.aspx?std_id=24 
ر ، ص معراج هواري ،  14  . 93مرجع سبق ذ
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تهاء الغاية  أوا : ية الغاء العقد من قبل أطرافه في أي وقت ، فالمستأجر له حرية إلغاء العقد في حال ا ا أم
ل ماهو جديد المقصودة من اإستئجار أو في حال تقادم المأجور مثا ، و هذ الميزة تسمح للمست بة  أجر موا
ولوجيا ، وعدم البقاء حبيس آلة أو جهاز قديم غير متطور .  في عالم التطور و الت

هاء أو إلغاء العقد في حال عدم إلتزام المستأجر بتسديد اأقساط في مواعيدها ، أو في  ما أن المؤجر يحق له إ
 حال مخالفة المستأجر أي شرط من شروط العقد .

هاية العمر اإفتراضي للمأجور ، خاصة  ثانيا : وعا ما ، فهي ا تمتد الى  مدة عقد التأجير التشغيلي قصيرة 
ة . ها ترتبط بحاجة المستأجر للمأجور أداء غرض معين أو مهمة معي  و أ

وع من  ثالثا : ه تمويلي ، و هذا عائد للغاية المقصودة من هذا ال ثر م ظام تأجيري أ يعتبر التأجير التشغيلي 
ية محددة  ة محددة و لمدة زم واع التأجير ، إذ أن الهدف اأساسي من التأجير هو استخدام المأجور لغاية معي أ

تهاء الغاية من التأجير . تهي بإ  ت

تهاء  إن عقد التأجير رابعا : د اإ ما يتم استئجار المأجور لهدف معين ، و ع تهي بالتمليك ، و إ التشغيلي ا ي
 من تحقيق هذا الهدف يتم إعادة المأجور الى المؤجر ، الذي يقوم بدور بإعادة تأجير الى مستأجر آخر .

ية اأص خامسا : ون دائما بما أن عقد التأجير التشغيلي ا يهدف الى التمليك ، حيث إن مل ل المأجور ت
فقات اأخرى يتحملها المؤجر . ة و التأمين و ال فقات الصيا افة مصاريف و   للمأجر ، لذا فإن 

ون خارج  سادسا : بما أن التأجير التشغيلي ا يدخل في موجودات أو حسابات العميل المستأجر ، لذا فهو ي
ا ية و هذا بدور يؤدي الى تحسين البيا ود الميزا  ت المالية للمستأجر .ب

افة أقساط التأجير التشغيلي تعتبر مصروفا ، مما يتيح للعميل أن يخصمه  سابعا : فيما يتعلق بالضريبة فإن 
 15من الدخل الخاضع للضريبة .

 

 

                                                           

ر ، ص  الصفدي الطوال ،عبير  15  (. 32 – 36) مرجع سبق ذ
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 : التشغيلي اإيجارالتمويلي  اإيجاروالجدول التالي يبين أهم نقاط التفرقة بين 

 : 21الجدول رقم 

 اإئتمان اإيجاري التشغيلي اإئتمان اإيجاري التمويلي  المقارنةعناصر 

مدة العقد طويلة تصل إلى ما يقارب  مدة العقد 
 من العمر اإفتراضي لأصل 

مدة العقد قصيرة ا تتجاوز الفترة 
التي يحتاج فيها المستأجر لأصل 
أداء عمل معين و عادة ما تجدد 

ويا .  س

مسؤولية تقادم 
 اأصل

يتحمل المستأجر مسؤولية عدم 
صاحية اأصل سواء بالهاك أو 

 التقادم

يتحمل المؤجر مسؤولية عدم 
صاحية اأصل سواء بالهاك أو 

 التقادم 

الصيانة و 
 التأمين 

ة و  اليف الصيا المستأجر يتحمل ت
لفة التأمين  ذا ت اصاح اأصل و 

 عليه خال فترة التعاقد.

ة و المستأجر يتحمل  اليف الصيا ت
اليف التأمين  اصاح اأصل و ت

ص  عليه خال فترة التعاقد ما لم  ي
 عليه عقد اتفاق على غير ذلك . 

العاقة بين 
المؤجر و 
 المستأجر 

هما معقدة و  ون العاقة بي ت
ظم  ون ي ة لذلك تحتاج لقا متشاب

ل  هذ العاقة و يحافظ على حقوق 
هما و ذلك بسبب ط ول فترة طرف بي

سبية  للقيمة  . التعاقد و اأهمية ال

 

العاقة بين المؤجر و المستأجر 
ل  تتسم بالسهولة و ا تثير مشا

ية و ذلك لقصر فترة التأجير . و  قا

ية  ون للمستأجر حرية  مال المل العقد : ي
هاية  اختيارات بين ثاثة بدائل في 

ا يجوز للمستأجر ملطية أو شراء 
هاية مدة العقد  اأصل المؤجر في 
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 مدة العقد 

 أن يعيد اأصل إلى المؤجر  -1

يغيد تأجير اأصل  لمدة أن  -3
 أخرى.

 شراء اأصل من المؤجر . -4

بل يرد اأصل محل التأجير إلى 
 المؤجر مرة أخرى .

ا يجوز الغاء عقد اإيجار خال  نظم الغاء التعاقد 
المدة المتفق عليها في العقد من قبل 

ن ا بد من  أحد طرفي العقد و ل
 اتفاق الطرفين .

يجوز الغاء عقد اإيجارمن قبل 
المستأجر خال المدة المتفق عليها 
في العقد و في هذ الحالة يلتزم 
المستأجر بسداد اإيجار عن فترة 

اإستغال اأصل مع تطبيق ما قد 
ون متفق في مثل هذ الحاات .  ي

 العلمية المعرفة وز دار. اأسس و المفاهيم التأجيري التمويل، عمر سعيد حاج ، هواري معراجالمصدر : 
شر  (. 91 – 94، ص )  م3114هـ 1141، اأردن ، ااولى الطبعة ، التوزيع و لل

 : الموضوع طبيعة حسب اإيجار التمويلي  الفرع الثاني :

  المنقولة : لأصول اإيجار التمويلي  .1

وع هذا يستعمل  قولة على الحصول لتمويل المالية المؤسسة طرف من التمويلي اإيجار من ال ل أصول م  تتش

شاط ضرورية استعمال ادوات و تجهيزات من واع هي و ، المستعملة المؤسسة ل  اأخرى اايجاري اإعتماد أ

ويا أو شخصا طبيعيا شخصا ان سواء المستعمل لصالح محددة لفترة اايجار سبيل تعطي على  استعماله مع

ي شاطه في  لمدة العقد تجديد فرصة المستعمل لهذا تعطي الفترة هذ هاية وفي ، اايجار ثمن مقابل المه

ه التخلي أو اأصل هذا أو شراء أخرى  16 .هائيا ع

                                                           

ر ، ص  16  . 164عاشور مزريق و محمد غربي ،  مرجع سبق ذ
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قوات ايجار قرض حالة في العقد مدة وتحسب ية و لأصل ااقتصادية الحياة أساس على الم ا  ااهتاك ام

وات 07 الى 03 بين المدة هذ تتراوح ما وغالبا ، الجبائية اادارة من طرف بها يسمح الذي الجبائي  .س

 العقارات(:  ) قولةنالم غير لأصول اإيجار التمويلي .0

وع يهدف هذا أن حيث ، التمويل موضوع في اأساسي الفرق يتمثل قولة غير اصول تمويل إلى ال لفتها م  ت

بر ة 20 و 15 مابين عادة وتتراوح ، أطول مدتها و أ ية المستأجرة للمؤسسة تتاح العقد فترة هاية في .س ا  ام

فيذ لمجرد ذلك ان لو و حتى اأصل على الحصول فرادي بالبيع عد و ت ية لها تتاح أو ، ا ا تساب إم  اإ

اء عليها أقيم التي لأرض المباشر الغير أو المباشر ية أخيرا لها تتاح أو ، الب ا ية التحويل ام ي لمل و  القا

اء  17 .المستاجرة للمؤسسة ملك أصا هي أرض على المقام الب

 العقارات( . ) المنقولة و المقولة غير لأصول اإيجار التمويلي بين مقارنة -

ون قولة غير لأصول اإيجار التمويلي في التعقيد درجة ت بر الم ها أ وع في م بغي حيث اأخر ال  ايجاد ي

ي، عليها تقوم التي اأرض ية مرحلة في القيام ثم المبا ي هذ بتشييد ثا  تعقيدات من ذلك يرافق ما ل مع المبا

جاز طويل ووقت اجرائية شطة العقارات هذ بمائمة فعية تتعلق تعقيدات و المشروع إ ية لأ  الخاصة المه

ما المستاجرة بالمؤسسة ون بي قولة باإيجار التمويلي المرتبطة التعقيدات ت ثير ذلك من أحق لأصول الم  .ب

قولة غير لأصول اإيجار التمويليحالة  في ثير تفوق طائلة أموال تدبير اأمر يتطلب الم  إلى ااحتياجات ب

قولة حالة اأصول في اأموال  بين من و ، العملية إتمام مائمة صيغ عن البحث إلى يدفع الذي اأمر ، الم

فيذ العملية في المستفيد إشراك المتاحة الصيغ هذ ي لتشييد اأرض تقديم في بمساهمته سواء ت  تقديم أو المبا

 .المال رأس من جزء

 : ااقامة حسب اإيجار التمويلي : الفرع الثالث

ظر وعين هذين في ي  .الدوليو  المحلي بين أساسي محدد اإقامة إلى اإيجار التمويلي قرض من ال

 المحلي : اإيجار التمويلي .1

                                                           

وك ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  17 يات الب  . 69، ص  1992الطاهر لطرش ، تق
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ن   ه اإيجار التمويلي عن القول يم دما محلي أ ون ع ة المتعاملة اأطراف ل ت  اايجار قرض به)شر

فس مقيمة المورد(  ، ، المستأجر ات تقوم البلد، ولما ب  أجل من الخارج في فروع بها بفتح اإيجار قرض شر

 .فيها قامت التي الدول في قرض اإيجار محلي الحقيقة في تمارس اأخيرةفهذ  اإيجار قرض ممارسة

  :  الدولي اإيجار التمويلي     .0

ن ية عاقة عن القول يم و ها قا  اأخرى بلد اأطراف غير بلد في يقيم المتعاقدة اأطراف أحد ان إذا دولية أ

بية متخصصة مؤسسات سلعة إلى ببيع المصدر قيام في العملية هذ مضمن يتمثل و  تقوم التي و أج

فيذ و ايجاري عقد ابرام إجراءات حول مع المستورد بالتفاوض ى ت  في دوليا اإيجار التمويلي يعتبر آخر بمع

  18 التالية: اأربع الحاات

ما البلد فس في يقيما المؤجر و المورد -  .آخر بلد في المستأجر بي

 .مختلفة بلدان ثاثة في يقيمون المؤجر المستأجر و المورد -

 .آخر بلد في المستأجر يقيمان و المؤجر و بلد في يقيم المورد -

ي بلد في المؤجر و البلد فس في يقيمان المستأجر و المورد -  .ثا

ر مزايا عدة الدوليلإيجار التمويلي و  ها يذ   : م

دما مقيدا الدولي اايجاري اإعتماد يعتبر . أ ون ع اك ي ي تطور ه ه تق  .الشراء من خطر أقل يتمثل أ

سيات متعددة للمجموعات يسمح . ب  . بسهولة للفروع قدية تدفقات بإسترجاع الج

ه السياسي الخطر ذات البلدان في . ت دما فا ون ع ل على اأصول ت ون اايجار اإعتماد ش  هذا ي

ون اأصول هذ إسترجاع أفضل ية بين التفرقة أيضا اأفضل من ، وي  .اإستعمال و المل

ية . ث ا ان إلى راجع هذا و الصعبة بالعملة التمويل إم ية حق ضمان إلى الممولة الجهة م  .المل

 : اإيجار التمويلي اأخرى : اأنواع الفرع الرابع

واع عن اإيجار التمويلي يقتصر ا   ورة اأ اك بل سالفا المذ واع عدة ه ال و أ  فيما يلي: عرض بعضها أش

                                                           

ر ، ص   18  . 132الطاهر لطرش ، مرجع سبق ذ
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سي : التمويلياإيجار  .1  الع

وع هذا يستعمل ثر ال  سيولة فورية على الحصول في الراغبة للمؤسسة يسمح حيث العقارية اأصول في أ

ازلها طريق عن المالية إحتياجاتها لمواجهة ة لصالح ت  احتفاظها مع ، الخاصة أصولها عن اايجار قرص شر

ن ، الحق هذا مقابل اايجار بدفع و إلتزامها ، اإستعمال بحق  .19 أصولها. إعادة من المدة آخر في لتتم

 : المظهر اإيجار التمويلي .0

ون دما ، المظهر إعتماد ايجار ي تاجية اأصول بشراء ايجار قرض مؤسسات تقوم ع ع من اا حيث  ، المص
 .آخرين تأجيرها و بها بااحتفاظ اأخير لهذا تسمح

 :   المباشر غير و المباشر اإيجار التمويلي  .1

ظر يأتي مباشرة غير أو المباشرة اإيجار قرض عملية إعتبار إن  مالية وساطة وجود عدم أو وجود إلى بال

اء مصرفية غير أو مصرفية فيذ أث طاقا ، العملية ت ا من وا  ن ه سبة المباشرة العاقة هذ تقديم يم  أطراف بال

يلين خال من العملية هذ  20 : التالية  التش

   ل رقم  : طريقة القرض اإيجاري المباشر : 20الش

 حق استخدام اأصل 

 

 القيمة اإيجارية       

 العلمية المعرفة وز دار. اأسس و المفاهيم التأجيري التمويل، عمر سعيد حاج ، هواري معراج:  : المصدر 
شر  . 15 م ، ص3114هـ 1141، اأردن ، ااولى الطبعة ، التوزيع و لل

 

 

                                                           

ر ، ص .  عاشور مزريق و محمد غربي ،  19  . 161مرجع سبق ذ
ر ، ص 20   . 161.  عاشور مزريق و محمد غربي ،مرجع سبق ذ

 المستأجر المؤجر
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ل   :مباشر اإيجاري الغير : طريقة القرض 21رقم الش

 تسليم اأصل 

 أمر الشراء 

      

 الدفع                             

 تأجير اأصل 

 

 

 . 66فس المرجع ، ص  : المصدر      

ه  : احظ أ لين التالين   من خال الش

ون  بدون المعتمد( الموزع أو الدفع )المورد ،  والمؤجر المستأجر بين جمع ما إذا مباشر اإيجار قرض ي

ون ، بوساطة المرور  مؤسسة أو )مصرف والمؤجر المستأجر بين جمع ما ، إذا مباشرة غير اإيجار قرض وي

د مالية متخصصة أي  .مالية وجود وساطة ع

 للصيانة :  اإيجار التمويلي   .8

ا ية والخدمات المالية الخدمات بين ازدواج يحدث ه تج غالبا القرض هذا يقدم من فان بذلك و الف ن م  أو ي

تاجية اآات و لأجهزة مورد ل اا ة تقديم هو مايفعله و اية و الصيا  اآات و لأجهزة البيع بعد الخدمة و الع

 المصرفية أو المالية )المؤسسة المقرض أو الممول بواسطة المستأجر أو المستفيد تصرف توضع تحت التي

ة فقات مقابل اأجرة المدفوعة و اأقساط يتضمن أن المتخصصة( على  21 .الخدمة و الصيا

تج يستطيع ة المخصص اايجار قرض بواسطة يؤمن أن أوالمورد الم  يستطيع ما ، ارباحه لزيادة للصيا

ة اآات باأجهزة و يحتفظ أن ، المقرض  أو المستفيد محما ، جيدة حالة في مباشرة غير بطريقة له المملو

                                                           

شر ،  21 قود و المصارف و اإئتمان ، دار الجامعة الجديدة لل  .  441، ص  1999مصطفى رشدي شيحة ، ال

رد جر الم  المست

ج 
يل   التم
جر(  )الم

شراء 
اأصل 

 الملكي

عا  مدف
 اإيجار
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ة فقات المستاجر  ، وخاصة المؤجر أو المالك أو المقرض مصلحة بالطبع في وهذا ، الدوري لاصاح الصيا

ه ية اعتبار في يضع أ ا  .العقد مدة هاية في اآات و ااجهزة هذ تأجير إعادة أو بيع ام

 : بالترك اإيجار التمويلي  .5

ن أو المستأجر تصرف تحت واآات ااجهزة وضع أيضا ويتضمن بالترك اإيجاري اإعتماد  لمدة المقترض ول

ية ية أية عليه ا يترتب اأصل بحسب و اآات و لأجهزة ااقتصادية الحياة مدة عن تقل ائتما ا  لتمويل إم

ية ب في السلعة قيمة المؤجر يقيد و المستأجر إلى المؤجر من و اآات اأجهزة مل  الخاصة اأصول جا

ية قضاء حالة في و بميزا  .المؤجر إلى تعود السلعة اايجار إيقاف أو ا

 :التأجير الرفعي  .6

ثيرا عن الصيغ السابقة، فهو ملزم بدفع أقساط اإيجار  وع من التأجير وضع المستأجر ا يختلف  في هذا ال
 خال مدة العقد. 

ة والباقي يتم  سبة معي ة ب سبة للمؤجر فهو يقوم في هذ الحالة بتمويل هذا اأصل باأموال المملو أما بال
يد على ذلك فإن عقد تمويله بواسطة أموال مقترضة وفي هذ الحال رهن لقيمة القرض وللتأ ة فإن اأصل يعتبر 

القرض يوقع من الطرفين المؤجر والمستأجر رغم أن المؤجر هو المقرض الحقيقي، أما المستأجر هو الذي 
ون في اأصول الثابتة و يستعمل اأصل  وع من التأجير عادة ما ي شير أن هذا ال ا للسداد، و يوقع بصفته ضام

 .     رتفعة القيمةالم

من أهمية        ون  اإعتمادوعموما ت سبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في  واعه بال اايجاري بمختلف أ
ي لها ز اائتما ية، وهذا يساعد على تحسين المر وهذا له وجهاته  أن اأصول المستأجرة ا تظهر في الميزا

سبة للمؤسسات الصغيرة  والمتوسطة، على الرغم من أن اعتبارات محاسبية تطالب برسملة القيمة وقيمته بال
سبة إا ية، و بال اصر الميزا  عتماداليجارية من عملية اإيجار وتسجل قيمة اأصول المستأجرة ضمن ع

ة لمعايير الصادر عن المجلس الدولي ، بعض المعايير المحاسبيةاايجاري فإن  المحاسبة المالية في  س
ية الختامية للمستأجرت، 1926  .قر بضرورة إدماجه في الميزا

 : القرض اإيجاري الجبائي و الغير جبائي  .2
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ة درجة أو مستوى إلى تصل إيجار قرض عملية ل إن ا ل مرة، في الجبائية اإعتبارات من معي  حتفظ فإ

واع لبعض الجبائي اإيجار قرض بتسمية ون  أين الترتيبات من اأ  أجلها من والتي جبائيا اأساسي الحافزي

ن الذي لم المستأجر لصالح الجبائية الميزة المؤجر يحول ها ليستفيد له ي ه سواء م  خاضعة أرباحا يحقق ا أ

فاية فيه بما للضريبة  الجبائية الميزة المؤجر يحول حيث ، للمستثمر محفوظة الجبائية أن الميزة أو ، ال

ل  على للمستأجر خفضة إيجار أقساطش  22. م

 :اإيجار التمويليالمبحث الثاني : عقد 

ية، فهي تتم بموجب عقد محدد اأطراف ، وبموجب   و تغلب على عملية اإعتماد اإيجاري الصفة القا
ها . املة ومترابطة فيما بي  عمليات مت

ل عملية  –وهذ العملية  اإيجار تمر عبر عدة مراحل. إذن فالسؤال المطروح في هذا اإطار ماهو عقد  –و
ية بهذا العقد  ؟ التمويلي  ؟ وما هي اأطراف المع

اول في هذا  ت  لإجابة على هذا التساؤات، وإثراء الطرح بشيء من التفصيل س

 المبحث :

 .طبيعة عقد اإعتماد اإيجاري  -

 .ري تعريف عقد اإعتماد اإيجا -

ية بالعقد ومحدداته  -  .اأطراف المع

وين عقد اإعتماد اإيجاري . -  مراحل ت

 : اإيجار التمويليالمطلب اأول : طبيعة عقد 

ظيم الحديث لعقد الليزج  ي أو  Leasingفي الت سو جلوسا ون اإ  اإيجار التمويليحسب تسميته في القا
Crédit-baill  ون الفرسي اتخذ طبعا جديدا يتمثل في تدخل طرف ثالث بين طرفي  العقد اأصليين حسب القا

المؤجر و المستأجر هذا الطرف الثالث هو الذي يقوم بعملية التمويل )أي شراء اأصول ( ثم تأجيرها إلى من 

                                                           

ر ، ص .طه محمد محمد أبو العا ،  22  . 112مرجع سبق ذ
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اإيجار و قد تطور عقد  ها .يرغب في التعاقد معه لمدة محدودة و مقابل أجر محدد حسب الشروط المتعاقد علي
ب الطرف الثالث المتدخل في العقد و هذا اأخير الذي يتمثل  التمويلي من عقد إيجار إلى عقد تمويل من جا

ظام  في المؤسسات المالية التي تقوم بتمويل شراء اأجهزة و المعدات محل العقد الذي يقوم بدور بتأجير تحت 
 ي يصبح حائزا له .و شروط خاصة إلى المستأجر الذ

ه تصرف  ا أ ا في العقد و جد بو إذا فصل ي مر و ه يمثل  قا ية تقليدية ، أي أ و ، يتضمن عدة عمليات قا
احية اإقتصادية فهو  بة له ، أما من ال ية المر و ل عمل من اأعمال القا يا بذاته ، و متميزا عن  و عما قا

 23 يتحلل إلى عملية ائتمان مالي .

الة ، ائتمان  وه غالعمليات القانونية التي يتضمنها عقد الليزنو   : : اإيجار ، شراء ، و

 اإيجار : .1

هي جوهر عقد اائتمان اإيجاري ويتم بين المؤجرالذي هو مؤسسة اائتمان المالي ، يقوم بتمويل هذا العقد 
ات  ي من عقد اإيجار ، و بشراء العتاد و التجهيزات أو العقارات ، و اأفراد و الشر الذين يمثلون الطرف الثا

 ا يقتصر العقد على اأصول و التجهيزات الجديدة بل قد يمتد إلى اأموال المستعملة .

سبة للمؤجر )  اها اأصلي إا بال رة اإيجار في العقد قد إفتقدت إلى محواها التقليدي ، و لم تحفظ بمع إن ف
سبة  ن المالك ( أما بال للمستأجر ، فلم يعد المقصود من هذ العملية  حيازة اأموال و التجهيزات التي لم ي

يستطيع حيازتها ، إا بأعباء و شروط مالية باهضة ، واقتصر اأمر على مجرد استغاله لهذ التجهيزات  
اك ما يفسر ارتباط عقد اللليزج   لتحقيق غرض اقتصادي محدد هو الحصول على عائد و مع ذلك فما زال ه

تفاع بالتجهيزات أو اأموال .  بعقد اإيجار إذ أن مدته ترتبط عادة بمدة التمتع و اإ

احية أخرى فإن عقد الليزج يختلف عن عقد اإيجار العملي من خال :   و من 

ما في عقد ا . أ افة المخاطر التي تتعرض لها اأصول المؤجرة  بي إيجار يتحمل المستأجر في عقد الليزج 
 العادي ، يتحمل المستأجر بعضها .

ل ملحوظ في عقد الليزج عن  عقد اإيجار العادي . . ب  القيمة اإيجارية التي يتحملها المستأجر مرتفعة بش

                                                           

شر و التوزيع ، الطبعة اأولى ، عمان ، التأجير التمويلي دراسة مقارنةبسام هال مسلم القاب ،   23  م . 3119، دار الراية لل
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ون للمستأجر الخيار ين ثاثة إحتماات :  . ت هاية عقد الليزج ، ي  في 

ها اأصلي . -  تملك التجهيزات مقابل ثمن زهيد مقارة بثم

وع عقد اإعت - هاية المدة ، و حسب  د   ماد اإيجاري )مالي أو تشغيلي (إعادتها إلى المالك ع

 إعادة تجديد العقد . -

 :    الشراء -0

ثير  ان يحدث عمى في  ة للمؤجر و يقوم بشرائها لحماية و إن  ون غالبا غير مملو التجهيزات و المعدات ت
ون هذ التجهيزات  فس المستأجر ، و يتم ذلك بالعقد المسمى اإعتماد اإيجاري  من الحاات أن ت مباعة من 

ترومية لذلك فإن عقد اإعتماد اإيجاري يتضمن في أغلب  ون مجا اأجهزة اإل دي  و الذي غالبا ما ي المست
مشتري ، و هو مؤسسة الليزج أو المؤسسة المالية التي  ون أطرافه المؤجر  تلتزم بسداد الحاات عقد شراء ي

 الثمن .

الة : -1  الو

ه المستأجر،   ل ع ه  أن يو ما يم فسه ، و إ في عملية الشراء السابقة ا يقوم المؤجر بالضرورة بإجراءها ب
الذي يقوم بالتعاقد مع البائع لحساب المؤجر المشتري ، وهو مؤسسة الليزج أو المؤسسة المالية التي تقوم 

الة تحديد الثمن و طريقة  السداد و شروط التسليم ، وغير ذلك من بتمويل العقد و يتعين أ ن تتضمن  هذ الو
يا متخصصا  الة بصفته ف فيذ الو يل و هو المستأجر ، بحسن ت الة و يلتزم الو اصر الجوهرية في عقد الو الع

الة .  في استعمال التجهيزات محل الو

 اإئتمان :  -8

فل في باإضافة إلى العمليات القا  ذلك عملية إئتمان مالي ، و ي ية  السابقة ، فإن عقد الليزج يتضمن  و
ه  ا لأموال محل عقد أ ه يظل مال افي للمحافظة على حقوقه ، فا بد أ فس الوقت للمؤجر الضمان ال

 يستطيع إستردادها و إعادة بيعها في حالة إفاس المستأجر .
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 : اإيجار التمويليمفهوم عقد  المطلب الثاني :

  :اإيجار التمويليتعريف عقد  الفرع اأول :

ية و مع ذلك فهو ليس بعقد  ه عقد إيجاري حقيقي ا يخفي بيعا ا بسيطا و ا مع اإحتفاظ بالمل يتميز بأ
ية تملك اأموال التي يرد عليها مستقبا . ا  إيجار بحت ، بل يتضمن في طياته إم

ية ، يتولد عن تزاوجها ما يتميز هذا العقد  و ثر من عملية قا ون من أ باستقاله بطرق خاصة لتمويله و هو يت
امه الخاصة  ية ، يستقل بخصائصه الذاتية و أح و دماجها معا عقد جديد غير مسمى ، مختلط الطبيعة القا و ا

يين :   فعقد اإعتماد اإيجاري يتضمن مع

اعية أو حرفية يقوم المؤجر عادة بشرائها خصيصا يقصد به عقد تأجير  اأول قانوني : - تجهيزات ص
 لتأجيرها.

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

ه  ية هو أقرب إلى عقد اإيجار المقترن بوعد البيع الذي يتضم و ا أن عقد الليزج في وجهته القا ما يتبين ل
ون في  ما ا ي بين )طرفي العقد ( بي ه تبادليا ملزما للجا و وع اأول في  عقد اإيجار ، و الذي يختلف عن ال

ب واحد هو المؤجر . فراديا من جا  عقد الليزج إا وعدا إ

 المفهوم القانوني لإعتماد اإيجاري : -1

سوني : . أ  المفهوم اانجلوسا

ية.ختار مثالين ظاهرين: اأول يتعلق  ي بالوايات المتحدة اأمري يا والثا  ببريطا

ه ا يعطي للمستأجر حق الشراء  فحسب المفهوم البريطاني لعقد ااعتماد اايجاري )القرض اايجاري( أ
بيرة من ثمن بيع اأصل المؤجر  سبة  ن يتيح له فرصة الحصول على  تهائها ول اء مدة العقد أو بعد ا أث

ظم لعملية البيع.عمولة له باعتبار  يل المؤجر الم  24 و

                                                           

 مواجهة في اأعمال إستراتيجيات المصرفي،المؤتمر العلمي الرابع العمل لتغيير إستراتيجية اإيجار طريق عن مصطفى وآخرون، التمويل بلمقدم د.  24

 .19،جامعة العلوم اإدارية  والعلوم المالية،اأردن،ص16 – 2005/3/15العولمة تحديات
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في قيمة استرجاع رأس المال باإضافة الي هامش ربح   فهو إيجار تمويلي بحيث يلتزم المستأجر بدفع مبلغ ي
ل المصاريف. فيحصل المستأجر علي  هاية  22المؤجر بعد خصم  % من حاصل بيع اأصل المؤجر في 

  .العقد

ي هاية مدة العقد خيار شراء فان  أما حسب المفهوم اأمري عقد ااعتماد اايجاري ا يعطي للمستأجر في 
اآات، فيلتزم بإعادة اأصول المؤجرة للمؤجر الذي له الحق في بيعها أو إعادة تأجيرها من جديد لشخص 

 آخر.

 : المفهوم الاتيني . ب

ون  ي لاعتماد اايجاري على ما توصل إليه القا ز المفهوم الاتي الفرسي، بحيث يعطي للمستأجر في يرت
يته بسعر مخفض يدخل في  تسب مل قوا في ان عقارا أو م هاية مدة اإيجار خيار شراء المال المؤجر سواء 

 25تقدير المبالغ التي دفعها المستأجر خال مدة اإيجار على أساس اأجرة.

ون الفرسي الصادر في أن عقد ااعتماد اإيجاري حسب ا ما رأى ذلك المشرع الفرنسي  13/12/1996لقا
اعي و المشتراة خاصة  ه عملية تأجير المعدات و التجهيزات و اآات و العقارات ذات ااستعمال الص عرفه بأ
ون من شأن هذ العمليات أن  ية هذ التجهيزات ، و ي ات تبقى متحفظة بمل بقصد هذا التأجير من قبل شر

لها أو مقابل ثمن متفق عليهتحول المستأجر الحق في شرا  .ء التجهيزات المستأجرة 

لخص مما سبق أن عقد  ه أصبح عقدا  اإيجار التمويليو  ان أصله هو عقد اإيجار البيعي ، إا أ ، و إن 
ه يتميز بتدخل طرف ثالث عن الطرفين التقليديين ) البائع أو المؤجر و المشتري المستأجر ( هذا  مستقا ع

فس التسمية أي مؤسسات الطرف الثا لث يقوم بدور تمويل عقد اللليزج و يتمثل في مؤسسات مالية تحمل 
ية  ثم تقوم  شائية أو مه اعية و إ ة  هي في العادة تجهيزات و معدات ص الليزج التي تقوم بشراء أموال معي

ون هذ الفترة طوي هما ، و ت ن المؤسسة بتأجيرها لمن يتعاقد معها لفترة متفق عليها بي لة اأجل تسبيا حتى تتم
فقتها على التمويل .  المالية التي تقوم بتمويل المشروع من حصولها على المبالغ التي أ

 :للتمويل باإيجار  ااقتصاديالمفهوم  -3

                                                           

 . 6. بلمقدم مصطفى و آخرون ، مرجع سابق ، ص   25
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 (المستأجر)  اأطراف أحد يلتزم خاله من عقد هو و اإيجاري ااعتماد"  Richard F.Vancialحسب " 
 العقد موضوع اأصل شراء ثمن يفوق مجملها التي الدورية الدفعات من سلسلة (المؤجر) اأخر للطرف بالتسديد

بر الجزء لتغطي تمتد الدفعات هذ عادة و ى لأصل ااقتصادية الحياة من اأ  اإيجاري ااعتماد أن أي، المقت

تفاع الحق على يتحصل بالمقابل للمؤجر، اإيجارية اأقساط المستأجر يدفع بحيث تعاقدي التزام هو  من اا

ية على يحافظ المؤجر أن حيث العقد، موضوع اأصل ية المل و ن ا و .لأصل القا  العقد، فسخ للطرفان يم

 26.المؤجر إذن دون اأصل تأجير إعادة للمستأجر يحق ا ما

ية، هذ عرف قد الجزائري المشرع أن إلى إضافة  11الموافق لـ  19-96 رقم اأمر من اأولى المادة في التق
في ي . بااعتماد والمتعلق 1996 جا تطرق إليه بشيء من التفصيل في الفصل الثا  اإيجاري والذي س

 اأطراف المعنية بالعقد ومحدداته:  الفرع الثاني

 :اايجاري  ااعتماد عملية أوا : أطراف

را سابقا  سبق ما احية من اإيجاري ااعتماد أن وذ عملية ثاثية  الحاات، أغلب وفي ااقتصادية ال
ها رباعية اأطراف فها أ هم من ص حو التالي :  على اأطراف وم  27ال

 :: المؤجر )المشتري(  أولالطرف ا

اء تأمر أو معدات أو آات تشتري التي الممولة المؤسسة هو  من مسبًقا المحددة حسب المواصفات عقارات بب

يل على حصل قد الذي المستأجر طرف ها؛ تو ًا للمال المؤجر فيصبح م ه دفع بمجرد المؤجر مال  إلى ثم

ية فحق المقاول؛ أو المورد ذلك المستأجر مواجهة في الضمان الحقيقي دور يلعب الحالة هذ في المل  في و

 .معه المتعامل غير مواجهة

تفع به المستأجر، تصرف تحت المال بوضع )المؤجر( الممولة المؤسسة تقوم الشراء عملية بعد  ويستعمله لي

 .اأجرة دفع مقابل اإيجار مدة طوال أجله من الذي خصص الغرض حسب

تاجية إلى اإيجاري ااعتماد عقد موضوع اأموال تخصيص في التشريعات جل اتفقت وقد  ، فمن اأغراض اإ

ادر صب أن ال ن الشخصي؛ لاستهاك موجهة أموال على العملية ت فسها ل  تحديد في اختلفت التشريعات 

                                                           

 . 6فس المرجع ، ص  بلمقدم مصطفى و آخرون ، .  26

الية تمويل المشروعات اإقتصادية  في الوطن العربي ، مجلة الصادرة في شهر أفريل  فيالي بومدين ،   27  . 126، ص  1748إش
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ات الفرسي المشرع المثال خص سبيل فعلى اإيجاري؛ ااعتماد بعمليات القيام لهم يحق الذين اأشخاص  الشر

ظام تتبع التي ي ال و وك القا شاط، القيام فقط المالية والمؤسسات للب ه اإيجاري ااعتماد فاعتبر بهذا ال  بأ

د ائتمان، عمليات وية هي اائتمان مؤسسات أن على وأ وك عمليات من تتخذ أشخاص مع  معتادة حرفة الب

 .لها

ل من المصري المشرع العربي الوطن في وسمح  وية وااعتبارية الشخصيات ل وين المع ات بت  اعتماد شر

 المشرع سلك وأخيًرا الفرسي المشرع بذلك مخالًفا فقط، المأجورين في سجل القيد الحالتين في فاشترط إيجاري

وك خص حيث الفرسي، مسلك المشرع الجزائري ه إا اإيجاري، ااعتماد بعمليات المالية والمؤسسات الب  أ

ية ا شاء أضاف إم ات إ ون أن اشتراط مع ااعتبارية، الشخصيات طرف من إيجاري إعتماد شر  مؤهلة ) ت

وًا ك طرف من صراحة ومعتمدة قا زي( الب  28المر

 : (: المستأجر )المشروع نيالثا طرفال

فع من ما المؤجر المال فيستعمل المالية، العملية من يستفيد الذي الشخص هو  ،عائداته يست

ذلك المؤجر المال اختيار عملية المؤجر يترك الحاات أغلب في   هذا فيقوم ،مواصفاته للمستأجر تحديد و

ه ما المقاول أو المورد مع بالتفاوض اأخير ود يحدد أن يم  إلى يوقع المستأجر بعض الحاات في ،العقد ب

ب ون التي في الحاات أما ،والمورد اأخير هذا بين يبرم الذي البيع عقد المؤجر جا  المعدات اختيار فيها ي

ازل والتخصص، المهارة يتطلب معقًدا أمًرا ب المستأجر إلى البيع عقد على التوقيع في عن حقه المؤجر فيت  لتج

 29 .المعدات ضمان مسألة في التورط

ن دما ل ون ع تجة فسه الوقت في هي الممولة المؤسسة ت  في المستأجر، فتتدخل يطلبها التي للمعدات م

ذلك المؤجر، المال اختبار  العموم وعلى في الميدان، وتجربة خبرة من به تتمتع بما مواصفاته تحديد في و

ن فالمستأجر وية الطبيعية الشخصيات جميع في يتمثل أن يم ل في سواء ظهرت والمع  أم تجار أم مؤسسات ش

يات أم حرفيين       .عامة خدمات مصالح أم تعاو

 : البائع لأصل المورد أو أو المنتج : الثالثالطرف 
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ع الذي الشخص هو  العاقات، من وعان وله اإيجاري ااعتماد موضوع عملية المال يشيد أو يبيع أو يص

ها  المستعمل وهو بالمستأجر يرتبط ما اأصلي، المالك للمال وتالًيا الفعلي المشترى وهو بالمؤجر يربطه ما م

حصر )المؤجر(  الممولة مع المؤسسة المورد فعاقات العقارات، أو للمعدات  بصفة البيع عقد إجراءات في ت

 الخفية، العيوب وضمان التسليم وتاريخ العتاد مواصفات إلى تمتد أن المستأجر فتستطيع مع عاقاته أما ،عامة

ذلك ة إلى و وين خدمات الصيا  30.العقد في وجدت إن والت

ن احية من ل ية ال و  المؤجر والمستأجر،  وهما فقط طرفين تشمل اإيجاري، ااعتماد عملية أن احظ القا

 إدماج ضرورة من الفقهاء قليل جمهور رأى ذلك اإيجاري، رغم ااعتماد عقد في مباشًرا طرًفا يعتبر ا فالمورد

دون اإيجاري، ااعتماد مادي لعملية أساس البيع عقد بأهمية موقفهم مبررين العملية، في طرف المورد  فيؤ

 فا ما لسبب اأول بطل ما إذا بحيث ااعتماد اإيجاري(  وعقد البيع العقدين)عقد بين وثيق ارتباط تواجد على

ي لوجود أساس هم واحد ل دور وتوضيح اايجاري لاعتماد المختلفة اأطراف تحديد بعد  الثا  هذ في م

ا يبقى العملية التمويلية، ن الذي المال على الضوء تسليط ل ون أن يم بثقة لهذ موضوًعا ي  العملية، واأجرة الم

ها ات ع و  . للمستأجر المقررة والخيارات اأخيرة هذ وم

 :المؤجر  الطرف الرابع : المال

ن ون أن يم قوا اإيجاري ااعتماد عقد موضوع المال ي وًيا أو عقاًرا مادًيا أو م  لاستخدامات ازًما مع

تاجية ي ااستعمال أو اإ  .31التجارية بالمحات متعلقة أو المه

ت التشريعات جل أن سبق يتضح مما   ن بحيث المؤجر، للمال موسًعا اتجاًها تب ون أن يم  أو عقاًرا ي

وعيه قوا ب ا طالما م تاجي، شاط لمباشرة مخصصان ا ي وليس إ ليست  الحاات، فالعبرة أغلب في استها
ما المال بطبيعة إذن شاط تبًعا اأخير هذا له يخصص الذي بالغرض وا   .المستأجر ل

قول أما وي الم ية وحقوق الحرفية والمؤسسات التجاري المحل المع اعية المل  براءات ااختراع مثل الص

ون أن لها فتصلح التجارية والعامات  اإيجاري . ااعتماد لعقد محا ت

 :ثانيا : محددات عقد اإعتماد اإيجاري 
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 عقد اإعتماد اإيجاري تضبطه مجموعة من المحددات تتمثل في : 

 اأصل : -1

جمي و البترولي  أو   اعية موجهة لإستغال الم قل ، معدات ص قوا مثل وسائل ال ون أصا م ن أن ي يم
اعية . شآت الص ل و الم ادق ، الهيا قول مثل العمارات ، الف ون غير م  ي

  اإيجار : -3

 اأقساط على الجزء و هي اأقساط الدورية التي يدفعها المستأجر للمؤجر مقابل استعماله لأصول و تشمل هذ
اليف المالية حيث يتضمن هطه اأخيرة أعباء التسيير و الخدمات المقدمة  المهتلك من اإستثمار اأصلي و الت

سبة المخاطر . ذلك   من طرف مؤسسة اإعتماد اإيجاري و

 :  القيمة المتبقية  -4

احيتين  :  ظر إليها من   و ي

احية المحاسبية تمثل ذلك الجزء غير المهتلك من قيمة اإستثمار اأصلي ، و هذا بعد دفع آخر إيجار ،  من ال
د  احية اإقتصادية تمثل القيمة السوقية لأصل ضمن عقد جديد لاستئجار ، و قد تتساوى القيمتان ع أما من ال

ت القيمة اإقتصاد ا ما يتم ااتفاق على الطرف الذي يتحمل هذ الخسارة ، إذا  ية أقل من القيمة هاية العقد  
 المحاسبية .

 : يتم ااتفاق على القيمة المتبقية في العقد ، و هي غير قابلة للمراجعة . ماحظة

 مدة العقد :   -8

و  %22تتغير هذ المدة تبعا لتغير الحياة اإقتصادية المحتملة للعتاد المؤجر ، و ا تتجاوز و تتراوح عادة بين 
جد    21% من الحياة اإقتصادية لأصل ، إا إذت رغب المستأجر تجديد عتاد في مدة قصيرة  و هذا إما 

ن للمؤجر و المستأجر من  ون ةتيرة تقادمها سريعة ، و من خال مدة العقد ا يم في آات الحاسوب أين ت
عقد فهو ملزم بدفع تعويضات للطرف إلغاء تعويضات العقد الذي يربطهما ، و إذا قام أحد المتعاقدين بفسخ ال

 المتضرر.
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اك   أسباب تجعل العقد غير قابل لإلغاء : 4و ه

لفة ، و تتطلب دراسة مالية و اقتصادية  و  مالي : . أ إن عملية تمويل العتاد بغرض ااستثمار هي عملية م
ان من طرف واح  د .لهذا فمن غير المعقول الرجوع عن هذا ااختيار بدعوى أن التمويل 

بر من القيمة اإقتصادية للعتاد . إقتصادي : . ب  إن اإيجارات يجب أن تغطي الجزء اأ

 إن مدة العقد محددة تبعا لمدة اإهتاك الجبائي للعتاد و المقررة من طرف اإدارة الجبائية . جبائي : . ت

 :  الخدمات  -2

ون مصحوبة بخدمات ، و ذلك مثل  ون بعض العقود في اإعتماد اإيجاري ت معدات اإعام اآلي التي ت
ون تحت وصاية المورد . ة الذي ي  مرفوقة بفريق الصيا

ة و عملية اإصاح المتعلقة بااستعمال الجيد  اليف الصيا و عموما المستأجر هو الذي يتحمل مسؤولية ت
ة و اإص اح و عادة إذا لأصل المؤجر ، على هذا يجب أن يحدد العقد على من تقع عليه مسؤولية الصيا

ها ا  ت مؤسسة مالية ، فإ ا اء مدة اإيجار ، أما إذا  ه يضمن خدمات أث ان المؤجر صاحب العتاد ، فإ
 تلتزم بذلك .

 :  الضمانات  -6

فس الوقت مع اإيجارات  ات حيث تحسب في  في بعض اأحيان ، تحتوي عقود اإعتماد اإيجاري على ضما
اليف شراء العتاد ، إذا   %11ى المدفوعة ، و عموما ا تتعد ها ا تدخل في حساب ت ما أ من ثمن الحيازة ، 

ات هو تخفيض خطر عدم دفع اإيجارات المستحقة ، و  ه و الهدف من هذ الضما رغب المستأجر في امتا
لي لأصل المؤجر ، مع العلم أن الضمان اأساسي للمؤجر هو أن  ذلك تغطية خطر التقادم الجزئي أو ال

 يبقى المالك لأصل .

 :  المخاطر  -2

من في البحث عن درجة المخاطرة لهذ العملية  سبة للمؤجر ت إن تحليل اأخطار العملية لإعتماد اإيجاري بال
بؤ بها عن طريق تحليل الوضعية المالية للمؤسسة المستأجرة ، وفقا لبرامج استثماري معين و  ن الت ، و يم
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حصرة أساسا في دفع و تسديد اإيجارات ، و حتى تتم هذ العملية يجب على هذا اأخير أن يأخذ بعين  الم
 اإعتبار المعايير التالية : 

ه من اأجدر ، قبل الشروع في هذ العملية التساؤل حول  - القيمة الحقيقية اأصلية للعتاد الممول ، أي أ
 ظر إلى قيمته السوقية .مصداقية ثمن الحيازة للعتاد ، بال

اليف ضخمة . - ه ت جر ع ية ترحيل العتاد دون أن ي ا  إم

 الربط بين طريقة اإهتاك المطلوبة من طرف المؤسسة و التطور المتوقع لقيمة اأصل .   -

وين عقد  : الثالث المطلب  : اإيجار التمويليمراحل ت

 : اأصـل شراء المرحلة اأولى : مرحلة

جاز إن  ، اإيجار قرض مراحل عملية في دائما يدخل ا المسبق الشراء أن إلى البداية في تشير الشراء عملية إ
ن ا إذ ه أصل على اأخيرة هذ تقع أن يم  العملية هذ وتحدث ، اإيجار قرض إجراء عقد قبل المؤجر يمتل

اف بعض مع الغالب في ون المؤجرين أص ن ، الموزعين اأصول مسبقا الذين يمل  ما اأحيان غالب في ل

شتري وذلك فقط شخصان بتدخل شخصين أو أشخاص ثاثة بتدخل الحاات حسب عملية الشراء تجري دما   ع

 بقرض العملية هذ اإيجار وتعرف عقد موضوع بعد فيما سيصبح الذي المستغل من اإيجار قرض مؤسسة

سي اإيجار  .الع

 وهذا المستأجر لتؤجر إلى المورد من اأصل إيجار قرض المؤسسة تشتري ، العملية في أشخاص غالبا ويتدخل

ا يظهر  32:  صيغ عدة ل

ن - ل وهذا المبلغ من جزء بتقديم الشراء في يشارك أن يم ون الش ثر ي ل العقارات في أ  هذ في تش

ة الحالة تهم مدى أي قدمو ما بدالة المؤجر وبين المستأجر المستعمل بين شر    . الشراء في مشار

افة له السعر يسدد أي الشراء لعملية وعد المؤجر يجري -  لها العملية هذ أن الشراء غير مصاريف و

 .عيوب

                                                           

ر مصطفى وآخرون، بلمقدم د. 32  .مرجع سبق ذ
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فسه المستأجر يجري - ب الحالة هذ في المؤجر لحساب الشراء ب  المستأجر أن ، السابق العيب تج

زها في أوالمستعمل ة هذ العملية وتعتبر الشراء عقد أي ، العقد إتمام مائم مر  يقع بحيث ، متشاب

ا ومن ، اإيجار قرض عقد إبرام قبل الشراء هم ه ل يحدث أن يم جاز يتم لم إذا حالة في مش  عقد إ

 . اإيجار قرض

ثر اأصل إختيار في الحرية امل للمستعمل أن إليه اإشارة يجدر مما يفا اأ ثر تدفق وفق ت  داخل قدي أ

لفة مع مقارة ن ما ، يتحملها التي اأولية اإستثمار ت  اأصل إختيار في والمتمثلة هذ المرحلة أن القول يم

ي بإعتبار المراحل أصعب من تاج وفق اأصل إختيار الذي يستطيع هو وحد التق  ا إذ ، مستقبا المسطر اإ
ا يتدخل  . البيع شروط بشأن في التفاوض المورد دور يتحدد حين في ، تحويلي بحث دور أن ه

يـة و تأجير اأصل  المرحلة الثانية : تحويل  :المل

ية :   -1  تحويل المل

ا اأخير هذا يصبح المؤجر أجرايها التي الشراء مرحلة عقب  أساسي ضمان يعد هو الذي  لأصل شرعيا مال

ه دام ما ، ب من ، الدفع عن المستأجر توقف حالة في اأصل إسترجاع على يقدر أ  الوضعية فلهذ آخر جا

ه اأصل مورد إلى اأخير هذا فا يلجأ ، المستأجر حاجات اأصل يلبى لم فإذا عيب  البيع في طرفا يعد ا أ

ية للمشتري الطبيعة له وليس ، و ه و القا  بدورها تتوجه والتي أوا اإيجار قرض ، للمؤسسة إا اللجوء ايم

ذا للمستأجر متبعا يبدوا البائع ، إلى  اإيجار تفضل قرض مؤسسة يجعل ما وذلك ، اإيجار قرض مؤسسة و

ب على شاطها قصر ية. المسائل في تتدخل ا و فقط المالي الجا  التق

ب ومن  وعية يخص أي خال لمواجهة لوجه وجها والبائع المستأجر بترك مسؤوليته إلقاء المؤجر يأمل آخر جا

تيجة وهذ ، اأصل  33 : إجراءات ثاث بين بالتوفيق عليها يتحصل ال

د إظهار . أ ص ، البيع عقد في ب  على يقع الخفية العيوب ضمان أن على المستأجر لصالح المؤجر فيه ي

  البائع عاتق

ح  . ب ن الشراء فقط يخص ا للمستأجر المؤجر من تفويض م  أمام التقدم أيضا ول

                                                           

ر سبق وآخرون،مرجع مصطفى بلمقدم. د 33  .  ذ



اأول الفصل  التمويلي اإيجار إلى مدخل 
 

11 

 

فيذ حالة في القضاء  . للعقد السيء الت

د ج. إظهار  . اأصل في خلل أي المستأجر إتجا المؤجر طرف من الضمان بعدم ب

 تأجير اأصل :      -0

 FACTURE" موذجية فاتورة على المستأجر بعدها يحل ، المورد طرف منبعد خيار اأصل ووعد 

PROFORMA"  بعد ، اإيجار قرض مؤسسة لدى للدراسة  ملف بعدها ليقدم والسعر الخصائص تحوي 

ا المؤجر يجبر والذي والمستأجر المؤجر طرف من عقد يحرر الدراسة و  المورد من اأصل بشراء قا

 . المحددين والسعر بالمواصفات

ص د على أوله من اإيجاري عقد ي  بتسليم المؤجر يلزم اأساس هذا وعلى ، المستعمل اأصل بتأجير يقضي ب

ه للمستأجر اأصل  يتعهد وا المؤجر يتحمل ا أخرى جهة من العقد فترة امل خال بسهولة إستعامله ويم

ة ل ا المؤجر يجعل ما هذا ، اإستعمال جراء تحدث قد التي التعطيات أو بالصيا ي إلتزام بأي يت  قصد تق

شاطاته التفرغ به من الحالية ل  وتبعا ، الظروف أحسن في المؤجر اأصل المستأجر يستعمل أن يجب جا

صوص للهدف  ل ضد المؤجر باأصل المرتبطة المصاريف ل عاتقه وعلى ، اإيجار عقد في عليه الم
 . اأخطار

ن إذ ، بالضرورة اتبا اأخير هذا يعد وا ، المطلوب اإيجار أقساط دفع هو للمستأجر اإلتزام إن ون أن يم  ي

ازليا اإهتاك لطريقة تبعا دين اإيجار قرض عقد ويحوي ت ين ب  ويترتب اأقساط دفع في اإخال حالة في .إث

قضاء ذلك عن ئذ ويعيد العقد وتوقيف إ  أقساط مبلغ من كاه لجزء التعويض بدفع ويلزم اأصل مستأجرال حي

 .34اإيجار

 : اإيجار قرض عملية إنقضاء المرحلة الثالثة :

د المستأجر على حلول ثاثة عادة تعرض تهاء ، ويقضي العقد في المقدرة التأجير مدة هاية ع  الطبيعي اإ

تساب للعملية ا الحديث ويأتي ، أقساط اإيجار المدفوعة باإعتبار يأخذ بسعر المؤجر اأصل إ  القيمة عن ه

 . المتبقية

                                                           

رة ، شهادة دراسات المتخصصة في المعارف ، المدرسة العل  34    .3،ص 1992يا للتجارة ، الجزائر، إبراهيم عبد اه ، التمويل بواسطة  قرض اإيجار ، مذ
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ه ويظهر فعة له الذي باأصل اإحتفاظ للمستأجر اأحسن من أ شاطه م  أن صالحه منفليس  المؤجر أما ، ل

ا يبقى ي بعد فيما بيعه يصعب والذي ، العقد هاية في لأصل مال و  هذ إلى للوصول المستعمل واإجراء القا

تيجة ب للبيع اأحادي بالوعد المتعلق اإجراء ذلك هو ال ب من الجا ت ، مهما المستأجر لصالح المؤجر جا  ا

ه على المستأجر يجبر ا اإيجار قرض عقد فإن ، السابق الحل فائدة ا  آخرين حلين من اإستفادة الشراء وبإم

ه ما ، وحل العقد للمؤجر جيدة حالة في اأصل إعادة وهما ة لمدة اأصل حياز من يم  مماثل خيار مع معي

هاية ، السابق العقد في ما د للمستأجر المتاحة الثاثة الخيارات أن إلى شير اأمر وفي  هاية ع  الطبيعية ال

يين  من إجماع يقع قرض اإيجار لعقد و  .35طرف القا

ن حيث  :يلي فيما تلخيصها يم

تساب 1-  . الشراء( من سعر %1 عادة وتمثل المتبقية القيمة أي ) العقد في المحددة بالقيمة اأصل إ

ون إيجار أقساط بشأن المؤجر مع والتفاوض ، العملية تمديد طلب 2- ظر ت خفضة بال  . المتبقية القيمة إلى م

 يعد للمورد إعادته أو حتى جديد لمستعمل بيعه أو ، جديد مستأجر عن يبحث الذي للمؤجر اأصل إعادة 3-

ن . اأخير هذا موافقة ل في اإيجار قرض عملية آلية توضيح ويم   : التالي الش

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ر سبق وآخرون،مرجع مصطفى بلمقدم. د  35  .ذ
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ل رقم   : اإيجار قرض عملية آلية : 27الش
 

 تقديم الملف                                       
 عقد قرض اإيجار                                     

 

 

     
 توزيع                                                                  تسديد                   
 (                                        ثمن اأصل 1اأصل                  )                  

                                  
 
 

                            (3) 
  
فيذ (2 )أولية                                 إجراءات (1 )      :المفاتيح لوحة    العقد  ت

 9 ص ، سابق مرجع ، بوعافة محمد : المصدر   
ل من ن السابق الش  : هي عاقات ثاث إستنتاج يم

ون الذي اأصل إختيار تحدد والتي بالمورد المؤسسة عاقة  -  . العقد موضوع سي

 . اإيجار قرض عقد في تتجسد التي المالية باإدارة المستعملة المؤسسة عاقة  -

 . المستعملة للمؤسسة الموجه اأصل ثمن بتسديد تقضي والتي بالمورد المالية اإدارة عاقة  -

 :المبحث الثالث : مزايا التأجير التمويلي و عيوبه 

ة فريدة و متميزة بين أساليب التمويل المختلفة ،   ا ظام التأجير التمويلي بمزايا عديدة ، تبوؤ م يتمتع 
ون  وعية عقد التأجير التمويلي و أطرافه و محيطه ، إضافة إلى  و تتوقف طبيعة هذ المزايا حسب 

سبية و ليست مطلقة ، فهي تختلف من بلد إلى آخر و من م  شأة إلى أخرى .هذ المزايا 

 

 المستأجر   -

اعية مؤسسات  -  خدماتية تجارية ص

  خاصة أو عمومية مؤسسات - 

وي او طبيعي شخص  -  مع

 المؤجر  -

 مختصة مالية مؤسسات  -

 إسامي مصرف  - 

 تجاري مصرف  -

قرضفيمتخصصماليفرع 
اإيجار

 المورد  -

ع  -  المص

 موزع    -

يل  -  معتمد و

 خدمات وسيط  -
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 جير التمويلي :أمزايا التاأول : المطلب

 مزايا التأجير التمويلي بالنسبة للمشروعات ) المستأجر ( : أوا :

شطتها دون الحاجة إلى  -1 شأة من حيازة اأصول الرأسمالية لممارسة أ ن التأجير التمويلي للم يم
 أغراض استثمارية أخرى. تخصيص جزء من رأس مالها العامل ، مما يوفر لها سيولة

سبة تصل إلى  -3 اما لشراء اأصول الرأسمالية من آات و معدات ب  111يقدم التأجير التمويلي تمويا 
 ) مع التحفظ في حالة تسديد مسبق أول قسط إيجاري ( و بذلك يحقق للمستأجر : %

 السرعة في الحصول على اأصول المطلوبة . - أ

شأة .تحقيق أعباء الموارد المال  - ب  ية للم

شآت بإستبدال اأصول المستخدمة بمعدات حديثة ، بأسلوب أيسر من   -4 يسمح التأجير التمويلي للم
بتها للتطورات الحديثة  ولوجي بموا شآت خطر التقادم الت ب الم طرق التمويل اأخرى ، و بالتالي يج

شآت اأخرى و التي افسة مع الم ية لشراء آخر  لأسواق ، و المحافظة على مستوى م ا تملك اإم
 المعدات و التجهيزات المتطورة .

شأة بعوامل التضخم قصيرة اأجل ، أن عقد التأجير التمويلي شروطه ثابتة و محددة.  -1  عدم تأثر الم

شاطها اإستثماري ،   -2 شأة ، بالتالي التوسع في  يسمح التأجير التمويلي بزيادة المقدرة على اإقتراض للم
ه ا  سب أو المؤشرات المالية أ شأة ، فا تتأثر ال ز المالي للم تظهر التزامات جديدة في قائمة المر

 لها.

التأجير التمويلي يوفر اإستمرارية و اإستقرارا للمشروعات ، فهو عقد غير قابل لإلغاء و تمويل طويل  -6
ات و المعدات المؤج امل العمر اإفتراضي ل سبة أو متوسط ااجل ، يغطي  س الحال بال رة ، ع

ن تقليص عقودها حسب أوضاع  شوف ، فيم اإئتمان و السحب على الم لطرق التمويل اأخرى 
 السوق .
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اسبة قياسيا بأساليب التمويل اأخرى ، لوجود مزايا  -2 ون م سبة للمستأجر ت لفة التأجير التمويلي بال ت
لفة التمويل  ه يتم تسعير الفائدة التي تمثل يتمتع بها المؤجر ، تؤدي إلى تخفيض ت ، إضافة إلى أ

ات التأجير التمويلي ، على أساس ثابت طوال فترة العقد . سبة لشر  عائدا بال

ي  -2 اسي شأة عن القرض الطويل و المتوسط ) القرض ال ل التأجير التمويلي وسيلة تمويلية بديلة للم يش
ظرا لم يتها أو إعتبارات أخرى .( في حالة رفض المؤسسات المالية تمويلها   ديو

ون مقدرتها على   -9 يساعد التأجير التمويلي في تمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي عادة ت
املة فاأصل المؤجر ضمان بحد ذاته . ات ال  36 اإقتراض ضعيفة ، إفتقارها للضما

سبة تمويل عالية تصل لغاية  -11 من قيمة اأصل المراد  % 111يقدم التأجير التمويلي للمستأجر 
ل  ون التأجير التمويلي قد ساهم و بش بير جدا في تخفيف اأعباء المالية إستأجار ، و بهذا ي ل  وبش

دفعة مقدمة من قيمة اأصل المطلوب . اء توفير مبالغ مالية  لف ع ه لن يت و  على المستأجر 

قدي  -11 اسبة و تتاءم مع التدفق ال اتج عن استخدام اأصل المؤجر ، أقساط التأجير م ال
اتج عن اآات أو  فاأصل المؤجر يتم دفع قيمته من إيراد حيث يتم ربط حجم اإئتمان يالعائد ال

 اأصول المؤجرة .

ة و أية مصاريف أخرى . -13  يتم شمول أقساط التأجير عن مصاريف التأمين و الصيا

اسب مع الع -14 مر اإفتراضي لأصل المؤجر ، و التدفقات مدد و فترات التمويل مختلفة بما يت
اتجة عن اأصل المؤجر ، إذ تتراوح هذ المدد ما بين القصيرة ، المتوسطة و الطويلة اأجل  قدية ال ال

ة واحدة ، أما الحد اأقصى للتأجير فيمتد إلى  ى لتمويل العميل س ون الحد اأد عام ، و  31، إذ ي
ل اأحوال يجب أن ا تزيد  أقصى مدة التأجير التمويلي عن العمر اإفتراضي لأصل المؤجر . في 

افسة مع أساليب اإقتراض و التمويل اأخرى . -11 اسبة و م  عوائد التأجير م

ية  -12 ا تفعا به طيلة مدة العقد ، دون الحاجة لشرائه مع إم يبقى المستأجر حائزا لأصل و م
ه إن رغم بذالك .  إمتا

                                                           

ر ، معراج هواري ،  36  (. 99 -92ص) مرجع سبق ذ
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ات المستأجر في البحث عن   -16 ضمان رئيسية يخفف من معا إن اإعتماد على اأصل المؤجر 
ات ذات قيمة مالية  ات أخرى يوافق عليها المؤجر ، و ذلك في حال لم تتوافر للمستأجر ضما ضما

 عالية .

فردا بإختيار مصدر الشراء و اأصل المراد تمويله ، و بالمواصفات و  -12 يقوم المستأجر م
تفاصيل التي يرغب بها ، دون تدخل من قيل المؤجر ، و هذا يتيح للمستأجر فرصة التفاوض مع ال

 المورد لشراء أفضل اأصول و بأفضل اأسعار .

ات التأجير تقدم تمويا يصل إلى   -12 من  % 111توفير المال على المستأجر ، بما أن شر
املة لأص لفة ال ل المؤجر مقدما ، فإن هذا اأمر يسمح للمستأجر اأصل المراد إستأجار ، و تدفع الت
قدية إستخدامها في مجاات أخرى .  بتوفير السيولة ال

جاز  -19 توفير الوقت على المستأجر ، إذ أن معامات التأجير التمويلي تتسم عادة بالسرعة في اإ
ون الض ة الرئيسية في مقارة مع معامات اإقراض ااخرى ، خاصة و أن اأصل المراد تمويله ي ما

 التمويل .

ن للمستأجر إستبدال اأصول القديمة  -31 ل تقادم اأصول المراد تمويلها ، إذ يم تفادي مشا
اآات و المعدات بأخرى حديثة ، و ذلك عن طريق التأجير التمويلي و دون الحاجة إلى شرائها ، 

ل ماهو جديد في عالم اآات و المعدا بة  شآت اأخرى وهذا يساعد على موا افسة الم ت و بالتالي م
يات  لشراء معدات متطورة . ا  التي لديها إم

حو التالي :  -31 ية اإستفادة من المزايا الضريبة و ذلك على ال ا  إم

من المعلوم أن الضريبة تحسب من صافي الربح ، و بما أن اإستهاك يخفض من صافي الربح و  - أ
تيجة يتم تخفيض قيمة الضريبة التي يلتزم حيث أن إستهاك اأصل يتم من قيل ال مستأجر ، فبال

 بدفعها المستأجر .

 يتم خصم العائد التأجيري من الدخل الخاضع للضريبة .  - ب
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املة و دفعة   - ت بما أن المؤجر هو من يقوم بشراء اأصل فبالتالي هو من يقوم بدفع ضريبة المبيعات 
ه يقوم بإستئجار ه و ذا اأصل ، يعاد دفعها للمؤجر مع قسط التأجير مما واحدة ، أما المستأجر و 

 يخفف من العبء المالي على المستأجر .

ه يتم إعتبارها جزءا من المصاريف ، و بالتالي ا  - ث يتم خصم القيمة التأجيرية من اأرباح و ذلك أ
   37تعتبر دخا خاضعا للضريبة .

ات   التأجير ) المؤجر ( :ثانيا : مزايا التأجير التمويلي بالنسبة لشر

ات التأجير التمويلي التي تقوم بتمويل المشروعات اإقتصادية ، تستفيد من عدة إمتيازات تتمثل  إن شر
 فيما يلي :

ا حقيقيا لأصل المؤجر ،  -1 ا لها و تأمي ية ، الذي يعتبر ضما ات التأجير التمويلي بحق المل تحظى شر
املة قبل المستأجر في حالة و هذا ما يميزها عن مؤسسات القرض بحي ث تستطيع إستفتاء حقوقها 

 اإفاس أو عدم التسديد .

ات اأصل المؤجر من  -3 زال قيمة إها ات التأجير مزايا ضريبية ، بإس التأجير التمويلي يحقق لشر
لي أو جزئي  ل إعفاء  حان مزايا في ش ة المتحدة و الوايات المتحدة تم من إيراداتها . فمثا الممل

 ضرائب لصالح المؤجر .

هاء اإجراءات مقارة بالقروض و إصدار  -4 يتميز عقد التأجير التمويلي بسهولة التوثيق ، و سرعة إ
ه من  فسه و بقاء تمل ون اأصل  ات متعددة ل اأسهم و ترتيبات زيادة رأس المال ، لعدم حاجته لضما

 طرف المؤجر ، الضمان اأهم في هذا العقد .

ظرا يوفر الت -1 ا خصبا لإستثمار لما يحقق لها من عائد معتبر ،  ات التأجير ميدا أجير التمويلي لشر
 لإعفاءات الجبائية التي يتميز بها .

التأجير التميولي يسمح للمؤجر بمتابعة اأصل المؤجر ، حيث يضمن رجوع اأصل في حالة جيدة أن  -2
ون على حساب المستأجر ة و التأمين ت  38.  خدمات الصيا

                                                           

ر ،  عبير الصفدي الطوال ، 37  ( . 13 – 11- 11ص ) مرجع سبق ذ
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ا للمؤجر طيلة مدة العقد ، فإن هذا اأمر  -6 توفير ضمان جيد للمؤجر بما أن اأصول المؤجرة تبقى مل
شاط المؤجر الرئيسي هو التأجير التمويلي . اسبا أموال المؤجر المستثمرة ، خاصة و أن   يدر عائدا م

ون . -2 ام العقد أو القا  إستعادة حيازة المأجور من المستأجر وفق أح

ه يحق للمؤجر إسترداد اأصول المؤجرة ، ا  سيما و أن هذ اأصول ا ف -2 ي حال إفاس المستأجر فإ
هاية مدة العقد .  تدخل ضمن أماك المستأجر بل تبقى مسجلة بإسم المؤجر حتى 

وع في تأجير اأصول . -9 اك ت  توزيع مخاطر اإستثمار ا سيما و إن ه

ثر من مرة -11 ية تأجير اأصل أ ا ية بيعه. إم ا ي مع إم  حسب عمر الزم

ي لأصل المؤجر فبالتالي  -11 و ية إستخدام الحماية الضريبية بما أن المؤجر هو المالك القا ا إم
ات اأصل المؤجر من الدخل الخاضع للضريبة .  يتم خصم إهتا

عدم رجوع المستأجر على المؤجر فيما يخص ضمان جودة اأصل المؤجر ، إذ أن صاحية  -13
ون من مسؤولية المورد ،  واقص به ت اأصل المؤجر وضمان جودته و عدم وجود أية عيوب أو 

ل أخرى  وبالتالي ا يحق للمستأجر الرجوع على المؤجر في حال حصول أي عيب أو تلف أو أية مشا
ه بالأصل المؤجر ، ا سيما و أن توقيع المستأجر على شهادة إستام اأصل المأجور يعتبر أقرار   م

ه مطابق للمواصفات المطلوبة من قبله . ه قد استلم المأجور دون أي عيب أو تلف و أ  بأ

ص العقد على غير  -14 ية إحالة حقوق المؤجر بموجب عقد التأجير إلى مؤجر آخر ما لم ي ا إم
 39ذلك .

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

ر ، معراج هواري ،  38  (. 111 – 99ص ) مرجع سبق ذ
ر ،  عبير الصفدي الطوال ، 39  ( . 11 – 14- 13ص ) مرجع سبق ذ
 



اأول الفصل  التمويلي اإيجار إلى مدخل 
 

51 

 

 المطلب الثاني : مزايا التأجير التمويلي بالنسبة لإقتصاد الوطني :

ظرا للمزايا التي يقدمها لإقتصاد القومي من لقد ظهر  اهتمام متزايد من قبل الدول يالتأجير التمويلي 
 أهمها :

شآت و المشروعات  -1 مية الغقتصادية ، فمن خال تمويل اأصول الرأسمالية للم المساهمة في عملية الت
لفة هذا يؤ  ة اإقتصادية أو تجديدها ، وفتح آفاق جديدة لإستثمار بأقل ت شيط و زيادة حر دي إلى ت

اتج القومي . إضافة إلى  شيط و زيادة ال لفة هذا يؤدي إلى ت تاج في القطاعات اإستثمارية بأقل ت اإ
لة البطالة ، بتشغيل أيدي عاملة جديدة و زيادة القوة الشرائية لهم و للمجتمع  المساهمة في تقليص مش

تعاش اإقتصادي و د وعا من اإ مية اإقتصادية .مما يولد   فعا لعملية الت

ل لدى  -3 تظر لتتش شآت ، فتأجير التمويلي ا ي لفة عمليات التوسع للم سر حدة آثار التضخم على ت
ل رأس مالها حتى تقوم باإستثمارات ،  شأة احتياطات ، أو تطرح أسهم جديدة ، أو تقوم بتعديل هي الم

لفة التوسعات في ظل سبة للدول العربية .  هذا يؤدي إلى ارتفاع ت ارتفاع موجات التضخم خاصة بال
ساد  شط لإستثمارات خال اأزمات و ال عامل م ن اعتبار التأجير التمويلي  وبالتالي يم

 40اإقتصادي.

شآت اإقتصادية  -4 التأجير التمويلي يعتبر إضافة جديدة الى أساليب التمويل التقليدية ، مما يوفر للم
بر  ة أ د اتخاذ قرار اإستثمار .فرص و مرو  ع

يحسن التأجير التمويلي الدولي ميزان المدفوعات ، إذ تشمل التحويات للخارج القيمة اإيجارية فقط ،  -1
امل قيمة اأصل إلى الخارج .  بخاف الشراء عن طريق اإستيراد يتم فيما تحويل 

افسة بين مصادر التمويل  -2 ات التمويل من التأجير التمويلي يساهم في زيادة الم المختلفة من جهة و شر
شاء فرص إستثمارية جديدة . لفة المشروعات ، و زيادة إ  جهة أخرى ، مما يؤدي إلى تخفيض ت

ز على أن استخدام اأصول الرأسمالية  -6 يضيف التأجير التمويلي مفاهيم استثمارية جديدة لإستثمار ، تر
يتها و حيازت ها ، إضافة إلى أن المعدات المؤجرة هي في حد ذاتها هو الذي يحقق الربح ، و ليس مل

 وسيلة ضمان التأجير و مصدر السداد له .
                                                           

ر ، معراج هواري ،  40  (. 113 – 111ص ) مرجع سبق ذ
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 المطلب الثالث : عيوب التأجير التمويلي :

ذلك ، فمن بين سلبياته :  بما أن التأجير التمويلي له مزايا فله عيوب 

ل من إهتاك  -1 ها تغطي  و ا لدفعات التأجير ل لفة المال المستثمر ، القيمة العالية أحيا اأصل ، ت
افئة الخدمة المقدمة و اأخطار المحتملة .  م

هاية فترة عقد التأجير التمويلي ، ولو لم تستغل المعدات و  -3 شأة ملزمة بدفع أقساط التأجير إلى  إن الم
تاجية أو أي سبب آخر .  اأصول المؤجرة لعدم توافقها مع عملياتها الغ

سبة لعاقة شر -4 التي تخولها بال ات أو سيولة فورية  ون لها ضما ها ا ت ة التأجير التمويلي بزبائ
 عملية البيع .

سبة  -1 ت  ا شأة اإقتصادية ، خاصة إذا  قدية للم قد تؤثر دفعات التأجير الدورية على السيولة ال
شأة . سبة لأصول الرأسمالية للم  41اأصول المؤجرة مرتفعة بال

ون أسلوب -2 ن أن ي شف عن حقيقة  يم ه ا ي شآت التي أثقلتها الديون ، أ فذا للم التأجير التمويلي م
سب المالية لها. شأة و ال ية الم د تحليل ميزا شأة اإقتصادية أمام المحلل المالي ع  الذمة المالية للم

ييف أسلوب التأجير التمويلي وفق ظروف و  ها عن طريق ت ن الحد م واقع إا أن هذ العيوب يم
شآت و المشروعات اإقتصادية .  42الم

 

 

 

 

                                                           

ر ، معراج هواري ،  41  (. 114 – 113ص )  مرجع سبق ذ
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 خاصة الفصل :

ا         اول ا في من خال ما سبق ت ب اأول للفصل دراست ظري الجا  وذلك بدراسة اإيجار التمويلي لعملية ال

شأة الذي يرجعها البعض لإيجار التمويلي اأساسية المفاهيم الرأي  أن، إا  العصور القديمةإلى  و دراسة ال
تصف  القرن العشرين في الوايات المتحدة  السائد يرجع ظهور عقد التأجير التمويلي بوصفه الحالي إلى م

ية ا ، العالم دول مختلف في تطورات من وماصاحبه ، اأمري تعاريف لمختلف تشريعات الدول و قد  بتقديم وقم
ها ية التمويلية ، إا أ ز على  أعطيت تعاريف مختلفة  لهد التق ها ير ى فالبعض م فس المع تؤدي إلى 

ثر و تقريب  ى أ ب اإقتصادية من التعاريف لتوضيح المع ز على الجوا ية و البعض اآخر ير و ب القا الجوا
واع المختلفة  را اأ ها يتم التي الزاوية حسب وذلك لإيجار التمويليالمفاهيم ، وذ ظر م  باعطاء ذلك و اليه ال

ثر متصور وفه القروض ، واأسباب  من غير عن بها يتمتع التي المتعددة المزايا إلى ، باإضافة أشمل و أ
هاالتي تدفع المستأجر لتفضيل  ه محطة جعلت مما ها بالشراء ،اإيجار في المعدات بدا من تمل ظار م  أ

 . سواء حد على واأفراد المالية المؤسسات

ا عن طبيعة عقد  ما وبعد        لم ل من  اإيجار التمويليت ي له في  و ا بإستعراض المفهوم القا ، قم
ل من فرسا ومصر والجزائر  ي ، وفي  سو جلوسا ظام اأ يا اللتان تمثان ال ية وبريطا الوايات المتحدة اأمري

را  ي ، وذ ظام الاتي موذج لل احية مناإيجار التمويلي  أن وهما ال عملية  الحاات أغلب وفي ااقتصادية ال
ها رباعية ثاثية اأطراف فها أ هم من ص ا عن اأطراف وم لم ما ت ذ اإيجار قرض حياة دورة ،   بداية م

قضاء التأجير إلى  مرحلة ثم الشراء عملية  .اإيجار  قرض عملية إ

ي الذي    و ب القا ب المختلفة لإعتماد اإيجاري والمتمثلة في الجا ا في المبحث اأخير للجوا ثم تطرق
ها المؤجر والمستأجر من  ا فيه أهم المزايا التي يستفيد م ب المالي واإقتصادي ، وبي التخفيضات والجا

وحة ،  ثر المم املة والتعمق أ ظرية مت  في الموضوع .وهذا من إجل إعطاء خلفية 
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ي   الفصل الثا

-  التمويلي لإيجار الحاسبية المعالجة. 

 التمويلي لإيجار المحاسبية المعالجة  
 .الدولي المعايير ظل في

 التمويلي لإيجار المحاسبية المعالجة 
 . SCF  حسب

 التشريع ظل في التمويلي اإيجار 
 .الجزائري الجبائي
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 تمهيد :

ية  ب تطور تق  إرساء محاولة في المحاسبية الدراسات مجال في متزايًدا اهتماًما اإيجار التمويليلقد وا

م التي من المعايير مجموعة  بصفة التمويلي اإيجار وعقود عامة، بصفة اإيجار عقود عن المحاسبة تح

وتضمن  والمستأجرين، المؤجرين ودفاتر سجات في المحاسبية المعالجات في ااتساق تحقق خاصة بحيث
ز عن واإفصاح اأعمال تيجة قياس  .عليها المتعارف المحاسبية والمبادئ يتفق بما المالي المر

ي  ت المعالجة المحاسبية لقرض PCNو من خال الفترة التي طبق فيها المخطط المحاسبي الوط ا ،
ل  ي، مما أدى إلى تسجيل اأصل المستأجر اإيجار التمويلي تسجل بطريقة اعتمدت على تغليب الش و القا

ي لأصل، وهذا يترتب عليه تسجيل أقساط اإهتاك  و ية المؤسسة المؤجرة، التي تعتبر المالك القا في ميزا
ية المؤجر، هذا ما جعل التسجيل المحاسبي لقرض اإيجار التمويلي مطابق لتسجيل  لىع اأخرى في ميزا

 .حيث يعتبر ذلك تشويها لطبيعة وحقيقة اإيجار التمويليقرض الايجار البسيط، 

ا في الفصل السابق ظرية ، ومن أجل  وقد قم به ال باإحاطة بالموضوع من مختلف جوا
ا بدراسة اإ ثر في الموضوع قم ب التطبيقي والتعمق أ ظري على الجا ب ال جار إسقاط الجا

ب المحاسبي من خال المعالج التمويلي في ظل المعايير  لإيجار التمويلية المحاسبية من الجا
 المختلفة. 

يفية التعامل بهذ  ظم  م وت ظمات الدولية ببذل جهودها لوضع معايير تح ولقد قام الم
ية ابتداء من من جهود مجلس معايير ي  التق ثم يليه مجلس  FASBالمحاسبة المالية اأمري

ما سيتم الIASمعايير المحاسبة الدولية  ل المحيطة بعقود اإيجار التي . تطرق إلى أهم المشا
ها ااقتصادي  ل بعض العقود عن مضمو دما اختلف ش   .تجت ع

يأما المبحث       ون  الثا ا لإصاحات التي جاء بها قا ، الذي  يعالج  32/14/3119فخصص
ية  ظيم تق ظام المحاسبي السابق ، والذي تضمن إصالح وت قائص وعيوب ال اإيجار مختلف 

ما مدى التوافق بين المعالجة المحاسبية  لتتماشى مع ماهو متعارف عليه دوليا، والتمويلي 
ظام المحاسبة المالية   AIS17في المعيار الدولي  لإيجار التمويلي  .  SCFو في 
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ا فيه إلى التشريع الجبائي لإيجار التمويلي و ذلك       أما فيما يخص المبحث اأخير فقد تطرق
 من خال أهم اإعتبارات الضريبية لإيجار التمويلي ،و تقييم المقاييس الجبائية لإيجار التمويلي

ية له .  ، و اإعتبارات الجمر

حاول من خال هذا الفصل اإجابة على   السؤال التالي :ولذا س

ظم المختلفة  ؟   يفية المعالجة المحاسبية لإعتماد اإيجاري في ظل ال

جيب عليه في هذا الفصل بالتطرق إلى :  وهذا ما س

 .المعالجة المحاسبية لإعتماد اإيجاري في ظل معايير المحاسبة الدولية  -
ظام المحاسبي  -  المالي .المعالجة المحاسبية لإعتماد اإيجاري في ال

 اإيجار التمويلي في ظل التشريع الجبائي الجزائري . -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الفصل الثاني  التمويلي لإيجار حاسبيةمال المعالجة
 

06 

 

 : في ظل المعايير الدولية  لإيجار التمويليالمبحث اأول : المعالجة المحاسبية 

                 :  المحاسبة المالية حسب مجلس معايير اإيجار التمويليالمطلب اأول : 
(financial Accounting Staudards board , FASB 13)  

 :أوا : نبذة عن المعيار

  ( :FASB 11قبل صدور المعيار رقم ) عقودالمحاسبة عن  .1

ت رسملة عقود اإيجار غير القابلة لإلغاء عن طريق المستأجر تتم وفقا  ( 14قبل صدور المعيار رقم )  ا
ها الرأي رقم ) ، والذي يقضي بأن  APB Opinion No. 5( لمجلـس مبادئ المحاسبـة 2للشروط التـي تضم

ان من الواضح أن العقد  هو في جوهر شراء لأصل بالتقسيط. ترسمل عقود اإيجار القابلة لإلغاء فقط إذا 
طبق عليها  شآت المختلفة على صياغة عقود اإيجار بحيث ا ت وترتب على تطبيق هذا الرأي أن عملت الم
شروط الرسملة الواردة فيه. وأدى ذلك إلى تدخل مجلس مبادئ المحاسبة وهيئة الرقابة واإشراف على أسواق 

لك بوضع قواعد ملزمة تتطلب إفصاحا تفصيليا عن عقود اإيجار: الرأي م، وذ1924اأوراق المالية في عام 
شرة المحاسبية الدورية رقم ) .APB Opinion No31( لمجلس مبادئ المحاسبة 41رقـم )  ASR( 112، وال

No. 147  شرتها هذ عن قلقها لعدم لهيئة الرقابة واإشراف على أسواق اأوراق المالية. ولقد عبرت الهيئة في 
(. ورأت الهيئة ضرورة اإفصاح عن القيمة الحالية لالتزامات 41فاية متطلبات اإفصاح الواردة في الرأي رقم )

 (.41من اأمور التي لم يتطلبها الرأي رقــم ) وهما–عن عقود اإيجار، وأثر رسملة اإيجار على صافي الدخل 

شرة المحاسبية الدورية رقم )      ( لم تحدد الطريقة التي استخدمتها الهيئة في 112وعلى الرغم من أن ال
ها حددت متطلبات اإفصاح التالية والتي ظلت معموا بها  تحديدها أهمية هذ المعلومات للمستثمرين ؛ إا أ

 1 (:14عيار رقم )حتى صدور الم

قدية التي يلتزم بها المستأجر عن جميع عقود اإيجار غير القابلة لإلغاء،    (1 اإفصاح عن جدول التدفقات ال
ت تمويلية أم تشغيلية: ا  والتي لم تتم رسملتها؛ سواء أ

ية.  -أ     وات الخمس التالية لتاريخ الميزا ل من الس  ل
                                                           

ة معايير المحاسبة بالسعودية ،  1  . 2، ص 3111. يوسف محمد المبارك ، معيـارالمحاسبة عن عقود اإيجار، لج
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ل من الفترات الثاث ال -ب ها ل ل م وات(. 2احقة لها )طول   س

ية. -ج وات العشرين التالية لتاريخ الميزا  لفترة اإيجار المتبقية بعد هذ الس

اإفصاح عن القيم الحالية لعقود اإيجار التمويلي غير القابلة لإلغاء ومتوسط ومدى معدات الخصم    (3
 المستخدمة احتساب القيم الحالية.

شرة المحاسبية الدورية رقـم )باإضافة إل      لة اأساسية في القياس 112ى ذلك أوضحت ال ( أن المش
 المحاسبي لإيجارات قد تم تحويلها إلى مجلس معايير المحاسبة المالية.

  ( :11اإيجار بعد صدور المعيار رقم )عقود المحاسبة عن  .0

اقشة حول المحاسبة عن اإيجار في يوليو        رة للم م ، 1921أصدر مجلس معايير المحاسبة المالية مذ
ظرية والعملية المتعلقة بالمحاسبة عن عقود اإيجار طويلة اأجل.  ب ال ظر المختلفة ، والجوا ها وجهات ال ضم

يو  م، ومسودة أخرى معدلة1922 أوت ما أصدر مسودة )مشروع( للمعيار في  م. وبعد 1926في يو
ان إلى قبول ما ورد في هذ المسودة اأخيرة ،   2 .م1771( في نوفمبر 11صدر المعيار رقم )ااطمئ

د المحاسبة عن 14ويتمثل الهدف اأساسي للمعيار رقم )       ( في تحديد اأسس التي يجب االتزام بها ع
ل من  سبة ل يف عقود عقود اإيجار طويلة اأجل، وذلك بال المستأجر والمؤجر. وتضمن المعيار أسس تص

 اإيجار، وأسس القياس واإثبات والعرض واإفصاح الخاصة بهذ العقود.

ي   :FASB 13ثانيا: تعريف عقد اإيجار حسب مجلس معايير المحاسبة المالية اأمري

ي ) ه : "عقد اتفاق  SFAS NO. 13( في المعيار )FASBعرفه مجلس معايير المحاسبة المالية اأمري ( بأ
اهما ( ،  ات أو التجهيزات والمعدات ) اأراضي أو اأصول القابلة لاستهاك أو  ح حق استخدام الممتل يم

ية محددة  ، مع ماحظة أن ااتفاقيات الخاصة بالخدمات ا تدخل ضمن ااتفاقيات التي تعامل "وذلك لفترة زم
ذلك ااتفا قل حق استخدام اأصول واآات من المؤجر إلمعاملة التأجير ، و المستأجر ،  ىقيات التي ا ت

عقد تأجير  قل حق ااستخدام من المؤجر إلي المستأجر تعامل  قيض من ذلك فإن ااتفاقيات التي ت وعلى ال
"3 . 

                                                           
ر ، ص  2  . 9يوسف محمد المبارك، مرجع سبق ذ
    .financialmanager.wordpress.com/www  الموقع : التأجير التمويلى وماهيته 3
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ه "العقد الذي يتيح فيه المالك  المؤجر ) تاب  با ( مقابل دفعات دورية the lessorوعرف ايضا من بعض ال
اته للمدة المتفق علي (the lessee) جر أقساط ( للمستأ)     ".4هااستخدام مملت

 : 5ثالثا : المصطلحات الواردة في المعيار

ة في العمليات اإيجارية - و من أبرزها الوحدات اإقتصادية اأم  : اأطرف ذات المصالح المشتر
 . الوحدات التابعة لها

في : اإيجاربداية عقد  -  . هو تاريخ التوقيع على إتفقاق اإيجارة و بداية الت

د بداية عقد اإيجارة و هي تمثل  : القيمة العادلة لأصل المؤجر - هي قيمة اأصل المؤجر ع
تج أو  اليف شرائه بعد اأخذ بعين اإعتبار الخصم اإيجاري الذي قد يحصل عليه المؤجر من الم ت

 المورد .

ن إذا قضى وقت بين تاريخ شراء اأصل و تاريخ بداية اإيجارة ف و ل ن تعريف " القيمة العادلة " يتحدد ‘إ
بر أو أقل  ت القيمة العادلة لأصل أ ا د بداية عقد اإيجارة ، و عما إذا  على ضوء اأحول السوقية السائدة ع

 من قيمته السائدة في السوق .

أن يشتري اأصل  –إذا اختار ذلك  –قد يسمح للمستأجر هو شرط في الع : حق الشراء التحفيزي -
ون أقل من السعر المتوقع للقيمة العادلة لأصل في تاريخ اإختيار .  المؤجر بسعر محدد بحيث ي

أن يجدد عقد  –إذا اختار ذلك  –هو شرط في العقد يسمح للمستأجر  :  حق التجديد التحفيزي  -
ون هذ القيمة أقل من القيمة اإيجارية العادلة لأصل في  اإيجارة لفترة أخرى بقيمة إيجارية بحيث ت

فس القيمة اإيجارية المتوقعة لمثل المعدات  ها  تاريخ اإختيار ، و تعرف القيمة اإيجارية العادلة بأ
فس الضورف و الشروط السائدة   .المؤجرة و تحت 

لغير القابلة لإلغاء مضافا إليها مدة...التجديد : و هي مدة العقد اأساسية ا فترة أو مدة عقد اإيجار -
اإضافية في حالة " حق التجديد التحفيزي " ، و المدة المحددة لدفع اإيجار و المدة المحددة للتوقف 

                                                           
4 Duncan Matthews and David G Mayes , National Institute of Economic and Social Research ,THE 

EVOLUTION OF RULES ,FOR A SINGLE EUROPEAN MARKET IN LEASING, available at : 

http://aei.pitt.edu/7144/01/002378- 1.PDF 

درية ،.  5 شأت المعارف ، اإس تاجية ، دار م  . 211 ، ص 3112طه محمد محمد أبو العا ، اإيجار التمويلي الحقيقي للمعدات اإ

http://aei.pitt.edu/7144/01/002378-
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فيذ الشرط الجزائي ، و غير ذلك من المدد المتفق  عن سداد اأجر و التي يقوم بعدها المؤجر بطلب ت
د بدأ التعاقد   .عليها ع

ون  : العمر اإقتصادي المقدر لأصل المؤجر - و هو يمثل المدة المقدرة الباقية لأصل و الذي ي
ة و اإصاحات المعتادة و ذلك للغرض المقصود في بداية  افعا مع الصيا فيها استخدامه إقتصاديا و 

 اإجارة و بدون تحديد هذ المدة ضمن مدد عقد اإيجارة .

هاية مدة اإيجار : المؤجر القيمة الباقية لأصل -   .و هي القيمة العادلة التقديرية المتبقية لأصل في 

هاية مدة اإيجارة  : القيمة المتبقية من اأصل الغير مضمونة - هي التقديرية لأصل المؤجر في 
ها أو بضمان أي شخص آخر له صلة بالمستأجر أو  دون تدخل المستأجر في تقديرها أو ضما

 المؤجر  

ون هذا المصطلح من وجهين  : الحدود الدنيا لمدفوعات اإيجار -  و يت

ل المدفوعات اإيجارية المضطر لدفعها  و تشمل : . أ ظر المستأجر يشمل   من وجهة 

يا لمجموع أقساط اإيجار المطلوبة . -  الحدود الد

هاية مدة اإيجا - ته للقيمة المتبقية لأصل في  ات للمستأجر مثل : ضما   ر .أية ضما

ر عن المستأجر    . ب ى للمدفوعات ما سبق ذ ظر المؤجر فيشمل تعريف الحد اأد من وجهة 
ات من غبر القيمة المتبقية أو أية مدفوعات إيجارية بخاف ما يشمل عليه عقد  زائد أية ضما

 اإيجار 

به قيمة و هو سعر الخصم الذي يحدد المؤجر و الذي تخصم  سعر الفائدة الضمني في اإيجارة : -
فيذ اإيجارة أو أية أرباح فيها  صيب المؤجر في مصاريف ت ها  يا لإيجارة مخصوما م الدفعات الد
هاية مدة اإيجارة و تؤدي إلى مجموع  ة المتبقية  من اأصل في  مضافا إليها القيمة الغير مضمو

د بدأ اإيجارة   .القيمة الحالية ع
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عر الفائدة الذي يقترض به المستأجر لو أراد  شراء مثا : هو س سعر فائدة اإقتراض للمستأجر: -
فس مدة اإيجارة  ، و هذا السعر يستخدم إختيار  و ذلك في حالة عدم   %91معدات مستأجرة و ب

ان السعر أعلى من سعر اإقراض للمستأجر   . معرفته للسعر الذي إستخدمه المؤجر في اإيجارة أو 

هي المصاريف اإضافية التي يدفعها المؤجر لمفاوضته و تسويق  : اأوليةالمصاريف المباشرة  -
ية و مصاريف  السماسرة ( . و  عمليات اإيجارة ) مثل : المصاريف القا

 :    FASB 13 رابعا : معايير تصنيف عقود اإيجار حسب

 ( بعض المعايير التي14رقم ) المحاسبة المالية في قائمة معايير المحاسبة المالية حدد مجلس معايير       

جد أن عقد  قاعدة أساسية  يف عقود اايجار بين اايجار التمويلي واايجار التشغيلي ،  تساعد في تص
ية اأصل ف افع الخاصة بمل ل المخاطر و الم ه تحويل  أصل إالتأجيرالتمويلي الذي من شأ ه يجب أن يعتبر 

ه عقد بيع و في دفاتر المستأجر و أيضًا يتم اعتبا سبة للمؤجر على أ ر عقد التأجير التمويلي في هذ الحالة بال
ي رقم  ًا من المؤجر و  14هذا طبقًا للمعيار اأمري ة ل جد أن المحددات اأربعة هي محددات مشتر ، و 

اك محددان   ضافتهما إلى المؤجر إضافيان يتم إالمستأجر و ه

اً   ان عقد اإيجار عقد إيجار رأسمالي  الشروط التي يتم تطبيقها على  من المؤجر و المستأجر لتحديد ما إذا 
 6 :  أم تشغيلي هي

 :    FASB 13 أوا : اإيجار التمويلي ) الرأسمالي ( حسب

ان   ية المعدات للمستأجر سواء  قل مل ص فيها على  ية وي هي إيجارات غير حقيقية أي بيعية تملي
افذ المفعول وحدد  قل فعليا أو محتما أو  ثر  FASB  14هذا ال طبق أحد هذ المعايير أو أ أربعة معايير لوا

له ذا لم تطبق  ية رأسمالية وا  ا مجتمعة إعتبرت إيجارة تشغيلية وهذ على عقد اإيجار اعتبرت اإيجارة تملي
 7 المعايير هي :

هاية مدة العقد  .2 ية في  ص على تحويل المل  .أن عقد اإيجارة ي

هاية مدة العقد . 3  .للمستأجر الحق في إختيار شراء المعدات في 
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 من حياة المعدات اإقتصادية . %22أن شروط اإيجارة تسمح بإستخدام المعدات لمدة تزيد عن .4

ى أقساط اأجرة مخصومة بمعدل الفائدة المحدد في عقد اإيجارة تساوي الإن .1 قيمة الحالية للمجموع الحد اأد
ثر من  د بدء اإيجار . % 91أ  من القيمة العادلة السوقية للمعدات ع

ان عقد التأجير تشغيلي أم ضافية التي يجب تطبيقها على المؤجر فقط لتحديد إو الشروط ا ما إذا 
  :رأسمالي هي

ل معقول . -1 بؤ به بش ن الت ي من دفعات التأجير يم  القدرة على دفع الحد اأد
ى  -3 ن تعويضها في أد بدها المؤجر و الغير مم اليف المستقبلية التي يت د بشأن الت حد ظروف عدم التأ
 .لها

ية لهذ المعايير  احية المحاسبية إيجارا ر والدراسة المتأ سماليا إذا تحققت أتبين أن اإيجار التمويلي يعتبر من ال
ية  قل المل ها تتعلق ب جد أ ورة  ستعرض المعايير اأربعة المذ دما  ية ، فع أي صورة جوهرية من صور المل

افذة المفعول : ت فعلية أو محتملة أ ا  سواء أ

ي عيار اأول :مال قل المل ص على   ة تلقائيا أي فعليا .ب

ية . المعيار الثاني : قل المل ص على إحتمال   ي

ثر من  المعيار الثالث : ص على إستخدام أ  من الحياة اإقتصادية للمعدات . %22ي

ص على أ المعيار الرابع : ثر من  ني د بدء اإيجارة يساوي أ من القيمة السوقية  % 91قيمة المعدات ع
 .العادلة 

 :  FASB 13 ( حسب ةاإيجارات التشغيلية )العاديثانيا : 

ها سواء من   هي إيجارات تشغيلية أي أن المعدات المؤجرة ملك للمؤجر وليس للمستأجر الحق في تمل
يا ) معدات هاية عقد اإيجار ، ويعتبر المؤجر في اإيجار التشغيلي مقرضا عي ها أو    (بدء اإيجارة أو سريا

ه يشتري المعدات لصالح المستأجر ويؤجرها له تأجيرا مأي يعتبرا مموا وا يعتبر تاجرا لبيع ال عدات حيث أ
هاية مدة اإيجار والتي  مقابل الفائدة التي تعتبر دخا للمؤجر وذلك بخاف القيمة المتبقية من لمعدات في 

  اأخيرة  تعتبر ربحا للمؤجر .من قيمة المعدات المؤجرة وهذ % 32إلى  31تتراوح ما بين 
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 :المحاسبة عن اإيجار التمويلي ) الرأسمالي (   .1

 التسجيل المحاسبي في دفاتر المستأجر : - أ

ما لو تم شراء اأصل ويترتب على ذلك:14طبقًا للمعيار )  ه  إثبات اإيجار  ( يتم المحاسبة ع
فسه  تين :الرأسمالي في الدفاتر أصًا والتزامًا في الوقت   8 بالقيمة اأقل من بين اث

فيذ العقد(. -أ    لفة ت ى لدفعات اإيجار )مع مراعاة استبعاد ت   القيمة الحالية للحد اأد

 أو 

  القيمة السوقية العادلة لأصل المستأجر في تاريخ عقد استئجار. -ب   

ه ا يجوز إثبات قيمة اأصل بقيمة تزيد عن قيمته  السوقية العادلة ويتطلب احتساب القيمة والسبب في ذلك أ
ى لدفعات اإيجار ومعرفة معدل الخصم المائم.   الحالية ضرورة احتساب الحد اأد

ه على ضوء  ه وتتحدد فترة اهتا ظرًا أن اأصل الذي يتم ااعتراف به هو أصل طويل اأجل فيجب اهتا
  ما يلي :

ية ا - قل مل ان عقد اإيجار يتضمن  أصل المستأجر )الشرط اأول( أو يتضمن حق شراؤ بسعر إذا 
ي( يجب اهتاك اأصل خال فترة تساوي عمر ااقتصادي. أمجز    )الشرط الثا

ون فترة ااستهاك قاصرة على فترة اإيجار فقط. -   إذا لم يستوف عقد اإيجار هذين الشرطين ت

ل دفعة من دفعات اإيجار إلى شقين  خال فترة اإيجار يجب استخدام طريقة معدل الفائدة  :الفعال لتجزئة 

قص في قيمة االتزام عن عقود اإيجار.   اأول يمثل ال

فسه الذي سبق  ي يمثل مصروف الفائدة الذي يجب تحميله على الفترة ويستخدم المستأجر معدل الخصم  الثا
ى لدفعات اإيجارإستخدامه إ د تطبيق طريقة معدل الفائدة الفعال. حتساب القيمة الحالية للحد اأد   ع
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التالي: - ون القيود   تت

 : إثبات قيمة اأصل واالتزام :قــيـــــد  -

 البيان دائن مدين

Xxx  من حـ/ اأصل المستأجر 

 xxx         إلى حـ/ االتزامات عن اإيجار
 التمويلي)الرأسمالي(

 : قــيـــــد : تسوية ااهتاك -

 البيان دائن مدين

Xxx  من حـ/ م. اهتاك اأصل المستأجر  

 Xxx                 إلى حـ/ مجمع اهتاك اأصل
 المستأجر

  : قــيـــــد:  دفع اإيجار بشقيه -

 البيان دائن مدين

Xxx  ات   من حـ/م. الضريبة على الممتل

Xxx  

xxx 

 

من حـ/ اإلتزامات عن اإيجار 
 التمويلي)الرأسمالي(

قديةإلى حـ/                                   ال
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 : قــيـــــد : تسوية الفائدة -

 البيان دائن مدين

Xxx  من حـ/ م. الفائدة  

 Xxx                        إلى حـ/ الفائدة المستحقة 

 :قــيـــــد: سداد دفعة اإيجار -

 البيان دائن مدين

Xxx   اتمن حـ/م. الضريبة على   الممتل

Xxx 

Xxx 

 

 

Xxx 

  من حـ/ الفائدة المستحقة

 من حـ/ االتزامات عن اإيجار الرأسمالي

قــديـــة                          إلى حـ/ الـ

ية والدفعة المستحقة  وتظهر االتزامات عن اإيجار الرأسمالي ضمن االتزامات طويلة اأجل بالميزا

  .قصيرة اأجل حين يتم رد اأصل المستأجر للمؤجرضمن االتزامات  السداد  

 :قــيـــــد: رد اأصل المستأجر للمؤجر -

 البيان دائن مدين

Xxx  من حـ/ مجمع استهاك اأصل المستأجر 

 Xxx                       إلى حـ/ اأصل المستأجر 
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ذا تم شراء اأصل في نهاية فترة اإيجار -  :قــيـــــد : وا 

 البيان دائن مدين

Xxx  من حـ/ اأصل 

Xxx  

xxx 

xxx 

xxx 

 من حـ/ مجمع استهاك اأصل المستأجر

 إلى حـ/ اأصل المستأجر             

 إلى حـ/ مجمع استهاك اأصل             

 ـــةيإلى حـ/ الـــد                          

ما تمت بالسابق مع إضافة   لفة اأصل  هاية فترة اإيجار. وتظهر ت   ما ُدفع في سبيل شرائها في 

 التسجيل المحاسبي في دفاتر المؤجر : - ب

 :: تأجيراأصل  قــيـــــد -

ز المالي بإجمالي عملية ااستثمار )القيمة العادلة لأصل + إيرادات الفوائد غير  يظهر اأصل في قائمة المر
ى لمدفوعات  تسبة( وهو قيمة الحد اأد التأجير التمويلي مضافا إليها اأرصدة المتبقية وغير المغطاة الم

ن إجراء القيد التالي في بداية عقد التأجير  . 9بضمان. ويم

مبلغ  مبلغ مدين
 دائن

 البيان

Xxx   ي تأجير تمويلي )إجمالي ااستثمار  من حـ/ مدي

 xxx 

xxx  

 اأصل )بالقيمة العادلة(/إلى حـ               

إلى حـ/  إيرادات الفوائد غير              
تسبة  الم
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 : إثبات استام الدفعة قــيـــــد -

مبلغ 
 مدين

 البيان مبلغ دائن

Xxx  قدية من  حـ/ ال

 Xxx                ة لعقود اإيجار  إلى حـ/ ذمم مدي
 التمويلي

تساب إيراد الفوائد  قــيـــــد -  : ا

مبلغ 
 مدين

 البيان مبلغ دائن

Xxx  حـ/ إيراد فوائد غير متحققة من 

 Xxx                            حـ/ إيراد فوائد إلى 

هاية عقد التأجير التمويلي يتساوى رصيد حساب تسوية عقد التأجير التمويلي : حظــة ما     في 

 .مع صافي قيمة اأصول الثابتة المؤجرة تأجير تمويلي بعد خصم مجمع اإهاك 

ون قيد اإثبات  ااأصل بفرض أن - هاية عقد التأجير بدون مقابل ي  ستؤول إلى المستأجر مباشرا في 

مبلغ 
 مدين

مبلغ 
 دائن

 البيان

XXX 

XXX 

 

 

XXX 

 من حـ/ مجمع اإهاك

 من حـ/ تسوية عقد التأجير التمويلي

 إلى حـ/ اأصل                                
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ون  بفرض أن اآلة ستؤول - هاية مدة العقد بحق الشراء ااختياري مقابل مبلغ معين ي إلى المستأجر في 
ما يلي تيجة ربح( : القيد   )بفرض ال

مبلغ  مبلغ مدين
 دائن

 البيان

XXX 

XXX 

XXX 

 

 

 

XXX 

XXX 

 من حـ/ مجمع اإهاك

 من حـ/ تسوية عقد التأجير التمويلي

ك )المبلغ المدفوع(                   من حـ/ الب

                                               

                              اأصإلى حـ/    

 إلى حـ/ ربح تأجير تمويلي               

 : (النتيجة خسارة )بفرض  -

مبلغ  مبلغ مدين
 دائن

 البيان

XXX 

XXX 

XXX 

XXX 

 

 

 

 

XXX 

 من حـ/ مجمع اإهاك

 من حـ/ تسوية عقد التأجير التمويلي

ك )المبلغ المدفوع(  من حـ/ الب

 من حـ/ خسارة تأجير تمويلي

 اأصلإلى حـ/ ا                              

 :المحاسبة عن اإيجار التشغيلي )العملي(   .0

مصروف خال الفترة التي تستفي أي  اأصل ويتم تجاهلد من خدمات هذا يجب ااعتراف بإيجار اأصل 
ون القيد:   التزامات سداد دفعات مستقبلية مع ضرورة تطبيق أساس ااستحقاق بصورة صحيحة وي
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  : التسجيل المحاسبي في دفاتر المستأجر - أ

 :قـيــد: سداد دفعات اإيجار -

 البيان دائن مدين

Xxx  

 

 

xxx 

 من حـ/ إيجارات

ات            من حـ/ م. الضريبة على الممتل

 xxx  ـقـــديــــة  إلى حـ/ ال

 :قــيــد: نهاية عقد اإيجار -

 البيان دائن مدين

Xxx   حـ/ ملخص الدخل من  

 Xxx                 حـ/ مصروف اإيجارإلى 

ما يظهر مصروف اإيجار  - ية العمومية للمستأجر بي وا يظهر اأصل أو أي التزامات متعلقة به في الميزا
ملة للقوائم المالية وصفًا تفصيليًا لعقد اإيجار وما يتعلق به من بقائمة  الدخل ويجب أن تتضمن اإيضاحات الم
ات.  بيا

 

 

 

 

 

 



الفصل الثاني  التمويلي لإيجار حاسبيةمال المعالجة
 

56 

 

 :التسجيل المحاسبي في دفاتر المؤجر  - أ
 : قــيـــد : اإلتزام بالخدمة -

 البيان دائن مدين

Xxx  

 

 

xxx 

ـقـــديــــة  من حـ/ ال

إلى  حـ/ م. الضريبة على                
ات  الممتل

 xxx     إلى حـ/ الخدمات المقدمة للغير 

 : قــيـــــد : تسوية ااهتاك -

 البيان دائن مدين

Xxx  من حـ/ م. اهتاك اأصل المؤجر  

 xxx                      إلى حـ/ مجمع اهتاك
 اأصل المؤجر

 : : المحاسبة عن معامات البيع مع إعادة التأجير ثالثا

هي تلك العمليات التي يقوم بها مالك اأصل )البائع/المستأجر( ببيع اأصل لطرف آخر وفي الوقت  
فسه من المالك الجديد وتحقق هذ العملية عدد من المزايا للبائع أهمها توفير  فسه يقوم باستئجار اأصل 

ال العامل لديه. ويتم في هذ الحالة المحاسبة عن عملية البيع مع إعادة التأجير على مصدر لزيادة رأس الم
حو التالي:   ال

ت القيمة السوقية لأصل أقل من قيمته الدفترية يجب على البائع/المستأجر ااعتراف بالخسارة في  -أ ا إذا 
اسب  تاريخ البيع أما في حالة زيادة القيمة السوقية لأصل عن قيمته الدفترية فيجب تأجيل ااعتراف بهذ الم

حو التالي:   على أن يتم ااعتراف بها على ال
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ان عقد - اسب مع استهاك اأصل المستأجر  إذا  اسب بما يت ه يتم ااعتراف بهذ الم اإيجار رأسماليًا فإ
اسب المتعلقة بها باستخدام طريقة القسط  فذ الم سبة لجميع اأصول ما عدا اأراضي التي تست )وذلك بال

  الثابت(.

اسب المؤجل - ان عقد اإيجار تشغيليًا يتم ااعتراف بهذ الم اسب مع مصروف اإيجار إذا  ة مستقبًا بما يت
سبة إجمالي دفعات اإيجار خال فترة العقد.   خال الفترة بال

% من العمر ااقتصادي لأصل فإن العقد يعتبر رأسماليًا من وجهة 22ظرًا أن فترة اإيجار تزيد عن  -ب
ا يتعين إثبات قيدين اأول إثبات عملي ي إثبات إعادة التأجير ظر البائع/المستأجر وه ة البيع. والثا

 الرأسمالي. 

التالي -  ون القيود    :تت

 : إثبات عملية البيعقيد:  -

 البيان  دائن  مدين 

XXX 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

قدية  من حـ/ ال

 من حـ/ مجمع استهاك اأصول

 إلى حـ/ اأصول       

اسب مؤجلة عن البيع     عادة إلى حـ/ م  ا وا 
 التأجير
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   : إعادة التأجير الرأسماليقيد:  -

 البيان  دائن  مدين 

XXX  

XXX 

  من حـ/ اأصول المستأجرة

إلى حـ/ االتزامات عن                    
 عقود اإيجار

   : سداد اإيجار السنويقيد:  -

 البيان دائن  مدين 

XXX  

XXX 

XXX 

 من حـ/ مصروف الفائدة

  إيجار رأسماليمن حـ/ التزامات عن عقود 

إلى حـ/                                     
قدية  ال

    : استهاك اأصل:قيد  -

 البيان  دائن  مدين 

XXX  

XXX 

  من حـ/ مصروف ااستهاك

إلى حـ/ مجمع                      
 ااستهاك
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اسب المؤجلة :قيد -  :  ااعتراف بالم

 البيان  دائن  مدين 

XXX  

XXX 

عادة  اسب مؤجلة عن البيع وا  من حـ/ م
  التأجير

اسب البيع مع                  إلى حـ/ م
 إعادة التأجير

  يتم إعداد جدول استنفاد االتزامات عن عقد اإيجار الرأسمالي : -

ظرًا استيفائه أحد شروط المجموعة  ون هذا العقد عقدًا تمويليًا  سبة للمشتري/المؤجر ي اأولى وشرطي بال
يل ويجري المشتري/المستأجر قيدًا إثبات شراء اأصل ثم  تج أو الو ية مع عدم وجود ربح للم المجموعة الثا

ون جدول احتساب الفائد سبة يقوم بإثبات العمليات المتعلقة بتأجير اأصل تأجيرًا تمويليًا وي فسه بال ة 
 للبائع/المستأجر.

   : إثبات شراء اأصلقيد:  -

 البيان  دائن  دين م

XXX  

XXX 

 من حـ/ اأصول

قدية                           إلى حـ/ ال
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  : إثبات عملية التأجيرقيد:  -

 البيان  دائن  مدين 

XXX 

 

 

XXX 

XXX 

ي عقود اإيجار  من حـ/ مدي

 إلى حـ/ اأصول            

إلى حـ/ إيرادات الفوائد غير             
تسبة  الم

 : نهاية السنة قيد:  -

 البيان  دائن  مدين 

XXX 

 

 

 

XXX 

XXX 

XXX 

قدية  من حـ/ ال

ي عقود اإيجار              إلى حـ/ مدي

حـ/ إيرادات الفوائد غير  إلى            
تسبة  الم

 إلى حـ/ إيرادات الفوائد            
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      :  المحاسبي الدوليحسب المعيار  اإيجار التمويلي الثاني :  المطلب

 « International Accounting Staudards, IAS 17 »  

 : : مفاهيم عامة حول المعيار  أوا

 : IAS 17نبذة عن المعيار  -1

ة المعايير الدولية في  شر المعيار الدولي  1923لقد قامت لج المتعلق بمحاسبة عقود اإيجار،  IAS 17ب
هاية  هاية  1992وعرف هذا المعيار تعديات  افذ المفعول ابتداء  من 3114ثم  في 1)قابل أو  ( 3112جا

اسبة لتطبيقها فيما يتعلق  الذي يهدف إلى تبين للمستأجرين والمؤجرين السياسات واإفصاحات المحاسبية الم
 10 ي.بعقود اإيجار التمويلي والتشغيل

 :  IAS 17تعريف عقود اإيجار حسب    .1

ه ىلعأصلي عقود اإيجار ا ف المعيار المحاسبي الدولي السابع عشرعر  قل بموجبه المؤجر الحق  " أ ترتيب ي
 السابع عشر ، ويعدل المعيار المحاسبي الدوليتأجرخدام أصل مقابل بدل إيجار يستحق على المستسافي 

 ."سلة دفعات سلدفعة أو " ب بدل اإيجارباستبدال المصطلح ")المعدل ( التعريف 

 المصطلحات المتعلقة بعقد اإيجار :  .0

 11:  ةاأساسية المتعلقة بعقد اإيجار التالي المصطلحات AIS17إستخدم المعيار الدولي 

ام الرئيسية اتفاقية اإيجار، أيهما  :ربدء عقد اإيجا - هو تاريخ اتفاقية اإيجار أو التزام اأطراف باأح
 أقرب.

هي الفترة غير القابلة لإلغاء التي تعاقد فيها المستأجر استئجار اأصل باإضافة إلى  مدة عقد اإيجار: -
ون فيها للمستأجر حق اختيار ااستمرار في استئجا ها، أي فترات أخرى ي ر اأصل مقابل دفعة أخرى أو بدو

د بدأ العقد أن المستأجر سوف يمارس حقه بموجب ذلك الخيار. ل معقول ع يد بش  مع وجود التأ

                                                           
يين، المعايير المحاسبية الدولية   10 و ة مطابع الخط، عمان، اأردن، 1992جمعية المجمع العربي للمحاسبين القا  . 327,328، ص1999، شر
11

 . 432فس المرجع ، ص     
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ه دفعها طيلة مدة عقد  :الحد اأدنى لدفعات عقد اإيجار - هي المبالغ التي يدفعها المستأجر أو قد يطلب م
اء بدل اإيجار المحتم اليف الخدمات والضرائب التي سيقوم المؤجر بدفعها واستردادها اإيجار، باستث ل وت

 باإضافة إلى ما يلي:

ة من قبله أو من قبل طرف مرتبط به، أو  سبة للمستأجر، أية مبالغ مضمو  أ . بال

سبة للمؤجر، أي مبلغ القيمة المتبقية مضمون له من قبل أي من:   ب . بال

 المستأجر، أو -

 تأجر، أوطرف مرتبط بالمس  -

 طرف ثالث مستقل قادر ماليا على الوفاء بهذا الضمان.  -

افية من القيمة العادلة   ون أقل بدرجة  ان للمستأجر حق خيار شراء اأصل بسعر يتوقع أن ي ه إذا  على أ
ى من دفعات  د بدء عقد اإيجار فإن الحد اأد ن فيه ممارسة هذا الخيار، أي ع لأصل في التاريخ الذي يم
ى من المبالغ المستحقة الدفع طيلة مدة عقد اإيجار، باإضافة إلى الدفعة المطلوبة  اإيجار تشمل الحد اأد

 لممارسة حق خيار الشراء هذا.   

ن مقابلة إستبدال أصل أو تسوية مطلوب بين أطراف مطلعة وراغبة في  القيمة العادلة: - هي المبلغ الذي يم
 .عملية على أساس تجاري بحت 

 هو إما:  :العمر ااقتصادي -

ثر،  أ ـ  ون اأصل قابا لاستعمال اقتصاديا من قبل مستخدم واحد أو   أ الفترة التي من المتوقع خالها أن ي
 أو

تاج أو الوحدات لمشابهة التي يتوقع الحصول عليها من اأصل من قبل مستخدم واحد أو  ب ـ  عدد وحدات اإ
ثر.  أ

هي الفترة الباقية المقدرة من بدأ مدة عقد اإيجار دون أن تحددها مدة عقد اإيجار والتي  العمر النافع: -
افع ااقتصادية لأصول. شأة الم  يتوقع خالها أن تستهلك الم
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 :  هـي  :القيمة المتبقية المضمونة -

سبة للمستأجر ذلك الجزء من القيمة المتبقية المضمون من قبل المستأجر،  أ .  أو من قبل طرف له عاقة بال
ن في أي حال أن يصبح مستحق الدفع(.  بالمستأجر، )قيمة الضمان هي الحد اأعلى من المبلغ الذي يم

سبة للمؤجر ذلك الجزء من القيمة المتبقية المضمون من قبل المستأجر أو من قبل طرف ثالث ليس له  ب . بال
 باالتزامات بموجب الضمان. عاقة بالمؤجر والذي هو قادر ماديا على الوفاء

هي ذلك الجزء من القيمة المتبقية من اأصل المؤجر والذي ا يضمن  غير المضمونة: ةالقيمة المتبقي -
 المؤجر تحقيقه فقط من قبل طرف له عاقة بالمؤجر.

ى من دفعات اإيجار بموجب عقد إيجا إجمالي ااستثمار في عقد اإيجار: - ر هو إجمالي الحد اأد
ة تستحق للمؤجر. ظر المؤجر وأية قيمة متبقية غير مضمو  تمويلي من وجهة 

تسب -  هو الفرق بين :  :دخل التمويل غير الم

ظر المؤجر وأية قيمة  أ.     ى من دفعات اإيجار بموجب عقد إيجار تمويلي من وجهة  صافي الحد اأد
ة تستحق للمؤجر.  متبقية غير مضمو

ي في عقد اإيجار. . ب    د )أ( أعا حسب سعر الفائدة الضم  القيمة الحالية للب

اقصا دخل التمويل غير  صافي ااستثمار في عقد اإيجار: - هو إجمالي ااستثمار في عقد اإيجار 
تسب.  الم

د بدء عقد اإيجار الذي يجعل القيمة سعر الفائدة الضمني في عقد اإيجار: -  هو سعر الخصم ع
 اإجمالية لما يلي مساوية للقيمة العادلة لأصل المؤجر: 

ى لدفعات عقد اإيجار      :أ. الحد اأد

ة.     ب . القيمة المتبقية غير المضمو
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هو سعر الفائدة الذي يجب أن يدفعه المستأجر في  سعر الفائدة التفاضلي / على ااقتراض للمستأجر: -
ان من  د بدء عقد عقد إيجار مشابه، أو إذا  ان سيتحمله المستأجر ع ن تحديد ذلك، السعر الذي  غير المم

 اإيجار اقتراض اأموال الازمة لشراء اأصل على مدى فترة مماثلة ومع ضمان مماثل.

ي على عامل عدا عن  اإيجار المحتمل: - ه مب هو ذلك الجزء من دفعات اإيجار غير محدد المبلغ، ول
سبة المئوية للمبيعات، مقدار ااستعمال، مؤشرات السعر أسعار الفائدة في مجرد مرور الوقت ) مثال ذلك ال

 السوق(.

 : IAS 17تصنيف عقد اإيجار حسب   .1

ي على أساس مدى تحمل المؤجر أ يف عقود اإيجار في هذا المعيار مب افع  أجرتلمسو اإن تص المخاطر والم
ية اأصل المس ية القديمة ا وتشمل المخاطر احتماات الخسائر من الطاقة جر،أتالمتعلقة بمل لعاطلة أو التق

اف ئدومن التغيرات في العا ن أن تتمثل الم بتوقع أرباح من  آتبسبب الظروف ااقتصادية المتغيرة، ويم
سب من زيادة قيمة اأصل أو تحقيق قيمة لالعمليات على مدى العمر ااقتصادي  أصل والحصول على 

 قية.متب

  ه ف عقد اإيجار على أ ل جوهري جميع المخا  عقد إيجار تمويلييص ان يحول بش طر إذا 
ية. افآت المتعلقة بالمل  والم

ه  - ف عقد اإيجار على أ ل جوهري جميع المخاطر  عقد إيجار تشغيليويص ان ا يحول بش إذا 
ية. آتافموال  المتعلقة بالمل

  12أنه تمويلي:حاات تصنيف عقد اإيجار على  -

هاية مدة العقد. .1 ية اأصل المستأجر في  تقل بموجبه مل  عقد ت

ون أقل من القيمة العادلة لأصل في ذلك التاريخ  .3 ون للمستأجر حق شراء اأصل بسعر يتوقع أن ي ي
ن فيه ممارسة حق الخيار.  الذي يم

ية.تغطي مدة عقد اإيجار الجزء الرئيسي من العمر ااقتصادي لأصل. ح .4 قل مل  تى و إن لم تتم 

                                                           
يين في سوريا فرع حلب ،  المعيار المحاسبي الدولي ) 12 و ان ، جمعية المحاسبين القا  .3112 اإيجار،( عقود 12رضوان حلو ح
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ت القيمة الحالية  .1 ا ى من دفعات اإيجار )مجموع أقساط اإيجار(  Present Valueإذا  للحد اأد
امل القيمة العادلة لأصل المؤجر.  مساوية على اأقل 

ن للمستأجر فقط  استخدامها دون  .2 ون اأصول المستأجرة ذات طبيعة متخصصة5 بحيث يم دما ت ع
بير.إجراء   تعديل 

 مؤشرات لتصنيف عقد اإيجار على أنه تمويلي : -

بد المستأجر خسائر المؤجر المرتبطة باإلغاء. 1 ان باستطاعة المستأجر إلغاء عقد اإيجار5 و يت  (. إذا 

 ر.(. إذا تحمل المستأجر اأرباح أو الخسائر من التقلبات في القيمة العادلة للقيمة المتبقية لأصل المستأج3

بير من 4 وية بإيجار أقل إلى حٍد  ون لدى المستأجر خيار ااستمرار في عقد اإيجار لمدة ثا دما ي (. ع
 إيجار السوق.

ف عقود اإيجار الخاصة  - ها عقود إيجار باأراضي والمبانيتص فس الطريقة ت على أ شغيلية أو تمويلية ب
ف بها عقود إيجا غير  اقتصاديا اعمره الموجودات اأخرى، على أن من خصائص اأرض أن رالتي تص

هاية مدة عقد اإيجار فإن المس ية إلى المستأجر في  تقل حق المل ن من المتوقع أن ي ذا لم ي ر جأتمحدود، وا 
ية، والعاوة التي تدفع لمثل ه افع والمخاطر المتعلقة بالمل ل جوهري جميع الم  إيجارية احيازة ال ذا يتحمل بش

افع المقدمة.ع دمة يتم إطفاؤهامقتمثل دفعات إيجار  مط الم  لى مدى فترة اإيجار حسب 

ام عقد  ذا اتفق المستأجر والمؤجر في أي وقت علي تغيير أح د بدء مدته، وا  يف عقد اإيجار ع يتم تص
يف  ه تص جم ع ان سي اإيجار بدء من بداية ااتفاقية تلف لعقد مخاإيجار عدا من خال تجديد بأسلوب 

 .المعدلة تعتبر اتفاقية جديدة سارية على مدى فترتها

لأماك  تصادي أو القيمة المتبقيةقا)مثال ذلك التغيرات في تقديرات العمر الى أن التغيرات في التقديرات ع
يف جديد  ا ر(جأتمثال ذلك عدم الوفاء من جانب المسيرات في الظروف )غأو الت المؤجرة( ها تص شأ ع ي

 لعقد اإيجار لأغراض المحاسبية.

 : IAS 17المعالجة المحاسبية لعقد اإيجار حسب  ثانيا : 

 عقد اإيجار التمويلي : .1
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 13 المعالجات المحاسبية لعقود اإيجار التمويلي في دفاتر المستأجر :  - أ

 معين.في بداية مدة عقد اإيجار يعترف المستأجر بأصل معين و التزام  -1

ى من دفعات  -3 القياس المحاسبي: القمة العادلة لأصل المستأجر5 أو القيمة الحالية لأصل للحد اأد
 اإيجار5 أيهما أقل.

يًا في عقد اإيجار التمويلي. -4 اسب المعتمد ضم  لتحديد القيمة الحالية يعتمد معدل الخصم الم

لفة التمويل ) الفوائد -1  ( و إلى تسديد االتزام المعلق.يجب تقسيم دفعات اإيجار إلى ت

افع بموجب المعيارأومدة العقد أيهما أقل. -2 تاجي ال بغي استهاك اأصل على مدى عمر اإ  ي

 مـثــــال : 

 دج 441111تم الحصول  على آات  بطريقة التأجير التمويلي 5 بسعر  

 :شروط التأجير التمويلي 

 .  1/1/3113بداية اإيجار  -

 . 41111دفعة مقدمة   -

وات. 4مدة عقد اإيجار -  س

وية   - صف س  . دج 23211دفع ستة أقساط 

ي  -  . % تقريباً 34.22سعر الفائدة الضم

هاية مدة العقد   - ة  أو خيار شرائها بمبلغ رمزي  41/13/3111في   . دج2111للمستأجر خيار رد الشاح

 الجدول التالي يبين إطفاء اأقساط. -

دج 5 و يبلغ  142111دج 5 حيث تبلغ الفوائد اإجمالية  142111قيمتها اإجمالية   6عدد الدفعات   -
 دج . 411111الباقي من سعر القيمة العادلة لأصل المستأجر   

                                                           
ان ، مرجع سابق .   13  رضوان حلو ح
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تخفيض  اأقساط الفوائد الرصيد الدفعة
 االتزام

رصيد 
 االتزام

1 411111 42431 23211 42121 363261 

3 363261 41914 23211 11222 331364 

4 331364 36121 23211 16121 121214 

1 121214 31221 23211 21919 133291 

2 133291 11169 23211 22141 61264 

 صفر 61264 23211 2642 61264 6

  142111 142111 411111  

 تسجيل القيود في دفاتر المستأجر :  -1

ة في  :د ــيــق -  1/1/3113إثبات استئجار الشاح

 البيان مبلغ دائن مدينمبلغ 

 حـ/ آات مستأجرةمن   441111

  حـ/ التزام أصول مستأجرةإلى                441111 

 1/1/3113إثبات دفعة مقدما في   : د ــيـق -

 البيان مبلغ دائن مبلغ مدين

 حـ/ التزام أصول مستأجرة  من  41111

قدية          إلى                            41111   حـ/ال
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 41/6/3113: سداد القسط اأول في  دـيـق -

 البيان مبلغ دائن مبلغ مدين

42431 

42121 

 حـ/ مصاريف فوائد من 

 حـ/ التزام أصول مستأجرةمن 

قدية إلى                             23211   حـ/ال

 41/6/3113ااعتراف بمصروف ااستهاك في  : دـيـق -

441111 ÷ 6  =22111 

 البيان مبلغ دائن مبلغ مدين

 حـ/ مصروف استهاك اأت من  22111

حـ/ مجمع استهاك أآت   إلى                22111 
 مستأجرة

ي في  : دـيـق -   41/13/3113سداد القسط الثا

 البيان مبلغ دائن مبلغ مدين

42431 

42121 

 حـ/ مصاريف فوائد من 

 مستأجرةمن حـ/ التزام أصول 

قدية إلى                             23211   حـ/ال
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 41/13/3113ااعتراف بمصروف ااستهاك في  : دـيـق -

 البيان مبلغ دائن مبلغ مدين

 حـ/ مصروف استهاك اأت من  22111

حـ/ مجمع استهاك أآت   إلى                22111 
 مستأجرة

 41/13/3113: إقفال مصاريف الفوائد في  دـيـق -

 42431  +41914  =66364 

 البيان مبلغ دائن مبلغ مدين

 3113حـ/ ملخص دخل  من  66364

 حـ/ مصاريف الفوائد إلى                66364 

 41/13/3113: إقفال مصروف ااستهاك في  دـيـق -

 البيان مبلغ دائن مبلغ مدين

 3113حـ/ ملخص دخل  من  111111

حـ/ مصروف استهاك  إلى                111111 
 آات
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 41/13/3113 الميزانية في -

 المبلغ البيان المبلغ البيان

 اأصول :

 آات مستأجرة

مجمع استهاك آات 
 (-مستأجرة)

 

 

441111 

 

(111111 ) 

 

 االتزامات المتداولة:

التزامات أصول 
 مستأجرة

 

طويلة  تاالتزاما
 اأجل:

 

92469 

 

133291 

 002222 القيمة الدفترية 002222 القيمة الدفترية

 41/13/3111هاية العقد في  : دــــيــق -

 :(:  أعيدت اآلة للمؤجر1حالة )

 البيان مبلغ دائن مبلغ مدين

 حـ/ مجمع استهاك آات مستأجرةمن   441111

حـ/ آات إلى                              441111 
 مستأجرة
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 : حالة خيار الشراء من المستأجر(: 0حالة)

 البيان مبلغ دائن مبلغ مدين

442111 

441111 

 

 

 من حـ/ آات

 حـ/ مجمع استهاك آات مستأجرةمن 

 441111 

441111 

2111   

 حـ/ آات مستأجرة إلى            

إلى حـ/ مجمع استهاك آات             
 مستأجرة

قدية  إلى               حـ/ ال

 14المعالجة المحاسبية لعقد اإيجار التمويلي في دفاتر المؤجر :  - ب

ية لعقود إيجار  - يته بأصل معين )حـ/ ذمم مد في بداية مدة عقد اإيجار التمويلي يعترف المؤجر في ميزا
 تمويلي( 

ى من دفعات  : المحاسبي للذممالقياس   - القيمة العادلة لأصل المؤجر 5أو القيمة الحالية للحد اأد
 اإيجار أيهما أقل 

ة، إذا  - ة( و تخفيض الذمم المدي لفة تمويل )إيراد فوائد دائ يجب تحليل دفعات اإيجار )اأقساط ( إلى ت
اليف مباشرة5 مثل عموات و رسوم5 يتم ااع تراف بها إما في الحال أو توزيعها مقابل تحمل المؤجر ت

 هذا الدخل على مدى عمر العقد.

اعًا ( ااعتراف بالربح أو الخسارة ) الفرق بين القيمة العادلة لأصل  - على المؤجرين ) سواء تجارًا أو ص
لفة اأصل المؤجر( في دخل الفترة حسب السياسة المتبعة في المشروع للمبيعات المباش  رة.المؤجر و ت
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ما لو أن  - طبق  ل غير حقيقي5 يجب أن يقتصر الربح الذي ي ت أسعار الفائدة مخفضة بش ا إذا 
 المؤجر تقاضى سعر فائدة تجاري.

 تسجيل القيود في دفاتر المؤجر : -0

لفة اأصل المؤجر بدفاتر المؤجر  ات الحالة السابقة لدى المستأجرين5 مع إضافة معلومة أن ت فس بيا عتمد 
 والتحليل يوضح أن :  321111تبلغ 

لفة اأصل  441111و هو الفرق بين القيمة العادلة  21111ربح المؤجر يبلغ  -  321111و ت

 وفق الجدول السابق . 142111إجمالي إيراد الفائدة  -

 1/1/3113تأجير اآلة في  : دـيــق -

 البيان مبلغ دائن مبلغ مدين

ة لعقود إيجار    162111  تمويليمن حـ/ ذمم مدي

 321111 

21111 

142111  

 حـ/ مخازن اآاتإلى              

 إلى حـ/ مجمل ربح عقود تأجيرية            

 حـ/  إيراد الفوائد غير متحققة إلى           

 1/1/3113إثبات استام دفعة مقدمًا في  : دـيــق -

مبلغ 
 مدين

مبلغ 
 دائن

 البيان

قدية من  41111  حـ/ ال

ة لعقود اإيجار  إلى                41111  حـ/ ذمم مدي
 التمويلي  
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 41/6/3113: تحصيل القسط اأول في  دـيــق -

مبلغ 
 مدين

مبلغ 
 دائن

 البيان

قدية من  23211  حـ/ ال

ة لعقود اإيجار  لى إ               23211  حـ/ ذمم مدي
 التمويلي

تساب إيراد الفوائد في  دـيــق -  41/6/3113: ا

مبلغ 
 مدين

مبلغ 
 دائن

 البيان

 حـ/ إيراد فوائد غير متحققة من  42431

حـ/ إيراد  إلى                                  42431 
 فوائد 

فس الطريقة إلى   ذا ب  . 41/13/3113و ه

 15عقود اإيجار التشغيلية : -3

 ) التعريف بالنفي(عقد اإيجار التشغيلي5 هو عقد إيجار غير عقد اإيجار التمويلي  (1

مصروف على أساس القسط الثابت  (6 يتم ااعتراف بدفعات اإيجار بموجب عقود اإيجار التشغيلية 
 خال مدة العقد.

للدخول في عقود من المهم ااعتراف بالحوافز في عقود اإيجار التشغيلية. عادة ما تتخذ الحوافز  (6
ل دفعات مقدمة أو فترات ا يوجد فيها إيجارات و ما شابه ذلك.  اإيجار التشغيلية ش

                                                           
15

ان  ، مرجع سابق .    رضوان حلو ح
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ي الفترة التي ا  (6 ذ بدايته. لذلك5 ا تع اسب خا ل مدة العقد م ل م بغي ااعتراف بهذ الحوافز بش ي
لفة إيجار في بيان الدخل ب تضمين ت بغي أن  يوجد فيها إيجار بأن المستأجر يتج الخاص به. إذ ي

وية مخفضة. لفة س تج ت امل المدة5 مما ي امل عقد اإيجار خال   تقسم اإيجار ل

 المعالجة المحاسبية لعقود اإيجار التشغيلية في دفاتر المستأجر :  - أ

 :اإيجار اتسداد دفع: دــيــق -

 البيان دائن مدين

Xxx  

Xxx 

 

 

 إيجاراتمن حـ/ 

اتم. الضريبة من حـ/   على الممتل

 xxx                                /ـقـديــة إلى حـ  ال

 : : نهاية عقد اإيجاردـــيــق -

 البيان دائن مدين

Xxx   حـ/ ملخص الدخل من  

 xxx                                      /حـ
 مصروف اإيجار

 :المعالجة المحاسبية لعقود اإيجار التشغيلية في دفاتر المؤجر   - أ

 ا بات آلية 5 معدات...... تتظهر في البيا  المالية وفقًا لطبيعة اأصل: مر

 :يتم ااعتراف بدخل اإيجار في بيان الدخل على أساس القسط الثابت 

  ه مصروف.يتم ااعتراف بااستهاك على اأصل الخاضع لعقد إيجار ما على  أ
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 : : اإلتزام بالخدمةد ــيــق -

 البيان دائن مدين

Xxx  

 

 

xxx 

ـقـــديــــةمن حـ/   ال

اتإلى  حـ/              م. الضريبة على الممتل

 xxx              الخدمات المقدمة للغير حـ/ إلى 

 : اكتهتسوية اا: د ـــيــق -

 البيان دائن مدين

Xxx  المؤجراك اأصل تمن حـ/ م. اه  

 xxx                      اك تإلى حـ/ مجمع اه
 المؤجراأصل 

 

 عقود أو معامات البيع  و إعادة ااستئجار : (7

عادة اإيجار ت ون عادة بدل " شمل عملية البيع وا  فس اأصل للبائع، وي عادة تأجير  قيام البائع ببيع أصل وا 
عادة اإيجار وسعر البيع مرتبطين مع  صفقة، وتعتمد عملية البيع وا  هما  بعضهما حيث يتم التفاوض بشأ

وع عقد اإيجار  16". اإيجار على 

عادة اإيجار عقد إيجار تمويلي :ذإ . أ  ا نتج عن عملية البيع وا 

ات   ها دخل في البيا يجب عدم ااعتراف في الحال بأية زيادة في عائدات البيع عن المبلغ المسجل على أ
طفاؤها ع-للبائع المالية  ى مدى مدة عقد اإيجار.لالمستأجر، وبدا من ذلك يجب تأجيلها وا 

                                                           

  16
يين ، مرجع سابق .     و  جمعية المجمع العربي للمحاسبين القا
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ت إعادة اإيجار تمثل عقد إيإ ا ويلي اعتبرت العملية بمثابة وسيلة يقوم بموجبها المؤجر بتقديم تمر جاذا 
اسب تأجرالتمويل للمس ه ضمان، ولهذا السبب ليس من الم ادة في عائدات البيع تبار الزياع واعتبار اأصل أ

طفاؤها على مدى مدة عقد اإيجار. ها دخل، وهذ الزيادة يتم تأجيلها وا   عن المبلغ المسجل على أ

سبة لعقود اإيجار التمويلي ليس من ب خفاض في القيمة، وفي إ ضروريالال اك ا ان ه جراء هذا التعديل إا إذا 
اول ي ذيالالدولي  بةقابل لاسترجاع حسب معيار المحاسهذ الحالة يخفض المبلغ المسجل إلى المبلغ ال ت

خفاض قيمة الموجودات.  ا

 :  عادة اإيجار عقد إيجار تشغيليوا  يع بلاجم عن عملية ا  نذإ . ب

ه يجب ااعتراف بأي ربح أو خسارة في الحال، قيان من الواضح أن العملية تمت على أساس ال مة العادلة فإ
ان سعر البيع أقل  ذا  ه إذا تم وا  ه يجب ااعتراف بأي ربح أو خسارة في الحال، فيما عدا أ من القيمة العادلة فإ

اسب مع طفاؤها بما يت ه يجب تأجيلها وا   تعويض الخسارة بدفعات إيجار مستقبلية بأقل من سعر السوق فإ
ان سعر البي ذا  ع أعلى من القيمة العادلة دفعات اإيجار على مدى الفترة التي يتوقع استخدام اأصل خالها، وا 

طفاء الزيادة عن القيمة العادلة على مدى الفترة التي يتوقع استخدام اأصل خالها. ه يجب تأجيل وا   فإ

ت إعادة اإيجار تمثل عقد إيجار تشغيلي وتم إ - ا ديد دفعات اإيجار وسعر البيع بمقدار القيمة تحذا 
 .حالال ارة فيسخ عادية، ويتم ااعتراف بأي ربح أوعادلة اعتبرت هذ العملية عملية بيع لا

ت القيمة العادلة في وقت البيع وعملية إعادة اإيجار أقل من اب - ا سبة لعقود اإيجار التشغيلي إذا  ل
ه يج ااعتراف في الحال بخسارة تساوي الفرق بين المبلغ المسجل والقيمة ب المبلغ المسجل أصل فإ

 العادلة.

عادة طبق متطلبات - سبة للمستأجرين والمؤجرين بالتساوي فيما يتعلق بعملية البيع وا  ت اإفصاح بال
ام فريدة أو غير عادية  اإيجار، ويؤدي الوصف المطلوب لترتيبات اإيجار الهامة إلى اإفصاح عن أح

عادة اإيجار.عط رو لاتفاقية أو لش  مليات البيع وا 
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ل المحيطة بعقد   : اإيجار التمويليالمطلب الثالث : المشا

ن العقارات، على أغلبه في مقصورا الماضي في التأجير ان لقد وات في ول  يشمل أصبح اأخيرة الس

ية واأجهزة والمعدات اآات مثل الرأسمالية التجهيزات ترو  التأجير حو ااتجا تزايد في السبب ويرجع .اإل

 17 : أهمها متغيرات عدة إلى الشراء من بدا

اعية الزراعية ااقتصادية القطاعات معظم في الرأسمالية التجهيزات على ااعتماد ثافة -  والتجارية والص

 .والخدمية

 .التجهيزات هذ أسعار ضخامة -

ات ظهور -  .التأجير شاط في متخصصة شر

ي التطور معدات تزايد -   . سبًيا قصيرة فترات في إحالها معدات زيادة ثم ومن الرأسمالية للتجهيزات التق

ذا ت وا  ات ا ًبا شرائها من بدا استئجارها إلى تميل أصبحت رأسمالية تجهيزات إلى تحتاج التي الشر  تج
ي التقادم لمخاطر ات فان ، التق ت سواء) بدورها المؤجرة الشر ا تجة أ ( التأجير شاط في متخصصة أم م
ات إلى المخاطر هذ معظم تحويل إلى لجأت  بعدم شرُطا اإيجار عقد تضمين طريق عن المستأجرة الشر
ية لفترة لإلغاء القابلية ة زم وع لهذا العامة الخصائص من يعد الشرط هذا أن من الرغم وعلى معي  العقود من ال

ة ماذج اظهر العملي الواقع أن إا س خاصة شروًطا يتضمن عقد ل أصبح و العقود من متباي  خاصة تع
 : الشروط هذ أهم ومن المستأجر و المؤجر بين تتم التي المفاوضات

ية بحق عادة المرتبطة اأعباء وهي الحيازة أعباء معظم أو ل   المستأجر تحمل .1   المل

ته اأصل على والتأمين الضرائب مصروفات : مثل       .وصيا

تاجي العمر معظم العقد فترة تستغرق قد .3  .لأصل اإ

ح قد .4  .رمزية بقيمة أخرى لفترة اإيجار عقد تجديد حق المستأجر يم

                                                           
وك في التمويلي للتأجير المحاسبي العربيد ، التوجيه ضال  17  ورود ، تاريخ3111العدد اأول   13المجلد -دمشق جامعة السورية ،  مجلةالتجارية  الب

 . 13/19/1992دمشق  جامعة مجلة إلى البحث
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ح قد .1  .التعاقد فترة هاية في رمزية بقيمة اأصل شراء حق المستأجر يم

ى حًدا المستأجر يضمن قد .2  .العقد فترة هاية في المبقاة اأصل لقيمة أد

لة شأت وقد دما اإيجار عقود عن المحاسبة مش ل اختلف ع ها عن العقود بعض ش  ففي ااقتصادي مضمو
ون العمليات بعض  .بالتقسيط ءشرا جوهر وفي استئجاًرا مظهر في العقد ي

ت وقد وهذا وع هذا عن واإفصاح المحاسبة طرق حول المحاسبة تاب آراء تباي  سجات في العقود من ال
ن المستأجرين حو على اآراء هذ إيجاز ويم  : اآتي ال

ية حق إليه يحول ا المستأجر أن باعتبار مستأجرة أصول أي رسملة عدم -أ  رسملة فأن ثم ومن اأصل، مل
فيذًيا عقًدا اإيجار عقديعد  ذلك عنفضا  .مائم غير أمًرا يعد اإيجار عقود  بواسطة مستمًرا أداء يستلزم ت
وع هذا ومثل - الشراء وعقود التوظيف عقود مثل ذلك في مثله العقد طرفي  للرسملة تخضع ا العقود من ال

 .محاسبًيا

 وفًقا العمليات تسجيل وجوب الرأي هذا ومبرر. بالتقسيط الشراء لعقود المماثلة اإيجار عقود رسملة -ب
 .ااقتصادي لجوهرها

ت إذا ولذلك  طوي التي اإيجار عقود رسملة الواجب فمن ترسمل بالتقسيط المشتريات ا  خصائص على ت
 .فسها بالتقسيط الشراء عقود

ون البديل هذا ظل وفي اأجل، طويلة اإيجار عقود رسملة -ت  حق وجود مجرد هي الرسملة مبررات ت
 .طويلة لفترة اأصل استخدام

دة اإيجار عقود رسملة - ت طوي التي المؤ د غرامات على ت فيذ المستأجر التزام عدم ع  العقد، بت
 .لإلغاء القابلة غير التعاقدية واالتزامات الحقوق فقط ترسمل الرأي لهذا ووفًقا
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 .SCFحسب  نظام المحاسبية المالية  لإيجار التمويلي : المعالجة المحاسبية الثانيالمبحث 

 .SCFحسب  نظام المحاسبية المالية  التمويلي المطلب اأول : طبيعة عقد اإيجار

 : SCFأوا : تعريف عقد اإيجار  حسب  نظام المحاسبية المالية 

ازل بموجبه المؤجر للمستأجر لمدة محددة عن حق استعمال أصل مقابل  ه اتفاق يت يعرف عقد اإيجار على أ
ن التميز بين عقد إيجار تمويلي وعقد إيجاربسيط)تشغيلي(  18 دفع واحد أو دفعات عديدة. ويم

 :تعريف عقد اإيجار التمويلي أ.  

ية أصل  افع ذات صلة بمل لي مخاطر وم عقد إيجار التمويل هو عقد إيجار تترتب عليه عملية تحويل شبه 
تهاء مدة العقد أو عدم تحويلها. د ا ية ع  إلى مستأجر، مقرون بتحويل المل

 :تعريف عقد اإيجار التشغيلي ب . 

ل عقد إيج  لي عقد اإيجار البسيط  ار آخر غير عقد إيجار التمويل.وا تترتب عليه عملية تحويل شبه 
ية أصل إلى مستأجر. افع ذات صلة بمل  مخاطر وم

 : scfثانيا : معايير تصنيف عقد اإيجار  حسب  نظام المحاسبية المالية 

عقد إيجار تمويل أو عقد إيجار بسيط أمر يتوقف على واقع المعاملة ا يف عقد إيجار  لتجارية)الصفقة( بدا تص
ان  ه عقد إيجار تمويلي إذا  ف عقد اإيجار على أ ل العقد أو صيغته حيث يص ل جوهري من ش يحول بش

ية، افآت المتعلقة بالمل ان ا يحول  جميع المخاطر والم ه عقد تشغيلي إذا  ف عقد اإيجار على أ ويص
افآت المتعلقة بالمل ل جوهري جميع المخاطر والم د بدء مدته .بش يف عقد اإيجار ع  19 ية و يتم تص

ظام  عقد إيجار تمويل في  يف عقد إيجار  واأمثلة عن الوضعية التي من المفروض أن تؤدي إلى تص
 المحاسبة المالية :

قضاء مدة اإيجار. .2 ية اأصل محولة إلى المستأجر بعد ا  مل

                                                           
18

زائرية الدموقراطية الشعبية، القرار امؤرخ ي    مهورية ا احدد لقواعد التقييم احاسي وحتوى الكشوف امالية وعرضها وكذا مدونة  1002يوليو  12ا
ريدة الرمية الصادرة ا، ا سابات وقواعد سر  . 22، ص22العدد ،12/00/1002ا

19
 . 10نفس امرجع، ص  
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ح المستأجر خيار شراء اأصل بسعر  .1 افية عن قيمته الحقيقية في التاريخ عقد اإيجار يم يقل بصورة 
اك تيقن معقول باستعمال هذا الحق في التاريخ الذي  ون ه ن فيه ممارسة حق الخيار، حتى ي الذي يم

ن فيه تحقيق هذا الخيار.  يم

اك تحويل  .0 ن ه بر من مدة الحياة ااقتصادية لأصل ذاته إذا لم ي مدة اإيجار تغطي الجزء اأ
 ية.للمل

ة بمقتضى هذا اإيجار ترتفع على اأقل إلى شبه  .4 يا المحي في بداية عقد اإيجار قيمة المدفوعات الد
 امل القيمة الحقيقية لأصل المؤجر.

بيرة. .2  اأصول المستأجرة ذات طبيعة خاصة وا يستعملها إا المستأجر دون أن يدخل عليها تعديات 

سبة لعقود إيجا مـاحظــة : ية إلى المستأجر بعد مدة اإيجار ، " بال قل المل ر اأراضي التي اتؤدي إلى 
ل عقود إيجار تمويل ، والمدفوعات اأصلية التي يحتمل القيام بها بمقتضى هذ العقود تمثل  ن أن تش ايم

افع ال تسبة "إيجارات مسبقة  ) أعباء مدرجة في الحسابات مسبقا ( تهتلك على مدى قد اإيجار طبقا للم  .20م

 : SCFالمطلب الثاني : المعالجة المحاسبية لعقود اإيجار وفق النظام المحاسبي المالي 

 21. : المعالجة المحاسبية لعقد إيجار بسيط )تشغيلي(  أوا

 التسجيل المحاسبي عند المستأجر:   .1

مصروف في بيان الدخل على أساس القسط الثابت على أ.  يتم ااعتراف بدفعات اإيجار بموجب عقد إيجار 
فعة المستخدم  ي لم مط الزم تظم أخر يمثل ال اك أساس م ان ه  مدى مدة اإيجار5 إا إذا 

تيجة على أساس خطي خال ب.  مدة القرض إا يتم تسجيل عقد اإيجار البسيط في اأعباء في حسابات ال
اك أساس آخر يمثل التدرج عبر الزمن للمزايا التي يستفيد بها المستخدم. ان ه  إذا 

سبة لعقود اإيجار البسيطة يجب أن يقدم المستأجر معلومات إضافية مفروضة من المعيار الدولي ج . بال
IAS23 : هذ المعلومات هي 

                                                           

ريدة الرمية الصادرة  20  . 22صمرجع سبق ذكر ، 22العدد ،12/00/1002ا
شورة ، جامعة اأغواط،   21  . 6666/6666أمد نقاز، حاضرات التدقيق احاسي، مطبوعة غر م
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يا بمقتضى اإيج - د تاريخ الدفعات الد ة، المجموع ع ل الفترات الاحقة أقل من س ة، ل ار وقيمتها المحي
وات. بر من خمس س وات، وأ ة وأقل من خمس س بر من س  أ

سخ؛ - يا المستقبلية إيجار فرعي غير قابل لل د تاريخ غلق الدفعات الد  المجموع ع

ر المبالغ ال - تيجة الدورة مع ذ تي توافق الدفعات مبلغ دفعات اإيجار أو اإيجار الفرعي المسجل في 
فصل، اإيجارات المشروطة واإيرادات لإيجار الفرعي؛ ل م يا بش   الد

وصف عام للمبادئ إجراءات عقود اإيجار للمستأجر مع أخذ أساس تحديد الدفعات بمقتضى اإيجارات  -
 المشروطة خاصة، وجود خيارات تجديد أو شراء وآجالها.

 : ةويتم تسجيل القيود التالي 

 ــــد: سداد دفعة اإيجارقــيـ -

 مبلغ دائن مبلغ مدين البيان دائن مدين

614
  

113 

 

 

 

 من حـ/ إيجارات

 من حـ/ الدولة والضرائب والرسوم

 

Xxx 

xxx 

 

 

ــــــك                        213   xxxx  إلى حـ/ الب

 التسجيل المحاسبي عند المؤجر:  .0

يات المؤجرين حسب طبيعة اأصل ويتم تظهر الموجودات الخاضعة لعقود اإيجار  - التشغيلي في ميزا
ااعتراف و تسجيل دخل اإيجار في بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإيجار إا 

فعة ااستخدام المأخوذة من  اقص فيه م ي الذي تت مط الزم ثر تمثيا ل تظم أخر أ إذا توفر أساس م
  22.اأصل
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ط، عمان، اأردن، 6555معية اجمع العري للمحاسبن القانونين، امعاير احاسبية الدولية     . 665 ، ص6555، شركة مطابع ا
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الموجودات المؤجرة على أساس يتفق مع سياسة المؤجر العادية الخاصة باستهاك الموجودات  يتم استهاك -
 المماثلة.

 قـيــد : االتزام بالخدمة -

 مبلغ دائن مبلغ مدين البيان دائن مدين

213
  

 

 

211 

أو 
211 

112 

ك   من حـ/ الب

إلى  حـ/ تقديم الخدمات                  
 اأخرى 

 أو

تاج             إلى حـ/مبيعات إ

 إلى حـ/ دولة ، رسم مجمع          

xxx  

 

Xxx 

xxx 

Xxx 

     

 قــيـــــد : تسوية ااهتاك -

 مبلغ دائن مبلغ مدين  البيان دائن مدين

  xxx  من حـ/ مخصصات اإهتاك    621

 28XX                         إلى حـ/ إهتاك
 الثبيتات

 Xxx 
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 23مثال :

ة  ة “ أ”أبرمت الشر اعية باإيجار هذ “)ب”)المستأجرة( والشر اء معدات ص المؤجرة( إتفاق على تمويل إقت
وات ، بمتوسط دفعات   2اأخيرة تستهلك على مدة  وات ، الرسم على القيمة  2دج )خ ر ( لمدة 2111س س

ة هي %19.6المضافة  ل س تج أوالمالك لأصل ، علما أن ا 4280، قمة اإهتاك ل فترض (لمؤجر هو الم و
 .)أن المعدات المستخدمة في إطار عقد إيجار بسيط 

 : المستأجرالتسجيل المحاسبي في دفاتر  .1

ة  21/ 21نسجل في  ل سنة في حسابات الشر  القيد التالي:  “ أ”من 

 مبلغ دائن مبلغ مدين البيان دائن مدين

 

614  

113 

 

 

 

213 

01/01/ n 

 إيجاراتمن حـ/ 

 من حـ/ الدولة والضرائب والرسوم

ــك   حـ/ى إل  الب

 

2111 

921 

 

 

 

2921 

 

 التسجيل المحاسبي في دفاتر المؤجر : .0

 n/21/21تسجيل قيد تقديم الخدمة في 

 مبلغ دائن مبلغ مدين  البيان دائن مدين

213
  

 

 

211 

112 

ك   من حـ/ الب

تاجإلى  حـ/                مبيعات إ

 إلى حـ/ دولة ، رسم مجمع            

2921  

2111 

921 

                                                           
23

 أمد نقاز ، مرجع سبق ذكر .   



الفصل الثاني  التمويلي لإيجار حاسبيةمال المعالجة
 

666 

 

ل سنة -   : قيد تسوية اإهتاك ل

 مبلغ دائن مبلغ مدين  البيان دائن مدين

  4280  من حـ/ مخصصات اإهتاك    621

4280 

لمعدات  إلى حـ/ إهتاك                   3212 
اعية  الص

  

 : المعالجة المحاسبية لعقود اإيجار التمويلي . ثانيا

فيذ مع احترام مبدأ  ون محل عقد إيجار تمويل في تاريخ دخول العقد حيز الت ل أصل ي يدرج في الحسابات 
ي.  و ب القا  تغليب الواقع ااقتصادي على الجا

ما يلي  أوا. التسجيل المحاسبي في دفاتر المستأجر :    24يتم التسجيل 

ة  - ية بقيمته الحقيقية أو بالقيمة المحي يدرج الملك المؤجر اأصل المستأجر في حسابات أصول الميزا
ا. ت هذ القيمة اأخيرة أقل ثم ا يا بمقتضى اإيجار إذا   للمدفوعات الد

ية. - فس مبلغ الخصوم للميزا  يدرج إلزام دفع اإيجارات المستقبلية في الحسابات ب

في اأصول المستأجر بأضعف مبلغ بين القيمة الحقيقية  -يظهر الملك  موضوع إيجار ـ تمويل وبهذا       
درج فيها  يا ت صوص عليها في العقد )وهذ المدفوعات الد يا الم ة للمدفوعات الد للملك المؤجر والقيمة المحي

اك يقين م ان ه هاية اإيجار هذا إذا  ة إعادة الشراء في  د إبرام العقد بأن خيار الشراء القيمة المحي عقول ع
ة الهامشية  ن لم يوجد فبمعدل فائدة ااستدا ي للعقد وا  ة بالمعدل الضم ون مرفوعا(. تحدد القيمة المحي ي

 للمستأجر.

 لما يدخل الملك تحت مراقبة المستأجر، يسجل هذا الملك:أ ـ دخول الملك تحت مراقبة المستأجر:  

ب المدين لح -  ساب التثبيت.في الجا
                                                           

24
ريدة الرمية الصادرة    . 22صمرجع سبق ذكر ، 22العدد ،12/00/1002ا
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ب الدائن لحساب ديون عن عقد إيجار تمويل)الحساب الفرعي  -   (162في الجا

صوص عليها في العقد: ب ـ تسديد اأتاوى:  د تسديد اأتاوى الم  ع

ة. - ب الدائن لحساب الخزي  يسجل مبلغ اأتاوة في الجا

ب المدين لحساب الديون عن عقد إيجار التمويل)الحساب ال - سبة إلى جزء التسديد 162فرعي بالجا ( بال
 للمبلغ الرئيسي من جهة.

سبة إلى جزء الفوائد من جهة أخرى. - ب المدين لحساب المصاريف المالية بال  بالجا

ات: يان: اهتاك  ج ـ تسجيل اإهتا يتم معالجة الملك عقب إدراجه اأصلي في الحسابات مثل بقية تثبيتات ال
تفاع، وثبو  د ااقتضاء. عن مدة اا  ت خسارة في القيمة ع

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

ان عليه أن يدفع لذلك استحقاقا أخيرا يوافق تعاقديا رفع خيار الشراء،  : إذا قرر المستأجر ااحتفاظ بالملك. 1
فإن مبلغ هذا ااستحقاق اأخير يجب أن يوافق رصيد حساب الديون عن عقد اإيجار، ويأتي تسديد هذا 

 ااستحقاق لتصفية هذا الحساب الخاص بالديون.

ما يلي: - ون   التسجيل في اليومية ي

162 

 

 

213 

 ن المترتبة على اإيجارالديو حـ/ 

وك الحسابات الجارية حـ/     ب

xxx  

xxx 

 

د  إذا لم يرفع المستأجر خيار الشراء .4 ا لأصل ع اك يقين معقول بأن يعدو المستأجر مال ن ه أي لم ي
فعية، في هذ  لية على أقصر مدة لهذا العقد ومدته ال هاية عقد اإيجار فإن اأصل يجب أن يهتلك 
الحالة الملك أو اأصل يعود إلى المؤجر ويتم إخراجه من أصول المستأجر. وهذا الخروج عديم القيمة 

بغي أن ا فسها مدة  ي ون هي  اقص قيمة للمستأجر أن مدة اهتاك الملك ت ه فائض قيمة أو  جر ع ي
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ب الدائن 162اإيجار. وفي هذ الحالة، تتم تصفية حساب الديون ) )  حسابل( المطابقة باعتماد الجا
 الثبيتات محل عقد اإيجار . ( 3

ما يلي - ون   التسجيل في اليومية ي

167 

28xx 

 

 

 

xx3 

 حـ/ الديون المترتبة عن اإيجار

 إهتاك التثبيتاتحـ/ 

التثبيت محل عقد  حـ/       
 اإيجار

 إخراج التثبيت من الميزانية   

XXXXXX   

 

XXX 

 : مثال تطبيقي

ة اأمل في   تاج عمرها ااقتصادي  11/11/3112قامت شر اء معدات إ   2بإبرام عقد إيجار تمويلي اقت
وات، وخصائص العقد تتمثل فيما يلي:سعر شراء المعدات المعطى في العقد   دج.  311111س

وية تقدر ب   6مدة العقد  - وات  بدفعات إيجار س ة.الدف 11263س ل س عة اأولى في دج تدفع في بداية 
11/11/3112. 

ة السادسة  - دج والتي ترافق القيمة المتبقية المتوقعة للمعدات في هذ  11112قيمة خيار الشراء في الس
ة.  الس

 .% 12. والرسم على القيمة المضافة %  8معدل التقييم -

ة اأملالمطلوب  . : تسجيل القيود الازمة في يومية شر

 الذي يجعل القيمة الحالية اإيجارات المستقبلية=القيمة  العادلة للمعدات tالمعدل الفائدة 

200000=44472+44472 (1+i)-1 +44472 (1+i)-2.....+ 44472 (1+i)-6 +12000((1+i)-6 

 .%15أي   t =0,15بحل المعادلة المعدل الفائدة   
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 إعداد جدول إهتاك قرض اإيجار: –1

القيمة  السنوات
 المتبقية

-اإهتاك)الدفعة الفوائد
تخفيض  الفائدة(
 االتزام

دفعات 
 اإيجار

 رصيد االتزام

11/11/3112 

11/11/3116 

11/11/3112 

11/11/3112 

11/11/3119 

11/11/3111 

11/11/3111 

311111 

122342 

144263 

119161 

21661 

12999 

11142 

1 

34326 

31161 

16461 

13199 

2311 

1262 

11263 

31126 

31692 

32113 

43664 

42263 

11142 

11263 

11263 

11263 

11263 

11263 

11263 

12111 

155238 

133762 

109064 

80661 

47999 

10437 

0 

 / 570420 022222 42578 / المجموع

 ماحظة: قمنا بتقريب الفواصل إلى الواحد  

 التسجيل في يومية المستأجر: -1

 مبلغ دائن مبلغ مدين إسم الحساب دائن مدين

  21/21/0225   

312 

 

 

 

162 

ية والمعدات  شآت التق حـ / الم
اعية  واأدوات الص

حـ / الديون المترتبة على عقد إيجار 
 تمويل

311111  

 

311111 
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اء اأدوات دخول الملك تحت   إقت
ة  مراقبة الشر

162 

 

113 

 

 

 

 

 

213 

 

 حـ /  الديون المترتبة على عقد إيجار 

   والرسومحـ /   الدولة والضرائب 

وك الحسابات الجارية          حـ /   ب

ر اأولى بدون فائدة تسديد دفعة اإيجا
 1/1/3112في 

11263 

7609,5 

 

 

 

 

 

 

 

52371,5 

  11/10/0225   

661 

 

 

1622 

 حـ /   أعباء فوائد مالية

 مستحقةحـ /   فوائد 

هاية)إقفال   (12إثبات الفائدة في 

34326 

 

 

34326 

 

621  

 

321 

حـ / مخصصات اإهتاك اأصول 
 غير الجارية

 حـ /   إهتاك اأصول

إثبات قسط إهتاك المعدات في 
ةن  (3112هاية)إقفال س

32111  

32111 

  21/21/ 

0221 
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ة ااحتفاظ بالمعدات في نهاية العقد  الحالةاأولى : قرارالشر

162 

113 

 

 

 

 

 

 

213 

 

 

 

حـ /   الديون المترتبة على عقد 
 اإيجار

 حـ /   الدولة والضرائب والرسوم

وك الحسابات الجارية  حـ /     ب

تصفية الديون المترتبة على عقد 
 اإيجار

 

11142 

1774,9 

 

 

12211,29 

 

ة بعدم رفع خيار الشراء أي عدم ااحتفاظ بالمعدات في نهاية العقد  الحالةالثانية : قرار الشر

162 

 

3212 

 

 

 

 

22 

312 

 

الديون المترتبة على عقد حـ /   
 اإيجار

 حـ /  إهتاك التثبيتات)المجمع(

 اإسترجاعات عن خسائر القيم        حـ /    

ية والمعدات      شأت التق حـ / م
اعيةواأد  وات الص

خراج المعدات من تصفية الديون  وا 
ة  أصول الشر

 

11142 

311111 

 

 

11142 

311111 

وات =   6اإهتاك المجمع خال         200000س
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 التسجيل المحاسبي في دفاتر المؤجر : -3

ية من       و ية القا افع المتعلقة بالمل ل جوهري جميع المخاطر والم قل بش يتم بموجب عقد اإيجار التمويلي 
ها سداد للمبلغ اأصلي  ذا فإن دفعة اإيجار المستحقة القبض تعامل من قبل المؤجر على أ قبل المؤجر وه

افأة المؤجر عن استثمار وخدماته  25 .ودخل تمويلي لتعويض وم

 : عند المؤجر غير الصانع أو غير الموزع للملك المؤجر . أ

ة"  يظهر مبلغ اأماك الموضوعة موضع إيجار تمويل، لدى المؤجر في اأصول ضمن حساب "حسابات دائ
سبة إلى الجزء الذي تفوق مدته عاما واحدا في الحساب  ة  321)تثبيتات مالية بال القروض والحسابات الدائ

يته للملك على المترتبة على عق ية حتى ولو احتفظ المؤجر بمل د إيجار ـ تمويل( وليس في حساب تثبيتات عي
ي. و ازل: يسجل في أي  صعيد قا سبة إلى عملية ت يان بال فالبيع يدرج في الحسابات حسب القواعد المألوفة لل

اتجة عن البيع )حساب  توجات ال ب الدائن لحساب الم ب  (21الجا المدين لحساب طرف آخر) وفي الجا
ة المترتبة على عقد إيجار ـ تمويل ()حساب   (.321القروض والحسابات الدائ

احية العملية  -  ة مبلغ ااستثمار المبين في عقد اإيجار، هذا المبلغ موافقا من ال يساوي مبلغ الحسابات الدائ
إيجار ـ تمويل  وح  شاء العقد.تضاف إليه ال -للقيمة الحقيقية للملك المم اليف المباشرة المرتبطة بالتفاوض وا   ت

لما قام المستأجر بدفع اأتاوى على  - توج  م افئ استثمار المؤجر(  يثبت العائد المالي)جزء اإيجار الم
سبة الفائدة  سبة إلى المؤجر) سبة المر دودية اإجمالي للعقد بال أساس مبلغ يحسب بواسطة صيغة تعبر عن 

ون محل إدراج في الحسابات لدى المؤجر:الفعلية اإ ل إتاوة تستلم ت ذا ف  جمالية(. وه

تجات المالية )الحساب  - ب الدائن لحساب الم ة(. 264في الجا  ـ عائدات الحسابات الدائ

سبة إلى الجزء من تسديد رأس المال الرئيسي )الحساب  - ي بال ب الدائن لحساب القرض المع  - 321في الجا
ة المترتبة على عقد إيجا  القروض ة. -والحسابات الدائ  تمويل( عن طريق الحسم من حساب الخزي

   ؤجر :عند المؤجر الصانع أو الموزع للملك الم . ب
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يان       يدرج الدين ضمن الحسابات بالمبلغ الذي يساوي القيمة الحقيقية للملك طبقا للمبادئ التي يعتمدها ال
افذة )ا سبة لمبيعاته ال اتجة عن بال  إثبات المتزامن للدين والبيع( وعليه فإن الخسائر أو اأرباح ال

ة المالية. تيجة الس  26 المبيعات تدرج في حسابات 

تثبت المصاريف اأصلية المباشرة التي التزم بها المؤجر من أجل التفاوض على العقد ووضعه موضع  
ية تمديد على مدى مدة اإيجار. وبالتالي  ا أعباء في تاريخ إبرام العقد دون إم فيذ)العموات، اأتعاب...(   الت

ع أو الموزع ربحا على  اليف مرتبطة بتحقيق الصا  المبيعات.عتبر هذ الت

حها مؤجر   ين صانع أو موزع من خا ل هذا يتضح أن عقود إيجار التمويل التي يم وعين اث توفر للمؤجر 
 من العوائد:

اجمان عن بيع بسيط. -  الربح أو الخسارة ال

توج مالي عن مدة حياة اإيجار. -  م

سبة إلى  يان بال ب الدائن فالبيع يدرج في الحسابات حسب القواعد المألوفة لل ازل: يسجل في الجا عملية ت
اتجة عن البيع )حساب  توجات ال ب المدين لحساب طرف آخر) القروض والحسابات  (21لحساب الم وفي الجا

ة المترتبة على عقد إيجار ـ تمويل ()حساب   (.321الدائ

سب الفائدة المترتبة على عقد اإيجار أقل بصورة محسوسة من الماحظة ت  ا سب المعمول بها في : إذا 
ن الحصول عليه لو  ون مقصورا على الربح الذي يم اتج عن عملية البيع سي جز أو ال السوق، فإن الربح الم
ان  د لو  ان يقف ع ون محدودا بما  اتج عن البيع يجب أن ي تمت الفاتورة بسعر الفائدة التجارية.) الربح ال

سبة الفائدة ال  .معمول بها في السوق(اإيجار مبرما على أساس 

ة بسعر الفائدة التجارية  وفي هذ الحالة، فإن مبلغ البيع والدين الدائن يدرج في الحسابات بمبلغ القيم المحي
هاية العقد)أي  د ااقتضاء القيمة المتبقية للملك في  صوص عليها في العقد مزيدا عليه ع يا الم للمدفوعات الد

ة لعملية إعادة صوص عليه في العقد(. القيمة المحي تهاء اإيجار الم د ا  الشراء ع

 27إيجار ـ التمويل ـ رفع أو عدم رفع  الخيار عند انتهاء العقد:ج. 
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 عند رفع خيار الشراء :  .1

إذا احتفظ المستأجر بالملك ودفع مبلغ ااستحقاق اأخير الموافق لرفع خيار الشراء فإن هذا الدفع يجب أن   
ي، ويأتي بالتالي لتصفية هذا الحساب.  يوافق لدى المؤجر رصيد حساب الدين الدائن المع

مايلي:  - ون   التسجيل في اليومية ي

213 

 

 

 

321 

وك الحسابات الجار     يةحـ /     ب

ة المترتبة على حـ / ال      قروض وح. دائ
 إيجار التمويل عقد

xxxx  

xxxx 

 

 

 عدم رفع خيار الشراء : .0

إذا أعاد المستأجر الملك إلى المؤجر، فإن المؤجر يسجل الملك المستعاد بمبلغ خيار الشراء غير المرفوع، وهو 
مستحقا من المستأجر.  ضمن أصوله حسب وجه المبلغ الذي يجب أن يوافق رصيد الدين الدائن الذي يبقى 

وي عرضه على أطراف أخرى  ااستعمال المزمع ، في تثبيتاته فسه أو ي ان المؤجر يعتزم استخدام الملك ب )إذا 
 .لإيجار 

ما يلي: -  ون   التسجيل في اليومية ي

xx3 

 

 

 

321 

321 

 حـ / الثبيتات

يةحـ /           إهتاك التثبيتات العي

ة              حـ / القروض وح. دائ

 المترتبة على عقد   إيجار التمويل

xxx 

 

 

 

xxx 

xxx 

 ثانيا : التسجيل المحاسبي في يومية المؤجر .
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ة المؤجرة . د الشر حاول تسجيل العمليات ع  بالرجوع إلى المثال اأول 

 مبلغ دائن مبلغ مدين إسم الحساب دائن مدين

  11/11/3112   

321 

 

 

 

211 

 

ة المترتبة على  حـ / القروض وح. دائ
 عقد إيجار التمويل

تاج                   حـ /  مبيعات إ

ازل عن المعدات محل اإيجار التمويل  ت

31111  

31111 

213 

 

 

321 

 

113 

وك الحسابات الجارية   حـ /  ب

ة               حـ /  القروض وح. دائ
 المترتبة على عقد إيجار التمويل

 حـ /   الدولة والضرائب والرسوم       

ر اأولى بدون فائدة قبض دفعة اإيجا
 1/1/3112في 

52371,5 

 

 

11263 

 

     7609,5 

  11/10/0225   

518 

 

 

264 

تظرة للقبض  حـ / فوائد م

ة           حـ / عائدات الحسابات الدائ

تظرة للقبض في 1 فترة من  فوائد م  جا

ديسمبر)تدفع في  31إلى 
01/01/2006 

23286  

23286 

 

 

  21/21/0221   
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213  

321 

 

518 

113 

وك الحسابات الجارية  حـ /   ب

ة               حـ /   القروض وح. دائ
 على عقد  إيجار المترتبة 

تظرة للقبض          حـ /   فوائد م

  حـ /   الدولة والضرائب والرسوم       

ي)اإيجاز  قبض دفعة اإيجار الثا
 +الفائدة(

52371,5 

 

 

31126 

34326 

7609,5 

 

ة ااحتفاظ بالمعدات في نهاية العقد  الحالة اأولى: قرار الشر

512  

321 

 

113 

وك الحسابات الجارية  حـ /   ب

ة             حـ /   القروض وح. دائ
 المترتبة على عقد إيجار التمويل

حـ /   الدولة والضرائب             
 والرسوم

12211,29  

11142 

1774,2 

ة بعدم رفع خيار الشراء أي عدم ااحتفاظ بالمعدات في نهاية العقد  الحالةالثانية : قرار الشر

312  

3212 

321 

 الثبيتاتحـ /   

مجمع إهتاك حـ /                  
  التثبيتات

ة             حـ /   القروض وح. دائ
 المترتبة على عقد إيجار التمويل

311142 

 

 

311111 

11142 
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 : عقد إيجار تمويلي يشمل أرض وعليها مبنى في نفس الوقت  حالة خاصة  : -

ون من عقدين     فس الوقت 5 هذا العقد يت ى وأرض في  دما يتعلق عقد إيجار يشمل على مب ع
ت قابلة لإهتاك ( يمثل عقد بسيط)تشغيلي(  ا فصلين5حيث عقد تأجير اأرض )ماعدا في حالة إذا  م

ي فيمثل إما عقد تمويلي أو عقد بسيط حسب تحقق  ما عقد المب ر5بي راها لأسباب السابقة الذ المعايير التي ذ
ن التفرقة في ذلك فإن مجموع العقد يعتبر عقد إيجار تمويل 5إا إذا ظهر أن العقدين هما عقد  ذا لم يم سابقا.وا 

  28.بسيط  

 : الــــــــمث 

ة اأمل في   في  1قامت شر ى يهتلك هذا اأخير على  3119جا اء بموجب عقد إيجار أرض عليها مب باقت
ة5القيمة الباقية بعد  41 ة تساوي 41س وية 41111س سبة لأرض و 1111دج تمثل إيجارات الس دج بال

ى تدفع خال  16111 سبة المب ة(. 31دج بال ة.)تدفع في بداية الس  س

ى5مع العلم أن معدل التقييم الحالي هو  16911دج لأرض و  1332أسعار الشراء المتبقية  تمثل   2.2للمب
ى.121111دج و 12111القيمة المقدرة لأرض هي بالمائة5  سبة للمب  دج بال

 .العقد المتعلق باأرض يعتبر عقد إيجار بسيط بينما المتعلق بالمبنى يعتبر عقد إيجار تمويل

ة اأمل؟ د شر  يف يتم التسجيل المحاسبي ع

 : لقيود التاليةيقوم المحاسب بتسجيل ا 11/10/0227جانفي إلى  1خال السنة اأولى من     

 المبلغ دائن المبلغ مدين إسم الحساب دائن مدين

  01/01/2009   

213  

167 

اءات  حـ /   ب

حـ /   الديون المترتبة على عقد  

180000 

 

 

180000 

                                                           
28

  - J .F. ROBERT,F.MECHIN ;H.PUTEAUX , NORMES IFRS et PME,système comptable de convergence entre  

o pta les fra çaises et sta dards de l’IASB,DUNOD éditio  ,ordre des Expert  comptables,paris,2004 
p162. 
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 اإيجار

اء اء دخول الملك تحت   إقت ب
ة  مراقبةالشر

613 

167 

 

113 

 

 

 

 

 

512 

 

 

 حـ /   إيجارات

المترتبة على  عقد حـ / الديون 
 اإيجار

 حـ / الدولة والضرائب  والرسوم

وك الحسابات   حـ /            ب
 الجارية

دفعة اإيجار اأولى بدون  تسديد
 فائدة

4000 

16000 

3400 

 

 

 

 

23400 

  31/12/2009   

6811  

 

2813 

حـ /   مخصصات إهتاك 
 التثبيتات

اءات حـ /     إهتاك  ب
18000-30000)/30) 

وي  قسط اإهتاك الس

 

5000  

5000 

661 

 

 

518 

 حـ /   أعباء الفوائد

تظرة  حـ /    فوائد م

12300  

12300 
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(18000-16000)*7,5 

486 

 

 

613 

ة مسبقا  حـ /   اأعباء المعاي

 حـ /   إيجارات

4000)*7,5 4000-

(45000- 

925  

925 

عادة اإيجار ثالثا     .: المعالجة المحاسبية  لعمليات البيع وا 

ون عادة         فس اأصل للبائع5 وي عادة تأجير  عادة اإيجار قيام البائع ببيع أصل وا  تشمل عملية البيع وا 
ه يدرج في  صفقة5 و بهذا فإ هما  بدل اإيجار وسعر البيع مرتبطين مع بعضهما حيث يتم التفاوض بشأ

ل الحساب ي إا معاملة تجارية واحدة. و ان اأمر ا يع ما لو  ازل المقترن بعقد إيجار تمويل  ات عقد الت
توجات في تاريخ إبرام  م ازل بالمقارة إلى القيمة المحاسبية لدى المستأجر ا يسجل  توجات الت م فائض 

ن التميز في   12AISر العقدين بل يوزع على مدى مدة عقد اإيجار.وهذ يتفق مع أقر المعيا ه يم إذ  بين أ
وع عقد اإيجار بين حالتين : عادة اإيجار التي تعتمد على    29عمليات البيع وا 

عادة اإيجار الحالة اأولى  تج عن عملية البيع وا  بأية  يجب عدم ااعتراف في الحال عقد إيجار تمويلي: إذا 
ات المالية للبائعزيادة في عائدات البيع عن المبلغ المسجل على أ المستأجر5 وبدا من ذلك -ها دخل في البيا

طفاؤها على مدى مدة عقد اإيجار. وبهذا فإن العملية تعتبر بمثابة وسيلة يقوم بموجبها المؤجر  يجب تأجيلها وا 
اسب اعتبار الزيادة في عائ ه ضمان5ولهذا السبب من غير الم دات بتقديم التمويل للمستأجر واعتبار اأصل أ
طفاؤها على مدى مدة عقد اإيجار. ها دخل5وهذ الزيادة يتم تأجيلها وا   البيع عن المبلغ المسجل على أ

عادة اإيجار  الحالة الثانية: جم عن عملية البيع وا  ان من الواضح أن العملية تمت  عقد إيجار تشغيليإذا  و
ان سعر البيع أقل من القيمة  ذا  ه يجب ااعتراف بأي ربح أو خسارة في الحال5وا  على أساس القيمة العادلة فإ
ه إذا تم تعويض الخسارة بدفعات إيجار  ه يجب ااعتراف بأي ربح أو خسارة في الحال5 فيما عدا أ العادلة فإ

اسب مع دفعات إيجار على مدى الفترة التي مستقبلية بأقل من سعر الس طفاؤها بما يت ه يجب تأجيلها وا  وق فإ
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طفاء الزيادة عن  ه يجب تأجيل وا  ان سعر البيع أعلى من القيمة العادلة فإ ذا  يتوقع استخدام اأصل خالها5وا 
 .30القيمة العادلة على مدى الفترة التي يتوقع استخدام اأصل خالها  

 مثال تطبيقي : 

ة  ي تم شراؤ بمبلغ  Ωالشر ة قررت  32ويستهلك على مدة  11/11/3111دج بتاريخ 321111تمتلك مبا س
ه في  ازل ع ة 121111بمبلغ  11/11/3131الت بعقد لمدة  Ωهذ اأخيرة أعادت تأجير لـ  bدج إلى الشر

ة )مقابل إتاوة بمبلغ  11 هاية 32111س ويا، تسدد في  ة بمعدل دج( س % سعر المتبقي محدد بمبلغ 2ل س
هاية العقد31632 د   . دج ع

ة  ة الشر  Ω  :31تسجيل القيود لدى الشر

 مبلغ دائن مبلغ مدين البيان دائن مدين

  11/11/3131   

213 

 

 

222 

ك  حـ / الب

ها ازل ع اصر الت واتج ع  حـ/

121111  

121111 

  11/11/3131   

622 

3214 

 

 

314 

ازلحـ/  اصر المت  القيمة الباقية المحاسبية للع

ي  حـ/اهتاك المبا

اءاتحـ/  الب

(321111-111111)x32/11 

121111 

111111 

 

 

321111 

 

  11/11/3131   

                                                           
30

 Robert OBERT,op-cit , 311  
31

 أمد نقاز ، مرجع سابق .  
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222  

122 

واتج مقيدة سلفا  حـ/

اصر ال واتج ع هامحـ/  ازل ع  ت

 )فائض القيمة ( 121111-121111

41111  

41111 

  11/11/3131   

314  

162 

ي  حـ/مبا

تمويل حـ/ ديون تميويل باإيجار)استرجاع 
 باإيجار(

 

121111  

121111 

314  

162 

ي  حـ/مبا

تمويل حـ/ ديون تميويل باإيجار)استرجاع 
 باإيجار(

 

121111  

121111 

 

  41/13/3131   

661 

162 

 

 

 

213 

 أعباء الفوائدحـ/ 

 ديون التمويل باإيجار حـ/ 

كحـ/   الب

12111 

11111 

 

 

32111 

621  

3214 

 حصص  إستهاك التجهيزاتحـ/ 

ي)حـ/   (121111/12إستهاك المبا

13111  

13111 

ة 41111/12واتج مقبدة سلفاحـ/   122 ل س   3111 ل
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هاحـ/  222 ازل ع اصر الت  واتج ع

 

3111 

621  

3214 

 حصص  إستهاك التجهيزاتحـ/ 

ي)إستهاك حـ/   (121111/12المبا

13111  

13111 

122  

222 

ة 41111/12واتج مقبدة سلفاحـ/  ل س  ل

هاحـ/  ازل ع اصر الت  واتج ع

 

3111  

3111 

 

و   AIS17في المعيار الدولي  لإيجار التمويليالمطلب الثالث : ما مدى التوافق بين المعالجة المحاسبية 
   SCFفي نظام المحاسبة المالية  

ظام المحاسبي  ا من خال ما قدم في هذا المبحث التوافق الظاهر في طرق المعالجة المحاسبية وفقا ل يتضح ل
قاط التوافق تظهر في : AIS17والمعيار الدولي  SCFالمالي   و أهم 

ي فقط. . أ و له القا  تتحدد المعالجة المحاسبية لعقود اإيجار وفقًا لجوهر العقد وليس ش

ي.  . ب و ب القا  احترام مبدأ تغليب الواقع ااقتصادي على الجا

إحترام معايير التفرقة بين اإعتماد اإيجاري المالي واإعتماد اإيجاري التشغيلي التي جاءت بها  . ت
 المعيار المحاسي الدولي .

ل من المؤ  . ث هما هو تحديد متطلبات القياس واإفصاح عن عقود اإيجار لدى  ل م جر الهدف من 
 والمستأجر.

ز المالي وذلك بالقيمة العادلة  . ج أصل والتزام في قائمة المر ااعتراف باإيجار التمويلي لدى المستأجر 
شأة اإيجار.  ى لدفعات اإيجار أيهما أقل في تاريخ   لأصل أو القيمة الحالية للحد اأد
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ى أن يقوم المستأجر بإثبات صافي ااستثمار في عقد اإيجار التموي . ح لي بمقدار القيمة الحالية للحد اأد
ة.  لدفعات اإيجار والقيمة المبقاة غير المضمو

ات لأصل المؤَجر في سجات الُمؤِجر خال فترة اإيجارفي عقد اإيجار  . خ عدم احتساب أي إهتا
 التمويلي.

 اإفصاح عن السياسة المحاسبية المتبعة لمعالجة عقود اإيجار. . د

اسب أو الخسائر المترتبة على عملية البيع ثم إعادة ااستئجار، على أن ضرورة تأجيل ااع . ذ تراف بالم
اتج عن العملية قد تم  ان عقد اإيجار ال اسب أو الخسائر في الفترات المستقبلية إذا  فد هذ الم تست

إيجار تمويلي. يفه   تص

ع من وجود    : بعض ااختافات نوجز بعضها فيهذا لم يم

ظام المحاسبي المالي  في حين ا يظهر ذلك في طاق تطبيق المعيار AIS17   المعياربين  - ال
SCF.  

ظام المحاسبي المالي  - شأة   SCFلم يميز ال في سجات المؤجر بين اأصول التي تستخدمها الم
ما يجب تخصيص حساب لمجمع ااه وعين توتلك التي تقوم بتأجيرها للغير5  ل من هذين ال اك ل

 من اأصول.

ظام المحاسبي المالي  - في سجات المؤجر بين اإيرادات والمصروفات المتعلقة   SCFلم يميز ال
 باأصول المؤجرة وتلك المتعلقة بغيرها من اأصول.

هاية العقد . AIS17 لم يعالج المعيار - د   المعالجة المحاسبية المتعلقة باإيجار ع

 لجة لعرض عقود اإيجار في القوائم المالية للمؤجر.معا AIS17 لم يتضمن المعيار الدولي -
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 في ظل التشريع الجبائي الجزائري :المبحث الثالث : اإيجار التمويلي 

ة   ون المالية لس ة  1996قام المشرع الجزائري من خال قا ون س ون المالية  3111و قا ذا قا و 
ة  ، بالقيام بتعديات على  فس الس ميلي من  ون الجمارك  في الت الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ، و قا

ل أطراف العقد . ح تسهيات ل ة و م ه إضفاء المزيد من المرو  محاولة م

حاول اإجابة على السؤال التالي :   و س

 هل إستفاد المؤجر و المستأجر من  هذ التسهيات ؟ 

تطرق إلى :   و لإجابة على هذا السؤال س

 .في الجزائر  لإيجار التمويليبارات الضريبية اإعت -

 .المقاييس الجبائية و تقيهما في الجزائر  -

ية . -  اإعتبارات الجمر

 : في الجزائر لإيجار التمويليالمطلب اأول : ااعتبارات الضريبية 

  : 1771إجراءات قانون المالية لسنة   -1

ة  113المادة في إطار اإجراءات الواردة في الفقرة اأولى من   ون المالية لس فيما  يتعلق  1996من قا
ه  احية الجبائية بأ احية يعرف من ال باإعتماد اإيجاري المالي و اإعتمادالإيجاري التشغيلي فإن المؤجر من ال

ية هو حق تطبيق اهتاك اأصل . جر عن هذ المل ية لأصل المؤجر ، و ما ي و ية القا  صاحب المل

ص على أن المستأجر يتمتع بحق التخفيض من الربح الخاضع للضريبة الفقرة  فس المادة ت ية من  الثا
 لإيجارات التي يدفعها للمؤجر .

اليف ااستغال و تخصم من  ه فإن أقساط اإيجار المدفوعة في إطار ااعتماد اإيجاري ، تظهر في ت وم
 اأرباح الخاضعة للضريبة .

ة  114فيما يتعلق باإعتماد اإيجاري الدولي ، فقد ورد في المادة  ون المالية لس سبة لعمليات  1996من قا بال
املة المتولدة عن الحرمة المالية ،  ف  ااعتماد اايجاري الدولي ، تلحق بالحاصل الخاضع للضريبة أرباح الص
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ة الماية على الد هاية الس ة و مثبتة في  ه فإن حاصل بعملية معي يون و القروض المبرمة بالعمليات . و م
هاية العملية ، و التسبيقات و  ة بالعملة الصعبة المحدد و المبين في  اللتبادل المترتب عن الفائض المالي للحر

وحة  بالعملة الصعبة مرتبطة بالمواد الخاضعة للضريبة.  الديون المم

 :  مثــــــــال

ة  ا شر ن لدي ة جزائرية بتجهيزات لمدة  مويليإيجار تلت في  1فرسية تمول شر وات  ابتداء من أول جا س
وي . 21111بقسط إيجار  3111  أورو س

ة اأولى مدفوع . -  قسط اإيجار للس

ار جزائري .121أورو = 1سعر الصرف في فترة التعاقد هو  -  دي

ة  - راء الخاص بس خفضت قيمة اأورو لتصب 3113بافتراض أن في ال ، هذا دج  111أورو =  1ح ا
ما يلي :  ن حسابه  اتج عن التغيير في سعر الصرف يم ة الخاصة تحقق ربحا   ما يجعل الشر

 21111x121:  3111 المبلغ المستحق لعام

 دج  2211111=                               

 21111x111:  3113 المبلغ المستحق لعام

                                =2111111. 

 3111دفعة   - 3119= دفعة  الربح المحقق

                =2211111 - 2111111  

                  =211111. 

 .دج هذا الربح مرتبط بالتغيير في سعر الصرف  321111:  الربح المحقق

 و منه  فهو معفى من الربح الخاضع للضريبة . 

  : 0221إجراءات قانون المالية لسنة   -0
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ة اإيجار التمويلي  الدولفي إطار عمليات   ون المالية لس ه  11في المادة  3111ي ، فقد أدخل قا م
ون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة فيما يتعلق بااستفادة من  3-126و  112تعديات على المواد  من قا

 التخفيضات الضريبية .

سبة للضريبة على الدخل اإجمالي  " 41/13/3111حتى   "  IRGان وعاء اإقتطاع من المصدر بال
ات  " ان IBSو الضريبة على أرباح الشر " خاضع للمبلغ اللخام لإيجارات المدفوعة ، حيث أن هذا المبلغ 

بيرة يتحملها المتعامل الجزائري باإضافة إلى أقساط اإيجار . لفة   يمثل ت

ة هذا اإ  مل لس ون الم أقساط إيجار   3111جرا المتخذ في قا و المطبق على المبالغ المدفوعة 
سبة  سبة لعمليات ااعتماد اايجاري الدولي لغير المقيمين بالجزائر قرر تخفيض الوعاء حتى   .  %61بال

ية ااعتماد اإيجاري الدولي ، و تجهيز   المؤسسات بالمعدات و في إطار تشجيع ااستخدام اأمثل لتق
سبة  الطائرات والسفن ...( قرر المشرع الجزائري تخفيض الوعاء ب لتصبح  %61و اأصول المرتفعة الثمن ) 

 المقررة سابقا . %12عوض  2.3%

ميلي لسنة 1  :  0221/ إجراءات المالية الت

ة   ميلي لس ون المالية الت ل المتعلقة بااع 3111قدم قا تماد اإيجاري الممارسة بعض الحلول للمشا
وك و المؤسسات المالية للتمييز بين ااعتماد اإيجاري و القرض المصرفي ، بخصوص  من طرف جمعية الب

المتعلق بترقية ااستثمار ، اسيما تلك المتعلقة بالحقوق  94/13ااستفادة من اامتيازات المقررة في اأمر 
ية و الرسم على القيمة المضافة ال  32ملغيان بموجب هذا اأمر .الجمر

د تعاملهم  ميلي سمح للمستثمرين باإحتفاظ بامتيازاتهم ع ون المالية الت باإضافة إلى ذلك فإن إجراءات قا
قوات أو عقارات ، غير أن هذا اإمتياز  ت م ا تاجية سواء  باإعتماد اإيجاري للحصول على اأصول اإ

تسب فقط في حالة اأصول الممولة  عن طريق ااعتماد اإيجاري.  ي

ة  ميلي لس ون المالية الت ، سمح بمعالجة ااعتماد  3111هذا باإضافة إلى إجراءين إضافيين جاء بهما قا
 اإيجاري بطريقة مماثلة و القرض المصرفي .

                                                           
الملتقى الوطني اأول حول المؤسسات الصغيرة و إبراهيم عبد اه ، قرض اإيجار في الجزائر فرصة جديدة أمام المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ،  32

 .3113أفريل  9-2جامعة عمار ثلجي اأغواط المتوسطة و دورها في التنمية ،



الفصل الثاني  التمويلي لإيجار حاسبيةمال المعالجة
 

666 

 

ي   شاط المه ون بإجراء يعفى هذا الجزء من أقساط اإيجار  TAPفيما يخص الرسم على ال جاء القا
ات المحاسبية و المالية في إطار ااعتماد اإيجاري المحقق من قبل مؤسسات الليزغ في  الذي يخض اإهتا

 إطار تمويل ااستثمارات للمتاملين ااقتصاديين .

ي هو بدون تبري شاط المه سبة في ظل هذ الشروط تطبيق الرسم على ال ه يطبق بطريقة تخالف تطبيقه بال ر أ
 للقروض المصرفية .

ي على الهامش الوحيد  شاط المه من أجل معالجة الوضع ، يجب إتمام تحديد قاعدة فرض الرسم على ال
اتج من مجموع أقساط اإيجار المحصلة من أجل حصر تطبيق الرسم  المحقق ، و هذا عن طريق خصم ال

TAP الخاضع للضريبة . على الربح المحقق 

وك و المؤسسات المالية المتعاملة بااعتماد اإيجاري في هذا اإطار  اإجراء اآخر المتخذ ، يخص السماح للب
اقص لأصول الممولة في فترة تتوافق و مدة عقد ااعتماد اايجاري ،  بتطبيق طريقة ااهتاك الخطي أو المت

 قوم بالتوفيق بين مدة اأصل و مدة عقد ااعتماد اايجاري . و من أجل مطابقته مع اإهتاك المالي

هاية العملية ، أين تقوم مؤسسة  ي  اإيجار التمويليفي  تيجة ، ا تعتبر ملزمة بأخذ اإهتاك التق بحساب ال
ما هو معمول به في  ن فيما يخص ااهتاك المالي فهو يحسب ضمن أقساط اإيجار  باإعتبار ، ل

لتين سوف يتم التطرق إليهما بالتفصيل :المؤسسا ا أمام مش فس جد أ ا سوف   ت المالية عامة ل

 :  حقوق التسجيل الخاصة بالتنازل عن اأماك العقارية -1

ع ( و اخضاعها لحقوق التسجيل في إطار ااعتماد اايجاري في هذ الحالة فإن  حيازة اأصول العقارية )مص
ي سيدفع مرتين :  شاط المه  الرسم على ال

د شراء مؤسسة اإعتماد اايجاري لأصل . -  ع

د تحصيل أقساط اإيجار و تعيد المؤسسة بيع اأصل للزبون . -  ع

اليف المالية يجب إزالة هذ ال ها مباشرة إرتفاع الت جر ع حالة و المتمثلة في اإزدواج الضريبي ، مما ي
ي . ها أن تجعل هذا اأخير في صورة قرض ب  لإعتماد اإيجاري و التي من شأ

 :  حقوق التسجيل الخاصة بعقد اإيجار التمويلي -3
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بير و خدمات اإيجار التجاري خدمات التسجيل لإعتماد اإيجاري على مستوى إدارة الضرائب  تتشابه إلى حد 
ي المقدر بــ  شاط المه ه فهي تخضع للرسم على ال من اأمر  14هذا بالرغم من تعليمات المادة  %3و م

المتعلقة  311إلى  169التي تقضي عمليات اإعتماد اإيجاري من مجال التطبيق الواردة في المواد  96/19
 باأعمال التجارية .

سبة للمستأجر . هذا لفة اإعتماد اإيجاري بال ب ارتفاع ت  التخفيض يتمثل في تج

 المطلب الثاني : تقييم المقاييس الجبائية لإيجار التمويلي : 

 33المزايا الضريبية للمؤسسة المستأجرة : -1

ان قرض  اإيجار التمويليمن إيجابيات استعمال  ه وسيلة تمويل تسمح من الوجهة المالية بإحال م أ
ة لإستثمار  إذ يحقق عدد  ية المؤسسة المستأجرة التي ا تعتبر مال تمويل ا يظهر بميزا ااستثمار التقليدي 

 من المزايا الضريبية: 

ون الرسم على القيمة . ا يدفع المستأجر الرسم على القيمة المضافة إا على اإيجارات المدفوعة أ دوريا ل
اء ااستثمار . اما من قبل المؤجر و قت اقت  المضافة يدفع 

فقات إيجار  اإيجار التمويليب.  ل  ية ، فيقيج محاسبيا في حسابات ااستغال  على ش ا يثقل خصوم الميزا
ات ) ن وجدت .مل يعرف بالرافعة ( إIBSمخفضة أرباح الدورة ، و بالتالي مخفضة للضريبة على أرباح الشر

 الجبائية .

 المزايا الضريبية للمؤسسة المؤجرة : -0

 مثل المستأجر يستفيد المؤجر من مزايا ضريبية أهمها :

ون و هو ما يسمح له  - مط اإهتاك المطبق على ااستثمار بما يسمح به القا الحرية في اختيار 
وك في تحصيلها  ات لدين الحقوق المش  .بتحديد المؤو

                                                           
ية الوجهتين من مصارفال أعمال في الجديد ، علي محمد يوسف ، الرشود محمد أحمد 33 و شورات ، ااقتصادية و القا ان ، ،بيروت الحقوقية حلبي م  لب

3113. . 
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دما يشتري اإستثمار من المورد ، و هذ الضريبة هي  - يدفع المؤجر مبلغ الرسم على القيمة المضافة ع
 ما هو معروف قابلة لإسترجاع .

افع الجبائية مثلما هو الحال في القيمة المضافة المتبقية لأصل . -  حصول المؤجر على الم

 :  التمويليلإيجار توصيات ااستفادة من المزايا الضريبية  -

مية ااقتصادية للبلد ،   ه هو محرك للت دون شك بالرغم من وجود  سلبيات عدة لإعتماد اإيجاري إا أ
تطرق لبعضها  مية المؤسسات ااقتصادية خاصة باإستفادة من المزايا الضريبية المرفقة له و التي سوف  و لت

:34 

ن ااستفادة من استخدام المزايا الضريبية  - اء تجهيزات عالية الثمن يم إقت لإعتماد اإيجاري مثا 
 الطائرات و البواخر .

ختلف القطاعات  - إن صعوبة الحصول على القروض التقليدية لتمويل لاستثمارات بفوائد مرتفعة ، في 
ون ااعتماد اإيجاري  ات ي ية اقتصادية ، و تقديم ضما اإقتصادية التي تتطلب إعداد دراسات تق

تها .مجد ل مالية في خزي  ي للمؤسسات خاصة تلك التي تعرف مشا

ن اإستفادة من استخدام المزايا الضريبية  - اء تجهيزات عالية الثمن  لإيجار التمويلييم إقت مثا 
 الطائرات والبواخر .

ية لإيجار التمويلي :  المطلب الثالث : اإعتبارات الجمر

ي أو التجاري ، حدد  اإيجار التمويليفي إطار عمليات  قولة ذات ااستعمال المه الدولي لأصول غير الم
ة  ون المالية لس  جميع طرق معالجة عمليات التصدير أو  اإستيراد ، 142-146-142في المواد   1996قا

ص المادة  ظام  اإيجار التمويليعن طريق  122في هذا الصدد ، و على الرغم من  عمليات تحت  تعالج 
ية . قبول ي أين تأجل فيه الحقوق و الرسوم الجمر ظام جمر هم يخضعون ل ى أ ي ، بمع  زم

ظام تتحدد و فقا لمدة اإعتماد اإيجاري ) المادة   ( 142ما يضاف أيضا إلى ذلك أن المدة الازمة لهذا ال

                                                           
ر . ، علي محمد ، الرشود محمد أحمد 34  مرجع سبق ذ
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قضاء المدة غير القابلة لإلغاء أو فسخ عقد  د ا تهااإيجار التمويلي ع د  ا ء حق اختيار الشراء لصالح و ع
ة استهاك اأصل المحصل عليه عن طريق فاتورة الشراء  المستأجر ، هذا اأخير يجب أن يقوم بعملية الجمر

 ( . 146)المادة 

تهاء حق شراء اأصل لصالح المستأجر يجب أن يباشر هذا اأخير في عملية  س أي عدم ا في حالة الع
ة إعادة تصدير اأصل  ي ) المادة الجمر ظام القبول الزم تيجة   ( . 142المؤجر 

هي معفية من عمليات مراقبة التجارة  اإيجار التمويليأما المعدات المستوردة أو المصدرة في إطار عقود 
ي  و هذا لضبط    Domiciliation Bancaireالخارجية من جهة أخرى ، هذ العمليات تلزم بوجود محل ب

حو الجزائر ) المادة أو تسوية عمليات تح حو الخارج أو دخولها   ( .142ويل رؤوس اأموال 

م عمليات       ظيمية التي تح صوص الت ي ال تحول اهتمام السلطات العامة  اإيجار التمويليإن تجسيد و تب
ات  شاء شر ي يهدف إلى تشجيع إ ي جبائي و جمر و ظام قا (  Leasing) التمويلي اإيجارمن أجل تجسيد 

شطتها في الجزائر .  و تطوير أ
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 خـاصـــة :

ا من خال هذا الفصل لدراسة المعاجة المحاسبية  في ظل المعايير الدولية إبتداء  لإيجار التمويليتطرق
ي  الذي يعتبر أول معيار تطرق للمعالجة المحاسبية لعقود اإيجار ثم  FASB13بالمعيار المحاسبي اأمري
ظم المعالجات  المحاسبية واإفصاحات عن عقود   IAS17 يليه المعيار المحاسبي الدولي  الذي أيضا 

ل المحيطة بعقد اإيجار التي  أتي بعدها لإحاطة بأهم المشا ي ثم ل اإيجار  إعتمادا على المعيار اأمري
دمارت ظه ل اختلف ع ها عن العقود بعض ش ون العمليات بعض ففي ااقتصادي مضمو  مظهر في العقد ي

 .  بالتقسيط ءشرا جوهر وفي استئجاًرا

ين والمعايير  را أهم اإصاحات التي قام بها المشرع الجزائري  للتتماشى مع القوا أما في المبحث اأخير فذ
ظام المحاسبي بإصدار   36القرار المؤرخ في المتعارف عليها دوليا ، وهذا ما حدث فعا من خال إصاح ال

ظام المحاسبي ، الذي  يع 32/14/3119الصادرة الجريدة الرسمية  3112يوليو  قائص وعيوب ال الج مختلف 
ية اإعتماد اإيجاري لتتماشى مع ماهو متعارف عليه دوليا  ظيم تق   ،السابق ، والذي تضمن إصالح وت

قاط تطرق في اأخير إلى أهم      AIS17في المعيار الدولي  لإيجار التمويليالتوافق بين المعالجة المحاسبية  ل
 .   SCF ظام المحاسبة المالية وفي 
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 الفصل الثالث

-   ة في حالة دراسة  Sofinance شر

  ة تقديم                 لإستثمار المالية الشر
 (Sofinance ). 

 في التمويلي لإجار المحاسبية المعالجة 

 (Sofinance .) 
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 تمهيد :

ية  في وجود  اإيجار التمويليتعتبر تق ن هذا ا ي ر حديثة العهد في الجزائر ، ل ما سلف الذ  ،
ة  جد الشر ية  ات المتعاملة بهذ التق ات رائدة في هذا المجال  و من بين الشر   المالي  المالية لإستثمارشر

 Sofinanace : حاول في هذا الفصل اإجابة على السؤال التالي  لذا س

ة  ية  Sofinance المالية لإستثمارما هي الشر يف تتم المعالجة المحاسبية لتق وفق  اإيجار التمويلي؟ و 
تطرق من خال هذا الفصل إلى :  ظام المحاسبي المالي الجديد ؟  ولإجابة على التساؤل المطروح ، س  ال

ة شأة ال - ظيمي    Sofinanceالمالية لإستثمارشر لها الت  .و هي
ظام المحاسبة المالية . لإيجار التمويليالمعالجة المحاسبية  -  حسب 
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ة المالية لإستثمار المبحث اأول : تقديم   : ( Sofinance )الشر

ة و نشأتها .  المطلب ااول : تعريف الشر

ة المالية لإستثمار   :   ( Sofinance )، المساهمة و التوظيف الشر

ة  شأة و هي عبارة عن مؤسسة مالية شر ة المالية لإستثمار ، المساهمة و التوظيف حديثة ال تعتبر الشر
ة  مساهمة حيث شاء شر في  12في   sofinanaceتم إ بية على  3111جا ة مع مؤسسات مالية أج بالشرا

ة مالية  ، ب ك الجزائر في شرت مهامها بعدما اأساس شر في  9تم اعتمادها من طرف ب ، برأس  3111جا
ي للمساهمات الدولة   2قدر مال  ة بمبادرة من المجلس الوط ار جزائري ، وقد تم تأسيس هذ الشر مايير دي

1( CNPE ) الجهاز  المساهمة في عصرة"المساهمة في دعم و إعادة بعث اإقتصاد " أي   لهدف أساسي هو
ي و تاجي الوط ة خال الوثيقة التي  اإ مية أدوات مالية جديدة . وقد تم توسيع دائرة تدخل الشر وضع و ت

توبر  31في  ( CNPE )اعتمدها مجلس مساهمات الدولة  قاط  3114أ ة في ال زت مهام الشر ، والتي ر
 التالية :

ازل من مرحلة تقديم المساعداة و المشورة للمؤسسات العمومية اإقت - صادية في عمليات الخوصصة و الت
ازل الفعلي .  التقييم إلى الت

تاجي العمومي . -  تقديم المساعدة بهدف ترقية الجهاز اإ

ه المؤسسات  - دسة المالية لمصلحة مجلس مساهمات الدولة ، تستفيد م ز لله مية و بعث مر ت
 اإقتصادية العمومية .

ة   تتدخل باأساليب التالية : Sofinanceو في هذا اإطار ، فإن شر

شاء أو  fonds propresعن طريق اأموال الخاصة  - بالمساهمة في رأس مال المؤسسات في اإ
مو.  2ال

 عن طريق تمويات بالقرض اإجاري . -

ات للقروض. -  عن طريق قروض مباشرة أو ضما

 لصالح المتعاملين .  gestion de fondsتسيير اأموال  -

                                                           
ل  1 هم الد س مس لي مج  cpeيسم ح
سس . 2 ئ الم  ث



الفصل الثالث  Sofinance شركة في حالة دراسة
 

1 

  

 تقديم المساعدة و اإستشارة للمؤسسات . -

ة  بر من التمويات المقدمة من طرف الشر سبة   sofinanceو يمثل القرض اإيجاري الجزء اأ ب
ة  % 62وصلت إلى  ت تمثل حوالي  3112س ا ة  % 26بعد أن  ، وهذا دليل على زيادة  3116س

سبية للقرض اإيجاري بين مختلف التمويا ية و اأهمية ال بيرة لهذ التق ة ال وحة بسبب المرو ت المم
 قبال المتزايد عليها من طرف المتعاملين خاصة في المجاات التالية :اإ

اء و ااشغال العمومية و أشغال الري . -  الب

 قل المسافرين و البضائع . -

 ااعمال و ااشغال البحرية . -

اجم و المحاجر . -  الم

اعة ،...الخ. -  الص

ة  ظر الى اإطار العام لأهداف المسطرة لعمل شر ه وبال بر   Sofinanceو تجدر اإشارة أ فإن الجزء اا
ان حجمها ، أما مساهمتها في تمويل القطاع  ات عمومية مهما  من تموياتها موجه إلى مؤسسات و شر

ون أساسا من مؤسسات صغيرة و متوسطة ، فهي محدودة جدا و ا ها إا الخاص ، والمت  يستفيد م
ات  ها هم شر جد أن معظم زبائ تجة محليا . ولهذا  ون تجهيزات و معدات م المستثمرون الخواص الذين يقت

ة " ها مثا شر ر م ذ ة للدولة ،  اء ، مؤسسة   cosiderمملو أشغال   EPTRC" لأشغال العمومية و الب
ة الجزائرية أشغال الطرق  ة   ALTROالطرقات ، والشر قل البضائع ، ...الخ . SNTR، شر  3ل

ة . ل التنظيمي للشر  المطلب الثاني : الهي

ت ال شاطاتها تب ية المالية لإستثمار من أجل تسيير  تها و قدرتها  Sofinanceشر ظيم يتماشى  مع مرو ت
ة من حيث رأس المال المستثمر ،  ،  اإيجار التمويليعلى التسيير السريع لمختلف العوامل المطورة للشر

 الدراسات التمويلية .

ظيم الحديث ، يحتوي على هيئتين أساسيتين  هما :   هذا الت

 : و من مهامها : التنفيذيةاإدارة   -1

                                                           
سس . 3 ئ الم  ث
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 . المالي تسييرال  -

دسة  - ة و اله  . إدارة المشار

 . إدارة الموارد العامة  -

  إدارة اإيجار التمويلي .  -

ل   -0  : و من مهامها :( الدراسات التمويليةالدعم )إدارة هي

ية . - و  الشؤون القا

 التسويق و اإتصال . -

 التدقيق و الرقابة . -

ظيم . - ظام و الت  ال

 تسيير طلبات التمويل و متابعتها .  -

 تطوير الدراسات التمويلية .  -
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ة المالية لإستثمار  المطلب الثالث :  مهام  . و مجاات تدخلها Sofinanceالشر

 : Sofinanceأوا : مهام 

شريك فاعل للقطاع  ح قروض ااستهاك والتجهيز للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و تعتبر  العام و أ. م
 في الجزائر. الخاص

 .  اإيجار التمويليب. إتاحة حلول تمويلية للمؤسسات الصغيرة و  المتوسطة عن طريق 

صائح في التسيير .ج. تقديم   إقتراحات و 

ة مجاات ثانيا :   :  Sofinanceتدخل شر

ون بحاجة ماسة إلى  ذلك الخاصة التي ت التمويل : من خال تدعيم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  و 
شاطها  .  أصل إستعماله في أداء 

 :  شروط التدخل.  1

ة ذات أسهم . ة  شر  طبيعة الشر

ة 1 التمويلمدة التدخل أو  وات 5إلى  س  . على حسب طبيعة العقد س

هاية العقد  ازل عن اأصل في   لصالح المأجر .الت

 : قطاعات التدخل. 3

- Sifinance . ات أو الحافات قل : من خال التمويل بالشاح  لل

- Sofinance . اء  لتجهيزات اأشغال العمومية  و الب

- Sofinance : تاجية . للتجهيزات ع و اآات  اإ  من خال التمويل بالمصا

- Sofinance . ل اأدوات الطبية  4لأدوات الطبية : من خال التمويل ب

 

                                                           
سس . 4 ئ الم  ث
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ة المالية لإستثمار   Sofinanceالمبحث الثاني:المعالجة المحاسبية لإجار التمويلي في الشر
: 

ة   ية  المالية لإستثمارالشر ما أيضا في  اإيجار التمويليا يقتصر دورها فقط في التمويل بتق و إ
ظيم هذ العملية على مستوى إدارتها .  ت

ة ؟ و هذا ما يتم التطرق له في   ية على مستوى الشر يف تتم معالجة هذ التق إذن فالسؤال المطروح 
 هذا المبحث من خال :

ات ملف طلب التمويل  - و  . إيجار التمويليباشروط و م

 مسار ملف طلب التمويل . -

 . لإيجار التمويليالمعالجة المحاسبية  -

ونات ملف طلب التمويل      باإيجار التمويلي :المطلب اأول : شروط و م

ة  اإيجار التمويلييعتبر   شاط اأساسي لشر ل الوسائل Sofinance المالية لإستثمار ال فهي تسخر 
وع من التمويل . من أجل تعميم شر هذا ال  و 

 يحتاج إلى ملف ، و إلى شروط من أجل دراسته ، و هي تتمثل في :  باإيجار التمويليو طلبات التمويل 

ونات ملف طلب التمويل باإعتماد اإيجاري لدى  1.  : Sofinanceم

 سخة طبق اأصل مصادق عليها من المحل التجاري للزبون . -

ة .سخة مصادق علي - ية للشر و  ها تثبت الصفة القا

 بطاقة الوضعية الجبائية و الشبه الجبائية للمستأجر .  -

وات الثاث ) - يات المستأجر للس  ( الماضية .14ميزا

لية لأصول المراد تمويلها  -  Facture pro forma  .5فاتورة ش

                                                           
سس . 5 ئ الم  ث
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ة مختصة حيث ن )من   تدرس لج يوم إلى شهر (، و في حالة القبول  12هذ الملفات في أقصر وقت مم
 على طلب التمويل ، فإن التجهيزات تقدم للمستأجر و قت ما أتيح للمورد ذلك .

 :  Sofinanceلدى  اإيجار التمويليشروط  .3

ة تضع تحت تصرف الم اإيجار التمويلي ية تجارية و تمويلية ، لذا فإن الشر ستأجر اأصل المطلوب ، وفق تق
ما يلي : ة  ه ، فإن الشروط التي تضعها الشر  شروط محددة مسبقا، وم

ون بين  - ة 1مدة العقد ت تاجي لأصل ، مع خيار شراء  11إلى  س وات ،وتحدد على أساس العمر اإ س
 . )حتمية شراء اأصل ( اأصل

سبة  - تشاف قدرة المستأجر على السدادمن قيمة اأصل في بداية المدة )العقد (  %41دفع   .و ذلك إ

 المستأجر يدفع إلتزاماته ) أقساط اإيجار ( بصورة دورية . -

ون ثابتة ) شهرية ( . -  هذ المستحقات ت

د اأمر لصالح  - ون بس ية المالية لإستثمار المدفوعات اإيجارية ت  .  Sofinanceالش

ذا القيمة المتبقية . - هاية العقد بتسديد أقساط اإيجار و  د   حق شراء التجهيزات ع

ازل والتمثلة في أغلب اأحيان  - من قيمة اأصل وذلك ليتم تمليك اأصل للمستأجر بصفة  %1تسديد قيمة الت
هاية العقد . ون هذ العملية في   هائية و ت

ية تسمح للمؤسسات :  هذ التق

ية المطلوبة . -  بالحصول على المعدات بالمواصفات التق

ة جد بسيطة و غير معقدة . -  الملفات المطلوبة من قبل الشر

ات للمستأجر . -  تقديم ضما

ين المستأجر من دفع أقساط اإيجار من خال اإيرادات المحصل عليها من استغال اأصل .  -  تم
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  : مسار ملف طلب التمويل المطلب الثاني :

د تقديم أي طلب تمويل من قبل الزبون أو الطالب للتمويل ، فإن ملفه يمر عبر عدة مراحل و عبر   ع
ة قصد دراستها .  عدة مصالح في الشر

ية المالية لإستثمار إيداع الملفات لدى   -أ  :  Sofinanceالشر

 ة ماسة إلى ذلك اأصل .جد من أن المستأجر بحاأمن أجل دراستها و الت -

 :  تحويله لدائرة المالية  -ب

ة )المستأجر ( من تمويل المشروع . - د من مقدرة الشر  من أجل التأ

د من الحالة المالية للمستأجر في  - ت  4التأ ا ة ااموال لديه إن  وات السابقة ، و ذلك بااإطاع على حر س
 شطة أم ا .

د من مقد  -ج     ة على تغطية مبلغ التمويل يحال الملف إلى المدير العام الذي سيقرر موعد بعد التأ رة الشر
ة التي تقوم بـ :   إجتماع اللج

املة و تامة . - د من أن الوثائق   مراقبة محتويات الملف و التأ

 الدراسة و التحليل المالي للملف . -

ت مرفوضة يتم إيضاح السبب ،و تتمثل هذ القرارت  إتخاذ - ا قرار بشأن الملف ) القبول أو الرفض ( فإذا 
 6في: 

ضم معه إجتماعا   -1 لف بمتابعة الزبائن  بإخبار الزبون و ي في حالة قبول الملف يقوم العون التجاري الم
مال معامات العقد و ترسيمها .  إست

ة إرجاء البت في موضوع ا  -3 لبحث في هذ الحالة يتطلب على الزبون تدعيم ملفه بوثائق أخرى تراها الشر
 ضرورية لضمان التمويل .

                                                           
سس . 6 ئ الم  ث
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لف بمتابعة الزبائن بإباغ الزبون برفض ملفه مع   -4 في حالة رفض طلب التمويل يقوم العون التجاري الم
 إيضاح سبب الرفض .

اقشة شروط ع -1 ون عددها بعد قبول الملف يستدعى الزبون لم دات اأمر التي ي ملية التمويل ، و إمضاء س
وات  1مساوي لعدد أقساط اإيجار ) مدة العقد  د أمر ( 12 –دفعة  12 –س ات س  . أو شي

 7تأتي مرحلة إبرام العقد بعد مرحلة قبول الملف ، و بعدها يتحصل الزبون على اأصل . -د

في  SCFالنظام المحاسبة  المالي في  لإيجار التمويلي المعالجة المحاسبيةالمطلب الثالث : 
ة   : Sofinanceشر

ون معالجة   ما يلي :  اإجار التمويليت

هاية العقد . د  ية ع ل اأخطار الازمة من تملك اأصل إلى المستأجر ، مقرون بتحويل المل  أ. تحويل 

 ب. المستأجر هو الذي يقوم بحساب إهتاك اأصل .

بر من مدة الحياة اإقتصادية لأصل .  ج. مدة اإيجار تغطي الجزء اأ

د التعاقد . %41د. تدفع   من قيمة اأصل ع

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ئ  7 سس .ث  الم
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التالي :  ون القيود   و ت

ة : –   التسجيل المحاسبي في دفاتر الشر

274  

 

111 

حـ/ القروض و الديون المترتبة على 
 قرض اإيجار

 حـ/ المورد           

اء اأصل -             -إقت

xxx  

Xxx 

404  

512 

 حـ / المورد

ك               حـ / الب

 -تسديد الفاتور  -     

xxx  

Xxx 

512  

274 

 

ك   حـ / الب

 حـ/ القروض و الديون المترتبة      

xxx  

Xxx 

512  

274 

445 

ك   حـ / الب

 حـ/القروض و الديون المترتبة       

 الدولة ، رسوم حـ /        

 

Xxx 

xxx 

 

 

Xxx 

2768  

763 

تظرة  حـ/فوائد م

ة      حـ/ عائدات الحسابات الدائ

 

Xxx 

 

 

Xxx 
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512 

 

 

274 

763 

445 

 

ك   حـ / الب

 حـ/ القروض و الديون المترتبة           

ة              حـ/ عائدات الحسابات الدائ

 حـ / الدولة ، رسوم     

xxx  

Xxx 

Xxx 

xxx 

 

 

 مثـــال: 

 أ. طلب التمويل :

 :  هوية الزبون

فاق . SPA التسمية  -  لأ

ية : مؤسسة خاصة  . - و  الصفة القا

ار جزائري . 121.111.111رأس المال اإجتماعي : -  دي

 المسير الرئيسي : ف . أ رئيس مدير عام . -

ة  - ة التأسيس : س  .  3111س

 XXXXX رقم السجل التجاري : -

ة .المقر  -  اإجتماعي : بات

فاق و تهيئتها . - شاط : حفر اأ  ال

 عامل . 312عدد العمال :  -

ي الجزائري  - ك الوط ك : الب ة .  -الب  بات
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 موضوع الطلب : ب. 

ة اأشغال العمومية في ستعمالها في تهيئة إالحصول على جرافة  على  11/11/3111يتمثل طلب شر
ة المغاربية لإيجار المالي بقيمة عن طريق اإيجار التمويلي ) المالي ( ،    الطرقات من طرف الشر

ة  12دج  لمدة  21111بمتوسط دفعات  دج  242854,143 وات ، على أن الشر س
من أصل القرض و بسعر شراء متبقي رمزي   %41تشترط تقديم دفعة أولى بقيمة   140Sofinanceالمؤجرة
 . %12سم على القيمة المضافة ، الر  6211يساوي 

ة الوطنية لإستثمار جدول :  شروط عملية التمويل لدى   : Sofinanceالشر

 242854,143 مبلغ التمويل

 %2 معدل العملية

وات 2 مدة العملية  س

 6211 القيمة المتبقية

 شهرية أقساط الدفع

 %41 دفعة اإيجار اأولى
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 القرض اإيجاري ) الوحدة : دج( نسجل الدفعة سنوية . جدول  : إهتاك 

 الشهر إستحقاق  دين  فوائد اصل القرض

242854,143   72857,1429 72857,1429  11/11/3111 

170000 13600 36400 50000  41/13/3111 

133600 10688 39312 50000  41/13/3111 

94288 7543,04 42456,96 50000  41/13/3113 

51831,04 4146,4832 45853,5168 50000  41/13/3114 

5977,5232 478,201856 6061,79814 6540  41/13/3111  

  36455,7251 242941,418 279397,143   

 

 : SCFالتسجيل المحاسبي حسب النظام المحاسبي و المالي  

 ظام المحاسبي المالي فإن المؤجر ا يسجل قسط اإهتاك في حالة اإيجار التمويلي )المالي(  حسب ال
ما في هذ الحالة .  ، 

  ل من غير الصانع أيضا في هذ الحالة فالمؤجر أو غير الموزع لأصل المؤجر، فإن الدين المتش
قروض وديون على عقود التمويل  321اإستثمار الصافي الموافق لأصل المؤجر يسجل في حـ/

 باإيجار .
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 دائن مدين  11/11/3111 دائن مدين 

321  

 

111 

حـ/ القروض و الديون المترتبة 
 على قرض اإيجار

 حـ/ المورد           

اء اأصل -             -إقت

242857.14

3 
 

 

242857.143 

111 

 

 

213 

 حـ / المورد

ك               حـ / الب

 -تسديد الفاتور  -     

242857.14

3 
 

242857.143 

213  

321 

ك   حـ / الب

حـ/ القروض و الديون       
 المترتبة 

 

72857.142

9 
 

72857.1429 

213  

321 

112 

ك   حـ / الب

حـ/القروض و الديون        
 المترتبة

 حـ / الدولة ، رسوم        

 

22211  

21111 

2211 

 

3262 

 

 

41/13/3111 

تظرة  حـ/فوائد م
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264 

 

     

ة  حـ/ عائدات الحسابات الدائ

14611  

14611 

 

 

213  

321 

3262 

112 

ك   حـ / الب

حـ/ القروض و الديون      
 المترتبة

حـ/ عائدات الحسابات      
ة  الدائ

 حـ / الدولة ، رسوم     

2221111  

46111 

14611 

2211 

 

3262 

 

 

 

264 

41/13/3113 

تظرة  حـ/فوائد م

حـ/ عائدات الحسابات      
ة  الدائ

 

 

11622 

 

 

11622 

213  

321 

3262 

112 

ك   حـ / الب

حـ/ القروض و الديون       
 المترتبة

حـ/ عائدات الحسابات      
ة  الدائ

22211  

49413 

11622 

2211 
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 حـ / الدولة ، رسوم     

 

3262 

 

 

 

264 

41/13/3114 

تظرة  حـ/فوائد م

ة  حـ/ عائدات الحسابات الدائ

 

 

7543,04 

 

 

7543,04 

213  

321 

3262 

112 

ك   حـ / الب

 حـ/ القروض و الديون المترتبة

ة  حـ/ عائدات الحسابات الدائ

 حـ / الدولة ، رسوم

 

22211  

42456,96 

7543,04 

2211 

 

3262 

 

 

 

264 

41/13/3111 

تظرة  حـ/فوائد م

حـ/ عائدات الحسابات     
ة  الدائ

 

 

4146,4832 

 

 

4146,4832 

213  

 

321 

 

ك   حـ / الب

 

حـ/ القروض و الديون      
 المترتبة

22211  

 

45853,5168 

4146,4832 
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3262 

 

112 

حـ/ عائدات الحسابات     
ة  الدائ

 حـ / الدولة ، رسوم     

2211 

 

3262 

 

 

 

264 

41/13/3112 

تظرة  حـ/فوائد م

ة  حـ/ عائدات الحسابات الدائ

 

478,201 

 

 

 

478,2016 

213  

321 

 

3262 

112 

ك   حـ / الب

القروض و الديون حـ/     
 المترتبة

حـ/ عائدات الحسابات      
ة  الدائ

 حـ / الدولة ، رسوم       

 

  

6061,79 

478,20 

2211 

 

213 

 

 

321 

 

41/13/3112 

ك   حـ / الب

حـ/ القروض و الديون       
 المترتبة

 

ازل    -            -قيد الت

 

6.211511 

 

 

6.211511 
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 : Sofinanceعلى مستوى  اإيجار التمويليمزايا  -

ةق من طرف "المطب   اإيجار التمويلي  ي  المالية لإستثمار الش ر افع و وف  تة " تق ح المزايا الت  تر الم  الية: م

 ( يوما. 41إلى  12من )الشهر ى مويل في مهلة ا تتعد  اإجابة عن طلب الت   -

ذا الت جهيزات  ، المور د في إختيار ةة التام  للمستأجر الحري   - ، حتى و إن  تي يرغب الحصول عليهاال  و
 .ان المورد من خارج أرض الوطن

ي   - تقال مل ن أن تتحق   ،جهيز، لصالح المستأجرة الت  ا وقت يطلبه هذا اأخير شرط دفع  ق في أي  يم
 .(قتسديد مسب  )ة و الباقية ة المستحق  يجاري  اأقساط اإ

فاية ر على فترة طويلة تاك قيمة اأصل المؤج  إهبحيث يسمح ب مسب قا، دمبلغ اإيجار محد   - توافق ب
ن تطبيقه ب، و بطلب من المستأجر ،قتصادي له.مع ذلكستعمال اإإل رةة المقد  المد   هتاك باع اإت  إيم
ون المد  الت    .قصيرةة صاعدي أين ت

امل لقيمة الت  بفضل الت   - يسمح " Sofinance "  مستوى على اإيجار التمويلي ن  إجهيز فمويل ال
ة المؤس  ظلمحافبا لة إدون إحداث أي  (ةسة المستأجرة )اأموال الخاص  ة على خزي ضطرابات في الهي

 ة.المالي  

ويع م -  سات.مؤس  الر تمويل داصأحسن أسلوب لت

 ريبة.تيجة الخاضعة للض  ها قابلة للخصم من ال  ستغال فإ  تعتبر أعباء اإ اتاإيجار  بما أن   -
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 خاصة :

ة المالية لإستثمار ، المساهمة و التوظيف  هي شرك معتمدة من طرف   ( Sofinance )الشر
سس  يل الم مي بن الجزائر ، متخصص في تم ني العم يبت ي ر التم ،  قد ح  اإيج

ط  ل نش سيع مج ي   من خال ت ي ض التم ر ص في حج ال اج  خ دة  من خال ر ج
دم ، بير في معالجة و دراسة الملف  و  الخدم الم ذلك إلى العبء ال تي ات ال  يجب اإشارة 

ي   مويل ا اإجابة على طلبات الت   تبار أن  إعوجيزة، ب ين على إعدادها في مهل جد  يعمل المع
ي  سات المالي  ر في المؤس  جد متوف   ا ( يوما.ذلك ما1) شهر واحدى تتعد   تي ة اأخرى ال  ة والب
ح الت   .( أشهر1اسة ستة )ى الدر  تتعد   ماعادة  ية يرتبط أساسا بأهم  و ق مويل يتعل  فضا عن ذلك م
ات ال  الض   ين ا ين الذ  قتصادي  سبة لأعوان اإبائن. هذ الحالة تعتبر عائقا بال  تي يقترحها الز  ما
افية.يتمت    عون على ذمم 

نيز  كم ت التطر إليه فإن مي  يك ي ر التم ى الشرك يمر عبر  اإيج ع مست
ف ل ،  أ رفض الم ب ل ن ؛  ب رار إم أن يك ذ ال  . مراحل ،  من ث يت إتخ

يل  ي التم ف تبدأ عم ل الم ل قب ي في ح ي ر التم إيج د بين الشرك   ب  ذل بإبرا الع
يل . تم ل ل ن الط  الزب

سبي   لج المح مع يتطرقن ل ي ر التم ف  لإيج سبي  النظالتي ت ب الشرك   المح
لي ه في الم قد ، يبدأ هذا اأخير بإستغاله  يسج ن محل التع زب د ل فير الشرك العت ، بعد ت

تره ،  لي  هذادف سب الم ء به نظ المح ج ء في افم ه م يير الد لم ج حي المع لي من ن
جر هن ي  لمست ي ،ف ي ر التم ل اايج ي ح ي  ، ف التشغي ي  ي ر التم رق بين اإيج الت

ي بإحتس اإهتا له  ه ل أنه ت شراء اصل   .بتسجي

مل   ط  الجدي في إجراءا التع ي م تتميز به الشرك هي البس ي ر التم إيج   ب
يه ، ل ع يل الحص ق في الس الجزائر .  تس ن مرم   هذا م مكن من إكتس مك
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 : الخاتمة
ا  يتمثل موضوع  ظم المختلفة  لإيجار التمويليالمعالجة المحاسبية  فيدراست في ظل ال

شأة ومفهوم  ظيم  اإيجار التمويلي، عقد  اإيجار التمويلي، وذلك بالتعرض إلى  اإيجار ، ت
يفية معالجة  التمويلي على مستوى مؤسسة متخصصة  اإيجار التمويليفي الجزائر إضافة إلى 

ة "   "  SOFINANCEهي شر
ا على الفصول  الية ، إعتمد هج و اأدوات  الثاثةو بغرض حل اإش مستخدمين الم

ورة في المقدمة ، و فيما يلي خاصة للفصول  تائج إختبار الفرضيات  الثاثةالمذ ذا  ثم ، و
تائج المتوصل إليها فالتوصيات واإقتراحات.  ال

زا دراسة ا هذا ، ر البعد  و دراسة  لإيجار التمويلي اأساسية المفاهيم في بداية عمل
ي ا ، العالم دول مختلف في اإيجار لقرض تطورات من وماصاحبه والتاريخي الزما  بتقديم وقم

 من غير عن بها يتمتع التي المتعددة المزايا إلى ، باإضافة تعاريف لمختلف تشريعات الدول

ه محطة جعل مما اأخرى القروض ظار م سواء باإضافة  حد على واأفراد المالية المؤسسات أ
ية بالعقد ومحدداته وفي اأخير  اإيجار التمويليإلى توضيح طبيعة عقد  ومختلف اأطراف المع

ب المختلفة   . لهتمت دراسة  الجوا
يةلخطوة وفي ا لإيجار وهي جوهر الدراسة تعرضت إلى المعالجة المحاسبية  الثا

ي التمويلي و المعيار الدولي رقم  FASB 13، حسب مجلس معايير المحاسبة المالية اأمري
12IAS   و ، هذا من أجل اإحاطة بالموضوع قبل التطرق إلى المعالجة المحاسبية في الجزائر

وحة أطراف العقد . قمت بتوضيح أهم ية المم  اامتيازات الجبائية و الجمر
 نتائج إختبار الفرضيات :

ما يلي : ن اإجابة على فرضيات مقدمة البحث   يم
يات المتداولة ،  اإيجار التمويليالفرضية اأولى هي أن  غيرها من التق ية تمويلية  تق

ها  غيرها ، إذ وقد تم إثبات صحة جزء من الفرضية اأولى في أ ن ليست  ية تمويل ، ول تق
ي وأيضا بالتعرض إلى أسباب  اسي يات اأخرى وخاصة القرض ال تختلف وتتميز عن التق

ي . اسي  لجوء المتعاملون إليها وتفضيلها عن القرض ال

ية أن  يحقق مزايا لطرفي العقد ، فهو وسيلة مربحة  اإيجار التمويليتعلقت الفرضية الثا
سبة اك  بال ا الطرفين،  التي فيها جزء من الصحة ، إذ أن بإاضافة للمستاجر والمؤجر ه ل

اك المورد الذي يوفر اأصل ويستفيد من  أطراف أخرى تستفيد من مزايا اإعتماد اإيجاري ، فه
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تجات ، يضاف ها تصريف المخزون وزيادة المبيعات وتطوير الم  أن هذا إلى عدة مزايا م

ي تتمثل ااقتصاد على هام وتأثير مزايا ويليلإيجار التم مية و التقليل  الوط في دفع عجلة الت
 من آثار التضخم إلى غيرها من المزايا اأخرى .

ية  ظيم تق اإيجار أما الفرضية الثالثة تمثلت في هل وفر المشرع الجزائري أرضية لت
ات  التمويلي شاط شر ية  اإيجار التمويليول ظم تق ، وتعتبر صحيحة أن المشرع الجزائري 

في  11المؤرخ في  96/19من خال اأمر  اإيجار التمويلي اإيجار المتعلق ب  1996جا
ة التمويلي  ون المالية لس ة ، باإضافة إلى ذلك  3111وقا فس الس ميلي ل ون المالية الت وقا

ت إصالح   32/14/3119رسمية أهم اإصاحات اأخيرة الصادرة في الجريدة ال التي تضم
ظيم ية لتتماشى مع ماهو متعارف عليه دوليا .ال هذ  وت  تق

ظم المعالجة المحاسبية  اك معايير دولية ت جاء تقييم الفرضية الرابعة والتي تقول أن ه
واع عمليات  ان ابد من وجود معايير دول اإيجار التمويليلمختلف أ ية ، تم إثباتها ، حيث 

احية المعالجات المحاسبية . ية من  ظيم هذ التق م ت  تح
 نتائج الدراسة :

ه يحقق العديد  اإيجار التمويلي - وسيلة فعالة لتمويل المشاريع اإستثمارية إضافة أ
 من المزايا لمختلف أطراف العقد .

بير مقارة  اإيجار التمويليبالرغم من أن ثقافة  - ل  تشرة في الجزائر بش غير م
امية اأخرى إا أن  جهود الدولة و المؤسسات المختصة قائمة على بالبلدان ال

 . التعريف بهذ الخاصية و تسهيل العمل بها
يفية المعالجات المحاسبية  - ظام المحاسبي الدولي يضع معايير تحدد  إن ال

ع من  واإفصاحات ل و عن عقود اإيجار ، بحيث هذا ا يم جود بعض المشا
 المتعلقة بهذ العقود .

ي  - جازات على الصعيد الوط ظام المحاسبي المالي يعتبر من أهم اإ ي الجزائر لل تب
فتاح على اأسواق  والدولي ، الذي يعتبر ية مائمة و إ و ظيمية وقا أرضية ت

بية لجلب اإستثمارات .  اأج

ثر أن  لإيجار التمويلياأوضاع اإقتصادية في الجزائر تسمح  - بالتوطن والتطور ا
ية يبدأ أوا  ير في تطوير هذ التق ن التف السوق الجزائرية لرؤوس أموال ضخمة، ول
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ه على الصعيد  ثر م في إيجاد أرضية مائمة خاصة على الصعيد اإقتصادي أ
ظيمي .  الت

 
 :التوصيات واإقتراحات 

ن إقتراح التوصيات التالية :  تائج الدراسة ، يم  من خال 
ية متعلقة بقرض اإيجار التمويلي و التي تجعل المعاملة بهذ  - و صوص قا ضرورة وضع 

ظيمية لهذ  ية و الت و صوص القا ية غير غامضة ، و ذلك بالتوفيق بين مختلف ال التق
ية من مختلف الزوايه ، التمويلية و ال  جبائية و المحاسبية .التق

ة ماذج العملي الواقع لقد اظهر - طاق الذي  من متباي عقود اإيجار لذا يجب تحديد بدقة ال
ر. تطبيق فيه المعالجات يتم  المحاسبية السابقة الذ

ي للمحاسبة ، وذلك من أجل اإطاع -  من اأفضل وضع برامج متابعة من المجلس الوط
قاط الغامضة و  ن أن يواجهها محاسبو المؤسسات ، أو حتى ال ل التي يم على أهم المشا
ذلك متابعة مدى إلتزام المؤسسات بالتطبيق  ظام المحاسبي المالي ، و الغير المفهومة في ال

 . SCF السليم لقواعد و مبادئ
 ول المؤجرة وتلكالتمييز في سجات المؤجر بين اإيرادات والمصروفات المتعلقة باأص -

 المتعلقة بغيرها من اأصول.

ظيم أيام دراسية وملتقيات دولية التي تبين أهم التغيرات التي طر  - ت على المخطط أت
ي ية اإيجار التمويلي بصفة خاصة  بصفة عامة المحاسبي الوط  .و عن تق

جليزي إلى العربي. توحيد المصطلحات المحاسبية - د الترجمة من الفرسي واإ  ع

 آفاق البحث :
رة موضوع دراسة للمعاجة المحاسبية لعقود اإيجار التمويلي في ظل     اولت هذ المذ لقد ت

ظام المحاسبي المالي ، و من خال تطرقي لهذا الموضوع إتضحت لي مواضيع البحث  ال
 التالية :

وك أثر المعالجة الحاسبية لإ - ظام المحاسبي المالي على الب يجار التمويلي في ظل ال
 التجارية الجزائرية .

ظام المحاسبة المالية -  . القيام بابحاث حول مدى إلتزام المؤسسات بتطبيق قواعد 
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 :المراجع 

تب -  : باللغة العربية ال
شر العلمية المعرفة وز دار. اأسس و المفاهيم التأجيري ،التمويل عمر سعيد حاج ، هواري معراج -1  لل

 . م3114 هـ1141، اأردن ، ااولى الطبعة ، التوزيع و
تاجية للمعدات الحقيقي التمويلي اإيجار ، العا أبو محمد محمد طه -3 شأة اإ درية المعارف ،م  اإس

 . 3112 طبعة.
 مجلة ، اإيجاري اإعتماد عقد في المستأجر التزامات على العامة القواعد طاق ، مبرك زيوش بن -4

ية العلوم سا  .3112 ، الجزائر ، أ المجلد ، 32 العدد ، اإ
ب ، فليح جيب توفيق جاء -1 ية الجوا و  الحقوق رسالة مجلة ،" حالة دراسة" التمويلي التأجير لعقد القا

 .اأردن  جدارا  جامعة ، اأول العدد ، اأول ،المجلد العلمية
اعة مستقبل التمويلي ،التأجير الطوال الصفدي عبير -2 اهج ،دار التمويل ص شر الم  ،الطبعة التوزيع و لل

 .م3114 هـ1141، ،اأردن اأولى
 التشريعية – اإقتصادية – المحاسبية – المالية مداخله و التمويلي ،التأجير العزيز عبد محمد سمير   -6

تبة التطبيقية – ية اإشعاع مطبعة و ،م  .3111 ،عام ااولى الطبعة ، الف
شأة ،  المصرفي اإئتمان إقتصاديات ، الحمزاوي ليلخ مال محمد -2 درية ، المعارف م  طبعة ، اإس

ية  . 3111 ثا
يات ، لطرش الطاهر -2 وك تق  . 1992،الجزائر ، الجامعية المطبوعات ديوان ، الب

شر ،   -9 قود و المصارف و اإئتمان ، دار الجامعة الجديدة لل  .1999مصطفى رشدي شيحة ، ال
شر الراية دار ، مقارة دراسة التمويلي التأجير ، القاب مسلم هال بسام -11  الطبعة ، التوزيع و لل

 . م 3119، عمان ، اأولى
 العمل لتغيير إستراتيجية اإيجار طريق عن مصطفى وآخرون، التمويل بلمقدم د. -11

 – 2005/3/15العولمة تحديات مواجهة في اأعمال إستراتيجيات المصرفي،المؤتمر العلمي الرابع

 .،جامعة العلوم اإدارية  والعلوم المالية،اأردن16
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يين، للمحاسبين العربي المجمع جمعية -13 و ة ،1992 الدولية المحاسبية المعايير القا  مطابع شر
 .1999 اأردن، عمان، الخط،

ان حلو رضوان -14 يين المحاسبين جمعية ، ح و  المحاسبي المعيار  ، حلب فرع سوريا في القا
 .3112 اإيجار، عقود( 12) الدولي

ية الوجهتين من المصارف أعمال في الجديد ، علي محمد يوسف ، الرشود محمد أحمد -11 و  القا
شورات ، ااقتصادية و ان ، ،بيروت الحقوقية حلبي م  .3113 لب
تب -  الفرنسية: باللغة ال

- J .F. ROBERT,F.MECHIN ;H.PUTEAUX , NORMES IFRS et PME,système 

comptable de convergence entre  comptables françaises et standards de 

l’IASB,DUNOD édition ,ordre des Expert  comptables,paris,2004 . 

رات -  التخرج : مذ

واحي ، بلعاوي خالد عمر صفاء -1 ية ال و ظيمه و التمويلي التأجير عقد في القا  رسالة)  الضريبي ت
شورة ماجستير جاح جامعة ،( م ية ال  .3112 ،( فلسطين) ابلس في الوط

رة ، اإيجار قرض  بواسطة التمويل ، اه عبد إبراهيم -3  في المتخصصة دراسات شهادة ، مذ
 .1992 الجزائر، ، للتجارة العليا المدرسة ، المعارف

 الملتقيات : -

 المتوسطة و الصغيرة المؤسسات لتمويل أداة اإيجاري اإئتمان  ، غربي محمد و مزريق عاشور -1
 الدول في المتوسطة و الصغيرة المؤسسات تأهيل لمتطلبات الدولي الملتقى ، العربية الدول في

عقد ، العربية  .3116 أفريل 12 و 12 يومي الشلف جامعة في الم
 ، المتوسطة و الصغيرة المؤسسات أمام جديدة فرصة الجزائر في اإيجار قرض ، اه عبد إبراهيم -3

ي الملتقى مية في دورها و المتوسطة و الصغيرة المؤسسات حول اأول الوط  عمار ،جامعة الت
 .3113 أفريل 9-2 اأغواط ثلجي

 الجريدة الرسمية : -

 14:  بتاريخ الصادرة 66 العدد ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة -1
 . 1992 ديسمبر
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 41:  بتاريخ الصادرة 23 العدد ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة -3
 .  1992 ديسمبر

 11:  بتاريخ الصادرة 14 العدد ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدة -4
في  . 1996 جا

ه -1 و ة المالية قا  . الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية ، 3111 لس
ون -2 ميلي المالية قا ة الت  . الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية ، 3111 لس
 لقواعد المحدد 3112 يوليو 36 في المؤرخ القرار الشعبية، الديموقراطية الجزائرية الجمهورية  -6

شوف ومحتوى المحاسبي التقييم ذا وعرضها المالية ال ة و  سيرها، وقواعد الحسابات مدو
 .19 ،العدد32/14/3119الصادرة الرسمية الجريدة

7-  

 المجات : -

الية ، بومدين فيالي -1  في الصادرة مجلة ، العربي الوطن في  اإقتصادية المشروعات تمويل إش
 . 1921  أفريل شهر

ة اإيجار، عقود عن معيـارالمحاسبة ، المبارك محمد يوسف.  -3  ، بالسعودية المحاسبة معايير لج
3111. 

وك في التمويلي للتأجير المحاسبي التوجيه ، العربيد ضال    -4  جامعة مجلة  ، السورية التجارية الب
 دمشق جامعة مجلة إلى البحث ورود تاريخ ،3111  اأول العدد 13 المجلد-دمشق
13/19/1992. 

 مواقع اأنترنات : -

 /www.financialmanager.wordpress.com     الموقع:  وماهيته التمويلى التأجير -1
ياته، أبعاد للتمويل أداة الخالق،التأجير عبد سعيد. د -4 ية البوابة موقع عبر وتق و : التالي القا

http://www.tashreaat.com/LegalStudies/Pages/view_newstudies2.asp

x?std_id=24 
http://aei.pitt.edu/7144/01/002378   -3  

http://aei.pitt.edu/7144/01/002378
http://aei.pitt.edu/7144/01/002378
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 المحاظرات : -

 اأغواط، جامعة ، منشورة غير مطبوعة المحاسبي، التدقيق محاضرات نقاز، أحمد -1
0212/0211 . 
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1. Directions   opérationnelles  

1.1. Direction participations  et  ingénierie financière 

Elle  est  constituée  de deux  départements : 

- département participations : celui- i est  ha g  d’e gage  et de 
gérer  les prises  de  participation  dans  les entreprises publiques 

en développement ; 

- le département ingénierie  financière : ce département est chargé 

de réaliser des prestations de services au profit  des  entreprises  

publiques  dans  le cadre de leur restructuration et d’ouve tu e  
de leur capital. 

1.2   Direction  gestion  financière  

Cette  di e tio  a pou  ta he p i ipale d’ la o e   et de ett e e  
œuv e la politi ue  fi a i e de l’ ta lisse e t, elle est o ga is e e  
deux départements 

- le département ressources /trésorerie ; 

- le département comptabilité / fiscalité qui est chargé de la tenue de 

la comptabilité et des  rapports   financiers périodiques. 

1.3. Direction  crédit –bail (leasing) 

     La  direction crédit - bail  est organisée en deux départements : 

- le front office chargé de gérer le volet commercial à savoir  les  

relations  avec les clients, les fournisseurs ; 

- le a k offi e  s’o upe  de l’ tude  des de a des de fi a e e t  et 
de la gestion  administrative des dossiers,  notamment  le 

recouvrement des créances,  le renouvellement des assurances, la 

gestion du contentieux  et des affaires administratives afférentes  aux  

opérations  de leasing. 

 

1.4. Direction  administration des moyens 
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      Cette  di e tio  eg oupe  l’e se le  des a tivit s a a t  t ait  à la 
gestion  des ressources humaines matérielles ; elle est  organisée en 

deux départements : 

- administration générale : gestion du patrimoine de la société et 

ise e  œuv e de l’o ga isatio  ; 

- gestion des ressources  humaines : gestion des rémunérations, 

recrutement et la formation du  personnel. 

2. Les  structures  de  soutien  

     Les  quatre  structures  de soutien  sont  rattachées directement  à  la 

di e tio  g ale. Leu  ôle o siste à appo te  l’assista te te h i ue   
et logistique  nécessaire  au bon fonctionnement  des  structures 

opérationnelles : 

- la cellule Marketing et Communication (non opérationnelle car  les 

opérations dite commerciales sont intégrées dans chaque 

département, et la communication est introduite dans le cadre 

des services généraux.  

- la cellule  Affaires  Juridiques ; 

- la cellule  Organisation  et Système ; 

- la cellule  Audite et  le Contrôle. 

Les activités  de ces deux  structures  organiques  décrites ci- dessus ; 

sont  contrôlés et coordonnés   par deux   comités ; le comité de  

financement  et  le comité  exécutif  comme suit : 

   Sous  la direction de président-directeur général le rôle du  comité de 

financement  est de  valider les analyses de dossiers  faites  par les 

structures  opérationnelles ;  décider   du niveau  et de la nature  des 

engagements en matière  de crédit-bail,  crédit par signature , 

participations, placements. 

   Le o it   e utif o pte a lui est ha g  de  ett e e  œuv e  les 
pla s  d’a tio   et  les udgets,  valide  les p o du es et leu s 
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actualisation et  coordonner  les activités des  différentes   structures  de 

SOFINANCE . 

 

 

Présentation et analyse des performances commerciales de 

SOFINANCE  

Depuis l’adoptio  de la loi 11/71 de 7111 su  le dit et la o aie, le 
système bancaire et financier algérien, est totalement ouvert à 

l'investissement privé aussi bien local qu'étranger. 

Concernant les capitaux étrangers, le secteur bancaire, (auquel il 

convient d'ajouter celui des assurances) est le quatrième secteur après 

celui des hydrocarbures, de l'industrie et des télécoms. 

Ainsi, les institutions fina i es alg ie es  u’il s'agit de a ues ou 
d’assu a es ou e o e d’ ta lisse e ts fi a ie s fo t fa e à u e 
concurrence accrue. Pour  faire face à cette concurrence,  elles sont 

o lig es d’utilise  des outils et d’adopte  les  e te h i ues de 
gestion et de proposer  les mêmes gammes de produits bancaires pour  

répondre ainsi aux  besoins  du marché  en financement. 

Fa e à es  e jeu ,  la so i t  fi a i e d’i vestisse e ts, de 
participation et de placement   SOFINANCE,  pour répondre  à ses 

objectifs, est appelée à adopter  une stratégie qui répond non seulement  

à e pli  ses o je tifs e  ta t u' ta lisse e t pu li  de p o otio  d’ 
i vestisse e ts, ais aussi d’ t e o p titive  pou   avoi    des  pa ts de 
marché qui lui permettront, rentabilité,  croissance et pérennité.   

Dans cette deuxième partie nous allons donner une présentation de la 

SOFINANCE et ses activités et  d'essayer  d'établir un diagnostic 

commerciale qui vas nous permettre d'apprécier les performances de 

cette dernière. Mais avant nous présenterons un modèle de diagnostic 

commerciale, l'idée étant de poser les prémices qui nous permettrons 

de faire aisément  celui de l'établissement. En fin dans le quatrième 

chapitre nous allons analyser les politiques marketing et commerciales 
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de la SOFINANCE et d'essayer de proposer des solutions contribuant à 

l'amélioration de la fonction commerciale de cet établissement.             

 


