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ملخص
،تعتبر المصادر المحلية من أهم المصادر التي يجب على الجزائر اإلعتماد عليها في عملية تمويل التنمية
والعمل على اإلستغالل األمثل لهذه الموارد المتاحة وحسن توزيعها بين مختلف القطاعات اإلقتصادية بما
 و ال يكون هذا إال بتفعيل النظام المصرفي الجزائري وفق متطلبات،يتفق مع حجم ونشاط وقدرة كل قطاع
التنمية اإلقتصادية بتوفير وسائل تمويل فعالة بإمكانها تمويل المشاريع اإلستثمارية و تنشيط الوساطة
 وبما أن اإلعتماد اإليجاري يعتبر من أهم صيغ التمويل الحديثة خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات,المالية
 بواسطته،الصغيرة و المتوسطة فحتما بإمكانه أن يوفر لها بدائل تمويلية بدون أن تلجأ إلى أموالها الذاتية
 وذلك خالل فترة محددة – قد تمثل العمر االقتصادي،يمكن استعمال األصل دون الحاجة إلى تملكه بالشراء
 مع، لألصل – ويستعمل مقابل قيمة إيجاريه يدفعها مستأجر األصل إلى المؤجر خالل فترة عقد اإليجار
.التزام المستأجر بصيانة األصل والتأمين عليه خالل مدة العقد
ولكونه من صيغ التمويل المعتمدة في الجزائر فقد اختصه التشريع الجزائري بأوامر و تشريعات تمكنه من
 و ساهم في اعتماده كمنتج بنكي تخصصت فيه مؤسسات، االنتشار في السوق الوطنية لدعم التنمية المحلية
 » والتي استقطبتALC «  » والعربية لإليجار الماليMLA « مالية رائدة في صورة المغاربية لإليجار المالي
.فئة هامة من المجتمع و التي تتجنب التعامل مع البنوك الربوية ألسباب عقائدية

. : الكلمات الدالة
Abstract
Local resources are the resources on which Algeria relies the most in the process of financing the development and
working on the best use and distribution of these available resources among the economic sectors according to the size,
the activity and the capacity of each sector. This cannot be achieved only by activating the Algerian banking system
according to the needs of the economic development through providing effective funding instruments that are able to
finance investment projects and stimulate financial intermediation, since rental accreditation is one of the most important
modern modes of financing especially in regard with small and medium enterprises, it could inevitably provide them
with financing alternatives without having to resort to self-funds; whereby, the asset could be used without the need
to own purchased during a specific period - that might represent the economic age of the asset- and uses a rental value
in return paid by the asset tenant to the leaser during the period of the lease with the tenant's commitment to the
maintenance of the asset and insurance during the term of the contract.
As one of the approved funding formula in Algeria, it has been singled by the Algerian legislation with orders and
regulations that allows it to widespread in the national market in view to enhance the local development and help to
approve it as a bank product in which a number of leading financial enterprises are specialized such as Maghreb leasing
Algeria (MLA) and Arab leasing corporation (ALC) which attracted an important category of the society that avoids
dealing with riba-based banks for ideological reasons.
Keywords: .
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رقم  112تعترب عمليات التأجري مع خيار الشراء كعمليات
مقدمة
القروض  ،كما اعترب القانون رقم  26-91الصادر بتاريخ 10
إن االعتماد اإلجياري صيغة متويل حديثة ميكن أن تفيد ديسمرب  1991اخلاص بالربنامج الوطين لسنة  1992عمليات
املؤسسات الصغرية و املتوسطة اجلزائرية ملا ميلكه من التأجري من ضمن العمليات املسموح بها(.)1
خصوصيات و مرونة خاصة فيما يتعلق باجلانب العقائدي
الشرعي كونه جينب نوعا ما من الوقوع يف شبهة الربا ,وجاءت املادة األوىل من املرسوم  )2( 09-96لتحدد مفهوم
فاملؤسسات الوطنية تفتقر إىل قدرة االقرتاض كونها غري عمليات االعتماد االجياري ،فاعتربته عملية مالية و جتارية
مهيكلة ماليا و ال متلك الضمانات الضرورية لالستفادة من يتم حتقيقها من قبل البنوك و املؤسسات املالية ،أو شركة
القروض التقليدية رغم كل اجلهود املبذولة من طرف تأجري مؤهلة و معتمدة صراحة بهذه الصفة ،مع املتعاملني
الدولة و التسهيالت الضريبية و اجلمركية خاصة فيما االقتصاديني اجلزائريني أو األجانب ،أشخاصا طبيعيني كانوا
أم معنويني ،تابعني للقانون العام أو اخلاص ،تكون قائمة على
يتعلق بربامج تشغيل الشباب و برامج دعم االستثمار.
عقد إجيار ميكن أن يتضمن أو ال يتضمن حق اخليار بالشراء
وباعتباره ضيغة متويل فعالة  ,فقد اعتمد يف اجلزائر من لصاحل املستأجر،واملادة الثانية اعتربته عملية قرض كونها
خالل أوامر و تشريعات مكنته من االنتشار يف السوق الوطنية تشكل طريقة متويل إلقتناء أصول منقولة أو غري منقولة  ،ذات
و مت اعتماده كمنتج بنكي ختصصت فيه مؤسسات مالية استعمال مهين أو يف اجملاالت التجارية أو مبؤسسات حرفية،
رائدة ,اإلشكالية املطروحة  :هل التشريع اجلزائري فتح كما أنها قسمت عمليات اإلعتماد اإلجياري حسب ثالثة
اجملال النتشار االعتماد اإلجياري يف السوق املالية اجلزائرية معايري:
أم حصره يف دائرة القروض التقليدية .
ا -معيـار حتويل املخاطر :ينقسم إىل اعتماد إجياري مالي و
أوال  :املناخ التشريعي لإلعتماد اإلجياري يف اجلزائر
إعتماد إجياري عملي.
قبل أن نفصل اجلانب القانوني لإلعتماد اإلجياري جيب أن ب -معيار موضوع العقد :ينقسم إىل اعتماد إجياري منقول و
نشري إىل أن تسميات القرض اإلجياري تعددت فمنها  " :التأجري غري منقول.
التمويلي ،القرض اإلجياري ،االئتمان اإلجياري ،اإلجيار املالي،
اإلعتماد اإلجياري " ،و يف هذا الشأن قد إختار املشرع اجلزائري ج -معيار جنسية العقـد :ينقسم إىل اعتماد إجياري وطين و
تسمية اإلعتماد اإلجياري ،ومن جهتنا حنن ال نوافق املشرع دولي.
جلزائري يف هذه التسمية ألن كلمة قرض و كلمة إعتماد  -2أحكام عامة متعلقة بتأسيس الشركات املتخصصة يف
ال يعتربان وجهان لداللة واحدة ،فحسب شاكر القزويين البد اإلعتماد االجياري
من التمييز ين القرض و اإلعتماد ،وهذا رغم وجود بعض أوجه
 2-1الشركات املتخصصة يف اإلعتماد االجياري  :تتمثل يف املؤسسات
التشابه بينهما و لتبسيط الفرق نقدم لنا اجلدول التالي :
املصرفية املتخصصة يف صورة البنوك الصناعية
و الزراعية ،و بنوك التنمية و اإلستثمار ،كما
القرض
اإلعتماد
تعترب الشركات املالية املتخصصة يف اإلعتماد
املبلغ يوضع حتت تصرف العميل أو املبلغ يسحب مرة واحدة و بعد إمتام
الزبون و له احلرية يف عملية السحب االتفاق.
االجياري مؤسسات مالية تكونت برؤوس أموال
يف أي وقت.
فردية لكي تتخصص يف هذه النوعية من
الفائدة تسري على املبالغ املسحوبة فقط الفائدة تسري على مبلغ القرض كله،
التمويل.
من تاريخ االتفاق و لكل املدة.
و من تواريخ سحبها.
يف حالة سداد أي جزء ميكن السحب من تسديد أي جزء من مبلغ القرض قبل
املوعد ال يعطي احلق يف السحب من
مقدار اجلزء املسدد ( سحب متكرر).
جديد
التسديد(الوفاء) ينصب على الرصيد التسديد يشمل كل املبلغ املتفق عليه مع
الفوائد يف موعد السداد.
املدين فقط.

 2-2طرق تأسيس شركات االعتماد اإلجياري :احتوى
()3
النظام رقم  06-96املؤرخ يف  03جويلية1996
الصادر عن بنك اجلزائر و املتعلق بكيفيات تأسيس
شركات اإلعتماد االجياري و شروط اعتمادها
املصدر  :شاكر القزويين ،حماضرات يف اقتصاد البنوك ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر  ،1992،ص  ، .93على إمكانية القيام بعمليات اإلعتماد اإلجياري
من طرف شركات اإلعتماد اإلجياري على غرار
البنوك و املؤسسات املالية ،كما هو منصوص عليها يف التشريع
 األحكام العامة املتعلقة باإلعتماد االجيارياملعمول به ،وتعترب شركات اإلعتماد اإلجياري شركات
يعترب اإلعتماد اإلجياري من الوسائل التمويلية املتوسطة و مساهمة طبقا للمادة الثالثة.
طويلة األجل ،و لغرض تفعيل هذه اآللية قنن ألول مرة يف
كما نصت املادة اخلامسة بأنه جيب على متعهدي شركة
اجلزائر من خالل قانون  10-90الصادر بتاريخ  14أفريل 1990
اإلعتماد اإلجياري إرفاق طلب التأسيس املقدم جمللس النقد
املتعلق بالنقد و القرض  ،حيث أن الفقرة الثانية من املادة
و القرض مبلف يتم تكوينه باستمارات تسحب من املصاحل
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املختصة لدى بنك اجلزائر .كما حددت املادة السادسة رأس
املال اإلجتماعي األدنى الذي يستلزم على شركة اإلعتماد
اإلجياري اكتتابه مببلغ  100مليون دينار جزائري دون أن
يقل املبلغ املكتتب عن  %50من األموال اخلاصة  ،ونشري يف هدا
اجملال أن األمر رقم  01-04املؤرخ يف  04مارس  2004املتعلق
برأس املال األدنى للبنوك و املؤسسات املالية العاملة ،قد أقر
برفع رأمساهلا إىل  500مليون ،ثم أعاد النظر فيه جملس
النقد و القرض يف يوم  25سبتمرب  2008بإجراء جديد يلزم
من خالله كافة البنوك املعتمدة يف اجلزائر برفع رأمساهلا
إىل  10ماليري دينار بدال من  2.5مليار دينار بالنسبة للبنوك و
بـ  3.5مليار دينار بدال من  500مليون دينار بالنسبة للمؤسسات
املالية ،ومنحت كافة املصارف و املؤسسات املالية مهلة  12شهرا
للتقيد بهذه اإلجراءات( ، )4و ينشر مقرر اإلعتماد يف اجلريدة
الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ،و
ميكن يف حالة رفض منح اإلعتماد تقديم طعن طبقا للشروط
و الصيغ املنصوص عليها يف املادة  132من األمر رقم .10-90

 3-1عقد اإلعتماد االجياري املتعلق باحملالت التجارية و املؤسسات
احلرفية :عقد اإلعتماد اإلجياري املتعلق باحملالت التجارية و

املؤسسات احلرفية يعترب سندا مينح من خالله طرف يدعى
املؤجر ،على شكل تأجري ،مقابل احلصول على إجيارات و ملدة
ثابتة ،لصاحل طرف يدعى املستأجر ،حمال جتاريا أو مؤسسة
حرفية من ملكه ،مع الوعد من جانب واحد بالبيع لصاحل
املستأجر و مببادرة منه عن طريق دفع سعر متفق عليه يأخذ
بعني اإلعتبار األقساط اليت مت دفعها مبوجب اإلجيارات ،مع
انعدام إمكانية املستأجر يف إعادة تأجري احملل التجاري لصاحب
امللكية األول.
 -2التكيف القانوني لعقد اإلعتماد اإلجياري

 1-2الوصف القانونـي لعقد اإلعتماد اإلجياري :تناولت املادة  10من
األمر 09-96تكييف عقد االعتماد اإلجياري على أنه ال ميكن
أن يدعى العقد اإلجياري كذلك ،مهما كانت األصول اليت
تعلق األمر بها،و مهما كان عنوان العقد ،إال إذا حرر بكيفية
تسمح بالتحقق دون غموض بأنه يضمن للمستأجر اإلستعمال
كما وضحت التعليمـة رقـم  07-96الـمؤرخة فـي  22أكتـوبر
و اإلنتفاع باألصل املؤجر بسعر حمدد مسبقا وكأنه صاحب
 1996العناصر التقييمية واإلعالمية املكونة للملف باإلستناد
ملكية هذا األصل ،ويضمن للمؤجر قبض مبلغ معني من
إىل طلب اإلعتماد ملؤسسة اإلعتماد اإلجياري،ونصت على
اإلجيار ملدة غري القابلة لإللغاء.
أنه بعد تقديم املؤسسني للملف ،جيب اإلجابة على بعض
اإلستفسارات وذلك مبلء استمارة األسئلة املوجودة يف مالحق  2-2البنود امللزمة يف عقد االعتماد اإلجياري  :جيب أن يشري
هذه التعليمة ،و باإلضافة إىل كل ما سبق جيب أن يتضمن عقد اإلعتماد اإلجياري لألصول املنقولة املوافقة لإلعتماد
االجياري املالي إىل مدة اإلجيار و مبلغ اإلجيار و حق اخليار
امللف منوذج للرسالة اليت ستوجه إىل حمافظ بنك اجلزائر.
بالشراء املمنوح للمستأجر عند نهاية العقد  ،و كذا إىل القيمة
ثانيا  :عقد االعتماد اإلجياري
املتبقية من سعر اقتناء األصل املؤجر.
 -1تعريف عقد اإلعتماد اإلجياري :تناولت املادة السابعة و الثامنة و
وحسب املادة  13من نفس األمر  ،يف حالة رغب أحد األطراف يف
التاسعة من األمر  09-96املؤرخ يف  10جانفي  )5( 1996تعاريف
فسخ عقد اإلعتماد اإلجياري خالل الفرتة الغري قابلة لإللغاء،
عقد اإلعتماد اإلجياري على النحو التالي:
فإنه مينح للطرف األخر حق التعويض الذي ميكن حتديد
1-1عقد اإلعتماد االجياري لألصول املنقولة :يعترب عقد اإلعتماد مبلغه ضمن العقد يف إطار بند خاص ،أو عن طريق اجلهة
اإلجياري لألصول املنقولة عقدا متنح من خالله شركة القضائية املختصة ،ما عدا حالة عدم قدرة حقيقية للمستأجر
التأجري املسماة باملؤجر أصول منقولة على شكل تأجري مقابل على الوفاء  ،فإنه يرتتب عن فسخ عقد اإلعتماد اإلجياري خالل
احلصول على إجيارات و ملدة ثابتة ،وتكون متشكلة من جتهيزات الفرتة غري القابلة لإللغاء يف حالة ما إذا تسبب فيه املستأجر
أو عتاد أو أدوات ذات االستعمال املهين ملتعامل اقتصادي يدعى دفع التعويضات لصاحل املؤجر ،وال يقل مبلغ التعويضات عن
املستأجر  ،كما يرتك هلذا الشخص إمكانية اكتساب كلي أو مبلغ اخلاص باإلجيارات املتبقية إال إذا اتفقت األطراف على
جزئي لألصول املؤجرة عن طريق دفع سعر متفق عليه يأخذ خالف ذلك يف العقد.
بعني االعتبار األقساط اليت مت دفعها مبوجب اإلجيار.
 2-1عقد اإلعتماد اإلجياري لألصول الغري منقولة :أما عقد اإلعتماد
اإلجياري لألصول الغري منقولة فيعترب عقد مينح من خالله،
طرف يدعى املؤجر أصوال غري منقولة على شكل تأجري لصاحل
طرف أخر يدعى املستأجر مقابل احلصول على إجيارات و ملدة
ثابتة  ،وتكون أصوال ثابتة مهنية اشرتاها أو بنيت حلسابه،
مع إمكانية املستأجر يف احلصول على ملكية جممل األصول
املؤجرة أو جزء منها ،يف أجل أقصاه انقضاء مدة اإلجيار.

 3-2الشروط اإلختيارية اخلاصة يف عقد اإلعتماد إجياري لألصول
املنقولة :ميكن أن ينص عقد اإلعتماد اإلجياري باختيار من
األطراف املتعاقدة على شروط أخرى نصت عليها املادة  17و18
من األمر  09/96وهي :التزام املستأجر مبنح املؤجر ضمانات

أو تأمينات عينية أو فردية،إعفاء املؤجر من املسؤولية املدنية
اجتاه املستأجر و تنازل املستأجر عن ضمان االستحقاق و ضمان
العيوب اخلفية ،إمكانية مطالبة املستأجر من املؤجر تبديل
األصل املؤجر يف حالة قدم طرازه خالل مدة العقد.
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 -3حقوق والتزامات أطراف عقد اإلعتماد اإلجياري :تضمن  -االلتزام بإقرار حق اخليار بالشراء يف التاريخ املتفق عليه و إال
األمر  06-96املؤرخ  10جانفي  1996حقوق و التزامات األطراف سقط حقه يف اخليار ،إذا مارس املؤجر حقه يف اسرتجاع األصل
املؤجر يف التاريخ املتفق عليه.
املعنية بعقد اإلعتماد اإلجياري لألصول على الشكل التالي:
 3-3شروط اختيارية خاصة بعقد اإلعتماد اإلجياري لألصول غري
منقولة :مبوجب املادة  40من نفس األمر ميكن لألطراف املعنية

1-3حقوق املؤجر و امتيازاته القانونية  :تناول األمر  09-96املؤرخ
 10جانفي  1996حقوق املؤجر و امتيازاته القانونية من املادة 19
بعقد اإلعتماد اإلجياري أن تتفق فيما بينها ليتكفل املستأجر
إىل غاية املادة  28و أهمها:
مقابل حقه يف اإلنتفاع بعدد من االلتزامات املتعلقة باملؤجر ،و
 يبقى املؤجر صاحب ملكية األصل املؤجر خالل كل مدةأن يتنازل عن الضمانات اخلاصة بسبب فعلي أو بوجود عائق أو
العقد ويستفيد من كل احلقوق القانونية املرتبطة حبق
عيوب أو عدم مطابقة األصل املؤجر ،وميكن لألطراف املعنية
امللكية وفقا للشروط و احلدود الواردة يف العقد .
بعقد اإلعتماد اإلجياري لألصول غري املنقولة أن تتفق كذلك
 يف حالة عدم دفع املستأجر قسطا واحد من اإلجيار  ،حيق على أن يتكفل املستأجر مبصاريف تأمني األصل املؤجر ،و يفللمؤجر بعد إشعار مسبق و إعذار ملدة مخسة عشر  15يوما حالة وقوع ضرر ،يدفع تعويض التأمني مباشرة إىل املؤجر
كاملة ،أن يسرتجع األصل املؤجر بالرتاضي أو عن طريق تصفية لإلجيارات املستحقة أو اليت ستستحق و للقيمة
جمرد أمر غري قابل لالستئناف يصدر عن رئيس حمكمة املتبقية لألصل املؤجر.
مكان إقامة املؤجر ،وذلك فسخا تعسفيا.
و إذا قرر املستأجر حق اخليار بالشراء يف التاريخ املتفق عليه
 يف حالة عدم قدرة املستأجر على الوفاء  ،ومت إثباتها قانونا من عن طريق رسالة مضمونة الوصول ،موجهة إىل املؤجر مخسةخالل عدم دفع قسط واحد من اإلجيار ال خيضع األصل املؤجر عشر يوما على األقل قبل هذا التاريخ  ،يتعني على املتعاقدين
ألية متابعة من دائين املستأجر العاديني أو املمتازين .
اإلثبات بعقد ناقل للملكية ،حيرر لدى املوثق و القيام
 يتمتع املؤجر ،من أجل حتصيل مستحقاته الناشئة عن باإلجراءات القانونية املتعلقة بالبيع و اإلشهار املنصوص عليهاعقد إعتماد إجياري ألصل حبق امتياز عام على كل األصول يف القوانني املعمول بها ،وابتداء من التاريخ البيع ،حتل حمل
املنقولة و غري منقولة اليت هي للمستأجر كما ميكن للمؤجر العالقات اليت كانت تربط املؤجر باملستأجر ،عالقات تربط
تسجيل رهن ،أو رهن حيازي خاص على منقوالت املستأجر مشرتي العقار ببائعه .

لدى كتابة ضبط احملكمة املؤهلة إقليميا .
ثالثا  :احلاجة لتمويل املؤسسات اإلقتصادية باإلعتماد اإلجياري
 يف حالة ضياع جزئي أو كلي لألصل املؤجر ،يكون املؤجر يف اجلزائروحده مؤهال لقبض التعويضات اخلاصة بتامني األصل املؤجر إن دراسة متويل التنمية يف اجلزائر يشكل موضوعا مهما
بغض النظر عن تكفل املستأجر بأقساط التأمني املكتتبة.
كونها تعاني من نقص كبري يف مصادر التنمية احمللية و اليت
 2-3التزامات املستأجـر :من جهة أخرى يتحمل املستأجر مجلة تعترب من أهم األمور اليت جيب الرتكيز عليها ،ذلك ما يتطلب
من اإللتزامات حددتها املادة  39من نفس األمر ،حيث يعترب منا حتليل إشكالية متويل املؤسسات و املشاريع االقتصادية ،
املستأجر ملزما بالقيام باإللتزامات اخلاصة باملستأجر و اليت ومن ثم إسقاطها على صيغة التمويل باالعتماد اإلجياري
ينص عليها القانون املدني مقابل حق اإلنتفاع الذي مينحه إياه كحل بديل للقروض الكالسيكية.
املؤجر ضمن عقد اإلعتماد اإلجياري لألصول غري املنقولة ،ما
مل يوجد اتفاق بني املتعاقدين يقضي خبالف ذلك ،ال سيما
إن أغلب املؤسسات الصغرية واملتوسطة املوجودة يف اجلزائر
االلتزامات اآلتية:
هي مؤسسات صغرية و متوسطة عرفت انتشار و منو متسارع
 االلتزام بدفع اإلجيارات حسب السعر و املكان و التواريخ املتفق نتيجة للدعم احلكومي هلا انطالقا من مشاريع تشغيل الشبابعليها.
و تزايدها مربر بطابعها االجتماعي الذي يهدف أساسا إىل
 االلتزام باستعمال األصل املؤجر حسب ما وقع االتفاق عليه ،خلق مناصب شغل المتصاص البطالة نوعا ما عوض اهتمامهاو بعدم إحداث أي تغيري لألصل املؤجر بدون إذن املؤجر ،مهما خبلق ثروة اقتصادية.
 -1إشكـالية متويـل املؤسسـات اإلقتصادية يف اجلزائـر

كانت األسباب اليت تدعو لذلك.
و حسب تقرير للبنك العاملي فإن أكثر من  % 45من املؤسسات
 االلتزام باإلعتناء باألصل املؤجر و احملافظة عليه ،وحتمل الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر أشارت إىل أن الوصول إىلالتمويل البنكي واملصريف ميثل أكرب العقبات ،بالرغم من
املسؤولية فيما يلحق باألصل املؤجر.
تسجيل التقرير حتسن يف متويل املؤسسات الصغرية واملتوسطة
 االلتزام بالتكفل باخلسائر اليت تلحق باألصل املؤجر ،وإشعار بالقروض املصغرة ،أما بالنسبة للشركات الصغرية أو املصغرةاملؤجر فورا بكل أمر يستدعي تدخله بصفته صاحب امللكية .
فإن الوصول إىل التمويل البنكي يصبح معقداً ،وتقدر اهليئة
90
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الدولية أنه ال يتم التمويل إال يف حدود % 15من االستثمارات باقي أنواع التمويل األخرى ،لكن مع صدور القانون املتعلق
اجلديدة مبوارد مالية خارجية ،وتبقى اخلدمات املصرفية باالعتماد اإلجياري وقانون املالية لسنة  ،1996كان البنك
والبنكية يف اجلزائر بعيدة عن املقاييس الدولية رغم مرور جمرباً على إعادة النظر يف التسجيل احملاسيب لقروض اإلجيار.
سنوات عن اإلصالحات اليت بدأت مع اعتماد قانون القرض غياب ثقافة اإلعتماد اإلجياري يف اجلزائر جعل الكثري من
والنقد عام  1990ثم تعديلها عام .2003
البنوك تسجل األصول املؤجرة يف إطار االعتماد اإلجياري

ويعاب على البنوك عدم مساهمتها الفعلية يف متويل النشاط كاستثمارات مهتلكة على الرغم من وجود القوانني اخلاصة
االقتصادي وتفضيلها النشاط التجاري رغم ارتفاع نسبة باالعتماد اإلجياري.
القروض املوجهة إىل االقتصاد يف السنوات األخرية وارتفاع  4-2صعوبات جبائية :تتمثل يف:
نسبة استفادة القطاع اخلاص منها ،والسبب يكمن يف أن النشاط
التجاري يعترب أفضل ضمان لتغطية قروضها،كذلك توصف  -اإلهتالكات تكون قيمتها مرتفعة أو منخفضة إذا كانت
البنوك اجلزائرية بأنها مرتددة وال حتب املخاطرة خاصة فيما مدة إهتالك املعدات املؤجرة طويلة أو قصرية ،وفق احلالة أو
يتعلق باملشاريع اجلديدة ،خوفاً من عدم قدرة أصحابها على املدة املتعاقد عليها واليت توافق مدة التعويض ،هذا األخري يطرح
تسديد الديون ،والشائع أيضاً أن القروض املوجهة للمؤسسات مشكل يف جمال تسيري اخلزينة ملؤسسة االعتماد اإلجياري.
الصغرية واملتوسطة هي اليت تتضمن خماطر أكرب.
 يف عمليات االعتماد اإلجياري ختضع اإلجيارات للضريبةمن جانب آخر يعاب على قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف على رقم األعمال ،أما يف القروض البنكية العادية فالفوائد
اجلزائر أنها ذات طابع عائلي ومنطوية على نفسها وال ترغب فقط هي اليت ختضع للضريبة املذكورة سلفاً.
يف توسيع نشاطاتها أو حتى االستفادة من برامج التأهيل اليت  -يتم حتويل ملكية األصل من املؤجر إىل املستأجر ،إذا كان رفع
تسمح هلا بالتطور.
خيار الشراء من طرف هذا األخري ،وهذا النوع من التمويل يكون
يف هذا اإلطار ،أعدت السلطات العمومية برنامج لتحسني باهظاً يف الغالب إذا كانت املصاريف تسرتجع من املستأجر.
مستوى املؤسسات الصغرية واملتوسطة والذي ميتد على مدار  -اإلدارة اجلبائية تعترب إىل حد اآلن أن اقتناء عقار أو بناء
 6سنوات بغالف مالي يقدر مبليار دينار جزائري كل سنة ،خيضع للضريبة على زيادة القيمة ،حيث ميكن أن تصل إىل 15
واهلدف من هذا الربنامج هو حتسني تنافسية املؤسسات  %إذا كان األصل املقتنى جديد ،حتى لو كان األصل قديم فإن
الصغرية واملتوسطة.
التخفيض املتوقع عليه يكون أقل من التكاليف املالية اإلضافية
مثل باقي عمليات القرض البسيطة يف نظر القانون.
 -2الصعوبات اليت تعيق تطور االعتماد اإلجياري يف اجلزائر
بعد إصدار األمر رقم  09-96والنصوص القانونية املتعلقة  5-2صعوبات أخرى :من بينها:
باالعتماد االجياري يف املادة  112من قانون املالية لسنة  - ،1996جهل أو عدم معرفة املتعاملني االقتصاديني هلذا النوع من
بدأت املؤسسات املالية باستخدام هذا النوع من التمويل؛ ولكن التمويل كطريقة عمله ،مميزاته...اخل وهذا ما يعيق تطور
مع مرور الوقت أصبحت هذه املؤسسات تواجه صعوبات تهدد هذه التقنية يف اجلزائر ،حيث أن  % 70من أصحاب املؤسسات
منو وتطور اإلعتماد االجياري ومن بني هذه العراقيل جند:
جيهلون هذه التقنية واملزايا اليت تقدمها ،لذلك يبقى التمويل
الكالسيكي هو أكثر استعما ً
ال من طرف هؤالء املتعاملني.
 1-2صعوبات قانونية :بالرغم من أن النصوص القانونية

والتنظيمات اجلبائية سدت الفراغ القانوني لالعتماد االجياري - ،صعوبة إثبات طبيعة عمل مؤسسات االعتماد االجياري
إال أن الفجوات بقيت يف هذا القانون ،كالنصوص القانونية من طرف املؤسسات اإلدارية اليت مل تعتد على هذا النوع من
املتعلقة بطرق وكيفية إشهار عقود االعتماد االجياري واليت التمويل يف غياب التوجيه واطالع هذه املؤسسات.
مل يتطرق إليها املشرع إىل غاية اليوم.
 صعوبة حتويل املسؤولية املدنية لألصل املؤجر إىل املستأجر2-2صعوبات تنظيمية :يعترب تطبيق التنظيمات من الصعوبات يف حالة حدوث أضرار هلذا األصل مبا أن ملكية األصل تبقى
اليت تواجهها مؤسسات االعتماد االجياري اليت ال تستطيع أن للمؤجر ،هذا األمر يعترب عائق بالنسبة للمستأجر الذي يفضل
تدير ودائع الزبائن وكذا حمدودية قدرات هذه املؤسسات اإلحتفاظ باألصل وتسجيله بامسه ،و يف احلقيقة أن اإلستثمار
خاصة عندما يتعلق األمر بنسبة تقسيم املخاطر أو نسبة الوفاء يف أصل ال يكون ملكاً للمستثمر يعترب لدى أغلبية املؤسسات
بالدين أو يف حالة عدم تسديد اإلجيارات من قبل املستأجرين اجلزائرية كعائق معنوي صعب حله.
يف املدة احملددة ،وهو ما يؤثر على مردودية هذه املؤسسات.
 عدم وجود سوق الفرص يف اجلزائر انعكس على طبيعة 3-2صعوبات حماسبية ( :)6قبل سنة  1997كانت عمليات االعتماد األصول املمولة ،فاملؤجرون ميولون األصول املطلوبة بكثرة
اإلجياري يف بنك الربكة تعاجل حماسبياً كعمليات القرض كمعدات النقل أو املكتبية حيث سوق الفرص فيها مهم.
الكالسيكية وتسجل يف حساب القروض املقدمة للزبائن مثل
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 مؤسسات االعتماد االجياري يف اجلزائر ال حترتم كل املبادئ للميكانيك "" Mécanique Holdingبنسبة  ،% 10و عرفاألساسية لعملية االعتماد اإلجياري حيث أصبح يشبه إىل حد القانون األساسي هلذه الشركة تعديل يف  19ديسمرب 1999
بعدما انسحبت اجملموعة القابضة للميكانيك و بقي الصندوق
كبري القروض العادية منها :
ا -أغلبية املؤجرين يطلبون غالباً من املستأجر ضمانات إضافية الوطين للتعاون الفالحي املساهم الوحيد.
ويشرتطون أن تكون املؤسسات موجودة يف السوق على األقل بعد بداية نشاطها ،ختصصت الشركة يف متويل القطاع
من 3إىل  4سنوات ،هذه الظاهرة شوهت خاصية هذه العملية .الفالحي فقط عن طريق اإلعتماد اإلجياري للعتاد املنقول،
ب -خيار الشراء مل يعد خياراً باملعنى املتعارف عليه ،ألن وكانت اإلنطالقة حمتشمة كون الفالحني مل يتقبلوا
املؤجرين سعوا إىل أن حيصل املستأجرون على األصل املؤجر صيغة التمويل باإلجيار باعتبارها صيغة غري معروفة ،فعمدت
الشركة إىل تقديم امتيازات عديدة مكنتها من اكتساب ثقة
تلقائياً بعد انتهاء مدة اإلجيار.
املتعاملني معها ،و نذكر منها:
رابعا  :مؤسسات االعتماد اإلجياري العاملة يف اجلزائر
 يعترب قسط اإلجيار ثابتا بكيفية تسمح باهتالك قيمة األصل -1املؤسسة املاليةSOFINANCE :
املؤجر ملدة طويلة مرتبطة باهتالك اإلقتصادي لألصل.
هي مؤسسة مالية عمومية أنشئت من طرف اجمللس الوطين  -يعترب قسط اإلجيار من وجهة نظر جبائية كتكلفة استغالل
ملساهمات الدولة ( )CNEPيف يوم  06أوت  ،1998حتت اسم خمفضة من الوعاء الضرييب.
املؤسسة العامة اإلستثمار و املساهمة و التوظيف بهدف
رئيسي يتمثل يف إعادة بعث املؤسسات اإلقتصادية الوطنية  -يعرض على املستأجر إعانات و ختفيضات من املورد باإلضافة
و مت اعتمادها من طرف بنك اجلزائر كمؤسسة مالية يف إىل طرق متويل مرنة جتنبه استعمال أمواله اخلاصة.
 09جانفي  ،2001برأمسال إمجالي قدره  -3 5 .000.000.000 ،00شـركة قـرض اإليـجار اجلزائريـة السعوديـة ()ASL
ليصبح هدفها االجتماعي حمصور يف:
أنشئت هذه الشركة مبساهمة كل من البنك اجلزائري
 -متويل و إعادة تأهيل املؤسسات اإلقتصادية العمومية.

 متابعة إعادة هيكلة القطاع العام. -مساعدة املؤسسات العمومية املتوجهة حنو اخلوصصة.

اخلارجي وبنك الربكة ،وتهدف هذه شركة إىل متويل
الواردات بالعملة الصعبة كالتجهيزات املوجهة لالستعمال
املهين للمتعاملني اإلقتصاديني املقيمني يف اجلزائر؛ وتتمثل
هذه التجهيزات يف:

أما فيما خيص عمليات اإلعتماد اإلجياري فقد تبنت الشركة  -وسائل النقل وجتهيزات مرافقة ( حاويات ،رافعات.)...
هذه الصيغة يف سنة  2002و يف نهاية سنة  2004من أجل
متويل املؤسسات العمومية فقط عن طريق اإلعتماد اإلجياري -وسائل صناعية :جتهيزات تكون خاصة متثل كل أو جزء من
املنقول و ختصصت يف :معدات أشغال البناء ,السيارات الصناعية سلسلة صناعية عدا املواد املستهلكة.
 أجهزة اإلعالم اآللي.و النفعية,املعدات و األدوات.
و تشرتط الشركة املالية يف عمليات التمويل أن تكون مدة  -جتهيزات طبية كربى ماعدا املستهلكة.
اإلجيار بني  03و  05سنوات.
وأهم ما قامت به هذه الشركة هو متويل مشروع سونطراك
 -ال يقبل أي تأخري يف دفع األقساط اإلجيارية.

أنبوب الغاز العابر ألوروبا.

 القيمة املتبقية يف نهاية العقد تكون من  % 01إىل  % 02من ومن أجل احلصول على قروض من هذه الشركة جيب تكوينملف يوجه إىل إدارتها خيص جدوى املشروع وأهميته ومن ثم
قيمة شراء األصل.
حتديد إمكانية التمويل وشروطه.
 -الدفعات اإلجيارية تكون ثابتة.

كما تقدم الشركة املالية اإلمتيازات التالية :متويل  % 100بعد موافقة جملس إدارة شركة ASLبشروط التدخل اليت
لقيمة األصل ,سرعة و مرونة التمويل ,عدم التأثري على قدرة ميكن أن تكون مقبولة ومعلومة ،فإنه جيب التعرف على
املعلومات التالية:
اإلقرتاض للمستأجر.
املبلـغ :جيب أن يكون مبلغ التمويل لعملية واحدة بني واحد
 -2الشركة اجلزائرية إلجيار املنقوالت"SALEM ":
وعشرة ماليني دوالر أمريكي ،كما ميكن أن خيفض املبلغ أو
اعتمدت هذه الشركة يف اجلزائر مبوجب القرار رقم 03-يرفع عن احلدود املعروفة وهذا يف احلاالت اخلاصة.
 97الصادر عن بنك اجلزائر يف  28ماي  ،1997برأمسال
إمجالي قدره  200.000.000،00دج ،مقسمة بني الصندوق املـدة :وترتاوح بني  3إىل  7سنوات وذلك حسب طبيعة التجهيزات
الوطين للتعاون الفالحي بنسبة  ، % 90و اجملموعة القابضة موضوع عقد اإلجيار انطالقاً من وضع هذا األخري حيز التنفيذ
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اإلعتماد اإلجياري وسيلة تنمية متاحة يف اجلزائر

مع خيار الشراء خالل فرتة اإلجيار.

 -5الشركة املغـاربية لإلجيار املــالي*"MLA " :

املستأجر :هو املستورد الذي حيصل على امللكية القانونية لألصل تعترب  MLAمؤسسة مالية متخصصة يف متويل بصيغة
املؤجر بعد دفع القيمة املتبقية.
اإلعتماد اإلجياري ،مت اعتمادها من طرف جملس النقد و
القرض يف  18أكتوبر  2005دج برأمسال اجتماعي يقدر بـ:
العملـة :الدوالر األمريكي.
1.000.000.000دج موزعة بني:
تـواريخ االستحقـاق :هي أقساط فصلية مسبقة مشكلة من
 الشركة التونسية للقرض اإلجياري . % 20جزأين:
جزء ثابت خيص تعويض رأس املال األساسي وجزء متغري  -بنك األمان التونسي .% 25
حمدد على أساس رأس املال الباقي من كل فرتة مبعدل فصلي  -املؤسسة املالية اهلولندية للتنمية . % 20
مكافئ لثالثة أشهر مع هامش متغري بداللة تقييم اخلطر(.)7
 مؤسسات مالية أخرى .% 19هذه املؤسسة اكتفت بتمويل املشاريع الضخمة يف اجلزائر
كما حتصلت هذه الشركة على  10ماليني أورو من البنك
يف سنوات التسعينات ثم تفرغت لعمليات التمويل الدولية مع
األوروبي لإلستثمار تشجيعا هلا للدخول إىل السوق اجلزائرية
تغري مقرها من اجلزائر .
حيث باشرت مهامها يف ماي  ،2006و بهدف الرتويج لنشاطها
 -4الشركة العربية لإلجيار املالي :تعترب أول شركة خاصة اعتمدت على التنويع من جماالت متويالتها بعدم اإلعتماد على
متخصصة يف االعتماد االجياري يف اجلزائر ،تأسست يف قطاع واحد و ختصصت يف معدات النقل  ,معدات و أدوات ,معدات
 10أكتوبر  2001وبدأت مزاولة نشاطها بعد حصوهلا على أشغال البناء,معدات الطبية,معدات اإلعالم اآللي و املكاتب.
اإلعتماد من بنك اجلزائر يف  20فيفري  ،2002برأمسال يقدر
وهي مؤسسة مالية متخصصة يف متويل املؤسسات الصغرية
بـ  780مليون دج موزعة على املؤسسات املساهمة كالتالي:
واملتوسطة بصيغة االعتماد االجياري ،وقد حتصلت هذه
 بنك املؤسسة العربية املصرفية – اجلزائر % 34؛الشركة على  10ماليني أورو من البنك األوروبي لإلستثمار
تشجيعاً هلا للدخول إىل السوق اجلزائري.
 الشركة العربية لالستثمار % 25؛إن اهلدف الرئيسي لشركة  MLAهو أن تصبح شريكاً
 الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط % 20؛مميزاً للمؤسسات الصغرية واملتوسطة وأصحاب املهن احلرة
 دجييماكس % Digimax 9؛وذلك بتمويل املعدات والتجهيزات ذات االستعمال املهين
 الشركة املالية الدولية % 9؛اليت حيتاجونها يف خمتلف نشاطاتهم عن طريق االعتماد
اإلجياري.
 -أجليماتكو .% Algematco 5

جمال تدخل هذه الشركة يتمثل يف :أشغال البناء واألشغال وحسب هذه الشركة فإن الزبون هو الذي خيتار املعدات،
ويتفاوض بصفة مباشرة على السعر مع املورد و مالك األصل،
العمومية,النقل الربي,الطب.
وبعد املوافقة على مثن هذا األصل تقوم الشركة بالدفع مثن
أما زبائن الشركة العربية لإلجيار املالي ( )ALCفهم
هذا األخري إىل املورد ثم تضع املعدات حتت تصرف الزبون
املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،احلرفيني وأصحاب املهن احلرة
بصيغة تأجري ،ومدة إجيار ترتاوح بني  3إىل 7مع إمكانية
و املؤسسات الكبرية.
حتويل ملكية األصل إىل الزبون بعد نهاية مدة اإلجيار.
تهدف هذه الشركة إىل تطوير املؤسسات اجلزائرية باستخدام
خامتة
التمويل املتوسط املدى بانتهاج طريقة تسيري مثالية وفعالة،
وهي متنح قروضها للمؤسسات الصغرية واملتوسطة مع نسبة عرفت صيغة التمويل باإلعتماد اإلجياري أول تقنني هلا يف
هامشية ال تتعدى  % 5من مبلغ األصل  ،وبالنسبة ملبلغ العقد التشريع اجلزائري سنة  ،1990من خالل قانون النقد و القرض
فيجب أن ال يقل عن  15مليون دج وال يزيد عن  95مليون دج رقم  10-90املؤرخ يف  14أفريل  ، 1990كما اختصها مضمون
األمر رقم  09-96الصادر يف  10جانفي  ، 1996حمددا بذلك
من أجل اإلستخدام األمثل ملوارد الشركة.
األحكام العامة املتعلقة باإلعتماد اإلجياري ،وكذلك حقوق و
وقد أدخلت الشركة وسائل متويل جديدة قصرية ومتوسطة
التزامات األطراف املعنية بعقد اإلعتماد اإلجياري  ،ثم النظام
املدى كالقرض باإلجيار الذي يسمح للمؤسسات الصغرية
رقم  09-96املؤرخ يف  03جويلية  1996الصادر عن بنك اجلزائر
واملتوسطة بتأجري األصول الثابتة واملنقولة ذات اإلستعمال
املتعلق بشروط تأسيس شركات اإلعتماد اإلجياري .
الصناعي ،وقد ختصصت بشكل واضح يف متويل العقارات
كما تناولته عدة قوانني مالية فيما خيص اإلمتيازات اجلبائية
لفائدة خمتلف املؤسسات.
املمنوحةلعملياتالتمويلباإلعتماداإلجياري (قانون املالية لسنة
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حميدي احمد

 ، 1994التكميلي لسنة ،2001قوانني املالية لسنوات 2004 ،2003
و  ،)2008نذكر منها اإلعفاء التام من دفع الرسم على القيمة

املضافة على عمليات الشراء املتعلقة باإلعتماد اإلجياري ،
اإلعفاء من دفع الرسم على النشاط املهين املتعلق باإلقساط
اإلجيارية  ,واحلق يف تطبيق اإلهتالك التنازلي أو اخلطي ،
وبالنسبة للمستأجر فله احلق يف اعتبار أقساط اإلجيار أعباء
استغالل تقتطع من النتيجة اخلاضعة للضريبة.

وقد مسحت هذه النصوص والتنظيمات بتأسيس شركات
اإلعتماد اإلجياري يف اجلزائر وتطوير نشاطها وتوضيح عملية
سري متويل مشروع ما باإلعتماد اإلجياري واليت ستساعد
املؤسسات الصغرية واملتوسطة على التواجد بشكل أفضل يف
السوق اجلزائرية وإعطاءها املقدرة على منافسة املؤسسات
األخرى خاصة مع انفتاح هذه السوق على األسواق والشركات
العاملية.
اهلوامش
 -1بلعوج بولعيد( ،تأجري األصول الثابتة كمصدر متويل املؤسسات
الصغرية واملتوسطة) ،مرجع سق ذكره.
 -2امر رقم  09-96املؤرخ يف  10جانفي  1996املتعلق باالعتماد االجياري
(ج ر العدد  03املؤرخ يف  14جانفي )1996
 -3نظام رقم  09-96مؤرخ يف  03يوليو  1996حيدد كيفيان تأسيس
شركات االعتماد اإلجياري وشروط اعتمادها (،ج ر العدد  66مؤرخ يف
.)96/11/3
 -4جريدة اخلرب ،يوم  27افريل ، 2008ص 6.
 -5امر رقم  09-96املؤرخ يف  10جانفي  1996املتعلق باالعتماد االجياري
(ج ر العدد  03املؤرخ يف  14جانفي . )1996
6- Hideur.N: Directeur à Bank AlBaraka d'Algérie, Panel 1,:
Regards croisés sur le crédit-bail, Panel 1: Regards croisés sur le
crédit-bail, Premières assures nationales du crédit-bail,14 mai
2002, Alger.

 -7إبراهيمي عبد اهلل ،قرض اإلجيار يف اجلزائر فرصة أمام املؤسسات
الصغرية واملتوسطة ،مرجع سبق ذكره ،ص .115
* Arab leasing corporation.

94

األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية أ /قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية العدد  - 17جانفي  . 2017ص 94 - 87

