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الملخص

تعترب عقود االجيار التمويلي من أهم مصادر التمويل بالنسبة للشركات الصغرية واملتوسطة وحىت
الكبرية نظرا ملزاياها العديدة واملتنوعة .ان ما حفز نشأة هذه التقنية التمويلية هو التطور االقتصادي
وظهور جمتمعات اقتصادية منظمة وكرب حجم املؤسسات االقتصادية وتوسعها ،مما جعلها تبحث عن
مصادر متويلية مرنة وتتناسب مع احتياجاهتا ،فكانت االنطالقة الصرحية لتقنية االجيار التمويلي وذلك
يف الواليات املتحدة األمريكية .لقد لقيت هذه التقنية التمويلية رواجا كبريا على املستوى الدويل حيث
أهنا انتقلت بسرعة كبرية اىل سائر دول العامل ،مما حتم ضرورة تنظيمها وتقنينها سواء عن طريق
األجهزة القانونية للدول نفسها أو عن طريق تنظيمات غري حكومية حملية ودولية تتكون يف الغالب
من خرباء وباحثني ومهنيني وأكادمييني من أجل التعريف هبذه التقنية وتنظيمها ،وذلك لالستفادة من
مزاياها.
ولغرض معاجلة هذا املوضوع املهم ،ارتأينا أن نقدم بني يدي القارئ هذه الدراسة اليت حاولنا
من خالهلا التطرق اىل معظم اجلوانب املتعلقة بعقود االجيار التمويلي.
Abstract :
Leasing contracts are among the most important sources of small
and medium-sized companies and even big companies financing in
account of the many benefits they offer.
Different factors stimulated the emergence of this method; economic
development, the rise of structured economic societies and the expansion
of economic enterprises in search of new sources of funding that are
more flexible and tailored to their needs, Leasing contracts appeared for
the first time in the USA but quickly enjoyed great popularity and have
spread to most parts of the world, what imposed the need to organize the
method and to give it a proper legal framework through governmental
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legal systems or through local and international nongovernmental
organizations consisting mainly of experts, researchers, professionals
and academicians in order to popularize and organize it and to take
advantage of the benefits it offers.
With a view to deal with this important topic, we present to the
reader this study by which we tried to address most of the aspects of
leasing contracts.

 .1التطور التاريخي لعقود االيجار التمويلي:

ميكن القول أن قصة ظهور عقود االجيار قدمية و تعود اىل آالف السنني قبل امليالد و كانت مصادفة
لنشأة و ظهور احلضارات املنظمة و الكتابات القدمية ،حيث أنه ال أحد يعرف بالتحديد تاريخ ابرام
أول عقد اجيار يف تاريخ البشرية .انه ملن اجملحف ربط ظهور عقود االجيار التمويلي مبفهومه احلديث
برجل األعمال األمريكي  Henry shoenfeldدون الرجوع اىل املاضي الكتشاف احملطات
واألحداث اليت عايشتها احلضارات السابقة قبل الوصول اىل مفهوم االجيار التمويلي الذي نعرفه
حاليا.
يرجع البعض بداية عمليات التأجري إىل السومريني منذ ألفي سنة قبل الميالد ،حيث اكتشف فريق

من الباحثني يف مهمة استكشافية يف املدينة السومرية "أور" ب "تل املقري" لوحات مصنوعة من الطني
تتضمن صفقات تأجري املاشية واألدوات الزراعية وأراض مقابل مدفوعات ملبالغ حمددة ،يتم حتديد
شروط االستعمال والتملك وواجبات التحويل و الدفع و أيضا حقوق استعمال مصادر املاء بني
أطراف العقد .يف نفس املنطقة ظهر قانون حامورايب والذي مسي باسم ملك بابل يف بداية القرن
الثامن عشر قبل امليالد ،حيث يعترب من أوائل القوانني املكتوبة وبفحصها أكتشف أن صيغة االجيار
كانت موجودة فعال وواسعة االستعمال وكانت تعىن بالكثري من أصناف احليوانات ولكن أيضا
بالكثري من املنقوالت اليت تستددم يف األعمال مثل البواخر والعربات واحملراث ووسائل الري.
حضارات أخرى مثل االغريق والرومان واملصريني القدامى جلئوا اىل صيغة االجيار من أجل تلبية
حاجاهتم.
ابتداء من  1011قبل الميالد تطورت التجارة البحرية لدى الفينيقيني بشكل كبري ومن
أجل ضمان تطور و ازدهار نشاطاهتم جلئوا اىل االعتماد على عقود االجيار من أجل تأجري السفن
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على األجل الطويل ،كانت طبيعة هذه العقود ال ختتلف كثريا عن عقود االجيار التمويلي الذي نعرفه
حاليا ،و من أجل ارضاء الزبائن مل يقتصر االجيار على السفن فقط بل تعداه اىل أطقم هذه السفن،
ميكن القول أن احلضارة الفينيقية اقرتبت كثريا من مفهوم االجيار التمويلي الذي نعرفه حاليا.
أما يف القرون الوسطى اكتسبت صفقات االجيار شعبية واسعة ،حيث امتدت طبيعة األشياء
اليت ختضع لعمليات االستئجار اىل املطاحن و األفران و العصارات و كذلك اكتسبت عمليات
استئجار األحصنة شعبية كبرية أيضا .يف عام  6611ميالدي قام GUILLAUME LE
( CONQUERANTدوق نورماندي) باستئجار عدد كبري من البواخر أثناء عملية االجتياح اليت
قادها ضد اجنلرتا .فيما خيص عموم أوربا فقد زادت شهرة نشاط االجيار خاصة فيما خيص األراضي
و املباين ،بسبب عدم مرونة و مجود القوانني اخلاصة باألراضي و تقييد وراثة األمالك العقارية احلرة.
مع بداية الثورة الصناعية بدأت معها مالمح جمتمع صناعي منظم يعتمد على اآللة امليكانيكية يف

نشاطاته الصناعية املدتلفة فظهرت اآلالت البدارية و تطورت تقنيات صنع املعادن و صناعة القماش
و زيادة النشاطات املنجمية و نشاطات النقل ،كل هذه العوامل قدمت خلفية و أرضية مناسبة و
خصبة مل تكن من قبل من أجل تطوير العمليات املرتبطة بنشاطات التأجري ،ان التوسع يف انشاء
خطوط السكك احلديدية يف تلك الفرتة ساهم كثريا يف جلب استثمارات ضدمة حيث سامهت هذه
االستثمارات املرتبطة بالنقل عرب السكك احلديدية يف تطوير عمليات االجيار و جعلتها أكثر قربا مما
عليه حاليا حيث أنه يف عام  6486مت متويل عقد تأجري لعربات قطار يف اململكة املتحدة تضمن و
ألول مرة اهتالك كامل للعربات املؤجرة .في نهاية القرن التاسع عشر مت يف اململكة املتحدة ابرام

عقد اجيار ذات طابع خاص  The sale and leasebackواليت ترمجت اىل اللغة الفرنسية
.Cession-bail
لقد ولدت فكرة االجيار التمويلي يف الواليات املتحدة األمريكية على يد أحد رجال الصناعة
األمريكية و امسه  D.P. BOOTHE JUNIORحيث كان رجل األعمال بوث ميلك مصنع
صغري احلجم إلنتاج بعض املواد الغذائية احملفوظة ،و يف أثناء احلرب الكورية عام  1590طلبت
القوات املسلحة منه توريد كميات ضدمة من األغذية احملفوظة تفوق القدرة االنتاجية العادية املصنعة،
غري أن الفكرة اليت اهتدى اليها السيد بوث هي امكانية استئجار املعدات الالزمة إلنتاج املواد الغذائية
املطلوبة بدال من شرائها ,و شاءت الصدف أال يعثر السيد بوث على مؤجر للمعدات املطلوبة و
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أفلتت صفقة القوات املسلحة من بني يديه إال أنه اكتشف من خالل دراسته للموضوع أن احرتاف
تأجري املعدات االنتاجية للمشاريع االقتصادية ميكن أن يكون مصدرا ألرباح طائلة (فيما بعد أسس
شركة .)Boothe leasing corp.
ان البداية احلقيقية لصفقات االجيار التمويلي حسب مفهومها احلايل كان خلفها رجل األعمال
األمريكي  Henry Shoenfeldحيث قام يف سنة  6598يف الواليات املتحدة األمريكية بتأسيس
شركة  United state leasing corporationواليت تعد أول شركة أنشأت لغرض القيام بعمليات
االجيار التمويلي للمعدات ،و قد متيز العقد يف تلك الفرتة بأن يقوم املستأجر بتسديد أعباء الصيانة
و التأمني و الضرائب .اضافة اىل ذلك تضمن العقد خيار الشراء بسعر مغري ،كما أن دفعات
االستئجار كانت كافية لتغطية التكاليف اليت حتملها املؤجر من أجل اقتناء األصل املؤجر اضافة اىل
هامش من الربح.
انتقل االجيار التمويلي اىل الدول الصناعية بعد عشر سنوات من ظهوره يف الواليات املتحدة
األمريكية ،يف سنة  1591ظهر يف كندا وبريطانيا والسويد وفنلندا واسبانيا وايطاليا.
مل يتوقف انتشار االجيار التمويلي يف أوربا فحسب فقد انتقل اىل كل من أمريكا الالتينية (الربازيل،
فنزويال  ،)...وآسيا (اندونيسيا ،كوريا ،الفيليبني ،)...واسرتاليا وافريقيا (املغرب ،ساحل العاج.)...
لقد صاحب توسع تقنية االجيار التمويلي يف العامل اقامة عالقات دولية بني املهنيني املدتصني
يف هذه التقنية حيث أنشأة نوادي دولية للمهنيني,crédit union ,lease club, ebic lease:

.multi lease

ساعدت الكثري من العوامل يف تطوير وتوسيع عمليات االجيار التمويلي نذكر منها:
 الوضع االقتصادي املناسب و املميز يف بعض الدول مثل :أمريكا ،بريطانيا ،فرنسا (تنظيم
جبائي جذاب لنشاطات االجيار التمويلي) يف آسيا أيضا (ختفيض األعباء اجلبائية).
 اجراءات وحتفيزات رمسية قانونية وجبائية لتشجيع اللجوء اىل االجيار التمويلي كديار متويلي
فعال و كمثال عن ذلك أعفيت الشركات الفرنسية ( 1)SICOMIمن الضرائب على
األرباح العقارية و فائض القيمة عن التنازل عن األصول املؤجرة لصاحل املستأجر.

Sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.
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 القيمة اجلوهرية للمنتوج و كمثال عن ذلك فان االجيار التمويلي يتمثل يف دفع مدفوعات
نقدية حمددة و ليس دفع فوائد على مدة استحقاق القرض مما أدى ذلك اىل الرتحيب به
يف الكثري من البلدان االسالمية مثل السعودية و باكستان...
يقدر حجم االجيار التمويلي الدويل سنة  4668ب  588.9مليار دوالر أمريكي أي بزيادة تقدر
ب  %1.44عن سنة .4669
أما بالنسبة للجزائر فمن بني التجارب األوىل يف هذا اجملال جتربة بنك الربكة اجلزائري الذي
مارس التأجري التمويلي بداية من سنة 6559م .ان التقليد و العرف القانوين يف اجلزائر ينص على
وجوب تنظيم و تقنني كل النشاطات و العمليات فقد مت اصدار اطار قانوين (األمر رقم )65-51
و اطار تنظيمي (النص التنظيمي  ,61-51املرسوم التنفيذي  ,61-56املرسوم التنفيذي -56
 ) 61حيكم و ينظم عمليات االجيار التمويلي أو االعتماد االجياري حسب التسمية اليت اعتمدها
املشرع اجلزائري ،و بعد صدور النص التنظيمي رقم  61-51و املتعلق بشروط انشاء شركات التأجري
التمويلي ،مت تأسيس الشركة اجلزائرية لإلجيار املايل للمنقوالت  SALEMالتابعة للصندوق الوطين
للتعاون الفالحي سنة 6554م  ،و الشركة املالية لالستثمارات و املسامهة و التوظيف
 SOFINANCEسنة  4666و اليت متارس عمليات التأجري التمويلي ،مث الشركة العربية لإلجيار
املايل  ALCالتابعة للشركة املصرفية العربية سنة 4664م  ،و الشركة املغاربية لإلجيار املايل MLA
 Leasingسنة  4669م.
عموما فان املؤسسات اليت تنشط يف هذا اجملال يف اجلزائر هي كالتايل:
 10 مؤسسات مالية :الشركة املالية للمسامهة و االستثمار و التوظيف ،الشركة العربية
لإلجيار املايل ،املغاربية لإلجيار املايل ,الشركة الوطنية لإلجيار ،شركة اعادة التمويل الرهين،
اجيار ليزينغ اجلزائر ،اجلزائر اجيار.
 10 بنوك ذات رؤوس أموال خاصة :نتيكسيس ،سوسييت جينريال ،يب.ن.يب باريباس،

بنك الربكة ،و بنك عمومي :البدر.
يقدر السوق اجلزائري أي عرض التمويلي الذي قدمته البنوك و املؤسسات املالية اليت ختتص
يف االجيار التمويلي املذكورة سابقا حبوايل  96مليار دينار جزائري يف  4666أي بزيادة تقدر ب
 %96عن سنة  ،4666فيما تقدر يف سنة  4664ب  16مليار دينار جزائري.
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 .0الطبيعة النظرية لعقود االيجار.

لقد زاد شيوع و منو عمليات االستئجار بصورة كبرية .اليوم ،متثل عمليات االستئجار أكثر
أشكال االستثمارات الرأمسالية سرعة يف النمو .فبدال من اقرتاض األموال من أجل شراء طائرة أو
حاسوب أو قمر اصطناعي ،ميكن للشركة أن تقوم باستئجار هذه األصول مقابل دفعات اجيار دورية،
حىت صاالت القمار ( )casinoيف الواليات املتحدة األمريكية تقوم باستئجار اآلالت املستددمة
يف القمار .يف دراسة استقصائية أجريت عام  4666مشلت  966شركة تبني أن  422منها تقوم
بالتقرير عن أصول مستأجرة و تبني أيضا أن هذه الشركات تتميز بدرجة منو أعلى و تطور أسرع نظرا
الستددامها معدات و أدوات تتميز بالتكنولوجيا احلديثة وقد مت نشر هذه الدراسة من طرف
.AICPA2
تعترب شركات النقل اجلوي مثال حي عن التوسع يف عمليات االستئجار ،حيث يعتقد أغلب
املسافرين على منت شركات طريان عمالقة مثل  SOUTHWEST، UNITED، DELTAأن
الطائرات اليت يتنقلون على متنها ملك هلذه الشركات ،لكن األمر ليس كذلك متاما حيث أن هذه
الشركات تقوم باستئجار الكثري من الطائرات و ذلك راجع اىل املزايا الكثرية اليت تستفيد منها هذه
الشركات يف حالة القيام بعمليات االستئجار.
بافرتاض أن شركة  DELTAللطريان اقرتضت  82مليون دوالر أمريكي ملدة  66سنوات
من املؤسسة املالية  Bank of americaمن أجل شراء طائرة من طراز  ،Boeing 737فانه من
الواضح أن تقوم شركة  DELTAبالتقرير عن أصل و التزام املقابل له يف ميزانية الشركة هبذا املقدار.
و اذا قامت شركة  DELTAبشراء طائرة  Boeing 737مببلغ  82مليون دوالر أمريكي مباشرة
من شركة  Boeingعلى أن تقوم بدفع مبلغ شرائها بالتقسيط على مدى  66سنوات ،فمن الواضح
أيضا أنه سيتم التقرير عن أصل و االلتزام املقابل له (مبعىن أنه عملية الشراء بالتقسيط جيب رمسلتها).
لكن اذا قامت شركة  DELTAباستئجار طائرة  Boeing 737ملدة  66سنوات من شركة
)( International Lease Finance Corp. (ILFCأكرب شركة تأجري طائرات يف العامل) من
خالل عقد استئجار غري قابل لإللغاء مع سداد مدفوعات اجيار مساوية لألقساط املدفوعة يف صفقة

AICPA, Accounting trends and techniques.
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الشراء بالتقسيط ؟ يف هذه احلالة ،يبدأ اختالف اآلراء حول كيفية التقرير عن هذه الصفقة ،و فيما
يلي وجهات النظر املدتلفة حول رمسلة االستئجارات:
أ) عدم رسملة أية أصول مستأجرة:

تعترب وجهة النظر هذه أن رمسلة األصول املستأجرة غري مالئمة ألن شركة  DELTAال حتصل
على حق ملكية األصل ،اضافة لذلك فان االستئجار ميثل عقد تنفيذي يتطلب أداء مستمر
من الطرفني و ألن الشركات يف الوقت احلايل ال تقوم برمسلة العقود التنفيذية األخرى (مثل
ارتباطات الشراء و عقود التوظيف) ،فانه ال جيب رمسلة االستئجارات أيضا.
ب) رسملة االستئجارات المماثلة للمشتريات بالتقسيط:
حسب وجهة النظر هذه فان على الشركات التقرير عن الصفقات على أساس اجلوهر
االقتصادي هلا ،و على ذلك ،فإذا كانت الشركات تقوم برمسلة املشرتيات بالتقسيط فان
االستئجارات اليت هلا خصائص مماثلة جيب أن ترمسل أيضا.
وكمثال عن ذلك ،فان شركة  DELTAارتبطت بسداد نفس املدفوعات على مدى 66
سنوات يف حالة االستئجار أو الشراء بالتقسيط ،فاملستأجر يسدد مدفوعات االجيار يف حني
يسدد املالك يف حالة الشراء مدفوعات أقساط القرض.
فلماذا ال تقرر القوائم املالية عن هذه الصفقات بنفس الطريقة ؟
ت) رسملة االستئجارات طويلة األجل:

ففي ظل هذا املدخل فان الشرط الوحيد للرمسلة هو احلصول على حق استددام األصل يف
األجل الطويل و يؤدي هذا املدخل اىل رمسلة كل االستئجارات طويلة األجل.

ث) رسملة االستئجارات المنعقدة حين تكون غرامة عدم األداء جوهرية:
فاملدخل األخري هو رمسلة احلقوق و التعهدات التعاقدية املنعقدة "("Firmغري قابلة لإللغاء)
فقط .و االستئجارات املنعقدة " "Firmتعين أنه ال ميكن تفادي األداء يف ظل العقد دون
حتمل جزاء كبري.
و بصورة خمتصرة ،فان وجهات النظر املدتلفة ترتاوح من عدم رمسلة اىل رمسلة كل االستئجارات
و يتفق النظام احملاسيب املايل اجلزائري و كذا املعايري احملاسبية الدولية مع مدخل الرمسلة حني
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يكون االستئجار مماثال للشراء بالتقسيط ،و يشري اىل أن شركة  DELTAجيب عليها رمسلة
االستئجارات اليت تنقل أغلب املنافع و املداطر املتعلقة مبلكية األصل.
جتدر االشارة إال أنه بتاريخ  69جانفي  4661صدر معيار التقرير املايل الدويل رقم 61
)" (IFRS16عقود االستئجار" و الذي تبىن املدخل الذي ينادي برمسلة االستئجارات طويلة
األجل ،حيث يتم االعرتاف عن األصول املستأجرة اليت تتجاوز مدة االجيار  64شهرا و ذلك بالنسبة
للمستأجر ،أما بالنسبة للمؤجر فيبقى عامل مدى حتويل املنافع و املداطر املرتبطة مبلكية األصل هو
الفاصل.

 .3تعريف عقود االيجار التمويلي.

أعطيت الكثري من التعريفات و التفسريات فيما خيص عقد االجيار التمويلي فنجد منها ما
يركز على اجلوانب القانونية و أخرى متيل بشكل كبري اىل اجلوانب املالية و االقتصادية.
ختتلف التسميات اليت مسيت هبا هذه التقنية التمويلية فالتسمية اليت يستددمها
األجنلوسكسون هي  LEASINGأما عند الالتينيني فسمي هذا العقد ب CREDIT-BAIL
فيما خيص التسمية اليت تستعمل يف البلدان العربية فتتعدد و من أشهرها االجيار التمويلي و حسب
املشرع اجلزائري فسميت باالعتماد االجياري ،هذا االختالف يف التسمية يقابله واقع و حقيقة
اقتصادية واحدة.
حسب املعيار احملاسيب الدويل  IAS 17فعقد االجيار التمويلي هو "عقد اجيار ترتتب عليه
عملية حتويل شبه كلي للمداطر و املنافع املتعلقة مبلكية األصل موضوع االجيار اىل املستأجر ،يكون
هذا العقد مقرون بتحويل امللكية عند انتهاء مدته أو عدم حتويلها" .و هو نفسه التعريف الوارد يف
املادة  6-699من النظام املايل احملاسيب.
عرف املشرع اجلزائري عقد االجيار التمويلي يف املادة األوىل و الثانية من األمر رقم 65-51
املؤرخ يف  66جانفي  6551الذي يتعلق باالعتماد االجياري بأنه " يعترب االعتماد االجياري موضوع
هذا األمر ،عملية جتارية و مالية:
 يتم حتقيقها من قبل البنوك و املؤسسات املالية أو شركة تأجري مؤهلة قانونا و معتمدة صراحةهبذه الصفة مع املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني أو األجانب ،أشداصا طبيعيني كانوا أو
معنويني تابعني للقانون العام أو اخلاص.
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 تكون قائمة على عقد اجيار ميكن أن يتضمن أو ال يتضمن حق خيار شراء لصاحل املستأجر. تتعلق فقط و بصفة حصرية بأصول منقولة أو غري منقولة ذات االستعمال املهين أو باحملالتالتجارية أو مؤسسات حرفية.
و يضيف املشرع اجلزائري يف املادة الثانية من نفس األمر على أنه ":تعترب عمليات االعتماد
االجياري عمليات قرض ألهنا تشكل طريقة متويل اقتناء أو استعمال األصول املنصوص عليها يف املادة
األوىل أعاله" .و يضيف "تعترب عمليات االجيار اعتمادا اجياريا اذا تضمن عقد االجيار حتويل كلي
للحقوق و االلتزامات و املنافع و املداطر املرتبطة مبلكية األصل املمول باإلعتماد االجياري ،و اذا
كان العقد غري قابل لإللغاء و يضمن للمؤجر تغطية نفقاته على رأس املال (األصل املؤجر) و حتقيق
عوائد على األموال املستثمرة".

 .0تصنيف عقود االيجار التمويلي:

من أجل تصنيف عقود االجيار التمويلي اعتمدنا على ثالث معايري :

 .Iالمعيار األول :حسب معيار نقل اخلطر.
وفقا هلذا املعيار ينقسم عقد التأجري إىل عقد تأجري متويلي و عقد تأجري تشغيلي.
أوال :عقد االيجار التمويلي.

يعرف كذلك باالستئجار الرأمسايل ،يف معظم األحيان يغطي اجلزء األكرب من املدة النفعية
لألصل ،كما يتميز بكون القيمة احلالية للدفعات التأجريية اخلاصة به تتضمن سعر األصل املؤجر
باإلضافة اىل هامش من الربح ،و ال ميكن الغاء العقد دون حتمل جزاء كبري ،ولكن مع وجود
إمكانية لتجديد العقد أو شراء األصل أو اعادته عند هناية مدة العقد.
حسب املعيار احملاسيب الدويل رقم  62فانه يتم تصنيف عقود االجيار على أهنا عقود اجيار
متويلي اذا مت حتويل أو نقل شبه كلي للمنافع و املداطر املرتبطة بالتملك (ملكية األصل).
أما املشرع اجلزائري فقد عرف عقد االجيار التمويلي يف املادة الثانية من األمر رقم 65-51
املؤرخ يف  66جانفي  6551الذي يتعلق باالعتماد االجياري بأنه "تعترب عمليات االجيار اعتمادا
اجياريا اذا تضمن عقد االجيار حتويل كلي للحقوق و االلتزامات و املنافع و املداطر املرتبطة مبلكية
األصل املمول باالعتماد االجياري ،و اذا كان العقد غري قابل لإللغاء و يضمن للمؤجر تغطية نفقاته
على رأس املال (األصل املؤجر) و حتقيق عوائد على األموال املستثمرة.
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ثانيا :عقد االيجار التشغيلي.
يتم تشغيل األصل يف مدة تقل عن املدة النفعية لألصل ،كما تكون القيمة احلالية للدفعات
التأجريية اخلاصة به أقل بشكل كبري من سعر األصل املؤجر و من خصائص هذا النوع إمكانية قيام
املستأجر بإلغاء عقد التأجري ،ما يعين عدم االرتباط بأصل فقد صالحيته و منفعته املنتظرة ،كما
أن هذا التأجري ميثل خماطرة شبه مرتفعة للمؤجر ،حيث كثريا ما تتأثر أعمال املؤسسات املستأجرة
وتتوقف عن استعمال األصل و تعيده مرة أخرى للمؤسسة املؤجرة ،ومن هنا يتعني أن يكون لدى
شركة التأجري بديل يستأجر األصل مرة أخرى ،أو يقوم بشرائه.
يعرف املعيار احملاسيب الدويل رقم  62يف الفقرة الرابعة والثامنة عقد االجيار التشغيلي (البسيط)
كاآليت " :يعين عقد االجيار البسيط كل عقد اجيار آخر غري عقد اجيار متويل" ،و يضيف "يصنف
عقد االجيار على أنه عقد اجيار بسيط ان مل حيول اىل املستأجر بصفة شبه كلية املداطر و املزايا
اليت تعود على ملكية األصل ".
أما املشرع اجلزائري فقد عرف عقد االجيار التشغيلي (البسيط) يف املادة الثانية من األمر رقم
 65-51املؤرخ يف  66جانفي  6551الذي يتعلق باالعتماد االجياري بأنه "تعترب عمليات االجيار
اجيارا تشغيليا اذا مل يتضمن عقد االجيار حتويل كلي أو شبه كلي للحقوق و االلتزامات و املنافع و
املداطر املرتبطة مبلكية األصل للمستأجر ،بل تبقى على عاتق املؤجر".

 .IIالمعيار الثاني :حسب جنسية العقد.
وفقا هلذا املعيار ينقسم عقد التأجري التمويلي إىل عقد تأجري متويلي حملي ودويل.
أوال :االيجار التمويلي المحلي (الوطني):

هو العقد الذي جيمع بني مؤسسة متدصصة يف العقود التأجريية و متعامل اقتصادي ينتميان
إىل نفس البلد ،كما ميكن ملؤسسة التأجري أن تنشأ فروعا هلا يف اخلارج ومتارس نشاط التأجري احملّلي
يف البلد األجنيب.
حسب املادة اخلامسة من األمر رقم  65-51املؤرخ يف  66جانفي  6551الذي يتعلق
باالعتماد االجياري ":يعرف عقد االعتماد االجياري ،على أنه وطين اذا كان طريف العملية من
مؤسسة االعتماد االجياري ،بنك أو مؤسسة مالية و املتعامل االقتصادي مقيمني يف اجلزائر".
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ثانيا :االيجار التمويلي الدولي:
حسب املادة اخلامسة من األمر رقم  65-51املؤرخ يف  66جانفي  6551الذي يتعلق
باالعتماد االجياري ":يعرف عقد االعتماد االجياري ،على أنه دويل اذا كان العقد ،اما موقع بني
متعامل اقتصادي له صفة املقيم يف اجلزائر مع مؤسسة اعتماد اجياري ،بنك أو مؤسسة مالية هلا
صفة الغري مقيم يف اجلزائر .أو اما موقع بني متعامل اقتصادي له صفة الغري مقيم باجلزائر مع مؤسسة
اعتماد اجياري ،بنك أو مؤسسة مالية هلا صفة املقيم يف اجلزائر .صفة املقيم يف اجلزائر و صفة الغري
مقيم يف اجلزائر معرفة من طرف التشريع و القوانني اجلزائرية سارية املفعول".
يعترب االجيار التمويلي أداة مهمة بالنسبة للشركات ،هدفها األول هو مساعدة الشركات على
حتقيق استثماراهتا الضدمة .و بذلك فهو يستددم بشكل أوسع يف جمال الصناعة كمثال :احلصول
على مصنع ،آالت صناعية .كذلك يستددم بكثرة يف جمال النقل  :استئجار السفن ،طائرات و
القطارات.
و كأي أداة مالية حتقق جناح كبري فان استددامها توسع و انتشر عرب العامل فيمكن أن يكون
موطن املؤجر يف نيويورك و املستأجر يف سنغافورا أو العكس .لكن ال ميكن أن يؤدي االجيار
التمويلي اىل حتقيق املزايا املرغوب فيها يف حالة عدم وجود تناسق و تناغم قانوين بني الدول املدتلفة
فاإلجيار التمويلي خيضع يف أغلب دول العامل اىل نظام قانوين و خاصة جبائي هو معقد أصال
فالوضع يصبح أكثر تعقيدا يف حالة كون صفقة االجيار دولية.
من اجلانب القانوين كانت هناك حماوالت و جهود من أجل اجياد حلول حتقق التناسق و
التناغم املطلوب ،حيث تكللت اجلهود و احملاوالت بتوقيع اتفاقية أوتاوا  OTTAWAيف 44
ماي  6544من طرف  99دولة و ذلك يف كندا ،و اليت حققت تقدما جديرا بالثناء يف ما خيص
املشاكل العالقة حول صفقات االجيار التمويلي الدولية .غري أن أغلب الدول بقت متحفظة فيما
خيص التنازل عن أي قطرة من سيادهتا اجلبائية .و يف مثل هذا الوضع املعقد يربز الدور الذي يلعبه
املهنيون يف هذا اجملال حيث جند أن مهارة املهنيني مطلوبة و أساسية من أجل االستفادة من بعض
الثغرات الناجتة عن اختالف األنظمة اجلبائية عرب العامل.
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 .IIIالمعيار الثالث :حسب موضوع العقد.
وفقا هلذا املعيار ينقسم عقد التأجري التمويلي إىل عقد تأجري متويلي للمنقوالت و لألصول
غري املنقولة و أخريا للقيم املعنوية.
أوال :اإليجار التمويلي للمنقوالت :

عرف املشرع اجلزائري عقد االجيار التمويلي للمنقوالت يف املادة الثالثة من األمر رقم -51
 65املؤرخ يف  66جانفي  6551الذي يتعلق باالعتماد االجياري بأنه " :يعرف عقد االعتماد
االجياري على أنه عقد اعتماد اجياري للمنقوالت اذا تعلق االمر مبمتلكات منقولة متمثلة يف جتهيزات
أو معدات أو أدوات أساسية و رئيسية للمتعامل االقتصادي من أجل ممارسة نشاطه".
من أهم أنواع العتاد القابل ألن يكون موضوعا لعقد تأجري متويلي للمنقوالت جند وسائل
النقل ،العتاد الصناعي ،عتاد األشغال العمومية ،و العتاد الطيب ،عادة ما تكون مدة التأجري
للمنقوالت بني  9و  2سنوات.
يقوم املستأجر بدفع األقساط املتفق عليها يف العقد ،ميكن كذلك أن حيوي جدول استهالك
القرض املايل على أول دفعة معتربة و اليت تكون عادة بني  %66و  %46من املبلغ اإلمجايل
للمنقول مع اتاحة امكانية حصول املستأجر على ملكية األصل يف هناية مدة العقد.

ثانيا :االيجار التمويلي لألصول الغير منقولة (العقارات):
عرف املشرع اجلزائري عقد االجيار التمويلي لألصول الغري منقولة يف املادة الرابعة من األمر
رقم  65-51املؤرخ يف  66جانفي  6551الذي يتعلق باالعتماد االجياري بأنه ":يعرف عقد
االعتماد االجياري على أنه عقد اعتماد اجياري لألصول غري املنقولة اذا تعلق األمر مبمتلكات غري
منقولة (ثابتة) بنيت أو ستبىن ألغراض مهنية بالنسبة للمتعامل االقتصادي".
يهدف هذا النوع من عقود االستئجار التمويلي إىل متويل اصول غري منقولة تكلفتها أكرب و
مدهتا أطول ،و ترتاوح عادة مابني  69و  46سنة .يف هناية مدة العقد تتاح للمؤسسة املستأجرة
امكانية احلصول على األصل حىت و لو كان ذلك تنفيذ جملرد وعد انفرادي بالبيع ،أو تتاح هلا امكانية
االكتساب املباشر أو الغري املباشر لألرض الذي أقيم عليها البناء ،أو تتاح هلا أخريا امكانية التحويل
القانوين مللكية البناء املقام على أرض هي أصال ملك للمؤسسة املستأجرة.
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ثالثا :االيجار التمويلي للقيم المعنوية:
يف بعض األحيان تفضل املؤسسة شراء براءات اخرتاع و رخص صناعية من منافسيها ،شراء
شهرة احملل أو املؤسسات اجلاهزة ،هبدف إدخال منتوج جديد إىل السوق أو اقتحام أجزاء جديدة
من السوق لغرض تنمية العمل أو التوسع أكثر ،وهذا بدل القيام بعمليات البحث و التطوير
بنفسها ،ومن بني احللول املتاحة أمام املؤسسة لتمويل احلصول على القيم املعنوية تقنية التأجري
التمويلي ،لقد كانت القوانني املنظمة لنشاط عقد التأجري التمويلي يف بدايته ال تشري إىل إمكانية
استعمال هذه التقنية يف متويل قيم معنوية.
تطرق املشرع اجلزائري اىل كل من عقود االجيار التمويلي للمحالت التجارية (شهرة احملل) و
املؤسسات احلرفية يف املادة التاسعة من األمر رقم  65-51املؤرخ يف  66جانفي  6551الذي
يتعلق باالعتماد االجياري ":عقد االعتماد االجياري الذي خيص احملالت التجارية أو املؤسسات
احلرفية هو العقد الذي يقوم من خالله املؤجر بتأجري حمل جتاري أو مؤسسة حرفية للمستأجر خالل
فرتة حمددة و مبقابل دفعات إجيار مع تعهد بيع من طرف واحد للمستأجر و مببادرة منه بواسطة
مبلغ متفق عليه يأخذ يف عني االعتبار على األقل جزء من مدفوعات االجيار اليت دفعت ،من دون
امكانية أن يقوم املستأجر بإعادة تأجري احملل التجاري أو املؤسسة احلرفية اىل املالك القدمي".

 .9المبادئ األساسية لصفقات االيجار التمويلي.
 .Iأطراف العملية :ان اجراء و امتام صفقة اجيار متويلي غالبا ما تتطلب تدخل ثالث أطراف هي
كاآليت:

أ) المستأجر :و هو الطرف الذي يرغب يف اكتساب األصل.

ب) المؤجر :و هو الذي يقتين األصل من أجل تأجريه اىل الزبون.

ت) المورد (املصنع أو البائع) :هو الذي يقوم بتسليم املستأجر أصل يطلبه املؤجر و ذلك
طبقا للشروط احملددة مابني املورد و املستأجر.

 .IIالتسلسل الزمني لعملية االيجار التمويلي.

يتحدد دور أطراف صفقة االجيار التمويلي (املؤجر,املستأجر,املورد) عرب تسلسل زمين
ينقسم اىل ثالث مراحل متتالية ،هي كاآليت:
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المرحلة األولى :على سبيل املثال تتدذ مؤسسة معينة قرار باكتساب معدات جتهيز ،و من
أجل ذلك ختتار املورد و تتفاوض معه حول شروط السعر و التسليم ،لكن املشكل يكمن يف أن
املؤسسة ال متتلك املوارد الالزمة من أجل ذلك أو ال تريد ختصيص تلك املوارد من أجل اقتناء هذه
التجهيزات ،و بالتايل فيجب عليها اختيار شكل من أشكال التمويل و ان كان يف مثالنا هذا تلجأ
املؤسسة اىل تقنية االجيار التمويلي للحصول على التجهيزات الالزمة و بعد دراسة الوضعية املالية
للمؤسسة من خالل الطلب الذي تتقدم به املؤسسة اىل البنوك و املؤسسات املدتصة يف صفقات
االجيار التمويلي و يف حالة القبول تقوم هذه األخرية بطلب التجهيزات املطلوبة من املورد و الذي
اختارها املستأجر و دفع املبلغ املتفق عليه بني املستأجر و املورد و بالتايل متتلك املؤسسة املمولة هلذه
الصفقة (املؤجر) حق ملكية هذه التجهيزات.
المرحلة الثانية :خالل فرتة حمددة مسبقا (مدة االجيار) ،متنح الشركة املدتصة يف ابرام

صفقات االجيار التمويلي (املؤجر) حق استددام األصل للمستأجر و كمقابل عن ذلك يدفع للمؤجر
دفعات اجيار حمسوبة على أساس تغطية تكلفة األصل باإلضافة اىل اهلامش املايل (الربح).
و يف الوقت نفسه فان املستأجر و يف حالة االجيار التمويلي وعلى عكس االجيار التشغيلي
تقوم بتحمل كل األعباء و املداطر التشغيلية اليت تعود على ملكية األصل و كأهنا مالكة هلا.

المرحلة الثالثة :يف هناية مدة االجيار املتفق عليها يف العقد بني املؤجر و املستأجر ،نالحظ
ثالث حاالت ممكنة :
أ) يقوم املستأجر برفع خيار الشراء و الذي منح له مبدئيا من قبل املؤجر و بالتايل يصبح
املستأجر املالك احلقيقي و النهائي لألصل.
ب) األصل املستأجر مل يعد ميثل أمهية أو أولوية بالنسبة للمستأجر ،و بذلك يقوم املستأجر
بإرجاع األصل اىل املؤجر و الذي يقوم بدوره اما بإصالحه و حتسينه و اعادة تأجريه أو
ببيعه يف السوق.
ت) ميكن للمؤسسة أن تقوم بإعادة جتديد العقد من أجل مدة متغرية و مبقابل مدفوعات مببالغ
أقل من السابقة و يف بعض احلاالت ميكن الغاء العقد يف اي وقت يف فرتة التجديد.

 .IIIأهم البنود االجبارية الواردة في عقود االيجار التمويلي.

 املبلغ املمول (امجايل مبلغ اكتساب االستثمار) واجب الذكر يف العقد.
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 مدة االجيار.

 ذكر فرتات استحقاق الدفعات الدورية لالستئجار (شهري ،ثالثي ،سداسي ،سنوي)  ،و
أيضا جيب يكون املبلغ و طريقة احلساب مذكورة يف العقد.
 يف هناية مدة العقد اما أن ينتهي بعملية شراء اجبارية أو اختيارية و كذلك جيب أن ينص
العقد على مبلغ الشراء بدقة و أيضا املبالغ واجبة الدفع و طرق االسرتجاع يف حالة الغاء
العقد .و ميكن أيضا جتديد العقد مبقابل دفعات اجيار تكون أقل بصورة كافية.

 .9األطراف المتحكمة في صفقات االيجار التمويلي.

االجيار هو عقد بني مؤجر و مستأجر ووفق هذا العقد مينح للمستأجر احلق يف االنتفاع (استددام)
األصل اململوك من طرف املؤجر من أجل فرتة حمددة من الزمن ،و مبقابل استددام األصل يقوم
املستأجر بدفع مدفوعات اجيار على طول مدة العقد لفائدة املؤجر.
لكن من هو املؤجر الذين ميتلك األصل املؤجر؟ و من هو املستأجر الذي يقوم باستئجار األصل
املؤجر؟
.I

المؤجرون.

أ) البنوك :تعترب البنوك من أكثر األطراف الفاعلة و النشطة يف جمال عمليات االجيار التمويلي
حبيث متتلك موارد مندفضة التكلفة ،و اليت متنح هلا أفضلية احلصول على الكثري من األصول
بأقل تكلفة على عكس املنافسني .ان عمليات االجيار التمويلي حاليا أصبحت أكثر توافق
(موحدة) مما مينح البنوك أفضلية حبيث أنه من غري الضروري تصميم و ابرام عقود مبتكرة و
معقدة ،و بذلك فان بنوك كثرية سواء على املستوى احمللي أو الدويل قامت بإنشاء فروع هلا
متدصصة يف عمليات االجيار التمويلي.

ب) مؤسسات االيجار التمويلي الحصرية :مؤسسات االجيار التمويلي احلصرية تتمثل يف فروع

نشاطها الرئيسي يتمثل يف ممارسة نشاطات االجيار التمويلي خدمة للشركة األم.
شركات مثل Caterpillar financial services corp. (for Caterpillar), Ford :
) motor crédit (for Fordتسهل بيع منتجات الشركة األم للزبائن .و كمثال عن ذلك
فإذا أرادت الشركة  Sterling construction co.اقتناء جمموعة من احلفارات من الشركة
 Caterpillarيف هذه احلالة يقوم الفرع Caterpillar financial services Corp.
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بعرض ابرام الصفقة مع الزبون على شكل اجيار متويلي بدال من القيام بعملية الشراء و بذلك
تضمن الشركة الفرعية ل  Caterpillarعملية التمويل بدال من مؤسسات مالية خارجية.
متتلك مؤسسات االجيار التمويلي احلصرية أفضلية نقطة البيع للعثور على الزبائن ,و بذلك فان
حصول شركة  Caterpillarعلى طلبية القتناء منتجاهتا ميكن و يف وقت قصري فرعها من ابرام
عقد اجيار بسرعة ،اضافة اىل ذلك فان مؤسسات االجيار التمويلي احلصرية متتلك معلومات و
معا رف حول املنتجات اليت تسوقها الشركة األم و اليت متنح هلا أفضلية عندما متول منتجات
الشركة األم.

ت) األحرار :ال ميتلك األحرار أفضلية نقاط مفتوحة للبيع اليت تتمتع هبا املؤسسات احلصرية و ال
أفضلية املوارد مندفضة التكاليف اليت تتمتع هبا البنوك ،لكن باملقابل يتميز األحرار يف كوهنم
أكثر مهارة يف ابرام عقود االجيار متويلي مبتكرة لفائدة املستأجرين على عكس البنوك و
املؤسسات احلصرية و باإلضافة اىل ذلك فان يف اآلونة األخرية اجته األحرار اىل ابرام عقود اجيار
متويلي على شكل املؤسسات احلصرية لفائدة بعض الشركات اليت ال متتلك فروع هلا ملمارسة
االجيار التمويلي.
و حبسب بيانات حالية متوفرة و ميكن االطالع عليها يف املوقع االلكرتوين
 WWW.FICINC.COMحول حجم االجيار التمويلي مصنف حسب نوع املؤجرين،
فالبنوك تسيطر على  85باملئة من السوق متبوعة باملؤسسات احلصرية  94باملئة و أخريا فيما
خيص األحرار فيحوزون على  65باملئة املتبقية.

 .IIالمستأجرون.

ال حجم الشركات ،و ال القطاع االقتصادي املنتمى إليه ،و ال الشكل القانوين و ال حىت
جمال النشاط يشكل عائقا أو حاجزا أمام اللجوء اىل عقد صفقات االجيار التمويلي .يف املمارسة
املهنية كل أنواع املؤسسات تلجأ اىل تقنية االجيار التمويلي حبثا عن التمويل:
 حرفيني و جتار أو حىت أصحاب املهن احلرة ،سواء كانت على شكل شركات مدنية أو
أشداص أو شركات أموال.
 املؤسسات الصغرية.
 مؤسسات صناعية أو خدمية أو حىت املستغالت الفالحية.

مجلة الاقتصاد الصناعي

126

العدد  )1( 12جوان 2112

عقود الايجار التمويلي

 املؤسسات الكربى و حىت متعددة اجلنسيات.

 املنظمات الغري رحبية.
حىت األفراد ميكنهم االستفادة من تقنية االجيار التمويلي حيث أن و جود خيار شراء أمر
ضروري بالنسبة للعقود املوجهة هلذه الفئة أما عن املنتجات اليت تستفيد منها هذه الفئة فتأيت السيارات
و معدات النقل يف املرتبة األوىل و تليها منتجات أخرى كثرية و متنوعة

 .0تقنيات ابرام عقود االيجار التمويلي.

فيما خيص خمتلف التقنيات املتبعة البرام عقود االجيار التمويلي فهي كثرية و ختتلف حسب
البلدان و سنذكر منها ثالث تقنيات و اليت تعترب األكثر شعبية و هي كاآليت :
أ) االيجار التمويلي الثالثي:

حسب هذه التقنية فان اختيار األصل تبقى من مهام املستأجر (املستددم املستقبلي لألصل).
يقوم املستأجر بتحديد احتياجاته ،البحث و التفاوض مع مورد و حتديد مبلغ الشراء لألصل
املعين .فيما بعد يتم شراء األصل املعين من طرف املؤجر من أجل تأجريه حبيث أن املهمة
األساسية للمؤجر هي متويل األصل املعين بعملية التأجري .و بذلك فان العملية تتضمن ثالث
أطراف متدخلة :املستددم (املستأجر) ،املؤجر (الذي يقوم بتمويل شراء األصل)  ،املورد.
ب) عمليات البيع و اعادة االستئجار (عقد بيع-ايجار):
و تتمثل العملية يف أن مؤسسة تقوم ببيع أصل أو عدة أصول من أصوهلا (غالبا ما يكون ثابتا)
لفائدة مؤسسة خمتصة يف ابرام صفقات االجيار التمويلي ،حبيث تقوم بدورها هذه األخرية بتأجري
هذه األصول املشرتاة اىل املؤسسة البائعة نفسها بواسطة عقد اجيار.
غالبا ما يلجأ اىل هذا النوع من عقود االجيار املؤسسات اليت تعاين من نقص يف السيولة ،فتتيح
هلا هذه التقنية احلصول على املوارد يف حني تبقى هي املنتفع من استددام هذه األصول بواسطة
عقد اجيار.
و أخريا فانه يف اجملال املايل البحت فان عملية البيع و اعادة االجيار متثل وسيلة للمؤسسة ميكن
بواسطتها احلصول على قرض مضمون بعقار ملك هلا.
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ت) االيجار التمويلي المرتد (من طرف المورد):
حيث تتم هذه العملية يف حالة كون مصنع يقوم ببيع املعدات اليت ينتجها اىل مؤسسة متدصصة
يف ابرام صفقات االجيار التمويلي و اليت ترتك حبوزته املعدات و تسمح له بتأجريها ألطراف
أخرى راغبة هبا.
و ميكن تلديص مراحل هذه العملية كاآليت:
 املورد يبيع املعدات لصاحل مؤسسة االجيار التمويلي.
 املؤجر يقوم بتأجري املعدات اىل املورد.
 املورد يقوم بإعادة تأجري هذه املعدات لزبائنه.

 .8مزايا االيجار التمويلي:

 .Iبالنسبة للمؤجر:

أ) يوفر االجيار التمويلي للشركة املؤجرة جماال خصبا الستثمار أمواهلا بعوائد جمزية ,و كذلك بضمان
كاف و مؤكد يتمثل يف احتفاظها مبلكية املعدة أو األصل املؤجر موضوع التمويل.

ب) مزايا ضريبية :تتوفر هذه التقنية التمويلية على مزايا ضريبية يف أغلب دول العامل من أجل تشجيع
ممارستها و ان أخذنا كمثال املزايا الضريبية يف اجلزائر بالنسبة للمؤجر فهي كثرية نذكر منها:
اعفاء اجلزء املتعلق بتسديد القرض من حساب الرسم على النشاط املهين ،ترخيص تطبيق
االهتالك املايل للقرض عند حساب االهتالك اجلبائي ،اعفاء املؤجر من دفع الرسم على القيمة
املضافة بالنسبة لعمليات االقتناء لألصول موضوع صفقات االجيار التمويلي.
ت) املساعدة على تصريف املنتجات يف حالة املؤجر الصانع أو املوزع للملك املؤجر.

 .IIبالنسبة للمستأجر:

أ) الحصول على تمويل بأسعار ثابتة :مدفوعات االستئجار عادة ما تظل ثابتة مبا حيمي املستأجر
من التضدم و الزيادة يف تكلفة رأس املال.

ب) الحماية من التقادم :فاملعدات املستأجرة ختفض خطر التقادم الذي يتعرض له املستأجر يف
أغلب احلاالت تنتقل املداطر يف القيمة املتبقية اىل املؤجر.
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ت) المرونة :حيث أن اتفاقيات االستئجار قد تتضمن شروط أخف من اتفاقيات الديون األخرى.
كما ميكن للمؤجرين املتمرسني ابرام اتفاقيات استئجار تتناسب مع االحتياجات اخلاصة
للمستأجر.

ث) المزايا الضريبية :مثلما رأينا أن صفقات االجيار التمويلي تعود مبزايا ضريبية للمؤجر فان
املستأجر أيضا يتمتع مبزايا ضريبية عديدة يف اجلزائر نذكر منها :اقتطاع دفعات االجيار املدفوعة
للمؤجر من الربح اخلاضع للضريبة ،تستفيد املعدات املتعلقة باجناز االستثمارات من امتيازات
جبائية و مجركية منصوص عليها يف القانون ،بعض االعفاءات من الرسم على القيمة املضافة.

 .IIIبالنسبة لالقتصاد القومي:

أ) دفع عجلة التنمية االقتصادية ،ذلك أن االجيار التمويلي يوفر التمويل الكامل بنسبة %666
لتشغيل أصول رأمسالية متثل انتاجيتها اضافات للناتج القومي مما يدفع بربامج التنمية.

ب) كسر أثر موجات التضدم على تكلفة عمليات التوسعات أو املشروعات اجلديدة ،فالتأجري
التمويلي يقضي على فرتات االنتظار اليت حتتاج اليها املؤسسات لتكوين احتياطات أو طرح
أسهم جديدة أو تعديل هيكل رأس املال مما يؤدي اىل ارتفاع تكلفة التوسعات املزمع اجراؤها،
عما لو مت التعاقد على األصول الالزمة لتلك التوسعات دون انتظار ،و ذلك عن طريق االجيار
التمويلي.
ت) التعجيل بإقامة صناعات متقدمة أكثر إنتاجية ،وكذلك تسهيل عمليات االحالل و التجديد
للمعدات و التجهيز مما يساعد على املالحقة املستمرة للتطور التكنولوجي.

 .5عيوب االيجار التمويلي.

رغم أن للتأجري التمويلي مزايا عديدة ،إال أنه ال خيلو باملقابل من بعض العيوب اليت نوردها
فيما يلي:
 صعوبة حتول القيم الثابتة املمولة عن طريق عقود التأجري التمويلي إىل سيولة ،إذ أن املؤسسة
املستأجرة ال ميكنها بيع هذه املعدات خالل مدة التأجري باعتبارها ليست املالك القانوين هلا؛
 قد تؤثر دفعات التأجري على السيولة النقدية للمؤسسة ،خاصة إذا كانت نسبة األصول املؤجرة
مرتفعة بالنسبة لألصول الرأمسالية؛
 حتمل كل األخطار اليت تصيب األصل املمول.
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الخاتمة:

يعود ظهور عقود االجيار التمويلي اىل عصور قدمية و يف ظروف اتسمت بالبدائية ،و ان حبثنا
يف التفاصيل عن السبب فمن املؤكد أهنا احلاجة .متيزت عقود االجيار يف تلك الفرتة ببساطتها ،لكن
مع تقدم الشعوب و ظهور مالمح جمتمعات صناعية منظمة بدأت النشاطات االقتصادية تأخذ بعدا
آخر ،و برزت مسامهات املفكرين و األكادمييني و الباحثني يف حتقيق التطور و اجياد حلول
للمشكالت .كل هذه العوامل كانت أساس لظهور عقود مبتكرة و خبصائص و شروط فريدة و مزايا
عديدة ،حبيث أن عقد االجيار التمويلي كان احلل اجملدي للكثري من الصعوبات و املشاكل التمويلية
اليت كانت تعاين منها الكيانات الصناعية ،التجارية و غريها من أجل حتقيق النمو و االستمرارية.
انتشرت هذه التقنية عرب العامل وصنفت اىل دولية و حملية و تعددت موضوعاهتا فمنها املنقولة و غري
املنقولة و حىت املعنوية ،و اختلف األكادمييني و املهنيني حول االعرتاف عن هذه العقود ،منهم من
ينادي برمسلتها (متويلية) و منهم من ينادي بعكس ذلك (تشغيلية) و لكل من الطرفني مربراته اخلاصة.
أطراف عملية االجيار التمويلي هم يف الغالب ثالثة "مؤجر ،مستأجر ،مورد" ،يتمثل املؤجرين
يف :بنوك ،أحرار ،مؤسسات حصرية .أما املستأجرين :شركات صناعية ،جتارية ،خدمية ...اخل .أما
مراحل العملية فهي يف الغالب ثالثة مراحل متسلسلة ولكل طرف من األطراف الثالثة دور يف هذه
املراحل.
ان الغاية األساسية من اللجوء هلاته التقنية التمويلية هو احلصول على التمويل الالزم الكتساب
تثبيتات متكن املؤسسة من النمو و التوسع و مواكبة التكنولوجيا سريعة التغري و املنافسة على األسواق،
اىل أنه و مع مرور الزمن برزت غايات أخرى فتحت شهية الكيانات باختالف أشكاهلا فمنها من
يبحث عن السيولة من أجل سد عجز أو حاجتها اليها (البيع و اعادة االجيار) و منها من يبحث
عن الرتويج و تصريف املنتجات بطريقة فعالة (االجيار التمويلي املرتد).
ان املزايا العديدة اليت تزخر هبا هذه التقنية التمويلية ال تنفي وجود عيوب مثلها مثل مجيع
التقنيات التمويلية املبتكرة اىل أهنا قليلة و تتغلب مزاياها يف أغلب االحيان على عيوهبا.
المراجع
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