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  واقع و آفاق التمويل التأجريي يف اجلزائر
  و أمهيته كبديل متويلي  لقطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة

  خوين رابح. أ
   حساين رقية.أ

  جامعة بسكرة
  

موال اخلاصة و   و اليت تتكون من املصادر الداخلية أو الذاتية و املتمثلة يف األ           ,   حتتاج املؤسسات إىل موارد مالية لتمويل العملية اإلنتاجية       
 هكما قد تلجـأ هـذ     , أو املصادر اخلارجية و املتمثلة يف القروض مبختلف أنواعها        , األرباح احملتجزة و إصدار األسهم يف السوق املالية       

  .املؤسسات إىل االئتمان التجاري كشكل من أشكال التمويل خاصة يف املؤسسات التجارية
و الـذي يتـيح     , "Leasing" و فعال يف متويل املؤسسات أال و هو التمويل االجياري                إال أن هناك مصدر متويل آخر جد مهم         

احلصول علـى   , للمؤسسات خاصة اليت تعاين من مشاكل متويلية كاملديونية أو ضعف املصادر الذاتية أو صعوبة احلصول على القروض                
  .أن تتحمل تكاليف الشراء و ذلك من خالل تأجريهاون دو استخدامها يف نشاطها , اآلالت أو املعدات, األصول سواء املباين

  :األهداف و املنهجية 
   دف من خالل هذه املداخلة إىل التعريف بأسلوب التمويل عن طريق التأجري و ذلك لطرحه كبديل متويليا للمؤسسات اجلزائريـة                    

 التمويل عند هذه األخرية مقارنـة بـسابقاا         و ذلك نظرا لكرب حجم مشكلة     , عامة و الصغرية و املتوسطة منها على وجه اخلصوص        
  . التمويل التقليدية و على رأسها القروضبانطالقا من خصوصية هذا النوع من املؤسسات و اليت تقف حاجزا بينها و بني أسالي

  :و للوصول إىل األهداف املسطرة حاولنا تقسيم املداخلة إىل جمموعة من النقاط خنتصرها فيما يلي 
  مويل التأجريي و أمهيتهماهية الت -
 أنواعه و صيغه -
 مزاياه و عيوبه -
 جتربة التمويل التأجريي يف اجلزائر  -
  مستقبل و آفاق التمويل التأجريي يف اجلزائر -

و انتشرت هذه العملية    ,  يف بريطانيا بتأجري عربات السكك احلديدية      1855 متت يف العام     *    إن أول عملية تأجري يف تارخينا احلديث      
نظرا لزيادة الطلب على االستثمار و الذي أدى إىل زيادة الطلب على التأجري الذي اصـبح                ,  خالل و بعد احلرب العاملية الثانية        بكثرة

و قـد   , أما يف وقتنا احلاضر فقد زادت أمهية التمويل التأجريي نظرا للدور الذي يلعبه يف متويل االستثمارات               , ينافس القروض املصرفية  
  .طار تشريعات تنظم و حتكم هذه العملية لالستفادة منها يف التمويل و أسست شركات هلذا الغرضوضعت يف هذا اإل

  : تعريف التمويل التأجريي-1-
     التمويل التأجريي هو اتفاق بني طرفني خيول أحدمها حق االنتفاع بأصل مملوك للطرف اآلخر مقابل دفعات دورية ملـدة زمنيـة                     

يف حني أن املستأجر هو الطرف املتعاقـد علـى          , ف الذي حيصل على الدفعات الدورية مقابل تقدمي األصل        املؤجر و هو الطر   , حمددة
   . (1)االنتفاع خبدمات األصل مقابل سداده ألقساط التأجري للمؤجر

  : أمهية التمويل التأجريي -2-
   : (2)     تعود أمهية التمويل التأجريي لعدة أسباب نذكر منها

  ,ؤسسات العاملية املتطورة على التعامل ذه التقنية مع زبائنهاإقدام أكرب امل -
 ,ظهور عدد كبري من املؤسسات املالية املتخصصة يف جمال ممارسة هذه التقنية التمويلية -
قيام البنوك بإدخال و التعامل بقرض اإلجيار املنقول و العقاري يف أنشطتها التقليدية ملا له من مردود كبري و ال يتـسم                       -

 ,أخطار عالية ب
 ,توسيع التعامل بقرض اإلجيار يف معظم دول العامل و إرساء قوانني و تشريعات هلذا الغرض -
 ,امتداد جمال التعامل ذه التقنية التمويلية لكل مناحي احلياة املختلفة -
يـة يف متويـل     و تزايد حصته على حصة القـروض البنك       , زيادة نسبة متويل االستثمارات عن طريق التمويل التأجريي          -

 ,االستثمار عامليا
 .خاصة اجلبائية منها, و كذا التحفيزات املصاحبة له, و البساطة اليت اتسم ا قرض اإلجيار , و السرعة, املرونة -

يـل  التمو, تأجري األصول, التمويل بالتأجري, التمويل االستئجاري,  يعرف التمويل التأجريي بتسميات خمتلفة مثل التمويل باالستئجار        *
  , التأجري بالتمويل و اإلجارة, قرض التأجري, االعتماد االجياري, القرض االجياري, االجياري

  . عام قبل امليالد2000 وقعت أول عملية تأجري يف عهد السومريني قبل -
  : أنواع التمويل التأجريي-3-

  :     و ميكن تلخيص أنواع التأجريي يف أربعة أنواع هي  
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  ,التأجري التشغيلي -
 ,التأجري التمويلي -
 ,البيع و إعادة التأجري -
 .  التأجري الرفعي -

  : التأجري التشغيلي -1-3-
, و من أمثلـة ذلـك تـأجري الـسيارات    ,      يف هذا النوع من التأجري تكون مدة عقد اإلجيار اقل من العمر اإلنتاجي لألصل املؤجر    

  , لألصول املؤجرة و عقد اإلجيارو ليس هناك أي عالقة بني العمر االقتصادي , اخل...املعدات
لذلك فاملؤجر ميول شراء األصل الذي      , و هو يعترب من أعمال الوساطة املالية      , ويلي انه عقد طويل األجل مقارنة بعقد التأجري التشغيلي        

املعـدات و   , املباين, ري األراضي فالتأجري التمويلي ميكن استعماله يف تأج     , و هذا النوع من العقود غري قابل لإللغاء         , حيتاج إليه املستأجر  
لذلك فخاصية عدم إلغاء عقد اإلجيار التمويلي حىت يف حالة عدم احلاجة إىل الشيء املؤجر جتعل هذا العقد قريبا مـن بعـض                       , اآلالت

  .أنواع القروض طويلة األجل
ويل األصول الرأمسالية و فيما يلي بيان مقار ن      كثريا ما حيدث خلط بني التأجري التمويلي و التأجري التشغيلي كوسيلة من وسائل مت

  (01)رقم بينهما يوضح مدى االختالف بينهما و هو ما يوضحه اجلدول 
  مقارنة بني التمويل التأجريي و التمويل التشغيلي) : 01(اجلدول رقم 

 التأجري التشغيلي التأجري التمويلي عناصر املقارنة
 ما يقرب من العمر مدة العقد طويلة تصل إىل مدة العقد

 االفتراضي لألصل
مدة العقد قصرية ال تتجاوز الفترة اليت حيتاج فيها 
 املستأجر لألصل الداء عمل معني و عادة ما جتدد سنويا

يتحمل املستأجر مسؤولية عدم صالحية األصل سواء  مسؤولية تقادم األصل
 باالهتالك أو التقادم

 باالهتالك او يتحمل املؤجر عدم صالحية األصل سواء
 بالتقادم

املستأجر يتحمل تكاليف صيانة و إصالح األصل و  الصيانة و التأمني
 كذا تكلفة التأمني عليه خالل فترة التعاقد

املؤجر يتحمل تكاليف صيانة و إصالح األصل و تكاليف 
التأمني عليه خالل فترة التعاقد ما مل ينص عقد االتفاق 

 على غري ذلك
تكون العالقة بينهم معقدة و متشابكة و لذلك حتتاج  ؤجر و املستأجرالعالقة بني امل

إىل قانون ينظم هذه العالقة و حيافظ على حقوق كل 
طرف فيها و ذلك بسبب طول فترة التعاقد و األمهية 

 النسبية لقيمة العقد

العالقة بني املؤجر و املستأجر تتسم بالسهولة و ال تثري 
  فترة التأجريمشاكل قانونية و ذلك لقصر

يكون للمستأجر حرية االختيارات بني ثالث بدائل يف  مآل امللكية
  :اية العقد 

  أن يعيد األصل إىل املؤجر -
 أن يعيد تأجري األصل ملدة أخرى -

 شراء األصل من املؤجر -

ال جيوز للمستأجر ملكية و ال شراء األصل املستأجر يف 
 إىل املؤجر مرة اية مدة العقد بل يرد األصل حمل التأجري

 أخرى

ال جيوز إلغاء عقد اإلجيار خالل املدة املتفق عليها يف  نظام إلغاء التعاقد
العقد من قبل أحد طريف العقد و لكن البد من اتفاق 

 الطرفني

جيوز إلغاء عقد اإلجيار من قبل املستأجر خالل املدة املتفق 
اد عليها يف العقد و يف هذه احلالة يلتزم املستأجر بسد

اإلجيار عن فترة استغالل األصل مع تطبيق ما قد يكون 
 متفقا عليه يف مثل هذه احلاالت

 .83ص    2000, بريوت, مكتبة اإلشعاع الفنية, الطبعة األوىل, التأجري التمويلي , مسري عبد العزيز : املصدر 
  : البيع و إعادة التأجري-3-3-

تقوم ببيع أصوهلا إىل مؤسـسة      , سسة مالكة لبعض األصول كاألراضي و التجهيزات و غريها             البيع و إعادة التأجري هو عقد بني مؤ       
 يقوم الطرف الشاري بإعـادة تـأجري األصـل إىل           أنبشرط  , مالية كشركات التأمني أو شركات الوساطة املالية أو شركات التأجري         

و حسب االتفاق هلا احلق أن تنتفع ذا        , عماله يف جماالت أخرى   و مبقتضى هذا االتفاق على قيمة األصل بغرض است        , املؤسسة اليت باعته  
  لذا , األصل خالل فترة التأجري

مث قامت بتأجريه هلا و هذا      , فاملؤسسة تتخلى عن ملكية بعض أصوهلا عندما تقوم بدفع أقساط اإلجيار دوريا للمؤسسة اليت اشترته منها               
و هذه الدفعات احملصلة مع القيمة املتبقية من األصل كافية لشراء اصل            , تهاء عقد اإلجيار    املالك اجلديد له احلق بان يسترد األصل عند ان        

  . (4)جديد و حتقيق عائد على هذا االستثمار
  : التأجري الرفعي-4-3-
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,   املـستأجر و يف هذا النوع من العقود هناك ثالثة أطـراف و هـم     ,      هذا النوع من التأجري خاص باألصول الثابتة مرتفعة القيمة          
أما بالنسبة  , و وضع املستأجر ال خيتلف عن احلاالت املذكورة سابقا فهو ملزم بدفع أقساط اإلجيار خالل مدة العقد                , و املقرض , املؤجر

للمؤجر الذي يقوم بشراء األصل وفق االتفاق مع املستأجر فوضعه هنا خيتلف عن احلاالت السابقة فهو يقوم بتمويل هذا األصل مـن                      
و للتأكيد على ذلك فـان      , و يف هذه احلالة فان األصل يعترب رهن لقيمة القرض         , اله بنسبة معينة و الباقي يتم متويله بأموال مقترضة        أمو

عقد القرض يوقع من الطرفني املؤجر و املستأجر باعتبار أن املؤجر هو املقرض احلقيقي و املستأجر هو الذي يستعمل األصـل يوقـع                       
  .سدادباعتباره ضامنا لل

 : (5) أسباب اللجوء إىل االستئجار4-
  :    هناك عدة أسباب تدعو إىل اللجوء إىل االستئجار كبديل متويلي من أمهها 

, مثل آلة حفر ( حيث حتتاج املنشآت أحيانا إىل معدات و أصول معينة الجل نشاط عرضي :  مقابلة االحتياجات املؤقتة -
  ,ا لن حتتاجها مرة أخرىفبدل الشراء تؤجرها أل) اخل...سيارة

تزداد أمهية هذا الشرط يف حالة املعدات اليت تتميز بالتطور السريع احلاسبات اآللية حيت يتم حتويل و نقل :  إمكانية إاء االستئجار -
  ,خماطر التقادم من املستأجر إىل املؤجر

نتيجة لعملية االستئجار حيث أن أقساط اإلجيار تعترب مثلها مثل حيقق كل من املستأجر و املؤجر مزايا ضريبية ك:  املزايا الضريبية -
  ,الفائدة على القروض من التكاليف اليت ختصم من اإليراد قبل سداد الضريبة 

ميكن االستئجار من احتفاظ املنشأة بأمواهلا و استخدامها يف استثمارات بديلة طاملا أا حتصل على خدمات :  االحتفاظ برأس املال -
  شرائهإىلصل الذي حتتاج إليه دون احلاجة األ

  : مزايا التمويل التأجريي-5-
  :    ميكن اختصار مزايا التمويل التأجريي يف العناصر التالية

  ,التأجري كمصدر مهم لتمويل االستثمارات -
 ,يؤدي التمويل التأجريي إىل جتنب أخطار امللكية -
 , (6)املرونة العالية اليت متيزه -
 , (7)اإلفالسختفيض تكلفة  -
 ,ميكن بواسطة التمويل التأجريي نقل عبأ الصيانة -
 ,حيقق التمويل التأجريي مزايا ضريبية -
 ,التخلص من قيود و أعباء االقتراض -
 ,جتنب اإلجراءات املعقدة لقرار الشراء -
 .توفري السيولة املالية ألغراض أخرى -

 ملتوسطة على احلصول على جتهيزاتإن أسلوب التمويل التأجريي يساعد املؤسسات الصغرية و ا    
 و آالت حديثة و أصول ثابتة ال تستطيع احلصول عليها أما لضعف مواردها الذاتية أو عدم القدرة على االقتراض لعدم توفر شـروط                       

ة جديـدة أو    و يساعد التمويل التأجريي هذه املؤسسات على إحداث وحدات إنتاجي         , االئتمان اليت تفرضها البنوك و املؤسسات املالية      
و إنشاء مناصب الشغل للقضاء على      , و بالتايل إعطاء فرصة لتطوير االقتصاد الوطين و حتريك عجلة التنمية          , التوسع يف أنشطتها القائمة   

 .و احلصول على معدات و أجهزة ذات تكنولوجيا عالية تساعدها على حتسني نوعية املنتوج و القيام بعملية التصدير , ظاهرة البطالة
  : جتربة التمويل التأجريي يف اجلزائر -6-

و مل تعرف انطالقتها احلقيقة إال يف بداية التسعينيات من القرن املاضي من             ,      إن جتربة التمويل التأجريي يف اجلزائر حديثة العهد نسبيا        
ة من قبل البنوك و املؤسسات املالية مثل        مث تلتها حماوالت حمدود   , 1991خالل قيام بنك الربكة اجلزائري بأول هذه العمليات يف العام           
مث تلتها عـدة  , و البنك الوطين للتنمية و صندوق التعاون الفالحي,  (8)البنك اخلارجي اجلزائري باستحداثه لتقنية القرض االستهالكي

قته أيضا سـوناطراك لتمويـل   و طب,و البيع االجياري للعقارات لتفادي التالعب ا,  (9)صيغ للتمويل التأجريي مثل القرض مع الرهن
  . (10)مشروع أنبوب الغاز العابر ألوروبا

  :  عوائق تطبيق قرض اإلجيار يف اجلزائر  -1-6-
  :     إن االنطالقة البطيئة لعملية التمويل التأجريي يف اجلزائر تعزى إىل العديد من األسباب منها

  ,عدم وجود إطار تشريعي ينظم و حيكم هذه العملية -
 ,نة و تطور النظام املايل اجلزائريعدم مرو -
 ,غياب املبادرة و اإلبداع لدى بنوكنا خاصة مع التزامها بفتح القروض لالستثمارات ملقررة من قبل الدولة -
 ,التأخر يف تأسيس بورصة اجلزائر -
 ,و عدم وضوح الرؤية و الشفافية فيما خيص اإلصالحات, ضعف يئة احمليط املالئم -
 ,مع ضعف قدراا التمويلية, ثقلة بالديونوجود بنوك عمومية م -
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 ,ختوف البنوك من هذه الصيغة التمويلية من حيث املردودية و املخاطر -
 ,غياب التحفيزات املنشطة هلذه الصيغة خاصة اجلانب اجلبائي -
 ,عدم احترافية رجال البنوك و تأهيل املهنة املصرفية -
 ,يل التأجريي يف اجلزائرغياب إرادة حقيقة م الدولة يف تنظيم و دعم التمو -

إن كل هذه العوائق و القيود جيب أن تزول ملا هلا من اثر سليب يف تطبيق و العمل ذه الصيغة التمويلية خاصة ملا هلا من دور بـارز يف                             
  .متويل املؤسسات االقتصادية و من ورائها االقتصاد اجلزائري ككل

  : أمهية التمويل التأجريي يف اجلزائر-2-6-
إذ يعتـرب أداة    ,  ميكن للتمويل التأجريي يف اجلزائر أن يكتسي أمهية قصوى لالقتصاد ككل وللمؤسسات االقتصادية بصورة خاصة                  

  :و ميكن أن جنمل هذه األمهية يف النقاط التالية , فاعلة و ذات مردودية بالنسبة لتمويل خمتلف االستثمارات
اجلزائرية و خباصة املؤسسات الصغرية و املتوسطة على احلـصول علـى            ميكن أن يساعد  التمويل التأجريي املؤسسات         -

  ,املعدات و اآلالت  و التجهيزات احلديثة بالنظر إىل إمكانياا املالية احملدودة و عدم القدرة على االقتراض من البنوك
ا و منـه زيـادة      يساعد على التوسع و فتح وحدات أو خطوط إنتاج جديدة هلذه املؤسسات و زيادة حجم أنـشطته                 -

 ,العمالة
( يساعد التمويل التأجريي املؤسسات يف القضاء على العجز يف التمويل الذايت و عدم اللجوء اىل التمويـل اخلـارجي                     -

 ,نتيجة الشروط القاسية اليت تفرضها و مشاكل الضمانات خاصة مع عدم توسع و تطور السوق امللي اجلزائري) البنوك
 , اجلزائريةاحلد من استدانة املؤسسات -
 ,التنوع يف النشاطات املصرفية و االستجابة بصورة افضل و أسرع لطلبات الزبائن -
 ,حتريك عجلة االقتصاد اجلزائري و حتسني اإلنتاج و الرفع من اإلنتاجية -
 حتقيق نتيجة إجيابية يف ميزان املدفوعات خاصة يف حالة التمويل التأجريي اخلارجي             مؤسسات التمويل -

و هذا افضل من شراء , ذلك انه يف هذه احلالة يقتصر التحويل إىل اخلارج على الدفعات االجيارية, )التأجريي األجنبية
 ,(10)األصل و حتويل مثنه بالكامل

 ,يساعد على احلصول على العملة الصعبة -
 ,التكنولوجي  تقليص التخلف التكنولوجي و إعادة تأهيل املؤسسات اجلزائرية و إلغاء خطر التقادم -
 ,االرتقاء و تطوير الصناعات اجلزائرية إىل مستوى الصناعة العاملية  -
  . (12)رفع القدرات التصديرية للمؤسسات اجلزائرية عن طريق دعم هذه املؤسسات و متويلها -

  : التأطري القانوين للتمويل التأجريي يف اجلزائر-3-6-
و هلذا السبب جاءت    , *) االعتماد االجياري ( مام تطور حرفة التمويل التأجريي يف اجلزائر           إن غياب اإلطار القانوين كان عائقا كبريا أ       

  **عدة قوانني مؤطرة و منظمة هلذه احلرفة

    إن هذه القوانني و األوامر كانت مبثابة اإلطار التشريعي و التنظيمي الذي حيكم صيغة التمويل التأجريي يف اجلزائر و ينظمها و هـو                
,   و املتعلق باالعتمـاد االجيـاري       96-09و من أهم هذه القوانني األمر رقم        , فع هذه التقنية حنو التطور و يشجع التعامل ا        بذلك يد 

  :الذي جاء فيه حتليل العالقات بني كل األطراف املعنية ذه الصيغة و جاء فيه على وجه الدقة ما يلي 
 تعريف عقد التمويل التأجريي و موضوعه  -
 و الذي يبني , القانونية إلعداد عقد التمويل التأجريي يف اجلزائرالشروط  -

   شروط العقد -                   
  مبلغ اإلجيار -                -

   مدة اإلجيار -                    
  و األقساط االجيارية املتبقية,  التعويضات يف حالة إلغاء العقد و فسخه-                -

  "Leasing" و اليت استخدمها املشرع و املقابلة لكلمة , د االجياري هي الترمجة اجلزائريةاالعتما* .
  :من بني هذه القوانني جند ** 

  , و املتعلق  بالنقد و القرض  1990/04/14 املوافق لــ هـ1410 رمضان 19 املؤرخ يف  90-10القانون رقم 
 ,تعلق بعمليات التأجري و امل 1991/12/10 املؤرخ يف  91-26القانون رقم 

 , يف اجلزائر * و املتعلق باالعتماد االجياري 1996/01/10 املوافق لــ هـ1416 شعبان 19 املؤرخ يف96-09األمر رقم 
   *** أعباء االستغالل و هامش األرباح و خيارات الشراء-                   
   انقضاء مدة اإلجيار -                   

  " .تأمينات عينية و فردية" ات تقدمي الضمان -
 :و جاء فيه حتديدا : العالقات القانونية بني أطراف عقد التمويل التأجريي  -
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    حقوق و التزامات أطراف عقد التمويل التأجريي اخلاص باملنقوالت-                          
   حقوق و التزامات أطراف العقد التأجريي اخلاص بالعقارات -                          

  . فقد جاء بكيفية تأسيس شركات التمويل التأجري و شروط اعتمادها 96-06أما النظام 
  : اإلعفاءات الضريبية و اجلمركية ملؤسسات التمويل التأجريي-4-6-

ي إال إذا صاحبته إعفاءات ضريبية و مجركية من اجل تشجيع و دعم الشركات اليت تعمل يف جمـال                        إن هذا اإلطار القانوين ال يكف     
  : (13)لذا جند أن احلكومة اجلزائرية قد اختذت عدة إجراءات جبائية حمفزة  هلذه الشركات منها, التمويل التأجريي

  ,ة من طرف شركات التمويل التأجرييخاصة على التجهيزات املستعمل, اإلعفاء من الرسم على القيمة املضافة -
 , شكل شركة أموالتأخذإذا كانت شركات التمويل التأجريي ) IBS(اإلعفاء من الضريبة على أرباح الشركات  -
 ,إذا كانت شركات التمويل التأجريي تأخذ شكل شركة فردية) IRG(اإلعفاء من الضريبة على الدخل اإلمجايل  -
 ,) VF(اإلعفاء من الدفع اجلزايف  -
 ).TF(إعفاء ملدة عشر سنوات من الرسم العقاري  -

  : فان املزايا اجلبائية تكون اكرب و هي كما يلي,   أما إذا كان نشاط التمويل التأجريي داخل املناطق املربمج ترقيتها
  ,)IBS(إعفاء ملدة مخس سنوات من الضريبة على أرباح الشركات  -
 ,)IRG( اإلمجايل إعفاء ملدة مخس سنوات من الضريبة على الدخل -

  : هناك ثالثة خيارات للشراء معروفة دوليا هي*** 
  ,شراء األصل املؤجر بعد دفع القيمة املتبقية بعد انقضاء مدة اإلجيار -
 ,جتديد اإلجيار -
  رد األصل املؤجر للمستأجر -

IBS :  Impôt sur les bénéfices des sociétés.   
IRG : Impôt sur le revenue globale. 
VF : versement forfait   
TF : taxe foncière 

 ,)TVA( إعفاء ملدة مخس سنوات من الضريبة على القيمة املضافة  -
 ,)VF(إعفاء ملدة مخس سنوات من الدفع اجلزايف   -
 ).TF(إعفاء ملدة عشر سنوات من الرسم العقاري  -

يف اجلزائر تستفيد خاصة عند استرياد جتهيزات مـن النظـام   فان شركات التمويل التأجريي , أما فيما خيص اإلعفاءات اجلمركية            
و كذا ,  (14)و الذي يعين اإلعفاء من كل احلقوق و الرسوم اجلمركية, " Admission temporaire"اجلمركي للقبول املؤقت 

 أو تـرخيص مـن      اإلعفاء من إجراءات التجارة اخلارجية و إجراءات الصرف و يعين هذا عدم خضوع هذه الشركات إلذن مـسبق                 
  . (14)السلطات اإلدارية اجلمركية املتخصصة يف ذلك

  :جتربة بعض شركات التمويل التأجريي يف اجلزائر7- 
ظهرت ,      بعد التأطري القانوين و التنظيمي لصيغة التمويل التأجريي و تقدمي املزايا اجلبائية و اجلمركية اليت تصاحب تطبيق هذه الصيغة          

الشركة : و ميكن أن نذكر على سبيل املال شركتني مها          , ا امليدان إال أن عملياا تتسم بالضيق و احلذر الشديدين         بعض التجارب يف هذ   
  ".**AS L" و شركة قرض اإلجيار اجلزائري السعودي , " SALEM *"اجلزائرية لقرض إجيار املنقوالت 

    ":   SALEM"  شركة  – أ -
 , مليون دينار جزائري200رأس ماهلا , )CNMA***(عا للصندوق الوطين للتعاون الفالحي تعترب فر,      و هي شركة ذات اسهم

  :و هي موزعة كما يلي 
  , من الصندوق الوطين للتعاون الفالحي%90 -
 . للمجموعة القابضة للميكانيك%10 -

  :و يتكون زبائنها من , 100%متويال شامال " SALEM" و يعترب القرض االجياري لشركة 
  ,ناديق التعاون الفالحيشركات ص -
 ,املستثمرين يف الفالحة و الصيد البحري -
 ,املقاولون -
 .األفراد اخلواص -
 

* SALEM : Société Algérienne de leasing mobilier. 
**ASL : Algérien Saoudi leasing. 
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*** CNMA : Caisse national mutuelle agricole 

 
  : (16)لقطاعات اآلتيةكال من ا"  SALEM" و تشمل أنشطة شركة  

  ,قطاع الفالحة مبختلف أشكاله و أحجامه و أنواعه -
 ,قطاع الصيد البحري و كل األنشطة املرتبطة به -
 ,التجهيزات الصناعية -
 ,قطاع املناجم و احملروقات و احلديد و الصلب -
 ,معدات املكاتب و أجهزة اإلعالم اآليل -
 ,معدات و جتهيزات إلكترونية مهنية -
 ,رات و وسائل النقل األخرىسيارات و جرا -
 .قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة -

  ":AS L"    شركة  - ب -
دف هذه الشركة إىل متويل     ,      و هي شركة ختتص يف التمويل التأجريي أنشأت مبشاركة البنك اخلارجي اجلزائري و جمموعة الربكة              

   : (17)و تتمثل هذه التجهيزات يف,  مهين و ليس جتاريالواردات بالعملة الصعبة من التجهيزات املوجهة إىل نشاط
 ,سيارات سكك حديدية و غريها, طائرات , باخرات: وسائل النقل  -
 ,جرارات, رافعات, حاويات -
 ,التجهيزات الصناعية -
 ,معدات اإلعالم اآليل -
 .جتهيزات طبية -

شركة فيشتمل على جدوى املشروعات و كيفية و شروط         أما فيما خيص امللف الذي جيب تقدميه لإلدارة لالستفادة من خدمات هذه ال            
  :(18)التمويل و فيه على وجه الدقة ما يلي 

  ,معلومات خاصة باملستورد -
 ,معلومات خاصة باملورد -
 ,معلومات خاصة بالعني املؤجرة -
 ,معلومات خاصة بالضمانات -
 ,معلومات خاصة بالتصرحيات اإلدارية -
 .قتصاديةمعلومات خاصة بالدراسات التقنية و اال -

  :(19)و لقد وضعت هذه الشركة عدة شروط يف حال موافقتها على التمويل التأجريي و هي كما يلي 
  , مليون دوالر لكل عملية1-10مبلغ العملية و احملدد ما بني  -
 , سنوات 3-7مدة العملية و هذا حسب طبيعة التجهيزات و تتراوح ما بني  -
 ,العملة و هي الدوالر األمريكي -
 ,اخل...أو عقود امللكية, الضمانات العينية أو الشخصية, ت و هي الضمانا -
 "Accord de principe" ضمان من البنك اخلارجي اجلزائري و املتمثل يف خطاب املوافقة  -
  .  املصاريف القضائية على عاتق املستأجر -

يل قطاع الصيد البحري و الفالحـة و هـي          هناك شركات أخرى مثل شركة القرض االجياري لتمو       ,      باإلضافة إىل هذه الشركتني   
  البنك اخلاص , شركة مبسامهة كل من الصندوق الوطين للتعاون الفالحي

)Union Bank (و الشركة املتخصصة يف بناء و إصالح جتهيزات الصيد , و الشركة الوطنية املتخصصة يف صناعة اآلالت الفالحية
 . (20)البحري

و يف هذه   ,  عقد التمويل التأجريي يعد كتقنية من تقنيات اخلوصصة يف اجلزائر إىل جانب عقد التسيري                   و جتدر اإلشارة إىل أن طرح     
   . (21)احلالة يتم التوقيع على قعد اإلجيار مع متعامل خاص مع خيار الشراء

  :   مستقبل و أفاق التمويل التأجريي يف اجلزائر 8-
ئري إىل وجود مؤسسات و بنوك تقوم بعملية التمويل التأجريي مواء كانـت وطنيـة أو         هناك حاجة ماسة بالنسبة لالقتصاد اجلزا    

خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرية    , اثبت فاعليته و تطوره يف بلدان كثرية طبقته منذ سنوات         , أجنبية تعرض و توفر منتج مايل جد هام       
ي يف اجلزائر مع الوضعية اخلالية اليت توجـد عليهـا املؤسـسات    و ألجل هذه الغاية جيب أن يتكيف عقد التمويل التأجري      , و املتوسطة 

  : (22)فهو يعطي, و يليب احلاجات االستثمارية و التمويلية هلذه املؤسسات, االقتصادية اجلزائرية
  , فرصة للمؤسسات اليت وصلت إىل سقوف عالية من املديونية -
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د و مواجهة احتياجات دورة االستغالل بدون مـسامهة         فرصة للمؤسسات اليت هلا عجز يف اخلزينة الكتساب اصل جدي          -
 ,مالية أولية

 ,لتمويل احتياج طارئ دون املساس باملوازنة, فرصة للمؤسسات أو الوحدات اليت ختضع ملوازنة دقيقة و حمددة -
 تة للمؤسسا فرص, فرصة للمؤسسات اليت تعرف توسعا كبريا و منو ملواجهة احتياجاا التمويلية الناجتة عن هذا التوسع               -

 ,اغو القطاعات أين يكون هناك إبداعات و اختراعات تقنية   و تكنولوجية متكررة ملواجهة خطر التقادم التكنولوجي 
 ,فرصة للمؤسسات اليت تقدر بان األسعار غالية و ليس هلا أموال كافية لتجديد أو اكتساب اصل جديد -
 .إلجياد بديل متويلي, اخل..املدة, الضمانات,  التكلفةفرصة للمؤسسات اليت ترى أن شروط غري مالئمة من حيث -

فانه جيب العمل على توفري مجلة من العوامل املساعدة         , و نظرا هلذه األمهية و مشولية تطبيق التمويل التأجريي يف كل األنشطة االقتصادية            
   : (23)مثل, على االرتقاء ذه الصيغة التمويلية 

  ,انوين و ذلك إلجياد مناخ مالئم لتطور التمويل التأجريي و االهتمام به على حنو خاصيئة احمليط االقتصادي و الق -
 ,إجياد حتفيزات جبائية و مجركية و شبه جبائية مصاحبة لقرض اإلجيار -
التصور املوسع  ( التصور اإلبداعي لرجال امليدان إلجياد منتجات فرعية للتمويل التأجريي حسب احتياجات املستأجرين            -

 ,) هذه الصيغةملفهوم
و متابعة تطبيقها لضمان تكييف دائم و مستمر هلذه         , املايل و املعنوي هلذه الصيغة    , الدعم احلكومي املباشر و غري املباشر      -

 ,الصيغة التمويلية مع كل ما هو مستجد و ضمان حناجه
 ,هاتشجيع و حتفيز البنوك اخلاصة و العامة على العمل ذه الصيغة و فتح فروع متخصصة في -
 ,تشجيع إنشاء شركات التمويل التأجريي الوطنية منها و األجنبية -
  ,تأهيل النظام املايل و املصريف اجلزائري و بعث و تنشيط بورصة اجلزائر -
   : (24)إزالة مجيع العوائق و القيود اليت من املمكن أن يتعرض هلا التعامل ذه الصيغة و اليت جند منها -

قانونية                    أي أداة قرض و أداة   , تصوري لتأهيل العملية كأداة مالية و اقتصادية عدم وجود إطار -         
  ,ماليا أو تشغيليا                    و منع أي تأويل أو نزاعات قد تقع حول تأهيل العقد و اعتباره إما , أي إجيار

 ,ه املساعدة على متويل املؤجر للممارسة نشاطات-          
  حتديد إجراءات التسجيل احملاسيب لكل من املؤجر و املستأجر -          

      يعد التمويل التأجريي من وسائل أو صيغ التمويل األكثر شيوعا يف العامل خاصة بالنسبة لقطاع املؤسسات الصغرية  املتوسـطة و                     
   العقبةمما ساعدها على ختطي هذه, اليت تتميز مبحدودية قدراا التمويلية 

 و تطوير نشاطاا و بالتايل تطور القطاع ككل و من ورائه االقتصاديات الوطنية و يتركه ذلك من آثار إجيابية على خمتلـف املنـاحي                        
لذلك وجب على اجلزائر العمل على االستفادة و ترسـيخ ثقافـة التمويـل              , و املبادالت االقتصادية و منو لالقتصاد ككل      , كالتشغيل

ها بإزالة كل العقبات اليت تقف حائال دون تطوره و ذلك للعمل على توفري حل ملشكل متويـل املؤسـسات الـصغرية و                       التأجريي في 
 .املتوسطة اليت فشلت إىل حد ما خمتلف البدائل املطبقة فيه إىل حد اآلن

 اخلامتة
ى جتهيزات و آالت حديثة و أصول ثابتـة ال          إن أسلوب التمويل التأجريي يساعد املؤسسات الصغرية و املتوسطة على احلصول عل                

ما لضعف مواردها الذاتية أو عدم القدرة على االقتراض لعدم توفر شروط االئتمان الـيت تفرضـها البنـوك و                  اتستطيع احلصول عليها    
و , نشطتها القائمـة  و يساعد التمويل التأجريي هذه املؤسسات على إحداث وحدات إنتاجية جديدة أو التوسع يف أ              , املؤسسات املالية 

و احلصول على   , و إنشاء مناصب الشغل للقضاء على ظاهرة البطالة       , بالتايل إعطاء فرصة لتطوير االقتصاد الوطين و حتريك عجلة التنمية         
 .معدات و أجهزة ذات تكنولوجيا عالية تساعدها على حتسني نوعية املنتوج و القيام بعملية التصدير 

مل ترقى بعد إىل أن تصبح بـديال        ,  جتربة التمويل التأجريي يف اجلزائر احلديثة العهد نسبيا        السالفة الذكر إال أن     و رغم كل املزايا           
و يعود هذا القصور لعدة أسـباب       , متويليا يلجا إليه بالنسبة للمؤسسات الصغرية و املتوسطة من حيث حجم التمويل املتاح من طرفها              

  :نذكر منها على وجه اخلصوص 
  ,عدم وجود إطار تشريعي ينظم و حيكم هذه العملية -         

 ,عدم مرونة و تطور النظام املايل اجلزائري -
 اجلزائرية اليت تعد بنوك دولة بالدرجة األوىلبنوك الغياب املبادرة و اإلبداع لدى  -
 ,ختوف البنوك من هذه الصيغة التمويلية من حيث املردودية و املخاطر -
 ,نشطة هلذه الصيغة خاصة اجلانب اجلبائيغياب التحفيزات امل -
 ,عدم احترافية رجال البنوك و تأهيل املهنة املصرفية -

و لكي يتم النهوض ذا البديل التمويلي و من ورائه قطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة جيب العمل على التقليل من العوائـق الـيت                        
  : سيني مها تواجهه و يف هذا اال نوصي بالعناية جبانبني أسا
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