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يزداداالىتماميفالوقتاحلايلبادلشروعاتالصغريةوالصغرىنظراللمكانةاذلامةاليتحتتلهايفاقتصاديات
كوهناتقدمجلالدول،وعليوفإناالستثماريفىذهادلشاريعمنشأنوأنحيركعجلةالتنمية االقتصاديةذلذهالدول

إالأنبناءوتطويرىذهادلشروعاتمرىونمبدىتوفراألموال،اخلدماتادلاليةاألساسيةللفقراءوذويالدخلادلتدين
ونظرالعدمقدرةأصحابىذهادلشاريععلىدفعأسعارالفائدةومنحالضماناتالكافيةللبنوكمقابل.الالزمةذلا
أخرىمنبينهاالتمويلاإلسالمي.فقدأصبحمنالضروريالبحثعنبدائلدتويلية،دلشاريعهمدتويلها

ت،ادلشروعاكاىلترىقاليت،الربويةبالقروضالتعاملعنادلشاريعأصحابكثريمنعزوفظليفو
برزت واالمتيازاتوذلك،بديلمالئميفرلالدتويلادلشروعاتالصغريةوادلتوسطةكالبنوكاإلسالمية للمزايا نظرا

واليتأصبحتإحدى،ذلذهالبنوك،ومنبينهااإلجارةادلنتهيةبالتمليكاالسالميةادلوجودةيفسلتلفالصيغالتمويلية
نظرادلاتقدمو،أىماألدواتادلاليةاحلديثةوادلهمةيفرلالدتويلادلشاريعالصغرىيفالعديدمنالبلداناإلسالمية

ألصحابىذهادلشاريعمنتسهيالتكبريةالقتناءاألصولبدونضمانات،بعيداعنالتعقيداتاليتتفرضهاالبنوك
لتقدميقرضمضمونبرىن.

 الدول رلموعة ضمن اجلزائر اإلسالميةوتندرج ضمن التمويلية الصيغة تبنتىذه ادلاليةاليت مؤسساهتا
ذلاإ ىتطويرأسالي التمويليفإاارالوضعاالقتصادياجلزائري،منخاللتوفريالدعمسعيامنخال،وبنوكها

،والذيعلىغرارالتأجريادلنتهيبالتمليكالضعيفةكذاادلشروعاتذاتادلواردو ،ادلايلوالفينللمشروعاتالصغرية
دةنقصالتمويلالكايفللمشاريعاالستثماريةيعتربوسيلةأثبتتصلاحايفالعديدمنالدوليفرلالالتقليصمنح

لألشخاصالذينالميتلكونادلدخراتالكافية.

 إشكالية الدراسة:
 تبعادلاسبقتربزمعاملإشكاليةىذاالبحثمنخاللالتساؤلالرئيسيالتايل:

مكن االعتماد على التأجير المنتهي بالتمليك كبديل لتمويل المشاريع ي إلى أي مدى
؟الصغرى

 األسئلة الفرعية:
 مناإلشكاليةالرئيسيةتتجزألديناالتساؤالتالفرعيةالتالية:

 ؟ماىوواقعوحتدياتالتمويلاألصغراإلسالمي 

 للمشاريعالصغرى؟امالئماالذيجيعلمنوبديالدتويلياوم؟ماادلقصودبالتأجريادلنتهيبالتمليك 

 اإلجراءاتلتفعيلدورالقرضاإلجياريكأداةدتويليةللمشاريعالصغرى؟ىلاختذتاجلزائرمايكفيمن 

 وببنكالربكةاجلزائريعلىوجو،ماىوواقعاستخدامصيغةالتأجريادلنتهيبالتمليكيفاجلزائرعموما
 ؟اخلصوص
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 فرضيات الدراسة:
 يفظلزلدوديةأنيكونبديالمناسبالتمويلادلشروعاتالصغرىبإمكانالتأجريادلنتهيبالتمليك

 ؛التمويلبالنسبةذلذهادلشاريع
 منخاللدتويلأنيكونلتمويلاألصغرميكنل االقتصادية يفالنهوضبالتنمية ومهمة فاعلة أداة

 الدين مع أسالي وآلياتتتماشى وذلكمنخالل الدخل، واحملدودة ىذهإلسالمياالفئاتالفقرية أن غري ،
 ؛األسالي زلدودةنوعاما

 قامتاجلزائربوضعآلياتدتويلمتخصصةتالئمادلؤسساتوادلشاريعالصغرى،ومنبينهاأليةالقرض
 اإلجياري،لكنبالرغممنذلكالتزالاخلطواتادلنتهجةيفىذااجملالمتواضعةوغريكافية؛

 ي بنكالربكةساىم ادلصغرة ادلشاريع من العديد يفدتويل حداثتو للشبابغرياجلزائريرغم ادلوجهة
.التأجريادلنتهيبالتمليكذلكبآليةوالقادرعلىالعمليفظلزلدوديةدخلو

 :الدراسة أهمية
كوهناتناقشقضية ومن،لتمويلاقضاياادلاليةاإلسالمية،وىيقضيةىامةمنتنبعأمهيةىذهالدراسةمن

كبريةيفمنخاللهدلاأظهر،اإلسالميصلدالتأجريادلنتهيبالتمليكالتمويلأىمآليات التمويلاألصغرمنأمهية
ادلصغرة يفظلللمشاريعاالستثمارية صعوبةاحلصولعليالتمويلاألصغرمنمصادرالتمويلالتقليدية،السيما

.مستوىسوقالتمويلزللياودولياعلى

  أهداف الدراسة:
:يليمامنخاللىذهالدراسةإ ىحتقيقهامنبنياألىدافاليتنسعى

 التأجريادلنتهيبالتمليكوإظهاردورهيفالتنميةاالقتصاديةواالجتماعيةمنخاللامتصاصإبرازدور
 ؛البطالةوخلقمشاريعللشبابالعاالعنالعمل

 التطرقإ ىسلتلفأدبياتالتأجريادلنتهيبالتمليك،وكذاتقييمدورهيفالنهوضبادلشاريعالصغرية؛ 
 ةيفاجلزائرمنأجلترقيةالقرضاإلجيارييفدتويلادلؤسساتالصغريةالوقوفعندأىماخلطواتادلطبق

وادلشاريعالصغرىعلىوجواخلصوص؛،عامة
 اجلزائريآليةعملالتعرفعلى بنكالربكة للمشاريعالصغوتبياناريقة ادلنتهيدتويلو رىعرباإلجيار
 بالتمليك؛
 كيفيةاالستفادةبطريقة مثلىمنالقرضاإلجيارييفعملياتالتمويلوتوسيعاخلروجبتوصياتحول

 رلاالتاستخدامويفاجلزائربطريقةرلدية.

 ضوع:و الم اختيار أسباب ودوافع
:يليفيماانلخصهباألسبامنجلملةادلوضوعاختياريرجع
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 ادلوضوعبدراسةللطالبتنيالشخصياالىتمام مع الرغبة، فيووالتعمقالبحثمواصلةإمكانيةيف
 مستقبال؛
 ؛وخاصةيفدتويلادلشروعاتالصغرى لنقصالكبرييفاستخدامأسلوبالتمويلالتأجرييباجلزائر،ا 
 القرضاإلجياريادلنتهيبالتمليك الصغرىعناريق ادلشاريع دتويل اليتتناولتعملية األعمال قلة

 وزلاولةإثراءادلكتبةبالبحث؛
  اإلجياري التمويل تقنية الصغرىيفظلصعوبةأمهية ادلشاريع لقطاع دتويلي كبديل بالتمليك ادلنتهي

 احلصولعلىالتمويلمنادلصادرالتقليدية.
 الدراسات السابقة:

غامن :األولى الدراسة - مصطفى زلمد واقع التمويل األصغر اإلسالمي آفاق تطويره في ،
كليةاحملاسبةوالتمويلمقدمةإ ىقسم منشورةرسالةماجستريغري، -دراسة تطبيقية على قطاع غزة–فلسطين  ،
.م2010،غزةاإلسالميةاجلامعة،التجارة

إظهاريفمقارنةمنووذلكمنخاللواإلسالميالتمويلاألصغرالتقليديإ ىالتعرفالرسالةىدفتىذه
ادلتمثليفالتمويلاألصغرسالمياإلووضعأىمحتدياتو،مبينايفذلكأمهيةالبديلواقعالتمويلاألصغرالتقليدي

،مثتعرضلواقعمؤسساتالتمويلاألصغروادلنشآتادلتناىيةالصغريفاإلسالميةادلطبقدلبادئالشريعةاإلسالمي
أمايفاجلان التطبيقيفقدركزعلىدراسةتطبيقيةعلىمؤسساتالتمويلاألصغريفقطاعغزة..فلسطني
،مذكرةمكملةلنيلالتمويل التأجيري في المصارف االسالميةصونياعابد،:الثانيةالدراسة  -

قسنطينة، االسالمية، للعلوم القادر عبد جامعة إسالمي، اقتصاد ختصص ادلاجيستري، شهادة
 م.2002/2002اجلزائر،

أداةدتويليةاسرتاتيجيةبهتدفىذهالدراسة الصيغاليتتتبعهاإ ىابرازأمهيةادلصارفاالسالميةباعتبارىا
وعلىرأسهاالتمويلالتأجريي،حيثركزتىذهالدراسةعلىالتمويلاالسالميوكلالضوابطالشرعيةاليتتنظمو

كمااىتمتأيضابدراسةوسلتلفأساليبووأدواتوادلستخدمةيفادلصارفاإلسالمية كلأداة، وكذامزاياومشاكل
 صاديةواحملاسبيةبشكلمقارنبنياالقتصادالوضعيواالقتصاداالسالمياإلجارةمنالناحيةالفقهيةواالقت

:الدراسة الثالثة - خالد، المؤسسات الصغيرة دور القرض اإليجاري في تمويل االيب
العلوم-دراسة حالة الجزائر –والمتوسطة  يف ادلاجيستري شهادة لنيل مكملة شهادة لنيل مكملة مذكرة ،

 .2010/2011االقتصادية،ختصصالتمويلالدويلوادلؤسساتالنقديةوادلالية،جامعةمنتوري،قسنطينة،
العقباتاليتتواجههاهتدف و وادلتوسطة للمؤسساتالصغرية التمويلبالنسبة إ ىتوضيحأمهية الدراسة

منوبالنسبةذلذهادلؤسساتحيثاالستفادةولعليووكذافهمتقنيةالتمويلعناريقالقرضاإلجياريوكيفيةللحص
ركزتىذهالدراسةعلىعرضاإلاارالنظريالعامللمؤسساتالصغريةوادلتوسطةوأىماخلصائصوالدورواألمهية

كماركزتأيضاعلىالقرضاإلجياريمنخاللاليتتكتسبهاىذهوادلؤسساتوادلشاكلوالعقباتاليت تتعرضذلا،



 مـــقــدمـــــــة

-د-  
 

كوسيلةدتويليةللمؤسساتالصغريةوادلتوسطة التطرقدلختلفاجلوان النظريةوالقانونيةذلذهالتقنيةوتوضيحأمهيتها
وعرضواقعدتويلهابالقرضاإلجيارييفاجلزائر.

 منهج الدراسة:
عتمدسن ىذه يف الوصفي، ادلنهج على الدراسة مراجعة ادلشروعاتالنظريةجلوان اوذلكعند لتمويل

التأجريادلنتهيعملآليةحتليلاألسلوبالتحليلي،وذلكمنخاللوكذاعلى،الصغرىوالتأجريادلنتهيبالتمليك
الصغرى ادلشاريع دتويل يف بالتمليكودوره ىذا عملإضافة، حالة دراسة إ ى اجلزائري الربكة برج–بنك وكالة

.-بوعريريج

  هيكل الدراسة:
 كمايلي:نيفصلنظريوفصلتطبيقيلفصلبلوغاألىدافادلرجوةمنالبحثمتتقسيمادلذكرةإ ىسعيا
،مبحثنيإ ىرلزأادلنتهيبالتمليكرالعاملصناعةالتمويلاألصغروالتأجرياإلااعبارةعنالفصلاألول -

اإلاارالنظريالثاينإ ىادلبحثنايفحنيتطرقيف،مفاىيمأساسيةحولالتمويلوالتمويلاألصغرتناولنايفاألول
؛أيأنالفصلاألولتناولاجلان النظري،للتمويلالتأجرييوالتأجريادلنتهيبالتمليك

وذلكمنخاللمسامهةالتأجريادلنتهيبالتمليكيفالتمويلاألصغرباجلزائرعبارةعنالفصلالثاين -
ميثلاألولمبحثني التأجريادلنتهيبالتمليكيفاجلزائر، ادلبحثو، تأجريادلنتهيبالتمليكالحالةدراسةالثاينأما

 ج.بوعريريبرجببنكالربكةاجلزائريوكالة
 صعوبات البحث: 

جتدراإلشارةإ ىأنإعدادىذاالبحثمليكنباإلمراذلنينظراللصعوباتاليتواجهتنا،وعلىرأسهاقلة
القرضاإلجياريادلنتهيبالتمليكعلىمستوى الكلية،ادلراجعادلتخصصةيفدراسة للتنقلإ ىمكتبة اضطرنا شلا

 ذلك إ ى باإلضافة أخرى، بواليات اخلاصةجامعات اإلحصائيات بنشر السماح وعدم ادلمولةتكتم بادلشاريع
ذلكومع،ادلنتهيبالتمليكعلىمستوىوكالةبنكالربكةاجلزائريبرجبوعريريجوالتحججبسريةادلعلوماتبالتأجري

 ىومتاحمنمادةعلمية.فقدحاولناقدرادلستطاعإعدادىذاالبحثعلىأحسنوجويفظلما
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 تمهيد الفصل:
حيتل اصتانب التمويلي الريادة من بني اجملاالت اليت أولت عتا الدولة اصتزائرية اىتماما كبريا بوضعها آليات 

الصغرية والصغرى، وإدخاؿ طرؽ وأمناط دتويلية متخصصة ومناسبة لطبيعة لدعم اظتؤسسات واظتشاريع متعددة 
الذي اثبت ؾتاحو يف العديد من الدوؿ، وعتذا الغرض  التأجريياضتاجات التمويلية عتا، ومن بني ىذه الطرؽ التمويل 

 اري حىت يكوف أساسسياسة تعتمد على التحسني اظتتواصل لإلطار التشريعي والتنظيمي للقرض اإلجيانتهجت اصتزائر 
للمسامهة يف دتويل اظتؤسسات واظتشاريع الصغرية والصغرى واليت أصبحت عنصرا أرضية لقياـ سوؽ دتويلي عتذه التقنية و 

 ىاما يف برامج التنمية وػتل اىتماـ الدوؿ.
اليت فتحت اجملاؿ أماـ ىذه الصيغة التمويلية من خالؿ استخدامها ويعترب بنك الربكة اصتزائري من بني البنوؾ 

يف دتويلو للمشاريع االستثمارية وىذا يف رتيع وكاالتو عرب الًتاب الوطين، ومن بينها وكالة برج بوعريريج اليت تستخدـ 
تطرؽ إليو فيما يلي من خالؿ ىذه التقنية يف دتويلها لالستثمارات سواء كانت منقولة أو غري اظتنقولة، كل ىذا سيتم ال

 اظتبحثني التاليني: 
 التأجري اظتنتهي بالتمليك يف اصتزائراظتبحث األوؿ:  -

 -وكالة برج بوعريريج–دراسة حالة التأجري اظتنتهي بالتمليك ببنك الربكة اصتزائري  اظتبحث الثاين: -
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 التأجير المنتهي بالتمليك في الجزائرالمبحث األول: 
وتفعيل اضتركة  ألي بلد، من اىم سبل حتقيق النمو االقتصادي التمويل بالتأجري اظتنتهي بالتمليكيعترب 

الفرص اليت خيلقها عتذه ، وكذا اظتزايا اليت يقدمها التجارية عند الطبقات الفقرية واظتتوسطة يف اجملتمع، وذلك يرجع اذل 
واصتزائر   ياـ بأي مشروع، على خالؼ صيغ االستثمار االخرى،، وىذاف العامالف ػتفزاف للقالطبقات من اجملتمع

ىذا سيتم تناولو يف ىذا كل ،  كغريىا من البداف اىتمت هبذه الصيغة التمويلية، ووضعت عتا إطار تنظيمي وتشريعي
 اظتبحث.

 تجربة قرض اإليجار وأهميته في الجزائر:األول:  المطلب
 اإلجياري يف اصتزائر من خالؿ الفروع التالية:نتطرؽ فيما يلي إذل أىم جوانب التمويل 

 اإلطار التشريعي للتمويل اإليجاري في الجزائر: الفرع األول:
يف اصتزائر: دل حيظ ىذا األخري يف بداية ظهوره يف التسعينات بقوانني تأسيسية  اإلجياريفيما يتعلق بالقرض 

اطتاص بالنقد والقرض،  1990أفريل  14بتاريخ  10-90تناولتو بصفة خاصة باستثناء نصني قانونني مها: القانوف 
-91إضافة إذل القانوف  اليت اعتربت عمليات اإلجيار اليت تنتهي بشراء األصل كعمليات قرض، 112وحتديدا مادتو 

والذي يعطي األمهية لعمليات القرض  1992اظتتضمن للمخطط الوطين لسنة  18/12/1991بتاريخ  26
 1ويرتبها ضمن األولويات يف اظتستقبل. اإلجياري

ومع تزايد تطور أمهية القرض اإلجياري يف الكثري من البلداف أعيد النظر فيو على اظتستوى الوطين من خالؿ 
الذي تناوؿ قرض  10/01/1996بتاريخ  09-96ف خاص هبذا النوع من أنواع التمويل وذلك وفقا لألمر قانو 

اإلجيار من جوانب عديدة حىت يسهل اعتماده واستعمالو، حيث يعترب أف ىذا النوع من القروض كعملية جتارية 
ي معتمد عتذا العمل، ىذه العملية ومالية ػتققة من طرؼ البنوؾ واظتؤسسات اظتالية أو من طرؼ شركة قرض تأجري 

 تتم على شكل عقد اإلجيار.
القرض اإلجياري قد يكوف وطنيا "التعاقد يف الداخل" أو دوليا عندما يكوف أحد أطراؼ العقد ال يقيم يف 

اظتؤجر  فأ أوضحقانوف اصتزائري الاصتزائر، ىذا األمر تعرض أيضا إذل حقوؽ وواجبات األطراؼ اظتتعاقدة، حيث أف 
يبقى اظتالك لألصل خالؿ فًتة التعاقد واظتستأجر يستفيد فقط من حق االستعماؿ ويتحمل كل االلتزامات القانونية، 

 2فهذا األخري ملـز بدفع أقساط اإلجيار وإجراء عمليات اإلصالح اظتستعجلة واحملافظة على األصل.

                                           
مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة اظتاجيستري يف  ،المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار التمويلي وفق النظام المحاسبي الماليمكي نبيل،  -1

 .106، ص 2013/2014العلـو اظتالية احملاسبية، جامعة ػتمد خيضر، بسكرة، اصتزائر، 
 .27، ص 1996جانفي  14، بتاريخ 3، العددالجريدة الرسمية - 2
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ها البنك اصتزائري طرؽ تأسيس شركات اليت حددىا في 22/10/1996يف  07/96وأخريا التعليمية 
اإلجيار وكذلك اعتمادىا، وىذا بتوفري اظتعلومات أي اظتلف الذي جيب تقدديو إذل غتلس النقد والقرض للحصوؿ على 

 االعتماد.  
ديكن أف يدعى العقد اإلجياري   فقد مت التطرؽ إذل التكيف القانوين للتأجري التمويلي حسب ما يلي: "ال

عنواف العقد إال إذا حرر بكيفية يسمح بالتحقق دوف  ومهما كاف انت األصوؿ اليت تعلق األمر هباكذلك مهما ك
 غموض أنو
يضمن للمستأجر االستعماؿ واالنتفاع باألصل اظتؤجر خالؿ الفًتة الدنيا، وبسعر ػتدد مسبقا، كأنو  -

 ؛صاحب األصل
ال ديكن خالعتا ابطاؿ  لإللغاء، يضمن للمؤجر قبض مبلغ معني من اإلجيار مدة تدعى "الفًتة غري قابلة  -

 ؛اإلجيار إال إذا اتفق الطرفاف خالؼ ذلك
 اطتاصةجر يف حالة االئتماف اإلجياري اظتارل فقط وعند انتهاء الفًتة غري القابلة لإللغاء ستأيسمح للم -

يف حالة إذا  اظتؤجرة مقابل دفع قيمة متبقية تأخذ بعني االعتبار اإلجيارات اليت مت قبضهاباإلجيار أف يكتسب األصوؿ 
ما قرر مزاولة حق اطتيار بالشراء دوف أف حيد ذلك من حق االطراؼ اظتتعاقدة يف جتديد اإلجيار لفًتة أخرى ومقابل 

   1اية الفًتة األولية من اإلجيار.قبض إجيار يتفق عليو، وال من حق اظتؤجر اسًتجاع األصل اظتؤجر عند هن

 أهمية التمويل اإليجاري في الجزائر:  الفرع الثاني:
إذ يعترب أداة فعالة وذات مردودية  لالقتصاد،ديكن للقرض اإلجياري يف اصتزائر أف يكتسي أمهية قصوى 

 بالنسبة لتمويل ؼتتلف االستثمارات، وديكن أف ؾتمل ىذه األمهية يف النقاط التالية:
ديكن أف يساعد القرض اإلجياري اظتؤسسات اصتزائرية على اضتصوؿ على اظتعدات، واآلالت والتجهيزات  -

 2ـ القدرة على االقًتاض من البنوؾ؛اضتديثة بالنظر إذل إمكانياهتا اظتالية احملدودة وعد
ومنو  يساعد على التوسع وفتح وحدات أو خطوط إنتاج جديدة عتذه اظتؤسسات وزيادة حجم أنشطتها -

 ؛زيادة العمالة
يساعد القرض اإلجياري اظتؤسسات يف القضاء على العجز يف التمويل الذايت وعدـ اللجوء إذل التمويل  -

اطتارجي )البنوؾ(. نتيجة الشروط القاسية اليت تفرضها ومشاكل الضمانات خاصة مع عدـ توسع وتطور السوؽ اظتارل 
 ؛اصتزائري

 ئرية؛د من استدانة اظتؤسسات اصتزااضت -
 ؛التنوع يف النشاطات اظتصرفية واالستجابة بصورة أفضل وأسرع لطلبات الزبائن -

                                           
 .28، ص 1996جانفي  14، بتاريخ 3، العددالجريدة الرسمية -1
بدوف سنة  ، غتلة اقتصاديات مشاؿ افريقيا، العدد السابع،الهياكل و اآلليات الداعمة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائرػتمد زيداف،  -2

 .269ص  نشر،
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 1سني اإلنتاج والرفع من اإلنتاجية؛حتريك عجلة االقتصاد اصتزائري وحت -
حتقيق نتيجة إجيابية يف ميزاف اظتدفوعات خاصة يف حالة القرض اإلجياري اطتارجي )مؤسسات القرض  -

شراء  أنو يف ىذه اضتالة يقتصر التحويل إذل اطتارج على الدفعات اإلجيارية، وىذا أفضل مناإلجياري األجنبية( ذلك 
 2األصل وحتويل ذتنو بالكامل؛

 ؛عد على اضتصوؿ على العملة الصعبةيسا -
 ة وإلغاء خطر التقادـ التكنولوجي؛تقليص التخلف التكنولوجي وإعادة تأىيل اظتؤسسات اصتزائري -
 ئرية إذل مستوى الصناعة العاظتية؛الصناعات اصتزااالرتقاء وتطوير  -
 رفع القدرات التصديرية للمؤسسات اصتزائرية عن طريق دعم ىذه اظتؤسسات ودتويلها.  -

 الفرع الثالث: الفرص التي يخلقها التمويل اإلجاري في الجزائر: 
الية اليت آلت إليها اظتؤسسات باإلضافة إذل ما سبق، ديكن أف يتكيف قرض اإلجيار يف اصتزائر مع الوضعية اظت

ويعطي فرصا إضافية من شأهنا أف تليب االحتياجات االستثمارية، وعلى ىذا األساس ديكن لقرض اإلجيار أف يعطي 
 ما يلي:

فرصة للمؤسسات اليت وصلت إذل سقف عارل من اظتديونية وال تقدر أو ال تزيد ألسباب ؼتتلفة زيادة  -
 3؛حتفاظ هبذه الزيادة لعمليات أخرى لتمويل براغتها االستثماريةأمواعتا اطتاصة، أو تفضل اال

ستغالؿ فرصة للمؤسسات اليت عتا عجز يف اطتزينة، اكتساب أصل جديد ومواجهة احتياجات دورة اال -
 4بدوف مسامهة مالية أولية؛

ظتواجهة  فرصة للمؤسسات أو القطاعات أين يكوف ىناؾ إبداعات واخًتاعات تقنية وتكنولوجيا متكررة -
 خطر التقادـ التكنولوجي؛

دة ...اخل، فرصة للمؤسسات اليت ترى أف شروط القرض غري مالئمة من ناحية التكلفة الضمانات اظت -
 إلجياد بديل دتويلي.

                                           
، ملتقى دورل حوؿ: سياسات التمويل وأثرىا على ت الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالتمويل التأجيري كبديل لتمويل المؤسساالسعيد بريش،  -

 2006نوفمرب  22و 21االقتصاديات واظتؤسسات، دراسة حالة اصتزائر والدوؿ النامية، جامعة ػتمد خيضر، بسكرة، يومي 
2 - Eric Garrido , Le Cadre Economique et Réglementaire du Crédit-Bail, Tome 1, Paris, 
2002,p24 

، اظتلتقى الدورل واقع وآفاق التمويل التأجيري في الجزائر وأهميته كبديل تمويلي لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطةخوين رابح، حساين رقية،  -3
 بسكرة، اصتزائر.، جامعة ػتمد خيضر 2006أفريل 18-17حوؿ متطلبات تأىيل اظتؤسسات الصغرية واظتتوسطة يف الدوؿ العربية، يومي 

4  - Eric Garrido, Le Crédit-bail, Outil de Financement Structurel et d’Ingénierie 
Commerciale, Tome 2, Paris, 2003, p12. 
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البناء، الفالحة، الصناعة، اطتدمات، : من ىذا اظتنطلق ديكن أف ديتد قرض اإلجيار لكل القطاعات يف اصتزائر     
البحري، النقل واظتواصالت، اظتهن اضترة، اضترؼ والصناعات التقليدية، التعاونية الشبانية، حىت اإلدارات الصيد 

 1العمومية واصتماعات احمللية.

 رمؤسسات التأجير في الجزائ :المطلب الثاني
الذي ينظم تطبيق االعتماد اإلجياري يف السوؽ  10/01/1996اظتؤرخ يف  09-96بعد ظهور األمر 

اصتزائرية باعتباره عملية جتارية ومالية، إذل جانب النظاـ الصادر عن بنك اصتزائر الذي حيدد كيفية تأسيس الشركات 
االعتماد االجياري، مث اعتماد غتموعة من الشركات االعتماد االجياري سامهت بشكل كبري يف إجياد مصادر دتويل 

 جديدة نذكرىا فيما يلي:

 شركة االعتماد للتجاري و  ربية لإليجار الماليالشركة الع: الفرع األول
 : ALCالشركة العربية لإليجار المالي -أوال

مليوف دينار  758قدره  ، برأشتاؿ10/10/2001اصتزائر يف وىي أوؿ شركة لإلجيار اظتارل مث اعتمدىا يف 
 مسامهني موزعة على النحو  التارل:  7سهم مث اكتتاهبا من  75800مقسم على 

 ؛%34اصتزائر -اظتؤسسة العربية اظتصرفيةبنك  -
 ؛%25الشركة العربية لالستثمار  -
  ؛%7اظتؤسسة اظتالية الدولية  -
 ؛%20الصندوؽ الوطين للتوفري واالحتياط  -
 .%14مؤسسات أخرى  -

مبنح أوذل قروضها لفائدة اظتؤسسات  2002وكانت الشركة العربية لإلجيار اظتارل قد بدأت نشاطها يف ماي 
قروض من قبل الشركة على فًتة إجيار مالية ال مليوف دينار، ويتم منح 75.5الصغرية واظتتوسطة بقيمة إرتالية قدرىا 

مليوف  15كما أف اظتبلغ احملدد للقرض جيب أف ال يقل عن 5سنوات مع نسبة ىامشية ال تتعدى  5-4دتتد ما بني 
 .2مليوف95دينار وال يزيد عن 

 اظتدى كالقرض باإلجيار الذي يسمح     متوسطة و  الشركة وسائل دتويل جديدة قصريةوقد أدخلت        
قارات الثابتة واظتنقولة ذات االستعماؿ الصناعي، وقد ختصصت بشكل عاظتتوسطة بتأجري الو  للمؤسسات الصغرية

                                           
 .145، مرجع سابق، ص المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار التمويلي وفق النظام المحاسبي الماليمكي نبيل،  -1

2-www.arableasing-DZ.com  
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مؤسسة يزيد عن  125واضح يف دتويل العقارات لفائدة ؼتتلف اظتؤسسات، ويف ىذا الصدد قامت اظتؤسسة بتمويل 
 1مليوف دينار. 7800

 :SALEM شركة االعتماد التجاري -ثانيا
وىي شركة ذات أسهم ختضع ألحكاـ القوانني  تعترب ىذه الشركة فرعا من الصندوؽ الوطين للتعاوف الفالحي

اظتتعلق بقرض اإلجيار، يبلغ  10/10/1996بتاريخ  09-96والتنظيمات اظتعموؿ هبا يف اصتزائر وخاصة قانوف رقم 
 2مليوف دينار موزع كما يلي:  200رأشتاعتا اإلرتارل 

 90؛% من الصندوؽ الوطين للتعاوف الفالحي 
 10 للميكانيك% اجملموعة القابضة. 

االجياري للمنقوالت حسب ىو  إف اظتزايا اليت يقدمها قرض اإلجيار اظتعموؿ بو يف الشركة اصتزائرية لالعتماد
% ال يتطلب دتويال إضافيا من جانب اظتستأجر على عكس طرؽ التمويل األخرى كما أنو 100عد دتويال شاماليأنو 

 يقدـ اظتزايا التالية: 
كافية مرتبطة باظتدة   طويلةابتا بكيفية تسمح باستهالؾ قيمة األصل اظتؤجر ظتدة يعترب قسط اإلجيار ث -

 ؛اظتستأجر كن تطبيق استهالؾ متناقص بطلب مناظتقدرة لالستعماؿ االقتصادي لألصل، باظتقابل دي
 ؛يعرض على اظتستأجرين طريقة دتويل كاملة ومرنة بتجنبهم تعبئة أمواعتم اطتاصة -
عليها، كما ديكن أف ديتد حتويل اظتلكية لصاحل اظتستأجر يف  اظتتحصلقا من اظتردودية يسدد األصل انطال -
 بطلب من ىذا األخري )تسديد مسبق(؛أي ضتظة 

 يضات من اظتورد، اظتيزة اصتبائية؛يستفيد اظتستأجر من كل ميزة حصل عليها اظتؤجر كاإلعانة، التخف -
 عتماد االجياري للمنقوالت من: وتتشكل غتموعة زبائن الشركة اصتزائرية لال

 شركات الصناديق للتعاوف الفالحي؛ -
 تثمرين يف الفالحة والصيد البحري؛اظتس -
 اظتقاولني ؛ -
 .األفراد اطتواص -

                                           
، اظتلتقى الوطين األوؿ حوؿ اظتؤسسات الصغرية واظتتوسطة ودورىا تأجير األصول الثابتة كمصدر تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةبلعوج بلعيد،  -1

 .9/4/2008-8يف التنمية، األغواط، اصتزائر، 
، اظتلتقى الوطين األوؿ حوؿ اظتؤسسات الصغرية صغيرة والمتوسطةقرض اإليجار في الجزائر فرصة جديدة أمام المؤسسات البراىيمي عبد اهلل،  -2

 .9/4/2008-8واظتتوسطة ودورىا يف التنمية، األغواط، اصتزائر، 
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وفر فيهم شرطني أساسيني مها احًتاؼ اظتهنة كما جيب أف تكوف نشاطاهتم ذات يتىؤالء الزبائن جيب أف 
 تسمح عتم مبواجهة أقساط اإلجيار.مردودية وتوليد تدفقات نقدية منتظمة 

 1أما عن ميداف نشاط الشركة اصتزائرية لالعتماد االجياري للمنقوالت فهو يشمل: 
 حة ؼتتلف أحجامو، أشكالو وأنواعو؛قطاع الفال 
  البحري وكل النشاطات اظترتبطة بو؛قطاع الصيد 
 التجهيزات الصناعية؛ 
 اضتديد والصلب؛روقاتاحملناجم، قطاع اظت ، 
 أجهزت اإلعالـ األرل؛و  ات اظتكتبدمع 
 معدات وجتهيزات إلكًتونية اظتهنة؛ 
 سيارات وجرارات ووسائل نقل أخرى؛ 
  اظتتوسطة والصغرية اظتؤسساتقطاع. 

  شركة قرض اإليجار الجزائر السعوديةالفرع الثاني: 
اصتديدة، حيث وضع حيز يف إطار تطوير أنشطتو BEA أنشئت ىذه الشركة مبسامهة بنك اصتزائر اطتارجي 

مبشاركة غتموعة الربكة، حيث جيار الدورل وذلك بإنشاء فرع يسمى التشغيل لصيغة دتويل جديدة وىي قرض اإل
أصبحت الشركة تساىم يف دتويل ظتختلف اظتؤسسات اظتالئمة ظتثل ىذه التقنية، نشري إذل عدـ وجود إطار قانوين 

 2.ة وقرض اإلجيار اظتارل بصفة خاصةآنذاؾ يعاجل بصفة خاصة قرض االجيار عام
 وللنشاطجهة عامة ظتساندة النشاط اظتهين جاءت هبدؼ دتويل الواردات بالعملة الصعبة، من التجهيزات اظتو و 

 3التجاري، وديكن أف حتتوي ىذه التمويالت على:
 لربي أو اضتديدي؛، طائرات، سارات للنقل اخراتاب: قلنوسائل ال 
 حاويات، رافعات، جرارت؛: رفقةتجهيزات المال 
 د : جتهيزات ديكن أف تكوف خاصة دتثل كل أو جزء من سلسلة صناعية عدا اظتواوسائل صناعية

 اظتستهلكة )مواد أولية، .....(؛
 :ورية لتسيري الشركات مع لوازمها؛التجهيزات الكربى الضر  وسائل االعالم اآللي 
 :تهلكةاظتسالتجهيزات الكربى الطبية ماعدا  وسائل طبية. 

                                           
 .96، مرجع سابق، صالمعالجة المحاسبية لعقود اإليجار التمويلي وفق النظام المحاسبي الماليمكي نبيل،  -1
2- www.bea.DZ  على الساعة 21/01/2016أطلع عليو يـو،H10:15 
 .26خوين رابح، حساين رقية، مرجع سابق، ص   -3

http://www.bea.dz/
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أمهيتو ومن ذتة حتديد و  للحصوؿ على قروض يتطلب تكوين ملف يتوجو إذل ادارهتا خيص جدوى اظتشروع
 إمكانية التمويل وشروط التمويل.

 
موافقة غتلس إدارة، بشروط التدخل اليت ديكن أف تكوف مقبولة واليت تكوف معمولة، على سبيل  وحتت

 1اإلشارة، فإنو جيب التعرؼ على اظتعلومات التالية: 
 جيب أف يقع غالؼ التمويل لكل عملية بني واحد وعشرة ماليني دوالر أمريكي، يف بعض المبلغ :

 بلغ أو يرفع عن اضتدود اظتعروفة؛أف خيفض اظتاألحياف، ويف حالة خاصة مدروسة ديكن 
 ذل سبع سنوات انطالقا من وضع إوىي على فًتة متغرية بداللة طبيعية التجهيزات من ثالث لمدة: ا

 يار الشراء على مدى فًتة التأجري؛عقد اإلجيار حيز التنفيذ مع خ
 دفع القيمة اظتتبقية؛ نونية مبجردوىو اظتتعامل اظتستورد الذي حيصل اظتلكية القا المستأجر 
 :دوالر أمريكي؛ العملة 
 :أقساط مسبقة مشكلة من جزأين:  تواريخ االستحقاق 
  خيص تعويض رأس اظتاؿ األساسي؛جزء ثابت 
  ػتدد على أساس رأس اظتاؿ الباقي.جزء متغير 

 الفرع الثالث: الشركة المالية لالستثمار المساهمة والتوظيف 
تعترب الشركة اظتالية لالستثمار، اظتسامهة والتوظيف حديثة النشأة وعي عبارة عن مؤسسة مالية شركة مسامهة 

بالشراكة مع مؤسسات مالية أجنبية على أساس شركة مالية، باشرت  2000جانفي  15يف  شركة الحيث مت إنشاء 
ماليري دينار جزائري،  5برأس ماؿ قدره  2001،2جانفي  9مهامها بعدما مت اعتمادىا من طرؼ بنك اصتزائر يف 

إعادة و  عتدؼ أساسي ىو اظتسامهة يف دعم ن اجمللس الوطين للمسامهات الدولةوقد مت تأسيس ىذه الشركة مببادرة م
وضع وتنمية أدوات مالة جديدة، وقد مت توسيع دائرة و  "أي اظتسامهة يف عصرنة اصتهاز اإلنتاجي الوطين االقتصادبعث 

، واليت ركزت مهاـ الشركة يف النقاط 2003أوت  20يف  الشركة خالؿ اليت اعتمدىا غتلس مسامهات الدولةتدخل 
 3التالية:

  رحلة التنازؿ من مو  يف عمليات اطتوصصة االقتصاديةتقدمي اظتساعدات واظتشورة للمؤسسات العمومية
 التقييم إذل التنازؿ الفعلي؛

 إلنتاجي العمومي؛ؼ ترقية اصتهاز اتقدمي اظتساعدة هبد 

                                           
 .166بلعوج بلعيد، مرجع سابق، ص  -1
2- www.sofinnance.DZ،  على الساعة 20/01/2016اطلع عليو يـو،h20:00 
 .155نبيل، مرجع سابق، ص  مكي -3

http://www.sofinnance.dz/
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  االقتصاديةتنمية وبعث مركز للهندسة اظتالية ظتصلحة غتلس مسامهات الدولة، تستفيد منو اظتؤسسات 
 العمومية.

 ويف ىذا اإلطار، فإف شركة تتدخل باألساليب التالية،
 1ماؿ اظتؤسسات يف إنشاء أو النمو؛ عن طريق األمواؿ اطتاصة باظتسامهة يف رأس -
 اري؛جيبالقرض اإل عن طريق دتويالت -
 يق قروض مباشرة أو ضمانات للقروض؛عن طر  -
 عاملني؛تسيري األمواؿ لصاحل اظتت -
 .للمؤسسات واالستشارةتقدمي اظتساعدة  -

% سنة 65وديثل القرض اإلجياري اصتزء األكرب من التمويالت اظتقدمة من طرؼ الشركة" بنسبة وصلت إذل 
، وىذا دليل على زيادة األمهية النسبية للقرض اإلجياري بني 2006% سنة 56بعد أف كانت دتثل حوارل  2008

اإلقباؿ اظتتزايد عليها من طرؼ اظتتعاملني خاصة يف و  ؼتتلف التمويالت اظتمنوحة بسبب اظترونة الكبرية عتذه التقنية
 اجملاالت التالية:

 ؛أشغاؿ الريو  واألشغاؿ العمومية البناء -
 نقل اظتسافرين والبضائع؛ -
 االشغاؿ البحرية؛و  االعماؿ -
 الصناعة، .... اخل. -

وجتد اإلشارة أنو وبالنظر إذل اإلطار العاـ لألىداؼ اظتسطرة لعمل شركة " فإف اصتزء األكرب من دتويالهتا 
شركات عمومية مهما كاف حجمها، أما مسامهتها يف دتويل القطاع اطتاص، واظتتكوف من و  موجو إذل مؤسسات

 الذين يقتنوف جتهيزات مروف اطتواصة جدا وال يستفيد منها إال اظتستثسطة، فهي ػتدودمؤسسات صغرية ومتو 
 لألشغاؿمعدات منتجة ػتليا، وعتذا ؾتد أف معظم زبائنها ىم شركات ؽتلوكة للدولة، نذكر منها مثال شركة " و 

  .'" لنقل البضائع، .... اخل العمومية والبناء، مؤسسة ألشغاؿ الطرقات، والشركة اصتزائرية ألشغاؿ الطرؽ"، شركة

 

 

 

 

 
                                           

 .68مكي نبيل، مرجع سابق، ص  -1
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وكالة برج –المبحث الثاني: دراسة حالة التأجير المنتهي بالتمليك ببنك البركة الجزائري 
 -بوعريريج

 -برج بوعريريج–المطلب األول: تقديم عام لبنك البركة الجزائري ووكالة بنك البركة 
 تقديم لبنك البركة الجزائري  الفرع األول:

بنك الربكة اصتزائري من أىم البنوؾ على اظتستوى الوطين، ظتا لو من أمهية اقتصادية واجتماعية، وديكن  يعترب
 تقدمي بنك الربكة اصتزائري من خالؿ التطرؽ إذل نشأتو وبعض اظتعلومات اظتتعلقة بو وؼتتلف اظتهاـ اليت يقـو هبا.

 التعريف بالبنك: -أوال
إسالمي يف اصتزائر، برأس ماؿ مشًتؾ بني القطاع العاـ واطتاص، تأسس يف نك الربكة اصتزائري ىو أوؿ بنك 

مليوف دينار جزائري، وقد بدأ البنك نشاطاتو بشكل فعلي يف شهر  500، برأس ماؿ قدر بػػػػػػػػػ1991ماي  20
 .1991سبتمرب 

كة )السعودية(، ويعترب يتمثل شركاء ىذا األخري يف كل من بنك الفالحة والتنمية الريفية وغتموعة دلة الرب 
اظتتعلق بالنقد والقرض بنك الربكة اصتزائري شركة مسامهة عتا اضتق يف تنفيذ رتيع األعماؿ اظتصرفية،  10-90القانوف 

العمل اظتصريف للمتعاملني الذين يسعوف إذل  خالصةاظتالية واالستثمارية وفقا ألحكاـ الشريعة اإلسالمية، ليتيح بذلك 
 س مبادئ ىذه الشريعة. التعامل على أسا

 مراحل تطور بنك البركة الجزائري: -1
 وفيما يلي عرض مراحل التطور اليت مر هبا بنك الربكة اصتزائري:

 لبركة الجزائري(: مراحل تطور بنك ا20) رقم الجدول

 البيـــــــــــــــــــــــــان السنــــة
 إنشاء بنك الربكة اصتزائري 1991
 واالستقرار اظتارل للبنكالتوازف  1994

1999 
توحيد وإظهار نتائج مالية صحيحة، إضافة إذل اظتشاركة يف إنشاء شركة الربكة 

 واألماف.
 احتالؿ اظترتبة األوذل من بني اظتؤسسات اظتصرفية ذات رأس اظتاؿ اطتاص. 2000

2002 
حتقيق نتيجة  انتقاؿ البنك إذل أقساـ سوقية جديدة تتمثل يف اظتهنيني واألفراد، مع

 16%( ROEمالية قياسية وعائد على حقوؽ اظتسامهني )
 اعتمادا على وثائق مقدمة من البنك. الطالبتنيمن إعداد  المصدر:
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 رأس مال بنك البركة الجزائري: -0
مليار دينار جزائري  2.5برفع رأشتالو االجتماعي من  2009ديسمرب  قاـ بنك الربكة خالؿ أوائل شهر

مليوف دوالر(، كما أصبحت أموالو اطتاصة تقًتب  137.40مليار دينار جزائري ) 10مليوف دوالر( إذل  34.35)
دعم يف السوؽ، واظتسامهة يف  التداخليةمليوف دوالر( ؽتا شتح لو بتدعيم قدرتو  233.60مليار دينار ) 17من 

 رل. التنمية االقتصادية يف االقتصاد الوطين. وديكن إجيار ذلك يف اصتدوؿ اظتوا
 (: تطور رأس مال بنك البركة.23) رقم الجدول

 مقدار رأس المال )دينار جزائري( السنــــة
1991 500.000.000 
 مليار 2.5 2006
 مليار 10 2009

 إعداد الطالبتين اعتمادا على وثائق مقدمة من البنك. المصدر: من
 والبياف اظتوارل يبني أىم اظتعلومات اطتاصة بالبنك.

 (: معلومات خاصة ببنك البركة الجزائري20) رقم الجدول

 المعلومات البيان
تركيبة بنك الربكة 

 اصتزائري
 )اصتزائر(. %46بنك الفالحة التنمية الريفية )البدر(:  -
 )البحرين(. %54الربكة القابضة الدولية:  دلةذ -

، اصتهة اصتنوبية، بن عكنوف، 01اصتزائر العاصمة، حي بوثليجة ىويدؼ، فيال رقم  موقع اظتقر الرئيسي 
 اصتزائر.

 أعضاء، برئاسة ـ.عدناف أزتد يوسف )البحرين(. 8يتكوف ىذا اجمللس من  غتلس اإلدارة
شبكة االستغالؿ 

 )عدد الوكاالت(
(، تلمساف،  02(، سطيف )02(، البليدة، وىراف )06الوكالة الناشطة: اصتزائر )

، برج بوعريريج، (، سكيكدة02قسنطينة )، تيزي وزو، عنابة، (، باتنة02غرداية )
 بسكرة .، لغواط، الواد

 من إعداد الطالبتني اعتمادا على وثائق مقدمة من البنك.المصدر: 
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 البركة: الهيكل التنظيمي لبنك  -3
 الهيكل التنظيمي لبنك البركة الجزائري :(21الشكل رقم )

 
 ؼ بنك الربكة وكالة برج بوعريريج.طر وثائق مقدمة من المصدر: 
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 مهام بنك البركة الجزائري: -0
لبنك الربكة اصتزائري مهمة رئيسية ىي رحبية اظتؤسسة واظتسامهة يف تطوير النشاط االقتصادي اصتزائري، وذلك 
من خالؿ الدور اظتنوط بالبنوؾ التجارية، واظتتمثل يف الوساطة اظتالية، حيث يعمل على اظتسامهة الفعالة واظتستمرة يف 

عية اظتعتربة، وباظتقابل تقدمي كل الوسائل لتحقيق ذلك عن طريق توفري جتنيد االدخار ذي األمهية االقتصادية واالجتما
أو تقدمي رؤوس أمواؿ خاصة، رؤوس أمواؿ مودعة من طرؼ الزبائن، هبدؼ تأمني دتويل اظتؤسسات الوطنية واألفراد 

االت البنك اظتنتشرة إال أف حتقيق بنك الربكة اصتزائري ىذه اظتهاـ مرتبط مبدى كفاءة وكعلى مستوى الًتاب الوطين، 
 اظتهمات اظتكلفة هبا، من ضمنها وكالة برج بوعريريج، اليت سنتطرؽ عتا يف الفرع اظتوارل.  أداءيف 

  -برج بوعريريج-الفرع الثاني: نشأة ومهام وكالة بنك البركة

اصتباس ، 1954، حيث تقع يف شارع أوؿ نوفمرب 2011أنشأت وكالة يف مدينة برج بوعريريج يف مارس 
برج بوعريريج وتسعى ىذه الوكالة كغريىا من باقي الوكاالت إذل حتقيق وتوسيع خدمات البنك الوطين اصتزائري 

 باعتبارىا جزءا منو والعمل على تنفيذ سياسة التموقع اليت يسعى البنك لتحقيقها.
 تتمثل مهامها على غرار الوكاالت األخرى اظتنتشرة على القطر الوطين فيما يلي:

 )الدينار( أو العملة األجنبية؛فتح حسابات جارية للعمالء بالعملة احمللية  -
 قبوؿ ودائع العمالء؛ -
 لعمالء يف حدود إمكانيات الوكالة؛أمر التحويل أو الدفع ل -
 قواعدىا تبادؿ التجارة اطتارجية؛ التكفل بالعمليات مع اطتارج أو العمل على دتاشيها مع -
 ملفات دتويل العمالء. استقباؿ -

باإلضافة إذل  اربة، اظتشاركة واظتراحبة والسلم،كما تتمثل أىم صيغ التمويل اليت تعتمدىا الوكالة يف اظتض
والذي ينقسم إذل عدة أنواع اظتارل والعملي االعتماد  -موضوع البحث–يف الوكالة  اإلجيارياإلجارة أو االعتماد 

 اإلجياري منقولة باإلضافة إذل االعتماد احمللي أي أف الوكالة ال تتعامل باالعتماد لألصوؿ اظتنقولة والغري اإلجياري
 الدورل.

، قابلة %50وإمنا بنسبة  %100كما جتدر اإلشارة إذل أف وكالة برج بوعريريج ال تقـو بالتمويل بنسبة 
 للزيادة على حسب كل دتويل.
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 :  -برج بوعريريج–الفرع الثالث: الهيكل التنظيمي لوكالة بنك البركة  

 الهيكل التنظيمي لوكالة بنك برج بوعريريج :(20) رقم الشكل

 
 وثائق مقدمة من طرؼ البنك. مصدر:ال

 يتكوف من:اعتيكل التنظيمي لبنك الربكة اصتزائري فرع برج بوعريريج كما ىو مبني يف الشكل 

 :وىو اظتشرؼ العاـ عن إدارة البنك، واظتسؤوؿ عن كل العمليات اضتاصلة على مستوى الفرع  مدير البنك
تقـو باستقباؿ اظتكاظتات وحتديد اظتواعيد، كما تعترب مبثابة مهزة وصل بني اظتدير وباقي اظتسريين يف  السكرتيرة: .إداريا

  ق؛لوثائنوطة بأدائها كمثل تصوير ااظتصرؼ، إذل غري ذلك من الوظائف اظت
 حيل ػتل اظتدير العاـ عند غيابو أو ذىابو يف رحالت فب إطار قيامو بعملو، ويعينو يف ذلك نائب مدير :

  .نائب مدير ثاين يتقاسم معو الوظائف واظتهاـ
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 :تتعلق بالتجارة اطتارجية من تصدير واسترياد، وترتبط بشكل كبري  مصلحة التجارة الخارجية
 ؛اظتستندية باالعتمادات
 :ويتفرع عنها مصلحة االلتزامات:  

o ؛-بيع وبناء العقارات–اليت هتتم بالتمويل العقاري  :مصلحة التمويل 
o ؛مصلحة دتويل اظتؤسسات الصغرية واظتتوسطة 
o ت.الرقابة الشرعية على اظتعامال  

 :وىي اظتصلحة اظتخولة بإدارة السيولة، حيث ؾتد على مستواىا أمني الصندوؽ  مصلحة الصندوق
ائن باظتبالغ الصغرية خاصة مبالغ اإليداعات أو التحويالت، وأمني صندوؽ رئيس وىو بالثانوي الذي يتعامل مع الز 

 ؛اظتسؤوؿ عن ػتاسبة األمني الثانوي وإيداع اظتبالغ احملصلة لدى البنك اظتركزي
 فهي مكلفة بتقدمي اطتدمات للزبائن، كفتح اضتسابات أو  :لشباك وخدمة الزبائنمصلحة ا

 ؛االستعالمات
 واإلعالـ والتوجيو الذي يقـو بتوجيو الزبائن إذل اظتصاحل اليت تليب حاجياهتم مكتب االستقبال. 

برج –المطلب الثاني: سيرورة التمويل بالقرض اإليجاري المنتهي بالتمليك في وكالة بنك البركة 
 -بوعريريج

 منقولةغير شروط التمويل بالقرض اإليجاري المنتهي بالتمليك على أصول  الفرع األول: 

 1يقـو ىذا العقد على الشروط العامة التالية:
يلـز البنك مبوجب ىذا العقد بتأجري األصوؿ غري اظتنقولة للمستأجر الذي قبل بذلك وفقا  الموضوع: -1

 على أصوؿ غري منقولة. اإلجياريللشروط اظتنصوص عليها يف ىذا العقد على سبيل القرض 
األصوؿ غري اظتنقولة موضوع ىذا العقد  ىي مبني أوصافها يف طلب  تعيين األصول غير المنقولة: -0

 على سبيل اإلجارة اظتوصوفة يف الذمة )االعتماد اإلجياري( اظترفق هبذا العقد الذي يعد جزءا ال يتجزأ منو.التمويل 
وثالثة أشهر، يسدد يف شكل  سنوات 6حددت مدة اإلجيار  مدة اإليجار غير القابلة لإللغاء: -3

من تاريخ إمضاء العقد، وتسري  أقساط شهرية وفقا صتدوؿ التسديد الذي سيعد من قبل البنك الحقا، تسري ابتداء
ابتداء من ىذا التاريخ وخالؿ كل مدة اإلجيار كافة حقوؽ وواجبات البنك واظتستأجر اظتًتتبة مبوجب ىذا العقد 

 2وتصبح نافذة قانونا.
يتم تسليم األصوؿ غري اظتنقولة مبوجب ػتضر تسليم موقع مع البائع  تسليم األصول غير المنقولة: -0

 منو إذل البنك. األوؿ ترسل نسخة

                                           
 .1انظر اظتلحق رقم  -1
 معلومات مقدمة من طرؼ بنك الربكة اصتزائري وكالة برج بوعريريج. -2
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يف حالة ما إذا ظهر من تفتيش اظتستأجر لبعض أو كل األصوؿ غري اظتنقولة عدـ مطابقة  المطابقة: -5
ىذه األخرية للخصائص اظتتفق عليها مع البائع األوؿ، جيب عليو أف خيرب بذلك البنك وذلك بإرساؿ نسخة من 

 طابقة اظتكتشفة.اإلشعار اظتكتوب اظتوجو إذل البائع األوؿ حباالت عدـ اظت
تبقى ملكية األصوؿ غري اظتنقولة للبنك كاملة خالؿ مدة العقد إذل غاية تسديد اظتستأجر  الملكية: -6

لكل أقساط اإلجيار اظتنصوص عليها يف جدوؿ تسديد اظتلحق هبذا العقد وحصوؿ اظتستأجر من البنك على إبراء 
 بذلك.

جر باحملافظة على األصوؿ غري اظتنقولة طبقا للقواعد خالؿ مدة العقد يلتـز اظتستأ :واجبات المستأجر -7
 الشرعية، أحكاـ القوانني واألعراؼ، والتنظيمات اظتعموؿ هبا، وكذا التكفل بالصيانة الدورية عتا.

كما يلتـز باستعماؿ األصوؿ غري اظتقولة طبقا للغاية اليت استأجرت من أجلها واضتفاظ عليها، وااللتزاـ على 
 بإجراء اإلصالحات اليت يتبني أهنا ضرورية أثناء تنفيذ العقد.وجو اطتصوص 

 التأمين على األخطار: -8
يوكل البنك اظتستأجر بتأمني األصوؿ غري اظتنقولة وجتديد التأمني طيلة مدة اإلجيار ضد كافة األخطار  -

 على نفقة البنك ولفائدتو.
تؤكد للبنك على أف التأمينات اظتنصوص جيب على اظتستأجر أف يوجو لبنك شهادات يسلمها اظتؤمنوف  -

عليها باأللفاظ الواردة يف ىذه الفقرة قد مت اكتتاهبا من قبل اظتستأجر وذلك خالؿ الثمانية أمي اليت تلي تاريخ تسليم 
 اظتستأجر للمنقوؿ أو جزء منو.

أمينات، وأف يقدـ  يلتـز اظتستأجر بتنفيذ كل التعهدات اظتنصوص عليها يف ىذه اظتادة اليت تستوجبها الت -
 كل اظتستندات مىت طلب منو ذلك.

يف حالة عدـ تنفيذ اظتستأجر اللتزاماتو اظتنصوص عليها يف ىذه اظتادة ديكن للبنك وفق ما يرتئيو أف يفسخ  -
 .15العقد يف إطار الشروط اظتنصوص عليها يف اظتادة 

السرعة بأي حادث خطري  جيب على اظتستأجر أف يعلم البنك على جناح أخطار البنك بالحوادث: -9
 1على األصوؿ غري اظتنقولة مع اإلشارة إذل تاريخ، مكاف وظروؼ اضتادث، وكذا طبيعة األضرار وحجمها.

يتحمل اظتستأجر وحده مسؤولية األضرار اصتسدية أو اظتادية  مسؤولية المستأجر المدنية وغيرها: -12
ء منها يف حالة التعدي والتقصري يضمن البنك يف ىذه اليت يتعرض عتا بسبب استخداـ األصوؿ غري اظتنقولة أو جز 

 اضتالة من أي رجوع للغري عليو.
ديكن للبنك أثناء سرياف ىذا العقد أف يقـو بإحالة حقوقو اظتًتتبة عن  إحالة الحقوق إلى الغير: -11

 وص عليها فيو.ىذا العقد إذل الغري، وعلى ىذا األخري أف يلتـز مبواصلة تنفيذ ىذا العقد بنفس الشروط اظتنص

                                           
 معلومات مقدمة من طرؼ بنك الربكة اصتزائري وكالة برج بوعريريج. -1
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ال يسمح للمستأجر التصرؼ يف األصوؿ غري اظتنقولة، أو حتويل العقد لطرؼ ثالث دوف موافقة مكتوبة من 
 البنك.

يلتـز اظتستأجر بتسديد بدؿ اإلجيار حسب  بدل اإليجار وما يلحق من رسوم وضرائب وغيرها: -10
 .جدوؿ التسديد اظترفق هبذا العقد اظتبلغ واألقساط واآلجاؿ اظتنصوص عليها يف

، ألقساط وتصبح رتيعها حالة األداءيف حالة التأخر عن سداد قسط من األقساط يف أجلو، حتل باقي او  
 ويًتتب عن ىذا التأخري غرامة تأخري حسب النسبة اظتنصوص عليها يف الشروط اظتصرفية.

اليت قدمها اظتستأجر حوؿ ذتن وشروط مت احتساب وتقدير أقساط اإلجيار  تحديد أقساط اإليجار: -13
 بيع األصوؿ غري اظتنقولة وآجاؿ التسليم وتاريخ دفع التسبيقة، سعر صرؼ عملة الدفع عند تسديد كل قسط.

ويف حالة تعديل أحد العناصر، يتم تسوية أقساط اإلجيار بالزيادة أو بالنقصاف، وفقا للمبلغ النهائي اظتدفوع 
 لغرامات...اخل.للبائع األوؿ، الضرائب، ا

يرفع اظتستأجر خيار الشراء مبوجب رسالة مضمنة مع اإلشعار  خيار شراء العين المؤجرة: -10
يوما قبل انتهاء مدة اإلجيار، بعد وفائو صتميع أقساط بدؿ اإلجيار  15باالستالـ موجهة للمؤجر يف أجل أقصاه 

 العقد.وذلك بالقيمة اظتنصوص عليها يف الوعد بالبيع اظترفق هبذا 
 يتم فسخ ىذا العقد يف حاالت عديدة نذكر منها: فسخ العقد: -15
 إخالؿ اظتستأجر بالتزاماتو اظتنصوص عليها يف العقد. -
 حالة وفاة اظتستأجر، يستفيد الورثة من أحكاـ ىذا العقد مع احًتامهم لاللتزامات. -
اظتخصصة من اظتستأجر   حالة عدـ دتكن البنك من أخذ رىن عقاري من الدرجة األوذل على اظتمتلكات -

 كضماف لتسديد التمويل ػتل العقد.
 وبصفة عامة يف كل اضتاالت الواردة يف القانوف. -

 : ما يلي اإليجاريويترتب عن فسخ عقد القرض 
يكوف اظتستأجر ملـز بتسديد أقساط اإلجيار اظتستحقة على مواصلة انتفاعو باألصوؿ غري اظتنقولة بعد  -

 فسخ عقد اإلجيار.
ف الفسخ ناتج عن إخالؿ اظتستأجر بالتزاماتو اظتنصوص عليها يف العقد، حيق للبنك مطالبتو إذا كا -

 بالتعويض عن الضرر الذي يلحقو من جراء ىذا الفسخ.
ال حيق للمستأجر أف حيتج بأي حاؿ من األحواؿ عن ذتن بيع األصوؿ غري اظتنقولة اظتسًتجعة من قبل  -

 1هبا. البنك وال على اظتصاريف اليت التـز
 يلتـز اظتستأجر بتقدمي غتموعة من البيانات والضمانات للبنك. البيانات والضمانات: -16

                                           
 برج بوعريريج.معلومات مقدمة من طرؼ بنك الربكة اصتزائري وكالة  -1
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خيوؿ البنك اظتستأجر مبباشرة اإلجراءات القانونية وغريىا يف حالة نشوب أي نزاع من  حق الرجوع: -17
سبيل الضماف القانوين أو البائع األوؿ، كما ختوؿ لو كل اضتقوؽ اليت حيق لو التمسك هبا ضد البائع األوؿ على 

 التعاقدي اليت ترتبط عادة مبلكية األصوؿ غري اظتنقولة.
خيضع ىذا العقد مبا ال يتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية السمحة  اإلطار القانوني والشرعي: -18

جياري اظتتعلق بالقرض اإل 10/01/1996اظتؤرخ يف  96/09إذل القانوف اصتزائري، ال سيما أحكاـ األمر رقم 
اظتتضمن كيفيات شهر عقد القرض اإلجياري لألصوؿ  20/02/2006اظتؤرخ يف  06/92واظترسـو التنفيذي رقم 

 غري اظتنقولة.
ضمانا لتسديد أقساط اإلجيار، النفقات واظتصاريف األخرى، وبصفة عامة كل  :الضمانات -19

الضمانات العينية أو الشخصية اليت يطلبها االلتزامات اظتنصوص عليها يف ىذا العقد، يلتـز اظتستأجر بتخصيص كل 
 البنك.

كل اظتصاريف واضتقوؽ واألتعاب )مثال حالة اضطرار البنك إذل دفعها يف  :المصاريف والحقوق -02
إطار نزاع ػتتمل، أتعاب ػتامني، ػتافظي البيع باظتزاد...( ىي على عاتق اظتستأجر وحده الذي يوافق على ذلك 

 من حسابو أو حساباتو اظتفتوحة لدى البنك.صراحة بأف يدفعها مباشرة 
تعترب مرفقات العقد وملحقاتو وأي مستندات أخرى يتفق عليها الطرفاف،   الوثائق المرتبطة بالعقد: -01

 كتابيا جزء ال يتجزأ من ىذا العقد ومكمال لو.
 لتنفيذ ىذا العقد، خيتار الطرفاف موطنا عتما واظتتمثل يف العناوين التالية: الموطن: -00
 االلتزاـ بالتعامل وفقا للشريعة االسالمية السمحة. -
 الشروط اظتصرفية العامة اظتعموؿ هبا ببنك الربكة اصتزائري. -
 اتفاقية اضتساب اصتاري اظتربمة بني بنك الربكة اصتزائري واظتستأجر عند فتح اضتساب. -

 يقع اظتقر الرئيسي كل خالؼ متعلق بتفسري أو تنفيذ ىذا العقد يرفع إذل احملكمة اليت النزاعات: -03
للبنك يف دائرة اختصاصها، دوف أف دينع ذلك اظتؤجر من إمكانية اللجوء إذل أي ػتكمة أخرى ديلك يف دائرة 

 اختصاصها اظتستأجر أصوؿ.
يتخلى اظتستأجر صراحة أماـ احملاكم عن التمسك بأي امتياز باضتصانة القضائية أو التنفيذية الذي قد ديكنو 

 االستفادة منو.
حرر ىذا العقد من ستس نسخ أصلية موقعة من الطرفني بإرادة حرة  عدد النسخ وتاريخ السريان: -00

يو )حرر بربج بوعريريج ويف ختاـ ىذا العقد يتم ذكر اظتكاف والزماف الذي حرر ف خالية من العيوب الشرعية والقانونية.
 1توقيع العميل وكذا البنك.، يف ....(

 

                                           
 معلومات مقدمة من طرؼ بنك الربكة اصتزائري وكالة برج بوعريريج. -1
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 التمويل بالقرض اإليجاري المنتهي بالتمليك على أصول منقولةالفرع الثاني: شروط 
 يقـو العقد على الشروط العامة التالية:

يلتـز البنك مبوجب ىذا العقد بتأجري األصوؿ اظتنقولة للمستأجر الذي قبل بذلك وفقا  :الموضوع -1
 .للشروط اظتنصوص عليها يف ىذا العقد على سبيل القرض اإلجياري على أصوؿ منقولة

األصوؿ اظتنقولة موضوع ىذا العقد ىي معينة يف الفاتورة اظترفقة هبذا العقد  تعيين األصول المنقولة: -0
 واليت تعد جزءا ال يتجزأ منو.

أشهر إعفاء تسري ابتداء من  03و شهرا 48حددت مدة اإلجيار بػػػػػػ مدة اإليجار غير قابلة لإللغاء: -3
ىذا التاريخ وخالؿ كل مدة اإلجيار كافة حقوؽ وواجبات البنك واظتستأجر تاريخ تعبئة التمويل وتسري ابتداء من 

 اظتًتتبة مبوجب ىذا العقد وتصبح النافذة قانونا.
يتم تسليم األصوؿ اظتنقولة مبوجب ػتضر تسليم موقع مع البائع األوؿ ترسل  تسليم األصول المنقولة: -0

 نسخة منو إذل البنك.
ن تفتيش اظتستأجر لبعض أو كل األصوؿ اظتنقولة عدـ مطابقة ىذه يف حالة ما إذا ظهر م المطابقة: -5

األخرية للخصائص اظتتفق عليها مع البائع األوؿ، جيب عليو أف خيرب بذلك البنك وذلك بإرساؿ نسخة من اإلشعار 
 اظتكتوب اظتوجو إذل البائع األوؿ حباالت عدـ اظتطابقة اظتكتشفة.

لة للبنك كاملة خالؿ مدة العقد إذل غاية تسديد اظتستأجر لكل تبقى ملكية األصوؿ اظتنقو  :الملكية -6
 أقساط اإلجيار اظتنصوص عليها يف جدوؿ تسديد اظتلحق هبذا العقد وحصوؿ اظتستأجر من البنك على إبراء بذلك.

خالؿ مدة العقد يلتـز اظتستأجر باحملافظة على األصوؿ غري اظتنقولة طبقا للقواعد  واجبات المستأجر: -7
 الشرعية، أحكاـ القوانني واألعراؼ، والتنظيمات اظتعموؿ هبا، وكذا التكفل بالصيانة الدورية عتا.

وااللتزاـ على وجو  كما يلتـز باستعماؿ األصوؿ اظتنقولة طبقا للغاية اليت استأجرت من أجلها واضتفاظ عليها.
 قد.اطتصوص بإجراء اإلصالحات اليت يتبني أهنا ضرورية أثناء تنفيذ الع

 التأمين على األخطار: -8
يوكل البنك اظتستأجر بتأمني األصوؿ اظتنقولة وجتديد التأمني طيلة مدة اإلجيار ضد كافة األخطار على  -

 نفقة البنك ولفائدتو.
جيب على اظتستأجر أف يوجو للبنك شهادات يسلمها اظتؤمنوف تؤكد للبنك على أف التأمينات اظتنصوص  -

ىذه الفقرة قد مت اكتتاهبا من قبل اظتستأجر وذلك خالؿ الثمانية أمي اليت تلي تاريخ تسلم  عليها باأللفاظ الواردة يف
 اظتستأجر للمنقوؿ أو جزء منو.

يلتـز اظتستأجر بتنفيذ كل التعهدات اظتنصوص عليها يف ىذه اظتادة اليت تستوجبها التأمينات، وأف يقدـ   -
 كل اظتستندات مىت طلب منو ذلك.
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يذ اظتستأجر اللتزاماتو اظتنصوص عليها يف ىذه اظتادة اليت تستوجبها التأمينات، وأف يقدـ  يف حالة عدـ تنف -
 1كل اظتستندات مىت طلب منو ذلك.

يف حالة عدـ تنفيذ اظتستأجر اللتزاماتو اظتنصوص عليها يف ىذه اظتادة ديكن للبنك وفق ما يرتئيو، أف  -
 .15ادة يفسخ العقد يف إطار الشروط اظتنصوص عليها يف اظت

جيب على اظتستأجر أف يعلم البنك على جناح السرعة بأي حادث خطري  أخطار البنك بالحوادث: -9
 على األصوؿ اظتنقولة مع اإلشارة إذل تاريخ، مكاف وظروؼ اضتادث، وكذا طبيعة األضرار وحجمها.

أو اظتادية  يتحمل اظتستأجر وحده مسؤولية األضرار اصتسدية :مسؤولية المستأجر المدنية وغيرها -12
اليت يتعرض عتا الغري بسبب استخداـ األصوؿ غري اظتنقولة أو جزء منها يف حالة التعدي والتقصري يضمن البنك يف 

 ىذه اضتالة من أي رجوع للغري عليو.
ديكن للبنك أثناء سرياف ىذا العقد أف يقـو بإحالة حقوقو اظتًتتبة عن  إحالة الحقوق إلى الغير: -11

 غري، وعلى ىذا األخري أف يلتـز مبواصلة تنفيذ ىذا العقد بنفس الشروط اظتنصوص عليها فيو.ىذا العقد إذل ال
ال يسمح للمستأجر التصرؼ يف األصوؿ اظتنقولة، أو حتويل العقد لطرؼ ثالث دوف موافقة مكتوبة من 

 البنك.
اإلجيار حسب يلتـز اظتستأجر بتسديد بدؿ  :بدل اإليجار وما يلحق من رسوم وضرائب وغيرها -10

 اظتبلغ واألقساط واآلجاؿ اظتنصوص عليها يف جدوؿ التسديد اظترفق هبذا العقد.
، ط وتصبح رتيعها حالة األداءيف حالة التأخر عن سداد قسط من األقساط يف أجلو، حتل باقي األقسا

 ويًتتب عن ىذا التأخري غرامة تأخري حسب النسبة اظتنصوص عليها يف الشروط اظتصرفية. 
مت احتساب وتقدير أقساط اإلجيار اليت قدمها اظتستأجر حوؿ ذتن وشروط : حديد أقساط اإليجارت -13

 بيع األصوؿ اظتنقولة وآجاؿ التسليم وتاريخ دفع التسبيقية، سعر صرؼ عملة الدفع عند تسديد كل قسط.
للمبلغ النهائي اظتدفوع  ويف حالة تعديل أحد العناصر، يتم تسوية أقساط اإلجيار بالزيادة أو بالنقصاف، وفقا

 للبائع األوؿ، الضرائب، الغرامات...اخل.
يرفع اظتستأجر خيار الشراء مبوجب رسالة مضمنة مع اإلشعار  خيار شراء العين المؤجرة: -10

يوما قبل انتهاء مدة اإلجيار، بعد وفائو صتميع أقساط بدؿ اإلجيار  15باالستالـ موجهة للمؤجر يف أجل أقصاه 
 2بالقيمة اظتتبقية اظتنصوص عليها يف الوعد بالبيع اظترفق هبذا العقد.وذلك 

 فسخ العقد: -15
 يتم فسخ ىذا العقد يف حاالت عديدة نذكر منها:

 إخالؿ اظتستأجر بالتزامو اظتنصوص عليها يف العقد. -

                                           
 معلومات مقدمة من طرؼ بنك الربكة اصتزائري وكالة برج بوعريريج. -1
 معلومات مقدمة من طرؼ بنك الربكة اصتزائري وكالة برج بوعريريج. -2
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 حالة وفاة اظتستأجر، يستفيد الورثة من أحكاـ ىذا العقد مع احًتامهم لاللتزامات. -
دتكن البنك من أخذ رىن عقاري من الدرجة األوذل على اظتمتلكات اظتخصصة من اظتستأجر  حالة عدـ  -

 كضماف لتسديد التمويل ػتل العقد.
 وبصفة عامة يف كل اضتاالت الواردة يف القانوف. -

 ويًتتب عن فسخ عقد لقرض إجياري ما يلي:
تفاعو باألصوؿ غري اظتنقولة بعد يكوف اظتستأجر ملـز بتسديد أقساط اإلجيار اظتستحقة على مواصلة ان -

 فسخ عقد اإلجيار.
إذا كاف الفسخ ناتج عن إخالؿ اظتستأجر بالتزاماتو اظتنصوص عليها يف العقد، حيق للبنك مطالبتو  -

 بالتعويض عن الضرر الذي يلحقو من جراء ىذا الفسخ.
حيق للمستأجر أف حيتج بأي حاؿ من األحواؿ عن ذتن بيع األصوؿ اظتنقولة اظتسًتجعة من قبل البنك  ال -

 وال على اظتصاريف اليت التـز هبا.
 يلتـز اظتستأجر بتقدمي غتموعة من البيانات والضمانات للبنك. البيانات والضمانات: -16
ونية وغريىا يف حالة نشوب أي نزاع مع خيوؿ البنك اظتستأجر مبباشرة اإلجراءات القان حق الرجوع: -17

البائع األوؿ، كما ختوؿ لو كل اضتقوؽ اليت حيق لو التمسك هبا ضد البائع األوؿ على سبيل الضماف القانوين أو 
 التعاقدي اليت ترتبط عادة مبلكية األصوؿ اظتنقولة.

الشريعة اإلسالمية السمحة خيضع ىذا العقد مبا ال يتعارض مع أحكاـ  اإلطار القانوني والشرعي: -18
اظتتعلق بالقرض اإلجياري  10/01/1996اظتؤرخ يف  96/09إذل القانوف اصتزائري، ال سيما أحكاـ األمر رقم 

اظتتضمن كيفيات شهر عقد القرض اإلجياري لألصوؿ  20/02/2006اظتؤرخ يف  06/92واظترسـو التنفيذي رقم 
 غري اظتنقولة.

 الضمانات: -19
اط اإلجيار، النفقات واظتصاريف األخرى، وبصفة عامة كل االلتزامات اظتنصوص عليها يف ضمانا لتسديد أقس

 ىذا العقد، يلتـز اظتستأجر بتخصيص كل الضمانات العينية أو الشخصية اليت يطلبها البنك.
كل اظتصاريف واضتقوؽ واألتعاب )مثال حالة اضطرار البنك إذل دفعها يف  المصاريف والحقوق: -02

ػتتمل، أتعاب ػتامني، ػتافظي البيع باظتزاد...( ىي على عاتق اظتستأجر وحده الذي يوافق على ذلك  إطار نزاع
 صراحة بأف يدفعها مباشرة من حسابو أو حساباتو اظتفتوحة لدى البنك.

تعترب مرفقات العقد وملحقاتو وأي مستندات أخرى يتفق عليها الطرفاف،   الوثائق المرتبطة بالعقد: -01
 1ال يتجزأ من ىذا العقد ومكمال لو. كتابيا جزء

 لتنفيذ ىذا العقد، خيتار الطرفاف موطنا عتما واظتتمثل يف العناوين التالية: الموطن: -00

                                           
 برج بوعريريج.معلومات مقدمة من طرؼ بنك الربكة اصتزائري وكالة  -1
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 االلتزاـ بالتعامل وفقا للشريعة اإلسالمية السمحة. -
 الشروط اظتصرفية العامة اظتعموؿ هبا ببنك الربكة اصتزائري. -
 بني بنك الربكة اصتزائري واظتستأجر عند فتح اضتساب. اتفاقية اضتساب اصتاري اظتربمة -

كل خالؼ متعلق بتفسري أو تنفيذ ىذا العقد يرفع إذل احملكمة اليت يقع اظتقر الرئيسي  النزاعات: -03
للبنك يف دائرة اختصاصها، دوف أف دينع ذؾ اظتؤجر من إمكانية اللجوء إذل أي ػتكمة أخرى ديلك يف دائرة 

 أصوؿ.اختصاصها اظتستأجر 
يتخلى اظتستأجر صراحة أماـ احملاكم عن التمسك بأي امتياز باضتصانة القضائية أو التنفيذية الذي قد ديكنو 

 من االستفادة منو.
حرر ىذا العقد من ستس نسخ أصلية موقعة من الطرفني بإرادة حرة  عدد النسخ وتاريخ السريان: -00

 خالية من العيوب الشرعية والقانونية.
ويف ختاـ ىذا العقد يتم ذكر اظتكاف والزماف الذي حرر فيو )حرر بربج بوعريريج. يف...( توقيع العميل وكذا 

 البنك.
من خالؿ الشروط السابقة الذكر سواء بالنسبة لألصوؿ اظتنقولة أو األصوؿ غري اظتنقولة، ديكننا استنتاج أىم 

 أوجو االختالؼ، وىو موضح يف اصتدوؿ اظتوارل 

 (: بيان مقارن بين شروط القرض اإليجاري لألصول المنقولة وغير المنقولة25رقم ) لالجدو 

 أصول غير منقولة أصول منقولة البيان

 تأجري أصوؿ غري منقولة تأجري أصوؿ منقولة الموضوع

األصوؿ اظتنقولة معينة يف  تعيين األصول المنقولة
 الفاتورة اظترفقة هبذا العقد

غري اظتنقولة مبني أوصافها يف طلب  األصوؿ
التمويل على سبيل اإلجارة اظتوصوفة يف الذمة 

 اظترفق بالعقد. 
أشهر  3شهرا و 48 مدة اإليجار

إعفاء تسري ابتداء من 
 تاريخ تعبئة التمويل. 

أشهر إعفاء يسدد يف شكل أقساط  3و شهرا 60
شهرية وفقا صتدوؿ التسديد اظتعد من طرؼ البنك، 

 ونسري ابتداء من تاريخ إمضاء العقد.
 .من إعداد الطالبتني باالعتماد على الوثائق اظتقدمة من البنكالمصدر: 
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التطبيق العملي لعملية تمويل باإليجار المنتهي بالتمليك في بنك البركة الجزائري  الفرع الثالث:
 وكالة برج بوعريريج: 

منتهي بالتمليك على أصوؿ منقولة  يف ىذا الفرع سوؼ نتطرؽ لدراسة مثاؿ تطبيقي على قرض إجياري
، وقبل ذلك نتطرؽ 1الوثائق اظتطلوبةف اظتراحل و قدـ من طرؼ وكالة برج بوعريريج إذل عميل، من خالؿ دراسة ؼتتلم

 ىذا النوع من القروض.إذل اظتراحل اليت دير هبا 
 بالنسبة لعمليات القرض اإليجاري المنتهي بالتمليك على األصول المنقولة -1
 عميل البنك األصوؿ اظتنقولة اليت حيتاجها ويتفاوض مع اظتورد حوؿ شروط شرائها )السعر،  خيتار

 التسليم، الضماف ما بعد البيع...اخل( أو احملل التجاري الذي يريد شراءه.
  يقدـ للبنك طلب التمويل لشراء األصوؿ اظتنقولة، مدعما بالفواتري األولية اليت جيب أف تكوف باسم

 أو وثائق أخرى مطلوبة. البنك، عقود
  بعد دراسة ملف التمويل من جانب اظتخاطرة، اظتردودية، الضمانات واظتطابقة ويف حالة موافقة اعتيئات

اظتختصة يتم منح التمويل بتسديد مبلغ األصوؿ اظتنقولة لفائدة اظتورد الذي جبب إخطاره عند تسديد الثمن على 
نك بصفتها اظتالك الوحيد لألصوؿ اظتنقولة وأف ىذا البيع قد مت بالشروط اظتتفق وجوب حترير الفاتورة النهائية باسم الب

 عليها وبني العميل.
  قبل تسديد ذتن األصوؿ اظتنقولة يتعني على الفرع توقيع عقد االعتماد اإلجياري لألصوؿ اظتنقولة وفق

 النموذج اظترفق.
  تعيينا دقيقا، مدة التأجري، اظتبلغ واإلجيارات جيب أف حيدد بوضوح يف عقد التأجري تعيني األصل اظتؤجر

 الواجب تسديدىا، إلزامية تأمني األصل مع اإلنابة لصاحل البنك، إضافة إذل البنود األخرى اظتتعلقة باإلجيار.
 .بعد التوقيع على العقد، يوقع العميل على السندات ألمر مببلغ اإلجيارات اظتتفق عليها 
 ا شهر من تاريخ توقيعو العقد وتتم عملية الشهر بإجراء تسجيل العقد جيب شهر العقد يف مدة أقصاى

لدى مصلحة التسجيل والطابع مبديرية الضرائب مع التذكري أف تسجيل ىذه العقود معفى من حقوؽ التسجيل طبقا 
والئية . بعد تسجيل العقد جيب شهره لدى اظتلحقات ال2001أوت  15اظتؤرخة يف  01لتعليمة وزارة اظتالية رقم 

للمركز الوطين للسجل التجاري ظتكاف تواجد الفرع بواسطة جدوؿ القيد اظترفق احملدد يف اظترسـو التنفيذي رقم 
06/92. 

                                           
 .3انظر اظتلحق رقم  -1
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  الحتساب اإلجيار الدوري، فإف الصيغة اظتطابقة ظتبادئ البنك تتمثل يف إضافة ىامش ربح مقبوؿ من
 الطرفني لقيمة شراء األصل.

  الستالـ وتركيب العتاد والقياـ بكل اإلجراءات اإلدارية.يوكل البنك العميل 
  وينتهي العقد بتسديد كافة اإلجراءات اظتتفق عليها يف أجلها، وتنازؿ البنك لصاحل العميل على األصل

 1.مقابل قيمتها اظتتبقية 
 غير المنقولة:المنتهي بالتمليك على األصول بالنسبة لعمليات القرض اإليجاري  -0
 البنك األصوؿ غري اظتنقولة )العقار( اليت يريد اقتناءىا ويتفاوض مع البائع حوؿ شروط  خيتار عميل

 شرائها.
  يقدـ للبنك طلب التمويل لشراء األصوؿ غري اظتنقولة، مدعما بعقد اظتلكية والشهادة السلبية والدفًت

 العقاري وكل الوثائق األخرى اظتطلوبة.
 طرة، اظتردودية، الضمانات واظتطابقة ويف حالة موافقة اعتيئات بعد دراسة ملف التمويل من جانب اظتخا

اظتختصة يتم منح التمويل بتسديد مبلغ األصوؿ غري اظتنقولة إذل اظتوثق الذي يقـو بتحرير عقد البيع باسم البنك 
 بصفتها اظتالك الوحيد عتا ويتم البيع بالشروط اظتتفق عليها بني العميل والبنك.

 مع بائع األصل موضوع عملية القرض يوقع البنك مع العميل على عقد القرض  بعد اتفاؽ العميل
اإلجياري الذي جيب أف يتضمن بوضوح العناصر اصتوىرية للعقد وتعيني األصوؿ اظتؤجرة تعيينا دقيقا، مدة التأجري، 

البنود األخرى اظتتعلقة  مبلغ اإلجيارات الواجب تسديدىا، التأمينات اظتطلوبة مع اإلنابة لصاحل البنك، إضافة إذل
 باإلجيار فضال عن توقيع سندات األمر لفائدة البنك مببلغ اإلجيارات اظتتفق عليها.

  يسلم عقد القرض اإلجياري بعد توقيعو إذل اظتوثق الذي تسند لو مهمة حترير عقد بيع العقار موضوع
ي مرفوؽ برسالة من الفرع تذكر اظتوثق بأف حيرر عملية القرض اإلجياري ويسلم ذتن الشراء عتذا اظتوثق بواسطة صك بنك

واظترسـو التنفيذي  09-96عقد البيع باسم البنك بصفتو اظتشًتي للعقار وأف يكوف العقد مطابق ألحكاـ األمر رقم 
 . ويوقع عقد البيع نيابة عن البنك مدير الوكالة.06/91رقم 

 ملية مبصلحة الشهر العقاري يف نفس الوقت،  يشهر عقد القرض اإلجياري مع عقد بيع العقار موضوع الع
كما يسجل لدى مصلحة التسجيل والطابع مبديرية الضرائب مع عقد البيع مع التذكري أف تسجيل ىذه العقود معفى 

 .2001أوت  15اظتؤرخة يف  01من حقوؽ التسجيل طبقا لتعليمة وزارة اظتالية رقم 

                                           
 معلومات مقدمة من طرؼ بنك الربكة اصتزائري وكالة برج بوعريريج. -1
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 ة ظتبادئ البنك تتمثل يف إضافة ىامش ربح مقبوؿ من الحتساب اإلجيار الدوري، فإف الصيغة اظتطابق
 1الطرفني لقيمة شراء األصل.

  يوكل البنك العميل استالـ األصل من البائع والقياـ بكل اإلجراءات اإلدارية اظتتعلقة باالنتفاع بالعني
 اظتؤجرة.

 .يتنازؿ البنك لصاحل العميل و  وينهي عقد القرض اإلجياري بتسديد كافة اإلجيارات اظتتفق عليها يف أجلها
 . 09-96من األمر  45تطبيقا للمادة على األصل مقابل قيمتها اظتتبقية 

 : اعتماد إيجاري منتهي بالتمليكدراسة ملف  -3
 :األطراف المتعاملة 

 بنك الربكة وكالة برج بوعريريج المؤجر:
 العميل المستأجر:

  Toyataشركة  المورد:
 نقل اظتسافرين حافلة االستثمار:

 دتر مرحلة دراسة ملف قرض إجياري باطتطوات التالية:
  بعد أف اختار عميل البنك االستثمار الذي حيتاجو واظتتمثل يف حافلة نقل اظتسافرين وبعد أف تفاوض مع

 اظتورد حوؿ شروط شرائها )السعر، التسليم(.
  وذلك لطلب التمويل بتقنية القرض توجو العميل إذل بنك الربكة وحتديدا إذل مصلحة االلتزامات

 .2اإلجياري، حيث يطلب من البنك اقتناء االستثمار مبينا يف ذلك أوصاؼ االستثمار
 وطلب منو إحضار ملف طلب التمويل 3قدـ رئيس مصلحة االلتزامات للعميل وثيقة طلب التمويل ،

 4والذي حيتوي الوثائق التالية:
اظتدير هبدؼ إخراج )تبياف( قيم وطبيعة االستثمار اظتموؿ،  طلب التمويل ؽتضي ومصادؽ عليو من قبل -

والذي حيتوي على اسم العميل والطبيعة القانونية عتذا العميل، كما حتتوي على عنواف العميل، واليتو، رقم الربيد، رقم 
 اظتراد شراءىا.ىاتف العميل، وحتتوي على موضوع التمويل، واسم اظتورد، وذتن االستثمار )حافلة نقل اظتسافرين( 

 الفاتورة األولية للسيارات اليت كتبت باسم بنك الربكة لصاحل حساب الزبوف. -
                                           

 معلومات مقدمة من طرؼ بنك الربكة اصتزائري وكالة برج بوعريريج. -1
 .4انظر اظتلحق رقم  -2
 .5انظر اظتلحق رقم  -3
 .6انظر اظتلحق رقم  -4
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 نسخة من بطاقة التعريف. -
 اعتماد صادر من قبل السلطة ذات الكفاءة للنشاطات اظتقننة. -
 قائمة للمعدات اظتوجودة بالبطاقات الرمادية/أو الفواتري. -
 (.ANDIنسخة من مقرر ) -
 من مقرر حتويل اطتط )من أجل نقل اظتسافرين(. نسخة -
 ؼتطط مسؤوليات الشركة، حالة الصفقات التجارية. -
 (.CCPكشف اضتساب البنكي أو اضتساب اصتاري ) -
 اصتبائية لألنشطة األخرية مرفقة بالتقارير معتمدة من قبل ضابط اضتسابات. TRCو جدوؿ اضتسابات -
وىي التصريح الشهري لرقم األعماؿ لدى مصلحة  G50و اضتالة احملاسبية لتاريخ قريب األجل -

 .الضرائب
 أشهر(. 03، يف حوارل )أقل من CACOBATH.CASNOS.CNASو السجل الضرييب -
اقتصادية من خالؿ حتديد اظتيزانية وجدوؿ حسابات النتائج التنبئي، ظتدة مساوية ظتدة امتالؾ  ةدراسة تقني -

 1تنبئي وسعر الوحدة والكمية اظتتوقع بيعها.القرض )حيث جيب تفصيل يف رقم األعماؿ ال
 .قاـ رئيس مصلحة االلتزامات مبراقبة اظتلف مث قاـ بتحويلو إذل اظتديرية العامة للقروض اظتتواجدة يف اصتزائر 
  ،يف اظتديرية العامة دتت دراسة اظتلف والتأكد من اظتعلومات اطتاصة سواء من جانب اظتخاطرة، اظتردودية
بالتحديد  رئيس مصلحة و  مت ابالغ وكالة برج بوعريريج، واظتطابقة وبعد اختاذ قرار بقبوؿ منح التمويلالضمانات 
 االلتزامات.
 .رئيس مصلحة االلتزامات أبلغ العميل بالقرار اظتتخذ وىو قبوؿ منحو التمويل 
 اظتتمثلة و  حتصل العميل على عقد التمويل: حيث مت تعيني األصل اظتؤجر تعيينا دقيقا، مدة التأجري بعدىا

بتمويل مببلغ  قاـبل  %100دج حيث أف بنك الربكة ال يقـو بالتمويل 5.285.470.00سنوات، اظتبلغ:  04يف 

يدفع مبلغا قدره ، أي أنو جيب على العميل أف %64.31وىو ما ديثل نسبة  دج3400208.08قدره 

سنوات واظتتمثلة يف  04من اإلجيارات الواجب تسديدىا طيلة %17دج، كما تقدر الضريبة بػػػػػػ1885261.92

 الشكل اظتوارل :

                                           
 بنك الربكة اصتزائري وكالة برج بوعريريج.معلومات مقدمة من طرؼ  -1
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 سنوات. 20(: مبالغ األقساط السنوية للعميل لمدة 26رقم ) الجدول

 قيمة الضريبة األقساط المدفوع المبلغ األصلي السنوات

 186997.92 1099987.8 47946277.75 السنة األولى

 186997.92 1099987.8 27285155.06 السنة الثانية

 186997.92 1099987.8 17118420.76 السنة الثالثة

 186997.92 1099987.8 5662290.01 السنة الرابعة

 (.      7موثائق مقدمة من طرؼ البنك )انظر اظتلحق رق :المصدر

ومنو فاف ربح البنك يتمثل يف الفرؽ بني مبلغ االجيارات  ،دج4399951.2بػػػػػػػ غتموع االجيارات اظتدفوعة
والذي يساوي  ،دج3400208.08اظتبلغ الذي قدمو واظتتمثل يف و دج 4399951.2اليت حتصل عليها 

 دج.999743.12
اظتتمثلة يف  القسط الشهري الذي يدفعو العميل ىو حاصل قسمة غتموع اإلجيارات اظتدفوعة على مدة اإلجيار

 دج.91665.65شهر، والذي يساوي  48
 أي وسيلة النقل. ،بعد حتصيل الشروط والضمانات واظتتمثلة يف األصل 
  إذل مصلحة الشؤوف القانونية اظتتواجدة  وأرسلورئيس مصلحة القروض على اظتوافقة على عقد التمويل قاـ
 يف اصتزائر.
  بتسديد مبلغ  برج بوعريريج بنك الربكة قامت وكالةبعد موافقة مصلحة الشؤوف القانونية على العقد

الثمن على وجوب حترير الفاتورة  الذي جيب إخطاره عند تسديد ،( لفائدة اظتوردناالستثمار )حافلة نقل اظتسافري
 1ستثمار.النهائية باسم البنك بصفتو اظتالك الوحيد لال

 القرض: ودتت عملية التشهري بإجراء تسجيل العقد لدى مصلحة التسجيل والطابع مبديرية عقد  إشهار
تواجد الفرع  ظتكاف 1وبعد تسجيل العقد مت شهره لدى اظتلحقات الوالئية للمركز الوطين للسجل التجاري ،الضرائب

                                           
  8انظر اظتلحق رقم  -1
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حتتوي على اسم ولقب اظتستفيد  الوظيفة، كماوالذي حيتوي على اسم اظتؤجر، عنوانو،  ،بواسطة جدوؿ القيد اظترفق
ومقر سكنو ووظيفتو، كما حتتوي على نوع اظتنقوالت اظتؤجرة واظتبلغ اإلرتارل لإلجيار وتاريخ العقد ومدة  من القرض

 وكذا توقيع كل من اظتدير ورئيس مصلحة االلتزامات. اإلجيار
 حتوي على معلومات خاصة  2وذلك ضمن وثيقة ،بعد ىذا وكل البنك العميل استالـ األصل باسم البنك

كما تتضمن ىذه  واظتقيدة بالسجل التجاري لوالية برج بوعريريج، ، TOYOTAمبؤسسة نقل اظتسافرين شركة
 الوثيقة إمضاء كل من اظتورد والعميل .

  واليت تنص على أنو استلم  ،3"إشهاد باستالـ اظتنفعة"بعد استالـ العميل لالستثمار وقع على وثيقة
 .استئجارهاظتطلوب االستثمار 
 للعميل عند انتهاء عقد اإلجارة بشرط تنفيذ كل  الوعد بالتمليك: تنتقل ملكية االستثمار اظتؤجر

 االلتزامات اظتنصوص عليها يف العقد.
 

 
 
 
 
 
 
 

 خاتمة 
أنو بالرغم من تعدد مصادر التمويل يبقى من الضروري االىتماـ بالتقنيات  جيب التأكيد على ويف اطتتاـ

اضتديثة للتمويل واليت من بينها التأجري اظتنتهي بالتمليك الذي أثبت ؾتاحا يف العديد من الدوؿ وذلك من خالؿ 
 لصغرى.إدراؾ اظتفاىيم األساسية اظتتعلقة هبذه التقنية وأمهيتها كبديل دتويلي فعاؿ للمشاريع ا

ة الدوؿ أولت اىتماما هبذا اظتصدر التمويلي الذي يشجع االستثمارات الصغرى، من خالؿ كبقيواصتزائر  
إقامة مؤسسات خاصة بالتمويل التأجريي لتحريك عجلة التنمية االقتصادية ككل، ومن بني اظتؤسسات اليت تستخدـ 

                                                                                                                                        
 . 9انظر اظتلحق رقم  -1
  09انظر اظتلحق رقم -2
 10انظر اظتلحق رقم -3
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اصتزائري وكالة برج بوعريريج اليت تعترب عنصرا نشطا يف دتويل طريقة التمويل التأجريي اظتنتهي بالتمليك بنك الربكة 
 . اظتشاريع االستثمارية الصغرى هبذه الصيغة التمويلية



 خاتمة

-76- 

 

 ،بتمويل ادلشاريع الصغرى والتمويل التأجرييمن اجملاالت ادلتعلقة  اغطت الفصول السابقة ذلذه الدراسة عدد
للمشاريع الصغرى، مينح لألمهية البالغة اليت يكتسيها كونو وسيلة دتويلية حديثة نظرا  ، مهما موضوعا يعتربوالذي 

 أىم إدراج ميكننا يلي ما ويف، بعيدا عن التعقيدات اليت تفرضها البنوك ،تسهيالت كبرية القتناء أصول بدون ضمانات
 :ادلتوفرة ادلعلومات على بناءا إليها توصلنا اليت النتائج

 النتائج: -1
 كامال حقو على طرف كل حيصل حيث ادلعاملة، طريف بني العدالة حيقق اإلسالمي األصغر التمويل -أ 

 مشروعات يف التمويل األساليب ىذه تضمن كما ،شرعية وضوابط قواعد من تطبيقو يتم دلا وبعده العقد فرتة خالل
 من والتخفيف واالقتصادية االجتماعية ادلشاكل على القضاء يف اجملتمع تفيد تنمية قيام إىل يؤدي ما وىذا حقيقية،
 .والبطالة الفقر مشاكل

يبقى تقنية غري  التمويل بالتأجري ادلنتهي بالتمليك نإال أراءات ادلتخذة من طرف الدولة بالرغم من اإلج -ب 
 بومعروفة وقليلة االستعمال مقارنة بباقي أنواع التمويل، بسبب عدم معرفة معظم ادلتعاملني االقتصاديني )ادلستثمرين( 

 ،التمويلية بكل خصائصها الوظيفية مع عدم تطبيق ىذه الوسيلةو من جهة، وقلة ادلؤسسات ادلالية اليت تقدم خدمات
 أخرى. من جهة ،ككوهنا دتثل دتويال كامال وال يتطلب تقدمي ضمانات أو فرض شروط صعبة

بزيادة ادلنافسة بني مصادر التمويل ادلختلفة، شلا يؤدي إىل ختفيض  التأجري ادلنتهي بالتمليكيسمح  -ج 
 .يساعد للنهوض هبا وخاصة ادلشاريع الصغرىىذا من شأنو أن التكلفة اليت تتحملها ادلشروعات و 

 .يف اجلزائر منطا جديدا وادلؤسسات اليت تنشط فيو التزال يف مراحلها األوىل التمويل التأجريياليزال  -د 
يكمن يف  اجلزائري ال قبل بنك الربكةادلقدمة من  التأجري ادلنتهي بالتمليكإن زلدودية مسامهة خدمات  -ه 

حصيلة شلكنة  هبا بصورة تسمح لو باستقطاب أكرب عملال، وامنا يف منهجية وآلية قصور الصيغة التمويلية يف حد ذاهتا
 وتسيريىا بصورة جيدة.  االستثماراتمن 

 العمل إمناو  حقها يوازي ال تقييمها فإن ،حديثةاجلزائر وببنك الربكة  يف التمويل التأجريي جتربة أن بـما -و 
 عليو احلكم نـستطيع وال بوعريريج برج واليةوكالة  بو تقوم الذي العمل على مالحظات عـن عبارة إمنا بو قمنا الذي

 على سلتلف ادلؤسسات والبنوك اليت تعمل هبذه الصيغة على نتائجو تعميم أو كبرية عينة اعتباره أو الفشل أو بالنجاح
 .الوطين الرتاب مـستوى

 :االقتراحات -2

 :يلي ما ادلوضوع ىذا يف اقرتاحو ميكن ما أىم من لعل

بطبيعتو وخصائصو األصلية، أي كونو دتويل كامل مع ضمانات وشروط  التمويل التأجرييضرورة تطبيق  -أ 
زلدودة ومبسطة، واليت دتثل قوة ىذا النمط التمويلي، ولكنها برغم ذلك فهي مهملة من طرف البنوك وادلؤسسات 

 يف اجلزائر. التمويل بوادلالية اليت دتارس 
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 ميسرة بشروط ادلصغرة ادلشاريع بتمويل تتكفل اإلسالمية البلدان يف متخصصة حكومية ىيئات إنشاء -ب 
 .ادلشاريع لتلك أخر دتويل مصادر إىل التفكري يتجو ال لكي الضمانات، يف مبالغة ودون

شلا يؤدي إىل  ،ختفيضهاهبدف  التمويل التأجرييإعادة النظر يف معدالت الفائدة ادلطبقة يف عقود  -ج 
  أكثر تنافسية مع باقي األمناط التمويلية، وخاصة القرض البنكي متوسط األجل.تقليل التكلفة، وبالتايل يصبح 

تشار اجلغرايف للمؤسسات اليت تعرض ىذا ادلنتوج ادلايل، وىذا للتقرب أكثر توسيع دائرة االن العمل على -د 
يف مناطق و أقطاب اقتصادية جديدة، شلا يدعم حركة التنمية وجيعلها  نتهي بالتمليكالتأجري ادلمن ادلستثمرين ونشر 

 شاملة لكل مناطق الوطن.

ضرورة وضع إطار تنظيمي جيد لقطاع التمويل األصغر يف اجلزائر، ويتم ذلك من خالل القيام  -ه 
وذلك  شريعات ادلصرفية العادية،بتعديالت للتنظيمات التشريعية، حبيث تصبح أنظمة التمويل األصغر مشمولة بالت

 من أجل بناء أنظمة مالية شاملة.

وجعلو يف متناول أصحاب ادلؤسسات  نتهي بالتمليكبالتأجري ادلالقيام جبملة إعالمية للتعريف  -و 
 وادلستثمرين خاصة الذين ينتمون لقطاع ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة.

الية متوافقة مع أحام تقدم خدمات م دتويل ادلشاريع الصغرىتشجيع اقامة مصارف متخصصة يف  -ز 
 الشريعة االسالمية.

العقاري عن طريق تقدمي تسهيالت  التمويل التأجرييتشجيع قيام مؤسسات مالية متخصصة يف  -ح 
 وامتيازات قانونية وجبائية.

 يف إطار الشراكة األوروء سلتلطة مع شركاء أجانب سوا اري منتهي بالتمليكدتويل إجيتشجيع عملية  -ط 
 العريب )تونس و ادلغرب( لالستفادة من خربهتم.متوسطية أو مع بلدان ادلغرب 

تقنية دتويلية واسعة االنتشار وكثرية االستخدام من  التمويل التأجريي ادلنتهي بالتمليكضرورة جعل  -ي 
خالل تنظيم محالت إعالمية وملتقيات حول القرض اإلجياري، ليس مع البنوك وادلؤسسات ادلالية فقط، ولكن مع  

العتاد والتجهيزات أو ادلستثمرين يف رلال إصلاز وبناء العقارات،...اخل، ويف  كل ادلتعاملني االقتصاديني يف رلال صناعة
 .باخلربات األجنبية يف ىذا اجملالاإلطار يستحسن االستعانة 

 

 آفاق الدراسة: -3

والتأجري ادلنتهي  ،بوجو خاص والتمويل األصغر ،اإلسالمي بوجو عام رلال التمويل ختص عدة قضايا ىناك
عترب ت يتال ةاإلسالمي القروض ادلصغرة موضوع خاصة ،إليها التطرق ينبغي ،باعتباره موردا ماليا بوجو أخص بالتمليك
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 لبحوث اجملال لفتح زلاولة البحث ذاى يبقى األخري ويف اجلزائر. يف والبحوث الدراسات مستوى على نوًعا ما ةجديد
 جديرة اأهن نرى اليت ادلواضيع بعض اقرتاح ميكنو يلوع ،ءار اإلث يستحق واسعا فضاءا يبقى الذي ادليدان، ذاى يف أخرى

 والدراسة: بالبحث

 ؛تطبيق صيغ التمويل االسالمية يف مؤسسات التمويل األصغر -

 ؛دور البنوك وادلؤسسات ادلالية االسالمية يف تقدمي خدمات التمويل األصغر االسالمي -

 دور القرض اإلجياري يف دتويل ادلشاريع االستثمارية احلكومية؛ -

 .التنمية احملليةدور القرض اإلجياري ادلنتهي بالتمليك يف حتقيق  -
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 الكتب: -أوال

، الطبعة األوىل بدون مكان النشر، 1اللطيف، التأجري ادلايل، سلسلة مراجع ادلدير ادلايل أمحد سعد عبد -1
 .م2000

 م.2002الطبعة األوىل، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  مبادئ التمويل،طارق احلاج،  -2
، منشأة ادلعارف، االنتاجيةاإليجار التمويلي الحقيقي للمعدات طه زلمد ابو العال،  -3

 م.2005االسكندرية،
الدار اجلامعية، اإلسكندرية،  اقتصاديات تمويل المشروعات الصغيرة،عبد احلميد عبد ادلطلب،  -4

 .م2009مصر، 
 .م1991الدار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، طبعة  ،المعاصرةاإلدارة المالية عبد الغفار حنفي،  -5
دار ادلستقبل للنشر  أساسيات اإلدارة المالية،زلمد شفيق، حسني الطيب، زلمد إبراهيم عبيدات،  -6

 م.1997 مصر، والتوزيع،
، ادلكتب العريب احلديث، القرار االستثماري في البنوك اإلسالميةمصطفى كمال السيد طايل،  -7

 .م1999اإلسكندرية، مصر، 
 الرسائل واألطروحات: -ثانيا

دراسة حالة بنك -إشكالية تطبيق صيغ التمويل التشاركي في البنوك اإلسالميةخري الدين بنون،  -1
، مذكرة مكملة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص نقود مالية وبنوك، -البركة الجزائري

 م،2011/2012ادلركز اجلامعي برج بوعريريج، اجلزائر، 
مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاجستري،  اإلسالمية، التمويل التأجيري في المصارفصونيا عابد،  -2

 م2005/2006ختصص اقتصاد إسالمي، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، اجلزائر، 
دراسة حالة -لقرض اإليجاري في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطةدور اطاليب خالد،  -3

، مذكرة مكملة لنيل شهادة ادلاجيستري يف العلوم االقتصادية، ختصص التمويل الدويل وادلؤسسات النقدية -الجزائر
 ،2010/2011وادلالية، جامعة منتوري، قسنطينة، اجلزائر،

–دور التمويل المتناىي الصغر في مكافحة ظاىرة الفقر في الدول النامية زلمد األمني موساوي،  -4
مذكرة مقدمة لنيل درجة ادلاجستري يف العلوم االقتصادية، ختصص اقتصاد  ،-دراسة مقارنة بين الجزائر وبنغالديش

 م.2012/2013دويل والتنمية ادلستدامة، جامعة سطيف، اجلزائر، 
، مذكرة خترج لنيل شهادة واقع التمويل األصغر االسالمي وآفاق تطويرهزلمد مصطفى غاًل،  -5

 م.2010ادلاجستري، اجلامعة االسالمية، غزة، فلسطني، 
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مذكرة  ،المعالجة المحاسبية لعقود اإليجار التمويلي وفق النظام المحاسبي الماليمكي نبيل،  -6
مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة ادلاجيستري يف العلوم ادلالية احملاسبية، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، اجلزائر، 

2013/2014، 
 والمؤتمرات:الملتقيات  -ثالثا

ة أمام المؤسسات الصغيرة قرض اإليجار في الجزائر فرصة جديدبراهيمي عبد اهلل،  - -1
-8، ادللتقى الوطين األول حول ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة ودورها يف التنمية، األغواط، اجلزائر، والمتوسطة

9/4/2008 
واقع وآفاق التمويل التأجيري في الجزائر وأىميتو كبديل تمويلي خوين رابح، حساين رقية،  - -2

، ادللتقى الدويل حول متطلبات تأهيل ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة يف لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
 امعة زلمد خيضر بسكرة، اجلزائر، ج2006أفريل 18-17الدول العربية، يومي 

، ورقة مقدمة إىل أعمال ادلؤدتر تطورات حديثة في التأجير التمويليإبراهيم الدسوقي أبو الليل،  -3
الوجهتني القانونية واالقتصادية،  السنوي لكلية احلقوق جبامعة بريوت العريب، اجلديد يف أعمال ادلصارف من

 .م2002منشورات احللي، لبنان، 
، ادللتقى الوطين تأجير األصول الثابتة كمصدر تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةبلعوج بلعيد،  -4

 9/4/2008-8األول حول ادلؤسسات الصغرية وادلتوسطة ودورها يف التنمية، األغواط، اجلزائر، 
، التمويل التأجيري كبديل لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرالسعيد بريش،  -5

ملتقى دويل حول: سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات وادلؤسسات، دراسة حالة اجلزائر والدول النامية، 
 2006نوفمرب  22و 21يضر، بسكرة، يومي جامعة زلمد خ

تجربة الجزائر في تمويل المشاريع المصغرة بصيغة القرض سليمان ناصر، عواطف زلسن،  -6
 .م2011أكتوبر11- 9ادلؤدتر العادلي الثاين حول تطوير نظام مايل إسالمي شامل، اجلزائر،  الحسن،

برامج التمويل األصغر ودورىا في القضاء على الفقر عبد احلكيم عمران، زلمد العريب غزي،  -7
ادللتقى الدويل حول: اسرتاتيجية احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية ادلستدامة، كلية العلوم  والبطالة،

 .م2011نوفمرب  16و 15االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ادلسيلة، اجلزائر، 
مي لمحاربة تحدي التمويل األصغر بين التقليدي واإلسالعبد اللطيف عـامر، ياســني حريـــزي،  -8

ادللتقى الدويل حول: اسرتاتيجية ، -دراسة مقارنة بين الجزائر وبنغالديش-الفقر وتحقيق التنمية المستدامة 
احلكومة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية ادلستدامة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 

 .م2011نوفمرب  16و 15ادلسيلة، اجلزائر، 
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، ادلؤدتر تقويم تجربة التمويل األصغر اإلسالمي في السودانعبد ادلنعم زلمد الطيب محد النيل،  -9
 .م2011 ديسمرب20-18العادلي الثامن لالقتصاد والتمويل اإلسالمي، الدوحة، قطر، 

برامج التمويل المتناىي الصغر ودورىا في القضاء على غزي زلمد العريب، عمران عبد احلكيم،  -11
كلية  ادللتقى الدويل حول: اسرتاتيجية احلوكمة يف القضاء على البطالة وحتقيق التنمية ادلستدامة، فقر والبطالة،ال

 م.2011نوفمرب 16-15اجلزائر  العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة ادلسيلة،
، ندوة التأجري ادلايل عرب احلدود من تنظيم ادلؤسسة العربية لضمان التأجير في اإلسالمزلمد إفضال إالهي،  -11

 م1996االستثمار، سوسة، تونس، أفريل 
 :التقارير والدراسات -رابعا

 
، ورقة عمل مقدمة دلنتدى تطوير القطاع تنمية التمويل األصغر االسالمي: التحديات والمبادرات -1

ادلايل اإلسالمي، ادلعهد االسالمي للبحوث والتدريب، عضو رلموعة البنك االسالمي للتنمية، جدة، السعودية، 
على ادلوقع: متاحةالكرتونية  نسخة  36م،ص2008
.orghttp://arabic.microfinancegateway 

 دليل المبادئ التوجيهية للممارسات السليمة الخاصة بالجهات الممولة للتمويل المصغر، -2
، مطبوعة متاحة على 2، ص2006، 2/ البك الدويل، طCGAPاجملموعة االستشارية 

 .WWW.cgap.orgادلوقع:
كريج تشرشل وآخرون، اجتاهات جديدة يف دتويل مكافحة الفقر، منشورات شبكة تعليم ودعم  -3

، متاحة على ادلوقع: 33، ص 2002ادلشروعات الصغرية، الواليات ادلتحدة األمريكية، 
http://www.arabic.microfinancegateway.org. 

مشروع تمبوس -وحاالت دراسية التمويل متناىي الصغر نصوص ماركو إيليا، ترمجة فادي قطان،  -4
، ادلتاح 35 -34، ص 2006كلية اإلدارة، جامعة تورينو،  إيطاليا،   ،-ميدا التمويل متناىي الصغر في الجامعة

 .http://www.arabic.microfinancegateway.org على ادلوقع: 
من تنظيم وزارة  أوراق عمل لورشة التمويل األصغر، ورشة التمويل األصغر: وسيلة لمكافحة الفقر، -5

 . م30/12/2008الرعاية االجتماعية وشؤون ادلرأة والطفل بالتعاون مع بنك السودان ادلركزي، مجهورية السودان، 
 :مقاالت منشورة -خامسا

، حبث مقدم إىل رلمع الفقه اإلسالمي يف دورته التأجير المنتهي بالتمليكحسن علي شاذيل،  - -1
 م، 1988، 4، ج5اخلامسة، رللة اجملمع، العدد
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، ورقة مقدمة إىل أعمال ادلؤدتر تطورات حديثة في التأجير التمويليإبراهيم الدسوقي أبو الليل،  -2
عريب، اجلديد يف أعمال ادلصارف من الوجهتني القانونية واالقتصادية، السنوي لكلية احلقوق جبامعة بريوت ال

 م2002منشورات احللي، لبنان، 
، اجمللس العام للبنوك وادلؤسسات ادلالية اإلجارة المنتهية بالتمليك صور التطبيق ومدى شرعيتها -3
 .www.islamicfi.comم، متاح على ادلوقع 2003اإلسالمية، 
، رللة البحوث الفقهية ادلعاصرة، ادلملكة اإليجار المنتهي بالتمليكالفنيسان، سعود بن عبد اهلل  -4

 ،2000/2001جانفي،  ، نوفمرب، ديسمرب،48العربية السعودية، العدد
 م،2000 ،1ج ،12 العدد اإلسالمي، الفقه رلمع رللة بالتمليك، ادلنتهي دنيا،التأجري أمحد شوقي -5

 .www.ahlalhdeeth.com احلديث أهل ملتقى موقع يف منشور
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 الملخص:

تلعب املشاريع الصغرى دورا أساسيا يف سريورة التنمية االقتصادية واالجتماعية بفضل مرونة ىياكلها وقدرهتا على التأقلم مع 
ضغوط احمليط االقتصادي مبختلف أشكاهلا ومسامهتها يف ضمان االندماج االقتصادي وتنمية املناطق املختلفة وهلذا توجد ىذه 

السياسات االقتصادية واالىتمامات السياسية للدول املهتمة باحملافظة على مستوى التشغيل وتنميتو.املشاريع يف قلب   

، الذي ميكن أن يتوفر على عدة مصادر وعلى أشكال خمتلفة، و من أىم حماور السياسات الداعمة للمشاريع الصغرى التمويل
نسبيا وىي تقنية القرض اإلجياري املنتهي بالتمليك، واليت توفر ديثة وقد اخرتنا يف حبثنا ىذا إلقاء الضوء على تقنية متويلية ح

 جمموعة من املزايا جتعلها مناسبة لتمويل املشاريع الصغرى.

وقد خصص ىذا البحث لدراسة حالة بنك الربكة اجلزائري وكالة برج بوعريريج من خالل اإلجراءات والعمليات اليت يقوم هبا 
.التأجري املنتهي بالتمليك لتمويل املشاريع الصغرى ب  

التمويل، املشاريع الصغرى، التأجري املنتهي بالتمليك، القرض اإلجياري. الكلمات المفتاحية:   

Abstract : 

Small projects play an essential role in the process of economic and social 

development thanks to the flexibility of its structures and its ability to adapt to 

the pressures of the economic environment in its various forms and its 

contribution to ensuring economic integration and development of different 

regions and that these projects are located in the heart of the economic policies 

and political concerns of the countries interested in maintaining the level of 

employment operation and developing it. 

The most important policy axes supporting small projects is finance, which can 

be available on a variety of sources and in different forms, we have chosen in 

our research to shed light relatively on recent financing technique which is the 

leasing ending with ownership technique, which provides a range of features 

that make it suitable for small project finance. 

This research has been devoted to the study of the case of Algerian Baraka Bank 

-Bordj Bou Arreridj agency- through the procedures and operations of the small 

project leasing ending with ownership. 

Key words: 

Finance 

Small projects 

The leasing ending ownership 

Leasing loan 


