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 (053) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 (IFC)التأجير التمويلي وفقا لمؤسسة التمويل الدولية 
 أ.أمال بن بريح       

 جامعة البليدة        
S 

RESUME: 
Le contrat de crédit-bail est considéré un moyen efficace de 
financement des investissements  et des projets de telle façon qu’il 
realise les objectifs des deux parties contractantes. On en fait recours 
dans le but de developper les équipements de son projet. Lorsque on 
veut équiper une usine ou une société par des moyens sofitiqués de 
technologie avancée, il est indispensable de chercher à cette operation 
une source de financement : soit il décompte du capital du projet ce qui 
entraine le gel d’une grande partie de ce dernier, ou il s’appuit sur les 
credits bancaires et les retranchements conditionnés souvent par un 
taux exageré d’intérets, par conséquent la faillite en cas de l’echec du 
projet.   



(050) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

 

يعد عقد اإلجيار التمـويلي مـن املواضـي  اهلامـة الـيت شـغلت بـال        

املشرع يف العديد من الدول ملا ميثلـه العقـد مـن وسـيلة ناجعـة لتمويـل       

 االستثمارات واملشاري  وبأسلوب حيقق أهداف املتعاقدين.

وتظهر أهمية عقد اإلجيار التمويلي مبـا حيققـه مـن مزايـا لطـريف      

ن الشـخص  إيها املشاري  لتطوير معداتها حبيث العقد فهو وسيلة تلجأ إل

عندما يرغب يف جتهيز مصنعه أو شركته مبعدات ذات تكنولوجية متقدمة 

أن يلجـأ إىل   ايفكر يف سبيل لتمويـل احلصـول علـى هـذه املعـدات، فإمـ      

االقتطـاع من رأمسال املشروع مبا يرتتب عن ذلك من جتميد جلزء كبري مـن  

جناح أو فشل املشروع، وإمـا أن يلجـأ إىل القـروض    رأمساله، وحتمله لنتائج 

البنكية والدخول يف مغبة األقساط والفوائد البنكية املرتفعـة باإلضـافة   

 إىل تعريعضه ملخاطر السداد و اإلفالس يف حال فشل املشروع.

إىل وسيلة تعضمن للشـخص احلصـول    جلأ الفكر القانوني ؛لذلك

شرائها دفعـة واحـدة، وبطريقـة    الالزمة دون حتمل تكاليف  تعلى املعدا

تعضمن حقوق املؤسسة املمولـة باحتفاظهـا مبلكيـة املعـدات وكـان ذلـك       

 باللجوء إىل فكرة اإلجيار التمويلي.

هذا العقد الذي يعد عملية جد معقدة، والسبب يف ذلك أنها تنتج 

عن انصهار عدة تقنيات قانونية وليس عن طريق مجعهـا وهـذا التعقيـد    

 ،بل طبيعة. فاإلنسان هو شيء آخر غري جمموع خاليـاه ليس فقط طابعا 

القعضـايا الـيت تثريهـا مثـل هـذه       لوكذلك هو شأن العقود املعقـدة، وحـ  

العقود
(1)

 . 

ونظرا للنجاح الـذي حققـه متويـل املشـاري  عـن       ؛ألجل كل هذا

طريق عقد اإلجيار التمويلي فقد اعتمـد مـن طـرف البنـوك واملؤسسـات      

 ن بينها مؤسسة التمويل الدولية.التمويلية واليت كان م

سـنحاول مـن خـالل هـذا املقـال التوصـل ملفهـوم هـذه          ؛وعليه

)أوال( ومفهـوم عقـد اإلجيـار التمـويلي كآليـة       املؤسسة املمولة من جهـة 

حديثة لتمويل املشاري  ختتلف عن بـاقي الطـرق التمويليـة الكالسـيكية     



  أ.أمال بن بريح                 ا لمؤسسة التمويل الدوليةالتأجير التمويلي وفق 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (051) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

التمويل الدولية  لنصل يف األخري لنظرة مؤسسة، من جهة أخرى )ثانيا(

 لعقد اإلجيار التمويلي )ثالثا(. 

 أوال: مفهوم مؤسسة التمويل الدولية.

ــل الدوليــة     ــئت مؤسســة التموي  International financeأنش

corporation  كأكرب مصدر متعـدد األطـراف للتمويـل عـن      0921يف عام

ن طريق القروض واملساهمات يف رأمسال مشاري  القطاع اخلاص يف البلـدا 

 النامية. 

وفيما يلي سنحاول إجياد تعريف خمتصر ملؤسسة التمويل الدولية، 

 التطرق ألهم احملاور اليت تهتم بها هته املؤسسة. مث

 أ(تعريف مؤسسة التمويل الدولية:

تعترب مؤسسة التمويـل الدوليـة والـيت مقرهـا الرئيسـي مدينـة       

ة الـدول الـيت   واشنطن، مؤسسة عاملية لالستثمار وتقديم املشـورة لكافـ  

 تسعى حنو تفعيل عمل مجي  القطاعات وبالذات القطاع اخلاص.

املؤسسـة أحد أععضاء جمموعة البنك الدولي والذي  هكما تعـد هت

يعد بدوره مصدرا مهما لتقديم املساعدات املاليـة والفنية للدول الناميـة 

ــدول   082 اويتــألف مــن مؤسستيـــن ائتمــانيتني متلكاهمــ  ـــة مــن ال دول

واملؤسســة الدوليــة   ، وهما البنك الـدولي لإلنشــاء والتعمــري   ، ععضاءاأل

للتنميـة ولكل مؤسسة دور خمتلـف حيـث يركـز البنـك الـدولي لإلنشــاء       

بينمــا  ، والتعميـر على الدول متوسطـة الدخل وكـذلك الـدول الفقـرية   

 تركز املؤسسـة الدولية للتنميـة على البلدان األشـد فقـرا.

ويل الدوليـة ملزمـة بتشريـ  املشاري  اإلنتاجيـة ومؤسسـة التم

املســتدامة يف البلــدان الناميـــة األععضـــاء بهــا، والــيت تتميـــز بفائدتهـــا   

االقتصاديـــة واستدامتـــها اجتماعيــا وبيئيـــا، كمــا أنهـــا تقـــدم أحيانـــا 

القروض ومشاركـات رؤوس األمــوال وأدوات التمويــل املنظــم وإدارة    

 املخاطـر.



(055) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ي يتمكن أي بلـد من االنعضمـام إىل املؤسســة الدوليــة جيـب    ولك

أن يكون ععضـوا يف البنـك الـدولي لإلنشــاء والتعميــر وأن يوقــ  علـى        

اتفاقيـة إنشـاء مؤسسـة التمويـل الدوليـة
(2)

. 

 ب( حماور اهتمام مؤسسة التمويل الدولية:

 القطاع اخلـاص يف  تاملؤسسـة يف تشجي  استثمارا ةتتمثل رسال

البلدان النامية مما يساعد على ختفـيض أعـداد الفقـراء يف العـامل وحتسـني      

األحـوال املعيشيـة للناس، وهو ما ظهر جليا يف املادة األوىل من اتفاقيـة  

إنشاء هته املؤسسة، حيث تؤكد على أن الغرض من إنشائها هـو تعزيـز   

البلـدان  التنمية االقتصادية عن طريق تشجي  املشروعات اإلنتاجيــة يف  

 األععضاء وخاصة تلك املناطق األقـل منوا.

 وميكن إجياز أهم جماالت اهتمام مؤسسة التمويل الدولية يف اآلتي: ؛هذا

ــة   0 ــى أن التمويــل يعــد األســاس لتحقيــق التنمي ( اعتمــادا عل

االقتصادية املستدامة واعتمادا كذلك على أن نشـاط التـأجري التمـويلي    

فسة من أدوات متويـل التجـارة واالسـتثمار،    له أهميته اخلاصة كأداة منا

فقد سعت مؤسسـة التمويـل الدوليـة إىل تشـجي  املؤسسـات الصـغرية       

واملتوســطة لألخــذ بهــذا النــوع مــن التمويــل كمصــدر بــديل لتمويــل   

مشاريعها، وقد يكون السبب أن هذه املؤسسات ليست هلـا املقـدرة املاليـة    

للقروض اليت ميكن أن تأخذها  إلنشاء املشروعات أو تقديم ضمانات كافية

من البنوك إذا ما رأت متويل مشاريعها عن طريق القـروض، كـذلك فـإن    

تكلفة أقساط هذه القروض بالنسبة للمشاري  الصغرية واملتوسطة قـد  

 يعرضها لصعوبات مالية يف إمكانية سدادها.

( تعمـــل مؤسســـة التمويــل الدوليـــة علــى تعزيــز التنميـــة   5

دول املعنيــة عـن طريـق تشـجي  املشـروعات الصـغرية       االقتصاديـة للـ 

 واملتوسطـة فيها للقيام باملشاري  اإلنتاجيـة دون االستهالكيـة.

( تقدم املؤسسة جمموعة من األدوات واخلدمات املالية تتمثـل يف  3

ــركات وأدوات إدارة      ــهم ش ــتثمارات يف أس ــل واس ــة األج ــروض طويل ق

 املخاطر.



  أ.أمال بن بريح                 ا لمؤسسة التمويل الدوليةالتأجير التمويلي وفق 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (058) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

م  القطاع اخلاص بعض اخلدمات اليت ( متول املؤسسة بالتعاون 2

تتعلــق بالقطاعــات التجاريــة والبنيــة التحتيــة والصــناعات التحويليــة  

 والرعاية الصحية والتعليم.

( تقدم املؤسسـة جمموعة من خدمات املشورة حلكومات الـدول  2

ــركات      ـــة وخصخصـــة الش ــك اإلصــالحات التنظيمي ــا يف ذل ـــة مب املعني

يكلة مؤسسات القطاع العـام وكذلك اخلـدمات  اململوكـة للدول وإعادة ه

االستشاريـة فيما يتعلق بتحسني البيئة االستثمارية وتنمية أسواق املـال 

 احملليـة. 

ــة األطــر    1 ــة ملراجع ــة الالزم ــة والبيئ ــاعدة الفني ــأمني املس ( ت

القانونية والتنظيمية اليت حتكم نشـاط التـأجري التمـويلي يف الـدول الـيت      

  ذلك.تطلب مشورتها يف

 ثانيا: مفهوم عقد اإلجيار التمويلي.

يعتبـر عقد اإلجيـار التمويلي أحـد أهـم األنظمــة احلديثــة الـيت     

عرفهـا النظـام االقتصـادي املعاصـر، حبيث يعد من املواضي  اهلامـة الـيت  

شغلت بـال املشرع يف العديــد مـن الـدول ملـا ميثلــه العقــد مـن وسـيلة         

 تثمارات واملشاري  وبأسلوب حيقق أهداف املتعاقدين.ناجعـة لتمويـل االس

ونظرا ملا يقدمه عقد اإلجيار التمويلي مـن خدمــات وطروحـات    

جديـدة جعلته خيتلف عن غريه من األنظمة اليت تعنى بشـؤون التمويـل   

والتطويـر
(3)

 ثم التطرق ألهم خصائصه. ، فسنقوم فيما يلي بتعريفـه،

 ي:أ(تعريف عقد اإلجيار التمويل

 إن املصطلح األصـلي لعقـد اإلجيـار التمـويلي هـو عقـد الليزنـغ       

(leasing (     وتـرجم إىل الفرنسـية باصـطالح(Le crédit-bail)   أو االئتمـان

االجياري
(4)

يف الواليـات   0931التـأجري التمـويلي منـذ عـام      موقـد اسـتخد   

حني يف جمال املنقوالت يف  0921ويف سنة  املتحدة األمريكية على العقارات،

مل يعرف التـأجري التمـويلي مـن الناحيـة العمليـة يف أوربـا إال يف أواخـر        

بدأ ينتشر يف باقي الدول األخرى 0911اخلمسينيات، ويف أعقاب سنة 
(5)

. 

أما بالنسبة للجزائر فقد ورد عقد اإلجيـار التمـويلي حتـت تسـمية     

(6)19-91 "االعتماد اإلجيازي" وذلك من خالل األمر
رفـه  والذي نظمـه وع  



(057) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

)يعترب االعتماد االجيـاري موضـوع هـذا     يف نص املادة األوىل منه كما يلي:

 جتارية ومالية: ةاألمر، عملي

تـأجري   ةـ يتم حتقيقها من قبل البنوك واملؤسسات املالية أو شـرك 

مؤهلة قانونا ومعتمدة صراحة بهذه الصفة م  املتعاملني االقتصاديني 

يعــيني كــانوا أو معنــويني تــابعني  اجلزائــريني أو األجانــب، أشخاصــا طب

 للقانون العام أو اخلاص.

عقد إجيار ميكن أن يتعضمن أو ال يتعضمن حـق   ىـ تكون قائمة عل

 اخليار بالشراء لصاحل املستأجر.

ـ وتتعلق فقط بأصول منقولـة أو غـري منقولـة ذات االسـتعمال     

 املهين أو باحملالت التجارية أو مبؤسسات حرفية(.

تعريفات الفقهية العربيةأما بالنسبة لل
(7)

لعقـد اإلجيـار التمـويلي     

 منهـا التعريـف الـذي جـاء فيـه أنـه:       افقد تنوعت واختلفت وقـد اخرتنـ  

"أسلوب من أساليب التمويل الذي يقوم مبقتعضاه املمول )املؤجر( بشـراء  

حتديده ووض  مواصفاته مبعرفة املستفيد )املسـتأجر(   مأصل رأمسالي، يت

من املورد، على أن يقـوم بـأداء قيمـة اجياريـة حمـددة      الذي يتسلم األصل 

للمؤجر كل فرتة زمنية معينة، مقابل استخدام وتشغيل هذا األصل. و 

حيتفظ املؤجر يف ظل هذه العالقة التعاقدية حبق ملكية األصول الرأمسالية 

املؤجرة ويكون للمستأجر يف نهاية مدة العقد أن خيتار بني أحـد البـدائل   

راء األصل املؤجر نظري مثن يتفق عليه، ويراعى يف حتديـده مـا   التالية: ش

سبق سداده من قبل املستأجر إىل الشركة املؤجرة من مبالغ خالل فـرتة  

التعاقد، أو جتديد عقد اإلجيار التمويلي من قبــل املسـتأجر مـ  الشركــة     

األخـذ يف    املؤجرة ملدة أخـرى، بالشـروط اليت يتـفق عليها الطرفـان، م

 عني االعتبـار تقادم األصل املؤجـر، وإرجاع األصل إىل الشركة املؤجرة .

وبالنسبة للتعريفات الفقهيــة الغربيـة  
(8)

لعقـد اإلجيـار التمـويلي     

فقد جاء منها أنه: عمليات تأجري أدوات إنتاجية أو جمموعة عقارات خمتارة 

سة ومشرتاة أو مبنية هلذا الغرض من طرف املؤس من طرف املستأجر،

وبناء على طلب املستأجر مقابل بـدل   املالية املؤجرة )املؤجر التمويلي(،



  أ.أمال بن بريح                 ا لمؤسسة التمويل الدوليةالتأجير التمويلي وفق 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (056) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

على أن يربم العقد ملدة طويلة تعادل العمر االقتصادي املفـرتض   اإلجيار،

ويقـوم املسـتأجر عنـد نهايـة مـدة العقـد إمـا بإرجـاع          لألصل املـؤجر ، 

ط قسـا األاألصول املـؤجرة، أو شـراء هـذه األصـول بـثمن يراعـى فيـه        

 أو جتديد العقد بشروط جديدة. املدفوعة خالل مدة اإلجيار،

 ب( خصائص عقد اإلجيار التمويلي :

من خالل التعريفات املقدمة لعقد اإلجيار التمويلي تـربز املراحـل   

اليت مير بها هذا العقد واليت تبدأ بطلب املستأجر متويله، ووصوال إىل انتهاء 

عة من اخلصائص العامة املميـزة هلـذا   مدة اإلجيار، حيث تنبثق عنها جممو

العقد ولكن ومن خالل هذا املقال سنتطرق ألهم خاصيتني ميزتـا عقـد   

 اإلجيار التمويلي وذلك كما يلي: 

 ( الطاب  الثالثي لعقد اإلجيار التمويلي:0

يف هذا اجملال البد من التفريق بني عقد اإلجيـار التمـويلي وعمليـة    

املؤجر واملستأجر، يف  األول بني طرفني وهما: اإلجيار التمويلي. حيث يربم

حني تقوم الثانية على ثالثـة أطـراف وهـم: املسـتأجر وهـو الـذي يبـدأ        

بتحريك هذه العملية من خالل طلب التمويـل باملعـدات الـيت حيتاجهـا يف     

مشروعه من قبل الطرف الثاني واملتمثل يف املؤجر الذي يتحمـل شـراء   

أمـا الطـرف    ها للمستفيد وهـو املسـتأجر.  املعدات واآلالت بغرض تأجري

الثالث يف عملية اإلجيار التمويلي فيتمثل يف املورد وهو الذي يقوم بتوريـد  

 ما طلبه املستأجر.

ــث  ــذه   إحي ــدخل ه ــق إال بت ــويلي ال تتحق ــار التم ــة اإلجي ن عملي

األطراف الثالثة بالرغم من أن غاية كل طـرف مـنهم ختتلـف عـن غايـة      

عامل فيما بينها يف إطار تفاعل من أجـل حتقيـق أهـدافها    األخر إال أنها تت

 من العملية. 

فالعالقة اليت جتم  املؤجر باملستأجر تكيـف علـى أنهـا عقـد إجيـار      

ن املؤجر ومهما كانت طبيعته يقوم بشراء املعـدات واآلالت  إحبيث ، متويلي

اليت طلبها املستأجر من املورد
(9)

قـد  علـى ع  تصرفه بناًء ثم يعضعها حتت، 



(050) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

إجيـار مقابـل أجـرة متفـق عليهـا يـدفعها، مـ  احتفـاظ املـؤجر مبلكيـة         

األصل املؤجرة
(10)

 . 

بينما العالقة اليت جتم  بني املـؤجر واملـورد فتكيـف علـى أسـاس      

عقد بي  على اعتبار أن املؤجر يقوم بشـراء املعـدات واآلالت الـيت طلبهـا     

عالقة السـابقة وهـي   ن هذه العالقة الحقة للإاملستأجر من املورد، حيث 

قائمة ألجل التوريد. هـذا دون أن ننسـى العالقـة الـيت تقـوم بـني املـورد        

واملســتأجر يف احلالــة الــيت يقــوم فيهــا املســتأجر باختيــار تلــك األجهــزة  

ملشروعه االستثماري وهذه العالقة تؤكد لنا الطاب  الثالثي لعملية اإلجيار 

 التمويلي. 

 التمويلي ليس عقدا ثالثي األطراف، إذ كما يبدو فإن عقد اإلجيار

بل هو يف حقيقة األمر عقد ثنائي األطراف يتم بني املستفيد واملؤسسـة  

وإال كيف ميكننا تفسـري اعتبـار تـأجري     (،ياملالية املؤجرة )املؤجر التمويل

املؤجر ألصول مملوكة له أومن إنتاجه وصنعه، من قبيل اإلجيار التمويلي 

وهو مـا اعرتفـت بـه بعـض     ، متلك األصول املؤجرة؟إذا اقرتنت بإمكانية 

وحتـى يف حـال اشـرتاط الشـراء املسـبق       كالتشري  املصري.، التشريعات

ن عقــد اإلجيــار إللمــال املــؤجر كمــا فعــل املشــرع الفرنســي واللبنــاني فــ

التمويلي يبقى عقدا ثنائي األطراف ألن الشراء هذا أو البناء همـا فقـط   

 لية اإلجيار التمويلي. عنصران ضروريان لتنفيذ عم

 ( الطاب  املالي لعقد اإلجيار التمويلي:5

يتفق معظم الفقهاء الذين تناولوا دراسة عقد اإلجيـار التمـويلي،   

أن هــذا النــوع مــن العقــود ينطــوي يف جــوهره علــى أســلوب جديــد يف  

وهلذا السبب يطلقـون   وأن اهلدف منه هو توفري وسيلة متويلية، التمويل،

Financial  Leasing(11)))جيار التمويليعليه اسم اال
. 

وقد اهتمت أغلب اهليئات املالية والعلمية بعقـد اإلجيـار التمـويلي    

APB(12)) ( وأبرز تلك اهليئات جملس املبادئ احملاسبية، كوسيلة متويلية
الـذي   

ثم حتـول  ، 0973 ةوسن 0915كان تابعا لألمم املتحدة يف الفرتة ما بني سنة 

(FASB) احملاسبة املاليةإىل جملس معايري
(13)

وقد صـدر عـن هـذا     0973سنة  



  أ.أمال بن بريح                 ا لمؤسسة التمويل الدوليةالتأجير التمويلي وفق 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (083) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

اجمللس عدة دراسات لتشجي  التعامل بعقود اإلجيـار التمـويلي للمشـاري     

 اإلنتاجية.

إضافة إىل مؤسسة التمويل الدولية املذكورة سابقا والـيت تنبهـت   

ــة      ــن الطــرق التمويلي ــة ع ــة بديل ــد كوســيلة متويلي ــذا العق ــة ه ألهمي

 اعتمدته لتمويل مشاريعها.الكالسيكية ف

كما أن عقد اإلجيار التمويلي قد برز كأحدث وسيلة متويـل بسـبب   

ــة احلديثــة الــيت تشــكل أحــد أهــم     ــزات الرأمسالي ــى التجهي احلصــول عل

أو تطوير املشاري  املوجودة،  معرقالت إنشاء املشاري  اإلنتاجية اجلديدة،

ارها أحد أسـاليب التمويـل   واعتب مما ساهم يف رواج عقود اإلجيار التمويلي،

 احلديثة اليت جتنب املشاري  اإلنتاجية الكثري من املشاكل.

اعترب بعض  دوإظهارا للدور الذي يلعبه عقد اإلجيار التمويلي، فق

الفقهاء
(14)

أن هذا العقـد يشـكل آليـة قانونيــة إلشـباع احلاجـات املاديـة         

)شـركة   للممـول  والتقنية للمؤسسـات االستثماريـة م  تـأمني احلمايــة  

اإلجيار التمويلي املؤجرة( من خالل بقائـه مالكا لألمـوال موضـوع عقـد    

اإلجيار التمويلي، مما يـوفر لـه ضمــان ختلـف املسـتأجر عـن دفـ  البـدالت         

 املستوجبـة عليه يف املواعيد املتفق عليها.

كما يعتـرب فقهــاء آخـرون   
(15)

أن اهلـدف األساســي لعقــد اإلجيـار      

هــدف متويلــي باعتبـاره قبـل كـل شـيء تقنيـة للتمويــل         التمويلي هـو  

معضمونـة باحتفــاظ املـؤجر للملكيــة طـوال فتــرة العقــد، ويعتبــر        

التمويـل بواسطـة هذا العقـد يف التطبيق العملي أكثر فائدة من العقـد 

 الكـالسيكي.

اإلجيار التمويلي كوسيلة متويلية حديثـة نسـبيا    دويتميز عق ؛هذا

ل عيينبأنه متوي
(16)

إذ ميكن املشاري  االقتصادية من احلصول على األموال  

الالزمة ملزاولة نشاطها بدال من تقديم سبل التمويل النقدي لشراء تلـك  

األموال، فيوفر عقد اإلجيار التمويلي للمشاري  االقتصادية ما حتتـاج إليـه   

جتها ، مما يقعضي على حاامن أموال عينية كمعدات أو جتهيزات أو غرياهم

 إىل التمويل النقدي للحصول على هذه األموال.



(080) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

ونظـرا للــدور التمـويلي الــذي يلعبــه عقـد اإلجيــار التمــويلي ويف    

أعقاب دراسة أعدتها اللجنة االقتصادية لشـؤون أوربـا التابعـة ملنظمــة     

األمم املتحـدة، ظهــر اجتـاه يـدعو الـدول الناميـة إىل متويـل اسـتثمارات         

عقد اإلجيار التمويلي بدال من اخنراطها يف عالقات  املشاري  فيها عن طريق

التبعية االقتصادية الدولية مـن خـالل عقـود نقـل التكنولوجيـا، وذلـك       

ختفيفا لسلبيات هـذه العقـود األخـرية املتمثلـة بالتبعيـة املرهقـة للـدول        

النامية
(17)

. 

كما اعترب عقد اإلجيار التمويلي أحـد أهـم عناصـر دفـ  التنميـة      

ملا ميثله من سبيل مهـم لتمويـل املشـاري  املتعثـرة، وعالجـا       االقتصادية

للقدرات املاليـة احملـدودة يف الـدول الناميـة ملـا تواجهـه مـن صـعوبات يف         

 احلصول على التمويل املصريف الالزم لتطويرها. 

ن عقـد اإلجيـار التمـويلي هـو طريقـة متويليـة       إويف األخري نقـول  

 فهو متويل من دون نقود. ةلكالسيكيختتلف متاما عن الطرق التمويلية ا

 ثالثا: نظرة مؤسسة التمويل الدولية للتأجري التمويلي

بعد التطرق ولو بإجياز ملفهوم مؤسسة التمويل الدولية ومفهـوم  

عقد اإلجيار التمويلي سـنحاول اآلن التطـرق لنظـرة تلـك املؤسسـة هلـذا       

 التطرق ملا يلي:       لالعقد وذلك من خال

 مؤسسة التمويل الدولية لعقد اإلجيار التمويلي: أ( اعتماد 

نظرا لكون نشاط التأجري التمويلي من األنشطة احلديثة نسبيا 

وخاصة يف الدول النامية، فإنها تواجه بعض املعوقات اليت حتد من فعالية 

وأهم هذه املعوقات ما قـد متليـه نظـم العضـرائب واحملاسـبة      ، هذا النشاط

 وتنظم العقود املتعلقة بنشاط التـأجري التمـويلي،  والتشريعات اليت حتكم 

ومن ثم فإن جنـاح نشـاط التـأجري التمـويلي قـد يسـتلزم إجـراء بعـض         

التعديالت على هذه النظم والتشريعات مبا يتالءم وتنمية هذا النشاط
(18)

. 

وبالنتيجة ركزت مؤسسة التمويل الدولية وبشكل أساسي علـى  

مصــادر التمويــل، حيــث تعتــرب التــأجري التمــويلي كمصــدر بــديل مــن 

اخلطوة األوىل يف جمال تطوير التمويل بشكل عام بالنسبة للدول الناميـة،  



  أ.أمال بن بريح                 ا لمؤسسة التمويل الدوليةالتأجير التمويلي وفق 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (083) 3300جانفي  –(30)ع/سداسية محّكمة   ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ذلك أن مشروعات هذه الدول الصغرية و املتوسطة ميكنها احلصول على 

 األدوات واملعدات الالزمة دون احلاجة إىل توفري رؤوس أموال ضخمة.

ليـة علـى تـأمني    ويف هذا اإلطـار عملـت مؤسسـة التمويـل الدو    

املساعدة الفنية ملراجعة اإلطار التشريعي لنشـاط التـأجري التمـويلي يف    

األردن مثال، فلقد قامت املؤسسة يف هذا البلد وبالتعاون م  وزارات عدة 

من أهمها وزارة الصناعة والتجارة وكذلك وزارة املالية بإعـداد مسـودة   

املؤسسة مت معاجلة الكثري  ومبساعدة هذه، قانون التأجري التمويلي احلالي

نه مل يكـن هنـاك وضـوح    أمن الثغرات القانونية يف القانون السابق، ذلك 

فيما يتعلق بأطراف العملية التمويلية مـن مـؤجر ومسـتأجر ومـورد،     

كذلك مل تكن حقوق وواجبات كل طرف من أطراف عقد اإلجيار التمويلي 

ن أية حـوافز ضـريبية   واضحة، هذا باإلضافة إىل خلو القانون السابق م

 ميكن أن يستفيد منها سواء املؤجر أم املستأجر.

 ب( معايري مؤسسة التمويل الدولية يف شأن التأجري التمويلي:

ميكن القول واعتمادا على جناحات وبرامج هـذه املؤسسـة يف جمـال    

اسـتخالص بعـض املعـايري     التأجري التمويلي يف مجي  أحناء العالـم، أنـه مت 

ل هذه املؤسسة تطبيقها يف شأن التأجري التمويلي، وذلك عنـدما  اليت حتاو

 تطلب الدول املعنية مشورة هذه املؤسسة.

فغياب أو ضعف التشريعات اليت حتكم نشاط التأجري التمـويلي أو  

عدم وضوحها ميكن أن يكون أحد األسباب املوجبة لطلب هذه املشـورة،  

عضرائب اليت ميكن أن تفرض كذلك عدم وضوح معايري احملاسبة وأساليب ال

 على أطراف عقد اإلجيار التمويلي ميكن أيعضا أن تستلزم هذه املشورة.

فإلجياد قانون عصري يناسب التأجري التمويلي بصفته أداة متويل 

الـيت ميكـن أن    ةضرورية وضعت هذه املؤسسة بعض اخلطـوط العريعضـ  

تكون مصدرا تهتدي به التشريعات أهمها
(19)

: 

ن هناك قانون تأجري حمدد يعنـى بأنشـطة التـأجري    جيب أن يكو (0

 كافة.



(080) 

 (30) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي   معهد الحقـــــــــــــــــوق  ؛االجتهــــادمجلة  

خاصــة تعريــف  جيــب أن تكــون التعريفــات واضــحة وحمــددة، (5

، وكــذلك القواعــد املنظمــة لعمليــة التــأجري  ينشــاط التــأجري التمــويل

 التمويلي.

(التأكد من عدم وجود تعارض بـني تشـريعات الدولـة املعنيـة     3

 لذي ينظم أنشطة التأجري التمويلي.واليت قد حتد من فعالية التشري  ا

التأكــد مــن أن التشــري  املعــين يتناســب مــ  احتياجــات        (2

وتشجي  اآلخرين على ممارسة ، ومتطلبات أطراف عقد التأجري التمويلي

ويف هذا اجملال جيب أن تكون حقوق والتزامات أطراف العقـد  ، هذا النشاط

 واضحة وال حتتمل اللبس.

اك حتديد ألطراف عقد التـأجري التمـويلي،   ( جيب أن أال يكون هن2

فجمي  األشخاص طبيعيني أو معنويني ميكـنهم ممارسـة نشـاط التـأجري     

 التمويلي. 

( على التشريعات املعنية إيعضاح ما إذا كان للمستأجر احلـق يف  1

إلغاء عقد التأجري التمويلي وذلـك خـالل مـدة معينـة مـن بدايـة عقـد        

 التأجري التمويلي.

 شارة إىل أن األصل املؤجر البـد أن ال يكـون اسـتهالكيا،   ( جيب اإل7

مبعنــى أن يوجــه التمويــل إىل األصــول الرأمساليــة اإلنتاجيــة، كــذلك جيــب  

اإلشارة إىل اخليارات الثالثة اليت ميكن أن ميارسها املستأجر عند نهاية عقـد  

 التأجري التمويلي.

لتمـويلي ال  على الدول املعنية اليت تعتـرب أن نشـاط التـأجري ا    (8

مسـألة   ايتم إال من خالل وجـود ثالثـة أطـراف أن تعنـون يف تشـريعاته     

ذلك أنه يبقى احلق للمـؤجر مالـك    ( secondary leasing)التأجري الثانوي

املعــدات واآلالت بتأجريهــا مــرة أخــرى يف حــال انتهــاء العقــد األول مــ   

املـؤجر   فعدم وجود مثل هذا الـنص مينـ   ، املستأجر األول ألي سبب كان

ال يوجد مورد طرف  همن إعادة تأجريها إىل مستأجر آخر على اعتبار أن

 ثالث يف العملية.   
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من خالل املقال السابق تبني لنـا أن عقـد اإلجيـار التمـويلي حيقـق      

حيقق فائـدة   ا، كم يف ذلك املؤجر واملستأجر والبائ امصاحل كل أطرافه، مب

جيـب تشـجي     كبنى هذا النظـام، لـذل  كربى لالقتصاد الوطين ألي دولة تت

 هذا النظام واحلث عليه لتمويل االستثمار وترقيته.

باعتمادهـا  ( IFC)وهو األمر الذي فعلته مؤسسة التمويل الدولية

لعقد اإلجيار التمويلي كطريقة حديثة لتمويـل مشـاري  الـدول الععضـوة     

 فيها.

  التجاري هو عقد استحدثه الواقـ أن اإلجيـار التمويليواصـة وخب

علـى   ملتلبيـة احلاجات االقتصادية واملالية للمشاري  اإلنتاجية، وهو يقو

، التفريـق بني القيمة االقتصادية لألمـوال املـؤجرة وقيمتهـا الطبيعيــة    

أنه يفصل بني حق امللكية الوارد على األموال وحق اسـتعمال هـذه    اكم

السـري  يف وسـائل   أجل مواكبة التطور التكنولوجي اهلائل و ناألموال م

ن "الثــراء احلقيقــي يكمــن يف إاإلنتــاج وهنــا يصــدق القـــول الــذي قــال  

 استعمال الشيء وليس يف متلكه". 
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