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ملخص:
ينظررر ارعرررز اجلزائررري مررم ررال ا مررر 96-69إىل عقررا االعتمرراد اإلجيرراري عل ر ن ر
عمليرررة ياريرررة ماليرررة ،ميكرررم ققيقهرررا مرررم رررال ار مسررراع اراليرررة مررر ارت رررامل
االقتصرررادي عرررم وريرررا ويرررل لررررا ا
إمكانيررة لرره هررول ا

لهرررا هلرررع مرر

رررو ارنقولرررة لرررل ارنقولرررة

ررو ب ررا دف ر جيررل ا قسررامب اإلجياريررة ميكررم قت ر هرروا

ال قررا إعءررا ار مسرراع اراليررة مررم بررما ال يررول ال ر

ر يا

ررل ار ر ر ق رو د
رل علر الو ر

االنتءاز ب  ،مم جيل مس لية نالئة عرم عزرز ارسرتءيا عرم امرت ما ا
ارقرر

مت ميس مصرف السالم-اجلزائرر مرنة  ،8992ينحصرر نعراو يف قرايع ااراماع
ارصرفية فرا ال روابو ار رايل العررعية مرم ريو التمويرل للمعراري االمرتيتمارية الر
يقامها ارصرف التمويل ب قا االعتماد اإلجياري؛ الوي را ع بنرودل متوافقرة مر ال روابو
العررعية الر

بر تها اعرام الءقهيرة للتمويررل اإلجيراري رلرع جيررو ا مرر 96-69إوررارا

قانونيا هلول الصيغة؛ ير

ذله إىل جيو جييتل مم العر مب الواردة يف هوا ا مرر -الر

يتل إلكاال فقهيا -هي لر مب ائزة ليست

وبية ينتظر مم هوا االلتزام العرعي

ي زز د ر ارصرفية اإلمالمية يف اجلزائر
Abstract:
The Algerian legislator regards the reliance leasing contract,
through the (09-96) order, as a commercial and financial operation.
This operation can be realized by the financial societies with the
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economic dealers, through financing the buying and leasing of the
asset pushes and immovable assets, with the possibility of owning
these assets after paying all the premium rentals. Additionally, under
this contract, the financial societies can be exempted from the
guarantee of the different defects which can characterize the leased
asset and which can prevent its use. Also, the financial societies can
be exempted from any responsibility ranging from the beneficial
inability to use the asset on the scheduled face.
The Algerian Salem-Bank was founded in 2008.Its activity is
limited in giving the financial services according to the standard
legislative regulations. Moreover, from the different financial projects
formats provided by the bank is the dependence leasing contract
which is compatible with the legislative limitations put by the Fiqh
Council for the finance leasing, although the (09-96) order is the legal
framework for this formula .All what preceded is due to the fact that, a
lot of the available conditions in this concern (and which excite a
jurisprudential confusion) are permissible conditions and not
obligatory ones. Consequently, it is intended from this legislative
commitment to enhance the role of Islamic Banks in Algeria.

مقامة
،رل

ي ترب عقا االعتماد اإلجياري إحاى مائل التمويل ااار ي متومو وويرل ا

قوم فكرة هوا ال قا عل التمويل ال يين؛ الوي مم الل يستطي ارعر ز احلصرو
يسرتنءو مرواردل اراليرة؛ ي تمرا التمويرل
،و ارر رة

رو ر ةاليرة د

عل ما حيترا إلير مرم

اإلجياري عل اراا يل ال ختلقها ار مسة مم ال امتغالهلا هلول ا
و نءسها ترب ز ا هاما مم بما التمويل

مرريس

ا

جيما

ظهرررع فكرررة االعتمرراد اإلجيرراري يف باايررة مررنواع اامسرريناع مررم ررال

 يف عقررال مرريس،2698 ىل لرررجياع الت ر ل التمررويلي يف الواليرراع ارتحرراة عررام
هول العررجية زاد الطلرع علر إجيرار ار رااع اإلنتا يرة للمعرر عاع االقتصرادية ب را
 حير،ا ر بيرة

ال راي باايرة مرم الرا

ذله انتعرر االعتمراد اإلجيراري يف جيافرة د
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مسررت يف فرنسررا
إىل الا

د /عزوز مناصرة

لرررجية لالعتمرراد اإلجيرراري مررنة  2698منهررا انتقلرت الءكرررة

النامية منها د

ارغرل ال ربي

ما عم عملية االعتماد اإلجيراري يف اجلزائرر فقرا مت نظيمهرا مرنة  2669مرم رال
ب اإلوار القانوني اااص بها

ييزهرا عرم براقي ال مليراع الةنكيرة ذلره و رع

ا مرر  99/69الصرادر يف  29رانءي  2669ارت لرا باالعتمراد اإلجيراري

كّرم هرول

ال مليررة ار مسرراع االقتصررادية مررم يسرريا طرروير معرراري ها االمررتيتمارية يف اعررا
الصناعي

التزاري

الءالحي

احلرريف عرم وريرا ويرل لررا ال قراراع ار رااع

الالزمة لوله
يت امل ا مر  96-69م االعتماد اإلجياري عل ماس ن عقرا إجيرار لكنر جييرز
اار عم ب ض حكام هوا ال قا حي يُحرو التزامراع ال رما

الصريانة التر م

إىل ارست ر ،جيما ينظر إىل التمويرل علر نر قررإ إ جيرا هروا ال يريتل إلركاال
مم حي ارةا لاى ارنظومرة الةنكيرة يف اجلزائرر بو ر عرام إال نر يريتل راال جيرةلا
عل ر مسررتوى ارصررارف ال ر

لتررزم بتقررايع اارراماع ارصرررفية ررا يررتال م م ر مةرراد

العري ة اإلمالمية مم هنرا تزلر هميرة هرول الورقرة الةحيتيرة فهري ر ي لتربزاالهميرة
االقتصادية للتمويل عم وريا االعتماد اإلجياري اق التمويل بهول الصيغة يف مصررف
السررالم  -اجلزائررر باعتةررارل مصرررفا إمررالميا مرراى التزام ر بال رروابو العرررعية ال ر
ب ها الءقها هلوا النوز مم التمويل مر االلترزام باإلورار القرانوني الروي بر ارعررز
اجلزائري هلوا النوز مم ال ملياع التمويلية
بنا عل ما مةا تع م اجلة اروبوز مم ال ال نا ر التالية:
 االعتماد اإلجياري :الت ريف ا همية االقتصادية اإلوار القانوني لالعتماد اإلجياري يف اجلزائر -االعتماد اإلجياري يف مصرف السالم -اجلزائر
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ارطلع ا

د /عزوز مناصرة

 :االعتماد اإلجياري :الت ريف ا همية االقتصادية

ي ررا االعتمرراد اإلجيرراري قنيررة حاييتررة للتمويررل ،ابتكرهررا الءكررر التمررويلي مررم

ررل

االمتزابة لطلةراع ارعراري االقتصرادية الر عزرزع مرائل التمويرل التقليايرة ار ر فرة
مررم ديررة ظيءتهررا ياههررا ،فيمررا يلرري ريررف بهرروا ارنررتي ارررالي م ر إبررراز االءيررة
االقتصادية ل ؛ ال جيانت مةةا يف ظهورل
الءرز ا

 :ريف االعتماد االجياري

ظهرررع

لرررجية لالعتمرراد اإلجيرراري يف الواليرراع ارتحرراة ا مريكيررة عررام 2698

قت امع  ،UNATED STATES LEASING CORPORATIONي ود الء رل
يف ذلرره إىل حررا ر ررا الصررناعة ا مريكيررة يرراع  ،D.P.BOOTH JUNIORثررع
ررواىل مرريس العرررجياع يف هرروا اعررا حتر
ارستقرة يف االقتصاد ا مريكي

()1

ررال فررر ز اب ررة هلررا

()2

منهرررا فرنسرررا ،حير ر

ررة االعتمرراد اإلجيرراري مررم الظررواهر

قا امتا نعرامب هرول العررجياع إىل بريطانيرا مرم

يف ف ر ة الحقررة انتقررل االعتمرراد اإلجيرراري إىل الررا

ا ربيررة

لررررجية بهرررا مرررنة  2698قرررت امرررع

LOCA

مسرررت

 ،FRANCEمم فرنسا انتعر ال مل بصريغة االعتمراد اإلجيراري يف ال ايرا مرم الرا
النامية ال

ا ر يف فله االقتصاد الءرنسي همها د

ارغرل ال ربي

()3

قا عُرف االعتماد اإلجياري مم هرة نظرر االقتصرادي علر نر قنيراع قررإ مرم
الهلا يق ح ارقرإ ( م مسة االعتماد اإلجياري) للمقر إ ر ل يهيرزاع م رااع
عقاراع مق نة بوعا بالةي مم انع احا ،ميكم للمر ر لررا ا
مورد خيتارل ارست ر،

لل هلوا ا

رل لراى ي

ل راة ت لا باحلياة االقتصادية لأل ل مقابرل

دف قسامب اإلجيار

()4

جيما عرف الءقير  Richard F.Vanalب نر عقرا مرم اللر يلترزم حرا ا ورراف
بالتسايا للطرف اآل رر ملسرلة مرم الراف اع الا ريرة الر يف تملرها ءروء رم لررا
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ا

د /عزوز مناصرة

ل موبروز ال قرا عرادة مرا ترا هرول الراف اع لتغطري اجلرز ا جيررب مرم احليراة

االقتصادية لأل ل ارقتن

()5

مهما نوعت اريف االعتماد اإلجياري مم حي التءصريل
ال جييز علر

انرع منر إلءرا

الةح عم التمويل،
ال القاع ب

مرم حير

اإلمجرا

انرع إ رر فتنهرا تءرا يف جيرو الةاعر علر ال قرا

وراف ثالثرة :ارر ر ارسرت ر اررورد ،نر مهمرا امتز رت

وراف  ،ظهرع مرة يف ورة إجيرار ب قسرامب إجياريرة مر ء رة ،مررة يف

ورة بي ؛ فهو عقا ربائي حيقا ارصاحل االقتصادية وراف
الءرز اليتاني :ا همية االقتصادية لالعتماد اإلجياري
مررم الناحيررة االقتصررادية الكليررة ي ترررب عقررا االعتمرراد اإلجيرراري عقرراا ماليررا ،يس ر
ا لخاص ارستءيا

من إىل إنعرا معراري

وريررا ز يرراها بررا

هزة ار ررااع احلاييتررة ،مررم ل ر ذلرره

االقتصاد ،يظهر ذله مم ال و ي االئتمرا
اإلنتا ية باال مم نمية االمتهالك
مم إثار الت رخع علر
ذله

ايراة،

قراي ارعراري القائمرة عرم
يسررهع يف دف ر عزلررة

وظيرف االد رار لتمويرل االمرتيتماراع

ويلر  ،جيمرا يسراهع االعتمراد اإلجيراري يف احلرا

كلءرة عمليراع التومر االقتصرادي،

إنعرا معراري

ايراة،

هوا ال قا يقلل مم ف اع االنتظار ال قتا إليهرا ارعراري لتروفل احتيا ا هرا

ارالية ،موا بتكويم احتياواع

ورح مهع اياة لزيادة ر س ارا

مرم لر هروا

جيل قءيز ارنافسة ب مصادر التمويل ارختلءة ،مما ي دي إىل ختءيض التكلءة الر
تحملها الومة ارالية للمعاري

ي اف إىل ما مرةا يسرم التمويرل عرم وريرا االعتمراد

اإلجيرراري بانتظررام دميومررة مسررايرة ا

يررا اجلايرراة لأل هررزة اآللي راع ال ر ميكررم

االمررتءادة منهررا يف النهرروإ االقتصررادي ا ررة يف ترراالع ا
جيا

هزة الطةية

هررزة السررري ة التطررور

هزة احلامول للها

()6
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ما علر مسرتوى االقتصراد اجلزئري ،فتتميرز
الصرريو التمويليررة ا

رررى بررة ض ارزايررا مررم

د /عزوز مناصرة

ريغة التمويرل باالعتمراد اإلجيراري عرم

هررة نظررر جيررل مررم ارسررت ر ار مسرراع

ارالية ،ميكم إمجا هول ارزايا جيما يلي:
ال -ميزاع التمويل باالعتماد اإلجياري بالنسةة للمست ر
و ال حيتا هرا رمارمرة نعراو بسررعة ،د

 -2ميكم ارست ر مم حيازة ا

احلا ررة إىل مرريولة نقايررة جيررةلة ،برروله خيءررف مررم عةائ ر اراليررة ،جيمررا ميكن ر
امتالك ا

و يف نهاية ماة الت ل إذا رلع بوله

()7

 -8قس ر اررجيررز ارررالي للمسررت ر ،عررام إرهرراء ميزانيت ر بالررايو  ،فءرري حالررة
رو ظهرر قيمتهرا يف انرع ا

امتئزار ا

رو مرم اريزانيرة ،بينمرا ظهرر الرايو يف

انررع ااصرروم ،هرروا بررا رل ل ر رر ثل عل ر النسررع التحليليررة ارسررتخر ة مررم قائمررة
اررجيز ارالي

()8

 -3يسرراعا ارسررت ر عل ر التخطرريو الربتررة لنءقا ر ؛ ن ر ي رررف مرجيررزل ارررالي
مقراما ،جيمرا ي تررب مريلة قمير مررم الت رخع ،صو را إذا ا سرمت ا

ررة باليتةرراع

لء ة وويلة ي اف إىل ذله يسل ا عما اإلدارية احملامةية للمسرت ر بتعءائر مرم
ااوإ يف مسائل االهتالجياع التغل يف قيمة ا
 -4التقليل مم خماور قادم ا

و ،

و اليتابتة

()9

ماله ا

جيما يستءيا ارست ر ي ا مم مزايا بريةية؛

ل هو مم يتحمل هول ارخراور،
ا

رة نءقة نز مم ا رباح

()10

ثانيا -ميزاع التمويل باالعتماد اإلجياري بالنسةة للم ر
يعكل التمويل باالعتماد اإلجياري

يغة

ررى مرم

ريو التمويرل تري للم مسراع

ارالية فر ة ارءابلة ب ورء التمويل ارتاحة ،ي طري هروا النروز مرم التمويرل للمر ر
مزايا جييتلة منها(:)11
 -2ير مم للمر ريم فر ررة امررتيتمار مررواهلع بصررورة م ررااع ،يررتع
ود لر مب مم هلع ام داد ا
011

لهررا للغررل مر

ل يف حا خمالءتها للعر مب
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 -8ترراح للم ر ر فر ررة امررتةاا ا
امتقطاز نسةة م ينة مم قيمة ا
و

لعرا

د /عزوز مناصرة

ررو ال ر يقرروم بت لهررا ،ذلرره عررم وريررا

ل ،إربراح ا مروا ارر رة ،حبير يرتع امرتخاامها

اياة

ال نحصر همية االعتماد اإلجيراري يف اجلوانرع السرابقة فقرو ،برل ترا إىل مرورد
و  ،إذ ي طي فر ة لتصريف ارخز

ا

مم منتزا م فر ة احلصرو علر

نهرا

م زال باال مم االنتظار حت يتقام ل مع هلول ارنتزراع ي ررإ لررا ها بالتقسريو،
بالتررالي يصررة مهررادا ب ررام امررتيءا ا قسررامب

ام ر داد ا

ررو إ فلررس ارع ر ي

جيما يكءل ل الةي النقاي للمنتزاع بتطوير قارا اإلنتا ية لتوفر السريولة ،بروله
تحرك امتيتمارا  ،يصة قادرا عل ارنافسة مم ال قاي منتزا

()12

ارطلع اليتاني :اإلوار القانوني لالعتماد اإلجياري يف اجلزائر
ي ترب القانو  29-69ارت لرا بالنقرا القررإ
مم ال ارادة ( )228من ؛ ال نصت عل
ا

قرانو يعرل إىل التمويرل باإلجيرار،
نتهي خبيرار لررا

عملياع اإلجيار ال

ررل ترررب عمليرراع قرررإ المرريما عمليرراع القرررإ اإلجيرراري يف مررنة 2669

ا مررر رقررع  99-69ليتحررا بالتءصرريل عررم عقررا االعتمرراد اإلجيرراري

()13

ررار

فيمررا يلرري يررتع

التطرء لت ريف االعتماد اإلجياري يف القانو اجلزائري م إبرراز الطةي رة ااا رة هلروا
ال قا يف ب ض وانة ار ثرة يف معر عيت الءقهية جيما ملد يف ارطلع التالي
الءرز ا

 :ريف ارعرز اجلزائري لالعتماد االجياري

عرف ارعرز اجلزائري عقا االعتماد اإلجياري يف ارادة ا ىل مم ا مر رقرع 96-69

جيما يلي:
ي ترب االعتماد اإلجياري موبوز هوا ا مر ،عملية يارية مالية:
 يررتع ققيقهررا مررم قةررل الةنرروك ار مسرراع اراليررةم تمررراة

لرررجية ر ل م هلررة قانونررا

رررراحة بهرررول الصرررءة مر ر ارت رررامل االقتصرررادي اجلزائرررري

لخا ا وةي ي جيانوا م م نوي

اب

للقانو ال ام

ا

انرررع

اااص
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 -جيع

د /عزوز مناصرة

يت مم

كو قائمة عل عقا إجيار ميكم

ال يت رمم حرا اايرار

بالعرا لصاحل ار ر
 ت لرررا فقرررو بالتزارية

رررو منقولرررة

مساع حرفية

لرررل منقولرررة ذاع االمرررت ما ارهرررين

()14

ي يف ارعرز يف اررادة اليتانيرة مرم ا مرر نءسر :

تررب عمليراع االعتمراد اإلجيراري

عملياع قرإ لكونها عركل وريقرة ويرل اقتنرا ا
ا ىل عالل،

رو ارنصروص عليهرا يف اررادة

امت ماهلا

يف ارررادة ( )29مررم ا مررر  69/96لررار ارعرررز اجلزائررري إىل
انق ا ف ة اإلجيار لل القابلة لإللغا بتقاير من فقرو إمرا
مقابل دف قيمت ارتةقية جيما مت قاياها يف ال قا إمرا
مقابل دف إجيار تءا علي ا وراف إما
يت

مم ريف ارعرز اجلزائري

ار مسة ارالية
بي

بررراحملالع

لرجية

يرد ا

ارسررت ر عنررا

يعر ي ا

ي يرا اإلجيرار لءر ة

ررى

ل ار ر للم ر

االعتماد اإلجياري يت مم عالقة إجيارية بر

ل ارست ر ،جيما ميكرم هلرول ال القرة

يف الوقت نءس يت امل م

رل ارر ر

ويرل لررا ا

نتهري ب قرا

رو علر مراس عقرا القررإ ،هروا

ال جييع يف عقا االعتماد اإلجيراري ي كرس اجلرا القرائع بر الءقهرا بعر قايرا
وةي ت
يقت ي الوقوف عل حقيقة االعتماد اإلجياري بيا ال القة ب
ار مسة ارالية

لرجية الت ل ،منتي

بائ ا

وراف  :ارسرت ر،

و االمتيتمارية

 -2ارسررت ر :ي ترررب احملرررك ل مليررة االعتمرراد اإلجيرراري إذ ن ر نظ ررا جلا ت ر إىل
االنتءاز ب

ل إنتا ي يتءا م وةي ة نعراو دا رل معرر ع الروي ميلره اارربة الءنيرة

في  ،ينقص التمويل الوي ي ززل عم اإلنتا  ،فتن يلز إىل لرجية االعتماد اإلجيراري
مم

ل لرا له ا

و

لها ل

ارنقررو فررت مامررها يكمررم يف رلةررة ا
012

إذا جيانرت هنراك عالقرة بر ارسرت ر بةرائ
يف احلصررو عل ر ا

هررزة اإلنتا يررة ،ال
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ت اى يف ا

د /عزوز مناصرة

رل هرول ال القرة يف ا تيرار ارسرت ر ا

ما الةائ ارنتي فيلتزم بتوفل له ا

و  ،يتع ا تيار اآلالع موبوز ال قا مرم وررف

ارست ر جيطرف ثال يف عقا العررا ،
لا ر ارست ر يف ا تيار اآلالع جيع

رو ارنامرةة لظر فر اإلنتا يرة

رل وبري الصرورة جييترر ةيرا حسرم
نطلا مم فكرة التوجييل إذ يصرة ارسرت ر

يتابررة جييررل ر مسررة االعتمرراد اإلجيرراري لرراى ارررورد الةررائ ي مررل عل ر ا تيررار حسررم
اآلالع يةح عم ف ل ارورديم

()15

 -8لررررجية االعتمررراد اإلجيررراري :يقتصرررر د رهرررا يف لررررا ا
ااوإ يف اجلوانع الءنية لوله ارنقو اررادي
الله في

رررل

ارنقرررو د

مرا حيققر مرم امرتيتمار منعرود ممرا

لرجية االعتماد اإلجياري ال ربم عقا الةي إال ب ا قةوهلرا التمويرل إبررام

عقرا االعتمرراد اإلجيراري؛ هرري ال قروم بعرررا ا مروا موبرروز ال قرا إال إذا ولررع منهررا
ارست ر

()16

 -3منتي ا
هلررا؛ ال ر

و االمتيتمارية :يربط بار مسة ارالية عقا بي له ار ااع ا
يررا

الجيتسررال ملكيررة ا
ال قا ،إال

و

لهررا لعررخص ارسررت ر ،هررو مررةيل ل ررجية االعتمرراد اإلجيرراري
ررل ،ترروىل إبرامر مر الةررائ يصررل ارسررتءيا منر

نةيررا عررم

العرجية ارع ية ال نوي التمت ب ي مم احلقروء العخصرية ارقرررة ،فرال

هي ستلع ارنقو ارةي  ،ال ي نيها ما قا ي إ امت مال مم عوائا إمنا يكو ذلره
مم ل ارست ر ارستءيا

()17

الءرز اليتاني :ال جييع يف عقا االعتماد اإلجياري
اي

انرع مرم الءقر إىل ريرف عقرا االعتمراد اإلجيراري علر نر عةرارة عرم نظرام

قررانوني مرجيررع يتكررو مررم ب ررض القواعررا الءنيررة ارسررتماة مررم ا لرركا التقليايررة
لل قررود التزاريررة ،يتميررز بررة ض ااصررائص ارسررتماة مررم مررز القواعررا القانونيررة

()18

ميكم إبراز هوا ارز مم ال اجلزئياع التالية:
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 -2إمكانية له ذاع ا

د /عزوز مناصرة

ل؛ الوي جيا حمال ل قا االعتمراد اإلجيراري مرم رال

ارادة الساب ة ال الرة مم ا مر  ،96-69بل إ اررادة احلاديرة ععررة قرا اعترربع إدرا
حا اايار بالعرا يف عقا االعتماد اإلجياري مرا

وبيا ،إ عام إدرا ر مرم لر ن

يءقا ءة االعتماد اإلجياري ارالية

()19

رررة خي ر ل رروابو ماليررة

 -8قايررا مقرراار ا

رررفة ال

ررو يف االعتةررار مطلقررا

القيمة اإلجيارية السوقية لأل ل ار ر ،مم ثرع فرت عقرا االعتمراد اإلجيراري ير كرز
يف قايا ا

ررة علر مرس ماليرة ليسرت هلرا عالقرة بالسروء جيمرا هرو احلرا يف عقرا

اإلجيررار ال ررادي عنررا عررام قايررا ا
االعتماد اإلجياري

ا

عررمل ررم لرررا ا

رررة ب ر الطرررف ارت اقررايم يالح ر يف عقررا

رة في مر ء ة نسةيا ،نها ليست فقو مقابل االنتءاز ،إمنا
ررل اررر ر مررم ررال ملسررلة ارررافوعاع النقايررة الرر ي ديهررا

ارست ر للمر ر وروا مراة عقرا اإلجيرار ،ال جيروز إنهرا ال قرا قةرل مراادها با ءراء
الطرف حت سم بتغطية م لرا ا

ل

()20

 -3جيا ارعرز اجلزائري يف القسع اليتال مم الءصرل ا

مرم ا مرر رقرع 69/96

ارت مم العر مب اال تيارية يف عقا االعتماد اإلجيراري الر ميكرم للطررف اال ءراء
عليهرررا بارر رادة ( )21فقررررة  3مر رم ا مرررر السرررالف الررروجير علر ر  :إعءرررا ارر ر ر مرررم
االلتزاماع ارلقاة عادة عل

احع ملكية ا

ل ار ر

مم ثع فتن يف هول احلالرة

ق عل عا ا ارست ر مسر لية امرتالم اررا ارر ر باحلالرة ارتءرا عليهرا بر ارر ر
ارورد
 -4نصرررت ارررادة ( )49مرررم ا مرررر  69/96علرر

رررواز ا ءررراء ا ورررراف ار نيرررة ب قرررا

االعتماد اإلجياري فيما بينها ليتكءل ارست ر مقابل حق يف االنتءاز الوي مينح إيرال
ار ر ر
مطابقرررة ا

018

يتنرراز عررم ال ررماناع ااا ررة بسررةع ف لرري
رررل اررر ر

بو ررود عررائا

عيررع عررام

كرررو هرررول ال رررماناع حمرررا دة ،ة رررا لررروله يتنررراز
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ختءريض رم اإلجيرار و رع

ارست ر عرم ارطالةرة بءسرق عقرا االعتمراد اإلجيراري
هول ال ماناع

 -9نصررت ارررادة اليتانيررة مررم ا مررر  69/96يف فقر هررا اليتانيررة عل ر التحويررل لصرراحل
ارست ر جيل احلقوء االلتزاماع ارناف ارسا
ارمو مما ي ين

رل

ارخاور ارر ةطة لكيرة ا

حا ر وز ارستءيا ارست ر عل الةائ ال حيترا إىل را ل لررجية

االعتماد اإلجياري ميسا عل هوا التحويل
 -9نصت الءقرة  1مم ارادة ( )36مم ا مرر  96-69علر
ارر ر بررا خمرراور احلريررا التكءررل بااسررائر الر

ارسرت ر يلترزم ب رما

لحررا با

ررل ارر ر الت ر م

بال مم ميتل هول ارخاور يري عقود االعتماد اإلجياري عل إدرا بنا الت م علر
ا

ل ار ر جيالتزام يق عل عا ا ارست ر
 -1إ عقررا االعتمرراد اإلجيررراري ميكررم

بصرريانة مررا

ررر ل ر مررم منقررو  ،مصررار هرروا االلتررزام مررا نصررت علي ر ار رادة ( )33مررم

ا مر 96-69ال اعتربع قيا هوا االلتزام
ي

يت رررمم بنرراا يق ررري بررالتزام ارسرررت ر
عام قيال مرا وازيا بقوهلرا ميكرم

ال قا عل عا ا ارست ر االلترزام باحلءراظ علر ا

ريانت يف حالرة

رل ارر ر

اعتماد إجياري لأل و ارنقولة
 -2إ ارعرررز اجلزائررري يف ارررادة ( )89مررم ا مررر  96-69نررص علرر
للمر ر وروا مراة عقررا االعتمراد اإلجيراري ب را إلر ار مسرةا
جياملة

ي

حاا حلا ارست ر يف االنتءاز با

نرر ميكررم

إعروار رراة  29يومررا

ل ار ر امر

اع بال ابري

عم وريا مر لل قابل لالمتئناف ذله يف حالة عام دف ارست ر قسطا احراا مرم
اإلجيررار ،يف هررول احلالررة ميكررم للم ر ر
ل

بي

رهم حيازة

يتصرررف يف ا

عم وريا ية ميلة قانونية

ررل ارس ر

عررم وريررا

رى لنقل ارلكية

يظهررر ممررا مررةا الطةي ررة ااا ررة ل قررا االعتمرراد اإلجيرراري ،فهررو عقررا إ ررارة علر
مناف مم هة ،جيما قرب ا قسامب اإلجياريرة ا رر ء رة مر

يرار التملره مرم الةير مرم
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هة

ا

رى ؛

د /عزوز مناصرة

ل يف ظهور االعتماد اإلجياري الةحر عرم التمويرل مرم ارسرت ر

فقا ب اع ار مساع ارالية ال قرا عرم اإل رارة ،هري ةحر عرم ال رماناع الكافيرة
المتيءا القر إ ،قص فوائراها مرم النءقراع ا مامرية الطارئرة الر قرا يتطلةهرا
بقا ا

احلا المتيءا مناف

ل

يالح عل ال جييع ال قاي يف االعتماد اإلجياري ن خيل بتواز االلتزامراع بر
وررريف ال قررا ،حي ر

نصرررف للررع االلتزامرراع إىل ارسررت ر ،فررال هررو بي ر نتقررل في ر

ارلكية للمست ر ،ال هو إ ارة يتحاد م اإلجيار فيها ب رة السروء ،إمنرا كرو
ا

رررة جيرررب باعتةررار ان ررمام قصررا الةي ر فيهررا ،جيمررا يتحمررل ارسررت ر فيهررا بررما

ال

هو ليس مالكا لأل ل ،فت فسرق ال قرا ي مرةع امرتحوذ ارر ر علر ال ر

باعتةار ال قا عقا إجيار باز عل ارست ر ما زاد يف ا
حق يف مقابل قمل ال ما
ن جيرررا

جيرررع

ا

رة وم ا يف التمله ،باز

طار

ابتكرررار عقرررا التر ر م اإلجيررراري إمنرررا جيرررا بهررراف ر ر م

ال ماناع الكافيرة للمر ر مرم ابرطالع برا ر ارمرو  ،ذلره عرم وريرا رفر جيررب
قررار ممكررم مررم ارسر لية عنر  ،ققيررا االلتزامرراع الر يتحملررها ارر ر ال ررادي مر
إعطائ الومائل الالزمة ل ما حقوق فس اعا مام لتحقيا الءوائا اراليرة ،يف
مقابرل ذلرره جيررع النظررر إىل موقر ارسررت ر مررم الناحيررة القانونيررة هررو موقر ربرري بر
ل حصول عل التمويل الرالزم رعرر ع قمرل ب رض االلتزامراع الر عرادة كرو
ملقاة عل عا ا ار ر يف عقود اإلجيار ال ادية التخلي عم ب ض احلقروء الر

نحهرا

ل له ال قود

()21

عموما فت عقرود االعتمراد اإلجيراري ت رمم يف الغالرع لرروا مامريا يء ريا
إىل إعءا لرجية االعتماد اإلجيراري مرم ارسر لية حراهما ي ءيهرا
ال يول الر

ر يا

ارستءيا عم امت ما ا
611

رراحة مرم برما

رل ارر ر ،اآل رر ي ءيهرا مرم جيرل مسر لية نالرئة عرم عزرز
ل عل الو

ارقرر

()22
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ارطلع اليتال  :االعتماد اإلجياري يف مصرف السالم -اجلزائر
يقررام مصرررف السررالم-اجلزائررر تموعررة متنوعررة مررم ارنتزرراع اراليررة منهررا االعتمرراد
اإلجياري

و منقولة االعتماد اإلجياري

و لل منقولة ،يف الغالرع يطلرا علر

االعتماد اإلجياري يف ارصارف اإلمرالمية مصرطل اإل رارة ارنتهيرة بالتمليره؛ هري مرم
الصرريو االمررتيتمارية ارسررتحاثة ،ر ا ح نسررةة عمليا هررا مررم  %8إىل  %99مررم تمرروز
الصيو االمتيتمارية( ،)23قا ثارع هول ال قود ارستزاة اجلرا بر الءقهرا ار ا رريم
حررو مرراى معررر عيتها يتطلررع الت جيررا مررم مرراى معررر عية االعتمرراد اإلجيرراري يف
مصرف السالم-اجلزائر الوقوف عنا ريف اإل ارة ارنتهية بالتمليره ،جيروا بروابو
ورها اجلائزة ال

ب ها الءقها ار ا ر  ،ثع الت جيا مم اق التمويرل باالعتمراد

يف ارصرف ماى مراعا لتله ال وابو
الءرز ا

 :ريف االعتماد اإلجياري يف ارصارف اإلمالمية

عرف اإلقاد الا لي للةنوك اإلمالمية االعتماد اإلجياري (اإل ارة ارنتهية بالتمليره)
بن

مريلة ويليرة يمر بر

ريغة الةير

ريغة التر ل ،قروم علر مراس ا ءراء

ورف عل بير حراهما لر رر مرل ة م ينرة ،حيرادا قيمتهرا ،إال

هرول ال القرة ال

قا إثارها فتنتقل ملكية السل ة إىل ارع ي اجلايا مةالررة ،لكرم ظرل ال القرة
بينهما حمكومة بقواعا عقا اإل ارة حل إ ام ارع ي مااد قسرامب إجياريرة راد
قيمة م الةي ارتءا علي

()24

هرروا الت ريررف مررم منظررور مصررريف يرجيررز علر التمويررل لكون ر الةاع ر علر هرروا
ال قررا ،جيرروا الطريقررة ال ر يررتع بهررا ال ختتلررف ريءرراع الءقهررا عن ر إال يف جيونهررا
رجيزع عل اجلوانع ار ثرة يف معر عيت  ،مم ذله جييءية انتقا ملكية ا

ل مرم

ار ر إىل ارست ر ،مم ب هول الت ريءاع نوجير الت ريء التالي :
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 -ارقصود باإل رارة ارنتهيرة بالتمليره،

قروم ارصرارف بتر ل عر  ،جيسريارة إىل

لخص ماة م ينة ب رة م لومة قا زيا عم
اراة ،دف مجي قسامب ا

د /عزوز مناصرة

رة ب قا ايا

ميلك إياها ب ا انتها

رة اريتل عل
()25

 اإل ارة ارنتهية بالتمليه هي ليه منء ة ب رض ا عيرا  ،جيالراار ار رااع ،مراةم ينة مم الزمم ،ب رة م لومة زيا عادة عل
ارر رة للمسررت ر ،بنررا علر
مرااد مجير مسرتحقاع ا

ررة اريترل ،علر

عررا مررابا بتمليكهررا يف نهايررة اررراة
رررة

قسراوها ،ذلرره ب قرا ايررا ،ي

ب قا مستقل ،هو إما هةة ،إما بي بيتمم حقيقي
ظهررر الت ريءرراع السررابقة
ملكية ا

رمزي

بتمكان اجلم ب ملكية ا

يف ثنائهررا ،ب ررا
يرتع ليكهررا

()26

اال ررارة ارنتهيررة بالتمليرره هرري إ ررارة عل ر ارنرراف ؛

ل ةق للم ر ،ق ل مرم عقرا الةير ؛

قسرامب إ ررارة زيرا عررم

ميلره ارر ر ال ر

ارسرت ر يرارك مرم الةاايرة

رل مناف ر يف نهايرة عقرا اإل رارة ،لروا يقةرل براف

ررة اريتررل هروا ال جييررع يف ال قرا جيررا مرةةا يف ااررالف

الءقهي حرو معرر عية اإل رارة ارنتهيرة بالتمليره ،كراد يتمر جيلمرة الءقهرا حرو
ررواز وظيررف هررول الصرريغة التمويليررة يف ارصررارف إذا مت االلتررزام بررالقرار الصررادر عررم
تم الءق اإلمالمي التاب رنظمة ار

ر اإلمالمي يف د ر ر اليتانيرة ععررة ،ارن قراة

بالرياإ يف ارملكة الس ودية (2482هر)؛ الوي حاد بوابو الصرور اجلرائزة لإل رارة
ارنتهية بالتمليه ،بوابو الصور ارمنوعة جيما يلي(:)27
 -بررابو ارن ر :

يرررد عقرراا خمتلءررا يف قررت احررا ،علر عر

احرراة ،يف زمررم

احا
 -بابو اجلواز:

ود عقايم منءصل يستقل جيل منهما عرم اآل رر ،زمنرا حبير

يكو إبرام عقا الةي ب ا عقا اإل ارة،
اايار يوازي الوعا يف ا حكام ي ا
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ود عا بالتمليه يف نهاية ماة اإل رارة،
كو اإل ارة ف لية ليست ما رة للةي
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يكو بما ال

-

د /عزوز مناصرة

ار رة عل اراله ال عل ارست ر ،بوله يتحمرل ارر ر

ما يلحرا ال ر مرم لرل لرف نالرع مرم راي ارسرت ر

ءريطر  ،ال يلرزم ارسرت ر

بعي إذا فا ت ارنء ة
 -إذا التمل ال قا عل

ار رة فيزع

م ال

يكرو

مينرا ا نيرا إمرالميا

ال ياريا ،يتحمل ار ر ليس ارست ر
 -جيررع

طةررا عل ر عقررا اإل ررارة ارنتهيررة بالتمليرره حكررام اإل ررارة ورروا مرراة

اإل ارة ،حكام الةي عنا له ال
 كو نءقاع الصيانة لل التعغيلية علر ارر ر لريس علر ارسرت ر وروا مراةاإل ارة
قا

ار عم هيئة احملامةة اررا ة للم مسراع اراليرة اإلمرالمية ار يرار العررعي

رقررع -6-ارت لررا باإل ررارة اإل ررارة ارنتهيررة بالتمليرره،

ررا متوافقررا م ر قرررار اعم ر

الءقهي يف بنودل ارختلءة ،نوجير منها ما يلي(:)28
 -جيرع علر ارسرت ر التقيرا باالمرت ما ارالئرع لل ر ارر رة

بارت رارف عليرر ،

التقيررا بال عررر مب ارتءررا عليهررا ارقةولررة لرررعاجت جيمررا جيررع ينررع إحلرراء بررررر بررال
بسو االمت ما

بالت اي

 -ال جيوز للم ر

باإلهما .

يع مب برا

مم عيرول ال ر ارر رة الر خترل باالنتءراز،

يع مب عرام مسرئوليت عمرا يطرر علر ال ر مرم لرل ير ثر يف ارنء رة ارقصرودة مرم
اإل ارة موا جيا بء ل م بسةع ار عم إراد .

 إذا فا ت ارنء ة جيلياجتارنء ة

زئياجت بت اي ارست ر م بقا ال ر  ،فتنر ي رمم إعرادة

إ الحها ،ال سقو ا

 -ال جيوز

رة عم ماة فواع ارنء ة.

يع مب ار ر عل ارست ر الصيانة ا مامية لل

ال يتوقف عليهرا

بقرا ارنء رة جيروز وجييررل ارر ر للمسرت ر برت را اع الصرريانة علر حسرال ارر ر
عل ارست ر الصيانة التعغيلية

الا رية.
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 الا

د /عزوز مناصرة

ار رة كو عل بما ار ر ويلة ماة اإل رارة مرا ي يقر مرم ارسرت ر
قصل جيروز لر

ير معم عليهرا عرم وريرا التر م ارعرر ز جيلمرا جيرا ذلره

ممكناجت ،نءقة التر م علر ارر ر ،ميكرم للمر ر
قايا ا

روها يف االعتةرار برمناجت عنرا

رة ،لكم ال جيوز ل قميل ارست ر ب ا ال قرا ي كلءرة إبرافية زادع

علر مررا جيررا متوق راجت عنررا قايررا ا

رررة جيمررا ميكررم للمر ر

بالقيام بت را الت م عل حسال ار

ر.

يوجيررل ارسررت ر

الءرز اليتاني :اق االعتماد االجياري يف مصرف السالم -اجلزائر
مس مصرف السالم – اجلزائرر بتراريق  8999/99/92جييتمررة للت را

اجلزائرري

اإلمارا ي ،قا مت اعتمادل مرم قةرل بنره اجلزائرر بتراريق  ،8992/96/29ليةرا مزا لرة
نعرراو بترراريق  8992/29/89مسررتهافا قررايع رراماع مصرررفية مةتكرررة ،نة ر مررم
ارةرراد

القرريع ا

رريلة الرامررخة لرراى العر ع اجلزائررري ،تمالر

االقتصررادية يف مجي ر اررافررا احليويررة برراجلزائر

()29

متطلةرراع التنميررة

يقررام ارصرررف تموعررة منتزرراع

مالية لتمويرل ارعراري االمرتيتمارية ،منهرا االعتمراد اإلجيراري لأل رو ارنقرو
لررل ارنقولررة يالح ر عل ر هرروا ارنررتي سررميت ال ر

ا

رو

ررا ع متوافقررة م ر ا مررر 96-69

الفا را هو معتهر يف ارصارف اإلمالمية ،حي يطلا علر هروا النروز مرم التمويرل:
اإل ارة ارنتهية بالتمليه
ا

لكم هروا التطرابا يف االمرع رافرا مر ابت راد ارصررف عرم

و بالكيتل مم العر مب اجلائزة يف ا مر  96-69حبيترا عرم ارعرر عية الءقهيرة الر
قت ي التواز يف االلتزاماع بر ورريف ال قرا ؛ هرو مرا ميكرم مالحظتر -مرم رال
تة ارواد التءصيلية ل قا االعتماد اإلجياري -يف النقامب التالية:
 نصررت ارررادة السادمررة يف فقرا هررا عل ر قمررل ار ر ر لنءقرراع الصرريانة الرئيسررية،علر عررام قمررل ارسررت ر ي بررما يف حالررة هررالك ال ر جيليررا بغررل قصررل منر ،
يتحمل الءارء ب مةلو الت م
قسررامب ا
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قيمة ال

فقو يف حالة قصرلل

اير مر مراعراة

رررة ارافوعررة جيمررا جيرراع عل ر قمررل ار ر ر لنءقرراع الصرريانة يف حالررة
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اهلالك اجلزئي مرم لرل قصرل ارسرت ر ،مر

د /عزوز مناصرة

رويض ارسرت ر لءرواع ارنء رة بت رايل

قيمة اإلجيار حسع التقاير
نصت ارادة التام ة عل قمل ار رة نءقة الت م نصت ارادة اليتانية ععرة يف فقر ها السراب ة علر نر يف حالرة الءسرق يطالرع الةنرهرة ارستحقة قةل الءسق

فقو با

ررربز النقررامب السررابقة حرررص مصرررف السررالم –اجلزائررر عل ر االلتررزام العرررعي يف
قررايع هرروا ارنررتي ارررالي ،حيرر راعرر ارصرررف برروابو اجلررواز يف اإل ررارة ارنتهيرررة
بالتمليرره ،ال لرره يف

هرروا احلرررص مرري زز د ر الصررلفة اإلمررالمية يف اجلزائررر،

يءنا جييتلا مم العةهاع اريت ارة حوهلا مر ذلره هنراك ب رض الق رايا الر قترا إىل
يالة

إعادة

زيادة بيا  ،نوجير منها بر رة مراعاة فر قاع ا

ررة عرم

ررة اريترل

ا ة يف حالة فسق ال قرا ،لره الءر قراع الر جيانرت مقابرل الوعرا بتملره ال ر يف
ل ،فهي يف احلقيقة ز مم اليتمم ،لتزنرع الوقروز يف عقرايم يف عقرا ،رلرع

نهاية ا

فصل عقا الةي النهائي عم عقا اإل ارة
ا ة
يعررركل التمويرررل باالعتمررراد اإلجيررراري منتزرررا ماليرررا حررراي النعرر ة نسرررةيا ،يسرررم
للم مساع ارالية بتمويل لررا ا

رو االمرتيتمارية للمعرر عاع االقتصرادية ارختلءرة،

ي ترب ا مر  96-69اإلوار القانوني الوي ب ارعرز اجلزائرري لتنظريع الت امرل فرا
هول الصيغة التمويلية هو يف اعمل ال يقف عائقا ما التزام مصرف السالم –اجلزائر
بال وابو العرعية للتمويل باإل ارة مم ال عقا االعتماد اإلجياري لأل رو ارنقولرة
ذله إىل جيو جييتل مم العرر مب الرواردة يف هروا ا مرر-

ا

و لل ارنقولة ،ير

ال

يتل إلكاال فقهيا -هي لر مب ائزة ليست

وبية
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