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[د .حوالف عبد الصمد]

مبررات الشهر القانوني لعقد االعتماد
اإليجاري -االيجار التمويلي -للمنقوالت
في التشريع الجزائري" دراسة مقارنة

*

الدكتور
حوالف عبد الصمد

*

امللخص
أن اهلدف من دراسة مربرات الشهر القانوين لعقد االعتامد اإلجياري للمنقوالت،
هو البحث عن املستفيد احلقيقي من عملية الشهر هذه ،فالغالب األعم يظن أن الطرف
املستفيد هو الطرف الضعيف يف العالقات التعاقدية االستهالكية وهو املستهلك -
العون االقتصادي يف عقد االعتامد اإلجياري ،-هذا ما حاول املرشع القيام به فع ً
ال إذا
ما كان احلديث عن االلتزامات املتقابلة يف هذا العقد ،إذ سعى إىل محاية العون
االقتصادي املستأجر من تعسف املؤجر -الذي هو يف هذه احلالة أما بنك أو مؤسسة
مالية أو رشكة عاملة يف هذا املجال ،-هذا األخري الذي يقدم إىل إعداد عقود نموذجية
قد حتتوي عىل رشوط تعسفية يف حق املستأجر ،فإعادة التوازن العقدي يكون يف صالح
العون االقتصادي الذي يعد الطرف الضعيف يف هذه العالقة.
وعىل النقيض من ذلك ،فإن اهلدف من عملية الشهر القانوين لعقد االعتامد
اإلجياري للمنقوالت ،يف احلقيقة هو يف صالح الغري ومحاية للحياة التجارية التي تتسم
بالرسعة واالئتامن ،ألن الوضع الظاهر يبني أن ملكية األشياء املؤجرة حمل العقد هي
 أجيز للنرش بتاريخ .2016/5/4
 أستاذ حمارض قسم "ب" ختصص قانون خاص (قانون األعامل) -كلية احلقوق والعلوم السياسية ،بجامعة
تلمسان -اجلزائر
[العدد الرابع والسبعون – رجب 1439هـ إبريل ]2018

1

[السنة الثانية والثالثون]

263

Published by Scholarworks@UAEU, 2018

Journal Sharia and Law, Vol. 2018, No. 74 [2018], Art. 5

[مبررات الشهر القانوني لعقد االعتماد اإليجاري – اإليجار التمويلي للمنقوالت]

للمستأجر وليس للمؤجر طبق ًا لقاعدة احليازة يف املنقول سند للملكية ،إذ حرص
املرشع ووفق ًا ملا تتطلبه احلياة التجارية عىل منح أكثر الضامنات للمؤسسات العاملة يف
هذا املجال ،كي يضمن استمراريتها يف هذا النوع من العقود.

املقدمة
عقد االعتامد اإلجياري (أو ما يعرف يف بعض األنظمة العربية بالتأجري التموييل) -
 -Leasingواحد من التنظيامت القانونية احلديثة ،التي تعاظمت يف نطاق قانون األعامل،
والتي ال تندرج ضمن قائمة العقود املسامة التي ورثها القانون املدين عن الرومان .وعىل
حد تعبري القضاء الفرنيس ،يعترب عقد االعتامد اإلجياري "وحدة مركبة"
 ،)1("complexeمزجي ًا يستمد مكوناته من عالقات تعاقدية معروفة ،اندجمت فيام بينها لتنتج
" Un tout

هذا النظام التعاقدي اجلديدّ .
ولعل حداثة هذا التنظيم واختالف رشوطه التفصيلية من
حالة إىل أخرى ،زادا من تعقيد دراسته ،وليس هذا بغريب يف عرص تشعبت فيه سبل احلياة
وتعقدت وسائلها فصار من النادر أن يظهر اآلن نظام قانوين بسيط(.)2
وإذا كان من نتيجة إبرام عقد االعتامد اإلجياري متكني املستأجر من االنتفاع باألصل
املؤجر واستغالله استغالالً مادي ًا باملفهوم االقتصادي ،حيث يصبح هذا األخري بمثابة
مالك للمنقول من الناحية االقتصادية ،ويبقى مالكه من الناحية القانونية مؤجره
مؤسسة االعتامد اإلجياري التي تظل حتتفظ بملكيتها طول مدة نفاذ هذا العقد  ،هذا
()3

(1) Toulouse, 7 mai 1970. J.C.P.1970. 16481. Note Bey; D.Landraud, note sous cass. Civ.6
déc. 1978. D .1980.p. 217.

مشار إليه عند :عيل سيد قاسم ،اجلوانب القانونية لإلجيار التموييل ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،مرص،1990 ،
ص.110
( )2عيل سيد قاسم ،املرجع السابق ،ص.110
( )3تنص املادة األوىل من األمر رقم  09/96املؤرخ يف  19شعبان عام  1416املوافق  10يناير سنة ،1996
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قد يؤدي إىل االعتقاد بأن املستأجر هو املالك هلذه األصول بسبب ال ُيرس الظاهر بعد
حيازته لألصل املؤجر(.)4
وهذا الوضع ينجم عنه آثار سلبية تنعكس عىل رشكة االعتامد اإلجياري باعتبارها هي
ر هبذا الوضع ليعتمد عليه باعتباره
املالكة لألصل املؤجر ،وتنعكس عىل الغري الذي يغ ّ
مؤرش ًا عىل يسار املستأجر تأسيس ًا عىل ما حيوزه من أصول ،وهو يف حقيقة احلال ليس
مالك ًا ،وتزداد عواقب الوضع الظاهر إذا ما كان حيوزه املستأجر بصفة االعتامد اإلجياري
يعول عليها الغري ملنح ائتامهنم للمستأجر املستفيد؛ هذا
من العنارص الق ّيمة اهلامة التي ّ
الوضع أدى إىل اختالل التوازن العقدي بني الطرفني املتعاقدين.
ومحاية منه للمؤجر ومن ورائه املعامالت التجارية ،فقد أخضع املرشع عقد االعتامد
اإلجياري لرشط إعالم الكافة بأن حيازة املستأجر لألصول املؤجرة هي عىل سبيل احليازة
وليس التمليك ،ولن يتأتى ذلك إال بواسطة إجراءات شهر مع ّينة( ،)5وخاصة تلك العقود
الواردة عىل املنقوالت ،محاية لدائني املرشوع املستفيد ،فحيازة املدين لألصول اإلنتاجية
وخصوص ًا إذا ما كانت من املنقوالت ،قد يدخل يف اعتقاد هؤالء الدائنني أن هذه
املنقوالت مملوكة للمرشوع املستفيد ،إعامالً للقاعدة السالفة الذكر فيمنحونه ائتامهنم،
حتى إذا ما طلبوا التنفيذ عىل أمواله وجدوا أن هذا الضامن ما هو إال رساب(.)6
املتعلق باالعتامد اإلجياري ،ج .ر .عدد  ،03عىل ماييل ":يعترب االعتامد اإلجياري موضوع هذا األمر ،عملية
جتارية ومالية - :يتم حتقيقها من قبل البنوك واملؤسسات املالية أو رشكة تأجري مؤهلة قانون ًا ومعتمدة رصاحة
هبذه الصفة ،مع املتعاملني االقتصاديني اجلزائريني أو األجانب ،أشخاص ًا طبيعيني كانوا أم معنويني تابعني
للقانون اخلاص أو العام."...
( )4حوالف عبد الصمد ،النظام القانوين لعقد االعتامد اإلجياري- ،الليزينغ ،-مذكرة ماجستري ،ختصص عقود
ومسؤولية ،جامعة أبو بكر بلقايد –تلمسان ،-اجلزائر ،2009/2008 ،ص .10
( )5املادة  06و 07من األمر  09/96املتعلق باالعتامد اإلجياري ،السالف ذكره.
( )6عيل سيد قاسم ،املرجع السابق ،ص.110
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وجتدر اإلشارة أنه عند البحث يف موضوع مربرات الشهر القانوين لعقد االعتامد
اإلجياري للمنقول ،أنه ليس احلال كام كان الوضع يف عقد االستهالك .إذ املعتاد يف هذه
العقود ،أن إعادة التوازن يكون يف صالح الطرف الضعيف وهو املستهلك ،وهذا ما
هو موجود إذا ما كان احلديث عن االلتزامات املتقابلة يف عقد االعتامد اإلجياري،
فإعادة التوازن العقدي يكون يف صالح العون االقتصادي

()7

الذي يعد الطرف

الضعيف يف هذه العالقة .وعىل النقيض من ذلك ،فإعادة التوازن العقدي يف هذا
العقد ،هو يف صالح املالك احلقيقي لألصول اإلنتاجية والغري ومحاية للحياة التجارية
التي تتسم بالرسعة واالئتامن ،ومن ثم حرص املرشع عىل منح أكثر الضامنات
للمؤسسات العاملة يف هذا املجال ،كي يضمن استمراريتها يف هذا النوع من العقود.
ولدراسة مربرات الشهر القانوين لعقد االعتامد اإلجياري للمنقوالت ،جيب احلديث
عن املستفيد من إعادة التوازن العقدي هذه ،من خالل كل ذلك يمكن صياغة إشكالية
الدراسة يف السؤال التايل :إىل أي مدى نجح املرشع يف وضع امليكانيزمات والوسائل
إلعادة التوازن العقدي يف الشهر القانوين لعقد االعتامد اإلجياري للمنقوالت؟
وتتفرع عن هذه اإلشكالية الرئيسية جمموعة من األسئلة الفرعية ،لعل أمهها:

( )7بالرجوع إىل النصوص املتعلقة بالنقد والقرض ،وكذا األمر  ،09/96نجد ّأهنا مل تتطرق إطالقا إىل حتديد
مفهوم املتعامل االقتصادي .أما من الناحية العملية ،فإن ما جرى به العمل يف اجلزائر لدى رشكة السالم ليزينغ
( )S.A.L.E.M Spaهو أهنا تقبل املهنيني والفالحني وغريهم ،وتشرط أن يكون ملن يلجأ خلدماهتا ،سجل
جتاري أو نظام قانوين مهني ( )Statut Juridique Professionnelأو قرار اعتامد رسمي .
املرشع الفرنيس واملرصي ،فقد اجتنبا استعامل املصطلحات الفضفاضة ،واقترصا عىل تسمية املستفيدين من
أما ّ
عقد االعتامد اإلجياري باملستأجر .إذ يمكن أن يكون هذا املرشوع املستفيد ،مرشوع ًا جتاري ًا أو صناعي ًا أو زراعي ًا
أو أصحاب املهن احلرة كاألطباء واملحامني ،الذين قد يلجؤون إىل عقد االعتامد اإلجياري للحصول عىل ما
حيتاجون إليه من معدّ ات ،سواء عند تأسيس مرشوعهم أو للقيام بعمليات اإلحالل والتجديد ملواكبة التطور
التقني .ويمكن أن يكون املرشوع املستفيد ،شخص ًا طبيعي ًا أو معنوي ًا تاجر ًا أو غري تاجر.
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 هل اإلجراءات املتبعة يف الشهر القانوين لعقد االعتامد اإلجياري للمنقوالت
من شأهنا محاية ملكية املؤجر هلذا املنقول؟
 من هم األشخاص امللزمون بعملية الشهر القانوين لعقد االعتامد اإلجياري؟
 فيم تتمثل أمهية الشهر القانوين لعقد االعتامد اإلجياري للمنقوالت؟
 ماهو اجلزاء املرتب عىل ختلف عملية الشهرالقانوين لعقد االعتامد اإلجياري
للمنقوالت؟
تقتيض الدراسة االعتامد عىل املنهج الوصفي واملنهج التحلييل ،واالستعانة باملنهج
املقارن ،ملقارنة أحكام ما توصل إليه الترشيع اجلزائري يف هذا املوضوع مع الترشيعني
املرصي والفرنيس.
عىل ضوء كل ما سبق سوف تتم دراسة هذا املوضوع من خالل مبحثني؛ األول
خصص للشهر القانوين لعقد االعتامد اإلجياري للمنقوالت .أما البحث الثاين،
فخصص لدراسة أمهية هذا الشهر وجزاء ختلفه.

املبحث األول:
الشهر القانوين لعقد االعتامد اإلجياري للمنقوالت
إذا كان الشهر معناه التعريف وإعالم الغري باحلالة القانونية الناشئة بالترصف
اخلاضع لإلشهار ،فإن اهلدف األسايس له من خالل هذه الدراسة هو ليس عقد
االعتامد اإلجياري يف حد ذاته ،بل إعالم الغري بغياب ملكية احلائز لألصل بمصطلحات
عقد اإلجيار ،ومن ثم فإن اهلدف من الشهر هو التصدي لظاهر امللكية الذي نشأ
باحليازة ،والقصد من إلزام املؤجر بشهر العقد يف احلقيقة إنام قيامه بإشهار حقه يف
امللكية ،وتتحقق معرفة الغري بعقد االعتامد اإلجياري ويصبح حق امللكية املشهر هو حمل
اإلشهار.
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وهلذا اهتم املرشع بتنظيم شهر عمليات االعتامد اإلجياري ،نظر ًا ملا يؤمنه من ضامنة
ومحاية لرشكات االعتامد اإلجياري( ،)8وذلك هبدف تشجيعها عىل إبرام تلك العقود ملا
حتققه من دور اقتصادي يف متويل املشاريع التجارية والصناعية ،بام حتتاجه من جتهيزات
ومعدات وآالت تساهم يف تطويرها ومسايرهتا للتكنولوجيا.
ولقد أوجب املرشع اجلزائري خضوع كافة عمليات االعتامد اإلجياري لعملية الشهر
وترك حتديد كيفياته للتنظيم ،كام أن تطبيقه غري قارص عىل العقار ،بل يمتد أيض ًا
للمنقوالت التي تكون حم ً
ال هلذا العقد( ،)9وبصدور املرسوم التنفيذي  90/06الذي حيدد
كيف ّيات إشهار عمليات االعتامد اإلجياري لألصول املنقولة( ،)10تكون هذه الكيفيات قد
ضبطت من خالله بعد حتديد اجلهة أيض ًا التي يتعني عليها القيام بعملية الشهر.
هذا األخري تعرض فيه املرشع إىل الشهر القانوين دون املحاسبي عند تنظيمه
لكيفيات الشهر ،حمدد ًا املركز الوطني للسجل التجاري كجهة ضامنة للشهر القانوين
لعمليات االعتامد اإلجياري ،واملؤجر كطرف يقع عىل عاتقه واجب الشهر.
لذلك سيتم التطرق االلتزام املؤجر بإجراء الشهر القانوين لعقد االعتامد اإلجياري
للمنقوالت (املطلب األول) ،لكي يتسنى احلديث عن التزام املستأجر هبذا اإلجراء
(املطلب الثاين).

( )8سواء كانت بنوك ًا عاملة يف هذا املجال أو مؤسسات مالية ،أو رشكات معتمدة لذلك.
( )9كام جاء ذلك باملادة  06من األمر رقم  09/96املتعلق باالعتامد اإلجياري ،السالف ذكره.
حمرم عام  1427املوافق لـ 20فرباير  ،2006الذي حيدد
( )10املرسوم التنفيذي رقم  90/06املؤرخ يف ّ 21
كيف ّيات إشهار عمليات االعتامد اإلجياري لألصول املنقولة ،ج.ر .عدد .10
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املطلب األول:
التزام املؤجر بإجراء الشهر القانوين
لعقد االعتامد اإلجياري للمنقوالت
واجهت رشكات االعتامد اإلجياري يف بداية ظهورها وقبل تنظيمها من املرشع،
صعوبات يف جمال محاية ملكيتها لألصول موضوع عقد االعتامد اإلجياري ،السيام
األصول املنقولة خلضوعها للقاعدة العامة التي تعترب أن":احليازة يف املنقول سند
امللكية" ،األمر الذي من شأنه أن هيدد مصالح رشكات االعتامد اإلجياري ،الحتامل
فقداهنا إحدى الضامنات األساسية املبارشة عىل األصول املؤجرة ،إذا قام املستأجر
بالترصف فيها أو رتب عليها حقوق ًا عينية ،كرهنها مث ً
ال أو غري ذلك من الترصفات
الضارة باألصول املؤجرة ،يف ظل عالقة تعاقدية ال حيتجبها يف مواجهة الغري عم ً
ال
بمبدأ نسبية العقود ،وهي العالقة التي قامت بني املؤجر واملستأجر ،إذ ال يرسي مفعول
هذه العالقة يف األساس عىل الغري وفق ًا للقواعد العامة مادام هذا الغري ليس طرف ًا يف
العالقة التعاقدية ،ومن حق الغري االعتقاد بملكية هاته املنقوالت للمستأجر.
فإذا ترصف يف تلك املنقوالت فإن ذلك سينعكس سلب ًا عىل املؤجر مالكها ،وقد
يصعب عليه اسردادها من الشخص الثالث الذي اشراها من املستأجر وكان حسن نية.
وعملية االعتامد اإلجياري ،متثل خطر ًا ال يمكن إنكاره بالنسبة للذين طلبوا التعامل
مع املستأجر ،وكأثر هلا يمكن أن ينخدعوا بيساره ويزيدون يف ضامنه الذي ال يعرب
حقيقة عن حالته ،وهلذا اشرط املرشع اجلزائري شهر عملية االعتامد اإلجياري(.)11
ويرسي عقد االعتامد اإلجياري املشهر عىل الغري ،كدائني املستأجر وخلفه اخلاص
ومؤجر العقار الذي يتواجد به املنقول حمل عقد االعتامد اإلجياري ،ويعد الشهر بمثابة
( )11الفقرة الثالثة من املادة السادسة من األمر رقم  09/96املتعلق باالعتامد اإلجياري ،السالف ذكره.
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إعالن حق ملكية منقول موجود بحيازة الغري بموجب هذا العقد ،وتعفى رشكة
االعتامد اإلجياري املالكة من إثبات ملكيتها لألصل موضوع عقد االعتامد اإلجياري
عندما يكون قد تم شهر هذا العقد ،وال تطبق قاعدة احليازة يف املنقول سند امللكية(،)12
وال يرسي هذا األثر إال من تاريخ شهر العقد يف السجل املخصص له ،ما مل يتبني أن
الغري الذي تعامل مع املستأجر كان يعلم بالعالقة التأجريية ،وتم إثبات سوء نيته(.)13
وليس هدف الشهر الواجب عىل رشكة االعتامد اإلجياري محاية ملكيتها فحسب،
بل أن هدفه أيض ًا محاية الغري الذي يريد التعامل مع املستأجر ،حيث يصبح عىل علم
باملالك احلقيقي للمنقول ليس حائزه (املستأجر) بل رشكة االعتامد اإلجياري ،وذلك
يؤدي دون شك إىل عدم التنفيذ عىل املنقول الذي كان بيد املستأجر كحائز ،مستأجر
وليست صفة مالك(.)14
ويتعني أن تتم عملية الشهر وفق ًا للبيانات التي جيب أن تتوافر يف كل عملية ،من
حيث حتديد األطراف واألصول املنقولة حمل عقد االعتامد اإلجياري ،فإذا مل تتم هذه
العملية وفق ًا ملا يتطلبه القانون ،فإنه ال جيوز لرشكة االعتامد اإلجياري أن حتتج بملكيتها
جتاه الغري والسيام دائني املستأجر(.)15
(12) Cass com 13 Jan 1998 bull civ5n°15R.T.D.C, 1998, p.66.
(13) Art 8 du décret n°72-665du 4 juillet1972: ≪ Si les formalités de publicité n’ont pas été
accomplies dans les conditions fixées aux articles 2à5,l’entreprise de crédit-bail ne peut, du 2
juillet 1966 opposer aux créanciers en application de l’article 1er-3 de la loi modifiée ou ayants
cause à titre onéreux de son client, ses droit sur les biens dont elle à conservé le propriété sauf
si elle établit que les intéressés eu connaissance de l’existence de ces droits ≫. Disponible à
https://www.legifrance.gouv.fr

عامن ،األردن ،الطبعة
( )14صخر أمحد اخلصاونة ،عقد التأجري التموييل ،دراسة مقارنة ،دار وائل للنرشّ ،
األوىل .2005 ،ص .57

(15) Art 2 de la loi de 2 juillet 1966 (Si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies
dans les conditions fiscaux articles 2a 5 du décret du 4 juillet 1972 ne peut opposer aux
créanciers ayants cause a titre onéreux de son client ses droits sur les biens dans il a conserve
la propriété sauf s’il établi que les intéresses, avaient en connaissance de l’existence de ces
droits. Disponible à
https://www.legifrance.gouv.fr
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وبخصوص شهر عقد االعتامد اإلجياري الالحق  ،فإنه من حيث املبدأ يعد
بالتأكيد قاب ً
ال لالحتجاج به ضد الغري إذا كان متعلق ًا بمنقوالت دون أي إجراء ،وإذا
()16

كان يتعلق بعقارات فإن نقل امللكية ال يمكن االحتجاج به ،إال إذا روعيت اإلجراءات
القانونية لإلشهار العقاري ،ومصدر النزاع يمكن أن يكون يف االعتامد اإلجياري
للمنقول مابني مؤسسة االعتامد اإلجياري املالكة له ،ودائني املستأجر الذين حتصلوا
عىل تأمينات عينية عىل املنقول ذاته.
ويمنح الشهر امتيازات ملؤسسات االعتامد اإلجياري ،إذ إن االعراضات عىل امللكية
التي كانت تواجهها يف بعض األحيان من قبل الوكيل املترصف القضائي ال يمكن
حدوثها ،ألن مستخرج ًا من سجل الشهر تم إرساله له(.)17
كام أن مؤسسات االعتامد اإلجياري تستفيد من حق التتبع لألصول ،ومن ثم حق
اسرداد ملكيتها حتى ولو كانت يف يد الغري حسن النية( ،)18وقد أصدرت حمكمة ماتز
( )16الذي يصطلح عىل تسميته  Lease backوالذي يعد عملية قانونية بمقتضاها تقوم مؤسسة مالكة لعتاد جتهيز
أو عقار خمصص الستعامل حريف ببيعه ملؤسسة أخرى عىل أن تتعهد بإجياره هلا مع وعد بالبيع هلا ،عىل املستوى
االقتصادي هناك فصل لظاهرة امللكية من الناحية املالية حيث يوضع حتت ترصف املستأجر سيولة مالية يف احلال
مع إعادة توظيفها بطريقة قانونية .ملزيد من التفصيل؛ راجع ،حوالف عبد الصمد ،املرجع السابق ،ص .36
وعىل املستوى القانوين هناك ثالثة عقود مرافقة تنشأ هي عقد بيع ،وعقد إجيار مع خيار حق الرشاء ،وعقد
جديد للبيع ،وبالنسبة خلضوعها للشهر فإن العقد الثاين جيب أن يعرب عنه بعقد االعتامد اإلجياري ،وبالطبع لو
أن املؤجر مؤسسة مالية أو بنك من جهة ،واملعدات املنقولة اختريت من طرف من يكون مستأجر ًا مستقب ً
ال،
وهو الذي اشراها بصفة وكيل بغية اإلجيار من جهة أخرى ،فإن األقساط املدفوعة تكون يف النهاية قد مولت
العملية والقيمة املتبقية أصبحت حمددة من خالل األقساط املدفوعة هبذه الصفة ،ورشوط الشكل قد اكتملت،
ومن ثم فإن شهر عملية االعتامد اإلجياري ما هي إال مضاعفة للشهر املطلوب والذي يتعني تنفيذه .ألكثر تفصيل
انظر ؛ بن زيوش مربوك ،االحتفاظ بملكية املنقول املادي يف عقد االعتامد اإلجياري ،رسالة دكتوراه دولة يف
القانون اخلاص ،جامعة منتوري – قسنطينة ،2008/2007 ،-ص .114
( )17خدروش الدراجي ،سقاش سايس ،االعتامد اإلجياري لألصول غري املنقولة ،امللتقى الدويل حول الرقية
العقارية *الواقع واآلفاق* -جامعة ورقلة -يومي  08-07فيفري ً ،2006ص .12
(18) Gilbert pace, Economie et technique financière du crédit, bail thèse, d’oct. Paris p.114.
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 Metzالتجارية حك ًام بتاريخ  19ماي  1988بشان عقد اعتامد إجياري حمله سيارات ،
()19

بأن :الرشكة مالكة السيارات ال جيوز هلا االحتجاج بملكيتها ضد دائني املستأجر ،لكون
الشهر مل توضع به بيانات أساسية متعلقة برقم تسجيل السيارات ،وغياب البيانات
املتعلقة بأرقام هياكلها .ويظل قيد الشهر قائ ًام ومنتج ًا آلثاره القانونية ما مل يشطب أو
يسقط ،وجيوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من كاتب ضبط املحكمة املختصة نسخة من
بيانات العقود املقيدة لديه ،ويتعني قيد الشهر كل مخس سنوات من تاريخ إجرائه(.)20
كام يمكن القول بأن إجراءات الشهر تسمح بخلق امتياز ملصلحة مؤسسة االعتامد
اإلجياري ،من خالل السامح هلا باالحتجاج بحقوقها عىل كل دائني املستأجر الذين
حياولون ويسعون إىل حجز األصول املؤجرة( .)21وقد أرجع بعض الفقهاء حني اشرط
املرشع الفرنيس شهر عمليات االعتامد اإلجياري الواردة عىل املنقول كتلك التي تقع
عىل العقار إىل أمهية األموال املنقولة من الناحية االقتصادية(.)22
وقد أوجب املرشع اجلزائري باملادة السادسة من األمر  09/96املتعلق باالعتامد
اإلجياري -السالف ذكره ،-كافة عمليات االعتامد اإلجياري للشهر دون حتديد ما إذا
كان شهر ًا قانوني ًا أم حماسبي ًا ،ودون تبيان عىل من يقع عىل عاتقه هذا الشهر ،كام ترك
(19) Metz 19 mai 1988 gaz du pal 1988 2 sommaire 460 note em bey en cas de changement
d’immatriculation de véhicule le numéro de châssis demeure.
(20) -Art. N°06 du Décret n°72-665 du 04 juillet 1972, Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2
août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 Août 2005: "Les publications [*au greffe du tribunal*] sont
radiées soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'un jugement ou d'un arrêt
passé en force de chose jugée". Disponible à https://www.legifrance.gouv.fr
(21) - Cass.Com., 2010, n°09-69.246, P+B? SAS JFA Chantier Naval: Juris Data n° 2010019100 (CA Rennes 2e ch., 2 juin 2009). - Rejet. in: La Semain Juridique Entreprise et Affaires
n°47, 25 Novembre 2010, p. 22.

( )22مشار إليه عند ،حبيب مزهر ،عقد الليزنغ ،رسالة دبلوم القانون اخلاص ،اجلامعة اللبنانية ،الفرع األول،
بريوت ،1990 ،ص  145؛ مشار إليه كذلك عند؛ نادر عبد العزيز شايف ،عقد الليزنغ  ،دراسة مقارنة  ،اجلزء
األول ،املؤسسة احلديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان ،2004 ،ص  .55نجوى إبراهيم البدايل ،عقد اإلجيار
التموييل ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش ،اإلسكندرية ،2005 ،ص .282
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أمر حتديد كيفياته إىل التنظيم.
وبعد عرش سنوات من صدور قانون االعتامد اإلجياري ،صدر املرسوم التنفيذي
رقم  90/06بتاريخ  20فيفري  ،2006الذي حددت بموجبه كيفيات شهر عمليات
االعتامد اإلجياري لألصول املنقولة.
وقد تضمن املرسوم السالف الذكر الكثري مما كان عالق ًا بخصوص كيفيات الشهر،
ويتبني من نصوصه أن الشهر املقصود بعمليات االعتامد اإلجياري إنام هو الشهر
القانوين ،وأن اجلهة التي أنيط هبا القيام بعملية الشهر ،إنام هي املركز الوطني للسجل
التجاري أو امللحقات املحلية له ،والتي تعد هبا سج ً
ال عمومي ًا لكافة عمليات االعتامد
اإلجياري ومتسك السجالت به ،مع متكني اجلمهور من االطالع عليها ،وذلك حتت
السلطة املبارشة ألعوان امللحقات املحلية للمركز(.)23
كام أن املؤجر هو الطرف الذي يقع عليه واجب الشهر والذي يتعني عليه قيد عقد
االعتامد اإلجياري ،وذلك يف سجل يفتح هلذا الغرض عىل مستوى كل ملحقة من ملحقات
املركز الوطني للسجل التجاري( .)24وحسن ًا فعل املرشع يف ذلك ،حني أخرج املحاكم مهام
كان نوعها من القيام هبذه العملية ،ومها نفس اجلهتني اللتني يتم هبام قيد التجار يف السجالت
التجارية ،ويكون بذلك قد خطا خطوة مهمة من حيث توحيد اجلهتني اللتني يتم أمامهام قيد
التجار وقيد عمليات االعتامد اإلجياري .أما عن املدة التي جيب أن يتم قيد الشهر ،فيجب
أال تتجاوز ثالثني يوم ًا من تاريخ إمضاء عقد االعتامد اإلجياري(.)25
( )23ويتبني من كل ذلك أن املرشع اجلزائري ،مل يساير املرشع الفرنيس الذي حدد عىل مستوى حماكم الدرجة
األوىل التجارية كجهة يقيد أمامها الشهر ،وخمالف ًا يف ذلك أيض ًا
( )24انظر؛ املادة  02من املرسوم النتفيذي رقم .90/06
( )25املادة السابعة وما بعدها من املرسوم  90/06املحدد لكيف ّيات إشهار عمليات االعتامد اإلجياري لألصول
املنقولة ،السالف ذكره.
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أما املرشع الفرنيس فقد ّفرق يف هذا اخلصوص بني املرشوع املستفيد التاجر وغري
التاجر؛ فإذا كان املرشوع املستفيد تاجر ًا ،فيجب عىل املؤسسة املستأجرة شهر عقد
االعتامد اإلجياري ،يف املحكمة التي يقع يف دائرهتا مكتب السجل التجاري الذي ق ّيد
فيه املرشوع التجاري أو التاجر الفرد؛ أما إذا كان املرشوع املستفيد من غري التجار،
فيجب شهر عقد االعتامد اإلجياري يف املحكمة التي يقع يف دائرهتا املكان الذي تستخدم
فيه األشياء حمل العقد( .)26واحلكمة من حتديد هذا االختصاص ،هو رضورة أن يكون
اإلشهار يف املكان الذي يستطيع فيه الغري العلم بحقيقة حيازة املرشوع التجاري أو
الصناعي لألشياء املؤجرة.
يف حني خول املرشع املرصي ،للجهة اإلدارية عىل مستوى وزارة االقتصاد
والتجارة اخلارجية مصلحة الرشكات ،مهمة قيد املؤجرين وذلك يف سجل خاص
لعمليات االعتامد اإلجياري(.)27
املرشع اجلزائري ،أن
وإذا طرأ أي تعديل عىل األموال أثناء تنفيذ العقد ،فقد أوجب ّ
ينرش هذا التعديل ويؤرش يف الصفحة املخصصة يف الدفر ا ُملعد لذلك .وإذا كان
التعديل الذي طرأ عىل عقد االعتامد اإلجياري من شأنه تعديل االختصاص اإلقليمي
للمركز الوطني للسجل التجاري ،فعىل املؤسسة املالية املؤجرة أن تعيد نرش العقد يف
سجالت ملحقة املركز الوطني للسجل التجاري املختصة إقليمي ًا( .)28وهذا ما نص
عليه املرشع الفرنيس يف املادة الثانية من املرسوم رقم .)29( 665-72
(26) Art 02: (la publication est. requise au greffe du tribunal dans le ressort de quel le client de
l'entreprise de crédit bail est immatriculé à titre principal au registre du commerce. Si le client
n'est pas immatriculé au registre de commerce, la publication est requise au greffe du tribunal
de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort
)duquel il a l'établissement pour les besoins duquel il a souscrit le crédit bail

( )27املادة السادسة من الالئحة التنفيذية لقانون رقم  95لسنة  1995املتعلق باالعتامد اإلجياري.
( )28انظر؛ املادة  05من املرسوم التنفيذي السالف الذكر.

(29)Art 04:(Les modifications affectant les renseignements mentionnés à l'article 1er sont
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إال أن ما يعاب عىل املرشع اجلزائري ،أنه كان مقرص ًا يف أكثر من موضع بخالف
ترشيعات الدول األخرى ،والسيام الترشيعني الفرنيس واملرصي ،من حيث تعرضه
للشهر القانوين دون الشهر املحاسبي ،وعدم بيان اجلزاء املرتب عن ختلف الشهر،
وعدم استعراض ما يشرط من بيانات أو مستندات بخصوص القيد بنصوص خاصة.

املطلب الثاين:
التزام املستأجر بإجراء الشهر القانوين
لعقد االعتامد اإلجياري للمنقوالت

إذا كان الوضع الظاهر يف عقد االعتامد اإلجياري الوارد عىل املنقول يوحي بأن حائزه
هو مالكه ،فإن ذلك يعد ضار ًا بمصالح رشكة االعتامد اإلجياري املالكة احلقيقية للمنقول
وليس املستأجر احلائز ،بحكم أن الغري يتعاملون مع هذا األخري باعتباره مالك ًا تأسيس ًا عىل
احليازة الفعلية التي تكون له ،إال أن هذا الوضع يتم تفاديه من خالل شهر عملية االعتامد
اإلجياري وقيد املنقول باعتباره ملك ًا لرشكة االعتامد اإلجياري ،غري أن هذا الشهر الذي
يتم من قبلها ال يكفي ملنع الغري الدائن من التنفيذ عىل املنقول ،الذي يكون بيد املستأجر
املدين حيث يكون الغري ال يعلم بأن ملكيته تعود ملؤسسة االعتامد اإلجياري(.)30
وألجل أن يكون للشهر الذي قامت به املؤسسة املالية املؤجرة فعاليته ونفاذه ضد
دائني املستأجر ،تضع رشكة االعتامد اإلجياري التزامني عىل عاتق املستأجر حتى يعلم
الغري بملكيتها للمنقول ،فتعرض عليه بأن يضع لوحة معدنية عىل األصل املؤجر له،
وأن خيطر مؤجر العقار الذي يتواجد به املنقول بأن ملكيته تعود ملؤسسة االعتامد

publiés en marge de l'inscription existante, dans le cas ou la modification intervenue implique
un changement d’où résulte, selon les distinctions faites à l'article 03, la compétence du greffe
d'un autre tribunal, l'entreprise de crédit bail doit, en autre faire reporter l'inscription modifiée
)sur le registre du greffe de ce tribunal

( )30بن زيوش مربوك ،املرجع السابق ،ص .121
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اإلجياري ،وبناء عليه يتأكد علم الغري بقيام مستأجر املنقول بوضع هذه اللوحة املعدنية
عىل املنقول يف املوقع الذي يستغل فيه هذا األخري ،وإعالم مالك العقار بأن املنقول
الذي يتواجد به إنام مالكته مؤسسة االعتامد اإلجياري(.)31
وتزداد أمهية الشهر يف صورة االعتامد اإلجياري الالحق ،إذ تبدو خطورة هذه الصورة
يف أن املستفيد يكون مالك ًا لألصل حمل عقد االعتامد اإلجياري منذ البداية ،ولكن نظر ًا
حلاجته للسيولة النقدية مث ً
ال ،فإنه يقوم ببيعه إىل رشكة االعتامد اإلجياري وحيصل عىل ما
حيتاج إليه من مال ويف ذات الوقت حيتفظ بحق االنتفاع ،ويشرط يف عقد بيع األصل
عىل رشكة االعتامد اإلجياري تأجريه إليه .وهنا تكمن أمهية شهر العقد ،ألن الغري يعتقد
أن حيازة املستأجر عىل سبيل التملك ،ويكون حينئذ للشهر دور كاشف حلقيقة هذه
احليازة بأهنا عىل سبيل اإلجيار ،وبالتايل يكون الغري عىل ب ّينة من أمره إذا ما أراد التعامل
مع هذا األخري وال ينخدع بمظهر املنقول وهو حتت يد مدينه املستأجر(.)32
وبناء عليه ،حرصت مؤسسات االعتامد اإلجياري بإلزام املستأجر بإعالم الغري الذي
يتعامل معه ،بوضع ملصقات عليه وهي الزمة لتحقيق الغرض( .)33ويكون ذلك
يبني أحقية مؤسسة االعتامد اإلجياري
بوضع لوحة وتثبيتها يف وضع ج ّيد ومرئي ّ
بملكيتها للمنقول ،وأصبح هذا اإلجراء مطلوب ًا بشكل رسمي بعد صدور القانون
الفرنيس رقم  59/51بتاريخ  )34(1951/01/18بخصوص امتياز الرهن احليازي عىل
اآلالت واملعدات ذات االستخدام املهني.

(31) Gilbert Pace, Economie et technique financier du crédit bail, thèse, doc. Op. cit. p. 112.

( )32هاين حممد دويدار ،النظام القانوين للتأجري التموييل ،الطبعة الثانية ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،
اإلسكندرية ،1998،ص .175
( )33فايز نعيم رضوان ،عقد التأجري التموييل ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،1997،ص .119

(34) Loi n°51-59 du 18 janvier 1951 relative au nantissement de l'outillage et du matériel
d'équipement, Abrogé par Ordonnance 2000-912, du 18/09/2000, art. 4 JORF 21.
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ويلتزم املستأجر يف عقد االعتامد اإلجياري الوارد عىل منقول بعد وضعه للوحة
املعدنية التي تظل ثابتة عليه ،بأن يدون عليها ما يفيد ملكية رشكة االعتامد اإلجياري
للمنقول ،وأن املستأجر ال حيوز املنقول املادي إال بصفة اإلجيار ،ويتحمل وحده نفقات
وضع اللوحة املوضوعة عليه ،كام جيب عليه احلفاظ عليها ،وأن تكون قراءة ما ُد ّون
عليها ممكنة طول مدّ ة نفاذ عقد االعتامد اإلجياري(.)35
ونتيجة لذلك ذهب جانب من القضاء الفرنيس( ،)36إىل أحقية مؤجر املنقول يف
اسرداده من تفليسة املستأجر ،بحكم أن دائنيه كانوا عىل علم بحق رشكة االعتامد
اإلجياري من خالل اللوحة املعدنية املوضوعة عليه.
وذهب جانب آخر من القضاء الفرنيس إىل عكس ذلك( ،)37حيث قال بعدم جواز
االعتداد باللوحة املعدنية التي وضعت عىل املنقول ،باعتبارها طريقة إشهار وإعالم
بملكية املنقول لرشكة االعتامد اإلجياري ،ومن ثم فإنه مل يمكن لرشكة االعتامد
اإلجياري اسرداد األصل املنقول ،حتى ولو تم وضع اللوحة املعدنية عليه.
وقد أ ّيد الكثري من الكتاب  ،يف اعتبار وضع اللوحة املعدنية عىل املنقول وسيلة
()38

إشهار غري ف ّعالة يف حتقيق الغرض منها إذا امتنع املستأجر عن وضعها أو قام برفعها
عن األصل املؤجر ،كام أنه ال يوجد جزاء يوقع عىل املستأجر الذي ُخي ّل بالتزامه يف
وضعها ،ومن ثم تعد هذه الوسيلة من وسائل الشهر ،قرينة بسيطة عىل علم الغري

(35) Caporale, litiges et difficultés pratiques suscites par le crédit-bail thèse droit bordeaux 1974, p.26.
(36) Trib. Com., la Rochelle 26 Juin 1964, J.C.P.1965 (2),14431bis, note.
(37) Cass. Com., 7 jan 1981, bulletin civil 1981 IV- N°14.

( )38مشار إليه عند رياض فخري ،اآلليات القانونية املميزة لعقد اإلجيار التموييل ،دراسة حتليلية ،رسالة
دكتوراه ،جامعة املنصورة كلية احلقوق ،2000 ،مرص ،ص  .380هاين حممد دويدار ،املرجع السابق ،ص
198؛ انظر كذلك ،نادر عبد العزيز شايف ،املرجع السابق ،ص .58

(38) Degend, financement des équipements de l’industrie du commerce et des professions libérales par
le crédit a moyen terme et le leasing, ed. d’organisations, Paris 1965, p.62 et suite.

مشار إليه يف هاين حممد دويدار ،املرجع السابق ،ص .197
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بتملك رشكة االعتامد اإلجياري لألصل املنقول ،وهي قابلة إلثبات العكس إذا أثبت
الغري أنه مل ير أي وجود هلا وأقام الدليل عىل صعوبة قراءهتا.
من جهة أخرى ،يلتزم املستأجر بإعالم مؤجر العقار بأن املنقول الذي يتواجد به هو
ملك لرشكة االعتامد اإلجياري .إذ إنه بالرجوع للقواعد العامة ،فإن للمؤجر حق امتياز
عىل ما يكون موجود ًا بالعني ومملوك ًا للمستأجر من منقول قابل للحجز يضمن أجرة
املباين لسنتني أو ملدة اإلجيار ،وكل حق آخر للمؤجر بمقتىض عقد اإلجيار(.)39
ولقد نص املرشع اجلزائري أيض ًا ،عىل هذا االمتياز املمنوح للمؤجر عىل منقوالت
املستأجر لضامن األجرة ،حيث نصت املادة  500من القانون املدين" :جيب عىل كل من
أجر دار ًا أو خمزن ًا أو حانوت ًا أو مكان ًا مماث ً
ال لذلك أو أرض ًا زراعية ،أن يضع يف العني
املؤجرة أثاث ًا أو بضائع أو حمصوالت أو موايش أو أدوات تكون قيمتها كافية لضامن
كافة األجرة ،إذا كان اإلجيار ملدة تقل عن سنتني ما مل تكن األجرة قد عجلت أو قدم
املستأجر تأمينات أخرى أو وقع اتفاق عىل خالف ذلك".
ويستند هذا االمتياز إىل الرهن الضمني( ،)40وهو يتضمن ولو كانت املنقوالت
مملوكة لزوجة املستأجر أو كانت مملوكة للغري ،ومل يثبت املستأجر أن املؤجر كان يعلم
وقت وضعها يف العني املؤجرة بوجود حق للغري عليها ،وهناك قرينة عىل أن ما يصنعه
املستأجر يف العني املؤجرة هو ملك له حتى يثبت العكس(.)41
( )39عبد الرزاق السنه وري ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،العقود الواردة عىل االنتفاع باليشء اإلجيار
والعارية ،اجلزء السادس ،املجلد األول ،دار إحياء الراث العريب ،بريوت ،1968 ،ص .490
( )40نص املرشع الفرنيس يف املادة  2072من القانون املدين الفرنيس عىل الرهن الضمني و ذلك بأنه إذا وجد
عىل نفس املدين لنفس الدائن دين آخر ،اتفق عليه بعد الرهن و صار مستحق ًا قبل الدين املضمون بالرهن فال
يتخىل الدائن عن الرهن قبل أن يدفع له الدينان األول و الثاين بأكملهام حتى لو مل حيصل اتفاق بتخصيص الرهن
ألداء الدين الثاين و يشرط فيها- :أن يكون الدين الثاين متفق ًا عليه بني نفس املدين و نفس الدائن- .أن يكون
هذا االتفاق قد عقد بعد الرهن- .أن حيل الدين الثاين قبل حلول الدين األول.
( )41عبد الرزاق السنهوري ،املرجع السابق ،ص.493
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وتطبيق ًا لذلك فإنه بإمكان مؤجر العقار الذي به املنقول اململوك ملؤسسة االعتامد
اإلجياري ،التنفيذ عليه القتضاء حقه املقابل لألجرة التي مل يتم الوفاء هبا من قبل
املستأجر ،وأن ذلك يعد نتيجة طبيعية إذا أمهل املؤجر يف اختاذ إجراءات الشهر
القانوين ،قبل دخول املنقوالت موضوع العملية التمويلية للعقار املؤجر له ،حيث ينفذ
مؤجر العقار امتيازه عليها ،إال إذا كان يعلم شخصي ًا بطبيعة العملية التمويلية وبملكية
املؤسسة املالية هلذه املنقوالت ،وإذا قام املستأجر بإجراءات الشهر يف الوقت املناسب،
فإن هذه املنقوالت خترج من نطاق امتياز مؤجر العقار(.)42
ونتيجة خوف رشكة االعتامد اإلجياري من أن يشمل امتياز مؤجر العقار املنقول
اململوك هلا ،والذي يكون املستأجر بصدد االنتفاع به ،تقوم هذه األخرية بإلزامه بإخطار
مؤجر العقار بملكية منقوالته املؤجرة له ،حتى ال يشملها احلجز التنفيذي الذي يوقعه
مؤجر العقار.
ويكون التزام املستأجر بإخطار مؤجر العقار بملكية رشكة االعتامد اإلجياري
للمنقوالت التي ينتفع هبا بموجب اتفاق رصيح يف العقد ،وإذا تقاعس املستأجر يف
تنفيذ هذا االلتزام باإلخطار ،فإن رشكة االعتامد اإلجياري هي التي تتوىل ذاهتا إخطار
مؤجر العقار بملكيتها للمنقول ،عىل الرغم من حرصها عىل رضورة أن يتوىل املستأجر
ذلك لعلمه باملؤجرين من جهة ،وحتى يتحمل وحده تبعات وتكاليف إخطار املؤجر
بامللكية ،وهو يف مجيع احلاالت يتحمل مسؤولية تنفيذ مؤجر العقار عىل األصل
اململوك لرشكة االعتامد اإلجياري( ،)43ولن ختشى هذه األخرية يف حالة إخالل املستأجر
بالتزامه بإخطار مؤجر العقار ،إذا كان عقد االعتامد اإلجياري مشهر ًا ،حيث تعترب
ملكية رشكة االعتامد اإلجياري للمنقول نافذة يف مواجهة اجلميع بام فيهم مؤجر العقار،
(42) Cabriallac, Michelle, leasing, ency, Dalloz, Droit civil, 1975, n°74.
(43) Le loup, J.C.P, 1965,11.1433 bis.
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وال يرتب عىل إغفال شهر عقد االعتامد اإلجياري بطالنه ،وإنام رتب املرشع جزاء يوقع
عىل امللتزم هبذا الشهر وهي املؤسسة املالية ،ويرتب عىل ذلك أن الشهر ليس ركن ًا يف
العقد ،ولكنه رضورة الحتفاظ املؤسسة املالية بحق ملكيتها ،يف مواجهة من يتعامل
مع املرشوع التجاري أو الصناعي املستفيد من عقد االعتامد اإلجياري.

()44

ووضع اللوحة عىل األصول املؤجرة ،نظام حمدد من قبل الترشيع البلجيكي وهو
يمثل فائدة عملية وال يطمئن صاحب البنك أو املرصف لذلك بعد املوافقة عىل
التمويل ،حيث يأيت إىل املنشآت ليبحث عن اللوحة ،وهذا النظام يمكن أن يشجع
حتاي ً
ال أكيد ًا كإعادة اللوحة ونزعها بعد ذلك ،بالرغم من ذلك فإنه ويف ظل عدم وجود
إشهار آخر ،فإن غياب اللوحة يعد أمر ًا مؤسف ًا .وألجل تأمني عملية االعتامد اإلجياري
اقتصادي ًا ،فإن عدد ًا من الدائنني السيئي النية يسعون إىل تفضيل اليسار الظاهر ملدينهم،
والذي غالب ًا ما يكون متواطئ ًا معهم باالستهانة بحقوق الغري ،كام أنه وأمام عدم
االحتجاج بالرشط املسمى االحتفاظ بامللكية ،فإن البيع بالتقسيط ومتويله يف السوق
العام يتصور حدوثه ،ويف إطار عقد اإلجيار تأخري البيع إىل غاية التحصيل الكيل
لألقساط التي متثل اهتالك ًا للقيمة اإلمجالية مع وجود هامش ربح ،ولكن هذا كله يعد
عبث ًا ،ألن حمكمة النقض الفرنسية( )45ارتكزت عىل املعيار اآلمر لنص املادة  534من
القانون التجاري ،وعىل مبدأ مساواة الدائنني عند اإلفالس أو عند التسوية القضائية
لتكييف العقد املتنازع فيه ،بعقد بيع مستر وأقساط األجرة املدفوعة تعترب دفعات
حسابات تدخل يف الثمن.

( )44فايز نعيم رضوان ،املرجع السابق ،ص .123
(45) Cass. Com., 18 novembre 2014, pourvoi n°13-23.997; Disponible à
http://www.lettredesreseaux.com/P-984-489-A1-conditions-d-acquisition-d-une-clauseresolutoire-inseree-dans-un-contrat-de-credit-bail-immobilier-cass-com-,-18-novembre2014,-pourvoi-n-13-23-997.html
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ِ
رش يف املرسوم التنفيذي رقم  90/06الذي ُحيدد كيف ّيات إشهار عمليات
ومل ُي ر

االعتامد اإلجياري لألصول املنقولة-السالف ذكره ، -إىل أي شهر يقع عىل عاتق
املستأجر مهام كان نوعه ،مكتفي ًا بعرض االلتزام بقيد اإلشهار الذي يقع عىل عاتق
املؤجر ،ومن ثم فإن املستأجر ال يكلف بوضع أي لوحة أو ما يثبت أن ملكية املنقول
تعود للمؤجر ،إال أن املرسوم ذاته وعند عرضه للملحق اخلاص بقيد عملية االعتامد
اإلجياري واملرتبط باألمالك املنقولة ،اكتفى باإلشارة إىل تعيني املنقوالت املؤجرة بذات
الطلب اخلاص بالقيد(.)46

املبحث الثاين:
أمهية الشهر القانوين لعقد االعتامد اإلجياري
للمنقوالت وجزاء ختلفه

يظهر عقد االعتامد اإلجياري بعد ترتيب آثاره وضع ًا ظاهر ًا للكافة ،وأن املستأجر
هو املالك ملحل العقد ،وينجم عن هذا الوضع أثر سلبي تنعكس عىل رشكة االعتامد
اإلجياري باعتبارها هي املالكة لألصل املؤجر ،وتنعكس عىل الغري الذي يغر هبذا
الوضع ليعتمد عليه باعتباره مؤرش ًا عىل يسار املستأجر تأسيس ًا عىل ما حيوزه من
أصول ،وهو يف حقيقة احلال ليس مالك ًا .وتزداد عواقب الوضع الظاهر ،إذا ما كان
حيوزه املستأجر بصفة االعتامد اإلجياري من العنارص القيمة اهلامة ،التي يعول عليها
الغري ملنح ائتامهنم للمستأجر املستفيد ،وهلذا السبب تكمن أمهية شهر عقد االعتامد
اإلجياري.
أن األمهية التي حيظى هبا الشهر القانوين لعقد االعتامد اإلجياري ،تزداد أكثر أن كان
( )46انظر امللحق األول ،كشف قيد عملية االعتامد اإلجياري املرتبط باألمالك املنقولة ،املركز الوطني للسجل
التجاري ،ج.ر .عدد .10
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حمل هذا العقد منقوالً ،ذلك أن اليسار الظاهر عىل املستأجر خطر عىل الغري كام سبق
بيانه ،وليس عىل املؤجر فحسب عندما يكون املستأجر حائز ًا للمنقوالت اململوكة
ملؤسسة االعتامد اإلجياري ،وهو يف احلقيقة قد خيفي إعسار ًا حقيقي ًا(.)47
وعىل ضوء ذلك سيتم استعراض أمهية الشهر القانوين لعقد االعتامد اإلجياري
للمنقول (املطلب األول) ،ثم التطرق جلزاء ختلف شهر عقد االعتامد اإلجياري
(املطلب الثاين).

املطلب األول:
أمهية شهر عقد االعتامد اإلجياري للمنقوالت
إن للشهر أمهية ال تنحرص يف فائدة أطراف العقد فحسب ،بل تتعداها إىل الغري الذي
يتعامل مع املستأجر صاحب امللكية االقتصادية .وتبدو هذه األمهية عند ختلف عملية
الشهر ،من حيث عدم جواز احتجاج رشكة االعتامد اإلجياري بمحل عقد االعتامد
اإلجياري ،ومن ثم بملكيتها له ضد الغري الذي يتمسك بالوضع الظاهر الذي يوحي
له بأن املستأجر حائز املنقول هو مالكه ،وأن احليازة تعد سند ًا مللكيته ،وهنا يكمن اخلطر
دون شك عىل صاحب امللكية القانونية أن كان منقوالً.
ونظر ًا ألمهية عقد االعتامد اإلجياري واآلثار اهلامة التي ترتب عليه ،كان لزام ًا
ا لتدخل واشراط شهره ،كام هو الشأن يف الترصفات القانونية التي يكون حملها نقل
ملكية العقار ،أو شهر الترصف القانوين الذي يكون حمله منقوالً كبيع السفن
والطائرات ،وذلك حتى يعلم الغري بوجود هاته العقود ،ويكون عىل ب ّينة من أمره إذا
أراد التعامل مع أحد أطرافها.
( )47بن زيوش مربوك ،املرجع السابق ،ص .142
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ومل ي ُف رت هذا األمر عىل املرشع ،بالنظر ألمهية الشهر فأخضع كافة عمليات االعتامد
()48
عاب عليه تأخر تدخله بتنظيم كيفياته ،وكان ذلك حتى
اإلجياري للشهر  ،إال أنه ُي ُ

عام  2006من خالل املرسوم التنفيذي رقم  90/06الذي حدد كيفيات إشهار عقد
االعتامد اإلجياري لألصول املنقولة-السالف ذكره ،-فظهر هلذا التنظيم وجود بعد عقد
من الزمن من تاريخ سن قانون االعتامد اإلجياري ،وبعد أن أضحت الرضورة إليه
ملحة لتدخل اجلهة املوكول هلا تنظيم وحتديد كيفياته ،لذلك أصبح للنص القانوين
الذي يشرط الشهر فعاليته.
وتكمن أمهية الشهر يف اعتباره وسيلة من شأهنا إعالم الغري بطبيعة وضع يد
املستأجر عىل األصل املؤجر ،وهو بذلك حيفظ للمؤجر حقوقه باعتباره مالك ًا له،
وبالتايل يظل من ضمن الضامن العام لدائنيه ،وال يدخل ضمن الضامن العام لدائني
املستأجر ،كام حيمل الشهر من جهة أخرى ،مصلحة املستأجر إذا ما ترصف املؤجر يف
املال املؤجر(.)49
وتزداد أمهية الشهر بروز ًا إذا كان األمر متعلق ًا بعقد االعتامد اإلجياري الالحق –
السالف اإلشارة إليه ،)50(-إذ تكمن اخلطورة يف هذه الصورة من صور عقد االعتامد
اإلجياري يف استمرار حيازة املستأجر لألصل منذ البداية ،وامتدادها عىل الرغم من
البيع الذي تم من قبله لذات املنقول الذي كان مالكه ،إال أن هذه احليازة التي نشأت
بعد إبرام هذا العقد ليست حيازة تستند للملكية ،بل تستند إىل إجيار .ومن هنا تبدو
( )48املادة السادسة من األمر رقم  09/96املتعلق باالعتامد اإلجياري ،السالف ذكره.
( )49أسامة أبو احلسن جماهد ،عقد التأجري التموييل ،أحكامه اخلاصة مقارن ًا بعقد اإلجيار ،مجهورية مرص
العربية ،طبعة  ،1999ص.175
( )50فياليل بومدين ،اجلوانب القانونية واالقتصادية لالعتامد اإلجياري (دراسة مقارنة) ،رسالة دكتوراه السنة
اجلامعية  ،2002/2001ص .98
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أمهية عقد االعتامد اإلجياري الالحق أكثر ظهور ًا منه يف صورته التقليدية ،ألن الغري يف
احلالة األوىل يظن أن األصل املنقول الذي كان يف حيازة املستأجر هو ملكه ويدخل يف
ضامنه العام ،والشهر هنا يلعب دور ًا حموري ًا يف بيان حقيقة حيازة املستأجر هلذا املنقول،
بأهنا حيازة عىل سبيل اإلجيار وليس عىل سبيل امللكية(.)51
وقد يقوم الغري ممن يتعامل مع املستأجر ،بالتنفيذ عىل ما حيوزه املستأجر من منقول
اعتامد ًا عىل احليازة ،هنا سيصطدم بحقيقة أن هذا الضامن رساب ،وأن ذمته املالية فارغة
من العنارص اإلجيابية والسيام املنقول الذي كان حتت حيازته ،وذلك نتيجة شهر عقد
االعتامد اإلجياري ،لذلك حيمي املؤجر نفسه من التنفيذ عىل املنقول الذي كان يف حيازة
املستأجر .ومن ناحية أخرى ،ال يتأتى للمستأجر اإلقدام عىل قيد األصل يف جانب
األصول يف حسابات مرشوعه عىل اعتبار أنه غري مملوك له ،ويكون لزام ًا عليه تسجيل كافة
األعباء املالية الناشئة عن عقد االعتامد اإلجياري جلانب اخلصوم يف حساب االستغالل
العام ،حتى يتمكن من خصم تكاليف استئجار املنقول من وعائه الرضيبي(.)52
إن أمهية شهر عقد االعتامد اإلجياري ،تتبني من جهة أخرى يف كونه يرفع الغلط
الذي كان فيه الغري فيام يتعلق بحقيقة مدى يسار املستأجر أن تعامل معه ،وكون األصل
مملوك ًا لرشكة االعتامد اإلجياري ،إذ تستطيع مواجهة الكافة بتملكها له(.)53
ومن ناحية ثالثة ،تبدو أمهية شهر عقد االعتامد اإلجياري يف كونه ال يرتب أرضار ًا
عىل املستأجر املستفيد ،إذ األصل املؤجر غري مملوك له حقيقة ،وبالتايل فهو ال يستطيع
التمسك به كعنرص من عنارص ذمته املالية ،وال يكون تنظيم الشهر القانوين إال بمثابة
تقرير حقيقة واقعة تأكيد ًا للتوازن املقبول عدالة ،بني مصالح رشكة االعتامد اإلجياري
(51) Danièle Grémieux, Daniel Crémieux –Israël, Leasing et Crédit -bail mobilier Aspects
Juridiques Comptable et Fiscaux, Dalloz .Paris 1975.n° 39.
(52) Caporale, litiges et difficultés pratiques suscites par le crédit-bail leasing, op.cit.p2.
(53) Em Bey.J.C.P 97note sous cassation cour d’appel de montpellier20 nov.73.
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ومصالح الغري الذين قد يتعاملون مع املستأجر .بل عىل العكس ،فإن هذا األخري
يتحقق له ميزة إزاء شهر عقد االعتامد اإلجياري ،يف حالة إقدام رشكة االعتامد اإلجياري
عىل الترصف يف األصل املؤجر ،عىل أساس أن الشهر سوف يستتبع نفاذ االعتامد
اإلجياري يف مواجهة الكافة ومن بينهم من أقدم عىل رشاء األصل(.)54
ومن ثم فإن أمهية الشهر القانوين غري قارصة عىل مالك املنقول املؤجر ،بل تتعداه
إىل الغري الذي يتعامل معه ،كام تنرصف هذه األمهية إىل املستأجر الذي تتقلص عنه
الرضائب ،ألنه يقيد ما أجره يف جانب اخلصوم وليس بجانب األصول ،مما يعني أن
األصل املؤجر كان يستغله املؤجر يف مرشوعه مقابل أجرة ،وأن دفعاهتا تعد تكاليف
له وأن هذا األصل ال يعد بأي حال من األحوال جزء ًا من أصوله وبذلك يتفادى دفع
الرضائب عنه.
كذلك من اآلثار السلبية التي يرتبها عدم قيام رشكات االعتامد اإلجياري بالشهر
القانوين ،فقداهنا حلق االحتجاج بملكيتها اجتاه الغري الذي يتعامل مع املستأجر أو خلفه
العام ،الذي اعتمد عىل يساره بناء عىل وضع ظاهر ،حيث اعترب أن ما حيوزه املستأجر
ما هو إال جزء من ذمته املالية ويدخل ضمن عنارصها ويشكل جانب ًا إجيابي ًا منها(،)55
(54) Solal crédit- bail actualités juridiques et propriété immobilières note sous de cour
cassation ch. com. 16/12/1975.

مشار إليه يف قدري عبد الفتاح الشهاوي ،موسوعة التأجري التموييل ،منشأة املعارف باإلسكندرية ،مرص،
 ،2003ص .55
( )55ويف هذا الصدد نصت املادة الثامنة من املرسوم رقم  665/72الصادر يف  04جويلية  1972واملتعلق
بشهر عمليات االعتامد اإلجياري للمنقول والعقار ،عىل أنه« :إذا مل يتم اإلشهار وفق ًا لألشكال املنصوص عليها
باملادتني  5 ،2فإن مؤسسة االعتامد اإلجياري ال تستطيع املطالبة بتطبيق املادة 1و 3من قانون  2جويلية 1966
املعدل له ،ومن ثم عدم جواز االحتجاج أمام الدائنني بملكيتها».

Art 8 du décret n°72-665du 4 juillet1972: ≪ Si les formalités de publicité n’ont pas été
accomplies dans les conditions fixées aux articles 2à5,l’entreprise de crédit-bail ne peut, du 2
juillet 1966 opposer aux créanciers en application de l’article 1er-3 de la loi modifiée ou ayants
cause à titre onéreux de son client, ses droit sur les biens dont elle à conservé le propriété sauf
si elle établit que les intéressés eu connaissance de l’existence de ces droits ≫. Disponible à
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اللهم إال إذا أثبتت أن الغري الذي تعامل مع املستأجر كان سيئ النية(.)56
وإذا ثار نزاع بني رشكة االعتامد اإلجياري والدائن احلائز عىل هذا األصل وهو
املستأجر ،وطالبت الرشكة باسرداد هذا األخري ،ومتسك الغري يف التنفيذ عليه باعتباره
عنرص ًا من عنارص الضامن العام املقرر هلم عىل ذمة مدينهم ،فإن القضاء يأخذ
باألوضاع الظاهرة ،وذلك عند عدم شهر عقد االعتامد اإلجياري ،السيام إذا كان حمله
منقوالً يف حالة شهر إفالس املستأجر ،حيث يعترب األصل املنقول من ضمن أموال
التفليسة مرجح ًا يف ذلك مجاعة الدائنني عىل مصلحة املالك احلقيقي ،وهذا يعد أثر ًا
سلبي ًا ناجت ًا عن عدم قيام مؤسسة االعتامد اإلجياري بالشهر القانوين( .)57بخالف ما إذا
تم الشهر ،فإن الغري ال يستطيع التمسك بنص املادة  2279من القانون املدين
الفرنيس( )58ومن ثم عدم جواز االحتجاج بقاعدة احليازة يف املنقول سند امللكية ،ألن
قانون  2جويلية  1966الفرنيس املتعلق بالرشكات التي متارس الـتأجري التموييل،
وضع مؤسسة االعتامد اإلجياري يف وضع أفضل من غريها التي مل تقم بالشهر(.)59
ونتيجة أن ملكية رشكة االعتامد اإلجياري ،متثل بالنسبة هلا الضامن اجلوهري الذي
تتمتع به ضد خماطر إعسار املستأجر ،فإهنا ال تتحمل قبول هذا اخلطر الناجم عن اجتاه
القضاء الرامي إىل تقرير عدم نفاد ملكيتها يف مواجهة دائني املستأجر ،وباخلصوص
عند شهر إفالسه ،فحينئذ يكون للشهر أمهية لتفادي اآلثار السلبية عند ختلفه حتى يبقى

https://www.legifrance.gouv.fr
?(56) BEY et Gavalda, de la publicité des opérations de crédit- bail mobilier ? Que sais-je
PUF., Paris, 1981.n°1 p 2549.
(57) Ripert Roblot, traité élémentaire de droit commercial L.G.D.J paris Tome 9éme éd p 314.
(58) Article 2279 du Code civil, Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2, Abrogé
par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 9: "Les actions possessoires sont ouvertes dans
les conditions prévues par le code de procedure civile à ceux qui possèdent ou détiennent
paisiblement". , disponible à: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.
(59) Chantal Bruneau, Le Crédit -Bail Mobilier, La Location Longue Durée et La Location
Avec Option d'Achat, Banque édition 1999, p.211.
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أي كان ،ويكون املستأجر يف مجيع األحوال
للملكية بالفعل ضامن ًا فعاالً ملواجهة ّ
مسؤوالً أمامها يف كل ما يؤدي إىل املساس باملنقول أو ملكيته(.)60
يرض بمصالح املستأجر ،إذا
من جهة أخرى ويف حالة عدم شهر العقد فإن ذلك قد ّ

ما فرضنا ترصف رشكة االعتامد اإلجياري يف األصل ،والذي يؤدي إىل نفاذه يف مواجهة
املستأجر ،ومن ثم فإنه من شأن شهر العقد أن يكون يف صالح املستأجر عند ترصف

املؤسسة املؤجرة فيه ،حيث يستطيع أن يتمسك باالتفاق وما ينشأ عنه من حقوق يف
مواجهة املشري املترصف إليه .
()61

مل يتعرض املرشع اجلزائري ،إىل أمهية الشهر القانوين باملرسوم التنفيذي رقم
 90/06الصادر يف  2006/02/26واملحدد لكيفيات الشهر القانوين لألصول
املنقولة ،ومل يتعرض لآلثار النامجة عن ختلفه ،مما يعني وجود فراغ ترشيعي ظاهر ،وأنه
عىل هذا النحو يمكن افراض وقوع نزاع بني املالك املؤجر ودائني املستأجر ،الذين قد
يقومون بالتنفيذ عىل ما حيوزه مدينهم وحيجزون عىل األصل اململوك أص ً
ال للمؤجر،
الذي مل يقم بعملية اإلشهار القانوين لعقد االعتامد اإلجياري(.)62

املطلب الثاين:
جزاء ختلف إجراء شهر عقد االعتامد اإلجياري للمنقوالت

مل يتعرض املرشع اجلزائري إىل أي نتيجة مهام كانت طبيعتها ،قد ترتب عىل ختلف ما
اشرطه باملادة السادسة من األمر رقم  09/96من وجوب شهر عمليات االعتامد
اإلجياري .وحتى نصوص املرسوم التنفيذي رقم  90/06املنظم لكيفيات إشهار عمليات
( )60حممد عايد الشوابكة ،عقد التأجري التموييل -دراسة مقارنة ،-دار الثقافة للنرش ،عامن ،األردن،2011 ،
ص .69
( )61فايز نعيم رضوان ،املرجع السابق ص .130
( )62بن زيوش مربوك ،املرجع السابق ،ص .155
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االعتامد اإلجياري لألصول املنقولة ،جاءت خالية من أي إشارة رصحية أو ضمنية إىل
اجلزاء الذي يرتب عىل ختلف الشهر ،مما يعني أن هناك فراغ ًا ترشيع ًيا كان يمكن للمرشع
تفاديه بالنص عىل هذا اجلزاء ،أسوة بالترشيعات األخرى التي تعرضت له ،بتحديد حمتواه
ونوعه ومنها باخلصوص الترشيعني الفرنيس واملرصي.
فاملرشع الفرنيس عىل سبيل املثال ،ويف املادة األوىل فقرة  3من القانون رقم 66/455
الصادر يف  2جويلية  1966املتعلق باملؤسسات التي تطبق االعتامد اإلجياري ،املعدل
باألمر الصادر يف  28سبتمرب  ،1967عىل أن العمليات املشار إليها باملادة األوىل خاضعة
إلشهار حتدد كيفياته بمرسوم يضبط الرشوط التي بتخلفها يتخلف الشهر( ،)63ومن ثم
عدم جواز االحتجاج بملكية املنقول عىل الغري .وبعد ست سنوات من صدور قانون 2
جويلية  1966املنظم لشهر عمليات االعتامد اإلجياري ،وبتاريخ  4جويلية  1972صدر
مرسوم رقم  655 /72إذ رتبت املادة الثامنة منه أثر ًا عىل ختلف الشهر ،يتمثل يف عدم
إمكانية قيام مؤسسة االعتامد اإلجياري باالحتجاج بملكيتها جتاه دائني املستأجر حسني
النية ،كام يمتد عدم جواز احتجاجها بملكيتها للمنقوالت التي حيوزها املستأجر أيض ًا إىل
اخللف اخلاص له والذي تلقى عنه املنقوالت بعوض ،ما مل تقم مؤسسة االعتامد اإلجياري
الدليل عىل علمه بملكيتها له(.)64

( )63مشار له عند؛ هاين دويدار  ،املرجع السابق ،ص .115
(64) Daniel Crémieux Israel, leasing et crédit- bail mobilier, aspects juridique, comptables et fiscaux, op.

cit, p148, 149.
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اخلامتة
إن الشهر القانوين لعقد االعتامد اإلجياري ،ال يعد إال طريق ًا إلعالم الغري بحقيقة
املركز املايل للمستأجر ،حتى ال ينخدع هذا الغري بمظهر اليسار فيلتبس عليه األمر
ويمنحه ثقته ،مما قد يرض يف النهاية به عندما تنكشف احلقيقة ويسرد املؤجر أشياءه.
وإذا كان عقد االعتامد اإلجياري ا ُمل رّشه رر يرسي عىل الغري ومنهم باخلصوص دائنوا
املستأجر وخل ُف ُه اخلاص ،وأن الش رهر ُيعد قرين ًة غري قابلة للد رح ِ
ض بوجود مثل هذا
العقد( ،)65وأنه يعد بمثابة إعالن حق ملكية مال منقول موجود بحيازة الغري بموجب
هذا العقد ،وأن املالك املؤجر يعفى من إثبات ملكيته للامل موضوع عقد االعتامد
اإلجياري عندما يكون قد تم شهر هذا العقد ،فإن قاعدة احليازة يف املنقول سند امللكية
ال تطبق حينئذ(.)66
وعليه ولكي يلعب الشهر القانوين يف العقد االعتامد اإلجياري للمنقول دوره املنوط
به ،جيب األخذ بعني االعتبار بعض املالحظات واملتمثلة يف اآليت:
 جيب اإلعالم بالدور الذي يلعبه الشهر القانوين لعقد االعتامد اإلجياري ،وذلك
بتوضيح مزايا هذا القانون سواء بالنسبة لفئة املستأجرين أو املؤجرين ،وجيب أن يتم
هذا اإلعالم بطريقة سهلة ومبسطة ،حتى تصل إىل كافة فئات املجتمع بكل طبقاته
الفكرية ،من خالل تنظيم أيام إعالمية ُت رعقدر من طرف جهات رسمية أو غري رسمية،
أو تنظيم ملتقيات وطنية ودولية يف اجلامعات بحضور رجال األعامل وأصحاب القرار
ومن هيمه األمر.
 جيب إعادة النظر يف إغفال املرشع النص عىل جزاء ختلف الشهر مما جيعل هذه
(65) Cass.com, 12 avr.1988J.C.P.1988iv211.
(66) Didier R Martin, crédit bail mobilier, location et possession du bien loué et revendu J. C
.P.1998p. 539.
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العملية دون جدوى ،السيام يف ظل ما تصري إليه األمور من ادعاء دائني املستأجر
للمنقول ،بأن مدينهم هو احلائز وبناء عىل ذلك يمنحونه ائتامهنم ،ويستطيعون احلجز
عىل ما حيوزه مدينهم من منقوالت اعتامد ًا عىل أنه حائز وحيازته دلي ً
ال عىل ملكيته
للمنقول هذا إذا تم شهر املنقول ،وتكاد تكون نتيجة عدم الشهر أخطر بكثري من
الشهر ،إذ إنه ودون أي حتفظ فإن دائني املستأجر سيتمسكون من باب أوىل بغياب هذا
الشهر للتنفيذ عىل ما حيوزه مدينهم ،يف ظل عدم النص عىل ما يرتب عىل الشهر من
إمكانية االحتجاج بامللكية ،وهذا دون أي شك ُيعد خطر ًا حقيقي ًا عىل املؤجر مالك
املنقول.
لذلك عىل املرشع اجلزائري أن يقتدي بام ذهبت إليه بعض الترشيعات كالترشيع
الفرنيس ،حني رتب أثر ًا عىل ختلف عملية الشهر يف املادة الثامنة من املرسوم الفرنيس
رقم  ،655 /72واملتمثلة يف عدم إمكانية قيام مؤسسة االعتامد اإلجياري باالحتجاج
بملكيتها جتاه دائني املستأجر حسني النية.
 بام أن املؤجر يف عقد االعتامد اإلجياري حيتفظ فيه بملكية العني املؤجرة
واملستأجر حيتفظ باحليازة ،فيجب أن تكون أحكام األمر  09/96املتضمن أحكام
عقد االعتامد اإلجياري ،واملرسوم التنفيذي رقم  90/06املنظم لكيفيات الشهر
اإلجياري ،أكثر تفصي ً
ال تراعى فيه الطبيعة اخلاصة هلذا العقد ،وما حيققه من أهداف
اقتصادية ومحاية الزمة وفعالة ألطراف العالقة التعاقدية وللغري ،وإال جلأ الدائن إىل
وسيلة االحتفاظ بامللكية كوسيلة ضامن تقيه من خطر إعسار مدينه أو إفالسه ،كام هو
احلال يف البيع اإلجياري أو اإلجيار املقرن بوعد بالبيع ،أو نقل امللكية عىل سبيل الضامن
كبيع الوفاء.
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قائمة املراجع واملصادر:
 -1الكتب واملؤلفات:
 أسامة أبو احلسن جماهد ،عقد التأجري التموييل ،أحكامه اخلاصة مقارن ًا بعقد
اإلجيار ،مجهورية مرص العربية ،طبعة .1999
 عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين ،العقود الواردة عىل
االنتفاع باليشء اإلجيار والعارية ،اجلزء السادس ،املجلد األول ،دار إحياء
الراث العريب ،بريوت.1968 ،
 عيل سيد قاسم ،اجلوانب القانونية لإلجيار التموييل ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،مرص.1990 ،
 فايز نعيم رضوان ،عقد التأجري التموييل ،الطبعة الثانية ،دار النهضة
العربية.1997،
 قدري عبد الفتاح الشهاوي ،موسوعة التأجري التموييل ،منشأة املعارف
باإلسكندرية ،مرص.2003 ،
 نادر عبد العزيز شايف ،عقد الليزنغ  ،دراسة مقارنة  ،اجلزء األول ،املؤسسة
احلديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان.2004 ،
 هاين حممد دويدار ،النظام القانوين للتأجري التموييل ،الطبعة الثانية ،مكتبة
ومطبعة اإلشعاع الفنية ،اإلسكندرية.1998،
 -2الرسائل واملذكرات:
 بن زيوش مربوك ،االحتفاظ بملكية املنقول املادي يف عقد االعتامد اإلجياري،
رسالة دكتوراه ،جامعة منتوري –قسطنطينة.2008/2007 ،-
 حبيب مزهر ،عقد الليزنغ ،رسالة دبلوم القانون اخلاص ،اجلامعة اللبنانية،
الفرع األول ،بريوت.1990 ،
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 حوالف عبد الصمد ،النظام القانوين لعقد االعتامد اإلجياري- ،الليزينغ،-
مذكرة ماجستري ،ختصص عقود ومسؤولية ،جامعة أبو بكر بلقايد –
تلمسان ،-اجلزائر.2009/2008 ،
 صخر أمحد اخلصاونة ،عقد التأجري التموييل ،دراسة مقارنة ،دار وائل للنرش،
عامن ،األردن ،الطبعة األوىل.2005 ،
ّ

 رياض فخري ،اآلليات القانونية املميزة لعقد اإلجيار التموييل ،دراسة
حتليلية ،رسالة دكتوراه ،جامعة املنصورة كلية احلقوق ،2000 ،مرص.
 فياليل بومدين ،اجلوانب القانونية واالقتصادية لالعتامد اإلجياري (دراسة
مقارنة) ،رسالة دكتوراه ،جامعة سيدي بلعباس ،اجلزائر ،السنة اجلامعية
.2002/2001
 حممد عايد الشوابكة ،عقد التأجري التموييل -دراسة مقارنة -دار الثقافة
للنرش ،عامن ،األردن.2011 ،
 نجوى إبراهيم البدايل ،عقد اإلجيار التموييل ،دار اجلامعة اجلديدة للنرش،
اإلسكندرية.2005 ،
 -3البحوت واملقاالت القانونية:
 خدروش الدراجي ،سقاش سايس ،االعتامد اإلجياري لألصول غري املنقولة،
امللتقى الدويل حول الرقية العقارية *الواقع واآلفاق* -جامعة ورقلة-
يومي  08-07فيفري .2006
 نجالء توفيق نجيب فليج ،اجلوانب القانونية لعقد اإلجيار التموييل (دراسة مقارنة)،
جملة رسالة احلقوق العلمية ،األردن ،املجلد األول ،العدد األول.2009 ،
 -4املراجع النصية:
 األمر رقم  09/96املؤرخ يف  19شعبان عام  1416املوافق  10يناير سنة
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.03  عدد. ر. ج، املتعلق باالعتامد اإلجياري،1996
20 املوافق لـــ1427 حمرم عام
ّ 21  املؤرخ يف90/06  املرسوم التنفيذي رقم
 الذي حيدد كيف ّيات إشهار عمليات االعتامد اإلجياري،2006 فرباير
.10  عدد.ر. ج،لألصول املنقولة
Listes des Références En Langue Etrangère
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