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الملخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــص
ىدفت ىذه الدراسة إذل البحث فيما إذا كان ىناك أثر لالئتمان اإلهباري على األداء اؼبارل للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة
 ومن أجل ربقيق ىذا اؽبدف قد إعتمدت الدراسة،)2021 إذل2015 (ؼبؤسسة عميلة لد نن اػبليج اعبزائر خالل الفًتة من
 كما إستخدمت الدراسة،على القوائم اؼبالية اػباصة ناؼبؤسسة السالفة الذكر قبل ونعد حصول اؼبؤسسة على االئتمان االهباري
) وTN وWCR وPWC(  وقد مت حساب مؤشرات التوازن اؼبارل،أسلوب ربليل النسب اؼبالية نغرض ربقيق أىداف الدراسة
 وقد توصلت الدراسة إذل وجود أثر جيد لالئتمان االهباري عند اإلعتماد،)النسب اؼبالية (السيولة والرحبية واؼبديونية والنشاط
 نسب الرحبية ونسب النشاط على التوارل لقياس أثر االئتمان، نسب اؼبديونية، ونسب السيولة،على مؤشرات التوازن اؼبارل
. حبيث يساعد اؼبؤسسة على ربسُت أدائها اؼبارل وسبكينها من مواجهة الصعونات اؼبالية،االهباري على األداء اؼبارل
 نسب ماليةـ، مؤشرات التوازن اؼبارل، أداء مارل، إئتمان إهباري:الكلمات المفتاحية
Summary:
The aim of this stuy to research whether there a was trace of a credit lease on the
financial performance of small and medium enterprises to a client institution at Gulf Bank
Algeria during the period from (2015 to 2021) . in order to achive the study relied on the
financial statements of the aforementioned before and after the institution obtained the rental
credit, the study also used the method of analyzing financial ration in order to achieve the
objectives of the study, it has been calculated indicators of financial balance (pwc and wcr
and tn) and financial ratios (liquidity, profitability, indebtedness and activity), has been
recommended for study to a good effect credit leasing at the adoption of the fiscal balance
indicators, and liquidity ratios, debt ratios, profitability ratios and ratios of activity,
respectively,to measure the impact of credit leasing performance financial, so as to help the
institution to improve their financial performance and enable them to face financial
difficulties.
Key wordz : credit lease, Financial performance, Financial Balance indicators, Financial
ration.
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مقدمـة عـام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أ ـ توطئة:
يشهد العادل حاليا مرحلة متقدمة يف ظل التقدم التكنولوجي ونتيجة ؽبذا التطور الصناعي الكبَت ظهرت نعض األصول ذات
القيمة الكبَتة اليت يصعب على اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة شرائها ،حبيث ربتاج إذل مبالغ ضخمة فبا يتوجب على ىذه
اؼبؤسسات إما زيادة يف رأس ماؽبا أو اللجوء إذل اإلقًتاض الذي يًتتب عليو إلتزامات كبَتة ،فبا يؤدي اها إذل الوقوع يف إضطرانات
مالية قد تعيق عمل اؼبشروع.
ومن ىذا اؼبنطلق إىتمت نعض الدول يف اآلونة األخَتة دبصدر سبويلي جديد وبل ؿبل أشكال التمويل التقليدية أو يبثل
إضافة ؽبا ،تلجأ إليو اؼبؤسسات من أجل توفَت أصول رأس مالية يطلق عليو اإلئتمان اإلهباري ،وىو أحد وسائل التمويل اػبارجي
متوسط ورطويل األجل الذي من خاللو يستطيع اؼبستأجر اغبصول على ما وبتاج إليو من أصول رأظبالية دون أن يستنفذ موارده
اؼبالية نتحملو لتكاليف الشراء دفعة واحدة ،ونطريقة تضمن حقوق اؼبؤسسة اؼبمولة ناحتفاظها دبلكية األصل و عند إنتهاء مدة
العقد يكون اؼبستفيد ـبَت نُت شراء األصل ،أو إعادة إستئجاره أو رده للمؤسسة اؼبؤجرة وإهناء العقد.
فتعترب صيغة اإلئتمان اإلهباري وسيلة ناجعة لتمويل اإلستثمارات و اؼبشاريع اإلنتاجية ،يلجأ إليها اؼبستأجر من أجل تعظيم
ثروتو من خالل اإلستغالل األمثل لألصول اؼبستأجرة فبا يساعد اؼبستثمر احملافظة على إستقرار اؼبؤسسة ،حبيث يؤثر االئتمان
اإلهباري على العديد من اعبوانب داخل اؼبؤسسة مثل درجة اؼبخارطر اليت تتعرض ؽبا اؼبؤسسة ،القدرة على سداد اإللتزامات،كما
يؤثر على اؼبركز اؼبارل للمؤسسة اؼبستأجرة ،ومسايرة التطورات التكنولوجية يف القطاع الذي تعمل فيو.
ب ـ ـ اإلشكالية الرئيسية :
إنطالقا فبا سبق يبكن صياغة اإلشكالية الرئيسية للموضوع نالشكل التارل :
ما ىو أثر اإلئتمان اإليجاري على األداء المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجزائر ؟
ىذا السؤال يقودنا إذل رطرح اإلشكاليات الفرعية التالية :
 .1ما ىو اإلئتمان اإلهباري وما ىو دوره يف سبويل اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة ناعبزائر ؟
 .2كيف كان تأثَت اإلئتمان اإلهباري على مؤشرات األداء اؼبارل للمؤسسة ؿبل الدراسة ؟
 .3ماىي مؤشرات األداء اؼبارل وما مد تأثرىا نصيغة اإلئتمان اإلهباري ؟
ت ـ فرضيات البحث :
وكمحاولة أولية سنضع نعض الفرضيات للتساؤالت اؼبطروحة :
 .1يعترب اإلئتمان اإلهباري أفضل رطرق التمويل للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة ال سيما اعبزائرية؛
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 .2ال يوجد أثر واضح لإلئتمان اإلهباري على األداء اؼبارل للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة؛
 .3تتمثل مؤشرات األداء اؼبارل يف النسب اؼبالية ومؤشرات التوازن اؼبارل واليت ندورىا تتاثر ناإلئتمان اإلهباري الذي يبكن
اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة من توسيع إستثماراهتا واغبصول على سبويل رخيص؛
ث ـ مبررات اختيار الموضوع :
إن إختيار موضوع البحث لو أسباب موضوعية وأخر ذاتية ،وىي كالتارل :
ـ ـ إرتباط اؼبوضوع دبجال التخصص(مالية وننوك)؛
ـ ـ رغبة شخصية يف البحث يف ىذا اؼبوضوع؛
ـ ـ التعرف على اإلئتمان اإلهباري الذي يعترب صيغة سبويلية حديثة نسبيا تتميز عن الطرق التمويلية األخر كوهنا ال تتضمن فوائد
رنوية؛
ج ـ أىداف الدراسة :
نسعى من خالل ىذا البحث "إذل ربقيق صبلة من األىداف العامة اليت يبكن تلخيصها يف :
ـ إنراز اؼبالمح األساسية لإلئتمان اإلهباري ودورىا يف سبويل اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة ؛
ـ معرفة أي النسب من النسب اؼبالية ومؤشرات التحليل اؼبارل اليت يبكن إعتمادىا كمؤشر لقياس أثر اإلئتمان اإلهباري على األداء
اؼبارل للمؤسسة ؛
ـ تقدًن أحد أىم صيغ التمويل اؼببتكرة واؼبوجهة لتمويل اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة واؼبتمثلة يف اإلئتمان اإلهباري ونيان تأثَتىا
على األداء اؼبارل على ىذه اؼبؤسسات.
ـ إلقاء الضوء على مبوذج تطبيقي لعقد اإلئتمان اإلهباري يف اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة اهدف معرفة أثر ىذه التقنية على
األداء اؼبارل ؽبذه اؼبؤسسات ؛
ح ـ ـ أىمية الدراسة :
تكمن أنبية اؼبوضوع فيما يلي :
ـ ـ يشكل اإلئتمان اإلهباري أحد األساليب التمويلية اليت نرزت أنبيتها نقوة يف العقود األخَتة كأداة مناسبة لإلستثمار ؼبواجهة
التحديات العاؼبية.
ـ ـ إنراز مد أنبية التعامل نعقود اإلئتمان اإلهباري على اؼبستو احمللي والدور الكبَت الذي أضحت تلعبو ىذه األداة كأنرز
الوسائل التمويلية للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة.
ـ ـ سبكُت اؼبؤسسات اؼبستأجرة من إستخدام األصل ندون اغباجة إذل إمتالكو أو دفع مبالغ كبَتة واغبصول على أحدث التقنيات
ذات األشبان العالية دون اغباجة إذل شراء ىذه التقنيات.
خ ـ حدود الدراسة :

ب

مقدمـة عـام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
اغبدود اؼبكانية  :مؤسسة عميلة لد نن اػبليج اعبزائر ىو ؿبل الدراسة والذي مت فيو دراسة ىذة التقنية( اإلئتمان اإلهباري).
اغبدود الزمانية  :تتعلق اغبدود الزمانية ندراسة للقوائم اؼبالية ؼبؤسسة مستأجرة قبل حصوؽبا على التمويل نسنتُت ونعد حصوؽبا
على التمويل خبمسة سنوات للفًتة من (  2015إذل غاية .)2021
د ـ منهج البحث واألدوات المستخدمة :
ـ ـ إتباع اؼبنهج الوصفي يف اعبانب النظري قصد اإلجانة على اإلشكاليات و وصف متغَتات الدراسة و إستخالص أىم الدراسات
العلمية ذات العالقة ناؼبوضوع من أجل توضيح ما يتعلق ناإلئتمان اإلهباري.
ـ ـ ومنهج دراسة اغبالة وذل من خالل الدراسة التطبيقية على اؼبؤسسة ؿبل الدراسة.
ذ ـ صعوبات البحث :
ـ ـ صعونة اغبصول على البيانات اػباصة نالدراسة.

ـ ـ صعونة يف إهباد العينة نظرا لعدم وجود شركات متخصصة يف اإلهبار على مستو والية ورقلة.
ر ـ ىيكل البحث :
من أجل ربقيق أىداف البحث واإلجانة على اإلشكالية اؼبطروحة ،مت تقسيم البحث إذل فصلُت إثنُت ،سبقتهم مقدمة عامة
لتنتهي الدراسة خباسبة عامة.
تناولنا يف الفصل األول دراسة نظرية للموضوع تتضمن مبحثُت ،حبيث خصص اؼببحث األول إلنراز مالمح أساسية عن
اإلئتمان اإلهباري ومؤشرات قياس األداء اؼبارل نتقدًن ـبتلف التعريفات اػباصة ناإلئتمان اإلهباري ورطريقة سَت ىذه العملية،
وكذل أنواع وخصائص ىذا النوع من التمويل وتأثَته على األداء اؼبارل مع ذكر نعض مؤشرات قياس األداء اؼبارل ،أما اؼببحث
الثاين فيشمل الدراسات السانقة اليت ؽبا عالقة دبوضوع الدراسة.
نينما الفصل الثاين تناولنا فيو دراسة تطبيقية للموضوع ،سوف نتناول فيها دراسة ربليلية للقوائم اؼبالية لعقد اإلئتمان اإلهباري
نإستعمال مؤشرات التوازن اؼبارل والنسب اؼبالية ؼبؤسسة إستخدمت ىذه التقنية لد نن اػبليج اعبزائر تسبقهم مقدمة وتعقبهم
خاسبة لكل فصل ناإلضافة إذل مقدمة عامة للبحث وخاسبة تتضمن تلخيص عام وعرض النتائج اؼبتوصل إليها.

ج
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تمهيد:
نظرا للصعونات اؼبالية اليت تواجهها اؼبؤسسات اإلقتصادية يف ظل إرتفاع معدالت الفائدة على القروض ،أد اهذه
اؼبؤسسات إذل البحث عن ندائل أخر للتمويل تكون نتكلفة أقل ،ومن ىذه البدائل صيغة اإلئتمان اإلهباري اليت تعترب رطريقة
حديثة من رطرق التمويل ،اليت زبتلف سباما عن الطرق الكالسيكية التمويلية ،فهو سبويل من دون نقود ،ومن ىذا اؼبنطلق سنحاول
يف ىذا الفصل التطرق إذل :
ـ مالمح أساسية عن االئتمان اإلهباري تتضمن( :ؾبموعة اؼبفاىيم واػبصائص واألنواع اؼبختلفة ؽبذه الصيغة).
ـ تأثَت االئتمان اإلهباري على األداء اؼبارل من خالل إنراز (مزايا االئتمان اإلهباري وأثره على األداء اؼبارل ،مؤشرات قياس األداء
اؼبارل ،العالقة نُت االئتمان اإلهباري واألداء اؼبارل).
ـ ربليل الدراسات السانقة اليت ؽبا عالقة دبوضوع الدراسة.
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المبحث األول :األدبيات النظرية لإلئتمان اإليجاري ومؤشرات قياس األداء المالي
سنحاول يف ىذا اؼببحث تقدًن اعبانب النظري لتقنية اإلئتمان اإلهباري وعالقتو ناألداء اؼبارل عن رطريق تقسيمو إذل مطلبُت
كاآليت :
المطلب األول  :مفاىيم ومرتكزات عامة عن اإلئتمان اإليجاري
من خالل ىذا اؼبطلب سنحاول عرض ظروف نشأة اإلئتمان اإلهباري و إنراز التعريفات اؼبختلفة واػبصائص اليت يتميز اها
مع توضيح رطريقة سَت العملية اليت سبر اها ىذه التقنية ناإلضافة إذل أنواعو اؼبختلفة.
الفرع األول  :نشأة اإلئتمان اإليجاري ومفهومو
أـ نشأة اإلئتمان اإليجاري :
تشَت الدراسات اؼبعنية نالتأجَت التمويلي إذل أن ىذا األسلوب قد ندأ مع الفينيقيُت منذ القرن الرانع عشر قبل اؼبيالد يف صورة
إستئجار السفن ،وتغلغل إذل تأجَت األراضي والعقارات يف اغبضارة البيزنطية ،إال أنو دل يكن ذا وزن نسيب مهم ومرجح آنذاك،
وظهر يف اإلقتصاد اإلسالمي أيضا ما يشبو ذل  ،وعرف ننظام اإلجارة؛ ) ،(Ijarahوفق شروط شرعية مقبولة ،يكون موضوعا
ماديا عينيا ملموسا يفضي إذل التملي  ،إال أن تطور ىذا اؼبصدر التمويلي نشكلو اؼبعاصر ،وإنتشاره الفعال وفق صيغة مالية
إستثمارية متخصصة ،وقد جاء مصاحبا للتطورات اإلقتصادية والتكنولوجية اغباصلة يف الدول الصناعية الكرب  ،وال سيما نعد
اعبرب العاؼبية الثانية ،و التوسع الكبَت يف النشاط اإلقتصادي ،حيث ندت الصورة واضحة يف تأجَت العقارات والفنادق دبوجب
عقود التشغيل واإلدارة نُت اؼبال والشركة اؼبستأجرة مدة ؿبددة مقانل إهبار معُت ،أو نسبة من الدخل الصايف.1
وتعود نشأة نشاط التأجَت إذل الواليات اؼبتحدة األمريكية يف أعقاب اغبرب العاؼبية الثانية ،ومنذ صدور التشريع اؼبنظم عام
1952م ـ يف إرطار السياسات الضريبية واؼبالية ـ إستمرت اإلجراءات اؼبدعمة ؽبذا النشاط ،حىت أصبح التأجَت يف الوقت اغبارل
من أكرب مصادر سبويل اإلستثمارات الرأظبالية ،وقد إشًتط القانون اؼبذكور للتمتع ناإلمتيازات الضريبية أن يتم تداول األصول
واؼبعدات ألكثر من مستأجر اهدف تعميم اإلستفادة ،وناؼبثل كان اإلىتمام اهذا النشاط يف كافة الدول اؼبتقدمة ،ففي فرنسا مت
إخضاع شركات التأجَت لرقانة البن اؼبركزي ،ويف عام 1967م صدر التشريع اؼبنظم لقواعد التأجَت وإعفاءات الضريبة اؼبرتبطة نو،
ويف إقبلًتا أنشئت أول شركة تأجَت يف عام 1960م ،كما تكون إرباد تأجَت اؼبعدات يف عام 1970م ،وإمتد النشاط يف كل من
نلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وغَتىا.2
1

ـ نسام أضبد عثمان ،النقل التأجير التمويلي ودوره في تفعيل مشروعات بالسكك الحديدية ،ؾبلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية ـ ـ اجمللد 27ـ ـ العدد الثالث ـ ـ

،2011ص.605
 2ـ فتح ؿبمد عمر احملضار ،محاسبة عقود اإليجار"دراسة تطبيقية في شركة طيران الخطوط الجوية اليمنية" أرطروحة دكتوراه يف احملاسبة،كلية اإلقتصاد ،جامعة
دمشق،2005،ص .41
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ب.مفهوم اإلئتمان اإليجاري  :تعددت و تنوعت اؼبفاىيم اليت أعطيت ؽبذه التقنية إما يف صفة قانونية أو إقتصادية ،ولكنها
تصب يف معٌت واحد يف هناية األمر و من أنبها ما يلي :
أ ـ التعريف القانوني لإلئتمان اإليجاري :
 /1تعريف المشرع الجزائري  :عرفو اؼبشرع اعبزائري يف اؼبادة ـ ـ  1ـ ـ من األمر رقم  96ـ  09اؼبؤرخ يف  10جانفي 1996
اؼبتعلق ناإلعتماد اإلهباري  :نأنو عملية ذبارية ومالية ،يتم ربقيقها من قبل البنوك واؼبؤسسات اؼبالية ،أو شركة تأجَت مؤىلة قانونا
ومعتمدة صراحة اهذه الصفة مع متعاملُت إقتصاديُت جزائريُت أو أجانب أشخاصا رطبيعيُت كانوا أو معنويُت تانعُت للقانون العام
أو اػباص ،قائمة على عقد إهبار يبكن أن يتضمن أو ال يتضمن حق اػبيار نالشراء لصاحل اؼبستأجر ،كما تتعلق نأصول منقولة أو
غَت منقولة ذات اإلستعمال اؼبهٍت ،أو ناحملالت التجارية أو ناؼبؤسسات اغبرفية.3
 /2حسب القانون الفرنسي  :فحسب مفهوم القانون الفرنسي لعقد اإلئتمان اإلهباري فإنو يعطي للمستأجر يف هناية مدة
اإلهبار خيار شراء اؼبال اؼبؤجر سواء كان عقارا أو منقوال فيكتسب ملكيتو نسعر منخفض يدخل يف تقديره اؼببالغ اليت دفعها
اؼبستأجر خالل مدة اإلهبار على أساس األجرة.4
ب ـ التعريف االقتصادي للئتمان االيجاري :
تعريف : 1اإلئتمان اإلهباري ويسمى ناإلقبلزية  leasingيتمثل يف شراء آالت أو معدات من رطرف ننوك أو مؤسسات
متخصصة وتأجَتىا للعمالء واؼبؤسسات ؼبدة زمنية متوسطة األجل عادة ،مقانل ربصيل شبنها من ىؤالء ضمن أقساط اإلهبار ألنو
عادة ما ينتهي نالبيع.5
تعريف : 2يعرف أحيانا نالتأجَت الرأس مارل ) (leasing financial leasing capitalويعترب اإلئتمان اإلهباري مصدرا
من مصادر التمويل لألصول الثانتة للمنشأة اؼبستأجرة يعوضها عن اللجوء إذل اإلقًتاض ناعتباره عقدا وبيل نشكل جوىري كافة
اؼبخارطر واؼبنافع اؼبتعلقة دبلكية األصل إذل اؼبستأجر ،وقد يتم ربويل حق اؼبلكية إليو يف هناية األمر.6
ج ـ تعريف الشريعة اإلسلمية لإلئتمان اإليجاري :
اإلجارة في اللغة  :من أجر يأجر وىو ما أعطيت من أجر يف عمل ،واإلجارة نيع اؼبنافع ،واألجر ىو اعبزاء على العمل،
واإلجارة و اإلستئجار واإلهبار و الكراء و اإلكًتاء ألفاظا تدل على نفس اؼبعٌت واألشهر إستعماال ىو اإلهبار.
 -3اؼبرسوم التنفيذي رقم  09/96اؼبؤرخ نتاريخ 1996/01/10اؼبتعلق ناإلعتماد اإلهباري ،اعبريدة الرظبية الصادرة نتاريخ ،1996/01/14عدد ،03اؼبادة ،02ص.25

 -4عاشور كتوش " ،التمويل باإلئتمان اإليجاري  ،اإلكتتاب في عقوده وتقييمو"  ،دراسة حالة اعبزائر ،اؼبلتقى الدورل حول متطلبات تأىيل اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف
الدول العرنية ،جامعة الشلف ،يومي 17ـ  18أفريل  ،2006ص.4
 -5سليمان ناصر ،تقنيات البنوك وعمليات اإلئتمان ،ط ،2ديوان اؼبطبعات اعبامعية ،اعبزائر ،2015،ص.71

 -6ؿبمد جهاد مشارل ،مدى إمكانية تطبيق أسلوب التأجير التمويلي في المصارف وشركات الصناعات اإلنشائية العاملة في قطاع غزة ـ دراسة تطبيقية ،أرطروحة ماجستَت يف
احملاسبة والتمويل ،اعبامعة اإلسالمية  ،غزة ،2013 ،ص.31
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أما اصطلحا  :ىي سبلي منافع شيء مباح مدة معلومة نعوض واألجر جزاء العمل أو العوض.7
من التعاريف السانقة لإلئتمان اإلهباري يتبُت أنو رغم إختالف صيغها إال أهنا تصب يف مضمون واحد؛ يتمثل يف أنو
أسلوب سبويلي يوفر إمكانية إستخدام األصل عن رطريق إستئجاره ندال من إمتالكو من رطرف اؼبؤسسة اإلقتصادية ،حبيث يتميز
خبصائص كثَتة سبيزه عن رطرق التمويل األخر ونستخلص أنو يف هناية مدة العقد يكون للمستأجر ثالثة خيارات إما إنتقال ملكية
األصل للمستأجر أو إعادة تأجَته مرة أخر أو إرجاعو للمؤجر.
الفرع الثاني:سير عملية اإلئتمان (األطراف والمراحل)
عملية اإلئتمان اإل هباري ىي عملية تتم يف عدة مراحل نُت عدة أرطراف ،و ىي نالتارل متضمنة ؾبموعة من العقود تربم نُت
ىذه األرطراف.
 1ـ األطراف التعاقدية في التأجير التمويلي :يتكون أرطراف التعاقد يف التأجَت التمويلي من ثالثة أرطراف :
أ ـ المورد  :ىو الشخص أو اؼبوزع الذي يسلم األصل اؼبؤجر اػباضع لعقد اإلهبار للمؤجر نعد أمر من ىذا األخَت وفقا ؼبعايَت
وشروط التصنيع اؼبنصوص عليها من قبل اليت وبددىا مع اؼبستأجر.8
ب ـ المستأجر :وىو الطرف الذي يتفاوض مع اؼبورد القتناء األصل ووبدد خصائصو وصفاتو.
ج ـ المؤجر :اؼبمول لشراء األصل ،دبعٌت "شركة التأجَت التمويلي" اليت تقبل نتمويل العملية واليت تتميز ناؼبلكية القانونية لألصل
موضوع العقد ،ىذه الشركة تقوم ننشاط مارل متخصص دبا أن اؼبستأجر ىو الذي يتحمل كل اإللتزامات التقنية اؼبتعلقة ناألصل.9
والشكل التارل يوضح العالقة التعاقدية نُت ثالثة أرطراف (اؼبؤجر،اؼبستأجر،واؼبورد) :

 - 7نان ياسُت مكي ،اآلثار اإلقتصادية لعقد التأجير التمويلي ،مجلة الخليج العربي ،كلية اإلقتصاد ،جامعة البصرة ،اجمللد ( )40العدد ( 1ـ )2لسنة ،2012ص .4

8

bailـ Tahir Naamou U buira , Mouhamed Azzedine U Alger , comparaison enter le traitement comtable et fiscal du contrat de credit
,P144, Anne inconnue.

 - 9معراج ىواري ،حاج سعيد عمر ،التمويل التأجيري ـ المفاىيم واألسس  ،ط ،1دار الكنوز اؼبعرفة العلمية للنشر والتوزيع،األردن  ،2013ص ،64ص. 65
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الفصل األول  :اإلئتمان اإليجاري ،اإلطار النظري والدراسات السابقة
شكل رقم ( 1ـ ـ  )1يبين  :أرطراف التعاقدية اليت يبر اها اإلئتمان اإلهباري
البيع (التدفق السلعي

جهة التمويل (اؼبؤجر)

التأجَت(تدفق سلعي)
األقساط (تدفق نقدي)

الشراء (تدفق نقدي)
اؼبورد (صاحب التجهيز )
إختيار األصول الثانتة

اؼبستأجر (العميل)
إعادة األصل
شراء األصل
ذبديد العقد

المصدر  :نعلوج نوالعيد ،التمويل التأجيري كإحدى صيغ التمويل اإلسلمي ،الدورة التدريبية الدولية حول  :سبويل اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة
وتطوير دورىا يف اإلقتصاديات اؼبغارنية،كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيَت ،سطيف ،اؼبعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب 25 ،ـ  28ماي ،2003
ص. 5

 2ـ مراحل عملية التأجير التمويلي :
سبر عملية اإلئتمان اإلهباري نثالثة مراحل وتتمثل يف :

المرحلة األولى  :إنجاز عملية شراء األصل

يف أغلب األحيان ،هبر الشراء ليس اهدف الشراء فقط ولكن شراء األصل من أجل تأجَته فيما نعد وىذا نتدخل ثالثة
أشخاص ،حيث تشًتي اؼبؤسسة اؼبؤجرة األصل من اؼبورد لتؤجره إذل اؼبستأجر.
المرحلة الثانية  :تأجير األصل
يسلم اؼبؤجر(شركة التأجَت التمويلي) للمستأجر الشيء الذي يريد تأجَته ،فيمكنو من حيازتو نسهولة خالل مدة التأجَت
ويبنحو ضمانا ضد اؼبشاكل الناصبة عن حيازة األصل اؼبؤجر وناؼبقانل ال يوجد أي ضمان من رطرف اؼبستأجر لتأمُت إستعمال
األصل فيما نعد.
المرحلة الثالثة  :إنقضاء عملية االئتمان اإليجاري
وتدعى دبرحلة اػبيار حبيث يف هناية مدة التأجَت اؼبقدرة يف العقد هبد اؼبستأجر نفسو أمام ثالثة خيارات :
.1رفع خيار الشراء اؼبنصوص عليو يف العقد مقانل دفع القيمة اؼبالية اؼبتبقية للمؤجر ،وسبثل عادة  1%إذل  6%من سعر الشراء
ونالتارل إكتساب األصل والتمتع ناؼبلكية التامة.
.2رطلب ذبديد العقد والتفاوض مع اؼبؤجر لتسديد أقساط أقل من األقساط اؼبدفوعة سانقا نالنظر إذل قيمة األصل اؼبتبقية.
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الفصل األول  :اإلئتمان اإليجاري ،اإلطار النظري والدراسات السابقة
.3إعادة األصل إذل اؼبؤجر الذي ندوره يبحث عن مستأجر آخر أو يبيع األصل يف سوق التجهيزات اؼبستعملة (Marche de
) L’occasionأو حىت إعادتو إذل اؼبورد نعد موافقة ىذا األخَت.10
الفرع الثالث  :خصائص اإلئتمان اإليجاري وأنواعو
أـ خصائص اإلئتمان اإليجاري :
ىناك العديد من اػبصائص اؼبرتبطة نعملية اإلئتمان اإلهباري أنبها :
 .1أن مدة اإلهبار غَت قانلة لإللغاء وخالؽبا تسعى الشركة اؼبؤجرة إلستعادة تكلفة سبويلها لألصل اؼبؤجر آخذة يف اإلعتبار وضع
ىامش الرنح الذي يكفي إلستمرار نشارطها.
 .2حرية اؼبستأجر يف إستعمال األصل اؼبؤجر خالل مدة التأجَت نأكملها مقانل اإللتزام ندفع األقساط اإلهبارية اؼبتفق عليها و يف
مواعيدىا احملددة تنفيذا لشروط العقد اؼبربم.
 .3إزاء قيام اؼبستأجر نإختيار األصل الرأظبارل فإنو يأخذ على مسؤوليتو ربديد اؼبواصفات الفنية لألصل اؼبطلوب وكذل ربديد
اؼبورد وموعد ومكان التسليم كما يتحمل مسئوليتو إستالم األصل ومطانقتو ؼبا سبق ربديده من مواصفات فنية ويًتتب على ذل
ربملو اؼبسؤوليات التالية :
أ ـ تقادم األصل الرأظبارل أو عدم مالئمتو للتطورات التكنولوجية اغبديثة.
ب .ؾباالت إستخدام اإلئتمان اإلهباري تكون لتمويل شراء اؼبشروعات اإلنتاجية أو اػبدمية لألصول الرأظبالية وليس
لتمويل شراء اؼبنتجات أو اؼبستلزمات.
 .4عدم إجراء أي تعديالت فنية على األصل دون موافقة اؼبؤجر.
 .5ؾباالت إستخدام اإلئتمان اإلهباري تكون لتمويل شراء اؼبشروعات اإلنتاجية أو اػبدمية لألصول الرأظبالية وليس لتمويل شراء
اؼبنتجات أو اؼبستلزمات.
 .6من وجهة نظر اؼبستفيد من األصل الرأظبارل فإن اإلئتمان اإلهباري ىو وسيلة سبويل سبكنو من إستعمال األصل وليس وسيلة
لتمل ىذا األصل.
 .7وبتفظ اؼبؤجر دبلكية األصل والتمتع نكافة منافع اؼبلكية وربمل ـبارطرىا.
 .8أن مدة اإلهبار هبب أن تغطي على األقل  %75من العمر اإلفًتاضي لألصل اؼبؤجر.11
ب .أنواع اإلئتمان اإليجاري  :يتخذ اإلئتمان اإلهباري أنواع عديدة وىذا راجع لعدة تصنيفات منها رطبيعة العقد و رطبيعة
موضوع التمويل ومن حيث اإلقامة :
 -10ناؼبقدم مصطفى وآخرون ،التمويل عن طريق اإليجار كإستراتيجية لتغيير العمل المصرفي ،اؼبؤسبر العلمي الرانع ـ الريادة واإلنداع  :إسًتاتيجيات األعمال يف مواجهة ربديات
العوؼبة،كلية العلوم اإلدارية واؼبالية ،جامعة فيالدلفيا15 ،ـ ،2005/3/16ص.7

 -11ظبَت ؿبمد عبد العزيز ،التأجير التمويلي Financial Leaseومداخلو المالية والمحاسبيةـ اإلقتصاديةـالتشريعيةـ التطبيقية ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية،
اإلسكندرية،2001 ،ص.81
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 .1حسب طبيعة العقد  :يشمل ىذا التصنيف شكالن من اإلئتمان اإلهباري نبا :
أ /اإلئتمان اإليجاري المالي  :ويتم فيو ربويل كل اغبقوق واإللتزامات واؼبساوئ واؼبخارطر اؼبرتبطة دبلكية األصل اؼبعٍت إذل
اؼبستأجر ،ويعٍت ذل

أن مدة عقد اإلهبار التمويلي كافية لكي تسمح للمؤجر نإستعادة كل نفقات رأس اؼبال مضاف إليو

مكافأة ىذه األموال اؼبستثمرة ، 12ويف هناية مدة اإلهبار تكون للمستأجر خيارات منها :
 سبل األصل نثمن رمزي متفق عليو مسبقا أو عن رطريق التفاوض وىي اغبالة الغالبة.
 إستمرار إستئجار األصل لفًتة أخر قصَتة.
 إعادة األصل إذل البن إلهباره لعميل آخر.13
ب /اإلئتمان اإليجاري التشغيلي (العملي)  :يف ىذا النوع يستخدم اؼبستأجر األصل خالل مدة زمنية قصَتة مقارنة نالعمر
اإلنتاجي لو ،ؽبذا تبقى ملكية األصل يف حوزة اعبهة اؼبؤجرة ،دبعٌت ىناك فصل كامل نُت ملكية األصل الفعلية وإستعمال اؼبؤجر
لألصل ،ويكون ىذا التأجَت مرفقا نتقدًن خدمات أخر  ،أي ما يعرف ناستئجار اػبدمات ،فتكون اؼبؤسسة اؼبؤجرة ىي نفسها
منتج األصل وتتحمل مسؤولية الصيانة وتوريد قطع الغيار للمؤسسة اؼبستأجرة ،ويالحظ أن األصل ال يتم إىتالكو نالكامل ،ألن
فًتة التأجَت عادة أقل من العمر اإلنتاجي لألصل ،إذ يستخدم ىذا النوع خاصة يف حاالت السلع اليت تتعرض لتغَتات تكنولوجيا
سريعة.14
 .2حسب طبيعة موضوع التمويل  :حسب ىذا التصنيف يبكن التفريق نُت نوعُت من اإلئتمان اإلهباري
أ /اإلئتمان اإليجاري لألصول المنقولة  :يستعمل ىذا النوع من اإلئتمان اإلهباري من رطرف اؼبؤسسة اؼبالية لتمويل اغبصول
على أصول منقولة تتشكل من ذبهيزات وأدوات إستعمال ضرورية لنشاط اؼبؤسسة اؼبستعملة ،وىي كأنواع اإلئتمان اإلهباري
األخر تعطى على سبيل اإلهبار لفًتة ؿبددة لصاحل اؼبستعمل سواء كان شخصا رطبيعيا أو شخصا معنويا إلستعمالو يف نشارطو
اؼبهٍت مقانل شبن اإلهبار .ويف هناية ىذه الفًتة ،تعطى ؽبذا اؼبستعمل فرصة ذبديد العقد ؼبدة أخر  ،أو شراء ىذا األصل أو التخلي
عنو هنائيا.
ب /اإلئتمان اإليجاري لألصول غير المنقولة  :يف الواقع ،ال ىبتلف ىذا النوع من اإلئتمان اإلهباري من ناحية تقنيات
إستعمالو على النوع السانق  .ويتمثل الفرق األساسي يف موضوع التمويل ،حيث أن ىذا النوع يهدف إذل سبويل أصول غَت منقولة
تتشكل غالبا من ننايات شيدت أو ىي يف رطريق التشييد ،حصلت عليها اؼبؤسسة اؼبؤجرة من جهة ثالثة أو قامت ىي نبنائها،
وتسلمها على سبيل اإلهبار إذل اؼبؤسسة اؼبستأجرة إلستعماؽبا يف نشارطاهتا اؼبهنية مقانل شبن اإلهبار.

 - 12نودارل ـبتار ،تقييم سوق اإليجار التمويلي في الجزائر للفترة  2007ـ ،2013ؾبلة البشائر اإلقتصادية ،اؼبركز اعبامعي لغليزان ـ اعبزائر،العدد الثالث(مارس،)2016
ص.116
 -13سليمان ناصر ،تقنيات البنوك وعمليات اإلئتمان ،ص ،72مرجع سانق.

 - 14نيدي مدين ،اإلعتماد اإليجاري وتمويل الفلحة الجزائرية ،ؾبلة"دراسات يف اإلقتصاد والتجارة اؼبالية" ،ـبرب الصناعات التقليدية عبامعة اعبزائر  ،3اجمللد 10ـ العدد ـ
سنة ،2012ص.166
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ويف هناية فًتة العقد تتاح للمؤسسة اؼبستأجرة إمكانية اغبصول هنائيا على األصل حىت ولو كان ذل

تنفيذا جملرد وعد

إنفرادي نالبيع ،أو تتاح ؽبا إمكانية اإلكتساب اؼبباشر أو الغَت مباشر لألرض اليت أقيم عليها البناء ،أو تتاح ؽبا أخَتا إمكانية
التحويل القانوين ؼبلكية البناء اؼبقام على أرض ىي أصال مل للمؤسسة اؼبستأجرة.15
 .3اإلئتمان اإليجاري حسب اإلقامة  :يبكن أن يكون اإلئتمان اإلهباري ؿبليا وىي اغبالة األعم أو الغالبة ،كما يبكن أن
يكون دوليا :
أ /االئتمان االيجاري المحلي  :يبكن القول عن اإلئتمان اإلهباري أنو ؿبلي عندما تكون كل األرطراف اؼبتعاملة نو (شركة قرض
إهبار ،اؼبستأجر ،اؼبورد) مقيمة ننفس البلد  .و ؼبا تقوم شركات قرض اإلهبار نفتح فروع ؽبا يف اػبارج من أجل فبارسة قرض
اإلهبار فهذه األخَتة سبارس يف اغبقيقة قرض اإلهبار ؿبلي يف الدول اليت قامت فيها.16
ب /االئتمان االيجاري الدولي  :يعترب التأجَت دوليا عندما يكون اؼبؤجر واؼبستأجر من نلدان ـبتلفة ،ويدعى كذل التأجَت عرب
اغبدود أو التأجَت التصديري ،وتصعب إجراءات التأجَت الدورل يف حالة إقامة األرطراف (اؼبؤجر ،اؼبستأجر ،اؼبورد) يف نلدين أو
ثالث نلدان ـبتلفة حيث ىبضع العقد لًتتيبات تشريعية ،جبائية ،مشاكل الًتصبة ،عقود الصرف ،االقتطاع من اؼبنبع...إخل  .لذا
غالبا ما ذبر عمليات معقدة (على اؼبستو القانوين ،احملاسيب ،اعبنائي) إلسبام مثل ىذه العقود.17

الشكل رقم (  1ـ ـ  )2يلخص  :أىم أنواع اإلئتمان اإلهباري
أنواع االئتمان اإليجاري
حسب طبيعة العقد

حسب طبيعة موضوع التمويل

حسب اإلقامة

1ـ االئتمان اإلهباري اؼبارل.

 1ـ االئتمان اإلهباري لألصول اؼبنقولة.

 1ـ االئتمان اإلهباري احمللي.

 2ـ االئتمان اإلهباري لألصول الغَت

 2ـ االئتمان اإلهباري الدورل.

 2ـ االئتمان اإلهباري
التشغيلي ( العملي).

ال

منقولة.
المصدر  :من إعداد الطالبة باالعتماد على مراجع البحث.

 -15الطاىر لطرش ،تقنيات البنوك ،دراسة في طرق إستخدام النقود من طرف البنوك مع إشارة إلى التجربة الجزائرية ،ط ،6ديوان اؼبطبوعات اعبامعية ،اعبزائر،2007 ،
ص ،79ص.80
 -16عاشور مزريق ،ؿبمد غريب ،اإلئتمان اإليجاري كأداة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية ،اؼبلتقى الدورل حول سبويل اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف

الدول العرنية ،إشراف ـبرب العوؼبة وإقتصاديات مشال إفريقيا جامعة الشلف ـ اعبزائر ،يومي 17و 18أفريل  2006ص .464
 -17معراج ىواري ،حاج سعيد عمر ،التمويل التأجيري ـ المفاىيم واألسس ،مرجع سانق ،ص.89
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المطلب الثاني  :تأثير االئتمان اإليجاري على األداء المالي
الفرع األول  :مؤشرات تقييم وقياس األداء المالي :
من األساليب اؼبستخدمة يف تقوًن األداء اؼبارل إستخدام اإلرطار العام للنسب اؼبالية اليت ترنط العالقة نُت مؤشرات الرحبية
والسيولة والنشاط ورأس اؼبال ويبكن توضيحها فيما يلي :
.1نسب السيولة ( : )Liquidity Rationىي النسب اليت تقيس العناصر السائلة والعناصر األقرب إذل السيولة من
أجل معرفة أن اؼبشروع ال يعاين من عسر مارل يف ؾبال سداد إلتزاماتو و أىم ىذه النسب ىي كاآليت:18

الجدول رقم ( 1ـ ـ  : )1نسب السيولة
النسب

طريقة الحساب

الملحظة

نسبة التداول
(السيولة العادية)

األصول اؼبتداولة /اػبصوم
اؼبتداولة

ىدفها قياس قدرة اؼبؤسسة على مواجهة إلتزاماهتا اليت تستحق يف
موعدىا.

نسبة السيولة
السريعة

(األصول اؼبتداولة ـ اؼبخزون
السلعي)/اػبصوم اؼبتداولة

سبب إنعاد اؼبخزون السلعي نإعتبار أن عملية ربويل اؼبخزون إذل سيولة
وبتاج إذل وقت وردبا ال يبكن ربويلو دبدة قصَتة سيما إذا كان السوق يبر
حبالة كساد.

نسبة السيولة
النقدية

(نقدية يف الصندوق والبنوك+
إستثمارات يف األوراق
اؼبالية)/اػبصوم اؼبتداولة

تدل ىذه النسبة على قدرة اؼبؤسسة على سداد إلتزاماهتا قصَتة األجل
من أصوؽبا سهلة التحويل إذل نقدية.

المصدر  :من إعداد الطالبة باإلعتماد على مراجع البحث
.2نسب النشاط(  : )Activity Rationتقيس نسب النشاط مد فاعلية اؼبشروع يف إستخدام اؼبوارد اؼبتوافرة لديو  .أو
دبعٌت آخر مد كفاءة اؼبشروع يف إستخدام أصولو اؼبختلفة ،حيث توضح العالقة نُت اؼببيعات ونُت اإلستثمار يف األصول
اؼبختلفة "الثانتة واؼبتداولة" وتفًتض ىذه النسب ضرورة وجود توازن نُت اؼببيعات وىذه األصول.19

الجدول رقم ( 1ـ ـ  : )2نسب النشاط
النسب

طريقة الحساب

الملحظة

معدل دوران األصول

صايف اؼببيعات  /إصبارل األصول

يقيس ىذا اؼبؤشر كفاءة اؼبشروع يف إستثمار مصادر التمويل
يف اإلستخدامات وكلما كانت معدالت الدوران عالية دلت
يتبع ما بعده

 -18علي خلف عبد اهلل  ،وليد ناجي اغبيارل ،التحليل المالي" للرقابة على األداء والكشف عن اإلنحرافات ،ط ،1مركز الكتاب األكاديبي  ،األردن  ،2015ص.65
 -19ظبَت ؿبمد عبد العزيز ،إقتصاديات اإلستثمار"التمويل"التحليل المالي ـ مدخل في التحليل وإتخاذ القرارت ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،مصر  ،2006ص.242
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يتبع ما قبلو
على حسن اإلستثمار ناألصول
معدل دوران األصول الثانتة

صايف اؼببيعات  /األصول الثانتة

تستعمل ىذه النسبة كمقياس ؼبد كفاءة
اؼبؤسسة يف إستخدام موجوداهتا الثانتة
ألجل ربقيق اؼببيعات إذا كان اؼبعدل عاليا
فإنو يدل على إستعمال جيد للطاقة
اإلنتاجية اؼبتاحة أما إذا كان منخفض فإنو
يدل على عدم وجود توازن ما نُت اؼببيعات
وحجم اإلستثمارات يف اؼبوجودات الثانتة،
فبالتارل فإن الشركة تعاين من رطاقة إنتاجية
فائضة أو تكدس اإلنتاج.

معدل دوران األصول اؼبتداولة

صايف اؼببيعات /األصول اؼبتداولة

تكمل ىذه النسبة معدالت الدوران
األخر  ،لكنها ترتكز على مد إستخدام
األصول اؼبتداولة على توليد اؼببيعات.

معدل دوران النقدية

صايف اؼببيعات  /النقدية

تبُت ىذه النسبة عدد اؼبرات اليت تدورىا
النقدية عند قيام اؼبنشأة نعملياهتا خالل
السنة ،وترجع قيمة ىذا اؼبقياس إذل إىتمامو
ندافع اؼبعامالت عند حيازة النقدية فإرتفاع
سرعة الدوران يعٍت اإلستخدام الفعال
للنقدية لتسهيل اؼبعامالت اؼبختلفة.

معدل دوران رأس اؼبال العامل

صايف اؼببيعات  /رأس اؼبال العامل

تستخدم ىذه النسبة لقياس كفاءة رأس
اؼبال العامل لتوليد اؼببيعات ،حيث يتم
ربديد عدد مرات إستخدامو خالل فًتة
زمنية معينة؛ ؼبعرفة وحدة تشغيل النقد
الواحد يف سبويل العمليات وشراء اؼبخزون
السلعي ،وربويلها إذل مبيعات  .وكلما
زادت معدالت دوران رأس اؼبال العامل
كلما تضاعف ىامش الرنح دبقدار عدد
اؼبرات اليت دارىا.

المصدر  :من إعداد الطالبة باإلعتماد على مراجع البحث
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.3نسب المديونية (  : )Debt Rationوىذا النوع من النسب يعطي مؤشرات دقيقة حول الوضع اؼبارل للمنشأة على
اؼبد الطويل ،كما تبُت قدرة اؼبنشأة على تسديد ديوهنا وإلتزاماهتا الطويلة اؼبد مثل السندات والقروض رطويلة األجل  .وىي
نالتارل تبُت مقدار مسانبة الديون إذل رأس اؼبال ،ويبكن حساب نسب اؼبديونية ناإلعتماد على البيانات الواردة يف اؼبيزانية وتسمى
عندىا نسب الرفع اؼبارل ،أو ناإلعتماد على نيانات قائمة الدخل وتسمى حينئذ ننسب التغطية.20

الجدول رقم ( 1ـ ـ  : )3نسب اؼبديونية
النسب

طريقة الحساب

الملحظة

نسبة إصبارل
الديون إذل
إصبارل األصول

إصبارل الديون  /إصباارل
األصول

تقيس ىذه النسبة كمية اؼبوجودات اليت مت اإلعتماد يف سبويلها على
الديون سواء كانت (ق.أو.ط)األجل ،ويفضل الدائنون نسبة إقًتاض
متوسط ال تزيد عن  %50حبيث كلما إلبفضت ىذه النسبة زاد عامل
األمان نالنسبة للجهات الدائنة.

نسبة إصبارل
الديون إذل حق
اؼبلكية

إصبارل الديون  /حقوق
اؼبلكية

تقيس ىذه النسبة إلتزامات اؼبنشأة كبو دائنها وعالقتها ناألموال اليت
يقدمها اؼبالك ويقصد ناإلقًتاض اػبصوم اؼبتداولة (م.ط) األجل  .أما
حقوق اؼبلكية فهي رأس اؼبال واإلحتيارطات واألرناح احملجوزة.
ويعرب إلبفاض ىذه النسبة عن ضباية أفضل للدائنُت وعن وجود قدرة
كامنة على اإلقًتاض من قبل اؼبنشأة.

نسبة الديون
قصَتة األجل
إذل حقوق
اؼبلكية

اػبصوم اؼبتداولة  /حقوق
اؼبلكية

إرتفاع ىذه النسبة إذل مايقارب  % 67قد يكون مؤشر نإقًتاب اػبطر،
ومؤشر على إضطرار اؼبؤسسة إذل زيادة اإلعتماد على اؼبصادر ق.االجل
عوضا عن اؼبصادر ط .األجل نسبب ضعف ثقة الدائنُت نوضع
اؼبؤسسة على اؼبد الطويل.

المصدر  :من إعداد الطالبة باإلعتماد على مراجع البحث
.4نسب الربحية (  : )Profitability Rationىي عبارة عن العالقة نُت األرناح اليت ربققها الشركة واإلستثمارات
اليت سانبت يف ربقيق ىذه األرناح  .لذا قبد أن جهدا كبَتا يوجو كبو اإلستخدام األمثل للموارد اؼبتاحة اهدف ربقيق أفضل عائد
فبكن للمسانبُت ،ال تقل قيمتو عن العائد اؼبمكن ربقيقو عن اإلستثمارات البديلة اليت تتعرض لنفس الدرجة من اؼبخارطر.
وتستخدم نسب الرحب ية لتقييم قدرة الشركة على توليد األرناح من أنشطتها التشغيلية مقارنة نالنفقات وغَتىا من التكاليف اليت
تتكبدىا خالل فًتة ؿبددة من الزمن ،وىي أيضا أداة ىامة لقياس كفاءة اإلدارة يف إستخدام اؼبوارد اؼبوجودة حبوزهتا نكفاية.21

20
21

 عبد اغبليم كراجو ،اإلدارة والتحليل المالي(أسس ،مفاىيم ،تطبيقات) ،ط ،2دار صفاء للنشر والتوزيع ـ عمان ،2006،ص 200ص.201 -فهمي مصطفى الشيخ ،التحليل المالي ،ط ،SME Financial ،1فلسطُت ،2008 ،ص.29
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جدول رقم ( 1ـ ـ  : )4نسب الرحبية
النسب

طريقة الحساب

الملحظة

العائد على اؼببيعات

صايف الرنح/صايف اؼببيعات

هتتم ىذه النسبة نقياس كفاءة اإلدارة يف التعامل مع
العناصر اليت تكون تكلفة اؼببيعات ،وليس ىناك معيار
مبطي ولكن يبكن إجراء اؼبقارنة مع نسب الشركة يف
السنوات السانقة

العائد على إصبارل
األصول

صايف الرنح/متوسط إصبارل األصول

تقيس ىذه النسبة مد رحبية األصول أو اإلنتاجية
النهائية لألصول وكلما كان ىذا اؼبعدل مرتفعا سواء
نالنسبة إذل متوسط الصناعة أو إذل سنوات سانقة
لنفس اؼبنشأة،كلما كان أداء اؼبنشأة أفضل وأهنا ربقق
أرناحا جيدة.

العائد على حقوق
اؼبلكية

صايف الرنح /متوسط حقوق اؼبسانبُت

وتعرب ىذه النسبة عن العائد الذي وبققو اؼبالك على
إستثمار أمواؽبم نالشركة و نناءاً على ىذه النسبة قد
يقرر اؼبالك اإلستمرار يف النشاط أو ربويل األموال إذل
إستثمارات أخر ربقق عائداً مناسباً.

المصدر  :من إعداد الطالبة باإلعتماد على مراجع البحث

الشكل رقم ( 1ـ ـ  : )3ملخص ألىم أنواع النسب اؼبالية
النسب المالية

نسب السيولة

نسب النشاط

نسب رأس المال

تقيس القدرة على

تقيس الكفاءة يف

تقيس درجة

تقيس مد كفاءة

أداء اإللتزامات

إدارة األصول.

اؼبديونية.

اؼبؤسسة من حيث

نسب الربحية

ربقيق اإليرادات من

قصَت األجل.

األموال اؼبستثمرة

المصدر  :من إعداد الطالبة باإلعتماد على مراجع البحث
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الفرع الثاني  :مزايا اإلئتمان اإليجاري وأثره على األداء المالي للمستأجر
 /1يبكن اؼبستأجر من حيازة األصول اليت وبتاجها ؼبمارسة نشارطو ونسرعة ،دون اغباجة إذل سيولة نقدية كبَتة ،ونذل ىبفف
من أعبائو اؼبالية ،كما يبكنو إمتالك األصول يف هناية مدة التأجَت إذا رغب نذل .
 /2ربسُت اؼبركز اؼبارل للمستأجر ،وعدم إرىاق ميزانيتو نالديون ،ففي حالة إستئجار األصول تظهر قيمتها يف جانب األصول من
اؼبيزانية ،نينما تظهر الديون يف جانب اػبصوم ،وىذا ندوره لو تأثَت على النسب التحليلية اؼبستخرجة من قائمة اؼبركز اؼبارل.
 /3يساعد اؼبستأجر على التخطيط والربؾبة لنفقاتو؛ ألنو يعرف مركزه اؼبارل مقدما،كما يعترب وسيلة ربميو من التضخم ،خصوصا
إذا إتسمت األجرة نالثبات لفًتة رطويلة.ويضاف إذل ذل

تيسَت األعمال اإلدارية واحملاسبية للمستأجر وإعفائو من اػبوض يف

مسائل اإلىتالكات والتغَت يف قيمة األصول الثانتة.
/4التقليل من ـبارطر تقادم األصول ،ألن مال

األصول ىو من يتحمل ىذه اؼبخارطر كما يستفيد اؼبستأجر أيضا من مزايا

ضريبية؛ألن األجرة نفقة تنزل من األرناح.22
/5مواكبة التطور التكنولوجي :إن إستئجار األصول اإلنتاجية من شركة التأجَت التمويلي يساعد على مواكبة التطور التكنولوجي،
فإستخدام الوسائل التقليدية يف اإلنتاج ال يبكن للمشروع من شراء أصول إنتاجية حديثة لزيادة إنتاجو ،وىنا يربز دور اإلستئجار
والذي يبكن اؼبشروع من ذبديد معداتو ؼبواكبة التطور التكنولوجي وزيادة اإلنتاج وزيادة الدخل.23
/6يقدم اإلئتمان اإلهباري سبويال كامال لقيمة األصول الرأس مالية من آالت ومعدات أي ننسبة  %100وىو ما ال يتوفر عادة
يف أي من أساليب التمويل األخر ونذل تتحقق للمستأجر ميزتان :
األوذل  :سرعة اغبصول على األصول اؼبطلونة للتشغيل.
ثانيا  :زبفيف األعباء على اؼبوارد اؼبالية للعميل اؼبستأجر ،وتوفَتىا لإلستخدامات األخر ناؼبنشأة فبا يعٍت إمكانية ربقيق اؼبزيد
من اإلستثمارات.24
الفرع الثالث  :العلقة بين اإلئتمان اإليجاري واألداء المالي
تقويم األداء المالي  :يعٍت تقوًن األداء اؼبارل للمؤسسة نتقدًن حكم " "Jugementذو قيمة " "Valeurحول إدارة
اؼبوارد الطبيعية واؼبادية واؼبالية اؼبتحدة (إدارة اؼبؤسسة ومد إشباع منافع ورغبات أرطرافها اؼبختلفة) .أي أن تقوًن األداء اؼبارل ىو
قياس النتائج احملققة أو اؼبنتظرة على ضوء معايَت ؿبددة سلفا لتحديد ما يبكن قياسو ومن مث مد ربقيق األىداف ؼبعرفة
 - 22عزوز مناصرة ،التمويل باالعتماد اإليجاري في مصرف السلم ـ اعبزائر رؤية اقتصادية قانونية فقهية ـ كلية العلوم اإلسالمية ؾبلة الباحث للدراسات األكاديبية ـ العدد التاسع
ـ ـ جوان  ،2016ص.194

 - 23صفاء عمر خالد نلعاوي ،النواحي القانونية في عقد التأجير التمويلي وتنظيمو الضريبي ،أرطروحة ماجستَت يف اؼبنازعات الضريبية ،جامعة النجاح الورطنية يف نانلس،فلسطُت

 ،2005،ص.49

 - 24منَت سادل ،عبد اهلل سادل ،التأجيرالتمويلي ،الجوانب القانونية والمحاسبية والتنظيمية ،اؽبيئة العامة لشئون اؼبطانع األمَتية ،القاىرة ،1997 ،ص.14
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مستو الفعالية ،وربديد األنبية النسبية نُت النتائج واؼبوارد اؼبستخدمة فبا يسمح ناغبكم على درجة الكفاءة.25
أ ـ أثر اإلئتمان اإليجاري على القوائم المالية للمستأجر :
يعد إستئجار األصول أحد اؼبصادر التمويلية اليت يتم اللجوء إليها لتوفَت األصول الرأظبالية ،وتقع قرارات اإلستئجار ضمن
اؽبيكل التمويلي ،وىناك درجة كبَتة من التأثَت والتأثر اؼبتبادل نُت اإلستئجار والقوائم اؼبالية ،حيث تعكس القوائم اؼبالية اليت تعدىا
اؼبؤسسة النتائج اؼبًتتبة على قائمة الدخل أو اؼبركز اؼبارل أو التغَتات يف اؼبركز اؼبارل.26
ب ـ عقد اإليجار والقوائم المالية بالنسبة للمستأجر :
هبب على اؼبستأجرين اإلعًتاف نعقود اإلهبار التمويلي على أهنا موجودات ومطلونات يف ميزانياهتم العمومية دبقدار مبالغ
مساوية عند ندء العقد للقيمة العادلة لألمالك اؼبستأجرة ،أو إذا كانت أقل من ذل دبقدار القيمة العادلة للحد األدىن من دفعات
اإلهبار وعند حساب القيمة اغبالية للحد األدىن من دفعات اإلهبار يكون عامل اػبصم ىو سعر الفائدة الضمٍت يف عقد اإلهبار
إذا كان من اؼبمكن ربديده علميا ،وإذا دل يكن ذل فبكنا هبب إستخدام سعر اإلقًتاض التفاضلي.
ليس من اؼبناسب نالنسبة للمطلونات اػباصة ناؼبوجودات اؼبستأجرة أن يتم عرضها يف البيانات اؼبالية كخصم من اؼبوجودات
اؼبستأجرة ،وإذا مت من أجل عرض اؼبطلونات يف اؼبيزانية العمومية إجراء سبييز نُت اؼبطلونات اؼبتداولة وغَت اؼبتداولة فإنو يتم عمل
نفس التمييز ؼبطلونات عقد اإلهبار.
هبب على اؼبستأجرين ناإلضافة إذل متطلبات اؼبعيار احملاسيب  32ـ األدوات اؼبالية اإلفصاح والعرض إجراء اإلفصاحات التالية
نالنسبة لعقود اإلئتمان اإلهباري :
ـ ـ لكل فئة من اؼبوجودات ،اإلفصاح عن صايف القيمة اؼبسجلة يف تاريخ اؼبيزانية العمومية.
ـ ـ اؼبطانقة نُت إصب ارل اغبد األدىن من دفعات اإلهبار يف تاريخ اؼبيزانية العمومية وقيمتها اغبالية ،عالوة على ذل هبب على اؼبنشأة
أن تفصح عن إصبارل اغبد األدىن من دفعات اإلهبار يف اؼبيزانية العمومية وقيمتها اغبالية لكل فًتة.
ـ ـ إصبارل اغبد األدىن من دفعات اإلهبار من البارطن اؼبستقبلية اليت يتوقع إستالمها يف تاريخ قائمة اؼبركز اؼبارل دبوجب عقود اإلهبار
من البارطن غَت القانلة لإللغاء.27
ج .العوامل المؤثرة على قرار التأجير التمويلي :
 .1حجم رأس مال الشركة  :عرف رأس اؼبال على أنو حجم اإلستثمارات اؼبوظفة يف اؼبوجودات اؼبتداولة قصَتة األجل.
 .2درجة سيولة الشركة  :قانلية األصل على التحول إذل النقدية نسرعة وندون خسائر اهدف مواجهة اإللتزامات اؼبستحقة.
-دادن عبد الغٍت ،قراءة في األداء المالي والقيمة في المؤسسة اإلقتصادية ،ؾبلة الباحث ،جامعة ورقلة ،العدد ـ  .2006/04
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 - 26أضبد سعد عبد اللطيف ،التأجير التمويلي ،ط ،1دار الفجر للنشر والتوزيع ،2000 ،ص 212

 -27أضبد ؿبسن عبدرنو الطراونو ،أثر التأجير التمويلي على األداء المالي للمصارف اإلسلمية األردنية ،أرطروحة ماجستَت يف احملاسبة،كلية االعمال ،جامعة الشرق األوسط،
األردن ،2016 ،ص،47ص.48
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.3درجة المخاطر التي تتعرض لها الشركة  :ىي مقياس نسيب ؼبد تقلب العائد أو التدفقات النقدية اليت سيتم اغبصول عليها
مستقبال.
 .4التأثير على ربحية الشركة  :ىي العالقة نُت األرناح اليت ربققها الشركة واإلستثمارات اليت سانبت يف ربقيق ىذه األرناح
وتعترب الرحبية ىدفا للمنشأة ومقياسا للحكم على كفايتهما.
 .5مستوى المنافسة  :تتمثل يف الصراع نُت اؼبؤسسات القائمة يف اجملتمع للحصول على اؼبوارد اؼبتاحة يف ىذا اجملتمع أما
اؼبنافسة اؼبباشرة فهي تل اؼبنافسة اليت ربدث يف اؼبؤسسات اليت تعمل يف قطاع واحد.28

المبحث الثاني  :الدراسات السابقة
سنحاول من خالل ىذا اؼببحث التطرق اذل نعض الدراسات السانقة يف اؼبوضوع سواء عرنية أو أجنبية اليت تناولت العديد
من اؼبتغَتات ذات صلة ناإلئتمان اإلهباري واألداء اؼبارل.
المطلب األول  :الدراسات السابقة باللغة العربية
الفرع األول  :دراسة نن عزة ىشام ( : )2012نعنوان" دور القرض اإليجاري  LEASINGفي تمويل المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة".
إتبع صاحب الدراسة اؼبنهج الوصفي التحليلي ألهنم وجدوه مالئم لتقرير اغبقائق وإنراز اؼبفاىيم اؼبرتبطة نالبحث ،والذي
تضمن إشكالية عن واقع القرض اإلهباري يف اعبزائر وأنبيتو كبديل لتمويل قطاع اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة ،فحاول معرفة
الدور الذي يلعبة القرض اإلهباري يف سبويل ىذه اؼبؤسسات وتوضيح التقنيات اؼبستعملة ؼبمارستو وإذل أي مد وصل التعامل نو
يف اعبزائر وإنراز نعض التجارب الدولية والعرنية يف ؾبال القرض اإلهباري ،ومن أنرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ىي إثبات
قدرة وكفاءة اإلئتمان اإلهباري يف مساعدة اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة يف زبطي الصعونات والعراقيل اليت تواجهها يف اؼبراحل
األوذل من تأسيسهاّ ،ورغم ما سبتاز نو صيغة اإلئتمان اإلهباري من إهبانيات خصوصا نالنسبة للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة ،إال
أنو على مستو النظام اؼبصريف اعبزائري تبقى قليلة اإلستخدام ،فالبنوك العمومية ال تستخدم إرطالقا ىذه الصيغة ،ناإلضافة إذل
أن اؼبؤسسات اؼبتخصصة يف تقدًن ىذا اإلئتمان قليلة جدا إذا ما قورنت حبجم وعدد البنوك اليت تقدم التمويالت الكالسيكية.
الفرع الثاني  :دراسة نوزيد عز الدين ( : )2014نعنوان" دور التأجير التمويلي في تنمية اإلستثمارات".
تناولت ىذه الدراسة صيغة التمويل التأجَتي كأحد أىم صيغ التمويل حبيث حاول دراسة موضوعو ؽبذه الصيغة يف
جانبُت ،األول ىبص اعبانب النظري والثاين اعبانب التطبيقي نطرح اإلشكالية واؼبتمثلة يف مد أنبية التمويل التأجَتي يف تنمية
 -28علي عبد اهلل منصور وعمر السر اغبسن ؿبمد  ،العوامل المرتبطة بقرار التأجير التمويلي ودورىا في تقويم األداء المالي للشركة الوطنية لإلجارة (دراسة ميدانية) ،ؾبلة
العلوم اإلقتصادية،الشركة الورطنية لإلجارة احملدودة ،معهد اإلدارة العامة ،اؼبملكة العرنية السعودية ،اجمللد ،2016 ،17ص ،117ص.118
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اإلستثمارات ونالضبط يف نن الربكة اعبزائري ،ولقد ركزت ىذه الدراسة حول إستعراض مفهوم التمويل التأجَتي وأشكالو وأنبيتو
يف ربديد األحكام والقواعد اؼبطبقة ،كما إتبع اؼبنهج الوصفي يف وصفو لكيفية سَت عملية التمويل التأجَتي و اإلحارطة الكاملة
ناؼبوضوع أما نالنسبة للجانب التطبيقي قام نعرض خطوات اغبصول على عقد التأجَت التمويلي ؼبؤسسة عميلة لد نن الربكة
،كان اؽبدف من الدراسة ىو معاعبة اإلهبار التمويلي على أنو أىم مصادر سبويل اؼبؤسسات اإلقتصادية من قبل البنوك ومن ىذه
البنوك نن الربكة ،وتوصلت الدراسة إذل أن اإلئتمان اإلهباري يبثل تقنية مستحدثة لتمويل اؼبؤسسات اإلقتصادية والذي يبنح
اؼبؤسسات إمكانية ذبديد التكنولوجيا وكذا توسيع إستثماراهتا ،و ضمان البن

لزنائنو معدل مردودية أعلى فبا تتضمنو السوق

البنكية احمللية نصدد سبويل نشارطاهتم .
الفرع الثالث  :دراسة عمر مفتاح الساعدي ( : )2015بعنوان "مدى تطبيق ونجاح التأجير التمويلي في المصارف
الليبية(دراسة على مصرف التنمية) ،ليبيا.
تناولت ىذه الدراسة اإلشكالية التالية  :إنبال وهتميش أساليب التمويل ومن نينها التأجَت التمويلي ،كما تضمنت ىذه
الدراسة إنراز أنبية التأجَت التمويلي الذي يعترب أحد األنشطة اؼبهمة اليت تساىم يف زيادة العوائد اؼبتحققة ؽبذه اؼبصارف
واإلستثمار األمثل للموارد اؼبتاحة ،أما نالنسبة ألىداف الدراسة حاول إنراز دور أنبية التأجَت التمويلي يف رفع معدل العائد على
اإلستثمار ،كما يهدف إذل إمكانية تطبيق ىذا التمويل يف مصرف التنمية يف ليبيا والتحديات والعوائق اليت تواجو ىذا النوع من
التمويل كما تطرقت إذل تعريف وفبيزات التأجَت التمويلي وصوره و أرطرافو ،نعدىا حاولت اؼبقارنة نُت نشاط التأجَت التمويلي يف
اؼبصارف اإلسالمية عنها يف التقليدية ويف األخَت توصلت الدراسة إذل أن البيئة االقتصادية لليبيا مالئمة سباما إلستخدام التأجَت
التمويلي يف وجود مشكلة أساسية لتمويل اؼبشروعات ،حيث تكلفة التمويل ناإلستئجار تعترب أقل تكلفة من اإلقًتاض ونالتارل
إستخدام التأجَت التمويلي يًتتب عليو رفع مارل وزيادة رنح اؼبصرف.
الفرع الرابع  :علي عبد اهلل منصور و عمر السر اغبسن ؿبمد( :)2016نعنوان "العوامل المرتبطة بقرار التأجير التمويلي
ودورىا في تقييم األداء المالي للشركة الوطنية لإلجارة ،السعودية.
تكمن مشكلة الدراسة يف قلة أو غياب إستخدام صيغة التأجَت التمويلي يف الشركات السودانية ،من خالل ىذه اإلشكالية
ىدفت ىذه الدراسة إذل ربليل العالقة نُت العوامل اؼبرتبطة نقرار التأجَت التمويلي وتقوًن األداء اؼبارل يف الشركة الورطنية لإلجارة
وإتبع اؼبنهج الوصفي التحليلي اإلحصائي حيث إعتمد الباحث على اإلستبيان كأداة رئيسية عبمع اؼبعلومات من عينة الدراسة
اليت تتمثل يف  100فرد من ذوي اإلختصاص ،من أجل ربليل العوامل اؼبرتبطة نقرار التأجَت التمويلي مثل الرحبية وكفاية رأس
اؼبال واؼبخارطرة واؼبنافسة واليت يبكن أن تؤثر أيضا يف تقوًن األداء اؼبارل ؽبذه الشركة ومن نتائج التحليل توصلت ىذه الدراسة إذل :
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أن تقوًن األداء اؼبارل يوفر معلومات تساعد يف احملافظة على رأس مال الشركة من خالل زيادة إستثماراهتا ،لتحقيق األىداف
اإلسًتاتيجية ،ولذل يؤدي تقوًن األداء اؼبارل إذل زبفيض ـبارطر األعمال نتيجة كشف مواقع الضعف يف الشركة ،فبا يساعدىا يف
إهباد اغبلول يف الوقت اؼبناسب ،وكذل احملافظة على مستو رحبية الشركة من خالل التنبؤ ناإلحتياجات اؼبالية لتوفَتىا يف الوقت
اؼبناسب.
المطلب الثاني  :الدراسات السابقة باللغة األجنبية
الفرع األول  :دراسة )4102( Winfred Wanjiru munene
"The Effect of Lease Financing on The Financial Performance of Compantes Listed At
The Nairobi Securities Finance and Investment, Nairobi.

كان اؽبدف من الدراسة ىو ربديد تأثَت اإلهبار على األداء اؼبارل للشركات اؼبدرجة يف سوق نَتويب لألوراق اؼبالية ،وكذل
توليد معرفة جديدة من خالل إعطاء وجهة نظر متعددة األنعاد على ىذه اآلثار ،فإعتمدت ىذه الدراسة على اؼبنهج الوصفي،
حيث مت صبع البيانات جملموعة من الشركات اؼبدرجة يف سوق األوراق اؼبالية وربليلها وذل عن رطرق ربليل االكبدار على ؾبموعة
البيانات لتحديد تأثَت التأجَت على العائد على األصول ؽبذه الشركات ،فإزبذت تدانَت األداء اؼبارل (متغَتات تانعة) يف حُت كان
مبلغ اإلهبار التمويلي واإلهبار التشغيلي والسيولة وحجم الشركة النفوذ تأخذ على اؼبتغَت اؼبستقل وإستخدمت ىذه اؼبتغَتات من
أجل السعي للحصول على العالقة نُت األداء اؼبارل والتأجَت التشغيلي ؽبذه الشركات فكانت النتائج كالتارل :
أن التأجَت(التمويلي والتشغيلي) لو تأثَت سليب وال يستهان نو على العائد على األصول ،أما نالنسبة للسيولة كان ؽبا تأثَت
إهبايب على العائد على األصول ولكن ضئيل ،يف حُت تبُت أن غبجم الشركة تأثَت سليب ولكن ضئيل ،أما النفوذ فكان لو تأثَت
إهبايب على العائد على األصول.
فتلخص الدراسة أن كل من النفوذ والسيولة وحجم الشركة والتأجَت التمويلي ال يؤثر على األداء اؼبارل للشركة إال أن العالقة
يف أغلب اغباالت كانت إهبانية.
وعالوة على ذل توصي الدراسة نأنو نظرا ألن حجم الشركات ليس لو عالقة إهبانية ،ال ينبغي للشركات الصغَتة أن تًتدد
يف إهباد رطرق ألداء أفضل يف السوق حيث أن حجمها يؤثر سلبا على األداء فبا يضر نأدائها يف الواقع ،ىناك نعض األدلة على
أن الشركات الصغَتة يبكن أن تتفوق على الشركات كبَتة اغبجم من حيث العائد على األصول نظرا للعالقة السلبية مع اغبجم،
ويبكن القيام نذل من خالل ربسُت يف الشركات األصغر حجما ألهنا ليست معقدة مثل نظرائها األكرب حجما.
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الفرع الثاني  :دراسة )4102( Isabwa harwood kajirwa, omete F.iKapel
"Lease financing and financial performance of state owned suar manufacturing firms in
kenya .

ربلل ىذه اؼبقالة تأثَت اإلهبار التشغيلي على األداء اؼبارل لشركات تصنيع السكر يف كينيا ،حيث مت صبع البيانات نالنظر إذل
السكان اؼبستهدفُت جملموعة من شركات تصنيع السكر يف الدولة فإستخدمت ىذه الدراسة نيانات ثانوية يف نياناهتا اؼبالية تتضمن
ربليل اإلرتباط ومعامل االرتباط ومعامل نَتسون اللحظي ،من أجل تقييم اإلرتباط الكبَت نُت اؼبتغَت التانع(العائد على األصول)
واؼبتغَت اؼبستقل سبويل اإلهبار التشغيلي ،وكان من ضمن النتائج اؼبتوصل إليها أن سبويل التأجَت التشغيلي يؤثر سلبا على األداء
اؼبارل الذي يقاس نو العائد على األصول فإستنتجت الدراسة أنو ينبغي على الشركات أن تتوخى اغبذر يف إستخدام سبويل التأجَت
التشغيلي يف ىيكلها اؼبارل ،وكذل زبفيض نسبة سبويل التأجَت التشغيلي يف ىيكل رأس اؼبال لديها ألنو يؤثر سلبا على األداء
اؼبارل أيضا ،وذل نسبب إستخدام ىذه التقنية من قبل ىذه الشركات كوسيلة للتمويل وعدم القدرة على دفع شبن اؼبمتلكات.
الفرع الثالث  :دراسة )4102( Umar Bello¨Hannatu sabo ahmad ¨Almustapha Alhaji Aliyu
"The Impact of Lease Financing on Financial Performance of Nigerian and Gaz
Industry, Nigerian.

تتعلق ىذه اؼبقالة ندراسة أثر سبويل اإلهبار على األداء اؼبارل لشركات صناعة النفط والغاز ،مت صبع نيانات الدراسة من التقارير
السنوية وحسانات لعينة من شركات صناعة النفط والغاز يف نيجَتيا ،اليت تعمل يف سبويل التأجَت ،نعد صبع ىذه البيانات
إستخدمت الدراسة مبوذج لالكبدار العشوائي لتحليل تأثَت اإلهبار التمويلي على العائد على األصول(اؼبوجودات) ،و كان اؽبدف
من الدراسة ىو دراسة تأثَت سبويل اإلهبار على األداء اؼبارل للشركات على أساس العائد ،وتوصلت الدراسة إذل النتائج التالية :
أن سبويل اإلهبار لو تأثَت إهبايب كبَت على األداء اؼبارل لشركات صناعة النفط والغاز يف نيجَتيا ،أي لو داللة كبَتة يف تأثَته
على العائد على األصول.
أن العائد على رأس اؼبال كمقياس لألداء اؼبارل ىو نتيجة لتقسيم األرناح قبل الضرائب من إصبارل األصول ونالتارل فإن زيادة
سبويل اإلهبار تزيد من حجم عمال األصول وؽبذا السبب قد يزيد اغبصول على العائد على األصول مع زيادة اإلهبار
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المطلب الثالث  :موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة
نعد عرض وربليل ـبتلف الدراسات احمللية والعرنية واألجنبية اليت أجريت ،قبد أن ىناك أوجو شبو وأوجو إختالف نينها ونُت
الدراسة اغبالية على غرار كل من (نن عزة ىشام ،نوزيد عز الدين ،عمر مفتاح الساعدي ،علي عبد اهلل منصور و عمر السر
اغبسن ؿبمد) ،فمنها من إختلفت عنها من حيث اؼبتغَتات اؼبدروسة أو األساليب واألدوات اؼبستخدمة يف الدراسة ومنها من
إختلفت عنها من حيث اؽبدف و أغلبها ركزت على دور وأنبية اإلئتمان اإلهباري يف سبويل اؼبؤسسات أو البنوك و كذل

دورىا

يف تنمية اإلستثمارت.
كما أنو التوجد دراسة تناولت اؼبوضوع نصورة مباشرة إال أنو يوجد نعض الدراسات اليت تتشانو مع دراستنا من حيث

اؼبتغَتيُت اؼبدروسُت (اإلئتمان اإلهباري واآلداء اؼبارل) وىذا على غرار كل من دراسة (
،Isabwa harwood kajirwa, omete F.iKapel ،omete F.iKapel

Isabwa harwood kajirwa,
Umar Bello¨Hannatu sabo

 )ahmadإال أن دراستنا سبيزت عنها من حيث النسب اؼبالية واألساليب اؼبستخدمة يف قياس األداء اؼبارل والعينة اليت أجريت
على مستواىا الدراسة.
حبيث هتدف الدراسة اغبالية إذل نيان تأثَت اإلئتمان اإلهباري على األداء اؼبارل للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة نإستخدام
مؤشرات التوازن اؼبارل (رأس اؼبال العمل الدائم ،إحتياج رأس مال العامل وقياس اػبزينة الصافية) ونسب السيولة ،نسب اؼبديونية،
نسب الرحبية ونسب النشاط وىو ما ميزىا عن ناقي الدراسات ،يف حُت سيتم تطبيقها على مؤسسة عميلة لد نن اػبليج
اعبزائر ـ وكالة ورقلة نتقييم األداء اؼبارل ؽبذه اؼبؤسسة قبل حصوؽبا على اإلئتمان اإلهباري ومقارنة ىذا األداء نعد حصوؽبا على
اإلئتمان اإلهباري للفًتة اؼبمتدة ما نُت ( 2015ـ.) 2021
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الفصل األول  :اإلئتمان اإليجاري ،اإلطار النظري والدراسات السابقة
خلصة :
نعد تقسيم ىذا الفصل إذل مبحثُت حبيث مت التطرق يف اعبانب األول منو إذل اإلرطار اؼبفاىيمي لإلئتمان اإلهباري و األداء
اؼبارل ،حيث توصلنا إذل أن اإلئتمان اإلهباري يعترب تقنية سبويل حديثة سبيزه عن غَته من الطرق التمويل الكالسيكية األخر
وذل نأنو أقل تكلفة وأقل ـبارطر ،كما مت التعقيب على أىم النسب اؼبالية من أجل قياس وتقييم األداء اؼبارل للمستأجر.
كما ركزنا يف اعبانب الثاين من ىذا الفصل على ؾبموعة من الدراسات السانقة اليت ؽبا عالقة دبوضوع الدراسة واليت هتدف إذل
تقييم دور و أنبية اإلئتمان اإلهباري يف تنمية اؼبشاريع ومد تأثَتىا على أداء ـبتلف القطاعات ،ومن خالل ما تطرقنا إليو يف
دراستنا النظرية سنحاول إسقارطو على اعبانب التطبيقي من ىذه الدراسة.
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تمهيد:
نعد أن تطرقنا يف الفصل السانق إذل اؼبفاىيم اؼبتعلقة ناإلئتمان اإلهباري وأىم مؤشرات قياس األداء اؼبارل ،وكذا الدراسات
السانقة للموضوع ،سنحاول يف ىذا الفصل إسقاط اعبانب النظري لإلئتمان اإلهباري وأثره على األداء اؼبارل على الواقع وذل
نإجراء دراسة تطبيقية للتوصل إذل نتائج الدراسة من خالل القيام ندراسة حالة ؼبؤسسة عميلة لد نن اػبليج اعبزائر.
ولإلؼبام أكثر ناعبانب التطبيقي للدراسة سنتناول من خالل ىذا الفصل كل من عينة الدراسة ورطريقة صبع وتلخيص اؼبعطيات
والتعريف دبتغَتات الدراسة وكيفية قياسها ،واألدوات اؼبستخدمة يف معاعبة اؼبعطيات اجملمعة ،كما سيتم عرض ،ربليل ،تفسَت
ومناقشة نتائج الدراسة لذل مت تقسيم ىذا الفصل إذل اؼببحثُت التاليُت :
المبحث األول  :الطريقة واألدوات
المبحث الثاني  :عرض ومناقشة النتائج
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المبحث األول  :الطريقة واألدوات
قبل أن نشرع يف دراسة أثر اإلئتمان اإلهباري على األداء اؼبارل ،سنوضح نعض جوانب الدراسة واؼبتمثلة يف ؾبتمع الدراسة
وعينتها ،ربديد اؼبتغَتات ورطريقة قياسها واألدوات اؼبستخدمة كل ىذه اعبوانب سيتم التطرق ؽبا من خالل اؼبطلبُت التاليُت:
المطلب األول  :الطريقة المستخدمة في الدراسة
سنحاول معاعبة اؼبوضوع ناإلعتماد على اؼبنهج الوصفي التحليلي وذل

من خالل التعريف نبعض النسب اؼبستخدمة يف

الدراسة ،من أجل إثراء اؼبعرفة وتوسيع اعبانب النظري ،و إسقاط اعبانب النظري على اعبانب التطبيقي من خالل إتباع منهج
دراسة اغبالة (دراسة حالة مؤسسة عميلة لد نن

.)AGB

الفرع األول  :المنهج المتبع وعينة الدراسة
أوال عينة الدراسة :
تتمثل عينة الدراسة يف مؤسسة مستأجرة لد نن اػبليج اعبزائر( ،)AGBحيث سبحورت عليها دراسة اغبالة ومت إسقاط
البحث عنها وذل ناإلعتماد على القوائم اؼبالية ؽبذه اؼبؤسسة .
ثانيا  :حدود الدراسة :
تتمثل حدود الدراسة يف الفًتة اؼبمتدة مانُت 2015م إذل غاية 2021م ،حيث تعترب فًتة مقبولة لدراسة أثر اؼبتغَت اؼبستقل
اؼبتمثل يف (اإلئتمان اإلهباري ) على اؼبتغَت التانع اؼبتمثل يف (األداء اؼبارل) ،أما اغبدود اؼبكانية فتتمثل يف مؤسسة عميلة لد
نن .AGB
ثالثا  :مصادر جمع المعلومات
مت اإلعتماد على مصدرين أساسُت يف صبع اؼبعلومات :
مصادر ثانوية  :مت اإلعتماد يف ىذه الدراسة على ـبتلف اؼبراجع ناللغتُت العرنية واألجنبية من كتب ومقاالت وؾبالت والدراسات
السانقة اليت ؽبا عالقة ناؼبوضوع.
مصادر أولية  :مت اإلعتماد على القوائم اؼبالية من أجل معاعبة اعبانب التطبيقي للدراسة ،حبيث مت اغبصول على ىذه القوائم من
رطرف نن  ،AGBحبيث يوضح اؼبلحق رقم ( )1و( )2اؼبيزانيتُت السانقتُت سنة  2015وسنة  ،2016واؼبلحق رقم ( )3و
( )4حسانات النتائج للسنتسن السانقتُت  2015ـ ـ  2016واؼبلحق رقم ( )5اؼبيزانيات التقديرية للسنوات من ( 2017إذل
)2021و اؼبلحق رقم ( )6حسانات النتائج التقديرية للسنوات من ( 2017إذل .)2021
الفرع الثاني  :معلومات مختصرة عن المؤجر و المستأجر
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أوال  :تقديم للمؤسسة المستأجرة :
ىي عبارة عن مؤسسة إقتصادية خاصة ،ذات رطانع ذباري ،يتمثل نشارطها الرئيسي يف التجارة ناعبملة للمنتجات اؼبرتبطة
نتغذية اإلنسان ،الكائن مقرىا ب حي القارة الشمالية نٍت ثور ـ ـ ورقلة.
ثانيا  :تقديم عام للبنك المؤجر -بنك الخليج الجزائر (: )AGB
نن اػبليج اعبزائر ،شركة مسانبة نرأس مال يبلغ عشرة مليارات دينار (10,000,000,000,00دج) ،الكائن مقره
اإلجتماعي نطريق االشراقة ،دارل انراىيم ،مدينة اعبزائر ،اؼبقيدة نالسجل التجاري لوالية اعبزائر ربت رقم  30ب ،0021041
اؼبعُت الحقا ب " :اؼبؤجر أو البن " ،فبثال نالسيد خميس محمد نصفتو مديرا لوكالة ورقلة.
تعترب وكالة ورقلة واحدة من نُت  64وكالة موزعة عرب الًتاب الورطٍت ،أسست يف  15ديسمرب  ،2015تقع يف شارع
فلسطُت  31حبي نٍت ثور ورقلة ،وتبلغ مساحتها حوارل 450م ؾبهزة نوسائل تكنولوجية متطورة عدد عماؽبا  6موظفُت إرطارات.
ثالثا  :عقد اإلئتمان اإليجاري للمؤسسة محل الدراسة :
مت إنرام إتفاق سبويل ناإلئتمان اإلهباري اعباري نُت نن اػبليج اعبزائر "اؼبؤجر" ونُت اؼبستأجر اؼبشار إليو أعاله يف إرطار
أحكام األمر رقم  96ـ ـ  09الصادر يف  10جانفي  1996والنصوص الالحقة اليت ربكم عمليات اإلئتمان اإلهباري وكذا
أحكام القانون اؼبدين.
نطلب من اؼبستأجر ،قبل البن إقتناء العتاد اؼبعُت واؼبتمثل يف ( أصول منقولة ) كما إختاره اؼبستأجر ربت مسؤوليتو الوحيدة
والكاملة من اؼبورد والذي تفاوض معو حول شبن البيع وشروط البيع والتسليم.
إقتناء ىذا العتاد من رطرف البن مت اهدف تأجَته إذل اؼبستأجر حبسب الشروط اػباصة والعامة اؼبنصوص عليها يف ىذا العقد.

الجدول رقم ( 2ـ ـ  : )5محتوى عقد اإلئتمان اإليجاري للمؤسسة المستأجرة عينة الدراسة
البيان

المحتوى

تاريخ منح التمويل

2017 /.. /..

ثمن اإليجار خارج الرسم (مبلغ التمويل )

21717653,99

مدة عقد Leasing

4سنوات و 11شهر ( 59شهر) زائد ندل اإلهبار للفًتة األوذل

طبيعة اإليجار

الفًتة الدورية شهريا

طبيعة األصول المؤجرة

معدات نقل

المساىمة برأس مال

1523709,66

الدفعة األولى لإليجار

سبثل 10ناؼبئة من اؼببلغ اإلصبارل للتمويل وتقدر ب2171765,399 :

الدفعات الشهرية

761855
المصدر  :من إعداد الطالبة بناءا على معطيات البنك
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الفصل الثاني :دراسة تطبيقية لعقد اإلئتمان اإليجاري وبيان أثره على األداء المالي للمؤسسة المستأجرة
المطلب الثاني  :متغيرات وأدوات الدراسة
من خالل ىذا اؼبطلب سنحاول تقدًن تعريفات ـبتصرة للمتغَتات اؼبستخدمة يف الدراسة واؼبتمثلة يف ؾبموعة اؼبؤشرات
اؼبالية من أجل إستخدامها يف تقييم األداء اؼبارل للمؤسسة اؼبستأجرة.
هندف من خالل ىذه الدراسة إذل قياس أثر االئتمان اإلهباري على األداء اؼبارل وذل عن رطريق قياس أداء اؼبؤسسة قبل
حصوؽبا على التمويل لسنيت ( )2016 ،2015ونعد حصوؽبا على التمويل ػبمسة سنوات من ( 2017إذل ،)2021وذل
ناإلعتماد على مؤشرات التوازن اؼبارل والنسب اؼبالية.
من أجل اغبكم على األداء اؼبارل للمؤسسة اؼبستأجرة إن كان جيد أو سيء مت ربديد متغَتات الدراسة اؼبتمثلة يف مؤشرات
التوازن اؼبارل والنسب اؼبالية ويبكن تلخيص ىذه اؼبتغَتات كالتارل :
الفرع األول  :التحليل بواسطة مؤشرات التوازن المالي
 /1رأس المال العامل الدائم  : PWCىو ذل اعبزء من اؼبوارد الدائمة الذي يبول جزء من األصول اؼبتداولة واؽبدف منو ىو
قياس التوازن اؼبارل.
 /2إحتياج رأس المال العامل  : WCRىو ما ربتاجو اؼبؤسسة فعال من أموال لتغطية نشارطها ،وىو ينشأ نسبب الفارق الزمٍت
نُت الشراء والبيع ،التحصيل والتسديد ،لذل

تنشأ اغباجة لوجود رأظبال عامل لتغطية ىذا اػبلل حيث هبب أن يكون PWC

<  WCRحىت تكون اؼبؤسسة يف أمان.
 /3الخزينة الصافية  : TNىي الفائض من PWCنعد تغطية  ، WCRتسمح نالتعديل نُت  PWCو . WCR

الجدول رقم ( 2ـ ـ  : )6ملخص مؤشرات التوازن اؼبارل اؼبستخدمة
المؤشر

القانون

 PWCاؼبوارد الدائمة ـ ـ األصول الثانتة
األصول اؼبتداولة ـ ـ اؼبوارد اؼبؤقتة

التفسير
يبكن أن يأخد  3وضعيات لكل منها داللة للتحليل اؼبارل :

الوضعية الموجبة  :وفيها تكون اؼبوارد الدائمة أكرب من األصول الثانتة
وىي وضعية جيدة يف اؼبؤسسة تدل على صالنة مالية قوية.
الوضعية السالبة  :وفيها تكون اؼبوارد الدائمة مساوية لألصول الثانتة

وىي وضعية توازن.

الوضعية المعدومة  :وفيها تكون اؼبوارد الدائمة أقل من األصول الثانتة

وىي وضعية سيئة نالنسبة للمؤسسة ألهنا تدفع نإذباه اإلفالس
يتبع ما بعده
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يتبع ما قبلو
 WCRإحتياجات رأس اؼبال العامل =
األصول اؼبتداولة لالستغالل و
خارج االستغالل  -اػبصوم
اؼبتداولة لالستغالل و خارج
االستغالل

 1 < WCRيوجد إحتياج لرأس اؼبال العامل.
 1 > WCRال يوجد إحتياج لرأس اؼبال العامل.
*  1 < TN WCR < PWCو نالتارل التوازن اؼبارل للمؤسسة جيد
وىي يف أمان و لديها سيولة.
*  1 > TN = WCR > PWCىناك أزمة سيولة و اؼبؤسسة ليست
يف أمان وعليها ناإلقًتاض فورا .

و لتحسين التوازن المالي يجب على المؤسسة

TN

اػبزينة الصافية  =TNرأس اؼبال
العامل الدائم  -إحتياجات رأس
اؼبال العامل
اػبزينة الصافية  =TNخزينة
األصول  -خزينة اػبصوم
TN= PWC- WCR

* زيادة  FRعن طريق :

 زيادة اؼبوارد الثانتة من خالل زيادة حـ 10/أو حـ. 164 / أو إنقاص قيمة اؼبوارد الثانتة نالتنازل عن نعض التثبيتات اليت ال تؤثر علىالنشاط العادي للمؤسسة .
*تخفيض  WCRعن طريق :

 رفع مهلة تسديد ديون اؼبوردين. -أو إنقاص مدة ربصيل اغبقوق من الزنائن.

من إعداد الطالبة باإلعتماد على مراجع البحث
الفرع الثاني  :ملخص النسب المالية المستخدمة
أ .نسب السيولة  :تقيس مد قدرة اؼبنشأة على الوفاء ناإللتزامات قصَتة األجل ،إنطالقا من تركيبة وسيولة اؼبوجودات
اؼبتداولة.
 .1نسبة التداول  :تقيس لنا ىذه النسبة قدرة اؼبؤسسة على تسديد اإللتزامات قصَتة األجل إنطالقا من أصوؽبا اؼبتداولة.
 .2نسبة السيولة النقدية  :تقيس لنا ىذه النسبة قدرة اؼبؤسسة على سداد دينها قصَت األجل ناإلعتماد على النقديات.
ب.نسب المديونية  :تبُت قدرة اؼبنشأة على تسديد ديوهنا وإلتزاماهتا الطويلة اؼبد  ،وىي نالتارل تبُت مقدار مسانبة الديون
إذل رأس اؼبال.
.3نسبة الديون إلجمالي األصول  :تبُت لنا ىذه النسبة مد إعتماد اؼبؤسسة على الديون يف سبويل أصوؽبا.
 .4نسبة الديون إلى حق الملكية  :تبُت لنا الًتكيب النسيب ؼبصادر التمويل يف اؼبؤسسة ،أي نسبة الديون لألموال اػباصة.
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 .5نسبة الديون قصيرة األجل إلى حق الملكية  :تبُت ىذه النسبة العالقة نُت مقدار األموال الذي يقدمو أصحاب
اؼبشروع ومقدار األموال اليت تأيت عن رطريق اإللتزامات اعبارية.
ج .نسب الربحية  :يتم إستخدام الرحبية لقياس الكفاءة التشغيلية ورحبية اؼبنشأة.
 .6العائد على األصول  :ربدد ىذه النسبة مد توافر القدرة لد إدارة اؼبنشأة على تشغيل اؼبوجودات وربقيق األرناح
اؼبناسبة ،فهي تقيس كفاءة إدارة اؼبنشأة يف إستخدام األموال نغض النظر عن مصادر سبويلها.
 .7العائد على حقوق الملكية  :تبُت لنا ىذه النسبة معدل العائد على األموال اؼبستثمرة من رطرف اؼبالك.
 .8العائد على المبيعات  :تقيس العالقة ما نُت اؼببيعات وصايف الرنح ،وتعترب من اؼبؤشرات اؼبهمة لتحديد مد كفاءة
اإلدارة يف إستغالل اؼبوارد اؼبتاحة يف ربقيق األرناح.
د .نسب النشاط  :تقيس العالقة القائمة نُت اؼبوجودات واؼببيعات ،فالنسب اؼبتعلقة نالنشاط ربدد سرعة ربويل اؼبوجودات
إذل مبيعات.
 .9معدل دوران األصول  :تقيس ىذه النسبة مد إستغالل ؾبموع اؼبوجودات على إختالف أنواعها يف توليد اؼببيعات.
 .10معدل دوران األصول الثابتة  :تقيس نسبة اؼببيعات إذل األصول الثانتة وتستخدم كمقياس لكفاءة اؼبؤسسة يف
إستخدام اؼببيعات.
 .11معدل دوران النقدية  :توضح ىذه النسبة مد اإلستخدام الفعال للنقدية.

الجدول رقم ( 2ـ ـ  : )7ملخص النسب المالية المستخدمة
المؤشر

النسبة

طريقة الحساب

نسب السيولة

نسبة التداول

األصول اؼبتداولة  /اػبصوم اؼبتداولة (د.ق.أ)

نسبة السيولة النقدية (اآلنية)

النقدية  /اػبصوم اؼبتداولة

نسبة اإلقًتاض إلصبارل الديون

إصبارل الديون  /إصبارل األصول

نسبة اإلقًتاض للمديونية

إصبارل الديون  /األموال اػباصة

نسبة الديون قصَتة األجل

اػبصوم اؼبتداولة  /حقوق اؼبلكية (رأس اؼبال)

العائد على األصول

صايف الدخل(الرنح)  /إصبارل األصول

العائد على حقوق اؼبلكية

صايف الدخل(الرنح)  /حقوق اؼبلكية( األموال اػباصة)

العائد على اؼببيعات

صايف الدخل(الرنح)  /صايف اؼببيعات(رقم األعمال)

معدل دوران األصول

اؼببيعات  /إصبارل األصول

معدل دوران األصول الثانتة

اؼببيعات  /األصول الثانتة

معدل دوران اػبزينة (النقدية)

اؼببيعات  /النقدية

نسب اإلقتراض
(المديونية)

نسب الربحية

نسب النشاط

من إعداد الطالبة باإلعتماد على مراجع البحث
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الفصل الثاني :دراسة تطبيقية لعقد اإلئتمان اإليجاري وبيان أثره على األداء المالي للمؤسسة المستأجرة

المبحث الثاني :عرض ومناقشة النتائج المتوصل إليها
نعد التعرف يف اؼببحث السانق على متغَتات الدراسة ورطريقة صبع اؼبعلومات وأدواهتا ،سنحاول من خالل ىذا اؼببحث
معرفة ما إذا كان ىناك تأثَت لإلئتمان اإلهباري على األداء اؼبارل للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة ،وذل من خالل ؾبموعة من
النتائج اؼبتوصل إليها ،حيث سنقوم نتحليلها ومناقشتها من أجل الوصول إذل نتائج الدراسة.
المطلب األول:عرض النتائج و التعليق عليها
نعدما قمنا جبمع اؼبعلومات اػباصة نالدراسة والقيام نتحليلها ناألدوات والطرق الالزمة ،سنتطرق يف ىذا اؼبطلب إذل عرض
النتائج ؽبذه اؼبعطيات والتعليق عليها وذل من خالل مايلي :
الفرع األول  :مؤشرات التوازن المالي
الجدول رقم ( 2ـ ـ :) 8يلخص نتائج مؤشرات التوازن اؼبارل لسنيت (2015و  )2016قبل حصول اؼبؤسسة على اإلهبار وطبسة
سنوات من (2017إذل  )2021نعد حصول اؼبؤسسة على اإلهبار
PWC
WCR
TN

0222
3847950
−3705227
7553247

0222
2304850
−2071999
4776849

0222
52276717
16275919
36000798

0222
67532918
19504912
48028000

0222
83018099
40684056
42334043

0202
98709610
57675925
41033685

0202
112787877
66768277
46019600

المصدر :من إعداد الطالبة باإلعتماد على القوائم المالية للمؤسسة
يبُت اعبدول أعاله نتائج مؤشرات التوازن اؼبارل قبل حصول اؼبؤسسة على التمويل ونعد حصوؽبا على التمويل ،حبيث يتم
التعليق على النتائج كاآليت :
 : PWCرأس اؼبال العامل الدائم خالل كل السنوات موجب أي  ،0 > PWCويف إرتفاع من سنة إذل سنة وىذا يعٍت أن اؼبوارد

الثانتة سبول كل اإلستخدامات الثانتة وجزء من األصول اؼبتداولة ،ففي ىذه اغبالة قاعدة التوازن اؼبارل ؿبققة خالل كل السنوات .

 : WCRنالحظ أن ما قمنا نو من دراسة أن إحتياج رأس اؼبال العامل قبل حصول اؼبؤسسة على التمويل كان 0 < WCR
سالب ،ويف تزايد حيث سنة  2015كان يقدر ب  −2071999دج ،ويف سنة  2016قدر ب  −3705227دج أي ال
يوجد إحتياج لرأس اؼبال العامل.
أما نعد حصول اؼبؤسسة على التمويل نالحظ أن 0 > WCRمن سنة  2017إذل غاية  2021و سيتزايد من سنة إذل
أخر على التوارل وىذا يعٍت وجود إحتياج لرأس مال العامل.
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 : TNمن خالل النتائج اؼبوضحة يف اعبدول نالحظ أن اػبزينة الصافية خالل كل سنوات الدراسة موجبة وىي وضعية جيدة
للمؤسسة ،وذل ألن رأس مال العامل موجب يف كل السنوات ،وأيضا رأس مال العامل أكرب من إحتياج رأس مال العامل
أي  0 >TNخالل كل السنوات ونالتارل التوازن اؼبارل للمؤسسة جيد وىي يف أمان ولديها سيولة.
الفرع الثاني  :نسب السيولة
أوال :نسبة التداول

الشكل رقم ( 2ـ  : )4تطور نسبة التداول
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المصدر :من إعداد الطالبة باإلعتماد على وثائق المؤسسة
من خالل الشكل رقم ( 2ـ  ) 4أعاله نالحظ أن نسبة التداول لسنيت  2015و 2016تساوي  1,05وىذا يدل على
أن األصول اؼبتداولة ؽبذه اؼبؤسسة تغطي إلتزاماهتا قصَتة األجل دبرة واحدة ،أما نعد حصول اؼبؤسسة على اإلئتمان اإلهباري
ندأت النسبة يف اإلرتفاع حيث كانت سنة 2017تقدر ب  2,77أي تغطية اإللتزامات دبعدل مرتُت من األصول اؼبتداولة ويشَت
ىذا اإلرتفاع إذل ربسن سيولة اؼبؤسسة ؼبواجهة إلتزاماهتا اعبارية واؼبستحقة ،ويف سنة  2018ستقدر ب  3,48إذل غاية سنة
 2021سًتتفع إرتفاع كبَت يقدر ب13,78أي دبعدل  13مرة وىذا يعٍت أن الوضع سيكون أكثر أمانا نالنسبة للدائنُت قصَتي
األجل.
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الفصل الثاني :دراسة تطبيقية لعقد اإلئتمان اإليجاري وبيان أثره على األداء المالي للمؤسسة المستأجرة
ثانيا  :نسبة السيولة النقدية

الشكل رقم ( 2ـ  : )5نتائج نسبة السيولة النقدية
نسبة السيولة النقدية
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المصدر :من إعداد الطالبة باإلعتماد على وثائق المؤسسة
من خالل النتائج اؼببينة يف الشكل رقم ( 2ـ  )5نالحظ أن نسبة السيولة النقدية لسنة  2015غطت  0,09ناؼبئة من
الديون قصَتة االجل و% 0,10سنة  ،2016أما يف سنة  2018سًتتفع إذل 1,76دج من النقدية مقانل 1دينار من الديون
قصَتة األجل و ستنخفض قليال يف سنة  2019إذل  1,64دج ،أي نسبة األموال تغطي نشكل مريح اإللتزامات قصَتة األجل،
كما نالحظ أن نسبة السيولة النقدية سًتتفع من سنة إذل أخر  ،حيث يف سنة  2020ستقدر ب 3,18دج أما سنة 2021
تقدر ب 5,21دج وىذا يعٍت وجود فائض يف األصول اؼبتداولة نعد تغطية كل الديون قصَتة األجل وأيضا يدل على وجود رأس
مال عامل موجب خالل كل السنوات.
الفرع الثالث  :نسب اإلقتراض للمديونية :
أوال  :نسبة الديون إلى إجمالي األصول

الشكل رقم ( 2ـ  : )6نتائج نسبة الديون إلى إجمالي األصول
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الفصل الثاني :دراسة تطبيقية لعقد اإلئتمان اإليجاري وبيان أثره على األداء المالي للمؤسسة المستأجرة

مدلول ىذه النسبة من خالل النتائج اؼبوضحة يف الشكل أعاله نالحط أن اؼبؤسسة ،كانت خالل عام  2015قد مولت
 % 92,2من أصوؽبا من مصادر سبويل خارجية والباقي وىو نسبة  % 7,8مولتو من مصادرىا الذاتية ،ويف سنة 2016
إرتفعت النسبة إذل  ،%94,9إال أن اؼبتعارف عليو أن ال تزيد ىذه النسبة عن  ،% 50فكلما إرتفعت ىذه النسبة تزداد ـبارطر
الرفع اؼبارل ،لكن الوضع خالل سنة  2017تغَت إذ قل إعتماد اؼبؤسسة على مصادر التمويل اػبارجية فإلبفضت نسبة األصول
اؼبمولة ناإلقًتاض إذل  % 43,7و إرتفعت ناؼبقانل نسبة األصول اؼبمولة ذاتيا إذل  .%56,3ويالحظ نأن ىذا التغَت كان لصاحل
الدائنُت إذ إرتفع ىامش األمان اؼبوفر لديوهنم على اؼبؤسسة من  1دينار من األصول لكل  949دينار من تل الديون ،إذل 1
دينار من األصول نكل  437دينار من تل الديون ويدل ىذا على ربسن مالءة اؼبؤسسة ويبكن أن يعود ىذا التحسن إذل حجز
جزء من األرناح احملققة خالل سنة  ،2017و إستمرت ىذه النسبة يف اإللبفاض رطيلة كل السنوات ففي سنة 2018
ستنخفض إذل  % 34.5إذل غاية سنة  2021ستنخفض إذل  ،% 7,1ونالتارل نالحظ من خالل النتائج إلبفاض يف اؼبخارطر
فكلما إلبفضت ىذه النسبة إلبفضت ـبارطر الرفع اؼبارل.
ثانيا  :نسبة الديون إلى حقوق الملكية

الشكل رقم ( 2ـ  : )7نتائج نسبة الديون إلى حقوق الملكية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية
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المصدر :من إعداد الطالبة باإلعتماد على وثائق المؤسسة
نالحظ من خالل النتائج اؼبوضحة يف الشكل أعاله أن نسبة الديون إذل حقوق اؼبالكُت خالل سنيت  2015و2016
على التوارل كانت مرتفعة عن اغبد األقصى نقيمة 11,86و  18,65ألن اغبد األقصى ؽبذه النسبة ىو  ،%100أما نعد
حصول اؼبؤسسة على التمويل نالحظ أن النسبة ندأت ناإللبفاض ننسبة  % 77سنة  2017و %52سنة  ،2018فيعرب
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ىذا اإللبفاض عن ضباية أفضل للدائنُت وعن وجود قدرة كامنة على اإلقًتاض من قبل اؼبنشأة ،وستستمر يف اإللبفاض يف سنة
 2019إذل  % 37ويف سنة  2020ننسبة  % 15ونالنسبة لسنة  2021ننسبة . %7
ثالثا  :نسبة الديون قصيرة األجل إلى حق الملكية

الشكل رقم ( 2ـ  : )8نتائج نسبة الديون قصيرة األجل إلى حق الملكية
الديون قصيرة األجل الى حق الملكية
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المصدر :من إعداد الطالبة باإلعتماد على وثائق المؤسسة
تبُت ىذه النسبة العالقة نُت مقدار األموال اليت يقدمها أصحاب اؼبشروع ومقدار األموال اليت تأيت عن رطريق اإللتزامات
اعبارية ،فمن خالل النتائج اؼبوضحة يف الشكل نالحظ أن ىذه النسبة يف سنة  2015قدرت ب  11,86و إرتفعت يف سنة
 2016إذل  ،18,07فإرتفاع ىذه النسبة إذل ما يقارب  %67قد يكون مؤشر نإقًتاب اػبطر وىي ذباوزت ىذه النسبة ،إال أهنا
نعد حصول اؼبؤسسة على التمويل يف سنة  2017إلبفضت ىذه النسبة إذل % 54وستستمر يف اإللبفاض إذل غاية سنة
 2021وستقدر ب  % 7و ىذا يدل على قدرة األموال اليت يساىم اها أصحاب اؼبشروع كافية وقادرة على الوفاء ناػبصوم
اؼبتداولة.
الفرع الرابع  :نسب الربحية :
أوال :العائد على األصول
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الفصل الثاني :دراسة تطبيقية لعقد اإلئتمان اإليجاري وبيان أثره على األداء المالي للمؤسسة المستأجرة
الشكل رقم ( 2ـ  : )9نتائج العائد على األصول
العائد على األصول
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المصدر :من إعداد الطالبة باإلعتماد على وثائق المؤسسة
مد لول ىذه النسبة أن كل دينار مستثمر من أصول اؼبؤسسة ونغض النظر عن مصدر سبويلو يدر عائد ،فمن خالل النتائج
اؼبتحصل عليها يف الشكل أعاله نالحظ أن نسبة العائد على األصول خالل سنيت  2015و  2016على التوارل يساوي 3
دينار و 2دينار من كل دينار من األصول ،إال أنو نعد حصوؽبا على التمويل إرتفعت ىذه النسبة نعائد قدره  15دينار من كل
دينار من األصول سنة  ،2017لتقفز يف سنة  2018إذل  114دينار وىذا دليل على ربسن كبَت يف أداء اؼبؤسسة ،مث
ستنخفض يف السنوات الثالثة األخَتة على التوارل نعائد قدره  13دينار سنة  2019وسنة  2020مث ستنخفض إذل  11دينار
سنة  2021فتبُت لنا ىذه النسبة مد قدرة اؼبؤسسة على ربقيق أرناح من خالل إستخدام أصوؽبا ،فنالحظ أن العائد على
اإلستثمار الذي جاء من عند اؼبالك يف تقهقر من سنة إذل سنة.
ثانيا  :العائد على المبيعات

الشكل رقم ( 2ـ  : )10العائد على المبيعات
العائد على المبيعات
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الفصل الثاني :دراسة تطبيقية لعقد اإلئتمان اإليجاري وبيان أثره على األداء المالي للمؤسسة المستأجرة
من خالل النتائج اؼبوضحة يف الشكل نالحظ أن العائد على اؼببيعات قبل حصول اؼبؤسسة على التمويل لسنيت  2015و
 2016كان خسارة أي ال يوجد عائد ،أما نعد حصول اؼبؤسسة على التمويل دبقارنة أداء اؼبؤسسة على مدار طبسة سنوات
نالحظ أن رحبيتها متذنذنة من سنة إذل سنة ،فبالنسبة لسنة  2017حققت اؼبؤسسة رحبا إصبارل قدره  222دج من كل دينار
واحد من اؼببيعات ويف سنة  2018ستنخفض النسبة إذل 213دج من كل دينار واحد من اؼببيعات ،ويبكن أن يعود ىذا
اإللبفاض ،إما إذل إلبفاض سعر البيع أو إرتفاع تكلفة البضاعة اؼبباعة ،و يف سنة  2019سَتتفع العائد إذل 221دج فإرتفاعها
يأشر إذل قباح اؼبؤسسة يف أدائها ،مث سينخفض يف السنتُت األخَتتُت نقيمة  209دج سنة  2020و  199دج سنة 2021
ويعود ىذا اإللبفاض إذل نفس األسباب السانقة.
ثالثا  :العائد على حقوق الملكية

الشكل رقم ( 2ـ  : )11نتائج العائد على حقوق الملكية
العائد على حقوق الملكية
0,5
0,4
0,3
ROE

0,2
0,1

0
2021

2020

2018

2019

2017

2016

2015

المصدر من إعداد الطالبة باإلعتماد على وثائق المؤسسة
من خالل الشكل أعاله نالحظ أن ىذا اؼبؤشر يبُت مد إستطاعة اإلدارة يف إستخدام اإلستثمارات نشكل مريح ،فمن
خالل النتائج اؼبوضحة ،نالحظ أن العائد على حقوق اؼبلكية قدره  %41سنة  2015أي كل دينار مستثمر يف حقوق اؼبلكية
ينتج عنو رنح صايف دبقدار  41دج وإرتفعت إذل عائد قدره  46دج سنة  ،2016إال أهنا نعد حصول اؼبؤسسة على التمويل يف
سنة  2017إلبفضت إذل  28دج وستنخفض خالل ناقي السنوات على التوارل ،حبيث يف سنة  2018ستقدر ب  22دج إذل
غاية سنة  2021ستنخفض إذل  12دج  ،ردبا يرجع اإللبفاض يف ىذا العائد نتيجة زيادة األرناح إال أن ىذا اإللبفاض ال يؤثر
فيعترب نسبة مقبولة ألن النسبة القياسية ؽبذا اؼبعيار فهي أكثر من  % 10فنالحظ أن العائد خالل كل ىذه السنوات كان أكثر
من النسبة القياسية اليت سبثل .% 10
الفرع الخامس  :نسب النشاط :
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أوال  :معدل دوران األصول

الشكل رقم ( 2ـ  : )12نتائج معدل دوران األصول
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المصدر :من إعداد الطالبة باإلعتماد على وثائق المؤسسة
نالحظ من خالل النتائج أن معدل دوران األصول للمؤسسة يقدر ب  9,24وىذا يعٍت أن كل دينار مستثمر يف اؼبؤسسة
يف سنة  2015يولد  9,24دينار من اؼببيعات ،وىذا يدل على مد كفاءة اؼبؤسسة يف إستخدام أصوؽبا ،ويف سنة 2016
إلبفضت ىذه النسبة إذل  6,72دينار حجم اؼببيعات لكل دينار واحد من األصول ،مث عادت وإرتفعت النسبة سنة 2017
نقيمة  7,13دينار .أما من سنة  2018إذل غاية  2021ستستمر يف اإللبفاض حبيث ستقدر ب  5,74دينار من اؼببيعات
سنة  2021لكل دينار من األصول ،وىذا يدل على إلبفاض يف أداء اؼبؤسسة.
ثانيا  :معدل دوران األصول الثابتة

الشكل رقم ( 2ـ  : )13نتائج معدل دوران األصول الثابتة
معدل دوران األصول الثابتة
600
500
400
300
200
100
0

FAT

2021

2020

2018

2019

2017

2016

المصدر :من إعداد الطالبة باإلعتماد على وثائق المؤسسة

36

2015

الفصل الثاني :دراسة تطبيقية لعقد اإلئتمان اإليجاري وبيان أثره على األداء المالي للمؤسسة المستأجرة
يقيس ىذا اؼبعدل قدرة األصول الرأظبالية على خلق اؼببيعات ،فمن خالل النتائج اؼبوضحة يف الشكل أعاله نالحظ نأن ىذا
اؼبعدل لسنة  2015قدر ب  313,68وىذا يعٍت أن كل دينار مستثمر من األصول الثانتة يولد  313,68من اؼببيعات ،وىذا
ما يدل على كفاءة اإلدارة يف إستغالل أصوؽبا الثانتة ،أما نالنسبة لسنة  2017إلبفض ىذا اؼبعدل إلبفاض كبَت حيث قدر ب
 50,34من اؼببيعات من كل دينار مستثمر يف األصول ،نينما سيعود ىذا اؼبعدل ناإلرتفاع إذل غاية سنة  2021نقيمة
 534,84وىذا يعٍت أن األداء التشغيلي للمؤسسة قد إرتفع ،وسبب ىذا اإلرتفاع يعود إذل اإلستغالل األمثل من رطرف اإلدارة
لألصول اؼبستأجرة.
ثالثا  :معدل دوران الخزينة (النقدية)
الشكل رقم ( 2ـ  : )14نتائج معدل دوران الخزينة (النقدية)
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توضح لنا ىذه النسبة مد اإلستخدام الفعال للنقدية ،فمن خالل النتائج اؼبوضحة يف الشكل أعاله نالحظ يف سنة
 2015أن كل دينار يف اػبزينة وبقق  %100,86كمبيعات وىي نسبة مرتفعة حيث كلما إرتفع ىذا اؼبعدل دل ذل على
اإلدارة اعبيدة نالنسبة للمؤسسة ،إال أنو من خالل النتائج نالحظ أن ىذا اؼبعدل يف إلبفاض إذل غاية  2018حيث سيقدر ب
 %14,84وىذا يدل على سوء يف إدارة اؼبؤسسة مث سًتتفع النسبة قليال سنة  2020وستقدر ب  %18,24مث ستعود
ناإللبفاض سنة  2021وستقدر ب .15,35%
المطلب الثاني:مناقشة النتائج
نعدما تطرقنا يف يف نداية الفصل الثاين إذل األدوات والطرق اؼبستخدمة يف الدراسة والقيام نعرض ؼبختلف نتائج الدراسة
وربليلها ،سنقوم يف ىذا اؼبطلب دبناقشة وتفسَت ىذه النتائج.
الفرع األول  :تفسير نتائج مؤشرات التوازن المالي
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رأس المال العامل الدائم  :من خالل النتائج اؼببينة يف اعبدول رقم ( 2ـ  )4نالحظ أن رأس اؼبال العامل الدائم موجب خالل
الفًتة اؼبدروسة ويف تزايد مستمر ،فبا يؤكد أن اؼبؤسسة سبتل ىامش أمان ،وىو ما يفسر قدرة اؼبؤسسة على سداد إلتزاماهتا
قصَتة األجل ،وتوفَت فائض من السيولة لتطوير أعماؽبا وخفض التكاليف.
إحتياج رأس المال العامل  :من خالل النتائج اؼببينة يف اعبدول رقم ( 2ـ  )4نالحظ أن قيم إحتياج رأس اؼبال العامل قبل
حصول اؼبؤسسة على التمويل كان سالب وىذا يعٍت أن اؼبؤسسة ليست حباجة إذل رأظبال عامل نل لديها فائض فيو ،سبول نو
عناصرىا األخر  ،أما نعد حصول اؼبؤسسة على التمويل من سنة ( 2017إذل غاية  )2021نالحظ أن قيم إحتياج رأس اؼبال
العامل موجبة ويف تزايد من سنة إذل سنة ،وىذا راجع إذل إرتفاع يف إحتياجات الدورة مقانل إلبفاض يف موارد الدورة ،وىذه
الوضعية تستلزم على اؼبؤسسة القيام نتخفيض قيمة إحتياجات التمويل ،إما عن رطريق زبفيض يف قيمة اؼبخزونات أو زبفيض يف
قيمة اغبقوق لد الغَت.
الخزينة الصافية  :من خالل النتائج اؼببينة يف اعبدول رقم ( 2ـ  )4نالحظ ان اػبزينة خالل كل سنوات الدراسة موجبة وىي
تعترب وضعية حسنة للمؤسسة ،كما نالحظ أن قيمة اػبزينة إرتفعت نعد حصول اؼبؤسسة على التمويل و سًتتفع إرتفاع كبَت سنة
 2018ويعود ذل إذل إرتفاع القيم اعباىزة خالل ىذه السنوات مث ستنخفض قليال سنة  2020لتعود ناإلرتفاع ؾبددا سنة
 ،2021ومنو نستنتج أن وضعية اؼبؤسسة جيدة ،وىذا ما يبكن اؼبؤسسة من مواجهة اغباالت اإلستثنائية اليت قد تقع فيها.
الفرع الثاني  :تفسير نتائج النسب المالية
أ ـ نسب السيولة
نعد عرض نتائج السيولة لنسبيت التداول والنقدية نالحظ ما يلي:
 1ـ نسبة التداول  :من خالل الشكل رقم ( 2ـ  )4نالحظ أنو يعود إرتفاع ىذه النسبة سنة ( 2015ـ  )2016إذل زيادة
ننفس اؼبقدار يف كل من األصول اؼبتداولة واػبصوم اؼبتداولة ،أما نعد حصول اؼبؤسسة على التمويل ستستمر ىذه النسبة يف
اإلرتفاع إذل غاية  ،2021ويرجع ىذا اإلرتفاع إذل زيادة يف األصول اؼبتداولة مقانل إلبفاض يف األصول اؼبتداولة ،ولكن هبب أن
ال ينظر نارتياح إذل اإلرتفاع غَت العادي يف ىذه النسبة ،ألنو قد يعٍت إما نقدا معطال ،أو زيادة عن اغبجم اؼبناسب من البضاعة،
وىذا يعترب مظهر لسوء إدارة السيولة ،ويف األخَت يبكن أن نستنتج نأن اؼبؤسسة سبكنت من تغطية إلتزاماهتا قصَتة األجل من
رطرف أمواؽبا اؼبتداولة ،إال أنو يوجد سوء إستغالل يف التسيَت من رطرف اإلدارة.
 2ـ نسبة النقدية  :من خالل الشكل رقم ( 2ـ  )5يعود إرتفاع ىذه النسبة سنة ( 2015ـ  )2016إذل نقصان يف خزينة
اؼبؤسسة مقانل إرتفاع يف الديون قصَتة األجل ،أما من سنة  2017إذل غاية  2021ستستمر ىذه النسبة يف اإلرتفاع ويعود
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ذل إذل أن أموال اػبزينة تغطي كافة الديون قصَتة األجل ونشكل مريح ،ويدل ىذا على وجود رأس مال عامل موجب خالل
كل السنوات ومنو نستنتج أن وضعية اؼبؤسسة يف حالة جيدة إال أنو يوجد سوء تسيَت من رطرف اؼبؤسسة.
ب ـ نسب المديونية
نعد عرض نتائج نسب اؼبديونية نالحظ ما يلي :
 1ـ نسبة الديون إلى إجمالي األصول  :من خالل الشكل رقم ( 2ـ  )6نالحظ إرتفاع يف ىذه النسبة سنيت ( 2015ـ
 ،)2016ويعود ىذا اإلرتفاع إذل زيادة يف الديون مقانل إلبفاض يف نسبة األصول اؼبمولة ناإلقًتاض ،ويف ىذه اغبالة اؼبؤسسة يف
خطر ،وىذا قبل حصول اؼبؤسسة على التمويل ،أما نعد حصول اؼبؤسسة على اإلئتمان اإلهباري نالحظ إلبفاض يف ىذه النسبة،
من سنة  2017إذل غاية سنة  2021ويعود ىذا اإللبفاض إذل نقص يف الديون مقانل زيادة يف ؾبمل األصول ،ومنو نستنتج أن
ىذه النسبة جيدة نظرا إللبفاض اؼبخارطر ونالتارل تكون اؼبؤسسة مستقلة ماليا.
 2ـ نسبة الديون إلى حقوق الملكية  :نالحظ من خالل الشكل رقم ( 2ـ  )7إرتفاع يف ىذه النسبة خالل سنيت ( 2015ـ
 ،)2016ويشَت ىذا اإلرتفاع إذل مطالبات الدائنُت أكثر من حقوق اؼبلكية ونالتارل ىذه اغبالة ال تكون مفضلة لد الدائنُت،
وذل نسبب اؼبخارطر اليت يتعرض ؽبا يف حالة إفالس اؼبنشأة فبا هبعل اؼبؤسسة عرضة للتدخالت والضغوط اػبارجية ،أما يف سنة
 2017أي نعد حصول اؼبؤسسة على اإلئتمان اإلهباري نالحظ إلبفاض يف ىذه النسبة وسيستمر ناإللبفاض إذل غاية سنة
 ،2021وىذا يعٍت أن حصة اؼبالكُت كبَتة مقارنة نالديون ،ونالتارل زيادة رطمأنينة اعبهات الدائنة يف سداد ما عليها من
إلتزامات ،ومنو نستنتج وجود قدرة كامنة على اإلقًتاض من قبل اؼبؤسسة.
 3ـ نسبة الديون قصيرة األجل إلى حق الملكية  :من خالل الشكل رقم ( 2ـ  )8أعاله نالحظ إرتفاع يف ىذه النسبة سنة
( 2015ـ  ،)2016ويعود ذل إذل إرتفاع يف الديون قصَتة األجل مقانل إلبفاض يف األموال اػباصة ،ونالتارل نفسر يف ىذه
اغبالة تعرض اؼبؤسسة للخطر ،كذل

مؤشر على إضطرار اؼبؤسسة إذل زيادة اإلعتماد على اؼبصادر قصَتة األجل نسبب ضعف

ثقة الدائنُت نوضع اؼبؤسسة على اؼبد الطويل ،كما نالحظ أن النسبة إلبفضت وىي يف ربسن ونفسر إلبفاضها يف سنة
 ،2017أي نعد حصول اؼبؤسسة على اإلئتمان اإلهباري إذل إلبفاض يف الديون قصَتة األجل مقانل إرتفاع يف األموال اػباصة،
وستستمر يف اإللبفاض إذل غاية سنة  2021ومنو نستنتج أن ىذه النسبة جيدة ويعود ذل إذل قدرة األموال اػباصة على تغطية
ديوهنا قصَتة األجل.
ج ـ نسب الربحية
نعد عرض نتائج نسب اؼبديونية نالحظ ما يلي :
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1ـ العائد على األصول  :من خالل الشكل رقم ( 2ـ  )9نالحظ أن نسبة العائد على األصول منخفضة جدا خالل سنيت
( 2015ـ  )2016أي قبل حصول اؼبؤسسة على اإلئتمان اإلهباري ،ويرجع ىذا اإللبفاض نشكل رئيسي إذل إلبفاض يف ىامش
الرنح على اؼببيعات ،أما يف سنة  2017نعد حصول اؼبؤسسة على التمويل ندأت النسبة يف اإلرتفاع وسيقفز قفزة نوعية يف سنة
 ،2018ونفسر ىذه الزيادة الكبَتة إذل تضاعف الدخل الصايف مقانل إلبفاض يف إصبارل األصول ويعود ىذا التضاعف إذل
الزيادة يف رقم األعمال و نقص يف التكاليف ،كما نفسر إلبفاض النسبة خالل ناقي السنوات إذل زيادة يف التكاليف أو يعود
سببو إذل نداية إىتالك األصول اؼبستأجرة ومن أجل ربسُت الرحبية هبب على اؼبؤسسة ربسُت يف صايف الرنح أو يف معدل دوران
األصول  ،ومن خالل ما سبق نستنتج أن اؼبؤسسة حققت أرناح من خالل إستخدام أصوؽبا و ىذه األرناح يف تقهقر من سنة إذل
سنة ،إال أهنا تعترب ىذه النسبة جيدة يف السنوات التقديرية األخَتة نعد حصول اؼبؤسسة على اإلئتمان اإلهباري مقارنة نالسنوات
السانقة.
 2ـ العائد على المبيعات  :من خالل الشكل رقم ( 2ـ  )10نالحظ أنو ال يوجد عائد على اؼببيعات خالل سنيت ( 2015ـ
 ) 2016قبل حصول اؼبؤسسة على التمويل وىذا يعٍت عدم قدرة اؼبؤسسة على ربقيق األرناح ناإلضافة إذل عدم قدرهتا على
مواجهة الصعونات اليت سبر اها ،أما نعد حصول اؼبؤسسة على التمويل نالحظ أهنا حققت عوائد سنة  2017وخالل كل
السنوات التقديرية ،وفبكن أن يكون نتيجة لتسعَت اؼببيعات نأسعار مرتفعة أو تكاليف مبيعات منخفضة ،ومنو نستنتج أن العائد
على اؼببيعات ربسن يف السنوات التقديرية مقارنة نالسنوات اليت دل تتحصل فيها اؼبؤسسة على التمويل.
 3ـ العائد على حقوق الملكية  :من خالل نتائج الشكل رقم ( 2ـ  )11نالحظ إرتفاع يف نسبة العائد على حقوق اؼبلكية يف
سنة  2016ونفسر ىذا اإلرتفاع ،ننقص يف األموال اػباصة مقانل زيادة يف األرناح ،كما نفسر إلبفاض ىذه النسبة نعد حصول
اؼبؤسسة على اإلئتمان اإلهباري وعلى مدار السنوات التقديرية للدراسة ،يرتبط نكفاءة إستخدام اؼبؤسسة للمديونية ،ومنو نستنتج
أن النسبة ليست جيدة ألن العائد احملقق من رطرف اؼبسانبُت من أمواؽبم اؼبستثمرة يف اؼبؤسسة منخفض ،وىذا راجع إذل سوء يف
إستغالل الديون.
د ـ نسب النشاط
نعد عرض نتائج نسب اؼبديونية نالحظ ما يلي :
 1ـ معدل دوران إجمالي األصول  :من خالل نتائج الشكل رقم ( 2ـ  )12نفسر تقهقر يف ىذه النسبة من سنة إذل سنة يعود
ذل إذل تقهقر يف كل من ؾبمل األصول واؼببيعات ،إال أهنل إنتهت ىذه النسبة نالنقصان حبيث كانت مرتفعة سنة  ،2015إال
أهنا ستنخفض يف سنة  2021ويشَت ىذا اإللبفاض إذل عدم كفاية اؼببيعات منسونة إذل حجم اإلستثمارات اؼبوجودة مقانل
نقص يف حجم اؼببيعات ،ومنو نستنتج أن ىذا اإللبفاض يدل على تراجع يف إدارة اؼبؤسسة وكفاءة اؼبسَتين ،وسوء يف إستغالل
موجودات اؼبؤسسة ،أو عدم ربقيق الشركة مستو اؼببيعات اؼبطلوب .
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2ـ معدل دوران األصول الثابتة  :من خالل نتائج الشكل رقم ( 2ـ  )13نالحظ إلبفاض ؽبذه النسبة سنة  2017مباشرة
نعد حصول اؼبؤسسة على التمويل وىذا راجع إذل زيادة يف األصول الثانتة مقانل إلبفاض يف حجم اؼببيعات أو تعطيل نعض
الطاقة ،والعكس نالنسبة لسنة  2021حبيث سَتتفع ىذا اؼبعدل ننسبة كبَتة ،وىذا يدل على ربسن يف إدارة اؼبؤسسة من حيث
إستغالؽبا ألصوؽبا الثانتة ،حبيث نالحظ أن مستو األداء سَتتفع يف السنة األخَتة ،وىذا راجع إذل إستئجار اؼبؤسسة عبانب من
أصوؽبا الثانتة.
 3ـ معدل دوران النقدية  :من خالل نتائج الشكل رقم ( 2ـ  )14نالحظ أن ىذه النسبة يف سنة  2015و 2016كانت
مرتفعة ،أما نعد حصول اؼبؤسسة على اإلئتمان اإلهباري نالحظ أن ىذه النسبة ستنخفض سنة  2018ويرجع ىذا اإللبفاض
إذل سوء يف تسيَت إدارة اؼبؤسسة ،حبيث ذباوزت اػبزينة حجم اؼببيعات ،لًتتفع قليال سنة  2020ويرجع ىذا إذل ربسن نطيء
على مستو إدارة اؼبؤسسة.
إنطالقا من نتائج معدالت الدوران نستنتج أن اإلستئجار كان لو أثر إهبايب على معدل دوران األصول الثانتة وىذا ما يدل
على ربسن يف مستو األداء إذل أنو يوجد سوء تسيَت من رطرف إدارة اؼبؤسسة أد إذل تبارطؤ يف معدل دوران كل من إصبارل
األصول والنقدية.
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الفصل الثاني :دراسة تطبيقية لعقد اإلئتمان اإليجاري وبيان أثره على األداء المالي للمؤسسة المستأجرة
خلصة الفصل :
تناولنا يف ىذا الفصل دراسة ربليلية ألثر اإلئتمان اإلهباري على األداء اؼبارل للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة ،مقاس دبجموعة
من مؤشرات التوازن اؼبارل (رأس اؼبال العامل الدائم ،إحتياج رأي اؼبال العامل واػبزينة الصافية) والنسب اؼبالية اؼبتمثلة يف ( :نسب
السيولة،نسب الرحبية ،نسب اؼبديونية نسب النشاط) ،على األداء اؼبارل للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة ،وذل من خالل إتباع
أسلوب التحليل اؼبارل.
وكبداية نظرية قمنا نعرض مبوذج لعقد إهباري نُت اؼبؤجر واؼبستأجر وعرض ؼبتغَتات الدراسة ،ناإلضافة إذل التعريف اهذه
اؼبتغَتات (مؤشرات التوازن اؼبارل والنسب اؼبالية اؼبستخدمة يف الدراسة) ،مث عرض لنتائج الدراسة وربليلها ومناقشتها ،ومنو تبُت أنو
توجد عالقة نُت اإلئتمان اإلهباري و نسب األداء اؼبارل.

42

خـاتم ـ ـة ع ـامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
تعترب عملية سبويل اؼبشاريع اإلستثمارية ناألصول الرأظبالية أو اؼبعدات من أكرب اؼبشاكل اليت تواجهها اؼبؤسسات ،ونظرا
للصعونات اؼبالية اليت تواجهها ىذه اؼبؤسسات يف اغبصول على اؼبوارد اؼبالية ،خاصة عند اللجوء إذل عملية اإلقًتاض اليت تتطلب
توافر أموال ليس من السهل توفَتىا و كذل إرتفاع يف معدالت الفائدة ،دفع اها إذل البحث عن ندائل أخر للتمويل تكون نأقل
تكلفة كاإلئتمان اإلهباري ،الذي يشكل إحد الصيغ اإلستثمارية اؼبهمة نظرا للدور اإلقتصادي الذي يلعبو ورطبيعتو وسهولة
تطبيقو وإستجانتو إلحتياجات اؼبؤسسة حبيث يساىم يف زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة نظرا ؼبواكبة التطور التكنولوجي فبا يؤدي
ناؼبؤسسات إذل توسيع نشارطاهتا.
ومن خالل ىذه الدراسة حاولنا معاعبة اإلشكالية اليت تدور حول "ما ىو أثر اإلئتمان اإليجاري على األداء المالي

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" ،وذل ناعبمع نُت اعبانب النظري من الدراسة من جهة واعبانب التطبيقي من جهة أخر ،
والًتكيز على النقاط األساسية اؼبتعلقة ناإلئتمان اإلهباري واألداء اؼبارل ،وذل نالتعرف على اؼبالمح األساسية لإلئتمان اإلهباري
أنواعو ومزاياه و األداء اؼبارل وكيفية قياسو ،مع عرض الدراسات السانقة اليت ؽبا عالقة ناؼبوضوع ،ونعد معاعبتنا ؼبختلف اعبوانب
النظرية للدراسة مت إسقارطها على اعبانب التطبيقي من الدراسة وذل نتطبيقها على مؤسسة عبأت إذل اإلستئجار لفًتة زمنية
ؿبددة من أجل تقييم األداء اؼبارل ؽبا نإستعمال مؤشرات التوازن اؼبارل والنسب اؼبالية قبل حصول اؼبؤسسة على التمويل ومقارنة
أدائها نعد حصوؽبا على التمويل.
ومن ىذا اؼبنطلق سنقوم نعرض أىم النتائج اؼبتوصل إليها و التوصيات اؼبقدمة وآفاق البحث كما يلي :
نتائج إختبار الفرضيات :
من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية للموضوع توصلنا إذل نتائج إختبار الفرضيات كاآليت :
ـ ـ تعترب تقنية اإلئتمان اإلهباري أنسب التقنيات التمويلية للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة اليت تعاين مشاكل عديدة وعلى رأسها
اؼبشاكل اؼبالية اغبادة الناذبة عن عدم قدرهتا على سبويل نفسها ذاتيا ،وذل نظرا للمنافع اليت تتيحها ىذه الصيغة دبزاياىا اؼبختلفة
واؼبتعددة ،وىو ما يثبت صحة الفرضية األوذل.
ـ ـ مت التحقق من الفرضية الثانية وذل من خالل القيام ندراسة تطبيقية على مؤسسة عميلة لد نن اػبليج اعبزائر عبأت إذل
صيغة اإلئتمان اإلهباري وذل نتقييم أدائها اؼبارل قبل حصوؽبا على اإلهبار ونعد حصوؽبا على اإلهبار ناستخدام اؼبؤشرات اؼبالية
(مؤشرات التوازن اؼبارل والنسب اؼبالية) ،وإستخلصنا يف األخَت نأنو يوجد أثر جيد على األداء اؼبارل ؽبذه اؼبؤسسة.
ـ ـ أما نالنسبة للفرضية الثالثة واليت نصت على أن اإلئتمان اإلهباري يبكن اؼبؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة من توسيع إستثماراهتا
واغبصول على سبويل رخيص ،مت إثباهتا ،ألن التأجَت يعترب أكثر أشكال التمويل مرونة حبيث يساعد يف التيسَت من عملية توفَت
العقارات أو اؼبنقوالت نسرعة فائقة دون اغباجة إذل إنفاق مبالغ رطائلة لشراء أصول جديدة قد ترتفع تكلفة إستبداؽبا أو إصالحها
فيما نعد.
النتائج المستخلصة من الدراسة :
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من خالل الدراسة التطبيقية اليت قمنا اها على اؼبؤسسة ؿبل الدراسة يبكن إستخالص نعض النتائج كاآليت :
مؤشرات التوازن المالي  :نعد تقييم األداء اؼبارل نواسطة مؤشرات التوازن اؼبارل إستخلصنا مايلي :
 رأس اؼبال العامل الدائم يف إرتفاع وىو ما يدل على إمتالك اؼبؤسسة ؽبامش أمان كبَت يبكنها من مواجهة الظروف
الطارئة.
 إحتياج رأس اؼبال العامل سيشهد إرتفاع إال أنو ال يؤثر سلبا نظرا إلمتالك اؼبؤسسة رأس مال عامل موجب.
 اغبزينة الصافية يف وضعية جيدة ألن  PWCأكرب من WCRو .1< TN

النسب المالية  :نعد تقييم األداء اؼبارل نواسطة النسب اؼبالية إستخلصنا ما يلي :
نسب السيولة :
 نسبة التداول ستشهد إرتفاع كبَت نعد التمويل ونالتارل ربسن يف أداء اؼبؤسسة إال أن إرتفاعها نشكل كبَت
فبكن أن يعود إذل سوء يف التسيَت من رطرف إدارة اؼبؤسسة.
 نسبة النقدية سًتتفع ىذه النسبة وىذا يدل على وجود رأس مال عامل موجب خالل كل السنوات إال أن
إرتفاعها نشكل كبَت يدل على سوء يف التسيَت اػبزينة من رطرف اؼبؤسسة.
نسب المديونية :
 نسبة الديون إذل إصبارل األصول ستشهد إلبفاض مستمر و نالتارل اؼبخارطر ستنخفض ومنو اؼبؤسسة ستستقل ماليا.
 نسبة الديون غلى حقوق اؼبلكية ستشهد ىذه النسبة إلبفاض وىي وضعية جيدة نالنسبة للمؤسسة حبيث تكون ؽبا
القدرة على اإلقًتاض.
 نسبة الديون قصَتة األجل إذل حقوق اؼبلكية ستنخفض ىذه النسبة ونالتارل تصبح وضعية اؼبؤسسة جيدة ويعود ذل
إذل قدرة األموال اػباصة على تغطية ديوهنا قصَتة األجل.
نسب الربحية :
 نسبة العائد على األصول ستكون النسبة يف تذنذب إال أهنا تبقى نسبة جيدة يف السنوات التقديرية مقارنة نالسنوات
السانقة قبل إستئجار اؼبؤسسة لألصول ومنو نستنتج زيادة يف رقم األعمال ونقص يف التكاليف.
 نسبة العائد على اؼببيعات ستشهد ربسن كبَت يف السنوات التقديرية مقارنة نالسنوات السانقة اليت كان فيها العائد
معدوم.
 نسبة العائد على حقوق اؼبلكية يف إلبفاض وىذا راجع إذل نقص كفاءة اؼبؤسسة يف إستخدام اؼبديونية.
نسب النشاط :
 معدل دوران األصول يف تذنذب وسينخفض وىذا راجع إذل سوء يف إستغالل موجودات اؼبؤسسة من رطرف
اؼبسَتين.
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 معدل دوران األصول الثانتة سَتتفع ننسبة كبَتة وىذا راجع إذل إستئجار اؼبؤسسة عبانب من أصوؽبا.
 معدل دوران النقدية سيشهد إلبفاض مث ربسن نطيء يف ىذه النسبة وىذا يدل على نداية ربسن التسيَت من رطرف
اؼبؤسسة.
 من خالل نتائج معدالت الدوران نستخلص أن اإلستئجار كان لو أثر جيد على معدل دوران األصول الثانتة وىذا ما
يدل على ربسن يف مستو األداء إذل أنو يوجد سوء تسيَت من رطرف إدارة اؼبؤسسة أد إذل تبارطؤ يف معدل دوران كل
من إصبارل األصول والنقدية.
و إنطلقا من ىذه النتائج نستخلص أن تأثير اإلئتمان اإليجاري على األداء المالي للمؤسسة المستأجرة
كان جيد على أغلب المؤشرات المستخدمة".
توصيات الدراسة :

 تشجيع اؼبستثمرين على اللجوء إذل ىذه الصيغة وإستغالؽبا يف تنمية إستثماراهتم ،ندل اللجوء إذل الطرق الكالسيكية
يف اإلقًتاض.
 تسهيل إجراءات إنشاء مؤسسات متخصصة يف ؾبال اإلئتمان اإلهباري ،نإعتباره أحد أساليب توظيف األموال اليت
تصلح يف اإلقتصاديات اؼبعاصرة اؼبعتمدة على إستخدام األجهزة واؼبعدات اإلنتاجية.
 نص قوانُت إستثمار خاصة تقدم حوافز ضريبية تشجيعية لكل من البنوك و الشركات اؼبؤجرة واؼبستأجرة.

آفاق الدراسة :
 تطبيق أثر اإلئتمان اإلهباري على األداء اؼبارل للمؤسسات العمومية اإلقتصادية.
 دراسة مقارنة نُت دور صيغة اإلقًتاض التقليدية وصيغة اإلئتمان اإلهباري يف سبويل اؼبؤسسة االقتصادية.
 موقع اإلئتمان اإلهباري يف اعبزائر من الصيغ التمويلية األخر .
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 1ـ أضبد سعد عبد اللطيف ،التأجير التمويلي ،ط ،1دار الفجر للنشر والتوزيع.2000 ،
 2ـ الطاىر لطرش ،تقنيات البنوك ،دراسة يف رطرق إستخدام النقود من رطرف البنوك مع إشارة إذل التجرنة اعبزائرية ،ط ،6ديوان
اؼبطبوعات اعبامعية،اعبزائر.2007،
 3ـ سليمان ناصر ،تقنيات البنوك وعمليات اإلئتمان ،ط ،2ديوان اؼبطبعات اعبامعية ،اعبزائر.2015 ،
 4ـ ظبَت ؿبمد عبد العزيز،التأجير التمويلي Financial Leaseومداخلو المالية والمحاسبية ـ اإلقتصادية ـ التشريعية ـ
التطبيقية ،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية ،اإلسكندرية.2001 ،
 5ـ ظبَت ؿبمد عبد العزيز ،إقتصاديات اإلستثمار"التمويل"التحليل المالي ـ مدخل في التحليل وإتخاذ القرارت ،مركز
اإلسكندرية للكتاب ،مصر .2006
 6ـ عبد اغبليم كراجو اإلدارة والتحليل المالي(أسس ،مفاىيم ،تطبيقات) ،ط،2دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.2006 ،
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الكتاب األكاديبي ،األردن .2015
 8ـ فهمي مصطفى الشيخ ،التحليل المالي ،ط ،SME Financial ،1فلسطُت.2008 ،
 9ـ معراج ىواري ،حاج سعيد عمر ،التمويل التأجيري ـ المفاىيم واألسس ـ ط،1دار الكنوز اؼبعرفة العلمية للنشر
والتوزيع،األردن .2013
 10ـ منَت سادل ،عبد اهلل سادل ،التأجيرالتمويلي ،الجوانب القانونية والمحاسبية والتنظيمية ،اؽبيئة العامة لشؤون اؼبطانع
األمَتية ،القاىرة.1997 ،
البحوث الجامعية :
 11ـ أضبد ؿبسن عبدرنو الطراونو ،أثر التأجير التمويلي على األداء المالي للمصارف اإلسلمية األردنية ،أرطروحة ماجستَت يف
احملاسبة،كلية االعمال ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.2016 ،
 12ـ نن عزة ىشام ،دور القرض اإليجاري  LEASINGفي تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،مذكرة ماجستَت
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 13ـ نوزيد عز الدين ،دور التأجير التمويلي في تنمية اإلستثمارات ،دراسة حالة نن الربكة اعبزائري ،مذكرة ماسًت جامعة
قاصدي مرناح،ورقلة.2014،
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لغليزان ـ اعبزائر،العدد الثالث(مارس.)2016
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