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  الشكر والتقدير

يعلم، وأمحده سبحانه على توفيقه وعونه يل على إجناز هذا البحث،    مل احلمد هلل رب العاملني الذي علم اإلنسان ما

 وصحبه وسلم. آلةوالصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى 

 .البحثأن وفقين يف إمتام هذه  وأخريافإنين أتقدم بالشكر هلل سبحانه وتعاىل أوالً 

على هذه  باألشككككرا م الذي تكر ، الطيب شكككعبان دعبد اجمليكما أتقدم بالشكككككر والتقدير والعرفان لذسككككتار الدكتور  

 .البحثطيلة مدة  واإلرشادوالنصح  ،م يل املشورةوالذي قد  ،البحث

  عيسى عبداهلل الغنوديالدكتور    األستاركما اتقدم بالشكر لكل من 

  كرميةاملختار احممد  واألستار الدكتور  

 والتوصيات اليت سيقدماهنا. ،املالحظاتملا تفضلوا يف مناقشة البحث ليزداد اإلثراء من 

 منطقة الزاوية. فروع وأخرياً أتقدم بالشكر إىل مجيع الزمالء يف مصر  اجلمهورية

 هذا العمل. إجناز يفوساعد  ،وكل من ساهم ،من بعيد واٍل من كان له دوراً من قريب ك خرياًعين  اهلل ءوجزا

 الباحث
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 باللغة العربية البحثملخص 

 ة(مصرف الجمهوري ـحالة المعوقات المحاسبية لتطبيق أسلوب التأجير التمويلي )دراسة 
الذي  ألجلا ل االستثماري متوسط األجل، وطويلالتقليدية للتموي غير التأجير التمويلي أحد المصادر     

 شركة( حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر، وينتقل بمقتضاه إلى العميل )المستأجر سواًء كان فردًا أ
بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين، مقابل دفعات دورية، لمدة زمنية محددة، ويجوز للعميل )المستتتتتتتتتتتأجر( 

تهدف إلى التعرف على مفهوم التأجير التمويلي وطرائق  لبحثفي نهاية المدة شراء األصل المؤجر، فإن ا
 ،على المعوقات المحاستتتتتتتبية التي تعيق تطبيق أستتتتتتتلوب التأجير التمويلي التعرف ،يات تطبيق آلقياستتتتتتت ، و 

ف على كتتذلتتك التعر و  ،والفني للكتتادر الوظيفي في مصتتتتتتتتتتتتترف الجمهوريتتة ،والتي تتعلق بتتالتتتأهيتتل المهني
 ،المعوقتتات المحتتاستتتتتتتتتتتتتبيتتة التي تعيق تطبيق أستتتتتتتتتتتتتلوب التتتأجير التمويلي والتي تتعلق بتتاالعتراف والقيتتاس

أهمية التوج  الي استتتتتتتخدام أستتتتتتلوب ومن ثم إبراز مدى  ،ي في مصتتتتتترف الجمهوريةواإلفصتتتتتتاح المحاستتتتتتب
 .لبحثوالتي تشكل في مجملها مشكلة ا التأجير التمويلي على البيئة االقتصادية في ليبيا

 ،واألهداف ،األهميةو المقدمة تناول الفصتتتتتتتتتتتتتل األول حيث  ،لو فصتتتتتتتتتتتتتثالث من  لبحثتكون هيكل اي
أجير اإلطار العام للتالثاني وتناول الفصتتتتتتل  ،وفرضتتتتتتياتها ومنهجها ،البحثومشتتتتتتكلة  ،والدراستتتتتتات الستتتتتتابقة

ومفهومتتتتت ،  ة بتتتتتالتتتتتتأجير التمويلي مثتتتتتل )نشتتتتتتتتتتتتتتتتتأتتتتتت ،التمويلي من خالل منتتتتتاقشتتتتتتتتتتتتتتتتتة البنود ذات العالقتتتتت
الخ(، وكذلك اإلطار المفاهيمي للمحاستتتتتبة عن التأجير التمويلي من خالل مناقشتتتتتة التطور وخصتتتتتائص،...

هم المفاهيم والمرتكزات التي تتعلق برستتتتتتتتملة عمليات االيجار، أ لمحاستتتتتتتتبة عن التأجير التمويلي، التاريخي ل
علقة توالبنود المتعلقة بالتأجير التمويلي، كما ويناقش هذا الفصتتتتتتتتتتتل الجوانب النظرية الم والعديد من المفاهيم

التأهيل و  ،يويلي في الفكر المحاستتتبار التمولعل أهمها اإليج ،وأهداف  ،وأهميت  بالتعليم المحاستتتبي، كتعريف
 .كذلك العرض واإلفصاح المحاسبي في الفكر المحاسبيمهني والفني في الفكر المحاسبي و ال

 تحليل البيانات واختبار الفرضتتتتتيات، ثم التطرق الدراستتتتتة الميدانية من خالل لثالثاوتناول الفصتتتتتل 
 .لبحثاوالتوصيات في ضوء نتائج اختبار فرضيات  ،الميدانية والتوصل إلى االستنتاجات البحثإلى 

وظيفي في والفني للكادر ال ،والمتعلقة بالتأهيل المهني ،أن المعوقات المحاستتتبية البحثوأظهرت نتائج     
كل عام بشتتتت البحثمصتتتترف الجمهورية ال تمنع من تطبيق أستتتتلوب التأجير التمويلي من وجهة نظر عينة 

يضتتًا المعوقات المحاستتبية المتعلقة باالعتراف والقياس في مصتترف أكما أظهرت النتائج  ،ذات درجة جيدة



 ط
 

ن  ،يليالجمهورية ال تمنع من تطبيق أستتتتتتتلوب التأجير التمو   المعوقات المحاستتتتتتتبية والمتعلقة باإلفصتتتتتتتاحوا 
 ليةاحتما هاومن أهمالمحاستتتتتتتتتتتبي في مصتتتتتتتتتتترف الجمهورية ال تمنع من تطبيق أستتتتتتتتتتتلوب التأجير التمويلي 

المخاطر التي يتعرض لها المصتتترف عندا قيامة بعملية التأجير تكون أقل من تلك المخاطر التي يتعرض 
لها عندا تمويل المستتتتتتتأجر لشتتتتتتراء األصتتتتتتل، ويرجع ذلك إلى ميزة تملك األصتتتتتتل، وكذلك تعديل أجرة عقد 

بها حجم الضتتتتتتتتمانات التي يطل عدي  ، و رباح المصتتتتتتتترفأد وستتتتتتتتيلة للحفاظ على عت   التأجير التمويلي ستتتتتتتتنويا  
ي ال نظام التأجير التمويل نا  ، و ة وميستتتتتتتترة مقارنة مع الطرق األخرىالمصتتتتتتتترف على التأجير التمويلي قليل

صتتتير إلى ن من قن المصتتترف توجد لدي  الرغبة بتحويل االئتماا  يتنافى مع ستتتياستتتة المصتتترف االئتمانية، و 
شتتتتكالية توفير التمويل الال، و متوستتتتط وطويل األجل شتتتتراء األصتتتتول من معدات وأجهزة بهدف تأجيرها زم لا 

يرجح الستتتتتبب وراء أن معظم القروض الممنوحة من قبل المصتتتتترف هي قروض صتتتتتغيرة الحجم، وبالتالي 
ن المصتتترف يواج  مشتتتكلة في توفير التمويل الالزم لشتتتراء األصتتتول الرأستتتمالية التي تتطلب مبال  تفوق إف

ا مع م نظام التأجير التمويلي يتوافق إلى حد  ن ا  ، و لمتوستطةايرة و مويل المشتروعات الصتغقدرة المصترف لت
متطلبات الشتتتتريعة اإلستتتتالمية، وبالتالي ال تواج  صتتتتعوبة في تستتتتويق هذا النظام بين عمالئ  خاصتتتتة في 

 رغبةالمصتتتتتتترف توجد لدي  ال أنالمجتمعات اإلستتتتتتتالمية مثل البيئة الليبية، في حال تبني هذا النظام، كما 
على إدارة مصرف الجمهورية ضرورة نشر إلى مجموعة من التوصيات كان أهمها:  البحثنتهت هذا وقد ا

ومزاياه، وضتتتتترورة تفعيل التأجير التمويلي في ليبيا من خالل الحد من  ،الوعي بموضتتتتتوع التأجير التمويلي
والمتوستتتتتط كالمرابحة لبمر وبالشتتتتتراء، والستتتتتماح لمؤجرين جدد  ،اعتماد المصتتتتتارف على التمويل القصتتتتتير

يجاد بيئة أعمال مناسبة تشجع على ممارسة ،نشاء اتحاد للتأجير التمويليإوالعمل على  ،بدخول السوق  وا 
صتتتتتتتتتتترف م دارةإن تقوم أالقوانين التي تحفظ حقوق األطراف، و وتضتتتتتتتتتتتمن تنفيذ  ،نشتتتتتتتتتتتاط التأجير التمويلي

د دورات بإعدا دارة المصتتتتتتتتتتتتترفإن تقوم أ، و وفنياً  ،دورات تدريبية لغرض تأهيلهم مهنياً الجمهورية بإعداد 
فصتتتتتتتاح عن بتستتتتتتتهيل عملية اإل القيام مصتتتتتتترف الجمهورية دارةإوعلى  ،التمويليتدريبية للتعريف بالتأجير 

 .المخاطر المرتبطة بعقود التأجير التمويلي

ير ومزاياه، وضتتتتتترورة تفعيل التأج ،التأجير التمويلينشتتتتتتر الوعي بموضتتتتتتوع ويوصتتتتتتي الباحث بزيادة      
التمويلي في ليبيا من خالل الحد من اعتماد المصتتتارف على التمويل القصتتتير والمتوستتتط كالمرابحة لبمر 

يجاد بيئة إوبالشتتتتراء، والستتتتماح لمؤجرين جدد بدخول الستتتتوق والعمل على  نشتتتتاء اتحاد للتأجير التمويلي. وا 
ى ممارستتتتتتة نشتتتتتتاط التأجير التمويلي وتضتتتتتتمن تنفيذ القوانين التي تحفظ حقوق أعمال مناستتتتتتبة تشتتتتتتجع عل



 ي
 

داء الكوادر البشتتتتتتتتتتتترية من خالل تأهيلهم أوتطوير مستتتتتتتتتتتتتوى  ،عداد دورات تدريبيةإ العمل على ، و األطراف
ي بإعداد دورات تدريبية متخصتتتتتتصتتتتتتة فذلك ، و الكفاءة المهنية في مجال المحاستتتتتتبةمن لرفع ل وفنياً  ،مهنياً 
 وتطوير خدمات التأجير التمويلي. ،التأجير التمويلي تساهم بشكل مباشر في تحسين مجال

 

 


