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 مقدمة البحث 1/1
ختبلؼ انكاعيا)زراعي كصناعي إس الماؿ البلـز لممشركعات عمى أعتبر تكفير ر ي    

 ف يضع قيكدان ألمكارد المشركع مف شأنو  كبيران  يان كتجارم ك ميني ك خدمي(، لمباشرة نشاطو تحد
عمى تنفيذ المشركع يطرح عمييـ كعميو فإف القائميف  0مكانيات تكسعوإك أعمى حجـ المشركع 

طرؽ متعددة لمتمكيؿ ألختيار أفضميا كبما يتناسب مع حجـ كنكع النشاط ، كيمكف تقسيـ مصادر 
 :                                          التمكيؿ إلى نكعيف أساسيف

 :المصادر الداخمية لممشروعأ _ 

خبللو يمكف لممشركع اف يمجأ الى التمكيؿ عف كيقصد بيا رأس الماؿ المصدر كمف            
طريؽ اصدار االسيـ  العادية كالممتازة ك التى تمثؿ مصدر تمكيؿ دائـ ،كىى أكراؽ مالية يصدرىا 
المشركع ليحصؿ مف خبلليا عمى أمكاؿ الممكية ، أك التمكيؿ عف طريؽ األرباح المحتجزة كىى 

فى السنكات  –ل حققو المشركع مف ممارسة نشاطو عبارة عف ذلؾ الجزء مف الفائض لمتكزيع  الذ
السابقة/ أكالسنة الجارية كلـ يدفع فى شكؿ تكزيعات كالذل يظير فى الميزانية العمكمية لممشركع 

 ضمف عناصر حقكؽ الممكية.

لكف يؤخذ عمى ىذا المصدر إنو ال تستفيد منو المشركعات الصغيرة بصفو خاصة " إما ألف        
استخدـ كؿ االمكاؿ المكجكدة لديو أك الف ظركؼ السكؽ المالية التستكعب طرح اسيـ المشركع قد 

                                       .(1)جديدة لزيادة راس ماؿ شركات االسيـ"
 :                                                   _ المصادر الخارجيةب 

خبلؿ اإللتزامات الماليةكىنا يكفر المشركع احتياجاتو المالية عف كيقصد بو التمكيؿ مف           
طريؽ االقتراض مف البنكؾ اكمف الجميكر اك مف رجاؿ االعماؿ بكاسطة اصدار السندات 

 (3)ككسائؿ االئتماف االخرل قصيرة االجؿ.  (2)اكالشراء بالتقسيط 

 

يتكقؼ عمى عدة عكامؿ رئيسية  كلكف يؤخذ عمى ىذا المصدر اف االقتراض مف الغير         
منيا مدل قدرة المقترض عمى تقديـ الضمانات الكافية لممقرض مثؿ رىف المشركع لو أك تقديـ ال 

 ضمانات اخرل كدرجة المخاطرة الربحية ... الخ. 

                                                           
 . 3ص نشر، سنة العربية،بدكف النيضة التمكيمى،دار لئليجار القانكنية قاسـ،الجكانب سيد عمى. د - (1)
 . 3ص ، 0000الضريبية كمشكبلتو التمكيمى التأجير محمد، صديؽ رمضاف. د - (2)
 5ص،1983 األعماؿ،سنة مشركعات تمكيؿكمصادر  المالية األكراؽ كبكرصة الماؿ رأس أسكاؽ حميد، إسماعيؿ عثماف محمد. د - (3)
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 .(1)أما بالنسبة لمشراء بالتقسيط 

السمعى كما لككاف ىناؾ فيتكقؼ عمى المركز المالى لمبائع كمدل رغبتو فى التخمص مف مخزكنو 
 رككد فى البيع كالشراء فيمجأ لمبيع بالتقسيط لتنشيط حركة البيع .     

كنظرا لمصعكبات التى قد تنشأ مف أجؿ تدبير التمكيؿ مف خبلؿ المصدريف السابقيف ظيرت     
ات الحاجة الى البحث عف طريقو اخرل لمتمكيؿ غير تمؾ الكسائؿ التقميدية بحيث تكفر لممشركع

احتياجاتيا المالية مف أجؿ تقميؿ المخاطر كتكفير األصكؿ الرأسمالية دكف التأثير عمى السيكلة 
 البلزمة لمتشغيؿ ، نذكرمف ىذه المصادر:  

          -شركات تمقى األموال :

شيد عقد الثمانينات ظيكر نشاط تكظيؼ ألمكاؿ، لما اتسـ بو ىذا العقد مف انخفاض فى 
بالجياز المصرفى، كارتفاع اسعار الذىب، كرككد السكؽ العقارل فضبل عف الرككد اسعار الفائدة 

اإلقتصادل بصفة عامة، لضعؼ أكجو اإلستثمار.. كقد كانت الظركؼ اإلقتصادية مناخان مناسبان 
لظيكر ىذا النشاط ، الذل إجتذب السكاد األعظـ مف رؤكس األمكاؿ المتكسطة كالصغيرة 

% شيريا ، كلكف سرعاف ما تكشؼ الكجو  3يرل أك سنكل تجاكزأحيانان المدخرات،نظير عائد ش
الحقيقى لتمؾ الشركات ، التى بددت أمكاؿ المكدعيف، إما لخسائر فى مضاربات فى الخارج ،أك 
ما نتيجة عدـ الخبرة بأصكؿ الصناعة كالتجارة، التى أداركىا  لمصرؼ ببذخ كالعيش فى ترؼ، كا 

 0فى حياتيـ بمبالغ ضخمة،لـ تكف أصبلن 

كقد استشعرت الدكلة خطكرة ىذا النشاط إقتصاديان، كمدل تأثير تمؾ الشركات عمى        
فى شأف تنظيـ عمؿ شركات تمقى األمكاؿ  6988لسنة 646فأصدرت القانكف  -اإلقتصادالقكمى

كف كقد كضع القانكف ضكابط إلنشاء شركات األمكاؿ، كنظران لمضكابط الصارمة التى حددىا القان
سالؼ الذكر، سكاء بالنسبة لمشكؿ القانكنى أكحجـ رأس الماؿ، كاإلشراؼ المباشر لمبنؾ المركزل 
كالييئة العامة لسكؽ الماؿ عمى أعماليا، فإنو تجدر اإلشارة إلى أنو لـ تؤسس شركات لتمقى 

 األمكاؿ منذ صدكر القانكف كحتى اآلف .
  BUILDاختصاران يعني باإلنجميزية  B.O.Tإصطبلح :ماذا يعني   B.O.T  ظيور نظام

OPERATE TRANSFER   أم البناء كالتشغيؿ كالتحكيؿ كمضمكف ىذا النظاـ ىك تكلي
مستثمر مف القطاع الخاص بعد الترخيص لو مف الدكلة أك الجية الحككمية المختصة بتشييد كبناء 

مف مكارده الخاصة عمى  أم مف مشركعات البنية األساسية كإنشاء مطار أك محطة لتكليد الكيرباء
دارتو بعد االنتياء منو لمدة امتياز معينة تتراكح عادة ما بيف  سنة  40أك  30أف يتكلى تشغيمو كا 

                                                           
 0كمابعدىا111ص ،(التجارية كالعقكد االلتزامات) األكؿ الكتاب -1999لسنة الجديد التجارل الشربينى،القانكف عماد 0د - (1)
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كخبلليا يتكلى تشغيؿ المشركع بحيث يحصؿ مف خبللو عمى التكاليؼ التي تحمميا باإلضافة إلى 
ا المشركع كبعد انتياء مدة تحقيؽ أرباح مف خبلؿ العكائد كالرسكـ التي يدفعيا مستخدمك ىذ
يعني كجكد آلية     B.O.Tاالمتياز يتـ نقؿ المشركع بعناصره إلى الدكلة كمف ثـ فإف نظاـ
 تمكيميةإلنشاء البنى األساسية في مجتمع ما بعيدان عف مكارد الدكلة.

  B.O.T :-األسباب التي أدت إلى االلتجاء لنظام

مة لتمكيؿ مشركعات البنية األساسية بعيدان عف أحد الكسائؿ المبلئ  B.O.Tيعد نظاـ الػ
ميزانية الدكلة حيث يتحمؿ المستثمر كالذم يأخذ عادة شكؿ شركة أك ككنسكرتيكـ دكلي أك محمي 
األعباء المالية إلقامة ىذه المشركعات مقابؿ العكائد المحصمة نتيجة لمتشغيؿ كىذا يعني تخفيؼ 

كال شؾ أف ىذا النظاـ يساعد الدكؿ التي تعاني مف األعباء التمكيمية كمخاطرىا عف الدكلة 
  لدييا. ضعؼ االستثمارات إقامة المشركعات التي تحتاج ألمكاؿ طائمة ال تتكافر 

   - B.O.T:   مزايــانظام

االستفادة مف الخبرات الفنية في إدارة تشغيؿ المشركعات خاصة ما يتعمؽ بنقؿ     
أحدث ما تكصمت إليو عمكـ اإلدارة بما يسيـ في إيجاد قاعدة التكنكلكجيا كتدريب العامميف عمى 

 مف ذكم الخبرات اإلدارية.

تعزيز الكفاءة اإلنتاجية في تشغيؿ مشركعات البنية األساسية باستخداـ أحدث   -6             
 .الكسائؿ الفنية

المكانىء تحسيف خدمات النقؿ كما ترتبط بو مف تحميؿ كتفريغ كتحسيف خدمات  -2        
طالة لمعمر االفتراضي لممنشآت مف خبلؿ صيانة دائمة لمطرؽ كغيرىا مف إنشاءات   . كا 

تحميؿ مخاطر التنفيذ عمى منفذم المشركعات كالتي يفترض فييـ حسف اإلدارة    -3        
 . كالتنفيذ بأقؿ تكمفة استثمارية مع ضماف حسف األداء

 0ئلنشاء كالتى كاف يتعيف عمى الحككمة تكفيرىاتكفير األمكاؿ البلزمة ل -4          

 
  B.O.T-:عيوب نظام

مع التسميـ بالمزايا التي تعكد عمى البمداف مانحة االمتياز إال أف ذلؾ ال يعني عدـ كجكد  
  عيكب تكتنؼ تشغيؿ ىذا النظاـ كمف أبرزىا:

لممشركعات كاليدؼ مف ذلؾ الة المستثمريف في تقدير التكاليؼ االستثمارية مغا   -6         
  فرض أسعار عالية عمى مستخدمي المشركعات بعد االنتياء منيا
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قد يترتب عمى تشغيؿ بعض المشركعات أضرار باألكضاع البيئية كىذا يقتضي     -2       
   .مف جانب الحككمات كضع اشتراطات تتعمؽ بالتكازف البيئي تككف كأحد شركط منح االمتياز

إف بعض المستثمريف قد يمجأكف إلى استخداـ معدات قديمة أك تكنكلكجيا متأخرة   - 3       
نسبيان مما قد ال يكفر الجكانب الفنية البلزمة لخمؽ ككادر جديدة قادرة عمى استيعاب 

 .المستحدثات الفنية كنقميا

كؽ إف بعض المستثمريف تحت شعار عدـ التدخؿ يحجمكف عف االلتزاـ بحق   -  4          
 العماؿ مف تأمينات كضماف كتأميف صحي.

إمكانية إىماؿ المستثمريف في صيانة المشركعات كمما قربت مدة انتياء فترة    -  5       
 .االمتياز

 -مصادر أخرل مف مصادر التمكيؿ التى حرصت الدكلة عمى تكفيرىا :
كالتى تنص عمى  كالذل تضمف فى أحكامو نص المادة)الثامنة( منو 6986لسنة  686قانكف  -

" اآلالت كالمعدات كاألجيزة ) فيما عدا سيارات الرككب الخاصة( التى يفرج عنيا مف 
الجمارؾ كفقان لنظاـ اإلفراج المؤقت بغرض التأجير أكبصفة مؤقتة داخؿ الببلد تخضع 

%( مف قيمة الضريبة المقررة السارية فى تاريخ اإلفراج المؤقت 20لضريبة جمركية بكاقع )
ا كذلؾ عف كؿ سنة أك جزء مف السنة تبقى فيو داخؿ الببلد كحتى إعادة تصديرىا عني

كتعفى االصناؼ المعفاة كالكاردة لمجيات المعفاة مف سداد ىذه النسبة، كعمى الرغـ  0لمخارج
 مف أف ىذه المادة منحت فرصة حقيقية لمقطاع الخاص لئلستثمار فى شتى  المجاالت.

ألصناؼ التى يتـ اإلفراج عنيا برسـ إعادةالتصدير عمى اآلالت إال أف ىذا النص أ قتصرا
كالمعدات كاألجيزة ،كمايستمـز نظاـ اإلفراج المؤقت تقديـ ضمانات فى صكرة  )خطاب ضماف 

كفى حالة الرغبة فى 0حككمى( بكامؿ قيمة الضرائب كالرسكـ      تعيد  –أمانة نقدية  –مصرفى 
داخؿ الببلد تحصؿ كامؿ الضرائب كالرسكـ منقكصة بنسبة  إبقاء األالت كالمعدات كاألجيزة

 %(  20الضريبة الضريبة المسددة فى سنة التسكية )

بشأف التأجير التمكيمى كالذل  يعد ذركة التطكر  6995لسنة  95إال أنو بصدكر قانكف  -
كؿ القانكنى لمصيغ االقتصادية كالتمكيمية التى تحقؽ لممشركع الحصكؿ عمى المعدات كاالص

الرأسمالية دكف اف يضطر الى اداء القيمة أكالتكمفة البلزمة لذلؾ . كانما يقتصر االمر عمى 
اداء قيمة االجرة المستحقة مع الحفاظ فى ذات الكقت عمى كامؿ الضمانات البلزمة لممؤجر 
عف طريؽ االعتراؼ لو بحؽ الممكية عمى المعدات بحيث يمكنو استردادىا اذا امتنع المستأجر 

كفى نفس الكقت أعطت ‘ ف اداء االجرة كالتدخؿ فى تفميسة المستأجراذا تكقؼ عف الدفع ع
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المستأجر الحؽ فى اختيار شراء المعدات عمى أف يدفع مبمغان يؤخذ فى االعتبار عند تحديد 
مبالغ األجرة اتى تـ الكفاء بيا خبلؿ مدة اإليجار. كبيذا فاف المؤجرالتمكيمى اليعدك اف يككف 

ماليا يتكلى تمكيؿ شراء االصؿ الرأسمالى الذل يحدده المستأجر كيتفؽ عمى مكاصفاتو  كسيطا
كتتكلى شركة التأجير التمكيمى بكصفيا الكسيط المالى اداء الثمف الى المكرد عمى ‘ مع المكرد 

اف يتسمـ المستأجر ذلمؾ االصؿ ليستعممو فى مشركعو االنتاجى طكؿ مدة االيجار مع حقو فى 
 .           1قرار الشراء اتخاذ 

     مشكمة البحث: 1/2
تتركز مشكمة البحث فى الصعكبات كالتحديات التى تكاجو اصحاب المشركعات فى تدبير       

التمكيؿ البلـز سكاء عند انشاء المشركع اك احبلؿ كتجديد معداتو كاستخداـ التأجير التمكيمى فى 
 المالية فى تمكيؿ المشركعات.حؿ مشاكؿ التمكيؿ كأحد ادكات السياسة 

 -:ف مشكمة البحث تتمثؿ فى إكبناء عمى ذلؾ ف  

    تعريؼ التأجير التمكيمى ، كماىى صكره كاشكالو؟   -

 مدل اىمية التأجير التمكيمى ، كانكاعو؟   _   

 تعريؼ مزايا التأجير التمكيمى كأثره عمى اإلقتصاد؟      _    

 ىؿ يتكافؽ كأحكاـ الشريعة اإلسبلمية؟ نظاـ التأجيرالتمكيمى  _    

مدل مبلئمة القكانيف الجمركية المعمكؿ بيا كالمكائح السارية كتأثيرىا فى نجاح نظاـ  تقييـ -   
 التأجير التمكيمى ( ؟    قانكف  -قانكف اإلستثمار -قانكف اإلستيراد -التأجيرالتمكيمى )قانكف الجمارؾ

 أىمية البحث: 3/ 1  

كالتأجير التمكيمى  الحالية فترة حرجو فى مصر مف الناحيةاالقتصادية تمثؿ الفترة
يمثؿ إسمكب جديد مف أساليب التمكيؿ يحؿ محؿ أشكاؿ التمكيؿ التقميدية أك يمثؿ 
إضافة ليا. مما يتيح فرص أكثر لمتمكيؿ كأنكاعأكثر مركنة، مع تبسيط اجراءات 

التركيز عمى استخداـ اآلالت ىكالذل  التمكيؿ كايجاد مفاىيـ ايجابية جديدة مفادىا أف
 يحقؽ الربح كليست الممكية.

 
                                                           

 0نشرلم التطبيقية،االشعاع. التشريعية. المحاسبية. المالية كمداخمو التمكيمى العزيز،التأجير عبد سميرمحمد0د - 1
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 :أىداف البحث 1/4 
      تتركز أىداف البحث فيما يمي:              
      مكانية التعرؼ عمى آلية تمكيؿ مستحدثة كطرؽ التداكؿ بيف أطرافيا المتعددة كا 

 0مساىمتيا فى تطكير العمؿ التمكيمى

      يجابية لتطبيؽ نظاـ التأجير التمكيمى كدكره فى تكفير التمكيؿ إلاإبراز الجكانب
 0قتصاديةإلالبلـز لممشركعات ا

 دكات الغير مصرفيةألعف طريؽ رفع كتنمية الكعى باستثمارإلاسياـ فى إلا 

  نتاج كرفع إلحدث تقنيات العصر لزيادة اأستخداـ إمساعدة المشركعات عمى
مكاليا كتعريض ألى تجميد إف تضطر أجكدة المنتج كقدرتو عمى المنافسة دكف 

 حالة السيكلة فييا لمخطر.

 ة باعتباره نشاط بياف أثر فكرة التأجير التمكيمى القانكنيةعمى معاممتو الضريبي
 0ستثمارات الجادة فى ىذا المجاؿاإل عييدؼ الى تشجي

 جمركية كالتى تحد مف فاعمية نظاـ التأجير بياف التعارض فى التشريعات ال
 0التمكيمى

 

 منيجية البحث المستخدمة                                               5/ 1
عتمد الباحث بشكؿ أساسي عمى المنيج التحميمي الكصفي ألنو األنسب في أ

حكؿ مكضكع كبر معمكمات أجتماعية، حيث قمنا بجمع إلالدراسات المتعمقة بالعمـك ا
 دقيقان لمخركج بنتائج عف الظاىرة العممية المدركسة.       الدراسة ك تحميميا تحميبلن 
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 خطة البحث : 6/ 1

 طار الخطة التاليةإول موضوع البحث موضوع التأجير التمويمى فى يتنا   

 لمبحث المنيجىاالطار الفصل االول :    
 : اإلطار النظرل لمتأجير التمكيمىالفصل الثانى    
 : الدكر اإلقتصادل لنشاط التأجير التمكيمىالفصل الثالث   
 : الطبيعة القانكنية لعقد التأجير التمكيمىالفصل الرابع    
  : التأجير التمكيمى في ضكء الشريعة اإلسبلميةالفصل الخامس   
 ير التمكيمىالتأج لعمميات المعاممة الجمركيةالفصل السادس :    
  النتائج كالتكصياتالفصل السابع:    
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 لمحة تاريخية تطور ونشأة التاجير التمويمي

ترجع بعض األراء الفقيية نشاة عقد التأجير التمكيمي إلي العصكر القديمة  فيظير ىذا 
 .(1)الميبلد سنة قبؿ 3000النظاـ في مصر الفرعكنية منذ 

ي كيرم البعض األخر أف ىذا العقد يستمد جذكره بكما عرفو البابميكف في تقنيات حمكرا
مف نظاـ االستئماف المعركؼ في القانكف الركماني كالذم كاف بمقتضاه يشترط المقترض ممكية 
الشئ اليو ضماف لدينو اإل اف الرأم السائد يرجع ظيكر عقد التاجير التمكيمي بكصفو الحالي إلي 

 juniorدة األمريكية  لدم رجاؿ الصناعة األمريكية المنتصؼ القرف العشريف في الكاليات المتح

d.p.boothe   ككاف االسيد بكث يممؾ مصنعا صغيرالحجـ إلنتاج المكاد الغذائية المحفكظة
تقدمت القكات المسمحة األمريكية إلي السيد بكث تطمب  6950كأثناء الحرب مع ككريا عاـ 

كمف فرط رغبة  0األنتاجية االعتيادية لمصنع كميات كبيرة جدآ مف األغذية المعمبة تفكؽ القدرة
بكث في تمبية الصفقة المعركضة عميو كىداه فكره إلي استئجار المعدات البلزمة إلنتاج المكاد 

كعكؼ عمي دراسةأمكانية كجدكم الحصكؿ عمي المعدات بيذه  0الغذائية المطمكبة بدال مف شرائيا
 الكيفية .         

ث لـ يجد المؤجر لممعدات المطمكبة كأفمتت صفقة القكات كبالرغـ مف أف السيد بك 
المسمحة منو، اإل أنو أدرؾ اف تأجير المعدات اإلنتاجية لممشركعات األقتصادية يمكف أف يككف 

كبدء في البحث عف شركاء لو في ىذا المشركع كأسس ىك كمجمكعة  0مصدر كبير لبلرباح 
كالتي  6952ي الكاليات المتحدة األمريكية عاـ مف أصدقائو اكلي شركات التاجير التمكيمي ف

 united states Leasing corporationعرفت باسـ 

اإلنتاجية كتضاعفت أرباح  (2)المعدات  كبمجرد إنشاء ىذه الشركةبدء الطمب عمى إيجار
كما لبث أف تأسست شركات تأجير تمكيمي أخرم حتي أصبح التأجير  ( 3)الشركة فى فترة كجيزة

 .التمكيمي مف الركائز المستقرة في األقتصاد األمريكي
 

                                                           
1
 ،4،اليامش 1998‘رةالنيضةالعربية،القاى دار الضريبية، معاممتو القانكنيةفى التمكيمى،تأثيرفكرتو صديؽ،التأجير رمضاف 0د  -  ((

  4ص
2
 0 7ص التمكيمى، لمتأجير كمكضكع األرض دكيدار، ىانى 0د  -  ((

 0المكضع نفس السابؽ، المرجع - (3)
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 locafransعندما تأسست شركة لككافرانس  6962كقد انتقؿ ىذا النظاـ إلي فرنسا عاـ 
النظاـ  لكضع 6966يكليك لسنة  2في  455-66ثـ تدخؿ المشرع الفرنسي بالقانكف رقـ 

 (1). القانكني لممشركعات التي تمارس عمميات التأجير التمكيمى

كلقد اختمؼ استخداـ التأجير التمكيمي حسب الدكؿ التي أخذت بو فيسمي في فرنسا 
credit _bail  كمما يدؿ عمي انتشار ىذا العقد في الكاقع الفرنسي بشكؿ كبير أف بمغ عدد

( شركة خبلؿ الثبلث سنكات التي تمت دخكؿ 30الشركات التي تقـك بيذا النشاط حكالي )
( 700اإليجار التمكيمي لفرنسا كبمغت استثمارات رأس الماؿ الفرنسي في ىذا المجاؿ أكثر مف )

عد التاجير التمكيمي قاصرا عمي الدكؿ الراسمالية المتقدمة فقد كأنما ، كلـ ي6965مميكف فرنؾ 
اخذت بو باقى دكؿ العالـ الثالث كتأسست العديد مف الشركات في عدد مف الدكؿ النامية لمزاكلة 
ىذا النشاط مثؿ ككريا الجنكبيةكماليزيا كأندكنيسيا كالفمبيف كتايبلند .إال أف رأس الماؿ الفرنسى 

ىامافى انتشارعقد التأجير التمكيمى فى الدكؿ النامية التى تدكر فى فمؾ االقتصاد لعب دكرا 
كلكف انتشار  0الفرنسى،كأىميا: دكؿ المغرب العربى،كدكؿ غرب أفريقيا الناطقة رسميا بالفرنسية
  .ىذا العقد لـ يكف كبيرٍا فى الكطف العربى، كمف األمثمة عمى ذلؾ مصر كاألردف

اقع المصرم  فقد بدأ األىتماـ بالتأجير التمكيمي بداية الثمانينات، مف خبلؿ أما بالنسبة لمك  
كخاصة التنمكية منيا كلـ يكف ىناؾ أم تدخؿ تشريعي لتنظيـ عقد التاجير  -ممارسة البنكؾ

كماصحبو مف بعض الدراسات  6985التمكيمي، سكل مشركع قانكف فى ىذا الشأف عاـ
اإل أنو في أطار تكثيؼ الجيكد لجذب  .(2)نتشارىذا النكع فى مصرالقانكنية،مما كقؼ عائقا أماـ ا

االستثمارات البلزمة ألحداث التنمية كحرص الحككمة عمي تكفير مناخ جاذب لبلستثمارات، دفعا 
لعممية التنمية كمنح القطاع الخاص فرصة حقيقية لئلستثمار في شتي المجاالت، كتكفير فرص 

ألقتصادية في مرحمة االنفتاح األقتصادم ركعي عند صياغة العمؿ لتحقيؽ حزمة األىداؼ ا
 .صياغة نص المادة )الثامنة( منو كالمشار إلييا عاليو 686/6986قانكف تنظيـ اإلعفاءات رقـ 

 95كنظران ألىمية ىذا النشاط فقد صدر أكؿ تشريع في مصر بشأنو كىك القانكف رقـ 
تمكيمي، كما صدرت البلئحة التنفيذية ليذا القانكف كالذم تناكؿ تنظيـ عقد االيجار ال 6995لسنة 

6995لسنةل  846بقرار مف كزير األقتصاد كالتجارة الخارجية رقـ 
(3). 

                                                           

(
1
 سنة بدكف النيضةالعربية، مقارنة،دار دراسة 1995لسنة 95رقـ لمقانكف طبقا التمكيمى التأجير السيدقرماف،عقد عبدالرحمف 0د - (

 110ص نشر،

(
2
 0 6،ص 1994العربية،القاىرة، النيضة دار التمكيمى، اإليجار الصغير، الديف حساـ 0د - (
  العدد المصرية، الكقائع فى التنفيذية البلئحة تضمف الذل القرار نشر كما مكرر، 22 الرسمية،العدد الجريدة فى القانكف ىذا نشر - 3

291 0 
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اإل أف المغرب لـ ينظـ تشريعا خاص بعقد التأجير التمكيمي كانما صدر بيذا الخصكص 
الطبيعة القانكنية المركبة كتشير ىذه النشرة إلي  6978نشره عف كزارة المالية بتاريخ أكؿ يكليك 

1لمتأجير التمكيمي كأثرىا مف الكجية الضريبية
لسنة  660كذلؾ في لبناف صدر القانكف رقـ  0

 7540كالذم ينظـ عمميات اإليجار التمكيمي كما أصدر حاكـ مصرؼ لبناف القرار رقـ  6999
، كفي فمسطيف  2) شركط تأسيس كممارسة عمؿ شركات االيجار التمكيمي(4/3/2000بتاريخ 

فبل يكجد تشريعات في تنظيـ عقد التأجير التمكيمي كال يكجد أم نص قانكني بقانكف ضريبة 
يشير إلي اإلعفاءات الضريبية لمف يستخدـ عقد التاجير التمكيمي،  6964لسنة  25الدخؿ رقـ 

ات، إلي أف كعمي المستكم الدكلي لـ يكف ىناؾ تنظيـ لعقد التاجير التمكيمي حتي بداية السبعين
قاـ المعيد الدكلي لتكحيد القانكف الخاص بكضع قكاعد قانكنية تحكـ عقد التأجير التمكيمي،كقد 

، كبعد 6974بدأت جيكدالمعيد الدكلى فى كضع االتفاقية الخاصة بعقد التأجيرالتمكيمى عاـ 
ية بكضع قامت لجنة الخبراء الحككم 6987مركر سنكات مف البحث كالدراسة كالنقاش كفى سنة 

كفى ىذا  6988مسكدة اتفاقية عرضت عمى المؤتمر الدبمكماسى الذل انعقد فى أكتاكا/ كندا سنة 
بيف  28/5/6995المؤتمر تـ تبنى المسكدة كالتى اصبحت اتفاقية دكلية دخمت حيز النفاذ فى 

 .بنماسرت االتفاقية بحؽ  6/60/6995كؿ مف فرنسا، ايطاليا، كندا ، ىنجاريا ، نيجيريا كفى 

 -مصطمحات حول التاجير التمويمي: 
 : Leasesالتأجير  – 1

التاجير ىك أتفاؽ يتـ بمقتضاه تحكيؿ الحؽ في استخداـ عقارات أك أالت أك معدات مف  
المؤجر إلي المستأجر لمدة معينة مف الزمف مقابؿ مبمغ معيف مف الماؿ، كيتضح مف خبلؿ 
التعريؼ السابؽ أف االستئجار يختمؼ عف األقتراض بأف االستئجار مبلـز اك منطبؽ عمي أصكؿ 

االستئجار عف الديف ىك أف لممؤجر مركز أفضؿ مف الدائنيف إذا كاجيت المنشأت  محددة ، كميزة
مصاعب مالية، كعميو فأف المنشاة ذات المخاطر األعمي قد تحصؿ عمي التمكيؿ باألستئجار حتي 

 في حاؿ رفض المصارؼ طمب حصكليا عمي قركض . 

 : tsMinimum rental paymen الحد األدني لمدفوعات االستئجار – 2

كىي الدفعات التي يككف عمي المستأجر سدادىا لممؤجر نتيجة لعقد اإليجار كتتككف مف 
اإليجار السنكم، ككذلؾ قيمة األصؿ المضمكف بكاسطة المستأجر في نياية مدة العقد اك أم 

 مدفكعات أخرم يدفعيا المستأجر . 

                                                           
 0 29كاالقتصادية،ص القانكنية الكجيتيف مف المصارؼ أعماؿ فى محمد،الجديد دكيدار،ىانى 0د - 1
 0 9سابؽ،ص محمد،مرجع دكيدار،ىانى 0د - 2
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 property of leased :  Market value القيمة السوقية لألصل المستأجر  – 3

كىي القيمة البيعية لؤلصؿ المستأجر في سكؽ حرة بتاريخ االستئجار، كتسمي أيضا القيمة 
 العادلة لؤلصؿ المستأجر . 

 Estimated residual value of leasedالقيمة المتبقية لألصل المستأجر  – 4

 كىي القيمة السكقية المقدرة لؤلصؿ المستأجر في نياية مدة االيجار  . 

 Executory costsتكاليف االحتفاظ باألصل  – 5

كىي التكاليؼ الدكرية لممحافظة عمي األصؿ مثؿ التأميف كالصيانة كالضرائب كغيرىا مف 
 التكاليؼ البلزمة لؤلحتفاظ باألصؿ سكاء دفعت بكاسطة المستأجر اك المؤجر  . 

                                                            تعريف عقد التأجير التمويمي 
يعتبر التأجير التمكيمي قمو التطكر القانكني لصيغ التمكيؿ البلـز لتمكيف المشركعات مف  

 .   (1)الحصكؿ عمي األصكاؿ الراسمالية المطمكبة باستئجارىا دكف دفع كامؿ ثمنيا

ي في القانكف األمريكي باعتبار أف التأجير التمكيمي كفيما يمي تعريؼ لعقد التاجير التمكيم
بمعناه الحديث كلد في الكاليات المتحدة األمركية ثـ نعرض عقد التاجير التمكيمي في القانكف 
الفرنسي عمي اعتبار انتماء القانكف المصرم لمنظاـ البلتينيي الذم يأتي عمي رأسو القانكف 

 يمي في القانكف المصرم . الفرنسي ثـ تعريؼ عقد التأجير التمك 
 تعريف عقد التأجير التمويمي في القانون األمريكي – 1

التأجير التمكيمي كفقا لمقانكف التجارم المكحد األمريكي ، ىك العقد الذم ال يتيح لممؤجر  
اختيار، أك تصنع ،اك تكريد البضائع محؿ العقد ، كلذلؾ يبـر عقد مع طرؼ ثالث يمتـز بتكريد 

 البضائع فيتممكيا المؤجر بقصد تأجيرىاإلي المستأجر. 

بأنو عقد بيف المؤجر كالمستأجر )المستعمؿ( بغرض  كعرفو قانكف المصارؼ البريطاني >> 
تأجير أصكؿ معينة يتـ اختيارىا بمعرفة المستأجر مف المكرد اك البائع، كيظؿ المؤجر اك البائع 
كالمؤجر مالكا ليذه األصكاؿ خبلؿ مدة العقد كيحؽ لممستأجر حيازتيا كاستعماليا في مقابؿ أجرة 

 معينة يتفؽ عمييا .  

 

 
                                                           

(
1
 0 194،ص 2007العربية،سنة النيضة دار االقتصادية، التشريعات فى الكجيز‘ بدكل سيدطو0د طمبو، مختار 0د - (
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 ف عقد التأجير التمويمي في القانون الفرنسيتعري – 2

التأجير التمكيمي نكع مف انكاع االئتماف كيشتمؿ عمي عنصر اإليجار كيككف لممستأجر فيو  
اف يستفيد مف خيار الشراء ، فالمؤجر في ىذا العقد ىك قبؿ كؿ شئ الممكؿ الذم يككف ميمتو 

ة إلي طرؼ أخر مقابؿ مبمغ يمثؿ أقساط منح االئتماف فيك يحكز الشئ محؿ العقد بيدؼ تأجير 
 اإليجار كالتي تتجاكز في الغالب قيمة الشئ محؿ اإليجار نفسو.

 تعريف عقد التأجير التمويمي وصورة في القانون المصري – 3
تعددت التعريفات التي قيمت بشأف التاجير التمكيمي، كمف أبرزىا أنو عممية تأجير ألصكؿ 

المشركع كة التأجير التمكيمي( كالمستأجر)تعاقدية بيف المؤجر )شر إنتاجية بمكجب عبلقة 
المستفيد(، كمقابؿ القيمة اإليجارية المتفؽ عمييا التي يؤدييا المستأجر لممؤجر التمكيمي مف أعماؿ 
الكساطة المالية ؛ حيث يقتصر دكر المؤجر عمي تمكيؿ شراء األصكاؿ الرأسمالية بناء عمي طمب 

د )المستأجر( التي يحدد مكاصفاتيا بما يتفؽ مع طبيعة نشاطو، كيؤجرىا لو المشركع المستفي
المؤجر لفترة غير قابمة لئللغاء كقبؿ أنقضاء المدة المحددة في العقد في مقابؿ القيمة اإليجارية 
المتفؽ عمييا كالتي يحصؿ المؤجر مف خبلليا عمي ثمف شراء األصؿ المؤجر كىامش ربح 

كال يمتـز المستاجر بشراء األصؿ في نياية مدة  (1)كمصاريؼ إتماـ الصفقةمناسب، كالفكائد ، 
نما الشراء ىك مجرد خيار مف ضمف ثبلثة اختيارات لو أف يختار أحداىا بما يتفؽ مع  األيجار كا 

 .   (2)مصمحتو

كمنيا أيضا أنو عقد بيف العميؿ ككؿ شخص طبيعي أك معنكم يمارس عمميات التأجير 
 التمكيمي يتعيد بمقتضاه ىذا األخير بشراء التجييزات التي يحتاجيا أحد العمبلء إلنشاء 

كذلؾ مف المكرد الذم يحدده كتأجيرىا لو مقابؿ قياـ العميؿ بدفع إيجارىا  0أك تحديث مشركعو
قد مع حقو في تممكيا عند نياية العقد أك االستمرار في استئجارىا أك إعادتيا طكاؿ فترة الع

 .  (3)لممؤجر

كلقد اختمؼ كتعددت التعريفات الخاصة بالتأجير التمكيمي أك التمكيؿ عف طريؽ اإليجار 
رغـ اتحادىا في المعني في نياية المطاؼ، فنجد تعريفا قانكنيا كأخر أقتصاديا، كليذه التعريفات 
خصائص مشتركة تتعمؽ بالعممية ذاتيا سكاء في شكميا القانكني أك باعتبارىا تقنية مالية  

 كمصرفية . 
                                                           

(
1
 0 9ص السابؽ، كمشكبلتو،المرجع التمكيمى التأجير صديؽ، رمضاف 0د - (

 بدكف ،(كالمحاسبيةكالتنظيمية القانكنية الجكانب) التمكيمى التأجير سالـ، عبداهلل 0د منيرسالـ 0فيمى،د محمكد 0د - (2)
 0 3،ص1997ناشر،سنة

3
 0 447ص ، 1996 سنة‘العربيو النيضة دار البنكؾ، كعمميات بريرل،اإلفبلس مختار محمكد 0د - ((
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 التعريف القانوني لمتأجير التمويمي  
حسب المفيكـ البريطاني لعقد التأجير التمكيمي )القرض االيجارم( أنو ال يعطي لممستأجر   

بعد انتيائيا، كلكف يتيح لو فرصة الحصكؿ عمي حؽ الشراء لؤلصؿ المؤجر أثناء مدة العقد اك 
نسبة كبيرة مف ثمف بيع األصؿ المؤجر كعمكلة لو باعتباره ككيؿ المؤجر كالمنظـ لعممية البيع ، 
فيك إيجار تمكيمي بحيث يمتـز المستأجر بدفع مبمغ يكفي قيمة استرجاع رأس الماؿ باإلضافة 

% مف حاصؿ 75، فيحصؿ المستأجر عمي إلي ىامش ربح المؤجر بعد خصـ كؿ المصاريؼ 
بيع األصؿ المؤجر في نياية العقد اما المؤجر فبل يعتمد عمي القيمة المتبقية لؤلصؿ في نياية 

 قبضيا بصفة دكرية خبلؿ ىذه المدة.مدة االيجار التي ي

أما حسب المفيـك األمريكي فإف عقد التاجير التمكيمي ال يعطي لممستاجر في نياية مدة     
العقد خيار شراء اآلالت، فيمتـز بإعاده األصكؿ المؤجرة لممؤجر الذم لو الحؽ في بيعيا اك 

 إعاده تأجيرىا مف جديد لشخص أخر. 

أما المفيكـ البلتيني لمتأجير التمكيمي كفقا لما تكصؿ اليو القانكف الفرنسي فيك يعطي     
لممستأجر في نياية مدة االيجار خيار شراء الماؿ المؤجر سكاء كاف عقار اك منقكال فيكتسب 
ممكيتو بسعر مخفض يدخؿ في تقديره المبالغ التي دفعيا المستأجر خبلؿ مدة اإلايجار عمي 

 األجرة .    أساس

 -لمتأجير التمويمى: التعريف األقتصادي   
كفقا لتعريؼ التأجير التمكيمي ىك عقد مف خبللو يمتـز أحد األطراؼ )المستأجر(     

بالتسديد لمطرؼ األخر )المؤجر( سمسمة مف الدفعات الدكرية التي مجمميا يفكؽ ثمف شراء 
طي الجزء األكبر مف الحياة األقتصادية األصؿ مكضكع العقد كعادة ىذه الدفعات تمتد لتغ

لؤلصؿ المقتني ، أم أف التأجير التمكيمي ىك التزاـ تعاقدم بحيث يدقع المستأجر األقساط 
االيجارية ، لممؤجر بالمقابؿ يحصؿ عمي حؽ االنتفاع مف األصؿ مكضكع العقد، حيث أف 

العقد فسخ العقد، كما ال يحؽ المؤجر يحافظ عمي الممكية القانكنية لؤلصؿ ، كال يمكف لطرفي 
لممستأجر إعاده تأجير األصؿ دكف إذف المؤجر ، بصفة عامة كؿ األصكؿ التي يتـ تحكيؿ 
ممكيتيا مف شخص األخر يمكف جعميا مكضكع عقد اعتماد ايجارم عمما اف األطراؼ 
 المتداخمة في العقد يمكف أف تككف أشخاص معنكية أك طبيعية كيشمؿ حؽ خيار الشراء ،



16 
 

كالسعر محدد مسبقا بمبمغ عاده منخفض كفقا لمدة االىبلؾ المحاسبي لؤلصؿ، ىذه المدة 
1تدعي المدة غير القابمة لئللغاء

0  

 األطراف المتعاممة بالتاجير التمويمي 

المؤجر: أم مؤسسة التأجير التمكيمي التي تقبؿ بتمكيؿ العممية كالتي تتميز بالممكية  –أ     
القانكنية لؤلصؿ مكضكع العقد ، ىذه المؤسسة تقكـ بنشاط مالي مخصص بما أف المستأجر 

 ىك الذم يتحمؿ كؿ االلتزامات التقنية المتعمقة باألصؿ . 

لبلقتناء كالحصكؿ عمي األصؿ بالتفاكض مع   المستأجر: ىك الطرؼ الذل يسعى -ب   
المكرد حكؿ السعر كالتكمفة كالمدة ، فالمستأجر ىك الذم يختار األصؿ كيحدد خصكصياتو 

 حسب احتياجاتو . 

المكرد: كىك الطرؼ الذم يسمـ األصؿ المطمكب مف طرؼ المؤجر ، كفقا لممعايير  -ج   
تاجرة إما أف تككف أصكال عقارية ر ، كاألصكؿ المسكالمقاييس المتفؽ عمييا بينو كبيف المستأج

 أك منقكلة أك معنكية أك مادية .  
  -وتمر عممية التأجير التمويمي عمي ثالث مراحل :  

  المرحمة األولي : 

إنجاز عممية االشراء ،في أغممب األحياف يجرم الشراء ليس بيدؼ الشراء فقط ، كلكف شراء 
األصؿ مف أجؿ تأجيره فيما بعد ، كىذا بتدخؿ ثبلثة جيات، حيث تشترم مؤسسة التأجير 

 التمكيمي األصؿ مف المكرد لتؤجره إلي المستأجر.  

تأجير األصؿ ، تطبيقا لؤلحكاـ المرتبطة بالتأجير التمكيمي يسمـ :   المرحمة الثانية    
المؤجر لممستأجر األصؿ المراد تأجيره، فيمكنو مف حيازتو بسيكلة خبلؿ مدة التأجير كيمنحو 

األصؿ المؤجر كبالمقابؿ اليكجد أل ضماف مف طرؼ ضماف ضد المشاكؿ الناجمو عف حيازة 
 0عدالمستأجر لتأميف اإلستعماؿ فيما ب

انقضاء عممية التأجير التمكيمي، كتدعي بمرحمة الخيار بحيث في نياية :المرحمة الثالثة  
 مدة التأجير المقدرة في العقد يجد المستأجر نفسو أماـ ثبلث خيارات : 

                                                           
1
(" التمويل عن طريق اإليجار كاستراتيجية لتفعيل العمل المصرفى" جامعة أبى بكر،  2005بالمقدام ،مصطفى، بن عاتق ) -  

 0الجزائر
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استخداـ حؽ خيار الشراء المنصكص عميو في العقد مقابؿ دفع القيمة المتبقية المالية   - 6
%( مف سعر الشراء ، كبالتالي اكتساب األصؿ ، كالتمتع 6%إلي 6)لممؤجر كتمثؿ عاده 

 بالممكية التامة .

طمب تجديد العقد كالتفاكض مع المؤجر لتسديد أقساط أقؿ مف األقساط المدفكعة   -  2
 سابقا، كفقا لمقيمة المتبقية مف العمر األقتصادم لؤلصؿ .

مستأجر أخر أك يبيع األصؿ في  إعاده األصؿ إلي المؤجر الذم بدكره يبحث عف  - 3
 سكؽ التجييزات المستعممة أك حتي إعادتو إلي المكرد بعد مكافقة األخير . 

 أىمية التاجير التمويمي : 

 يعتبر التمكيؿ حجر الزاكية لتحقيؽ التنمية األقتصادية، كأف التكسع في التمكيؿ االستثمارم
النمك لؤلقتصاد القكمي، كيمعب التمكيؿ عف  أك تمكيؿ األصكؿ الرأسمالية يسيـ في دفع معدالت

طرؽ التأجير التمكيمي دكران أساسيا في تزكيد المشركعات بما تحتاجو مف أصكؿ رأسمالية الزمة 
إلنشطتيا دكف التكمؼ بدفع مبالغ مالية كبيرة ، حتي أصبح ىذا النكع مف التمكيؿ مف أكثر نظـ 

المصرفية ذات األجاؿ المحددة كذلؾ لعدـ قدرة  التمكيؿ جداره ، بؿ أخذ يمتد لينافس القركض
سكؽ اإلقراض عمي استيعاب كافة احتياجات االستثمار ، كأف ىناؾ محددات ال تمكف المشركعات 
مف أقتراض األمكاؿ لتمكيؿ عمميات شراء المعدات كاآلالت كالتجييزات ، فقد يشترط البنؾ 

يشترط مساىمة المشركع في عممية تمكيؿ  المقرض تقديـ ضمانات معينة يصعب تكفيرىا ، أك أف
الشراء بنسب معينة قد يؤثر تكفيرىا عمي مستكم السيكلة لممشركع ، خاصة مع ارتفاع تكمفة 

سمالية في الكقت الذم تخضع فيو ىذه األصكؿ لمتقادـ نتيجة لمتطكرات التكنكلكجية أاألصكؿ الر 
المستمرة ، مف جانب أخر ، فإف طرح أسيـ جديدة أك البحث عف شركاء جدد قد يثير بعض 
الصعكبات، كعميو فقد يتطمب األمر استحداث صيغ تمكيمية جديدة تككف أكثر أستجابةلبلحتياجات 

ت األقتصادية حتي يتسني ليا التكسع التشغيمي كاإلنتاجي بدكف إضافة إعباء التمكيمية لمكحدا
جديدة عمي كاىؿ المشركع ، لذلؾ يعد التأجير التمكيمي مف أبرز ما أبتدعو الفكر األقتصادم 
كالمالي كصيغة لمتمكيؿ ليا ذاتيتيا المتميزة فيك يركز عمي مفيكـ مفاده اف أستخداـ األصكؿ ىك 

ستخداـ األصكؿ كليس كسيمة إربح كليس الممكية في ذاتيا لذلؾ فيك كسيمة لتمكيؿ الذم يحقؽ ال
لتمكيؿ شرائيا اك تممكيا، حيث أف التممؾ في نياية المدة في األنظمة التي تجيز ذلؾ ليس اإل أحد 
الخيارات المطركحة أماـ المستأجر  كمف ثـ فميس ىك المقصد األكؿ أك الدافع إلي التعاقد بيف 

 .1جر كالمستأجرالمؤ 

                                                           
1
 0القاهرة –( " الجوانب القانونية لإليجار التمويلى" دار النهضة العربية  1990قاسم على السيد ) -  
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عاده التأجير، كيقـك بمكجبو مستعمؿ المعدات ببيع ما  كقد يستخدـ المالؾ أسمكب البيع كا 
يمتمؾ مف معدات ليا عمر إنتاجي مناسب إلي شركة تأجير، عمي أف تقكـ ىذه الشركة بإعاده 

مجكء إلي ىذا تأجير نفس المعدات لمبائع المستعمؿ الذم يصبح مستأجران في عقد التاجير ، كيتـ ال
 -األسمكب عاده لتحقيؽ األتي : 

 الحصكؿ عمي تمكيؿ نقدم فكرم لشراء الخامات كمستمزمات اإلنتاج .  – 6

 االستمرار في عممية اإلنتاج دكف تعطؿ .  -2

 أستعادة ممكية األصؿ المؤجر في نياية مدة عقد التأجير التمكيمي .      -3
 

 -أجير:أنواع األصول التى تغطيها عقود الت

التأجير التمويلى غالباً جميع األصول التى تستخدم لمزاولة األنشطة اإلنتاجية يغطى 

 -تجارية أو الخدمية أو الزراعية وغيرهاوتشمل هذه األصول:سواء الصناعية أو ال

  0انى اإلنتاجية والخدمية واإلدارية_ المب

  0_ اآلالت والمعدات

 0_ العدد واألدوات اإلنتاجية

  0_ أجهزة الحاسبات

  0_ األثاث والمعدات المكتبية

  0_ سيارات الركوب

  0_ سيارات ومعدات النقل والشحن

 0_ األصول المعنوية كالعالمات التجارية وبراءات اإلختراع وحق النشر
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 أجير التمويلى والقروض البنكية والشراء النقدىالتمقارنة بين كل من 

 كأداة تمكيمية مقارنة بالقركض البنكية ؟ماىى مزايا التأجير التمكيمى 

 أييما أختار ؟؟ ...التأجير التمكيمى ... الحصكؿ عمى قرض لشراء األصؿ ... الشراء النقدل 

 الشراء النقدى الحصول عمى قرض التأجير التمويمي وجو المقارنة

نسبة التمويل 
 المتاحة

قد تصؿ نسبة التمكيؿ الى  
% مف ثمف األصؿ تبعان 600

لمجدارة اإلئتمانية كطبيعة 
األصؿ باإلضافة الى مصاريؼ 

 نقمو كتركيبو. 

يمتـز المقترض بسداد جزء 
 مف ثمف األصؿ كمقدـ.

يدفع المستثمر كامؿ 
 قيمة ثمف األصؿ .

مدى التأثير فى 
السيولة النقدية 
ورأس المال 

 العامل

السيكلة النقدية لممستأجر. لرأس الماؿ العامؿ كمستك  حفاظ عمىال  

الحفاظ عمى رأس الماؿ 
العامؿ كمستكل السيكلة 
بدرجة أقؿ مف التأجير 

التمكيمى ألف المستثمر يقـك 
 بسداد مقدـ نقدل.

يشكؿ ضغطان عمى رأس 
الماؿ العامؿ كمستكل 

 السيكلة . 

إدارة التدفقات 
 النقدية

 يمكف تحرير عقكد التأجير
التمكيمى بجيث يتكافؽ تكقيت 
سداد اإليجارات مع التدفقات 
 النقدية المتكقعة لممستأجر 

يحدد البنؾ قيمة كتكقيت 
سداد األقساط كفقان لمسياسة 

 المتبعة بالبنؾ.

يشكؿ صعكبة فى تدبير 
الثمف النقدل دفعة كاحدة 

. 

تمويل 
المشروعات 
الصغيرة 
 والمتوسطة

يعتبر التأجير التمكيمى آلية 
مناسبة لتمكيؿ المشركعات 

الصغيرة كالمتكسطة التى التممؾ 
 تاريخ ائتمانى طكيؿ. 

عدـ رغبة البنكؾ فى تمكيؿ 
المشركعات الصغيرة 
كالمتكسطة نتيجة عدـ 
 كجكد ضمانات كافية.

مشكمة لممشركعات  ؿيمث
الصغيرة كالمتكسطة ألف 

رأس الماؿ محدكد قد 
مكيؿ الشراء اليكفى لت
 النقدل.

 آثار التضخم
حماية المستأجر مف آثار 

التضخـ فى حالة ثبات تكمفة 
 التمكيؿ المستخدـ بالعقد.

يعد أكثر تكمفة ألف القيمة 
الحقيقية لممقدـ الذل يدفعة 
المقترض كقت إبراـ عقد 
القرض ) اآلف( أعمى 

مقارنة بالدفعات اإليجارية 

--------- 
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التى يدفعيا المستأجر فى 
قبؿ.المست  

المعاممة 
 الضريبية

يعتبر اعتبار مصركؼ  -
اإليجار ضمف التكاليؼ كاجبة 

   0الخصـ
اعتبار المصاريؼ الخاصة  -

بالصيانة كغيرىا مف المنصكص 
عمى تحمميا بالعقد مف التكاليؼ 

 كاجبة الخصـ . 
فى حالة شراء المستأجر  -

لمماؿ المؤجر فى نياية مدة 
العقد يتـ احتساب اإلىبلؾ 

 ضمف التكاليؼ كاجبة الخصـ . 

ينتفع المستأجر بمزايا 
ضريبية حيث يتـ استقطاع 

قيمة اإلىبلؾ السنكل 
باإلضافة الى الجزء الذل 

يمثؿ الفكائد مف قسط 
 القرض.

ينتفع المالؾ باستقطاع 
سنكل قيمة اإلىبلؾ ال
 لؤلصؿ فقط.

مخاطر 
انخفاض قيمة 
األصل نتيجة 

التقادم 
 التكنولوجى

يتحمؿ المؤجر جانبان مف 
مخاطر التقادـ التكنكلكجى فى 
حالة التأجير التمكيمى أما فى 
حالة التأجير التمكيمى فيتحمؿ 
المستأجر ىذه المخاطر كيمكف 

لممستأجر أف يتفاكض مع 
المؤجر عمى إنياء عقد التأجير 

ران .مبك  

يتحمؿ المقترض مخاطر 
انخفاض قيمة األصؿ 

 نتيجة لمتقادـ التكنكلكجى.

يتحمؿ المستثمر 
مخاطر انخفاض قيمة 
األصؿ نتيجة لمتقادـ 

 التكنكلكجى.

الضمانات 
 المطموبة

الضمانات تقتصر عادة عمى 
األصؿ مكضكع التأجير )مثبلن 

خط اإلنتاج ( فقط. ألف األصؿ 
ككان المؤجر ضامنان بذاتو ممم

لشركة التأجير حتى نياية العقد 
 كبدكف حاجة لمرىف التجارل.

يمتـز المقترض بتقديـ 
بعض الضمانات اإلضافية 
لممقرض كاألصكؿ كغيرىا 
)سداد رسـك رىف تجارل أك 

 رىف عقارل(. 

 غير مطمكب ضمانات

 تكمفة التمويل

يتـ تسعير الفائدة التى تمثؿ 
عائد شركة التأجير التمكيمى 

التمكيؿ عمى أساس ثابت عمى 
 طكاؿ مدة العقد.

يمتـز المقترض بسعر 
الفائدة الذل يحدده البنؾ 
 كالذل قد يككف متغيران.

 ال يكجد تكمفة تمكيؿ
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 -: 1مزايا أخرى
  0التأجيرمقارنة باإلقتراض أكزيادة رأس الماؿ لتمكيؿ الشراء النقدل إجراءات سيكلة كمركنة -1

إعفاء عقكد بيع األصكؿ المؤجرة إلى المستأجرفى نياية مدة عقد التأجير التمكيمى مف رسكـ  -2
  0الشير كالتكثيؽ مقارنة بعقكد شراء األصؿ باستخداـ قركض

حيث اليترتب عمى التأجير  0انخفاض التكاليؼ األخرل المرتبطة بالتأجير مقارنة باالقتراض -3
 0قارل لتقديـ ضمانات كما فى حالة اإلقتراضسداد رسـك رىف تجارل أك رىف ع

يعتبر التأجير مصدر إضافى لمتمكيؿ يمكف إستخدامو إلى جانب مصادر التمكيؿ األخرل  -4
التمكيمى األمثؿ لمشركة كالذل يحقؽ التكازف بيف تكمفة التمكيؿ كالمخاطر  لمكصكؿ لمييكؿ

  0المالية المرتبطة بالتمكيؿ الخارجى باستخداـ القركض

كبالتالى  0التأجير التمكيمى عادة ما يككف آلجاؿ أطكؿ نسبيان مف القركض كالتسييبلت البنكية -5
يساعد التأجير التمكيمى عمى المكائمة بيف أجاؿ مصادر كاستخدامات األمكاؿ بالشركة، بدالن مف 

  0إستخداـ قركض كتسييبلت بنكية قصيرة األجؿ لتمكيؿ شراء أصكؿ ثابتة طكيمة اآلجؿ
 

 المالمح القانونية لمتأجير التمويمى

 1995لسنة  95الصادر بالقانون رقم 

  1995لسنة  846والئحتو التنفيذية رقم                            
صدر هذا القانون لتعظيم وتفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته فى االصالحات االقتصادية التى تقوم بها الدولة وللمشاركة 

 0القومية التى قد تعجز الدولة عن القيام بها ولتشجيع استيراد رءووس االموال فى المشروعات 

  فالتكمفة الباىظة لبعض المشركعات ىدؼ ىذاالقانكف الى تكفيرىا كلتشجيع المستثمريف كالشركات
التى عممت فى مجاؿ التأجير التمكيمى لمقدكـ الى مصر كمنحيا كافةاالمميزات كالتسييبلت التى 

          0طريقيا تمكيؿ المشركعات المختمفة فى جميع المجاالتيمكف عف 
    

  فالنظاـ يسمح لممشركع الحصكؿ عمى المعدات كاألصكؿ الرأسمالية كتدبير احتياجاتو
دكف أف يضطرالى أداءكامؿ القيمة أك دفع التكمفة الكاممة البلزمة لؤلصكؿ أكحتى دفع مقدمة 

                                                           
 وقع اإللكترونى للهيئة العامة للرقابة المالية )دليل المستثمر(لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى الم - 1
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نما يقتصر األمر عمى قيمة األجرة المستحقة عف كؿ فترة زمنية يتفؽ عمييامع الحفاظ  كبيرة كا 
فى ذات الكقت عمى كامؿ الضمانات البلزمة لمؤجر تمؾ االصكؿ إيجارا تمكيميا عف طريؽ 
االعتراؼ بحؽ الممكية كبحيث يمكف استرداد تمؾ االصكؿ اذا امتنع المستأجرعف اداءااليجار، 

يمى "المستأجر" ىك الذل يختار مكاصفات كنكع كالعميؿ المستفيد مف نظاـ التأجير التمك 
المعدة كفقا الحتياجاتو كخبراتو، بينما يككف دكرالمؤجر أكشركة التأجيرالتمكيمى مقصكرا عمى 

 .شراء المعدة فقط ككأنيا بنؾ لئلقراض فى ىذه الحالة

  0األسعارباالضافة الى اف التأجير التمكيمى ىكعقد اتفاؽ لشراء التكنكلكجيا الحديثة بأرخص 

  كعميو فإف مفيكـ التأجير التمكيمى ىكتأجير معدات أكآالت أك مركبات أكأل أصكؿ رأسمالية
أخرل باستثناء سيارات الرككب كالدراجات اآللية بمكجب عقد بيف المؤجر)شركة أكمؤسسة نشاطيا 

تحديد  التأجير التمكيمى( كبيف المستأجر) مشركع شركة أك شركة قائمة( كيجب أف يتضمف العقد
غير قابمة  -القيمة االيجارية المتفؽ عمييا كالتى يجب أف يدفعيا المستأجر خبلؿ فترة زمنية محددة

لبللغاء، كعادة ماتككف الفترة الزمنية طكيمة نسبيا حيث يناسب ىذا النكع مف العقكد المستأجر الذل 
فرصة الشراء االختيارل لديو الخبرةكليس لديو مصادر التمكيؿ التقميدية، كقد تتيح لممستأجر 

لممعدات فى نياية عقد التأجير إمامقابؿ القيمة المتبقيةمف تكاليؼ الشراء المضافة إلى الفكائد 
ذا لـ يستعمؿ  ،كىامش الربح الذل لـ يغطو عقد التأجير أكباسعارتحدد عند بداية التعاقد لئليجار كا 

  0عاقد يتحتـ عميو أف يعيد األصؿ إلى المؤجرالمستأجرخيارالشراءأكاعادة التأجير بعد انتياء مدة الت

 لتجديد أكحتى الضرائب بؿ كال يتحمؿ المؤجر أية تكاليؼ لمصيانو أكاالصبلح أك ا
المستأجر الذل قد يشترط عمؿ عقد صيانة بينو كبيف الشركة الصانعة لضماف استمرار  يايتحمم

 كفاءة معدات التشغيؿ كصبلحيتيا

                

أف لشركات التأميف دكر ىاـ كفعاؿ فى عقد التأجير التمكيمى ألنيا تقـك بضماف تغطية  ككما     
قيمة الشىءالمؤجرمكضكع العقد تغطية شاممة تأمينيا بحيث تمتـز شركة التأميف بدفع التعكيض 

 0الى المضار فى حالة ىبلؾ الشىء المؤجرىبلكا كميا أك جزئيا أكتعرضو لمحريؽ أك السطك

    كمف أىـ شركتيف تـ تأسيسيا لممارسة ىذاالنشاط ضمف شركات أخرل متعددة فى مصركشارؾ                   

 0شركة أكريكس / مصرلمتأجير التمكيمى .6

 0شركة سكجيميس / ايجيبت لمتأجير التمكيمى .2
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 -:(1)ويتضمن قانون التأجير التمويمى خمس أبواب بيانيا كما يمى            

 ( 6إلى  6احكاـ عامو ) المكاد مف  الباب األولى:           

 ( 68إلى  7عقكد التأجير التمكيمي ) المكاد مف  الباب الثاني:           

 ( 22إلى  69انقضاء عقد التأجير التمكيمي ) المكاد مف  الباب الثالث:           

 ( 30إلى  23) المكاد مف القكاعد المحاسبية كالمعاممة الضريبية  الباب الرابع:           

 (36إلى  36الجزاءات ) المكاد مف  الباب الخامس:           

                                                           
 منشكر بحث ، عميو كالتعديبلت 1995 لسنة95 رقـ التمكيمى التأجير لقانكف كالمحاسبية التطبيقية الجكانب ، شحاتو حسيف حسيف0د - 1

 0سيادتو مكقع عمى
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 مفاىيم ومصطمحات وردت بالقانون
 الوزير المختص :  وزير االستثمار                                 

بمتابعة نشاط الجية اإلدارية المختصة : الييئة العامة لمرقابة المالية ىى الجية المختصة     
معقكد التى التمكيمى كرقابة الجيات   التى تمارسو عف طريؽ سجؿ لممؤجريف كسجؿ ل التأجير

 تبـر تحت ىذا النظاـ 

التمكيمى بعد قيده طبقا  المؤجر : كؿ شخص طبيعى أكاعتبارل يباشر عمميات التأجير   
ذلؾ مجمس ادارة البنؾ المؤجر بنكا إذا رخص لو فى  القانكف كيجكز أف يككف حكاـ ىذاآل

 0الترخيص بذلؾ قرار المركزل بالشركط كاالكضاع التى يحددىا
 .عقد التأجير التمكيمى  العقد :   

 0الطرؼ الذل يتمقى منو المؤجرماال يككف مكضكعا لعقد تأجير تمكيمى المورد:   

 الطرؼ الذل يقـك بتشييد منشأت تككف مكضكعا لعقد تأجير تمكيمى المقاول :   

    ا لعقد تأجير تمكيمى كؿ عقار أكمنقكؿ مادل أك معنكل يككف مكضكع المال أواالموال :  
 0إنتاجى ، سمعى أكخدمى عدا سيارات الرككب كالدراجات اآلليةشاط  لمباشرة ن  كيككف الزما

                    0مف يحكز ماال استنادا الى عقد تأجير تمكيمى المستأجر :   

 عرض أىـ احكاـ القانكف ، كمبلمحو الرئيسية فيما يمي :كيمكف    
 تعريف المؤجر التمويمي: -  1      

تعريفان لممؤجر التمكيمى بأنو كؿ شخص  6995لسنة  95تضمف الباب األكؿ مف القانكف   
اعتبارل يباشر عمميات التأجير التمكيمى، كلـ يشترط المشرع شكبلن قانكنيان معينان   طبيعى أك 

 أك حدان أدنى لرأس الماؿ في المؤجر التمكيمى. 

( مآؿ الماؿ المؤجر في نياية عقد التأجير فإما أف يشتريو 5كأكضحت المادة )   
األجرة التي سبؽ أف أداىا  المستأجر كمو أك بعضو بالثمف المحدد في العقد مع مراعاة مبالغ

ما أف يعيد المستأجر الماؿ إلى المؤجر إذا لـ يرغب في شرائو،  المستأجر أثناء فترة التأجير، كا 
ما أف يجدد العقد بالشركط التي يتفؽ عمييا مع المؤجر. كفى جميع األحكاؿ ال يتجدد العقد  كا 

 تمقائيان كال يمتد.
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جؿ خاص، كقيد عقكد التأجير التمكيمي كما يطرأ عمييا كالـز القانكف قيد المؤجريف في س    
سجؿ آخر لدل الجية اإلدارية المختصة )الييئة العامة لمرقابة المالية( لذلؾ  تعديبلت في مف 

 ال يجكز ألم شخص غير مقيد في سجؿ المؤجريف أف يزاكؿ عمميات التأجير التمكيمي. 
 لتمويمي : إجازة مزاولة االجانب لعمميات التأجير ا -2  

استثناء مف  –أجاز القانكف لبلجانب تككيف شركات التأجير التمكيمي في مصر كيككف ليـ     
رغـ  –استيراد األصكؿ بقصد تأجيرىا تمكيميا. كيككف لممؤجر  –القكانيف المنظمة لبلستيراد 

 شرط الجنسية المصرية.حؽ القيد في سجؿ المستكرديف، كاستثنائو مف  –ككنو أجنبيان 
 التزامات المستأجر : -3       

بّيف القانكف االلتزامات التي تقع عمى عاتؽ المستأجر، كالتي تتضمف استعماؿ األصكؿ     
كصيانتيا كاصبلحيا بما يتفؽ مع االغراض التي أعدت ليا، كعميو إخطار المؤجر بما يطرأ 

 عمييا مف عكارض تمنع مف االنتفاع بيا كميا أك جزئيا.

   كما يمتـز المستأجر بأداء األجرة، التي يجرم تحديدىا اتفاقا في المكاعيد كاألكضاع المتفؽ    
عمييا في العقد، كعند انقضاء العقد دكف تجديد أك شراء المستأجر لؤلصؿ، فإنو يمتـز برده إلى 

 المؤجر بالحالة المتفؽ عمييا.

 ضرار التي تسببيا األمكاؿ المؤجرة لمغير.كيتحمؿ المستأجر المسئكلية المدنية الناشئة عف اال   
 : التزامات المؤجر  -4        

 يتحمؿ المؤجر تبعة ىبلؾ الماؿ المؤجر إذا كاف ذلؾ بسبب ال دخؿ لممستأجر فيو، كيجكز   
يشترط التأميف عمى األمكاؿ المؤجرة بما يكفؿ لو الحصكؿ عمى القيمة االيجارية  أف لممؤجر 

 كالثمف المحدد لو. عف باقي مدة العقد

كيككف المؤجر مسئكال عف أفعالو أك تصرفاتو التي تؤدم إلى غمط في اختيار األمكاؿ     
تمكيف المكرد أك الغير مف التعرض لممستأجر عمى أم كجو في االنتفاع   المؤجرة أك إلى 
 باألمكاؿ المؤجرة.

اخر عمى إال يترتب عمى ىذا  كاعطى القانكف الحؽ لممؤجر في التنازؿ عف العقد إلى مؤجر   
 أم إخبلؿ بحقكؽ كضمانات المستأجر قبؿ المؤجر االصمي. التنازؿ 
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 أحكام إنقضاء عقد التأجير التمويمي : -5    

نص القانكف عمى أف يككف العقد مفسكخان مف تمقاء نفسو دكف حاجة إلى اتخاذ إجراءات   
 أم مف الحاالت اآلتية :    قضائية في 

( عدـ قياـ المستأجر بسداد األجرة المتفؽ عمييا في المكاعيد، ككفقا لمشركط المتفؽ عمييا  6) 
 العقد.   في 

( إشيار إفبلس المستأجر أك إعبلف إعساره، كفى ىذه الحالة ال تدخؿ األمكاؿ المؤجرة في  2) 
ر المؤجر برغبتو التفميسة كال في الضماف العاـ لمدائنيف، عمى انو يجكز لمسنديؾ أف يخط أمكاؿ

 في استمرار العقد، كفى ىذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط أداء القيمة االيجارية في مكاعيدىا.

    ( اتخاذ إجراءات التصفية قبؿ المستأجر إذا كاف شخصا اعتباريا سكاء كانت تصفية إجبارية 3) 
المؤجر المنصكص عمييا في  أك اختيارية ما لـ تكف بسبب االندماج كبشرط عدـ اإلخبلؿ بحقكؽ

 العقد.

كما يعد العقد مفسكخا مف تمقاء نفسو دكف حاجة إلى أعذار أك اتخاذ إجراءات قضائية إذا ىمؾ     
المؤجر ىبلكا كميا. فإذا كاف اليبلؾ راجعا إلى خطأ المستأجر التـز باالستمرار في أداء  الماؿ 

ذا كاف اليبلؾ راجعا إلى خطأ  القيمة االيجارية أك الثمف المتفؽ عميو في المكاعيد المحددة، كا 
 الغير كاف لكؿ مف المؤجر كالمستأجر الرجكع عميو بالتعكيض.    

 الضريبة لمشروعات التأجير التمويمي:قواعد المحاسبة  -6      

 المعاممة الضريبية لمشركعات التأجير التمكيمي فنظمت:24/30تناكلت المكاد      

I     - (.24،25األعباء كاجبة الخصـ ) مادة  خصـ االستيبلؾ كالقيمة االيجارية باعتبارىما مف 

II     -  ( .26أحكاـ الخصـ كاالضافة ) مادة 

III     -  ( . 28،  27الضرائب كالرسكـ الجمركية ) مادة 

IV      -  ( . 29الضرائب كالرسـك المتعمقة بالتراخيص ) مادة 

V       -  ( .30االعفاءات الضريبية المقرره ليذا النشاط ) مادة 
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 ونعرض فيما يمي ىذه العناصر :           

 باعتبارىما مف األعباء كاجبة الخصـ:أ( خصـ االستيبلؾ كالمخصصات كالقيمة االيجارية     

 لممؤجر خصـ استيبلؾ قيمة األمكاؿ المؤجرة حسبما يجرم عميو  24اجاز المشرع في المادة •   
كفقا لمعرؼ كطبيعة الماؿ الذم يجرم استيبلكو كذلؾ دكف النظر إلى مدة عقد التأجير   العمؿ، 

يخصـ مف ارباحو الناتجة عف عمميات  اجاز المشرع لممؤجر أف   المتعمؽ بذلؾ الماؿ. كما 
التأجير التمكيمي خبلؿ سنة المحاسبة جميع التكاليؼ كاجبو الخصـ مف ناتج ىذه العمميات، 
ككذلؾ خصـ المخصصات المعدة لمكاجية الخسائر أك الديكف المشككؾ فييا طبقا لمقكاعد 

 القانكنية المطبقة في ىذا الشاف.

 لممستأجر بخصـ القيمة االيجارية المستحقة خبلؿ سنة  25سمح المشرع في المادة •    
المحاسبة كاعتبارىا مف التكاليؼ كاجبة الخصـ مف ارباح المستأجر كفقا لمتشريعات الضريبية 

 السارية.

كيعتد في ىذه الحالة بالقيمة االيجارية المستحقة تنفيذا لمعقد مع ضركرة بياف طبيعتو )عقار •    
 ءه مف مبالغ األجرة عف كؿ عقد كما تبقى منيا.أك منقكؿ( كما تـ أدا

 أحكام الخصم واإلضافة : –ب         

أعفى القانكف المستأجر مف االلتزاـ بأحكاـ الخصـ كاإلضافة كالتحصيؿ كغيرىا مف نظـ     
الحجز عند المنبع لحساب الضرائب عمى مبالغ األجرة كاجبة األداء إلى المؤجر ، كما ال تسرم 

 .ىذه األحكاـ عمى الثمف المحدد بالعقد 
 الضرائب والرسوم الجمركية : –جـ      

 تالجزاءا - 7     

يحظر القانكف عمى أم شخص طبيعي أك اعتبارم غير مقيد بسجؿ المؤجريف استعماؿ       
عبارة )التأجير التمكيمي( أك مرادفات ليا في عنكانو، أك مزاكلة عمميات التأجير التمكيمي. كيعاقب 
بغرامة ال تقؿ عف خمسة االؼ جنيو كال تزيد عف عشرة االؼ جنيو كؿ مف يخالؼ ىذا الحظر. 

 يجكز الحكـ بالغمؽ، كيككف الغمؽ كجكبيا في حالة العكد. ك 

كما يقضي القانكف عمى كؿ مف يخالؼ احكامو بغرامة ال تقؿ عف خمسة االؼ جنيو كال      
تزيد عف عشريف الؼ جنيو كخكؿ القانكف لمعامميف بالجية اإلدارية المختصة مف شاغمي 

دؿ باالتفاؽ مع الكزير المختص صفة الكظائؼ التي يصدر بتحديدىا قرار مف كزير الع



28 
 

الضبطية القضائية في شاف الجرائـ التي تقع بالمخالفة الحكاـ القانكف، كلو في سبيؿ ذلؾ حؽ 
 االطبلع عمى جميع السجبلت كالدفاتر كالمستندات في مقر المؤجر أك المستأجر.

قانكف العقكبات خيانتيا بتبديد كلما كاف عقد التأجير التمكيمي يعد مف عقكد االمانة التي يجـر • 
الماؿ محميا، نص عمى عقكبة مف يقكـ بتغير معالـ الماؿ المؤجر أك أكصافو المقيدة بالسجؿ 
الخاص بذلؾ، أك طمس البياف المثبت لصفة المؤجر بالنسبة ليذا الماؿ. ففي ىاتيف الحالتيف 

ة التي تتراكح قيمتيا بيف خمسة جعؿ القانكف العقكبة الحبس مدة ال تقؿ عف ثبلثة اشير كالغرام
 0االؼ جنيو كعشريف الؼ جنيو أك باحدل ىاتيف العقكبتيف

 -: 1خصائص التأجير التمويمي 

 . يكجد فيو خيار تممؾ تمقائي 

  مدة التأجير عادة تتناسب مع العمر األفتراضي ليذا األصؿ ، فأصؿ عمره عشر سنكات 
 ال يجكز تمكيمو لسنة اك سنتاف . 

  ىناؾ مصاريؼ إما أف يتحمميا العميؿ أك تتحمميا شركة التاجير كىي في العقار ليست كارده
كثيرا ، كلكنيا تخص اآلت صناعية أك سيارات حيث يتـ األتفاؽ مف البداية عمي مف يتحمؿ 
النفقات مثؿ نفقات الصيانة ككؿ المصاريؼ المرتبطة بيذا األصؿ ، فإما أف يتحمميا العميؿ أك 

ذا قمت بتحميميا إلي شركة التأجير فستككف محسكبة مف ضمف تتحمم يا شركة التأجير ، كا 
 األقساط ، فاألقساط تزيد بزيادة نفقات الصيانة . 

  التبكيب ضمف بنكد داخؿ الميزانية ، كىذا التعديؿ الجديد الذم كانت تستند عميو أكركبا كأمريكا
، فالتبكيب لمتأجير األف ضمف بنكد داخؿ الميزانية  لتحسيف الميزانية لـ يعد مكجكدا في ىذه الدكؿ 

. 

  .ىك عقد غير قابؿ لئللغاء ، كىك في ىذا الناحية غير مختمؼ عف التأجير التشغيمي 

  . العميؿ يتحمؿ جميع المنافع كالمخاطر المرتبطة باألصؿ 

 ستأجر . ىنا بالنسبة ألطراؼ التأجير ىناؾ مؤجر كىي شركة التأجير ، المكرد كىك البائع كالم
يكجد عبلقة ثبلثية تختمؼ عف العبلقة في التمكيؿ التقميدم لدم البنؾ ، حيث تككف العبلقة بيف 
العميؿ كالبنؾ كال يكجد طرؼ ثالث بشكؿ عاـ . فالطرؼ الثالث في عممية التأجير كىك المكرد 

كف أف يجرم يدخؿ فييا بشكؿ رئيسي ، ففضبل عف أننا ندفع لو قيمة المأجكر أك األصؿ ، يم
المكرد عممية الصيانة ، كيمكف أف يعقد أتفاقية إعاده شراء فبالتالي العبلقة ليست فقط عبلقة دفع 

                                                           
1
 0 1994عربية، القاهرة،حسام الدين الصغير، اإليجار التمويلى، دار النهضة ال 0د - 
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قيمة األصؿ . باإلضافة إلي ذلؾ فإف المكرد يسمـ المستأجر األصؿ بمكجب شيادة استبلـ ، 
يكقع عمي  فعندما يحتاج أحدىـ إلي أصؿ معيف ، ال يقكـ بإخذه مف المكرد فقط بؿ يجب أف

شيادة أستبلـ ليرم ىؿ تـ فحصو كمطابقتو لممكاصفات حسب األتفاؽ الذم تـ الشراء عمي 
 أساسو .    

 
 -:1إجراءات التأجير

 كيف تتم عممية التأجير من ناحية عممية ? -

عادة يأتى عميؿ كيقكـ ىك باختيار األصؿ الذل ينكل شراؤه، ألنو غالبا ال تممؾ شركة 
تركز الدراسة 0التأجير ىذه األصكؿ، ثـ يذىب الى شركة تأجير كتقكـ بدكرىا بدراسة إ ئتمانية

كؼ يتـ التأجيرعمى الكضع السابؽ لمعميؿ لكف تركز أكثر عمى األصؿ الذل س االئتمانية فى 
اف العميؿ الذل تـ رفض تمكيمو مف ا لبنكؾ اف ترفض شركة ا ليس بالضركرة تمكيمو،ك 

لتأجيرتمكيمو أيضا بؿ يمكف أف يككف مقبكال لدل شركة التأجير كىى إحدل مزايا التأجير ألف 
الضمانات أقؿ، فؤلصؿ يككف مسجبل باسـ شركة التأجيركبالتالى تككف درجة المخاطر أقؿ فى 

كتقكـ شركة التأجير بإعدادالعقكد كتقكـ بكضع الشركط التعاقدية المتفؽ  0حالة التعثر فى السداد
عمييا بيف األطراؼ ككضع أل شركط معينة طالما تتماشى مع القانكف كتككف مناسبة لمطرفيف 

 .كتمقى القبكؿ بيف الطرفيف

كبعد إعداد العقكد كتكقيعيا يصدرأمر الشراء الى المكرد )البائع(، كتتعيد فيو شركة التأجير  
بالدفع لو بعد أف يقكـ المستأجر بالتكقيع عمى شيادة االستبلـ، كتعتبر شيادة االستبلـ ميمة، ألف 

الفنية كفى الشركة الممكلة ال تتحمؿ مخاطر األصؿ فيككف العميؿ ىك أقدر فى تحديد احتياجاتو 
فحص ىذا األصؿ، اذ اليتـ الدفع ليذا المكرد إال بعد أف يكقع العميؿ عمى شيادة االستبلـ التى 
تتضمف أف ىذا األصؿ مطابؽ لممكاصفات التى تـ االتفاؽ عمييا كعمى ىذا األساس تقكـ الشركة 

 0بالدفع لممكرد
 -: 2أنواع التاجير التمويمي وخصائصيا 

 RENTاإليجار  – 1

، إلنتاجى المتكقع لممعدات المؤجرةعقد قصير األجؿ يغطى مدة تقؿ كثيران عف العمر ا ىك
كيختمؼ عف التأجير التشغيمى فى أنو عادة ما يغطى فترة زمنية تقؿ عف عاـ كأنو يجب عمى 

                                                           
1

  0 2003قدرى الشهاوى ، موسوعة التأجير التمويلى فى التشريع المصرى ، منشأة المعارف باألسكندرية ، 0د -
2
 0لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى الموقع اإللكترونى للهيئة العامة للرقابة المالية ، دليل المستثمر - 
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المؤجر أف يقدـ بعض الخدمات كالصيانة . كما يتحمؿ مخاطر التقادـ كالتأميف عمى األصؿ كما 
 مستأجر حؽ الشراء .أنو ليس لم

 Operating leaseالتأجير التشغيمي  – 2

ىك عقد طكيؿ / متكسط األجؿ يغطي مدة تقؿ كثيرا عف العمر اإلنتاجي المتكقع لممعدات 
كيتميزىذا النكع  مف  service leaseالمؤجرة )أكثر مف عاـ( كيسمي كذلؾ التاجير الخدمي 

  -التأجير بصفات ميمة : 
أف الفترة التي تغطييا عقكد ا لتاجير ا لتشغمية قصيرة نسبيا)لذا فأنو  ولي :الصفة األ       

يصنؼ عمي أنو تمكيؿ قصير األجؿ( كىي أقؿ مف ا لسعر اإلنتاجي لؤلصؿ إذ ال يتكقع ا 
لمؤجر أف يغطي تكاليفو، كال يحقؽ أرباح مف خبلؿ عقد تأجير كاحد بؿ ىك في حاجة إ لي 

إبراـ عدة عقكد تأجيرية مع عدة شركات ، أك حتي بيع األصؿ بعد  عدة تجديدات لمعقد أك إ لي
 انتياء فترة ا لتأجير .     

أف ىذا النكع مف ا لتأجير يعطي ا لحؽ لممستاجر بإلغاء العقد قبؿ مكعد  الصفة الثانية :      
االنتياء مما يتيح لو مركنة التصرؼ في ظؿ التطكر التكنكلكجي السريع اك عند انخفاض 
المبيعات مثبل اك تغير طبيعة إ ستثمارتو إف إستخداـ ىذا ا لحؽ مف قبؿ المؤجر منكط 

ة التي تجعؿ قيمة ا ستخداـ األصؿ بالنسبة لممستأجر أقؿ مف بالظركؼ األقتصادية كالتكنكلكجي
 القيمة الحالية لدفعات ا لتأجير ا لمستقبمية كفقا لعقد التأجير .   

ىي أف ا لمؤجر يتحمؿ تكاليؼ صيانة األصؿ باإلضافة إلي تكليو تسديد   الصفة الثالثة :     
التأميف، لذلؾ فإف ىذه ا لتكاليؼ  ؼااللتزامات الضريبية عمي األصؿ ا لمؤجر كذلؾ مصاري

 تؤخذ باألعتبار عند ا حتساب دفعات ا لتأجير مف قبؿ المؤجر.     

 Financial leaseالتأجير التمويمي  – 3

ىك أحد مصادر التمكيؿ الغير تقميدية كيدعي في بعض األحياف ا لتأجير ا لرأسمالي   
سنكات( كينتقؿ بمقتضاه إلي المستخدـ  5كيعتبر مف أدكات التمكيؿ طكيمة األجؿ )أكثر مف 

)المستأجر( حؽ استخداـ أصؿ معيف مممكؾ لممؤجر بمكجب إتفاؽ تعاقدم بيف الطرفيف مقابؿ 
ة زمنية محددة كيجكز لممستأجر في نياية المدة شراء األصؿ المؤجر كتحتسب دفعات دكرية لمد

 دفعات التأجير عمي أساس سعر األصؿ مطركحان منو القيمة المتبقية لؤلصؿ أم قيمة الخردة . 

كتككف القيمة ا لحالية لدفعات ا لتأجير كافية لتغطية األصؿ باإلضافة إلي العائد عمي  
المؤجر ليذا السبب يدعي إنو مسدد بالكامؿ ، كفي ىذا النكع مف التأجير  اإلستثمار الذم يطمبو
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التمكيمي يككف المستأجر ىك المسئكؿ عف األصؿ مف حيث الصيانة كالتأميف كتحمؿ األعباء 
الضريبية عمي األصؿ المؤجر ، كما يميز ىذا النكع مف التأجير أنو غير قابؿ لئللغاء أك عمي 

ة أم بمعني أخر عمي المستأجر دفع دفعات التأجير الدكرية أك التعرض األقؿ بدكف شركط جزائي
  0لممسئكلية القانكنية 

ىك أحد صكر التأجير التمكيمي حيث تقكـ الشركة ببيع  ويعد البيع مع إعاده االستئجار
أصكليا اإلنتاجية الثابتة )طكيمة األجؿ(الى شركة تأجير بشرط إعاده استئجار ىذا األصؿ مف 

التأجير كبالتالي تستمر الشركة في استخداـ ىذا األصؿ اإلنتاجي في نشاطيا كتحصؿ في شركة 
الكقت ذاتو فكرانعمي حصيمة نقدية مف بيع األصؿ عمي أف تقكـ بسداد القيمة اإليجارية لؤلصؿ 

 مستأجر عمي عدة سنكات مستقبمية.ال
 -الصفات الرئيسية لمتأجير التمويمي: 

 ر تكاليؼ الصيانة لؤلصؿ في فترة التأجير . ال يتكمؼ المؤج – 6    

 ال يعطي ا لحؽ في إلغائو مف قبؿ إحدم أطرافو .  -2    

مسدد القيمة بالكامؿ مما يعني أف المؤجر يستمـ دفعات التأجير التي تغطي ثمف األصؿ  -3    
باإلضافة إلي تحقيؽ عائد بمعدؿ يماثؿ معدؿ الفائدة عمي قرض مضمكف لتمكيؿ شراء 
األصؿ، كبالتالي فإف عقكد اإليجارا لتمكيمية تغطي فترة معينة تقارب العمر اإلفتراضي لؤلصؿ 

 المؤجر .     

إف جميع تكاليؼ ا لتأميف عمي األصؿ كما يستحؽ عميو مف ضرائب عمي الممتمكات          – 4   
تككف مف مسئكلية المستأجر ، كما يحقؽ لممؤجر إضافة األقساط المدفكعة إلي إيراداتو كما مف 

 خصـ قسط اإلىبلؾ مف اإليرادات لغرض احتساب الضريبة .  حقو
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 1التمويمي والتأجير التشغيمي( )مقارنة بين التأجير

 التشغيمي التأجير التمويمي التأجير المقارنة عنصر

 العمر مف يقارب ما إلي تصؿ طكيمو العقد مدة
 .  لؤلصؿ األفتراضي

 التي الفترة تتجاكز ال قصيرة
 لؤلصؿ المستأجر فييا يحتاج
 ما عادة معيف عمؿ ألداء
 .  سنكيا يجدد

 تقادم مسئولية
 األصل

 صبلحية عدـ مسئكلية المستأجر يتحمؿ
 .  بالتقادـ اك باالىتبلؾ سكاء األصؿ

 عدـ مسئكلية المؤجر يتحمؿ
 سكاء األصؿ صبلحية
 بالتقادـ أك باالىتبلؾ

صبلح صيانة تكاليؼ يتحمؿ المستأجر والتأمين الصيانة  كا 
 فترة خبلؿ عميو التأميف تكمفة ككذا األصؿ
 التعاقد

 صيانة تكاليؼ يتحمؿ المؤجر
صبلح  كتكاليؼ األصؿ كا 
 التعاقد فترة خبلؿ عميو التأميف

 عمي االتفاؽ عقد ينص لـ ما
 .  ذلؾ غير

 بين العالقة
 المؤجر

 والمستأجر

 تحتاج كلذلؾ متشابكة بينيـ العبلقة تككف
 عمي يحافظ العبلقة ىذه ينظـ قانكف إلي

 طكؿ بسبب كذلؾ فييا طرؼ كؿ حقكؽ
 لقيمةالعقد النسبية كاألىمية التعاقد فترة

 كالمستأجر المؤجر بيف العبلقة
 مشاكؿ تثير كال بالسيكلة تتسـ

 التأجير فترة لقصر ذلؾ قانكنية

 ثبلث بيف األختيار حرية لممستأجر يككف الممكية مآل
 : العقد مدة نياية في بدائؿ

 .  لممؤجر األصؿ يعكد أف – 1

 .أخرم لمدة األصؿ تأجير يعكد أف – 2

 .  المؤجر مف األصؿ شراء – 3

 أك ممكية لممستأجر يجكز ال
 نياية في المؤجر األصؿ شراء
 محؿ األصؿ يرد بؿ العقد مدة

 أخرم مرة المؤجر إلي التاجير

                                                           
1
( التأجير التمويلى ومداخله" المالية والمحاسبية واإلقتصادية والتشريعية والتطبيقية" اإلشعاع  2000محمد،)عبد العزيز، سمير  0د  - 

 0 11للنشر، األسكندرية، ص
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 المدة خبلؿ االيجار عقد إلغاء يجكز ال التعاقد إلغاء نظم
 طرفي أحد قبؿ مف العقد في عمييا المتفؽ
 الطرفيف اتفاؽ مف البد كلكف العقد

 مف األيجار عقد إلغاء يجكز
 المتفؽ المدة المستأجرفى قبؿ

 ىذه كفي العقد في عمييا
 بسداد المستأجر يمتـز الحالو

 استغبلؿ فترة عف االيجار
 يككف قد ما تطبيؽ مع األصؿ
 ىذه مثؿ في عميو متفؽ

   الحاالت

 

 -:  1أشكال التأجير التمويمي 
 

 Direct leaseالتأجير المباشر  –أ 

بمكجب ىذا النكع يقكـ المستأجر باختيار األصؿ الذم يرغب فيو، كيحدد مكاصفاتو   
كشركط تسميمو حيث يجرم بعدىا المستأجر اتصاالتو مع المؤجر لعمؿ الترتيبات البلزمة 

 0لبلستئجاركيقـك المستأجر بتكقيع عقد التأجير في حيف يقـك المؤجر بشراء األصؿ المطمكب

 
 Leveraged leasing ي غير المباشر التأجير الرفع –ب 

يرتبط استخداـ ىذا النكع باألصكؿ باىظة الثمف لذلؾ فيك عمي العكس مف سابقيو لو ثبلث  
أطراؼ كليس طرفيف أم أنو يشمؿ المؤجر كالمستأجر كالمقرض، كيعتبر المؤجر ىك الذم 
يتحمؿ عبئ القرض بالرغـ مف أف المستأجر يكقع مع المؤجر كضامف لمقرض ألف األصؿ في 

نما  ىذه الحالة يككف رىف القرض ،ىذا ال يعني بأم حاؿ مسؤكلية المستأجر عف القرض كا 
كمف حؽ المؤجر أف يخصـ قسط األىبلؾ مف ايراداتو لغرض احتساب الضريبة،  0ضامف لمسداد

كفي ىذه الحالة يككف المؤجر عرضو لنكعيف مف التدفقات النقدية : الخارجة تتمثؿ في الجزء 
مة في تمكيؿ األصؿ، كتدفقات داخمة تتمثؿ في دفعات المستخدـ مف حقكؽ الممكية المستخد
 االيجار مخصكمة منيا فكائد القرض. 

 
                                                           

1
 0 2003قدرى الشهاوى، موسوعة التأجير التمويلى فى التشريع المصرى، منشأة المعارف باالسكندرية، 0د - 
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عاده التأجير    –ج   Sale and – lease back البيع وا 

يتـ ىذا الشكؿ مف التأجير عندما يقكـ المستأجر ببيع أصؿ يممكو إلي المؤجر كفي نفس الكقت 
را لمحاجة إليو )أم االستمرار في االنتفاع منو(، يتعاقد معو عمي استئجار األصؿ ا لمباع نظ

كفيما يتعمؽ بدفعات االيجار، يتـ حسابيا عمي أساس تغطية ثمف األصؿ باإلضافة إلي تحقيؽ 
 عائد مناسب لممؤجر. 

 كتكمف أىمية ىذا النكع أف المحصمة النيائية لما يدفعو المستأجر مف دفعات تككف اقؿ مما 

 تراض المصرفي لتمكيؿ أستثماراتو . سيدفعو لك لجأ إلي األق
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 مقدمة

 المستأجر في عقد التأجير التمكيمي ىك المستثمر النشط ألنو استعمؿ اآللو اك المعدة المؤجرة     
في اإلنتاج، كلذلؾ فإنو يستحؽ الحصكؿ عمي الخصكمات كالمزايا الضريبية التي تمنح 

  .لبلستثمارات في التشريعات المختمفة

فغاية التأجير التمكيمي األقتصادية ىي جعؿ التأجير التمكيمي كسيمة لئلستثمار اإليجابي 
كالمستأجر يستطيع الحصكؿ  0الذم يستخدـ اآللو أك المعده المؤجرة في اإلنتاج، كتحقيؽ الدخؿ

عمي المزايا الضريبية ألنو يسعي إلي تطكير إنتاجو مف خبلؿ بحثو عف األلو المناسبة، كأعد 
مكاصفاتيا، كبحث عف الممكؿ لمحصكؿ عمييا، كتكبد عبء الكفاء بأجرتيا، بجانب قيامو 

 بإستخداميا فعبل في اإلنتاج مما يعكد عمي اإلقتصاد القكمي بالفائدة.

كالتأجير التمكيمي في ذاتو لو الحصكؿ عمي المزايا الضريبية ألف ىذه المزايا مقررة لتكفير 
بمقتضاه المستأجر عمي األصؿ لئلنتاج، كلكال الحصكؿ عمي  مصدر تمكيؿ غير تقميدم يحصؿ

ىذا التمكيؿ، قد ال يستطيع المستأجر الحصكؿ عمي ىذا األصؿ اك يحصؿ عميو بمشقة كبيرة، كقد 
 تعكؽ في النياية اإلستثمار الداخمي أك الدكلي . 

قتصادية الداخمية، كالتشريعات الضريبية لف تيمؿ التأجير التمكيمي ككسيمة لتنمية الناحية اإل
أك حتي الدكلية، كلذلؾ فإف التشريعات الضريبية في العالـ المعاصر تقدـ مزايا ضريبية لممستأجر 

 بكصفو يزاكؿ نشاط استثمارم مرغكب فيو مف الناحية األقتصادية . 
 -مزايا التأجير التمويمي بصفة عامة  : 

نكني لمصيغ اإلتصادية كالتمكيمية التي مما الشؾ فيو أف التأجير التمكيمي قمة التطكر القا
يمكف مف خبلليا ألم مشركع إنتاجي الحصكؿ عمي ما يحتاج اليو مف أصكؿ رأسمالية دكف أف 
يستنفذ مكارده المالية في دفع ثمف شرائيا بؿ يقتصر األمر عمي دفع القيمة اإليجارية المتفؽ عمييا 

ث مف خبلؿ ما يقكـ بو مف تنشيط مما يضفي عمي اإلقتصاد نكعا مف التطكير كالتحدي
 .            (1) اإلستثمارات المنتجة

كيتـ تأجير تمؾ األصكؿ لمدة طكيمة يتفؽ الطرفاف عمي عدـ جكاز إلغاؤه خبلليا قبؿ 
انقضاء المدة المتفؽ عمييا كالمحدده في العقد،أم ال يحؽ ألم مف مف الطرفيف طمب إنيائو قبؿ 

، حتي تغطي سمسمة المدفكعات النقدية )األجرة( التي يؤدييا المستأجر إنقضاء المدة المتفؽ عمييا
لممؤجر طكاؿ مدة العقد " ثمف شراء األصؿ المؤجر كالفكائد كىامش ربح يقترب مما يسمي التغطية 
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الكاممة لقيمة األصكؿ"، كال يتحمؿ المؤجر أيو تكاليؼ لمصيانة أك اإلصبلح اك الضرائب بؿ 
 . (1)أجريتحمميا جميعا المست

كيتمتع المستأجر في نياية عقد التأجير التمكيمي بثبلثة خيارات، فمو الحؽ في إختيار شراء 
تمؾ األصكؿ المؤجرة مقابؿ القيمة المتبقية مف تكمفة الشراء الذم لـ يغطو عقد التأجير أك بالثمف 

تأجر( لشركة المتفؽ عميو الذم يراعي في تقديره أقساط األجرة التي أداىا المشركع المستفيد )المس
التأجير التمكيمي )المؤجر( طكاؿ مدة عقد االيجار ، كما يتمتع بالحؽ في تجديد العقد لمدة أخرم 
كتككف القيمة االيجارية في ىذه الحالة أقؿ مف سابقتيا ، ألف المستأجر يككف قد سدد جزءأ كبيرا 

جرة( التي أداىا في مف تكاليؼ شراء األصؿ ا لمؤجر مف خبلؿ سمسمة المدفكعات النقدية )األ
الفترة األكلي ، أما إذا لـ يرغب المستأجر في استعماؿ أم مف الخياريف السابقيف فأنو يمتـز برد 

 .(2)األصؿ إلي المؤجر 

كيتضح مما سبؽ أف أسس نظاـ التأجير التمكيمي ىي تكفير أصؿ رأسمالي دكف دفع ثمف 
لمقيمة االيجارية التي يتـ اإلتفاؽ عمييا، احتفاظ شرائو اك تكمفة إنشاؤه في الحاؿ ، أداء المستأجر 

المؤجر بممكية األصؿ طكاؿ مدة عقد االيجار السترداد رأسمالو المستثمر في شراء األصؿ 
مما يحقؽ مزايا كثيرة  سكاء  0المؤجر، تمتع المستأجر بثبلث خيارات في نياية مدة العقد

 مدكلة.   لممستأجر أك المؤجر أكالمكرد )المقاكؿ( ككذلؾ ل

  -كسكؼ نعرض فيما يمي مزايا التأجير التمكيمي كأىميتو كذلؾ عمي التفصيؿ التالي : 
 -مزايا التأجير التمويمي إلقتصاد الدولة  : 

 يمكف أف نكجز أثر نشاط التأجير التمكيمي لممعدات كاألصكؿ عمي األقتصاد القكمي 
  -فيما يمي  : 

دية ذلؾ أف التأجير التمكيمي يكفر التمكيؿ الكامؿ بنسبة دفع عجمة التنمية األقتصا - أوال :
%( لتشغيؿ أصكؿ رأسمالية تمثؿ إنتاجيتيا إضافات لممنتج القكمي مما يدفع ببرامج التنمية 600)

 . 3األقتصادية

يؤدم إلي كسر أثار مكجات التضخـ عمي تكمفة عمميات التكسعات أك المشركعات  - ثانيا:
مكيمي يقضي عمي فترات اإلنتظار التي تحتاج إلييا المنشأت لتككيف الجديدة، فالتأجير الت
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احتياطات أك طرح أسيـ جديدة أك تعديؿ ىيكؿ رأس الماؿ ،مما يؤدم إلي إرتفاع تكمفة التكسعات 
المزمع إجراؤىا عما لك تـ التعاقد عمي األصكؿ البلزمة لتمؾ التكسعات دكف إنتظار كذلؾ عف 

،إذ أصبح مف سمات ىذا العصرػ في ظؿ مكجات التضخـ ػ أف أسعار طريؽ التأجير التمكيمي 
كبالتالي يمكف إعتبار التأجير التمكيمي كعامؿ ثبات لئلستثمارات خبلؿ 0اليكـ أقؿ مف أسعار الغد 

كذلؾ بسرعة حصكؿ المشركعات عمي التمكيؿ الكامؿ إلستثماراتيا  0األزمات كالكساد اإلقتصادم
 . (1)كؿ عمي إحتياجاتيا المالية بالطرؽ العاديةبدالن مف اإلنتظار لمحص

إف التأجير التمكيمي يزيد سرعة تنفيذ المشركعات لما يكفره التأجير التمكيمي مف  -: ثالثا
إمكانيات لمشركات عما كانت مكجكدة عميو في ظؿ غياب ىذا النظاـ ، األمر الذم يترتب عميو 
تشغيؿ مزيد مف األيدم العاممة ، إذا يقكـ التأجير التمكيمي بتمكيؿ أصكؿ رأسمالية مما يتطمب 

 .  (2)ؿ كتدريب أيدم عاممة جديدة تشغي

يؤدم إلي التعجيؿ بإقامة صناعات متقدمة أكثر إنتاجية، ككذلؾ تسييؿ عمميات  -: رابعا
اإلحبلؿ كالتجديد لممشركعات مما يساعد عمي المبلحقة المستمرة لمتطكر التكنكلكجي ،كمف ثـ رفع 

دة محميان كخارجيان ، كزيادة مجاالت جكدة اإلنتاج مع خفض تكمفتو ، كاإلسياـ في فتح أسكاؽ جدي
 .  3التصدير كقمو اإلستيراد مما يحسف مف أكضاع الميزاف التجارم 

إدخاؿ أسمكب جديد مف أساليب التمكيؿ يحؿ محؿ أشكاؿ التمكيؿ التقميدية، اك  – خامسا
  .(4)يمثؿ إضافة لو مما يتيح فرصان أكثر لمتمكيؿ، كأنكاعا أكثر مركنة، مع تبسيط إجراءات التمكيؿ

تحسيف ميزاف المدفكعات في حالة التأجير الدكلي )خارج الحدكد ( ، إذ تقتصر  – سادسا
التحكيبلت لمخارج عمي القيمة اإليجارية فقط بينما يتـ تحكيؿ كامؿ قيمة األصؿ الرأسمالي لمخارج 

 في حالة الشراء عف طريؽ اإلستيراد  . 

لمعدات ىك الذم يحقؽ الربحية نشر الكعي كالفيـ الكاقعي بإف إستخداـ اآلالت كا – سابعا
 . (5)كليس الممكية 
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يجاد مفاىيـ إيجابية مفادىا أف التركيز عمي إستخداـ اآلالت ىك الذم يحقؽ الربح كليست  كا 
 الممكية . 

كقد أكدت الدراسة كالكاقع العممي أف ضيؽ أسكاؽ اإلقتراض آلجاؿ متكسطة كطكيمة، جعمت 
كسائؿ مناسبة لممشركعات لسرعة حصكليا عمي ىذه األصكؿ ، كسيمة التأجير التمكيمي مف أكثر ال

 . (1)مما يكفر لممشركعات مجاالت إختيار أكسع لمصادر التمكيؿ 
زيادة المنافسة بيف مصادر التمكيؿ المختمفة مما يؤدم إلي تخفيض   فمن ناحية أولي :

عف طريؽ تعدد البدائؿ التمكيمية كتنكعيا مما يدفع عممية  0التكمفة التي  تتحمؿ بيا المشركعات
 التنمية األقتصادية  . 

أف فإنو يكفر زيادة إمكانية الحصكؿ عمي التمكيؿ البلـز بصفة عامة ذلؾ  فمن ناحية ثانية:
المؤجريف يككنكف أكثر استعدادا مف رجاؿ البنكؾ عمي تحمؿ المخاطر ما دامكان سكؼ يتقاضكف 
في مقابؿ ذلؾ أجرة عادلة تغطي معظـ تكمفة األصؿ أك اآللو أك المعدة مع إمكانية بيعيا 

 .(2)لممستأجر أك لمغير ، ككذلؾ إمكانية إعاده تأجيرىا مرة أخرم 

إلي التأجير التمكيمي يمثؿ عبلجان لمقدرات المالية المحدكدة لمشركعات كيرم البعض أف المجكء     
 .(3)الدكؿ النامية فضبلن عف الصعكبات التي تكاجييا في الحصكؿ عمي التمكيؿ المصرفي 

كمف ىذا المنطمؽ يصبح التأجير التمكيمي بكصفو أداه لتمكيؿ اإلستثمارات اإلنتاجية مف بيف 
 (4)ألقتصادية في الدكؿ النامية عكامؿ دفع عجمة التنمية ا

 -مزايا التأجير التمويمى بالنسبة لممستأجرين  : 

مف أىـ األسباب التي تحدك بالشركات التي تستأجر المعدات إلي االلتجاء ليذا النكع مف 
  -التمكيؿ ما يأتي  : 

تجميد جزء يمكنيا مف حيازة األصكؿ الرأسمالية البلزمة لنشاطيا دكف حاجة إلي  -أوال : 
إذا أنو يكلة أكبر تستخدميا في أكجة أخرم. كبير مف أمكليا إذا ىي قامت بشرائيا مما يتيح ليا س

يكفؿ لممستأجر تمكيبلن كامبلن إلستثماراتو  دكف أيو نفقات سابقة عمي حيازة األمكاؿ المؤجرة كىك 
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ء ألجؿ التي يشترط بذلؾ يتميز عف كسائؿ التمكيؿ األخرم كاإلعتمادات المصرفية اك الشرا
 .(1)لمحصكؿ عمييا أف يقدـ المشركع ضمانات مالية اك شخصية اك تسديد دفعات ما لية مقدمة 

كذلؾ يساىـ ىذا النظاـ في عدـ تأثر الشركات التي تمجأ إليو بعكامؿ التضخـ قصيرة األجؿ 
كالجدير بالذكر أف طبيعة ىذا النكع مف . ( 2)حيث يتـ األتفاؽ بشركط محددة ثابتة لمدة طكيمة

التمكيؿ تعطي نكعا مف التسييبلت ال تتأثر بالعكامؿ المتغيرة ألنكاع التسييبلت األخرم كعميو فأنو 
يقاؿ أف التأكد مف التدفقات النقدية الداخمة لممشركع يزيؿ أم قمؽ مف نتائج تغير العكامؿ المؤثرة 

 .( 3)في أنكاع التسييبلت األخرم 

أف نظاـ التأجير التمكيمي يقدـ تمكيبل كامبلن لقيمة األصكؿ الرأسما لية مف االت  - انيا :ث
، كبذلؾ أساليب التمكيؿ األخرم %( كىك ما ال يتكافر عادة في أم مف600كمعدات أم بنسبة )

   -يحقؽ لممستأجر ميزتاف : 

 : سرعة الحصكؿ عمي األ مكاؿ المطمكبة لمتشغيؿ . األولي

تخفيؼ األعباء عمي المكارد المالية لمعميؿ المستأجر كتكفيرىا لئلستخدامات :  الثانية
 اآلخرم بالمنشاة مما يعني إمكانية تحقيؽ المزيد مف االستثمارات كما سمؼ البياف. 

كذلؾ تقديـ تمكيؿ ذك تكمفة مناسبة تقؿ في حاالت كثيرة عف تكمفة أساليب التمكيؿ األخرم، 
التمكيمي أقؿ كمفة مف الناحية اإلقتصادية ألنو يسمح لممشركع المستأجر حيث اف نظاـ التأجير 

بتمكيؿ إستثمارتو كتكسيع أعمالو كحيازة األصكؿ اإلنتاجية دكف حاجة إلي تجميد امكالو أك جزء 
منيا طالما يسمح لو بالحصكؿ عمييا عف طريؽ اإليجار كذلؾ نظران لكجكد مزايا يتمتع بيا المؤجر 

الذم يتحممو ا لمستأجر كمف ىذه 4يض تكمفة التمكيؿ كمف ثـ تخفيض قيمة اإليجارتؤدم إلي تخف
     -المزايا: 

القيمة اإلستيبلكية لؤلصؿ في نياية عمره اإلنتاجي كالتي تؤخذ في اإلعتبار عند تحديد   –أ  
 الذم يحسب عمي أساسو اإليجار .  FACTORالمعامؿ 
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التي يتمتع بيا المؤجر كتؤدم إلي خصـ نسبة معينة مف قيمة األمكاؿ   (1)ضريبة اإلستثمار  –ب
المشتراه مف الضرائب المستحقة عميو في السنة األكلي لتشغيؿ تمؾ اآلالت مما ينعكس عمي 

 . (2)مقدار اإليجار

ميزة خصـ أقساط اإلستيبلؾ المشتراه مف الكعاء الخاضع لمضريبة ، إذ بإستخداـ أسمكب   –ج
بالتأجير التمكيمي يصبح العميؿ المستأجر في غني عف االلتجاء إلي أساليب التباطؤ  التمكيؿ

في استيبلؾ األصكؿ الراسمالية التي تمجأ إلييا بعض المنشأت أحيانا لضماف أف تككف إجمالي 
االستيبلكات أقؿ مف األرباح المحققة بما يسمح بإستفادتيا مف خصميا مف األرباح الخاضعة 

اصة خبلؿ السنكات األكلي لممشركعات حيث يمكف أف تفكؽ  االستيبلكات األرباح لمضريبة كخ
المحققة ، كبالطبع في ظؿ استئجار العميؿ لؤلصكؿ الراسمالية تنتقؿ ميمة حساب استيبلكيا 
إلي المالؾ كىك المؤجر كالذم تككف دائما أرباحو بإرتفاع معدالتيا قادرة إلستيعاب مبالغ ىذه 

فبالمشاركة بيف مؤجر ذم أرباح مرتفعة كمستأجر في مرحمة التنمية ذم ربحية اإلستيبلكات، 
 أقؿ يتحقؽ لمطرفيف إمتياز ضريبي يستطيعاف إقتسامو . 

تحسيف صكرة الميزانية المنشكرة  لمعميؿ ،كتحسيف النسب التحميميمة المستخرجة  - ثالثا :       
ب األصكؿ رغـ كجكدىا في التشغيؿ ،كما مف  أرقاميا حيث ال تظير األصكؿ المؤجرة في جان

ال يظير المقابؿ لقيمتيا في جانب الخصـك )كااللتزامات( بؿ يظير إيجار تمؾ األصكؿ في 
 حساب األرباح كالخسائر كمصركؼ مقابؿ ما يتحقؽ مف إنتاجية تمؾ األصكؿ .

ت الرأسمالية عف يعتبر التأجير التمكيمي بديبلن جيدان في حالة التكسعات الجديدة أك اإلضافا -
طرح المنشأة ألسيـ جديدة أك البحث عف شركاء جدد كما يكتنؼ ذلؾ مف صعكبات 

 .(3)كمصركفات مختمفة

كذلؾ يعتبر التاجير التمكيمي أسمكب أفضؿ مف أسمكب األقتراض لشراء األصؿ المطمكب، في  -
أنو أسمكب بعيد عف الفكائد الثابتة التي يرغب الكثيركف في االبتعاد عنيا لمعتقداتيـ الدينية التي 

 . (4)تحرميا 

 

                                                           
1
 كىذه االستثمار، فيو يتـ الذل الكطف داخؿ تككف التى الشركة أك الفرد استثمارات عمى تككف ضريبة ىى االستثمار ضريبة  - ((

 .لبلستثمار كضمانات إمكانيات مف لمممكؿ الدكؿ تقدمو لما مقابؿ الضريبة

(
2
 . 37ص السابؽ، المرجع التمكيمى، التأجير فيمى، محمكد .د – (

(
3
 . 38ص السابؽ، المرجع التمكيمى، التأجير فيمى، محمكد .د – (

(
4
 . 242ص ، 1999التمكيؿ،سنة كسائؿ كأحد كالمعدات لؤلصكؿ التمكيمى التأجير حسف، إسماعيؿ .د – (
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جديدة في قائمة كذلؾ قد التؤدم بعض عقكد اإليجارات طكيمة األجؿ إلي ظيكر التزامات  -
المركز المالي لمشركة المستأجرة ،كبالتالي فمف تتأثر النسب اك المؤشرات المالية ليا ،كمف ثـ 
لف تنخفض المقررات اإلفتراضية لمشركة ، كيطمؽ عمي ىذه الميزة إصطبلح التمكيؿ 

 .(2()1)الخفي

قيو تحمؿ تكمفة األصؿ كذلؾ يحقؽ اإلستئجار قدران مف المركنة لممستأجر )المستفيد( أذ أنو ي -
 خبلؿ الفترات التي ال تككف في حاجة إليو . فعقد االيجار التمكيمي قد يككف قصير األجؿ 

 .   (3)كبإنتياء الحاجة يعاد األصؿ إلي المؤجر 0بما يغطي االحتياجات الفعمية

عقد  كأىـ ىذه الميزات أف المشركع المستأجر يستطيع اف يغطي النفقات التي يتحمميا بمكجب -
التأجير التمكيمي مف العائد الذم يجنيو عف طريؽ تشغيؿ األصكؿ اإلنتاجية حيث يبدك 

 .  (4)المشركع المستأجر ككأنو يمكؿ نفسو بنفسو

كذلؾ يساعد ىذا النظاـ المشركعات التجارية كالصناعية عمي مكاكبة التطكر التكنكلكجي كترم  -
ارده المالية كتجميدىا في حالة الشراء أم بدكف أنيا بحاجة دائمة إلي التجديد دكف استنفاذ مك 

تحميؿ ميزانيتو بإعباء الشراء. كبذلؾ يتفادم خسائر التقدـ التكنكلكجي الذم يمكف أف يتعرض 
 (5)لو في حالة شرائو الآلت معينة كبعد فترة كجيزة تظير آالت أحدث منيا فتصبح متخمفة تقنيان 

 . 

كذلؾ يحقؽ عقد التأجير التمكيمي مركنة كسرعة في االئتماف حيث انو يحفظ لشركة التأجير  -
حقيا في االئتماف عف طريؽ تممكيا لؤلصكؿ اإلنتاجية كال يتطمب كثيرا مف الشكميات التي 

 تتطمبيا الممكية .   

 

 

 

 
 

                                                           

(
1
 0 40نشر،ص سنة بدكف القاىرة، اليندسية، الدار مطابع المالية، المحاسبة فى الرازؽ،دراسات عبد عزيزة 0د - (

(
2
 تتأثر فمف كبالتالى المستأجرة، لمشركة المالى المركز قائمة فى جديدة إلتزامات ظيكر إلى اليؤدل الذل كىك الخفى، التمكيؿ  - (

 0السابؽ المرجع ، الرازؽ عبد عزيزة/ د: أنظر 0 لمشركة اإلفتراضية المقدرة تنخفض لف ثـ كمف 0ليا المالية المؤشرات أك النسب

(
3
 0 559،ص 1998االسكندرية،سنة المعارؼ منشأة التمكيؿ، مصادر مجاؿ فى الحديث الفكر ىندل، إبراىيـ منير 0د - (

(
4
 0 81السابؽ،ص المرجع التمكيمى، التأجير نظاـ عبدالفتاح، محمد الفتاح عبد 0د - (

5
 0 12السابؽ،ص المنصكرة،المرجع جامعة التجارة كمية فى ندكة الغندكر، كامؿ حافظ 0د -((
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 -مزايا التأجير التمويمي بالنسبة لممؤجر  : 
 ا التي يتمتع بيا المؤجر بسمككو طريؽ التأجير التمكيمي فيما يمي : _يمكف إجماؿ المزاي      
يعد عقد التأجير التمكيمي بمثابة قرض يسدد عمي أقساط ، كيعتبر مف أكثر أنكاع  -أوال :      

، حيث أنو يراعي في تحديد القيمة االيجارية ما تكبدتو  1القركض طكيمة األجؿ ربحية كضمانا
مصاريؼ إلتماـ الصفقة بحيث تغطي سمسمة المدفكعات النقدية )أقساط  الشركة المؤجرة مف

األجرة( التي يدفعيا المشركع المستفيد طكاؿ مدة عقد اإليجار )ثمف الشراء كىامش ربح مرضي 
كالفائدة المستحقة عف ىذه المبالغ(، لذا يتـ تحديد مدة العقد بمدة غير قابمة لئللغاء اإل بإتفاؽ 

كتككف مدة اإليجار مدة طكيمة  0ي ىذه المدة قيمة تمؾ األصكؿ المؤجرةالطرفيف حتي تغط
 لتحقيؽ ذلؾ . 

يساعد ىذا النظاـ شركة التأجير التمكيمي )المؤجر( عمي إستثمارىا ألمكاليا  - ثانيا :       
،إذ أف الشركة المؤجرة تظؿ محتفظة 2بفكائد مناسبة مع ضماف كاؼ متمثؿ في حؽ الممكية 

بممكيتيا لؤلصكؿ المؤجرة طكاؿ مدة عقد االيجار كضماف لدينيا )المتمثؿ في التمكيؿ الذم 
منحتو لممشركع المستفيد في صكرة األصكؿ المؤجرة( كبالتالي يمكنيا إسترداد ىذه األصكؿ مف 

مييا ، كما أف احتفاظيا بممكية المستأجر في حالة عجزه عف سداد القيمة اإليجارية المتفؽ ع
، حيث أف األصكؿ المؤجرة ال 3تمؾ األصكؿ يجنبيا خطر إفبلس المستأجر كمزاحمة الغرماء 

نما حيازتو لتمؾ األصكؿ  تدخؿ في تفميسة المستأجر ألنو ليس مالكان لتمؾ األصكؿ المؤجرة لو كا 
مي عف مركز المقترض كالبائع تككف بصفتو مستأجران فقط. كمف ىنا يختمؼ مركز المؤجر التمكي

بالتقسيط ، كالتي تككف مراكزىـ ميددة بعدـ استرداداالئتماف الذم تـ منحو لمعميؿ في حالو 
 . كبالتالي عدـ تعرض شركة التأجير التمكيمي لممخاطر .   4إفبلسو أك إعساره

لما كانت شركة التأجير التمكيمي )المؤجر( ال تمجأ إلي شراء األصكؿ المؤجرة  -ثالثا :        
سكاء كانت منقكالت أك عقارات اإل بناء عمي طمب مف المشركع المستفيد )المستأجر( كطبقان 
لممكاصفات التي تتفؽ مع طبيعة نشاطو فإنيا تحصؿ عمي القيمة اإلجارية المتفؽ عمييا مع 

كبالتالي ال تشترم األصكؿ محؿ عقد التأجير التمكيمي مسبقان ثـ تبحث ليا بداية عقد اإليجار 
 عف مستأجر مما يؤدم إلي تعطيؿ إستثماراتيا .

                                                           
1
 0 1998مارس المنصكرة جامعة -التجارة كمية فى ندكة -الغندكر كامؿ حافظ0د - ((

2
 0 25نشر،ص بدكنسنة -القاىرة -العربية النيضة دار التمكيمى، لئليجار القانكنية الجكانب قاسـ، سيد عمى0د - ((

(
3
 0 6،ص1999 ،سنة ناشر التمكيمى،بدكف التأجير عقد مجاىد، الحسف ابك أسامة0د - (

(
4
 0 27السابؽ،ص المرجع التمكيمى، التأجير عقد قرماف، السيد عبدالرحمف 0د - (
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لما كانت شركة التأجير التمكيمي )المؤجر( تمعب دكر الكسيط المالي الذم يقتصر  - رابعا :       
ية محؿ عقد التأجير التمكيمي عمي تمكيؿ مشركع المستفيد بدفع ثمف شراء األصكؿ اإلنتاج

كمصاريؼ إتماـ تممؾ الصفقة دكف الدخكؿ في المسائؿ الفنية لؤلصكؿ المستأجرة ، مقابؿ إلتزاـ 
المشركع المستفيد )المستأجر( بدفع القيمة اإليجارية التي يتـ االتفاؽ عمييا، كالتي يراعي في 

اريؼ ، فإنيا تتحمؿ مف اإللتزاـ بضماف تقديرىا ثمف شراء األصؿ ،كالفكائد ،كىامش الربح ،كالمص
العيكب الخفية في األصكؿ المبيعة لممستأجر ،كذلؾ بمكجب شركط اإلعفاء مف المسئكلية ، التي 

كما يترتب عمي الدكر التمكيمي البحت لشركة التأجير  (1)ينص عمييا صراحة في عقد اإليجار
اك التي ‘ا البائع كخطر رككد البضاعةالتمكيمي عدـ تعرضيا لممخاطر التجارية التي يتعرض لي

أك أكثر الستئجار تمؾ  رت العادية كخطرعدـ   تقدـ مستأجيتعرض ليا المؤجر المحترؼ لئليجارا
 . (2)األصكؿ ، ألف شراءىا لتمؾ األصكؿ يتـ بناءن عمي طمب المشركع المستفيد

 -تأمين المعدات  : 
قد يطران عمييا ىبلؾ يؤدم إلي عدـ قدرة المعدات التي يتـ استخداميا مف قبؿ المستأجر 

كعميو يفرض المؤجر عمي  0المستأجر عمي استعماليا أك عدـ قدرة المؤجر عمي إعادة تأجيرىا
لسنة  95المستأجر تأميف المعدات كذلؾ طبقا لمفقرة الثالثة مف المادة العاشرة مف القانكف رقـ 

ث أجاز المشرع لممؤجر أف يشترط عمي ، حي 2006لسنة  66كالتي عدلت بالقانكف رقـ  6995
المستأجر التأميف عمي األمكاؿ المؤجرة لصالحو حتي يمكنو الحصكؿ عمي ما تبقي لو مف أقساط 
األجرة عف باقي مدة العقد لمثمف المحدد بو ، كذلؾ في حالة ىبلؾ أك سرقةاألصكؿ محؿ عقد 

 . (3)التأجير التمكيمي

جاز لشركة التأجير التمكيمي حفاظا عمي حقكقيا في كيقصد مف ىذه المادة أف القانكف أ
استيفاء القيمة اإليجارية أف تطمب مف المشركع المستأجر لممعدات أف يؤمف عمي ىذه المعدات 
لدم شركة تأميف لصالح المؤجر حتي يستطيع المؤجر أف يحصؿ عمي قيمة التأميف في حالة 

عف القيمة اإليجارية ، كبذلؾ يعد التأميف  حدكث أم ىبلؾ لآلالت المؤجرة اك سرقة ليا عكضان 
 في ىذه الحالة ميزة لممؤجر يستكفي منو القيمة اإليجارية المستحقة لو عف تأجير ىذه المعدات .

، قكاعد الخاصة بتحديد سعر الفائدةال يمتـز المؤجر التمكيمي عند تحديد القيمة اإلجارية بال
األجرة تشتمؿ و البنكؾ عند منح االئتماف ، حيث إف كالحد األقصي لمنح األئتماف الذم تمتـز ب

                                                           

(
1
 0 23السابؽ،ص التمكيمى،المرجع لئليجار القانكنية قاسـ،الجكانب عمى 0د - (

(
2
 التأجير السيدقرماف،عقد الرحمف عبد 0د0 112،ص 90الطائرة،بند إليجار القانكنى حمداهلل،النظاـ محمد حمداهلل0د - (

 0 38،ص 17التمكيمى،بند

(
3
 0 113السابؽ،ص المرجع حمداهلل، محمد حمداهلل0د (
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ا لمؤجرة كمصاريؼ إتماـ الصفقة، كالفائدة المستحقة عف ىذه  ؿعمي ثمف شراء األصك 
 .( 1)المبالغ،كىامش ربح مناسب لمشركة المؤجرة

 

 -اإلستفادة من المزايا الضريبية  : 
 6995لسنة  95يتضح لنا مف مطالعة نص المادة السادسة كالعشريف مف القانكف رقـ 

، أف مبالغ األجرة كاجبة األداء إلي المؤجر ال تخضع  2006لسنة  66المعدلة بالقانكف رقـ 
 لمضريبة عمي الخدمات المنصكص عمييا في قانكف الضريبة العامة عمي المبيعات 

، كما يعفي المؤجر مف رسـك التكثيؽ كالشير كالقيد  6996لسنة  66الصادر بالقانكف رقـ  
بالشير العقارم بالنسبة لعقكد تممؾ األمكاؿ المؤجرة التي آلت ممكيتيا إلي المؤجر مف المستأجر 

، كما أجاز  (2)بمكجب عقد يتكقؼ نفاذه عمي إبراـ عقد التأجير التمكيمي )التأجير التمكيمي البلحؽ(
المشرع المصرم لممؤجر أف يخصـ مف أرباحو الخاضعة لمضريبة المخصصات المعدة لمكاجية 

خسائر أك أعباء مالية مؤكدة الحدكث كغير محددة المقدار بشرط أف تقيد ىذه المخصصات 
 بحسابات الشركة كأف تستخدـ في الغرض الذم تـ تككينو مف أجمو طبقا لممادة الرابعة كالعشريف

" كذلؾ ال تسرم أحكاـ   2006لسنة  66رقـ  كالمعدلة بالقانكف 6995لسنة 95ـ مف القانكف رق
الخصـ كاإلضافة كالتحصيؿ كغيرىا مف نظـ الحجز عند المنبع لحساب الضرائب عمي مبالغ 

كما منح القانكف مزايا أخرم لممؤجر طبقا لممادة الثبلثيف مف  00األجرة كاجبة األداء إلي المؤجر
كتتمثؿ في " اإلعفاء مف الضرائب المفركضة عمي الدخؿ بالنسبة إلي  6995لسنة  95لقانكف رقـ ا

أرباحو الناشئة عف عمميات التأجير التمكيمي، كذلؾ لمدة خمس سنكات تبدأ مف تاريخ مزاكلة 
 (4)الخاص بالتأجير التمكيؿ عمي ميزة أخرم لممؤجر 95لسنة  95،كما نص القانكف رقـ (3)النشاط 

حقو في إستعادة ما تـ سداده مف ضرائب كرسكـ جمركية عما تـ استيراده مف أمكاؿ بقصد  "ىي 
%( عف كؿ سنة مف تاريخ اإلفراج 20تأجيرىا إذا أعيد تصدير ىذه األمكاؿ كذلؾ بعد خصـ )

 طبقا لممادة الثامنة كالعشريف مف القانكف سالؼ الذكر. "عنيا
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3
 0 1995يكليك 2مكرر(  22)العدد الرسمية الجريدة - ((

4
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مصرم ىي منحو كبل مف المؤجر كالمستأجر ىذه المزايا كمف النقاط التي تحسب لممشرع ال
الضريبية كيعتبر منح المؤجر التمكيمي ىذه المزايا عامبلن مشجعا عمي خكض تمؾ الشركات مجاؿ 
اإلستثمار في التأجير التمكيمي كيتفؽ بذلؾ القانكف المصرم مع القانكف األمريكي الذم يمنح 

%( مف قيمة المبالغ التي إستثمرتيا الشركات 60ان يعادؿ )شركات التأجير التمكيمي إعفاءن ضريبي
 .(1)في تمكيؿ األصكؿ المؤجرة 

 
 -مزايا التأجير التمويمي بالنسبة لبائع  : 

لما كاف تنفيذ عممية التأجير التمكيمي مف حيث الكاقع تشيد تدخؿ طرؼ ثالث أال كىك 
المنتج أك المكرد الذم يبيع األصكؿ اإلنتاجية محؿ عقد التأجير التمكيمي ، لذلؾ فأف مزايا 
نما تشتمؿ أيضا البائع )المكرد أك المنتج( الذم يبيع أك  ىذاالعقد ال تقتصر عمي طرفيو فقط ، كا 

  -تج األصكؿ اإلنتاجية المؤجرة ، لذا سنعرض فيما يمي لمزايا التأجير التمكيمي بالنسبة لمبائع: ين

يمثؿ التأجير التمكيمي بديبلن عف البيع بالتقسيط الذم يتعرض فيو لخطر عدـ استرداد ما  – 6
بائع تبقي مف الثمف في حالو إعسار أك إفبلس المشترم ، حيث إف التأجير التمكيمي يتيح لم

. فيعتبر عقد التأجير (2)فرصة التخمي عف مخزكنو السمعي مع الحصكؿ عمي الثمف فكران 
 التمكيمي كسيمة لتصريؼ المخزكف .   

يساعد نظاـ التأجير التمكيمي عمي صمكد المنتجيف في حمبو المنافسة بتكفير السيكلة النقدية  – 2
 . (3)احيـ كتطكير منتجاتيـ لدييـ مف خبلؿ زيادة مبيعاتيـ كبالتالي زيادة أرب

كما أف بيع ىذه المنتجات كاألصكؿ اإلنتاجية نقدان يكفؿ لمبائع )المكرد( فرصة تطكير قدراتو       
اإلنتاجية بتكفير السيكلة المطمكبة كبذلؾ تتحرؾ إستثماراتو كيصبح قادرا عمي المنافسة عف 

دكف المشاريع الراغبة في الشراء طريؽ تحديث منتجاتو كليذا يشجع كيحفز المنتجكف كالمكر 
 . (4)بالتقسيط عمي إقتناء األصكؿ اإلنتاجية عف طريؽ التأجير التمكيمي بدال مف البيع بالتقسيط
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 0 7السابؽ،ص المرجع التمكيمى، التأجير الفقى،صناعة الديف فخرل 0د - ((
 0 7،ص 1999سنة ناشر، التمكيمى،بدكف التأجير عقد مجاىد، الحسف أبك أسامة0د - 2
 0كمابعدىا 34السابؽ،ص التمكيمى،المرجع التأجير فيمى، محمكد 0د - 3
 0 47،ص 1999سنة ناشر الخامس،بدكف الجزء قانكنية، أبحاث سمسمة المقارف، القانكف فى الميننغ نصيؼ،عقد إلياس0د - 4
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كتعتمد األىمية النسبية لتمؾ المزايا عمي عدة عكامؿ منيا نكع األصؿ المستأجر      
، كقكانيف الضرائب ، كالظركؼ  كطكؿ فترة عقد اإليجار، كالمركز المالي لممنشأة كاستخدامو،

 .(1)اإلقتصادية السائدة 

 كذلؾ يحقؽ نظاـ التأجير التمكيمي في الدكؿ التي تسمح لمبنكؾ بمزاكلتو ، ميزة كبيرة ،         
حيث أف دكر الجياز المصرفي في إزدىار نشاط التأجير التمكيمي يعد أمران حيكيان ألنو نشاط 

          البنكؾ ، إذ يمكف أف نطمؽ عميو عبارة التمكيؿ العينيبطبيعتو كثيؽ  الصمة بأعماؿ 
 "حيث أف العديد مف البنكؾ عمي مستكم العالـ تباشره بنفسيا مف خبلؿ إدارة مستقمة 

 .                   (2)داخؿ البنؾ

                                                           
 0 41السابؽ،ص المرجع الرازؽ، عبد عزيزة 0د - 1

(
2
 0 198،ص 2007العربية، النيضة دار االقتصادية، التشريعات الكجيزفى طو، سيد0كد طمبو مختار 0د - (
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 مقدمة

 تعاقدية مختمفة، عمميات مف مزيج بأنو التمكيمي، التأجير عقد تعريؼ مف تقدـ فيما لنا تبيف

 الحيرة الفقياء في مف الكثير أكقع مما المميزة، خصائصو لو مركب قانكني نظاـ كجكد إلى أدت

 .العقد ليذا القانكنية الطبيعة عمى لمكقكؼ

عدـ  في تكمف التمكيمي التأجير لعقد القانكنية الطبيعة تحديد صعكبة في السبب كلعؿ
 ببعض العقكد الخاصة القانكنية القكاعد مف العديد يجمع كلككنو العقد، ىذا لنظاـ القانكني االستقرار

 مف شخصيف أكثر كتداخؿ العقد ىذا عف المتكلدة القانكنية العبلقات تشابؾ إلى باإلضافة المسماة،

 تتسـ العقد النيائية ليذا الصكرة جعمت العقكد مف النكع ىذا حداثة فإف أخرل ناحية كمف تنفيذه، في

 الفرصة تعط لـ العقكد ىذه بخصكص أثيرت التي المنازعات قمة أف كما كالتحديد، الكضكح بعدـ

1العقد. ىذا لتكييؼ الكامؿ التصكر لكضع كالفقو لمقضاء الكافية
 

 لو، العقكد المشابية مف كغيره التمكيمي التأجير عقد بيف الفقو يجرييا التي المقارنة خبلؿ كمف

 عقد ككف يؤثرعمى ال الفقيي الخبلؼ أف مبلحظة مع العقد، ليذا القانكنية الطبيعة تحديد سنحاكؿ

 كفيما االقتصادية، مف الناحية كالصناعية التجارية المشركعات لتمكيؿ جديدة كسيمة التمكيمي اإليجار

 متمايزة قانكنية تقنيات تشكؿ كالتي ، المسماة العقكد مف كغيره التمكيمي التأجير عقد بيف سنميز يمي

 الككالة كعقد كالمستأجر، المؤجر بيف باإليجار الممـز لمطرفيف كالكعد كاحد، عقد ضمف بعضيا عف

 اإليجار، عقد محؿ باختيار المستأجر بتككيؿ المؤجر حيث يقـك كالمؤجر، المستأجر بيف المبـر

 العقد نياية عند كالمستأجر المؤجر بيف بيع كعقد لممستأجر، األشياء المؤجرة ببيع لممؤجر ممـز ككعد

 .المؤجرة األمكاؿ تممؾ رغبتو في األخير أبدل ما إذا
 

 :اإليجار وعقد التمويمي التأجير عقد :أوالً 

بمقتضاه  المؤجر يمتـز عقد "(بأنو 558بالمادة) عقد اإليجار المصرم المدني عرؼ القانكف
 عقد بأف تقدـ مما لنا يتضح ."معمـك أجر لقاء معينة مدة معيف بشيء االنتفاع مف المستأجر يمكف أف

 يقـك أف عمى العقد، مدة طيمة بالعيف المؤجرة باالنتفاع لممستأجر المؤجر تمكيف ىك اإليجار

 اإليجار عقد انطباؽ مدل في الفقياء كقد اختمؼ لممؤجر، عميو المتفؽ اإليجار بدؿ بدفع المستأجر

 األخرل اآلراء كبعض إيجار عقد اعتباره إلى اآلراء الفقيية بعض فذىبت التمكيمي، التأجير عقد عمى

 .إيجار عقد تعتبره لـ
                                                           

) العقود الواردة على اإلنتفاع بالشىء اإليجار العارية(  6ج -الكسيط فى شرح القانكف المدنى‘ عبد الرازؽ أحمد السنيكرل 0د -  1

 0 1988دار النهضة العربية سنة –تنقيح المستشار / مصطفى محمد الفقى  –المجلد األول 
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 إلى ىذا الرأم أنصار يذىب العادم اإليجار عقد مف التمكيمي التأجير عقد لتقريب محاكلة كفي

 معيف بماؿ مف االنتفاع لممستأجر المؤجر تمكيف كيتضمف المنفعة عمى يرد عقد ىك اإليجار عقد أف

 العقد محؿ بالماؿ باالنتفاع يسمح لممستأجر كذلؾ التمكيمي التأجير محددة،كعقد أجرة لقاء معينة لمدة

 دكرية. أقساط بدفع المستأجر خبلليا يمتـز معينة مدة خبلؿ

 عقداإليجار تقريب الرأم ىذا أصحاب رأل فقد ذلؾ إلى كاحد باإلضافة العقديف فمضمكف

 حيث مف العقداف فيتشابو مشتركة، خصائص مف العقديف يتضمنو لما اإليجار العادم مف التمكيمي

 اإليجار عقد في العامة لمقكاعد كفقنا يمتـز لممؤجر فالبنسبة منيما، كبل التي يتضمنيا االلتزامات

 بو يمتـز الذم الرئيسي االلتزاـ ىك كىذا العقد، محؿ بالماؿ االنتفاع مف بتمكيف المستأجر العادم

 لئليجار العامة لمقكاعد كفقنا المستأجر يمتـز التمكيمي ،كبالمقابؿ اإليجار في عقكد المؤجر

الرجؿ  عناية ذلؾ في يبذؿ كأف ليا، المعد كاألىداؼ األغراض في كاستعمالو بالمحافظةعمى المأجكر
 التمكيمي التأجير في شأف 6995لسنة 95القانكف رقـ  مف (9)المادة إليو أشارت االلتزاـ كىذا المعتا،

صبلح كصيانة باستعماؿ المستأجر يمتـز" :بقكليا  التي األغراض مع بما يتفؽ المؤجرة األمكاؿ كا 

ا العقديف فكبل ،"المؤجر إليو يسمميا التي لمتعميمات ككفقنا ليا أعدت  الماؿ عمى بالمحافظة يرتب التزامن

 بأف اإليجار عقد في العامة القكاعد تقرر ليا كذلؾ المعد األغراض حسب كاستعمالو العقد محؿ

 األجرة مقدار عمى العقد طرفي كيتفؽ بالمأجكر، لقاء االنتفاع اإليجار بدالت بدفع ممـز المستأجر

 يتفؽ لممؤجر دكرية أقساط بدفع التمكيمي اإليجار عقد في كذلؾ كيمـز المستأجر بو، الكفاء كمكاعيد

 القانكف سالؼ الذكر (مف66المادة) عميو نصت ما كىذا سدادىا كمكاعيد عمى مقدارىا العقد طرفا

 في الكاردة كفقنا لؤلكضاع المكاعيد في عمييا المتفؽ األجرة يؤدم بأف المستأجر يمتـز" :بقكليا كذلؾ

 تسممو التي بالحالة الماؿ المأجكر لممؤجر يرد بأف المستأجر يمـز اإليجار عقد انتياء كعند ،"العقد

 أك تممكو في يرغب لـ إذا المؤجر بردالماؿ المستأجر فيمتـز كيميالتم اإليجار عقد في الحاؿ بيا،ككذلؾ

 التأجير ( بشأف 6995لسنة 95القانكف  مف 5فى المادة) االلتزاـ ىذا عمى النص جاء كقد العقد تجديد

 يمتـز لمماؿ المستأجر شراء أك تجديد دكف العقد انقضاء عند" :أنو عمى نصت حيث التمكيمي،

 بالحالة المؤجرة األمكاؿ المؤجر إلى يسمـ بأف بحسب األحكاؿ المصفي أك السنديؾ أك المستأجر

ذا العقد في عمييا المتفؽ  قاضي إلى عريضة يقدـ أف لممؤجر جاز التسميـ عف امتنع المستأجر كا 

 تقضي اإليجار عقد أحكاـ فإف كأخيرنا ، بالتسميـ أمر ستصدارالبالمحكمة المختصة الكقتية األمكر

األمر  كذلؾ فيو، التصرؼ لو يحؽ كال يده في أمانة المأجكرفيك فى الماؿ التصرؼ مف المستأجر منع
 يعاقب  بحيث فى الماؿ التصرؼ مف المستأجر العقد ىذا أحكاـ تمنع حيث التمكيمي اإليجار عقد في

 ىذا أنصار نداست المؤجر،كقد لحقكؽ حماية كذلؾ العقد ألحكاـ خرقنا بالماؿ تصرؼ إذا التبديد بجريمة

 محؿ الماؿ تممؾ خيار أىمية بالتقميؿ مف العقد ىذا عمى اإليجارم الطابع إضفاء في كذلؾ الرأم
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 العقد، محؿ لمماؿ االفتراضي العمر أك تتجاكز تساكم طكيمة لفترة يمتد التمكيمي اإليجار فعقد العقد،

 بعد ضئيمة تصبح بحيث العقد محؿ لمماؿ القيمة االقتصادية يستيمؾ المدة ىذه خبلؿ كالمستأجر

 مجرد ىك الماؿ تممؾ أف يركف أنيـ إذ الماؿ، شراء المستأجرعمى يشجع ال األمر كىذا العقد، انتياء

 .إيجار عقد ىك مضمكنو في كبيذا فالعقد الغالب، في بو ُيعمؿ خيارنا

 ىك أحد اإليجار فعقد الرأم، ىذا أصحاب إليو ذىب ما مع نتفؽ فإننا أعبله كرد مما كبالرغـ

 كلكف القانكني الجكىرم، كعنصرىا العممية ىذه محكر ىك بؿ التمكيمي، التأجير لعقد المككنة العناصر

 ىذا أحكاـ تـ تعديؿ فقد عادم، إيجار عقد بأنو التمكيمي اإليجار عقد اعتبار بمكاف الصعكبة مف

 .الذم سنتناكلو لنحكا عمى كذلؾ جديدة، تمكيمية كظيفة ليؤدم المسمى التقميدم العقد

 :اإليجار نظرية قصور

 :كىي عدة كجكه في عنو يتميز فيك إيجار، عقد ليس التمكيمي التأجير عقد     

 االنتفاع مف المستفيد أك المستأجر يمكف التمكيمي اإليجار عقد في كما اإليجار عقد إف .6

كال  كالمستأجر، المؤجر بيف البسيطة الثنائية العبلقة إال يمثؿ ال اإليجار عقد كلكف العقد، بالماؿ محؿ
 تقميدية عدة عقكد مف مركب عقد التمكيمي اإليجار فعقد اإليجار، عقد إبراـ عمى السابقة العبلقة يفسر

 يككؿ بمقتضاه الككالة كالذم كعقد المكرد، مف العقد محؿ الماؿ شراء أحكاـ مثؿ تككينو، في تدخؿ

براـ مكاصفاتو كتحديد العقد محؿ الماؿ باختيار المستأجر المؤجر  ىذا أحياننا، الماؿ ىذا عقد شراء كا 

 أك العقد تجديد تتضمف كالتي اإليجار التمكيمي عقد كانتياء تنفيذ عمى البلحقة األحكاـ إلى باإلضافة

 .رده أك العقد محؿ الماؿ شراء

 ،(التأجير(التمكيمي المؤجر)شركة :كىـ أطراؼ ثبلثة مف يتككف التمكيمي التأجير عقد أف كما
 العقد ىذا جميعنا، إلييـ آثار العقد تنصرؼ بحيث )البائع(، كالمكرد المستفيد، المشركع) كالمستأجر

 باعتباره العقد كتكييؼ التمكيمي، كعقد اإليجار البيع عقد ىما أساسييف عقديف مف يتككف الذم المركب

 بيف الضيقة الثنائية العبلقة مجرد تقتصر عمى كيميالتم اإليجار عممية يجعؿ عادم إيجار عقد

 .كالمستأجر المؤجر

 يمتـز العادم اإليجار ألحكاـ فطبقنا خاص، طابع لو التمكيمي التأجير عقد في التسميـ .2

التأجير  عقد في أما ، العقد في عميو اتفؽ ما كفؽبلن كام لممستأجر المأجكر الماؿ المؤجربتسميـ
 في اختيار لدكره كذلؾ المستأجر إلى المكرد مف مباشرة يككف المؤجرة المعدات تسميـ فإف التمكيمي

 في استبلـ المستأجر المؤجر يككؿ أف عمى العرؼ جرل فقد لذلؾ مكاصفاتيا، كتحديد المعدات

 تأجير عقد أبـر إذا" :بقكليا 6995لسنة  95 رقـ القانكف مف ( 8المادة) عميو نصت ما كىذا المكرد، مف الماؿ

 أف فيجب المقاكؿ، أك المكرد مف العقد مباشرة مكضكع الماؿ باستبلـ لممستأجر المؤجر كأذف تمكيمي
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 الماؿ حاؿ فيو يثبت محضر كبمكجب المتفؽ عمييا، كالمكاصفات لمشركط كفقنا االستبلـ يككف

 .  "كجدت إف عيكب مف بو كما المؤجر

يدفعيا  التي فاألقساط األجرة، ناحية مف اإليجار عقد عف التمكيمي اإليجار عقد كيختمؼ .3
 كذلؾ ،اإليجار العادم عقد في اإليجار مف أعمى تككف ما غالبنا التمكيمي اإليجار عقد في المستفيد

 إلنتفاع مقاببل تمثؿ عقد اإليجار في فاألجرة العقديف، كبل في األجرة ىذه مف الغرض الختبلؼ يعكد

 جزء في التمكيمي اإليجار أثناء عقد بدفعيا المستفيد يمتـز التي األقساط تمثؿ بينما بالماؿ، المستأجر

 عمى يطرأ الذم لبلستيبلؾ المؤجر كمقاببل لمماؿ ثمننا اآلخر الجزء كفي بالماؿ، نتفاعئلل مقاببل منيا

 دفعيا التي كالنفقات المصركفات نسبة مف مف األقساط ىذه تتضمنو ما إلى باإلضافة الماؿ، ىذا

 دفعو ما كؿ استرداد األقساط ىذه كراء مف المؤجر يبغي أف حيث ، لو معقكؿ ربح كىامش المؤجر

 لو، الممنكح لمخيار عماالإالعقد نياية في الماؿ المستفيد بتممؾ يقـ لـ إذا خاصة العقد، ىذا تمكيؿ في

 بحيث المؤجر، يقدمو الذم التمكيؿ في يتمثؿ بدفع األقساط المستأجر التزاـ في األساسي فالسبب

 الماؿ رأس الستيبلؾ سبيبل األقساط تعد

 إلييا يمجأ كسيمة مجرد ىك بالماؿ االنتفاع فعنصر لذلؾ األصؿ، شراء عممية تمكيؿ في المقدـ

 بو. كاالنتفاع األصؿ استخداـ مف المستفيد لتمكيف الطرفاف

أف  مبلحظة مع األطراؼ اتفاؽ بحسب مختمفة اإليجار عقد في فيي العقد، لمدة بالنسبة أما04
 إف أخمى كبالتالي لممستأجر، المأجكر في القرار حؽ يعطى بو المعمكؿ كالمستأجريف المالكيف قانكف

 الماؿ لممؤجربتأجير فرصة يعطي ذلؾ فإف القانكف بحكـ أخبلئو استكجب أف أك المأجكر المستأجر

 عقد في تختمؼ عنيا اإليجار عقد في فالمدة كبذلؾ شخص، مف كألكثر مرة مف أكثر العقد محؿ

 المؤجر، لمماؿ العمراالفتراضي لتستغرؽ االيجارالتمكيمي، عقد تستمر فى فيي التمكيمي، اإليجار

 طرفا يتفؽ اليدؼ ىذا تحقيؽ في قدميا،كزيادة التي لممبالغ المؤجر استرداد لضماف كسيمة بذلؾ كىي

 .لئللغاء المدة قابمية عدـ عمى العقد

التأجير  عقد ففي الدكر، ىذا في كبير اختبلؼ فيناؾ العقديف، كبل في المؤجر دكر بمقارنة0 5
 تحت تصرؼ ككضعيا اآلالت تقديـ عمى دكره كيقتصر المالي، الكسيط دكر المؤجر يمعب التمكيمي

 عند التزاماتو تنتيي ال بحيث فاعمية، أكثر بدكر العادم اإليجار عقد في يقكـ المؤجر بينما المستفيد،

 النحك عمى التفصيؿ مف بشيء األمر ىذا لنا كيتضح المستأجر، تصرؼ تحت الماؿ المأجكر كضع

 :التالي
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 :الخفية العيوب ضمان .أ

ا العادم اإليجار عقد في المؤجر عمى القانكف يرتب  كالتي تؤدم الخفية، العيكب بضماف التزامن

 ىذا كيشترط في كبير، حد إلى االنتفاع ىذا نقصاف أك بالمأجكر االنتفاع مف المستأجر حرماف إلى

 الماؿ فحص عند لو تنبو أك عمـ بو بحيث إف المستأجر بو يعمـ كال كخفينا مؤثرنا يككف أف العيب

 .العقد إتماـ عف يمتنع يجعمو المعتاد الشخص بعناية المأجكر

 المرتبطة المخاطر تجنب عمى التمكيمي التأجير عقد في المؤجر يحرص بينما

 المؤجر ذمة في القانكف يرتبيا التي االلتزامات مف تعفيو شركطنا العقد في فيدرج بالعمميةالتمكيمية،

 عمى المكرد، ضمانيا يقع بؿ تكجد بالمأجكر، قد التي الخفية العيكب يضمف فبل اإليجار، كفقنا لعقد

 عمى مباشرة يرجع لممستأجرأف" عمى  6995لسنة 95 رقـ القانكف مف ( 63 (المادة نصت حيث

 "... المقاكؿ أك المكرد بينو كبيف المبـر العقد عف لممؤجر تنشأ التي الدعاكل بجميع المقاكؿ أك المكرد

 المعدات باع الذم المكرد عمى الرجكع مباشرة حؽ المستأجر منحت حيث الدكلية أتكا اتفاقية ككذلؾ

 بفحص يقـك الذم ىك المستأجر أف ذلؾ كالسبب في منيا؛ (60)المادة في كرد حسبما المؤجر إلى

 بعض يرد قد كلكف ذلؾ، في دكر أم يككف لممؤجر أف دكف المكرد، مف المعدات كاستبلـ كمعاينة

 أحياننا، العامة القكاعد إلى الرجكع يتـ فقد الخفية، المؤجرلمعيكب ضماف عدـ مسألة عمى االستثناءات

 بضماف المؤجر التزاـ عمى النص حالة في كذلؾ الخفية؛العيكب  بضماف ممـز المؤجر كيككف

 بشراء المؤجر قياـ حالة في أك العقد، في العيكب ضماف عمى عدـ ينص لـ إذا الخفية،أك العيكب

 محضر بإعداد كقيامو لممعدات المستأجر استبلـ حالة في المستأجر، ككذلؾ تدخؿ دكف المعدات

ببلغ بذلؾ  العيكب. ىذه بضماف المكرد عمى الرجكع دكف المعدات في عيكب بكجكد المؤجر كا 

 
صالحو المأجور صيانة .ب  :وا 

تنقسـ إلى نكعيف ىما  كأصبلحو المأجكر صيانة فإف العادم اإليجار لعقد العامة لمقكاعد ككفقنا     
 كالتالى:

 عمى لبلنتفاع بو أك اليبلؾ مف لحفظو الزمة كانت سكاء بالمأجكر لبلنتفاع الضركرية الصيانة0 6

 .المؤجر عاتؽ عمى تقع كىي المقصكد، الكجو

 لممأجكر،كىي المألكؼ االستعماؿ بسبب أك المستأجر إىماؿ عف تنتج كالتي الطفيفة، الصيانة0 2

 0المستأجر عاتؽ عمى تقع
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صبلحو المؤجر الماؿ فصيانة التمكيمي اإليجار عقد في أما  عاتؽ عمى يقع كا 

 :بيا ( منو حيث جاء 9(المادة في ( 95 (رقـ القانكف عميو نص ما كىذا المؤجر المستأجركليس

صبلح كصيانة باستعماؿ المستأجر يمتـز"  ليا أعدت األغراض التي مع يتفؽ بما المؤجرة األمكاؿ كا 

 مقررة كانت مراعاتياسكاء الكاجب الفنية األصكؿ بشأف المؤجر إليو يسمميا التي لمتعميمات ككفقنا

 ."المقاكؿ أك المكرد بكاسطة أك بكاسطتو

ذا0 6  اختبلؼ بينيما، كجكد نبلحظ التمكيمي، كالتأجير اإليجار عقدم نياية مسألة إلى انتقمنا ما كا 

 عمى يتضحالفرؽ الشأف ىذا تفاصيؿ كباستعراض فسخو أك العقد مدة بانتياء ينتيي العقديف فكبل

 :التالي النحك

 :العقد مدة انتياء :أوال

 ما فإذا بمدةالعقد، مقيد بالمأجكر المستأجر انتفاع أف يعني كىذا الزمنية، العقكد مف ىك اإليجار عقد

 المستأجر إذابقي أما المؤجر، إلى المؤجرة األمكاؿ رد المستأجر عمى يتكجب المدة تمؾ انتيت

 عف المؤجر كتعكيض  ).المثؿ أجر لزمو المؤجر مف إذف كدكف شرعي مبرر دكف لممأجكر مستعمبل

 عدـ حالة كفي العاقديف، بيف عمييا المنصكص المدة بانقضاء العقد كينتيي بو لحقت التي األضرار

 دفع عمى االتفاؽ كاف فمك األجرة، لدفع المعينة الفترة ىي العقد مدة تككف لمعقد مدة معينة تحديد

 المستأجربرد التزاـ العقد مدة انتياء عمى كيترتب كاحدة، سنة العقد مدة تككف سنكم، األجرة بشكؿ

 إ التككف كالتي العقد لمدة الضمني التجديد ىك المستأجر أماـ الكحيد كالخيار المؤجر، إلى المأجكر
 .االتفاؽ عمى بناءن  ال إ األحكاؿ كؿ في التجديد يككف القانكف فبل نص أك باالتفاؽ ال

 لممستفيدبمكجب العقد يقررىا خيارات مف تتضمنو بما فتتميز التمكيمي التأجير عقد نياية أما

 تممؾ الماؿ أك لممؤجر الماؿ رد أك التمكيمي اإليجار عقد تجديد بيف الخيار فمممستأجر القانكف،

 خياريف في عقداإليجار مع تشابو ىناؾ أف يبدك قد كىمة كألكؿ عميو، االتفاؽ يتـ الذم بالثمف المأجكر

 ىذه كسنتناكؿ الأكثر، ظاىرينا تشابينا ىذا أف نعتقد كلكننا اإليجار، عقد كتمديد المأجكر رد كىما

 :اآلتي التفصيؿ عمى الخيارات

 :المؤجر المال شراء .1

 إذا ما مدتو، نياية عند العقد محؿ الماؿ شراء في الحؽ التمكيمي التأجير عقد في لممستأجر

 العمر انتياء بسبب السكقية القيمة مف أقؿ يككف بحيث الشراء عند بذلؾ كيتـ تحديدالثمف رغبتو أبدل

 طيمة المستأجر دفعيا التي اإليجارية األقساط الثمف تقدير عند يراعى لؤلصكؿ، حيث االفتراضي

 في الحؽ لممستأجر" :يمي ما عمى  6995 ( لسنة 95) رقـ القانكف مف( 5)المادة العقد، كتنص مدة

 في يراعي أف عمى العقد، في المحدد كبالثمف المكعد في بعضو أك كمو الماؿ  المؤجر شراء اختيار
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 المصرييف غير تممؾ تنظيـ قانكف بأحكاـ اإلخبلؿ عدـ كذلؾ مع أداىا التي األجرة مبالغ الثمف تحديد

 اختيار عدـ حالة كفي الزراعية، األجانب لؤلراضي تممؾ كحظر الفضاء كاألراضي المبنية لمعقارات

 عمييا يتفؽ التي كذلؾ بالشركط العقد تجديد أك المؤجر إلى رده إما لو يككف المؤجر الماؿ شراء

  ."الطرفاف

 استعماؿ األمكاؿ في يستمر أف يستطيع فإنو المؤجر، الماؿ شراء في المستأجر يرغب لـ إذا0 2

 العقد، األجرة كمدة كخاصة شركطو في يختمؼ جديد عقد إبراـ فيتـ العقد، مدة بتجديد العقد محؿ

 الستيبلؾ نظرنا مف سابقتيا أقؿ بالعادة تككف بأجرة بو كانتفاعو لمماؿ المستأجر حيازة تستمر كبيذا

 في رغبتو أبدل ما فإذا لممستأجر، حؽ ىك الخيار كىذا .االفتراضي عمرىا كانتياء العقد محؿ اآلالت

 عقد يختمؼ كبيذا .جديد تمكيمي تأجير عقد إبراـ يتـ فعندئذ مدة العقد، انتياء قبؿ االستئجار إعادة

 حؽ التمكيمي اإليجار عقد بحسب فيك الخيار ىذا أحقّية في عقد اإليجار عف التمكيمي التأجير

 اإليجار يختمؼ أخرل ناحية كمف اإليجار، عقد في كذلؾ ليس القانكف كىك إياه منحو لممستأجر

 عمى المفركضة االلتزامات ناحية مف جديدة بشركط جديد عقد إبراـ اإليجار عند عقد عف التمكيمي

 مف أقؿ يككف اإليجار ك السابقة المدة مف أقصر غالبنا تككف اإليجار حيث مدة فمف المستأجر،

 بزيادة تككف ما غالبنا جديدة بشركط يككف العقد فتمديد العادم اإليجار عقد في السابؽ، أما اإليجار

 0السابؽ اإليجار عف اإليجار زيادة يتـ كأف المستأجر، االلتزامات عمى

 :المؤجر إلى المأجور المال رد .3 

 أك إعادة المأجكر شراء في رغبتو عف يعمف لـ فإذا لممستأجر، الممنكح الثالث الخيار ىك كىذا

ا عميو يقع فإنو استئجاره،  عقد مع ىذا يتشابو الرد خيار أف صحيح المؤجر، إلى المأجكر برد التزامن

 .رده الكاجب المأجكر حالة في يختمفاف أنيما إال المبدأ، ناحية مف العادم اإليجار

كقت  عمييا كانت التي بالحالة المؤجرة العيف برد المستأجر يمتـز العادم اإليجار عقد ففي
التسميـ،  كقت عمييا كاف التي بالحالة المأجكر لرد مجاؿ ال التمكيمي اإليجار عقد في أما التعاقد،
 ينتيي بحيث المأجكر، قيمة مف االنتقاص إلى عادة تؤدم كالتي العقد طبيعة لككف كذلؾ

 خاصة العقار أيضا عمى ذلؾ ينطبؽ ما كغالبنا0التمكيمي  التأجير عقد محؿ لآلالت االقتصادمالعمر 

 .نسبينا طكيمة العقد مدة كنت إف
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 :العقد فسخ : ثانًيا

 عمى أطراؼ متقابمة التزامات يرتب فإنو لمجانبيف، الممزمة العقكد مف اإليجار عقد كاف لما

 عميو اإللتزامات المفركضة مف التزاـ بأم العقد أطراؼ مف طرؼ أم إخبلؿ أف يعني كىذا العقد؛

 إال معتبرنا يككف ال العقد،كالذم فسخ طمب في الحؽ اآلخر الطرؼ يعطي اإلتفاؽ، أك القانكف بمكجب

 اخبلؿ منيا، أسباب عدةلو  لطرفي العقد الممنكح الفسخ كحؽ ،بذلؾ المحكمة مف قرار بصدكر

 يجيز مما المأجكر، في لمنفعة المستأجر تعرض كجكد أك المأجكر، صيانة كعدـ بالتزاماتو، المؤجر

 لمحافظةا كعدـ  بالتزاماتو أخؿ فإذا بالنسبة لممستأجر، الحاؿ ككذلؾ العقد، فسخ يطمب أف لممستأجر

 تنتيي العقد كبفسخ الفسخ، بطمب لممؤجر الحؽ اإليجار،يعطي بدؿ دفع عف تخمفو أك المأجكر، عمى

 العقد مدة انتياء قبؿ يككف ألنو المتعاقديف كذلؾ عمى المفركضة االلتزامات

 كيرتب التزامات ألطرافو الممزمة العقكد مف فيك التمكيمي، التأجير لعقد بالنسبة الحاؿ ككذلؾ

 التحمؿ الطرؼ اآلخر يستطيع بإلتزامو الطرفيف أحد أخؿ فإذا المتعاقديف، عاتؽ عمى متقابمة كحقكؽ

 .العقد فسخ كطمب التزاماتو مف

 خاصة كأف العقد، محؿ لمماؿ المؤجر استرداد العادم اإليجار في العقد فسخ عمى كيترتب

رد  يستطيع ال المستأجر فإف التمكيمي اإليجار عقد في أما باالستعماؿ، كثيرنا تنقص ال قيمتو
الخاصة  لمطبيعة نتيجة كبير بشكؿ قيمتيا تنقص المعدات ىذه ألف العقد، لفسخ نتيجة المعدات

الفسخ  نتيجة بيا تمحؽ قد التي الخسائر التمكيمي التأجير شركات تتفادل كحتى لذلؾ الستعماليا،
فى ،ك دفعيا يتـ لـ التي األقساط قيمة عادة يساكم كالذم العقد، بنكد ضمف جزائي شرط بإدراج تقـك
 أف استرداد حيث المؤجر، لصالح ذمتو في أقساط مف تبقى ما بدفع المستأجر يمتـز الحالة ىذه

 اىتمامو المؤجر بقدر اىتماـ محؿ الغالب في يككف ال التمكيمي التأجير عقد فسخ حالة في المأجكر

 المأجكر الذم اختار ىك المستأجر أف إلى باإلضافة لممستأجر، قدمو الذم التمكيؿ قيمة باسترداد

 مرة جديد تأجيره لمستأجر المؤجر عمى يصعب قد مما الخاصة احتياجاتو حسب مكاصفاتو كحدد

  .ضمانة أفضؿ الحالة ىذه في الجزائي الشرط ثانيةفيككف

1القرض وعقد التمويمي اإليجار عقد ثانيًا:
: 

فعقد  التمكيؿ، عقكد طائفة ضمف يصنؼ التمكيمي اإليجار عقد أف الفقياء بعض يرل
 المستفيد مبمغنا بإقراض بمقتضاه الممكؿ يقـك حيث قرض، عقد ىك ىؤالء نظر في التمكيمي اإليجار

 كيككف المستفيد مشركعو، في المستفيد إلييا يحتاج عقارات أك تجييزات أك معدات لشراء الماؿ مف

                                                           
1
دار إحياء التراث  – 5ج -المجلد الثانى -االعقود التى تقع على الملكية -الوسيط فى شرح القانون المدنى -عبد الرازق السنهورى 0د - 

 0بيروت بدون سنة نشر –العربى 
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 ثـ العقد،شركط  كعمى بشرائو يرغب الذم الماؿ مكاصفات عمى الماؿ بائع مع اتفؽ قد ذلؾ قبؿ

 بإقراضو كالتي تقـك التمكيمي اإليجار شركات إلى فيمجأ الماؿ، شراء لعممية ممكؿ عف ذلؾ بعد يبحث

 بدفع التمكيمي شركة اإليجار يؿبتكك المستفيد كيقـك العقد، محؿ الماؿ ثمف يساكم النقكد مف مبمغنا

 .لو الممنكح القرض مبمغ مف الماؿ ثمف

فاليدؼ  لتحقيقو، يسعياف الذم اليدؼ ناحية مف القرض عقد مع التمكيمي اإليجار عقد يتشابو .6 
 التمكيمي فعممية اإليجار عقد في الحاؿ كذلؾ التمكيمية، الحاجة سد ىك القرض عقكد إبراـ مف

 فعنصر التزامات الطرفيف، حكلو تدكر كالذم العقد ليذا األساسي اليدؼ ىك معيف ماؿ شراء

 نية أف بحيث اإليجار التمكيمي، عقد في جمينا يظير الرأم ىذا أصحاب يرل كما التمكيؿ

 الطرفيف أىداؼ كتتحقؽ المستفيد، كمشاريع إستثمارات تمكيؿ إلى البداية مف تتجو المتعاقديف

 معينة كتجييزات معدات عمى يحصؿ كمربحة فالمستفيد مجزية تمكيؿ كسيمة عمى بالحصكؿ

 مخاطر يتجنب كبالتالي يفشؿ، كقد ينجح قد مشركع في  كامبل ثمنيا دفع إلى يضطر أف دكف

 ما كؿ استرداد يضمف أف عمى أمكالو الممكؿ كبالمقابؿ يكظؼ طائمة، مبالغ كدفع الماؿ تممؾ

 يككف بحيث التمكيمي، اإليجار عقد إبراـ إلى الطرفاف المستفيد، فيمجأ مشاريع تمكيؿ مف قدمو

 الحالة ىذه في اإليجار عقد كيككف لمماؿ المقترض المستفيد لضماف حيازة إيجار عقد صكرة في

 سداد بشأف المقرض يطمئف ذاتو الكقت كفي  العقد، طبيعة تحديد لو في أىمية ال ثانكينا عقدنا

 .لؤلصؿ المالؾ فيك لمبمغ القرض المقترض

 المستفيد بدفعيا يمتـز التي األقساط تحديد بكيفية الرأم ىذا ألنصار كفقنا لمعقد المالي الطابع يتأكد .2

 القيمة اإليجارية االعتبار في األخذ دكف مالية معادلة طريؽ عف تتحدد فاألقساط العقد، أثناء

 الماؿ قيمة نسبة مف منيا جزء في تشكؿ بحيث مرتفعة األقساط ىذا تككف ما غالبنا لذلؾ لؤلصؿ،

 كنفقات، مصاريؼ مف الممكؿ تكبده كما معقكؿ ربح معدؿ إلييا مضافنا

نما ىي فحسب، أجرة أقساط تعد حتى بالماؿ لبلنتفاع مقاببل تمثؿ ال الرأم ليذا كفقنا فاألقساط     كا 

 الذم يمتـز المبمغ بأف ذلؾ كيؤكدكف المستفيد، لصالح الممكؿ مف المقدـ القرض لمبمغ مقاببل

 الطرفيف تفاؽ بيف اال القرض فيككف مبمغ مف قسط آخر يمثؿ العقد نياية عند بدفعو المستفيد

 مدة طيمة كيقسط مع فكائده القرض قيمة حساب يتـ بحيث التمكيؿ مبمغ جميع تغطية يتـ أف عمى

 .بدفعيا المستفيد يمتـز أقساط عمى العقد
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 العمر االفتراضي لغاية العقد امتداد االتجاه ليذا كفقنا لمعقد المالي الطابع يبرز كمما العقد، مدة .3

 لصالح الماؿ تمكيؿ شراء في قدمو الذم القرض لمبمغ الممكؿ استرداد لضماف العقد محؿ لمماؿ

 قبؿ لئللغاء العقد قابمية ذلؾ عدـ يؤكد كمما بالماؿ، لبلنتفاع مدة تعد ال العقد مدة لذلؾ المستفيد،

 دفعيا التي استرداد كامؿ األمكاؿ الممكؿ يضمف حتى األقساط سداد مف المستفيد انتياء

 )ذلؾ قبؿ المنفردة بإرادتو 0العقد فسخ لممستفيد يحؽ فبل فكائدىاكأرباحيا،إلى  باإلضافة

 شراء الماؿ عممية ىي فالعممية العقد، محؿ الماؿ كشراء اختيار بيا يتـ التي اآللية أك الطريقة .4

 يقـك لممستفيد، كال تأجيره بقصد ثالث طرؼ مف الماؿ بشراء الممكؿ يقـك حيث التأجير، ألجؿ

 كبناءن  تأجيره لممستفيد ألجؿ الماؿ بشراء يقـك بؿ يستأجره، أك يشتريو مف ينتظر ثـ الماؿ بشراء

 فيتـ0يريده  البائع الذم كمف يحددىا التي المكاصفات كحسب كاختياره المستفيد طمب عمى

 مف مباشرة كشرائو مكاصفات الماؿ تحديد بعممية بنفسو المستفيد يقـك أف عمى غالبنا االتفاؽ

 .لمبائع ثمف الماؿ بدفع الممكؿ ىذا يقـك ثـ الممكؿ، مف ككالة بمقتضى البائع

 ككضعيا تحت العقد محؿ العقارات أك اآلالت ثمف دفع في يتمثؿ بحت مالي فدكره المؤجر، دكر .5

 كبمجرد شراء الماؿ، عممية بتمكيؿ يمتـز فيك التزاماتو، تتكقؼ الحد ىذا كعند المستفيد، تصرؼ

 في يتدخؿ ال المؤجر، فيك التزامات تنتيي المستفيد تصرؼ تحت ككضعيا المعدات ثمف دفع

 لتأدية صبلحيتو كشرائو كضماف كاختياره مكاصفاتو تحديد مف بالماؿ المتعمقة الفنية المسائؿ

 بضماف كااللتزاـ الماؿ بضماف استحقاؽ االلتزاـ مف نفسو المؤجر يعفي بحيث منو، الغرض

 يقـك الذم فالدكر الرأم ىذا أصحاب فكما يرل0ذلؾ  كؿ المستفيد كيتحمؿ الخفية الماؿ عيكب

 كالمستفيد. البائع بيف الكساطةالمالية دكر يتعدل ال العقد ىذا في المؤجر بو

 إلى يؤدياف التمكيمي كاإليجار القرض عقدم أم- العقديف كبل أف االتجاه ىذا أصحاب يرل كما .6

 المبالغ لمممكية حيث ينقؿ ممكية ناقؿ عقد ىك القرض فعقد اآلثار، ذات كيرتباف النتيجة نفس

 عقد كذلؾ مبمغ القرض، بسداد يمتـز أف عمى المقترض لصالح األخرل المثمية األشياء أك النقدية

 نياية عند لو الخيار الممنكح عمى بناءن  الماؿ بتممؾ لممستفيد الحؽ يقرر الذم التمكيمي اإليجار

 يتجاكز تأمينينا تمعب دكرنا المجاؿ ىذا في العقد محؿ لمماؿ المؤجر ممكية أف حيث العقد،

 انتياء كبمجرد قدميا، األمكاؿ التي عمى الممكؿ لحصكؿ الضماف مف نكع فيي التقميدية، كظيفتيا

 اآلثار إلى يؤدم التمكيمي عقد اإليجار أف كما لو، الممكية تعكد القرض أقساط سداد مف المستفيد

 االقتصادية. الناحية مف نفسيا
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 :قرض عقد ليس التمويمي التأجير عقد

مف  العممية نتائجو في االقتصادية الناحية مف يقترب التمكيمي اإليجار عقد أف في شؾ ال
 بشكؿ يضمف معينة، استثمارات تمكيؿ في تتمثؿ تمكيؿ أداة فيك القرض، عقد عمى المترتبة اآلثار

ف الممكؿ، حقكؽ  ال يحدد أنو إال االقتصادية الكجية مف يصدؽ لمعقد السابؽ التحميؿ كاف كا 

 مف الناحية قائمة تظؿ القرض كعقد التمكيمي اإليجار عقد بيف فالتفرقة لمعقد، القانكنية الطبيعة

 في المصرم المدني القانكف ُعرؼ كعرفو كما القانكنية الناحية مف القرض كعقد القانكنية

 ممكية المقترض إلى ينقؿ أف المقرض بو يمتـز ىك عقد" القرض أف عمى نصت (التي538المادة)

 في مثمو شيئنا القرض نياية عند المقترض إليو يرد عمى أف آخر، مثمي شيء أم أك النقكد مف مبمغ

 كصفتو. كنكعو مقداره

 نقؿ ممكية إلى يؤدم كالذم الممكية، عمى الكاردة العقكد مف القرض عقد أف تقدـ مما نبلحظ

ا يرد القرض عقد أف كما المقترض، لصالح العقد محؿ  عمى فيك ينصب المثمية، األشياء عمى دائمن

 قرض عقد ليس التمكيمي التأجير عقد بأف القائمكف الفقياء فقط، كيرل المثمية األشياء أك النقكد

 :التالي في إيجازىا نحاكؿ العقديف كثيرة بيف اختبلؼ أكجو لكجكد

أطراؼ  ثبلثة مف يتككف -معنا مر كما – التمكيمي اإليجار فعقد العقد، أطراؼ حيث مف .6
 مف كقد يتككف األغمب، األعـ في البائع( أك كالمكرد (المستفيد) كالمستأجر (الممكؿ) المؤجر (كىـ

ف - البلحؽ التمكيمي اإليجار عقد في كما األحياف بعض في طرفيف  القانكنية كانت المراكز كا 

 أف كما كالمقترض، المقرض كىما فقط طرفيف مف فيك يتككف القرض عقد أما ، مكجكدة الثبلثة

 القرض عقد أما اإليجار، كعقد البيع عقد كىما عقديف مف في الحقيقة يتككف التمكيمي اإليجار عقد

 .فقط كالمقترض مف المقرض مككف كاحد عقد فيك

فالماؿ  اآلخر، عف مختمؼ العقديف كبل عميو ينصب الذم فالمحؿ العقد، محؿ حيث مف .2
 عمى عقارات القرض عقد يرد أف يمكف كال مثمية أشياء أك نقكد غالبنا ىك القرض عقد في المقرض

 عمى قد ينصب فالعقد التمكيمي اإليجار في أما االقراض، بطبيعتيا تقبؿ ال قيمية أشياء ألنيا

 عقارات أك معداتتككف  بأف خاصة، طبيعة ذات تككف أف يجب كالتي عقارات، أك منقكالت

 التي القرض عقكد في ال يشترط كىذا خاص، طابع لو التمكيمي اإليجار عقد في فالمحؿ إنتاجية،

 الماؿ يقدـ حينما األصؿ في أخرل،كالمقرض مثمية أشياء أك نقكد عمى الغالب في تنصب

 عقد في المحؿ يخصص ألجمو بينما الماؿ المقترض سيستعمؿ الذم بالغرض يقيده ال لممقترض

 أك إنتاجي نشاط لمباشرة الزمة عقارية منقكلة أك أمكاؿ عمى ينصب بحيث التمكيمي، اإليجار

 محؿ أما باالستعماؿ، تستيمؾ استيبلكية أمكاؿ يرد عمى القرض عقد في المحؿ أف كما حرفى،
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 الماؿ يككف أف يجب حيث لبلستيبلؾ، قاببل يككف يتصكر أف فبل التمكيمي اإليجار في العقد

 مخصص يككف بحيث حرفي، أك إنتاجي نشاط الزمة لمباشرة عقارات أك معدات المأجكر

 .لبلستيبلؾ ال لبلستعماؿ

 ممكية الماؿ بانتقاؿ تقضي كالتي لمممكية الناقمة العقكد مف ىك القرض فعقد الممكية، حيث مف .3

 اإليجار التمكيمي عقد في أما كشركطو، ألركانو العقد استيفاء بمجرد كذلؾ لممقِترض المَقترض

ا تنتقؿ ال فالممكية  كىي بثبلثة خيارات العقد نياية في يتمتع المستفيد أف حيث لممستفيد، دائمن

 أماـ الكحيد ىك الخيار ليس التممؾ فخيار العقد، محؿ الماؿ تممؾ أك الماؿ رد أك العقد تجديد

ذا يتممكو، ال أك الماؿ يتممؾ فقد كبالتالي المستفيد،  تنتقؿ الممكية فإف المستفيد بالتممؾ رغب كا 

 عقد في الممكية أف كما قبؿ ذلؾ، الممكية إليو تنتقؿ كال الماؿ بتممؾ رغبتو إعبلف تاريخ مف إليو

 تنتقؿ كال المؤجر جانب مف بالبيع يتمثؿ بكعد كالذم التممؾ خيار بمكجب تنتقؿ التمكيمي اإليجار

 األخرل الخيارات تبرير عف تعجز ىذه النظرية أف إلى باإلضافة القرض، عقد أحكاـ بمقتضى

 لممقترض يسمح ال القرض فعقد األصؿ، رد العقد أك تجديد مف العقد نياية عند لممستفيد المتاحة

 اتفاؽ أل القرض، عقد ينتيي القرض لمبمغ سدادالمقترض كبمجرد رغبتو عمى بناء العقد بتجديد

 0القرض بعقد لو  صمة ال جديدنا عقدنا يككف آخر

أك  الماؿ مف مبمغنا المقترض يسمـ بأف القرض عقد في المقرض يمتـز االلتزامات، حيث مف .4 
 كضماف  العيكب االستحقاؽ، بضماف يمتـز كما المقترض، تصرؼ تحت كيضعيا مثمية أشياء

 ككضعو محؿ العقد الماؿ ثمف بدفع إال التمكيمي اإليجار عقد في المؤجر يمتـز ال بينما الخفية،

 االستحقاؽ، يمتـز بضماف ال كما الخفية العيكب بضماف يمتـز ال فيك المستفيد، تصرؼ تحت

 مثمو، رد أك القرض نياية أجؿ عند كرده الماؿ بتسمـ القرض عقد في المقترض يمتـز كبالمقابؿ

 في كاستعمالو عميو الماؿ كالمحافظة بتسمـ التمكيمي التأجير عقد في المستأجر يمتـز بينما

 التصرؼ األصؿ في يحؽ لممقترض أنو مبلحظة مع االتفاؽ، حدكد كفي لو المحدد الغرض

 نفسو الماؿ برد ممـز غير كىك عقد القرض محؿ الماؿ يتممؾ أنو إذ يشاء، كما المقترض بالماؿ

 لجريمة مقترفنا يجعمو ال اقترضيا التي المقترض باألشياء فتصرؼ ذلؾ كعمى مثمو، رد يمكنو بؿ

 إلى يؤدم العقد محؿ بالماؿ المستأجر فتصرؼ التأجير التمكيمي في الحاؿ بعكس األمانة، خيانة

 0األمانة خيانة جريمة ارتكابو

 القرض كسبيؿ إلى فالمجكء المقدـ، التمكيؿ مدل في القرض عف التمكيمي اإليجار عقد يتميز .5

 طبيعة عممية تخالؼ مشاكؿ عدة يعترضو األجؿ طكيؿ أك متكسط أك قصير أكاف سكاء لمتمكيؿ

 يقـك تقديـ المثميات التي عمى المقترض إجبار تتضمف القركض ألف التمكيمي، اإليجار عقد

 المعدات عمى يحصؿ التمكيمي فالمشركع اإليجار عقد في أما الكفاء، في اآلخر مقاـ بعضيا
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 القركض، في يحصؿ كما مقدـ كدفع مف رأسمالو جزء تجميد إلى يضطر أف دكف كاممة المطمكبة

، جانب في المشركع في ميزانية القركض تظير محاسبية ناحية كمف  عمى ديف فيك الخصـك

 الميزانية، في الخصـك جانب في تظير ال فيي عمي االستئجار المترتبة األعباء أما المشركع،

 المشركع ميزانية صكرة مف يحسف مما الخصكـ، جانب مف قيد محاسبي يقابمو ال األجرة ديف ألف

 في ظاىر ديف ىناؾ كاف لك مما أكبر آخر قرض عمى الحصكؿ كتككف فرصة المستأجر،

 .بالقركض بالتمكيؿ ىك الحاؿ كما الميزانية

 كاحدة فقط، كلمرة القرض عقكد في مثمو رد أك الماؿ برد يمتـز  -أشرنا ككما– المقترض إف .6

 فيما يتعمؽ اإلشكاليات بعض يثير التمكيمي اإليجار عقكد عمى القرض طابع إضفاء فإف لذلؾ

 ىذه المستأجر في أف نبلحظ قرض عقد التمكيمي اإليجار عقد اعتبرنا ما فإذا بالرد، بااللتزاـ

 يعيدىا المستفيد التي سداد األقساط تتمثؿ فى  األكلى مرتيف، القرض مقابؿ برد يمتـز الحالة

 مقاببل
 أك العقد المستفيد   بتجديد يرغب لـ إذا العقد نياية عند نفسو الماؿ رد كالثانية القرض، لقيمة

 كىذا الماؿ، كرد باألقساط بالكفاء التـز قد الحالة ىذه في المستفيد فيككف العقد، محؿ الماؿ تممؾ

  0لمعقكد العامة لمقكاعد كفقنا يجكز ماال

مع  القرض نظرية أصحاب أعطى بمكجبو كالذم الخاص االتفاؽ إلى اإلشارة أخيرنا بقي .7
مبمغ  استرداد لضماف بالممكية االحتفاظ حؽ لمممكؿ الضماف سبيؿ عمى بالممكية االحتفاظ
 لغاية استرداد الضماف سبيؿ عمى لممقرض العقد محؿ الماؿ ممكية المستفيد ينقؿ بحيث القرض

 الممكؿ الممكية يعيد األقساط سداد مف المستفيد تمكف إذاف القرض، لمبمغ المقرض الممكؿ

 حؽ يمنح الممكؿ الذم االتفاؽ طبيعة يحددكا لـ االتجاه ىذا أصحاب أف فنبلحظ لممستفيد،

 تسرم التي االتفاؽ كاألحكاـ ىذا بطبيعة المتعمقة اإلشكاليات بعض يثير بالممكية مما االحتفاظ

 تقدـ ذلؾ ،مما كغير ىبلؾ الماؿ عف كالمسؤكلية القرض، مبمغ سداد تسبؽ التي الفترة أثناء عميو

 جكىرية بيف اختبلفات لكجكد قرض عقد اعتباره يمكف ال التمكيمي التأجير عقد أف نبلحظ

 .العقديف
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 بالتقسيط البيع وعقد التمويمي التأجير عقدثالثًا :
1

:  

 يحتفظ البائع بالتقسيط بيع عقد عف عبارة ىك التمكيمي اإليجار عقد أف الفقو مف جانب يرل

 عمى دفعات الثمف أقساط بسداد المشترم كيمتـز الثمف، استيفاء يتـ حتى المبيع بممكية بمقتضاه

 بيع" بالتقسيط ىك كالبيع رجعي، بأثر المبيع المشترم يتممؾ األقساط ىذه سداد انتياء كعند نقدية،

 في (لثمفا عبدف المشترم يتعيد بينما العقد إبراـ بمجرد المشترم إلى المبيع بتسميـ البائع يتعيد فيو

 المشترم التزاـ عدا آثاره، جميع يرتب بيع عقد ىك بالتقسيط كالبيع )أقساط أم متعاقبة دفعات صكرة

 البائع استيفاء لحيف الممكية نقؿ تأجيؿ يتـ لذلؾ دفعات، عدة عمى مقسطنا كالذم يككف الثمف بدفع

 كالشرط كاقؼ، شرط عمى معمقة المبيع ممكية نقؿ يككف حيث عمييا المتفؽ نياية األقساط في لمثمف

 كىك االلتزاـ، انقضاء إلى تخمفو كيؤدم االلتزاـ كجكد تحققو عمى يترتب الذم الكاقؼ ىك

حادث  كالفاسخ الكاقؼ الشرطيف مف كؿ المحدد  كيشكؿ الميعاد في المؤجؿ بالثمف كفاءالمشترم
 تنتقؿ الممكية الكاقؼ الشرط قؽتح كعند المحدد، الكقت في المقسط بالثمف المشترم كفاء كىك كاحد،

 بأثر عف البائع الممكية كتزكؿ الفاسخ الشرط يتحقؽ الكقت نفس كفي المشترم، إلى رجعي بأثر

 كذلؾ. رجعي

 بالتقسيط، بيع عقد التمكيمي باعتباره اإليجار عقد تكييؼ حكؿ الفقياء بيف خبلؼ دار كقد

 .كذلؾ أنو ليس آخر جانب يرل بينما بالتقسيط، بيع عقد أنو عمى جانب فذىب

 :بالتقسيط بيع عقد التمويمي التأجير عقد :أوال

أكجو  إلى بالتقسيط بيع أنو عمى التمكيمي اإليجار عقد تكييؼ في الرأم ىذا أنصار يستند
  لممشترم الماؿ تسميـ يقتضي فكبلىما العقديف، كبل بيف الشبو

 التممؾ إمكانية مع مقسط كبشكؿ محددة مدة خبلؿ معينة دفع أقساط يقتضي ككبلىما المستفيد، أك

 نفس مف التمكيمي اإليجار عقد يتضمنو بما يستدلكف ىذه األقساط ،فيـ سداد مف االنتياء عند

 كما الممكية، كنقؿ كالثمف المبيع عمى االتفاؽ مف بالتقسيط البيع عقد في كالمقكمات المكجكدة األركاف

 كدليميـ العقد، محؿ الماؿ ثمف تمثؿ العقد مدة خبلؿ بدفعيا المستفيد يمتـز التي أف األقساط يركف

كفي  بالماؿ لبلنتفاع مقاببل منيا جزء في تمثؿ األقساط ىذه أف حيث األقساط، قيمة ارتفاع :عمى ذلؾ
 يمنح العقد بأف ذلؾ كيؤكد الربح، كىامش المصركفات إلى باإلضافة الماؿ ثمف مف نسبة آخر جزء

 .خبلؿ البيكع بدفعيا المستفيد يمتـز التي األقساط تحديده عند يراعى بثمف الماؿ تممؾ حؽ المشترم

                                                           
1
العقود التى تقع على الملكية المجلد األول ) البيع والمقايضة(  4ج –فى شرح القانون المدنى الوسيط  –عبدالرازق السنهورى  0د - 

 0القاهرة –مطابع دار النشر للجامعات المصرية  1960
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 الذم المبمغ اإلضافي إلى باإلضافة المستفيد دفعيا التي األقساط مجمكع يشمؿ فالثمف إذف

 عقد الرأم ىذا أصحاب كيقرب الثمف مف األخير القسط يمثؿ بحيث العقد نياية عند بدفعو يمتـز

 العقد مدة طكاؿ الماؿ باستعماؿ يسمح لممستفيد فالعقد لمممكية، الناقمة العقكد مف التمكيمي التأجير

 فالعقد العقد، نياية عند تذكر قيمة أم محؿ العقد لمماؿ يبقى فبل االفتراضي، عمره انقضاء كلغاية

 عقد تقريب في أيضا الرأم ىذا أصحاب استند تقارب ،كقد الماؿ عمى كاسعة سمطات لممستفيد يمنح

 يقتضي فكبلىما نفسيا، النتيجة إلى يؤدم العقديف كبل بأف البيع بالتقسيط عقد مف التمكيمي التأجير

 ممكية نقؿ إلى البداية منذ اتجيت قد المتعاقديف نية أف بحيث أك المستفيد لممشترم، الماؿ ممكية نقؿ

 لمماؿ االفتراضي العمر لنياية يمتد ،فالعقداألقساط  دفع بعد يتـ نقؿ الممكية كلكف العقد، محؿ الماؿ

 نياية عند ضئيمة قيمتو تصبح بحيث الماؿ ليذا نفعي استعماؿ كؿ المستفيد يستيمؾ يجعؿ مما

 بممكية االحتفاظ مف أىدافو حقؽ قد الممكؿ كيككف الماؿ، تممؾ إلى الغالب المستفيد في فيمجأ العقد،

 .الماؿ ىذه شراء تمكيؿ في قدمو لما استيفائو ككسيمة لضماف الماؿ

 :بالتقسيط بيع عقد يعتبر ال التمويمي اإليجار عقد :ثانًيا

 االنتقادات، مف العديد إلى بالتقسيط بيع عقد باعتباره التمكيمي اإليجار عقد نظرية تعرضت

 بيع عقد اإليجارالتمكيمي عقد اعتبار يمكف ال أنو الفقو مف اآلخر الجانب فيرل قصكرىا، بينت التي

   :التالي النحك عمى العقديف بيف جكىرية اختبلفات لكجكد بالتقسيط

 العقديف كبل في يتكافر ما عمى بناءنا بالتقسيط البيع عقد مف التمكيمي اإليجار تقريب عقد إف

 بدفع كالتزامو لو كحيازتو لممشترم الماؿ تسميـ مف ىذه التشابو فأكجو دقيؽ، غير تشابو قكؿ أكجو مف

تفيد  ال بالتالي كىي قانكني، قالب مف أكثر في تتكاجد أف يمكف ظاىرية تشابو أكجو ىي دكريةأقساط 
 كقياـ ىذا اآلخر لمطرؼ الماؿ فتسميـ الطرفيف، بيف يربط الذم لبلتفاؽ القانكنية الطبيعة تحديد في

 قد يتممؾ كما كاإليجار، القرض عقد في كذلؾ يتـ دكرية أقساط بدفع كالتزامو بحيازتو األخير

 .عقد اإليجار في المرتبط بالبيع الكعد عمى بناءن  اإليجار عقد في العقد محؿ الماؿ المستأجر

قيمة  ارتفاع إلى استنادنا بالتقسيط بيع عقد باعتباره التمكيمي اإليجار عقد تكييؼ أف كما
يحدد  أف األصؿ ألف دقيؽ، غير كمعيار صحيح غير قكؿ ىك ثمف أقساط باعتبارىا األقساط

 يشاؤف دكف مبمغ أم عمى االتفاؽ ليما فيحؽ بينيما، االتفاؽ عمى بناءنا التزاميما مقابؿ المتعاقديف

  :قائمة ليا قرار في المصرية النقض محكمة أشارت المعنى ىذا كفي حريتيما، عمى قيد أم

 المستأجر كحكـ كبيف بينو عمييا االتفاؽ يجب بؿ المنفردة بإرادتو األجرة يحدد أف لممؤجر يجكز ال"

 حاكؿ المتعاقدكف بأف األجرة عمى االتفاؽ التعاقد عند تعذر إذا أنو القائـ أك الممغي المدني القانكف
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 ارتفاع يؤثر فبل كبالتالي أركانو مف ركف النعداـ باطبل يككف اإليجار فإف يستطيعا كلـ عمييا االتفاؽ

 .البيع عقكد العقد مف اعتبار عمى ال دليؿ يعد كال العقد طبيعة عمى األجرة أقساط قيمة

 الناقمة لمممكية العقكد طائفة ضمف التمكيمي اإليجار عقد بإدخاؿ القائؿ بالرأم يتعمؽ فيما أما

 العقد كبالتالي مدة طكاؿ الماؿ استعماؿ سمطة مف لممستفيد التمكيمي اإليجار عقكد تمنحو لما كذلؾ

 غير قكؿ العقد، فيك نياية عند منيا يستفاد قيمة أم لمماؿ يبقى ال بحيث االفتراضي عمره استنزاؼ

 طكيمة لمدة فترتو ممتدة تككف بحيث مستمر طابع ذا عقد كؿ اعتبار إلى يؤدم ألنو كذلؾ صحيح

 مدتو كانت لمممكية إذا  ناقبل عقدان اإليجار  عقد عدر يالمعيا يذال فقناكك  لمممكية، الناقمة العقكد مف

 طبيعة تحديد يفيد في ال المعيار فيذا ثانية ناحية كمف العقد، محؿ لمماؿ االفتراضي العمر تستنزؼ

 العقد يمتد أف اليتصكر بحيث االفتراضي عمره مدة لطكؿ كذلؾ عقار عمى منصبنا كاف إذا العقد

 اعتيادم تمؼ مف بو يمحؽ ما قد باستثناء نفسيا بالقيمة يتمتع الماؿ فيبقى0االفتراضي  عمره لنياية

 ال التمكيمي اإليجار عقد أف باإلضافة إلى ىذا حاسـ، غير المعيار فيذا االستعماؿ، مدة طكؿ بسبب
 الناقمة العقكد مف باعتباره المالؾ سمطات تقارب العقد محؿ الماؿ عمى كاسعة سمطات المستفيد يمنح

 كالرىف العقد محؿ بالماؿ المالؾ تصرؼ مف أنكاع نكع أم يباشر أف يستطيع ال أنو حيث لمممكية،

 نقؿ إلى البداية منذ اتجيت قد النية بأف القائؿ الرأم عمى كبالرد الماؿ بيذا منتفع فقط فيك كالبيع،

 اإليجار عقد ألف الرأم، ىذا دقة عدـ نبلحظ العقديف، كبل في أك المستفيد لممشترم الماؿ ممكية

 لممؤجر، رده أك الماؿ تممؾ في الحؽ أك أخؼ بشركط العقد تجديد في لممستفيد الحؽ يمنح التمكيمي

 أف بحيث منيا، كاحد أم إعماؿ لو كيحؽ لممستفيد، ممنكحة خيارات ثبلثة مف ىك كاحد التممؾ فخيار

 ىك التممؾ خيار بأف القائؿ الرأم ينفي لمعقد ،كىذا كالحتمية الكحيدة النتيجة ىك الماؿ ليس تممؾ

 تممكو، عمى المستفيد يجبر مما العقد نياية عند الماؿ قيمة لضآلة نظرنا الكحيد الخيارالكاقعي

 اإليجار عقد يختمؼ كما  قيمتو، ارتفاع أك ضآلة رغـ يتممكو ال كقد الماؿ يمتمؾ فالمستفيد قد

 البيع عقد في فالمبيع العقديف، مف كؿ عميو ينصب الذم المحؿ ناحية مف البيع عف عقد التمكيمي

 كما خاصة، صفة أك شرط أم يشترط فبل لطبيعتيا تحديد دكف عقارية أك منقكلة عمى أمكاؿ ينصب

عقد  في المحؿ أف يبلحظ بينما لبلستيبلؾ، قابؿ غير أك لبلستيبلؾ قابؿ ماؿ يككف قد أف المبيع
 كما .إنتاجية  عقارات أك منقكال العقد محؿ الماؿ يككف أف فيجب الخاص، طابعو لو التمكيمي اإليجار

 ناحية اإلنتاجية،كمف المشاريع لتمكيؿ كأداة العقد لطابع نظرنا لبلستيبلؾ قابؿ غير يككف أف يجب

 البائع طرفيف ىما مف يتككف بالتقسيط البيع فعقد العقديف، بيف االختبلؼ يظير العقد أطراؼ

  كبسيطة، كاحدة القانكنية فالعبلقة كبالتالي كالمشترم،
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 ( كالمستفيد الممكؿ) المؤجر( كىـ أطراؼ ثبلثة مف يتككف التمكيمي فيك اإليجار عقد في أما     

 فاألصؿ أخرل ناحية كمف ناحية، مف ىذا مركب عقد مف تتككف كالعبلقة بالتالي كالمكرد،) المستأجر

 ال بالمقابؿ خاصة، صفة فيو يشترط أف دكف بالتقسيط البيع بعمميات أف يقـك شخص ألم يحؽ أنو
 يمارس بمف خاص سجؿ في مسجؿ يكف لـ ما التمكيمي اإليجار عمميات أف يبـر شخص ألم يسمح

 عقكد إبراـ المؤجريف سجؿ في مسجؿ غير شخص أم عمى فيحظر التأجير التمكيمي، عمميات

 شأف في 6995لسنة 95رقـ القانكف مف) 36(المادة تنص الخصكص ىذا كفي التمكيمي ، اإليجار

 المؤجريف بسجؿ مقيد اعتبارم غير أك طبيعي شخص أم عمى يحظر" أنو عمى التمكيمي اإليجار

 التمكيمي التأجير عمميات يزاكؿ أك أف عنكانو في ليا مرادفات أك التمكيمي التأجير عبارة يستعمؿ أف

 ىذا يخالؼ مف كؿ جنيو آالؼ عف عشرة تزيد كال جنيو آالؼ خمسة عف تقؿ ال بغرامة كيعاقب

 ".العكد حالة في كجكبينا بالغمؽ الحكـ كيجكز، الحظر

مف  ىذا كيظير يختمؼ فيك العقديف كبل في ممارستو يتـ الذم النشاط لطبيعة كبالنسبة  
 في عقكد المؤجر بو يقـك الذم كالدكر بالتقسيط البيع عقد في البائع مف كؿ بو يقـك الذم الدكر خبلؿ

 بالتقسيط ألجؿ بيعو الماؿ بشراء يقـك قد كىك كالبيع الشراء أعماؿ يحترؼ فالبائع التمكيمي، التأجير

 كيحصؿ بالتقسيط لممشترم المباعة األمكاؿ ممكية نقؿ في تتمثؿ األكلى خدمتيف لممشترم يقدـ بحيث

 الثمف سداد في لممشترم ائتماننا البائع يمنح كما المشترم، يقدمو الذم الثمف عمى ذلؾ مقابؿ في

 إليو ممكيتو ينقؿ كقد الماؿ لممشترم، يسمـ فيك الثمف أقساط سداد عمى المشترم البائع يأتمف حيث

 يشترطيا التي الفكائد عمى ىذه  الخدمة مقابؿ في كيحصؿ الثمف، ألقساط المشترم سداد قبؿ حتى

 كاحدة خدمة إال لممستفيد يقدـ ال التمكيمي فالمؤجر اإليجار عقد في أما العقد، ىذا في المشترم عمى

 يمتـز التي األقساط ذلؾ مقابؿ كيستحؽ شراء الماؿ، عممية بتمكيؿ المستفيد استثمارات تمكيؿ كىي

 احتفاظ أما الضماف، سبيؿ عمى إال بالممكية احتفاظ الممكؿ كما العقد، مدة طكاؿ بدفعيا المستفيد

 التي عالسم بتممؾ يقـك فيك كبالتالي البيع كيحترؼ فيكتاجر عممو مقتضيات مف فيك بالممكية البائع

 عقد عف التمكيمي اإليجار عقد كذلؾ،  يختمؼ البيع الشراء ألجؿ أعماؿ يحترؼ حيث بيعيا يتكلى

 في العقد ابراـ فكر لممشترم ينتقؿ فالماؿ العقديف، في كبل الممكية انتقاؿ ناحية مف بالتقسيط البيع

 تمقائينا يتـ العقكد ىذه في الماؿ ممكية انتقاؿ أف كما بأثر رجعي، القانكف كبقكة بالتقسيط البيع عقكد

 المشترم، جانب مف إرادم تعبير أك إعبلف أم إلى حاجة الثمف كدكف ألقساط المشترم سداد كعند

 طكاؿ بدفعيا المشترم التـز التي األقساط إلى إضافة الغالب في إضافية أخرل مبالغ أم دفع كدكف

 العقد. مدة
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 إرادم تعبير عنو صدر إذا إال لمماؿ المستفيد تممؾ يككف فبل التمكيمي اإليجار في عقد أما

 إعبلف مف بد فبل بيا يمتـز التي األقساط سداد مف االنتياء بعد كذلؾ الماؿ، رغبتو بتممؾ يفيد

 ممكية انتقاؿ أف إلى باإلضافة ىذا إليو، الماؿ ممكية تنتقؿ حتى الماؿ بتممؾ عف رغبتو المستفيد

كقد  .دفعو مف بد ال رمزم كبمقابؿ رجعي أثر كدكف ذلؾ في رغبتو إبداء كقت مف لممستفيد يتـ الماؿ
 فبل الماؿ المؤجر المستأجر اشترل إذا" (عمى 62) المادة في  6995لسنة 95رقـ القانكف نص

 .العقد في المحدد الثمف كامؿ بسداد قاـ إذا إال إليو ممكيتو تنتقؿ

 البيع يمتـز عقد في أنو نجد العقد، أطراؼ كالتزامات بالتقسيط البيع عقد آثار لبعض كبالنسبة 

 ىذه حيث تقع التمكيمي اإليجار عقد في الحاؿ بعكس كاالستحقاؽ، الخفية العيكب بضماف البائع

 .)المؤجر( البائع عاتؽ عمى كليس المستأجر)المستفيد( عاتؽ عمى االلتزامات

 في عقد أما قسط، آخر دفع عند تنتيي بالتقسيط البيع عقد في فيي العقد لمدة بالنسبة كأخيرنا

زاء لمماؿ االفتراضي العمر بانتياء العقد مدة تنتيي التمكيمي االيجار  البّيف االختبلؼ ىذا المؤجر كا 

 .بيع بالتقسيط عقد التمكيمي اإليجار عقد اعتبار يمكف فبل العقديف بيف
 

 :اإليجاري البيع وعقد التمويمي التأجير عقد رابعًا:

 بالممكية، االحتفاظ مع بالتقسيط البيع نظرية ليا تعرضت التي الشديدة االنتقادات ضكء في

اإليجارم  إيجارم، كالبيع بيع عقد أنو عمى التمكيمي اإليجار عقد تكييؼ إلى الفقو مف جانب ذىب
 يخفي عادم إيجار شكؿ عقد عمى االتفاؽ ىذا يظير بحيث الطرفاف، إليو يمجأ اتفاؽ عف عبارة :ىك

 بدفع يمتـز الذم المستأجر في صكرة المشترم يبدك بينما المؤجر بدكر البائع كيظير بيعنا، الحقيقة في

 المشترم انتياء كبمجرد بو، لممشترم لبلنتفاع الماؿ البائع تسميـ مقابؿ في لمبائع دكرية أقساط

 كبأثر تمقائينا الماؿ ممكية إليو بيع كتنتقؿ إلى اإليجار عقد ينقمب األقساط سداد مف المستأجر((

 المشترم لتممؾ كمقابؿ معيف مبمغ اتفاقنا بدفع العقد يتضمف قد أك العقد، إبراـ يـك إلى يعكد رجعي

 محؿ كيسترد اإليجار عقد يفسخ أف لممؤجر بدؿ اإليجار دفع عف المستأجر تخمؼ حالة كفي لمماؿ،

 .المؤجرة بالعيف المستأجر بدؿ انتفاع بمثابة المدفكعة األقساط كتعتبر العقد،

 ىذا العقد أف اعتبار إلى الفقياء مف جانب فذىب اإليجارم، البيع عقد تكييؼ في الفقو اختمؼ

 كفاء المشترم كىك كاقؼ شرط عمى معمؽ كبيع فاسخ شرط عمى معمؽ إيجار عقد عف عبارة ىك

ا عقدنا فاسخ شرط عمى المعمؽ اإليجار عقد فيككف الثمف، ألقساط  بحيث جميع آثاره، يرتب صحيحن

 بعض يسميو كعمييا، المتفؽ لؤلقساط المشترم لسداد السابقة الفترة عمى اإليجار عقد أحكاـ تسرم

  .بالتمميؾ المنتيي اإليجار بعقد الفقياء
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المشترم  تصرؼ تحت ككضعو الماؿ بتسميـ العقد ىذا بمقتضى البائع)المؤجر( كيمتـز
ليا  المعد األغراض كفؽ الماؿ باستعماؿ المستأجر يمتـز حيف في بو، )المستأجر( لبلنتفاع

 بالمقابؿ معمقنا البيع عقد كيككف العقد، مدة طكاؿ اإليجار بدالت بدفع كذلؾ كيمتـز عميو، كالمحافظة

 عقد اإليجار كينتيي الفاسخ الشرط يتحقؽ الثمف بسداد المشترم قاـ فإذا لمثمف، المشترم سداد عمى

 أما ثمف، المدفكعة أقساط األقساط كتككف رجعي، بأثر لممشترم الممكية كتنتقؿ البيع عقد سرياف كيبدأ

 رجعي بأثر يكف كيزكؿ لـ كأف البيع عقد كيصبح الشرط فيتخمؼ بالثمف بالكفاء المشترم يقـ لـ إذا

 الحد. ىذا عند اإليجار عقد كينتيي

كلكف  البداية، منذ بيع عقد اإليجارم البيع عقد اعتبار إلى الفقو مف آخر جانب ذىب بينما
 بالكامؿ كقد الثمف سداد حتى متتالية أقساط شكؿ عمى بدفعو المشترم يقـك بحيث مؤجؿ بو الثمف

 آخر تاريخ دفع مف كليس البيع، كقت إلى تستند المشترم إلى المبيع ممكية انتقاؿ أف عمى الفقو استقر

 ( 430نصت المادة) حيث المسألة ىذه المصرم المدني القانكف حسـ كما 171 عمييا متفؽ أجرة
 :عمى

المشترم  إلى الممكية نقؿ تككف أف يشترط أف ،لمبائع جاز الثمف مؤجؿ البيع كاف إذا".6
 .المبيع تسميـ تـ كلك كمو الثمف استيفاء عمى مكقكفنا

منو  جزءنا البائع يستبقي أف عمى يتفقا أف لممتعاقديف جاز أقساط يدفع الثمف كاف فإذا .2
ا  يخفض لمظركؼ أف تبعنا لمقاضي يجكز ذلؾ كمع األقساط جميع تكؼ لـ إذا البيع فسخ عف تعكيضن

 انتقاؿ فإف ،جميعنا األقساط كفيت فإذا 0( 224 (المادة مف الثانية لمفقرة كفقنا عميو المتفؽ التعكيض

  البيع. كقت إلى مستندنا يعتبر المشترم إلى الممكية

  .." إيجارنا البيع المتعاقداف سمي كلك السابقة الثبلث الفقرات أحكاـ كتسرم. 3

 كعقد إيجار بدايتو في ينشأ األكؿ أف في بالتقسيط، البيع عقد عف اإليجارم البيع عقد كيختمؼ    

 فيك ينشأ بالتقسيط البيع عقد أما الممكية، نقؿ كيتـ بيع عقد إلى ينقمب المأجكر بثمف الكفاء كعند

 اعتبار في الفقو انقسـ كقد المشترم إلى الممكية نقؿ يتـ بالثمف الكفاء كحيف البداية، منذ بيع كعقد

 فريؽ رأل بينما إيجارم، بيع اعتباره عقد إلى فريؽ فذىب إيجارم، بيع عقد التمكيمي اإليجار عقد

 .ذلؾ غير آخر
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 -:إيجاري بيع عقد التمويمي التأجير عقد :أوال

 التشابو بيف عمى بناءن  اإليجارم البيع عقد مف التمكيمي اإليجار عقد تقريب في الفريؽ ىذا استند

 :التالي النحك عمى كذلؾ منو اليدؼ كفي منيما، كؿ بيا يتـ التي الكيفية في العقديف

بو،  لبلنتفاع إيجار عقد بمقتضى العقد محؿ الماؿ اإليجارم البيع عقد في المشترم يحكز .6
 يمتـز المشترم بينما بو، االنتفاع مف كتمكينو لممشترم الماؿ بتسميـ البائع يمتـز العقد ىذا كبمقتضى

 عف عمى الثمف الحصكؿ في حقو يضمف الطريقة بيذه كالبائع معينة، لمدة معينة أقساط بدفع

 فالعبلقة اإليجار التمكيمي عقد في الكضع نفس ىك كىذا العقد، محؿ الماؿ بممكية احتفاظو طريؽ

 بدفع بمقتضاه المستفيد كالذم يمـز اإليجار عقد يحكميا األقساط لجميع المشترم سداد عمى السابقة

 يستخدـ العقديف كبل ففي بو، لممستفيد لبلنتفاع الماؿ بتسميـ بدكره يمتـز الذم لممؤجر معنية أقساط

 الكقت نفس كفي بالممكية، االحتفاظ طريؽ حقو عف حماية مف البائع لتمكيف ككسيمة اإليجار عقد

 .محددة مدة خبلؿ مختمفة دكرية أقساط بدفع بو كيقـك كاالنتفاع الماؿ حيازة مف المستفيد يتمكف

جميع  سداد كبعد العقد نياية في الماؿ تممؾ مف أكالمستفيد المشترم يتمكف العقديف كبل في .2
 األقساط المحددة سداد مف االنتياء عند المبيع الماؿ المشترم يتممؾ حيث عمييا، المتفؽ األقساط

 المستفيد التمكيمي يمنح اإليجار عقد ككذلؾ لمجانبيف، ممـز كعد عمى بناءن  القانكف كبحكـ تمقائينا

 أف الرأم ىذا فيرل أصحاب األقساط، لجميع المستفيد سداد كبعد العقد، نياية في الماؿ تممؾ حؽ

 سبيؿ عمى إال بالممكية احتفاظ البائع كما 0العقديف كبل في األساسي اليدؼ كاف الممكية نقؿ

 مف مبرر ىناؾ يعد لـ اليدؼ ىذا بعد تحقيؽ أنو حيث الثمف، بدفع بالتزامو المشترم لكفاء الضماف

 الكظيفة يؤدياف العقديف كبل أف يركف فيـ عمى الفكر، لممشترم الممكية فتنتقؿ بالممكية، االحتفاظ

 .شديدة انتقادات كاجو الرأم ىذا إال أف النتيجة، نفس تحقيؽ إلى كييدفاف نفسيا

 
 :إيجاري بيع عقد ليس التمويمي اإليجار عقد :ثانًيا

 التشابو بيف فأكجو إيجارم، بيع عقد ليس التمكيمي اإليجار عقد أف المذىب ىذا أنصار يرل

 عقد بطبيعتو عف يختمؼ كالذم بيع عقد يخفي الحقيقة في ىك اإليجارم البيع كعقد ظاىرية، العقديف

 االحتفاظ بالتقسيط مع البيع عقد نظرية أنصار عمى بالرد قيؿ ما إلى كباإلضافة التمكيمي، اإليجار

 لمجانبيف ممـز كعد بالبيع عمى بناء لممشترم تنتقؿ اإليجارم البيع عقد في الممكية فإف بالمكمية،

 ألقساط المشترم سداد تمقائيا بمجرد لممشترم الماؿ ممكية بنقؿ ممـز فالبائع لذلؾ ،)كالمشترم البائع(

 بحكـ لممشترم تنتقؿ األقساط، فالممكية سداد مف انتيائو عند الماؿ بتممؾ ممـز كالمشترم الثمف،
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 بناءن  األجرة أقساط سداد مف بعد االنتياء الماؿ يتممؾ فالمستفيد التمكيمي اإليجار عقد في اما القانكف،

 إذا إال لممستفيد الماؿ ممكية بنقؿ المؤجر يمتـز كال المؤجر كىك فقط كاحد لجانب ممـز بالبيع كعد عمى

 التمكيمي اإليجار عقد يمنحو حيث الماؿ، بتممؾ غيرممـز فالمستفيد بالتممؾ، رغبتو األخير أبدل

 أيضا العقد، محؿ الماؿ رد اك العقد تجديد في الحؽ احداىا، كلو الماؿ تممؾ يشكؿ خيارات ثبلث

 .بالبيع الكعد أحكاـ تطبؽ التممؾ لخيار اختيار المستفيد حالة كفي حريتو، عمى قيد دكف

 مختمفة، فعقد القانكنية فالطبيعة إيجارم بيع عقد التمكيمي اإليجار عقد اعتبار يمكف ال إذف

 .كذلؾ إال اعتباره يمكف كال المؤجر قبؿ مف تمكيؿ عممية ىك التمكيمي اإليجار

 :الوفاء بيع وعقد التمويمي التأجير عقد :خامساً 

 يحتفظ البائع البيع صكر مف الصكرة ىذه كفي البيع، عقد صكر إحدل ىك الكفاء بيع عقد

 مقابؿ معيننا لممشترم ال ما البائع يبيع أف عمى كالمشترم البائع يتفؽ حيث المبيع، استرداد في بحقو

 تككف قد فترة معينة خبلؿ المبيع باسترداد البائع حؽ بينيما االتفاؽ يتضمف أف عمى معيف، ثمف

 باسترداد رغب كالمصركفات إذا الماؿ ثمف يرد أف البائع عمى بالمقابؿ مثبل، سنكات خمس أك ثبلث

في  كالنفقات الثمف رد كىك البائع لمصمحة فاسخ شرط عمى معمقنا بيعنا يعتبر الكفاء المبيع كبيع الماؿ
 بأثر رجعي العقد كيزكؿ يكف لـ كأف البيع اعتبر الرد كتـ الشرط ىذا تحقؽ فإذا عميو، المتفؽ الميعاد

 في استرداد حقو البائع يستعمؿ كلـ العقد في المعينة المدة انقضت إذا أما لمبائع، المبيع كيعكد

  لممشترم. نيائي بشكؿ الممكية كتثبت خياره يسقط المبيع،

 البيع ىك الكفاء بيع")  أنو عمى الكفاء بيع العدلية األحكاـ مجمة مف ( 668 ) المادة كعرفت

انتفاع  إلى بالنظر الجائز البيع حكـ في كىك المبيع إليو المشترم يرد الثمف رد متى البائع أف بشرط
 حكـ كفي الفسخ عمى مقتدرنا الفريقيف مف كؿ ككف إلى بالنظر الفاسد البيع حكـ كفي بو، المشترم

 . الغير إلى بيعو عمى يقدر ال أف المشترم إلى بالنظر الرىف

( الستخدامو 456المادة) في البيع مف النكع ىذا الحالي المصرم المدني القانكف أبطؿ كقد
 بطبلف عقكد إلى المصرية النقض محكمة أشارت كقد كالقرض، الرىف أحكاـ عمى لمتحايؿ ككسيمة

 مشركع أنو غير ىك رىننا يستر الذم الكفائي البيع بطبلف أساس" :بقكليا قراراتيا احد في الكفاء بيع

 عف األكؿ فيتجرد ىك الدائف، كالمشترم المديف ىك الكفاء بيع في فالبائع ، اإلجازة تمحقو فبل ثـ كمف

 .المستقبؿ في استرداده أمؿ عمى لمثاني ممكو

 احدل بيف التشابو بسبب الكفاء بيع عقكد مف التمكيمي اإليجار عقد الفقو تقريب مف جانب كيرل

 التأجير فعقد الكفاء، كبيع البلحؽ التمكيمي باإليجار تسمى كالتي اإليجار التمكيمي عقد صكر

 حتى إيجار بعقد يستأجره أف عمى المؤجر لصالح الماؿ المستفيد يبيع يتـ بأف البلحؽ التمكيمي
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 لممستفيد يحؽ األقساط ىذه سداد انتياء كبعد معينة، أقساط مقابؿ في بو حيازتو كاالنتفاع مف يتمكف

العقديف،  كبل بيا يتـ التي الكيفية في تشابينا ىناؾ أف الرأم ىذا أصحاب يرل حيث تممؾ الماؿ،
 كفاء ألسباب بيع التمكيمي اإليجار عقد اعتبار يمكف ال أنو كنرل منيا، كؿ إلييا تؤدم التي كالنتائج

 :منيا عديدة

 فمف ناحية الكفاء، بيع كبيف البلحؽ التمكيمي التأجير كحقيقة جكىر بيف كاضح اختبلؼ ىناؾ .6

 عمى معمقة لممشترم كلكف انتقمت قد تككف الكفاء بيع عقد في المبيع الماؿ ممكية أف نبلحظ الممكية

 العقد إبراـ منذ لمماؿ الحقيقة مالكنا في ىك المشترم أف ىذا كيعني -سابقنا أشرت كما– فاسخ شرط

 بالزكاؿ، ميددة أنيا إال بيعو صريحة باستثناء الماؿ في تصرفاتو فجميع بو، التصرؼ لو كيحؽ

 فتعكد العقد إبراـ تاريخ إلى يرتد لممشترم دفع الثمف عند الماؿ استرداد في لحقو البائع إعماؿ فبمجرد

 لمبائع. الممكية
 كغير كبات نيائي بشكؿ المؤجرة لمشركة تنتقؿ الممكية فإف البلحؽ التأجيرالتمكيمي عقد في أما

 في الحؽ لو المستفيد أف ىنالؾ ما كؿ قيد، أم دكف بالماؿ التصرؼ ليا فيككف عمى شرط، معمؽ

 ىك الخيار ليس التممؾ خيار أف إلى باإلضافة ىذا بالبيع، كعد عمى بناءن  العقد نياية في الماؿ تممؾ

 في أما رد الماؿ، أك العقد تجديد في أيضا الحؽ فمو الكفاء بيع عقد في كما لممستفيد الممنكح الكحيد

 مع المشترم، الماؿ مف استرداد إال عمييا المتفؽ األقساط سداده بعد الماؿ لبائع فميس الكفاء بيع

 رجعي، بأثر لمماؿ أراد استرداده إذا إال مبالغ أم بسداد الكفاء بيع عقد في يمـز ال البائع أف مبلحظة

 بتممؾ يرغب لـ كلك األقساط دائـ بسداد ممـز فإنو البلحؽ التمكيمي اإليجار عقد في المستفيد أما

 اعبلف لحظة مف يككف لمماؿ تممكو أف لمماؿ كما استرداده األقساط لجميع سداده يعني كال الماؿ

 رجعي. بأثر كليس بذلؾ رغبتو

 البيع،صكر  مف صكرة البعض يعتبره فبينما الكفاء، لبيع القانكنية الطبيعة عمى اتفاؽ يكجد ال .2 

ا طياتو في يخفي اتفاقنا يمثؿ أنو الفقياء مف آخر جانب يرل  ىناؾ أف كما رىننا حيازينا، أك قرضن

 الذم المصرم المدني القانكف باإلضافة إلى العقكد، مف النكع ىذا ابطمت التي التشريعات مف العديد

 القياس يمكف ال لذلؾ باطمة، يعتبرىا المدني السكرم القانكف فإف إلييا، المجكء كحـر العقكد ىذه أبطؿ

 طبيعة كبل الختبلؼ كفاء بيع عقد اعتباره يمكف ال التمكيمي اإليجار عقد أف يتضح تقدـ مما عمييا

 .العقكد مف غيره عف تميزه التي الخاصة طبيعتو لو التمكيمي اإليجار عقد أف كما العقديف،
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 :االعتماد فتح وعقد التمويمي التأجير عقد :سادساً 

 بمقتضاه بكضع البنؾ يمتـز كالعميؿ البنؾ بيف يربط اتفاؽ" بأنو المالي االعتماد عقد يعرؼ

ما كاحدة دفعة إما قبضو يستطيع بحيث العميؿ تصرؼ تحت النقكد مف مبمغ  متعددة عمى دفعات كا 

 .عميو المتفؽ المكعد في  فكائدىا مع المسحكبة المبالغ برد يمتـز أف عمى العميؿ، يشاء كقت أم في

 كعميمو يمتـز البنؾ بيف اتفاؽ عف عبارة ىي المالي االعتماد فتح عممية أف تقدـ نبلحظ مما 

 تظير حاجة كحينما بتسممو، االلتزاـ دكف العميؿ تصرؼ تحت نقدم مبمغ بكضع البنؾ بمقتضاه

 ممـز كالعميؿ غير حاجتو، حسب منو جزء عمى أك عميو الحصكؿ يستطيع االعتماد مبمغ إلى العميؿ

 المبمغ كجكد ىذا يكفي كربما استعمالو إلى حاجة تنشأ ال فقد بعضو أك كمو االعتماد مبمغ بسحب

 كما عمييا، يتـ االتفاؽ لمبنؾ كفكائد عمكلة بدفع العميؿ يمتـز ذلؾ مقابؿ في العميؿ، تصرؼ تحت

 يمتـز كال دفعات، أك عمى كاحدة دفعة برده يقـك كقد المحدد، المكعد في االعتماد مبمغ برد يمتـز

 خبلؿ مبالغ أية بسحب لـ يقـ فإذا عميو المترتبة كالفكائد سحبو الذم االعتماد مبمغ برد سكل العميؿ

 كما العمكلة بدفع فقط يمتـز العميؿ الحالة ىذه كفي بالرد، التزاـ عاتقو عمى ينشأ فبل االعتماد مدة

 .فكائد مف عميو يترتب

 المؤسسة المصرفيةحيث أف االعتمادات مف نكع بأنيا التمكيمي اإليجار عممية البعض يصؼ 

 مجرد عمى بحتة تقتصر تمكيمية كظيفة تؤدم فيي البنكؾ، دكر مف قريبنا دكرنا تمعب المؤجرة المالية

 فيـ لذلؾ التمكيمي، عممية اإليجار عمييا ترد التي اإلنتاجية األصكؿ شراء لتمكيؿ البلزمة المبالغ دفع

 .االئتماف اإليجارم عقد أك بالتأجير االعتماد تسمية العممية ىذه عمى يطمقكف

 اف كصفيا إال األساس، في تمكيمية عممية ىي التمكيمي اإليجار عممية أف مف الرغـ كعمى

 عف التمكيمي تختمؼ اإليجار لعممية القانكنية فالطبيعة دقيؽ، غير كصؼ ىك مالي اعتماد باعتبارىا

 يستمـز ما العممية، كىك في أطراؼ ثبلثة كجكد يتطمب التمكيمي االيجار أف حيث المالي، االعتماد

 كالثاني المؤجرة، ببيع المعدات يقـك الذم المنتج دكر يظير كالذم البيع عقد كىك األكؿ عقديف، كجكد

 كتقـك لحسابيا العقد محؿ بشراءاألصكؿ التمكيمي اإليجار شركة تقـك بمكجبو كالذم إيجار عقد

 نياية في لو كيككف بدفعيا، يمتـز أقساط دكرية مقابؿ في مشركعو في بيا لبلنتفاع لممستفيد بتأجيرىا

 .الماؿ رد أك العقد أك تجديد العقد محؿ الماؿ شراء إما :كىي خيارات ثبلثة العقد

شركة  مف اطمبي التي المعدات باستئجار ممـز التمكيمي اإليجار عقد في المستفيد أف كما
ف التمكيمي التأجير  بناءن عمى كاف المعدات ىذه شراء ألف اإليجار؛ بدؿ بدفع ممـز فيك ذلؾ يفعؿ لـ كا 

 بينما بطمب منو، إال شرائيا عمى تقدـ لـ التأجير فشركة يناسبو، بما مكاصفاتيا حدد الذم كىك طمبو

 يطمب أف كيستطيع -رأينا كما– االعتماد مبمغ باستخداـ ممـز غير فالعميؿ المالي االعتماد عقد في
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 عندما كالبنؾ.الحاجة لمنقكد تمح لـ إف عمييا المتفؽ المدة انتياء قبؿ االعتماد ىذا اغبلؽ البنؾ مف

 اإليجار عقد في أما معيف لمنقكد، استخداـ اشتراطو عدـ فاألصؿ لعميمو، المالي االعتماد بفتح يقـك

 ناحية كمف .ميني أك حرفي صناعي أك استخداـ ذات أصكؿ عمى العقد ينصب أف فيجب التمكيمي

 تشترم فيي الدقيؽ، بالمعنى القانكني ائتماننا المستأجر لممستفيد تمنح ال المالية المؤسسة فإف أخرل

 محتفظة كتبقى عمييا، يتفؽ أجرة دكرية لقاء لممستفيد كتؤجرىا لحسابيا المنتج مف كاآلالت المعدات

 عقد انقضاء بعد إال المستفيد إلى ىذه المعدات تنتقؿ كال العقد، مدة طكاؿ ؤجرةالم المعدات بممكية

 .االئتماف بعممية شبيية إذف العممية فيذه  بالتممؾ رغبتو عف المستفيد كاعبلف اإليجار

الختبلؼ  كذلؾ مالي، اعتماد عقد ليس ىك التمكيمي اإليجار عقد أف تقدـ مما لنا يتضح
 .العقديف لكبل القانكنية الطبيعة

 :مركب عقد التمويمي اإليجار عقد سابعًا :

 مف عقكد يتككف فيك مركب، عقد ىك التمكيمي اإليجار عقد أف إلى الرأم ىذا أصحاب يذىب

 عقد اإليجار االتجاه ىذا أصحاب الجديد كيعّرؼ العقد ىذا لتككف بعضيا مع اندمجت مختمفة

 التقميدية مف األشكاؿ المستمدة القانكنية القكاعد بعض مف يتككف مركب قانكني نظاـ" بأنو التمكيمي

 تعريؼ كفي" القكاعدالقانكنية مزج مف المستمدة الخصائص ببعض النظاـ ىذا كيتميز التجارية لمعقكد

 اإليجار المركبة فعقد األنظمةالقانكنية مف تعتبر كالتي اإلنتاجية االستثمارات لتمكيؿ كسيمة ىك "آخر

 كاإليجار كالقرض الككالة كالبيع كىي المختمفة، العقكد مف عدد مف يتككف االتجاه ليذا كفقنا التمكيمي

 التممؾ لخيار كفقنا المستفيد بتممكو رغب إذا العقد محؿ الماؿ بيع عقد النياية كفي بالبيع كالكعد

 قابؿ لمتجزئة. غير كاحد كؿ في التقميدية العقكد ىذه اندمجت بحيث لو، الممنكح

ا كاف ما ىك" الفقياء يعرفو كما المركب كالعقد  اختمطت جميعنا متعددة عقكد مف مزيجن

 اندمجت قانكنية مختمفة أداءات أك عمميات عدة تضمف ما ىك المركب فالعقد .كاحدنا عقدنا فأصبحت

كيسرل عمى ىذا  .كاحدنا  نكعنا يتضمف كالذم البسيط العقد بعكس كاحد، غرض لتحقيؽ بعضيا مع
 ىذه أحد تغميب كجب األحكاـ ىذه تنافرت عمييا فإذا يشتمؿ التي المختمفة العقكد أحكاـ بالعقدالمرك

 عقكد، لعدة تجمعنا -االتجاه ليذا كفقنا– التمكيمي اإليجار عقد األساسي، كيعد العقد باعتباره العقكد

 ككؿ العقد، في اليدؼ مف أم سببيا في تتحد التي العقكد مف مجمكعة يضـ قالبنا قانكنينا يشكؿ بحيث

التصرفات  كىذه اليدؼ، ذلؾ تحقيؽ في تساىـ العقدم التجمع ىذا تككيف في الداخمة مف العقكد عقد
 ىذه العقكد فانصبت كاحدنا، عقدنا فككنت بعضيا مع اندمجت التمكيمي اإليجار لعقد المككنة القانكنية

 كىك سبب كاحد عمى تنصب العقكد ىذه أف كما العقارات، أك المعدات كىك كاحد محؿ عمى جميعيا

 شراء كىك تمكيؿ كاحد ىدؼ تحقيؽ إلى كتيدؼ بيا، لبلنتفاع األمكاؿ ىذه عمى المستفيد حصكؿ

 فيذه حقو، عمى كامؿ الممكؿ حصكؿ كضماف بيا االنتفاع مف المستفيد كتمكيف العقد محؿ األمكاؿ
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 كما– التمكيمي عممية اإليجار كبتحميؿ اليدؼ، ىذا لتحقيؽ تسعى العقد تككيف في الداخمة النماذج

 تتضمف الكاقع ففي عقد مركب، العقد ىذا باعتبار القائؿ الرأم دقة عدـ يبدك -آخر فقيي اتجاه يرل

 تأجيره عقد ثـ المؤجر قبؿ مف محؿ العقد الماؿ شراء عقد فقط ىما عقديف التمكيمي اإليجار عممية

 لتمكيف العقد محؿ الماؿ لتممؾ كسيمة الممكؿ باعتباره البيع عقد أىمية مف الرغـ كعمى لممستأجر،

 شراء عقد تضمنو اشتراط العقد ليذا التشريعات المنظمة ببعض حدل مما بو االنتفاع مف المستفيد

 اإليجار عقد يتـ األحياف بعض ففي العقد، إلبراـ جكىرينا شرطنا ليس أنو إال تأجيره، ألجؿ الماؿ

 أصبل مممككنا العقد محؿ الماؿ ككف حالة في الماؿ كذلؾ شراء سبؽ يشترط أف دكف التمكيمي

 كلك لممؤجر مممككة أمكاؿ عمى تنصب تمكلي إيجار عممية إبراـ  المصرم المشرع أجاز فقد لممؤجر،

 الممكؿ عف المستفيد ككالة عقد أف االتجاه ىذا أصحاب يرل أخرل ناحية الغير، كمف مف يتممكيا لـ

ف البيع عقد عمى في التفاكض  ليست حتمية أنيا إال فقط، تمكيمينا دكرنا المؤجر باعطاء تساىـ كانت كا 

 عمى التمكيمي كتساعد اإليجار عقد لتنفيذ الزمة ىي بؿ بو، إال يقـك ال العقد في جكىرينا ركننا تعد كال

 لممعدات مالكنا المؤجر لك كاف كما أخرل بطريقة نفسيا الغاية تحقيؽ يمكف كبالتالي منو الغاية تحقيؽ

 لو، ممكنا كانت إذا نفسو مف المستفيد أك البائع مف مباشرة العقد محؿ الماؿ بشراء المؤجر بقياـ أك

 شرطنا ليست فيي لذلؾ حاجة لمككالة، دكف العقد يبـر التمكيمي اإليجار عقد مف الصكر ىذه ففي

 .العقد لكجكد

 المرتبط بكعد اإليجار عقد فيك فيو، الرئيسي االتفاؽ يمثؿ كالذم العقد مف الثاني الشؽ أما

 بالبيع الكعد-منيما كبل أف االتجاه ىذا أصحاب يرل كالذم لممستفيد الماؿ بيع عقد ثـ كمف بالبيع،

 تطبؽ االتفاؽ األصمي ،كال عف خارجة كىي العقد، إلنياء الزمة كنماذج صيغ ىي -البيع كعقد

 أحكاـ إلى المجكء يتـ فبل يرغب بذلؾ لـ إذا الماؿ أما بتممؾ رغبتو المستفيد أبدل إذا إال أحكاميا

 باإلضافة عقد اإليجار ىك المتعاقديف بيف الثنائية العبلقة فأساس لذلؾ - الماؿ بيع كعقد بالبيع الكعد

 .تمكيمي تأجير عقد نككف أماـ ال معنا الخيارات ىذه تكجد لـ فإذا بو، المرتبطة الثبلثة الخيارات إلى

ذا تحديد  مسألة بالحسباف األخذ مف بد فبل مركب عقد التمكيمي اإليجار عقد اعتبرنا ما كا 
 الفقياء بعض اقترح لذلؾ الجانب، ىذا في االشكاليات بعض يثير قد ما كىك عميو، المطبقة القكاعد

 في عقد األساسي العقد قكاعد تغميب منيا، المركب العقد عمى المطبقة القكاعد لتحديد الحمكؿ

 الرأم، كفقنا ليذا العقد ىذا في األساسي العقد ىك بالبيع بكعد المرتبط اإليجار كعقد التمكيمي، اإليجار

 العقد، ىذا في يثكر نزاع أم بشأف التمكيمي اإليجار عقد عمى قكاعده تطبؽ كبالتالي

 العقد، أحكاـ جميع يمثؿ ال أنو إال المتعاقديف، بيف الثنائية العبلقة يفسر اإليجار عقد أف كمع

باإليجار  كالكعد الككالة عقكد تشممو بما اإليجار عقد إبراـ عمى السابقة العبلقة تفسير عف فيك يعجز
 كالمتضمنة عقكد اإليجار عقد عمى البلحقة العبلقة يفسر ال أنو كما الماؿ، شراء كعقد كاالستئجار
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 لحقت الكاسعة التي التعديبلت إلى باإلضافة ذلؾ، كغير البيع كعقد العقد تجديد كحؽ بالبيع الكعد

 لذلؾ اإليجارالتقميدم، كطبيعة خصائص عف تبعده كالتي التمكيمي اإليجار في اإليجار عقد بأحكاـ

 عمى التمكيمي عممية اإليجار عميو تشتمؿ عقد كؿ قكاعد تطبيؽ يتـ أف الفقياء مف آخر جانب اقترح

 0 مستقؿ بشكؿ خدمة كؿ يمثؿ الذم العقد قكاعد تطبؽ بحيث حدا،

بالتفاكض  يتعمؽ فيما كالمستفيد الممكؿ بيف العبلقة عمى الككالة عقد قكاعد تطبؽ البداية ففي
 ثـ نككف كالبائع، المؤجر بيف العبلقة عمى البيع عقد قكاعد تطبؽ ثـ العقد، محؿ الماؿ شراء ألجؿ

 تطبؽ كبعد ذلؾ المؤجر، عف نيابة لممعدات المستفيد بتسمـ يتعمؽ فيما الككالة عقد قكاعد أماـ ثانية

 الكعد إلى قكاعد المجكء يتـ كأخيرنا كالمؤجر، المستفيد بيف الثنائية العبلقة عمى اإليجار عقد قكاعد

 مف لمماؿ شراء المستفيد عقد عمى العامة القكاعد كتطبؽ الماؿ، بتممؾ المستفيد رغب إذا بالبيع

 .االتفاؽ عمى ىذا التجديد قكاعد فتطبؽ اإليجار عقد بتجديد المستفيد رغب إذا أما المؤجر،

ف  التمكيمي كالعقكد اإليجار عقد عف الناشئة المنازعات حؿ في كثيرنا يساعد الحؿ ىذا كاف كا 

 ال قكاعد مستحدثة عمى يحتكم فالعقد األحياف، بعض في قاصرنا يككف قد أنو إال منيا، يتككف التي
 طبيعة تبلئـ الخاصة كالتي كاألحكاـ القكاعد بعض فيناؾ منيا، يتككف التي التقميدية العقكد تتضمنيا

 قكاعد تطبيؽ أف العقد،كما منيا يتككف التي الصيغ كؿ تفسيرىا عف كتعجز التمكيمي اإليجار عقد

 مف الغاية تحقيؽ تيدؼ إلى انتقائية بصكرة يككف التمكيمي اإليجار عقد منيا يتككف التي العقكد

 العقد طبيعة تخالؼ التمكيمي كالتي اإليجار لعممية المككنة العقكد قكاعد بعض استثناء تـ فقد العقد،

 صيغ لعدة آثار بعض اإليجار التمكيمي عممية تضمف يعني كىذا منو، الغاية تحقيؽ في تساىـ كال

ا، عقدنا لتككف دمجيا تـ تقميدية عقدية كنماذج  يركف حيث الفقياء، مف جانب ذىب إليو ما كىذا خاصن

 .بذاتو قائمة كاحدة ككحدة العقد إلى النظر ضركرة
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 مقدمة

أف األصؿ في المعامبلت ىك األباحة اإل ما حـر بنص صريح في القرأف أك السنة كنظران      
ألف التأجير التمكيمي ىك حديث العيد بالدكؿ العربية كاإلسبلمية فقد بدء في التسعينات كنظران 
آلىميتة عمي أقتصاديات الدكؿ كالمشركعات كاألشخاص فكاف مف الضركرم الكقكؼ عمي مدم 

عيتو كليذه األسباب قد جرم فيو بحكث كمناقشات طكيمة، كأخذ حيزان كبيران مف النقاش عند مشرك 
كبار العمماء كال أدؿ عمي ذلؾ مف أنو عرض في مجمس ىيئة كبار العمماء ثبلث مرات المرة 
األكلي حصؿ شئ مف الخبلؼ كلـ ينتو العمماء عمي شئ ، ثـ في الدكرة الثانية كذلؾ أيضا كاف 

قاش كثير كطكيؿ، كلـ ينتو العمماء عمي شئ ، ثـ في الدكرة الثالثة كالتي بعدىا أيضا ىناؾ ن
 حصؿ نقاش كثير ، ثـ قرر العمماء قرارا باألغمبية .            

كحظي بيذا ‘ فككف ىذا المكضكع يطرح عمي مجمس ىيئة كبار العمماء في ثبلث دكرات         
 شؾ أنو مكضكع في غاية األىمية ،كالسبب في األختبلؼ النقاش الطكيؿ ،كاختبلؼ األراء ،ال

نما نشػأ عند  في ىذا المكضكع ىك انو مكضكع لـ يكف معركفا في البيئات اإلسبلمية مف قبؿ كا 
الغرب،  ثـ ا نتقؿ إلينا مستكردان ، كىنا كقعت اإلشكالية في فيـ طبيعة ىذا العقد كفي تكييفو 

  الفقيي كحكمو الشرعي.           

ىذا العقد يجمع تأجيرا كبيعان، كمعمكـ أف لكؿ منيما خصائص، كلكف ىذا العقد ىك عقد          
ميجف يجمع بيف خصائص البيع كخصائص اإلجارة،كمف ىنا كقع اإلشكاؿ في فيمو كفي تكييفو 

قكؿ كنبيف بعد ذلؾ ال‘ الفقيي، كفي حكمو الشرعي، كقبؿ أف نشير إلي أراء العمماء في ىذا العقد 
الراجح فيو ، أشير أكالن إلي بعض األمكر التي يختص بيا البيع ،كاألمكر التي تختص بيا 

 األجارة، كالتي ىي سبب كقكع اإلشكاؿ في فيـ ىذا العقد .            

، كلكف اإلجارة بيع منافع،بينما البيع ينقؿ العيف          ،كاإلجارة عقد الـز إف البيع ىك عقد الـز
فإف األجارة تعنى تممؾ المنفعة فقط فيصح أف نقكؿ : إف اإلجارة نكع مف البيع، لكنو  مع المنفعة

نكع خاص، فيي بيع منافع فمثبلن عندما تستأجر بيتنا لمدة سنة ، أنت تممؾ منفعة ىذا البيت لمدة 
ك سنة ، كلذلؾ كلك لـ يتيسر لؾ االنتفاع  بيذا البيت لؾ أف تؤجره غيرؾ ،بشرط أف يككف مثمؾ ا

 أقؿ منؾ في الضرر ، ال أكثر ضررا كما نص عمي ذلؾ الفقياء .            

كبيذا نعرؼ أنو بالبيع تنتقؿ العيف مع المنفعة، بينما في اإلجارة إنما الذم ينتقؿ ىك        
ككاف الناس في السابؽ ال يعرفكف اإل البيع بالتقسيط، كفي ىذا البيع ينتقؿ معو  المنفعة فقط،

المبيع إلي المشترم ،كتنتقؿ ممكية المبيع إلي المشترم، كيبقى الديف في ذمتو، فمثبلن مف أشترم 
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سيارة بمائة ألؼ جنيو مقسطة ، منذ تاريخ الشراء تنتقؿ الممكية إلي المشترم، كتبقى المائة ألؼ 
 نيو ىذه دينا في ذمتو، يسددىا في مدة معينة قد تككف سنة أك سنتيف أك أكثر.            ج

نما تبقي ممكا لممؤجر ، فمف        بينما في اإلجارة ال تنتقؿ ممكية العيف إلي المستأجر، كا 
يدؼ أستأجر بيتا يبقي البيت ممكا لممؤجر، إنما فقط ىذا المستأجر تممؾ المنفعة ، فيذا العقد ي

إلي إظيار عقد البيع في صكرة إيجار فيتفادم البائع بذلؾ عدـ اعتبار المشترم مالكان لممبيع، 
 ىذا الذم انتقمت إليو العيف فييا با لبيع كتبقي الممكية ليذا المؤجر.             -كبالتالي يتفادم عدـ تصرؼ

فإذا الغرض كاليدؼ مف ىذا العقد ىك ضماف بقاء ممكية ىذا الشئ الذم يراد انتقالو       
بالتأجير المنتيي بالتمميؾ، كضماف بقاؤه لممؤجر كعدـ تصرؼ ىذا المستأجر فيو ببيع اك غيره 

 ىذا ىك الغرض كاليدؼ مف ىذا العقد .            

الجيد لتكضيح نظرتيـ لو ، ككذا التكييؼ الفقيي لو ،  ىذا كقد قاـ العمماء المعاصركف ببذؿ      
كبحث في ىيئة كبار العمماء في المممكة العربية السعكدية ، ثـ بحث في مجمع الفقو اإلسبلمي 

 التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي .

اما الييئة فكما تـ ذكره في مف قبؿ بحثت ىذاالمكضكع فى ثبلث دكرات ففى الدكرة        
سعة كاألربعيف كالدكرةالخمسيف ، حصؿ نقاش كاختبلؼ بيف العمماء كلـ يخرجكا مف ذلؾ بشئ التا

، أما في الدكرة الحادية كالخمسيف فقد صدر قرار باألغمبية ككاف مف أبرز العمماء في ذلؾ الكقت 
نما أعت بره الشيخ بف صالح بف عثيميف رحمو اهلل ،كيبلحظ أف ىذا القرار لـ يفصؿ في الصكر ، كا 

صكرة كاحدة بينما أتي بعده قرارالمجمع الفقيي ، كذكر صكرا لمجكازكصكران لممنع ، كذكر ضابط 
 . 0الجكاز ، كضابط المنع ، كليذا تميز قرار المجمع الفقيي بشمكلو كبدقتو

كيعد قرار المجمع الفقيي أفضؿ مف قرار ىيئة كبار العمماء أك بعبارة أدؽ المجمع الفقيي       
ف قرار ىيئة كبار العمماء ، كيعتبر قرار ىيئة كبار العمماء مف ضمف  ما تضمنو قرار أشمؿ م

 المجمع الفقيي كسنذكر القراريف معان ،

  كسنبلحظ أف قرار ىيئة كبار العمماء إنما ُحصر في الصكرة الممنكعة فقط ، كجاء في قرار
 ترتيب الزمني جاء فيو:ىيئة كبار العمماء كأبدأ بو باعتبار أنو ىك السابؽ مف حيث ال
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 قرار ىيئة كبار العمماء  : -

إنما كاف باألكثرية ألف مف العمماء مف  –كبعد البحث كالمناقشة رأم المجمس باألكثرية        
  -لما يأتي : ثـ ذكرت ثبلثة أمكر: إف ىذا العقد غير جائز شرعان  -خالؼ فرأم الجكاز بضكابط

مي عيف كاحدة ، كىذا ىك أبرز المبلحظ عمي ىذا العقد أنو انو جامع بيف عقديف ع -أوال :   
جامع بيف عقديف عمي عيف كاحدة غير مستقر عمي أحدىما، كىما مختمفاف في الحكـ متنافياف 
فيو ، فالبيع يكجب انتقاؿ العيف بمنافعيا إلي المشترم، كحينئذ ال يصح عقد اإلجارة عمي المبيع ، 

 النو ممؾ المشترم . 

تكجب انتقاؿ منافع العيف إلي المستأجر ، كالمبيع مضمكف عمي المشترم بعينو  كاإلجارة
كمنافعو فالتمؼ عميو ، يعني التمؼ عمي المشترم ، عينا كمنفعة ،فبل يرجع بشئ منيما عمي 
البائع، كالعيف مستأجرة بضماف مؤجرىا فتمفيا عميو عينا كمنفعة،  اإل أف يحصؿ مف المستأجر 

 تعد أك تفريط . 

كذلؾ يعني أف أحكاـ البيع كخصائص البيع، تختمؼ عف أحكاـ كخصائص اإلجارة ، البيع 
يكجب أنتقاؿ العيف بمنافعيا لممشترم ، بينما في اإلجارة الذم ينتقؿ ىك منافع العيف فقط ، ثـ أنو 
 في البيع ينتقؿ المبيع بعينو كمنافعو ، فمك حصؿ تمؼ ، فالذم يتحمؿ ىك المشترم ، بينما في
 اإلجارة المستأجر أميف، كمعني قكلنا : أميف أنو اليضمف اإل إذا تعدم أك فرط،بينيما فرؽ كبير. 

أف األجرة تقدر سنكيان اك شيريان بمقدار مقسط يستكفي بو قيمة المعقكد عميو ، يعده   -ثانيا : 
نت قيمة العيف البائع أجرة مف أجؿ أف يتكثؽ بحقو حيث ال يمكف لممشترم بيعو، مثاؿ ذلؾ إذا كا

التي كقع عمييا العقد خمسيف الفا، كأجرتيا الشيرية  ألؼ جنيو حسب المعتاد ، جعمت األجرة في 
 ىذا العقد ألفيف، كىي في الحقيقة قسط مف الثمف حتي تبمغ القيمة المقدرة.  

عادة فنبلحظ في التأجير المنتيي بالتمميؾ أف األجرة ترفع ، يعني لك كانت ىذه السيارة تؤجر 
بألؼ جنيو في الشير ، فإنيا تجعؿ ألفا جنيو ، فيرفع ىذا القسط فبل ندرم ىؿ ىك قسط المبيع أك 
أنو قسط اإلجارة ، فإذا أعسر بالقسط األخير، ىذا المستأجر ، مثبل عمي سبيؿ المثاؿ أك في أم 

و استكفي قسط سحبت منو العيف باعتبار أنيا مؤجرة ،كال يرد عميو ما أخذ منو بناء عمي أن
المنفعة ، كال يخفي ما في ىذا مف الظمـ كااللجاء لبلستدانو ، اليفاء القسط األخير ، فيبلحظ أف 
ىذا العقد يحمي طرفا دكف طرؼ ، ككمو في صالح المؤجر ، بينما المستأجر يقع عميو الظمـ، 

ظمما في فيذا ابتكره بعض التجار ككمو في صالح المؤجر عمي حساب المستأجر ، بؿ أف فيو 
 الحقيقة ليذا المستأجر .      
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اف ىذا العقد كأمثالو ادم إلي تسأىؿ الفقراء في الديكف ، حتي أصبحت ذمـ كثير  - ثالثا : 
 منيـ مشغكلة منيكة ، كربما يؤدم إلي إفبلس بعض الدائنيف كضياع حقكقيـ في ذمة الفقراء . 

ككما يقكؿ بعض الناس يقكلكف: مشكمة الفقير أنو ليس أف ما عنده قميؿ ، كلكف المشكمة أف 
الغني يطمع فيما في يده ، ىؤالء األغنياء يطمعكف فيما في أيدم الفقراء فيبتكركف مثؿ ىذه 

 العقكد آلخذ ما في أيدييـ . 

ت كحماية ليذا المؤجر فنبلحظ ىنا اف ىذا العقد إنما ىك في صالح المؤجر ، كيعطي ضمانا
 عمي حساب ىذا المستأجر الضعيؼ فيك في صالح طرؼ دكف طرؼ . 

كىذا المستأجر ربما تقكده الحاجة إلي ىذا العقد ،ألنو يرم أنو بالنسبة لو مريح، كانو ميسر ، 
فيمجأ لمثؿ ىذه العقد، فتنشغؿ ذمتو بالديكف مف حيث ال يشعر كتتراكـ ، كالديف أمره عظيـ في 

اإلسبلـ ، حتي أف النبي ) صمي اهلل عميو كسمـ( أخبر بأف الشييد الذم باع نفسو هلل يغفر  ديف
 لو كؿ شئ اإل الديف ، كؿ شئ يغفر لو اإل الديف . 

كحتي أف اهلل" عز كجؿ" أمر الفقير الذم ال يجد نكاحا أمره بأف يستعفؼ ، كلـ يأمره                    
              باألقترض                 

 أك باألستدانو كما ذاؾ إال لعظـ شأف الديف ، كقاؿ عميو )الصبلة كالسبلـ( لمف لـ يجد ميرا :    

 التمس كلك خاتمان مف حديد كلـ يطمب منو أف يستديف مف الصحابة، فمما لـ يجد قاؿ : 

 ىؿ تحفظ شيئا مف القراءف ؟

 قاؿ نعـ سكرة كذا ككذا ، قاؿ: زكجتكيا بما معؾ مف القراءف . 

 فالديف أمره عظيـ كىذا النكع مف العقكد يؤدم إلي إشغاؿ ذمـ الفقراء بيذه الديكف . 

إذا ىذا ىك قرار ىيئة كبار العمماء كنجد أنو خاص بالصكرة الممنكعة فقط كلـ يكضح المباح 
 منيا . 

الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ مف منظمة المؤتمر اإلسبلمي،  ثـ بعد ذلؾ جاء مجمس مجمع 
درس ىذا المكضكع في دكرتو الثانية عشرة التي عقدت بالرياض، كأصدر قراراتو اليامة كجدير 
بالذكر أف مجمس المجمع الفقو اإلسبلمي كاف قد ناقش ىذه العقكد بدكرتو الخامسة المنعقدة 

 إصدار أم قرارات لمزيد مف المناقشات  كالدراسة . كلكنو أجؿ  6988بالككيت في عاـ 
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 -قرار مجمس مجمع الفقو اإلسالمي الدولي المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي  : 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمي سيدنا محمد خاتم النبين وعمي الو وصحبو أجمين 
. 

 اإلسالمي الدوليمجمع الفقو 

 (4/12) 111قرار رقم 

 بشأن موضوع    

 اإليجار المنتيي بالتمميك وصكوك التأجير

إف مجمس مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي المنبثؽ عف منظمة المؤتمر اإلسبلمي في دكرتو        
رجب  6 –ق 6426جمادم األخرة  25الثانية عشرة بالرياض في المممكة العربية السعكدية، مف 

 ـ .  2000أيمكؿ )سبتمبر(  28 – 23ق المكافؽ  6426

مجمع بخصكص مكضكع )اإليجار المنتيي بعد إطبلعو عمي األبحاث المقدمة إلي ال   
بالتمميؾ كصككؾ التأجير( كبعد استماعو إلي المناقشات التي دارت حكؿ المكضكع بمشاركة 

 أعضاء المجمع كخبرائو كعدد مف الفقياء .   
 -قرر ما يمي  : 

 االيجار المنتيي بالتمميك.                         

  -أوال   : ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يمي : 

 ضابط المنع : اف يرد عقداف مختمفاف ، في كقت كاحد ، عمي عيف كاحدة في زمف كاحد  –أ 

 ضابط الجكاز : –ب 

كجكد عقديف منفصميف يستقؿ كؿ منيما عف األخر ، زمانان بحيث يككف إبراـ عقد البيع بعد  – 6
كالخيار يكازم الكعد في  كعد بالتمميؾ في نياية مدة األجارة ،عقد األجارة، أك كجكد 

 .األحكاـ

 أف تككف اإلجارة فعمية كليست ساترة لمبيع  . – 2
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أف يككف ضماف العيف المؤجرة عمي المالؾ ال عمي المستأجر كبذلؾ يتحمؿ المؤجر ما  –ج 
يمـز المستأجر بشئ إذا يمحؽ العيف مف غير تمؼ ناشئ مف تعدم المستأجر أك تفريطة ، كال 

 0فاتت المنفعة

إذا اشتمؿ العقد عمي تأميف العيف المؤجرة فيجب أف يككف التأميف تعاكنيان إسبلميان ال       
 تجاريان كيتحممو المالؾ المؤجركليس المستأجر .  

يجب أف تطبؽ عمي عقد اإلجارة المنتيية بالتمميؾ أحكاـ اإلجارة طكاؿ مدة اإلجارة  –د 
 اـ البيع عند تممؾ العيف .كأحك

 0تككف نفقات الصيانة غير التشيغمية عمي المؤجرالعمي المستأجر طكاؿ مدة اإلجارة –ىػ 
 -ثانيا  : من صور العقد الممنوعة :   

عقد إجارة ينتيي بتممؾ العيف المؤجرة مقابؿ ما دفعو المستأجر مف أجرة خبلؿ المدة  –أ 
 بحيث تنقمب اإلجارة في نياية المدة بيعان تمقائيان .‘دكف إبراـ عقد جديد ‘المحددة 

إجارة عيف لشخص معمكـ، كلمدة معمكمة، مع عقد بيع لو معمؽ عمي سداد جميع األجرة  –ب 
 المتفؽ عمييا خبلؿ المدة المعمكمة، اك مضاؼ إلي كقت في المستقبؿ .

كيككف مؤجبل إلي أجؿ  عقد إجارة حقيقي كاقترف بو بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر ، –ج 
 طكيؿ محدد )كىك أخر مدة عقد االيجار(  .

كىذا ما تضمنتو الفتاكم كالقرارات الصادرة مف ىيئات عممية ،كمنيا ىيئة كبار العمماء  –د 
 بالمممكة العربية السعكدية .   

  -ثالثا  : من صور العقد الجائزة :   

بالعيف المؤجرة ، مقابؿ أجرة معمكمة في مدة عقد إجارة يمكف المستأجر مف االنتفاع  –أ 
معمكمة ، كأقترف بو عقد ىبو العيف لممستأجر، معمقا عمي سداد كامؿ األجرة كذلؾ بعقد مستقؿ ، 
أك كعد باليبة بعد سداد كامؿ األجرة ، كذلؾ كفؽ ما جاء في قرار المجمع بالنسبة لميبة رقـ 

63(6/3. ) 

الخيار لممستأجر بعد االنتياء مف كفاء جميع األقساط عقد إجارة مع إعطاء المالؾ  –ب 
االيجارية المستحقة خبلؿ المدة في شراء العيف المأجكرة بسعر السكؽ عند انتياء مدة اإلجارة ، 

 ( .6/5)44كذلؾ كفؽ قرار المجمع رقـ 
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 عقد إجارة يمكف المستأجر مف االنتفاع بالعيف المؤجرة ، مقابؿ أجرة معمكمة، في مدة –ج 
معمكمة ، كأقترف بو كعد ببيع العيف المؤجرة لممستأجر بعد سداد كامؿ األجرة بثمف يتفؽ عميو 

 الطرفاف .

عقد إجارة يمكف المستأجر مف االنتفاع بالعيف المؤجرة ، مقابؿ أجرة معمكمة في مدة  –د 
ء ، عمي معمكمة ، كيعطي المؤجر لممستأجر حؽ الخيار في تممؾ العيف المؤجرة في أم كقت يشا

 اف يتـ البيع في كقتو بعقد جديد بسعر السكؽ،

 ( أك حسب األتفاؽ في كقتو .6/5)44ذلؾ كفؽ قرار المجمع السابؽ رقـ 
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 مقدمة

 فى عقد التأجير التمويمى: الجمركية وغيرىا من الضرائب والرسومأىمية الضريبة
ضمف العكامؿ المؤثرة فى قرار حيازة األصكؿ اإلنتاجية  تدخؿ اإلعتبارات الضريبية

الجديدة لدل المشركعات المختمفة، حيث يتاح أماـ المنشأة عدد مف الخيارات لمحصكؿ عمى ىذه 
األصكؿ، كىى شراء ىذا األصؿ مف ماليا الخاص أك شرائو مف ماؿ مقترض،أكاستئجاره لمدة 

 0معينة مقابؿ أجرة محددة 

لخيارات فى أىميتيا مف الناحية الضريبية، فبالنسبة لقرار شراء األصؿ بماؿ كتتفاكت ىذه ا 
المنشأة الخاص يككف أقؿ ىذه الخيارات أىمية، حيث تتمكف المنشأة مف استيبلؾ قيمة ىذا 
األصؿ المشترل مف الدخؿ الخاضع لمضريبة فى سنكات االستخداـ ، أما فى حالة اإلقتراض فإف 

فائدةالقرض كأقساط اإلستيبلؾ مف الدخؿ الخاضع لمضريبة،كفى  المنشأة تحصؿ عمى خصـ
حالة اإلستئجار تسمح القكاعد العامة لممنشأة بخصـ قسط اإليجار مف الدخؿ الخاضع لمضريبة، 
لذلؾ فيك يمثؿ أفضؿ الخيارات لممنشأة، كفى الكقت ذاتو التنقص المنشأة مف ماليا الخاص كما 

 0عبء أخذ القرض كقيكدهفى حالة الشراء، كما التتحمؿ 

كلقد تناكؿ ا لمشرع المصرل األحكاـ الضريبية فى ىذا الشأف فى الباب الرابع مف قانكف   
 تحت عنكاف  القكاعد المحاسبية كالمعاممة الضريبية كأىـ ىذه األحكاـ مايمى: 6995لسنة 95رقـ 

يجرل عميو العمؿ  ( يككف لممؤجر الحؽ فى استيبلؾ قيمة األمكاؿ المؤجرة حسبما24مادة)
لى مدة عقد التأجير  عادة، كفقا لمعرؼ كطبيعة الماؿ الذل يجرل اىبلكو، كذلؾ دكف النظرا 

 المتعمؽ بذلؾ الماؿ، 

باإلضافة إلى االستيبلؾ المشار إليو كجميع التكاليؼ كاجبة الخصـ مف  -كيجكز لممؤجر
المعدة لمكاجية خسائر  أف يخصـ مف أرباحو الخاضعة لمضريبة المخصصات -ناتج العمميات

أك أعباء مالية معينة مؤكدة الحدكث كغير محددة المقدار بشرط أف تقيد ىذه المخصصات 
بحسابات الشركة كأف تستخدـ فى الغرض الذل تـ تككينيا مف أجمو، فإذا أستخدمت فى غير 

ية، كفى جميع ذلؾ أك إنتفى الغرض منو، تعيف إدراجيا فى إيرادات الشركة فى أكؿ سنة مالية تال
 0%( مف الربح الصافى لمشركة 5األحكاؿ اليجكز أف تزيد جممة ىذه المخصصات عمى )

( تعتبر القيمة اإليجارية المستحقة خبلؿ سنة المحاسبة مف التكاليؼ الكاجبة 25مادة)
 .الخصـ مف أرباح المستأجر كفقان لمتشريعات الضريبية السارية
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كاضحة فى حساب األرباح كالخسائر القيمة اإليجارية  كيجب عمى المستأجر أف يدرج بصكرة
المستحقة تنفيذا لمعقد، مع بياف ما إذا كاف الماؿ المؤجر منقكال أك عقاران، كما يجب عميو أف 
يدرج فى اإليضاحات المتممة لمميزانية عقكد التأجير التى أبرميا كما تـ أداؤه مف مبالغ األجرة 

 0عف كؿ عقد كما تبقى منيا

( التخضع مبالغ األجرة كاجبة األداء إلى المؤجر لمضريبة عمى الخدمات 26ة)ماد
 6996لسنة 66المنصكص عمييا فى قانكف الضريبة العامة عمى المبيعات الصادر بالقانكف رقـ 

كاستثناء مف أل قانكف آخر التعفى أرباح المؤجر المحققة عف عمميات التأجير التمكيمى 
 0ات الرككب مف الضريبة المفركضة عمى الدخؿلمدراجات النارية كلسيار 

كتعفى مف رسكـ التكثيؽ كالشير كالقيد بالشير العقارل عقكد تممؾ األمكاؿ المؤجرة التى تبـر 
 .( مف ىذا القانكف2( مف المادة)3كفقان ألحكاـ البند)

كالتسرل أحكاـ الخصـ كاإلضافة كالتحصيؿ كغيرىا مف نظـ الحجز عند المنبع لحساب 
 .ضرائب عمى مبالغ األجرة كاجبة األداء إلى المؤجر، كما ال تسرل عمى الثمف المحدد بالعقدال

كالذل يمثؿ أىـ أسس  كتعديبلتو 1963لسنة  66رقم  قانون الجماركأف  بالرغـ مف      
كمككنات اإلطار التشريعى لمعمؿ الجمركى كتستمد منو كافة اإلجراءات كاألنشطة التى تقكـ بيا 

، كعمى الرغـ مف أنو فى جميع األحكاؿ يجب أف يكاكب القانكف اإلدارات الجمركية شرعيتيا
تحدثات التكنكلكجية الجمركى متغيرات العصر كيتسـ بالحداثة كالمركنة التى تستكعب كافة المس

لنشاط التأجير التمكيمى كأحد أدكات  بالذكر كغير التكنكلكجيةإال أف ىذا القانكف لـ يتعرض
  0التمكيؿ الحديثة لحصكؿ المشركعات عمى إحتياجاتيا كفقان ألحدث تكنكلكجيا العصر

كالئحة القكاعد  فى شأف اإلستيراد 1975 لسنة 118مقانون رقم ل اما بالنسبة
كأنكاعو كاحكامة إلستيراد اتعريؼ ب الخاصةالمادة األكلى  فاف 2005لسنة 770المنفذة لو رقـ

 :قد كرد بيا 

دخاليا إلى  )أ( اإلستيراد:  ىك جمب السمع مف الخارج إلى داخؿ جميكرية مصر العربية كا 

 .الدائرة الجمركية كتسجيؿ البياف الجمركى عنيا برسـ الكارد النيائى

كيككف االستيراد مف المناطؽ الحرة كمف األسكاؽ الحرة بالداخؿ كمف المعارض كاألسكاؽ    
   0الدكلية كمف المعارض األخرل المرخص بإقامتيا طبقان لمقكاعد العامة لئلستيرادمف الخارج

الشخص الطبيعى أك اإلعتبارل المقيد باسمو البياف الجمركى عف السمع  )ب( المستورد: 
 المطمكب اإلفراج عنيا برسـ الكارد، كالمسئكؿ عف إستيفاء القكاعد اإلستيرادية
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 :وتنص الفقرة )ه( فى توضيح مفيوم اإلستيراد لالستخدام الخاص

     0لمعمؿ الجمركى
أصكؿ رأسمالية كقطع غيار كمكاد الدعاية كاإلعبلف مف  -لغير اإلتجار أكاإلنتاج -كؿ مايستكرد

كما يستكرد كغيرىا الستخداميا عمى نحك تتحقؽ بو منفعة لنشاط المستكرد كليس لشخصو، 
 0لمتأجير التمكيمى يعد إستخدامان خاصان فيما عدا سيارات الرككب

نجد أنو تـ  2006لسنة  66الكاردة بالقانكف  6995لسنة  95كباستقراء تعديبلت قانكف      
إال أنو لـ يتـ  إدراج نشاط سيارات الرككب ضمف األنشطة التى تغطييا عقكد التأجير التمكيمى

كالئحتو التنفيذية كالتى تمثؿ ركنان أساسيان مف أركاف اإلطار  6975لسنة 668التعديؿ فى قانكف 
  التشريعى

ؾ مباشرة عف السمع الكاردة ( مف ذات القانكف عمى أف : تفرج الجمار 67كما تنص المادة )
شخاص الطبيعية أك االعتبارية كذلؾ فى حدكد النشاط المرخص ليـ بو ؤللبلستخداـ الخاص ل

مف  كيتضمف ىذا الممحؽ إقرار 1(6نموذج اإلقرار الوارد بالممحق رقم )كذلؾ مع مراعاة إستيفاء 
لنشاط المرخص لو بو كيتعيد احتياجات اإالمستكرد بأف السمع الكاردة بالبياف المرفؽ فى حدكد 

بسداد أية تعكيضات تطمبيا كزارة التجارة كالصناعة إذا ما تبيف عدـ صحة ذلؾ، بالتصرؼ بالبيع 
 .لما أفرج عنو لئلستخداـ الخاص

لسنة  95مف القانكف  27ىذه المادة مع أحكاـ  الفقرة الثانية مف المادة  تعارضكنبلحظ     
بطالو أك إنتياء مدتو دكف أف يستعمؿ كفى كالتى تنص عمى "  6995 حالة فسخ العقد أكا 

 0"ىذه الضرائب كالرسكـ المستأجر حقو فى الشراء فتستحؽ
 :بشأن ضمانات وحوافز االستثمار 7919لسنة  8اإلعفاء المقرر وفقا لمقانون رقم 

التى نشطة ألكلى المجاالت كاألكقد حدد فى مادتو ا 6997لسنة 8القانكف رقـ  صدر     
 8كلـ يقرر القانكف رقـ ،  التمكيمىالتأجير  نشاط تتمتع بالضمانات كالحكافز الكاردة بو كمنيا

التمكيمى كمف ثـ يرجع فى تنظيـ العقد كضكابط مزاكلة  أحكاما خاصة بالتأجير 6997لسنة
 .يمىالتمك  لعقد التأجير المنظـالقانكف الخاص باعتباره  6995لسنة 95النشاط إلى القانكف رقـ 

نشطة الكاردة بو ؤللقد قرر معاممة ضريبية متميزة   97/  8اف المشرع فى القانكف رقـ كحيث 
 -كلى عمى أنو :ألمادتو اكمنيا نشاط التأجير التمكيمى حيث نص فى 



87 
 

" تسرل أحكاـ ىذا القانكف عمى جميع الشركات كالمنشأت أيا كاف النظاـ القانكنى 
 -العمؿ بو ، لمزاكلة نشاطيا فى أل مف المجاالت اآلتية : بعد تاريخ الخاضع لو التى تنشأ

 . التأجيرالتمويمى........ )    (  

عمى أنو " تسرل عمى الشركات  6997( لسنة 8( مف القانكف رقـ )23نصت المادة ) كحيث
 686/6986( مف قانكف تنظيـ االعفاءات الجمركية الصادربالقانكف رقـ 4كالمنشأت احكاـ المادة )

% مف القيمة كذلؾ عمى جميع ما تستكرده مف 5لخاصة بتحصيؿ ضريبة جمركية بفئة مكحدة ا
 .آالت كمعدات الزمة إلنشائيا "

ضمانات كحكافز  لقانكف6977/ 2608رقـ  التنفيذية (مف البلئحة39كنصت المادة)
فى مفيـك ( مف قانكف ضمانات كحكافز اإلستثمار يعد 23لتطبيؽ نص المادة)عمى أنو  اإلستثمار

ف كردت مجزئة كذلؾ حتى  اآلالت كالمعدات كاألجيزة خطكط اإلنتاج الكاممة بكافة مشتمبلتيا كا 
        .تماـ اإلنشاء كاإلقامة الكاممة لممشركع

كيجكز التصرؼ فى اآلالت كالمعدات كاألجيزة كخطكط اإلنتاج التى تمتعت بالفئة الجمركية 
أف يككف ليا حؽ التمتع بذات اإلعفاء كذلؾ بعد مكافقة  %( الى شركات أخرل شريطة5المكحدة )

خطار مصمحة الجمارؾ، كتنتقؿ ممكية اآلالت كالمعدات كاألجيزة كخطكط اإلنتاج إلى  الييئة كا 
 .الشركة المتصرؼ إلييا محممة بقيد عدـ التصرؼ المقرر بشأنيا

( % 5دة )طبؽ مادة الفئة المكحننو مف المفترض اف تإكمف جماع ىذه النصكص ف
عمى كاردات  6986لسنة  686عفاءات الجمركية رقـ إلمف قانكف ا (4)المنصكص عمييا بالمادة 

 ستخداـ الخاص .. ئلصكؿ رأسمالىة كارده لأعتبارىا إىذه الشركات ب

تعطى الحؽ لممستأجر  حكامان أقد تضمف  6995لسنة  95حكاـ القانكف أف أل نو نظران أال إ
فى شراء المعدات كما تعطى المؤجر ميزة التمتع بذات المعاممة الضريبية لممستأجر بشرط شرائو 

ف الييئة ال تطبؽ الفئة المكحدة عمى كاردات ىذه إلممعدة كذلؾ عمى النحك المكضح بعد ف
  0الشركات
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 التالية فيما بعد :كنستعرض لنصكص قانكف التأجير التمكيمى لتكضيح النتائج 
 -عمى أنو: 95/1995المادة الثانية من قانون التأجير التمويمى رقم  تنص 

  -"فى تطبيق أحكام ىذا القانون يعد تأجيرًا تمويميًا ما يأتى":

كؿ عقد يمتـز بمقتضاه المؤجر بأف يؤجر إلى مستأجر منقكالت مممككة لو أك تمقاىا مف  .6
العقكد ، كيككف التأجير مقابؿ قيمة إيجاريو يتفؽ عمييا المؤجر مع المكرد استنادان إلى عقد مف 

 المستأجر.

كؿ عقد يمتـز بمقتضاه المؤجر بأف يؤجر إلى المستأجر عقارات أك منشأت مممككة لممؤجرأك  .2
بقيميا عمى نفقتو بقصد تأجيرىا لممستأجر كذلؾ بالشركط كالمكاصفات كالقيمة األيجارية التى 

 يحددىا العقد.

ؿ عقد يمتـز بمقتضاه المؤجر بتأجير ماؿ إلى المستأجر تأجيران تمكيميان إذا كاف ىذا الماؿ ك .3
قد ألت ممكيتو إلى المؤجر مف المستأجر بمكجب عقد يتكقؼ نفاذه عمى إبراـ عقد التأجير 

 التمكيمى. 

  عمى ما يتـ  –المعمكؿ بيا  ـطبقان لمنظ – تستحق الضرائب والرسوم الجمركية   -: 27مادة
استيراده مف معدات كغيرىا بقصد تأجيرىا كفقان ألحكاـ ىذا القانكف كيعامؿ المؤجر بالنسبة 
لمضرائب كالرسـك الجمركية المقررة عمى تمؾ المعدات بذات المعاممة المقررة قانكنان بالنسبة 

 لممستأجر كذلؾ طكاؿ مدة التأجير.

 شراء الة أك انتياء مدتو دكف أف يستعمؿ المستأجر حقو فى ال) كفى حالة فسخ العقد أك إط
 ( . فتستحق ىذه الضرائب والرسوم

  ترد الضرائب كالرسكـ الجمركية التى سددت عما تـ استيراده مف أمكاؿ بقصد   -: 28مادة
%  عف كؿ سنة  2 0تأجيرىا كفقان ألحكاـ ىذا القانكف إذا أعيد تصدير ىذه األمكاؿ، بعد خصـ

 أنقضت مف تاريخ اإلفراج عنيا كتحسب كسكر السنة سنة كاممة.

  ات يستمـز تسييرىا الحصكؿ عمى ترخيص إذا تضمف مكضكع العقد تأجير مركب  - : 29مادة
مف إدارة المركر المختصة ، جاز لممستأجر أف يتقدـ بطمب الحصكؿ عمى ىذا الترخيص عمى 

 أف يرفؽ باألكراؽ نسخة مف عقد التأجير.

  كيصدر الترخيص باسـ المؤجر ، كيجب أف يذكر فيو أف المركبة فى حيازة المستأجر بمكجب
 يستعمميا بنفسو أك بكاسطة تابعيو.عقد التأجير كأنو 
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  ، كيتحمؿ المستأجر جميع الضرائب كالرسكـ المقررة قانكنان لمحصكؿ عمى الترخيص كتجديده
كما يمتـز بأداء أك أقساط التأميف اإلجبارل ، غير ذلؾ مف االلتزامات المترتبة مف ممكية 

 المركبة.

 

  اآلتى :ومما سبق عرضو بالمواد السابقة يتضح 

 أنو "كفى حالى فسخ العقد أك  عمى مف قانكف التأجير التمكيمى تؤكد  27رة الثانية مف المادة الفق
إبطالو أك انتياء مدتو دكف أف يستعمؿ المستأجر حقو فى الشراء فتستحؽ ىذه الضرائب 

."  كالرسـك

  مف قانكف التأجير التمكيمى مف أنو فى حالة إعادة  28كبخصكص ما نصت عميو المادة
ستيرادىا بقصد تأجيرىا تأجير تمكيمى فيتـ رد الضرائب كالرسـك إاألمكاؿ التى تـ  تصدير

% عف كؿ سنة انقضت مف تاريخ اإلفراج عنيا كتحسب  20الجمركية التى سددت بعد خصـ 
 20% عف كؿ سنة أك جزء مف السنة ىك خصـ  20كسكر السنة سنة كاممة فالمقصكد بخصـ 

 المبند( بيا األمكاؿ عند اإلفراج طكاؿ مدة بقائيا بالببلد.% مف فئة الضريبة الجمركية )

  60%، فيتـ خصـ 5قضت ثبلث سنكات بالببلد ككانت فئة البند المسددة عند اإلفراج  مثبلن %
 %.5% مف فئة الػ40% كيرد الباقى لممؤجر كقدره 5مف فئة الػ 

  مف اإلدارة المركزية لئلعفاءات كالنظـ الخاصة  8/2006كلقد صدر منشكر التعميمات رقـ
تخاذىا حياؿ الشيادات الجمركية المفرج عنيا كيتضمف نشاطيا إجراءات التى يتـ لئلمنظمان 

 ستيراد أمكاؿ تعمؿ تحت نظاـ التأجير التمكيمى كنص فى المادة الثانية مف منشكر التعميماتإ
(  5إال أنو أىـ ما تعرض لو ىك ما كرد بمسمسؿ ) –اءات التعامؿ مع مثؿ ىذا اإلفراجإجر  عمى

  -مف المادة الثانية مف أنو :

  تخاذ كافة اإلجراءات البلزمة إفى حالة عدـ شراء المستأجر لؤلصناؼ المشار إلييا يتـ
  0تأجرلتحصيؿ الضرائب كالرسـك السابؽ اإلعفاء منيا مف المؤجر بالتضامف مع المس

 عتبار أف تقرير اإلعفاء بصفة نيائية إبغض النظر عف مدة الحظر المقررة بقانكف اإلعفاءات ب
 متكقؼ عمى شرط شراء المستأجر ليذه األصناؼ فى نياية مدة العقد.

  أل أنو فى حالة االتفاؽ عمى مدة عقد التأجير التمكيمى بعشر سنكات بيف المؤجركالمستأجر
يقكـ خبلليا المستأجر بسداد األقساط السنكية كفى نياية العشر سنكات تؤكؿ إليو ممكية المعدات 
 فبل يجكز بعد مركر سبع سنكات مف اإلفراج الجمركى كمف مدة عقد التأجير التمكيمى أف يتقدـ
المؤجر بطمب لرفع الحظر الجمركى بؿ يتـ متابعتو حتى تنتيى مدة العقد كالتأكد مف انتقاؿ 



90 
 

 27ممكية األمكاؿ المؤجرة إلى المستأجر عندىا سيتحقؽ ما نصت عميو الفقرة الثانية مف المادة 
ستحقاؽ أية ضرائب جمركية عمى األمكاؿ المؤجرة عند إمف قانكف التأجير التمكيمى مف عدـ 

ستعماؿ المستأجر لحؽ الشراء كيتحقؽ شرط اإلعفاء كيمكف لممستأجر عندئذ اتخاذ إجراءات رفع ا
 الحظر الجمركي.

  بخصكص ما كرد بالبند الثانى الفقرة   2006/ 8كلنا تعميؽ عمى ما كرد بمنشكر التعميمات رقـ
خاذ كافة تـ اتيالخامسة مف أنو " فى حالة عدـ شراء المستأجر لؤلصناؼ المشار إلييا 
 اإلجراءات البلزمة لتحصيؿ الضرائب كالرسـك السابؽ اإلعفاء منيا مف المؤجر ".

حدد  686/6986كتحصيؿ الرسكـ السابؽ اإلعفاء منيا ليس لو أل سند قانكنى ألف قانكف      
طرؽ لتحصيؿ الضرائب كالرسكـ الجمركية السابؽ اإلعفاء منيا كذلؾ كفقان لحالتيا كفئة التعريفة 

لجمركية السارية فى تاريخ السداد كخاصة كأف تحصيؿ تمؾ المستحقات قد يتـ بعد مركر أكثر ا
مف سبع سنكات كخاصة إذا كانت مدة العقد بيف المؤجر كالمستأجر تتعدل السبع سنكات ، كنرل 

تعديؿ احكاـ قانكف االعفاءات الجمركية بما كرد بالمنشكر الضفاء الصفة القانكنية عمى أف يتـ 
 ذا االجراء .ى

 معوقات نشاط التأجير التمويمى:
أصدرت الجمعية المصرية لمتأجير التمكيمى كىى "الجمعية األكلى كالكحيدة التى تضـ معظـ   

شركات التأجير التمكيمى العاممة فى جميكرية مصر العربية "كرقة عمؿ تحتكل عمى كافة 
 مصركالمقترحات إلزالتيا.المعكقات التى تكاجو نشاط التأجير التمكيمى فى 

 كمف أىـ الصعكبات التى تكاجو قطاع التأجير التمكيمى 

معكقات قانكنية: اجراءات استرداد األصؿ كخاصة فى حالة الماكينات كخطكط اإلنتاج   -6
 كمعكقات ممارسة النشاط فى سيناء.

كيمى معكقات تنظيمية : ضركرة إعادة النظرفى القكاعد المنظمة لنشاط التأجير التم  -2
 0الكاردة بقراررئيس ىيئة اإلستثمار،كالمعكقات الضريبية كالمحاسبية

 66/2006المعدؿ بالقانكف 95/6995متمثمة فى نص القانكف رقـ  معكقات تطبيقية : -3
كالذل ينظـ عمؿ التأجير التمكيمى كأكصت الجمعية بإجراء تعديبلت عمى القانكف كمف 

    -أبرزالتعديبلت التى أقترحتيا الجمعية عمى مشركع القانكف:

 0إضافة غرض التأجير التشغيمى ألغراض التأجير التمكيمى -

 عامؿ مع األفراد ألغراض شركات التأجير التمكيمى.إضافة حؽ الت -
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 .مشركات الراغبة فى ممارسة النشاطإشتراط أال يقؿ رأس الماؿ عف خمسيف مميكف جنيو ل -

تعريؼ التأجير التمكيمى عمى كجو دقيؽ يتفؽ ككؿ مف معايير المحاسبة الدكلية كقانكف  -
 0الضرائب

رسميان لآلالت كالمعدات التى يتـ تأجيرىا كفقان إعتبار سجؿ عقكد التأجير التمكيمى سجبلن  -
 ألحكاـ القانكف، كيككف ىذا السجؿ بمثابة سند ممكية

إعفاء عممية البيع بغرض إعادة التأجير مف ضريبة المبيعات لما يحققو ىذا اإلعفاء مف  -
 .فكائد لسكؽ التأجيرالتمكيمى

مستأجر الجمارؾ أكالضرائب إذا ( بإضافة " كيتحمؿ ال27تعديؿ الفقرة األخيرة فى المادة) -
 إستحقت ألل سبب مف األسباب".

( نرل اإلبقاءعمى النص كما  27إال أنو بالنسبة لما كرد بشأف تعديؿ الفقرة األخيرة مف المادة) 
كتعديبلتو حيث تنص المادة الخامسة  6963لسنة 66ىك إلتفاقو مع أحكاـ قانكف الجمارؾ رقـ 

 -منو عمى:

أف تخضع البضائع التى تدخؿ أراضى الجميكريةلضرائب الكاردات المقررة بالتعريفة الجمركية  
كتحصؿ  ،.....عبلكة عمى الضرائب األخرل المقررة ، كذلؾ إال ما يستثنى بنص خاص 

الضرائب الجمركية كغيرىا مف الضرائب كالرسـك التى تستحؽ بمناسبة كركد 
ف أية بضاعة قبؿ إتماـ اإلجراءات الجمركية كأداء الضرائب ،كاليجكز اإلفراج ع....البضاعة

 ....كالرسـك المستحقة

لسنة  770كقد سبؽ تعريؼ المستكرد بالبند )ب( مف المادة األكلى مف البلئحة التنفيذية رقـ 
 .عاليو 6975لسنة  668لقانكف الئلستيراد كالتصدير رقـ  2005

عمى أف " تستحؽ الضرائب كالرسـك  6995لسنة  95( مف القانكف رقـ  27كحيث تنص المادة )
عمى ما يتـ إستيراده مف معدات كغيرىا بقصد  -طبقان لمنظـ الجمركية المعمكؿ بيا –الجمركية 

المقررة  ....كيعامؿ المؤجر بالنسبة لمضرائب كالرسكـ الجمركية  .تأجيرىا كفقان ألحكاـ ىذا القانكف
 .قررة قانكنان بالنسبة لممستأجر ، كذلؾ طكاؿ مدة التأجيرعمى تمؾ المعدات بذات المعاممة الم

بطالو أك إنتياء مدتو دكف أف يستعمؿ حقو فى الشراء فتستحؽ  كفى حالة فسخ العقد أكا 
 .الضرائب كالرسكـ
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كمف ثـ فإف األصؿ ىك سداد المستكرد )المؤجر( لمضرائب كالرسكـ الجمركية متى إستحقت 
حالة عدـ شراء المستأجر)إذا كاف معفى( لمماؿ المؤجر كفقا لحكـ سكاء كاف كقت اإلفراج أكفى 

   .6995/ 95( مف القانكف 5المادة )
 

 حالة عممية
 لعممية البيع ثم إعادة اإلستئجار

  6997لسنة  8قامت إحدل الشركات الخاضعة لقانكف ضمانات كحكافز االستثمار رقـ 
التى  6986لسنة  686قانكف تنظيـ االعفاءات رقـ كالمتمتعة باالعفاء الكارد بالمادة الرابعة مف 

% مف قيمة ما يتـ استيرادة مف االالت كمعدات كاجيزة كخطكط انتاج 5تقضى بتحصيؿ نسبة 
( خبلط 30كاجزائيا التى يقتضييا النشاط ، كبمكجب ىذة الميزة قامت الشركة )س( باستيراد عدد )

 .  2066رس خرسانة تـ االفراج عنيا خبلؿ شيرل فبراير كما

  كلظركؼ ما سعت الشركة بنقؿ ممكية ىذة الخبلطات الى شركة )ؽ( لمتأجير التمكيمى  ثـ إعادة
( مف 9استئجارىا مرة أخرل مف ذات الشركة كذلؾ تكفيران لمسيكلة بالشركة كنظران لما قضت بو المادة )

المعفاة ، ا)أ( يحظر التصرؼ فى االشياء  6986لسنة  686قانكف تنظيـ االعفاءات الجمركية رقـ 
سكاء كاف االعفاء كامبل أك جزئيا أك بتخفيضات فى التعريفة الجمركية أك كانت االشياء خاضعة 

كع مف التصرفات الناقمة لمممكية لغير االشخاص كالجيات نلحكـ المادة الرابعة مف ىذ القانكف بأل 
.. بحسب االحكاؿ التى تتمتع بذات االعفاء........ كيعتبر التصرؼ قبؿ مضى مدة الحظر ....

 خطار الجمارؾ كسداد الضريبة الجمركية كغيرىا مف الضرائب تيربُا  جمركياإبدكف 

كليذا قامت الييئة العامة لبلستثمار بالتحرير لبلدارة العامة لبلعفاءات لبلفادة بالرأل فى مدل إمكانية 
خبلط خرسانة عالية كالسابؽ تمتع الشركة بنسبة االعفاء المقررة بالمادة الرابعة  30نقؿ ممكية )عدد

ثـ   - 6986لسنة   659رقـ   -فعالية  ( لشركة )س( لمتأجير التمكيمى كالمقامة كفقان ألحكاـ القانك 
 ستمرار تمتعيا بنسبة االعفاء عالية إإعادة استئجارىا مف ذات الشركة مرة أخرل مع 

  الحالة تعد  هكتبيف أف ىذ 95لسنة  95تـ الدراسة لنصكص القانكف التأجير التمكيمى رقـ
تأجير التمكيمى ( مف قانكف ال2مف الحاالت المنصكص عمييا بيذا القانكف حيث تنص المادة )

  -عمى " فى تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف يعد تأجيرنا تمكيميا ما يأتى : 95/95رقـ 
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كؿ عقد يمتـز بمقتضاه المؤجر بتأجير ماؿ الى المستأجر تأجيران تمكيميان إذا كاف ىذا الماؿ  – 3
تأجير قد ألت ممكيتو الى المؤجر مف المستأجر بمكجب عقد يتكقؼ نفاذه عمى إبراـ عقد ال

 التمكيمى " .

 ( مف القانكف رقـ 27كما تنص المادة )سالؼ الذكر عمى " تستحؽ الضرائب  95لسنة 95
عمى ما يتـ استيراه مف معدات كغيرىا بقصد  –طبقا لمنظـ المعمكؿ بيا  –كالرسكـ الجمركية 

 تأجيرىا كفقا الحكاـ ىذا القانكف .

مركية المقررة عمى تمؾ المعدات بذات المعاممة كيعامؿ المؤجر بالنسبة لمضرائب كالرسكـ الج  
 المقررة قانكنا بالنسبة لممستأجر، كذلؾ طكاؿ مدة التأجير. 

كفى حالة فسخ العقد أك إبطالو أك إنتياء مدتو دكف أف يستعمؿ المستأجر حقو فى الشراء   
 فتستحؽ ىذه الضرائب كالرسـك .

 
  -: تم اعداد مذكرة بالمفاد عالية وكان من الرأى

أنو طبقا لنصكص قانكف التأجير التمكيمى السالؼ ذكرىا فإف المؤجر يعامؿ معاممة  -
 المستأجر بالنسبة لمضرائب الجمركية ، كيشترط أف يستخدـ المستأجر حقو فى شراء المعدة.

كعميو فإف شركة التأجير التمكيمى عند نقؿ ممكية المعدات الييا مف شركة)ؽ( ثـ إعادة  -
مف القانكف  ( 4)%( كذلؾ طبقا الحكاـ الماده5تخضع لذات المعاممو الضريبية )استئجارىا ليا 

باعتبار أف نقؿ الممكية مف البائع لشركة التأجير التمكيمى ثـ إعادة إستئجار  6986لسنة  686
 6995لسنة  95البائع ليا إحدل صكر التأجير التمكيمى المنصكص عمييا فى القانكف رقـ 

يضا كذلؾ بشأف معاممة المؤجر أ( مف ىذا القانكف تسرل عمييا 27المادة ) كبالتالى فإف أحكاـ
 معاممة المستأجر بالنسبة لمضرائب كالرسـك الجمركية . 

   -لذا نرى:

%( فى حالة قياميا بنقؿ ممكية 5إمكانية احتفاظ شركة )ؽ( بميزة االعفاء الجمركى ) -
الى  2066ا خبلؿ شيرل فبراير كمارس خبلط ( السابؽ االفراج عني30الخبلطات الخرسانية )

شركة )س( لمتأجير التمكيمى ثـ إعادة استئجارىا مرة أخرل مف شركة )س( لمتأجير التمكيمى 
 بمكجب عقد تأجير تمكيمى .
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 -بشرط :
ه ممكية الخبلطات إلى المؤجر مف المستأجر يتكقؼ نفاذ وأف يككف العقد الذل آلت بمكجب -

التمكيمى كأف يككنا مسجمييف فى الجية االدارية المختصة  )الييئة عمى إبراـ عقد التأجير 
 العامة لمرقابو المالية( .

قياـ شركة )ؽ( بإستعماؿ حقيا فى شراء المعدات فى حالة فسخ عقد االيجار التمكيمى أك  -
 إبطالو أك إنتياء مدتو .

عفاء إلمرار فى تطبيؽ استإلمكانية اإلستثمار بمفاد ذلؾ كأنو ئلتـ التحرير لمييئة العامة ل
 ستيفاء الشركط المكضحة عالية . إ كجب عمييا 

 -قامت الشركة بإبرام العقود المتفق عمييا إالأنو بدراسة تمك العقود تبين االتى :

 مستأجر فى عقد التأجير التمكيمى باالضافة لمشركة )ؽ( .ككجكد لشركة )ج( 

لما كرد بعقد  ذلؾ كأف ىذا العقد بات مخالفان تـ التحرير لمييئة العامة لبلستثمار بمضمكف 
البيع المحرر بيف الشركتيف )ؽ( ،)س( ككذا اجتماع مجمس ادارة شركة )ؽ( حيث لـ يذكر 
 باالجتماع الشركة )ج( كمستأجر كأف عقد التأجير التمكيمى مفتقد لمشركط السالؼ اخطارىـ بيا . 

أجير التمكيمى كبدراسة تمؾ العقكد تـ إبراـ عقكد أخرل كحذؼ الشركة )ج( مف عقد الت
  -تبلحظ عدد مف المخالفات االخرل منيا :

( مف عقد التأجير التمكيمى قد كرد بو أف لممستأجر الحؽ فى شراء الماؿ 66أف المادة )
المؤجر عند انتياء العقد بمبمغ كاحد جنية مصرل الغير مقابؿ سداد كافة المبالغ المستحقة التى 

كبذلؾ يتضح أف ىذا العقد عقد تقسيط كليس عقد شراء مما يتنافى مع  -قد ......تنتج مف ذلؾ الع
كالذل نص    95لسنة 95( مف البلئحة التنفيذية لقانكف التأجير التمكيمى رقـ 20نص المادة رقـ )

عمى "اف لممستأجر الحؽ فى شراء الماؿ المؤجر كمو أك بعضو بالثمف المحدد فى العقد ، عمى أف 
( مف 9ليس جنية كاحد كىذا ما أكدتو المادة ) –ى تحديد الثمف المبالغ التى أداىا لممؤجر يراعى ف

فى شأف التأجير  95/95حكاـ القانكف رقـ أكالخاص بتعديؿ بعض  66/2006القانكف رقـ 
صبلح اإكلى بأف " يمتـز المستأجر بألالتمكيمى  الفقرة ا مكاؿ المؤجرة بما يتفؽ ألستعماؿ كصيانة كا 

صكؿ الفنية المتعارؼ عمييا .... كبذلؾ يزيد التأكيد عمى ؤلعدت ليا ككفقا لأغراض التى ألا مع
أف القيمة الشرائية لمماؿ المؤجر اليصؿ بأل حاؿ الى ىذا المبمغ المنصكص عمية فى العقد )كاحد 

 جنية( .  
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مف  ( كالخاصة بالحكالة كالتأجير8عف ما أكجب التأكيد ما تضمنتو المادة ) فضبلن 
يجارية إلالباطف مف عقد االيجار التمكيمى كالتى تنص عمى " يتنازؿ المؤجر عف القيمة ا

كالمستحقات الناشئة عف ىذا العقد لصالح البنؾ )ص( ......." كمفاد ىذا النص تنازؿ 
ؿ ك شركة )س(  لمتأجير التمكيمى )المؤجر( لمبنؾ )ص( ، عبلكه عمى أف ىذا البنؾ ستؤ 

ستيفاء المستأجر لشركط العقد كبيذا يصبح البنؾ )ص( إات فى حالة عدـ ليو ممكية المعدإ
كضحتو أ، كىذا ما  طراؼ العقد كىذا مخالؼ لمشركط  السابؽ التنكيو عنيا عاليوأحد أ

سالؼ الذكر " يعد العقد مفسكخا مف تمقاء نفسة  2006(لسنة 66( مف القانكف رقـ )69المادة )
 -تيو:آلأل مف الحاالت ادكف حاجة الى اعذار ..... فى 

جرة المتفؽ عمييا فى المكاعيد ككفقا لمشركط....... ألعدـ قياـ المستأجر بسداد ا (أ)
ليذة الحالة كىك "عند انقضاء العقد أك  ان ( " مف ذات القانكف حكم20كربطت المادة )

ه فسخة ..... يمتـز المستأجر ....... بأف يسمـ الى المؤجر االمكاؿ المؤجرة )كفى ىذ
 بنؾ )ص( حؽ الككالو بالحالة المتفؽ عمييا فى العقد ......،".لمالحالة سيككف 

تـ التحرير لمييئة العامة لبلستثمار كقد تـ الرد مف جانبيا بمستندات )كتابى ( الييئة العامة 
 -لمرقابو المالية ك البنؾ المصرفى بالرد عمى نقطتى الخبلؼ بأف :

لسنة  95يجكز قانكنا طبقا الحكاـ قانكف التأجير التمكيمى رقـ "  كتاب ىيئة الرقابة المالية.6
صؿ المؤجر الى المستأجر عند نياية عقد ألتحديد قيمة كاحد جنية كقيمة لنقؿ ممكية ا 6995

 التأجير التمكيمى .
( كالخاصة بالحكالة كالتأجير مف 8)ص( أنو " فيما كرد بالمادة ) كما ورد بكتاب البنك .2

يجارية مكضكع ىذا العقد إلس( لمتأجير التمكيمى عف القيمة امف شركة ) الن الباطف يعد تناز 
 . التمكيمى لتأجيرصكؿ مكضكع عقد األلصالح البنؾ كال تعنى نقؿ ممكية أك تنازؿ عف ا

كعمى ذلؾ تـ التحرير لبلدارة العامة لمتابعة االعفاءات بما كرد بعالية التخاذ البلـز 
لحيف نقؿ ممكية المعدات عالية مف المؤجر الى المستأجر فى نحك متابعة الشركتيف كذلؾ 

نياية العقد أك سداد االضرائب كالرسـك الجمركية المستحقة عمى تمؾ االمعدات كفقا الحكاـ 
 . 95/6995القانكف رقـ 
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 -الدراسة النتائـــج التالية:أظيرت أوال : 
 -المعاممة الجمركية لمتأجير التمويمى تتمثل فى:

فى شأف  1975 لسنة 118مقانون رقم لنشاط التأجيرالتمويمى طبقًا   -6     
أل إستيراد لئلستخداـ الخاص 2005لسنة 770كالئحة القكاعد المنفذة لو رقـ اإلستيراد

مف أصكؿ رأسمالية كقطع غيار كمكاد الدعاية  -لغير اإلتجار أكاإلنتاج -كؿ مايستكرد أنو
 - كاإلعبلف كغيرىا الستخداميا عمى نحك تتحقؽ بو منفعة لنشاط المستكرد كليس لشخصو

 0باستثناء سيارات الرككب

نجد أنو تـ  2006لسنة  66الكاردة بالقانكف  6995لسنة  95كباستقراء تعديبلت قانكف      
إدراج نشاط سيارات الرككب ضمف األنشطة التى تغطييا عقكد التأجير التمكيمى إال أنو لـ يتـ 

ر كالئحتو التنفيذية كالتى تمثؿ ركنان أساسيان مف أركاف اإلطا 6975لسنة 668يؿ فى قانكف التعد
 1التشريعى
( مف ذات القانكف عمى أف : تفرج الجمارؾ مباشرة عف السمع الكاردة 67تنص المادة ) -2

شخاص الطبيعية أك االعتبارية كذلؾ فى حدكد النشاط المرخص ليـ بو ؤللبلستخداـ الخاص ل
مف  ركيتضمف ىذا الممحؽ إقرا 1(6نموذج اإلقرار الوارد بالممحق رقم )كذلؾ مع مراعاة إستيفاء 

احتياجات النشاط المرخص لو بو كيتعيد إالمستكرد بأف السمع الكاردة بالبياف المرفؽ فى حدكد 
بسداد أية تعكيضات تطمبيا كزارة التجارة كالصناعة إذا ما تبيف عدـ صحة ذلؾ، بالتصرؼ بالبيع 

 .لما أفرج عنو لئلستخداـ الخاص
لسنة  95مف القانكف  27ىذه المادة مع أحكاـ  الفقرة الثانية مف المادة  تعارضكنبلحظ     

بطالو أك إنتياء مدتو دكف أف يستعمؿ كالتى تنص عمى  6995 " كفى حالة فسخ العقد أكا 
"  0المستأجر حقو فى الشراء فتستحؽ ىذه الضرائب كالرسـك

المجاالت كاألنشطة التى تتمتع فى مادتو األكلى  1997لسنة 8القانون رقم حدد - 3     
أحكاما  6997لـ يقرر لسنة ، إال أنو التمكيمىالتأجير  نشاط بالضمانات كالحكافز الكاردة بو كمنيا

التمكيمى كمف ثـ يرجع فى تنظيـ العقد كضكابط مزاكلة النشاط إلى القانكف رقـ  خاصة بالتأجير
 .التمكيمى تأجيرلعقد ال المنظـالقانكف الخاص باعتباره  6995لسنة 95

 

عمى أنو " تسرل عمى الشركات  تنص6997( لسنة 8( مف القانكف رقـ )23المادة ) - 4     
بالقانكف رقـ  الصادر من قانون تنظيم االعفاءات الجمركية (4المادة )حكاـ أكالمنشأت 
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كذلؾ عمى جميع ما  % من القيمة5بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة الخاصة  686/6986
 .تستكرده مف آالت كمعدات الزمة إلنشائيا "

كيجكز التصرؼ فى اآلالت كالمعدات كاألجيزة كخطكط اإلنتاج التى تمتعت بالفئة  
%( الى شركات أخرل شريطة أف يككف ليا حؽ التمتع بذات اإلعفاء كذلؾ 5الجمركية المكحدة )

خطار مصمحة الجمارؾ،  كتنتقؿ ممكية اآلالت كالمعدات كاألجيزة كخطكط بعد مكافقة الييئة كا 
 .اإلنتاج إلى الشركة المتصرؼ إلييا محممة بقيد عدـ التصرؼ المقرر بشأنيا

( % المنصكص عمييا 5فإنو مف المفترض اف تنطبؽ مادة الفئة المكحدة ) ومن ىذا النص     
عمى كاردات ىذه الشركات  6986لسنة  686( مف قانكف اإلعفاءات الجمركية رقـ 4بالمادة )

 ة كارده لئلستخداـ الخاص .. يبإعتبارىا أصكؿ رأسمال

تعطى الحؽ لممستأجر  أحكامان  تقد تضمن 6995لسنة  95نظران ألف أحكاـ القانكف  إال أنو
شرائو  فى شراء المعدات كما تعطى المؤجر ميزة التمتع بذات المعاممة الضريبية لممستأجر بشرط

  0تطبؽ الفئة المكحدة عمى كاردات ىذه الشركات الفاف الييئة لممعدة 

عمى ما يتـ استيراده  –المعمكؿ بيا  ـطبقان لمنظ – تستحق الضرائب والرسوم الجمركية - 5     
كيعامؿ المؤجر بالنسبة  95/6995القانكف مف معدات كغيرىا بقصد تأجيرىا كفقان ألحكاـ 

لمضرائب كالرسكـ الجمركية المقررة عمى تمؾ المعدات بذات المعاممة المقررة قانكنان بالنسبة 
 لممستأجر كذلؾ طكاؿ مدة التأجير.

شراء أك إطالة أك انتياء مدتو دكف أف يستعمؿ المستأجر حقو فى ال) كفى حالة فسخ العقد 
 ( . فتستحق ىذه الضرائب والرسوم

ترد الضرائب كالرسكـ الجمركية التى سددت عما تـ استيراده مف أمكاؿ بقصد  كما         
كؿ %  عف  2 0إذا أعيد تصدير ىذه األمكاؿ، بعد خصـ6995/ 95تأجيرىا كفقان ألحكاـ القانكف 

 0ممةسنة أنقضت مف تاريخ اإلفراج عنيا كتحسب كسكر السنة سنة كا

عتبار أف تقرير اإلعفاء بصفة إغض النظر عف مدة الحظر المقررة بقانكف اإلعفاءات بب - 6     
 نيائية متكقؼ عمى شرط شراء المستأجر ليذه األصناؼ فى نياية مدة العقد.

التأجير التمكيمى بعشر سنكات بيف المؤجركالمستأجر يقـك أل أنو فى حالة االتفاؽ عمى مدة عقد 
فإف  خبلليا المستأجر بسداد األقساط السنكية كفى نياية العشر سنكات تؤكؿ إليو ممكية المعدات

متابعتو حتى تنتيى مدة العقد كالتأكد مف انتقاؿ ممكية  تتكلى اإلدارة العامة لمتابعة اإلعفاءات
مف  27عندىا سيتحقؽ ما نصت عميو الفقرة الثانية مف المادة ك تأجر األمكاؿ المؤجرة إلى المس
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ستحقاؽ أية ضرائب جمركية عمى األمكاؿ المؤجرة عند استعماؿ إقانكف التأجير التمكيمى مف عدـ 
المستأجر لحؽ الشراء كيتحقؽ شرط اإلعفاء كيمكف لممستأجر عندئذ اتخاذ إجراءات رفع الحظر 

 الجمركي.

الصادر عف اإلدارة المركزية  2006/ 8كرد بمنشكر التعميمات رقـ  ما عمى تعميقان  – 7    
بالبند الثانى الفقرة الخامسة مف أنو " فى حالة عدـ شراء المستأجر لؤلصناؼ المشار  لئلعفاءات

تـ اتخاذ كافة اإلجراءات البلزمة لتحصيؿ الضرائب كالرسكـ السابؽ اإلعفاء منيا مف يإلييا 
 المؤجر ".

 686/6986تحصيؿ الرسكـ السابؽ اإلعفاء منيا ليس لو أل سند قانكنى ألف قانكف  فإن     
حدد طرؽ لتحصيؿ الضرائب كالرسكـ الجمركية السابؽ اإلعفاء منيا كذلؾ كفقان لحالتيا كفئة 
التعريفة الجمركية السارية فى تاريخ السداد كخاصة كأف تحصيؿ تمؾ المستحقات قد يتـ بعد مركر 

 ثر مف سبع سنكات كخاصة إذا كانت مدة العقد بيف المؤجر كالمستأجر تتعدل السبع سنكات ، أك
مف البائع لشركة التأجير التمكيمى ثـ إعادة إستئجار البائع ليا  ن نقل الممكيةإ - 8     

كبالتالى فإف  6995لسنة  95إحدل صكر التأجير التمكيمى المنصكص عمييا فى القانكف رقـ 
يضا كذلؾ بشأف معاممة المؤجر معاممة أ( مف ىذا القانكف تسرل عمييا 27أحكاـ المادة )

بمعنى أف يظؿ يتمتع بتطبيؽ الفئة الجمركية المستأجر بالنسبة لمضرائب كالرسكـ 
 . (%5المكحدة)

 -بشرط :    

ه إلى المؤجر مف المستأجر يتكقؼ نفاذ الماؿممكية  وأف يككف العقد الذل آلت بمكجب -    
عمى إبراـ عقد التأجير التمكيمى كأف يككنا مسجمييف فى الجية االدارية المختصة  )الييئة 

 المالية( .العامة لمرقابو 

يجار التمكيمى إلحقيا فى شراء المعدات فى حالة فسخ عقد ا إستخداـ الشركة المستأجرة -   
 أك إبطالو أك إنتياء مدتو .

المختصة بمتابعة نشاط  طبقان لكتاب الييئة العامة لمرقابة المالية كىى الجية  -9   
لسنة  95التأجير التمكيمى رقـ  حكاـ قانكفأل طبقاُ  يجكز قانكنان التأجير التمكيمى فإنو "

صؿ المؤجر الى المستأجر عند ألتحديد قيمة كاحد جنية كقيمة لنقؿ ممكية ا 6995
عقد التأجير يجارية مكضكع إلعف القيمة ا أن التنازلكما . "نياية عقد التأجير التمكيمى
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 لتأجيرصكؿ مكضكع عقد األلصالح البنؾ كال تعنى نقؿ ممكية أك تنازؿ عف ا التمكيمى
 . التمكيمى

 

 -ثانيًا : التوصيات:
 -توصى الباحثة من خالل البحث باآلتى:

عمى الدكلة بأجيزتيا المعنية حث مؤسسات التنمية كاإلقراض عمى العمؿ بإسمكب -6  
التأجير التمكيمى لدفع عجمة اإلنتاج كالتقميؿ مف حدة المشاكؿ اإلقتصادية كاالجتماعية الناتجة 

 كالرككد الئلقتصادل كتدنى القدرة اإلنتاجية. مف تفشى البطالة

إدراج نشاط التأجير التمكيمى فى قانكف الجمارؾ فى الباب الخاص باإلعفاءات الجمركية -2  
كذلؾ ألنو فى حالة إستخداـ المستأجر حقو فى شراء الماؿ المؤجرفإنو يخضع ألحكاـ المادة 

 0إمساؾ الدفاتر( -اإلستخداـ فى الغرض -التاسعة مف قانكف تنظيـ اإلعفاءات ) مدة الحظر

عمى الييئات التشريعية عند إجراء تعديؿ أك تحديث لقانكف التأجير التمكيمى أك أل مف -3   
(  00قانكف ضمانات كحكافزاإلستثمار –قانكف اإلستيراد  –) قانكف الجمارؾ القكانيف ذات العبلقة 

أف  نرىما ك 0حتى اليككف ىناؾ تعارض فى أحكاـ التطبيؽ فيما بينيـ كالتنسيؽ مراعاة التكافؽ
الضفاء الصفة  8/2006تعديؿ احكاـ قانكف االعفاءات الجمركية بما كرد بالمنشكررقـ يتـ 

 .القانكنية عمى ىذا االجراء

عمى المؤسسات التعميمية كالجامعات التركيز عمى أسمكب التأجير التمكيمى فى التدريس -4
 كالمحاسبى لما لو مف تأثير ايجابى فى دعـ التنمية كدفع عجمة اإلنتاج.المالى 

عمى المؤسسات كالشركات المالية غير المصرفية العمؿ عمى نشرالثقافة التمكيمية -5   
بأسمكب التأجير التمكيمى بيف ككادرىا، كتكفير التدريب البلـز لمتعامؿ بأساليب التمكيؿ لما ليذا 

 يجابى فى تطكيركتكفير التمكيؿ البلـز لممشاريع اإلقتصادية. اإلسمكب مف تأثير إ

إعتبار سجؿ عقكد التأجير التمكيمى سجبلن رسميان لآلالت كالمعدات التى يتـ تأجيرىا  -6   
 كفقان ألحكاـ القانكف ، كيككف ىذا السجؿ بمثابة سند ممكية.

لشركات التأجير التمكيمى بما يسمح  6995/ 95( مف القانكف  20تعديؿ المادة ) -7   
عطاء فاعمية أكثر لعقد التأجير  بسرعة استرداد الماؿ المؤجر حاؿ تقاعس المستأجر ، كا 
التمكيمى بجعمو فى قكة السند التنفيذل كنافذ نفاذان معجؿ ، كذلؾ بإعطاء اإلختصاص بإصدار 

 األكامر لجيات أكثر فاعمية مف حيث سرعة اإلجراءات مثؿ النيابة العامة.
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تحديد المعايير المالية لقكاعد المخصصات لمديكف المشككؾ فى تحصيميا ، كذلؾ كما -8   
ىك متبع طبقان لتعميمات البنؾ المركزل مع تمتع شركات التأجير التمكيمى بنفس مزايا اإلعفاء 

% مف تمؾ المخصصات  80فى قانكف الضرائب كالذل يعطى لمبنكؾ الحؽ فى خصـ 
ـ أك السماح لشركات التأجير التمكيمى بخصـ الديكف المعدكمة الناتجة كمصركفات كاجبة الخص

( مف قانكف  28عف التسكيات الجزئيةمع العمبلء المتعثريف،باإلضافة إلى ماجاء فى المادة )
كالخاصة باجراءات إعداـ الديف أك الجزء المتنازؿ عنو مف  2005لسنة  96الضرائب رقـ 

أجير بعقد جديد " إعادة جدكلة" عمى أف يتـ ذلؾ تحت إشراؼ الديكف كالعمؿ فى ظؿ شركط الت
 الييئة العامة لمرقابة المالية كذلؾ بأف يتـ اعتماد العقد المعدؿ بالشركط الجديدة.
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 الخاتمـــــــــــــة

تناكلت الدراسة التعريؼ لنشاط التأجير التمكيمى كأحد كسائؿ التمكيؿ الغير      
مصرفية،كما ليذا النشاط مف أىمية اقتصادية خاصة فى الدكؿ النامية لمنيكض بالصناعة 
كتحقيؽ التنمية الشاممة،كتعرضت الدراسة لمتنظيـ الضريبى لنشاط التأجير التمكيمى،كأىـ 

كالقكانيف ذات العبلقة )قانكف  6995/ 95األحكاـ المتعمقة بالضريبة فيو فى ظؿ القانكف رقـ
(. 6986لسنة  686قانكف اإلعفاءات رقـ  -قانكف ضمانات كحكافز اإلستثمار -اإلستيراد  

كما تعرضت الدراسة لمطبيعة القانكنية لعقد التأجير التمكيمى لما لذلؾ مف أىمية فى تحديد  
األحكاـ كالقكاعد المطبقة عمى العقد فى ضكء االختبلفات الشديدة حكؿ طبيعة ىذا العقد، فنتيجة 

لعقد كتعدد العبلقات القانكنية المتكلدة عنو، تضاربت اآلراء الفقيية بيف اعتباره عقد لحداثة ىذا ا
إيجار كعقد بيع كعقد قرض ، كذىب فريؽ فقيى أخرغمى إعتباره عقدان مركبان، إال أف الدراسة 
تكصمت إلى أف عقد التأجير التمكيمى عبارة عف عقد قائـ بذاتو ذك طبيعة خاصة، بحيث يتمتع 

ص تميزه عف غيره مف العقكد التقميدية، كتشكؿ الكياف الذاتى كالمستقؿ لمعقد مما يكجب بخصائ
 .اإلعتراؼ بو ككحدة كاحدة قائمة بذاتيا ليا أحكاميا الخاصة بيا

حيث يتـ تحصيؿ ضريبة  كما تبيف مف الدراسة المعاممة الجمركية لنشاط التأجير التمكيمى
يتـ إستيراده مف آالت كمعدات كيعامؿ المؤجر بالنسبة  (% مف قيمة ما5جمركية بفئة مكحدة )

لمضرائب كالرسكـ الجمركية المقررة بذات المعاممة المقررة قانكنان بالنسبة لممستأجر كذلؾ طكاؿ مدة 
عادة اإلستئجارمع جكاز التأجير كما يمكف لممالؾ إستخداـ  أسمكب البيع لشركة تأجير تمكيمى كا 

رية لصالح أحد البنكؾ ،كفى حالة فسخ العقد أك إطالة أك إنتياء مدتو التنازؿ عف القيمة اإليجا
دكف أف يستعمؿ المستأجر حقو فى الشراء فتستحؽ الضرائب كالرسـك الجمركية أما فى حالة إعادة 

المسددة عند اإلستيراد  تصدير الماؿ )محؿ عقد التأجير( فإنو يتـ رد الضرائب كالرسكـ الجمركية
% مف فئة الضريبة الجمركية كذلؾ عف كؿ سنة أنقضت مف تاريخ  20بة كذلؾ بعد خصـ نس

 0 اإلفراج عنيا كتحسب كسكر السنة سنة كاممة
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 ( 1ممحق رقم )
مف القانكف  8كاحكاـ المادة  6995لسنة  95مقارنة بيف احكاـ قانكف التأجير التمكيمى رقـ 

الضريبة المفركضة ،  -االصناؼ المفرج عنيا  –االفراج نظاـ  -مف حيث: 6986لسنة  686
 الضمانات المقدمة عند االفراج ، االجراءات كالمعاممة الضريبية عند اعادة التصدير.

 8 المادة  التمويمى التأجير المقارنة وجو م

 التصدير اعادة رسـ النيائى الكارد رسـ االفراج نظاـ 1

2 
 االصناؼ

 عنيا المفرج

 التأجير بغرض استيراده يتـ ماؿ ال
 القانكف احكاـ كفؽ

  كاالجيزة كالمعدات االالت

3 
 الضريبة

 المفركضة

 ، المقررة كالرسـك الضرائب سداد يتـ
 المستأجر معاممة المؤجر كيعامؿ
 بشرط كالرسكـ لمضرائب بالنسبة
 الماؿ شراء فى حقو المستأجر استخداـ

  التعاقد مدة نياية فى

 الشير مف جزء اك شير كؿ عف% 2
 اقصى بحد الببلد داخؿ المعدة فيو تبقى
 االصناؼ كتعفى السنة فى% 20

 سداد مف المعفاة لمجيات كالكاردة المعفاه
 .  النسبة ىذه

 --------------------- الضمانات 4
 -نقدية امانة – مصرفى ضماف خطاب 

 حككمى تعيد

5 

 المعاممة
 عند الضريبية

 اعادة
 التصدير

 منيا منقكصان  المسددة الضرائب ترد
 مف جزء اك سنة كؿ عف% 20 نسبة
 الببلد داخؿ فيو ظمت السنة

-----------------------
----------------------- 

 المعاممة 6
 عند الضريبية
 التسكية

----------------------
----------------------

----- 

 منقكصو كالرسـك الضرائب كامؿ تحصؿ
 شير عف المسددة% 2 اؿ نسبة منيا

 التسكية
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 ممحق رقم )2(
 (21معيار المحاسبة المصرى رقم )

 القواعد و المعايير المحاسبيةالمتعمقة بعمميات التأجير التمويمى

 نطاؽ المعيار

يطبؽ ىذا المعيار عف عقكد التأجير التمكيمى عمى العقكد التى تبـر كفقان ألحكاـ قانكف  -6
 كالئحتو التنفيذية. 6995لسنة  95التأجير التمكيمى رقـ 

يمتـز بما كرد فى ىذا المعيار كؿ مف كاف طرفا فى عقد التأجير التمكيمى المسجؿ فى  -2
السجؿ المعد لذلؾ بالجية اإلدارية المختصة ) مصمحة الشركات( ك كانت شركط العقد تعطى 
لممستأجر الحؽ فى شراء الماؿ المؤجر فى التاريخ ك بالمبمغ المحدد فى العقد ك كانت مدة 

عمى األقؿ مف العمر اإلنتاجي األصمى لمماؿ المؤجر أك كانت القيمة الحالية  %75العقد تمثؿ 
 % عمى األقؿ مف قيمة الماؿ المؤجر. 90إلجمالي القيمة التعاقدية عند نشأة العقد تمثؿ 

 ال يغطى ىذا المعيار أنكاع عقكد التأجير التالية : -3

 عقكد تأجير سيارات الرككب كالدراجات اآللية. (أ)

لتأجير الخاصة بالكشؼ عف أك استخداـ المكارد الطبيعية مثؿ البتركؿ ك الغاز ك اتفاقيات ا (ب)
 الغابات كالمعادف ك حقكؽ التعديف األخرل.

االتفاقيات التى يمتـز فييا المستأجر بشراء الماؿ المؤجر فى نياية مدة التأجير ) كالذل يعتبر  (ج)
 بيعان مؤجبلن بالتقسيط(

 اؿ الـز لمباشرة نشاط إنتاجى خدمى أك سمعى لممستأجر .عقكد التأجير التى ال تتعمؽ بم (د)

 تعاريف : -4

: ىى القيمة المتفؽ عمييا فى العقد ، كالتى يمتـز المستأجر بأدائيا إلى المؤجر  القيمة اإليجارية
 مقابؿ الحؽ فى إستخداـ األصؿ المؤجر تأجيران تمكيميان.

ممكية األصؿ إلى المستأجر فى نياية مدة : ىك الثمف المحدد فى العقد إلنتقاؿ  ثمن الشراء
 التأجير.

 : ىك إجمالى القيمة اإليجارية مضافان إلييا ثمف الشراء . إجمالى القيمة التعاقدية
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: ىك معدؿ الفائدة الذل يستخدمو المؤجر لحساب القيمة  معدل العائد الناتج من العقد اإليجارى
ة الحالية إلجمالى القيمة التعاقدية تساكل قيمة اإليجارية ك ثمف الشراء كىك الذل يجعؿ القيم

 الماؿ المؤجر عند بدء سرياف العقد .

 المعالجة المحاسبية فى القكائـ المالية لممؤجر

يدرج الماؿ المؤجر كأصكؿ ثابتة مؤجرة بدفاتر المؤجر بالتكمفة الدفترية القتنائو ك يتـ إجراء  -5
نتاجى المقدر حسبما جرل عميو العمؿ عادة كفقان اإلىبلكات عمى تمؾ األصكؿ كفقان لعمرىا اإل

 لمعرؼ ك طبيعة الماؿ الذل يجرل إىبلكو.

تسجؿ إيرادات عقكد التأجير التمكيمى عمى أساس معدؿ العائد الناتج مف عقد اإليجار  -6
مضافان إليو مبمغان يعادؿ قسط اإلىبلؾ الدكرل ك يجنب الفرؽ بالزيادة أك بالنقص حسب األحكاؿ 

يراد المثبت بيذه الطريقة ك القيمة اإليجارية المستحقة عف نفس الفترة المحاسبية فى بيف اإل
حساب مستقؿ مديف أك دائف يتـ تسكية رصيده مع صافى القيمة الدفترية لمماؿ المؤجر عف 

 إنتياء العقد .

حفاظ يتـ تحميؿ قائمة الدخؿ لممؤجر بتكمفة الصيانة ك التأميف ك كافة المصركفات البلزمة لم -7
 عمى األصؿ إال إذا تـ التعاقد عمى أف يتحمميا المستأجر.

إذا شؾ المؤجر فى تحصيؿ دفعات اإليجار ينبغى عميو تككيف المخصصات البلزمة لمكاجية  -8
 الديكف المشككؾ فى تحصيميا .

 التأجير من قبل المصنعين أو الموزعين

أرباح أك خسائر البيع فى  إذا كاف المؤجر ىك المصنع أك المكزع لمماؿ المؤجر ، تدرج -9
 حساب النتيجة عف الفترة لممصنعيف أك المكزعيف كفقان لمسياسة المتبعة عادة فى البيع لمغير.

 اإلفصاح فى القوائم المالية لممؤجر

 فى نياية كؿ فترة مالية يجب اإلفصاح فى القكائـ المالية لممؤجر عما يمى : -60

 إيرادات التأجير.السياسات المحاسبية المتبعة لمتعرؼ عمى  (أ)

 سياسات اإلىبلؾ المتبعة الخاصة باألصكؿ المؤجرة ك نسبة اإلىبلؾ المطبقة. (ب)

بياف بتكمفة األصكؿ المؤجرة ك الحركة عمييا ك مجمع إىبلكيا ك الحركة عميو ك أرصدتيا  )ج( 
 فى نياية الفترة.



107 
 

رة إلى المستأجريف األرباح ك الخسائر الناجمة عف عمميات إنتقاؿ ممكية األصكؿ المؤج )د( 
 خبلؿ الفترة المالية 

 " مف ىذا المعيار .6أية مبالغ مدينة أك دائنة تنتج تطبيقان لمفقرة "  )ىػ(

 المعالجة المحاسبية فى القكائـ المالية لممستأجر

تدرج القيمة اإليجارية المستحقة عف عقكد التأجير التمكيمى كمصركؼ فى قائمة الدخؿ  -66
 ؿ كؿ فترة مالية.الخاصة بالمستأجر خبل

بما يتفؽ مع  –يدرج ما يتكبده المستأجر مف مصاريؼ صيانة ك إصبلح األمكاؿ المؤجرة  -62
األغراض التى أعدت ليا ك كفقان لمتعميمات التى يسممو إليو المؤجر بشأف األسس الفنية الكاجب 

خؿ الخاصة بقائمة الد –مراعاتيا سكاء كانت مقررة بكاسطتو أك بكاسطة المكرد أك المقاكؿ 
 بالمستأجر خبلؿ كؿ فترة مالية .

إذا قاـ المستأجر فى نياية العقد بإستخداـ حؽ شراء الماؿ المستأجر يثبت ىذا الماؿ  -63
كأصؿ ثابت بالقيمة المدفكعة لممارسة حؽ شراء الماؿ كالمتفؽ عمييا طبقان لمعقد ك يتـ إىبلكو 

لمطرؽ ك المعدالت التى يتبعيا المستأجر عمى مدار العمر اإلنتاجى المتبقى المقدر لو كفقان 
 لؤلصكؿ المماثمة.

 اإلفصاح فى القوائم المالية لممستأجر

 يجب أف يتـ اإلفصاح فى القكائـ المالية لممستأجر عما يمى : -64

 بياف األصكؿ المستأجرة عمى أف يتضمف ما يمى : (أ)

ثمف  كإجمالى القيمة التعاقدية لكؿ أصؿ مع تحميميا إلى إجمالى القيمة اإليجارية   -
 الشراء 

 العمر اإلنتاجى لؤلصكؿ المستأجرة. -

 القيمة اإليجارية السنكية. -

 تفاصيؿ مصاريؼ صيانة ك اإلصبلح األمكاؿ المؤجرة . (ب)

بحيث يتـ إيضاح ما )ج( يجب تحميؿ التزامات االستئجار التمكيمى حسب تكاريخ استحقاقيا 
يستحؽ سداده خبلؿ السنكات المالية الخمس التالية كؿ عمى حدة ، ك إجمالي ما يستحؽ سداده 

 خبلؿ السنكات بعد السنة الخامسة .
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)د(  اإلفصاح عف أية شركط مالية ىامة  تستمزميا عقكد االستئجار مثؿ االلتزامات المحتممة عف 
 تيار شراء األصؿ ك دفعات االستئجار االحتمالية تجديد تمؾ العقكد أك استخداـ حؽ اخ

 البيع مع إعادة االستئجار

قد يقكـ المؤجر بتأجير ماؿ إلى مستأجر ك يككف ىذا الماؿ قد آلت ممكيتو إلى المؤجر مف  -65
المستأجر بمكجب عقد يتكقؼ نفاذه عمى إبراـ عقد تأجير تمكيمى ك فى ىذه الحالة يجب أف 

أجيؿ أية أرباح أك خسائر تنتج عف الفرؽ بيف ثمف البيع ك صافى القيمة يقـك المستأجر كبائع بت
 الدفترية لؤلصؿ فى دفاتره ك يتـ إستيبلؾ ىذا الفرؽ عمى مدار مدة عقد التأجير .

" 60" إلى "5بعد عممية البيع كبدء سرياف التأجير التمكيمى يطبؽ المؤجر ما كرد فى الفقرات مف "
 ".64" إلى "66الفقرات مف "ك يطبؽ المستأجر ما كرد ب
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 قائمة المراجع والمصادر

) أحكامو الخاصة مقارنان  د / أسامة أبك الحسف مجاىد : عقد التأجير التمكيمى  - 6
 .6999سنة  –بعقد اإليجار ( بدكف ناشر 

-د / إسماعيؿ حسف : التأجير التمكيمى لؤلصكؿ كالمعدات كأحد كسائؿ التمكيؿ - 2
 .6999سنة 
 –سمسمة أبحاث قانكنية  –/ إلياس نصيؼ: عقد الميننغ فى القانكف المقارف  د - 3

  . 6999بدكف ناشر سنة -الجزء الخامس
( التمكيؿ عف طريؽ اإليجار  2005، مصطفى ، بف عاتؽ) بالمقداـ – 4

 0كاستراتيجية لتفعيؿ العمؿ المصرفى" جامعة أبك بكر"
د / حافظ كامؿ الغندكر : ندكة كمية التجارة جامعة المنصكرة عف عقد التأجير  - 5

 .التمكيمى
 د / حساـ الديف الصغير: - 6

  . 6994سنة القاىرة –دار النيضة العربية  –اإليجار التمكيمى   -             
 .التأجير التمكيمى كسيمة جديدة لتمكيؿ المشركعات    -             

                    د / حسيف حسيف شحاتو : الجكانب التطبيقية كالمحاسبية لقانكف التأجير التمكيمى  - 7
  .بحث منشكر عمى مكقع سيادتو – كالتعديبلت عميو 6995لسنة  95رقـ 
 –دراسة مقارنة  –د / حمد اهلل محمد حمداهلل : النظاـ القانكنى إليجارالطائرة   - 8

" العدد الثانى كالعشركف جامعة أسيكط -مجمة الدراسات القانكنية كمية الحقكؽ
 .6999سنة
قانكنية د / دكيدار، ىانى محمد: الجديد فى أعماؿ المصارؼ مف الكجيتيف ال -9

 .كاإلقتصادية
د / رجب أبك مميح : دكتكراة فى الشريعة اإلسبلمية ، المستشار الناطؽ  - 60

 .الشرعى بمكقع إسبلـ أكف اليف
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الضريبية كفقان ألحكاـ تو د / رمضاف صديؽ محمد:التأجير التمكيمى كمشكبل - 66 

المميجى  –الجمعية المصرية لممالية العامة كالضرائب  -6995لسنة    95القانكف رقـ 
 . 6995/ 9/ 24القاىرة ندكة عف التأجير التمكيمى فى  -لمنشر
د / سمير محمد عبد العزيز :التأجير التمكيمى كمداخمو المالية كالمحاسبية،  -62  

  .2006لمنشر،سنة اإلشعاع الفنية 
  06980دار النيضة العربية سنة  –التمكيؿ كاإلدارة المالية  :/ شكقى حسيف د - 63
 : د/ عبد الرازؽ أحمد السنيكرل - 64

العقكد الكاردة عمى اإلنتفاع )  6جزء  -الكسيط فى شرح القانكف المدنى -     
 . 6988ية سنة دار النيضة العرب -المجمد األكؿاإليجار، العارية( بالشىء
) العقكد التى تقع عمى الممكية(  5جزء  –الكسيط فى شرح القانكف المدنى  -     

  0بيركت بدكف سنة نشر -دار إحياء التراث العربى –المجمد الثانى 
) العقكد التى تقع عمى الممكية البيع  4جزء  –الكسيط فى شرح القانكف المدنى  -     

 0 6960القاىرة-مطابع دار النشر لمجامعات المصرية -كالمقايضة( المجمد األكؿ
د / عبد الحفيظ عيد ، د / مختار طمبة : المدخؿ لدراسة التشريعات  - 65

 .2002سنة -اإلقتصادية ، دار النيضة العربية
 6995لسنة 95د/ عبد الرحمف السيد قرماف: عقد التأجير التمكيمى طبقان رقـ   - 66

  .بدكف سنة نشر  –دار النيضة العربية  -دراسة مقارنة
 –د / عبد الفتاح محمد عبد الفتاح : نظاـ التأجيرالتمكيمى فى القانكف المصرل  - 67

 . 2004جامعة عيف شمس سنة –كمية الحقكؽ  –رسالة دكتكراة 
 -/ عمى سيد قاسـ :الجكانب القانكنية لئليجار التمكيمى دار النيضة العربيةد  -68

 .بدكف سنة نشر
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 –مطابع الدار اليندسية  –د / عزيزة عبد الرازؽ: دراسات فى المحاسبة المالية  - 69
 بدكف سنة نشر. –القاىرة 

 
 –النيضة العربية دار  –الجكانب القانكنية لئليجار التمكيمى :د / عمى سيد قاسـ -20

 القاىرة بدكف سنة نشر.
اإللتزامات  –الكتاب األكؿ  –د /عماد الشربينى :القانكف التجارل الجديد  - 26

 .2000/ 6999القاىرة  –أبك المجد لمطباعة  -كالعقكد التجارية

د / فخرل الديف الفقى :مجمة مصر المعاصرة تصدرعف الجمعية المصرية  - 22 
يكليك/اكتكبر السنة التاسعة  452 – 456كاإلحصاءكالتشريع العدد لئلقتصاد السياسى

 .6988القاىرة –كالثمانكف 
(" الجكانب القانكنية لئليجار التمكيمى" دار النيضة  6990د/ قاسـ عمى السيد) – 23

 0القاىرة -العربية
منشأة  –د / قدرل الشياكل : مكسكعة التأجير التمكيمى فى التشريع المصرل  - 24 

 . 2003سنة –المعارؼ باألسكندرية 

د / محمد عثماف إسماعيؿ حميد :أسكاؽ رأس الماؿ كبكرصة األكراؽ المالية  - 25
 .بدكف ناشر – 6983كمصادر تمكيؿ المشركعات األعماؿ سنة

 سالـ : التأجير التمكيمى كالجكانب القانكنية د / محمكد فيمى ،د/ عبداهلل - 26
 . 6997سنة –بدكف سنة نشر  –كالمحاسبية كالتنظيمية 

         دارالنيضةالعربية  -البنكؾ  كعمميات اإلفبلس:ريرل ب مختار د/ محمكد -27
 .6996سنة  –

كتنشيط المستشار/ محمكد محمد فيمى : التأجير التمكيمى كسيمة جديدة لتمكيؿ  -28
 .6984بدكف ناشر سنة -سكؽ الماؿ 
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 –د / سيد طو بدكل: الكجيز فى التشريعات اإلقتصادية  د / مختار طمبو،  - 29
   .2007دار النيضة العربية سنة

منشأة  –د /  منير ابراىيـ ىندل : الفكر الحديث فى مجاؿ مصاددر التمكيؿ  - 30
 .6998سنة  -المعارؼ األسكندرية

 

دار الجامعة الجديد  –ى دكيدار :األرض كمكضكع لمتأجير التمكيمى / ىاند - 36
 . 6999االسكندرية سنة -لمنشر

د / نجكل إبراىيـ البدالى: عقد اإليجار التمكيمى "رسالة " دار الجامعة الجديدة  -32 
 .2005طنطا  –لمنشر 

 
 القوانين

 0كتعديبلتو 6963لسنة  66قانكف الجمارؾ رقـ  – 6
 0كالئحتو التنفيذم 6997لسنة  8قانكف ضمانات كحكافز اإلستثمار رقـ  – 2
 0كالئحتو التنفيذية 6975لسنة  668قانكف اإلستيراد رقـ  – 3
 0كالئحتو التنفيذية 6986لسنة  86قانكف اإلعفاءات الجمركية رقـ  – 4
 0كالئحتو التنفيذية 6995لسنة  95قانكف التأجير التمكيمى رقـ  – 5
 0الكسيط فى شرح القانكف المدنى – 6
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