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                                                                           جامعة السليمانية/والسياسة                                                    
   املستخلص

بیل    رض س ي تعت شاكل الت ن الم شان م ساتالم و اریع والمؤس ة ھ  التجاری
یلة ًونظرا العباء المصادر ا .البحث عن مصادر التمویل  لتقلیدیة فقد تم إبتكار وس

مالیةاریع التجاریةتمویل تحقق للمشلل جدیدة   إمكانیة الحصول على األصول الرأس
ة ة ت دون أن واإلنتاجی ة الالزم ة أوالتكلف ل القیم ى أداء كام ذه ضطر إل ا ، وھ لھ

  . بالتأجیر التمویلي  الوسیلة تتمثل فیما بات یعرف
ن والھمیة ھذا الموضوع فقد ب       ویلي م أجیر التم د الت وم عق ین البحث مفھ

ومن ثم بیان أحكام . الناحیة القانونیة من خالل تعریفھ وتحدید صوره ، وخصائصھ
  .ھذا العقد واالثار المترتبة علیھ ، وصفة طرفیھ ، وطبیعة االموال محل العقد 

ان      راق ف ولعدم وجود تنظیم تشریعي خاص بھذا االسلوب التمویلي في الع
لبحث تمحور حول مدى امكان إیجاد أساس تشریعي لھذا العقد في القانون العراقي ا

العقود  ھ ب أو العثور على أحكام یمكن تطبیقھا علیھ ، وبیان مدى إمكان عده وإلحاق
  . المسماة في القانون العراقي 

ن       اص  م وع خ وقد توصل البحث الى إن عقد التأجیر التمویلي عقد من ن
وال حیث محلھ و ؤجرة ط األموال الم ستأجر ب اع الم وعھ إنتف صفة أطرافھ ، موض

ؤجر . مدة العقد مقابل التزامھ بدفع أقساط مالیة مع اإلحتفاظ بملكیة ھذه االموال للم
راء  ین ش ار ب ق الخی د بح ومن أھم ممیزات ھذا العقد تمتع المستأجر في نھایة العق

ة ،أو تجدید العقد بشروط جدیدة أو االموال بثمن تراعى في تقدیره االقساط المدفوع
  .رد االموال الى المؤجر

                          

   .٢٠١١ /٣/٤قبل للنشر في  *** ٥/٢/٢٠١١أستلم البحث  في (*) 
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ھ  سبة لطرفی ة بالن ار القانونی ن االث ة م د  جمل ذا العق إن لھ ھ ف اء علی ً    وبن
اد  صعب إیج الي ی ي ، وبالت انون العراق ي الق التتطابق مع أي من العقود المسماة ف

د  اق القواع دم إنطب ي لع انون العراق ود أساس تشریعي لھ في الق ذه العق ة لھ القانونی
  .على عقد التأجیر التمویلي 

ارة  انون التج ام ق ا ألحك ً  فضال عن ذلك فان ھذا العقد الیعد عمال تجاریا وفق ً ً ً
م  سنة ) ٣٠(العراقي رق انون ) ١٩٨٤(ل ق الق ة وف د تجاری ي تع ال الت ً، وان االعم

  .المذكور التستوعب جمیع صور عقود التأجیر التمویلي 
ستحدثة ،     وألھم ة الم ائل التمویل ن الوس ھ م ود لكون ن العق وع م ذا الن ة ھ ی

  :ًونظرا للمتطلبات المرحلیة للعراق فقد انتھى البحث بعدة توصیات اھمھا 
   حث المشرع الى اإلھتمام التشریعي بھذا الموضوع بإضافة مادة جدیدة بعد 

ادة  أجیر) ٥(الم ود الت ن عق ل م ي تجع ارة العراق انون التج ن ق ال م ویلي عم ً التم
  ً.وقد تم اقتراح نص لذلك ایضا. ًتجاریا 

وة  د أس ذا العق یم ھ اص لتنظ انون خ دار ق ضا بإص ث ای ي البح ا یوص ً   كم
لیتم من خاللھ تحدید آثاره . ًبالتشریعات المقارنة نظرا ألھمیتھ في المجال التجاري 

ة التمو ذه العملی ة ھ رخیص لمزاول دار الت صة باص ات المخت ان ، والجھ ة ، وبی یلی
دورھا  را ل ا ، نظ ي تحترفھ ة الت سات المالی ي المؤس ا ف ب توافرھ شروط الواج ًال

  ..االئتماني الكبیر حمایة االئتمان التجاري والمالي بشكل عام 
 

Abstract 
        One of the problems that are seen as an impediment to 

business projects and enterprises is finding sources of 
funding. Due to the burdens of the traditional sources, a 
new mean of financing has been devised representing the 
culmination of the legal development of the funding 
formulas which achieves the potential of access to capital 
and productive assets for businesses without having to 
discharge the full value or the obligatory cost, and this 
method is represented in what has become known as 
Leasing.  

           Based on the importance of this topic the study has 
elucidated the concept of leasing from the legal perspective 
through defining and determining its kinds and 
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characteristics. And then describing the provisions of this 
type of contracts, their implications and the attribute of the 
two parties involved and the nature of the funds placed at 
this contract.  

          As there is an absence of a legislative regulation for this 
method of financing in Iraq, the research focused on the 
possibility of creating a legislative ground for this contract 
in the Iraqi law, or to find provisions that can be applied to 
it, and indicating the extend of the possibility for labeling 
and attaching it to the Named Contracts in the Iraqi law.  

          The research reached to state that the Leasing Contract 
is of a special kind regarding its status and the character of 
its parties, its subject is the utilization of the Leased funds 
by the lease for the duration of the contract for his/her 
commitment  to pay financial premiums while retaining the 
ownership of this funds to the lessor. One of its most 
significant advantages is that at the end of the contract the 
lease will enjoy the right of choosing between purchasing 
the funds at a price which takes into account in its 
assessment the paid premiums, or to renew the contract 
with new terms or restitution of the money to the lessor..       

            Accordingly, this contract has a number of legal 
consequences for the two parties that do not go with any of 
the named contracts in the Iraqi law, and therefore it is 
difficult to find a legislative principle to it in Iraqi law 
because the legal principles for these contracts in the Iraqi 
law are not applicable on the leasing contract.  

           In addition, this contract is not considered a commercial 
business in accordance with the provisions of the Iraqi      
Trade Act, No. (30)  for the year (1984), and that the  
businesses  which are considered commercial under the 



  عقد التأجیر التمویلي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (51), Year (16) 

٥٥

aforementioned  act do not include all forms of leasing 
contracts.  

          Given the importance of this type of contracts, as an 
adapted financial means, and considering the interim 
requirements of Iraq, the research came to the end with 
several recommendations including:  

           Urging the legislature to pay a legislative attention in 
this issue by adding a new article after article (5) of the 
Trade Act of Iraq makes the leasing contracts a commercial 
action. For that purpose a text has been proposed.  

           The research also recommends the issuance of a special 
law to regulate this contract just like the compared 
legislations because of its importance in the commercial 
field so that its effects, and the competent authorities to 
issue a license to implement this financing process can be 
determined, and stating the conditions that must be met in 
the financial institutions which  make the contract its 
profession , given their great credit role for protecting the 
commercial and financial credit in general ..  

  
  :املقدمة 

ة        شركات التجاری ات ال ة حاج ل لتلبی صادر التموی ن م ث ع د البح یع
من ،  والتوسع فیھا االستثمارات قیام من وسائل وادواتوالمشروعات االقتصادیة 

رأ ذه . ھم المشاكل والمعوقات التى تواجھ االستثمار في الوقت الحاض ت ھ د كان وق
ل  ضع العراقی زال ت شكلة والت ام حجأالم شروعات م ة والم شركات التجاری م ال

ث االقتصادیة ،  عھا ومن حی ات توس ة إإمكان ة التكنولوجی ائل والمعرف ا للوس قتنائھ
    . المساھمة الفعالة في تنمیة االقتصاد الوطني من ثمالحدیثة و

سبة  ز بالن سابق تترك ي ال ة ف شاریع التجاری شركات والم ود ال     وقد كانت جھ
   :ئل عدة أھمھا وساعلى  سیاسة التمویلل

ھم ال رأس     االعتماد على ادة ، مال الخاص وذلك عن طریق إصدار أس أو زی
وین اإأو ، رأس المال  شروع لتك اتالقتطاع قدر من أرباح الم وء   ، اوحتیاط اللج

  . الى إقتراض االموال من المؤسسات المالیة 
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ائل ال ذه الوس الل ھ ن خ ل م ب أن التموی ول      والغال ى بقب شاریع یحظ الم
  : االقتصادیة والمؤسسات التجاریة ألسباب عدة أھمھا

    أنھا تؤدي في الغالب الى طرح أسھم جدیدة وظھور مساھمین جدد یزاحمون 
ى  ؤدي ال ا ی ة ، مم سات التجاری شاریع والمؤس ذه الم ي ھ دامى ف ساھمین الق الم

سات شاریع أو المؤس ذه الم ھم ھ ة ألس ة الحقیقی ضال . إنخفاض القیم دم ًف ن أن ع ع
صول  ام الح ا أم ًإستقرار الوضع المالي لھذه المشاریع أو المؤسسات قد یكون عائق

  .على التمویل بھذه الوسائل 
ل  ة تتمث ات مالی  كما أن اإلقتراض یرتب في ذمة ھذه المؤسسات أعباء وإلتزام

  . في تسدید مبالغ طائلة في آجال قصیرة مع نسب فوائد عالیة 
ائل التجاریة تتجھ اریع والمؤسسات المشخذتً     وبناء علیھ أ ن وس ث ع  للبح

دة ،ً أخف عبئالتمویلل ل لل  فتم إبتكار وسیلة جدی ل تموی انوني تمث ور الق ذروة التط
ى أو المؤسسة التجاریةللصیغ التمویلیة التي تحقق للمشروع  صول عل ة الح  إمكانی

مالیة ول الرأس ةاألص لت دون أن  واإلنتاجی ى أداء كام ة ضطر إل ة أو التكلف  القیم
ة الالزمة لذلك ضة  ًنظرا لما تتسم بھ من مرون ا المنخف ن تكالیفھ ضال ع يً، ف  والت

رفلتمویللطرق التقلیدیة للًتجعل منھا بدیال  ات یع ا ب ل فیم یلة تتمث ذه الوس    ، وھ
  .  أو التأجیر التمویلياالعتماد اإلیجاريب

ول(المؤجر أن فيالتأجیر التمویلي    وتتلخص فكرة  وم ی) المم راء ق ل ش بتموی
ذلك ، ) المستفید(بعض أالصول بطلب من المستأجر  ون یوب و ك ؤجر ھ ك الم المال

ستأجرقوم بتأجیرھا لیألصول ثم ا  لھذهالقانوني ل لم ب التموی اء طال ق لق رة یتف  أج
ل  ا مقاب دثارعلیھ ة إن ات اإلداری ؤجرة والنفق ول الم ن األص ضال ع سبة ف ربح ن  ال

ة  وغالبا ما.  على األصول المؤجرةمؤجرلل تفق علیھاالم ار معادل دة اإلیج ون م تك
ر يللعم صادي االفتراض ؤجرة  االقت ول الم تمكن.  لألص ستأجرا فی ن إلم اء  م قتن

د  ، مشروعھلاألصول الالزمة  دة العق وال م صادیة ط ا االقت ى منافعھ صل عل ویح
في  لھا ًصفتھ مالكاسترداد األصول المؤجرة بإ للمؤجر لكنھ یتیح. مقابل دفع األجرة

ھ بشروط العقد ، كما واإلخالل عن دفع األجرة المستأجرتوقف حال  ترداد إ یمكن س
الس راءات اإلف ات إج ي متاھ دخول ف ستأجر دون ال د  .األموال من تفلیسة الم وعن

ؤجراالصول شراء  الخیار بینلمستأجرلنتھاء مدة اإلیجار یكون إ ن ة الم ل ثم  مقاب
 شروط أیسرب اخرى ولكنالعقد لمدة  أو تجدید فع من األجرةما دتحدیده یراعي في 

 .  العقدإنھاءو) الممول(المؤجرالمؤجرة إلى صول األأو إعادة 
ن  ا م صنعة للتكنلوجی شركات الم سبة لل دة بالن م الفائ اف تع      وفي نھایة المط
ن  تثماریة م ة واإلس شاریع التجاری حاب الم ن أص واقھا، وتمك شیط أس الل تن َّخ ُ

ن الح ا م صول علیھ الزم للح ل ال ك التموی صول على االصول اإلنتاجیة التي التمل
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جھة ، كما تمنح شركات التاجیر التمویلي الضمانات الكافیة التي تقیھا خطر ضیاع 
  .وعدم إسترداد أموالھا

ي ھ ھذا العقدلعبً   ونظرا للدور البارز الذي  ددة ف دول  في تنمیة نشاطات متع ال
ي لمجالالرائدة في ھذا ا ب اإلوأثره ف ة  جل تثمارات األجنبی ن ، وس د م شاء العدی إن

دم شركات ال ال ، ولع ذا المج وافرالمتخصصة في ھ ذا ت اص بھ شریعى خ یم ت  تنظ
حد االن ، فقد إرتأینا أن نبحث ى لاالمجال الحیوي في العراق وفي إقلیم كوردستان 

ًھذا النوع من العقود بإعتباره اسلوبا تمویلیا  جدیدا ً ً .    
  

  : مشكلة البحث 
ة         شاریع التجاری ل الم ال تموی ي مج ود ف ن العق وع م ذا الن ًنظرا ألھمیة ھ

ى  ة ال أن الحاج ستحدثا، ف ًوالقطاعات االستثماریة عموما بإعتباره أسلوبا تمویلیا م ً ً ً
ن ،ھذا االسلوب التمویلي تبدو ملحة في یومنا ھذا  ة م شھد مرحل وم ی  فمجتمعنا الی

حو بناء البنیة االقتصادیة وفي طریقھ نحو تشجیع اإلستثمار في المشاریع التحول ن
صغیرة،التجاریة الصغیرة ، وتوفیر وسائل التمو رف ال حاب الح ة ألص ل الالزم       ی

ن  ال أنلك ذا المج ي ھ ظ ف ا یالح ام م وع باإلھتم ذا الموض ظ ھ م یح د االن ل ھ ولح
ي  ي وف شرع العراق ل الم ن قب ب م شریعي المناس تان الت یم كوردس را إقل ضا نظ ًأی ً 

ةل سات المالی ى المؤس ل عل ة سیطرة الطرق التقلیدیة في التموی شاریع التجاری  والم
ى وعلى الرغم منواإلستثماریة ،  ة  إنعكاسات ذلك عل ا التنمی تثمار عموم  ،ًواإلس

م  ة ومن ث شاریع التجاری ل الم ي تموی ة ف ة الحدیث ذه التقنی انوني لھ وم الق ان المفھ ف
تان مازا ًل مبھما لدى الكثیر من األوساط القانونیة في العراق عموما واقلیم كوردس ً

د  بشكل خاص ، ح عق وح مالم دم وض ة ع ن جھ ر م ث تظھ شكلة البح علیھ فان م
ذه  ن ھ اده م ھ وأبع ان مفھوم ب بی التأجیر التمویلي من الناحیة القانونیة ، مما یتطل

كالیة االك ان اإلش ك ف دالناحیة ، عالوة على ذل ان وتحدی ي بی ل ف ر تتمث ام ب  األحك
د  التطبیق واجبة ذا العق ضوع ھ دى خ ي م ث ف ویلي ، والبح أجیر التم على عقد الت

ھ  د طبیعت ا لتحدی ك تبع ھ ، وذل سماة علی ود الم ام العق ق أحك ة تطبی دى إمكانی ًوم
ات  ي وجھ تالف ف دل وإخ ع ج زال موض ر الی ذا االم صوصا وأن ھ ة ، خ ًالقانونی

 وما تى في الدول التي أصدرت تشریعات خاصة في ھذا المجال ،النظر في الفقھ ح
ات زالت صادیة الدراس ة وإالقت ھ القانونی ث تتناول ل  بالبح ة . والتحلی ك للطبیع وذل

سماة  ود الم ض العق ع بع ھ م ن مالمح د م شابھ العدی ویلى وت أجیر التم ة للت المركب
 أثار التمویلي التأجیر عقد القانونیة في العالقات وتشابك االخرى ،كما أن إختالف

الف الجدل ي والخ ول الفقھ ة ح ة الطبیع ذا القانونی ام  لھ ن أحك ضمنھ م د ومایت العق
   .تختلف عن االحكام العامة للعقود المعروفة االخرى 
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  : منھجیة البحث 
یم  راق وإقل   بما أن موضوع البحث یفتقر الى التنظیم التشریعي الخاص في الع

ل كوردستان ، فان منطلقنا  ة ، وتحلی ف ، ودراس في البحث سیكون من خالل وص
ض  وانین بع ین ق أحكام عقد التأجیر التمویلي وبإستخدام المنھج التحلیلي المقارن ب

وع  ذا الموض اص لھ شریعي خ یم ت ت بتنظ ي قام دول الت سي ( ال انون الفرن الق
  ) . والمصري واللبناني 

  
 :أھمیة البحث 

ان    ي بی ث ف ذا البح ة ھ ن أھمی أجیر  تكم د الت انوني لعق وم الق یح المفھ  وتوض
وره ،  ان ص ة ، وبی ة القانونی ن الناحی ھ م الل تعریف ن خ ك م ویلي ، وذل التم

ة ،وخصائصھ الممیزة  ار المترتب ود واالث ن العق وع م ذا الن ام ھ ان أحك  ومن ثم بی
  .علیھ بالنسبة لطرفي العقد ، وصفة ھذه االطراف ، وطبیعة االموال محل العقد 

دم    ون را لع وافرًظ راق ت ي الع وي ف ال الحی ذا المج اص بھ شریعي خ یم ت  تنظ
ة  ان محاول ة بمك ن األھمی إن م اص ، ف ھ خ ى وج تان عل یم كوردس ًعموما وفي إقل
ن  ام یمك ى أحك ور عل ي أو العث انون العراق ي الق د ف ذا العق إیجاد أساس تشریعي لھ

. مسماة في القانون العراقيتطبیقھا علیھ ، وبیان مدى إمكان عده وإلحاقھ بالعقود ال
ھ  الل مقارنت وھذا یستوجب البحث في طبیعة ھذا النوع من العقود ، وتكییفھ من خ

  .ًبالعقود المسماة الذي نظم المشرع أحكاما خاصة بھا
  

  :نطاق البحث 
ة ،  صادیة ، ومالی ب إقت ویلي جوان أجیر التم وع الت ى أن لموض را ال ً  نظ

ھومحاسبیة بإعتباره من وسائل ا ب التنوی ا  بلتمویل ، فان من الواج اق بحثن أن نط
  .یقتصر على الجانب القانوني فحسب دون الخوض في جوانبھ االخرى 

  
  :ھیكلیة البحث 

صص االول  ین نخ الل مبحث ن خ وع  م ذا الموض ي ھ ث ف ولى البح وف نت وس
صھ  اني  فسنخص ث الث ا المبح صھ ، ام ویلي وخصائ لبیان مفھوم عقد التأجیر التم

ان م لبی ضمن أھ ة تت م خاتم ن ث ویلي ، وم أجیر التم د الت ة لعق ة القانونی  الطبیع
  .إستنتاجات البحث وتوصیاتھ 
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  املبحث االول
  مفهوم عقد التأجري التمويلي وبيان خصائصه

ن  ھ م ب تعریف ً   ان بیان مفھوم ھذا العقد باعتباره اسلوبا تمویلیا مستحدثا یتطل ً ً
د .  ، والخصائص الممیزة لھ الناحیة القانونیة ، وبیان صوره رض التمھی ك لغ وذل

ا دون  وع م ة لموض ة القانونی ي الطبیع ث ف لبیان طبیعتھ القانونیة ، فال یصح البح
ھ ین . تعریفھ وبیان المقصود من ي مطلب وع ف اول الموض ك نتن ق ذل االول : ولتحقی

اني  ب الث ا المطل وره ، ام ان ص ویلي وبی أجیر التم د الت ف عق صھ لتعری ونخص
  :نخصصھ لبیان خصائصھ وعلى النحو االتي فس

     
  املطلب االول  

  تعريف عقد التأجري التمويلي وبيان صوره  
  

دتؤكد    ذا العق ى أن ھ ویلي عل أجیر التم ة للت شریعات المنظم ل الت ن : ُج ارة ع عب
سمى ي ت ة والت ة الممول ؤجر(عملیة مالیة وتجاریة تتم بین الجھ ضع ) الم ذي ی  وال

ً، ماال منقوال أو عقارا لمدة )المستأجر(روع المستفید الذي یسمىتحت تصرف المش ً ً
دة   .معینة مقابل دفع ھذا األخیر لالجرة المتفق علیھا  ة الم ي نھای یخیر المستأجر ف

 .)١(بین رد المال المؤجر الى المؤجر أو شرائھ أو تجدید عقد اإلیجار لمدة اخرى

                          

، خیـــة لنـــشوء فكـــرة التـــأجیر التمـــویليی لــیس هنـــاك إســـتقرار فـــي اآلراء فیمـــا یتعلـــق بالجــذور التأر)١(
فعلــى الــرغم مــن أن هنــاك مــن یــرى بــأن لهــذا النــوع مــن التعامــل أصــول ترجــع الــى الحــضارة 
ــانون  ــي قــ ــعوها خــــصوصا فــ ــشریعات التــــي وضــ ـــي التــ ــا فـ ــنص علیهــ ـــم الــ ــة فــــي العــــراق تـ ًالبابلیــ

ـــتئما ـــام اإلســ ـــرف بنظــ ــان یعــ ـــا كـــ ـــسدت فیمــ ــان وتجــ ــى الرومـــ ــت الـــ ــ ـــم إنتقلـ ـــن ثــ ــورابي ، ومــ ن حمـــ
اال أن الثابـت هـو أن التمویـل مـن خـالل التـأجیر بـصیغته القانونیـة المعاصـرة یعــود  .الرومـاني

وهــو صــاحب أحــد  ) ( B.Junior أساســه الــى الوالیــات المتحــدة االمریكیــة ، عنــدما قــام
 United ) بتأســیس أول شـــركة لهــذا الغــرض تحــت تـــسمیة) ١٩٥٢(المــصانع فــي ســنة 

States Leasing Corporation ) للقیـــام بـــشراء  فـــي مدینـــة ســـان فرنسیـــسكو     = 



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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وال ومن ممیزات ھذه العملیة أن المؤجر یظ     ؤجر ط ال الم ًل محتفظا بملكیة الم
  .مدة اإلیجار بینما یكون للمستأجر حق إستعمال ھذا المال واالستفادة من عائداتھ 

ة  ق الملكی ین ح ا ب صل فیھ تم الف ویلي ی أجیر التم ة (بمعنى اخر ان عملیة الت الملكی
ة تعمالھا ) القانونی ق إس وال وح صادیة(لألم ة االقت ى ).الملكی ین یبق ي ح  االول  فف

ًللمؤجر ینتقل الثاني الى المستأجر لیتمكن من إستعمالھ دون تملكھ قانونا ، حیث ان 

                                                               

اآلصول اإلنتاجیة لغرض تأجیرهـا لقـاء بـدالت إیجـار ، مـع إعطـاء الحـق للمـستأجر لـشرائها =
  .في نهایة المدة المتفق علیها 

وعلـــى إثـــر النجـــاح الـــذي حظیـــت بـــه هـــذه التجربـــة ، ونتیجـــة إلنتـــشار التكنلوجیـــا الحدیثـــة ،         
العـــالمي علیهـــا ، إنتقلـــت هـــذه التجربـــة الـــى أغلـــب الـــدول االوروبیـــة ممـــا بـــرزت وزیــادة الطلـــب 

وفـي هـذا المجـال كـان للمـشرع الفرنـسي دور ریـادي . الحاجة الى وضـع االطـر التـشریعیة لهـا 
 قـــام بإصـــدار أول قـــانون إذفـــي وضـــع االســـس والـــضوابط القانونیـــة لهـــذا االســـلوب التمـــویلي ، 

ممـــا  ،  )١٩٨٩( عــدة تعــدیالت متعاقبــة كــان أخرهــا ســنة واجــرى علیــه) ١٩٦٦(لــذلك ســنة 
 فـــي ا وأدخلـــت الكثیـــر مـــن أحكامهـــ إســـتعیرأثـــر بـــشكل كبیـــر فـــي تـــشریعات دول أخـــرى حیـــث

  . تشریعات خاصة بهذا المجال
ولــم یقتــصر التنظــیم القــانوني للتــأجیر التمــویلى علــى التــشریعات الداخلیــة بــل أن األهمیــة           

م مــع واقــع وابط واالســس القانونیــة التــي تــتالءالموضــوع أدت الــى وضــع الــضاإلقتــصادیة لهــذا 
) اوتــاوا(التجــارة الدولیــة وذلــك مــن خــالل االتفاقیــة الدولیــة للتــأجیر التمــویلي المعروفــة بإتفاقیــة 

) ١٩٨٨( ســنة )UNIDROIT( المعهــد الــدولي لتوحیــد القــانون الخــاصوالــذي قــام بإعــدادها 
  ) .١٩٩٥(نة والتي دخلت حیز التنفیذ س

ــة ، .د: ینظـــر ــشورات الحقوقیـ ــة ، المنـ ــوني میـــشال عیـــسى ، خـــصوصیات التعاقـــد فـــي المعلوماتیـ طـ
 .١٥بیروت ، بدون سنة النشر ، ص 

Also:Kalman  Perlman , The Leasing  Hand Book , Chicago, Probus 
Publishing Company , 1992, p . 1  

See also: Martin Stanford -UNIDROIT’s Preparation of a Model Law on 
Leasing : the Crossing of New Frontiers in the Making of Uniform 
Law  http://www.unidroit.org/english/ publications /review 
/articles/2009-3-stanford-e.pdf. last visited(2.10.2010). 
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تعمالھا  ة وإس ول اإلنتاجی ى االص تحواذ عل و اإلس صادیة ھ ة االقت ن الناحی المھم م
 )١(.والحصول على عوائدھا بصرف النظر عن السند القانوني لھذه الحیازة

) ١(جیر التمویلي في المادة ألفرنسي عقد الت االمشرععرف فقد وعلى ذلك       
 ((أنھ ب المعدل) ١٩٦٦(لسنة ) ٤٥٥- ٦٦( جیر التمویلي رقمأمن قانون الت

   : یأتي   التمویلي مالتأجیرغراض ھذا القانون یقصد بعملیات األ
تم إذا ،  الزمة لمزاولة حرفة أو صناعةتكون معدات و تأجیر آلالت ةعملیكل  - ١

.   لھایتھا ملكمع بقاء مؤسسات من خاللإعادة تأجیرھا قیام بلغرض الشراؤھا 
 للمستأجر في تعطي الحق" تكییفھا القانونيًأیا كان "  إذا كانت ھذه العملیات

ھ ویؤخذ فی،  علیھ یتم االتفاق ثمن لقاء محل اإلیجار ، االموالتملك جزء أو كل 
 .سبیل اإلیجار على  دفعھابالمستأجر قام  المبالغ التي بنظر اإلعتبار

تقوم تقدیم عقارات مخصصة لالنتفاع المھني لإلیجار نطوي على  تةعملیكل  - ٢
 أو تم ابمعرفتھقد تم  شراء ھذه العقارات یستوي في ذلك إن كان ، بھا مؤسسة

 من شانھا أن" تكییفھا القانونيًأیا كان " ة ھذه العملیإذا كانت . اھا لحسابھؤنشاإ
جزء ملكیة كل أو الحق في كتسب ن یتھاء مدة اإلیجار بانإتسمح  للمستأجر عند 

  لوعد بالبیعًا التنازل تنفیذمن خالل  سواء تم ذلك،  محل اإلیجارالعقار من
التي  يضا شراء حق ملكیة األرمن خالل، أو من جانب واحد  المؤجرأصدره
طة بواسأو  بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ،  العقارات المستأجرةاعلیھإقیمت 

                          
(1)Damona Doye & J. Hobbs and Randy True: Capital Leases 

http://osufacts.okstate.edu  (25.11.2010). 
 فعقد التأجیر التمویلي كما وصفه البعض یتركب من عناصر قانونیة تم تطویعها          

من تحلیل العالم لتصبح أداة تمویلیة للمشاریع اإلنتاجیة ، وتستمد هذه الفكرة جذورها 
الذي كان یرى ان العائد المتوقع من األصول الرأسمالیة أكثر أهمیة من ) كینز(االقتصادي

فالثروة الحقیقیة من .تملك األصول نفسها ، لذلك میز بین إستعمال هذه األصول وملكیتها 
  .وجه نظره تتمثل في اإلستعمال ولیس التملك فحسب 

نب القانونیة لإلیجار التمویلي ، دار النهضة العربیة ،القاهرة ، على سید قاسم ،الجوا. د: ینظر 
 .١٠بدون سنة النشر ، ص 

 



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  التي تخص المستأجر بقوةيضا على األرشیدةنتقال ملكیة األبنیة المإ
 )١(.))القانون

في القانون عقد التأجیر التمویلي ومن خالل ھذا التعریف یمكن إستنتاج أن    
شرط قیام المؤجر بشراء  الموال المنقولة ،اب  أسوةالفرنسي یرد على العقارات

یعني أن عنصر الشراء المسبق لالموال  اھذه االموال ومن ثم تأجیرھا ، مم
یجوز   فانھ المن ثمو. محل العقد شرط إلعتبار العقد من قبیل التأجیر التمویلي 

إجتماع صفتي المورد والمؤجر في شخص واحد وفق مفھوم المشرع الفرنسي 
  .لعقد التأجیر التمویلي 

 من نطاق  لذلك فان المشرع الفرنسي في تعریفھ أعاله قد ضیقفضال عن  
الخیارات المتاحة للمستاجر بعد إنتھاء عقد اإلیجار التمویلي إذ لم یعط لھ سوى 

ولكن إثر التعدیل .  دون باقي الخیارات عقدالمحل االموال تملك  خیار شراء و
لسنة ) ١٠٠٨-٨٩(الذي اجري على القانون الفرنسي بموجب المرسوم رقم 

                          

(1  ) Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le 
crédit-bail <http://www .legifrance. gouv.fr> (22.10.2010). 

 (( Les opérations de crédit-bail [*définition*] visées par la présente loi 
sont : 

1° Les opérations de location de biens d'équipement ou de matériel 
d'outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en 
demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur 
qualification, donnent au locataire la possibilité d'acquérir tout ou 
partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au 
moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers  

2° Les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des 
biens immobiliers à usage professionnel, achetés par elle ou 
construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit 
leur qualification, permettent aux locataires de devenir propriétaires 
de tout ou partie des biens loués, au plus tard à l'expiration du bail, 
soit par cession en exécution d'une promesse unilatérale de vente, soit 
par acquisition directe ou indirecte des droits de propriété du terrain 
sur lequel ont été édifiés le ou les immeubles loués, soit par transfert 
de plein droit de la propriété des constructions édifiées sur le terrain 
appartenant audit locataire [*crédit-bail immobilier*]. 



  عقد التأجیر التمویلي

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (51), Year (16) 

٦٣

 بین شراء االموال محل التأجیر أصبح المستاجر یتمتع بحق الخیار) ١٩٨٩(
  )١( .التمویلي أو رده أو تجدید العقد لمدة أخرى

عقد في تعریفھ لالمشرع المصري  اما في القانون المصري فان موقف         
) ٢(ً جاء مغایرا لموقف المشرع الفرنسي ، فقد نصت المادةالتأجیر التمویلي

المعدل ) ١٩٩٥(لسنة)٩٥(من قانون التأجیر التمویلي المصري رقم 
 تطبیق أحكام ھذا القانون يف(( على أنھ ) ٢٠٠١(لسنة ) ١٦(بالقـــــانون رقم 

   : تمویلیا ما یأتىًعد تأجیرای
كل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بأن یؤجر إلى مستأجر منقوالت مملوكة لھ أو  - ١ 

ابل قیمة ستنادا إلى عقد من العقود ، ویكون التأجیر مقإتلقاھا من المورد 
   .  یتفق علیھا المؤجر مع المستأجرةإیجاری

ت آكل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بأن یؤجر إلى المستأجر عقارات أو منش -  ٢
مملوكة للمؤجر أو یقیمھا على نفقتھ بقصد تأجیرھا للمستأجر ، وذلك بالشروط 

 .واألوضاع والمواصفات والقیمة اإلیجاریة التي یحددھا العقد 
أجیر كل - ٣ ستأجر ت ى الم ال إل أجیر م اًاعقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بت  إذا ً تمویلی

ف  د یتوق ب عق ستأجر بموج ن الم ؤجر م كان ھذا المال قد آلت ملكیتھ إلى الم
  . )) ينفاذه على إبرام عقد التأجیر التمویل

عقد تعریف  في شأنالمشرع المصري یتبین من إستقراء ھذا النص ان موقف   
ً جاء أكثر شموال و أوسع نطاقا وأكثر دقة بالمقارنة مع موقف تمویليال التأجیر ً
  : الفرنسي ، وذلك من عدة وجوه أھمھا المشرع

    أن المشرع المصري كان على إدراك تام بالطبیعة الخاصة لھذا النوع من 
یشترط على المؤجر الشراء المسبق بالنسبة لالموال المراد إستئجارھا ،  لمالعقود ف

 في المؤجر یكونأقر بجواز أن ینصب عقد التأجیر التمویلي على أموال  ماوإن
ًلھا دون أن یكون قد إشتراھا خصیصا لتأجیرھا تمویلیا في وقت  ًمالكا االصل ً

ًالحق ، بمعنى أنھ یجیز إجتماع صفة المورد والمؤجر في شخص واحد خالفا 
    .للقانون الفرنسي

مصري قد أورد صورة أخرى لھذا العقد والتي المشرع ال     عالوة على ذلك فان
ًتتمثل في الحالة التي تكون فیھا االموال محل العقد مملوكة أصال للمستأجر ، ومن 

حیازة (ثم یقوم ببیعھا للمؤجر بموجب عقد یشترط لنفاذه أن یحتفظ بحیازتھا
                          

(1) Loi no89-1008 du 31 décembre 1989 
(http://www.legifrance.gouv.fr). last visited(22.10.2010). 
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 تعریف وفق التمویلي التأجیر عقد محل كما أن  .لھا ًمستأجرا بصفتھ) عرضیة
 الیقتصر على العقارات والمنقوالت المادیة فحسب وإنما یشمل المصريالقانون 
  )١( ً.أیضا المعنویة األموال

فر للمستأجر عند إنتھاء عقد التأجیر التمویلي فان ا    أما عن الخیارات التي تتو
أو رده أو تجدید   محل العقدشراء المالالمشرع المصري قد خیر المستأجر بین 

من قانون التأجیر ) ٥( وذلك وفق المادة.ة اخرى یتم االتفاق علیھا لمدالعقد 
للمستأجر الحق (( المعدل والتي تنص على أن ) ١٩٩٥(لسنة) ٩٥(التمویلي رقم 

،  العقديلموعد وبالثمن المحدد فا يختیار شراء المال المؤجر كلھ أو بعضھ فإ يف
 وفى حالة عدم ........اھا  أديألجرة التا تحدید الثمن مبالغ يعلى أن یراعى ف

و تجدید العقد وذلك ألمؤجر اما رده إلى إختیاره شراء المال المؤجر یكون لھ إ
ً  جمیع األحوال ال یتجدد العقد تجدیدايوف.  یتفق علیھا الطرفان يبالشروط الت

  .))نتھاء مدة العقد أو لم یتم ذلكإ تم التنبیھ على المستأجر بً وال یمتد ، سواءًضمنیا
 أما في القانون اللبناني فان مفھوم المشرع اللبناني للتأجیر التمویلي جاء       

 أنھ إذ.بشكل مغایر في بعض جوانبھ لموقف كل من المشرع الفرنسي والمصري 
من قانون تنظیم عملیات االیجار ) ١(عرف عملیات التأجیر التمویلي في المادة 

" االیجار التمویلي"یقصد بعملیات (( بالقول) ١٩٩٩(لسنة) ١٦٠(التمویلي رقم
نواعھا مشتراة من المؤجر بھدف  أتجھیزات ومعدات وآلیات على عملیات تأجیر

حق تملكھا لقاء ثمن متفق  المستأجر عطاءإتأجیرھا مع االحتفاظ بملكیتھا ، شرط 
قساط ، األًعتبار، ولو جزئیاباإل خذجراء العقد مع األإحدد شروطھ عند یعلیھ 

  . )) یجارإكبدالت المدفوعة 
    وھذا یعني أن عملیات التأجیر التمویلي ترد على المنقوالت المشتراة من 

كما انھ لم یمنح المستأجر عند نھایة مدة العقد إال .المؤجر فحسب دون العقارات 
ًخیارا واحدا وھو حقھ في شراء المنقوالت محل عقد التأجیر التمویلي وبثمن یؤخذ  ً

على الرغم من أن .دیده االقساط التي تم دفعھا كبدالت االیجار باالعتبار عند تح
االسباب الموجبة لھذا القانون قد أشارت الى حق المستأجر، عند إنتھاء مدة العقد ، 
في الخیار بین شراء االموال محل العقد وبین تجدید العقد بشروط جدیدة أو رد 

ناني یؤكد أن التطبیقات العملیة ًفضال عن ذلك فان الفقھ اللب .االموال الى المؤجر

                          

) ١٩٩٥(لسنة ) ٩٥(التأجیر التمویلي المصري رقم من قانون ) ١(من المادة) ٧(الفقرة ) ١(
  .المعدل 
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ًالتي جرت لعقد التأجیر التمویلي في لبنان أعطت للمستأجر الخیارات الثالث طبقا 
  )١(.لما ورد في االسباب الموجبة لصدور ھذا القانون

وبعد إستعراض مواقف القوانین المقارنة یتبین أن مضمون عقد التأجیر         
المشروع ر االموال لقاء أجرة ، یبدأ في العادة بقیام التمویلي عبارة عن عملیة إیجا

 تحدید فیھیتم ) المؤجر( الممولة الجھةیجار مع  اال بإبرام عقد)المستأجر(المستفید
بتجھیز ) المؤجر(یتبعھ قیام  ،  المتفق علیھبدل اإلیجار واستئجارھا المراد االموال

وفي نھایة المدة یخیر . تجھیزھالإبرام عقد بیع مع المورد  وأ االموال التي یملكھا
المستأجر بین رد المال المؤجر الى المؤجر أو شرائھ منھ بثمن یراعى في تحدیده 

 أو تجدید عقد اإلیجار لمدة  االجرة طوال مدة العقدكأقساطالمبالغ التي دفعھا 
  . أخرى

 إلختالف ً مختلفة وذلك تبعاًاًكما یستنتج أیضا أن لعقد التأجیر التمویلي صور      
  .ًطبیعة االموال محل العقد ، وتبعا لملكیة ھذه االموال 

التمویلي اما أن یرد على  فمن حیث طبیعة االموال محل العقد ، فان عقد التأجیر    
ًفاذا كان محلھ منقوال فانھ یستوي في ذلك كل . ُالمنقوالت أو یرد على العقارات 

ًمنقول سواء أكان مادیا أم معنویا ، حت ً ى في تشریعات الدول التي لم تنص صراحة ً
 یرى )٢(ًعلى إمكانیة تأجیر األموال المعنویة تمویلیا كالقانون اللبناني ، فإن الفقھ

ًأن ھذه األموال یمكن أن تكون محال لمثل ھذه العقود نظرا ألھمیتھا في الحیاة  ً
 من أن ھذا على الرغم. التجاریة لكونھا من عناصر المحل أو المشاریع التجاریة 

  .ًالرأي الیوجد لھ سند في المادة االولى من القانون اللبناني المذكورة سابقا  
ًأما من حیث ملكیة المال محل العقد فسواء كان عقارا أم منقوال فھو اما أن        ً ً

ًیكون مملوكا للغیر ویقوم المؤجر بشرائھ خصیصا لتأجیره للمستأجر أو یكون ملكا  ً ً
  .صل للمؤجر في اال

   غیر أن ھناك صورة خاصة لعقد التأجیر التمویلي إنفرد القانون المصري 
بالنص علیھا ، یكون فیھا المستأجر ھو المالك االصلي لألموال محل العقد ویقوم 

ویتم اللجوء . ببیعھا الى المؤجر شرط أن یقوم بعد ذلك بإستئجارھا منھ مرة أخرى 
لي بغرض تأمین السیولة النقدیة عندما تحتاجھا الى ھذا االسلوب من التأجیر التموی

 اأصولھبعض بیع ، فتقدم على  المؤسسات أو المشاریع التجاریة واإلستثماریة

                          

، ٢٠٠٤لكتاب ،لبنان ،  ، المؤسسة الحدیثة ل١نادر عبدالعزیز شافي ، عقد اللیزنغ ، ج. د ) ١(
 .٣٧٦ص 

  .١٤٥ ، ١٤٤ًنقال عن المصدر السابق ، ص ص ) ٢(
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 شرط بقاء السیولة النقدیة  مناحاجتھ سدل التأجیر التمویلي جھة الى الرأسمالیة
تأجیر للنتفاع بھا بموجب عقد  واإلإستعمالھا حیازتھا لھذه األموال لتتمكن من

،  المتفق علیھا خالل مدة غیر قابلة لإللغاء األجرة بأداء ، وتلتزم بموجبھالتمویلي 
  العقد أوتجدید أو مرة اخرى  االصول شراء حال إنتھاء مدة العقدلھ یتقررلو

 صور التأجیر التمویلي ترد وھذه الصورة من .المؤجر  إلىاألصولرد ، وإنھائھ
 وإن كان ،العقارات وأالمنقوالت ًسواء كانت من  صول مرتفعة القیمةأ على ًعادة

  )١(.لعقاراتلمجالھا أوسع بالنسبة 
المستأجر    وفي كل االحوال إذا كان محل عقد التأجیر التمویلي من المنقوالت فإن 

والذي بموجبھ  ، یبدأ نفاذ العقدتأجر  المسھا منمسلتبمجرد ھو الذي یحددھا و
 أداء ومقابلالمحدد وللمدة  منقوالت على النحوھذه الستعمال إ تأجریكون للمس

الحال فان  نقضاء العقدإ وعند حلول أجل. نقدیة المتفق علیھا في العقدالدفعات ال
 قیمتھا التي لم  منمنقوالت مقابل أداء المتبقي للتملك المستأجریؤول اما الى 

 العقدیة ورد ةرابطنھاء المدة أخرى أو إ العقد لجدیدو تأ . تغطیھا أقساط األجرة
 . لھاًا مالكالى المؤجر بإعتباره المؤجرةمنقوالت ال

على الرغم من أن القاسم المشترك بین التشریعات المقارنة محل البحث فیما و    
تخویل یتعلق بھذه الخیارات المتاحة للمستأجر في نھایة عقد التأجیر التمویلي ھو 

 نتیجة حتمیة للعالقة یعد ال لك الخیارأن ذف )٢(  حق تملك األموال المؤجرةأجرالمست
 بالضرورة أن تفضي ھذه العالقة إلى تملكفلیس  المؤجر والمستأجر،بین  الناشئة

 على النحو الذيتملكھا للمستأجر الخیار في األموال المؤجرة و إنما یكفي أن یكون 
قل بنالمؤجر  إلزامالى  الشراء فيمن جانبھ في الرغبة  اإلعالن اإلراديیؤدي 
یفرض المؤجر  ما ًولذلك غالبا. المتفق علیھ ھذه األموال لھ مقابل أداء الثمن  ملكیة
ھا ،  منًاری كبًاعلى األقل جانب كامل أوبشكل  االموالألجرة تغطي قیمة ل ًاأقساط

 ، لكونالصفقة  ن تغطیة رأسمالھا المستثمر وتحقیق األرباح المتوقعة مناضمل
 ما وھذا  )٣.(حتمالإ  مجردھوالعقد في نھایة المدة موال المؤجرة محل شراء اال

                          

، )١٩٩٥(لسنة ) ٩٥(نون رقم ًا للقاعبدالرحمن السید قرمان ، عقد التأجیر التمویلي طبق. د) ١(
 .٢٦دار النهضة العربیة ، القاهرة ، بدون سنة النشر ، ص 

 .ًإذا لم ینص القانون اللبناني على بقیة الخیارات صراحة وفق ماتم بیانه سابقا) ٢(
(3) Aswath Damodaran , Dealing with Operating Leases in Valuation , 

New York, 2005 , p 6 ( http:= 
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ًالذي غالبا ما یتم االتفاق   "لإللغاء اإلیجار عدم قابلیة مدة"  وجود شرط یفسر
لضمان حصول شركة والنص علیھ من قبل أطراف عقد التأجیر التمویلي وذلك 

ً عادة كما یفرض المؤجر. قدر من مستحقاتھا خالل ھذه المدة على أكبر التأجیر
ًشروطا جزائیة تكفل حصولھ على تعویضات مالیة تساوي قیمة األقساط المتبقیة 

وفي المقابل إذا  )١( . عند فسخ العقد قبل إنتھاء مدتھ نتیجة لخطأ المستأجرلألجرة
فان تحدید الثمن یؤخذ فیھ بنظر اإلعتبار  أبدى المستأجر رغبتھ في شراء االموال

 )٢( إندثار من ة المؤجرموال وما طرأ على اال ، األجرة الوفاء بھ من أقساط سبقما
 مرة من خالل ، مرتینة االموال بقیمباإلیفاءذلك للحیلولة دون إجبار المستأجر و. 

 )٣(. ھاأقساط األجرة ومرة أخرى عند تملك
فر اتتو ًأما إذا كان محل عقد التأجیر التمویلي عقارا ویحصل ذلك عندما ال      

 االمكانات الكافیة لشراء العقارات وإقامة المنشآت الالزمة التي لدى المستأجر
یتطلبھا مشروعھ التجاري ، حینھا فان عقد التأجیر التمویلي ینصب إما على 
ًعقارات ومباني موجودة فعال یتم االتفاق على تأجیرھا تمویلیا لمدة ولقاء بدل  ً

جر بتوفیر االرض وتشیید تكون كذلك ، وإنما یتعھد المؤ إیجار معین ، أو أن ال
 واما ،ً الالزمة علیھا وتأجیرھا للمستأجر لمدة ولقاء بدل إیجار معین أیضا األبنیة

فر لدیھ االمكانات الكافیة لبناء اتتو أن تكون االرض مملوكة للمستأجر ولكن ال
المنشآت الالزمة علیھا ، فینصب االتفاق بینھم على تعھد المؤجر باقامة ھذه 

حق عیني للمؤجر على األرض   تقریریتمذلك  تحقیق ول،لى االرضالمنشآت ع
ًومن ثم تأجیرھا الحقا للمستأجر لمدة   للمؤجر حق ملكیة المباني المقامةلضمان

                                                               
=//pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pdfiles/papers/oplev.pdf )last 
visited(15.11.2010). 

  .٥٨علي سید قاسم ، مصدر سابق ، ص . د) ١(
في القیمة الحقیقیة التدریجي النقص والذي یعني المدلول المحاسبي  یقصد باالندثار هنا )٢(

 .  مال ومرور الزمننتیجة لالستعأو الموجود الثابت ألصل من األصول 
، مكتبة لبنان، بیروت،   معجم المصطلحات المحاسبیة والمالیة،عدنان عابدین . د ینظر

 ، ترجمة نبیه غطاس  معجم مصطلحات اإلدارة، وجوهاتسون وروبرتسون .٤، ص ١٩٨١
 .٣٩، ص ١٩٧٢،  ، بیروت ، مكتبة لبنان

(3) Aswath Damodaran , Op .Cit . p 7 . 
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 االنشاءاتتحقق ملكیة ت بمعنى أنھ في جمیع االحوال .)١(ولقاء بدل إیجار معین
من  ى أرض مؤجرة أو علھ على أرضت تمأكانت ھذه المنشآت قد ً سواءللمؤجر

   .ھا من الغیر ؤأجر أو تم شراالمست
 قد یلزم المستأجر  الذي یتم بین الطرفینالتمھیدي أن اإلتفاقاالحوال ف     وفي ھذه

 اي قبل منشآت طوال المدة التي یستغرقھا بناء ال كاقساط أجرةبأداء دفعات نقدیة
المبالغ التي ینفقھا في تمویل عائد بالنسبة للمؤجر تمثل ، وھذه الدفعات  بھااالنتفاع 
لإلیجار  ً ھذا خروجا على القواعد التقلیدیةد ویعا ،بناء في مختلف مراحلھالعملیة 

 وھو ، حیث أن المستأجر ال یلتزم بأداء األجرة إال مقابل االنتفاع بالعین المؤجرة
  )٢( .من االنتفاع بالعین المؤجرةیقتضي تمكین المستأجر فعال ً ما

الحال یؤول اما الى فان  العقدمدة نقضاء بینا بالنسبة للمنقوالت فانھ عند إ    وكما 
 ھا أقساط األجرة قیمتھا التي لم تغط من مقابل أداء المتبقي للعقاراتتملك المستأجر

 الى المؤجر العقارات العقدیة ورد رابطةانھاء المدة اخرى او العقد لجدیداو ت .
أرض مملوكة  الحالة التي تتم فیھا االنشاءات على  ، باستثناء لھاًا مالكباعتباره

نقضاء إ یتعاصر مع  في ھذه الحالةالتمویلي نقضاء التأجیر ، ذلك أن إللمستأجر
 لغرض البناء االنتفاع باألرضالعقد الذي أبرم بین المؤجر والمستأجر بخصوص 

ب في علیھا ، وفي ھذه الحالة فان الخیار المنطقي أمام المستأجر والذي ینص
مصلحتھ ھو إنتقال ملكیة االنشاءات الیھ لقاء ثمن رمزي لكون المؤجر قد إسترد 

  )٣(. قیمة المنشأت المقامة من قبلھ من خالل أقساط االجرة
ًبقي أن نشیر الى أنھ وفي جمیع االحوال وأیا كانت صور التأجیر التمویلي فانھ     

 من ثم اإلستعمال المھني ، ویشترط أن تكون الغراض اإلستخدامات االنتاجیة أو
تعد من قبیل عقود  فان العملیات التي تبرم الغراض إستھالكیــة غیر إنتـاجیة ال

ًالتـــأجیر التمویـــلي ســواء ًأكـان محلھا عقــارا أم منقوال ً.)٤(  

                          

) ٩٥( دویدار ، االرض كموضوع للتأجیر التمویلي ، دراسة في ضوء القانون رقم هاني. د) ١(
 .١٣١ ، ص ١٩٩٩والئحته التنفیذیة ، دار الجامعیة الجدیدة ، ) ١٩٩٥(لسنة

 .١٢٧المصدر نفسه ، ص )  ٢(

   .٢٤عبدالرحمن السید قرمان ، مصدر سابق ، ص . د)  ٣(
 الغرض في االموال محل التأجیر التمویلي وقد نصت بعض التشریعات صراحة على هذا) ٤(

       =)١٩٩٥(لسنة ) ٩٥(من قانون التأجیر التمویلي المصري رقم ) ١(كالمادة 
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  املطلب الثاني
   خصائص عقد التأجري التمويلي

، یات التأجیر التمویليمت عمل   من إستقراء نصوص التشریعات المقارنة التي نظ
وبعد تحدید مفھومھا وصورھا توصلنا الى أن لعقد التأجیر التمویلي خصائص 

  :یمكن تلخیصھا في نقاط محددة وھي كاالتي 
انھ من العقود الرضائیة التي یكفي إلنعقادھا مجرد التراضي ، فلم یشترط أي  - ١

ًرضاء طرفي العقد شكال وجوب إتخاذ "  محل البحث"من التشریعات المقارنة 
ًمعینا سواء أكان سندا رسمیا أم عادیا  ً ً ًتعد ركنا من أركان  لذلك فان الكتابة ال. ًً

  )١( .ًتعد الزمة لقیامھ من الناحیة القانونیة  المن ثمھذا العقد و
وعلى الرغم من ذلك فقد إستقر الواقع العملي على ضرورة كتابة ھذا العقد        

ًفضال عن أن  )٢(  . واإللتزامات الواردة فیھ حمایة لمصالح طرفیھلتثبیت الحقوق
جل التشریعات المقارنة إستوجبت نشر العقد في سجالت رسمیة خاصة ، 

ومن المعلوم أنھ  )٣(.ًوعدت ذلك شرطا لسریان العقد واإلحتجاج بھ تجاه الغیر
  .الیمكن نشر العقد دون كتابتھ 

                                                               

) ١٩٦٦(لسنة ) ٤٥٥-٦٦( رقممن قانون التأجیر التمویلي الفرنسي ) ١(المعدل والمادة =
) ١٩٩٩(لسنة) ١٦٠(ًخالفا لقانون تنظیم عملیات االیجار التمویلي اللبناني رقم .المعدل

ًالذي لم یتضمن نصا صریحا یقضي بذلك  ً 

، ٢٠٠٦مصادر االلتزام ، دار الجامعیة الجدیدة ، القاهرة ، رمضان ابو السعود ، . ینظر د) ١(
 .٢٢ص 

 .٢٣٢ص  ‘ ١٩٩٩الیاس ناصیف ، عقد الیزنغ في القانون المقارن ، بیروت ، . د) ٢(

 ():١٩٦٧(في ) ٨٣٧(رسوم الفرنسي رقم من الم) ١(من المادة ) ٣(الفقرة ) ٣(
Ordonnance n°67-837 du 28 septembre )1967 relative aux opérations 

de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et 
l'industrie  

 و .المعدل ) ١٩٩٥(لسنة ) ٩٥(من قانون التاجیر التمویلي المصري رقم ) ٣(وكذلك المادة 
 ).١٩٩٩(لسنة ) ١٦٠(من قانون االیجار التمویلي اللبناني رقم ) ٦(المادة 



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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 إذ )١( ًأخذ فیھا كل من طرفیھ مقابال لما یعطیھ انھ من عقود المعاوضة التي ی-٢
ًیتحمل كل طرف غُرما مالیا وھو االداء الذي سیقوم بھ والذي یقابلھ غنم وھو  ً ُ

فالمؤجر یقوم بتجھیز االموال المراد تأجیرھا ویضعھا  )٢(.االداء الذي سیتلقاه
  .یھا تحت تصرف المستأجر لقاء قیام االخیر بدفع أقساط االجرة المتفق عل

ء منذ إبرامھ التزامات متقابلة في ة للجانبین ، النھ ینشىانھ من العقود الملزم - ٣
یعدان ) المؤجر والمستأجر(ذمة عاقدیھ ، وبعبارة اخرى فان كل من طرفي العقد

ًفي الوقت نفسھ دائنا ومدینا للطرف االخر بحیث أن إخالل أحدھما بتنفیذ  ً
في التمسك بالدفع بعدم التنفیذ أو فسخ التزاماتھ یعطي للطرف اآلخر الحق 

  .)٣(العقد
فالمؤجر یلتزم بتجھیز االموال المراد تأجیرھا وتسلیمھا الى المستأجر ،         

وتمكینھ من االنتفاع بھا من خالل ضمان التعرض الشخصي أو الصادر من 
ل ًالغیر ، كما یتحمل تبعة ھالك االموال متى كان ذلك راجعا الى أسباب الدخ

وعند نھایة مدة العقد یلتزم بنقل ملكیة ھذه االموال إذا أبدى . للمستأجر فیھا 
  )٤(.المستأجر رغبتھ في شرائھا لقاء الثمن المتفق علیھ 

 من االلتزامات جملة یرتب عقد التأجیر التمویلي في ذمة المستأجر  وفي المقابل   
 بإستعمال االموال محل العقد االلتزام ، والمتفق علیھ  اإلیجاربدل أداء تتمثل في

 على صیانتھاالقیام بو،  في الغرض المعد لھا ، وبذل العنایة الالزمة لحفظھا
ًفضال عن التزامھ بإعادة ھذه االموال ، ً ضروریا ذلك نفقتھ الخاصة كلما كان

                          

عبدالرزاق احمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، االلتزام بوجه عام . د) ١(
، ص ٢٠٠٠، بیروت ، ٣ مصادر االلتزام ،المجلد االول، منشورات الحلبي الحقوقیة ،ط–

١٧٤.  

 ، مطبعة ذات ١ًحجازي ، النظریة العامة االلتزام وفقا للقانون الكویتي ، جعبدالحي ) ٢(
 .٤٨٨، ص ١٩٨٢السالسل ، الكویت ، 

 الموجز في النظریة العامة لاللتزام ، دار –انور سلطان ، مصادر االلتزام . ینظر د) ٣(
امجد محمد منصور ، النظریة .وكذلك د. ١٩، ص ١٩٨٣النهضة العربیة ،بیروت ، 

 .٤١ ،٤٠، ص ص ٢٠٠٧لعامة لاللتزامات ، مصادر االلتزام ، دار الثقافة ، عمان ، ا

من قانون التأجیر التمویلي المصري ) ١٤(و ) ١٠(و) ٨(تنظر على سبیل المثال المواد  )٤(
  .المعدل) ١٩٩٥(لسنة ) ٩٥(رقم 
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شرائھا أو یمارس حقھ في خیار  لم ذاإالمدة المتفق علیھا ، نھایة  فيالى المؤجر 
  )١(.  لمدة اخرىعقد الجدیدت

ًانھ من العقود الزمنیة مستمرة التنفیذ الذي یعد الزمن عنصرا جوھریا في  -٤ ً
فالمنفعة ) ٢.(تنفیذھا بحیث یتوقف على ھذا العنصر تحدید مقدار محل االلتزام

یمكن توقعھا بدون المدة ، ولذلك فان مدة عقود التأجیر  المتوخاة من ھذا العقد ال
ادة على أساس العمر االقتصادي المفترض لالموال المؤجرة ، التمویلي تحدد ع

وھي المدة التي یستغرقھا إندثار ھذه االموال من الناحیة المالیة والتي على 
حساباتھا االقتصادیة حول جدوى ) المؤجر(ًأساسھا أیضا تجري الجھة الممولة 
 یتم تحدیدھا تعد بتعبیر اخر فان المدة التي. عملیة اإلیجار التمویلي وحصیلتھا 

أداة الحساب المالي واالقتصادي للعملیة التمویلیة برمتھا ، وھذا مایفسر وصف 
  .)٣(" االصول المؤجرةتأجیر للمدة الالزمة إلندثار" ھذا العقد بأنھ 

انھ عقد ثنائي االطراف یشمل المؤجر والمستأجر ، على الرغم من أن المنظور  -٥
الى االعتقاد  )٤( ملیة تمویل أدى بجانب من الفقھعبوصفھ االقتصادي لھذا العقد 

ًبوجوب إعتبار البائع أو مورد االموال محل العقد طرفا في ھذا العقد ، وھذا 
 أنھ یجب التمییز في ھذا الصدد بین عقد التأجیر التمویلي إذغیر صحیح ، 

وذلك ًوعملیة التأجیر التمویلي ، فالبائع یدخل طرفا في االخیرة لغرض إتمامھا 
   .)٥(بابرام عقد البیع مع المؤجر ولكن دون أن تربطھ بالمستأجر أیة رابطة عقدیة

                          

 .همن القانون نفس) ٢٠(و ) ١١(و ) ٩(تنظر على سبیل المثال المواد ) ١(

منذر الفضل ، الوسیط في شرح القانون المدني ، دار اراس للنشر ، اربیل ، كوردستان .  د)٢(
  .٦٩، ص ٢٠٠٦العراق ، 

  .٥٩ ، ٥٧على سید قاسم ، مصدر سابق ، ص ص . د)  ٣(

مجلة الفكر  فیاللي بومدین ، إشكالیة تمویل المشروعات االقتصادیة في الوطن العربي ،. د) ٤(
صلیة تصدرعن اتحاد الكتاب العرب ، تعنى بنشر المواد الفكریة السیاسي ، مجلة ف

 .٤٥، ص )٢٠٠٤(،)٧(السنة)٢٠( ماسیة ، دمشق ، العددووالسیاسیة والدبل

مروان كركبي ، العقود . وكذلك  د. ٩٤نادر عبدالعزیز شافي ، مصدر سابق ، ص . د )٥(
، ذلك فایز نعیم رضوانوك  . ٣٩٤، ص ١٩٩٨المسماة ، المنشورات الحقوقیة ، لبنان ،

 .٩٥ ، ص٢ ، ط١٩٩٧عقد التاجیر التمویلي ، بدون جهة النشر ، القاهرة ، 



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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وتجدر االشارة ھنا الى أن التشریعات المقارنة إشترطت أن یكون المؤجر     
لنظام لفي عقد التأجیر التمویلي مؤسسة مالیة تتخذ شكل شركة تجاریة خاضعة 

ًلیة والمصرفیة ، نظرا للدور االئتماني القانوني الذي تخضع لھ المؤسسات الما
الكبیر الذي یضطلع بھ وذلك حمایة لالئتمان المالي واالقتصاد الوطني بشكل 

فقد خص المشرع الفرنسي بموجب قانون االشراف والرقابة على نشاط ، عام
االشخاص المعنویة من  )١()١٩٨٤(لسنة)٨٤- ٤٦(المؤسسات االئتمانیة رقم 

لھا ، والتي  التي تتخذ من عملیات البنوك حرفة معتادةالشركات والمؤسسات 
تتبع النظام القانوني للبنوك والمؤسسات المالیة بالقیام بنشاط التأجیر التمویلي 

وكذلك الحال بالنسبة  )٢(.والذي عده المشرع الفرنسي من عملیات االئتمان
 من قبل للقانون اللبناني الذي یمنع ممارسة عملیات التأجیر التمویلي اال

المسجلة لدى مصرف لبنان ، والتي والمؤسسات ) المساھمة(الشركات المغفلة
كما أناط القانون المصري ممارسة   )٣(. نحصر نشاطھا بھذه العملیات فحسبی

  )٤(.ھذا النشاط بشركات االموال والبنوك المرخص لھا بذلك
ًون عقارا أو منقوال ان المحل الذي یرد علیھ عقد التأجیر التمویلي یمكن أن یك -٦ ً

براءات " ًسواء أكانت منقوالت مادیة ام معنویة كحقوق الملكیة الصناعیة من 
وغیرھا "االختراع والتصامیم الطوبوغرافیة للدوائر المتكاملة اوالمعرفة الفنیة 

ًوایا كان نوع ھذه االموال فانھ یشترط أن یكون التأجیر الغراض . 
                          

(1) Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des 
établissements de credit . < http : // www.senat.fr/application-des-
lois/s82830486.html> last visited(18.11.2010).  )  

(2) See : Benjamin Geva , Bank Collections and Payment Transactions , 
Acomparative Legal  Analysis., Oxford University Press Inc., New 
York ,2001, P28.< http://books.google.com> last visited(18.11.2010). 

ً المشرع اللبناني شروطا واجراءات خاصة على الشركات التي ًفضال عن ذلك فقد استوجب) ٣(
تمارس هذا النشاط من حیث الترخیص واالشراف والحد االدنى لراس مال هذه الشركات 

  .واخضعها الشراف ومراقبة لجنة مراقبة المصارف والمصرف المركزي 
ر التمویلي اللبناني من قانون تنظیم عملیات التأجی) ٣١الى١٢( من تانادتنظر في كل ذلك الم

 ) .١٩٩٩(لسنة ) ١٦٠(رقم

 .المعدل) ١٩٩٥(لسنة ) ٩٥(من قانون التاجیر التمویلى المصري رقم ) ١(المادة ) ٤(
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ستعمال المھني ، أما إذا كانت الغراض إستھالكیة اإلستخدامات اإلنتاجیة أو اإل
 )٢(  لذلك یفضل البعض)١( .غیر إنتاجیة فال تعد من قبیل عقود التأجیر التمویلي

على االموال )  االصول اإلنتاجیة أو الثابتة(إستخدام االصطالح المحاسبي 
آت لیس والتي تعني االموال التي تقتنیھا المنش.  محل عقود التأجیر التمویلي

ًلغرض إعادة بیعھا و إنما لغرض إستخدامھا لفترات طویلة نسبیا  كاألرض 
  .)٣(والمباني واالالت واالثاث

انھ من العقود القائمة على اإلعتبار الشخصي شأنھ شأن سائر عقود االئتمان  -٧
ة في العقد ومدى سمعة ومالءمة وكفاءاالخرى ، فالثقة المتبادلة بین طر

لھا بنظر االعتبار عند إبرام ھذا العقد لإلطمئنان على الوفاء الطرفین تؤخذ ك
لذلك یمتنع على المستأجر التنازل عن حقوقھ  .)٤(بااللتزامات الناشئة عنھ

ًبموجب ھذا العقد للغیر اال بموافقة المؤجر ، كما یعد العقد مفسوخا من تلقاء 
ًإذا كان شخصا نفسھ في حال موت أو إعسار أو إفالس المستأجر أو إنقضائھ 

     )٥( .ًمعنویا
  
  
  

  املبحث الثاني 
  الطبيعة القانونية لعقد التأجري التمويلي 

 بعد تحدید مفھوم عقد التأجیر التمویلي وبیان صوره وخصائصھ ، یتبین          
مدى أھمیة ھذا النوع من العقود في مجال تمویل المشاریع التجاریة والقطاعات 

                          

  .١٠٣علي سید قاسم ، مصدر سابق ، ص . د) ١(

   .٧المصدر السابق ، ص ) ٢(

ة النشر ، یوسف عوض العادلي وآخرون ، مقدمة في المحاسبة المالیة ، بدون جه.د) ٣(
 .٢٤٩ ، ص ١٩٨٦الكویت ،

هاني دویدار ، النظام القانوني للتاجیر التمویلي دراسة نقدیة للقانون الفرنسي ،دار .د) ٤(
  .٤٨٤،ص ١٩٩٤الجامعیة الجدیدة ، القاهرة ، 

من )٣(المعدل والمادة)١٩٩٥(من قانون التاجیر التمویلي المصري لسنة)١٦،١٩(تانادالم) ٥(
 ).١٩٩٩(یجار التمویلي اللبناني لسنة قانون تنظیم اال



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ومن ھنا فان من األھمیة بمكان بیان طبیعة ھذا العقد وفق ًاالستثماریة عموما ، 
لنظام لالقانون العراقي فیما إذا كان یعد من األعمال التجاریة ومن ثم إخضاعھ 

القانوني لتلك االعمال ، أم أنھ من األعمال المدنیة فیخضع للقواعد الواردة في 
ًمال لبیان الطبیعة القانون المدني ، وذلك لغرض التمھید لموضوع اخر یكون مك

القانونیة لھذا العقد ، وھو بیان الوصف القانوني أو التكییف القانوني الصحیح 
لھذا العقد ، والقواعد القانونیة التي تحكمھ من خالل محاولة إیجاد أساس 
تشریعي لھ في القانون العراقي ، وبیان مدى إمكان عده أو إلحاقھ بالعقود 

ي ، وإخضاعھ الى النظام القانوني الخاص بھذه المسماة في القانون العراق
لذلك سوف یتم البحث في ھذه االمور من خالل مطلبین نخصص . العقود 

ًاالول لبیان طبیعة ھذا العقد فیما إذا كان تجاریا أم مدنیا ، بینما نخصص  ً
  . ما یشبھھ لب الثاني لتحدید نطاقھ وتمییزه مالمط

  

  

  املطلب االول
ً التمويلي ما إذا كان جتاريا أم مدنياطبيعة عقد التأجري ً  

 

 یمكن القول بأن عقود التأجیر التمویلي  وخصائصھبعد بیان مفھوم ھذا العقد    
 أن إذتعد من األعمال التجاریة وفق أحكام كل من القانون المصري واللبناني ، 

ألعمال شراء العقارات أو المنقوالت بقصد تأجیرھا أو بیعھا ألجل الربح یعد من ا
أما إذا لم یسبق للمؤجر شـراء االموال ،  )١(التجاریة بطبیعتھا في كال القانونین

ًمحل عقد التـأجیر التمویـلي وإنما كانت مملوكة لـھ أصال ، وھومایجیزه القــانون 
ًالمصري ، ففي ھذه الحـــالة أیضـا ولكون المؤجر تــــاجرا بــالضرورة  على "ً

د التأجیر التمویلي تناط بالمؤسسات المالیة والتجاریة إعتبار أن ممارسة عقو
ً، فان عقود التأجیر التمویلي التي یقوم بھا تعد تجاریة أیضا بالتبعیة " ًحصرا 

   )٢(.لكونھا تكرس لخدمة حاجاتھ التجاریة ولتبعیتھا لمھنتھ التجاریة

                          

من ) 6(والمادة) ١٩٩٩(لسنة) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم) 4،٥ (تاناد المتنظر) ١(
  ) .1942(لسنة ) 304(قانون التجارة اللبناني رقم 

من قانون ) ٨(والمادة ) ١٩٩٩( لسنة) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم) ٨(المادة ) ٢(
  =). 1942(لسنة ) 304(بناني رقم التجارة الل
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أو شركة ة ًأما إذا لم یكن المستأجر تاجرا وإنما من أصحاب المھن الحر       
ً، فان العقد یعد عمال مدنیا بالنسبة لھ وعمال تجاریا بالنسبة للمؤجر مدنیة ًً حینئذ . ً

             )١(. یكتسب عقد التأجیر التمویلي صفة االعمال التجاریة المختلطة

                                                               

خالد ابراهیم التالحمة ، الوجیز في القانون التجاري . ینظر د: ال التجاریة بالتبعیةمفي االع=  
 .٣٥ ،ص ٢٠٠٦، دار وائل، عمان، 

عادل علي المقدادي ، القانون التجاري ، .في تفصیل االعمال التجاریة المختلطة ینظر د) ١(
  . ٨٩ ، ص 0٢٠٠ دار الثقافة ، عمان ،

ًعلما أنه یتنازع مشكلة تحدید القانون الواجب التطبیق على االعمال التجاریة المختلطة          
حكام القانون التجاري ، الإتجاهان ، االول یدعو الى إخضاع االعمال التجاریة المختلطة 

ت به كالقانون الكویتي ویتمثل هذا االتجاه بما ذهب الیه القانون األلماني والقوانین التي تاثر
أما االتجاه الثاني فیتمثل بالقانون .واالمارات العربیة المتحدة والقانون العماني وغیرها 

ختلطة الى شقین ، الفرنسي والقوانین التي تاثرت به ویوجب تقسیم االعمال التجاریة الم
 یجب تطبیق من ثمو. لطرف االخرى الاحد طرفیه ، وتجاري بالنسبة مدني بالنسبة الى ا

ًالقانون المدني بالنسبة للطرف الذي یعد العمل مدنیا بالنسبة الیه ، وتطبیق القانون التجاري 
وهذا االتجاه هو المعمول به في . ًلطرف الذي یعد العمل تجاریا بالنسبة الیه ى الابالنسبة 

   .قوانین بعض الدول العربیة مثل القانون المصري واالردني واللبناني والسوري
، دار الثقافة للنشر ١فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري ،ج.د:   ینظر للتفصیل 

عزیز العكیلي ، الوسیط في شرح القانون .وكذلك د. ٨١، ص١٩٩٧والتوزیع، عمان ،
 سید   ابراهیم وكذلك.١١٣،ص٢٠٠٨،دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ،١التجاري ،ج

  .١٨، ص٢٠٠٥اري ، الدار الجامعیة ، االسكندریة ، مصر، أحمد ، مباديء القانون التج
فانه لم یتعرض للعمل التجاري المختلط ) ١٩٨٤(لسنة )٣٠(    اما قانون التجارة العراقي رقم 

(( العراق = =ولم یشر الیه على العكس من القوانین التي سبقته ، لكن الفقه التجاري في
ًحكام القانون التجاري حسما للخالف مجمع على خضوع العمل التجاري المختلط ال

  )). ولمالئمة هذا الحل لكال طرفي العالقة القانونیة 



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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    أما بالنسبة للقانون العراقي فإن االمر مختلف ، فاالعمال التجاریة في القانون 
ولیست من ضمنھا عقود  )١(دة على أساس من التعداد الحصريالعراقي وار

من قانون التجارة ) ٥(من المادة ) ًأوال(التأجیر التمویلي ، صحیح أن الفقرة 
عدت عملیات شراء العقارات أو المنقوالت ) ١٩٨٤(لسنة ) ٣٠(العراقي رقم 

  لكنھا البقصد تأجیرھا أو بیعھا ألجل الربح من األعمال التجاریة بطبیعتھا ،
 ان الشراء المسبق لالموال محل إذتستوعب جمیع صور عقود التأجیر التمویلي ، 

یشترط في جمیع حاالت عقد التأجیر  عقد التأجیر التمویلي من قبل المؤجر ال
ًفي حین أن ذلك مشروط العتبار العمل تجاریا وفق " ًكما تم بیانھ سابقا " التمویلي 

 ومن ،من قانون التجارة العراقي ) ٥(من المادة ) ًالأو(النص الوارد في الفقرة 
ًجھة اخرى فان قانون التجارة العراقي النافذ قد إستبعد تماما األخذ بنظریة االعمال 
التجاریة التبعیة التي تجعل من بعض االعمال التي یقوم بھا التاجر والمرتبطة 

ًبتجارتھ عمال تجاریا وفق ماجاء في االسباب الموجبة لل مما یعني عدم . قانون ً
إمكان عد عقود التأجیر التمویلي التي التسبقھا عملیات شراء االموال محل العقد 
ًمن قبل المؤجر عمال تجاریا على أساس كون القائم بھا تاجرا ، ولتكریسھا لخدمة  ً ً
حاجاتھ التجاریة ، ولتبعیتھا لمھنتھ التجاریة كما ھو الحال في القانون المصري 

یسبقھ شراء المال  ًوبناء على ذلك فان عقد التأجیر التمویلي الذي ال. ي واللبنان
ًمحل العقد من قبل المؤجر الیعد عمال تجاریا وفق أحكام القانون العراقي  ً.  

وإذا كان االمر كذلك فإن السؤال ھو حول إیضاح الوصف أو التكییف القانوني      
 ؟ فقد بینا أن لھذا العقد جملة من اآلثار لھذا العقد والقواعد القانونیة التي تحكمھ

ومن ھنا فان من األھمیة بمكان محاولة إیجاد أساس . القانونیة بالنسبة لطرفیھ 
تشریعي لھذا العقد في القانون العراقي ، وبیان مدى إمكان عده أو إلحاقھ بالعقود 

 بھذه العقود لنظام القانوني الخاصل إخضاعھ من ثمالمسماة في القانون العراقي ، و
وبما ان القانون العراقي لم یخص عقد التأجیر التمویلي بتنظیم خاص ، فان ذلك . 

 فانھ ومن ثمیؤدي بنا الى القول بانھ لیس من العقود المسماة في القانون العراقي ، 

                                                               

 ٢٠٠٦باسم محمد صالح ، القانون التجاري، القسم االول، المكتبة القانونیة، بغداد، .ًنقال عن د
  ).١١٠( الهامش رقم ٧٧، ص 

فلیس من العدالة الزام و ارهاق ولو أننا نرى أن االتجاه الثاني هو االقرب الى الصواب ،   
 .ًكاهل الطرف الذي یعد العمل بالنسبة له مدنیا باحكام القانون التجاري 

  ) .١٩٨٤(لسنة )٣٠(من قانون التجارة العراقي رقم ) ٦(و)٥(المادة  )١(
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 ، )١( لقواعد العامة للعقد الوارد ذكرھا في القانون المدنيلیخضع في أحكامھ وآثاره 
یمكن عد التأجیر التمویلي من األعمال التجاریة وفق القانون  أنھ الًخصوصا و 
یوجد تنظیم قانوني خاص بھ في قانون التجارة العراقي ، فال   المن ثمالعراقي ، و

  . مناص من العودة الى أحكام القانون المدني 
یستلزم  أن عقد التأجیر التمویلي من العقود غیر المسماة فإن أمر تكییفھا ما دام   و

 وھذا ما. ًمقارنتھ بالعقود المسماة الذي نظم المشرع العراقي أحكاما خاصة بھا 
  :یكون موضوع بحثنا في المطلب الثاني وفق االتي 

  
  

  املطلب الثاني 
  حتديد نطاق عقد التأجري التمويلي

  

   بما أن اإلیجار والبیع یعدان من العناصر االساسیة في عقد التأجیر التمویلي ، 
ًھما األكثر تشابھا بھ ، فإننا ولضرورات البحث ، سنبحث في التكییف القانوني و

 لتمییز عقد التأجیر التمویلي عن عقد ىلھذا العقد من خالل فقرتین، نخصص االول
ن عقد البیع ماإلیجار، بینما نخصص الفقرة الثانیة لتمییز عقد التأجیر التمویلي 

ن مدى إنطباق القواعد القانونیة لھذه العقود ًوبعض أنواعھ ، وذلك سعیا وراء بیا
  .في القانون العراقي على عقد التأجیر التمویلي 

  

  :ن عقد اإلیجار متمییز عقد التأجیر التمویلي / ًأوال  
ًثرھا تداوال من الناحیة     یعد عقد اإلیجار أحد أھم العقود المسماة ، ومن أك

ًكھم ، فضال عن أنھ یتیح وسیلة لغیر ، والذي یتیح للمالك إستغالل أمالالعملیة
                          

 تسري على العقود المسماة – ١((من القانون المدني العراقي على أنه ) ٧٦(نصت المادة ) ١(
 اما القواعد التي – ٢ . یر المسماة القواعد العامة التي یشتمل علیها هذا الفصلمنها وغ

ینفرد بها بعض العقود المدنیة فتقررها االحكام الواردة في الفصول المعقودة لها، وتقرر 
   )) . قوانین التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجاریة

على )١٩٨٤(لسنة )٣٠( التجارة العراقي رقم من قانون) ٤(من المادة ) ٢(الفقرة    كما تنص 
یسري القانون المدني على جمیع المسائل التي لم یرد بشأنها حكم خاص في هذا (انه 

 )).القانون أو في أي قانون خاص آخر 



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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لذلك یمثل ھذا العقد أداة لتنظیم العالقات والتعاون .المالك باإلنتفاع بما الیملكون 
بین المالك الذین قد یعجزون عن إستثمار أموالھم بأنفسھم فیلجأون الى تأجیرھا 

    )١( .لمن یستطیع إستثمارھا عن طریق إالیجار
من القانون المدني ) ٧٢٢(العراقي عقد اإلیجار في المادة ّ     وقد عرف المشرع 

تملیك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة ، (( بأنھ ) 1951(لسنة ) 40(رقم 
  )).وبھ یلتزم المؤجر أن یمكن المستأجر من اإلنتفاع بالمأجور

    یتضح من ھذا التعریف أن مفھوم عقد اإلیجار ھو حصول أحد األشخاص 
لمدة معینة ولقاء ) المؤجر(شخص آخرى لاعلى منفعة شيء یعود ) أجرالمست(

فالعناصر الجوھریة في عقد اإلیجار ھي المنفعة والمدة ، عوض معلوم 
    .)٢(واالجرة

عاوضة الملزمة      ومن خصائص ھذا العقد أنھ عقد رضائي ، ومن عقود الم
ثل بالنسبة للمؤجر في تسلیم ء منذ إبرامھ إلتزامات متقابلة تتمللجانبین ألنھ ینشى

وتمكین المستأجر من اإلنتفاع بالعین المؤجرة من خالل ضمان  )٣(،المأجور
التعرض ، وضمان خلو المأجور من العیوب إذا كان وجودھا یحرم المستأجر من 

ً كما یلتزم المؤجر أیضا بصیانة ،)٤(اإلنتفاع بالمأجور أو ینقص ھذه المنفعة
ح وترمیم ما یحدث فیھ من خلل إذا كان من شانھ االخالل المأجور من خالل إصال

 )٥(  .بالمنفعة المتوخاة منھ

                          

، ١٩٨٩ الموصل ،،مطبعة التعلیم العالي جعفر الفضلي ، الوجیز في العقود المدنیة ، . د) ١(
  .٢٠٥ص 

ادي العبیدي ، شرح احكام عقدي البیع واالیجار ، المركز القومي للنشر ، االردن علي ه. د) ٢(
  .٢٣٢ ، ص ٢٠٠٠، 

  ) .١٩٥١(لسنة ) ٤٠(من القانون المدني العراقي رقم) ٧٤٢( المادة  )٣(

  .هنفس من القانون) ٧٥٨(الى ) ٧٥٣(المواد من  )٤(

 .همن القانون نفس) ٧٥٠(المادة  )٥(
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 )١(   وفي المقابل یقع على عاتق المستأجر اإللتزام بدفع األجرة المتفق علیھا،
ً ، وأخیرا رد )٢(وحفظ المأجور، وعدم إھمالھ ، وإستعمالھ وفق الغرض المعد لھ 

  )٣( .اء مدة اإلیجارالمأجور الى المؤجر بعد إنقض
كما أن عقد اإلیجار من العقود المستمرة أو الممتدة التي على أساس المدة تتحدد   

التزامات الطرفین فیھا ، فمدة اإلیجار تحدد مقدار المنفعة التي یحصل علیھا 
 كما أنھ من عقود ، یتحدد مقدار األجرة التي یلتزم بدفعھا من ثمالمستأجر، و

 فانھ من  ومن ثم و،د على اإلنتفاع بالشيء دون أن تقع على ملكیتھ اإلدارة التي تر
ل وزن أن اإلنتفاع بالشيء من عناصر الملكیة لذلك فان الإذالعقود محددة المدة ، 

  )٤( .عنھ بشكل مؤبد یخرج التصرف من نطاق اإلیجار
ة ًوبناء على ذلك ولكون اإلیجار محور عقد التأجیر التمویلي ومرتكز عالق    

الى تكییف عقد التأجیر التمویلي بأنھ  )٥( الطرفین فیھ ، فقد ذھب جانب من الفقھ
 العقدین متشابھان من حیث كونھما يًعقد إیجار عادي ، خصوصا وأن مضمون

. عبارة عن تمكین المستأجر من اإلنتفاع بأموال خالل مدة ولقاء مبالغ محددة 
كة والكثیر من اإللتزامات ًفضال عما یتمیز بھ العقدان من خصائص مشتر

  .المتشابھة 
   ومع ذلك الیكمن التسلیم بإعتبار التأجیر التمویلي عقد إیجار عادي ، وذلك 

  : ألسباب عدة أھمھا 
أن ھناك فعلى الرغم من تشابھ العقدین في العدید من التزامات أطرافھما ،  - ١

ًتمایزا واضحا في البعض اآلخر منھا، و یظھر ذلك جلیا ف ً ي اإللتزام بصیانة ً
األموال محل عقد التأجیر التمویلي واإللتزام بضمان ماقد تظھر فیھا من 

   .العیوب الخفیة 

                          

 .همن القانون نفس) ٧٧٠(الى) ٧٦٥(المواد من  )١(

 .همن القانون نفس) ٧٦٤(الى) ٧٦٠(المواد من  )٢(

 .همن القانون نفس) ٧٧٣(الى ) ٧٧١(المواد من )٣(

–محمد كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني . د: في تفصیل خصائص عقد االیجار )٤(
  ١٤، ص ٢٠٠٤ة ،  عقد االیجار ، منشاة  المعارف ، االسكندری–العقود المسماة 

  .٢٣٥ ، ٢٣٤على هادي العبیدي ، مصدر سابق، ص ص . وكذلك د. ومابعدها 

 . ٤٧فایز نعیم رضوان ، مصدر سابق ص) ٥(
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قع على عاتق المؤجر في عقد ب أحكام القانون المدني العراقي تفبموج             
یحدث من خلل في المأجور إذا كان من  اإلیجار العادي مسؤولیة وترمیم ما

ھو علیھ في عقد التأجیر  بعكس ما )١( .ل بالمنفعة المقصودة منھشأنھ اإلخال
التمویلي الذي یلزم المستأجر بصیانة وإصالح األموال المؤجرة بما یتفق مع 

وینطبق ذلك على إلتزام المؤجر بضمان العیوب  )٢( .الغرض المعد من أجلھ
یجار العادي الخفیة حیث أن األصل في القانون العراقي أن المؤجر في عقد اإل

یوجد في المأجور من عیوب تحول دون اإلنتفاع بھ  یضمن للمستأجر جمیع ما
ًأو تنقص من ھذا اإلنتفاع إنقاصا كبیرا ، ویكون مسؤوال عن خلو المأجور من  ً ً

  )٣( .صفات تعھد صراحة بتوافرھا أو یقتضیھا اإلنتفاع بھ
حلل عادة من أي إلتزام بضمان أما في عقد التأجیر التمویلي فإن المؤجر یت          

العیوب الخفیة في األموال المؤجرة ، وإنما یلقي بھ على عاتق مورد ھذه 
  )٤ (. لم األموال من المؤجر مباشرةتساألموال ، إال إذا كان المستأجر قد 

 إن الدفعات النقدیة التي یقوم المستأجر بتسدیدھا في عقد التأجیر التمویلي  -٢
ًإلنتفاع باألموال محل العقد فحسب ، وإنما تمثل ثمنا ومقابال ًالتمثل مقابال ل ً

لذلك تكون . نسبة األرباح المقررة للمؤجرفضال عن لإلندثار الذي یطرأ علیھا 
لعادي ، مبالغ ھذه االقساط أعلى بكثیر من بدالت اإلیجار في عقد اإلیجار ا

بمعنى أن . جرة  إلنتفاع المستأجر باألموال المؤوالتي ال تمثل سوى مقابل
غرض المؤجر في فرض ھذه الدفعات النقدیة في عقد التأجیر التمویلي ھو 

 وأن السیما )٥(.إسترداد ماصرفھ في تمویل المستأجر مع ھامش الربح المقرر
ًالمستأجر لیس مجبرا على شراء األموال محل عقد التأجیر التمویلي عند نھایة 

 مدة عقد التأجیر تكون ولذلك عادة ما. مدة العقد وإنما لھ الخیار في ذلك 

                          

 ).١٩٥١(لسنة ) ٤٠(من القانون المدني العراقي رقم ) ٧٥٠(من المادة ) ١(الفقرة ) ١(
 .المعدل) ١٩٩٥(لسنة ) ٩٥(من قانون التاجیر التمویلى المصري رقم ) ٩(المادة ) ٢(

 .من القانون المدني العراقي ) ٧٥٦(المادة ) ٣(

) ١٩٩٥(لسنة ) ٩٥(من قانون التأجیر التمویلى المصري رقم ) ١٣(و) ٨(تانادالم  )٤(
لسنة ) ١٦٠(من قانون تنظیم عملیات التاجیر التمویلي اللبناني رقم) ٥( والمادة المعدل،

)١٩٩٩. ( 
 .٥٩ ، ٥٨صدر سابق ، ص ص علي سید قاسم ، م. د) ٥(
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 لتستغرق العمر اإلقتصادي اإلفتراضي لألموال محل العقد التمویلي طویلة
  .سبق بیانھ  وفق ما

إن عقد اإلیجار العادي وفق أحكام القانون العراقي ینتھي بإنتھاء المدة المحددة  -٣
 بإلتزامھ وترتب ًفي العقد ، حینھا یلتزم المستأجر برد المأجور، وإال عد مخال

ویجب أن یرد المأجور بالحالة التي تسلمھ علیھا دون نقص . علیھ المسؤولیة 
ًأما إذا بقي المستأجر منتفعا بالمأجور بعد إنتھاء مدة اإلیجار  )١(.أو تغییر فیھ

بعلم المؤجر ودون إعتراض منھ إعتبر اإلیجار قد تجدد بشروطھ األولى ولكن 
   .)٢( لمدة غیر محدودة

 بمعنى أن المشرع العراقي یرتب على إنتھاء مدة عقد اإلیجار اإللتزام برد         
المأجور وفق الحالة التي كان علیھا مع جواز االتفاق على تجدید العقد لمدة 
اخرى ولكن بنفس الشروط السابقة ، وھذا یختلف عما ھو علیھ في عقد التأجیر 

یترتب علیھ بالضرورة رد المأجور  قد ال أن إنتھاء مدة ھذا العإذالتمویلي ، 
الى المؤجر وإنما یتمتع المستأجر بالخیار بین تجدید العقد لمدة أخرى أو رد 

یكون بنفس شروط العقد السابق  فإذا تم تجدید العقد فانھ ال. المأجور أو شرائھ 
، وإنما بشروط ومقابل أقساط مختلفة ، یؤخذ بنظر اإلعتبار في تحدیدھا 

، وأثره ى على األموال المؤجرةًط المدفوعة سلفا ، واإلندثار الذي جراالقسا
  . العمر اإلقتصادي لھا في
من قانون إیجار العقار العراقي رقم ) ٣(وتجدر االشارة ھنا الى ان المادة         

المعدل تقضي بتمدید عقد االیجار بحكم القانون بعد إنتھاء ) ١٩٧٩(لسنة ) ٨٧(
ًأجر شاغال العقار ومستمرا على دفع االجرة مدتھ مادام المست في حین أن عقد . ً

وقد أشارت . التأجیر التمویلي الذي ینصب على العقار الیمتد بحكم القانون 
في المعدل ) ١٩٩٥(لسنة) ٩٥(من قانون التأجیر التمویلي رقم ) ٥(المادة 

ًعقد تجدیدا وفي جمیع األحوال ال یتجدد ال((.. بالقول شطرھا االخیر الى ذلك 
ًضمنیا وال یمتد ، سواء تم التنبیھ على المستأجر  بإنتھاء مدة العقد أو لم یتم ً

  .))ذلك
 أما إذا إختار المستأجر في عقد التأجیر التمویلي رد األموال المؤجرة بعد         

إنتھاء المدة ، فانھ الیلتزم بردھا بالحالة التي كانت علیھا وقت إبرام العقد كما 
ًفإستعمال األموال المؤجرة غالبا ماتؤدي الى . لیھ في عقد اإلیجار العادي ھو ع

                          

 .من القانون المدني العراقي ) ١ / ٧٧٩(و ) ١ / ٧٧٢ (تانادالم) ١(
  .هنفس من القانون) ٧٨٠(المادة ) ٢(



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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إندثارھا بشكل تفقدھا قیمتھا السوقیة وینتھي على إثرھا العمر اإلقتصادي 
   . االفتراضي لھا

 
  :ن عقد البیع متمییز عقد التأجیر التمویلي / ًثانیا 

ویعد نقل  )١()مبادلة مال بمال(عقد البیع وفق مفھوم المشرع العراقي عبارة عن    
 یلتزم البائع في ھذا العقد بتسلیم إذملكیة المبیع مقابل دفع الثمن جوھر ھذا العقد ، 

في مقابل إلتزام المشتري بدفع الثمن وتسلم  )٢(.المبیع ونقل ملكیتھ الى المشتري
  )٣(.المبیع

تأجیر التمویلي واضح ًوبناء علیھ فإن اإلختالف بین عقد البیع العادي وعقد ال    
ًیعد نقل ملكیة األموال محل التأجیر التمویلي عنصرا جوھریا في   الإذن ، ّوبی ً

 شراء ھذه كل ما ھنالك أن المستأجر في عقد التأجیر التمویلي  یمتلك خیار. العقد
  ولذلك ال، رغبتھ في الشراء التنتقل ملكیة ھذه األموال إلیھ األموال ، فاذا لم یبد

 لكن التشابھ بین عقد التأجیر التمویلي ،عد التأجیر التمویلي عقد بیع عادي یمكن 
ًا في المجال التجاري، أھمھا قد یظھر مع بعض أنواع البیوع الشائعة ،خصوص

یستدعي البحث فیھما لبیان مدى   وھذا ما، البیع االیجاري والبیع بالتقسیط عقدا
 مدى إمكان من ثمأجیر التمویلي ، وأوجھ الشبھ واإلختالف بینھما وبین عقد الت

  :وسوف یتم البحث في ذلك وفق االتي . إنطباق أحكامھما على ھذا العقد 
  

  

  : ن عقد البیع االیجاري م تمییز عقد التأجیر التمویلي /أ  
ًسمح لالفراد خصوصا البیع اإلیجاري صورة من صور البیوع اإلئتمانیة التي ت   

ذوي القدرات اإلقتصادیة المحدودة بالحصول على إحتیاجاتھم من المستلزمات 
فیؤدي الى إشباع إحتیاجاتھم ، . ًالتي الیمتلكون المقدرة على سداد أثمانھا فورا 
  .ًویضمن للبائع الحصول على كامل حقوقھ أیضا 

نتقل بموجبھ حیازة الشيء    ویتم ذلك من خالل أبرام عقد إیجار مقترن ببیع ت
في مقابل أقساط دوریة ) المستأجر(الى المشتري ) المؤجر(المعقود علیھ من البائع 

ًمحددة یقوم اآلخیر بدفعھا ، فاذا إنتھى من دفعھا كاملة إنقلب عقد اإلیجار الى بیع 

                          

  .هنفس من القانون) ٥٠٦(المادة) ١(

  .هنفس من القانون) ٥٤٨ الى ٥٣١(المواد من ) ٢(

  .هنفس من القانون) ٥٨٧ الى ٥٧١(المواد من ) ٣(
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ھ إذا وبعكس. ًوإنتقلت إلیھ ملكیة الشيء تلقائیا وباثر رجعي یعود الى یوم إبرام العقد
أخل بھذا اإللتزام عدت األقساط التي دفعھا أجرة للشيء الذي في حیازتھ ، ویفسخ 

  .المؤجر  العقد ، ویعود الشيء الى
    بمعنى أن ھذا العقد یصاغ على أنھ عقد إیجار ینتھي بتملك الشيء المؤجر 

جر ًمقابل ثمن یتمثل في المبالغ التي دفعت فعال كأقساط إیجار لھذا الشيء المؤ
ًخالل المدة المحددة ، ویصبح المستأجر مالكا أي مشتریا للشيء المؤجر تلقائیا  ً ً

  )١(.بمجرد سداد القسط األخیر ، دون حاجة إلى إبرام عقد جدید
   فعقد البیع اإلیجاري عقد مركب یجمع بین الكثیر من أحكام عقدي البیع 

 ابائعھر المالك فیھ بین صفتین بشكل یظ یجمع كل من طرمن ثمواإلیجار، و
 في الوقت ذاتھ ، ًا ومستأجرًیامشترقي ،كما یظھر المتلنفسھ  في الوقت ًاومؤجر

المقابل الذي یحصل علیھ المالك ویدفعھ المتلقي یجمع بین االجرة والثمن من ثم و
    )٢( .ًأیضا

،  ومن خالل واقع التعامل ، تستخلص األسباب الداعیة إلى إجراء مثل ھذا العقد  
 أنھ یضمن للمؤجر بقاء السلعة المعقود علیھا في ملكھ حتى ال یتمكن وھي

من التصرف فیھ إال بعد أداء كامل القیمة ، بحیث یستطیع ) المشتري(المستأجر 
كما یسھل على المستأجر . المؤجر إسترداد السلعة إذا ما أخل المستأجر بالتزامھ 

 التملیك ، دون الحاجة إلى كثیر الحصول على ما یریده بأقساط تنتھي فیما بعد إلى
  .ًمن الضمانات التي تشترط في بیع التقسیط ، كالكفیل الغارم مثال 

     
  

                          

براهیم دسوقي ابو اللیل ، البیع بالتقسیط والبیوع االئتمانیة االخرى ، مطبوعات جامعة ا. د) ١(
 .٣٠٤، ص١٩٨٤الكویت ، الكویت ، 

حسن علي الشاذلي ، اإلیجار المنتهي بالتملیك ، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه . د) ٢(
 ، ١٤٠٩االول ، ، جمادي ٤ ، ج ٥االسالمي التابع لمنظمة المؤتمر االسالمي ،العدد 

  :والنص الكامل للبحث متاح على العنوان االلكتروني االتي 
(http://www.islam.gov.kw/eftaa/admin/softs/topics/data/.../1258443959.d

oc ) last visited (12.12.2010). 



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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وقد یلجأ المستأجر إلى التعامل بھذا العقد رغبة منھ في تجنب الضرائب التي قد 
  )١( .تفرض على بعض المالك في بعض األنظمة القانونیة

البیع (أو) اإلیجار الساتر للبیع(د تحت مسمیات وقد تناول الفقھ ھذا العق        
، وذلك عند شرح ما )االیجارة المنتھیة بالتملیك (او) اإلیجار المملك(أو) اإلیجاري

  )٢( .نصت علیھا القوانین المقارنة بشأن ھذا النوع من التعاقد
 عقد بین طرفین یؤجر فیھ أحدھما ((أنھ :    وقد وردت بشأنھ تعاریف عدیدة منھا 

، مستأجر على أقساط خالل مدة محددةآلخر سلعة معینة مقابل أجرة معینة یدفعھا ال
  )٣().)تنتقل بعدھا ملكیة السلعة للمستأجر عند سـداده آلخر قسط بعقد جدید

   
  
  
  
  
  
  
  

                          

ي  ، بحث متاح عللى العنوان االلكترونسعد بن عبداهللا السبر، التأجیر المنتهي بالتملیك )١(
  :االتي 

(http:// www.saaid.net/book/10/3240.doc) last visited (2.12.2010).             
، العقود التي ترد ٤عبدالرزاق احمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، ج. د) ٢(

. وكذلك د. ٢٢٥، ص ١٩٨٦ ، دارالنهظة العربیة ، ٣ البیع والمقایضة، ط–على الملكیة 
، العقود المسماة ،عقدالبیع ،عالم الكتب، بدون ٣ مرقس، شرح القانون المدني،جسلیمان

محمد حسین منصور،شرط االحتفاظ بالملكیة في . وكذلك د . ٨٠، ص١٩٨٠مكان النشر،
وكذلك محمد عثمان شبیر ، .٢٧،ص ١٩٩٣بیع المنقول المادي ، منشأة المعارف ، 
، ص ١٩٩٩سالمي ، دار النفائس ، عمان ، المعامالت المالیة المعاصرة في الفقه اال

٣٢٦.  
، ١خالد بن عبداهللا بن براك ، االیجارة المنتهیة بالتملیك في ضوء الفقه االسالمي ،ط. د) ٣(

 .٦٠، ص١٩٩٩بدون جهة النشر ،
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العقد الذي یصفھ المتعاقدان بأنھ إیجار حتى إذا ما : ( ً وقد عرف أیضا بأنھ   
ًرة طوال المدة المحددة إنقلب العقد بیعا وإعتبرت واظب المستأجر على دفع األج

  )١(.))ًاألجرة أقساطا للثمن 
وعلى الرغم من أن الفقھ قد إختلف حول تكییف عقد البیع اإلیجاري من حیث    

مدى إعتباره عقد إیجار في بدایتھ ثم ینقلب الى عقد البیع أو عقد بیع منذ البدایة 
أن العدید من القوانین المقارنة ف) ٢. (كل أقساط ولكنھ بیع مؤجل الثمن یدفع على ش
منھ ) ٥٣٤(عد في المادة ) ١٩٥١(لسنة ) ٤٠(ومنھا القانون المدني العراقي رقم 

ًھذا العقد بیعا معلقا على شرط واقف وھو إستیفاء جمیع أقساط الثمن ،حیث نصت  ً
ن یحتفظ أز للبائع ، جا ذا كان البیع مؤجل الثمنإ  -١  :((المادة المذكورة على أنھ 

فإذا كان الثمن یدفع   - ٢ . ن یستوفي الثمن كلھ حتى لو تم تسلیم المبیعأبالملكیة الى 
ًن یستبقي البائع جزءا منھ تعویضا لھ عن أن یتفقا على أ،جاز للمتبایعین  ًقساطاأ ً

ن أًومع ذلك یجوز للمحكمة تبعا للظروف  ، قساطذا لم تسدد جمیع األإفسخ البیع 
ذا سددت إو -٣ .ً التعویض المتفق علیھ، وفقا ألحكام التعویضات االتفاقیةتخفض

تفاق إذا وجد إال إ،  نتقلت ملكیة المبیع الى المشتري من وقت البیعإًقساط جمیعا األ
حكام الفقرات الثالث السابقة حتى ولو سمى المتعاقدان أوتسري  -٤ .على غیر ذلك

  )٣( .))ًیجاراإالبیع 
ذلك أن ملكیة المبیع في عقد البیع اإلیجاري تنتقل الى المشتري یتضح من     

ویمثل ھذا العقد أھم . ًمعلقة على شرط واقف وھو إستیفاء جمیع أقساط الثمن 
اإلتفاق على تعلیق إنتقال الملكیة على شرط ، فاذا وفى المشتري  صورة من صور

من وقت التعاقد المن ًبالثمن بشكل كامل تحقق الشرط الواقف وعد مالكا للمبیع 
                          

وفي معنى . ٢٤،ص١٩٨٤، دار النهظة العربیة ،٢خمیس خضر ، عقد البیع ، ط. د) ١(
النهظة  البیع والمقایضة ، دار–ح العقود المدنیة جمیل الشرقاوي ، شر.مشابه د
، بحث متاح على  عقد البیع باإلیجار،حملیل نوارة .د وكذلك.  ١٩، ص١٩٨٢العربیة،

 :العنوان االلكتروني االتي 

(http://rcweb.luedld.net/rc5/16_TIZ_Hamlil%20_Ar.pdf) last visited 
(2.1.2010).   

 .٤٨٤ز شافي ، مصدر سابق ، ص نادر عبد العزی. ینظر د) ٢(

لسنة ) ١٣١(من القانون المدني المصري رقم ) ٤٣٠( علیها المادة ت وهو نفس مانص)٣(
)١٩٤٨. ( 
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وقت الوفاء بالثمن ، إال إذا إتفق الطرفان على أن ال تنتقل الملكیة اال في الوقت 
 )١( .الذي یتحقق فیھ الشرط وھو الوفاء بجمیع األقساط

 التأجیر التمویلي من قبیل عقد البیع قدععد مكان إلكن السؤال ھو مامدى    
 ھذا العقد في القانون العراقي على ھذه حكامأمكان تطبیق إمدى  ؟ وما االیجاري

   ؟قودالع
ً    الحقیقة أن ھناك تشابھا بین عقدي اإلیجار التمویلي والبیع اإلیجاري في الكثیر 

 إمكانیة الحصول على األموال الضروریة  العقدین یتیحكال أن :من الجوانب أھمھا
ًسواء أكانت عقارا ام منقوال دون اإلضطرار الى دفع ثمنھ ً ا في الحال وإنما من ً

 ویمكنان المستأجر من اإلنتفاع بالمعقود علیھ منذ ،خالل دفعات نقدیة بشكل دوري 
كال في ستخدم  یُكما. البدایة في صورة عقد لإلیجار ثم یتملكھ في نھایة أجل العقد

 في ملكیة األموال حتى حصولھ وسیلة لتمكین البائع من حمایة حقھالعقدین اإلیجار 
 . ًھا كاملة على ثمن

اإلیجار (     وعلى الرغم من ذلك الیمكن القول بإنطباق أحكام عقد البیع اإلیجاري 
في القانون المدني العراقي على عقد التأجیر التمویلي لوجود العدید ) الساتر للبیع 

  :من أوجھ التمییز واإلختالف بینھما ، لعل أھمھا 
ون ألغراض اإلستخدامات اإلنتاجیة أو     أنھ یشترط في التأجیر التمویلي أن یك

. اإلستعمال المھني ،   بینما الیوجد مثل ھذا التخصیص في عقد البیع االیجاري 
ًكما أن نقل ملكیة االموال محل العقد الى المستأجر یتم تلقائیا في عقد البیع 

ما علیھ ًاإلیجاري وذلك بمجرد اإلیفاء بكامل الدفعات النقدیة المتفق علیھا ، خالفا ل
االمر في عقد التأجیر التمویلي والذي التنتقل فیھ ملكیة االموال بشكل تلقائي وإنما 
یعود فیھ الخیار الى المستأجر في أن یطلب تجدید العقد أو إنھائھ وإعادة األموال 

ًفضال عن ذلك فان أحد الفوارق . الى المؤجر أو تملكھ بالثمن المتفق علیھ 
یتمثل في قیمة المبالغ الدوریة التي یتعین على المستأجر الجوھریة بین العقدین 

تسدیدھا ، حیث تزید ھذه المبالغ بقدر ملحوظ في عقد التأجیر التمویلي عن مثیلتھا 
في البیع اإلیجاري ، والسبب وراء ذلك یعود الى أن المؤجر في عقد التأجیر 

                          

ًذا تحقق الشرط واقفا كان إ -١((من القانون المدني العراقي على انه ) ٢٩٠( تنص المادة) ١(
و من أرادة المتعاقدین إ تبین من ذاأال إثره الى الوقت الذي تم فیه العقد أستند إًو فاسخا أ

 ومع -٢ .و زواله یكون في الوقت الذي تحقق فیه الشرطأن وجود االلتزام أطبیعة العقد 
صبح تنفیذ االلتزام قبل تحقق الشرط غیر ممكن بسبب إذا إثر رجعي أذلك ال یكون للشرط 

 )).جنبي ال ید للمدین فیهأ
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رض إستثمارھا التمویلي یقوم بدور أشبھ بدور المقرض الذي یقرض أموالھ بغ
ًوتنمیتھا ، فمن الطبیعي إن یزید على المبلغ االصلي نسبة معقولة من الربح ومبلغا 

أما البائع في البیع اإلیجاري فانھ یھدف من ھذا النوع من التعامل زیادة . من الفائدة
 فان فرض مبالغ زائدة من ثممبیعاتھ وجذب أكبر عدد من العمالء والمستھلكین ، و

دي الى أحجامھم عن التعامل معھ في ظل المنافسة القائمة في األسواق ، من قبلھ یؤ
لذلك فان االمر في ھذا العقد یقتصر على توزیع الثمن اإلجمالي لألموال محل العقد 
مع ھامش بسیط من الربح على المدة المتفق علیھا لیسدد على شكل أقساط ، بل أنھ 

یجاري بالثمن الكلي للشيء لتشجیع ًكثیرا ما یكتفي البائع في عقد البیع اإل
  )١( .المستھلكین على الشراء

أن الفارق الجوھري بین البیع اإلیجاري والتأجیر ) ٢(   ویرى جانب من الشراح 
التمویلي یتمثل في طبیعة كل منھما على إعتبار أن التكییف القانوني الصحیح للبیع 

و لم یسم األطراف عقدھم اإلیجاري ھو أنھ عقد بیع معلق على شرط واقف حتى ل
أما التأجیر التمویلي فما . ًبذلك ، وھذا ما أكدتھ القوانین المقارنة المشار الیھا سابقا 

ھو إال عملیة تمویلیة یعطى فیھا الخیار للمستفید بین شراء األموال محل العقد أو 
جیر ًھذا فضال عن حظر إحتراف أعمال التأ. تجدید العقد بشروط جدیدة أو إنھائھ 

ًالتمویلي إال من قبل المؤسسات المالیة واالئتمانیة ، خالفا للبیع اإلیجاري الذي 
ًالحظر على القیام بھ من قبل اي شخص طبیعیا كان أم معنویا  ً.  

  

                          

اري دراسة مقارنة باحكام االیجار المنتهي بالتملیك حمدي احمد سعد احمد ، البیع االیج.د) ١(
  .١٠٠ ، ص ٢٠٠٧في الفقه االسالمي ، دار الكتب القانونیة ، القاهرة ، 

نادر عبدالعزیز شافي ، مصدر سابق ، ص .  ، وكذلك دهنفس المصدر السابق ، الصفحة )٢(
٤٨٨.  

لة الضمان من خالل االحتفاظ  وسیى الرغم من أن كال العقدین توفر   ویرى جانب اخر أنه عل
فالهدف الرئیس من عقد التأجیر التمویلي . بالملكیة ، بید أنهما یختلفان من حیث الهدف 

هو توفیر وسیلة تمویلیة ، وأن الضمان یتحقق بشكل عرضي ، بینما الهدف من عقد البیع 
  .االیجاري هو توفیر وسیلة ضمان وهي االحتفاظ بالملكیة 

 ، البیع ، دار النهضة العربیة ، مصر ، ١ ابراهیم سعد ، العقود المسماة ، جنبیل. د:  ینظر 
  .٢٢٥ ، ص١٩٩٧ ، ١ط
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 : ن عقد البیع بالتقسیط م تمییز عقد التأجیر التمویلي  /ب 
األخیرة في السنوات ت تشرن   یعد البیع بالتقسیط أحد أنواع البیوع اإلئتمانیة التي إ

ًنتشارا كبیرا لما فیھ من فائدة للمشتري والبائع إ   بموجبھبیعال  یتمإذ. على حد سواء ً
ّ ویؤجل وفاء الثمن أو تسدیده كلھ أو  ، یتم فیھ تسلیم المبیع في الحالعلى نحو

فمیزة ھذا النوع من البیع تكمن في أنھ  . إلى آجال معلومة في المستقبل بعضھ
 ، واإلنتفاع بھا حتى لو لم ستعمالھاإ و ،الحصول على السلعمن لمشتري ا كنیم

ّبدال من أن یدخر ثم یشتري بالنقدف یكن دخلھ یسمح لھ بذلك ،  فإنھ یشتري  ،ً
ً ویسدد ثمنھا أقساطا ،ّ فیتعجل السلعة ،بالتقسیط  ومن جھة اخرى یعد ھذا النوع .ّ

حة التي تؤدي الي إرتفاع نسبة مبیعات الناجسالیب التسویقیة األ من من البیوع
  .ًالبائع أیضا 

 في الكثیر من قطاعات ًا واسعًاستعماالیستعمل  نظام البیع بالتقسیطوقد أصبح      
في تصریف والمشاریع التجاریة  آت من قبل المنشیعول علیھ ، وباتالسوق 
الوفاء الى  اجةوإزدیاد الح ةظھور إقتصادیات اإلنتاج الكبیرف.  وبضائعھاإنتاجھا

ونتیجة ،  للتطور الصناعي الرھیب ًبمتطبات السوق نتیجة لضخامة اإلنتاج نظرا
ظھور عجز السوق عن ، ووإرتفاع أثمان المنتجات ، لتدني مستویات الدخل 

، كل ذلك كان وراء اإلنتشار الكبیر لھذا االسلوب في تصریف ما بھ من إنتاج 
  . تصریف السلع

ًالبیع الذي یكون سداد الثمن فیھ مجزءا الى (( بالتقسیط بأنھ     وقد عرف البیع 
ًعدة أقساط على أن یكون جزء من ھذه االقساط  الحقا على تسلم المشتري 

البیع الذي یتفق فیھ على أداء الثمن على أقساط دوریة شھریة ((  أو أنھ )١(.))للمبیع
 )٢( .))ًأو ربع سنویة أو سنویة مثال

منھ ) ٥٧٤(نون المدني العراقي أحكام البیع بالتقسیط في المادة     وقد نظم القا
ویجوز ،معلوم الى أجل و مؤجل أیصح البیع بثمن حال  -١((حیث نص على أنھ 

قساط معلومة تدفع في مواعید معینة، كما یجوز أشتراط تقسیط الثمن الى إ
بتداء مدة إیعتبر و -٢ .ذا لم یوف القسط في میعاده یتعجل كل الثمنإنھ أشتراط باإل

، ما لم یتفق على  االجل والقسط المذكورین في عقد البیع من وقت تسلیم المبیع
  .  ))غیر ذلك

                          

  . ١٩ابراهیم دسوقي ابو اللیل ، مصدر سابق ، ص . د) ١(

، ٢٠٠٥مصطفى كمال طه ، العقود التجاریة ، دار الفكر الجامعي ، االسكندریة ، .د )٢(
 .٣١ص
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أنھ یتضمن بعض المخاطر فوعلى الرغم من مزایا ھذا النوع من العقد ألطرافھ     
 أن ملكیة المبیع تنتقل الى المشتري بمجرد إبرام العقد ، مما إذبالنسبة للبائع ، 

عرضھ إلحتمال عدم حصولھ إال على جزء من حقھ في الثمن عند إفالس ی
ًوإلستدراك ھذا االمر غالبا ما یلجأ البائع الى فرض شروط . المشتري أو إعساره 

یضمن حقھ في إستیفاء كامل الثمن ، وأكثر الشروط الذائعة في ھذا الصدد تتمثل 
  )١( .ل الثمنفي إحتفاظ البائع بملكیة المبیع لحین إستیفاء كام

من القانون المدني ) ٥٣٤(وقد عالج المشرع العراقي ھذه الحالة في المادة   
ن أاذا كان البیع مؤجل الثمن، جاز للبائع ان یحتفظ بالملكیة الى   - ١  ((بالقول 

،جاز  ًقساطاأفإذا كان الثمن یدفع  -٢. یستوفي الثمن كلھ حتى لو تم تسلیم المبیع
ًا على ان یستبقي البائع جزءا منھ تعویضا لھ عن فسخ البیع ن یتفقأللمتبایعین  ذا لم إً

ن تخفض التعویض أًومع ذلك یجوز للمحكمة تبعا للظروف  ، قساطتسدد جمیع األ
ًقساط جمیعا ذا سددت األإو -٣ .تفاقیةًوفقا ألحكام التعویضات اإل المتفق علیھ

 تفاق على غیر ذلكإذا وجد إ الإنتقلت ملكیة المبیع الى المشتري من وقت البیع، إ
((.......  

    وعلى الرغم من وجود تشابھ ظاھري بین البیع بالتقسیط وعقد التأجیر التمویلي 
من ناحیة كونھما من البیوع االئتمانیة والتي تسدد فیھما أقساط مالیة على فترات 

لتقسیط ، یمكن باي حال من األحوال عد األخیر من قبیل البیع با أنھ الفدوریة ، 
 عدم جواز تطبیق أحكام البیع بالتقسیط الواردة في القانون المدني العراقي من ثمو

 یشترط في عقد التأجیر التمویلي إذ. علیھ إلختالف طبیعة ومضمون كل منھما
ًتوافر صفة خاصة في المؤجر وفي األموال محل العقد أیضا ، فال یمكن إحتراف 

ً تبرم إال إذا كان محلھا أمواال الیة ، والھذه العقود إال من قبل مؤسسات م
مخصصة ألغراض إنتاجیة وغیر إستھالكیة ، والشيء من ھذا القبیل في عقد 

 موال محل عقد البیع بالتقسیط یتم من وقت البیعن نقل ملكیة األثم إ. البیع بالتقسیط 
جیر أموال محل عقد الت تملك األفي حین أن اال اذا وجد إتفاق على غیر ذلك ،

 فیھ على ستأجریجبر الم  الإذالتمویلي لیس ھو الخیار الحتمي في نھایة مدة العقد ، 
 ذلك فان نقل الملكیة یتم من وقت في وفي حال إبداء رغبتھ ،ًأصال موال تملك األ

 .إبداء الرغبة في ذلك ولیس لھ اثر رجعي  
  

      
  

                          

  .٣٢المصدر السابق ، ص ) ١(
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اص موضوعھ إنتفاع  یتبین مما سبق أن عقد التأجیر التمویلي عقد من نوع خ
ات اإلستخدامات اإلنتاجیة أو اإلستعمال المھني والمستأجر باألموال المؤجرة ذ

طوال مدة العقد مقابل التزامھ بدفع أقساط مالیة محددة مع اإلحتفاظ بملكیة ھذه 
ًاالموال للمؤجر الذي یشترط أن یكون شخصا معنویا من المؤسسات المالیة التي  ً

ومن أھم ممیزات ھذا العقد تمتع المستأجر في نھایة مدة . یة تتخذ شكل شركة تجار
العقد بحق الخیار بین شراء االموال المؤجرة بثمن تراعى في تقدیره االقساط 
النقدیة المدفوعة ، أو تجدید العقد بشروط جدیدة أو رد االموال الى المؤجر وإنھاء 

ولذلك . فة التأجیر التمویلي ًالعقد نھائیا ، ومن دون حق الخیار ھذا یفقد العقد ص
الیمكن عده أو الحاقھ بالعقود المسماة في القانون العراقي ، وتطبیق أحكامھا علیھ 

  .ن ھذه العقود مُّلخصوصیتھ وتمیزه 
  
  

  ة ـــاخلامت
  
  :تضمن أھم إستنتاجات البحث وتوصیاتھ تو

  :إالستنتاجات :  ًأوال 
 عن عملیة إیجار االموال لقاء أجرة إن مضمون عقد التأجیر التمویلي عبارة -١  

ھا ، على أن یظل  منًاری كبًاكامل أوعلى األقل جانببشكل  االموالتغطي قیمة 
ًالمؤجر محتفظا بملكیة االموال المؤجرة طوال مدة اإلیجار والتي تحدد عادة 
على أساس العمر االقتصادي المفترض لالموال المؤجرة ، وھي المدة التي 

بینما یكون للمستأجر حق . ار ھذه االموال من الناحیة المالیةیستغرقھا إندث
بمعنى أنھ یتم الفصل فیھا بین  .إستعمال ھذه االموال واالستفادة من عائداتھا

 )الملكیة االقتصادیة(لألموال وحق إستعمالھا ) الملكیة القانونیة(حق الملكیة 
جرة الى المؤجر أو وفي نھایة المدة یخیر المستأجر بین رد االموال المؤ .

شرائھا منھ بثمن یراعى في تحدیده المبالغ التي دفعھا كاقساط االجرة طوال 
   .مدة العقد أو تجدید العقد  لمدة أخرى 

ً مختلفة تبعا إلختالف طبیعة االموال محل ًاإن لعقد التأجیر التمویلي صور  -٢  
موال موضوع العقد اما فمن حیث طبیعة اال. ًالعقد ، وتبعا لملكیة ھذه االموال 

ًالتمویلي على المنقوالت سواء أكانت منقوالت مادیة أم  أن یرد عقد التأجیر
ًمعنویة ، أو على العقارات سواء إنصب على عقارات موجودة فعال ، او أن  ً

  . ًتشید لھذا الغرض الحقا
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ًاما من حیث ملكیة األموال محل العقد سواء أكانت عقارا أم منقوال        ً  فھي اما ً
ًأن تكون مملوكة للغیر ویقوم المؤجر بشرائھا خصیصا لتأجیرھا للمستأجر أو 

 او أن یكون فیھا المستأجر ھو المالك ،یكون المؤجر في االصل ھو المالك لھا
  .لألموال وبعد أن یقوم ببیعھا الى المؤجر یعید إستئجارھا منھ مرة أخرى 

صفة أطرافھ ، ففي جمیع االحوال إن لھذا العقد خصوصیة من حیث محلھ و - ٣
ًوایا كانت صور التأجیر التمویلي فانھ یشترط ان ینصب العقد على االموال 

ًات االغراض واإلستخدامات االنتاجیة او اإلستعمال المھني حصرا ، أما إذا وذ
كانت تبرم الغراض إستھالكیة غیر إنتاجیة فإنھا التعد من قبیل عقود التأجیر 

ً ً أكان محلھا عقارا ام منقوال التمویلي سواء ًكما انھ نظرا للدور االئتماني . ً
فان ممارسة ھذا ) المؤجر(الكبیر الذي تضطلع بھ الجھة الممولة في ھذا العقد 

النشاط تنحصر باالشخاص المعنویة من المؤسسات المالیة التي تتخذ شكل 
  .شركة  تجاریة 

مثل في كونھ من العقود الرضائیة كما ان لعقد التأجیر التمویلي خصائص تت - ٤
التي یكفي إلنعقادھا مجرد التراضي ، كما أنھ  من عقود المعاوضة الملزمة 

ًولكون الزمن عنصرا جوھریا في تنفیذھا فانھ من العقود الزمنیة . للجانبین  ً
ًوأخیرا وألھمیة صفة أطرافھ فإنھ یعد من العقود القائمة . ًمستمرة التنفیذ أیضا

  .تبار الشخصي شأنھ شأن سائر عقود االئتمان االخرى على اإلع
لسنة ) ٣٠(إن عقد التأجیر التمویلي بموجب أحكام قانون التجارة العراقي رقم  - ٥ 

ًالیعد دائما عمال تجاریا ، الن األعمال التجاریة في القانون العراقي ) ١٩٨٤( ًً
تأجیر واردة على أساس من التعداد الحصري ولیست من ضمنھا عقود ال

من القانون المذكور التي عدت ) ٥(من المادة ) ًأوال(التمویلي ، وإن الفقرة 
عملیات شـراء العقـارات أو المنقوالت بقصد تـأجیرھا أو بیعھـا ألجل الربـح 

 إذمن األعمـال التجــاریة ، التستوعب جمیع صور عقود التأجیر التمویلي ، 
ا أو تأجیرھا شرط العمال النص الوارد ان الشراء المسبق لالموال المراد بیعھ

یشترط ذلك بالنسبة لجمیع حاالت وصور عقد  في الفقرة المذكورة ، بینما ال
ًخصوصا وان قانون التجارة العراقي قد إستبعد تماما األخذ . التأجیر التمویلي  ً

بنظریة االعمال التجاریة التبعیة التي تجعل من بعض االعمال التي یقوم بھا 
ًر والمرتبطة بتجارتھ عمال تجاریا التاج مما یعني عدم إمكان عد عقود . ً

تسبقھا عملیات شراء االموال محل العقد من قبل  التأجیر التمویلي التي ال
ًالمؤجر عمال تجاریا على أساس كون القائم بھا تاجرا ، وانھا تكرس لخدمة  ً ً

  .حاجاتھ التجاریة ، ولتبعیتھا لمھنتھ التجاریة 
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قد التأجیر التمویلي عقد من نوع خاص موضوعھ إنتفاع المستأجر إن ع - ٦
باألموال المؤجرة طوال مدة العقد مقابل التزامھ بدفع أقساط مالیة محددة مع 

ومن أھم ممیزاتھ تمتع المستأجر في . اإلحتفاظ بملكیة ھذه االموال للمؤجر
تراعى في تقدیره نھایة مدة العقد بحق الخیار بین شراء االموال المؤجرة بثمن 

االقساط النقدیة المدفوعة ،أو تجدید العقد بشروط جدیدة أو رد االموال الى 
المؤجر وإنقضاء العقد بشكل طبیعي ، ومن دون حق الخیار ھذا یفقد العقد 

  .صفة التأجیر التمویلي 
 ً وبناء علیھ فإن لھذا العقد  جملة من االثار القانونیة بالنسبة لطرفیھ ال        

 یصعب إیجاد اة في القانون العراقي ، ومن ثمتتطابق مع أي من العقود المسم
أساس تشریعي لھ في القانون العراقي لعدم إنطباق القواعد القانونیة لھذه العقود 

  .في القانون العراقي على عقد التأجیر التمویلي 
  

  

  :التوصیات : ًثانیا 
نھ من الوسائل التمویلة المستحدثة ًنظرا ألھمیة ھذا النوع من العقود لكو     

ًللمشاریع التجاریة والقطاعات االستثماریة ونظرا للمتطلبات المرحلیة للعراق 
ن یشھدان مرحلة من التحول نحو ذیًعموما وإقلیم كوردستان بشكل خاص والل

بناء البنیة االقتصادیة وفي طریقھما نحو تشجیع اإلستثمار في المشاریع 
 ، وتوفیر وسائل التمویل الالزمة ألصحاب الحرف الصغیرة التجاریة الصغیرة

وبما ان التشریع العراقي الیستوعب ھذا النوع من العقود لعدم إنطباق آثاره . 
  .مع القواعد القانونیة للعقود المسماة فیھ 

    نوصي المشرع العراقي ومشرع إقلیم كوردستان بوجھ خاص أن یولي 
شریعي المناسب من خالل إضافة مادة جدیدة بعد موضوع الدراسة اإلھتمام الت

، فتأخذ ترقیم ) ١٩٨٤(لسنة ) ٣٠(من قانون التجارة العراقي رقم ) ٥(المادة 
ًتجعل من عقود التأجیر التمویلي عمال تجاریا ) مكرر -٥( أو) ٦(المادة  ً .  

  :   وللمساھمة في ذلك نقترح النص االتي 
  
 تجاریة إذا كانت بقصد الربح ، ویفترض فیھا ھذا ًاالعمال االتیة أعماال عدت((   

  :القصد مالم یثبت العكس 
اء قیمة ـأجر لقــــمستالأن یؤجر إلى ـزم المؤجر بمقتضاه بـل عقد یلتـك  -  ١ 

مخصصة ألغراض ) مادیة أو معنویة ( ا ، منقوالت ـة یتفق علیھـإیجاری
من غیره  لھ أو تلقاھا ًإنتاجیة أو لالستعمال المھني ، سواء أكانت مملوكة

  .معین بموجب عقد 
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كل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بأن یؤجر إلى المستأجر عقارات أو منشآت  -  ٢
مملوكة للمؤجر أو یقیمھا على نفقتھ بقصد تأجیرھا للمستأجر ، الغراض 
إنتاجیة أو لالستعمال المھني ، وذلك وفق الشروط والمواصفات والقیمة 

 .حددھا العقد اإلیجاریة التي ی
ًا الغراض ـأجر تمویلیــ إلى المستموالكل عقد یلتزم بمقتضاه المؤجر بتأجیر أ -  ٣

اجیة أو لالستعمال المھني ، إذا كانت ھذه األموال قد آلت ملكیتھا إلى ــإنت
برام عقد با المؤجر  قیام لنفاذه المؤجر من المستأجر بموجب عقد یشترط 

  .جر بخصوص ھذه االموال التأجیر التمویلي مع المستأ
للمستأجر في االحوال المنصوص علیھا في الفقرات أعاله الخیار بین شراء  - ٤

والثمن المتفق علیھ مع وبالشروط  في الموعد ا أو بعضھااالموال المؤجرة كلھ
من قبل االقساط المدفوعة مبالغ االعتبار فیھ بنظر  ، والتي تؤخذالمؤجر

أو إعادتھا الى المؤجر عند نھایة مدة العقد أو  ، یجاركبدالت اإلالمستأجر 
   .تجدید العقد بشروط یتفق علیھا

یحظر إحتراف  أعمال  التأجیر التمویلي وفق أحكام الفقرات السابقة اال من  - ٥
قبل مؤسسات مالیة تتخذ شكل شركة تجاریة ، بعد الترخیص لھا بذلك من 

 )).الجھات المختصة 
بالمشرع إصدار قانون خاص لتنظیم ھذا العقد أسوة ومن ثم نھیب            

لیتم من خاللھ تحدید . ًبالتشریعات المقارنة نظرا ألھمیتھ في المجال التجاري 
آثاره ، والجھات المختصة باصدار الترخیص لمزاولة ھذه العملیة التمویلیة ، 

ًرا وبیان الشروط الواجب توافرھا في المؤسسات المالیة التي تحترفھا ، نظ
  ..ًلدورھا االئتماني الكبیر حمایة لإلئتمان التجاري والمالي بشكل عام 

  
 

  املصـــادر 
 :الكتب 

 
  

ابراھیم دسوقي ابو اللیل ، البیع بالتقسیط والبیوع االئتمانیة االخرى ، .د - ١
 .١٩٨٤مطبوعات جامعة الكویت ، الكویت ، 

الجامعیة ، االسكندریة ، ابراھیم سید أحمد ، مباديء القانون التجاري ، الدار  - ٢
 .٢٠٠٥مصر، 

 . ١٩٩٩الیاس ناصیف ، عقد الیزنغ في القانون المقارن ، بیروت ، .د - ٣
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امجد محمد منصور ، النظریة العامة لاللتزامات ، مصادر االلتزام ، دار .د - ٤
 .٢٠٠٧الثقافة ، عمان ، 

، دار  الموجز في النظریة العامة لاللتزام –انور سلطان ، مصادر االلتزام .د - ٥
  .١٩٨٣النھضة العربیة ،بیروت ، 

باسم محمد صالح ، القانون التجاري ، القسم االول ، المكتبة القانونیة ، .د - ٦
 . ٢٠٠٦بغداد، 

جعفر الفضلي ، الوجیز في العقود المدنیة ، مطبعة التعلیم العالي ، .د - ٧
  .١٩٨٩الموصل ،

 ، دار النھظة البیع والمقایضة–جمیل الشرقاوي ، شرح العقود المدنیة .د - ٨
 .١٩٨٢، العربیة

،  ، ترجمة نبیھ غطاس  معجم مصطلحات اإلدارة،جوھاتسون وروبرتسون  - ٩
 .١٩٧٢،  ، بیروت مكتبة لبنان

حمدي احمد سعد احمد ، البیع االیجاري دراسة مقارنة باحكام االیجار .د -١٠
 ٢٠٠٧المنتھي بالتملیك في الفقھ االسالمي ، دار الكتب القانونیة ، القاھرة ، 

. 
خالد ابراھیم التالحمة ، الوجیز في القانون التجاري ، دار وائل ، عمان، .د -١١

٢٠٠٦ . 
خالد بن عبدهللا بن براك الحافي ، االیجارة المنتھیة بالتملیك في ضوء الفقھ .د -١٢

 . ١٩٩٩ ، بدون جھة النشر ،١االسالمي ،ط
 . ١٩٨٤، دار النھظة العربیة ،٢خمیس خضر ، عقد البیع ، ط.د -١٣
ضان ابو السعود ، مصادر االلتزام ، دار الجامعیة الجدیدة ، القاھرة ، رم.د -١٤

٢٠٠٦. 
، العقود المسماة ،عقدالبیع ،عالم ٣سلیمان مرقس، شرح القانون المدني،ج.د -١٥

 .١٩٨٠الكتب، بدون مكان النشر،
طوني میشال عیسى ، خصوصیات التعاقد في المعلوماتیة ، المنشورات .د -١٦

 .ن سنة النشر الحقوقیة ، بیروت ، بدو
 .٢٠٠٠عادل علي المقدادي ، القانون التجاري ، دار الثقافة ، عمان ، .د -١٧
 ، ١ًعبدالحي حجازي ، النظریة العامة االلتزام وفقا للقانون الكویتي ،ج -١٨

 .١٩٨٢ مطبعة ذات السالسل ، الكویت ،
) ٩٥(ًعبدالرحمن السید قرمان ، عقد التاجیر التمویلي طبقا للقانون رقم .د -١٩

 .، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، بدون سنة النشر ) ١٩٩٥(نة لس
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، ٤عبدالرزاق احمد السنھوري ، الوسیط في شرح القانون المدني ، ج.د -٢٠
 ، دارالنھظة العربیة ، ٣ البیع والمقایضة، ط–العقود التي ترد على الملكیة 

 –  الوسیط في شرح القانون المدني الجدید ، االلتزام بوجھ عام؛١٩٨٦
، بیروت ، ٣المجلد االول ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،ط مصادر االلتزام ،

٢٠٠٠.  
، مكتبة لبنان،   معجم المصطلحات المحاسبیة والمالیة،عدنان عابدین .د -٢١

 .١٩٨١، بیروت
،دار الثقافة للنشر ١ج ، الوسیط في شرح القانون التجاري ، عزیز العكیلي.د -٢٢

 .٢٠٠٨والتوزیع ، عمان ،
ید قاسم ،الجوانب القانونیة لالیجار التمویلي ، دار النھضة العربیة على س -٢٣

 .،القاھرة ، بدون سنة النشر 
علي ھادي العبیدي ، شرح احكام عقدي البیع واالیجار ، المركز القومي .د -٢٤

  .٢٠٠٠للنشر ، االردن ، 
فایز نعیم رضوان ، عقد التاجیر التمویلي ، بدون جھة النشر ، القاھرة ،  -٢٥

١٩٩٧. 
، دار الثقافة للنشر ١فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري ،ج -٢٦

 .١٩٩٧والتوزیع، عمان ،
محمد حسین منصور،شرط االحتفاظ بالملكیة في بیع المنقول المادي ، .د -٢٧

 .١٩٩٣منشأة المعارف ، 
محمد عثمان شبیر ، المعامالت المالیة المعاصرة في الفقھ االسالمي ، دار  -٢٨

 .١٩٩٩النفائس ، عمان ، 
 عقد –العقود المسماة –كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني محمد .د -٢٩

 .٢٠٠٤االیجار ، منشاة  المعارف ، االسكندریة ، 
 .١٩٩٨مروان كركبي ، العقود المسماة ، المنشورات الحقوقیة ، لبنان ،.د -٣٠
مصطفى كمال طھ ، العقود التجاریة ، دار الفكر الجامعي ، االسكندریة ، .د -٣١

٢٠٠٥. 
منذر الفضل ، الوسیط في شرح القانون المدني ، دار اراس للنشر ، اربیل .د -٣٢

 .٢٠٠٦، كوردستان العراق ، 
 ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ١نادر عبدالعزیز شافي ، عقد اللیزنغ ، ج.د -٣٣

 . ٢٠٠٤،لبنان ، 
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 ، البیع ، دار النھضة العربیة ، ١نبیل ابراھیم سعد ، العقود المسماة ، ج.د -٣٤
  .١٩٩٧ ، ١ طمصر ،

ھاني دویدار ، االرض كموضوع للتأجیر التمویلي ، دراسة في ضوء .د -٣٥
والئحتھ التنفیذیة ، دار الجامعیة الجدیدة ) ١٩٩٥(لسنة) ٩٥(القانون رقم 

 النظام القانوني للتاجیر التمویلي دراسة نقدیة للقانون ؛ ١٩٩٩ القاھرة ،،
  . ١٩٩٤الفرنسي ،دار الجامعیة الجدیدة ، القاھرة ، 

یوسف عوض العادلي وآخرون ، مقدمة في المحاسبة المالیة ، بدون جھة .د -٣٦
  .١٩٨٦النشر ، الكویت ،

  

 :باللغة االنكلیزیة 
  

1- Kalman  Perlman , The Leasing  Hand Book , Chicago, 
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