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    -:المقدمة 
أهمية كبيرة وخاصة في بلداننا النامية وكما معروف  إن لعقود التأجير التمويلي

والتمويي  للريركاا العامية والخاصية  االسيتممار ها تلعب دورًا بارزًا فيي مجيا أنف
ال يمكيين أن يقييو  إال بتييوفير تموييي  يمكيين أن يسييتند علييية علييح  ييد سييوا  وهييو 

اهتميييا  الكميييير ميييين  الطالميييا أميييار  ي اسيييتمماراته  وهيييقو العقييييود المسيييتممرين فييي
تنوعييييية سيييييوا  أكيييييانوا المسيييييتممرين وفيييييي مختليييييف القطاعييييياا واالسيييييتمماراا الم

أرخاصيا معنوييية أ  طبيعييية وال زالييوا منريي لين بيية ع لييقا دهييرا عملييياا جديييدة 
للتمويييييي  منهيييييا عقيييييد اايجيييييار التميييييويلي اليييييق  يعيييييد مييييين العقيييييود المهمييييية عليييييح 
الصييييعيدين القييييانوني وااليتصيييياد  فييييي أن وا ييييد س  ييييي  يعييييد وسيييييلة بالنسييييبة 

بهيييدف ال صيييو   ويييي  ا ز لألريييخاا والموتسييياا واليييدو  للوصيييو  إليييح  التم
وقليييين دون ت ميييي  وا ريييييا  والمعييييداا  ا زميييية  علييييح ا را ييييي و العقيييياراا 

ة عقييد تكياليف رييراتها ميين  ييمان إرجاعهييا للموتسسيية المموليية وهنييا تدهيير أهمييي
 طيييراف الع يييية العقديييية مييين خييي   لجيييو  الطيييرف الرا يييب  التيييأجير التميييويلي 

يتيية تجديييد را  هكييقا عملييياا تمويلييية  ابالتموييي  للرييركة أو البنيين المييأقون بييأج
بأفتتيياف فييرور اخيير  تعييزز دورو  جديييدة أو تة بمعييداا وا الامصيينعة أو رييرك
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بيييأ  ريييي ير بييية وييييراو مناسيييب لعملييية دون المخييياطرة بصيييرف  ا يتصييياد  او
مالدية من أموا  وهو أن  صي  فأنية يي د  إليح إخراجهيا مين دوامية االسيتممار 

 اتدو ع  ومن م  تجميدها من دون ف
عملييياا التموييي  وهييي عملييياا  لييقلن دهييرا هييقة العقييود المتطييورة لتييدخ  فييي

مسييييتو  كييييقلن علييييح تموييييي   ديميييية و ييييير معالجيييية علييييح المسييييتو  القييييانوني و 
ب اجيية  لييدان العربييية وال ربييية ع  فيين ن اقاً الترييريعاا المقارنيية إال فييي بعيي  الب

خاصيية بييد وعييد  يانونييية  دهييقا النييور ميين العقييود وايجيياد يواعيي لتندييي   ومعالجيية
ا عتماد علح القواعد العامية فيي القيانون الميدني مين اجي  الوصيو  اليح  ليو  

بين أطراف هقو الع ية العقدية المعقدة و  ناجعة تهدف  ل   المراك  العالقة 
المركبة س فقد أمارا هيقو الع يياا جيدال فقهييا يانونييا كبييرا ليد  الاقهيا  واتجية 

ياد الخاا بد و ججد التيي ايتنين بهيا فيقهب فرييق مينه  إليح ك  فريق إلح تكي
تكيياد علح اند عقد بين بالتقسيط وله  ماله  من  جج وأسيانيد س وقهيب فرييق 

بوعد بالبين وله  مياله  مين  جيج سوهنيا لين أخر إلح اعتبارو عقد إيجار مقترن 
هيقا العقيد  سنعالج امير مين اميار ندخ  بتااصي  التكييف القانوني لهقا العقد ب 

ميين خيي   بيييان مسييتولية المسييتأجر القانونييية تجيياو ا مييوا  المسييتأجرة فيييد فقييط 
وبيان الارق الراسن بين هقا العقد و عقد ا يجار العاد  ويب  الولوج في بيان 

أطرافييية  وبييييان ماهيييية اايجيييار التميييويلي البيييد لنيييا مييين معرفييية  هيييقة المسيييتولية س
 عقيييد التيييأجير التميييويلي   عرف فيييية ماهيييو المب ييي  ا و  سييين ورخصيييياتة س فيييي

ميين خيي   التعريييف بييد وبرخصييياتد و مييد  أهميتييد لأليتصيياد والمب يي  الميياني 
ووفييق خطيية  مسيتولية المسييتأجر القانونييية تجياو ا مييوا  المسيتأجرة سينب   فييي 

 -الب   التالية :
 

 ع ماهو  التأجير التمويلي العقار المب   ا و  / 
 ع يف اليتأجير التمويلي العقار عر المطلب ا و  / ت

 ع عقدية في عملياا التأجير العقار المطلب الماني /  أطراف الع ية ال
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 ععملياا التأجير التمويلي العقار  المطلب المال  / خصاتا ومميزاا 
 عمستولية الم جر عن ا موا  الم جرة المب   الماني / 
 ع  موا  الم جرة مستولية المستأجر عن ه ن ا المطلب ا و  / 

 مس ولية المستأجر عن  راستد ا موا  المستأجرة تجاو ال ير ماني / المطلب ال
 الخاتمة ع 

 
 

 المبحث األول
 مفهوم التأجير التمويلي العقاري

باعتبييارو طريقييد جديييدة و ديميية  ماهييو  التييأجير التمييويلي العقييار يقت ييي لبيييان 
لييد وميين ميي  بيييان أهيي  خصاتصيية للتموييي  وعيين طريييق اايجييار إيجيياد تعريييف 

 وأرخاصد وقلن من خ   ع 
 

 
 المطلب األول
 العقاري يتعريف التأجير التمويل

قييد واختلاييا فييي ت ديييد ماهييو  وتعريييف لهييقا الع نلقييد اختلييف الاقهييا  والمرييرعو 
فالمدرسيييية االنكلوسكسييييونية قهبييييا باتجيييياو يختلييييف فييييي  المييييدارم فيمييييا بينهميييياع

ة أالتينيييية وب كييي  تيييأمر القيييوانين بهيييقو الميييدارم وصييياة لهيييقا العقيييد عييين المدرسييي
 سنجد تأميرها وا ح في ترريعاتها ع                                                 
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   Leasing  -أواًل /الماهو  ا نكلوسكسوني :
االعتميياد  دعقيي هييو المدرسيية ا نكلوسكسييونية  فييي ماهييو  يالتييأجير التمييويلعقييد 

نرييياط تميييويلي لريييرا  ا الا  وهيييو كيييقلن  (1)االيجيييار    لقييير االيجيييار  أو ا
والمعيداا أو أ  أصيو  ماليية  يي  يقييو  المي جر )سيوا  أكيان ريخا طبيعييي 
أو رييخا معنييو  ( بتموييي  المسييتأجر ميين أجيي  رييرا  أصييو  إنتاجييية يطلبهييا 
وي ددها المستأجر بناسد و هنا ت جر هقو ا صو  لد بعقيد  يير يابي  لال يا  

ال صيييو  عليييح نسيييبة كبييييرة مييين ممييين بيييين  قمتييياز بمييينح المسيييتأجر  يييعوهنيييا ت
لعمليية البيين ع وهيو   لد باعتبارو وكي  الم جر الميند  ةا ص  الم جر كعمول1

بيييدورو الينمكييين المسيييتأجر مييين الريييي المسيييتأجر وال يعطيييي ليييد  يييق الريييرا  بعيييد 
يلي يلييز  انتهييا  العقييد المبيير  بييين الطييرفين الميي جر والمسييتأجرع فهييو إيجييار تمييو 

مبليييك يكايييي ييمييية اسيييترجار رأم الميييا  باا يييافة إليييح هيييام   نالمسيييتأجر بيييدف
للمستأجر في نهايية العقيد فرصية الريرا   ييد ال يعط والربح المت قق للم جر أ

ب ييييي  يلتييييز  بشعييييادة الرييييي الميييي جر إلييييح صييييا بد أو مالكييييد الييييق  يكييييون  ييييرًا 
لقانون الجزاتر  تأمر بهقو بالتصرف بد وفق الماهو  ا مريكي وهنا ن  د أن ا

المدرسيييية ميييين خيييي   ترييييريعة الخيييياا بعملييييياا التييييأجير التمييييويلي بالمدرسيييية 
االنكلوسكسوني  ي  عرف التأجير التميويلي ومين خي   نيا الميادة / المانيية 

بأند ) تعتبر عملياا اعتماد إيجار  ير   1669لسنة 96-69من ا مر ري  
صيييو  المنصيييوا عليهيييا فيييي ألميييادو / لكونهيييا تريييك  طريقييية تمويييي  ايتنيييا  ا 

 ا ولح من نام ا مر من خ   كونها ياتمة علح عقد إيجار   
 

                             

                                                 
 credit( باللغتتتة الي لي يتتتة و)leasingية )اختلفتتتت وتعتتتددت الم تتتطلحات المترجمتتتة لل لمتتتة األ تتتل (1)

bail باللغتة الفرييتية ل تج مجمتل اتتبا العبتارات تهتدف وت تل بيتا غلتتو معيتو لغتوي واحتد غ  واتو التتتأجير)
  التمويلي وقد ييمو في بعض الدول بالقرض األيجاري .
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 (2)يمكن أن يت من أوال يت من   ق الخيار بالررا  لصالح المستأجر( 
وبيييقلن يكيييون ييييد ويييين بازدواجيييية بيييين ماهيييو  التيييأجير التميييويلي للمنقيييوالا فيييي 

ة االنكلوسكسييونية وبييين الماهييو  أالتينييي لييد علييح اعتبييار أن صييور هييقا المدرسيي
 اايجار امنين  ع                                                                                          

االلتيييزا  فيييي نهايييية عقيييد اايجيييار ) يييق الريييرا  االختييييار ( وفييييد  نالتيييأجير بيييدو 
للمسييتأجر  ييق رييرا  ا صيي  ولكيين يعطيييد  يصيي  وال يعطييي ييتاد الميي جر با 

 ع(3)فرصة ال صو  علح جز  كبير من ممن بين ا ص  الم جر

المسييتأجر بالرييرا  فييي نهاييية العقييد فيكتسييب ملكييية وبسييعر يييدخ   قالتييأجير ب يي
  (4)في تقديرة المبالك التي يا  المستأجر"المرتر "بدفعها خ   مدة عقد اايجار

فييييييي نهاييييييية عقييييييد االيجييييييار" ق الرييييييرا   ن االلتييييييزا  بالرييييييرا لتييييييأجير بييييييدو  ا
 يق ريرا  االصي   واليعطي للمسيتأجر  و االختيار "وفية ي تاد الم جر باالص

 االص  الممو  ع جز  كبير من ممن فرصة ال صو  علح ولكن يعطيد

الع يية العقديية بالتوجية إليح المبيدأ  فوهنا ترن المررر الجزاتر  الخيار  طرا 
 تييي  الطيييرفين واليييق  ييييت  االتاييياق عليييية وتأسيسيييا عليييح أن العقيييد ريييريعة اليييق  ي

 المتعايدين فهو إقن ملز  ع
                               credit bail       -مانيا / الماهو  أل تيني :

 وفقيًا لهيقا الماهيو  بأنيد عمليياا تيأجير للممتلكياارف عقيد التيأجير التميويلي عين 
أو ا مييييوا  العقارييييية المخصصيييية   ييييرا  مهنييييية ويييييت   ا الا والمعييييدااو اآل

رييييراتها بقصييييد تأجيرهييييا و بعقييييد يبيييير  بييييين طرفييييي الع ييييية الماليييين ) الميييي جر ( 
 والمستايد ) المستأجر( ع
_______________ 

( ينظر بالمقدام مصطفى وآخرون ,بحث بعنوان التمويل عن طريق اإليجار كإستراتيجية لتغير العمل 2)

. د.عبـد الحميـد غوفي , إعـادة التمـويل 9, ص 2992المؤتمر العلمي الرابع , جامعة فيالدلفيا ,  المصرفي ,

 SRHألرهني و أثره على المنظومة المالية و المصرفية في الجزائر دراسة حالة شركة إعادة التمويل ألرهني 

 الجزائر( . –بسكرة  – جامعة محمد خيضر –, بمركز البحث العلمي و التقني حول المناطق الجافة 

 99, ص 2992( ينظر د. نجوى إبراهيم ألبدالي , عقد االأيجار التمويلي , دار الجامعة الجديدة للنشر , 3)

(4  ) differentes formes de leasing .leasing financier ,2007.  p.z            les 
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توص  إليد في القانون علح مات  ال تعتمد ان ماهو  فكرة التأجير التمويلي فيها 
 / من يانون  1وب سب ماجا  في نا الاقرة المانية من المادة /  الارنسي

وبييد يكييون ميين  ييق المسييتأجر فييي نهاييية مييدة   422-99التييأجير الارنسييي رييي  
وبتييالي  أو جييز  منييد 2كيي   م يي  العقييد أن يرييتر  المييا  الميي جرعقييد اايجييار 

للريييل المسيييتأجر 3ر سيييعر الريييرا  يكتسيييب ملكيتييية ولكييين بريييرط أن ييييدخ  بتقيييدي
مجموعية كبييرة مين  أمنيا  فتيرة اايجيارع  وسيار عليح نهجيدومات  دفعيد للمي جر 

ويننتهييا بقييوانين خاصيية بهييا  ييي   ريعاا العربييية التييي ندمييا هييقو العقييودالتريي
/ مين ييانون تنديي  عمليياا اايجيار 1وفق نا الميادة /المررر ألبناني   عرفد

بأنييييد )) يقصييييد بعملييييياا التييييأجير التمييييويلي  1666لسيييينة  199التمييييويلي رييييي  
عمليييياا تيييأجير تجهييييزاا ومعيييداا واليييياا عليييح أنواعهيييا مريييتراة مييين المييي جر 
بهدف تأجيرها من اال تااد بملكيتها س ررط إعطا  المستأجر  ق تملكها لقيا  
ممن متاق عليد ت دد رروطد عند إجيرا  العقيد مين ا خيق باالعتبيار وليو جزتييا 

 اايجار(( ع المدفوعة كبدالاايساط ا
ويصييرو عليح المنقييوالا فقيط وليي   عريييف اايجيار التميويليوهيو بيقالن يكييون ييد 

 ع (2) يند  عقد التأجير التمويلي العقار  

                                                 
اتيجية لتغير العمل الم ترفي ( ييظر بالمقدام م طفو وآخروج ,بحث بعيواج التمويل عج طريق اليجار  إيتر 3)

. د.عبتتد الحميتتد فتوفي , غعتتادا التمتتويل يلرايتتي و 3, ص 3003, المتتتمر العلمتي الرابت  , جامعتة فييدلفيتا , 
, بمر تت   SRHيثتترع علتتو الميظومتتة الماليتتة و الم تترفية فتتي الج اةتتر درايتتة حالتتة  تتر ة غعتتادا التمويتتل يلرايتتي 

 الج اةر( . –بي را  –جامعة محمد خيضر  –اطق الجافة البحث العلمي و التقيي حول المي

                                                                                                                                                           33, ص 3003( ييظر د. يجوى غبراايم يلبدالي , عقد ا ييجار التمويلي , دار الجامعة الجديدا للي ر , 1)
                                                                                             

  1غليه المدرية اليتييية حيث عرف التأجير التمويلي في يص المتادا    ت(باب  بلك الم رع األرديي غلو ما باب3) 
يق د بعقد التأجير التمويلي العقتد التبي يحتق  -قايوج متقت غلو))  ي3003ليية  33تأجير التمويلي رقم مج قايوج ال

للميتتتأجر بموجبتتة األيتفتتاع بالمتتأجور مقابتتل بتتدل ييجتتار يدفعتتة للمتتتجر علتتو يج يتحمتتل الميتتتأجر يي مختتاطر تتعلتتق 
 -يي مج الحا ت األبية : ي وج العقد عقد تأجير تمويلي غبا توافرت عيد غبرامه -بالمأجور .ب
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 1662لسيينة  62رييي   نميين القييانو  / ب2لمرييرر المصيير  وفييق نييا المييادة /ا 
قت يياو الميي جر كي  عقييد يلتيز  بمبأنييد )) (9)الخياا بعملييياا التيأجير التمييويلي 

يقيمهييا علييح  مملوكيية للميي جرأو  بييأن ييي جر إلييح المسييتأجر عقيياراا أو منريي ا
وا و ييييار  ناقتيييد بنييييا  عليييح طلييييب المسييييتأجر بقصيييد تأجيرهييييا إلييييد بالرييييروط 

((  وهيييو بهيييقا التصيييرف  يييددها العقيييد عيوالمواصيييااا والقيمييية االيجاريييية التيييح 
إلييد المدرسيية  الييح ميا قهبيييكيون يييد أعتميد فييي تاسييرو لهكييقا نيور ميين العقيود ع

ال تينية من خ   مينح المسيتأجر  يق الريرا  فيي نهايية ميدة عقيد اايجيار مين 
 مراعاة ا يساط التي ت  دفعها للم جرع

فييي  ييين ن  ييد أن المرييرر العرايييي ليي  يعيير لهييقو العملييياا أو لعقييود التييأجير 
ة الكبييرة التيي مين ا هميي التمويلي أ  اهتما  يقكر فيي تريريعاتة و عليح الير  

يلعبها القطار العقار  في العراق خاصتًا بعد الزياة دة السكانية وارتاار ال اجة 
لمميي  هكييقا مرييارين لسييد الزيييادة ال اصييلة بالطلييب اال ان المرييرر العرايييي قكيير 

لهقة العقود القدر الكافي  يبصورة هامرية ال تست ق وال تعطالتأجير التمويلي 
نييا مييد  تأميرهييا ودورهييا فييي مجييا  ا سييتممار بأعتبييارة ميين ا همييية إقا مييا علم

اسيتيراتيجة جدييدة ومتطييورة لت يير العمي  المصييرفي وتمويي  المريروعاا العاميية 
و معالجية الينقا الكبييير فيي القطيار السييكني أو  تيح التجيار  فييي و الخاصية 

 عالعراق 
/ مييين ييييانون  22 يييي  نيييا المريييرر العراييييي عليييح التيييأجير التميييويلي فيييي   /

المصيييييارف العراييييييي / البييييياب الخيييييامم "يواعيييييد ممارسييييية النرييييياط المصيييييرفي " 
/ب /))مينح أتمانياا سيوا  كانيا م يمونة أو  يير 1"ا نرطة المصرفية " ف 

م يييمونة أو بامتيييياز وعليييح سيييبي  المميييا  ال ال صييير "أتمانييياا المسيييتهلكين و 
وييي  الييرهن العقييار  وبييين ال سيياباا المسييت قة بخصيي  ب ييق رجييور أو بدونيية  تم

 المعام ا التجارية ع 
________________ 

 .3003ليية 3311(عدلت اليةحة التيفيبية للقايوج بقرار رةيس مجلس الو راء الم ري رقم 3)
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بمييا فييي قليين  ييق الرجييور ورييرا  أدواا يابليية للتييداو  بخصيي  دون  ييق الرجييور 
 وخدماا التأجير التمويلي (( ع

ور تريريعي عراييي فيي هيقا المجيا  وهقا أن د  علح ريي فشنميا ييد  عليح يصي
ال يييو  وألمهيي  سإقن يجييب علييح المرييرر العرايييي ت فييي هييقا القصييور وبأسييرر 
ويا ممكين خيدمتا للعيراق وعمليياا ا سيتممار فيية وتمويي  المريروعاا الكبييرة 

 ع (2)والص يرة 
  -مالمًا / اتاايية روما :

 1611معهييد رومييا لسيينة الاقييرة المانييية ميين المييادة ا ولييح ميين اتاايييية نصييا    
 برأن عقود

التييأجير التمييويلي الدولييية علييح: "إن صيياقة عقييد التييأجير التمييويلي المرييار إليهييا 
 في الاقرة السابقة

 تت من الخصاتا التالية:
ي يييدد المسيييتأجر المعيييداا ويختيييار الميييزود دون االعتمييياد فيييي ا صييي   ع أ

 الم جرع علح مهارة ورأ 
 
بمييا يييرتبط باتايياق التييأجيرس والييق   يييت  تمليين المعييداا ميين يبيي  الميي جر ع ب

يكييون بعليي  المييزودس إميياأن يكييون يييد أبيير  أو سيييت  إبرامييد بييين الميي جر 
 والمستأجرع

 
جع عند ا تساب ا جرة الواجبة ا دا  بموجيب اتااييية التيأجير ي خيق بال سيبان 

 (عاسته ن كام  تكلاة المعدة أو الجز  ا كبر منها  وبرك  خاا
 

____________ 
( عقد التأجير التمويلي في العراق اقت ر عملة علو خدمات تقدمها الم ارف وبعض الميظمتات الح وميتة واألاليتة 3)

 واي   تعلم يوعية العقد المبرم وت ييفة القايويي و ل بلك بيبب الق ور الت ريعي في ابا المجال .
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   تيييأاميين الم  يييد أن اتااييييية معهيييد روميييا الخاصيية بعقيييد التيييأجير التميييويلي لييي
 يي  يقيو  المي جر  وم يدد للعقيدس بي  ياميا بوصيادع بتعرييف وا يح بجديد او

للمييزود  بييشبرا  عقييد التييأجير التمييويليس واليق  يبييدأ باختيييار المسييتأجر والمسيتأجر
والمعييداا التييي ير ييب باسييتخدامهاس ودون االعتميياد علييح يييرار أو رأ  الميي جرس 

ا  للمسييتأجر ب رييية اختيييار وكييقلن فسييح المجي ين صيير دورو فييي التمويي  واليق 
المعيييداا واآلالا التيييي ير يييب دون ان تعطيييي جدييييد بيييقلن وفيهيييا يصيييور كبيييير 
عليييح الييير   مييين ان الكميييير مييين اليييدو  وخاصييية ال ربيييية وبعييي  اليييدو  العربيييية 
ندما هقا النور باف    ا  من اتاايية روما وعلح الر   من قلن فهي مايدة 

  ع (3)في الطار الدولي ع 
 

 الثاييلمطلب ا
 يطراف العيقة العقدية في عمليات التأجير التمويلي

يدخ  في تنايق عقد اايجار التمويلي مي   أطيراف متعاملية بية س وهي  كي  مين 
:- 

 -أوال / الم جر:
أ  الموتسسيية المصييرفية أو الرييركة ا يجارييية الخاصيية التييي تقبيي  التعاميي  بيية 

صييي  اليييق  يطلبييية  المسيييتأجر وبتيييالي يبولهيييا بتمويييي  المريييارين والتيييي تملييين ا 
عرف المررر ا ردني الم جر  ب ر  تأجيرة لة وتكون مرخصة وفق القانون ع

/بأنيييد )) كييي  ريييخا معنيييو   9/ف  2مييين خييي   ميييا جيييا  فيييي نيييا الميييادة /
يمييارم أعمييا  التييأجير التمييويلي وفقييا   كييا  هييقا القييانون (( إال أنييد ليي  ي ييدد 

لتعليماا اليوزير المخيتا " وزيير  بالباكياة مزاولة هقا العم  ورروطة وترن 
 / أ / بأند  2الصناعة و التجارة "  ي  نا في المادة /

_______________ 
(3)amin dawwas, the 1988 unidroit convention on international financial leasing , 

journal of law , Kuwait university , vol 21, dec 1997, page 4. 
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ي ديير علييح أ  رييخا  ييير مسييج  فييي السييج  و ييير  اصيي  علييح  -)) أ 
تييرخيا ميين الييوزارة لمزاوليية أعمييا  التييأجير التمييويلي ممارسيية هييقو ا عمييا  أو 

ييييت  تنديييي   –ااعييي ن عييين ناسيييد أنيييد يمارسيييها بيييأ  صيييورة مييين الصيييور ع ب 
رييييروط التييييرخيا وأ كامييييد بمييييا فييييي قليييين ال ييييد ا دنييييح لييييرأم المييييا  بموجييييب 

عييرف المرييرر  ع وكييقلن الييوزير و تنريير فييي الجريييدة الرسييميةتعليمياا يصييدرها 
/ 2و  دد رروط مزاولة هقا الم جر لعملد في نيا الميادة / المصر   الم جر
بقولهييا  2992لسيينة  1266المعييد  بقييرار رييي   1662لسيينة  62ميين يييانون رييي  

أن يكون طالب الترخيا رركة أموا  يكون من بين إعمالها وأ را يها  -)) أ
ط  ميين التييأجير التمييويلي أو أ ييد البنييون المييرخا لهييا بمزاوليية هييقا النرييانريياط 

 مجلم إدارة البنن المركز ع
إال يقيي  رأم المييا  الرييركة المصييدر ومييا يكييون مييدفوعًا منييد عيين نصييف  -ب

 مليون جنية مصر  ع
 إال يكون يد سبق ال ك  علح ا د موتسسي الرركة أو أ د مديريها ع -ج
اييأة ال زميية تمين علييح إدارة الرييركة الخبييرو اادارييية و الكأن يتييوفر لييد  القييا -د

 13وكييقلن فعيي  المرييرر اللبنيياني  ييي  نييا فييي المييادة / لمزاوليية هييقا النريياط 
/من يانون تندي  عملياا اايجار التمويلي من خي   ت دييدها ويصيرتها عليح 

: 
باايجيييييار لتميييييويلي و  االريييييركاا اللبنانيييييية المختصييييية و الم صيييييور مو يييييوعه

 العملياا المتممة لة عب
فرور الرركاا ا جنبية التي يكون مو وعها ا ساسي القيا  بعملياا اايجار 

 التمويلي 

لصيي ة عميي  هييقو  ورييترطييية المسييجلة لييد  مصييرف لبنييان ع للموتسسيياا المال
وهيقا الموتسساا ال صو  علح ترخيا مسبق من مصرف لبنيان  الرركاا و

  ع تندي  عملياا اايجار التمويلييانون  / من14ما اكدا عليد في المادة /
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علييييح االعتميييياد ا يجييييار  فييييي  ييييين ن  ييييد المرييييرر الجزاتيييير  يصيييير ا ميييير 
لسيينة  6969/ميين القييانون رييي   1)التييأجير ا يجييار  ( ييي  نييا فييي المييادة /

ييت  ت قيقهيا مين  -بقولها ))االعتماد ا يجار  عملية  تجارية و مالية : 1669
م هلة يانونا و معتمدة من المتعاملين  يةمالية أو تأجير   يب  بنون و موتسساا

ين أ  معنييييويين تيييييابعين ييييييااليتصيييياديين الجزاتييييريين أو ا جانيييييب أرخاصييييا طبع
 للقانون العا  أو الخاا ع

 -ثاييا   الميتأجر :
يعييرف المسييتأجر بأنييد ميين ي ييوز مييااًل اسييتنادًا إلييح عقييد تييأجير تمييويلي وهييو يييد 

كة أو م سسية لهييا خبيرو أو تريييد تطيوير تجهيزاتهييا يكيون رييخا طبيعيي أو ريير 
فاي  ية لررا  ما ت تاج إليد من ا را ي و العقارااولكن التملن ا موا  الكاف

 نالقانون العرايي ) يانون المصارف العراييي ( لي  ي يدد مين هيو المسيتأجر لكيو 
  / منييد وليي 22/ميين المييادة /  2نريياط التييأجير التمييويلي ليي  يييند  إال فييي / ف 

يايييرد ليييد ييييانون خييياا بيييد أسيييوتًا ببيييايي البليييدان التيييي عالجيييا هكيييقا أنيييوار مييين 
 العقود ع

ال/ )) بأعتبيييارو مييين  9/ ف 1فقيييد عرفيييد المريييرر المصييير  فيييي نيييا  الميييادة /
ي ييدد مواصييااا تليين ي ييوز ميياال اسييتنادا إلييح عقييد تييأجير تمييويلي (( وهييو ميين 

هيا ومين مي  تأجير  بناتهياو العقياراا ويطليب مين المي جر ريراتها ليد او  ا را ي
 ع (1) في مقاب  التزامة بدفن الدفعاا الرهرية المتاق عليها من الم جر  لد

/ بييأن المسييتأجر  2/ ف 2فييي  ييين عرفييد المرييرر ا ردنييي فييي نييا المييادة / 
هو " الرخا المنتان بالمأجور اسيتنادا للعقيد (( و العقيد المقصيود بيد هنيا هيو 

 وفق أ كا  هقا القانونعالتأجير التمويلي المبر   دعق
_______________ 

(3)amin dawwas, the 1988 unidroit convention on international financial leasing , 

journal of law , Kuwait university , vol 21, dec 1997, page 4. 
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  -ثالثا   المورد يو المقاول :
يكييون مو ييور العقييد تييأجير  اللطييرف الييق  يتلقييح منييد الميي جر مييااالمييورد هييو 

صييا ب السييلعة الييق  يتلقييح منييد الميي جر مييااًل يكييون مو ييور العقييد و  تمييويلح
لسييينة  62تيييأجير تميييويلي ب سيييب ميييا عرفيييد المريييرر المصييير  فيييي القيييانون ريييي  

ع وبعبيارة أخير  هيو البياتن  2992لسينة  1266المعد  أخيرًا بقرار ريي   1662
لي ) المرييتر  فييي عقييد البييين ( فهييو ال الييق  بييار الميي جر فييي عقييد تييأجير تمييوي

مييين المسيييتايد ) المسيييتأجر فيييي عقيييد تيييأجير تميييويلي ( بيييأ  رابطييية سيييو   طييييرتب
اعتبار المستأجر وكي  يانوني وقلن في  الة است مد للرل م   عقد التأجير 

/ مييين يييييانون التيييأجير التمييييويلي  2و  4التميييويلي كميييا جييييا  فيييي نييييا الميييادة /
 ع (6)المصر  

/ ميييين يييييانون التييييأجير  19دو المرييييرر ا ردنييييي فييييي نييييا المييييادة /وكييييقلن  ييييد
إقا اتاييق الميي جر والمسييتأجر الم يييا بقولهيا ))   2992لسيينة  19التميويلي رييي  

لريييييروط  عليييييح تسيييييلي  الميييييأجور للمسيييييتأجر مباريييييرة مييييين ميييييورد أو مقييييياو  وفقييييياً 
ومواصيييااا م يييددة فيييي العقيييد س ييييند  م  ييير تسيييل  تبيييين فييييد  الييية الميييأجور 

تد للرروط والمواصااا ويت  توييعد من المستأجر والمورد أو المقياو  س ومطابق
قا امتنيييين المييييورد أو المقيييياو  عيييين تويييييين الم  يييير فللمسييييتأجر رفيييي  تسييييل   وا 

(( والتييييي أعطييييا ال ييييق للميييي جر و المسييييتأجر ا تايييياق علييييح تسييييلي  المييييأجور ع
و  بترييد الطرف الق  يق وهو مقاو المورد أو الالمأجور للمستأجر مباررة من 

اليييق  ييييا  والتيييز  ببنيييا  العقيييار  سكيييون مو يييوعا  لعقيييد تيييأجير تميييويلحمنرييي ا ت
 في العقدع للم جر و وفقًا للمواصااا التي طلبها المستأجروالتي ت  تمبيتها
 ؟ عقار   هنا يطرف س ا  ه  المورد جز  أساسي في عملية تأجير تمويلي

 مررر في صيا تة  ي  ة ك  تختلف ااجابة علح هقا السوأ  ب سب أتجا
________________ 

. ييظتر  تبلك د . حيتج حيتيج  تحاتة 333( ييظر د. يجوى غبراايم يلبدالي , م تدر يتبق ب ترع , ص 1) 
 3, التأجير التمويلي في ضوء ال ريعة الييمية , يليلة بحوث ودرايات في الف ر المحايبي , ص 
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التميويلي عليح أنريطة وعمي   المررر العراييي يصير عمليياا التيأجيرنجد أن س 
 البنون والمصارف العرايية

/ منيييية وبعييييد أخييييق تييييرخيا البنيييين  22وكمييييا قكرنييييا سييييابقًا فييييي نييييا المييييادة / 
المركز  العرايي س إقا ما علمنيا أن عمي  المصيارف هيو تقيدي  خيدماا التمويي  

هو المورد وقلين  نالمالي بجمين أنواعها و هنا يمكن م  دة أن البنن ال يكو 
 يييمن عملهيييا تقيييدي    ال ييييدخ (19)ب ميييا تقدمييية هيييقة البنيييون مييين أنريييطة بسيييب

  عهو بتالي جز  أساسي في عملياا التأجير التمويليا را ي والعقاراا والق  

في  ين ن  د أن المررر المصر  ل  يرترط وجود الميورد كجيز  أساسيي فيي 
/ ب  /ف 2ا ي ا ميين خيي   نييا المييادة / عمليية تييأجير تمييويلي ويبييدو هييقا و 

ك  عقد يلتز  بمقت او الم جر من يانون التأجير التمويلي  ي  نصا علح ))
يقيمهييا علييح  مملوكيية للميي جرأو  بييأن ييي جر إلييح المسييتأجر عقيياراا أو منريي ا

وا و ييييار  ناقتيييد بنييييا  عليييح طلييييب المسييييتأجر بقصيييد تأجيرهييييا إلييييد بالرييييروط 
  أن المييي جر ييييد ((  يييي يييددها العقيييد عيوالمواصيييااا والقيمييية االيجاريييية التيييح 

أصيي  يبيي  انعقيياد العقييد ويييد  ) عقيياراا أو منرييأا (يكييون ماليين للرييل المييأجور
يملكيية بعييد أن يطلييب المسييتأجر منيية قليين س وهنييا كونيية جييز  أساسييي فييي العقييد 

 يتويف علح  الة المأجور ه  هو مملون للم جر 
 

___________________ 
( يجوز قبل  ببلراع عقلد  3003لسنة  3311ي  مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ) البند الثان3/ مادة 3( ينظر نص المادة /30)

التأجير التمويلي أن يتفاوض صاحب المشروع مع المورد أو المقاول بناء علل  موافقلة اتابيلة مسلبقة مملو سليتول  التلأجير علل  أن 

 تتناول المفاوضة ما يأتي :

 ة صنعه أو بنشائه .مواصفات المال الالزع للمشروع أو طريق - 3

 المسائ   األخرى الت  يتفق طرفا عقد التأجير التمويلي عل  مفاوضة المورد أو المقاول عنها .  – 3

وال تكون نتلائ  المفاوضلة ملةملة لملو سليتول  التلأجير بال فلي التلدود التلي يوافلق عليهلا ويب لر بهلا صلاحب المشلروع والملورد أو 

والملادة  .  يلتةع مو يتول  التأجير بأي اتفاقات الحقة يجريها صاحب المشروع مع الملورد أو المقلاولالمقاول . وف  جميع األحوال ال 

( يلتم تسلليم الملال بلل  المسلتأجر سلواء ملو  3003لسلنة  3311) البند الثالث مستبدل بقرار رئيس مجللس اللوزراء رقلم  3/ مادة 3/

دد فيه اافة البيانات الباصة بالمال المؤجر وحالته وقل  االسلتالع وملا بله ملو المؤجر أو المورد أو المقاول بموجب متضر استالع تت

عيوب أن وجدت . ويكون المستأجر مسئوال قب  المؤجر عو أية بيانلات   تلرار علو الملال فل  متضلر االسلتالع . ويلتلةع المسلتأجر أو 

م بل  المؤجر األموال المؤجرة وفقا للشروط والمواصفات ورثته أو باقي الشرااء أو أميو التفليسة أو المصف  بتسب األحوال أن يسل

فلذذا أمتنلع علو 0المتفق عليها   وذلك عند انقضاء العقد بسبب فسلبه أو ألي سلبب أخلر   دون تجديلده ودون  لراء المسلتأجر للملال 

بالتسلليم   ويتبلع فل   لأن  لره  التسليم   جاز للمؤجر  أن يقدع عريضة بل  قاض  األمور الوقتية بالمتكمة المبتصلة الستصلدار أملر

ويصلدر األملر بالتسلليم بذا 0( مو قانون المرافعات المدنية والتجارية 313العريضة اإلجراءات واألحكاع المنصوص عليها ف  المادة )

فل  م البلة اان  العريضة مشفوعة العقد وما يفيد قيده وانقضلاهه واسلم  ومتل  الملتلةع بالتسلليم   وذللك دون اإلخلالل بتلق الملؤجر 

 مو القانون المصري .0المستأجر بمقاب  عو انتفاعه بالمال المؤجر مو تاريخ انقضاء العقد وحت  تاريخ التسليم
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لييييقلن ال يعتبيييير جييييز  اساسيييييًا فييييي أ  سيييييمتلكة بعييييد أن يطلييييب المسييييتأجر قليييين 
عملييياا اتييأجير التمييويلي العقييار  اقا مييا كييان الميي جر يمليين فعييً  العقيياراا و 

فيي  يين ن  يد أن موييف المريرر ا ردنيي  يام   عالميراد تأجيرهيا المنرأا 
هنييان نييا صييريح يبييين ميين هييو المييورد وهيي  يرييترن  دبهييقا الرييأن إق ال يوجيي

الميييي جر و المييييورد برييييخا معنييييو  وا ييييد س أ   لكيييي  منهمييييا رخصييييية يانونييييية 
مسيييتقلة ع لكييين ليييو أمعنيييا الندييير جييييدا فيييي نصيييوا ييييانون التيييأجير  التميييويلي 

/ بييأن المييورد  1/ ف 2نسييتطين أن نسييتنتج  ميين خيي   نييا المييادة / ا ردنييي 
العقييد (   بيية ) مييورد المييأجور م يي طهييو رييخا مسييتق  عيين الميي جر وال يييرتب

/ من  19وهو جز  أساسي من عملياا التأجير التمويلي  ي  من ا المادة / 
ناييييم القييييانون الميييي جر و المسييييتأجر  ييييق االتايييياق فيمييييا بييييينه  علييييح أن يقييييو  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ع (11)باررة من المورد أو المقاو  تأجر بتسل  الرل المأجور مالمس
 

 المطلب الثالث
 خ اةص وممي ات التأجير التمويلي للميقو ت

لتييأجير التمييويلي للمنقييوالا بمجموعيية ميين الخصيياتا والمميييزاا يمكيين يمتيياز ا
تقسييييمها فيييي فقيييرتين ا وليييح عييين الخيييات  العامييية والمانيييية عييين مزاييييا بالنسيييبة 

 ل يتصاد العرايي ع
 -يو    الخ اةص العامة لعقد التأجير التمويلي للميقو ت :

 لميي جرة أو لال ييا  س  ييي  تهييدف الرييركة ا  ييير يابلييد إن مييدة اايجييار
الرييخا الطبيعييي الميي جر السييتعادة كلايية ا صيي  الممييو  ميين هييام  

 ربح يكاي  ستمرار نراطة ع

________________ 
يجوز للمصرف أن يمارس األنش ة التالية ر نلا بأحكلاع و لروط ترخيصلها أو بجازتهلا  -3 /33( ينظر نص المادة /33)

ات )سواء اان  مضمونة أو غير مضمونة أو بامتياز( وعل  سلبي  منح ائتمان -الباص بممارسة األعمال المصرفية: ب

المثال ال التصر: ائتمانات المستهلكيو والر و العقاري وبيع التسابات المستتقة ببصم بتق رجوع أو بدونله وتمويل  

التلأجير المعامالت التجارية بما في ذلك حق الرجلوع )و لراء أدوات قابللة للتلداول ببصلم دون حلق الرجلوع( وخلدمات 

 مو قانون المصارف العراقي . التمويلي
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   أ ييد أسيياليب توديييف رأووم ا مييوا  التييي تييدخ  بالتموييي  االسييتممار
للمريييارين التيييي تعتميييد عليييح المعيييداا اانتاجيييية قاا القيمييية الرأسيييمالية 

 العالية ع

  مييين العمييير االفترا يييي    22أن ميييدة اايجيييار أو العقيييد ال تقييي  عييين %
 .(33)لألص  

 للمريييرور االسيييتممار  فرصييية جييييدة لبرمجييية ناقاتييية المسيييتقبلية و  ينتييييح
 دراستها بصورة جيدة ب ية الوصو  إلح مررور ناجح ع

  يييوفر تييدفقا نقييديا مسييتمرا للميي جر طييوا  فتييرة التعايييد س كمييا أنيية ي ييمن
ال صييو  علييح تكلايية اآلالا و يسييمح للميي جر بال صييو  علييح عواتييد 

ة ميين ا صييو  الميي جرة س باا ييافة مجزييية علييح أسييتمماراتة  الرأسييمالي
 إلح العاتد الناتج عن الاترة الزمنية لترك  أموا  عواتد اايجاراا ع

 عد  أجرا  أ  تعدي  علح ا ص  إال بموفقة الم جر ع 

   يممييي   يييماند مهمييية للمييي جر و قلييين  نيييد ي يييتاد بملكيييية ا صييي  وال
المستأجر في يمتلن المستأجر إال المناعة  فقط وهقا يبعدو عن  رما  

 .(31) الة ااف م 

  يمكيين التييأجير التمييويلي للمسييتأجر سيييولة أكبيير وبتييالي إمكانييية تجديييد
أصيييولها الرأسيييمالية دون تخصييييا جيييز  مييين أموالهيييا مميييا يعنيييي زييييادة 

 االستمماراا ع

 
 

____________________________ 

 

بأنلله )) بذا أتفللق المللؤجر 3003لسللنة  33ي رقللم /  مللو قللانون التللأجير التمللويلي األردنلل30( ينظللر نللص المللادة /33)

والمستأجر عل  تسليم المأجور للمستأجر مبا رة مو المورد أو مقاول وفقا لشروط ومواصفات متددة في العقد   ينظم 

متظر تسلم تبيو فية حالة المأجور وم ابقة للشروط والمواصفات ويتم توقيعة مو قب  المستأجر والمورد أو المقلاول   

  ذا امتنع المورد أو المقاول عو توقيع المتضر فللمستأجر رفض تسلم المأجور ((وب

 ( و و ماقررتة الكثير مو الدول في تشريعاتها منها المصري و اللبناني واألردني .31)
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  يعتبييير التمويييي  عييين طرييييق التيييأجير التميييويلي قا كلاييية تقييي  عييين بقيييية
بة تقليي  ميين أعبييا  الطييرق ا خيير  بسييبب مييا يتمتيين بيية ميين مزايييا  ييري

الم جر و بتيالي تخايي  ييمية اايجيار بالنسيبة للمسيتأجر فهيو يخصي  
 مقاب  استه ن أصولة الم جرة من أيراداتة  م   ال ريبة ع

 

   يختييار المسييتأجر جمييين المواصييااا ألانيييد الواجييب توافرهييا فييي ا صيي
ويت م  كقلن مستولية االست   من الميورد و هيو بيقلن يت مي  تكيالف 

 0(33)لصيانة والتأمين والتر ي  وتقاد  ا ص  وسته كةا
 -ثاييا  خ اةص و ممي اتة ليقت اد القومي العراقي :

  يسييياه  التيييأجير التميييويلي للمنقيييوالا بيييدفن عمليييية االسيييتممار و التنميييية
االيتصييادية فهييو يهيييل  المصييدر الرتيسييي لعملييياا االسييتممار وينييدخ  

ي يي  م يي  أرييكا  التموييي  التقليييد  أسييلوب ميين أسيياليب التموييي  الييق  
 %ع 199ويوفر تموي  كام  للمرروعاا اانتاجية بنسبة 

  ردة المنافسة بين مصادر التموي  ت د  إليح انخايا  التكلاية بالنسيبة
للمرروعاا االيتصادية س ويسياعد بتيالي عليح خاي  أميار الت يخ  و 

أو فيييي التقليييي  مييين تأميرهيييا عليييح ييمييية تكلاييية أنريييا  مريييروعاا جدييييدة 
 (.33) الة توسيعها

  تقييدي  المسيياعدة المالييية للم سسيياا الرا بيية فييي تجديييد  التهييا ومعييداتها
)تجديد أصيولها اانتاجيية (بي الا أ يد  وأكمير تقيدما وهيقا ميا ت تاجية 
الموتسسياا  والرييركاا اانتاجييية العراييية فييي الويييا اليراهن بسييبب مييا 

ا ألمسيييتخدمد فيييي بيييد مييين فتيييراا عصييييبة أدا إليييح تقييياد   التهييي امييير 
 . (33)في العال   ةاانتاج س وبتالي عد  مواكبتها للتطوراا التكنولوجي

________________ 
 . 30  ص3000( ينظر سمير متمد عبد العةية   التأجير التمويلي   مكتبة اإل عاع الفنية   اإلسكندرية  مصر   33)

 . 333  ص 3003لمنقوالت   مجلة الدراسات القانونية   ( ينظر ال بيعة القانونية لعقد اإليجار التمويلي ل33)

( ينظر د . نضال العربيد   التوجيه المتاسبي للتأجير التمويلي في البنوك التجارية السورية   مجلة جامعة دمشق   33)

 . 31  ص  3000  العدد األول    33المجلد 
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 د برك  إن أيجاد يانون خاا بعملياا التأجير التمويلي يساه  ويساع
كبييييير علييييح أنرييييا  وتكييييوين رييييركاا خاصيييية بتقييييدي  خييييدماا التييييأجير 
التمويلي ب ي  يجعلها أكمر اسيتعدادا مين البنيون والم سسياا ألتمويليد 
ا خيييير  التييييي ت ميييي  فييييي مناياهييييا أخطييييار ا تمييييان إقا مييييا علمنييييا يليييية 
اسيييتخدا  هيييقة العقيييود فيييي العيييراق وتخليييف النديييا  المصيييرفي فييييد ويلييية 

لكميييير مييين ااجيييرا اا ألروتينييييد القاتلييية والم طمييية  فاعليييية وخ يييوعد
 والتنمية االيتصادية فيد ع ل ستمماراا

   إن أنرا  هكقا ريركاا خاصية بتقيدي  خيدماا التيأجير التميويلي يي د
إلح أنرا  مرروعاا جدييدة وبتيالي تيوفير فيرا عمي  وتري ي  المزييد 

  فييي ميين العيياطلين عيين العميي  وخاصيية أن إعييداد العيياطلين عيين العميي
 . (33)العراق بتزايد مستمر

  توزييين ا عبييا  المالييية علييح فتييراا ايتصييادية ميين أجيي  ت ديييف رأوم
 ع(33)ا موا 

  ي قيييق أربا يييا كبييييرة ويخايييف كمييييرا مييين أعبيييا  االسيييتممار وخاصييية فيييي
العراق  ند ب اجة إلح وسيلة فعالة لتقدي  التموي  للقطار الخاا فييد 

والمتوسييطة وبتييالي تخايييف أعبييا   وبتييالي تموييي  لمرييروعاا الصيي يرة
 االستممار عن كاهلها ع  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
           

 
 

___________________ 
(33)       Philippe trogon  Credit – bail mobilier Economies et  ctatistique . p. 23 

ألف عاط  عو العم  بتسب  333وص  عدد العاطليو عو العم  في العراق بل  أاثر مو مليون و( 33( 

 أخر احصائيه لوزارة العم  والشؤون االجتماعية .
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 المبحث الثايي
 ميةولية الميتأجر عج األموال الميتأجرا 

 
يخ تليييف عقيييد ا يجيييار التميييويلي عييين بقيييية عقيييوةد ا يجيييار العاديييية مييين خييي   

اهييييو  المسييييتولية القانونييييية للمسييييتأجر تجيييياو ا مييييوا  المسييييتأجرة س تبعييييًا ت دييييد م
لتنديميييد القيييانوني فيييي تللييين الدوليييد ع اال ان  المتايييق علييييد فيييي عقيييود التيييأجير 

جرة وعييين أالتميييويلي هيييو ان المسيييتأجر يكيييون مسيييتوولعن هييي ن ا ميييوا  المسيييت
لن سيينب   لييق راسييتها وتنصييرف مسييتوايته  الييح ال ييير الييق  يييد يت ييرر منهييا 

 ع المو ور في مطلبين 
 
 

 المطلب األول
  ميةوولية الميتأجر عج ايك األموال المتجرا

تتجد ا لب يوانين التأجير التمويلي في العال  الح ت مي  المستأجر المستوولية 
القانونييية الناريييتة عيين هييي ن ا مييوا  المييي جرة م يي  الع يييية العقدييية ع مخالاتيييا 

مندمة لعقد ا يجار العاد  ع فالتررين العرايي خالي من بقلن القواعد العامة ال
ا  تنديييي  ييييانوني لهكيييقا نيييور مييين العقيييود المهمييية ليييقلن نعميييد اليييح اللجيييو  اليييح 
القواعيييد العامييية لعقيييد ا يجيييار العييياد  عليييح الييير   مييين ا خيييت ف الكبيييير بيييين 

لعقيد النوعين كما بينا في المب   ا و  من خ   التكوين وا طيراف المكونية ل
س اال ان القواعييييد العاميييية لعقييييد ا يجييييار العيييياد  تتجيييية الييييح ان الميييي جر يكييييون 

 م   الع ية العقدية (  توو  عن صيانة ا موا  الم جرة )مس
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ميين اجيي  الم افديية علييح الرييل المسييتأجر ميين الهيي ن سييوا  صيييانة  ييرورية 
/ ))عليييح  1ف 229اكيييان الهييي ن كليييي ا  جزتيييي كميييا جيييا  فيييي نيييا الميييادة 

لمييي جر اصييي ف وتيييرمي  ما يييد  مييين خلييي  فيييي الميييأجور اد  اليييح اخييي   فيييي ا
/ )) اقا امتنن المي جر مين 2وكقلن في الاقرة  (16) المناعة المقصودة مند ع ((

تييييرمي  س كييييان للمسييييتأجر ان ياسييييق ا جييييارة او ان يقييييو  بييييالترمي  بييييأقن ميييين ال
وهنييا يلييز  الم كميية س ويرجيين علييح الميي جر بمييا صييرف بالقييدر المعييروف ع ((  

الم جر با ص ف والترمي  من اج  تمكين المستاجر من ا نتاار بيالعين وهيي 
اعيي  اقا ليي  يقيي  الميي جر بمييا الييز  بييد يانونييًا س وان امتنيين هنييا مسييتوولية يانونييية تن 

يمكن للمستأجر الزا  الم جر بكافة الطرق الق ياتية التيي كالهيا القيانون ليد مين 
جيرا  ا صي  اا قن مين الم كمية المختصية الخ   منح امكانية استصيدار ا

انقاق العين المستأجرة من الهي ن او بعبيارة  اطار تدخ   منال رورية والتي 
واي ييًا تمكييين المسييتأجر ميين ا نتاييار بييالعين اخيير   اييد العييين ميين االنهيييار 

م   الع ية العقدية بناسد ويمكن لد استياا  ناقياا االصي ف مين بيد  ا جيرة 
إقا هليين الميأجور فيي مييدة اايجيار ه كاكليييا س  -1))  221را الميادة واعتبي ع

اميييا إقا أصيييبح فيييي  الييية ال يصيييح معهيييا  -2يناسيييق العقيييد مييين تلقيييا  ناسيييد ع 
ل نتايييار اليييق  اجييير مييين اجليييد أو نقيييا هيييقا االنتايييار نقصيييا كبييييرا س ولييي  يكييين 

اسييب للمسيتأجر ييد فيي رييي  مين قلين جيياز ليد إقا لي  يقي  الميي جر فيي ميعياد من
بأعادة المأجور إلح ال الة التي كان عليها ان يطلب اما نقا ا جيرة أو فسيق 

و ال يجيييييوز للمسيييييتأجر فيييييي ال يييييالتين السيييييابقتين س ان يطليييييب  -3اااجيييييارة ع 
 تعوي ا إقا كان اله ن أو التلف يرجن الح سبب ال يد للم جر فيد ع (( ع 

  يد انهيا ليسيا مين باقرتيهيا ن 229مين خي   ماهيو  ماجيا  فيي نيا الميادة 
 الندا  العا  اق يجوز للطرفي الع ية العقدية ا تااق علح خ فها 

 
_____________ 

(31 )Dernier –M- les advantages du leasing  2007 . p. z .    
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او ا تااق علح ان تكون بع  هقو الترميماا  عليها ي  يجوز له  الخروج  
 او  تح ان يعاح منها الم جر ع علح المستأجر ال الم جراو كلها 

العياد   القواعيد العامية فيي عقيد االيجيار م يمون ماجيا  فيي هنا ومن خي  و  
ولخلو الندا  لقانوني العرايي من هكقا نور من التريريعاا القانونيية المهمية اال 
اننا نستطين ان نكييف هيقو القواعيد لتتناسيب مين ا كيا  عقيود التيأجير التميويلي 

الخاصيية بهييا لكييي تكييون أساسييًا لهييا ع فرييركاا التييأجير التمييويلي وبنييود العقييود 
ت ميييي  المسيييييتأجر الكميييييير مييييين ا لتزامييييياا القانونييييية التيييييي عيييييادة مييييياتكون مييييين 
مسييتولياا الميي جر فييي ا  عقييد ايجييار عيياد  س فصيييانة المييأجور وفييق ا لييب 

قيين علييح عيياتق المسييتأجر والييق  يلييز  بالقيييا  بييأجرا  يييوانين التييأجير التمييويلي ت
الصيييانة ال ييرورية للمييأجور وهييو مييا يجعيي  المسييتأجر مسييتواًل عيين ا  ا ييرار 

فييد وهيو ميا يجعي  تصيب المأجور يد تي د  اليح  يدو  هي ن كليي او جزتيي 
الباب ماتو ًا للطرفي الع ية العقدية  برا  مم  هكيقا انيوار مين العقيود المهمية 

س وعلييح اليير   ممييا تقييد  اال ان الندييا  القييانوني  (29)تصيياد القييومي العراييييلألي
العرايييي ب اجيية الييح ترييرين يييانون خيياا بعقييود التييأجير التمييويلي سييوا  عقييود 

 تيييح وان اسيييتطعنا تكييييف بعييي  ا كيييا  القواعيييد  التيييأجير التميييويلي أو العقيييار 
اليتناسب من طبيعة  العامة المندمة لعقد ا يجار العاد  اال ان البع  ا خر

عقييود اليييتأجير التمييويلي لييقلن ن يين ب اجيية لترييرين يييانون ليييند  عقييود التييأجير 
  ( ع 21)التمويلي

 
  
 

_________________ 
 .  330  ص  3113( ينظر د. سعيد مبارك وأخرون   الوجية في العقود المسماة . بغداد . 30)

مويلي وسيلة لتموي  المشروعات التي تعاني مو صعوبات ( ينظر د. حساع الديو الصغير   التأجير الت33)

مالية   بتث منشور في وقائع الندوة العلمية الت بيقية عو المشروعات المتعثرة   أسبابها وعالجها   

 .   33ص  3131القا رة   نوفمبر 
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ليمييية و ييير ا يليمييية منهييا وفييي ناييم ا طييار ن  ييد أن الكمييير ميين الييدو  ا ي
مسييي ولية المسيييتأجر  كيييقا نيييور مييين القيييوانين ت يييدد فيهيييا صيييرا تاً ممييي  هندميييا 

كما فع  المررر البناني صرا تًا عنيدما  القانونية عن ه ن ا موا  المستأجرة 
مين ييانون التيأجير التميويلي البنياني  2الاقيرة  4نا علح قلن في نيا الميادة 

 )) وتقيييين كييييقلن مخيييياطر هيييي ن المييييا  الميييي جر علييييح 1666لسيييينة  199رييييي  
س  ييي   (22) المسييتأجر  تييح لييو  صيي  قليين نتيجيية فعيي  خييارج عيين أرادتييد ((

ن  د أن المررر اللبناني ينن ا كا  عقود التأجير التمويلي في هقا القانون و 
منيييد مسيييي ولية  4 يييدد مسييي ولية الميييي جر و المسيييتأجر فيييييد و  يييدد فيييي المييييادة 
عليييح عييياتق اهيييا المسيييتأجر القانونيييية عييين هييي ن ا ميييوا  المسيييتأجرة عنيييدما الق

سييتأجر  تييح لييو ليي  يرتكييب أ  خطييأ أو كييان سييبب  ييدو  الهيي ن بنوعيييد الم
 لسبب خارج عن ارادتد عالكلي و الجزتي 

فاييي  اليية الهيي ن الكلييي س يبقييح المسييتأجر ملتزمييًا تجيياو الميي جر بكيي  التزاماتييد  
وال يسيييتطين المسيييتأجر ان يمتنييين عنهيييا بسيييبب  يييدو  هيييقا   التيييي تترتيييب علييييد

وبتيييالي عيييد  اسيييتاادتة منهيييا س لييييم هيييقا فقيييط بييي  يتييييح للمييي جر اي يييًا  الهييي ن
با  ييييافة الييييح ماتقييييد  ان يطلييييب التعييييوي  ميييين المسييييتأجر عمييييا اصييييابد ميييين 

بيدفن ا رارع اما في  الة اله ن الجزتي فيبقح المستأجر ملتزمًا تجاو الم جر 
تالي اليمكن كام  ا جرة التي ت  ا تااق عليها يب   دو  اله ن الجزتي س وب

للمسيييتأجر طليييب تخايييي  ا جيييرة لكيييي تتناسيييب مييين مقيييدار المناعييية التيييي تعيييود 
للمستأجر الند المس و  عن صيانتها وبتالي عن ا   رر يصيبها سوا  اكان 

ما ييررو المريرر اللبنياني فيي  يا  تعير   في  ين ن  د بأنكلي ا  جزتي ع 
  ررم   الع ية العقدية في عقد التأجير التمويلي لل

 
________________ 

( بنظر د. نادر عبد العةية  افي   عقد الليةنغ   الجلةء األول   المؤئسسلة التديثلة للكتلاب   طلرابلس   33)

 .   333. ص  3003لبنان   



 33مسؤولية المستأجر القانونية تجاه االموال المستأجرة في عقد األيجار التمويلي دراسة مقارنة         

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

عييد العاميية جييا  م ييايرًا للقوا 1666لسيينة  199ب سييب ماجييا  فييي القييانون رييي   
مييين ييييانون  292بيييرا الميييادة عييياد  فقيييد اعتالالتيييي تيييند  ا كيييا  عقيييد االيجيييار 

)) اقا هلييين الميييأجور او تعييييب أو   الموجبييياا اللبنييياني والتيييي نصيييا عليييح انيييد
ييير  المسيييتأجر ا نتايييار بيييد أو ببع يييد  تيييح اصيييبح  يييير صيييالح لألسيييتعما    ن
المعيييد ليييد س ولييي  يكييين قلييين خطيييأ ا يييد المتعاييييدين س ياسيييق عقيييد ا يجيييار بيييدون 

ر ان ييييدفن مييين البيييد  إال بقيييدر تعيييوي    يييدهما ع و ال يجيييب عليييح المسيييتأج
 ع(( ك  بند يخالف ما تقد  يكون ل واً انتااعد ع و 

ميين القييانون ناسييد علييح انييد )) إقا ليي  يخييرب او  293فييي  ييين نصييا المييادة 
يتعيب إال جز  من الميأجور ولي  يصيبح مين جيرا  قلين  يير صيالح لألسيتعما  

يسييييت ق  الييييق  أنجيييير ميييين أجلييييد س او أصييييبح جييييز  منييييد فقييييط  ييييير صييييالح فيييي 
 للمستأجر  ينتق إال تخاي  البد  علح نسبة ال رر (( ع 
من يانون التأجير  11اال اننا ن  د بأن المررر ا ردني اتجد في نا المادة 

يتحملللل المسلللتعجر تبعلللة هلللال  ب )) 2992لسييينة 19التميييويلي ا ردنيييي ريييي  

ا كلان سلب  المعجور ويبقى مسؤوالً عن التزاماته التعاقديلة تجلاه الملؤجر إال إ 

(( الح ان المستأجر يت م  تبعة الهي ن سيوا  اكيان كلييًا الهال  يعزى للمؤجر
اال فيي  ( 23) او جزتيًا ويبقح مس واًل عن كافة التزاماتد التعايديية تجياو المي جر

 اليية وا ييدة وهييي اقا كييان سييبب الهيي ن يعييز  للميي جر وهييو ان د  علييح رييل 
التيييي فر يييا فيييي  مايييية المييي جر فييييد  عليييح ان القيييانون ا ردنيييي يليييا مييين 

ال يييق او ياسيييح  س ب يييي  يعطيييي 2الاقيييرة  4القيييانون اللبنييياني فيييي نيييا الميييادة 
جر من ا في ا مين المسي ولية اقا ميا اصياب م ي  الع يية المجا  اما  المستأ

العقدية  رر او ه ن كلي او جزتي لكن يجب عليد اواًل ان يمبا ان ال رر 
و ال دخييييي  يييييية كيييييان سيييييببد  المييييي جر ناسيييييد اليييييق  اصييييياب م ييييي  الع يييييية العقد

 ع (24) للمستأجر بد 
________________ 

( ينظر د. عبد الرحمو السيد قرمان   عقد التأجير التملويلي     دار النهضلة العربيلة   القلا رة   بلدون سلنة نشلر      31)

 .  3000ية   اإلسكندرية  مصر   . ينظر سمير متمد عبد العةية   التأجير التمويلي   مكتبة اإل عاع الفن 333ص 

 . 313 ص 3003ينظر د . عبد التميد ألشواربي   عمليات البنوك   ( 33)
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 المطلب الثايي 
 ميتولية الميتأجر عج حرايته األموال الميتأجرا تجاع الغير 

أن يل ييييق ا صيييي  الميييي جر ا ييييرارًا بييييال ير الييييق  ي ييييد  ميييين النا ييييية العملييييية 
سوا  اكان م   الع يية العقديية منقيواًل او عقيارًا كيأن اليرتبط بأ  من الطرفين 

 بسييطاً  ينهار البنا  او تناجر ا الا كليًا او جزتيًا وبد يد يصيب ال يير  يرراً 
 لت قق هقو لمس ولية البيد مين تيوافر ريروطها س د  ب ياة ا ده  لقلن أو يد ي  
 ع ساسها رروط ت قق مس ولية  ارم البنا  و المنقو  و ماهو ا أقا ماهي

 
 / رروط ت قق مس ولية  ارم البنا  او المنقو  ) المستأجر( : الارر ا و ً 
 وجوب ت قق ال راسة علح البنا  و ويور ال رر  :   اواًل / 

 وجوب ت قق ال راسة علح البنا  :  -1
فييييي  يقصييييد بال ييييارم هنييييا هييييو كيييي  ميييين لييييد السيييييطرة الاعلييييية علييييح البنييييا 

سييوا  اسييتندا هييقو السيييطرة اليييح  ف فييي أمييرووالتصيير  ا سييتعما  والريابيية 
وسلطة ا ستعما  تعني س سلطة الريخا  ( س22) ق مررور او ل  تستند 

في اسيتخدا  الريي  فيي أ يد ا  يرا  التيي خصيا لهيا و تت قيق سيلطة 
التوجيييية عنيييدما يملييين ال يييارم عليييح الريييي  سيييلطة ا مييير التيييي تيييرد عليييح 

مانهييا ومكانهييا وال يير  منهيييا اسييتعما  الرييي  لت ديييد طريقيية اسيييتعمالد وز 
ع في  ين تت قيق سيلطة الريابية (29)وهي مرتبطة بد  تح وان ابتعد عنها 

عنييدما يكييون بمقييدور ال ييارم أن ييي د  ا جييرا اا با رييراف علييح الرييي  
 الألزمة لتجنب ويور أ  ا رار جرا  استعما  الري  ع 

 
_______________ 

ري   الوسيط في  رح القانون المدني   الجةء األول   المجلد ( ينظر د. عبد الرزاق احمد السنهو33) 

 .  3033الثاني   ص

 .  333( ينظر د. سعدون العامري   الوجية في  رح العقود المساة  الجةء األول   33)
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وا صييي  ان يكيييون ال يييارم هيييو مالييين البنيييا  طالميييا أن البنيييا  فيييي  يازتيييد 
د وليي  ينتقيي   ييق ا نتاييار بييد إالييح الاعلييية س أو طالمييا أنييد مييا زا  مملوكييًا ليي

من القيانون الميدني العراييي بقولهيا  239وهقا مانصا عليد المادة ال ير ع 
)) كن  من يقيي  فيي مسيكن يكيون مسي واًل عميا ي يد  مين  يرر بسيبب ميا 
يلقح أو يسقط من هقا المسيكن ميا لي  يمبيا أنيد اتخيق ال يطية الكافيية لمنين 

 ويور ال رر (( 
ميين يقييي  فييي هييقا المسييكن سييوا  اكييان ماليين للمسييكن او وهييو مايجعيي  كيي  

مقي  فيد بأيجر )المستأجر( مس واًل عين ا  ا يرار ييد تل يق بيال ير اال اقا 
وريييترط المريييرر العراييييي ان ي ييييط او المقيييي  )المسيييتأجر( اسيييتطار المالييين 

المستأجر استعمالد للري  بال يطة وال قر الكافيين لمنن وييور ا  ا يرار 
 في اسيتعمالد للريي ال يطية وال يقر  وقااتخي امبياا اتياف المجيا  ليدبال ير عو 

بيا  وسييلة متا ية فالمرييرر لي  ي يدد وسييلة معينيية بي  تيرن المجيا  ماتو ييًا 
 ععالتي يختارها لمن يقي  في المسكن الوسيلة

وهيو مييا اليمكيين ان تطبيقييد علييح عقيود التيياجير التمييويلي كونهييا ت ميي  الييح 
للرييييي او البنييييا  وهنييييا البييييد ان يتييييدارن اليييين جانييييب المسييييتاجر ال ييييارم الم

المرييرر العرايييي هييقا القصييور فييي الندييا  القييانوني العرايييي و ييرورة ترييرين 
وا هتمييا  بتاسيييم رييركاا التييأجير  يييانون خيياا بعقييود التييأجير التمييويلي

التميييويلي والتيييي تلعيييب دورًا كبييييرا فيييي زييييادة ا سيييتمماراا العم يييية وتمويييي  
عميا يوجيد فيي  تختلف صوصًا وان ا كامد الخاصةخ الرركاا الخاصة و

والتكييييييف يكييييون صييييعبًا لألخييييت ف التكييييوين بييييين العقييييدين  العاميييية القواعييييد
 وكما اسلانا سابقًا ع  وهقا مان  ددوخصوصًا في اطراف الع ية العقدية 

هيييقو النوعيييية مييين وخصوصيييا فيييي التريييريعاا التيييي اهتميييا بتنديييي  ا كيييا  
 الق  ردنيالعقود كالمررر ا 
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ند  ا كا  عقود التأجير التمويلي في يانون خاا بد س  ي  ن  يد ان  
القاعيييدة العامييية فيييي القيييانون الميييدني ا ردنيييي اوجيييدا ا كيييا  تختليييف عميييا 

س  ييي  نصييا ندمتيد القواعييد الخاصيية مين خيي   ت ديييد ماهيو  المسيي ولية 
 دمييد ميين القييانون المييدني ا ردنييي علييح ان )) ال ييرر الييق  ي 269المييادة 

لل ير انهيار البنا  كلد أو بع يد ي يمند مالين البنيا  او المتيولح علييد إال 
 يييي  جعلييييا الماليييين مسيييي اًل عمييييا إقا أمبيييا عييييد  تعديييييد او تقصيييييرو  (( ع 

فيي  الية امبياا  عنيد يصيب ال يير مين ا يرار مين امكانيية نايي المسي ولية
 ع ( 22) ير ما ادعح بد ال ير وبأ  وسيلة كانا 

قهب المررر ا ردني الح ت مي  المسيتأجر فيي عقيود اخر  لكن من جانب
س وهيو مليز  امنيا  المسي ولية الكاملية بعتبيارو  يارم البنيا   التأجير التمويلي

فتييرة انتااعييد بت مييي  المسيي ولية عيين اا ييرار التييي يسييببها البنييا  الميي جر 
 / 11لل ير طالما أند ملو  بصيانة البنا  و ادد كما جا  في نا المادة 
يتحمللل  ج ميين يييانون التييأجير التمييويلي ا ردنييي  ييي  نصييا علييح أنييد ))

المسلتعجر المسللؤولية المدنيلة الناشللاة علن النللرار الناجملة عللن المللعجور 

وهيو بتيالي  رسيًا عليح البنيا  اليق  يكيون ت يا  يازتيد  ((الذي في حيازتله
 كوند المسيطر الاعلي عليد ع 

لسينة  199التيأجير التميويلي ريي   المررر اللبنياني فيي ييانونفي  ين اتجد 
الح ت مي  المستأجر صرا تا مس ولية ا  رار التي تتسبب فيهيا   1666

م   العقيد و التيي تكيون ت يا  راسية المسيتأجر ناسية سيوا  اكيان به كيد 
/ علييح )) تنتقيي   1الاقييرة  4س أق نصييا المييادة أو ه كييا جزتيييًا  ه كييا كلييياً 

مسيتأجر فيور اسيت مد لهيا بموجيب م  ير س  راسة ا موا  الم جرة الح ال
 وتترتب عليد س بالتالي س اية مس ولية نارتة عن هقو ال راسة (( ع 

 
______________ 

( ينظللر د . أنللور سللل ان    مصللادر األلتللةاع فللي القللانون المللدني األردنللي   منشللورات الجامعللة 33)

 . 131 – 133  ص  3133األردنية   ال بعة األول    عمان   
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ا  الميي جرة وبالتييالي يصييبح المسييتأجر مسيي واًل عيين كنيي  مييا ينرييأ عيين ا مييو 
مين ييانون الموجبياا  131م   الع ية العقدية وهقا ما اكدا عليد المادة 

 ع(21)اللبناني 
 ويور ال رر نتيجة انهيار البنا  :   -2

يجيييب لقييييا  مسييي ولية ال يييارم عليييح ا رييييا  وييييور ال يييرر ب يييي  يصييييب 
د او مالد و يكون نتيجة الري  ) البنيا  ( اليق  ينيدرج ت يا ال ير في ناس

 راسة المستأجر لد وان يتدخ  مباررتًا بت ققد ونارتتًا عند وليم ب رورة 
أن يكيييون بتيييدخ  مييين المسيييتأجر بييي  يكايييي انيييد لييي  يأخيييق ال يطييية وال يييقر 

س وان الكاييين فييي صيييانتد او تنبيييد ال ييير اليق  يييد يكييون يريبييًا ميين الرييي  
البنا  هو السبب المبارير بأيجياد ال يرر لل يير وهيقا ميا اكيدا علييد  يكون

ميين القيييانون  131ميين القيييانون المييدني العرايييي وكيييقلن المييادة  231المييادة 
   ع  ( 26)من القانون المدني ا ردني  261المدني اللبناني والمادة 

 
  : و ويور ال رر  ال راسة علح المنقو  ت قق وجوب مانيًا /  

 وجوب ت قق ال راسة علح المنقو  :  -1   
يب  ال دي  عن ا كا  المس ولية التي تلز  ال ارم علح ا ريا  بها البيد مين 

 عا ريا  واآلالا الميكانيكية  تلن  ت ديد ماهو 
 ا ريا  هي التي تتطلب عناية خاصة للوياية من  ررها ع -
راا و المكيياتن اآلالا الميكانيكييية كالسييياراا و السييان التجارييية والطييات -

الصيييناعية واآلالا الزراعيييية وععععععاليييق س  يييي  يريييم  جميييين اآلالا 
التييي تعتمييد فييي عملهييا علييح م ييرن سييوا  اكييان بخييار  اة كهربيياتي او 

 يعتمد علح البترو  او الما  او الهوا  ع 

_______________ 
قولة يكون مسؤوالً عو األضرار التي موجبات لبناني )) أن حارس الجوامد المنقولة وغير المن 313( المادة 33)

تتدثها تلك الجوامد حت  في الوق  الري ال تكون فيه تت  بدارته او مراقبته الفعلية   االسيارة وق  السير او ال يارة 

 وق  طيرانها او المصعد وق  استعماله (( 

 . 333   ص 3131( ينظر د. سليمان مرقس   الفع  الضار   عالم الكتب   القا رة   31)
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ت يييييا تصيييييرفد منتقيييييوالا تتممييييي  بيييييا الا  فالمسيييييتأجر او المالييييين اقا كيييييان
الميكانيكييية أو ا  اريييا  اخيير  تتطلييب عناييية خاصيية للوياييية ميين  ييررها 
يكون مس واًل عن ا  ا رار تل ق بال ير وترن لمن كان  ارسًا علح هقو 
د ا الا فرصيية اليييتخلا مييين هيييقو المسييي ولية اقا ميييا اسيييتطار ان يمبيييا انييي

ميين  231أتخييق ال يطيية وال ييقر فييي  راسييتد كمييا نصييا علييح قليين المييادة 
)) كنيي  ميين كييان ت ييا تصييرفد ا ا ميكانيكييية أو  العرايييي القييانون المييدني

أريييا  أخيير  تتطلييب عناييية خاصيية للوياييية ميين  ييررها يكييون مسيي واًل عمييا 
ت دميييد مييين  يييرر ميييا لييي  يمبيييا انيييد اتخيييق ال يطييية الكافيييية لمنييين وييييور هيييقا 

 س هييقا ميين عييد  ااخيي   بمييا يييرد فييي قليين ميين ا كييا  خاصيية (( عال ييرر 
لتريرين ييانون خياا  االبياب ماتو ي وخير فع  المررر العراييي عنيدما تيرن

مين القيانون الميدني  231وان كانا ا كامد م يايرة لميا نصيا علييد الميادة 
ع وييد اريترط المريرر العراييي صيرا تا للت قيق المسي ولية عين فعي  العرايي 
  أن تتطلب ا رييا  او االالا بطبيعتهيا عنايية خاصية مين  ارسيها ا ريا

في العناية بها و راستها ب   الندير عين طايية م ركهيا و جمهيا س ولكين 
هيي  كنيي  ا ريييا  أو اآلالا تنييدرج دميين اطييار العناييية خصوصييا أقا كانييا 
التعد مصدر خطر بطبيعتهيا و الت تياج اليح عنايية خاصية مين  ارسيها ؟ 

قا كيييييييان طبيعتيييييييد ي تييييييياج اليييييييح عنايييييييية او كانيييييييا الديييييييروف أن الريييييييي  أ
والم بسييياا التيييي ا اطيييا بالريييي  ايت يييا اليييح ان يعتنيييي ال يييارم بهيييا 
عناية خاصد ولو كان الري  بطبيعتد الي تاج الح هقو العناية و كالرجرة 
فهيييي بطبيعتهيييا الت تييياج بطبيعتهيييا اليييح عنايييية خاصييية اال اقا ا اطيييا بهيييا 

اة ويلعهيا وبالتيالي رميهيا فيي الطرييق العيا  م بساا خاصية كهبيوب عاصي
 عمما ي ت  انعقاد المس ولية وفقا لقواعد المس ولية عن فع  ا ريا  

  مسيييي ولية  ييييارم وهييييو ناييييم مييييا اتجييييد اليييييد المرييييرر ا ردنييييي عنييييدما نديييي
من القانون الميدني ا ردنيي  261ا ريا  وا موا  الم جرة في نا المادة 

ت ييا تصييرفد اريييا  تتطلييب عناييية للوياييية ميين عهلييح انييد )) كنيي  ميين كييان 
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  يييرها او ا الا ميكانيكيييية يكيييون  يييامنًا لميييا ت دميييد هيييقو ا رييييا  مييين 
في قلن مين  رر اال ما يمكن الت رز مند ع هقا من عد  الخ   بما يرد 

ا كييا  خاصيية (( ع وهييو ان د  علييح رييي فيييد  علييح يصييور ترييريعي فييي 
قييود التييأجير التمييويلي فييي القييانون ا كييا  ت ديييد مسيي ولية المسييتأجر فييي ع

ا ردنييي فليي  ي ييدد نطايهييا ممييا يييدعو اطييراف الع ييية العقدييية الرجييور الييح 
 ع ( 39)ا كا  القواعد العامة 

فييي  ييين ن  ييد بييأن المرييرر اللبنيياني كييان أكميير تنديمييا عنييدما  ييدد بكيي  
و ييوف مسيي ولية ال ييارم علييح ا مييوا  المسييتأجرة فييي منايييا يييانون التييأجير 

 1الاقيرة  4ت ديدًا في نا الميادة  1666لسنة  199لتمويلي اللبناني ري  ا
منييد التييي نصييا علييح ))تنتقيي   راسيية ا مييوا  الميي جرة الييح المسييتأجر فييور 
است مد لها بموجب م  ر س وتترتب عليد س بالتالي س اية مس ولية نارتة 

 عن هقو ال راسة (( ع 
 :  ويور ال رر نتيجة ا ريا  أو اآلالا -2
يجب لقيا  مس ولية ال ارم علح ا ريا  او اآلالا ويور ال رر ب ي    

يصييييب ال يييير فيييي ناسيييد او ماليييد نتيجييية اسيييتخدا  المسيييتأجر لهيييا بطريقيييية 
مباررة أو نتيجية اسيتخدمها مين ا يد تابعييد و  يرورة يييا  الع يية السيببية 
 بييين فعيي  الرييي  و ييدو  ال ييرر الييق  ينييدرج ت ييا  راسيية المسييتأجر لييد
وان يتدخ  مباررتًا بت ققد وال يمكن دفن هيقو المسي ولية إال بشمبياا السيبب 
ا جنبي الق  ارارا الية ا كا  القواعد العامية فيي ا ليب التريريعاا التيي 

مدني عرايي و المادة  231ندما هقو المس ولية كما جا  في نا المادة 
 ع ( 31)موجباا لبناني  131مدني اردني والمادة  261
_______________ 

 .  131-133( ينظر د. انور سل ان   مصدر سبق ذاره   10)

( ينظر د. رمضان ابو السعود   العقود المسماة   عقد األيجار   األحكاع العامة   دار الم بوعات 13)

 . 3111الجامعية   األسكندرية   
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/ أسيييام مسييي ولية  يييارم البنيييا  أو المنقيييو  عليييح ا ميييوا   الفتتترع الثتتتايي
  جرة : الم
 أسام مس ولية  ارم البنا  الم جر : -1
يكاييييي اكتمييييا  رييييروط ت قييييق مسيييي ولية المسييييتأجر عيييين  راسييييتد لألمييييوا  ال   

الم جرة ب  البد من بييان أسيام هيقو المسي ولية التيي بموجبهيا يسيأ  المسيتأجر 
عيين ا  ا ييرار تصيييب ال ييير فقييد  ييدد المرييرر العرايييي اساسييًا لهييا فييي القواعييد 

فتيييرا  تقصيييير  يييارم البنيييا  وكيييقلن عيييد  اخيييت ط مسييي ولية العامييية عنيييدما ا
 ال ارم بالمس ولية التعايدية عليد سنبين ا ساسين ع 

 فر ية تقصير  ارم البنا  :  - أ

تقييو  مسيي ولية  ييارم البنييا  وفييق الروتييية التييي  ييددها المرييرر العرايييي فييي 
او القيانون المييدني العرايييي علييح اسييام الاعي  ال ييار القييات  علييح التقصييير 
 239تعد  المستأجر  ارم البنا  ع وقلن ب سب ما جا  في نا المادة 

ميين القييانون المييدني العرايييي التييي نصييا علييح ))كنيي  ميين يقييي  فييي مسييكن 
يكيييون مسييي واًل عميييا ي يييد  مييين  يييرر بسيييبب ميييا يلقيييح أو يسيييقط مييين هيييقا 
المسيييكن ميييا لييي  يمبيييا أنيييد اتخيييق ال يطييية الكافيييية لمنييين وييييور ال يييرر (( ع 

نيا ماتير  لكنيد يابي   مبياا العكيم أق ميا أسيتطار المسيتأجر والتقصير ه
 يييارم البنيييا  أن ينايييي عييين ناسيييد التقصيييير مييين خييي   عنايتيييد بالبنيييا  و 
التزامييد بصيييانة ا مييوا  الميي جرة كمييا  ييددتها طبيعيية الرييي  أو ا مييوا  أو 

تنتاي أ  مستوولية عند وامباتد قلن بأ  وسيلة كانا تدفن البنا  س وعندتق 
التقصيييير أو التعيييد  س أو امبييياا  صيييو  ال يييرر نتيجييية فعييي  ال يييير  عنيييد

ناسد أو باع  السبب ا جنبي اليق  ال دخي  ليد فيي ايجيادو ع أميا أقا عجيز 
عيين امبيياا قليين فييا تت قييق المسيي ولية واعتبيير ا نهيييار جييا  نتيجيية تقصييير 

 ع  (32) المستأجر في ا لتزا  بالعناية االزمة و المارو ة
________________ 

. د. عبللد المللنعم فللر   3033( ينظللر د.عبللد الللرزاق احمللد السللنهوري   مصللدر سللبق ذاللره   ص13)

   3133الصده   مصادر األلتةاع   دار النهضة العربية   بيروت   لبنان   
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 انتاا  مس ولية  ارم البنا  من ييا  المس ولية العقدية :  –ب 
تيجة  همالد في صييانة نالتي تصيب ال ير   راريسأ  المستأجر عن ا 

البنا  وبالتالي  صو  التهد  سوا  أكان تهد  كلي أو جزتي ع وفقًا ال كا  
المسييي ولية التقصييييرية س لييييقلن تاعييي  المسيييي ولية بت قيييق رييييروطها وهيييو مييييا 
يار  عليد التعوي  للم رور ع ولكن وخصوصًا في البنيا  ن  يد بيأن 

لييم مينه  المسيتأجر هنان نور اخير مين المسي ولية تاير  عليح اريخاا 
أو ال يارم عليح البنيا  تنيتج مين المسي ولية العقديية للمهنيدم المعمييار  او 
المقييياو  سيييوا  اكيييان ريييخا طبيعيييي أ  معنيييو  واليييق  التيييز  بأيامييية البنيييا  
وتريدو س وهو ما يدخ  في أطار تاعي  ال يمان العنرير  اليق  نيا علييد 

ي ييمن  -1علييح ))  التييي نصييا 129القييانون المييدني العرايييي فييي المييادة 
المهندم المعمار  و المقاو  ما ي د  خ   عرر سنواا مين تهيد  كنليي 
أو جزتييي فيمييا ريييدو ميين مبييان أو أييياموو ميين منرييأا مابتييد أخيير  س وقليين 
 تيح لييو كييان التهيد  نارييتًا ميين عيييب فيي ا ر  قاتهييا أو كييان رب العميي  

ن يييد أرادا ان تبقييح يييد أجيياز ايامييد المنرييأا المعيبيية س مييا ليي  يكيين المتعايييدي
هييقو المنرييأا مييدة اييي  ميين عريير سيينواا وتبييدأ مييدة السيينواا العريير ميين 
ويييا إتمييا  العميي  وتسييليمد ويكييون بيياطً  كيي  رييرط يقصييد بييد ااعاييا  أو 
ال د من هقا ال يمان (( س  يي  القيح المريرر العراييي بالمسي ولية الكاملية 

ولمييدة عريير سيينواا علييح المهنييدم المعمييار  أو المقيياو  والزمييد بال ييمان 
وهيو مييايناي عين المسييتأجر مسيي ولية التهيد  الكلييي أو الجزتيي الييق  ي ييد  
خ   فترة ال مان س فهيقو ا  كيا  هيي مين النديا  العيا  وكي  اتاياق عليح 
خيييي ف قليييين يعنييييد بيييياطً  كييييا أعاييييا  المهنييييدم المعمييييار  او المقيييياو  ميييين 

المسي ولية عنيد ال مان أو التخاييف منيد س وبيد يسيتطين ال يارم ان ينايي 
 ع ( 33)بتاعيلد لهقا ال مان 
_____________ 

.  ينظر د. المنعم فر  الصلده   نظريلة  333( ينظر د. سعيد مبارك وأخرون   مصدر سبق ذاره   11)

 . 313   3133العقد   دار النهضة العربية   
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 أسام مس ولية  ارم ا ريا  الم جرة : - ب

ولية وفقًا لما جيا  فيي ا كيا  القيانون  دد المررر العرايي اسام هقو المس  
منيييد علييييح مبيييدأ تقصييييير  231الميييدني العراييييي س عنييييدما نيييا فييييي الميييادة 

ال ييارم الييق  كييان الرييي  ت ييا تصييرفد أو اسييتعمالد وي تيياج الييح عناييية 
خاصييية فيييي اسيييتعمالد مييين اجييي  الويايييية مييين  يييررو ع وفييير  علييييد اخيييق 

ر جييييرا  اهمالييييد أو ال يطيييية وال ييييقر الكييييافيين لمنيييين ويييييور ا   ييييرر لل ييييي
تقصيرو في ال يطة و ال قر س وهيو خطيأ ماتير  فر يًا يسيتطين ال يارم 

 (13)بطريقتين : امباا عكسد
اقا ما اراد التخلا مند س من خ   ناي يرينة خطتد الماتر  يانونًا  ع1

نب ي من عنايية لمنين وييور ويمبا باند اتخق ال يطة وال قر وبق  ما ي
 ال رر ع 

نبيييي س مييين خييي   يطييين الع يييية بينيييد وبيييين الخطيييأ امبييياا السيييبب ا ج ع2
الوايييين عس وامبييياا ان الخطيييأ ويييين بسيييبب القيييوة القييياهرة أو بسيييبب خطيييأ 

 ال ير ناسد ع

اليق  اتجيد اليح اعتبيار مات دميد وهو يختلف عن القيانون الميدني ا ردنيي  
هييييقو اآلالا والمعييييداا ميييين ا ييييرار ت يييياف إلييييح ميييين هييييي ت ييييا تصييييرفد 

ر المبارر س وهي التي ال يرترط فيها التعيد  عليح بأعتبار من يبي  ال ر 
اعتبييار ان اآلليية ال  ييو  لهييا وال يييوة اال بخطييأ  ارسييها و هييو متوافييق ميين 

 ع  (13)في الاقد ا س مي  العامة في ا  رار الندرية
         
 

______________ 
نون المدني   الجةء األول   مصادر ( د. عبد المجيد التكيم وأخرون . الوجية في نظرية األلتةاع في القا13)

 . 330- 331   3130األلتةاع    

(  ينظر د. بساع  الل مسلم القالب   التأجير التمويلي   دار الراية للنشر والتوزيع   ال بعة األول  13)

3001   333 . 
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 الباتمة

 

 -: وختامًا لب منا المتوا ن هقا توصلنا إلح مجموعة من النتاتج والمقتر اا
 -أواًل / النتاتج :
أن عقيييد التيييأجير التميييويلي عقيييد ر ييياتي كنييي  طيييرف مييين اطرافيييد  ع1

يتمتيين بمركييزو ا يتصيياد  والقيييانوني المييواز  للطييرف ا خيير مميييا 
 يجع  كن  طرف ان يار  رروطد التي ير ب بها ع 

بأنية كي  عقيد يلتيز  بمقت ياو المي جر بيأن يعرف التأجير التمويلي  ع2
مملوكيية ليية ويييا إبييرا  أو عقيياراا والا ييي جر إلييح المسييتأجر منقيي

العقيييد أو تلقاهيييا مييين الميييورد اسيييتنادا إليييح عقيييد مييين العقيييود يخيييو  
تأجيرهيييا أو التصيييرف بهيييا بيييالبين إليييح المسيييتأجر عنيييد انتهيييا  ميييدة 
اايجار ويت  التأجير مقاب  ييمة ايجاريية يتايق عليهيا المي جر مين 

 المستأجرع

يييدخ  يجيار العياد  أق يختليف عقيد التيأجير التميويلي عيين عقيد ا  ع3
م مة أطراف رتيسية وهي  كي  مين المي جر ) المميو  (  و في تنايق

بعكم عقيد ا يجيار  والمستأجر ) المستايد ( و المورد )الباتن ( ع
 العاد  الق  يكنون من طرفين هما الم جر و المستأجر ع 

التزامياا كني  أطييراف الع يية العقدييية فييد تختليف عمييا موجيود فييي  ع4
يجييار العيياد  فصيييانة المييا  م يي  الع ييية العقدييية يكييون عقييد ا 

 علح عاتق المستأجر الق  يكون  ارسًا عليد ع

فييي  اليية هيي ن المييا  الميي جر يكييون المسييتأجر مسيي و  عيين ا   ع2
ا ييييرار يييييد ي ييييدمها لل يييييرمن خيييي   انهيييييار البنييييا  أو فييييي  اليييية 
 استعما  اآلالا في  ير م لها أو ا هما  امنا  استخدامها ع 

لييي  تعيييالج ييييوانين التيييأجير التميييويلي مسييي ولية المسيييتأجر القانونيييية  ع9
تجيييياو ا مييييوا  الميييي جرة بيييي  تركييييا تاسيييييرها للقواعييييد العاميييية التييييي 
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التتناسييب الكمييير ميين يواعييدها ميين طبيعيية عقييد التييأجير التمييويلي 
الق  يمتاز بطبيعة خاصة و يبتعيد فيي تكييايد وأ كاميد عين عقيد 

 ا يجار العاد  ع 

المستأجر تجاو ال يير هيي مسي ولية تقصييرية يكيون فيهيا  مس ولية ع2
 التقصير والتعد  ماتر ًا الح ان يمب من لد المصل ة العكم ع 

 
 

 مانيًا/ المقتر اا : 
 ييرورة تييدارن المرييرر العرايييي القصييور الترييريعي الموجييود فييي   ع1

يييانون خيياا بعملييياا التييأجير  الندييا  القييانوني ميين خيي   ايجيياد
ويساعد بريك  كبيير عليح أنريا  وتكيوين ريركاا  التمويلي يساه 

خاصيييية بتقييييدي  خييييدماا التييييأجير التمييييويلي ب ييييي  يجعلهييييا أكميييير 
استعدادا من البنون والم سساا ألتمويليد ا خير  التيي ت مي  فيي 
مناياهيا أخطيار ا تميان إقا ميا علمنيا يلية اسيتخدا  هيقة العقيود فييي 

وخ يوعد لكميير العراق وتخلف الندا  المصرفي فيد ويلية فاعليية 
والتنمييية  ل سييتممارااميين ااجييرا اا ألروتينيييد القاتليية والم طميية 

 االيتصادية فيد ع

تعييدي  يييانون المصييارف العرايييي لكييي يييت ت  ميين تطييور عملييياا  ع2
عطاتييد اهتمييا  اكبيير ممييا موجييود فييي القييانون  التموييي  ال ديميية  وا 

ر ال يييالي اليييق  ال ي يييو  إال عليييح كلمتيييين فقيييط ) خيييدماا التيييأجي
/ مييين ييييانون  22/ الميييادة/ 2التمييويلي ( ال  يييير فيييي نهايييية / ف 

المصارف العرايي  وهقا أن د  علح ري فشنما ييد  عليح يصيور 
ترييريعي عرايييي فييي هييقا المجييا  ال يييو  وألمهيي  سإقن يجييب علييح 
المرييرر العرايييي ت فييي هييقا القصييور وبأسييرر ويييا ممكيين خييدمتا 

تمويييي  المريييروعاا  للعيييراق وعمليييياا االسيييتممار فيييية ومييين أجييي 
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الكبييييرة والصييي يرة فيييية عوهيييو بيييقلن يكيييون ييييد سييياير البليييدان التيييي 
سييبقتنا بهييقا الم ييمون ولكييي يكييون سييندًا يويييًا لقييانون االسييتممار 

 ع 2999لسنة  13العرايي ري  

 
  

 )المواد الخا ة بالموضوع ( ملحق عقد تأجير تمويلي
 -ق بين كآل من :اند في يو  ععععععععععالموافق /  /   ت  االتاا

 االس  ععععععععععععععع ) طرف أو  م جر ( ع

 االس  ععععععععععععععع ) طرف ماني مستأجر ( ع

 تمهيد

لميييا كيييان المييي جر يميييارم نرييياط تيييأجير تميييويلي و مقييييدًا بسيييج  يييييد المييي جرين 
التمييويليين لييد  مصييل ة الرييركاا ت ييا رييي  )ععععع( وكييان المسييتأجر يمييارم 

ي تاج إلح أميوا  لمزاولية نرياط إنتياجي ) سيلعي / خيدمي  نراط )عععععععع(مما
( ع ولهييقا ال ييير  ير ييب فيييي اسيييتتجار المييا  المتايييق عليييية ميين المييي جر طبقيييًا 

   كا  القانون عععععععععوالت تد التنايقية في رأن التأجير التمويلي ع 

  -وبعد أن أير الطرفين بأهليتهما للتعايد اتاق علح مايلي :

 مادة أولح / 

 يعتبر التمهيد السابق جز  اليتجز  من هقا العقد ع 

 مادة مانية / 

وافييييق الميييي جر علييييح تييييأجير ا مييييوا  التييييي يمتلكهييييا أو لييييد  ييييق تأجيرهييييا إلييييح 
 ععععععععععععععععععععععععععععع-المستأجر وبياتها كالتالي :

وفييييي  اليييية ييييييا  المسييييتأجر بالتايييياو  مبارييييرة ميييين المييييورد أو المقيييياو  برييييأن 
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الميييا  المييي جر فأنيييد يكيييون مسيييتواًل عييين خطتيييد فيييي اختييييار وت دييييد  مواصيييااا
  -مواصااا الما   ع وقلن الستخدامد في ا  را  ألتاليد :

 عععععععععععععععععععععععععععععع ع1

 عععععععععععععععععععععععععععععع ع2

 عععععععععععععععععععععععععععععع ع3

موا  المستأجرة وب سب المادة السابعة عرر / يكون المستأجر مس واًل تجاو ا 
 ماجا  في اللواتح والتعليماا المندمة لقلن ع 

 / رالمادة المامنة عر

يعتبيير العقييد مناسييخًا ميين تلقييا  ناسييد دون  اجيية إلييح أنييقار أو اتخيياق إجييرا اا 
 -ي اتية في ال االا التالية :

 عد  ييا  المستأجر بسداد ا جرة المتاق عليها في المواعيد الم ددة ع ع1

 إف م المستأجر أو إعسارو ع إرهار ع2

وفييي هييقو ال اليية ال ييييدخ  المييا  الميي جر فييي أميييوا  تاليسيية المسييتأجر وال فيييي 
ال ييييمان العييييا  للييييداتنيين لييييد ع وللمسييييتأجر أن يرجيييين علييييح المييييورد أو المقيييياو  
بجمين الدعاو  التي تنرأ للم جر عن العقد المبر  بيند وبين المورد أو المقاو  

العقد ع وقلن دون إخ   ب قوق الم جر في الرجور علح  فيما عدا دعو  فسق
 المورد أو المقاو  في هقا الرأن ع 

 المادة ال ادية والعررين /

تسر  أ كا  القانون ري  ععععععععععععلسنة ععععععععععفي رأن التأجير التمويلي 
والت تد التنايقية علح هقا العقد و تختا الم اك  فيي عععععععععععبالاصي  فيي 
المنازعيياا التييي تنرييأ نتيجيية ااخيي   بييأ  بنييد ميين بنييود هييقا العقييد كمييا تطبييق 

 أ كا  القوانين في عععععععععععععع
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 المادة المانية و العررين / 

العقيييييد بمدينييييية عععععععععععبدولييييية ععععععععععععفيييييي /  /  / هجريييييية  ا يييييرر هيييييق
لييييد   الموافييييق /  /   / ميييين نسييييخة لكيييي  ميييين المتعايييييدين وبييييايي النسييييق ت اييييد

 عالجهاا المختصة  
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 المصادر

 

  -اوالً / الكتب القانونية :

يندر دع عبد الرزاق ا مد السنهور  س الوسيط في ررف القانون  .1
  المدني س الجز  ا و  س المجلد الماني ع

د ع عبد الرزاق ا مد السنهور  س الوسيط في ررف القانون المدني  .2
 ر    االلتزا  س دار النه ة العربية عالجديد س مصاد

د ع أنور سلطان  س مصادر ا لتزا  في القانون المدني ا ردني س  ع3
 ع  1612منروراا الجامعة ا ردنية س الطبعة ا ولح س عمان س 

دع بسا  ه   مسل  الق ب س التأجير التمويلي س دار الراية للنرر  ع4
 ع 244س  2996والتوزين س الطبعة ا ولح 

د ع سييييعيد مبييييارن س العقيييييود المسييييماة )البيييييين واايجييييار والمقاولييييية ( س   ع2
 ع 1663

دع سعيد مبارن و صا ب الات و  و طد الم   وي  س الموجز في   .9
 . العقود المسماة س    المكتبة القانونية

 ع سعدون العامر  س الوجيز في ررف العقود المساة سالجز  ا و د.   ع2

 ع 1613ال ار س عال  الكتب س القاهرة س دع سليمان مريم س الاع   ع1

 د ع سمير عبد السيد تنا و س عقد أايجار س منراة المعارف ع ع6

سمير م مد عبد العزيز س التأجير التمويلي س مكتبة ااريعار الانيية  ع19
  ع  2999س ااسكندرية سمصر س 

دع عبيييد المجييييد ال كيييي  وأخيييرون ع اليييوجيز فيييي ندريييية ا لتيييزا  فيييي   ع11
- 226س  1619مييدني س الجييز  ا و  س مصييادر ا لتييزا  س  القييانون ال

 ع 219

دع عبد المنع  فرج الصدو س مصادر ا لتزا  س دار النه ة  ع12
  ع 1624العربية س بيروا س لبنان س 
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دع المنع  فرج الصدو س ندرية العقد س دار النه ة العربية  ع13
 ع 1624س 

ي س س دع عبد الر من السيد يرمان س عقد التأجير التمويل ع14
 دار النه ة العربية س القاهرة س بدون سنة نرر ع 

 2999يندر د ع عبد ال ميد ألرواربي س عملياا البنون س  ع12
 ع 

دع رم ان ابو السعود س العقود المسماة س عقد ا يجار س ا  كا   ع19
  ع 1666العامة س دار المطبوعاا  الجامعية س ا سكندرية س 

لليزنك س الجز  ا و  س دع نادر عبد العزيز رافي س عقد ا ع12
 ع 2994الم تسسة ال ديمة للكتاب س طرابلم س لبنان س 

د ع نجييييو  إبييييراهي  ألبييييدالي س عقييييد اايجييييار التمييييويلي س دار         ع11
 ع 2992الجامعة الجديدة للنرر س 

 

   -ثاييا   البحوث والمقا ت :

 

 
بالمقدا  مصطاح و خرون سب   بعنوان التموي  عن  ع16

شستراتيجية لت ير العم  المصرفي س الم تمر العلمي طريق اايجار ك
 ع 2992لرابن س جامعة في دلايا س ا

د ع  سيييين  سيييين رييي اتة س التيييأجير التميييويلي فيييي  يييو  الريييريعة  ع29
 ااس مية س سلسلة ب و  ودراساا في الاكر الم اسبي  ع

إعيادة التميوي  ألرهني و أمرو عليح  ع دععبيد ال مييد  وفي س ع21
فييي الجزاتيير دراسيية  اليية رييركة إعييادة المصييرفية لمالييية و المندوميية ا

س بمركز الب   العلمي و التقني  و  المنياطق  SRHالتموي  ألرهني 
 الجزاتر( ع –بسكرة  –جامعة م مد خي ر  –الجافة 
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  -القواييج و األيظمة و التعليمات :

 عالمعد   1621لسنة  49القانون المدني العرايي ري   ع22
 ع المعد  1641لسنة  131المصر  ري    القانون المدني ع23

 ع المعد  1622لسنة  21القانون المدني الجزاتر  ري   ع24

 عيانون المصارف العرايية  ع22

 عالمعد   1662لسنة  149يانون التأجير التمويلي المصر  ري   ع29

ييانون م ييا  2992لسينة  19يانون التيأجير التميويلي ا ردنيي ريي   ع22
 ع

لسيييينة  199التميييويلي اللبنيييياني ريييي  ييييانون تندييييي  عمليييياا اايجييييار  ع21
 ع 1666

 69 – 69ييييانون تنديييي  عمليييياا القييير  ا يجيييار  الجزاتييير  ريييي   ع26
 ع 1669لسنة 

المعد   2992لسنة  1266يرار رتيم مجلم الوزرا  المصر  ري   ع39
 ع  149للقانون 
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 -ملخص :
يلعب التاجير التمويلي دور مه  وكبير في في تنمية ا يتصاد العرايي 
وانعارة بعد الركود الكبير الق  ال  بد بعتبارو وسيلة تموي  جيدو سوا  

العراق س هقا با  افة الح دورو  لرركاا القطار العا  او الخاا في
الكبير للم جر والمستاجر وا يتصاد العرايي علح  د سوا  س اال ان هقا 
العقد يواجد في ال قيقة عقباا يانونية كبيرة علح اعتبار ان هقا العقد قو 
صاة جديدة علح الواين العرايي والتررين العرايي فهو ل  يند  بقانون او 

لح الر   من اهميتة الكبيرة وخاصة ما يمر بد  تح باص  في يانون ع
العراق من مورة تنمويد و م اولة جقب لألستمماراا وترجيعها سوا  

اكانا للرركاا العرايية او الرركاا العربية او ا جنبية التي ت تاج الح 
ار ية يانونية وترريعية تمهد لمم  هكقا مرارين عم ية ع ان  ياب مم  

لعراق بصورة كبيرة و عد  مواكبة التررين العرايي هكقا ترريعاا في ا
كاا الموا ين س ولد ا باط كبيرة للرر للترريعاا المقارنة في مم  هقو 
و م اولة ايجاد اسم لمم  هكقا ع ا ستممارية العرايية و ير العرايية 

    لكل الطراف  .   ترريعاا مهمة


