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المقدمة-:

إن لعقود التأجير التمويلي أهمية كبيرة وخاصة في بلداننا النامية وكما معروف
فأنها تلعب دو اًر بار اًز فيي مجيا االسيتممار والتمويي للريركاا العامية والخاصية
علييح ييد سيوا وهييو ال يمكيين أن يقييو إال بتييوفير تمويي يمكيين أن يسييتند علييية

المس ييتممرين في يي اس ييتمماراته وه ييقو العق ييود لطالم ييا أم ييارا اهتم ييا الكمي يير م يين
المس ي ييتممرين وف ي ييي مختل ي ييف القطاع ي يياا واالس ي ييتمماراا المتنوع ي يية سي ي يوا أك ي ييانوا
أرخاصيا معنوييية أ طبيعييية وال ازليوا منري لين بيية ع لييقا دهييرا عملييياا جديييدة

للتموي ي ي منهي ييا عقي ييد اايجي ييار التمي ييويلي الي ييق يعي ييد مي يين العقي ييود المهمي يية علي ييح
الصي ييعيدين القي ييانوني وااليتصي يياد في ييي أن وا ي ييد س ي ي ي

يعي ييد وسي يييلة بالنسي ييبة

لألرييخاا والموتس يياا والييدو للوص ييو إلييح التمويي ي ا ز بهييدف ال ص ييو
علي ييح ا ار ي ييي و العقي يياراا ا زمي يية وا ري يييا والمعي ييداا وقلي يين دون ت م ي ي
تكياليف ريراتها ميين

التييأجير التمييويلي

ييمان إرجاعهييا للموتسسيية المموليية وهنييا تدهيير أهميية عقييد

ط يراف الع ييية العقدييية ميين خ ي

لجييو الطييرف ال ار ييب

بالتمويي للرييركة أو البنيين المييأقون بييأج ار هكييقا عملييياا تمويلييية ايتيية تجديييد

مصيينعة أو رييركتة بمعييداا وا الا جديييدة أو بأفتتيياف فييرور اخيير تعييزز دورو
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ا يتص يياد او ب ييأ ر ييي ير ب يية ويي يراو مناس ييب لعمل يية دون المخ يياطرة بص ييرف
مالدية من أموا وهو أن صي فأنية يي د إليح إخراجهيا مين دوامية االسيتممار

ومن م تجميدها من دون فاتدو ع

لييقلن دهييرا هييقة العقييود المتطييورة لتييدخ فييي عملييياا التموي ي وهييي عملييياا
تموي ي ي

ديمي يية و يي يير معالجي يية علي ييح المسي ييتو القي ييانوني وكي ييقلن علي ييح مسي ييتو

التريريعاا المقارنيية إال فييي بعي

البلييدان العربييية وال ربييية ع فيين ن اقاً ب اجيية

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

ناجعة تهدف ل

المراك العالقة بين أطراف هقو الع ية العقدية المعقدة و

المركبة س فقد أمارا هيقو الع يياا جيدال فقهييا يانونييا كبيي ار ليد الاقهيا واتجية

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

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

ميين خ ي

بيييان مسييتولية المسييتأجر القانونييية تجيياو ا م يوا المسييتأجرة فيييد فقييط

وبيان الارق الراسن بين هقا العقد و عقد ا يجار العاد ويب الولوج في بيان

هييقة المسييتولية س البييد لنييا ميين معرفيية ماهييية اايجييار التمييويلي وبيييان أط ارفيية
ورخصييياتة س فييي المب ي
ميين خي

ا و سيينعرف فييية ماهييو عقييد التييأجير التمييويلي

التعريييف بييد وبرخصييياتد و مييد أهميتييد لأليتصيياد والمب ي

الميياني

سينب

فييي مسيتولية المسييتأجر القانونييية تجياو ا ميوا المسيتأجرة ووفييق خطيية

المب

ا و  /ماهو التأجير التمويلي العقار ع

الب

التالية -:

المطلب ا و  /تعريف اليتأجير التمويلي العقار ع

المطلب الماني  /أطراف الع ية العقدية في عملياا التأجير العقار ع
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المطلب المال

المب

11

 /خصاتا ومميزاا عملياا التأجير التمويلي العقار ع

الماني  /مستولية الم جر عن ا موا الم جرة ع

المطلب ا و  /مستولية المستأجر عن ه ن ا موا الم جرة ع

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

المبحث األول

مفهوم التأجير التمويلي العقاري

يقت ييي لبيييان ماهييو التييأجير التمييويلي العقييار باعتبييارو طريقييد جديييدة و ديميية
للتموي ي وعيين طريييق اايجييار إيجيياد تعريييف لييد وميين م ي بيييان أه ي خصاتصيية
وأرخاصد وقلن من خ

ع

المطلب األول
تعريف التأجير التمويلي العقاري

لقييد اختلييف الاقهييا والمرييرعون فييي ت ديييد ماهييو وتعريييف لهييقا العقييد واختلاييا

الم ييدارم فيم ييا بينهم يياع فالمدرس يية االنكلوسكس ييونية قهب ييا باتج يياو يختل ييف ف ييي
وصيياة لهييقا العق ييد عيين المدرسي ية أالتينييية وب كي ي تييأمر القي يوانين بهييقو الم ييدارم
سنجد تأميرها وا ح في ترريعاتها ع
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Leasing

عقييد التييأجير التمييويلي فييي ماهييو المدرسيية ا نكلوسكسييونية هييو عقيد االعتميياد

االيج ييار أو الق يير

االيج ييار ( )1وه ييو ك ييقلن نر يياط تم ييويلي لري ي ار ا الا

والمعيداا أو أ أصيو ماليية يي

يقييو المي جر (سيوا أكيان ريخا طبيعييي

أو رييخا معنييو ) بتموي ي المسييتأجر ميين أج ي ر ي ار أصييو إنتاجييية يطلبهييا
وي ددها المستأجر بناسد و هنا ت جر هقو ا صو لد بعقيد يير يابي لال يا

عوهن ييا تمت يياز بم يينح المس ييتأجر ي يق ال ص ييو عل ييح نس ييبة كبيييرة م يين مم يين بي يين
1ا ص الم جر كعمولة لد باعتبارو وكي الم جر الميند لعمليية البيين ع وهيو

اليمكيين المسييتأجر ميين الرييي المسييتأجر وال يعطييي لييد ييق الر ي ار بع ييد
بييدورو ن
انتهييا العقييد المبيير بييين الطيرفين المي جر والمسييتأجرع فهييو إيجييار تمييويلي يلييز

المسييتأجر بييدفن مبلييك يكاييي ييميية اسييترجار رأم المييا باا ييافة إلييح هييام

الربح المت قق للم جر أو يد ال يعطي للمستأجر في نهايية العقيد فرصية الري ار
ب يي ي

يلت ييز بشع ييادة الر ييي المي ي جر إل ييح ص ييا بد أو مالك ييد ال ييق يك ييون ي ي اًر

بالتصرف بد وفق الماهو ا مريكي وهنا ن

المدرسي يية مي يين خ ي ي

االنكلوسكسوني ي

د أن القانون الجزاتر تأمر بهقو

تر ي يريعة الخي يياا بعمليي يياا التي ييأجير التمي ييويلي بالمدرسي يية
عرف التأجير التميويلي ومين خي

نيا الميادة  /المانيية

من ا مر ري 96-69لسنة  1669بأند ( تعتبر عملياا اعتماد إيجار ير

لكونه ييا تر ييك طريق يية تمويي ي ايتن ييا ا ص ييو المنص ييوا عليه ييا ف ييي ألم ييادو /
ا ولح من نام ا مر من خ

كونها ياتمة علح عقد إيجار

( )1اختلفتتتت وتعتتتددت الم تتتطلحات المترجمتتتة لل لمتتتة األ تتتلية ( )leasingباللغتتتة الي لي يتتتة و(

credit

) bailباللغتة 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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يمكن أن يت من أوال يت من

ر لصالح المستأجر)()2
ق الخيار بالر ا

وب ييقلن يك ييون ي ييد وي يين بازدواجي يية ب ييين ماه ييو الت ييأجير التم ييويلي للمنقي يوالا ف ييي
المدرسية االنكلوسكسييونية وبييين الماهييو أالتينييي لييد علييح اعتبييار أن صييور هييقا
اايجار امنين ع

التييأجير بييدون االلت ي از فييي نهاييية عقييد اايجييار ( ييق الر ي ار االختيييار ) وفيييد
ي ييتاد الم ي جر با ص ي وال يعط يي للمسييتأجر ييق ر ي ار ا ص ي ولكيين يعطيييد
فرصة ال صو علح جز كبير من ممن بين ا ص الم جر()3ع

التييأجير ب يق المسييتأجر بالري ار فييي نهاييية العقييد فيكتسييب ملكييية وبسييعر يييدخ
في تقديرة المبالك التي يا المستأجر"المرتر "بدفعها خ

ا

مدة عقد اايجار()4

لت ي ييأجير ب ي ييدون االلتي ي ي از بالري ي ي ار ف ي ييي نهاي ي يية عق ي ييد االيج ي ييار" ق الري ي ي ار

االختيار "وفية ي تاد الم جر باالصو واليعطي للمسيتأجر يق ري ار االصي

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

وهنا ترن المررر الجزاتر الخيار ط ارف الع يية العقديية بالتوجية إليح المبيدأ

الييق ي ت ي الط يرفين والييق يييت االتايياق علييية وتأسيسييا علييح أن العقييد ر يريعة
المتعايدين فهو إقن ملز ع

مانيا  /الماهو أل تيني -:

credit bail

نيعرف عقيد التيأجير التميويلي وفقياً لهيقا الماهيو بأنيد عمليياا تيأجير للممتلكياا
او اآلالا والمع ييداا أو ا مي يوا العقاري يية المخصص يية ي ي ار مهني يية وي ييت
ري يراتها بقص ييد تأجيره ييا و بعق ييد يب يير ب ييين طرف ييي الع ي يية المال يين ( المي ي جر )
والمستايد ( المستأجر) ع

_______________
( ) 2ينظر بالمقدام مصطفى وآخرون ,بحث بعنوان التمويل عن طريق اإليجار كإستراتيجية لتغير العمل
المصرفي  ,المؤتمر العلمي الرابع  ,جامعة فيالدلفيا  , 2992 ,ص .9د.عبـد الحميـد غوفي  ,إعـادة التمـويل
ألرهني و أثره على المنظومة المالية و المصرفية في الجزائر دراسة حالة شركة إعادة التمويل ألرهني SRH
 ,بمركز البحث العلمي و التقني حول المناطق الجافة – جامعة محمد خيضر – بسكرة – الجزائر) .
( ) 3ينظر د .نجوى إبراهيم ألبدالي  ,عقد االأيجار التمويلي  ,دار الجامعة الجديدة للنشر  ,2992 ,ص 99
les differentes formes de leasing .leasing financier ,2007. p.z
()4
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ان ماهو فكرة التأجير التمويلي فيها تعتمد علح مات التوص إليد في القانون

الارنسي وب سب ماجا في نا الاقرة المانية من المادة  / 1 /من يانون

التييأجير الارنسييي ريي  422-99وبييد يكييون ميين ييق المسييتأجر فييي نهاييية مييدة
عقييد اايجييار أن يرييتر المييا الم ي جر م ي العقييد ك ي 2أو جييز منييد وبتييالي
يكتسييب ملكيتيية ولكيين برييرط أن يييدخ بتقييدير سييعر الر ي ار 3للرييل المسييتأجر

ومات دفعيد للمي جر أمنيا فتيرة اايجيارع وسيار عليح نهجيد مجموعية كبييرة مين

التر يريعاا العربييية التييي ندمييا هييقو العقييود ويننتهييا بق يوانين خاصيية بهييا ي ي

عرفد المررر ألبناني وفق نا الميادة  /1/مين ييانون تنديي عمليياا اايجيار

التمي ييويلي ري ي ي  199لسي يينة  1666بأني ييد (( يقصي ييد بعمليي يياا التي ييأجير التمي ييويلي
عملي يياا ت ييأجير تجهيي يزاا ومع ييداا والي يياا عل ييح أنواعه ييا مر ييتراة م يين المي ي جر
بهدف تأجيرها من اال تااد بملكيتها س ررط إعطا المستأجر ق تملكها لقيا

ممن متاق عليد ت دد رروطد عند إجي ار العقيد مين ا خيق باالعتبيار وليو جزتييا

اايساط المدفوعة كبدالا اايجار)) ع

وهيو بيقالن يكييون ييد عريييف اايجيار التميويلي ويصيرو عليح المنقيوالا فقيط ولي
يند عقد التأجير التمويلي العقار

( )2ع

( )3ييظر بالمقدام م طفو وآخروج ,بحث بعيواج التمويل عج طريق اليجار إيتراتيجية لتغير العمل الم ترفي
 ,المتتتمر العلمتي الرابت  ,جامعتة فييدلفيتا  , 3003 ,ص .3د.عبتتد الحميتتد فتوفي  ,غعتتادا التمتتويل يلرايتتي و
يثتترع علتتو الميظومتتة الماليتتة و الم تترفية فتتي الج اةتتر درايتتة حالتتة تتر ة غعتتادا التمويتتل يلرايتتي  , SRHبمر ت
البحث العلمي و التقيي حول المياطق الجافة – جامعة محمد خيضر – بي را – الج اةر) .

( ) 1ييظر د .يجوى غبراايم يلبدالي  ,عقد ا ييجار التمويلي  ,دار الجامعة الجديدا للي ر  ,3003 ,ص 33
()3باب بلك الم رع األرديي غلو ما بابت غليه المدرية اليتييية حيث عرف التأجير التمويلي في يص المتادا 1
مج قايوج التأجير التمويلي رقم  33ليية 3003قايوج متقت غلو(( ي -يق د بعقد التأجير التمويلي العقتد التبي يحتق
للميتتتأجر بموجبتتة األيتفتتاع بالمتتأجور مقابتتل بتتدل ييجتتار يدفعتتة للمتتتجر علتتو يج يتحمتتل الميتتتأجر يي مختتاطر تتعلتتق

بالمأجور .ب -ي وج العقد عقد تأجير تمويلي غبا توافرت عيد غبرامه يي مج الحا ت األبية -:
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المرييرر المصيير وفييق نييا المييادة  /2/ب ميين القييانون ريي  62لسيينة 1662

الخياا بعملييياا التيأجير التمييويلي ( )9بأنييد ((كي عقييد يلتيز بمقت يياو المي جر
بييأن ي ي جر إلييح المسييتأجر عقيياراا أو منر ي ا مملوكيية للم ي جرأو يقيمهييا علييح
ناقت ييد بن ييا عل ييح طل ييب المس ييتأجر بقص ييد تأجيره ييا إلي ييد بالر ييروط وا و ييار

والمواص ييااا والقيم يية االيجاري يية الت ييح ي ييددها العق ييد ع)) وه ييو به ييقا التص ييرف

يكيون يييد أعتميد فييي تاسييرو لهكييقا نيور ميين العقيود علييح ميا قهبيا إلييد المدرسيية
ال تينية من خ

مينح المسيتأجر يق الري ار فيي نهايية ميدة عقيد اايجيار مين

مراعاة ا يساط التي ت دفعها للم جرع

فييي ييين ن

ييد أن المرييرر الع اريييي ل ي يعيير لهييقو العملييياا أو لعقييود التييأجير

التمويلي أ اهتما يقكر فيي تريريعاتة و عليح الير مين ا هميية الكبييرة التيي

يلعبها القطار العقار في العراق خاصتاً بعد الزياة دة السكانية وارتاار ال اجة
لممي هكييقا مرييارين لسييد الزيييادة ال اصييلة بالطلييب اال ان المرييرر الع اريييي قكيير

التأجير التمويلي بصورة هامرية ال تست ق وال تعطي لهقة العقود القدر الكافي

ميين ا همييية إقا مييا علمنييا مييد تأميرهييا ودورهييا فييي مجييا ا سييتممار بأعتبييارة
اسيتيراتيجة جدييدة ومتطييورة لت يير العمي المصيرفي وتمويي المريروعاا العاميية

و الخاصية و معالجية الينقا الكبييير فيي القطيار السييكني أو تيح التجيار فييي

العراق ع
يي ي

ن ييا المر ييرر الع اري ييي عل ييح الت ييأجير التم ييويلي ف ييي  / 22/م يين ي ييانون

المص ي ييارف الع اري ي ييي  /الب ي يياب الخ ي ييامم "يواع ي ييد ممارس ي يية النر ي يياط المصي ي يرفي "
"ا نرطة المصرفية " ف /1ب ((/مينح أتمانياا سيوا كانيا م يمونة أو يير
م ييمونة أو بامتي يياز وعل ييح س ييبي المم ييا ال ال ص يير "أتمان يياا المس ييتهلكين و
الييرهن العقييار وبييين ال سيياباا المسييت قة بخصي ب ييق رجييور أو بدونيية تمويي

المعام ا التجارية ع

________________

() 3عدلت اليةحة التيفيبية للقايوج بقرار رةيس مجلس الو راء الم ري رقم 3311ليية .3003
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بمييا فييي قليين ييق الرجييور وري ار أدواا يابليية للتييداو بخصي دون ييق الرجييور

وخدماا التأجير التمويلي )) ع

وهقا أن د علح ريي فشنميا ييد عليح يصيور تريريعي ع ارييي فيي هيقا المجيا

ال يييو وألمه ي سإقن يجييب علييح المرييرر الع اريييي ت فييي هييقا القصييور وبأسييرر
ويا ممكين خيدمتا للعيراق وعمليياا ا سيتممار فيية وتمويي المريروعاا الكبييرة

والص يرة ( )2ع

مالماً  /اتاايية روما -:

نصييا الاقيرة المانييية ميين المييادة ا ولييح ميين اتاايييية معهييد رومييا لسيينة 1611

برأن عقود

التييأجير التمييويلي الدولييية علييح" :إن صيياقة عقييد التييأجير التمييويلي المرييار إليهييا

في الاقرة السابقة

تت من الخصاتا التالية:
أع ي ييدد المس ييتأجر المع ييداا ويخت ييار الم ييزود دون االعتم يياد ف ييي ا صي ي
علح مهارة و أر الم جرع

بع يييت تمليين المعييداا ميين يبي المي جر بمييا ييرتبط باتايياق التييأجيرس والييق

يكييون بعل ي المييزودس إميياأن يكييون يييد أبيير أو سيييت إب ارمييد بييين الم ي جر

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

وبرك خاا استه ن كام تكلاة المعدة أو الجز ا كبر منها )ع
____________

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

تعلم يوعية العقد المبرم وت ييفة القايويي و ل بلك بيبب الق ور الت ريعي في ابا المجال .
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ميين الم

ييد أن اتاايييية معهييد رومييا الخاصيية بعقييد التييأجير التمييويلي ل ي تييأا

بجديد او بتعرييف وا يح وم يدد للعقيدس بي ياميا بوصيادع يي

يقيو المي جر

والمسيتأجر بييشب ار عقييد التييأجير التمييويليس واليق يبييدأ باختيييار المسييتأجر للمييزود
والمعييداا التييي ير ييب باسييتخدامهاس ودون االعتميياد علييح ييرار أو أر المي جرس

واليق ين صيير دورو فييي التمويي وكييقلن فسييح المجيا للمسييتأجر ب رييية اختيييار
المعييداا واآلالا التييي ير ييب دون ان تعطييي جديييد بييقلن وفيهييا يصييور كبييير
علييح اليير ميين ان الكمييير ميين الييدو وخاصيية ال ربييية وبع ي
ندما هقا النور باف

في الطار الدولي ع ( )3ع

الييدو العربييية

ا من اتاايية روما وعلح الر من قلن فهي مايدة

المطلب الثايي
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 المص يرفية أو الرييركة ا يجارييية الخاصيية التييي تقب ي التعام ي بيية

وبتييالي يبولهييا بتموي ي المرييارين والت ييي تمليين ا ص ي الييق يطلبيية المس ييتأجر
بر

ميين خي ي

تأجيرة لة وتكون مرخصة وفق القانون ع عرف المررر ا ردني الم جر
م ييا ج ييا ف ييي نييا الم ييادة / 2/ف / 9بأن ييد (( ك ي ر ييخا معن ييو

يمييارم أعمييا التييأجير التمييويلي وفقييا

كييا هييقا القييانون )) إال أنييد ل ي ي ييدد

كياة مزاولة هقا العم ورروطة وترن الباب لتعليماا اليوزير المخيتا " وزيير

الصناعة و التجارة " ي

_______________

نا في المادة  / 2/أ  /بأند

(amin dawwas, the 1988 unidroit convention on international financial leasing , )3
journal of law , Kuwait university , vol 21, dec 1997, page 4.
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

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

30

(( أ -ي ديير علييح أ رييخا ييير مسييج فييي السييج و ييير اص ي علييح

تييرخيا ميين الييو ازرة لمزاوليية أعمييا التييأجير التمييويلي ممارسيية هييقو ا عمييا أو
ااعيي ن ع يين ناس ييد أن ييد يمارس ييها ب ييأ ص ييورة م يين الص ييور ع ب – ي ييت تند ييي

ر ييروط الت ييرخيا وأ كام ييد بم ييا ف ييي قل يين ال ييد ا دن ييح لي يرأم الم ييا بموج ييب
تعليمياا يصييدرها الييوزير و تنريير فييي الجريييدة الرسييمية ع وكييقلن عييرف المرييرر

المصر

الم جر و دد رروط مزاولة هقا الم جر لعملد في نيا الميادة /2/

ميين يييانون ريي  62لسيينة  1662المعييد بقيرار ريي  1266لسيينة  2992بقولهييا

(( أ -أن يكون طالب الترخيا رركة أموا يكون من بين إعمالها وأ ار يها
نريياط التييأجير التمييويلي أو أ ييد البنييون المييرخا لهييا بمزاوليية هييقا النريياط ميين

مجلم إدارة البنن المركز ع

ب -إال يق ي رأم المييا الرييركة المصييدر ومييا يكييون مييدفوعاً منييد عيين نصييف
مليون جنية مصر ع

ج -إال يكون يد سبق ال ك علح ا د موتسسي الرركة أو أ د مديريها ع

د -أن يتييوفر لييد القيياتمين علييح إدارة الرييركة الخبيرو اادارييية و الكاييأة ال زميية
لمزاوليية هييقا النريياط وكييقلن فع ي المرييرر اللبنيياني ي ي
/من يانون تندي عملياا اايجار التمويلي من خي

:

نييا فييي المييادة 13/

ت دييدها ويصيرتها عليح

الري ييركاا اللبنانيي يية المختصي يية و الم صي ييور مو ي ييوعها باايجي ييار لتم ي ييويلي و

بالعملياا المتممة لة ع

فرور الرركاا ا جنبية التي يكون مو وعها ا ساسي القيا بعملياا اايجار

التمويلي

للموتسسيياا المالييية المسييجلة لييد مصييرف لبنييان ع ورييترط لص ي ة عم ي هييقو
الرركاا و الموتسساا ال صو علح ترخيا مسبق من مصرف لبنيان وهيقا
ما اكدا عليد في المادة  /14/من يانون تندي عملياا اايجار التمويلي ع
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في ييي ي ييين ن

33

ي ييد المري ييرر الج ازتي يير يصي يير ا مي يير علي ييح االعتمي يياد ا يجي ييار

(التييأجير ا يجييار ) ي ي

نييا فييي المييادة / 1/ميين القييانون ري ي  6969لسيينة

 1669بقولها ((االعتماد ا يجار عملية تجارية و مالية  -:ييت ت قيقهيا مين

يب بنون و موتسساا مالية أو تأجيرية م هلة يانونا و معتمدة من المتعاملين
االيتصي يياديين الج ازت ي يريين أو ا جاني ييب أرخاصي ييا طبعي ي يين أ معني ييويين تي ييابعين

للقانون العا أو الخاا ع
ثاييا الميتأجر -:

يعييرف المسييتأجر بأنييد ميين ي ييوز ميياالً اسييتناداً إلييح عقييد تييأجير تمييويلي وهييو يييد
يكيون رييخا طبيعيي أو رييركة أو م سسية لهييا خبيرو أو تريييد تطيوير تجهيزاتهييا

ولكن التملن ا موا الكافية لر ار ما ت تاج إليد من ا ار ي و العقاراا فاي
القانون العرايي ( يانون المصارف الع ارييي ) لي ي يدد مين هيو المسيتأجر لكيون
نريياط التييأجير التمييويلي ل ي يييند إال فييي  /ف / 2ميين المييادة  / 22 /منييد ول ي

ياييرد لييد يييانون خيياا بييد أسييوتاً ببييايي البلييدان التييي عالجييا هكييقا أن يوار ميين

العقود ع

فق ييد عرف ييد المر ييرر المص يير ف ييي ن ييا الم ييادة  / 1/ف 9ال (( /بأعتب ييارو م يين
ي ييوز ميياال اسييتنادا إلييح عقييد تييأجير تمييويلي )) وهييو ميين ي ييدد مواصييااا تليين

ا ار ي و العقياراا ويطليب مين المي جر ريراتها ليد او بناتهيا ومين مي تأجيرهيا

لد في مقاب التزامة بدفن الدفعاا الرهرية المتاق عليها من الم جر (  )1ع

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

عقد التأجير التمويلي المبر وفق أ كا هقا القانونع
_______________

(amin dawwas, the 1988 unidroit convention on international financial leasing , )3
journal of law , Kuwait university , vol 21, dec 1997, page 4.
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ثالثا المورد يو المقاول -:
المييورد هييو الطييرف الييق يتلقييح منييد الم ي جر ميياال يكييون مو ييور العقييد تييأجير

تمييويلح و صييا ب السييلعة الييق يتلقييح منييد الم ي جر ميياالً يكييون مو ييور العقييد
تييأجير تمييويلي ب سييب مييا عرفييد المرييرر المصيير فييي القييانون ري ي  62لسيينة

 1662المعد أخي اًر بقرار ريي  1266لسينة  2992ع وبعبيارة أخير هيو البياتن

الييق بييار المي جر فييي عقييد تييأجير تمييويلي ( المرييتر فييي عقييد البييين ) فهييو ال

ي يرتبط ميين المسييتايد ( المسييتأجر فييي عق ييد تييأجير تمييويلي ) بييأ رابطيية س ييو
اعتبار المستأجر وكي يانوني وقلن في الة است مد للرل م

عقد التأجير

التم ييويلي كم ييا ج ييا ف ييي ن ييا الم ييادة  4/و  / 2م يين ي ييانون الت ييأجير التم ييويلي
المصر ( )6ع

وكي ييقلن ي ييددو المري ييرر ا ردني ييي في ييي ني ييا المي ييادة  / 19/مي يين يي ييانون التي ييأجير

التميويلي ريي  19لسيينة  2992الم يييا بقولهيا (( إقا اتاييق المي جر والمسييتأجر
علي ييح تسي ييلي المي ييأجور للمسي ييتأجر مبار ي يرة مي يين مي ييورد أو مقي يياو وفق ي ياً لري ييروط
ومواصييااا م ييددة ف ييي العقييد س يييند م

يير تسييل تبييين في ييد اليية الم ييأجور

ومطابقتد للرروط والمواصااا ويت توييعد من المستأجر والمورد أو المقياو س
واقا امتني يين المي ييورد أو المقي يياو عي يين توييي يين الم

ي يير فللمسي ييتأجر رف ي ي

تسي ييل

الم ييأجور ع)) والت ييي أعط ييا ال ييق للمي ي جر و المس ييتأجر ا تا يياق عل ييح تس ييلي

المأجور للمستأجر مباررة من المورد أو المقاو وهو الطرف الق يقو بترييد

منر ي ا تك ييون مو ييوعا لعقييد ت ييأجير تم ييويلحس ال ييق يييا والت ييز ببن ييا العق ييار
للم جر و وفقاً للمواصااا التي طلبها المستأجروالتي ت تمبيتها في العقدع
هنا يطرف س ا ه المورد جز أساسي في عملية تأجير تمويلي عقار

تختلف ااجابة علح هقا السوأ ب سب أتجاة ك مررر في صيا تة ي

؟

________________

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

البنون والمصارف العرايية

وكم ييا قكرني ييا س ييابقاً في ييي ني ييا الم ييادة  / 22/من يية وبع ييد أخ ييق تي ييرخيا البنييين

المركز العرايي س إقا ما علمنيا أن عمي المصيارف هيو تقيدي خيدماا التمويي
المالي بجمين أنواعها و هنا يمكن م

دة أن البنن ال يكون هو المورد وقلين

بسييبب م ييا تقدم يية هييقة البن ييون م يين أنر ييطة ( )19ال يييدخ

ييمن عمله ييا تق ييدي

ا ار ي والعقاراا والق هو بتالي جز أساسي في عملياا التأجير التمويليع
في ين ن

د أن المررر المصر ل يرترط وجود الميورد كجيز أساسيي فيي

عمليية تييأجير تمييويلي ويبييدو هييقا وا ي ا ميين خي
من يانون التأجير التمويلي ي

نييا المييادة / 2 /ف ب /

نصا علح ((ك عقد يلتز بمقت او الم جر

بييأن ي ي جر إلييح المسييتأجر عقيياراا أو منر ي ا مملوكيية للم ي جرأو يقيمهييا علييح
ناقت ييد بن ييا عل ييح طل ييب المس ييتأجر بقص ييد تأجيره ييا إلي ييد بالر ييروط وا و ييار

والمواص ييااا والقيم يية االيجاري يية الت ييح ي ييددها العق ييد ع)) يي ي

أن المي ي جر ي ييد

يكييون ماليين للرييل المييأجور( عقيياراا أو منرييأا ) أصي يبي انعقيياد العقييد ويييد
يملكيية بعييد أن يطلييب المسييتأجر منيية قليين س وهنييا كونيية جييز أساسييي فييي العقييد
يتويف علح الة المأجور ه هو مملون للم جر

___________________
( )30ينظر نص المادة  /3/مادة  (3البند الثاني مستبدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  3311لسنة  ) 3003يجوز قبل ببلراع عقلد
التأجير التمويلي أن يتفاوض صاحب المشروع مع المورد أو المقاول بناء علل موافقلة اتابيلة مسلبقة مملو سليتول التلأجير علل أن
تتناول المفاوضة ما يأتي :
 - 3مواصفات المال الالزع للمشروع أو طريقة صنعه أو بنشائه .
 – 3المسائ األخرى الت يتفق طرفا عقد التأجير التمويلي عل مفاوضة المورد أو المقاول عنها .
وال تكون نتلائ المفاوضلة ملةملة لملو سليتول التلأجير بال فلي التلدود التلي يوافلق عليهلا ويب لر بهلا صلاحب المشلروع والملورد أو
المقاول  .وف جميع األحوال ال يلتةع مو يتول التأجير بأي اتفاقات الحقة يجريها صاحب المشروع مع الملورد أو المقلاول  .والملادة
 /3/مادة  ( 3البند الثالث مستبدل بقرار رئيس مجللس اللوزراء رقلم  3311لسلنة  ) 3003يلتم تسلليم الملال بلل المسلتأجر سلواء ملو
المؤجر أو المورد أو المقاول بموجب متضر استالع تت دد فيه اافة البيانات الباصة بالمال المؤجر وحالته وقل االسلتالع وملا بله ملو
عيوب أن وجدت  .ويكون المستأجر مسئوال قب المؤجر عو أية بيانلات تلرار علو الملال فل متضلر االسلتالع  .ويلتلةع المسلتأجر أو
ورثته أو باقي الشرااء أو أميو التفليسة أو المصف بتسب األحوال أن يسلم بل المؤجر األموال المؤجرة وفقا للشروط والمواصفات
المتفق عليها وذلك عند انقضاء العقد بسبب فسلبه أو ألي سلبب أخلر دون تجديلده ودون لراء المسلتأجر للملال 0فلذذا أمتنلع علو
التسليم جاز للمؤجر أن يقدع عريضة بل قاض األمور الوقتية بالمتكمة المبتصلة الستصلدار أملر بالتسلليم ويتبلع فل لأن لره
العريضة اإلجراءات واألحكاع المنصوص عليها ف المادة ( )313مو قانون المرافعات المدنية والتجارية 0ويصلدر األملر بالتسلليم بذا
اان العريضة مشفوعة العقد وما يفيد قيده وانقضلاهه واسلم ومتل الملتلةع بالتسلليم وذللك دون اإلخلالل بتلق الملؤجر فل م البلة
المستأجر بمقاب عو انتفاعه بالمال المؤجر مو تاريخ انقضاء العقد وحت تاريخ التسليم0مو القانون المصري .
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أ س يييمتلكة بع ييد أن يطل ييب المس ييتأجر قل يين ل ييقلن ال يعتب يير ج ييز اساس ييياً ف ييي
عملييياا اتييأجير التمييويلي العقييار اقا مييا كييان الم ي جر يمليين فع ي ً العقيياراا و

المنرأا الميراد تأجيرهيا ع فيي يين ن

يد أن موييف المريرر ا ردنيي يام

بهييقا الرييأن إق ال يوج يد هنييان نييا ص يريح يبييين ميين هييو المييورد وه ي يرييترن

المي ي جر و الم ييورد بر ييخا معن ييو وا ييد س أ لكي ي منهم ييا رخص ييية يانوني يية
مسييتقلة ع لك يين ل ييو أمعن ييا الند يير جي ييدا ف ييي نص ييوا ي ييانون الت ييأجير التم ييويلي

ا ردنييي نسييتطين أن نسييتنتج ميين خي

نييا المييادة  /2 /ف  / 1بييأن المييورد

هييو رييخا مسييتق عيين الم ي جر وال ي يرتبط بيية ( مييورد المييأجور م ي العقييد )
وهو جز أساسي من عملياا التأجير التمويلي ي

من ا المادة  / 19 /من

ناي ييم القي ييانون الم ي ي جر و المسي ييتأجر ي ييق االتاي يياق فيمي ييا بيي يينه علي ييح أن يقي ييو

المستأجر بتسل الرل المأجور مباررة من المورد أو المقاو ( )11ع

المطلب الثالث

خ اةص وممي ات التأجير التمويلي للميقو ت

يمتيياز التييأجير التمييويلي للمنق يوالا بمجموعيية ميين الخصيياتا والممي يزاا يمكيين
تقس يييمها ف ييي فقي يرتين ا ول ييح ع يين الخ ييات

ل يتصاد العرايي ع
يو

العام يية والماني يية ع يين م ازي ييا بالنس ييبة

الخ اةص العامة لعقد التأجير التمويلي للميقو ت -:

 إن مييدة اايجييار ييير يابلييد لال ييا س يي

تهييدف الرييركة الم ي جرة أو

الرييخا الطبيعييي الم ي جر السييتعادة كلايية ا ص ي الممييو ميين هييام

ربح يكاي ستمرار نراطة ع
________________

( )33ينظر نص المادة  -3 /33/يجوز للمصرف أن يمارس األنش ة التالية ر نلا بأحكلاع و لروط ترخيصلها أو بجازتهلا
الباص بممارسة األعمال المصرفية :ب -منح ائتمانات (سواء اان مضمونة أو غير مضمونة أو بامتياز) وعل سلبي
المثال ال التصر :ائتمانات المستهلكيو والر و العقاري وبيع التسابات المستتقة ببصم بتق رجوع أو بدونله وتمويل
المعامالت التجارية بما في ذلك حق الرجلوع (و لراء أدوات قابللة للتلداول ببصلم دون حلق الرجلوع) وخلدمات التلأجير
التمويلي مو قانون المصارف العراقي .
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 أ ييد أسيياليب توديييف رأووم ا ميوا التييي تييدخ بالتمويي االسييتممار

للمرييارين التييي تعتمييد علييح المعييداا اانتاجييية قاا القيميية ال أرسييمالية

العالية ع

 أن م ييدة اايج ييار أو العق ييد ال تقي ي ع يين  % 22م يين العم يير االفت ار ييي
لألص (.)33

 نيت يييح للمر ييرور االس ييتممار فرص يية جي ييدة لبرمج يية ناقات يية المس ييتقبلية و
دراستها بصورة جيدة ب ية الوصو إلح مررور ناجح ع
 يييوفر تييدفقا نقييديا مسييتم ار للمي جر ط يوا فتيرة التعايييد س كمييا أنيية ي ييمن
ال صييو علييح تكلايية اآلالا و يسييمح للم ي جر بال صييو علييح عواتييد

مجزييية علييح أسييتمماراتة ال أرسييمالية ميين ا صييو الم ي جرة س باا ييافة
إلح العاتد الناتج عن الاترة الزمنية لترك أموا عواتد اايجاراا ع

 عد أج ار أ تعدي علح ا ص إال بموفقة الم جر ع
 يممي ي

ييماند مهم يية للمي ي جر و قل يين ن ييد ي ييتاد بملكي يية ا صي ي وال

يمتلن المستأجر إال المناعة فقط وهقا يبعدو عن رما المستأجر في
الة ااف م (.)31

 يمكيين التييأجير التمييويلي للمسييتأجر سيييولة أكبيير وبتييالي إمكانييية تجديييد
أصييولها ال أرسييمالية دون تخصيييا جييز ميين أموالهييا ممييا يعنييي زيييادة

االستمماراا ع

____________________________
( )33ينظللر نللص المللادة  /30/مللو قللانون التللأجير التمللويلي األردنللي رقللم  33لسللنة 3003بأنلله (( بذا أتفللق المللؤجر
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
وب ذا امتنع المورد أو المقاول عو توقيع المتضر فللمستأجر رفض تسلم المأجور ))
( ) 31و و ماقررتة الكثير مو الدول في تشريعاتها منها المصري و اللبناني واألردني .
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 يعتب يير التمويي ي ع يين طري ييق الت ييأجير التم ييويلي قا كلا يية تقي ي ع يين بقي يية
الطييرق ا خيير بسييبب مييا يتمتيين بيية ميين م ازيييا
الم جر و بتيالي تخايي

يريبة تقل ي ميين أعبييا

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 صي
ويت م كقلن مستولية االست

من الميورد و هيو بيقلن يت مي تكيالف

الصيانة والتأمين والتر ي وتقاد ا ص وسته كة(0)33

ثاييا خ اةص و ممي اتة ليقت اد القومي العراقي -:

 يس يياه الت ييأجير التم ييويلي للمنقي يوالا ب ييدفن عملي يية االس ييتممار و التنمي يية
ويييدخ
االيتصييادية فهييو يهيييل المصييدر الرتيسييي لعملييياا االسييتممار ن

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

 ردة المنافسة بين مصادر التموي ت د إليح انخايا
للمرروعاا االيتصادية س ويسياعد بتيالي عليح خاي

التكلاية بالنسيبة

أميار الت يخ و

التقلي ي ميين تأميرهييا علييح ييميية تكلايية أنرييا مرييروعاا جديييدة أو فييي
الة توسيعها(.)33

 تقييدي المسيياعدة المالييية للم سسيياا ال ار 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

م ييرا ب ييد م يين فتي يراا عص يييبة أدا إل ييح تق يياد التهي يا ألمس ييتخدمد ف ييي
اانتاج س وبتالي عد مواكبتها للتطوراا التكنولوجية في العال (. )33

________________
( ) 33ينظر سمير متمد عبد العةية التأجير التمويلي مكتبة اإل عاع الفنية اإلسكندرية مصر  3000ص. 30
( )33ينظر ال بيعة القانونية لعقد اإليجار التمويلي للمنقوالت مجلة الدراسات القانونية  3003ص. 333
( ) 33ينظر د  .نضال العربيد التوجيه المتاسبي للتأجير التمويلي في البنوك التجارية السورية مجلة جامعة دمشق
المجلد  33العدد األول  3000ص . 31
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 إن أيجاد يانون خاا بعملياا التأجير التمويلي يساه ويساعد برك

كبيي يير علي ييح أنري ييا وتكيييوين ري ييركاا خاصي يية بتق ييدي خي ييدماا التي ييأجير
يجعلها أكمر اسيتعدادا مين البنيون والم سسياا ألتمويليد

التمويلي ب ي

ا خ يير التي ييي ت مي ي في ييي مناياهي ييا أخط ييار ا تم ييان إقا م ييا علمنيييا يلييية
اس ييتخدا ه ييقة العق ييود ف ييي العي يراق وتخل ييف الند ييا المصي يرفي في ييد ويل يية

فاعلي يية وخ ييوعد لكمي يير م يين ااجي ي ار اا ألروتيني ييد القاتل يية والم طم يية

ل ستمماراا والتنمية االيتصادية فيد ع

 إن أنرا هكقا ريركاا خاصية بتقيدي خيدماا التيأجير التميويلي يي د

إلح أنرا مرروعاا جدييدة وبتيالي تيوفير فيرا عمي وتري ي المزييد

ميين العيياطلين عيين العم ي وخاصيية أن إعييداد العيياطلين عيين العم ي فييي

العراق بتزايد مستمر(. )33

 توزييين ا عبييا المالييية علييح فت يراا ايتصييادية ميين أج ي ت ديييف رأوم
ا موا ()33ع

 ي قييق أربا ييا كبي يرة ويخاييف كمي ي ار ميين أعبييا االسييتممار وخاصيية فييي
العراق ند ب اجة إلح وسيلة فعالة لتقدي التموي للقطار الخاا فييد

وبتييالي تموي ي لمرييروعاا الص ي يرة والمتوسييطة وبتييالي تخايييف أعبييا

االستممار عن كاهلها ع

___________________
(Philippe trogon Credit – bail mobilier Economies et ctatistique . p. 23 )33
)  )33وص عدد العاطليو عو العم في العراق بل أاثر مو مليون و 333ألف عاط عو العم بتسب
أخر احصائيه لوزارة العم والشؤون االجتماعية .
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المبحث الثايي
ميةولية الميتأجر عج األموال الميتأجرا
يخ تلييف عقييد ا يجييار التمييويلي عيين بقييية عقييوةد ا يجييار العادييية ميين خ ي
ت دي ييد ماه ييو المس ييتولية القانوني يية للمس ييتأجر تج يياو ا مي يوا المس ييتأجرة س تبعي ياً
لتنديم ييد الق ييانوني ف ييي تلل يين الدول ييد ع اال ان المتا ييق علي ييد ف ييي عق ييود الت ييأجير

التم ييويلي ه ييو ان المس ييتأجر يك ييون مس ييتوولعن هي ي ن ا مي يوا المس ييتأجرة وع يين
ارسييتها وتنصييرف مسييتوايته الييح ال ييير الييق يييد يت ييرر منهييا لييقلن سيينب

المو ور في مطلبين ع

المطلب األول

ميةوولية الميتأجر عج ايك األموال المتجرا

تتجد ا لب يوانين التأجير التمويلي في العال الح ت مي المستأجر المستوولية

القانونييية النارييتة عيين ه ي ن ا م يوا الم ي جرة م ي الع ييية العقدييية ع مخالاتييا
بقلن القواعد العامة المندمة لعقد ا يجار العاد ع فالتررين العرايي خالي من
ا تندييي يييانوني لهكييقا نييور ميين العقييود المهميية لييقلن نعمييد الييح اللجييو الييح

القواع ييد العام يية لعق ييد ا يج ييار الع يياد عل ييح ال يير م يين ا خ ييت ف الكبي يير ب ييين
النوعين كما بينا في المب

ا و من خ

التكوين وا طيراف المكونية للعقيد

س اال ان القواعي ييد العامي يية لعقي ييد ا يجي ييار العي يياد تتجي يية الي ييح ان الم ي ي جر يكي ييون
مستوو عن صيانة ا موا الم جرة (م

الع ية العقدية )
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صيييانة

ييرورية ميين اج ي الم افديية علييح الرييل المسييتأجر ميين اله ي ن س يوا

اك ييان الهي ي ن كل ييي ا جزت ييي كم ييا ج ييا ف ييي ن ييا الم ييادة  229ف(( / 1عل ييح

الم ي جر اص ي ف وتييرمي ما ييد

ميين خل ي فييي المييأجور اد الييح اخ ي

فييي

المناعة المقصودة مند ع )) ( )16وكقلن في الاقرة  (( /2اقا امتنن المي جر مين

التي ييرمي س كي ييان للمسي ييتأجر ان ياسي ييق ا جي ييارة او ان يقي ييو بي ييالترمي بي ييأقن مي يين
الم كميية س ويرجيين علييح الم ي جر بمييا صييرف بالقييدر المعييروف ع )) وهنييا يلييز

الم جر با ص ف والترمي من اج تمكين المستاجر من ا نتاار بيالعين وهيي

مسييتوولية يانونييية تناع ي اقا لي يقي الم ي جر بمييا الييز بييد يانونياً س وان امتنيين هنييا
يمكن للمستأجر ال از الم جر بكافة الطرق الق ياتية التيي كالهيا القيانون ليد مين
منح امكانية استصيدار اقن مين الم كمية المختصية الجي ار ا صي

خ

ال رورية والتي تدخ
اخيير
م

اا

من اطار انقاق العين المستأجرة من الهي ن او بعبيارة

اييد العييين ميين االنهيييار واي ياً تمكييين المسييتأجر ميين ا نتاييار بييالعين

الع ية العقدية بناسد ويمكن لد استياا ناقياا االصي ف مين بيد ا جيرة

ع واعتبيرا الميادة  -1 (( 221إقا هليين الميأجور فيي مييدة اايجيار ه كاكليييا س
يناس ييق العق ييد م يين تلق ييا ناس ييد ع  -2ام ييا إقا أص ييبح ف ييي ال يية ال يص ييح معه ييا
ل نتاييار الييق اجيير ميين اجلييد أو نقييا هييقا االنتاييار نقصييا كبي ي ار س ول ي يكيين

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

اااج ي ييارة ع  -3و ال يج ي ييوز للمس ي ييتأجر ف ي ييي ال ي ييالتين الس ي ييابقتين س ان يطل ي ييب
تعوي ا إقا كان اله ن أو التلف يرجن الح سبب ال يد للم جر فيد ع )) ع

مين خي

ماهيو ماجيا فيي نيا الميادة  229باقرتيهيا ن

يد انهيا ليسيا مين

الندا العا اق يجوز للطرفي الع ية العقدية ا تااق علح خ فها

_____________
()31
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ي

يجوز له الخروج عليها او ا تااق علح ان تكون بع

30

هقو الترميماا

او كلها علح المستأجر ال الم جر او تح ان يعاح منها الم جر ع
وهنا ومن خي

ماجيا فيي م يمون القواعيد العامية فيي عقيد االيجيار العياد

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

وبنييود العقييود الخاصيية بهييا لكييي تكييون أساس ياً لهييا ع فرييركاا التييأجير التمييويلي
ت م ي ي المسي ييتأجر الكميي يير مي يين ا لت ازمي يياا القانونيي يية التي ييي عي ييادة مي يياتكون مي يين
مسييتولياا الم ي جر فييي ا عقييد ايجييار عيياد س فصيييانة المييأجور وفييق ا لييب

ي يوانين التييأجير التمييويلي تقيين علييح عيياتق المسييتأجر والييق يلييز بالقيييا بييأج ار

الصيييانة ال ييرورية للمييأجور وهييو مييا يجع ي المسييتأجر مسييتوالً عيين ا ا يرار
تصيب المأجور يد تي د اليح يدو هي ن كليي او جزتيي فييد وهيو ميا يجعي

الباب ماتو اً للطرفي الع ية العقدية ب ار مم هكيقا انيوار مين العقيود المهمية

لأليتصيياد القييومي الع اريييي( )29س وعلييح اليير ممييا تقييد اال ان الندييا القييانوني
الع اريييي ب اجيية الييح تر يرين يييانون خيياا بعقييود التييأجير التمييويلي س يوا عقييود

التييأجير التمييويلي أو العقييار

تييح وان اسييتطعنا تكيييف بع ي

العامة المندمة لعقد ا يجار العاد اال ان البع

ا كييا القواعييد

ا خر اليتناسب من طبيعة

عقييود ال ييتأجير التمييويلي لييقلن ن يين ب اجيية لتر يرين يييانون ليييند عقييود التييأجير

التمويلي( )21ع

_________________
( ) 30ينظر د .سعيد مبارك وأخرون الوجية في العقود المسماة  .بغداد  3113 .ص . 330
( )33ينظر د .حساع الديو الصغير التأجير الت مويلي وسيلة لتموي المشروعات التي تعاني مو صعوبات
مالية بتث منشور في وقائع الندوة العلمية الت بيقية عو المشروعات المتعثرة أسبابها وعالجها
القا رة نوفمبر  3131ص . 33
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ييد أن الكمييير ميين الييدو ا يليمييية و ييير ا يليمييية منهييا

وفييي ناييم ا طييار ن

ندم ييا ممي ي هك ييقا ن ييور م يين القي يوانين ت ييدد فيه ييا صي ي ار تاً مسي ي ولية المس ييتأجر

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

ري ي ي  199لسي يينة  (( 1666وتقي يين كي ييقلن مخي يياطر ه ي ي ن المي ييا الم ي ي جر علي ييح
المسييتأجر تييح لييو ص ي قليين نتيجيية فع ي خييارج عيين أرادتييد )) ( )22س ي ي

د أن المررر اللبناني ينن ا كا عقود التأجير التمويلي في هقا القانون و

ن

ييدد مسي ي ولية المي ي جر و المس ييتأجر في ييد و ييدد ف ييي الم ييادة  4من ييد مسي ي ولية

المس ييتأجر القانوني يية ع يين هي ي ن ا مي يوا المس ييتأجرة عن ييدما القاه ييا عل ييح ع يياتق
المسييتأجر تييح لييو ل ي يرتكييب أ خطييأ أو كييان سييبب ييدو اله ي ن بنوعيييد
الكلي و الجزتي لسبب خارج عن ارادتد ع

فاييي اليية الهي ن الكلييي س يبقييح المسييتأجر ملتزمياً تجيياو المي جر بكي التزاماتييد

التييي تترتييب عليييد وال يسييتطين المسييتأجر ان يمتنيين عنهييا بسييبب ييدو هييقا

اله ي ن وبتييالي عييد اس ييتاادتة منهييا س ليييم هييقا فق ييط ب ي يتيييح للم ي جر اي ي ياً
با

ييافة ال ييح ماتق ييد ان يطل ييب التع ييوي

م يين المس ييتأجر عم ييا اص ييابد م يين

ا رارع اما في الة اله ن الجزتي فيبقح المستأجر ملتزماً تجاو الم جر بيدفن
كام ا جرة التي ت ا تااق عليها يب

للمسييتأجر طلييب تخاييي

دو اله ن الجزتي س وبتالي اليمكن

ا ج يرة لكييي تتناسييب ميين مقييدار المناعيية التييي تعييود

للمستأجر الند المس و عن صيانتها وبتالي عن ا

كلي ا جزتي ع في ين ن
م

رر يصيبها سوا اكان

د بأن ما ييررو المريرر اللبنياني فيي يا تعير

الع ية العقدية في عقد التأجير التمويلي لل رر

________________
( ) 33بنظر د .نادر عبد العةية افي عقد الليةنغ الجلةء األول المؤئسسلة التديثلة للكتلاب طلرابلس
لبنان  . 3003ص . 333
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ب سييب ماجييا فييي القييانون ريي  199لسيينة  1666جييا م يياي اًر للقواعييد العاميية

التييي ت ييند ا ك ييا عق ييد االيج ييار الع يياد فق ييد اعتب ييرا الم ييادة  292م يين ي ييانون
الموجبيياا اللبنيياني والتييي نصييا علييح انييد (( اقا هليين المييأجور او تعيييب أو
ن يير المس ييتأجر ا نتا ييار ب ييد أو ببع ييد ت ييح اص ييبح ي يير ص ييالح لألس ييتعما
المعييد لييد س ولي ي يكيين قليين خط ييأ ا ييد المتعايييدين س ياس ييق عقييد ا يجييار ب ييدون
تعييوي

ييدهما ع و ال يج ييب عل ييح المسييتأجر ان ي ييدفن م يين الب ييد إال بق ييدر

انتااعد ع وك بند يخالف ما تقد يكون ل واً)) ع

فييي ييين نصييا المييادة  293ميين القييانون ناسييد علييح انييد (( إقا ل ي يخييرب او
يتعيب إال جز من الميأجور ولي يصيبح مين جي ار قلين يير صيالح لألسيتعما

ال ييق أنجي يير م يين أجليييد س او أص ييبح جي ييز من ييد فقي ييط ي يير ص ييالح في ي يسي ييت ق
للمستأجر ينتق إال تخاي

اال اننا ن

البد علح نسبة ال رر )) ع

د بأن المررر ا ردني اتجد في نا المادة  11من يانون التأجير

التم ييويلي ا ردن ييي ريي ي 19لس يينة  2992ب ((يتحملللل المسلللتعجر تبعلللة هلللال
المعجور ويبقى مسؤوالً عن التزاماته التعاقديلة تجلاه الملؤجر إال إ ا كلان سلب
الهال يعزى للمؤجر)) الح ان المستأجر يت م تبعة الهي ن سيوا اكيان كليياً
او جزتياً ويبقح مس والً عن كافة التزاماتد التعايديية تجياو المي جر ( )23اال فيي
اليية وا ييدة وهييي اقا كييان سييبب اله ي ن يعييز للم ي جر وهييو ان د علييح رييل

في ييد عل ييح ان الق ييانون ا ردن ييي يل ييا م يين ماي يية المي ي جر الت ييي فر ييا ف ييي

القييانون اللبن يياني ف ييي ن ييا الم ييادة  4الاق يرة  2س ب يي ي

يعط ييي ال ييق او ياس ييح

المجا اما المستأجر من ا في ا مين المسي ولية اقا ميا اصياب م ي الع يية
العقدية

رر او ه ن كلي او جزتي لكن يجب عليد اوالً ان يمبا ان ال رر

الي ييق اصي يياب م ي ي الع يي يية العقديي يية كي ييان سي ييببد الم ي ي جر ناسي ييد و ال دخ ي ي
للمستأجر بد ()24ع

________________

( ) 31ينظر د .عبد الرحمو السيد قرمان عقد التأجير التملويلي دار النهضلة العربيلة القلا رة بلدون سلنة نشلر
ص  . 333ينظر سمير متمد عبد العةية التأجير التمويلي مكتبة اإل عاع الفنية اإلسكندرية مصر . 3000
( )33ينظر د  .عبد التميد ألشواربي عمليات البنوك  3003ص. 313
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المطلب الثايي
ميتولية الميتأجر عج حرايته األموال الميتأجرا تجاع الغير

ي ييد

م يين النا ي يية العملي يية أن يل ييق ا صي ي المي ي جر ا ي ي ار اًر ب ييال ير ال ييق

اليرتبط بأ من الطرفين سوا اكان م

الع يية العقديية منقيوالً او عقيا اًر كيأن

ينهار البنا او تناجر ا الا كلياً او جزتياً وبد يد يصيب ال يير

ير اًر بسييطاً

أو يد ي د ب ياة ا ده لقلن لت قق هقو لمس ولية البيد مين تيوافر ريروطها س

ماهي أقا رروط ت قق مس ولية ارم البنا و المنقو و ماهو اساسها ع

الارر ا و ً  /رروط ت قق مس ولية ارم البنا او المنقو ( المستأجر) :
اوالً  /وجوب ت قق ال راسة علح البنا و ويور ال رر :
 -1وجوب ت قق ال راسة علح البنا :

يقص ييد بال ييارم هن ييا ه ييو كي ي م يين ل ييد الس يييطرة الاعلي يية عل ييح البن ييا فيييي

ا سييتعما والريابيية والتصييرف فييي أم يرو س يوا اسييتندا هييقو السيييطرة الييح
ق مررور او ل تستند ( )22س وسلطة ا ستعما تعني س سلطة الريخا

في اسيتخدا الريي فيي أ يد ا

ي ار

التيي خصيا لهيا و تت قيق سيلطة

التوجييية عنييدما يمل يين ال ييارم عل ييح الرييي س ييلطة ا ميير الت ييي تييرد عل ييح
اسييتعما الرييي لت ديييد طريقيية اسييتعمالد وزمانهييا ومكانهييا وال يير

منهييا

وهي مرتبطة بد تح وان ابتعد عنها ()29ع في ين تت قيق سيلطة الريابية

با ريراف علييح الرييي عنييدما يكييون بمقييدور ال ييارم أن يي د ا جي ار اا

الألزمة لتجنب ويور أ ا رار ج ار استعما الري ع
_______________

( )33ينظر د .عبد الرزاق احمد السنهوري الوسيط في رح القانون المدني الجةء األول المجلد
الثاني ص. 3033
( ) 33ينظر د .سعدون العامري الوجية في رح العقود المساة الجةء األول . 333

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

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

33

وا ص ي ان يكييون ال ييارم هييو ماليين البنييا طالمييا أن البنييا فييي يازتييد

الاعلييية س أو طالمييا أنييد مييا از مملوكياً ليد ولي ينتقي

ييق ا نتاييار بييد إالييح

ال ير ع وهقا مانصا عليد المادة  239من القيانون الميدني الع ارييي بقولهيا
مين

يرر بسيبب ميا

(( نك من يقيي فيي مسيكن يكيون مسي والً عميا ي يد
يلقح أو يسقط من هقا المسيكن ميا لي يمبيا أنيد اتخيق ال يطية الكافيية لمنين
ويور ال رر ))

وهييو مايجع ي ك ي ميين يقييي فييي هييقا المسييكن س يوا اكييان ماليين للمسييكن او
مقي فيد بأيجر (المستأجر) مس والً عين ا ا يرار ييد تل يق بيال ير اال اقا

اسييتطار الماليين او المقييي (المسييتأجر) ورييترط المرييرر الع اريييي ان ي يييط
المستأجر استعمالد للري بال يطة وال قر الكافيين لمنن وييور ا ا يرار

بال ير عواتياف المجيا ليد امبياا اتخياقو ال يطية وال يقرفي اسيتعمالد للريي

بيا وسييلة متا ية فالمرييرر لي ي يدد وسييلة معينيية بي تيرن المجيا ماتو ياً

لمن يقي في المسكن الوسيلة التي يختارهاعع

وهيو مييا اليمكيين ان تطبيقييد علييح عقيود التيياجير التمييويلي كونهييا ت مي الييح

جان ييب المس ييتاجر ال ييارم المال يين للر ييي او البن ييا وهن ييا الب ييد ان يت ييدارن
المرييرر الع اريييي هييقا القصييور فييي الندييا القييانوني الع اريييي و ييرورة تريرين

يييانون خيياا بعقييود التييأجير التمييويلي وا هتمييا بتاسيييم رييركاا التييأجير
التمييويلي والتييي تلعييب دو اًر كبي ي ار فييي زيييادة ا سييتمماراا العم ييية وتموي ي

الرركاا الخاصة و خصوصاً وان ا كامد الخاصة تختلف عميا يوجيد فيي

القواع ييد العام يية والتكيي ييف يك ييون ص ييعباً لألخ ييت ف التك ييوين ب ييين العق ييدين
وخصوصاً في اطراف الع ية العقدية وكما اسلانا سابقاً ع وهقا مان

دد

وخصوص ييا ف ييي التري يريعاا الت ييي اهتم ييا بتند ييي ا ك ييا ه ييقو النوعي يية م يين

العقود كالمررر ا ردني الق
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ن

يد ان

ند ا كا عقود التأجير التمويلي في يانون خاا بد س ي

ت ديييد ماهيو المسي ولية س يي

نصييا

القاع ييدة العام يية ف ييي الق ييانون الم ييدني ا ردن ييي اوج ييدا ا ك ييا تختل ييف عم ييا
ندمتيد القواعييد الخاصيية مين خي

المييادة  269ميين القييانون المييدني ا ردنييي علييح ان (( ال ييرر الييق ي دمييد
لل ير انهيار البنا كلد أو بع يد ي يمند مالين البنيا او المتيولح علييد إال

إقا أمب ييا ع ييد تعدي ييد او تقص يييرو )) ع يي ي

جعل ييا المال يين مسي ي الً عم ييا

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

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

فت يرة انتااعييد بت مي ي المس ي ولية عيين اا يرار التييي يسييببها البنييا الم ي جر

لل ير طالما أند ملو بصيانة البنا و ادد كما جا في نا المادة / 11

ج ميين يييانون التييأجير التمييويلي ا ردنييي ي ي نصييا علييح أنييد (( يتحمللل
المسلتعجر المسللؤولية المدنيلة الناشللاة علن النللرار الناجملة عللن المللعجور
الذي في حيازتله)) وهيو بتيالي رسياً عليح البنيا اليق يكيون ت يا يازتيد
كوند المسيطر الاعلي عليد ع

في ين اتجد المررر اللبنياني فيي ييانون التيأجير التميويلي ريي  199لسينة
 1666الح ت مي المستأجر ص ار تا مس ولية ا
م

رار التي تتسبب فيهيا

العقيد و التيي تكيون ت يا ارسية المسيتأجر ناسية سيوا اكيان به كيد

ه كييا كليياً أو ه كييا جزتيياً س أق نصييا المييادة  4الاقيرة  / 1علييح (( تنتقي
راسة ا موا الم جرة الح المسيتأجر فيور اسيت مد لهيا بموجيب م

وتترتب عليد س بالتالي س اية مس ولية نارتة عن هقو ال راسة )) ع

ير س

______________
( ) 33ينظللر د  .أنللور سللل ان مصللادر األلتللةاع فللي القللانون المللدني األردنللي منشللورات الجامعللة
األردنية ال بعة األول عمان  3133ص . 131 – 133
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وبالتييالي يصييبح المسييتأجر مس ي والً عيين نك ي مييا ينرييأ عيين ا مييوا الم ي جرة
الع ية العقدية وهقا ما اكدا عليد المادة  131مين ييانون الموجبياا

م

اللبناني ()21ع

 -2ويور ال رر نتيجة انهيار البنا :
يجييب لقيييا مس ي ولية ال ييارم علييح ا ريييا ويييور ال ييرر ب ي ي

يصيييب

ال ير في ناسد او مالد و يكون نتيجة الري ( البنيا ) اليق ينيدرج ت يا

راسة المستأجر لد وان يتدخ مباررتاً بت ققد ونارتتاً عند وليم ب رورة

أن يك ييون بت ييدخ م يين المس ييتأجر بي ي يكا ييي ان ييد لي ي يأخ ييق ال يط يية وال ييقر

الكاييين فييي صيييانتد او تنبيييد ال ييير اليق يييد يكييون يريبياً ميين الرييي س وان

يكون البنا هو السبب المبارير بأيجياد ال يرر لل يير وهيقا ميا اكيدا علييد

المييادة  231ميين القييانون المييدني الع اريييي وكييقلن المييادة  131ميين القييانون
المدني اللبناني والمادة  261من القانون المدني ا ردني ( )26ع

مانياً  /وجوب ت قق ال راسة علح المنقو و ويور ال رر :
 -1وجوب ت قق ال راسة علح المنقو :

يب ال دي

عن ا كا المس ولية التي تلز ال ارم علح ا ريا بها البيد مين

ت ديد ماهو تلن ا ريا واآلالا الميكانيكية ع

 -ا ريا هي التي تتطلب عناية خاصة للوياية من

ررها ع

 اآلالا الميكانيكييية كالسييياراا و السييان التجارييية والطيياتراا و المكيياتنالصييناعية واآلالا الزراعييية وععععععالييق س ي ي

يرييم جمييين اآلالا

التييي تعتمييد فييي عملهييا علييح م ييرن س يوا اكييان بخييار اة كهربيياتي او
يعتمد علح البترو او الما او الهوا ع

_______________

( )33المادة  313موجبات لبناني (( أن حارس الجوامد المنقولة وغير المنقولة يكون مسؤوالً عو األضرار التي
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 ))
( ) 31ينظر د .سليمان مرقس الفع الضار عالم الكتب القا رة  3131ص . 333

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

33

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

فالمسي ييتأجر او المالي يين اقا كي ييان ت ي ييا تص ي يرفد منتق ي يوالا تتمم ي ي بي ييا الا
الميكانيكييية أو ا اريييا اخيير تتطلييب عناييية خاصيية للوياييية ميين

ييررها

يكون مس والً عن ا ا رار تل ق بال ير وترن لمن كان ارساً علح هقو

ا الا فرصيية الييتخلا ميين هييقو المس ي ولية اقا مييا اسييتطار ان يمبييا ان يد
أتخييق ال يطيية وال ييقر فييي ارسييتد كمييا نصييا علييح قليين المييادة  231ميين

القييانون المييدني الع اريييي (( نك ي ميين كييان ت ييا تص يرفد ا ا ميكانيكييية أو
أريييا أخيير تتطلييب عناييية خاصيية للوياييية ميين
ت دمييد ميين

ييررها يكييون مسي والً عمييا

ييرر مييا ل ي يمبييا انييد اتخييق ال يطيية الكافييية لمنيين ويييور هييقا

ال ييرر س هييقا ميين عييد ااخي

بمييا يييرد فييي قليين ميين ا كييا خاصيية )) ع

وخير فع المررر الع ارييي عنيدما تيرن البياب ماتو يا لتريرين ييانون خياا

وان كانا ا كامد م يايرة لميا نصيا علييد الميادة  231مين القيانون الميدني

العرايي ع وييد اريترط المريرر الع ارييي صي ار تا للت قيق المسي ولية عين فعي

ا ريا أن تتطلب ا رييا او االالا بطبيعتهيا عنايية خاصية مين ارسيها
في العناية بها و راستها ب

الندير عين طايية م ركهيا و جمهيا س ولكين

هي نكي ا ريييا أو اآلالا تنييدرج دميين اطييار العناييية خصوصييا أقا كانييا
التعد مصدر خطر بطبيعتهيا و الت تياج اليح عنايية خاصية مين ارسيها ؟

أن الر ي ي ييي أقا ك ي ي ييان طبيعت ي ي ييد ي ت ي ي يياج ال ي ي ييح عناي ي ي يية او كان ي ي ييا الد ي ي ييروف
والم بس يياا الت ييي ا اط ييا بالر ييي ايت ييا ال ييح ان يعتن ييي ال ييارم به ييا
عناية خاصد ولو كان الري بطبيعتد الي تاج الح هقو العناية و كالرجرة

فهييي بطبيعتهييا الت تيياج بطبيعتهييا الييح عناييية خاصيية اال اقا ا اطييا به ييا

م بساا خاصية كهبيوب عاصياة ويلعهيا وبالتيالي رميهيا فيي الطرييق العيا
مما ي ت انعقاد المس ولية وفقا لقواعد المس ولية عن فع ا ريا ع

وه ييو نا ييم م ييا اتج ييد الي ييد المر ييرر ا ردن ييي عن ييدما ندي ي مسي ي ولية ييارم
ا ريا وا موا الم جرة في نا المادة  261من القانون الميدني ا ردنيي

عهلييح انييد (( نكي ميين كييان ت ييا تصيرفد اريييا تتطلييب عناييية للوياييية ميين
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ييامناً لم ييا ت دم ييد ه ييقو ا ر يييا م يين

رر اال ما يمكن الت رز مند ع هقا من عد الخ

بما يرد في قلن مين

ا كييا خاصيية )) ع وهييو ان د علييح رييي فيييد علييح يصييور تريريعي فييي

ا كييا ت ديييد مس ي ولية المسييتأجر فييي عقييود التييأجير التمييويلي فييي القييانون
ا ردنييي فل ي ي ييدد نطايهييا ممييا يييدعو اط يراف الع ييية العقدييية الرجييور الييح

ا كا القواعد العامة ( )39ع
فييي ييين ن

ييد بييأن المرييرر اللبنيياني كييان أكميير تنديمييا عنييدما ييدد بك ي

و ييوف مسي ولية ال ييارم علييح ا ميوا المسييتأجرة فييي منايييا يييانون التييأجير

التمويلي اللبناني ري  199لسنة  1666ت ديداً في نا الميادة  4الاقيرة 1
منييد التييي نصييا علييح ((تنتقي
است مد لها بموجب م

عن هقو ال راسة )) ع

ارسيية ا ميوا المي جرة الييح المسييتأجر فييور

ر س وتترتب عليد س بالتالي س اية مس ولية نارتة

 -2ويور ال رر نتيجة ا ريا أو اآلالا :

يجب لقيا مس ولية ال ارم علح ا ريا او اآلالا ويور ال رر ب ي

يص يييب ال ي يير ف ييي ناس ييد او مال ييد نتيج يية اس ييتخدا المس ييتأجر له ييا بطريق يية
مباررة أو نتيجية اسيتخدمها مين ا يد تابعييد و

يرورة يييا الع يية السيببية

بييين فع ي الرييي و ييدو ال ييرر الييق ينييدرج ت ييا ارسيية المسييتأجر لييد
وان يتدخ مباررتاً 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

ندما هقو المس ولية كما جا في نا المادة  231مدني عرايي و المادة

 261مدني اردني والمادة  131موجباا لبناني ( )31ع

_______________

( )10ينظر د .انور سل ان مصدر سبق ذاره . 131-133
( ) 13ينظر د .رمضان ابو السعود العقود المسماة عقد األيجار األحكاع العامة دار الم بوعات
الجامعية األسكندرية . 3111
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الفتتترع الثتتتايي  /أس ييام مسي ي ولية ييارم البن ييا أو المنق ييو عل ييح ا مي يوا
الم جرة :

 -1أسام مس ولية ارم البنا الم جر :

اليكاي ييي اكتمي ييا ري ييروط ت قي ييق مس ي ي ولية المسي ييتأجر عي يين ارسي ييتد لألم ي يوا

الم جرة ب البد من بييان أسيام هيقو المسي ولية التيي بموجبهيا يسيأ المسيتأجر
عيين ا ا يرار تصيييب ال ييير فقييد ييدد المرييرر الع اريييي اساسياً لهييا فييي القواعييد
تقص ييير ييارم البن ييا وك ييقلن ع ييد اخ ييت ط مسي ي ولية

العام يية عن ييدما افتي ي ار

ال ارم بالمس ولية التعايدية عليد سنبين ا ساسين ع
أ -فر ية تقصير ارم البنا :

تقييو مسي ولية ييارم البنييا وفييق الروتييية التييي ييددها المرييرر الع اريييي فييي

القيانون المييدني الع اريييي علييح اسييام الاعي ال ييار القييات علييح التقصييير او

تعد المستأجر ارم البنا ع وقلن ب سب ما جا في نا المادة 239

ميين القييانون المييدني الع اريييي التييي نصييا علييح (( نك ي ميين يقييي فييي مسييكن
يكييون مس ي والً عمييا ي ييد ميين ييرر بسييبب مييا يلقييح أو يسييقط ميين هييقا
المس ييكن م ييا لي ي يمب ييا أن ييد اتخ ييق ال يط يية الكافي يية لمن يين وي ييور ال ييرر )) ع
والتقصير هنيا ماتير

لكنيد يابي

مبياا العكيم أق ميا أسيتطار المسيتأجر

ييارم البن ييا أن ينا ييي ع يين ناس ييد التقص ييير م يين خي ي

عنايت ييد بالبن ييا و

الت ازمييد بصيييانة ا ميوا المي جرة كمييا ييددتها طبيعيية الرييي أو ا ميوا أو
البنا س وعندتق تنتاي أ مستوولية عند وامباتد قلن بأ وسيلة كانا تدفن
عنييد التقص ييير أو التع ييد س أو امب يياا ص ييو ال ييرر نتيج يية فعيي ال ي يير
ناسد أو باع السبب ا جنبي اليق ال دخي ليد فيي ايجيادو ع أميا أقا عجيز
عيين امبيياا قليين فييا تت قييق المس ي ولية واعتبيير ا نهيييار جييا نتيجيية تقصييير

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

( ) 13ينظللر د.عبللد الللرزاق احمللد السللنهوري مصللدر سللبق ذاللره ص . 3033د .عبللد المللنعم فللر
الصده مصادر األلتةاع دار النهضة العربية بيروت لبنان 3133
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ب – انتاا مس ولية ارم البنا من ييا المس ولية العقدية :
يسأ المستأجر عن ا

رار التي تصيب ال ير نتيجة همالد في صييانة

البنا وبالتالي صو التهد سوا أكان تهد كلي أو جزتي ع وفقاً ال كا

المسي ي ولية التقص يييرية س ل ييقلن تاعي ي المسي ي ولية بت ق ييق ر ييروطها وه ييو م ييا
يار

عليد التعوي

للم رور ع ولكن وخصوصاً في البنيا ن

هنان نور اخير مين المسي ولية تاير

يد بيأن

عليح اريخاا لييم مينه المسيتأجر

أو ال يارم عليح البنيا تنيتج مين المسي ولية العقديية للمهنيدم المعمييار او
المقيياو س يوا اكييان رييخا طبيعييي أ معنييو والييق التييز بأياميية البنييا

العرير اليق نيا علييد
وتريدو س وهو ما يدخ في أطار تاعي ال يمان ن
القييانون المييدني الع اريييي فييي المييادة  129التييي نصييا علييح ((  -1ي ييمن
المهندم المعمار و المقاو ما ي د

خ

عرر سنواا مين تهيد نكليي

أو جزتييي فيمييا ريييدو ميين مبييان أو أييياموو ميين منرييأا مابتييد أخيير س وقليين
تيح لييو كييان التهيد نارييتاً ميين عيييب فيي ا ر

قاتهييا أو كييان رب العمي

يييد أجيياز ايامييد المنرييأا المعيبيية س مييا لي يكيين المتعايييدين يييد أرادا ان تبقييح
هييقو المنرييأا مييدة اي ي ميين عريير سيينواا وتبييدأ مييدة السيينواا العريير ميين

ويييا إتمييا العم ي وتسييليمد ويكييون بيياط ً ك ي رييرط يقصييد بييد ااعاييا أو
ال د من هقا ال يمان )) س يي

القيح المريرر الع ارييي بالمسي ولية الكاملية

علييح المهنييدم المعمييار أو المقيياو والزمييد بال ييمان ولمييدة عريير سيينواا
وهيو مييايناي عين المسييتأجر مسي ولية التهيد الكلييي أو الجزتيي الييق ي ييد
خ

فترة ال مان س فهيقو ا

كيا هيي مين النديا العيا وكي اتاياق عليح

يعي ييد بي يياط ً كي ييا أعاي ييا المهني ييدم المعمي ييار او المقي يياو مي يين
خ ي ي ف قلي يين ن
ال مان أو التخاييف منيد س وبيد يسيتطين ال يارم ان ينايي المسي ولية عنيد
بتاعيلد لهقا ال مان ( )33ع

_____________

( )11ينظر د .سعيد مبارك وأخرون مصدر سبق ذاره  . 333ينظر د .المنعم فر الصلده نظريلة
العقد دار النهضة العربية . 313 3133
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ب -أسام مس ولية ارم ا ريا الم جرة :

دد المررر العرايي اسام هقو المس ولية وفقاً لما جيا فيي ا كيا القيانون

الم ييدني الع اري ييي س عن ييدما ن ييا ف ييي الم ييادة  231من ييد عل ييح مب ييدأ تقص ييير
ال ييارم الييق كييان الرييي ت ييا تص يرفد أو اسييتعمالد وي تيياج الييح عناييية
خاص يية ف ييي اس ييتعمالد م يين اجي ي الوياي يية م يين

ال يطي يية وال ي ييقر الكي ييافيين لمني يين ويي ييور ا

ي ييرر لل ي ي ير ج ي ي ار اهمالي ييد أو

تقصيرو في ال يطة و ال قر س وهيو خطيأ ماتير

امباا عكسد بطريقتين )13(:

1ع اقا ما اراد التخلا مند س من خ

ييررو ع وف يير

علي ييد اخ ييق

فر ياً يسيتطين ال يارم

ناي يرينة خطتد الماتر

يانوناً

ويمبا باند اتخق ال يطة وال قر وبق ما ينب ي من عنايية لمنين وييور

ال رر ع

2ع امبيياا السييبب ا جنبييي س ميين خ ي

يطيين الع ييية بينييد وبييين الخطييأ

الواييين عس وامبيياا ان الخطييأ وييين بسييبب القييوة القيياهرة أو بسييبب خطييأ

ال ير ناسد ع

وهو يختلف عن القيانون الميدني ا ردنيي اليق اتجيد اليح اعتبيار مات دميد

ه ييقو اآلالا والمع ييداا م يين ا ي يرار ت يياف إل ييح م يين ه ييي ت ييا تصي يرفد
بأعتبار من يبي ال رر المبارر س وهي التي ال يرترط فيها التعيد عليح

اعتبييار ان اآلليية ال ييو لهييا وال يييوة اال بخطييأ ارسييها و هييو متوافييق ميين

الندرية العامة في ا

رار في الاقد ا س مي ( )13ع

______________
( ) 13د .عبد المجيد التكيم وأخرون  .الوجية في نظرية األلتةاع في القانون المدني الجةء األول مصادر
األلتةاع . 330- 331 3130
( ) 13ينظر د .بساع الل مسلم القالب التأجير التمويلي دار الراية للنشر والتوزيع ال بعة األول
. 333 3001
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الباتمة
وختاماً لب منا المتوا ن هقا توصلنا إلح مجموعة من النتاتج والمقتر اا -:

أوالً  /النتاتج -:

1ع أن عق ييد الت ييأجير التم ييويلي عق ييد ر يياتي نكي ي ط ييرف م يين اط ارف ييد
يتمتيين بمرك يزو ا يتصيياد والقييانوني الم يواز للطييرف ا خيير ممييا
رروطد التي ير ب بها ع

يجع نك طرف ان يار
2ع يعرف التأجير التمويلي بأنية كي عقيد يلتيز بمقت ياو المي جر بيأن
ي ي جر إلييح المسييتأجر منق يوالا أو عقيياراا مملوكيية ليية ويييا إب ي ار
العق ييد أو تلقاه ييا م يين الم ييورد اس ييتنادا إل ييح عق ييد م يين العق ييود يخ ييو

تأجيرهييا أو التصييرف بهييا بييالبين إلييح المسييتأجر عنييد انتهييا مييدة
اايجار ويت التأجير مقاب ييمة ايجاريية يتايق عليهيا المي جر مين

المستأجرع

3ع يختليف عقيد التيأجير التميويلي عيين عقيد ا يجيار العياد أق يييدخ

في تنايقو م مة أطراف رتيسية وهي كي مين المي جر ( المميو )
والمستأجر ( المستايد ) و المورد (الباتن ) ع بعكم عقيد ا يجيار

العاد الق ي نكون من طرفين هما الم جر و المستأجر ع
4ع الت ازمياا نكي أطيراف الع يية العقدييية فييد تختليف عمييا موجيود فييي
عقييد ا يجييار العيياد فصيييانة المييا م ي الع ييية العقدييية يكييون
علح عاتق المستأجر الق يكون ارساً عليد ع

2ع فييي اليية ه ي ن المييا الم ي جر يكييون المسييتأجر مس ي و عيين ا
ا ي يرار يي ييد ي ي ييدمها لل يي ييرمن خ ي ي

انهيي ييار البني ييا أو في ييي الي يية

استعما اآلالا في ير م لها أو ا هما امنا استخدامها ع

9ع لي ي تع ييالج يي يوانين الت ييأجير التم ييويلي مسي ي ولية المس ييتأجر القانوني يية
تج يياو ا مي يوا المي ي جرة بي ي ترك ييا تاس يييرها للقواع ييد العام يية الت ييي
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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

2ع مس ولية المستأجر تجاو ال يير هيي مسي ولية تقصييرية يكيون فيهيا
التقصير والتعد ماتر اً الح ان يمب من لد المصل ة العكم ع

مانياً /المقتر اا :
1ع

ييرورة تييدارن المرييرر الع اريييي القصييور التر يريعي الموجييود فييي

الندييا القييانوني ميين خ ي

ايجيياد يييانون خيياا بعملييياا التييأجير

التمويلي يساه ويساعد بريك كبيير عليح أنريا وتكيوين ريركاا
خاصي يية بتقي ييدي خي ييدماا التي ييأجير التمي ييويلي ب ي ي ي

يجعلهي ييا أكمي يير

استعدادا من البنون والم سساا ألتمويليد ا خير التيي ت مي فيي
مناياهيا أخطيار ا تميان إقا ميا علمنيا يلية اسيتخدا هيقة العقيود فييي

العراق وتخلف الندا المصرفي فيد ويلية فاعليية وخ يوعد لكميير

ميين ااج ي ار اا ألروتينيييد القاتليية والم طميية ل سييتمماراا والتنمييية

االيتصادية فيد ع

2ع تعييدي يييانون المصييارف الع اريييي لكييي يييت ت ميين تطييور عملييياا

التموي ي ال ديميية واعطاتييد اهتمييا اكبيير ممييا موجييود فييي القييانون
ال ييالي الييق ال ي ييو إال علييح كلمتييين فقييط ( خييدماا التييأجير

التمييويلي ) ال ييير فييي نهاييية  /ف  /2المييادة / 22 /ميين يييانون
المصارف العرايي وهقا أن د علح ري فشنما ييد عليح يصيور
تريريعي ع اريييي فييي هييقا المجييا ال يييو وألمهي سإقن يجييب علييح

المرييرر الع اريييي ت فييي هييقا القصييور وبأسييرر ويييا ممكيين خييدمتا
للعي يراق وعملي يياا االس ييتممار في يية وم يين أجي ي تمويي ي المر ييروعاا
Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

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

33

الكبيي يرة والصي ي يرة في يية عوه ييو ب ييقلن يك ييون ي ييد س يياير البل ييدان الت ييي

سييبقتنا بهييقا الم ييمون ولكييي يكييون سيينداً يوي ياً لقييانون االسييتممار

العرايي ري  13لسنة  2999ع

ملحق عقد تأجير تمويلي (المواد الخا ة بالموضوع )

اند في يو ععععععععععالموافق  / /ت االتااق بين كآل من -:
االس ععععععععععععععع ( طرف أو م جر ) ع
االس ععععععععععععععع ( طرف ماني مستأجر ) ع
تمهيد

لمييا كييان الم ي جر يمييارم نريياط تييأجير تمييويلي و مقيييداً بسييج ييييد الم ي جرين
التمييويليين لييد مصييل ة الرييركاا ت ييا ري ي (ععععع) وكييان المسييتأجر يمييارم

نراط (عععععععع)مما ي تاج إلح أميوا لمزاولية نرياط إنتياجي ( سيلعي  /خيدمي

) ع ولهييقا ال يير

ير ييب فييي اسييتتجار المييا المتاييق علييية ميين الم ي جر طبق ياً

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 /

وافي ييق الم ي ي جر علي ييح تي ييأجير ا م ي يوا التي ييي يمتلكهي ييا أو لي ييد ي ييق تأجيرهي ييا إلي ييح

المستأجر وبياتها كالتالي -:ععععععععععععععععععععععععععععع
وفي ييي الي يية ييي ييا المسي ييتأجر بالتاي يياو

مبار ي يرة مي يين المي ييورد أو المقي يياو بري ييأن

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

33

مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

مواص ييااا الم ييا المي ي جر فأن ييد يك ييون مس ييتوالً ع يين خطت ييد ف ييي اختي ييار وت دي ييد
مواصااا الما

ع وقلن الستخدامد في ا

ار

ألتاليد -:

1ع عععععععععععععععععععععععععععععع
2ع عععععععععععععععععععععععععععععع
3ع عععععععععععععععععععععععععععععع
المادة السابعة عرر  /يكون المستأجر مس والً تجاو ا موا المستأجرة وب سب
ماجا في اللواتح والتعليماا المندمة لقلن ع

المادة المامنة عرر /
يعتبيير العقييد مناسييخاً ميين تلقييا ناسييد دون اجيية إلييح أنييقار أو اتخيياق إج ي ار اا

ي اتية في ال االا التالية -:

1ع عد ييا المستأجر بسداد ا جرة المتاق عليها في المواعيد الم ددة ع
2ع إرهار إف م المستأجر أو إعسارو ع
وفييي هييقو ال اليية ال يييدخ المييا الم ي جر فييي أم يوا تاليسيية المسييتأجر وال فييي

ال ييمان الع ييا لل ييداتنيين ل ييد ع وللمس ييتأجر أن يرج يين عل ييح الم ييورد أو المق يياو
بجمين الدعاو التي تنرأ للم جر عن العقد المبر بيند وبين المورد أو المقاو

فيما عدا دعو فسق العقد ع وقلن دون إخ
المورد أو المقاو في هقا الرأن ع

ب قوق الم جر في الرجور علح

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 ااخ ي

أ كا القوانين في عععععععععععععع

بييأ بنييد ميين بنييود هييقا العقييد كمييا تطبييق
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المادة المانية و العررين /
ي ييرر ه ي ييقا العق ي ييد بمدين ي يية عععععععععععبدول ي يية ععععععععععععف ي ييي  / / /هجري ي يية
المواف ييق  / / /م يين نس ييخة لكي ي م يين المتعاي ييدين وب ييايي النس ييق ت ا ييد ل ييد

الجهاا المختصة ع
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المصادر
اوالً  /الكتب القانونية -:
 .1يندر دع عبد الرزاق ا مد السنهور س الوسيط في ررف القانون
المدني س الجز ا و س المجلد الماني ع

 .2د ع عبد الرزاق ا مد السنهور س الوسيط في ررف القانون المدني
الجديد س مصادر

االلت از س دار النه ة العربية ع

3ع د ع أنور سلطان س مصادر ا لت از في القانون المدني ا ردني س
منروراا الجامعة ا ردنية س الطبعة ا ولح س عمان س  1612ع

4ع دع بسا ه

مسل الق ب س التأجير التمويلي س دار الراية للنرر

والتوزين س الطبعة ا ولح  2996س  244ع

2ع د ع سي ييعيد مبي ييارن س العقي ييود المسي ييماة (البيي يين واايجي ييار والمقاولي يية ) س
 1663ع

 .9دع سعيد مبارن و صا ب الات و و طد الم
العقود المسماة س

المكتبة القانونية .

وي

س الموجز في

2ع د .سعدون العامر س الوجيز في ررف العقود المساة سالجز ا و ع
1ع دع سليمان مريم س الاع ال ار س عال الكتب س القاهرة س  1613ع
6ع د ع سمير عبد السيد تنا و س عقد أايجار س منراة المعارف ع

19ع سمير م مد عبد العزيز س التأجير التمويلي س مكتبة ااريعار الانيية
س ااسكندرية سمصر س  2999ع

11ع

دع عبييد المجيييد ال كييي وأخييرون ع الييوجيز فييي ندرييية ا لت ي از فييي

القييانون المييدني س الجييز ا و س مصييادر ا لتي از س  1619س - 226
 219ع

12ع

دع عبد المنع فرج الصدو س مصادر ا لت از س دار النه ة

العربية س بيروا س لبنان س  1624ع
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دع المنع فرج الصدو س ندرية العقد س دار النه ة العربية

14ع

دع عبد الر من السيد يرمان س عقد التأجير التمويلي س س

12ع

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

دار النه ة العربية س القاهرة س بدون سنة نرر ع

ع

19ع دع رم ان ابو السعود س العقود المسماة س عقد ا يجار س ا

كا

العامة س دار المطبوعاا الجامعية س ا سكندرية س  1666ع

12ع

دع نادر عبد العزيز رافي س عقد الليزنك س الجز ا و س

الم تسسة ال ديمة للكتاب س طرابلم س لبنان س  2994ع

11ع

د ع نج ييو إبي يراهي ألب ييدالي س عق ييد اايج ييار التم ييويلي س دار

الجامعة الجديدة للنرر س  2992ع

ثاييا البحوث والمقا ت -:
16ع

بالمقدا مصطاح و خرون سب

بعنوان التموي عن

طريق اايجار كشستراتيجية لت ير العم المصرفي س الم تمر العلمي

الرابن س جامعة في دلايا س  2992ع

29ع د ع س ييين س ييين ري ي اتة س الت ييأجير التم ييويلي ف ييي

ييو الري يريعة

ااس مية س سلسلة ب و ودراساا في الاكر الم اسبي ع

21ع ع دععبيد ال مييد وفي س إعيادة التميوي ألرهني و أمرو عليح
المندوميية المالييية و المص يرفية فييي الج ازتيير د ارسيية اليية رييركة إعييادة

التموي ألرهني  SRHس بمركز الب

العلمي و التقني و المنياطق

الجافة – جامعة م مد خي ر – بسكرة – الجزاتر) ع
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القواييج و األيظمة و التعليمات -:

22ع القانون المدني العرايي ري  49لسنة  1621المعد ع

23ع القانون المدني المصر ري  131لسنة  1641المعد ع
24ع القانون المدني الجزاتر ري  21لسنة  1622المعد ع
22ع يانون المصارف العرايية ع

29ع يانون التأجير التمويلي المصر ري  149لسنة  1662المعد ع
22ع يانون التيأجير التميويلي ا ردنيي ريي  19لسينة  2992ييانون م ييا
ع

21ع ي ييانون تند ييي عملي يياا اايج ييار التم ييويلي اللبن يياني ريي ي  199لس يينة
 1666ع

26ع ي ييانون تند ييي عملي يياا الق يير

ا يج ييار الج ازت يير ريي ي 69 – 69

لسنة  1669ع

39ع يرار رتيم مجلم الوز ار المصر ري  1266لسنة  2992المعد
للقانون  149ع

رابعا  /المصادر بالل ة الارنسية -:
32- Dernier –M- les advantages du leasing. 2007. p. z.
33- Les different formers de leasing .leasing financier, 2007. p.z.
34- Philippe Credit – bail mobilier trogon economic ET
ctatistique.
35- Amin dawwas, the 1988 unidroit convention on international
financial leasing , journal of law , Kuwait university , vol 21, dec
1997 .
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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

لرركاا القطار العا او الخاا في العراق س هقا با

افة الح دورو

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
تح باص في يانون علح الر من اهميتة الكبيرة وخاصة ما يمر بد

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
هكقا ترريعاا في العراق بصورة كبيرة و عد مواكبة التررين العرايي

للترريعاا المقارنة في مم هقو الموا ين س ولد ا باط كبيرة للرركاا
ا ستممارية العرايية و ير العرايية ع و م اولة ايجاد اسم لمم هكقا

ترريعاا مهمة لكل الطراف .
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