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 وحاالت انهائهعقد اإليجار التمويلي: مفهومه ومقوماته 

 وما يترتب عليها
 أ.م.د. هتاف جمعة أبو رشد

 ك عبد العزيزكلية األعمال جامعة المل

 المقدمة

 الحمد هلل وكفى، والصالة والسالم على المصطفى أما بعد،
مما ال شك  يهكأ أا الممعمكإل اانسكانئ  كا م يكئ مكواسه وأساسكأ علكى المعكامال  بكها 
أيككساده، وال همكككا أا همككوم ممعمككإل دوا معككامال ، وعلهككأ كككاا ال بككد مككا عن ككهم أنككوا  اكك ه 

زعا  بكها أيكساد الممعمكإل، وحف كًا للحمكو ، بكا وحمنكًا للكدماء المعامال  وعمنهنها دسءًا للمنا
يككككئ بعكككك، الحككككاال ، ومعلككككوم أا مككككا المواعككككد المسككككعمسة يمهككككًا و انونككككًا أا ا صككككا يككككئ 
المعامال  ااباحة، ما لم هسد دلها بالعحسهم، وا ا البحث ههكد  للكى بهكاا العلصكها الك   

   انعها أ. ام علهأ عمد ااهماس العموهلئ، ومااهعأ، وحاال
 أهمية البحث: 

وأاككم عقدداإليجارددلتإلييليددماهيإلميل الدد إلعكمككا أامهككة اكك ا البحككث بلنككأ هبحككث مفهككوم 
الفكككسو  بهنكككأ وبهنكككأ العمكككود ا تكككس  العكككئ  كككد عشكككعبأ بكككأ، والحكككاال  العكككئ هفسككك  يههكككا عمكككد 
ااهمككاس العمككوهلئ، ومككا هعسعككا علككى اكك ا الفسكك   انونككًا وحمككو  كككا مككا العا ككدها يككئ اكك ا 

 د يئ كا حالة ما حاال  لنهاء العمد.العم
 الدراسات السابقة: 

بحث موضو  ااهماس العموهلئ ثلة ما الباحثها، وما الدساسكا  العكئ ععسضك  لهك ا 
 الموضو  أ كس ما هلئ:

، واكككئ سسكككالة مامسكككعهس نو شككك  ييطباعدددلإلييقليميادددلإليعقددداإليجاردددلتإلييليدددماهي: أملاإل
ويككئ اكك ه  للباحككث عككالء الككدها التصككاونة. م،1002وأمهككز  مككا مامعككة يا البهكك  لسككنة 

الدساسكككة ععكككس، الباحكككث لمفهكككوم عمكككد ااهمكككاس العمكككوهلئ وطبهععكككأ المانونهكككة بصكككفعأ عمكككدًا 
مسكبًا معلمًا على شسط غهس  ابا للعمز ة؛ وعكهه  ا ا العمكد  انونكًا علكى اععبكاس أنكأ عمكد 

 لهماس مإل وعد بالبهإل باععباسه شسطًا.
لدساسكة المكك كوسة بككلننئ سككلععس، يكئ بحثككئ لحككاال  يسكك  وهتعلك  اكك ا البحككث عككا ا

، وال ضكهس  عمد ااهماس العمكوهلئ واكو مكا لكم هعطكس  للهكأ الباحكث يكئ دساسكعأ بشككا  ككا  
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يكككئ  لككك ، ل  أا دساسكككعأ معتصصكككة يكككئ بهكككاا العلصكككها والعكههككك  المكككانونئ لعمكككد اامكككاسة 
اك ا العمكد أو يسكتأ بشكككا المنعههكة بالعملهك  ولكهن مكا صكلا دساسكعأ بهككاا حكاال  لنهكاء 

 عفصهلئ.
، واك ه الدساسكة اكئ سسكالة يجارلتإلييليماهيإل)اتيسلإليقلتيلإليعإلبايئلإلييليمال(: ثليالاإل

م، للباحكث وا كا 1002مامسعهس نو ش  وأمهكز  مكا المامعكة ااسكالمهة يكئ لبنكاا لسكنة 
موهكا بصكوسة ويئ ا ه الدساسة بحث موضو  ااهماس العموهلئ مماسنًا مإل بدا ا الع حمادة.

اداسهكة ا عصككادهة بحعككة، ولككم هععككس، الباحككث للعلصككها الفمهككئ أو المككانونئ الكك    ككام علهككأ 
عمد ااهماس العموهلئ أو عكههفكأ، واك ا مكا هفعكس  بكأ اك ا البحكث عكا الدساسكة المك كوسة، ل  
أا الباحث معتصص يئ لداسة ا عماا والعلوم اال عصادهة، وعلهكأ كانك  دساسكعأ منصكبة 

 ا المانا بعهدًا عا المانا المانونئ ولهن يئ ا ا زلا أو عمصهس.يئ ا 
 مشكلة الدراسة :

 علعئ ا ه الدساسة لإلمابة على عدة عساؤال  منها:
  ؟عقاإليجارلتإلييليماهيما مفهوم 
 ما أام أسكانأ؟ 
 ما أام الفسو  عمد ااهماس العموهلئ وبها العمود المشابهة لأ؟ 
 العموهلئ؟ ما حاال  لنهاء عمد ااهماس 

 منهج البحث: 

لمكككد اعبكككإل الباحكككث يكككئ بحثكككأ المكككنها االسكككعمسا ئ بععبكككإل المكككادة العلمهكككة مكككا م انهكككا؛ 
الفمههة والمانونهة، ثكم اععمكاد المكنها العحلهلكئ بكلا أععكس، لكبع، المسكا ا المانونهكة العكئ 
 همككا أا عثكاس يكئ بككاا عمكد ااهمكاس العمككوهلئ، و كد  سكم  اك ا البحككث للكى عكدة مباحككث

 ومطالا على النحو العالئ:
إل:إليفهممإلعقاإلييلأراتإلييليماهيإلميشأل .يييبحثإليألمل

 وسلعس، يهأ مفهوم العمد لغة واصطالحًا ويمهًا، مإل بهاا نشلة ا ا العمد.
إلعقاإليجارلتإلييليماهي.إلإلمشتمط:إلأتكلنإليييبحثإلييثليي

اهمكاس العمكوهلئ وسلبدأ يهأ ببهاا أسكاا العمد بشكا عام، وما ثكم بهكاا أسككاا عمكد ا
 بشكا تاص. 
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إل:إلييفتقإلبانإلعقاإليجارلتإلييليماهيإلمبانإلييعقماإليييشلبهليييبحثإلييثليث
وسلبها يئ ا ا المبحث الفس  بها عمد العلمهس العموهلئ وعمكد ااهمكاس، والفكس  بهنكأ 

 وبها عمد ااهماس العشغهلئ.
إلإل:إلفسخإلعقاإليجارلتإلييليماهييييبحثإلييتيبع

وم الفسك  والفكس  بهنكأ وبكها الكبطالا، ثكم سكل وم ببحكث كهفهكة انهكاء وسلبها بداهة مفه
عمد ااهماس العموهلئ ويثاسه، ومنها الفس ، وائ الفموة البحثهة العئ أسعى يئ بحثكئ اك ا 
.  لسدمها، كونئ لم أمد يئ حدود البحث واالطال  دساسة يصل  ا ه المز هة بشكا  كا  

 
 المبحث األول

 تمويلي ونشأتهمفهوم عقد التأجير ال
 المطلب األول

 التأجير التمويلي لغة واصطالحا مفهوم
 أوالً: التأجير لغة :

)َأَمكككَسا والهمكككزة والمكككهم والكككساء أصكككالا ال همككككا الممكككإل بهنهمكككا، هكككدا ييلدددأراتإليدددنإل
كككساء واكككو مكككزاء العمكككا، و صكككا الثكككانئ مبكككس الع كككم الكسكككهس ، والممكككإل ا2)أحكككداما علكككى الكه

 .  ا1)ثوااأموس، وهطل  كل  على ال
 

 ثانياً: مفهوم اإلجارة في االصطالح الشرعي

بهككككإل  ، أوعلككككى أا مفهككككوم اامككككاسة ممصككككوده عملهكككك  منفعككككة بعككككو، ا3)هعفكككك  الفمهككككاء
المنفعة، وله ا سمااا بع، الفمهاء بهعًا وأسادوا بأ بهإل المنفعة وعلهأ سمى البكدا يكئ اك ا 

 العمد أمسة.

                                                 

، )عحمهك : 2، ج2، طيعردمإليقدلاااإلييه دلها،  323ابا ياسن، أبو الحسكها أحمكد بكا زكسهكا، )   ا2)
عبد السالم محمد ااسواا، )كعكاا الهمكزة، بكاا الهمكوة والمكهم ومكا هثلثهمكا، مكادة أمكسا، داس الفككس، 

 .21م، ص 2292بهسو ، 
، )بكاا الهمكزة مكادة أمكسا، 2، طيسلنإلييعدت اككا،  922ابا المن وس، مماا الدها أبو الفضا، )  ا 1)

 .32، داس المعاس ، المااسة، ص2ج 
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 نيثالثاً: مفهوم اإلجارة في القانون األرد

عح  مسمى العمود العئ عسد علكى  ا4)ماء ععسه  ااماسة يئ المانوا المدنئ ا سدنئ
ا مكا المكانوا المكدنئ ويههكا 236المنفعة، ونص  على ععسه  ااهماس بومأ عام المكادة )

أنأ: عمله  المؤمس للمسعلمس منفعة ممصودة ما الشكئء المكؤمس لمكدة معهنكة لمكاء عكو، 
 معلوم.

 تأجير التمويلي اصطالحاً:رابعاً: مفهوم ال

لا الباحككث عككا ععسهكك  لإلهمككاس العمككوهلئ يككئ مككواد المككانوا ا سدنككئ همككد باالسككعمساء 
ا مككا  ككانوا العككلمهس 3أا المشككس  لككم هفككسد المصككطلي بككالععسه ، لال أنككأ نككص يككئ المككادة )

بغك، الن كس عكا شكمولأ  –على أنأ هشعسط الععباس العمكد عمكد عكلمهس عمكوهلئ ا3)العموهلئ
 عحم  الشسطها العالهها: -تهاس الشساء ما عدمأل
 أا هكوا عمل  المؤمس للملموس ما الموسد بهد  علمهسه بموما عمد العلمهس. -2
 أا هلعزم المؤمس بعمكها المسعلمس ما االنعفا  بالملموس ممابا بدا ااهماس.  -1

علككى أنككأ عمككد بككها طككسيها  -بشكككا عككام -ااهمككاس العمككوهلئ البككاحثهاوعككس  بعكك، 
 .ا2)عمله  منفعة، سواء كان  منفعة أصا مالئ مثا اآللة، أو كان  منفعة لنساا ما

                                                                                                                       

، داس 6، ج2، طلكيهلإلييبحتإلييتيئدقإلشدتكإلكيدلإلييدا لئقاككا،  2236ا المادس ، محمد با حسها، )  3)
، 2، طييدخيات اككا،  2163لدسهن، )  . المسايئ، أحمد با 3م، ص2229الكعا العلمهة، بهسو ، 

اككا، 430. الماوسد ، علكئ بكا محمكد، ) 392م، ص2224، داس الغسا ااسالمئ، بهسو ، 3ج 
م، 2224، داس الكعكككا العلمهكككة، بهكككسو ، 9، ج2، طييحدددلملإلييكبادددتإلفددديإليدددخ  إليجيدددلمإلييشدددلفعي

، 2، طيسدلقيعييتمضإليييتبدعإلشدتكإللياإليياكا،  2032. البهوعئ، منصوس با هونن، )  366ص
 .402م، ص 2222داس المؤهد، السها،، 

ا 1243، والمنشوس يئ عدد المسهدة السسمهة س م )م6791(إليسيلإل34ييقليمنإلييياييإليألتاييإلت مإل)ا 4)
 م.2/6/2292بعاسه  

والمنشكككوس يكككئ عكككدد المسهكككدة السسكككمهة س كككم م،إل8002(إليسددديلإل34 دددليمنإلييلدددأراتإلييليدددماهيإلت دددمإل)ا 3)
 م.29/6/1006ا بعاسه  4214)

، بحكث منشكوس يكئ مملكة يجردلت إلييييلهادلإلبليليهاددإل)اتيسدلإلي لةدلاالإلمفقهادل(ا شو ئ، دهنا أحمكد، 2)
 .362ص  21مممإل الفمأ ااسالمئ العابإل لمن مة المؤعمس ااسالمئ، مدة، العدد 
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أما يئ علم اال عصاد يإا العلمهس العمكوهلئ هعكس  بلنكأ: نشكاط ا عصكاد  عبكادلئ،  كد 
لككم عككعم ا شككاسة للككى أنهمككا  .ا9)هككدتا يككئ نطككا  العمككاسة ل  اككئ  سهنككة البهككإل أو أحككد يسوعككأ

 همنإل وهممإل. اا ولو عم الععمها والوصوا الى ماععسهفاا مامعاا مانع
سأسكمالئ  بعموهكا شكساء أصكا ويئ علم اال عصاد هعكس  بلنكأ: ن كام همكوم يهكأ المكؤمس

ما العمكس االيعساضكئ للصكا  %93بهد  اسعثماسه لمدة ال عما عا  بطلا ما مسعلمس
وامكككعال   ممابكككا ديعكككا  دوسهكككة، مكككإل احعفكككا  المكككؤمس لملكهكككة ا صكككا وحعكككى نهاهكككة العمكككد

المسعلمس لتهاس شساء ا صا عند نهاهة مدة العكلمهس أو لعكادة ا صكا للمكؤمس يكئ نهاهكة 
الكواسدة  الععسهفكا وانكا وعنكد اسكععسا،  .ا6)مدة العكلمهس أو عمدهكد عمكد العكلمهس مكسة أتكس 

نالحكك  أا عمككد ااهمككاس العمككوهلئ ال بككد يهككأ مككا عككوايس شككسطها الععبككاسه لهمككاسًا عموهلهككًا، 
 / أ ما  انوا العلمهس العموهلئ، وا اا الشسطاا اما:3مواي  لما ماء يئ المادة  وا ا
 أا هكوا عمل  المؤمس للملموس ما الموسد بهد  علمهسه بموما عمد العلمهس. -2
 أا هلعزم المؤمس بعمكها المسعلمس ما االنعفا  بالملموس ممابا بدا ااهماس. -1

 المطلب الثاني
 تمويلينشأة عقد التأجير ال

 للكىهمعكد يكئ أصكا نشكلعأ  العمكوهلئ العكلمهس عمكد الفمههكة أا اآلساء بعك، عسمكإل
 يكئ البابلهوا عسيأ كما ،ا2)الفسعونهة مصس بداهة يئ ا ا الن ام ي هس المدهمة؛ العصوس

 ن كام مكا مك وسه هسكعمد العمكد اك ا أا الكبع، اآلتكس ، وهكس ا20)عشكسهعا  حمكوسابئ
 الممعكس، انعمكاا هشكعسط بممعضكاه ككاا والك   السومكانئ المكانوا يكئ المعكسو  االسكع ماا

 العكلمهس عمكد  هكوس هسمكإل الشكا إل الكسأ  أا لال، ا22)لدهنكأ ضكمانا للهكأ الشكئء ملكهكة

                                                 

 .362ص  21، العدد يجرلت إلييييلهالإلبليليهادا شو ئ، 9)
 ا المصدس نفسأ.6)
 .24ص م،2229نشكس،  داس بكدوا المكااسة، ،1، طييليدماهي ييلدأرات عقدا نعكهم، زيكاه ا سضكواا،2)

 النهضكة داس ،ييضدتابال يعليهلد  فدي ييقليميادل فكتلد  لدأثات ييليدماهي، ييلدأراتصكده ،  سمضكاا
 .4ص ،2226المااسة،  العسبهة،

 .24ص ،ييليماهي ييلأرات عقاا سضواا، 20)
 .24، صييليماهي ييلأرات عقا ا سضواا،22)
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 ،ا21)ا مسهكهة المعحدة الوالها  يئ العشسها، منعص  المسا للى الحالئ بوصفأ العموهلئ
 مسعحدثا هكا لم الو   ا ا يئ ئالمانوا ا مسهك يئ العموهلئ العلمهس عمد  هوس أا بهد

 العمكد اك ا  هكس م يمكد2642عكام  للكى عسمكإل العمكد لهك ا الحدهثكة المك وس أا حهكث كلهكًا؛
 عمسكهط مكإل ببهعهكا اآلال  الموسكهمهة عمكاس أحكد  هكام عنكد و لك  انملعكسا، يكئ مكسة  وا

 للكى هلمكل الكثما، يلكم كامكا علكى حصكولأ هضكما ولككئ مبهعاعكأ سواج بمصكد أثمانهكا،
نمكا البهإل لعمد المععادة الصوسة  يكئ العملك  المسكعلمس حك  مكإل لهمكاس، صكوسة يكئ أبسمكأ وا 
 .ا23)الثما كاما اسعويى  د البا إل معها هكوا والعئ ااهماس مدة باكعماا

السكك   شكسكا  مكا وتاصكة اسكععمالها، بعكد  لك  وانعشكس الصكوسة اك ه وعطكوس 
الشكسكا   اك ه كانك  والمحامس، يمكد الفحم مسكبا  شساء بعموها عموم أت   والعئ الحدهدهة،

 العمكد اك ا عمكد، لمكا يكئ علكى بنكاء الفحكم لمنكامم عسكلمها ثكم لحسكابها، المسكبا  بشساء عموم
 همكوم بفسكتأ أا العمكد اك ا بمومكا لكأ هحك  والك   المكؤمس، لحمكو  وحماهكة ضكماا مكا

ا  سكاط  مكا واحكد  سكط ولكو بسكداد ا تهكس أتكا ل ا للمسكعلمس المسكلمة ا مكواا واسكعسداد
 ا24)المكانوا يكئ مكسة  وا العمكد اك ا لعن كهم المشكسعفئ أنكلعكس عكدتا علههكا و كد المعفك 
 م.2239، 2243 ا عوام يئ علهأ مس  العئ والععدهال  ،2236 بعاسه  الصادس

 
 المطلب الثالث

 التأصيل الشرعي للتأجير التمويلي

همكاس العمكوهلئ، أا نبكها مااهكة الشسهعة ااسالمهة مكا عمكد اا مو  هلزم  با بحث 
اكك ا العمككد وعكههفككأ وأا نؤصككا لككأ بعككد  لكك  علصككهاًل يمههككًا يككئ ضككوء المواعككد العامككة يككئ 
الشككسهعة، وانككا ال بككد مككا ااشككاسة للككى أا ااهمككاس العمككوهلئ مككا اككو لال شكككا مككا أشكككاا 

                                                 

، داس الفكككس المككامعئ، االسكككندسهة، 2، طيييظددلمإلييقددليمييإليهلددأراتإلييليددماهيا طككأ، مصككطفى كمككاا، 21)
 .23م، ص1023

، سسكالة ييضدتابي ييليماهيإلمليظاي  ييلأرات عقا في ييقليميال يييميحي تالكد، عمس ا بلعاو ، صفاء23)
يلسكككطها،  الوطنهكككة، لنمكككا ا مامسكككعهس يكككئ المنازعكككا  الضكككسهبهة يكككئ كلهكككة الدساسكككا  العلهكككا، مامعكككة

 .20م، ص 1003
 .232ص  ،يييةلتف أعيلل في ييرااا اللها، ا أبو24)
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أ واكككو ، والككك   هكككعم بمومكككا عمككككها احكككد أطسايكككا23)العموهكككا العهنكككئ أو العموهكككا باال عمكككاا
المسكككعلمس مكككا الحصكككوا علكككى مكككزء مكككا أصكككا سأن المكككاا سكككواء كانككك  منمولكككة أو غهكككس 
منمولككككة، لكككككئ ال هسككككعنف  مككككواسده المالهككككة المومككككودة لدهككككأ واسككككعغاللها يهمككككا ال هسككككعطهإل أا 

، أ  أنككككأ عملهككككة مالهككككة مصككككسيهة مككككا حهككككث الفكككككسة ا22)هسككككعبدا بكككك ا المككككاا يههككككا بإمككككاسة
   .ا29)نًا عهنهًا ولهن نمدهاً والموضو ، لال أنأ هععبس ا عما

و د هسعبط العموها بااعماا يئ عملها  حمهمة ككالبهإل با مكا وااهمكاس، و كد هنفصكا 
عنهكككا كمكككا يكككئ المكككسو،، وهؤصكككا البكككاحثوا لعمكككد اامكككاسة المنعههكككة بالعملهككك  يمهكككًا علكككى 

هماس    .ا26)اععباس أنأ عمد بهإل وا 
منككوط بكككوا المنفعككة مباحككة شككسعًا،  لا اععبككاس الشككسهعة ااسككالمهة العككلمهس العمككوهلئ

وأا عكككوا  ابلكككة لالنفصككاا عكككا ا صكككا دوا االكككأ مباشكككسة، وأا عكككوا معسويكككة محكككددة 
بشككككا همنكككإل المهالكككة المفضكككهة للكككى النكككزا ، للكككى يتكككس مكككا انالككك  مكككا اشكككعساطا  شكككسعهة 

، ا22)عسككعهد  ممهعهككا  هككام اكك ا العمككد بإنعككاج يثككاسه وعحمهكك  ممصككوده علككى الومككأ ا مثككا
الأ حاا سا س العمود، وعماًل با صا الفمهئ العام الماضئ بلا ا صكا يكئ المعكامال  ح

   ااباحة ما لم هسد دلها بعحسهمها.
ومككا المعككسو  أا مو كك  الشككسهعة ااسككالمهة يهمككا هتككص العمككود أو عمككود اامككاسة 
بشككككا عكككام هكككلعئ بنكككاء علكككى شكككسوط محكككددة لبهكككاا موازاكككا مكككا عدمكككأ، لال أا التلكككط يكككئ 

    الشسهعة ااسالمهة ما عمد ااهماس العموهلئ مسعكزة أموس ثالث، وائ:مو 
                                                 

، بحككث محكككم منشككوس يككئ مملككة ييلددأراتإلييليددماهيإليددنإلييظددمتإل سدد ييا عمككس، محمككد عبككد الحلككهم، 23)
 .4م، ص2222، مصس، 9،  3مسكز صالي عبد اهلل كاما لال عصاد ااسالمئ، ما

، عقاإلييلأراتإلييليماهيإلمعقاإليجارلت إلييييلهادلإلبليليهادد:إلاتيسدلإلفقهادلإليقلتيدل ا عوماا، ولهد اوهما،22)
 .9م، ص1022، 3،  3بحث محكم منشوس يئ المملة ا سدنهة للمانوا والعلوم السهاسهة، ما

، بحكث محككم منشكوس يكئ مملكة عقاإلييلأراتإلييليماهيإلفديإلييفقد إليجسد ييا الغسهانئ، تالد سكالمة، 29)
 .22م، ص1024، لهبها، 20العبهاا،  

 .4، صييلأراتإلييليماهيإلينإلييظمتإل س ييا عمس، 26)
، داس السكالم، 4، ج2طأيميتإلييبدتمقإلفديإلأيدميلإلييفدتمق،إلاكا،  264ا المسايئ، أحمد با ادسهن، ) 22)

إل.2206م، ص1002المااسة، 
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 اععباس عمل  العها المؤمسة عمدًا يتس يئ  ا  عمد ااهماس ا وا. .2
اععبككاس  لكك  الشككسط اتعهاسهككًا بالنسككبة للمسككعلمس دوا أا عكككوا اسادة المككؤمس أهككة  .1

العمكككد، والعكككئ مكككا اععبكككاس، يعككككوا بمثابكككة شكككسط ععفككك  علهكككأ شكككسهععهما أال واكككئ 
 البدههئ أا ال عكوا متالفة    نص همعلها غهس ما زة ابعداًء.

اععبككاس  ا  الشككسط عمككدًا منفصككاًل عككا العمككد ا وا، ممككا هعنككئ أنككأ لككهن للعمككد  .3
ا وا أ  اععبكككاس أو عكككلثهس  كككانونئ يكككئ العمكككد الثكككانئ، واا مكككا هلكككزم مكككا عحمهككك  

 ائ ما وا إل حاا  ا  العها. ضوابط يئ انعهاء ملكهة العها المؤمسة لنما 
ويكككئ الحكككالعها الثانهكككة والثالثكككة هبكككدو مو ككك  الشكككسهعة ااسكككالمهة ملهكككًا بمكككوازه؛ لعكككدم 

 .ا10)متالفعهما أهًا ما الشسوط العئ عمعا منهما عمدها يئ عمد
أما يئ الحالكة ا ولكى، يكإا ومكود عمكد بهكإل وعمكد لمكاسة يكئ عمكد واحكد، همعكا منهمكا 

، أال واكككو شكككبهة ومكككود بهععكككها يكككئ بهعكككة، و كككد وسد الكككنص موضكككإل و كككو  يكككئ المح كككوس
 . ا12)الشسعئ بالنهئ عنأ

                                                 

نعكهم هاسكها ومهكة ا عمعضئ ا مانة العلمهكة ااشكاسة يكئ اك ا الموضكإل للكى أا لالسكعا  الكدكعوس محمكد 10)
ن س عتال  ما علهأ العما وما أت  بأ المممإل الفمهئ، يهو هس  عدم مواز عمد ااهماس العمكوهلئ، 
واككك ا االمعهكككاد ككككاا  كككد  ككككسه يكككئ عكككدة نكككدوا  ومحاضكككسا  مامعهكككة، ولكككم أمكككد يكككئ حكككدود البحكككث 

 واالسعمساء مسمعًا مكعوبًا وث  ا ا السأ  حعى أسيمأ يئ بحثئ.
ا الصككادسة عككا دا ككسة اايعككاء يككئ المملكككة ا سدنهككة 194ئ  لكك  مككا مككاء يككئ الفعككو  س ككم )ا والمسككعند يكك12)

الهاشمهة، حوا العلمهس العموهلئ المنعهئ بالعمله  حسا ن ام بع، المؤسسكا  المالهكة ااسكالمهة، 
حهككث بهنكك  انككأ بعككد االطككال  علككى عمككود العككلمهس المنعهككئ بالعملهكك  لككد  بعكك، المؤسسككا  المالهككة 

مهة عبها ومود كثهس ما المحا هس الشسعهة العئ هعسعا علهها بطالا العمد؛ ما ا ه المحكا هس ااسال
مككاسةا يككئ و كك  واحككد، علككى عككها واحككدة، يككئ زمككا واحككد، ا مككس  ومككود عمككدها متعلفككها )عمككد بهككإل وا 
الكك   همعككا اكك ا العمككد بككاطاًل، عككا أبككئ اسهككسة سضككئ اهلل عنككأ أا النبككئ صككلى اهلل علهككأ وسككلم  ككاا: 

بككا"، سواه أبكو داود َكسسكهسَما َأو  السه وحككوا  لك  مكا  صككدس عكا مممككإل  ."َمكا  َبكاَ  َبه َععَككه ًا ًيكئ َبه َعككة  َيَلكأس َأو 
الفمككأ ااسككالمئ الككدولئ المنبثكك  عككا من مككة المككؤعمس ااسككالمئ يككئ دوسعككأ الثانهككة عشككسة يككئ شككلا 

  ممنوعكة، "وأا ضكابط المنكإل أا هكسد موضو  ااماسة المنعههة بالعمله  بلا انا  صوسًا مكا زة وأتكس 
عمداا متعلفاا يئ و   واحد، على عها واحدة، يئ زما واحكد"، و ككس مكا الصكوس الممنوعكة: "أا 
هكوا عمد لماسة هنعهئ بعمل  العها المؤمسة ممابا ما ديعأ المسعلمس ما أمكسة تكالا المكدة المحكددة 
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وانا عمدس ااشاسة للى أنأ وعلى السغم ما معلومهة المحا والمدة وا  سكاط يكئ عمكد 
ااهماس العموهلئ علمًا عنعفكئ معكأ المهالكة يكئ العمكد، لال أا سبكط مكزء مكا الكسبي المكديو  

همككاس بسككعس الفا ككدة وعغهككسه عبعككًا لعغهساككا هككوسث يككئ اكك ا العمككد بصككفعأ  سككطًا مككا أ سككاط اا
 .ا11)شبهة السبا، لضاية للى أا العمد هكوا مشوبًا بالغسس يئ ا ه الحالة

 المبحث الثاني
 أركان عقد اإليجار التمويلي

على ثالثة أسككاا بحسكا الفمكأ المكانونئ، واكئ: العساضكئ،  -بشكا عام –عموم العمود
 -والمعكككلثس بالفمكككأ الحنفكككئ –مكككدهس بالككك كس أا المكككانوا المكككدنئ ا سدنكككئوالمحكككا، والسكككبا، 

اععبككس للعمككد سكنككًا واحككدًا اككو العساضككئ، واععبككس المحككا والسككبا والشكككا يككئ حككاا ا عضككاه 
 .  ا13)المانوا شسوطًا لالنعماد

وهلكزم النعمككاد عمكد ااهمككاس العمككوهلئ مكا هلككزم النعمكاد سككا س العمككود بشككا عككام وعمككود 
كا كانك  العمكود عمكوم علكى ااسادة، أ  عساضكئ المععا كدها والعكئ ااماسة  بشككا تكاص، ولم 

همككا أا ععمككأ لغاهككة مشككسوعة مككا مهككة، وعلككى السككبا مككا مهككة أتككس ، كككاا سكنككا العمككد 
العساضكئ والسككبا؛ أمككا بتصككوص المحكا يهككو سكككا يككئ االلعكزام ال يككئ العمككد؛  ا أامهعككأ 

، وعلهكأ وعلكى اععبكاس مكا سكب  يكإا عمكد ا14)العمكد ال ع هس لال يئ االلعزام ال   هنشكل عكا
ااهماس العموهلئ هموم على سكا واحكد اكو سككا العساضكئ، وهشكعسط النعمكاده ومكود المحكا 

 والسبا والشكا على النحو ال   سهلعئ عفصهلأ.

                                                                                                                       

المكدة بهعكًا علما هكًا". واك ا مكا هحصكا يكئ العمكود دوا لبسام عمد مدهد، بحهث عنملا ااماسة يكئ نهاهكة 
ومككا المحككا هس أهضككا اشككعماا العمككد علككى عككلمها  .المبسمككة مككإل بعكك، المؤسسككا  المالهككة ااسككالمهة

لككزام المسككعلمس بككديإل مككا هعسعككا علككى  لكك . واكك ا أهضككًا مككا الصككوس الممنوعككة العككئ  العككها المككؤمسة، وا 
 . علمهس العموهلئ ما من وس لسالمئاال نص علهها مممإل الفمأ ااسالمئ. )عمس،

 .11، صييلأراتإلييليماهيإلينإلييظمتإل س ييا عمس، 11)
 .41، صييمرالا المبوس ، 13)
، 2، مطبعككة داس الكعككا المصككسهة، طييمسدداطإلفدديإلشددتكإلييقددليمنإليييدداييا السككنهوس ، عبككد الككسزا ، 14)

 .291، ص2، ج2234المااسة، 
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وانا نشهس للى أا عمد العلمهس العمكوهلئ شكلنأ شكلا أ  عمكد همكس بالمساحكا الطبهعهكة 
والعنفهككك  واالنمضكككاء، لال أا أا اككك ا العمكككد هعمهكككز بعن كككهم حمكككو  والعزامكككا  للعمكككد: العككككوها 

لطسيهكككأ علكككى ومكككأ عفصكككهلئ ود هككك ، وعنفكككسد شكككسكة العكككلمهس العمكككوهلئ بعحدهكككد المضكككموا 
همعككسا مكا يكككسة عمكود اا عكاا، بسككبا انفكساد أحككد  -أ  العمكد –االعفكا ئ للعمكد، مككا همعلكأ

مسككعما، دوا أا هملكك  الطككس  اآلتككس واككو  أطسايككأ بوضككإل شككسوط وأحكككام العمككد وبشكككا
المسككعلمس بطبهعككة الحككاا أ   ككدسة علككى منا شككة الشككسوط أو عككدم المبككوا بهككا، نااهكك  عككا 
 الحامة الضسوسهة العئ هنطو  علهها ا ا العمد، وائ حامة السكا والعمكاسا  والمنمكوال ،

تسمهككا مككا يكككسة ومككإل ااشككاسة للككى أا ععككدد المهككا  العككئ عككويس مثككا اكك ه الععككامال  ال ه
االحعكاس العئ ععد سكهزة الععباس العمد ما عمود اا عاا، كما وعفكس، يهكأ العزامكا  عمكإل 
علككى عككاع  طسيككئ العمككد علككى حككد سككواء، وهكككوا ااتككالا بعنفهكك  اكك ه االلعزامككا  مككدعاة 
لطلا يس  العمد، لضكاية لالعفكا  علكى العماهكا منكأ ويمكًا لمكا عمضكئ بكأ شكسوط اك ا العمكد 

 .ا12ا )13)نحو ال   سهلعئ عفصهلأ الحماً على ال
 المطلب األول

 التراضي
همصد بالعساضئ يئ العس  المانونئ: عطاب  لسادعها ععمهاا للكى لحكداث أثكس  كانونئ 

نشاء العزام معه ا ؛ وكمكا اكو الحكاا يكئ سكا س العمكود السضكا هة، وبكالسغم مكا أا عمكد ا19)وا 
لعككويس شكككلها  معهنككة هحككدداا المشككس   ااهمككاس العمككوهلئ عمككد شكككلئ، ويضككاًل عككا حامعككأ
، أ  أنككأ ال بككد أا هحصككا العساضككئ ا16)لال أنككأ هحعككاج لومككود سكنككأ ا ساسككئ واككو السضككا

                                                 

، عمكككاا، 2داس وا كككا، ط كإلييقدددليمنإليييددداييإليألتايددي،يييبسدددمطإلفددديإلشددتإلا المبككوس ، هاسكككها محمككد، 13)
 .234م، ص 1001

 .93، صيييظلمإلييقليمييإليعقاإلييلأراتإلييليماهيا طأ، 12)
 .243، ص 2، جييمساطإلفيإلشتكإلييقليمنإلييياييا السنهوس ، 19)
 والعككئ 1001لسككنة  22العككلمهس العمككوهلئ المؤ كك  س ككم ا واكك ا مككا مككاء يككئ المككادة السادسككة مككا  ككانوا 16)

هكعم عن ككهم العمككد تطهكًا بككها المككؤمس والمسكعلمس بحهككث هعضككما بهانكا  وايهككة ومفصككلة " نصك  علككى:
عككا المككلموس وحالعككأ وأطككسا  العمككد ومدعككأ وشككسوطأ وهككعم عسككمها اكك ه البهانككا  وعسككمها أ  عغههككس 

 . هطسأ علهها يئ السما لد  الوزاسة"
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مككا العا ككدها علككى العناصككس المواسهككة يككئ العمككد، واككئ طبهعككة العمككد والمككلموس، وا مككسة، 
هكا ا الهكة ومدة العمد، وال بد ما عوايس شسوط يئ طسيئ العمد لصحة العساضئ، وما أام

 ، وصدوس العصسيا  المانونهة عنأ. ا12)العئ ائ صالحهة الشتص السععماا الح 
وممككا عمككدس ااشككاسة للهككأ أنككأ ال بككد مككا عككوايس صككفة تاصككة يككئ أحككد طسيككئ عمككد العككلمهس 

إلالعموهلئ، واو المؤمس، لهعسنى لأ لبسام ا ا النو  ما العمود، وا ا ما سلبهنأ الحمًا. 
 يجار التمويلي: األهلية في عقد اإل

هتضكككإل ااهمكككاس العمكككوهلئ للمواعكككد العامكككة يكككئ ا الهكككة؛ ل  هشكككعسط النعمكككاده صكككحهحًا 
ونايكك ًا كمككاا أالهككة طسيهككأ، شككلنأ شككلا سككا س العمككود، لال أا  ككانوا العككلمهس العمككوهلئ نككص 

ا علكككى أا المكككؤمس اكككو الشكككتص المعنكككو  حصكككسًا، وعلهكككأ لكككم عككككا شكككسوط 1يكككئ المكككادة )
نما عكوا ا ه االععباسا  مسعهة يئ شكتص  ا الهة العامة عنطب  على شتص المؤمس وا 

المسككعلمس، يككئ حككاا لككم هكككا المسككعلمس شتصككًا معنوهككًا، ومنهككا أا هككعم الثامنككة عشككس مككا 
 العمس، وأا هكوا عا اًل.

 أطراف العقد:

ا صككا أا ا يككساد أحككساس يهمككا أسادوا أا هنشكك وا مككا العمككود مككا دام الفككسد مككنهم هعمعككإل 
الهككة المانونهككة، لال أا الطبهعككة العككئ همككوم علههككا عمككد العككلمهس العمككوهلئ عمعضككئ عككوايس با 

، يمكد  كسنكا سكابمًا أنكأ ا30)شسوط معهنكة يكئ المععا كدها عكعالءم مكإل الهكد  مكا العمكد بسمعكأ
ال بكككد مكككا عكككويس صكككفة تاصكككة يكككئ أحكككد طسيكككئ العمكككد ابكككسام اككك ا النكككو  مكككا العمكككود واكككو 

ا مككا  ككانوا العككلمهس العمككوهلئ يككئ بهككاا الممصككود بعبككاسة 1) المككؤمس، حهككث نصكك  المككادة
المككؤمس بمولهككا "المككؤمس: الشككتص المعنككو  المسككما ويكك  أحكككام العشككسهعا  النايكك ة  ا  

 .  العال ة ال   عكوا أحد غاها  مماسسة نشاط العلمهس..."
 مككا تككالا اكك ه المككادة هعبككها لنككا أنككأ ال بككد لكككئ هككعمكا المككؤمس مككا لبككسام مثككا اكك ا
العمكد، أا هكعسكا المككؤمس صكفة الشككتص المعنكو ، وأا هككوا عسككمها الشكتص المعنككو  

   .وي  أحكام الموانها المن مة له ا العمد

                                                 

 .211، ص 2، جييمساطإلفيإلشتكإلييقليمنإلييياييا السنهوس ، 12)
 .262، صييلكاافإلييقليمييإليعقاإلييلأراتإلييليماهيا التصاونة، 30)
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يئ حها أا المانوا لم هفس  بكها أا هككوا المسكعلمس شتصكًا طبهعهكًا أو معنوهكًا، حهكث 
"المسككعلمس:  :ا مككا  ككانوا ااهمككاس العمككوهلئ يككئ ععسهفهككا للمسككعلمس بمولهككا1نصكك  المككادة )

 .الشتص الطبهعئ أو المعنو  ال   هنعفإل بالملموس وي  أحكام عمد العلمهس"
عمدس ااشاسة للى انأ يئ حاا أعطئ المسعلمس ل نًا ما المؤمس لهموم بعكلمهس العكها 
المكككؤمسة لهمكككاسًا عموهلهكككًا، هككككوا المسكككعلمس شتصكككًا معنوهكككًا ويمكككًا  حككككام اككك ا المكككانوا؛ يمكككد 

"للمسكككعلمس بموايمكككة تطه كككة مكككا  ا مكككا اككك ا المكككانوا الفمكككسة )أا علكككى أنكككأ:2نصككك  المكككادة )
 .  المؤمس الح  يئ علمهس الملموس ما الباطا ..."

عمككااًل لككنص المككادة ) ا بوصككفها للمككؤمس 1ومككا انككا واسككعفادة مككا نككص اكك ه المككادة وا 
علمسة نفهكككم أنكككأ ال بكككد أا هككككوا المسكككعلمس شتصكككًا معنوهكككًا، ل ا أساد أا هكككؤمس العكككها المسككك

للغهككككس لهمككككاسًا عموهلهككككًا؛ أمككككا ل ا أساد أا هؤمساككككا عككككلمهسًا عادهككككًا، يهكفككككئ أا هكككككوا شتصككككًا 
 طبهعهًا.

المنككعا )المككوسدا: واككو الكك   هصككنإل ا صككا محككا العككلمهس هبمككى أا نكك كس أا انككا  
بعمككككد ااهمككككاس  وبنككككاء علككككى مواصككككفا  المسككككعلمس، لحسككككاا المككككؤمس، أو البككككا إل للصككككا

ط المشس   أا عكوا لكأ صكفة معهنكة، حالكأ يكئ  لك  حكاا المسكعلمس، أال العموهلئ، لم هشعس 
د بمولهكا:1واو الموس د؛ يمد نص   المادة )  ا ما  انوا ااهماس العموهلئ يئ ععسهفهكا للمكوس 

"الموس د: الشتص الطبهعئ أو المعنكو  الك   هنمكا ملكهكة المكلموس محكا عمكد العكلمهس للكى 
 .  المؤمس"

اكككا هععبكككس عمكككد ااهمكككاس العمكككوهلئ أ كككسا للكككى كونكككأ عمكككد  وانكككا  كككد هعكككس، عسكككاؤا:
 ل عاا، أو عمد غهس  ابا للعفاو،، منأ للى عمد سضا ئ شلنأ شلا سا س العمود؟

ال بكككد لإلمابكككة عكككا اككك ا العسكككاؤا أا نشكككهس للكككى الشكككسوط الوامكككا عوايساكككا يكككئ العمكككد 
 :ا32)لهصي اععباسه عمد ل عاا، وا ه الشسوط ائ

 بًا على أحد السلإل أو التدما  الضسوسهة.أا أا هكوا العمد منص
اا أا هعمعكككإل صكككاحا السكككلعة باحعككككاس حمهمكككئ أو  كككانونئ لهككك ه السكككلعة، أو أا عنعكككدم 

 المنايسة الحمهمهة لأ يئ عويهس ا ه السلعة.
                                                 

 .262، صييلكاافإلييقليمييإليعقاإلييلأراتإلييليماهيا التصاونة، 32)
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جا أا هككككوا ااهمككككاا المومكككأ مككككا صكككاحا السككككلعة عامكككًا ومحككككددًا وموحكككدًا بالنسككككبة 
 للممهوس.

ا ككككاا يكككئ وعنكككد الن كككس يكككئ الشكككسوط ا لكككواسدة نالحككك  أا عمكككد العكككلمهس العمكككوهلئ وا 
حمهمعأ وعكههفأ همعسا كثهسًا ما يكسة اععباسه عمد ل عاا، لال أا ا ا الوص  ال هعكد د همكًا 
ما الناحهة المانونهة، وال هعدو بالعكالئ عمكد العكلمهس العمكوهلئ كونكأ عمكد معاوضكة سضكا ئ 

 كما عمدم.
 المطلب الثاني

 المحل
مككككد ااهمككككاس العمككككوهلئ لككككأ طابعككككأ التككككاص والككككك   هسكككككاام يكككككئ علكهكككككد المحككككا يككككئ ع

تصوصكككهة العمكككد، يهمكككا أا هككككوا المحكككا مكككا اآلال  والمعكككدا  اانعامهكككة أو العمكككاسا  
المسكككككعتدمة لالسككككععماا الصككككناعئ أو الحسيككككئ، وبالعككككالئ يالعمككككد ال هككككسد علكككككى ا مكككككواا 

للمععا ككدها، بحهككث ل ا انصككا العمككد االسكككعهالكهة أو العكككئ عسككععما للغككسا، الشتصككهة 
على أمواا اسعهالكهة ال نككوا ياشعساط ا ة المهزة هعد ما طبهعكة العمكد، حهكث أا عملهكة 
ااهمكككاس أمككام عمككد عككلمهس عمككوهلئ العمككوهلئ اككئ يككئ ا صككا وسككهلة لعموهككا االسككعثماسا  

 .وبضماا يعاا للشسكة الممولة وائ ملكهكة ا ا الماا
العملهكككة المانونهكككة المكككساد عحمهمهكككا مكككا عمكككد ااهمكككاس العمكككوهلئ،  يالمحكككا هععبكككس أسكككان

والعككئ عمككوم علككى عنصككسها، امكككا المنفعككة وا مككسة، وهضككا  لهمكككا المككدة العككئ همككان بهكككا 
ممداس المنفعة، وعلى ومكأ التصكوص عمكد ااهمكاس العمكوهلئ، انكا  عنصكس تكاص واكو 

 عمل  العها يئ نهاهة مدة ا ا العمد. 
محا المنفعة العئ هلعزم المؤمس بعمكها المسعلمس منها، وما مهكة يما مهة هكوا ال

 أتس  هكوا المحا بدا ااماسة العئ هلعزم بها المسعلمس لماء انعفاعأ لعل  المنفعة.
ا المحككا يككئ عمككد ااهمككاس العمككوهلئ، هعمثككا بالغاهككة العككئ هسككعى للههككا الككدا ا واككو يككئ  وا 

 العها لغاهة الحصوا على ممابا ا ه المنفعة.ا ا العمد )المؤمسا ما ناحهة، حها هؤمس 
ومكككا ناحهكككة أتكككس  مكككا مهكككة المكككدها بكككا مسة )واكككو المسكككعلمسا اكككو الحصكككوا علكككى 

 المنفعة العئ هلعزم بديإل الممابا المعف  علهأ لماء اسعهفا ها. 
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وهشككعسط للمحككا أا هككككوا مومككودًا، ل ا ككككاا محككا االلعككزام حمكككًا عهنهككًا، أو ممكنكككًا ل ا 
وهشككعسط يككئ المحككا يككئ عمككد ااهمككاس العمككوهلئ، أا  .ا31)أو امعناعككًا عككا عمككا كككاا عمككالً 

هكككوا المككؤمس  كككادسًا علككى عمكككها المسكككعلمس مككا االنعفككا  بكككالعها المككؤمسة، وبالعككالئ  كككدسة 
عسككلهم العككها المككؤمسة للمسككعلمس يككئ نهاهككة العمككد؛ كككلا هكككوا للمسككعلمس حكك  العصككس  يككئ 

 لمعسعبة يئ  مة المسعلمس ممكنة االسعهفاء.العها المؤمسة، وأا عكوا ا مسة ا
ولعمد العلمهس العموهلئ تصوصهة ما حهث محا العمد، عمهزه عا غهسه مكا العمكود، 
ل  أنأ هشعسط يئ محا العمد أا هككوا مكا اآلال  أو المعكدا  اانعامهكة أو العمكاسا ، وال 

ا ان صكا العمكد علههكا يككال همكوز أا هكسد عمكد ااهمكاس العمكوهلئ علكى أمكواا اسكعهالكهة، وا 
هعد عمد ااهماس عمكدًا عموهلهكًا، مكدهس بالك كس أا المشكس  ا سدنكئ لكم هكوسد اك ا الشكسط يكئ 

نما ماء بنص عام ومطل  يهما هععل  بمحا العمد  .ا33)المانوا، وا 
 المطلب الثالث

 السبب
هعككس  السككبا يككئ الفمككأ المككانونئ عمومككًا بلنككأ الغككس، المباشككس الكك   همصككد الملعككزم 

 .ا34)وصوا للهأ ما وساء العزامأال
واو الغس، ال   همصكد الملعكزم الوصكوا للهكأ وساء سضكا أ العحمكا بكااللعزام، ومعكأ يتكس 

يكئ عمكد البهكإل مكثال البكا إل العحمكا بكااللعزام و الغاهة العئ هسعهد  الملعزم عحمهمها نعهمة العزامأ، 
علكككى الكككثما سغبكككة منكككأ يكككئ  بنمكككا ملكهكككة المبهكككإل للكككى المشكككعس  وبعسكككلهمأ لهكككاه ههكككد  الحصكككوا

 .  الحصوا على المبهإل وبالعالئ هععبس السبا عنصسا ما عناصس ااسادة
والسكبا يكئ عمكد ااهمكاس العمكوهلئ، هعمثكا بكالعزام المكؤمس بعملهك  المسكعلمس االنعفككا  
بالملموس بموما االعفا  المنصكوص علهكأ يكئ العمكد، والك   همابلكأ العكزام المسكعلمس لكديإل 

التاضعة  حكام  ا  االعفا ؛ مإل مكا هعضكمنأ تهكاس العملك  يكئ نهاهكة العمكد  بدا ااماسة
 الم كوس ما ضوابط، هنص علهها يئ العمد.

                                                 

 .302، ص2ج ،إلييمساطإلفيإلشتكإلييقليمنإليييايي،السنهوس  ا31)
 .263، صييلكاافإلييقليمييإليعقاإلييلأراتإلييليماهيا التصاونة، 33)
 .336، ص2، جطإلفيإلشتكإلييقليمنإلييياييييمساا السنهوس ، 34)
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يالسبا همإل على  ا  الشئء، ولكنأ ما مهة المكؤمس اكو السكعهفاء الممابكا للمنفعكة 
لشكئء العئ مكنها، أما ما مهة المسعلمس يهئ السعهفاء المنفعكة، ويهمكا بعكد لعملك  عكها ا

 المؤمس ل ا أساد المسعلمس  ل ، ولبهعها ما مهة المؤمس المال  لها.
وبعككد الحككدهث عككا المحككا والسككبا همكككا المككوا أا السككبا بالنسككبة للمسككعلمس اككو المحككا 

 بالنسبة للمؤمس، والعكن صحهي، يالسبا بالنسبة للمؤمس او المحا بالنسبة للمسعلمس.
 المطلب الرابع

 الشكل

ا عمد ااهماس العموهلئ او مكا العمكود الشككلهة، وهعنكئ  لك  أنكأ ال بكد واععباسًا للى أ
مككا أا عطبكك  بعكك، اامككساءا  العككئ هككنص علههككا المككانوا يهمككا هتككص اكك ا العمككد لعمامككأ 
ونفككا ه صككحهحًا، ل  أا الشكككا اككو ممموعككة اامككساءا  العككئ هككنص علههككا المككانوا لعمككام 

يكئ مككواد المكانوا المككن م لهك ا العمككد، والعككئ عمكد مككا واكئ يككئ عمكد ااهمككاس العمككوهلئ واسدة 
همكا " ا مكا  كانوا ااهمكاس العمكوهلئ والعكئ مكاء يكئ الفمكسة )أا منهكا:3منها نكص المكادة )

 العئ هما أا هعضمنها العمد مثا:  البهاناو د أوسد أهضًا  ."أا هكوا عمد العلمهس تطهاً 
 .وص  الملموس بشكا هبهنها عا غهسه 
 .اسم الموس د 
  بدا االهماس.عحدهد 
  . عدد الديعا 
 .مواعهد عسلهمها 

 ا.3وغهساا مما ماء يئ نص الفمسة )أا ما المادة )
وعبككسز أامهككة الشكككلهة يككئ عمككد ااهمككاس العمككوهلئ لمككا لهككا مككا أثككس يككئ لحاطككة العمككد 

 بضوابط عن مأ وعحوا دوا نشوء نزا  بها أطسايأ.  
وموا اشعماا العمكد علههكا،  يإا أ  تلا يئ عل  الشسوط والبهنا  المنصوص على

هسعا البطالا، وما انا هلعئ اععباس الشكا سكنًا، يهعضكي  لك  مكا نكص الفمكسة )اا مكا 
"همككإل بككاطاًل عمككد العككلمهس ل ا لككم هكككا تطهككًا ..."، كمككا نصكك   ا حهككث مككاء يههككا:3المككادة )

نكا  المشكاس "ل ا لكم هعضكما عمكد العكلمهس أهكًا مكا البه الفمسة )مكا ما  ا  المادة على أنكأ:
 .  للهها ... هح     ما أطسايأ العمس  ببطالا العمد ..."
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 المبحث الثالث
 التمويلي وبين العقود المشابهة الفرق بين عقد اإليجار

 المطلب األول
 لتمويلي وبين عقد اإليجار العاديالفرق بين عقد اإليجار ا

، و ككس أسكانكأ وأطسايكأ، بعد عوضهي مفهوم ااهماس العموهلئ وبهاا الطبهعة التاصة لأ
هعبككها لنككا أا اكك ا النككو  مككا ااهمككاس هعشككابأ مككإل غهككسه مككا العمككود عشككابهًا  ككااسًا، ولكنككأ مككا 
حهككث العطبهكك  ع هككس االتعاليككا  المواسهككة ومككا اكك ه العمككود العككئ هبككدو انككأ شككبهأ بهككا: عمككد 

ا ااهمكاس العككاد ، حهككث أا كككا مككا العمككدها همكوم علككى عال ككة  انونهككة بككها شتصككها ، عتككو 
 أحداما االنعفا  بملموس  مملو   لآلتس تالا مدة محددة ولماء عو، معلوم.

اكك ا مككا هبككدو علهككأ الحككاا يككئ كككال العمككدها، لال أا االتككعال  بهنهمككا أكثككس وضككوحًا، 
 همكا عوضهحأ ما تالا اآلعئ:

لا اامككاسة يككئ عمككد ااهمككاس العمككوهلئ عككسد علككى مككاا  هحككدده المسككعلمس، يهععهككد  .2
بشككسا أ مككا أمككا لعككادة عككلمهسه للمسككعلمس، أمككا يككئ عمككد اامككاسة العككاد   المككؤمس

 يإا الملموس هكوا يئ حوزة المؤمس أساسًا.
أطسا  العال ة يئ ااهماس العموهلئ، ععوسإل لعشما طسيًا ثالثكًا واكو المكوسد الك    .1

هععا ككد معككأ المككؤمس لعوسهككد العككها المسغككوا اسككع ماساا والعككئ حككدداا المسككعلمس 
، حهككث هسككعطهإل المسككعلمس العككودة علككى المككوسد يككئ حككاال  معهنككة؛ بككالسغم مسككبماً 

 ما عدم ومود عال ة  انونهة مباشسة بهنهما.
ولعككا مككا أاككم الفككسو  بككها العمككدها اككو  لكك  التهككاس الكك   هعككا  للمسككعلمس يككئ  .3

نهاهة العمكد بالعملك  يكئ عمكد ااهمكاس العمكوهلئ، والك   اكو غهكس مومكود يكئ عمكد 
 .  ااهماس العاد 

وانككا  يككس  سابككإل، نككوسده  كككسًا ونوضككحأ يككئ مبحككث الحكك  واككو الفسكك ، يالفسكك  يككئ 
عمد ااهمكاس العمكوهلئ مساكوا بحالكة العمكد لا كانك   بكا تهكاس الشكسط أم بعكده، لككا مثكا 

 ا ا العفسه  غهس مومود يئ عمد ااهماس العاد .
نصككككوص عمككككد وأتهكككسًا هعضككككي للباحكككث يككككئ المكككوانها المن مككككة لككككال العمككككدها، عحه كككز 

ااهمككاس العمككوهلئ لمككا يهككأ مصككلحة للمككؤمس، ومعككا العمككد واالعفا ككا  يهككأ حاكمككة لككأ أكثككس 



 المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(                             مجلة علمية محكمة 
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

60 

مككا المككوانها المن مككة، أمككا يككئ عمككد ااهمككاس العككاد  يككإا عككدتا المشككس  بعحدهككد ضككوابط 
حاطكة منهكا يكئ عمكد ااهمكاس العمكوهلئ، كمكا وأنهكا علكى سكبها المثكاا  العمد أكثس للزامهكة وا 

لمككككالكها والمسككككعلمسها، ه هككككس حككككسص  لكككك  المككككانوا علككككى عحمهكككك  مصككككلحة يككككئ  ككككانوا ا
 المسعلمس عح  ما هسمى بالهد  يئ حا مشكلة ااسكاا.

 المطلب الثاني
 الفرق بين عقد اإليجار التمويلي وبين عقد اإليجار التشغيلي

 ددمإلييييلفددللإلبددليعانإلفقددط،إلباييددلإلفدديإلييلددأراتإل هسعككس  عمككد ااهمككاس العشككغهلئ بلنككأ:
 كد  .يكئ بعك، صكوسه يلفللإلبليعان،إلم اإلايلهديإلبليليهددإلكيدلماهيإلاكمنإليقةماهإليلإلييلي

هعشابأ عمد ااهماس العموهلئ وعمد العلمهس العشغهلئ لال أا أام ما همه زه عا ا تهكس عكدة 
 :ا33)أموس منها ما هلعئ

لا ااهماس العموهلئ او عملهة نما لككا عا كدا  ومشكاكا ومتكاطس ا صكا مكا  .2
المسكككعلمس، سكككو  انعملككك  ملكهكككة ا صكككا للكككى المسكككعلمس يكككئ نهاهكككة  المكككؤمس للكككى

العمككد أم ال، وعككادة مككا هكككوا لممككالئ ديعككا  ااهمككاس  سهبككة مككا  همككة ا صككا، 
والنمطككة ا ساسككهة انككا اككئ أا كككا عا ككدا  ا صككا وكككا مككا هتصككأ مككا عككامها 

ئ ومتاطس وأسبا  ناعمكة عنكأ ععكود علكى المسكعلمس وهطلك  علكئ العكلمهس العمكوهل
 أهضا علمهس سأسمالئ. 

أمكككا بالنسكككبة للعكككلمهس العشكككغهلئ، هككككوا للمسكككعلمس حمكككو  االنعفكككا  يمكككط، ل  
اسككعتدام ا صككا يمككط لفعككسة زمنهككة محككددة، ويككئ نهاهككة يعككسة ااهمككاس هعككاد ا صككا 
للكككى المكككؤمس، وانكككا هككككوا المسكككعلمس غهكككس معنكككئ بمشكككاكا ومتكككاطس ا صكككا وال 

 اس يمط.هسعفهد منأ لال يئ حدود عمد ااهم
يككئ عمككد ااهمككاس العمككوهلئ عكككوا مككدة ااهمككاس طوهلككة أو معوسككطة ا مككا بشكككا  .1

هكككؤد  الكككى اسكككعهال  العمكككس االيعساضكككئ للمكككاا المكككؤمس، أمكككا يكككئ عمكككد ااهمكككاس 

                                                 

 .210ص  ،إلييللييلتإليييسلأرتإلفيإلعقاإليجارلتإلييليماهي،عبد الكسهم ا33)
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العشككككغهلئ يككككإا المككككدة عكككككوا  صككككهسة، ممككككا هسككككمي بككككاا هككككعم العككككلمهس للككككى عككككدة 
 .ا32)مسعلمسها

عككد العامككة يككئ عمككد ااهمككاس، بككإلزام أمككا مككا حهككث صككهانة المككلموس، يعمضككئ الموا .3
المؤمس بإصكال  وعكسمهم مكا هحكدث يكئ المكلموس مكا تلكا هكؤد  للكى لتكالا يكئ 
المنفعكككة منكككأ، وبككك ل  همكككإل علكككى عاعمكككأ االلعكككزام بصكككهانة المكككلموس، وهععبكككس اككك ا 
االلعزام احد أومأ االتعال  بكها العمكدها، ل  عسكس  اك ه الماعكدة العامكة يكئ عمكد 

ئ، يهلعككككزم المككككؤمس بصككككهانة المككككلموس باععبككككاسه مالكككك  ا مككككواا ااهمككككاس العشككككغهل
 المؤمسة.

أما يكئ عمكد ااهمكاس العمكوهلئ، يالطبهعكة التاصكة لكأ أد  للكى نمكا االلعكزام 
ما عاع  المكؤمس للكى عكاع  المسكعلمس، و لك  لمكا بنكاء علكى نكص يكئ المكانوا، 

لك  مكا نفمكا  أو بناء على بند صسهي يئ العمد، مإل عحملأ كا ما هعسعا على  
 ومصاسه  وسسوم وضسا ا.

أمكككا بتصكككوص حككك  التهكككاس، يكككإا عمكككد ااهمكككاس العمكككوهلئ همكككني للمسكككعلمس عنكككد  .4
انعهككاء مككدة ااهمككاس الحكك  يككئ تهككاس شككساء ا مككواا موضككو  العمككد، بككثما هلتكك  

 بعها االععباس بدال  ااهماس المديوعة.
التهككاس يككئ  أو حكك  التهككاس يككئ عمدهككد عمككد ااهمككاس بشككسوط مدهككدة، أو حكك 

لعكككادة ا مكككواا المكككؤمسة للكككى مؤسسكككة العموهكككا العكككئ عبهعهكككا، ععكككود يعؤمساكككا للكككى 
شتص ثالث، وهععبس ح  التهاس أام الشسوط ا ساسهة لعمكد ااهمكاس العمكوهلئ، 
ودونككأ هفمككد العمككد صككفعأ، واكك ا الحكك  ممنككو  للمسككعلمس يمككط وال هعمعككإل بككأ لال ل ا 

علهكأ العمكد، ويمكًا للشكسوط االعفا هكة المدسمكة يكئ   ام بكاية االلعزاما  العئ هسعبهكا
العمد. أما يئ عمد ااهماس العشكغهلئ، يكال هعمعكإل المسكعلمس بحك  التهكاس، بكا لا 

                                                 

 ا ما  انوا العلمهس العموهلئ ا سدنئ.3 –ا الفمسة )ا20ا سندًا لنص المادة )32)



 المجلة القانونية )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية(                             مجلة علمية محكمة 
 

(ISSN : 2537 - 0758)  

 

66 

المسككعلمس ملككزم عنككد انعهككاء مككدة العمككد اسمككا  المككلموس للككى المككؤمس مككإل لمكانهككة 
 .ا39)عمدهد العمد بنفن الشسوط أو بشسوط متعلفة وي  ما هعف  الطسياا

ما حهث ملكهة ا مواا، يإا ا مكواا محكا عمكد ااهمكاس العمكوهلئ، هكعم شكساؤاا و  .3
مكككا  بكككا المكككؤمس ثكككم همكككوم بعلمهساكككا للكككى المسكككعلمس الككك    كككام باتعهاساكككا حسكككا 

، أمككا ا مككواا محككا عمككد ااهمكاس العشككغهلئ يككال هشككعسط أا هككعم شككساؤاا ا36)حامعكأ
 امأ.ما  با المؤمس يهمكا أا عكوا مملوكة لأ أو ما لنع

 المبحث الرابع
 ء عقد اإليجار التمويليإنها

 المطلب األول
 الفسخ والفرق بينه وبين البطالنمفهوم 

لهعسنى لنا بهاا كهفهة الفس  يئ عمد ااهماس العموهلئ، ال بكد ابعكداء مكا بهكاا مااهكة 
الفس  والفس  بهنكأ وبكها الكبطالا، كمكا أنكأ ال بكد مكا بهكاا ممعضكا لحكاال  لنهكاء العمكود 
عمومككًا،  بككا الععككس، لحككاال  لنهككاء عمكككد ااهمككاس العمككوهلئ بشكككا تككاص، وعبككسز اككك ه 
ا امهة يئ البهاا والعفس ة لمكا لعمكد ااهمكاس مكا تصوصكهة كونكأ عمكدًا مسكبكًا وأا الفسك  

 يهأ همإل يئ صوسة متصوصة بحسا و و  الفس  يئ أ  مسحلة ما مساحا ا ا العمد.
عمكد لعكدم عكوايس السضكا العكام بعكد انعمكاده، أو لععك س : حا اسعباط العمكد المنييفسخإل م

 .ا32)العزام كاا ممسسًا بممعضى العمد، أو لمتالفة شسط يهأ
أو او لزالة يثاس العمد اعئ كاا  كد سعبهكا يكئ  مكة المععا كدها و لك  بكانحالا السابطكة 

الكك   لككم  انعككدام ا ثككس المككانونئ للعمككد: أيددلإلييددبط ن .ا40)العمدهككة واععباساككا كككلا لككم عكككا
 .ا42)عحعسم يهأ المواعد العئ ومبها المشس  يئ العمد

                                                 

دالكسهم، ، عبك3، مامعة ا زاكس، صييلأراتإلييليماهيإلفيإلضمءإلييشتاعلإليجس يالا شحاعة، حسها، 39)
 .212، ص ييللييلتإليييسلأرتإلفيإلعقاإليجارلتإلييليماهي

 ا ما  انوا ااهماس العموهلئ ا سدنئ.1-ا الفمسة )أ 3ا سندًا لنص المادة )36)
، سككككلهماا، محمككككد 939، د.ا، د.م، د.ن، ص 1، جيييددددايلإلييفقهدددديإلييعددددلما الزس ككككا، مصككككطفى، 32)

 .32م، ص1021، لبناا، 2ط ، داس النوادس،يييظتالإلييفسخإلملطباقللهلإلفيإلييفق إليلس حوساا، 
إل.3م، ص1004، المكعا المامعئ الحدهث، االسكندسهة، 2طييح لإلييعقما،إلا طلبة، أنوس، 40)
 .61، ص يظتالإلييفسخا حوساا، 42)
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إلايقسمإلييبط نإل يىإلبط نإليطهقإلمبط نإليسبيإل
يهمككوز لكككا    مصككلحة العمسكك  بككالبطالا وال هعسعككا علككى العمككد  الككبطالا المطلكك 

الككبطالا النسككبئ العمككد  الباطككا )الككبطالا المطلكك ا أ  أثككس وال عصككححأ اامككازة وال العمككادم
صحهي وععسعا علهأ أثاسه، غهس أنأ مهدد بالزواا ل ا طلا أحد طسيهكأ الك    كسس المكانوا 

 .ا41)لأ ح  اابطاا، لبطاا العمد
والفكككس  المكككواس  بكككها الفسككك  والكككبطالا: اكككو أا الفسككك  حكككا اسعبكككاط العمكككد المنعمكككد، 

ه، أو لععك س العكزام ككاا ممكسسًا لسبا هعس، يكئ العمكد، كعكدم عكويس السضكا العكام بعكد انعمكاد
بممعضى العمد، أو لمتالفكة شكسط يكئ العمكد، أمكا الكبطالا يهكو الحككم بككوا الشكئء بكاطاًل 
مككا أساسكككأ ابعكككداًء؛ للفمكككداا الحاصكككا يكككئ سكككا العمكككد أو يكككئ محلكككأ أو يكككئ أالهكككة العا كككد، 

  والكككبطالا اكككو أثكككس  لككك  الحككككم الكككالزم للشكككئء بعكككد نمضكككأ بسكككبا التلكككا المكككواس  الككك 
 .  ا43)صاحا العمد من  نشو أ

 حاالت إنهاء العقد:

 اكككو عمكككد مدهكككد هنكككعا يثكككاسًا عكسكككهة للعمكككد ا واانحكككالا العمكككد السضكككا ئ )العماهكككاا:  -2
وعكهك  اا الككة  انونككًا علككى أنهككا يككئ حكك  العا كدها يسكك ، ويككئ حكك  الغهككس عمككد مدهككد، 

العزامككا  علككى  وع هككس أامهككة العفس ككة يككئ العكههكك  بككها المهعككها أنككأ يككئ حككاا سعبكك 
المحا  با اا الة يإا المحا عند انعمالأ ما  مة  تس  بعد الفس  يإنأ هنعمكا مكثماًل 

 .ا44)بعل  الحمو  أو االلعزاما  المعسعبة علهأ
الفسكك  المضككا ئ: يككئ العمككود الملزمككة للمككانبها ويككئ حككاا لككم همككم أحككد العا ككدها بعنفهكك   -1

مطالبكة بفسك  العمكد أو عنفهك ه، وللمكمكة بنكاء العزامأ مكاز للطكس  اآلتكس بعكد لعك اسه ال
علكككى الطلكككا أا علكككزم المكككدها بالعنفهككك  حكككااًل أو عن كككسه  مكككا مسكككمى، ولهكككا أا عحككككم 

 .ا43)بالفس  والععوه، لا ومد ما هومبأ

                                                 

 .120، ص،إلييح لإلييعقماا طلبة41)
 .63، صيظتالإلييفسخا حوساا، 43)
 .222، ص2ج ،إلييمساطإلفيإلشتكإلييقليمنإليييايي،االسنهوس 44)
 ا ما المانوا المدنئ ا سدنئ.142ا سندًا لنص المادة )43)
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انحكالا العمككد بمككوة المككانوا واك ه الحالككة ع هككس عنككد اسكعحالة عنفهكك  أحككد االلعزامككا  المعمابلككة  -3
ة للمككانبها بمككوة  ككااسة، يفككئ اكك ه الحالككة هنمضككئ االلعككزام الكك   اسككعحاا يككئ العمككود الملزمكك

 عماًل بالماعدة: )ال للزام بمسعحهاا وهنمضئ بالعالئ االلعزام الممابا السعباطأ بأ.
 المطلب الثاني

 حاالت إنهاء عقد اإليجار التمويلي وآثاره
 أوالً: فسخ عقد اإليجار التمويلي اتفاقاً )التقايل(.

مود الملزمة للمانبها، هعحعم كلصكا عكام أا هلعكزم ككا طكس  مكا طسيكئ العمكد يئ الع
بعنفه  االلعزاما  العئ عضمنها العمد ممابا عنفه  المععا د اآلتس اللعزامأ، وهععبكس ككا عمكد 
معضككمنًا اعفا ككًا ضككمنهًا همضككئ بلنككأ هحكك     مككا العا ككدها سيككإل دعككو  بطلككا يسكك  العمككد 

لعزامكأ، أ  أا ككا عمكد هعضكما شكسطًا ياسكتًا ضكمنهًا، وال يئ حاا أتا الطكس  اآلتكس با
صكداس حككم بكأ بنكاًء  -أ  بالفسك  –همإل الفس  بموة الشسط على العمد دوا سكب  مطالبكة وا 

على ا ه المطالبة، مدهس بال كس أا للماضئ سلطة عمدهسهة يهمكا هععلك  بهك ه المز هكة، أ  
د العا ككدها عككا عنفهكك  العزامككأ أو يككئ لعمككاا الشككسط الضككمنئ الفاسكك  عنككد ثبككو  عتلكك  أحكك

عككدم لعمككاا اكك ا الشككسط، ولككأ مككني الطككس  المتككا بككااللعزام مهلككة للويككاء، وللطككس  المتككا 
عككو ئ الفسكك  بعنفهكك  شككمأ مككا العمككد  بككا ل فككاا بككاا المسايعككة ولككو أمككام محكمككة االسككع نا ، 

وبالعكالئ عنحكا وهكوا الحكم الصادس ما المحكمة بفسك  العمكد منشك ًا للفسك  ال ممكسسًا لكأ، 
 .ا42)السابطة العمدهة ما عاسه  صدوس الحكم بالفس 

اكك ا يككئ حككاا تككال العمككد مككا الككنص علككى لمكانهككة يسككتأ مككا  بككا أحككد العا ككدها أو 
كلههمكككا باالعفكككا ، ل  أا العمكككد شكككسهعة المععا كككدها، ويكككئ حكككاا اعفكككا  العا كككدها علكككى و كككو  

ضككمنًا شككسطًا ياسككتًا صككسهحًا يككئ الفسكك  دوا حامككة السعصككداس حكككم بكك ل  اععبككس العمككد مع
علكك  الحالككة، وهعحككدد نطككا  الشككسط الفاسكك  بحسككا صككهاغعأ؛ يككإا عضككما الشككسط اععبككاس 
العمككد مفسككوتًا أو الغهككًا مككا علمككاء نفسككأ، دوا الحامككة للككى اسعصككداس حكككم  ضككا ئ، كككاا 
 اكك ا شككسطًا ياسككتًا صككسهحًا، وكككاا الحكككم المضككا ئ الصككادس بعنفهكك  الشككسط المكك كوس ممككسساً 
للفس  وم هسًا لأ ولهن منشك ًا،  لك  يكئ حكاا المنازعكة أمكام المضكاء الدعكاء المكدها عكدم 
عككوايس ممومككا  الشككسط الفاسكك  الصككسهي، ويككئ اكك ه الحالككة هكككوا دوس الماضككئ سككلبهًا كمككا 
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عمدم وعلى المحكمة أا عمضئ بالفس  يئ حكاا عكوايس  مموماعكأ، مكدهس بالك كس أا ممكاا 
 ه المز هكككة هنحصكككس بكككالعحم  مكككا أا الشكككسط الفاسككك   كككد لعمكككاا سكككلطة المحكمكككة يكككئ اككك

اسككعويى ممومككا  لعمالككأ، ومنهككا أا ال هكككوا الككدا ا  ككد عنككازا عككا الشككسط المكك كوس،  نككأ 
بهك ا العنككازا هسككمط الشككسط الصككسهي وال هبمككى يكئ العمككد سككو  الشككسط الفاسكك  الضككمنئ كمككا 

مدهككة مككا عككاسه  ااتككالا الكك   عمككدم، وعلهككأ هكككوا الحكككم الصككادس بالفسكك  حككااًل للسابطككة الع
 .ا49)بزغ معأ شسط الفس  الصسهي وعحمم  بأ مومباعأ، ولهن ما عاسه  الحكم

وعلسهسًا على ما عمدم، يمد أماز المشس  يس  عمد العلمهس العموهلئ، سكواء ككاا  لك  
بمككككساس مككككا المحكمككككة المتعصككككة، أو بممككككسد لشككككعاس الطككككس  الممابككككا و لكككك  يككككئ حككككاال  

بالكك كس أا المشككس  كككاا  ككد يصككا بككها الحككاال  العككئ همككوز يههككا  ، مككدهسا46)متصوصككة
للمككؤمس يسكك  عمككد العككلمهس العمككوهلئ، وبككها الحككاال  العككئ همككوز يههككا للمسككعلمس العمسكك  
بهككك ا الحككك ، سكككواء ككككاا  لككك  عكككا طسهككك  المطالبكككة  ضكككاًء أمكككام المحكمكككة المتعصكككة، أو 

 بإشعاس الطس  الممابا كما عمدم، وا ه الحاال  ائ:
 :ا42)الحاال  العئ هموز يهها للمؤمس يس  عمد ااهماس العموهلئ -2

أا اسععماا الملموس بشكا متال  لشسوط عمد العلمهس، أو اسععمالأ لغاها  غهس 
 متصصة لأ.

 اا عدم ديإل بدال  ااهماس ويمًا لما او معف  علهأ.
المحددة، جا عدم  هام المسعلمس بإمساءا  الصهانة وااصال  للملموس تالا المدة 

 أو ضما مدد معمولة يئ حاا لم هعم النص على المدد.
 دا عل  الملموس بشكا مسهم.

 اكا أ  متالفة مواسهة أتس  لعمد العلمهس أو العشسهعا  الناي ة.
 :ا30)الحاال  العئ هموز يهها للمسعلمس يس  عمد ااهماس العموهلئ -1

                                                 

 .93، صييح لإلييعقماا طلبة، 49)
 ا ما  انوا العلمهس العموهلئ.22ا سندًا لنص المادة )46)
 / أا ما  انوا العلمهس العموهلئ.22ا المادة )42)
 لعموهلئ.ا ما  انوا العلمهس ا10ا المادة )30)
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 يمًا  حكام عمد العلمهس.أا عدم عمكها المؤمس للمسعلمس االنعفا  بالملموس و 
اا عدم  هام المؤمس بلعماا الصهانة وااصال  للملموس ضما المدة المحددة يئ 
عمد العلمهس أو ضما مدة معمولة يئ حاا لم هعم النص على المدة، و ل  يئ 
الحاال  العئ هفس، يهها عمد العلمهس أو العشسهعا  الناي ة على المؤمس االلعزام 

 وااصال  للملموس.بلعماا الصهانة 
 جا أ  حالة أتس  عشكا متالفة مواسهة لعمد العلمهس أو العشسهعا  الناي ة.

مكككككدهس بالككككك كس أا أثكككككس يسككككك  عمكككككد العكككككلمهس العمكككككوهلئ هعسعكككككا علكككككى المسكككككعمبا دوا 
الماضئ، أا ال هكوا لأ أثس سمعئ، على اععباس أا ا ا العمد مكا عمكود المكدة، وبالعكالئ 

حككاا عككم يسكك  العمككد يككإا شككسكة العككلمهس العمككوهلئ عسككعسد ا صككا هعسعككا علككى  لكك  أنككأ يككئ 
المملككو  لهككا يككئ اكك ه الحالككة، وهككزوا عككا عككاع  المسككعفهد العزامككأ بككديإل مككا لككم هحككا مككا 

 .ا32)ا مسة
 ثانياً: انتهاء عقد التأجير دون ممارسة المستأجر خيار التملك/ أو تنفيذ العقد.

لمهس العمككككوهلئ بككككاتعال  العشككككسهعا ، عتعلكككك  الصككككهم وا حكككككام المععلمككككة بعمككككد العكككك
وبشكا تاص يهما هععل  بعمل  العها المسعلمسة مكا  بكا المسكعلمس يكئ نهاهكة العمكد؛ يمكد 
هعضككما العمككد عملكك  المسككعلمس للعككها المككؤمسة والعككئ ديككإل أ سككاطها طهلككة يعككسة العمككد علما هككًا 

للكى لبكسام عمكد مدهكد  عند انعهاء مكدة ااهمكاسة، وبممكسد سكداد المسكط ا تهكس، دونمكا حامكة
يكككئ نهاهككككة المكككدة، ونالحكككك  أا لسادة طسيكككئ العمككككد انكككا عكككككوا معمهكككة للككككى بهكككإل العككككها ال 
لماسعهكا، واك ا مكا حكد  بعكك، يمهكاء المكانوا للكى اععبكاس اكك ا العمكد عمكد بهكإل بالعمسككهط ال 

 .ا31)عمد لهماسة
وا أمكككا الصكككهغة الثانهكككة يهكككئ أا هصكككاغ العمكككد علكككى شككككا عمكككد لهمكككاسة، علكككى أا هكككك

للمسككعلمس يككئ نهاهككة مككدة العمككد أا همككوم بشككساء السككلعة المسككعلمسة ممابككا مبلككم سمككز ، أو 
حمهمئ، على اععباس أا ما ديعأ ما أمسة تكالا يعكسة العمكد كانك  مكزءًا مكا الكثما، وبهك ا 
االععبكككاس هكهككك  العمكككد علكككى أنكككأ عمكككد لهمكككاسة ممعكككسا بوعكككد بكككالبهإل عنكككد الكككبع،، وا صكككي 

                                                 

 .204، صيييظلمإلييقليمييإليهلأراتإلييليماهيا طأ، 32)
 .22صعقاإلييلأراتإلييليماهي،إلا عوماا، 31)
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لماسة ابعداًء، ممعسا بعمد بهكإل عنكد انعهكاء عمكد ااهمكاسة، ومعلك  علكى عكههفأ على أنأ عمد 
شككسط واكككو سككداد كامكككا ا مكككسة المعفكك  علههكككا يككئ المكككدة السكككابمة، وبهكك ا هككككوا المسكككعلمس 

ا عدا عا  ل  يهو بالتهاس  .  ا33)بالتهاس؛ لا شاء  ام بشساء العها المسعلمسة، وا 
المكلموس ال هنعمككا ل مكة المسككعلمس يككئ  و كد أتكك  المشكس  ا سدنككئ بكالسأ  الماضككئ بككلا

نهاهكة مككدة العمككد دوا أا همكوم المسككعلمس بعنفهكك  شكسط البهككإل عنككد نهاهكة عمككد ااهمككاس، ويككئ 
حككاا انعهككك  مككدة العمكككد دوا أا هنفكك  المسكككعلمس شككسط العملككك  يككإا علهكككأ أا هلعككزم بإعكككادة 

 .ا34)الملموس للى المؤمس وأا هعحما نفما  لعادعأ لا ومد 
 سخ عقد اإليجار التمويلي قضائياً.ثالثاً: ف

بنككاء علككى مككا عمككدم مككا بهككاا الممصككود بالفسكك  عمومككًا، ال بككد لنككا مككا بهككاا الطبهعككة 
التاصككة لعمككد العككلمهس العمككوهلئ بوصككفأ عمككدًا مسكبككًا، حعككى هعسككنى لنككا لسككماط حالككة الفسكك  

 علهأ لنشما الحاال  العئ همس يهها ا ا العمد.
العمككوهلئ يكئ بداهعككأ، كككل  عمكد لهمككاس عكاد ، وهسطب كك  علهككأ هنعمكد عمككد ااهمكاس :إلأملاإل

مكا هسطب كك  علككى غهككسه مككا علكك  العمككود يككئ حالكة الفسكك ، يهكككوا أثككس الفسكك  علككى مككا مضككى 
 دوا المسعمبا.

يمكثاًل لكو أا شككسكًة متولكًة لمماسسككة العكلمهس العمككوهلئ،  امك  بعككلمهس عكها لشككتص، 
مكا علكى أا عككوا بكدا ا مكسة للمسكط الواحكد ألكك  معنوهكًا ككاا أم طبهعهكًا، وعكم االعفكا  بهنه

دهنككاس للوحككدة الزمنهككة الواحككدة والعككئ اككئ يككئ ممعضككى اكك ا العمككد الشككهس، وأا عكككوا كامككا 
المكككدة ما كككة شكككهس، يهنكككا هحككك  للمسكككعلمس يكككئ نهاهكككة اككك ا العمكككد تهكككاس العملككك ، و كككد عتل ككك  

المكانوا أا هفسك  اك ا المسعلمس عا ديإل ا مسة بعد المسط السكعها، يهككوا للمكؤمس بحككم 
العمد، مما هعسعا علهأ العزام المسعلمس بإعادة العها المؤمسة للمسعلمس حسكا مكا عمعضكهأ 
أحكام المانوا المن م، دوا أا هلعزم ببا ئ ا  سكاط، ودوا أا هككوا لكأ اسكعسما  أ  مكا 

  بهنهمككا المبككالم العككئ سككدداا باععباساككا بككدا منفعككة كككاا  ككد اسككعويااا، لال ل ا نككص  االعفككا
 على تال   ل .

                                                 

 .11، صعقاإلييلأراتإلييليماهيا طأ، 33)
إلا ما  انوا العلمهس العموهلئ.12ا سندًا لنص المادة )34)
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يفكككئ اككك ا المثكككاا، عكككلعئ حالكككة الفسككك  واضكككحة دوا لبهكككام أو لسكككبن، و لككك  لموايمعهكككا 
لالعفككا  والمككانوا، بككالسغم مككا احعوا هككا علككى ضككسس  ككد هصككها المسككعلمس لكك ااا ممككداس 
كبهس ما بدا ااماسة، والعئ ما المفعس، أا عكوا مزءًا ما شوط  همطعكأ للعملك ، ولككا 

س أا عكككوا الحككاا علككى غهككس مككا اككئ علهككأ، دوا أا عو ككإل  لمككًا أو انعماصككًا مككا ال هسعصككو 
ح  المكؤمس، يكا ولى لعمكاا المكوانها واالعفكا  بكها المععا كدها بكداًل مكا لامالهكا والك ااا 

ا مككا 22للككى الن ككسة اانسككانهة البحعككة، وهسفهككم  لكك  مككا تككالا نككص الفمككسة )أا مككا المككادة )
 .ا33)ها انوا المالكها والمسعلمس 

ولكا ه هس الًلبن يئ الحالكة العكئ هككوا يههكا تهكاس العملك  يكئ مسحلكة مكا مكا العمكد 
  با انمضا أ بديإل كاما ا  ساط.

كمكككا لكككو ككككاا تهكككاس العملككك  يكككئ المثكككاا السكككاب  معاحكككًا للمسكككعلمس بعكككد ديعكككأ ثمكككانها 
ي  سكككطًا، ومكككاسن اككك ا التهكككاس، ثكككم وبعكككد  لككك  عتل ككك  عكككا ديكككإل بكككا ئ ا  سكككاط، ممكككا هعكككه

للمؤمس تهاس الفس ، وانا ع هس الطبهعة التاصة لعمد ااهماس العموهلئ الك   هككوا عمكد 
دَم  لهماس يئ بداهعأ ثم هعغهس وصفأ لهصبي عمد بهإل عند الوصكوا لتهكاس العملك  ل ا اسكعسته

 ا ا التهاس، وانا ال بد ما العفس ة بها حالعها:
هس العمككوهلئ يككئ الككدوا الغسبهككة : واككئ المعمككوا بهككا يككئ  ككوانها العككلمييحليددلإليألميددى

ومنهككا يسنسككا، حهككث عكككوا انككا  نسككبة معغهككسة أو ثابعككة يككئ كككا  سككط هديعككأ المسككعلمس، 
 عحسا ما ثما المبهإل للى أا هصا المسعلمس يئ المدة للى تهاس العمل .

علما أا عمد ااهمكاس العمكوهلئ عغلكا علهكأ المواعكد المكملكة "ل ا أمكاز لكأ العمكد  لك " 
 ا كاا انا  اعفا  متال "، يمثال لو أا يئ المثاا الساب  حكدد  النسكبة بشككا أو "لال ل

مككا كككا  سككط ثمنككًا للمبهككإل، وكككاا تهككاس العملكك  بعككد ثمككانها شككهساس، ثككم  %20ثابكك  بممككداس 
 طسأ سبٌا هعهي الفس     ما طسيئ العمد، يهكوا الفس  على الشكا اآلعئ: 

ديو  مكا المسكط ككثما للمبهكإل، وعسطكس  مكا عسحسا مممو  المبالم ما نسبة الثما المك
مممككو  ا  سككاط المديوعككة وعسككسد للمسككعلمس كونككأ لككم هعملكك  العككها العككئ مككا المفعككس، أا 

                                                 

كة أو بإ" ا والعئ ماء يهها:33) )ل ا  شكعاس مكا المكؤمسهموز يس  عمد العلمهس بمساس ما المحكمكة المتعص 
 ..... أماز لأ العمد  ل ا يئ أ  ما الحاال  اآلعهة:
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عككككوا اككك ه المبكككالم مكككزءًا مكككا ثمنهكككا، أمكككا بكككا ئ المبكككالم لكككهن لكككأ يههكككا حككك  بوصكككفها بكككداًل 
 للمنفعة العئ اسعويااا مسبمًا ما العها.

وا بهككا يككئ  ككوانها العككلمهس العمككوهلئ يككئ الككدوا العسبهككة، واككئ المعمككييحليددلإلييثلياددل:إل
يالغالا أا ا  ساط المديوعكة ًعحسكا كبكدا لمكاسة دوا أا هككوا يههكا نسكبة لكثما المبهكإل، 
انككا يككئ حالككة الفسكك   بككا مماسسككة حكك  العملكك  عكككوا ممهككإل ا  سككاط المديوعككة مككا حكك  

ل   المسعلمس عا ديإل أحكداا، المؤمس، ولأ الح  يئ با ئ ا  ساط العئ عصبي حال ة بعت
 لال ل ا عم االعفا  على تال   ل .

هبمى الموا أا يئ الحالعها، هكوا االعفا  بها الطسيها اكو الطسهك  الوحهكد لفهكم أثكس 
 الفس  على العمد والمععا دها.

سككابمًا أا عمكد ااهمككاس العمككوهلئ يكئ بداهعككأ هكككوا عمكد لهمككاس عككاد ، هسطب كك  إلو كد به نككا
يككئ حالككة الفسكك  أو بحسككا االعفككا  نككزواًل عنككد ،إلطبكك  علهككأ بككا ئ عمككود ااهمككاسعلهككأ مككا هس 

الماعككدة الما لككة "بككلا العمككد شككسهعة المععا ككدها"، مككا لككم هكككا يككئ اكك ه الشككسهعة مككا هتككال  
 الن ام العام واآلداا العامة.

أما عند الوصوا للى تهاس العمل ، يمد هعبادس للك اا أا انكا  العبكان عنكد و كو  مكا 
عدعئ الفسكك ، بالصككفة العككئ سككهمإل علههككا الفسكك ، اككا اككئ بصككفة العمككد باععبككاسه عمككد هسكك

 لهماس؟ أم بوصفأ عمد عمله ؟
والحمهمككة أنكككأ لككهن للنكككبن مككككاا يككئ اككك ه الحالكككة، يالفسكك  همكككإل علكككى العمككد يكككئ حالكككة 

 المنعمدة، يإا و إل بااماسة  با البهإل، كاا أثسه على ااماسة دوا ا تس  لعدم حلولها.
ما ل ا و إل على عل  ا تكس  يكإا يثكاس الفسك  عحعوههكا دوا ا ولكى؛ و لك  النمضكاء أ

ا ولى بحلوا ا تس ، يال هسعصوس أا هسفس  عمكد منعكأ أصكاًل، يعنكد اتعهكاس مكا لكأ تهكاس 
العمل  أا هعمل  العها المؤمسة وأا ععم اك ه العملهكة ثكم هطكسأ مكا هسكعدعئ الفسك  يإنكأ همكإل 

م بمككا عكنص علهكأ المككوانها المتعصكة يككئ عمكد البهكإل، وبمككا هعوايك  مككإل علكى عمكد البهككإل المكا 
 أحكام  انوا العلمهس العموهلئ. 

 وما اآلثاس العئ ععسعا على الفس  يئ عمد ااهماس العموهلئ، اآلعئ:
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   العكككزام المسكككعلمس لعكككادة المكككلموس يكككوسًا للكككى المكككؤمس، هسايككك   لككك  عحملكككأ النفمكككا
مككا لككم هككعم االعفككا  علككى  لكك  بطبهعككة الحككاا كمككا الالزمككة اعككادة  لكك  المككلموس، 

، وال   هسفهم منأ أا ا ا ا ثس ال هعسعكا لال يكئ ا32)نص   انوا العلمهس العموهلئ
حالعها: انعهاء عمد العلمهس، ويئ حاا يس  عمد العلمهس وهكوا  ل  يكئ مسحلكة 

ا بككأ اععبكاسه عككلمهس دوا الوصككوا للككى مسحلككة تهككاس العملكك ، واكك ا هككدعم مككا عمككدمن
سابمًا ما أا الفس  يئ مسحلة العلمهس هلعئ علهها وأا الفسك  يكئ مسحلكة العملك  

 هكوا علهأ مسعماًل.
  ( ا 12العككزام المسككعلمس ل ا عتل كك  عككا عنفهكك  لعككادة المككلموس ويكك  أحكككام المككادة

ا سكككنوهًا مكككا %2مكككا  كككانوا العكككلمهس العمكككوهلئ بكككديإل ععكككوه، للمكككؤمس بنسكككبة )
وس، عبككدأ مككا عككاسه  عتل كك  المسككعلمس عككا عسككلهمأ ولحككها المهمككة ااممالهككة للمككلم

الوياء ب ل ، كمكا وهحك  للمكؤمس أا هطالكا بكالععوه، عكا أ  عطكا  أو ضكسس  
كاا  د لح  بأ مس اء اك ا العتل ك ، وككا مكا عمكدم ملكزم مكا لكم همكس االعفكا  علكى 

 .ا39)غهسه يئ العمد
يكئ حكاال  حكدداا المكانوا، وتعامًا يإا لمكانهة يس  عمكد العكلمهس العمكوهلئ عنحصكس 

 وائ اآلعهة:
همكا يس  عمد ااهماس العموهلئ يئ حاا عدم عمكها المؤمس يئ عمد ااهماس  .2

العموهلئ المسعلمس، ما االنعفا  بالملموس ويمًا العفا هما والعزامًا بلحكام عمد 
 العلمهس الماس  بهنهما.

                                                 

ا مككا  ككانوا العككلمهس العمككوهلئ ا سدنككئ، والعككئ 12ا سككندًا لككنص البنككد ا وا مككا الفمككسة )أا مككا المككادة )32)
"يئ حاا انعهاء عمد العلمهس ودوا مماسسة المسعلمس تهاس العمل  وي  أحكام عمد  نص  على أنأ:

هككوا المسكعلمس  لمهس، أو يئ حاا يسك  عمكد العكلمهس بمكا هعفك  مكإل أحكامكأ وأحككام اك ا المكانوا،الع
ملزمككًا بإعككادة المككلموس يككوسًا للككى المككؤمس، مككإل عحملككأ نفمككا  لعككادة المككلموس مككا لككم هككعم االعفككا  علككى 

 . تال   ل "
 ا سدنئ.ا ما  انوا العلمهس العموهلئ 1 -ا  الفمسة )أ12ا سندًا  لنص المادة )39)
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مس بالعزامأ بصهانة أو همكا يس  عمد ااهماس العموهلئ يئ حاا عدم عنفه  المؤ  .1
عدم المهام بلعماا الصهانة المعف  علهها ضما  أو لصال  الملموس ابعداًء،

المدة المحددة يئ عمد العلمهس، أو ضما مدة معمولة يئ حاا عدم عحدهد عل  
المدة؛ و ل  يئ الحاال  العئ هفس، يهها عمد العلمهس أو العشسهعا  الناي ة 

 ا الصهانة أو أعماا أو ااصال .على المؤمس االلعزام بلعما
همكا يس  عمد ااهماس العموهلئ يئ أ  حالة هكوا يهها عمد ااهماس العموهلئ  .3

  د تال  أحكام العمد متالفًة مواسهة، أو تال  العشسهعا  الناي ة.
مدهس بال كس أا عكهه  عمد العلمهس العموهلئ باععباسه عمد لهمكاس أو عمكد بهكإل هععبكس 

عحدهككد اآلثككاس العككئ ععسعككا علككى يسكك  العمككد؛ يككإا عغلهككا صككهغة ااهمككاس  اككو الفهصككا يككئ
علكككى اككك ا العمكككد عمعكككا مكككا الفسككك  سكككببًا لسمكككو  العكككها المكككلموسة واكككئ محكككا العمكككد للكككى 
المؤمس، وبالعالئ لزوم عسلهمها حااًل ما  با المسعلمس، وعكوا ا مكسة المسكعوياة بكداًل لمكا 

الفسكك  للككى الماضككئ، واككو مككا علهككأ العمككا يككئ  اسككعويئ مككا منفعككة، وال هنسككحا أثككس اكك ا
 المانوا ا سدنئ كما عبها.

أ كككككوا وعلسهسكككككًا علكككككى اككككك ا العكههككككك  يكككككإا ا صكككككا أنكككككأ وعنكككككد و كككككو  التكككككال  بكككككها 
المععا ككدها، أو عنككد العتلكك  عككا ديككإل ا مككسة المسككعحمة، يككإا ا صككا يككئ عحدهككد ممككداس 

ااهمكاس هككوا أعلكى مكا أمكس المثكا ااهماس عند النزا  او أمسة المثا، علمكًا بكلا ممكداس 
يئ عمد ااهماس العموهلئ، لض  للهأ أا ا صا أا هكوا ضكماا العكها المسكعلمسة علكى 
ا كككاا ال هومككد مككا همنككإل يمهككًا أو  انونككًا مككا االعفككا  علككى  المككؤمس ال علككى المسككعلمس، وا 

اس تكككال   لككك  يكككئ العمكككد، لال أنكككأ وعنكككد النكككزا  ويكككئ حكككاا عكككدم الكككنص يكككإا عمكككد ااهمككك
 العموهلئ هش  عا ا ه ا صوا يئ ااعها المز هعها.

أمكككا يكككئ العشكككسهعا  العكككئ عكهككك  عمكككد ااهمكككاس علكككى أنكككأ عمكككد بهكككإل، يكككإا أثكككس الفسككك  
هنسحا للى بداهة العمد؛ وبالعالئ ال بد ما لعادة العها محا العمد للى البكا إل، وهععبكس مكا 

عصكوس لعكادة المنفعكة، لال أنكأ همككا عم  بضأ بداًل للمنفعة العكئ اسكعويااا المسكعلمس، وال ه
لعككادة الن ككس يككئ ممككداس البككدا الكك   اسككعوياه البككا إل وسده للككى أمككس المثككا يككئ حككاا النككزا ، 
على اععباس أا العمد او عمد بهإل ال عمد لهماس، أضك  للهكأ أا ا صكا يكئ الضكماا أا 
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ا ككككاا محكككا العمكككد ال هنعمكككا للكككى  مكككة المشكككعس   هككككوا علكككى المشكككعس  ال علكككى البكككا إل، وا 
بشكا كاما لال بعكد مكدة، مكدهس بالك كس أا المشكس  ا سدنكئ لكم هلتك  بهك ا العكههك  وغلكا 

 صوسة ااهماسة على عمد ااهماس العموهلئ. 
 الخاتمة

 :الحمد هلل سا العالمها، لمد تلص  يئ ا ا البحث للى النعا ا والعوصها  العالهة
مسكككككعلمس بمومبكككككأ االنعفكككككا  العمكككككد الككككك   هحككككك  لللا عمكككككد العكككككلمهس العمكككككوهلئ او  .2

بالملموس ممابا بدا لهماس هديعأ للمؤمس على أا هعحما المسكعلمس أ  متكاطس 
 .عععل  بالملموس

المدهمكة، واكو مكا العمكود المباحكة  العصكوس للكى العمكوهلئ العكلمهس ععود نشلة عمد .1
 يئ الشسهعة ااسالمهة.

طسيكككئ العمكككد،  همكككوم عمكككد ااهمكككاس العمكككوهلئ علكككى سككككا واحكككد اكككو العساضكككئ بكككها .3
 وهشعسط النماده ومود المحا والسبا والشكا ال   اشعسطأ المانوا.

حككاال  لنهككاء عمككد ااهمككاس العمككوهلئ اككئ: العماهككا، الفسكك  المضككا ئ، لنعهككاء مككدة  .4
 ااهماس يئ العمد سواء  ام المسعلمس بعنفه  شسط العمل  يئ نهاهة العمد أم ال.

 التوصيات
بضككماا محككا العمككد علككى اععبككاس أا المشككس  ا سدنككئ غلككا لعككادة الن ككس يهمككا هععلكك   -2

 عكهه  ااهماسة على عمد العلمهس العموهلئ ولم هغلا يهأ صهغة البهإل.
لعككادة الن ككس يهمككا هععلكك  بككا مسة المسككعوياة لمحككا العمككد يككئ حككاا عككم يسكك  العمككد  بككا أا  -1

سة المثكا علكى اععبكاس أا عنعهئ مدة العمد، ويئ حاا النزا  بها المععا دها، وسداكا للكى أمك
العمد هغلا علهأ طابإل ااهماسة ال البهكإل، واععبكاسًا  ا المسكعلمس يكئ حكاا يسك  العمكد  بكا 
انعهكككاء مدعكككأ يإنكككأ ال هعملككك  العكككها المكككؤمسة، وبالعكككالئ يكككإا ا مكككسة العكككئ اسكككعويااا المكككؤمس 

مككا ثمككا  عكككوا أعلككى مككا أمككس مثككا العككها، ل  أنككأ هسككعويئ يككئ الحككاال  الطبهعهككة مككزءاً 
المحا عدسهمهًا حعى انعهاء مكدة العمكد، وعلهكأ يإنكأ وعنكد يسك  العمكد باا الكة أو بالعماضكئ، 

 يإا العدالة عمعضئ سد ا مس المسعويى للى أمس المثا يئ ا ه الحالة.
 

 قائمة المراجع
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، ييضدتابي ييليدماهيإلمليظايد  ييلدأرات عقدا فدي ييقليميادل يييدميحي تالكد، عمكس بلعكاو ، صكفاء
 النمككا  سككالة مامسككعهس يككئ المنازعككا  الضككسهبهة يككئ كلهككة الدساسككا  العلهككا، مامعككةس 

 م.1003يلسطها،  الوطنهة،
، داس 2، طييددتمضإليييتبددعإلشددتكإللياإليييسددلقيعاكككا، 2032البهككوعئ، منصككوس بككا هككونن، )  

 م.2222المؤهد، السها،، 
، عمككاا، 2اس وا ككا، طد يييبسددمطإلفدديإلشددتكإلييقددليمنإليييدداييإليألتايددي،المبكوس ، هاسككها محمككد، 

 م.1001
 م.1009، عالم الكعا الحدهثة، د.ا، د.م، د.ن،2، طييبيمدإليجس يالتل ، يلهي، 

 م.2229نشس،  داس بدوا المااسة، ،1، طييليماهي ييلأرات عقا نعهم، ياهز سضواا،
 ةالنهضك داس ،ييضدتابال يعليهلد  في ييقليميال فكتل  لأثات ييليماهي، ييلأراتصده ،  سمضاا

 .2226المااسة،  العسبهة،
 م.1004، د. ا، د.م، د.ن،1، جيييايلإلييفقهيإلييعلمالزس ا، مصطفى، 

، لبنكاا، 2ط ، داس النوادس،يظتالإلييفسخإلملطباقللهلإلفيإلييفق إليلس ييسلهماا، محمد حوساا، 
 م.1021

، 2، ط، مطبعكة داس الكعكا المصكسهةييمساطإلفديإلشدتكإلييقدليمنإليييداييالسنهوس ، عبد الكسزا ، 
 م.2234المااسة، 
 م.1023 ، مامعة ا زاس،ييلأراتإلييليماهيإلفيإلضمءإلييشتاعلإليجس يالشحاعة، حسها، 

، بحث منشوس يئ مملة يجرلت إلييييلهالإلبليليهادإل)اتيسلإلي لةلاالإلمفقهال(شو ئ، دهنا أحمد، 
 .اك2412مدة،  ،21مممإل الفمأ ااسالمئ العابإل لمن مة المؤعمس ااسالمئ، العدد 

 م.1004، المكعا المامعئ الحدهث، االسكندسهة، 2طييح لإلييعقما،إلطلبة، أنوس، 
 م.1023، االسكندسهة، ، داس الفكسيييظلمإلييقليمييإليهلأراتإلييليماهيطأ، مصطفى كماا، 

، بحكث منشكوس يكئ ،إلييللييلتإليييسلأرتإلفيإلعقداإليجاردلتإلييليدماهيعبد الكسهم، صوا كا عزهكز
 م.1024 للعلوم المانونهة والسهاسهة، المعهد العمنئ، نهنو ،مملة كلهة المانوا 
، بحث محكم منشكوس يكئ مملكة مسككز ييلأراتإلييليماهيإلينإلييظمتإل س ييعمس، محمد عبد الحلهم، 

 م.2222، مصس، 9،  3صالي عبد اهلل كاما لال عصاد ااسالمئ، ما
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، 6، ج2، طلكيهلإلييبحتإلييتيئدقإلشدتكإلكيدلإلييدا لئقاككا،  2236المادس ، محمد با حسها، )  
 م.2229داس الكعا العلمهة، بهسو ، 
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 م.2224
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 م.1001بهسو ،  الحلبئ،
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