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مستخلص البحث
تعمل املصارف اإلسالمية يف العامل اليوم ضمن بيئات متعددة ،وهي تتأثر إجياب ًا وسلب ًا هبذه

البيئ�ات ،س�واء كانت اقتصادية أو ثقافية أو ترشيعية ،ومما ال ش�ك في�ه أن البيئة الترشيعية تعترب

من أشد هذه البيئات تأثري ًا يف عملها ،نظر ًا ملا تشتمل عليه من أحكام ملزمة ،قد تتعارض أحيان ًا
مع أحكام الرشيعة اإلسالمية ،فتحول دون قيام هذه املصارف بوظيفتها املثىل ،مما يستدعي وقفة

ملعرفة حدود حرية هذه املصارف يف القيام بأنشطتها بني ما جيب فعله وما يمكن القيام به.

ونظ�ر ًا لس�عة ه�ذا املوضوع وتعدد آفاق�ه ،بنا ًء عىل تعدد وجوه أنش�طة وأعمال املصارف

اإلسالمية وامتدادها يف العامل ،تناول الباحث نموذج ًا واحد ًا هلذا املوضوع الواسع ،هو اإلجارة
املنتهية بالتمليك ،التي متارس�ها املصارف واملؤسس�ات املالية اإلسلامية األردنية يف ظل قانون

التأجير التموييل ،هبدف اخلروج بصيغة متوافقة مع األحكام الرشعية أوالً ،وال يعرتض عليها

القانون ثاني ًا.

تناولت الدراس�ة باملقارن�ة والتحليل :تعريف «اإلجارة املنتهي�ة بالتمليك» و«التأجري

التمويلي» ،وبي�ان صورمه�ا وتكييفهما وأطرافهما وآثارمها ،وفصل�ت يف بي�ان التزامات
املس�تأجر واملؤجر وحقوقهام ،وانتهت إىل اس�تخالص الضوابط الرشعية ملامرسة اإلجارة

املنتهي�ة بالتملي�ك يف ظ�ل قان�ون التأجير التمويلي ،والت�ي ه�ي يف معناها تصلح لس�ائر

املعامالت األخرى ،ومن أمهها:

أ .ال جيوز للمؤسسات املالية اإلسالمية وال للمتعاملني معها االتفاق يف أي عقد أو معاملة

عىل أمر ال يقره الرشع من مجيع الوجوه ،ولو أقرته القوانني املعمول هبا.

ب .جي�ب عىل املؤسس�ات املالية اإلسلامية واملتعاملني معها توفري الغط�اء القانوين امللزم

لتعامالهت�م املالي�ة املتوافقة مع أح�كام الرشع ،كلام كان ه�ذا ممكن ًا ،وذلك جتنب� ًا لتغرير أي من

الطرفني بالطرف اآلخر.
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ج .جيب عىل املؤسسات املالية اإلسالمية وعىل املتعاملني معها االستفادة مما تتيحه القوانني

من حرية التعاقد واشرتاط الرشوط ،من أجل اخلروج بصيغ رشعية وقانونية هلذه العقود ،ومن

سبل حتقيق ذلك:

 )1إذا كان احلك�م القان�وين ال يتواف�ق م�ع احلك�م الرشع�ي ،لك�ن القان�ون مل يعتربه من

األحكام امللزمة (ليس نص ًا آمر ًا) ،وأجاز للمتعاقدين االتفاق عىل خالفه ،فإن من الواجب عىل

املتعاقدين أن ينصا عىل خالفه مما يتوافق مع احلكم الرشعي.

 )2إذا كان احلك�م القانوين يتوافق مع احلكم الرشعي ،لكن القانون مل يعتربه من األحكام

امللزم�ة (ليس نص� ًا آمر ًا) ،وأجاز للمتعاقدين االتفاق عىل خالف�ه ،فإنه ال جيوز للمتعاقدين أن

ينصا عىل خالفه مما يتعارض مع احلكم الرشعي.

د .جي�ب على املؤسس�ات املالية اإلسلامية وعلى املتعاملني معه�ا االلت�زام باإلجراءات

والرتتيب�ات التي يفرضه�ا القانون لتحقيق مصال�ح مرشوعة للعاقدي�ن وللمجتمع ،إذا كانت
متوافقة مع قواعد السياسة الرشعية اإلسالمية.

هـ .يف مجيع األحوال ال جيوز للمؤسس�ات املالية اإلسالمية ،وال للمتعاملني معها اللجوء

إىل القض�اء للمطالب�ة بأي حق من احلقوق ،أو تنفيذ أي حكم من األحكام ما مل يتوفر له الس�ند

الرشعي الكايف ،وال جيوز ألي منهام االمتناع عن أداء حق أو تنفيذ حكم ،ولو مل يلزم به القانون

أو القضاء ما مل يقم لديه املانع الرشعي املجيز لذلك.

و .يف مجيع العقود املربمة بني املصارف اإلسالمية واملتعاملني معها ،جيب أن ينص يف العقد

عىل أن أحكام هذه العقد ،ومجيع اآلثار الناش�ئة عنه خاضعة ألحكام الرشيعة اإلسلامية ،وأنه

يف ح�ال نش�وب خالف بني طرفيه يك�ون املرجع هو التحكيم الرشع�ي عند أهل االختصاص
واخلربة.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وأفضل الصالة وأتم التس�ليم ،عىل املبعوث رمحة للعاملني ،س�يدنا

حممد سيد األولني واآلخرين ،وعىل آله وصحابته الطيبني الطاهرين ،وبعد:

تعم�ل املص�ارف اإلسلامية يف الع�امل اليوم ضم�ن بيئات متع�ددة ،وهي تتأث�ر إجياب ًا

وس�لب ًا هبذه البيئات ،س�واء كانت اقتصادية أو ثقافية أو ترشيعية ،ومما ال شك فيه أن البيئة
الترشيعي�ة تعتبر من أش�د هذه البيئات تأثير ًا يف عملها ،نظر ًا ملا تش�تمل علي�ه من أحكام
ملزمة ،قد تتعارض أحيان ًا مع أحكام الرشيعة اإلسلامية ،فتحول دون قيام هذه املصارف

بوظيفتها املثىل ،مما يس�تدعي وقفة ملعرفة حدود حرية هذه املصارف يف القيام بأنشطتها بني

ما جيب فعله وما يمكن القيام به.

ونظ�ر ًا لس�عة ه�ذا املوضوع وتعدد آفاق�ه ،بنا ًء عىل تعدد وجوه أنش�طة وأعمال املصارف

عيل أن أتناول نموذج ًا واحد ًا هلذا املوضوع الواس�ع،
اإلسلامية وامتدادها يف العامل ،كان لزام ًا ّ

ليتناس�ب حجم البحث مع ما جرى عليه العمل يف بحوث املؤمترات العلمية ،عس�ى أن يكون
فاحتة خري لغريه من النامذج ،أو الدراسات الشاملة التي تتسع هلا مقامات أخرى.

وه�ذا النموذج هو اإلجارة املنتهية بالتمليك ،التي متارس�ها املصارف واملؤسس�ات املالية

اإلسلامية األردنية يف ظل قانون التأجري التموييل ،حيث تعترب واحد ًة من أهم صيغ االس�تثامر
املتبعة لدى كثري من هذه املصارف واملؤسسات؛ نظر ًا ملا تتمتع به هذه املعاملة من مرونة وقابلية

للتطبيق يف كثري من جماالت االستثامر.

ول�ذا حازت اإلجارة املنتهية بالتمليك عىل اهتامم الباحثني يف جمال املصارف اإلسلامية،

يف س�بيل بيان الضوابط الرشعية التي جيب االلتزام هبا عند ممارس�تها ،لضامن توافقها مع مبادئ
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الرشيع�ة وع�دم خروجها عنها ،وقد ص�درت يف ذلك اجتهادات متع�ددة انتظمتها العديد من

قرارات املجامع الفقهية ومؤسسات االجتهاد اجلامعي.

يف املقاب�ل ف�إن هذا النوع من املعامالت صدر فيه قانون دائم يف اململكة األردنية اهلاش�مية

ع�ام (2008م) ،باس�م قانون التأجري التمويلي ،هبدف تنظيمه وبيان اآلث�ار املرتتبة عليه ،وهو

قان�ون خاص ،حي�ث أخرجت هذه املعاملة من أن يطبق قانون املالكني واملس�تأجرين ،مما ألزم
املصارف اإلسالمية األردنية بالعمل بمقتضاه.

من هنا فإن ممارس�ة هذه الصيغة من قبل املصارف واملؤسس�ات املالية اإلسالمية أصبحت

حمكوم�ة م�ن عدة جوان�ب ،اجل�اين الرشع�ي واجلانب القان�وين ،إضاف�ة إىل ما ت�راه املصارف

اإلسلامية م�ن ضوابط خاصة هبا ،مما يس�تدعي دراس�ة هذه اجلوانب املختلف�ة ومعرفة طريقة
تفاعلها يف أرض الواقع للخروج بصيغة متوافقة مع األحكام الرشعية أوالً ،وال يعرتض عليها

القانون ثاني ًا.

بناء عىل ما تقدم أتت هذه الدراسة ضمن املخطط اآليت:
مقدمة.
متهيد.
املبح�ث األول :تعري�ف «اإلجارة املنتهية بالتمليك» و»التأجير التموييل» ،وبيان صورمها

وتكييفهام وأطرافهام وآثارمها.

املبحث الثاين :التزامات املستأجر وحقوقه يف اإلجارة املنتهية بالتمليك والتأجري التموييل.
املبحث الثالث :التزامات املؤجر وحقوقه يف اإلجارة املنتهية بالتمليك والتأجري التموييل.

مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 



د .آدم نوح معابدة القضاة
املبحث الرابع :ممارسة اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ظل قانون التأجري التموييل.
اخلامتة وأهم النتائج.

هذا وأس�أل اهلل تعاىل أن جيعل جهدي وجهد إخواين القائمني عىل هذا املؤمتر ،واملشاركني

فيه يف صحائف أعامهلم اخلرية ،وأن يلهمنا مجيع ًا ما فيه رفعة هذا الدين وخدمة هذه األمة ،واهلل
املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

***
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مبحث متهيدي
يعترب التأجري التموييل -أو اإلجارة املنتهية بالتمليك -من املعامالت احلديثة نسبي ًا ،حيث

يعزو بعض الباحثني وجود هذا النوع من املعامالت إىل بعض التجار اإلنجليز ،الذين جلأوا إىل

هذه الطريقة بقصد ترويج مبيعاهتم ،وتشجيع عمالئهم عىل الرشاء بالتقسيط ،مع وجود ضامن
كاف للتاجر نفسه ،متمث ً
ال ببقاء ملكيته للعني ،ثم ما لبثت هذه الطريقة أن انترشت نتيجة إنتاج
الصناع�ات الكثرية فلجأت إليها املصانع الكبرية لتس�ويق مصنوعاهتا ،ثم تطور هذا العقد عن

طريق مؤسسات السكك احلديدية التي كانت تشرتي مكائن خاصة ملناجم الفحم من خالل ما
عرف الحق ًا يف القانون بالبيع اإلجياري ،أو اإلجيار الساتر ،وذلك منذ العام 1846م.

أما عىل املس�توى القانوين فقد ازداد االهتامم ب�ه يف القانون األنجلو أمريكي عندما دخلت

املؤسس�ات املالية كوس�يط بني العاقدين ،وقام�ت بتمويل عملياهتا التي س�ميت بعقد الليزنج

( )Leasingأو ما يس�مى يف القانون الفرنيس هبذا املس�مى ،وبمس�مى اإلجيار االئتامين (Credit
 ،)Boilبل سميت هذه املؤسسات نفسها بمؤسسات الليزنج ،وكانت بداية هذا العقد يف أمريكا

عام 1953م ،ثم يف فرنسا عام 1962م.

ويف ال�دول العربي�ة ال يع�رف عىل وجه التحدي�د متى ب�دأ التعامل الفعيل هب�ذا النوع من

العق�ود ،غير أن رشاح القان�ون تناول�وه أوالً حت�ت مس�ميات اإلجيار الس�اتر للبي�ع ،أو البيع
 انظ�ر :د .إبراهي�م دس�وقي أبو الليل :البيع بالتقس�يط والبي�وع االئتامنية األخ�رى ،ط .جامعة الكويت،
1984م ،ص .304نقلت�ه ع�ن القرة داغي ،اإلجارة وتطبيقاهتا املع�ارصة ( اإلجارة املنتهية بالتمليك):
دراس�ة فقهي�ة مقارنة ،جمل�ة جممع الفقه اإلسلامي( .)366/12حس�ن عيل الش�اذيل ،اإلجي�ار املنتهي
بالتمليك ،جملة جممع الفقه اإلسالمي.2110/5 ،

 انظر:املرجعين الس�ابقني ،وانظ�ر الزحيلي ،املعاملات املالي�ة املع�ارصة( ،دمش�ق :دار الفك�ر ،ط،1
 )2002/1423ص .396
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اإلجياري ،أو اإلجيار اململك ،وذلك عند رشحهم للمواد القانونية اخلاصة به مثل املادة ()430

م�ن القان�ون املدين املصري  ،وامل�ادة ( )398من القانون املدين الس�وري ،وامل�ادة ( )419من

القان�ون املدين الليب�ي ،واملادة ( )534من القان�ون املدين العراقي ،وامل�ادة ( )140من القانون
املدين الكويتي.

إىل أن ظه�رت القوانين اخلاص�ة هبذه املعامل�ة ،حيث صدر يف مرص قانون رقم  95لس�نة
 ،1995ويف األردن قان�ون مؤق�ت رقم  16لس�نة  ،2002الذي ُألغي بص�دور قانون رقم 45

لس�نة  ،2008ويف اليمن قانون رقم  11لس�نة  ،2007وتبذل اآلن جهود لوضع قانون خاص
هبذه املعاملة يف دول عربية أخرى.

أم�ا عىل صعيد الفقه اإلسلامي ،فمام ال ش�ك فيه أن قواعد الفقه اإلسلامي ومبادئه قد

أحاط�ت هب�ذا الن�وع من املعامالت ،لك�ن االجتهاد يف خصوص ه�ذه املعاملة -الت�ي غالب ًا ما
تس�مى يف البح�وث الرشعية بِاإلج�ارة املنتهية بالتملي�ك -ظهر متأخر ًا ،ورغ�م أن الباحث ال
يس�تطيع حتديد أوىل الفتاوى الصادرة بخصوصها ،إال أن املوثق لدينا أن جممع الفقه اإلسالمي

ال�دويل بح�ث هذه املعامل�ة يف أربع من دورات�ه :الثالث�ة (1407هـ املواف�ق1986م) والرابعة

( 1408هـ املوافق  1988م) واخلامسة (1409هـ املوافق 1988م) والثانية عرشة ( 1421هـ
املوافق 2000م ).

كام صدرت فيها قرارات وفتاوى عن كل من الندوة الفقهية األوىل لبيت التمويل الكويتي

املنعق�دة يف الع�ام  1407هـ املواف�ق 1987م ،وهيئة كبار العلامء يف اململكة العربية الس�عودية

يف العام 1420هـ املوافق 2000م ،وأصدرت فيها هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
واإلسلامية املتطلب�ات الرشعية – التي عرف�ت الحق ًا باملعايري الرشعية  /معي�ار رقم ( -)9يف

العام  1421هـ املوافق 2000م.

 القرة داغي ،مرجع سابق.)319/12( ،
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ويع�ود االهتمام هبذا النوع م�ن املعامالت يف الفق�ه والقانون ولدى أه�ل االقتصاد إىل ما

تنفرد به من خصائص ومميزات يمكن تلخيصها فيام ييل:

 .1تعترب هذه املعاملة بالنسبة للمستأجر متوي ً
ال من خارج امليزانية ،بمعنى أن إدارة املؤسسة
ِ
املس�تأجرة -التي هي يف العادة مطالبة بتقديم تربير تفصييل الس�تعامالت أمواهلا -ال حتتاج إىل
ذلك فيام يتعلق باألعيان املس�تأجرة ،ألن رشاء األصل املس�تأجر يتم من قبل املؤجر ،وال يتعلق
التزام املستأجر إال بدفع األجرة ،التي تعترب نفقة إيرادية ،وليست رأساملية.

لا كام ً
 .2إن ه�ذه املعامل�ة تق�دم للمس�تأجر -يف األغلب -متوي ً
ال لشراء األصل الثابت

املس�تأجر بخالف األدوات األخرى ،وبخاصة القرض الربوي ،التي تتطلب يف العادة مشاركة

املستفيد بنسبة معينة من ثمن األصل الثابت املطلوب.

 .3إن ه�ذه املعاملة تس�اعد املس�تأجر عىل التخطي�ط والربجمة لنفقاته ،ألن�ه يعرف التزامه

امل�ايل مقدم ًا ،وتعترب وس�يلة جيدة حتميه ض�د التضخم ،خصوص ًا إذا ارتب�ط بعقد إجارة ثابت
األجرة لوقت طويل ،وهي تيرس األعامل اإلدارية واملحاس�بية للمس�تأجر ،بإعفائه من اخلوض

يف مس�ائل احتياطيات االس�تهالكات ،والتغري يف قيمة األصول الثابتة ،وما لذلك من تأثري عىل

تقدي�ر الرضائ�ب ،والتقارير الالزمة هلا ،وهي ال تضغط عىل س�يولة املس�تأجر النقدية أو رأس
امل�ال العام�ل لديه ،بقدر ضغ�ط رشاء األصل املرغوب يف منافعه مما يتيح له اس�تعامل الس�يولة

لألغراض األخرى للرشكة.

 .4هل�ذه املعامل�ة مزايا أخ�رى باملقارنة م�ع بع�ض األدوات التمويلية األخ�رى ،كل عىل

حده ،فهي مث ً
ال حتافظ عىل حرص ملكية الرشكة باملكيها احلاليني ،إذا ما قورنت مع زيادة رأس
 من�ذر قح�ف ،اإلجارة املنتهي�ة بالتمليك وصكوك األعي�ان املؤجرة ،جملة جممع الفقه اإلسلامي ،العدد
( .)228/12حمم�د عبد العزيز حس�ن زيد ،اإلجارة بني الفقه اإلسلامي والتطبيق املعارص(،القاهرة:

املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط ) 1996/1417 ،1ص.34
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املال عند احلاجة إىل متويل لرشاء أصول ثابتة جديدة ،وهي أكثر ثبات ًا وتأكيد ًا من الس�حب عىل
املكش�وف والتس�هيالت االئتامنية املرصفي�ة أو التجارية ،كام أهنا قد تتمت�ع بمزايا رضيبية ،ألن
األج�رة نفق�ة تنزل من األرباح  ،إذا ما قورنت بوس�ائل التمويل التي تقوم عىل توزيع األرباح،

كاملضاربة.

 .5تش�كل هذه املعاملة بالنس�بة للمؤجر صيغة أخرى من صيغ التمويل ،مما يزيد يف جمال

اختيارات�ه بين الصيغ املعتمدة ،وه�ي أقل خماطرة من الق�راض واملش�اركة ،ألن املمول يملك
األص�ل املؤجر من جهة ،ويتمتع بإيراد مس�تقر وش�به ثابت ،وس�هل التوقع م�ن جهة أخرى،

وه�ي ت�در إيراد ًا للممول (املؤجر) خالف ًا للقرض احلس�ن ،وفض ً
ال عن ذل�ك فإن بعض املزايا
الرضيبي�ة ،الت�ي ناهلا املؤجر يمكن أن تنعكس عىل املس�تأجر عىل ش�كل ختفيض يف األجرة ،مما
جيع�ل اإلجارة أكثر كفاءة من أش�كال التمويل التي ال حتقق مزاي�ا رضيبية ،كام أن التمويل عن

طريق االس�تئجار أقل تعقيد ًا من حيث اإلجراءات والرشوط القانونية -يف العادة من التمويل
عن طريق زيادة رأس املال.

 .6إن بقاء امللكية يف هذه املعاملة بيد املؤجر يعطيه ضامن ًا مفض ً
ال للتمويل الذي يقدمه ،مما

جيعله أكثر اطمئنان ًا من التمويل باملرابحة الذي ينقل امللكية إىل املشرتي من تاريخ العقد.

 .7بالنس�بة لالقتصاد القوم�ي فإن هذا النوع من املعامالت يس�اعد الوح�دات اإلنتاجية

-متوس�طة وصغيرة احلج�م -عىل اقتناء املع�دات احلديثة الت�ي قد ال تس�تطيع رشائها بصورة

مب�ارشة ،مما يس�اعد عىل انتش�ار هذا النوع من الوحدات أو توس�عها ،وم�ا يرتتب عىل هذا من
زيادة فرص العمل من جهة ،وحتسني نوعية اإلنتاج ورفع اإلنتاجية من جهة أخرى.

املبح�ث األول :تعريف «اإلجارة املنتهية بالتملي�ك» و»التأجري التموييل» ،وبيان صورمها

وتكييفهام وأطرافهام وآثارمها.

إن التأجري التموييل -كام يس�ميه القانون األردين والقوانني العربية عامة -يقابله ما يس�مى
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اإلجارة املنتهية بالتمليك يف البحوث الرشعية والفقهية ،مع أن الفروق بني املعاملتني س�واء يف

املضمون أو الصور أو اآلثار ظاهر ،مما اقتىض إجراء مقارنة تفصيلية تظهر أوجه االلتقاء وأوجه
االفرتاق.

املطلب األول :تعريف اإلجارة املنتهية بالتمليك وتعريف التأجري التمويلي يف القانون:

ل�م تقدم أي م�ن قرارات جممع الفقه اإلسلامي تعريف ًا حمدد ًا لإلج�ارة املنتهية بالتمليك،

غري أن البحوث التي ُقدمت إىل هذا املجمع يف هذه املعاملة اش�تملت عىل عدد من التعريفات،
إضافة إىل ما قدمته بحوث علمية أخرى ،ومن أهم ما وقفت عليه من هذه التعريفات ما ييل:

 .1وسيلة من وسائل التمويل املتاحة عن طريق متليك املنفعة ،ثم متليك العني نفسها يف آخر

املدة.

 .2إج�ارة يقص�د منه�ا أن يش�تمل جمم�وع األجرة خلال مدة العق�د عىل ما يفي بس�داد

ثم�ن العني املؤج�رة مع العائد اإلجياري املرغوب به ،فهي إجارة ورشاء مع ًا ،مهام كان الش�كل
التعاق�دي ال�ذي يتخ�ذه نقل امللكية ،س�واء أكان ذلك عن�د انتهاء مدة اإلج�ارة ،أم تنجي ًام عىل

أسهم أثناء مدة العقد.

 .3أن يتفق الطرفان عىل إجارة يشء ملدة معينة بأجرة معلومة قد تزيد عىل أجرة املثل ،عىل

أن تنتهي بتمليك العني املؤجرة للمستأجر.

 .4عق�د عىل انتفاع املس�تأجر بمحل العقد بأج�رة حمددة موزعة عىل م�دة معلومة عىل أن

ينتهي العقد بملك املستأجر للمحل.
 الشاذيل ،مرجع سابق.2110/5 ،

 قحف ،مرجع سابق .231/12،بترصف.
 القرة داغي ،مرجع سابق.316/12 ،

 الندوة الفقهية األوىل لبيت التمويل الكويتي .نقلته عن قحف ،مرجع سابق.231/12 ،
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 .5إج�ارة يقترن هب�ا الوعد بتمليك العين املؤجرة إىل املس�تأجر يف هناية م�دة اإلجارة أو

أثنائها ،ويتم التمليك بالبيع أو اهلبة .

العني وال
املس�تأجر
 .6عقد جيتمع فيه البيع بالتقس�يط واإلجارة الناجزة ،يتملك بموجبه
َ
ُ

يملك منفعتها إالّ بمقابل له مع بقاء ملكية املبيع يف يد البائع.

 .7تعاقد بني مالك ومس�تأجر عىل أن ينتفع املس�تأجر بمحل العقد بأجرة حمددة بأقس�اط

موزعة عىل مدد معلومة ،عىل أن ينتهي هذا العقد بملك املستأجر للمحل.
 .8عقد بعوض عىل منفعة عني ينقلب إىل ذاهتا بسداد مجيع العوض.

وهذه التعريفات عىل أمهيتها إال أهنا تتفاوت فيام بينها يف وصف اإلجارة املنتهية بالتمليك،

فبع�ض التعريف�ات تصفها بأهنا وس�يلة متويل ،واألخرى تصفها بأهنا عق�د ،وثالثة بأهنا اتفاق،

وكل واح�د م�ن هذه األوص�اف دار حوله نقاش طوي�ل عند البحث يف التكيي�ف الفقهي هلذه

املعامل�ة ،كما أن هذه التعريفات اش�تملت عىل بعض الصور املتاحة فيها ومل تش�تمل عىل صور
أخرى.

مم�ا س�بق فإنن�ي أرى أن تعرف بأهنا :معامل�ة مالية يقصد منها متكني أح�د أطرافها من أن

يتمل�ك م�ن اآلخر عين ًا من األعي�ان  -التي تصلح أن تك�ون حم ً
ال لعقد اإلج�ارة  -عند الوفاء
 هيئة املحاسبة واملراجعة ،ص.164

 عبد اهلل الزبري عبد الرمحن ،البيع اإلجياري وموقف الفقه اإلسالمي منه ،بحث منشور عىل موقع الباحث
عىل االنرتنت وعنوانه:

http://www.azubair.com/gadaiaolom/gfighijari.htm

 بي�ت التموي�ل الكويت�ي ،ق�رار بش�أن اإلج�ارة املنتهي�ة بالتملي�ك ،نقلت�ه ع�ن قح�ف ،مرج�ع س�ابق،
.231/12

 سعد بن نارص الشرتي ،عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك( ،الرياض :دار احلبيب ،ط1421 ،1هـ2000 ،م)
ص.13
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بالتزام�ات متعاقبة  -مالية وغري مالية  -جت�اه الطرف اآلخر ،مع متليكه ملنفعة هذه العني خالل
فرتة الوفاء.
أم�ا يف القان�ون األردين فلم يقدم املقن�ن تعريف ًا خاص ًا بالتأجري التموييل ،غري أننا نس�تطيع
أن نستش�ف م�ا قص�ده املقنن هب�ذا املصطلح م�ن خالل ما ج�اء يف املادة 2/م�ن تعريف لعقد
التأجري ونش�اط التأجري ،وما جاء يف املادة  3من ذكر لرشوطها ،فأقول :إن التأجري التموييل
يف القانون األردين هو:
عقد إجارة يتم تنظيمه وإبرامه وفق ًا ألحكام قانون خاص ،يقيض بتملك املؤجر للمأجور
امل�ورد بأمواله اخلاصة أو املقرتضة ،هبدف تأجريه إىل املس�تأجر ومتكين�ه من حيازة املأجور
م�ن
ِّ

واستعامله واالنتفاع به ثم متلكه ،مقابل بدل اإلجيار.

املطلب الثاني :صور اإلجارة املنتهية بالتمليك و صور التأجري التمويلي:

يف آخ�ر ق�رار ملجمع الفقه اإلسلامي بخص�وص اإلجارة املنتهي�ة بالتمليك وه�و القرار

رق�م ُ ) 12/4 ( 110ذكرت صور متعددة هلذه املعاملة ،مقس�مة إىل قس�مني ،الصور املمنوعة
والصور اجلائزة ،عىل النحو اآليت:

أوالً  :من صور املمنوعة:
أ  -عق�د إج�ارة ينتهي بتملك العني املؤجرة مقابل ما دفعه املس�تأجر من أجرة خالل املدة

املحددة دون إبرام عقد جديد ،بحيث تنقلب اإلجارة يف هناية املدة بيع ًا تلقائي ًا.
 انظر نصوص القانون يف موقع الترشيعات األردنية عىل اإلنرتنت.

 جملة املجمع ( العدد الثاين عرش ج  ،1ص  .) 313منشورة وموثقة عىل موقع املجمع عىل االنرتنت:
http://www.fiqhacademy.org.sa
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ب -إج�ارة عني لش�خص بأجرة معلومة ،وملدة معلومة ،مع عقد بيع له معلق عىل س�داد

مجيع األجرة املتفق عليها خالل املدة املعلومة أو مضاف إىل وقت يف املستقبل.

ج�ـ  -عق�د إجارة حقيقي واقرتن به بيع بخيار الرشط لصال�ح املؤجر ،ويكون مؤج ً
ال إىل

أجل طويل حمدد ( هو آخر مدة عقد اإلجيار).

ثاني ًا  :من صور العقد اجلائزة:
أ  -عق�د إج�ارة يمكن املس�تأجر من االنتفاع بالعين املؤجرة مقابل أج�رة معلومة يف مدة

معلوم�ة ،واقترن ب�ه عقد هبة العين للمس�تأجر ،معلق ًا عىل س�داد كامل األج�رة وذلك بعقد
مستقل ،أو وعد باهلبة بعد سداد كامل األجرة.

ب -عق�د إج�ارة مع إعطاء املالك اخليار للمس�تأجر بعد االنتهاء من وفاء مجيع األقس�اط

اإلجيارية املستحقة خالل املدة يف رشاء العني املأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة اإلجارة.

ج�ـ -عقد إجارة يمكن املس�تأجر من االنتفاع بالعين املؤجرة مقابل أجرة معلومة يف مدة

معلومة واقرتن به وعد ببيع العني املؤجرة للمس�تأجر بعد س�داد كامل األجرة بثمن يتفق عليه

الطرفان.

د -عق�د إج�ارة يمكن املس�تأجر من االنتفاع بالعين املؤجرة مقابل أج�رة معلومة يف مدة

معلومة ويعطي املؤجر للمس�تأجر حق اخليار يف متلك العني املؤجرة يف أي وقت ش�اء ،عىل أن
يتم البيع يف وقته بعقد جديد بسعر السوق.

أم�ا القان�ون األردين فل�م يذكر صور ًا حمددة للتأجير التموييل ،وإنام اكتف�ي بذكر ضوابط

عامة لتمييز التأجري التموييل عن غريه من اإلجيارات ،ثم ذكر حاالت وصور ًا تطبق فيها أحكام

التأجري التموييل.
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فف�ي املادة ُ 3ذك�رت الضوابط العامة هلذه املعاملة ،وذلك بنصها اآليت« :يكون العقد عقد

تأجير متويلي ،إذا حتقق فيه الرشط�ان التاليان وبغض النظر عن ش�موله أو عدم ش�موله خليار

الرشاء:

 .1أن يكون متلك املؤجر للمأجور من املورد هبدف تأجريه بموجب عقد التأجري.
 .2أن يلتزم املؤجر بتمكني املستأجر من االنتفاع باملأجور مقابل بدل اإلجيار».
ويف امل�ادة ُ 4ذكرت حاالت بعينها واعتربت مش�مولة بأحكام هذه املعاملة ،وذلك بنصها

اآليت:

«تعترب األنشطة التالية من أنشطة التأجري وختضع ألحكام هذا القانون:
أ .عملية البيع وإعادة االستئجار التي تتمثل بقيام املورد ببيع املال إىل املؤجر ومن ثم إعادة

استئجاره من قبل املورد بموجب أحكام هذا القانون.

ب .التأجير الالح�ق الذي يتمثل بإعادة تأجري املأجور من قبل املؤجر إىل مس�تأجر جديد

بعد فسخ عقد التأجري مع مستأجر سابق.

ج .التأجير م�ن الباطن الذي يتمث�ل بقيام املس�تأجر (املؤجر من الباط�ن) بموافقة خطية

مسبقة من املؤجر بتأجري املأجور إىل شخص ثالث (املستأجر من الباطن) مقابل بدل إجيار».

وباملقارن�ة بين الصور اجلائزة التي ج�اءت يف قرار املجمع ،وما ج�اء يف القانون نلحظ أن

البنية األساسية التي تقوم عليها هذه املعاملة لدى الطرفني هي عقد اإلجارة ،غري أن جممع الفقه
يشرتط وجود ما يدل عىل رغبة املتعاملني الرصحية يف متكني املستأجر من متلك العني املستأجرة
بعد أو أثناء عقد اإلجارة ،مع حتديد السبب املحقق هلذه الغاية كالبيع أو اهلبة .
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يف حني أن القانون جعل اش�تامل العقد عىل خيار الرشاء وعدمه س�واء ،ما دامت الرشوط

املوضوعية لقيام املعاملة قد حتققت ،والتي من أمهها أن يكون متلك املؤجر للمأجور من املورد
هبدف تأجريه بموجب عقد التأجري ،ومل يشرتط قيام سبب مستقل النتقال ملكية العني.

املطلب الثالث :حكم وتكييف اإلجارة املنتهية بالتمليك والتأجري التمويلي:

تعتبر اإلجارة املنتهية بالتمليك يف نظر الفقه اإلسلامي من املعامالت املس�تحدثة ،حيث

مل يس�بق للفقهاء األقدمني التعرض هلذا النوع من املعامالت ،غري أن االجتهاد الفقهي املعارص

توج�ه إىل احلك�م عىل ه�ذه املعاملة -بع�د التعرف عىل صوره�ا املتداولة -من خلال القواعد
العامة للفقه اإلسالمي ،والذي يطالع البحوث الفقهية التي كتبت يف هذا املجال يالحظ ثالث
اجتاهات رئيسية يف تكييف هذه املعاملة واحلكم عليها:

االجت�اه األول :إجازة هذه املعاملة عقد ًا واحد ًا ،س�واء قلن�ا بأهنا بيع لكن انتقال امللكية فيه

معلق عىل أداء األجرة املقسطة ،أو قلنا باعتبارها عقد ًا مستحدث ًا بأحكام والتزامات خاصة ،مع
ع�دم إحلاقها بأي من العقود املسماة يف الفقه اإلسلامي ،رشيطة هتذيبها م�ن املحاذير الرشعية

املتمثل�ة يف الرب�ا والغرر والرضر ،أخذ ًا بمبدأ أن األص�ل يف العقود اإلباحة ما مل يرد دليل املنع،

وأن املسلمني عند رشوطهم إال رشط ًا أحل حرام ًا أو حرم حالالً.

االجت�اه الثاين :حظر هذه املعاملة ،عىل اعتبار أهن�ا عقد «جامع بني عقدين عىل عني واحدة

غري مستقر عىل أحدمها ومها خمتلفان يف احلكم متنافيان فيه ،فالبيع يوجب انتقال العني بمنافعها
ٍ
وحينئذ ال يصح عقد اإلجارة عىل املبيع؛ ألنه ملك للمشتري ،واإلجارة توجب
إىل املشتري،

انتقال منافع العني فقط إىل املس�تأجر ،واملبيع مضمون عىل املشتري بعين�ه ومنافعه ،فتلفه عليه
 ممن قال هبذا القول :حس�ن عيل الش�اذيل ،مرجع س�ابق ( .)2127/5الشتري ،مرجع س�ابق ،ص.51
حممد عثامن شبري ،املعامالت املالية املعارصة(،عامن :دار النفائس ،ط1422 ،4هـ2001/م) ص.330
وانظر املناقشات التي دارت حول هذا العقد يف جملة املجمع ،العدد اخلامس (.)2208/5
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عين� ًا ومنفعة ،فلا يرجع بيشء منهام عىل البائع ،والعني املس�تأجرة من ضمان مؤجرها ،فتلفها
عليه عين ًا ومنفعة ،إال أن حيصل من املستأجر ٍ
تعد أو تفريط».
االجتاه الثالث :إجازة هذه املعاملة ،رشيطة الفصل بني عقد اإلجارة وبني سبب التمليك،

أي على اعتب�ار أهن�ا عق�د إجارة ،اقترن به ما يمكِّن املس�تأجر م�ن التملك الحق ًا بوس�يلة من

وس�ائل التمل�ك املرشوعة ،وبنا ًء عليه تطب�ق مجيع أحكام وآثار والتزام�ات عقد اإلجارة طيلة
مدة اإلجارة ،فإن مضت املدة املتفق عليها دخل املؤجر واملستأجر يف عقد جديد تنتقل بموجبه
امللكية إىل املستأجر.

وهذا االجتاه الثالث هو الذي استقر عليه رأي العديد من هيئات االجتهاد واإلفتاء اجلامعي

املعارصة ،كمجمع الفقه اإلسالمي يف قراره رقم ،)3/1( 13 :الذي أوضحه قرار رقم 110

( ،)12/4والذي جاء فيه بيان ضابط املنع وضابط اجلواز يف هذه املعاملة بالنص اآليت:

« أ -ضاب�ط املن�ع :أن ي�رد عق�دان خمتلف�ان ،يف وق�ت واح�د ،على عني واح�دة ،يف زمن

واحد.

ب -ضابط اجلواز:
 .1وج�ود عقدي�ن منفصلني يس�تقل كل منهام عن اآلخ�ر ،زمان ًا بحيث يك�ون إبرام عقد

البيع بعد عقد اإلجارة ،أو وجود وعد بالتمليك يف هناية مدة اإلجارة .واخليار يوازي الوعد يف

األحكام.

 قرار جملس هيئة كبار العلامء يف موضوع اإلجيار املنتهي بالتمليك قرار رقم [ ،]198منش�ور يف كتاب :يف
كتاب  :قرارات هيئة كبار العلامء ،ج3ص . 225وانظر :عبد اهلل الزبري عبد الرمحن ،مرجع سابق.

 مثل :اهليئة الرشعية ملجموعة دله الربكة ،واهليئة الرشعية لرشكة الراجحي املرصفية ،وهيئة الرقابة للبنك
اإلسلامي األردين .انظ�ر نص�وص هذه الفت�اوى وغريها يف :أمح�د حمي الدين أمحد ،فت�اوى اإلجارة-
سلس�لة الفت�اوى االقتصادي�ة  /جمموع�ة دل�ه الربكة (القاه�رة :دار الطباع�ة والنرش اإلسلامية ،ط)1

ص.85-77
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 .2أن تكون اإلجارة فعلية وليست ساترة للبيع ».

وج�اء يف املعايري الرشعية لإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك الصادرة عن هيئة املحاس�بة

واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ما يؤكد هذا التوجه ،معللة ذلك بقوهلا:

« مس�تند منع اشتراط اإلجارة يف البيع هو أن تعليق عقود الرشاء عىل وجود عقد اإلجارة

ممن�وع بالن�ص عن�د مجاعة م�ن الفقه�اء  ،وقد منع�ه احلديث املع�روف يف النهي ع�ن بيعتني يف
بيعة ،...ومس�تند وجوب اس�تقالل وثيق�ة الوعد وطريقة التمليك ع�ن عقد اإلجارة حتقيق
ع�دم الربط بين الترصفات ،...ومس�تند وجوب تطبيق أح�كام اإلجارة عىل اإلج�ارة املنتهية
بالتملي�ك أهن�ا بوجود الوع�د بالتمليك مل خترج عن كوهن�ا إجارة وثبوت أح�كام اإلجارة هلا،
وملنع تداخل العقود :البيع واإلجارة.»...

أما القانون األردين فقد أجاز هذه املعاملة باعتبارها عقد ًا مس�تق ً
ال عن عقد اإلجارة وعن

عق�د البي�ع أيض ًا ،وجعل له من األحكام اخلاصة ما يغاير به كال العقدين ،ولذا نصت املادة 26
من قانون التأجري التموييل عىل عدم رسيان أحكام قانون املالكني واملستأجرين عىل هذا العقد،

وأك�دت امل�ادة  27هذا املعن�ى بقوهلا «ال يعمل ب�أي نص ورد يف أي ترشيع آخ�ر يتعارض مع

أحكام هذا القانون».

«عىل أن ذلك ال يعني بأي حال اس�تبعاد تطبيق قواعد القانون املدين ،س�واء تلك املتعلقة

بالنظرية العامة بالعقد (كاألهلية واألطراف واإلجياب والقبول وركن السبب والسبب الباعث)
 جملة املجمع  ،العدد الثاين عرش :ج  ،1ص . 313

 املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة ،ص.152-151

 ه�ذا احلدي�ث روي من طرق عدة بألفاظ متعددة عند اإلمام أمحد والنس�ائي والرتم�ذي وغريهم .انظر:

الشوكاين ،حممد بن عيل بن حممد ،نيل األوطار (القاهرة :مطبعة مصطفى البايب احللبي1347 ،هـ) ج5
ص.129

 املعايري الرشعية هليئة املحاسبة واملراجعة.163-157 ،
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أم تلك املنصوص عليها يف الفصل اخلاص بعقد اإلجيار .عىل أن تطبيق هذه القواعد إنام يكون
وفق ًا لقاعدة اخلاص يقيد العام ،عىل أن ال يرتتب عىل األخذ هبذه القاعدة نسف القواعد الكلية
واملبادئ العامة التي تقوم عليها العقود بشكل عام ،وعقد اإلجيار بشكل خاص ،فاخلاص يقيد

العام يف التفاصيل ال يف املبادئ العامة».

املطلب الرابع :مقومات اإلجارة املنتهية بالتمليك ومقومات التأجري التمويلي:

يقص�د باملقومات هنا العنارص األساس�ية التي ال بدّ منها لقيام ه�ذه املعاملة ،وهي واحدة

سواء يف الفقه اإلسالمي أو القانون األردين ،وتتمثل يف :الصيغة ،وأطراف العقد ،واملحل.
 -الصيغة :وهي اإلجياب والقبول وما يتعلق هبام من رشوط.

يالح�ظ هنا أن ق�رارات املجامع الفقهية مل تتعرض للصيغة؛ اكتفا ًء بام هو مس�تقر يف الفقه

اإلسلامي م�ن مبادئ وأحكام يف هذا الب�اب ،وكذلك احلال يف القان�ون األردين ،حيث تطبق
هنا القواعد العامة للقانون املدين األردين ،وهي مس�تمدة من الفقه اإلسلامي ،مما يعني توافق

األحكام بينهام يف اجلملة.
 -أطراف العقد:

أوالً :حتديد أطراف العقد :س�بق أن بينت أن قرارات املجامع الفقهية أكدت عىل وجوب

وجود عقد إجارة فعلية يشكل أساس ًا هلذه املعاملة ،وحيدد طبيعة العالقة بني املؤجر واملستأجر
طيلة فرتة اإلجارة ،مما يعني هنا أن هذه املعاملة تقوم بني طرفني مؤجر ومستأجر.

 مما جتدر مالحظته هنا أن القانون املدين األردين يف هذه املوضوعات مستمد يف جممله من الفقه اإلسالمي
بمجموع مذاهبه ،لالس�تزادة انظ�ر :املذكرات اإليضاحية للقانون امل�دين األردين (عامن :نقابة املحامني
األردنيني ،ط1985 ،2م) ج 1ص.27-22

 نرسين حماس�نه ،التأجير التموييل يف القانون امل�دين األردين مقارن ًا باإلجارة املنتهي�ة بالتمليك وفق الفقه
اإلسالمي( ،بحث غري منشور) ،ص .23
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ويف حال كان املؤجر يدخل يف هذه املعاملة بصفته مموالً  -كام هو حال املصارف واملؤسسات

املالية -فإنه يتوجب عليه أن يتملك العني املؤجرة متلك ًا حقيقي ًا ،ثم يربم عقد اإلجارة ثاني ًا ،وقد

أجازت هذه املجامع أن يوكل املرصف املستأجر نيابة عنه يف هذا األمر ،رشيطة أن يكون عمله
حلس�اب املرصف ،وبعق�د منفصل عن أي عقد آخر من عقود ه�ذه املعاملة ،جاء يف قرار جممع

الفقه اإلسالمي رقم )3/1( 13 :بشأن استفسارات البنك اإلسالمي للتنمية ما نصه:

« ثاني ًا :إن توكيل البنك اإلسلامي للتنمي�ة أحد عمالئه برشاء ما حيتاجه ذلك العميل من

مع�دات وآلي�ات ونحوها ،مما هو حمدد األوصاف والثمن حلس�اب البنك بغية أن يؤجره البنك

تلك األشياء بعد حيازة الوكيل هلا ،هو توكيل مقبول رشع ًا ،واألفضل أن يكون الوكيل بالرشاء

غري العميل املذكور إذا تيرس ذلك.

ثالث� ًا :إن عق�د اإلجيار جيب أن يتم بعد التملك احلقيق�ي للمعدات وأن يربم بعقد منفصل

عن عقد الوكالة والوعد».

وهذا ما أكدته أيض ًا هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
مما يعني أن هذه املعاملة قائمة من حيث األس�اس والتفصيل بني طرفني ،وأن وجود منتج

أو مورد للعني املأجورة ليس من صميم هذه املعاملة ،حيث جيوز للاملك أن يؤجر عين ًا سبق أن

دخلت يف ملكه بغري قصد تأجريها.

ويف ح�ال وج�د املنتج أو املورد فتك�ون العالقة التعاقدية بينه وبين املؤجر أو وكيله فقط،

ويف ح�دود ما يفرضه التعاقد الذي س�تؤول به ملكي�ة العني إىل املؤجر ،ويف حال توكيل املؤجر
(املصرف عادةً) للمس�تأجر (العمي�ل) للقيام هبذا التعاق�د تكون العالقة بينهما يف حدود هذا

أيض� ًا ،أي :بصفت�ه وكي ً
لا عن املالك ،وهي صفة مؤقتة تنتهي بتس�ليم العين وقبول املؤجر أو

وكيله هبا ،ما مل تشتمل نص ًا عىل أمور أخرى.

 جملة املجمع (العدد الثاين ،ج 2ص  527والعدد الثالث ج 1ص .)77
 انظر املعيار الرشعي رقم  ،9فقرة رقم  1/2و .7/3
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أم�ا يف القان�ون األردين فاألمر خمتلف ،حيث اعترب القانون أن عقد التأجري التموييل عالقة

تق�وم بني ثالثة أط�راف ،وذلك باعتب�ار املورد طرف ًا فيه ،حيث اشترطت امل�ادة /3أ 1/لقيام
ه�ذا العق�د «أن يكون متل�ك املؤجر للمأجور م�ن املورد هبدف تأجريه بموج�ب عقد التأجري»

التمويلي ،ومفه�وم الشرط أن متل�ك املؤجر للمأج�ور بغري هذا القص�د ال جييز ل�ه القيام هبذا

العقد ،وانس�جام ًا مع هذا اشترطت املادة /5أ 2/منه وجوب أن يتضمن عقد التأجري اخلطي

اس�م املورد ،م�ع حتديد الطرف الذي اخت�اره ،ورتبت املادة  10واملادة  13من�ه حقوق ًا مبارشة
للمستأجر عىل املورد ،كام سيأيت بيانه.

ثاني� ًا :صف�ة أطراف العقد :مل تفرق قرارات املجام�ع الفقهية بني كون األطراف يف معاملة

اإلج�ارة املنتهي�ة بالتمليك أش�خاص ًا طبيعيين أم اعتباريين ،كذلك احل�ال يف القانون األردين

بالنس�بة للمستأجر واملورد ،لكن بالنسبة للمؤجر فإننا نلحظ أنه فرق بني الشخص الطبيعي
واالعتب�اري  ،حي�ث ج�اء تعري�ف املؤجر يف امل�ادة  1بأنه « :الش�خص املعنوي املس�جل وفق
أحكام الترشيعات النافذة ذات العالقة الذي تكون إحدى غاياته ممارسة نشاط التأجري باستثناء

رشكات التضامن ورشكات التوصية البسيطة».

ولست هنا بصدد حتليل موقف القانون األردين واحلكم عليه من وجهة نظر الفقه اإلسالمي،

ولكن كمبدأ عام فإن حرص هذه املعاملة يف املصارف واملؤسسات املالية يمكن إقراره فقه ًا حال
استناده إىل مصالح راجحة ،أخذ ًا بمبدأ سلطة ويل األمر يف تقييد املباح للمصلحة العامة.

ثالث� ًا :أهلي�ة أط�راف العق�د وواليتهم :مل تتع�رض قرارات املجام�ع الفقهية ملس�ألة أهلية

العاقدي�ن يف اإلج�ارة املنتهي�ة بالتملي�ك؛ اكتف�ا ًء بام هو مس�تقر يف الفقه اإلسلامي من مبادئ

وأحكام يف هذا الباب ،وكذلك احلال يف القانون األردين بالنسبة للتأجري التموييل ،حيث تطبق
 انظر تعريف املستأجر واملورد يف املادة رقم  1منه.

 انظر :الدريني ،حممد فتحي ،احلق ومدى سلطان الدولة يف تقييده (عامن :دار البشري ،ط)1997/1417 ،1
ص  283وما بعدها.
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هنا القواعد العامة للقانون املدين األردين ،وهي مس�تمدة من الفقه اإلسلامي ،مما يعني توافق

األحكام بينهام يف اجلملة.

أما مسألة والية املؤجر عىل حمل العني املؤجرة ،واملتمثلة عادة بكونه مالك ًا هلا ،فقد أكدت

عليها املجامع الفقهية بوضوح ،فقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم )3/1( 13 :بشأن
استفسارات البنك اإلسالمي للتنمية ما نصه:

« ثالث ًا :إن عقد اإلجيار جيب أن يتم بعد التملك احلقيقي للمعدات وأن يربم بعقد منفصل

عن عقد الوكالة والوعد ».

وهذا ما أكدته أيض ًا هيئة املحاس�بة واملراجعة للمؤسس�ات املالية اإلسالمية ،لكنها فرقت

س�بق عقدَ اإلجارة ُ
متلك املؤجر هلذه العني،
بين اإلجارة الواقعة عىل يشء معني وعندها ال بد َي َ
وبين اإلج�ارة الواقعة عىل عني موصوفة يف الذمة وصف ًا منضبط� ًا ،حيث جيوز أن تقع اإلجارة

عليه�ا ولو لو تكن مملوك ًة للمؤجر ،وعندها يتفق عىل تس�ليم العين املوصوفة يف موعد رسيان
العقد ،مع مراعاة إمكان متلك املؤجر هلا أو صنعها .

أم�ا القان�ون األردين م�ع اعتباره يف امل�ادة  2أن ملكي�ة العني انتقلت من امل�ورد إىل املؤجر

بموجب عقد التوريد ،وهو عقد منفصل عن عقد التأجري التموييل ،إال أنه مل يشرتط رصاحة

أن يت�م تنفي�ذ موجب عقد التوريد أوالً -أي متلك املؤجر للعين -ليصح إبرام عقد التأجري أو

رسيان التزاماته كام هو الشأن يف قرارات املجامع.

م�ن جه�ة أخرى ف�إن القانون يفترض وجود اتف�اق مبدئي على كل من عق�دي التوريد
 جملة املجمع (العدد الثاين ،ج 2ص  527والعدد الثالث ج 1ص .)77

 انظر املعيار الرشعي رقم  ،9فقرة رقم  1/3و  .5/3ص .145-144

 جاء يف املادة  2من قانون التأجري التموييل (تعريفات) ما ييل « :املورد :الشخص الطبيعي أو املعنوي الذي
ينقل ملكية املأجور حمل عقد التأجري إىل املؤجر .عقد التوريد :العقد الذي تنتقل بموجبه ملكية املأجور

من املورد إىل املؤجر.
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والتأجير قب�ل إب�رام العق�ود النهائية ،فهو يف املادة  5منه يشترط أن ُيذكر اس�م امل�ورد يف عقد
التأجري ،ويف املادة  12يلزم املؤجر أن يذكر اسم املستأجر يف عقد التوريد.

ف�إن صح ما أس�لفته من وجوب تطبي�ق القواعد العامة للقانون امل�دين األردين يف النظرية

العامة فإن عقد التأجري التموييل يقع صحيح ًا ولو مل تكن العني يف ملك املؤجر عند إبرام العقد،

بشرط انتف�اء الغرر ،فقد جاء يف املادة 160من القانون امل�دين األردين ما نصه« :جيوز أن يكون
حم ً
ال للمعاوضات املالية اليشء املستقبل إذا انتفى الغرر».

وه�ذا ال�رأي وإن خال�ف ق�رارات املجامع يف بع�ض تفصيالته ،إال أن�ه يتوافق مع بعض

االجتاه�ات الفقهي�ة التي جتيز التعاقد على املعدوم ،إذا انتفى الغرر املتمث�ل يف عدم القدرة عىل
التسليم.

 حمل العقد :أي املأجور ومنفعته.وردت إش�ارة رسيع�ة إىل حمل معامل�ة اإلجارة املنتهية بالتملي�ك ،وبعض رشوطه يف قرار

جممع الفقه اإلسلامي رقم  )3/1( 13وذلك بقوله« :إن توكيل البنك اإلسلامي للتنمية أحد
عمالئ�ه بشراء ما حيتاجه ذل�ك العميل من مع�دات وآلي�ات ونحوها مما هو حم�دد األوصاف
والثم�ن بغي�ة أن يؤج�ره البنك تلك األش�ياء ،»....ومل ترش أي من الق�رارات األخرى إىل بقية

الشروط؛ اكتفا ًء بما هو مقرر فقه ًا يف هذا الش�أن ،وقد فصلت املعايري الرشعية هليئة املحاس�بة

واملراجعة بعض اليشء يف هذا املجال يف قوهلا « :يشرتط يف العني املؤجرة أن يمكن االنتفاع هبا

مع بقاء العني .ويشترط يف املنفعة أن تكون مباحة رشع ًا ،فال جيوز إجارة مس�كن أو أداة لعمل
حمرم مقصود من اإلجارة؛ كمقر لبنك يتعامل بالفائدة ،أو حانوت لبيع أو ختزين ما ال حيل ،أو
ّ

سيارة لنقل ما ال جيوز» .
 املادة  661واملادة .662

 معيار رقم ( )9فقرة رقم  ،1/1/5انظر :ص.147
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وقريب� ًا م�ن هذا املنحى س�لك القانون األردين ،حي�ث عرف القانون املح�ل يف املادة 2 /

بما نص�ه « :املأج�ور :كل مال منقول أو غير منقول مما يتحق�ق االنتفاع به باس�تعامله مرار ًا مع

بق�اء عينه ،وال يش�مل النقود أو األوراق التجارية أو األوراق املالي�ة» ،ثم ذكرت املادة 5 /منه
وجوب أن ُيذكر يف عقد التأجري وصف للمأجور بشكل يميزه عن غريه.

أما بقية الرشوط فالظاهر أنه تم االكتفاء بام جاء يف القانون املدين األردين يف النظرية العامة

والفص�ل اخل�اص باإلجارة ،وهي مس�تمدة من الفقه اإلسلامي ،مما يعن�ي توافق األحكام

بينهام يف اجلملة.

املطلب اخلامس :مراحل التعاقد وآثارها العامة:

رأين�ا أن املجامع الفقهية قد انته�ى رأهيا إىل تكييف اإلجارة املنتهية بالتمليك عىل أهنا عقد

إج�ارة ،اقرتن به ما يمكِّن املس�تأجر من التملك الحق ًا بوس�يلة من وس�ائل التملك املرشوعة،

وق�د تُس�بق هذه املعامل�ة أحيان ًا بعقد وكالة بين طرفيها يقوم بموجبه الط�رف األول ( العميل
لدى املرصف عادة واملستأجر الحق ًا) برشاء العني حمل املعاملة من طرف ثالث (املورد) حلساب
الطرف الثاين ( املرصف عادة واملؤجر الحق ًا).

وبنا ًء عىل هذا فإن هذه املعاملة هلا آثار متنوعة ومتتابعة ،بحسب الوصف الرشعي للعالقة

التي تربط بني أطرافها يف كل مرحلة من مراحل تنفيذها ،وذلك كاآليت:

املرحل�ة األوىل :وهي املرحلة التي يبدي فيها الطرف األول رغبته يف هذا العقد ،مع حتديد

مواصفات العني املطلوبة ،وس�ائر ما يتعلق هبا ،حيث يقوم الطرف الثاين بدراس�ة هذا الطلب،
 املادة  661وما بعدها.

 قارن مع :الزحييل ،املعامالت املالية ،ص .408شبري ،مرجع سابق ،ص.328
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ودراسة الضامنات املالية التي قدمها الطرف األول ،فإن رأى إجابته إىل هذا ،استوثق منه بوعد

باإلجارة ،أو غري ذلك ،وسعى يف متلك العني املطلوبة إن مل تكن يف ملكه.

املرحلة الثانية :وهي مرحلة تسبق عقد اإلجارة أحيان ًا ،وفيها يرتبط الطرف األول بالطرف

الثاين بعقد وكالة لرشاء العني من املورد أو املنتج حلس�اب الطرف الثاين ،فإن تم الرشاء انتقلت

ملكية العني من املورد إىل الطرف الثاين.

املرحل�ة الثالث�ة :وهي املرحلة التي يربم فيه�ا الطرفان عقد اإلج�ارة ،وعندها تبقى ملكية

رقبة العني للمؤجر ،وتنتقل ملكية منفعة العني للمستأجر.

ويتزامن مع هذه املرحلة التزام من املؤجر للمس�تأجر بنقل امللكية إليه بعد أو أثناء العقد،

وينشأ هذا االلتزام عن هبة معلقة ،أو وعد بالبيع أو وعد باهلبة أو خيار مضاف إىل العقد.
املرحلة الرابعة :وهذه هلا حالتان ،وذلك تبع ًا للصورة التي متت هبا هذه املعاملة:

احلال�ة األوىل :انته�اء عقد اإلجارة بميض مدته وس�داد كامل األجرة ،وقد س�بق للمؤجر

أن وهب العني املأجورة للمس�تأجر هب ًة معلقة عل س�داد مجيع أقس�اط األجرة ،فعندها «تنتقل
ملكية العني للمستأجر دون حاجة ألي إجراء تعاقدي آخر».

احلالة الثانية :انتهاء عقد اإلجارة بميض مدته وسداد كامل األجرة أو اختيار الطرف الثاين

للرشاء أثناء مدة اإلجارة يف حال تضمن عقد اإلجارة هذا اخليار ،وعندها يصبح املؤجر ملزم ًا
بنقل ملكية العني املأجورة إىل املستأجر.

املرحلة اخلامسة :وهذه خاصة باحلالة الثانية فقط ،حيث يدخل الطرفان يف إجراء تعاقدي
 انظر تفاصيل هذه املرحلة يف :املعايري الرشعية هليئة املحاس�بة واملراجعة للمؤسس�ات املالية اإلسلامية،
معيار رقم  ،9فقرة  ،3/2ص .144

 املعايري الرشعية ،معيار رقم  ،9فقرة  .4/8ص.152
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جدي�د س�بق االتف�اق عليه يف املرحلة الثالث�ة – كالبيع بثم�ن حقيقي أو رمزي أو اهلب�ة – لتنتقل
بموجبه ملكية العني إىل املستأجر.

وال جيوز أن تنتقل امللكية بموجب عقد اإلجارة ذاته ،أو بموجب عقد بيع متزامن مع عقد

اإلجارة ،فقد جاء يف قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم ما نصه « :من صور العقد املمنوعة:

أ -عق�د إجارة ينته�ي بتملك العني املؤجرة مقابل ما دفعه املس�تأجر من أجرة خالل املدة

املحددة ،دون إبرام عقد جديد ،بحيث تنقلب اإلجارة يف هناية املدة بيعا تلقائي ًا.

ب -إج�ارة عني لش�خص بأجرة معلومة ،وملدة معلومة ،مع عقد بيع له معلق عىل س�داد

مجيع األجرة املتفق عليها خالل املدة املعلومة ،أو مضاف إىل وقت يف املستقبل.

ج -عق�د إج�ارة حقيقي واقرتن به بيع بخي�ار الرشط لصالح املؤج�ر ،ويكون مؤج ً
ال إىل

أجل طويل حمدد (هو آخر مدة عقد اإلجيار)».

أما يف القانون األردين فإن مجيع آثار هذه املعاملة تنسب إىل عقد التأجري التموييل ،باستثناء

ملكية املؤجر للمأجور فإهنا تنس�ب إىل عقد التوريد املربم مع املورد ،ومل يشترط القانون وقوع

أحد العقدين قبل اآلخر كام سبق أن بينت.

أما عقد التأجري فيتم عىل مرحلتني ولكل مرحلة منهام آثارها:
املرحل�ة األوىل :عن�د إبرام عقد التأجري التموييل ،حيث تبق�ى ملكية املأجور للمؤجر ،مع

التزام�ه من متكني املس�تأجر م�ن االنتفاع باملأجور وف�ق رشوط وأحكام عق�د التأجري التموييل
اخلاصة.

 انظر :جملة املجمع ( العدد الثاين عرش ج  ،1ص .) 313
 انظر مطلب أطراف العقد ص  14من هذا البحث.
 انظر املادة /6أ واملادة /12ب.1/
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املرحلة الثانية :عند ممارس�ة املس�تأجر خليار التملك حال النص عليه يف عقد التأجري ،وهنا

ينظ�ر ف�إن كان املأجور عقار ًا أو من املنق�والت اخلاصة فإن املؤجر ُيل�زم بالتنازل عن ملكية
املأجور للمس�تأجر لدى دوائر التس�جيل املختصة ،أي أنه بحاجة إىل تعاقد جديد ،وإن مل يكن
املأجور كذلك فإن ملكية املستأجر تنتقل إىل املستأجر حك ًام ما مل يتم االتفاق عىل غري ذلك.

وباملقارن�ة بين موقف املجامع الفقهية وموقف القانون نج�د أن كال الطرفني يتفق عىل أن

املستأجر مل يكتسب ملكية العني املأجورة بموجب هذه املعاملة ،بل بسبب آخر منفصل عنه ،أما

املس�تأجر فقد اكتسب حق االنتفاع بموجب عقد التأجري ،كام أنه سيكتسب ملكية العني الحق ًا
استناد ًا إىل سبب جديد يف حال كان املأجور من العقارات واملنقوالت اخلاصة.

غري أننا نجد أن قرارات جممع الفقه أجازت أن تنش�أ بني املؤجر واملورد التزامات تعاقدية

تتعل�ق بالعين املأجورة بصفته وكي ً
ال عن املؤجر ال بصفته مس�تأجر ًا ،بخلاف القانون األردين

ال�ذي جع�ل هذه االلتزامات -حال وجودها -ترجع إىل عقد التأجري وإىل كونه مس�تأجر ًا ،كام
نجد أيض ًا أن قرارات املجامع الفقهية مل جتز انتقال ملكية العني املأجورة إىل املس�تأجر بموجب

عقد التأجري ،بل اشترطت قيام س�بب هلذا األمر منفص ً
ال عن عق�د اإلجارة يف مجيع األحوال،
يف حني أن القانون أجاز ذلك إن كان املأجور من غري العقارات واملنقوالت اخلاصة ،ما مل يتفق

عىل خالف ذلك.

كام نجد أيض ًا أن حق املستأجر يف املطالبة بتملك العني ُيكتسب -بحسب قرارات املجامع

الفقهية -بوجود سبب غري عقد اإلجارة كالوعد أو اهلبة املعلقة ،يف حني أنه ُيكتسب يف القانون

األردين بعقد التأجري ذاته.

 جاء يف املادة  2من القانون (التعريفات)  « :املنقوالت اخلاصة :املنقوالت التي تقيض الترشيعات النافذة
برضورة تسجيلها لدى الدوائر املختصة بام يف ذلك املركبات والسفن والطائرات».

 انظر املادة /12ج1 /و .2

مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

29

د .آدم نوح معابدة القضاة

املبحث الثاني :التزامات  (املستأجر) وحقوقه
يف اإلجارة املنتهية بالتمليك والتأجري التمويلي
م�ا من ش�ك أن اإلج�ارة املنتهية بالتمليك وكذلك الش�أن يف التأجير التموييل ترتب عىل

عاتق (املس�تأجر) التزامات متنوعة جتاه أطراف متعددة ،كام تثبت له باملقابل عدد ًا من احلقوق،
وهذا املبحث خمصص لبيان هذه االلتزامات واحلقوق ،وذلك يف املطلبني اآلتيني.

املطلب األول :التزامات (املستأجر):

تتن�وع التزامات املس�تأجر وتتعدد بحس�ب املرحل�ة التي يمر هبا تنفيذ املعاملة ،وبحس�ب

اجله�ة التي يك�ون االلتزام جتاهه�ا ،والتي من أمهها :امل�ورد أو املنتج للعين ،واملؤجر ،والعني
ذاهتا ،وسيكون احلديث فيام ييل مقس ًام بحسب هذه اجلهات.

أوالً :التزامات (املستأجر) جتاه املورد أو املنتج:

يف اإلج�ارة املنتهي�ة بالتمليك –كما أقرهتا املجامع الفقهية -ما م�ن رضورة لقيام التزامات

متبادلة بني املس�تأجر واملورد أو املنتج ،غري أنه ويف ح�االت معينة يقوم املؤجر (املرصف عادة)
بتوكيل املس�تأجر برشاء العني حلس�اب هذا املؤجر ،وعندها تكون التزاماته جتاه املورد حمكومة
بالقواع�د العامة لعقد الوكالة ،والت�ي من أمهها هنا أن الوكيل ليس له أن يترصف إال يف حدود

ما وكل به ،ثم إن عقد البيع الذي يربمه تنرصف أحكامه وحقوقه إىل األصيل.

 االلتزام هنا بمعناه الفقهي ،والذي يعني« :إلزام الشخص نفسه ما مل يكن الزم ًا له ،أي ما مل يكن واجب ًا عليه قبل».

املوسوعة الفقهية ج 6ص ،144وهو هبذا أعم من االلتزام بمعناه القانوين املقترص عىل احلق الشخيص.
 ال شك أن املستأجر ال يكتسب هذه الصفة رشع ًا وقانون ًا إال بعد قيام عقد اإلجارة ،أما قبل ذلك فيقوم به
جتوز ًا بغية اإليضاح واالختصار.
وصف آخر ،ولكننا سنكتفي بتسميته مستأجر ًا يف مجيع املراحل ّ

 انظر :الزحييل ،وهبة .العقود املسامة يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت والقانون املدين األردين (دمشق:
دار الفكر ،ط )1987/1407 ،1ص .289
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ف�إذا تم البيع وس�ائر ما يتبعه انقضت الوكال�ة حك ًام ،وعليه تنقيض التزام�ات القائمة بني

املستأجر  -بصفته وكي ً
ال  -واملورد.

أم�ا يف قان�ون األردين فلم يرتب القانون أية التزامات عىل املس�تأجر جتاه املورد ،وإن رتب

حقوق ًا له عليه كام سيأيت.

ثاني ًا :التزامات (املستأجر) جتاه (املؤجر):
يف اإلجارة املنتهية بالتمليك تتنوع التزامات املس�تأجر جتاه املؤجر بحسب املرحلة التي متر

هبا هذه املعاملة ،وبحسب الرابط التعاقدي القائم بينهام ،وذلك كاآليت:

يف املرحلة األوىل ،حيث يصدر من الطرف األول (املس�تأجر الحق ًا) وعد باستئجار العني

ح�ال متلك الطرف الثاين هل�ا ،فإن التزامات الطرف األول تتلخ�ص بتقديم الضامنات املطلوبة
منه للميض يف املعاملة ،وإنفاذ هذا الوعد والعمل بمقتضاه ،إذ « جيوز للمؤسسة أن تطلب من
الواعد باالس�تئجار أن يدفع مبلغ ًا حمدد ًا إىل املؤسسة حتجزه لدهيا لضامن جدية العميل يف تنفيذ

وعده باالستئجار وما يرتتب عليه من التزامات ،برشط أال يستقطع منه إال مقدار الرضر الفعيل
بحي�ث يتم – عن�د نكول العميل – حتميل الواعد الفرق بني تكلفة العني املراد تأجريها وجمموع
األجرة الفعلية التي يتم تأجري العني عىل أساس�ها للغري ،أو حتميله يف حالة بيع العني الفرق بني

تكلفتها وثمـن بيعها.

وه�ذا املبل�غ املقدم لضمان اجلدية إم�ا أن يكون أمانة للحفظ لدى املؤسس�ة فلا جيوز هلا

التصرف فيه ،أو أن يكون أمانة لالس�تثامر بأن يأذن العميل للمؤسس�ة باس�تثامره عىل أس�اس
 ال شك أن أطراف العقد ال يكتسبون هذه الصفة رشع ًا وقانون ًا إال بعد قيام عقد اإلجارة ،ولكن سأكتفي
بتسميتهام مؤجر ًا ومستأجر ًا يف مجيع املراحل جتوز ًا بغية اإليضاح واالختصار.
 راجع ص  18من هذا البحث.

مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

31

د .آدم نوح معابدة القضاة

املضاربة الرشعية بني العميل واملؤسسة ،وجيوز االتفاق مع العميل عند إبرام عقد اإلجارة عىل
اعتبار هذا املبلغ من أقساط اإلجارة».

يف املرحلة الثانية وهي التي تس�بق عقد اإلج�ارة أحيان ًا ،حيث يوكل الطرف الثاين الطرف

األول يف رشاء العين املأج�ورة حلس�ابه ،وعنده�ا تك�ون التزاماته جت�اه الطرف الث�اين حمكومة

بالقواع�د العامة لعق�د الوكالة ،والتي من أمهها أن الوكيل ليس ل�ه أن يترصف إال يف حدود ما
وكل ب�ه ،وعلي�ه أن يبذل العناية املناس�بة يف التنفيذ بام حيقق مصلح�ة األصيل ،ثم إن عقد البيع

الذي يربمه تنرصف أحكامه وحقوقه إىل الطرف الثاين ،وتكون العني يف يده أمانة.

يف املرحل�ة الثالث�ة وهي املرحلة التي يربم فيها عقد اإلجارة ،وحيث أن القاعدة األساس�ية

هن�ا أن�ه «جي�ب أن تطبق عىل عق�د اإلجارة املنتهي�ة بالتمليك أح�كام اإلجارة ط�وال مدة عقد
اإلجارة» ،فإن التزامات املستأجر جتاه املؤجر كام حددها الفقه اإلسالمي تتمثل فيام ييل:
 .1االلتزام بدفع األجرة يف املكان والزمان والكيفية املتفق عليها يف العقد.
 .2االلت�زام برف�ع الي�د عن العني املأج�ورة عند انتهاء اإلج�ارة دون متلك هل�ا ،وكذا عند

الفسخ ،ومتكني املؤجر من قبض ماله ،عىل أن نفقة الرد تكون عىل املؤجر.

يف املرحلة الرابعة واخلامسة ال توجد التزامات خاصة من املستأجر جتاه املؤجر ،إال يف حال

كان انتقال ملكية العني إىل املس�تأجر يس�تلزم الدخول يف عقد بيع جديد بس�عر رمزي أو بسعر

السوق ،وعندها يكون ملزم ًا بدفع الثمن حال اختياره الدخول يف هذا التعاقد.
 املعايري الرشعية ،معيار رقم  9فقرة  ،3/2ص .144
 انظر :وهبة الزحييل ،العقود املسامة ،ص .289

 انظر قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم.)12/4( 110 :

 انظ�ر :املوس�وعة الفقهي�ة ،ج ،1ص ،270الزحيلي ،العق�ود املسماة ،ص  230و  .236جمل�ة األحكام
العدلية ،املواد .595-591

 انظر الصورة ب ج د من صور اإلجارة املنتهية بالتمليك اجلائزة ،ص  10من هذا البحث.
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أم�ا يف التأجري التموييل بحس�ب القانون األردين فإن التزامات املس�تأجر جتاه املؤجر طيلة

فترة عقد اإلجارة تتلخص يف أداء دفعات بدل اإلجي�ار يف املواعيد املتفق عليه ،وإعادة املأجور

إىل املؤج�ر وف�ق أحكام عقد التأجري أو يف احل�االت املحددة يف القانون ،وعلى نفقته ما مل يتفق

عىل خالف ذلك ،وهي متطابقة مع التزامات املستأجر يف املرحلة الثالثة من مراحل اإلجارة
املنتهي�ة بالتمليك ،باس�تثناء ما يتعلق بنفقة الرد التي جعلها الفقه اإلسلامي من حيث األصل

عىل املؤجر.

ثالث ًا :التزامات املستأجر جتاه العني املستأجرة:
يف اإلجارة املنتهية بالتمليك :هذا النوع من االلتزامات يستفاد من األحكام العامة لإلجارة

يف الفقه اإلسالمي ،وفق ًا لقاعدة وجوب تطبيق أحكام اإلجارة ،إضافة إىل ما استقر عليه اجتهاد
املجامع الفقهية ،لتكون املحصلة كاآليت:

 .1االلتزام باالس�تعامل املالئم للعني املؤجرة أو باملتعارف عليـه ،والتقيد بالرشوط املتفق

عليها املقبولة رشع ًا.

 .2االلتزام بعدم إحلاق ضـرر بالعني بس�وء االس�تعامل أو بالتعدي أو باإلمهال ،فإن فعل

كان ضامن� ًا ملا يلح�ق بالعني من عيب أو هالك ،ويلزمه إعادة املنفعة أو إصالحها ،وال تس�قط
األجرة عن مدة فوات املنفعة.

 .3القيام بأعامل الصيانة التشغيلية أو الدورية (العادية).
 .4القيام بأعامل الصيانة األساسية عىل حساب املؤجر يف حال تم توكيله بذلك.
 انظر :املادة /10ب 2/و 6واملادة /20أ.

 املعايري الرشعية ،معيار رقم( )9فقرة  ،8 - 4/1/5ص.148
مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

33

د .آدم نوح معابدة القضاة

أم�ا التزامات املس�تأجر جتاه العني املس�تأجرة بموجب قانون التأجير التموييل كام جاء يف

املادة /10ب 1/و  3و  4و  ،5واملادة  /14أ فهي:

 .1تسلم املأجور باحلالة املتفق عليها يف عقد التأجري.
 .2أداء دفعات بدل اإلجيار يف املواعيد املتفق عليها يف عقد التأجري.
 .3اس�تخدام املأج�ور وفق�ا لطبيعته وبالش�كل املعتاد الس�تخدامه وذلك م�ع مراعاة أي

أحكام خاصة يف عقد التأجري.

 .4املحافظ�ة عىل املأجور باحلالة التي تس�لمه هبا ،ومع مراع�اة ما قد يطرأ عىل املأجور من

تغيريات نتيجة االستعامل املعتاد وأي تغيريات أخرى يتفق عليها الطرفان.

 .5صيان�ة املأج�ور عىل نفقته اخلاصة وفق ًا لعقد التأجري أو أي معايري وأس�س فنية لصيانة

املأجور واملحافظة عليه ،ما مل يكن املؤجر ملزم ًا هبا بحسب العقد ،أو بمقتىض ترشيعات أخرى

نافذة.

 .6يتحمل املس�تأجر مس�ؤولية سلامة املأجور وتبعة أي خماطر متعلق�ة هبالكه أو تلفه أو

سوء استخدامه أو استغالله ،وأي خماطر أخرى منذ حلظة تسلمه الفعيل له ما مل يتم االتفاق عىل

خالف ذلك .

وباملقارن�ة بين التزام�ات املس�تأجر يف العقدين نلحظ توافق� ًا فيام يتعلق بالتزام املس�تأجر

باملحافظ�ة على العني املس�تأجرة وحس�ن اس�تعامهلا ،غري أنن�ا نلحظ أيض� ًا اختالف ًا فيما يتعلق

بالصيانة والضامن.

حي�ث فرقت قرارات املجامع الفقهية بني الصيانة التش�غيلية (العادي�ة) وبني الصيانة غري
 اجلملة األخرية هو ما دلت عليه املادة  / 20ب بداللة االقتضاء.
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التش�غيلية (األساس�ية) ،فجعلت األوىل فقط من التزامات املس�تأجر ،وألزم�ت املؤجر بالنوع
اآلخر ،ومل جتوز له اشتراط حتمل املس�تأجر هل�ا ،أما قانون التأجري التموييل فقد ألزم املس�تأجر

بكال النوعني ،ما مل يتم االتفاق عىل خالفه ،أو َألزمت به ترشيعات أخرى.

أما ضامن العني املس�تأجرة يف اإلجارة املنتهية بالتملي�ك فهو عىل املؤجر املالك للعني ،فال

يضم�ن املس�تأجر إال بالتع�دي أو التقصري ،يف حني جع�ل قانون التأجير التموييل ضامهنا عىل

املستأجر ما مل يتم االتفاق عىل خالف ذلك.
املطلب الثاني :حقوق (املستأجر):

تتن�وع حق�وق املس�تأجر وتتعدد بحس�ب املرحلة الت�ي يمر هب�ا تنفيذ املعاملة ،وبحس�ب

اجلهات املطالبة بأداء هذا احلق ،وهي حتديد ًا :املورد واملؤجر ،وس�يكون احلديث فيام ييل مقس ًام

بحسب هذه اجلهات.

أوالً :حقوق (املستأجر) عىل املورد:
يف اإلج�ارة املنتهي�ة بالتمليك –كام أقرهت�ا املجامع الفقهية -ما م�ن رضورة لثبوت حقوق

للمس�تأجر على املورد أو املنتج ،غري أن�ه ويف حاالت معينة يقوم (املؤجر) بتوكيل (املس�تأجر)
بشراء العني حلس�ابه ،وعنده�ا تكون حقوق املس�تأجر -ما دام مترصف ًا يف ح�دود ما وكل به-
على امل�ورد حمكومة بالقواعد العام�ة لعقد الوكالة ،والتي من أمهها هن�ا أن الوكيل مع األصيل

كالشخص الواحد  ،فله أن يقبض العني من املورد وأن يردها بالعيب أو عدم املالءمة بحسب
م�ا لألصيل (املؤجر) من حق�وق يف هذا املوضع ،وبام ال ينتقص من حق األصيل يف ذلك ،فإذا

تم البيع وسائر ما يتبعه انقضت الوكالة حك ًام ،وعليه تنقيض هذه احلقوق.

 الزرقا ،أمحد ومصطفى .رشح القواعد الفقهية (دمشق :دار القلم ،ط1414 ،3م )1989ص .486
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ويرى الباحث أنه ال يوجد ما يمنع رشع ًا من توكيل املؤجر للمستأجر الحق ًا ،أو بموجب

رشط يف عق�د اإلج�ارة ،من الرجوع عىل املورد -لكن حلس�اب املؤجر -فيما يتعلق بتنفيذ عقد
التوريد ،وما قد يظهر الحق ًا من أمور توجب الرجوع عىل املورد.

أم�ا يف القان�ون األردين فيعترب املورد طرف ًا من أطراف العق�د ،كام يعترب توريد العني بقصد

تأجيره رشط� ًا من رشوط قيام هذا العق�د ،وعليه فقد رتبت حقوق مبارشة للمس�تأجر عىل

املورد ،فجاء يف املادة /10أ 3/ما نصه« :ترتتب للمس�تأجر احلقوق واملزايا التالية ... :احلق يف
الرجوع عىل املورد مبارشة ،فيام خيص جودة ونوعية املأجور وكميته وأحكام تسليمه والرشوط
األخرى الواردة يف عقد التوريد ،وذلك بدون إجحاف بحق املؤجر بالرجوع عىل املورد».

مم�ا يعن�ي أن الرجوع عىل امل�ورد يف اإلجارة املنتهية بالتمليك -عن�د املجامع الفقهية -فيام

يتعل�ق بتنفي�ذ عق�د التوريد من حق املؤجر ما مل يقم س�بب مس�تقل يمكِّن املس�تأجر من ذلك،
وحلساب املؤجر ،يف حني جعله القانون األردين من حق املستأجر ابتدا ًء ما مل يطالب به املؤجر،

أو تفرضه حاالت حددها القانون عىل ما سيأيت بيانه.

ثاني ًا :حقوق (املستأجر) عىل (املؤجر):
يف اإلجارة املنتهية بالتمليك ،ويف املرحلة األوىل من مراحل هذه املعاملة ،وهي املرحلة التي

يقدم فيها (املستأجر) وعد ًا باستئجار العني حال متلك (املؤجر) ال توجد أية حقوق للمستأجر
عىل املؤجر ،حتى وإن متت املوافقة عىل هذا الوعد وعىل الضامنات املقدمة بشأنه ،عىل اعتبار أن
الوعد يف مثل هذه احلالة ملزم للطرف الذي أنشأه وليس ملزم ًا للطرف اآلخر.

 راجع ص  11من هذا البحث

 انظر يف أحكام الوعد واملواعدة قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم  40و  2/5( 41و  )3/5منشور يف جملة
املجمع (ع  ،5ج ،2ص 753و. )965

مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

العمل املصريف اإلسالمي بني قرارات اجملامع الفقهية والقوانني السارية
«اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ظل قانون التأجري التمويلي األردني منوذجاً»

36

يضمن الوعد املقدم ل (املؤجر) املواصفات التي يرتضيها يف العني
لكن يكون من حقه أن ِّ

التي ستقع عليها اإلجارة الحق ًا ،وكذا حتديد املورد أو املنتج هلا ،وسائر األمور التي يرتيض أن
تقع عليها اإلجارة فيام بعد ،ضمن إطار عمل ال يعترب بدي ً
ال عن العقود التي ستربم الحق ًا.

يف املرحل�ة الثاني�ة ،وهي املرحلة التي تس�بق عقد اإلج�ارة أحيان ًا ،حيث ي�وكل (املؤجر)

(املس�تأجر) يف رشاء العني املأجورة ،تكون حقوق املستأجر حمكومة بأحكام عقد الوكالة الذي

بينهام ،ومن أمهها حقه يف الترصف ضمن حدود الوكالة ،فإن كانت الوكالة مطلقة كان له احلق
يف تعيني املورد ومواصفات العني وس�ائر ما يتعلق هبا ،وإن مل تكن كذلك التزم بمقتضاها ،كام

يكون له احلق يف:

 .1مطالبة املؤجر بالبيانات املطلوبة لتنفيذ ما وكل به.
 .2املطالبة بأجرة األعامل التي قام هبا يف حال كانت الوكالة بأجر.
 .3مطالبة املؤجر بام دفعه تنفيذا للوكالة.
يف املرحلة الثالثة ،وهي املرحلة التي يربم فيها عقد اإلجارة ،تكون للمستأجر كافة احلقوق

التي جتب للمس�تأجر بمقتضى أحكام الفقه اإلسلامي ،تنفيذ ًا لقاعدة وج�وب تطبيق أحكام
اإلج�ارة يف ه�ذه املرحلة ،باإلضافة إىل احلقوق التي ثبتت هبذه املعاملة خاصة ،وجمموع هذه

احلقوق ما ييل:

 .1احل�ق يف تس�لم العين املأج�ورة واالنتفاع هب�ا ،و»إذا تأخر املؤجر يف تس�ليم العني عن

املوع�د املح�دد يف عق�د اإلجارة فإنه ال يس�تحق أج�رة عن امل�دة الفاصلة بني العقد والتس�ليم
الفعيل ،وحيسم مقابلها من األجـرة إال إذا تم االتفاق عىل مدة بديلة بعد هناية مدة العقد».

 انظر :هيئة املحاسبة واملراجعة ،معيار رقم  ،9فقرة  ،2/2ص.144

 انظر تفاصيل هذه األحكام يف املوسوعة الفقهية ،ج 45ص .93-89
 انظر قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم.)12/4( 110 :

 انظر :هيئة املحاسبة واملراجعة ،معيار رقم  ،9فقرة  ،3/1/4ص .146
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ومن لوازم هذا احلق أن ُيمنع املؤجر من إبرام عقد إجارة مع مستأجر آخر خالل مدة عقد

اإلجارة القائم أو بمقدار الباقي منها.

 .2احل�ق يف رد العين وعدم قبوهل�ا ،واملطالبة بغريها ،يف حال كان�ت اإلجارة قد متت عىل

عني موصوفة يف الذمة ،وقد أتت عىل غري ما تم االتفاق عليه.

 .3احلق يف تأجري العني من الباطن ،حيث «جيوز ملن اس�تأجر عين ًا أن يؤجرها لغري املالك

بمثل األجرة أو بأقل أو بأكثر بأجرة حالة أو مؤجلة ( وهو ما يسمى التأجري من الباطن ) ما مل
يشرتط عليه املالك االمتناع عن اإلجيار للغري أو احلصول عىل موافقة منه.

وجيوز للمس�تأجر إجارة العني ملالكها نفسه يف مدة اإلجارة األوىل بأقل من األجرة األوىل

أو بمثله�ا أو بأكث�ر منها إذا كانت األجرتان معجلتني .وال جيوز ذلك إذا كان يرتتب عليها عقد
عين�ة :بتغيير يف األجرة أو يف األجل ،مثل أن تقع اإلج�ارة األوىل بامئة دينار حالـة ،ثم يؤجرها

املس�تأجر إىل نف�س املؤجر بامئة وعشرة مؤجلة ،أو أن تقع اإلج�ارة األوىل بامئة وعرشة مؤجلة

ث�م تقع اإلجارة الثاني�ة بامئة نقد ًا ،أو أن تكون األجرة يف اإلجارتين واحدة ،غري أهنا يف األوىل
مؤجلة بشهر ،ويف الثانية بشهرين».

 .4احلق يف متلك العني املأجورة أثناء العقد ،يف حال متت معاملة اإلجارة املنتهية بالتمليك

بصيغة« :عقد إجارة يمكِّن املس�تأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة ،مقابل أجرة معلومة ،يف مدة

معلومة ،ويعطي املؤجر للمستأجر حق اخليار يف متلك العني املؤجرة يف أي وقت يشاء ،عىل أن
يتم البيع يف وقته بعقد جديد بسعر السوق ،أو حسب االتفاق يف وقته».

 انظر :هيئة املحاسبة واملراجعة ،معيار رقم  ،9فقرة  ،2/2/4ص .147
 انظر :هيئة املحاسبة واملراجعة ،معيار رقم  ،9فقرة  ،5/3ص .145

 انظر :هيئة املحاسبة واملراجعة ،معيار رقم  ،9فقرة  3/3و  ،4/3ص .146

 انظ�ر ق�رار جمم�ع الفق�ه اإلسلامي ،رق�م  ،)12/4( 110جمل�ة املجمع ( الع�دد الثاين عشر ج  ،1ص
.)313
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 .5احلق يف فس�خ عقد اإلجارة يف حاالت معينة ،وضمن رشوط عاجلتها املعايري الرشعية

التالية:

 « -يف حال�ة هلاك العني اجلزئي املخل باملنفعة حيق للمس�تأجر فس�خ اإلجارة ،وجيوز أن

يتفق�ا يف حين�ه عىل تعديل األج�رة يف حالة اهلالك اجلزئ�ي للعني إذا ختىل املس�تأجر عن حقه يف

فس�خ العقد ،وال يس�تحق املؤجر أجرة عن مدة التوقف عن االنتفاع إال إذا عوضها (باالتفاق
مع املستأجر) بمثلها عقب انتهاء املدة املبينة يف العقد .أما يف اإلجارة املوصوفة يف الذمة فإن عىل
املال�ك يف حالتي اهلالك الكيل أو اجلزئي تقديم عني بديلة ذات مواصفات مماثلة للعني اهلالكة،
ويستمر عقد اإلجيار لباقي املدة إال إذا تعذر البديل فينفسخ العقد ».

 -جيوز فس�خ عقد اإلجارة باتفاق الطرفني ،وال حيق ألحدمها فسخها إال بالعذر الطارئ،

كام حيق للمس�تأجر الفسخ بس�بب العيب احلادث يف العني املخل باالنتفاع ،وحيق الفسخ بخيار
الرشط ملن اشرتطه خالل املدة املحددة.

 .6احل�ق يف الرجوع عىل املس�تأجر ببعض م�ا دفعه ،وذلك « إذا هلك�ت العني املؤجرة أو

تعذر اس�تمرار عقد اإلجارة إىل هناية مدته من دون تس�بب من املستأجر يف احلالتني ،فإنه يرجع
إىل أجرة املثل ،ويرد إىل املستأجر الفرق بني أجرة املثل واألجرة املحددة يف العقد إذا كانت أكثر

م�ن أج�رة املثل؛ وذلك دفع ًا للرضر عن املس�تأجر الذي ريض بزي�ادة األجرة عن أجرة املثل يف
مقابلة الوعد له بالتمليك يف هناية مدة اإلجارة».

 .7يف حال فس�خ اإلجارة أو عدم انتهائها بتمليك املستأجر للعني ،يكون له احلق يف فصل

أو إزال�ة الزي�ادات الت�ي أحدثها يف العني املأج�ورة ،برشط أن يكون فصله�ا أو إزالتها ال يرض

بالعني.

 انظر :هيئة املحاسبة واملراجعة ،معيار رقم  ،9فقرة  ،5/1/7ص .150
 انظر :هيئة املحاسبة واملراجعة ،معيار رقم  ،9فقرة  ،1/2/7ص .151
 انظر :هيئة املحاسبة واملراجعة ،معيار رقم  ،9فقرة  ،8/8ص .153

 انظر :عيل حيدر ،درر احلكام رشح جملة األحكام (بريوت :دار اجليل) ج 1ص.613
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فإذا انقضت املرحلة السابقة من غري فسخ أو رد واستوىف املستأجر املنفعة املتفق عليها ،يف

امل�دة املتف�ق عليها ،وأدى كامل األجرة املطلوبة منه ،يكون من حقه املطالبة بتملك العني تنفيذ ًا

للوعد الذي قطعه له املؤجر قبل أو أثناء عقد اإلجارة.

أما حقوق (املس�تأجر) على (املؤجر) يف قانون التأجري التموييل ،فق�د أثبت قانون التأجري

التموييل عدد ًا من احلقوق للمس�تأجر عىل املؤجر ،وذلك ضمن نصوص مواده املختلفة ،ومن

أمهها:

 .1احلق يف اختيار املورد واملأجور.
 .2احلق يف حيازة املأجور واالنتفاع به وفقا ألحكام عقد التأجري.
 .3احلق يف متلك املأجور مقابل تس�ديد كامل ما تبقى من بدل اإلجيار قبل انتهاء مدة عقد

التأجري  ،ما مل ينص العقد عىل خالف ذلك.

 .4احل�ق يف تأجير املأج�ور م�ن الباط�ن ،رشط احلصول على موافقة خطية م�ن املؤجر،

ويعترب املؤجر من الباطن واملستأجر من الباطن بمثابة مؤجر ومستأجر وفق أحكام هذا القانون

ويتمتعان بحقوق أطراف عقد التأجري ويتحمالن التزاماهتم.

وقد حدد القانون رشوط هذا التأجري وأحكامه باألمور اآلتية:
 يكون عقد التأجري من الباطن باط ًال إذا مل تكن هناك موافقة خطية من املؤجر .
 املادة /10أ.1/
 املادة /10أ.2/
 املادة /6ب.

 انظر :املادة /9أ.

 املادة /9ب  -و.
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 -ال يرتتب عىل تأجري املأجور من الباطن أي مساس يف حقوق املستأجر والتزاماته املحددة

يف عقد التأجري يف مواجهة املؤجر.

 ال جيوز أن تتجاوز مدة عقد التأجري من الباطن مدة عقد التأجري األصيل . -يرتت�ب عىل فس�خ عقد التأجري األصيل فس�خ عقد التأجير من الباطن حكم ًا ،ما مل يتم

االتف�اق على خالف ذل�ك ،ويف هذه احلالة إذا رغب املؤجر االس�تمرار بتأجير املأجور يكون

للمستأجر من الباطن حق األولوية يف استئجار وفق ًا للرشوط واألحكام الواردة يف عقد التأجري
األصيل املفسوخ وللمدة املتبقية من عقد التأجري من الباطن .

 -يرتتب عىل بطالن عقد التأجري األصيل ،وفقا ألحكام هذا القانون ،بطالن عقد التأجري

من الباطن.

 .5احل�ق يف إحال�ة حقوقه يف عقد التأجري إىل مس�تأجر جديد حيل حمل�ه بموافقة خطية من

املؤجر ،ويف هذه احلالة يرتتب ما ييل:

 .1يكون املستأجر اجلديد مسؤوالً عن دفع بدل اإلجيار املستحق وفق ًا لعقد التأجري مبارشة

إىل املؤجر وذلك من تاريخ إشعاره خطي ًا من قبل املؤجر بموافقته عىل هذه اإلحالة.

 .2يتمتع املس�تأجر اجلديد بجميع حقوق والتزامات املستأجر األول ما مل يتم االتفاق عىل

رشوط أخرى بني املؤجر واملستأجر اجلديد.

 .6حيق للمس�تأجر اللجوء إىل املحكمة املختص�ة للحصول عىل حكم قضائي بنقل ملكية

املأجور باس�مه ،إذا مارس خيار الرشاء املنصوص عليه يف عقد التأجري وكان املأجور عقار ًا أو

م�ن املنق�والت اخلاصة ،ومل يلت�زم املؤجر بالتنازل ع�ن املأجور لدى دوائر التس�جيل املختصة
خالل مخسة عرش يوم ًا من تاريخ إشعاره خطي ًا بذلك.

 املادة /11أ 1/و .2
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وإذا كان ختلف املؤجر عن هذا األمر دون س�بب مربر ،يرتتب للمس�تأجر تعويض قانوين

بنس�بة ( )%9س�نوي ًا من قيمة املأجور كام هي بتاريخ ختلف املؤجر عن تنفيذ التزاماته ،إىل حني

الوف�اء هب�ا ،وذل�ك باإلضافة إىل حق املس�تأجر يف املطالبة بأي عطل ورضر آخ�ر يلحق به وفق
أحكام الترشيعات النافذة.

 .7احل�ق يف الرج�وع عىل املؤجر – ما مل ينص العقد عىل خالف�ه -فيام يتعلق بإخالل املورد

بالتزاماته يف ثالث حاالت:

 .1إذا كان عدم تنفيذ املورد اللتزاماته ناشئ ًا عن سبب يعود للمؤجر.
 .2إذا كان املؤجر هو الذي اختار املورد.
 .3إذا مل يتمكن املس�تأجر من الرجوع عىل املورد بس�بب عدم تزويد املؤجر له باملستندات

واملعلومات التي متكنه من ذلك.

ويالحظ هنا أن هذه احلاالت وردت استثنا ًء من احلكم العام الذي جعل فيه القانون املورد

هو املسؤول أمام املستأجر عن اإلخالل بالتزاماته.
 .8احلق يف فسخ العقد يف احلاالت التالية:

أ .عدم متكني املؤجر للمستأجر من االنتفاع باملأجور وفق ًا ألحكام عقد التأجري.
ب .ع�دم قي�ام املؤجر بأعمال الصيانة واإلصلاح للمأجور ضمن املدد املح�ددة يف عقد

التأجري أو ضمن مدة معقولة يف حال عدم حتديد تلك املدة وذلك يف احلاالت التي يفرض فيها
عقد التأجري أو الترشيعات النافذة عىل املؤجر االلتزام بالصيانة واإلصالح .

 انظر :املادة /12ج 1/و .2
 انظر املادة .13
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ج .أي حالة أخرى تشكل خمالفة جوهرية لعقد التأجري أو الترشيعات النافذة .
 .9يف حال�ة إع�ادة املأج�ور إىل املؤج�ر ف�إن التحس�ينات الت�ي أجراها على املأجور عىل

نفقت�ه اخلاصة والتي تك�ون قابلة للفصل دون اإلرضار باملأجور تبقى ملك ًا للمس�تأجر ،وحيق
للمس�تأجر املطالبة بالتعويض عن أي حتس�ينات أجراها عىل املأجور عىل نفقته اخلاصة بموافقة

املؤج�ر اخلطي�ة إذا كانت مما ال يمك�ن فصلها عن املأجور دون اإلرضار ب�ه ،وهذا كله ما مل يتم

االتفاق عىل خالف ذلك.

مقارنـــة:
ال ش�ك أن احلقوق التي تفرض للمس�تأجر يف اإلجارة املنتهية بالتمليك تتقارب يف بعض

املج�االت مع تل�ك التي تعطى له يف التأجير التموييل ،لكنها ختتلف أيض� ًا يف جماالت أخرى،

ولس�ت هنا بصدد إج�راء مقارنة تفصيلية بينهام ،بل س�أكتفي ببيان موق�ف الطرفني من بعض

القضايا اجلوهرية ،وهي:

 .1أثر هالك العني أو تعيبها عىل التزامات املستأجر وحقوقه.
من مقتضيات عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك بقاء العني عىل ملك املؤجر وضامنه ،وانتقال

املنفع�ة إىل مل�ك املس�تأجر ،مما يقتضي أن فوات املنفع�ة املتولدة من العني هبالك ه�ذه العني أو
تعيبها يعني فوات حكم العقد وفائدته يف حق املستأجر ،مما يقتيض إعطاءه حق فسخ هذا العقد،

واسترداد الفرق بني أجرة املثل وما دفعه بالنس�بة للفرتة الس�ابقة للهالك أو التعيب ،وإس�قاط
التزاماته يف املدة الباقية ،إن كان اهلالك أو العيب قد حدث بغري فعله.

لك�ن األمر يف التأجري التموييل يف القانون األردين خمالف هلذا متام ًا ،فرغم أن القانون أبقى
 انظر :املادة /10أ.
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ملكي�ة العين للمؤجر ،ومنح املس�تأجر إمكانية االنتفاع ،إال أنه جعل ضمان العني عليه ،وبناء

على ذل�ك نصت امل�ادة /14ب منه عىل ما ييل « :إن هالك املأجور أو اس�تحالة اس�تعامله وفق ًا
للغايات املقررة له بعد تس�لمه ،ولو كان ذلك عائد ًا لظروف قاهرة أو لس�بب خارجي ال يد له
فيه ،ال يعفي املس�تأجر من التزاماته بموجب عقد التأجري وال يتيح له املطالبة بفس�خه ،ما مل يتم

االتفاق عىل خالف ذلك».

 .2صفة اإلجارة من الباطن:
حيق للمستأجر يف اإلجارة املنتهية بالتمليك أن يؤجر العني من الباطن ،ما مل يشرتط املؤجر

خلاف ذل�ك ،عىل أن ال تؤدي هذه اإلجارة إىل الوقوع يف العينة ،والظاهر إن هذه اإلجارة هي

إجارة عادية ،عىل ما هو األصل يف الفقه اإلسالمي.

أم�ا يف القانون األردين فإنه وإن أجاز اإلج�ارة من الباطن برشوطها ،إال أنه جعلها تأجري ًا

متويلي ًا ،خيضع ألحكام هذا القانون.

وهنا يثور تس�اؤل :هل يمكن للمس�تأجر يف اإلجارة املنتهية بالتمليك أن يؤجر هو اآلخر

من الباطن إجارة منتهية بالتمليك؟

يرى الباحث  -بالنظر األويل -أنه ال يصح ذلك منه ،وذلك لألسباب اآلتية:
 .1إن من رشوط اإلجارة املنتهية بالتمليك أن يكون املؤجر مالك ًا للعني املؤجرة ،واملستأجر

هنا يملك املنفعة فقط.

 .2إن اإلجارة املنتهية بالتمليك تتضمن التزام ًا –عىل صورة وعقد أو عقد هبة معلق-من

املؤجر بنقل ملكية العني إىل املس�تأجر ،فكيف يلتزم املؤجر من الباطن بنقل ملكية ما ال يملكه

أصالً؟

 انظر :املادة /4ج ،واملادة .9
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 .3حق املستأجر يف إحالة حقوقه إىل مستأجر آخر:
هذا احلق مل يرد ذكره يف قرارات املجامع الفقهية ،لكن ورد ذكره يف قانون التأجري التموييل

األردين ،حي�ث أج�از بموافقة املؤجر اخلطية أن حييل املس�تأجر حقوقه إىل مس�تأجر آخر مقابل

انتقال التزاماته إليه.

وي�رى الباح�ث أنه ال يوجد ما يمنع ذلك فقه ًا يف اإلج�ارة املنتهية بالتمليك ،عىل أن ُيعترب

طلب املستأجر نقل التزاماته إىل مستأجر جديد وموافقة املؤجر عىل هذا الطلب إقالة بالنسبة ملا

بقي من مدة العقد ،وعليه يلزم إجراء معاملة جديدة مع املس�تأجر اجلديد س�واء كانت برشوط
والتزامات العقد األول أم مل تكن ،ويتأكد هذا بخصوص الوعد بالتمليك الذي يلتزم به املؤجر،
وذلك ألنه وعد جتاه شخص املستأجر األول فال ينتقل بذات اإلقالة إىل املستأجر الثاين.

 .4حق املستأجر يف متلك العني بعد أداء األجرة املتفق عليها:

هذا احلق متفق عليه فقه ًا وقانون ًا ،لكن يالحظ أن القانون يف هذه املس�ألة أجاز للمستأجر

 يف حال ختلف املؤجر عن الوفاء هبذا احلق -أن يلجأ للمحكمة الستصدار حكم قضائي بنقلملكي�ة العين (العقار أو املنقوالت اخلاصة) باس�مه ،وطلب تعويض قان�وين عن مدة التأخري،

يف حني أن قرارات املجامع الفقهية مل تعالج هذه املس�ألة عند البحث يف مس�ألة اإلجارة املنتهية
بالتمليك.

لك�ن بالرجوع إىل قرارات املجامع الفقهية بخص�وص معاملة أخرى وهي املرابحة لآلمر

بالشراء نجد الن�ص اآليت« :الوعد  -وهو الذي يصدر من اآلمر أو املأمور عىل وجه االنفراد-

يك�ون ملزم� ًا للواعد ديان�ة إال لعذر ،وهو ملزم قضا ًء إذا كان معلق ًا عىل س�بب ودخل املوعود
يف كلف�ة نتيج�ة الوعد .ويتحدد أثر اإللزام يف هذه احلالة إم�ا بتنفيذ الوعد ،وإما بالتعويض عن

الرضر الواقع فع ً
ال بسبب عدم الوفاء بالوعد بال عذر».

 انظر قرار جممع الفقه اإلسلامي رقم  40و  2/5( 41و  )3/5منش�ور يف جملة املجمع (ع  ،5ج ،2ص
753و. )965
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وال ش�ك أن هذا احلكم ينطبق عىل املس�تأجر يف معاملة اإلجارة املنتهية بالتمليك ،فالوعد

الذي تلقاه بالتمليك –س�واء عن طريق اهلبة أو البيع -معلق عىل س�بب ،وهو االس�تئجار طيلة

امل�دة املح�ددة ،كام أنه دخل يف كلف�ة ،متمثلة برضاه بالزيادة عىل أجر املث�ل يف هذه اإلجارة ،مما
يعني إلزامية الوعد يف حق املؤجر.

لكن أثر اإللزام كام جاء يف هذا القرار يبدو غري واضح  ،من حيث أنه جاء عىل التخيري بني

تنفي�ذ الوع�د وبني التعويض ،دون بيان صاحب اخليار ،هل ه�و الواعد أو املوعود أم القايض،
والذي أميل إليه هنا أنه املوعود ،ألنه املترضر من عدم التنفيذ ،وله أن خيتار الوس�يلة التي يرفع

هبا الرضر عن نفسه ،وعليه فيجوز له أن يستفيد من القوانني السارية يف استصدار حكم قضائي
بتملك املأجور ،بحسب ما جاء يف الوعد الذي تلقاه ،لكن ال جيوز له أن جيمع بني اإللزام بتنفيذ
الوع�د وطل�ب التعويض عن التأخر يف الوفاء به ،ما دامت العني حتت يده وإمكانية االنتفاع هبا

قائمة طيلة فرتة التأخري.

***
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املبحث الثالث :التزامات (املؤجر) وحقوقه
يف اإلجارة املنتهية بالتمليم والتأجري التمويلي
كشأن أية معاملة أخرى فأن اإلجارة املنتهية بالتمليك وكذلك التأجري التموييل ترتب عىل

عات�ق أطرافه�ا التزامات متنوعة جتاه األطراف األخرى ،كام تثبت له باملقابل عدد ًا من احلقوق،
وهذا املبحث خمصص لبيان التزامات (املؤجر) وحقوقه ،وذلك يف املطلبني اآلتيني.

املطلب األول :التزامات (املؤجر):

تتنوع التزامات املؤجر وتتعدد بحسب املرحلة التي يمر هبا تنفيذ املعاملة ،وبحسب اجلهة

الت�ي يك�ون االلتزام جتاهها ،والت�ي من أمهها :امل�ورد أو املنتج للعني ،واملؤج�ر ،والعني ذاهتا،

وسيكون احلديث فيام ييل مقس ًام بحسب هذه اجلهات.

أوالً :التزامات (املؤجر) جتاه املورد أو املنتج:
يف اإلجارة املنتهية بالتمليك تكون التزامات (املؤجر) جتاه املورد حمكومة بعقد التوريد ،أو

العقد الذي س�تنتقل به ملكية العني إىل املؤجر ،وهذا يف حال كانت العني غري مملوكة أص ً
ال له،
وال توجد التزامات خاصة بموجب عقد اإلجارة.

أم�ا يف التأجري التموييل الذي يتم بموجب القانون ،فعالوة عىل االلتزامات التعاقدية التي

يفرضها عقد التوريد عىل املؤجر ،فإن القانون ألزم املؤجر األمرين التاليني:

« .1إشعار املورد خطي ًا عند إبرام عقد التوريد عن نيته يف تأجري املال املطلوب توريده وفق

أحكام هذا القانون ،ومع اإلعالن عن اسم املستأجر يف اإلشعار املذكور.

 ال ش�ك أن املؤجر ال يكتس�ب هذه الصفة رشع ًا وقانون ًا إال بعد قيام عقد اإلجارة ،أما قبل ذلك فيقوم به
جتوز ًا بغية اإليضاح واالختصار.
وصف آخر ،ولكننا سنكتفي بتسميته مؤجر ًا يف مجيع املراحل ّ
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 .2إش�عار املورد خطي ًا عن اس�م أي مس�تأجر آخر للمأجور وذلك خالل ثالثني يوم ًا من

تاريخ علم املؤجر باسم املستأجر اآلخر» ،وذلك يف حال أحال املستأجر حقوقه إىل مستأجر
آخر ،أو ُفسخ عقد اإلجارة وقام املؤجر بتأجريه إجارة متويلية مرة أخرى.

وموقف القانون هنا نابع مما ذكرته آنف ًا من اعتباره املورد طرف ًا من أطراف العقد ،وترتيب

حق�وق ل�كل من املؤجر واملس�تأجر جتاه�ه ،بخالف الفقه اإلسلامي الذي جع�ل العالقة بني
املورد واملؤجر ،منفصلة عن العالقة بني املؤجر واملستأجر ،وإن أجاز نيابة املؤجر عن املستأجر
يف بعض االلتزامات بموجب عقد وكالة مستقل عن عقد اإلجارة وعن عقد التوريد.

ثاني ًا :التزامات (املؤجر) جتاه (املستأجر):
ٍ
التزامات عىل املؤجر جتاه املستأجر،
لعل من البدهيي اعتبار مجيع حقوق املستأجر عىل املؤجر

سواء يف اإلجارة املنتهية بالتمليك أو التأجري التموييل ،ومع ذلك البد من ذكر هذه االلتزامات،
مع اإلحالة يف توضيحها إىل ما تقدم ،وإضافة ما مل يرد ذكره.
 التزامات (املؤجر) يف اإلجارة املنتهية بالتمليك:يف املرحلة األوىل من مراحل هذه املعاملة ،عندما يقدم (املستأجر) وعد ًا باالستئجار ،ليس

هن�اك التزامات من (املؤجر) جتاه (املس�تأجر) ،بل إن موافقته املبدئية عىل طلب (املس�تأجر) ال
تلزمه بأي يشء ما مل تنتقل املعاملة إىل مرحلة أخرى.

(املس�تأجر) يف رشاء العني املأج�ورة ،تنحرص
(املؤج�ر)
يف املرحل�ة الثاني�ة ،عندم�ا يوكل
َ
ُ

التزام�ات املؤج�ر يف قبول ترصفات املس�تأجر ما دام�ت منضبطة بموجب عق�د الوكالة املربم

بينهام ،مع التزامه بتقديم البيانات املطلوبة لتنفيذ الوكالة ،ودفع األجرة إن نص عليها يف العقد،

وكذا دفع تكاليف الوكالة إن وجدت.
 انظر املادة /12ب 2/و.3
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يف املرحل�ة الثالث�ة ،عندما يربم عق�د اإلجارة ،يك�ون املؤجر مطالب ًا بتمكني املس�تأجر من

االنتفاع باملعقود عليه ،وذلك بتسليمه العني يف الوقت املتفق عليه وإىل حني انتهاء العقد ،ويشمل
التسليم توابع العني املؤجرة التي ال يتحقق االنتفاع املطلوب إال هبا حسب العرف.

وال يعفى من هذا االلتزام إذا توقف املستأجر عن استخدام العني أو أعادها إىل املالك دون

موافقته ،بل إن األجرة تس�تمر عن املدة الباقية ،وال حيق للمؤجر تأجري العني ملس�تأجر آخر يف
املدة الباقية ،بل يرتكها حتت ترصف املستأجر احلايل.

فإذا انقضت هذه املرحلة وأدى املس�تأجر ما عليه م�ن االلتزامات ،يكون من حقه املطالبة

بتمل�ك العين املؤج�رة بموجب الوعد ال�ذي قطعه املؤجر ،ف�إن طالب بنقل امللكي�ة فإنه يلزم
املؤجر إجابته إىل ذلك ،وفق ما وعد به.

وإذا مل يتم عقد اإلجارة هلالك العني املؤجرة أو تعذر اس�تمرار اإلجارة ،فإن املؤجر يلتزم

ب�رد الف�رق بني أجرة املثل واألج�رة املحددة يف العقد ع�ن املدة املاضية ،وس�قطت األجرة فيام

تبقى.

 التزامات (املؤجر) جتاه (املستأجر) يف التأجري التموييل.ال ختتل�ف التزام�ات املؤج�ر جتاه املس�تأجر يف التأجير التمويلي عنها يف اإلج�ارة املنتهية

بالتمليك ،وهذا فيام يتعلق بتمكني املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة ،وااللتزام بنقل امللكية،

عىل ما يف ذلك من تفصيالت سبق بياهنا.

 انظر :جملة األحكام العدلية ،مادة  .583املوس�وعة الفقيهة ،ج ،1ص .268املعايري الرشعية ،معيار رقم
( )9فقرة رقم .3/1/4

 انظر :املعايري الرشعية ،معيار رقم ( )9فقرة رقم .6/1/7
 راجع ص  18من هذا البحث.
 راجع ص  29من هذا البحث.
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لكن االختالف البني ظاهر يف مسألة فسخ اإلجارة هبالك العني أو تعذر استمرار اإلجارة

وما ينشأ عن ذلك من آثار ،كام سبق بيانه.

ثالث ًا :التزامات املؤجر جتاه العني املؤجرة:
 التزامات املؤجر جتاه العني املؤجرة يف اإلجارة املنتهية بالتمليك.تتلخص هذه االلتزامات باألمور التالية:
 .1ضمان العين املؤجرة ،وبذلك يتحم�ل املؤجر ما يلحق العني من تلف غري ناش�ئ عن

تعدي املستأجر أو تفريطه.

ويتف�رع عن ه�ذا أنه إذا اش�تمل العقد عىل تأمني العين املؤجرة فيج�ب أن يكون التأمني

تعاوني ًا إسالمي ًا ال جتاري ًا ويتحمله املالك املؤجر وليس املستأجر.

 .2ضامن العيوب ،إذ يثبت للمس�تأجر خيار العيب يف اإلجارة إذا كان العيب سبب ًا لنقص

املنافع التي هي حمل العقد ،ولو بفوات وصف يف إجارة الذمة ،ولو حدث العيب قبل اس�تيفاء

املنفعة وبعد العقد ،ويكون املس�تأجر باخليار بني فس�خ العقد وبني اس�تيفاء املنفعة مع االلتزام

بتامم األجر.

وعليه فال جيوز للمؤجر أن يشرتط براءته من عيوب العني املؤجرة التي ختل باالنتفاع ،أو

أن يشترط يف العقد عدم مس�ؤوليته عام يط�رأ عىل العني من خلل يؤث�ر يف املنفعة املقصودة من
اإلجارة ،يف حال كانت بفعله أو بسبب خارج عن إرادته.

 انظ�ر :ق�رار جمم�ع الفق�ه اإلسلامي ،رق�م  ،)12/4( 110جملة املجم�ع ( العدد الثاين عشر ج  ،1ص
.)313

 انظر :املوسوعة الفقهية ،ج ،1ص .269

 انظر :املعايري الرشعية ،معيار رقم ( )9فقرة رقم .5/1/5
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ه�ذا مع مالحظ�ة أن التزام املؤجر بضامن العيوب أمام املس�تأجر ال يعن�ي ضامنه للعيوب

مطلق� ًا ،ب�ل جيوز ل�ه الرجوع عىل امل�ورد أو املنت�ج للعني؛ بموج�ب خيار العي�ب الثابت بعقد
التوري�د الذي انتقلت به ملكية العني إليه ،برشط توافر أس�بابه ورشوطه املعتربة فقه ًا ،فإن كان

العيب حادث ًا أي ليس من ضامن املورد كان له الرجوع عىل من بارش العيب أو تس�بب فيه ،وفق

أحكام الضامن املقرة فقه ًا.

 .3االلت�زام بنفقات الصيانة غري التش�غيلية (األساس�ية) طوال م�دة اإلجارة ،فال جيوز

أن يشرتط املؤجر عىل املستأجر الصيانة األساسية للعني التي يتوقف عليها بقاء املنفعة ،و جيوز
توكيل املؤجر للمستأجر بإجراءات الصيانة عىل حساب املؤجر.
 التزامات املؤجر جتاه العني املأجورة يف التأجري التموييل:لم ُيلزم قانون التأجري التموييل األردين املؤجر بأي من االلتزامات الس�ابقة ،فضامن العني

جعله عىل املؤجر ،وكذلك الصيانة بنوعيها األساسية والتشغيلية ،ما مل يتم االتفاق عىل خالف
ذل�ك ،أم�ا ضامن العي�وب فهو من التزام�ات امل�ورد ،وجعل املطالبة ب�ه حق ًا لكل م�ن املؤجر
واملستأجر ،وإن أجاز للمستأجر الرجوع عىل املؤجر مبارشة يف بعض احلاالت كام سبق بيانه.

املطلب الثاني :حقوق (املؤجر):

حقوق املؤجر عىل املورد:
احلق�وق الت�ي تثب�ت للمؤجر ،بصفته مال�ك ًا للعني ،عىل امل�ورد بصفته بائع� ًا هلا قبل متلك

املؤج�ر ،ال تنبث�ق عن اإلجارة املنتهي�ة بالتمليك أو التأجري التموييل ،بل تس�تند إىل العقد املربم

بينهما قب�ل ذلك ،وآثار هذا العقد متتد يف بعض صورها  -كخيار العيب وأش�باهه  -إىل ما بعد
 انظر قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم.)12/4( 110 :

 انظر :املعايري الرشعية ،معيار رقم ( )9فقرة رقم .7/1/5
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التسليم (القبض) ،وال يمنع منها ورود اإلجارة عىل العني ،لكن يف الفقه اإلسالمي وبموجب
أح�كام اإلج�ارة فإهنا تكون حق ًا خالص� ًا للمؤجر بصفته مالك ًا ،وال تنتقل إىل املس�تأجر إال إذا

وكل�ه املؤجر يف ذلك ،أما يف قانون التأجري التموييل –فكام س�بق بيان�ه -فتعترب من مجلة احلقوق
املشرتكة قبالة املورد.

حقوق املؤجر عىل املستأجر:
 حقوق املؤجر عىل املستأجر يف اإلجارة املنتهية بالتمليك.ال شك أن كثري ًا من التزامات املستأجر جتاه املؤجر وجتاه العني املستأجرة تعترب من حقوق

املؤج�ر ،ولك�ن ثم�ة أم�ور أخرى يكون م�ن حق املؤجر ممارس�تها طيل�ة فرتة اإلج�ارة املنتهية

بالتمليك أو بعدها ،س�واء قبالة املستأجر أو غريه ،وهذه احلقوق تتواىل وتتنوع بحسب املرحلة

التي متر هبا هذه املعاملة ،ومن أمهها:

 .1احلق يف استيفاء األجرة املتفق عليها يف عقد اإلجارة بالكيفية املتفق عليها بني الطرفني،

حيث تستحق األجرة باستيفاء املنفعة أو بالتمكني من استيفائها ال بمجرد العقد.

فيجوز اشتراط تعجيل األجرة ،كام جيوز تقس�يطها ،وحينئذ فإن للمؤجر أن يشترط عىل

املس�تأجـر حل�ول باقي األقس�اط إذا تأخر عن س�داد أحدها م�ن دون عذر معترب بعد إرس�ال

إشعار من املؤجر بمدة معينة.

كما حيق للمؤج�ر أخذ الضامنات املرشوع�ة بأنواعها لتوثيق احلصول على األجرة يف مثل

الرهن والكفالة وحوالة احلق عىل مستحقات املستأجر لدى الغري ،ولو كانت تلك املستحقات
تعويضات تأمني مرشوع عن شخص املستأجر وممتلكاته.
 انظر :املعايري الرشعية ،معيار رقم ( )9فقرة رقم .2/2/5
 انظر :املعايري الرشعية ،معيار رقم ( )9فقرة رقم .2/6
 انظر :املعايري الرشعية ،معيار رقم ( )9فقرة رقم .1/6
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 .2احلق يف حبس العني املستأجرة إىل حني استيفاء األجرة املشرتط تعجيلها.
 .3احلق يف فسخ اإلجارة يف احلاالت التالية:
أ .اتفاق الطرفني ،أي اإلقالة.
ب .العذر الطارئ.
ج .عدم س�داد املس�تأجر لألجرة أو تأخريها ،إذا اشرتط املؤجر يف عقد اإلجارة أن يكون

له هذا احلق.

د .استعامل خيار الرشط ،يف املدة املحددة ،إذا اشرتط املؤجر هذا اخليار يف العقد.
هـ .ختريب املؤجر للعني املستأجرة وإحلاق الرضر املتعمد هبا.
 .4احل�ق يف الرج�وع عىل املس�تأجر بضامن العني املس�تأجرة ،يف حال التع�دي والتقصري،

وذلك ألن يد املستأجر يد أمانة ،فيضمن يف حال التعدي والتقصري فقط ،ويده أيض ًا يد أمانة يف
حال وكله (املؤجر)  -قبل إبرام عقد اإلجارة -برشاء العني املأجورة و استالمها.

ه�ذا م�ع مالحظة أن املس�تأجر ال يضمن ما يلحق بالعين من تلف إذا كان مم�ا يحُ تاج إليه

للتمكن من االنتفاع.

حمملة بعقد اإلجيار؛ ألنه حق
 .5احلق يف بيع العني املؤجرة لغري املستأجر ،وتنتقل ملكيتها ّ

للغري ،وال يشرتط رضا املستأجر ،أما املشرتي فإنه إذا مل يعلم بعقد اإلجيار فله حق فسخ البيع،
وإذا علم وقبل فإنه حيل حمل املالك السابق يف استحقاق األجرة عن املدة الباقية.

 انظر :املوسوعة الفقهية ،ج 2ص.287

 انظر :املعايري الرشعية ،معيار رقم ( )9فقرة رقم  1/2/7و .2/2/7
 انظر :جملة األحكام العدلية ،مادة .533
 انظر :املوسوعة الفقهية ،ج 2ص.287

 انظر :املعايري الرشعية ،معيار رقم ( )9فقرة رقم .2/1/7
مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 

53

د .آدم نوح معابدة القضاة

َ
املؤجر إذنه هلذا األمر يف
اشرتط
 .6احلق يف منع املستأجر من تأجري العني من الباطن ،إذا
ُ

عقد اإلجارة.

 حقوق املؤجر عىل املستأجر يف التأجري التموييل.ذكرت حقوق املؤجر يف قانون التأجري التموييل األردين يف ثالثة مواد رئيسية ،هي:
أوالً :جاء يف املادة /12أ من قانون التأجري التموييل األردين ما نصه:
« يرتتب للمؤجر احلقوق واملزايا التالية:
 .1طل�ب احلص�ول عىل أي وثائق من املس�تأجر ذات صلة بعقد التأجير طيلة مدته بام يف

ذلك البيانات املالية.

 .2معاينة املأجور؛ للتحقق من حيازة املس�تأجر املس�تمرة للمأجور؛ ولفحص حالته وفق

األعراف املتبعة برشط أال يلحق هذا اإلجراء أي رضر باملستأجر ،وللمؤجر أن ينيب عنه خطي ًا

أي شخص للقيام هبذه املهمة .

 .3اس�تعادة حيازة املأجور من املس�تأجر وفق أحكام عقد التأجري أو يف احلاالت املحددة

يف هذا القانون.

 .4بي�ع املأج�ور أو رهن�ه بموافقة املس�تأجر ،بشرط أال يرتتب عىل ذل�ك انتقاص من أي

حق�وق أو مزايا مقررة للمس�تأجر أو ف�رض أي التزامات جديدة علي�ه ،ويف حالة الرهن وبيع
املأجور باملزاد العلني ،وفق أحكام الترشيعات النافذة املفعول ،حيل الشخص الذي أحيل عليه
املزاد حمل املؤجر يف مجيع احلقوق وااللتزامات املقررة وفق أحكام عقد التأجري وهذا القانون.

 انظر :املعايري الرشعية ،معيار رقم ( )9فقرة رقم .3/3
مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
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 .5إلص�اق أي بيانات عىل املأجور املنقول يعتربها املؤجر رضورية تتضمن اس�مه ،برشط

أال يتعارض ذلك مع حق املس�تأجر يف اس�تعامل املأجور ،ما مل يتم االتفاق بصورة واضحة عىل

خالف ذلك.

 .6إحال�ة حقوق�ه بموجب عق�د التأجري إىل مؤجر آخ�ر ،ما مل ينص عق�د التأجري بصورة

واضح�ة على خالف ذل�ك ،وال تعترب ه�ذه اإلحالة ناف�ذة يف مواجهة املس�تأجر إال من تاريخ

إشعاره خطي ًا هبا ،وال يرتتب عىل هذه اإلحالة أي انتقاص من حقوق املستأجر الواردة يف عقد
التأجري أو فرض أي التزامات أخرى عليه.

ثاني ًا :جاء يف املادة /19أ بيان للحاالت التي حيق للمؤجر فيها فسخ عقد اإلجارة وهي:
 .1استعامل املأجور بشكل خمالف لرشوط عقد التأجري أو استعامله لغاية غري خمصصة له.
 .2عدم دفع بدالت اإلجيار وفقا ملا هو متفق عليه يف عقد التأجري.
 .3ع�دم قيام املس�تأجر بأعامل الصيان�ة واإلصالح للمأجور ضمن امل�دد املحددة يف عقد

التأجري ،أو ضمن مدة معقولة يف حال عدم حتديد تلك املدد وذلك يف احلاالت التي يفرض فيها
عقد التأجري أو الترشيعات النافذة عىل املستأجر االلتزام بالصيانة واإلصالح .
 .4تلف املأجور بشكل جسيم.
 .5أي خمالفة جوهرية أخرى لعقد التأجري أو الترشيعات النافذة.
ثالث� ًا :وج�اء يف امل�ادة  21بي�ان للحقوق التي ترتت�ب للمؤجر يف حال انته�اء اإلجارة بال

متليك ،ونصها:

«أ .1 .يف حال انتهاء عقد التأجري وبدون ممارس�ة املستأجر خليار التملك وفق أحكام عقد

التأجري أو يف حال فسخ عقد التأجري بام يتفق مع أحكامه وأحكام هذا القانون ،يكون املستأجر
مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 
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ملزم� ًا بإع�ادة املأج�ور فور ًا إىل املؤجر ،ومع حتمل�ه نفقات إعادة املأجور م�ا مل يتم االتفاق عىل

خالف ذلك.

 .2إذا ختل�ف املس�تأجر ع�ن تنفيذ التزامه بإع�ادة املأجور ،وفق أح�كام البند ( )1من هذه

الفقرة ،حيق للمؤجر استيفاء تعويض بنسبة ( )%9سنوي ًا من قيمة املأجور كام هي بتاريخ ختلف

املس�تأجر ع�ن تنفيذ التزاماته وحلين الوفاء هبا ،وذلك باإلضافة إىل ح�ق املؤجر يف املطالبة بأي
عط�ل ورضر آخ�ر يلح�ق به وف�ق أحكام الترشيع�ات الناف�ذة ،إال إذا نص العق�د عىل خالف

ذلك.

ب .جي�ب إع�ادة املأج�ور إىل املؤج�ر باحلالة املح�ددة يف عق�د التأجري ،أو باحلال�ة التي تم

استالمه فيها ،مع مراعاة ما يطرأ عليه من تغيريات نتيجة االستهالك الطبيعي».

مقارنــــة:
م�ن الواض�ح أن احلقوق التي جتب للمؤجر يف اإلجارة املنتهية بالتمليك تتقارب يف بعض

املج�االت م�ع تلك التي تعطى ل�ه يف التأجري التمويلي ،لكنها تتباين أيض� ًا يف جماالت أخرى،
ولي�س باإلمكان هنا إجراء مقارنة تفصيلية بينهام ،بل س�أكتفي ببيان موقف الطرفني من بعض

القضايا اجلوهرية ،وهي:

 .1حق املؤجر يف بيع العني املأجورة لغري املستأجر.
هذا احلق ثابت للمؤجر يف الفقه والقانون ،باعتبار أن العني املأجورة مملوكة الرقبة للمؤجر

طيلة فرتة اإلجارة ،وبيع العني والترصف فيها من لوازم حق امللكية.

لكن ماذا عن حق املس�تأجر يف التملك بعد الوفاء بالتزاماته؟ يف هذا نلحظ أن القانون قد

محى املس�تأجر من أن تتأثر حقوقه هبذا البيع ،أو أن تفرض عليه التزامات جديدة ،بحيث يبقى

حقه يف متلك العني املأجورة بعد أداء مجيع التزاماته قائ ًام ،رغم تغري املالك.

مؤمتر املصارف اإلسالمية  بني الواقع 
واملمول 
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لكن األمر يف االجتهادات الفقهية حيتاج إىل بحث ،إذ مل تتعرض االجتهادات املعارصة هلذه

املس�ألة ،وما يوج�د بني أيدينا من اجتهادات الفقهاء األقدمني يعال�ج اإلجارة العادية ،وتطبيق

ه�ذه االجتهادات بص�ورة مبارشة عىل اإلجارة املنتهية بالتمليك –كما هو مقتىض القاعدة -فيه
محاية حلقوق املس�تأجر بوصفه مس�تأجر ًا عادي� ًا ،لكنه ال حيمي –يف تقديري -حقوق املس�تأجر

إجارة منتهية بالتمليك ،والتي من أمهها حقه يف متلك العني.

وبي�ان ذل�ك أننا ل�و قلنا بصحة بيع العين يف اإلج�ارة املنتهية بالتمليك ،كما هو احلال يف

اإلج�ارة العادي�ة ،فإنه يلزم من ذلك ضياع حق املس�تأجر يف متلك العين ،ألن حقه هذا إما أن

يكون مس�تند ًا إىل هبة معلقة ،فيكون بيع الواهب (املؤجر) للعني قبل حلول األجل رجوع ًا يف
اهلب�ة ،وإما أن يكون مس�تند ًا إىل وعد ،وهو ملزم للواع�د ما دامت العني يف ملكه ،فإن خرجت
ع�ن ملك�ه كان هذا رجوع� ًا منه يف وعده ،وال يكون ملزم ًا للاملك اجلديد ،ألنه التزام ش�خيص
بني املالك األول واملستأجر.

فإن قيل من املمكن أن حيفظ حق املستأجر يف التملك بأن يتضمن عقد البيع اجلديد رشط ًا

يل�زم املشتري أن ينقل امللكية إىل املس�تأجر يف هناية عقد اإلجارة ،قلن�ا :هذا ال يصح ،ألن هذا

الرشط يفسد عقد البيع أو يبطله ،ألنه يتضمن اتفاق ًا خيالف مقتىض عقد البيع ،أي متلك املشرتي

للعني ملك ًا دائ ًام ،فالرشط جيعل امللكية مؤقتة ضمن ًا بمدة قيام عقد اإلجارة.

ول�ذا ف�إن الباحث يرى أن العني املس�تأجرة يف اإلج�ارة املنتهية بالتملي�ك ال جيوز بيعها،

وال جي�وز تصرف املالك هبا ترصف� ًا يفوت حق املس�تأجر ،إال بإذنه ورضاه ،ف�إن باعها املؤجر

كان البي�ع موقوف� ًا عىل إجازته ،فإن أجازها كان هذا قبوالً منه بانقضاء حقه يف التملك ،قياس� ًا

على حكم بيع العني املرهونة ،حيث اتف�ق الفقهاء عىل عدم جواز بيع العني املرهونة من غري
املرهتن إال بإذنه ،حفظ ًا حلقه يف العني املرهونة ،واهلل أعلم.

 انظر :املوسوعة الفقهية ،ج ،23ص.185
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 .2حق املؤجر يف إحالة حقوقه بموجب عقد التأجري إىل مؤجر آخر.

ه�ذا احل�ق نص عليه القانون يف املادة /12أ ،6/وال ش�ك أنه مش�كل؛ إذ كيف تتم إحالة

احلق�وق على آخر ويوص�ف بأنه مؤجر من غري أن يك�ون مالك ًا للعني؟ ف�إن كان مالك ًا جديد ًا

(مشتري ًا) فق�د ذكر هذا يف امل�ادة /12أ ،4/وما من داع إلعادة ذك�ره ،وإن مل يكن كذلك فهي

حوالة باحلقوق ،فال يوصف املحال عليه بأنه مؤجر.

أم�ا االجته�ادات الفقهية املع�ارصة يف اإلجارة املنتهي�ة بالتمليك ،فلم تذكر هذه املس�ألة،

وي�رى الباح�ث أن قواعد الفقه اإلسلامي ال جتيز للمؤجر أن حييل حقوق�ه إىل الغري ،ألن حمل
احلوال�ة ال بد أن يكون دين ًا ،فال جت�وز حوالة احلق ،لكن إن أحال املؤجر غريه (دائن ًا له) عىل
ما يف ذمة املستأجر من األجرة ،فإن املسألة ختضع ألحكام احلوالة يف الفقه اإلسالمي.

ه�ذا وال يوج�د م�ا يمنع من أن يوكل املؤجر غريه يف اس�تيفاء حقوقه من املس�تأجر أو من

العني املؤجرة ،عىل أن يكون هذا منضبط ًا بأحكام الوكالة ورشوطها.

 .3حق املؤجر يف التعويض عن عدم رفع املستأجر يده عن العني املؤجرة.
سبق أن بينت أن من التزامات املستأجر فقه ًا وقانون ًا عند انتهاء اإلجارة – بال متلك للعني-

أو عن�د فس�خ العقد أن يرف�ع يده عن العني املأج�ورة ،لكن ماذا لو أن املس�تأجر مل يفعل ذلك،

وأبقى العني حتت يده ،هل حيق للمؤجر أن يطالبه بتعويض مايل عن هذا؟

يف قان�ون التأجير التموييل حيق للمؤجر أن يطالب بتعويض حمدد ،مقداره  %9س�نوي ًا من

قيمة املأجور عند ختلف املس�تأجر عن هذا االلت�زام ،باإلضافة إىل املطالبة ببدل العطل والرضر
الذي حلقه جراء ذلك.

 انظر :املوسوعة الفقهية ،ج ،18ص.199
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أما االجتهادات الفقهية املعارصة فلم تتعرض حلكم هذه املس�ألة حتديد ًا ،لكن املقرر فقه ًا
أن املس�تأجر يف مث�ل هذه احلالة يعترب غاصب ًا ،وعليه فإنه على رأي مجهور الفقهاء يكون مطالب ًا
بأج�ر املث�ل ،وضامن م�ا ينقص من العني أو قيمته�ا طيلة فرتة الغصب ،بالغ�ة ما بلغت دون
حتديد.
***

 انظر :املوسوعة الفقهية ،ج ،31ص .238
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املبحث الرابع
ممارسة اإلجارة املنتهية بالتمليك
يف ظل قانون التأجري التمويلي
ختضع ممارسة اإلجارة املنتهية بالتمليك يف املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية األردنية

لقان�ون التأجير التمويلي ،وقد رأينا يف املباحث الس�ابقة م�دى التوافق والتباي�ن بني األحكام
الفقهية املقررة هلذه املعاملة ،واألحكام التي جاء هبا القانون ،مما يثري التساؤل عن إمكانية إجراء

ه�ذه املعاملة يف ظل ه�ذا القانون ،دون الوقوع يف خمالفات رشعية ،وهذا ما س�نحاول اإلجابة
عليه يف هذا املبحث.

املطلب األول :الضوابط العامة:

الضابط األول :ال جيوز للمؤسس�ات املالية اإلسالمية وال للمتعاملني معها االتفاق يف أي

عق�د أو معامل�ة عىل أمر ال يقره الرشع م�ن مجيع الوجوه ،ولو أقرت�ه القوانني املعمول هبا ،ألن
الرشع هو مصدر األحكام وليس القانون وال العقد وال ما يرتاىض عليه املتعاقدان.

الضابط الثاين :جيب عىل املؤسسات املالية اإلسالمية واملتعاملني معها توفري الغطاء القانوين

املل�زم لتعامالهت�م املالية املتوافقة مع أحكام الرشع ،كلام كان ه�ذا ممكن ًا ،وذلك جتنب ًا لتغرير أي

م�ن الطرفين بالطرف اآلخر ،متمث ً
لا بإبرامه عقود ًا ملزم�ة رشع ًا لكنها غري ملزم�ة قانون ًا ،ثم

التخيل عن موجباهتا عليه متمسك ًا بعدم اإللزام القانوين.

الضابط الثالث :يف سبيل حتقيق اهلدفني السابقني ،أي توفري الغطاء القانوين امللزم من جهة

وعدم خمالفة الرشع من جهة أخرى ،فإنه جيب عىل املؤسسات املالية اإلسالمية وعىل املتعاملني

معها االستفادة مما تتيحه القوانني من حرية التعاقد واشرتاط الرشوط ،من أجل اخلروج بصيغ
رشعية وقانونية هلذه العقود ،وذلك عىل الوجه اآليت:
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أ .إذا كان احلكم القانوين ال يتوافق مع احلكم الرشعي ،لكن القانون مل يعتربه من األحكام

امللزمة (ليس نص ًا آمر ًا) ،وأجاز للمتعاقدين االتفاق عىل خالفه ،فإن من الواجب عىل املتعاقدين

أن ينصا عىل خالفه مما يتوافق مع احلكم الرشعي.

ب .إذا كان احلكم القانوين يتوافق مع احلكم الرشعي ،لكن القانون مل يعتربه من األحكام

امللزم�ة (ليس نص� ًا آمر ًا) ،وأجاز للمتعاقدين االتفاق عىل خالف�ه ،فإنه ال جيوز للمتعاقدين أن

ينصا عىل خالفه مما يتعارض مع احلكم الرشعي.

ج .يف ح�ال أوجب الش�ارع حق� ًا ألحد الطرفني أو التزام ًا علي�ه ،ومل يوجبه القانون ،لكن

ال يوج�د م�ا يمنع قانون ًا م�ن إضافته إىل العقد ،فمن الواجب أن يض�اف إىل العقد وينص عليه

بوضوح.

د .يف ح�ال منع الش�ارع الطرفني م�ن إضافة حق أو التزام إىل العق�د عىل صورة رشط من

الرشوط ،ومل يمنعه القانون ،فال جيوز رشع ًا أن ينص عليه يف العقد.

الضاب�ط الراب�ع :جيب على املؤسس�ات املالية اإلسلامية وعلى املتعاملني معه�ا االلتزام

باإلج�راءات والرتتيبات التي يفرضها القانون لتحقيق مصالح مرشوعة للعاقدين وللمجتمع،
إذا كانت متوافقة مع قواعد السياسة الرشعية اإلسالمية.

الضاب�ط اخلامس :جيب عىل املصارف اإلسلامية وعىل املتعاملين معها االلتزام بالرشوط

والصي�غ الرشعية للعقود املنظمة للحقوق وااللتزامات املتبادلة بينهم ،وعدم االكتفاء بش�مول

مضموهن�ا بالعق�ود املجازة قانون ًا؛ وذل�ك تأكيد ًا عىل س�يادة الرشع واالحت�كام إليه من جهة،

وتوضيح� ًا للحق�وق وااللتزام�ات املفروض�ة على كل ط�رف م�ن جه�ة أخ�رى ،وخاصة يف
املستجدات التي قد تطرأ عىل العقد وتنفيذه الحق ًا.

الضابط الس�ادس :تأكيد ًا للنقطة الس�ابقة ،يف حال رغب أحد طريف العقد من االس�تفادة
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م�ن بعض امليزات واحلق�وق التي يفرضها القانون له ،وكانت ه�ذه امليزة مقره رشع ًا من حيث

األص�ل ،ولك�ن البد من النص عليها يف العق�د ،أو االتفاق عليها اتفاق� ًا منفص ً
ال عنه ،فإن من
واجبه املطالبة بإضافة هذا الرشط أو إبرام هذا االتفاق ،وال يصح منه االكتفاء باإللزام القانوين،

ويف حال عدم قيام هذا الرشط أو االتفاق فال جيوز له املطالبة هبذه امليزة أو احلق ،ما مل يقم سبب

رشعي آخر للجواز.

الضابط السابع :عىل مجيع األحوال ال جيوز للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وال للمتعاملني

معه�ا اللج�وء إىل القضاء للمطالبة بأي ح�ق من احلقوق ،أو تنفيذ أي حك�م من األحكام ما مل

يتوفر له السند الرشعي الكايف ،وال جيوز ألي منهام االمتناع عن أداء حق أو تنفيذ حكم ،ولو مل

يلزم به القانون أو القضاء ما مل يقم لديه املانع الرشعي املجيز لذلك.

الضابط الثامن :يف مجيع العقود املربمة بني املصارف اإلسلامية واملتعاملني معها ،جيب أن

ين�ص يف العق�د عىل أن أحكام هذه العقد ،ومجيع اآلثار الناش�ئة عن�ه خاضعة ألحكام الرشيعة
اإلسلامية ،ويف حال نش�وب خالف بين طرفيه يكون املرجع هو التحكي�م الرشعي عند أهل
االختصاص واخلربة.

املطلب الثاني :تطبيق الضوابط العامة:

 من تطبيقات الضابط األول: .1ال جيوز للمؤجر يف اإلجارة املنتهية بالتمليك أن يشترط خضوع األجرة املس�تحقة يف

ذم�ة املس�تأجر بع�د حتديدها للزيادة ،ألن األج�رة متى حددت ملدة معينة أصبح�ت دين ًا يف ذمة
املس�تأجر ،وإخضاعه�ا للزي�ادة بنا ًء عىل أي معيار من املعايري -كس�عر الفائ�دة أو الزيادة يف

أجرة املثل -يكون من الربا املحرم رشع ًا ،وإن أقرته بعض القوانني الوضعية.
 انظر :املوسوعة الفقهية ،ج 21ص .110

 انظر يف حكم القانون يف هذه املسألة :حماسنه ،مرجع سابق ،ص.24
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 .2ال جيوز اشتراط زي�ادة عىل األجرة التي يس�تحقها املؤجر يف حال تأخر املس�تأجر عن

الس�داد ،ألن�ه من قبي�ل الرشط اجلزائي على الديون ،وهو غير جائز رشع ًا ملا في�ه الربا،

وإن أجازه القانون أو فرضه حتت مسمى الفائدة القانونية.

 .3ال جي�وز إب�رام عق�د اإلجارة بالتملي�ك من غري حتدي�د األجرة ،مع االكتف�اء بأن حتدد

الحق ًا وفق س�عر الس�وق التأجريي ،أو أجرة املثل يف موعد الحق ،ألن هذا يتناىف مع معلومية
األجرة عند التعاقد ،وإن تراىض املتعاقدان عىل هذا العقد.
 من تطبيقات الضابط الثاين: .1اعترب القانون أن عقد التأجري التموييل املتعلق بالعقارات واملنقوالت اخلاصة يقع باط ً
ال

إذا مل يتم تسجيله يف الدوائر الرسمية املختصة ،مع أن املقرر فقه ًا أن العقد يتم باإلجياب والقبول

ولو ش�فاه ًا ،لكن بمقتىض هذا الضابط جيب عىل املؤسس�ات املالية اإلسالمية واملتعاملني معها
االلتزام هبذا التسجيل.

 .2اعتبر القان�ون امل�دين األردين واجته�ادات حمكم�ة التميي�ز األردني�ة ،أن الوعد

بإب�رام عقد من العقود الش�كلية يف املس�تقبل ،ال يكون ملزم ًا ملن أصدره إال إذا اس�توىف الوعد
أيض ًا هذا الش�كل ،وعليه ف�إن الوعد بنقل ملكية العقارات واملنق�والت اخلاصة الذي تصدره

 انظر :املعايري الرشعية ،معيار رقم ( )9فقرة رقم .3/6

 انظر :قرار جممع الفقه اإلسالمي ،رقم.) 12/3 ( 109 :

 انظر :قرار حمكمة متييز حقوق رقم (2003/ 184هيئة مخاسية) تاريخ  ، 9/3/2003منشورات مركز
عدالة.

 انظر :األجوبة الرشعية يف التطبيقات املرصفية ،فتوى رقم (ً ،)15
نقال عن فتاوى اإلجارة ،مرجع سابق،
ص.59

 املادة .2/105

 انظر :حمكمة متييز حقوق رقم (1999/ 2247هيئة مخاس�ية) تاريخ  ، 28/3/2000منش�ورات مركز
عدالة.
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املؤسس�ات املالية اإلسلامية يف اإلجارة املنتهية بالتمليك ال يعد ملزم ًا هلا إال إذا تم تسجيله يف
الدوائر املختصة ،وبمقتىض هذا الضابط جيب عليها ذلك.
 من تطبيقات الضابط الثالث: .1انتهى الباحث إىل أن الفقه اإلسلامي جعل نفقات رد العني املس�تأجرة عىل املؤجر ،و

نفق�ات الصيانة األساس�ية عىل املؤجر ،وضامن العني املؤجرة على املؤجر ،لكن القانون خالف

الفقه اإلسلامي يف هذه املس�ائل وجعلها عىل املس�تأجر ،لكنه يف الوقت ذاته أجاز للمتعاقدين

االتف�اق على خالف�ه ،وعليه فإن م�ن الواجب أن ين�ص العقد رصاحة عىل حتم�ل املؤجر هلذه

األمور مجيع ًا.

 .2من املتفق عليه فقه ًا أن هالك العني املأجورة واس�تحالة اس�تعامهلا واستيفاء املنفعة منها

يعتبر س�بب ًا كافي ًا لفس�خ عقد اإلجارة وإعفاء املس�تأجر م�ن التزاماته يف امل�دة الباقية ،وخالف
القانون يف ذلك فاعترب التزامات املس�تأجر باقية يف هذه احلالة ،ومل جيز له املطالبة بالفس�خ ،لكنه
أج�از للمتعاقدي�ن االتف�اق عىل خالف ذل�ك ،وعليه فيج�ب أن ينص بوض�وح يف العقد عىل

خالف حكم القانون.

 .3اعتبر القانون أن املؤجر يعترب ملزم ًا جتاه املس�تأجر ع�ن اإلخالل يف تنفيذ عقد التوريد

يف حاالت ،منها أن يكون اإلخالل ناش�ئ ًا عن س�بب يعود للمؤجر ،وهو هبذا القدر متوافق مع
أحكام الفقه اإلسلامي ،لكن القانون أج�از للمتعاقدين االتفاق عىل خالف ذلك ،وهذا ما ال

جيوز فعله من املؤسسات املالية اإلسالمية واملتعاملني معها.

 .4اعتبرت قرارات املجامع الفقهي�ة أن نفقات التأمني عىل العني املؤجرة ،يف حال وجود

ه�ذا التأمني ،جي�ب أن تكون عىل املؤجر ،كام أوجبت أن يكون التأمني تعاوني ًا إسلامي ًا ،ولكن

القانون سكت عن هذا األمر تارك ًا احلرية للمتعاقدين أن يتفقا عىل هذه املسألة ،وعليه فال جيوز

للمؤسسات املالية اإلسالمية االتفاق عىل خالف ما أقرته املجامع.
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 .5ارتأت هيئة املحاسبة واملراجعة أنه يف حال هلكت العني املؤجرة أو تعذر استمرار عقد

اإلجارة إىل هناية مدته من دون تسبب من املستأجر يف احلالتني ،فإنه يرجع إىل أجرة املثل ،و ُيرد

إىل املستأجر الفرق بني أجرة املثل واألجرة املحددة يف العقد إذا كانت أكثر من أجرة املثل ،وهذا
م�ا مل يأخ�ذ به القانون ،لكن�ه مل يمنع من إضافته إىل العقد كالتزام م�ن التزامات البائع ،أخذ ًا

بمب�دأ حرية االشتراط ،وعليه فيجب إضافة ه�ذا الرشط إىل العقد ملا في�ه من دفع للرضر عن
املستأجر.

 .6ذهب القانون إىل أن للمس�تأجر ،بموافقة خطية من املؤجر ،احلق يف تأجري املأجور من

الباط�ن ،ويعتبر املؤجر من الباطن واملس�تأجر من الباطن بمثابة مؤجر ومس�تأجر وفق أحكام
التأجري التموييل ،ويتمتعان بحقوق أطراف عقد التأجري ويتحمالن التزاماهتم ،وقد انتهى رأي
الباح�ث أن ه�ذا ال يصح يف اإلج�ارة املنتهية بالتمليك ،وعليه فيج�ب النص يف العقد عىل منع

ذلك ،كام ال جيوز أن يأذن به املؤجر الحق ًا.

 .7ذه�ب القان�ون إىل أن للمؤجر احلق يف إحال�ة حقوقه الثابتة بموج�ب عقد التأجري إىل

مؤجر آخر ،ما مل ينص عقد التأجري بصورة واضحة عىل خالف ذلك ،وقد انتهى رأي الباحث
إىل أن ه�ذه اإلحال�ة ال جت�وز رشع ًا ،وعليه فيجب أن ُينص عىل من�ع املؤجر من هذا رصاحة يف

العقد.

 من تطبيقات الضابط الرابع: .1م�ا نص عليه القانون يف املادة  7من أنه « إذا كان املس�تأجر أجنبي ًا أو ش�خص ًا اعتباري ًا،

فيج�ب عليه احلصول عىل أي موافقات رس�مية الزمة الس�تئجار العق�ار أو متلكه وفق أحكام

الترشيعات النافذة املفعول» ،وهذا مما جيب التزام املؤسسات املالية اإلسالمية به.

 .2ما ذكرته املادة /15ب من أنه « :حيق للمستأجر وعىل نفقته اخلاصة ترخيص العقار أو
 انظر املادة /12هـ .
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املنق�ول اخلاص املؤجر له وجتديد هذا الرتخيص واحلصول من اجلهات الرس�مية املختصة عىل
أي موافق�ات الزم�ة لتمكينه من االنتف�اع باملأجور وفق أحكام عقد التأجير وعىل أن تتضمن
وثيق�ة الرتخيص أو املوافقة الرس�مية ما يشير إىل اس�م املؤجر مع بي�ان أن املأجور حتت حيازة

املستأجر بموجب عقد تأجري».

 .3ما ذكرته املادة /16أ :1/من تنظيم س�جل يف وزارة الصناعة والتجارة يس�مى س�جل

املأج�ورات املنقولة ،ويكون التس�جيل فيه اختياري ًا وهيدف إىل إعلام الغري بوجود حق ملكية

متعلق باملأجورات املنقولة.

 من تطبيقات الضابط اخلامس: .1وج�وب االلت�زام بالصيغ الرشعية للعق�ود املنظمة ملراحل اإلج�ارة املنتهية بالتمليك،

والتي تبدأ بالوعد باالستئجار ،ثم عقد اإلجارة ،ثم الوعد بالتمليك أو البيع أو اهلبة ،ثم العقد
الناق�ل للملكي�ة ،وال جي�وز االكتفاء بعق�د واحد بدعوى أن�ه ينظم مجيع ه�ذه األمور بمقتىض

أحكام القانون.

 .2ال جيوز للمؤسس�ات املالية اإلسلامية أن تربم عقد اإلجارة وال الوعد بالتمليك قبل

متلكها للعني املؤجرة ،وإن أجاز هلا القانون ذلك.
 -من تطبيقات الضابط السادس:

 .1أج�از القانون للمس�تأجر وبموجب عق�د التأجري أن يرجع عىل امل�ورد ليطالبه بالقيام

ببع�ض االلتزام�ات الثابتة عليه بموج�ب عقد التوريد ،وال جيوز هذا رشع� ًا ما مل يوكله املؤجر

للقيام هبذه الغاية.

 .2ذه�ب القانون إىل أن من حق املؤجر فس�خ عقد التأجير إذا مل يقم املؤجر بدفع بدالت
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اإلجي�ار املتف�ق عليه�ا ،س�واء رشط ه�ذا يف العق�د أو مل يشترط ،يف حين رأت هيئة املحاس�بة
واملراجعة –استند ًا إىل رأي بعض الفقهاء -جواز هذا برشط أن ينص عليه يف العقد ،وعليه فال
جيوز للمؤسسات املالية اإلسالمية استخدام هذا احلق ما مل ُينص عليه يف العقد.
 من تطبيقات الضابط السابع: .1ذه�ب القان�ون إىل أن من حق املس�تأجر إذا ختلف املؤجر عن التن�ازل عن ملكية العني

املؤجرة لدى الدوائر الرسمية ،دون سبب مربر ،أن يطلب تعويض ًا قانوني ًا بنسبة ( )%9سنوي ًا من
قيمة املأجور كام هي بتاريخ ختلف املؤجر عن تنفيذ التزاماته وحلني الوفاء هبا ،وذلك باإلضافة
إىل حق املس�تأجر يف املطالبة ب�أي عطل ورضر آخر يلحق به ،وفق أح�كام الترشيعات النافذة.

يف حين رأت املجام�ع الفقهي�ة أنه ال حيق للمس�تأجر إال املطالبة بإجراء ه�ذا التنازل ،أو طلب
التعوي�ض ع�ن الضرر الفعيل الواقع ب�ه نتيجة عدم الوف�اء بالوعد ،وعليه فال جي�وز له املطالبة

بالتعويض القانوين املذكور.

 .2ذه�ب القان�ون إىل أن من حق املؤج�ر إذا ختلف املس�تأجر عن تنفي�ذ التزامه بإعادة

املأج�ور ،عن�د انته�اء العقد من غري متل�ك للعني أو عند فس�خ اإلجارة ،أن يطل�ب تعويض ًا

بنسبة ( )%9سنوي ًا من قيمة املأجور كام هي بتاريخ ختلف املستأجر عن تنفيذ التزاماته ،وحلني
الوف�اء هب�ا ،وذلك باإلضافة إىل ح�ق املؤجر يف املطالبة بأي عط�ل ورضر آخر يلحق به وفق
أحكام الترشيعات النافذة ،إال إذا نص العقد عىل خالف ذلك .يف حني انتهى الباحث إىل أن

املؤجر ال يستحق رشع ًا إال أجرة املثل ،وعليه فيجب أوالً النص عىل التعويض يف هذه احلالة
يقتصر عىل التعويض الرشعي فقط ،وعند عدم الن�ص عليه فال جيوز للمؤجر املطالبة بأكثر

مما أوجبه له الرشع.
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 -تطبيقات الضابط الثامن:

 .1جيب أن ينص يف العقد بصيغة ملزمة قانون ًا للطرفني ،عىل وجوب االحتكام إىل األحكام
الرشعية يف حال نشوب أي خالف بني الطرفني يف تنفيذ العقد أو تفسريه ،عالوة عىل ما ذكر يف
الضوابط السابقة.
 .2جيب أن ينص يف العقد بصيغة ملزمة قانون ًا للطرفني ،عىل وجوب اللجوء إىل التحكيم
لدى هيئة رشعية وفنية خمتصة لفض أي خالف ينشأ بني طريف العقد.
***
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اخلامتة وأهم النتائج
بع�د ه�ذه اجلولة املفصلة التي ق�ام الباحث خالهلا بإجراء دراس�ة حتليلية مفصلة لكل من

اإلج�ارة املنتهي�ة بالتمليك كما أقرهتا املجام�ع الفقهية ،والتأجير التموييل كما ورد يف القانون

األردين ،وبع�د املقارن�ات التي أجراها بني ماهية ومقومات وآث�ار والتزامات هاتني املعاملتني،
فقد انتهى إىل اخلروج بالنتائج التالية:

 .1يمكن تعريف اإلجارة املنتهية بالتمليك يف الفقه اإلسالمي بأهنا« :معاملة مالية يقصد

منه�ا متكني أحد أطرافها م�ن أن يتملك من اآلخر عين ًا من األعيان -التي تصلح أن تكون حم ً
ال

لعقد اإلجارة -عند الوفاء بالتزامات متعاقبة -مالية وغري مالية -جتاه الطرف اآلخر ،مع متليكه
ملنفع�ة ه�ذه العني خالل فرتة الوفاء .أما التأجري التموييل يف القان�ون األردين فهو« :عقد إجارة

املورد بأمواله
يتم تنظيمه وإبرامه وفق ًا ألحكام قانون خاص ،يقيض بتملك املؤجر للمأجور من ِّ
اخلاصة أو املقرتضة ،هبدف تأجريه إىل املس�تأجر ومتكينه من حيازة املأجور واستعامله واالنتفاع

به ثم متلكه ،مقابل بدل اإلجيار».

 .2استقر رأي العديد من هيئات االجتهاد واإلفتاء اجلامعي جواز يف هذه املعاملة بالضوابط

التالية :وجود عقدين منفصلني يستقل كل منهام عن اآلخر ،زمان ًا بحيث يكون إبرام عقد البيع
بع�د عق�د اإلج�ارة ،أو وجود وعد بالتملي�ك يف هناية مدة اإلج�ارة .واخليار ي�وازي الوعد يف

األح�كام .أن تكون اإلجارة فعلية وليس�ت س�اترة للبيع»  .أما القان�ون األردين فقد أجاز هذه
املعاملة باعتبارها عقد ًا مس�تق ً
ال عن عقد اإلجارة وعن عقد البيع أيض ًا ،وجعل له من األحكام

اخلاصة ما يغاير به كال العقدين ،عىل أن ذلك ال يعني بأي حال اس�تبعاد تطبيق قواعد القانون
املدين ،سواء تلك املتعلقة بالنظرية العامة بالعقد (كاألهلية واألطراف واإلجياب والقبول وركن

السبب والسبب الباعث) أم تلك املنصوص عليها يف الفصل اخلاص بعقد اإلجيار.

 .3آثار اإلجارة املنتهية بالتمليك يف الفقه اإلسلامي ال تنس�ب مجيع ًا إىل عقد اإلجارة ،بل
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إىل مجل�ة م�ن العق�ود وااللتزامات التي تنظم املراح�ل التي متر هبا هذه املعامل�ة ،أما يف القانون

األردين ف�إن مجي�ع آثار ه�ذه املعاملة تنس�ب إىل عقد التأجير التموييل ،باس�تثناء ملكية املؤجر
للمأجور فإهنا تنسب إىل عقد التوريد املربم مع املورد.

 .4مل جتز قرارات املجامع الفقهية انتقال ملكية العني املأجورة إىل املس�تأجر بموجب عقد

التأجري ،بل اشرتطت قيام سبب هلذا األمر منفص ً
ال عن عقد اإلجارة يف مجيع األحوال ،يف حني

أن القانون أجاز ذلك إن كان املأجور من غري العقارات واملنقوالت اخلاصة.

 .5حق املس�تأجر يف املطالبة بتملك العني ُيكتس�ب -بحس�ب ق�رارات املجامع الفقهية-

بوجود س�بب غري عقد اإلجارة كالوعد أو اهلبة املعلقة ،يف حني أنه ُيكتس�ب يف القانون األردين

بعقد التأجري ذاته.

 .6عن�د املقارنة بين التزامات املس�تأجر يف اإلجارة املنتهي�ة بالتمليك والتأجير التموييل

نلحظ توافق ًا فيام يتعلق بالتزام املس�تأجر باملحافظة عىل العني املس�تأجرة وحسن استعامهلا ،غري
أننا نلحظ أيض ًا اختالف ًا فيام يتعلق بالصيانة والضامن.

 .7فرق�ت ق�رارات املجام�ع الفقهية بني الصيان�ة التش�غيلية (العادية) وبين الصيانة غري

التش�غيلية (األساس�ية) ،فجعلت األوىل فقط من التزامات املس�تأجر ،وألزم�ت املؤجر بالنوع
اآلخر ،ومل جتوز له اشتراط حتمل املس�تأجر هل�ا ،أما قانون التأجري التموييل فقد ألزم املس�تأجر

بكال النوعني ،ما مل يتم االتفاق عىل خالفه ،أو َألزمت به ترشيعات أخرى.

 .8ضامن العني املستأجرة يف اإلجارة املنتهية بالتمليك عىل املؤجر املالك للعني ،فال يضمن

املستأجر إال بالتعدي أو التقصري ،يف حني جعل قانون التأجري التموييل ضامهنا عىل املستأجر ما

مل يتم االتفاق عىل خالف ذلك.
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 .9م�ن مقتضي�ات عقد اإلجارة املنتهي�ة بالتمليك يقتيض فوات املنفع�ة املتولدة من العني

هبالكها أو تعيبها إعطاء املس�تأجر حق فس�خ العقد ،واسترداد الفرق بني أجرة املثل وما دفعه
بالنس�بة للفرتة الس�ابقة للهالك أو التعيب ،وإس�قاط التزاماته يف املدة الباقية ،إن كان اهلالك أو
العي�ب ق�د حدث بغري فعله ،لكن يف التأجري التموييل يف القان�ون األردين فإن هالك املأجور أو

اس�تحالة اس�تعامله وفق ًا للغايات املقررة له بعد تس�لمه ،ولو كان ذلك عائد ًا لظروف قاهرة أو
لس�بب خارجي ال يد له فيه ،ال يعفي املس�تأجر من التزاماته بموجب عقد التأجري وال يتيح له

املطالبة بفسخه ،ما مل يتم االتفاق عىل خالف ذلك.

 .10ي�رى الباح�ث أنه ال يصح من املس�تأجر يف اإلج�ارة املنتهية بالتملي�ك أن يؤجر هو

اآلخ�ر م�ن الباطن إجارة منتهية بالتمليك ،ألن من رشوط اإلج�ارة املنتهية بالتمليك أن يكون

املؤجر مالك ًا للعني املؤجرة ،واملستأجر هنا يملك املنفعة فقط ،كام أن اإلجارة املنتهية بالتمليك

تتضمن التزام ًا –عىل صورة عقد أو عقد هبة معلق-من املؤجر بنقل ملكية العني إىل املس�تأجر،
فكيف يلتزم املؤجر من الباطن بنقل ملكية ما ال يملكه أصالً؟

 .11ال ختتلف التزامات املؤجر جتاه املس�تأجر يف التأجري التموييل عنها يف اإلجارة املنتهية

بالتمليك ،وهذا فيام يتعلق بتمكني املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة ،وااللتزام بنقل امللكية،

عىل ما يف ذلك من تفصيالت.

 .12أعطى القانون للمؤجر احلق يف بيع العني املأجورة لغري املس�تأجر ،مع محاية املستأجر

م�ن أن تتأث�ر حقوقه هبذا البيع ،أو أن تفرض علي�ه التزامات جديدة ،بحيث يبقى حقه يف متلك

العني املأجورة بعد أداء مجيع التزاماته قائ ًام ،رغم تغري املالك ،ويرى الباحث أن العني املستأجرة
يف اإلج�ارة املنتهي�ة بالتملي�ك ال جي�وز بيعه�ا ،وال جيوز تصرف املالك هبا ترصف� ًا يفوت حق
املس�تأجر ،إال بإذن�ه ورضاه ،ف�إن باعها املؤجر كان البيع موقوف ًا على إجازته ،فإن أجازها كان

هذا قبوالً منه بانقضاء حقه يف التملك ،قياس ًا عىل حكم بيع العني املرهونة.
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 .13أج�از القان�ون للمؤج�ر إحالة حقوقه بموجب عق�د التأجري إىل مؤج�ر آخر ،ويرى

الباح�ث أن قواعد الفقه اإلسلامي ال جتيز للمؤج�ر أن حييل حقوقه إىل الغري ،ألن حمل احلوالة

ال ب�د أن يك�ون دين ًا ،فال جتوز حوالة احل�ق  ،لكن إن أحال املؤجر غريه (دائن ًا له) عىل ما يف ذمة
املستأجر من األجرة ،فإن املسألة ختضع ألحكام احلوالة يف الفقه اإلسالمي.

 .14يف س�بيل اخل�روج بمعامالت رشعية صحيحة يف ظل القوانني الس�ائدة يتوجب عىل

أطراف هذه املعامالت االلتزام بالضوابط اآلتية:

 .1ال جي�وز للمؤسس�ات املالي�ة اإلسلامية وال للمتعاملين معها االتف�اق يف أي عقد أو

معاملة عىل أمر ال يقره الرشع من مجيع الوجوه ،ولو أقرته القوانني املعمول هبا.

 .2جي�ب عىل املؤسس�ات املالية اإلسلامية واملتعاملين معها توفري الغط�اء القانوين امللزم

لتعامالهت�م املالي�ة املتوافقة مع أح�كام الرشع ،كلام كان ه�ذا ممكن ًا ،وذلك جتنب� ًا لتغرير أي من

الطرفني بالطرف اآلخر.

 .3جيب عىل املؤسسات املالية اإلسالمية وعىل املتعاملني معها االستفادة مما تتيحه القوانني

م�ن حرية التعاقد واشتراط الشروط ،من أجل اخلروج بصي�غ رشعية وقانونية هل�ذه العقود،
وذلك عىل الوجه اآليت:

 )1إذا كان احلك�م القان�وين ال يتواف�ق م�ع احلك�م الرشع�ي ،لك�ن القان�ون مل يعتربه من

األحكام امللزمة (ليس نص ًا آمر ًا) ،وأجاز للمتعاقدين االتفاق عىل خالفه ،فإن من الواجب عىل

املتعاقدين أن ينصا عىل خالفه مما يتوافق مع احلكم الرشعي.

 )2إذا كان احلك�م القانوين يتوافق مع احلكم الرشعي ،لكن القانون مل يعتربه من األحكام

امللزم�ة (ليس نص� ًا آمر ًا) ،وأجاز للمتعاقدين االتفاق عىل خالف�ه ،فإنه ال جيوز للمتعاقدين أن

ينصا عىل خالفه مما يتعارض مع احلكم الرشعي.
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 )3يف ح�ال أوجب الش�ارع حق ًا ألح�د الطرفني أو التزام ًا علي�ه ،ومل يوجبه القانون ،لكن

ال يوج�د م�ا يمنع قانون ًا م�ن إضافته إىل العقد ،فمن الواجب أن يض�اف إىل العقد وينص عليه

بوضوح.

 )4يف ح�ال منع الش�ارع الطرفني من إضافة حق أو الت�زام إىل العقد عىل صورة رشط من

الرشوط ،ومل يمنعه القانون ،فال جيوز رشع ًا أن ينص عليه يف العقد.

 .4جي�ب على املؤسس�ات املالية اإلسلامية وعلى املتعاملني معه�ا االلت�زام باإلجراءات

والرتتيب�ات التي يفرضه�ا القانون لتحقيق مصال�ح مرشوعة للعاقدي�ن وللمجتمع ،إذا كانت
متوافقة مع قواعد السياسة الرشعية اإلسالمية.

 .5جيب عىل املصارف اإلسالمية وعىل املتعاملني معها االلتزام بالرشوط والصيغ الرشعية

للعقود املنظمة للحقوق وااللتزامات املتبادلة بينهم ،وعدم االكتفاء بش�مول مضموهنا بالعقود

املجازة قانون ًا.

 .6يف حال رغب أحد طريف العقد من االستفادة من بعض امليزات واحلقوق التي يفرضها

القان�ون ل�ه ،وكانت ه�ذه امليزة مقره رشع ًا من حي�ث األصل ،ولكن البد م�ن النص عليها يف
العق�د ،أو االتفاق عليها اتفاق ًا منفص ً
ال عنه ،فإن من واجبه املطالبة بإضافة هذا الرشط أو إبرام
هذا االتفاق ،وال يصح منه االكتفاء باإللزام القانوين ،ويف حال عدم قيام هذا الرشط أو االتفاق

فال جيوز له املطالبة هبذه امليزة أو احلق ،ما مل يقم سبب رشعي آخر للجواز.

 .7يف مجيع األحوال ال جيوز للمؤسس�ات املالية اإلسلامية ،وال للمتعاملني معها اللجوء

إىل القض�اء للمطالب�ة بأي حق من احلقوق ،أو تنفيذ أي حكم من األحكام ما مل يتوفر له الس�ند

الرشعي الكايف ،وال جيوز ألي منهام االمتناع عن أداء حق أو تنفيذ حكم ،ولو مل يلزم به القانون

أو القضاء ما مل يقم لديه املانع الرشعي املجيز لذلك.
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 .8يف مجي�ع العق�ود املربمة بني املص�ارف اإلسلامية واملتعاملني معها ،جي�ب أن ينص يف

العقد عىل أن أحكام هذه العقد ،ومجيع اآلثار الناشئة عنه خاضعة ألحكام الرشيعة اإلسالمية،
ويف حال نش�وب خالف بني طرفيه يكون املرجع ه�و التحكيم الرشعي عند أهل االختصاص

واخلربة.

***
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sharia law.
f. In all contracts involving Islamic banks and customers, a provision
stating that «contract provisos and all emerging effects must be subject to the
sharia rules, and in case of dispute, the expert sharia arbitration shall be the
reference» must be added.

***
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 آدم نوح معابدة القضاة.د
a. Neither Islamic financial institutions nor their customers may contract

or agree on a transaction that is impermissible by the sharia even though
validated by effective laws.
b. Islamic financial institutions and their customers should have their
sharia-based transactions comply with law requirement, whenever possible,
to avoid deception.
c. Islamic financial institutions and their customers are advised to take
advantage of freedom of contracting and stipulating allowed by law so as to
find out contract phrases acceptable by empiric law and sharia law. This can
best be achieved by:
(1) If the law requirement was incompatible with sharia requirement, that
deemed by law as not obligatory (not imperative), and contracting parties
were allowed agree otherwise, both parties are required to agree otherwise so
that to comply with the sharia requirement.
(2) If the law requirement was compatible with sharia requirement, that
deemed by law as not obligatory (not imperative), and contracting parties
were allowed agree otherwise, both parties are not required to agree otherwise
that contradicts with the sharia requirement.
d. Islamic financial institutions and their customers should comply with
requirements imposed by the law, provided that such requirements were
compatible with the Islamic sharia policy rules, in order to achieve legal
interests for contracting parties and community at large.
e. In all cases, Islamic financial institutions and their customers are not
entitled to legal action to claim interest or execute judgments unless based
on proper ground. Additionally, neither has the right to refrain fulfill rights
or execute judgments even if not ordered by court, unless justifiable by the
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Islamic Banking between Fiqh Assembly’s Resolutions
and Effective Statues: Lease Ended by Ownership under
the Jordanian Investment Lease Act as an Example
By
Dr. Adam Nouh Ma>abdeh Al-Qudah
ABSTRACT
Contemporary Islamic banks operate in diversified environments, affected
positively and negatively from economic, cultural and legislative aspects. No
doubt that the legislative environment viewed as the most influential due to
obligatory law requirements which in some way or another would contradict
Islamic sharia rules, thus hindering optimum performance by the Islamic
banks. The question is thus to what extent Islamic banks have the discretion
to operate within limits of their business obligations and what is possible.
Considering ramifications of the subject and multifaceted Islamic
bank operations, the researcher investigated as an example the lease ended
by ownership as practiced by the Jordanian Islamic banks and financial
institutions under the Investment Lease Law for purpose of developing
procedures comply with the Islamic rules and sanctioned by the law.
By comparison and analysis, this study defined «lease ended by
ownership», and «investment lease», identified forms, characterization,
involved parties, and effects, and detailed responsibilities and interests of
both lesser and lessee, and concluded with sharia controls governing practice
of «lease ended by ownership» under the Investment Lease Act, which have
generalizeability to other transactions. Major findings are:
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