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•	إذا حس���بت األقساط اإليجارية في عقد اإلجارة 
المنتهي���ة بالتملي���ك بحيث يتملك المس���تأجر 
األص���ل بعد مدة محددة، ثم رغ���ب العميل في 
االمت���الك قب���ل ذلك مم���ا يقتض���ي تعديل مدة 
اإلج���ارة ف���ال مانع من فس���خ عق���د اإلج���ارة األول 
والدخ���ول ف���ي عق���د جدي���د بأقس���اط إيجاري���ة 

مختلفة. 

كلمة أخيرة: 

إن العم���ل على إعادة ش���ريعة اإلس���الم لتكون 
حاكمة لجوان���ب الحياة المختلف���ة، تفرض على 
المس���لمين أن يج���اروا ركب التط���ور الحضاري، 
وم���ن ضمن���ة التط���ور ف���ي أس���اليب التعامالت 
االقتصادي���ة، ولذل���ك ال ب���د م���ن العم���ل عل���ى 
المقبول���ة  االس���تثمارية  األس���اليب  اس���تنباط 

شرعا.



مالية
ومصرفية

اإلجـــارة 

تعريف اإلجارة: 

هو عبارة ع���ن تأجير منافع معلومة مباحة ش���رعًا، ألجل 
معلوم، بعوض معلوم. 

ويتضم���ن ه���ذا التعريف المعالم والش���روط األساس���ية 
لعقد اإلجارة والتي تتلخص في اآلتي: 

1 ـ عقد على منفعة س���واء من األعيان أو من األبدان أو 
نحو ذلك.

2 ـ يجب أن تكون المنفعة مباحة شرعًا. 

3 ـ يج���ب أن تك���ون المنفع���ة مح���ددة ومعلوم���ة نافية 
للجهالة.

4ـ  يجب أن تكون مدة االنتفاع محددة بالشهر أو بالسنة 
أو أكثر. 

5 ـ يجب أن يكون مقابل المنفعة عوضًا معلومًا. 

 مشروعية عقد اإلجارة 

عق���د اإلج���ارة مش���روع بأدل���ة الق���رآن والس���نة وإجم���اع 
الفقهاء، ويرجع في ذلك إلى كتب الفقه، وقال الفقهاء 
وأن حكم���ة مش���روعيتها حاجة الناس الذي���ن ال يجدون 
ثم���ن العين إليها مثل االنتفاع بالدار والدابة واألرض وما 
في حكم ذلك ، كما يدخل في نطاق ذلك المنافع التي 

يقدمها اإلنسان. 

أركان عقد اإلجارة 

يقوم عقد اإلجارة )مثل أي عقد( على أربعة أركان هي: 

1 - العاقدان

المؤجر: المالك الذي يؤجر العين موضوع االنتفاع. 

 المستأجر: المنتفع بالعين مقابل عوض.

2 - المنفعة 

وه���ى موض���وع العق���د س���واء كان���ت منفعة األعي���ان أو 
األبدان حسب األحوال، ويجب أن تكون مشروعة ومباحة 

ومحددة ومعلومة. 

3 - قيمة العقد 

وه���ى العوض أو األجرة التي يدفعها المس���تأجر مقابل 
المنفعة التي سوف يحصل عليها من األعيان أو األبدان 

ويجب أن تكون محددة ومعلومة. 

4 - صيغة العقد 

م���ا يرد من نصوص في العقد ُتْظهر إرادة الطرفين في 

عملية اإلجارة فعلى س���بيل المثال يقول المستأجر: أَّجْر 
لي هذا … فيقول المؤجر قبلت ذلك، أو أجرتك إيّاه. 

أنواع اإلجارة في العصر الحديث:

تط���ورت صيغة اإلجارة في العص���ر الحديث تطورا كبيرا، 
حتى استقرت على قسمين هما:

أ-  اإلجارة التشغيلية:

وهي الصورة البس���يطة لإلج���ارة، وهدفه���ا االقتصادي: 
االس���تفادة م���ن منفع���ة الس���لعة فق���ط دون تملكه���ا، 
فلي���س غ���رض المس���تفيد امتالك عي���ن الس���لعة، إذ ال 
تتعل���ق حاجت���ه بتملكها، وق���د يكون عاج���زا عن توفير 

ثمن شرائها ، فيلجأ إلى تملك المنفعة دون عينها.

ب- اإلجارة التمويلية:

وه���ي الص���ورة المط���ورة لإلج���ارة، وهدفه���ا االقتصادي: 
تقس���يط ثم���ن االنتف���اع بالس���لعة بني���ة تملكه���ا عند 

نهاي���ة العقد، وقد يطلق عليها اس���م »اإلجارة البيعية« 
أو »البي���ع اإليجاري«، ومهما تع���ددت ألقاب المعاملة فإن« 
العبرة بالحقائق والمعاني ال باأللفاظ والمباني »كما قرره 
الفقهاء، واألصل اإلباحة ما لم تثبت المخالفة الش���رعية؛ 
فتمن���ع المعاملة حينئذ بس���بب المخالف���ة التي اقترنت 

بها، وإال فإنها على أصلها وهو اإلباحة.

 تعريف اإلجارة المنتهية بالتمليك:
يمكنن���ا تعري���ف عملي���ة اإلج���ارة التمويلي���ة )المنتهي���ة 

بالتمليك( بأنها:

} تمل���ك موضوع التمويل ثم إع���ادة تمليك منفعته إلى 
المستفيد على أقساط معلومة مع الوعد بنقل ملكية 

العين عند استيفاء ثمنها بشرائط مخصوصة {.  

فاإلجارة التمويلية )المنتهية بالتمليك( عقد مركب من 
)وع���د بالتمليك + إجارة (، والهدف القتصادي من عملية 
) اإلج���ارة المنتهي���ة بالتملي���ك ( ه���و: تمكي���ن العمي���ل 
ل( من الحصول على العي���ن دون االلتزام بنقل  )المتم���وِّ
ملكيتها إليه حاال، وإنما يعامل معاملة المستأجر خالل 

فترة السداد وتترتب عليه آثار عقد اإلجارة ال البيع.

ل(  ومن محاس���ن هذا العقد صون ذمة العميل )المتموِّ
حال التعثر ، بمعنى أالّ تنشغل ذمته بالمديونية، بحيث 
يمك���ن المؤجر أو مالك العين ) الممول ( � في حالة تعثر 
العميل أو عجزه �    أن يفسخ عقد اإلجارة ويسترد العين 
دون تحمي���ل العمي���ل أي���ة التزام���ات مالي���ة أخرى س���وى 
األقساط المستحقة عليه نظير االنتفاع الفعلي بالعين 

المؤجرة.
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    فاإلجارة المنتهية بالتملك هي أن يبيع البنك منفعة 
مملوك���ة له تس���مى اإلج���ارة المنتهي���ة بالتمليك، وهي 
إج���ارة يقت���رن به���ا الوع���د بتملي���ك األصل المؤج���رة إلى 
المس���تأجر في نهاية مدة اإلج���ارة، وهو عبارة عن دخول 
البنك كش���ريك مع المس���تفيد، ويحق���ق ربحه من خالل 
تأجير حصته على المس���تفيد حتى يتمكن العميل من 

شراء األصل كامال. 

  الموق��ف الفقهي من اإلج��ارة التمويلية )المنتهية 
بالتمليك(:

)المنتهي���ة  التمويلي���ة  اإلج���ارة  عل���ى  الحك���م  يتع���دد 
بالتمليك( بحس���ب تعدد صورها، فمنها: صور مشروعة 

وأخرى ممنوعة.

)المنتهية  ال��ت��م��وي��ل��ي��ة  ل���إلج���ارة  ال��م��ش��روع��ة  ال���ص���ور 
بالتمليك(:

أوال: اإلجارة المقترنة بوعد بالبيع من طرف واحد.

ثانيا: اإلجارة والوعد بالهبة من طرف واحد.

ثالثا: اإلجارة ثم البيع بعقدين منفصلين.

رابعا: اإلجارة المتضمنة خيار تملك المستأجر للمأجور.

وأما الصورة الممنوعة لإلجارة المنتهية بالتمليك فهي: 
أن يبرم الطرفان عقد اإلجارة مع اش���تراط انتقال ملكية 
العي���ن المؤج���رة بالبي���ع تلقائيا بمجرد س���داد القس���ط 
األخير من ثمن االنتفاع بالعين المؤجرة، فهذا عقد دخله 
التحريم لصريح نهي النبي � صلى اهلل عليه وسلم � عن 

عقد بيعتين في بيع واحد ، وحكمة التحريم أنه يفضي 
في الغالب إلى التنازع واالختالف.

شروط اإلجارة: 

1 - األهلية أي أال يكون المستأجر أو المالك )المؤجر( غير 
راشد أو سفيهًا أو مجنونًا أو صبيا مكرهًا على اإلجارة.

2 - أن يحدد الش���يء المراد استئجاره كأن يصفه أو يرى 
بالعي���ن، وإن كان الش���يء المؤج���ر أرضًا زراعي���ة، حددت 
مساحتها إال أن يأذن المؤجر للمستأجر أن يزرع ما شاء.

 3 - أال يس���تعمل الش���يء المؤجر في ش���يء محرم، فال 
يؤجر المحل، ليباع فيه الخمور أو يؤجر الرجل ليقتل رجال 

آخر.

4 - أال تك���ون اإلج���ارة ألداء ش���يء يج���ب على المس���تأجر 
القيام به بنفس���ه، فال يؤجر الرجل رجاًل ليصلي عنه، فإن 
كانت اإلجارة لش���يء ال يش���ترط فيه أن يؤديه المستأجر 
بنفس���ه ج���ازت، فيج���وز للرجل أن يس���تأجر رج���ال ليعلم 

أبناءه تالوة القرآن.

5 - أن تك���ون األج���رة مح���ددة ومتفقًا عليه���ا قبل البدء 
ف���ي العمل، ويدف���ع لألجير أجره ح���ال انتهائه من عمله، 
إال أن يك���ون المؤج���ر قد اتفق مع األجي���ر على أن يعطيه 
أجره مقدمًا أو أن يعطيه نصف األجر، والنصف اآلخر بعد 

انتهاء العمل.

6 - إن الحاج���ة إل���ى اإلجارة مرتبطة بحاج���ات الناس التي 
يحتاج���ون إليه���ا فلي���س ل���كل ف���رد من���زل يملك���ه، وال 
لكل مس���افر وس���يلة يملكه���ا لتنقله حي���ث إن )اإلجارة 
المصرفية( أداة من أدوات التمويل في االقتصاد اإلسالمي 
ذات خصائ���ص ممي���زه وق���د تطورت اإلج���ارة وحصل لها 
كثير من التعديالت لكي تتناس���ب مع متطلبات الحياة 
الحديث���ة ولتلبي���ة احتياجات المؤجر والمس���تأجر، وعلى 
ضوء ذلك ترى المصارف اإلسالمية التوسع في استخدام 
اإلج���ارة والعم���ل عل���ى تطويره���ا والترويج له���ا بكل ما 
يمك���ن م���ع المحافظة عل���ى أصوله���ا الش���رعية، إضافة 
إلى تطوير األس���اليب المختلفة الت���ي يمكن من خاللها 
ممارس���ة عملية التمويل مثل اإلجارة من خالل المضاربة 
واإلج���ارة من خ���الل الوكالة واإلج���ارة بطريقة المش���اركة 
وغي���ر ذلك ما يمك���ن التع���رف عليه واس���تخدامه، حيث 
تمول المصارف اإلسالمية عمالءها الراغبين في استئجار 

المس���اكن  أو  والس���يارات  والمع���دات  واآللي���ات  األدوات 
بطريقه اإلجارة المنتهية بالتمليك يكون فيها المصرف 
هو المؤجر والعميل هو المس���تأجر وذلك لفترة محددة 
تنتهي بتمليكه إلى العميل، وعلي المستأجر أن يحافظ 
عل���ى الش���يء الذي اس���تأجره فه���و أمانة عن���ده، وعليه 
أال يس���تعمله ف���ي غير غرضه أو فيم���ا ال يصلح له وعليه 
أن يرده س���ليما، فإن كان مس���كنًا أو سيارة سلمها إلى 
أصحابها س���ليمة، وإن كان أرضًا سلمت خالية من زرع أو 
بناء، وإن كان محاًل سلم خاليا من البضاعة ومن استأجر 
من���زال أو آالت يحق له أن يؤجره���ا لغيره بنفس القيمة أو 

بأقل أو أكثر. 

  آلية التمويل المصرفي بصيغة اإلجارة التمويلية:

إن عملي���ة اإلج���ارة التمويلية )المنتهي���ة بالتمليك( يتم 
تنفيذها وفقا للخطوات التالية:

•		يق���وم طال���ب التمويل )المس���تأجر( بتحديد الس���لعة 
الت���ي يرغ���ب باالنتفاع به���ا وإخط���ار جه���ة التمويل بها 
وبمواصفاته���ا، ش���ريطة أن تكون الس���لعة ومنفعتها 
موج���ودة ومأذون���ا به���ا ش���رعا، وال ف���رق بي���ن أن تكون 
ل(،  الس���لعة مملوكة مس���بقا لدى جهة التمويل )الُمَموِّ
أو أن تق���وم جه���ة التموي���ل بتملكه���ا بن���اء على طلب 

العميل.

 •	تق���وم جهة التموي���ل، والتحقق م���ن مواصفاتها لدى 
المص���در، وبعدها تخط���ر العميل بموافقته���ا المبدئية 

على شراء السلعة وإعادة تأجيرها له.
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•	تق���وم جه���ة التمويل )المؤج���ر( بتوقيع نم���وذج )وعد 
بالبي���ع(، ويتضم���ن وعدًا ب���أن تتنازل ع���ن ملكية العين 
المس���تأجرة مت���ى الت���زم العميل )المس���تأجر( بس���داد 
األقس���اط اإليجارية خالل المدة المتفق عليها، وذلك بعد 
دراس���ة جدوى تأجيره���ا للعمي���ل، والمخاط���ر المتعلقة 

بالعملية.

•	بعد تملك جهة التمويل للعين تملكا حقيقيا ، بحيث 
تدخ���ل ف���ي ضمانه���ا وتتحم���ل أخطاره���ا، فإنه���ا تقوم 
بصفته���ا )المال���ك للعي���ن / المؤج���ر( بإبرام عق���د إجارة 
تش���غيلية عادي بأقساط وآجال معلومة لصالح العميل 
)المس���تأجر(، بحيث تنتقل بموجب عق���د اإلجارة ملكية 
منافع الس���لعة )وليس عين الس���لعة(، عل���ى أن يكون 
انتق���ال المنفعة انتق���اال حقيقيا يمكن معه المس���تأجر 
من االنتفاع بالعين كسائر المستأجرين عرفا، مع االتفاق 
عل���ى ع���دد األقس���اط وقيمه���ا وآجالها، وكذلك ش���كل 

الضمانات المناسبة للعملية.

•	ف���ي حال���ة الت���زام العميل )المس���تأجر( بس���داد جميع 
األقس���اط بآجاله���ا المتف���ق عليه���ا ينتهي عق���د اإلجارة 
التش���غيلية، ويتم بعد ذلك تفعيل التزام آخر من طرف 
واحد فقط ه���و جهة التمويل )المؤج���ر(، وذلك بموجب 
)الوع���د بالتمليك( المنفصل ع���ن عقد اإلجارة المنتهي، 
حيث تلتزم جه���ة التمويل )المالك / المؤجر( بأن تتنازل 
ع���ن العي���ن وتنق���ل ملكيتها لصال���ح  طال���ب التمويل 
)المس���تأجر( بأحد العقود الش���رعية، إما بعق���د البيع أو 

الهبة.

  نطاق معيار اإلجارة المنتهية بالتمليك:

األصول التي تدر المنافع االستعمالية مع بقاء األصل منها، 
كالمع���دات الصناعي���ة واآلالت اإلنتاجية والعق���ارات والتي 

يرغب العميل في امتالكها عند نهاية عقد اإلجارة. 

نص معيار اإلجارة المنتهية بالتمليك:

•	يمك���ن للبن���ك تمويل عمالئ���ه الراغبين في اس���تئجار 
األدوات واآلليات والمع���دات اإلنتاجية أو المباني، بصيغة 
اإلجارة المنتهية بالتمليك حيث يكون البنك هو المؤجر 
والعمي���ل هو المس���تأجر وذل���ك لفترة مح���ددة تنتهي 

بتمليك األصل إلى العميل. 

•	يج���وز بقاء تأجير كل عين أو أصل له منفعة مباحة مع 
بقاء أصله.

•	يج���ب أن يك���ون كل م���ن األج���رة واألج���ل معلومي���ن 

ومسميين في عقد اإلجارة. 

•	تس���تحق األج���رة للمؤج���ر بمج���رد توقي���ع عق���د اإلجارة 
ويمكن أن تدفع دفعة واحدة أو على دفعات وخالل مدة 

تساوي أو تزيد أو تقل عن أجل التأجير. 

•	إذا رغب الطرفان في اش���تراط مراجعة األجرة المتعاقد 
عليه���ا بصفة دورية، يع���د العقد عند كل مراجعة عقدًا 

جديدًا وللطرفين الخيار في الدخول فيه. 

•	إذا حص���ل المؤج���ر من المس���تأجر على عرب���ون جاز له 
االحتفاظ به لنفسه إذا لم يمض المستأجر العقد. 

•	يمك���ن للمؤج���ر تحدي���د األجرة ب���أي طريقة بش���رط أن 
تكون معلومة كمبلغ محدد عند التعاقد. 

•	يمك���ن االتفاق على أجرة متزاي���دة أو متناقصة ما دام 
أنها معلومة لطرفي العقد، كمبلغ أو مبالغ محددة. 

•	يمكن للمس���تأجر بموافقة مالك العين إعادة تأجيرها 
إلى طرف ثالث. 

•	لمالك العين المؤج���رة بيعها لطرف ثالث قبل انتهاء 
عقد اإلجارة. 

•	ال يح���ق للمؤج���ر مطالب���ة المس���تأجر بالتعوي���ض عن 
البلوى أو االستهالك المعتاد في العين المؤجرة، ولكن 
م���ن حق���ه مطالب���ة المس���تأجر بالتعوي���ض ع���ن األضرار 

الناتجة عن التعدي في االستخدام. 

•	يس���تحق مال���ك العي���ن المؤج���رة األج���رة ط���وال م���دة 
صالحيتها لالنتفاع المتعاق���د عليه، وإذا لم تعد صالحة 

فللمستأجر فسخ العقد. 

•	يج���ب أن ين���ص عقد اإلجارة عل���ى أن���واع الصيانة التي 
يتحملها المس���تأجر وتلك التي يتحملها المالك حسب 

اتفاق الطرفين بحسب العرف. 

•	يمك���ن للمص���رف أن يتفق مع عميله على ش���راء أصل 
م���ن األص���ول ثم تأجي���ره للعمي���ل لمدة مح���ددة يعرض 

بعدها للبيع له أو لسواه بثمن السوق عندئٍذ. 

•	ال يجوز إذا اش���ترى المص���رف األصل المؤجر من العميل 
المس���تأجر أن يتضم���ن عق���د البيع أو عقد اإلج���ارة إعادة 
ش���راء العمي���ل لذل���ك األصل بثم���ن محدد. ولك���ن يجوز 
للمصرف تسمية الثمن الذي يلتزم بالبيع به للمستأجر 

دون أن يكون على األخير االلتزام به في عقد اإلجارة. 

•	إذا رغب المصرف في التأمين على األصل لصالحه وجب 
أن يتحمل هو رسوم ذلك التأمين. 




