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  Leasingاالئتمان اإلیجاري 

 من التمویل التقلیدي إلى التمویل اإلسالميوتطویره 

  سلیمان ناصر/ د.أ                                                                    

  جامعة ورقلة                                                                       

  الجزائر                                                                           

  :ملخص

" اإلجارة"اإلئتمان اإلجياري صيغة متويل انتقلت من البنوك التقليدية إىل البنوك اإلسالمية باسم 

، وقد سعت هذه األخرية إىل تطبيق هذه الصيغة حبجم معترب نظراً "اإلجيار املنتهي بالتمليك"أو 

راحبة وإن مل يكن التطبيق ملزاياها املتمثلة يف العائد املضمون واإلخنفاض النسيب حلجم املخاطرة مثل امل

  .بنفس احلجم

إال أن تطبيق هذه الصيغة يف البنوك اإلسالمية حيتاج إىل ضوابط شرعية، وقد ُوضعت هذه 

الضوابط بالفعل لكنها الزالت غري مطبقة بشكل كامل من طرف تلك البنوك، هذا باإلضافة إىل 

ة واملراجعة للمؤسسات املالية وضع معيار شرعي خاص لضبط هذه الصيغة من طرف هيئة احملاسب

بالبحرين، رغم أن هناك دوًال إسالمية عديدة جترب البنوك اإلسالمية العاملة  AAOIFIاإلسالمية 

  .د مبعايري هذه اهليئةفيها على التقيّ 

هذا البحث يبّني كيفية تطوير هذه الصيغة يف التمويل اإلسالمي بالشكل الذي جيعلها تقوم 

بدور تنموي هام يف النشاط االقتصادي من جهة، وتلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية من جهة أخرى، 

  . من خالل تقدمي مقرتحات عملية لتحقيق ذلك التطوير

Abstract: 

Leasing is financing mode that moved from conventional banks to Islamic banks as 
"Islamic lease (Ijarah)" or "Leases: Ijarah Muntahia Bittamleek.", and the latter has sought to 
apply this mode largely due to its advantages like the secure yield and relatively low risk such 
as Murabaha but not with a same application. 

However, the use of this mode of finance in Islamic banking needs to legitimacy 
(Shariah) standards, and these standards have been already developed but still not fully 
implemented by these banks, in addition to the development of a legitimate standards to 
adjust this mode of finance by the Accounting and Auditing Organization for Islamic 
Financial Institutions AAOIFI body in Bahrain, Although there are many Islamic countries 
forced Islamic banks operating in their territories to comply with the standards of this 
organization. 

This research shows the ways to develop this mode of finance in Islamic finance, in order 
to play an important role in the development of economic activity form one hand, and to 
respect of the Islamic law on the other hand, through providing some practical proposals to 
achieve this development. 
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  :مقدمة

أحد أهم الصيغ يف التمويل الرأمسايل أو االستثماري، وقد  Leasingيعترب االئتمان اإلجياري 

خاصة مع النصف الثاين من القرن انتشر استعماله من طرف البنوك والشركات املتخصصة يف العامل 

  .وملالك األصل أي املؤجر) املستأجر(، نظراً ملزاياه العديدة اليت يوفرها لطالب التمويل عشرينال

منذ بدايات عملها  هذه الصيغة ، فقد سعت البنوك اإلسالمية إىل تطبيقتلك املزايا لضبفو 

هولة يف التطبيق واخنفاض يف حجم من س ا، ملا وجدت فيهمنتصف السبعينيات من القرن املاضي

إال أن ذلك التطبيق صادفته إشكاالت . يف السوق ااملخاطرة، إضافة إىل الطلب الكبري عليه

خاصة جممع الفقه (وتساؤالت عن اجلوانب الشرعية للصيغة، مما جعل الفقهاء وا�امع الفقهية 

عية هلا، وهي الضوابط اليت كانت يسعون إىل وضع ضوابط شر ) اإلسالمي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

تتطور باستمرار مع اتضاح الصورة من خالل التطبيق املستمر ومع بروز اإلشكاالت من خالل 

  .املمارسة امليدانية

لقد أثبت الواقع العملي أن بعض تلك الضوابط مل يلتزم �ا العديد من البنوك اإلسالمية إما 

دًا أو تغافًال واستسهاًال لألمر، مما جعل االئتمان اإلجياري أشبه وأقرب يف التطبيق يف البنوك تعمّ 

حياول أن جييب على اإلشكالية الرئيسية  هذا البحثلذا فإن . اإلسالمية منه إىل البنوك التقليدية

يمكن تفعيل  ماهي الضوابط الشرعية لالئتمان اإليجاري ؟ وماهي أهم تطوراتها ؟ وكيف: اآلتية

  .تلك الضوابط لتطوير هذه الصيغة في سبيل تطبيق أمثل لها في البنوك اإلسالمية ؟

  :وقد متت معاجلة هذه اإلشكالية من خالل أربعة حماور كما يلي

  .االئتمان اإلجياري، املفهوم والنشأة التارخيية -

  .اجلوانب االقتصادية لالئتمان اإلجياري -

  .وتطور ضوابطها الشرعية) االئتمان اإلجياري(لإلجارة اجلوانب الشرعية  -

  .مالحظات واقرتاحات لضبط أكرب للجوانب الشرعية لالئتمان اإلجياري وتسهيل تطبيقه - 

  :االئتمان اإليجاري، المفهوم والنشأة التاريخية -1

  :المفهوم 1-1

 مشتق من اإلجارة باملفهوم اللغوي والفقهي، ومن التأجري باملفهوم االقتصادي االئتمان اإلجياري

ألنه النوع املستعمل بكثرة، لذلك فإن التعريفات سوف تكون انطالقًا من  جيار التمويليوخاصة اإل

  . هذه املصطلحات

  .)1(، وهو ما أعطيَت من أجر يف عمل  اإلجارة من َأَجَر يْأِجرُ  :المفهوم اللغوي -أ
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باإلجنليزية و  Crédit-bailبالفرنسية ويسمى (االئتمان اإلجياري  :المفهوم االقتصادي -ب

Leasing(  يتمثل يف شراء آالت أو معدات من طرف بنوك أو مؤسسات متخصصة وتأجريها

للعمالء واملؤسسات ملدة زمنية متوسطة األجل عادة، مقابل حتصيل مثنها من هؤالء ضمن أقساط 

  .اإلجيار ألنه عادة ما ينتهي بالبيع

فشيئاً مدة معلومة من هي عقد على منفعة مباحة معلومة ُتؤخذ شيئاً  :لإلجارة المفهوم الفقهي -ج

  .  )2(عني معلومة أو موصوفة يف الذمة أو عمل معلوم

  : النشأة التاريخية -1-2

من ات يخالل اخلمسيناألمريكية بشكله احلديث يف الواليات املتحدة  االئتمان اإلجياريظهر 

 ، بينما يرى)3(م 1960ومنها انتقل إىل أوروبا سنة  ،م1952وبالضبط سنة القرن املاضي 

  .)4(م1966الفرنسيون أن هذه الصيغة يف التمويل نشأت عندهم سنة 

ر هذا النوع من التمويل بشكل كبري وانتشر بسرعة يف الدول ومهما كانت البداية فقد تطوّ 

وذلك نظرًا ملزاياه العديدة اليت يوفرها  الالتينيةبية وكذلك اليابان وبعض دول آسيا وأمريكا و األور 

  .االقتصادية كما سنرى الحقاً  للمؤسسات

  :الجوانب االقتصادية لالئتمان اإليجاري -2

  :إن عملية إجيار املعدات عموماً تكون على صورتني

مثل تأجري السيارات واحلاسبات اإللكرتونية وآالت ويسمى أيضًا العملي، : التشغيلي جياراإل -أ

لسوق مث يؤّجرها للعميل ملدة معينة إخل، حيث يشرتي البنك السلعة من ا...تصوير املستندات 

، لذلك ال يكون هناك ارتباط بني عمر األصل ومدة اإلجيار، ونفقات )تكون عادة قصرية األجل(

 .الصيانة تكون على املؤّجر، وال يكون للمستأجر فرصة اختيار شراء األصل يف �اية املدة

فيه يقّدم البنك خدمة متويلية فهو يعترب عمالً ، أو الرأمسايل ويسمى أيضاً املايل: اإلجيار التمويلي - ب

بتمويل شراء األصل الذي حيتاج إليه املستأجر ) البنك(من أعمال الوساطة املالية، حيث يقوم املؤّجر 

وبطلب من هذا األخري، بعقد غري قابل لإللغاء ملدة زمنية متوسطة أو طويلة األجل متتد عادة إىل 

وحق االنتفاع ) البنك(، وهنا تبقى ملكية األصل للمؤّجر )ضريبياً (�اية العمر اإلنتاجي لألصل 

، مقابل دفعات إجيارية تغطي على مدى فرتة التعاقد األموال املدفوعة يف شراء )العميل(للمستأجر 

األصل وعائد هذه األموال أي هامش ربح مناسب، وأما نفقات الصيانة يف هذه احلالة فتكون على 

 :ة مدة اإلجيار تكون للمستأجر خيارات منهااملستأجر، ويف �اي

 .متلك األصل بثمن رمزي متفق عليه مسبقاً أو عن طريق التفاوض وهي احلالة الغالبة -

 .استئجار األصل لفرتة أخرى قصرية استمرار -

  .إعادة األصل إىل البنك إلجياره لعميل آخر -
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  :اآليتوميكن تلخيص أهم الفروقات بني النوعني يف اجلدول 

  أهم الفروقات بين اإليجار التشغيلي واإليجار التمويلي

  اإليجار التمويلي  اإليجار التشغيلي  زاوية المقارنة

قبل  األصل موجود لدى املؤجر  من حيث وجود األصل

  طلبه من املستأجر

ال يشرتيه املؤجر إال بعد طلب 

  من املستأجر

وال تصل بأي األجل قصرية   من حيث املدة

األحوال إىل العمر  حال من

  اإلنتاجي لألصل

وتصل األجل متوسطة أو طويلة 

عادة إىل العمر اإلنتاجي 

  لألصل

من حيث قابلية العقد لإللغاء 

  أثناء املدة

غري قابل لإللغاء إال باتفاق   قابل لإللغاء

  الطرفني

ف يمن حيث حتمل مصار 

  صيانة األصل

  يتحملها املستأجر  يتحملها املؤجر

إمكانية متلك األصل من حيث 

  يف �اية املدة

  هناك إمكانية التملك  ال توجد هذه اإلمكانية

  .من إعداد الباحث، باالعتماد على بعض مراجع البحث: املصدر

وهو والشركات املتخصصة هو املطبق بكثرة من طرف البنوك أي اإلجيار التمويلي النوع الثاين 

وبالرغم من أن تعريفه السابق ينصب على اآلالت واملعدات الذي يُقصد دائمًا باالئتمان اإلجياري، 

 5و  3أي املنقوالت، فمن املمكن يف الواقع العملي أن يشمل أيضًا العقارات، إذ ترتاوح مدته بني 

  . سنة يف النوع الثاين 20و  15سنوات يف النوع األول، وما بني 

نه يتضمن تسليم مال دون استيفاء كل مثنه وخالصة القول فإن االئتمان اإلجياري اعُترب ائتماناً أل

يف احلال، ومل يُعترب بيعًا رغم أنه يتضمن أقساط البيع يف دفعات اإلجيار ألن ملكية األصل ال تنتقل 

ألن األقساط هنا مرتفعة أكثر مما هو معتاد يف اإلجيار العادي مبجرد إبرام العقد، ومل يُعترب إجياراً حمضاً 

أو  وألن األقساط جرى احتسا�ا على أساس إمكانية متلك األصل يف �اية املدة أو التشغيلي مثًال،

  . العقد، يف حني ال يوجد هذا األساس يف احتساب عقود اإلجيار التشغيلي

االقتصادية والشركات إىل املزايا اليت حيققها للمؤسسات  االئتمان اإلجياري ويعود تطور وانتشار

 :ومنها

 .مبعدات ال تستطيع شراءها مع فرصة متلكها عند �اية املدة إذا رغبت يف ذلكإستفادة املؤسسة  -
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دون أن يظهر مع األصول الثابتة يكون االنتفاع باألصل مما ساعد على انتشار الصيغة سابقًا أن  -

ايل مبا يف ذلك النظام امل مع األصولحاليًا املعايري احملاسبية احلديثة تظهره  لكن، يف ميزانية املؤسسة

 .يف اجلزائر SCFاحملاسيب 

أقساط اإلجيار بالنسبة هلذه العملية تكون خمصومة كلها مع التكاليف من الوعاء اخلاضع للضريبة  -

  .بالنسبة للمؤسسة

أكثر األشياء قابلية لتطبيق هذه الصيغة هي العّقارات واملعدات الكربى اليت تستخدم للحفر إن 

 ونشري يف األخري أيضاً ، مثل السفن والطائرات كذلك وسائل النقلالبرتول، و عن املياه أو والتنقيب و 

إىل أن االئتمان اإلجياري ميكن أن يكون حمليًا وهي احلالة األعم أو الغالبة، كما ميكن أن يكون دولياً 

 . وبالتايل يصبح صيغة من صيغ متويل التجارة اخلارجية

  :ضوابطها الشرعية وتطور )اإليجاريالئتمان ا(إلجارة الشرعية ل جوانبال -3

  :دليل مشروعية اإلجارة -3-1

  .اإلجارة مشروعة بالقرآن والسنة واإلمجاع

َر َمِن اْسَتاَجْرَت اْلَقِويُّ  قَاَلِت ِاْحَداُمهَا يَآ « :فأّما القرآن فقوله تعاىل أََبِت اْسَتاِجْرُه ِإنَّ َخيـْ

  .)5(» اَالِمنيُ 

صلى اهللا عليه أّن رسول اهللا  )رضي اهللا عنه(وأما السنة فبأحاديث كثرية منها مارواه أبو هريرة 

رجل أعطى يب مث غدر، ورجل باع حراً : ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة  « :تعاىلقال اهللا : قال وسلم

  .  )6(»  فأكل مثنه، ورجل استأجر أجرياً فاستوىف منه ومل يوّفه أجره

هل العلم على جواز اإلجارة، وأ�ا جائزة على منافع اإلنسان كما أ�ا جائزة على كما أمجع أ

، ألن اإلنسان قد حيتاج إىل منافع األعيان وال جيد الثمن )وهو موضوع دراستنا(منافع األعيان 

ال يرضى أصحاب هذه األعيان أن ميّكنوه منها تربعاً، فيأخذها منهم قد و  ،)السلعة(ليشرتي العني 

  .ارةً إج

  :شروط اإلجارة -3-2

  :يشرتط الفقهاء يف اإلجارة مايلي باإلضافة إىل أهلية العاقدين

  .أن تكون املنفعة معلومة، إما بالعرف وإما بالوصف - 

  .أن تكون األجرة معلومة للطرفني - 

  .أو الدعارةأن تكون املنفعة مباحة، فال تصح اإلجارة على السرقة أو الزنا، أو إجارة الدار لبيع اخلمر  - 

أن تكون املدة معلومة إذا كانت على منفعة اإلنسان وكان أجريًا خاصاً، أو على منفعة العني نفياً  - 

  .للجهالة والنزاع
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  ):االئتمان اإليجاري(الضوابط الشرعية لإلجارة  -3-3

اإلجارة كصيغة من صيغ التمويل اإلسالمي وهي مفهوم شروط ومشروعية إذا كنا قد درسنا 

تطبيق الشرعية ل الضوابطكما رأينا أل�ا تشمل منافع اإلنسان واألعيان، فإننا نود هنا دراسة   واسع

التمويلي أو الرأمسايل ألنه املطبق بكثرة من طرف البنوك كما  ا التأجريوخاصة منهيف األعيان  ةاإلجار 

  .أشرنا من قبل

مبا يوفره من ) ئتمان اإلجيارياال(يرى الدكتور مصطفى رشدي شيحة بأن نظام اإلجيار التمويلي 

سيولة مستمرة من خالل تسديد أقساط اإلجيار ومن قدرة على تسييل األصول الثابتة يعّد من أحسن 

الصيغ للّتطبيق من طرف البنوك اإلسالمية، ألنه يساعد على حّل مشكلة امتصاص املدخرات 

ي العائد املرتفع باملقارنة مع أسعار والودائع يف هذه البنوك، واليت ال جتد التوظيف املناسب أو ذ

الفائدة أو التوظيف املشكوك يف شبهته الربوية، وتُبِعد هذه البنوك عن احلسابات االفرتاضية لتقدير 

ة أكثر من غريها لتصبح بنوكًا متخصصة يف اإلجيار أأرباح املشاركة، ويرى بأن البنوك اإلسالمية مهي

وإذا كان هذا الرأي قد أعلنه اخلبري املصريف املذكور يف مثانينيات القرن املاضي، فقد  .)7(التمويلي

االئتمان اإلجياري يشكل نسبة كبرية من متويالت البنوك اإلسالمية حالياً، وحيتل أو أضحت اإلجارة 

  .اطرة فيهاملرتبة الثانية بعد املراحبة من الكثري منها، نظراً لدخله املضمون واخنفاض حجم املخ

الذي يعترب من أكرب وأقدم ) السعودية/جدة(فعلى سبيل املثال، وبالنسبة للبنك اإلسالمي للتنمية 

  )"اإلجارة"ويرمز هلا يف تقاريره السنوية بـ(يعمل بصيغة االئتمان اإلجياري فهو البنوك اإلسالمية، 

ع واآلالت، ناملصكا(أخرى  متوسطة األجل إلجيار املعدات الرأمسالية وأصول ثابتةمتويل كصيغة 

القطاع يف ، سواء يف القطاع العام أو )واملعدات الصناعية والزراعية الصناعية، والبىن التحتية والنقل

إخل، ... صيغة التمويل هذه يف اقتناء البواخر وناقالت النفط وسفن الصيد  يستعملاخلاص، كما 

، مع )8(ملعدات إىل املستأجر على سبيل اهلبةوبعد انتهاء مدة االستئجار ينقل البنك ملكية هذه ا

  . اإلشارة إىل أن البنك له طابع دويل حكومي، يعمل أساساً مع الدول واحلكومات

فقد بلغت جمموع استثمارات أو أصول البنك اإلسالمي للتنمية بطريقة اإلجارة  وبالنسبة لألرقام

، بينما بلغت جمموع )م2014(هـ  1435سنة  ألف دينار إسالمي 2223038املنتهية بالتمليك 

 % 15ألف دينار إسالمي، أي أن صيغة اإلجارة متثل نسبة  14798925أصوله يف نفس السنة 

اليت تُتهم البنوك و (لديه من جمموع األصول أو امليزانية بالنسبة للبنك، يف حني بلغت أصول املراحبة 

فقط  % 1.71ينار إسالمي، أي ما ميثل نسبة ألف د 253911) اإلسالمية عادة باإلسراف فيها

       .)9(من جمموع امليزانية

، أو املصرفيني اخلرباء التقنينييشرتك فيه الكثري من ) شيحة/ للدكتور( الرأي املشار إليه فإذا كان 

هذه  تطورت، وقد فإن للفقهاء الشرعيني ضوابط يضعو�ا لتطبيق هذه الصيغة يف البنوك اإلسالمية

ومدى اإلسالمي الضوابط يف الواقع العملي على مراحل زمنية خمتلفة حسب تطور العمل املصريف 
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، كما أ�ا جاءت أساساً من املؤسسات الراعية أو الداعمة لعمل تطبيق تلك البنوك لالئتمان اإلجياري

  .البنوك اإلسالمية وكذا هيئات الرقابة الشرعية فيها

  :اإلسالمي لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ضوابط مجمع الفقه - 3-3-1

  :القرار األول -أ

تقدم البنك اإلسالمي للتنمية باستفسارات إىل جممع الفقه اإلسالمي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي 

وذلك يف دورته الثالثة ) االئتمان اإلجياري(اإلجارة حول كيفية التطبيق الشرعي والصحيح لصيغة 

) أكتوبر(تشرين األول  16 – 11/هـ 1407صفر  13-8 لخالاألردن /املنعقدة يف عّمان

  :)10(فكان اجلواب كما يلي، م1986

  :تأجري اآلالت واملعدات جائز باالعتماد على املبادئ التالية

ن الوعد من البنك اإلسالمي للتنمية إلجيار املعدات إىل العميل بعد متّلك البنك أمر مقبول إ: أوالً  - 

  .شرعاً 

حيتاجه ذلك العميل من معدات وآليات  توكيل البنك اإلسالمي للتنمية أحد عمالئه بشراء ماإن : اً ثاني - 

وحنوها مما هو حمدد األوصاف والثمن حلساب البنك بغية أن يؤجره البنك تلك األشياء بعد حيازة الوكيل 

  .ا تيّسر ذلكواألفضل أن يكون الوكيل بالشراء غري العميل املذكور إذ ،هلا هو توكيل مقبول شرعاً 

م بعقد منفصل عن عقد ربَ ن عقد اإلجيار جيب أن يتم بعد التمّلك احلقيقي للمعّدات، وأن يُ إ: اً ثالث - 

  .الوكالة والوعد

  .ن الوعد �بة املعّدات عند انتهاء أمد اإلجارة جائز بعقد منفصلإ: اً رابع - 

مالكًا للمعّدات مامل يكن ذلك بتعّد أو ن تبعة اهلالك والتعيب تكون على البنك بصفته إ: اً خامس - 

  .تقصري من املستأجر فتكون التبعة عندئذ عليه

  .يتحملها البنك ،كلما أمكن ذلك  ،إن نفقات التأمني لدى الشركات اإلسالمية: اً سادس - 

أنه وضع الضوابط الشرعية لالئتمان اإلجياري مع بدايات التوسع والنمو للبنوك  يُالَحظ عن هذا القرار

واليت كانت تتجه لتطبيق هذه الصيفة بشكل الفت، مما جعل تلك البنوك تستفسر عن الضوابط  اإلسالمية

أساًسا على ضرورة الفصل بني عقد اإلجيار وعقد الوعد باهلبة،  فتوىالشرعية للصيغة، وقد رّكزت هذه ال

كات التأمني اإلسالمية  وأيًضا على أن مصاريف التأمني يتحملها املؤجر أي البنك، وأن تكون لدى شر 

  . كلما أمكن ذلك

  :القرار الثاني - ب

مجادى األول  6- 1إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من 

  :)11(قرر مايلي م،1988 )ديسمرب(كانون األول    15- 10 هـ املوافق1409
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   :بالتمليك ببدائل أخرى منها البديالن التالياناألْوىل االكتفاء عن صور اإلجيار املنتهي : أوالً 

   .البيع باألقساط مع احلصول على الضمانات الكافية :)األول(

عقد إجارة مع إعطاء املالك اخليار للمستأجر بعد االنتهاء من وفاء مجيع األقساط اإلجيارية  :)الثاين(

   :املستحقة خالل املدة يف واحد من األمور التالية

   .اإلجارة مّد مدة -

   .إ�اء عقد اإلجارة ورد العني املأجورة إىل صاحبها -

   .شراء العني املأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة اإلجارة -

بعد تقدمي  هناك صور خمتلفة لإلجيار املنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيها إىل دورة قادمة، :ثانياً 

لدراستها  بسات وقيود بالتعاون مع املصارف اإلسالمية،مناذج لعقودها وبيان ما حييط �ا من مال

   .وإصدار القرار يف شأ�ا

أنه يستعمل تعبريًا جديدًا غري السابق وهو اإلجيار املنتهي بالتمليك،  ُيالَحظ عن هذا القرار

ولكي ال جيعله حمصورًا إال باالنتهاء بالتمليك فهو يفّضل أن خيتار الزبون بينه وبني البيع بالتقسيط 

ليت أي متلكه للسلعة منذ اليوم األول، وأيضًا ُيالَحظ أنه مينح يف �اية مدة اإلجيار نفس اخليارات ا

للزبون لكي ال يتبادر إىل الذهن ) ويف البنوك التقليدية باملفهوم التقليدي(مينحها االئتمان اإلجياري 

  .بأن هذه الصيغة مبفهومها اإلسالمي البد وأن تنتهي أيضاً بالبيع أو التمليك

  :القرار الثالث -ج

المي يف دورته الثانية عشرة إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلس

هـ  1421هـ إىل غرة رجب  1421مجادى اآلخرة  25بالرياض يف اململكة العربية السعودية، من 

  :)12(، قرر ما يلي)م2000سبتمرب  23-28(

  :اإلجيار املنتهي بالتمليك

  :ضابط الصور اجلائزة واملمنوعة ما يلي: أوالً 

  .يف وقت واحد على عني واحدة يف زمن واحدأن يرد عقدان خمتلفان : ـ ضابط املنع-أ

  : ـ ضابط اجلواز- ب

ا حبيث يكون إبرام عقد البيع بعد وجود عقدين منفصلني يستقل كل منهما عن اآلخر زمانً  .1

 .عقد اإلجارة، أو وجود وعد بالتمليك يف �اية مدة اإلجارة، واخليار يوازي الوعد يف األحكام

 .رة للبيعأن تكون اإلجارة فعلية وليست سات .2

أن يكون ضمان العني املؤجرة على املالك ال على املستأجر، وبذلك يتحمل املؤجر ما يلحق  .3

 .العني من ضرر غري ناشئ من تعد املستأجر أو تفريطه، وال يلزم املستأجر بشيء إذا فاتت املنفعة
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ا ا ال جتاريً ميً ا إسالإذا اشتمل العقد على تأمني العني املؤجرة فيجب أن يكون التأمني تعاونيً  .4

 .ويتحمله املالك املؤجر وليس املستأجر

جيب أن تطبق على عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك أحكام اإلجارة طوال مدة عقد اإلجارة  .5

 .وأحكام البيع عند متلك العني

 .تكون نفقات الصيانة غري التشغيلية على املؤجر ال على املستأجر طوال مدة اإلجارة .6

  :العقد املمنوعةمن صور : ثانياً 

عقد إجارة ينتهي بتملك العني املؤجرة مقابل ما دفعه املستأجر من أجرة خالل املدة احملددة دون  -أ

  .اا تلقائيً إبرام عقد جديد، حبيث تنقلب اإلجارة يف �اية املدة بيعً 

إجارة عني لشخص بأجرة معلومة، وملدة معلومة، مع عقد بيع له معلق على سداد مجيع األجرة  - ب

  .املتفق عليها خالل املدة املعلومة أو مضاف إليه وقت يف املستقبل

إىل أجل طويل حمدد  عقد إجارة حقيقي واقرتن به بيع خبيار الشرط لصاحل املؤجر، ويكون مؤجالً  -جـ

  .)جيارهو آخر مدة عقد اإل(

هذا وما تضمنته الفتاوى والقرارت الصادرة من هيئات علمية، ومنها هيئة كبار العلماء باململكة 

   .العربية السعودية

  :من صور العقد اجلائزة: ثالثاً 

ن املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة مقابل أجرة معلومة يف مدة معلومة، واقرتن عقد إجارة ميكّ  -أ

ا على سداد كامل األجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد باهلبة بعد  للمستأجر، معلقً به عقد هبة العني

  .)يف دورته الثالثة 13/1/3وذلك وفق ما جاء يف قرار ا�مع بالنسبة للهبة رقم (سداد كامل األجرة 

ة ـ عقد إجارة مع إعطاء املالك اخليار للمستأجر بعد االنتهاء من وفاء مجيع األقساط اإلجياري- ب

وذلك وفق قرار (املستحقة خالل املدة يف شراء العني املأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة اإلجارة 

  .)يف دورته اخلامسة) 6/5( 44ا�مع رقم 

ن املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة مقابل أجرة معلومة يف مدة معلومة واقرتن عقد إجارة ميكّ  -جـ

  .مستأجر بعد سداد كامل األجرة بثمن يتفق عليه الطرفانبه وعد ببيع العني املؤجرة لل

ن املستأجر من االنتفاع بالعني املؤجرة مقابل أجرة معلومة يف مدة معلومة ويعطي عقد إجارة ميكّ  -د

املؤجر للمستأجر حق اخليار يف متلك العني املؤجرة يف أي وقت شاء، على أن يتم البيع يف وقته بعقد 

  .أو حسب االتفاق يف وقته)) 6/5( 44ذلك وفق قرار ا�مع السابق رقم و (جديد بسعر السوق 

هناك صور من عقود التأجري املنتهي بالتمليك حمل خالف وحتتاج إىل دراسة تعرض يف دورة : رابعاً 

  .قادمة إن شاء اهللا تعاىل
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أنه يؤكد على ما ورد يف القرارات السابقة، إضافة إىل أن اإلجارة جيب أن  ُيالَحظ عن هذا القرار

تكون حقيقية وليست ساترة للبيع، كما يضيف إىل نفقات التأمني اليت يتحملها املؤجر نفقات 

وعد بالتمليك يف ، وأن الالصيانة غري التشغيلية، مما يفيد بأن النفقات التشغيلية يتحملها املستأجر

هذا باإلضافة إىل أنه يوضح  .يوازي الوعد يف األحكامفيه اخليار ف إن ُوجد ة اإلجارة�اية مد

  .بالتفصيل صور العقد املمنوعة واجلائزة املطبقة يف الواقع العملي

  :القرار الرابع -د

جاء هذا القرار يف سياق الضوابط اليت وضعها ا�مع إلصدار وتداول الصكوك اإلسالمية خاصة 

  .اإلجارة اليت متثل حجماً كبرياً من اإلصدارات يف كثري من الدولمنها صكوك 

 مؤمتره دورة يف املنعقد اإلسالمي التعاون منظمة عن املنبثق الدويل اإلسالمي الفقه جممع جملس إن

 القعدة ذي من 2 إىل شوال 26 خالل) الشعبية الدميقراطية اجلزائرية اجلمهورية (بوهران العشرين

  : ...)13(قرر ما يأيت... م، 2012) أيلول( سبتمرب 18إىل  13املوافق  ه 1433

 :بائعه على األصل إجارة :ثالثاً 

 كبالتملي بوعد مقرونة إجارة األصل هذا البائع يستأجر أن بشرط نقدي بثمن أصل بيع جيوز ال

 هذا ألن ضمنياً، أو صرحياً  الشرط هذا كان سواء النقدي، الثمن يتجاوز ومثن أجرة من جمموعه مبا

 .الصيغة هذه على مبنية صكوك إصدار جيوز ال ولذا شرعاً، احملرمة العينة من

 :الذمة يف املوصوف إجارة :رابعاً 

 إصدار وجيوز الشرعية، املعامالت قواعد خيالف ال مبا الذمة يف املوصوفة األعيان إجارة جيوز -1

 . كذل على مبنية صكوك

  :أمرين يف الصيغة هذه إشكال يرتكز -2

 .العقد جملس عن األجرة تأجيل حكم -أ

 .اإلجارة لحم تعني قبل الذمة يف املوصوف إجارة صكوك تداول حكم - ب

 يف الصيغة هذه لدراسة واخلرباء العلماء من فريق بتشكيل ا�مع أمانة تقوم أن ا�مع ويوصي

  .القادمة دورته يف ا�مع انعقاد قبل مفصلة دراسة وتقدمي سبق ما ضوء

نه يضبط شرعيًا صورة من صور اإلجارة أو بأرار وإن كان خاصًا بالصكوك، الق اهذ لىيُالَحظ ع

، )Sale and Leaseback باإلجنليزية(ستئجار الالبيع وإعادة ا: االئتمان اإلجياري واملطبقة بكثرة وهي

  . وأيضاً صورة أخرى يكثر حوهلا التساؤل وهي اإلجارة املوصوفة يف الذمة
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ضوابط المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  - 2- 3- 3

AAOIFI :  

م 2002سنة  9املعيار رقم بالبحرين أصدرت هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

، وقد تناول ضبط كثري من اجلوانب الشرعية لإلجارة مبفهومها "اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك: "باسم

أو " اإلجيار التمويلي"يف املفهوم التقليدي  العام، سواء منها التشغيلية أو املنتهية بالتمليك واليت يقابلها تقريباً 

  ".االئتمان اإلجياري"

ط جوانب خمتلفة متس العملية، وبعضها مت ضبطه من خالل فتاوى جممع الفقه ومبا أن املعيار تناول ضب

  :)14(اإلسالمي السابقة الذكر، فإننا سنرّكز هنا على اجلوانب اإلضافية اليت مل يتم ضبطها من قبل، وأمهها

ي األصل أن تقع اإلجارة على عني مملوكة للمؤجر، ولكن جيوز أن يطلب العميل من املؤسسة أن تشرت  - 

  .العني اليت يرغب يف استئجارها ويعد بذلك

جيوز للمؤسسة أن تطلب من الواعد باالستئجار مبلغاً حمدداً حتتجزه لديها لضمان جدية العميل لتنفيذ  - 

وعده باالستئجار، ويف حالة نكوله ال تستقطع منه إال مقدار الضرر الفعلي، وهو إما حتميله قيمة الفرق 

األجرة الفعلية اليت يتم �ا تأجري العني للغري، أو حتميله يف حالة بيعها الفرق بني  بني تكلفة العني وجمموع

  .تكلفتها ومثن البيع

جيوز للمستأجر إعادة تأجري العني لغري املالك أي التأجري من الباطن، مامل يشرتط عليه املالك االمتناع  - 

  .عن ذلك

  .العني اليت يرغب يف استئجارها مث يستأجر حصتهاجيوز للعميل أن يشرتك مع املؤسسة يف شراء  - 

ولكن ميكن فسخ . موافقة اآلخرأو تعديله دون عقد اإلجارة عقد الزم ال ميلك أحد الطرفني فسخه  - 

اإلجارة بالعذر الطارئ، كما حيق للمستأجر الفسخ بسبب العيب احلادث يف العني املخل باالنتفاع، وحيق 

وجيوز للمؤجر اشرتاط فسخ العقد لعدم سداد . الفسخ خبيار الشرط ملن اشرتطه خالل املدة احملددة

  .  املستأجر األجرة أو تأخريها

  .كون ابتداؤها من تاريخ العقد مامل يتفق الطرفان على أجل معلوم لالبتداءجيب حتديد مدة اإلجارة وي - 

  .إذا تأخر املؤجر يف تسليم العني عن املوعد احملدد فال يستحق أجرة عن مدة التأخري - 

جيوز أخذ العربون يف اإلجارة عند إبرام العقد، ويكون جزءًا من اإلجارة عند نفاذها، وحق للمؤجر يف  - 

  .العميل، واألوىل أال يأخذ منه املؤجر إال مقدار الضرر الفعلي الذي حلق بهحال نكول 

  .جيوز أن تُعقد إجارة على مسكن أو معدات ولو لغري مسلم إذا كان الغرض املعقود له حالالً  - 

  .املالئم للعني املؤجرة، وعدم إحلاق ضرر �ا بالتعدي أو اإلمهال جيب على املستأجر التقيد باالستعمال - 

، وجيب أن تكون معلومة، وجيوز حتديدها )خدمة(أو منفعة ) سلعة(جيوز أن تكون األجرة نقوداً أو عيناً  - 
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، ويف حالة األجرة املتغرية جيب أن تكون األجرة مببلغ للمدة كلها، وجيوز أن تكون مببلغ ثابت أو متغري

تماد مؤشر منضبط، وُيشرتط أن يكون هذا وجيوز يف الفرتات التالية اع. للفرتة األوىل حمددة مببلغ معلوم

املؤشر مرتبطاً مبعيار معلوم ال جمال فيه للنزاع، ألنه يصبح هو أجرة الفرتة اخلاضعة للتحديد، ويوضع له حد 

  .أعلى وحد أدىن

جيوز اشرتاط تعجيل األجرة كما جيوز تقسيطها، ويف حال التقسيط ال جيوز اشرتاط زيادة على األجرة  - 

  .ملؤجر يف حال التأخر عن السداديستحقها ا

جيوز أن ينص يف اإلجارة أو اإلجارة املنتهية بالتمليك على التزام العميل املستأجر املماطل بالتصدق مببلغ  - 

حمدد أو نسبة من األجرة، بشرط أن ُيصرف ذلك يف وجوه اخلري بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية 

  .للمؤسسة

  .املؤجرة لغري املستأجر، وتنتقل ملكيتها حمملة بعقد اإلجيارحيق للمؤجر بيع العني  - 

  .يف حالة اهلالك الكلي للعني ينفسخ عقد اإلجارة - 

جيب حتديد طريقة متليك العني للمستأجر بوثيقة مستقلة عن عقد اإلجارة،  يف اإلجارة املنتهية بالتمليك - 

بالبيع يف أثناء مدة اإلجارة بأجرة املدة الباقية،  وعد بالبيع بثمن رمزي، أو مثن حقيقي، أو وعد: وذلك إما

  .أو بسعر السوق، أو وعد باهلبة، أو عقد هبة معلق على شرط سداد األقساط

الوعد بالتمليك بإحدى الطرق املذكورة سابقًا ملزم ملن صدر منه، وجيب أن يقتصر الوعد امللزم على  - 

اً للمواعدة امللزمة للطرفني املمنوعة، أل�ا حينئذ يف حكم طرف واحد، أما الطرف اآلخر فيكون خمرياً؛ جتنب

  .العقد

يف حال اقرتان عقد اإلجارة بعقد هبة معلق على شرط سداد مجيع األقساط اإلجيارية يف مواعيدها  - 

للمستأجر إذا حتقق الشرط دون احلاجة ألي إجراء  وذلك بوثيقة مستقلة منفصلة، تنتقل ملكية العني

  .تعاقدي آخر

  .ال جيوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافاً إىل املستقبل مع إبرام عقد اإلجارة - 

إذا هلكت العني املؤجرة أو تعّذر استمرار عقد اإلجارة إىل �اية مدته من دون تسبب من املستأجر يف  - 

احملددة يف العقد إذا  احلالتني، فإنه يرجع إىل أجرة املثل، ويرد إىل املستأجر الفرق بني أجرة املثل واألجرة 

الذي رضي بزيادة األجرة عن أجرة املثل يف  كانت أكثر من أجرة املثل وذلك دفعًا للضرر عن املستأجر

  .مقابلة الوعد له بالتمليك يف �اية مدة اإلجارة

أ�ا تشري إىل العربون كوسيلة ضمان بينما فتوى ا�مع ) اليت أوردنا أمهها(يُالحظ عن هذه الضوابط 

السابقة أشارت إىل دفعة ضمان اجلدية، كما تبني ضوابط هذا املعيار أهم صيغ التمليك للعني يف �اية 

  .إخل... اهلبة بأو مبختلف أشكاله املدة بالبيع 

ذه الضوابط أيضاً، أنه يف حالة فسخ العقد بسبب هالك العني املؤجرة أو ملانع وما يلفت اإلنتباه يف ه
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ال يد للمستأجر فيه فإنه يُرجع إىل أجرة املثل، ألن من خصائص اإلجيار التمويلي أن أجرته تزيد عن أجرة 

ذا احلكم وهناك من الفقهاء من جعل ه. املثل عادة أي األجرة املطبقة يف اإلجيار العادي أو التشغيلي

  .)15(ينطبق على حالة فسخ العقد من طرف املصرف

  :وتسهيل تطبيقه الشرعية لالئتمان اإليجاري لضبط أكبر للجوانب واقتراحاتمالحظات  - 4

لقد اتفقت الضوابط الشرعية السابقة على أغلب اجلوانب املنظمة لالئتمان اإلجياري، ويف سبيل أداء 

، فإننا ميكن أن نشري إىل وشركات التأجري اإلسالمية اإلسالميةأفضل هلذه الصيغة من طرف البنوك 

  :اآلتيةاخلتامية املالحظات 

اتفقت الضوابط الشرعية مبختلف مصادرها على أن نفقات الصيانة األساسية تقع على عاتق املؤجر أو  - 

لكن املعمول به يف . املالك، بينما التشغيلية تقع على املستأجر، وقد اعُتربت مصاريف التأمني ضمن األوىل

ها املستأجر أل�ا تعتربها من البنوك التقليدية وكثري من البنوك اإلسالمية أن مصاريف التأمني يتحمل

املصاريف التشغيلية، وطبعًا ليس املطلوب من البنوك اإلسالمية حماكاة البنوك التقليدية يف كل شيء، لكن 

على التقيد  البنوك اإلسالمية مليُرجى تقليص الفوارق قدر اإلمكان مبا ال ميس مبشروعية العملية، وحل

ال تتقيد �ا، وهنا نقرتح يف هذا أو ال جيعلها تنفر منها متامًا بالضوابط الشرعية بسهولة ويسر بشكل 

 5/1/8: البند(ف مث حتميلها للمستأجر من خالل أقساط اإلجيار يالشأن، إما حتّمل املؤجر لتلك املصار 

، مادام املعيار مينع حتميل املستأجر أي تكاليف إضافية بعد العقد عما  دون أن يشعر أو بعلمه) من املعيار

نفس (ان متوقعًا عند حتديد األجرة، أو توكيل املستأجر بالقيام بدفع مصاريف التأمني حلساب املؤجر ك

مث خصمها من مثن اإلجيار، أو أن يتفق الطرفان على أن تكون األجرة مكونة من جزأين، ) البند السابق

املؤجر مثل اليت تتعلق  هافات يقرّ و أحدها ُيسّلم للمؤجر، واآلخر يبقى لدى املستأجر لتغطية أي مصر 

وخالصة القول أن تصبح هذه  .)16( )من املعيار 5/2/4: البند(بنفقات الصيانة األساسية والتأمني وغريها 

  .رخصاً أو استثناًء هي األساس املطّبق األحكام اليت كانت

، ألن األول يفيد "اإلئتمان اإلجياري اإلسالمي"إىل " اإلجيار املنتهي بالتمليك"تغيري إسم الصيغة من  - 

بضرورة انتهائه بالتمليك وهذا ليس شرطاً، بينما الثاين يفيد بتطويره من صيغة متويل تقليدي إىل صيغة متويل 

  .إسالمية بعد وضع الضوابط الشرعية هلا

ئات الرقابة الشرعية، وبصورة أكرب للتدقيق الشرعي يف البنوك اإلسالمية بسبب تفعيل أكرب لعمل هي - 

االئتمان اإلجياري، واليت جتعل منه أشبه بالتطبيق يف البنوك  ممارسةاملخالفات الشرعية اليت حتدث يف 

  .التقليدية، مع أن االلتزام بالضوابط الشرعية له ليست من الصعوبة مبكان من حيث التطبيق

البنوك اإلسالمية بتطبيق املعيار الضابط لعمل دخل البنوك املركزية يف الدول اإلسالمية خاصة إللزام ت - 

ألن ذلك اإللزام سيحل الكثري من اإلشكاالت الشرعية ) اإلجارة املنتهية بالتمليك(اإلئتمان اإلجياري 

الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة  املتعلقة �ذه الصيغة التمويلية، بل اإللزام جيب أن يشمل كل املعايري

أل�ا غري ملزمة التطبيق رغم ما يُنفق من اجلهد واملال والوقت  AAOIFIللمؤسسات املالية اإلسالمية 
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  . يف إعدادها

  : الخاتمة ونتائج البحث

يلعبه لقد تبّني لنا من خالل هذا البحث األمهية االقتصادية لالئتمان اإلجياري، والدور الذي ميكن أن 

دت هذه األخرية بالضوابط الشرعية اليت ُوضعت له خاصة من ا�امع يف تطبيقات البنوك اإلسالمية إذا تقيّ 

  :الفقهية واهليئات الداعمة للعمل املصريف اإلسالمي، وميكن تلخيص أهم نتائج البحث فيما يلي

يعترب االئتمان اإلجياري صيغة مثلى للتمويل يف األجل املتوسط أو الطويل، وقد انتشر بشكل كبري يف  - 

  .العامل بفضل مزاياه اليت حيققها خاصة للمؤسسات االقتصادية

من أحسن  ال خيتلف األمر بالنسبة للبنوك اإلسالمية أيضاً، فقد اعترب اخلرباء أن االئتمان اإلجياري يعدّ  - 

غ للتطبيق فيها مبا يوفره من سيولة مستمرة من خالل تسديد أقساط اإلجيار، ومن قدرة على تسييل الصي

األصول الثابتة، كما يساعد أيضًا على امتصاص الودائع واملدخرات من خالل التوظيف ذي العائد املرتفع 

  .واخلايل من الربا

ق االئتمان اإلجياري بنسبة أكرب بكثري بأنه يطبّ ، أثبتت األرقام )جدة(بالنسبة للبنك اإلسالمي للتنمية  - 

  .من صيغة املراحبة، عكس العادة يف البنوك اإلسالمية األخرى

خالل وضع جممع الفقه اإلسالمي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ضوابط شرعية لالئتمان اإلجياري من  - 

صدرت هيئة احملاسبة واملراجعة كما أ. القرارات اليت أصدرها �ذا الشأن، وسعى إىل تطويرها باستمرار

معياراً شرعيًا لضبط هذه الصيغة، لكن تبقى بعض  )البحرين( AAOIFIللمؤسسات املالية اإلسالمية 

حتميل تكلفة تأمني األصل منذ البداية يف هذه الضوابط غري مطبقة من كثري من البنوك اإلسالمية، خاصة 

  .للعميل أو املستأجر

حل : يف سبيل أداٍء أفضل لالئتمان اإلجياري من طرف البنوك اإلسالمية، قّدم البحث مقرتحات أمهها - 

إشكالية تأمني األصل، وكذا تفعيل دور الرقابة والتدقيق الشرعيني يف تلك البنوك، إضافة إىل إجبارها من 

للمؤسسات املالية اإلسالمية واخلاص دولة على تبين معيار هيئة احملاسبة واملراجعة كل طرف البنك املركزي ل

   .باإلجارة املنتهية بالتمليك وبقية املعايري

  :الهوامش واإلحاالت
                                                           

م، 1956ھـ 1375دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت،  –دار صادر للطباعة والنشر لسان العرب، : ابن منظور -)1(
  ). أجر  مادة(،  10، ص  4ج 

، مكتبة وھبة، 7ط النظام االقتصادي في اإلسالم مبادئھ وأھدافھ، : أحمد محمد العسال، فتحي أحمد عبد الكریم -)2(
  . 173م، ص 1985ھـ ـ 1405القاھرة، 

، م1990مصر، /دار النـھـضة العربیة، بني سویفالبدیل اإلسالمي للفوائد المصرفیة الربویة، : عاشور عبد الجواد عبد الحمید. د  - )3(
  . 348ص 

)4( - Claude SIMON: Les banques, Editions La découverte, Paris, 1984, p: 58. 
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