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هتدف هذه الدراسة إىل إبراز أمهية عقد (اإلجارة املنتهية بالتمليك) يف جمال التمويل اإلسالمي وخنص
 وقد مت،  فهي من أهم الصيغ اإلسالمية املستحدثة يف جمال اإلجارة الشرعية، بالذكر يف حالة متويل عقاري
 وذلك خاصة مع تزايد حاجة املشروعات إيل مصادر،االعتماد على تطبيقها ألمهيتها االقتصادية واالجتماعية
 إذ ميكن التمويل باإلجارة هذه املشاريع من احلصول،متويلية أكثر مرونة واستجابة ملتطلبات منوها وتوسعها
 هذا األخري يقوم بشرائها من،علي املعدات الالزمة عن طريق استئجارها من املؤجر بن َكا كان أو شركة تأجري
 ويعد بنك الربكة من بني البنوك.املورد هلذا اهلدف وفقا لشروط ومواصفات املستأجر يف حالة اإلجارة التمويلية
.اإلسالمية اجلزائرية اليت أخذت العمل هبذه الصيغة يف معامالهتا واستثماراهتا
Abstract

Keywords

This study aims to highlight the importance of the lease contract ending in
ownership in the field of Islamic finance, especially the case of real estate financing.
As it is one of the most important Islamic formulas developed in the field of legal
leasing and has been adopted for its economic and social importance, especially with Islamic Banks;
the increasing need of projects for more flexible funding sources and in response to the Lease Formula;
Tenancy Ending
requirements of their growth and expansion
Where these projects can be financed by renting from obtaining the necessary In Ownership;
Mortgage.
equipment by renting them from the lessor, a bank or a rental company, the latter
purchases them from the supplier for this purpose according to the terms of the tenant
in the case of the finance lease.
Al-Baraka Bank is among the Algerian Islamic banks that started working with this
formula in its transactions and investments.
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 .1مقدمة:

متثل اإلجارة املنتهية بالتمليك إحدى أدوات التمويل اليت متارسها البنوك اإلسالمية،و اليت باشرت املؤسسات

املالية بتقدمي التأجري التمويلي كأحد صيغ استثمار األموال ،وتطورت هذه الصيغة حىت أصبحت احد أهم األدوات
املالية احلديثة املهمة يف جمال التمويل التجارة واالستثمار يف بلدان إسالمية عدة نظرا ملا تقدمه من تسهيالت كثرية
القتناء األصول بدون ضمانات ،بعيدا عن التعقيدات اليت تفرضها البنوك التقليدية لتقدمي قرض مضمون برهن.
يقوم عقد التأجري التمويلي على متليك البنك اإلسالمي منفعة األصل للمستأجر مقابل دفع هذا األخري
ألقساط التأجري مع وعد من املالك بتمليك األصل للمستأجر يف هناية مدة التـأجري بسعر حيدد يف الوعد أو بسعر
رمزي أو بدون سعر  ،بشرط أن يكون البنك قد مثن األصل املؤجر من خالل األقساط اليت حتصل عليها طيلة فرتة
التأجري.
مما شك فيه أن لتمويل اإلجارة املنتهية بالتمليك من اخلصائص ما مييزه عن صيغ التمويل األخرى ،وخري دليل
على ذلك التطور والنمو املتسارع هلذه الصيغة التمويلية يف جمال متويل املشروعات االقتصادية.
 1. 1إشكالية الدراسة:
حناول يف هذا البحث إلقاء الضوء على صيغة متويل اإلجارة املنتهية بالتمليك وإبراز أهم اخلصائص هلا
وتطبيقها يف البنوك اإلسالمية ،لذا جاءت هذه الدراسة لإلجابة على السؤال الرئيسي التايل:
ما مدى تطبيق بنك البركة اإلسالمي لقرض البيع باإليجار وبالخصوص وكالة البليدة ؟
 2. 3أسئلة الدراسة:

ولإلجابة على هذه اإلشكالية قمنا بتقسيمها إىل األسئلة الفرعية التالية:

 فيما تتمثل صيغ التمويل العقاري يف بنك الربكة؟ كيف تساهم اإلجارة املنتهية بالتمليك يف مساعدة البنك؟ 3. 3فرضيات الدراسة:
 تتمثل صيغ التمويل يف اإلجارة املنتهية بالتمليك ،اإلجارة املوصوفة يف ذمة ،االستصناع. تساعد اإلجارة منتهية بالتمليك البنك يف مواجهة خطر التضخم. .2ماهية التمويل العقاري:
 3.2تعريف التمويل العقاري:

تعددت أراء الفقهاء يف معىن التمويل العقاري إال أهنا مل ختتلف كثريا عن بعضها البعض فقد عرف البعض

التمويل العقاري على "أ نه عملية ائتمانية و هو هبذا الوصف له طابعه القانوين املميز" ،يف الواقع يوجد عدة تعريفات
بعضها موسع و بعضها حمدد هناك من يشري إىل أن التمويل العقاري بأنه"نشاط متويلي هبدف االستثمار يف جماالت

شراء أو بناء أو ترميم أو حتسني املساكن والوحدات اإلدارية و املنشأة اخلدمية و مباين احملال املخصصة للنشاط ،
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وذلك بضمان حق االمتياز عل ى العقار أو رهنه رهنا رمسيا أو غري ذلك من الضمانات اليت يقبلها املمول" (القاضي،
دون سنة نشر).
ويعرف أيضا التمويل العقاري بأنه "اتفاق بني طالب التمويل (املستثمر) واملمول وأي طرف أخر له شأن يف

التمويل يلتزم مبقتضاه املمول بتمويل املستثمر من أجل شراء أو بناء أو ترميم أو حتسني املنشأة اخلاصة أو اإلدارية أو
اخلدمية والتجارية حبيث يلتزم باقي األطراف بتقرير أي ضمان يرتضيه املمول كضمان حلقوقه" (اجمليد.)7002 ،

فالتمويل العقاري :هو عبارة عن إمداد الراغب يف احلصول على العقار السكين أو اخلدمي ،أو بناءه ،أو ترميمه،

أو حتسينه ،باملال الالزم لذلك عن طريق إحدى صيغ التمويل ،ويقصد هنا أن التمويل العقاري هو أداة قانونية
ضرورية للحصول على متويل وهذا لتميزه عن غريه وتطبعه خبصائص خاصة متيزه عن غريه من االتفاقات والعقود وهذا
ملا له من أمهية يف حياة اإلنسان ،وتتعلق بتوفري حاجة من احلاجات األساسية له وحماولة إجياد احلل الصحيح هلا ،أال
وهي مشكلة السكن وبناء املساكن ،واليت تؤدي لالستقرار االجتماعي واالقتصادي و حىت السياسي ملا توفره من
امن.
 2.2أهمية التمويل العقاري:

تظهر أمهية التمويل العقاري من خالل أمهية وضرورة توفر رأس املال الالزم لشراء أو بناء العقار من مسكن
وغريه الن املسكن اململوك لإلنسان له أمهية كبرية يف حياته وتظهر هذه ألمهية من النواحي التالية:

األهمية المالية :إن اإلصالحات اليت أجريت مع تطوير القانون املايل يف الدول املتقدمة أبرزت أن متديداستحقاقات القروض يتطلب إنشاء مؤسسات مالية جديدة متخصصة يف القروض السكنية مثل :الصناديق العقارية
وشركات التمويل العقاري وشركات التوريق اليت تؤدي إىل زيادة يف سوق رأس املال (القاضي ،مرجع سابق) .
وهذا مثل ما انتهجته اجلزائر يف كثرة اإلصالحات نذكر من ذلك متويل السكن عن طريق نظام الرهن العقاري

الذي يعترب من إحدى العوامل األساسية اليت تساعد على تنمية القطاع املايل وتدعيم استقراره ،فعادة ما تكون
املؤسسات املالية للدول النامية منخفضة نوعا ما يف تقدمي القروض طويلة املدى مبا فيها التمويل العقاري خاصة
قروض السكن.
األهمية االقتصادية :إن للتمويل العق اري أمهية حبيث ميثل االستثمار السنوي إلجناز السكنات نسبة من الناتجالوطين اخلام و كذلك نسبة من جمموع االستثمارات لفرتة زمنية معينة وأيضا نسبة من جمموع النشاط الصناعي
العمراين ،حيث يساهم إنتاج السكنات يف امتصاص نسبة البطالة ويف تشغيل اليد العاملة وكذا يزيد يف منو قطاع

البناء واألشغال العمومي (السيد )7000 ،للتمويل العقاري وظيفة اقتصادية فهو يهدف إىل تدبري املال بأقل تكلفة
ممكنة ،وذلك بغية استثمار هذا املال فهو يساعد يف حتقيق التنمية االقتصادية للدول وذلك عن طريق (القاضي،
مرجع سابق ،ص:)20
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 توفري فرص عمل متعددة ومتنوعة ألعداد كبرية من احلرفيني وغريهم يف جماالت النشاط املختلفة ،مما يؤدي اىل
تقليل معدالت البطالة ،حيث ترتبط األنشطة العقارية بأكثر من مئة نشاط ،كما أن االستثمارات يف جمال
التشييد والبناء متثل أكثر من 00من استثمارات الدولة؛

 يساعد الدولة على مواجهة ظاهرة سكان العشوائيات واإلسكان اهلامشي كالسكن فوق األسطح وغريها،
والقضاء على املناطق العشوائية ،وإعادة ختطيطها من جديد وبناء مساكن عليها هلؤالء السكان؛
 ميثل آلية جديدة تتوافق مع اقتصاد السوق ،حيث يوفر التمويل ليس فقط من اجل االحتياجات احلالية من
الوحدات السكنية ،بل أيضا من أجل الطلب املستقبلي؛
 يساهم يف سرعة منو الدين العقاري عن طريق التوسيع يف إتاحة التمويل العقاري وفقا لألسس املوضوعية
واالقتصادية وخفض تكلفته؛
 التخفيف من حدة التضخم وارتفاع األسعار يف سوق العقارات حيث أن تنشيط حركة تداول الوحدات السكنية
اجلديدة والقدمية يف سوق العقارات يؤدي إىل توازن األسعار وبالتايل التخفيف يف حدة التضخم؛
األهمية االجتماعية :يساعد التمويل العقاري على االستقرار االجتماعي واألمين للفرد واجملتمع ألنه يساعد الفردعلى متلك مسكنه حيث إن هذا األخري عالمة من عالمات االستقرار واألمان للفرد واجملتمع ،حيث يقضي على
احلقد بني الطبقات واالحنالل اخللقي الناتج عن السكن العشوائي ويقضي على تكوينات البؤر اإلرهابية ،و إذا حدث
االستقرار االجتماعي واألمين للفرد واجملتمع فإن ذلك سوف يساهم يف جذب املزيد من االستثمارات العاملة يف هذا
القطاع العقاري كتحقيق البعد االجتماعي عن طريق متلك املسكن مما يبث االستقرار واألمان يف القطاع العائلي
وبالتايل يتحقق االستقرار السياسي كما أنه يليب احتياجات شركات االستثمار العقاري من خالل ،توسيع قاعدة
امللكية بدخول شرائح جديدة من اجملتمع لديها القدرة على التملك على فرتات زمنية طويلة ،مل يكن متاح هلا يف
النظام السابق فرصة لتملك وحدات سكنية .
 3.2خصائص التمويل العقاري:

خت تلف صور وأشكال تطبيق نظام التمويل العقاري يف دول العامل وفقا لألوضاع االقتصادية واملالية ،إال أن

التمويل العقاري ينفرد خبصائص ميكن إمجاهلا فيما يلي:
 -التمويل العقاري عقد مالي  :إن التمويل العقاري ليس سوى اإلطار القانوين الذي يغلف العملية املقصودة،

والذي يسمح يف الوقت ذاته بالتدخل املايل من خالل املؤسسات املخولة له مبزاولة أنشطة التمويل العقاري ،فالتمويل

العقاري هو يف حقيقته عملية مالية من حيث الفكرة واملوضوع وهو يف حقيقته التطبيقية ائتمان نقدي ،حيث مينح يف
صورة نقدية ،سواء مباشرة بأن توضع بني يدي املشرتي ليسدد منه مثن العقار ،أو نفقات ترميمية أو حتسينية أو
بطريقه غري مباشرة ،أن يسلم للبائع وفاء لدين الثمن ،أما يف األحوال اليت يتعاقد فيه املمول مع الغري إلقامة بناء على
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أرض املستثمر فإن هذه العملية ترتجم يف النهاية يف صورة دين مببلغ من النقود يلتزم املستثمر بسداد أقساطه إىل
املمول وفقا للطريقة و الشروط اليت يتفقان عليها (اجمليد ،مرجع سابق ،ص.)41
 التمويل العقاري عقد تنفيذي :من العقود ذات التنفيذ املتتابع تنقسم العقود حبسب ما إذا كان للزمن دور يفحتديد مدى ما يؤدي من التزامات ناشئة عنها ،إىل عقود فورية وعقود زمنية ،والعقد الفوري هو العقد الذي ال يكون

الزمن عنصرا جوهريا فيه ،أي فوري التنفيذ ،مثل عقد البيع (الشهاوي.)7002 ،
ويبقى العقد فوري التنفيذ حىت لو تتابع التنفيذ إىل أجال متعددة ،الن الزمن ال دخل له يف حتديد االلتزامات
املرتتبة على العقد ومنها الثمن ،أما العقد املستمر التنفيذ فهو يستغرق تنفيذه مدة من الزمن ،مثل عقد اإلجيار ،ويعد
الزمن فيه عنصرا جوهريا ،فبالزمن يتحدد املعقود عليه ألن الغاية اليت ترد الوصول إليها ال ميكن أن تتحقق إال بالزمن
(السنهوري ،دون سنة نشر).
التمويل العقاري في عقود االستهالك  :إن حتديد مفهوم عقود االستهالك يعتمد بشكل كبري على التعريف الذيتعتمده لالستهالك ويف هذا الصدد هناك تصور شخصي يضيق من مفهوم مصطلح عقود االستهالك ،وتصور

"موضوعي" يتجه حنو التوسع يف هذا املفهوم:
فعقود االستهالك باملعىن الضيق هي عقود يربمها الشخص إشباعا حلاجاته الشخصية من األموال واخلدمات،
فيدخل يف هذا التعريف كل ما يربمه الشخص من عقود هبدف إشباع حاجاته االستهالكية اخلاصة ،ويستبعد من
نطاقها كل ما كان له صلة باألنشطة امل هنية للشخص ،وفقا هلذا التصور الشخصي ملفهوم املستهلك ،فإنه جيب أن
نأخذ يف االعتبار أهداف املتعاقد ،ومقاصده من إبرام العقد ،لتحديد ما إذا كان العقد قد مت إشباعا حلاجته
االستهالكية اخلاصة أو العكس ،كان ذلك لغايات مهنية حبتة.
أما عقود االستهالك باملعىن املوسع هي عقود يأخذ يف اعتبارها طبيعة العالقة بني أطراف العقد ،ودرجة التوازن
احملققة فعليا ،ليس فقط من ناحية القوة االقتصادية ألطراف العقد ،بل أيضا فيما خیص املعلومات اليت ميتلكها كل
منهم عن السلعة أو املال أو اخلدمة موضوع العقد ،من حيث املبدأ ،فإن الشخص املهين ليس جمردا متاما من اخلربات
اليت تؤهله للمحافظة على حقوقه .يعاب على هذا املفهوم التوسيع غري املربر يف نطاق قانون االستهالك واالعتداد
باملؤهالت اخلاصة بكل مستهلك من شأنه أن يثري نزاعات ال هناية هلا ،وينزع عن قانون االستهالك فاعليته.
التمويل العقاري من عقود اإلذعان  :يعترب التمويل العقاري من قبيل عقود اإلذعان ،وأن الشروط اليت تتضمنهاهذه االتفاقيات هي يف حقيقتها شروط تعسفية وردت يف عالقة قانونية تربط بني املهنيني واملستهلكني ،مبا يوجب
حذف هذه الشروط وإبطال مفعوهلا أو على األقل تفسريها لصاحل الطرف املذعن أي املستثمر فعقد اإلذعان عقد

ميلي فيه املتعاقد شروطه على املتعاقد الثاين الذي ليس له إال رفض العقد أو قبوله.
ويتميز هذا النوع من العقود بسيطرة أحد املتعاقدين على اآلخر ليفرض عليه شروطه وال يقبل مناقشتها وترجع هذه
السيطرة عادة إىل احتكار فعلي أو قانوين للسلع أو اخلدمات من طرف املتعاقد القوي (حسب املادة  20من القانون
املدين اجلزائري).
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يرتتب على اعتبار اتفاق التمويل العقاري من قبيل عقود اإلذعان نتائج مهمة تتعلق خاصة بسلطة القاضي إزاء
تفسري الشروط الغامضة أو إلغاء أو إبطال الشروط التعسفية.
 الشروط الغامضة :جيب أن تكون إجراءات التمويل فيها واضحة وحمددة على حنو يكفل معرفة املستثمر جبميع
حقوق التزاماته ،كما جيب أن يكون العرض املقدم لطالب التمويل مكتوبا ،وأن تكتب البيانات الرئيسية خبط ظاهر،
ومن حق املستهلك أن تتاح له فرصة حقيقية ليحيط إحاطة كاملة بكل الشروط اليت يتضمنها العقد ،غري أن

املؤسسات املالية قد تلجأ يف سبيل إغراء طاليب التمويل إىل حترير العرض وإصداره بطريقة حتيط بكثري من اإلهبام
والغموض حبيث ال يستطيع طالب التمويل أن حيدد بصفة واضحة مقدار حقوقه والتزاماته.
 الشروط التعسفية :فاملمول هو من يضع الشروط العامة التفاق التمويل العقاري منفردا قبل عرضها على طالب
التمويل وال يقبل مناقشة وال تعديل ،وهو عندما يضع هذه الشروط فإنه يراعي مصاحله اخلاصة فقط فی صيغها
حسب أهوائه ليجعل يف البعض منها منفذا اللتزاماته فإذا تضمن اتفاق التمويل العقاري بنودا اتضح أهنا من قبيل
الشروط التعس فية ،جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط وأن يعفي الطرف املذعن منها ،وذلك وفقا ملا تقضي به
العدالة ،ويقع باطال كل اتفاق مع خالف ذلك (السنهوري).
 .3اإلجارة و اإلجارة المنتهية بالتمليك:
 3.3مفهوم اإلجارة:
 المفهوم اللغوي :اإلجارة أو األجرة و الكراء يف اللغة مبعىن واحد،و األجر جزاء العمل أو العمل أو العوض و منذلك مهر املرأة،و األجر أي الثواب ،و الفعل أجر اسم لألجرة و هي كراء األجري (العيادي.)7004 ،
 -مفهوم االصطالحي الفقهي :اختلفت تعريفات املذاهب لإلجارة لفضا و اتفقت من حيث املعىن كما يلي

(سليمان:)7000 ،

 الحنفية :عقد على املنافع بعوض؛
 المالكية :عقد وارد على املنافع ألجل و بعبارة أدق متليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض؛
 الشافعية :عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل ،و اإلباحة بعوض معلوم وضعا؛
 الحنابلة :عقد على منافع مباحة معلومة ،مدة معلومة ،من عني معلومة ،أو موصوفة يف الذمة ،أو عمل
بعوض معلوم.

 المفهوم االقتصادي :اإلجارة هي عقد على منفعة مباحة معلومة  ،ملدة معلومة ،بعوض معلوم ،و املنفعة قدتكون منفعة عني مثل منفعة العقار أو املنقول ،و قد تكون منفعة عمل كاستئجار شخص ألداء عمل ما  ،كما
تعرف أيضا على أهنا عقد بني طرفني خیول ألحدمها حق النتفاع بأصل مملوك للطرف اآلخر مقابل دفعات دورية
ملدة زمنية حمددة (ناصر.)7007 ،
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وبصفة عامة اإلجيار هو تقدمي منفعة معينة من شخص يسمى مؤجر لشخص آخر يسمى املستأجر مقابل
عوض على هذه املنفعة يسمى األجر.
 2.3تعريف التمليك:
في اللغة :مشتق من امللك ،وامللك يف اللغة يطلق على القوة والصحة .قال ابن فارس :امليم والالم والكاف
أصل صحيح يدل على قوة يف الشيء وصحة .يقال :أملك عجينه :قوى عجينه وشده .وملكت الشيء :قويته
واألصل هذا ،مث قيل ملك اإلنسان الشيء ميلكه ملكا ،ألن يده فيه قوية (متويل االجارة املنتهية بالتمليك ضمن
امللتقى العلمي اخلدمات املصرفية االسالمية بني النظرية والتطبيق).
 3.3أركان اإلجارة وشروطها :لإلجارة أركان وشروط تتمثل يف األيت:
 1.0.0أركان اإلجارة :يقوم عقد اإلجارة على أربعة أركان أساسية هي (شحاتة:)7002 ،
 العقدان :أي أطرف العقد: المؤجر :املالك الذي يؤجر العني موضوع االنتفاع ؛ المستأجر :املنتفع بالعني مقابل عوض؛ الصيغة :ما يريد من نصوص يف العقد تظهر إرادة الطرفني يف عملية اإلجارة فعلى سبيل املثال يقول املستأجر:أجر يل هذا ...فيقول املؤجر قبلت ذلك ،أو أجرتك إياه؛
المنفعة :وهي موضوع العقد سواء كانت منفعة األعيان أو األبدان حسب األحوال ،وجيب أن تكون مشروعةومباحة وحمددة ومعلومة؛

األجرة :وهي العوض الذي يدفعه املستأجر مقابل املنفعة اليت سوف حيصل عليها من األعيان أو األبدان وجيب أنتكون حمددة ومعلومة؛

 2.0.0شروط و خصائص عقد اإليجار :لإلجارة شروط جيب توفرها يف العاقدان وشروط أخرى جيب توفرها يف
املنفعة واألجرة و عليه تتلخص خصائص عقد اإلجيار مبا يلي (االجارة املنتهية بالتمليك بني النظرية و التطبيق ،املؤمتر
العلمي الثاين حول اخلدمات املصرفية اإلسالمية بني النظرية و التطبيق:)7042 ،
 أنه من العقود الالزمة اليت تلزم كال العاقدين(املؤجر واملستأجر)؛ العاقدين :جيب أن يكون العاقدين بالغني عاقلني ،حرين ،راشدين ،مالكني للمعقود عليه؛ الرضا يف عقد اإلجيار ،حيث أن الرتاضي شرط يف العقد ،لقوله تعاىل :وأوفوا بالعقود (سورة املائدة ،آية)4:؛أنه عقد زمين ممتد يرد على املنفعة :أي ال بد فيه من قياس املنفعة وتقديرها بالزمن؛ فال جيوز إجارة ما يسرع فساده :كالطعام والشراب ،والشمع والشجر يذهب مثاره ،والبهيمة حيلبها ،ألناإلجارة عقد على املنافع.
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 3.0أنواع اإلجارة في البنوك اإلسالمية:

هناك نوعان معروفان يف البنوك اإلسالمية مها اإلجارة التشغيلية و اإلجارة التمويلية أو املنتهية بالتمليك.:

 -اإلجارة التمويلية :تستخدم البنوك اإلسالمية اإلجارة كصيغة من صيغ التمويل ،وذلك بغرض متكني عمالئها من

استخدام املعدات واآلالت بدون شرائها ،ويقوم الزبون أو املستأجر بدفع مبلغ معني كأجرة لألصل املستأجر على
مدى فرتة زمنية حمددة .إن البنك اإلسالمي يقوم باقتناء األصل املطلوب فقط عندما يطلبه العميل ويلتزم بالدخول
مع املصرف اإلسالمي يف عقد اإلجارة ،وهذا األخري حيقق ربح من خالل حتديد قيمة اجيارية عند مستوى تستطيع
معه اسرتداد قيم ة شراء األصل على مدى فرتة اإلجيار ،واحلصول على هامش الربح يوازي الذي حتققه عمليات
املراحبة .كما ال يهتم البنك باألصل املشرتي ،وينص العقد عموما على بيع األصل بثمن رمزي أو منحه كهبة
للمستأجر يف هناية مدة عقد اإلجيار ،حيث يتملك املستأجر يف هناية األصل املؤجر (كمايل.)7002 ،
وتعرف كذلك اإلجارة التمويلية" بأهنا عقد يقوم على فكرة متويل الزبون من أجل احلصول على ما يريده ،فيقتنيه له
املمول ويؤجره له ،مع إمكانية متليكه له إذا طلب ذلك  ،سواء خالل مدة اإلجيار أو عند هنايتها ،حيث تقوم البنوك
اإلسالمية بشراء ما يرغب فيه املتعاملون ،من معدات وجتهيزات ،وأحيانا حىت العقارات ،وتؤجر هلم ذلك ،مقابل مثن

حمدد يقسم على أقساط شهرية أو دورية يتفق عليها ،وعادة يكون الثمن احملدد للسداد يساوي إىل تكلفة العني
املؤجرة باإلضافة إىل ربح البنك  ،ويرتك اخليار يف هناية العقد للمستأجر بإرجاع العني املؤجرة أو متلكها (مسدور،
 .)7002وقد يكون التمليك الصور التالية (السهلي:)7042 ،
 اإلجارة المنتهية بالتمليك التلقائي :تنتهي اإلجارة املنتهية بالتمليك دون مثن سوى األقساط االجيارية
وذلك بان يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ينتهي بتمليك الشيء املؤجر مقابل مثن يتمثل يف املبالغ اليت
دفعت فعال كأقساط إجيار له خالل الفرتة احملددة؛

 اإلجارة المقترنة بشكل التمليك :يف هذه الصورة يأيت التمليك يف عقد مستقل عن عقد اإلجارة فاملؤجر
يؤجر العقار على املستأجر مث يف هناية مدة اإلجارة يتملك املستأجر العقار بعقد مستقل بناءا على شرط
سابق بالبيع أو اهلبة  ،و هنا صيغتان هلذه الصورة اإلجارة املقرتنة بشرط البيع و إجارة املقرتنة بشرط اهلبة ؛
 اإلجارة المقترنة بوعد التمليك :تقوم هذه الصورة على عقد إجارة بني املؤجر واملستأجر ،ويف هنايته يتملك
املستأجر العقار بعقد مستقل بناء على وعد سابق من املؤجر ببيع العقار أو هبته ،،وعليه فهناك صيغتني
هلذه الصورة اإلجارة املقرتنة بوعد البيع واإلجارة املقرتنة بوعد باهلبة؛
 اإلجارة المقترنة بالتخيير :تقوم هذه الصورة على عقد إجارة مقرتنة بإعطاء املستأجر احلق يف امتالك العقار
أو رده أو االس تمرار يف عقد اإلجارة ،فالعقد هنا يصاغ على أنه عقد إجارة مع إعطاء حق اخليار للمستأجر
يف ثالثة أمور هي:
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 شراء العني املؤجرة بثمن حمدد يراعى فيه سعر السوق أو املبالغ اليت سبق له دفعها كأقساط إجيار؛ متديد مدة اإلجارة لفرتة أخرى؛ إعادة العني املؤجرة للمؤجر وإهناء عقد اإلجارة؛ اإلجارة لألمر بالشراء  :تعترب هذه الصورة تطور يف التطبيق لإلجارة املنتهية بالتمليك باعتبارها عقداً متويلياً ،وهي

تقوم على إبداء العميل رغبته يف استئجار عني معينة ال تكون مملوكة للممول ،فيأمره العميل بشرائها ويعده
باستئجارها منه بعد ذلك ،وقد يسبق عقد اإلجارة شراء املمول للعني .فتكون عندئذ إجارة لعني موصوفه  ،على
أنه تطبيق اإلجارة املنتهية بالتمليك على عني كانت مملوكة للعميل  ،واشرتاها املؤجر منه ليؤجرها له بتتايل العقد.

 -اإلجارة التشغيلية :يقوم البنك اإلسالمي مبوجب هذا األسلوب باقتناء موجودات وأصول خمتلفة تستجيب

حلاجيات مجهور متعدد من املستخدمني  ،وتتمتع بقابلية جيدة للتسويق سواء على املستوى احمللي أو الدويل ،ويتوىل
البنك إجارة هذه األعيان ألي جهة ترغب فيها هبدف تشغيلها واستيفاء منافعها خالل مدة حمددة يتفق
عليها،وبانتهاء تلك املدة تعود إىل حي ازة البنك ليبحث من جديد عن مستخدم آخر يرغب يف استئجارها (خالدي،
.)7002
 3.0آلية تطبيق صيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك:
ميكن تلخيص خطوات تطبيق صيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك يف النقاط التالية (بلقاسم):
 يقوم البنك اإلسالمي (املؤجر) بشراء أصول ثابتة حمددة بطلب من العميل (املستأجر)؛
 يقوم البنك اإلسالمي بتأجري هذه األصول إىل العميل؛
 حتتسب الدفعات االجيارية على فرتة التعاقد وتأخذ بعني االعتبار مثن الشراء وقيمة األصل وهامش الربح
املناسب؛
 يبقى البنك اإلسالمي مالكا لألصول املؤجرة طيلة فرتة التأجري ،حىت متام سداد أقساط اإلجارة ،مت تنتقل
امللكية للعميل؛
وتستخدم صيغة اإلجارة بالبنوك اإلسالمية حتت مسمى"التأجري مع الوعد بالتمليك" ،وذلك تطبيقا لقرار
جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم  440الصادر يف دورته الثانية عشر اليت عقدت يف مدينة الرياض باململكة العربية
السعودية خالل الفرتة من  72إىل  72سبتمرب  ،7000والذي ينص على ضرورة الفصل بني عقد التأجري وبني عقد
التمليك حيث أن لكل عقد حقوق والتزامات لدى األطراف ،ختتلف باختالف العقدين حبيث يتم أوال توقيع عقد
اإلجارة ويف هناية مدة التأجري يتم توقيع عقد البيع وانتقال امللكية للعميل.
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 .3تقييم عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك كما يجريه بنك البركة الجزائري ( وكالة البليدة):
 1.3نشأة وأهداف وكالة البليدة "بنك البركة":
 1.1.3نشأة وكالة البليدة "بنك البركة" :تأسست وكالة البليدة لبنك الربكة اإلسالمي يف جوان  4220الواقعة يف
حي مصطفى بن بولعيد ،تتم على عاتقة جل العمليات املصرفية و التمويلية واالستثمارية حسب الطلب عليها ,كما
انه يتبع األوامر من جملس اإلدارة اليت هي ضمن الوكالة الثالثة األوىل ويندرج إنشائه ضمن تطوير و توطيد عمليات

مصرفية يف كل أحناء اجلزائر (مطوية مقدمة من طرف بنك الربكة – وكالة البليدة – .)7042 ،
 2.1.3أهداف وكالة البليدة "بنك البركة" :تتمثل يف (مطوية مقدمة من طرف بنك الربكة – وكالة البليدة – ،
:)7042

 إلغاء الفائدة و ختفيض يف تكاليف املشاريع وهذا ما يؤدي إىل تشجيع االستثمار لدى فئة احلرفني؛
 مسامهة البنك يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية داخل اجملتمع اجلزائري؛
 حتقيق ربح خايل من ربا من خالل استقطاب األموال وتشخيصها بالطرق اإلسالمية الصحيحة؛





إنشاء و تطوير النماذج املالية املصرفية املتناسقة مع مبادئ الشريعة باستخدام احدث الطرق و األساليب؛
احملافظة على السمعة احلسنة للبنك وحتسني اخلدمات اليت يعرضها؛
حتديد اجملالت التعامل مع البنوك العادية وفق لصيغ الشركة؛
العمل من اجل احملافظة على أموال الوطن؛

.2.4الهيكل التنظيمي لوكالة البليدة" بنك البركة"
 المدير :هو املسؤول األول عن التسيري والنتائج التجارية فهو ميثل البنك و تتمثل مهمته يف مراقبة العملياتاليت تتم على مستوى الوكالة.

 نائب المدير :تتمثل مهمته يف مساعدة املدير يف تسيري الوكالة حيث انه مكلف باألعمال اإلدارية ومراقبةتسيري موارد املالية والبشرية ويعوض املدير يف حالة غيابه.
وينقسم اهليكل التنظيمي للمديرين  :نائب مدير األول اخلاص بتمويالت طويلة األجل .ونائب مدير الثاين خاص
بتمويالت متوسطة األجل.
 -مصالح أخرى تتكون منها الوكالة :مصلحة الصندوق واحملفظة ومصلحة التجارة اخلارجية ,املصاحل الرئيسية

للوكالة مث تليها مصلحة اإلدارة بتطبيق سياسة البنك سواء تعلق األمر ب جتميع املوارد أو متويل املشاريع
لالستغالل و االستثمار.

 0.3مكانة بنك البركة في إطار بنوك الشاملة و الصيغ المعمول بها:
بنك الربكة اجلزائري يعد ضمن البنوك اإلسالمية اليت تعد أقرب أشكال البنوك من حيث خدماهتا إىل البنوك
الشاملة ومن أهم الصيغ املعمول هبا هي (مطوية مقدمة من طرف بنك الربكة – وكالة البليدة :)7042 ،
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 1.0.3الخدمات التمويلية التي يقدمها بنك البركة :
يف معظم األحيان عندما تصاب املؤسسة مبشاكل السيولة أو مشاكل مالية سواء كان يف جمال االستغالل أو
االستثمار ،تتقدم إىل مصرفها على النحو التايل:امنحوا يل قرض مببلغ كذا ( )....ولكن دون ذكر النوع .أما فيما
خیص املدة فاملستحب أن تكون أطول ما ميكن،أمام هذه الوضعية و من أجل التنسيق بني االئتمانات املمنوحة من
حيث النوع واألمهية واحلاجيات احلقيقية يكون املصريف مشغوال بصفة دائمة يف البحث عن نوع االئتمان الذي
يتالءم مع طبيعة النشاط املمارس وحاجيات التمويل كما تبدو من خمتلف التحاليل .
هكذا متنح أنواع االئتمان امللخصة فيما يلي :
 oمتويل دورة االستغالل (ائتمانات قصرية األجل)؛
 oمتويل دورة االستثمار(إئتمانات متوسطة أو طويلة األجل)؛
أ .االئتمانات قصيرة األجل  :هي قروض ال تتعدى مدهتا سنتني ،توجه هذه اإلئتمانات إىل متويل االستغالل
والتشغيل ويكون تسديد هذه االئتمان باإليرادات الالحقة املمولة هبذا االئتمان.

و تنقسم االئتمانات قصرية األجل إىل صنفني :
 القسم األول  :مباشر حبيث يوضع املال حتت تصرف الزبون مباشرة و يعرف هذا النوع من االئتمانات عن طريقالصندوق
 القسم الثاني :يتميز بأجل ممنوح للزبون ألداء التزام معين من طرف إدارة أو ممون بشرط صريح أن يكون البنك هوالضامن ألداء هذا االلتزام ،و هلذا جيب عليه ( البنك) أن يوقع على وثيقة تتالءم مع طبيعة العملية و تعرف هذه
التسهيالت االئتمانات باإلمضاء اليت ال تكون حمل دفع إىل يف حالة عدم متكن الزبون من احرتام التزاماته ويكون
املصريف ملزم مبوجب الضمان الذي وقع عليه باحللول حمل زبونه املقصر ويطالبه فيما بعد بالتسديد.

ب .اإلئتمانات النقدية :
أنواع االئتمانات الكالسيكية :تأخذ بعني االعتبار يف االئتمانات عن طريق الصندوق النشاط املمارس ،بندامليزانية املطلوب متويله ،طبيعة املشاكل اليت يصادفها الزبون ،وميكن أن نذكر من بني قروض عن طريق الصندوق ما
يلي :
● تسهيالت الصندوق اليت هتدف إىل مواجهة حاجة وقتية و ملدة زمنية قصرية جدا للسيولة وتسمح بتغطية
الفارق الزمين الفاصل بني التسديدات اليت جيب على الزبون تأديتها و إراداته املتوقعة .
● انكشاف احلساب يسمح هذا النوع من االئتمان للمؤسسة مبواجهة نقص عابر يف السيولة ميكن أن تصل
مدته عدة شهور.
● اخلصم :وهو شراء املصريف عاجال لدين آجل (األجل لعدة أيام) الذي يسمح حلامل سند الدين التصرف
مباشرة يف سيولة هو حباجة ماسة إليها.
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ت .االئتمان الموسمي :هو قرض مومسي يسمح بتمويل الدورة الكاملة إلنتاج مادة ما و يكون التسديد عن طريق
الدخل الناتج عن بيع هذا املنتوج.

● التسبيقات على الصفقات :يعترب هذا النوع من اإلئتمانات متويل ديون ملؤسسة على إدارة أو مجاعة حملية.
● التسبيقات على السندات :هذه التسبيقات خاصة حلاملي السندات مثل سندات الصندوق.
● التسبيقات على السلع :هتدف هذه التسبيقات إىل متويل خمزون سلع العميل مقابل رهن هذه السلع للمصريف.
● السلفيات :السلفيات هي قروض تتميز خاصة بوضع املبلغ حبساب الزبون .
 2.3.2شروط التمويل العقاري في بنك البركة :هناك شروط عدة ضابطة وحاكمة لعقد اإلجارة وهي (مطوية

مقدمة من طرف بنك الربكة – وكالة البليدة :)7042 ،

 أن تكون املنفعة مباحة شرعا؛
 أن تكون املنفعة معلومة عند التعاقد علما ،تنتفي معه اجلهالة املؤدية إىل النزاع؛
 إذا كانت املنفعة املعقود عليها قابلة لالمتد اد والبقاء ال يكفي ذكر امسها لتحديد مقدارها ،و وجب لتمام
العلم هبا ،ذكر مدهتا حىت تكون معيارا هلا؛
 أن تكون املنفعة مقدورة التسليم بالقدرة على تسليم حملها ،وهو العني املؤجرة ،لذلك ال تصح إجارة العني
املرهونة والدابة الضالة؛
 أال يكون مبحلها عيب خیل باالنتفاع أو مينعه؛
 أن يكون حمل املنفعة معروفا للمستأجر عند العقد بأن يكون قد رآه ،فإن مل يكن رآه مل يلزم العقد عند
رؤيته ،وللمستأجر فسخه عند رؤيته حمل عقد اإلجارة ،قد يكون منفعة عني وقد يكون عمل عامل؛
 سالمة العني املؤجرة عند حدوث عيب خیل باالنتفاع هبا؛
 3.3نموذج تطبيقي عن حالة تمويل بصيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك في بنك البركة الجزائري ( وكالة
البليدة).

يقرتح بنك الربكة صيغ متويل تستجيب لكل طلبات العمالء املتعلقة بتمويل العقارات،حيث تساعد إجارة
منتهية بالتمليك البنك على مراجعة هامش اإلجيار وينص عليه عقد التمويل وهذا ما ميكن البنك من مواجهة خطر

التضخم ،خاصة حينما تكون مدة التمويل طويلة ما يقارب  70سنة وكذلك يؤدي إىل االزدواج الضرييب لغياب
إجراءات ضريبية خاصة متعلقة بنشاط البنوك (هذا ما يفقد البنك قدرته التنافسية مع البنوك التقليدية ألن تكلفة
التمويل تصبح أكرب)ومن خالل شروط التمويل استنتجنا من خالل املالحق الواردة هذه األخرية ترتاوح مابني
10ألف و 00ألف دينار و نسبة  %10إذا كانت حمصورة مابني  00ألف و 400ألف دينارو %00إذا زادت
عن  400ألف دينار،حيث وضع البنك فرصة أكرب للعميل للحصول على متويل فإنه تقبل الكفالة الشخصية
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وا لتضامنية للزوج ويف بعض األحيان استثنائية كفالة االبن،صيغة اإلجارة متنح للبنك ضمانا قويا باعتبار أن العقار هو
ملك للبنك (مقابلة شفوية مع املدير العام لبنك الربكة – وكالة البليدة .)-
تتطلب عملية ملف شامل يقدم للبنك حيتوي على طلب التمويل و جمموعة وثائق املرفقة :
أ .طلب تمويل :يتقدم بطلب التمويل حيتوي على البيانات التالية :
❖ تعريف العميل :أمسه ،الشكل القانوين ،عنوانه ،طبيعة النشاط وتاريخ االنطالق ،رقم األعمال لسنتني.
❖ موضوع التمويل :وصف دقيق ملوضوع التمويل ،الكمية ،املورد ،السعر اإلمجايل مع و خارج الرسوم.
❖ قائمة املمتلكات الشخصية للعميل :طبيعة األصل ،سند امللكية ،الثمن.
ب .الوثائق المرفقة بطلب التمويل :
 وثائق قانونية :بطاقة التعريف ،السجل التجاري ،النظام القانوين للمؤسسة...
 وثائق مالية :دراسة تقنية اقتصادية توضح املر دودية املتوقعة لالستثمار حمل التمويل ،وضعية جنائية.
 وثائق جتارية :فاتورة شكلية للمعدات حمل التمويل باسم بنك الربكة ،قائمة املعدات باحلظرية..
وسوف نتطرق إلى مثال توضيحي عن ملف تمويل عقاري عن طريق إجارة منتهية بالتمليك:

قام السيد ( م /ب) بطلب متويل من بنك الربكة اجلزائري ( وكالة البليدة) بصيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك
)إجارة متويلية) و هذا هبدف احلصول على عقار سكين حيث وبطلب من املستأجر يلتزم البنك مبوجب العقد
بتمليك العني املؤجرة ( العقار) للمستأجر و ذلك وفق الشروط املنصوص عليها و عليه فانه اتفق الطرفان على بيع
العني املؤجرة بدون أية ضمانات من البنك مقابل تسديد العميل ملبلغ  4000دج ،وهذه بشرط امتثاله للشروط
واليت تنص على انتقال امللكية العني املؤجرة للعميل عند انتهاء عقد اإلجارة مع تنفيذ كل االلتزامات املنصوص عليها
يف العقد اإلجارة ،و خصوصا دفع األقساط والضرائب والرسوم واملصاريف والنفقات و العموالت املذكورة يف الوعد.
وقد حددت مدة اإلجيار ب  714يوم سارية املفعول من تاريخ  7042/02/70وقدر مبلغ االحيار ب ـ ــ:
 40.022.202.27دينار جزائري مبا فيها الضرائب والرسوم ويسدد حسب جدول التسديد املر فق مع العقد
وعليه سوف نتعرف يف اجلدول على الدفعات واالستحقاقات ملدة عشرين شهرا هلذا القرض العقاري:
الجدول رقم ( :)1جدول االستحقاق
مبلغ األصل المتبقي

الدفعة المستحقة

تاريخ االستحقاق

رقم

4.700.000.00
4.700.000.00
4.691.859.13
4.682.705.78
4.673.505.07
4.664.250.63
4.654.942.33
4.645.579.67

1.300.000.000
36.516.49
36.516.49
36.516.49
36.516.49
36.516.49
36.516.49
36.516.49

20/07/2016
31/08/2016
30/09/2016
31/10/2016
30/11/2016
31/12/2016
31/01/2017
28/02/2017

1
2
3
4
5
6
7
8
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36.516.49
4.636.162.39
36.516.49
4.626.690.18
36.516.49
4.617.162.72
36.516.49
4.607.579.68
36.516.49
4.597.940.74
36.516.49
4.588.245.57
36.516.49
4.578.493.85
36.516.49
4.568.685.25
36.516.49
4.558.819.41
36.516.49
4.548.896.03
36.516.49
4.538.914.77
36.516.49
4.528.875.28
المصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على مالحق بنك الربكة.

31/03/2017
30/04/2017
31/05/2017
30/06/2017
31/07/2017
31/08/2017
30/09/2017
31/10/2017
30/11/2017
31/12/2017
31/01/2018
28/02/2018
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

 .3الخالصة:

ويف األخري ميكن استنتاج مما سبق مايلي:
 النتائج:

 عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك أحد ال عقود املالية املعاصرة اليت انتشرت يف عصرنا و هو عبارة عن عقد مركب
من عدة عقود و له عدة صور تشتمل كل صورة أمور و قيود.
 عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك هو امتداد للبيع بالتقسيط بصورة تأجري ينتهي بالتمليك مع احتفاظ البائع
بامللكية أي ال تنتقل امللكية إال إذا مت سداد مجيع األقساط.
 تعترب خماطر التمويل باإلجارة اقل نظرا لبقاء ملكية األصل للمؤجر ،وهو ما ينفي احلاجة إىل ضمانات ،ضف
إىل أنه يتسم باملرونة  ،حبيث يتم ربط أقساط اإلجيار بتوقيت التدفقات اليت حتققها العني املؤجرة.
 عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك أكثر العقود حتقيقا للعدالة بني أطراف العقد ،ويعود عليهم مبنافع عديدة ،ال
ميكن التحصل عليها بالقروض البنكية الربوية.
 التوصيات :على أساس النتائج اليت مت التوصل إليها ،ميكن اقرتاح بعض التوصيات ،نوجزها فيما يلي:
 توسع البنوك اإلسالمية يف نشاط اإلجارة ،وفق أساليب جديدة جائزة شرعا ،وذات كفاءة اقتصادية من خالل
مالئمتها للواقع العملي علي املؤجرين أن ال يستغلوا حاجة املستأجرين إيل متويل مشاريعهم ،فيضعون هلم شروطا
جمحفة ،فهذا األمر يقلل من كفاءة هذه الصيغة كما أنه خیالف أحكام الشريعة اإلسالمية ،السيما أن حق
املؤجر حمفوظ ألن ملكية العني املؤجرة تكون من حقه؛
 االستفادة من جتارب البنوك اإلسالمية املتقدمة يف جمال التأجري التمويلي ،والعمل على حتسني تقدمي اخلدمات
التمويلية للمؤسسات االقتصادية.
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 جيب على البنوك اإلسالمية اليت تقدم صيغة التمويل باإلجارة ،أن تقوم بالدعاية واإلشهار ،حىت تكون أقرب إىل
املؤسسات االقتصادية والعمل على تبين سياسة جتارية حمكمة.
.6قائمة المراجع:
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 )8ثروت عبد اجمليد( ،)7002اتفاق التمويل العقاري دراسة أحكام قانون التمويل العقاري و التشريعات المقارنة (اإلصدار دون
طبعة ،صفحة  .)2االسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة.

 )9فارس مسدور( ،)7002التمويل اإلسالمي من الفقه إلى التطبيق المعاصر لدى البنوك اإلسالمية (صفحة  .)421اجلزائر :
دار هومة.

( )13دون سنة نشر) .تأليف عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المدني (اجمللد  ،2صفحة  .)417لبنان :دار
احياء الرتاث العريب.
 )11تأليف هشام حممد القاضي(دون سنة نشر)  ،التمويل العقاري دراسة فقهية قانونية اقتصادية مقارنة (اإلصدار ط ،4صفحة
 .)74االسكندرية  :دار الفكر اجلامعي .

 )12عبد الرمحان بن سفر عوض السهلي2( .و 1افريل .)7042 ,املالحظات القانونية على عقود التمويالت االسالمية ،ملتقى
بنك البحرين االسالمي الثاين .مت االسرتداد من ./http://iefpedia.com
 )10كوديد سفيان ،بن منصور عبد اهلل( .بال تاريخ) .تمويل االجارة المنتهية بالتمليك( .2 .امللتقى العلمي اخلدمات املصرفية
االسالمية بني النظرية والتطبيق ،احملاور) جامعة تلمسان .

 )13ماضي بلقاسم( .بال تاريخ) .التمويل باالجارة كأداة متميزة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة حالة بنك البركة
مقال مقتبس .مت االسرتداد من  iefpedia.comمتاح على املوقع.:

 )13حممد بوزيان ،خدجية خالدي .)7002( .التمويل اإلسالمي فرص و تحديات ،الدورة التدريبية حول تمويل المشروعات
الصغيرة و المتوسطة و تطوير دورها في االقتصاديات المغاربية .40 .جامعة فرحات عباس سطيف.

 )16حممد هاشم كمايل .)7002( .تحليل شرعي لبعض مسائل اإلجارة التمويلية اإلسالمية .جملة جامعة امللك عبد العزيز
االقتصاد االسالمي .12 ،)4( 77 ،

 )17مطوية مقدمة من طرف بنك الربكة – وكالة البليدة – .)7042( .

 )18مقابلة شفوية مع املدير العام لبنك الربكة – وكالة البليدة ( .-بال تاريخ).
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