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 نظام اإليجار التمويلي
 

 فصل تمهيدي 
 تعريفات

 المادة األولى:
،  دددا   بدلاينددد  أ دددام اددد   ن دددا بدلرددداي - عرد  يف ىددداب بلن دددام أينمدددا -يددد  تأللفددداظ عبلرادددارب  بآبا قصددد ي
 بلسياق خالف ذلك: قتضي

 بلتمويلي. بإلجيار: ن ام النظام
 .ذلاب بلن ام: بلالئح  بلتنفياي  الالئحة

  ؤسس  بلنق  بلرريب بلسرودي. :المؤسسة
 : حمافظ  ؤسس  بلنق  بلرريب بلسرودي.المحافظ

 بلتمويلي. بإلجيار: عق  العقد
 بلتمويلي. بإلجياربدلرخص ذلا مبزبعل   بدلسامه  : بلشرا المؤجر

 :  ن ميلك  نفر  بألص  بدلؤجر مبوجب بلرق .المستأجر
 :  ن يقوم بإنتاج بألص  بدلؤجر.المنتج
  ن يورد بألص  بدلؤجر. :المورد
عبحلقددوق بدلرنويدد  احقددوق عبخلدد  ا ،  ،عبدلندداف  ،عبدلنقددول ،بلرقددارره  ددن اإجيدد:  ددا مي ددن المللؤجر األصللل

 بدلل ي  بلف ري .

 : بلصيان  بليت يتوقف علي ا بقاء أص  بلرني حبسب بلررف.الصيانة األساسية
 الستمربر  نفرت ا حبسب بلررف.: بلصيان  بليت حتتاج إلي ا بلرني الصيانة التشغيلية

بلتمددويلي بدلة دد  يف بدلمل دد  أع بدلنفدداو في ددا، عتقيدد   بإلجيدداربلسدد   بلدداي تقيدد  فيددو عقددود : سللجل العقللود
 .ا ألح ام ىاب بلن امق  عفعأي تر ي  ذلاه بلرقود، عذلك  ،بلتمويلي بإلجيارفيو عقود بلاي  بدلرتتا  على 

 

 األول الفصل
 التمويلي اإليجارعقد 

 المادة الثانية:
أع  ،أع  ندددداف  ، نقولدددد ثابتدددد  أع  أصددددول إجيددددارادددد  عقدددد  يقددددوم بدلددددؤجر فيددددو ب  اب إجياريًّددددا دتويليًّدددديردددد  عقدددد    -1

علدددى  بأع قدددادر   ،ب علدددى دتل  دددا ال دددا  ذلدددا، أع دلنفرت دددا، أع قدددادر   بصدددفتوأع حقدددوق  رنويددد  خددد  ا ، 
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علدددى سددداي  بالحدددرتبف، لغدددري أجريىدددا علدددى بت ألجددد علي دددا  إقا ت دددا، عذلدددك إذب ادددان حصدددول بدلدددؤجر
 بلالئح  ذلك. عتوضح

جيددوز بنتقددال  ل يدد  بألصددول بدلددؤجرو للمسددتأجر  ،دعن إخددالل بأح ددام دتلددك بلرقددار لغددري بلسددروديني -2
، ، أع سد بدىا  د   الدد حمد دبلرقد  دفردا  ا ألح ام بلرق ، إ ا بشرط يرلق بلتملدك علدى سد بدق  عف
يتفق عليو يف بلرق ، أع بقيم  بألص  عقت إبدربم عقد  بلايد ، أع  ر زي، أع بثمن   بثمن   بوع  بالاي  أع

 باذلا .
 المادة الثالثة:

يتضددمن بيانددا  تترلددق بالراقدد ين، عبألصدد   ،جيددب أن رددرر عقدد  اتددايب أع إل ددرتعي بددني بدلددؤجر عبدلسددتأجر
 عفق داا يف سد   بلرقدود الحق د عيسد   ،بدلؤجر، عحالتو، عبألجرو، عآجال س بدىا، ع د و بلرقد ، عودرع و

 .ألح ام ىاب بلن ام، عيلحق بس لو أي تر ي  يطرأ عليو
 المادة الرابعة:

رقدد  حت يدد  أعصدداف بألصدد  بدلددربد بسددتر اره  دد  بدلددورد أع بدلنددت  أع بدلقدداعل، بلجيددوز للمسددتأجر قادد  إبددربم 
   على حت ي ه ألعصاف بألص .عي ون بدلستأجر  سؤعال  عما يرتتب 

 .فال ت ون  لز   للمؤجر إال يف ح عد بدلوبفق  ،د  بألعصاف بناء  على  وبفق   ن بدلؤجرعإن ح 

 المادة الخامسة:
ا بتسلم بألص  بدلؤجر  ااورو  ن بدلورد أع بدلنت  أع بدلقاعل عفق   -اتاب   -إذب فوض بدلؤجر بدلستأجر 

في ب أن ي ون بلتسليم مبوجب حمضر يثات فيو حال  بألص   ،للشرعط عبألعصاف بحمل دو يف بلرق 
بدلؤجر، عي ون بدلستأجر  سؤعال  جتاه بدلؤجر عن أي بيان عن بألص  أثات يف حمضر بلتسلم بدلوق . عإن 

 .فللمستأجر رفض تسلمو ،عن توقي  بحملضر ، أع بدلقاعلأع بدلنت  ،ب تن  بدلورد
 المادة السادسة:

ألجرو بدلتفق علي ا يف بدلوبعي  بحمل دو يف بلرقد  علدو   ينتفد  باألصد  بدلدؤجر، ب  دفرا ي ف  بدلستأجر -1
 إال إذب اان ع م بالنتفاع بساب بدلؤجِّر.

، يددد فر ا بدلسدددتأجر يف حدددال تدددأخره يف بلسددد بد،  سدددتقالي أجدددرو  دفردددا جيدددوز بودددرتبط تقددد   حلدددول  -2
 أال تت اعز ع د بل فرا  بليت تأخر عن س بدىا.بشرط 

   دن بألجدرو إن تردار تسدليم بألصد  أع بالنتفداع بدو بسداب تر ي  جزء  ن بألجرو، عيرد بدلر  د جيوز -3
 ال يرود إىل بدلستأجر.

 المادة السابعة:
يف بألغدددربض بدلتفدددق علي دددا يف حددد عد بالسدددترمال بدلرتددداد، بدلدددؤجر يلتدددزم بدلسدددتأجر باسدددترمال بألصددد   -1

 عي ون  سؤعال  عن بلقيام بأعمال بلصيان  بلتشغيلي  على نفقتو عفق بألصول بلفني  بدلتار . 
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 دا   يتفدق بلطرفدان علدى بلتدزبم بدلسدتأجر كدا، عت دون حينردا  ،فإهنا تلزم بدلدؤجربلصيان  بألساسي  أ ا 
 . ا ي ون ناور ا  ن خل  أع عيب يف بألص  بدلؤجر دلستأجر لألص  دعنفيما ينشأ عن بستخ بم ب

مبا يطرأ علدى بألصد  بدلدؤجر  دن عدوبرض دتند  بالنتفداع بدو  ( على عنوبنو) يلتزم بدلستأجر بإورار بدلؤجر -2
 .ا فور ح عث ا، عفق  ا حت ده بلالئح ا أع جزئيًّ اليًّ 

 المادة الثامنة:
بدلدددؤجر، تتضدددمن   أع ترددد ي  يف بألصددد  بدلدددؤجر دعن  وبفقددد  حمدددررو  دددنال جيدددوز للمسدددتأجر إجدددربء أي تغيدددري

 .عبدلسؤعل عن الفتو ،عنطاقو ، اير  بلتغيري أع بلتر ي 
 لمادة التاسعة:ا
أع يفدرط، فدإن ادان بذلدالك بترد ت أع تفددري   ال يتحمد  بدلسدتأجر تارد  ىدالك بألصد  بدلدؤجر  دا   يترد    -1

 فيتحم  بدلستأجر قيم  بألص  عن  بذلالك باستثناء  ا يغطيو بلتأ ني. ؛ ن بدلستأجر
 يتحم  بدلؤجر تار  بذلالك إذب اان بسااو أع بقوو قاىرو.  -2
 عال جيوز بورتب و على بدلستأجر. ،بدلؤجر بلتأ ني بلتراعي على بألص  دلؤجريتحم  ب -3

 المادة العاشرة:
 ا للوبئح عبلقوبع  بليت تص رىا ىير  بلسوق بدلالي .، عفق  أعربق  الي   قاب  حقوق بدلؤجرجيوز إص بر 

 المادة الحادية عشرة:
 جيوز للمستأجر بلتنازل عن بلرق  إىل  ستأجر آخر مبوبفق  بدلؤجر، عتوضح بلالئح  أح ام ذلك.

 المادة الثانية عشرة:
تسدد ي  بلرقددد  يف  للمددؤجر أن يضدد  علددى بدلنقدددول بدلددؤجر أي بيددان حلمايتدددو، مبددا يف ذلددك ب دددو، عرقددم -1

 س   بلرقود.
بل شدددف علدددى بألصددد  بدلدددؤجر؛ للتأاددد   دددن بسدددتمربر حيدددازو بدلسدددتأجر لدددو  -أع  دددن ينيادددو  -للمدددؤجر  -2

دلددددا حتدددد ده بلالئحدددد  بادلسددددتأجر، عذلددددك عفق ددددا  بلحددددق ىدددداب بإلجددددربء ضددددرر  علفحددددص حالتددددو، علددددى أال ي  
 الورتب ا  بدلنصوص علي ا يف بلرق .عب

 المادة الثالثة عشرة:
فلمسددددتأجره أن يتقدددد م إىل ب  دددد   ،اددددان بقتندددداء حمدددد  بلرقدددد  أع تشددددغيلو أع تسدددديريه يسددددتلزم رخصدددد   إذب -1

 .بدلختصدد  بطلددب بحلصددول علددى ىدداه بلرخصدد ، بسددتنادب  إىل بلرقدد  بدلسدد   عفق ددا ألح ددام ىدداب بلن ددام
عجيددوز أن تصدد ر بلرخصدد  باسددم بدلددؤجر  تضددمن   ددا يدد ل علددى أن بألصدد  يف حيددازو بدلسددتأجر مبوجددب 

 لرق ، عتاني بلالئح  أح ام ذلك.ب
  يتفدق علددى خددالف  يتحمد  بدلسددتأجر  يد  بلرسددوم بلن ا يد  للحصددول علدى بلرخصدد  عجت يد ىا،  ددا -2

 ذلك.
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 المادة الرابعة عشرة:
 يتحم  بدلستأجر بدلسؤعلي  عن بألضربر بلناجت   ن بستخ ب و بألص  بدلؤجر.

 المادة الخامسة عشرة:
 فإن  ل ي  بألص  تنتق  حممل  بالرق . ،ؤجر للغريإذب باع بدلؤجر بألص  بدل

 المادة السادسة عشرة:
 ال جيوز للمستأجر ترتيب حقوق على  ل ي  بألص ، أع رىنو لطرف ثالث إال مبوبفق  حمررو  ن بدلؤجر.

 المادة السابعة عشرة:
 فإنو رتفظ كاه بلصف  علو ثَدَات أع أ حلق برقار. ،إذب اان بألص  بدلؤجر  نقوال  

 

 الثاني الفصل

 سجل العقود 
 عشرة: الثامنة المادة
ي ددون  ،برتخدديص  ددن بدلؤسسدد  أاثددروددرا   سددامه  أع تؤسدد   ،ن ددام بلشددراا أح ددام  دد   ربعدداو  -1

 :أيترقود، عتتوىل  ا يبلغرض ا تس ي  
 مبا يقضي بو ن ام بلتس ي  بلريين للرقار. إخاللرقود، دعن الإع بد س   خاص ب -أ 
 عبحلقوق بدلترلق  كا. ،بدلؤجرو بألصول تضمن  بيانا   ،رقودبلتس ي   -ب 
 مبوبفق  حمررو  ن بدلؤجر. بلرقودبإلفصاح   ا  بلتموي  بدلرخص  عن س ال   -ج 

ىداه  ن د (1)يف بلفقدرو بلرقدود بدلنصدوص علي دا  تسد ي   تنحصر بدلشارا  يف تأسي  ع ل يد  ودرا -2
عتتددوىل بدلؤسسدد  تن دديم ايفيدد  زيددادو رأس  ددال  .بلتمددويلي بإلجيددار دلزبعلدد بدلددادو يف بلشددراا  بدلرخصدد  

عايفيدد   (،عذلددك بدد خول بلشددراا  بدلرخصدد  ب  يدد و يف  ل يدد  ىدداه بلشددرا )بلرقددود وددرا  تسدد ي  
 .عن ام بلسوق بدلالي  علوبئحو ،،     ربعاو ن ام بلشراا توزي  أرباح ا

عسددددن  بدلل يدددد  لغددددري بلرقددددار، بلرقددددود  تسددد ي   الئحدددد  إجددددربءب  بلقيدددد  يف بلسدددد   يف وددددرابلتدددن م  -3
عبإللغدددداء، عحددددق إ ددددالع بلغددددري علددددى  بلتردددد ي عبلايانددددا  بألخددددرط بلدددديت يتطلا ددددا بلقيدددد ، عإجددددربءب  

عبلنفدددداذ إلي ددددا، عبدلقابدددد  بدلددددا  لقدددداء  ،عتاادذلدددداع دددد و بحلفددددظ، ععحدددد و بيانددددا  بلتسدددد ي ،  ،بلسدددد  
 .خ  اهتا

 عشرة: التاسعة المادة
تثاددت  ل يدد  بدلددؤجر لألصددول بدلددؤجرو يف  وبج دد  بلغددري بتسدد ي   ،دتلددك بلرقددار بأح ددامإخددالل  دعن -1

 ا ألح ام ىاب بلن ام عالئحتو.عفق   رقودبل



 

5 

 

 للقوبعدددد ا ق ددددعفرقددددود، عذلددددك بلبختدددداذ إجددددربءب  بلتأوددددري علددددى سدددد    بلتسددددني حددددال  يفبدلددددؤجر  علددددى -2
 عبإلجربءب  بليت تاين ا بلالئح .

  ددنغددري أ ربفددو إال تيف  وبج دد  بلغددري مبددا يطددرأ علددى بلرقدد   ددن تردد ي  لشددرع و أع  بالحت دداججيددوز  ال -3
 تاريخ بلتأوري على س لو بالك.

 :العشرون المادة
ددد  بدلدر بألصدددبدلستأجدد ميسددلِّ  ، ددن ىدداب بلن ددام (بلتاسددر ) ددا عرد يف بدلدددادو   دربعددداو  ددد   بدلتفددقباحلالدد   -ر دؤج 

ب ددتالك خيدرت بدلسدتأجر   إىل بدلدؤجر عند  إهندداء بلرقد  أع بنفسداخو أع بنقضداء   تددو،  دا  - علي دا يف بلرقد 
 بألص  بدلؤجر مبوجب بلرق .

 والعشرون: الحادية المادة
   سدتحقدفردا   سد بدحق فسخ بلرق  عبسرتدبد بألص  بدلدؤجر إذب ختلدف بدلسدتأجر عدن  بورتبط للمؤجر

 مبا رقق بلر بل  بني  ريف بلرق . ،دلا حت ده بلالئح  عفق ا
 والعشرون: الثانية المادة

 ا.إذب ىلك بألص  بدلؤجر ىالا ا اليًّ رق  بل ينفسخ -1
بإعدادو   ناسدبا خمدال  بادلنفرد ، ع  يقدم بدلدؤجر خدالل  يرداد بألص  بدلؤجر ىالا ا جزئيًّد ىالكاان   إذب -2

جداز للمسدتأجر فسدخ  ؛بدلسدتأجربليت اان علي ا أع إب بلو بأص  دماث  يقالدو  بألص  بدلؤجر إىل بحلال
مبدا يتناسدب  د  حدال بذلدالك ب زئدي  بألجدروبلرق  أع بالتفاق  د  بدلدؤجر علدى بسدتمربر بلرقد  عترد ي  

علددى بدلدد و بلدديت بسددتغرقت لملصددالح  ددا    أجددروفددال  ،عيف حددال بسددتمربر بلرقدد  علددى حالددو .لألصدد 
 يق  عن بألص  بدلؤجر. اليروضو بدلؤجر خالل ىاه بدل و بأص  آخر 

 ،دعن سدداب  ددن بدلسددتأجر رج  ؤ بدلدداألصدد  ع بل لددي ببدلختصدد   ددا ميندد  بالنتفددا  بلسددلطا صدد ر عددن  إذب -3
 عتسق  بألجرو  ن عقت بدلن .بإلجيار  عق ينفسخ 

حت د بلالئح  بدلرايري بحمل دو دلا يستحقو ا   رف عند  فسدخ بلرقد  أع بنفسداخو أثددناء  د و بإلجدارو،  -4
  ا بستحق  ن ترويضا  تأ يني .    ربعاو مبا رقق بلر بل  بني بلطرفني عفق بألصول بلشرعي ، 

 المادة الثالثة والعشرون:
بالسدددتمربر يف تنفيدددا بلرقددد  عفدددق  -يف حدددال إوددد ار إفدددالس بدلدددؤجر أع تصدددفي  نشدددا و  -جيدددوز للمسدددتأجر 

 ورع و، أع إعادو بألص  مبوبفق  عاي  بلتفليس  أع بدلصفي. 
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 الثالث الفصل
 المنازعاتالمخالفات و 

 والعشرون:الرابعة  المادة
ىدداب بلن ددام عالئحتددو، عبلن ددر يف ن تطايددق أح ددام  ددتتددوىل بحمل مدد  بدلختصدد  بلفصدد  يف بدلنازعددا  بلناوددر  

 خمالفا  أح ا  ما عإيقاع بلرقوبا  بدلنصوص علي ا يف ىاب بلن ام.
 والعشرون: الخامسة المادة

فللمدددؤجر تقددد    ،يف بألحدددوبل بدلنصدددوص علي دددا يف ىددداب بلن دددامبلثابتددد  بدلدددؤجرو ل و سدددلم بألصدددت   إذب -1
ؤجر، علددى أن ياددت يف بلطلددب خددالل صدد بر ح ددم بتسددليم بألصد  بدلددإل بدلختصدد  لدب إىل بحمل مدد  

  ن تاريخ تق ميو.( يو  ا ثالثون)  و أقصاىا 
للمددؤجر عفقددا  ألح ددام ىدداب بلن ددام بسددرتدبد بألصددول بدلنقولدد   ددن بدلسددتأجر يف بحلدداال  بلدديت يتضددمن  -2

عيتدددوىل بإلودددربف علدددى تنفيدددا بسدددرتدبد بألصددد   دددن  .بلرقددد  بدددني بلطدددرفني حدددق بدلدددؤجر يف بسدددرتدبدىا
 ن ام بلتنفيا.لبدلستأجر وراا   تخصص   رخص ذلا  ن عزبرو بلر ل عفقا  

 والعشرون:السادسة  المادة
ال  بغرب د عفق دا  سدا   بدلخالفد  يراقدب  ،أو   نصوص علي ا يف ن ام آخدر عقوب ع م بإلخالل بأي    

اد   دن   ؛ ر دا الرقوبتني، أع بدأو ر ثالث   و ال تزي  على  بالس ن، أع ربألص  بدلؤج قيم  رب تزي  على 
بدلقيددد و يف بلسددد   بخلددداص  أعصدددافو بألصددد  أع ا  مددد  بلاياندددا  بدلثاتددد  علدددى بألصددد  بدلدددؤجر أع غدددري   رددد

  ن بدلؤجر. حمرروبالك، أع باع بألص  بدلؤجر، أع رىنو دعن  وبفق  

 

 الرابع الفصل
 ختامية أحكام

 والعشرون : السابعةالمادة 
خدددالل تسدددرني يو دددا   دددن تددداريخ يصددد ر بحملدددافظ باالتفددداق  ددد  عزيدددر بلرددد ل بلالئحددد  بلتنفيايددد  ذلددداب بلن دددام 

 .ص عره
 والعشرون: الثامنة المادة

 يو  ا  ن تاريخ نشره يف ب ري و بلر ي . (تسرني)يرم  كاب بلن ام بر   ضي 


