
ما المقصود بالتأجير التمويلي؟
يعــرف التأجيــر التمويلــي بأنــه تمويــل مبنــي علــى األصــل يســتخدم 
ــية،  ــدات هندس ــاحنات، مع ــيارات، ش ــة )س ــول الثابت ــراء األص لش
معــدات مختبــرات، خطــوط إنتــاج، عقــارات، ... إلــخ(، وذلــك مــن 
خــال قيــام شــركات التأجيــر التمويلــي بشــراء األصــول التــي 
ــذه  ــر ه ــم توفي ــن ث ــن، وم ــن الموردي ــتأجر م ــا المس يختاره
األصــول المشــتراة الســتخدام المســتأجر وانتفاعــه لفتــرة 

زمنيــة محــددة مقابــل دفعــات اإليجــار، وفــي نهايــة 

اإلدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي
يخضــع قطــاع التأجيــر التمويلــي لرقابــة وإشــراف هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية، وهــي الجهــة التــي 
تتولــى المســؤولية القانونيــة للرقابــة والتنظيــم واإلشــراف علــى القطاعــات الماليــة غيــر المصرفيــة فــي 
ــن،  ــاع التأمي ــة وقط ــاع األوراق المالي ــي، قط ــر التمويل ــاع التأجي ــب قط ــى جان ــمل إل ــي تش ــطين، الت فلس

وقطــاع تمويــل الرهــن العقــاري.
وتعمــل الهيئــة مــن خــال اإلدارة العامــة لتمويــل الرهــن العقــاري والتأجيــر التمويلــي علــى تطويــر وتنظيم 
قطــاع التأجيــر التمويلــي، وهــو قطــاع مهــم وحيــوي فــي االقتصــاد الفلســطيني، حيــث تعمــل الهيئــة علــى 
ــى التعــاون مــع األطــراف  ــة المائمــة لهــذا القطــاع وتطويرهــا، إضافــة إل ــة القانوني ــاء البيئ اســتكمال بن
كافــة ذات العاقــة لبنــاء صناعــة تأجيــر تمويلــي متينــة وســليمة وبنــاء قــدرات العامليــن فــي القطــاع، إلــى 
ــتراتيجيتها  ــن اس ــة، ضم ــردت الهيئ ــك، أف ــذًا لذل ــن.  وتنفي ــور المواطني ــدى جمه ــي ل ــز الوع ــب تعزي جان
لألعــوام 2016-2020، هدفــًا خاصــًا لقطــاع التأجيــر التمويلــي يتمثــل فــي تطويــر الخدمــات التــي يقدمهــا 

القطــاع ورفــع مســاهمته االقتصاديــة.

التــأجيــر التمــويلي.. أهميتــه ومزايــاه

عزيزي المستأجر، في حال كان لديك أي شكاوى أو مقترحات تتعلق بالهيئة 
أو قطاع التأجير التمويلي يمكنك إرسالها عبر الموقع اإللكتروني للهيئة: 

www.pcma.ps 



فتــرة التأجيــر، يتــم نقــل ملكيــة األصــل إلــى المســتأجر أو إعادتهــا إلــى المؤجــر فــي حــال لــم يرغــب 
ــتأجر  ــك المس ــا يتمل ــادة م ــي ع ــر التمويل ــل التأجي ــي ظ ــراء، وف ــار الش ــة خي ــي ممارس ــتأجر ف المس

األصــل فــي نهايــة التعاقــد.
ــراض( هــو اســتخدام األصــل  ــل األخــرى )اإلق ــي عــن أدوات التموي ــر التمويل ــز التأجي ــا يمي وأهــم م
ــب  ــى طل ــان( دون الحاجــة إل ــب األحي ــل )فــي أغل ــي كضمــان للتموي ــر التمويل ــد التأجي موضــوع عق
ضمانــات إضافيــة، بحيــث يحتفــظ المؤجــر بالملكيــة القانونيــة لألصــل طــوال فتــرة التعاقــد، أمــا فــي 

حالــة القــرض، فيتــم طلــب ضمانــات متنوعــة لضمــان القــرض، ويكــون األصــل ملــكًا للمقتــرض.

عقد التأجير التمويلي. 
هــو عقــد يقــوم بموجبــه المؤجــر بتوفيــر األصــل لمســتأجر ليســتخدمه مقابــل دفعــات تأجيــر محــددة، 
ــذًا  ــة تنفي ــل الملكي ــم نق ــا يت ــي، إم ــر التمويل ــرة التأجي ــة فت ــي نهاي ــة، وف ــة معين ــرة زمني ــك لفت وذل
لعقــد التأجيــر التمويلــي، وإمــا إعادتــه إلــى المؤجــر فــي حــال عــدم رغبــة المســتأجر فــي ممارســة خيــار 
ــًا ألحــكام القــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2014 بشــأن  ــي وفق ــر التمويل ــرم عقــد التأجي الشــراء.  ويب

التأجيــر التمويلــي وتعليمــات هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية.

أطراف عقد التأجير التمويلي.
 

المؤجر: وهو الشركة المساهمة والمرخصة لممارسة نشاط التأجير التمويلي.

المســتأجر: وهــو الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاري الــذي يحــق لــه حيــازة العيــن المؤجــرة 
واســتخدامها بموجــب العقــد.

ــى المؤجــر، والــذي يتــم اختيــاره  المــورد: وهــو الشــخص الــذي ينقــل ملكيــة العيــن المؤجــرة إل
مــن قبــل المســتأجر.

أهمية التأجير التمويلي.
يعتبــر التأجيــر التمويلــي وســيلة مــن وســائل التمويــل المتاحــة، إضافــة إلــى وســائل التمويــل األخــرى، 
ــي،  ــر التمويل ــدة كالتأجي ــر أدوات جدي ــي.  فبتطوي ــتثمار المحل ــر االس ــيلة لتطوي ــه وس ــن أن ــًا ع فض
ــدة بخدمــات  ــق طــرح منتجــات جدي ــي عــن طري ــق أنشــطة قطاعهــا المال ــدول مــن تعمي تتمكــن ال
متنوعــة، وإدخــال أطــراف جديــدة إضافــة إلــى توســيع قاعــدة المســتفيدين مــن الخدمــات المقدمــة.

كمــا يؤثــر هــذا النشــاط الحيــوي والمهــم علــى االقتصــاد، ويســاهم فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة 
المســتدامة، وذلــك مــن خــال منــح المؤسســات اإلنتاجيــة الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فرصــًا أكبــر 
للحصــول علــى التمويــل بآليــة لهــا عاقــة باســتخدام األصــل المنتــج كضمــان، مــا يــؤدي إلــى زيــادة 
قــدرة هــذه المؤسســات علــى مواكبــة التطــور التكنولوجــي، ورفــع جــودة المنتــوج، وزيــادة إنتاجيتهــا، 
وبالتالــي تعزيــز تنافســيتها.  وهــذا يجعــل التأجيــر التمويلــي مــن نظــم التمويــل الكفــؤة، وبخاصــة في 
ظــل عــدم قــدرة ســوق اإلقــراض علــى اســتيعاب كافــة االحتياجــات التمويليــة لاســتثمار الرأســمالي 
ألســباب عــدة، قــد يكــون أهمهــا عــدم قــدرة المســتفيد علــى توفيــر الضمانــات الملموســة التــي عــادة 

مــا يطلبهــا الممــول.

يوفر التأجير التمويلي مزايا ومنافع عدة لكل من المؤجر والمستأجر وأهمها:
مزايا المؤجر:

ــن  ــة العي ــه بملكي ــي احتفاظ ــل ف ــان كافٍ يتمث ــبة، وبضم ــد مناس ــتثمار بعوائ ــعًا لاس ــااًل واس ــر مج       يوف
المؤجــرة.

ــة  ــة قانوني ــود منظوم ــه ولوج ــهولة تطبيق ــرًا لس ــيط؛ نظ ــع بالتقس ــام البي ــن نظ ــل م ــًا أفض ــر نظام       يعتب
ــاط. ــة بالنش ــة متعلق متخصص

      يقلــل مــن مخاطــر منــح االئتمــان بالنســبة للمؤجــر، وذلــك لســرعة اســتعادة األصــل فــي حــال عــدم التــزام 
المســتأجر بالدفــع.

      فــي حالــة اإلخــال بشــروط العقــد، تتــم اســتعادة األصــل المؤجــر بشــكل ســريع ضمــن إجــراءات قاضــي 
األمــور المســتعجلة، علــى العكــس مــن الرهــن الحيــازي أو العقــاري.



يعتبــر التأجيــر التمويلــي أحــد الخيــارات المهمــة للتمويــل التــي تعــزز وتزيــد مــن فــرص االســتثمار لدى المنشــآت 
االقتصاديــة، وتحديــدًا الصغيــرة ومتوســطة الحجــم واألفــراد، مــا يســهم فــي تعزيــز الشــمول المالي في فلســطين.

هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
ص.ب 4041، البيرة – فلسطين

+ 970  2 2946946
+ 970  2 2946947

info@pcma.ps 
البريد االلكتروني الخاص 

باالدارة العامة لتمويل الرهن العقاري والتأجير التمويلي:
mflsd@pcma.ps 

www.pcma.ps

مزايا المستأجر:
      تمكيــن المســتأجر مــن حيــازة األصــول الرأســمالية الازمــة لمشــروعه دون أن يضطــر إلــى تجميــد جــزء 

كبيــر مــن أموالــه إذا مــا قــام بشــرائها، مــا يوفــر لمشــروعه مســتوى أعلــى مــن الســيولة.
ــن  ــد م ــا يزي ــي، بم ــور التكنولوج ــة التط ــث ومواكب ــد والتحدي ــات التجدي ــهيل عملي ــي تس ــاهم ف       يس

ــتأجر. ــات المس ــية لمنتج ــدرة التنافس الق
      التأجيــر التمويلــي قائــم علــى فرضيــة أن الثــروات تتحقــق باســتخدام األصــول ال بامتاكهــا، وبالتالــي 
فــا حاجــة للمنشــآت اإلنتاجيــة المتــاك المعــدات واآلالت لتحقيــق اإليــرادات، ولكنهــا تســتطيع ذلــك 
مــن خــال اســتئجارها عبــر التأجيــر التمويلــي، واســتخدام هــذه المعــدات واآلالت فــي عمليــة اإلنتــاج.

      تعتبــر شــروط التأجيــر التمويلــي لألصــول بالنســبة للمســتأجر أكثــر يســرًا وماءمــة مــن االقتــراض، 
وبخاصــة أنــه ال يترتــب عليــه -فــي األغلــب- توفيــر ضمانــات إضافيــة.

      المســاهمة فــي زيــادة العائــد علــى حقــوق الملكيــة إذا تــم اســتثمار األصــول المســتأجرة بشــكل فعــال 
)مقارنــة بالشــراء(.

قانون التأجير التمويلي
ــون  ــرار بقان ــدور الق ــر ص ــي، ويعتب ــر التمويل ــأن التأجي ــنة 2014 بش ــم )6( لس ــون رق ــرار بقان ــدار الق ــم إص ت
مــن أهــم اإلنجــازات التــي حققتهــا الهيئــة فــي ســبيل اســتكمال األطــر القانونيــة والرقابيــة الناظمــة لعمــل 
قطــاع التأجيــر التمويلــي فــي فلســطين، حيــث يعتبــر صــدور قانــون التأجيــر التمويلــي حجــر الزاويــة فــي نمــو 
هــذا القطــاع وتقدمــه، مــا سيســاهم فــي تنظيــم العاقــة بيــن أطــراف عقــد التأجيــر التمويلــي، حيــث يوفــر 
القانــون تعريفــًا واضحــًا للتأجيــر التمويلــي يميــزه عــن غيــره مــن األدوات الماليــة وعمليــات اإليجــار االعتياديــة، 
كمــا يؤكــد ويقــر مبــدأ الحريــة التعاقديــة الــذي يعتبــر األســاس فــي تحديــد الحقــوق وااللتزامــات بمضمــون 
ــى  ــًة إل ــى مــورد العيــن المؤجــرة، إضاف ــح المســتأجر حــق الرجــوع المباشــر عل ــي، ويمن ــر التمويل عقــد التأجي
توضيــح حــدود مســؤولية المؤجــر فــي مواجهــة الغيــر فــي حــال تعرضهــم لضــرر ناتــج عــن اســتخدام العيــن 
المؤجــرة، بحكــم أن العيــن المؤجــرة فــي حيــازة المســتأجر وفــي عهدتــه ومســؤوليته، كمــا منــح القــرار بقانــون 
المؤجريــن صاحيــة التوجــه إلــى قاضــي األمــور المســتعجلة الســتعادة العيــن المؤجــرة فــي حــاالت اإلخــال.


