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 ( 1997المعدل ًف عام )معٌار المحاسبً الدوًل السابع عشر ال
 

قود اإلٌجار ع
 

 
" ارإلٌجد اوقعة سبمحا"   ٌحل محل المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشردلهذا المعٌار المحاسبً الدوًل المع نإ

ٌصبح . 1994 ماده من قبل مجلس لجنة المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة بنسخته المعاد صٌاؼتها عامتعاوالذي تم 

 بعد و أ 1999 (ٌناٌر)كانون الثانً ة للفترة التً تبدأ ًف األول منًلمعٌار المعدل نافذ المفعول على البٌانات الماال
 . التارٌخاهذ

 
 
 

  .17-  بالمعٌار المحاسبً الدوًل قد تفسٌرات اللجنة الدائمة للتفسٌرات ٌتعلأح
 

. لحوافز ا -تشؽٌلًال، عقود اإلٌجار 15- لتفسٌر ا
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 (1997المعدل عام  )معٌار المحاسبً الدوًل السابع عشر ال

 

دمة مق
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محاسبة عقود  - 17 معٌار المحاسبة الدوًل رقم محل ((المعدل ) 17معٌار المحاسبة الدوًل رقم )ل هذا المعٌار ٌح
نافذ المفعول  (ل عدالم) 17 وٌصبح معٌار المحاسبة الدوًل رقم ،(ألصلً ا17 معٌار المحاسبة الدوًل رقم)اإلٌجار 

  .خو بعد هذا التاري أ1999 (ٌناٌر)للفترات المحاسبٌة التً تبدأ ًف األول من كانون الثانً 
 

ه، وذلك بناء على مراجعة لحملذي ٌحل  األصلً  ا17 لمعٌار المحاسبة الدوًل رقم حتوي هذا المعٌار على تطوٌري
وعة من المعاٌٌر المقبولة للتموٌل مجمًف إطار التعدٌل المحدود الذي حدد تؽٌٌرات اعتبرت ضرورٌة إلكمال  تمت

المحاسبة الدولٌة على القٌام  عبر الحدود واألوراق المدرجة ًف أسواق األوراق المالٌة، وقد وافق مجلس لجنة معاٌٌر

 .سبة عقود اإلٌجاراحمبإصالح رئٌسً أكبر ًف مجال 
 

 :صلً  األما ٌلً التؽٌرات الرئٌسٌة عن المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشرًف
 

 أنه ترتٌب ٌنقل بموجبه المإجر الحق ًف ىلعألصلً عقود اإلٌجار  اؾ المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشرعر

 (المعدل ) السابع عشر ، وٌعدل المعٌار المحاسبً الدوًلتؤجرخدام أصل مقابل بدل إٌجار ٌستحق على المستسا
 ".سلة دفعات سلدفعة أو ب " بدل اإلٌجار"التعرٌؾ باستبدال المصطلح 

 
 المخاطر والمنافع رجأند اشتراط وجوب أن ٌكون تصنٌؾ عقود اإلٌجار مبنٌا على مدى تحمل المإجر أو المستع

 ر، مبررا بتطبٌق مبدأ الجوهر ولٌس الشكل، فقد قدم المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشرجإمكٌة أصل لالمتعلقة بم

ار المحاسبً يعملى أن عقد اإلٌجار هو عقد إٌجار تموٌلً، وقد أضاؾ ال عدالالت ك ألصلً أمثلة على حاالتا
 .صنٌؾتل زٌادة تسهٌل عملٌة ال أجدالالت تصنٌؾ إضافٌة من (المعدل ) الدوًل السابع عشر

 
ها أعاله ؾ" عمر الناؾعال" عبارة الألصلً  اي السابع عشرولدالتخدم المعٌار المحاسبً اس ي األمثلة المشار إٌل

 (المعدل) السابع عشر ار المحاسبً الدوًليعم مدة اإلٌجار ًف عملٌة التصنٌؾ، وٌستخدم الا معألؼراض مقارنته

 .استخدام األصل من قبل مستخدم واحد أو أكثر ا ًف االعتبار إمكانٌةذخآ" مر االقتصادي الع"صطلح ملا
 

إال أنه لم ٌتعرض لما ، إلٌجار المحتملة االتبدي اإلفصاح عن صلأل اطلب المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشرت
ار يعمدنى من دفعات اإلٌجار، وٌتطلب الألإذا كان ٌجب إدخال أو استثناء بدالت اإلٌجار المحتملة ًف حساب الحد ا

 .دنى لدفعات اإلٌجار األاستثناء بدالت اإلٌجار المحتملة من الحد (لمعدل ا) المحاسبً الدوًل السابع عشر
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لتً ٌتحملها اللمعالجة المحاسبٌة للتكالٌؾ المباشرة األولٌة  األصلً لم ٌتعرض المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشر

 (المعدل ) ر عند التفاوض بشؤن ترتٌبات اإلٌجار وضمانها، وٌقدم المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشرجأتالمس
ر لضمان عقد جأتلى األنشطة التً ٌقوم بها المس إطلب إدخال التكالٌؾ التً تعود مباشرةي حٌث أناإلرشاد بهذا الش

 .األصل المإجرغ إٌجار تموٌلً ًف مبل
 

على إمكانٌة االختٌار الحر ألسلوب توزٌع دخل التموٌل من قبل  األصلً نص المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشر

 :دل عائد دوري ثابت مبنً على إمامعط ٌعكس مالمإجر، أي االعتراؾ بالدخل بناء على ن
 

. صاًف استثمار المإجر القائم فٌما ٌتعلق بعقد إٌجار تموٌلً 
. صاًف االستثمار النقدي للمإجر القائم فٌما ٌتعلق بعقد إٌجار تموٌلً 

 

 أن اسى أسلوجوب أن ٌكون االعتراؾ بدخل التموٌل ع (معدل ال) تطلب المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشري
 فٌما ٌتعلق بعقد اإلٌجار ئمٌعكس معدل عائد دوري ثابت بناء على أسلوب واحد وهو صاًف استثمار المإجر القا

 .يالتموٌل
 

إلى معٌار المحاسبة الدوًل الذي ٌتناول انخفاض قٌمة  (المعدل ) ٌشٌر المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشر

لم ٌتناول المعٌار  وة إلى تقٌٌم إمكانٌة انخفاض قٌمة الموجودات،جالموجودات عند تقدٌم اإلرشاد بشؤن الحا
 .هذا الموضوع األصلً المحاسبً الدوًل السابع عشر

 
رٌن أجإجراء إفصاحات معززة من قبل كل المست (المعدل )  المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشرضرؾي

الخط الؽامق بالمقارنة مع بنود اإلفصاح بوالتموٌلً من خالل كتابتها ي والمإجرٌن ًف عقود اإلٌجار التشؽٌل

 .األصلً المطلوبة بموجب المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشر
 

: ًل يما (المعدل ) شمل اإلفصاحات الجدٌدة التً ٌتطلبها المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشرت
 
: ي ثالث نطاقات دورٌة ؾجماًل الحد األدنى من دفعات اإلٌجار بعد مطابقتها مع القٌمة الحالٌة لمطلوبات اإلٌجارإ

مطلوبة )مس سنوات، فترة تزٌد عن خمس سنوات  خترة ال تزٌد عن سنة واحدة، فترة تزٌد عن سنة وال تتعدىلؾ
 .(رجأت المسمن

 
إجماًل االستثمار الكلً ًف عقد اإلٌجار بعد مطابقته مع القٌمة الحالٌة للحد األدنى من الدفعات المستحقة ًف ثالث 

نة واحدة وال تتعدى خمس سنوات، فترة تزٌد عن  سواحدة، فترة تزٌد عن  نةسترة ال تزٌد عن لؾ:  دورٌةتنطاقا

 .(مطلوبة من المإجر)خمس سنوات 
 

. تكالٌؾ التموٌل ذات العالقة ًف البندٌن أ، ب أعاله
 

تقبلٌة التً ٌتوقع استالمها بموجب عقود إٌجار من الباطن ؼٌر قابلة سالحد األدنى من دفعات اإلٌجار من الباطن الم

 .للفسخ ًف تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة
 

 .لمخصص المتراكم للحد األدنى من دفعات اإلٌجار ؼٌر القابلة للتحصٌل المستحقة القبضا
 

. دالت اإلٌجار المحتملة المعترؾ بها ًف الدخل من قبل المإجرٌنب

 
االت ٌتم فٌها عادة حتً احتوت على أمثلة لالعلى المالحق  األصلً  المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشرلاشتم

 تصنٌؾ عقد إٌجار على أنه عقد إٌجار تموٌلً، وقد تم حذؾ المالحق من المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشر
. ة تصنٌؾ عقد اإلٌجاريالمعدل ًف ضوء المإشرات اإلضافٌة الواردة فٌه من أجل مزٌد من توضٌح عمل
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ٌالحظ أن األحكام الخاصة بعملٌات البٌع وإعادة اإلٌجار، وبشكل خاص المتطلبات الخاصة بإعادة اإلٌجار الذي هو 

إٌجار تشؽٌلً، تحتوي على قواعد تحدد سلسلة واسعة من الظروؾ بناء على مبالػ نسبٌة من القٌمة العادلة والمبلػ 
ملحقا كإرشاد إضاًف لتفسٌر  (المعدل )المسجل وسعر البٌع، وٌشمل المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشر

. المتطلبات
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  لمحتوٌاتا
 ( 1997المعدل ًف عام )لمعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشر ا
 

 قود اإلٌجارع
 

 
 لهدؾا
 

رقم الفقرة 
  

النطاق            
تعرٌفات            

تصنٌؾ عقود اإلٌجار          

عقود اإلٌجار ًف البٌانات المالٌة للمستؤجرٌن       
عقود اإلٌجار التموٌلً          

عقود اإلٌجار التشؽٌلً          
عقود اإلٌجار ًف البٌانات المالٌة للمإجرٌن       

1 – 2 

2 – 4 

5 –11 

12-27 

12-24 

25-27 

28-48 
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عقود اإلٌجار التموٌلً          
عقود اإلٌجار التشؽٌلً          

عملٌات البٌع وإعادة اإلٌجار         
أحكام انتقالٌة           

تارٌخ النفاذ           
 ملحق

 

 
 

 
لمعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشر ا
 ( 1997المعدل ًف عام  )

 
 ٌجارإلقود اع

اء من ج ما ضوء المعٌار ًف هذاون داكن وٌجب تطبٌق ل الفقرات المكتوبة بؤحرؾ مائلة وبالمعٌار منتكون هذا ي
ة، مع ال بالمعاٌٌر المحاسبٌةقدمة الخاصة ماء بالج ًف ضوء ما لك ذوكت ااًق الفقرب ًف وإٌضاحاتمواد  دوٌل

ة على البنود قلًالعاٌٌر المحاسبٌة مق اليرة تطبضروم عدالحظة م ًف  12قم رراجع الفقرة )بٌا نسألهمٌة اة لدوٌل

 .(لمقدمةا
  

 لهدؾا
ها فٌما ٌتعلق قرٌن والمإجرٌن السٌاسات واإلفصاحات المحاسبٌة المناسبة لتطبًجأتدؾ هذا المعٌار أن ٌبٌن للمسه

 .بعقود اإلٌجار التموٌلً والتشؽٌلً 

 
 

 لنطاقا
 :جب تطبٌق هذا المعٌار ًف المحاسبة على كافة عقود اإلٌجار عدا ما ٌلً ي
تفاقٌات اإلٌجار الستكشاؾ أو استخدام الموارد الطبٌعٌة مثل النفط والؽاز الطبٌعً واألخشاب والمعادن والحقوق ا

 .األخرى المتعلقة بالمعادن
والمخطوطات والبراءات ت وتسجٌالت الفٌدٌو والمسرحٌاة اتفاقٌات الترخٌص الخاصة ببنود مثل األفالم السٌنمائً

 . وحقوق النشر والتؤلٌؾ
 

نطبق هذا المعٌار على االتفاقٌات التً تحول حق استعمال الموجودات حتى وإن طلب من المإجر خدمات كبٌرة ي

الموجودات، ومن ناحٌة أخرى ال ٌنطبق هذا المعٌار على االتفاقٌات التً هً عقود  فٌما ٌتعلق بتشؽٌل أو صٌانة هذه
 .ت من طرؾ متعاقد إلى الطرؾ اآلخرداالموجوم للخدمات التً ال تحول حق استخدا
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ٌفات تعر
: يٌل امك هال دةدلمحالمعانً ا  وفقارمعً الاذٌة ًف هلاالت اتطلحالمصستخدم ت

ٌعطً المإجر إلى المستؤجر بموجبها حق استخدام أصل لفترة زمنٌة متفق علٌها مقابل دفعة  هو اتفاقٌة :قد اإلٌجارع
 .أو سلسلة دفعات

و عقد ٌنقل بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكٌة أصل، وقد  ٌتم أو ال ٌتم  ه:قد اإلٌجار التموٌلًع
 ق الملكٌة ًف نهاٌة األمر حتحوٌل

 .هو عقد إٌجار عدا عن عقد اإلٌجار التموٌلً :عقد اإلٌجار التشؽٌلً

 :و العقد الذي ٌمكن إلؽاإه ًف الحاالت التالٌة هقد اإلٌجار ؼٌر القابل لإللؽاء ع
 .   عند حدوث بند طارئ بعٌد االحتمال

 .جرالمإبإذن من 
 قد إٌجار جدٌد لنفس األصل أو ألصل معادل له مع نفس المإجر، عر ًف جستؤالمدخل إذا 

 .إكد بشكل معقول مهارتمر اسن أ ارجإليًف بحٌث ٌبدو عند بدء عقد ا ًفاإضغ مبل عؾر بدأجتالمس امعند ًق

 . اتفاقٌة اإلٌجار أو التزام األطراؾ باألحكام الرئٌسٌة التفاقٌة اإلٌجار أٌهما أقرب هو تارٌخ :دء عقد اإلٌجارب
هً الفترة ؼٌر القابلة لإللؽاء التً تعاقد فٌها المستؤجر الستئجار األصل باإلضافة إلى أي فترات  :دة عقد اإلٌجارم

 أو بدونها، مع وجود التؤكٌد ىأخرى ٌكون فٌها للمستؤجر حق اختٌار االستمرار ًف استئجار األصل مقابل دفعة أخر
. بشكل معقول عند بدء العقد أن المستؤجر سوؾ ٌمارس حقه بموجب ذلك الخٌار

ٌُطلب منه دفعها طٌلة مدة عقد اإلٌجار،  :لحد األدنى لدفعات عقد اإلٌجارا هً المبالػ التً ٌدفعها المستؤجر أو قد 

ب التً سٌقوم المإجر بدفعها واستردادها باإلضافة إلى ما ئباستثناء بدل اإلٌجار المحتمل وتكالٌؾ الخدمات والضرا
 :ٌلً

 النسبة للمستؤجر، أٌة مبالػ مضمونة من قبله أو من قبل طرؾ مرتبط به، أوب
 :بالنسبة للمإجر، أي مبلػ للقٌمة المتبقٌة مضمون له من قبل أي من

 لمستؤجر، أوا

 طرؾ مرتبط بالمستؤجر، أو
. على الوفاء بهذا الضمان رؾ ثالث مستقل قادر مالٌاط

على أنه إذا كان للمستؤجر حق خٌار شراء األصل بسعر ٌتوقع أن ٌكون أقل بدرجة كافٌة من القٌمة العادلة ألصل 
ًف التارٌخ الذي ٌمكن فٌه ممارسة هذا الخٌار، أي عند بدء عقد اإلٌجار فإن الحد األدنى من دفعات اإلٌجار تشمل 

 .لمستحقة الدفع طٌلة فترة اإلٌجار باإلضافة إلى الدفعة المطلوبة لممارسة حق الشراء هذااالحد األدنى من المبالػ 

هً المبلػ الذي ٌمكن مقابله استبدال أصل أو تسوٌة مطلوب بٌن أطراؾ مطلعة وراؼبة ًف عملٌة  :لقٌمة العادلةا
 على أساس تجاري بحت

 :هو إما :العمر االقتصادي
 لها أن ٌكون األصل قابال لالستعمال اقتصادٌا من قبل مستخدم واحد أو أكثر، أواللفترة التً من المتوقع خا

 .دد وحدات اإلنتاج أو الوحدات المشابهة التً ٌتوقع الحصول علٌها من األصل من قبل مستخدم واحد أو أكثرع

عقد  ي الفترة الباقٌة المقدرة من بدء مدة عقد اإلٌجار دون أن تحددها مدة ه:لعمر النافعا
 .إلٌجار والتً ٌتوقع من خاللها أن تستهلك المنشؤة المنافع االقتصادٌة لألصلا

 :هً :لقٌمة المتبقً المضمونةا
النسبة للمستؤجر ذلك الجزء من القٌمة المتبقٌة المضمون من قبل المستؤجر أو من قبل طرؾ له عالقة بالمستؤجر ب
 .)حد األعلى من المبلػ الذي ٌمكن ًف أي حال أن ٌصبح مستحق الدفعلقٌمة الضمان هً ا)

النسبة للمإجر ذلك الجزء من القٌمة المتبقٌة المضمون من قبل المستؤجر أو من قبل طرؾ ثالث لٌس له عالقة ب
 .بالمإجر والذي هو قادر مادٌا على الوفاء بااللتزامات بموجب الضمان

هً ذلك الجزء من القٌمة المتبقٌة من األصل المإجر والذي ال ٌضمن المإجر تحقٌقه  :لقٌمة المتبقٌة ؼٌر المضمونةا
 .فقط من قبل طرؾ له عالقة بالمإجر

هو إجماًل الحد األدنى من دفعات اإلٌجار بموجب عقد إٌجار تموٌلً من وجهة  :جماًل االستثمار ًف عقد اإلٌجارإ

 . للمإجرقنظر المإجر وأٌة قٌمة متبقٌة ؼٌر مضمونة تستح
 :هو الفرق بٌن :دخل التموٌل ؼٌر المكتسب

اًف الحد األدنى من دفعات اإلٌجار بموجب عقد إٌجار تموٌلً من وجهة نظر المإجر وأٌة قٌم متبقٌة ؼٌر ص
 مضمونة تستحق للمإجر، و
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 .أعاله حسب سعر الفائدة الضمنً ًف عقد اإلٌجار (أ)القٌمة الحالٌة  للبند 
 .هو إجماًل االستثمار ًف عقد اإلٌجار ناقصا دخل التموٌل ؼٌر المكتسب :عقد اإلٌجار اًف االستثمار ًفص

هو سعر الخصم عند بدء عقد اإلٌجار الذي ٌجعل القٌمة اإلجمالٌة لما ٌلً : سعر الفائدة الضمنً ًف عقد اإلٌجار
 :مساوٌة للقٌمة العادلة لألصل المإجر

 لحد األدنى لدفعات عقد اإلٌجار، وا
 .لمتبقٌة ؼٌر المضمونةاالقٌمة 

هو سعر الفائدة الذي ٌجب أن ٌدفعه المستؤجر ًف عقد إٌجار  :على االقتراض للمستؤجر/ عر الفائدة التفاضلً س

مشابه، أو إذا كان من ؼٌر الممكن تحدٌد ذلك السعر الذي كان سٌتحمله المستؤجر عند بدء عقد اإلٌجار القتراض 
 .ضمان مماثل األموال الالزمة لشراء األصل على مدى فترة مماثلة ومع

هو ذلك الجزء من دفعات اإلٌجار ؼٌر محدد المبلػ ولكنه مبنً على عامل آخر عدا عن مجرد  :إلٌجار المحتملا
 .(مثال ذلك النسبة المئوٌة للمبٌعات، مقدار االستعمال، مإشرات السعر، أسعار الفائدة ًف السوق)مرور الوقت 

 

ر الخٌار ًف جتؤسلخاصة باستئجار أصل التً تحتوي على شرط ٌعطً الماٌشمل تعرٌؾ عقد اإلٌجار العقود 
 .الحصول على حق ملكٌة األصل عند الوفاء بشروط متفق علٌها، وهذه العقود تعرؾ أحٌانا بعقود الشراء بالتقسٌط

 
 إلٌجاراعقود ؾ صنًت
 

المخاطر والمنافع  أجرتلمسو اإن تصنٌؾ عقود اإلٌجار ًف هذا المعٌار مبنً على أساس مدى تحمل المإجر أ
لعاطلة أو التقنٌة القدٌمة ومن  ا وتشمل المخاطر احتماالت الخسائر من الطاقةجر،أتالمتعلقة بملكٌة األصل المس

 بتوقع أرباح من العملٌات على آت بسبب الظروؾ االقتصادٌة المتؽٌرة، وٌمكن أن تتمثل المكاؾئدالتؽٌرات ًف العا
 .ألصل والحصول على كسب من زٌادة قٌمة األصل أو تحقٌق قٌمة متبقٌةلمدى العمر االقتصادي 

 

ٌصنؾ عقد اإلٌجار على أنه عقد إٌجار تموٌلً إذا كان ٌحول بشكل جوهري جمٌع المخاطر والمكافآت المتعلقة 
 آتكاؾمبالملكٌة، وٌصنؾ عقد اإلٌجار على أنه عقد تشؽٌلً إذا كان ال ٌحول بشكل جوهري جمٌع المخاطر وال

 .المتعلقة بالملكٌة
 

ر مبنٌة على اتفاقٌة إٌجار مشتركة لكال الطرفٌن فإنه من المناسب استعمال جأتحٌث أن العملٌة بٌن المإجر والمس

د ٌنجم عنه أحٌانا تصنٌؾ نفس عقد اإلٌجار  قتعرٌفات ثابتة، وتطبٌق هذه التعرٌفات على الظروؾ المختلفة للطرفٌن
 .رجأتبشكل مختلؾ من قبل المإجر والمس

 
إن كون عقد اإلٌجار عقد تموٌلً أو عقد تشؽٌلً ٌعتمد على جوهر العملٌة ولٌس على شكل العقد، وفٌما ٌلً أمثلة 

 :على الحاالت التً تإدي عادة إلى تصنٌؾ عقد اإلٌجار على أنه عقد تموٌلً

 .د اإلٌجارعقر ًف نهاٌة مدة جأتتنتقل بموجبه ملكٌة األصل إلى المس لعقد  الذيا
خ لقٌمة العادلة لألصل ًف التاري اٌكون أقل إلى حد كاؾ منن ر حق شراء األصل بسعر ٌتوقع أجتؤسعندما ٌكون للم

ر جأتلمإكد بشكل معقول عند بدء عقد اإلٌجار أن المس االذي ٌمكن فٌه ممارسة حق الخٌار، بحٌث ٌكون من
 . الحقذاسٌمارس ه

إن لم ٌتم تحوٌل حق  و االقتصادي لألصل حتىمرسً من العئًعندما تكون مدة عقد اإلٌجار تؽطً الجزء الر

 .الملكٌة
لقٌمة العادلة  األقل كامل اإذ ا بلؽت عند بدء عقد اإلٌجار القٌمة الحالٌة للحد األدنى من دفعات اإلٌجار فعلٌا على

 .لألصل المإجر
ر فقط استخدامها بدون إجراء تعدٌالت جأتذات طبٌعة خاصة بحٌث ٌمكن للمس  المإجرةموجوداتإذا كانت ال

 .رئٌسٌة

فٌما ٌلً المإشرات على الحاالت التً تستطٌع كذلك فردٌا أو جماعٌا أن تإدي إلى تصنٌؾ عقد اإلٌجار على أنه 
 :عقد إٌجار تموٌلً

 .ر خسائر المإجر المتعلقة باإللؽاءجأتر إلؽاء عقد اإلٌجار وتحمل المسجأتإذا استطاع المس
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على سبٌل المثال على شكل  )ر المكاسب أو الخسائر من التقلبات ًف القٌمة العادلة لألصل المتبقًجأتإذا تحمل المس
 .( إلٌجار  اردٌات إٌجار مساوٌة لمعظم عوائد المبٌعات ًف نهاٌة عقد

بٌر من اإلٌجار السائد ًف  كار ًف االستئجار لفترة ثانوٌة بإٌجار أقل إلى حدرر القدرة على االستمجأتذا كان للمسإ
 .السوق

ٌتم تصنٌؾ عقد اإلٌجار عند بدء مدته، وإذا اتفق المستؤجر والمإجر ًف أي وقت علً تؽٌٌر أحكام عقد اإلٌجار عدا 
 9إلى 5ب المعاٌٌر الواردة ًف الفقرات جتلؾ لعقد اإلٌجار بمومخمن خالل تجدٌده بؤسلوب كان سٌنجم عنه تصنٌؾ 

لو أن األحكام التً تم تؽٌٌرها كانت سارٌة عند بدء مدة العقد فإن االتفاقٌة المعدلة تعتبر اتفاقٌة جدٌدة سارٌة على 

 تصادي أو القٌمة المتبقٌةالقمثال ذلك التؽٌرات ًف تقدٌرات العمر ا)لى أن التؽٌرات ًف التقدٌرات  عمدى فترتها،
 ٌنشؤ عنها تصنٌؾ جدٌد  ال(رجأتمثال ذلك عدم الوفاء من جانب المس)ٌرات ًف الظروؾ غأو الت (لألمالك المإجرة

 .لعقد اإلٌجار لألؼراض المحاسبٌة
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شؽٌلً أو تموٌلً بنفس الطرٌقة التً  تتصنؾ عقود اإلٌجار الخاصة باألراضً والمبانً على أنها عقود إٌجار
ؼٌر محدود،  القتصادي اا عمره الموجودات األخرى، على أن من خصائص األرض أنرتصنؾ بها عقود إٌجا

ر ال ٌتحمل بشكل جأتوإذا لم ٌكن من المتوقع أن ٌنتقل حق الملكٌة إلى المستؤجر ًف نهاٌة مدة عقد اإلٌجار فإن المس
تمثل دفعات  إلٌجارٌة ا الحٌازة ذهجوهري جمٌع المنافع والمخاطر المتعلقة بالملكٌة، والعالوة التً تدفع لمثل ه

 .لى مدى فترة اإلٌجار حسب نمط المنافع المقدمة عدمة ٌتم إطفاإهامقإٌجار 
 قود اإلٌجار ًف البٌانات المالٌة للمستؤجرٌنع
 لتموٌلًاقود اإلٌجار ع

عمومٌة   النٌاتهما ًف مٌزات ومطلوبتادموجوا هأنتموٌلً على ال ارٌجاإل بعقود اؾعتراالرٌن أجتالمسٌجب على 
مقدار القٌمة العادلة  بذا كانت أقل من ذلك  إوأرة، جلمستؤ اة لألمالكللعاداعقد للقٌمة الة عند بدء يوامس  لػا مباربمقد

فعات اإلٌجار وعند حساب القٌمة الحالٌة للحد األدنى من دفعات اإلٌجار ٌكون عامل الخصم هو دمن  للحد األدنى
 استخدام سعر بسعر الفائدة الضمنً ًف عقد اإلٌجار إذا كان من الممكن تحدٌده عملٌا، وإذا لم ٌكن ذلك ممكنا ٌج

 .االقتراض التفاضلً

لعملٌات واألحداث األخرى حسب جوهرها وحقٌقتها المالٌة ولٌس حسب شكلها القانونً فقط، اعرض و تتم محاسبة
ر أن ٌحصل على حق ملكٌة قانونً ًف األصل جأتوبٌنما ٌحدد الشكل القانونً التفاقٌة إٌجار بؤنه ال ٌمكن للمس

ر ٌحصل على المنافع جأتة عقود اإلٌجار التموٌلً ٌشٌر الجوهر والحقٌقة المالٌة إلى أن المسلالمإجر، فإنه ًف حا
او  مسر خالل معظم عمره اإلنتاجً مقابل التزامه بدفع مبلػ مقابل ذلك الحقجأتاالقتصادٌة من استعمال األصل المس

 .با للقٌمة العادلة لألصل ومصروؾ التموٌل المتعلق بهيقرت

 
تزامات اللر فإن الموارد االقتصادٌة ومستوى اجأتلم ٌتم إظهار عملٌات اإلٌجار ًف المٌزانٌة العمومٌة للمس إذا

 تكون قد ظهرت بؤقل من حقٌقتها، وبذلك تشوه النسب المالٌة، وعلى ذلك من المناسب االعتراؾ بعقد أةللمنش
لتزام لسداد دفعات اإلٌجار المستقبلٌة، وفً بداٌة عقد ااإلٌجار التموٌلً ًف المٌزانٌة العمومٌة للمستؤجر كؤصل و

اإلٌجار ٌتم االعتراؾ باألصل والمطلوب المتعلقٌن بدفعات اإلٌجار المستقبلٌة ًف المٌزانٌة العمومٌة بمقدار نفس 

 .المبالػ
 

نات المالٌة كخصم من ارة أن ٌتم عرضها ًف البًجأتلٌس من المناسب بالنسبة للمطلوبات الخاصة بالموجودات المس
رة، وإذا تم من أجل عرض المطلوبات ًف صدر المٌزانٌة العمومٌة إجراء تمٌٌز بٌن المطلوبات جلمستؤاالموجودات 

 .المتداولة وؼٌر المتداولة فإنه ٌتم عمل نفس التمٌٌز لمطلوبات عقد اإلٌجار

 
 إٌجار محددة كما ًف التفاوض بشؤن ترتٌبات اإلٌجار ةكبد تكالٌؾ أولٌة مباشرة فٌما ٌتعلق بؤنشطتا ٌتم مكثٌرا 

لعقد إٌجار تموٌلً ٌتم   أجرتلتً ٌقوم بها المس اوتؤمٌنها، والتكالٌؾ التً تحدد على أنها تعود بشكل مباشر لألنشطة
 .إدخالها كجزء من المبلػ المعترؾ به كؤصل بموجب عقد اإلٌجار

تموٌل على التوزع تكلفة  نأٌجب ا كم  لقائمالوب المطتموٌل وتخفٌض ال ة بٌن تكلؾرفعات اإلٌجادٌجب تقسٌم 

 .لوب لكل فترةلمطن ا متبقًالمرصٌد الت على باث دوري ةائدؾسعر  جا إلنتارٌجاإل مدة عقد ءثناأ اتفترال
 

اء مدة عقد اإلٌجار ٌمكن استعمال شكل ما من أشكال نمن ناحٌة عملٌة عند توزٌع تكلفة التموٌل على الفترات أث
 .التقرٌب من أجل تسهٌل عملٌة الحساب

ٌنشؤ من عقد اإلٌجار التموٌلً مصروؾ استهالك لألصل وكذلك مصروؾ تموٌل لكل فترة محاسبٌة، وٌجب أن 

لمملوكة القابلة لالستهالك، اتكون سٌاسة االستهالك للموجودات المإجرة متفقة مع السٌاسة الخاصة بالموجودات 
محاسبة – وٌجب حساب االستهالك المعترؾ به بناء على األساس المبٌن ًف المعٌار المحاسبً الدوًل الرابع 

الممتلكات والمصانع والمعدات وإذا لم ٌتوفر تؤكٌد معقول - االستهالك وفً المعٌار المحاسبً الدوًل السادس عشر
ٌجار إلى المستؤجر فإنه ٌجب استهالك األصل بالكامل على مدى مدة العقد إلبؤن ملكٌة األصل ستنتقل ًف نهاٌة عقد ا

 .أو عمره اإلنتاجً أٌهما أقصر

ٌتم توزٌع المبلػ القابل لالستهالك ألصل مإجر على كل فترة محاسبٌة خالل فترة االستعمال المتوقعة على أساس 
 فٌما ٌتعلق بالموجودات المملوكة القابلة لالستهالك، وإذا كان جرلمستؤامنتظم ٌتفق مع سٌاسة االستهالك التً ٌتبناها 

لى الملكٌة ًف نهاٌة مدة عقد اإلٌجار تكون فترة االستعمال المتوقعة هً  عهناك تؤكٌد معقول بؤن المستؤجر سٌحصل
 .أٌهما أقصر العمر النافع لألصل، وخالفا لذلك ٌتم استهالك األصل على مدى مدة عقد اإلٌجار أو عمره النافع
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ٌجار المستحقة للفترة، وعلى اإلروؾ االستهالك لألصل ومصروؾ التموٌل للفترة مع دفعات مصقلما ٌتساوى مبلػ 
ذلك لٌس من المناسب االعتراؾ ببساطة بدفعات اإلٌجار المستحقة كمصروؾ ًف بٌان الدخل، وتبعا لذلك لٌس من 

 .قد اإلٌجارء عالمحتمل أن ٌتساوى األصل والمطلوب بعد بد
من أجل تحدٌد ما إذا كان أصل مإجر قد انخفضت قٌمته، أي عندما تكون المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة المتوقعة من 

لذي ٌتناول انخفاض قٌمة الموجودات،  ا معٌار المحاسبة الدوًلةأشذلك األصل أقل من مبلؽه المسجل تطبق المن
 وكٌفٌة تحدٌد مبلػ ،مجوداتهالأة بإجراء المراجعة للمبلػ المسجل نشفٌة قٌام الميوالذي ٌحدد المتطلبات الخاصة بك

 .جب االعتراؾ بالخسارة ًف االنخفاض أو عكسها ياألصل القابل لالستعادة، ومتى

األدوات المالٌة اإلفصاح - جب على المستؤجرٌن باإلضافة إلى متطلبات المعٌار المحاسبً الدوًل الثانً و الثالثوني
 والعرض إجراء اإلفصاحات التالٌة بالنسبة لعقود اإلٌجار التموٌلً

 .كل فئة من الموجودات، اإلفصاح عن صاًف القٌمة المسجلة ًف تارٌخ المٌزانٌة العمومٌةل
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مطابقة بٌن إجماًل الحد األدنى من دفعات اإلٌجار ًف تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة وقٌمتها الحالٌة، عالوة على ذلك 
ٌجب على المنشؤة أن تفصح عن إجماًل الحد األدنى من دفعات اإلٌجار ًف تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة وقٌمتها الحالٌة 

 :لكل فترة من الفترات التالٌة
 .دةاحفترة ال تزٌد عن سنة و

 .اتدة وال تتعدى خمس سنواحفترة تزٌد عن سنة و
 . اتتزٌد عن خمس سنو ةرفت

. بها ًف الدخل للفترة ترؾالمعتملة  المحإلٌجاراتا

ٌتوقع استالمها ًف تارٌخ ا لمٌزانٌة العمومٌة  إجماًل الحد األدنى من دفعات اإلٌجار من الباطن المستقبلٌة التً
 بموجب عقود إٌجار من الباطن ؼٌر القابلة لإللؽاء، و

 :صؾ عام لترتٌبات اإلٌجار الهامة للمستؤجر بما ًف ذلك ما ٌلً على سبٌل المثال ال الحصرو
 .األساس الذي ٌتم بموجبه تحدٌد دفعات اإلٌجار الطارئة

 .جدٌد أو الشراء وشرط الزٌادةتوجوب شروط خٌارات ال

لقٌود المفروضة بموجب ترتٌبات اإلٌجار مثل القٌود الخاصة بؤرباح األسهم والدٌن اإلضاًف وإجراء تؤجٌرات ا
 .أخرى

الممتلكات - إضافة إلى ذلك تنطبق المتطلبات الخاصة باإلفصاح بموجب المعٌار المحاسبً الدوًل السادس عشر 
لتً تعالج محاسبٌا من قبل  ارة بموجب عقود اإلٌجار التموٌلًجأتى مبالػ الموجودات المسلوالمصانع والمعدات ع

 .ر على أنها موجودات ممتلكةجأتالمس

 
 قود اإلٌجار التشؽٌلًع

ت ابثالقسط   السأسا لىدخل عالتشؽٌلً كمصروؾ ًف بٌان ال ارٌجاإلبموجب عقد  إلٌجارا ات بدفعاؾعتراالٌجب 
 .1تخدم المسنفعةمزمنً لال مطنالر ٌمثل آخمنتظم   إال إذا كان هناك أساس  ،ارٌج اإلعلى مدى مدة

 (ٌن والصٌانةملتؤاالخدمات مثل ؾ ًلكاباستثناء ت )بالنسبة لعقود اإلٌجار التشؽٌلً ٌتم االعتراؾ بدفعات اإلٌجار

نتظم ٌمثل النمط الزمنً لمنفعة مكمصروؾ ًف بٌان الدخل على أساس القسط الثابت، إال إذا كان هناك أساس  
 .لك األساس  ذخدم حتى ولو لم تكن الدفعات على نفسستالم

 
اإلفصاح : األدوات المالٌة- ة إلى متطلبات المعٌار المحاسبً الدوًل الثانً و الثالثونؾاإلضابر، جأالمست لىٌجب ع

 :والعرض إجراء اإلفصاحات التالٌة لعقود اإلٌجار التشؽٌلً

 :ات اإلٌجار المستقبلٌة بموجب عقود إٌجار ؼٌر قابلة لإللؽاء لكل فترة من الفترات التالٌةعجماًل الحد األدنى لدؾإ
 .ترة ال تزٌد عن سنة واحدةؾ

 .فترة تزٌد عن سنة واحدة وال تتعدى خمس سنوات
 .ترة تزٌد عن خمس سنواتؾ

استالمها ًف تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة  إجماًل الحد األدنى من دفعات اإلٌجار من الباطن المستقبلٌة التً ٌتوقع

 .بموجب عقود إٌجار من الباطن ؼٌر قابلة لإللؽاء
دفعات اإلٌجار واإلٌجار من الباطن المعترؾ بها ًف الدخل للفترة من مبالػ منفصلة للحد األدنى من الدفعات 

 .واإلٌجارات المحتملة ودفعات اإلٌجار من الباطن
 :وصؾ عام لترتٌبات اإلٌجار الهامة للمستؤجر بما ًف ذلك ما ٌلً على سبٌل المثال ال الحصر

 .ألساس الذي ٌتم بموجبه تحدٌد دفعات اإلٌجار الطارئةا

 .وجود شروط خٌارات التجدٌد أو الشراء وشرط الزٌادة
لقٌود المفروضة بموجب ترتٌبات اإلٌجار مثل القٌود الخاصة بؤرباح األسهم والدٌن اإلضاًف وإجراء تؤجٌرات ا

 .أخرى

                                                 
1
 . الحوافز–عقود اإليجار التشغيلي , 15أنظر أيضا التفسير رقم  
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 قود اإلٌجار ًف البٌانات المالٌة للمإجرٌنع
قود اإلٌجار التموٌلً ع

جب على المإجرٌن االعتراؾ بالموجودات التً هً ًف حوزتهم بموجب عقد إٌجار تموٌلً ًف مٌزانٌاتهم ي
 . اإلٌجاردالعمومٌة وعرضها كذمة مدٌنة بمقدار مبلػ مساو لصاًف االستثمار ًف عق

 المتعلقة بالملكٌة القانونٌة من قبل آتبموجب عقد اإلٌجار التموٌلً ٌتم بشكل جوهري تحوٌل جمٌع المخاطر والمكاؾ
المإجر، وهكذا فإن دفعة اإلٌجار المستحقة القبض تعامل من قبل المإجر على أنها سداد للمبلػ األصلً ودخل 

. خدماته ومارهثتموٌلً لتعوٌض ومكافؤة المإجر عن است

 
 رستثما  اًفات على صباث نمط ٌعكس نسبة عائد دوري  لى عاءتموٌلً بنالدخل ال باؾعتراال ٌكون أنٌجب 

 .إلٌجار التموٌلًاٌتعلق بعقد ا   فٌممئاقالر جإالم
 

لدخل هذا هو اعلى مدة عقد اإلٌجار على أساس منتظم ومنطقً، وتوزٌع ي ٌهدؾ المإجر إلى توزٌع الدخل التموٌل

 فٌما ٌتعلق بعقد اإلٌجار التموٌلً، وبالنسبة ئمبناء على نمط ٌعكس عائدا دورٌا ثابتا على صاًف استثمار المإجر القا
ناء تكالٌؾ الخدمات فإنه ٌتم تطبٌقها مقابل إجماًل االستثمار ًف عقد تثلدفعات اإلٌجار المتعلقة بالفترة المحاسبٌة باس

 .لمكتسب اكل من المبلػ االساسً ودخل التموٌل ؼٌر اإلٌجار، وذلك لتخفٌض
 

ٌتم بشكل منتظم مراجعة تقدٌرات القٌم المتبقٌة ؼٌر المضمونة عند حساب إجماًل استثمار المإجر ًف عقد اإلٌجار، 

 دى مدى مدة عقعلوإذا كان هناك انخفاض ًف تقدٌرات القٌمة المتبقٌة ؼٌر المضمونة فإنه ٌتم تعدٌل توزٌع ا لدخل 
 .التً استحقت غلأي انخفاض ًف المبا باإلٌجار، وٌتم االعتراؾ ًف الحال

 
الرسوم وكالٌؾ مباشرة أولٌة مثل العموالت  تٌجار إرتٌب لعقدتض والولتفا المإجرون عنداا ٌتحمل مكثٌرا 

تاج دخل تموٌل، وٌتم نولٌة إلاألالقانونٌة، وبالنسبة لعقود اإلٌجار التموٌلً ٌتم تحمل هذه التكالٌؾ المباشرة 

االعتراؾ بها إما ًف الحال ًف الدخل أو ٌتم توزٌعها مقابل هذا الدخل على مدى مدة عقد اإلٌجار، وٌمكن تحقٌق 
رة باالعتراؾ بالتكلفة كمصروؾ بمقدار المبلػ الذي تم تحمله واالعتراؾ كدخل ًف نفس الفترة بجزء خًالحالة األ

 .األولٌة المباشرة  لتكالٌؾلو اٌر المكتسب مس غمن دخل التموٌل
ٌجب على المإجرٌن سواء كانوا صناع أو تجار االعتراؾ بالربح أو الخسارة ًف الدخل للفترة حسب السٌاسة التً 
تتبعها المنشؤة للمبٌعات المباشرة، وإذا عرضت أسعار فائدة منخفضة بشكل ؼٌر حقٌقً ٌجب أن ٌقتصر ربح البٌع 

فائدة تجاري وٌجب االعتراؾ بالتكالٌؾ المباشرة األولٌة كمصروؾ  ق لو أنه تم تقاضً سعربعلى الربح الذي ٌنط
 .ًف بٌان الدخل عند بدء عقد اإلٌجار

كثٌرا ما ٌعرض الصناع أو التجار على العمالء االختٌار بٌن بٌع األصل أو استئجاره ،وٌنشؤ عن عقد إٌجار تموٌلً 
: ألصل من قبل صانع مإجر أو تاجر مإجر نوعان من الدخل

الربح أو الخسارة المعادلة للربح أو الخسارة الناتجتٌن من بٌع مباشر لألصل المإجر بؤسعار البٌع العادٌة، مما 

 ٌعكس أي خصم على الكمٌة أو خصم تجاري منطبق
 .ة عقد اإلٌجارمدل على مدى يومدخل الت

المبٌعات الذي ٌسجله المإجر سواء كان صانعاً أو تاجراً عند بدء عقد اإلٌجار القٌمة العادلة لألصل  ٌمثل إٌراد
المإجر، أو إذا كان أقل من ذلك القٌمة الحالٌة للحد األدنى من الدفعات المستحقة للمإجر محسوبة على أساس سعر 

إلٌجار هً التكلفة أو المبلػ المسجل إذا كان مختلفا اقد  عفائدة تجاري، وتكون تكلفة البٌع المعترؾ بها عند بدء مدة

عن ذلك للممتلكات المإجرة ناقصا القٌمة الحالٌة المتبقٌة ؼٌر المضمونة، والفرق بٌن إٌراد المبٌعات وتكلفة البٌع هو 
 . فٌما ٌتعلق بالمبٌعاتأةالمعترؾ به حسب السٌاسة التً تتبعها المنشع بًالربح 

 سواء كانوا صناعاً أو تجاراً ًف بعض األحٌان بعرض أسعار فائدة منخفضة بشكل ؼٌر حقٌقً نٌقوم المإجرو
الجتذاب العمالء، وٌنجم عن استعمال هذا السعر االعتراؾ بجزء زائد من إجماًل الدخل ًف العملٌة ًف وقت البٌع، 

وإذا عرضت أسعار فائدة منخفضة بشكل ؼٌر حقٌقً فإن ربح البٌع سٌقتصر علً الربح الذي كان سٌتحقق لو أنه تم 

 .جاري تتقاضً سعر فائدة
 

ٌتم االعتراؾ بالتكالٌؾ األولٌة المباشرة كمصروؾ عند بدء مدة عقد اإلٌجار ألنها تتعلق بشكل رئٌسً باكتساب 
 .لتاجر اربح البٌع للصانع أو
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اإلفصاح والعرض ٌجب –  المالٌة تألدواا–اإلضافة إلى المتطلبات ًف المعٌار المحاسبً الدوًل الثانً و الثالثون ب

 :على المإجرٌن إجراء االفصاحات التالٌة  لعقود اإلٌجار التموٌلً
لٌة للحد األدنى من دفعات اعمومٌة والقٌمة الحلمطابقة بٌن إجماًل االستثمار ًف عقد اإلٌجار ًف تارٌخ المٌزانٌة ا

عقد اإلٌجار المستحقة القبض ًف تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة إضافة إلى ذلك ٌجب على المنشؤة أن تفصح عن إجماًل 
االستثمار ًف عقد اإلٌجار والقٌمة الحالٌة للحد األدنى من دفعات اإلٌجار المستحقة القبض ًف تارٌخ المٌزانٌة 

 :    العمومٌة لكل فترة من الفترات التالٌة

 . ال تزٌد عن سنةرةفت
 .اتدى خمس سنوتع تزٌد عن سنة وال ترةفت

. ات تزٌد عن خمس سنورةفت
 .اإلٌراد التموٌلً ؼٌر المكتسب

 .القٌم المتبقٌة ؼٌر المضمونة المستحقة لمنفعة المإجر

 المخصص التراكمً لدفعات عقد اإلٌجار المستحقة القبض ؼٌر القابلة للتحصٌل
 .اإلٌجارات المحتملة المعترؾ بها ًف الدخل

 .ٌجار الهامة للمإجراإلوصؾ عام لترتٌبات 
 ؼٌر المكتسب ًف خلدالثمار ناقصا االستثٌرا ما ٌكون من المفٌد كمإشر على النمو اإلفصاح كذلك عن إجماًل ك

 .ٌجار الملؽاةإلقود ا بععمل جدٌد أضٌؾ خالل الفترة المحاسبٌة بعد خصم المبالػ الخاصة
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 ود اإلٌجار التشؽٌلًقع
 

مومٌة حسب طبٌعة علام تهٌااني مٌزؾ يشؽٌلتال ٌجاراإلعقود  لعةخاضل اتاودجلمواض عرٌن إجرلماجب على ي
 .األصل

 
ب االعتراؾ بدخل اإلٌجار من عقود اإلٌجار التشؽٌلً ًف الدخل على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد ٌج

فٌه منفعة االستخدام المؤخوذة من ص إذا توفر أساس منتظم آخر أكثر تمثٌال للنمط الزمنً الذي تتناق اإلٌجار، إال
 .2األصل المإجر

 

العتراؾ ا تميوالعتراؾ بالتكالٌؾ بما ًف ذلك االستهالك التً تم تحملها الكتساب دخل اإلٌجار كمصروؾ، ا متي
  على أساس القسطخلدالًف   (ن والصٌانة التؤمًلمقبوضات مقابل الخدمات المقدمة مثل استثناءبا )بدخل اإلٌجار

 رخآ تكن المقبوضات على هذا األساس، إال إذا توفر أساس منتظم  لملثابت على مدى مدة عقد اإلٌجار وحتى لوا

 .ذة من األصل المإجرخومؤالذي تتناقص فٌه منفعة االستخدام  اللزمنً اطنمأكثر تمثٌال لل
 

 اماإلٌرادات من عقد إٌجار تشؽٌلً إى د للحصول علدحملتكالٌؾ المباشرة األولٌة التً تم تحملها بشكل اعالج ت
 ؾارالعت امبتؤجٌلها وتوزٌعها على الدخل على مدى مدة عقد اإلٌجار بالتناسب مع دخل اإلٌجار المعترؾ به، أو ٌت

 .ها ًفبها كمصروؾ ًف بٌان الدخل ًف الفترة التً ٌتم تحملها

 
 المإجر العادٌة الخاصة باستهالك سةون استهالك الموجودات المإجرة على أساس ٌتفق مع سٌاٌكب أن ٌج

الموجودات المماثلة، وٌجب حساب مصروؾ االستهالك بناء على األساس المبٌن ًف المعٌار المحاسبً الدوًل 
 .صانع والمعداتمالممتلكات وال- محاسبة االستهالك والمعٌار المحاسبً الدوًل السادس عشر- الرابع

 

 كان أصل قد انخفضت قٌمته، أي عندما تكون المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة المتوقعة من ذلك األصل ذاتحدٌد ما إل
دوًل الذي ٌتناول انخفاض قٌمة الموجودات  التطبٌق معٌار المحاسبة ةأأقل من مبلؽه المسجل فإنه ٌجب على المنش

عة للمبلػ المسجل لموجوداتها، وكٌفٌة تحدٌد مبلػ اجبإجراء المر ةأوالذي ٌحدد المتطلبات الخاصة بكٌفٌة قٌام المنش
 .سهاكع األصل القابل لالسترجاع، ومتى ٌجب علٌها االعتراؾ بخسارة االنخفاض أو

 

اء كان صانعاً أو تاجراً بربح بٌع عند الدخول ًف عقد إٌجار تشؽٌلً ألنه ال ٌعتبر معادال وس  ٌعترؾ المإجرال
. لعملٌة بٌع 

                                                 
2
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 حاإلفصا  األدوات المالٌة- الضافة إلى متطلبات المعٌار المحاسبً الدوًل الثانً والثالثونباٌن، رلمإج اىلجب عي
. شؽٌلًتلر اٌجااإل لعقود تالٌةلت احاصااالؾراء جإرض علوا

مبلػ اإلجماًل المسجل و االستهالك التراكمً وخسائر االنخفاض المتراكمة ًف لا ت،داوجالمو كل فئة من  لسبةنالب
 .تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة

. الستهالك المعترؾ به ًف الدخل للفترةا
. خل للفترةلدنخفاض ًف القٌمة المعترؾ بها ًف ااال رئاسخ

. خل للفترةدلاي  ؾنخفاض ًف القٌمة التً تم عكسهار االئخسا

لؽاء ولكل فترة من الفترات لإلقابلة الشؽٌلً ؼٌر تلر اٌجاإل ادقبلٌة بموجب عقوتمسلعات اإلٌجار ادؾألدنى من اد حلا
: التالٌة 

. ن سنةع دفترة ال تزي
  .تاترة تزٌد عن سنة وال تتعدى خمس سنوؾ
  .تاترة تزٌد عن خمس سنوؾ

 .إجماًل بدالت اإلٌجار المحتملة المعترؾ بها ًف الدخل
 .ؾ عام لترتٌبات اإلٌجار الهامة للمإجرصو
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 ارإلٌجلٌات البٌع وإعادة اعم
 

شمل عملٌة البٌع وإعادة اإلٌجار قٌام البائع ببٌع أصل وإعادة تؤجٌر نفس األصل للبائع، وٌكون عادة بدل اإلٌجار ت
وسعر البٌع مرتبطٌن مع بعضهما حٌث ٌتم التفاوض بشؤنهما كصفقة، وتعتمد عملٌة البٌع وإعادة اإلٌجار على نوع 

 .عقد اإلٌجار
 
ا نتج عن عملٌة البٌع وإعادة اإلٌجار عقد إٌجار تموٌلً ٌجب عدم االعتراؾ ًف الحال بؤٌة زٌادة ًف عائدات البٌع ذإ

ى لالمستؤجر، وبدال من ذلك ٌجب تؤجٌلها وإطفاإها ع-عن المبلػ المسجل على أنها دخل ًف البٌانات المالٌة للبائع
 .مدى مدة عقد اإلٌجار

 
وٌلً اعتبرت العملٌة بمثابة وسٌلة ٌقوم بموجبها المإجر بتقدٌم التموٌل تمر جاذا كانت إعادة اإلٌجار تمثل عقد إيإ

تبار الزٌادة ًف عائدات البٌع عن المبلػ  اع واعتبار األصل أنه ضمان، ولهذا السبب لٌس من المناسبتؤجرللمس

 .المسجل على أنها دخل، وهذه الزٌادة ٌتم تؤجٌلها وإطفاإها على مدى مدة عقد اإلٌجار
مة ًقعادة اإلٌجار عقد إٌجار تشؽٌلً وكان من الواضح أن العملٌة تمت على أساس الوإٌع بلاجم عن عملٌة ا  نذإ

العادلة فإنه ٌجب االعتراؾ بؤي ربح أو خسارة ًف الحال، وإذا كان سعر البٌع أقل من القٌمة العادلة فإنه ٌجب 
االعتراؾ بؤي ربح أو خسارة ًف الحال، فٌما عدا أنه إذا تم تعوٌض الخسارة بدفعات إٌجار مستقبلٌة بؤقل من سعر 

دفعات اإلٌجار على مدى الفترة التً ٌتوقع استخدام األصل  السوق فإنه ٌجب تؤجٌلها وإطفاإها بما ٌتناسب مع

خاللها، وإذا كان سعر البٌع أعلى من القٌمة العادلة فإنه ٌجب تؤجٌل وإطفاء الزٌادة عن القٌمة العادلة على مدى 
 .الفترة التً ٌتوقع استخدام األصل خاللها

عادلة اعتبرت لدٌد دفعات اإلٌجار وسعر البٌع بمقدار القٌمة اتحذا كانت إعادة اإلٌجار تمثل عقد إٌجار تشؽٌلً وتم إ
 .حال الارة ًفسخ هذه العملٌة عملٌة بٌع عادٌة، وٌتم االعتراؾ بؤي ربح أو

 

لنسبة لعقود اإلٌجار التشؽٌلً إذا كانت القٌمة العادلة ًف وقت البٌع وعملٌة إعادة اإلٌجار أقل من المبلػ المسجل اب
 .االعتراؾ ًف الحال بخسارة تساوي الفرق بٌن المبلػ المسجل والقٌمة العادلةب ألصل فإنه ٌج

 
جراء هذا التعدٌل إال إذا كان هناك انخفاض ًف القٌمة، وفً هذه  إضروريالالنسبة لعقود اإلٌجار التموٌلً لٌس من ب

تناول انخفاض قٌمة  يذيال الدوًل بةالحالة ٌخفض المبلػ المسجل إلى المبلػ القابل لالسترجاع حسب معٌار المحاس

 .الموجودات
 

نطبق متطلبات اإلفصاح بالنسبة للمستؤجرٌن والمإجرٌن بالتساوي فٌما ٌتعلق بعملٌة البٌع وإعادة اإلٌجار، وٌإدي ت
ملٌات عط روالوصؾ المطلوب لترتٌبات اإلٌجار الهامة إلى اإلفصاح عن أحكام فرٌدة أو ؼٌر عادٌة لالتفاقٌة أو لش

 .البٌع وإعادة اإلٌجار

 
من الممكن أن تلبً عملٌات البٌع وإعادة اإلٌجار معاٌٌر قٌاس اإلفصاح المنفصلة ًف المعٌار المحاسبً الدوًل 

 .16صاًف الربح أو الخسارة للفترة، األخطاء والتؽٌرات الرئٌسٌة ًف السٌاسات المحاسبٌة، فقرة - الثامن 
 

كاما انتقالٌة أح

 
جع هذا المعٌار على تطبٌقه بؤثر رجعً إال أنه ال ٌعتبر مطلوبا، وإذا لم ٌتم تطبٌق المعٌار بؤثر رجعً ٌعتبر شي

رصٌد أي عقد إٌجار تموٌلً قائم سابقا أنه تم تحدٌده بالشكل المناسب من قبل المإجر وتجب معاملته محاسبٌا بعد 
 .ذلك حسب أحكام هذا المعٌار

 

ارٌخ النفاذ ت
  

ٌصبح معٌار المحاسبة الدوًل هذا نافذ المفعول بالنسبة للبٌانات المالٌة التً تؽطً الفترات التً تبدأ من األول من 
 أو بعد ذلك وإذا طبقت المنشؤة هذا المعٌار على البٌانات المالٌة التً تؽطً الفترات التً 1999 (ٌناٌر)كانون الثانً 
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ب على المنشؤة اإلفصاح عن حقٌقة أنها طبقت هذا المعٌار ج فإنه ي1999 (ٌناٌر)تبدأ قبل االول من كانون الثانً 
 .1982محاسبة عقود اإلٌجار الذي تم اعتماده عام – بدال من المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشر

 
 .1982محاسبة عقود اإلٌجار المعتمد ًف عام -  ٌحل هذا المعٌار محل المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشر
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لحق م
 

 ملٌات البٌع وإعادة اإلٌجار التً ٌنجم عنها عقود إٌجار تشؽٌلًع
 

ن هذا الملحق إٌضاحً فقط وال ٌشكل جزءا من المعاٌٌر وؼرض هذا الملحق إٌضاح تطبٌق المعاٌٌر للمساعدة ًف إ
 .إٌضاح معناها

  

سارة، وٌعتمد تحدٌدها  خن عملٌة البٌع وإعادة اإلٌجار التً ٌنجم عنها عقد إٌجار تشؽٌلً قد تإدي إلى ربح أوإ
ومعاملتها على المبلػ المسجل لألصل المإجر والقٌمة العادلة وسعر البٌع، وٌوضح الجدول على الصفحة التالٌة 

. متطلبات المعٌار ًف مختلؾ الظروؾ
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

سعر البٌع محدد بمقدار 
 (52فقرة)القٌمة العادلة

القٌمة المسجلة مساوٌة 
 للقٌمة العادلة

القٌمة المسجلة أقل من 
 القٌمة العادلة

القٌمة المسجلة أعلى من 
 القٌمة العادلة

االعتراؾ بالربح ًف  ال ربح ربح
 الحال

 ال ٌنطبق

االعتراؾ بالخسارة ًف  ال ٌنطبق ال خسارة خسارة
 الحال
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سعر البٌع أقل من القٌمة 
 (52فقرة)العادلة

   

االعتراؾ بالربح ًف  ال ربح ربح

 الحال

 (1اٌضاح رقم )ال ربح

الخسارة ؼٌر معوضة 
بدفعات إٌجار مستقبلٌة 

 بؤقل من سعر السوق

االعتراؾ بالربح ًف 
 الحال

االعتراؾ بالخسارة ًف 
 الحال

 (1اٌضاح رقم )

الخسارة معوضة بدفعات 
إٌجار مستقبلٌة بؤقل من 

 سعر السوق

 (1اٌضاح رقم ) تؤجٌل و إطفاء الخسارة تؤجٌل و إطفاء الخسارة

 
 

سعر البٌع أعلى من القٌمة 

 (52فقرة)العادلة

   

فقرة )تؤجٌل و إطفاء الربح تؤجٌل و إطفاء الربح تؤجٌل و إطفاء الربح ربح

52) 

 (1اٌضاح رقم) ال خسارة ال خسارة خسارة

 
 

 
 من 54تمثل هذه األجزاء من الجدول الظروؾ التً كان سٌتم التعامل معها بموجب الفقرة  : (1)اٌضاح رقم 

 تخفٌض القٌمة المسجلة ألصل الى قٌمتها العادلة حٌث تكون خاضعة لبٌع و إعادة 54المعٌار، و تتطلب الفقرة 

. تؤجٌر
 

 
الربح هو الفرق بٌن القٌمة العادلة و سعر البٌع كما لو أن القٌمة المسجلة كانت ستنخفض إلى  : (2)اٌضاح رقم 

. 54قٌمتها العادلة حسب الفقرة 


