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 من منظور إسالمي:إلسالمية في المصارف ا

 *دكتور علي أبو الفتح أمحد شتا

 

 :مقـدمة 

انتشرت يف عصرنا الراهن عمليات اإلجارة طويلة األجل لألصول الثابتـة ،             
واليت مل تكن موجودة من قبل منذ سنوات قليلة ولكنها وفدت من الغرب إىل بـالد                

وتلجأ الكثري من   . ستحدثة  املسلمني حيث ظهرت أشكال وصور متعددة من العقود امل        
املنشآت إىل استئجار بعض أصوهلا التشغيلية بدال من شرائها عن طريق االقتراض ، إما              
ألن هذه األصول ذات طبيعة متخصصة وتتعرض لتطورات تقنية سريعة ممـا جيعـل              
اإلنفاق االستثماري لشرائها أمرا يبعد عن الرشد االقتصادي أو أن هـذه املنشـآت              

ات يف تدبري األموال الالزمة للشراء عن طريـق زيـادة رأس املـال أو               تواجه صعوب 
 .االقتراض من الغري

. هذا وحتقق اإلجارة طويلة األجل مزايا عديدة لكل من املؤجر واملسـتأجر              
منشآت متخصصـة  (فاملؤجر ميارس عمليات التأجري طويلة األجل إما كنشاط مستقل  

أمـا بالنسـبة    . ه وكأحد صور توظيف أمواله      أو كوسيلة لترويج مبيعات   ) يف التأجري 
للمستأجر فاإلجارة تعد أحد مصادر التمويل اليت متكنه من احلصول على ما حيتاجـه              
من أصول دون سداد أي مبالغ مقدما ، كما أا حتميه من خماطر التضـخم وزيـادة                 

ة تكلفة األصول يف املستقبل من خالل االتفاق مع املؤجر على سداد دفعـات إجـار              
دورية ثابتة يتم ربطها بتوقيت التدفقات النقدية اليت حيققها استخدام األصل املستأجر،            
عالوة على ختفيض املخاطر اليت يتحملها املستأجر نتيجة تقادم األصول املســتأجرة            
اليت تتعرض لتطورات تقنية سـريعة، وكذا نقل املخاطر املتعلقـة بقيمـة األصـول              

 .فتراضي للمؤجركخردة يف اية عمرها اال

                                                  
 0رة ، ومعار حاليا يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة جامعة القاه–  أستاذ مشارك يف قسم احملاسبة بكلية التجارة *



 

 8

وتعترب عمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك من الصيغ االستثمارية املستحدثة يف           
وتتراوح نسبة هذه   ) . الربوية(املصارف اإلسالمية دون غريها من املصارف التجارية        

 مبتوسـط   –من جمموع الصيغ االستثمارية للمصرف      % 60إىل  % 2العمليات من   
يف الزيادة ، وأن إيرادات هذه العمليات تتـراوح بـني            وهذه النسبة آخذة     -% 12

حيـث نالـت    % 17 مبتوسط   –من إمجايل إيرادات االستثمارات     % 81إىل  % 3
كما أن بعض املصارف اإلسـالمية      .. الترتيب الثالث بعد أسلويب املراحبة واملشاركة       

مة صـيغ    فأكثر يف تلك العمليات اليت تأيت يف مقد        -% 50 -تركز معظم استثماراا  
 وذلك يف ضوء نتائج املسح امليداين الذي قامت به هيئة احملاسبة            –االستثمار اإلسالمي   

 ).313: م 1999: معيار اهليئة يف البحث(واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

ولقد أثارت العقود املستحدثة لإلجارة املنتهية بالتمليك اجلدل بني الفقهـاء            
 حول مدى مشروعية هـذه      –امع واهليئات الفقهية املتخصصة      وأيضا ا  –املعاصرين  

العقود بني جميز هلا وغري جميز ، ولكل أهل قول أدلته وأسانيده وحججه كما ترتـب                
 مـن   –على ظهور هذه العقود ظهور الكثري من اجلدل حول كيفية معاجلتها حماسبيا             

تفق مع املتطلبات البيئية  ومبا ي - حيث متطلبات القياس واإلثبات والعرض واإلفصاح 
واألحكام الفقهية لإلجارة وضوابطها الشرعية يف إطار مبـادئ وأحكـام الشـريعة             

 .اإلسالمية الغراء

إن غياب املعايري احملاسبية اليت حتكم احملاسبة واإلفصاح عن عمليـات عقـود       
 أدى التأجري طويلة األجل ، وكذلك تعدد الشروط اليت تنطوي عليها هذه العقود ممـا     

إىل أن يواجه احملاسب صعوبة يف ترمجة اآلثار االقتصادية هلذه الشروط علـى املركـز               
املايل للمنشأة ونتائج نشاطها ، وقد خيتلف احملاسبون فيما بينهم يف كيفية معاجلة تلك              
العقود حماسبيا حيث ختتلف أسس املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجارة طويلة األجل تبعـا             

كل ذلك أدى إىل أن تقوم الشركات مـؤجرة         . نطوي عليها كل عقد     للشروط اليت ي  
 Operational Leasesومستأجرة مبعاجلة هذه العقود على أا عقود إجارة تشـغيلية   

 .بغض النظر عن الشروط اليت تنطوي عليها هذه العقود

فالشركات املؤجرة تسجل دفعات اإلجارة احملصلة كإيراد ، وحتسب إهالك           
ملؤجرة مع إظهار هذه األصول وما خيصها من جممعات اإلهالك يف قائمـة             لألصول ا 
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أما الشركات املستأجرة فقد عاجلـت      . املركز املايل ضمن غريها من األصول املماثلة        
هذه العقود أيضا كإجارة تشغيلية ، وكان  ذلك يرضي إدارة تلك الشركات حيـث               

        ذا الشكل تؤدي إىل عدم حتميـل       أن احملاسبة عن عمليات االستئجار طويلة األجل
قوائم نتائج أعماهلا بأعباء إهالك األصول املستأجرة أو الفوائد املترتبة على االستئجار            
حيث تتحمل فقط بأقساط اإلجارة الدورية مما يؤدي إىل إظهار نتيجة األعمال بشكل             

كانت تتوقف  أفضل مما يكون له أثره إلجيايب على حوافز اإلدارة ومكافآا وخاصة إذا             
ولكن االستمرار يف ذلك أدى إىل تضليل كثري من مسـتخدمي           . على مستوى الربح    

ممـا دعـا اهليئـات      . …القوائم املالية خاصة املقرضني واملستثمرين واحملللني املاليني        
واامع املهنية إىل اقتراح طريقة حديثة للمحاسبة واإلفصاح عـن األصـول الثابتـة              

لة عقود اإلجارة طويلة األجل وإظهـار القيمـة الرأمساليـة           املستأجرة تسـمح برمس  
لألصول املستأجرة ضمن األصول الثابتة يف قائمة املركز املايل للمسـتأجر وإظهـار             
التزاماته للمؤجر ضمن عناصر اخلصوم مع احتساب إهالك لألصول الثابتة املسـتأجرة     

 أن تظهـر التقارير والقوائم     يحمل على قائمـة نتيجة األعمـال ، مما يترتب عليـه        
 . املركز املايل ونتيجة األعمال– بعدل –املالية 

ولقد تبلورت النتيجة احلديثة اليت اقترحت للمحاسبة واإلفصاح عن عقـود            
سواء على املستوى احمللي مثـل  (اإلجارة طويلة األجل يف صورة إصدار اهليئات املهنية        

عودية أو على املستوى الدويل مثل املعيـار الـدويل          املعايري األمريكية والربيطانية والس   
ومعيار اإلجارة املنتهية بالتمليك الصادر عن هيئة احملاسـبة واملراجعـة للمؤسسـات            

العديد من املعايري والتوصيات احملاسبية اليت دعت صراحة إىل أنه ميكن           ) املالية اإلسالمية 
جارة طويلة األجل يف دفـاتر       أن تتم رمسلة عقود اإل     – حال توافر شـروط معينة      –

املستأجر ، مما يعكس جبالء اهتمام اهليئات املهنية ذا األمر وصدور املعايري والتوصيات         
إال أن هذه املعايري تباينت يف األسـاس النظري الذي استندت إليه والفلسفة            . املناسبة  

 جمال التطبيق ،    اليت انتهجتها ، عالوة على أا تواجه بعض الصعوبات والتعقيدات يف          
ولذا فإن هذا البحث حماولة للمسامهة يف توضيح وبيان كيفية احملاسبة واإلفصاح عـن              
عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك يف املصارف اإلسالمية من منظور إسالمي ، وذلك من             
خالل إجراء دراسة مقارنة للمعاجلات احملاسبية املتعلقة بالعمليات املرتبطة ذه العقود           
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واليت نصت عليها املعايري املذكورة بغية حتديد ما يتالءم منها مـع بيئـة التطبيـق يف                 
 .املصارف اإلسالمية

 :طبيعة المشكلة  �

 يف إطار مـا ورد يف مقدمـة         –تتحد طبيعة املشـكلة اليت يعاجلها البحث       
ية  يف أن عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك اليت متارسها بعض املصارف اإلسالم           –البحث  

تعترب من العقود املستحدثة الوافدة من الغرب إىل بالد املسلمني ، واختالف اـامع              
واهليئات الفقهية وبعض الفقهاء املعاصرين حول ما إذا كانت هذه العقود جائزة شرعا             

هذا باإلضافة إىل أن هذه العقود تنطوي على شروط ذات آثار اقتصـادية             . أم حمرمة   
 املالية املنشورة اليت تعدها املنشآت املؤجرة واملسـتأجرة، ممـا           على التقارير والقوائم  

ينعكس أثره على املراكز املالية ونتائج النشاط هلذه املنشآت واحملتوى اإلعالمي لتلـك             
التقارير والقوائم نتيجة اختالف املعاجلات والسياسات احملاسبية املتبعة يف معاجلة هـذه            

كـل  .. يلية وبالذات بالنسبة للمنشآت املستأجرة      العقود باعتبارها عقود إجارة تشغ    
ذلك أدى إىل تضليل كثري من مستخدمي القوائم املالية ، مما دعا اهليئـات واـامع                

 إىل إصدار املعايري والتوصيات الـيت حتـدد         – على املستويني احمللي والدويل    –املهنية  
ء كانت مستأجرة أم مؤجرة     األسس العامة اليت جيب أن تلتزم ا املنشآت املختلفة سوا         

بصدد احملاسبة واإلفصاح عن عقود اإلجارة طويلة األجل وحتديد متطلبـات القيـاس            
 .واإلثبات والعرض واإلفصاح املتعلقة ذه العقود يف القوائم املالية لتلك املنشآت

ويف ضوء ما سبق، فإن اآلراء الفقهية املعاصرة الصادرة بشأن عقود اإلجـارة     
 يف  –جل خاصة تلك العقود اليت تنتهي بتمليك املستأجر لألصول املستأجرة           طويلة األ 

حاجة إىل الدراسـة والتمحيص والتعرف على خالصة ما توصـل إليـه الفقهـاء              
املعاصرين فيما خيتص مبشـروعية عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك بصورها املختلفـة           

 دراسة حتليليـة وتقومييـة مقارنـة        وتكييفها فقهيا ، هذا باإلضافة إىل ضرورة إجراء       
األمـــريكية والربيطانيـة    (للمعاجلات احملاسبية اليت أوردا املعايري احملـــاسبية        

ومعيار اهلـيئة، وعرض تلك املعاجلـات علـى رأي الفقـه           ) والدولية والسـعودية 
اإلسالمي ، وذلك بغية التوصل إىل منهج إسالمي للمحاسبة واإلفصاح عـن عقـود              
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 بصـفة املصـرف     –ة املنتهية بالتمليك اليت تربمها بعض املصارف اإلسالمية         اإلجار
مؤجرا أو مستأجرا وما ينبغي أن تكون عليه متطلبات القياس واإلثبـات والعـرض              
واإلفصاح عن تلك العقود يف القوائم املالية للمصارف اإلسالمية ، وذلـك يف إطـار               

تمشية ما أقره علمـاء الفقـه اإلسـالمي          أن تأيت املعاجلات م    أوهلا: ثالثة حماور وهي  
احملتـوى اإلعالمـي للقـوائم املاليـة     : وثانيها. ومبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية  

التوافق واالنسجام مـع     : وثالثها. واحتياجات مستخدمو تلك القوائم من املعلومات       
 .بولة قبوال عامامبادئ الفكر احملاسيب اإلسالمي واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها واملق

 :هـذا وتثـري املشكلة موضوع البحث العديد من التساؤالت أمهها ما يلي 

 – بصورها املختلفـة     –ما مدى مشـروعية عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك          – 1
اليت جتريها املصارف اإلسالمية؟ وإذا ثبتت مشروعية هذه العقود فكيف يتم           

 تكييفها فقهيا؟

بغرض اإلجارة املنتهية بالتمليـك يف      ..س قيمة األصول املقتناة     كيف يتم قيا    – 2
ظل الفلسفات اليت استندت إليها املعايري احملاسبية ومعايري اهليئة ؟ هـل تـتم              
رمسلة هذه األصول يف دفاتر املستأجر أم املؤجر؟ وهل ختتلف الفلسفة الـيت             

  احملاسبية؟يقوم عليها معيار اهليئة عن تلك اليت تستند إليها املعايري

هل يتم احتساب إهالك األصول حمل اإلجارة املنتهية بالتمليـك يف دفـاتر              - 3
املستأجر أم املؤجر؟ وهل يتم اإلهالك على أساس فترة اإلجارة أم على أساس             

 العمر االقتصادي لألصل؟ وما هي سياسة اإلهالك الواجب اتباعها؟

 يتم قياس العائد من اإلجـارة       كيف يتم حتديد مبالغ دفعات اإلجارة؟ وكيف       - 4
من املنظور اإلسالمي؟ وكيف يتم جتزئة دفعات اإلجـارة إىل مكوناـا أو             
 عناصرها يف دفاتر املؤجر واملستأجر؟ وما هو معدل العائد املستخدم يف ذلك؟

 لـدى   –ما هو أثر اختالف القيمة السـوقية لألصل عن قيمته الدفتريـة؟             - 5
اإلجـارة  (حملاسبية لعقد اإلجارة املنتـهي بالتمليـك    على املعاجلة ا–املؤجر  

التمويلية أو ما يطلق عليه اإلجارة البيعية يف املعيار األمريكي أو عقد الشـراء              
؟ وكيف تتم معاجلة عقود البيع مث االسـتئجار         )التأجريي يف املعيار الربيطاين   
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ة العقاريـة   املنتهي بالتمليك؟ وهل ختتلف املعاجلة احملاسـبية لعقود اإلجـار        
 املنتهية بالتمليك عن املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجارة املماثلة ألصول أخرى؟

 لعمليات  – أو كيف يتم التوجيه احملاسيب       –ما هي متطلبات اإلثبات احملاسيب       - 6
عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك؟ وكيف يتم هذا اإلثبات يف دفاتر كل مـن             

 املؤجر واملستأجر؟

تلف املعاجلات احملاسبية للمشكالت السابقة املتعلقة بعمليـات عقـود          هل خت  - 7
اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ظل معيار اهليئة عن تلك املعاجلات اليت أوردـا             

؟ ومـا هـي     ) األمريكية والربيطانية والدولية والسـعودية    (املعايري احملاسبية   
ثبات والعرض واإلفصاح عن    املعاجلات اليت استحدثها معيار اهليئة للقياس واإل      

تلك العقود يف القوائم املالية للمصارف اإلسالمية؟ وما مدى متشـي هـذه             
املعاجلات مع األحكام الفقهية لعقود اإلجارة املنتهية بالتمليك واليت تتفق مع           

 مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية؟

 عـن األصـول     ما هي أهم اآلثار املالية واالقتصادية للمحاسبة واإلفصـاح         - 8
املستأجرة على احملتوى اإلعالمي للقوائم املالية للمـؤجر واملسـتأجر طبقـا             

 للمناهج والفلسفات اليت انتهجتها املعايري احملاسبية ومعيار اهليئة؟ 

ما هي املعلومات املتعلقة بعقود اإلجارة املنتهية بالتمليك من وجهـة نظـر              - 9
دمو القوائم املالية؟ ومـا هـو اجلـزء    املؤجر واملستأجر واليت حيتاجها مستخ    

الواجب عرضه من تلك املعلومات يف صلب القوائم املالية؟ وما هـو ذلـك              
اجلزء الواجب اإلفصاح عنه يف اإليضاحات حول القوائم املالية؟ وما مـدى            
كفاية متطلبات العرض واإلفصاح عن تلك املعلومات يف القوائم املالية لكـل            

 يف إطار تلبية احتياجات مستخدمي تلك القـوائم         –من املؤجر واملسـتأجر    
 كما حددا املعايري املختلفة ؟ وما ينبغي أن يكـون عليـه             –من املعلومات   

 العرض واإلفصاح من وجهة نظر الباحث؟

إن املشكلة موضوع البحث غزيرة بالتساؤالت اليت تطرحها باعتبارها أحـد           
اجـه املصـارف اإلسـالمية ، هـذه         أهم مشكالت التطبيق العملي املعاصرة اليت تو      
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التساؤالت كانت موضع اهتمام الباحث بصدد إعداد حبثه وحماولته اإلجابة عنـها يف             
 .إطار حدود حبثه املتواضع

  :أهمية البحث  �

 :تنبع أمهية البحث من 

احلاجة إىل التعرف على مدى مشروعية عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك الـيت              – 1
إلسالمية وخالصة ما توصل إليه علماء الفقـه اإلسـالمي          تربمها املصارف ا  

 . فقهيا– يف حالة جوازها –املعاصرين وكيفية تكييف هذه العقود 

احلاجة إىل ضرورة إرساء وحتديد أسس القياس واإلثبات احملاسـيب لعقـود              – 2
اإلجارة املنتهية بالتمليك يف املصارف اإلسالمية سواء أكان املصرف مـؤجرا           

أجرا ، واآلثار احملاسبية املترتبة على القوائم املالية للمصرف من حيـث     أم مست 
 .نتيجة األعمال واملركز املايل

 احلاجة إىل بيان كيفية ومتطلبات العـرض واإلفصـاح الكـايف والـدقيق              - 3
للمعلومات احملاسبية املتعلقة بعقود اإلجارة املنتهية بالتمليك لدى كـل مـن            

يان مدى التزام املصارف اإلسالمية ذه املتطلبات من        املؤجر واملستأجر مع ب   
 .خالل حالة تطبيقية على إحدى املصارف اإلسالمية يف املنطقة العربية

وخالصة القول أن أمهية البحث تنبع من أن تطبيق عقود اإلجـارة املنتهيـة               
 بالتمليك يف املصارف اإلسالمية يف حاجة ماسة إىل منهج حماسيب إسالمي متكامـل            
للقياس واإلثبات والعرض واإلفصاح ، يكفل القياس والتواصل مبا يتمشى مع طبيعـة             
وشروط هذه العقود من ناحية ، ويوفر بالتايل قدرا مناسبا من املعلومات املالية بالكمية              

 .والنوعية املطلوبة ويف التوقيت املناسب من ناحية أخرى

  : هدف البحث  �

مهة العلمية املتواضعة يف إجنـاح مسـرية         إن اهلدف العام للبحث هو املسـا     
العمل املصريف اإلسالمي ، وذلك عن طريق دراسة وحتليل إحدى صـور توظيـف              
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األموال يف املصارف اإلسالمية وهي اإلجارة املنتهية بالتمليك بصـورها املختلفـة ،             
 وذلك لتحقيق األهداف الفرعية اآلتية؟

نتهية بالتمليك وتكييفها فقهيا يف       التعرف على مدى مشروعية عقود اإلجارة امل       ) أ(
إطار الدراسة والتحليل املوجز خلالصة اآلراء واألحكام الفقهيـة للمجـامع           

 .واهليئات الفقهية وآراء بعض الفقهاء املعاصرين

استنباط أسس القياس واإلثبات احملاسيب للعمليات املرتبطة بعقـود اإلجـارة            ) ب(
 سواء أكان املصرف مؤجرا     –إلسالمية  املنتهية بالتمليك اليت جتريها املصارف ا     

 أو املشكالت احملاسبية لتلك العقود وبيان سبل معاجلتها مـن           –أم مستأجرا   
 .منظور إسالمي

بيان متطلبات العرض واإلفصاح عن املعلومـات املتعلقة بعقـود اإلجـارة            ) ج(
املنتهية بالتمليك ، وحتديد املعلومـات الواجب عرضها يف صـلب القـوائم            

وتلك الواجب اإلفصاح عنها يف اإليضاحات حول القوائم املالية لكـل           املالية  
من املؤجر واملستأجر ، مع بيان كيفية التطبيق على القوائم املاليـة املنشـورة              

 إلحدى املصارف اإلسالمية يف املنطقة العربية؟

  :حدود البحث  �

 :يود الباحث اإلشارة إىل ما يلي 

 للتكييف الفقهي لعقود اإلجـارة      –غري خمل    –يتطرق البحث بإجياز شديد       – 1
املنتهية بالتمليك مع توضيح خالصة ما توصلت إليه اامع واهليئات الفقهيـة            
وآراء بعض الفقهاء املعاصرين مبا خيدم أغراض البحث ويف حـدود احليـز             

 .املكاين املخصص لذلك البحث

ـ  (إن حتقيق اهلدفني الفرعيني للبحث        – 2 رورة إجراء دراسة   يتطلب ض )  ب ، ج
حتليلية وتقوميية مقارنة للمعايري احملاسـبية احمللية والدولية اخلاصـة باحملاسـبة           
وعن عقود اإلجارة طويلة األجل مع املقارنة مبا ورد يف معيـار اإلجــارة              
املنتهية بالتمليك الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعـة للمؤسسـات املاليـة            
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مع توضيح املستجدات يف جماالت القياس واإلثبات ) معيـار اهليئة يف البحث  (
وال شك أن إجراء مثل هـذه الدراسـة         . والعرض واإلفصاح لتلك العقود     

التحليلية والتقوميية حيتاج إىل حبوث ودراسات مستفيضة ، ولذا سوف يتطرق           
 إىل نقاط االتفاق واالختالف واملستجدات للمعاجلـات        – بإجياز   –البحث  

 .دم هدف البحث وأغراضهاحملاسبية مبا خي

 مـن حيـث     –لن يتطرق البحث إىل دراسة وحتديد أسس التنظيم احملاسيب           - 3
 لعمليات عقـود اإلجـارة املنتهيـة        –أهداف ومقومات النظام احملاسـيب     

 .بالتمليك يف املصارف اإلسالمية حيث ان ذلك حيتاج إىل دراسة  مستقلة

  :منهج البحث  �

ل الدراسة والتحليل املـوجز لـآلراء الفقهيـة         مت إعداد هذا البحث من خال     
املعاصرة لعقود اإلجارة املنتهية بالتمليك بصورها املختلفة ، وحتليل ودراسة ما نصت            

معيار اهليئة ، وإجـراء     ) عليه املعايري احملاسبية األمريكية والربيطانية والدولية والسعودية      
ي يف التوصـل إىل أسـس القيـاس         دراسة حتليلية مقارنة واستخدام املنطق االستنباط     

واإلثبات والعرض واإلفصاح للمعلومات احملاسبية املتعلقة بعمليات تلك العقود الـيت           
تربمها املصارف اإلسالمية ، وعرض كافة ما يتم التوصل إليه من نتائج على رأي الفقه               
 اإلسالمي والضوابط الشرعية حىت تأيت املعاجلات متفقة وغري متعارضة مـع مبـادئ            
وأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء والفكر احملاسيب اإلسالمي ، هذا مع بيـان كيفيـة              
التطبيق على القوائم املالية املنشورة إلحدى املصارف اإلسالمية يف املنطقة العربية وما            

 .ينبغي أن يكون عليه التطبيق من وجهة نظر الباحث

 : خطة البحث  �

ع البحث وحدود البحث ومنهجـه ،        يف إطار طبيعة وأمهية املشكلة موضو     
 :ومن أجل حتقيق أهدافه املنشودة ، فقد مت تقسيمه إىل ثالثة مباحث وهي 

 .التكييف الفقهي لعقود اإلجارة املنتهية بالتمليك:  املبحث األول

 .القياس واإلثبات احملاسيب لعمليات عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك:  املبحث الثاين
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 العرض واإلفصاح ملعلومات اإلجارة املنتهية بالتمليـك يف القـوائم           : املبحث الثالث 
 .املالية

وخيتتم الباحث مبشيئة اهللا تعاىل البحث بعرض ملخص يتضمن أهم النتـائج             
والتوصيات العامة للبحث وقائمة بأهم املراجع اليت تساعد يف احلصول على مزيـد         

 .من املعرفة ، واهللا املستعان
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 المبحث األول 

 التكييف الفقهي لعقود اإلجارة المنتهية بالتمليك 

) 198(أصدر جملس هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية قراره رقم           
هـ بعد دراسته لعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك، ورأى الس         6/11/1420بتاريخ  

 :باألكثرية أن هذا العقد غري جائز شرعا ملا يأيت 

بني عقدين على عني واحدة غري مستقر على أحدمها ومها خمتلفـان            أنه جامع    : أوال 
فالبيع يوجب انتقال العني مبنافعهـا إىل املشـتري ،          . يف احلكم متنافيان فيه   

وحينئذ ال يصح عقد اإلجارة على البيع ألنه ملـك املشـتري ، واإلجـارة               
شـتري  والبيع مضمون على امل   . توجب انتقال منافع العني فقط إىل املستأجر        

بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عينا ومنفعة ، إال أن حيصل من املستأجر تعـد أو                
 .تفريط

أن األجرة تقدر سنويا أو شهريا مبقدار مقسط يستويف به قيمة املعقود عليه،               : ثانيا
.. ويعده البائع أجرة من أجل أن يتوثق حبقه حيث ال ميكن للمشتري بيعـه               

العني اليت وقع عليها العقد مخسني ألف ريـال،         مثال ذلك ، إذا كانت قيمة       
وأجرا شهريا ألف ريال حسب املعتاد جعلت األجرة ألفـني ، وهـي يف              
احلقيقة قسط من الثمن حىت تبلغ القيمة املقدرة ، فإن أعسر بالقسط األخـري              
مثال سحبت منه العني باعتبار أا مؤجرة وال يرد عليه ما أخذ منه بناء على               

وال خيفي ما يف هذا من الظلم واإلجلـاء إىل االسـتدانة            .  املنفعة   أنه استويف 
 .إليفاء القسط األخري

إن هذا العقد وأمثاله أدى إىل تساهل الفقراء يف الديون حىت أصبحت ذمـم                : ثالثا
كثري منهم مشغولة منهكة ، ورمبا يؤدي إىل إفالس بعض الـدائنني لضـياع              

 .حقوقهم يف ذمم الفقراء
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 لس أن يسلك املتعاقدان طريقا صحيحا وهو أن يبيع الشيء ويرهنه           ويرى ا
 .على مثنه وحيتاط لنفسه باالحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة وحنو ذلك

 باإلضـافة إىل    –ومما جتدر اإلشارة إليه أن ثالثة من أعضاء هيئة كبار العلماء            
م وجهة نظر خمالفة للقرار      البالغ عددهم عشرون عضوا هل     –عضو رابع مل حيضر ملرضه      

املذكور وغري موافقني على حترمي العقد ، ولذا صدر رأي الس باألكثريـة ولـيس               
 .باإلمجاع

ويرى الباحث أن رأي الس صدر جممال دون التمييز بني الصور املختلفـة             
لعقود اإلجارة املنتهية بالتمليك ، وكان األوىل إصداره للقرار مـع بيـان تفصـيلي               

الت غري اجلائزة شرعا وتلك اجلائزة ، واقتراح الصيغ البديلة للحاالت اليت حيـرم              للحا
فيها عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك ، هذا باإلضافة إىل أن عدم موافقة بعض أعضـاء               
الس على حترمي العقد يدل داللة واضحة على أن هناك حاالت وصـور لإلجـارة               

 .املنتهية بالتمليك جائزة شرعا

اإلضافة إىل ما سبق ، يرى الباحث أن قرار الس املذكور جـاء متـأثرا               وب
 بقرار جملس جممـع     – بل إنه جانبه الصواب بإصداره لرأيـه جممال         –بدرجة كبرية   

 مجادى  6 – 1املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من        (جدة  / الفقه اإلسالمي   
بشأن اإلجارة املنتهيـة    ) 6(رقم  ) م  1988 ديسمرب   15- 10/ هـ  1409األوىل  

 :بالتمليك الذي قرر فيه اآليت 

 .البيع باألقساط مع احلصول على الضمانات الكافية : أوال 

عقد إجارة مع إعطاء املالك اخليار للمستأجر بعد االنتهاء من وفاء مجيع             -
مـد  : األقساط االجيارية املستحقة خالل املدة يف واحد من األمور التالية         

رة أو إاء عقد اإلجارة ورد العني املأجورة إىل صاحبها ، أو            مدة اإلجا 
 .شراء العني املأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة اإلجارة
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هناك صور خمتلفة لإلجيار املنتهي بالتمليك تقرر تأجيل النظر فيهـا إىل دورة               :ثانيا 
وقيـود  قادمة ، بعد تقدمي مناذج لعقودها وبيان ما حييط ا من مالبسـات              

 .بالتعاون مع املصارف اإلسالمية لدراستها وإصدار القرار بشأا

 فيما قرره   –ويرى الباحث أن قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي السابق ذكره            
 قد ينصب على صورة اإلجارة املنتهية بالتمليك بسداد القسط األخري ، وأن             –يف أوال   

لصورة مبا جيعلها جائزة شـرعا ، هـذا         الس قد اقترح البدائل حلل إشكاالت هذه ا       
 يفيد بأن هناك صورا لعقـد اإلجـارة         – فيما قرره يف ثانيا      –باإلضافة إىل أن القرار     

قد تكون جائزة دون إدخال تعديالت على شروطها إال أنه أجـل            . املنتهية بالتمليك   
هيئة كبـار   وهذا خالفا ملا قرره جملس      .. النظر فيها لدراستها وإصدار القرار بشأا       

العلماء باململكة العربية السعودية الذي أصدر قراره بعدم جواز العقـد شـرعا دون              
 .التمحيص والدراسة التحليلية والتقوميية لصور هذا العقد

 – 129: هـ  1421: القري وآخرون   (ولقد قام بعض الفقهاء املعاصرين      
" ومنها  " صريف الالربوي املعايري الشرعية لصيغ التمويل امل    "بإصدار جمموعة من    ) 153

الذي تضمن األحكام الفقهية لإلجارة املنتهية بالتمليك والذي        " معيار اإلجارة املصرفية  
 وهو رأي خمالف متامـا      –يستشف من نصوص بنوده جواز اإلجارة املنتهية بالتمليك         

 : ومن هذه النصوص ما يلي–لرأي جملس هيئة كبار العلماء السابق اإلشارة إليه 

ميكن للمصرف متويل عمالئه الـراغبني يف اسـتئجار األدوات واآلليـات              – 1
واملعدات اإلنتاجية أو املباين بصيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك حيـث يكـون            
املصرف هو املؤجر والعميل هو املستأجر وذلك لفترة حمدودة تنتهي بتمليك           

 أن اإلجارة مـن     وأوضحت املذكرة التفسريية هلذا البند    . األصل إىل العميل    
العقود املسماة أو اازة بالكتاب والسنة واإلمجاع وقد أحلقهـا الفقهـاء يف             
األحكام بعقد البيع ، وقد عد مجهور الفقهاء عقد اإلجارة عقدا الزما قياسا             

 …يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود     : على عقد البيع وعمال بقوله تعاىل       
الواقع العملي جند أن املصارف اإلسالمية ال ترغب يف         ويف   . )1املائدة من اآليـة     (

استرداد أصوهلا املؤجرة بعد انتهاء عقد اإلجارة ، ولذلك تتفق مسـبقا مـع              
عمالئها على أن تبيع هلم تلك األصول بعد انتهاء مدد اإلجارة ، فيكون هناك             
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 وهـو .. وعد بالبيع من قبل املصرف إىل املستأجر بعد انقضاء عقد اإلجارة            
 .املقصود بصيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك

      وقد يبدو أن هناك وجه شبه بني صيغة اإلجارة املنتهية بالتمليك ومـا             
 يف العرف الشائع لدى كثري مـن  Hire – Purchaseيسمى بالشراء التأجريي 

الدول األوروبية وهو يقوم على مبدأ البيع بالتقسيط مع رهن املبيع حىت ينتهي             
والفارق الوحيد أن األقساط يف حالة الشراء       . ري من سداد آخر قسط      املشت

التأجريي متثل مثن بيع رقبة العني بينما يف حالة اإلجارة املنتهية بالتمليك هـي            
قيمـة  (أقساط مثن منفعة العني ، ولذلك خيضع اجلزء املتبقي من رقبة العـني              

 .الة األخريةلعقد بيع منفصل يف احل) األصل يف اية مدة اإلجارة

ميكن للمصرف أن يتفق مع عميله على شراء أصل من األصـول مث تـأجريه                 – 2
. للعميل ملدة حمددة يعرض بعدها للبيع له أو لسواه بـثمن السـوق عندئـذ              

فعمليات التأجري اليت تقوم ا املصارف اإلسالمية تبدأ عادة بطلب من العميل            
غبه مع الوعد باستئجاره ملـدة      إىل املصرف يطلب فيه شراء األصل الذي ير       

وهذا الترتيب ذا أمهية خاصة بالنسـبة       . حمددة تنتهي غالبا بالتمليك للعميل      
للمصارف ألا حبكم عملها ال متتلك األصول مسبقا كما أا ال حترص على             
استعادا بعد انتهاء مدة التأجري ولذا غالبا ما يتضمن عقد اإلجارة مع العميل             

وينبغي أال يكون هذا الوعد ملزمـا       .  بعد انتهاء مدة اإلجارة    وعدا بالبيع له  
 .للطرفني

ال جيوز إذا اشترى املصرف األصل املؤجر من العميل املستأجر أن يتضـمن               – 3
. عقد البيع أو عقد اإلجارة إعادة شراء العميل لذلك األصل بـثمن حمـدد               

سـتأجر دون أن    ولكن جيوز للمصرف تسمية الثمن الذي يلتزم بالبيع به للم         
ويؤكد ذلك أن اتفاقية بيـع      . يكون على األخري االلتزام به يف عقد اإلجارة         

األصل إىل العميل بعد انتهاء عقد اإلجارة جيب أال تتضمن مثنا حمددا للبيـع              
 نظرا إىل أن كال     – أي الدين بالدين     –ألن ذلك من قبيل بيع الكالئ بالكالئ        

وقد ى النيب   . رف اآلخر يف حلظة التعاقد      من البدلني يكون دينا يف ذمة الط      
ومن أهم صـوره بيـع      .  عن بيع الكالئ بالكالئ      - صلى اهللا عليه وسلم      -
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وإن كان ال بد من النص على بيع األصل للعميل بعد انتهاء            . " الدين بالدين   
عقد اإلجـارة ، فال مانع من تسمية الثمن من قبل املصرف، وذلك يكـون              

يف عقد البيع حيث جيوز ذلك ما مل يكتمل القبـول مـن             من قبيل اإلجياب    
وعلى ذلك ميكن التزام املصرف باإلجياب وتـرك القبـول          . طرف املشتري   

: القري وآخـرون    " (مقترحا للعميل حسب رغبته واختياره عند حلظة البيع       
51.( 

ك إذا حسبت األقساط االجيارية يف عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك حبيث يتمل             - 4
املستأجر األصل بعد مدة حمددة، مث رغب العميل يف االمتالك قبل ذلك ممـا              
يقتضي تعديل مدة اإلجارة فال مانع من فسخ عقد اإلجارة األول والـدخول       

 .يف عقد جديد بأقساط إجيارية خمتلفة

أن النصوص السابقة اليت وردت يف معيار اإلجـارة املصـرفية    ويرى الباحث
 ويؤيد هـذا    -رين توضح جبالء جواز اإلجارة املنتهية بالتمليك        لبعض الفقهاء املعاص  

 يف حبثه القيم عن    – ) 31– 7م2001الفنيسان  ( الرأي أيضا أحد الفقهاء املعاصرين      
 إذ يرى أن عقد اإلجيار املنتهى بالتمليك يدخل يف دائـرة            -اإلجيار املنتهى بالتمليك    

 القواعـد الفقهية، ويؤيد رأيه بالنقـاط       العفو واجلواز واِحلل وتنطبق عليه العديد من      
 :اآلتية 

أن اإلجيار املنتهى بالتمليك صيغة من صيغ البيوع املنتشرة يف الغرب وتعاملت              - 1
. به املصارف اإلسالمية يف السنوات األخرية يف بالد املسلمني ملا فيه من مرونة            

املصـرفية  وقد أدخلت عليه بعض التعديالت مما رأتـه موافقـا ملعامالـا             
 .اإلسالمية

البيع، واإلجيار،  : أن اإلجيار املنتهى بالتمليك عقد مركب من عدة عقود هي             – 2
وال يشبه عقدا من تلك العقـود       ..  التقسيط والرهن    -والوعد بالبيع ، ومنه   

وهـو جـائز    . بعينها دون اآلخر، ولكنه أخذ من كل عقد صفة من صفاته          
جارة مع البيع ال تضـاد بينـهما يف الوضـع       لوجود املنفعة املباحة، وألن اإل    

باعتبارمها عقديـن على ِعوض قابلني لألجـل وال تناقض بينهما ، ولـذا            
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وتوافرت يف العقـد ضـوابط اإلرادة يف العقـود          … جيوز اجلمـع بينهما    
 وهـو ميثـل     -الشـرعية ومها ضابطـان، األول الرضـا بني املتعاقـدين         

مـن اآليـة    ): النساء(  كون جتارة عن تراٍض منكم    إال أن ت  : اإلرادة، قال تعاىل  

 يف الصـحيح    - رضى اهللا عنها     -والثاين الوفاء بالشروط حلديث عائشة      ) 29
  ولعمـوم    1)املسلمون عند شروطهم إال شرطا حرم حالالً أو أحل حراماً         (

  فاألصـل )1من اآلية : املائدة ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود      : قوله تعاىل   
وال حيرم منها   ) اإلباحة أو عدم التحرمي   (يف العقود والشروط اجلواز والصحة      

 .إال ما دل الشرع على حترميه وإبطاله نصاً أو قياساً

الرد على بعض اامع واهليئات الفقهية اليت حرمت اإلجيار املنتهى بالتمليـك              - 3
 :ألمرين 

.  واحدة يف وقت واحدأنه عقد اشتمل على عقدين خمتلفني على عني    : األول
والرد على ذلك أن اإلجيار املنتهى بالتمليك ليس مـن بيـع العينـة              

املنهي عنه يف شىء بل قد نص العلمـاء احملققـون      ) البيعتني يف بيعة  (
على جواز اجتماع البيع واإلجارة يف عقـد واحـد التفاقهمـا يف             

 -ة   على عني واحد   -األحكام وألنه ال حمظور يف اجلمع بني عقدين         
 . كل منهما جائز مبفرده

أن عقد التأجري املنتهى بالتمليك هو يف صاحل األغنياء على حسـاب             :  الثاين
والرد على ذلك أن هذه ليست علـة        . الفقراء وذوى الدخل احملدود   

أليس عامة عقود البيوع واملعاوضـات الشـرعية        . مؤثرة يف احلكم  
 هذه العقود إذا توافرت     املستفيد األول هو الغىن؟ وما املانع من جواز       

فيها الشروط وانتفت منها املوانع؟ ومل يعرف يف كتب الفقه فضـال            
عن الكتاب والسنة أن من شروط العقد أن يتماثل العاقدان يف الغىن            

                                                  
السلفية  اخلطيب ، املطبعة   احلافظ أمحد بن حجر العسقالين ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، تصحيح حمب الدين               - 1

 .451ومكتبتها ، القاهرة ، بدون تاريخ نشر ، اجلزء الرابع ، ص 
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أو الفقر أو ال يربح الغىن يف بيعه على الفقري، وهذا القول مردود على   
 .قائله

 لو كان خمالفـاً     - التأجري مع الوعد بالبيع       أو -أن اإلجيار املنتهى بالتمليك       - 4
لنص صريح من الشـرع ما وقع فيه اختالف بني العلمـاء كما ظهـر يف              

 .قرار هيئة كبار العلماء يف اململكة العربية السعودية

تأسيسا على ما سـبق، يتحدد التكييف الفقهي لعقـد اإلجـارة املنتهيـة             
مون ابتداًء بل هو عقد وافد إليهم من بالد         بالتمليك بأنه عقد جديد مل ينشئه املسـل      

الغرب نتيجـة االنفتـاح احلضـاري والتجـارى، فهو عقـد مركب من عـدة           
وما قد  … ، وبيع املواعدة، والرهن     )التقسيط(اإلجارة، والبيع، وبيع اآلجال     »عقود  

 فهو مزيج من هذه العقود جمتمعة وال ميكن إحلاقه بواحـد          « يتضمنه من شرط التأمني   
منها دون اآلخر، وخيرج وفق القواعد الشرعية  للنظر إليه مجلة حيث األصل يف العقود               

 فعقد اإلجـارة    -اجلواز واِحلل أو خيرج خترجياً جزئياً على أنه إجارة مع الوعد بالبيع           
 ليس فيه ما خيالف نصاً صـرحياً مـن الكتـاب أو السـنة،               -املنتهية بالتمليك جائز  
 إذا سلم من شـرط      -هم إال شرطاً حرم حالالً أو أحل حراماً         واملسلمون عند شروط  

وجهالة الثمن نتيجـة مراجعـة      ) وإن كان اشتراطه فيه ال يبطل أصل العقد       (التأمني  
 .األقساط بالزيادة أو النقص عند التأخر عن السداد

وإذا كانت املصادر الفقهية السابقة قد تناولت التكييـف الفقهـي لعقـود             
ية بالتمليك بصورة جمملة دون التفصيل حلاالت وصور عقد اإلجارة، فإن           اإلجارة املنته 

املعيار الذي أصدرته هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسـالمية قد تنـاول            
 .أحكام التكييف الفقهي لصور عقد اإلجارة

 إىل هذه األحكام يف إطار معيار اهليئـة          - بإجياز شديد  -ويشري الباحث هنا    
 :على النحو اآليت ) 312 - 309 ، 303ص (

يتحدد التكييف الفقهي لصور عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك على ضوء مـا            
 :وضع فيه من شروط، ويتحدد حكم كل منها كما يلي 
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  :اإلجارة المنتهية بالتمليك بسداد القسط األخير ) أ(

 فمـن   تعترب بيع يف صورة عقد إجارة، تكتنفها إشكاالت للقول بصـحتها،      
ذلك أن األقساط اليت دفعت هي أجرة لألصل املؤجر، فكيف حتولت إىل مثـن هلـذا                
األصل يف اية مدة اإلجارة؟ كما ميكن القول بأنه عقد بيع مع اشتراط عـدم نقـل                 
امللكية إال بعد سداد مجيع الثمن املؤجل، ألما نصا يف العقد على اإلجارة ، فالـذي                

: م1996العليوي ( هذه الصيغة املركبة من أمور متعارضة يظهر أنه يتعني العدول عن  
ويرى الباحث أن عدم مشروعية هذه الصورة قد يكون املـربر وراء عـدم              ). 499

تناول معيار اهليئة هلا ضمن صور اإلجارة املنتهية بالتمليك من ناحية، ومـن ناحيـة               
لكة العربية السعودية   أخرى قد يكون املربر وراء إصدار جملس هيئة كبار العلماء باملم          

 إال أنه جانبه الصواب يف عـدم تناولـه للصـور            -لقراره بعدم جواز العقد شـرعاً    
 ، ومن ناحية ثالثـة قد يكون املربر        -األخـرى للعقد كما أشـار الباحث من قبل        

وراء اقتراح جملس جممع الفقه اإلسـالمي للبدائل لعالج إشـكاالت هذه الصـورة            
 .ن قبلكما أشار الباحث م

  :  اإلجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي ) ب(

 هذه الصورة أحسن حاالً من الصورة السابقة إىل حٍد ما، ففيها شـئ مـن               
وحكم هذه الصورة هـو  .. الفصل بني اإلجارة والبيع، وإن كان مثن البيع جاء رمزياً     

 أنه ال يوجد يف البيـع        ، حيث  - لعدم وجود فرق مؤثر بينهما     –حكم الصورة التالية    
على أسـاس املساومة أي تقييد ملقدار الثمن، فقد يتكافأ مع الـثمن أو ال يتكافـأ                

فهذه الصورة يظهر جوازهـا ألا إجارة تالها بيـع          . ويكفي حصول التراضي عليه     
 .بثمن ولو رمزي

 :)قسعر السو(اإلجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن حقيقي       )جـ(

 وتعترب هذه الصورة يف بدايتهـا عقد إجارة تترتب عليه كل أحكام هـذا             
العقد وآثاره املقررة شرعا، وأنه بعد انتهاء عقد اإلجارة يبدأ عقد البيع بـثمن غـري                

يدفعـه املسـتأجر    ) حقيقي وهو سعر األصل يف السوق يف تاريخ عقد البيع         (رمزي  
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هـاء مـدة اإلجارة، وبـذلك يصـبح        بعد انت  – إذا رغب يف ذلك      –) املشـترى(
وهذه الصورة جائـزة شـرعاً ألا إجـارة      . األصل مبيعاً ومملوكـاً له منفعة وذاتاً       

 .تالهـا بيع بثمن حقيقي

 
  :اإلجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة)           د(

وتعترب هذه الصورة عقد إجارة مع وعد بإبرام عقد هبة معلَّق علـى سـداد               
فيكون عقد اهلبة معلقاً على شـرط، واختلف فيه الفقهاء علـى           .. أقساط اإلجارة   

وهــو رأى احلنفيــة، ( عــدم صــحة تعليقهــا علــى الشــرط األول: رأيــني 
وهـو  ( جواز تعليقها على الشرط      والثاين) والشـافعية،واحلنابلة،والزيدية، واإلمامية 

الرحيباين ،  : نقال عن  . 310 – 309: معيار اهليئة   (قول احلارثى من فقهاء احلنابلة      
، وقول يف مذهب احلنفية أجاز تعليقها علـى الشـرط            )2/77: مطالب أوىل النهى  
: اخلطـاب   : نقال عن   . 310: معيار اهليئة   ( ، وهو رأى املالكية     )املالئم أو املتعارف  

، حسن الشاذيل، نظرية    6/10 ،  أطفيش ، شرح النيل        211 ،   1/180االلتزامات  
وباإلضافة إىل اسـتخدام تعليق اهلبة على الشـرط وهـو          )  يف الفقه اإلسالمي   الشرط

املستأجر بأن يهبه األصل يف اية املـدة        " املؤجر"أقوى ألنه عقد ، فإنه جيوز أن يعد         
اليت حددت لعقد اإلجارة بعد سـداد مجيع األقسـاط االجيارية املتفق عليها خـالل             

احلالة ملزماً برأي املالكية، والبـد حينئذ من إبرام        هذه املدة، ويكون الوعـد يف هذه       
 .عقد هبة

 ويؤيده  -) م1996: عبد الستار أبو غدة     ( ويرى  أحد الفقهاء املعاصرين      
 أن التمليك يف اية مدة اإلجارة باهلبة أو بثمن رمزي يقوم علـى أسـاس           -الباحث  

قساط اإلجارة يف احلالتني    استيفاء املالك أجرة أكرب من أجرة املثل، حبيث حيصل من أ          
على مقابل التمليك، ولذا يعد املستأجر بالبيع يف اية مدة اإلجارة باهلبـة أو بـثمن                

فإذا مل يتم التمليك رغم وفاء املستأجر بالتزاماته، وعـدم تسـببه يف فـوات               . رمزى
موجودات اإلجارة، فإنه يعاد النظر يف األجرة بالرجوع إىل أجرة املثـل ورد الفـرق               

 . للمستأجر مراعاة للعدالة
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 أن أقساط اإلجارة قد روعـي       - كما يستشف الباحث     - وخالصة القول 
 باإلضـافة إىل    - وهو يعادل أجر املثـل     -بصدد حتديدها مقابل منفعة األصل املؤجر       

 قيمة النفاية املقدرة كما يف العـرف        -مقابل قيمة األصل املقدرة يف اية مدة اإلجارة       
يرى الباحث جواز اإلجارة املنتهية بالتمليك سواء عن طريق اهلبـة أو            ، ولذا   -احملاسىب

عن طريق البيع بثمن رمزي حسب ما اتفقا عليه املؤجر واملستأجر مبوجب وعد مـن               
املؤجر للمستأجر باهلبة أو بالبيع بثمن رمزي يف عقد اإلجـارة ، على أن يتم إبـرام                

ة مدة اإلجارة ، كما يري الباحث جواز        عقد آخر باهلبة أو بالبيع بثمن رمزي يف اي        
تعليق اهلبة على شرط سداد أقساط اإلجارة حيث أن هذا الشرط لضـمان حقـوق               
املؤجر وال ضرر فيه للمستأجر، على أن يرد الفرق بني األقساط وأجرة املثل يف حالة               

  يف ايـة   - بسبب يرجع إىل املؤجر    -وفاء املستأجر بالتزاماته وعدم حدوث التمليك       
 .مدة اإلجارة مراعاة للعدالة وعدم إحلاق الضرر باملستأجر

  :اإلجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع ببقية األقساط)           هـ (

 وهذه الصورة يف بدايتها عقد إجارة تترتب عليه كل أحكام وآثـار عقـد              
ة إىل املسـتأجر    اإلجارة املقررة شرعاً، ويظل كذلك إىل أن حيدث البيع فتنتقل امللكي          

ويسقط عقد اإلجارة بالنسبة لبقية املدة لدخول كل من املنفعـة والعـني يف ملـك                
 .وهذا التمليك بالبيع ببقية األقساط ال بد له من عقد بيع يف حينه أيضا. املستأجر

  :اإلجارة المنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدريجي)            و (

د إجارة مع وعد من املؤجر بالبيع التـدرجيي          تشتمل هذه الصورة على عق    
لألصل إىل املستأجر تبعاً لألقساط املدفوعة إىل الثمن اإلمجايل حبيث تنتقـل ملكيـة              

مع إبرام عقد بيع لكل جزء من األصل        .. األصل بالكامل مع انتهاء مدة عقد اإلجارة        
أي قبل استكمال   (فإذا فُسخ عقد اإلجارة ألي سبب كان قبل انتهاء مدته           . يف حينه   

، فإن ملكية األصل تكون شائعة بني املالك األصـلي          ) متلك املستأجر لألصل بالكامل   
ويف ذلك عدالة لعدم فوات . واملستأجر الذي آلت إليه ملكية جزء أو أجزاء من األصل    

 . ما سعى إليه املستأجر من التملك باألجرة الزائدة عن أجرة املثل 
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     ذه الصورة قد عاجل مشكلة رد الفرق بني أقسـاط          ويرى الباحث أن العقد
 -يف حالة عدم متليك األصل للمستأجر) هـ(الكامنة يف الصورة  . اإلجارة وأجرة املثل  

حيث يتم متليك املستأجر جلزء أو أجزاء من األصل بنسبة األقساط املدفوعة إىل الثمن              
لباحث أن هذه الصورة    كما يرى ا  ).. مجلة األقساط خالل مدة عقد اإلجارة     (اإلمجايل  

جائزة شرعاً حيث أا حتقق العدالة بني املؤجر واملستأجر وتضمن حقوق كل منـهما           
 .جتاه اآلخر

  :البيع ثم االستئجار المنتهى بالتمليك )            ز(

) املسـتأجر / البـائع ( وطبقاً هلذه الصورة يقوم طرف ببيع أصول مملوكة له          
seller/lessee      املؤجر/املشترى(إىل طرف آخر (Buyer/Lessor     مث يقوم الطرف البائع

باستئجار األصول مباشرة من الطرف املشترى إجارة تنتهى بتمليك األصول للطرف           
وهى من الصور السائغة حيث تشتمل على عقدين منفصلني ومها؛          ).  املستأجر/البائع(

بط بينهما جتنباً الشتراط    والبد من عدم الر   . عقد البيع وعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك     
. وال مانع من إصدار وعد من طرف واحد باإلجيـار أو االسـتئجار            .. عقد يف عقد    

 .وهذه الصورة جائزة شرعاً الشتماهلا على عقدين مستقلني

 يف ضوء دراسته املـوجزة للتكييـف        -تأسيساً على ماسبق، خيلص الباحث      
 : النتائج احملددة اآلتية إىل-الفقهي لعقود اإلجارة املنتهية بالتمليك 

 الصادر باألكثرية -أن قرار جملس هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية      - 1
 واملتضمن أن عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك غري جائز شرعاً          -دون اإلمجاع   

 .قد جانبه الصواب للعديد من املربرات

قد حالفه الصواب إذ اقترح البدائل      جدة  / أن قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي       - 2
حلل إشكاالت الصورة األوىل من صور عقود اإلجـارة املنتهيـة بالتمليـك       

مما جيعلها جائزة شرعاً، وأفاد القرار أن هناك صوراً لعقد اإلجارة           ) الصورة أ (
 .املنتهية بالتمليك أجلَّ النظر فيها بعد الدراسة والتمحيص

 -املعاصرين يرون جواز عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك        أن العديد من الفقهاء        - 3
للعديد من املربرات تناوهلا الباحث بصدد دراسته لآلراء الفقهية هلؤالء الفقهاء           
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 تترتب عليه كل أحكام وآثـار هـذا         - وتكييفه أنه يف بدايته عقد إجارة        -
سـتأجر   مع وعد من املالك املؤجر بتمليك األصل للم        -العقد املقررة شرعاً    

سواء مت التمليك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غري رمزي، أو ببقية األقساط              
أو البيع التـدرجيي أو عـن       ) يف حالة رغبة املستأجر أثناء مدة عقد اإلجارة       (

وال مانع من ذكر الوعد بالتمليك يف عقد اإلجارة من طرف           …  طريق اهلبة   
ى أن يتم إبرام عقـد متليـك        جتنباً الشتراط عقد يف عقد، عل     ) املؤجر(واحد  

 .مستقل عن عقد اإلجارة يف اية مدة اإلجارة أو يف أثنائها حسب األحوال

أن البيع مث االستئجار املنتهى بالتمليك من الصور اجلائزة شرعاً بشرط عـدم               - 4
الربط بني عقد البيع وعقد اإلجارة، وال مانع من إصدار وعد مـن طـرف               

وبعد دراسة التكييف الفقهي لعقـود اإلجـارة        .جارواحد باإلجيار أو االستئ   
املنتهية بالتمليك ، ويف إطار خطة وأهداف البحث وألغراض احملاسبة عـن            

 يف  -هذه العقود والعمليات واملشكالت احملاسبية املرتبطة ا، يتطرق البحث          
 للقياس واإلثبات احملاسيب لتلك العقـود لبيـان املعاجلـات           -املبحث التايل   

سبية هلذه املشكالت من منظور إسالمي، وذلك بغرض استنباط أسـس           احملا
القياس واإلثبات احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليـك الـيت جتريهـا            

 .املصارف اإلسالمية، سواء كان املصرف مؤجراً أم مستأجراً
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 المبحث الثاني

  بالتمليكالقيــاس واإلثبات المحاسبي لعمليات عقود اإلجارة المنتهية

 

يف إطار خطة البحث وأهدافه ، يتناول الباحث يف هذا املبحث مشـكالت             
 *)اإلجـارة التمويليـة   (القياس واإلثبات احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليـك         

Finance Leaseاليت جتريهـا املصـارف   )  يف ظل املعايري احملاسبية كما أطلقت عليها
 مبا خطه الفقهاء يف فقه اإلجارة، ومبا تناوله املفكـرون           اإلسالمية، مسترشداً يف ذلك   

األمريكيـة والربيطانيـة    (املعاصرون يف هذا الشأن، وكذا ما تناولته املعايري احملاسبية          
 :وذلك على النحو اآليت) .. والدولية والسعودية ومعيار اهليئة

 :بالتمليكقياس قيمة األصول المقتناة بغرض اإلجارة المنتهية )        2/1(

اإلجـارة  (تقاس قيمة األصول املقتناة بغرض اإلجارة املنتهيـة بالتمليـك            
 1)األمريكية والدوليـة والسـعودية    (لدى املستأجر يف ظل املعايري احملاسبية       ) التمويلية

 Present Value of Minimum Leaseبالقيمة احلالية للحد األدىن لـدفعات اإلجـارة   

Payments )لفة تنفيذ العقد بعد استبعاد تكExecutory Cost   املتضـمنة مصـروفات 
 leased assetلألصل املستأجر   Fair Valueأو القيمة السوقية العادلة ) الصيانة والتأمني

بينما يقضـى املعيـار   .  أيهما أقل Inception of the Leaseيف تاريخ نشأة اإلجارة  
قدار القيمة احلالية للحـد األدىن  بقياس هذه القيمة مب) SSAP No.12:1996(الربيطاين 

وجيب على املستأجر إثبات األصل املستأجر وااللتزامات املترتبة على         . لدفعات اإلجارة 
عقد اإلجارة، وبالتايل ضرورة إظهار األصل املستأجر يف قائمة املركز املايل للمستأجر            

                                                  
فاستخدام إحدامها يغين عن اآلخـر      ) امسان ملسمى واحد  (تمويلية مرادفان    اإلجارة املنتهية بالتمليك واإلجارة ال     - *

 .أو حيل حمله
 : يرجع يف ذلك بالتفصيل إىل - 1

 FASB statement No.13, Accounting for Leases, Stamford, Conn.: FASB, as   –أ 
amended and Interpreted through May 1980. 

 ,International Accounting Standard IAS No. 17 (Revised 1997), Leases  -ب 
London: International Accounting Standard Committee, 1997. 

 اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ، مشروع معيار احملاسبة عن عقود اإلجارة ، جلنة معايري احملاسـبة،                 –ج  
 .م2000الرياض ، مايو 
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 املسـتأجر يف    وبناًء عليه جيـرى   . كأصل والتزامات بسداد دفعات اإلجارة املستقبلية     
 :دفاتره يف تاريخ نشأة اإلجارة القيد األيت 

 األصول املستأجرة/ من حـ × 

 … عقد رقم –التزامات عن عقود إجارة متويلية / إىل حـ × 

 إقفـال   – طبقاً للمعيارين األمريكي والسعودي      –أما املؤجر فإنه جيب عليه      
 عن قيمة االستثمار اإلمجايل     حساب األصل املؤجر واستبعاده  وإحالله بأصل آخر يعرب        

Gross Investment مدينو عقود اإلجارة / حـ( يف عقد اإلجارةLease Receivable (
وتتحدد قيمة االستثمار اإلمجايل مبقدار جمموع احلد األدىن لدفعات اإلجارة مضـافا            . 

 والـيت تتحقـق   Unguaranteed Residual Valueإليه القيمـة املتبقاة غري املضـمونة  
هذا مع االعتراف بالفرق بني قيمة االستثمار اإلمجايل        . للمؤجر يف اية فترة اإلجارة      

والقيمة السوقية العادلة لألصل املؤجر يف تاريخ نشأة اإلجارة كعوائد غـري مكتسـبة              
 ). يف املعيار األمريكيUnearned interest revenueإيرادات فوائد غري مكتسبة (

قد نص على أنه جيب على املؤجر إثبات املبالغ املستحقة          أما املعيار الربيطاين ف   
يف  Net Investmentعن عقود اإلجارة التمويلية كمدينني مبقدار صايف االســتثمار  

عقد اإلجارة بعد أخذ أية مبالغ مشكوك يف حتصيلها يف االعتبار، بينما نـص املعيـار          
انية لدى املؤجر كمبالغ قابلة     الدويل على أنه جيب االعتراف باألصول املؤجرة يف امليز        

 .للتحصيل مببلغ يساوى صايف االستثمار يف عقد اإلجارة التمويلية

 حيث جـاء املعيـار   -ويف ضوء ما يقضى به املعياران األمريكي والسعودي      
السعودي متأثراً بدرجة كبرية باملعيار األمريكي رغم اختالف بيئة التطبيق من وجهـة             

 :ؤجر يف تاريخ نشأة اإلجارة إجراء القيد اآليت  جيب على امل-نظر الباحث 

 .. إجارة متويلية رقم –مديىن عقود اإلجارة / من حـ× 

 إىل مذكورين

 .. عقد إجارة متويلية رقم–استثمارات يف أصول إجارة منتهية بالتمليك / حـ× 

 .. عقد إجارة رقم–العوائد غري املكتسبة من عقود اإلجارة التمويلية / حـ × 



  

 31

مع ) األمريكية والربيطانية والدولية والسعودية   (كذا اتفقت املعايري احملاسبية     وه
وجهة النظر اليت تقضى بإثبات األصل لدى املستأجر وااللتزام املترتب عليه بالقيمـة             
احلالية لدفعات اإلجارة املستقبلية واليت تعكس القيمة السوقية لألصل يف تاريخ العقد ،             

يمة عن القيمة السوقية العادلة لألصل يف ذلك التاريخ حيـث ال            على أال تزيد هذه الق    
أما بالنسبة  . جيوز إثبات أي أصل بقيمة تزيد عن قيمته العادلة يف تاريخ احلصول عليه            

للمؤجر ، فإنه جيب عليه االعتراف ببيع األصل حمل العقد واستبعاده من بني  أصوله يف             
حـ (اب آخر يعرب عن حقوقه املتعلقة باألصل     قائمة املركز املايل على أن حيل حمله حس       

 ).مدينو عقود اإلجارة/ 

أما معيار اهليئة فقد انتهج منهجاً خمتلفاً متاما بصدد قياس وإثبات قيمة األصول             
 من وجهة نظر    –واستحدث املعيار املذكور    . املقتناة بغرض اإلجارة املنتهية بالتمليك    

كام الفقهية لإلجـارة املنتهيـة بالتمليـك         معاجلة حماسبية تتمشى مع األح     -الباحث
مبختلف صورها من ناحية، وتتمشى مع بيان املفاهيم والتمسك بـالتقومي بالتكلفـة             

لألصل يف تاريخ االقتناء باعتبارها تعـرب عـن قيمتـه           ) األصلية أو التارخيية  (الدفترية  
 .االستبدالية اجلارية يف ذلك التاريخ

 إىل أن   – من وجهة نظر الباحـث       –ار اهليئة   ويستند املنهج الذي انتهجه معي    
عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك أياً كانت صورا تبدأ بعقد إجارة يسرى بأحكامـه             

 إذا –الفقهية خالل فترة اإلجارة ، رغم أا مجيعها يستهدف منها متلـك املسـتأجر           
ملعيار هلـذا   ويترتب علي سلوك ا   …   لألصل املؤجر    –رغب يف اية  فترة اإلجارة       

عدم االعتراف بانتقال ملكية األصل املؤجر إىل املستأجر        – كما يرى الباحث     –املنهج  
 فهو يشـبه البيع مع االحتفاظ حبق امللكية كما هو احلال           –يف تاريخ نشأة  اإلجارة      

 .يف البيع بالتقسيط 

ات قيمة  وبناًء عليه ، يتحدد املنهج الذي استند إليه معيار اهليئة يف قياس وإثب            
األصول املقتناة بغرض اإلجارة املنتهية بالتمليك لدي املؤجر وعدم إثباـا يف دفـاتر              

 ويتم  - أياً كانت صورة اإلجارة املنتهية بالتمليك        -املستأجر يف تاريخ نشأة اإلجارة      
قياس القيمة بنفس أسلوب قياس قيمة هذه األصول يف حالة اإلجارة التشـغيلية، أي              
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رية أو التارخيية يف تاريخ االقتناء مع إثباا يف دفاتر املـؤجر يف حسـاب               بقيمتها الدفت 
 ).أصول إجارة منتهية بالتمليك/ حـ(مستقل باسم 

وبناًء على ما سبق ويف ظل املنهج الذي سلكه معيار اهليئة ، يقترح الباحـث               
 :أن جيرى املؤجر يف تاريخ نشأة اإلجارة املنتهية بالتمليك القيد اآليت 

 .  عقد إجارة متويلية رقم–استثمارات يف أصول إجارة منتهية بالتمليك / من حـ × 

 شيكات وحتويالت الدفع/ إىل حـ× 

 "جارى املورد"احلسابات اجلارية  /أو إىل حـ

 ).إثبات شراء األصول وسداد قيمتها للمورد بشيك أو باإلضافة إىل حسابه اجلاري(

املنهج الذي سلكته املعايري احملاسـبية      ويرى الباحث أن الفارق اجلوهري بني       
 وذلك املنهج الذي انتهجه معيـار اهليئـة  ) األمريكية والربيطانية والدولية والسعودية(

ـ      -يتمثل يف اعتراف األوىل بانتقال حق ملكية األصول          /  رغم أا حتت مسمى حـ
ـ           –األصول املستأجرة    رف معيـار    إىل املستأجر يف تاريخ نشأة اإلجارة ، بينما ال يعت

 إال أن   -اهليئة بانتقال امللكية يف ذلك التاريخ، وقد يرجع ذلك إىل اختالف بيئة التطبيق            
املعيار السعودي تأثر بدرجة كبرية باملعيار األمريكي رغم اختالف بيئة التطبيق كمـا             

، وكذا اختالف األساس النظري الذي استندت إليه املعـايري          -أشار الباحث من قبل   
معيار اهليئة بشأن احملاسبة عن عقود اإلجارة حول ما إذا كانت اإلجارة جمرد             احملاسبية و 

) املـؤجر (استئجار لألصل، أم أا اقتناء املستأجر لألصل عن طريق التمويل من الغري             
 .حيث ختتلف طريقة احملاسبة يف ظل كل منهما

والشك أن اختالف طريقة احملاسبة عن عقود اإلجارة يترتب عليه ضـرورة            
 ففـي  –يف دفاتر املسـتأجر من عدمه  Capitalization of Leasesرمسلة هذه العقود 

حالة اعتبار عقد اإلجارة جمرد استئجار خلدمات األصل فإن األمر يقتضي عدم رمسلة              
العقد واعتبار ما يدفعه املسـتأجر دورياً مبثابة مصروف حيمل على الفترة اليت يتعلـق              

 األصل مل تنقل ملكيته للمستأجر ، جبانب توقـف تنفيـذ            ا، وذلك على اعتبار أن      
 أما يف حالة    -العقد على شرط التزام كل من الطرفني بأداء ما هو مطلوب منه مستقبال            



  

 33

اعتبار عقد اإلجارة اقتناء املستأجر لألصل عن طريق التمويل من الغري، مما يترتب عليه              
وخماطر ومنافع ملكية األصـل إىل       بتحويل مجيع حقوق       - طبقاً للعقد    -قيام املؤجر   

املستأجر، وبالتايل اعتبار املؤجر إما مموالً للمستأجر أو بائعاً لألصل املؤجر للمستأجر            
مع متويله لعملية الشراء، مما يترتب عليه ضرورة رمسلة عقد اإلجارة يف دفاتر املستأجر              

هكذا تتم رمسلة عقود    و. مقابل ما ينشأ عليه من التزامات عن عقود اإلجارة التمويلية         
 Non-Cancellableاإلجـارة طويلـة األجـل واملؤكـدة أو غري القابـلة لإللغـاء  

Leases              أو اليت يتوقف على عدم تنفيذها غرامات جوهرية، وكذا عقـود اإلجـارة 
 وذلك على اعتبـار أنـه       - من وجهة نظر املستأجر    -املماثلة لعقود الشراء بالتقسيط     

ت االقتصادية تبعاً جلوهرها االقتصادي، فاجلوهر فوق الشكل طبقا         جيب إثبات املعامال  
 .للمعيار الربيطاين كأول معيار حماسيب يطبق هذا املفهوم

تأسيساً على ما سبق، يرى الباحث أن املنهج الذي انتهجه معيار اهليئة يعتـرب              
 -) وىلاحلالـة األ  (أن عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك جمرد استئجار خلدمات األصـل           

حيث يبدأ العقد يف تاريخ نشأته كعقد إجارة تسرى عليه األحكام الفقهيـة املتعلقـة               
بعقد اإلجارة وإن كان الباحث يرى أنه كان ميكن احملافظة على حقوق املؤجر عـن               
طريق أخذ الضمانات الكافية أو عن طريق رهن األصل املؤجر رهنا تأمينيا ال حيازيـاً    

حيث تكـون   -نتفاع به مع ضمان سداده  ألقساط اإلجارة         حىت ميكن للمستأجر اال   
 اليت تتحـدد مبـا يضـمن        -عادة أكرب من أقساط اإلجارة التشـغيلية أو أجرة املثل        

للمؤجر اسـترداد تكلفة األصل املؤجر واحلصول على معدل عائد مناسـب خـالل       
 لألصل والذي قد ميتــد ليغطـى العمـر    Economic Lifeالعمـر االقتصـادي 

 .الفتراضي لألصلا

) األمريكية والربيطانية والدولية والسـعودية    (أما بالنسبة للمعايري احملاسـبية     
احلالـة  (فمن الواضح أا قد سلكت منهج رمسلة عقود اإلجارة يف دفاتر املسـتأجر              

على اعتبار أن العقد ال ينطوي على جمرد استئجار خلدمات األصل ولكنـه             ) األخرية
اء املستأجر هلذا األصل ، ويعترب املؤجر إما مموالً للمسـتأجر أو بائعـاً              يعترب مبثابة اقتن  

لألصل املؤجر للمستأجر مع متويله لعملية الشراء، وهذه احلقيقة هي جـوهر عقـد              
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اإلجارة املنتهية بالتمليك، حيث يسـتهدف منه متلك املستأجر لألصل يف اية مـدة             
 .اإلجارة كما يرى الفقهاء

ياس قيمة األصل حمل اإلجارة املنتهية بالتمليك ؟ وكيف يتم          ولكن كيف يتم ق   
 كما اتضح   –اتفقت املعايري احملاسبية    . إثبات العقد يف دفاتر كل من املستأجر واملؤجر؟       

 حول قياس قيمة األصل حمل اإلجارة املنتهية بالتمليك بالقيمة احلالية للحد            –من قبل   
قيمة السوقية العادلة لألصل يف تـاريخ نشـأة         األدىن لدفعات اإلجارة املستقبلية أو ال     

ماعدا املعيار الربيطاين إذ نص على قياسها بالقيمة احلالية للحـد           (اإلجارة أيهما أقل    
وتتحدد القيمة احلاليـة للحـد األدىن لـدفعات         ) . األدىن لدفعات اإلجارة املستقبلية   

 :القة اآلتية بالع) أو القيمة السوقية لألصل ويرمز هلا بالرمز س(اإلجارة 
 

       د-×    ل  = س 
 )1)                             (1           + 1 -ن       (        

 :حيث أن 

بدون تكلفة تنفيذ العقد واليت تشــمل مصـروفات         (دفعة اإلجارة الدورية    :   ل  
 .الفورية اليت تستحق الدفع أول كل فترة حماسبية) الصيانة والتأمني

     د      

من ) ن( معامل القيمة احلالية لدفعة فورية قدرها جنيه واحد ملدة            )1          + 1 -ن  (    
وميكن احلصول عليها مباشرة من جداول الفائدة املركبة أو         ) ع(الدفعات مبعدل خصم    

 باستخدام احلاسب اآليل أو اآللة احلاسبة حيث 
         د

 )1 +  1-ن) ع +1( – 1) =  (1+  –ن  ح– 1)  =  (1)   + 1 -ن (
                                   ع                       ع

 ) : 1(مثال 

م استأجرت 1/1/2000إليضاح كيفية تطبيق العالقة السابقة، بفرض أنه يف       
إحدى الشركات آالت من إحدى املصارف اإلسالمية بعقد إجارة ينتهي بالتمليـك            

 جنيـه   3000000السوقية العادلة هلذه اآلالت يف ذلك التاريخ        حيث كانت القيمة    
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وعمرها االفتراضي املتوقع ست سنوات وليست هلا  قيمة نفايـة يف ايـة عمرهـا                
 :وكانت شروط العقد كما يلي . االفتراضي 

 جنيـه   655000   فترة اإلجارة ست سنوات ، ودفعة اإلجارة الســنوية             - 1
 يعهد ا املؤجر إىل     -تكاليف الصيانة والتأمني     جنيه مقابل      3500متضمنة  (

تستحق أول كل عام اعتبارا من      ) شركات متخصصة ويتحمل عبئها املستأجر    
 .م وتؤول اآلالت للشركة املستأجرة يف اية فترة اإلجارة 1/1/2000

% Implicit interest rate-lessor( 12(   معدل العائـد الضـمين للمصـرف    - 2
 .جرة على علم بذلك والشركة املستأ

   تستخدم الشركة املستأجرة طريقة القسط الثابت إلهالك مجيع أصوهلا الثابتـة              - 3
ويف ضـوء البيانـات السـابقة       . من كل عام  31/12وتنتهي سنتها املالية يف     
 :فإن ) 1(وباستخدام العالقة رقم 

 )1 + 5-)0.12+1 (– 1(× ) 3500 – 655000=  (ح للحد األدىن لدفعات اإلجارة .ق
                                                                 0.12     

 =                         651500 × 4.6047762 

  جنيه3000000                         = 

 
وبالتـايل  . وهى تساوى القيمة السوقية العادلة لألصل يف تاريخ نشأة اإلجارة         

 إثبات العقد يف تاريخ نشأته بـإجراء        - طبقا للمعايري احملاسبية     -جر  جيب على املستأ  
 :القيد اآليت 

 م  1/1/2000اآلالت املستأجرة                    /  من حـ3000000

 …عقد إجارة رقم. التزامات عن عقود إجارة متويلية /  إىل حـ3000000 

كمعدل خصم إلجيـاد    ومما جتدر اإلشارة إليه أن معدل الفائدة املسـتخدم         
فقـد نـص    . القيمة احلالية للحد األدىن لدفعـات اإلجـارة قد اختلفت فيه املعايري         

املعيار األمريكي على أنه معدل الفائـدة علـى االقتـراض اإلضـايف للمسـتأجر               
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)Incremental borrowing rate (Lessee)(   كأساس، وإذا كان املستأجر علـى علـم 
جر وكان أقل من معدل الفائدة على االقتـراض اإلضـايف       مبعدل الفائدة الضمين للمؤ   

بينما نص املعيار الربيطاين على وجوب اسـتخدام        . للمستأجر يستخدم املعدل األول   
معدل الفائدة الضمين للمؤجر، أما املعيار الدويل فقد نص على أنه جيـب اسـتخدام               

ديده بطريقـة   معدل الفائدة الضمين للمؤجر كمعدل للخصم إذا كان من املمكن حت          
عملية، وإذا مل ميكن ذلك، فإنه جيب استخدام معدل الفائدة على االقتراض اإلضـايف              

وجاء املعيار السعودي متأثراً بدرجة كبرية باملعيار الدويل، فقد نص علـى            . للمستأجر
أنه جيب أن يستخدم املستأجر معدل العائد احملتسب عن طريق املؤجر كمعدل للخصم             

م به، أو كان ميكن تقديره، وفيما عدا ذلك، فإنه جيب اســتخدام             إذا كان على عل   
 .معدل تكلفة التمويل اإلضايف للمستأجر من الغري كمعدل للخصم

ويود الباحث اإلشارة هنا إىل أنه سواء استخدم املستأجر معدل العائد الضمين            
شرعاً، إذ أو معدل الفائدة على االقتراض اإلضـايف للمستأجر فإن ذلك جائز  *للمؤجر

أن معدل الفائدة نفسه كرقم حسايب ال       )  144: القرى وآخرون   (يرى بعض الفقهاء    
أن ) 67 – 63: هــ   1406املصري    ( حيكم عليه باِحلل أو احلُرمة، ويرى آخر        

جداول الفائدة املركبة أداة حسابية، واِحلل واحلرمة يرتبط باال الذي تستخدم فيـه،           
ن الزمن منفردا كما يف حالة القروض فإن ذلك غري جائز           فإذا استخدمت يف حتديد مث    

 فإن ذلك ال    – كما يف حالة حبثنا    –شرعاً، وأما إذا استخدمت حلساب القيمة احلالية        
عن كـوا أداة حسـابية توصلنا إىل أمـر جـائز         ) من وجهة نظر الباحث   (خيرج  
ة، وال تعترض علـى     ورغم أن الفتاوى املعاصرة ال تتحرج من تسميتها فائد        .. شرعا  

 وإمنا على فصل الفائدة عن الثمن النقدي يف حالة البيـع            -التسمية أو طريقة احلساب   
 148 – 146م    1998عمـر   ( فقد اقترح أحد املفكرين املعاصـرين       . بالتقسيط  
دفعاً للبس أنه ميكن أن تسمى معدل األرباح بدال من معدل الفائدة وتعـد              ) بتصرف

 يتوقف االقتراح عند حد التسمية فقط، وإمنا ميتـد إىل أن            جداول رياضية لذلك، وال   

                                                  
 من وجهـة    – الذي استخدم خلصم احلد األدىن لدفعات اإلجارة والقيمة غري املضمونة للخردة             يعرف بأنه ذلك املعدل     - *

 يؤدي إىل أن تصبح القيمة احلالية اإلمجالية مساوية للقيمة السوقية العادلة لألصل املؤجر ، أي أنه املعدل                  –نظر املؤجر   
 ).لعائد الداخلي أو احلقيقي لعقد اإلجارة التمويليةويطلق عليه الباحث معدل ا(الذي جيعل الفرق بني القيمتني صفرا 
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حيدد معدل األرباح ملواجهة األجل طبقاً ملعدل العائد على ودائع وحسابات االستثمار            
باملصارف اإلسالمية ، مع تعديل نسبة العائد طبقاً ملعدل دوران رأس املال العامل لدى              

باألرباح الـيت متثـل     )  وجهة نظر املؤجر   من( املؤجر، وبالتايل ترتبط عوائد اإلجارة      
العائد الشرعي لرأس املال املستثمر يف املصارف اإلسالمية وليس بالفائدة الـيت يـتم              
حتديدها يف الغالب بناًء على عـدة عوامل أخـرى ال تتصل حبقيقة العائـد علـى              

 هذا االقتراح إذا    ويف ضوء . رأس املال مثل السياسة النقدية واالئتمانية واملالية يف الدولة        
سنوياً ومعدل دوران رأس املـال      % 12كان معدل العائد على حسابات االستثمار       

 مرات سنوياً ، فإن معدل األرباح الذي يستخدم يف إجياد القيمة احلالية للحد              3العامل  
 %.4 = 3÷ % 12= األدىن لدفعات اإلجارة يتحدد كاآليت 

السابق إال أنه قد جانبه الصواب من       ويرى  الباحث أنه رغم وجاهة االقتراح        
خالل تعديله ملعدل األرباح بقسمته على معدل دوران رأس املال العامـل حيث أنـه              

مدة (من املعروف رياضيا أن يكون هناك جتانس بني معدل الفائدة وطول الفترة الزمنية 
يف إجيـاد   ) معدل ثلث سـنوي   (، فكيف يستخدم معدل األرباح لكل دورة        ) الدفعة

وبنـاًء عليـه،يرى    . القيمة احلالية لدفعة سنوية ؟ أو إجياد القسط السنوي للدفعـة ؟           
 وهـو   -الباحث استخدام معدل العائد على حسابات االستثمار باملصارف اإلسالمية        

عادة معدل سنوي ويف الغالب ما يكون متدنياً الحتفاظ املصارف اإلسالمية بنسـبة             
 كأداة إرشادية، ومن ناحية أخرى، إذا       - التقليدية سيولة عالية عن نظريا يف املصارف     

كان هذا املعدل هو ما متنحه املصارف اإلسالمية ألصحاب حسابات االستثمار كعائد            
إن : سنوي على حسابام، فأين مقابل جمهودات املصرف من األرباح؟ فـإذا قيـل            

، فإنه علـى    املصرف يوزع العوائد بعد استبعاد نصيبه منها مقابل جمهوداته كمضارب         
 دون  -األقل جيب استخدام معدل العائد السنوي على حسابات االستثمار كما هـو             

 كمعدل للخصم إلجياد القيمة احلالية للحـد        -تعديله مبعدل دوران رأس املال العامل       
األدىن لدفعات اإلجارة على اعتبار أنه ميثل معدل العائد الضمين للمصـرف بصـفته              

 . مؤجراً

مشكلة رمسلة عقود اإلجارة لدى املستأجر فقط على عمليـة          هذا وال تقتصر    
قياس قيمة األصل املستأجر وااللتزامات املترتبة عليه يف تاريخ نشأة اإلجارة وإثبـات             
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ذلك يف دفاتره، ولكن متتد آثارها على قائميت الدخل واملركز املـايل يف كـل فتـرة                 
األصل يف دفـاتر املسـتأجر       إذ يترتب على إثبات      -حماسبية تشـملها فترة اإلجارة   

ضرورة إهالك هذا األصل، وهل يتم اإلهالك على فترة اإلجارة ؟ أم العمر االقتصادي              
لألصل ؟ وما هي سياسة اإلهالك الواجب اتباعها ؟ كما أن رمسلـة األصـل لـدى               
املستأجر واالعتراف مبا يتعلق به من التزام،يتطلب ضرورة إثبات تكلفة التمويل اخلاصة            

ترة مالية ومقدار التخفيض يف االلتزام نفسه، وبيان كيفية جتزئة دفعات اإلجارة            بكل ف 
املسـتخدم يف   ) أو العائد من وجهة نظر املؤجر     (الدورية إىل شقيها ، ومعدل الفائدة       

ذلك؟ وكذا كيفية العرض واإلفصاح عن املعلومات املتعلقة بعقود اإلجارة يف القوائم            
 .وهذا ما يتطرق إليه البحث يف النقاط التالية. املستأجراملالية لدى كل من املؤجر و

 Depreciationإهالك األصول محل اإلجارة المنتهية بالتمليك )       2/2(

انعكست الفلسفة اليت تستند إليها املعايري احملاسبية بصدد إثبات قيمة األصـل            
املعـايري احملاسـبية   (جر أم يف دفاتر املسـتأ ) معيار اهليئة(حمل اإلجارة يف دفاتر املؤجر   

على املعاجلة احملاسبية إلهالك األصل؛ هل يتم احتساب اإلهالك يف دفـاتر            ) األخرى
كما اختلفت املعايري احملاسبية اختالفا واضحاً حول الفترة اليت يتم          . املؤجر أم املستأجر  

 .خالهلا إهالك األصل، هل هي فترة اإلجارة ؟ أم العمر االقتصادي لألصل؟

ص املعيار األمريكي على أنه جيب على املستأجر إهالك األصل املستأجر           إذ ن 
 إذا  – على فترة تساوى العمر االفتراضي لألصـل         – كأصل طويل األجل بطبيعته      –

تضمن عقد اإلجارة انتقال امللكية للمستأجر يف اية فترة اإلجارة أو تضمن العقد حق              
     Bargain Purchase Optoin اختياري للمستأجر لشـراء األصـل بســعر جمـز  

إذا كانت فتـرة اإلجـارة   ( Lease Termأو جيب إهالك األصل على فترة اإلجارة 
أو أكثر من العمر االقتصادي املقدر لألصل أو إذا كانت القيمة احلالية للحـد              % 75

 بعد استبعاد تكلفة تنفيذ العقد مثـل التـأمني والصـيانة            -األدىن لدفعات اإلجارة    
أو أكثر من القيمة العادلة لألصل املستأجر       % 90 –ئب اليت يدفعهـا املؤجر     والضرا

 ).يف تاريخ نشأة اإلجارة
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وجاء املعيار السعودي مثل املعيار األمريكي متاماً إال أنه استخدم اصـطالح            
ويرى الباحث أن املعيار السعودي قد جانبه الصواب حيث         (استنفاد بدال من اإلهالك     

ـ    يستخدم للموارد الطبيعيـة القابلـة       Amortizationتنفاد أو النفاد    أن اصطالح االس
 وغريها بينما يستخدم اصطالح اإلهالك لألصـول        للنفاد مثل املعادن واحملاجر والنفط    

وذلك رغم أن ) . الثابتة امللموسة القابلة للهالك كاآلالت واملعدات والسيارات وغريها    
لى أن املعيار ال ينطبق على عقود اإلجـارة         ع) 102(املعيار السعودي نص يف الفقرة      

اليت تتعلق حبقوق البحث والتنقيب عن املوارد الطبيعية مثل البترول والغـاز الطبيعـي              
واملعادن، كما ال ينطبق على عقود الترخيص باستخدام حقوق االختـراع وحقـوق             

 جيب استنفاد   ، إذ نص املعيار على أنه       )النسخ واألعمال األدبية والفنية وما شابه ذلك      
، وتتحدد فترة االسـتنفاد مبقـدار العمـر         )فيما عدا األراضي  (قيمة األصل املستأجر    

إذا كانت اإلجارة تنتهي بالتمليك أو تضمن العقد (االقتصادي املتبقي لألصل املستأجر  
، ماعدا ذلك تتحدد فتـرة      )وعداً ببيع األصل للمستأجر بسعر جمٍز يف اية مدة العقد         

 زيادة عـن املعيـار      -وأضاف املعيار السعودي    . على أساس فترة اإلجارة     االستنفاد  
 النص على سياسة اإلهالك، إذ تستخدم يف استنفاد األصل املستأجر نفس            -األمريكي

وجيـب  . السياسة احملاسبية اليت يتبعها املستأجر يف استهالك األصول املماثلة اململوكة         
ها عـن األصـول اململوكـة وجممعـات       فصل األصول املستأجرة وجممعات استنفاد    

 .استهالكها يف سجالت املستأجر

فقد . أما املعيار الدويل فقد اتفق مع املعيار الربيطاين حول فترة إهالك األصل             
نص املعيار الربيطاين على أنه جيب إهالك األصل املسـتأجر على فتـرة اإلجـارة أو               

راء التأجريى كإجارة متويلية يـتم      العمر االفتراضي لألصل أيهما أقصر، ويف حالة الش       
بينما نص املعيـار الدويل على أنه إذا مل يكـن          . إهالك األصل على العمر االفتراضي    

هناك تأكد معقول بأن األصل سوف يؤول للمستأجر يف اية العقد يتم إهالك األصل              
ل أي أنه جيب اسـتهالك األصـو      (على فترة اإلجارة أو العمر االفتراضي أيهما أقصر         

املستأجرة على أساس املدة الباقية من العمر االقتصادي لألصل بشرط أال تتعدى مدة             
، وأضاف املعيار الدويل أنه جيب أن تكون السياسة املتبعة إلهالك األصل            )عقد اإلجارة 

املستأجر متناسقة مع تلك اليت يستخدمها املستأجر الهالك أصوله اململوكة وهو مـا             
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ولذا ميكن القول أن املعيار السعودي قـد  . ي عن املعيار الدويل أخذ به املعيار السعود 
 .تأثر بكل من املعيارين األمريكي والدويل رغم اختالف الظروف البيئية

ويف ضوء ما سبق، يتضح أن هناك اختالفا واضحاً يف املعاجلة احملاسبية إلهالك             
 ولكن أياً كانـت فتـرة       األصول املستأجرة يف املعايري املستخدمة يف الدول املختلفة،       

فترة اإلجارة أو العمر االقتصادي لألصل أيهما أقصر واليت يؤيدها (اإلهالك املستخدمة 
الباحث باعتبار أن فترة اإلجارة تستغرق عادة جزءاً من العمر االقتصادي لألصل، وقد             

تبعـة يف  والسياسة احملاسبية امل) متتد هذه الفترة لتغطى العمر االفتراضي لألصل بالكامل     
واليت جيب أن تكون متناسقة مع السياسة املتبعة يف إهـالك           (إهالك األصل املستأجر    

األصول اململوكة املماثلة لدى املستأجر لتحقيق التناسق واالنسـجام يف السياسـات            
 وحيمل على قائمة الدخل مـع       -، فإنه جيب إثبات إهالك األصل املستأجر      ) احملاسبية

بـطة بعقد اإلجارة يف اية كل فترة مالية من الفترات الـيت            املصروفات األخرى املرت  
 وبالتطبيق على بيانات املثال السابق وبافتراض إهالك اآلالت على فترة           –يشملها العقد   

 جنيه  500 000العقـد وقدرها سـت سـنوات ، يكون قسط اإلهالك السنوي            
 :، ويكون القيد يف دفاتر الشركة املستأجرة كاآليت 

 إهالك اآلالت املستأجرة/  من حـ500 000 

 جممع إهالك اآلالت املستأجرة/  إىل حـ500 000 

أما معيار اهليئة فيما يتعلق باملعاجلة احملاسبية إلهالك األصول حمل اإلجارة فقد            
جاء متمشياً مع الفلسفة واملنهج الذي سلكه يف اعتبار عقد اإلجارة املنتهية بالتمليـك              

 –تأجر لألصل مع احتفاظ املؤجر حبق امللكية خالل فترة اإلجـارة            جمرد استئجار املس  
 ولذا نص املعيار على أنه جيب إهالك األصل يف دفاتر           –كما أوضح الباحث من قبل      

 وأن  - وليس املستأجر كما هو احلال يف ظل املعـايري احملاسـبية األخـرى               –املؤجر  
 :ينتهجها املؤجر مع مراعاةيستهلك األصل املؤجر وفقاً لسياسة االستهالك اليت 

عدم خصم أي قيمة متبقاة لألصل عند حتديد قيمة االستهالك يف حالة اإلجارة              ) أ(
 .املنتهية بالتمليك عن طريق اهلبة
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خصم الثمن الرمزي أو غري الرمزي يف حالة اإلجارة املنتهية بالتمليـك عـن               ) ب(
 .طريق البيع بثمن رمزي أو غري رمزي

ة عند حتديد قيمة االستهالك يف حالة اإلجارة املنتهيـة  خصم مثن احلصص املبيع   ) جـ(
 ونص املعيار على أنه جيب على املستأجر        –بالتمليك عن طريق البيع التدرجيي      

 أن  – يف حالة اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع التـدرجيي فقـط              –
يستهلك احلصص املشتراة حسب سياسة االستهالك اليت ينتـهجها ، ويـتم            

 .ب االستهالك يف اية كل فترة مالية من الفترات اليت يشملها العقدحسا

 يف دفاتر املصـرف     -وال خيتلف القيد الالزم إلثبات إهالك اآلالت املؤجرة         
 يف ظل معيار اهليئة عن نظريه يف ظل املعايري احملاسبية األخرى، حيث تستهلك              -املؤجر

سنوي على قائمة الـدخل للمـؤجر يف   اآلالت على فترة اإلجارة ، وحيمل اإلهالك ال    
ويرى الباحث رغـم أن     .. اية كل فترة مالية من الفترات اليت يشملها عقد اإلجارة           

ذلك يتمشى مع مبدأ مقابلة اإليرادات واملكاسـب باملصروفات واخلسـائر لـدى            
املؤجر، إذ حتمل قائمة الدخل مبصروف اإلهالك مقابل إظهـار دفعـات اإلجـارة              

النسبة للمؤجر، إال أن ذلك يؤثر سلبياً على احملتوى اإلعالمي للقوائم املالية            كإيرادات ب 
املنشورة من ِقبل املستأجر حيث أن قائمة الدخل مل حتمل مبصروف اإلهالك لألصول             

 وفقـاً   -املستأجرة ومل يتم إظهار القيمة الرأمسالية هلذه األصول بقائمة املركز املـايل             
 وكذا التزامات املستأجر للمؤجر مل يتم إظهارهـا         -اهليئة  للمنهج الذي سلكه معيار     

وال شك أن ذلك يؤدى إىل أن القوائم        .. ضمن عناصر اخلصوم يف قائمة املركز املايل        
 املركز املايل للمنشأة املستأجرة ونتيجـة أعماهلـا         - بعدل   –املالية أصبحت ال تظهر     

ـ         ة واالقتصـادية للمحاسـبة     وذلك كما يوضحه الباحث بصدد دراسته لآلثار املالي
 .واإلفصاح عن األصول املستأجرة طبقاً للمعايري املختلفة

   : )مصروفات/ إيرادات (دفعات اإلجارة )       2/3(

يترتب على رمسلة األصل املستأجر يف دفاتر املستأجر واالعتراف مبا يتعلق به            
ألمريكيـة والربيطانيـة     وهو املنهج الذي سلكته املعايري احملاسـبية ا       -من التزامات   

 ضرورة جتزئة دفعات اإلجارة عند اإلثبات يف دفاتر املستأجر إىل           –والدولية والسعودية   
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 يف finance chargeمصروف أو تكلفة التمويل (شقيها ؛ مصروف الفائدة عن الفترة 
، ومقدار التخفيض أو النقص يف قيمة االلتزامات        ) ظل املعيارين السعودي والربيطاين   

واتفقت املعايري املذكورة على ضرورة استخدام طريقـة        .  عقود اإلجارة التمويلية     عن
معدل العائـد السـائد يف املعيـار    (Effective Interest Methodمعدل الفائدة السائد 

يف إجراء التجزئة املذكورة، وذلك باسـتخدام نفـس معـدل اخلصـم            ) السعودي
Discount Rateاحلالية للحد األدىن لـدفعات اإلجـارة   املسـتخدم يف إجياد القيمة  .

 على أن توزع تكلفـة      - باإلضافة إىل ما سبق    –وأضاف املعياران الربيطاين والدويل     
التمويل على فترة اإلجارة مبا حيقق معدال دورياً ثابتاً للفائـدة على الرصيد املتبقـي              

 .لاللتزامات عن عقود اإلجارة أو استخدام تقريب مناسب هلذا املعدل

األمريكية والربيطانية والدولية (أما يف دفاتر املؤجر، فقد نصت املعايري احملاسبية   
أيضا على جتزئة دفعات اإلجارة إىل شـقيها؛ العائـد علـى صـايف              ) والسـعودية
، والقيمـة   ) ما يقابل مصروف الفائدة أو تكلفة التمويل لدى املستأجر        (االسـتثمار  

هو ما يقابل مقدار التخفيض أو النقص يف قيمـة          و(املسـتردة من صايف االسـتثمار     
فقـد نـص املعيـاران      ) .. االلتزامات عن عقود اإلجارة التمويلية لدى املسـتأجر      

األمريكي والربيطاين على أن توزع إيرادات الفوائد غري املكتسبة على الفترات املاليـة             
عـدل الفائـدة   ويستخدم م(لعقد اإلجارة باسـتخدام طريقة معدل الفائدة السـائد   

 لتحديد إيرادات الفائدة عن الفترة مبـا        – طبقا للمعيار األمريكي     –الضمين للمؤجر   
حيقق معدل ثابت للعائد على صايف االستثمار يف عمليات التأجري، أو يسـتخدم أي              

 طبقاً للمعيار   –تقريب معقـول هلذا املعدل أو يتم التوزيع من إمجايل اإليرادات أوالً            
مببلغ يسـاوى تكلفة التمويل لصايف االستثمار على أن يـوزع البـاقي             –الربيطاين  

 ).بطريقة منتظمة

ولقد نص املعيار الدويل على االعتراف بالدخل من عمليـات اإلجــارة            
التمويلية مبا حيقق معدل دوري ثابت للعائد على صايف االسـتثمار يف عقود اإلجارة،             

ضمونة اليت تدخل يف حسـاب قيمة االستثمار       وأنه جيب مراجعة القيمة املتبقاة غري امل      
 بصفة دورية؛ فإذا اتضح أن هناك اخنفاضا يف هذه القيمـة، فإنـه              -اإلمجايل للمؤجر   

جيب تعديل املبالغ املوزعة من دخل اإلجارة خـالل فترة اإلجارة ، مع االعتراف بأي              
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سـعودي فقد نص علـى     أما املعيار ال  . اخنفاض يتعلق باملبالغ اليت سـبق إثباا فوراً      
الفـرق بـني قيمـة      (إثبات العوائد غري املكتسـبة من عقود اإلجـارة التمويليـة         

 واملتضمن جمموع احلد األدىن لدفعات اإلجارة والقيمة املتبقـاة          –االستثمار اإلمجايل   
 والقيمة املعادلة لألصل املـؤجر يف تـاريخ نشــأة           –غري املضمونة إن وجـدت     

ا على فترة اإلجارة باسـتخدام طريقة معـدل العائـد السـائد            وتوزيعهـ) اإلجارة
 .وإثبات العائد اخلاص بالفترة املالية عند اكتسابه

 األمريكيـة   –تأسيساً على ما سبق، يرى الباحـث أن املعـايري احملاسـبية             
 تتفق حول ضرورة جتزئة دفعات اإلجارة سواء من         –والربيطانية والدولية والسعودية    

إذ تقسم دفعات اإلجارة من وجهة نظر املستأجر إىل         . ستأجر أم املؤجر  وجهة نظر امل  
شقيها ؛ تكلفة التمويل ومقدار التخفيض يف قيمة االلتزامـات يف عقـود اإلجـارة               
التمويلية، بينما تقسم ذات الدفعات من وجهة نظر املؤجر إىل شقيها؛ العائـد علـى               

هذا مع استخدام طريقة معدل     .. ثمار  صايف االستثمار والقيمة املستردة من صايف االست      
العائد السائد يف إجراء عملية جتزئة دفعات اإلجارة ويسـتخدم يف ذلك معدل العائد             
الضمين للمؤجر املسـتخدم كمعدل خصم حلساب القيمـة احلاليـة للحـد األدىن             

 .لدفعات اإلجارة املستقبلية

شياً مع الفلسفة اليت يســتند      أما معيار اهليئة فقد انتهج منهجاً خمتلفاً متاماً مت        
إليها يف عقـود اإلجارة املنتهـية بالتمليك وفحواها احتفاظ املالك املؤجر حبق امللكية      

 فلم يؤيـد فكرة جتزئة دفعـات اإلجـارة إىل مكوناا         -حىت اية عقـد اإلجارة     
 لـدى   - ويقضى املعيار املذكور بأن تطبق على أقسـاط اإلجارة املنتهية بالتمليك            -

 نفس املعاجلة احملاسبية يف حالة اإلجارة التشغيلية ، أي يتم           -كل من املؤجر واملستأجر   
يف نفس الفتـرة    ) كإيرادات للمؤجر ومصروفات للمسـتأجر   (إثبات أقساط اإلجارة    

اليت تستحق فيها  وأن تطبق نفس املعاجلة قبل بيع األصول املؤجرة يف حالة اإلجـارة                
ن طريق البيع ببقية األقسـاط هذا مع مراعاة أن إيرادات اإلجـارة            املنتهية بالتمليك ع  

للمؤجر تتناقص بنسبة ما يتملكه املسـتأجر من حصص، بينما تتزايـد مصـروفات             
اإلجارة للمستأجر بنسبة ما يتملكه من حصص وذلك يف حالـة اإلجـارة املنتهيـة               

 .بالتمليك عن طريق البيع التدرجيي
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 أن املعاجلة احملاسـبية لدفعات اإلجارة وفقـاً ملـا          ويود الباحث اإلشارة إىل   
يقضى به معيار اهليئة بعدم جتزئة أقساط اإلجارة تتمشى مع وجهة النظر الشرعية بعدم              

 رغم جواز الزيادة يف أقسـاط       -إفراد الفوائد يف بند مستقل عند التسجيل يف الدفاتر          
 إذ جيوز شرعاً أن يكون للزمن       اإلجارة مقابل األجل شرعاً قياسا على البيع بالتقسيط       

حصته من الثمن إال أنه ال يفرد بعقد أو بثمن كما جاء مقابلة األجل بـدراهم ربـا                  
كما يود الباحث اإلشـارة إىل أن دفعـات         ) 13/126: م  1978) :(السرخسي(

اإلجارة يف حالة اإلجارة التمويلية أو املنتهية بالتمليك تتحدد يف ضوء ثالثة عناصـر              
ومها يدجمان معاً فيما يعرب عنـه بالقيمـة         (لفة األصل املؤجر وهامش الربح      تك: وهى  

والعائد على استثمار أقساط اإلجـارة      ) السوقية العادلة لألصل يف تاريخ نشأة اإلجارة      
وجتنباً إلفراد الفوائد يف بند مستقل ومتشياً مـع وجهـة           ) .. املؤجلة(غري احملصلة بعد    

عيار السعودي اصطالح العوائد غري املكتسبة من عقـود         النظر الشرعية أطلق عليها امل    
اإلجارة التمويلية يتم توزيعها على فترة اإلجارة باستخدام طريقة معدل العائد السائد            

 .مع إثبات العائد اخلاص بالفترة عند اكتسابه

 -ويرى الباحث أن املعاجلة احملاسبية لدفعات اإلجارة وفقاً للمعيار السعودي           
ختالفها من حيث اجلوهر واملضمون عما نصت عليه املعـايري األمريكيـة            رغم عدم ا  

 تتفق وأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء حيـث أن االعتـراف           -والربيطانية والدولية   
 يف الفقه اإلسالمي يتم     - وقياساً عليها العوائد من عقود اإلجارة التمويلية         -باألرباح  

د ويكون ذلك باإلنتاج، ومرحلة التحقـق أو        يف ثالث نقاط أو مراحل؛ مرحلة التول      
.. الظهور ويكون ذلك بالبيع ، ومرحلة االكتساب أو التوزيع ويكون ذلك بالنضوض           

وهذا يعىن حماسبياً أن ترحيل عوائد عمليات اإلجارة إىل حساب األرباح واخلسـائر             
صـلة   ال يكون إال عند اكتساب هذه العوائد يف صورة نقديـة حم            –متهيداً لتوزيعها   

بالفعل وهو ما ال يتم يف عمليات اإلجارة إال على أقسـاط تتفق مبا يتناسـب مـع                 
دفعات اإلجارة احملصلة فعالً ، وبذلك يتم إثبات القيد احملاسيب مبقدار قيمـة العائـد               

 :الناض فقط خالل الفترة على النحو اآليت 

ـ  ×  × ..) عقد إجارة رقم    (العوائد غري املكتسبة من عقود اإلجارة التمويلية        / من ح
 ..)عقد إجارة رقم(العوائد املكتسبة من عقود اإلجارة التمويلية / إىل حـ
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 ويتم ترحيل العوائد املكتسبة إىل حساب األرباح واخلسائر يف اية الفتـرة            
 :بالقيد اآليت 

 ..) عقد إجارة رقم (العوائد املكتسبة من عقود اإلجارة التمويلية / من حـ × 

 .األرباح واخلسائر/ ـ إىل ح×  

وبذلك يتم تكرار إثبات القيدين السابقني بعدد الفترات احملاسبية اليت يتم فيها            
ـ            األربـاح  / حتصيل دفعات اإلجارة وحبيث يكون مقـدار العائد املرحـل إىل حـ

واخلسائر يف كل فترة مساوياً ملقدار العائد الناض يف دفعة اإلجارة احملصلة فعالً خالل              
ترة، ويعرف ذلك بأسلوب االعتراف التدرجيي بالعوائد املكتسبة مـن عقـود    تلك الف 

وذا يكون قد مت إثبات العوائد من عقد اإلجارة بالكامل كعوائد           . اإلجارة التمويلية 
غري مكتسبة يف تاريخ نشـأة اإلجارة ، ومت االعتراف ا تدرجيياً على مـدار فتـرة                

 .ض الذي خيص كل فترة مالية تشملها مدة العقداإلجارة مبقدار العائد املكتسب النا

وطبقاً ملا توصلت إليه املعايري احملاسـبية   ) 1(ويف ضوء البيانات الواردة باملثال      
 تتحدد العوائد غري املكتسبة من عقود اإلجارة التمويلية بالفرق بني قيمة االستثمار             -

 :إلجارة وذلك كما يلي اإلمجايل والقيمة السوقية العادلة لألصل يف تاريخ نشأة ا
 )                  1+د        ÷       س =  حتديـــد دفعـــة اإلجـــارة الســـنوية ل - 1
)2( 

                                 1-      ن        
 

حيث س ترمز إىل القيمة السوقية لألصل مطروحاً منها القيمـة احلاليـة             
كون الناتج ممثالً للقيمـة املطلـوب       لي) إن وجدت وهى صفر يف املثال     (للخردة  

 . من عقد اإلجارة - من وجهة نظر املؤجر -استردادها 

ــنوية ل    ∴ ــارة الس ــة اإلج  ≅  4.607762 ÷ 3000000=  دفع
 ج651500
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إن (القيمة املتبقاة غري املضـمونة      ) + ل× ن  = ( حتديد قيمة االستثمار اإلمجايل      - 2
 ض                             ) وجـــــــــــــــــــــــــــــدت

)3 ( 

  ج390900000= صفر ) + 651500×6                        = (

 القيمة السوقية العادلـة     -االستثمار اإلمجايل =  حتديد قيمة العوائد غري املكتسبة       - 3
ــل                               لألصـــــــــــــــــــــــــــــ

)4                              ( 
 ج 909000 = 30000000 - 3909000                        = 

 :م بالقيد اآليت 1/1/2000          وبذلك يقوم املؤجر بإثبات عقد اإلجارة يف 

 .. عقد إجارة متويلية رقم–مديىن عقود اإلجارة /  من حـ3909000

 إىل مذكورين

ـ 3000000 عقد إجـارة متويليـة     (ستثمارات أصول إجارة منتهية بالتمليك      ا/ ح
 )…رقم

عقـد إجـارة    (العوائد غري املكتسبة من عقود اإلجارة التمويلية        /  حـ   909000
 )…رقم

) األمريكية والربيطانية والدولية والسعودية   (ووفقا ملا تقضى به املعايري احملاسبية       
العائد علـى   (شقيها لدى كل من املؤجر      يتم إعداد جدول جتزئة دفعات اإلجارة إىل        

تكلفـة التمويـل    (واملستأجر  ) صايف االستثمار والقيمة املستردة من صايف االستثمار      
طبقاً لطريقة معـدل العائـد      ) ومقدار التخفيض أو النقص يف التزامات عقود اإلجارة       

 –ملعدل   مع علم املستأجر ذا ا     –السائد باستخدام معدل العائد الضمين لدى املؤجر        
) 1( وذلك على النحو املوضح يف اجلدول رقـم          –وباستخدام بيانات املثال السابق       

 :اآليت 



 

 )1(جدول رقم 

 *جدول جتزئة دفعات اإلجارة لدى كل من املؤجر واملستأجر
  املستـأجر املؤجـر

 التاريخ
دفعات 
اإلجارة 
 السنوية

)1( 

 
تكلفة تنفيذ 
 العقد

)2( 
 عائد على% 12

 الستثمارصايف ا
)3( 

) =5 ( ×12% 

 القيمة املستردة من
 صايف االستثمار

)4( 
) =1 (–) 2 + 3( 

 صايف االستثمار
)5( 

)4 (–السابق) 5= (

تكلفة % 12
 التمويل

) 6( 
) =8 ( ×12% 

 النقص يف االلتزامات
)7( 

) =1 (–) 2+6( 

رصيد االلتزامات عن 
 عقود اإلجارة

) 8( 
)7 (–السابق ) 8= (

 3000000   3000000   - -م1/1/2000

 2348500 651500 - 2348500 651500 - 3500 655000م1/1/2000

 1978825 369675 281825 1978825 369675 281825 3500 655000م1/1/2001

 1564778 414037 237463 1564788 414037 237463 3500 655000م1/1/2002

 1101066 463722 187778 1101066 463722 187778 3500 655000م1/1/2003

 581696 519370 132130 581696 519370 132130 3500 655000م1/1/2004

 صفر 581696 69804 صفر 581696 69804 3500 655000م1/1/2005

                                                  
 . املبالغ مت تقريبها ألن مبلغ الدفعة السنوية مقرب للبسيط- •
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39300002100 اإلمجايل
0 

909000 3000000 - 909000 3000000 - 
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عات السـابق، جيـب       ويف ضوء املعلومات اليت يوفرها جدول جتزئة الـدف        
على املؤجر إثبات حتصيل دفعات اإلجارة والعائد على االستثمار بإجراء قيود اليومية             

 : والتسوية الالزمة كما يلي 

م                                 1/1/2000النقدية                                         /  من حـ 655000

 إىل مذكورين

 مديىن عقود اإلجارة/  حـ 651500

 مصروفات الصيانة والتأمني/  حـ3500

ـ  281825  عقد إجارة    –العوائد غري املكتسبة من عقود اإلجارة التمويلية        /  من ح
                                                    …رقم 

 م31/12/2000

 عقد إجـارة    –العوائد املكتسبة من عقود اإلجارة التمويلية       / ـ   إىل ح  281825 
 ..رقم

 .وجترى قيود مشاة يف كل سنة من سنوات عقد اإلجارة يف دفاتر املؤجر

أما املستأجر فيجب عليه إثبات سداد دفعات اإلجارة بإجراء قيـود اليوميـة             
 :والتسوية الالزمة كما يلي

 من مذكورين

     صيانة والتأمني             مصروفات ال/  حـ 3500
ـ 651500م                                                                                        1/1/2000 التزامات /  ح

 عن عقود إجارة متويلية

 النقدية /  إىل حـ 655000              

 املصروفات التمويلية على عقود اإلجارة /  من حـ281825

 م            31/12/2000            
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  املستحقة على عقود اإلجارة املصروفات التمويلية/ إىل حـ 281825

 م1/1/2000من مذكورين                                                        

 مصروفات الصيانة والتأمني/  حـ3500

املصــروفات التمويليــة املســتحقة علــى عقــود اإلجــارة             /  حـــ281825
 مات عن عقود إجارة متويليةالتزا/  حـ 369675

 النقدية/  إىل حـ655000

وجترى قيود اليومية والتسوية املتعلقة بكل دفعة إجارة بـنفس األسـلوب يف             
 .دفاتر املستأجر

 :أثر اختالف القيمة السوقية لألصل عن قيمته الدفترية  لدى المؤجر 

تساوى قيمتـه   أن القيمة السوقية العادلة لألصل املؤجر       ) 1(افترضنا يف مثال    
الدفترية، فما هو أثر اختالف القيمة السوقية عن القيمة الدفترية لألصل على املعاجلـة              

 .احملاسبية لعقد اإلجارة؟

ويود الباحث اإلشارة يف هذا املقام إىل أنه طبقاً ألسس تصنيف عقود اإلجارة             
طلق عليه عقد   ي(لدى املؤجر وفقًا للمعيار األمريكي يصنف عقد اإلجارة كإجيار بيعي           

إذا كان هناك رحبا للمصنع أو الوكيل وهو مـا          ) الشراء التأجريي يف املعيار الربيطاين    
. ينطبق على حالة اختالف القيمة السوقية العادلة لألصل املؤجر عن قيمته الدفتريـة              

 على أنه جيب على املـؤجر إثبــات         – يف هذه احلالة     –ولقد نص املعيار األمريكي     
 –املفترض واالعتراف بسعر بيع األصل كإيراد وتكلفتـه كمصـروف           عملية البيع   

واليت تسـاوى   (ويتحدد سعر بيع األصل بالقيمة احلالية للحد األدىن لدفعات اإلجارة           
، بينما تتحدد تكلفـة البضـاعة       ) عادة قيمته السوقية العادلة يف تاريخ نشأة اإلجارة       

      ا منها القيمة احلالية للقيمة املتبقاة غـري        املباعة مبقدار تكلفة األصل لدى املؤجر خمصوم
 .املضمونة

 مـع املعيـار     - الربيطانية والدولية    -ولقد اتفقت املعايري احملاسبية األخرى      
األمريكي على ضرورة إثبات أرباح أو خسـائر البيع يف حالة اإلجـارة البيعيـة أو               
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ملعيار الربيطاين على أنه     فقد نص ا   -الشراء التأجريي كما يطلق عليه املعيار الربيطاين        
جيب أال يعترف املصنع أو الوكيل املؤجر بأي أرباح للبيع يف ظـل عقـود اإلجـارة     

 وجيب أن تقتصر أرباح البيع يف عقود الشراء التأجريي علـى الزيـادة يف               -التشغيلية  
القيمة العادلة لألصل عن تكلفته بالنسبة للمصنع أو الوكيل مطروحاً منها أي منح أو              

ايا ضريبية يتوقع املصنع أو الوكيل حتصيلها نتيجة شـرائه لألصـل أو إنشـائه أو                مز
وينص املعيار الدويل على أنه جيب أن يعترف املصنع أو الوكيـل املـؤجر              . استخدامه

بأرباح أو خسائر البيع يف الفترة اليت يتم فيها البيع مستخدماً يف ذلك نفس السياسـة                
أما املعيار السعودي ومعيار    .  باألرباح عن مبيعاا العادية    اليت تتبعها املنشأة لالعتراف   

 .اهليئة فلم حيددا أي معاجلة حماسبية خاصة بعقود اإلجارة البيعية أو الشراء التأجريي 

تأسيسا على ما سبق، يرى الباحث أنه يف حالة اختالف القيمـة السـوقية              
ية أو الشـراء التـأجريي       اإلجـارة البيع  -العادلـة لألصل عن قيمتـه الدفتريـة      

Hire-Purchase  - يقتصر أثر هذا االختالف على القيد احملاسيب الواجب على املؤجر 
إثباته يف تاريخ نشأة اإلجارة ، وضرورة االعتراف بالفرق كأرباح أو خسائر للبيـع              

ال خيص الفترة اليت نشأ فيها عقد اإلجارة على اعتبار أن العملية عملية بيع عادية، ولذا                
ينعكس أثر هذا االختالف على دفعات اإلجارة وبالتايل القيود احملاسبية اخلاصة بإثباا            

 األمريكيـة   -وميكن القول باتفاق املعايري احملاسبية      .. لدى كل من املؤجر واملستأجر    
 . حول هذه املعاجلة-والربيطانية والدولية 

لقيمة السـوقية العادلـة     وبالتطبيق على بيانات املثال السابق ، وبافتراض أن ا        
ومتثل سعر بيع األصل وهو يساوى القيمة احلاليـة للحـد           (ج    3000000لألصل  

ومتثـل  . ( ج  2760000بينما قيمته الدفترية لدى املؤجر      ) األدىن لدفعات اإلجارة  
تكلفة البضاعة املباعة وهى تكلفة األصل لدى املؤجر خمصوماً منها القيمـة احلاليـة              

يف هذه احلالة فـإن ربـح املنـتج أو الوكيـل يبلـغ              ). غري املضمونة للقيمة املتبقاة   
ج والعوائد غـري املكتسـبة      3909000ويكون االستثمار اإلمجايل    . ج240000
ويف ضوء هذه البيانات وما اتفقت عليـه        . ج كما سبق حتديدمها من قبل       909000

دى املؤجر يف حالة    املعايري احملاسبية حول ضرورة االعتراف بأرباح أو خسائر  البيع ل          
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اإلجارة البيعية أو الشراء التأجريي، جيب على املـؤجر إثبـات عقـد اإلجـارة يف                
 :م بالقيد اآليت 1/1/2000

 من مذكورين

 مديىن عقود اإلجارة/  حـ3909000

 )إجارة  بيعية(تكلفة بضاعة مباعة /  حـ2760000

 إىل مذكورين

 )إجارة بيعية(إيراد مبيعات /  حـ3000000

 عقـد إجـارة     -العوائد غري املكتسبة من عقود اإلجارة التمويلية      /  حـ   909000
 ...رقم

  آالت-مراقبة املخازن /  حـ 2760000

ومما جتدر اإلشارة إليه أن الفارق الوحيد بني اإلجارة التمويليـة واإلجـارة             
ـ              دى البيعية أو الشراء التأجريي كنوع من اإلجارة التمويلية ينحصر يف القيد السابق ل

املؤجر، وال اختالف بينهما لدى املستأجر، أو القيود احملاسبية املتعلقة بدفعات اإلجارة            
 .لدى كل من املؤجر واملستأجر

 :أثر وجود قيمة متبقاة لألصل المؤجر في نهاية فترة اإلجارة  •

أن اآلالت حمل اإلجارة ستؤول للشركة املسـتأجرة يف         ) 1(افترضنا يف مثال    
أي أن قيمـة    (ارة ، ولذا افترض عـدم وجـود أي قيمة متبقاة هلـا            اية فترة اإلج  

فـإذا افتـرض أن اآلالت تـؤول        ) . النفايـة أو اخلردة صفر يف اية فترة اإلجارة       
سـواء  (للمصرف اإلسالمي املؤجر يف اية فترة اإلجارة وأنه مت تقدير قيمة متبقـاة              

قـدرها  ) ث أم غري مضـمونة كانت مضمونة من قبل الشركة املستأجرة أو طرف ثال    
فما أثر ذلك على حساب دفعات اإلجارة واملعاجلة احملاسـبية لـدى     . ج  250000

 .كل من املؤجر واملستأجر؟
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 متثل استرداداً جلزء من     – مضمونة أو غري مضمونة      –الشك أن القيمة املتبقاة     
 السـوقية   االستثمار اإلمجايل من وجهة نظر املؤجر، وبالتايل ضرورة ختفيض القيمـة          

العادلة لألصل املؤجر مبقدار القيمة احلالية للقيمة املتبقاة، مما يترتب عليه أن تكون قيمة              
دفعة اإلجارة السنوية أقل مما كانت عليه يف حالة عدم وجود قيمة متبقـاة  لألصـل                 

 .املؤجر ألن القيمة املتوقع استردادها تكون أقل يف حالة وجود قيمة متبقاة 

مة احلالية للقيمة املتبقاة باستخدام معدل اخلصم املستخدم يف إجياد          وبإجياد القي 
 :فإن % 12القيمة احلالية للحد األدىن لدفعات اإلجارة وهو 

 القيمة املتوقع استردادها من دفعات اإلجارة 

  القيمة احلالية للقيمة املتبقاة-القيمة السوقية العادلة لألصل س = 

 ج2873380) = 0.50663 × 250000 (– 3000000= 

ــة   ∴ ــنوية الفوري ــارة الس ــة اإلج  ≡  4.6047762 ÷ 2873380= دفع
 ج624000

 ج 3994000 = 250000) + 6 × 624000= (االستثمار اإلمجايل  

 = 3000000– 3994000=العوائد غـري املكتسـبة مـن عقـد اإلجـارة            
 ج994000

  ج 3000000    = 994000 – 3994000= صايف االستثمار 

 قـد   - مضمونة أو غري مضمونة        - أن  وجود قيمة متبقاة  لألصل         ويالحظ
انعكس أثره على قيمة دفعة اإلجارة السنوية ومقدار العوائد غري املكتسبة مـن عقـد               

ويظهـر جـدول    . اإلجارة بينما يكون صايف االستثمار الذي يتم استرداده كما هو           
 :جتزئة دفعات اإلجارة لدى املؤجر كما يلي 
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 )2(رقم جدول 

 )املبالغ مقربة(جدول جتزئة دفعات اإلجارة لدى املؤجر يف حالة وجود قيمة متبقاة  لألصل 

دفعات اإلجارة  التاريخ
 والقيمة املتبقاة

)1( 

 تكلفة تنفيذ العقد
)2( 

عائد على صايف % 12
 االستثمار

)3( 
) =5 ( ×12% 

القيمة املستردة من صايف 
 االستثمار

)4( 
) =1 (–) 2+3( 

  االستثمارصايف
)5( 

 السابق) 5= (
–) 4( 

 3000000 - - - - م1/1/2000

1/1/2000 627500 3500 - 624000 2376000 

 2037142 338858 285142 3500 627500 م1/1/2001

 1657614 379528 244472 3500 627500 م1/1/2002

 1232538 425076 198924 3500 627500 م1/1/2003

 756449 476089 147911 3500 627500 م1/1/2004

31/12/2005 627500 3500 90773 533227 223222 

 - 3000000 994000 21000 4015000 اإلمجايل

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 55

 

أما بالنسبة ألثر القيمة املتبقاة على دفعات اإلجارة والقيمة الرأمسالية لألصـل            
ا إذا كانت القيمـة     وما يتعلق به من التزامات لدى املستأجر، فإنه جيب التفرقة بني م           

ففي حالة إذا كانت القيمة املتبقاة      . املتبقاة لألصل مضمونة من ِقبل املستأجر من عدمه       
مضمونة من ِقبل املستأجر فهي مبثابة دفعة إضافية تسـدد للمـؤجر يف ايـة فتـرة                

وحتدد القيمـة الرأمساليـة لألصـل    . اإلجارة سواء مت رد األصل نفسه أو دفعت نقداً    
 : جر وقيمة االلتزامات املتعلقة به كما يلي املستأ

 القيمة احلاليـة للحـد األدىن لـدفعات         -القيمة الرأمسالية لألصل املستأجر     
 القيمة احلالية للقيمة املتبقاة املضمونة+ اإلجارة 

) =624000 × 4.6047762) + (250000 × 0.50663( 

 ج3000000 ≡                  

قاة املضمونة يف احلسبان بصدد حتديد قسط اإلهـالك         وجيب أخذ القيمة املتب   
 :السنوي لألصل املستأجر كما يلي

 458333= سنوات  ÷  ) 250000 - 3000000= (قسط اإلهالك السنوي    
 ج

ومما جتدر اإلشارة إليه أنه إذا قرر املستأجر عدم امتالك األصل يف اية فتـرة               
 -ج  200000 مثال   -ملتبقاة املضمونة   اإلجارة وكانت قيمته السوقية أقل من القيمة ا       

 وهذا جائز شرعاً من     -فإنه جيب على املستأجر تعويض املؤجر عما أصابه من خسارة           
وجهة نظر الباحث باعتبار أن املستأجر ضامناً هلذه القيمة واليت أُخذت يف احلسـبان              

رد  ويـتم إثبـات      - نتيجة االخنفاض يف قيمة األصل       -بصدد حتديد دفعات اإلجارة     
) 3( باستخدام البيانات الواردة يف اجلدول رقـم         -األصل املؤجر يف دفاتر املستأجر      

 وسداد التعويض عن االخنفاض عن قيمة األصل باعتباره خسارة مرتبطة بعقد            -التايل  
 :وذلك بالقيد اآليت ) م31/12/2005(اإلجارة التمويلية  يف اية عقد اإلجارة 

 من مذكورين
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ــر/ حــــــــ 26778 ــة                              املصـــــ وفات التمويليـــــ
 )م31/12/2005(

 التزامات عن عقود إجارة متويلية/ حـ 223222

 جممع إهالك اآلالت املستأجرة/ حـ  2750000

 خسارة عن عقود إجارة متويلية/ حـ  50000

 إىل مذكورين

 اآلالت املستأجرة/ حـ  3000000

 النقدية/  حـ50000

 وبفرض أنه قام ببيـع      -جيب عليه إثبات انتهاء عقد اإلجارة       أما املؤجر فإنه    
 وحصل على التعويض املذكور مـن       200000األصل بقيمته السوقية املقدرة مببلغ      

 : وذلك بالقيد اآليت -املستأجر 

 من مذكورين

 … عقد إجارة رقم–العوائد غري املكتسبة من عقود اإلجارة التمويلية /  حـ 26778

 م31/12/2005نقدية                                          ال/  حـ 250000

 إىل مذكورين

 … عقد إجارة رقم –العوائد املكتسبة من عقود اإلجارة التمويلية /  حـ 26778

 .مديىن عقود اإلجارة/  حـ 25000

ومما جتدر اإلشارة إليه ، أنه إذا قرر املستأجر عدم امتالك األصل يف اية فترة               
رة وقام برده للمؤجر وكانت القيمة السوقية لألصل أكرب من القيمـة املتبقـاة              اإلجا

املضمونة املقدرة يف تاريخ نشأة اإلجارة ، يرى الباحث أنه جيب على املؤجر رد الفرق               
 قياساً على حتميل املستأجر بالفرق كتعويض للمؤجر يف حالة اخنفـاض            –للمستأجر  

 واعتباره مكسـباً  –ملتبقاة املضمونة كما أشرنا آنفا القيمة السوقية لألصل عن القيمة ا   
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ولذا نص املعيار السعودي على أنه يف اية فترة اإلجارة جيـب علـى              .. للمستأجر  
املستأجر استبعاد األصل املستأجر وااللتزام  املتعلق به من سجالت املنشأة ومعاجلـة             

 .الفرق باعتباره مكسباً أو خسارة حسب األحوال

لة إذا كانت القيمة املتبقاة لألصل املؤجر غري مضمونة مـن قبـل             أما يف حا  
املسـتأجر، فإا ال تدخـل ضمن القيمة الرأمسالية لألصل املسـتأجر واليت تساوى           
يف هـذه احلالة القيمة احلالــية للحــد األدىن لدفعــات اإلجـارة وتبلـغ               

 :ويصبح قسط اإلهالك السنوي) 4.6047762 × 624000(ج 2873380

 ج478897=  سنوات 6 ÷ 2873380           = 

ويظهر جدول جتزئـة دفعـات اإلجارة لدى املسـتأجر يف حاليت وجـود           
) 3(قيمة متبقـاة مضمونـة وأخرى غري مضمونـة كما يوضحـه اجلدول رقـم            

:اآليت



 

 )3(جدول رقم 

 )املبالغ مقربة   ( جدول جتزئة دفعات اإلجارة لدى املستأجر يف حالة وجود قيمة متبقاة لألصل
 حالة وجود قيمة متبقاة غري مضمونة حالة وجود قيمة متبقاة مضمونة

دفعات  التاريخ
اإلجارة 

والقيمة املتبقاة 
 املضمونة

تكلفة تنفيذ 
 العقد

تكلفة % 12
 متويل

النقص يف 
 االلتزامات

رصيد 
االلتزامات 
عن عقد 
 اإلجارة

دفعات 
اإلجارة 
 السنوية

تكلفة تنفيذ 
 العقد

تكلفة % 12
 متويل

النقص يف 
 االلتزامات

رصيد االلتزامات 
 عن عقد اإلجارة

 2873380     3000000     م1/1/2000

 2249380 624000  3500 627500 2376000 624000 - 3500 627500 م1/1/2000

 2249380 354074 269926 3500 627500 2037142 338858 285142 3500 627500 م1/1/2001

 1895306 396563 227437 3500 627500 1657614 379528 244472 3500 627500 م1/1/2002

 1498743 444151 179849 3500 627500 1232538 425076 198924 3500 627500 م1/1/2003

 1054592 497449 126551 3500 627500 756449 476089 147911 3500 627500 م1/1/2004

1/1/2005 627500 3500 90773 533227 223222 25000 - 66857 557143 557143 

  صفر - - - 250000 صفر 223222 26778 - 250000 م31/12/2005

 - 2873380 870620 21000 3765000 - 3000000 994000 21000 4015000 إمجايل
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ومما جتدر اإلشارة إليه أنه يف حالة اإلجارة التمويلية حيث يتضمن العقد وعداً             
اإلجـارة املنتهيـة    ( ببيع األصل للمسـتأجر بثمن رمزي أو غري رمـزي           من املؤجر 

بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غري رمزي حيدد يف العقد كما أطلق عليهـا               
يعاجل هذا الثمن بنفس أسـلوب معاجلة القيمة املتبقاة املضمونة على أنـه            ) معيار اهليئة 

 .مؤجر يف اية مدة اإلجارةمبثابة دفعة إضافية يسددها املستأجر لل

اآلثار المالية واالقتصادية للمحاسبة واإلفصاح عن األصول المستأجرة طبقا للمعايير المختلفة           
: 

احتفاظ املؤجر مبلكية   :"إن  اختالف املنهج الذي انتهجه معيار اهليئة ومفاده          
كـل مـن     لدى   -األصول املؤجرة وأن تطبق على دفعات اإلجارة املنتهية بالتمليك          

أي إثباـا   ( نفس املعاجلة احملاسبية يف حالة اإلجـارة التشـغيلية           -املؤجر واملستأجر   
عن ذلك املنهج   "وعدم جتزئتها إىل شقيها     ) كإيرادات للمؤجر ومصروفات للمستأجر   

األمريكية والربيطانية والدولية والسعودية والذي يقضى      "الذي سلكته املعايري احملاسبية       
 يف حالة توافر شروط اعتبـار       -األصول املستأجرة يف دفاتر املستأجر      بضرورة رمسلة   

يؤدى إىل تباين املعلومات الـيت تتضـمنها        " العقد كإجارة متويلية أو منتهية بالتمليك     
القوائم املالية املنشورة من ِقبل املستأجر مما يؤدى إىل تغيري كبري يف احملتوى املعلومـايت               

Information Contentر قائمة الدخل وقائمة املركز املايل، وبالتايل تـنعكس    لعناص
آثاره على مستخدمي املعلومات ومتخذي القرارات وخاصة املقرضني واملسـتثمرين          

 .واحملللني املاليني

ولتوضيح اآلثار املالية واالقتصادية الناشئة عن اختالف الفلسفة اليت يرتكـز           
وجدول ) 1(خرى بفرض استخدام بيانات املثال      عليها معيار اهليئة واملعايري احملاسبية األ     

يف حالة وجود قيمة متبقـاة مضـمونة        ) 3(جتزئة دفعات اإلجارة لدى املستأجر رقم       
لألصل من ِقبل الشركة املستأجرة وبافتراض بيانات قائمة املركـز املـايل للشـركة              

ات م وقائمة الدخل عن السنة املالــة املنتهيـة يف ذ          31/12/2000املستأجرة يف   
 :التاريخ ، تتحدد املعاجلة احملاسبية لعقد اإلجارة كما يلي 
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 ) :مثل حالة عقد اإلجارة التشغيلية(معالجة العقد في ظل معيار الهيئة  ) أ

 )باأللف جنيه(م 31/12/2000قائمة املركز املايل للشركة يف 

  رأس املال2000  أصول ثابتة5600
 ة أرباح حمتجز1000 جممع إهالك) -)  (3600(

  خصوم طويلة األجل1000 2000
  خصوم متداولة2000  نقدية1140
  أصول متداولة أخرى2860
6000 6000 

 )باأللف جنيه(م 31/12/2000قائمة الدخل عن السنة املنتهية يف 

 املبيعات 6000
 تكلفة مبيعات ومصروفات )2000(
 إجيار آالت مستأجرة )624(

 صايف الربح قبل الضرائب 3376
 %40ضرائب  )1350(

 صايف الربح بعد الضرائب 2026

ويالحظ أن احملاسـبة عن العقد ذا الشكل يرضى إدارة الشركة املستأجرة           
يف كثري من األحيان حيث يترتب عليها عدم حتميل قائمة الدخل بأعبـاء اسـتهالك               

جـارة  اآلالت املستأجرة أو الفوائد املترتبة على االستئجار حيث تتحمل فقـط باإل           
السنوية مما يؤدى إىل إظهار نتيجة األعمال  بشكل أفضل مما يكون له أثره اإلجيـايب                
على حوافز اإلدارة ومكافآا وخاصة إذا كانت تتوقف على مقدار الربح، كمـا أن              
الشركات اليت تلجأ كثرياً لالقتراض تفضل احملاسـبة عن عقود اسـتئجار األصـول             

وال شك أن اآلثار تكـون سـلبية بالنسـبة          .  تشـغيلية الثابتة باعتبارها عقود إجارة   
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للمؤجر حيث يقضى معيار اهليئة بإهالك األصول املؤجرة وحتميل اإلهــالك علـى             
قائمة الدخل مما يترتب عليه إظهـار نتيجة األعمال بشكل أسوأ مما يكون له أثـره               

 الشــكل   ويرى الباحث أن املعاجلـة ـذا     . السلىب على حوافز ومكافآت اإلدارة    
حلقيقة املركـز   - سـواء للمستأجر أو املؤجر    -تؤدى إىل عدم إظهـار القوائم املالية       

 .املايل ونتيجة األعمال

رسملة  (معالجة العقد في ظل المعايير المحاسبية األمريكية والبريطانية والدولية والسعودية    ) ب

 ) :األصول المستأجرة في دفاتر المستأجر

حيـث أن   ) منتهية بالتمليـك  ( اعتباره إجارة متويلية     تتوافر يف العقد شروط   
 :القيمة احلالية اللتزامات الشركة املستأجرة وتشمل 

 = 4.6047762 × 624000=  القيمة احلالية لدفعات اإلجارة - 1
 ج873380

 250000= القيمة احلالية للقيمة املتبقاة املضمونة - 2
 ج126620=0.50663×

= تزامات الشركة املستأجرة                            القيمة احلالية الل
 ج3000000

من القيمة السوقية لآلالت املســـتأجرة يف      % 90وهذه القيمة تزيد عن     
، ومدة العقد متثـل نسـبة       ) ج يف املثال  3000000(تــاريخ نشــأة اإلجارة    

 فأكثر وهى تساوى العمـر االفتراضـي      % 75(كبرية من العمر االقتصادي لآلالت      
ومبا . ،ولذا توافرت شروط رمسلة اآلالت املستأجرة       ) سنوات6لآلالت يف املثال وهو     

أن القيمة احلالية اللتزامات الشركة املستأجرة تساوى القيمة السوقية لآلالت يف تاريخ            
نشـأة اإلجـارة ، لذا تتم الرمسلة بإحدامهـا ، ويظهر جدول سـداد االلتزامـات             

يف حالـة وجود قيمة    ) 3(ما هـو موضح يف اجلـدول رقم       ك) أو القيمـة املرمسلة  (
 3000000متبقـاة مضمونـة ويكون اإلهـالك السنـوي لآلالت املسـتأجرة           
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 ويتم التسجيل احملاسيب لرمسلة اآلالت 0ج 458333=  سنوات 6 ÷ 250000 –
 : بالطريقة املوضحة باجلدول اآليت -املستأجرة يف دفاتر الشركة املستأجرة 



 

 
 يـــــانب 31/12/2005 1/1/2005 1/1/2004 1/1/2003 1/1/2002 1/1/2001 1/1/2000

 له منه له منه له منه له منه له منه له منه له منه

 مالحظات

 إثبات العقد              3000000  مستأجرة

              3000000  تزامات عن عقود اإلجارة

              624000 ت عن عقود اإلجارةا

              3500 صيانة وتأمني

 الدفعة الفورية

 األوىل

              627500  ية

    3500  3500  3500  3500  3500   انة وتأمني

    90773  147911  198924  2444472  285142   متويلية

 الدفعات 

 الفورية

     533227  476089  425076  379528  338858   لتزامات عن عقود إجارة

    627500  627500  627500  627500  627500    دية

  458335    458335  458333  458333  458333  458333 ك آالت مستأحرة

 458335    458335  458333  458333  458333  458333   إهالك آالت مستأجرة

 31/12يف 

 من كل عام

   2750000              إهالك آالت مستأجرة

   250000             ات عن عقود إجارة

  3000000               مستأجرة
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ترتبة على اعتبار العقــد كإجـارة       ولتحديد اآلثار املاليـة واالقتصادية امل    
أي معاجلته نفس معاجلـة عقد اإلجارة التشـغيلية كما يقضـي معيـار            (تشـغيلية  

واعتباره عقـد إجــارة     ) رغم أنه يعترف به كعقد إجارة منتهية بالتمليك         ) اهليئة  
األمريكيـة  (متويلية أو منتهية بالتمليك طبقا للمعاجلـة يف ظـل املعـايري احملاسـبية              

اليت تقضي برمسلة األصـول املسـتأجرة يف        ) والربيطانيـة والدولـية والســعودية  
دفاتر املسـتأجر وإظهارهـا ضمن األصول الثابتة يف قائمـة املركز املايل للمستأجر           
وإظهـار التزاماتـه للمؤجر ضمن عناصر اخلصوم يف قائمـة املركـز املـايل مـع               

ميله على قائمة الدخـل للمسـتأجر ،       احتسـاب إهـالك األصول املستـأجرة وحت    
 :يتم إعداد قوائم مالية مقارنة للحالتـني كما يلي 

 
 م31/12/2000قائمة الدخل املقارنة عن السنة املالية املنتهية يف 

  طبقا للمعايري احملاسبية األخرى طبقا ملعيار اهليئة
 % القيمة % القيمة بيــــان

 %100 6000000 %100 6000000 املبيعات

  )2000000(  )2000000( تكلفة املبيعات ومصروفات

    )624000( إجيار آالت مستأجرة

  )458333(  - إهالك آالت مستأجرة

  )285142(  - مصروفات متويلية

 %45.7 )2743475( %43.7 )2624000( إمجايل املصروفات

 %54.3 3256525 %56.3 3376000 صايف الربح قبل الضرائب

 %21.7 1302610 %22.5 1350400 %40ضرائب 

 %32.6 1953915 %33.8 2025600 صايف الربح بعد الضرائب
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 م31/12/2000قائمة املركز املايل املقارن يف 
 األصــول طبقا للمعايري احملاسبية األخرى طبقا ملعيار اهليئة

 % القيمة % القيمة

  5600000  5600000 أصول ثابتة

  )3600000(  )3600000( جممع إهالك

  3000000  - أصول ثابتة مستأجرة

  )458333(  - جممع إهالك آالت مستأجرة

 %53 4541667 %33 2000000 صايف األصول الثابتة

 %13 1140000 %19 1140000 نقدية

 %34 2860000 %48 2860000 أصول متداولة أخرى

 %100 8541667 %100 6000000 جمموع األصول

  2000000  2000000 لراس املا

  1000000  1000000 أرباح حمتجزة

 %35 3000000 %50 3000000 )1(حقوق امللكية 

  1000000  1000000 خصوم طويلة األجل

التزامات طويلة األجـل عـن      
 عقود إجارة

-  2037142  

 %36 3037142 %17 1000000 )2(مج اخلصوم طويلة األجل 

  2165667  2000000 خصوم متداولة حمملة

التزامات قصرية األجـل عـن      
 عقود إجارة

-  338858  

 %29 2504525 %33 2000000 )3(مج اخلصوم املتداولة 

 %100 8541667 %100 6000000 )3 + 2 + 1(مج اخلصوم 
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ويف ضوء القوائم املالية املقارنة يرى الباحث أن تطبيـق ســياسة رمسلـة              
األمريكيـة  (طبقاً ملا تقضى به املعايري احملاسبية        - لدى املستأجر  -األصول املستأجرة   

واإلفصاح عنها له آثاره االقتصادية على مسـتخدمي        ) والربيطانية والدولية والسعودية  
 وأن االستمرار يف عدم رمسلة عقود اإلجارة طويلة األجـل يـؤدى إىل              -املعلومات  

سـتثمرين واحملللـني    تضليل كثري من مستخدمي القوائم املالية وخاصة املقرضني وامل        
  إذ قد أدى إىل تغيري كبري يف احملتـوى           -) 36 – 33م  2001) عبد الكرمي (املاليني  

 - وبالتحديد بالنسبة للمستأجر     -اإلعالمي لعناصر قائمة الدخل وقائمة املركز املايل        
 :وعلى سبيل املثال 

تفـاع نسـبة    بالنسبة لقائمة الدخل فإن إتباع سياسة الرمسلة قد أدى إىل ار            - 1
وكذلك اخنفاض نسبة   % 45.7إىل  % 43.7املصروفات إىل  املبيعات من      
، وهذا يفسـر ميـل     % 32.6إىل  % 33.8صايف الربح إىل املبيعات من      

غالبية املديرين يف الشركات املستأجرة إىل عدم إتباع سياسة رمسلـة عقـود             
 .األرباح إىل ختفيض رقم - إىل حد ما -اإلجارة طويلة األجل حيث تؤدى 

 : بالنسبة هليكل املركز املايل فقد أدى اتباع سياسة الرمسلة إىل   - 2

وارتفاع نسـبة   % 47إىل  % 67 اخنفاض نسبة األصول املتداولة من       ) أ(
 .إىل إمجايل األصول% 53إىل % 33األصول الثابتة من 

وارتفـاع نسـبة    % 35إىل  % 50 اخنفاض نسبة حقوق امللكية من       ) ب(
واخنفاض نسبة اخلصـوم    % 36إىل  % 17 من   اخلصوم طويلة األجل  

إمجـايل  (إىل إمجايل عناصر امليزانيـة      % 29إىل  % 33املتداولة من   
وارتفاع نسبة مجلة الديون إىل حقوق امللكيـة        ).  اخلصوم ورأس املال  

 .تقريبا% 186إىل % 100من 

مجلـة  ÷ صايف الربح بعد الضـرائب      (اخنفاض معدل العائد على االستثمار        - 3
يف حالة عـدم    % 34 ≡بدرجة ملموسة من    ) 100× ) صول املستثمرة األ

 .يف حالة اتباع سـياسة الرمسلة% 23الرمسلة إىل 
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وال شك أن التغريات السـابقة يف احملتوى اإلعالمي للقوائم املالية املنشـورة            
من ِقبل الشركة املستأجرة تنعكس آثارها على النسب واملؤشـرات املاليـة وأمههـا              

اليسر املايل أو التمويل ومؤشرات الرحبية ومؤشرات معدالت الـدوران أو           مؤشرات    
النشاط ومؤشرات التداول والسيولة ومؤشرات األصول الثابتة ونسب اختبار السوق          
وأيضا على قائمة التغريات يف املركز املايل سواء املعدة على أساس رأس املال العامل أو               

 .على األساس النقدي

ت النظام احملاسيب املفصح عنها يف القـوائم املاليـة متثـل            وملا كانت خمرجا  
مدخالت مناذج اختاذ القرارات املستخدمة بواسطة املـالك واملسـتثمرين والـدائنني            
وغريهم بصدد اختاذ قرارام مثل قرارات تقييم الرحبية واألداء والسيولة قصرية وطويلة            

إن اختالف احملتوى اإلعالمي للقوائم     األجل وقرارات املفاضلة بني الشراء والتأجري ، ف       
 -املالية يف حالة تطبيق سياسة رمسلة األصول الثابتة املستأجرة يف دفـاتر املسـتأجر               

 .سيكون له آثاره على هذه القرارات

ويرى الباحث أن اتباع سياسة رمسلة األصول الثابتة املسـتأجرة يف دفـاتر             
يـوفر  ) ية والربيطانية والدولية والسـعودية    األمريك(املستأجر طبقاً للمعايري احملاسبية     

معلومات ذات حمتوى إعالمي أفضل للقوائم املالية املنشـورة ولـه آثـاره املاليـة               
واالقتصادية على مستخدمي املعلومات وخاصة األطراف اخلارجيـة ويـؤدى إىل أن            

هلا ، ولـذا     املركز املايل للمنشأة املستأجرة ونتيجة أعما      - بعدل   -تظهر القوائم املالية    
يوصى الباحث بضرورة تطبيق هذه السياسة وأن يعدل معيار اهليئة مبا يتمشـى مـع               
سياسة رمسلة األصول املستأجرة يف دفاتر املستأجر واالعتراف بانتقال خماطر ومنـافع            
ملكية األصل املؤجر إىل املستأجر مع رهن األصل رهناً تأمينياً ال حيازياً حىت يـتمكن               

 . االنتفاع به ويف ذات الوقت يضمن املؤجر حقوقه جتاه املستأجراملستأجر من

 :التكاليف المباشرة األولية للتعاقد )         2/4(

 أن  - األمريكية والربيطانية والدولية والسـعودية     - افترضت املعايري احملاسبية    
عاجلـة  ولذا تناولت املعايري املذكورة امل    . املؤجر وحده هو الذي يتحمل هذه التكاليف      

أما معيار اهليئة فقد تناول معاجلتها لدى كل من         . احملاسبية هلذه التكاليف لدى املؤجر    
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 بافتراض أن كل منهما يتحمل بنصيب منها ألن العـربة مبـا             -املؤجر واملسـتأجر   
 على أن يطبق بشأا يف حالة اإلجارة املنتهية بالتمليك          -تراضى واتفق عليه طرفا العقد    

يف حالة اإلجارة التشغيلية ، أي اعتبارها مصروفات إيرادية إذا كانت غري     نفس املعاجلة   
ذات أمهية نسبية، ومعاجلتها على اعتبار أا مصروفات إيرادية مؤجلة إذا كانت ذات             

 .أمهية نسبية

ولقد نص املعيار األمريكي على أن تضاف التكاليف املباشرة للتعاقد لـدى            
 على صايف االستثمار ، وبالتايل توزع ضـمنياً          -ويلية   يف حالة اإلجارة التم    -املؤجر  

على الفترات احملاسبية مبا يؤدى إىل ختفيض العوائد املكتسبة املعترف ا يف كل فتـرة               
وتعاجل هذه التكاليف يف حالـة اإلجارة البيعية كمصروفات خاصة بـالفترة           (حماسبية  

روفات إيرادية حتمل على أول فترة       أى اعتبارها مص   -اليت بدأ فيها تنفيذ عقد اإلجارة       
 ).مالية لعقد اإلجارة

وجاء املعيار السعودي متأثراً باملعيار األمريكي؛ إذ نص على أن تضاف هذه            
العوائد غري املكتسبة على عقـود      / التكاليف إىل صايف االستثمار بتحميلها على حـ        

الية مبا يؤدى إىل ختفـيض      اإلجارة التمويلية، مما يترتب عليه توزيعها على الفترات امل        
 .قيمة العائد الذي يتم إثباته يف كل فترة مالية

أما املعيار الدويل فإنه يقضى باعتبار التكاليف املباشـرة للتعاقد لدى املؤجر           
يف حالة اإلجارة التمويلية على أا تكلفة خاصة باحلصول على اإليراد ويتم حتميلـها              

ات احملاسبية بتحميلها على إيرادات الفوائد غري       كمصروفات فوراً أو توزع على الفتر     
واتفق املعيار الدويل مع املعيار األمريكي حول املعاجلـة احملاسـبية هلــذه           . املكتسبة

التكاليف يف حالة اإلجارة البيعية اليت يعقدها املصنع أو الوكيل كإجارة متويلية ، ونص              
 . يبدأ فيها تنفيذ العقدعلى معاجلتها كمصروفات إيرادية خاصة بالفترة اليت

أما املعيار الربيطاين فقد نص على أن توزع التكاليف املباشرة للتعاقد لـدى             
 .املؤجر على الفترات احملاسبية بطريقة مرتبة ومنطقية

ويف ضوء ما سبق، يرى الباحث أن هناك شبه اتفاق بني املعايري احملاسبية حول              
قد لدى املؤجر باعتبارها مصـروفات إيراديـة        معاجلة التكاليف املباشرة األولية للتعا    
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مؤجلة تضاف إىل صايف االستثمار لتوزع ضمنياً على الفترات املالية لعقـد اإلجـارة              
التمويلية مبا يؤدى إىل ختفيض العوائد املكتسـبة املعترف ا يف كـل فتـرة ماليـة،                

 على أا مصروفات    ومعاجلة هذه التكاليف يف حالة اإلجارة البيعية أو الشراء التأجريى         
أما املعاجلـة احملاسـبية الـيت       . إيراديه خاصة بالفترة املالية اليت يبدأ فيها تنفيذ العقد        

استحدثها معيار اهليئة فإا تتمشى مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسـالمية واملبـادئ             
 .احملاسبية املتعارف عليها وأمهها مبدأ األمهية النسبية ومبدأ املقابلة

  :        مصروفات صيانة وإصالحات األصول المؤجرة)  2/5(

 - األمريكية والربيطانية والدوليـة والسـعودية        -مل تتناول املعايري  احملاسبية      
كيفية القياس واإلثبات واملعاجلة احملاسبية هلذه املصروفات ، وهو ما انفرد بـه معيـار            

الحات األصول املـؤجرة    ونص معيار اهليئة على أن تطبق بشأن مصروفات إص        . اهليئة
اليت يتحملها املؤجر يف حالة اإلجارة املنتهية بالتمليك نفس املعاجلة يف حالة اإلجـارة              

أي اعتبارها مصروفات إيرادية حتمل على الفترة اليت حدثت فيها  إذا كانت             "التشغيلية  
م وآخـر   غري ذات أمهية نسبية، أما إذا كانت ذات أمهية نسبية ومتفاوتة القيمة بني عا             

على مدى فترات العقد، فإنه يتم تكوين خمصص إصالحات وحيمل بالتساوي علـى             
ويف احلاالت اليت يقوم فيها املستأجر بإجراء إصالحات يوافق املـؤجر علـى             . الدخل

، مـع   "حتملها، فإن املؤجر يثبتها مصروفات حتمل على الفترة املالية اليت حدثت فيها             
 يف حالة اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيـع          مراعاة أن مصروفات اإلصالحات   

 أما بالنسبة - تكون موزعة على حصص امللكية لكل من املؤجر واملستأجر   -التدرجيي  
للمستأجر ففي حالة نص العقد على حتمله مصروفات الصيانة الدوريـة والتشـغيلية             

لـيت حتـدث فيهـا      لألصول املستأجرة ، فإنه يتم إثبات هذه املصروفات يف الفترة ا          
 .باعتبارها مصروفات إيرادية حتمل على قائمة الدخل للفترة املالية

ويف ضوء ما سبق ، يرى الباحث أن عمليات القياس واإلثبـات واملعاجلـة              
احملاسبية ملصروفات صيانة واصالحات األصول املؤجرة يف دفاتر كـل مـن املـؤجر             

رة املنتهية بالتمليك بصورها املختلفـة ال       واملستأجر يف حالة اإلجارة التمويلية أو اإلجا      
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ختتلف عن نظريا يف حالة اإلجارة التشغيلية سوى ما ذُكر بشأن اإلجـارة املنتهيـة               
 .بالتمليك عن طريق البيع التدرجيي

  :مصروفات الضرائب والتأمين على األصول المؤجرة      ) 2/6(

 للمعاجلـة احملاسـبية     -يئـة    مبا فيها معيار اهل    - مل تتطرق املعايري احملاسبية     
ملصروفات الضرائب والتأمني على األصول املؤجرة سواء لدى املؤجر أو املستأجر كما            

 ويقترح الباحث أن يطبق بشأا يف حالة اإلجارة         -هو احلال يف ظل اإلجارة التشغيلية       
جـارة  التمويلية أو اإلجارة املنتهية بالتمليك ما سبق أن اقترحه الباحث يف حالـة اإل             

أي اعتبارها مصروفات إيرادية حتمل على دخل الفترة املالية اليت حـدثت            "التشغيلية  
 طبقاً للمبادئ احملاسبية املقبولة قبوالً      - لدى املؤجر باعتباره املستفيد من التأمني        -فيها  

مع  مراعاة توزيع هذه املصروفات على       " عاماً باعتبارها مصروفات ذات صبغة دورية       
كية لكل من املؤجر واملستأجر يف حالة اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق            حصص املل 

 ومما جتدر اإلشارة إليه، أن األصـل أن يتحمـل املالـك املـؤجر               -البيع التدرجيي   
ولكن قد يتفق املستأجر مـع      .. مصروفات  الضرائب والتأمني وفقاً لألحكام الفقهية        

 على قيام األخري باالتفاق مع شـركات       -تمليك   يف حالة اإلجارة املنتهية بال     -املؤجر  
 ويقصد الباحث هنا التأمني التعاوين اجلائز       –متخصصة للقيام بعمليات الصيانة والتأمني      

 نظري مبالغ حمددة بالعقد حتصل مع دفعات اإلجارة السنوية ، وذلك لصـاحل              –شرعاً  
سـتأجر يف ايـة عقـد       املستأجر على اعتبار أن العني املؤجرة تؤول ملكيتها إىل امل         

اإلجارة، وحيصل املستأجر على مبلغ التعويض يف حالة حتقق اخلطر املؤمن عليه، على             
. أن يتحمل املستأجر مصروفات الصيانة والتأمني ويكون املصرف املؤجر جمرد وسيط          

ويرى الباحث أن ذلك جائز شرعاً ألن املستأجر وفقا لألحكام الفقهية هـو الـذي               
 الصيانة الدورية والتشغيلية يف كل األحوال هذا من ناحية، ومـن            يتحمل مصروفات 

ناحية أخرى طاملا أن التأمني لصاحل املسـتأجر وهو الذي يقبض مبلغ التعويض فـال              
مانع شرعا من حتمله بتكلفة التأمني بشرط النص يف عقد اإلجارة على تراضى واتفاق              

 املبالغ احملددة نظري مصـروفات      طريف العقد على ذلك مع ضرورة النص يف العقد على         
ومما جتدر اإلشارة إليه أن هذا الرأي هو  . الصيانة والتأمني التعاوين بطريقة نافية للجهالة     

 كما اتضح   - األمريكية والربيطانية والدولية والسعودية      -ما اتبعته املعايري احملاسـبية     
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 دفاتر كل مـن املـؤجر       من خالل قيود اليومية والتسوية املتعلقة بدفعات اإلجارة يف        
 .واملستأجر، وذلك رغم أن املعايري املذكـورة مل تفصح عنه

ويف ضوء دراسة الباحث لبنود املصروفات املتعلقة باإلجارة التمويلية والـيت           
يتحملها املستأجر، ففي اية كل فترة مالية خالل مدة اإلجارة يتم إثبـات وحتميـل               

 :قائمة الدخل مبا يلي

 . األصل املستأجر وفقاً لسياسة اإلهالك اليت ينتهجها املستأجرإهالك ) أ ( 

نصيب الفترة من التكاليف املباشرة األولية للتعاقد إذا كانت ذات أمهيـة             ) ب(
 .نسبية ، وحتمل على املصروفات

 .تكلفة التمويل عن الفترة ) جـ(

 ).ملستأجرةمصروفات الصيانة والتأمني على األصول ا(تكلفة تنفيذ العقد  ) د ( 

أما قائمة الدخل للمؤجر فإا حتمل يف اية كل فترة مالية خالل مدة اإلجارة         
 :مبا يلي

نصيب الفترة من التكاليف املباشرة األولية للتعاقد إذا كانت ذات أمهيـة            )     أ  ( 
 .نسبية ، وحتمل على املصروفات

حيمل علـى   نصيب الفترة من مصروفات إصالحات األصـول املؤجرة و       )    ب(
 .املخصص يف حالة تكوينه/ حـ 

هذا مع مراعاة ترحيل نصيب الفترة من العوائد املكتسبة على عقود اإلجارة            
 .كإيرادات للفترة

  :في نهاية مدة اإلجارة)         2/7(

 إىل بيان املعاجلة    - األمريكية والربيطانية والدولية     - مل تتطرق املعايري احملاسبية     
 واقتصر املعيار السعودي على النص      -ور اليت حتدث يف اية مدة اإلجارة        احملاسبية لألم 

أنه جيب على املستأجر استبعاد األصل املستأجر وااللتزام املتعلق به من سجالت املنشأة             
عند إاء عقد اإلجارة الرأمسالية ومعاجلة الفرق باعتباره مكسباً أو خسـارة حسـب              
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نفرد ببيان املعاجلة احملاسـبية ملا جيب أن حيدث من أمور          أما معيار اهليئة فقد ا    .األحوال
 إذ نص على أن ملكية األصول املؤجرة تنتقل إىل املستأجر يف            -يف اية مدة اإلجارة     

حالة سداده مجيع دفعات اإلجارة ، ولذا جيب على املؤجر إقفال احلسابات املتعلقـة              
 :مع مراعاة اآليت .. باإلجارة 

لكية إىل املسـتأجر قبل اية مدة اإلجارة بثمن يعـادل بـاقي            انتقال امل  ) أ ( 
دفعات اإلجارة، وذلك يف حالة اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع           

 - يف تاريخ انتقال امللكيـة       -وجيب على املؤجر    .. بباقي أقساط اإلجارة    
النـاتج  إقفال احلسابات املتعلقة باإلجارة مع االعتراف بالربح أو اخلسارة          

 .عن الفرق بني مثن البيع وصايف القيمة الدفترية

جيب علـى    : يف حالة اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدرجيي           )ب(
املؤجر إثبات احلصة أو احلصص املبيعة خصماً من األصول املؤجرة مـع            
االعتراف يف قائمة الدخل بالربح أو اخلسارة الناتج عن الفرق بني صـايف             

لقيمة الدفترية للحصة أو احلصص املبيعة ومثن بيعهـا، وعنـد ســداد             ا
دفعات اإلجارة ومثن مجيع احلصص جيب على املؤجر إقفـال احلسـابات     

 .املتعلقة باإلجارة والبيع التدرجيي

 يف حالة اتباع سياسـة      –إذا قرر املستأجر عدم شراء األصول املستأجرة        )  جـ(
بات األصول املقتناة بغـرض اإلجــارة        يتم إث  –عدم اإللزام يف الوعد     

بالقيمة النقدية املتوقع حتصيلهـا ، وإذا كانت أقل مـن صـايف القيمـة              
أما . الدفترية يتم االعتراف بالفرق خسارة يف الفترة املالية اليت حدثت فيها          

يف حالة اتباع سياسة اإللزام بالوعد، فإن الفرق بني القيمتني يثبت ذممـاً             
 .على املستأجر

يرى الباحث أن املعاجلة احملاسبية اليت استحدثها معيار اهليئة تتمشـى مـع             و
الفلسفة اليت انتهجها وهى أن العقد يبدأ كإجارة تنطبق عليه كافة األحكام الفقهيـة              
لعقود اإلجارة وال تنتقل ملكية األصول إىل املستأجر إال بعد سداده كافـة التزاماتـه               

وأوضح الباحث من قبل أنه ميكن حتقيق ذلك عن          -ضماناً لعدم ضياع حقوق املؤجر    
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 كما يرى الباحث أن املعاجلـة       –طريق رهن األصول املؤجرة رهناً تأمينياً ال حيازياً         
السابقة ال ختتلف عما تناوله الباحث      ) جـ(احملاسبية اليت نص عليها املعيار يف النقطة        

ية فترة اإلجارة ، إذ تنطبق      بصدد دراسته ألثر وجود قيمة متبقاة لألصل املؤجر يف ا         
سـياسة عدم اإللزام يف الوعد على حالة القيمة املتبقاة غـري املضـمونة مـن ِقبـل                 

ويرى الباحث أن املعيار كما نص على حتميل املستأجر بـالفرق يف حالـة              . املستأجر
عن القيمـة املتبقـاة     ) القيمة الدفترية املتوقع حتصيلها   (اخنفاض القيمة السوقية لألصل     

واعتبار الفرق بـني    ) وتعادل صايف القيمة الدفترية كما أطلق عليها املعيار       (املضمونة  
يف حالة إتبـاع سياسـة      )أى خسارة يطالب ا املستأجر    (القيمتني ذمماً على املستأجر     

اإللزام بالوعد وقرر املسـتأجر عدم شـراء األصول املسـتأجرة ، كان أوىل باملعيار            
 أن ينص أيضا على رد الفرق للمستأجر إذا كانت القيمة           –  من وجهة نظر الباحث    –

السـوقية لألصل أكرب من القيمة املتـبقاة املضمونة، وذلك حتقيقاً للعـدالة ومتشـياً            
 وذلك يف ضوء مـا      –مع القواعد الشرعية اليت تقضى مبنع أكل أموال الناس بالباطل           

ص املعيار على أنه جيب عليـه       أما بالنسبة للمستأجر، فقد ن    . أوضحه الباحث من قبل   
إثبات انتقال ملكية األصول املستأجرة بعد سداده مجيع دفعات اإلجـارة، وأن يـتم              
اإلثبات بالقيمة النقدية املتوقع حتصيلها يف تاريخ اهلبة أو الشـراء، وتسـجل القيمـة               

عات  لصاحل اجلهة اليت مت سداد دف      – أو بالفرق بني تلك القيمة ومثن الشراء         –بالكامل  
ـ –أصحاب حقوق امللكية    (اإلجارة أو مثن الشراء من أمواهلا        األرباح املتبقـاة أو  /  ح

ويف حالـة اإلجـارة     ).  أو أصحاب حسابات االسـتثمار أم كليهما معاً       –املرحلة  
املنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدرجيي يتم إثبات احلصة أو احلصـص املشـتراة يف               

 .ذي مت الشراء بهدفاتر املستأجر بالثمن ال

  :فوات االنتفاع باألصول المؤجرة قبل التمليك)         2/8(

 ويقصد بذلك انتهاء عقد اإلجارة قبل موعده لعدم صالحية األصول املؤجرة           
 األمريكيـة   –ومل تتطرق املعـايري احملاسـبية       . لالنتفاع بسبب ال يرجع إىل املستأجر     

معاجلة احملاسبية هلذه املشكلة، وانفـرد بـذلك         لل –والربيطانية والدولية والسـعودية    
 .معيار اهليئة
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ولقد نص معيار اهليئة على أنه يف احلاالت اليت تصري أصول اإلجـارة قبـل               
التمليك باهلبة أو البيع بثمن رمزى غري صاحلة لالنتفاع ـا بسـبب ال يرجـع إىل                 

ثر من األجرة العادلـة   املستأجر، وكانت أقساط اإلجارة اليت مت دفعها من املستأجر أك         
، يعترف بالفرق بني مبلغ األجرتني التزاما على املؤجر ويثبت يف قائمـة             )أجرة املثل (

ويعترف بذات الفرق يف دفاتر املستأجر ذمماً على املؤجر ويثبت يف قائمـة             .. الدخل  
 .الدخل

، إذ  ويؤيد الباحث املعاجلة احملاسبية املستحدثة اليت توصل إليها معيار اهليئـة          
تتمشى مع األحكام والقواعد الشرعية حيث أن عدم صـالحية األصـول املـؤجرة              
لالنتفاع ا بسبب ال يرجع إىل تعٍد أو إمهال أو تقصري من قبل املستأجر يترتب عليه                

 وال يبقى - كما يرى احلنفية   -جواز فسخ عقد اإلجارة حلدوث عذر بالعني املأجورة         
إذ احلاجة تدعو إليه عند العذر ، ألنه لو لـزم العقـد             العقد الزماً ، ويصح الفسخ ،       

 ضرر مل يلتزمه بالعقد فكان - وهو يف هذه احلالة املستأجر-حينئذ للزم صاحب العذر  
الفسخ يف احلقيقة امتناعا من التزام الضرر، ويقرب منهم املالكية واحلنابلة والشافعية يف             

كما يؤيـد  ) 308: معيار اهليئة (نفية أصل جواز الفسخ بالعذر، ال فيما توسع فيه احل 
الباحث ما أقره معيار اهليئة بشأن ضرورة االعتراف بالفرق بني دفعات اإلجارة الـيت              

 عن املدة مـن     -) وهى بالطبع أكثر من األجرة العادلة أو أجرة املثل        (دفعها املستأجر   
ى املؤجر لصاحل    واألجرة العادلة التزاما عل    -تاريخ نشـأة اإلجارة حىت تاريخ الفسخ       

املستأجر، وضرورة قيام املؤجر برد هذا الفرق للمستأجر حتقيقاً للعدالة ومتشـياً مـع              
هذا مع االعتراف بالفرق    . القاعدة الشرعية اليت تقضى مبنع أكل أموال الناس بالباطل        

بني األجرتني كخسائر غري عادية حتمل على قائمة الدخل للمؤجر عن الفترة املالية اليت              
ث خالهلا الفسخ، وكأرباح غري عادية بالنسبة للمستأجر ترحل إىل قائمة الـدخل             حد

 .عن ذات الفترة

  :عقود البيع ثم االستئجار المنتهى بالتمليك)        2/9(

ببيـع األصـل    ) املسـتأجر/البائع( وهى العقود اليت يقوم مبقتضاها طرف       
جار األصل من األخري إجـارة      مع استئ ) املؤجر/ املشترى(اململوك له إىل طرف آخر      
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إجيار بيعي يف حالة وجود ربح املنتج أو الوكيل وإجيار متويلي يف حالة             (متويلية أو بيعية    
 .لفترة حمددة) عدم وجود ربح

وهذه العقود جائزة شـرعاً إذ تنطوي العملية على عقدين منفصلني ومهـا            
عية ، وجيب عـدم الـربط بـني         أو البي ) الرأمسالية(عقد البيع وعقد اإلجارة التمويلية      
 .العقدين جتنباً الشتراط عقد يف عقد

املستأجر، فكيف  / وقد ينتج عن عقد البيع مكاسب أو خسائر بالنسبة للبائع         
تتم معاجلتها حماسبياً وكيف تتم احملاسبة عن عقود البيع مث االسـتئجار التمـويلي أو               

 .املؤجر؟/واملشترىاملستأجر /املنتهي بالتمليك يف دفاتر كل من البائع 

تباينت النصوص اليت أوردا املعايري احملاسبية بشأن املعاجلة احملاسبية للمكاسب          
فقـد نـص املعيـار      . أو اخلسائر الناجتة عن عملية البيع اليت تتبعها عملية االستئجار         

األمريكي على أنه يف حالة وجود اخنفاض دائم يف القيمة العادلة لألصل عـن قيمتـه                
ة فإنه جيب االعتراف فوراً باخلسارة املترتبة على االخنفـاض الـدائم يف قيمـة       الدفتري

األصل، أما يف حالة وجود مكاسب نتيجة البيع فإنه جيب تأجيلها واستنفادها بنسـبة              
 ماعدا األراضي إذ تستنفد املكاسـب اخلاصة ـا علـى           –إهالك األصل املستأجر    
 ).أساس القسط الثابت

يطاين فقد نص على أنه جيب على البـائع مراجعـة القيمـة             أما املعيـار الرب  
فإذا كانت القيمة العادلة لألصل قـد اخنفضـت         . الدفترية لألصل قبل احملاسـبة عنه    

بصفة دائمة عن قيمته الدفترية، فإنه جيب ختفيض القيمة الدفترية لألصـل إىل قيمتـه               
 0ائم يف قيمة األصل الثابـت     العادلة مع االعتراف باخلسارة املترتبة على االخنفاض الد       

املستأجر /وذا تصبح القيمة الدفترية لألصل مساوية لقيمته العادلة، وجيب على البائع          
 عدم االعتراف بأي مكاسب أو خسائر نتيجة عمليـة          – يف حالة اإلجارة التمويلية      –
 .البيع

ب ويقضى املعيار الدويل بأنه جيب على البائع املستأجر عدم االعتراف مبكاس          
يف قائمة الدخل عن السنة اليت يـتم فيهـا          ) زيادة سعر البيع عن القيمة الدفترية     (البيع  

وجاء املعيـار   .البيع، وإمنا يؤجل االعتراف ذه املكاسب وتستنفد خالل فترة اإلجارة         
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 فقـد نـص املعيـار       0 متأثراً بدرجة كبرية باملعيار األمريكي       - كعادته   –السعودي
ان سعر بيع األصل أقل من قيمته الدفترية ، فإنه جيب علـى             السعودي على أنه إذا ك    

أما يف حالة زيادة سعر بيـع       . املستأجر إثبات اخلسارة الناجتة يف تاريخ البيع        / البائع  
األصل عن قيمته الدفترية ، فإنه جيب تأجيل إثبات املكاسب على أن يتم إثباـا مبـا                 

راضي إذ تستنفد املكاسب املتعلقة ـا       ماعدا األ (يتناسب مع إهالك األصل املستأجر      
 ).خالل فترة اإلجارة على أساس القسط الثابت

ولقد سلك معيار اهليئة منهجاً خمتلفاً عن املنهج الذي سلكته املعايري احملاسبية            
األمريكية والربيطانية والدولية والسعودية، فلم مييز يف املعاجلة احملاسبية بني املكاسـب            

إذ نص معيار اهليئة على     .  عن عملية البيع كما فعلت املعايري املذكورة       واخلسائر الناجتة 
ميتلكهـا إىل العميـل مث      ) موجـودات (أنه يف احلاالت اليت يبيع فيها املصرف أصول         

يستأجرها املصرف مباشرة من العميل، تنطبق املعاجلات احملاسبية املبينة يف حالة كـون             
 يف حالـة اإلجـارة املنتهيـة    – املصـرف    املصرف مسـتأجراً، مع مراعاة أن يوزع     

مكاسب أو خسائر بيع األصول اليت باعها إىل العميل مث استأجرها املصرف            . بالتمليك
 ويـود   -نصيب الفترة من مصروفات االستئجار    ) حيسم(على فترات اإلجارة وخيصم     

ـ  :أوالمهـا الباحث اإلشارة إىل أن معيار اهليئة قد جانبه الصواب من زاويتني ،              دم  ع
االعتراف باخلسائر الناجتة عن عملية البيع رغم حتققهـا يف تاريخ البيـع باعتبـار أن               

عـن  _  مبوجب عقد مستقل كما جيب من الناحية الشـرعية           -عملية البيع منفصلة    
عملية اإلجارة ، وأنه جيب عدم الربط بينهما جتنباً الشتراط عقد يف عقد، ولذا كـان                

 النص على االعتراف خبسائر البيع وحتميلـها        - الباحث  من وجهة نظر   -أوىل باملعيار   
. على قائمة الدخل عن الفترة اليت حدث فيها البيع متشياً مع سياسة احليطـة واحلـذر     

نصيب الفترة من املكاسب أو اخلسـائر       ) حيسم( نص املعيار على أن خيصم       :وثانيتهما
) وجود مكاسـب  يف حالة   (من مصروفات االستئجار، والنص الصحيح هو أن خيصم         

 .إىل نصيب الفترة من مصروفات االستئجار) يف حالة وجود خسائر(أو يضاف 

 بعد مراعاة   -ويف ضوء ما سبق، يرى الباحث أن هناك شبه اتفاق بني املعايري             
/  حول ضرورة االعتراف يف دفـاتر البـائع          -ما اقترحه الباحث بشأن معيار اهليئة       

ية البيع يف تاريخ حدوث العملية وحتميلها على قائمة         املستأجر باخلسائر الناجتة عن عمل    
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هذا باإلضافة إىل   . الدخل عن الفترة املالية اليت حدث فيها البيع الذي يتبعه االستئجار          
أن املعايري اتفقت أيضا حول إثبات مكاسـب البيع يف تـاريخ حـدوث العمليـة               

وعلـى  (ملستأجر  كمكاسب مؤجلة توزع على فترات اإلجارة بنسبة إهالك األصل ا         
 ).أساس القسط الثابت يف حالة األراضي

ولتوضيح كيفية احملاسبة عن عقود البيع واالسـتئجار املنتهى بالتمليـك يف           
 :املؤجر،يتناول الباحث املثال اآليت /املستأجر، واملشترى/دفاتر كل من البائع 

 )2(مثال 

وجممـع  $ 5000000 متتلك إحدى الشركات معدات تكلفتها التارخيية       
م دخلت الشركة يف ترتيب مـع أحـد         1/1/2000ويف  . $ 700000إهالكها  

ولقد قدر . املصارف اإلسالمية لبيع هذه املعدات للمصرف مع استئجارها من املصرف     
ومت البيع مقابـل    . العمر االقتصادي املتبقي للمعدات يف ذلك التاريخ خبمس سنوات        

رة القيمة املتبقاة للمعدات يف     وتضمن الشركة املستأج  . سددت بشيك   $ 500000
القيمة املتبقاة املضمونة مـن قبـل الشـركة         ($ 150000اية مدة العقد وقدرها     

وكانت عملية التأجري ملدة مخس سنوات مع وجود        ). املستأجرة يف اية فترة اإلجارة    
 ومت االتفاق على أن تكون دفعـات اإلجـارة          0وعد بالبيع، والعقد غري قابل لإللغاء     

مع قيام الشـركة املسـتأجرة      $ 1012227يف اية كل سنة مببلغ      (نوية العادية   الس
وهى تتضمن عائداً ضـمنياً     . بدفع وحتمل تكلفة تنفيذ العقد مباشرة إىل طرف ثالث        

وتستخدم الشركة املسـتأجرة    . والشركة املستأجرة على علم بذلك    % 12للمصرف  
 من  31/12ة وتنتهي سنتها املالية يف      طريقة القسط الثابت إلهالك مجيع أصوهلا الثابت      

 .كل عام

 -يف هذه احلالة تتم احملاسبة عن عملية البيع مع االستئجار املنتهى بالتمليـك            
مـن  ) املستأجر/البائع( من وجهة نظر الشركة      -نظراً ألن العقد يتضمن وعداً بالبيع       

لتـأجري املنتـهى     إلثبات ا  وثانيهما إلثبات عملية البيع،     أوهلما: خالل إثبات قيدين    
فتتم احملاسـبة مـن خـالل      ) املؤجر/ املشترى(بالتمليك أما من وجهة نظر املصرف       

أوهلما إلثبات عملية الشراء وثانيهما إلثبات  التأجري املنتهى بالتمليـك           : إثبات قيدين   
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ويتطلب األمر ضرورة إعداد جدول     . م1/1/2000وذلك يف تاريخ حدوث العملية      
رة والعائد على صايف االسـتثمار مـن وجهـة نظـر املصـرف      جتزئة دفعات اإلجا  

أو ما يسمى جدول استنفاد االلتزامات عن عقد اإلجـارة املنتهيـة       ) املؤجر/املشترى(
يف حالة وجـود قيمـة متبقـاة        ) املستأجر/ البائع  (بالتمليك من وجهة نظر الشركة      

بحث مع استخدام   يف ال ) 3(،  ) 2(مضمونة بذات األسلوب السابق إلعداد اجلدولني       
أرقام املثال احلايل، وال ختتلف األرقام لدى طريف العقد، ولكن ختتلف االصـطالحات             

 إذ تستخدم االصطالحات الواردة يف اجلدولني املشـار إليهما لدى كل           -املستخدمة  
ويظهر جدول اسـتنفاد االلتزامات عن عقد اإلجـارة املنتهيـة بالتمليـك           . طرف

 :كما يلي 

 

 خالتاري
دفعات اإلجارة 
والقيمة املتبقاة 
 املضمونة

12% 

 تكلفة متويل

النقص يف 
التزامات عن عقد 

 اإلجارة

رصيد االلتزامات 
عن عقد اإلجارة 
 املنتهية بالتمليك

 4500000 - - - م1/1/2000

 4027773 472227 540000 1012227م31/12/2000

 3498876 528897 483330 1012227م31/12/2002

 2906509 529367 419860 1012227م31/12/2002

 2243062 663447 348780 1012227م31/12/2003

 صفر 2243062 269165 2512227م31/12/2004

 - 4500000 2061135 6561135 إمجايل

 
وفيما يلي قيود اليومية الالزمة إلثبات عمليات البيع أو الشراء واإلجارة لدى            

وذلك باستخدام بيانات   ) املؤجر/املشترى(واملصرف  ) تأجراملس/البائع(كل من الشركة    
 -:املثال وبيانات جدول االستنفاد السابق
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 )املؤجر/املشتري(املصرف  )املستأجر/ البائع (الشركة  التاريخ

 من مذكورين م1/1/2000
 النقدية بالبنك/  حـ 4500000

 جممع إهالك املعدات/ حـ 700000
 إىل مذكورين
 عداتامل/ حـ5000000

مكاسب مؤجلة عن البيع / حـ 200000
 واالستئجار

 )إثبات عملية البيع                (

استثمارات يف أصول إجارة /  من حـ 45.00000
 منتهية بالتمليك

 )…عقد إجارة متويلية رقم (
 شيكات وحتويالت الدفع/  إىل حـ 4500000

 
 )إثبات عملية الدفع(

 ستأجرةاملعدات امل/  من حـ 4500000 
التزامات عن عقود إجارة /  إىل حـ 4500000

 متويلية
 
 
 
 

 
 )إثبات عملية االستئجار(

 

 إجارة –مديين عقود اإلجارة /  من حـ 6561135
 …متويلية رقم

 إىل مذكورين
استثمارات يف أصول إجارة منتهية /  حـ 4500000

 )…عقد إجارة متويلية رقم (بالتمليك 
 املكتسبة عن عقود العوائد غري/  حـ 2061135

 )…عقد إجارة رقم (اإلجارة التمويلية 
 )إثبات عملية التأجري(

31/12/
2000 

 من مذكورين
املصروفات التمويلية على /  من حـ 540000
 عقود اإلجارة
 التزامات عن عقود إجارة متويلية/  حـ 472227
 النقدية/  إىل حـ 101227

 )إثبات سداد دفعة اإلجارة عن العام(

 النقدية/  من حـ 1012227
 مديين عقود اإلجارة/  إىل حـ 1012227

 …إجارة متويلية رقم 
 
 
 )إثبات حتصيل دفعة اإلجارة عن العام(

 إهالك معدات مستأجرة/  من حـ 600000 
 جممع إهالك معدات مستأجرة/ إىل حـ 600000

 ] سنوات5÷ ) 1500000 – 4500000[(
 العامإثبات إهالك املعدات املؤجرة عن 

 

مكاسب مؤجلة عن البيع /  م حـ 400000 
 واالستئجار
 مكاسب البيع واالستئجار/  إىل حـ 400000

]200000   ×     600000[      
)             4500000 – 1500000    (   

العوائد غري املكتسبة من عقود /  من حـ 5400000
 اإلجارة التمويلية 

 )…عقد إجارة رقم (
العوائد املكتسبة من عقود / ـ  إىل ح540000

 اإلجارة التمويلية
 )…عقد إجارة رقم (

م يف اية   31/1/2000هذا مع إجـراء قيود مماثلة للقيود اليت أجريت يف          
ويف اية العقد تتم معاجلة     . كل سنة من سنوات العقد لدى كل من الشركة واملصرف         
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ة أثر وجود قيمة متبقاة مضـمونة       القيمة املتبقاة املضمونة كما سبق بيانه بصدد دراس       
 ). من البحث2/3آخر البند (لألصل املؤجر يف اية فترة اإلجارة 

 :عقود اإلجارة العقارية المنتهية بالتمليك )       2/10(

 مل يتناول املعيار الدويل ومعيار اهليئة أية معاجلات حماسبية خاصـة بعقـود             
تفي املعيار الربيطاين بالتأكيد علـى اسـتخدام        اإلجارة العقارية املنتهية بالتمليك، واك    

نفس األسس على هذه العقود شأن غريها من العقود سـواء بصدد تصنيف العقـود              
من وجهة نظر املستأجر واملؤجر أو بصدد القياس واإلثبات هلذه العقود يف سـجالت              

 كـل   بينما أفرد املعياران األمريكي والسعودي قسماً خاصا تناول فيـه         .  كل منهما 
 .منهما أسس التصنيف واحملاسبة عن هذه العقود

ولقد ميز املعياران األمريكي والسعودي بني عقود اإلجارة العقاريـة الـيت            
تشتمل على أراٍض فقط وتلك اليت تشتمل على أراٍض ومباٍن معاً ســواء بصـدد               
تصنيف تلك العقود وشروط احملاسبة عنها كعقود إجارة عقارية أو بصـدد القيـاس              

 :اإلثبات لتلك العقود يف دفاتر كل من املستأجر واملؤجر، وذلك على النحو اآليتو

  :تصنيف العقد ) أ(

 نص املعيار األمريكي على أنه إذا اشتمل عقد اإلجارة العقارية على أراض            
 إذا Capital Leaseفقط، فإنه جيب على املستأجر اعتبار العقد كإجـارة رأمساليـة   

لكية للمستأجر أو وجود حق اختياري للمسـتأجر لشـراء   توافر فيه شرط انتقال امل 
إذا كانـت   : كما نص املعيار السعودي على ذات الشرطني ومها         (األصل بسعر جمٍز    

اإلجارة تنتهي بتمليك األرض للمستأجر أو تضمن العقد وعداً من املـؤجر ببيـع              
إنه جيب عليـه  وبالنسبة للمؤجر ف. األرض للمستأجر بسعر جمٍز يف اية فترة اإلجارة  

 إذا توافر فيه أحـد      - طبقاً للمعيار األمريكي     -اعتبار العقد كإجارة متويلية أو بيعية       
الشرطني العتباره إجارة رأمسالية مع توافر شرطي إمكانية حتصيل دفعات اإلجـارة            
وتقدير التكلفة املستقبلية اليت يتحملها املؤجر، ويصنف العقد كإجارة متويلية أو بيعية            
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أساس مدى توافر ربح املنتج أو الوكيل يف العقد، أما املعيار السعودي فقد نص              على  
 .على أنه جيب على املؤجر أن يطبق نفس األسس املتبعة لدى املستأجر

أما بالنسبة لعقود اإلجارة العقارية اليت تشتمل على أراٍض ومباٍن معاً، فقـد             
املستأجر واملؤجر اتباع نفس    نص املعياران األمريكي والسعودي على أنه جيب على         

 .التصنيف وشروطه يف حالة إجارة أراضى فقط

ويف ضوء ما سبق، يرى الباحث أنه ال اختالف جوهري بني شروط تصنيف        
عقود اإلجارة العقارية كإجارة متويلية أو منتهية بالتمليك يف ظل املعيار السـعودي             

 أكثـر يسـراً يف املعيـار        عنها يف ظل املعيار األمريكي ، وإن كانت هذه الشروط         
السـعودي عنها يف املعيار األمريكي هذا من ناحية، ومن ناحيـة أخـرى ميكـن               
االقتصار على الشرطني احملددين يف املعيار السعودي العتبار العقد كإجارة منتهيـة            
بالتمليك ألن توافر أحد هذين الشرطني يترتب عليه انتقال  خماطر ومنافع امللكية إىل              

ومن ناحية ثالثة فإن شروط اعتبار عقد اإلجارة العقارية كإجارة متويلية ال            . املستأجر
ختتلف عن نظريا بصدد تصنيف عقد اإلجارة ألصول أخرى كإجـارة متويليـة،             
وجيب على كل من املستأجر واملؤجر تطبيق نفس أسس وشروط التصنيف املطبقـة             

ملعيـارين األمريكـي    الشـرطني األول والثـاين يف ظـل ا        (على األصول األخرى    
 ).والسعودي

  :القياس  واإلثبات ) ب(

 إذا اشتمل عقد اإلجارة العقارية التمويلية على أراض فقط، نص املعيـاران            
األمريكي والسعودي على أنه جيب اتباع نفس أسس احملاسبة املطبقـة علـى عقـود               

ود إجـارة   عند احملاسبة عن عق   ) فيما عدا اإلهالك  (اإلجارة التمويلية لألصول األخرى     
 .األراضي سواء يف دفاتر املستأجر أو املؤجر

أما بالنسبة لعقود اإلجارة العقارية التمويلية اليت تشتمل على أراٍض ومباٍن معاً            
 فإنه جيـب    - يف حالة توافر أحد الشـرطني األول والثاين طبقاً للمعيار األمريكي            -

ة وختصيص القيمـة احلاليـة      على املستأجر رمسلة كل من األرض واملباين بصفة مستقل        
للحد األدىن لدفعات اإلجارة بني األرض واملباين بنسبة القيمة العادلة لكل منـهما يف              
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تاريخ نشأة اإلجارة لتحديد القيمة اليت يتم اإلثبات ا لكل منهما يف السـجالت ،               
 أحـد   ويف حالة توافر  . وجيب استهالك املباين املستأجرة على فترة العمر االفتراضي هلا        

الشرطني املذكورين مع توافر شرطي إمكانية حتصيل دفعات اإلجارة وتقدير التكلفـة            
املستقبلية اليت يتحملها املؤجر ، جيب على املؤجر احملاسبة عن عقد اإلجارة كوحـدة              
واحدة إما كإجارة متويلية أو بيعية على أساس مدى توافر ربح املنتج أو الوكيـل يف                

 .العقد من عدمه

 - طبقاً للمعيار األمريكـي      - يتوافر يف العقد الشرط األول أو الثاين         وإذا مل 
األرض واملباين  (من القيمة العادلة للعقار     % 25وكانت القيمة العادلة لألرض أقل من       

عند نشأة اإلجارة ، فإنه جيب على املستأجر واملؤجر اعتبـار األرض واملبـاين              ) معا
أو % 75أن فترة اإلجـارة     (لثالث والرابع   كوحدة واحدة ألغراض تطبيق الشرطني ا     

أكثر من العمر االقتصادي املقدر لألصل املستأجر، وأن القيمة احلاليـة للحـد األدىن              
أو أكثر من القيمة العادلة     % 90 – بعد استبعاد تكلفة تنفيذ العقد       -لدفعات اإلجارة   

جـارة  من شـروط تصـنيف عقـود اإل      ) لألصل املستأجر يف تاريخ نشأة اإلجارة     
وألغراض تطبيق الشرط الثالث يعترب العمر االفتراضي للمبىن هـو العمـر            . الرأمسالية

 :االفتراضي لوحدة العقد، وتتم احملاسبة كاآليت 

جيب على املستأجر رمسلة األرض واملبىن كوحدة واحدة على أن تستهلك           )     أ(
 من الشرطني الثالث وإذا مل يتوافر أي. القيمة املثبتة للعقد على فترة اإلجارة 

 .والرابع فإنه جيب تصنيف العقد كإجارة تشغيلية 

إذا توافر أحد الشرطني الثالث أو الرابع، وشرطا إمكانية حتصيل دفعـات            )   ب(
اإلجارة وإمكانية تقدير التكلفة املستقبلية للمؤجر، فإنه جيب على املـؤجر           

ـ         ة أو بيعيـة تبعـاً     احملاسبة عن عقد اإلجارة كوحدة واحدة كإجارة متويلي
 .وخبالف ذلك يعترب العقد كإجارة تشغيلية. لشروط التصنيف املالئمة

وإذا مل يتوافر أي من الشرطني األول والثاين ، وتوافر أحد الشرطني الثالـث              
أو أكثر من القيمـة العادلـة للعقـار         % 25والرابع، وكانت القيمة العادلة لألرض      

أة اإلجارة، فقد نص املعيار األمريكي على أنه جيب         يف تاريخ نش  ) األرض واملباين معا  (
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على كل من املستأجر واملؤجر اعتبار كل من األرض واملبىن بصفة مستقلة ألغـراض              
 .تطبيق الشرطني الثالث والرابع

أما املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجارة العقارية املنتهية بالتمليك اليت تشــتمل           
املعيار السعودي، فقد نص املعيار املذكور على أنه جيب         يف ظل   . على أراٍض ومباٍن معاً   

على كل من املستأجر واملؤجر قياس وإثبات كل من األراضي واملباين بصفة مسـتقلة              
مع ختصيص القيمة احلاليـة للحد األدىن لدفعات اإلجارة بني األراضي واملباين بنسبة            

مع استخدام األسس املالئمـة     القيمة العادلـة لكل منهما يف تاريخ نشـأة اإلجارة ،          
 .لقياس وإثبات الشـق من دفعة اإلجارة املتعلق بكل من األصلني وذلك بصفة مستقلة

ويرى الباحث أن املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجارة العقارية املنتهية بالتمليـك           
ي طبقاً للمعيار السعودي تعترب أكثر يسراً من تلك اليت تضمنها املعيار األمريكي والذ            

 . اتسمت معاجلته بالتعقيد 

 سواء كان   -وبناًء عليه، يقترح الباحث ضرورة أن تطبق املصارف اإلسالمية          
املصرف مؤجراً أو مستأجراً ألراٍض فقط أو أراضٍٍ ومباٍن معاً أسس وشروط اعتبـار              
عقود اإلجارة العقارية كإجارة متويلية أو منتهية بالتمليك اليت نـص عليهـا املعيـار               

دي ، وكذا املعاجلة احملاسبية لتلك العقود وفقا ملا جاء به املعيار السعودي الذي              السعو
 .اتسمت معاجلته بالسهولة والبساطة
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 المبحث الثالث

 العـرض واإلفصاح لمعلومات اإلجارة المنتهية بالتمليك في القوائم المالية

ت املتعلقـة   يتناول الباحث يف هذا املبحث كيفية عرض وإظهار املعلومــا         
بعقود وعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك يف صلب القوائم املالية ، وكذا اإلفصاح عن             
املعلومات األخرى املتعلقة ا يف اإليضاحات حول القوائم املالية، وذلك كما وردت            
يف املعايري احملاسبية بغية التعرف على متطلبات العرض واإلفصاح لتلك املعلومـات يف             

 املالية اليت يعدها كل من املستأجر واملؤجر وما جيب أن يكون عليه العـرض               القوائم
واإلفصاح يف إطار تلبية احتياجات مستخدمي القوائم املالية من تلـك املعلومـات ،              

 :وذلك على النحو اآليت 

 .العرض لمعلومات اإلجارة المنتهية بالتمليك في القوائم المالية )       3/1(

  – ض في القوائم المالية للمستأجر  العر)   3/1/1(

اتفقت املعايري األمريكية والربيطانية والدولية والسعودية على املعلومات الـيت          
جيب على املستأجر عرضها يف صلب القوائم املالية وكيفية العرض لتلك املعلومـات،             

 :واليت متثلت يف اآليت 

  : األصول المستأجرة ) أ(

 االعتراف باألصول املستأجرة    -لمعيار الدويل    طبقاً ل  -يتعني على املستأجر    
وااللتزامات املترتبة عليها يف قائمة املركز املايل مبقدار القيمـة احلاليـة للحـد األدىن               

لألصل  املستأجر أيهما أقل يف تاريخ نشأة       ) السوقية(لدفعات اإلجارة أو القيمة العادلة      
ب إظهار األصول املستأجرة يف قائمـة       بينما نص املعيار الربيطاين على أنه جي      . اإلجارة

وأورد املعيار  . املركز املايل للمستأجر بقيمتها الدفترية بعد استبعاد أي إهالكات جممعة         
السعودي نصاً مماثالً ملا ورد يف املعيار الربيطاين ، إذ نص على أنه جيب إظهار األصول                

مة املركز املـايل بصـفة      املستأجرة مطروحاً منها جممعات اإلهالك اخلاصة ا يف قائ        
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مستقلة عن غريها من األصول اململوكة وما يتعلق ا من جممعات إهـالك، وذلـك              
أما املعيار األمريكي فقد خلص أسلوب      ) . األصول الثابتة (ضمن األصول غري املتداولة     

العرض يف أنه جيب التمييز يف قائمة املركز املايل للمستأجر بني األصـول املسـتأجرة               
اململوكة للمنشأة، كما جيب التمييز بني جممعات إهالك األصـول املسـتأجرة            وتلك  

 .وتلك اخلاصة باألصول األخرى

  :االلتزامات عن عقود اإلجارة التمويلية ) ب(

 إظهار هذه االلتزامـات يف قائمـة        - طبقاً للمعيار الدويل     - من غري املالئم    
ب إظهار كل منـها بصـفة       املركز املايل مطروحة من األصول املسـتأجرة ،وإمنا جي       

وجيب التمييز بني القيمة احلالية اللتزامات املستأجر اليت تستحق السـداد يف            . مستقلة
خالل سنة قادمة وتظهر ضمن اخلصوم املتداولة وما يستحق منها بعد أكثر من سـنة               

بينما نص املعيار الربيطاين على أنه      . قادمة وجيب أن تظهر ضمن اخلصوم طويلة األجل       
.  أن يظهر رصيد االلتزامات عن عقود اإلجارة التمويلية مبقدار صـايف االلتـزام             جيب

ونص املعيار األمريكي على أنه جيب التمييز يف قائمة املركز املايل بني اجلزء اجلاري من               
االلتزامات عن عقود اإلجـارة الرأمسالية وباقي قيمة االلتزامات واليت تظهر ضـمن            

 املعيار السعودي فقد خلص أسلوب التقييم والعرض؛ إذ نص     أما. اخلصوم طويلة األجل  
على أنه جيب إظهار االلتزامات عن عقود اإلجارة الرأمسالية بالقيمة احلالية لـدفعات             
اإلجارة املستقبلية ضمن اخلصوم طويلة األجل، وذلك فيما عدا اجلزء املتوقع سـداده             

 .داولةخالل الفترة التالية فيتم إظهاره ضمن اخلصوم املت

 :مصروفات اإلجارة )       جـ(

 انفرد املعيار السـعودي دون غريه من املعـايري األخـرى بـالنص علـى              
إذ جيب إظهار إهالك    . املصروفات املتعلقة باإلجارة الواجب حتميلها على قائمة الدخل       

ائمة األصول املستأجرة واملصروفات التمويلية املترتبة على عقود اإلجارة الرأمسالية يف ق          
 .الدخل بصفة مستقلة عن املصروفات األخرى املماثلة
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ومما جتدر اإلشارة إليه أن معيار اهليئة مل يتطرق إىل املعلومات الواجب عرضها             
 .يف القوائم املالية سواء تلك اليت يعدها املستأجر أو املؤجر

ـ          بية ويف ضوء ما سبق، يرى الباحث أن هناك شبه اتفاق تام بني املعايري احملاس
 باستثناء ما انفرد    -حول املعلومات اليت جيب عرضها يف صلب القوائم املالية للمستأجر         

 : تلك املعلومات تتمثل يف –به املعيار السعودي 

  :      قائمة املركز املايل– 1

 جيب إظهار األصول املستأجرة مطروحاً منها جممعات اإلهالك اخلاصة ـا،           
 –لقة بعقود اإلجارة التمويلية ضمن اخلصوم طويلة األجل         وكذا إظهار االلتزامات املتع   

ماعدا اجلزء املستحق منها خالل الفترة املالية التالية فيتم إظهاره ضمن اخلصوم املتداولة             
 هذا مع ضرورة التمييز بني األصول املستأجرة وجممعات إهالكهـا وااللتزامـات             –

كها وااللتزامات العاديـة يف قائمـة       املتعلقة ا وبني األصول اململوكة وجممعات إهال      
 .املركز املايل للمستأجر

 :     قائمة الدخل – 2

 جيب إظهار  إهالك األصول املستأجرة واملصروفات التمويلية املترتبة علـى           
 وكذا مصروفات الصيانة والتأمني التعاوين الـيت يتحملـها          -عقود اإلجارة التمويلية    

يف حالة حتمل املستأجر     (–فة املباشرة األولية للتعاقد     املستأجر ونصيب الفترة من التكل    
يف قائمة الـدخل بصـفة مســتقلة عـن          ) بنصيب منها وكانت ذات أمهية نسبية     

املصروفات األخرى املماثلة، وذلك لبيان أثرها على صايف دخل املنشـأة املسـتأجرة             
رارات خاصة املتعلقـة  وخلدمة أغراض التحليل املايل للقوائم املالية للمستأجر واختاذ الق        

 . باملفاضلة بني الشراء واالستئجار

 :العرض في القوائم المالية للمؤجر)     3/1/2(

 مل يتطرق املعيار الدويل ومعيار اهليئة إىل املعلومات الواجب عرضها يف صلب            
 واكتفي املعيار الربيطاين باإلشارة إىل أنـه جيـب أن يظهـر           -القوائم املالية للمؤجر    
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د املستحق على املستأجر يف قائمة املركز املايل ضمن احلسابات املدينة مببلغ صايف   الرصي
 .االستثمار بعد استبعاد أي خمصصات لإلجيارات املشكوك يف حتصيلها

ونص املعيار السعودي على أنه جيب إظهار قيمة مديين عقـود اإلجـارة يف              
وجيب التمييـز   . بة عن تلك العقود   قائمة املركز املايل مطروحاً منها العوائد غري املكتس       

بني قيمة مديين عقود اإلجارة اليت سوف يتم الوفاء ا يف الفترة املالية التالية حيـث                
تظهر ضمن األصول املتداولة وتلك اليت يتم الوفاء ا يف فترات الحقة وتظهر ضـمن               

 قائمة املركز   واكتفي املعيار األمريكي بالنص على أنه جيب التمييز يف        . األصول الثابتة 
وال خيتلـف   . املايل بني اجلزء اجلاري من صايف االستثمار وذلك اجلزء طويل األجـل           

 .ذلك عما نص عليه املعيار السعودي 

ونص املعياران األمريكي والسعودي على أنه جيب التمييز يف قائمة الدخل بني            
عـن  ) املـؤجرة أو األصول   (اإليرادات واملصروفات املترتبة على عمليات اإلجـارة       

غريها من اإليرادات واملصروفات، وذلك لبيان أثر عمليات التأجريعلى صايف دخـل            
 .املنشأة املؤجرة

ويف ضوء ما سبق، يرى الباحث أن املعلومات الواجب عرضها وإظهارها يف            
 :القوائم املالية للمؤجر تتمثل يف

 : قائمة المرآز المالي ) أ(
ـ    جارة التمويلية مطروحاً منه رصـيد  مديىن عقود اإل  /  جيب إظهار رصيد ح

العوائد غري املكتسبة عن تلك العقود يف تاريخ إعـداد قائمـة املركـز املـايل               / حـ
إلظهار صايف االستثمار يف ذلك التاريخ بصفة مستقلة ضمن األصول الثابتـة، مـع              

 بصـفة   مراعاة إظهار اجلزء اجلاري املستحق من صايف االستثمار يف الفترة املالية التالية           
 .مستقلة أيضا ضمن األصول املتداولة

 : قائمة الدخل  ) ب(

جيب إظهار نصيب الفترة من العوائد املكتسبة على عقود اإلجارة التمويليـة            
كإيرادات للفترة ، وكذا إظهار نصيب الفترة من التكاليف املباشرة األولية للتعاقد إذا             



  

 89

حات األصول املـؤجرة    كانت ذات أمهية نسبية ، ونصيب الفترة من مصروفات إصال         
ـ   املخصص يف حالة تكوينه على أن يتم التمييز بني هذه اإليـرادات            / واحململ على ح

واملصروفات املتعلقة باألصول املؤجرة عن غريها من اإليرادات واملصروفات ، وذلك           
خلدمة أغراض املقابلة بني إيرادات ومصروفات عمليات التأجري وحتديد صايف العائـد            

 .يم أداء عمليات التأجري وبيان أثرها على صايف دخل املنشأة املؤجرةمنها لتقي

 :اإلفصاح في القوائم المالية للمستأجر )       3/2(

 تأثر املعياران الدويل والسعودي بدرجة كبرية باملعيار األمريكي ، إذ نصـا            
عيـار  على نفس املعلومات اليت يتعني على املستأجر اإلفصاح عنها والـيت وردت بامل            

األمريكي ، وإن كانت متطلبات اإلفصاح يف ظل املعيار الدويل جتمع بني تلك الـيت               
وردت يف املعيار األمريكي وتلك اليت تضمنها املعيار الربيطـاين، بينمـا متطلبـات              
اإلفصاح يف املعيار السعودي اقتصرت على ما ورد يف املعيـار األمريكـي بدرجـة               

عني على املستأجر اإلفصاح عنها يف ظـل املعـايري          وحتددت املعلومات اليت يت   .كبرية
 :األمريكية والدولية والسعودية فيما يلي 

 :األصول المستأجرة  ) أ(

جيب اإلفصاح عن القيمة اإلمجالية لألصول املستأجرة يف تاريخ القوائم املالية           
مصنفة حبسب طبيعتها أو وظائفها ، وجممعات إهالكها لكل نوع منها واإلهالكـات       

ومما جتدر اإلشارة إليه أن املعيار الربيطاين نص على ضرورة اإلفصاح عـن             . ترةعن الف 
 0صايف القيمة الدفترية لكل نوع من األصول املستأجرة يف تاريخ قائمة املركز املـايل               

ولذا ميكن  القول أن هناك اتفاق تام بني املعايري احملاسبية األمريكية والربيطانية والدولية              
ضرورة اإلفصاح عن األصول املستأجرة يف قائمـة املركـز املـايل            والسعودية حول   

 .للمستأجر وفقاً للسياسة اليت انتهجتها هذه املعايري يف معاجلة عقود اإلجارة التمويلية

  :دفعات اإلجارة ) ب(

نص املعياران األمريكي والسـعودي على أنه جيب اإلفصاح عن احلد األدىن           
ي يف تاريخ آخر قائمة للمركز املـايل ، وذلـك           لدفعات اإلجارة املسـتقبلية كما ه    
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بصفة إمجاليـة ولكل سـنة من السـنوات اخلم التالية ، وأضاف املعيار السـعودي            
مع ضرورة خصم تكاليف تنفيذ العقد واإلفصاح عـن معـدل العائـد املسـتخدم               

بينما نص املعيـار الدويل على أنـه جيب اإلفصـاح عـن           . حلسـاب القيمة احلالية  
سـوية بني إمجايل احلد األدىن لدفعـات اإلجارة يف تاريخ قائمة املركـز املـايل              الت

وقيمتها احلالية واإلفصاح عن هذا اإلمجايل والقيمة احلاليـة ملا ال يزيد عن السـنة ؟              
وملا يزيد عن السنة وال يزيد عن مخس سـنوات ؟ وملا يزيد عن مخس ســنوات ؟                 

 ورد يف املعيـار الربيطاين نصـاً ممـاثالً وإن كـان            ومما جتدر اإلشـارة إليه أنه قد     
اسـتخدم اصطالح االلتزامات عن عقـود اإلجارة بدال من احلـد األدىن لـدفعات             

 إذ نص املعيار الربيطاين على أنـه جيـب اإلفصـاح عـن              -اإلجـارة املسـتقبلية   
) قبليةصافية من أي تكلفة متويل مســت      (االلتزامات عن عقـود اإلجـارة التمويلية      

وذلك بصفة مسـتقلة عن غريها من االلتزامات إما يف صلب قائمة املركز املـايل أو               
على هيئة إيضاحات مرفقـة بالقوائم املاليـة، مع حتليل هذه االلتزامات لبيـان تلك            
املتوقع سـدادها خالل السـنة التالية وتلك املتوقع سـدادها خـالل السـنة الثانية           

ويظهر هذا التحليل إما بصفة مســتقلة       . ريخ قائمة املركز املايل   إىل اخلامسـة من تا   
عن االلتزامات عن عقود اإلجارة التمويليـة أو يتم إظهارها بصـفة إمجاليـة مـع               

 .االلتزامـات األخرى يف قائمة املركز املايل

 :اإلجارات من الباطن )         جـ(

 أو إمجـايل    – الباطن    جيب اإلفصاح عن إمجايل احلد األدىن لإلجـارات من       
 املتوقـع   –الدفعات املسـتقبلية عن عقـود اإلجارة من الباطن طبقاً للمعيار الدويل           

 .حتصيلها مسـتقبالً عن عقـود غري قابلـة لإللغاء

 : اإلجارات الشرطية )           د(

اليت تتوقف فيها قيمة مبلـغ      (جيب اإلفصاح عن إمجايل اإلجارات الشـرطية       
اليت مت االعتراف ا يف قائمة الدخل       ) ى عوامل أخرى خبالف انقضاء الزمن     اإلجارة عل 
 .عن السنة
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         وأضاف املعيـار الربيطاين أنه جيب اإلفصاح عن إمجـايل تكلفـة           
التمويل احململة على الفترة، وكذا اإلفصاح عن أية ارتباطات بعقود إجارة متويليـة مت              

 وهو مـا    – وأورد معيار اهليئة     –قائمة املركز املايل    توقيعها ومل تبـدأ بعد يف تاريخ       
 نصا مماثالً ملا ورد يف املعيار الربيطاين، إذ         -يعترب املطلب الوحيد الذي نص عليه املعيار      

 يف  –نص معيار اهليئـة على أنه جيب أن يفصح املصرف يف حالة كونـه مسـتأجراً                
تعلقـة بعمليات اإلجارة املنتهـية    اإليضاحات حول القوائم املالية عن أية ارتباطات م       

بالتمليك اليت حدثت قبل تاريخ قائمة املركز املايل للفترة املاليـة احلالية ومل تبــدأ              
 .اإلجـارة إال يف الفترة املالية التالية

         ولقد نص املعيار السعودي على أنه جيب اإلفصاح عـن السياسـة            
وأضاف املعيار الدويل ضرورة أن يرد      . ارة التمويلية احملاسـبية املتبعة ملعاجلة عقود اإلج    

يف اإليضاحات حول القوائم املاليـة وصفاً عاماً جلميع ترتيبات أو عقـود اإلجـارة              
وليس قاصراً على ؛ األساس املستخدم حلساب دفعات اإلجـارة  – اجلوهرية ويتضمن

يـة قيـود     وجود شـروط جتديد العقد أو حق الشراء بسـعر جمـٍز، وأ           –الشرطية  
تتضمنها العقود مثل القيـود على توزيعات األرباح أو احلصول على متويل أو قروض             

 .أو اإلجارات اإلضافية

ويف ضوء ما سـبق ، يرى الباحث أن متطلبـات اإلفصـاح يف القـوائم             
املالية للمستأجر وفقاً ملعيـار اهليئة حمـدودة للغايـة ، وقد يرجع ذلك إىل الفلسفة             

احتفاظ املؤجر مبلكية األصول املـؤجرة حلـني        : ز عليها املعيار وفحواهـا     اليت يرتك 
كما يرى الباحث أن أهم املعلومـات       .. سـداد املستأجر االلتزامـات املطلوبة منه    

 -الواجب اإلفصاح عنها من ِقبل املسـتأجر يف اإليضاحات حول القـوائم املاليـة              
 تتمثل  -القوائم املالية من املعلومات   لكفاية متطلبات اإلفصاح الحتياجات مستخدمي      

 -:يف 

ويـتم  : السياسـة احملاسـبية املتبعة يف معاجلة عقود اإلجـارة التمويليـة             - 1
اإلفصاح عنها بصفة مستقلة ضمن السياسات احملاسبية املختلفة اليت ينتهجها          

 .املؤجر
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وجـودات  م(القيمة اإلمجالية لألصول املستأجرة إجارة منتهيـة بالتمليـك            - 2
لكل نوع منها وجممعات إهالكهـا، وصـايف        ) مسـتأجرة تنتهي بالتمليك  

قيمتها الدفترية يف تاريخ قائمة املركز املـايل، وكذا املصـروفات املؤجلـة            
 .املتعلقة ا

االلتزامات املتعلقة باألصول املستأجرة املنتهية بالتمليـك ، وذلـك بصـفة              - 3
 أي حسـب مواعيـد      -مس التاليـة    إمجالية، ولكل سنة من السنوات اخل     

 ، وكذا قيمتها احلالية يف تاريخ قائمـة املركـز املـايل مـع              -استحقاقها  
ويظهر حتليـل   . اإلفصاح عن معدل العائد املستخدم حلسـاب القيمة احلالية       

هذه االلتزامات بصفة مستقلة ضمن حتليل املطلوبات أو االلتزامات األخـرى           
 .اعيد االستحقاقيف اإليضاح اخلاص بتحليل مو

اإلفصاح عن إمجايل اإلجارات من الباطن املتوقع حتصيلها مســتقبالً عـن              - 4
عقود غري قابلة لإللغـاء ، وكذا اإلفصاح عن إمجايل اإلجـارات الشـرطية            

 . واألساس املستخدم حلساب دفعاا- إن وجدت -

عقـود اإلجـارة     (أية ارتباطات متعلقة بعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليـك         - 5
اليت حدثت قبل تاريخ قائمة املركز املايل ومل تبدأ اإلجـارة إال يف             ) التمويلية

 .الفترة املالية التالية

وصفاً عاماً جلميع عقود اإلجارة التمويلية اجلوهرية وأهـم شـروطها ومـا               - 6
 .تتضمنه من قيود

  :حالة تطبيقية

شركة مسامهة حبرينية   ( اإلسالمي    باالطالع على التقرير السنوي لبنك الربكة     
م تبني أن البنك املذكور قام      31/12/1999عن السنة املالية املنتهية يف      ) مقفلة معفاة 

إلحدى املؤسسـات املاليـة الشـقيقة ومت        $  ماليني   10ببيع املبىن الرئيس له مببلغ      
ة للمـبىن  وكان صايف القيمة الدفتري.  سنوات 5استئجاره إجارة منتهية بالتمليك ملدة      

 ومت إظهار وعرض املعلومات املتعلقة بعملية البيـع         0$ 8881879يف تاريخ البيع    
 :واالستئجار كما يلي
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يف $ 10041111مت إظهار بند موجودات مستأجرة تنتهي بالتمليك مببلغ           – 1
 .بند مستقل ضمن االستثمارات وليس ضمن األصول الثابتة

وجودات مستأجرة تنتهي بالتمليـك مببلـغ       مت إظهار بند التزامات متعلقة مب       - 2
 .يف بند مستقل ضمن املطلوبات$ 11118121

أما اإلفصاحات املتعلقة بعملية البيع واالستئجار إجارة منتهية بالتمليك واليت           
م 1999 ديسمرب   31وردت ضمن اإليضاحات حول القوائم املالية للسنة املنتهية يف          

 :فقد متثلت يف اآليت

أهـم  ) 2(صاح عن السياسة احملاسبية املتبعة ضمن اإليضـاح رقـم           مت اإلف   - 1
موجودات مسـتأجرة تنتـهي بالتمليـك مت        : السياسات احملاسبية كما يلي     

هذه املوجـودات   .  سنوات 5اقتناؤها عن طريق إجارة منتهية بالتمليك ملدة        
ت طريقة القسط الثاب  (تستهلك وفقاً لسياسة البنك العامة اخلاصة باالستهالك        

 ).للموجودات الثابتة األخرى

مت اإلفصاح عن قيمة املوجودات املستأجرة الظاهرة يف قائمة املركز املـايل يف               - 2
بشـأن موجـودات    ) 13(م وذلك يف اإليضاح رقم      1999 ديسمرب   31

 :مستأجرة تنتهي بالتمليك وذلك كما يلي 

 1998 1999 بيـــان

 وعاممشترك البنك اموعمشترك البنك 

موجودات مستأجرة تنتهي   

 بالتمليك

1000000

0 

- 10000000- - - 

 - - - 96667 - 96667 مصروفات مؤجلة

 - - - )55556( - )55556( استهالك

 1004111

1 

- 10041111- - - 
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موجودات مستأجرة تنتهي بالتمليك متثل املبىن الرئيس للبنك الذي مت          
مجيع اإليرادات  . ملدة مخس سنوات    "  يكإجيار منتهى بالتمل  "بيعه واستئجاره   

  0واملصروفات املتعلقة ذه العملية يتم إطفاؤها على مدة اإلجارة

مت اإلفصاح عن قيمة االلتزامات املتعلقة مبوجودات مستأجرة وتنتهي بالتمليك            - 3
 :على النحو األيت ) 17(يف اإليضاح رقم 

 

 1999 1998                     
 متعلقة مبوجودات مستأجرة    التزامات

 تنتهي بالتمليك
10.000000      - 

أرباح مؤجلة متعلقة ببيع موجـودات      
 ومت استئجارها

1118121 - 

 11118121  

األرباح املؤجلة الناجتة عن بيع واستئجار موجودات تنتهي بالتمليك         
 .يتم إطفاؤها على مدة عقد اإلجارة

وجودات مستأجرة تنتـهي بالتمليـك ضـمن        وردت املصروفات املتعلقة مب     - 4
مصروفات العمليات يف قائمة الدخل ، ومت اإلفصاح عنها ضمن اإليضاح رقم    

حيث وردت مصروفات العمليات بصفة إمجالية      .  $101699مببلغ  ) 28(
 .م1999ديسمرب 31يف قائمة اخلسارة للسنة املنتهية يف 

االسـتحقاق وورد فيـه    بتحـليل مواعيـد   ) 30(اختص اإليضـاح رقم      - 5
 :اآليت 

          فيما يلي املوجودات واملطلوبات وحسابات االستثمار املطلقة حسب مواعيد         
 ديسـمرب   31اسـتحقاقها أو حسب املدة املتوقـع حتويلـها إىل النقـد يف           

 .م1999
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لغايــــة   بيـــــــان
  أشهر3

 أشهر  3من  
 اشهر6إىل 

 إىل 6مــن 
 سنة

من سنة إىل   
 ت سنوا3

أكثر مـن    
  سنوات3

 اموع

موجــودات مســتأجرة تنتــهي 
 بالتمليك

- - -  1004111
1 

1004111
1 

التزامات متعلقة مبوجودات تنتهي    
 بالتمليك

57834  57834 2115668669400621927791111812
1 

ويف ضوء العرض واإلفصاح الذي أورده البنك يف تقريـره السـنوي لعـام              
ملـدة  " إجارة تنتهي بالتمليك  "ملبىن الرئيس واستئـجاره    م بشأن عملية بيع ا    1999

 :مخس سنوات ، يود الباحث إبداء املالحظات اآلتية

 قد جتاهل متاماً معيار اهليئة وضرب به عرض         – بصفته مستأجراً    –أن البنك     – 1
احلائط رغم أن املعيار نص على أنه جيب تطبيق هذا املعيـار على القـوائم              

 ينـاير   1هــ أو  1419حمـرم   1 املالية اليت تبدأ اعتباراً من     املالية للفترات 
ورغم ذلـك انتـهج                   ) .  تاريخ سريان املعيار   – 88الفقرة رقم     (م  1999

 .البنك ما نصت عليه املعايري احملاسبية األخرى

بصفة مستقلة  " موجودات مستأجرة تنتهي بالتمليك   "أنه كان جيب عرض بند        – 2
لثابتة وليس ضمن االستثمارات ، كما كان جيب عرض البند          ضمن األصول ا  

) مثن البيع واملصروفات املؤجلة   (املذكور يف قائمة املركز املايل بقيمته اإلمجالية        
وجتـدر اإلشـارة إىل أن      ..  مطروحاً منها جممع إهالكات هذه املوجودات       

ئم املالية  البنك اكتفي باإلفصاح عن تلك املعلومات يف اإليضاحات حول القوا         
 ).13اإليضاح رقم (

مل يتم التمييز بني اخلصوم املتداولة واخلصوم طويلة األجل يف قائمـة املركـز           – 3
التزامات متعلقة مبوجودات مستأجرة تنتهي     "املايل للبنك ، ولذا مت إدراج بند        

وباستخدام املعلومات الواردة   … ضمن املطلوبات بصفة مستقلة     " بالتمليك
املتعلق بتحليل مواعيد االستحقاق، فإنه جيب علـى        ) 30رقم  (يف اإليضاح   

البنك التمييز بني نوعى اخلصوم املشار إليهما ، مع مراعـاة إظهـار اجلـزء               
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 وقـدره   –املستحق من االلتزامـات املـذكورة خـالل السـنة التاليـة             
 – بصفة مستقلة ضمن اخلصوم املتداولة، وباقي االلتزامات         -$ 2231336

 . يظهر  بصفة مستقلة ضمن اخلصوم طويلة األجل- $ 8886785وقدره 

أن املصروفات املؤجلة تتمثل يف التكلفة املباشرة األولية للتعاقد واليت حتملـها              - 4
 -ولقد أفصح البنك عن أن هذه املصروفات        . البنك يف تاريخ نشأة اإلجارة    

هـا أي    يـتم إطفاؤ   -باعتبارها مصروفات إيرادية مؤجلة ذات أمهية نسبية        
توزيعها على مدة عقد اإلجارة ، وهذا يتمشى مع ما تقضـى بـه املعـايري                

 .احملاسبية

أن األرباح املؤجلة الناجتة عن البيع واالستئجار مت االعتراف ا يف تاريخ البيع                - 5
أن هـذه   ) 17(ولقد أورد البنك يف اإليضاح رقـم        . كمكاسـب مؤجلة 

ى مدة عقد اإلجارة، وهذا ال يتمشى مع        األرباح يتم إطفاؤها أي توزيعها عل     
ما ورد يف املعايري احملاسبية واليت تقضى بتوزيع هذه األرباح علـى فتـرات              

 .اإلجارة بنسبة إهالك األصل املستأجر

أنه كان جيب عرض وإظهار املصروفات املتعلقة مبوجودات مستأجرة تنتـهي             - 6
فصاح عن مكونات وعناصر    بالتمليك يف بند مستقل يف قائمة الدخل ، مع اإل         
 .هذه املصروفات يف اإليضاحات حول القوائم املالية

 كمـا ورد    -) التزامات متعلقة مبوجودات تنتهي بالتمليك    (أن اإلفصاح عن      - 7
 حسب مواعيد استحقاقها ، ال يتمشى مـع مـا           -) 30(يف اإليضاح رقم    

اللتزامات بصـفة   تقضى به املعايري احملاسبية، إذ كان جيب اإلفصاح عن هذه ا          
إمجالية ، ولكل سنة من السنوات اخلمس التالية، وكذا قيمتها احلالية يف تاريخ             
قائمة املركز املايل ، كما أن البنك مل يفصح عن معدل العائـد املسـتخدم               

، كما أنه مل يفصح عن مقدار دفعة        )املؤجر/ معدل العائد الضمين للمشترى     (
لألصل من عدمه، حىت ميكن إعداد جدول       اإلجارة ومدى وجود قيمة متبقاة      

وتكلفة التمويـل   ) املستأجر/البائع(استنفاد االلتزامات من وجهة نظر البنك       
 .ومقدار النقص يف االلتزامات يف تاريخ إعداد قائمة املركز املايل
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  : اإلفصاح في القوائم المالية للمؤجر)       3/3(

رية باملعيار األمريكي،إذ نصا على     تأثر املعياران الدويل والسعودي بدرجة كب     
. نفس املعلومات اليت يتعني على املؤجر اإلفصاح عنها واليت وردت باملعيار األمريكي           

وإن كانت متطلبات اإلفصاح يف املعيار السعودي اقتصرت على مـا ورد يف املعيـار               
 األمريكي، فقد أضاف املعيار الدويل ضرورة اإلفصاح عن معلومـات أخرى مل تـرد  

يف املعيار األمريكي وتتمثل يف ضرورة اإلفصاح عن القيمة املتبقاة غري املضمونة الـيت              
وتتحدد . تتحقق للمؤجر يف إفصاح مستقل وخمصص اإلجارات املشكوك يف حتصيلها         

متطلبات اإلفصاح يف القوائم املالية للمؤجر يف ظـل املعـايري األمريكيـة والدوليـة               
  :ن املعلومات اآلتيةوالسعودية يف ضرورة اإلفصاح ع

  يتعني على املؤجر ضرورة اإلفصاح عن مكونـات وعناصـر             : صافي االستثمار   ) أ(
وهـذه  . صايف االستثمار يف عقود اإلجارة يف تاريخ كل قائمة للمركز املـايل           

احلد األدىن لدفعات اإلجارة املستقبلية ، والقيمة املتبقاة غـري          : العناصر تشمل   
ومما جتدر اإلشارة إليه أن املعيار الربيطـاين        . املكتسبة  املضمونة، والعوائد غري    

نص أيضا على ضرورة اإلفصاح عن صايف االستثمار يف عقود اإلجارة التمويلية            
 .وعقود الشراء التأجريى كٍل على حدة يف اية كل سنة مالية

ارة المستقبلية      )      ب( لسنوات اخلمس   املتوقع حتصيلها يف كل من ا       الحد األدنى لدفعات اإلج
ومما جتدر اإلشارة إليه أن املعيار الدويل مجـع         . التالية لتاريخ قائمة املركز املايل      

يف بند واحد ونص على ضرورة إجراء تسوية بني إمجـايل           ) أ،ب(اإلفصاحات  
االستثمار يف تاريخ قائمة املركز املايل والقيمة احلالية للحـد األدىن لـدفعات             

واإلفصاح عن هذا اإلمجايل والقيمة احلالية ملا ال        . يخاإلجــارة يف نفس التار   
يزيد عن السنة؟ وملا يزيد عن السنة وال يزيد عن مخس سنوات؟ وملا يزيد عن               

 .مخس سنوات؟

 طبقـاً  – جيب اإلفصاح عن مبلغ الدخل غري املكتسـب        :العوائد غير المكتسبة    )      جـ(
د املكتسب على عقود اإلجارة     للمعيار األمريكي وإن كان يقصد به مبلغ العائ       

طبقاً للمعيار السعودي وهو األصح حيث يعرب عن اجلزء مـن العوائـد غـري               
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 وإن كـان ال يـتم       –املكتسبة اليت مت االعتراف ا يف تاريخ نشأة اإلجـارة           
ـ   األرباح واخلسائر متهيداً لتوزيعها إال عند اكتساا يف صورة         / ترحيلها إىل ح

ا يتناسب مع دفعات اإلجارة احملصلة وهو ما يعرف مببدأ          نقدية حمصلة بالفعل مب   
 الذي تضمنته قائمة الدخل ملقابلـة النفقـات         –النضوض يف الفقه اإلسالمي     

ويتفق يف ذلك مع مـا      . املباشـرة للتعاقـد لكل فترة تعد عنها قائمة للدخل       
نص عليه املعيـار الدويل من ضرورة اإلفصاح عن إيـرادات التمويـل غـري              

 .كتسبةامل

 جيب اإلفصاح عن إمجايل اإلجارات الشرطية املعترف ـا          :اإلجارات الشرطية     )        د(
 .واليت تضمنتها قائمة الدخل لكل فترة

ام     )      هـ ( عن مجيع ترتيبات وعقود    ) يف صورة وصف عام   ( جيب اإلفصاح    :الوصف الع
يضاحات حـول   اإلجارة التمويلية اجلوهرية اليت عقدها املؤجر وذلك ضمن اإل        

 .القوائم املالية 

وأضاف املعيار الربيطاين ضرورة اإلفصاح عن القيمة اإلمجاليـة لإلجـارات           
املتوقع حتصيلها ، وكذا تكلفة األصول املقتناة ألغراض التأجري التمـويلى، والقيمـة             
اإلمجالية لألصول اليت تستخدم ألغراض اإلجارة التمويلية وما يتعلق ا مـن جممـع              

ويرى الباحث أن املعيار الربيطاين قد جانبه الصواب يف ذكره اإلفصاح عـن             . إهالك
إهالك  مجيع األصول املؤجرة حيث أا طبقا للمعيار ذاته ال حيسب هلا إهالك يف دفاتر    

وقد يرجع اخلطأ إىل أن املعيار الربيطاين حدد متطلبات العرض واإلفصـاح يف         . املؤجر
 تلك املعدة على أساس التكلفة التارخيية أم التكلفة اجلارية          القوائم املالية، سواء أكانت   

 وإن كان ذلك ال يربر خطأ املعيار يف اإلفصاح عن جممع إهالك  لألصول املؤجرة                –
 وهذه املتطلبـات ال     -يف دفاتر املؤجر حيث ال حيتسب هلا إهالك وفقاً للمعيار ذاته            

ولقد نـص املعيـاران     .  األمريكي ختتلف بصورة جوهرية عن تلك اليت تطلبها املعيار       
الربيطاين والسعودي على أنه جيب اإلفصاح عن السياسات احملاسبية الـيت ينتـهجها             
 .املؤجر بصدد املعاجلة واحملاسبة عن عقود اإلجارة التمويلية واحملاسبة عن الدخل منها

 وإن كانت حمـدودة وال      -أما معيار اهليئة فقد نص على متطلبات اإلفصاح         
 اليت تتمشى مع الفلسفة اليت يرتكز عليهـا         -بالشمولية من وجهة نظر الباحث      تتسم  
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املعيار ومضموا احتفاظ املؤجر حبق امللكية لألصول املؤجرة حىت تاريخ وفاء املستأجر            
 - بصفته مؤجراً    -بكافة التزاماته ، ولذا نص املعيار على أنه جيب أن يفصح املصرف           

الية عن إمجايل أصول اإلجارة املنتهية بالتمليك مبوبـة         يف اإليضاحات حول القوائم امل    
 يف تاريخ   - إن وجد    -حسب الفئات الرئيسة مطروحاً منها جممع اإلهالك اخلاص ا          

هذا مع مراعاة متطلبات اإلفصاح الواردة يف معيار احملاسبة املاليـة           . قائمة املركز املايل  
م املالية للمصارف واملؤسسات املالية     بشأن العرض واإلفصاح العام يف القوائ     ) 1(رقم  

 .اإلسالمية

ويف ضوء ما سبق، يرى الباحث أن أهم املعلومات الواجب اإلفصاح عنها من       
 لكفايـة متطلبـات اإلفصـاح       -ِقبل املؤجر يف اإليضاحات املرفقة بالقوائم املاليـة         
 : تتمثل فيما يلي-الحتياجات مستخدمي القوائم املالية من املعلومات 

ويـتم  . السياسة احملاسبية املتبعة يف معاجلة عقود اإلجارة املنتهية بالتمليـك             - 1
اإلفصاح عنها بصفة مستقلة ضمن السياسات احملاسبية املختلفة اليت ينتهجها          

 .املؤجر

مكونات صايف االستثمار يف عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك يف تاريخ إعـداد              - 2
ل احلد األدىن لدفعات اإلجارة املستقبلية، والقيمـة        قائمة املركز املايل، وتشم   

العوائد غري املكتسبة عن عقود اإلجارة      / املتبقاة غري املضمونة ، ورصيد حـ       
 .املنتهية بالتمليك

مقدار العائد املكتسب الذي تضمنته قائمة الدخل ملقابلة التكاليف املباشـرة             – 3
 .للتعاقد لكل فترة تعد عنها قائمة للدخل

 واألساس املسـتخدم حلسـاب      – إن وجدت    –إمجايل اإلجارات الشرطية      – 4
دفعاا، وكذا إمجايل اإلجارات من الباطن املتوقع حتصيلها مستقبالً عن عقود           

 .غري قابلة لإللغاء

احلد األدىن لدفعات اإلجارة املستقبلية بصفة إمجالية ولكل سنة من السنوات             – 5
 .ة املركز املايل اخلمس التالية لتاريخ قائم
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 وصفاً عاماً جلميع ترتيبات وعقود اإلجارة املنتهية بالتمليك اجلوهرية اليت عقدها            – 6
 .املؤجر

 :حالة تطبيقية 

باالطالع على التقرير السنوي لبنك الربكة اإلسالمي عن الســنة املاليـة            
مار م تبني أن البنك يقوم بأعمال التمويـل واالســتث         31/12/1999املنتهية يف   

على أسـاس التمويل التأجريى املنتهى بالتمليـك بصـفته   )كأحد أنشطته الرئيسـة  (
مؤجراً  ويتم متويل اسـتثمارات اإلجارة من أموال البنـك اخلاصـة وحســابات              

ومت إظهار وعرض املعلومات املتعلقـة      ) . متويل مشـترك (االستثمار املطلقة واملقيدة    
 :بعمليات التأجري التمويلي كما يلي 

يف بند مستقل ضـمن     " استثمارات يف تأجري منتهى بالتمليك    "مت إظهار بند      - 1
عـام  $ 1848292االسـتثمارات وليس ضمن األصول الثابتـة مببلـغ         

 .م1998عام $ 1955500م، ومببلغ 1999

 متعلقة باالستثمارات يف    - بصفة مستقلة    -مل يتم عرض أية معلومات أخرى         - 2
ليك وإيراداا سـواء يف قائمة املركز املـايل أو قائمـة           التأجري املنتهى بالتم  

ولكـن مت   ). م31/12/1999قائمة اخلسارة للسـنة املنتهيـة يف        (الدخل  
اإلفصاح عن هذه املعلومات ضمن اإليضاحات حول القوائم املاليـة للسـنة            

 :م واليت متثلت يف اآليت 1999 ديسمرب 31املنتهية يف 

أهم ) 2( احملاسبية املتبعة ضمن اإليضاح رقم       مت اإلفصاح عن السياسة     - 1
السياسات احملاسبية والذي تضمن إعداد القوائم املالية وفقاً ملبدأ التكلفة          
التارخيية وكذلك وفقا ملعايري احملاسبة اإلسالمية الصادرة عـن هيئـة           

 ومن أهم السياسات –احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسـالمية 
تقيد استثمارات اإلجارة على     : استثمارات اإلجارة …ملتبعة  احملاسبية ا 

أي (حمسـوما   " سـعر البيـع   "أساس التكلفة إضافة إىل هامش الربح       
 .منها األرباح املقبوضة مقدماً واليت مل تستحق بعد ) خمصوماً
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مت اإلفصاح عن قيمة اسـتثمارات يف تأجري منتهى بالتمليك الظاهر يف             - 2
 :كما يلي ) 6(ك يف اإليضاح رقم امليزانية ، وذل

 1999 1998 

ممول من  بيـان
 البنك

متويل 
 مشترك

ممول من  اموع
 البنك

متويل 
 مشترك

 اموع

استثمارات يف إجيـار منتـهى      
 بالتمليك

1676167372462 20486291943603400818 2344421 

أرباح مقبوضة مقـدما مل     ) -(
 تستحق بعد

)145095()55242( )200337()302563()86358( )388921( 

 1531072317220 18482921641020314460 1955500 

 يف  –مت اإلفصاح عن إيرادات اسـتثمارات يف إجيار منتهى بالتمليـك             - 3
) 24( ضمن إيرادات االستثمارات يف اإلفصـاح رقـم          –بند مستقل   

 والذي تضمن عدم وجود مصروفات متعلقة ـذه االسـتثمارات ،          
م 1998، وعام   $ 188584م ما قيمته    1999وبلغت إيراداا عام    

 .$ 194173ما قيمته 

بتحليل مواعيد االستحقاق لالستثمارات    ) 30(اختص اإليضاح رقم      - 4
 وورد  - بند مستقل ضمن املوجـودات       -يف التأجري املنتهى بالتمليك     

 :فيه اآليت

 

 

لغاية       العام
  أشهر3

 إىل   3من 
  أشهر6

 إىل 6من 
 سنة

من سنة إىل 
  سنوات3

أكثر من    
  سنوات3

 اموع

1999 32845 101303 306600 1061778245766 1848292
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1998 3808 101303 306601 1398530145258 1955500

حتليل خماطر االستثمارات يف التأجري املنتهى      ) 31(   تناول اإليضاح رقم       - 5
 حسب القطاعـات واملراكـز      -جودات   كأحد عناصر املو   -بالتمليك  

 :اجلغرافية والعمالء ، وذلك كما يوضحه اجلدول اآليت 

حسب القطاعات) أ
التجارة 
 والصناعة

البنوك 
واملؤسسات 
 املالية

 اموع أخرى املقاوالت

1999 522895 - - 1325397 1848292 

1998 234603 - - 1720897 1955500 

حسب املراكز ) ب
 اجلغرافية

 باقي دولشرق األوسطال
 آسيا

 اموع أخرى أوربا

1999 1848292 - - - 1848292 

1998  - 1955500 - - 1955500 

 جهات  حسب العمالء )  ج
 حكومية 

 مؤسسات
  مالية 

 اموع أخرى أفراد 

 1999 

1998 

- 

- 

- 

1955500 

- 

- 

1848292 1848292 

1955500 

ه البنك يف تقريره السـنوي لعـام         ويف ضوء العرض واإلفصاح الذي أورد     
م بشأن االستثمارات يف التأجري املنتهى بالتمليك واإليـرادات واملصـروفات           1999

 : يود الباحث إبداء املالحظات اآلتية - بصفته مؤجراً -املتعلقة ا 
رغم أن البنك أفصح يف مقدمته للسياسات احملاسبية املتبعة أنه مت إعداد القوائم               - 1

ة وفقا ملعايري احملاسبة اإلسالمية الصادرة عن هيئـة احملاسـبة واملراجعـة             املالي
 -للمؤسسات املالية اإلسالمية واليت نصت على أنه جيب أن يفصح املصـرف             

 يف اإليضاحات حـول القـوائم       -بصفته مؤجراً كما أوضح الباحث من قبل        
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 الفئات الرئيسـة  املالية عن إمجايل أصول اإلجارة املنتهية بالتمليك مبوبة حسب     
مطروحاً منها جممع اإلهالك اخلاص ا يف تاريخ إعداد  قائمة املركز املـايل ،               
يرى الباحث أن الواقع غري ذلك، فقد سلك البنك ما نصـت عليـه املعـايري                

 حيث مت إظهار وعرض االستثمارات يف       - دون معيار اهليئة   -احملاسبية األخرى   
ر صايف االستثمار مقوماً بالقيمة احلاليـة للحـد         اإلجارة املنتهية بالتمليك مبقدا   

العوائد غـري   /  رصيد حـ    -األدىن لدفعات اإلجارة املستقبلية مستبعداً منها       
وهو ما عرب عنه    (املكتسبة من عقود اإلجارة يف تاريخ إعداد  قائمة املركز املايل            

 طبقـا   –، وهو ما يعرب عنـه       )البنك باألرباح املقبوضة مقدماً ومل تستحق بعد      
مديين عقود اإلجـارة التمويليـة      / حـ  ( بصايف االستثمار  –للمعايري احملاسبية   

العوائد غري املكتسبة عن تلك العقود يف تاريخ إعداد         / مطروحاً منه رصيد حـ     
وكان جيب إظهاره بصفة مستقلة ضمن األصـول الثابتـة          ) قائمة املركز املايل  

جلزء اجلاري املستحق من صـايف      وليس ضمن االستثمارات مع مراعاة إظهار ا      
م ،  1999لعـام    $ 440748وهو مبلـغ    (االستثمار يف الفترة املالية التالية      

م طبقاً ملا ورد يف اإليضاح اخلاص بتحليـل         1998لعام  $ 411712ومبلغ  
 .بصفة مستقلة ضمن األصول املتداولة) مواعيد االستحقاق

ر منتهى بالتمليك يف بند مسـتقل    إفصاح البنك عن إيرادات استثمارات يف إجيا        – 2
ضمن إيرادات االستثمارات ، قد مت اإلفصاح باملبلغ السـليم وفقـاً للمعـايري     
احملاسبية، وهو ما يعادل مقدار نصيب الفترة من العوائد املكتسبة على عقـود             
اإلجـارة التمويلية كإيرادات للفترة ويتحـدد مبقدار الفـرق بني رصيد مجلة          

 رغم  – 1999،  1998ضـة مقدماً ومل تسـتحق بعد لعامي       األرباح املقبو 
أي          $  188584 وهو مـا قيمتـه       –أن البنك مل يفصح عن ذلك صراحة        

ويرى الباحث أنه كان ينبغي اإلفصاح عن       ) . 200337$ – 388921( 
مقدار هذا العائد املكتسب يف قائمة الدخل بصفة مستقلة ملقابلته بالتكـاليف            

هذا ومل يفصح البنـك عـن حتملـه أليـة     . - إن وجدت    -تعاقد  املباشرة لل 
 .مصروفات متعلقة باإلجارة التمويلية املنتهية بالتمليك
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 كمـا ورد يف     -" االستثمارات يف التأجري املنتهى بالتمليـك     "أن اإلفصاح عن      – 3
 حسب مواعيد اسـتحقاقها ، ال يتمشى مع ما تقضى          -) 30(اإليضاح رقم   
 باعتبارها  -اسبية ، إذ كان جيب اإلفصاح عن هذه االستثمارات          به املعايري احمل  

 بصفة إمجالية ، ولكل سنة مـن        -متثل احلد األدىن لدفعات اإلجارة املستقبلية       
السنوات اخلمس التالية ، كما أن البنك مل يفصح عن معدل العائـد الضـمين               

أا ربع سنوية    ويبدو   -املستخدم ، كما أنه مل يفصح عن مقدار دفعة اإلجارة           
لألصول املؤجرة مـن    ) مضمونة أو غري مضمونة   ( ومدى وجود قيمة متبقاة      -

 .عدمه

مل يرد يف اإليضاحات حول القوائم املالية وصفاً عاماً لعقود اإلجـارة املنتهيـة           - 4
 .بالتمليك اليت عقدها البنك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : خالصة ونتائج البحث وتوصياته - 4
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ة علمية متواضعة يف سبيل إجناح مسرية العمل املصريف         يعد هذا البحث مسامه   
اإلسالمي ، وذلك عن طريق دراسة إحدى صور توظيـف األمـوال يف املصـارف               
اإلسالمية وهى عمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك أو املقرونة بوعد البيع مـن خـالل        

ولـذا اسـتهدف    . إجراء دراسة حتليلية للمشكالت احملاسبية املتعلقة ذه العمليات         
البحث التعرف على مدى مشروعية عقود اإلجارة املنتهية بالتمليـك الـيت تربمهـا              
املصارف اإلسالمية وذلك من خالل دراسة وحتليل اآلراء واألحكام الفقهية املعاصرة           

 للوقوف على التكييف الفقهى هلذه العقود ولكى تأتى املعاجلات احملاسبية           - بإجياز   -
فقة وغري متعارضة مع رأى الفقه اإلسالمي بصدد دراسة وحتليـل           لتلك املشكالت مت  

اجلوانب احملاسبية للمشكلة موضوع البحث أال وهى كيفية احملاسبة واإلفصاح عن هذه           
 سواء أكان املصرف    -العقود من حيث متطلبات القياس واإلثبات والعرض واإلفصاح         

 .اإلسالمي مؤجراً أم مستأجراً

 البحث من أهم املشكالت املعاصرة خاصة بعد مـا          وتعترب املشكلة موضوع  
أثريت الشكوك حول مشروعية عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك اليت تربمها املصـارف            

ولقد كانت املشـكلة    . اإلسالمية واختالف الفقهاء املعاصرين بني جميٍز هلا وغري جميز        
صـدى هلـا    موضوع البحث غزيرة بالتسـاؤالت اليت طرحتها وحاول البحـث الت         

باإلجابة عنهـا من خـالل مزج احللـول واملعاجلـات اليت أوردا املعايري احملاسبية           
 ومعيار اهليئة وعرضها على رأى الفقـه   - األمريكية والربيطانية والدولية والسعودية      -

اإلسالمي واستنباط واختيار ما يتالءم منها مع األحكام الفقهية املعاصرة لعقود اإلجارة   
هية بالتمليك باعتبارها من العقود الوافدة من الغرب إىل بالد املسلمني واملستحدثة            املنت

 .يف البيئة واملناخ اإلسالمي

ومن أجل حتقيق األهداف املنشودة من وراء البحث، فقد مت تقسيمه إىل ثالثة             
 تناول فيـه الباحـث      املبحث األول مباحث  خبالف املقدمة واخلالصة والتوصيات؛       

األحكام الفقهية املعاصرة لعقود اإلجارة املنتهية بالتمليك وخالصة ما توصـل           اآلراء و 
إليه الفقهـاء بصـدد التكييـف الفقهى هلذه العقـود ، بينما خصـص الباحـث             

 لدراسة املشكالت احملاسبية املتعلقة بالقياس واإلثبات احملاسىب لعمليـات          املبحث الثاىن 
 فقد أشار فيه الباحث إىل املبحث الثالث واألخري  أما  عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك ،      
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بيان كيفية ومتطلبات العرض واإلفصاح للمعلومات احملاسبية املتعلقة بعقود اإلجـارة           
املنتهية بالتمليك يف القوائم املالية للمؤجر واملستأجر،  وما ينبغي أن يكون عليه العرض              

توى اإلعالمي للقوائم املالية املنشورة      إلثراء احمل  – من وجهة نظر الباحث      –واإلفصاح  
 .ومبا يفي باحتياجات مستخدمي التقارير والقوائم املالية من املعلومات

ويتناول الباحث أهم النتائج اليت توصل إليها والتوصيات العامة للبحث وذلك           
 :على النحو التاىل 

 :نتائج البحث ) 4/1(

 :فيما يلي  تتحدد أهم النتائج اليت توصل إليها البحث 

أن العـديد من الفقهاء املعاصرين يرون جواز عقـد اإلجــارة املنتهيـة               – 1
 ويكّيف فقهياً على أنه يف بدايته عقـد         – للعديد من املبـررات     –بالتمليك  

 مع وعـد    – تترتب عليه كافة أحكام وآثار هذا العقد املقررة شرعاً           –إجارة  
 سواء مت التمليك عن طريق البيع       من املالك املؤجر بتمليك األصل للمستأجر     

بثمن رمزي أو غري رمزي أو ببقية األقساط أو البيع التدرجيي أو عن طريـق               
وال مانع من ذكر الوعد بالتمليك يف عقد اإلجارة من طـرف واحـد              . اهلبة

جتنباً الشتراط عقد يف عقد ، على أن يتم إبرام عقد متليك مسـتقل              ) املؤجر(
 .ة مدة اإلجارة أو ىف أثنائها حسب األحوالعن عقد اإلجارة يف اي

أن البيع مث االستئجار املنتهى بالتمليك من الصور اجلائزة شرعا الشتماهلا على              - 2
عقدين منفصلني ومها، عقد البيع وعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك ، وجيـب            

ـ               د عدم الربط بينهما جتنبا الشـتراط عقد يف عقد ، وال مانع من إصدار وع
 .من طرف واحد باإلجيار أو االستئجار

يعترب املعيار األمريكي أكثر احملاوالت اليت اسـتهدفت إرساء أسس احملاسـبة             - 3
مشوالً الستناده إىل إطار نظري     ) املنتهية بالتمليك (عن عقود اإلجارة التمويلية     

مثـل املعـايري    (متكامل ، ولذا استندت معايري احملاسبة يف الدول األخـرى           
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واملعيار الدويل على األسس اليت بىن عليهـا        ) الربيطانية والسعودية يف البحث   
 .املعيار األمريكي

اختالف املنهج واألساس النظري الذي استند إليه معيار اهليئة عـن املنـهج                - 4
إذ يتحدد املنهج الذي     . *واألساس النظري الذي استندت إليه املعايري احملاسبية      

ة يف اعتبار عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك جمـرد اسـتئجار           سلكه معيار اهليئ  
 حيث يبدأ العقد يف تاريخ نشـأته كعقد إجارة تسـرى           -خلدمات األصل   

 وبالتايل عـدم رمسلـة العقـد    -عليه األحكام الفقهية املتعلقة بعقد اإلجارة     
 يف دفاتر املستأجر واحتفاظ املؤجر حبق امللكية حفاظـاً        ) األصول املستأجرة (

أما املعايري احملاسبية فقد سلكت منهج رمسلة عقـود         . على حقوقه من الضياع   
اإلجارة يف دفاتر املستأجر على اعتبار أن العقد ال ينطوي على جمرد استئجار             
خلدمات األصل ولكن يعترب مبثابة اقتناء املستأجر هلذا األصل، ويعترب املـؤجر            

. جر للمستأجر مع متويله لعملية الشراء     إما مموالً للمستأجر أو بائعاً لألصل املؤ      
رمسلة عقود اإلجـارة يف     (ويؤيد الباحث املنهج الذي سلكته املعايري احملاسبية        

حيث ميثل حقيقة وجوهر عقد اإلجارة املنتهية بالتمليـك ،          ) دفاتر املستأجر 
حيث يستهدف منه متلك املستأجر لألصل يف اية مدة اإلجارة كما يـرى             

نه ميكن احملافظة على حقوق املؤجر عن طريق أخذ الضـمانات           الفقهاء ، وأ  
الكافية أو عن طريق رهن األصل املؤجر رهناً تأمينياً ال حيازياً حـىت ميكـن               

 .للمستأجر االنتفاع به مع ضمان سداده ألقساط اإلجارة

ول اختلفت املعايري احملاسبية اختالفاً واضحاً يف املعاجلة احملاسبية إلهالك األص           - 5
املستأجرة سواء حول فترة اإلهالك أو سياسة اإلهالك وهل يـتم احتسـاب           

وبعد الدراسـة التحليليـة املقارنة    .اإلهالك يف دفاتر املؤجر أم املسـتأجر؟     
ملا ورد يف املعايري توصل الباحث إىل أنه جيب إهالك األصول املسـتأجرة يف              

االقتصـادي لألصـل    دفاتر املستأجر على أسـاس فترة اإلجارة أو العمـر          
املستأجر أيهما أقصر باعتبار أن فترة اإلجارة تستغرق عادة جزءاً من العمـر             

                                                  
 . يقصد الباحث ا املعايري األمريكية والربيطانية والدولية والسعودية ما مل يذكر خالف ذلك- *
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االقتصادي لألصل، وقد متتد هذه الفترة لتغطى العمر االفتراضـي لألصـل            
بالكامل، وجيب أن تكون السياسة احملاسبية املتبعة يف إهالك األصل املستأجر           

الك األصول اململوكة املماثلة لدى املستأجر      متناسقة مع السياسة املتبعة يف إه     
 .لتحقيق التناسق واالنسجام يف السياسات احملاسبية

اتفقت املعايري احملاسبية حول ضرورة جتزئة دفعات اإلجارة لدى كـل مـن               - 6
املؤجر واملستأجر؛ إذ تقسم لدى املستأجر إىل تكلفـة التمويـل ومقـدار             

 التمويلية، بينما تقسم لدى املـؤجر إىل        التخفيض يف التزامات عقود اإلجارة    
هذا مـع   .. العائد على صايف االستثمار والقيمة املستردة من صايف االستثمار          

استخدام طريقة معدل العائد السائد يف إجراء عملية التجزئة ويسـتخدم يف            
ذلك معدل العائد الضمين للمؤجر املستخدم كمعدل خصم حلساب القيمـة           

ومل يؤيد معيار اهليئة فكـرة      .  لدفعات اإلجارة املستقبلية     احلالية للحد األدىن  
جتزئة دفعات اإلجارة إىل مكوناا ونص على إثباـا كـإيرادات للمـؤجر             

 .ومصروفات للمستأجر يف نفس الفترة اليت تستحق فيها

أن اختالف املنهج الذي انتهجه معيار اهليئة عن املنهج الذي سلكته املعـايري               – 7
ة يؤدى إىل تباين املعلومات اليت تتضمنها القوائم املالية املنشورة مـن            احملاسبي

ِقبل املستأجر، مما يؤدى إىل تغيري كبري يف احملتوى اإلعالمي لعناصـر قائمـة              
الدخل واملركز املايل ، وبالتايل تنعكس آثاره على مسـتخدمي املعلومـات            

 .ني املالينيومتخذي القرارات وخاصة املقرضني واملستثمرين واحمللل

أن هناك شبه اتفاق بني املعايري احملاسبية حول املعاجلة احملاسـبية للتكـاليف               - 8
املباشرة األولية للتعاقد لدى املؤجر باعتبارها مصروفات إيرادية مؤجلة تضاف          
إىل صايف االستثمار لتوزع ضمنياً على الفترات املالية للعقد مبـا يـؤدى إىل              

أما معيار اهليئة فقـد     . ة املعترف ا يف كل فترة مالية        ختفيض العوائد املكتسب  
 -افترض أن كالً من املؤجر واملستأجر يتحمل بنصيب من هذه التكـاليف             

 تعاجل على أـا مصـروفات       -ألن العربة مبا تراضى واتفق عليه طرفا العقد         
إيرادية إذا كان غري ذات أمهية نسبية، ومصروفات إيرادية مؤجلة إذا كـان             

وتتمشى املعاجلة اليت استحدثها معيار اهليئة مـع مبـادئ          . ت أمهية نسبية  ذا
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وأحكام الشريعة اإلسالمية الغراء واملبادئ احملاسبية املتعارف عليهـا وأمههـا     
 .مبدأ األمهية النسبية ومبدأ املقابلة

انفرد معيار اهليئة بالنص على املعاجلة احملاسبية ملصروفات صيانة وإصـالحات      - 9
صول املؤجرة ، واستحدث املعيار معاجلة تتمشى مع األحكـام الفقهيـة            األ

 .لإلجارة املنتهية بالتمليك واملبادئ احملاسبية املقبولة قبوالً عاماً

 للمعاجلة احملاسبية ملصروفات    - وأيضا معيار اهليئة     -مل تتطرق املعايري احملاسبية      - 10
ويرى . لدى املؤجر أو املستأجر   الضرائب والتأمني على األصول املؤجرة سواء       

 أنه ال جيـوز     -الباحث  يف ضوء األحكام الفقهية لإلجارة املنتهية بالتمليك          
 ويقصد به التأمني التعـاوين      -حتميل املستأجر مبصروفات الضرائب والتأمني      

 باعتبار أن املؤجر هو الذي يتحمل تبعة هالك األصل ، كما            -اجلائز شـرعاً   
 -واقترح الباحث معاجلة هـذه املصـروفات        . ن التأمني   أنه هو املستفيد م   

باعتبارها ذات صبغة دورية كمصروفات إيرادية حتمل على قائمـة الـدخل            
للمؤجر عن الفترة املالية اليت حدثت فيها طبقا للمبادئ احملاسبية املقبولة قبوالً            

 .عاماً ومنها مبدأ الدورية ومبدأ املقابلة وأساس االستحقاق احملاسيب

أن هناك شبه اتفاق بني املعايري احملاسبية حول املعاجلة احملاسبية لعقود البيـع مث                - 11
االستئجار املنتهى بالتمليك فيما يتعلق باملكاسب أو اخلسائر الناجتة عن عملية           

املستأجر باخلسائر يف تاريخ حدوث     /البيع ؛ إذ جيب االعتراف يف دفاتر البائع       
ئمة الدخل عن الفترة اليت حدث فيها البيع، ويف حالة          العملية وحتميلها على قا   

وجود مكاسب فيتم إثباا يف تاريخ حدوث العملية مكاسب مؤجلة تـوزع            
وعلى أسـاس القسـط     (على فترات اإلجارة بنسبة إهالك األصل املستأجر        

وأن معيار اهليئة قد جانبه الصواب يف معاجلتـه         ) . الثابت يف حالة األراضي   
ر البيع  إذ نص على توزيعها على فترات اإلجـارة وخيصـم             ملكاسب خسائ 

نصيب الفترة من مصروفات االستئجار ، واقترح الباحث ضـرورة تعـديل            
 – يف ضوء مربرات تناوهلا الباحث       –املعاجلة احملاسبية اليت أوردها معيار اهليئة       

 .مبا يتمشى مع األحكام الشرعية والسياسات احملاسبية
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ملعيار الدويل ومعيار اهليئة أية معاجلات حماسـبية خاصـة بعقـود            مل يتناول ا    – 12
اإلجارة العقارية املنتهية بالتمليك، واكتفي املعيار الربيطاين بالتأكيد علـى أن           

وتعتـرب  . يطبق بشـأن هذه العقود نفس ما يطبق على غريها مـن العقـود           
سرا من تلك الـيت     املعاجلة احملاسبية هلذه العقود طبقا للمعيار السعودي أكثر ي        
 .تضمنها املعيار األمريكي والذي اتسمت معاجلته بالتعقيد

أن هناك شبه اتفاق تام بني املعايري احملاسبية حول املعلومات اليت جيب عرضها               – 13
 باستثناء ما انفرد به املعيار السعودي فيما        -يف صلب القوائم املالية للمستأجر      

يتطرق املعيار الـدويل ومعيـار اهليئـة إىل         ومل  . يتعلق مبصروفات اإلجارة    
املعلومات الواجب عرضها يف صلب القوائم املالية للمؤجر، واكتفي املعيـار           

بعد اسـتبعاد أي خمصصـات      (الربيطاين بالنص على إظهار صايف االستثمار       
ضمن احلسابات املدينة يف قائمة املركز املايل       ) لإلجارات املشكوك يف حتصيلها   

اء املعياران األمريكي والسعودي أكثر مشوالً من غريمهـا مـن           للمؤجر ، وج  
وأوضح الباحث املعلومات الواجب عرضها وإظهارها      . املعايري يف هذا الشأن   

 .يف القوائم املالية للمستأجر واملؤجر

أن متطلبات اإلفصاح يف القوائم املالية للمستأجر واملؤجر وفقًا ملعيار اهليئـة              - 14
م بالشمولية باملقارنة مبتطلبات اإلفصاح اليت نصـت عليهـا          حمدودة وال تتس  
وأوضح الباحث أهم املعلومات الواجب اإلفصاح عنها مـن         . املعايري احملاسبية 

ِقبل كل من املستأجر واملؤجر يف اإليضاحات حول القـوائم املاليـة لتلبيـة              
 .احتياجات مستخدمى القوائم من املعلومات

يقية اليت تناوهلا الباحث على القوائم املالية املنشورة لبنك         أوضحت احلالة التطب     - 15
البحرين عدم التزام البنك مبتطلبات العرض واإلفصـاح يف         /الربكة اإلسالمي   

 سواء كـان البنـك مـؤجرا أًو         -القوائم املالية اليت نص عليها معيار اهليئة        
األخرى يف هـذا    مستأجراً ، وأن البنك انتهج ما نصت عليه املعايري احملاسبية           

وأوضح الباحث ما جيب أن يكون عليه العرض واإلفصاح يف القوائم           . الصدد
املالية واإليضاحات املرفقة ا، وذلك يف ضوء ما اقترحه الباحث فيما يتعلـق          
بأهم املعلومات الواجب عرضها يف صلب القوائم املالية وتلك الـيت جيـب             
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 لكفايـة متطلبـات     -ائم املاليـة    اإلفصاح عنها يف اإليضاحات املرفقة بالقو     
العرض واإلفصاح لتلبية احتياجـات مسـتخدمى القوائــم املاليـة مـن          

 . سواء كان املصرف مؤجراً أو مستأجراً-املعلومات 

 :التوصيات )        4/2(

 : تتحدد التوصيات العامة اليت يوصى ا الباحث فيما يلي

بتة املستأجرة يف دفاتر املسـتأجر      ضرورة تطبيق سـياسة رمسلة األصول الثا       - 1
طبقاً ملا تقضى به املعايري احملاسبية، وذلك ملا توفره هذه السياسة من معلومات             

 – بعدل   –ذات حمتوى إعالمي أفضل للقوائم املالية املنشورة مبا جيعلها تظهر           
ويوصى الباحث بأن يعـدل     . املركز املايل للمنشأة املستأجرة ونتيجة أعماهلا     

 اهليئة مبا يتمشى مع هذه السياسة واالعتراف بانتقال خمـاطر ومنـافع             معيار
ملكية األصل املؤجر إىل املستأجر مع احلفاظ على حقوق املؤجر من خـالل             
حصوله على الضمانات الكافيـة أو رهن األصل املؤجر رهنـاً تأمينيـاً ال             

 .حيازياً حىت يتمكن املستأجر من االنتفاع باألصل

احث بأنه جيب احتساب إهالك األصـول املسـتأجرة يف دفـاتر            يوصى الب   - 2
 على أساس فترة اإلجارة أو العمر - مبا يتمشى مع التوصية السابقة   -املستأجر

االقتصادي لألصل املستأجر أيهما أقصر باعتبار أن فترة اإلجارة تستغرق عادة   
لعمـر  جزءاً من العمر االقتصادي لألصل ، وقد متتد هذه الفتـرة لتغطـى ا             

االفتراضي لألصل بالكامل ، وجيب أن تكون السياسة احملاسـبية املتبعـة يف             
إهالك األصل املستأجر متناسقة مع السياسة املتبعة يف إهالك األصول اململوكة           

. املماثلة لدى املستأجر لتحقيق التناسق واالنسجام يف السياسات احملاسـبية           
 .مبا يتمشى مع هذه التوصيةكما يوصى الباحث بأن يعدل معيار اهليئة 

يوصى الباحث باستخدام معدل العائد على ودائع وحسـابات االسـتثمار             - 3
باملصارف اإلسالمية كمعدل للخصم إلجياد القيمـة احلاليـة للحـد األدىن            
لدفعات اإلجارة على اعتبار أنه ميثل معدل العائد الضمين للمصرف اإلسالمي           

 بأنه جيب على املصـارف اإلســالمية        كما يوصى الباحث  . بصفته مؤجراً 
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 - يف الفقه اإلسـالمي والفكر احملاسـيب اإلسـالمي          -تطبيق مبدأ النضوض  
بصدد املعاجلة احملاسبية لدفعات اإلجارة والعوائد غري املكتسبة مـن عقـود            
اإلجارة املنتهية بالتمليك وفقاً ملا جاء باملعيار السعودي التفاقها مع أحكـام            

 وقياساً عليها   -مية الغراء ، حيث تقضى بأن اكتساب األرباح         الشريعة اإلسال 
 يكون بالنضـوض أي     -العوائد املكتسبة من عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك        

التحصيل الفعلي ، وهذا يعىن حماسبياً أن ترحيل العوائد من عمليات اإلجارة            
اكتساب هذه  إىل حساب األرباح واخلسائر متهيداً لتوزيعها ال يكون إال عند           

العوائد يف صورة نقدية حمصلة بالفعل، وهو ما ال يتم يف عمليات اإلجارة إال              
على أقسـاط تتفق مبا يتناسب مع دفعات اإلجارة احملصلة فعالً، ولذا جيـب             
أن يتم اإلثبات مبقدار قيمة العائد الناض فقط خالل الفترة ، وهو ما يعـرف               

ملكتسبة من عقود اإلجـارة املنتهيـة       بأسلوب االعتراف التدرجيي بالعوائد ا    
 .بالتمليك

يوصى الباحث أن يضاف إىل معيار اهليئة املعاجلة احملاسبية املقترحة من ِقبـل               - 4
الباحث ملصروفات الضرائب والتأمني التعاوين على األصول املـؤجرة، وأن          

 سواء كان املصرف مؤجرا أو مستأجراً ألراٍض        -تطبق املصارف اإلسالمية      
 أسس وشروط عقود اإلجارة العقارية املنتهيـة        -ط أو ألراٍض ومباٍن معا      فق

بالتمليك اليت نص عليها املعيار السعودي ، وكذا املعاجلة احملاسـبية لتلـك             
العقود وفقًا ملا جاء به املعيار السعودي والذي اتسمت معاجلتـه بالسـهولة             

 .والبساطة

يق معيار اإلجارة املنتهيـة بالتمليـك       ضرورة التزام املصارف اإلسالمية بتطب      - 5
 بعد إدخال   -الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية         

 مما يؤدى إىل توحيد البيانات املاليـة وإمكانيـة          -التعديالت املقترحة عليه    
مقارنة مستويات األداء وتسهيل تسجيل أسهم تلك املصارف بأسواق املـال           

ما أن االلتزام يشكل داللة واضحة علـى مصـداقية وشـفافية            العاملية ، ك  
العمليات املصرفية اليت جتريها املصارف اإلسالمية بصفة عامـة وعمليـات           
اإلجارة املنتهية بالتمليك بصفة خاصة ، ويزيل الشـكوك عـن املصـارف             
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 اإلسالمية لدى األسرة املصرفية العاملية ويزيد من ثقة املتعاملني واملستثمرين يف          
قدرا على حتقيق أهدافهم وطموحام ، هذا االلتزام يعد مؤشــراً هامـاً             
الجتاه الصناعة املصرفية اإلسـالمية حنو النضج الفين والتطور مبا ال يعطـى            
مربراً لكل من حاول تعطيل مسرية العمل املصريف اإلسالمي خاصـة لـدى             

ة بالتمليـك الـيت     الغرب كاالدعاء بعدم مشـروعية عمليات اإلجارة املنتهي      
جتريها املصارف اإلسـالمية، وكذا االدعاء بعدم فهم األسس واملعايري الـيت           

 .تبىن عليها القوائم املالية ونشاط املصارف اإلسالمية

يوصى الباحث بتطبيق عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك يف ااالت الصـناعية             - 6
 املايل احلكومي والدويل، والعجز     والتجارية والزراعية واإلسكان ومتويل العجز    

املايل للشركات واملؤسسـات واألفراد ، وذلك يف إطار الضوابط الشـرعية           
 .وملا حيققه من مزايا لكل من املؤجر واملستأجر

يوصى الباحث بإمكانية تطبيق عقود اإلجـارة املنتهية بالتمليك عن طريـق             - 7
 .وكة للحكومة أو القطاع العامالبيع التدرجيي يف جمال خصخصة األصول اململ

ضرورة عقد دورات تدريبية للمحاسـبني يف املصارف اإلسـالمية تتنـاول             - 8
كيفية التطبيق السليم ملعيار اإلجارة املنتهية بالتمليك واملعاجلـات احملاسـبية           
للعمليات املرتبطة بعقود اإلجارة املنتهيـة بالتمليـك ومتطلبـات العـرض            

 املالية مبا يتمشى مع هذا املعيار والتعـديالت املقتـرح           واإلفصاح يف القوائم  
ويقترح الباحث عقد هذه الدورات عن طريق االحتاد الـدويل          . إدخاهلا عليه 

للبنوك اإلسالمية وهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسـات املاليـة اإلسـالمية           
 .لشأنألغراض التوحيد يف املعاجلات احملاسبية والتنسيق بني املصارف يف هذا ا

ضرورة إدراج احملاسبة واإلفصاح عن عقود وعمليـات اإلجـارة املنتهيـة              - 9
 كأحد  -بالتمليك كأحد املشكالت احملاسبية املعاصرة ضمن مناهج احملاسبة         

 . يف اجلامعات-موضوعات مقرر احملاسبة املالية املتقدمة 
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 )التعاريف ( ملحق  

ية واحملاسبية الفنية الـواردة يف      يوضح الباحث تعريفًا ألهم املصطلحات الفقه     
 :البحث على النحو اآليت 

، املـؤجر   ) اإلجيـاب والقبـول   ( متليك منفعة بعوض ؛ وأركاا      : اإلجارة    - 1
املقابل الذي حيصـل     (، واألجرة   ) املنتفع بالعني   (واملستأجر  ) صاحب العني (

 ).جرخدمات العني اليت حيصل عليها املستأ( واملنفعة ) عليه املؤجر

اإلجارة اليت تنتهي بتملك املستأجر األصل املؤجر        : اإلجارة املنتهية بالتمليك    – 2
اليت متثل يف ظاهرها مثـن      ) األقساط  ( مقابل وفاء املستأجر بدفعات اإلجارة      

قيمة األصل يف ايـة     ( منفعة العني مع خضوع اجلزء املتبقي من رقبة العني          
وتأخـذ عـدة صـور أو       (يع منفصل    لعقد ب  - إن وجدت  –فترة اإلجارة   

 ).أشكال

مرادف لإلجارة  : Finance Leaseاإلجارة التمويلية أو التأجري التمويلي    – 3
املنتهية بالتمليك؛ إذ أا إجارة تؤدي إىل نقل مجيع خماطر ومنـافع امللكيـة              

 .للمستأجر

ي واإلجـارة   تشـبه اإلجارة التمويلية أو التأجري التمـويل      : اإلجارة البيعية     – 4
 ولكنها تقوم على مبدأ البيع بالتقسـيط مع رهن املبيـع           –املنتهية بالتمليك   

حىت ينتهي املشـتري من سـداد آخر قسط، فالفارق الوحيد أن األقسـاط            
ويطلق على اإلجـارة    .  متثل مثن بيع رقبة العني       – يف حالة اإلجارة البيعية      –

 من وجهة نظر املشـتري ، والبيع Hire – purchaseالبيعية الشراء التأجريي 
 . من وجهة نظر البائع Hire-saleالتأجريي 

/ البائع  ( أن يبيع طرف     : Sale&leasebackالبيع مث االستئجار أو التأجري        – 5
 مملـوك له إىل طرف آخـر مث يستأجـره منه ) عني(أصل ) املستأجر 
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 ؛ عقد بيع، وعقد إجارة وجيب       فهناك عقدين منفصلني  ) . املؤجر  / املشتري          ( 
عدم الربط بينهما جتنبا الشـتراط عقد يف عقد ، وال مانع من إصدار وعـد               

وهذه الصورة ال خترج عن كوا      . من طرف واحد باإلجيار أو االسـتئجار     
 .البائع مع تقدمي األصل كضمان / املشتري يوفر متويالً للمستأجر/ أن املؤجر 

االستئجار مث التأجري ، وهي احلاالت اليت يؤجر فيهـا          : ن  اإلجارة من الباط    – 6
 .املصرف إىل العميل أصول سبق أن استأجرها املصرف من طرف ثالث 

اإلجارة اليت تتوقف فيها دفعات اإلجارة علـى عوامـل          : اإلجارة الشرطية      - 7
 .أخرى خبالف انقضاء الزمن 

إلجارة وغري قابلة لإللغاء ، حيـث       الفترة اليت يغطيها عقد ا    : فترة اإلجارة     – 8
يتعاقد املستأجر على استئجار األصل مع أية شروط أخرى متنحه حق اختيار            

 ويف تـاريخ    –االستمرار يف استئجار األصل مع أو بدون دفع مبالغ إضافية           
نشأة اإلجارة ، يكون مؤكد بدرجة معقولة أن املستأجر سوف ميارس هـذا             

 .احلق

 مع  –املدة املتوقع استخدام األصل خالهلا      :  لألصل املؤجر    العمر االفتراضي   – 9
 يف ظل ظروف التشغيل     –صالحية األصل لالستخدام من الناحية االقتصادية       

العادية مع توافر اإلصالح والصيانة العادية ، وقد يقدر العمر بعدد وحـدات             
ليها من  املتوقع احلصول ع  ) وحدات اإلنتاج أو ساعات التشغيل مثال       ( املنافع  
 .األصل

صايف القيمة املقدرة   : ) قيمة النفاية املقدرة     -القيمة املتبقاة املقدرة لألصل       - 10
املتوقع احلصول عليها مقابل األصل يف ايـة        ) بعد استبعاد تكاليف اإلزالة     ( 

، ) تاريخ نشأة اإلجـارة     (عقد اإلجارة، وتقدر هذه القيمة عند بدء اإلجارة         
 . أو غري مضمونة وقد تكون مضمونة

املقدرة يف  (هي اجلزء من القيمة املتبقاة لألصل       : القيمة املتبقاة غري املضمونة       - 11
، فهي القيمة العادلة املقدرة لألصـل يف ايـة فتـرة            ) تاريخ نشأة اإلجارة  

اإلجارة بعد استبعاد أي جزء مضمون منها، سواء كان مضمونا عن طريـق             
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 ال عالقـة لـه      - شركة التأمني التعاوين مثال      -املستأجر أو طـرف ثالث     
 .باملؤجر 

هـو جممـوع احلـد األدىن لدفعـات اإلجـارة        : االسـتثمار اإلمجايل   - 12
والقيمة املتبقاة غري املضمونة إن  ) عدد دفعـات اإلجارة  × دفعة  اإلجـارة    ( 

 .وجدت 

عوائد غري املكتسبة علـى     الفرق بني االستثمار اإلمجايل وال     : صايف االستثمار   - 13
 .عقد اإلجارة 

تعرب عن القيمة السـوقية أو التبادلية لألصـل        : القيمة العادلة لألصل املؤجر     - 14
 يف  – بائع ومشـتٍر     – اليت يقبل ا طرفان مستقالن       -يف تاريخ نشأة اإلجارة   

عمليـة تبادل عادلـة أي يتوافـر لديهمـا معلومـات كافيــة عـن           
افر املعرفة والرغبة يف الشـراء لدى املشــتري ، وتـوافر           أي تو ( األصل  

 ).املعرفة لدى البائع 

الدفعات اليت يلتزم املستأجر بأدائهـا طبقـا        : احلد األدىن لدفعات اإلجارة       - 15
مسـتبعدا منها تكاليف الصيانة والتأمني والضـرائب       (لشروط عقد اإلجارة    
 ).اليت يتحملها املؤجر

 - يف بداية عقد اإلجـارة       -معدل اخلصم   : دة الضمين للمؤجر    معدل الفائ   - 16
الذي جيعل القيمة احلاليـة للحد األدىن لدفعات اإلجارة والقيمة املتبقاة غري           

 مسـاوية للقيمة الســوقية لألصـل       – من وجهة نظر املؤجر      –املضمونة  
 .أي أنه معدل العائد الداخلي أو احلقيقي لعقد اإلجارة .. املؤجر 
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