
١٧١٧المعيار الدولي المعيار الدولي 
اإليجار عقود اإليجارمحاسبة عقود رمحاسبة إليج و  رب  إليج و  ب 

حسين القاضيحسين القاضي. . دد..أأأأ

٠٩الثاني،  تشرين ٢٥ ١



األولية المباشرة األوليةالتكاليف المباشرة التكاليف المباشرة األولية  التكاليف المباشرة األولية  التكاليف

هي التكاليف المتزايدة التي تنسب بشكل مباشر المفاوضات هي التكاليف المتزايدة التي تنسب بشكل مباشر المفاوضات ••
..االيجارااليجاروترتيب عقدوترتيب عقد

  
ة الق ا إل الذ ل ال ال ل ةثل الق ا إل الذ ل ال ال ل ثل و يمثل معدل الخصم المعدل الذي يؤدي إلى حساب القيمةو يمثل معدل الخصم المعدل الذي يؤدي إلى حساب القيمة••

الدنيا أو أية قيمة متبقية غير مضمونة  الدنيا أو أية قيمة متبقية غير مضمونة    االيجارااليجارالحالية لدفعات الحالية لدفعات 
تساوي القيمة العادلة لألصل المؤجر إضافة إلى التكاليف  تساوي القيمة العادلة لألصل المؤجر إضافة إلى التكاليف  

األولية األوليةالمباشرة إلى..المباشرة تضاف األولية المباشرة التكاليف أن إلىأي تضاف األولية المباشرة التكاليف أن أي ي و ر  يب و ر  ى  ..ب ي  إ و ر  ب ي  ن  ى  ي  ي  إ و ر  ب ي  ن  ي 
..قيمة األصل المؤجرةقيمة األصل المؤجرة

٠٩الثاني،  تشرين ٢٥ ٢



::مثالمثال::مثالمثال

٧٥٠٠٠٠٧٥٠٠٠٠تكاليف سيارة    تكاليف سيارة    ••
مباشرة•• مباشرةتكاليف ١٠٠٠٠١٠٠٠٠تكاليف رة    ب رة   ي  ب ي 
١٤٠٠٠٠١٤٠٠٠٠ربح مجمل        ربح مجمل        ••

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                          
العادلة•• العادلةالقيمة ٩٠٠٠٠٠٩٠٠٠٠٠القيمة ٩٩القيمة العادلة     القيمة العادلة     

٠٩الثاني،  تشرين ٢٥ ٣



المبانيالمبانيوواألراضياألراضي المبانيالمبانيوواألراضياألراضي

والمباني•• األراضي بين نسبي بشكل األقساط تقسيم والمبانييتم األراضي بين نسبي بشكل األقساط تقسيم ييتم ب ي وا بي بين األرا ل  يم األ ب م  يي ب ي وا بي بين األرا ل  يم األ ب م  ي

تشغيلي ما لم تنتقل  تشغيلي ما لم تنتقل    ايجارايجارأما ما يخص األراضي فهو عقد أما ما يخص األراضي فهو عقد ••
ي..الملكية إلى المستأجر في نهاية العقد التمويليالملكية إلى المستأجر في نهاية العقد التمويلي وي ي ه ي جر ى إ يي وي ي ه ي جر ى إ ي

٠٩الثاني،  تشرين ٢٥ ٤



تمويلي اإليجار عقد يكون تمويليمت اإليجار عقد يكون تشغيليوومت تشغيليليس ::ليس ::ليس تشغيليليس تشغيليوومتى يكون عقد اإليجار تمويليمتى يكون عقد اإليجار تمويلي

لو طلب من المؤجر  لو طلب من المؤجر    ووإذا تحول حق استعمال األصل حتى إذا تحول حق استعمال األصل حتى ••
ل األ ذ انة أ ل تشغ لق تت ة آ ات خ لتق األ ذ انة أ ل تشغ لق تت ة آ ات خ ..تقديم خدمات آبيرة تتعلق بتشغيل أو صيانة هذه األصولتقديم خدمات آبيرة تتعلق بتشغيل أو صيانة هذه األصولتق

٠٩الثاني،  تشرين ٢٥ ٥



عل التمويلي العقد يطبق علال التمويلي العقد يطبق ::ال يطبق العقد التمويلي علىال يطبق العقد التمويلي على::ال

أأ ..اتفاقيات اإليجار الستكشاف أو استخدام المعادناتفاقيات اإليجار الستكشاف أو استخدام المعادن••
الصور•• أفالم مثل ببنود الخاصة الترخيص الصوراتفاقيات أفالم مثل ببنود الخاصة الترخيص ور  اتفاقيات الم ا ل أ و  يص ا بب ر ي ا ور  ا الم ا ل أ و  يص ا بب ر ي ا ا

..المتحرآةالمتحرآة
ة ا تث اال ا قا ةال ا تث اال ا قا ال . . العقارات االستثماريةالعقارات االستثمارية••

..األراضي الزراعية واألصول البيولوجيةاألراضي الزراعية واألصول البيولوجية•• وجي بيو و و ي زر ي وجير بيو و و ي زر ي ر
عقود الخدمات التي ال يخول حق استخدام األصول من  عقود الخدمات التي ال يخول حق استخدام األصول من  ••

آخ إل ف آخط إل ف ..طرف إلى آخرطرف إلى آخرط

٠٩الثاني،  تشرين ٢٥ ٦



التشغيليالتشغيليااليجارااليجارعقدعقد التشغيليالتشغيليااليجارااليجارعقدعقد

هو اتفاق يعطي المؤجر إلى المستأجر بموجبها حق استخدام  هو اتفاق يعطي المؤجر إلى المستأجر بموجبها حق استخدام  ••
ا ف لة ل أ ة ف ل قا ا ل تفق ة لفت ل اأ ف لة ل أ ة ف ل قا ا ل تفق ة لفت ل ..أصل لفترة زمنية متفق عليها مقابل دفعة أو سلسلة دفعاتأصل لفترة زمنية متفق عليها مقابل دفعة أو سلسلة دفعاتأ

٠٩الثاني،  تشرين ٢٥ ٧



التمويليالتمويليااليجارااليجارعقدعقد التمويليالتمويليااليجارااليجارعقدعقد

هو عقد يحيل بشكل جوهري آافة المخاطر والمنافع المتعلقة هو عقد يحيل بشكل جوهري آافة المخاطر والمنافع المتعلقة ••
..بملكية أصل وقد ال يتم تحويل حق الملكية في نهاية األمربملكية أصل وقد ال يتم تحويل حق الملكية في نهاية األمر ي يم م

اقق ااال تأاال لل ف ق الذ تأالتا لل ف ق الذ التا من التاريخ الذي يحق فيه للمستأجرمن التاريخ الذي يحق فيه للمستأجرااليجارااليجاريحدد عقديحدد عقد••
ممارسة حق استخدام األصل إلى جانب أية فترات إضافية ممارسة حق استخدام األصل إلى جانب أية فترات إضافية 

، ، يملك المستأجر فيها الخيار في متابعة استئجار األصليملك المستأجر فيها الخيار في متابعة استئجار األصل
بدونها أو إضافية بدونهابدفعات أو إضافية ..بدفعات ه و و ب ي  هب إ و و ب ي  ..ب إ

٠٩الثاني،  تشرين ٢٥ ٨



اإليجار دفعات من األدن اإليجارالحد دفعات من األدن الحد األدنى من دفعات اإليجارالحد األدنى من دفعات اإليجارالحد

أ أ أأ أ أ إذا آان للمستأجر حق خيار الشراء بسعر يتوقع أن يكون أقل  إذا آان للمستأجر حق خيار الشراء بسعر يتوقع أن يكون أقل  ••
خبدرجة آافية من القيمة العادلة لألصل في تاريخ ممارسة هذا بدرجة آافية من القيمة العادلة لألصل في تاريخ ممارسة هذا  خي ي

    االيجارااليجارأي عند بدء عقد أي عند بدء عقد ، ، الحقالحق

تشمل الحد األدنى من  تشمل الحد األدنى من    االيجارااليجارفإن الحد األدنى من دفعات فإن الحد األدنى من دفعات ••
المبالغ المستحقة الدفع طيلة مدة العقد باإلضافة إلى الدفعة  المبالغ المستحقة الدفع طيلة مدة العقد باإلضافة إلى الدفعة  

الشراء خيار حق لممارسة الشراءالمطلوبة خيار حق لممارسة ..المطلوبة ر ر  ي ق  ر  روب  ر  ي ق  ر  ..وب 

٠٩الثاني،  تشرين ٢٥ ٩



االستثمار االستثمارإجمالي إجمالي االستثمارإجمالي االستثمارإجمالي

الحد األدنى من دفعات اإليجار بموجب عقد إيجار تمويلي الحد األدنى من دفعات اإليجار بموجب عقد إيجار تمويلي ••
ق ت ت ة ق ت ة ق ة أ ال ظ قة ت ت ة ق ت ة ق ة أ ال ظ من جهة نظر المؤجر وأية قيمة متبقية غير مضمونه تستحق من جهة نظر المؤجر وأية قيمة متبقية غير مضمونه تستحق ة

..للمؤجرللمؤجر

٠٩الثاني،  تشرين ٢٥ ١٠



الضمني الفائدة الضمنيسعر الفائدة سعر الفائدة الضمنيسعر الفائدة الضمنيسعر

الذي يجعل القيمة  الذي يجعل القيمة    االيجارااليجارهو سعر الخصم عند بدء عقد هو سعر الخصم عند بدء عقد ••
ر..اإلجمالية مساوية للقيمة العادلة لألصل المؤجراإلجمالية مساوية للقيمة العادلة لألصل المؤجر ؤ ي وي ي رإل ؤ ي وي ي إل

٠٩الثاني،  تشرين ٢٥ ١١



اإلضافي الفائدة اإلضافيسعر الفائدة سعر الفائدة اإلضافيسعر الفائدة اإلضافيسعر

تعد سعر الفائدة الذي يجب أن يدفعه المستأجر في عقد إيجار  تعد سعر الفائدة الذي يجب أن يدفعه المستأجر في عقد إيجار  ••
تأ ال ل ت آا الذ ال أ أ تأشا ال ل ت آا الذ ال أ أ مشابه، أو أنه السعر الذي آان سيتحمله المستأجر عند بدءمشابه، أو أنه السعر الذي آان سيتحمله المستأجر عند بدءشا

عقد اإليجار القتراض المال من أجل شراء األصل على مدى عقد اإليجار القتراض المال من أجل شراء األصل على مدى 
..فترة مماثلة ومع ضمان مماثلفترة مماثلة ومع ضمان مماثل

٠٩الثاني،  تشرين ٢٥ ١٢



اإليجار عقد اإليجارمعايير عقد معايير عقد اإليجارمعايير عقد اإليجارمعايير

أ أأ أ إن مدى تحمل المؤجر أو المستأجرإن مدى تحمل المؤجر أو المستأجر١٧١٧بحسب المعياربحسب المعيار••
وو، ، المخاطر أو المنافع المتعلقة بملكية األصل المستأجرالمخاطر أو المنافع المتعلقة بملكية األصل المستأجر عع

يشمل المخاطر احتماالت الخسائر من الطاقة العاطلة أو  يشمل المخاطر احتماالت الخسائر من الطاقة العاطلة أو  
القديمة القديمةالتقنية الظروف،،التقنية بسبب العائد في التغيرات الظروفومن بسبب العائد في التغيرات ومن ومن التغيرات في العائد بسبب الظروفومن التغيرات في العائد بسبب الظروف،،التقنية القديمةالتقنية القديمة

االقتصادية المتغيرة أما المنافع فقد تتمثل بأرباح العمليات  االقتصادية المتغيرة أما المنافع فقد تتمثل بأرباح العمليات  
ال د الل د لاالنتااالنتال للأل نلأل آ ل ل نال آ ل ل ال الحصول على آسب من الحصول على آسب من وولألصللألصلاالنتاجياالنتاجيعلى مدى العمرعلى مدى العمر

أي أن المهم هو  أي أن المهم هو  ، ، تحقيق قيمة متبقيةتحقيق قيمة متبقية  ووزيادة قيمة األصل زيادة قيمة األصل 
كلالال ال كلل ال ل ..ليس الشكلليس الشكلووالجوهرالجوهر

٠٩الثاني،  تشرين ٢٥ ١٣



باالعتبار تؤخذ التالية العوامل باالعتبارإن تؤخذ التالية العوامل ::إن العوامل التالية تؤخذ باالعتبارإن العوامل التالية تؤخذ باالعتبار::إن

أ أأل أل فإذا نقلت ملكية األصل بالكامل إلى المستأجر في نهاية مدة فإذا نقلت ملكية األصل بالكامل إلى المستأجر في نهاية مدة ••
..العقدالعقد

ة الق أقل ا الش ا ق تأ ال ط ةا الق أقل ا الش ا ق تأ ال ط ا عندما يعطي المستأجر حق خيار الشراء بأقل من القيمةعندما يعطي المستأجر حق خيار الشراء بأقل من القيمة••
..العادلة بتاريخ ممارسة هذا الحقالعادلة بتاريخ ممارسة هذا الحق

ال ن ئ ال ز ال ط ت ا اإل دة ن تك ا الند ن ئ ال ز ال ط ت ا اإل دة ن تك ا ند عندما تكون مدة اإليجار تعطي الجزء الرئيسي من العمرعندما تكون مدة اإليجار تعطي الجزء الرئيسي من العمر••
..االقتصادي لألصل حتى ولو لم تحول الملكيةاالقتصادي لألصل حتى ولو لم تحول الملكية

٠٩الثاني،  تشرين ٢٥ ١٤



إذا بلغت القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار فعليًا  إذا بلغت القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار فعليًا  ••
المؤجر لألصل العادلة القيمة آامل األقل المؤجرعل لألصل العادلة القيمة آامل األقل ..على األقل آامل القيمة العادلة لألصل المؤجرعلى األقل آامل القيمة العادلة لألصل المؤجرعل

إذا آانت األصول المؤجرة ذات طبيعة خاصة بحيث يكون  إذا آانت األصول المؤجرة ذات طبيعة خاصة بحيث يكون  ••
الخاص االستعمال حق وحدة الخاصللمستأجر االستعمال حق وحدة ..للمستأجر وحدة حق االستعمال الخاصللمستأجر وحدة حق االستعمال الخاصللمستأجر

..إذا استطاع المستأجر إلغاء العقدإذا استطاع المستأجر إلغاء العقد••

إذا تحمل المستأجر أثر تقلبات سعر السوقإذا تحمل المستأجر أثر تقلبات سعر السوق••

٠٩الثاني،  تشرين ٢٥ ١٥



األولي األولياالعتراف االعتراف األولياالعتراف األولياالعتراف

أ أ أأ أ أ المستأجر بعقد اإليجار التمويلي على أنه أصلالمستأجر بعقد اإليجار التمويلي على أنه أصليعترفيعترف••
غوالتزام في بيان المرآز المالي بمبالغ مساوية للقيمة العادلة والتزام في بيان المرآز المالي بمبالغ مساوية للقيمة العادلة  ي ي غم ي ي م
للممتلكات المؤجرة أو القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات  للممتلكات المؤجرة أو القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات  

..اإليجاراإليجاراإليجاراإليجار

و يمكن االعتماد على معدل الخصم أو سعر الفائدة الضمني  و يمكن االعتماد على معدل الخصم أو سعر الفائدة الضمني  ••
للمستأجر اإلضافي الفائدة معدل يستخدم ذلك تقدر للمستأجروإذا اإلضافي الفائدة معدل يستخدم ذلك تقدر جر..وإذا ي  إل م    ر  ي جروإ  ي  إل م    ر  ي ..وإ 

٠٩الثاني،  تشرين ٢٥ ١٦



المالية الماليةالنسب النسب الماليةالنسب الماليةالنسب
أ ال ل األ ا ا االل أا ال ل األ ا ا االل ا ..عدم جواز خصم االلتزامات من األصول المستأجرةعدم جواز خصم االلتزامات من األصول المستأجرة••

..إن التكاليف المباشرة هي جزء من األصل المستأجرإن التكاليف المباشرة هي جزء من األصل المستأجر••

مصروف تحويل لكل فترة محاسبيةمصروف تحويل لكل فترة محاسبية+ + مصروف استهالك مصروف استهالك ••

دفعات•• احتساب يجوز دفعاتال احتساب يجوز فيااليجارااليجارال لمصروف فيالمستحق لمصروف المستحق المستحق لمصروف فيالمستحق لمصروف فيااليجارااليجارال يجوز احتساب دفعات ال يجوز احتساب دفعات 
..قائمة الدخلقائمة الدخل

٠٩الثاني،  تشرين ٢٥ ١٧



المالية الماليةالنسب النسب الماليةالنسب الماليةالنسب

٣٦٣٦يخضع اإليجار التمويلي إلى تخفيض القيمة المعيار يخضع اإليجار التمويلي إلى تخفيض القيمة المعيار ••

إعادة التأجيرإعادة التأجير••

المرحل•• المبلغ من أقل البيع وقت في العادلة القيمة آانت المرحلإذا المبلغ من أقل البيع وقت في العادلة القيمة آانت إذا إذا آانت القيمة العادلة في وقت البيع أقل من المبلغ المرحل  إذا آانت القيمة العادلة في وقت البيع أقل من المبلغ المرحل  ••
..فيجب االعتراف بالخسارة في الحالفيجب االعتراف بالخسارة في الحال

٠٩الثاني،  تشرين ٢٥ ١٨


