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  اإلجارة و اإلجارة المنتهية بالتمليك 

  

   ٨وفق المعيار المحاسبي اإلسالمي رقم 

  ١٧بالمقارنة مع المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  )) دارسة تطبيقية في المصارف اإلسالمية(( 

  

  

  

  رسالة قدمت لنيل درجة الماجستير في المحاسبة

  إعداد

  مكرم محمد صالح الدين مبيض
   
  

  

  ه١٤٣١ -  م٢٠١٠ عام
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  ل اهللا تعالى في كتابه الكريمقا

P  
}ينالَّذوا وداها جينف مهنيدها لَنلَنبإِنَّ سو اللَّه عسِنِين لَمحالْم{  

  
  ٦٩: العنكبوت

  
 

  :أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قالرضي اهللا  هريرة وأبوروى 
من صدقة  إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من ثالثة إال{

  }لهجارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو 
  

 رواه مسلم
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  كلمة شكر

  

  .  البداية احلمد والشكر كله  تعاىل الذي وفقين وأعانين على اجناز هذا البحث

ذا ثم بعد ذلك أتوجه بالشكر اجلزيل إىل األستاذ الدكتور مروان خياطة الذي أشرف على ه
  .البحث وبذل كافة اجلهود اليت ساعدت على اجنازه

والسيد  ،كما أتقدم خبالص شكري وتقديري للسيد عميد كلية االقتصاد   جامعة حلب
  .رئيس قسم احملاسبة وكل من قام بتدريسي   كلية االقتصاد

ة من ويطيب يل أن أتوجه بالشكر واالمتنان إىل كل من السادة الدكتور عبد الرزاق الشحاد
على قدموه يل  ةجامعة حلب، والدكتور سامر مظهر قنطقجي رئيس اجلامعة االسكندينافي

  .من مساعدة الجناز هذا البحث

وأخرياً أشكر أخيت سالفة اليت تعبت معي كثرياً   متابعة اإلجراءات اإلدارية إلمتام هذا 
  البحث

  

  الباحثة

  مكرم مبيض
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  اإلهداء
  

  ...للذين بفضلهما بعد ا تعاىل وصلت إىل هذه املرتبة العلميةإىل والدي احلبيبني ا
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  فهرس المحتويات

  رقم الصفحة  املوضوع

  ١  مقدمة البحث

  ٢  مشكلة البحث

  ٢  أمهية البحث

  ٣  أهداف البحث 

  ٤   سابقة دراسات

  ٧  فرضيات البحث 

  ٨  منهجية البحث 

  ٨  حمددات البحث وحدوده

  ٩  خمطط البحث

  ١٠   .الدور التمويلي لإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك   املصارف اإلسالمية :الفصل األول

  ١١  . مفهوم املصارف اإلسالمية وأدوات التمويل فيها :املبحث األول

  ١٢  املصارف اإلسالمية وخصائصها مفهوم -أوالً

  ١٣  أهداف املصرف اإلسالمي -ثانياً

  ١٤  التمويل املصر  اإلسالمي) صيغ ( أدوات  -ثالثاً

  ٢٢  .ودورها كأداة متويل اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك مفهوم :املبحث الثاني

  ٢٢  اإلجارة مفهوم -أوالً

  ٢٨  )التمويلية(أنواع اإلجارة املنتهية بالتمليك  -ثانياً

  ٢٩  )التمويلية(مزايا وعيوب اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك -ثالثاً
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  ٣٢   اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك   املصارف اإلسالمية -رابعاً

  ٤٣  صكوك اإلجارة وصكوك االنتفاع -خامساً

  ٤٥  املخاطر املصرفية لإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك -سادساً

  ٥٠  .اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك من املنظور احملاسيب :الفصل الثاني

 القياس واإلثبـات احملاسـيب لعمليـات اإلجـارة واإلجـارة املنتهيـة بالتمليـك   ظـل         :بحث األولامل
  .املعايري احملاسبية

٥١  

  ٥٤   احملاسيب لعمليات اإلجارة التشغيلية القياس واإلثبات -أوالً

  ٥٨  )التمويلية(احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك  القياس واإلثبات -ثانياً

  ٦٧  )التمويلية(حاالت خاصة   اإلجارة املنتهية بالتمليك -الثاًث

  ٧٥  البيع وإعادة االستئجار لألصل نفسه  -رابعاً

ظـل   العرض واإلفصاح احملاسيب لعمليات اإلجارة واإلجـارة املنتهيـة بالتمليـك      :املبحث الثاني
  .املعايري احملاسبية

٨٠  

  ٨٠  يات اإلجارة التشغيليةالعرض واإلفصاح احملاسيب لعمل -أوالً

  ٨٣  )التمويلية(العرض واإلفصاح احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك  -ثانياً

  ٩٢  . الدراسة التطبيقية   املصارف اإلسالمية   األردن والسعودية :الفصل الثالث

  ٩٣  الدراسة التطبيقية   املصارف اإلسالمية األردنية: املبحث األول

  ٩٣  على البنك العربي اإلسالمي الدويل  ةدراسة تطبيقي -أوالً

  ١٠٠  على البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار ةدراسة تطبيقي -ثانياً

  ١٠٨  الدراسة التطبيقية   املصارف اإلسالمية السعودية: املبحث الثاني

  ١٠٨  على بنك الراجحي ةدراسة تطبيقي -أوالً
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  ١١١  على البنك العربي الوطين  ةيقيدراسة تطب -ثانياً

  ١١٦  دراسة تطبيقية على بنك البالد -ثالثاً

  ١٢٣  .النتائج و التوصيات

  ١٢٨  قائمة املراجع 

  ١٣٣  املالحق 

    القوائم املالية واإليضاحات املتعلقة هبا لبنوك البحث: امللحق األول

    املعايري احملاسبية والشرعية للبحث: امللحق الثاني

الصـــادر عـــن جملـــس النقـــد والتســـليف الســـوري / ٤ب/م ن/٥٨٣القـــرار رقـــم : مللحــق الثالـــث ا
  .واخلاص بعمليات اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك
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  فهرس األشكال
 الصفحة املوضوع الشكل رقم

 ١٤ أدوات التمويل املصر  اإلسالمي 1

 ٣٥   املصرف اإلسالمياخلطوات اليت متر هبا اإلجارة التشغيلية  2

االختالف بني اإلجارة التشغيلية واإلجارة املنتهية بالتمليك    3
  املصرف اإلسالمي

٣٦ 

4 
صور اإلجارة املنتهية بالتمليك تبعاً لطريقة نقل امللكية   املصرف 

  اإلسالمي
٣٧ 

5 
اخلطوات اليت متر هبا اإلجارة املنتهية بالتمليك   املصرف 

  اإلسالمي
٤٠ 

6 
الشرق   مقارنة بني البنوك اإلسالمية املاليزية والبنوك اإلسالمية 

 42 بشأن اإلجارة املنتهية بالتمليك األوسط
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  :مقدمة البحث
يعد عقد اإلجارة من أهم العقود   الشريعة اإلسالمية اليت حظيت بوفرة النصوص الشرعية 

القتصاديني واملنظمات الدولية من جهة و لقيت اهتماماً كبرياً من الفقهاء من جهة ومن ا
دينية واقتصادية واجتماعية ولعل : و مصدر االهتمام هبذا العقد له جوانب متعددة أخرى

ذلك أن عقد اإلجارة كما حيقق  ،املهم هنا هو الرتكيز على اجلانب االقتصادي واحملاسيب
استغالل املهارات،فإنه يليب والطاقات البشرية بالعمل و )األصول( لألعيان  استثماراً ناجحاً

كالسكن  :لكافة أطرافه حاجات ضرورية للمجتمع متثل عنصراً أساسياً   احلياة االقتصادية
ووسائل النقل والكثري غريها من األعيان ميتلكها البعض ومتثل فائضاً لديه مبا أنعم ا عليه 

على متلكها لكنه ال يعدم  من سعة الرزق   حني يفتقدها البعض اآلخر وليست لديه القدرة
القدرة على استئجارها بامتالك منفعتها ملدة حمددة كما أن من بعض حاالهتا استثمار 
الطاقات البشرية   املهارات واألمور احلرفية اليت جييدها البعض وحيتاج أن ميول 

ملنتفع ضرورياته واحتياجاته من نتاج جهده وليس من سبيل إال عن طريق التعاقد للعمل مع ا
بالعمل على األجر إلكمال احتياجاته وإشباع رغباته وهبذا حيصل قضاء االحتياجات على 

  . كافة املستويات
إن شيوع هذا العقد وتكراره   حياتنا اليومية وما له من أبعاد دينية واقتصادية واجتماعية و 

هلذه املعرفة من تأثري  املعرفة احملاسبية ملا دفع الباحثة إىل تناوله من وجهة نظر ،حماسبية
وذلك من خالل  االجتماعية منها و االقتصادية افة اجلوانب األخرى لعقد اإلجارةعلى ك

بني كل من املعيار  واالعرتاف واإلفصاح واإلثبات إجراء دراسة مقارنة حتليلية ملفاهيم القياس
ملعيار احملاسيب الدويل وا) اإلجارة و اإلجارة املنتهية بالتمليك (  ٨احملاسيب اإلسالمي رقم 

اللذين اختصا بالقواعد احملاسبية اليت جيب أن يلتزم هبا كل من ) عقود اإلجيار( ١٧رقم 
  . املؤجر و املستأجر طر  العقد

  :مشكلة البحث
  : ميكن صياغة مشكلة البحث من خالل طرح التساؤالت التالية

د اإلجارة التشغيلية وة املتعلقة بعقهل هناك اختالف   املعاجلة احملاسبية للبيانات املالي -١
واملعيار احملاسيب الدويل رقم  ٨بالنسبة للمؤجر بني كل من املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم 

١٧ .  
د اإلجارة التشغيلية وهل هناك اختالف   املعاجلة احملاسبية للبيانات املالية املتعلقة بعق -٢

واملعيار احملاسيب الدويل رقم  ٨اإلسالمي رقم  بالنسبة للمستأجر بني كل من املعيار احملاسيب
١٧ .  
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د اإلجارة املنتهية وهل هناك اختالف   املعاجلة احملاسبية للبيانات املالية املتعلقة بعق -٣
واملعيار  ٨بالنسبة للمؤجر بني كل من املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم ) التمويلية(بالتمليك 

   .١٧احملاسيب الدويل رقم 
د اإلجارة املنتهية واختالف   املعاجلة احملاسبية للبيانات املالية املتعلقة بعقهل هناك  -٤

واملعيار  ٨بالنسبة للمستأجر بني كل من املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم ) التمويلية(بالتمليك 
   .١٧احملاسيب الدويل رقم 

الصادر عن هيئة  ٨ هل املصارف اإلسالمية ملتزمة بتطبيق املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم -٥
  .احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

  : أهمية البحث
  عصر بات االستثمار طابعه املميز حيث املؤسسات و األسواق املالية دخلت معظم دول 
العامل و مع ظهور املصارف و املؤسسات املالية اإلسالمية اليت حققت انتشاراً واسعاً ليس   

حيث بلغ إمجايل أصول املصارف اإلسالمية ، المي فحسب بل و  العامل الغربيالعامل اإلس
، وشهدت سوق التمويل اإلسالمي منواً سنوياً ٢٠٠٨مليار دوالر   عام  ٨٠٠إىل ما يزيد عن 

تريليون دوالر،  ٤، كما تقدر السوق املستقبلية احملتملة للمصرفية اإلسالمية ب %٢٠ -١٥من 
  ١". ألمهية املتنامية للعمل املايل وفق أحكام الشريعة اإلسالميةاألمر الذي يعكس ا

لقد أضحت الصريفة اإلسالمية جزءاً أساسياً من الصناعة املصرفية العاملية، خصوصاً  
بعد ما تأسست   السنوات األخرية جمموعة من املنظمات الدولية واإلقليمية اليت ترعى 

  .وحتتضن الشأن املصر  اإلسالمي
إطار السعي للتعريف مبعايري احملاسبة اإلسالمية الصادرة عن هيئة احملاسبة و املراجعة و  

للمؤسسات املالية اإلسالمية واليت تطبق على املعامالت املالية اليت تتجنب التعامل بالفائدة 
ونظراً العتبار اإلجارة إحدى صيغ التمويل املشرتكة بني كل من املؤسسات االستثمارية 

و املؤسسات املالية اإلسالمية فإن الباحثة ترى من األمهية مبكان إلقاء ) الربوية(دية التقلي
وذلك  ١٧واملعيار احملاسيب الدويل رقم  ٨الضوء على كل من املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم 

اإلجارة واإلجارة املنتهية  للتعرف على نقاط التشابه واالختالف   املعاجلة احملاسبية لعقود
  .بني كل من املعيارين املذكورين   دفاتر كل من املؤجر واملستأجر التمليكب

                                                
ورقة بحث قدمت للمؤتمر الرابع للمصارف والمؤسسات ، "الصكوك اإلسالمیة وإدارة السیولة" ردمان، عبد القوي،  -١

.، نقًال عن ھنري عزام، دوتشھ بنك٢ص ، ٢/٦/٢٠٠٩-١المالیة اإلسالمیة في سوریة، دمشق، في    
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  : أهداف البحث
  : ميكن ترمجة أهداف هذا البحث من خالل النقاط التالية

اإلجارة و اإلجارة املنتهية ( ٨دراسة وحتليل جوانب كل من املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم  -١
  ). عقود اإلجيار( ١٧ رقم واملعيار احملاسيب الدويل) بالتمليك

بيان مدى التطابق و االختالف بني املعيارين املذكورين فيما يتعلق بالقياس و اإلثبات و  -٢
بالنسبة لكل من  واإلجارة ملنتهية بالتمليك اإلجارة وداإلفصاح للبيانات املالية املتعلقة بعق

 . املؤجر واملستأجر طر  العقد
  املصارف  ٨عملي للمعيار احملاسيب اإلسالمي رقم دراسة وحتليل واقع التطبيق ال -٣

 .اإلسالمية

  :الدراسات السابقة
القياس واإلفصاح احملاسيب لعقود / ( ٢٠٠٥/  عبد الرمحن ماجد عبد الباقيحبث  -١

  : ١)التأجري التمويلية وإمكانية تطبيقها   املصرف التجاري السوري
التجارية إىل أمهية التأجري  عامة للمصارفال اإلدارةتكمن أمهية هذا البحث   لفت نظر 

التمويلي كأحد األنشطة اهلامة اليت تساهم   زيادة العوائد املتحققة هلذه املصارف 
إىل لفت نظر املنشآت االقتصادية إىل أمهية  باإلضافةللموارد املتاحة هلا،  األمثلواالستثمار 

نقص   التمويل إىل أمهية استخدام تلك اليت تعاني من  استخدام مثل هذه العقود خصوصاً
الالزمة للبدء أو  األصولمثل هذه العقود   متويل مشروعاهتا واحلصول على ما حتتاجه من 

  .االستمرار   ممارسة نشاطها االقتصادي
  :وقد هدف البحث إىل

إبراز أمهية التأجري التمويلي   رفع معدل العائد على االستثمار لكل من املؤجر  -١
 .واملستأجر) التجاري السوري املصرف(
احملاسيب عن عقود  واإلفصاحدراسة أسس نظام التأجري التمويلي   رفع كفاءة  -٢

التأجري التمويلي   القوائم املالية للمؤجر واملستأجر وذلك لرفع مصداقية هذه 
 .القوائم املالية

 .تطبيق التأجري التمويلي   املصرف التجاري السوري إمكانية -٣
  :الباحث إىل مجلة من النتائج أمهها وقد توصل

                                                
اح المحاسبي لعقود التأجیر التمویلیة وإمكانیة تطبیقھا في المصرف القیاس واإلفص" ،عبد الرحمن ماجد، عبد الباقي -١

  التجاري
./١٣٦، ١٣٥، ٥، ٤/ ص ،٢٠٠٥،كلیة االقتصاد، رسالة ماجستیر، جامعة حلب". السوري     
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يؤدي التأجري التمويلي إىل رفع معدل العائد على حقوق امللكية، ورفع معدالت العوائد  -١
 .املتحققة لفروع املصرف التجاري السوري

احملاسيب عن عقود التأجري التمويلي   القوائم املالية للمؤجر  اإلفصاحيؤدي  -٢
 .ية القوائم املاليةواملستأجر إىل رفع وزيادة مصداق

املخاطرة الناجتة عن عقود التأجري التمويلي أقل من املخاطرة الناجتة عن عمليات  -٣
 .بالنسبة لفروع املصرف التجاري السوري اإلقراض

هناك إمكانية لتطبيق أنشطة التأجري التمويلي   فروع املصرف التجاري السوري  -٤
 .ومبا يعود بالنفع عليها وعلى القطاع اخلاص

و أثرها  leasingمشكالت االستئجار التمويلي / ( ٢٠٠٥/ فواز صالوم محوي . حبث د -٢
  :١)  عملية اختاذ القرار التمويلي األمثل   تنفيذ االستثمارات

تكمن أمهية هذا البحث   التقدم ببدائل ميكن اعتمادها كأساس لتمويل االستثمارات 
ويل وختفيض األعباء وااللتزامات املالية اليت جبميع أنواعها إلسهامها   تسهيل عملية التم

تؤثر على تركيبة األموال   منشأة األعمال كما تسهم   حتقيق التوازن بني السيولة و ريعية 
  .االستثمار اليت تعد مقياساً لقياس أداء االستثمار   حتقيق أهدافه
أي ( النموذج التمويلي  أما هدف البحث فيتمثل   تأكيد اإلمكانية اإلجيابية لتطبيق هذا

إمكانية االستفادة من التطور التقين باالستئجار لفرتات قصرية نسبياً وإعادة استئجار أحدث 
  . على االستثمارات كأساس بديل لالقرتاض وشراء األصول الثابتة )التجهيزات

   :وقد توصل الباحث إىل النتائج التالية
تمويل املستخدمة لتمويل املشاريع الصناعية أصبح االستئجار التمويلي من أهم مصادر ال •

واليت كانت عاجزة عن احلصول على التمويل بشقيه العيين و النقدي الالزم  والتجارية
   .لتلك املشاريع

إمكانية تطبيق هذا النوع كبديل ملراحل االستثمار   سورية يعد أكثر موضوعية و  •
  .  رأس املال بالعملة الصعبة خصوصاً   املنشآت االقتصادية اليت تعاني من نقص

 إن توجيه اهتمام الدولة بتشجيع صناعة التأجري التمويلي يسهم   زيادة حجم •
االستثمارات الطويلة األجل ملا توفره ملنشآت األعمال من مصادر لألصول الثابتة دون 

 .حتمل أعباء مالية كبرية
   عقود اإلجارة املنتهيةاحملاسبة عن / (٢٠٠٣/ علي أبو الفتح أمحد شتا . حبث د -٣
  :٢)بالتمليك   املصارف اإلسالمية من منظور إسالمي 

                                                
، " اراتتنفیذ االستثممشكالت االستئجار التمویلي ودورھا في عملیة اتخاذ القرار التمویلي األمثل في " ،فواز، صالوم -١

/.٢٤٢، ٢٢٥/ص، ٢٠٠٥، العدد األول، ٢١المجلد ، دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیةمجلة جامعة   
، " المحاسبة عن عقود اإلجارة المنتھیة بالتملیك في المصارف اإلسالمیة من منظور إسالمي" ، علي أبو الفتح أحمد، شتا -١

/.١١٢، ١٤، ١٣/ص، ٢٠٠٣،جدة ، التدریبالمعھد اإلسالمي للبحوث و، التنمیة اإلسالمي بنك   
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تنبع أمهية هذا البحث من أن تطبيق عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك   املصارف اإلسالمية 
  حاجة ماسة إىل منهج حماسيب إسالمي متكامل، يكفل القياس والتواصل مبا يتماشى مع 

يوفر قدراً مناسباً من املعلومات املالية  قود من ناحية، وبالتايلطبيعة وشروط هذه الع
  .بالكمية والنوعية املطلوبة و  التوقيت املناسب من ناحية أخرى

وقد هدف البحث إىل التعرف على مدى مشروعية عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك وتكييفها 
ء واألحكام الفقهية للمجامع واهليئات فقهياً   إطار الدراسة والتحليل املوجز خلالصة اآلرا

الفقهية، باإلضافة إىل التعرف على املشكالت احملاسبية لتلك العقود وبيان سبل معاجلتها 
من منظور إسالمي وذلك من خالل إجراء دراسة حتليلية للمعايري احملاسبية السعودية 

  .والربيطانية والدولية واإلسالمية
النتائج والتوصيات مفادها ضرورة رمسلة عقود اإلجارة  وقد توصل الباحث إىل مجلة من

املنتهية بالتمليك   دفاتر املستأجر واحتساب اهتالك هلا، وأن يتم تعديل املعيار احملاسيب 
  .مبا يتماشى مع ذلك إن أمكن ٨اإلسالمي رقم 

اإلسالمي رقم  اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك وفق املعيار احملاسيب( وما مييز هذا البحث 
عن ) دراسة تطبيقية   املصارف اإلسالمية ١٧باملقارنة مع املعيار احملاسيب الدويل رقم  ٨

سواء ما يتعلق منها  ٨ه، هو مشوله جلميع جوانب املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم يسابق
لعقود اإلجيار  باإلجارة التشغيلية أو املنتهية بالتمليك، ومقارنته مع املعيار احملاسيب الدويل

  .١٧رقم 

  : فرضيات البحث
  : انسجاماً مع ما مت طرحه   تساؤالت مشكلة البحث ميكن صياغة الفرضيات التالية

د ولعق يوجد اختالفات جوهرية   عمليات القياس واإلثبات احملاسيب: الفرضية األوىل
عيار احملاسيب الدويل رقم و امل ٨اإلجارة التشغيلية بني كل من املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم 

١٧.  
د ويوجد اختالفات جوهرية   متطلبات العرض واإلفصاح احملاسيب لعق: الفرضية الثانية

و املعيار احملاسيب الدويل رقم  ٨اإلجارة التشغيلية بني كل من املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم 
١٧.  

د ولعق س واإلثبات احملاسيبيوجد اختالفات جوهرية   عمليات القيا: الفرضية الثالثة
و املعيار  ٨بني كل من املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم ) التمويلية(اإلجارة املنتهية بالتمليك 

  .١٧احملاسيب الدويل رقم 
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د ويوجد اختالفات جوهرية   متطلبات العرض واإلفصاح احملاسيب لعق: الفرضية الرابعة
و املعيار  ٨بني كل من املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم  )التمويلية(اإلجارة املنتهية بالتمليك 

  .١٧احملاسيب الدويل رقم 
تلتزم املصارف اإلسالمية   األردن والسعودية بتطبيق املعيار احملاسيب : الفرضية اخلامسة

، فيما الصادر عن هيئة احملاسبة و املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ٨اإلسالمي رقم 
بعقود اإلجارة  املتعلقةعن البيانات املالية  احملاسيب القياس واإلثبات واإلفصاحعمليات  خيص

  .التشغيلية واملنتهية بالتمليك

  :منهجية البحث
  : يتكون هذا البحث من قسمني 
 :على يتضمن اجلانب النظري املعتمد :القسم األول -١

ية و األجنبية و املراجع و الدوريات العرباملنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل   •
 .صفحات االنرتنت لتغطية اجلانب النظري من البحث

املنهج املقارن وذلك من خالل إجراء دراسة مقارنة ملفاهيم القياس واإلثبات والعرض  •
واإلفصاح لعقود اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك بني كل من املعيار احملاسيب اإلسالمي 

 .١٧رقم  واملعيار احملاسيب الدويل ٨رقم 
  

و يتضمن اجلانب العملي املعتمد على إجراء دراسة تطبيقية على املصارف  :القسم الثاني -٢
اإلسالمية   األردن والسعودية وذلك للتعرف إىل واقع التطبيق العملي للمعيار احملاسيب 

 . اخلاص باإلجارة بنوعيها ٨اإلسالمي رقم 

  :وحدوده محددات البحث
رف اإلسالمية حول العامل وصعوبة الوصول لبياناهتا املالية، فقد نظراً لضخامة عدد املصا

على املصارف  الختبار الفرضية اخلامسة للبحث اقتصرت الباحثة   دراستها التطبيقية
اإلسالمية   األردن ومعظم املصارف السعودية اليت تقدم منتجات مصرفية إسالمية وذلك 

  :لألسباب التالية
  .اإلسالمية   كال البلدين وجناحها قدم التجربة املصرفية -١
أن أحد هذه البنوك وهو البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار تابع موعة الربكة  -٢

 .املصرفية اليت سنشهد فتح فرع هلا   سورية
  .إمكانية احلصول على البيانات املالية هلذه البنوك من خالل مواقعها االلكرتونية -٣

إجراء هذه الدراسة على املصارف اإلسالمية   سورية، لكن ونظراً  وكانت الباحثة تود
حلداثة عهد هذه املصارف اليت مل يتجاوز وجودها العامني، فإهنا مل تطبق صيغة اإلجارة 
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مما حال دون إمكانية إجراء  )٢٠٠٩( املنتهية بالتمليك حتى الشهر السابع من العام احلايل
  .الدراسة عليها
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  مخطط البحث
الدور التمويلي لإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك    :فصل األولال

  .املصارف اإلسالمية

  . مفهوم املصارف اإلسالمية وأدوات التمويل فيها :املبحث األول

  .ودورها كأداة متويل اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك مفهوم :املبحث الثاني

  .ية بالتمليك من املنظور احملاسيباإلجارة واإلجارة املنته :الفصل الثاني

 جارة املنتهية بالتمليك   ظلاحملاسيب لعمليات اإلجارة واإلالقياس واإلثبات  :املبحث األول

  .املعايري احملاسبية

ظل  ة واإلجارة املنتهية بالتمليك  العرض واإلفصاح احملاسيب لعمليات اإلجار :املبحث الثاني

  .املعايري احملاسبية

املصارف اإلسالمية   األردن   دراسة تطبيقية  :لثالثالفصل ا
  . والسعودية

  .دراسة تطبيقية   املصارف اإلسالمية   األردن :املبحث األول

  .دراسة تطبيقية   املصارف اإلسالمية   السعودية :املبحث الثاني

  .النتائج و التوصيات

  .قائمة املراجع
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  الفصل األول
ة واإلجارة المنتهية بالتمليك في الدور التمويلي لإلجار

  المصارف اإلسالمية
تعترب اإلجارة من أهم أساليب التمويل اإلسالمية نظراً ملا تتمتع به من مزايا إذا ما قورنت بكل 
من التمويل التقليدي وأشكال التمويل اإلسالمية األخرى، وفضال عن ذلك فهي متثل أرضية 

ؤسسات التقليدية   التمويل مما يتيح فرصاً أكثر مشرتكة بني املؤسسات اإلسالمية وامل
  .للتعاون بينهما

لذلك سنتعرض   هذا الفصل إىل مبحثني، يتناول األول منهما مفهوم املصارف اإلسالمية 
وأدوات التمويل فيها ويتناول املبحث الثاني مفهوم اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك ودورها 

 .كأداة متويل
  

  ألولالمبحث ا
  مفهوم المصارف اإلسالمية وأدوات التمويل فيها

  
منذ أن ظهرت املصارف   عاملنا اإلسالمي وهي تزداد أمهية يوماً بعد يوم وذلك ألن البنوك 
اليوم أصبحت تعترب ميزان التقدم االقتصادي للدول فكلما ازدادت إمكاناهتا ونشاطاهتا املالية 

  . عامبشكل  لدولةاقتصاد اانعكس ذلك على 
مل يكن هذا النشاط االقتصادي معروفاً  إذ .ونظراً ألن املصارف دخيلة على العامل اإلسالمي

لدى املسلمني هبذا الشكل ولتأثرها بالفكر الغربي الذي يعد الفائدة هي النشاط األساسي 
هور لعمل املصارف وحيث أن هذا النوع من املعامالت يعترب حمرماً   الشريعة أدى ذلك إىل ظ

إىل ختليص املعامالت املصرفية من املعامالت احملرمة  ةاملصارف اإلسالمية اليت تسعى جاهد
  .شرعاً

ومتثل اخلدمات املصرفية اإلسالمية   نشاطاهتا االستثمارية واملصرفية لبنة   صرح 
 االقتصاد اإلسالمي وأداة هامة من أدوات فاعليته ولوناً من ألوان تطبيقاته   اتمع

  .اإلسالمي حبيث ختدم أهدافه وتساهم   بناء الواقع االقتصادي اإلسالمي بأبعاده كلها

  : مفهوم املصارف اإلسالمية وخصائصها -أوالً
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األموال واستثمارها وتنميتها  بتجميعمالية، تقوم أنه مؤسسة ب :١املصرف اإلسالمي يعرف
التعاون اإلسالمي   نطاق التأمني  لصاحل املشرتكني، وإعادة بناء اتمع املسلم، وحتقيق
  .التعاوني والزكاة، وفق األصول واألحكام واملبادئ الشرعية

يقصر وبينما يضع هذا التعريف تفرقة بني املصرف اإلسالمي وغريه من املصارف إال أنه 
عمل املصرف اإلسالمي على التمويل واالستثمار   حني أنه يقدم اخلدمات املصرفية 

  . ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية األخرى اليت
وعليه ترى الباحثة أن تعريف املصرف اإلسالمي الذي جاء   املرسوم التشريعي السوري رقم 

هو املصرف الذي يتضمن عقد : يعترب تعريفاً متكامال فاملصرف اإلسالمي ٢٠٠٥لعام  ٣٥
ة املسموح هبا على غري أساس تأسيسه ونظامه األساسي التزاماً مبمارسة األعمال املصرفي

الفائدة أخذاً أو عطاء ووفقاًً لصيغ املعامالت املصرفية اليت ال تتعارض مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية سواء   جمال قبول الودائع وتقديم اخلدمات املصرفية األخرى أو   جمال 

  . ٢التمويل واالستثمار
عن املصارف  ملصارف اإلسالميةا ااخلصائص تتميز هبوقد ذكر العماري جمموعة من 

  : ٣التقليدية تتمثل  
إن األساس الذي قامت عليه املصارف اإلسالمية هو ): الربا(عدم التعامل بالفائدة  -١

تطهري العمل املصر  من إثم الربا وهذا هو الفارق اجلوهري بينها وبني املصارف 
لقرض نظري نسبة حمددة من ا(ففي حني تعتمد األخرية على أسلوب الفائدة  التقليدية

ا {وهو ما حرمته الشريعة اإلسالمية   قوله تبارك و تعاىل ) بالزمن  العائد مرتبطة ي
واْ ن آم ين ا الَّذ ه ي نني  أَ م ؤنتُم م ن كُ ا إِ ب الر ن م ي قا ب واْ م ذَر و ه قُواْ اللّ م { ،٢٧٨البقرة}اتَّ ن لَّ إِ فَ
نُواْ أْذَ فْعلُواْ فَ م تَ وس أَ ؤ ر لَكُم تُم فَ ب ن تُ ه وإِ ولس رو ه ن اللّ بٍ مرح لمونبِ م الَ تَظْ الكُ الَ  و و 

 ونم تستعيض املصارف اإلسالمية عن أسلوب الفائدة هذا بأساليب   .٢٧٩البقرة}تُظْلَ
ني ة بوالذي يقوم على توزيع خماطر العمليات االستثماري املشاركة عدة أمهها أسلوب 

اجية فاملمول مشارك لطالب التمويل   العملية اإلنت) التمويل املمول وطالب(األطراف 
ويشارك   اخلسارة  .وخسائر، لذا فهو حيصل على عائد إذا ربح وما نتج عنها من أرباح

الغنم (ضمان للعائد أو رأس املال كما تنص القاعدة الشرعية  فال يوجد حدوثها   حال
   ).بالغرم

ومبا أن  املصارف اإلسالمية هي جزء من النظام االقتصادي اإلسالمي: طابع العقائديال -٢
الروحية واخللقية واالجتماعية (الدين اإلسالمي جاء منظماً جلميع حياة البشر 

 ،لذا ختضع املصارف اإلسالمية للمبادئ والقيم اإلسالمية .)واالقتصادية والسياسية 

                                                
.١٢٢، ص ٢٠٠٢ الطبعة األولى،،دار الفكر، دمشق، سوریة، "المعامالت المالیة المعاصرة" وھبة، ، الزحیلي  -1  
١،ص٢٠٠٥لعام  ٣٥المرسوم التشریعي السوري رقم  -٢  
ورقة بحث مقدمة لمؤتمر العمل ،"مصرفي المصارف اإلسالمیة ودورھا في تعزیز القطاع ال" ، حسن سالم، العماري -٣

٢٠٠٥تموز  ٣-٢دمشق ، التجارب العربیة والعالمیة سوریة في ضوء المصرفي في  
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انه وتعاىل واإلنسان مستخلف فيه وسيحاسب عليه   ومنها كون املال مال ا سبح
ني {: اآلخرة كما يقول سبحانه وتعاىل ف خْلَ ستَ م م لَكُ عا ج مقُوا منف ه وأَ ولس ر و ه اللَّ نوا بِ آم
مه نفَقُوا لَ أَ و نكُم وا م ن آم ين الَّذ يه فَ ف  بِري ر كَ ج   .٧احلديد}أَ

أن تتحرى املصارف اإلسالمية التوجيهات الدينية   مجيع ويرتتب على هذه اخلاصية 
أعماهلا ولتفعيل هذه اخلاصية تقوم املصارف اإلسالمية بتعيني هيئات للرقابة الشرعية تضم 
خنبة من علماء الفقه واالقتصاد اإلسالمي وتعرض عليها مجيع أعماهلا وتتوىل مسؤولية 

  .اإلسالميةمراقبة أعماهلا لضمان توافقها مع الشريعة 
 الدور االجتماعي للمصارف اإلسالمية بتحقيق التوازن بني نيحتس علىوتساعد هذه امليزة 

مصاحلها اخلاصة واملصلحة االجتماعية فهي تراعي املصاحل االجتماعية ولو أدى ذلك إىل 
  .التضحية ببعض مصاحلها اخلاصة

  : أهداف املصرف اإلسالمي -ثانياً
سبيل حتقيق رسالته املتمثلة   تقديم اخلدمات املصرفية  يسعى املصرف اإلسالمي  

  : ١واالستثمارية   ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية إىل العديد من األهداف أمهها
  .تلبية احتياجات اتمع التمويلية واملصرفية على غري أساس الربا -١
  . إعادة بناء النظام االقتصادي على أساس اإلسالم -٢
   .جيابية   عملية التنميةمع للمشاركة اإلتعبئة أفراد ات -٣
  .دعم التنمية وحتقيق التقدم االجتماعي وفق أحكام الشريعة اإلسالمية -٤
  : التمويل املصر  اإلسالمي )صيغ (  أدوات -اًلثثا

لقد أدى التحول الذي أحدثته املصرفية اإلسالمية   أهداف ووظائف املصرف الذي مل يعد 
ويقرتض، بل أضحى مؤسسة جتارية وصناعية وتنموية تتعامل   جمرد وسيط مايل يقرض 

كافة األنشطة املباحة شرعاً ووفق أولويات تراعي مصاحل اتمع بالدرجة األوىل، إىل خلق 
نظام جديد للتمويل يراعي مشروعية طرق توظيف األموال معتمداً على صيغ وأدوات متويل 

ة اإلسالمية وميكن للباحثة متثيل أهم هذه األدوات ئات واامع الفقهيإسالمية أقرهتا اهلي
  :بالشكل التايل

                                                
حاد المصارف ات، "إدارة األصول ومخاطر التمویل في العمل المصرفي التقلیدي و اإلسالمي " ، الغریب، الناصر -١

١١١ص ،  مصر، ٢٠٠٢، العربیة  
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  : هلاعرض موجز  وفيما يلي
   :املراحبة -١

تعد املراحبة املصرفية واحدة من صيغ التمويل األكثر استعماالُ   العمل املصر  اإلسالمي 
ميول ما حيتاجه العمالء من سلع استهالكية وبضائع وموجودات  وهبا يستطيع املصرف أن

  . ثابتة سواء من السوق احمللية أو الدولية
بيع مبثل الثمن األول مع : و  االصطالح. مصدر من الربح وهو الزيادة: واملراحبة   اللغة

  . ١زيادة ربح
يطلب العميل من املصرف  وفيهاوغالباً ما تطبق هذه الصيغة   شكل مراحبة لآلمر بالشراء 

اإلسالمي أن يشرتي له سلعة موصوفة، مع الوعد من املصرف بشراء السلعة، والوعد من 
العميل بالشراء إذا اشرتاها املصرف، وهنا يدفع املصرف الثمن نقداً للبائع، ثم يبيعها بعقد 

ل من الطرفني ، مع إثبات اخليار لك)اآلمر بالشراء(جديد، ومثن جديد مقسط وأعلى للعميل 
  .٢أي أن الوعد غري ملزم) املصرف والعميل( 

                                                
، المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب، البنك اإلسالمي للتنمیة، "صیغ تمویل التنمیة في اإلسالم " ، فخري حسین، عزي -١

٢٠٠٢ ،  
١٤٦ص ، ٢ط   

، الطبعة األولى ،٢٠٠٦، دمشق، دار غار حراء، "المصارف اإلسالمیة وماذا یجب أن یعرف عنھا" زعتري، عالء الدین  -٢
١١٧ص   

 )١(الشكل رقم 

 )صیغ( أدوات
التمویل 
 المصرفي
 اإلسالمي

  
  

اإلجارة واإلجارة 
 المنتھیة بالتملیك

  
  
 التورق

  
المرابحة 

بحة لآلمر والمرا
 بالشراء

 

  
  

 المضاربة

 

  
  

المشاركة 
والمشاركة 
  المتناقصة

المنتھیة ( 
 )بالتملیك

  
  

السلم والسلم 
 الموازي

  
االستصناع 
واالستصناع 
 الموازي

  
  

 المزارعة 

  
بیع بمثل الثمن األول 

  مع زیادة ربح

  
مشاركة بین رأس 
  المال والعمل

  
مشاركة بین رؤوس 

 األموال

  
بیع مؤجل بثمن 

 )حال(معجل 

  
بیع مؤجل بثمن 

مقسط حسب نسبة 
 االنجاز

 دفع األرض لمن
یزرعھا على أن 

یكون الناتج مشتركُا 
 بین المالك والمزارع

 شراء أصول بثمن
مؤجل ثم بیعھا بثمن 

حال لغیر من 
 اشتریت منھ

تملیك منفعة األصل 
لمن استأجره مدة 

ابل دفع محددة مق
أجرة محددة في 
وقد  مواعید محددة
 تنتھي بتملیك

المستأجر لألصل 
 المؤجر 
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والفرق بني بيع املراحبة وبيع املراحبة لآلمر بالشراء أن بضاعة املراحبة تكون مملوكة 
للمصرف ومعروضة على العمالء أما   بيع املراحبة لآلمر بالشراء فإن املصرف يقوم بشراء 

  . على الصفقة البضاعة ومتلكها بعد أن يتفق مع العميل
  : ١شروط املراحبة لآلمر بالشراء

  .حتديد مواصفات السلعة حتديداً نافياً للجهالة -١
  .لهاشرتاها املصرف  اليتبثمن السلعة ) العميل(أن يعلم املشرتي  -٢
 .أن يكون الربح معلوماً -٣
 .أن يكون العقد األول صحيحاً  -٤
 .أال تكون املراحبة   األموال الربوية -٥
على باقي شروط املواعدة من حيث زمان ومكان وكيفية تسليم السلعة  أن يتفق الطرفان -٦

وكذلك سداد مثنها و  حال حدوث أي تلف   السلعة قبل أن يتسلمها العميل يتحمل 
 .مسؤوليتها املصرف

  .ولعل أبرز مميزات املراحبة هي سهولة التعامل هبا
  :املضاربة -٢
املصارف اإلسالمية وهي نوع من املشاركة بني تعد املضاربة من أهم أدوات االستثمار    

 .رأس املال والعمل
ي {  :مفاعلة من الضرب   األرض وهو السري قال تعاىل: ةًواملضاربة لغ ف ونب ضْرِ ي ون رآخو

 ه لِ اللَّ ضْ ن فَ م تَغُون ب ضِ ير أَ   ٢٠املزمل}الْ
برب املال وعمل من  عقد على الشركة مبال من أحد طر  العقد ويسمى: واصطالحاً

  .٢الطرف اآلخر ويسمى باملضارب
وتنعقد املضاربة بني املصرف بصفته رب املال باألصالة عن نفسه أو بالنيابة عن أصحاب 

أشخاص يودعون أمواهلم لدى البنك بغرض استثمارها ويعمل فيها البنك (حسابات االستثمار
ى أساس املشاركة   الربح بنسبة متفق وبني العميل املضارب بالعمل عل )على أساس املضاربة

عليها بينهما أما   حال اخلسارة فيخسر املصرف أمواله بينما خيسر املضارب جهده وال 
  .يتحمل بشيء من اخلسارة إال إذا كانت بتعد وتقصري منه

  : ٣وللمضاربة شروط جيب مراعاهتا حتى تبقى   إطار الشريعة وهي
  :شروط متعلقة برأس املال •

  ).أصول عينية(يكون رأس املال من النقود وليس عروضاً أن  -١

                                                
، فقھ المعامالت اإلسالمیةأبحاث موقع ، " میة ودورھا في تعزیز القطاع المصرفي المصارف اإلسال" أحمد، ، أبو عبید -٣

٢٠ص   
١٤٤ص ،"صیغ تمویل التنمیة في اإلسالم "  ،مرجع سابق ،عزي  -١  
١٥ص  ،"المصارف اإلسالمیة ودورھا في تعزیز القطاع المصرفي "  ،مرجع سابق، أبو عبید -٢  
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  .أال يكون ديناً   ذمة املضارب -٢
 .أن يتم تسليم رأس املال للمضارب -٣

 : شروط متعلقة بالربح •
 .مثال% ١٥شائعة كالنصف أو الثلث أو بنسبة معلومة و أن تكون حصة كل منهما من الربح 
  :شروط متعلقة بالعمل •

 .ل دون رب املالاختصاص املضارب بالعم -١
 .أال يفرض رب املال شروطاً تفوق طاقة املضارب -٢
 

  :واملضاربة نوعان
حيث خيلط املصرف أمواهلا بأمواله اخلاصة وله احلرية املطلقة   : مضاربة مطلقة -١

  .استثمارها بالكيفية والنوعية اليت يراها مناسبة
ى استثمارها للحد من وهي اليت يضع فيها رب املال قيوداً معينة عل: مضاربة مقيدة -٢

وإذا . خماطره كنوع البضاعة املستثمر فيها مثال أو اجلهات اليت ميكن التعامل معها
 .خالف املضارب ما قيد به كان ضامناً ملا ميكن أن حيدث

  : وحتقق املضاربة العديد من املزايا االقتصادية واالجتماعية منها
  .التكامل بني عناصر اإلنتاج §
  .يل ومكافحة البطالةارتفاع فرص التشغ §
 .معاجلة املشاكل االقتصادية من ركود وتضخم §
  :املشاركة -٣

وهي من أكثر الصيغ التمويلية مرونةً ومالءمةً ومشوالً فهي تستخدم   متويل األنشطة 
االقتصادية املختلفة، وميكن أن تليب حاجات اتمع احمللي وأن تساعد   حتقيق التوازن 

  .ياالجتماعي واالقتصاد
ن دون اشرتاط وتعامليطلبه املُ الذيملصرف اإلسالمي التمويل ووفق هذه الصيغة يقدم ا 

تعامل   شارك املصرف املُ، وإمنا يالتقليديةفائدة ثابتة كما هو احلال   التمويل باملصارف 
تفق عليها بني املصرف متوقع رحباً كان أو خسارة، وذلك   ضوء قواعد وأسس الناتج املُ

، أي أن طبيعة العالقة بني املصرف اإلسالمي وعمالئه وفق هذه الصيغة تكون   تعاملواملُ
إطار املُشاركة وليست   إطار عالقة الدائن باملدين كما هو متعارف عليه   املصارف 

  . التقليدية

  :١وللمشاركة شروط وضوابط جيب مراعاهتا حتى تبقى   إطار الشريعة وهي

                                                
١٧ص ، "اإلسالمیة ودورھا في تعزیز القطاع المصرفي  المصارف"  ،مرجع سابق، أبو عبید -١  
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مة عروضاً  يكون أن جيوزال من النقود ورأس امل يكون أن -١ ئع والعقاراتبضاكال(مقو.( 
  .مكن التصرف فيهرأس املال معلوماً وموجوداً ي يكون أن -٢
  .مكن أن تتفاوت احلصصتساوي رأس مال كل شريك بل ي شرتطي ال -٣
سامهة كل منهم   نسبة وإال ب، اتفقوا عليهحسب ما الشركاء  بني الربحتم توزيع ي -٤ رأسم 

 . أما اخلسارة فيتحملها الشركاء بنسبة مسامهة كل منهم   رأس املال الامل
   :١واملشاركة نوعان

  :)الدائمة( ثابتةالشاركة املُ -١
وهي نوع من املشاركة القائمة على مسامهة املصرف   جزء من رأس مال مشروع معني  

ملشروع حتى انتهاء مدته وبالتايل يكون شريكاً   ملكيته، وتبقى حصة كل شريك ثابتة   ا
  .املتفق عليها بني املصرف وشريكه

   :)نتهية بالتمليكشاركة املُاملُ(تناقصة املُشاركة املُ -٢

   و  هذا النوع من املشاركة يكون من حق الشريك أن حيل حمل املصرف   ملكية 

طبيعة ما تقتضيه الشروط املتفق عليها و املشروع إما دفعة واحدة أو على دفعات حسب
  . العملية

  : وحتقق املشاركة العديد من املزايا االقتصادية واالجتماعية منها
حشد املوارد االقتصادية وتأسيس املشروعات اإلنتاجية وارتفاع فرص التشغيل، مما يعين  •

سامهة   معاجلة املشاكل االقتصادية   .املُ
  .توزيع املخاطر بني املمولني •
 .ئوليات بني الشركاءتوفري اجلهود بسبب توزيع املس •
  :السلم والسلم املوازي -٤

: مبعنى واحد وهو بيع شيء موصوف   الذمة بثمن معجل واصطالحاً ةًالسلم والسلف لغ
٢هو عقد على موصوف   الذمة ببذل يعطى عاجال.  

 ووفق هذه الصيغة يشرتي املصرف من العميل بثمن حال سلعة موصوفة وصفاً كافياً مؤجلة
ف السلعة حمل عقد السلم بصور خمتلفة بعد التسليم إىل  موعد حمدد، وللمصرف أن يصرٍّ
  : ٣تسلمها فهو

                                                
١٤١ص ،"صیغ تمویل التنمیة في اإلسالم "  ،مرجع سابق ،عزي  -٢  
المعھد ، البنك اإلسالمي للتنمیة،"تجربة البنوك السودانیة في التمویل الزراعي بصیغة السلم " ، عثمان بابكر، أحمد -١

١٥ص، ١٩٩٨، اإلسالمي للبحوث والتدریب   
ورقة بحث مقدمة للمؤتمر األول للمصارف ،"وتطویرھا ، المصرفیة اإلسالمیة خصائصھا وآلیاتھا" ، أبو غدة، عبد الستار -٢  

٢١ص، ٢٠٠٦/ ١٤/٣-١٣دمشق ، سوریة ،والمؤسسات المالیة اإلسالمیة   
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إما أن يبيعها بنفسه بثمن حال أو مؤجل أو أن يوكل العميل ببيعها نيابة عنه بأجر أو  •
  .بدون أجر

أو أن يأخذ وعداً بشراء السلعة حمل عقد السلم ممن يرغب   شرائها منه مراحبةً ثم  •
  .قد بيعها بعد تسلمهايربم ع

أو أن يربم مع الراغب   شرائها عقد سلم موازٍ يبيعه مبقتضاه سلعة بنفس مواصفات  •
 .السلعة اليت اشرتاها هو سلماً بشرط عدم الربط بني العقدين

  

 وللسلم استخدامات خمتلفة   التمويل أمهها ما يتعلق بتمويل النشاط الزراعي والصناعي 
 فري السيولة النقدية الالزمة للزراعة أو الصناعة أو متويل رأس املالاإلنتاجي وذلك بتوو

  .العامل وفق الضوابط الشرعية
  

  :االستصناع واالستصناع املوازي -٥
أي العقد على شراء ما  –هو عقد مع صانع على عمل شيء معني   الدقة : االستصناع

  .١وتكون العني والعمل من الصانع -يصنعه الصانع
إىل املصرف بطلب احلصول على سلعة ) املستصنع(الصيغة يتقدم أحد العمالء  و  مثل هذه

أو عقار مبواصفات معينة ثم يقوم املصرف بدوره بالدخول   عقد استصناع مواز حيث 
جناز السلعة أو العقار باملواصفات املطلوبة وعند إب) الصانع أو املقاول(يطلب من عميل آخر 
املستصنع وفق العقد املوقع بينهما ووفق  يقوم املصرف بتسليمه إىل جنازاالنتهاء من عملية اإل

بني املصرف واملستصنع على شروط الدفع ومن ثم يقوم  ةًهذه الصيغة فإنه يتم االتفاق بداي
  .٢املصرف بتحديد شروط الدفع بينه وبني الصانع

صنع فسوف يكون ويشرتط   عقد االستصناع أن تكون املادة من الصانع فلو كانت من املست
  . العقد إجارة

وتعترب صيغة االستصناع أداة متويل هامة لدعم الصناعيني الوطنيني والنهوض هبذا القطاع 
  .احليوي   اتمع كما قد تستخدم   جماالت أخرى كتشييد العقارات

  :٣املزارعة -٦
قوم له بذلك أو قد يعجز املرء لسبب أو آلخر عن زراعة أرضه أو جزء منها فيحتاج إىل من ي

  .يعينه على زراعتها ويقامسه الناتج ويتم ذلك عن طريق عقد املزارعة
حيث تعرف املزارعة على أهنا عقد بني شخصني أو أكثر على استثمار األرض بالزراعة على 

  .أن يكون الناتج منها مشرتكاً بينهما حسب االتفاق
  :ويشرتط لصحة املزارعة ما يلي

  ).املزارع(زارعة وتسليمها ملن عليه واجب العمل معلومية األرض حمل ال -١
                                                

٥٩ص،"صیغ تمویل التنمیة في اإلسالم " ، مرجع سابق، عزي -٣  
٢٠ص  ،"مصارف اإلسالمیة ودورھا في تعزیز القطاع المصرفي ال"،مرجع سابق، أبو عبید -١  
١١٠ص ،"صیغ تمویل التنمیة في اإلسالم "  ،مرجع سابق، عزي -٢  
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 .معلومية مدة املزارعة وأن تتناسب مع احلصول على الناتج منها -٢
معلومية الشيء املزروع ما مل يفوض الزارع تفويضاً شامال ألن من املزروعات ما يزيد من  -٣

 .خصوبة األرض ومنها ما ينقص منها
 .والتزاماته حتديداَ نافياَ للجهالة حتديد واجبات كل من طر  عقد املزارعة -٤
ث وو  حال حد) نتاج األرض(حتديد كيفية توزيع العائد وأن يكون جزءاً شائعاً من الغلة  -٥

ما مينع من احلصول على العائد كحدوث فيضان مثال خيسر صاحب األرض غلة أرضه 
 وخيسر املزارع تعبه   األرض 

املزارعني  اإلسالمي دور هام   التخفيف من بطالة والشك أن هلذه األداة من أدوات التمويل
الذين ال ميلكون األرض للعمل هبا وكذلك   توفري األمن الغذائي الوطين واستثمار واستصالح 

  . املساحات الواسعة من األراضي
   

  :١التورق -٧
وبالرغم من صدور  لغري من اشرتيت منهوهو متلك أصول بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال 

رار من امع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي مبشروعيته فإنه مل يوضع موضع التطبيق ق
متلك (إال مؤخراً من قبل بعض املصارف اإلسالمية وذلك لقربه   اإلجراءات من بيع العينة 

. احملرم مع اختالفه جوهرياً عنه) ملن اشرتيت منهأصول بثمن مؤجل ثم بيعها بثمن حال 
ق حيقق مصلحة مزدوجة فهو يوفر السيولة للعمالء كما يستخدم الستقطاب وتطبيق التور

  .السيولة للمصارف
ومما سبق جند أن ما متتاز به أدوات التمويل املصر  اإلسالمي من مرونة وتنوع جتعلها 
مناسبة ملختلف األنشطة االقتصادية، كما أن لكل أداة منها مزايا جتعلها مناسبة لتمويل 

 ميكن ألداة أخرى متويله، فما يصلح للتمويل باملراحبة ال ميكن متويله نشاط معني ال
  . وهكذاأو السلم باالستصناع 

ومما الشك فيه أن هذه األدوات تكاد تكون احلل األمثل إلزالة التناقضات االجتماعية الناشئة 
اس من إطالق احلبل لرأس املال   سيطرته على اإلنسان ذلك أن حصر التمويل على أس

اإلقراض بالفائدة يعين اإلصرار على توجيه رأس املال ملالقاة رأس املال فليست قضية الربا 
مسألة حرام وحالل فحسب ولكنها قضية اإلنسان أيضاً والتحرر من سلطة املال ليشاركه 

  . األزمة املالية العاملية الراهنة خري دليل على ذلكو) غنم بغرم(العمل 
  : ملنتهية بالتمليكاإلجارة واإلجارة ا -٨

   .وسيتم التحدث عنها   املبحث الثاني

                                                
١٣ ص، مرجع سابق، "وتطویرھا ، المصرفیة اإلسالمیة خصائصھا وآلیاتھا" عبد الستار ، أبو غدة -١  
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  المبحث الثاني
  ودورها كأداة تمويل اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك مفهوم

  ظل التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده عصرنا الراهن، ومع ارتفاع قيمة األصول 
هذه األصول أو استبداهلا باألصول القدمية، الرأمسالية وصعوبة توفري األموال الالزمة لشراء 

فقد أصبح وجود طرق متويل بديلة ختتلف   مفهومها و  وظيفتها عن طرق التمويل 
  .التقليدية أمراً ضرورياً

وتعترب اإلجارة إحدى أهم هذه الطرق حيث تزايد إقبال املنشآت االقتصادية على استخدامها 
ليف مصادر التمويل األخرى اليت متثل ديناً وعبئاً ثقيال بسبب تكلفتها املنخفضة مقارنة بتكا

كما تتزايد أمهيتها   ظل نقص السيولة بشكل عام حيث تؤدي . على املنشآت االقتصادية
اإلجارة إىل احتفاظ املنشآت االقتصادية بأمواهلا واستخدامها   استثمارات بديلة أو   

ى خدمات األصل الذي حتتاج إليه دون احلاجة تأمني مستلزمات اإلنتاج ذلك أهنا حتصل عل
  .إىل شرائه

  :مفهوم اإلجارة -أوالً
وهي مشتقة من  ١"عقد يرد على املنفعة بعوض واألجرة على العملبأهنا "تعرف اإلجارة لغة 

  :٢األجر وفعلها أجر وهلا معنيان
   .الكراء على العمل: األول
  . جرب العظم الكسري: والثاني

  . األجر جزاء العمل: فاألجر واألجرة، وكان اخلليل يقول: فأما الكراء 
رت يده فهذان أصالن : أجرت يده، وناس يقولون: وأما جرب العظم الكسري فيقال عنه أج

واملعنى اجلامع بينهما أن أجرة العامل كأهنا شيء جيرب به حاله فيما حلقه من كد فيما 
  .٣"عمله

  :   املذاهب األربعة فهي فقد ورد تعريف اإلجارة: وأما اصطالحاً
  .٤"عقد على املنافع بعوض"عند احلنفية 
  .١"متليك منافع شيء مباح مدة معلومة بعوض"وعند املالكية 

                                                
.٦، ص ١٩٦٠، ١إبراھیم وآخرون، مطبعة مصر، ج، قام بإخراجھ مصطفى، )أجر( باب ، "المعجم الوسیط"  - ١  
المعھد اإلسالمي للدراسات و البحوث " عقد اإلجارة مصدر من مصادر التمویل اإلسالمیة " ، عبد الوھاب ، أبو سلیمان  - ٢
  و

. ٢١، ٢٠ص، م ٢٠٠٠، التدریب، جدة، الطبعة الثانیة    
،  ١٩٧٩،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، مصر، ، ، مادة أجر " معجم مقاییس اللغة" أبو الحسین أحمد،، ابن فارس  -٣

 ص 
 ٦٢  
، ٣ج ، مصر ، مكتبة و مطبعة البابي الحلبي ، " الھدایة على شرح بدایة المبتدى " ، أبو الحسین علي ، المرغنیاني  -١   

.٢٣١ص ، الطبعة األخیرة   
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واإلباحة ) العطاءالتقديم(عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل "وعند الشافعية 
  .٢"بعوض معلوم

حة معلومة، مدة معلومة من عني معلومة، أو عقد على منفعة مبا"أما عند احلنابلة فاإلجارة 
  .٣"موصوفة   الذمة أو عمل بعوض معلوم

ولعل التعريف األخري هو األدق واألمشل من وجهة نظر الباحثة حيث تضمن معلومية املنفعة 
ز بني اإلجارة املعينة واإلجارة املوصوفة   الذمة،وبني واملدة والعني املؤجرة واألجرة كما أنه مي 

  .ارة األعيان وإجارة األشخاص كما سنرىإج
  : ٤و تقسم اإلجارة إىل قسمني

وهي ترد على األعيان بأن يتم دفع عني مملوكة ملن يستخدمها لقاء : إجارة منفعة األعيان -١
  .عوض معلوم وميكن أن تتم هذه اإلجارة على نوعني من األعيان

  .كالسيارات والثياب واحللي وغريها: أعيان منقولة - أ
  .كاملنازل واألراضي: أعيان ثابتة - ب

علوم ويتخذ هذا األسلوب وهي تعقد على أداء عمل معلوم لقاء أجر م: إجارة العمل -٢
  .حسب نوعية األجري صورتني
  وهو الذي يعمل لشخص أو مؤسسة بأجرة حمددة معلومة ملدة معلومة : أجري خاص - أ
  .ن إال بإذن مستأجرهمثل موظف الشركة وال جيوز له العمل عند اآلخري 
   وهو من يعمل لعامة الناس وال جيوز ملن استأجره أن مينعه من: أجري مشرتك - ب
  .العمل لغريه مثل اخلياط والنجار الذي يعمل حلسابه اخلاص 

وسنقتصر   دراستنا على إجارة منفعة األعيان اليت يدور حوهلا كل من املعيارين احملاسبيني 
  :نيوتأخذ شكل ١٧ رقم والدويل ٨اإلسالمي رقم 

  .اإلجارة التشغيلية -١
 .اإلجارة املنتهية بالتمليك -٢

  ):التشغيلية ( مفهوم اإلجارة  -١
األسلوب الذي يقدم فيه املؤجر األصل  واخلدمي وه باإلجياراإلجارة التشغيلية  تعرف

  .٥وخدمات صيانته للمستأجر ويكون مسؤوالً عادة عن تأمني األصل ودفع الضرائب
هلذا النوع من التأجري فإن الفرتة اليت تغطيها عقود اإلجارة التشغيلية قصرية نسبياً  ووفقاً

إذ ال يتوقع املؤجر أن يغطي تكاليفه وحيقق أرباحه من . وهي أقل من العمر اإلنتاجي لألصل
                                                                                                                              

الطبعة ، بنغازي ، المطبعة األھلیة ، " لى المعتمد من مذھب المالكیة ملخص األحكام الشرعیة ع" ، محمد محمد ، عامر  - ٢
.٢١٣ص ، م ١٩٧٢، الثانیة    

.٦٧ص ،  ٣ج ، مصر ، دار الفكر ، " على منھج الطالبین " حاشیة ، شھاب الدین أحمد ، قلیوبي  -٣  
٣٥٠ص ، ٢ ج، ینة المنورة المد، المكتبة السلفیة " شرح منتھى اإلرادات " ، منصور بن یونس ، تي والبھ -٤  
، دار المسیرة،"األسس النظریة والتطبیقات العملیة -المصارف اإلسالمیة" ،حسین محمد سمحان، محمود حسین، الوادي -٥

٢٠٧ص،٢٠٠٧ األردن    
  ٥٠٩ص ، ١٩٩٩، مكتبة العبیكان ، "اإلدارة التمویلیة في الشركات " ، المیداني، أیمن عزت محمد -١
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خالل عقد إجارة واحد بل هو حباجة إىل عدة جتديدات للعقد أو إىل إبرام عدة عقود إجارة 
  .١ستأجرينممع عدة 
فهي  اإلجارة اليت ال يسبقها وعد بالتمليك: بأهنا ٨املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم  ويعرفها

  .٢عقود إجارة ال تنتهي بتملك املستأجر املوجودات املؤجرة
املنتهية (إجارة عدا اإلجارة التمويلية : بأهنا ١٧املعيار احملاسيب الدويل رقم  يعرفهابينما 

  .٣)بالتمليك
ى الباحثة أن هذا األسلوب يعد أكثر نفعاً عندما يكون املستأجر حباجة لألصل لفرتة وتر

زمنية حمددة أو عند توقع تطوره السريع   املدى القريب ويظهر هذا جلياً   الصناعات 
ذات املعدل العايل   التغري التكنولوجي كأجهزة احلاسوب األمر الذي يعكس نوعية املخاطرة 

  .املؤجر واملتمثلة   خطر تقادم األصول املؤجرة اليت يتحملها
  : مها طرفانولإلجارة التشغيلية 

 .هو الطرف الذي ميللك األصل ويرغب   تأجريه واحلصول على عائد مناسب: املؤجر -١
هو الطرف الذي يرغب   استئجار األصل لفرتة زمنية حمددة مقابل التزامه : املستأجر -٢

 .تدفع   مواعيد حمددة بتسديد دفعات إجيارية حمددة
وتتسم العالقة بينهما بالسهولة فهي ال تثري مشاكل قانونية وذلك لقصر فرتة اإلجارة 

  . التشغيلية

    ):التمويلية ( مفهوم اإلجارة املنتهية بالتمليك  -٢
األسلوب الذي يقوم مبقتضاه  وهوالرأمسايل،  باإلجياراإلجارة املنتهية بالتمليك  تعرف

استخدام األصل املؤجر لفرتة زمنية طويلة األجل تغطي العمر اإلنتاجي لألصل املستأجر ب
كل فرتة زمنية حمددة من فرتات ) يسمى بالقيمة اإلجيارية ( مقابل سداد مبلغ حمدد ) غالباً(

  . ٤اإلجارة
  هذا األسلوب بشراء أصل رأمسايل يتم حتديده ووضع مواصفاته ) املؤجر( يقوم املمول 
ملستأجر الذي يتسلم األصل من املورد على أن يقوم بأداء قيمة إجيارية حمددة مبعرفة ا

قد يكون املؤجر هو  و .٥للمؤجر كل فرتة زمنية معينة مقابل استخدام وتشغيل هذا األصل
  .املورد مالك األصل وذلك مبا يعرف بالبيع التأجريي

                                                
العدد الرابع ، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، "مقومات التأجیر التمویلي في األردن " ، ي والسید محفوظعل، مقابلة -٢

٩١ص، ٢٠٠٣  
صادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ، معاییر المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالیة اإلسالمیة -٣

 المالیة 
٣٠٤، ٢٦٨، ص ٨عیار المحاسبي اإلسالمي رقم الم،٢٠٠٤-٢٠٠٣البحرین ، اإلسالمیة    

٢٧٩ص ، ٢٠٠٤،جمعیة المحاسبین القانونیین في سوریة، دمشق، الجزء األول". معاییر المحاسبة الدولیة" -٤  
٣٦٣ص، ٢٠٠١، القاھرة، مصر، ، دار اإلشعاع الفنیة، ) "مدخل حدیث(اإلدارة المالیة " ، سعید عبد الحمید، مطاوع -١  
، اإلسكندریة، الطبعة األولى،مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة ، "التأجیر التمویلي " ، سمیر محمد، زیزعبد الع -٢
٨٠ص،٢٠٠١،  
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اإلجارة اليت ال تتضمن خدمات : بأهنا) التمويلية ( اإلجارة املنتهية بالتمليك  تعرفكما 
أي أن ( صيانة وال ميكن إلغاؤها من قبل املستأجر الذي يستهلك قيمة املعدات بكاملها 

  . ١)األقساط اليت يدفعها املستأجر تساوي جممل قيمة املعدات املستأجرة
خاطر العقد الذي حييل بشكل جوهري كافة امل: بأهنا ١٧املعيار احملاسيب الدويل رقم  وعرفها

  .٢واملنافع املتعلقة مبلكية األصل وقد يتم أو ال يتم حتويل حق امللكية   هناية األمر
والقصد من خماطر ومنافع امللكية هو مدى حتمل املستأجر ملخاطر التقنية القدمية أو 
التغريات   العائد بسبب تغري الظروف االقتصادية املتغرية ومدى حتقيقه ملكاسب على مدى 

  .االقتصادي لألصل واحلصول على كسب من زيادة قيمة األصل أو حتقيق قيمة متبقيةالعمر 
لإلجارة املنتهية بالتمليك  اخلصائص وامليزاتبعض  ذكرالسابقة نستطيع  التعريفاتومن 

  :٣وفق وجهة النظر التقليدية )التمويلية(
العقد، لذلك مسيت  تتطلب اإلجارة املنتهية بالتمليك إطفاء كامل قيمة األصل خالل فرتة •

باإلجارة الرأمسالية أي أن جمموع دفعات اإلجارة املتعاقد عليها جيب أن تغطي كامل 
  .تكلفة األصل وأن حتقق للمؤجر عائداً مناسباً على رأمساله املستثمر

مثل الضرائب ( يتحمل املستأجر كافة النفقات املتعلقة باستعمال األصل وصيانته ومتلكه  •
 ).ط التأمني العقارية وأقسا

عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك عقد الزم ال ميكن إلغاؤه إال مبوافقة طرفيه  فإن أراد  •
 . املستأجر إهناء العقد وجب عليه تسديد مجيع دفعات اإلجارة املتبقية دفعة واحدة

استهداف التمليك بعد إهناء مدة اإلجارة، حيث تتضمن عقود اإلجارة هذه خياراً  •
جتديد اإلجارة بإجيار خمفض أو بشراء التجهيزات بثمن خمفض يتفق  للمستأجر  

عليه أو بدون مقابل وبذلك تنتهي عملية اإلجارة بامتالك املستأجر ملا استأجره لذلك 
 . أطلق عليها اإلجارة املنتهية بالتمليك

ودات إجارة تنتهي بتملك املستأجر املوج: بأهنا فيعرفهاأما املعيار احملاسيب اإلسالمي 
  . ٤املؤجرة
 متليك منفعة بعض األعيان: وهبة الزحيلي من وجهة النظر اإلسالمية بأهنا. د ويعرفها

 ،جرة املثلأجرة معلومة تزيد عادة على أكالدور واملعدات مدة معينة من الزمن ب )األصول(

                                                
.  ،"مشكالت االستئجار التمویلي وأثرھا في اتخاذ القرار التمویلي األمثل في تنفیذ االستثمارات" مرجع سابق،، صالوم -٣

٢٢٦ص  
٢٧٩ص، سابقمرجع ، "معاییر المحاسبة الدولیة " -٤  
١٠٣ص ،١٩٩٨جدة، ، شركة دلة البركة،الطبعة األولى، "اإلجارة " ،عبد الستار، أبو غدة -١  
، ، مرجع سابق٨المعیار المحاسبي اإلسالمي رقم ،"معاییر المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالیة اإلسالمیة" -٢

٣٠٤ص    
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املدة أو  على أن ميلك املؤجر العني املؤجرة للمستأجر  بناء على وعد سابق بتمليكها   هناية
  . ١جرة أو أقساطها  وذلك بعقد جديد  أثنائها بعد سداد مجيع مستحقات األ

  
 اخلصائص وامليزاتبعض وفق وجهة النظر اإلسالمية  )التمويلية(لإلجارة املنتهية بالتمليك و

  : وهي واليت ختتلف عن سابقتها التقليدية
صل أو جزء منها خالل فرتة العقد، تتطلب اإلجارة املنتهية بالتمليك إطفاء لكامل قيمة األ •

لذلك مسيت باإلجارة الرأمسالية أي أن جمموع دفعات اإلجارة املتعاقد عليها ستغطي 
  .كامل أو جزء من تكلفة األصل وحتقق للمؤجر عائداً مناسباً على رأمساله املستثمر

غيلية النفقات املتعلقة باستعمال األصل كالصيانة التش من اًجزءيتحمل املستأجر  •
والدورية  أما الصيانة األساسية لألصل واليت يتوقف عليها بقاء املنفعة فتقع على 

 .املؤجر
يتحمل املؤجر أيضاً بأقساط التأمني و الضرائب العقارية خالل فرتة اإلجارة ألنه ال يزال  •

  .املالك لألصل
فقة طرفيه كما مبوا) فسخه(عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك عقد الزم لكن ميكن إلغاؤه  •

حيق للمستأجر اإلنفراد بفسخه   حال اهلالك الكلي أو اجلزئي لألصل دون تعد أو 
 .تقصري منه

 : استهداف التمليك بعد إهناء مدة اإلجارة فاملستأجر يكون خمرياً بني •
  .أن يعيد األصل املؤجر - ١ 
  . متلك األصل املؤجر - ٢ 

  :٢يه ثالثة أطرافولإلجارة املنتهية بالتمليك 
وهو من يقوم بتوريد األصل إىل املستأجر، وقد يكون املنتج أو البائع لألجهزة : املورد -١

واآلالت وتكون عالقته مع املستأجر الذي خيتار األصل الذي سيقوم باستخدامه ومع 
 .املؤجر الذي سيقوم بدفع مثن األصل واالتفاق معه على شروط التسليم

يقة لتوظيف أمواله واحلصول على عوائد وهو وسيط مايل يبحث عن طر: املؤجر -٢
 .مناسبة

تطوير طاقته  احلصول على أصل معني أو   وهو الطرف الذي يرغب: املستأجر -٣
لذلك يقوم بتحديد مواصفات . اإلنتاجية اعتماداً على استئجار ما حيتاج إليه من أصول

أما . ختيار األصلاألصل الذي ينوي استئجاره وقد يقوم باالتصاالت املبدئية مع املورد ال
                                                

األكادیمیة العربیة للعلوم ، بحث ماجستیر، "اإلجارة المنتھیة بالتملیك  المقاصد الشرعیة من عقد" ،عبد الكریم ، عجم -٣
 المالیة 

١٢ص،٢٠٠٨دمشق، ، والمصرفیة   
٥٠ص،١٩٩٩، العدد األول، مجلة البنوك في األردن، "التأجیر التمویلي " ، محفوظ، جودة -١  
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بالنسبة لعالقته مع املؤجر فتخضع لعقد اإلجارة املوقع من قبلهما من حيث األقساط 
 .وظروف االستخدام وأعباء الصيانة والتأمني وغريها

وقد يكون هلا طرفان كما هو احلال   البيع التأجريي وهو مشتق من اإلجارة املنتهية 
إجارة منتهية ) األصول اليت ميلكها(بتأجري بضاعته ) البائع(بالتمليك وفيه يقوم املورد

 .بالتمليك كسياسة تسويقية يتبعها   تصريف بضاعته

  ):التمويلية(أنواع اإلجارة املنتهية بالتمليك  -ثانياً
 :١البيع وإعادة االستئجار -١

 إطفاء كامال يعد البيع وإعادة االستئجار نوعاً من أنواع اإلجارة املنتهية بالتمليك، ألنه يتطلب
لقيمة األصل، ويتم هذا النوع من اإلجارة عندما متلك املنشأة أرضاً أو عقاراً أو جتهيزات 
معينة ومن ثم تقوم ببيعها إىل مؤسسة متويلية و  الوقت ذاته تتعاقد مع هذه املؤسسة على 

حيث . استئجار األصل منها لالستمرار   استعماله ملدة زمنية معينة وضمن شروط معينة
دفعات إجارة تشمل   ) املؤجرة(إىل املؤسسة التمويلية ) البائعة(تقدم املنشأة املستأجرة 

  .جمموعها الثمن املدفوع لألصل باإلضافة إىل حتقيق عائد مناسب للمؤجر
  .أما املؤسسة التمويلية فتدفع القيمة السوقية لألصل
 أة البائعة حتصل على تدفق نقدي كبريولعل من أهم ميزات البيع وإعادة االستئجار أن املنش

يساوي مثن األصل الذي مت بيعه، وحتتفظ   الوقت ذاته باألصل لديها الستعماله مما مينح 
  .املنشأة سيولة قد حتتاجها ألغراض أخرى

 : االستئجار املباشر -٢
ؤجر وهو يتيح للمنشأة املستأجرة فرصة احلصول على أصل جديد ال متلكه سابقاً ويكون امل

لألصل مثل شركة صناعة الطائرات أو ) املالكة عموماً(  هذه احلالة الشركة الصانعة 
  . ٢السيارات

  :٣ويتم هذا النوع بإتباع اخلطوات التالية
بتحديد األصل الذي ترغب   احلصول عليه فتتفاوض مع ) أ(تقوم املنشأة املستأجرة  •

سليم، وأهنا ستستأجر هذا األصل حول السعر وشروط الت) ب(املنشأة الصانعة لألصل 
  ).ج(بواسطة منشأة ممولة 

بشراء األصل من  األخريةبأن تقوم ) ج( ةباالتفاق مع املمول) أ(تقوم املنشأة املستأجرة  •
  .)أ(تأجريه إىل املنشأة املستأجرة  و، )ب(املنشأة املالكة 

                                                
 ،"رار التمویلي األمثل في تنفیذ االستثماراتمشكالت االستئجار التمویلي وأثرھا في اتخاذ الق" ،مرجع سابق، صالوم  -١

٢٣٠ص  
١٠٥مرجع سابق، ص  ،"اإلجارة" ،أبو غدة  -٢  
٦٠ص، ٢٠٠٠، عمان، األردن، دار الفكر، "اإلدارة والتحلیل المالي " ، ھیثم محمد، الزغبي -١  
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) أ(شأة املستأجرة بأن يستمر عقد اإلجارة حتى تقوم املن) ج(تشرتط املنشأة املمولة  •
وليس للمستأجر احلق بإلغاء عقد ). فوائده(بسداد كامل قيمة األصل إضافة إىل عوائده 
 .اإلجارة قبل انتهاء مدته وسداد كامل املبلغ

 : اإلجارة املقرونة برافعة متويل -٣
مت تطوير واستحداث هذا النوع من اإلجارة لتمويل املوجودات اليت تتطلب إنفاقاً 

ومن أهم خصائصها وجود ثالثة أطراف   عقد اإلجارة عوضاً عن . ياً كبرياًرأمسال
طرفني كما هو متعارف عليه عادة.  

واألطراف الثالثة هي املستأجر واملؤجر صاحب امللكية واجلهة املمولة ويقع االختالف   
ء مثال وميول اجلز% ٣٠دور املؤجر الذي يقوم بشراء األصل املطلوب بتمويل جزئي 

بتمويل طويل األجل من جهة ممولة وذلك بضمان رهن األصل لصاحل اجلهة % ٧٠املتبقي 
  .١املمولة وختصيص دفعات اإلجارة لتسديد دفعات التمويل

حيقق ) التمويلية( لإلجارة املنتهية بالتمليك وترى الباحثة أن كل نوع من األنواع السابقة 
كه   هناية فرتة اإلجارة وكذلك هدف هدف املستأجر   استخدام األصل ورمبا امتال

  .وحتقيق العائد الذي يرغب به) أصوله(أمواله  راملؤجر   استثما

  ):التمويلية(اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك  عيوبمزايا و  -ثالثاً
حتظى املنشآت االقتصادية اليت تعتمد على اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك   تنمية 

 املستأجرينأو استثمار أمواهلا بالعديد من املزايا اليت تنعكس ليس فقط على  طاقاهتا
  .ن وإمنا متتد لتشمل احلياة االقتصادية للدولة بأكملهاؤجريوامل

اليت ترافق هذه الطريقة من طرق ) العيوب(وباملقابل تتحمل تلك املنشآت بعض املخاطر 
  .التمويل

  :فيما يلي والعيوب هذه املزايا وميكن استعراض بعضاً من
 :مزايا اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك  -  أ
  :٢بالنسبة للمستأجر - ١ 
فمن املسلم به أن قيام املنشأة االقتصادية باستئجار األصل واالستغناء : توفري السيولة •

عن شرائه سوف يساعدها على جتنب إنفاق مبالغ باهظة دفعة واحدة وبالتايل توجيه 
  .رأس املال العاملهذه السيولة إىل 

هو الذي يتحمل املخاطر، ) املؤجر(ألن مالك األصل : احلد من خماطر تقادم األصول •
 . لذلك قد تفضل املنشآت استئجار األصول بدالً من شرائها

                                                
١٠٦مرجع سابق، ص  ،"اإلجارة" ،أبو غدة  -٢  
ص ،"لتمویلي وأثرھا في اتخاذ القرار التمویلي األمثل في تنفیذ االستثماراتمشكالت االستئجار ا" ،مرجع سابق، صالوم -١

٢٣٢ 
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بسبب توفري النقدية اخلارجة فيما لو قامت املنشأة : حتسني صورة املركز املايل للمنشأة •
 . بشراء األصل ومتلكه

  .ئجار األصل سيؤدي إىل خفض نسب املديونية فيما لو مت االقرتاض وشرائهإن است •
 .حتقيق وفورات ضريبية بطرح القيمة اإلجيارية من الربح قبل الضريبة •
احلصول على متويل كامل قيمة األصول املستأجرة، ألن املستأجر يستخدم األصل دون  •

  .١دفع قيمته نقداً
  :٢بالنسبة للمؤجر - ٢ 
 بضائع( أمواهلم   صورة أصول إلجارة فرصة للمؤجرين الستثمارتوفر عقود ا •

تأجريها للغري مع وجود شروط تؤمن هلم اسرتداد األصل   حال  يتم )وممتلكات
 .خمالفتها من قبل املستأجرين

تؤمن هلم عائداً مناسباً وذلك من خالل تأجري هذه األصول واستغالل الطاقة الفائضة  •
 .العاطلة لديهم

  :٣نسبة لالقتصاد الكليبال -٣
تسهم اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك بفاعلية   توظيف ما لدى اتمع من موارد  •

 .وطاقات وخربات ومن ثم فهي ختفف من البطالة وتوسع قاعدة االستثمارات
ة والصناعي ةالزراعي تمليك دوراً هاماً   دعم القطاعاتتلعب اإلجارة املنتهية بال •

من خالل إجارة اآلالت واملعدات الزراعية والصناعية احلديثة واستخدامها    والتجارية
أما بالنسبة للقطاع ،العملية اإلنتاجية و  هناية مدة اإلجارة تؤول امللكية للمستأجر

التجاري، فهناك فائدة كبرية ختدم هذا القطاع  وذلك من خالل تأجري السفن وناقالت 
اليت ختدم هذا االوعند ممارسة خيار الشراء سيصبح البضائع وغريها من املعدات 

لدينا أسطول جتاري يسهم بفاعلية   دفع عجلة النمو االقتصادي الوطين وحيررها من 
 .شركات النقل األجنبيةلتبعية ال

• املؤسسات املالية  مع االشرتاكمكن التمويل هبذا األسلوب املؤسسات اإلسالمية من ي
الراجحي مع بنك تشيز ماهناتن  لتمويل املطلوب مثل اشرتاك شركةالتقليدية   تقديم ا

 اإلمارات مما حيقق للمؤسسات املالية    تقديم متويل لتأجري طائرات لشركة طريان
 .جماالً أرحب وفرصاً أوسع لالستفادة من خربات الغري

                                                
٥٦٣ص ، ١٩٩٨، اإلسكندریة، منشأة المعارف، "الفكر الحدیث في مجال مصادر التمویل " ، منیر إبراھیم، ھندي -٢  
نیة تطبیقھا في جیر التمویلیة وإمكاالقیاس واإلفصاح المحاسبي لعقود التأ"  مرجع سابق ،عبد الرحمن ماجد، عبد الباقي -٣

. ١٢ص ، "المصرف التجاري السوري   
٥٤، ٥٣ص  ،"المقاصد الشرعیة من عقد اإلجارة المنتھیة بالتملیك" ،مرجع سابق، عجم -١  
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در للتمويل حجم املنافسة بني مصادر التمويل املختلفة، فوجود عدة مصا إىل ازدياد تؤدي •
كاالقرتاض والشراء بالتقسيط واإلجارة جيعل املنافسة بينها كبرية األمر الذي غالباً ما 

 .١يؤدي إىل اخنفاض تكلفة هذه املصادر كفوائد القروض ودفعات اإلجارة
تعترب اإلجارة املنتهية بالتمليك من الوسائل الفعالة اليت ميكن الرجوع إليها لتنفيذ سياسة  •

تعلقة باإلصالح االقتصادي وذلك عن طريق مساعدة شركات قطاع األعمال احلكومة امل
العام للقيام بعمليات اإلحالل والتجديد ألصوهلا وخطوط إنتاجها بأحدث أساليب 
التكنولوجيا دون حتميل ميزانياهتا تكاليف اقتناء هذه األصول واخلطوط اإلنتاجية حتى 

 .٢ارجياًتكون أكثر قدرة على املنافسة داخلياً وخ
  :عيوب اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك  -  ب
 :٣بالنسبة للمستأجر -١
صعوبة القيام بإجراء أي نوع من التحسينات على األصول املستأجرة دون احلصول على  •

 .موافقة املؤجر
زيادة تكلفة االستئجار   األجل الطويل عن تكلفة الشراء والتملك، ويرجع ذلك إىل أنه  •

صل فإن املنشأة تتحمل تكلفة األصل فقط بينما   حالة االستئجار   حال شراء األ
سوف يتقاضى املؤجر عدداً من الدفعات اإلجيارية اليت تفوق   جمموعها تكلفة األصل، 

الفرق بني جمموع الدفعات (نظراً ألن املالك يقوم مبزاولة هذا النشاط لتحقيق ربح معني 
إن مثل هذا الربح تتحمله املنشأة ). ء األصلاإلجيارية اليت يتقاضاها وتكلفة شرا

املستأجرة لألصل لفرتات زمنية طويلة مما قد جيعل تكلفة استئجار األصل تفوق تكلفة 
 .شرائه

من احلصول على )   حال مل متارس خيار التملك لألصل(حرمان املنشأة املستأجرة  •
 .لألصل) االقتصادي(قيمة اخلردة   هناية العمر اإلنتاجي 

  :بالنسبة للمؤجر -٢
  :يتعرض املؤجر لعدة خماطر منها

 .خماطر التقادم التقين لألصول املؤجرة •
 .خماطر هالكها ألسباب خارجة عن إرادة املستأجر •
  .خماطر تدني القيمة السوقية لألصول املؤجرة •
 .خماطر عدم االستغالل األمثل خاصة   حال اخنفاض قيمتها السوقية •

                                                
ي نیة تطبیقھا في المصرف التجارالقیاس واإلفصاح المحاسبي لعقود التأجیر التمویلیة وإمكا"  ،مرجع سابق، عبد الباقي -٢

١٣ص ، "السوري  
سلسلة رسائل البنك ،"صناعة التأجیر التمویلي مع دراسة تحلیلیة للسوق المصري" ، فخري الدین، الفقي -٣

٢٣ص ، ٢٠٠٠، ٦٠الصناعي،العدد  
ص ،"مشكالت االستئجار التمویلي وأثرھا في اتخاذ القرار التمویلي األمثل في تنفیذ االستثمارات" ،صالوم، مرجع سابق -١

٢٣٥  
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  :ارة املنتهية بالتمليك   املصارف اإلسالميةاإلجارة واإلج -رابعاً
تعد اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك من أهم أدوات التمويل   املصارف اإلسالمية فهي 

دفعة  مثنها تليب حاجات العمالء من األصول والعقارات دون احلاجة إىل شرائها أو دفع كامل
  .واحدة

ت {: تاب الكريم قوله تعاىلوهي مشروعة   الكتاب والسنة، ففي الك ب ا أَ ا ي ماهد ح ت إِ الَ قَ
 ني م أَ ي الْ قَوِ جرت الْ أْ نِ استَ م ر ي خ ن ه إِ جِر أْ تَ ٢٦القصص}اس  

رجل : ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة :تعاىلقال ا : "أما   السنة قوله صلى ا عليه وسلم
مثنه، ورجل استأجر أجرياً فاستوفى منه ومل يوفه فأكل  اًأعطى بي ثم غدر، ورجل باع حر

  ."١أجره
  : ٢ولإلجارة شروط أو ضوابط البد من توافرها لتبقى   إطار الشريعة وهي

  .جيب توافرها   سائر العقود لتكون صحيحة: شروط عامة  -  أ
  .ومها املؤجر واملستأجر ويشرتط فيهما الرشد والبلوغ إلبرام العقود: العاقدان -١
ن يوحي بإجياب يهي اإلجياب والقبول مبعنى أي تصرف من العاقدو: الصيغة -٢

   .وقبول
وكةً للمؤجر وممل ةًكون مباحت   املنفعة أنويشرتط ): واألجر املنفعة(املعقود عليه  -٣

ومقدوراً على تسليمها، وينبغي التنبيه إىل أن املنفعة هي املعقود عليها ألهنا هي اليت 
 .يستوفى األجر   مقابلها

 .رف الشروط السابقة بأركان عقد اإلجارةوتع
 :شروط خاصة باإلجارة  -  ب

١- بقاء العني املؤجرة بعد استيفاء املنفعة املعقود عليها فال جيوز إجارة الشمعة مثال. 
أن تكون املنفعة متحققة من العني ومقدوراً على استيفائها منه فال جيوز إجارة  -٢

  .السيارة الضائعة
 .ددة النتفاء الغرر واجلهالةأن تكون املنفعة معلومة وحم -٣
 .أن يكون للمنفعة قيمة مالية ليحسن بذل املال   مقابلتها -٤
 .يشرتط   األجرة أن تكون معلومة حمددة غري قابلة للزيادة إذا ثبتت   الذمة -٥

وتستخدم املصارف اإلسالمية اإلجارة على املنافع كأسلوب من أساليب استثماراهتا فهي 
ألصول من أجل إجارة منفعتها حيث تضع حتت تصرف عمالئها تلك تقتين املمتلكات وا

 .األعيان الستيفاء منافعها مبقابل
  :ومتارس املصارف اإلسالمية اإلجارة على منافع األعيان بشكليها 

                                                
.٥٣٢/٢١٥٠، باب إثم من منع أجر األجیر، رقم "كتاب اإلجارة " صحیح البخاري،  -1  
، جامعة الیرموك، "اإلجارة بین التراث الفقھي والتطبیقات المعاصرة في مجال التمویل اإلسالمي "، أحمد محمود ،نصار -٢  

.فقھ المعامالت اإلسالمیة أبحاث األردن، موقع    
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وفيها يقوم املصرف اإلسالمي باقتناء أصول وموجودات تتماشى مع  :اإلجارة التشغيلية -١
وتتمتع بقابليتها للتسويق ويتوىل إجارة هذه املوجودات  احتياجات عدد كبري من اجلمهور

إىل أحد املستأجرين ملدة حمددة يتفق عليها وبانتهاء تلك املدة تعود املوجودات إىل حيازة 
  .أن يأتي مستأجر آخر جديد وهكذا املصرف وتبقى لديه بدون استعمال إىل

  :١وتقسم اإلجارة التشغيلية إىل
ليت يكون حملها معيناً بالرؤية واإلشارة إليه أو حنو ذلك مما وهي ا: اإلجارة املعينة  -  أ

  .مييزه عن غريه، حبيث يتمكن املستأجر من استيفاء املنفعة منه بذاته
بصفات  اًوهي اليت يكون حملها غري معني بل موصوف: اإلجارة املوصوفة   الذمة  -  ب

معينة لكنها موصوفة دقيقة يتفق عليها من التزامها   الذمة، كسيارة أو سفينة غري 
 .وصفاً دقيقاً مينع التنازع

 :٢ومتر اإلجارة التشغيلية   املصرف اإلسالمي باخلطوات التالية
  .يقوم املصرف اإلسالمي بدراسة السوق وشراء األصول بغرض تأجريها -١
  .يعرض املصرف األصول اليت اشرتاها لإلجارة -أ  -٢

   ضوابط الشريعة منضيوقع املصرف عقد إجارة مع أحد املستأجرين   -  ت
 .اإلسالمية وبالشروط اليت يتفق عليها 

  هناية مدة اإلجارة يعود األصل املؤجر إىل املصرف الذي يعاود البحث عن  -٣
 .مستأجر آخر جديد وهكذا

 ٣والشكل التايل يوضح ذلك
  

                                                
، دار الكتبى، بركةطبعة خاصة بدلة ال، "القواعد الفقھیة الكبرى وأثرھا في المعامالت المالیة "  ،عمر عبد اهللا، كامل -١

٢٠٤صالجزء الثاني،   
، "األسس النظریة والتطبیقات العملیة -المصارف اإلسالمیة"  ،مرجع سابق ،حسین محمد سمحان، محمود حسین، الوادي -٢

٢١٠ص   
الطبعة ، دار وائل للنشر،"العملیات المصرفیة اإلسالمیة الطرق المحاسبیة الحدیثة"،ین سعیدسعیفان حس، عبد اهللا خالد أمین -١

.٢٢٤ص، ٢٠٠٨، األولى  
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  ):التمويلية(اإلجارة املنتهية بالتمليك  -٢

عد عقد اإلجارة و  إطار صيغة وهي صورة مستحدثة من صور التمويل   ضوء قوا
متويلية حتقق حاجات الراغبني   اقتناء أصل رأمسايل وال ميلكون كامل الثمن فوراً 
وتتميز بكون املصرف اإلسالمي ال يقتين املوجودات واألصول بل يشرتيها استجابة لطلب 

وعليه تلك مؤكد من أحد عمالئه لتملك تلك األصول عن طريق اإلجارة املنتهية بالتمليك 
األصول املؤجرة ال تبقى   ملكية املصرف بعد هناية عقد اإلجارة كما هو احلال   

  .اإلجارة التشغيلية وإمنا تنتقل ملكيتها إىل املستأجر
  ١والشكل التايل يوضح االختالف بني اإلجارة التشغيلية واإلجارة املنتهية بالتمليك 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1- Jusoh, Iqbal, "A Critical Comparison between Malaysian Islamic Banks and Middle Eastern 
Islamic", 2007,pp11 
 

  سالمیة الطرق المحاسبیة الحدیثةاإل العملیات المصرفیة: المصدر) ٢(الشكل رقم 

 



    

 38 

  
  

نتهية بالتمليك تبعاً لطريقة نقل امللكية كما جاء   املعيار وهناك أربع صور لإلجارة امل
الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  ٨احملاسيب اإلسالمي رقم 

  : ١وهي
  

  
      

ر إىل وفيها تنتقل ملكية األصل املؤج: اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق اهلبة -١
املستأجر بإبرام عقد هبة تنفيذاً لوعد سابق هبا، وذلك مبجرد سداد القسط 
 اإلجياري األخري أو بإصدار عقد هبة معلق على سداد أقساط اإلجارة، وحينئذ

                                                
، ، مرجع سابق٨المعیار المحاسبي اإلسالمي رقم ،"للمؤسسات المالیة اإلسالمیةمعاییر المحاسبة والمراجعة والضوابط " -٢

٢٩٨، ٢٩٧ ٢٩٦ص  
 

اإلجارة المنتھیة 
 بالتملیك

البیع بثمن رمزي أو غیر  ھبة في نھایة مدة اإلجارة
رمزي في نھایة مدة 

 اإلجارة

البیع التدریجي خالل مدة 
 اإلجارة

البیع بباقي أقساط اإلجارة 
 خالل مدة اإلجارة

 
  )٤(الشكل رقم 

 

 المصرف اإلسالمي

 المصرف اإلسالمي

إجارة 
 تشغیلیة

إجارة 
تمویلیة 

ثم بیع إجارة 

المصارف اإلسالمیة 
تحتفظ بأصول تسویقیة 

 في مخازنھا

في صاالت عرض أو 
مخازن تتعامل معھا 
 المصارف اإلسالمیة 

  المصدر ) ٣(الشكل رقم 
A Critical Comparison between Malaysian Islamic Banks and Middle Eastern Islamic", 

2007,pp 11 



    

 39 

دون احلاجة إلبرام عقد جيد، ودون مثن سوى  إىل املستأجر تنتقل امللكية تلقائياً
 . سدادها أقساط إجارةما دفعه املستأجر من املبالغ اليت مت

وهنا يقرتن : اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غري رمزي -٢
عقد اإلجارة بوعد بإبرام عقد البيع، وهذا الوعد بالبيع قد حدد فيه مثن رمزي 

أو مثن غري رمزي لألصل املؤجر ) ال يتكافأ مع قيمة األصل املؤجر عند البيع(
 بعد انتهاء مدة اإلجارة، وبذلك يصبح األصل املؤجر) املشرتي(يدفعه املستأجر 

  .مملوكاً للمستأجر منفعةً وذاتاً عند سداد هذا الثمن املتفق عليهمباعاً و
وهنا يقرتن عقد اإلجارة : اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع بباقي األقساط -٣

ىل املستأجر   أي وقت بأنه سيبيع األصل املؤجر إ) املؤجر(بوعد من املالك 
يرغب   أثناء مدة اإلجارة مع حتديد الثمن بأنه بقية أقساط اإلجارة حني الرغبة 

 .   الشراء
وهنا يقرتن عقد اإلجارة بوعد : اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدرجيي - ٤

ج إىل أن بأنه سيبيع للمستأجر أجزاء من األصل املؤجر بالتدري) املؤجر(من املالك 
يتم متليكه مجيع األصل وذلك بتحديد مثن إمجايل لألصل وتقسيمه على مدة 
عقد اإلجارة ومتكني املستأجر من متلك جزء نسيب من األصل كل فرتة جبزء نسيب 

 .من الثمن اإلمجايل حبيث يستكمل ملكية األصل مع انتهاء عقد اإلجارة

   ا أنه ال بد من تناقص مقدار األجرةوال بد أيضاً من عقد بيع لكل جزء   حينه، كم
 . مع تزايد نسبة ملكية املستأجر   األصل املؤجر 

 

  : ١وهيااللتزام هبا ) املؤجر(وأياً كانت صورة التمليك إال أن هناك قواعد جيب على املصرف 
وجيب أن يقتصر الوعد امللزم على ) املؤجر(الوعد بالتمليك ملزم ملن صدر منه  -١

ني لطرف اآلخر فيكون خمرياً جتنباً للمواعدة امللزمة للطرفطرف واحد أما ا
/ ٤ب/م ن/٥٨٣املمنوعة ألهنا   حكم العقد، وهو ما نص عليه القرار رقم 

  .أ/٣فقرة  ١  املادة رقم  ٢الصادر عن جملس النقد والتسليف السوري
د   مجيع حاالت التمليك عن طريق الوعد باهلبة أو البيع ال بد من إبرام عق -٢

التمليك بصيغة جديدة عند تنفيذ الوعد، وال تنتقل امللكية تلقائياً مبجرد وثيقة 
السابق ذكره   املادة / ٤ب/م ن/٥٨٣وهو ما نص عليه القرار رقم  .الوعد األوىل

 .أ/٤فقرة  ١رقم 
  حال اقرتان عقد اإلجارة بعقد هبة معلق على سداد مجيع األقساط اإلجيارية  -٣

للمستأجر إذا حتقق ) األصل(لة منفصلة، تنتقل ملكية العني وذلك بوثيقة مستق

                                                
، ٢٠٠٣-٢٠٠٤، البحرین، اإلسالمیة  الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة،" المعاییر الشرعیة" -١

١٥٢ص   
 

 3 ، ١ص، ١٠/١١/٢٠٠٩السوري، تاریخ  الصادر عن مجلس النقد والتسلیف/ ٤ب/م ن/٥٨٣القرار رقم   -2  



    

 40 

الشرط دون احلاجة ألي إجراء تعاقدي آخر أما إذا ختلف املستأجر عن السداد 
 .ولو لقسط واحد فال تنتقل له امللكية لعدم حتقق الشرط

جيب تطبيق أحكام اإلجارة على اإلجارة املنتهية بالتمليك وهي اليت يصدر فيها  -٤
املؤجر بتمليك املستأجر العني املؤجرة وال يصح أي خمالفة لتلك األحكام  وعد من

حبجة أن العني اشرتيت بناء على وعد من املستأجر بالتملك وأهنا ستؤول إليه أو 
أنه ملتزم بأقساط تزيد عن أجرة املثل وتشبه أقساط البيع أو أن القوانني الوضعية 

 .باألقساط مع تأخر امللكية والفكر املصر  التقليدي يعتربها بيعاً
 .ال جيوز التمليك بإبرام عقد البيع مضافاً إىل املستقبل مع إبرام عقد اإلجارة -٥
إذا كانت العني املؤجرة مشرتاة من املستأجر قبل إجارهتا إليه إجارة منتهية  -٦

بالتمليك فال بد لتجنب عقد العينة من مضي مدة تتغري فيها العني املؤجرة أو 
 .بني عقد اإلجارة وموعد بيعها إىل املستأجر قيمتها ما

إذا هلكت العني املؤجرة أو تعذر استمرار عقد اإلجارة إىل هناية مدته من دون  -٧
تسبب من املستأجر   احلالتني فإنه يرجع إىل أجرة املثل ويرد إىل املستأجر 

املثل وذلك الفرق بني أجرة املثل واألجرة احملددة   العقد إذا كانت أكثر من أجرة 
دفعاً للضرر عن املستأجر الذي رضي بزيادة األجرة عن أجرة املثل   مقابلة 

 .ه بالتمليك   هناية مدة اإلجارةالوعد ل
   ١السابق ذكره   املادة رقم / ٤ب/م ن/٥٨٣وهو ما نص عليه القرار رقم 

   .ب/١٨فقرة  
املعيار الشرعي اإلسالمي واجلدير بالذكر أن القرار املذكور ينسجم إىل حد كبري مع 

مما يعين حتمية التزام املصارف اإلسالمية   سورية بالضوابط الشرعية  ٩رقم 
  .لعقود اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك

 :١ومتر اإلجارة املنتهية بالتمليك   املصرف اإلسالمي باخلطوات التالية 
صل غري موجود لدى املصرف يبدي العميل رغبته   إجارة منتهية بالتمليك أل - أ -١

كسيارة مثال.  
  .يقوم املصرف بشراء السيارة من البائع - ب

يوكل املصرف العميل باستالم السيارة ويطلب منه إشعاره بأنه قد استلمها حسب  -٢
 .املواصفات احملددة للعقد

                                                
، األردن، دار النفائس للنشر والتوزیع، "المعامالت المالیة المعاصرة في الفقھ اإلسالمي " ،محمد عثمان، شبیر -١

، ٦ط،٢٠٠٧  
٣٢٣ص    
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يؤجر املصرف السيارة للعميل بأجرة حمددة ملدة معينة ويعده بتمليك السيارة له  -٣
جبميع أقساط األجرة عن طريق اهلبة أو البيع بسعر رمزي أو أي صورة  ىإذا وف

 . من صور التمليك السابقة
عند انتهاء مدة اإلجارة والوفاء باألقساط احملددة يتنازل املصرف للعميل عن  -٤

 .السيارة بعقد جديد
 ١:والشكل التايل يوضح ذلك

  
  

املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي  جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويلوقد صدر قرار عن 
 ٢٨ -  ٢٣(  الفرتة الواقعة     دورته الثانية عشرة بالرياض   اململكة العربية السعودية

خبصوص موضوع اإلجيار املنتهي بالتمليك حدد فيه الضوابط اليت حتكم  )٢٠٠٠سبتمرب 
  .مشروعية عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك وفيما يلي عرض هلا

  .أن يرد عقدان خمتلفان   وقت واحد على عني واحدة   زمن واحد: ابط املنعض •
 :ضابط اجلواز •

وجود عقدين منفصلني يستقل كل منهما عن اآلخر زماناً، حبيث يكون إبرام عقد  -١
البيع بعد عقد اإلجارة، أو وجود وعد بالتمليك   هناية مدة اإلجارة، واخليار يوازي 

  .الوعد   األحكام
 .تكون اإلجارة فعلية، وليست ساترة للبيعأن  -٢

                                                
٢٢٦ص ، "الطرق المحاسبیة الحدیثة اإلسالمیةالعملیات المصرفیة " ،عبد اهللا، سعیفان، مرجع سابق  -1  

  سالمیة الطرق المحاسبیة الحدیثةاإل العملیات المصرفیة: المصدر) ٥(الشكل رقم 
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ما  املؤجرأن يكون ضمان العني املؤجرة على املالك ال على املستأجر، وبذلك يتحمل  -٣
لزم املستأجر  يتعد عنناشئ الوغري  )األصل( العنيبيلحق  املستأجر أو تفريطه، وال ي

 .املنفعة بشيء إذا فاتت
٤- رة فيجب أن يكون التأمني تعاونياً إسالمياً، ال إذا اشتمل العقد على تأمني العني املؤج

 .جتارياً، ويتحمله املالك املؤجِر، وليس املستأجر
جيب أن تطبق على عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك أحكام اإلجارة طوال مدة اإلجارة،  -٥

 .وأحكام البيع عند متلك العني
 .ل مدة اإلجارةاملستأجر طوتكون نفقات الصيانة غري التشغيلية على املؤجِر، ال على ا -٦

وعليه جند أن اإلجارة املنتهية بالتمليك املشروعة هي اليت تتوافر فيها كل ضوابط اجلواز 
املذكورة أعاله، وإن اإلخالل بأي ضابط منها جيعلها خترج من إطار اإلجارة وهذا ما 

المية الشرق أكدته دراسة مقارنة أجريت بني البنوك اإلسالمية املاليزية والبنوك اإلس
أوسطية بشأن اإلجارة حيث أن حتميل الزبون املستأجر أعباء الضريبة والتأمني 
واإلخالل بأحد ضوابط اإلجارة املنتهية بالتمليك   املصارف املاليزية جعل العملية 

ومل تعد إجارة منتهية بالتمليك كما هو احلال ) شراء تأجريي(تتحول إىل شراء بالتقسيط 
  .١والشكل التايل يوضح ذلك األوسطالشرق   إلسالمية   املصارف ا

                                                
1- Jusoh, Iqbal, "A Critical Comparison between Malaysian Islamic Banks and Middle 

Eastern  
 Islamic", 2007,pp10 



    

 43 

  
 الشرق األوسط
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  المصدر ) ٦(الشكل رقم 
A Critical Comparison between Malaysian Islamic Banks and Middle Eastern Islamic", 2007,pp10 
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وترى الباحثة أن لإلجارة املنتهية بالتمليك دوراً بارزاً   متويل املشروعات الصغرية 
واملتوسطة اليت أصبحت حمل اهتمام عاملي لدورها املتنامي   التنمية بشقيها 

ي مثل هذه املشروعات من مشكلة   متويل رأمساهلا االقتصادي والبشري حيث تعان
الثابت سواء عند تأسيسها أو عند شروعها   زيادة حجم أعماهلا نظراً ألهنا ال تستطيع 
اللجوء للسوق املالية بإصدار أسهم أو سندات كما هو احلال   املشروعات الكبرية، كما 

ل من اجلهاز املصر  التقليدي الذي أهنا ال تستطيع أن تأخذ حاجاهتا التمويلية بالكام
يثقل كاهلها بكثري من الشروط والضمانات إضافة إىل أعباء الفوائد اليت قد ال تستطيع 
الوفاء هبا ناهيك عن إحجام الكثري من املشروعات عن التعامل معها ألسباب دينية ومن 

تقوم هبا املصارف هنا يظهر لنا جلياً أمهية عمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك اليت 
 .اإلسالمية واليت تناسب خمتلف ااالت االقتصادية

) األصول(وقد ابتكرت املصارف اإلسالمية أدوات مالية قابلة للتداول متثل ملكية األعيان 
جمال اإلجارة    املؤجرة أو ملكية منافعها األمر الذي ساعد   توسيع قاعدة املستثمرين

  .هلا وذلك من خالل ما يعرف بصكوك اإلجارة وصكوك االنتفاعوساهم   خلق سوق ثانوية 
  :صكوك اإلجارة وصكوك االنتفاع - خامساً

الذي يقصد به إصدار ) التسنيد أو التوريق(على مبدأ التصكيك  ١صكوك اإلجارةتقوم فكرة 
وقد عرفها جممع الفقه . أوراق مالية قابلة للتداول مبنية على مشروع استثماري يدر دخال

سندات ذات قيمة متساوية متثل حصصاً شائعة   ملكية أعيان أو منافع :" اإلسالمي بأهنا
  ."ذات دخل

والغرض من صكوك اإلجارة حتويل األعيان و املنافع اليت يتعلق هبا عقد اإلجارة إىل أوراق 
ميكن أن جتري عليها عمليات التبادل   سوق ثانوية، حيث يستطيع مالك ) صكوك(مالية 
ك بيعها ألي مشرتٍ بالثمن الذي يتفقان عليه سواء كان مساوياً أم أقل أم أكثر من الثمن الص

  ).العرض والطلب( الذي اشرتى به وذلك نظراً خلضوع أمثان األعيان لعوامل السوق 
  :وتقسم صكوك اإلجارة من حيث ملكيتها إىل

تها بالقيد   مبعنى أهنا حتمل اسم حامل الصك وتنتقل ملكي: صكوك إجارة امسية -١
  .سجل معني

  .مبعنى أن حامل الصك هو مالكه وتنتقل ملكيتها بالتسليم: صكوك إجارة حلاملها -٢
كما قد تكون صكوك إجارة ألعيان معينة أو صكوك إجارة موصوفة   الذمة حيث ميثل 

 .الصك ملكية عني أو منفعة موصوفة وصفاً دقيقاً نافياً للجهالة

                                                
الصادر عن مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي المنعقد في دورتھ الخامسة ، بشأن صكوك اإلجارة) ٣/١٥/ (١٣٧القرار رقم  -١

،عشرة   
١١/٣/٢٠٠٤-٦، بمسقط   
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ع من الصكوك   اخلدمات حيث ميثل الصك ملكية خدمة وقد جرى استخدام هذا النو
موصوفة   الذمة كتعليم جامعي أو عالج طيب تكون فيه شروط اخلدمة معلومة وحمددة 

  .١حتديداً نافياً للجهالة حمددة مبدة زمنية حمددة تستحق بعد فرتة زمنية حمددة
  :٢اإلجارة ضوابط البد من مراعاهتا كهذا وحيكم إصدار صكو

ز إصدار صكوك متثل ملكية األعيان املؤجرة وتداوهلا إذا توفرت فيها شروط األعيان جيو -١
  اليت يصح أن تكون حمال لعقد اإلجارة 

سواء أكانت (ال ميثل صك اإلجارة مبلغاً حمدداً من النقود وال هو دين على جهة معينة  -٢
من ملكية عني  وإمنا هو ورقة مالية متثل جزءاً شائعاً) شخصية طبيعية أم اعتبارية

استعمالية كعقار أو طائرة أو باخرة أو جمموعة من األعيان إذا كانت مؤجرة تدر عائداً 
 .حمدداً بعقد اإلجارة

  اآلجال احملددة   شروط اإلصدار، ) األجرة (يستحق مالك الصك حصته من العائد  -٣
 .جارةمنقوصاً منها ما يرتتب على املؤجر من نفقة ومؤنة وفق أحكام عقد اإل

ال جيوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائده وإذا هلكت  -٤
  .األعيان املؤجرة كلياً أو جزئياً فإن غرمها على محلة الصكوك

وتعترب صكوك اإلجارة أداة هامة من أدوات التمويل احلكومي اإلسالمية، حيث ميكن أن متثل 
  :٣دف لتحقيق ما يليحصة من أصول حكومية كما   السودان هت

تغطية جزء من العجز   املوازنة العامة للدولة من موارد نقدية حقيقية باستخدام  -١
مدخرات األفراد واملؤسسات املالية املختلفة بدل من اللجوء للجهاز املصر  للتمويل 

  .بالعجز
  .إجياد جماالت جديدة لالستثمار بتفعيل األصول الثابتة اليت متلكها الدولة -٢
 .يع املدخرات القومية وتشجيع االستثمارجتم -٣

وهي عبارة عن وثيقة تعطي حاملها . فهي مشتقة من صكوك اإلجارة: ٤صكوك االنتفاعأما 
لفرتة زمنية حمددة من السنة خالل عدد ) عقار غالباً(احلق   االنتفاع بعني ) صاحبها(

 .حمدد من السنوات مما خيوله بيع واستثمار وتوريث وهبة الصك
  :ليه فهي تتمتع ببعض اخلصائص منهاوع
أهنا وسيلة امتالك حق االنتفاع الدوري بوحدات سكنية لفرتات طويلة دون احلاجة  -١

  .مللكيتها

                                                
٣١٦ص ، "القواعد الفقھیة الكبرى وأثرھا في المعامالت المالیة " ،مرجع سابق، عمر عبد اهللا،كامل -١  
مرجع سابق، بشأن صكوك اإلجارة) ٣/١٥/ (١٣٧القرار رقم  -٢  
سلسلة الدراسات ، "تجربة السودان  -إدارة السیاسة النقدیة في ظل النظام المصرفي اإلسالمي" ، صابر محمد، حسن -٣

، والبحوث  
٣٤ص ،  ٢٠٠٤، ٢اإلصدار ، مصرف السودان، العامة للبحوث واإلحصاءاإلدارة    

 ٢٠١٠دار شعاع للنشر، حلب، ، صناعة التمویل في المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة " ، سامر مظھر، قنطقجي -١
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  متوافقة مع الشريعة اإلسالمية  -٢
٣- لتملك العقارات وجتنب املشكالت اليت تواجهها اًمناسب تشكل بديال. 

 :ومن ثم فهي حتقق العديد من املزايا
  .تغالل ومرونة االستخدام وإمكانية إعادة البيعكفاءة االس -١
  .ن املنتفع ال يتحمل سوى األيام أو األشهر اليت يشغل فيها العقارالتكلفة املناسبة أل -٢
 .إمكانية إعادة التأجري للغري فيؤجر الفرتة اليت يغطيها لغريه وبالسعر الذي يراه مناسباً -٣

  :ملنتهية بالتمليكاملخاطر املصرفية لإلجارة واإلجارة ا -سادساً
احتمال تعرض املصرف خلسائر غري متوقعة أو غري خمطط : تعرف املخاطر املصرفية بأهنا

  .هلا فتؤثر على حجم العائد املتوقع الستثمار معني
املصارف اإلسالمية أكثر عرضةً للمخاطر مقارنةً بنظريهتا التقليدية فطبيعة  وكان يعتقد أن

ئمة على مشاركة املصرف عمالئه   متويل مشاريعهم أدوات التمويل اإلسالمي القا
واستثماراهتم جيعله عرضةً للربح أو اخلسارة   حني حتصل املصارف التقليدية على عائد 

إقراض األموال لعمالئها إال أن األزمة املالية العاملية الراهنة أثبتت نتيجة ) فائدة ربوية(ثابت 
ارف التقليدية فإن أياً من املصارف اإلسالمية مل العكس ففي حني اهنارت العديد من املص

تتأثر، األمر الذي يؤكد للعامل بأسره صحة املنهج الذي تستند إليه هذه املصارف   
معامالهتا املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء، واليت متثل اقتصاداً حقيقياً وليس 

ا حييط هبا من خماطر وتسعى لتفاديها   ومهياً، ومن ثم فإن املصارف اإلسالمية تدرك م
  .مجيع معامالهتا

التمويل  )صيغ( ويرافق اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك باعتبارها إحدى أهم أدوات
  : املصر  اإلسالمي بعض املخاطر تتمثل  

  وتقسم إىل  ):املستأجر(خماطر الطرف املتعامل معه  -١
وفاء الناشئة عن احتمال عدم  هنا املخاطروتعرف بوجه عام بأ: خماطر االئتمان  -  أ

ويسري هذا التعريف على . األطراف بالتزاماته وفقاً للشروط املتفق عليها دأح
مؤسسات اخلدمات املالية اإلسالمية اليت تدير خماطر متويل الذمم املدينة 

) كاإلجارة واإلجارة املنتهية بالتملي(واإلجيارات ) املتناقصة ةاملراحبة واملشارك(
  .١)االستصناع(املال العامل  يل رأسوعمليات متو

  ملخاطر االئتمان فيما يتعلق بالقيمة ) املؤجر(ويتعرض املصرف اإلسالمي  
   املقدرة ألقساط اإلجارة اليت تغطي الفرتة املتبقية من مدة اإلجارة   حال 
  .٢امتناع املستأجر عن سداد ما يرتتب عليه من أقساط 

                                                
خدمات مالیة إسالمیة التي تقتصر على تقدیم ) عدا المؤسسات التأمینیة( المبادئ اإلرشادیة إلدارة المخاطر للمؤسسات"  -١

 ١١ص ، ٢٠٠٥، مالیزیا، الصادرة عن مجلس الخدمات المالیة اإلسالمیة، "
   ١١مقالة نشرت في صحیفة القبس الكویتیة، ، "المؤسسات اإلسالمیة تتحمل الجانب األكبر من مخاطر عقود اإلجارة "  -٢

  ١١٨٩١العدد  ٢٠٠٦یولیو
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ة عن سوء استخدام املستأجر وهي املخاطر النامج: تقصريخماطر التعدي وال  -  ب
اجلزئي لألصل املؤجر املؤجر األمر الذي قد يؤدي إىل اهلالك الكلي أو  لألصل

  نقل البضائع ذلك استئجار سيارة للركوب ومن ثم استخدامها  وكمثال على
فاتيح امل املستأجر وتركه لتعرض السيارة للسرقة بسبب إمهاأو ) خماطر تعدي(

و  مثل هذه احلالة جيب على املستأجر أن يعوضها  )خماطر تقصري(داخلها 
 .القيمة اليت تقدر هبا عند اهلالك إن كان هلا مثل أو أن يتحمل امبثله
  :١التخفيف من خماطر الطرف املتعامل معه من خالل ما يلي) املؤجر(وميكن للمصرف 

صول على األجرة أو الضمان   حال أخذ الضمانات املشروعة بأنواعها لتوثيق احل -١
التعدي والتقصري مثل الرهن والكفالة وحوالة احلق على مستحقات املستأجر لدى 

  .الغري
و  حال التنفيذ على هذه الضمانات حيق للمؤجر أن يستو  منها ما يتعلق باألجرة 
 املستحقة للفرتات السابقة فقط و ما يعوضه عن أي ضرر فعلي حلق به من جراء

  . إخالل املستأجر بالعقد
  اشرتاط تعجيل األجرة وحينئذ فإن للمؤجر أن يشرتط على املستأجر حلول باقي  -٢

  .إذا تأخر عن سداد أحدها من دون عذر معترب األقساط
يل املستأجر املماطل عمأن ينص   اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك على التزام ال -٣

سداد األجرة املستحقة  عناألجرة   حال تأخره  بالتصدق مببلغ حمدد أو بنسبة من
اخلري بالتنسيق مع هيئة مواعيدها املقررة بشرط أن يصرف ذلك   وجوه   

  . الشرعية   املصرف الرقابة
وهي املخاطر املرافقة لألصل املؤجر حيث يتم تعويض املستأجر  :املخاطر التشغيلية -٢

للموجود دون تعد أو تقصري من جانب  اجلزئي أو الدائم) اهلالك(  حالة الضرر 
املستأجر وذلك بتعديل األجرة   حال اهلالك اجلزئي لألصل املؤجر إذا ختلى 
املستأجر عن حقه   فسخ العقد، أما   حال اهلالك الكلي لألصل فتفسخ اإلجارة 

ملزماً   اإلجارة املنتهية بالتمليك بأن يعيد للمستأجر ) املؤجر(ويكون املصرف 
الفرق بني أجرة املثل واألجرة احملددة   العقد إذا كانت أكثر (املدفوعات الرأمسالية 

اليت كانت مشمولة   دفعات اإلجارة الدورية وذلك دفعاً للضرر عن ) من أجرة املثل
املستأجر الذي رضي بزيادة األجرة عن أجرة املثل   مقابلة الوعد له بالتمليك   

نما يتوجب على املصرف تزويد املستأجر بأصل بديل بنفس هناية مدة اإلجارة بي
 .٢املواصفات إذا كانت اإلجارة موصوفة   الذمة

                                                
١٤٩ص، مرجع سابق، اإلسالمیة  محاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیةالصادرة عن ھیئة ال،" المعاییر الشرعیة" -١  
ر على تقدیم خدمات مالیة التي تقتص) عدا المؤسسات التأمینیة( المبادئ اإلرشادیة إلدارة المخاطر للمؤسسات"  -٢

 ٢٠ص ، سابق مرجع،"إسالمیة



    

 48 

بالتأمني على ) املؤجر(وترى الباحثة أنه ميكن التخفيف من هذه املخاطر بقيام املصرف 
تأميناً تأمني الاألصل املؤجر ضد مجيع املخاطر اليت قد يتعرض هلا شريطة أن يكون 

  .اًإسالمي اًافليتكً
تعرف بوجه عام بأهنا خماطر اخلسائر   املراكز االستثمارية داخل  :خماطر السوق -٣

وخارج قائمة املركز املايل واليت تنشأ عن حركة أسعار السوق أي التقلبات   قيمة 
و  احملافظ ) مبا   ذلك الصكوك(املوجودات القابلة للتداول أو التأجري 

احلسابات االستثمارية (ة خارج املركز املايل بشكل انفرادي االستثمارية املدرج
 .١)املقيدة

ملخاطر السوق املتعلقة بالقيمة املتبقية ) املؤجر(ففي اإلجارة التشغيلية يتعرض املصرف 
للموجود املؤجر وذلك   هناية عقد اإلجارة أو وقت اسرتداد حيازته لدى إخالل املستأجر 

أي خماطر اخلسارة النقدية اليت تتحقق من ) األقساط مثال االمتناع عن سداد(بالعقد 
  . جراء إعادة بيع املوجودات املؤجرة

شكال آخر ملخاطر السوق يتمثل   احتمال بقاء األصل املؤجر   هناية  وتضيف الباحثة
مدة اإلجارة التشغيلية دون تأجري لفرتة من الزمن قبل أن يأتي مستأجر آخر وهو ما 

  .طر ركود السوقيسمى مبخا
يتعرض ملخاطر السوق على القيمة ) املؤجر(أما   اإلجارة املنتهية بالتمليك فإن املصرف 

  حالة إخالل املستأجر بالتزاماته وعدم ممارسة خيار التملك  الدفرتية للموجود املؤجر
ومن ثم يتعرض املصرف ملخاطر السوق فيما يتعلق باخلسارة احملتملة من التصرف   

ملوجود ببيعه مببلغ أقل من صا  القيمة الدفرتية وبوجه عام و مهما يكن األمر فلن ا
تكون خماطر املؤجر   حالة كهذه جسيمة حيث ميكن للمستأجر ممارسة خيار الشراء 

  .بدفع مبلغ رمزي ولن يكون لدى املستأجر أي سبب يدعوه لعدم ممارسة هذا اخليار
خاطر السوق إذا قام املستأجر   حالة الضرر الدائم مل) املؤجر(كما قد يتعرض املصرف 

للموجود املؤجر مبمارسة حقه   فسخ عقد اإلجارة، حيث يتحمل املؤجر خماطر القيمة 
املتبقية لألصل املؤجر إذا كانت أقل من املدفوعات املسرتدة املستحقة للمستأجر و  تلك 

  .٢بق على قيمة املوجود املؤجراحلالة تنعكس خماطر األسعار إن وجدت   ختفيض يط

  الفصل الثاني
  اإلجارة واإلجارة المنتهية بالتمليك من المنظور المحاسبي

                                                
التي تقتصر على تقدیم خدمات مالیة إسالمیة ) تأمینیةعدا المؤسسات ال( المبادئ اإلرشادیة إلدارة المخاطر للمؤسسات"  -١ 

٢٧ص، مرجع سابق،"   
مرجع سابق ،"المؤسسات اإلسالمیة تتحمل الجانب األكبر من مخاطر عقود اإلجارة " -١   
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إن ما تتمتع به عقود اإلجارة بنوعيها التشغيلية والتمويلية من أمهية   حياتنا وما تقدمه من 
ا وجتسد ذلك   خدمات لألفراد واملنظمات االقتصادية دفع اهليئات املهنية إىل االهتمام هب

عقود ( ١٧إصدار كل من هيئة احملاسبة واملراجعة الدولية املعيار احملاسيب الدويل رقم 
وإصدار هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية املعيار احملاسيب ) اإلجيار

اجلة كوران املعحيث تناول املعياران املذ) اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك( ٨اإلسالمي رقم 
وعرض وإفصاح   دفاتر كل من املؤجر واملستأجر  وإثبات قياساحملاسبية لعقود اإلجارة من 

طر  العقد، وهذا ما ستحاول الباحثة إيضاحه وذلك من خالل إجراء دراسة حتليلية 
ينبغي ملا  وتقوميية مقارنة للمعاجلات احملاسبية اليت أوردها املعياران موضوع الدراسة وصوالً

والعرض واإلفصاح عن تلك العقود   القوائم املالية  واإلثبات القياسأن تكون عليه متطلبات 
  .للمصارف اإلسالمية بصفتها مؤجراً أو مستأجراً

  المبحث األول
المحاسبي لعمليات اإلجارة واإلجارة المنتهية  واإلثبات القياس

  بالتمليك في ظل المعايير المحاسبية
  

  :ث ستحاول الباحثة اإلجابة على األسئلة التالية  هذا املبح
كيف يتم قياس قيمة األصول املقتناة بغرض اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك    -١

واإلسالمي  ١٧ظل الفلسفات اليت يستند إليها كل من املعيار احملاسيب الدويل رقم 
  وهل هناك اختالف بينها؟ ٨رقم 

حمل اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك   دفاتر هل يتم احتساب اهتالك األصول  -٢
املستأجر أم املؤجر؟ وما هي سياسة االهتالك الواجب إتباعها حسب ما نص عليه 

 ن موضوع الدراسة؟ااملعيار
كيف يتم حتديد مبالغ دفعات اإلجارة املنتهية بالتمليك؟ وكيف يتم جتزئة هذه  -٣

ملستأجر وبيان أثر ذلك على التسجيل؟ وما الدفعات إىل مكوناهتا   دفاتر املؤجر وا
 هو معدل العائد املستخدم   ذلك؟

ما هو أثر اختالف القيمة السوقية لألصل املؤجر إجارة منتهية بالتمليك عن قيمته  -٤
 الدفرتية لدى املؤجر؟

  كيف تتم معاجلة عقود البيع ثم االستئجار؟  -٥
ة   املعاجلة احملاسبية لعقود البد بداية من عرض وتعريف بعض املصطلحات املستخدم

  : اإلجارة، وهي
وتعرف بأهنا الفرتة غري القابلة لإللغاء اليت تعاقد فيها املستأجر : مدة عقد اإلجارة -١

الستئجار األصل باإلضافة إىل أي فرتات أخرى يكون فيها للمستأجر حق اختيار 
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د تأكيد بشكل االستمرار   استئجار األصل مقابل دفعة أخرى أو بدوهنا مع وجو
  .١معقول عند بدء العقد أن املستأجر سوف ميارس حقه مبوجب ذلك اخليار

وهي عبارة عن القيمة اليت يوافق املستأجر على دفعها : الدفعة اإلجيارية أو األجرة -٢
التجهيزات ملدة زمنية حمددة  مإىل املؤجر على شكل دفعات دورية لقاء حق استخدا

الباحثة بأهنا املبالغ الدورية اليت يدفعها املستأجر إىل  وتعرفها. ٢تسمى مدة اإلجيار
املؤجر مقابل استخدامه وانتفاعه باألصول املؤجرة كل فرتة زمنية حمددة طوال مدة 

  .اإلجارة
وهي املبالغ اليت يدفعها املستأجر أو قد يطلب منه : احلد األدنى لدفعات اإلجارة -٣

جيار احملتمل وتكاليف الصيانة والتأمني باستثناء بدل اإل(دفعها طيلة مدة اإلجارة
  :٣كل من وتشمل) والضرائب اليت سيقوم املؤجر بدفعها واسرتدادها 

 .جيارية الدوريةاحلد األدنى للدفعات اإل •
 .ة املضمونة من قبل املستأجر أو طرف مرتبط به أو طرف ثالثيالقيمة املتبق •
صل بسعر يتوقع أن سعر شراء األصل إذا كان للمستأجر حق خيار شراء األ •

 .يكون أقل بدرجة كافية من القيمة العادلة لألصل   تاريخ ممارسة هذا اخليار
هي السعر الذي ميكن به بيع األصل   السوق عندما تتم عملية : القيمة العادلة -٤

ولذلك فإن السعر الناتج بني (توجد بينها مصاحل مشرتكة  التبادل بني أطراف ال
  ٤).ا ال يؤخذ   االعتبارشركة قابضة وتابعة هل

ويقصد هبا القيمة السوقية العادلة املتوقعة لألصل املؤجر   هناية : املتبقيةالقيمة  -٥
عادة بتحويل خماطر اخلسارة املتعلقة هبذه القيمة  رفرتة اإلجارة، ويقوم املؤج

للمستأجر أو لطرف ثالث وذلك عن طريق ضمان املستأجر أو طرف ثالث للقيمة 
  . ٥املقدرة ةياملتبق

وهو سعر اخلصم عند بدء عقد اإلجارة الذي جيعل القيمة : معدل الفائدة الضمين -٦
  .اإلمجالية ملا يلي مساوية للقيمة العادلة لألصل املؤجر

 .احلد األدنى لدفعات عقد اإلجارة •
 .٦ة غري املضمونةيالقيمة املتبقو •

                                                
٢٧٩ص ، مرجع سابق، "معاییر المحاسبة الدولیة" -١  
جیر التمویلیة وإمكانیة تطبیقھا في المصرف التجاري القیاس واالفصاح المحاسبي لعقود التأ" ،مرجع سابق، عبد الباقي -١

٣٩ص  ،"السوري  
٢٧٩ص ، مرجع سابق، "معاییر المحاسبة الدولیة" -٢  
، دار الجامعة الجدیدة،جامعة اإلسكندریة، "دراسات متقدمة في مجال المحاسبة المالیة " ، وصفي عبد الفتاح، أبو المكارم -٣

  ٢٧٨ص ، ٢٠٠٢
٣٨١ص ، ١٩٩٦، اإلسكندریة ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، "المحاسبة المتوسطة " ، براھیمإسماعیل إ، جمعة -٤  
٢٨١ص ، مرجع سابق، "معاییر المحاسبة الدولیة" -١  
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لذي كان الفائدة اوهو معدل : معدل الفائدة التفاضلي على االقرتاض للمستأجر -٧
يتحمله لو اقرتض األموال الالزمة لشراء األصل املستأجر مبوجب قرض املستأجر س
  .١بشروط مماثلة جلدول الدفعات الذي يتضمنه عقد اإلجارة هيتم سداد

وهو إمجايل احلد األدنى من دفعات اإلجارة : إمجايل االستثمار   عقد اإلجارة -٨
ة غري مضمونة ينظر املؤجر وأية قيمة متبق مبوجب عقد إجيار متويلي من وجهة

  .٢تستحق للمؤجر
  وهو الفرق بني : ٣)إيراد الفوائد غري املكتسبة(دخل التمويل غري املكتسب  -٩

ة غري مضمونة تستحق يصا  احلد األدنى من دفعات اإلجيار وأية قيمة متبق •
 .للمؤجر

 .عقد اإلجارةالقيمة احلالية للبند السابق حسب سعر الفائدة الضمين   و •
  .٤خل التمويل غري املكتسبدهو الفرق بني إمجايل االستثمار و: صا  االستثمار - ١٠

فما هي أسس التفرقة اليت يعتمد عليها كل من املعيار اإلسالمي واملعيار الدويل   تصنيف 
  .عقود اإلجارة

يسبقها وعد فاإلجارة التشغيلية ال  اعتمد املعيار اإلسالمي على وجود وعد مسبق بالتمليك
  :بالتمليك بينما يسبق اإلجارة املنتهية بالتمليك وعد بتمليكه وفيها احلاالت التالية

  .إجارة منتهية بالتمليك عن طريق اهلبة -
 . إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غري رمزي حيدد   العقد -
د اإلجارة بثمن يعادل باقي إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة عق -

 .أقساط اإلجارة
 .إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع التدرجيي -

على حتميل املستأجر خماطر ومنافع امللكية  ١٧بينما اعتمد املعيار احملاسيب الدويل رقم 
 ال حتول مجيع املخاطر واملنافع املتعلقة) التشغيلية(فاإلجارة . حتى لو مل يتم نقل امللكية

بامللكية إىل املستأجر بشكل جوهري، بينما حتول اإلجارة املنتهية بالتمليك ذلك إىل 
  .لذلك فإن تصنيف املعيار اعتمد على جوهر العملية. املستأجر

وفيما يلي أمثلة على احلاالت اليت تؤدي عادة إىل تصنيف عقد اإلجارة على أنه عقد إجارة 
  : ١٧٥ء   املعيار احملاسيب الدويل رقم وفق ما جا) متويلية(منتهية بالتمليك 

  .عندما يسمح العقد بانتقال ملكية األصل إىل املستأجر بنهاية مدة عقد اإلجارة -١

                                                
٣٨٢ص  ،"المحاسبة المتوسطة" ،مرجع سابق ،جمعة -٢  
٢٨١ص ، مرجع سابق، "معاییر المحاسبة الدولیة" -٣  
٢٨١ص ، مرجع سابق ،"معاییر المحاسبة الدولیة -٤  
٢٨٥ص  ،"دراسات متقدمة في مجال المحاسبة المالیة"  ،مرجع سابق، أبو المكارم -٥  
٢٨٣، ٢٨٢ص ، مرجع سابق، "معاییر المحاسبة الدولیة" -١  
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عندما يكون للمستأجر حق شراء األصل بسعر يتوقع أن يكون أقل من القيمة العادلة  -٢
 .لألصل بتاريخ استخدام حق اخليار

ء الرئيسي من العمر االقتصادي لألصل وإن عندما تكون مدة عقد اإلجيار تغطي اجلز -٣
 .مل يتم حتويل حق امللكية

وهناك أيضاً بعض املؤشرات اليت يؤدي وجودها لتصنيف عقد اإلجارة على أنه متويلي، 
  :١وهي
إذا استطاع املستأجر إلغاء عقد اإلجارة وحتمل املستأجر خسائر املؤجر املتعلقة  -١

  .باإللغاء
سب أو اخلسائر من التقلبات   القيمة العادلة لألصل إذا حتمل املستأجر املكا  -٢

 .املتبقي
بإجيار ) إضافية(إذا كان للمستأجر القدرة على االستمرار   االستئجار لفرتة ثانوية  -٣

 .أقل إىل حد كبري من اإلجيار السائد   السوق
  :احملاسيب لعمليات اإلجارة التشغيلية واإلثبات القياس -أوالً
وتقاس قيمتها حسب املعيار : ول املقتناة بغرض اإلجارة التشغيليةقياس قيمة األص -١

وتشمل صا  مثن ) التكلفة التارخيية (  دفاتر املؤجر بتكلفة اقتنائها  اإلسالمي
الشراء مضافاً إليه أية نفقات ضرورية أخرى يتحملها املؤجر كالرسوم اجلمركية 

ة عن اقتناء األصول جلعلها والضرائب وتكاليف النقل أي مجيع النفقات النامج
، وتثبت حتت تسمية موجودات مؤجرة وذلك لتمييزها عن بقية صاحلة لالستعمال

بينما مل يتطرق املعيار الدويل إىل قياس قيمة هذه األصول صراحة إال أن  .أصوله
الباحثة ترى أنه يتفق مع املعيار اإلسالمي فيما خيص ذلك فكالمها يعاملها معاملة 

خرى اليت ميلكها ومبا ينسجم مع املبادئ احملاسبية املتعارف عليها وهو األصول األ
 .مبدأ التكلفة التارخيية

األصول املؤجرة حسب املعيار  تستهلك :اهتالك األصول حمل اإلجارة التشغيلية -٢
 اهتالكاليت يتبعها    االهتالكاإلسالمي   دفاتر املؤجر وفق سياسة احملاسيب 

على أساس العمر اإلنتاجي  االهتالكاليت ميتلكها وحيسب قسط  بقية أصوله الثابتة
ل على قائمة الدخل للفرتة املالية هلألصل املؤجر، ويعترب حم وهو ما أقره  ،مصروف ي
 .املعيار احملاسيب الدويل

يتفق املعياران موضوع الدراسة فيما خيص املعاجلة احملاسبية  :دفعات اإلجارة -٣
ل على قائمة لدفعات اإلجارة التشغيلي ة فهي بالنسبة للمؤجر تعترب إيراداً دورياً حتم

ل على قائمة  الدخل للفرتة املالية أما بالنسبة للمستأجر فتعترب مصروفاً دورياً حيم
                                                

ألقیت في غرفة صناعة حلب ،"عقود اإلیجار ١٧ندوة بعنوان المعیار المحاسبي الدولي " ، حنان، رضوان حلوة -٢
،١ص موقع فقھ المعامالت اإلسالمیة ،١٩/٨/٢٠٠٧  
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الدخل للفرتة املالية مع مراعاة أساس االستحقاق وحتميل السنة املالية مبا خيصها 
أن هذا ينسجم مع مبدأ مقابلة من إيرادات ومصروفات اإلجارة وترى الباحثة 

 .اإليرادات باملصاريف للسنة املالية
وتشمل املصروفات اخلاصة باملفاوضات وإعداد  :التكاليف املباشرة األولية للتعاقد -٤

عقد اإلجارة واملوافقة عليه مثل العموالت والنفقات القانونية لتسجيل العقد 
 .واألتعاب املدفوعة للخرباء واحملامني

عيار اإلسالمي حتمل هذه التكاليف على قائمة الدخل للمؤجر واملستأجر وحسب امل
بالنسبة املتفق عليها بينهما كمصروف للفرتة املالية اليت مت فيها التعاقد إذا مل تكن 
ذات أمهية بينما توزع التكاليف املباشرة األولية للتعاقد ذات األمهية النسبية على 

توزيع إيرادات اإلجارة بالنسبة للمؤجر واألساس  مدة العقد حسب األساس املتبع  
  . املتبع   توزيع مصروفات اإلجارة بالنسبة للمستأجر

أن  همن املتعارف علي ومل يشر املعيار املذكور إىل املقصود باألمهية النسبية، إال أنه
التكاليف ذات األمهية النسبية هي التكاليف ذات املبالغ املرتفعة واليت حيتاج 

  .اؤها ألكثر من دورة مالية واحدةإطف
بينما اقتصر املعيار الدويل على وجوب حتميل املؤجر التكاليف املباشرة األولية 

ا توزيعه وأللتعاقد وحتميلها على قائمة الدخل للفرتة املالية اليت مت التعاقد فيها 
  .هعلى الدخل على مدى مدة عقد اإلجارة بالتناسب مع إيراد اإلجارة املعرتف ب

فيما ) ٨( رقم احملاسيب اإلسالمي وتؤيد الباحثة وجهة النظر اليت انتهجها املعيار
خيص بتحميل كل من املؤجر واملستأجر هبذه التكاليف فكالمها مستفيدان من 
العقد وجيب أن يتحمل كل منهما بنصيب منها ألن العربة مبا تراضى واتفق عليه 

  .طرفا العقد
 :وهنا منيز بني نوعني من الصيانة :صول املؤجرةمصروفات صيانة وإصالح األ -٥

وهي اليت تتعلق باألصل ذاته واليت ): التمويلية(الصيانة األساسية لألصل  •
يتوقف عليها بقاء منفعة األصل كاستبدال أجزاء جوهرية منه واليت تتسم نسبياً 

بطول العمر كمحرك اآللة مثال . 
 تعلق باستعمال األصل لالستمرار  وهي ما ي: أو الدورية التشغيليةالصيانة  •

استخدامه كالزيوت املطلوبة لآلالت واملعدات وهي اليت يتوقف عليها استيفاء 
  .منفعة األصل) التمكني من احلصول على(

واجلدير بالذكر أن املعيار الدويل مل يتناول كيفية القياس واإلثبات واملعاجلة احملاسبية 
املعيار اإلسالمي حيث اعترب مصاريف الصيانة  هلذه املصروفات وهو ما انفرد به

ة حتمل على قائمة الدخل للمؤجر للفرتة املالية ياألساسية لألصل املؤجر مصروفات إيراد
أما إذا كانت ذات أمهية نسبية ومتفاوتة . اليت حدثت فيها إذا كانت غري ذات أمهية نسبية
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نه يتم تكوين خمصص إصالح القيمة بني عام وآخر على مدى فرتات عقد اإلجارة فإ
ل بالتساوي على قائمة الدخل خالل فرتة اإلجارة حمي .  

على األصل  )التمويلية( أنه من األفضل حتميل مصاريف الصيانة األساسيةوترى الباحثة 
املؤجر   حال أدت تلك املصاريف إىل زيادة العمر اإلنتاجي لألصل أو زيادة طاقته 

  .ذه املصاريف ضمناً مع استهالك األصل املؤجراإلنتاجية وبذلك تستهلك ه
و  احلاالت اليت يقوم فيها املستأجر بإجراء إصالحات ويوافق املؤجر على حتملها بناء 
على توكيل املؤجر له فإن املؤجر يثبتها أيضاً كمصروفات على الفرتة املالية اليت حدثت 

  .فيها
لتشغيلية أو الدورية ويتم إثباهتا   أما بالنسبة للمستأجر فيتحمل مصاريف الصيانة ا

الفرتة املالية اليت حتدث فيها باعتبارها مصروفات إيرادية حتمل على قائمة الدخل 
  .للفرتة املالية

فاملؤجر هو املالك لألصل وهو الذي جيب  .وتؤيد الباحثة هذه املعاجلة ملصاريف الصيانة
نسجم مع أحكام الشريعة يوترى أن هذا  .أن يتحمل مصاريف الصيانة األساسية

اإلسالمية فاحلنفية واملالكية يرون أن صيانة العني املؤجرة وتأمني سالمتها هي 
مسؤولية مالكها ولكن ال يطالب هبا جربا ً بل اختياراً ويضمنون للمستأجر مقابل هذا حق 
اً الفسخ أما الشافعية واحلنابلة فإن املالك عندهم مطالب بسالمة العني وصالحها جرب

  .١كما يثبت للمستأجر   حالة تراخي املالك عن إصالح العني وسالمتها فسخ العقد
من املعيار الدويل أو املعيار اإلسالمي  اًمل يتطرق أي :والتأمني الضرائبمصاريف  -٦

بعد أن ( للمعاجلة احملاسبية ملصروفات الضرائب والتأمني على األصول املؤجرة
املستأجر إال أن الباحثة تقرتح  ودى املؤجر أسواء ل )أصبحت جاهزة لالستعمال

اعتبارها مصروفات إيرادية حتمل على قائمة الدخل للفرتة املالية اليت حدثت فيها 
لدى املؤجر باعتباره صاحب امللكية واملستفيد من التأمني مع ضرورة االنتباه إىل أن 

بإجراء التأمني لصاحل  يكون التأمني تعاونياً إسالمياً وجيوز للمؤجر توكيل املستأجر
املؤجر ومن ثم يثبتها مصروفات حتمل على قائمة الدخل للفرتة املالية اليت حدثت 

 .فيها
املعاجلة احملاسبية لعقود معياري الدراسة يتفقان حول ترى الباحثة أن  :ومما سبق

بت خيص التكاليف املباشرة األولية للتعاقد وهو ما يث باستثناء مااإلجارة التشغيلية 
، إال أهنا ال تعتربه اختالفاً جوهرياً فهما بشكل جزئي صحة الفرضية األوىل للبحث

هذه األصول وما يتعلق هبا من  لقياس وإثباتيتفقان إىل حد كبري   النقاط األساسية 
  .وإيراداتمصاريف 

                                                
.٨٠ص ، "عقد اإلجارة مصدر من مصادر التمویل اإلسالمیة" ، أبو سلیمان، مرجع سابق -١  
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  :١)التمويلية(احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك  واإلثبات القياس -ثانياً
وتقاس قيمتها حسب املعيار اإلسالمي : قياس قيمة األصول املقتناة بغرض اإلجارة -١

كما   اإلجارة التشغيلية إال ) القيمة الدفرتية(  دفاتر املؤجر بتكلفتها التارخيية 
ت حتت تسمية أصول إجارة منتهية بالتمليك وذلك لتمييزها عن بقية  أهنا تثب

املستأجر وذلك انسجاماً مع الفلسفة اليت ينتهجها  أصوله، بينما ال تظهر   دفاتر
املعيار املذكور وهي معاملة أصول اإلجارة املنتهية بالتمليك كما   اإلجارة التشغيلية 

 .خالل مدة العقد مع وجود وعد بالتمليك   هناية املدة
ملؤجرة   حني انتهج املعيار الدويل منهجاً خمتلفاً متاماً يقوم على رمسلة األصول ا

بعد ( لدفعات اإلجارة للحد األدنى   دفاتر املستأجر ويتم إثباهتا بالقيمة احلالية
واملتضمن احلد األدنى لدفعات ) استبعاد الضرائب ومصاريف الصيانة والتأمني

أو بالقيمة السوقية العادلة  ،اإلجارة الدورية وأية قيمة متبقية مضمونة إن وجدت
وباملقابل يتم إثبات التزامات عقود اإلجارة  ،ارة أيهما أقللألصل   تاريخ نشأة اإلج

  .املنتهية بالتمليك أيضاً   دفاتر املستأجر
أما   دفاتر املؤجر فيتم استبعاد حساب األصل املؤجر وحيل حمله حساب مدينو  

 عقود اإلجارة بقيمة إمجايل االستثمار وتساوي جمموع احلد األدنى لدفعات اإلجارة
واملتضمن احلد األدنى لدفعات ) تبعاد الضرائب ومصاريف الصيانة والتأمنيبعد اس(

ة يمضافاً إليها القيمة املتبق ،اإلجارة الدورية وأية قيمة متبقية مضمونة إن وجدت
غري املضمونة واليت تتحقق للمؤجر   هناية فرتة اإلجارة مع االعرتاف بالفرق بني 

  .كإيراد فوائد غري مكتسبة لهاحلالية إمجايل االستثمار والقيمة 
تستهلك األصول املؤجرة حسب املعيار اإلسالمي    :اهتالك األصول حمل اإلجارة -٢

بقية أصوله الثابتة اليت  االهتالكاليت يتبعها    االهتالكدفاتر املؤجر وفق سياسة 
  :ميتلكها مع مراعاة ما يلي

  حالة  الهتالكا قسط ة لألصل عند حتديد قيمةيعدم حسم أي قيمة متبق •
 .اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق اهلبة

  حالة قسط االهتالك حسم الثمن الرمزي أو غري الرمزي عند حتديد قيمة  •
 .اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزي أو غري رمزي

  حالة اإلجارة قسط االهتالك حسم مثن احلصص املباعة عند حتديد قيمة  •
 . نتهية بالتمليك عن طريق البيع التدرجييامل

وحيمل قسط االهتالك على قائمة الدخل للمؤجر   هناية كل فرتة مالية يشملها 
عقد اإلجارة وترى الباحثة ضرورة العمل بطريقة القسط الثابت لتحقيق العدالة بني 

                                                
المحاسبة عن عقود اإلجارة المنتھیة بالتملیك في المصارف اإلسالمیة من منظور " ،مرجع سابق، علي أبو الفتح أحمد، شتا -١

بتصرف، "إسالمي    
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ليسوا الفرتات املالية املتعاقبة وخاصة أن أصحاب حسابات االستثمار   املصرف 
  .أنفسهم   كل الفرتات

أما   دفاتر املستأجر فال يتم حساب اهتالك لألصول املؤجرة باستثناء حالة 
اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدرجيي حيث تستهلك احلصص املشرتاة 

  .اليت يتبعها املستأجر االهتالكحسب سياسة 
لى استهالك األصول املؤجرة   املعيار الدويل عوعلى العكس من ذلك فقد نص 

اليت ينتهجها بالنسبة لبقية أصوله الثابتة  االهتالكدفاتر املستأجر وفق سياسة 
وذلك على أساس فرتة اإلجارة أو العمر اإلنتاجي لألصل أيهما أقل، أما   حال 
التأكد من أن األصل سيؤول للمستأجر   هناية املدة فيتم حساب قسط االستهالك 

ل على . اس العمر اإلنتاجي لألصلعلى أس حمويعترب قسط االهتالك مصروفاً ي
وترى الباحثة أن هذا يتماشى مع الفلسفة اليت ينتهجها املعيار . قائمة دخل املستأجر

الدويل   رمسلة أصول اإلجارة املنتهية بالتمليك   دفاتر املستأجر ومن ثم ضرورة 
  .استهالكها   دفاتره أيضاً

ترى الباحثة أن عدم إظهار األصول املؤجرة وااللتزامات الناجتة عنها    ومما سبق
حال اإلجارة املنتهية بالتمليك ضمن قائمة املركز املايل للمستأجر وعدم اهتالكها   
دفاتره قد أثر سلباً على مستخدمي القوائم املالية فلم تعد تظهر بعدل املركز املايل 

 هن املعيار احملاسيب اإلسالمي حتكمألماهلا، ونظراً للمنشأة املستأجرة ونتيجة أع
ضوابط شرعية من عدم جواز اعرتاف املستأجر مبا ال ميلك فإن الباحثة ترى أن 
صورة اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدرجيي هي األفضل حيث أهنا 

خدمي عي واحملاسيب الذي ينعكس أثره االجيابي على مستشرلتراعي اجلانب ا
ستأجرة واملؤجرة حيث تظهر بعدل حقيقة املركز القوائم املالية لكل من املنشأة امل

  .املايل لكل منهما
إن رمسلة األصول املؤجرة لدى املستأجر واالعرتاف مبا يتعلق هبا  :دفعات اإلجارة -٣

من التزامات حسب املعيار الدويل يرتتب عليه ضرورة جتزئة دفعات اإلجارة عند 
 :  دفاتر املستأجر إىلاإلثبات 

عن ذلك اجلزء غري املدفوع من االلتزامات ): تكلفة التمويل(مصروف الفائدة  •
 .ويتحدد بضرب رصيد االلتزام للفرتة   معدل الفائدة

الفرق بني  و  التزامات اإلجارة املنتهية بالتمليك وه) النقص(مقدار التخفيض  •
الضرائب ومصاريف الصيانة بعد استبعاد (احلد األدنى لدفعة اإلجارة 

 .والفائدة اليت تضمنتها هذه الدفعة) والتأمني
وأضاف املعيار الدويل أن توزع تكلفة التمويل على فرتة اإلجارة مبا حيقق معدل دوري 
ثابت للفائدة على الرصيد املتبقي لاللتزامات عن عقود اإلجارة أو استخدام تقريب 
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ر إىل معدل الفائدة الذي جيب االعتماد عليه إال ومل يشر املعيا. مناسب هلذا املعدل
أن الباحثة تقرتح استخدام معدل العائد الضمين للمؤجر إذا كان املستأجر على علم 
به وذلك لتكون كل من تكلفة التمويل   دفاتر املستأجر والعائد على االستثمار   

زامات   دفاتر دفاتر املؤجر متطابقة كذلك بالنسبة ملقدار التخفيض   االلت
  .املستأجر وصا  االستثمار احملصل   دفاتر املؤجر متطابقة

  :أما   دفاتر املؤجر فيجب جتزئة دفعات اإلجارة أيضاً إىل جزأين
وحنصل عليه بضرب ): املكتسبة غريإيراد الفوائد (العائد على صا  االستثمار  •

 .صا  االستثمار مبعدل الفائدة للمؤجر
أي دفعة ): صا  االستثمار احملصل(دة من صا  االستثمار القيمة املسرت •

 .املكتسبةاإلجارة مطروح منها إيراد الفوائد 
وقد نص املعيار الدويل على االعرتاف بالدخل من عمليات اإلجارة التمويلية مبا 
حيقق معدل دوري ثابت للعائد على صا  االستثمار   عقود اإلجارة وأنه جيب 

ة غري املضمونة اليت تدخل   حساب إمجايل االستثمار ياملتبقمراجعة القيمة 
للمؤجر بصفة دورية، فإذا اتضح أن هناك اخنفاض فيها فإنه جيب تعديل املبالغ 
املوزعة من دخل اإلجارة خالل فرتة اإلجارة مع االعرتاف بأي اخنفاض يتعلق باملبالغ 

  .اليت سبق إثباهتا فوراً
يؤيد فكرة جتزئة دفعات اإلجارة إىل مكوناهتا بل تعاجل كما  أما املعيار اإلسالمي فلم
أي أهنا تعترب إيراداً للمؤجر ومصروفاً للمستأجر مع مالحظة  .  اإلجارة التشغيلية

تتناقص بنسبة ما ميتلكه املستأجر من حصص   حالة  للمؤجر اإلجارة أن إيرادات
ي بينما تتزايد مصروفات اإلجارة اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدرجي

للمستأجر بنسبة ما ميتلكه من حصص علماً أن مبالغ هذه الدفعات تكون أكرب من 
  .حالة اإلجارة التشغيلية ألهنا تتضمن جزءاً من مثن األصل

تعاجل هذه التكاليف وفق املعيار احملاسيب  ::التكاليف املباشرة األولية للتعاقد -٤
ة التشغيلية أي أهنا حتمل على قائمة الدخل للمؤجر اإلسالمي كما   اإلجار

واملستأجر بالنسبة املتفق عليها بينهما مع مراعاة األمهية النسبية، أما املعيار 
احملاسيب الدويل فقد نص على حتميلها على كل من املؤجر واملستأجر بالنسبة 

رتة اليت حدثت املتفق عليها بينهما، فبالنسبة للمؤجر حتمل على قائمة الدخل للف
فيها أو توزع على مدى مدة عقد اإلجارة، أما بالنسبة للمستأجر فيتم إدخال هذه 
التكاليف كجزء من املبلغ املعرتف به كأصل أي أهنا تضاف إىل القيمة املرمسلة 

  .لألصل املستأجر
معاجلة هذه نص املعيار اإلسالمي على  :مصروفات صيانة وإصالح األصول املؤجرة -٥

اإلجارة املنتهية بالتمليك عن  ف كما   اإلجارة التشغيلية باستثناء حالةاملصاري
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) األساسية(طريق البيع التدرجيي حيث جيب أن تكون مصاريف الصيانة التمويلية 
بنسبة حصص امللكية لكل من املؤجر واملستأجر، أما املعيار الدويل فلم يتناول 

  .املعاجلة احملاسبية هلذه املصاريف
مل يتطرق كل من املعيار الدويل واملعيار اإلسالمي : الضرائب والتأمنيمصاريف  -٦

بعد أن ( للمعاجلة احملاسبية ملصروفات الضرائب والتأمني على األصول املؤجرة
املستأجر إال أن الباحثة تقرتح ما  وسواء لدى املؤجر أ )أصبحت جاهزة لالستعمال

 .اقرتحته بشأهنا   حال اإلجارة التشغيلية
املنتهية ترى الباحثة أن هناك اختالفاً   املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجارة  :ا سبقومم

فيما خيص القياس واإلثبات هلذه األصول وما يتعلق هبا من  )التمويلية(بالتمليك 
للبحث، إال  الثالثةوهو ما يثبت صحة الفرضية  الدراسةوفقاً ملعياري  مصاريف وإيرادات
انتهج املعيار الدويل منهجاً يقوم على رمسلة أصول ففي حني اً جوهرياً أهنا تعتربه اختالف

اإلجارة املنتهية بالتمليك   دفاتر املستأجر فإن املعيار اإلسالمي خالفه متاماً واعتربها 
املؤجر    األصلمع وجود وعد بتمليك  اإلجارةالتشغيلية خالل فرتة  اإلجارةكأصول 

  .للمستأجر اأو خالهل اإلجارةهناية مدة 
  :مثال توضيحي

قام مصرف بتأجري آلة إلحدى الشركات الصناعية إجارة منتهية بالتمليك  ١/١/٢٠٠٢  
وقيمتها الدفرتية دوالر ١٠٠٠٠٠حيث كانت القيمة السوقية العادلة هلذه اآللة   ذلك التاريخ 

اية عمرها وكانت وعمرها اإلنتاجي املقدر مخسة سنوات وليس هلا نفاية   هن دوالر،١٠٠٠٠٠
  :شروط عقد اإلجارة كما يلي

دوالر  ٢٠٠٠دوالر متضمنة  ٢٥٩٨٢فرتة اإلجارة مخس سنوات، ودفعة اإلجارة السنوية  -١
 ١/١/٢٠٠٢تستحق أول كل عام اعتباراً من ) تكاليف صيانة وتأمني(تكاليف تنفيذ العقد 

  .اد مجيع الدفعاتوتؤول اآللة للشركة املستأجرة   هناية فرتة اإلجارة وبعد سد
والشركة املستأجرة على علم بذلك أما معدل % ١٠معدل العائد الضمين للمصرف  -٢

 %.١٢الفائدة على االقرتاض للمستأجر فهو 
تستخدم الشركة املستأجرة طريقة القسط الثابت الهتالك مجيع أصوهلا الثابتة وتنتهي  -٣

 . من كل عام ٣١/١٢سنتها املالية   
  :ةاملعاجلة احملاسبي

  :تعترب عملية اإلجارة إجارة منتهية بالتمليك وفق املعيار الدويل لسببني
 .أن العقد يسمح بانتقال ملكية األصل إىل املستأجر   هناية مدة اإلجارة •
 .سنوات تغطي كامل العمر االقتصادي لألصل املؤجر ٥أن مدة العقد  •

ة األصل للمستأجر   حال سداد فالعقد تضمن وعد بانتقال ملكي: أما وفق املعيار اإلسالمي
  .مجيع دفعات اإلجارة
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 :احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك   دفاتر املستأجر القياس واإلثبات -١
 :وفق املعيار الدويل •

دفعة اإلجارة بعد = القيمة احلالية للحد األدنى لدفعات اإلجارة = القيمة الرأمسالية للعقد 
دوالر  ١معامل القيمة احلالية ل ×  )تكاليف الصيانة والتأمني(لعقد تنفيذ ااستبعاد تكاليف 

  .سنوات ٥ملدة % ١٠ل عند معد
، وحيسب ١وتعترب دفعات اإلجارة اليت تدفع   بداية الفرتات الزمنية املتساوية دفعات فورية

 وقيمة كل منها وحدة نقد واحدة بالقانون nمعامل القيمة احلالية لدفعات فورية عددها 
  :التايل
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n +
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  .املدة nمعدل اخلصم أو العائد  iحيث 
   وبالتعويض

)1.01(
1.0

)1.01(1 5

+






 +−=¬′′
−

na   

 
16986.4=¬′′ na   

  ومن ثم القيمة احلالية لدفعات اإلجارة 
napA ¬′′=′′ .  

  ستبعاد تكاليف الصيانة والتأمنيدفعة اإلجارة بعد ا pحيث 
A''=  (25982-2000). 4.16986=100000 

  .ويقوم املستأجر بإعداد جدول استنفاذ العقد وجتزئة دفعات اإلجارة
  

  ١الجدول رقم 

دفعات اإلجارة   التاریخ
  )١(السنویة 

تكالیف تنفیذ 
  )٢(العقد 

تكلفة % ١٠
 ) =٣(التمویل 

)١٠× ) ٥%  

النقص في 
االلتزامات 

)١=  )٤- 
)٣+٢(  

رصید االلتزامات عن 
 ٥) = ٥(عقود اإلجارة 
  ٤ -السابق 

١٠٠٠٠٠          ١/١/٢٠٠٢  
٧٦٠١٨  ٢٣٩٨٢  ٠  ٢٠٠٠  ٢٥٩٨٢  ١/١/٢٠٠٢  
٥٩٦٣٨  ١٦٣٨٠  ٧٦٠٢  ٢٠٠٠  ٢٥٩٨٢  ١/١/٢٠٠٣  
٤١٦٢٠  ١٨٠١٨  ٥٩٦٤  ٢٠٠٠  ٢٥٩٨٢  ١/١/٢٠٠٤  
٢١٨٠٠  ١٩٨٢٠  ٤١٦٢  ٢٠٠٠  ٢٥٩٨٢  ١/١/٢٠٠٥  
٠  ٢١٨٠٠  ٢١٨٠  ٢٠٠٠  ٢٥٩٨٢  ١/١/٢٠٠٦  

  ٠  ١٠٠٠٠٠  ١٩٩١٠  ١٠٠٠٠  ١٢٩٩١٠  اإلجمالي
  

                                                
.٦٨٦، ص ١٩٨٢، ١ط، منشورات جامعة حلب، "ریاضیات التأمین"د القادر، األفندي، عب  -1  
  .١٠٠ص ، ٢٠٠٨-٢٠٠٧جامعة حلب،، "أملیة التأمین والضمان االجتماعي"دركزنلي، محمد سمیر، بدوي ماھر،  -٢
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القيمة (دوالر  ١٠٠٠٠٠املستأجرة مببلغ واعتماداً على اجلدول سيقوم املستأجر برمسلة اآللة 
مقابل إثبات االلتزامات عن عقود اإلجارة بنفس املبلغ عند بدء ) احلالية لدفعات اإلجارة

دوالر وسيقابلها  ٢٥٩٨٢ت أول دفعة إجارة وقدرها سيقوم بإثبا ١/١/٢٠٠٢العقد وأيضاً   
  . دوالر ٢٣٩٨٢دوالر تكاليف تنفيذ العقد وختفيض التزامات عقود اإلجارة مببلغ  ٢٠٠٠

 ٥÷  ١٠٠٠٠٠: وحيسب كما يلي املستأجرةسيثبت اهتالك اآللة  ٣١/١٢/٢٠٠٢أما   
  .دوالر والذي سيتكرر لكل عام خالل فرتة اإلجارة ٢٠٠٠٠= سنوات 

دوالر وهي  ٧٦٠٢سيثبت نصيب السنة من مصروف الفوائد وقدره  ٣١/١٢/٢٠٠٢أيضاً   
  .٢٠٠٣فوائد مستحقة وغري مدفوعة واليت سيتم دفعها مع قسط اإلجارة   السنة الثانية 

دوالر  ٢٥٩٨٢سيقوم املستأجر بإثبات دفع قسط اإلجارة الثاني البالغ  ١/١/٢٠٠٣  و
دوالر  ١٦٣٨٠دوالر مصروف فوائد و ٧٦٠٢ليف تنفيذ العقد ودوالر تكا ٢٠٠٠ويقابله 

ختفيض   التزامات عقود اإلجارة وهكذا حتى آخر سنة وميكن توضيح التسجيل احملاسيب 
  :الشركة املستأجرة باجلدول التايللعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك   دفاتر 

٢الجدول رقم   
  اسم الحساب

  البيان  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢
    دائن  مدين  دائن  مدين  دائن  مدين  دائن  مدين  دائن  مدين

في                     ١٠٠٠٠٠  آلة مستأجرة
١/١/٢٠٠٢  

  إثبات العقد
التزامات عن عقود 

                  ١٠٠٠٠٠    إجارة تمويلية

في                     ٢٠٠٠  ت تنفيذ العقد
١/١/٢٠٠٢ 

إثبات أول دفعة 
  إجارة

التزامات عن عقود 
  إجارة تمويلية

٢٣٩٨٢                    

                  ٢٥٩٨٢    النقدية
    ٢٠٠٠    ٢٠٠٠    ٢٠٠٠    ٢٠٠٠      ت تنفيذ العقد

من / ١/١في 
 كل عام إثبات
  دفعات اإلجارة

ت التمويل م غ 
  مدفوعة

    ٢١٨٠    ٤١٦٢    ٥٩٦٤    ٧٦٠٢    

التزامات عن عقود 
  إجارة تمويلية

    ٢١٨٠٢    ١٩٨٢٠    ١٨٠١٨    ١٦٣٨٠    

  ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢        النقدية
قسط اهتالك آلة 

من ٣١/١٢في     ٢٠٠٠٠    ٢٠٠٠٠    ٢٠٠٠٠    ٢٠٠٠٠    ٢٠٠٠٠  مستأجرة
كل عام إثبات 
اهتالك اآللة 

  المستأجرة
مخصص اهتالك 

  آلة مستأجرة
  ٢٠٠٠٠    ٢٠٠٠٠    ٢٠٠٠٠    ٢٠٠٠٠    ٢٠٠٠٠  

من ٣١/١٢في         ٢١٨٠    ٤١٦٢    ٥٩٦٤    ٧٦٠٢  يةتمويل .م
كل عام إثبات 
 ت تمويل م غ

  مدفوعة

م غ  يةتمويل .م
  مدفوعة

  ٢١٨٠    ٤١٦٢    ٥٩٦٤    ٧٦٠٢      

  

يكتفي املستأجر بإثبات دفعة اإلجارة لكل عام فحسب دون : ووفق املعيار اإلسالمي •
جتزئة هذه الدفعات وميكن توضيح التسجيل احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك 

 :  دفاتر الشركة املستأجرة باجلدول التايل
  ٣الجدول رقم 

  اسم الحساب
٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  

  البيان
  دائن  مدين  دائن  مدين  دائن  مدين  دائن  مدين  دائن  مدين

مصروف 
  إيجار آلة

/ ١/١في     ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢
  من كل عام

إثبات دفعة 
  ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢    النقدية  اإلجارة
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 :احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك   دفاتر املؤجر إلثباتالقياس وا -٢
 :وفق املعيار الدويل •

  :بداية ال بد من حساب ما يلي
احلد األدنى لدفعات اإلجارة بعد استبعاد ) = (مديين عقود اإلجارة (إمجايل االستثمار

  ملضمونة اغري  ةيالقيمة املتبق) + مدة عقد اإلجارة× تنفيذ العقد  تكاليف
   ٠+  ]٥×) ٢٠٠٠ -٢٥٩٨٢(  [= ) مديين عقود اإلجارة (إمجايل االستثمار 
  دوالر ١١٩٩١٠=  

  القيمة احلالية للعقد  –إمجايل االستثمار = إيراد الفوائد غري املكتسبة 
  دوالر  ١٩٩١٠=  ١٠٠٠٠٠ – ١١٩٩١٠=  

  بةإيراد الفوائد غري املكتس -إمجايل االستثمار = صا  االستثمار 
  دوالر  ١٠٠٠٠٠=  ١٩٩١٠ -١١٩٩١٠=  

  ويقوم املؤجر بإعداد جدول استنفاذ العقد وجتزئة دفعات اإلجارة 
  ٤الجدول رقم 

دفعات اإلجارة   التاريخ
  )١(السنوية 

تكاليف تنفيذ العقد 
)٢(  

العائد على % ١٠
صافي االستثمار 

)١٠× ) ٥)= (٣%  

القيمة المستردة من 
صافي 

 - ١)= ٤(االستثمار
)٣+٢(  

رصيد صافي 
 ٥)= ٥(االستثمار 
  ٤ - السابق 

١٠٠٠٠٠          ١/١/٢٠٠٢  
٧٦٠١٨  ٢٣٩٨٢  ٠  ٢٠٠٠  ٢٥٩٨٢  ١/١/٢٠٠٢  
٥٩٦٣٨  ١٦٣٨٠  ٧٦٠٢  ٢٠٠٠  ٢٥٩٨٢  ١/١/٢٠٠٣  
٤١٦٢٠  ١٨٠١٨  ٥٩٦٤  ٢٠٠٠  ٢٥٩٨٢  ١/١/٢٠٠٤  
٢١٨٠٠  ١٩٨٢٠  ٤١٦٢  ٢٠٠٠  ٢٥٩٨٢  ١/١/٢٠٠٥  
٠  ٢١٨٠٠  ٢١٨٠  ٢٠٠٠  ٢٥٩٨٢  ١/١/٢٠٠٦  

  ٠  ١٠٠٠٠٠  ١٩٩١٠  ١٠٠٠٠  ١٢٩٩١٠  اإلجمالي
  

مببلغ  وباالعتماد على اجلدول سيقوم املؤجر بإثبات مديين عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك
دوالر و  ١٠٠٠٠٠اآللة البالغة قيمته /مقابل استبعاد ح) إمجايل االستثمار( دوالر  ١١٩٩١٠

  . العقد دوالر عند بدء ١٩٩١٠إثبات إيراد الفوائد غري املكتسبة مببلغ 
 دوالر واليت سيقابلها ٢٥٩٨٢سيقوم بإثبات أول دفعة إجارة وقدرها  ١/١/٢٠٠٢وأيضاً   

دوالر  ٢٣٩٨٢مديين عقود اإلجارة باملبلغ املسرتد من صا  االستثمار وقدره / ختفيض   ح
  .دوالر ٢٠٠٠وتكاليف تنفيذ العقد مببلغ 

 ٧٦٠٢املكتسبة مببلغ وقدره غري لفوائد سيثبت نصيب السنة من إيراد ا ٣١/١٢/٢٠٠٢أما   
  .دوالر

وميكن توضيح التسجيل احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية  بالنسبة لبقية السنواتوهكذا 
  :بالتمليك   دفاتر املصرف املؤجر باجلدول التايل
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  ٥الجدول رقم 

اسم 
  الحساب

٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  
  البيان

  دائن  مدين  دائن  مدين  دائن  دينم  دائن  مدين  دائن  مدين
مدينو عقود 

إجارة 
  تمويلية

١١٩٩١٠                    
في 
١/١/٢٠٠٢  
  

  إثبات العقد

                  ١٠٠٠٠٠    اآللة
إيراد 

الفوائد غير 
  المكتسبة

  ١٩٩١٠                  

    ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢  النقدية
/ ١/١في 

من كل عام 
 إثبات

دفعات 
  اإلجارة

ود مدينو عق
إجارة 
  تمويلية

  ٢٣٩٨٢    ٢٣٩٨٢    ٢٣٩٨٢    ٢٣٩٨٢    ٢٣٩٨٢  

ت تنفيذ 
  ٢٠٠٠    ٢٠٠٠    ٢٠٠٠    ٢٠٠٠    ٢٠٠٠    العقد

إيراد 
الفوائد غير 

  المكتسبة
 ٣١/١٢في         ٢١٨٠    ٤١٦٢    ٥٩٦٤    ٧٦٠٢

من كل عام 
إثبات 
  الفوائد

إيراد 
الفوائد 

  المكتسبة
  ٢١٨٠    ٤١٦٢    ٥٩٦٤    ٧٦٠٢      

  

يكتفي املؤجر بإثبات دفعة اإلجارة لكل عام فحسب دون جتزئة : ميوفق املعيار اإلسال •
هذه الدفعات وميكن توضيح التسجيل احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك   

 :دفاتر املصرف املؤجر باجلدول التايل
  ٦الجدول رقم 

اسم 
  الحساب

٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  ٢٠٠٢  
  البيان

  دائن  مدين  دائن  مدين  دائن  نمدي  دائن  مدين  دائن  مدين
/ ١/١في     ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢  النقدية

  من كل عام
إثبات دفعة 

  اإلجارة

إيراد إيجار 
  آلة

  ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢    ٢٥٩٨٢  

  
  :حاالت خاصة   اإلجارة املنتهية بالتمليك -ثالثاً
  ):اإلجارة البيعية( فرتية لدى املؤجر اختالف القيمة السوقية لألصل عن قيمته الد -١

وتستخدم هذه العقود عندما يلجأ املنتج أو الشركة التجارية إىل استخدام عقد اإلجيار 
  .إىل الطرق التقليدية مثل البيع نقداً أو باألجل باإلضافةكوسيلة لتسويق منتجاهتا 

ود ربح للوكيل أو املنتج   ويتمثل االختالف األساسي بني اإلجارة البيعية والتمويلية   وج
حال اإلجارة البيعية وذلك نتيجة الختالف القيمة السوقية العادلة لألصل   تاريخ نشأة 

 .١اإلجارة عن قيمته الدفرتية

                                                
٢٨٣ص ، "دراسات متقدمة في مجال المحاسبة المالیة" ، مرجع سابق، أبو المكارم -١  
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دوالر هذا يعين  ٨٥٠٠٠أن القيمة الدفرتية لآللة كانت  ٦٢ ص فإذا افرتضنا   مثالنا السابق
  .دوالر ١٥٠٠٠أن هناك ربح قدره 

املعيار الدويل على أنه جيب على املصنع أو الوكيل املؤجر االعرتاف بأرباح أو خسائر نص 
 .البيع   الفرتة اليت نشأ فيها عقد اإلجارة

  :وتتطلب احملاسبة عن عقود اإلجارة البيعية توافر املعلومات التالية
  دوالر ١١٩٩١٠= االستثمار اإلمجايل

  دوالر  ١٩٩١٠= إيراد الفوائد غري املكتسبة 
  دوالر ١٠٠٠٠٠= القيمة احلالية للحد األدنى لدفعات اإلجارة = سعر بيع األصل 

  ة غري املضمونةيالقيمة احلالية للقيمة املتبق –تكلفة األصل لدى املؤجر = تكلفة األصل املباع 
  دوالر ٨٥٠٠٠=  ٠ – ٨٥٠٠٠=  

  : وميكن أن نبني العالقة بني هذه املعلومات كما   الشكل التايل
  االستثمار اإلجمالي  سعر البيع  التكلفة

١١٩٩١٠   ١٠٠٠٠٠   ٨٥٠٠٠  
   إيراد الفوائد غير المكتسبة ١٩٩١٠ ربح البيع ١٥٠٠٠ 

  

ومن ثم فإن االختالف يقتصر فقط على القيد احملاسيب الواجب على املؤجر إثباته   تاريخ  
  .١نشأة اإلجارة

  اسم الحساب
  البيان  ٢٠٠٢

    دائن  مدين
    ١١٩٩١٠  نو عقود إجارة تمويليةمدي

  ١/١/٢٠٠٢في 
  

  إثبات العقد

    ٨٥٠٠٠  تكلفة اآلالت المباعة
  ١٠٠٠٠٠    إيراد المبيعات

  ١٩٩١٠    إيراد الفوائد غير المكتسبة
  ٨٥٠٠٠    مراقبة مخازن اآلالت

  

  .وهذا االختالف يقتصر على املؤجر فقط
احملاسبية هلذه احلالة وترى الباحثة أن هذا  أما املعيار اإلسالمي فلم يتطرق إىل املعاجلة

يتم ينسجم مع فلسفته   اعتبار اإلجارة املنتهية بالتمليك كاإلجارة التشغيلية ومن ثم ال 
عموماً ال هتدف من  اإلسالميةاالعرتاف بأي أرباح أو خسائر، كما أن املؤسسات املالية 

هنا أا متويل العميل مبا يرغب من سلع أي املنتهية بالتمليك تسويق سلع متلكها وإمن اإلجارة
  .أداة متويلية وليست تسويقية

  

   :ة لألصل املؤجر   هناية فرتة اإلجارةيوجود قيمة متبق -٢
ة لألصل املؤجر سواء مضمونة من قبل املستأجر أو ياهتم املعيار الدويل بوجود قيمة متبق

  : غري مضمونة وفيما يلي توضيح لذلك وطرف ثالث أ

                                                
٣٩٩ص، "المحاسبة المتوسطة"  جمة،مرجع سابق،  -1  
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ميثل اسرتداداً ) ال وسواء مضمونة أ(ة لألصل يإن وجود قيمة متبق: نسبة للمؤجربال •
جلزء من االستثمار اإلمجايل من وجهة نظر املؤجر وبالتايل ضرورة ختفيض القيمة 

ة مما يرتتب عليه أن تكون يالسوقية العادلة لألصل مبقدار القيمة احلالية للقيمة املتبق
 .ة لألصل املؤجريعليه   حال عدم وجود قيمة متبق دفعة اإلجارة أقل مما كانت

 ٥٠٠٠ة غري مضمونة لآلالت مببلغ يوبفرض وجود قيمة متبق ٦٤ ص وبالعودة إىل مثالنا
  : دوالر ويتم حساب دفعات اإلجارة كما يلي

  ١٠٠٠٠٠   القيمة السوقية العادلة لآللة
×  ٥٠٠٠( أم الية سواء مضمونة يخصم منها القيمة الحالية للقيمة المتبق

٠.٦٢٠٩٢(*   
- ٣١٠٤  

  ٩٦٨٩٦   القيمة المتوقع استردادها
   ٤١٦٩٨٦÷    دوالر ١معامل القيمة الحالية ل ÷ 

  ٢٣٢٣٧   دفعة اإلجارة السنوية بدون ت تنفيذ العقد
   

  :بالقانون) سواء مضمونة أم غري مضمونة(وحتسب القيمة احلالية للقيمة املتبقية * 
n

n
n iSV −+= )1( (1)  

  القيمة احلالية للقيمة املتبقية Vnاملدة،  nمعدل اخلصم أو العائد  iالقيمة املتبقية،  Snحيث 
  وبالتعويض 

3104
)62092.0(5000

)1.01(5000

5

5

55

=

=

+= −

V
V
V

 

  وعليه فإن 
  دوالر ١٢١١٨٥=  ٥٠٠٠) + ٥×  ٢٣٢٣٧(  =إمجايل االستثمار

  دوالر ٢١١٨٥= ١٠٠٠٠٠ – ١٢١١٨٥= إيراد الفوائد غري املكتسبة 
  دوالر ١٠٠٠٠٠=  ٢١١٨٥ – ١٢١١٨٥= صا  االستثمار 

ة لدى املؤجر يويظهر جدول استنفاذ العقد وجتزئة دفعات اإلجارة   حال وجود قيمة متبق
  :كما يلي

  ٧الجدول رقم 

  التاريخ
دفعات اإلجارة 

  )١(السنوية 
تكاليف تنفيذ العقد 

)٢(  

العائد على صافي % ١٠
× ) ٥)= (٣(االستثمار 

١٠%  

يمة المستردة من الق
)= ٤(صافي االستثمار

٣+٢( -١(  

رصيد صافي االستثمار 
  ٤ -السابق  ٥)= ٥(

١٠٠٠٠٠          ١/١/٢٠٠٢  
٧٦٧٦٣  ٢٣٢٣٧  ٠  ٢٠٠٠  ٢٥٢٣٧  ١/١/٢٠٠٢  
٦١٢٠٢  ١٥٥٦١  ٧٦٧٦  ٢٠٠٠  ٢٥٢٣٧  ١/١/٢٠٠٣  
٤٤٠٨٥  ١٧١١٧  ٦١٢٠  ٢٠٠٠  ٢٥٢٣٧  ١/١/٢٠٠٤  
٢٥٢٥٦  ١٨٨٢٩  ٤٤٠٨  ٢٠٠٠  ٢٥٢٣٧  ١/١/٢٠٠٥  
٤٥٤٥  ٢٠٧١١  ٢٥٢٦  ٢٠٠٠  ٢٥٢٣٧  ١/١/٢٠٠٦  

  ٠  ٤٥٤٥  ٤٥٥    ةيالقيمة المتبق ٥٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٦
    ١٠٠٠٠٠  ٢١١٨٥  ١٠٠٠٠  ١٣١١٨٥  اإلجمالي

                                                
٤٩، ص "أملیة التأمین والضمان االجتماعي" محمد سمیر، بدوي، ماھر، مرجع سابق، دركزنلي  -1  
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قد انعكس أثره على ) غري مضمونة وسواء مضمونة أ(ة يوهكذا نالحظ أن وجود قيمة متبق

،بينما مل يتغري )ارتفعت(بة ، ومقدار العوائد غري املكتس)اخنفضت(قيمة دفعة اإلجارة السنوية 
  . صا  االستثمار

  . ة أياً كانتيأما املعيار احملاسيب اإلسالمي فلم يتطرق ملعاجلة القيمة املتبق
ة مضمونة من قبل املستأجر يوهنا منيز بني ما إذا كانت القيمة املتبق: بالنسبة للمستأجر •

 . أم ال
ü ستأجر فهي تعترب مبثابة دفعة إضافية ة مضمونة من قبل امليففي حال كانت القيمة املتبق

سيتم سدادها للمؤجر   هناية فرتة اإلجارة سواء مت رد األصل نفسه أم دفعت نقداً، كما 
احلالية  ةالقيم= ة مضمونة يؤثر   حساب القيمة املرمسلة لألصل يأن وجود قيمة متبق

 : املضمونة وحتسب كما يلي ةيالقيمة احلالية للقيمة املتبق+ حد األدنى لدفعات اإلجارة لل
  ٩٦٨٩٦  )٤.١٦٩٨٦× ٢٣٢٣٧( القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإلجارة

  ٣١٠٤+   )٠.٦٢٠٩٢×  ٥٠٠٠(ة المضمونة ييضاف القيمة الحالية للقيمة المتبق
  ١٠٠٠٠٠  للعقد) الرأسمالية( القيمة الحالية 

  

ل وجود قيمة متبقاة مضمونة من قبل وهنا نالحظ أن القيمة املرمسلة للعقد مل تتغري   حا
  : املستأجر، ويظهر جدول استنفاذ العقد وجتزئة دفعات اإلجارة كما يلي

  ٨الجدول رقم 

دفعات اإلجارة   التاريخ
  )١(السنوية 

تكاليف تنفيذ 
  )٢(العقد 

تكلفة التمويل % ١٠
)١٠× ) ٥) = (٣%  

النقص في 
) = ٤(االلتزامات 

٣+٢( -١(  

 رصيد االلتزامات عن
 ٥)= ٥(عقود اإلجارة 
  ٤ - السابق 

١٠٠٠٠٠          ١/١/٢٠٠٢  

٧٦٧٦٣  ٢٣٢٣٧  ٠  ٢٠٠٠  ٢٥٢٣٧  ١/١/٢٠٠٢  

٦١٢٠٢  ١٥٥٦١  ٧٦٧٦  ٢٠٠٠  ٢٥٢٣٧  ١/١/٢٠٠٣  

٤٤٠٨٥  ١٧١١٧  ٦١٢٠  ٢٠٠٠  ٢٥٢٣٧  ١/١/٢٠٠٤  

٢٥٢٥٦  ١٨٨٢٩  ٤٤٠٨  ٢٠٠٠  ٢٥٢٣٧  ١/١/٢٠٠٥  

٤٥٤٥  ٢٠٧١١  ٢٥٢٦  ٢٠٠٠  ٢٥٢٣٧  ١/١/٢٠٠٦  

٣١/١٢/٢٠٠٦  
القيمة  ٥٠٠٠
  ٠  ٤٥٤٥  ٤٥٥    ةيالمتبق

    ١٠٠٠٠٠  ٢١١٨٥  ١٠٠٠٠  ١٣١١٨٥  اإلجمالي
  

ة مضمونة قد انعكس أثره على قيمة دفعة اإلجارة يوهكذا نالحظ أن وجود قيمة متبق
ة مضمونة يكما أن وجود قيمة متبق) ارتفعت(، ومقدار تكلفة التمويل )اخنفضت(السنوية 

=  ٥÷ ) ٥٠٠٠ – ١٠٠٠٠٠(ؤجر ليصبح   مثالنا يؤثر   حساب قسط االهتالك لألصل امل
  .دوالر١٩٠٠٠

ومما جتدر اإلشارة إليه أنه إذا قرر املستأجر عدم امتالك األصل   هناية فرتة اإلجارة وكانت 
ة املضمونة فإنه جيب على املستأجر تعويض املؤجر عما يقيمته السوقية أقل من القيمة املتبق
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اً هلذه القيمة واليت أخذت   احلسبان عند حتديد دفعات أصابه من خسارة باعتباره ضامن
ة املضمونة ترى الباحثة ياإلجارة، أما إذا كانت القيمة السوقية لألصل أكرب من القيمة املتبق

  .أنه جيب على املؤجر رد الفرق للمستأجر حتقيقاً للعدالة
ü ملستأجر فإهنا ال تدخل ة لألصل املؤجر غري مضمونة من قبل ايأما إذا كانت القيمة املتبق

ة بالنسبة يوكأنه ال يوجد قيمة متبق( ضمن القيمة الرأمسالية لألصل املستأجر 
 :إن القيمة الرأمسالية للعقد تصبحوعليه ف) للمستأجر

   ٩٦٨٩٦   )٤.١٦٩٨٥× ٢٣٢٣٧( القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإلجارة
  صفر+    ال ترسمل ة غير المضمونةيالقيمة الحالية للقيمة المتبق

   ٩٦٨٩٦   للعقد) الرأسمالية( القيمة الحالية 
  

ة غري مضمونة يوهنا نالحظ أن القيمة املرمسلة للعقد اخنفضت   حال وجود قيمة متبق
  : من قبل املستأجر ويظهر جدول استنفاذ العقد وجتزئة دفعات اإلجارة كما يلي

  

  ٩الجدول رقم 

دفعات اإلجارة   التاريخ
  )١( السنوية

تكاليف تنفيذ العقد 
)٢(  

  تكلفة التمويل% ١٠
)١٠× ) ٥)= (٣%  

النقص في 
  االلتزامات

)٣+٢( -١)= ٤(  

رصيد االلتزامات عن 
 ٥)= ٥(عقود اإلجارة 
  ٤ -السابق 

٩٦٨٩٦          ١/١/٢٠٠٢  
٧٣٦٥٩  ٢٣٢٣٧  ٠  ٢٠٠٠  ٢٥٢٣٧  ١/١/٢٠٠٢  
٥٧٧٨٨  ١٥٨٧١  ٧٣٦٦  ٢٠٠٠  ٢٥٢٣٧  ١/١/٢٠٠٣  
٤٠٣٣٠  ١٧٤٥٨  ٥٧٧٩  ٢٠٠٠  ٢٥٢٣٧  ١/١/٢٠٠٤  
٢١١٢٦  ١٩٢٠٤  ٤٠٣٣  ٢٠٠٠  ٢٥٢٣٧  ١/١/٢٠٠٥  
٠  ٢١١٢٤  ٢١١٣  ٢٠٠٠  ٢٥٢٣٧  ١/١/٢٠٠٦  

    ٩٦٨٩٦  ١٩٢٩١  ١٠٠٠٠  ١٢٦١٨٥  اإلجمالي

ة غري مضمونة قد انعكس أثره على قيمة دفعة اإلجارة يوهكذا نالحظ أن وجود قيمة متبق
  ).اخنفضت(، ومقدار تكلفة التمويل )اخنفضت(السنوية 

ومما جتدر اإلشارة إليه أنه إذا قرر املستأجر عدم امتالك األصل   هناية فرتة اإلجارة فإنه 
  .ة أو مكاسب إذا ارتفعت فهو غري ضامنيلن يتحمل أي خسارة إذا اخنفضت القيمة املتبق

  : فوات االنتفاع باألصول املؤجرة قبل التمليك -٣
لعدم صالحية األصول املؤجرة لالنتفاع هبا فسخ عقد اإلجارة قبل هناية مدته : ويقصد به

  : بسبب ال يرجع إىل املستأجر وهنا منيز بني
اهلالك اجلزئي لألصل املخل باملنفعة كسقوط جدار   البيت املؤجر وهنا حيق   - أ 

 . للمستأجر فسخ اإلجارة أو أن يتفق مع املؤجر على تعديل األجرة
  .١ا يفسخ عقد اإلجارةاهلالك الكلي لألصل كسقوط البيت بأكمله عنده  - ب 

ومل يتطرق املعيار الدويل للمعاجلة احملاسبية هلذه احلالة وهو ما انفرد به املعيار اإلسالمي 
أنه   احلاالت اليت تصري فيها موجودات اإلجارة قبل التمليك باهلبة أو بثمن  على حيث نص

وكانت أقساط اإلجارة رمزي أو غري رمزي غري صاحلة لالنتفاع هبا بسبب ال يرجع للمستأجر 
يعرتف بالفرق بني مبلغ ) أجرة املثل( اليت مت دفعها من املستأجر أكثر من األجرة العادلة 

                                                
١٥٠، مرجع سابق، اإلسالمیة  الصادرة عن ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة،" المعاییر الشرعیة" -١  
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األجرتني التزاماً على املؤجر   دفاتره ويثبت   قائمة الدخل وتؤيد الباحثة ما توصل إليه 
أكل مال الناس بالباطل املعيار اإلسالمي وترى أنه يتماشى مع الشريعة اإلسالمية اليت متنع 

االعرتاف هبذا املبلغ لدى املستأجر كذمم على املؤجر ويثبت   قائمة  يتماملعيار أن وأضاف 
  . ١الدخل

إال أن املعيار اإلسالمي مل يتطرق إىل املعاجلة احملاسبية حلالة فوات االنتفاع باألصول 
لها إن كان هلا مثل وإال فإنه املؤجرة بتعد وتقصري من املستأجر والذي جيب أن يعوضها مبث

  هذه احلالة أن يتم االعرتاف بقيمة  يتحمل القيمة اليت تقدر هبا عند اهلالك وتقرتح الباحثة
األصل عند اهلالك   دفاتر املؤجر ذمماً على املستأجر ويثبت   قائمة الدخل واالعرتاف 

  .عدالة بني الطرفنيبذات املبلغ لدى املستأجر كالتزام للمؤجر وذلك حتقيقاً لل
  :   هناية فرتة اإلجارة -٤

اليت ميكن أن حتدث   هناية فرتة اإلجارة  للحاالتمل يتناول املعيار الدويل املعاجلة احملاسبية 
  :٢  حني نص املعيار اإلسالمي على ما يلي

 ن ملكية األصول املؤجرة تنتقل إىل املستأجر   هناية مدة اإلجارة حال سداده مجيعإ •
دفعات اإلجارة كما هو احلال   اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق اهلبة ومن ثم على 

 .املؤجر إقفال مجيع احلسابات املتعلقة باإلجارة
ن ملكية األصول املؤجرة تنتقل إىل املستأجر إذ قام   هناية مدة اإلجارة وبعد سداده إ •

زي متفق عليه وعندها تقفل مجيع أقساط اإلجارة بشرائها بثمن رمزي أو غري رم
احلسابات املتعلقة باإلجارة   دفاتر املؤجر أما إذا مل ميارس املستأجر خيار متلك هذه 
األصول وكان املؤجر يتبع سياسة عدم اإللزام بالوعد يتم إثبات األصول املقتناة بغرض 

ة الدفرتية يتم اإلجارة بالقيمة النقدية املتوقع حتصيلها، وإذا كانت أقل من صا  القيم
االعرتاف بالفرق كخسارة   الفرتة املالية اليت متت فيهاأما   حال إتباع سياسة اإللزام 

 بالوعد فإن الفرق بني القيمتني يثبت ذمماً على املستأجر 
وتفضل الباحثة إتباع سياسة عدم اإللزام بالوعد ألن الوعد امللزم جيب أن يقتصر على 

راً) جرغالباً املؤ( طرف واحد  وذلك جتنباً للمواعدة امللزمة  أما الطرف اآلخر فيكون خمي
للطرفني املمنوعة شرعاً ألهنا   حكم العقد، وترى أنه   حال إتباع سياسة اإللزام 
بالوعد ومل يلتزم املستأجر وكانت القيمة النقدية املتوقع حتصيلها أكرب من صا  القيمة 

اً للعدالة بني الدفرتية فإن الفرق بني القيمتني جيب أن يسجل لصاحل املستأجر حتقيق
  .الطرفني

                                                
، ، مرجع سابق٨المعیار المحاسبي اإلسالمي رقم ،"للمؤسسات المالیة اإلسالمیة معاییر المحاسبة والمراجعة والضوابط"-١

٢٧٥ ٢٧٣ص  
، ، مرجع سابق٨المعیار المحاسبي اإلسالمي رقم ،"معاییر المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالیة اإلسالمیة"-٢

٢٨٢، ٢٨١، ٢٧٩، ٢٧٧، ٢٧٥، ٢٧٣ ص   
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ن ملكية األصول املؤجرة تنتقل إىل املستأجر قبل هناية مدة اإلجارة بثمن يعادل باقي إ •
دفعات اإلجارة كما هو احلال   اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع بباقي أقساط 

عرتاف بالربح ومن ثم على املؤجر إقفال مجيع احلسابات املتعلقة باإلجارة مع اال اإلجارة
 .أو اخلسارة الناتج عن الفرق بني مثن البيع وصا  القيمة الدفرتية

ن ملكية األصول املؤجرة تنتقل إىل املستأجر تدرجيياً كما هو احلال   اإلجارة املنتهية إ •
األصول  عة حسماً منابالتمليك عن طريق البيع التدرجيي ويثبت املؤجر قيمة احلصة املب

صا   الفرق بني عرتاف   قائمة الدخل بالربح أو اخلسارة الناتج عنمع اال املؤجرة
عة ومثن بيعها وعند سداد أقساط اإلجارة ومثن االقيمة الدفرتية للحصة أو احلصص املب

 .مجيع احلصص تقفل احلسابات املتعلقة باإلجارة والبيع التدرجيي
دها املعيار اإلسالمي تنسجم مع ومما سبق ترى الباحثة أن املعاجلة احملاسبية اليت اعتم

العقد وال تنتقل ملكية  فرتة فلسفته القائمة على اعتبار اإلجارة املنتهية بالتمليك إجارة طوال
  .األصول إىل املستأجر إال بعد سداده كافة التزاماته ضماناً لعدم ضياع حقوق املؤجر

ت انتقال ملكية األصول أما بالنسبة للمستأجر فقد نص املعيار على أنه جيب عليه إثبا
الشراء بثمن رمزي أو  عند املستأجرة عند سداده مجيع دفعات اإلجارة كما   حال اهلبة أو

وإن وجد    ذلك الوقت غري رمزي أو بباقي أقساط اإلجارة بالقيمة النقدية املتوقع حتقيقها
( ء من أمواهلا فرق بني هذه القيمة ومثن الشراء فإنه يسجل لصاحل اجلهة اليت مت الشرا

أما   حال اإلجارة املنتهية بالتمليك ) أصحاب حسابات االستثمار –أصحاب حقوق امللكية 
عن طريق البيع التدرجيي فيقوم املستأجر بإثبات احلصة أو احلصص املشرتاة بالثمن الذي 

  .مت الشراء به
  :البيع وإعادة االستئجار لألصل نفسه -رابعاً

املستأجر أو / ة مبمارسة البيع وإعادة االستئجار سواء بصفة البائعتقوم املصارف اإلسالمي
املؤجر، مع مالحظة أن البيع وإعادة االستئجار قد تكون بإجارة تشغيلية أو / املشرتي بصفة

منتهية بالتمليك، وقد تناول املعياران املعاجلة احملاسبية لكال احلالتني وفيما يلي توضيح 
  :لذلك

 :جاره من مشرتيه بعقد إجارة تشغيليةبيع األصل ثم استئ •
نص املعيار اإلسالمي على تطبيق املعاجلة احملاسبية لإلجارة التشغيلية   حال كون 

  :١بائعاً فيجب مراعاة ما يلي/ مشرتياً أما إذا كان مستأجراً/املصرف مؤجراً
 إذا كان سعر بيع املوجودات يعادل القيمة السوقية هلا يثبت املصرف مكاسب أو -١

 خسائر البيع   الفرتة اليت حدث فيها البيع

                                                
، ، مرجع سابق٨المعیار المحاسبي اإلسالمي رقم ،"ة والضوابط للمؤسسات المالیة اإلسالمیةمعاییر المحاسبة والمراجع" -١

٢٨٤ ص   
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أما إذا وجد فرق بني سعر البيع والقيمة السوقية للموجودات اليت باعها املصرف ثم  -٢
على فرتات ) مكاسب كانت أم خسائر(يوزع املصرف الفرق  .استأجرها من العميل

 ) هايلعحسماً منها أو إضافة ( اإلجارة وتعدل هبا مصروفات االستئجار
وترى الباحثة أنه جيب االعرتاف باملكاسب أو اخلسائر الناجتة عن عملية البيع فور حتققها  

  . منفصل عن اآلخر وعدم الربط بني البيع واإلجارة فكالمها عقد
  :١أما املعيار الدويل فقد نص على

إذا كان سعر البيع يعادل القيمة السوقية العادلة فإنه جيب االعرتاف بأي ربح أو  -١
   احلال  خسارة

إذا كان سعر البيع أعلى من القيمة السوقية العادلة فإنه جيب تأجيل االعرتاف بأي  -٢
 .ربح وإطفائه على مدى مدة اإلجارة

إذا كان سعر البيع أقل من القيمة السوقية العادلة فإنه جيب االعرتاف بأي خسارة  -٣
سعر السوق فإنه باستثناء إذا مت تعويض اخلسارة بدفعات إجيار مستقبلية أقل من 

 .جيب تأجيلها وإطفاؤها مبا يتناسب مع دفعات اإلجارة ومدهتا
ومما سبق ترى الباحثة أن املعيار اإلسالمي أخطأ حني ربط بني البيع واإلجارة فكالمها عقد 

  .منفصل عن اآلخر
 :بيع األصل ثم استئجاره من مشرتيه بعقد إجارة منتهية بالتمليك •

مي مكاسب وخسائر البيع الناجتة عن هذه العملية بأن يقوم لقد عاجل املعيار اإلسال
البائع بتوزيع مكاسب أو خسائر بيع األصول اليت باعها للعميل /املصرف املستأجر

املشرتي ثم استأجرها منه إجارة منتهية بالتمليك على فرتات اإلجارة وحيسم / املؤجر
بينما مل يذكر أنه   حال    حال حتقيق مكاسب نصيب الفرتة من مصروفات اإلجارة

  .٢اخلسارة أن يضاف نصيب الفرتة إىل مصروفات اإلجارة
  حني اكتفى املعيار الدويل مبعاجلة املكاسب الناجتة عن عملية البيع وإعادة االستئجار 

  .٣املنتهي بالتمليك وذلك أيضاً بتوزيعها على مدة اإلجارة
تشغيلية أو منتهية ( وعقد اإلجارة أياً كانت إال أن الباحثة ترى عدم الربط بني عقد البيع

  .فكالمها عقد منفصل عن اآلخر) بالتمليك
  :مثال توضيحي

دوالر و   ٧٠٠٠دوالر وجممع اهتالكها ٥٠٠٠٠متتلك إحدى الشركات آلة تكلفتها التارخيية 
دخلت الشركة   ترتيب مع أحد املصارف لبيع هذه اآللة للمصرف ثم  ١/١/٢٠٠٤

سنوات بدون خردةومت  ٤منهوقد قدر العمر االقتصادي لآللة   ذلك التاريخ ب استئجارها 
                                                

٢٩٤ص ، مرجع سابق، "معاییر المحاسبة الدولیة"  -1  
، ، مرجع سابق٨المعیار المحاسبي اإلسالمي رقم ،"معاییر المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالیة اإلسالمیة" -٢

   ٢٨٥ ص
٢٩٣ص ، مرجع سابق، "معاییر المحاسبة الدولیة" -  3  
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سنوات مع وجود وعد بالبيع وقد مت  ٤دوالر وكانت عملية التأجري ملدة ٤٦٠٠٠البيع مقابل 
دوالر تدفع   هناية كل عام مع قيام ١٦٤٣٩االتفاق على أن تكون دفعة اإلجارة السنوية 

مباشرة إىل  )تكاليف الصيانة والتأمني(  ودفع تكلفة تنفيذ العقد الشركة املستأجرة بتحمل
وأن الشركة املستأجرة تتبع طريقة القسط %  ١٦طرف ثالث علماً أن معدل العائد الضمين 

  .من كل عام/ ٣١/١٢الثابت الهتالك مجيع أصوهلا الثابتة وتنتهي سنتها املالية   
  :املعاجلة احملاسبية

  :سيب الدويلوفق املعيار احملا •
  المؤجر/في دفاتر المشتري  المستأجر/في دفاتر البائع

  البيان  دائن  مدين  اسم الحساب  البيان  دائن  مدين  اسم الحساب

  النقدية
٤٦٠٠

٠    

إثبات البيع في 
١/١/٢٠٠٤  

  اآللة
٤٦٠٠

٠    
إثبات الشراء في 

١/١/٢٠٠٤  
    النقدية    ٧٠٠٠  مجمع اهتالك اآللة

٤٦٠٠
٠  

  ٥٠٠٠٠    اآللة 
ينو عقود إجارة مد

  تمويلية
٦٥٧٥

٦    

إثبات اإلجارة 
  ١/١/٢٠٠٤في 

لبيع مكاسب مؤجلة 
    اآللة  ٣٠٠٠    اآللى

٤٦٠٠
٠  

٤٦٠٠  آلة إجارة تمويلية
٠  

  
إثبات اإلجارة في 

١/١/٢٠٠٤  

إيرادات غير 
مكتسبة عن عقود 

  اإلجارة التمويلية
  ١٩٧٥

٦  

التزامات عقود اإلجارة 
  النقدية   ٤٦٠٠٠    التمويلية

١٦٤٣
إثبات دفعة     ٩

اإلجارة في \
    ٧٣٦٠   ت التمويل  ٣١/١٢/٢٠٠٤

إثبات دفعة 
اإلجارة في \

٣١/١٢/٢٠٠٤  

مدينو عقود إجارة 
  تمويلية

  ١٦٤٣
٩  

التزامات عقود اإلجارة 
    ٩٠٧٩  التمويلية

إيرادات غير 
مكتسبة عن عقود 

  اإلجارة التمويلية
٧٣٦٠    

إثبات ما يخص 
الفترة من 
  إيرادات اإلجارة

  ١٦٤٣٩    النقدية
إيرادات مكتسبة 
عن عقود اإلجارة 

  التمويلية
  ٧٣٦٠  

 ةقسط اهتالك آلة إجار
  تمويلية

١١٥٠
٠  

إثبات قسط   
االهتالك في 

٣١/١٢/٢٠٠٤  

  

 ةمجمع اهتالك آلة إجار
  تمويلية

  ١١٥٠٠  

مكاسب مؤجلة لبيع 
  اآللة

٧٥٠=  
٣٠٠٠

÷٤  
إثبات المكاسب   

المحققة في 
محققة لبيع  مكاسب  ٣١/١٢/٢٠٠٤

  اآللة
  ٧٥٠  

١٨٨٦  خ.أ
٠  

  

 ةقسط اهتالك آلة إجار  خ.أ/اإلقفال في ح
  ١١٥٠٠    تمويلية

  ٧٣٦٠    ت التمويل
مكاسب محققة لبيع 

    ٧٥٠  اآللة
  خ.أ/اإلقفال في ح

  ٧٥٠    خ.أ
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  ولتوضيح ما سبق 
  :املستأجر /البائع   دفاتر -١

دفعة اإلجارة بعد = للحد األدنى لدفعات اإلجارة  القيمة احلالية= القيمة الرأمسالية للعقد 
دوالر  ١معامل القيمة احلالية ل × ) تكاليف الصيانة والتأمني(استبعاد تكاليف تنفيذ العقد 

  .سنوات ٤ملدة % ١٦عند معدل 
، ١عاديةالفرتات الزمنية املتساوية دفعات  هنايةاليت تدفع    املتساوية وتعترب دفعات اإلجارة

وقيمة كل منها وحدة نقد واحدة  nعددها  عاديةمعامل القيمة احلالية لدفعات وحيسب 
  ٢:بالقانون التايل
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           ومن ثم القيمة احلالية لدفعات اإلجارة

napA ¬′′=′′ .  
  دفعة اإلجارة بعد استبعاد تكاليف الصيانة والتأمني pحيث 

A"=(16439).(2.7981806) 
A"=46000  

  
  

  :ويظهر جدول جتزئة دفعات اإلجارة كما يلي
  ١٠الجدول رقم 

دفعات اإلجارة   التاريخ
  )١(السنوية 

تكلفة التمويل % ١٦
)١٦× ) ٤)= (٢%  

النقص في 
)= ٣(تزاماتاالل

٢ -١  

رصيد االلتزامات عن 
 ٤)= ٤(عقود اإلجارة 
  ٣- السابق 

٤٦٠٠٠        ١/١/٢٠٠٢  
٣٦٩٢١  ٩٠٧٩  ٧٣٦٠  ١٦٤٣٩  ١/١/٢٠٠٣  
٢٦٣٨٩  ١٠٥٣٢  ٥٩٠٧  ١٦٤٣٩  ١/١/٢٠٠٤  
١٤١٧٢  ١٢٢١٧  ٤٢٢٢  ١٦٤٣٩  ١/١/٢٠٠٥  
٠  ١٤١٧٢  ٢٢٦٧  ١٦٤٣٩  ١/١/٢٠٠٦  

    ٤٦٠٠٠  ١٩٧٥٦  ٦٥٧٥٦  اإلجمالي

                                                
   ٦٨٦ص ، "ریاضیات التأمین" مرجع سابق،، عبد القادر، األفندي -  ١
  ٩٥ص، "أملیة التأمین والضمان االجتماعي" محمد سمیر، بدوي، ماھر، مرجع سابق،، دركزنلي -  ٢
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 :املؤجر/ياملشرت  دفاتر  -٢
احلد األدنى لدفعات اإلجارة بعد استبعاد ) = (عقود اإلجارة  ومدين(إمجايل االستثمار

  القيمة املتبقية غري املضمونة ) + مدة عقد اإلجارة× تنفيذ العقد  تكاليف
  دوالر ٦٥٧٥٦= ٤× ١٦٤٣٩) =مديين عقود اإلجارة (إمجايل االستثمار

  القيمة احلالية للعقد  –االستثمار  إمجايل= إيراد الفوائد غري املكتسبة 
  دوالر  ١٩٧٥٦=  ٤٦٠٠٠ – ٦٥٧٥٦=  

  إيراد الفوائد غري املكتسبة -إمجايل االستثمار = صا  االستثمار 
  دوالر  ٤٦٠٠٠=  ١٩٧٥٦ - ٦٥٧٥٦=  
  :وفق املعيار احملاسيب اإلسالمي •

  المؤجر/في دفاتر المشتري  المستأجر/في دفاتر البائع

  البيان  دائن  مدين  اسم الحساب  البيان  دائن  ينمد  اسم الحساب
    ٤٦٠٠٠  النقدية

إثبات البيع في 
١/١/٢٠٠٤  

إثبات شراء اآللة     ٤٦٠٠٠  اآللة
  ٤٦٠٠٠    النقدية    ٧٠٠٠  مجمع اهتالك اآللة  ١/١/٢٠٠٤في 

إثبات دفعة     ١٦٤٣٩  النقدية  ٥٠٠٠٠    اآللة
اإلجارة في \

٣١/١٢/٢٠٠٤  
مكاسب مؤجلة لبيع 

  ٣٠٠٠    اآللة
إيراد إيجار آلة 

  ١٦٤٣٩    إجارة تمويلية

 مصروف إيجار آلة
إثبات دفعة     ١٦٤٣٩  إجارة تمويلية

اإلجارة في \
٣١/١٢/٢٠٠٤  

إيراد إيجار آلة 
اإلقفال في     ١٦٤٣٩  إجارة تمويلية

٣١/١٢/٢٠٠٤  
  ١٦٤٣٩    خ.أ  ١٦٤٣٩    النقدية

توزيع مكاسب البيع     ١٥٦٨٩  خ.أ
على فترات 

ها اإلجارة وحسم
من مصروفات 

  اإلجارة

  
مكاسب مؤجلة لبيع 

  اآللة
٧٥٠    

 مصروف إيجار آلة
  إجارة تمويلية

  ١٦٤٣٩  

  
  املبحث الثاني

العرض واإلفصاح احملاسيب لعمليات اإلجارة واإلجارة املنتهية 
  بالتمليك   ظل املعايري احملاسبية

جمال اختاذ القرارات اإلدارية تعد القوائم املالية من أهم مصادر املعلومات الالزمة   
واالقتصادية ليس بالنسبة للمستخدمني الداخليني فحسب وإمنا أيضاً للمستخدمني 

، حيث تساعدهم على تقييم )سواء املقرضني أو املستثمرين أو احملللني املاليني(اخلارجيني 
ون هذه املعلومات يرادية للمنشأة وإجراء التنبؤات واملقارنات، لذلك ال بد أن تكإلاملقدرة ا

كافية وشاملة جلميع أوجه نشاط املنشأة حبيث تعرب عن حقيقة مركزها املايل وما يرتتب 
  . عليها من التزامات

وتعترب عمليات اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك من األنشطة اهلامة اليت تقوم هبا املنشأة لذا 
  .م املالية واإليضاحات املرفقة هباكان ال بد من عرضها واإلفصاح عنها   صلب القوائ
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  :وستحاول الباحثة   هذا املبحث اإلجابة عن السؤالني التاليني
ما هي متطلبات العرض واإلفصاح لعمليات اإلجارة التشغيلية   القوائم املالية لكل  -١

  من املؤجرين واملستأجرين حبسب معياري الدراسة؟
جارة املنتهية بالتمليك   القوائم ما هي متطلبات العرض واإلفصاح لعمليات اإل -٢

 املالية لكل من املؤجرين واملستأجرين حبسب معياري الدراسة؟
  :العرض واإلفصاح احملاسيب لعمليات اإلجارة التشغيلية -أوالً
 :  القوائم املالية للمستأجر -١

ستأجر   للم مل يتطرق املعيار اإلسالمي إىل املعلومات اليت جيب عرضها   القوائم املالية
التشغيلية اليت ختص الفرتة  رورة االعرتاف بدفعات اإلجارةحني اقتصر املعيار الدويل على ض

مصروفات الصيانة والتأمني،  ة الدخل للفرتة باستثناء ما خيصاملالية كمصروف   قائم
  .وترى الباحثة أن هذا ينسجم مع مفهوم اإلجارة التشغيلية

  :لومات اليت جيب على املستأجر اإلفصاح عنها وتتمثل  كما تناول املعيار الدويل املع
حيث جيب اإلفصاح عن إمجايل احلد األدنى لدفعات اإلجارة املستقبلية : دفعات اإلجارة •

 :مبوجب عقد اإلجارة غري القابل لإللغاء ولكل فرتة من الفرتات التالية
ü ال تزيد عن سنة.  
ü  سنوات ٥تزيد عن سنة وال تتعدى. 
ü  نواتس ٥تزيد عن. 
جيب اإلفصاح عن إمجايل احلد األدنى لدفعات اإلجارة من : اإلجارات من الباطن •

الباطن املستقبلية اليت يتوقع استالمها   تاريخ قائمة املركز املايل مبوجب عقد 
 .إجارة من الباطن غري قابل لإللغاء

ومببالغ دفعات اإلجارة واإلجارة من الباطن املعرتف هبا   قائمة الدخل للفرتة  •
 .مفصلة لكل منها

وصف عام لرتتيبات اإلجارة اهلامة للمستأجر مبا   ذلك على سبيل املثال ال  •
 :احلصر
ü  احملتملة(دفعات اإلجارة الطارئة.( 
ü وجود شروط خيارات جتديد العقد والشراء بسعر جمزٍ أو شرط زيادة األجرة. 
ü ات األرباح أو احلصول القيود املفروضة مبوجب عقود اإلجارة كالقيود على توزيع

 .جارات اإلضافيةعلى قرض إضا  أو اإل
  . وترى الباحثة أن يتم اإلفصاح عن هذه الرتتيبات   اإليضاحات حول القوائم املالية

أما املعيار اإلسالمي فقد اكتفى بالنص على أنه جيب على املصرف بصفته مستأجرا ً أن 
  .إمجايل أقساط اإلجارة املستقبلية الدائنة يفصح   اإليضاحات حول القوائم املالية عن
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وعلى ما سبق فإن الباحثة تؤيد متطلبات العرض واإلفصاح اليت نص عليها املعيار 
الدويل خاصة وأن عقد اإلجيار عقد ملزم وترى أهنا كافية لتلبية احتياجات مستخدمي 

  .القوائم املالية للمستأجر
 :  القوائم املالية للمؤجر -٢

املعلومات الواجب عرضها لدى املؤجر واخلاصة ب فيما يتعلقيار اإلسالمي املع اقتصر
على أن تظهر تلك األصول   قائمة املركز املايل للمؤجر حتت  بأصول اإلجارة التشغيلية

  حني تناول املعيار الدويل املعلومات اليت جيب على  "موجودات مؤجرة" بند استثمارات 
  : م املالية واليت تتمثل  املؤجر عرضها   صلب القوائ

نص املعيار الدويل على االعرتاف بأصول اإلجارة التشغيلية : أصول اإلجارة التشغيلية •
 .  قائمة املركز املايل للمؤجر وحسب طبيعة األصل

اليت ) أقساط اإلجارة(وذلك باالعرتاف بدخل اإلجارة : إيرادات ومصروفات اإلجارة •
ء املقبوضات مقابل اخلدمات املقدمة مثل الصيانة باستثنا(ختص الفرتة املالية 

أما بالنسبة  .  قائمة الدخل للفرتة على أساس القسط الثابت) والتأمني
للمصروفات فيتم االعرتاف هبا مبا   ذلك أقساط اهتالك أصول اإلجارة التشغيلية 

ملباشرة أيضاً جيب االعرتاف بالتكاليف ا. واليت مت حتملها مقابل اكتساب اإليراد
لها هبا أو بتأجيلها وتوزيعها على مدى مدة ياألولية للتعاقد إما   الفرتة اليت مت حتم

العقد ومبا يتناسب مع دخل اإلجارة وهذا ينسجم مع مبدأ مقابلة اإليرادات 
 .باملصروفات

  :كما تناول املعيار الدويل املعلومات اليت جيب على املؤجر اإلفصاح عنها وهي
حيث جيب اإلفصاح عن إمجايل احلد األدنى لدفعات اإلجارة : رةدفعات اإلجا •

 :املستقبلية مبوجب عقد إجارة غري قابل لإللغاء ولكل فرتة من الفرتات التالية
ü ال تزيد عن سنة.  
ü  سنوات ٥تزيد عن سنة وال تتعدى. 
ü  سنوات ٥تزيد عن. 

إلجارات الشرطية وهي ما يعرف با :اإلجارات احملتملة املعرتف هبا   الدخل للفرتة •
 .اليت يتوقف سدادها ليس على جمرد مرور الوقت وإمنا على عوامل أخرى

  .وصف عام لرتتيبات اإلجارة اهلامة للمؤجر •
  . وترى الباحثة أن يتم اإلفصاح عن هذه الرتتيبات   اإليضاحات حول القوائم املالية

صرف بصفته مؤجراً أن أما املعيار اإلسالمي فقد اكتفى بالنص على أنه جيب على امل
  :يفصح   اإليضاحات حول القوائم املالية عن
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إمجايل املوجودات املؤجرة مبوبة حسب الفئات الرئيسية مطروحاً منها جممع  •
 .قائمة املركز املايل تاريخ االهتالك اخلاص هبا  

 .إمجايل أقساط اإلجارة املستقبلية املدينة •
فاً جوهرياً   متطلبات العرض واإلفصاح ترى الباحثة أن هناك اختال :ومما سبق

احملاسيب لعقود اإلجارة التشغيلية وفقاً ملعياري الدراسة وهو ما يثبت صحة الفرضية 
  .الثانية للبحث

  :١العرض واإلفصاح احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك -ثانياً
 :  القوائم املالية للمستأجر -١

علومات اليت جيب على املستأجر عرضها   صلب القوائم املالية تناول املعيار الدويل امل
  :وتتمثل  

حيث جيب على املستأجر : األصول وااللتزامات عن عمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك •
   وفقاً للمعيار الدويل االعرتاف بأصول اإلجارة املنتهية بالتمليك وااللتزامات عليها

مبالغ مساوية للقيمة العادلة لألصول املستأجرة عند بدء  قائمة املركز املايل مبقدار
 .العقد أو إذا كانت أقل مبقدار القيمة احلالية للحد األدنى لدفعات اإلجارة

ومن غري املناسب وفقاً للمعيار الدويل عرض هذه االلتزامات   قائمة املركز املايل 
ل منها بصفة من األصول املستأجرة وإمنا جيب عرض ك) مطروحة(خمصومة 
وجيب التمييز بني التزامات عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك اليت تستحق . مستقلة

السداد خالل السنة القادمة وتظهر ضمن اخلصوم املتداولة وما يستحق منها ألكثر 
ويشري املعيار الدويل إىل أن عدم . من سنة قادمة وتظهر ضمن اخلصوم طويلة األجل

 ل وااللتزامات   قائمة املركز املايل جيعل املوارد االقتصاديةاالعرتاف هبذه األصو
للمنشأة املستأجرة تظهر بأقل من حقيقتها وبذلك تشوه النسب  ومستوى االلتزامات

  .املالية املستخرجة منها
وتضيف الباحثة على ما سبق أن يتم إظهار األصول املستأجرة مطروحاً منها 

مييز بني األصول املستأجرة وجممعات اهتالكها جممعات اهتالكها، مع ضرورة الت
وااللتزامات املتعلقة هبا وبني األصول اململوكة وجممعات اهتالكها وااللتزامات العامة 

  .  قائمة املركز املايل للمستأجر
أما املعيار اإلسالمي فال يرى ضرورة لعرض هذه األصول وااللتزامات   القوائم 

سجاماً مع فلسفته اليت تقضي عموماً بعدم انتقال ملكية املالية للمستأجر وذلك ان
  .األصل املؤجر إىل املستأجر إال بعد انقضاء مدة اإلجارة وسداد مجيع أقساطها

                                                
مرجع سابق، بتصرف، علي أبو الفتح أحمد، شتا -١    
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مل يتطرق أياً من املعيارين الدويل واإلسالمي للمصروفات اليت : مصروفات اإلجارة •
ثة أنه جيب إظهار جيب عرضها وحتميلها على قائمة الدخل للمستأجر، وترى الباح

قسط اهتالك األصول املستأجرة واملصروفات التمويلية املرتتبة على عقود اإلجارة 
 .املنتهية بالتمليك   قائمة الدخل وبصورة مستقلة عن املصروفات األخرى املماثلة

  :وتناول املعيار الدويل املعلومات اليت جيب على املستأجر اإلفصاح عنها وهي
حيث جيب اإلفصاح عن صا  القيمة لكل أصل من أصول : ةاألصول املستأجر •

اإلجارة املنتهية بالتمليك، وذلك بإظهار األصل املستأجر   قائمة املركز املايل 
 .مطروحاً منه جممع اهتالكه

حيث جيب إجراء مطابقة بني إمجايل احلد األدنى لدفعات اإلجارة : دفعات اإلجارة •
د قائمة املركز املايل، وكذلك اإلفصاح عن إمجايل وقيمتها احلالية   تاريخ إعدا

 :احلد األدنى لدفعات اإلجارة والقيمة احلالية لكل فرتة من الفرتات التالية
ü ال تزيد عن سنة.  
ü  سنوات ٥تزيد عن سنة وال تتعدى. 
ü  سنوات ٥تزيد عن. 

 . اإلجارات احملتملة املعرتف هبا   قائمة الدخل للفرتة •
حيث جيب اإلفصاح عن إمجايل احلد األدنى لدفعات اإلجارة  :اإلجارات من الباطن •

من الباطن املستقبلية اليت يتوقع استالمها   تاريخ قائمة املركز املايل مبوجب عقد 
 .إجارة من الباطن غري قابل لإللغاء

وصف عام لرتتيبات اإلجارة اهلامة للمستأجر مبا   ذلك على سبيل املثال ال  •
 :احلصر
ü احملتملة(ارة الطارئة دفعات اإلج.( 
ü وجود شروط خيارات جتديد العقد والشراء بسعر جمزٍ أو شرط زيادة األجرة. 
ü  القيود املفروضة مبوجب عقود اإلجارة كالقيود على توزيعات األرباح أو احلصول

 .جارات اإلضافيةعلى قرض إضا  أو اإل
  . ات حول القوائم املاليةوترى الباحثة أن يتم اإلفصاح عن هذه الرتتيبات   اإليضاح

أما املعيار اإلسالمي فقد اكتفى بالنص على أنه جيب على املصرف بصفته مستأجراًً أن 
يفصح   اإليضاحات حول القوائم املالية عن أية ارتباطات متعلقة بعمليات اإلجارة 

حلالية ومل تبدأ املنتهية بالتمليك واليت حدثت قبل تاريخ قائمة املركز املايل للفرتة املالية ا
  .اإلجارة إال   الفرتة املالية التالية
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ولكفاية متطلبات اإلفصاح سبق ذكره   املعيار الدويل وتقرتح الباحثة باإلضافة ملا 
الحتياجات مستخدمي القوائم املالية للمستأجر أن يتم اإلفصاح   اإليضاحات حول 

  :القوائم املالية عن املعلومات التالية
حملاسبية املتبعة   معاجلة عمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك ويتم السياسة ا •

 .اإلفصاح عنها بصفة مستقلة ضمن السياسات احملاسبية اليت ينتهجها املستأجر
 .اإلفصاح عن معدل العائد املستخدم   حساب القيمة احلالية •
   حال وجود إجارات شرطية أن يتم اإلفصاح عن األساس املستخدم حلساب •

 .دفعاهتا
 :  القوائم املالية للمؤجر -٢

مل يتطرق املعيار اإلسالمي إىل املعلومات الواجب عرضها لدى املؤجر واخلاصة بأصول  
اإلجارة املنتهية بالتمليك   حني تناول املعيار الدويل املعلومات اليت جيب على املؤجر 

  :عرضها   صلب قوائمه املالية وتتمثل  
نص املعيار الدويل على االعرتاف بأصول اإلجارة املنتهية : جارةمدينو عقود اإل •

بالتمليك   قائمة املركز املايل للمؤجر وعرضها كذمة مدينة مببلغ مساوٍ لصا  
االستثمار   عقد اإلجارة، وذلك بإظهار حساب مديين عقود اإلجارة املنتهية 

. ة ضمن األصول الثابتةبالتمليك مطروحاً منه رصيد حساب العوائد غري املكتسب
وترى الباحثة أن يتم إظهار اجلزء املستحق من صا  االستثمار   الفرتة املالية 

 . التالية بصورة مستقلة ضمن األصول املتداولة
أنه يعترب عقد اإلجارة بوتربر الباحثة عدم اعرتاف املعيار اإلسالمي مبديين عقود اإلجارة 

 .ة التشغيلية خالل فرتة اإلجارة ومن ثم تأتي عملية البيعاملنتهية بالتمليك كعقد اإلجار
االعرتاف بالدخل التمويلي  نص املعيار الدويل على: إيرادات ومصروفات اإلجارة •

لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك بناء على منط يعكس نسبة عائد دوري ثابت على 
العوائد غري املكتسبة االعرتاف بنصيب الفرتة من ب وذلك صا  استثمار املؤجر

لعمليات اإلجارة وإظهارها كإيرادات   قائمة الدخل أما بالنسبة للمصروفات فريى 
املعيار الدويل أن يتم االعرتاف بالتكاليف املباشرة األولية للتعاقد حاالً أو بتوزيعها 

وتضيف الباحثة أن يتم االعرتاف بكل املصاريف اخلاصة . على مدى مدة العقد
اإلجارة التمويلية كمصاريف التأمني والصيانة لألصل املؤجر وحتميلها على بعقود 

قائمة الدخل للسنة اليت حدثت فيها أو إذا كانت مببالغ كبرية يشكل هلا خمصص 
وتوزع على مدى مدة عقد اإلجارة وأن يتم التمييز بني اإليرادات واملصروفات املتعلقة 

واملصروفات وذلك خلدمة أغراض املقابلة بني  باألصول املؤجرة وغريها من اإليرادات
إيرادات ومصروفات عمليات اإلجارة وحتديد صا  العائد منها لتقييم أداء عمليات 
اإلجارة وبيان أثرها على صا  دخل املنشأة وكذلك إلمكانية املقارنة بني الفرتات 
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ملعلومات اليت جيب كما تناول املعيار الدويل ا. املالية وكذلك بني املنشآت املشاهبة
  :على املؤجر اإلفصاح عنها وهي

مطابقة بني إمجايل االستثمار   عقد اإلجارة   تاريخ قائمة املركز املايل والقيمة  •
احلالية للحد األدنى من دفعات اإلجارة مستحقة القبض   تاريخ قائمة املركز 

والقيمة احلالية للحد املايل، وكذلك اإلفصاح عن إمجايل االستثمار   عقد اإلجارة 
األدنى من دفعات اإلجارة مستحقة القبض   تاريخ قائمة املركز املايل لكل فرتة من 

 :الفرتات التالية
ü ال تزيد عن سنة.  
ü  سنوات ٥تزيد عن سنة وال تتعدى. 
ü  سنوات ٥تزيد عن. 

يتم  ويتم اإلفصاح عنه   قائمة املركز املايل   حني: اإليراد التمويلي غري املكتسب •
اإلفصاح عن اإليراد التمويلي املكتسب الذي خيص الفرتة احملاسبية   قائمة الدخل 

 .للمؤجر وذلك ينسجم مع مبدأ مقابلة اإليرادات مع املصاريف
 .ة غري املضمونة املستحقة ملنفعة املؤجريالقيمة املتبق •
ويتم  القبض غري القابلة للتحصيل ةاإلجارة املستحقاملخصص الرتاكمي لدفعات  •

 .اإلفصاح عنها   قائمة املركز املايل
 .املعرتف هبا   قائمة الدخل) الشرطية(اإلجيارات احملتملة  •
 .وصف عام لرتتيبات اإلجارة اهلامة للمؤجر •
إجارة (اإلفصاح عن إمجايل االستثمار ناقص اإليراد غري املكتسب عن عمل جديد  •

بعد خصم املبالغ اخلاصة بعقود ضاف خالل الفرتة احملاسبية يً الذي قد) جديدة
  اإليضاحات حول القوائم  عما سبقوترى الباحثة أن يتم اإلفصاح . اإلجارة امللغاة

 .املالية
أما املعيار اإلسالمي فقد اكتفى بالنص على أنه جيب على املصرف بصفته مؤجراً أن 

املنتهية بالتمليك يفصح   اإليضاحات حول القوائم املالية عن إمجايل موجودات اإلجارة 
مبوبة حسب الفئات الرئيسية مطروحاً منها جممع االهتالك اخلاص هبا بتاريخ قائمة 

) ١(املركز املايل مع مراعاة متطلبات اإلفصاح الواردة   معيار احملاسبة املالية رقم 
. بشأن العرض واإلفصاح العام   القوائم املالية للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية

وترى الباحثة أن هذا ينسجم مع فلسفة املعيار اإلسالمي   املعاجلة احملاسبية لعمليات 
  . اإلجارة املنتهية بالتمليك
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ترى الباحثة أن هناك اختالفاً جوهرياً   متطلبات العرض واإلفصاح احملاسيب  وعليه
صحة الفرضية لعقود اإلجارة املنتهية بالتمليك وفقاً ملعياري الدراسة وهو ما يثبت 

  .الرابعة للبحث
ولكفاية متطلبات اإلفصاح  ذكره   املعيار الدويل وتقرتح الباحثة إضافة ملا سبق

الحتياجات مستخدمي القوائم املالية للمؤجر أن يتم اإلفصاح   اإليضاحات حول 
  :القوائم املالية عن املعلومات التالية

اإلجارة املنتهية بالتمليك وأن يتم  السياسة احملاسبية املتبعة   معاجلة عمليات •
 .اإلفصاح عنها بصفة مستقلة ضمن السياسات احملاسبية اليت ينتهجها املؤجر

 .اإلفصاح عن معدل العائد املستخدم   حساب القيمة احلالية •
  حال وجود إجارات شرطية أن يتم اإلفصاح عن األساس املستخدم حلساب  •

 .دفعاهتا
واالقتصادية املرتتبة على املعاجلة احملاسبية لعمليات اإلجارة املنتهية  وملعرفة اآلثار املالية

بالتمليك وآليات العرض واإلفصاح املرافقة هلا على القوائم املالية لدى كل من املستأجر 
واملؤجر وعلى مستخدمي هذه القوائم املالية وفقاً ملعياري الدراسة نورد املثال التايل الذي 

مثالنا   املبحث األول من هذا الفصل وحتديداً   حالة وجود قيمة  يستند على معطيات
  :علماً أن بقية البيانات افرتاضية ٧٠صفحة  ة مضمونةيمتبق
 :  دفاتر املستأجر -١

  )القيمة بالدوالر( ٣١/١٢/٢٠٠٢قائمة الدخل املقارنة   

  البيان
  وفق المعيار الدولي  وفق المعيار اإلسالمي

  النسبة  قيمةال  النسبة  القيمة
    ٢٢٣٠٠٠    ٢٢٣٠٠٠  )افتراضي( المبيعات

    )٧٤٠٠٠(    )٧٤٠٠٠(  )افتراضي( المبيعات. ت
    ٠    )٢٥٢٣٧(  إيجار آلة

    )١٩٠٠٠(    ٠  اهتالك آلة
    )٧٦٧٦(    ٠  مصروفات تمويلية

    )٢٠٠٠(      ت تنفيذ العقد
  %٤٦.٠٤  ١٠٢٦٧٦  %٤٤.٥  )٩٩٢٣٧(  إجمالي المصروفات

  %٥٣.٩٥  ١٢٠٣٢٤  %٥٥.٥  ١٢٣٧٦٣  بةصافي الربح قبل الضري
  %٢١.٥٨  ٤٨١٢٩  %٢٢.٢٠  ٤٩٥٠٥  %٤٠الضريبة 

  ٣٢.٣٧  ٧٢١٩٥  ٣٣.٢٩  ٧٤٢٥٨  صافي الربح بعد الضريبة
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  )القيمة بالدوالر(٣١/١٢/٢٠٠٢قائمة املركز املايل املقارنة   

  البيان
  وفق المعيار الدولي  وفق المعيار اإلسالمي

  سبةالن  القيمة  النسبة  القيمة

    ١٨٦٠٠٠    ١٨٦٠٠٠  )افتراضي( أصول ثابتة
    )١٢٠٠٠٠(    )١٢٠٠٠٠(  )افتراضي( مجمع اهتالك أصول ثابتة

    ١٠٠٠٠٠    ٠  أصول مستأجرة
    )١٩٠٠٠(    ٠  مجمع اهتالك أصول اإلجارة

  %٥٣  ١٤٧٠٠٠  %٣٣  ٦٦٠٠٠  صافي األصول الثابتة
  %١٣  ٣٨٠٠٠  %١٩  ٣٨٠٠٠  )افتراضي( نقدية

  %٣٤  ٩٥٠٠٠  %٤٨  ٩٥٠٠٠  أصول متداولة
  %١٠٠  ٢٨٠٠٠٠  %١٠٠  ١٩٩٠٠٠  مجموع األصول

    ٦٥٦٠٠    ٦٥٦٠٠  )افتراضي( رأس المال
    ٣٣٩٠٠    ٣٣٩٠٠  )افتراضي( أرباح محتجزة
  %٣٥  ٩٩٥٠٠  %٥٠  ٩٩٥٠٠  حقوق الملكية

    ٣٣٩٠٠    ٣٣٩٠٠  )افتراضي( خصوم طويلة األجل
    ٦١٢٠٢    ٠  األجل عن عقود اإلجارة. التزامات ط
  %٣٤  ٩٥١٠٢  %١٧  ٣٣٩٠٠  طويلة األجل مج خصوم

    ٦٩٨٣٧    ٦٥٦٠٠  )افتراضي( خصوم متداولة
    ١٥٥٦١    ٠  األجل عن عقود اإلجارة. التزامات ق

  %٣٠  ٨٥٣٩٨  %٣٣  ٦٥٦٠٠  مج خصوم المتداولة
  %١٠٠  ٢٨٠٠٠٠  %١٠٠  ١٩٩٠٠٠  مج الخصوم

األصول املستأجرة لدى  و  ضوء القوائم املالية املقارنة ترى الباحثة أن تطبيق سياسة رمسلة
املستأجر، وفقاً للمعيار الدويل واإلفصاح عنها له آثار اقتصادية على مستخدمي هذه القوائم 
وأن االستمرار   عدم رمسلة أصول اإلجارة املنتهية بالتمليك يؤدي إىل تضليل كثري من 

  :مستخدميها حيث نالحظ
إىل  وفق املعيار احملاسيب الدويل لةأدت سياسة الرمس: للمستأجر بالنسبة لقائمة الدخل •

إىل  وفق املعيار احملاسيب اإلسالمي %٤٤.٥ارتفاع نسبة املصروفات إىل املبيعات من 
وكذلك اخنفاض نسبة صا  الربح إىل املبيعات من  الدويلوفق املعيار احملاسيب  %٤٦.٠٤
 .اسيب الدويلوفق املعيار احمل %٣٢.٣٧إىل  وفق املعيار احملاسيب اإلسالمي %٣٣.٢٩

وفق املعيار احملاسيب  أدت سياسة الرمسلة: للمستأجر بالنسبة لقائمة املركز املايل •
وفق املعيار احملاسيب % ٣٣إىل إمجايل األصول من  إىل ارتفاع نسبة األصول الثابتة الدويل

واخنفاض نسبة األصول املتداولة إىل  وفق املعيار احملاسيب الدويل،% ٥٣اإلسالمي إىل 
إمجايل األصول، كذلك اخنفاض نسبة حقوق امللكية وارتفاع نسبة اخلصوم طويلة األجل 

  .إىل إمجايل اخلصوم واخنفاض نسبة اخلصوم املتداولة
 :   دفاتر املؤجر -٢
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  )القيمة بالدوالر( ٣١/١٢/٢٠٠٢قائمة الدخل املقارنة   

  البيان
  وفق المعيار الدولي  وفق المعيار اإلسالمي

  النسبة  القيمة  لنسبةا  القيمة
    ٣٠٠٠٠٠    ٣٠٠٠٠٠  )افتراضي( المبيعات

    )١٠٠٠٠٠(    )١٠٠٠٠٠(  )افتراضي( المبيعات. ت
    ٠    )١٩٠٠٠(  اهتالك آلة

  ٣٣.٣٣  )١٠٠٠٠٠(  ٣٩.٦٦  )١١٩٠٠٠(  إجمالي المصروفات
  ٠  ٠    ٢٥٢٣٧  إيجار اآللة

    ٧٦٧٦      إيرادات تمويلية
    ٢٠٠٠      ت تنفيذ العقد

  ٦٩.٦٩  ٢٠٩٦٧٦  ٦٨.٧٤  ٢٠٦٢٣٧  بل الضريبةصافي الربح ق
  ٢٧.٩٥  ٨٣٨٧٠  ٢٧.٤٩  ٨٢٤٩٤  %٤٠الضريبة 

  ٤١.٩٣  ١٢٥٨٠٦  ٤١.٢٤  ١٢٣٧٤٣  صافي الربح بعد الضريبة
  )القيمة بالدوالر(٣١/١٢/٢٠٠٢قائمة املركز املايل املقارنة   

  البيان
  وفق المعيار الدولي  وفق المعيار اإلسالمي

  لنسبةا  القيمة  النسبة  القيمة

    ٢٠٠٠٠٠    ٢٠٠٠٠٠  )افتراضي( أصول ثابتة
    )١٠٠٠٠٠(    )١٠٠٠٠٠(  )افتراضي( مجمع اهتالك أصول ثابتة

        ١٠٠٠٠٠  أصول مؤجرة إجارة تمويلية
        )١٩٠٠٠(  مجمع اهتالك أصول اإلجارة
    ٦١٢٠٢    ٠  مدينو عقود إجارة ط األجل

  %٥١  ١٦١٢٠٢  %٦٧  ١٨١٠٠٠  صافي األصول الثابتة
  %١٣  ٤٠٠٠٠  %١٠  ٤٠٠٠٠  )افتراضي( نقدية

  %٥  ١٥٥٦١    ٠  مدينو عقود إجارة ق األجل
  %٣١  ١٠٠٠٠٠  %٢٣  ١٠٠٠٠٠  أصول متداولة

  %١٠٠  ٣١٦٧٦٣  %١٠٠  ٣٢١٠٠٠  مجموع األصول
    ١٢٠٠٠٠    ١٢٠٠٠٠  )افتراضي( رأس المال

    ٤٥٠٠٠    ٤٥٠٠٠  )افتراضي( أرباح محتجزة
  %٥٢  ١٦٥٠٠٠  %٥١  ١٦٥٠٠٠  حقوق الملكية

    ٤٠٠٠٠    ٤٠٠٠٠  )افتراضي( صوم طويلة األجلخ
    ١٣٥٠٩    ٠  إيرادات فوائد غير مكتسبة
  %١٧  ٥٣٥٠٩  %١٣  ٤٠٠٠٠  مج خصوم طويلة األجل

  %٣١  ٩٨٢٥٤  %٣٦  ١١٦٠٠٠  خصوم متداولة
  %١٠٠  ٣١٦٧٦٣  %١٠٠  ٣٢١٠٠٠  مج اخلصوم

صول املستأجرة لدى و  ضوء القوائم املالية املقارنة ترى الباحثة أن تطبيق سياسة رمسلة األ
املستأجر، وفقاً للمعيار الدويل واإلفصاح عنها له آثار اقتصادية على مستخدمي هذه القوائم 
وأن االستمرار   عدم رمسلة أصول اإلجارة املنتهية بالتمليك يؤدي إىل تضليل كثري من 

  :مستخدميها حيث نالحظ
إىل  ق املعيار احملاسيب الدويلوف أدت سياسة الرمسلة: للمؤجر بالنسبة لقائمة الدخل •

إىل  وفق املعيار احملاسيب اإلسالمي %٣٩.٦٦اخنفاض نسبة املصروفات إىل املبيعات من 
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وكذلك ارتفاع نسبة صا  الربح إىل املبيعات من  الدويلوفق املعيار احملاسيب  %٣٣.٣٣
 . الدويلوفق املعيار احملاسيب %٤١.٩٣إىل  وفق املعيار احملاسيب اإلسالمي %٤١.٢٤

أدت سياسة الرمسلة إىل اخنفاض نسبة األصول : للمؤجر بالنسبة لقائمة املركز املايل •
وفق املعيار % ٥١وفق املعيار احملاسيب اإلسالمي إىل % ٦٧إىل إمجايل األصول من  الثابتة

وارتفاع نسبة األصول املتداولة إىل إمجايل األصول، كذلك ارتفاع نسبة  احملاسيب الدويل،
إىل  وق امللكية وارتفاع نسبة اخلصوم طويلة األجل واخنفاض نسبة اخلصوم املتداولةحق

 .إمجايل اخلصوم
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  الفصل الثالث
الدراسة التطبيقية   املصارف اإلسالمية   األردن 

  والسعودية
  

  املبحث األول
  الدراسة التطبيقية   املصارف اإلسالمية األردنية

  
  :ى البنك العربي اإلسالمي الدويل   األردندراسة تطبيقية عل -أوالً

  :حملة عن البنك
تأسس البنك العربي اإلسالمي الدويل كشركة مسامهة عامة مبقتضى قانون الشركات لسنة 

وبدأ  ٢٠/٢/١٩٩٧بتاريخ  ٢٢٧وسجلت   سجل الشركات املسامهة العامة حتت رقم  ١٩٨٩
شريعة اإلسالمية الغراء   الثاني عشر من البنك مبمارسة أعماله املصرفية وفقاً ألحكام ال

ميالدي، تلبيةً للطلب املتنامي على اخلدمات  ١٩٩٨شباط  ٩هجري واملوافق  ١٤١٨شوال 
   .واملنتجات املصرفية اإلسالمية حملياً و  األسواق العربية واإلسالمية

وسط على جائزة أفضل بنك إسالمي   األردن والشرق األ ٢٠٠٨وقد حصل البنك عام 
ومشال إفريقيا من جملة جلوبل فايننس املتخصصة   البنوك واملؤسسات املصرفية وذلك   
ضوء النجاحات اليت حققها   إطار النمو   عمليات التمويل املصرفية اإلسالمية والنجاح 

  .  تلبية احتياجات ومتطلبات العمالء املصرفية
مستمراً لالنتشار   مجيع حمافظات اململكة فرعاً وما يزال العمل  ١٨بلغ عدد فروع البنك 

إضافة إىل التوسع إقليمياً من خالل إنشاء بنك جديد   سورية وال يوجد للبنك أي شركات 
  .تابعة

  :الدراسة العملية
، تبني أن ٢٠٠٨باالطالع على التقرير السنوي للبنك العربي اإلسالمي الدويل   األردن لعام 

  :البنك
بصفته مؤجراً ومستأجراً وقد مت  اإلجارة التشغيليةمال التمويل على أساس يقوم بأع - أوالً 

  :إظهار وعرض املعلومات املتعلقة بعمليات اإلجارة التشغيلية كما يلي
عن إجيارات مببلغ ) إيرادات أخرى( ٣٦أفصح البنك   اإليضاح رقم : بصفته مؤجراً -١

 .دينار أردني ٢٠٦٤
عن إجيارات ) مصاريف أخرى( ٣٨اإليضاح رقم  أفصح البنك  : بصفته مستأجراً -٢

 . دينار أردني ٢٢٩٩٦٥مدفوعة مببلغ 
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للبحث عن مدى التزام البنك  اخلامسةو  ضوء ما سبق ستقوم الباحثة باختبار الفرضية 
  :٨بتطبيق املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم

  :بصفته مؤجراً - أ
 :القياس احملاسيب لعمليات اإلجارة التشغيلية -١
  :لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص ما يلي 
تقاس املوجودات املقتناة بغرض اإلجارة التشغيلية بالتكلفة التارخيية مضافاً هلا أية  •

نفقات ضرورية جلعلها صاحلة لالستعمال، إال أن البنك مل يشر إىل هذه املوجودات 
 .سها على أساس التكلفة التارخييةوبالتايل هو اعتربها كباقي أصوله ومن ثم مت قيا

يتم اهتالك هذه األصول   دفاتر املؤجر وفق سياسة االهتالك اليت يتبعها   استهالك  •
 .بقية أصوله

ل على قائمة الدخل للفرتة املالية  • تعترب دفعات اإلجارة بالنسبة للمؤجر إيراداً دورياً حتم
حيث أفصح  ٣٦ك   اإليضاح رقم وهو ما أقره البن اليت ختصها خالل مدة اإلجارة،

دينار أردني، وترى الباحثة أنه  ٢٠٦٤أخرى عن إجيارات مببلغ  البنك ضمن بند إيرادات
  .من األفضل لو مت إظهارها   قائمة الدخل بصفة مستقلة حتت بند إيرادات إجارة

ر مصروفات إيرادية حتمل على قائمة الدخل تعترب مصاريف الصيانة  • لألصل املؤج
إال أن البنك مل يثبت أي مصاريف خاصة بأصول . فيها مؤجر للفرتة املالية اليت حدثتلل

 .اإلجارة التشغيلية ويبدو أنه اكتفى بضمها ملصاريف الصيانة ألصوله األخرى
تقاس ذمم أقساط اإلجارة بصا  القيمة النقدية املتوقع حتصيلها، إال أن البنك مل يذكر  •

 .أي شيء هبذا اخلصوص
 :ثبات احملاسيب لعمليات اإلجارة التشغيليةاإل -٢
حتت تسمية  تم إثبات هذه األصوللقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص أن ي 

ر ذلك وقام بدمج هذه أصول مؤجرة وذلك لتمييزها عن بقية أصوله، إال أن البنك مل يق
  .األصول مع أصوله األخرى

 :التشغيلية اإلجارة ياتالعرض واإلفصاح احملاسيب لعمل -٣
أن ه جيب على املصرف بصفته مؤجراً لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص أن 

  :يفصح   اإليضاحات حول القوائم املالية عن ما يلي
إمجايل املوجودات املؤجرة مبوبة حسب الفئات الرئيسية مطروحاً منها جممع  •

 .ملركز املايل إال أن البنك مل يقر ذلكاالهتالك اخلاص هبا بتاريخ قائمة ا
إال أن البنك مل يقر ) ذمم أقساط اإلجارة(إمجايل أقساط اإلجارة املستقبلية املدينة  •

 .ذلك
  :بصفته مستأجراً - ب
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  :القياس واإلثبات احملاسيب لعمليات اإلجارة التشغيلية -١
  :لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص ما يلي

ل على قائمة الدخل  تعترب • دفعات اإلجارة بالنسبة للمستأجر مصروفاً دورياً حتم
 ٣٨وهو ما أقره البنك   اإليضاح رقم  للفرتة املالية اليت ختصها خالل مدة اإلجارة،
دينار  ٢٢٩٩٦٥أخرى عن إجيارات مببلغ  حيث أفصح البنك ضمن بند مصاريف

هارها   قائمة الدخل بصفة مستقلة أردني، وترى الباحثة أنه من األفضل لو مت إظ
 .حتت بند مصاريف إجارة

  :العرض واإلفصاح احملاسيب لعمليات اإلجارة التشغيلية -٢
  :لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص ما يلي 
املالية عن إمجايل أقساط اإلجارة  مأن يفصح البنك   اإليضاحات حول القوائ •

 .إال أن البنك مل يقر ذلك) امات أقساط اإلجارةالتز(املستقبلية الدائنة 
أو  بصفته مؤجراً) العربي اإلسالمي الدويل   األردن (ومما سبق ترى الباحثة أن البنك 

مستأجراًً مل يلتزم مبتطلبات القياس واإلثبات والعرض واإلفصاح لعمليات اإلجارة التشغيلية 
   .٨اليت أقرها املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم 

بصفته مؤجراً ويتم متويل  اإلجارة املنتهية بالتمليكيقوم بأعمال التمويل على أساس  -ثانياً 
وقد مت إظهار ) متويل مشرتك( تلك املوجودات من أموال البنك اخلاصة وحسابات االستثمار

  :وعرض املعلومات املتعلقة بعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك كما يلي
  ضمن املوجودات   قائمة جودات إجارة منتهية بالتمليك بالصا  مت إظهار بند مو -١
  .٢٠٠٨دينار أردني عن عام  ٦٣٧٦٩٨١٢املايل مببلغ  املركز 
مت عرض بند إيرادات موجودات منتهية بالتمليك ضمن اإليرادات   قائمة الدخل ومببلغ  -٢

ات إجارة منتهية كما مت إظهار استهالك موجود  ٢٠٠٨دينار أردني عن عام  ٤٤١٥١٧١
  .٢٠٠٨دينار أردني عن عام  ٢٨٤٠٨٩بالتمليك ضمن املصاريف   قائمة الدخل ومببلغ 

بينما مت اإلفصاح عن بقية املعلومات املتعلقة باإلجارة املنتهية بالتمليك ضمن اإليضاحات  
  :واليت متثلت   اآلتي ٣١/١٢/٢٠٠٨حول القوائم املالية للسنة املنتهية   

أهم السياسات  ٢صاح عن السياسة احملاسبية املتبعة ضمن اإليضاح رقم مت اإلف -١
احملاسبية والذي تضمن إعداد القوائم املالية وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء 
املوجودات املالية املتاحة للبيع وكذلك وفقاً للمعايري الصادرة عن هيئة احملاسبة 

مية ووفقاً للقوانني احمللية النافذة و  حال عدم واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسال
وجود معايري إسالمية يتم تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية والتفسريات الصادرة 

 .حوهلا مبا يتفق مع املعايري الشرعية حلني صدور معايري إسالمية هلا
  : ومن أهم السياسات احملاسبية املتبعة

  ة بغرض اإلجارة املنتهية بالتمليك بالتكلفة التارخيية شاملة تقاس املوجودات املقتنا •
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  ودات املؤجرة بطريقة النفقات املباشرة جلعلها صاحلة لالستعمالوتستهلك املوج 
  .الثابت على مدى مدة عقد اإلجارة القسط 
عندما يقل املبلغ املمكن اسرتداده من أي من املوجودات املقتناة بغرض اإلجارة عن  •

  قيمة اليت ميكن اسرتدادها متها الدفرتية فإنه يتم ختفيض قيمتها إىل الصا  قي
  . قيمة التدني   بيان الدخل وتسجل 

  .توزع إيرادات اإلجارة بتوزيعها على السنوات املالية اليت يشملها عقد اإلجارة •
يتم قيد مصاريف صيانة املوجودات املؤجرة   السنة اليت حتدث فيها بقيدها    •

 .الدخلبيان 
موجودات اإلجارة املنتهية بالتمليك  بند مت اإلفصاح عن تفاصيل قياس قيمة -٢

 .٩وذلك   اإليضاح رقم  ٢٠٠٨الظاهرة   قائمة املركز املايل لعام 
  المجموع  ذاتية  مشتركة  البند

االستهالك   التكلفة
  المتراكم

االستهالك   التكلفة  صافي القيمة
  المتراكم

صافي 
  القيمة

الستهالك ا  التكلفة
  المتراكم

  صافي القيمة

موجودات 
إجارة 
منتهية 
-بالتمليك

  عقارات 

٥٩٢٥٣٦٩٤  )١٣٤٦٦٢٤١(  ٧٢٧١٩٩٣٥  ١٠٦٤٨٠٢  )٢٧٣١٩٨(  ١٣٣٨٠٠٠  ٥٨١٨٨٨٩٢  )١٣١٩٣٠٤٣(  ٧١٣٨١٩٣٥  

موجودات 
إجارة 
منتهية 
-بالتمليك
  آالت 

٤٥١٦١١٨  )٢٠٠٢٨٦٢(  ٦٥١٨٩٨٠  ٩٠٠٧٠٥  )٢٤٩٢٩٥(  ١١٥٠٠٠٠  ٣٦١٥٤١٣  )١٧٥٣٥٦٧(  ٥٣٦٨٩٨٠  

  ٦٣٧٦٩٨١٢  )١٥٤٦٩١٠٣(  ٧٩٢٣٨٩١٥  ١٩٦٥٥٠٧  )٥٢٢٤٩٣(  ٢٤٨٨٠٠٠  ٦١٨٠٤٣٠٥  )١٤٩٤٦٦١٠(  ٧٦٧٥٠٩١٥  المجموع

مت اإلفصاح عن إمجايل أقساط اإلجارة املنتهية بالتمليك املستحقة ضمن بند ذمم  -٣
دينار أردني لعام  ٣٨٢٩٢٤أ مببلغ /٦البيوع املؤجلة والذمم األخرى   اإليضاح رقم 

  :وكانت على النحو التايل ٢٠٠٨
  المجموع  ذاتية   مشتركة  البند 
        أفراد

  ٣٥١٤٠٠  ٠  ٣٥١٤٠٠  ذمم إجارة منتهية بالتمليك
        شركات كبرى

  ٣١٥٢٤  ٣١٥٢٤  ٠  ذمم إجارة منتهية بالتمليك

والذي تضمن  ٢٩مت اإلفصاح عن إيرادات اإلجارة املنتهية بالتمليك   اإليضاح رقم  -٤
 .٢٠٠٨دينار أردني لعام  ٦٧٨٨٩٠٥إجارة مببلغ وجود مصروفات 

  ذاتية   مشتركة   البند 
  ٢٤٧٤٧٠  ٩٩٦٠٤٢٤  عقارات -إجارة منتهية بالتمليك 
  ٢١٢٦٩٨  ١٢٤٣٦٥٢  آالت -إجارة منتهية بالتمليك 

  ٠  )٦٧٨٨٩٠٥(  استهالك موجودات إجارة منتهية بالتمليك 
  ٤٦٠١٦٨  ٤٤١٥١٧١  المجموع
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بشأن موجودات  ٢٠٠٨الذي أورده البنك   التقرير السنوي لعام  و  ضوء العرض واإلفصاح
ستقوم الباحثة  اإلجارة املنتهية بالتمليك واإليرادات واملصروفات املتعلقة هبا بصفته مؤجراً

للبحث عن مدى التزام البنك بتطبيق املعيار احملاسيب اإلسالمي  اخلامسةباختبار الفرضية 
  .٨رقم
 :يات اإلجارة املنتهية بالتمليكالقياس احملاسيب لعمل -١
  :لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص ما يلي 
تقاس املوجودات املقتناة بغرض اإلجارة املنتهية بالتمليك بالتكلفة التارخيية مضافاً هلا  •

 .٢أية نفقات ضرورية جلعلها صاحلة لالستعمال وهو ما أقره البنك   اإليضاح رقم 
ك هذه األصول   دفاتر املؤجر وفق سياسة االهتالك اليت يتبعها، وهو ما أقره يتم اهتال •

، حيث يتبع البنك طريقة القسط الثابت   اهتالك موجودات ٢البنك   اإليضاح رقم 
اإلجارة املنتهية بالتمليك وهي نفس السياسة اليت يتبعها   اهتالك موجوداته الثابتة 

 .اإلجارةويتم االهتالك على مدى مدة 
ل على قائمة الدخل للفرتة املالية  • تعترب دفعات اإلجارة بالنسبة للمؤجر إيراداً دورياً حتم

 ٢٩واإليضاح رقم  ٢اليت ختصها خالل مدة اإلجارة، وهو ما أقره البنك   اإليضاح رقم 
 موجودات اإلجارة املنتهية بالتمليك   قائمة الدخل مببلغ حيث أفصح البنك عن إيرادات

مقتصراً على إيرادات البنك من عمليات اإلجارة  ٢٠٠٨دينار أردني عن عام  ٤٤١٥١٧١
املنتهية بالتمليك املشرتكة   حني أن إيرادات اإلجارة املنتهية بالتمليك املمولة من البنك 

ضمن إيرادات البنك الذاتية، وترى  ٢٩فقط فقد مت اإلفصاح عنها   اإليضاح رقم 
فضل لو مت إظهارها   قائمة الدخل حتت بند إيرادات موجودات الباحثة أنه من األ

اإلجارة املنتهية بالتمليك ذاتية، أيضاً ظهرت إيرادات اإلجارة املنتهية بالتمليك بعد 
. مصاريف صيانة م(استبعاد املصاريف املتعلقة هبا ودون توضيح لبنود تلك املصاريف 

اإلفصاح عن تلك املصاريف   قائمة الدخل  وترى الباحثة أنه من األفضل لو مت) تأمني
  .اإليضاحات حول القوائم املالية مع بيان عناصرها  

ر مصروفات إيرادية حتمل على قائمة الدخل تعترب مصاريف الصيانة  • لألصل املؤج
إال أن البنك  ٢فيها وهو ما أقره البنك   اإليضاح رقم  للمؤجر للفرتة املالية اليت حدثت

هذه املصاريف مباشرة من إيرادات موجودات اإلجارة ومل يظهرها   قائمة قام خبصم 
 .الدخل كما سبق ذكره

 :اإلثبات احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك -٢
حتت تسمية  لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص أن يتم إثبات هذه األصول

  .زها عن بقية أصوله، وهو ما أقره البنكأصول إجارة منتهية بالتمليك وذلك لتميي
 :العرض واإلفصاح احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك -٣
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   لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص مطلب وحيد وهو أنه جيب على 
   املصرف بصفته مؤجراً أن يفصح   اإليضاحات حول القوائم املالية عن إمجايل 
  جارة املنتهية بالتمليك مبوبة حسب الفئات الرئيسية مطروحاً منها جممع موجودات اإل 
   االهتالك اخلاص هبا بتاريخ قائمة املركز املايل وهو ما أقره البنك   اإليضاح رقم 
     حني خالف البنك السياسة احملاسبية اليت يتبعها وهي مبدأ التكلفة التارخيية حيث ٩ 
   نتهية بالتمليك   امليزانية بالصا  بعد استبعاد جممعظهرت موجودات اإلجارة امل 
  .االهتالك اخلاص هبا 

  : وباإلضافة إىل ذلك قام البنك باإلفصاح عن
إمجايل أقساط اإلجارة املنتهية بالتمليك املستحقة ضمن ذمم البيوع املؤجلة والذمم  •

مستقل   قائمة املركز األخرى وترى الباحثة أنه من األفضل لو مت اإلفصاح عنها   بند 
 .املايل ثم بيان األسباب اليت أدت إىل ظهورها   اإليضاحات املرفقة هبا

موجودات إجارة منتهية بالتمليك غري عاملة دون توضيح أسباب وجودها أو كيفية  •
 .التعامل معها

  هية قود اإلجارة املنت  حني مل يرد   اإليضاحات حول القوائم املالية وصفاً عاماً لع 
   ٢٠٠٧ماً أهنا كانت   عام عل ٢٠٠٨اليت عقدها البنك خالل الفرتة املالية  بالتمليك 
  دينار  ٦٣٧٦٩٨١٢مببلغ  ٢٠٠٨دينار أردني وأصبحت   عام  ٥٨٢٣٤٤٣٤ مببلغ 
  .دينار أردني ٥٥٣٥٣٧٨بزيادة قدرها  أردني أي 

بصفته مؤجراً قد ) األردن العربي اإلسالمي الدويل   (ومما سبق ترى الباحثة أن البنك 
التزم مبتطلبات القياس واإلثبات والعرض واإلفصاح لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك اليت 

  .٨أقرها املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم 
مع ضرورة األخذ باملالحظات اليت أوردهتا الباحثة حبيث تصبح القوائم املالية أكثر شفافية 

  .ت مستخدميهاوتليب احتياجا) إيضاح(
   ٨ اإلفصاح عنها   اإليضاح رقمبتمويل ذاتي وقد مت  صكوك إجارةميتلك البنك  - ثالثاً 

ويتم استالم إيرادات ) ا مالية حمتفظ هبا حتى تاريخ االستحقاق بالص موجودات(
  صف سنوية، وقد أفصح البنك عن هذه الصكوك مبوجب دفعات ربع سنوية ونهذه 

  إيرادات موجودات مالية حمتفظ هبا حتى تاريخ ( ٢٨اح رقم اإليض   اإليرادات 
  .دينار أردني ٩٦٠٩٣٨مببلغ ) االستحقاق 
صكوك  كلهاوترى الباحثة أنه من األفضل لو مت توضيح فيما إذا كانت الصكوك اإلسالمية  

هي صكوك إجارة تشغيلية أم  وبالنسبة لصكوك اإلجارةإجارة أم هناك صكوك أخرى، 
  .تمليكمنتهية بال

  :دراسة تطبيقية على البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار -ثانياً
  :حملة عن البنك
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تأسس البنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار كشركة مسامهة عامة أردنية بتاريخ 
 ١٩٦٤لسنة  ١٢رقم  وذلك مبوجب أحكام قانون الشركات ١٢٤حتت رقم  ٢٨/١١/١٩٧٨

  .  مدينة عمانومركزه الرئيسي 
يقوم البنك بتقديم مجيع األعمال املالية املصرفية وأعمال االستثمار املنظمة على غري أساس 

 ٥٦الربا وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية من خالل مراكزه وفروعه داخل اململكة وعددها 
  .الشركات التابعة له مكاتب مصرفية إضافة إىل ١٠فرعاً و

سع   التمويل   أسلوب اإلجارة املنتهية بالتمليك أحد بنود اخلطة ويعترب البنك أن التو
  .٢٠٠٩املستقبلية اليت أعلن عنها لعام 

  :الدراسة العملية
باالطالع على التقرير السنوي للبنك اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار   األردن لعام 

  :، تبني أن البنك٢٠٠٨
   بصفته مؤجراً ومستأجراً وقد مت اإلجارة التشغيليةساس يقوم بأعمال التمويل على أ -أوالً

  :إظهار وعرض املعلومات املتعلقة بعمليات اإلجارة التشغيلية كما يلي 
عن إجيارات ) إيرادات أخرى( ٤٩أفصح البنك   اإليضاح رقم : بصفته مؤجراً -١

 .دينار أردني ٩١٧٥٦مقبوضة مببلغ 
عن إجيارات ) مصاريف أخرى( ٥١ح رقم أفصح البنك   اإليضا: بصفته مستأجراً -٢

 ١٧دينار أردني كما أفصح البنك   اإليضاح رقم  ٦٦٦٥٦٧مدفوعة مببلغ 
 .دينار أردني ٣٨٦٢١٠عن إجيارات مدفوعة مقدماً مببلغ ) موجودات أخرى(

للبحث عن مدى التزام البنك  اخلامسةو  ضوء ما سبق ستقوم الباحثة باختبار الفرضية 
  .٨ار احملاسيب اإلسالمي رقمبتطبيق املعي

  :بصفته مؤجراً- أ
 :القياس احملاسيب لعمليات اإلجارة التشغيلية -١
  :لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص ما يلي 
تقاس املوجودات املقتناة بغرض اإلجارة التشغيلية بالتكلفة التارخيية مضافاً هلا أية  •

عمال، إال أن البنك مل يشر إىل هذه املوجودات نفقات ضرورية جلعلها صاحلة لالست
 .وبالتايل هو اعتربها كباقي أصوله ومن ثم مت قياسها على أساس التكلفة التارخيية

يتم اهتالك هذه األصول   دفاتر املؤجر وفق سياسة االهتالك اليت يتبعها   استهالك  •
 .بقية أصوله

ل على قائمة الدخل للفرتة املالية تعترب دفعات اإلجارة بالنسبة للمؤجر إيراداً  • دورياً حتم
حيث أفصح  ٤٩وهو ما أقره البنك   اإليضاح رقم  اليت ختصها خالل مدة اإلجارة،

دينار أردني، وترى الباحثة أنه  ٩١٧٥٦أخرى عن إجيارات مببلغ  البنك ضمن بند إيرادات
  .إيرادات إجارة من األفضل لو مت إظهارها   قائمة الدخل بصفة مستقلة حتت بند
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ر مصروفات إيرادية حتمل على قائمة الدخل تعترب مصاريف الصيانة  • لألصل املؤج
إال أن البنك مل يثبت أي مصاريف خاصة بأصول . فيها للمؤجر للفرتة املالية اليت حدثت

 .اإلجارة التشغيلية ويبدو أنه اكتفى بضمها ملصاريف الصيانة ألصوله األخرى
جارة بصا  القيمة النقدية املتوقع حتصيلها، إال أن البنك مل يذكر تقاس ذمم أقساط اإل •

 .أي شيء هبذا اخلصوص
 :اإلثبات احملاسيب لعمليات اإلجارة التشغيلية -٢
  حتت  لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص أن يتم إثبات هذه األصول 
  لبنك مل يقر ذلك وقام بدمج ال أن اأصول مؤجرة وذلك لتمييزها عن بقية أصوله، إ ميةتس 
  .األصول مع أصوله األخرى هذه 
 :العرض واإلفصاح احملاسيب لعمليات اإلجارة التشغيلية -٣
أن جيب على املصرف بصفته مؤجراً لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص أنه  

  :يفصح   اإليضاحات حول القوائم املالية عن ما يلي
ملوجودات املؤجرة مبوبة حسب الفئات الرئيسية مطروحاً منها جممع إمجايل ا •

 .االهتالك اخلاص هبا بتاريخ قائمة املركز املايل إال أن البنك مل يقر ذلك
إال أن البنك مل يقر ) ذمم أقساط اإلجارة(إمجايل أقساط اإلجارة املستقبلية املدينة  •

 .ذلك
  :بصفته مستأجراً - ب

  :حملاسيب لعمليات اإلجارة التشغيليةالقياس واإلثبات ا -١
  :لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص ما يلي

ل على قائمة الدخل  • تعترب دفعات اإلجارة بالنسبة للمستأجر مصروفاً دورياً حتم
 ٥١وهو ما أقره البنك   اإليضاح رقم  للفرتة املالية اليت ختصها خالل مدة اإلجارة،

دينار  ٦٦٦٥٦٧أخرى عن إجيارات مببلغ  ك ضمن بند مصاريفحيث أفصح البن
أردني، وترى الباحثة أنه من األفضل لو مت إظهارها   قائمة الدخل بصفة مستقلة 

 .حتت بند مصاريف إجارة
  حني تؤيد الباحثة املعاجلة احملاسبية لدفعات اإلجارة التشغيلية املدفوعة مقدماً اليت 

البنك مبدأ االستحقاق والفصل بني  حيث راعى ١٧يضاح رقم مت اإلفصاح عنها   اإل
  .الدورات املالية

  :العرض واإلفصاح احملاسيب لعمليات اإلجارة التشغيلية -٣
  :لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص ما يلي 
املالية عن إمجايل أقساط اإلجارة  مأن يفصح البنك   اإليضاحات حول القوائ •

 .إال أن البنك مل يقر ذلك) التزامات أقساط اإلجارة(ة الدائنة املستقبلي
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بصفته مؤجرا أو ) اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار(ومما سبق ترى الباحثة أن البنك 
مستأجراًً مل يلتزم مبتطلبات القياس واإلثبات والعرض واإلفصاح لعمليات اإلجارة التشغيلية 

 . ٨اإلسالمي رقم  اليت أقرها املعيار احملاسيب
  حني تؤيد الباحثة املعاجلة احملاسبية لدفعات اإلجارة التشغيلية املدفوعة مقدماً حيث 

  .راعى البنك مبدأ االستحقاق والفصل بني الدورات املالية
بصفته مؤجراً ويتم متويل  اإلجارة املنتهية بالتمليكيقوم بأعمال التمويل على أساس  -ثانياً 
 وعرض وقد مت إظهار) متويل مشرتك( ت من حسابات االستثمار املشرتك املوجوداتلك 

  :املعلومات املتعلقة بعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك كما يلي
  ضمن املوجودات   قائمة مت إظهار بند موجودات إجارة منتهية بالتمليك بالصا   -١
  .٢٠٠٨دينار أردني عن عام  ١١٠٣٠٨١٧٩املايل مببلغ  املركز 
التمليك ضمن اإليرادات   قائمة مت عرض بند إيرادات موجودات مؤجرة إجارة منتهية ب -٢

  .٢٠٠٨دينار أردني عن عام  ٦٩٢١٣٥٢الدخل ومببلغ 
بينما مت اإلفصاح عن بقية املعلومات املتعلقة باإلجارة املنتهية بالتمليك ضمن اإليضاحات 

  :واليت متثلت   اآلتي ٣١/١٢/٢٠٠٨حول القوائم املالية للسنة املنتهية   
أهم السياسات  ٢مت اإلفصاح عن السياسة احملاسبية املتبعة ضمن اإليضاح رقم  •

احملاسبية والذي تضمن إعداد القوائم املالية وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء 
ها واليت املوجودات املالية للمتاجرة واملتاحة للبيع واالستثمارات املتوقع زيادة قيمت

تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ البيانات املالية؛ وكذلك وفقاً للمعايري الصادرة عن هيئة 
احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ووفقاً للقوانني احمللية النافذة و  
حال عدم وجود معايري إسالمية يتم تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية 

الصادرة حوهلا مبا يتفق مع املعايري الشرعية حلني صدور معايري  والتفسريات
 .إسالمية هلا

  : ومن أهم السياسات احملاسبية املتبعة
تقاس املوجودات املقتناة بغرض اإلجارة عند اقتنائها بالتكلفة التارخيية شاملة  -١

لطريقة  النفقات املباشرة جلعلها صاحلة لالستعمالوتستهلك املوجودات املؤجرة وفقاً
الثابت وعلى مدى العمر اإلنتاجي  طريقة القسط(االستهالك املتبعة   البنك 

  ).املتوقع هلا
عندما يقل املبلغ املمكن اسرتداده من أي من املوجودات املقتناة بغرض اإلجارة عن  -٢

  صا  قيمتها الدفرتية فإنه يتم ختفيض قيمتها إىل القيمة اليت ميكن اسرتدادها 
  . التدني   بيان الدخل قيمة وتسجل 

  .توزع إيرادات اإلجارة مبا يتناسب مع الفرتات املالية اليت يشملها عقد اإلجارة -٣
 .اليت حتدث فيها يتم قيد مصاريف صيانة املوجودات املؤجرة   الفرتة املالية -٤
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موجودات اإلجارة املنتهية بالتمليك الظاهرة    بند مت اإلفصاح عن تفاصيل قياس قيمة •
 .١٢وذلك   اإليضاح رقم  ٢٠٠٨مة املركز املايل لعام قائ

  البند
  مشتركة

  صافي القيمة  االستهالك المتراكم  ةالتكلف

  ١١٠٣٠٨١٧٩  )١٦٢٨١٠١١(  ١٢٦٥٨٩١٩٠  موجودات إجارة منتهية بالتمليك 

  ١١٠٣٠٨١٧٩  )١٦٢٨١٠١١(  ١٢٦٥٨٩١٩٠  المجموع

 :أيضاً عن كل من ١٢مت اإلفصاح   اإليضاح رقم  •
  دينار أردني لعام ٥٦٧٩٨٧إمجايل أقساط اإلجارة املنتهية بالتمليك املستحقة مببلغ  - أ

٢٠٠٨.   
  دينار أردني لعام ٤٧٢٥٦١٩أقساط اإلجارة املنتهية بالتمليك غري العاملة مببلغ  - ب

٢٠٠٨.   
 اليت بلغت ٣٩مت اإلفصاح عن إيرادات اإلجارة املنتهية بالتمليك   اإليضاح رقم  •

  :على النحو التايل ٢٠٠٨دينار أردني لعام  ٦٩٥١٢٥٢
  مشتركة  البيان

  ٦٩٥١٢٥٢  إجارة منتهية بالتمليك 

  ٦٩٥١٢٥٢  المجموع

   بتحليل مواعيد االستحقاق ملوجودات ومطلوبات البنك ٦٣اختص اإليضاح رقم  •
وذلك لفرتة سنة وأكثر وقد ظهرت موجودات اإلجارة املنتهية بالتمليك  ٣١/١٢/٢٠٠٨
 :لصا    بند مستقل ضمن املوجودات على النحو التايلبا

  ٢٠٠٨  البند
  المجموع  أكثر من سنة  لغاية سنة

  ١١٠٣٠٨١٧٩  ٩٠٤٥٢٧٠٧  ١٩٨٥٥٤٧٢  صافي  –موجودات إجارة منتهية بالتمليك 
بشأن موجودات  ٢٠٠٨و  ضوء العرض واإلفصاح الذي أورده البنك   التقرير السنوي لعام 

تهية بالتمليك واإليرادات واملصروفات املتعلقة هبا بصفته مؤجراً ستقوم الباحثة اإلجارة املن
للبحث عن مدى التزام البنك بتطبيق املعيار احملاسيب اإلسالمي  اخلامسةباختبار الفرضية 

  .٨رقم
 :القياس احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك -١
  :اخلصوص ما يليلقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا  
تقاس املوجودات املقتناة بغرض اإلجارة املنتهية بالتمليك بالتكلفة التارخيية مضافاً هلا  •

 .٢أية نفقات ضرورية جلعلها صاحلة لالستعمال وهو ما أقره البنك   اإليضاح رقم 
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ه يتم اهتالك هذه األصول   دفاتر املؤجر وفق سياسة االهتالك اليت يتبعها، وهو ما أقر •
، حيث يتبع البنك طريقة القسط الثابت   اهتالك موجودات ٢البنك   اإليضاح رقم 

اإلجارة املنتهية بالتمليك وهي نفس السياسة اليت يتبعها   اهتالك موجوداته الثابتة 
 .ويتم االهتالك على مدى العمر اإلنتاجي هلا

ل • على قائمة الدخل للفرتة املالية  تعترب دفعات اإلجارة بالنسبة للمؤجر إيراداً دورياً حتم
 ٣٩واإليضاح رقم  ٢اليت ختصها خالل مدة اإلجارة، وهو ما أقره البنك   اإليضاح رقم 

موجودات اإلجارة املنتهية بالتمليك   قائمة الدخل مببلغ  حيث أفصح البنك عن إيرادات
  .٢٠٠٨دينار أردني عن عام  ٦٩٥١٢٥٢

ر مصروفات إيرادية حتمل على قائمة الدخل لألصل املتعترب مصاريف الصيانة  • ؤج
إال أنه مل  ٢فيها وهو ما أقره البنك   اإليضاح رقم  للمؤجر للفرتة املالية اليت حدثت

يشر إىل أية مصروفات متعلقة هبذه املوجودات سواء   قائمة الدخل أو   اإليضاحات 
 . حول القوائم املالية

 :ة املنتهية بالتمليكاإلثبات احملاسيب لعمليات اإلجار -٢
حتت تسمية  لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص أن يتم إثبات هذه األصول
  .أصول إجارة منتهية بالتمليك وذلك لتمييزها عن بقية أصوله، وهو ما أقره البنك

 :العرض واإلفصاح احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك -٣
اسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص مطلب وحيد وهو أنه جيب على املصرف لقد أقر املعيار احمل 

موجودات اإلجارة  بصفته مؤجراً أن يفصح   اإليضاحات حول القوائم املالية عن إمجايل
االهتالك اخلاص هبا  املنتهية بالتمليك مبوبة حسب الفئات الرئيسية مطروحاً منها جممع

حيث أفصح ١٢اإليضاح رقم  ره البنك بشكل جزئي  بتاريخ قائمة املركز املايل وهو ما أق
السياسة احملاسبية اليت يتبعها وهي    حني خالف البنك .عنها بصفة جمملة وليست مبوبة

ملنتهية بالتمليك   امليزانية بالصا  امبدأ التكلفة التارخيية حيث ظهرت موجودات اإلجارة 
  .بعد استبعاد جممع االهتالك اخلاص هبا

  : ضافة إىل ذلك قام البنك باإلفصاح عنوباإل 
 ١٢أفصح البنك عن إمجايل أقساط اإلجارة املنتهية بالتمليك املستحقة   اإليضاح رقم  •

وترى الباحثة أنه من األفضل لو مت اإلفصاح عنها   بند مستقل   قائمة املركز املايل 
 .هباثم بيان األسباب اليت أدت إىل ظهورها   اإليضاحات املرفقة 

إجارة منتهية بالتمليك غري عاملة دون  عن أقساط ١٢أيضاً مت اإلفصاح   اإليضاح رقم  •
 .توضيح أسباب وجودها أو كيفية التعامل معها

مت اإلفصاح عن موجودات اإلجارة املنتهية بالتمليك بالصا  حسب مواعيد استحقاقها  •
مع املعيار الدويل الذي يقضي  ملدة سنة وأكثر، وهذا ال يتماشى حتى ٦٣  اإليضاح رقم 
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ال تزيد (باإلفصاح عن إمجايل احلد األدنى لدفعات اإلجارة املستقبلية للفرتات التالية 
، ودون اإلفصاح عن )سنوات ٥سنوات، تزيد عن  ٥عن سنة، تزيد عن سنة وال تتعدى 

 .مقدار دفعة اإلجارة ومعدل العائد الضمين
 بالتمليكقود اإلجارة املنتهية القوائم املالية وصفاً عاماً لع  حني مل يرد   اإليضاحات حول 

 ٤٩٣٠٦٢٥٨مببلغ  ٢٠٠٧علماً أهنا كانت   عام  ٢٠٠٨اليت عقدها البنك خالل الفرتة املالية 
دينار أردني أي بزيادة قدرها  ١١٠٣٠٨١٧٩مببلغ  ٢٠٠٨دينار أردني وأصبحت   عام 

 .دينار أردني ٦١٠٠١٩٢١
بصفته مؤجراً قد ) اإلسالمي األردني للتمويل واالستثمار(الباحثة أن البنك ومما سبق ترى 

  التزم إىل حد كبري مبتطلبات القياس واإلثبات العرض واإلفصاح اليت أقرها املعيار 
، مع ضرورة اإلفصاح عن موجودات اإلجارة مبوبة حسب فئاهتا ٨احملاسيب اإلسالمي رقم 

ار اإلسالمي، إضافة إىل األخذ باملالحظات اليت أوردهتا الرئيسية وهو ما يقضي به املعي
  .وتليب احتياجات مستخدميها) إيضاح(الباحثة حبيث تصبح القوائم املالية أكثر شفافية 

 ١٠ بتمويل مشرتك وقد مت اإلفصاح عنها   اإليضاح رقم صكوك إجارةميتلك البنك  -ثالثاً 
 هذه ويتم استالم أرباح) لصا حقاق بامالية حمتفظ هبا حتى تاريخ االست موجودات(

 إيرادات( ٣٦  اإليضاح رقم  حأشهر، وقد أفصح البنك عن هذه األربا ٦الصكوك كل 
  .٦١٩٨٩مببلغ ) موجودات مالية حمتفظ هبا حتى تاريخ االستحقاق

وترى الباحثة أنه من األفضل لو مت توضيح فيما إذا كانت الصكوك اإلسالمية كلها صكوك  
أم هناك صكوك أخرى، وبالنسبة لصكوك اإلجارة هي صكوك إجارة تشغيلية أم إجارة 

  .منتهية بالتمليك

  املبحث الثاني
  الدراسة التطبيقية   املصارف اإلسالمية السعودية

  :دراسة تطبيقية على بنك الراجحي   السعودية -أوالً
  :حملة عن البنك

خـيص بإنشــائه باملرسـوم امللكــي رقــم   تأسـس بنــك الراجحـي كشــركة مسـامهة ســعودية ومت الرت   
ــاريخ ) ٥٩/م( ــم    ٢٩/٦/١٩٨٧تـ ــوزراء رقـ ــس الـ ــرار جملـ ــرف    ،)٢٤٥(ولقـ ــراض املصـ ــل أغـ تتمثـ

مبزاولــة األعمــال املصـــرفية واالســتثمارية وفقـــاً لعقــد تأســيس املصـــرف ونظامــه األساســـي       
ســابه أو مبمارســة العمليــات املصــرفية واالســتثمارية حل  وألحكــام نظــام مراقبــة البنــوك ويقــوم 

فرعــاً مبــا فيهــا  )٤٥١ (حلسـاب الغــري داخــل اململكــة وخارجهــا مــن خـالل شــبكة فــروع عــددها   
خارج اململكة، كما قام املصرف بتأسيس بعض الشركات التابعة وميتلـك مجيـع    املوجودةالفروع 

  . أو غالبية أسهمها
  :الدراسة العملية
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، تــبني أن ٢٠٠٨  الســعودية لعــام الراجحــي اإلســالمي  بــاالطالع علــى التقريــر الســنوي لبنــك 
بصــفته مــؤجراً ومســتأجراً ويــتم   اإلجــارة التشــغيليةالبنــك يقــوم بأعمــال التمويــل علــى أســاس  

وقـد مت  ) متويـل مشـرتك  ( متويل تلك املوجودات من أموال البنك اخلاصـة وحسـابات االسـتثمار   
  :إظهار وعرض املعلومات املتعلقة بعمليات اإلجارة التشغيلية كما يلي

  :بصفته مستأجراً -أ
ــارة   ــاريف اإلجـ ــار مصـ ــارة (مت إظهـ ــغ    ) قســـط اإلجـ ــاني مببلـ ــاريف املبـ ــارات ومصـ ــد إجيـ   بنـ

  ٣١/١٢/٢٠٠٨لكليهما   قائمة الدخل للسنة املنتهية    رياالً ١٣٦٨٣٠٠٠٠
  إضافة إىل عرض بعض املعلومات حول األصول املستأجرة   اإليضاحات حول القوائم املالية

أنــه يتبــع  )م(ملخــص ألهــم السياســات احملاســبية فقــرة   )٢(  اإليضــاح رقــم  ذكــر البنــك -١
طريقة القسط الثابـت   حسـاب اهـتالك املعـدات واملمتلكـات وذلـك علـى أسـاس األعمـار          

 : اإلنتاجية هلا، وفيما خيص التحسينات على املوجودات املستأجرة فقد ميز بني
  .التأجري التعاقدية وتستهلك حسب فرتة: حتسينات على أرض مستأجرة  -  أ
 .سنوات ٣وتستهلك خالل مدة : حتسينات على مباني مستأجرة  -  ب

ملخــص ألهــم السياســات احملاســبية فقــرة ف أن مجيــع   ٢أوضــح البنــك   اإليضــاح رقــم   -٢
عقود اإلجيار اليت يربمها املصرف بصفته مستأجراً تعترب عقـود إجيـار تشـغيلية ومبوجبـها     

لـدخل املوحـدة بطريقـة القسـط الثابـت علـى مـدى فـرتة         حتمل دفعات اإلجيار على قائمـة ا 
 .اإلجارة

  .كما تعترب عقود اإلجيار اليت يربمها املصرف بصفته مؤجراً عقود إجيار تشغيلية
صـا  املمتلكـات    )٩(مت اإلفصاح عن حتسينات على العقارات املستأجرة   اإليضاح رقـم   -٣

 ).وديةبآالف الرياالت السع( واملعدات على النحو التايل 

  تحسينات على مباني مستأجرة  تحسينات على أراضي مستأجرة  البيان

      التكلفة
  ٢٨٧٦٤٨  ٢٣٢٨  ٣١/١٢/٢٠٠٧في 

  ١٤٥٦٧٦    إضافات خالل السنة
      استبعادات 

٤٣٣٣٢٤  ٢٣٢٨  ٣١/١٢/٢٠٠٨  
      االستهالك واإلطفاء المتراكم 

  ٦٧٦٧١  ١٢٣٦  ٣١/١٢/٢٠٠٧في 
  ١٠٠٥٨٨  ٦١  إضافات خالل السنة

      استبعادات 
١٦٨٢٥٩  ١٢٩٧  ٣١/١٢/٢٠٠٨  

صافي القيمـة الدفتريـة فـي    
٣١/١٢/٢٠٠٨  

٢٦٥٠٦٥  ١٠٣١  
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الـيت قـام    مت اإلفصاح عن االلتزامات املتعلقة بعقود اإلجـارة التشـغيلية غـري القابلـة لإللغـاء      -٤
ــك هبــا ــة  (  ١٨كمســتأجر   اإليضــاح رقــم    البن  فقــرة د) االرتباطــات وااللتزامــات احملتمل
   .آالف الرياالتب

  
 
 
 
 

للبحـث عـن مـدى التـزام البنـك       اخلامسـة و  ضوء ما سبق سـتقوم الباحثـة باختبـار الفرضـية     
  .٨بتطبيق املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم

  :ليات اإلجارة التشغيليةالقياس واإلثبات احملاسيب لعم -١
  :لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص ما يلي

ــل علــى قائمــة الــدخل     • تعتــرب دفعــات اإلجــارة بالنســبة للمســتأجر مصــروفاً دوريــاً حتم
 ٢وهـو مـا أقـره البنـك   اإليضـاح رقـم        للفرتة املالية اليت ختصها خالل مدة اإلجـارة، 

إجيـارات ومصـاريف مبـاني   قائمـة الـدخل دون أن      فقرة ف حيث أفصح البنـك عـن   
  .يفصل بينها وكان من األفضل إظهار بند إجيارات بصفة مستقلة   قائمة الدخل

  :العرض واإلفصاح احملاسيب لعمليات اإلجارة التشغيلية-٢
  :لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص ما يلي 
ــك   اإليضــاحات حــول ا   • املاليــة عــن إمجــايل أقســاط اإلجــارة     ملقــوائأن يفصــح البن

وهو ما أقره البنـك، حيـث أفصـح البنـك     ) التزامات أقساط اإلجارة(املستقبلية الدائنة 
عــن التزامــات متعلقــة بعقــود اإلجــارة التشــغيلية   اإليضــاحات حــول القــوائم املاليــة     

رى الباحثـة  وتـ ) سـنوات  ٥سنوات أكثـر مـن    ٥أقل من سنة من سنة إىل ( لثالث فرتات 
أن البنك قـد اتبـع مـا أقـره املعيـار الـدويل إىل حـد كـبري كمـا أنـه حقـق املطلـب الوحيـد              

 .للمعيار اإلسالمي باإلفصاح عن إمجايل أقساط اإلجارة املستقبلية الدائنة
  : وباإلضافة إىل ذلك قام البنك باإلفصاح عن

ــى أرض ومبـــانٍ • ــايل ضـــ  حتســـينات علـ ــة املركـــز املـ ــتأجرة   قائمـ ــا  مسـ ــد صـ من بنـ
املمتلكــات واملعــدات دون أن يفصــل بينــها، وكــان مــن األفضــل إظهــار كــل منــها بصــفة     

 .مستقلة عن األخرى
التحســينات علــى األصــول املســتأجرة بطريقــة القســط الثابــت       أيضــاً قــام البنــك بــاهتالك  

المية وترى الباحثـة أن هـذا ينسـجم مـع أحكـام الشـريعة اإلسـ        ٩واإليضاح رقم  ٢اإليضاح رقم 
فاملستأجر قبل األصل املؤجر كما هو عنـد التعاقـد وإن أراد أن جيـري عليـه بعـض التحسـينات       

ــى نفقتــه وحتمــل علــى عاتقــه    ــى    . فهــي عل إال أن الباحثــة تــرى أن يــتم اهــتالك التحســينات عل

  ١٩٨٢٥  أقل من سنة 
  ٧٦٠٧٠  سنوات ٥من سنة إلى 

  ٣٣٧٩٨  سنوات  ٥أكثر من 
  ١٢٩٦٩٣  اإلجمالي
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 املباني املستأجرة أيضاً على فرتة التـأجري التعاقديـة وذلـك لتحقيـق العدالـة بـني الفـرتات املاليـة        
  .املستفيدة من األصل املستأجر

بصــفته مســـتأجراً قــد التـــزم   ) الراجحـــي   الســعودية  (وممــا ســبق تـــرى الباحثــة أن البنــك     
مبتطلبات القياس واإلثبات والعرض واإلفصـاح لعمليـات اإلجـارة التشـغيلية الـيت أقرهـا املعيـار        

ا الباحثـة حبيـث تصـبح    ، إضافة إىل األخـذ باملالحظـات الـيت أوردهتـ    ٨احملاسيب اإلسالمي رقم 
  .وتليب احتياجات مستخدميها) إيضاح(القوائم املالية أكثر شفافية 

   :بصفته مؤجراً -ب
تشري إىل قيـام البنـك    أي بيانات ٢٠٠٨ مل تتضمن القوائم املالية أو اإليضاحات املرفقة هبا لعام

   .مبزاولة عمليات اإلجارة التشغيلية بصفته مؤجراً
  :قية على البنك العربي الوطين   السعوديةدراسة تطبي -ثانياً

  :حملة عن البنك
تأسس البنك العربي الوطين كشركة مسـامهة سـعودية ومت الرتخـيص بإنشـائه باملرسـوم امللكـي       

ــم م ــاريخ  ٣٨/رقـ ــاريخ   ١٣/٦/١٩٧٩تـ ــه بتـ ــدأ أعمالـ ــر/٢وبـ ــه   ١٩٨٠/فربايـ ــت إليـ ــد أن انتقلـ بعـ
ية السعودية، تتمثـل أهـداف البنـك   تقـديم كافـة      عمليات البنك العربي احملدود باململكة العرب

ــه منتجــات مصــرفية متوافقــة مــع أحكــام           ــك لعمالئ ــواع اخلــدمات املصــرفية كــم يقــدم البن أن
الشريعة اإلسالمية قائمة على مبـدأ جتنـب الفوائـد والـيت يـتم اعتمادهـا واإلشـراف عليهـا مـن          

فـروع   البنـك مـن خـالل شـبكة    قبـل هيئـة شـرعية مسـتقلة مت تأسيسـها مـن قبـل البنـك  يعمـل          
فرعـــاً   اململكـــة الســعودية وفرعـــاً واحـــداً   اململكـــة املتحــدة كمـــا قـــام البنـــك     ١٣١عــددها  

  . بتأسيس شركة تابعة واحدة
  :الدراسة العملية

، تـبني أن البنـك   ٢٠٠٨باالطالع على التقرير السـنوي للبنـك العربـي الـوطين   السـعودية لعـام       
 واإلجــارة املنتهيــة  بصــفته مســتأجراً   اإلجــارة التشــغيلية   لــى أســاس   يقــوم بأعمــال التمويــل ع   

  :بصفته مؤجراً وقد مت إظهار وعرض املعلومات املتعلقة بعمليات اإلجارة كما يلي بالتمليك
  ):إجارة تشغيلية(بصفته مستأجراً  -أ

ــارة   ــاريف اإلجـ ــار مصـ ــارة (مت إظهـ ــغ    ) قســـط اإلجـ ــاني مببلـ ــاريف املبـ ــارات ومصـ ــد إجيـ   بنـ
  ٣١/١٢/٢٠٠٨ريال لكليهما   قائمة الدخل للسنة املنتهية    ١٢٣٠٥٥٠٠٠

  إضافة إىل عرض بعض املعلومات حول األصول املستأجرة   اإليضاحات حول القوائم املالية
ملخص ألهم السياسـات احملاسـبية فقـرة م أنـه يتبـع طريقـة        ٣ذكر البنك   اإليضاح رقم  -١

دات واملمتلكات وذلك على أسـاس األعمـار اإلنتاجيـة    القسط الثابت   حساب اهتالك املع
 هلـا، وفيمـا خيـص التحسـينات علـى املوجــودات املسـتأجرة فتسـتهلك علـى مـدة اإلجــارة أو         

 . سنوات أيهما أقل ١٠فرتة 
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ــك   اإليضــاح رقــم    -٢ ملخــص ألهــم السياســات احملاســبية فقــرة ع حماســبة      ٣أوضــح البن
لــيت يربمهــا البنــك بصــفته مســتأجراً تعتــرب عقــود   عقــود اإلجيــار، أن كافــة عقــود اإلجيــار ا 

ــدخل املوحــدة بطريقــة          ــى قائمــة ال ــها حتمــل دفعــات اإلجــارة عل إجــارة تشــغيلية، ومبوجب
القسط الثابت على مدى فرتة اإلجارة، و  حـال إهنـاء عقـد اإلجـارة التشـغيلية قبـل انتـهاء        

الـيت يـتم فيهـا إهنـاء     مدته تدرج أية غرامات جيـب دفعهـا للمـؤجر كمصـروف خـالل الفـرتة       
  .اإلجيار

صـا  املمتلكـات    ٩مت اإلفصاح عن حتسـينات علـى العقـارات املسـتأجرة   اإليضـاح رقـم        -٣
 ).بآالف الرياالت السعودية( واملعدات على النحو التايل 
  المستأجرة تحسينات على العقارات  البيان

    التكلفة
  ٣٧٤٥٥٠  في بداية السنة

  ٦٥٢٤٩  إضافات خالل السنة
  )٢٧٤(  استبعادات 

  ٤٣٩٥٢٥  في نهاية السنة
    االستهالك واإلطفاء المتراكم 

  ١٩٤٩٣٦  الرصيد في بداية السنة
  ٤٣١٣٨  إضافات خالل السنة

  )٢٧٣(  استبعادات 
  ٢٣٧٨٠١  في نهاية السنة

ــي  ــة ف ــة الدفتري صــافي القيم
٣١/١٢/٢٠٠٨  

٢٠١٧٢٤  

الـيت قـام    جـارة التشـغيلية غـري القابلـة لإللغـاء     مت اإلفصاح عن االلتزامات املتعلقة بعقود اإل -٤
ــة  (  ١٨املصــرف كمســتأجر   اإليضــاح رقــم     هبــا  فقــرة ه) التعهــدات وااللتزامــات احملتمل

   .بآالف الرياالت السعودية
  
 
 
 
 
  

للبحـث عـن مـدى التـزام البنـك       اخلامسـة سـتقوم الباحثـة باختبـار الفرضـية     و  ضوء ما سبق 
  .٨بتطبيق املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم

  :القياس واإلثبات احملاسيب لعمليات اإلجارة التشغيلية -١
  :لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص ما يلي

ــل علــى قائمــة الــدخل   تعتــرب دفعــات اإلجــارة بالنســبة للمســتأجر مصــروفاً  • دوريــاً حتم
 ٣وهـو مـا أقـره البنـك   اإليضـاح رقـم        ية اليت ختصها خالل مدة اإلجـارة، للفرتة املال

  ٥٦٦٧٩  أقل من سنة 

  ٢٥٨٨٧٨  سنوات ٥من سنة إلى 

  ١٤٦٠١٧  سنوات  ٥أكثر من 

  ٤٩١٥٧٤  اإلجمالي
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فقـرة ع حيــث أفصـح البنــك عـن إجيــارات ومصـاريف مبــاني   قائمـة الــدخل دون أن      
  .يفصل بينها وكان من األفضل إظهار بند إجيارات بصفة مستقلة   قائمة الدخل

  :رض واإلفصاح احملاسيب لعمليات اإلجارة التشغيليةالع -٢
  :لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص ما يلي 
ــك   اإليضــاحات حــول القــوائ    • املاليــة عــن إمجــايل أقســاط اإلجــارة     مأن يفصــح البن

وهو ما أقره البنـك، حيـث أفصـح البنـك     ) التزامات أقساط اإلجارة(املستقبلية الدائنة 
لتزامــات متعلقــة بعقــود اإلجــارة التشــغيلية   اإليضــاحات حــول القــوائم املاليــة     عــن ا

وتـرى الباحثـة   ) سـنوات  ٥سنوات أكثـر مـن    ٥أقل من سنة من سنة إىل ( لثالث فرتات 
أن البنك قـد اتبـع مـا أقـره املعيـار الـدويل إىل حـد كـبري كمـا أنـه حقـق املطلـب الوحيـد              

 .ايل أقساط اإلجارة املستقبلية الدائنةللمعيار اإلسالمي باإلفصاح عن إمج
  : وباإلضافة إىل ذلك قام البنك باإلفصاح عن

ــايل ضــمن بنــد صــا            • حتســينات علــى أرض ومبــاني مســتأجرة   قائمــة املركــز امل
املمتلكــات واملعــدات دون أن يفصــل بينــها، وكــان مــن األفضــل إظهــار كــل منــها بصــفة     

 .مستقلة عن األخرى
التحســينات علــى األصــول املســتأجرة بطريقــة القســط الثابــت       تالكأيضــاً قــام البنــك بــاه  

وترى الباحثـة أن هـذا ينسـجم مـع أحكـام الشـريعة اإلسـالمية         ٩واإليضاح رقم  ٣اإليضاح رقم 
فاملستأجر قبل األصل املؤجر كما هو عنـد التعاقـد وإن أراد أن جيـري عليـه بعـض التحسـينات       

ــى نفقتــه وحتمــل علــى عاتقــه    ــى    إال. فهــي عل  أن الباحثــة تــرى أن يــتم اهــتالك التحســينات عل
املوجــودات املســتأجرة أيضــاً علــى فــرتة التــأجري التعاقديــة وذلــك لتحقيــق العدالــة بــني الفــرتات    

  .املالية املستفيدة من األصل املستأجر
بصـفته مسـتأجراً قـد التـزم     ) العربـي الـوطين   السـعودية   (ومما سـبق تـرى الباحثـة أن البنـك     

ت القياس واإلثبات والعرض واإلفصـاح لعمليـات اإلجـارة التشـغيلية الـيت أقرهـا املعيـار        مبتطلبا
، إضافة إىل األخـذ باملالحظـات الـيت أوردهتـا الباحثـة حبيـث تصـبح        ٨احملاسيب اإلسالمي رقم 

  .وتليب احتياجات مستخدميها) إيضاح(القوائم املالية أكثر شفافية 
  ): التمليكإجارة منتهية ب(بصفته مؤجراً  - ب
ــك   اإليضــاح رقــم    -١ ت احملاســبية فقــرة ع حماســبة   ملخــص ألهــم السياســا   ٣أوضــح البن

   ه مؤجراً   حال بيعاإلجيار، أن كافة عقود اإلجيار اليت يربمها البنك بصفتعقود 
  مبوجب عقود إجيار رأمسايل، مبا   ذلك تلك املتوافقة مع عقود اإلجارة  املوجودات 
   إلفصاح عنها ضمنثبات القيمة احلالية لدفعات اإلجارة كذمم مدينة ويتم اإ اإلسالمية، يتم 
  ويتم إثبات الفرق بني إمجايل الذمم املدينة والقيمة احلالية هلذه الذمم  القروض والسلف، 
   امويتم إثبات دخل اإلجارة على مدى فرتة عقد اإلجارة باستخد،كعائد غري مكتسب 
  .تظهر معدل عائد ثابت خالل الفرتة طريقة صا  االستثمار واليت 
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أن الســلف والقــروض تشــتمل  ) القــروض والسلف،صــا  ( ٧مت اإلفصــاح   اإليضــاح رقــم   -٢
منتجــات مصــرفية قائمــة علــى مبــدأ جتنــب الفوائــد الــيت متثــل اتفاقيــات تــورق ومراحبــة     

 .مليار ريال سعودي ٣٣.٥وإجارة مت إظهارها بالتكلفة املطفأة بقيمة 
عن دخل قـروض وسـلف   ) صا  دخل العموالت اخلاصة( ١٩  اإليضاح رقم مت اإلفصاح  -٣

 .ريال ٤٤٧٨٢٤٨٠٠٠مببلغ 
بشـأن عمليـات    ٢٠٠٨و  ضوء العرض واإلفصـاح الـذي أورده البنـك   التقريـر السـنوي لعـام       

اإلجارة املنتهيـة بالتمليـك واإليـرادات واملصـروفات املتعلقـة هبـا بصـفته مـؤجراً سـتقوم الباحثـة           
للبحث عن مـدى التـزام البنـك بتطبيـق املعيـار احملاسـيب اإلسـالمي         اخلامسةتبار الفرضية باخ
  .٨ رقم
 :القياس احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك -١
  :لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص ما يلي 
لفـة التارخييـة مضـافاً هلـا     تقاس املوجودات املقتناة بغـرض اإلجـارة املنتهيـة بالتمليـك بالتك     •

أيــة نفقــات ضــرورية جلعلــها صــاحلة لالســتعمال إال أن البنــك اســتبعد هــذه األصــول مــن    
قوائمه املالية، وقام بإثبات القيمة احلالية لدفعات اإلجـارة كـذمم مدينـة ضـمن بنـد سـلف       

 .وقروض
إال أن البنـك   يتم اهتالك هذه األصول   دفاتر املؤجر وفق سياسة االهتالك الـيت يتبعهـا،   •

 .يقوم بذلك نظراً أنه استبعد هذه األصول من قوائمهال 
تعترب دفعات اإلجارة بالنسبة للمؤجر إيـراداً دوريـاً حتمـل علـى قائمـة الـدخل للفـرتة املاليـة          •

حيــث أفصــح  ١٩الــيت ختصــها خــالل مــدة اإلجــارة، وهــو مــا أقــره البنــك   اإليضــاح رقــم  
وهـي ال شـك    ٢٠٠٨عـن عـام    ريـاالً  ٤٤٧٨٢٤٨٠٠٠بلغ قروض وسلف مب البنك عن إيرادات

لبنــك مل يفصــح عنــها بصــورة   متضــمنة إيــرادات عمليــات إجــارة منتهيــة بالتمليــك إال أن ا   
  .وهو ما كانت الباحثة تفضلهمستقلة 

ــؤجر مصــروفات إيراد  تعتــرب مصــاريف الصــيانة    • ــدخل    لألصــل امل ــى قائمــة ال ــة حتمــل عل ي
 .فيها لكن البنك مل يشر إىل أية مصاريف من هذا النوع تللمؤجر للفرتة املالية اليت حدث

 :اإلثبات احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك -٢
حتـت تسـمية    لقد أقر املعيار احملاسـيب اإلسـالمي هبـذا اخلصـوص أن يـتم إثبـات هـذه األصـول        

كما سبق ذكـره قـد    أصول إجارة منتهية بالتمليك وذلك لتمييزها عن بقية أصوله، إال أن البنك
اسـتبعد هــذه األصــول مــن قوائمــه املاليــة وقـام بإثبــات القيمــة احلاليــة لــدفعات اإلجــارة كــذمم    

ويــتم إثبــات الفــرق بــني إمجــايل الــذمم املدينــة والقيمــة احلاليــة هلــذه الــذمم كعائــد غــري    مدينــة
  مكتسب 

  .أي أنه اتبع ما نص عليه املعيار احملاسيب الدويل دون اإلسالمي
 :العرض واإلفصاح احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك -٣
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   لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص مطلب وحيد وهو أنه جيب على 
   املصرف بصفته مؤجراً أن يفصح   اإليضاحات حول القوائم املالية عن إمجايل 
  ت الرئيسية مطروحاً منها جممع موجودات اإلجارة املنتهية بالتمليك مبوبة حسب الفئا 
االهتالك اخلاص هبا بتاريخ قائمة املركز املايل إال أن البنـك مل يقـر ذلـك وقـام باإلفصـاح عـن        

دون أن  ٧ذمم اإلجارة املنتهية بالتمليك ضمن بند القروض والسلف بالصـا    اإليضـاح رقـم    
ى البنـك اإلفصـاح عنـها وعـن     وتـرى الباحثـة أنـه كـان جيـب علـ      . يفصح عن املبلغ الذي خيصـها 
منـها علـى حـدى       قائمـة املركـز املـايل كـل     )التورق واملراحبة(صيغ التمويل اإلسالمية األخرى
  .وليس ضمن القروض والسلف

ــك      ــة أن البن ــرى الباحث ــوطين   الســعودية  (وممــا ســبق ت ــي ال ــزم  بصــفته مــؤجراً مل ) العرب يلت
لعمليـات اإلجـارة املنتهيـة بالتمليـك الـيت أقرهـا       مبتطلبات القياس واإلثبات والعرض واإلفصاح 

  .٨املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم 
  :دراسة تطبيقية على بنك البالد   السعودية -ثالثاً

  :حملة عن البنك
 ٤٨/تأسس بنك البالد كشركة مسامهة سعودية ومت الرتخيص بإنشـائه باملرسـوم امللكـي رقـم م    

املصــرف مبزاولــة األعمـــال    ، يقـــوم٢٥٨الــوزراء رقــم   ولقــرار جملـــس   ٢٠٠٤/نــوفمرب /٤تــاريخ  
املصرفية والتمويلية واالستثمارية من خالل أدوات إسالمية متنوعـة وفقـاً للشـريعة اإلسـالمية     

البنـك بتقـديم    ويقـوم ،و لعقد تأسيس املصرف ونظامه األساسي وألحكام نظـام مراقبـة البنوك  
  اململكـة  ) ٢٠٠٧(كز صرافة وحواالت مر ٨٤و) ٢٠٠٧(فرع بنكي ٦١هذه اخلدمات من خالل 

  . العربية السعودية وعدد من الشركات التابعة
  :الدراسة العملية

، تـبني أن البنـك   ٢٠٠٨طالع على التقرير السنوي لبنك البالد اإلسالمي   السـعودية لعـام   باال
م أيضــاً بصــفته مــؤجراً كمــا يقــو اإلجــارة املنتهيــة بالتمليــكيقــوم بأعمــال التمويــل علــى أســاس  

وقد مت إظهار وعرض املعلومـات املتعلقـة بعمليـات اإلجـارة      اإلجارة التشغيليةباالستئجار متبعاً 
  :اليت أوردها البنك كما يلي

  :)إجارة تشغيلية( بصفته مستأجراً -أ
     بند إجيارات ومصاريف املباني مببلغ) قسط اإلجارة(مت إظهار مصاريف اإلجارة 

  .٣١/١٢/٢٠٠٨ قائمة الدخل للسنة املالية املنتهية   لكليهما  ) ٩١٧٨٢٠٠٠( 
   إضافة إىل عرض بعض املعلومات حول األصول املستأجرة   اإليضاحات حول القوائم 
  .املالية 
ممتلكـات ومعـدات    ٨مت اإلفصاح عن حتسينات على العقارات املستأجرة   اإليضاح رقـم   -١

 ).السعوديةبآالف الرياالت (بالصا  على النحو التايل 
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  تحسينات على العقارات المستأجرة  التكلفة

  ٣٥٥٩١٩  ٣١/١٢/٢٠٠٧الرصيد في 

  ٣١٤٦٢  إضافات خالل السنة 

  )١٧١٥(  االستبعادات

  ٣٨٥٦٦٦  ٣١/١٢/٢٠٠٨الرصيد في 

    االستهالك المتراكم 

  )٤٢٦٧٣(  ٣١/١٢/٢٠٠٧الرصيد في 

  )٢٩٤٩٣(  المحمل خالل السنة 

  ٨  االستبعادات

  ٧٢١٥٨  ٣١/١٢/٢٠٠٨يد في الرص

  ٣١٣٥٠٨  ٣١/١٢/٢٠٠٨صافي القيمة الدفترية في 

مليـون ريـال    ٩٠حيث تشمل التحسينات على العقـارات املسـتأجرة أعـاله أعمـال تنفيـذ قـدرها       
  .٢٠٠٨لعام 
ذكر البنك أنه يتبع طريقـة القسـط الثابـت   حسـاب اهـتالك املعـدات واملمتلكـات، وفيمـا          -٢

سـنوات أو فـرتة    ١٠لعقارات املستأجرة فإهنـا تسـتهلك خـالل مـدة     خيص التحسينات على ا
  .اإلجارة أيهما أقل

مليـون ريــال   ٢٨مببلـغ   ٣١/١٢/٢٠٠٨مت اإلفصـاح عـن التزامـات رأمساليـة لــدى البنـك         -٣
ــم    ــاح رقـ ــك   اإليضـ ــتأجرة، وذلـ ــروع املسـ ــى الفـ ــينات علـ ــود حتسـ ــعودي تتعلـــق بعقـ  ١٧سـ

 .)االرتباطات وااللتزامات احملتملة(
مـن اإليضـاح   ) د(عـن االلتزامـات املتعلقـة بعقـود اإلجـارة التشـغيلية   الفقـرة         مت اإلفصاح -٤

والـيت أظهـرت حتلـيال باحلـد األدنـى لــدفعات      ) االرتباطـات وااللتزامـات احملتملـة   ( ١٧رقـم  
اإلجــارة املســتقبلية مبوجــب عقــود إجــارة تشــغيلية غــري القابلــة لإللغــاء الــيت أبرمهــا البنــك   

  :بآالف الرياالت السعودية كما يليكمستأجر 
  ٣٥٥٣  أقل من سنة 
  ٥١٥٧٣  سنوات  ٥من سنة إلى 

  ٣١١١٩٥  سنوات  ٥أكثر من 
  ٣٦٦٣٢١  اإلجمالي

مصـاريف إجيـار   (ريال  ٢٨٦٠٢٠٠٠مت اإلفصاح عن أقساط اإلجارة املدفوعة مقدماً مببلغ  -٥
 ).املوجودات األخرى( ٩،ضمن اإليضاح رقم )مدفوعة مقدماً 

للبحـث عـن مـدى التـزام البنـك       اخلامسـة ضوء ما سبق سـتقوم الباحثـة باختبـار الفرضـية     و  
  .٨بتطبيق املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم

  :القياس واإلثبات احملاسيب لعمليات اإلجارة التشغيلية -١
  :لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص ما يلي
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ــل علــى قائمــة الــدخل  تعتــرب دفعــات اإلجــارة بالنســبة للمســت  • أجر مصــروفاً دوريــاً حتم
وهـو مـا أقـره البنـك حيـث أفصـح البنـك         ية اليت ختصها خالل مدة اإلجارة،للفرتة املال

عن إجيارات ومصاريف مباني   قائمة الدخل دون أن يفصل بينها وكان من األفضـل  
  .إظهار بند إجيارات بصفة مستقلة   قائمة الدخل

  :اسيب لعمليات اإلجارة التشغيليةالعرض واإلفصاح احمل - ٢
  :لقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص ما يلي 
ــك   اإليضــاحات حــول القــوائ    • املاليــة عــن إمجــايل أقســاط اإلجــارة     مأن يفصــح البن

وهو ما أقره البنـك، حيـث أفصـح البنـك     ) التزامات أقساط اإلجارة(املستقبلية الدائنة 
بعقــود اإلجــارة التشــغيلية   اإليضــاحات حــول القــوائم املاليــة     عــن التزامــات متعلقــة 

وتـرى الباحثـة   ) سـنوات  ٥سنوات أكثـر مـن    ٥أقل من سنة من سنة إىل ( لثالث فرتات 
ــار اإلســالمي باإلفصــاح عــن إمجــايل أقســاط          ــد للمعي ــب الوحي ــك حقــق املطل أن البن

 .اإلجارة املستقبلية الدائنة
  : باإلفصاح عن وباإلضافة إىل ذلك قام البنك

ــى أرض ومبـــانٍ • ــا    حتســـينات علـ ــد صـ ــايل ضـــمن بنـ ــة املركـــز املـ ــتأجرة   قائمـ مسـ
املمتلكــات واملعــدات دون أن يفصــل بينــها، وكــان مــن األفضــل إظهــار كــل منــها بصــفة     

 .مستقلة عن األخرى
 عن التزامات رأمسالية تتعلق بعقود حتسينات على الفروع املستأجرة •

التحســينات علــى األصــول املســتأجرة بطريقــة القســط الثابــت       كأيضــاً قــام البنــك بــاهتال  
وترى الباحثـة أن هـذا ينسـجم مـع أحكـام الشـريعة اإلسـالمية         ٩واإليضاح رقم  ٢اإليضاح رقم 

فاملستأجر قبل األصل املؤجر كما هو عنـد التعاقـد وإن أراد أن جيـري عليـه بعـض التحسـينات       
ــى نفقتــه وحتمــل علــى عاتقــه    ــى    إال أ. فهــي عل ن الباحثــة تــرى أن يــتم اهــتالك التحســينات عل

املباني املستأجرة أيضاً على فرتة التـأجري التعاقديـة وذلـك لتحقيـق العدالـة بـني الفـرتات املاليـة         
  .املستفيدة من األصل املستأجر

بصفته مسـتأجراً قـد التـزم مبتطلبـات     ) البالد   السعودية (ومما سبق ترى الباحثة أن البنك 
إلثبات والعـرض واإلفصـاح لعمليـات اإلجـارة التشـغيلية الـيت أقرهـا املعيـار احملاسـيب          القياس وا

، إضــافة إىل األخــذ باملالحظــات الــيت أوردهتــا الباحثــة حبيــث تصــبح القــوائم  ٨اإلســالمي رقــم 
  .وتليب احتياجات مستخدميها) إيضاح(املالية أكثر شفافية 

   :)إجارة منتهية بالتمليك( بصفته مؤجراً -ب
 يــتم عــرض أيــة معلومــات خاصــة بأصــول اإلجــارة ومــا يتعلــق هبــا ســواء   قائمــة الــدخل أو   مل

ــايل للســنة املنتهيــة      ــى البنــك بــذكرها   اإليضــاحات    ٣١/١٢/٢٠٠٨قائمــة املركــز امل واكتف
  :حول القوائم املالية على النحو التايل
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املوحــدة   اإليضــاح مت اإلفصــاح عــن أســس القيــاس املتبعــة   إعــداد القــوائم املاليــة    -١
  .حيث ذكر البنك أهنا تعد وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية ب/٢رقم 

) ملخـص ألهـم السياسـات احملاسـبية    ( ٣مـن اإليضـاح رقـم    ) و(مت اإلفصاح   الفقرة  -٢
 .بأنه يتم إثبات دخل اإلجارة حسب التوزيع الزمين النسيب خالل مدة اإلجارة

مببلـــغ ) التمويــل صــا   ( ٧  اإليضــاح رقــم    مت اإلفصــاح عــن صــا  قيمــة اإلجــارة      -٣
 :ريال سعودي على النحو التايل ٣٧٥٤٥٨٠٠٠

  بآالف الرياالت السعودية 
  الصافي  المخصصات  اإلجمالي

  بالتكلفة المطفأة
  ٣٧٥٤٥٨  ٠  ٣٧٥٤٥٨  إجارة 

مـن  ) ج(كما تم تصنيف جودة االئتمان لعمليات اإلجارة بأنها جيدة وذلك فـي الفقـرة   
  :أيضاً وذلك على النحو التالي ٧ح رقم اإليضا

  اإلجارة  بآالف الرياالت السعودية 
  ٣٧٥٤٥٨  جيدة 

  ٠  تحتاج إلى عناية 
  ٣٧٥٢٥٨  إجمالي التمويل

  ات حيث يعترب البنك أن التمويل املصنف حتت الفئة اجليدة متويال عامال له ميز
  نف حتت فئة املص يوجد له أي نقاط ضعف سواء فعلية أو ممكنة أما قوية وال

أي أنــه يتطلــب اهتمامــاً خاصــاً مــن اإلدارة لوجــود نقــاط ضــعف ماليــة وغــري    حتتــاج إىل عنايــة
  .مالية فيه

   أيضاً قام البنك باإلفصاح عن الضمانات احملتفظ هبا للحد من خماطر االئتمان وظهرت
   أيضاً ٧ من اإليضاح رقم) و(أصول اإلجارة غري مغطاة بأية ضمانات وذلك   الفقرة 

  :وذلك على النحو التايل
  إجارة  بآالف الرياالت السعودية

    عقارات
    أسهم واستثمارات
    طرف آخر ضامن

    ضمان تحويل مستحقات مالية
  ٣٧٥٤٥٨  غير مغطاة بضمانات

  ٣٧٥٤٥٨  اإلجمالي

الدخل مـن املوجـودات االسـتثمارية    ( ١٨دخل اإلجارة   اإليضاح رقم عن مت اإلفصاح  -٤
  .ريال سعودي١٣٩٥٠٠٠٠مببلغ ) مويليةوالت

للبحـث عـن مـدى التـزام البنـك       اخلامسـة و  ضوء ما سبق سـتقوم الباحثـة باختبـار الفرضـية     
  .٨بتطبيق املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم

 :القياس احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك -١
  :يليلقد أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص ما  
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تقاس املوجودات املقتناة بغـرض اإلجـارة املنتهيـة بالتمليـك بالتكلفـة التارخييـة مضـافاً هلـا          •
 .٢أية نفقات ضرورية جلعلها صاحلة لالستعمال وهو ما أقره البنك   اإليضاح رقم 

يتم اهتالك هذه األصول   دفاتر املؤجر وفق سياسة االهتالك اليت يتبعها، وهو مـا أقـره    •
، حيـث يتبـع البنـك طريقـة القسـط الثابـت   اهـتالك موجوداتـه         ٣اإليضاح رقـم   البنك  

 .ويتم االهتالك على أساس العمر اإلنتاجي
تعترب دفعات اإلجارة بالنسبة للمؤجر إيـراداً دوريـاً حتمـل علـى قائمـة الـدخل للفـرتة املاليـة          •

 ١٨واإليضـاح رقـم   ٣ اليت ختصها خالل مدة اإلجارة، وهو ما أقـره البنـك   اإليضـاح رقـم    
الـدخل مـن    موجودات اإلجارة املنتهية بالتمليـك ضـمن بنـد    حيث أفصح البنك عن إيرادات

ــها        العمليــات االســتثمارية والتمويليــة، وتــرى الباحثــة أنــه مــن األفضــل لــو مت اإلفصــاح عن
  .بصفة مستقلة   قائمة الدخل

ــة حتمــ   تعتــرب مصــاريف الصــيانة    • ــؤجر مصــروفات إيرادي ــدخل   لألصــل امل ــى قائمــة ال ل عل
أليـة مصـروفات نامجـة عـن      فيهـا إال أن البنـك مل يتطـرق    للمؤجر للفرتة املالية اليت حدثت

أو مرافقة لعمليات اإلجارة، وترى الباحثـة أنـه كـان جيـب اإلفصـاح عنـها   قائمـة الـدخل         
  .وبشكل مفصل

 :اإلثبات احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك -٢
حتـت تسـمية    عيار احملاسـيب اإلسـالمي هبـذا اخلصـوص أن يـتم إثبـات هـذه األصـول        لقد أقر امل

أصــول إجــارة منتهيــة بالتمليــك وذلــك لتمييزهــا عــن بقيــة أصــوله، إال أن البنــك مل يقــر ذلــك       
  .إجارة) موجودات(واكتفى بإثبات متويالت 

 :العرض واإلفصاح احملاسيب لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك -٣
   أقر املعيار احملاسيب اإلسالمي هبذا اخلصوص مطلب وحيد وهو أنه جيب علىلقد  
   املصرف بصفته مؤجراً أن يفصح   اإليضاحات حول القوائم املالية عن إمجايل 
   موجودات اإلجارة املنتهية بالتمليك مبوبة حسب الفئات الرئيسية مطروحاً منها جممع 
  ملركز املايل إال أن البنك مل يقر ذلك حيث مت االهتالك اخلاص هبا بتاريخ قائمة ا 
  اإليضاحات حول القـوائم املاليـة عـن إمجـايل موجـودات اإلجـارة بالتكلفـة املطفـأة          اإلفصاح 

  . تبويب هلا ودون بيان مع االهتالك اخلاص هبا دون أي
  

  : وباإلضافة إىل ذلك قام البنك باإلفصاح عن
وتؤيـد الباحثـة مـا قـام بـه البنـك هبـذا اخلصـوص ومـن ثـم            جودة االئتمان لعمليات اإلجـارة  •

 .تربيره عدم أخذ ضمانات مقابل هذا التمويل
بصـفته مـؤجراً قـد التـزم مبتطلبـات      ) الـبالد   السـعودية   (ومما سـبق تـرى الباحثـة أن البنـك     

عـرض  القياس فقط لعمليات اإلجارة املنتهيـة بالتمليـك، بينمـا مل يلتـزم مبتطلبـات واإلثبـات وال      
  .٨واإلفصاح اليت أقرها املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم 
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ــار احملاســـيب          ــق املعيـ ــة بتطبيـ ــارف اإلســـالمية   األردن ملتزمـ ــة أن املصـ ــرى الباحثـ ــرياً تـ أخـ
فيمـا خيـص عمليـات اإلجـارة املنتهيـة بالتمليـك بصـفتها مـؤجراً،   حـني مل           ٨اإلسالمي رقـم  

  .شغيلية سواءاً بصفتها مؤجراً أو مستأجراًتلتزم به فيما خيص عمليات اإلجارة الت
ــق املعيــار            ــك جنــد أن املصــارف اإلســالمية   الســعودية ملتزمــة بتطبي ــى العكــس مــن ذل وعل

فيما خيص عمليات اإلجارة التشغيلية بصـفتها مسـتأجراً،   حـني     ٨احملاسيب اإلسالمي رقم 
فتها مؤجراً، وهو ما يثبـت صـحة   مل تلتزم به فيما خيص عمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك بص

  .الفرضية اخلامسة للبحث بشكل جزئي

 النتائج والتوصيات

  :النتائج -١
  :اإلجارة التشغيلية -أوالً
اتفق منهج معياري البحث إىل حد كبري فيما خيص املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجارة  -١

  :التشغيلية، وقد بدا ذلك جلياً   النقاط التالية
  .ل اإلجارة التشغيلية بالتكلفة وفقاً لكال املعيارينقياس قيمة أصو  - أ 
 .اهتالك هذه األصول   دفاتر املؤجر وفقاً لكال املعيارين  - ب 
  اعتبار دفعات اإلجارة إيراداُ بالنسبة للمؤجر ومصروفاً بالنسبة للمستأجر  - ج 

 .وحتميلها على قائمة الدخل 
للتكاليف املباشرة األولية  اقتصر االختالف بني املعيارين على املعاجلة احملاسبية -٢

  .اإلسالمي بشأهنا احملاسيب ، وكانت الباحثة قد أيدت ما ذهب إليه املعياردللتعاق
تناول املعيار احملاسيب اإلسالمي املعاجلة احملاسبية ملصاريف الصيانة و اإلصالح    -٣

 .حني مل يتطرق املعيار احملاسيب الدويل هلا
عاجلة احملاسبية ملصاريف الضرائب والتأمني، وكانت مل يتطرق أياً من املعيارين للم -٤

الباحثة قد اقرتحت حتميلها على قائمة الدخل للمؤجر باعتباره صاحب امللكية 
 .واملستفيد من التأمني

إن متطلبات العرض واإلفصاح اليت أوردها املعيار احملاسيب اإلسالمي كانت حمدودة  -٥
  .ويل سواء بالنسبة للمؤجر أو املستأجرمقارنةً بنظريهتا اليت أقرها املعيار الد

  ): ةالتمويلي(اإلجارة املنتهية بالتمليك  -انياًث
اختالف املنهج الذي استند إليه معيارا البحث فيما خيص املعاجلة احملاسبية لعقود  -١

  :اإلجارة املنتهية بالتمليك وقد بدا ذلك جلياً   النقاط التالية
لة األصول املستأجرة   دفاتر املستأجر رأى املعيار احملاسيب الدويل رمس  - أ 

باعتباره الذي يتحمل خماطر ومنافع األصل املؤجر بينما رأى املعيار احملاسيب 
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اإلسالمي معاملتها معاملة أصول اإلجارة التشغيلية طاملا أهنا ما زالت ملكاً 
 .للمؤجر

بينما رأى  دفاتر املستأجر، رأى املعيار احملاسيب الدويل اهتالك هذه األصول    - ب 
املعيار احملاسيب اإلسالمي اهتالكها   دفاتر املؤجر، وذلك متاشياً مع النهج 

 .الذي استند إليه كل منهما
العائد : رأى املعيار احملاسيب الدويل جتزئة دفعات اإلجارة   دفاتر املؤجر إىل  - ج 

اتر جتزئتها   دف وعلى صا  االستثمار والقيمة املسرتدة من صا  االستثمار 
تزامات عقود اإلجارة، بينما تكلفة التمويل ومقدار التخفيض   ال: املستأجر إىل

املعيار احملاسيب اإلسالمي ذلك واكتفى بإثباهتا كإيرادات للمؤجر  مل ير
 .ومصروفات للمستأجر

رأى املعيار احملاسيب الدويل حتميل التكاليف املباشرة األولية للتعاقد على قائمة   -د 
بينما رأى املعيار احملاسيب اإلسالمي حتميلها على قائمة الدخل  الدخل للمؤجر

 .لكل من املؤجر واملستأجر وبالنسبة املتفق عليها بينهما
تناول املعيار احملاسيب اإلسالمي املعاجلة احملاسبية ملصاريف الصيانة و اإلصالح    -٢

 .حني مل يتطرق املعيار احملاسيب الدويل هلا
من املعيارين للمعاجلة احملاسبية ملصاريف الضرائب والتأمني،  أيضاً مل يتطرق أياً -٣

وكانت الباحثة قد اقرتحت حتميلها على قائمة الدخل للمؤجر باعتباره صاحب 
 .امللكية واملستفيد من التأمني

إن متطلبات العرض واإلفصاح اليت أوردها املعيار احملاسيب اإلسالمي كانت حمدودة  -٤
 .أقرها املعيار الدويل سواء بالنسبة للمؤجر أو املستأجرمقارنةً بنظريهتا اليت 

اجلوانب الدينية واألخالقية و االجتماعية  ٨راعى املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم  -٥
بتحقيقه للعدالة عند عدم التملك لسبب ال يعود للمستأجر، وذلك بإعادة الزيادة   

 .األجرة اليت دفعها مقابل الوعد له بالتمليك
أوضحت الدراسة التطبيقية اليت أجرهتا الباحثة على القوائم املالية املنشورة  -ثالثاً

لبعض البنوك اإلسالمية أو اليت تقدم منتجات مالية إسالمية   األردن والسعودية ما 
 :يلي
مل تلتزم البنوك اإلسالمية األردنية مبتطلبات القياس واإلثبات والعرض   - أ 

 .غيلية سواء بصفتها مؤجراً أو مستأجراًواإلفصاح لعمليات اإلجارة التش
التزمت البنوك اإلسالمية األردنية مبتطلبات القياس واإلثبات والعرض   - ب 

واإلفصاح لعمليات اإلجارة املنتهية بالتمليك بصفتها مؤجراً،   حني مل جتر 
 .عمليات إجارة منتهية بالتمليك بصفتها مستأجراً
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تطلبات القياس واإلثبات والعرض التزمت البنوك اإلسالمية السعودية مب  - ج 
واإلفصاح لعمليات اإلجارة التشغيلية بصفتها مستأجراً   حني مل جتر عمليات 

 .إجارة تشغيلية بصفتها مؤجراً
رأى املعيار احملاسيب الدويل حتميل التكاليف املباشرة األولية للتعاقد على كل   -د 

ذلك بتحميلها على قائمة من املؤجر واملستأجر بالنسبة املتفق عليها بينهما، و
الدخل للمؤجر، وإضافتها إىل القيمة املرمسلة لألصل املستأجر   دفاتر 
املستأجر، بينما رأى املعيار احملاسيب اإلسالمي حتميلها على قائمة الدخل لكل 

  .من املؤجر واملستأجر وبالنسبة املتفق عليها بينهما
  :التوصيات -٢

واإلفصاح لعقود اإلجارة التشغيلية اليت ذكرها   ضوء حمدودية متطلبات العرض  -١
توصي الباحثة بالتوسع   تلك اإلفصاحات    ٨املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم 

اإليضاحات حول القوائم املالية لتلبية احتياجات مستخدمي تلك القوائم وذلك من 
 :خالل اإلفصاح عن

 .التشغيلية   دفاتر املؤجر السياسة احملاسبية املتبعة   معاجلة عقود اإلجارة  - أ 
وهي اليت تتوقف فيها دفعات اإلجارة على عوامل (الشرطية  تإمجايل اإلجيارا  - ب 

 إضافيةكاشرتاط املؤجر على املستأجر دفع أجرة  أخرى خبالف انقضاء الزمن
إن  -)   حال استخدام البيت املؤجر لتخزين البضائع مثال بدل من السكن

حلساب دفعاهتا وكذلك إمجايل اإلجارة من الباطن  واألساس املستخدم - وجدت
 املتوقع حتصيلها مستقبال -إن وجدت - ) االستئجار ثم التأجري لطرف ثالث( 

 .من الباطن   دفاتر كل من املؤجر واملستأجر تواإلجيارا
وصف عام جلميع عقود اإلجارة التشغيلية وأهم شروطها وما تتضمنه من قيود   - ج 

 .واملستأجر رؤج  دفاتر كل من امل
تطبيق املعاجلة احملاسبية للتكاليف املباشرة األولية لعقود اإلجارة التشغيلية اليت  -٢

 .أقرها املعيار احملاسيب اإلسالمي، وتعديل املعيار احملاسيب الدويل مبا يفيد ذلك
  دفاتر املستأجر  أصول اإلجارة املنتهية بالتمليكبالرغم من أن سياسة رمسلة  -٣

يقضي به املعيار الدويل تعترب أكثر تلبية الحتياجات مستخدمي القوائم  طبقاً ملا
حمكوم بضوابط شرعية تقضي  ٨املالية، ونظراً أن املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم 

بعدم رمسلة هذه األصول   دفاتر املستأجر خالل فرتة اإلجارة ألنه ال ميلكها، فإن 
ة اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق الباحثة توصي باالقتصار على تطبيق صور

البيع التدرجيي أو التوسع فيها نظراً ألهنا حتقق املطالب الشرعية من جهة وتليب 
 :احتياجات مستخدمي القوائم املالية من جهة أخرى، فتبعاً هلذه الصورة جند أن
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املستأجر يقوم برمسلة أصول اإلجارة املنتهية بالتمليك بنسبة ما ميلكه من   - أ 
  .صص فيهاح

 .املستأجر يقوم باهتالك احلصص اململوكة له من تلك األصول   - ب 
تناقص إيرادات اإلجارة للمؤجر بنسبة ما ميتلكه املستأجر من حصص، بينما   - ج 

 .تتزايد مصروفات اإلجارة للمستأجر بنسبة ما ميتلكه من حصص
 توزع مصاريف الصيانة واإلصالح هلذه األصول على كل من املؤجر واملستأجر  -د 

 .وبنسبة حصص امللكية لكل منهما
أن يضاف إىل املعيار احملاسيب الدويل املعاجلة احملاسبية ملصاريف الصيانة  -٤

 .واإلصالح اليت أقرها املعيار احملاسيب اإلسالمي
أن يضاف إىل معياري البحث املعاجلة احملاسبية املقرتحة من قبل الباحثة  -٥

ؤجرة مع ضرورة أن يكون التأمني ملصروفات الضرائب والتأمني على األصول امل
 .إسالمياً بالنسبة للمعيار احملاسيب اإلسالمي

  ضوء حمدودية متطلبات العرض واإلفصاح لعقود اإلجارة املنتهية بالتمليك اليت  -٦
توصي الباحثة بالتوسع   تلك  ٨ذكرها املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم 
ية لتلبية احتياجات مستخدمي تلك اإلفصاحات   اإليضاحات حول القوائم املال

 :القوائم وذلك من خالل اإلفصاح عن
السياسة احملاسبية املتبعة   معاجلة عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك     - أ 

 .دفاتر املؤجر
 .معدل العائد املستخدم   حتديد دفعات اإلجارة   دفاتر املؤجر  - ب 
تخدم حلساب واألساس املس -إن وجدت - الشرطية تإمجايل اإلجيارا  - ج 

املتوقع حتصيلها  -إن وجدت -دفعاهتا وكذلك إمجايل اإلجارة من الباطن 
من الباطن   دفاتر كل من املؤجر واملستأجر تواإلجيارا مستقبال. 

وصف عام جلميع عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك وأهم شروطها وما تتضمنه   -د 
 .واملستأجر رمن قيود   دفاتر كل من املؤج

بعد  ٨لتزام املصارف اإلسالمية بتطبيق املعيار احملاسيب اإلسالمي رقم ضرورة ا -٧
إجراء التعديالت املقرتحة، مما يؤدي لتوحيد البيانات املالية ومن ثم تدعيم مسرية 

وتعترب املصارف اإلسالمية السعودية منوذجاً حيتذى    ،العمل املصر  اإلسالمي
التشغيلية، بينما تعترب املصارف اإلسالمية تطبيق املعيار بالنسبة لعقود اإلجارة 

 .األردنية منوذجاً حيتذى   تطبيق املعيار بالنسبة لعقود اإلجارة املنتهية بالتمليك
االستفادة من مزايا عمليات اإلجارة التشغيلية واملنتهية بالتمليك   متويل خمتلف  -٨

 .القطاعات الصناعية والتجارية والسكنية واخلدمية
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استخدام صكوك اإلجارة ملا هلا من مزايا خصوصاً   متويل العجز  التوسع   -٩
  .باملوازنة العامة للدولة

  االستفادة من صورة اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدرجيي  - ١٠
 .خصخصة القطاع العام
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 صناعة التمويل   املصارف واملؤسسات املالية"قنطقجي سامر مظهر  - ١٧
  .٢٠١٠ ،حلب ،، دار شعاع للنشر"اإلسالمية

١٨ -  طبعة "   املعامالت املالية  واعد الفقهية الكربى وأثرهاالق" كامل عمر عبد ا
  .ت.دخاصة بدلة الربكة دار الكتبى اجلزء الثاني

 ومطبعةمكتبة " اهلداية على شرح بداية املبتدى " املرغنياني أبو احلسني علي  - ١٩
  .ت.،دالطبعة األخرية، مصر ٣البابي احلليب ج

مكتبة العبيكان األردن " ية   الشركات اإلدارة التمويل" امليداني، أمين عزت حممد  - ٢٠
١٩٩٩ .  

 نيةدار اإلشعاع الف) " مدخل حديث(اإلدارة املالية " مطاوع سعيد عبد احلميد  - ٢١
  .٢٠٠١مصر القاهرة 

اجلزء األول مجعية احملاسبني القانونيني   سورية، " معايري احملاسبة الدولية" - ٢٢
  .٢٠٠٤دمشق

 للمؤسسات املالية اإلسالمية، صادرة عنمعايري احملاسبة واملراجعة والضوابط  - ٢٣
  .٢٠٠٣/٢٠٠٤احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية البحرين  هيئة

صادرة عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  ،املعايري الشرعية - ٢٤
  .٢٠٠٣/٢٠٠٤البحرين 

 اليت) ؤسسات التأمينيةعدا امل( املبادئ اإلرشادية إلدارة املخاطر للمؤسسات"  - ٢٥
 س اخلدمات املاليةالصادرة عن جمل" على تقديم خدمات مالية إسالمية  تقتصر

  .٢٠٠٥ماليزيا  اإلسالمية
، ١مصر، ج قام بإخراجه مصطفى، إبراهيم وآخرون، مطبعة" املعجم الوسيط"  - ٢٦

١٩٦٠.  
ارف، منشأة املع" الفكر احلديث   جمال مصادر التمويل " هندي منري إبراهيم  - ٢٧

  .١٩٩٨اإلسكندرية،
 النظرية األسس -املصارف اإلسالمية" الوادي حممود حسينحسني حممد مسحان  - ٢٨

  .٢٠٠٧دارة املسرية، األردن، " والتطبيقات العملية 
  :الرسائل العلمية -ثانياً
حبث " املقاصد الشرعية من عقد اإلجارة املنتهية بالتمليك " عجم عبد الكريم  -١

 .٢٠٠٨العربية للعلوم املالية واملصرفية دمشق ماجستري، األكادميية 
القياس واإلفصاح احملاسيب لعقود التأجري التمويلية " عبد الباقي عبد الرمحن ماجد  -٢

رسالة ماجستري جامعة حلب كلية "  وإمكانية تطبيقها   املصرف التجاري السوري 
  .٢٠٠٥االقتصاد 
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  :نشوراتاملالت وادوريات وال -ثالثاً
البنك  "عقد اإلجارة مصدر من مصادر التمويل اإلسالمية" مان عبد الوهاب أبو سلي -١

اإلسالمي للتنمية املعهد اإلسالمي للدراسات والبحوث والتدريب جدة، الطبعة 
  .٢٠٠٠الثانية 

" جتربة البنوك السودانية   التمويل الزراعي بصيغ السلم " أمحد، عثمان بابكر،  -٢
 .١٩٩٨عهد اإلسالمي للبحوث والتدريبجدة، البنك اإلسالمي للتنمية امل

 .١٩٩٩جملة البنوك   األردن، العدد األول، " التأجري التمويلي " جودة حمفوظ  -٣
جتربة  -إدارة السياسة النقدية   ظل النظام املصر  اإلسالمي"صابر حممد  حسن -٤

سلسلة الدراسات والبحوث، اإلدارة العامة للبحوث واإلحصاء مصرف " السودان
 .٢٠٠٤ ٢السودان اإلصدار 

احملاسبة عن عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك   املصارف "شتا، علي أبو الفتح أمحد  -٥
البنك اإلسالمي للتنمية املعهد اإلسالمي للبحوث " اإلسالمية من منظور إسالمي

  .٢٠٠٣والتدريبجدة، 
القرار التمويلي مشكالت االستئجار التمويلي ودورها   عملية اختاذ " صالوم فواز  -٦

جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية " تنفيذ االستثمارات  األمثل  
  .٢٠٠٥العدد األول ٢١الد 

البنك اإلسالمي للتنمية " صيغ متويل التنمية   اإلسالم " عزي فخري حسني  -٧
 .٢٠٠٢املعهد اإلسالمي للدراسات والبحوث والتدريب جدة 

صناعة التأجري التمويلي مع دراسة حتليلية للسوق "  الفقي فخري الدين -٨
 .٢٠٠٠ ٦٠سلسلة رسائل البنك الصناعي،العدد"املصري

   جملة مؤتة" التمويلي   األردن مقومات التأجري " لي والسيد حمفوظ مقابلة ع - ١٠
  .٢٠٠٣للبحوث والدراسات العدد الرابع  
  مقالة " ن خماطر عقود اإلجارة املؤسسات اإلسالمية تتحمل اجلانب األكرب م"  - ١١

  .١١٨٩١العدد  ٢٠٠٦يوليو١١يفة القبس الكويتية،   صح نشرت 
يل   العمل املصر  التقليدي و إدارة األصول وخماطر التمو" لناصر الغريب ا - ١٢

  .٢٠٠٢احتاد املصارف العربيةمصر، " اإلسالمي 
  :)ت اإلسالميةموقع أحباث فقه املعامال(  أحباث من االنرتنت -رابعاً
 ."املصارف اإلسالمية ودورها   تعزيز القطاع املصر  " أبو عبيد أمحد،  -١
 ،"عقود اإلجيار ١٧ندوة بعنوان املعيار احملاسيب الدويل " حنان، رضوان  حلوة -٢

  .١٩/٨/٢٠٠٧دمشق
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اإلجارة بني الرتاث الفقهي والتطبيقات املعاصرة   جمال " نصار أمحد حممود  -٣
  .جامعة الريموك األردن" ميالتمويل اإلسال

4-Jusoh Iqbal "A Critical Comparison between Malaysian Islamic 
Banks and Middle Eastern Islamic" 2007. 

  :أوراق مؤمترات - خامساً
ورقة " املصرفية اإلسالمية خصائصها وآلياهتا، وتطويرها " أبو غدة عبد الستار  -١

رف واملؤسسات املالية اإلسالمية سورية، دمشق حبث مقدمة للمؤمتر األول للمصا
١٤/٣/٢٠٠٦- ١٣. 

ورقة حبث قدمت للمؤمتر " الصكوك اإلسالمية وإدارة السيولة" ردمان، عبد القوي،  -٢
  .٢/٦/٢٠٠٩-١الرابع للمصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية   سورية، دمشق 

ورقة " القطاع املصر املصارف اإلسالمية ودورها   تعزيز "العماري، حسن سامل  -٣
حبث مقدمة ملؤمتر العمل املصر    سورية   ضوء التجارب العربية والعاملية، 

 .٧/٢٠٠٥/ ٣- ٢دمشق 
  :املراسيم والقرارات والتعليمات -سادساً
اخلاص بإحداث املصارف اإلسالمية  ٢٠٠٥لعام  ٣٥املرسوم التشريعي السوري رقم  -١

  .  سورية
بشأن صكوك اإلجارة، الصادر عن جملس جممع الفقه  )٣/١٥/ (١٣٧القرار رقم  -٢

 .١١/٣/٢٠٠٤- ٦اإلسالمي املنعقد   دورته اخلامسة عشرة مبسقط
الصادر عن جملس النقد والتسليف السوري، بتاريخ / ٤ب/ن م/٥٨٣القرار رقم  -٣

 .واخلاص بعمليات اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك ١٠/١١/٢٠٠٩
  :ونية لبنوك البحثاملواقع االلكرت -سابعاً
١- www.iiabank.com.jo البنك العربي اإلسالمي الدويل.  
٢-  www.jordanislamicbank.com البنك اإلسالمي للتمويل واالستثمار.  
٣-  www.alrajhibank.com.sa راجحيبنك ال. 
٤- www.bankalbilad.com.sa بنك البالد.  
٥- www.anb.com.sa البنك العربي الوطين. 

  
  
  
  
  

http://www.iiabank.com.jo
http://www.jordanislamicbank.com
http://www.alrajhibank.com.sa
http://www.bankalbilad.com.sa
http://www.anb.com.sa
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Thesis Abstract 
This research argues the concept of the Ijarah and 

Ijarah Montahi Beltamlik and the way of its accounting 
process whether regarding the verification and accountant 
measurement or regarding showing and announcing in the 
books of each of the rented or the hired according to each 
of the Islamic accountant standard no. 8 compared to the 
international accountant standard no. 17 and this is to 
identify the method which each one of them depends on in 
dealing such processes like these connecting to the points of 
similarities and difference among them.  

This research includes an applied study made by the 
researcher upon the financial lists for the Islamic banks in 
Jordan and Saudi Arabia  its purpose is to show the extent 
of the bank's commitment with the international Islamic 
standard no. 8 which is related to the processes of the 
Ijarah and Ijarah Montahi Beltamlik issued from the 
accounting & checking authority of the Islamic financial 
establishments which is considered the legislator of the 
Islamic banks. 

The researcher has came to a group of results and 
recommendation which insists on the necessity of the 
Islamic banks commitment with the Islamic accountant 
standard no. 8 after doing some suggested amends by the 
researcher so that the financial lists express the reality of 
the financial center for each of the rented and the hired 
and then it will meet more the requests of those who use 
the lists whether they are local financials investors or 
financial analyzers.  
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