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  اإلیراد
  )١٨(معیار المحاسبة الدولي 

  الهدف : -١

هو تحدید متى یتم االعتراف باإلیراد ، ویتحقق اإلیراد عندما یكون من المحتمل تدفق منافع اقتصادیة مستقبلیة 
 على المشروع ویمكن قیاس هذه المنافع بصورة موثوقة . ویجب قیاس اإلیراد بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو القابل

  لالستالم .
  النطاق : -٢

  في حساب اإلیرادات الناجمة عن : ١٨ینبغي تطبیق متطلبات معیار المحاسبة الدولي 
 بیع البضائع .١
 تقدیم الخدمات .٢
 استخدام أصول المنشأة من قبل اآلخرین مما یولد فائدة أو أتاوات أو أرباح األسهم . .٣

 . الفائدة :  رسوم مقابل استخدام نقدیة أو ما یعادلها 
 تاوة :  رسوم مقابل استخدام أصول المشروع طویلة األجل مثل  حقوق االختراع األ

 والعالمات التجاریة وحقوق النشر و برامج الحاسوب ..الخ .
  أرباح األسهم : توزیع لألرباح على أصحاب االستثمارات في حقوق الملكیة بنسب ملكیتهم

 لصنف معین من رأس المال .

 یرادات الناتجة من البنود التالیة ، حیث یتم التطرق إلیها في معاییر أخرى :ال یتطرق المعیار إلى اإل
  ١٧عقود اإلیجار (معیار المحاسبة الدولي( 
  توزیعات األرباح من االستثمارات التي یتم محاسبتها بموجب طریقة حقوق الملكیة (معیار

 ) .٢٨المحاسبة الدولي 
 ٤اریر المالیة عقود التأمین (المعیار الدولي إلعداد التق( 
  ٣٩التغیرات في القیم العادلة لألدوات المالیة (معیار المحاسبة الدولي.( 
 .التغیرات في قیم األصول المتداولة 
  ٤١االعتراف األولي والتغیرات في قیمة األصول البیولوجیة (معیار المحاسبة الدولي ( 
  ٤١االعتراف األولي باإلنتاج الزراعي (معیار المحاسبة الدولي. ( 
 . استخراج المعادن 

  تعاریف : -٣
الدخل : هو الزیادة في المنافع االقتصادیة خالل الفترة المحاسبیة والتي تتمثل في التدفقات الداخلة أو الزیادة في  - ١

قیم األصول، أو النقص في االلتزامات التي ینتج عنها زیادة حقوق الملكیة بخالف الزیادة الناتجة عن مساهمات 
 الملكیة، ویضم  الدخل كًال من اإلیرادات والمكاسب .الشركاء في 

اإلیراد : هو إجمالي التدفقات الداخلة اإلجمالیة من المنافع االقتصادیة خالل الفترة والناشئة عن األنشطة العادیة  - ٢
ساهمات للمشروع عندما ینتج عن تلك التدفقات الواردة زیادة في حقوق الملكیة ، باستثناء الزیادة المتعلقة بالم

  من المشاركین في حقوق الملكیة .
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القیمة العادلة : هي المبلغ الذي یمكن مبادلة األصل به أو تسویة التزام بین أطراف مطلعة وراغبة في معاملة  - ٣
 على أساس تجاري .

  قیاس اإلیراد : -٤

حاالت یتم تحدید ینبغي قیاس اإلیراد بالقیمة العادلة للعوض النقدي المقبوض أو مستحق القبض ، وفي معظم ال
  القیمة بسهولة من خالل عقد المبیعات بعد األخذ في االعتبار الخصومات أو الحسومات التجاریة .

  الفقرات التفصیلیة : -٥
في معظم الحاالت یأخذ المقابل شكل النقدیة أو ما في حكمها، ویكون مبلغ اإلیراد هو  المبلغ المستلم أو  )١

، إال عندما یكون التدفق النقدي مؤجًال فإن القیمة العادلة للمقابل قد تقل المستحق من النقدیة أو ما في حكمها
عن القیمة النقدیة المستلمة فعًال أو القابلة لالستالم . وعلى سبیل المثال، قد تمنح الشركة ائتمانًا للمشتري بدون 

ضاعة المباعة، وبالتالي فائدة ، أو قد تقبل منه ورقة قبض تحمل سعر فائدة أقل من سعر السوق كمقابل للب
عندما یتضمن االتفاق في جوهره عملیة تمویل فإن القیمة العادلة للمقابل یتم تحدیدها عن طریق خصم كافة 

  المبالغ التي ستستلم مستقبًال باستخدام نسبة فائدة مستنبطة من خالل أحد الطرق التالیة:
  ء الممنوحة من عمالء بنفس التقییم االئتماني.أ  ـ  معدل الفائدة السائد من نفس النوع من أداة الوفا

معدل الفائدة الذي یجعل القیمة الحالیة للمبلغ االسمي لنفس النوع من أداة الوفاء مساوِ لسعر البیع النقدي   -ب
  الجاري للبضائع أو الخدمات .

  و یعترف بالفرق بین القیمة العادلة والمبلغ االسمي للمقابل كإیراد فائدة .
یتم مبادلة أو مقایضة البضائع أو الخدمات ذات الطبیعة والقیم المتماثلة أو االتفاق على تبادلها في تاریخ عندما  )٢

محدد، ال یعتبر هذا التبادل معاملة ینتج عنها إیراد، وهذا یجري أحیانًا بالنسبة لسلع مثل النفط والحلیب . ولكن 
ل مقابل بضائع أو خدمات ذات طبیعة وقیم غیر متشابهة عندما یتم بیع بضائع أو تقدیم خدمات في عملیة تباد

، فیعتبر التبادل في هذه الحالة عملیة مولدة لإلیراد، ویقاس بالقیمة العادلة للبضائع أو الخدمات المستلمة بعد 
أو  أن یتم تعدیلها بأیة تحویالت لنقدیة أو ما في حكمها، وفي حالة عدم إمكانیة تحدید القیمة العادلة للبضائع

الخدمات المستلمة بشكل دقیق، فیقاس اإلیراد بالقیمة العادلة للبضائع أو الخدمات المقدمة بعد أن یتم تعدیلها 
  بأیة تحویالت لنقدیة أو ما في حكمها.

من المهم جدا أن یتم تحدید وقت االعتراف باإلیرادات بالشكل الصحیح . على سبیل المثال ، في حال بیع  )٣
االعتراف باإلیرادات ، هل عند استالم طلب العمیل ، أم عند استكمال اإلنتاج ، أم في  البضائع، هل ینبغي

تاریخ الشحن ، أم عند تسلیم البضائع للعمیل؟ إن اتخاذ القرار حول وقت  وكیفیة االعتراف باإلیرادات ذو أثر 
م جدًا في العملیة الكاملة كبیر على تحدید "صافي الدخل" للسنة (أي السطر األخیر) ، وهو بالتالي عنصر ها

 إلعداد البیانات المالیة.
تحدید المعامالت : تطبق معاییر االعتراف في هذا المعیار عادةً على كل عملیة بشكل منفصل . ولكن وفي  )٤

ظروف محددة فإنه من الضروري تطبیق معاییر االعتراف على األجزاء المحددة لعملیة واحدة من أجل أن 
غًا محددًا مقابل خدمة الحقة فإن تعكس جوهر العملیة . فعلى سبیل المثال : عندما یتضمن سعر بیع المنتج مبل

هذا المبلغ یؤجل االعتراف به كإیراد على أن یعترف به خالل الفترة التي تقدم فیها الخدمة . وبالعكس تطبق 
معاییر االعتراف على عملیتین أو أكثر عندما تكون مترابطة معًا بطریقة ال یمكن معها فهم األثر التجاري دون 

  لیات ككل .لسلة العمساإلشارة إلى 
  بیع البضائع : )٥



  ٢٠١٢دورة التخصصية للماسبية القانونيني 
 ٣ Page إعداد حممد قاسم التكرييت 

  

  یجب االعتراف بإیراد بیع البضائع عند الوفاء بكافة الشروط التالیة :  ٦/١
 . أن یتم نقل مخاطر ومنافع ملكیة البضائع إلى المشتري 
  أن ال یحتفظ البائع على أي عالقة إداریة مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بوجود الملكیة أو

 البضائع المباعة.الرقابة الفعالة على 
 . أن یكون من الممكن قیاس مبلغ اإلیرادات بموثوقیة 
 . أن یكون من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة المرتبطة بالمعاملة إلى البائع 
  أن یكون من الممكن قیاس التكالیف المتكبدة أو التي سیتم تكبدها فیما یخص المعاملة

 بموثوقیة.

للملكیة فال تعتبر المعاملة كعملیة بیع وبالتالي ال یعترف باإلیراد،  اطر أساسیةبمخإذا احتفظت الشركة   ٦/٢
فقد تحتفظ الشركة بأحد المخاطر األساسیة للملكیة بأكثر من طریقة وتوضح األمثلة التالیة بعض الحاالت التي 

  قد تحتفظ فیها الشركة بالمخاطر والعوائد األساسیة للملكیة :
  كة بالمسؤولیة عن األداء غیر المرضى لألصل المباع .(أ) عندما تحتفظ الشر 

  (ب) عندما یعتمد استالم اإلیراد من عملیة بیع معینة على تحقق إیراد للمشتري من بیعه للبضائع المشتراة.
(ج) عندما یتم شحن البضائع على أساس استالم بعد التركیب، ویكون التركیب هو جزء أساسي من العقد 

  بمعرفة الشركة بعد.لم یتم استكماله 
(د) عندما یحق للمشتري فسخ الشراء لسبب محدد في عقد البیع وتكون الشركة غیر متأكدة من احتماالت 

  رد البضائع إلیها.
ففي هذه الحالة تعتبر المعاملة كعملیة بیع تامة غیر األساسیة للملكیة إذا احتفظت الشركة بأحد المخاطر  ٦/٣

  الخاص بها.وبالتالي یعترف باإلیراد 
فعلى سبیل المثال قد یحتفظ البائع بحق الملكیة القانوني للبضائع وذلك فقط بغرض ضمان تحصیل القیمة 
المستحقة، وفي هذه الحالة إذا كانت الشركة قد نقلت إلى المشترى المخاطر والعوائد األساسیة للملكیة 

تبر مبیعات التجزئة مثاًال آخر الحتفاظ فتكون المعاملة عملیة بیع و یعترف باإلیراد الخاص بها، وتع
الشركة بأحد المخاطر غیر األساسیة للملكیة وذلك عندما یقوم البائع برد قیمة البضائع إذا لم تلق قبوًال من 
المستهلك، وفي هذه الحالة یتم االعتراف باإلیراد في تاریخ البیع بشرط أن یتوفر لدى البائع إمكانیة تقدیر 

دراج قیمتها كالتزام وذلك في ضوء الخبرة السابقة والعوامل المعنیة قیمة المردودات  ٕ المستقبلیة بدقة وا
  األخرى

تتطلب المرحلة الزمنیة التي یتم فیها نقل مخاطر ومنافع الملكیة "الهامة" إلى المشتري دراسة دقیقة تنطوي  ٦/٤
ومنافع الملكیة "الهامة" عندما على فحص الظروف المحیطة بالمعاملة ، وتحدث عموما عملیة نقل مخاطر 

تنتقل الملكیة إلى المشتري أو عندما یستلم المشتري ملكیة البضائع ، لكن في بعض الظروف ال یتزامن نقل 
مخاطر ومكافئات الملكیة مع تحویل الملكیة القانونیة أو نقل الملكیة ، مثل بیع أحد المباني الذي ال یزال قید 

  اإلنشاء.
  ع عقود بیع البضائع لشروط معینة مثل :كثیرا ما تخض ٦/٥

  المبیعات التي یتم إصدار فواتیر بها ولكن یتأخر فیها التسلیم بناء على طلب المشتري
إال أن المشتري یحصل على حق الملكیة ویقبل الفاتورة . في هذه الحالة یعترف باإلیراد 

 عندما یحصل المشتري على حق الملكیة  شریطة :
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 محتمال . مأن یكون التسلی 
 . أن البند موجود ومحدد وجاهز للتسلیم حین االعتراف بعمیلة البیع 
 . یعترف المشتري بشكل محدد بتعلیمات التسلیم المؤجل 
 . تطبیق شروط السداد العادیة 

  أن تكون خاضعة للفحص و/أو التركیب ، فإذا كانت عملیة التركیب هي عملیة بسیطة وسریعة (أي أنها
 م من عقد المبیعات) ، یمكن االعتراف باإلیراد عند قبول المشتري للتسلیم.تشكل جزء غیر ها

 .عند الموافقة مع حق الرجوع ، یتم االعتراف بالعقد عندما یتم قبول البضائع أو تنقضي فترة حق اإلرجاع 
 .یرسم األمانة ، یتم االعتراف بالعقد عندما یكون المرسل إلیه قد باع البضائع 
  التسلیم ، یتم االعتراف بالعقد عندما یتم قبض النقد.الدفع عند 
  مشتریات مؤجلة التسلیم ، عندما یتم تسلیم البضائع عند تسدید القسط األخیر ، إذا أظهرت السجالت أنه یتم

عادة قبض الدفعة كاملة ، فإنه یمكن االعتراف باإلیراد عندما یتم استالم عربون كبیر وعندما تكون البضائع 
 تناول وجاهزة للتسلیم ، وبخالف ذلك ، ال یتم االعتراف باإلیراد إال عند التسلیم.في الم

  المبیعات بالتقسیط : یعترف باإلیراد الذي یعزى إلى سعر البیع صاف من الفائدة في تاریخ البیع ، وسعر
تخدام سعر فائدة البیع هو القیمة الحالیة للمقابل ویتم تحدیده بواسطة خصم األقساط القابلة للتحصیل باس

كتسب على أساس زمني یأخذ في االعتبار سعر الفائدة  مستنبط . و یعترف بعنصر الفائدة كإیراد كلما ُا
 المستنبط .

ینبغي مطابقة اإلیرادات المعترف بها والتكالیف (المصاریف) المرتبطة بها كما یتعین االعتراف بها في  ٦/٦
یكن من الممكن قیاس التكالیف بموثوقیة ، فإنه ال ینبغي االعتراف نفس الوقت وهذا أمر أساسي ألنه إذا لم 

قبض من تلك المعامالت على أنه التزام . ُ   باإلیراد ذو العالقة ، وفي مثل هذه الحالة ، یتم قید أي عرض نقدي ی
  

  تقدیم الخدمات  )٦

ان من الممكن تقدیر النتیجة النهائیة یمكن االعتراف باإلیراد من تقدیم الخدمات بالرجوع إلى مرحلة اإلنجاز إذا ك ٧/١
  بموثوقیة ویكون هذا هو الحال :

 . إذا كان من الممكن قیاس مبلغ اإلیراد بموثوقیة 
 . إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادیة المرتبطة بالمعاملة إلى المشروع 
 لتقاریر .إذا كان من الممكن قیاس مرحلة اإلنجاز بموثوقیة في نهایة فترة إعداد ا 
 . إذا كان من الممكن قیاس التكالیف المتكبدة وتكلفة اإلنجاز بموثوقیة 

وتنطبق  ١١تشابه هذه الطریقة لالعتراف باإلیرادات تلك الطریقة التي تم تحدیدها في معیار المحاسبة الدولي  ٧/٢
األنظمة الصارمة إلعداد الموازنات  المتطلبات الواردة في ذلك المعیار بنفس الطریقة بالنسبه لتقدیم الخدمات ، مثل

وحساب التكالیف . كما أن منهجیات تقدیر نسبة الخدمات المقدمة ، مثل الدراسات االستطالعیة ، أو نسبة التكالیف 
المتكبدة إلى إجمالي التكالیف المقدرة هي أیضا متشابهة باإلضافة إلى ذلك ، إذا لم یكن من الممكن تقدیر النتیجة 

  فإنه یتم االعتراف باإلیراد فقط إلى الحد الذي تكون فیه التكالیف قابلة لالسترداد . بموثوقیة ،
  أمثلة : ٧/٣

 . یتم االعتراف بتكالیف التركیب خالل فترة التركیب بالرجوع إلى مرحلة اإلنجاز 
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 . یتم االعتراف عادة باالشتراكات على أساس القسط الثابت خالل فترة االشتراك 
  بعموالت وكالة التأمین عند بدء التأمین ما لم یكن من المحتمل أن یضطر یتم االعتراف

الوكیل إلى تقدیم خدمات إضافیة ، وفي هذه الحالة یتم تأجیل جزء من اإلیراد لتغطیة تكلفة 
 تقدیم تلك الخدمة .

  یتم االعتراف بالتكالیف من تطویر البرمجیات المعدة وفق مواصفات محددة بالرجوع إلى
 اإلنجاز ، بما في ذلك الدعم ما بعد التسلیم.مرحلة 

  ذا تم بیع االشتراك في عدد ٕ یتم االعتراف برسوم التسجیل في األحداث عند وقوع الحدث ، وا
 من األحداث ، یتم توزیع الرسوم على كل حدث .

 . یتم االعتراف برسوم التعلیم خالل الفترة التي یتم فیها تقدیم التعلیم 
 ات المالیة على الخدمات التي یتم تقدیمها وكثیرا ما یتم التعامل معها تعتمد تكالیف الخدم

كتعدیل على سعر الفائدة الفعلي في األداة المالیة التي یتم استحداثها ویكون هذا هو الحال 
بالنسبة لرسوم اإلصدار وااللتزام االئتمانیة ویتم االعتراف بتكالیف إدارة االستثمار خالل فترة 

 اإلدارة .
  فوائد واألتاوات وتوزیعات األرباح :ال )٧

یتم االعتراف باإلیراد الناجم عن استخدام أصل المنشأة من قبل اآلخرین والذي ینتج عنه فائدة أو توزیعات أرباح أو  ٨/١
  أتاوات عندما :

 . یكون محتمًال أن تتدفق المنافع االقتصادیة المرتبطة بالعملیة إلى المشروع 
 د على نحو موثوق به .یكون قیاس مبلغ اإلیرا 

  ویجب االعتراف باإلیراد على األسس التالیة :
 . "یتم االعتراف بالفائدة باستخدام "طریقة الفائدة الفعالة 
  یتم االعتراف باألتاوات على أساس االستحقاق وفقا التفاقیة األتاوات 
 . یتم االعتراف بتوزیعات األرباح عندما یحق للمساهم قبض الدفعة 

ي فحص تكلفة شراء أدوات الدین واألسهم بدقة ، وغالبا ما تتضمن التكلفة الفائدة المستحقة أو األسهم التي قد ینبغ ٨/٢
تكون في االنتظار أو مع توزیعات األرباح ، وفي هذه الحالة ینبغي تخصیص االستالم الالحق للفائدة أو توزیعات 

إیراد ، وعلى نحو مشابه ، سیتم التعامل مع استالم توزیعات األرباح األرباح مقابل تكلفة األداة بدًال من االعتراف بها ك
  من احتیاطي ما قبل الشراء للشركة التابعة أو الزمیلة كتخفیض في تكلفة االستثمار ولیس كإیراد .

  اإلفصاحات : )٨

  یجب على المشروع أن یفصح عما یلي :
  في ذلك أسالیب تحدید مرحلة إنجاز تقدیم الخدمات .السیاسات المحاسبیة المتبناة لالعتراف باإلیرادات ، بما 
 : مبلغ كل فئة هامة من اإلیرادات المعترف بها خالل الفترة ، بما في ذلك 

o . بیع البضائع 
o . تقدیم الخدمات 
o . الفوائد 
o . األتاوات 
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o . توزیعات أرباح األسهم 
  كل فئة .مبلغ اإلیراد المعترف به من تبادل البضائع أو الخدمات المشمولة في  

  
  
  

  )٨رقم (المعدل  المعیار الشرعي
  اإلجارة واإلجارة المنتهیة بالتملیك

  
    

یهدف معیار اإلجارة واإلجارة المنتهیة  بالتملیك (اإلجارة المنتهیة باالقتناء) إلى وضع القواعد المحاسبیة التي تحكم 
مصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة بصفتها اإلثبات والقیاس والعرض واإلفصاح عن عملیات التأجیر التي تجریها ال

مؤجرا أو مستأجرا. ومرفق بالمعیار ملخص باألحكام الفقهیة التي تستند إلیها المعالجات المحاسبیة، وكذلك البدائل 
هیة المحاسبیة التي تم أخذها في االعتبار، ومسوغات البدیل الذي تم اختیاره للمسائل المحاسبیة لإلجارة واإلجارة المنت

  بالتملیك.
  واهللا ولي التوفیق ، ،

  التعدیالت:
  ١٠الفقرة رقم 

  تم تظلیل العبارات الجدیدة التي أضیفت إلى المعیار كما تم تظلیل وشطب العبارات التي حذفت من المعیار.
  نص المعیار          

 نطاق المعیار - ١

المنتهیة بالتملیك بصفة المصرف مؤجرًا أو یتناول هذا المعیار القواعد المحاسبیة لموجودات اإلجارة واإلجارة  ١/١
، وكذلك إیرادات ومصروفات تأجیر أو استئجار هذه الموجودات.   مستأجرًا

ذا كانت متطلبات القوانین واألنظمة التي تعمل هذه المصارف في إطارها مخالفة لبعض ما جاء في هذا المعیار  وإ
  ).١(الفقرة رقم  واضطر المصرف للعمل بما یخالفها وجب اإلفصاح عن ذلك

  ال یتناول هذا المعیار عملیات التأجیر اآلتیة: ١/٢
عقود اإلجارة المتعلقة بحقوق التنقیب واستخدام الموارد الطبیعیة ، مثل النفط، والغاز، وغابات   -  أ

 األخشاب،والمعادن، وما شابهها.
، وبراءات االختراع، وحقوق اتفاقات الترخیص لبعض األشیاء مثل األفالم، وتسجیالت الفیدیو، والمخطوطات  - ب

 التألیف.

جارة الخدمات المهنیة (الفقرة رقم  -ج ٕ   ).٢عقود العمل وا
 تصنیف عقود اإلجارة  - ٢
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  ).٣عقد اإلجارة التشغیلیة (وهي اإلجارة التي ال یسبقها وعد بالتملیك) (الفقرة رقم  ٢/١
  تشمل الحاالت التالیة:عقد اإلجارة المنتهیة بالتملیك (التأجیر المنتهي باالقتناء)، و  ٢/٢
 اإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق الهبة.  ) أ(

 (ب) اإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طرق البیع بثمن رمزي أو غیر رمزي یحدد في العقد.
  (ج) اإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق البیع قبل انتهاء مدة عقد اإلجارة بثمن یعادل باقي      أقساط اإلجارة.    

  )٤(د) اإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق البیع التدریجي (الفقرة رقم    
  المعالجة المحاسبیة لعملیات اإلجارة - ٣

  اإلجارة التشغیلیة ٣/١     
  اإلجارة التشغیلیة بصفة المصرف مؤجرا ٣/١/١          

  الموجودات المقتناة بغرض اإلجارة ٣/١/١/١                   
الموجودات المقتناة بغرض اإلجارة عند اقتنائها بتكلفة اقتنائها (التكلفة التاریخیة)، وتشمل صافي ثمن تقاس   -  أ

الشراء مضافا إلیه أیة نفقات ضروریة أخرى یتحملها المصرف، كالرسوم الجمركیة، والضرائب، وتكالیف النقل، 
جمة عن اقتناء الموجودات لجعلها صالحة والتأمین في أثناء النقل، وبصفة عامة كل النفقات المباشرة النا

 ).٥لالستعمال (الفقرة رقم 
في حالة توقع انخفاض دائم ذي أهمیة نسبیة في القیمة المتبقیة المقدرة للموجودات المؤجرة في نهایة عقد   - ب

 ).٦اإلجارة، یتم تقدیر قیمة هذا االنخفاض ویعترف به خسارة للفترة التي حدث فیها االنخفاض (الفقرة رقم 

  ).٧تستهلك الموجودات المؤجرة وفق سیاسة االستهالك التي ینتهجها المؤجر (الفقرة رقم  -ج
  ).٨تظهر الموجودات المؤجرة في قائمة المركز المالي للمؤجر تحت بند استثمارات "موجودات مؤجرة" (الفقرة رقم  -د
  إیرادات اإلجارة ٣/١/١/٢
 ).٩ترات المالیة التي یشمله عقد اإلجارة (الفقرة رقم توزع إیرادات اإلجارة بما یتناسب مع الف  -  أ

 ).١٠تثبت إیرادات اإلجارة في قائمة الدخل "إیرادات إجارة" (الفقرة رقم   - ب

  التكالیف المباشرة األولیة للتعاقد ٣/١/١/٣
توزیع إیرادات  توزع التكالیف المباشرة األولیة للتعاقد ذات األهمیة النسبیة على مدة العقد حسب األساس المتبع في

اإلجارة. أما إذا لم تكن ذات أهمیة نسبیة، فإنها تثبت في قائمة الدخل مصروفات للفترة المالیة التي تم فیها التعاقد (الفقرة 
  ).١١رقم 

  مصروفات إصالحات الموجودات المؤجرة ٣/١/١/٤
فترة المالیة التي تحدث فیها إذا تثبت تكلفة اإلصالحات التي یتوقف علیها االنتفاع بالموجودات المؤجرة في ال  -  أ

 ).١٢كانت غیر ذات أهمیة نسبیة (الفقرة رقم 
إذا كانت اإلصالحات ذات أهمیة نسبیة ومتفاوتة القیمة بین عام وآخر على مدى فترات العقد، فإنه یتم تكوین   - ب

 ).١٣مخصص إصالحات ویحمل بالتساوي على الدخل (الفقرة رقم 
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ا المستأجر بإجراء إصالحات یوافق المؤجر على تحملها، فإن المؤجر یثبتها في الحاالت التي یقوم فیه -ج
  ).١٤مصروفات تحمل على الفترة المالیة التي حدثت فیها (الفقرة رقم 

  في نهایة الفترة المالیة ٣/١/١/٥
ة ویحمل على یثبت نصیب الفترة من التكالیف األولیة المباشرة للتعاقد في تلك الفترة إذا كانت ذات أهمیة نسبی  -  أ

 ).١٥المصروفات ( الفقرة رقم 
في حالة تكوین مخصص لمصروفات إصالحات الموجودات المؤجرة یتم تحمیل نصیب الفترة من هذه   - ب

 ).١٦المصروفات على المخصص (الفقرة رقم 

  ).١٧تستهلك الموجودات المؤجرة وفقا لسیاسة االستهالك التي ینتهجها المؤجر (الفقرة رقم  -ج
  ).١٨ذمم أقساط اإلجارة بصافي القیمة النقدیة المتوقع تحصیلها (الفقرة رقم تقاس  -د
  اإلجارة التشغیلیة بصفة المصرف مستأجراً  ٣/١/٢

  مصروفات اإلجارة ٣/١/٢/١        
 توزع أقساط اإلجارة على الفترات المالیة التي یشملها عقد اإلجارة وتثبت "مصروفات إجارة" في الفترة المالیة التي

  ).١٩تستحق فیها هذه األقساط (الفقرة رقم 
  التكالیف المباشرة األولیة للتعاقد ٣/١/٢/٢

توزع التكالیف المباشرة األولیة للتعاقد ذات األهمیة النسبیة على مدة العقد حسب األساس المتبع في توزیع 
ة المالیة التي تم فیها التعاقد (الفقرة مصروفات اإلجارة. أما إذا لم تكن ذات أهمیة نسبیة، فإنها تثبت مصروفات للفتر 

  ).٢٠رقم 
  اإلجارة المنتهیة بالتملیك ٣/٢

     ٣/٢/١ .  اإلجارة المنتهیة بالتملیك بصفة المصرف مؤجرًا
  اإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق الهبة   3/3/3/2

  الموجودات المقتناة بغرض التأجیر ٣/٢/١/١/١             
(أ) على معالجة الموجودات المقتناة بغرض اإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق  ٣/١/١/١البند ینطبق ما جاء في 

  ).٢١الهبة (الفقرة رقم 
  التعاقد وبدء اإلجارة  ٣/٢/١/١/٢
 ).٢٢تثبت الموجودات المؤجرة تحت "موجودات إجارة منتهیة بالتملیك"، وتقاس بقیمتها الدفتریة (الفقرة رقم   -  أ

 ).٢٣على معالجة التكالیف المباشرة األولیة للتعاقد (الفقرة رقم  ٣/١/٢/٢ي البند ینطبق ما جاء ف  - ب

  إیرادات اإلجارة ٣/٢/١/١/٣
  ).٢٤على معالجة إیرادات اإلجارة (الفقرة رقم  ٣/١/١/٢ینطبق ما جاء في البند 

  مصروفات إصالحات الموجودات المؤجرة ٣/٢/١/١/٤
  ).٢٥معالجة مصروفات إصالحات الموجودات المؤجرة (الفقرة رقم على  ٣/١/١/٤ینطبق ما جاء في البند 

  في نهایة الفترة المالیة ٣/٢/١/١/٥
 ).٢٦(الفقرة رقم  ٣/١/١/٥ینطبق ما جاء في البند   -  أ
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تستهلك الموجودات المؤجرة وفقا لسیاسة االستهالك التي ینتهجها المؤجر مع مراعاة عدم حسم أي قیمة متبقیة   - ب
ید قیمة االستهالك حیث إن إجارة هذه الموجودات منتهیة بالتملیك عن طریق الهبة (الفقرة للموجودات عند تحد

 ).٢٧رقم 

  في نهایة مدة اإلجارة ٣/٢/١/١/٦
شریطة أن یكون المستأجر قد سدد جمیع أقساط اإلجارة،  –تنتقل ملكیة الموجودات المؤجرة إلى المستأجر بموجب الهبة 

  ).٢٨المتعلقة باإلجارة قد أقفلت (الفقرة رقم وعلیه تكون الحسابات 
  فوات االنتفاع بموجودات اإلجارة قبل التملیك بالهبة ٣/٢/١/١/٧

في الحاالت التي تصیر موجودات اإلجارة قبل التملیك بالهبة غیر صالحة لالنتفاع بها بسبب ال یرجع إلى المستأجر، 
أكثر من األجرة العادلة (أجرة المثل)، یعترف بالفرق بین مبلغ األجرتین وكانت أقساط اإلجارة التي تم دفعها من المستأجر 

  ).٢٩التزامًا على المؤجر ویثبت في قائمة الدخل (الفقرة رقم 
  اإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق البیع بثمن رمزي أو غیر رمزي یحدد في العقد ٣/٢/١/٢

  جارةالموجودات المقتناة بغرض اإل ٣/٢/١/٢/١          
(أ) على معالجة الموجودات المقتناة بغرض اإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق البیع  ٣/١/١/١ینطبق ما جاء في البند 

  ).-٣بثمن رمزي أو غیر رمزي (الفقرة رقم 
  التعاقد وبدء اإلجارة ٣/٢/١/٢/٢

  ).٣١رقم  على معالجة التعاقد وبدء اإلجارة (الفقرة ٣/٢/١/١/٢ینطبق ما جاء في البند 
  إیرادات اإلجارة ٣/٢/١/٢/٣

  ).٣٢على معالجة إیرادات اإلجارة (الفقرة رقم  ٣/١/١/٢ینطبق ما جاء في البند 
  مصروفات إصالحات الموجودات المؤجرة  ٣/٢/١/٢/٤

  ).٣٣على معالجة مصروفات إصالحات الموجودات المؤجرة (الفقرة رقم  ٣/١/١/٤ینطبق ما جاء في البند 
  في نهایة الفترة المالیة  ٣/٢/١/٢/٥

في نهایة مدة العقد عند  -رمزیا كان أو غیر رمزي –، مع مراعاة حسم ثمن البیع ٣/١/١/٥ینطبق ما جاء في البند 
  ).٣٤تحدید قیمة االستهالك (الفترة رقم 

  في نهایة مدة اإلجارة ٣/٢/١/٢/٦
جودات، تنتقل إلیه ملكیة الموجودات المؤجرة، وتقفل إذا سدد المستأجر جمیع أقساط اإلجارة وتم شراء المو   -  أ

 ).٣٥الحسابات المتعلقة باإلجارة (الفقرة رقم 
إذا قرر المستأجر عدم شراء الموجودات المؤجرة، وكان المؤجر یتبع سیاسة عدم اإللزام في الوعد، فإنها تثبت   - ب

ذا كانت أقل من صافي القیمة الدفتریة "موجودات مقتناة بغرض اإلجارة" بالقیمة النقدیة المتوقع تحصیلها  ٕ وا
 ).٣٦یعترف بالفرق خسارة في الفترة المالیة التي تمت فیها ( الفقرة رقم 

  ). ٣٧أما في حالة اإللزام بالوعد فإن الفرق بین القیمتین یثبت ذممًا على المستأجر (الفقرة رقم  -ج
  البیع بثمن رمزيفوات االنتفاع بموجودات اإلجارة قبل التملیك ب ٣/٢/١/٢/٧

 ٣/٢/١/١/٧ینطبق على معالجة فوات االنتفاع بموجودات اإلجارة قبل التملیك بالبیع بثمن رمزي ما جاء في البند 
  ).٣٨(الفقرة رقم 
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  اإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق البیع قبل انتهاء المدة بثمن یعادل باقي أقساط اإلجارة ٣/٢/١/٣
  وجودات المقتناة بغرض اإلجارةالم ٣/٢/١/٣/١            

(أ) على معالجة الموجودات المقتناة بغرض التأجیر المنتهي بالتملیك عن طریق  ٣/١/١/١ینطبق ما جاء في البند 
  ). ٣٩البیع بثمن یعادل باقي أقساط اإلجارة (الفقرة رقم 

  التعاقد وبدء اإلجارة ٣/٢/١/٣/٢
  ).٤٠معالجة التعاقد وبدء اإلجارة (الفقرة رقم على  ٣/٢/١/١/٢ینطبق ما جاء في البند 

  
  إیرادات اإلجارة قبل بیع الموجودات المؤجرة ٣/٢/١/٣/٣

  ).٤١على معالجة إیرادات اإلجارة قبل بیع الموجودات المؤجرة (الفقرة رقم  ٣/١/١/٢ینطبق ما جاء في البند 
  مصروفات إصالحات الموجودات المؤجرة  ٣/٢/١/٣/٤

  ).٤٢على معالجة مصروفات إصالحات الموجودات المؤجرة (الفقرة رقم  ٣/١/١/٤في البند ینطبق ما جاء 
  في نهایة الفترة المالیة ٣/٢/١/٣/٥

  ).٤٣(الفقرة رقم  ٣/١/١/٥ینطبق ما جاء في البند 
  بیع موجودات اإلجارة ٣/٢/١/٣/٦

من یعادل بقیة أقساط اإلجارة، تنتقل إلى عندما یتم شراء المستأجر لموجودات اإلجارة قبل نهایة مدة اإلجارة، بث
المستأجر ملكیة الموجودات المؤجرة، وتقفل الحسابات المتعلقة باإلجارة، مع االعتراف بالربح أو الخسارة الناتج عن 

  ).٤٤الفرق بین ثمن البیع وصافي القیمة الدفتریة (الفقرة رقم 
  تدریجي اإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق البیع ال ٣/٢/١/٤

  الموجودات المقتناة بغرض اإلجارة ٣/٢/١/٤/١           
)على معالجة الموجودات المقتناة بغرض اإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق ١( ٣/١/١/١ینطبق ما جاء في البند 

  ).٤٥البیع التدریجي (الفقرة رقم 
  التعاقد وبدء اإلجارة ٣/٢/١/٤/٢

  ).٤٦على معالجة التعاقد وبدء اإلجارة (الفقرة رقم  ٣/٢/١/١/٢ینطبق ما جاء في البند 
  إیرادات اإلجارة ٣/٢/١/٤/٣

تثبت إیرادات اإلجارة في الفترة التي تستحق فیها، مع مراعاة أن إیرادات اإلجارة تتناقص بنسبة ما یتملكه المستأجر 
  ).٤٧من حصص (الفقرة رقم 

  مصروفات إصالحات الموجودات المؤجرة  ٣/٢/١/٤/٤
على معالجة مصروفات إصالحات الموجودات المؤجرة، مع مراعاة أن هذه  ٣/١/١/٤نطبق ما جاء في البند ی

  ).٤٨المصروفات تكون موزعة على حصص الملكیة (الفقرة رقم 
  إثبات قیمة الحصة المبیعة ٣/٢/١/٤/٥

لیك عن طریق البیع التدریجي، مع تثبت قیمة الحصة المبیعة حسما من الموجودات المؤجرة في اإلجارة المنتهیة بالتم
  االعتراف في قائمة الدخل بالربح أو الخسارة الناتج عن الفرق 

  ).٤٩بین صافي القیمة الدفتریة للحصة / الحصص المبیعة وثمن بیعها. (الفقرة رقم 
  في نهایة الفترة المالیة ٣/٢/١/٤/٦
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مبیعة عند تحدید قیمة االستهالك (الفقرة مع مراعاة حسم ثمن الحصص ال ٣/١/١/٥ینطبق ما جاء في البند   -  أ
 ).٥٠رقم 

(ب) (ج) على معالجة امتناع العمیل عن شراء الحصص المتبقیة (الفقرة  ٣/٢/١/٢/٦ینطبق ما جاء في البند   - ب
 ).٥١رقم 

  في نهایة مدة اإلجارة  ٣/٢/١/٤/٧
  ).٥٢والبیع التدریجي (الفقرة رقم عند سداد أقساط اإلجارة وثمن جمیع الحصص تقفل الحسابات المتعلقة باإلجارة 

  اإلجارة المنتهیة بالتملیك بصفة المصرف مستأجراً  ٣/٢/٢
  اإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق الهبة ٣/٢/٢/١        

  التكالیف المباشرة األولیة للتعاقد ٣/٢/٢/١/١                   
  ).٥٣لمباشرة األولیة للتعاقد (الفقرة رقم على معالجة التكالیف ا ٣/١/١/٣ینطبق ما جاء في البند 

  مصروفات االستئجار  ٣/٢/٢/١/٢
  ).٥٤على معالجة مصروفات االستئجار (الفقرة رقم  ٣/١/٢/١ینطبق ما جاء في البند 

  مصروفات الصیانة الدوریة والتشغیلیة للموجودات المستأجرة ٣/٢/٢/١/٣
فات الصیانة الدوریة والتشغیلیة للموجودات المستأجرة، یتم في حالة نص عقد اإلجارة على تحمل المستأجر مصرو 

  ). ٥٥إثبات هذه المصروفات في الفترة المالیة التي تحدث فیها (الفقرة رقم 
  في نهایة مدة اإلجارة ٣/٢/٢/١/٤
ة تنتقل ملكیة موجودات اإلجارة إلى المستأجر بموجب الهبة بعد أن یكون المستأجر قد سدد جمیع أقساط اإلجار   -  أ

 ).٥٦(الفقرة رقم 
تثبت الموجودات المقتناة باإلجارة المنتهیة بالهبة بالقیمة النقدیة المتوقع تحقیقها في ذلك الوقت، وتسجل القیمة   - ب

لصالح الجهة التي تم سداد أقساط اإلجارة من أموالها، سواء كانت أصحاب حقوق الملكیة (حساب األرباح 
أم كلیهما معا، وعلى المستأجر أن یفصح عن السیاسة التي اتبعها في المبقاة) أم أصحاب حسابات االستثمار 

 ).٥٧هذه المعالجة (الفقرة رقم 
 

  فوات االنتفاع بموجودات اإلجارة قبل التملیك بالهبة ٣/٢/٢/١/٥
جر، في الحاالت التي تصیر موجودات اإلجارة قبل التملیك بالهبة غیر صالحة لالنتفاع بها بسبب ال یرجع إلى المستأ

وكانت أقساط اإلجارة التي تم دفعها من المستأجر أكثر من األجرة العادلة (أجرة المثل)، یعترف بالفرق بین األجرتین في 
  ).٥٨دفاتر المستأجر ذممًا على المؤجر ویثبت في قائمة الدخل (الفقرة رقم 

  یحدد في العقداإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق البیع بثمن رمزي أو غیر رمزي  ٣/٢/٢/٢
  التكالیف المباشرة األولیة للتعاقد  ٣/٢/٢/٢/١

  ).٥٩على معالجة التكالیف المباشرة األولیة للتعاقد (الفقرة رقم  ٣/١/١/٣ینطبق ما جاء في البند 
  مصروفات االستئجار ٣/٢/٢/٢/٢

  ).٦٠على معالجة مصروفات االستئجار (الفقرة رقم  ٣/١/٢/١ینطبق ما جاء في البند 
  مصروفات الصیانة الدوریة والتشغیلیة للموجودات المستأجرة ٣/٢/٢/٢/٣
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على معالجة مصروفات الصیانة الدوریة والتشغیلیة للموجودات المستأجرة (الفقرة رقم  ٣/٢/٢/١/٣ینطبق ما جاء في البند 
٦١.(  
  في نهایة مدة اإلجارة ٣/٢/٢/٤

 ).٦٢شرائها (الفقرة رقم  تنتقل ملكیة الموجودات المستأجرة إلى المستأجر بعد  -  أ
ذا وجد فرق بین القیمة النقدیة   - ب ٕ تثبت موجودات اإلجارة المشتراة بالقیمة النقدیة المتوقع تحقیقها وقت الشراء، وا

المتوقع تحقیقها وثمن الشراء المسمى في الوعد (رمزیا كان أم غیر رمزي) فإنه یسجل لصالح الجهة التي تم 
 ).٦٣قم الشراء من أموالها (الفقرة ر 

  فوات االنتفاع بموجودات اإلجارة قبل التملیك بالبیع بثمن رمزي ٣/٢/٢/٢/٥
  ).٦٤(الفقرة رقم  ٣/٢/١/١/٧ینطبق ما جاء في البند 

  اإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق البیع قبل انتهاء المدة بثمن یعادل باقي أقساط اإلجارة ٣/٢/٢/٣
  شرة األولیة للتعاقدالتكالیف المبا ٣/٢/٢/٣/١          

  ).٦٥على معالجة التكالیف المباشرة األولیة للتعاقد (الفقرة رقم  ٣/١/١/٣ینطبق ما جاء في البند 
  مصروفات االستئجار ٣/٢/٢/٣/٢

  ).٦٦على معالجة مصروفات االستئجار (الفقرة رقم  ٣/١/٢/١ینطبق ما جاء في البند 
  یلیة للموجودات المستأجرة مصروفات الصیانة الدوریة والتشغ ٣/٢/٢/٣/٣

على معالجة مصروفات الصیانة الدوریة والتشغیلیة للموجودات المستأجرة (الفقرة رقم  ٣/٢/٢/١/٣ینطبق ما جاء في البند 
٦٧.(  
  شراء موجودات اإلجارة ٣/٢/٢/٣/٤

اإلجارة، تنتقل إلى  عندما یتم شراء المستأجر لموجودات اإلجارة قبل نهایة مدة اإلجارة بثمن یعادل بقیة أقساط  -  أ
 ).٦٨المستأجر ملكیة موجودات اإلجارة (الفقرة رقم 

تثبت موجودات اإلجارة المقتناة عن طریق البیع بثمن یعادل باقي أقساط اإلجارة بالقیمة النقدیة المتوقع تحقیها   - ب
ذا وجد فرق بین القیمة النقدیة المتوقع تحقیقها وثمن الشراء (بقیة األقس ٕ اط) فإنه یسجل لصالح وقت الشراء، وا

 ).٦٩الجهة التي تم الشراء من أموالها (الفقرة رقم 

  اإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق البیع التدریجي  ٣/٢/٢/٤
  التكالیف المباشرة األولیة للتعاقد ٣/٢/٢/٤/١           

  ).٧٠(الفقرة رقم  على معالجة التكالیف المباشرة األولیة للتعاقد ٣/١/١/٣ینطبق ما جاء في البند 
  مصروفات االستئجار ٣/٢/٢/٤/٢

على معالجة مصروفات االستئجار، مع مراعاة أن مصروفات اإلجارة تتزاید بنسبة ما  ٣/١/٢/١ینطبق ما جاء في البند 
  ).٧١یتملكه المستأجر من حصص (الفقرة رقم 

  مصروفات الصیانة الدوریة والتشغیلیة للحصص المستأجرة ٣/٢/٢/٤/٣
على معالجة مصروفات الصیانة الدوریة والتشغیلیة للحصص المستأجرة (الفقرة رقم  ٣/٢/٢/١/٣ق ما جاء في البند ینطب
٧٢.(  
  إثبات قیمة الحصة المشتراة  ٣/٢/٢/٤/٤
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  ).٧٣تثبت الحصة المشتراة من موجودات اإلجارة بالثمن الذي تم الشراء به (الفقرة رقم 
  یةفي نهایة الفترة المال ٣/٢/٢/٤/٥

  ).٧٤تستهلك الحصص المشتراة حسب سیاسة االستهالك التي ینتهجها المستأجر (الفقرة رقم 
  البیع ثم االستئجار للموجود نفسه  ٣/٣
  بیع العمیل موجودات إلى المصرف ثم استئجارها منه  ٣/٣/١

مباشرة من المصرف تنطبق في الحاالت التي یبیع فیها العمیل موجودات یمتكلها إلى المصرف ثم یستأجرها العمیل 
  ).٥٧المعالجات المحاسبیة المبینة في حالة كون المصرف مؤجرا ( الفقرة رقم 

  بیع المصرف موجودات إلى العمیل ثم استئجارها منه ٣/٣/٢
في الحاالت التي یبیع فیها المصرف موجودات یمتلكها إلى العمیل ثم یستأجرها المصرف مباشرة من العمیل، تنطبق 

، مع مراعاة البندین التالیین المعال (الفقرة  ٣/٣/٢/٢و  ٣/٣/٢/١جات المحاسبیة المبینة في حالة كون المصرف مستأجرًا
  ).٧٦رقم 

  بیع الموجود ثم استئجاره من مشتریه بعقد إجارة (تشغیلیة) ٣/٣/٢/١
بیع في الفترة المالیة إذا كان سعر بیع الموجودات یعادل القیمة السوقیة لها یثبت المصرف مكاسب أو خسائر ال  -  أ

 ).٧٧التي حدث فیها البیع الذي یتبعه االستئجار (الفقرة رقم 
إذا وجد فرق بین سعر البیع والقیمة السوقیة للموجودات التي باعها المصرف ثم استأجره من العمیل یوزع   - ب

(حسمًا منها أو  المصرف الفرق (مكاسب كانت أو خسائر) على فترات اإلجارة وتعدل بها مصروفات االستئجار
 ).٧٨إضافة إلیها) (الفقرة رقم 

  بیع الموجود ثم استئجاره من مشتریه بعقد إجارة منتهیة بالتملیك ٣/٣/٢/٢
یوزع المصرف مكاسب أو خسائر بیع الموجودات التي باعها إلى العمیل ثم استأجرها المصرف على فترات اإلجارة 

  ).٧٩لفقرة رقم ویحسم نصیب الفترة من مصروفات االستئجار (ا
  االستئجار ثم التأجیر (التأجیر من الباطن) ٣/٤

في الحاالت التي یؤجر فیها المصرف إلى العمیل موجودات سبق أن استأجرها من طرف ثالث تنطبق المعالجات 
  ).٨٠المحاسبیة المبینة في حالتي كون المصرف مستأجرًا ومؤجرًا (الفقرة رقم 

  متطلبات اإلفصاح ٣/٥
صرف في اإلیضاحات حول القوائم المالیة عن السیاسات المحاسبیة التي ینتهجها في معالجة عملیات اإلجارة یفصح الم

  ).٨١واإلجارة المنتهیة بالتملیك بصفته مؤجرًا أو مستأجرًا (الفقرة رقم 
  اإلجارة التشغیلیة ٣/٥/١

  متطلبات اإلفصاح بصفة المصرف مؤجراً  ٣/٥/١/١        
اإلیضاحات حول القوائم المالیة عن إجمالي الموجودات المؤجرة مبوبة حسب الفئات یفصح المصرف في   -  أ

 ).٨٢الرئیسة، مطروحا منها مجمع االستهالك الخاص بها في تاریخ قائمة المركز المالي (الفقرة رقم 
الفقرة رقم یفصح المصرف في اإلیضاحات حول القوائم المالیة عن إجمالي أقساط اإلجارة المستقبلیة المدینة (  - ب

٨٣.( 

  متطلبات اإلفصاح بصفة المصرف مستأجراً  ٣/٥/١/٢
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  ).٨٤یفصح المصرف في اإلیضاحات حول القوائم المالیة عن إجمالي أقساط اإلجارة المستقبلیة الدائنة (الفقرة رقم 
  اإلجارة المنتهیة بالتملیك ٣/٥/٢
  متطلبات اإلفصاح بصفة المصرف مؤجراً  ٣/٥/٢/١

اإلیضاحات حول القوائم المالیة عن إجمالي موجودات اإلجارة المنتهیة بالتملیك مبوبة حسب الفئات یفصح المصرف في 
  ).٨٥في تاریخ قائمة المركز المالي (الفقرة رقم  –إن وجد  -الرئیسة، مطروحا منها مجمع االستهالك الخاص بها 

  متطلبات اإلفصاح بصفة المصرف مستأجرًا  ٣/٥/٢/٢
اإلیضاحات حول القوائم المالیة عن أیة ارتباطات متعلقة بعملیات اإلجارة المنتهیة بالتملیك التي یفصح المصرف في 

  ).٨٦حدثت قبل تاریخ قائمة المركز المالي للفترة المالیة الحالیة ولم تبدأ اإلجارة إال في الفترة المالیة التالیة (الفترة رقم 
) بشأن العرض واإلفصاح العام في ١ي معیار المحاسبة المالیة رقم (یجب مراعاة متطلبات اإلفصاح الواردة ف ٣/٥/٣

  ).٨٧القوائم المالیة للمصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة (الفقرة رقم 
  تاریخ سریان المعیار – ٤

م ١٩٩٩نایر ی ١هـ أو  ١٤١٩محرم  ١یجب تطبیق هذا المعیار على القوائم المالیة للفترات المالیة التي تبدأ اعتبارًا من 
  ).٨٨(الفقرة رقم 

  
  التطبیقات المحاسبیة للمعیار

 المعالجة المحاسبیة لإلجارة التشغیلیة واإلجارة المنتهیة بالتملیك: 

: اإلجارة التشغیلیة:   : Operating Leaseأوًال

   ) تقاس الموجودات المقتناة بغرض اإلجارة عند اقتنائها بالتكلفة التاریخیة :١
  من حـ/ موجودات مقتناة بغرض اإلجارة          ×××    

  إلى حـ/ وسیلة الدفع                              ×××        

) في حالة توقع انخفاض قیمة الموجودات المؤجرة في نهایة عقد اإلجارة، وكان االنخفاض ذا أهمیة نسبیة، یتم تقدیر ٢
 االنخفاض، ویعترف به خسارة للفترة المالیة التي حدث فیها االنخفاض: 

  من حـ/ أرباح االستثمار/إجارة ( حسب ملكیة الموجودات المقتناة) ×××    

   إلى حـ/ موجودات مقتناة بغرض اإلجارة                ×××           

 ) تستهلك الموجودات المؤجرة وفق سیاسة اإلهالك التي ینتهجها المؤجر: ٣

  من حـ/مصروف إهالك موجودات مؤجرة(یغلق حسب ملكیة الموجودات)  ×××  

  إلى حـ/ مخصص إهالك موجودات مؤجرة ×××                     

 جودات تحت بند استثمارات( موجودات مؤجرة) في قائمة المركز المالي. ) تظهر المو ٤
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  من حـ/ موجودات مؤجرة ×××    

   إلى حـ/ موجودات مقتناة بغرض اإلجارة×××                        

 ) توزع إیرادات اإلجارة على الفترات المالیة التي یشملها عقد اإلجارة: ٥

  من حـ/ وسیلة القبض ×××   

  إلى مذكورین:               

  حـ/ أرباح االستثمار/ إجارة أو إیرادات إجارة( بما یخص الفترة المالیة الحالیة)   ×××                

  وذلك حسب ملكیة الموجودات المؤجرة 

  یة الالحقة)حـ/ أرباح استثمار مؤجلة أو إیرادات إجارة مؤجلة( ما یخص الفترات        المال  ×××                 
  وذلك حسب ملكیة الموجودات المؤجرة.  

 ) تثبت إیرادات اإلجارة المستحقة في الفترة المالیة التي تستحق فیها األقساط: ٦

  من حـ/ أرباح االستثمار المستحقة غیر المقبوضة أو إیرادات اإلجارة المستحقة غیر المقبوضة×××              

  (حسب  ملكیة الموجودات المؤجرة)  

  إلى حـ/ أرباح االستثمار أو إیرادات اإلجارة×××                                
) توزع تكالیف التعاقد المباشرة األولیة ذات األهمیة النسبیة على مدة العقد حسب أساس توزیع إیرادات اإلجارة، أما إذا ٧

 ثبت كمصروف: لم تكن ذات أهمیة نسبیة، فإنها ت

  من حـ/ مصاریف اإلجارة األولیة ×××       

  إلى حـ/ وسیلة الدفع ×××                                          

  (إذا كانت ذات أهمیة نسبیة)                       
 :  ویتم اإلطفاء شهریًا

  من حـ/ مصروف إطفاء اإلجارة أو حـ/ أرباح االستثمار/ إجارة ×××   

  ( حسب ملكیة الموجودات المؤجرة)                   

  إلى حـ/ مصاریف اإلجارة األولیة×××                              
ذا لم تكن ذات أهمیة نسبیة:  ٕ  وا

  من حـ/ مصاریف اإلجارة األولیة أو حـ/ أرباح االستثمار/ إجارة ×××    

  ( حسب ملكیة الموجودات المؤجرة)            
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  إلى حـ/ وسیلة الدفع ×××                                          

تكلفة اإلصالحات إذا كانت غیر ذات أهمیة نسبیة تحمل على مصروفات الفترة المالیة، بینما إذا كانت ذات  )٩
أهمیة نسبیة فإنه یتم تكوین مخصص إصالحات، ویتم قید نصیب الفترة من هذه المصروفات على حساب 

  ص: المخص
 

  من حـ/ مصاریف إصالحات اإلجارة أو حـ/ أرباح االستثمار/إجارة ×××  

  ( حسب ملكیة الموجودات المؤجرة)             

  إلى حـ/ وسیلة الدفع ×××                                     

  ( مصاریف اإلصالحات غیر ذات أهمیة نسبیة)              

 ت اإلجارة أو حـ/ أرباح االستثمار/ إجارةمن حـ/ مصاریف إصالحا×××    

   (حسب ملكیة الموجودات المؤجرة )

  إلى حـ/ مخصص إصالحات الموجودات المؤجرة ×××    

  (مصاریف اإلصالحات ذات أهمیة نسبیة ) 

  و یتم قید المصروفات الفعلیة على حساب المخصص :

  من حــ/ مخصص إصالحات الموجودات المؤجرة ×××      

  إلى حــ / وسیلة الدفع ×××      

وفي الحاالت التي یقوم فیها المستأجر بإجراء إصالحات یوافق المؤجر على تحملها، فإن المؤجر یثبتها 
 مصروفات تحمل على الفترة المالیة التي حدثت فیها. 

  تقاس ذمم أقساط اإلجارة بصافي القیمة النقدیة المتوقع تحصیلها.  )٩
ك مستأجرًا توزع أقساط اإلجارة على الفترات المالیة التي یشملها عقد اإلجارة وتقید على ) إذا كان البن١٠

 حساب"مصروفات إجارة". 

  من حـ/ مصروفات إجارة ( حسب الفترات المالیة)  ×××      

  إلى حـ/ وسیلة الدفع ×××       

: اإلجارة المنتهیة بالتملیك    Lease that Ends with Possessionثانیًا

 ) عند شراء األصل لغایات التأجیر تقاس الموجودات عند اقتنائها بالتكلفة التاریخیة: ١

  من حـ/ موجودات مقتناة بغرض اإلجارة ×××        
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  إلى حـ/ وسیلة الدفع ×××                                            

 ثبت الموجودات المؤجرة تحت بند موجودات مؤجرة إجارة منتهیة بالتملیك: ) عند توقیع عقد اإلجارة ت٢

  من حـ/ موجودات مؤجرة إجارة منتهیة بالتملیك ×××        

  ( بقیمة العین المؤجرة واإلیرادات)                      

  إلى مذكورین:                   

  الستثمار من أموال البنك) حـ/ إیرادات إجارة مؤجلة (ا           ×××           

  حـ/ أرباح استثمار مؤجلة(االستثمار من أموال االستثمار)        أو×××         

   حـ/ موجودات مقتناة بغرض اإلجارة           ×××            

 أو 

  من حـ/ موجودات مؤجرة إجارة منتهیة بالتملیك( بقیمة العین المؤجرة) ×××       

   إلى حـ/ موجودات مقتناة بغرض اإلجارة          ×××               

) توزع تكالیف التعاقد المباشرة ذات األهمیة النسبیة على مدة العقد حسب أساس توزیع إیرادات اإلجارة، أما ٣
 إذا لم تكن ذات أهمیة نسبیة فإنها تثبت كمصروف: 

  من حـ/ مصاریف اإلجارة األولیة ×××      

  إلى حـ/ وسیلة الدفع                 ×××                     

   ( إذا كانت ذات أهمیة نسبیة)                     

 :  ویتم اإلطفاء شهریًا

   من حـ/ مصاریف إطفاء اإلجارة              ( إذا كان االستثمار من أموال البنك)×××    

  االستثمار من أموال االستثمار)  أو  حـ/ أرباح االستثمار/إجارة                 ( إذا كان ×××   

   إلى حـ/ مصاریف اإلجارة األولیة×××                            

ذا لم تكن ذات أهمیة نسبیة:  ٕ  وا

  من حـ/ مصاریف اإلجارة األولیة أو حـ/ أرباح االستثمار/ إجارة  ( حسب ملكیة الموجودات المؤجرة) ×××    

  إلى حـ/ وسیلة الدفع ×××                                     

 ) تكالیف اإلصالحات إذا كانت غیر ذات أهمیة نسبیة تحمل على مصروفات الفترة المالیة: ٤
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  من حـ/ مصاریف إصالحات اإلجارة  (إذا كان االستثمار من أموال البنك) ×××    

  (إذا كان االستثمار من أموال االستثمار)         أو حـ/ أرباح االستثمار/إجارة          

  إلى حـ/ وسیلة الدفع ×××                    

  ) ( مصاریف اإلصالحات غیر ذات أهمیة نسبیة            

أما إذا كانت مصاریف اإلصالحات ذات أهمیة نسبیة فإنه یتم تكوین مخصص إصالحات ویتم قید نصیب 
 على حساب المخصص:  الفترة من هذه المصروفات

  إذا كان االستثمار من أموال البنك) (من حـ/ مصاریف إصالحات اإلجارة ×××    

  أو حـ/ أرباح االستثمار / إجارة ( إذا كان االستثمار من أموال االستثمار)           

  إلى حـ/ مخصص إصالحات الموجودات المؤجرة إجارة منتهیة بالتملیك ×××             

  ( مصاریف اإلصالحات ذات أهمیة نسبیة)                  

 ویتم فیه المصروفات الفعلیة على حساب المخصص: 

  من حـ/ مخصص إصالحات الموجودات المؤجرة إجارة منتهیة بالتملیك  ×××   

  إلى حـ/ وسیلة الدفع ×××                       

 ) عند استالم أقساط اإلجارة: ٥

  من حـ/ وسیلة القبض( بقیمة القسط كامًال ( االسترداد + اإلیراد)) ×××     

  إلى مذكورین:             

   حـ/ موجودات مؤجرة ذات إجارة منتهیة بالتملیك ( بقیمة االیراد)    ×××   

  حـ/ أرباح االستثمار أو إیرادات اإلجارة ( بقیمة قسط االسترداد )     ×××    

  وذلك حسب ملكیة الموجودات المؤجرة                              

  ومن حـ/إیرادات إجارة مؤجلة (بقیمة اإلیراد) إذا كان االستثمار من أموال البنك ×××           

   أو حـ/ أرباح استثمار مؤجلة( بقیمة اإلیراد) إذا كان االستثمار  من أموال االستثمار               

  إلى حـ/ إیرادات اإلجارة( بقیمة اإلیراد) إذا كان االستثمار  من أموال البنك      ×××     

  أو حـ/ أرباح االستثمار/ إجارة( بقیمة اإلیراد) إذا كان االستثمار من أموال االستثمار                

  من حـ/ وسیلة القبض ( بقیمة قسط اإلجارة( االسترداد+ اإلیراد)) ×××       أو 
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  إلى حـ/ أرباح االستثمار / إجارة أو إیرادات اإلجارة     ×××                 

  ( حسب ملكیة الموجودات المؤجرة)                      

وفي نهایة العام یتم إهالك الموجودات المؤجرة وفقًا لسیاسة اإلهالك التي ینتهجها البنك المؤجر مع مراعاة عدم 
ند تحدید قیمة اإلهالك إذا كانت إجارة هذه الموجودات منتهیة بالتملیك عن طریق حسم أي قیمة متبقیة للموجودات ع

 الهبة: 

بقیمة قسط االسترداد) ویغلق حسب  (من حـ/ مصروف إهالك موجودات مؤجرة إجارة منتهیة بالتملیك ×××   
  ملكیة الموجودات  

  إلى حـ/مخصص إهالك موجودات مؤجرة إجارة منتهیة بالتملیك       ×××     

) الخاص باإلجارة واإلجارة المنتهیة بالتملیك قد عالج إهالك األصول ٨ونالحظ  بأن المعیار المحاسبي رقم(
في محل اإلجارة بنفس المنهج الذي سلكه في اعتبار عقد اإلجارة المنتهیة بالتملیك مجرد استئجار المستأجر لألصل 

احتفاظ المؤجر بحق الملكیة خالل فترة اإلجارة، ولذا نص على أنه یجب إهالك األصل في دفاتر المؤجر ولیس 
المستأجر كما جاء في معاییر المحاسبة الدولیة واألمریكیة والبریطانیة، وأن یستهلك األصل المؤجر وفقًا لسیاسة اإلهالك 

  التي ینتهجها المؤجر مع مراعاة:

  أ)عدم خصم أي قیمة متبقاة لألصل عند تحدید  قیمة اإلهالك في حالة اإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق الهبة.  

  ب) خصم الثمن الرمزي أو غیر الرمزي في حالة اإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق البیع بثمن رمزي أو غیر رمزي. 

هالك في حالة اإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق البیع التدریجي ج) خصم ثمن الحصص المتبقیة عند تحدید قیمة اإل
فقط وأن یهلك الحصص المشتراة حسب سیاسة اإلهالك التي ینتهجها، ویتم حساب اإلهالك في نهایة كل فترة مالیة من 

  الفترات التي یشملها العقد. 

 ) في حالة تأخر المستأجر عن السداد: ٦

  ت منتهیة بالتملیك مستحقة غیر مدفوعة من حـ/ إیجارا×××         

  إلى حـ/ موجودات مؤجرة إجارة منتهیة بالتملیك ×××                   

 ومن حـ/ إیرادات إجارة مؤجلة (االستثمار من أموال البنك) ×××        

  أو من حـ/ أرباح استثمار مؤجلة (االستثمار من أموال االستثمار)              

  إلى حـ/ إیرادات إجارة معلقة (االستثمار من أموال البنك)          ×××       

  أو حـ/ أرباح استثمار معلقة (االستثمار من أموال االستثمار)               

 أو 

  من حـ/ أرباح االستثمار المستحقة غیر المقبوضة ×××   
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   ط اإلجارة( االسترداد+ اإلیرادات)أو حـ/ إیرادات اإلجارة المستحقة غیر المقبوضة ( بقیمة قس       

  الموجودات المؤجرة  ةوذلك حسب ملكی

  إلى حـ/ أرباح االستثمار المعلقة أو حـ/ إیرادات اإلجارة المعلقة ×××      

  ) عند سداد أقساط اإلجارة المتأخرة:٧

   من حـ/ وسیلة القبض×××     

  غیر مدفوعةإلى حـ/ إیجارات منتهیة بالتملیك مستحقة ×××        
  أو

  من حـ/ وسیلة القبض ×××    

   إلى حـ/ أرباح االستثمار المستحقة غیر المقبوضة×××   

  أو حـ/ إیرادات اإلجارة المستحقة غیر المقبوضة                    

 ومن حـ/ إیرادات اإلجارة المعلقة (االستثمار من أموال البنك) ×××     

  أو حـ/ أرباح االستثمار المعلقة (االستثمار من أموال االستثمار)               

  إلى حـ/ إیرادات اإلجارة (االستثمار من أموال البنك) ×××           

   أو حـ/ أرباح االستثمار (االستثمار من أموال االستثمار)                

 أجر بموجب الهبة، شریطة سداد جمیع أقساط اإلجارة: ) تنتقل ملكیة الموجودات المؤجرة إلى المست٨

  من حـ/ مخصص إهالك موجودات مؤجرة إجارة منتهیة بالتملیك ×××     

  إلى حـ/ موجودات مؤجرة إجارة منتهیة بالتملیك     ×××                 

 یرجع إلى المستأجر، وكانت ) إذا أصبحت موجودات اإلجارة قبل التملیك بالهبة غیر صالحة لالنتفاع بها لسبب ال٩
أقساط اإلجارة أكثر من األجرة العادلة(أجرة المثل) یعترف بالفرق بین األجرتین التزامًا على المؤجر ویثبت في قائمة 

  الدخل.

  من حـ/ أرباح االستثمار /إجارة أو حـ/ إیرادات اإلجارة( حسب ملكیة الموجودات المؤجرة)         ××× 

  ـ/ وسیلة الدفع إلى ح×××       

) إذا كانت اإلجارة المنتهیة بالتملیك عن طریق البیع بثمن رمزي أو غیر رمزي محدد في العقد، وقرر المستأجر عدم ١٠
شراء الموجودات المؤجرة وكان الوعد غیر ملزم، یعاد قید الموجودات المؤجرة تأجیرًا منهیًا بالتملیك على " حساب 

ذا كانت أقل من القیمة الدفتریة یعترف بالفرق خسارة موجودات مقتناة بغرض اإلجار  ٕ ة" بالقیمة النقدیة المتوقع تحقیقها، وا
 في الفترة المالیة التي تمت فیها: 
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  من مذكورین: 

  حـ/ موجودات مقتناة بغرض اإلجارة (بالقیمة النقدیة المتوقع تحقیقها)    ×××     

  حـ/ أرباح االستثمار/ إجارة ×××     

   أو حـ/ إیرادات اإلجارة (حسب ملكیة الموجودات المؤجرة بقیمة الخسارة)       

  إلى حـ/ موجودات مؤجرة إجارة منتهیة بالتملیك (بالقیمة الدفتریة) ×××        

 وأما في حالة اإللزام بالوعد فیسجل الفرق بین القیمتین على حساب ذمم المستأجر: 

   من مذكورین:

  حـ/ موجودات مقتناة بغرض اإلجارة (بالقیمة النقدیة المتوقع تحقیقها) ×××      

  حـ/ ذمم المستأجر (بقیمة الخسارة) ×××       

  إلى حـ/ موجودات مؤجرة إجارة منتهیة بالتملیك (بالقیمة الدفتریة) ×××                  

قبل انتهاء مدة اإلجارة بثمن یعادل باقي أقساط اإلجارة، ) إذا كانت اإلجارة منتهیة بالتملیك عن طریق البیع ١١
تنتقل ملكیة الموجودات المؤجرة إلى المستأجر، ویعترف بالربح أو الخسارة الناتجین عن الفرق بین ثمن البیع وصافي 

 القیمة الدفتریة: 

  من حـ/ وسیلة القبض ( بثمن یعادل باقي اقساط اإلجارة) ×××  

  إلى مذكورین:    

  حـ/ أرباح االستثمار/إجارة أو حـ/ إیرادات اإلجارة (حسب ملكیة الموجودات المؤجرة)   ×××     

  حـ/ موجودات مؤجرة إجارة منتهیة بالتملیك ( بالقیمة الدفتریة)   ×××     

  تطبیق عملي :

  منشأ . قام البنك اإلسالمي باستیراد سفینة بمبلغ ملیون دینار ، و تم دفع ثمنها للمراسل في بلد ال

دینار سنویًا إلحدى شركات المالحة بطریقة  ١٠٠.٠٠٠قام البنك اإلسالمي بتأجیر هذه السفینة بمبلغ  -
  سنة . ١٥التأجیر المنتهي بالتملیك و لمدة 

  تم قبض القسط األول من حساب الشركة الجاري لدیه .  -

   المطلوب :

  إثبات ما تقدم في دفاتر یومیة البنك اإلسالمي .
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  التطبیق الثاني :

  دوالر لجعله مقر عمله وقد كان شروط العقد كما یلي:  ١,٠٠٠,٠٠٠استأجر المصرف مبنى قیمته السوقیة 

  سنة. ٢٠فترة العقد:  - نوع العقد: إیجارة منتهیة بالتملك كهبة في نهایة العقد

.  ٥٥,٠٠٠األقساط    دوالر سنویًا

ذا علمت أن قسط االستهالك السنوي  ٕ والر، وأنه في نهایة السنة الرابعة كانت القیمة السوقیة للمبنى د ٢٥,٠٠٠وا

دوالر. ما هو أثر هذا  ١٥,٠٠٠دوالر وقد سدد المصرف خالل تلك السنة كلفة تصلیحات جوهریة بقیمة  ٨٠٠,٠٠٠

  العقد على القوائم المالیة المعدة في نهایة العام الرابع؟ 

  د  ج  ب  أ  

  صفر  صفر  ١,١٠٠,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  المباني -الموجودات الثابتة المادیة

  صفر  صفر  ١٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠  مجمع االستهالك

  صفر  صفر  ٢٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠  مخصص هبوط أسعار الموجودات

  ٢٥,٠٠٠  صفر  ٢٥,٠٠٠  ٢٥,٠٠٠  أعباء االستهالك

  ١٥,٠٠٠  صفر  ١٥,٠٠٠  ١٥,٠٠٠  أعباء التصلیحات

  ٥٥,٠٠٠  ٥٥,٠٠٠  صفر  صفر  أعباء اإلجارة
 

 


