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اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر
ﻧطﺎق اﻟﺗطﺑﯾق:
ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ:
ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر:
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن:
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ:

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ:
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺟرﯾن:
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ:
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ:
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ وا ٕ ﻋﺎدة اﻹﯾﺟﺎر:
أﻣﺛﻠﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ

اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻣﻌﯾﺎر :

إن ﻫـ ــدف ﻫـ ــذا اﻟﻣﻌﯾـ ــﺎر ﻫـ ــو ﺗﺣدﯾـ ــد اﻟﻣﻌﺎﻟﺟ ــﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳـ ــﺑﯾﺔ ﻟﻌﻘـ ــود اﻹﯾﺟـ ــﺎر ﻓـ ــﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧـ ــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ ﻟﻠﻣﺳـ ــﺗﺄﺟرﯾن واﻟﻣـ ــؤﺟرﯾن
واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ.
ﻧطﺎق اﻟﺗطﺑﯾق:
ﯾﺟب ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 اﺗﻔﺎﻗﯾ ـ ـ ــﺎت اﻹﯾﺟ ـ ـ ــﺎر ﻻﺳﺗﻛﺷ ـ ـ ــﺎف أو اﺳ ـ ـ ــﺗﺧدام اﻟﻣﻌ ـ ـ ــﺎدن واﻟﻣـ ـ ـ ـوارد اﻟﻣﻣﺎﺛﻠ ـ ـ ــﺔ ﻏﯾ ـ ـ ــر اﻟﻣﺗﺟ ـ ـ ــددة ﻣﺛ ـ ـ ــل اﻟ ـ ـ ــﻧﻔط واﻟﻐ ـ ـ ــﺎز
اﻟطﺑﯾﻌﻲ واﻷﺧﺷﺎب.
 اﺗﻔﺎﻗﯾـ ـ ــﺎت اﻟﺗـ ـ ــرﺧﯾص اﻟﺧﺎﺻـ ـ ــﺔ ﺑﺑﻧـ ـ ــود ﻣﺛـ ـ ــل اﻷﻓـ ـ ــﻼم اﻟﺳـ ـ ــﯾﻧﻣﺎﺋﯾﺔ وﺗﺳـ ـ ــﺟﯾﻼت اﻟﻔﯾـ ـ ــدﯾو واﻟﻣﺳـ ـ ــرﺣﯾﺎت واﻟﻣﺧطوطـ ـ ــﺎت
واﻟﺑراءات وﺣﻘوق اﻟﻧﺷر واﻟﺗﺄﻟﯾف.
ﻟﻰ أﻧﻪ ﯾﺟب ﻋدم ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس ﻣن ﻗﺑل :

 -١ﻣﺳـ ـ ــﺗﺎﺟروا اﻟﻌﻘ ـ ــﺎرات اﻻﺳـ ـ ــﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣـ ـ ــﺗﻔظ ﺑﻬـ ـ ــﺎ ﺑﻣوﺟـ ـ ــب ﻋﻘـ ـ ــود إﯾﺟـ ـ ــﺎر ﺗﻣوﯾﻠﯾـ ـ ــﺔ – اﻟﻣﻌﯾـ ـ ــﺎر  ٤٠اﻟﻌﻘـ ـ ــﺎرات
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ .
 -٢ﻣؤﺟروا اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣؤﺟرة ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ – اﻟﻣﻌﯾﺎر .٤٠
 -٣ﻣﺳﺗﺎﺟروا اﻷﺻول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ – اﻟﻣﻌﯾﺎر  ٤١اﻟزراﻋﺔ
 -٤ﻣؤﺟروا اﻷﺻول اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺟرة ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ – اﻟﻣﻌﯾﺎر  ٤١اﻟزراﻋﺔ

ﯾﻧطﺑـ ــق ﻫـ ــذا اﻟﻣﻌﯾـ ــﺎر ﻋﻠـ ــﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـ ــﺎتاﻟﺗـ ــﻲ ﺗﺣـ ــول ﺣـ ــق اﺳـ ــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣوﺟـ ــودات ﺣﺗـ ــﻰ وا ٕ ن طﻠـ ــب ﻣـ ــن اﻟﻣـ ــؤﺟر ﺧـ ــدﻣﺎت
ﻛﺑﯾ ـ ـرة ﻓﯾﻣـ ــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ــق ﺑﺗﺷـ ــﻐﯾل أو ﺻـ ــﯾﺎﻧﺔ ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣوﺟـ ــودات ،وﻣـ ــن ﻧﺎﺣﯾـ ــﺔ أﺧـ ــرى ﻻ ﯾﻧطﺑـ ــق ﻫـ ــذا اﻟﻣﻌﯾـ ــﺎر ﻋﻠـ ــﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـ ــﺎت
اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﻘود ﻟﻠﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣول ﺣق اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوﺟودات ﻣن طرف ﻣﺗﻌﺎﻗد إﻟﻰ اﻟطرف اﻵﺧر.
دورة اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ٢٠١٢
إﻋﺪاد ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺘﻜﺮﻳﱵ
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ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺻطﻠﺣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ:

 ﻋﻘ ــد اﻹﯾﺟـــﺎر :ﻫ ــو اﺗﻔﺎﻗﯾـــﺔ ﯾﻌطـــﻲ اﻟﻣ ــؤﺟر إﻟـــﻰ اﻟﻣﺳـــﺗﺄﺟر ﺑﻣوﺟﺑﻬ ــﺎ ﺣـــق اﺳ ــﺗﺧدام أﺻـــل ﻟﻔﺗـ ـرة زﻣﻧﯾ ــﺔ ﻣﺗﻔـــق ﻋﻠﯾﻬـــﺎ

ﻣﻘﺎﺑل دﻓﻌﺔ أو ﺳﻠﺳﻠﺔ دﻓﻌﺎت.
 ﻋﻘـــد اﻹﯾﺟـــﺎر اﻟﺗﻣـــوﯾﻠﻲ :ﻫـــو ﻋﻘـــد ﯾﻧﻘـــل ﺑﺷـــﻛل ﺟـ ــوﻫري ﻛﺎﻓـــﺔ اﻟﻣﺧـــﺎطر واﻟﻣﻧـــﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾـــﺔ أﺻـــل ،وﻗـــد ﯾـ ــﺗم
أو ﻻ ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﻣر.
 ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ :ﻫو ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﻋدا ﻋن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ.
ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑل ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻫو اﻟﻌﻘد اﻟذي ﯾﻣﻛن إﻟﻐﺎؤﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :
 ﻋﻧد ﺣدوث ﺑﻧد طﺎرئ ﺑﻌﯾد اﻻﺣﺗﻣﺎل. -ﺑﺈذن ﻣن اﻟﻣؤﺟر.

 إذا دﺧل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺟدﯾد ﻟﻧﻔس اﻷﺻل أو ﻷﺻل ﻣﻌﺎدل ﻟﻪ ﻣﻊﻧﻔس اﻟﻣؤﺟر،
 ﻋﻧد ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺑﺣﯾث ﯾﺑدو ﻋﻧد ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎرأن اﺳﺗﻣرارﻩ ﻣؤﻛد ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول.
ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر :ﻫو ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎر أو اﻟﺗزام اﻷطراف ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎر أﯾﻬﻣﺎ أﻗرب.
ﻣ ــدة ﻋﻘـــد اﻹﯾﺟـــﺎر :ﻫـــﻲ اﻟﻔﺗـ ـرة ﻏﯾـــر اﻟﻘﺎﺑﻠ ــﺔ ﻟﻺﻟﻐـــﺎء اﻟﺗ ــﻲ ﺗﻌﺎﻗـــد ﻓﯾﻬـــﺎ اﻟﻣﺳـــﺗﺄﺟر ﻻﺳـــﺗﺋﺟﺎر اﻷﺻـــل ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ أي
ﻓﺗـ ـرات أﺧـــرى ﯾﻛ ــون ﻓﯾﻬـــﺎ ﻟﻠﻣﺳـــﺗﺄﺟر ﺣ ــق اﺧﺗﯾـــﺎر اﻻﺳـــﺗﻣرار ﻓ ــﻲ اﺳـــﺗﺋﺟﺎر اﻷﺻ ــل ﻣﻘﺎﺑـــل دﻓﻌـــﺔ أﺧ ــرى أو ﺑـــدوﻧﻬﺎ ،ﻣـــﻊ
وﺟود اﻟﺗﺄﻛﯾد ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﻋﻧد ﺑدء اﻟﻌﻘد أن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺳوف ﯾﻣﺎرس ﺣﻘﻪ ﺑﻣوﺟب ذﻟك اﻟﺧﯾﺎر.

 اﻟﺣـ ــد اﻷدﻧـ ــﻰ ﻟـ ــدﻓﻌﺎت ﻋﻘـ ــد اﻹﯾﺟـ ــﺎر :ﻫـ ــﻲ اﻟﻣﺑـ ــﺎﻟﻎ اﻟﺗـ ــﻲ ﯾـ ــدﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣﺳـ ــﺗﺄﺟر أو ﻗـ ــد ﯾُطﻠـ ــب ﻣﻧـ ــﻪ دﻓﻌﻬـ ــﺎ طﯾﻠـ ــﺔ ﻣـ ــدة
ﻋﻘ ـ ـ ــد اﻹﯾﺟ ـ ـ ــﺎر ،ﺑﺎﺳ ـ ـ ــﺗﺛﻧﺎء ﺑ ـ ـ ــدل اﻹﯾﺟ ـ ـ ــﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣ ـ ـ ــل وﺗﻛ ـ ـ ــﺎﻟﯾف اﻟﺧ ـ ـ ــدﻣﺎت واﻟﺿـ ـ ـ ـراﺋب اﻟﺗ ـ ـ ــﻲ ﺳ ـ ـ ــﯾﻘوم اﻟﻣ ـ ـ ــؤﺟر ﺑ ـ ـ ــدﻓﻌﻬﺎ
واﺳﺗردادﻫﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ـ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ،أﯾﺔ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣن ﻗﺑﻠﻪ أو ﻣن ﻗﺑل طرف ﻣرﺗﺑط ﺑﻪ.
ـ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر ،أي ﻣﺑﻠﻎ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣﺿﻣون ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑل أي ﻣن:
ـ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ،أو،
ـ طرف ﻣرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ،أو
ـ طرف ﺛﺎﻟث ﻣﺳﺗﻘل ﻗﺎدر ﻣﺎﻟﯾﺎً ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﻬذا اﻟﺿﻣﺎن.

ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ إذا ﻛـــﺎن ﻟﻠﻣﺳـــﺗﺄﺟر ﺣـ ــق ﺧﯾـــﺎر ﺷـ ـراء اﻷﺻـــل ﺑﺳـ ــﻌر ﯾﺗوﻗـــﻊ أن ﯾﻛـــون أﻗـــل ﺑدرﺟـ ــﺔ ﻛﺎﻓﯾـــﺔ ﻣـــن اﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ــﺔ
ﻷﺻ ــل ﻓ ــﻲ اﻟﺗ ــﺎرﯾﺦ اﻟ ــذي ﯾﻣﻛ ــن ﻓﯾ ــﻪ ﻣﻣﺎرﺳ ــﺔ ﻫ ــذا اﻟﺧﯾـــﺎر ،أي ﻋﻧ ــد ﺑ ــدء ﻋﻘ ــد اﻹﯾﺟ ــﺎر ﻓ ــﺈن اﻟﺣ ــد اﻷدﻧ ــﻰ ﻣ ــن دﻓﻌـــﺎت
اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر ﺗﺷ ـ ــﻣل اﻟﺣــ ــد اﻷدﻧ ـ ــﻰ ﻣــ ــن اﻟﻣﺑ ـ ــﺎﻟﻎ اﻟﻣﺳ ـ ــﺗﺣﻘﺔ اﻟــ ــدﻓﻊ طﯾﻠ ـ ــﺔ ﻓﺗـ ـ ـرة اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر ﺑﺎﻹﺿ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟــ ــﻰ اﻟدﻓﻌ ـ ــﺔ اﻟﻣطﻠوﺑــ ــﺔ
ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟﺷراء ﻫذا.
 اﻟﻘﯾﻣـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ــﺔ :ﻫـ ــﻲ اﻟﻣﺑﻠـ ــﻎ اﻟـ ــذي ﯾﻣﻛـ ــن ﻣﻘﺎﺑﻠـ ــﻪ اﺳـ ــﺗﺑدال أﺻـ ــل أو ﺗﺳـ ــوﯾﺔ ﻣطﻠـ ــوب ﺑـ ــﯾن أط ـ ـراف ﻣطﻠﻌـ ــﺔ وراﻏﺑـ ــﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺟﺎري ﺑﺣت.
اﻟﻌﻣر اﻻﻗﺗﺻﺎدي :ﻫو إﻣﺎ:

 -اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﯾﻛون اﻷﺻل ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺳﺗﺧدم واﺣد أو أﻛﺛر ،أو
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أﻛﺛر.

 -ﻋدد وﺣدات اﻹﻧﺗﺎج أو اﻟوﺣدات اﻟﻣﺷﺎﺑﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻣـن اﻷﺻـل ﻣـن ﻗﺑـل ﻣﺳـﺗﺧدم واﺣـد أو

اﻟﻌﻣر اﻟﻧﺎﻓﻊ :ﻫﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺑﺎﻗﯾﺔ اﻟﻣﻘدرة ﻣن ﺑدء ﻣـدة ﻋﻘـد اﻹﯾﺟـﺎر دون أن ﺗﺣـددﻫﺎ ﻣـدة ﻋﻘـد اﻹﯾﺟـﺎر واﻟﺗـﻲ ﯾﺗوﻗـﻊ ﻣـن

ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﺗﺳﺗﻬﻠك اﻟﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻸﺻل.
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ :ﻫﻲ:

 -ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ذﻟك اﻟﺟزء ﻣـن اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ اﻟﻣﺿـﻣون ﻣـن ﻗﺑـل اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر أو ﻣـن ﻗﺑـل طـرف ﻟـﻪ ﻋﻼﻗـﺔ

ﺑﺎﻟﻣﺳﺗﺄﺟر )ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿﻣﺎن ﻫﻲ اﻟﺣد اﻷﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻓﻲ أي ﺣﺎل أن ﯾﺻﺑﺢ ﻣﺳﺗﺣق اﻟدﻓﻊ(.

 -ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣون ﻣن ﻗﺑـل اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر أو ﻣـن ﻗﺑـل طـرف ﺛﺎﻟـث ﻟـﯾس ﻟـﻪ

ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺟر واﻟذي ﻫو ﻗﺎدر ﻣﺎدﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﺑﻣوﺟب اﻟﺿﻣﺎن.
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ :ﻫﻲ ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣؤﺟر واﻟذي ﻻ ﯾﺿﻣن اﻟﻣؤﺟر ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ

ﻓﻘط ﻣن ﻗﺑل طرف ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺟر.

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر :ﻫو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣوﺟـب ﻋﻘـد إﯾﺟـﺎر ﺗﻣـوﯾﻠﻲ ﻣـن وﺟﻬـﺔ
ﻧظر اﻟﻣؤﺟر وأﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺗﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣؤﺟر.

دﺧل اﻟﺗﻣوﯾل ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳب :ﻫو اﻟﻔرق ﺑﯾن:
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻣن دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد إﯾﺟـﺎر ﺗﻣـوﯾﻠﻲ ﻣـن وﺟﻬـﺔ ﻧظـر اﻟﻣـؤﺟر وأﯾـﺔ ﻗـﯾم ﻣﺗﺑﻘﯾـﺔ ﻏﯾـر

ﻣﺿﻣوﻧﺔ ﺗﺳﺗﺣق ﻟﻠﻣؤﺟر ،واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧد )أ( أﻋﻼﻩ ﺣﺳب ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.

ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر :ﻫو إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻧﺎﻗﺻﺎ دﺧل اﻟﺗﻣوﯾل ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳب.
ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر :ﻫو ﺳﻌر اﻟﺧﺻم ﻋﻧـد ﺑـدء ﻋﻘـد اﻹﯾﺟـﺎر اﻟـذي ﯾﺟﻌـل اﻟﻘﯾﻣـﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻟﻣـﺎ ﯾﻠـﻲ
ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣؤﺟر:

 اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،و -اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ.

ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺗﻔﺎﺿﻠﻲ  /ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺗـراض ﻟﻠﻣﺳـﺗﺄﺟر :ﻫـو ﺳـﻌر اﻟﻔﺎﺋـدة اﻟـذي ﯾﺟـب أن ﯾدﻓﻌـﻪ اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر ﻓـﻲ ﻋﻘـد إﯾﺟـﺎر
ﻣﺷﺎﺑﻪ ،أو إذا ﻛﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﻣﻛن ﺗﺣدﯾد ذﻟك اﻟﺳﻌر اﻟذي ﻛـﺎن ﺳـﯾﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر ﻋﻧـد ﺑـدء ﻋﻘـد اﻹﯾﺟـﺎر ﻻﻗﺗـراض

اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺷراء اﻷﺻل ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ وﻣﻊ ﺿﻣﺎن ﻣﻣﺎﺛل.

اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣل :ﻫو ذﻟك اﻟﺟزء ﻣن دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻏﯾر ﻣﺣدد اﻟﻣﺑﻠﻎ وﻟﻛﻧﻪ ﻣﺑﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣل آﺧر ﻋدا ﻋن ﻣﺟرد ﻣرور

اﻟوﻗت )ﻣﺛﺎل ذﻟك اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺑﯾﻌﺎت ،ﻣﻘدار اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ،ﻣؤﺷرات اﻟﺳﻌر ،أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟﺳوق(.
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ﯾﺷﻣل ﺗﻌرﯾف ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻌﻘـود اﻟﺧﺎﺻـﺔ ﺑﺎﺳـﺗﺋﺟﺎر أﺻـل اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺗـوي ﻋﻠـﻰ ﺷـرط ﯾﻌطـﻲ اﻟﻣﺳـﺗﺄﺟر اﻟﺧﯾـﺎر ﻓـﻲ اﻟﺣﺻـول
ﻋﻠﻰ ﺣق ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل ﻋﻧد اﻟوﻓﺎء ﺑﺷروط ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وﻫذﻩ اﻟﻌﻘود ﺗﻌرف أﺣﯾﺎﻧﺎ ﺑﻌﻘود اﻟﺷراء ﺑﺎﻟﺗﻘﺳﯾط.

ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر:

إن ﺗﺻــ ــﻧﯾف ﻋﻘـ ـ ــود اﻹﯾﺟــ ــﺎر ﻓـ ـ ــﻲ ﻫـ ـ ــذا اﻟﻣﻌﯾــ ــﺎر ﻣﺑﻧـ ـ ــﻲ ﻋﻠـ ـ ــﻰ أﺳــ ــﺎس ﻣـ ـ ــدى ﺗﺣﻣـ ـ ــل اﻟﻣــ ــؤﺟر أو اﻟﻣﺳـ ـ ــﺗﺄﺟر اﻟﻣﺧـ ـ ــﺎطر
واﻟﻣﻧـ ــﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺑﻣﻠﻛﯾـ ــﺔ اﻷﺻـ ــل اﻟﻣﺳـ ــﺗﺄﺟر ،وﺗﺷـ ــﻣل اﻟﻣﺧـ ــﺎطر اﺣﺗﻣـ ــﺎﻻت اﻟﺧﺳـ ــﺎﺋر ﻣـ ــن اﻟطﺎﻗـ ــﺔ اﻟﻌﺎطﻠـ ــﺔ أو اﻟﺗﻘﻧﯾـ ــﺔ
اﻟﻘدﯾﻣـ ــﺔ وﻣـ ــن اﻟﺗﻐﯾ ـ ـرات ﻓـ ــﻲ اﻟﻌﺎﺋـ ــد ﺑﺳـ ــﺑب اﻟظـ ــروف اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾ ـ ـرة ،وﯾﻣﻛـ ــن أن ﺗﺗﻣﺛـ ــل اﻟﻣﻛﺎﻓـ ــﺂت ﺑﺗوﻗـ ــﻊ أرﺑـ ــﺎح
ﻣـ ــن اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــﺎت ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣـ ــدى اﻟﻌﻣـ ــر اﻻﻗﺗﺻ ـ ــﺎدي ﻟﻸﺻـ ــل واﻟﺣﺻـ ــول ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻛﺳـ ــب ﻣـ ــن زﯾ ـ ــﺎدة ﻗﯾﻣـ ــﺔ اﻷﺻـ ــل أو ﺗﺣﻘﯾ ـ ــق
ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺗﺑﻘﯾﺔ.
ﯾﺻـــﻧف ﻋﻘـــد اﻹﯾﺟـــﺎر ﻋﻠـــﻰ أﻧـــﻪ ﻋﻘـــد إﯾﺟـــﺎر ﺗﻣـــوﯾﻠﻲ إذا ﻛـــﺎن ﯾﺣـــول ﺑﺷـــﻛل ﺟـــوﻫري ﺟﻣﯾـــﻊ اﻟﻣﺧـــﺎطر واﻟﻣﻛﺎﻓـــﺂت

اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾــــﺔ ،وﯾﺻــــﻧف ﻋﻘــــد اﻹﯾﺟــــﺎر ﻋﻠــــﻰ أﻧــــﻪ ﻋﻘــــد ﺗﺷــــﻐﯾﻠﻲ إذا ﻛــــﺎن ﻻ ﯾﺣــــول ﺑﺷــــﻛل ﺟــــوﻫري ﺟﻣﯾــــﻊ
اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.

ﺣﯾ ـ ــث أن اﻟﻌﻣﻠﯾ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﯾن اﻟﻣ ـ ــؤﺟر واﻟﻣﺳ ـ ــﺗﺄﺟر ﻣﺑﻧﯾ ـ ــﺔ ﻋﻠ ـ ــﻰ اﺗﻔﺎﻗﯾ ـ ــﺔ إﯾﺟ ـ ــﺎر ﻣﺷ ـ ــﺗرﻛﺔ ﻟﻛ ـ ــﻼ اﻟط ـ ــرﻓﯾن ﻓﺈﻧ ـ ــﻪ ﻣ ـ ــن اﻟﻣﻧﺎﺳ ـ ــب
اﺳـ ــﺗﻌﻣﺎل ﺗﻌرﯾﻔـ ــﺎت ﺛﺎﺑﺗـ ــﺔ ،وﺗطﺑﯾـ ــق ﻫـ ــذﻩ اﻟﺗﻌرﯾﻔـ ــﺎت ﻋﻠـ ــﻰ اﻟظـ ــروف اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـ ــﺔ ﻟﻠطـ ــرﻓﯾن ﻗـ ــد ﯾـ ــﻧﺟم ﻋﻧـ ــﻪ أﺣﯾﺎﻧـ ــﺎً ﺗﺻـ ــﻧﯾف
ﻧﻔس ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺗﻠف ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺟر واﻟﻣﺳﺗﺄﺟر.
إن ﻛـ ــون ﻋﻘـ ــد اﻹﯾﺟـ ــﺎر ﻋﻘـ ــد ﺗﻣـ ــوﯾﻠﻲ أو ﻋﻘـ ــد ﺗﺷـ ــﻐﯾﻠﻲ ﯾﻌﺗﻣـ ــد ﻋﻠـ ــﻰ ﺟـ ــوﻫر اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــﺔ وﻟـ ــﯾس ﻋﻠـ ــﻰ ﺷـ ــﻛل اﻟﻌﻘـ ــد ،وﻓﯾﻣـ ــﺎ

ﯾﻠﻲ أﻣﺛﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻋﺎدة إﻟﻰ ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻘد ﺗﻣوﯾﻠﻲ:

 اﻟﻌﻘد اﻟذي ﺗﻧﺗﻘل ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.
 ﻋﻧـــدﻣﺎ ﯾﻛـ ــون ﻟﻠﻣﺳـ ــﺗﺄﺟر ﺣـــق ﺷ ـ ـراء اﻷﺻـ ــل ﺑﺳـــﻌر ﯾﺗوﻗـ ــﻊ أن ﯾﻛـ ــون أﻗـــل إﻟـ ــﻰ ﺣـ ــد ﻛـــﺎف ﻣـ ــن اﻟﻘﯾﻣـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ــﺔ
ﻟﻸﺻـ ــل ﻓـ ــﻲ اﻟﺗـ ــﺎرﯾﺦ اﻟـ ــذي ﯾﻣﻛـ ــن ﻓﯾـ ــﻪ ﻣﻣﺎرﺳـ ــﺔ ﺣـ ــق اﻟﺧﯾـ ــﺎر ،ﺑﺣﯾـ ــث ﯾﻛـ ــون ﻣـ ــن اﻟﻣؤﻛـ ــد ﺑﺷـ ــﻛل ﻣﻌﻘـ ــول ﻋﻧـ ــد
ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر أن اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺳﯾﻣﺎرس ﻫذا اﻟﺣق.
 ﻋﻧـ ــدﻣﺎ ﺗﻛـ ــون ﻣـ ــدة ﻋﻘـ ــد اﻹﯾﺟ ــﺎر ﺗﻐطـ ــﻲ اﻟﺟـ ــزء اﻟرﺋﯾﺳـ ــﻲ ﻣـ ــن اﻟﻌﻣـ ــر اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدي ﻟﻸﺻـ ــل ﺣﺗـ ــﻰ وا ٕ ن ﻟـ ــم ﯾـ ــﺗم
ﺗﺣوﯾل ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ.
 إذا ﺑﻠﻐ ــت ﻋﻧ ــد ﺑـــدء ﻋﻘ ــد اﻹﯾﺟـــﺎر اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـــﺔ ﻟﻠﺣ ــد اﻷدﻧ ــﻰ ﻣـــن دﻓﻌ ــﺎت اﻹﯾﺟـــﺎر ﻓﻌﻠﯾ ــﺎً ﻋﻠـــﻰ اﻷﻗ ــل ﻛﺎﻣـــل
اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل اﻟﻣؤﺟر.

 إذا ﻛﺎﻧـ ــت اﻟﻣوﺟـ ــودات اﻟﻣـ ــؤﺟرة ذات طﺑﯾﻌـ ــﺔ ﺧﺎﺻـ ــﺔ ﺑﺣﯾـ ــث ﯾﻣﻛــ ـن ﻟﻠﻣﺳـ ــﺗﺄﺟر ﻓﻘـ ــط اﺳـ ــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑـ ــدون إﺟــ ـراء
ﺗﻌدﯾﻼت رﺋﯾﺳﯾﺔ.
ﻓﯾﻣـ ــﺎ ﯾﻠ ـ ــﻲ اﻟﻣؤﺷـ ـ ـرات ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﺣ ـ ــﺎﻻت اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗﺳـ ــﺗطﯾﻊ ﻛـ ــذﻟك ﻓردﯾ ـ ــﺎً أو ﺟﻣﺎﻋﯾ ـ ــﺎً أن ﺗ ـ ــؤدي إﻟ ـ ــﻰ ﺗﺻ ـ ــﻧﯾف ﻋﻘ ـ ــد اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻘد إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ:
أ-

إذا اﺳﺗطﺎع اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر إﻟﻐﺎء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻣؤﺟر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎء.

ب -إذا ﺗﺣﻣـ ــل اﻟﻣﺳـ ــﺗﺄﺟر اﻟﻣﻛﺎﺳـ ــب أو اﻟﺧﺳـ ــﺎﺋر ﻣـ ــن اﻟﺗﻘﻠﺑـ ــﺎت ﻓـ ــﻲ اﻟﻘﯾﻣـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ــﺔ ﻟﻸﺻـ ــل اﻟﻣﺗﺑﻘـ ــﻲ )ﻋﻠـ ــﻰ ﺳـ ــﺑﯾل
اﻟﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ردﯾﺎت إﯾﺟﺎر ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻣﻌظم ﻋواﺋد اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر(.
ت -إذا ﻛ ـ ــﺎن ﻟﻠﻣﺳ ـ ــﺗﺄﺟر اﻟﻘ ـ ــدرة ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻻﺳ ـ ــﺗﻣرار ﻓ ـ ــﻲ اﻻﺳ ـ ــﺗﺋﺟﺎر ﻟﻔﺗـ ـ ـرة ﺛﺎﻧوﯾ ـ ــﺔ ﺑﺈﯾﺟ ـ ــﺎر أﻗ ـ ــل إﻟـ ـ ـﻰ ﺣ ـ ــد ﻛﺑﯾ ـ ــر ﻣ ـ ــن
اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺳوق.
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ﯾـ ــﺗم ﺗﺻـ ــﻧﯾف ﻋﻘـ ــد اﻹﯾﺟـ ــﺎر ﻋﻧـ ــد ﺑـ ــدء ﻣدﺗـ ــﻪ ،ا ٕوذا اﺗﻔـ ــق اﻟﻣﺳـ ــﺗﺄﺟر واﻟﻣـ ــؤﺟر ﻓـ ــﻲ أي وﻗـ ــت ﻋﻠـ ــﻰ ﺗﻐﯾﯾـ ــر أﺣﻛـ ــﺎم ﻋﻘـ ــد
اﻹﯾﺟـــﺎر ﻋـــدا ﻣـــن ﺧـــﻼل ﺗﺟدﯾـــدﻩ ﺑﺄﺳـــﻠوب ﻛ ــﺎن ﺳـــﯾﻧﺟم ﻋﻧـــﻪ ﺗﺻـــﻧﯾف ﻣﺧﺗﻠـــف ﻟﻌﻘـــد اﻹﯾﺟـــﺎر ﻟـــو أن اﻷﺣﻛـــﺎم اﻟﺗـــﻲ ﺗـــم
ﺗﻐﯾﯾرﻫـ ــﺎ ﻛﺎﻧـ ــت ﺳـ ــﺎرﯾﺔ ﻋﻧـ ــد ﺑـ ــدء ﻣـ ــدة اﻟﻌﻘـ ــد ﻓـ ــﺈن اﻻﺗﻔﺎﻗﯾـ ــﺔ اﻟﻣﻌدﻟـ ــﺔ ﺗﻌﺗﺑـ ــر اﺗﻔﺎﻗﯾـ ــﺔ ﺟدﯾـ ــدة ﺳـ ــﺎرﯾﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــدى ﻓﺗرﺗﻬـ ــﺎ،
ﻋﻠـ ــﻰ أن اﻟﺗﻐﯾ ـ ـرات ﻓـ ــﻲ اﻟﺗﻘـ ــدﯾرات )ﻣﺛـ ــﺎل ذﻟـ ــك اﻟﺗﻐﯾ ـ ـرات ﻓـ ــﻲ ﺗﻘـ ــدﯾرات اﻟﻌﻣـ ــر اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدي أو اﻟﻘﯾﻣـ ــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـ ــﺔ ﻟﻸﻣـ ــﻼك
اﻟﻣـ ــؤﺟرة( أو اﻟﺗﻐﯾ ـ ـرات ﻓـ ــﻲ اﻟظـ ــروف )ﻣﺛـ ــﺎل ذﻟـ ــك ﻋـ ــدم اﻟوﻓـ ــﺎء ﻣـ ــن ﺟﺎﻧـ ــب اﻟﻣﺳـ ــﺗﺄﺟر( ﻻ ﯾﻧﺷـ ــﺄ ﻋﻧﻬـ ــﺎ ﺗﺻـ ــﻧﯾف ﺟدﯾـ ــد
ﻟﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻟﻸﻏراض اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ.
ﺗﺻ ـ ــﻧف ﻋﻘ ـ ــود اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر اﻟﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑﺎﻷراﺿ ـ ــﻲ واﻟﻣﺑ ـ ــﺎﻧﻲ ﻋﻠ ـ ــﻰ أﻧﻬ ـ ــﺎ ﻋﻘ ـ ــود إﯾﺟ ـ ــﺎر ﺗﺷ ـ ــﻐﯾﻠﻲ أو ﺗﻣ ـ ــوﯾﻠﻲ ﺑ ـ ــﻧﻔس اﻟطرﯾﻘ ـ ــﺔ
اﻟﺗـ ــﻲ ﺗﺻـ ــﻧف ﺑﻬـ ــﺎ ﻋﻘـ ــود إﯾﺟـ ــﺎر اﻟﻣوﺟـ ــودات اﻷﺧـ ــرى ،ﻋﻠـ ــﻰ أن ﻣـ ــن ﺧﺻـ ــﺎﺋص اﻷرض أن ﻋﻣرﻫـ ــﺎ اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدي ﻏﯾـ ــر

ﻣﺣ ــدود ،وا ٕ ذا ﻟ ــم ﯾﻛ ــن ﻣ ــن اﻟﻣﺗوﻗ ــﻊ أن ﯾﻧﺗﻘ ــل ﺣ ــق اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ إﻟ ــﻰ اﻟﻣﺳ ــﺗﺄﺟر ﻓ ــﻲ ﻧﻬﺎﯾ ــﺔ ﻣ ــدة ﻋﻘ ــد اﻹﯾﺟ ــﺎر ﻓ ــﺈن اﻟﻣﺳ ــﺗﺄﺟر
ﻻ ﯾﺗﺣﻣــ ــل ﺑﺷـ ـ ــﻛل ﺟــ ــوﻫري ﺟﻣﯾـ ـ ــﻊ اﻟﻣﻧــ ــﺎﻓﻊ واﻟﻣﺧـ ـ ــﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ـ ــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾــ ــﺔ ،واﻟﻌـ ـ ــﻼوة اﻟﺗــ ــﻲ ﺗـ ـ ــدﻓﻊ ﻟﻣﺛــ ــل ﻫـ ـ ــذﻩ اﻟﺣﯾـ ـ ــﺎزة
اﻹﯾﺟﺎرﯾﺔ ﺗﻣﺛل دﻓﻌﺎت إﯾﺟﺎر ﻣﻘدﻣﺔ ﯾﺗم إطﻔﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر ﺣﺳب ﻧﻣط اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﻘدﻣﺔ.

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟرﯾن:
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ:

ﯾﺟـ ـ ــب ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﻣﺳـ ـ ــﺗﺄﺟرﯾن اﻻﻋﺗــ ـ ـراف ﺑﻌﻘـ ـ ــود اﻹﯾﺟـ ـ ــﺎر اﻟﺗﻣـ ـ ــوﯾﻠﻲ ﻋﻠـ ـ ــﻰ أﻧﻬـ ـ ــﺎ ﻣوﺟـ ـ ــودات وﻣطﻠوﺑـ ـ ــﺎت ﻓـ ـ ــﻲ ﻣﯾزاﻧﯾـ ـ ــﺎﺗﻬم
اﻟﻌﻣوﻣﯾـ ــﺔ ﺑﻣﻘ ـ ــدار ﻣﺑ ـ ــﺎﻟﻎ ﻣﺳ ـ ــﺎوﯾﺔ ﻋﻧ ـ ــد ﺑ ـ ــدء اﻟﻌﻘ ـ ــد ﻟﻠﻘﯾﻣ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ـ ــﺔ ﻟﻸﻣ ـ ــﻼك اﻟﻣﺳ ـ ــﺗﺄﺟرة ،أو إذا ﻛﺎﻧ ـ ــت أﻗ ـ ــل ﻣ ـ ــن ذﻟ ـ ــك
ﺑﻣﻘـ ــدار اﻟﻘﯾﻣ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ـ ــﺔ ﻟﻠﺣ ـ ــد اﻷدﻧ ـ ــﻰ ﻣـ ــن دﻓﻌ ـ ــﺎت اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر وﻋﻧ ـ ــد ﺣﺳ ـ ــﺎب اﻟﻘﯾﻣـ ــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ـ ــﺔ ﻟﻠﺣ ـ ــد اﻷدﻧ ـ ــﻰ ﻣ ـ ــن دﻓﻌ ـ ــﺎت
اﻹﯾﺟـ ــﺎر ﯾﻛـ ــون ﻋﺎﻣـ ــل اﻟﺧﺻـ ــم ﻫـ ــو ﺳـ ــﻌر اﻟﻔﺎﺋ ــدة اﻟﺿـ ــﻣﻧﻲ ﻓـ ــﻲ ﻋﻘـ ــد اﻹﯾﺟـ ــﺎر إذا ﻛـ ــﺎن ﻣـ ــن اﻟﻣﻣﻛـ ــن ﺗﺣدﯾـ ــدﻩ ﻋﻣﻠﯾـ ــﺎً،
وا ٕ ذا ﻟم ﯾﻛن ذﻟك ﻣﻣﻛﻧﺎً ﯾﺟب اﺳﺗﺧدام ﺳﻌر اﻻﻗﺗراض اﻟﺗﻔﺎﺿﻠﻲ.
ﺗـ ــﺗم ﻣﺣﺎﺳـ ــﺑﺔ وﻋـ ــرض اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــﺎت واﻷﺣـ ــداث اﻷﺧـ ــرى ﺣﺳـ ــب ﺟوﻫرﻫـ ــﺎ وﺣﻘﯾﻘﺗﻬـ ــﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ وﻟـ ــﯾس ﺣﺳـ ــب ﺷـ ــﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘـ ــﺎﻧوﻧﻲ
ﻓﻘـ ــط ،وﺑﯾﻧﻣـ ــﺎ ﯾﺣـ ــدد اﻟﺷـ ــﻛل اﻟﻘـ ــﺎﻧوﻧﻲ ﻻﺗﻔﺎﻗﯾـ ــﺔ إﯾﺟـ ــﺎر ﺑﺄﻧـ ــﻪ ﻻ ﯾﻣﻛـ ــن ﻟﻠﻣﺳـ ــﺗﺄﺟر أن ﯾﺣﺻـ ــل ﻋﻠـ ــﻰ ﺣـ ــق ﻣﻠﻛﯾـ ــﺔ ﻗـ ــﺎﻧوﻧﻲ
ﻓ ـ ــﻲ اﻷﺻ ـ ــل اﻟﻣـ ــؤﺟر ،ﻓﺈﻧ ـ ــﻪ ﻓ ـ ــﻲ ﺣﺎﻟ ـ ــﺔ ﻋﻘ ـ ــود اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر اﻟﺗﻣ ـ ــوﯾﻠﻲ ﯾﺷ ـ ــﯾر اﻟﺟ ـ ــوﻫر واﻟﺣﻘﯾﻘ ـ ــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ـ ــﺔ إﻟ ـ ــﻰ أن اﻟﻣﺳ ـ ــﺗﺄﺟر

ﯾﺣﺻ ـ ــل ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻣﻧ ـ ــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻ ـ ــﺎدﯾﺔ ﻣ ـ ــن اﺳـ ــﺗﻌﻣﺎل اﻷﺻ ـ ــل اﻟﻣﺳ ـ ــﺗﺄﺟر ﺧ ـ ــﻼل ﻣﻌظ ـ ــم ﻋﻣـ ـ ـرﻩ اﻹﻧﺗ ـ ــﺎﺟﻲ ﻣﻘﺎﺑ ـ ــل اﻟﺗزاﻣ ـ ــﻪ
ﺑدﻓﻊ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك اﻟﺣق ﻣﺳﺎو ﺗﻘرﯾﺑﺎً ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل وﻣﺻروف اﻟﺗﻣوﯾل اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ.
إذا ﻟـ ــم ﯾـ ــﺗم إظﻬـ ــﺎر ﻋﻣﻠﯾـ ــﺎت اﻹﯾﺟـ ــﺎر ﻓـ ــﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـ ــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـ ــﺔ ﻟﻠﻣﺳـ ــﺗﺄﺟر ﻓـ ــﺈن اﻟﻣ ـ ـوارد اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدﯾﺔ وﻣﺳـ ــﺗوى اﻻﻟﺗزاﻣـ ــﺎت
ﻟﻠﻣﻧﺷ ــﺄة ﺗﻛ ــون ﻗ ــد ظﻬ ــرت ﺑﺄﻗ ــل ﻣ ــن ﺣﻘﯾﻘﺗﻬ ــﺎ ،وﺑ ــذﻟك ﺗﺷ ــوﻩ اﻟﻧﺳ ــب اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ،وﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــك ﻣ ــن اﻟﻣﻧﺎﺳ ــب اﻻﻋﺗـ ـراف ﺑﻌﻘ ــد
اﻹﯾﺟـ ــﺎر اﻟﺗﻣـ ــوﯾﻠﻲ ﻓـ ــﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـ ــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـ ــﺔ ﻟﻠﻣﺳـــﺗﺄﺟر ﻛﺄﺻـ ــل واﻟﺗ ـ ـزام ﻟﺳـ ــداد دﻓﻌـ ــﺎت اﻹﯾﺟـ ــﺎر اﻟﻣﺳـ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،وﻓـ ــﻲ ﺑداﯾـ ــﺔ
ﻋﻘــ ــد اﻹﯾﺟـ ـ ــﺎر ﯾــ ــﺗم اﻻﻋﺗ ـ ـ ـراف ﺑﺎﻷﺻـ ـ ــل واﻟﻣطﻠــ ــوب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ـ ــﯾن ﺑــ ــدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟـ ـ ــﺎر اﻟﻣﺳـ ـ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓــ ــﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـ ـ ــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـ ـ ــﺔ
ﺑﻣﻘدار ﻧﻔس اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ.
ﻟـ ـ ــﯾس ﻣـ ـ ــن اﻟﻣﻧﺎﺳـ ـ ــب ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـ ــﺑﺔ ﻟﻠﻣطﻠوﺑـ ـ ــﺎت اﻟﺧﺎﺻـ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ــﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺳـ ـ ــﺗﺄﺟرة أن ﯾـ ـ ــﺗم ﻋرﺿـ ـ ــﻬﺎ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧـ ـ ــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـ ـ ــﺔ

ﻛﺧﺻ ـ ــم ﻣ ـ ــن اﻟﻣوﺟ ـ ــودات اﻟﻣﺳ ـ ــﺗﺄﺟرة ،وا ٕ ذا ﺗ ـ ــم ﻣ ـ ــن أﺟ ـ ــل ﻋ ـ ــرض اﻟﻣطﻠوﺑ ـ ــﺎت ﻓ ـ ــﻲ ﺻ ـ ــدر اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ـ ــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـ ــﺔ إﺟـ ـ ـراء
ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم ﻋﻣل ﻧﻔس اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻟﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.
ﻛﺛﯾـ ـ ـراً ﻣ ـ ــﺎ ﯾ ـ ــﺗم ﺗﻛﺑ ـ ــد ﺗﻛ ـ ــﺎﻟﯾف أوﻟﯾ ـ ــﺔ ﻣﺑﺎﺷـ ـ ـرة ﻓﯾﻣ ـ ــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـ ــق ﺑﺄﻧﺷ ـ ــطﺔ إﯾﺟ ـ ــﺎر ﻣﺣ ـ ــددة ﻛﻣ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﺗﻔ ـ ــﺎوض ﺑﺷ ـ ــﺄن ﺗرﺗﯾﺑ ـ ــﺎت
اﻹﯾﺟـ ــﺎر وﺗﺄﻣﯾﻧﻬـ ــﺎ ،و اﻟﺗﻛـ ــﺎﻟﯾف اﻟﺗـ ــﻲ ﺗﺣـ ــدد ﻋﻠـ ــﻰ أﻧﻬـ ــﺎ ﺗﻌـ ــود ﺑﺷـ ــﻛل ﻣﺑﺎﺷـ ــر ﻟﻸﻧﺷـ ــطﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﯾﻘـ ــوم ﺑﻬـ ــﺎ اﻟﻣﺳـ ــﺗﺄﺟر ﻟﻌﻘـ ــد
إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﯾﺗم إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻛﺄﺻل ﺑﻣوﺟب ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.
اﻻﻋﺗراف اﻟﻼﺣق :
دورة اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ٢٠١٢
إﻋﺪاد ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺘﻜﺮﻳﱵ
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ﯾﺟـــب ﺗﻘﺳـــﯾم دﻓﻌ ــﺎت اﻹﯾﺟـــﺎر ﺑـــﯾن ﺗﻛﻠﻔـــﺔ اﻟﺗﻣوﯾـــل وﺗﺧﻔـــﯾض اﻟﻣطﻠـــوب اﻟﻘـــﺎﺋم ﻛﻣـــﺎ ﯾﺟـــب أن ﺗـــوزع ﺗﻛﻠﻔـــﺔ اﻟﺗﻣوﯾـــل

ﻋﻠـــﻰ اﻟﻔﺗـــرات أﺛﻧـــﺎء ﻣـــدة ﻋﻘـــد اﻹﯾﺟـــﺎر ﻹﻧﺗـــﺎج ﺳـــﻌر ﻓﺎﺋـــدة دوري ﺛﺎﺑـــت ﻋﻠـــﻰ اﻟرﺻـــﯾد اﻟﻣﺗﺑﻘـــﻲ ﻣـــن اﻟﻣطﻠـــوب ﻟﻛـــل
ﻓﺗرة.

ﯾﻧﺷــﺄ ﻣــن ﻋﻘــد اﻹﯾﺟــﺎر اﻟﺗﻣــوﯾﻠﻲ ﻣﺻــروف اﺳــﺗﻬﻼك ﻟﻸﺻــل وﻛــذﻟك ﻣﺻــروف ﺗﻣوﯾــل ﻟﻛــل ﻓﺗــرة ﻣﺣﺎﺳــﺑﯾﺔ ،وﯾﺟــب

أن ﺗﻛـــون ﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻻﺳـــﺗﻬﻼك ﻟﻠﻣوﺟـــودات اﻟﻣـــؤﺟرة ﻣﺗﻔﻘـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳـــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻣﻠوﻛـــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠـــﺔ
ﻟﻼﺳـــﺗﻬﻼك ،وﯾﺟـــب ﺣﺳـــﺎب اﻻﺳـــﺗﻬﻼك اﻟﻣﻌﺗـــرف ﺑـــﻪ ﺑﻧـــﺎء ﻋﻠـــﻰ اﻷﺳـــﺎس اﻟﻣﺑـــﯾن ﻓـــﻲ اﻟﻣﻌﯾـــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـــﺑﻲ اﻟـــدوﻟﻲ
اﻟﺳـــﺎدس ﻋﺷـــر

ـ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛـــﺎت واﻟﻣﺻـــﺎﻧﻊ واﻟﻣﻌـــدات وا ٕ ذا ﻟـــم ﯾﺗـــوﻓر ﺗﺄﻛﯾـــد ﻣﻌﻘـــول ﺑـــﺄن ﻣﻠﻛﯾـــﺔ اﻷﺻـــل ﺳـــﺗﻧﺗﻘل ﻓـــﻲ

ﻧﻬﺎﯾــــﺔ ﻋﻘــــد اﻹﯾﺟــــﺎر إﻟــــﻰ اﻟﻣﺳــــﺗﺄﺟر ﻓﺈﻧــــﻪ ﯾﺟــــب اﺳــــﺗﻬﻼك اﻷﺻــــل ﺑﺎﻟﻛﺎﻣــــل ﻋﻠــــﻰ ﻣــــدى ﻣــــدة اﻟﻌﻘــــد أو ﻋﻣــــرﻩ
اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ أﯾﻬﻣﺎ أﻗﺻر.

ﯾـ ــﺗم ﺗوزﯾـ ــﻊ اﻟﻣﺑﻠـ ــﻎ اﻟﻘﺎﺑـ ــل ﻟﻼﺳـ ــﺗﻬﻼك ﻷﺻـ ــل ﻣـ ــؤﺟر ﻋﻠـ ــﻰ ﻛـ ــل ﻓﺗ ـ ـرة ﻣﺣﺎﺳـ ــﺑﯾﺔ ﺧـ ــﻼل ﻓﺗ ـ ـرة اﻻﺳـ ــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺗوﻗﻌـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ
أﺳــ ــﺎس ﻣﻧــ ــﺗظم ﯾﺗﻔــ ــق ﻣــ ــﻊ ﺳﯾﺎﺳ ـ ــﺔ اﻻﺳــ ــﺗﻬﻼك اﻟﺗــ ــﻲ ﯾﺗﺑﻧﺎﻫــ ــﺎ اﻟﻣﺳــ ــﺗﺄﺟر ﻓﯾﻣـ ـ ــﺎ ﯾﺗﻌﻠــ ــق ﺑــ ــﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﻣﻠوﻛــ ــﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠـ ـ ــﺔ
ﻟﻼﺳ ـ ــﺗﻬﻼك ،وا ٕ ذا ﻛ ـ ــﺎن ﻫﻧ ـ ــﺎك ﺗﺄﻛﯾ ـ ــد ﻣﻌﻘ ـ ــول ﺑ ـ ــﺄن اﻟﻣﺳ ـ ــﺗﺄﺟر ﺳﯾﺣﺻ ـ ــل ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻣﻠﻛﯾ ـ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻧﻬﺎﯾ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــدة ﻋﻘ ـ ــد اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر
ﺗﻛ ــون ﻓﺗـ ـرة اﻻﺳ ــﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﺗوﻗﻌ ــﺔ ﻫ ــﻲ اﻟﻌﻣ ــر اﻟﻧ ــﺎﻓﻊ ﻟﻸﺻ ــل ،وﺧﻼﻓ ــﺎً ﻟ ــذﻟك ﯾ ــﺗم اﺳ ــﺗﻬﻼك اﻷﺻ ــل ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــدى ﻣ ــدة ﻋﻘ ــد
اﻹﯾﺟﺎر أو ﻋﻣرﻩ اﻟﻧﺎﻓﻊ أﯾﻬﻣﺎ أﻗﺻر.
ﻗﻠﻣـ ــﺎ ﯾﺗﺳـ ــﺎوى ﻣﺑﻠـ ــﻎ ﻣﺻـ ــروف اﻻﺳـ ــﺗﻬﻼك ﻟﻸﺻـ ــل وﻣﺻـ ــروف اﻟﺗﻣوﯾـ ــل ﻟﻠﻔﺗ ـ ـرة ﻣـ ــﻊ دﻓﻌـ ــﺎت اﻹﯾﺟـ ــﺎر اﻟﻣﺳـ ــﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻔﺗ ـ ـرة،
وﻋﻠـ ــﻰ ذﻟـ ــك ﻟـ ــﯾس ﻣـ ــن اﻟﻣﻧﺎﺳـ ــب اﻻﻋﺗـ ـراف ﺑﺑﺳـ ــﺎطﺔ ﺑـ ــدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟـ ــﺎر اﻟﻣﺳـ ــﺗﺣﻘﺔ ﻛﻣﺻـ ــروف ﻓـ ــﻲ ﺑﯾـ ــﺎن اﻟـ ــدﺧل ،وﺗﺑﻌـ ــﺎً
ﻟذﻟك ﻟﯾس ﻣن اﻟﻣﺣﺗﻣل أن ﯾﺗﺳﺎوى اﻷﺻل واﻟﻣطﻠوب ﺑﻌد ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.
ﻣـ ــن أﺟـ ــل ﺗﺣدﯾـ ــد ﻣ ـ ــﺎ إذا ﻛـ ــﺎن أﺻـ ــل ﻣـ ــؤﺟر ﻗ ـ ــد اﻧﺧﻔﺿـ ــت ﻗﯾﻣﺗـ ــﻪ ،أي ﻋﻧـ ــدﻣﺎ ﺗﻛ ـ ــون اﻟﻣﻧـ ــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳ ـ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ

اﻟﻣﺗوﻗﻌ ـ ــﺔ ﻣ ـ ــن ذﻟ ـ ــك اﻷﺻ ـ ــل أﻗ ـ ــل ﻣ ـ ــن ﻣﺑﻠﻐ ـ ــﻪ اﻟﻣﺳ ـ ــﺟل ﺗطﺑ ـ ــق اﻟﻣﻧﺷ ـ ــﺄة ﻣﻌﯾ ـ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ــﺑﺔ اﻟ ـ ــدوﻟﻲ  ٣٦اﻟ ـ ــذي ﯾﺗﻧ ـ ــﺎول
ﺟ ــودات ،واﻟـ ــذي ﯾﺣـ ــدد اﻟﻣﺗطﻠﺑـ ــﺎت اﻟﺧﺎﺻـ ــﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾـ ــﺔ ﻗﯾـ ــﺎم اﻟﻣﻧﺷـ ــﺄة ﺑـ ــﺈﺟراء اﻟﻣراﺟﻌـ ــﺔ ﻟﻠﻣﺑﻠـ ــﻎ اﻟﻣﺳـ ــﺟل
اﻧﺧﻔـ ــﺎض ﻗﯾﻣـ ــﺔ اﻟﻣو ـ
ﻟﻣوﺟوداﺗﻬ ـ ــﺎ ،وﻛﯾﻔﯾ ـ ــﺔ ﺗﺣدﯾ ـ ــد ﻣﺑﻠ ـ ــﻎ اﻷﺻ ـ ــل اﻟﻘﺎﺑ ـ ــل ﻟﻼﺳ ـ ــﺗﻌﺎدة ،وﻣﺗ ـ ــﻰ ﯾﺟ ـ ــب اﻻﻋﺗـ ـ ـراف ﺑﺎﻟﺧﺳ ـ ــﺎرة ﻓ ـ ــﻲ اﻻﻧﺧﻔ ـ ــﺎض أو
ﻋﻛﺳﻬﺎ.
اﻹﻓﺻﺎح

ﯾﺟـ ـ ــب ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﻣﺳـ ـ ــﺗﺄﺟرﯾن ﺑﺎﻹﺿـ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﻣﺗطﻠﺑـ ـ ــﺎت اﻟﻣﻌﯾـ ـ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـ ـ ــﺑﻲ اﻟـ ـ ــدوﻟﻲ ﻹﻋـ ـ ــداد اﻟﻘ ـ ـ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾـ ـ ــﺔ  ٧اﻷدوات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح واﻟﻌرض إﺟراء اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ:
 -١ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات ،اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
 -٢ﻣطﺎﺑﻘ ـ ــﺔ ﺑ ـ ــﯾن إﺟﻣ ـ ــﺎﻟﻲ اﻟﺣ ـ ــد اﻷدﻧ ـ ــﻰ ﻣ ـ ــن دﻓﻌ ـ ــﺎت اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر ﻓ ـ ــﻲ ﺗ ـ ــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾ ـ ــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾ ـ ــﺔ وﻗﯾﻣﺗﻬ ـ ــﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾ ـ ــﺔ،
ﻋ ــﻼوة ﻋﻠ ــﻰ ذﻟ ــك ﯾﺟ ــب ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻣﻧﺷ ــﺄة أن ﺗﻔﺻ ــﺢ ﻋ ــن إﺟﻣ ــﺎﻟﻲ اﻟﺣ ــد اﻷدﻧ ــﻰ ﻣ ــن دﻓﻌ ــﺎت اﻹﯾﺟ ــﺎر ﻓ ــﻲ ﺗـــﺎرﯾﺦ
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺗرة ﻣن اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ ـ ﻓﺗرة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺔ واﺣدة.

ب ـ ﻓﺗرة ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺔ واﺣدة وﻻ ﺗﺗﻌدى ﺧﻣس ﺳﻧوات.
ج ـ ﻓﺗرة ﺗزﯾد ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات.
 -٣اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل ﻟﻠﻔﺗرة.
 -٤إﺟﻣـ ـ ــﺎﻟﻲ اﻟﺣـ ـ ــد اﻷدﻧـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ــن دﻓﻌـ ـ ــﺎت اﻹﯾﺟـ ـ ــﺎر ﻣـ ـ ــن اﻟﺑـ ـ ــﺎطن اﻟﻣﺳـ ـ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﯾﺗوﻗـ ـ ــﻊ اﺳـ ـ ــﺗﻼﻣﻬﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ﺗـ ـ ــﺎرﯾﺦ
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﺑﺎطن ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء.
دورة اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ٢٠١٢
إﻋﺪاد ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺘﻜﺮﻳﱵ
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 -٥وﺻف ﻋﺎم ﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر:
أ ـ اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺣدﯾد دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟطﺎرﺋﺔ.
ب ـ وﺟوب ﺷروط ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﺟدﯾد أو اﻟﺷراء وﺷرط اﻟزﯾﺎدة.
ج

ـ اﻟﻘﯾ ـ ــود اﻟﻣﻔروﺿ ـ ــﺔ ﺑﻣوﺟ ـ ــب ﺗرﺗﯾﺑ ـ ــﺎت اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر ﻣﺛ ـ ــل اﻟﻘﯾ ـ ــود اﻟﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑﺄرﺑ ـ ــﺎح اﻷﺳ ـ ــﻬم

واﻟدﯾن اﻹﺿﺎﻓﻲ وا ٕ ﺟراء ﺗﺄﺟﯾرات أﺧرى.
إﺿـ ــﺎﻓﺔ إﻟ ـ ــﻰ ذﻟـ ــك ﺗﻧطﺑ ـ ــق اﻟﻣﺗطﻠﺑـ ــﺎت اﻟﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑﺎﻹﻓﺻـ ــﺎح ﺑﻣوﺟ ـ ــب اﻟﻣﻌﯾـ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ــﺑﻲ اﻟـ ــدوﻟﻲ اﻟﺳ ـ ــﺎدس ﻋﺷـ ــر

ـ

اﻟﻣﻣﺗﻠﻛ ـ ــﺎت واﻟﻣﺻ ـ ــﺎﻧﻊ واﻟﻣﻌ ـ ــدات ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣﺑ ـ ــﺎﻟﻎ اﻟﻣوﺟ ـ ــودات اﻟﻣﺳ ـ ــﺗﺄﺟرة ﺑﻣوﺟ ـ ــب ﻋﻘ ـ ــود اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر اﻟﺗﻣ ـ ــوﯾﻠﻲ اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗﻌ ـ ــﺎﻟﺞ

ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺎً ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣوﺟودات ﻣﻣﺗﻠﻛﺔ.

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ:

ﯾﺟــب اﻻﻋﺗــراف ﺑــدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟــﺎر ﺑﻣوﺟــب ﻋﻘــد اﻹﯾﺟــﺎر اﻟﺗﺷـــﻐﯾﻠﻲ ﻛﻣﺻــروف ﻓــﻲ ﺑﯾــﺎن اﻟــدﺧل ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘﺳـــط

اﻟﺛﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة اﻹﯾﺟﺎر ،إﻻ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم آﺧر ﯾﻣﺛل اﻟﻧﻣط اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم.

ﺑﺎﻟﻧﺳـ ـ ــﺑﺔ ﻟﻌﻘـ ـ ــود اﻹﯾﺟ ـ ـ ــﺎر اﻟﺗﺷـ ـ ــﻐﯾﻠﻲ ﯾ ـ ـ ــﺗم اﻻﻋﺗــ ـ ـراف ﺑ ـ ـ ــدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟـ ـ ــﺎر )ﺑﺎﺳ ـ ـ ــﺗﺛﻧﺎء ﺗﻛـ ـ ــﺎﻟﯾف اﻟﺧ ـ ـ ــدﻣﺎت ﻣﺛـ ـ ــل اﻟﺗ ـ ـ ــﺄﻣﯾن
واﻟﺻـ ــﯾﺎﻧﺔ( ﻛﻣﺻـ ــروف ﻓـ ــﻲ ﺑﯾـ ــﺎن اﻟـ ــدﺧل ﻋﻠـ ــﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟﻘﺳـ ــط اﻟﺛﺎﺑـ ــت ،إﻻ إذا ﻛـ ــﺎن ﻫﻧـ ــﺎك أﺳـ ــﺎس ﻣﻧـ ــﺗظم ﯾﻣﺛـ ــل اﻟـ ــﻧﻣط
اﻟزﻣﻧﻲ ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﺗﻛن اﻟدﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﻔس ذﻟك اﻷﺳﺎس.
اﻹﻓﺻﺎح

ﯾﺟـ ـ ــب ﻋﻠـ ـ ــﻰ اﻟﻣﺳـ ـ ــﺗﺄﺟر ﺑﺎﻹﺿـ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟـ ـ ــﻰ ﻣﺗطﻠﺑ ـ ـ ــﺎت اﻟﻣﻌﯾـ ـ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـ ـ ــﺑﻲ اﻟـ ـ ــدوﻟﻲ ﻹﻋـ ـ ــداد اﻟﻘــ ـ ـواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾ ـ ـ ــﺔ  ٧اﻷدوات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح واﻟﻌرض إﺟراء اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ:
 -١إﺟﻣـ ــﺎﻟﻲ اﻟﺣـ ــد اﻷدﻧـ ــﻰ ﻟـ ــدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟـ ــﺎر اﻟﻣﺳـ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻣوﺟـ ــب ﻋﻘـ ــود إﯾﺟـ ــﺎر ﻏﯾـ ــر ﻗﺎﺑﻠـ ــﺔ ﻟﻺﻟﻐـ ــﺎء ﻟﻛـ ــل ﻓﺗ ـ ـرة ﻣـ ــن
اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
ـ ﻓﺗرة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺔ واﺣدة.
ـ ﻓﺗرة ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺔ واﺣدة وﻻ ﺗﺗﻌدى ﺧﻣس ﺳﻧوات.
ـ ﻓﺗرة ﺗزﯾد ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات.
 -٢إﺟﻣـ ـ ــﺎﻟﻲ اﻟﺣـ ـ ــد اﻷدﻧـ ـ ــﻰ ﻣـ ـ ــن دﻓﻌـ ـ ــﺎت اﻹﯾﺟـ ـ ــﺎر ﻣـ ـ ــن اﻟﺑـ ـ ــﺎطن اﻟﻣﺳـ ـ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗـ ـ ــﻲ ﯾﺗوﻗـ ـ ــﻊ اﺳـ ـ ــﺗﻼﻣﻬﺎ ﻓـ ـ ــﻲ ﺗـ ـ ــﺎرﯾﺦ
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود إﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﺑﺎطن ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء.

 -٣دﻓﻌ ــﺎت اﻹﯾﺟ ــﺎر واﻹﯾﺟ ــﺎر ﻣ ــن اﻟﺑ ــﺎطن اﻟﻣﻌﺗ ــرف ﺑﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟ ــدﺧل ﻟﻠﻔﺗـ ـرة ﻣ ــن ﻣﺑ ــﺎﻟﻎ ﻣﻧﻔﺻ ــﻠﺔ ﻟﻠﺣ ــد اﻷدﻧ ــﻰ ﻣ ــن
اﻟدﻓﻌﺎت واﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ودﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﻣن اﻟﺑﺎطن.
 -٤وﺻف ﻋﺎم ﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻻ اﻟﺣﺻر:
اﻷﺳﺎس اﻟذي ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺣدﯾد دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟطﺎرﺋﺔ.

أ-

ب -وﺟود ﺷروط ﺧﯾﺎرات اﻟﺗﺟدﯾد أو اﻟﺷراء وﺷرط اﻟزﯾﺎدة.
ت -اﻟﻘﯾ ـ ــود اﻟﻣﻔروﺿ ـ ــﺔ ﺑﻣوﺟ ـ ــب ﺗرﺗﯾﺑ ـ ــﺎت اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر ﻣﺛ ـ ــل اﻟﻘﯾ ـ ــود اﻟﺧﺎﺻ ـ ــﺔ ﺑﺄرﺑ ـ ــﺎح اﻷﺳ ـ ــﻬم واﻟ ـ ــدﯾن
اﻹﺿﺎﻓﻲ وا ٕ ﺟراء ﺗﺄﺟﯾرات أﺧرى.

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺟرﯾن:
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ :

ﯾﺟـــب ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣـــؤﺟرﯾن اﻻﻋﺗـــراف ﺑـــﺎﻟﻣوﺟودات اﻟﺗـــﻲ ﻫـــﻲ ﻓـــﻲ ﺣـــوزﺗﻬم ﺑﻣوﺟـــب ﻋﻘـــد إﯾﺟـــﺎر ﺗﻣـــوﯾﻠﻲ ﻓـــﻲ ﻣﯾزاﻧﯾـــﺎﺗﻬم
اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻋرﺿﻬﺎ ﻛذﻣﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻣﻘدار ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺳﺎو ﻟﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.
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ﺑﻣوﺟـ ــب ﻋﻘـ ــد اﻹﯾﺟـ ــﺎر اﻟﺗﻣـ ــوﯾﻠﻲ ﯾـ ــﺗم ﺑﺷـ ــﻛل ﺟـ ــوﻫري ﺗﺣوﯾـ ــل ﺟﻣﯾـ ــﻊ اﻟﻣﺧـ ــﺎطر واﻟﻣﻛﺎﻓـ ــﺂت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾـ ــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــﺔ
ﻣـ ــن ﻗﺑـ ــل اﻟﻣـ ــؤﺟر ،وﻫﻛـ ــذا ﻓـ ــﺈن دﻓﻌـ ــﺔ اﻹﯾﺟـ ــﺎر اﻟﻣﺳـ ــﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘـ ــﺑض ﺗﻌﺎﻣـ ــل ﻣـ ــن ﻗﺑـ ــل اﻟﻣـ ــؤﺟر ﻋﻠـ ــﻰ أﻧﻬـ ــﺎ ﺳـ ــداد ﻟﻠﻣﺑﻠـ ــﻎ
اﻷﺻﻠﻲ ودﺧل ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻟﺗﻌوﯾض وﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻣؤﺟر ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎرﻩ وﺧدﻣﺎﺗﻪ.
اﻻﻋﺗراف اﻟﻼﺣق :
ﯾﺟــــب أن ﯾﻛــــون اﻻﻋﺗــــراف ﺑﺎﻟــــدﺧل اﻟﺗﻣــــوﯾﻠﻲ ﺑﻧــــﺎء ﻋﻠــــﻰ ﻧﻣــــط ﯾﻌﻛــــس ﻧﺳــــﺑﺔ ﻋﺎﺋــــد دوري ﺛﺎﺑــــت ﻋﻠــــﻰ ﺻــــﺎﻓﻲ

اﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣؤﺟر اﻟﻘﺎﺋم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ.

ﯾﻬـ ــدف اﻟﻣـ ــؤﺟر إﻟـ ــﻰ ﺗوزﯾـ ــﻊ اﻟـ ــدﺧل اﻟﺗﻣـ ــوﯾﻠﻲ ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـ ــدة ﻋﻘـ ــد اﻹﯾﺟـ ــﺎر ﻋﻠـ ــﻰ أﺳـ ــﺎس ﻣﻧـ ــﺗظم وﻣﻧطﻘـ ــﻲ ،وﺗوزﯾـ ــﻊ اﻟـ ــدﺧل
ﻫـــذا ﻫـ ــو ﺑﻧـ ــﺎء ﻋﻠـ ــﻰ ﻧﻣـ ــط ﯾﻌﻛـ ــس ﻋﺎﺋـ ــداً دورﯾـ ــﺎً ﺛﺎﺑﺗـ ــﺎً ﻋﻠـ ــﻰ ﺻـ ــﺎﻓﻲ اﺳـ ــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣـ ــؤﺟر اﻟﻘـ ــﺎﺋم ﻓﯾﻣـ ــﺎ ﯾﺗﻌﻠـ ــق ﺑﻌﻘـ ــد اﻹﯾﺟـ ــﺎر
اﻟﺗﻣـ ــوﯾﻠﻲ ،وﺑﺎﻟﻧﺳـ ــﺑﺔ ﻟـ ــدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟـ ــﺎر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـ ــﺔ ﺑـ ــﺎﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳـ ــﺑﯾﺔ ﺑﺎﺳـ ــﺗﺛﻧﺎء ﺗﻛـ ــﺎﻟﯾف اﻟﺧـ ــدﻣﺎت ﻓﺈﻧـ ــﻪ ﯾـ ــﺗم ﺗطﺑﯾﻘﻬـ ــﺎ ﻣﻘﺎﺑـ ــل
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،وذﻟك ﻟﺗﺧﻔﯾض ﻛل ﻣن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ودﺧل اﻟﺗﻣوﯾل ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳب.
ﯾـ ــﺗم ﺑﺷـ ــﻛل ﻣﻧـ ــﺗظم ﻣراﺟﻌـ ــﺔ ﺗﻘـ ــدﯾرات اﻟﻘـ ــﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـ ــﺔ ﻏﯾـ ــر اﻟﻣﺿـ ــﻣوﻧﺔ ﻋﻧـ ــد ﺣﺳـ ــﺎب إﺟﻣـ ــﺎﻟﻲ اﺳـ ــﺗﺛﻣﺎر اﻟﻣـ ــؤﺟر ﻓـ ــﻲ ﻋﻘـ ــد
اﻹﺟ ــﺎر ،وا ٕ ذا ﻛ ــﺎن ﻫﻧـــﺎك اﻧﺧﻔ ــﺎض ﻓ ــﻲ ﺗﻘـــدﯾرات اﻟﻘﯾﻣ ــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾـــﺔ ﻏﯾ ــر اﻟﻣﺿ ــﻣوﻧﺔ ﻓﺈﻧـــﻪ ﯾ ــﺗم ﺗﻌ ــدﯾل ﺗوزﯾـــﻊ اﻟ ــدﺧل ﻋﻠـــﻰ
ﯾ

ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ،وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﻓﻲ اﻟﺣﺎل ﺑﺄي اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣﻘت.

ﻛﺛﯾـ ـ ـراً ﻣ ـ ــﺎ ﯾﺗﺣﻣ ـ ــل اﻟﻣ ـ ــؤﺟرون ﻋﻧ ـ ــد اﻟﺗﻔ ـ ــﺎوض واﻟﺗرﺗﯾ ـ ــب ﻟﻌﻘ ـ ــد إﯾﺟ ـ ــﺎر ﺗﻛ ـ ــﺎﻟﯾف ﻣﺑﺎﺷـ ـ ـرة أوﻟﯾ ـ ــﺔ ﻣﺛـ ـ ـل اﻟﻌﻣ ـ ــوﻻت واﻟرﺳ ـ ــوم
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـ ــﺔ ،وﺑﺎﻟﻧﺳ ـ ــﺑﺔ ﻟﻌﻘـ ــد اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر اﻟﺗﻣـ ــوﯾﻠﻲ ﯾ ـ ــﺗم ﺗﺣﻣـ ــل ﻫ ـ ــذﻩ اﻟﺗﻛـ ــﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷـ ـ ـرة اﻷوﻟﯾـ ــﺔ ﻹﻧﺗ ـ ــﺎج دﺧـ ــل ﺗﻣوﯾ ـ ــل ،وﯾ ـ ــﺗم
اﻻﻋﺗـ ـراف ﺑﻬـــﺎ إﻣـ ــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺣـــﺎل ﻓـ ــﻲ اﻟـــدﺧل او ﯾ ــﺗم ﺗوزﯾﻌﻬـــﺎ ﻣﻘﺎﺑـــل ﻫـ ــذا اﻟـــدﺧل ﻋﻠـ ــﻰ ﻣـــدى ﻣـــدة ﻋﻘـ ــد اﻹﯾﺟـــﺎر ،وﯾﻣﻛـ ــن
ﺗﺣﻘﯾـ ــق اﻟﺣﺎﻟـ ــﺔ اﻷﺧﯾ ـ ـرة ﺑـ ــﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺗﻛﻠﻔ ــﺔ ﻛﻣﺻـ ــروف ﺑﻣﻘـ ــدار اﻟﻣﺑﻠـ ــﻎ اﻟـ ــذي ﺗـ ــم ﺗﺣﻣﻠـ ــﻪ واﻻﻋﺗ ـ ـراف ﻛـ ــدﺧل ﻓـ ــﻲ ﻧﻔـ ــس
اﻟﻔﺗرة ﺑﺟزء ﻣن دﺧل اﻟﺗﻣوﯾل ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳب ﻣﺳﺎو ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة.
ﯾﺟــــب ﻋﻠــــﻰ اﻟﻣــــؤﺟرﯾن ﺳــــواء ﻛــــﺎﻧوا ﺻــــﻧﺎع أو ﺗﺟــــﺎر اﻻﻋﺗــــراف ﺑــــﺎﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳــــﺎرة ﻓــــﻲ اﻟــــدﺧل ﻟﻠﻔﺗــــرة ﺣﺳــــب

اﻟﺳﯾﺎﺳــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬــــﺎ اﻟﻣﻧﺷــــﺄة ﻟﻠﻣﺑﯾﻌــــﺎتاﻟﻣﺑﺎﺷــــرة ،وا ٕ ذا ﻋرﺿــــت أﺳــــﻌﺎر ﻓﺎﺋــــدة ﻣﻧﺧﻔﺿــــﺔ ﺑﺷــــﻛل ﻏﯾــــر ﺣﻘﯾﻘــــﻲ
ﯾﺟـــب أن ﯾﻘﺗﺻـــر رﺑـــﺢ اﻟﺑﯾـــﻊ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــرﺑﺢ اﻟـــذي ﯾﻧطﺑـــق ﻟـــو أﻧـــﻪ ﺗـــم ﺗﻘﺎﺿـــﻲ ﺳـــﻌر ﻓﺎﺋـــدة ﺗﺟـــﺎري وﯾﺟـــب اﻻﻋﺗـــراف

ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻷوﻟﯾﺔ ﻛﻣﺻروف ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ﻋﻧد ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر وﺗﺣﻘﯾق رﺑﺢ اﻟﺑﯾﻊ.

ﻛﺛﯾـ ـراً ﻣـــﺎ ﯾﻌـ ــرض اﻟﺻـــﻧﺎع أو اﻟﺗﺟـ ــﺎر ﻋﻠـــﻰ اﻟﻌﻣـ ــﻼء اﻻﺧﺗﯾـــﺎر ﺑـــﯾن ﺑﯾـ ــﻊ اﻷﺻـــل أو اﺳـ ــﺗﺋﺟﺎرﻩ ،وﯾﻧﺷـــﺄ ﻋـ ــن ﻋﻘـــد إﯾﺟـ ــﺎر
ﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻷﺻل ﻣن ﻗﺑل ﺻﺎﻧﻊ ﻣؤﺟر أو ﺗﺎﺟر ﻣؤﺟر ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟدﺧل:
-

اﻟــ ـرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳـ ــﺎرة اﻟﻣﻌﺎدﻟـ ــﺔ ﻟﻠــ ـرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳ ـ ــﺎرة اﻟﻧـ ــﺎﺗﺟﺗﯾن ﻣـ ــن ﺑﯾـ ــﻊ ﻣﺑﺎﺷ ـ ــر ﻟﻸﺻـ ــل اﻟﻣـ ــؤﺟر ﺑﺄﺳـ ــﻌﺎر اﻟﺑﯾ ـ ــﻊ
اﻟﻌﺎدﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻛس أي ﺧﺻم ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻣﯾﺔ أو ﺧﺻم ﺗﺟﺎري ﻣﻧطﺑق.

 دﺧل اﻟﺗﻣوﯾل ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.ﯾﻣﺛ ـ ــل إﯾـ ـ ـراد اﻟﻣﺑﯾﻌ ـ ــﺎت اﻟ ـ ــذي ﯾﺳ ـ ــﺟﻠﻪ اﻟﻣ ـ ــؤﺟر ﺳـ ـ ـواءﻛ ـ ــﺎن ﺻ ـ ــﺎﻧﻌﺎً أو ﺗ ـ ــﺎﺟراً ﻋﻧ ـ ــد ﺑ ـ ــدء ﻋﻘ ـ ــد اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر اﻟﻘﯾﻣ ـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟ ـ ــﺔ
ﻟﻸﺻـ ــل اﻟﻣـ ــؤﺟر ،أو إذا ﻛـ ــﺎن أﻗـ ــل ﻣـ ــن ذﻟـ ــك اﻟﻘﯾﻣـ ــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـ ــﺔ ﻟﻠﺣـ ــد اﻷدﻧـ ــﻰ ﻣـ ــن اﻟـ ــدﻓﻌﺎت اﻟﻣﺳـ ــﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠﻣـ ــؤﺟر ﻣﺣﺳـ ــوﺑﺔ

ﻋﻠـ ــﻰ أﺳـ ــﺎس ﺳـ ــﻌر ﻓﺎﺋـ ــدة ﺗﺟـ ــﺎري ،وﺗﻛـ ــون ﺗﻛﻠﻔـ ــﺔ اﻟﺑﯾـ ــﻊ اﻟﻣﻌﺗـ ــرف ﺑﻬـ ــﺎ ﻋﻧـ ــد ﺑـ ــدء ﻣـ ــدة ﻋﻘـ ــد اﻹﯾﺟـ ــﺎر ﻫـ ــﻲ اﻟﺗﻛﻠﻔـ ــﺔ أو
اﻟﻣﺑﻠ ـ ــﻎ اﻟﻣﺳ ـ ــﺟل إذا ﻛ ـ ــﺎن ﻣﺧﺗﻠﻔ ـ ــﺎً ﻋ ـ ــن ذﻟ ـ ــك ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛ ـ ــﺎت اﻟﻣ ـ ــؤﺟرة ﻧﺎﻗﺻ ـ ــﺎً اﻟﻘﯾﻣ ـ ــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾ ـ ــﺔ اﻟﻣﺗﺑﻘﯾ ـ ــﺔ ﻏﯾ ـ ــر اﻟﻣﺿ ـ ــﻣوﻧﺔ،
واﻟﻔـ ــرق ﺑـ ــﯾن إﯾــ ـراد اﻟﻣﺑﯾﻌـ ــﺎت وﺗﻛﻠﻔـ ــﺔ اﻟﺑﯾـ ــﻊ ﻫـ ــو رﺑـ ــﺢ اﻟﺑﯾـ ــﻊ اﻟﻣﻌﺗـ ــرف ﺑـ ــﻪ ﺣﺳـ ــب اﻟﺳﯾﺎﺳـ ــﺔ اﻟﺗـ ــﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬـ ــﺎ اﻟﻣﻧﺷـ ــﺄة ﻓﯾﻣـ ــﺎ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺑﯾﻌﺎت.
ﺟ ــﺎراً ﻓ ـ ــﻲ ﺑﻌ ـ ــض اﻷﺣﯾ ـ ــﺎن ﺑﻌ ـ ــرض أﺳ ـ ــﻌﺎر ﻓﺎﺋ ـ ــدة ﻣﻧﺧﻔﺿ ـ ــﺔ ﺑﺷ ـ ــﻛل ﻏﯾ ـ ــر
ﯾﻘ ـ ــوم اﻟﻣ ـ ــؤﺟرون ﺳـ ـ ـواء ﻛ ـ ــﺎﻧوا ﺻ ـ ــﻧﺎﻋﺎً أو ﺗ ـ
ﺣﻘﯾﻘـ ــﻲ ﻻﺟﺗـ ــذاب اﻟﻌﻣـ ــﻼء ،وﯾـ ــﻧﺟم ﻋـ ــن اﺳـ ــﺗﻌﻣﺎل ﻫـ ــذا اﻟﺳـ ــﻌر اﻻﻋﺗ ـ ـراف ﺑﺟـ ــزء ﻣـ ــن إﺟﻣـ ــﺎﻟﻲ اﻟـ ــدﺧل ﻓـ ــﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ
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وﻗـ ــت اﻟﺑﯾـ ــﻊ،وا ٕ ذا ﻋرﺿـ ــت أﺳـ ــﻌﺎر ﻓﺎﺋـ ــدة ﻣﻧﺧﻔﺿـ ــﺔ ﺑﺷـ ــﻛل ﻏﯾـ ــر ﺣﻘﯾﻘـ ــﻲ ﻓـ ــﺈن رﺑـ ــﺢ اﻟﺑﯾـ ــﻊ ﺳﯾﻘﺗﺻـ ــر ﻋﻠـ ــﻰ اﻟ ـ ـرﺑﺢ اﻟـ ــذي
ﻛﺎن ﺳﯾﺗﺣﻘق ﻟو أﻧﻪ ﺗم ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﺗﺟﺎري.
ﯾ ـ ــﺗم اﻻﻋﺗـ ـ ـراف ﺑﺎﻟﺗﻛ ـ ــﺎﻟﯾف اﻷوﻟﯾ ـ ــﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷـ ـ ـرة ﻛﻣﺻ ـ ــروف ﻋﻧ ـ ــد ﺑ ـ ــدء ﻣ ـ ــدة ﻋﻘــ ــد اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر ﻷﻧﻬ ـ ــﺎ ﺗﺗﻌﻠ ـ ــق ﺑﺷ ـ ــﻛل رﺋﯾﺳــ ــﻲ
ﺑﺎﻛﺗﺳﺎب رﺑﺢ اﻟﺑﯾﻊ ﻟﻠﺻﺎﻧﻊ أو اﻟﺗﺎﺟر.
اﻹﻓﺻﺎح :
ﺑﺎﻹﺿـ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟـ ـ ــﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑـ ـ ــﺎت ﻓـ ـ ــﻲ اﻟﻣﻌﯾـ ـ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳـ ـ ــﺑﻲ اﻟـ ـ ــدوﻟﻲ ﻹﻋـ ـ ــداد اﻟﺗﻘـ ـ ــﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾـ ـ ــﺔ  ٧اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾـ ـ ــﺔ اﻹﻓﺻـ ـ ــﺎح
واﻟﻌرض ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺟرﯾن إﺟراء اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ:
 ﻣطﺎﺑﻘـــﺔ ﺑـــﯾن إﺟﻣـــﺎﻟﻲ اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎر ﻓـــﻲ ﻋﻘـــد اﻹﯾﺟـــﺎر ﻓـــﻲ ﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــﺔ واﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـــﺔ ﻟﻠﺣـــداﻷدﻧـــﻰ ﻣـــن دﻓﻌـــﺎت ﻋﻘـــد اﻹﯾﺟـــﺎر اﻟﻣﺳـــﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘـــﺑض ﻓـــﻲ ﺗـــﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـــﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾـــﺔ إﺿـــﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ذﻟـــك
ﯾﺟـــب ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣﻧﺷـــﺄة أن ﺗﻔﺻـــﺢ ﻋـــن إﺟﻣـــﺎﻟﻲ اﻻﺳـــﺗﺛﻣﺎر ﻓـــﻲ ﻋﻘـــد اﻹﯾﺟـــﺎر واﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾـــﺔ ﻟﻠﺣـــد اﻷدﻧـــﻰ

ﻣن دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻛل ﻓﺗر ة ﻣن اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:

أ ـ ﻓﺗرة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺔ.

ب ـ ﻓﺗرة ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺔ وﻻ ﺗﺗﻌدى ﺧﻣس ﺳﻧوات.
ج ـ ﻓﺗرة ﺗزﯾد ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات.
 اﻹﯾراد اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳب. -اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ اﻟﻣؤﺟر.

 اﻟﻣﺧﺻص اﻟﺗراﻛﻣﻲ ﻟدﻓﻌﺎت ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ اﻟﻘﺑض ﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺣﺻﯾل. اﻹﯾﺟﺎرات اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل. وﺻف ﻋﺎم ﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر.ﻛﺛﯾـ ـ ـراً ﻣــ ــﺎ ﯾﻛــ ــون ﻣــ ــن اﻟﻣﻔﯾــ ــد ﻛﻣؤﺷــ ــر ﻋﻠــ ــﻰ اﻟﻧﻣـ ــو اﻹﻓﺻــ ــﺎح ﻛــ ــذﻟك ﻣــ ــن إﺟﻣــ ــﺎﻟﻲ اﻻﺳــ ــﺗﺛﻣﺎر ﻧﺎﻗﺻــ ــﺎً اﻟــ ــدﺧل ﻏﯾــ ــر
اﻟﻣﻛﺗﺳب ﻓﻲ ﻋﻣل ﺟدﯾد أﺿﯾف ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﺑﻌد ﺧﺻم اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﻠﻐﺎة.

ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ:

ﯾﺟـــب ﻋﻠـــﻰ اﻟﻣـــؤﺟرﯾن ﻋـــرض اﻟﻣوﺟـــودات اﻟﺧﺎﺿـــﻌﺔ ﻟﻌﻘـــود اﻹﯾﺟـــﺎر اﻟﺗﺷـــﻐﯾﻠﻲ ﻓـــﻲ ﻣﯾزاﻧﯾـــﺎﺗﻬم اﻟﻌﻣوﻣﯾـــﺔ ﺣﺳــــب

طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺻل.

ﯾﺟـــب اﻻﻋﺗـــراف ﺑـــدﺧل اﻹﯾﺟـــﺎر ﻣـــن ﻋﻘـــود اﻹﯾﺟـــﺎر اﻟﺗﺷـــﻐﯾﻠﻲ ﻓـــﻲ اﻟـــدﺧل ﻋﻠـــﻰ أﺳـــﺎس اﻟﻘﺳـــط اﻟﺛﺎﺑـــت ﻋﻠـــﻰ ﻣـــدى

ﻣــــدة ﻋﻘــــد اﻹﯾﺟــــﺎر ،إﻻ إذا ﺗــــواﻓر أﺳــــﺎس ﻣﻧــــﺗظم آﺧــــر أﻛﺛــــر ﺗﻣﺛــــﯾﻼً اﻟــــﻧﻣط اﻟزﻣﻧــــﻲ اﻟــــذي ﺗﺗﻧــــﺎﻗص ﻓﯾــــﻪ ﻣﻧﻔﻌــــﺔ
اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣؤﺟر.

ﯾ ـ ــﺗم اﻻﻋﺗـ ـ ـراف ﺑﺎﻟﺗﻛ ـ ــﺎﻟﯾف ﺑﻣ ـ ــﺎ ﻓ ـ ــﻲ ذﻟ ـ ــك اﻻﺳ ـ ــﺗﻬﻼك اﻟﺗ ـ ــﻲ ﺗ ـ ــم ﺗﺣﻣﻠﻬ ـ ــﺎ ﻻﻛﺗﺳ ـ ــﺎب دﺧ ـ ــل اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر ﻛﻣﺻ ـ ــروف ،وﯾ ـ ــﺗم
اﻻﻋﺗ ـ ـراف ﺑـ ــدﺧل اﻹﯾﺟـ ــﺎر )ﺑﺎﺳـ ــﺗﺛﻧﺎء اﻟﻣﻘﺑوﺿـ ــﺎت ﻣﻘﺎﺑـ ــل اﻟﺧـ ــدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣـ ــﺔ ﻣﺛـ ــل اﻟﺗـ ــﺄﻣﯾن واﻟﺻـ ــﯾﺎﻧﺔ( ﻓـ ــﻲ اﻟـ ــدﺧل ﻋﻠـ ــﻰ
أﺳ ــﺎس اﻟﻘﺳ ــط اﻟﺛﺎﺑ ــت ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــدى ﻣ ــدة ﻋﻘ ــد اﻹﯾﺟ ــﺎر وﺣﺗ ــﻰ ﻟ ــو ﻟ ــم ﺗﻛ ــن اﻟﻣﻘﺑوﺿ ــﺎت ﻋﻠ ــﻰ ﻫ ــذا اﻷﺳ ــﺎس ،إﻻ إذا ﺗ ــوﻓر

أﺳﺎس ﻣﻧﺗظم آﺧر أﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼً ﻟﻠﻧﻣط اﻟزﻣﻧﻲ اﻟذي ﺗﺗﻧﺎﻗص ﻓﯾﻪ ﻣﻧﻔﻌﺔ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻷﺻل اﻟﻣؤﺟر.
ﺗﻌــــﺎﻟﺞ اﻟﺗﻛــــﺎﻟﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷــــرة اﻷوﻟﯾــــﺔ اﻟﺗــــﻲ ﺗــــم ﺗﺣﻣﻠﻬــــﺎ ﺑﺷــــﻛل ﻣﺣــــدد ﻟﻠﺣﺻــــول ﻋﻠــــﻰ اﻹﯾــــرادات ﻣــــن ﻋﻘــــد إﯾﺟــــﺎر
ﺗﺷــﻐﯾﻠﻲ إﻣــﺎ ﺑﺗﺄﺟﯾﻠﻬــﺎ وﺗوزﯾﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟــدﺧل ﻋﻠــﻰ ﻣــدى ﻣــدة ﻋﻘــد اﻹﯾﺟــﺎر ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﺳــب ﻣــﻊ دﺧــل اﻹﯾﺟــﺎر اﻟﻣﻌﺗـــرف

ﺑﻪ ،أو ﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺻروف ﻓﻲ ﺑﯾﺎن اﻟدﺧل ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻓﯾﻬﺎ.
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ﯾﺟــــب أن ﯾﻛـــــون اﺳـــــﺗﻬﻼك اﻟﻣوﺟـــــودات اﻟﻣـــــؤﺟرة ﻋﻠـــــﻰ أﺳــــﺎس ﯾﺗﻔـــــق ﻣـــــﻊ ﺳﯾﺎﺳـــــﺔ اﻟﻣـــــؤﺟر اﻟﻌﺎدﯾـــــﺔ اﻟﺧﺎﺻـــــﺔ
ﺑﺎﺳـــﺗﻬﻼك اﻟﻣوﺟـــودات اﻟﻣﻣﺎﺛﻠـــﺔ ،وﯾﺟـــب ﺣﺳـــﺎب ﻣﺻـــروف اﻻﺳـــﺗﻬﻼك ﺑﻧـــﺎء ﻋﻠـــﻰ اﻷﺳـــﺎس اﻟﻣﺑـــﯾن ﻓـــﻲ اﻟﻣﻌﯾـــﺎر

اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ  ٣٦واﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ .٣٨

ﻟﺗﺣدﯾـ ــد ﻣـ ــﺎ إذا ﻛـ ــﺎن أﺻـ ــل ﻗـ ــد اﻧﺧﻔﺿـ ــت ﻗﯾﻣﺗ ـ ـﻪ ،أي ﻋﻧـ ــدﻣﺎ ﺗﻛـ ــون اﻟﻣﻧـ ــﺎﻓﻊ اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺳـ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌـ ــﺔ ﻣـ ــن ذﻟـ ــك
اﻷﺻ ـ ــل أﻗــ ــل ﻣــ ــن ﻣﺑﻠﻐ ـ ــﻪ اﻟﻣﺳــ ــﺟل ﻓﺈﻧــ ــﻪ ﯾﺟ ـ ــب ﻋﻠــ ــﻰ اﻟﻣﻧﺷــ ــﺄة ﺗطﺑﯾ ـ ــق ﻣﻌﯾــ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳــ ــﺑﺔ اﻟ ـ ــدوﻟﻲ  ٣٦اﻟــ ــذي ﯾﺗﻧــ ــﺎول

اﻧﺧﻔـ ــﺎض ﻗﯾﻣـ ــﺔ اﻟﻣوﺟـ ــودات واﻟـ ــذي ﯾﺣـ ــدد اﻟﻣﺗطﻠﺑـ ــﺎت اﻟﺧﺎﺻـ ــﺔ ﺑﻛﯾﻔﯾـ ــﺔ ﻗﯾـ ــﺎم اﻟﻣﻧﺷـ ــﺄة ﺑـ ــﺈﺟراء اﻟﻣراﺟﻌـ ــﺔ ﻟﻠﻣﺑﻠـ ــﻎ اﻟﻣﺳـ ــﺟل
ﻟﻣو ﺟوداﺗﻬـ ــﺎ ،وﻛﯾﻔﯾـ ــﺔ ﺗﺣدﯾـ ــد ﻣﺑﻠ ـ ــﻎ اﻷﺻـ ــل اﻟﻘﺎﺑـ ــل ﻟﻼﺳ ـ ــﺗرﺟﺎع ،وﻣﺗـ ــﻰ ﯾﺟـ ــب ﻋﻠﯾﻬ ـ ــﺎ اﻻﻋﺗــ ـراف ﺑﺧﺳـ ــﺎرة اﻻﻧﺧﻔ ـ ــﺎض أو
ﻋﻛﺳﻬﺎ.
ﻻ ﯾﻌﺗـ ــرف اﻟﻣ ـ ــؤﺟر ﺳـ ـ ـواء ﻛ ـ ــﺎن ﺻ ـ ــﺎﻧﻌﺎً أو ﺗ ـ ــﺎﺟراً ﺑ ـ ـرﺑﺢ ﺑﯾ ـ ــﻊ ﻋﻧ ـ ــد اﻟ ـ ــدﺧول ﻓ ـ ــﻲ ﻋﻘ ـ ــد إﯾﺟ ـ ــﺎر ﺗﺷ ـ ــﻐﯾﻠﻲ ﻷﻧ ـ ــﻪ ﻻ ﯾﻌﺗﺑ ـ ــر
ﻣﻌﺎدﻻً ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ.
اﻹﻓﺻﺎح:
ﯾﺟ ـ ــب ﻋﻠ ـ ــﻰ اﻟﻣ ـ ــؤﺟرﯾن ﺑﺎﻹﺿ ـ ــﺎﻓﺔ إﻟ ـ ــﻰ ﻣﺗطﻠﺑ ـ ــﺎت اﻟﻣﻌﯾ ـ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ــﺑﻲ اﻟ ـ ــدوﻟﻲ اﻟﺛ ـ ــﺎﻧﻲ واﻟﺛﻼﺛ ـ ــون

ـ اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾ ـ ــﺔ

اﻹﻓﺻﺎح واﻟﻌرض إﺟراء اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ.
ــ ـ ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــﺑﺔ ﻟﻛـ ــل ﻓﺋـ ــﺔ ﻣـ ــن اﻟﻣوﺟـ ــودات ،اﻟﻣﺑﻠـ ــﻎ اﻹﺟﻣـــﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳـ ــﺟل واﻻﺳـ ــﺗﻬﻼك اﻟﺗراﻛﻣـ ــﻲ وﺧﺳـ ــﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔـ ــﺎض اﻟﻣﺗراﻛﻣـ ــﺔ

ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.

أ ـ اﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟدﺧل ﻟﻠﻔﺗرة.
ب ـ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل ﻟﻠﻔﺗرة.
ج ـ ﺧﺳﺎﺋر اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻋﻛﺳﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل ﻟﻠﻔﺗرة.
ـ ـ اﻟﺣ ــد اﻷدﻧ ــﻰ ﻣ ــن دﻓﻌ ــﺎت اﻹﯾﺟـــﺎر اﻟﻣﺳ ــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﻣوﺟ ــب ﻋﻘ ــود اﻹﯾﺟ ــﺎر اﻟﺗﺷ ــﻐﯾﻠﻲ ﻏﯾـــر اﻟﻘﺎﺑﻠ ــﺔ ﻟﻺﻟﻐ ــﺎء وﻟﻛ ــل ﻓﺗـ ـرة ﻣـــن
اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
أ ـ ﻓﺗرة ﻻ ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺔ.
ب ـ ﻓﺗرة ﺗزﯾد ﻋن ﺳﻧﺔ و ﻻ ﺗﺗﻌدى ﺧﻣس ﺳﻧوات.
ج ـ ﻓﺗرة ﺗزﯾد ﻋن ﺧﻣس ﺳﻧوات.

ـ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑدﻻت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﺧل.
ـ وﺻف ﻋﺎم ﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻹﯾﺟﺎر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣؤﺟر.

ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ وا ٕ ﻋﺎدة اﻹﯾﺟﺎر:

ﺗﺷـ ــﻣل ﻋﻣﻠﯾـ ــﺔ اﻟﺑﯾـ ــﻊ وا ٕ ﻋـ ــﺎدة اﻹﯾﺟـ ــﺎر ﻗﯾـ ــﺎم اﻟﺑـــﺎﺋﻊ ﺑﺑﯾـ ــﻊ أﺻـ ــل وا ٕ ﻋـ ــﺎدة ﺗـ ــﺄﺟﯾر ﻧﻔـ ــس اﻷﺻـ ــل ﻟﻠﺑـ ــﺎﺋﻊ ،وﯾﻛـ ــون ﻋـ ــﺎدة ﺑـ ــدل
اﻹﯾﺟـ ــﺎر وﺳـ ــﻌر اﻟﺑﯾـ ــﻊ ﻣــ ـرﺗﺑطﯾن ﻣـ ــﻊ ﺑﻌﺿـ ــﻬﻣﺎ ـﺣـﯾــث ﯾـ ــﺗم اﻟﺗﻔـ ــﺎوض ﺑﺷـ ــﺄﻧﻬﻣﺎ ﻛﺻـ ــﻔﻘﺔ ،وﺗﻌﺗﻣـ ــد ﻋﻣﻠﯾـ ــﺔ اﻟﺑﯾـ ــﻊ وا ٕ ﻋـ ــﺎدة
اﻹﯾﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻧوع ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.
إذا ﻧـــﺗﺞ ﻋـــن ﻋﻣﻠﯾـــﺔ اﻟﺑﯾـــﻊ وا ٕ ﻋـــﺎدة اﻹﯾﺟـــﺎر ﻋﻘـــد إﯾﺟـــﺎر ﺗﻣـــوﯾﻠﻲ ﯾﺟـــب ﻋـــدم اﻻﻋﺗـــراف ﻓـــﻲ اﻟﺣـــﺎل ﺑﺄﯾـــﺔ زﯾـــﺎدة ﻓـــﻲ
ﻋﺎﺋـــدات اﻟﺑﯾـــﻊ ﻋـــن اﻟﻣﺑﻠـــﻎ اﻟﻣﺳـــﺟل ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــﺎ دﺧـــل ﻓـــﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧـــﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾـــﺔ ﻟﻠﺑـــﺎﺋﻊ -اﻟﻣﺳـــﺗﺄﺟر ،وﺑـــدﻻً ﻣـــن ذﻟـــك

ﯾﺟب ﺗﺄﺟﯾﻠﻬﺎ وا ٕ طﻔﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.

إذا ﻛﺎﻧـ ــت إﻋـ ــﺎدة اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر ﺗﻣﺛـ ــل ﻋﻘ ـ ــد إﯾﺟـ ــﺎر ﺗﻣ ـ ــوﯾﻠﻲ اﻋﺗﺑـ ــرت اﻟﻌﻣﻠﯾ ـ ــﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑـ ــﺔ وﺳ ـ ــﯾﻠﺔ ﯾﻘـ ــوم ﺑﻣوﺟﺑﻬ ـ ــﺎ اﻟﻣـ ــؤﺟر ﺑﺗﻘ ـ ــدﯾم
اﻟﺗﻣوﯾ ــل ﻟﻠﻣﺳ ــﺗﺄﺟر واﻋﺗﺑـــﺎر اﻷﺻ ــل أﻧ ــﻪ ﺿ ــﻣﺎن ،وﻟﻬ ــذا اﻟﺳـــﺑب ﻟ ــﯾس ﻣ ــن اﻟﻣﻧﺎﺳـــب اﻋﺗﺑ ــﺎر اﻟزﯾ ــﺎدة ﻓـــﻲ ﻋﺎﺋ ــدات اﻟﺑﯾـــﻊ

ﻋن اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺳﺟل ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ دﺧل ،وﻫذﻩ اﻟزﯾﺎدة وﯾﺗم ﺗﺄﺟﯾﻠﻬﺎ وا ٕ طﻔﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر.
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إذا ﻧﺟــم ﻋــن ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻟﺑﯾــﻊ وا ٕ ﻋــﺎدة اﻹﯾﺟــﺎر ﻋﻘــد إﯾﺟــﺎر ﺗﺷــﻐﯾﻠﻲ وﻛــﺎن ﻣــن اﻟواﺿــﺢ أن اﻟﻌﻣﻠﯾــﺔ ﺗﻣــت ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس
اﻻﻋﺗــراف ﺑـــﺄي رﺑـــﺢ أو ﺧﺳـــﺎرة ﻓـــﻲ اﻟﺣـــﺎل ،وا ٕ ذا ﻛـــﺎن ﺳـــﻌر اﻟﺑﯾـــﻊ أﻗـــل ﻣـــن اﻟﻘﯾﻣــــﺔ
ـ
اﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـــﺔ ﻓﺈﻧـــﻪ ﯾﺟـــب

اﻟﻌﺎدﻟـــﺔ ﻓﺈﻧـــﻪ ﯾﺟـــب اﻻﻋﺗـــراف ﺑـــﺄي رﺑـــﺢ أو ﺧﺳـــﺎرة ﻓـــﻲ اﻟﺣـــﺎل ،ﻓﯾﻣـــﺎ ﻋـــدا أﻧـــﻪ إذا ﺗـــم ﺗﻌـــوﯾض اﻟﺧﺳـــﺎرة ﺑـــدﻓﻌﺎت

إﯾﺟـــﺎر ﻣﺳـــﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺄﻗـــل ﻣـــن ﺳــﻌر اﻟﺳـــوق ﻓﺈﻧـــﻪ ﯾﺟـــب ﺗﺄﺟﯾﻠﻬـــﺎ وا ٕ طﻔﺎؤﻫـــﺎ ﺑﻣـــﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳـــب ﻣـــﻊ دﻓﻌـــﺎت اﻹﯾﺟـــﺎر ﻋﻠـــﻰ

ﻣـــدى اﻟﻔﺗـــرة اﻟﺗـــﻲ ﯾﺗوﻗـــﻊ اﺳـــﺗﺧدام اﻷﺻـــل ﺧﻼﻟﻬـــﺎ ،وا ٕ ذا ﻛـــﺎن ﺳـــﻌر اﻟﺑﯾـــﻊ أﻋﻠـــﻰ ﻣـــن اﻟﻘﯾﻣـــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـــﺔ ﻓﺈﻧـــﻪ ﯾﺟـــب

ﺗﺄﺟﯾل وا ٕ طﻔﺎء اﻟزﯾﺎدة ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗوﻗﻊ اﺳﺗﺧدام اﻷﺻل ﺧﻼﻟﻬﺎ.

إذا ﻛﺎﻧـــت إﻋـ ــﺎدة اﻹﯾﺟـــﺎر ﺗﻣﺛـ ــل ﻋﻘـــد إﯾﺟـ ــﺎر ﺗﺷ ــﻐﯾﻠﻲ وﺗـ ــم ﺗﺣدﯾـ ــد دﻓﻌـــﺎت اﻹﯾﺟـ ــﺎر وﺳـــﻌر اﻟﺑﯾـ ــﻊ ﺑﻣﻘـــدار اﻟﻘﯾﻣـ ــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـ ــﺔ

اﻋﺗﺑرت ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻊ ﻋﺎدﯾﺔ ،وﯾﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﺄي رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻓﻲ اﻟﺣﺎل.
ﺑﺎﻟﻧﺳـــﺑﺔ ﻟﻌﻘــــود اﻹﯾﺟــــﺎر اﻟﺗﺷـــﻐﯾﻠﻲ إذا ﻛﺎﻧــــت اﻟﻘﯾﻣــــﺔ اﻟﻌﺎدﻟـــﺔ ﻓــــﻲ وﻗــــت اﻟﺑﯾـــﻊ وﻋﻣﻠﯾــــﺔ إﻋــــﺎدة اﻹﯾﺟـــﺎر أﻗــــل ﻣــــن

اﻟﻣﺑﻠـــﻎ اﻟﻣﺳـــﺟل ﻷﺻـــل ﻓﺈﻧـــﻪ ﯾﺟـــب اﻻﻋﺗـــراف ﻓـــﻲ اﻟﺣـــﺎل ﺑﺧﺳـــﺎرة ﺗﺳـــﺎوي اﻟﻔـــرق ﺑـــﯾن اﻟﻣﺑﻠـــﻎ اﻟﻣﺳـــﺟل واﻟﻘﯾﻣـــﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

ﺑﺎﻟﻧﺳـ ــﺑﺔ ﻟﻌﻘـ ــود اﻹﯾﺟـ ــﺎر اﻟﺗﻣـ ــوﯾﻠﻲ ﻟـ ــﯾس ﻣ ــن اﻟﺿـ ــروري إﺟ ـ ـراء ﻫـ ــذا اﻟﺗﻌـ ــدﯾل إﻻ إذا ﻛـ ــﺎن ﻫﻧـ ــﺎك اﻧﺧﻔـ ــﺎض ﻓـ ــﻲ اﻟﻘﯾﻣـ ــﺔ،
وﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ـ ــﺔ ﯾﺧﻔ ـ ــض اﻟﻣﺑﻠ ـ ــﻎ اﻟﻣﺳ ـ ــﺟل إﻟ ـ ــﻰ اﻟﻣﺑﻠ ـ ــﻎ اﻟﻘﺎﺑ ـ ــل ﻟﻼﺳ ـ ــﺗرﺟﺎع ﺣﺳ ـ ــب ﻣﻌﯾ ـ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ــﺑﺔ اﻟ ـ ــدوﻟﻲ اﻟ ـ ــذي
ﯾﺗﻧﺎول اﻧﺧﻔﺎض ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣوﺟودات.
ﺗﻧطﺑ ـ ــق ﻣﺗطﻠﺑ ـ ــﺎت اﻹﻓﺻ ـ ــﺎح ﺑﺎﻟﻧﺳ ـ ــﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳ ـ ــﺗﺄﺟرﯾنواﻟﻣ ـ ــؤﺟرﯾن ﺑﺎﻟﺗﺳ ـ ــﺎوي ﻓﯾﻣ ـ ــﺎ ﯾﺗﻌﻠ ـ ــق ﺑﻌﻣﻠﯾ ـ ــﺔ اﻟﺑﯾ ـ ــﻊ وا ٕ ﻋ ـ ــﺎدة اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر،
وﯾـ ــؤدي اﻟوﺻـ ــف اﻟﻣطﻠـ ــوب ﻟﺗرﺗﯾﺑـ ــﺎت اﻹﯾﺟـ ــﺎر اﻟﻬﺎﻣـ ــﺔ إﻟـ ــﻰ اﻹﻓﺻـ ــﺎح ﻋـ ــن أﺣﻛـ ــﺎم ﻓرﯾـ ــدة أو ﻏﯾـ ــر ﻋﺎدﯾـ ــﺔ ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﯾـ ــﺔ أو
ﻟﺷروط ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﻊ وا ٕ ﻋﺎدة اﻹﯾﺟﺎر.
ﻣ ـ ــن اﻟﻣﻣﻛ ـ ــن أن ﺗﻠﺑ ـ ــﻲ ﻋﻣﻠﯾ ـ ــﺎت اﻟﺑﯾ ـ ــﻊ وا ٕ ﻋ ـ ــﺎدة اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر ﻣﻌ ـ ــﺎﯾﯾر ﻗﯾ ـ ــﺎس اﻹﻓﺻ ـ ــﺎح اﻟﻣﻧﻔﺻ ـ ــﻠﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟﻣﻌﯾ ـ ــﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳ ـ ــﺑﻲ
اﻟدوﻟﻲ  " ١ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ " .

ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﺎر IAS17
ﻣﺛﺎل ) (١ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ......اﻟﻣرﺟﻊ)..دورة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن  – ٢٠١٠اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﺳﻣﯾر اﻟرﯾﺷﺎﻧﻲ(
اﻓﺗرض ﺗوﻓر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺣول ﻋﻘد إﯾﺟﺎر:
١

ـ ﻓـ ــﻲ  ٢٠٠٤/١/١اﺳـ ــﺗﺄﺟرت اﻟﺷـ ــرﻛﺔ )أ( ﻣﻌـ ــدات ﻣـ ــن اﻟﺷـ ــرﻛﺔ )ب( ﺑﻌﻘـ ــد ﻏﯾـ ــر ﻗﺎﺑـ ــل ﻟﻺﻟﻐـ ــﺎء وﺗـ ــؤول اﻟﻣﻌـ ــدات

ﻟﻠﻣﺳﺗﺄﺟر ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر.
 ٢ـ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻌدات .٢,٥٠٠,٠٠٠
٣

ـ اﻟﻌﻣـ ــر اﻻﻓﺗراﺿـ ــﻲ اﻟﻣﺗوﻗـ ــﻊ ﻟﻠﻣﻌـ ــدات ) (٥ﺳـ ــﻧوات وﻟﯾﺳـ ــت ﻟﻬـ ــﺎ أي ﻗﯾﻣـ ــﺔ ﻟﻠﻧﻔﺎﯾـ ــﺔ )اﻟﺧـ ــردة( ﻓـ ــﻲ ﻧﻬﺎﯾـ ــﺔ ﻋﻣرﻫـ ــﺎ

اﻻﻓﺗراﺿﻲ.
٤

ـ ﺗﺑﻠ ــﻎ ﻓﺗـ ـرة اﻹﯾﺟ ــﺎر ) (٥ﺳ ــﻧوات ﯾﻘ ــوم ﺧﻼﻟﻬ ــﺎ اﻟﻣﺳ ــﺗﺄﺟر ﺑ ــدﻓﻊ ﻣﺑﻠ ــﻎ  ٦٠١,٥٤٠ﻓ ــﻲ ﺑداﯾ ــﺔ ﻛ ــل ﺳ ــﻧﺔ اﻋﺗﺑ ــﺎراً ﻣ ــن

 ،٢٠٠٤/١/١وﻫﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺑﻠﻎ  ٢,٠٠٠ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ.
 ٥ـ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟﺿﻣﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺟر  ،%١٠واﻟﻣﺳﺗـﺄﺟر ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑذﻟك.
٦

ـ ﯾﺳـــﺗﺧدم اﻟﻣﺳـ ــﺗﺄﺟر طرﯾﻘـ ــﺔ اﻟﻘﺳـــط اﻟﺛﺎﺑـ ــت ﻻﺳـــﺗﻬﻼك ﺟﻣﯾـ ــﻊ أﺻـ ــوﻟﻪ اﻟﺛﺎﺑﺗـــﺔ ،وﺗﻧﺗﻬـ ــﻲ اﻟﺳـــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ ﻟﻠﺷـ ــرﻛﺔ )أ(

ﻓﻲ  ١٢/٣١ﻣن ﻛل ﻋﺎم.
اﻟﻣطﻠوب :ﺗﺳﺟﯾل ﻗﯾود اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟدى اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر واﻟﻣؤﺟر.

دورة اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ٢٠١٢
إﻋﺪاد ﳏﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺘﻜﺮﻳﱵ
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اﻟﺣل ﻓﻲ دﻓﺎﺗر اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر

أوﻻً ـ ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر:

ﯾﻼﺣـــظ أن ﻫـ ــذا اﻟﻌﻘـ ــد ﯾﺗﺿـ ــﻣن اﻧﺗﻘـ ــﺎل ﻣﻠﻛﯾـ ــﺔ اﻟﻣﻌـ ــدات ﻟﻠﺷـ ــرﻛﺔ )أ( ﻓـ ــﻲ ﻧﻬﺎﯾـ ــﺔ اﻟﻌﻘـ ــد وﺑﺎﻟﺗـ ــﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧـ ــﻪ ﯾـ ــﺗم ﺗﺻـ ــﻧﯾﻔﻪ ﻛﻌﻘـ ــد
إﯾﺟﺎر رأﺳﻣﺎﻟﻲ.
ﺛﺎﻧﯾﺎً ـ إﺛﺑﺎت ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ:
ﺣﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر:
٥٩٩,٥٤٠

دﻓﻌﺔ اﻹﯾﺟﺎر ﺑدون ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد

٤.١٦٩٨٦

ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟدﻓﻌﺔ ﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺑﻣﻌدل %١٠

٢,٥٠٠,٠٠٠

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر

وﺑﻣﺎ أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر ﺗﻌﺎدل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إذاً ﻓﺎﻟﻘﯾد اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﺳﯾﻛون:
٢,٥٠٠,٠٠٠

ﻣن ﺣـ /ﻣﻌدات ﻣﺳﺗﺄﺟرة

إﻟﻰ ﺣـ /اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر رأﺳﻣﺎﻟﻲ

٢,٥٠٠,٠٠٠

٢٠٠٤/١/١

ﺛﺎﻟﺛﺎً ـ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة:
ﻓـ ــﻲ ﻧﻬﺎﯾـ ــﺔ ﻛـ ــل ﻓﺗ ـ ـرة ﻣﺎﻟﯾـ ــﺔ ﯾـ ــﺗم اﺳـ ــﺗﻬﻼك اﻷﺻـ ــل اﻟﻣﺳـ ــﺗﺄﺟر ﻋﻠـ ــﻰ ﻓﺗ ـ ـرة اﻹﯾﺟـ ــﺎر أو ﻋﻣـ ــر اﻷﺻـ ــل أﯾﻬﻣـ ــﺎ أﻗـ ــل )ﺧﻣـ ــس
ﺳﻧوات(:
٥٠٠,٠٠٠

ﻣن ﺣـ /ﻣﺻروف اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة
٥٠٠,٠٠٠

٠٤/١٢/٣١

إﻟﻰ ﺣـ /ﻣﺟﻣﻊ اﺳﺗﻬﻼك ﻣﻌدات ﻣﺳﺗﺄﺟرة

راﺑﻌﺎً ـ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﻌﻘد:
ﯾﺟ ـ ــب إﻋ ـ ــداد ﺟ ـ ــدول ﻟﺗﺟزﺋ ـ ــﺔ دﻓﻌ ـ ــﺎت اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر إﻟ ـ ــﻰ ﺟـ ـ ـزأﯾن :اﻟﻣﺻ ـ ــروف اﻟﺗﻣ ـ ــوﯾﻠﻲ ،واﻟ ـ ــﻧﻘص ﻓ ـ ــﻲ ﻗﯾﻣ ـ ــﺔ اﻻﻟﺗـ ـ ـزام ﻋ ـ ــن
ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ ،وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ذﻟك طرﯾﻘﺔ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺳﺎﺋد ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟﺗﺎرﯾﺦ

اﻟﺳﻧوي

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻌﻘد

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻣوﯾل

اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻻﻟﺗزاﻣﺎت

اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻋن

اﻹﯾﺟﺎر
أ

ب

ج = و%١٠×١

د = أ -ب -ج

و = و -١د

%١٠

٢٠٠٤/١/١

اﻟﻌﻘد

٢٥٠٠٠٠٠

٢٠٠٤/١/١

٦٠١٥٤٠

٢٠٠٠

٠

٥٩٩٥٤٠

١٩٠٠٤٦٠

٢٠٠٥/١/١

٦٠١٥٤٠

٢٠٠٠

١٩٠٠٤٦

٤٠٩٤٩٤

١٤٩٠٩٦٦

٢٠٠٦/١/١

٦٠١٥٤٠

٢٠٠٠

١٤٩١٩٧

٤٥٠٤٤٣

١٠٤٠٥٢٣

٢٠٠٧/١/١

٦٠١٥٤٠

٢٠٠٠

١٠٤٠٥٢

٤٩٥٤٨٨

٥٤٥٠٣٥

٢٠٠٨/١/١

٦٠١٥٤٠

٢٠٠٠

٥٤٥٠٥

٥٤٥٠٣٥

٠

وﺗﻛون ﻗﯾد اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣن ﻣذﻛورﯾن
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٢٠٠٤/١/١
١٢Page

٢٠٠٠

ﺣـ /ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن

٥٩٩٥٤٠

ﺣـ /اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر رأﺳﻣﺎﻟﻲ
إﻟﻰ ﺣـ /اﻟﻧﻘدﯾﺔ

٦٠١٥٤٠
١٩٠٠٤٦

ﻣن ﺣـ /اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ
١٩٠٠٤٦

٠٤/١٢/٣١

إﻟﻰ ﺣـ /اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
ﻣن ﻣذﻛورﯾن

٢٠٠٠

٢٠٠٥/١/١

ﺣـ /ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن

٤٠٩٤٩٤

ﺣـ /اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋن ﻋﻘود إﯾﺟﺎر رأﺳﻣﺎﻟﻲ

١٩٠٠٤٦

ﺣـ /اﻟﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ
إﻟﻰ ﺣـ /اﻟﻧﻘدﯾﺔ

٦٠١٥٤٠

وﺗظﻬـ ــر اﻻﻟﺗزاﻣ ـ ــﺎت ﻋ ـ ــن ﻋﻘ ـ ــود اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر اﻟرأﺳـ ــﻣﺎﻟﻲ ﺿ ـ ــﻣن اﻟﺧﺻ ـ ــوم ﻏﯾ ـ ــر اﻟﻣﺗداوﻟ ـ ــﺔ ﻓـ ــﻲ ﻗﺎﺋﻣ ـ ــﺔ اﻟﻣرﻛ ـ ــز اﻟﻣ ـ ــﺎﻟﻲ ﻣ ـ ــﻊ
ﻣراﻋﺎة أﻧﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدﻓﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﺳداد ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗظﻬر ﺿﻣن اﻟﺧﺻوم اﻟﻣﺗداوﻟﺔ.
وﺗﺟري ﻗﯾود اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻛل دﻓﻌﺔ ﻟﻺﯾﺟﺎر ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ.

ﺧﺎﻣﺳﺎً ـ اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل:

إن ﻣﺎ ﯾﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﺧل ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ ﯾﻛون ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﺻروف اﺳﺗﻬﻼك

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘد

ﻣﺻروﻓﺎت ﺗﻣوﯾﻠﯾﺔ

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ

اﻟﺳﻧﺔ
٢٠٠٤

٥٠٠٠٠٠

٢٠٠٠

١٩٠٠٤٦

٦٩٢٠٤٦

٢٠٠٥

٥٠٠٠٠٠

٢٠٠٠

١٤٩٠٩٧

٦٥٢٠٩٧

٢٠٠٦

٥٠٠٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٤٠٥٢

٦٠٦٠٥٢

٢٠٠٧

٥٠٠٠٠٠

٢٠٠٠

٥٤٥٠٥

٥٥٦٥٠٥

٢٠٠٨

٥٠٠٠٠٠

٢٠٠٠

٠

٥٠٢٠٠٠

اﻟدﺧل

ا ٕوذا اﻓﺗرﺿ ـ ـ ــﻧﺎ أن اﻟﻣﺳ ـ ـ ــﺗﺄﺟر ﻗ ـ ـ ــرر ﺷـ ـ ـ ـراء اﻷﺻ ـ ـ ــل اﻟﻣﺳ ـ ـ ــﺗﺄﺟر ﻓ ـ ـ ــﻲ  ٢٠٠٧/١/١ﻣﻘﺎﺑ ـ ـ ــل ﺳ ـ ـ ــداد ﻣﺑﻠ ـ ـ ــﻎ ﯾﻌ ـ ـ ــﺎدل اﻟﻘﯾﻣ ـ ـ ــﺔ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب إﺛﺑﺎت ذﻟك ﻓﻲ ﺳﺟﻼﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾد:
٢٠٠٧/١/١

ﻣن ﻣذﻛورﯾن
١,٠٠٠,٠٠٠

ﺣـ /اﻟﻣﻌدات

١,٥٠٠,٠٠٠

ﺣـ /ﻣﺟﻣﻊ اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﻌدات اﻟﻣﺳﺗﺄﺟرة

٥٤٥,٠٣٥

ﺣـ /اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋن ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ
إﻟﻰ ﻣذﻛورﯾن
٢,٥٠٠,٠٠٠
٥٤٥,٠٣٥
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ﺣـ /ﻣﻌدات ﻣﺳﺗﺄﺟرة
ﺣـ /اﻟﻧﻘدﯾﺔ
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وا ٕ ذا واﻓ ـ ــق اﻟﻣ ـ ــؤﺟر ﻋﻠ ـ ــﻰ ﻣ ـ ــﻧﺢ اﻟﻣﺳ ـ ــﺗﺄﺟر ﺧﺻ ـ ــﻣﺎً إﺿ ـ ــﺎﻓﯾﺎً ﻗ ـ ــدرﻩ  ٢٠,٠٠٠ﯾﻌﺗﺑ ـ ــر ﻫ ـ ــذا اﻟﺧﺻ ـ ــم ﺗﺧﻔﯾﺿ ـ ــﺎً ﻓ ـ ــﻲ ﺗﻛﻠﻔ ـ ــﺔ
اﻷﺻل وﯾﺗم إﺛﺑﺎت اﻟﻣﻌدات ﺑﻣﺑﻠﻎ .٩٨٠,٠٠٠
ﻗﺎﻋدة:ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷراء اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻟﻸﺻل ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓﺗرة اﻟﻌﻘد ﺗﺗم اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 ١ـ ﯾﺗم اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻷﺻل اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر وﻣﺎ ﯾﺧﺻﻪ ﻣن ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻧﻔﺎد ﻣن دﻓﺎﺗر اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر.
ـ ﯾـ ــﺗم إﺛﺑـ ــﺎت اﻷﺻـ ــل ﻋﻧـ ــد ﺷ ـ ـراﺋﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣـ ــﺔ اﻟدﻓﺗرﯾـ ــﺔ ﻟﻸﺻـ ــل اﻟﻣﺳـ ــﺗﺄﺟر )اﻟﺗﻛﻠﻔـ ــﺔ اﻟﻣرﺳـ ــﻣﻠﺔ ﻣطروﺣـ ــﺎً ﻣﻧﻬـ ــﺎ ﻣﺟﻣـ ــﻊ

٢

اﻟﻧﻔﺎد( ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺷراء ﻣﺿﺎﻓﺎً إﻟﯾﻬﺎ أي ﻣﺑﺎﻟﻎ ﯾﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﺟر ﻋﻧد ﺷراﺋﻪ ﻟﻸﺻل.
اﻟﺣل ﻓﻲ دﻓﺎﺗر اﻟﻣؤﺟر:

أوﻻً ـ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣؤﺟر ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر:
٢,٥٠٠,٠٠٠

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل

٠

ﯾطرح :اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺧردة )إن وﺟدت(

٢,٥٠٠,٠٠٠

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣطﻠوب اﺳﺗردادﻫﺎ ﻣن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر

٤,١٦٩٨٦

÷ ﻣﻌﺎﻣل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟدﻓﻌﺔ ﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻣدة ﺧﻣس ﺳﻧوات ﺑﻣﻌدل ﺧﺻم %١٠

٥٩٩,٥٤٠

دﻓﻌﺔ اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺳﻧوﯾﺔ

ﺛﺎﻧﯾﺎً ـ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر اﻟﺗﻣوﯾﻠﻲ):ﻗﯾﻣﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل ﺗﺳﺎوي ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟدﻓﺗرﯾﺔ(
 ١ـ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )ﻣدﯾﻧﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر(:
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر

٥٩٩,٥٤٩
ﺿرب  ٥ﺳﻧﺔ
٢,٩٩٧,٧٠٠
٠

ﯾﺿﺎف :اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻏﯾر اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ )إن وﺟدت(

٢,٩٩٧,٧٠٠

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

 ٢ـ اﺣﺗﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎﺋد ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳب:
٢,٩٧٧,٧٠٠

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

٢,٥٠٠,٠٠٠

ﯾطرح :اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻل

٤٩٧,٧٠٠

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﺋد ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳب

 ٣ـ إﺛﺑﺎت ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ٢٠٠٤/١/١
٢٩٩٧٧٠٠

٢٠٠٤/١/١

ﻣن ﺣـ /ﻣدﯾﻧﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر
إﻟﻰ ﻣذﻛورﯾن
٢٥٠٠٠٠٠
٤٩٧٧٠٠

ﺣـ /اﻟﻣﻌدات

ﺣـ /اﻟﻌﺎﺋد ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳب

وﯾظﻬـ ــر اﻟﻌﺎﺋـ ــد ﻏﯾـ ــر اﻟﻣﻛﺗﺳـ ــب ﻋـ ــن ﻋﻘـ ــود اﻹﯾﺟـ ــﺎر ﻣطروﺣـ ــﺎً ﻣـ ــن رﺻـ ــﯾد ﺣﺳـ ــﺎب ﻣـ ــدﯾﻧﻲ ﻋﻘـ ــود اﻹﯾﺟـ ــﺎر ﻓـ ــﻲ ﻗﺎﺋﻣـ ــﺔ
اﻟﻣرﻛـ ــز اﻟﻣـ ــﺎﻟﻲ ،وﯾﻣﻛـ ــن إظﻬـ ــﺎر ﻣـ ــدﯾﻧﻲ ﻋﻘـــود اﻹﯾﺟـ ــﺎر ﻓـ ــﻲ ﻗﺎﺋﻣـ ــﺔ اﻟﻣرﻛـ ــز اﻟﻣـ ــﺎﻟﻲ ﺑﻘﯾﻣـ ــﺔ ﺻـ ــﺎﻓﻲ اﻻﺳـ ــﺗﺛﻣﺎر )أي ﺑﻌـ ــد
اﺳ ـ ــﺗﺑﻌﺎد اﻟﻌﺎﺋ ـ ــد ﻏﯾ ـ ــر اﻟﻣﻛﺗﺳ ـ ــب( وﻓ ـ ــﻲ ﻫ ـ ــذﻩ اﻟﺣﺎﻟ ـ ــﺔ ﯾطﻠ ـ ــق ﻋﻠﯾ ـ ــﻪ »ﺻ ـ ــﺎﻓﻲ اﻻﺳ ـ ــﺗﺛﻣﺎر ﻓ ـ ــﻲ ﻋﻘـ ـ ـود اﻹﯾﺟ ـ ــﺎر« وﯾظﻬ ـ ــر
ﺿﻣن اﻷﺻول اﻟﻣﺗداوﻟﺔ أو اﻷﺻول ﻏﯾر اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﻗﯾﻣﺔ دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر.
دورة اﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ٢٠١٢
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 ٤ـ ﺗﺟزﺋﺔ دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر وﺗﺣدﯾد اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر:
اﻟﺗﺎرﯾﺦ

دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر
اﻟﺳﻧوﯾﺔ

ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﻌﻘد

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗردة ﻣن

 %١٠ﻋﺎﺋد ﺻﺎﻓﻲ

ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر

٢٠٠٤/١/١

ﺻﺎﻓﻲ

اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
٢٥٠٠٠٠٠

٢٠٠٤/١/١

٦٠١٥٤٠

٢٠٠٠

٠

٥٩٩٥٤٠

١٩٠٠٤٦٠

٢٠٠٥/١/١

٦٠١٥٤٠

٢٠٠٠

١٩٠٠٤٦

٤٠٩٤٩٤

١٤٩٠٩٦٦

٢٠٠٦/١/١

٦٠١٥٤٠

٢٠٠٠

١٤٩١٩٧

٤٥٠٤٤٣

١٠٤٠٥٢٣

٢٠٠٧/١/١

٦٠١٥٤٠

٢٠٠٠

١٠٤٠٥٢

٤٩٥٤٨٨

٥٤٥٠٣٥

٢٠٠٨/١/١

٦٠١٥٤٠

٢٠٠٠

٥٤٥٠٥

٤٥٠٣٥

٠

 ٥ـ إﺛﺑﺎت دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر واﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر:
٦٠١٥٤٠

٢٠٠٤/١/١

ﻣن ﺣـ /اﻟﻧﻘدﯾﺔ
إﻟﻰ ﻣذﻛورﯾن

ﺣـ /ﻣدﯾﻧﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر ٢٠٠٤/١/١

٥٩٩٥٤٠

ﺣـ /ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن

٢٠٠٠
١٩٠٠٤٦

ﻣن ﺣـ /اﻟﻌﺎﺋد ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳب
١٩٠٠٤٦

٠٤/١٢/٣١

إﻟﻰ ﺣـ /اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

وﺗﺟري ﻗﯾود ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻛل ﺳﻧﺔ ﺗﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر.

اﻓﺗـ ــرض ﻓـ ــﻲ اﻟﻣﺛـ ــﺎل اﻟﺳـ ــﺎﺑق أن اﻟﻘﯾﻣـ ــﺔ اﻟﺳـ ــوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺻـ ــل ﻫـ ــﻲ  ٢,٥٠٠,٠٠٠ﺑﯾﻧﻣـ ــﺎ ﺗﺑﻠـ ــﻎ ﻗﯾﻣﺗـ ــﻪ اﻟدﻓﺗرﯾـ ــﺔ ﻟـ ــدى اﻟﻣـ ــؤﺟر
) ٢,٢٠٠,٠٠٠اﺧـ ــﺗﻼف اﻟﻘﯾﻣـ ــﺔ اﻟﺳـ ــوﻗﯾﺔ ﻟﻸﺻـ ــل اﻟﻣـ ــؤﺟر ﻋـ ــن ﻗﻣﯾﺗـ ــﻪ اﻟدﻓﺗرﯾـ ــﺔ( ﻓـ ــﻲ ﻫـ ــذﻩ اﻟﺣﺎﻟـ ــﺔ ﯾوﺟـ ــد رﺑـ ــﺢ ﻟﻠﻣﻧـ ــﺗﺞ أو
اﻟوﻛﯾل ﯾﺑﻠﻎ  ،٣٠٠,٠٠٠وﺗﺗطﻠب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻘد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺿرورة ﺗﺣدﯾد ﻛل ﻣﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
٢,٩٩٧,٧٠٠

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )ﻣدﯾﻧﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر(

٤٩٧,٧٠٠

ـ اﻟﻣﻛﺗﺳب
وﻫﻣﺎ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﺣدﯾدﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ

٢,٥٠٠,٠٠٠
٢,٢٠٠,٠٠٠

 ٣ـ ﺳﻌر ﺑﯾﻊ اﻷﺻل )وﻫو ﯾﺳﺎوي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟدﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر(
٤

ـ ﺗﻛﻠ ـﻔــﺔ اﻟﺑﺿـ ــﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌـ ــﺔ )وﻫـ ــﻲ ﺗﻛﻠﻔـ ــﺔ اﻷﺻـ ــل ﻟـ ــدى اﻟﻣـ ــؤﺟر ﻣﺧﺻـ ــوﻣﺎً ﻣﻧﻬـ ــﺎ

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﻘﺎة ﻏﯾر اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ(
وﻋﻠﻰ ﻫذا ﺗﻛون ﻗﯾود اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 ١ـ إﺛﺑﺎت ﻋﻘد اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ :٢٠٠٤/١/١
ﻣن ﻣذﻛورﯾن
٢,٩٩٧,٧٠٠

٢٠٠٤/١/١

ﺣـ /ﻣدﯾﻧﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

ﺣـ /ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺿﺎﻋﺔ ﻣﺑﯾﻌﺔ )إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ(

٢,٢٠٠,٠٠٠

إﻟﻰ ﻣذﻛورﯾن
٢,٥٠٠,٠٠٠
٤٩٧,٧٠٠
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ﺣـ /إﯾراد ﻣﺑﯾﻌﺎت )إﯾﺟﺎر ﺗﻣوﯾﻠﻲ(
ﺣـ /اﻟﻌﺎﺋد ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳب
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ﺣـ /ﻣﻌدات ﺗﺄﺟﯾر

٢,٢٠٠,٠٠٠
 ٢ـ إﺛﺑﺎت ﺗﺣﺻﯾل دﻓﻌﺔ اﻹﯾﺟﺎر ﻓﻲ :٢٠٠٤/١/١
٦٠١,٥٤٠

٢٠٠٤/١/١

ﻣن ﺣـ /اﻟﻧﻘدﯾﺔ
إﻟﻰ ﻣذﻛورﯾن
ﺣـ /ﻣدﯾﻧﻲ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

٥٩٩,٥٤٠

ﺣـ /ﻣﺻروﻓﺎت اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن

٢,٠٠٠
 ٣ـ إﺛﺑﺎت اﺳﺗﺣﻘﺎق إﯾراد اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ :٢٠٠٤/١٢/٣٠

ﻣن ﺣـ /اﻟﻌﺎﺋد ﻏﯾر اﻟﻣﻛﺗﺳب

١٩٠,٠٤٦

١٩٠,٠٤٦

٠٤/١٢/٣١

إﻟﻰ ﺣـ /اﻟﻌﺎﺋد ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻹﯾﺟﺎر

وﺗﺟري ﻗﯾود ﻣﺷﺎﺑﻬﺔ ﻹﺛﺑﺎت ﺗﺣﺻﯾل دﻓﻌﺎت اﻹﯾﺟﺎر واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻌﺎﺋد ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻹﯾﺟﺎر.
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