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  /عقود اإلیجار/ ١٧المعیار المحاسبي الدولي 
IAS17 Leases 

  
  الهدف من المعیار

  نطاق التطبیق:
  تعریف المصطلحات الرئیسیة:

  تصنیف عقود اإلیجار:
  عقود اإلیجار في البیانات المالیة للمستأجرین:

  عقود اإلیجار التمویلي:
  عقود اإلیجار التشغیلي:

  المالیة للمؤجرین:عقود اإلیجار في البیانات 
  عقود اإلیجار التمویلي:
  عقود اإلیجار التشغیلي:

عادة اإلیجار: ٕ   عملیات البیع وا
  أمثلة وتطبیقات عملیة 

  
  

  :من المعیار الهدف 
المعالجــــة المحاســــبیة لعقــــود اإلیجــــار فــــي البیانــــات المالیــــة للمســــتأجرین والمــــؤجرین إن هــــدف هــــذا المعیــــار هــــو تحدیــــد 

  ة لها.واإلفصاحات المرافق
  نطاق التطبیق:

  ما یلي: باستثناءیجب تطبیق هذا المعیار في المحاسبة على كافة عقود اإلیجار 
  ـــــــات اإلیجـــــــار الستكشـــــــاف أو اســـــــتخدام الـــــــنفط والغـــــــاز  مثـــــــلالمعـــــــادن والمـــــــوارد المماثلـــــــة غیـــــــر المتجـــــــددة اتفاقی

  .بالطبیعي واألخشا
  اتفاقیــــــات التــــــرخیص الخاصــــــة ببنــــــود مثــــــل األفــــــالم الســــــینمائیة وتســــــجیالت الفیــــــدیو والمســــــرحیات والمخطوطــــــات

  والبراءات وحقوق النشر والتألیف.
  لى أنه یجب عدم تطبیق هذا المعیار على القیاس من قبل :

العقــــــارات  ٤٠المعیــــــار  –مســــــتاجروا العقــــــارات االســــــتثماریة المحــــــتفظ بهــــــا بموجــــــب عقــــــود إیجــــــار تمویلیــــــة  - ١
 االستثماریة .

 .٤٠المعیار  –مؤجروا العقارات االستثماریة المؤجرة بموجب عقود إیجار تشغیلیة  - ٢
 الزراعة ٤١المعیار  –األصول البیولوجیة المحتفظ بها بموجب عقود إیجار تمویلیة  مستاجروا - ٣
  الزراعة  ٤١المعیار  –األصول البیولوجیة المؤجرة بموجب عقود إیجار تشغیلیة  مؤجروا - ٤

ن طلــــب مــــن المــــؤجر خــــدمات  ٕ ینطبــــق هــــذا المعیــــار علــــى االتفاقیــــات التــــي تحــــول حــــق اســــتعمال الموجــــودات حتــــى وا
ــــار علــــى االتفاقیــــات  ــذه الموجــــودات، ومــــن ناحیــــة أخــــرى ال ینطبــــق هــــذا المعی ــــق بتشــــغیل أو صــــیانة هــ كبیــــرة فیمــــا یتعل

  الموجودات من طرف متعاقد إلى الطرف اآلخر. التي هي عقود للخدمات التي ال تحول حق استخدام
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  تعریف المصطلحات الرئیسیة:
 :هـــو اتفاقیــــة یعطــــي المـــؤجر إلــــى المســــتأجر بموجبهـــا حــــق اســـتخدام أصــــل لفتــــرة زمنیـــة متفــــق علیهــــا  عقـــد اإلیجــــار

  مقابل دفعة أو سلسلة دفعات.
 :ــــتم  عقــــد اإلیجــــار التمــــویلي هــــو عقــــد ینقــــل بشــــكل جــــوهري كافــــة المخــــاطر والمنــــافع المتعلقــــة بملكیــــة أصــــل، وقــــد ی

  أو ال یتم تحویل حق الملكیة في نهایة األمر.
 :هو عقد إیجار عدا عن عقد اإلیجار التمویلي. عقد اإلیجار التشغیلي  

  لیة :هو العقد الذي یمكن إلغاؤه في الحاالت التا عقد اإلیجار غیر القابل لإللغاء
  عند حدوث بند طارئ بعید االحتمال.    -        
  بإذن من المؤجر. -        

  إذا دخل المستأجر في عقد إیجار جدید لنفس األصل أو ألصل معادل له مع     -         
  نفس المؤجر،             

  یجارعند قیام المستأجر بدفع مبلغ إضافي في بحیث یبدو عند بدء عقد اإل -         
  أن  استمراره مؤكد بشكل معقول.            

   ر: هو تاریخ اتفاقیة اإلیجار أو التزام األطراف باألحكام الرئیسیة التفاقیة اإلیجار أیهما أقرب.بدء عقد اإلیجا
  

هــــي الفتــــرة غیــــر القابلــــة لإللغــــاء التـــي تعاقــــد فیهــــا المســــتأجر الســــتئجار األصــــل باإلضــــافة إلــــى أي  مـــدة عقــــد اإلیجــــار:
فتـــرات أخــــرى یكـــون فیهــــا للمســــتأجر حـــق اختیــــار االســــتمرار فـــي اســــتئجار األصـــل مقابــــل دفعــــة أخـــرى أو بــــدونها، مــــع 

  ك الخیار.وجود التأكید بشكل معقول عند بدء العقد أن المستأجر سوف یمارس حقه بموجب ذل

 ُطلــــب منــــه دفعهــــا طیلــــة مـــــدة الحــــد األدنــــى لــــدفعات عقــــد اإلیجــــار : هــــي المبــــالغ التـــــي یــــدفعها المســــتأجر أو قــــد ی
ـــــــي ســـــــیقوم المـــــــؤجر بـــــــدفعها  ـــــــدل اإلیجـــــــار المحتمـــــــل وتكـــــــالیف الخـــــــدمات والضـــــــرائب الت ـــــــد اإلیجـــــــار، باســـــــتثناء ب عق

  واستردادها باإلضافة إلى ما یلي:
  بالغ مضمونة من قبله أو من قبل طرف مرتبط به.ـ بالنسبة للمستأجر، أیة م

  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 مالیًا على الوفاء بهذا الضمان.

ــــة علــــى أنــــه إذا كــــان للمســــتأجر حــــق خیــــار شــــراء األصــــل بســــعر  یتوقــــع أن یكــــون أقــــل بدرجــــة كافیــــة مــــن القیمــــة العادل
ألصـــل فـــي التـــاریخ الـــذي یمكـــن فیـــه ممارســـة هـــذا الخیــــار، أي عنـــد بـــدء عقـــد اإلیجـــار فـــإن الحـــد األدنـــى مـــن دفعــــات 
اإلیجـــــار تشـــــمل الحــــــد األدنـــــى مــــــن المبـــــالغ المســـــتحقة الــــــدفع طیلـــــة فتــــــرة اإلیجـــــار باإلضـــــافة إلــــــى الدفعـــــة المطلوبــــــة 

  شراء هذا.لممارسة حق ال
 :هــــي المبلــــغ الــــذي یمكــــن مقابلــــه اســــتبدال أصــــل أو تســــویة مطلــــوب بــــین أطــــراف مطلعــــة وراغبــــة  القیمــــة العادلــــة

  في العملیة على أساس تجاري بحت.
  هو إما: العمر االقتصادي:

  أو أكثر، أو الفترة التي من المتوقع خاللها أن یكون األصل قابال لالستعمال اقتصادیا من قبل مستخدم واحد -      
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عدد وحدات اإلنتاج أو الوحدات المشابهة التي یتوقع الحصول علیهـا مـن األصـل مـن قبـل مسـتخدم واحـد أو  -      
  أكثر.

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

  منافع االقتصادیة لألصل.خاللها أن تستهلك المنشأة ال
  

  هي: المضمونة: یةالقیمة المتبق
بالنسبة للمستأجر ذلك الجزء مـن القیمـة المتبقیـة المضـمون مـن قبـل المسـتأجر أو مـن قبـل طـرف لـه عالقـة  -     

  .)بالمستأجر (قیمة الضمان هي الحد األعلى 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  -     

  عالقة بالمؤجر والذي هو قادر مادیا على الوفاء بااللتزامات بموجب الضمان.
  

ال یضمن المؤجر تحقیقه  هي ذلك الجزء من القیمة المتبقیة من األصل المؤجر والذي القیمة المتبقیة غیر المضمونة:
  فقط من قبل طرف له عالقة بالمؤجر.

  
هو إجمالي الحد األدنى من دفعات اإلیجار بموجـب عقـد إیجـار تمـویلي مـن وجهـة  إجمالي االستثمار في عقد اإلیجار:

  نظر المؤجر وأیة قیمة متبقیة غیر مضمونة تستحق للمؤجر.
  

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

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

  یجار ناقصا دخل التمویل غیر المكتسب.هو إجمالي االستثمار في عقد اإل صافي االستثمار في عقد اإلیجار:
  

هو سعر الخصم عنـد بـدء عقـد اإلیجـار الـذي یجعـل القیمـة اإلجمالیـة لمـا یلـي  سعر الفائدة الضمني في عقد اإلیجار:
  مساویة للقیمة العادلة لألصل المؤجر:

  الحد األدنى لدفعات عقد اإلیجار، و -      
  القیمة المتبقیة غیر المضمونة. -      

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

  مان مماثل.األموال الالزمة لشراء األصل على مدى فترة مماثلة ومع ض
  

هو ذلك الجزء من دفعات اإلیجار غیر محدد المبلغ ولكنه مبني على عامل آخر عدا عن مجرد مرور  اإلیجار المحتمل:
  الوقت (مثال ذلك النسبة المئویة للمبیعات، مقدار االستعمال، مؤشرات السعر، أسعار الفائدة في السوق).
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باسـتئجار أصـل التـي تحتـوي علـى شـرط یعطـي المسـتأجر الخیـار فـي الحصـول یشمل تعریف عقد اإلیجار العقـود الخاصـة 
  على حق ملكیة األصل عند الوفاء بشروط متفق علیها، وهذه العقود تعرف أحیانا بعقود الشراء بالتقسیط.

  
  تصنیف عقود اإلیجار:

ــــــى أســــــاس مــــــدى تحمــــــل المــــــؤجر أو المســــــتأج ــــــي عل ــذا المعیــــــار مبن ــــــي هــــ ــــــود اإلیجــــــار ف ر المخــــــاطر إن تصــــــنیف عق
والمنــــافع المتعلقـــــة بملكیــــة األصـــــل المســـــتأجر، وتشــــمل المخـــــاطر احتمــــاالت الخســـــائر مـــــن الطاقــــة العاطلـــــة أو التقنیـــــة 
القدیمــــة ومـــــن التغیــــرات فـــــي العائـــــد بســــبب الظـــــروف االقتصـــــادیة المتغیــــرة، ویمكـــــن أن تتمثـــــل المكافــــآت بتوقـــــع أربـــــاح 

ـــــى مـــــدى العمـــــر االقتصـــــادي لألصـــــل وال ـــــق مـــــن العملیـــــات عل ـــــادة قیمـــــة األصـــــل أو تحقی ـــــى كســـــب مـــــن زی حصـــــول عل
  قیمة متبقیة.

ـــان  ـــد إیجـــار تمـــویلي إذا ك ـــه عق ـــد اإلیجـــار علـــى أن ـــع المخـــاطر والمكافـــآتیصـــنف عق  یحـــول بشـــكل جـــوهري جمی
ــــد تشــــغیلي  ــــه عق ــــى أن ــــد اإلیجــــار عل ــــة، ویصــــنف عق ــــة بالملكی ــــعالمتعلق  إذا كــــان ال یحــــول بشــــكل جــــوهري جمی

  المخاطر والمكافآت المتعلقة بالملكیة.
ـــــه مـــــن المناســـــب  ـــــى اتفاقیـــــة إیجـــــار مشـــــتركة لكـــــال الطـــــرفین فإن ـــــة عل ـــــین المـــــؤجر والمســـــتأجر مبنی ـــــة ب ـــــث أن العملی حی
اســــتعمال تعریفــــات ثابتــــة، وتطبیــــق هــــذه التعریفــــات علــــى الظــــروف المختلفــــة للطــــرفین قــــد یــــنجم عنــــه أحیانــــًا تصــــنیف 

  لف من قبل المؤجر والمستأجر.نفس عقد اإلیجار بشكل مخت
إن كــــون عقــــد اإلیجــــار عقـــــد تمــــویلي أو عقــــد تشــــغیلي یعتمـــــد علــــى جــــوهر العملیــــة ولـــــیس علــــى شــــكل العقــــد، وفیمـــــا 

  یلي أمثلة على الحاالت التي تؤدي عادة إلى تصنیف عقد اإلیجار على أنه عقد تمویلي:
 ة مدة عقد اإلیجار.العقد الذي تنتقل بموجبه ملكیة األصل إلى المستأجر في نهای  
  ــــة ــــى حــــد كــــاف مــــن القیمــــة العادل عنــــدما یكــــون للمســــتأجر حــــق شــــراء األصــــل بســــعر یتوقــــع أن یكــــون أقــــل إل

ــــد  ــــار، بحیــــث یكــــون مــــن المؤكــــد بشــــكل معقــــول عن ــــذي یمكــــن فیــــه ممارســــة حــــق الخی ــــاریخ ال لألصــــل فــــي الت
  بدء عقد اإلیجار أن المستأجر سیمارس هذا الحق.

 ن لــــم یــــتم عنــــدما تكــــون مــــدة عقــــد اإل ٕ یجــــار تغطــــي الجــــزء الرئیســــي مــــن العمــــر االقتصــــادي لألصــــل حتــــى وا
  تحویل حق الملكیة.

 ذا بلغـــت عنـــد بــــدء عقـــد اإلیجــــار القیمـــة الحالیــــة للحـــد األدنـــى مــــن دفعـــات اإلیجــــار فعلیـــًا علــــى األقـــل كامــــل إ
  القیمة العادلة لألصل المؤجر.

 ن للمســـــتأجر فقـــــط اســـــتخدامها بـــــدون إجـــــراء إذا كانـــــت الموجـــــودات المـــــؤجرة ذات طبیعـــــة خاصـــــة بحیـــــث یمكـــــ
  تعدیالت رئیسیة.

ـــــد اإلیجـــــار  ـــــى تصـــــنیف عق ـــــؤدي إل ـــــًا أن ت ـــــًا أو جماعی ـــــي تســـــتطیع كـــــذلك فردی ـــــى الحـــــاالت الت ـــــي المؤشـــــرات عل فیمـــــا یل
  على أنه عقد إیجار تمویلي:

  باإللغاء.إذا استطاع المستأجر إلغاء عقد اإلیجار وتحمل المستأجر خسائر المؤجر المتعلقة   -  أ
إذا تحمــــل المســــتأجر المكاســــب أو الخســــائر مــــن التقلبــــات فــــي القیمــــة العادلــــة لألصــــل المتبقــــي (علــــى ســــبیل   - ب

  المثال على شكل ردیات إیجار مساویة لمعظم عوائد المبیعات في نهایة عقد اإلیجار).
ـــــ  - ت ـــــة بإیجـــــار أقـــــل إل ـــــرة ثانوی ـــــى االســـــتمرار فـــــي االســـــتئجار لفت ـــــر مـــــن إذا كـــــان للمســـــتأجر القـــــدرة عل ى حـــــد كبی

  اإلیجار السائد في السوق.
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ذا اتفـــــق المســــتأجر والمـــــؤجر فـــــي أي وقـــــت علــــى تغییـــــر أحكـــــام عقـــــد  ٕ یــــتم تصـــــنیف عقـــــد اإلیجـــــار عنــــد بـــــدء مدتـــــه، وا
اإلیجــــار عــــدا مــــن خــــالل تجدیــــده بأســــلوب كــــان ســــینجم عنــــه تصــــنیف مختلــــف لعقــــد اإلیجــــار لــــو أن األحكــــام التــــي تــــم 

ـــإن االتفاقیــــة المعدلــــة تعتبــــر اتفاقیــــة جدیــــدة ســــاریة علــــى مــــدى فترتهــــا،  تغییرهــــا كانــــت ســــاریة عنــــد بــــدء مــــدة العقــــد فـ
علــــى أن التغیــــرات فــــي التقــــدیرات (مثــــال ذلــــك التغیــــرات فــــي تقــــدیرات العمــــر االقتصــــادي أو القیمــــة المتبقیــــة لألمــــالك 

تصــــنیف جدیـــــد المــــؤجرة) أو التغیــــرات فـــــي الظــــروف (مثـــــال ذلــــك عـــــدم الوفــــاء مـــــن جانــــب المســـــتأجر) ال ینشــــأ عنهـــــا 
  لعقد اإلیجار لألغراض المحاسبیة.

تصـــــنف عقـــــود اإلیجـــــار الخاصـــــة باألراضـــــي والمبـــــاني علـــــى أنهـــــا عقـــــود إیجـــــار تشـــــغیلي أو تمـــــویلي بـــــنفس الطریقـــــة 
التــــي تصـــــنف بهـــــا عقـــــود إیجــــار الموجـــــودات األخـــــرى، علـــــى أن مــــن خصـــــائص األرض أن عمرهـــــا االقتصـــــادي غیـــــر 

ذا لـــم یكـــن مـــن المتوقـــع أن ٕ ینتقـــل حـــق الملكیـــة إلـــى المســـتأجر فـــي نهایـــة مـــدة عقـــد اإلیجـــار فـــإن المســـتأجر  محـــدود، وا
ــــــازة  ــــــدفع لمثــــــل هــــــذه الحی ــــــة بالملكیــــــة، والعــــــالوة التــــــي ت ــــــع المنــــــافع والمخــــــاطر المتعلق ال یتحمــــــل بشــــــكل جــــــوهري جمی

  اإلیجاریة تمثل دفعات إیجار مقدمة یتم إطفاؤها على مدى فترة اإلیجار حسب نمط المنافع المقدمة.
  عقود اإلیجار في البیانات المالیة للمستأجرین:

  :ةعقود اإلیجار التمویلی
یجــــــب علـــــــى المســـــــتأجرین االعتـــــــراف بعقـــــــود اإلیجـــــــار التمــــــویلي علـــــــى أنهـــــــا موجـــــــودات ومطلوبـــــــات فـــــــي میزانیـــــــاتهم 

ـــــت أقـــــل مـــــن ـــــة لألمـــــالك المســـــتأجرة، أو إذا كان ـــــد للقیمـــــة العادل ــدء العق ـــ ـــــد ب ـــــالغ مســـــاویة عن ـــــدار مب ـــــك  العمومیـــــة بمق ذل
ـــــى مـــــن دفعـــــات  ـــــة للحـــــد األدن ـــــد حســـــاب القیمـــــة الحالی ـــــى مـــــن دفعـــــات اإلیجـــــار وعن ـــــة للحـــــد األدن بمقـــــدار القیمـــــة العادل
 ، اإلیجــــار یكـــــون عامــــل الخصـــــم هــــو ســـــعر الفائــــدة الضـــــمني فــــي عقـــــد اإلیجــــار إذا كـــــان مــــن الممكـــــن تحدیــــده عملیـــــًا

ذا لم یكن ذلك ممكنًا یجب استخدام سعر االقتراض التفاضلي. ٕ   وا
ــداث األخــــرى حســــب جوهرهــــا وحقیقتهــــا المالیــــة ولــــیس حســــب شــــكلها القـــــانوني تــــت م محاســــبة وعــــرض العملیــــات واألحــ

ــة إیجـــــار بأنــــه ال یمكـــــن للمســـــتأجر أن یحصــــل علـــــى حــــق ملكیـــــة قـــــانوني  فقــــط، وبینمـــــا یحــــدد الشـــــكل القـــــانوني التفاقیــ
ـــــة عقـــــود اإلیجـــــار التمـــــویلي یشـــــیر الجـــــوهر والح ـــــه فـــــي حال ـــــى أن المســـــتأجر فـــــي األصـــــل المـــــؤجر، فإن ـــــة إل ـــــة المالی قیق

یحصـــــل علـــــى المنـــــافع االقتصـــــادیة مـــــن اســـــتعمال األصـــــل المســـــتأجر خـــــالل معظـــــم عمـــــره اإلنتـــــاجي مقابـــــل التزامـــــه 
  بدفع مبلغ مقابل ذلك الحق مساو تقریبًا للقیمة العادلة لألصل ومصروف التمویل المتعلق به.

ــــم یــــتم إظهــــار عملیــــات اإلیجــــار فــــي المیزانیــــة العم ومیــــة للمســــتأجر فــــإن المــــوارد االقتصــــادیة ومســــتوى االلتزامــــات إذا ل
للمنشـــأة تكـــون قـــد ظهـــرت بأقـــل مـــن حقیقتهـــا، وبـــذلك تشـــوه النســـب المالیـــة، وعلـــى ذلـــك مـــن المناســـب االعتـــراف بعقـــد 
اإلیجــــار التمـــــویلي فـــــي المیزانیـــــة العمومیـــــة للمســـــتأجر كأصـــــل والتــــزام لســـــداد دفعـــــات اإلیجـــــار المســـــتقبلیة، وفـــــي بدایـــــة 
ــــــة  ــــــة العمومی ــــــین بــــــدفعات اإلیجــــــار المســــــتقبلیة فــــــي المیزانی ــــــراف باألصــــــل والمطلــــــوب المتعلق عقــــــد اإلیجــــــار یــــــتم االعت

  بمقدار نفس المبالغ.
ــــــات المالیــــــة  ــــــي البیان ــــــتم عرضــــــها ف ـــة بــــــالموجودات المســــــتأجرة أن ی ــــــات الخاصـــ ــــــیس مــــــن المناســــــب بالنســــــبة للمطلوب ل

ذا تـــــم مـــــن أجـــــل ٕ عـــــرض المطلوبـــــات فـــــي صـــــدر المیزانیـــــة العمومیـــــة إجـــــراء  كخصـــــم مـــــن الموجـــــودات المســـــتأجرة، وا
  تمییز بین المطلوبات المتداولة وغیر المتداولة فإنه یتم عمل نفس التمییز لمطلوبات عقد اإلیجار.

ـــــق بأنشـــــطة إیجـــــار محـــــددة كمـــــا فـــــي التفـــــاوض بشـــــأن ترتیبـــــات  ـــــة مباشـــــرة فیمـــــا یتعل ـــــد تكـــــالیف أولی ـــــتم تكب ـــــرًا مـــــا ی كثی
ـــى أنهــــا تعــــود بشــــكل مباشــــر لألنشــــطة التــــي یقــــوم بهــــا المســــتأجر لعقــــد اإلیجــــار  وتأمینهــــا، و  التكــــالیف التــــي تحــــدد علـ

  إیجار تمویلي یتم إدخالها كجزء من المبلغ المعترف به كأصل بموجب عقد اإلیجار.
  االعتراف الالحق :
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ـــوب القـــائم كمـــا یجـــب أن تـــوزع تكل ـــین تكلفـــة التمویـــل وتخفـــیض المطل ـــل یجـــب تقســـیم دفعـــات اإلیجـــار ب فـــة التموی
علـــى الفتـــرات أثنـــاء مـــدة عقـــد اإلیجـــار إلنتـــاج ســـعر فائـــدة دوري ثابـــت علـــى الرصـــید المتبقـــي مـــن المطلـــوب لكـــل 

  فترة.
ینشــأ مــن عقــد اإلیجــار التمــویلي مصــروف اســتهالك لألصــل وكــذلك مصــروف تمویــل لكــل فتــرة محاســبیة، ویجــب 

السیاســـة الخاصـــة بـــالموجودات المملوكـــة القابلـــة أن تكـــون سیاســـة االســـتهالك للموجـــودات المـــؤجرة متفقـــة مـــع 
ـــدولي  ـــار المحاســـبي ال ـــى األســـاس المبـــین فـــي المعی ـــاء عل ـــه بن لالســـتهالك، ویجـــب حســـاب االســـتهالك المعتـــرف ب
ـــم یتـــوفر تأكیـــد معقـــول بـــأن ملكیـــة األصـــل ســـتنتقل فـــي  ذا ل ٕ الســـادس عشـــر ـ الممتلكـــات والمصـــانع والمعـــدات وا

ــــى المســــتأ ــــد اإلیجــــار إل ــــة عق ــــره نهای ــــد أو عم ــــدة العق ــــى مــــدى م ــــه یجــــب اســــتهالك األصــــل بالكامــــل عل جر فإن
  اإلنتاجي أیهما أقصر.

ـــل مــــؤجر علــــى كــــل فتــــرة محاســــبیة خــــالل فتــــرة االســــتعمال المتوقعــــة علــــى  یــــتم توزیــــع المبلــــغ القابــــل لالســــتهالك ألصـ
ــــــة  أســــــاس منــــــتظم یتفــــــق مــــــع سیاســــــة االســــــتهالك التــــــي یتبناهــــــا المســــــتأجر فیمــــــا یتعلــــــق بــــــالموجودات المملوكــــــة القابل

ـــــى الملكیـــــة فـــــي نهایـــــة مـــــدة عقـــــد اإلیجـــــار  ــأن المســـــتأجر سیحصـــــل عل ـــــاك تأكیـــــد معقـــــول بـــ ذا كـــــان هن ٕ لالســـــتهالك، وا
تكـــون فتـــرة االســـتعمال المتوقعـــة هـــي العمـــر النـــافع لألصـــل، وخالفـــًا لـــذلك یـــتم اســـتهالك األصـــل علـــى مـــدى مـــدة عقـــد 

  اإلیجار أو عمره النافع أیهما أقصر.
مبلــــغ مصــــروف االســــتهالك لألصــــل ومصــــروف التمویــــل للفتــــرة مــــع دفعــــات اإلیجــــار المســــتحقة للفتــــرة،  قلمــــا یتســــاوى

وعلــــى ذلــــك لــــیس مــــن المناســــب االعتــــراف ببســــاطة بــــدفعات اإلیجــــار المســــتحقة كمصــــروف فــــي بیــــان الــــدخل، وتبعــــًا 
  لذلك لیس من المحتمل أن یتساوى األصل والمطلوب بعد بدء عقد اإلیجار.

أي عنـــــدما تكـــــون المنـــــافع االقتصـــــادیة المســـــتقبلیة مـــــا إذا كـــــان أصـــــل مـــــؤجر قـــــد انخفضـــــت قیمتـــــه، مـــــن أجـــــل تحدیـــــد 
الـــــذي یتنـــــاول  ٣٦ تطبـــــق المنشـــــأة معیـــــار المحاســـــبة الـــــدولي المتوقعـــــة مـــــن ذلـــــك األصـــــل أقـــــل مـــــن مبلغـــــه المســـــجل

ــــإجراء المرا ــــام المنشــــأة ب ــــة قی ــــذي یحــــدد المتطلبــــات الخاصــــة بكیفی ــــغ المســــجل انخفــــاض قیمــــة الموجــــودات، وال جعــــة للمبل
ـــل القابـــــل لالســـــتعادة، ومتـــــى یجـــــب االعتـــــراف بالخســـــارة فـــــي االنخفـــــاض أو  لموجوداتهـــــا، وكیفیـــــة تحدیـــــد مبلـــــغ األصــ

  عكسها.
  اإلفصاح

ــــــار المحاســــــبي الــــــدولي  ــى المســــــتأجرین باإلضــــــافة إلــــــى متطلبــــــات المعی األدوات  ٧إلعــــــداد القــــــوائم المالیــــــة یجــــــب علــــ
  إلفصاحات التالیة بالنسبة لعقود اإلیجار التمویلي:المالیة اإلفصاح والعرض إجراء ا

  لكل فئة من الموجودات، اإلفصاح عن صافي القیمة المسجلة في تاریخ المیزانیة العمومیة.  - ١
ـــــة، م - ٢ ـــــة وقیمتهـــــا الحالی ـــــة العمومی ـــــاریخ المیزانی ـــــى مـــــن دفعـــــات اإلیجـــــار فـــــي ت ـــــین إجمـــــالي الحـــــد األدن ـــــة ب طابق

تفصـــح عـــن إجمـــالي الحـــد األدنـــى مـــن دفعـــات اإلیجـــار فـــي تــــاریخ  عـــالوة علـــى ذلـــك یجـــب علـــى المنشـــأة أن
  المیزانیة العمومیة وقیمتها الحالیة لكل فترة من الفترات التالیة:

  أ ـ فترة ال تزید عن سنة واحدة.
  ب ـ فترة تزید عن سنة واحدة وال تتعدى خمس سنوات.

  ج ـ فترة تزید عن خمس سنوات.
  اإلیجارات المحتملة المعترف بها في الدخل للفترة.  - ٣
ــــــي تــــــاریخ  - ٤ ــــــع اســــــتالمها ف ــــــاطن المســــــتقبلیة التــــــي یتوق إجمــــــالي الحــــــد األدنــــــى مــــــن دفعــــــات اإلیجــــــار مــــــن الب

  المیزانیة العمومیة بموجب عقود إیجار من الباطن غیر القابلة لإللغاء.
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  یلي على سبیل المثال ال الحصر: وصف عام لترتیبات اإلیجار الهامة للمستأجر بما في ذلك ما - ٥
  أ ـ األساس الذي یتم بموجبه تحدید دفعات اإلیجار الطارئة.
  ب ـ وجوب شروط خیارات التجدید أو الشراء وشرط الزیادة.

ـــــل القیـــــود الخاصـــــة بأربـــــاح األســـــهم  ـــــات اإلیجـــــار مث ـــــود المفروضـــــة بموجـــــب ترتیب ج ـ القی
جراء تأجیرات أخرى. ٕ   والدین اإلضافي وا

ـــــق المتطلبـــــات الخاصـــــة باإلفصـــــاح بموجـــــب المعیـــــار المحاســـــبي الـــــدولي الســـــادس عشـــــر ـ إضـــــافة  ـــــى ذلـــــك تنطب إل
ـــــى مبـــــالغ الموجـــــودات المســـــتأجرة بموجـــــب عقـــــود اإلیجـــــار التمـــــویلي التـــــي تعـــــالج  الممتلكـــــات والمصـــــانع والمعـــــدات عل

  محاسبیًا من قبل المستأجر على أنها موجودات ممتلكة.
  عقود اإلیجار التشغیلي:

االعتــراف بــدفعات اإلیجــار بموجــب عقــد اإلیجــار التشـــغیلي كمصــروف فــي بیــان الــدخل علــى أســاس القســـط  یجــب
  الثابت على مدى مدة اإلیجار، إال إذا كان هناك أساس منتظم آخر یمثل النمط الزمني لمنفعة المستخدم.

ـــــــدفعات اإلیجـــــــار (باســـــــتثناء  ـــــــتم االعتـــــــراف ب ـــــــأمین بالنســـــــبة لعقـــــــود اإلیجـــــــار التشـــــــغیلي ی تكـــــــالیف الخـــــــدمات مثـــــــل الت
ــــتظم یمثــــل الــــنمط  ــــاك أســــاس من ــــى أســــاس القســــط الثابــــت، إال إذا كــــان هن ــــدخل عل ــــان  ال والصــــیانة) كمصــــروف فــــي بی

  الزمني لمنفعة المستخدم حتى ولو لم تكن الدفعات على نفس ذلك األساس.
  اإلفصاح

ـــــــات المعیـــــــار المحاســـــــبي الـــــــدولي یجـــــــب علـــــــى المســـــــتأجر ـــــــة  باإلضـــــــافة إلـــــــى متطلب األدوات  ٧إلعـــــــداد القـــــــوائم المالی
  إجراء اإلفصاحات التالیة لعقود اإلیجار التشغیلي: المالیة اإلفصاح والعرض

ــــة لإللغــــاء لكــــل فتــــرة مــــن  - ١ إجمــــالي الحــــد األدنــــى لــــدفعات اإلیجــــار المســــتقبلیة بموجــــب عقــــود إیجــــار غیــــر قابل
  الفترات التالیة:

  ـ فترة ال تزید عن سنة واحدة.
  ن سنة واحدة وال تتعدى خمس سنوات.ـ فترة تزید ع

  ـ فترة تزید عن خمس سنوات.
ــــــي تــــــاریخ  - ٢ ــــــع اســــــتالمها ف ــــــاطن المســــــتقبلیة التــــــي یتوق إجمــــــالي الحــــــد األدنــــــى مــــــن دفعــــــات اإلیجــــــار مــــــن الب

  المیزانیة العمومیة بموجب عقود إیجار من الباطن غیر قابلة لإللغاء.
فـــي الـــدخل للفتـــرة مـــن مبـــالغ منفصـــلة للحـــد األدنـــى مـــن دفعـــات اإلیجـــار واإلیجـــار مـــن البـــاطن المعتـــرف بهـــا  - ٣

  الدفعات واإلیجارات المحتملة ودفعات اإلیجار من الباطن.
  وصف عام لترتیبات اإلیجار الهامة للمستأجر بما في ذلك ما یلي على سبیل المثال ال الحصر: - ٤

  األساس الذي یتم بموجبه تحدید دفعات اإلیجار الطارئة.  -  أ
  التجدید أو الشراء وشرط الزیادة.وجود شروط خیارات   - ب
القیـــــود المفروضـــــة بموجـــــب ترتیبـــــات اإلیجـــــار مثـــــل القیـــــود الخاصـــــة بأربـــــاح األســـــهم والـــــدین   - ت

جراء تأجیرات أخرى. ٕ   اإلضافي وا
  عقود اإلیجار في البیانات المالیة للمؤجرین:

  :ة عقود اإلیجار التمویلی
زتهم بموجـــب عقـــد إیجـــار تمـــویلي فـــي میزانیـــاتهم یجـــب علـــى المـــؤجرین االعتـــراف بـــالموجودات التـــي هـــي فـــي حـــو 

  العمومیة وعرضها كذمة مدینة بمقدار مبلغ مساو لصافي االستثمار في عقد اإلیجار.
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بموجــــب عقـــــد اإلیجــــار التمـــــویلي یــــتم بشـــــكل جـــــوهري تحویــــل جمیـــــع المخــــاطر والمكافـــــآت المتعلقــــة بالملكیـــــة القانونیـــــة 
لمســــتحقة القــــبض تعامــــل مـــــن قبــــل المــــؤجر علـــــى أنهــــا ســــداد للمبلـــــغ مــــن قبــــل المــــؤجر، وهكـــــذا فــــإن دفعــــة اإلیجـــــار ا

  األصلي ودخل تمویلي لتعویض ومكافأة المؤجر عن استثماره وخدماته.
  : االعتراف الالحق

ــــى صــــافي  ــــت عل ــــد دوري ثاب ــــس نســــبة عائ ــــط یعك ــــى نم ــــاء عل ــــدخل التمــــویلي بن ــــراف بال ــــون االعت یجــــب أن یك
  اإلیجار التمویلي. استثمار المؤجر القائم فیما یتعلق بعقد

یهــــدف المــــؤجر إلــــى توزیــــع الــــدخل التمــــویلي علــــى مــــدة عقــــد اإلیجــــار علــــى أســــاس منــــتظم ومنطقــــي، وتوزیــــع الــــدخل 
ــــق بعقــــد اإلیجــــار  ــــى صــــافي اســــتثمار المــــؤجر القــــائم فیمــــا یتعل ــــًا عل ــــًا ثابت ــــدًا دوری ــــى نمــــط یعكــــس عائ ــــاء عل هــــذا هــــو بن

ــــدفعات اإلیجــــار المتعلقــــة  ــــتم تطبیقهــــا مقابــــل التمــــویلي، وبالنســــبة ل بــــالفترة المحاســــبیة باســــتثناء تكــــالیف الخــــدمات فإنــــه ی
  إجمالي االستثمار في عقد اإلیجار، وذلك لتخفیض كل من المبلغ األساسي ودخل التمویل غیر المكتسب.

ــــد حســــاب إجمــــالي اســــتثمار المــــؤجر فــــي عقــــد  ــــة غیــــر المضــــمونة عن ــــتظم مراجعــــة تقــــدیرات القــــیم المتبقی ــــتم بشــــكل من ی
ذا كـــان هنــــاك انخفـــاض فـــي تقــــدیرات القیمـــة المتبقیــــة غیـــر المضـــمونة فإنــــه یـــتم تعـــدیل توزیــــع الـــدخل علــــى اإل ٕ یجـــار، وا

  مدى مدة عقد اإلیجار، ویتم االعتراف في الحال بأي انخفاض في المبالغ التي استحقت.
ـــــد إیجـــــار تكـــــالیف مباشـــــرة أولیـــــة مثـــــ ـــــرًا مـــــا یتحمـــــل المـــــؤجرون عنـــــد التفـــــاوض والترتیـــــب لعق ل العمـــــوالت والرســـــوم كثی

ـــــتم  ـــــل، وی ـــــاج دخـــــل تموی ـــــتم تحمـــــل هـــــذه التكـــــالیف المباشـــــرة األولیـــــة إلنت القانونیـــــة، وبالنســـــبة لعقـــــد اإلیجـــــار التمـــــویلي ی
ــــى مــــدى مــــدة عقــــد اإلیجــــار، ویمكــــن  االعتــــراف بهــــا إمــــا فــــي الحــــال فــــي الــــدخل او یــــتم توزیعهــــا مقابــــل هــــذا الــــدخل عل

ــــة كمصــــروف بمقــــدار المبلــــغ الــــذي تــــم تحملــــه واالعتــــراف كــــدخل فــــي نفــــس تحقیــــق الحالــــة األخیــــرة بــــاالعتراف بالتك لف
  الفترة بجزء من دخل التمویل غیر المكتسب مساو للتكالیف األولیة المباشرة.

ــــرة حســــب  ــــدخل للفت ــــي ال ــــالربح أو الخســــارة ف ــــراف ب ــــانوا صــــناع أو تجــــار االعت ــــى المــــؤجرین ســــواء ك یجــــب عل
ذا عرضــــت أســــعار فائــــدة منخفضــــة بشــــكل غیــــر حقیقــــي  السیاســــة التــــي تتبعهــــا المنشــــأة للمبیعــــات ٕ المباشــــرة، وا

یجـــب أن یقتصـــر ربـــح البیـــع علـــى الـــربح الـــذي ینطبـــق لـــو أنـــه تـــم تقاضـــي ســـعر فائـــدة تجـــاري ویجـــب االعتـــراف 
  .وتحقیق ربح البیع بالتكالیف المباشرة األولیة كمصروف في بیان الدخل عند بدء عقد اإلیجار

التجــــار علــــى العمــــالء االختیــــار بــــین بیــــع األصــــل أو اســــتئجاره، وینشــــأ عــــن عقــــد إیجــــار كثیــــرًا مــــا یعــــرض الصــــناع أو 
  تمویلي ألصل من قبل صانع مؤجر أو تاجر مؤجر نوعان من الدخل:

ـــــع   - الـــــربح أو الخســـــارة المعادلـــــة للـــــربح أو الخســـــارة النـــــاتجتین مـــــن بیـــــع مباشـــــر لألصـــــل المـــــؤجر بأســـــعار البی
  كمیة أو خصم تجاري منطبق.العادیة، مما یعكس أي خصم على ال

  دخل التمویل على مدى مدة عقد اإلیجار. -
ـــــد اإلیجـــــار القیمـــــة العادلـــــة  ـــــاجرًا عنـــــد بـــــدء عق ـــــذي یســـــجله المـــــؤجر ســـــواء كـــــان صـــــانعًا أو ت ـــــل إیـــــراد المبیعـــــات ال یمث

محســــوبة لألصــــل المــــؤجر، أو إذا كــــان أقــــل مــــن ذلــــك القیمــــة الحالیــــة للحــــد األدنــــى مــــن الــــدفعات المســــتحقة للمــــؤجر 
علــــى أســـــاس ســـــعر فائـــــدة تجـــــاري، وتكـــــون تكلفـــــة البیـــــع المعتــــرف بهـــــا عنـــــد بـــــدء مـــــدة عقـــــد اإلیجـــــار هـــــي التكلفـــــة أو 
المبلـــــغ المســـــجل إذا كـــــان مختلفـــــًا عـــــن ذلـــــك للممتلكـــــات المـــــؤجرة ناقصـــــًا القیمـــــة الحالیـــــة المتبقیـــــة غیـــــر المضـــــمونة، 

عتـــــرف بــــه حســــب السیاســـــة التــــي تتبعهـــــا المنشــــأة فیمـــــا والفــــرق بــــین إیـــــراد المبیعــــات وتكلفـــــة البیــــع هــــو ربـــــح البیــــع الم
  یتعلق بالمبیعات.

یقـــــوم المـــــؤجرون ســـــواء كـــــانوا صـــــناعًا أو تجـــــارًا فـــــي بعـــــض األحیـــــان بعـــــرض أســـــعار فائـــــدة منخفضـــــة بشـــــكل غیـــــر 
ـــتعمال هــــذا الســــعر االعتــــراف بجــــزء مــــن إجمــــالي الــــدخل فــــي العملیــــة فــــي  حقیقــــي الجتــــذاب العمــــالء، ویــــنجم عــــن اسـ
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ذا عرضــــت أســــعار فائــــدة منخفضــــة بشــــكل غیــــر حقیقــــي فــــإن ربــــح البیــــع سیقتصــــر علــــى الــــربح الــــذي  وقــــت البیــــع، ٕ وا
  كان سیتحقق لو أنه تم تقاضي سعر فائدة تجاري.

یـــــتم االعتـــــراف بالتكـــــالیف األولیـــــة المباشــــــرة كمصـــــروف عنـــــد بـــــدء مـــــدة عقــــــد اإلیجـــــار ألنهـــــا تتعلـــــق بشـــــكل رئیســــــي 
  باكتساب ربح البیع للصانع أو التاجر.

  إلفصاح :ا
اإلفصــــــاح  األدوات المالیــــــة ٧إلعــــــداد التقــــــاریر المالیــــــة باإلضــــــافة إلــــــى المتطلبــــــات فــــــي المعیــــــار المحاســــــبي الــــــدولي 

  إجراء اإلفصاحات التالیة لعقود اإلیجار التمویلي: المؤجرینوالعرض یجب على 
یمـــة الحالیـــة للحـــد مطابقـــة بـــین إجمـــالي االســـتثمار فـــي عقـــد اإلیجـــار فـــي تـــاریخ المیزانیـــة العمومیـــة والق -

األدنـــى مـــن دفعـــات عقـــد اإلیجـــار المســـتحقة القـــبض فـــي تـــاریخ المیزانیـــة العمومیـــة إضـــافة إلـــى ذلـــك 
یجـــب علـــى المنشـــأة أن تفصـــح عـــن إجمـــالي االســـتثمار فـــي عقـــد اإلیجـــار والقیمـــة الحالیـــة للحـــد األدنـــى 

  ة من الفترات التالیة:من دفعات اإلیجار المستحقة القبض في تاریخ المیزانیة العمومیة لكل فتر 
  أ ـ فترة ال تزید عن سنة.

  ب ـ فترة تزید عن سنة وال تتعدى خمس سنوات.
  ج ـ فترة تزید عن خمس سنوات.

  اإلیراد التمویلي غیر المكتسب. -
  القیم المتبقیة غیر المضمونة المستحقة لمنفعة المؤجر. -
  القابلة للتحصیل.المخصص التراكمي لدفعات عقد اإلیجار المستحقة القبض غیر  -
  اإلیجارات المحتملة المعترف بها في الدخل. -
  وصف عام لترتیبات اإلیجار الهامة للمؤجر. -

كثیـــــرًا مــــــا یكــــــون مــــــن المفیــــــد كمؤشــــــر علــــــى النمــــــو اإلفصــــــاح كــــــذلك مــــــن إجمــــــالي االســــــتثمار ناقصــــــًا الــــــدخل غیــــــر 
  صة بعقود اإلیجار الملغاة.المكتسب في عمل جدید أضیف خالل الفترة المحاسبیة بعد خصم المبالغ الخا

  عقود اإلیجار التشغیلي:
یجـــب علـــى المـــؤجرین عـــرض الموجـــودات الخاضـــعة لعقـــود اإلیجـــار التشـــغیلي فـــي میزانیـــاتهم العمومیـــة حســــب 

  طبیعة األصل.
یجـــب االعتـــراف بـــدخل اإلیجـــار مـــن عقـــود اإلیجـــار التشـــغیلي فـــي الـــدخل علـــى أســـاس القســـط الثابـــت علـــى مـــدى 

، إال إذا تــــوافر أســــاس منــــتظم آخــــر أكثــــر تمثــــیًال الــــنمط الزمنــــي الــــذي تتنــــاقص فیــــه منفعــــة مــــدة عقــــد اإلیجــــار
  االستخدام المأخوذة من األصل المؤجر.

یـــــتم االعتـــــراف بالتكـــــالیف بمـــــا فـــــي ذلـــــك االســـــتهالك التـــــي تـــــم تحملهـــــا الكتســـــاب دخـــــل اإلیجـــــار كمصـــــروف، ویـــــتم 
لخــــدمات المقدمــــة مثــــل التــــأمین والصــــیانة) فــــي الــــدخل علــــى االعتــــراف بــــدخل اإلیجــــار (باســــتثناء المقبوضــــات مقابــــل ا

أســـاس القســـط الثابـــت علـــى مـــدى مـــدة عقـــد اإلیجـــار وحتـــى لـــو لـــم تكـــن المقبوضـــات علـــى هـــذا األســـاس، إال إذا تـــوفر 
  أساس منتظم آخر أكثر تمثیًال للنمط الزمني الذي تتناقص فیه منفعة االستخدام المأخوذة من األصل المؤجر.

لیف المباشــــرة األولیــــة التــــي تــــم تحملهــــا بشــــكل محــــدد للحصــــول علــــى اإلیــــرادات مــــن عقــــد إیجــــار تعــــالج التكــــا
تشــغیلي إمــا بتأجیلهــا وتوزیعهــا علــى الــدخل علــى مــدى مــدة عقــد اإلیجــار بالتناســب مــع دخــل اإلیجــار المعتـــرف 

  .به، أو یتم االعتراف بها كمصروف في بیان الدخل في الفترة التي یتم تحملها فیها
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یجــــب أن یكـــــون اســـــتهالك الموجـــــودات المـــــؤجرة علـــــى أســــاس یتفـــــق مـــــع سیاســـــة المـــــؤجر العادیـــــة الخاصـــــة 
باســـتهالك الموجـــودات المماثلـــة، ویجـــب حســـاب مصـــروف االســـتهالك بنـــاء علـــى األســـاس المبـــین فـــي المعیـــار 

  .٣٨والمعیار المحاسبي الدولي  ٣٦المحاسبي الدولي 
ــــد مــــا إذا كــــان أصــــل قــــد انخفضــــت قیمتــــ ــــافع االقتصــــادیة المســــتقبلیة المتوقعــــة مــــن ذلــــك لتحدی ــــدما تكــــون المن ه، أي عن

ــــجل فإنــــــه یجـــــب علــــــى المنشــــــأة تطبیـــــق معیــــــار المحاســــــبة الـــــدولي  الــــــذي یتنــــــاول  ٣٦األصـــــل أقــــــل مــــــن مبلغـــــه المســ
انخفــــاض قیمــــة الموجــــودات والــــذي یحــــدد المتطلبــــات الخاصــــة بكیفیــــة قیــــام المنشــــأة بــــإجراء المراجعــــة للمبلــــغ المســــجل 

ـــــغ األصـــــل القابـــــل لالســـــترجاع، ومتـــــى یجـــــب علیهـــــا االعتـــــراف بخســـــارة االنخفـــــاض أو لمو  جوداتهـــــا، وكیفیـــــة تحدیـــــد مبل
  عكسها.

ـــــر  ـــــه ال یعتب ـــــد إیجـــــار تشـــــغیلي ألن ـــــدخول فـــــي عق ـــــد ال ـــــع عن ـــــاجرًا بـــــربح بی ال یعتـــــرف المـــــؤجر ســـــواء كـــــان صـــــانعًا أو ت
  معادًال لعملیة بیع.

  :اإلفصاح
ـــــى المـــــؤجرین باإلضـــــافة إلـــــى  ـــــون ـ األدوات المالیـــــة یجـــــب عل ـــــدولي الثـــــاني والثالث ـــــات المعیـــــار المحاســـــبي ال متطلب

  اإلفصاح والعرض إجراء اإلفصاحات التالیة لعقود اإلیجار التشغیلي.
ــــغ اإلجمــــالي المســــجل واالســــتهالك التراكمــــي وخســــائر االنخفــــاض المتراكمــــة  ــــة مــــن الموجــــودات، المبل ــــ بالنســــبة لكــــل فئ ـ

  العمومیة.في تاریخ المیزانیة 
  أ ـ االستهالك المعترف به في الدخل للفترة.

  ب ـ خسائر االنخفاض في القیمة المعترف بها في الدخل للفترة.
  ج ـ خسائر االنخفاض في القیمة التي تم عكسها في الدخل للفترة.

لإللغـــاء ولكـــل فتـــرة مــــن ــــ الحـــد األدنـــى مـــن دفعـــات اإلیجــــار المســـتقبلیة بموجـــب عقـــود اإلیجـــار التشـــغیلي غیــــر القابلـــة 
  الفترات التالیة:

  أ ـ فترة ال تزید عن سنة.
  ب ـ فترة تزید عن سنة و ال تتعدى خمس سنوات.

  ج ـ فترة تزید عن خمس سنوات.
  ـ إجمالي بدالت اإلیجار المحتملة المعترف بها في الدخل.

  ـ وصف عام لترتیبات اإلیجار الهامة للمؤجر.
عادة اإلیجا ٕ   ر:عملیات البیع وا

ــــائع، ویكــــون عــــادة بــــدل  ــــأجیر نفــــس األصــــل للب عــــادة ت ٕ ــــائع ببیــــع أصــــل وا عــــادة اإلیجــــار قیــــام الب ٕ ــــة البیــــع وا تشــــمل عملی
عـــــادة  ٕ اإلیجـــــار وســـــعر البیـــــع مـــــرتبطین مـــــع بعضـــــهما حیـــــث یـــــتم التفـــــاوض بشـــــأنهما كصـــــفقة، وتعتمـــــد عملیـــــة البیـــــع وا

  اإلیجار على نوع عقد اإلیجار.
عـــادة ا ٕ إلیجـــار عقـــد إیجـــار تمـــویلي یجـــب عـــدم االعتـــراف فـــي الحـــال بأیـــة زیـــادة فـــي إذا نـــتج عـــن عملیـــة البیـــع وا

ـــائع ـــة للب ـــات المالی ـــي البیان ـــى أنهـــا دخـــل ف ـــغ المســـجل عل ـــع عـــن المبل ـــدات البی ـــك  -عائ ـــن ذل ـــدًال م المســـتأجر، وب
طفاؤها على مدى مدة عقد اإلیجار. ٕ   یجب تأجیلها وا

ـــــد إیجـــــار تمـــــویلي اعتبـــــرت ـــــدیم  إذا كانـــــت إعـــــادة اإلیجـــــار تمثـــــل عق ـــــة بمثابـــــة وســـــیلة یقـــــوم بموجبهـــــا المـــــؤجر بتق العملی
التمویـــل للمســـتأجر واعتبــــار األصـــل أنـــه ضــــمان، ولهـــذا الســــبب لـــیس مـــن المناســــب اعتبـــار الزیـــادة فــــي عائـــدات البیــــع 

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

ـــدف ـــویض الخســـارة ب ـــم تع ـــه إذا ت ـــا عـــدا أن ـــي الحـــال، فیم ـــح أو خســـارة ف ـــأي رب ـــراف ب ـــه یجـــب االعت ـــة فإن عات العادل
ـــى  ـــات اإلیجـــار عل ـــع دفع ـــا یتناســـب م ـــا بم طفاؤه ٕ ـــه یجـــب تأجیلهـــا وا ـــن ســـعر الســـوق فإن ـــل م إیجـــار مســـتقبلیة بأق
ـــه یجـــب  ـــة فإن ـــة العادل ـــن القیم ـــى م ـــع أعل ـــان ســـعر البی ذا ك ٕ ـــا، وا ـــع اســـتخدام األصـــل خالله ـــي یتوق ـــرة الت مـــدى الفت

طفاء الزیادة عن القیمة العادلة على مدى الفترة التي یتوقع ا ٕ   ستخدام األصل خاللها.تأجیل وا
ــــة  ــــد دفعــــات اإلیجــــار وســــعر البیــــع بمقــــدار القیمــــة العادل ــــم تحدی إذا كانــــت إعــــادة اإلیجــــار تمثــــل عقــــد إیجــــار تشــــغیلي وت

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

المبلـــغ المســـجل ألصـــل فإنـــه یجـــب االعتـــراف فـــي الحـــال بخســـارة تســـاوي الفـــرق بـــین المبلـــغ المســـجل والقیمـــة 
  العادلة.

بالنســــبة لعقــــود اإلیجــــار التمــــویلي لــــیس مــــن الضــــروري إجــــراء هــــذا التعــــدیل إال إذا كــــان هنــــاك انخفــــاض فــــي القیمــــة، 
خفـــــض المبلـــــغ المســـــجل إلـــــى المبلـــــغ القابـــــل لالســـــترجاع حســـــب معیـــــار المحاســـــبة الـــــدولي الـــــذي وفـــــي هـــــذه الحالـــــة ی

  یتناول انخفاض قیمة الموجودات.
عـــــادة اإلیجـــــار،  ٕ تنطبـــــق متطلبـــــات اإلفصـــــاح بالنســـــبة للمســـــتأجرین والمـــــؤجرین بالتســـــاوي فیمـــــا یتعلـــــق بعملیـــــة البیـــــع وا

إلفصـــــاح عـــــن أحكـــــام فریـــــدة أو غیـــــر عادیـــــة لالتفاقیـــــة أو ویــــؤدي الوصـــــف المطلـــــوب لترتیبـــــات اإلیجـــــار الهامـــــة إلـــــى ا
عادة اإلیجار. ٕ   لشروط عملیات البیع وا

ــادة اإلیجـــــار معـــــاییر قیـــــاس اإلفصـــــاح المنفصـــــلة فـــــي المعیـــــار المحاســـــبي  عـــ ٕ مـــــن الممكـــــن أن تلبـــــي عملیـــــات البیـــــع وا
  ." عرض البیانات المالیة "  ١الدولي 

  IAS17نهایة المعیار 
  األستاذ الدكتور سمیر الریشاني) – ٢٠١٠......المرجع..(دورة المحاسبین القانونیین  التمویلي) عقود اإلیجار ١مثال (

  افترض توفر المعلومات التالیة حول عقد إیجار:
ــركة (أ) معــــدات مــــن الشــــركة (ب) بعقــــد غیــــر قابــــل لإللغــــاء وتــــؤول المعــــدات  ١/١/٢٠٠٤ـ فــــي  ١ اســــتأجرت الشــ

  للمستأجر في نهایة فترة اإلیجار.
  .٢,٥٠٠,٠٠٠ـ بتاریخ العقد كانت القیمة السوقیة العادلة للمعدات  ٢
) ســـــنوات ولیســـــت لهــــا أي قیمـــــة للنفایـــــة (الخــــردة) فـــــي نهایـــــة عمرهـــــا ٥ـ العمـــــر االفتراضـــــي المتوقــــع للمعـــــدات ( ٣

  االفتراضي.
اعتبـــارًا مـــن  فـــي بدایـــة كـــل ســـنة ٦٠١,٥٤٠) ســـنوات یقـــوم خاللهـــا المســـتأجر بـــدفع مبلـــغ ٥ـ تبلـــغ فتـــرة اإلیجـــار ( ٤
  تكلفة التأمین والصیانة. ٢,٠٠٠، وهي تتضمن مبلغ ١/١/٢٠٠٤
  %، والمستـأجر على علم بذلك.١٠ـ مبلغ معدل العائد الضمني للمؤجر  ٥
ــــة للشــــركة (أ)  ٦ ـ یســــتخدم المســــتأجر طریقــــة القســــط الثابــــت الســــتهالك جمیــــع أصــــوله الثابتــــة، وتنتهــــي الســــنة المالی

  من كل عام. ٣١/١٢في 
  طلوب: تسجیل قیود الیومیة الالزمة لدى المستأجر والمؤجر.الم
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  الحل في دفاتر المستأجر
  أوًال ـ تصنیف عقد اإلیجار:

ــــتم تصــــنیفه كعقــــد  ــــه ی ــــالي فإن ــــة العقــــد وبالت ــــة المعــــدات للشــــركة (أ) فــــي نهای یالحــــظ أن هــــذا العقــــد یتضــــمن انتقــــال ملكی
  إیجار رأسمالي.

  لي:ثانیًا ـ إثبات عقد اإلیجار الرأسما
  حساب القیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلیجار:

  دفعة اإلیجار بدون تكلفة تنفیذ العقد  ٥٩٩,٥٤٠
  %١٠معامل القیمة الحالیة لدفعة سنویة لمدة خمس سنوات بمعدل   ٤.١٦٩٨٦

  القیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلیجار  ٢,٥٠٠,٠٠٠
  لدفعات اإلیجار تعادل القیمة السوقیة العادلة إذًا فالقید المحاسبي سیكون:وبما أن القیمة الحالیة للحد األدنى 

  ١/١/٢٠٠٤  من حـ/ معدات مستأجرة    ٢,٥٠٠,٠٠٠
    إلى حـ/ التزامات عن عقود إیجار رأسمالي  ٢,٥٠٠,٠٠٠  

  ثالثًا ـ استهالك المعدات المستأجرة:
ــــة  ــــة كــــل فتــــرة مالی ــــتمفــــي نهای ــــى فتــــرة اإلیجــــار أو عمــــر األصــــل أیهمــــا أقــــل (خمــــس  ی اســــتهالك األصــــل المســــتأجر عل

  سنوات):
  ٣١/١٢/٠٤  من حـ/ مصروف استهالك المعدات المستأجرة    ٥٠٠,٠٠٠

    إلى حـ/ مجمع استهالك معدات مستأجرة  ٥٠٠,٠٠٠  
  رابعًا ـ المحاسبة عن االلتزامات عن عقود اإلیجار الرأسمالي خالل فترة العقد:

یجـــــب إعـــــداد جـــــدول لتجزئـــــة دفعـــــات اإلیجـــــار إلـــــى جـــــزأین: المصـــــروف التمـــــویلي، والـــــنقص فـــــي قیمـــــة االلتـــــزام عـــــن 
  عقود اإلیجار التمویلي، وتستخدم في ذلك طریقة معدل الفائدة السائد كما یلي:

  
  
  

اإلیجار   التاریخ
  السنوي

تكلفة تنفیذ 
  العقد

تكلفة تمویل 
١٠%  

عن االلتزامات   النقص في االلتزامات
  العقد

  د -١و = و  ج -ب - د = أ  %١٠×١ج = و  ب  أ  
٢٥٠٠٠٠٠          ١/١/٢٠٠٤  
١٩٠٠٤٦٠  ٥٩٩٥٤٠  ٠  ٢٠٠٠  ٦٠١٥٤٠  ١/١/٢٠٠٤  
١٤٩٠٩٦٦  ٤٠٩٤٩٤  ١٩٠٠٤٦  ٢٠٠٠  ٦٠١٥٤٠  ١/١/٢٠٠٥  
١٠٤٠٥٢٣  ٤٥٠٤٤٣  ١٤٩١٩٧  ٢٠٠٠  ٦٠١٥٤٠  ١/١/٢٠٠٦  
٥٤٥٠٣٥  ٤٩٥٤٨٨  ١٠٤٠٥٢  ٢٠٠٠  ٦٠١٥٤٠  ١/١/٢٠٠٧  
٠  ٥٤٥٠٣٥  ٥٤٥٠٥  ٢٠٠٠  ٦٠١٥٤٠  ١/١/٢٠٠٨  

  
  وتكون قید الیومیة والتسویة الالزمة كما یلي:

  ١/١/٢٠٠٤  من مذكورین    
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    حـ/ مصروفات الصیانة والتأمین    ٢٠٠٠
    حـ/ التزامات عن عقود إیجار رأسمالي    ٥٩٩٥٤٠

    إلى حـ/ النقدیة  ٦٠١٥٤٠  
  ٣١/١٢/٠٤  من حـ/ المصروفات التمویلیة    ١٩٠٠٤٦

    حـ/ المصروفات التمویلیة المستحقةإلى   ١٩٠٠٤٦  
  

  ١/١/٢٠٠٥  من مذكورین    
    حـ/ مصروفات الصیانة والتأمین    ٢٠٠٠

  
    حـ/ التزامات عن عقود إیجار رأسمالي    ٤٠٩٤٩٤
    حـ/ المصروفات التمویلیة المستحقة    ١٩٠٠٤٦

    إلى حـ/ النقدیة  ٦٠١٥٤٠  
  

ـــــة فـــــي قائمـــــة المركـــــز المـــــالي مـــــع وتظهـــــر االلتزامـــــات عـــــن عقـــــود اإلیجـــــار الرأســـــمالي  ـــــر المتداول ضـــــمن الخصـــــوم غی
  مراعاة أنه بالنسبة للدفعة التي تستحق السداد خالل سنة فإنها تظهر ضمن الخصوم المتداولة.

  وتجري قیود الیومیة والتسویة التي تتعلق بكل دفعة لإلیجار بنفس الطریقة.
  خامسًا ـ األثر على قائمة الدخل:

  قائمة الدخل في كل سنة یكون كما یلي:إن ما یحمل على 
اإلجمالي قائمة   مصروفات تمویلیة  تكلفة تنفیذ العقد  مصروف استهالك  السنة

  الدخل
٦٩٢٠٤٦  ١٩٠٠٤٦  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  ٢٠٠٤  
٦٥٢٠٩٧  ١٤٩٠٩٧  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  ٢٠٠٥  
٦٠٦٠٥٢  ١٠٤٠٥٢  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  ٢٠٠٦  
٥٥٦٥٠٥  ٥٤٥٠٥  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  ٢٠٠٧  
٥٠٢٠٠٠  ٠  ٢٠٠٠  ٥٠٠٠٠٠  ٢٠٠٨  

  
ـــــــي  ـــــــرر شـــــــراء األصـــــــل المســـــــتأجر ف ذا افترضـــــــنا أن المســـــــتأجر ق ٕ ـــــــغ یعـــــــادل القیمـــــــة  ١/١/٢٠٠٧وا ـــــــل ســـــــداد مبل مقاب

  الحالیة لاللتزامات عن عقود اإلیجار في ذلك التاریخ فإنه یجب إثبات ذلك في سجالته بالقید:
  ١/١/٢٠٠٧  من مذكورین    

    حـ/ المعدات    ١,٠٠٠,٠٠٠
    استهالك المعدات المستأجرةحـ/ مجمع     ١,٥٠٠,٠٠٠

    حـ/ التزامات عن عقود اإلیجار الرأسمالي    ٥٤٥,٠٣٥
    إلى مذكورین    
    حـ/ معدات مستأجرة  ٢,٥٠٠,٠٠٠  
    حـ/ النقدیة  ٥٤٥,٠٣٥  
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ذا وافـــــق المـــــؤجر علـــــى مـــــنح المســـــتأجر خصـــــمًا إضـــــافیًا قـــــدره  ٕ یعتبـــــر هـــــذا الخصـــــم تخفیضـــــًا فـــــي تكلفـــــة  ٢٠,٠٠٠وا
  .٩٨٠,٠٠٠إثبات المعدات بمبلغ األصل ویتم 

  قاعدة:في حالة شراء المستأجر لألصل في نهایة فترة العقد تتم المعالجة المحاسبیة على النحو التالي:
  ـ یتم استبعاد األصل المستأجر وما یخصه من مجمع النفاد من دفاتر المستأجر. ١
المســــتأجر (التكلفــــة المرســــملة مطروحــــًا منهــــا مجمــــع ـ یــــتم إثبــــات األصــــل عنــــد شــــرائه بالقیمــــة الدفتریــــة لألصــــل  ٢

  النفاد) في تاریخ الشراء مضافًا إلیها أي مبالغ یتحملها المستأجر عند شرائه لألصل.
  الحل في دفاتر المؤجر:

  أوًال ـ كیفیة تحدید المؤجر لدفعات اإلیجار:
  القیمة السوقیة العادلة لألصل  ٢,٥٠٠,٠٠٠

  للخردة (إن وجدت)یطرح: القیمة الحالیة   ٠
  القیمة المطلوب استردادها من عقد اإلیجار  ٢,٥٠٠,٠٠٠

  %١٠معامل القیمة الحالیة لدفعة سنویة لمدة خمس سنوات بمعدل خصم ÷   ٤,١٦٩٨٦
  دفعة اإلیجار السنویة  ٥٩٩,٥٤٠

  الدفتریة)ثانیًا ـ المحاسبة عن عقد اإلیجار التمویلي:(قیمة سوقیة عادلة لألصل تساوي قیمته 
  ـ تحدید قیمة االستثمار اإلجمالي (مدیني عقود اإلیجار): ١

  الحد األدنى لدفعات اإلیجار  ٥٩٩,٥٤٩
    سنة ٥ضرب 

٢,٩٩٧,٧٠٠    
  یضاف: القیمة المبقاة غیر المضمونة (إن وجدت)  ٠

  االستثمار اإلجمالي  ٢,٩٩٧,٧٠٠
  ـ احتساب قیمة العائد غیر المكتسب: ٢
  

  االستثمار اإلجمالي  ٢,٩٧٧,٧٠٠
  یطرح: القیمة السوقیة العادلة لألصل  ٢,٥٠٠,٠٠٠

  إجمالي العائد غیر المكتسب  ٤٩٧,٧٠٠
  ١/١/٢٠٠٤ـ إثبات عقد اإلیجار  ٣

  ١/١/٢٠٠٤  من حـ/ مدیني عقود اإلیجار    ٢٩٩٧٧٠٠
    إلى مذكورین    
    حـ/ المعدات  ٢٥٠٠٠٠٠  
    حـ/ العائد غیر المكتسب  ٤٩٧٧٠٠  

العائـــــد غیــــر المكتســـــب عــــن عقـــــود اإلیجــــار مطروحـــــًا مـــــن رصــــید حســـــاب مــــدیني عقـــــود اإلیجــــار فـــــي قائمـــــة ویظهــــر 
المركــــز المــــالي، ویمكــــن إظهــــار مــــدیني عقــــود اإلیجــــار فــــي قائمــــة المركــــز المــــالي بقیمــــة صــــافي االســــتثمار (أي بعــــد 

ـــــة یطلـــــق علیـــــه  ویظهـــــر » ود اإلیجـــــارصـــــافي االســـــتثمار فـــــي عقـــــ«اســـــتبعاد العائـــــد غیـــــر المكتســـــب) وفـــــي هـــــذه الحال
  ضمن األصول المتداولة أو األصول غیر المتداولة بحسب الفترة التي یتم فیها تحصیل قیمة دفعات اإلیجار.
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  ـ تجزئة دفعات اإلیجار وتحدید العائد على صافي االستثمار: ٤
دفعات اإلیجار   التاریخ

  السنویة
تكلفة تنفیذ 

  العقد
% عائد صافي ١٠

  على االستثمار
المستردة من القیمة 

  صافي االستثمار
صافي 
  االستثمار

٢٥٠٠٠٠٠          ١/١/٢٠٠٤  
١٩٠٠٤٦٠  ٥٩٩٥٤٠  ٠  ٢٠٠٠  ٦٠١٥٤٠  ١/١/٢٠٠٤  
١٤٩٠٩٦٦  ٤٠٩٤٩٤  ١٩٠٠٤٦  ٢٠٠٠  ٦٠١٥٤٠  ١/١/٢٠٠٥  
١٠٤٠٥٢٣  ٤٥٠٤٤٣  ١٤٩١٩٧  ٢٠٠٠  ٦٠١٥٤٠  ١/١/٢٠٠٦  
٥٤٥٠٣٥  ٤٩٥٤٨٨  ١٠٤٠٥٢  ٢٠٠٠  ٦٠١٥٤٠  ١/١/٢٠٠٧  
٠  ٤٥٠٣٥  ٥٤٥٠٥  ٢٠٠٠  ٦٠١٥٤٠  ١/١/٢٠٠٨  

  ـ إثبات دفعات اإلیجار والعائد على االستثمار: ٥
  ١/١/٢٠٠٤  من حـ/ النقدیة    ٦٠١٥٤٠

    إلى مذكورین    
  ١/١/٢٠٠٤  حـ/ مدیني عقود اإلیجار  ٥٩٩٥٤٠  
    حـ/ مصروفات الصیانة والتأمین  ٢٠٠٠  

  
  ٣١/١٢/٠٤  من حـ/ العائد غیر المكتسب    ١٩٠٠٤٦

    على عقود اإلیجار إلى حـ/ العائد  ١٩٠٠٤٦  
  وتجري قیود مشابهة في كل سنة تتضمنها فترة اإلیجار.

بینمــــا تبلــــغ قیمتــــه الدفتریــــة لــــدى المــــؤجر  ٢,٥٠٠,٠٠٠افتــــرض فــــي المثــــال الســــابق أن القیمــــة الســــوقیة لألصــــل هــــي 
ــــة یوجــــد ربــــح ل ٢,٢٠٠,٠٠٠ ــــة) فــــي هــــذه الحال ــــه الدفتری لمنــــتج أو (اخــــتالف القیمــــة الســــوقیة لألصــــل المــــؤجر عــــن قمیت
  ، وتتطلب المحاسبة عن العقد في هذه الحالة ضرورة تحدید كل مما یلي:٣٠٠,٠٠٠الوكیل یبلغ 

  اإلجمالي (مدیني عقود اإلیجار)  ٢,٩٩٧,٧٠٠
  ـ المكتسب  ٤٩٧,٧٠٠

  وهما كما سبق تحدیده في الحالة األولى  
  األدنى لدفعات اإلیجار)ـ سعر بیع األصل (وهو یساوي القیمة الحالیة للحد  ٣  ٢,٥٠٠,٠٠٠
ـ تكلـفـــة البضــــاعة المبیعـــــة (وهــــي تكلفــــة األصــــل لــــدى المــــؤجر مخصــــومًا منهـــــا  ٤  ٢,٢٠٠,٠٠٠

  القیمة الحالیة للقیمة المبقاة غیر المضمونة)
  وعلى هذا تكون قیود الیومیة والتسویة الالزمة كما یلي:

  :١/١/٢٠٠٤ـ إثبات عقد اإلیجار في  ١
  ١/١/٢٠٠٤  من مذكورین    

    حـ/ مدیني عقود اإلیجار    ٢,٩٩٧,٧٠٠
    حـ/ تكلفة بضاعة مبیعة (إیجار تمویلي)    ٢,٢٠٠,٠٠٠

    إلى مذكورین    
    حـ/ إیراد مبیعات (إیجار تمویلي)  ٢,٥٠٠,٠٠٠  
    حـ/ العائد غیر المكتسب  ٤٩٧,٧٠٠  
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    حـ/ معدات تأجیر  ٢,٢٠٠,٠٠٠  
  :١/١/٢٠٠٤ـ إثبات تحصیل دفعة اإلیجار في  ٢

  ١/١/٢٠٠٤  من حـ/ النقدیة    ٦٠١,٥٤٠
    إلى مذكورین    
    حـ/ مدیني عقود اإلیجار  ٥٩٩,٥٤٠  
    حـ/ مصروفات الصیانة والتأمین  ٢,٠٠٠  
  :٣٠/١٢/٢٠٠٤ـ إثبات استحقاق إیراد الفائدة في  ٣

  ٣١/١٢/٠٤  من حـ/ العائد غیر المكتسب    ١٩٠,٠٤٦
    إلى حـ/ العائد على عقود اإلیجار  ١٩٠,٠٤٦  

 وتجري قیود مشابهة إلثبات تحصیل دفعات اإلیجار واكتساب العائد خالل فترة اإلیجار.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


