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 األسس واملعاجلات احملاسبية لإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك
 كما تقوم بها املصارف اإلسالمية
 حسني حسني شحاتة.د: إعــــداد

 األستاذ جبامعة األزهر

 ديم عام تق
من صيغ االستثمار الشائعة ىف الوقت املعاصر التأجري التمويلى والذى يقوم على تأجري بعض 

والسيما ذات القيمة الكبرية الىت يصعب ، الثابتة( ذات املنافع كبديل للشراء )األصول املوجودات
على األفراد والوحدات االقتصادية واخلدمية متلكها ألجل االنتفاع هبا، أو لعدم وجود السيولة لعملية 

  .التمويل أو الىت يصعب متويلها بسبب القروض بفائدة
ووضعت العقود ، هذه الصيغة من صيغ التمويل ولقد صدرت العديد من القوانني الىت تنظم

لضمان حقوق املؤجر واملستأجر وحسم قضايا اإلهالك والصيانة والتصرف ىف األصل بعد ، املختلفة
 .وبيع األصل للمستأجر، وفسخ العقد قبل انتهاء أجله انتهاء أجل عقد اإلجارة

ه فقهاء املسلمني من السلف وليس موضوع اإلجارة جديد كما يعتقد كثري من الناس بل تناول
وبينوا األحكام واملبادئ الشرعية الىت حتكم تطبيقها ، واخللف من حيث مشروعيتها وأركاهنا وشروطها

كما بذلت جهود طيبة ىف تناول اجلوانب ،  وهذا وارد تفصيال  ىف كتب الفقه اإلسالمى، عمليا  
 .سالميةاحملاسبية هلذه املسائل ىف ضوء أحكام ومبادئ الشريعة اإل

،  ولقد بدأت بعض املؤسسات املالية اإلسالمية بتطبيق اإلجارة كأحد صيغ التمويل اإلسالمى
[ واخلاص باإلجارة واإلجارة  8كما قامت هيئة احملاسبة واملراجعة بإصدار معيار احملاسبة املالية رقم ] 

 .لتسهيل عملية التطبيق 4991هـ / 4141املنتهية بالتمليك ىف سنة 
 

وذلك ىف ، اج هذا املعيار إىل مزيد من اإليضاحات حول األسس واملعاجلات احملاسبية لهوحيت
حالىت اإلجارة التشغيلية واإلجارة املنتهية بالتمليك كما تقوم هبا الصارف اإلسالمية حىت تساعد ىف 

 .وهذا هو القصد من هذه الدراسة، جمال التطبيقات املعاصرة
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 : فصول على النحو التاىل ولقد خططت حبيث يقع ىف أربع
 .ويتناول اإلجراءات التنفيذية لإلجارة كما تقوم هبا املصارف اإلسالمية :الفصل األولــ 
 .األسس واملعاجلات احملاسبية لإلجارة التشغيلية كما تقوم هبا املصارف اإلسالمية :الفصل الثانىــ 

 .ملنتهية بالتمليك كما تقوم هبا املصارف اإلسالميةاألسس واملعاجلات احملاسبية لإلجارة ا :ــ الفصل الثالث
 التطبيقات احملاسبية لإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك كما تقوم هبا املصارف اإلسالمية.  :ــ الفصل الرابع

كما أوردنا ىف هناية الدراسة حاالت تطبيقية ومناذج حماسبية لتكون دليال  ومرشدا  للمحاسبني 
 .سالميةىف املصارف اإل

ولقد اعتمدت ىف إعداد ىف هذه الدراسة على اآلراء الفقهية واملعاجلات احملاسبية حسب املعيار 
وعلى األسس والنماذج احملاسبية ، الصادر من هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

اإلجارة وكذلك على بعض املتعارف عليها ىف الفكر احملاسىب التقليدى مىت كانت ال تتعارض مع فقه 
 .التطبيقات العملية

ويطيب ىل أن أقدم الشكر إىل كل من ساهم وعاون ىف هذا املوضوع بالدراسة والبحث وأخض 
بالذكر هيئة احملاسبة واملراجعة الىت اتاحت ىل فرصة املشاركة واملناقشة ىف إصدار هذا املعيار خالل 

وحدة البحوث : هلل أن جيزى خريا  جمموعة دلة الربكةكما أدعو ا،  فرتة عضويىت ىف جملس معايريها
 .والتطوير لدعوتى ىف املشاركة ىف برنامج التدريب للعاملني ىف بنك التمويل املصرى السعودى مبصر

وأتضرع إىل اهلل العليم احلكيم أن جيعل هذا العمل صاحلا  ولوجهة خالصا  ليس فيه أى شىء 
 .وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ت السميع العليمربنا تقبل منا إنك أن، هلوى النفس
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األحكام الفقهية واإلجراءات التنفيذية لإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك   :الفصل األول
 كما تقوم هبا املصارف اإلسالمية 

 .[ ــ مفهوم عقد اإلجارة ومشروعيتها 4ــ  4] 
 .ـ مفهوم عقد اإلجارة

 .بعوض معلوم، ألجل معلوم، ري منافع معلومة مباحة شرعا  جهو عبارة عن تأ
 : ويتضمن هذا املفهوم املعامل والشروط األساسية لعقد اإلجارة والىت تتلخص ىف اآلتى

 .ــ عقد على منفعة سواء من األعيان أو من األبدان أو حنو ذلك 4
 .ــ جيب أن تكون املنفعة مباحة شرعا   2
 .ب أن تكون املنفعة حمددة ومعلومة نافية للجهالةــ جي 3
 .ــ جيب أن تكون مدة االنتفاع حمددة بالشهر أو بالسنة أو أكثر 1
 .ــ جيب أن يكون مقابل املنفعة عوضا  معلوما   5

 .ـ مشروعية عقد اإلجارة
وقال  ,قه ذلك إىل كتب الفويرجع ىف، عقد اإلجارة مشروع بأدلة القرآن والسنة وإمجاع الفقهاء

الفقهاء وأن حكمة مشروعتها حاجة الناس الذين ال جيدون مثن العني إليها مثل االنتفاع بالدار 
 .كما يدخل ىف نطاق ذلك املنافع الىت يقدمها اإلنسان،  والدابة واألرض وما ىف حكم ذلك

 .[ ــ أركان عقد اإلجارة وشروطه 2ــ  4] 
 : بعة أركان هىيقوم عقد اإلجارة ) مثل أى عقد ( على أر 

 .[ ــ العاقدان 4] 
 .املالك الذى يؤجر العني موضوع االنتفاع: املؤجر

 .املستأجر: املنتفع بالعني مقابل عوض
 .[ ــ املنفعة 2] 

وجيب أن تكون ، وهى موضوع العقد سواء كانت منفعة األعيان أو األبدان حسب األحوال
 .مشروعة ومباحة وحمددة ومعلومة

 .العقد[ ــ قيمة  3] 
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وهى العوض أو األجرة الىت يدفعها املستأجر مقابل املنفعة الىت سوف حيصل عليها من األعيان 
 .أو األبدان وجيب أن تكون حمددة ومعلومة

 .[ ــ صيغة العقد 1] 
ما يرد من نصوص ىف العقد ُتْظهر إرادة الطرفني ىف عملية اإلجارة فعلى سبيل املثال يقول 

 .أو أجرتك إياّه، فيقول املؤجر قبلت ذلك …هذا  َأّجْر ىل: املستأجر
 .ـ شروط عقد اإلجارة

جيب أن يتوافر ىف عقد اإلجارة الشروط الواجب توافرها ىف العقود بصفة عامة والواردة ىف كتب 
 ومن الشروط الىت تعنينا ىف جمال هذه الدراسة وهلا جوانب حماسبية ما يلى: ، الفقه

 .عليه مملوكا  للمؤجر حىت يستطيع نقل منافعه إىل املستأجر( ــ أن يكون املعقود  4) 
 .( ــ أن يكون املعقود عليه مصدر املنفعة مقدور االستيفاء شرعا   2) 
 .( ــ أن تكون املنفعة املعقود عليها مباحة شرعا   3) 
 .( ــ أن تكون املنفعة املعقود عليها معلومة علما  مينع اجلهالة واملنازعة 1) 
 .ــ أن تكون اإلجارة ماال  متقوما  حمددا  ومعلوما  (  5) 
 .( ــ أن يكون أجل عقد اإلجارة حمددا  ومعلوما   1) 
وإذا ، ( ــ أن يكون املعقود عليه خاليا  من العيوب الىت ختل باالنتفاع به ىف وقت إبرام العقد 1) 

 .حدث عيب خالل فرتة االنتفاع على املؤجر إصالحه أو فسخ العقد
 .[ ــ أنواع عقود اإلجارة ىف التطبيقات املعاصرة 3ــ  4] 

 : من أهم أنواع عقود اإلجارة املطبقة ىف الواقع العملى ما يلى
 .] أ [ ــ عقود اإلجارة التشغيلية

، وهى عقود تأجري منافع مباحة شرعا  ومعلومة يعوض معني إىل أجل معني دون وعد بالتمليك
وهلا ، مثل عقود تأجري العقارات والسيارات والطائرات وحنوها ،وهى الشائعة ىف الوقت العملى

 .التأجري التمويلى: تسميات خمتلفة منها
 .] ب [ ــ عقود اإلجارة املنتهية بالتمليك
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مبعىن أن ينتهى عقد اإلجارة ، وهى نفس عقود اإلجارة التشغيلية ولكن بشرط الوعد بالتمليك
وقد يكون هذا الوعد ملزما  أو غري ملزم ، الطرفان على ذلك بتمليك العني إىل املستأجر إذا تراضى

 .على النحو الذى سوف نوضحه فيما بعد
 وقد يكون التمليك بأحد احلاالت اآلتية :

 ــ إجارة منتهية بالتمليك عن طريق اهلبة من املؤجر إىل املستأجر. 
 هناية أجل عقد اإلجارة أو ــ إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن حيدده الطرفان ىف 
 .قبل ذلك
  ــ إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء مدة عقد اإلجارة بثمن يعادل باقى

 .أقساط اإلجارة
 ــ إجارة منتهية بالتمليك عن طريق البيع التدرجيىي. 

 توافرت فيها ولكل حالة من حاالت عقد اإلجارة ضوابطها الشرعية ومجيعها جائزة شرعا  مىت
كما ان هلا أسسها احملاسبية وإجراءاهتا التنفيذية على ،  أركان العقد وشروطه السابق اإلشارة إليها

 .النحو الذى سوف نتناوله بالتفصيل ىف الصفحات التالية إن شاء اهلل
 .[ ــ عقود اإلجارة كما تقوم هبا املصارف اإلسالمية 1ــ  4] 

متارس صيغة اإلجارة كأحد صيغ استثمار األموال ومتويل رجال  لقد بدأت املصارف اإلسالمية
، فيقوم املصارف اإلسالمى بشراء األصل طورا  ملحوظا  حلاجة الناس إليهاولقد تطورت ت، األعمال

، مث يؤجره له إجارة تشغيلية أو إجارة منتهية تأجري منافع بناء على طلب العميلالثابت املطلوب 
 .عدم الوعد بالبيع ىف هناية مدة عقد اإلجارة أو خالهلا حسب األحوال بالتمليك مع الوعد أو

، ولقد أجازت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ىف املصارف اإلسالمية صيغة اإلجارة بالتمليك
 : حيث ينطوى ذلك على عقدين منفصلني مها

 ات اجلائزة شرعا  على وهو من عقود املعاوض، ــ عقد إجارة بعوض نظري االنتفاع باألصل الثابت
 .النحو السابق بيانه

 وقد اــ عقد وعد بالبيع من قبل املصرف اإلسالمى ىف هناية مدة عقد اإلجارة أو قبله ،
 .يكون هذا الوعد ملزم أو غري ملزم

 : ويالحظ ىف هذا املقام األمور اآلتية
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 .كذلك طوال أجل العقدــ متلك املصرف اإلسالمى العني املؤجرة قبل إبرام عقد اإلجارة و  4
 .ــ تنتقل امللكية إىل املستأجر عند تنفيذ عقد الوعد بالبيع 2
ــ جيوز نقل ملكية األصل املؤجر إىل املستأجر قبل هناية أجل العقد إذا تراضى الطرفان على  3

 .ذلك
 .ــ يتحمل املصرف اإلسالمى نفقات صيانة العني املؤجرة 1
 .بء إهالك األصول الثابتة املؤجرة طوال أجل عقد اإلجارةــ يتحمل املصرف اإلسالمى ع 5
من األسباب يعترب العقد غري ــ إذا أصبح األصل الثابت املؤجر غري صاحل لالنتفاع به لسبب  1
 .، وعلى املصرف اإلسالمى شراء أصل آخر أو فسخ العقد وإجراء التسويات احملاسبية الالزمةسارى

راءات التنفيذية لعقود اإلجارة واإلجارة املنتهية كما تقوم هبا املصارف وىف البند التاىل بيان باإلج
 .اإلسالمية
كما تقوم هبا املصارف .[ ــ اإلجراءات التنفيذية لإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك 5ــ  4] 

 .اإلسالمية
 : تتمثل هذه اإلجراءات ىف اآلتى

ى يطلب تأجري أصل معني مرفقا  به جمموعة من [ ـ يقدم العميل طلبا  إىل املصرف اإلسالم 4] 
 : املستندات من أمهها

 ــ طبيعة األصل ومصدره.   ــ القوائم املالية للثالث سنوات األخرية. 
 ــ القيمة التقديرية للثمن.   ــ املوقف الضريىب. 
 ــ نوع الضمانات املقدمة.   ــ املوقف من التأمينات االجتماعية. 
 دة التقديرية لالستئجارــ امل.   ــ صورة من السجل التجارى. 
 ــ القيمة التقديرية لالستئجار.   ــ صورة من ترخيص العمل. 
 ــ عقد الشركة.            ــ صورة البطاقة الضريبية. 
 ــ أى مستندات أخرى. 

 ئق دراسة شاملة من حيثدات ووثا[ ــ يقوم املصرف اإلسالمى بدارسة الطلب وما معه من مستن 2] 
 احلالل / الطيب / األولويات اإلسالمية (: ــ النواحى الشرعية (. 
 بواسطة أهل االختصاص (: ــ النواحى الفنية (. 
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 من حيث الرحبية واملخاطر.: ــ الرحبية 
 ــ النواحى املالية :من حيث القدرة على التمويل والضمانات. 
 من حيث انتساقه مع اخلطة االستثمارية للمصرف اإلسالمى : ــ النواحى االستثمارية

 .وتعليمات البنك املركزى
 .وتقدم تلك اجلهات تقريرا  إىل املستويات اإلدارية العليا لالعتماد إذا رأت جدوى ذلك

 .[ ــ اعتماد املوافقة من السلطات املخولة من املصرف اإلسالمى 3] 
 : طلب من السلطات املخولة لذلك وهىتعتمد موافقة اإلدارات الىت درست ال

 ــ مدير إدارة دراسة املشروعات االستثمارية. 
 ــ مدير قطاع االستثمار باملصرف اإلسالمى. 
 ــ مدير عام املصرف اإلسالمى. 
 ــ نائب احملافظ أو العضو املنتدب باملصرف اإلسالمى. 
 ــ احملافظ أو رئيس جملس اإلدارة. 
 رةــ جملس اإلدا. 

وهذا حسب مقدار التمويل املطلوب لشراء األصل واللوائح املالية واالستثمارية وتعليمات البنك 
 .املركزى

 : ويشمل ذلك ما يلى: [ ــ التعاقد مع العميل حسب ما استقر عليه األمر بعد املوافقة 1] 
 ــ احلصول على الضمانات املختلفة. 
 ــ التوقيع على وعد باالستئجار. 
 ـ التوقيع على وعد بالشراء ىف حالة اإلجارة املنتهية بالتمليكـ. 
 )  ــ احلصول على ضمان اجلدية ) بعض األقساط مقدما. 

وال جيوز ىف هذه املرحلة توقيع عقد االستئجار أو عقد البيع حيث أن املصرف مل ميتلك أو 
 .حيوز األصل املطلوب بعد

 : ويشمل ذلك ما يلى: اصفات الواردة بطلب العميل[ ــ شراء األصل املطلوب حسب املو  5] 
 ــ االتصال باملورد الذى سوف ُيْشرَتى منه األصل. 
 ــ التعاقد على شراء األصل. 
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 ــ سداد الثمن للمورد بأى وسيلة من وسائل السداد. 
 ــ استالم األصل وفحصه واختباره حبضور العميل املستأجر. 

وليس ، ىف هذه املرحلة قد متلك األصل املطلوب تأجريه وحازه أن املصرف اإلسالمى ويالحظ
هناك من خمالفة شرعية من أن يساعد العميل املصرف اإلسالمى ىف عملية الشراء واالختبار 

 .. ولكن هذا حلساب املصرف…واالستالم 
 : ى[ ــ التعاقد على التأجري واستالم الضمانات اإلضافية والتسليم / ويشمل ذلك ما يل 1] 
 ــ التوقيع على عقد اإلجيار. 
 ــ التوقيع على عقود الصيانة. 
 ــ التوقيع على التأمني لصاحل املصرف إن تطلب األمر ذلك. 
 ــ التوقيع على أى ضمانات إضافية. 
 ــ التوقيع على حمضر استالم األصل. 
 : ويشمل ذلك ما يلى: [ ــ املتابعة املستمرة لألصل املؤجر 1] 
 ـ زيارات دورية لالطمئنان على وجود األصل املؤجرة وتشغليه وصيانتهـ. 
 ــ املتابعة اجلدية النتظام العميل ىف سداد أقساط اإلجارة. 
 ــ دراسة املشاكل الىت قد تظهر وسرعة حلها. 
 ــ إعداد تقارير دورية عن املتابعة. 
: ل ىف حالة تنفيذ عقد الوعد بالبيع[ ــ إبرام عقد البيع ونقل ملكية األصل إىل العمي 8] 

 ويشمل ذلك ما يلى 
 ــ التسوية احملاسبية لألصل. 
 ــ إبرام عقد البيع. 
 ــ تغيري عقود الصيانة والتأمني باسم العميل. 
 ــ اختاذا اإلجراءات الالزمة لرد الضمانات إىل العميل. 

 .اتويوجد بالصفحة التالية منوذج بياىن مبسط هلذه اإلجراء
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 اإلجراءات التنفيذية لإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك 
 كما تقوم هبا املصارف اإلسالمية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االنتهاء 
 

 إلسالمية ااألسس واملعاجلات احملاسبية لإلجارة التشغيلية كما تقوم هبا املصارف  :الفصل الثانى
 .وانب احملاسبية لعقد اإلجارة التشغيلية[ ــ اجل 4ــ  2] 

سبق أن تناولنا فقه اإلجارة التشغيلية ىف الفصل السابق وخلصنا أهنا تقوم على تأجري منافع من 
على أن ترد إىل املؤجر مرة أخرى بعد ، أصل من األصول الثابتة إىل الغري ألجل معلوم وألجل معلوم

 .عها أو أى تصرف آخرانتهاء أجل العقد ليؤجرها لغريه أو يبي
 

 تقــــديم الطلب 

 دراسة الطلب 

 اعتماد املوافقة 

 االستئجار والوعد بالشراء

 شراء األصل واستالمه

 التعاقد على التأجري 

 املقابضة الشاملة لألقساط 

 ام عقد البيع ونقل امللكيةإبر

 الرفض 

أو طلب 

 معلومات

 إضافية 

 

 نقطة البداية الفعلية

 نعــــم 

 نعــــم 

 نعــــم 

 ال

 ال 
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 : وتتمثل اجلوانب احملاسبية لعقد اإلجارة التشغيلية ىف اآلتى
 .ــ حتديد قيمة ا ألصول ) املوجودات ( املؤجرة 4
 .ــ حتديد التكاليف األولية للتعاقد 2
 .ــ حتديد مصروفات الصيانة لألصول املؤجرة 3
 .ــ حتديد إهالك األصول املؤجرة 1
 .ات اإلجارةــ حتديد إيراد 5
 .ــ تقومي األصول املؤجرة ىف هناية الفرتة املالية 1
 .ــ العرض واإلفصاح احملاسىب عن اإلجارة التشغيلية 1

وسوف نتناول ىف هذا الفصل األسس واملعاجلات احملاسبية للبنود السابقة بشىء من التفصيل 
( بعنوان  8عيار احملاسبة رقم ) وملزيد من التفصيل يرجع إىل م، حسب ما يتسع به املقام واملكان

 .اإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
 .[ ــ أسس القياس واملعاجلة احملاسبية القتناء األصول املؤجرة 2ــ  2] 

للغري بأجرة معينة وألجل  يقتىن املصرف اإلسالمى بعض املوجودات ) األصول ( بغرض تأجريها
وتعترب تلك املوجودات ملكا  للمصرف وتظهر ضمن جمموعة املوجودات املؤجرة ىف قائمة املركز ، حمدد
 .املاىل

وتقاس هذه األصول على أساس التكلفة التارخيية ومتثل قيمة مثن الشراء مضافا  إليه كافة 
أمني والرسوم اجلمركية والضرائب ومستلزمات تكلفة النقل والت: النفقات الضرورية حىت تشغيله مثل

 .. …التشغيل 
وتتمثل واملعاجلة احملاسبية كما ، ويثبت ىف دفاتر املصرف اإلسالمى ضمن املوجودات املؤجرة

 : يلى
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  .من حـ / املوجودات املؤجرة  × × ×  
 إىل مذكورين   ××  

 .أوحـ / اخلزينة ) ىف حالة الشراء النقدى (    × × 
 .أوحـ / املوردين ) ىف حالة الشراء باألجل (    × × 
أوحـ / أوراق الدفع ) ىف حالة الشراء مبوجب شيكات مؤجلة     × × 

 ) 
 .أوحـ / احلسابات اجلارية ) ىف حالة التسويات احملاسبية (    × × 

 .[ ــ أسس القياس واملعاجلة احملاسبية للتكاليف األولية للتعاقد 3ــ  2] 
وأتعاب ، كاليف األولية للتعاقد بأهنا مصاريف دراسة اجلدوى ملشروع اإلجارةيقصد بالت

وأحيانا  تبلغ هذه التكاليف ، وما ىف حكم ذلك …ومصاريف إبرام العقود ، املستشارين واخلرباء
حبيث تتحمل كل سنة ، وبذلك حيسن استهالكه ) توزيعه ( على مدة عقد اإلجارة، مبلغا  كبريا  

 .بنصيبها منه
وتقاس هذه التكاليف على أساس التكلفة التارخيية املدفوعة فعال  مبوجب العقود واإليصاالت 

 .وغريها من املستندات
وتستهلك على فرتة مدة ، التكاليف األولية للتعاقد: وتثبت ىف دفاتر املصرف ىف حساب يسمى

 .ةالعقد وفقا  ألى طريقة من طرق اإلهالك املتعارف عليها ىف جمال احملاسب
 : وتكون املعاجلات احملاسبية على النحو التاىل

 [ ــ إثبات التكاليف األولية للتعاقد  4] 
 .حـ / التكاليف األولية للتعاقد  × × × 

 إىل مذكورين    
 .حـ / اخلزينة ) ىف حالة الشراء النقدى (  × × 
 .أو حـ / أوراق الدفع ) ىف حالة الشراء مبوجب شيكات مؤجلة (  × × 

 أو حـ / احلسابات اجلارية ) ىف حالة التسوية احملاسبية (   × × 
 .وهكـــذا   × × 

 .[ ــ إثبات إهالك التكاليف األولية للتعاقد 2] 
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 .من حـ / قسط إهالك التكاليف األولية للتعاقد  ××  
 .إىل حـ / خمصص إهالك التكاليف األولية للتعاقد  × ×   
 .كاليف األولية للتعاقد ىف قائمة الدخل[ ــ إقفال قسط إهالك الت 3] 
 .من حـ / قائمة الدخل  × ×  
 .إىل حـ / قسط إهالك التكاليف األولية للتعاقد  × ×   
 .[ ــ أسس القياس واملعاجلات احملاسبية ملصروفات الصيانة لألصول املؤجرة 1ــ  2] 

ق عليها لالنتفاع خبدماهتا يقصد مبصرفات الصيانة لألصول املؤجرة بكافة النفقات الىت تنف
 .ويقع عبؤها على املالك ) املصرف اإلسالمى (، سواء كانت دورية أو غري دورية، املختلفة

 : ويفرق بني حالتني
وىف هذه احلالة حتمل على الفرتة الىت حتدث ، أ ــ حالة مصروفات صيانة غري ذات أمهية نسبية

 .صول املؤجرةوتظهر ىف قائمة الدخل ضمن مصروفات األ، فيها
وىف هذه احلالة ، ب ـ حالة مصروفات صيانة ذات أمهية نسبية وتعامل معاملة النفقات الرأمسالية

خمصص مصاريف الصيانة تقفل فيه مصاريف : توزع على الفرتات الزمنية ( بأن يُكّوْن هلا خمصص ليس
 .الصيانة الفعلية

، من مستحقات املصرف اإلسالمىفيخصمها ، وإذا قام املستأجر بسداد مصروفات الصيانة
 .وتعترب من مصروفات الفرتة

 : وتكون املعاجلات احملاسبية ملصروفات الصيانة السابقة ىف دفاتر املصرف على النحو التاىل
 .[ ــ حالة إثبات سداد مصروفات الصيانة لألصول املؤجرة 4] 

 .من حـ / مصروفات الصيانة لألصول املؤجرة × × × 
 ين إىل مذكور    
 حـ / اخلزينة ) ىف حالة السداد نقدا  (   ×××  
 حـ / احلسابات اجلارية ) ىف حالة التعلية على احلساب اجلارى (   ×××  
 .وهكذا   
 .[ ــ ىف هناية السنة املالية تقفل مصروفات الصيانة لألصول املؤجرة ف قائمة الدخل 2] 

 .من حـ / قائمة الدخل × × × 
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 .مصروفات الصيانة لألصول املؤجرة إىل حـ /  × × ×  
 .[ ــ حالة تكوين خمصص ملصروفات الصيانة لألصول املؤجرة 3] 

 .من حـ / قائمة الدخل × × × 
 .إىل حـ / خمصص مصروفات الصيانة لألصول املؤجرة  × × ×  
 [ ــ قفل مصروفات الصيانة الفعلية ىف حساب املخصص ىف هناية السنة  1] 
 ./ خمصص مصروفات الصيانة الفعلية لألصول املؤجرة من حـ  × × ×  
 .إىل حـ / مصروفات الصيانة لألصول املؤجرة  ×××   
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 .[ ــ أسس القياس واملعاجلات احملاسبية إلهالك األصول املؤجرة 5ــ  2] 
ويقع عبؤها على املالك ، يطبق على األصول املؤجرة أسس وطرق اإلهالك املتعارف عليها

جارية والتعاقد ك ىف احلسبان عند حساب القيمة اإلويؤخذ ذل، املصارف اإلسالمى املؤجر وهو
 عليها. 

مع األخذ ىف احلسبان القيمة املتبقية ، ويقاس قسط اإلهالك على أساس التكلفة الدفرتية غالبا  
وميكن للمصرف اإلسالمى اختيار أى طريقة من طرق اإلهالك املتعارف ، ىف عمر األصل إن وجدت

أو طريقة ساعات ، أو طريقة إعادة التقدير، أو طريقة القسط املتناقص، طريقة القسط الثابت: يهاعل
 .ويظهر نصيب الفرتة من اإلهالك ىف قائمة الدخل، . أو غري ذلك.التشغيل

 : وتكون املعاجلة احملاسبية ىف هناية الفرتة كما يلى
 .من حـ / قائمة الدخل  × × ×

 .إلهالك () نصيب الفرتة من ا   
 .إىل حـ / خمصص إهالك األصول املؤجرة    
 [ ــ أسس القياس واملعاجلات احملاسبية إليرادات األصول املؤجرة  1ــ  2] 

يقصد بإيرادات األصول املؤجرة بأهنا َعوْض االنتفاع املثبتة ىف عقد اإلجارة التشغيلية وتوزع 
ا العقد على أساس مبدأ االستحقاق وليس مبدأ إيرادات اإلجارة حسب الفرتات الزمنية الىت يشمله

 .ويظهر نصيب الفرتة ىف قائمة الدخل ضمن إيرادات االستثمارات، التحصيل
 : الفرتة كما يلى وتكون املعاجلات احملاسبية ىف هناية

 .[ ــ إثبات استحقاق إيرادات اإلجارة 4] 
 .من حـ / املستأجر ) احلسابات اجلارية (  × ×

 .حـ / إيرادات اإلجارةإىل   × ×  
 .[ ــ إثبات السداد إن مت 2] 

 .من حـ / اخلزينة × × 
 .إىل حـ / إيرادات اإلجارة  × ×  
 .[ ــ إثبات قفل إيرادات الفرتة ىف قائمة الدخل 3] 
 .من حـ / إيرادات اإلجارة  × ×  
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 .إىل حـ / قائمة الدخل  × ×   
 
 
 .املؤجرة ىف هناية العقد [ ــ أسس تقومي وإثبات األصول 1/  2] 

حيث تقوم ، يطبق على األصول املؤجرة نفس أسس التقومي الىت تطبق على سائر األصول الثابتة
يعترب النقص خسارة يكون به خمصص ، على أساس التكلفة الدفرتية وإذا حدث اخنفاض ىف قيمتها

 .خمصص هبوط قيمة املوجودات املؤجرة: جرى العرف على تسميته
ذا املخصص على الفرتة الزمنية الىت حدث فيها وتكون املعاجلة احملاسبية على النحو وحيمل ه

 : التاىل
 .[ ــ إثبات حتميل الفرتة الزمنية بقيمة املخصص 4] 
 .من حـ / قائمة الدخل  × ×  
 .إىل حـ / خمصص اهلبوط ىف قيمة املوجودات املؤجرة  × ×   
 .يقفل هذا املخصص ىف حساب األصل، [ ــ وىف هناية عمر األصل املؤجر 2] 
 .من حـ / خمصص هبوط ىف قيمة املوجودات املؤجرة  × ×  
 .األصول املؤجرة: إىل حـ  × ×   
 .[ ـ العرض واإلفصاح لعقد اإلجارة التشغيلية ىف دفاتر املصرف اإلسالمى 2/  2] 

يتم عرض أثر املعاجلات احملاسبية السابقة على القوائم املالية للمصرف اإلسالمى على النحو 
 : التاىل

  ــ تظهر األصول املؤجرة ضمن جمموعة االستثمارات ىف جانب املوجودات ىف قائمة املركز
 .املاىل مطروحا  منها خمصص اهلبوط ىف قيمتها إن وجد

 جمموعة إيرادات االستثمارات ىف قائمة الدخل ــ تظهر إيرادات اإلجارة ضمن. 
  ــ تظهر مصروفات وتكاليف وإهالك األصول املؤجرة ضمن جمموعة تكاليف ومصروفات

 .االستثمارات ىف قائمة الدخل
 .وىف الصفحة التالية إيضاحات على ذلك 
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 مى العرض واإليضاح احملاسىب لعقد اإلجارة التشغيلية ىف دفاتر املصرف اإلسال

 قائمة املركز املاىل 
 /    /  ىف

 
 
 
 
 
×  × × 

 
 × × × × 

 
 × × 

 االستثمارات 
 موجودات مؤجرة

 : ــ يطرح
خمصص هبوط ىف قيمة املوجودات 

 .املؤجرة
 ) إن وجد (      

 صاىف قيمة املوجودات 
  قائمة الدخل
 /    /   إىل      /    /   عن الفرتة من

 ر جمموعة إيرادات االستثما  
 ـــ
 ـــ
 ــ 

 .إيراد املوجودات املؤجرة
 ـــ
 ـــ
 ـــ

جمموعة تكاليف ومصروفات 
 االستثمارات 

 ــ 
 ــ 
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ــ إهالك التكاليف األولية املباشرة لعقد 
 .اإلجارة

ــ خمصص مصروفات صيانة املوجودات 
 .املؤجرة

 .ــ خمصص هبوط قيمة املوجودات املؤجرة
 .ــ مصروفات صيانة

 .جودات املؤجرةــ استهالك املو 
 
 
 

 الفصل الثالث
 األسس واملعاجلات احملاسبية لإلجارة املنتهية بالتمليك 

 كما تقوم هبا املصارف اإلسالمية 
 .[ ــ اجلوانب احملاسبية لعقد اإلجارة املنتهية بالتمليك 4ــ  3] 

من املصرف أن البداية قد تكون إجارة تشغيلية لألصل ملدة معينة مث وعدا  ، سبق وأن ذكرنا
ويكون هذا ، اإلسالمى بيعها إىل املستأجر ىف هناية آجل عقد اإلجارة أو قبل ذلك حسب األحوال

وقد تطبق طريقة املشاركة املتناقصة ىف حالة تنفيذ ، الوعد ملزما  أو غري ملزم حسب الرأى الفقهى املختار
 .الوعد بالبيع أى بالتمليك التدرجيى

السابق اإلشارة  ية لإلجارة املنتهية بالتمليك عنها ىف اإلجارة التشغيليةوال ختتلف اجلوانب احملاسب
 : ولكن تعاجل ىف ظل حاالت خمتلفة حسب املتفق عليه على النحو التاىل، إليها

 .ــ حالة اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق اهلبة
 .ــ حالة اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع بثمن رمزى

ة اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع قبل انتهاء املدة بثمن يعادل باقى أقساط ــ حال
 .اإلجارة

 .ــ حالة اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق البيع التدرجيى
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 .ــ حالة البيع مث التأجري التشغيلى واملنتهى بالتمليك
صاح للحاالت السابقة ىف ضوء ما وخيتص هذا الفصل بتناول األسس واملعاجلات احملاسبية واإلف

 .( الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 8ورد ىف معيار احملاسبة رقم ) 
 .[ ــ األسس واملعاجلات احملاسبية ىف حالة اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق اهلبة 2ــ  3] 

هناية عقد اإلجارة بدون مقابل إذا  املستأجر ىف ىف هذه احلالة تنتقل ملكية األصل املؤجر إىل
وتطبق نفس األسس واملعاجلات احملاسبية ىف حالة اإلجارة التشغيلية ما ، التزم بسداد أقساط اإلجارة

 : عدا ما يلى
، ال خيصم أى قيمة متبقية لألصول املؤجرة ىف هناية العقد: [ ــ عند حساب قسط اإلهالك 4] 

 .مبعىن أن القيمة املتبقية ىف هناية العقد صفر، جرحيث توهب إىل املستأ
يقفل رصيد حساب األصول املؤجرة وتنتقل امللكية إىل ، [ ــ ىف هناية آجل عقد اإلجارة 2] 

 .املستأجر شريطة أن يكون سدد كل أقساط اإلجارة
 : وتكون املعاجلة احملاسبية كما يلى
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 .املستأجر ] أ [ ــ إثبات هبة الرصيد لألصل املؤجر إىل
 .من حـ / هبة األصل املؤجر  ××   
  إىل حـ / األصول املؤجرة  × ×  

 .وبذلك يكون حساب األصول املؤجرة قد قفل
 .] ب [ حتميل الفرتة بقيمة هبة األصل املؤجر باعتباره خسارة

 .من حـ / قائمة الدخل  × ×   
 إىل حـ / هبة ا ألصل املؤجر   × ×    
االنتفاع باألصل املؤجر قبل التمليك عن طريق اهلبة حيسب الفرق بني  ــ ىف حالة فوات 3

ويعترب الفرق ، األجرة املدفوعة فعال  واألجرة العادلة الىت كان جيب أن يتحملها املستأجر: األجريني
وتكون املعاجلة احملاسبية كما ، خسارة يتحملها املصرف اإلسالمى املؤجر وتظهر ىف قائمة الدخل

 : يلى
أ [ ــ إثبات الفروق احلاسبية املستأجرة باعتبارها اسرتدادا  ملا دفعة بالزيادة وتكون املعاجلة ] 

 : احملاسبية كما يلى
 .من حـ / فروق إجارة األصول املؤجرة  × ×   
 .إىل حـ / جارى املستأجر  × ×    

 .] ب [ ــ إثبات إقفال الفروق ىف قائمة الدخل باعتبارها خسارة
 .من حـ / قائمة الدخل  × ×   
 .إىل حـ / فروق إجارة األصول املؤجرة  × ×    

 .[ ــ األسس واملعاجلات احملاسبية ىف حالة اإلجارة املنتهية بالتمليك بثمن رمزى 3ــ  3]  
ىف هذه احلالة يقوم املستأجر بشراء األصل املؤجر ىف هناية أجل عقد اإلجارة بثمن رمزى يتفق 

 .ه اخليار ىف ذلك مىت التزم بسداد كافة أقساط اإلجارةول، عليه ىف حينه
ولكن يضاف إليها ما ، وتطبق نفس األسس واملعاجلات احملاسبية ىف حالة اإلجارة التشغيلية

 .يلى
[ ــ عند حساب اإلهالك يؤخذ ىف احلسبان القيمة التقديرية للموجودات املؤجرة ىف هناية  4] 

 .أجل عقد اإلجارة
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يتم ما ، اية أجل عقد اإلجارة وقيام املستأجر بالشراء وسداد الثمن املتفق عليه[ ــ ىف هن 2] 
 : يلى

 ] أ [ ــ إثبات بيع األصول املؤجرة إىل املستأجر وتكون املعاجلة احملاسبية كما يلى : 
 .من حـ / املستأجر  × × 

 .إىل حـ / األصول املؤجرة  × ×     
البيعية والرصيد الدفرتى ىف قائمة الدخل سواء كان رحبا  أو ] ب [ ــ إثبات الفرق بني القيمة 

 : وتكون املعاجلة احملاسبية كما يلى، خسارة
 من حـ / قائمة الدخل ) ىف حالة وجود خسارة (   × ×  
 إىل حـ / األصل املؤجر.   × ×    
  أو     
 .من حـ / األصول املؤجرة  × ×  
 .حالة وجود رحبا  ( إىل حـ / قائمة الدخل )ىف  × ×    
، [ ــ قد يرفض املؤجر شراء األصول املؤجرة وأن القيمة البيعية أقل من صاىف القيمة الدفرتية 3] 

، وحالة أن الوعد بالبيع غري ملزم، حالة أن الوعد بالبيع ملزم: وىف هذه املسألة يفرق بني حالتني
 : وتكون املعاجلة احملاسبية كما يلى

، تقدر القيمة البيعية وتقارن بصاىف القيمة الدفرتية: الوعد بالبيع غري ملزم] أ [ ــ حالة أن 
 : ويعترب الفرق خسارة يتحملها املصرف اإلسالمى وتكون املعاجلة احملاسبية كما يلى

 من حـ / قائمة الدخل   × ×   
 .إىل حـ / األصول املؤجرة  × ×    

ويتحملها ، لبيعية وتقارن بصاىف القيمة الدفرتيةتقدر القيمة ا، ] ب [ ــ حاىل أن الوعد ملزم
 : املؤجر مبقدار الفرق وتكون املعاجلة احملاسبية كما يلى

 .من حـ / جارى املؤجر  × ×   
 .إىل حـ / األصول املؤجرة  × ×    
[ ــ األسس واملعاجلات احملاسبية ىف حالة البيع قبل انتهاء املدة بثمن يعادل باقى  1ــ  3] 

 .ط اإلجارةأقسا
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وحيسب ، تنتقل ملكيته إىل املؤجر، عند االتفاق على إيقاف عقد اإلجارة وشراء األصل املؤجر
 .والذى قد ميثل خسارة أو رحبا  ويقفل ىف قائمة الدخل، الفرق بني صاىف الرصيد الدفرتى ومثن البيع

 : وتكون املعاجلة احملاسبية كما يلى
 .ة لبيع األصل املؤجر إىل املستأجر على النحو السابق بيانه] أ [ ــ تطبق املعاجلات احملاسبي

 : ] ب [ ــ قد تسفر عملية البيع عن ربح رأمساىل يثبت كما يلى
 .من حـ / األصول املؤجرة  × ×   
 .إىل حـ / قائمة الدخل  × ×    

 تثبت كما يلى ، ] ب [ ــ قد تسفر عملية البيع عم خسارة رأمسالية
 .قائمة الدخل من حـ /  × ×   
 .إىل حـ / األصول املؤجرة  × ×    
 
 نتهية عن طريق البيع التدرجيى [ ــ األسس واملعاجلات احملاسبية ىف حالة اإلجارة امل 5ـ  3] 

ىف هذه احلالة يتم بيع أجزاء من األصل املؤجر إىل املستأجر بالتدريج إىل أن يتم متليكه له  
ويلزم إبرام عقد ، من اإلمجاىل لألصل ويقسم على مدة عقد اإلجارةوىف هذه احلالة حيدد الث، كامال  

 .ويتم تناقص األجرة بزيادة اجلزء املباع للمستأجر، بيع منفصل لكل جزء ىف حينه
وتتمثل ىف جعل حساب املؤجر ، وال ختتلف املعاجلات احملاسبية لعملية البيع عن السابق بياهنا

 .قيمة األصول املؤجرةمدينا  بقيمة اجلزء املباع وإنقاص 
 : وتكون املعاجلة احملاسبية كما يلى

 .] أ [ ــ عند إبرام العقد
 .من حـ / املؤجر  × ×   
 .األصول املؤجرة إىل حـ /  × ×    

 .] ب [ ــ عند قيام املستأجر بالسداد
 من حـ / اخلزينة  × ×   
 .إىل حـ / املؤجر  × ×    

 مع كل عملية بيع  وتتكرر تلك املعاجلات احملاسبية
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 .[ ـ األسس واملعاجلات احملاسبية للبيع مث التأجري بنوعية التشغيلى واملنتهى بالتمليك 1ـ  3] 
مث يقوم ، فيقوم بيعيها إىل املصرف اإلسالمى أوال  ، أحيانا  ميتلك شخص أصوال  ثابتة أو غريها

 .منتها  بالتمليك إّما تأجريا  تشغيليا  أو تأجريا  ، املصرف بتأجريها له ثانيا  
، عقد البيع وعقد اإلجارة، ويشرتط لصحة ذلك من الناحية الفقهية عدم الربط بني العقدين

 .وليس هناك من خمالفة شرعية ىف حالة عدم وجود وعد من طرف واحد باإلجيار أو االستئجار
ثاىن وىف هذا وال ختتلف األسس واملعاجلات احملاسبية عن السابق بياهنا تفصيال  ىف الفصل ال

 .الفصل
 .[ ـ العرض واإلفصاح احملاسىب ىف حالة اإلجارة املنتهية بالتمليك 1ـ  3] 

تظهر املوجودات املؤجرة ىف قائمة املركز املاىل بالقيمة الدفرتية مطروحا  منها جممع االستهالك 
يضاحات بعض ويلزم أن يظهر باإل، اخلاص على النحو السابق بيانه ىف حالة اإلجارة التشغيلية

 .املعلومات التفصيلية
كما يظهر ىف قائمة الدخل نفس بنود املصاريف والتكاليف واإلهالكات واخلسارة ) أو الربح ( 

 .السابق بياهنا ىف حالة اإلجارة التشغيلية
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 الفصل الرابع 
 التطبيقات احملاسبية لإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك 

 مية كما تقوم هبا املصارف اإلسال
 ( حتديد تكلفة األصول املقتنأه لإلجارة 4[ ــ حالة ) 4/  1] 

حتسب تكلفة األصل املقتىن لإلجارة على أساس التكلفة األصلية ) تكلفة التصنيع ـ أو ـ تكلفة 
 .الشراء ( مضافا  إليها كافة النفقات والتكاليف حىت يصبح قابال  لالنتفاع به باإلجارة

وقام املصرف بشرائه ، طلب من املصرف اإلسالمى أن يؤجر له فلو فرض أن أحد العمالء
 : بقصد اإلجارة وكانت النفقات كما يلى

 .جنيه 421111   ــ قيمة فاتورة الشراء 
 .جنيه 21111   ــ نفقات الشراء املباشرة 
 .جنيه 51111   ــ رسوم مجركية وضرائب 

 .جنيه 41111   ــ نفقات نقل وتأمني 
 .جنيه 41111   ) إضافية ( ــ نفقات أخرى 

وبلغة احملاسبة متثل التكلفة التارخيية ، جنيه 241111فتكون التكلفة اإلمجالية لألصل مبلغ 
كما تعترب أساس حلساب اإلهالكات وتقدير ،  ومتثل القيمة الدفرتية الىت تثبت بالدفاتر والسجالت

 .القيمة االجيارية وحساب العائد على االستثمار
 .( حتديد قسط إهالك األ صول املؤجرة 2ــ حالة ) [  2/  1] 

،  يعترب قسط اإلهالك من العوامل الرئيسية الىت تؤخذ عند تقدير القيمة اإلجيازية لألصل املؤجر
 .كما أهنا تعترب عبئا  بتحمله املصرف اإلسالمى

ة األصل وهناك طرق خمتلفة ىف احملاسبة حلساب هذا القسط ويتوقف اختيار الطريقة على طبيع
 .تشغيلية أم منتهية بالتمليك: وعلى أساس نوع اإلجارة، املؤجر

فلو فرض ىف املثال السابق أن القيمة التقديرية للقيمة املتبقية لألصل بعد مدة االنتفاع به مبلغ 
فيحسب اإلهالك على ، سنوات 5ولقد رأى اخلرباء أن العمر التقديرى لألصل ، جنيه41111

 : النحو التاىل
 .جنيه  211111=  41111ــ  241111=  القيمة القابلة لإلهالك ــ 
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 .جنيه 11111=    5÷  211111=  ــ قيمة القسط السنوى 
جنيه قيمة  11111وتأسيسا  على ذلك يظهر ىف قائمة الدخل ضمن بند اإلهالكات سنويا  مبلغ 

 .قسط اإلهالك السنوى
حيسب اإلهالك على األساس التكلفة ، هلبةوىف حالة اإلجارة املنتهية بالتمليك عن طريق ا

 241111جنيه وبذلك يكون قيمة اإلهالك السنوى مبلغ  241111التارخيية اإلمجالية وهى مبلغ 
 جنيه  12111=  5÷ 

 .( حتديد القيمة االجيارية لألصل املؤجر 3[ ــ حالة رقم )  3/  1] 
 :  من هذه العوامل ما يلىهناك عوامل شىت تؤخذ ىف احلسبان عند تقدير عوض التأجري

 .ــ قيمة قسط اإلهالك السنوى أو الفرتى
 .ــ مصاريف الصيانة الدورية وخمصص الصيانة غري الدورية

 .ــ العائد على رأس املال املستثمر ) القيمة الدفرتية ـ خمصص اإلهالك (
 .تشغلىي أم منتهى بالتمليك: ــ طريقة التأجري

 .االنتفاع من األصلــ درجة املخاطر احملفوفة ب
 .ــ عوامل أخرى

 : فلو فرض ىف حالتنا ما يلى
 .جنيه 41111جنيه متوسط الصيانة السنوية  11111ــ متوسط اإلهالك السنوى 

 .% 45ــ متوسط العائد املطلوب على املال املستثمر 
 .ــ طريقة التأجري تشغيلى
 .ــ درجة املخاطر مأمونه

 : ار السنوى كما يلىففى هذه احلالة حيسب قسط اإلجي
من                       % 45ــ حساب متوسط العائد على املال املستثمر على أساس  4

 رصيد القيمة الدفرتية 
الس

 نة
القيمة 

 الدفرتية
قسط 

 اإلهالك
 اإلمجاىل العائد

4 2411111111 34511 14511 
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1 
2 41111

1 
11111 25511 15511 

3 43111
1 

11111 49511 59511 

1 91111 11111 43511 53511 
5 51111 11111 15111 11511 
1 41111    
اإل

 مجاىل
41111

1 
211111 91511 291511 

 49511=   5÷  91511=   ــ متوسط العائد على املال املستثمر السنوى 2
 .جنيه 
 11111=   5÷  211111=     ــ متوسط اإلهالك السنوى 3
 .جنيه 
 595111=   5÷  291511=   إلهالك السنوى ــ متوسط العائد وا 1
 .جنيه 
 41111=     ــ متوسط مصاريف الصيانة السنوى  5
 .جنيه 

وتأسيسا  على البيانات واملعلومات السابقة يكون متوسط اإلجيار السنوى لألصل بغرض تأجريه 
 .جنيه 19511سنوات متتالية مبلغ  5ملده 

 .اليف والقيمة االجياريةولكن صاىف اإليراد هو الفرق بني التك
 .ــ التكاليف

 .جنيه 11111 ــ اإلهالك  
 .جنيه 41111 ـ، الصيانة  

 .جنيه 19511  ــ اإلجيار 
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 .جنيه 49511   ــ الفرق 
 .[ ــ حالة حتديد إيرادات اإلجارة وتسويتها سنويا   1/  1] 

 .] أ [ ــ ) حالة قسط اإلجيار الثابت سنويا  (
وبني ، إلجيار املتفق عليه سنويا  والذى يرفعه املستأجر للمصرف اإلسالمىهناك فرق بني قسط ا

ويتطلب ذلك عمل التسويات احملاسبية ، ما جيب أن تستفيد ىف الفرتة الزمنية وفقا  ملبدأ االستحقاق
ت الالزمة بينهما ملعرفة ما يرحل إىل قائمة الدخل وما يظهر بقائمة املركز املاىل وبالتطبيق على بيانا

 : احلاالت السابقة يعد اجلدول التاىل
الس

 نة
القيمة 

 الدفرتية
قسط 

 اإلهالك
 اإلمجاىل العائد

4 19511 ---- 42111 ---- 
2 91511 84511 1111 ---- 
3 91511 15511 --- ---- 
1 91511 19511 ---- ---- 
5 91511 13511 ---- 1111 
1 91511 51511 ---- 42111 
اإل

 مجاىل
31151

1 
315111 4811  (4811  ) 

 
 : ويستنبط من اجلدوىل التاىل ما يلى

 84511وما يظهر ىف قائمة الدخل مبلغ ، جنيه 19511االجيار احملصلة : ــ ىف السنة األوىل
 .جنيه 42111ويظهر ىف قائمة املركز إيراد مستحق مبلغ ، جنيه

 15511ىقائمة الدخل مبلغ وما يظهر ف، جنيه 19511اإلجيار احملصل : ــ ىف السنة الثانية
 .جنيه 1111ويظهر ىف قائمة الدخل ىف قائمة املركز املاىل إيراد مستحق ، جنيه

 .وهو يعادل اإليراد الذى خيص الفرتة، جنيه 19511اإلجيار احملصل : ــ ىف السنة الثالثة
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 13511 وما يظهر ىف قائمة الدخل مبلغ، جنيه 19511اإلجيار احملصل : ــ ىف السنة الرابعة
 .جنيه ويسوى الفرق مع اإليرادات غري احملصلة ىف السنوات السابقة

وما يظهر ىف قائمة لدخل مبلغ ، جنيه 119511اإلجيار احملصل : ــ ىف السنة اخلامسة
 .جنيه ويسوى الفرق مع اإليرادات غري احملصلة ىف السنوات السابقة 51511

 .[ ـ حالة حتديد إيرادات اإلجارة 5/  1] 
 .ب [ ــ حالة قسط اإلجيار املتغري] 

، إذا اتفق املصرف اإلسالمى مع العميل املستأجر بأن ال يكون قسط اإلجيار احملصل سنويا  ثابتا  
ففى هذه احلالة ، بل يتغري حسب ما خيص السنة املالية طبقا  لتغري مقدار العائد على املال املستثمر

ك مضاف  البيع العائد على رأس املال املستثمر يكون مقدار قسط اإلجيار السنوى قسط اإلهال
 .والذى يتناقص سنة بعد السنة

 : وبالتطبيق على البيانات احلالة السابقة حيسب القسط على النحو املبني باجلدول التاىل
 

القيم السنة
 ة الدفرتية

قسط 
 اإلهالك

 اإلمجاىل العائد

4 11
111 

41111 34511 84511 

2 11
111 

41111 25511 15511 

3 11
111 

41111 49511 19511 

1 11
111 

41111 43511 13511 

5 11
111 

41111 1511 51511 

 311511 91511 2151111 اإلمجاىل
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1111 
 : ويستنبط من اجلدول السابق ما يلى

 .[ ــ تناقص قسط اإلجيار السنوى بتناقص العائد على رأس املال املستثمر 4] 
 .صل أو إيراد حمصل بالزيادة[ ــ ال يظهر إيراد غري حم 2] 
 .[ ــ تتسم هذه احلالة بالبساطة والسهولة 3] 
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 .حتديد مصاريف الصيانة وتسويتها [ ــ حالة 1/ 1] 
مصاريف صيانة بسيطة تعترب على عبئا  قائمة الدخل : هناك نوعان من مصاريف الصيانة مها

 .لألخرية من عمر األصل ومصارف صيانة كبرية والسيما ىف السنوات، للمصرف اإلسالمى
، وجرى العرف بأن يكون خمصص ملصاريف الصيانة سنويا  وتقفل فيه مصاريف الصيانة الفعلية

 .ويقفل ىف قائمة الدخل، وىف هناية أجل عقد اإلجيار يرصد حساب املخصص
 : فرض ما يلى، وتأسيسا  على البيانات السابقة

 .جنيه 4111ــ خمصص الصيانة السنوى مبلغ 
 : مصاريف الصيانة الفعلية خالل فرتة عقد اإلجارة كانت كما يلى ــ

  (4  )  (2  )  (3  )  (1  )  (5  ) 
2111 3511 5111 42111 45111 

 : تسوى مصاريف الصيانة على النحو املبني باجلدول التاىل، ففى ضوء ما سبق
 

الس
 نة

القيمة 
 الدفرتية

قسط 
 اإلهالك

 اإلمجاىل العائد

ــ  41111)  8111 2111 41111 4
2111  ) 

2 41111 35111 41511  (8111  +
1511  ) 

3 41111 5111 49511  (41511  +
5111  ) 

ــ  49511)  41511 42111 41111 1
2111  ) 

ــ  41511)  42511 45111 41111 5
5111  ) 

    اإل
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 مجاىل
 : ويستنبط من اجلدول السابق ما يلى

 .جنيه قيمة خمصص الصيانة 41111خل سنويا  مبلغ [ ــ يظهر بقائمة الد 4] 
 .[ ــ يظهر بقائمة املركز املاىل سنويا  رصيد حساب خمصص الصيانة ضمن بند املخصصات 2] 
[ ــ ىف هناية عمر األصل يعترب رصيد حساب خمصص الصيانة رحبا  أو خسارة يرحل إىل  3] 

 .يهجن 42511قائمة الدخل ىف هذه احلالة رحبا  مقداره 
 .[ ــ حالة اإلجارة املنتهية بالتمليك ىف هناية العقد 1/  1] 

قد يتفق املصرف اإلسالمى مع العميل املستأجر على أن يتملك األصل املؤجر له مببلغ يتفق 
، عقد اإلجارة ونقل امللكية تعد بعض التسويات احملاسبية، مع اعتبار الوعد ملزم عليه ىف حينه

 : بيقية التاليةنوضحها باحلاالت التط
 .جنيه 511111  ــ القيمة الدفرتية لألصل 

 .جنيه 115111   ــ جممع اإلهالك 
 .جنيه 51111 ــ القيمة البيعية الىت اتفق عليها 

 .ــ لقد نفذ املسـتأجر الوعد بالشراء
 : تكون التسويات احملاسبية كما يلى، ففى ضوء البيانات واملعلومات السابقة

 .جنيه 25111=   115111ــ  511111=  صاىف القيمة الدفرتية[ ــ حساب  4] 
 .جنيه 51111=      [ ــ القيمية البيعية  2] 
 .جنيه 25111=   25111ــ  51111=   [ ــ الربح الرأمساىل  3] 

 .الذى يرحل إىل قائمة الدخل
املؤجر قدرت مببلغ وأن القيمة املتبقية لألصل ، ولو فرض ىف احلالة السابقة أن الوعد غري ملزم

جنيه وترحل  4111( = 45111ــ  25111فتظهر خسارة رأمسالية مقدارها ) ، جنيه45111
 .إىل قائمة الدخل

 .[ ــ حالة اإلجارة املنتهية بالتمليك قبل هناية العقد 8/  1] 
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ى قد يتفق املصرف اإلسالمى مع العميل املستأجر على أنه جيوز له متلك األصل املؤجر له ىف أ
ففى هذه احلالة تعد بعض التسويات ، وأن الوعد ملزم، وقت على أساس قيمة األقساط املتبقية
 : احملاسبية نوضحها باحلالة التطبيقية التالية

اتفق املصرف واملستأجر على نقل ملكية األصل املؤجر بقية ، لو فرض أنه ىف هناية السنة الثالثة
 : ةاألقساط الباقية وظهرت البيانات اآلتي

 .جنيه 511111  ــ القيمة الدفرتية لألصل 
 .جنيه 311111  ــ جممع خمصص اإلهالكات 

 .جنيه 412111  ــ قسط اإلجيار السنوى 
 .قسط  2     ــ عدد األقساط الباقية 

 .وتأسيسا  على ذلك
   .ــ صاىف القيمة الدفرتية = القيمة الدفرتية ــ جممع خمصص اإلهالك

 .جنيه 21111=   311111ــ  511111=     
 281111=    2×  41111=  ــ قيمة األقساط الباقية ومتثل القيمة البيعية

 .جنيه
  81111=  211111ــ  281111=    ــ الربح الرأمساىل لألصل 

 .جنيه
 .الذى يرحل إىل قائمة الدخل

 
واتق ، لباقيةوإذا فرض أن االتفاق مت على بيع األصل مببلغ دون االرتباط بقيمة األقساط ا

فإذا فر فرض وقدرت القيمة البيعية ، وتسوى األرباح أو اخلسائر الرأمسالية، فال حرج، الطرفان عليه
 415111إذا قدرت مببلغ ، جنيه 51111جنيه فيكون الربح الرأمساىل مبلغ  251111مببلغ 

 .جنيه 25111جنيه تكون اخلسارة الرأمسالية مبلغ 
 . التأجري[ ــ حالة البيع مث 9/  1] 
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وعليه مديونية ، أحيانا  يكون لدى بعض العمالء أصال  ثابتا  ) عقارا  إداريا  ( وعنده أزمة سيولة
، فيعرض هذا األصل الثابت على أحد املصارف اإلسالمية لشرائه مع الوعد بتأجريه له، واجبة األداء

 .البيع وعقد الوعد باإلجيارعقد : وهذا جائز من الناحية الشرعية بشرط عدم الربط بني العقدين
جنيه باعه ملصرف  511111فلو فرض أن لدى أحد رجال األعمال أصال  ثابتا  قدر مببلغ 

جنيه فتكون  411111وقام املصرف بالشراء مث أجره له بقيمة إجارة سنوية مببلغ ، إسالمى
 : املعاجلات احملاسبية كما يلى

 .ف األصل الثابتة] أ [ ــ املعاجلات احملاسبية لشراء املصر 
 .من حـ / ا ألصول املقتناة بغرض اإلجيار   511111 
 إىل حـ / اخلزينة ) السداد نقدا  (    511111  
أو إىل حـ / احلسابات اجلارية ) التسوية عن طريق احلساب اجلارى     

). 
 .] ب [ ــ املعاجلات احملاسبية لإلجارة

 .من حـ / املستأجر  411111 
 .ىل حـ / إيراد اإلجارةإ  411111  
 .إثبات استحقاق القيمة االجيارية   
 .من حـ / اخلزينة  411111 
 .إىل حـ / املستأجر  411111  
 إثبات السداد   
 .من حـ / إيراد اإلجارة  411111 
 إىل حـ / قائمة الدخل   411111  
 .ترحل إيراد اإلجارة إىل قائمة الدخل 


