
 

 

 2015 (20المصرى رقم ) معيار المحاسبة
 القواعد و المعايير المحاسبية

 المتعلقة بعمليات التأجير التمويلى
 نطاق المعيار

قواك م قواف  واتون التوأجير التموويلى  -1 يطبق هذا المعيار عن عقود التأجير التمويلى على العقوود التوى تبورف ًو
 والئ ته التتفيذية.وتعديالته  1995لستة  95ر ف 

 
ا ًى عقد التأجير التمويلى المسجل ًى السجل المعود لوذل   قليلتزف بما ورد ًى هذا المعيار  -2 من قان طًر

بالجهووة ااداريووة الم ت ووة ة م وول ة ال وورقاشر و قاتووش  ووروط العقوود تعطووى للمسووتأجر ال ووق ًووى  وورا  
على ام ل من العمور  %75المال المؤجر ًى التاريخ و بالمبلغ الم دد ًى العقد و قاتش مدة العقد تمثل 

ااتتوواجا ام وولى للمووال المووؤجر او قاتووش القيمووة ال اليووة اجمووالا القيمووة التعا ديووة عتوود ت ووأة العقوود تمثوول 
 . على ام ل من  يمة المال المؤجر  90%

 

 ال يغطى هذا المعيار اتواع عقود التأجير التالية : -3

 .ملغاة راة
و        اف الموارد الطبيعية مثل البترول و الغاز اتفا ياش التأجير ال ا ة بالق ف عن او است د ربة

 الغاباش و المعادن و  قوق التعدين ام رى.

االتفا ياش التى يلتزف ًيها المستأجر ب را  المال المؤجر ًى تهاية مدة التأجير ة والذى يعتبور بيعواك  رجة
 مؤجالك بالتقسيطر

 اجى  دمى او سلعى للمستأجر .عقود التأجير التى ال تتعلق بمال الزف لمبا رة ت اط إتت ردة

 

  تعريفات -4
: هىى القيمىة المتفىق عليفىا لىى العقىد ى والتىى يلتىأم المسىتأجر بأدالفىا  لىى المى جر  القيمة اإليجارية

 مقابل الحق لى  ستخدام األصل الم جر تأجيراً تمويلياً.
 .ى نفاية مدة التأجيرى المستأجر ل: هو الثمن المحدد لى العقد إلنتقال ملكية األصل  لثمن الشراء 

 : هو  جمالى القيمة اإليجارية مضالاً  ليفا ثمن الشراء .  جمالى القيمة التعاقدية
: هىىو معىىدل الفالىىدة الىىمى يسىىتخدمح المىى جر لحسىىا  القيمىىة  معىىدل العالىىد النىىاتل مىىن العقىىد اإليجىىارى

 لتعاقديىة تسىاوى قيمىة المىالاإليجارية و ثمن الشراء وهو المى يجعل القيمة الحالية إلجمالى القيمة ا
 . الم جر عند بدء سريان العقد

 
 المعالجة المحاسبية لى القوالم المالية للم جر

يدرج المال الم جر كأصول ثابتة م جرة بدلاتر الم جر بالتكلفة الدلترية القتنالح و يتم  جراء اإلهالكات  -5
يىح العمىل عىادة ولقىاً للعىرب و طبيعىة حسىبما جىرى عل المقىدرعلى تلى  األصىول ولقىاً لعمرهىا اإلنتىاجى 

 المال المى يجرى  هالكح.
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يجىىار مضىىالاً  ليىىح اس معىىدل العالىىد النىىاتل مىن عقىىد اإلتسىجل  يىىرادات عقىىود التىىأجير التمىىويلى علىى  سىى -6
و يجن  الفرق بالأيادة  و بالنقص حس  األحوال بىين اإليىراد المثبىت مبلغاً يعادل قسط اإلهال  الدورى 

لطريقىة و القيمىة اإليجاريىة المسىتحقة عىن نفىس الفتىرة المحاسىبية لىى حسىا  مسىتقل مىدين  و بفمه ا
 دالن يتم تسوية رصيده مع صالى القيمة الدلترية للمال الم جر عن  نتفاء العقد .

 

يىتم تحميىىل قالمىىة الىىدخل للمىى جر بتكلفىىة الصىىيانة و التىىأمين و كالىىة المصىىرولات الالأمىىة للحفىىا  علىىى  -7
   ما تم التعاقد على  ن يتحملفا المستأجر.األصل  ال

 

 ما ش  الم جر لى تحصىيل دلعىات اإليجىار ينبغىى عليىح تكىوين المخصصىات الالأمىة لمواجفىة الىديون  -8
 المشكو  لى تحصيلفا .

 
 التأجير من قبل المصنعين  و الموأعين

البيع لى حسىا  النتيجىة  للمال الم جر ى تدرج  رباح  و خسالر الموأع ما كان الم جر هو المصنع  و  -9
 عن الفترة للمصنعين  و الموأعين ولقاً للسياسة المتبعة عادة لى البيع للغير .

 
 اإللصاح لى القوالم المالية للم جر

 لى نفاية كل لترة مالية يج  اإللصاح لى القوالم المالية للم جر عما يلى : -10

 السياسات المحاسبية المتبعة للتعرب على  يرادات التأجير. ( )
 سياسات اإلهال  المتبعة الخاصة باألصول الم جرة و نسبة اإلهال  المطبقة. ( )

بيان بتكلفة األصول الم جرة و الحركة عليفا و مجمىع  هالكفىا و الحركىة عليىح و  رصىدتفا لىى  )ج( 
 نفاية الفترة.

مىىة عىىن عمليىىات  نتقىىال ملكيىىة األصىىول المىى جرة  لىىى المسىىتأجرين خىىالل األربىىاح و الخسىىالر الناج )د( 
 الفترة المالية .

 " من هما المعيار .6 ية مبالغ مدينة  و دالنة تنتل تطبيقاً للفقرة "  )هى(
 

 بية لى القوالم المالية للمستأجرالمعالجة المحاس
صىىروب لىىى قالمىىة الىىدخل الخاصىىة تىىدرج القيمىىة اإليجاريىىة المسىىتحقة عىىن عقىىود التىىأجير التمىىويلى كم -11

 بالمستأجر خالل كل لترة مالية.

 
بمىا يتفىق مىع األضىرا   –يدرج ما يتكبىده المسىتأجر مىن مصىاريب صىيانة و  صىالح األمىوال المى جرة  -12

ولقاً للتعليمات التى يسلمح  ليح الم جر بشأن األسس الفنيىة الواجى  مراعاتفىا سىواء  و التى  عدت لفا
بقالمة الدخل الخاصة بالمسىتأجر خىالل كىل لتىرة  – و بواسطة المورد  و المقاول  كانت مقررة بواسطتح

 مالية .
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 ما قىام المسىتأجر لىى نفايىة العقىىد بمسىتخدام حىق شىراء المىال المسىىتأجر يثبىت هىما المىال كأصىل ثابىىت  -13
ر العمىر بالقيمة المدلوعة لممارسة حق شراء المال والمتفىق عليفىا طبقىاً للعقىد و يىتم  هالكىح علىى مىدا
 اإلنتاجى المتبقى المقدر لح ولقاً للطرق و المعدالت التى يتبعفا المستأجر لألصول المماثلة.

 
 اإللصاح لى القوالم المالية للمستأجر

 يج   ن يتم اإللصاح لى القوالم المالية للمستأجر عما يلى : -14

 بيان األصول المستأجرة على  ن يتضمن ما يلى : ( )
ة لكل  صل مع تحليلفا  لى  جمىالى القيمىة اإليجاريىة و ثمىن الشىراء  جمالى القيمة التعاقدي -

. 
 العمر اإلنتاجى لألصول المستأجرة. -

 القيمة اإليجارية السنوية. -

 إلصالح األموال الم جرة .اتفاصيل مصاريب صيانة و  ( )
ق يسىتح يج  تحليل التأامات االسىتلجار التمىويلى حسى  تىواريت اسىتحقاقفا بحيىإ يىتم  يضىاح مىا)ج( 

سداده خالل السنوات المالية الخمس التالية كل على حدة ى و  جمالي مىا يسىتحق سىداده خىالل 
 السنوات بعد السنة الخامسة .
عىىن  المحتملىىةتسىىتلأمفا عقىىود االسىىتلجار مثىىل االلتأامىىات  هامىىة  )د(  اإللصىاح عىىن  يىىة شىىروط ماليىىة

 ت االستلجار االحتمالية تجديد تل  العقود  و استخدام حق اختيار شراء األصل و دلعا
 

 البيع مع  عادة االستلجار
ملكيتىح  لىى المى جر مىن المسىتأجر  آلتقد يقوم الم جر بتأجير مال  لى مستأجر و يكون هما المال قد  -15

بموجىى  عقىىد يتوقىىب نفىىامه علىىى  بىىرام عقىىد تىىأجير تمىىويلى و لىىى هىىمه الحالىىة يجىى   ن يقىىوم المسىىتأجر 
لر تنتل عن الفرق بين ثمن البيع و صالى القيمىة الدلتريىة لألصىل لىى كبالع بتأجيل  ية  رباح  و خسا

 دلاتره و يتم  ستفال  هما الفرق على مدار مدة عقد التأجير .

 
" و 10"  لىى "5بعد عملية البيع وبدء سريان التأجير التمويلى يطبق المى جر مىا ورد لىى الفقىرات مىن " -16

 ".14""  لى 11يطبق المستأجر ما ورد بالفقرات من "

 


