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 ملحق
 مثال توضيحى

 
 ال يعتبر هذا المثال جزءًا من المعيار ولكنه أرفق بالمعيار ليكون بمثابة إرشاد عن كيفية تطبيقه. -
جنيه بعقد تأجير تمويلى لمدة ست  1 000 000قام المؤجر بتأجير أصل قيمته  1997فى أول يناير  -

للمستأجر فى نهاية مدة العقد شراء  جنيه سنويًا  و يحق 219 838 قدرها  مقابل قيمة إيجاريةسنوات 
 جنيه. 100 000األصل بمبلغ 

وكان العمر اإلنتاجى المقدر لألصل عشر سنوات و كان معدل الفائدة الذى يرغب المؤجر فى استخدامه  -
 -:ائد سنوى خالل فترة العقد كاآلتىسنويًا و الذى بتطبيقه ينتج ع %15فى هذا التعاقد يبلغ 

 

 بالجنيه 
1997 025 117 
1998 603 101 
1999 867 83 
2000 472 63 
2001 017 40 
2002 044 13 

 
" من المعيار يكوون اإليوراد الوذى يثبتوه الموؤجر سونويًا بمسوتخدام المعودل الموذكور عاليوه 6فى تطبيق الفقرة " -

 كاآلتى :

 اإليراد المكتسب قسط اإلهالك مبلغ الفائدة 
 جنـــيه جنـــيه جنـــيه 

1997 025 117 000 100 025 217 
1998 603 101 000 100 603 201 
1999 867 83 000 100 867 183 
2000 472 63 000 100 472 163 
2001 017 40 000 100 017 140 
2002 044 13 000 100 044 113 
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 تى :ق بين اإليراد المكتسب و القيمة اإليجارية و يظهر كاآلفر و يكون حساب تحت التسوية هو ال -

 الفرق اإليراد المكتسب يةاإليجار القيمة  
 )حساب تحت التسوية(

 جنـــيه جنـــيه جنـــيه 

1997 838 219 025 217 813 2 
1998 838 219 603 201 235 18 
1999 838 219 867 183 971 35 
2000 838 219 472 163 366 56 
2001 838 219 017 140 821 79 
2002 838 219 044 113 794 106 

   000 300 
    

جنيووووه و بفوووور  إختيووووار  400 000وحيوووو  إن قيمووووة  األصوووول الدفتريووووة فووووى نهايووووة موووودة العقوووود ستصووووب   -
جنيوه ثمنوًا لهوذا األصول و يوتم  اسوتخدام مبلوغ  100 000المستأجر شراء األصل فمنوه سويقوم بسوداد مبلوغ 

 جنيه رصيد حساب تحت التسوية فى إقفال حساب األصل لدى المؤجر. 300 000

 

 و إذا استعرضنا قيود اليومية الالزمة لتطبيق هذا تكون كاآلتى : -

  1997سنة 
 من األصول الثابتة المؤجرة 1000 000

 إلى المورد 1000 000
 من البنك إلى مذكورين 219 838

 اإليرادات 217 025
 تسوية عقود تأجير 2 813           

 من أ.خ إهالك 100 000
 إلى مجمع اإلهالك   100 000           

 
  1998سنة 
 من البنك إلى مذكورين 219 838

 اإليرادات 201 603
 تسوية عقود تأجير 18 235

 من أ. خ إهالك 100 000
 إلى مجمع اإلهالك 100 000
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   2002و هكذا حتى عام 
 نك إلى مذكورينمن الب  219 838

 اإليرادات  113 044
 تسوية عقود تأجير  106 794

 من أ. خ إهالك  100 000
 إلى مجمع اإلهالك  100 000

 من مذكورين  
 البنك  100 000
 مجمع اإلهالك  600 000
 تسوية عقود تأجير  300 000

 إلى األصول الثابتة المؤجرة   1 000 000
 

سووتأجر شووراء األصوول فووى توواريد نهايووة عقوود التووأجير يقوووم المووؤجر بدراسووة موودى و بفوور  عوودم اختيووار الم -
 000ريدية تبلوغ وإمكانية اإلستفادة من هذا األصل و إذا تبين أنه لن يمكن اإلستفادة منوه و أن قيمتوه التخو

 جنيه مثاًل يجرى القيد التالى : 40

 من مذكورين 
 مجمع اإلهالك 600 000
 تأجيرتسوية عقود ال 300 000
 خسائر أصول ثابتة مؤجرة 60 000
 أصول ثابتة 40 000

 األصول الثابتة المؤجرةإلى  1 000 000
 

 
 

 
 

 
 


