املعيارالدولي للتقريراملالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة
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القسم رقم 20
"عقود اإليجار"
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين القسم رقم " 20عقود اإليجار" من املعيار
الدولي للتقرير املالي للمنشآت الصغيرة واملتوسطة ،الصادر عن مجلس املعايير الدولية
للمحاسبة ،كما صدرمن غيرأي تعديل.
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القسم 20

عقود اإليجار
نطاق هذا القسم
1.20

2.20

3.20

يغطي هذا القسم املحاسبة عن كافة عقود اإليجار ،باستثناء:
(أ)

عقود اإليجار الستكشاف أو استعمال املعادن والنفط والغاز الطبيعي واملوارد غير املتجددة املشابهة
(انظر القسم " 34األنشطة املتخصصة").

(ب)

اتفاقيات الترخيص لبنود مثل االفالم السينمائية وتسجيالت الفيديو واملسرحيات واملخطوطات وبراءات
االختراع وحقوق التأليف (انظر القسم " 18األصول غير امللموسة بخالف الشهرة").

(ج)

قياس املمتلكات التي يحتفظ بها املستأجرون والتي تتم املحاسبة عنها على أنها عقارات استثمارية،
وقياس العقارات االستثمارية التي يقدمها املؤجرون بموجب عقود اإليجار التشغيلي (انظر القسم 16
"العقارات االستثمارية").

(د)
(ه)

قياس األصول الحيوية التي يحتفظ بها املستأجرون بموجب عقود اإليجار التمويلي ،واألصول الحيوية
التي يقدمها املؤجرون بموجب عقود اإليجار التشغيلي (انظر القسم .)34
ً
عقود اإليجار التي قد تؤدي إلى وقوع خسارة للمؤجر أو املستأجر نتيجة لشروط تعاقدية ليست لها
عالقة بالتغيرات في سعر األصل املؤجر أو التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية أو التغيرات في
دفعات اإليجار على أساس معدالت الفائدة السوقية املتغيرة أو التعثر في السداد من جانب أحد األطراف
املقابلة (انظر الفقرة (3-12و)).

(و)

عقود اإليجار التشغيلي غير املجدية.

ينطبق هذا القسم على االتفاقيات التي تنقل الحق في استخدام األصول بالرغم من أن املؤجر قد تتم مطالبته
ُ
بتقديم خدمات مهمة فيما يتعلق بتشغيل أو صيانة هذه األصول .وال ينطبق هذا القسم على االتفاقيات التي تعد
عقود خدمات ال تنقل الحق في استخدام األصول من أحد الطرفين املتعاقدين إلى الطرف اآلخر.
ً
بعض الترتيبات ،مثل بعض ترتيبات اإلسناد الخارجي وعقود االتصاالت التي توفر حقوقا في الطاقة اإلنتاجية وعقود
األخذ أو الدفع ،ال تأخذ الشكل القانوني لعقد اإليجار ،لكنها تنقل الحقوق في استخدام األصول مقابل مدفوعات.
وهذه الترتيبات في جوهرها هي عقود إيجار ألصول ،ويجب املحاسبة عنها بموجب هذا القسم.

تصنيف عقود اإليجار
4.20

ُي َّ
صنف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار تمويلي إذا كان ينقل ما يقارب جميع املخاطر واملنافع املتعلقة بامللكية.
ُوي َّ
صنف عقد اإليجار على أنه عقد إيجارتشغيلي إذا كان ال ينقل ما يقارب جميع املخاطر واملنافع املتعلقة بامللكية.
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5.20

6.20

7.20

8.20

يعتمد تحديد ما إذا كان عقد اإليجار عقد إيجار تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي على جوهر املعاملة وليس على شكل
ً
العقد .وفيما يلي أمثلة على حاالت تؤدي عادة منفردة أو عند اجتماعها إلى تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد إيجار
تمويلي:
(أ)

أن ينقل عقد اإليجار ملكية األصل إلى املستأجر في نهاية فترة اإليجار.

(ب)

أن يكون للمستأجر خيار شراء األصل بسعر يتوقع أن يكون أقل بشكل كاف من القيمة العادلة في
ً
التاريخ الذي يصبح فيه الخيار قابال للممارسة ،لدرجة أنه يكون من املؤكد بدرجة معقولة في تاريخ عقد
اإليجار أنه ستتم ممارسة الخيار.

(ج)

أن تكون مدة اإليجار للجزء الرئيس ي من العمر االقتصادي لألصل حتى ولو لم يتم نقل امللكية.

(د)

أن تبلغ ،عند بداية عقد اإليجار ،القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار ما يقارب كل القيمة
العادلة لألصل املؤجر.

أن تكون األصول املؤجرة ذات طبيعة متخصصة بحيث يستطيع املستأجر فقط استخدامها بدون
(ه)
إدخال تعديالت كبرى.
ً
فيما يلي مؤشرات على حاالت يمكن أن تؤدي أيضا منفردة أو عند اجتماعها إلى تصنيف عقد اإليجار على أنه عقد
إيجار تمويلي:
(أ)

إذا كان املستأجر يستطيع إلغاء عقد اإليجار ،فإن خسائر املؤجر املتعلقة باإللغاء يتحملها املستأجر.

(ب)

استحقاق املستأجر للمكاسب أو الخسائر الناتجة من التقلب في القيمة املتبقية لألصل املؤجر (على
سبيل املثال ،على شكل تخفيض الحق في اإليجار يساوي معظم عوائد املبيعات في نهاية عقد اإليجار).

قدرة املستأجر على االستمرار في عقد اإليجار لفترة ثانوية بإيجار يقل بشكل جوهري عن اإليجار السوقي.
(ج)
ً
ً
األمثلة واملؤشرات الواردة في الفقرتين  5.20و 6.20ليست حاسمة دائما .وإذا كان واضحا من الخصائص األخرى أن
عقد اإليجار ال ينقل ما يقارب جميع املخاطر واملنافع املتعلقة بامللكية ،فإن عقد اإليجار ُي َّ
صنف على أنه عقد إيجار
تشغيلي .فعلى سبيل املثال ،قد تكون هذه هي الحال إذا تم نقل ملكية األصل إلى املستأجر في نهاية عقد اإليجار مقابل
دفعة متغيرة مساوية للقيمة الحالية لألصل عندئذ ،أو إذا كانت هناك إيجارات مشروطة يترتب عليها أن املستأجر ال
يتحمل وال يحصل على ما يقارب جميع املخاطر واملنافع املتعلقة بامللكية.
يتم تصنيف عقد اإليجار عند نشأة عقد اإليجار ،وال يتغير التصنيف أثناء فترة عقد اإليجار إال إذا وافق املؤجر
واملستأجر على تغيير شروط عقد اإليجار (بخالف ما يكون عن طريق تجديد عقد اإليجار فقط) ،ففي هذه الحالة
تتم إعادة تقويم تصنيف عقد اإليجار.

القوائم املالية للمستأجرين – عقود اإليجارالتمويلي
اإلثبات األولي
9.20

عند بداية مدة عقد اإليجار ،يجب على املستأجر إثبات حقوقه في االستعمال وواجباته بموجب عقود اإليجار
التمويلي كأصول والتزامات في قائمة املركز املالي الخاصة به بمبالغ مساوية للقيمة العادلة لألصول املستأجرة ،أو
بمبالغ مساوية للقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار ،املحددة عند نشأة عقد اإليجار ،إذا كانت أقل .وأية
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تكاليف أولية مباشرة للمستأجر (التكاليف اإلضافية التي يمكن عزوها بشكل مباشر للتفاوض على عقد اإليجار
ُ
والترتيب له) تتم إضافتها إلى املبلغ املثبت على أنه أصل.
10.20

يجب احتساب القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار.
وإذا لم يمكن تحديد ذلك ،فيجب استخدام معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر.

القياس الالحق
11.20

12.20

يجب على املستأجر أن يقسم الحد األدنى لدفعات اإليجار بين عبء التمويل وتخفيض االلتزام القائم باستخدام
طريقة الفائدة الفعلية (انظر الفقرات  .)20.11 - 15.11ويجب على املستأجر تخصيص عبء التمويل لكل فترة
خالل مدة عقد اإليجار بهدف تحديد معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد املتبقي من االلتزام .ويجب على املستأجر
أن ّ
يقيد اإليجارات املشروطة على أنها مصروفات في الفترات التي يتم تكبدها فيها.
ً
يجب على املستأجر احتساب اإلهالك لألصل املستأجر بموجب عقد إيجار تمويلي وفقا للقسم ذي الصلة من هذا
املعيار لذلك النوع من األصول ،على سبيل املثال القسم " 17العقارات واآلالت واملعدات" أو القسم  18أو القسم 19
"تجميع األعمال والشهرة" .وإذا لم يكن هناك تأكد بدرجة معقولة من أن املستأجر سيكتسب امللكية في نهاية مدة
عقد اإليجار ،فيجب أن يتم إهالك األصل بكامله على مدى مدة عقد اإليجار أو العمر اإلنتاجي لألصل ،أيهما أقصر.
ً
أيضا أن ّ
يقيم في كل تاريخ تقرير ما إذا كان قد حدث هبوط في قيمة األصل املستأجر بموجب
ويجب على املستأجر
ِّ
عقد إيجار تمويلي (انظر القسم " 27الهبوط في قيمة األصول").

اإلفصاحات
13.20

14.20

يجب على املستأجر تقديم اإلفصاحات اآلتية فيما يتعلق بعقود اإليجار التمويلي:
(أ)

صافي املبلغ الدفتري لكل فئة من األصول في نهاية فترة التقرير.

(ب)

إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار املستقبلية في نهاية فترة التقرير ،لكل فترة من الفترات اآلتية:
()1

أقل من سنة واحدة؛

()2

بعد سنة واحدة وأقل من خمس سنوات؛

()3

بعد خمس سنوات.

وصف عام لترتيبات اإليجار املهمة الخاصة باملستأجر ،بما في ذلك على سبيل املثال معلومات حول
(ج)
اإليجار املشروط وخيارات التجديد أو الشراء وشروط الزيادة املتدرجة وعقود اإليجار من الباطن
والقيود املفروضة بموجب ترتيبات اإليجار.
ً
إضافة لذلك ،تنطبق على املستأجرين متطلبات اإلفصاح عن األصول وفقا لألقسام  17و 18و 27و 34بالنسبة
لألصول املستأجرة بموجب عقود اإليجار التمويلي.
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القوائم املالية للمستأجرين – عقود اإليجارالتشغيلي
اإلثبات والقياس
15.20

يجب على املستأجر إثبات دفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلي (باستثناء تكاليف الخدمات مثل التأمين
والصيانة) على أنها مصروف على مدى مدة عقد اإليجار على أساس قسط ثابت ،إال إذا:
(أ)
(ب)

كان هناك أساس منتظم آخر يمثل النمط الزمني ملنفعة املستخدم ،حتى ولو لم تكن الدفعات تتم على
ذلك األساس ،أو
كانت الدفعات املقدمة للمؤجر مهيكلة لتزيد بالتوافق مع التضخم العام املتوقع ً
(بناء على مؤشرات أو

إحصائيات منشورة) للتعويض عن الزيادات التضخمية املتوقعة في التكلفة التي يتحملها املؤجر.
وإذا كانت الدفعات املقدمة للمؤجر تتغير بسبب عوامل أخرى بخالف التضخم العام ،فعندئذ ال ُيعد الشرط (ب)
ً
متحققا.
مثال على تطبيق الفقرة (15.20ب):
تعمل الشركة (س) في إقليم تتوقع فيه البنوك املحلية باإلجماع أن مؤشر مستوى األسعار العام الذي نشرته
ً
الحكومة سيزيد بمتوسط قدره  10في املائة سنويا على مدى السنوات الخمس التالية .واستأجرت الشركة (س)
بعض املكاتب من الشركة (ص) ملدة خمس سنوات بموجب عقد إيجار تشغيلي .ودفعات اإليجار مهيكلة لتعكس
التضخم العام السنوي البالغ  10في املائة على مدى فترة السنوات الخمس لعقد اإليجار كما يلي:
السنة األولى

 100000وحدة عملة

السنة الثانية

 110000وحدة عملة

السنة الثالثة

 121000وحدة عملة

السنة الرابعة

 133000وحدة عملة

السنة الخامسة

 146000وحدة عملة

تقوم الشركة (س) بإثبات مصروف إيجار سنوي يساوي املبالغ املستحقة للمؤجر .وإذا لم تكن الدفعات املتصاعدة
مهيكلة بشكل واضح لتعويض املؤجر عن الزيادات التضخمية املتوقعة في التكلفة ً
بناء على املؤشرات أو
اإلحصائيات املنشورة ،فعندئذ تقوم الشركة (س) بإثبات مصروف إيجار سنوي على أساس قسط ثابت122000 :
وحدة عملة كل سنة (مجموع املبالغ مستحقة الدفع بموجب عقد اإليجار مقسومة على خمس سنوات).

اإلفصاحات
16.20

يجب على املستأجر تقديم اإلفصاحات اآلتية فيما يتعلق بعقود اإليجار التشغيلي:
(أ)

إجمالي الحد األدنى لدفعات اإليجار املستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء لكل
فترة من الفترات اآلتية:
()1

أقل من سنة واحدة؛

()2

بعد سنة واحدة وأقل من خمس سنوات؛
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(ب)
(ج)

بعد خمس سنوات.
()3
ُ
دفعات اإليجار املثبتة على أنها مصروف.
وصف عام لترتيبات اإليجار املهمة الخاصة باملستأجر ،بما في ذلك على سبيل املثال معلومات حول
اإليجار املشروط وخيارات التجديد أو الشراء وشروط الزيادة املتدرجة وعقود اإليجار من الباطن
والقيود املفروضة بموجب ترتيبات اإليجار.

القوائم املالية للمؤجرين – عقود اإليجارالتمويلي
اإلثبات والقياس األولي
17.20

يجب على املؤجر إثبات األصول املحتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي في قائمة املركز املالي الخاصة به وعرضها على
أنها مبالغ مستحقة التحصيل بمبلغ مساو لصافي االستثمار في عقد اإليجار .وصافي االستثمار في عقد اإليجار هو
ً
إجمالي استثمار املؤجر في عقد اإليجار مخصوما بمعدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار .وإجمالي االستثمار في عقد
اإليجار هو مجموع ما يلي:
(أ)

18.20

الحد األدنى لدفعات اإليجار مستحقة التحصيل للمؤجر بموجب عقد اإليجار التمويلي،

أية قيمة متبقية غير مضمونة تستحق للمؤجر.
(ب)
ً
ً
بالنسبة لعقود اإليجار التمويلي بخالف تلك التي تتضمن مؤجرين صناعا أو تجارا ،فإن التكاليف األولية املباشرة
(التكاليف اإلضافية التي يمكن عزوها بشكل مباشر للتفاوض على عقد اإليجار والترتيب له) يتم تضمينها في القياس
ُ
األولي للمبلغ مستحق التحصيل لعقد اإليجار التمويلي ،وتخفض مبلغ الدخل املثبت على مدى مدة عقد اإليجار.

القياس الالحق
19.20

يجب أن يستند إثبات دخل التمويل إلى نمط يعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار املؤجر في عقد
اإليجار التمويلي .ويتم طرح د فعات اإليجار الخاصة بالفترة ،باستثناء تكاليف الخدمات ،من إجمالي االستثمار في
عقد اإليجار لتخفيض كل من املبلغ األصلي ودخل التمويل غير املكتسب .وإذا كان هناك مؤشر على حدوث تغير كبير
في القيمة املتبقية املقدرة غير املضمونة املستخدمة في احتساب إجمالي استثمار املؤجر في عقد اإليجار ،فيتم تعديل
تخصيص الدخل على مدى مدة عقد اإليجار ،ويتم إثبات أي تخفيض فيما يتعلق باملبالغ املستحقة ضمن الربح أو
الخسارة بشكل مباشر.

املؤجرون الصناع أو التجار
20.20

ً
غالبا ما يعرض الصناع أو التجار على عمالئهم اختيار ّإما شراء أو استئجار األصل .وينشأ عن عقد اإليجار التمويلي
ألصل مقدم من مؤجر صانع أو تاجر نوعان من الدخل:
(أ)

ربح أو خسارة معادلة للربح أو الخسارة الناتجة من بيع فوري لألصل املؤجر بأسعار البيع العادية ،بما
يعكس أي حسومات كمية أو تجارية منطبقة.

(ب)

دخل التمويل على مدى مدة عقد اإليجار.
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21.20

القيمة العادلة لألصل هي إيراد املبيعات الذي يثبته املؤجر الصانع أو التاجر في بداية مدة عقد اإليجار ،أو هي
القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار املستحقة للمؤجر ،املحسوبة بمعدل الفائدة السوقي ،إذا كانت أقل.
ً
وتكلفة البيع املثبتة في بداية مدة عقد اإليجار هي تكلفة األصل املؤجر ،أو مبلغه الدفتري إذا كان مختلفا ،ناقص
القيمة الحالية للقيمة املتبقية غير املضمونة .والفرق بين إيراد املبيعات وتكلفة البيع هو ربح البيع ،الذي يتم إثباته
ً
وفقا لسياسة املنشأة للمبيعات الفورية.

22.20

في حالة اإلعالن عن معدالت فائدة منخفضة بشكل مصطنع ،فإن ربح البيع يجب أن يقتصر على ذلك الربح الذي
كان سيتحقق فيما لو تم فرض معدل الفائدة السوقي .ويتم إثبات التكاليف التي يتكبدها املؤجر الصانع أو التاجر
فيما يتعلق بالتفاوض على عقد اإليجار والترتيب له على أنها مصروف عندما يتم إثبات ربح البيع.

اإلفصاحات
23.20

يجب على املؤجر تقديم اإلفصاحات اآلتية فيما يتعلق بعقود اإليجار التمويلي:
(أ)

مطابقة بين إجمالي االستثمار في عقد اإليجار في نهاية فترة التقرير والقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات
اإليجار مستحقة التحصيل في نهاية فترة التقرير .وإضافة لذلك ،يجب على املؤجر اإلفصاح عن إجمالي
االستثمار في عقد اإليجار والقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار مستحقة التحصيل في نهاية فترة
التقرير لكل فترة من الفترات اآلتية:
()1

أقل من سنة واحدة؛

()2

بعد سنة واحدة وأقل من خمس سنوات؛

()3

بعد خمس سنوات.

(ب)

دخل التمويل غير املكتسب.

(ج)

القيم املتبقية غير املضمونة املستحقة لصالح املؤجر.

(د)

املخصص املتراكم للحد األدنى لدفعات اإليجار مستحقة التحصيل التي ال يمكن تحصيلها.

(ه)

اإليجارات املشروطة املثبتة على أنها دخل خالل الفترة.

(و)

وصف عام لترتيبات اإليجار املهمة الخاصة باملؤجر ،بما في ذلك ،على سبيل املثال ،معلومات حول
اإليجار املشروط وخيارات التجديد أو الشراء وشرط الزيادة املتدرجة وعقود اإليجار من الباطن والقيود
املفروضة بموجب ترتيبات اإليجار.

القوائم املالية للمؤجرين – عقود اإليجارالتشغيلي
اإلثبات والقياس
24.20

يجب على املؤجر عرض األصول الخاضعة لعقود اإليجار التشغيلي في قائمة املركز املالي الخاصة به حسب طبيعة
األصل.

25.20

يجب على املؤجر إثبات دخل اإليجار من عقود اإليجار التشغيلي (باستثناء مبالغ الخدمات مثل التأمين والصيانة)
ضمن الربح أو الخسارة على أساس قسط ثابت على مدى مدة عقد اإليجار ،إال إذا:
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(أ)
(ب)

كان هناك أساس منتظم آخر يمثل النمط الزمني ملنفعة املستأجر من األصل املؤجر ،حتى ولو كان
استالم الدفعات ال يتم على ذلك األساس ،أو
كانت الدفعات املقدمة للمؤجر مهيكلة لتزيد بالتوافق مع التضخم العام املتوقع ً
(بناء على مؤشرات أو

إحصائيات منشورة) للتعويض عن الزيادات التضخمية املتوقعة في التكلفة التي يتحملها املؤجر.
ً
وإذا كانت الدفعات املقدمة للمؤجر تتغير بسبب عوامل أخرى بخالف التضخم ،فعندئذ ال ُيعد الشرط (ب) متحققا.
26.20

يجب على املؤجر إثبات التكاليف التي يتم تكبدها لكسب دخل اإليجار ،بما في ذلك اإلهالك ،على أنها مصروف.
ويجب أن تكون سياسة اإلهالك لألصول املؤجرة القابلة لإلهالك متسقة مع سياسة اإلهالك العادية الخاصة
باملؤجر لألصول املشابهة.

27.20

يجب على املؤجر أن يضيف إلى املبلغ الدفتري لألصل املؤجر أية تكاليف أولية مباشرة يتكبدها في التفاوض على عقد
اإليجار التشغيلي والترتيب له ،ويجب عليه إثبات هذه التكاليف على أنها مصروف على مدى مدة عقد اإليجار على
نفس األساس املستخدم إلثبات دخل اإليجار.

28.20

لتحديد ما إذا كان قد حدث هبوط في قيمة األصل املؤجر ،يجب على املؤجر تطبيق القسم .27
ً
ال يثبت املؤجر الصانع أو التاجر أي ربح بيع عند الدخول في عقد إيجار تشغيلي ألنه ليس معادال للبيع.

29.20

اإلفصاحات
30.20

يجب على املؤجر اإلفصاح ّ
عما يلي فيما يتعلق بعقود اإليجار التشغيلي:
(أ)

(ب)

31.20

الحد األدنى لدفعات اإليجار املستقبلية بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير قابلة لإللغاء لكل فترة من
الفترات اآلتية:
()1

أقل من سنة واحدة؛

()2

بعد سنة واحدة وأقل من خمس سنوات؛

بعد خمس سنوات.
()3
ُ
مجموع اإليجارات املشروطة املثبتة على أنها دخل.

وصف عام لترتيبات اإليجار املهمة الخاصة باملؤجر ،بما في ذلك ،على سبيل املثال ،معلومات حول
(ج)
اإليجار املشروط وخيارات التجديد أو الشراء وشروط الزيادة املتدرجة ،والقيود املفروضة بموجب
ترتيبات اإليجار.
ً
إضافة لذلك ،تنطبق على املؤجرين متطلبات اإلفصاح عن األصول وفقا لألقسام  17و 18و 27و 34بالنسبة
لألصول املقدمة بموجب عقود اإليجار التشغيلي.

معامالت البيع وإعادة االستئجار
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32.20

تنطوي معاملة البيع وإعادة االستئجار على بيع أصل وإعادة استئجار نفس األصل .وعادة ما تكون دفعة اإليجار
وسعر البيع مترابطين ألنه يتم التفاوض بشأنهما على أنهما صفقة واحدة .وتعتمد املعالجة املحاسبية ملعاملة البيع
وإعادة االستئجار على نوع عقد اإليجار.

معاملة البيع وإعادة االستئجارالتي ينجم عنها عقد إيجارتمويلي
33.20

إذا نتج عن معاملة البيع وإعادة االستئجار عقد إيجار تمويلي ،فال يجوز للبائع املستأجر إثبات أية زيادة في
ً
متحصالت املبيعات عن املبلغ الدفتري على أنها دخل بشكل مباشر .وبدال من ذلك ،يجب عليه تأجيل هذه الزيادة
وإطفائها على مدى مدة عقد اإليجار.

معاملة البيع وإعادة االستئجارالتي ينجم عنها عقد إيجارتشغيلي
34.20

ً
إذا نتج عن معاملة البيع وإعادة االستئجار عقد إيجار تشغيلي ،وكان واضحا أن املعاملة تمت بالقيمة العادلة،
فيجب على البائع املستأجر إثبات أي ربح أو خسارة بشكل مباشر .وإذا كان سعر البيع أقل من القيمة العادلة،
فيجب عليه إثبات أي ربح أو خسارة بشكل مباشر ما لم يتم تعويض الخسارة بدفعات اإليجار املستقبلية التي تكون
أقل من سعر السوق .وفي تلك الحالة يجب على البائع املستأجر تأجيل وإطفاء هذه الخسارة بالتناسب مع دفعات
اإليجار على مدى الفترة التي يتوقع أن يستخدم األصل خاللها .وإذا كان سعر البيع أعلى من القيمة العادلة ،فيجب
على البائع املستأجر تأجيل الزيادة عن القيمة العادلة وإطفاؤها على مدى الفترة التي يتوقع أن يستخدم األصل
خاللها.

اإلفصاحات
35.20

تنطبق متطلبات اإلفصاح للمستأجرين واملؤجرين بالتساوي على معامالت البيع وإعادة االستئجار .ويشمل الوصف
ً
املطلوب لترتيبات اإليجار املهمة وصفا لنصوص االتفاقية أو شروط معاملة البيع وإعادة االستئجار الفريدة أو غير
العادية.
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