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 بحث.ال همقدم. 1-1

،مفهببتمتنبقنتمشبب موالشتوسبة م،قتماالنتقجيب مالصببةي  التشويبب مئقاًبقممأشببقشمالشكب وئمأصبح مشكب  
،وشنب،موآالت مم،ئدشموجودم أسشق مثقحت،مي فتمإلَنكبق مالشكب وبمحشبقميجتقجب مشب مشحبق  م وئبدشممدات 

نتيجبب ملببللهمم هبب تمف بب  متشويييبب مم،قببد  مهببلممالشكببق يتمئيببضمتًببديشمعببشقنقتمشًننبب مليشصببق  
شحنيبب مئيببضماإليجببق متًببوشمئيببضمحًببق مشي يبب ماجصبب مفببتميببدمالشبباج ،موت ببو مالن قبب محببي مالحببقاتم
 موالشكت يمئ قب مججبق  مجتبضمتشبقشمالسبدادمثبشمتنتًب مشي يب مالسبين مليشكبت يمتجبتمشسبشتمالتب جي

الشصببق  متًببدشمومم،التشببوييت،موئببقد مشببقميًببدشمهببلامالشنببتممالتشببوييتمجشببقمكبب  قتمتشويبب مش تصبب 
وةوي ماججب ملهبق،موحبللهمتنصبممشهشتهبقمال ايسب مئيبضمتشويب مئشييبقتمم،حتًديشمالتشوي مشتوسة

 واالنتفقبمح ملشد م قفي ملسدادمشحيغمالتشوي .م،واست داش م،جيقز مأص مش ماجصو 

مال ميشث مالت جي  مأدواتمالتشوي مالتتمتشق سهق مفيًدمحقك تمالشاسسقتمالشصق  تشوييتمأجد ،
مجتضممالشقلي  مالصية  مهلم موتةو ت ماجشوا ، ماستثشق  مصيغ م  جد مالتشوييت مالت جي  حتًديش

واالستثشق مفتمم،الجديث مالشهش مفتمشجق متشوي مالتجق  مالشقلي أصحجتمججدىمأهشماجدواتم
محنيدامموممي  مالقتنق ماجصو محدو معشقنقتشقمتًدش مش متسهي تم حلمحيدا مجس شي مئد ،من  امم

م.(2013)ئحدهللا،مالتًييدي ملتًديشمق ضمشعشو مح ه الشصق  مئ مالتنًيداتمالتتمتف عهقم

والشست ج مالليميةيممم،لتشوييتمئًدميح شمحي مك  قتمالت جي مالتشوييتم مالت جي أوجيثممممم
م)ك  قتمالةي ا في مالشاج  مش  مالشست ج  مالًةق اتم،  ماستاجق مم،أو م...( مال حي   مالسف  أو

مةقا ات مأو مققم،أجهز  مشجدد أو مفت   م    مدفنقتمة اتمالستثشق هق مشًقح  مولله ،م جيجق ي،
موتت اوح مشنين ، ملك وة مموةحًق محي  مااليجق  مفت   متنودمم25)وم(،سنواتم5)ئقد  محندهق سن 

م.(2011)الةنش ،مالشاج مشي ي ماجص مجلض

مالت مم مئيض ميةيق محقلت جي  مالتشوييت مئن مال أسشقلتجي  متنتم مش قة  مالشست ج  مويتجش  ،
م قنتمالشي ي م موللهمجتضملو ماقتصقديمفتماجص ، مأو متي مفنت، مأو مشقدي ، جدوثم سق  

 جي ،م شقمأ مالشست ج مييتزشمحدفتم  مالًقنوني ملألص مشقزالتمفتمجوز مالشاج م   مفت  مالت
م سوشمالصيقن مو للهمالع اام.
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يتي مأسيوممالت جي مالتشوييتمليشست ج مف ص مك ا مالشق مالشاج ،مأومتجديدمئًدماإليجق ممم
ميشيزم مأهشمشق موهلا لشددمأ  يميتفقمئييهق،مأومينقدماجص مجلضمالشاج مةوا مشد ماإليجق ،

غي ممش مالنًودماج  ى،موالميتجش مالشاج م   مشد ماإليجق مأسيوممالت جي مالتشوييتمئ م
أومأي مع ااممشستجً مئيي ،مفجشيتمهلممم،تتنيقمحصيقن ماجص مأومالت شي مئيي مت قلي أي م
مش ائق يتجشيهقمالشست ج مشقملشمينصمفتمالنًدمالشج  محينهشقمئيضم   ملله،مشتممت قلي ال

ج مةوا مفت  مالت جي موالمتد  مفتمأشوا مالتفييس مفتمأ ماجصو مالشاج  مت  مششيو  مليشام
م.(1995)جشن ،مجقل مجف سمالشست ج 

ش،محتبببببببق ي م2013(ملسبببببببن م1الشببببببباتش مالبببببببوةنتمالنبببببببقش،مالًبببببببقنو م قبببببببشم)مفبببببببتمليحيبببببببقمأصبببببببد وم
لتجق يب مالتببتموامجشيبتمالشنبقش تمالشدنيب ،مشنبتمفيب مالتنقشب محقلفواابدمال حويب مفبتم10/01/2013

الًبب ا مالجقسببشمفببتمالتجببو مموُيعدده اددلق قوندد  و واالئتحببق ي .مم،تجبب يمحببي ماجكبب قصمالةحينيببي 
الشص فتمال قش مليشصق  مالنقشي مفبتمليحيبقمشب مشصبق  متًييديب متنشب موفبقمن بقشمالفواابدمئيبضم

م،التشويبب ماإلسبب شتمحصببية مالش تيفبب ماسببقليموالتشببوي تمجلببضمشصببق  متنشبب موفببقمم،الًبب وض
موش محينهقمالت جي مالتشوييتم  جدمصيغمالتشوي ماالس شت.

م ماإليجق  مئًود مئ  مالشجقسح  مشك ي  منك ت مئ ملًد مالنًود محنض مك   ما تي  ئندشق
شعشونهقماالقتصقديمففتمحنضمالنشييقتمي و مالنًدمفتمش ه مماستاجق ماموفتمجوه ممك ا م

واإلفصقحمئ مهلامالنوبمش مم،قسح حقلتًسية،موتحقينتمآ ا م تقممالشجقسح مجو مة ااقمالشج
م .والشاج ي (موشقميتةيممللهم،نققدي م)الشست ج ي النًودمفتمسج تمالشت

مالشنوققتمالشجقسحي ملتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييتمد اس فتمهلامالحجثمحمالحقجثمنوميسو 
م.لجشهو ي م)الشاج (افتمالشص  م

م
م
م
م
م
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 :الدراسات السابقة. 1-2

 عربية:أوال: الدراسات ال

بع وق : "قوني س وقإلفص ح قومح سبي وعنوه قوتأجير قوتمويلية، (2005)م جه،  قوبحث (1
مك  ية تطبينه  في قومصرف قوتج ري قوسوري".  وق 

مالحجث ممتتي صمشك ي  مالشجقسحي ممالحجثفت مليشنقجي  مالشن ش  ماجسسموالًوائد وتجيي 
موش مالتشوي  مالت جي  مهللنًود متةحيق مجش قني  مالسو ي،مدى مالتجق ي محقلشص   مالنًود م

،مجيثمةحقمئيضمجشيتمحنضمف وبمالشص  مالتجق يمالسو يمئيضمويت و مشجتشتمالحجث
ي ش مفتمأح ازمأهشي ممالحجثمااإلدا  مالنقش ،مو ق مهد مهلف وبمشجقف تتمجشق موجشصموم
الشص  مالن حتمالسو يملشاج ماالستثشق مل  مش مامئيضالت جي مالتشوييتمفتم فتمالنقادم

موالشست ج  مو لله مئًودممالحجث، مالشجقسحتمئ  مواإلفصقح مالتشوييت مالت جي  أسسمن قش
مهد ليشاجمالشقلي الت جي مالتشوييتمفتمالًوااشم م شق جلضمشن ف ممالحجثمهلام موالشست ج ،

نهق:متةحيً مفتمالشص  مالتجق يمالسو ي،موققشمالحجثمئيضمئدممف عيقتمششدىمجش قني م
محقلنسح م ماالستثشق  مئيض مالنقاد مشند  م فت مجلض مالتشوييت مالت جي  مئًود ماست داش يادي

،موش ماالقت اضمت يف مش وا  مت يف مالتشوي مئ مة يقمالت جي مأق مم،والشست ج م،ليشاج 
:مأ مالت جي مالتشوييتميادىمجلضم فتمشند مالفقاد مئيضمالحجثماهقمهللتقاممالتتمتوص مالن

،مجيثميوف مًً ملف وبمالشص  مالتجق يمالسو ي مو فتمشندالتمالنواادمالشججًوقمالشي ي
مالنًدمشستش امممنًديقمممالت جي مالتشوييتمتدفًقمم مالنقتج مش مئًودمم،   مشد  مأ مالش قة    شق

مالت جي مالتشوييتمت و مأق مش مالش قة  مالنقتج مئ مئشييقتماإلق اض.
 قوتأجير قوتمويليقومح سبية و ش ط  ةبع وق : "قومع وج( 2008)قوسلمي، قوبحث (2

مقوضريبة في قوجمهورية مصر قوعربية". على قومع ملةوتأثرا  

وت ثي هبقمئيبضمم،الشنقلج مالشجقسحي ملنكبقةمالتب جي مالتشبوييتمالحجثمجلضهد مهلامالحجثمممممم
شببب ماالهتشبببقشمموقببدمنحنبببتمأهشيبب مهبببلممالحجببثم،الشنقشيبب مالعببب يح مفببتمجشهو يببب مشصبب مالن حيببب 

والتبتمتوعب مم،صبدا مالنديبدمشب مشنبقيي مالشجقسبح جدولتمحنكقةمالت جي مالتشوييتمشب م ب  مال
و يفيببب ماإلفصببقحمئنهببقمشثبب مشنببقيي مالشجقسبببح مم،الشنقلجبب مالشجقسببحي ملنًببودمالتبب جي مالتشببوييت
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فعبب مئبب مالًصببو مالواعبب مفببتمأسببسمالتصببني محببي مالتبب جي مالتشببوييتمم،والدوليبب ماالش ي يبب 
(مفبتمالشنقلجب م20و نتيجب ملًصبو مالشنيبق مالشصب يم قبشم)م،ةمالواعب محينهشبقوالتكةييتموال ي

الشجقسبح مالببوا د محب ،موئببدشموعبوحمالشنقشيبب مالعبب يحي ،موئبدشمتنببقو مالًبقنو مالتبب جي مالتشببوييتم
وتبشمم،شوق مهلامالنكقةمش مزاوي مع يح مالشحينقتمحبقل غشمشب متنقولب مشب مزاويب معب يح مالبد  

والشصبببةيجقتمالبببوا د محقلشنيبببق مم،:مهنبببقهما بببت  محبببي مالتن يفبببقتقليببب التالنتبببقامممجلبببضتوصببب م
نبدمجكبق  مشحدايب محوجبودموالشصبةيجقتمالبوا د محقلشنبقيي مالدوليب مششبقمي مم،الشص يمئ مالتن يفقت

المومىمأ بب مم،شبب منقجيبب مالجقليبب والشنببقيي مم،ا ت فببقتمجوه يبب محببي مالشنيببق مالشصبب يمشبب منقجيبب 
شنيببق مالببدولتموالشنيببق ماجش ي ببتمالشننببي محقلتبب جي مالتشببوييت،متوجببدما ت فببقتمجوه يبب محببي مال

ويوجبببدما ت فبببقتمجوه يببب محبببي مهبببلممالشنبببقيي مشببب منقجيببب موحبببي مالشنيبببق مالشصببب يمشببب منقجيببب م
 مالشنيببببق مالشصبببب يملببببشمي  ببببلمحشحببببدأمالجببببوه مأمجلببببضا بببب ي،موي جببببتممهببببلامفببببتمالشًببببقشماجو م

 مأومم، شبببقملبببوم بببق مئًبببدمايجبببق متكبببةييتمااليجبببق مالتشبببوييتمشنقلجببب االقتصبببقديملينًبببدمو بببللهم
نبب ميًعببتمئيببضمالشيببز مالتببتمتجًببقمشبب ماالنتًببقداتمالتببتمشبب مأهشهببقما ممأسببيوممال سببشي ملببشمي بب  م

ولبببللهمم،ليشسببت ج مشببب مجببب ا مئبببدشماثحببقتمئًبببودمااليجبببق مالتشويييببب موهببتمشيبببز مالتشويببب مال فبببت
ميجقو مالشست ج متجنممك وةمال سشي .

ومع وجة قومح سبية وعنوه قاليج ر قوتمويلي وفق قو ظ م ( بع وق : ق2014) بيل، قوبحث (3
 .قوم ويقومح سبي 

ما مالشنقلج  مالحجث مهلا مالتشوييتتنقو  ماإليجق  ملنًود ملشجقسحي  م    مش  اث ممالحجث،
م مالشجقسحت مالن قش مفتم   مالتشوييت ملإليجق  مالشجقسحي  مالشصق  ممالشقلتالشنقلج  ئيض

شمالشجقسحي مجو مشدىمالتزاشمالشاسسقتمحتةحيقمقوائدمن قموالًيقشمح حجقثمالتجق ي مالجزاا ي 
قلج مالشنمجلض،مثشمتن ضمفقهيشماالسقسي ملإليجق مالتشوييتالشمالحجثمئيضت  يزموم،مالشقلي 

مFASBم13االش ي تممالشقلي جسممشجيسمشنقيي مالشجقسح ممالشجقسحي ملإليجق مالتشوييت
م.مIASSم17الشنيق مالدولتم قشموم

م مالتن فمثالحجهدفتمهلم مالوةنتموممنيضجلض مفتماالقتصقد مالتشوييت مااليجق  واقتموش قن 
م مدو   مواالجتشقئي حيق  ماالقتصقدي  مالتنشي  مفت مالتشوي موأهشيت  مصيغ ماهش ماجد موتًديش ،
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مفتم متةحيً  مدو  متجو  مالتت موالن اقي  ماالقتصقدي  مالشاسسقت ملتشوي  موالشوجه  الشحت   
:ما مااليجق مالتشوييتموسيي مئ مئددمش مالنتقاممشنهقالحجثمموقدمأسف ،االقتصقدمالوةنت

وا مم،يجًقمالنديدمش مالشزايقملش تي ماة ا مالنًدن مأاعقف مم،فنقل ملتشوي ماالستثشق ي 
مالشجقسحتمالدولتميعتمشنقيي مت مالشنقلجقتمالشجقسحي الن قش م يفي  مفصقجقتم،جدد مواال

 موأم،نًودالشكق  مالشتنيً محهلممالمحجيثمهلامالميشنتمش موجودمحنضماإليجق ،ئ مئًودم
ماج مالجزاا  مفت ماالقتصقدي  موموعقب محقلتوة  مالتشوييت ملإليجق  متسش   مالممم، ث أالتةوي 
مشوا مع ش .اجمل اوسمالجزاا ي لسوقما

م( بع وق : إمك  ية قستخهقم أسلوب قوتأجير قوتمويلي 2015)قومددددددبروك، قوبحث (4
 وصغيرة وقومتوسطة.كأسلوب بهيل وتمويل قومشروع ت ق

الحجببببثمشوعببببوبمجش قنيبببب ماسببببت داشمأسببببيوممالتبببب جي مالتشببببوييتم  سببببيوممحببببدي مماتنببببقو مهببببل
شبببب م بببب  مةبببب حمشكبببب ي متشجببببو تمفببببتمئببببددمملتشويبببب مالشكبببب وئقتمالصببببةي  موالشتوسببببة ،

ًبببببب مفبببببببتمشبببببب مالتسببببببقاالتمهبببببببدفتمجلببببببضممالتنببببببب  مئيببببببضمواقببببببتمالجبببببببق مفيشببببببقمي بببببببصمتةحي
اجسبببببببيوم،موحيبببببببق مأهشيببببببب متةحيًببببببب مل ببببببب مشببببببب مموالتن يببببببب محهبببببببلامشصبببببب  مالتنشيببببببب محييحيبببببببق
والشتوسببببببة ،موالنكببببببقةماالقتصببببببقدي،مشصبببببب  مالتنشيبببببب ،موالنشيبببببب ،مم،الشكببببب وئقتمالصببببببةي  

والتنبببب  مئيببببضمالنتببببقاممالشجتشبببب متجًيًهببببقمشببببتمجش قنيبببب متةحيببببقمهببببلاماجسببببيومموللببببهمئبببب م
ة يببببببببقمالحجببببببببثممالشيدانيبببببببب مالشةحًبببببببب مئيببببببببضمشببببببببو فتمالشصبببببببب  مجدا  موفبببببببب وب،محهببببببببد م

وقبببببدمم،التببببب جي مالتشبببببوييتمفبببببتماالقتصبببببقدمالييحبببببتمنقليببببب فئقشببببب مئببببب مشبببببدىممجئةبببببق مصبببببو  
أسببببف تمالحجببببثمئبببب مئببببددمشبببب مالنتببببقاممشنهببببق:مج منكببببقةمالتبببب جي مالتشببببوييتمالشنتشببببدمئيببببضم
د اسبببببقتمالجببببببدوىماالقتصببببببقدي مسببببببييش مسببببببيجًقمالفواابببببدمالشسببببببتهدف مششببببببقمسببببببينن سمئيببببببضم

صبببببب  مئنببببببدمقيقشبببببب موا  مالش ببببببقة مالتببببببتميتنبببببب ضملهببببببقمالش،مالشصبببببب  مواالقتصببببببق م  بببببب 
أسبببببببيوممالتببببببب جي مالتشويببببببب مت بببببببو مأقببببببب مشببببببب مئشييبببببببقتمالتشويببببببب ماج ببببببب ى،محقئتحبببببببق مأ م

يبببببهمليشصببببب   ججبببببشمالعبببببشقنقتمالتبببببتميةيحهبببببقمالشصببببب  ممدنبببببجيبببببثمت مم،اجصببببب مالميبببببزا مش 
مقماج  ى.اائيضمالت جي مالتشوييتمقييي موشيس  مشًق ن مشتمالة م

م
م
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مدددل قومعدددد يير  قومدددد ويومح سدددبي بع دددوق : مدددده  توقفدددق قو ظدددد م ق( 2015)محمدددده،قوبحدددث  (5
 قومح سبية قوهووية في مع وجة عنوه قوتأجير قوتمويلي.

مالت جي ملديم  مش مالشاج مممم مالحجثمجلضمئ ضمالشنقلج مالشجقسحي ملنًود هد مهلا
مالت جي محي مالن قشم مفع مئ مجح ازمنًقةمالتوافق،موالتحقي مفتمشنقلج مئًود والشست ج ،

منقيي مالشجقسح مالدولي .الشجقسحتمالشقلت،موالش

شي صمشك ي مالحجثمفتمشقمشديمالتوافقمفتمشنقلج مئًودمالت جي مالتشوييتمحي مالن قشم
متتف بم مشنهق: مف عيقت مئد  مالحجث موققش مالدولي ، مالشجقسحي  موالشنقيي  مالشقلت، الشجقسحت
مالشست ج م ملدي مالت جي  مئًود مشنقلج  متتكقح  مو لله مشنقيي  مئد  مجسم مالت جي  ئًود
مفتم مالشجقسحي  ماالن ش  مشن ش متتوافق موأيعق ماج  ى، مالتشوييي  مالف وض مشت والشاج 
موشنقلجتهقملنًودمالت جي ،موش مالنتقاممالتتمتوص ماليهقمهلامالحجث :مشجشيهقمئيضمتشيزهق

مالشست ج ميند محي  مالليمي حة مالت جي  مليشست ج مم،ئًد مالليمي و  مالنًد ملله والشاج ،
م مالشزايق مش  ماالستفقد  مشًقح  مالشست ج ، ملألص  محدفتمجاالقتصقدي  مالشست ج  مهلا ميًوش  

يتشيزمئًدمالت جي مالنًدمش مانتًق مالشي ي ،مومم ميستفيدمفتمنهقي سيس مدفنقتمدو ي ،مئيضما م
ماشتيقزم مش  ماالستفقد  مليشست ج  ميتي  مئًد مح ون  مالت جي ي  مالنًود محققت مئ  التشوييت

و ي ،متنتهتمحقنتًق مالشي ي مالًقنوني ملهلاماجص مالجصو مئيضمأص مشني مشًقح مأقسقةمد
ماجص م مشي ي  مانتًق  مجش قني  ميشن  مال ماللي مالحسية مالت جي  مئ س مالنًد، منهقي  مفت ل 

مم،ليشست ج  م قش م)الشنيق  مالت جي  ملنًود مالدولت مالشجقسحت موالن قشم17وينصمالشنيق  )
نقهمئًدمالت جي مالتشوييتموئًدمنفسمك وةمتشييزمئًودمالت جي ،مفهمئيضمالشقلتالشجقسحتم

م مالشتجص  ماجصو  محتسجي  مويًوش مالتكةييت، مالت جي ممئييهقالت جي  مئًود مجةق  فت
م مالًيش  محي  مقيش  مح ق  مالنقدل ممالجقلي التشوييت موالًيش  مالت جي ي  مليدفنقت ماجدنض ليجد

م مح  مجق  ملشق موفًق مالت جي  مئًود محشنقلج  مالجزاا ي  مالشاسسقت موتًوش الن قشملألص ،
م متسج مالشقلتالشجقسحت مفيشق مالشيزاني ، مئنقص  معش  مالتشوييي  مالت جي  مئًود مفتًيد ،

مئشييقتمالت جي مالحسية مش مجسقحقتمالنتقام.

م
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 ثانيا: الدراسات األجنبية:

 Owning vs leasing of real": بعنوان ( 2010Lind & Lundstrom) البحث .1
properties in the Swedish public sector" 

 "التملك مقابل استئجار العقارات في القطاع العام السويدي"

الببضمالتنبب  مئيببضم يفيبب مالشفقعببي محببي مالتشيببهمواالسببتاجق مفببتمالًةببقبمالنببقشممالحجببثهببدفتم
السويديمش م   مالتن  مئيضمشجشوئ مش مالد اسقتمالتبتمتنقولبتمشوعبوبمالشفقعبي محبي م

شزايببقمالتشيبببهمواالسبببتاجق ،ممالحجبببثشببقمتنقولبببتمالكبب ا موالتشيبببهمفبببتمالًةببقبمالنبببقشمالسبببويدي،م 
وشسبتويقتمات ببقلمالًبب ا اتمفببتمالج وشب موشببقمينقسببمم بب مشسبتويمشنهببقمشبب مالتبب جي موالتشييببه،م

ئيبضم بألمشب ماالدمممالحجبثئيبضمأسبيوممالجبقالتمالنشييب م شبقمائتشبدتممالحجثوقدمائتشدتم
لنشببب مفبببتمشجبببق مالةوييببب ملشبببقمي حبببومئببب مئكببب ي مئبببقشمشببب مامالحجبببثالسبببقحقمو حببب  مشنبببديم
هنبقهمئببددمشبب ماجسببحقممالشنًولبب ممالبضمشجشوئبب مشبب مالنتببقام:مالحجببثالنًبق ات،موقببدمتوصببيتم

ل نتًبببق مشبببب مالتشيببببهمالببببضمالتبببب جي مو صوصببببقمميجًببببقمشجشوئبببب مشبببب مالشزايببببقمشثبببب مت فببببيضم
قببدممشبب مالًةبقبمال ببقصموالًةبقبمالنببقش،مومالش بقة موتوزينهببق،موسبهول مجدا  ماجصببو مفبتم بب 

شبب مالشش بب ما مأيعببقمااليجببق م ونبب مفببتماسببت داشماجصببو موتةوي هببق،م مالشيجببدمالتبب جي مشبب
الحيبتم،موينتحب مياديمالتمزيقد ماالستثشق مش م   مزيقد متوفي مالسيول مليًيبقشمح نكبة مأ ب ى

ئقد مالت جي مأسبيومملتبوفي مالسبيول مول ب مهنبقهمحنبضمالشسبتثش ي مالبلي ماكبت واماجصبو م وا 
ماق موحقلتقلتما تفقبمشستويمئدشمالت  د.ممثشمائقدمحين مالضمشستثش ي 

م
 The FinanciL Impact OF": بعنوان( BranswijcK.Longnevilie.2011) البحث .2

The Proposed Amendments To Ias 17: Evidence From Belgium And 
Netherlands " 

، حالرررررة دراسرررررية  لررررر  17الررررردولي ر رررررم  المرررررالي لمقتررررررم تعررررردي  المعيرررررار"األثرررررر 

 "دا وهولندانيوزلن

البببببضمالوقبببببو مئيبببببضمأثببببب مال سبببببشي مفبببببتمشجقسبببببح ماإليجبببببق اتمفبببببتممالحجبببببثهبببببدفتمهبببببلمممممم
ئبببب مسببببباا مأسقسبببببتمشفببببقدممهبببببومهبببب مهنبببببقهمتببببب ثي مم حيجي يببببقموهولنبببببدا،موتن عببببتمالإلجقحببببب

كبببببب   مشبببببب مم31ئينبببببب مش ونبببببب مشبببببب ممالحجببببببثجببببببوه يمل سببببببشي ماإليجببببببق ات،موقببببببدمكببببببشيتم
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البببببببضمشجشوئبببببب مشبببببب مالنتبببببببقامممثالحجببببببكبببببب   مشبببببب محيجي يبببببببقموقببببببدمتوصببببببيتمم35هولنببببببدامو
هنببببقهمتبببب ثي مجببببوه يمل سببببشي مااليجببببق مالتكببببةييتمئيببببضمنسببببح مالشديونيبببب محقلزيببببقد ،ممأهشهببببق:

 تيبببب م،موأيعببببقمتوئيببببضم بببب ممشبببب منسببببح مالنقاببببدمئيببببضماالسببببتثشق مونسببببح مالتببببداو محببببقلنًص
 تيببببب مأثببببب م سبببببشي مشببببب ميجبببببق اتمالتكبببببةييي مشببببب مدولببببب مج ببببب ي،مو بببببللهمتأثببببب م سبببببشي ماإل

فبببببقث مال سبببببشي مئيبببببضمالًةبببببقبمالصبببببنقئتميزيبببببدمئببببب مأثببببب مال سبببببشي مفبببببتممصبببببنقئ مج ببببب ي،
مقةقبماالتصقالت.

 Leasing And Comparison: "بعوان (Nemati&Nemati.2012) البحث .3
Between The Different Leasing Rental Calculation In Iran" 

 "إيرانالتأجير ومقارنة الطرق المختلفة لحساب االيجار في  "

الببضمالتن يبب مئيببضمالتبب جي ،موانوائبب مالش تيفبب ،مش اجبب مالتةببو مالتببق ي تمالتببتممالحجببثهببدفتم
الت جي ،موالتن  مئيضمالة قمالش تيف مالتتمتست دشمفبتمجسبقممااليجبق مو صوصبقمممش محهق

لجسبببببقممالًسببببة،موالة يًببببب ممتشويبببب  بببب ممشبببب مالة يًببببب مالتًييديبببب ،موة يًبببب مالًيشببببب مالزشنيبببب ملي
جبب ا اتم بب مة يًبب مشبب مالةبب قمسببقلف مالببل  ،موقببدمالشتد جبب ،موالتنبب  مئيببضمشزايببقم وئيببومموا 

الجقلبب محقإلعببقف مالببضماالسببتنقن محبببقجدممملحجبببثأسببيوممالجقلبب مالد اسببي مامالحجببثاسببت دشتم
مالبضمشجشوئب مشب مالنتبقاممأهشهببق:مالحجبث،موقبدمتوصبيتمالحجبثالسبقحقمالبليمتةب قملشوعبوبم

ائيببضمشبب مالنقاببدمئيببضماالسببتثشق ممتشويبب النقاببدمئيببضماالسببتثشق موفًببقمملة يًبب مالًيشبب مالزشنيبب ملي
اسببت داشمالة يًبب مالشتد جبب ملجسببقممأقسببقةمااليجببق موم،موفًببقملية يًبب مالتًييديبب ملجسببقممالًسببة

اسبت داشمالة يًب مالشتد جب مالتنقزليب موأيعبقممياديمالضمتةبوي ماالسبتثشق ات،موا عبق مالزحبقا .
ئبقد ماسبتثشق مالف صب مالحدييب مياديمالضمشنقلج مالوعتمالشبقلتمليكب   ،مويش ب مالكب   مشب مجم

يفعبببب ماسببببت داشمالة يًبببب مالشتد جبببب مفببببتماسببببت دادمالًبببب وضمفببببتمجقلبببب مو ببببللهممفبببتمالسببببوق.
 االستثشق مفتمالشنداتمواآلالتمالثًيي .

م
م
م
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 :على قوهرقس ت قوس بنة قعليقوت

م ماجتوتمماالة بحند مسقليمواجم،وشتةي اتم،ش مأهدا مئيي ئيضمالد اسقتمالسقحً موشق
مل مالشتةي اتاتحنت مالنًيقس موأهش م، متوصيت مالتت موالتوصيقتمجليهقتقام م، م   وف ملله

م ملهلا مالشنقسح  مغقيت مالحجثاج عي  منجو مأهداف م،ليسنت متًق مموتجًيق مش  موحقل غش ،
م،والتوج م،وتشقث محنضمهلممالد اسقتمجاَلمأن ميش  مالًو مح  مهنقهمجقنممش ماال ت  

م.الحجثونوبمالشتةي اتموحيا م

مهنق مد اسقتمتوافًتمشت مالمالحجثه مالًيقسمواإلفصقح مجيثمتنقولهق، ملنًودمحجقسشش  ت
مهالت جي مالتشوييي ،موالصنوحقتمالتتمتواجه ،مو للهمش م2005ئحدالحققتممالحجث:مشنهقق

مالتشوييت ملنكقةمالت جي  مالشجقسحي  مم،جيثمالشنقلج  موفقممئيضوت ث هق مالع يحي  الشنقشي 
م ممالشقلتالن قش موم2008السيشتممالحجثوهت: مش م  زمئيضم2014نحي ممالحجث، موشنهق ،

مالشجقسحتم ممالشقلتتوافقمالن قش موهت: مفتمشنقلج  مالدولي  مالشجقسحي  مالشنقيي  مالحجثشت
م مم،ش2014شجشد ممالحجثجشق م2015الشح وه ماست داش مجق تمحإش قني  سيوممالت جي مأش،

مالتشوييتملتشوييتمالشك وئقتمالصةي  موالشتوسة .

 :قوبحثاله  وم  يميز
  متنقولتمالشنوققتمالشجقسحي ملت جي مالتشوييتمش مالنقجي مالحيا مالييحي وتةحيقمجقل مم،أنهق

 .لنقشي محييحيقالشصق  مالتجق ي مامأ ح مأجديندممالجشهو ي مالليفتمشص  م
 أنهقمتنقولتمالت هي مالشهنتموالفنتمليشو في مالشص  مالشل و مائ م.م 
 مشنوققتمتتنأوتنقولتم سيوممالت جي مالتشوييتمأوالًيقسملتةحيقمم،يقمح يفي ماالئت ا يعق

 لشص  مالشل و مائ م.
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 البحث مشكلة. 1-3

مالشاسسبببببقتالجديثببببب مالشسببببت دش مفبببببتمتشويببببب ممسبببببقليماالمىجببببدأالتببببب جي مالتشبببببوييتممدنببببي مممم
ويببتشمتةحيًبب مواالئتشببقدمئييبب م  جببدمالحببداا مليجصببو مئيببضمشصببقد ملألشببوا مفببتمماالقتصببقدي 

 قصب متيبهمالتبتميوجبدمحهبقمحنديدمش مالكب  قتموالشاسسبقتماالقتصبقدي مفبتماغيبممالبدو ،مومال
هبلامالنببوبمشب مالتشويبب ممدوالببن شمال قصب محتةحيبقمهببلاماجسبيوم،مجيببثمينبم،واليبواا م،الًبواني 

شسبببتجدثمنسبببحيقمموقبببدمسبببقهشموحكببب  مغيببب مشسبببحوقمفبببتمتبببوفي مالتشويببب مالببب زشمليشكببب وئقتم
الصبببيقغ مشببب م ماسبببت داشمهبببلمما موم شبببقمالبببدو م قصببب مالشتًدشببب ،مماالقتصبببقدي مفبببتمالنديبببدمشببب 

م،قمالشجقسبحي مليًيبقسااوالشن ف مالتقش مشب مقحب مجدا  مالشصب  محبقلة مم،لشقشالتشوي متتةيمماإل
واإلفصبقحمئبب مالشنبقش تمالشتنيًبب محقلتبب جي مالتشبوييتم شببقميتةيببممت هيب موتببد يممالشببو في م

م،قاابببنقلجبببقتمالشجقسبببحي مالشتنيًببب محهبببلممالة مئيبببضمالشمالحجبببثالنبببقشيي محقلشصببب  مشوعبببوبم
مواإلفصقحمئنهق.م،و يفي مقيقسهق

فببتمشجقولبب مليتنبب  مئيببضمشقهيبب مالشنوقبببقتممالحجببثوت سيسببقممئيببضمشببقمسببحقمجببق تمهببلممممم
واإلفصبببقحمم،وحبببقالئت ا م،والشتنيًببب محقلًيبببقسم،الشجقسبببحي ملتةحيبببقمأسبببيوممالتببب جي مالتشبببوييت

والفنببتملي بببقد مالبببو يفتمفببتمشصببب  مالجشهو يببب مم،هنبببتو بببللهمشببدىمالت هيببب مالشم،الشجقسببحت
التب جي مالتشبوييتمأصبح مشتحنبقممفبتمالتشويب ملبدىممأسبيوم موأ قصب محوالحجث،موممالحجثشج م

مغيممدو مالنقلش.أمشن شمالك  قتمفتم

 وقوتي تمثل جوار قومشكلة: قوت وية قوتس ؤلصي غة  وم  ا   تم

 وتطبيق صيغة قوتأجير قوتمويلي؟ ال ا  ك معوق ت مح سبية وه  مصرف قوجمهورية

 تس ؤالت فرعية: ةتنسيم الق قوتس ؤل إوى ثالث تمو 

 شصب  مه مهنقهمشنوققتمتتنيبقمحقلت هيب مالشهنبتموالفنبت،ملي بقد مالبو يفتمفبتم
 ؟سيوممالت جي مالتشوييتأمشقشمتةحيقأتً مئقاًقمممالجشهو ي ،

 يفيب ماالئتب ا مهنقهمشنوقبقتمشجقسبحي ملبديمالشصب  مالجشهو يب ،متتنيبقمح ه م
 سيوممالت جي مالتشوييت؟أوالًيقسملتةحيقم
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 هنببببقهمشنوقببببقتمشجقسببببحي ملببببديمالشصبببب  مالجشهو يبببب ،متتنيببببقمحقإلفصببببقحمهبببب م
 سيوممالت جي مالتشوييت؟أالشجقسحتملتةحيقم

 البحث ياتفرض . 1-4

م:التقلتفتمميحجثلال ايس ممي ف عالتتشث م

 ي في مصرف قوجمهوريةقوتأجير قوتمويل ال توجه معوق ت مح سبية وتطبيق. 

م:التقلي الف ئي مميقتتشمصيقغ مالف عوال تحق مصج مهلامالف ضم

 :قوفرضية قوفرعية قألووى

 المتوجدمشنوققتمشجقسحي متتنيقمحقلت هي مالشهنتموالفنتملي قد مالو يفتمفتم
 سيوممالت جي مالتشوييت.أشص  مالجشهو ي ملتةحيقم

 :قوفرضية قوفرعية قوث  ية 

 الت جي ممسيومأ،ملتةحيقموالًيقسم،حقالئت ا ققتمشجقسحي متتنيق،مالمتوجدمشنوم
 شص  مالجشهو ي .التشوييتمفتم

 :قوفرضية قوفرعية قوث وثة

 الت جي ممسيومأ،ملتةحيقمحقإلفصقحمالشجقسحتالمتوجدمشنوققتمشجقسحي متتنيق،م
 شص  مالجشهو ي .التشوييتمفتم

م

م

م

م

م
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 :البحثأهداف . 1-5

قومعوق ت قومح سبية وتطبيق قوتعرف على ي ولبحث في مح ووة يتمثل قوههف قورئيس   
 .في مصرف قوجمهوريةقوتأجير قوتمويلي 

 ويتم تحنيق قوههف قورئيسي م  خالل قألاهقف قوفرعية قوت وية:

مالتشوييم.1 مالت جي  مأسيوم متةحيق متنيق مالتت مالشجقسحي  مالشنوققت موالتتمالتن  مئيض ت
 .ي قد مالو يفتمفتمشص  مالجشهو ي الفنتملومم،تتنيقمحقلت هي مالشهنت

التن  مئيضمالشنوققتمالشجقسحي مالتتمتنيقمتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييتموالتتمتتنيقم.2
 .فتمشص  مالجشهو ي موالًيقسم،حقالئت ا 

موالتتمم.3 مالتشوييت مالت جي  مأسيوم متةحيق متنيق مالتت مالشجقسحي  مالشنوققت التن  مئيض
 .ص  مالجشهو ي فتمشمفصقحمالشجقسحتقإلحتتنيقم

 :أهمية البحث. 1-6

م:فتماآلتتتتشث مأهشي مالحجثممم

وتببببببببببببللي مم،تفنيبببببببببببب مدو ماجدواتمالتشويييبببببببببببب مالشتوافًبببببببببببب مشببببببببببببتمالكبببببببببببب ين ماإلسبببببببببببب شي  .1
 .أشقشمالنش محهقمصنوحقتال

قمأسبببببيوممالتببببب جي مالتشبببببوييتمالتنببببب  مئيبببببضمالششيبببببزاتمالتبببببتمتتجًبببببقمشببببب م ببببب  متةحيببببب .2
 .ليشاج 

نبببببدمتةحيببببببقمسبببببحي مالتببببببتمتواجببببب مشصببببب  مالجشهو يببببب مئالتنببببب  مئيبببببضمالشنوقبببببقتمالشجق .3
 .أسيوممالت جي مالتشوييت

 التن ي مح هشي مأسيوممالت جي مالتشوييتمئيضمالحيا مالييحي . .4

الجديث مئ مة يقمالت جي مماآلالتم مالت  يزمئيضماست داشأيدمشفقدممشفهوشمجدموعت .5
م مالتشم،وليستمالشي ي م،الليميجًقمال حجي هو مصقجممفن مة يقمالت جي  وييتميستةيت

وليسمش مم،مش ماشت همأص مي و مش قف الشك وبمالتجديدمحقستش ا مجسممشتةيحقت محدالمم
ج  مأص مآ  محدالممالس  .مئن ه محين موا 

 



   14 

 

 منهج البحث. 1-7

ومشجشوئ مأم،الوصفي مالتتمتستهد ما تكق م قه  مالحجثمجلضينتشتمهلامالحجثمممممممم
النديدمش مالشصقد مم،موائتشدمفتمجقنح مالن  يمئيضئييهقوتسييةمالعو م،مش مال واه 
الشنقيي مال قص محقلحجث،ممالحجثوئيضمم(الد تو امببببمالشقجستي النيشي م) سقا موالش اجتمموال

والشًقح تمم قناستحلشنهممالحجثمشنهممالشس مجيثميتشمجشتمالحيقنقتمال زش مش م   م
مالش ملهلا موفًق موا تحق هق متجيييهق متش ماالجصقاي مالك صي  مالح اشم مجزش  محقست داش نهم

مالحيقنقتماست داشمSPSSواالجتشقئي م) (محهد متجًقمأهدا مالحجث،موتةيممتجيي مهلم
م مالجسقحماسقليمئد  موالشتوسةقت مالشاوي  موالنسم مالت  ا ات مشث  مواالنج ا مججصقاي  ي 

م(.t)الشنيق يموا تحق 

 مجتمع البحث. 8-.1

لجهبببدمواتمالجشهو يببب موللبببهمالئتحبببق اتمالوقببب(محشصببب  م جقلبببمالحجبببثاقتصببب مالحجبببثمئيبببضم)مم
م.والت يف 

 وسيلة جمع البيانات. 1-9

تشماست داشماالستحقن م  دا ملجشتمالحيقنقت،م شقمتشمتجيي مشقميو دمفيهقمش محيقنقتمئ ممممممم
ماال محقست داشممسقليمة يق موف وع  مالحجث موأهدا  مالشك ي  ملةحين  مالش اش  اإلجصقاي 

مالح اش م)جزش  مواالجتشقئي  ماإلجصقاي  مالتوصيقتمSPSSم موتًديش مالنتقام مجلض مليوصو  )
مال زش .

 حدود البحث. 1-10

مالحجثمش مالنقجي مالش قني مئيضممممممم مف وبماقتص منةققمشجتشت مالة حي مجدا   حقلشنةً 
حجثمال قنتمفت  مأشقمش مالنقجي مالزشني مم،وللهمالئتحق اتمالوقتموالجهدموالت يف م)الزاوي (

(2020-2021). 
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 تقسيمات البحث. 1-11

بناء على طبيعة مشكلة البحث وأهدافه فإنه تم تقسيم هذا البحث إلى ثالثة فصول     

 وهي كما يلي:

 .لبحثوقوفصل قألول: قإلط ر قوع م 

ود اسقتمم،لضمئ ضمف   مئقش مئ مالحجثمويكتش مئيضمشًدش جيهد مهلامالفص ممممممم
،موشنهجي مالحجثم،وف وضمالحجثم،وأهدا مالحجثم،وأهشي مالحجثم،سقحً موشك ي مالحجث

م.وتًسيشقتمالحجثم،وجدودمم،ةققمالحجثون

 وتطبيق قوتأجير قوتمويلي.أسلوب قوفصل قوث  ي: 

مالحنببودمشنققكبب م  بب مشب مالتشببوييتمليتبب جي مالنبقشماإلةببق مئبب ضملبضجمالفصبب مهببلاميهبد مممم
مهببلامينببقق م، شق(ال ...و صببقاص،موشفهوشبب ،مت ،نكبب )ميشثبب مالتشويبب محقلتبب جي مالن قبب ملات

مالتةببببو مشنققكبببب م بببب  مشبببب مالتشببببوييتمالتبببب جي مئبببب مليشجقسببببح مالشفببببقهيشتماإلةببببق الفصبببب م
مح سبببشي متتنيبببقمالتبببتموالش ت بببزاتمالشفبببقهيشمهبببشأممالتشبببوييت،مالتببب جي مئببب مليشجقسبببح مالتبببق ي ت
مهببلاموينبقق م شببق،مالتشبوييتمي حقلتبب جمالشتنيًب موالحنبودمالشفببقهيشمشب موالنديببدمااليجبق ،مئشييبقت
مجلببب ،...موأهدافببب م،وأهشيتببب م ، تن يفبببمالشجقسبببحت،محبببقلتنييشمالشتنيًببب مالن  يببب مالجوانبببممالفصببب 
مول بب متن يفهببقمحنببدمالدوليبب مالشجقسببحتمالتنيببيشمشنببقيي ملشجتببوىمش تصبب  مالحجببثمجلببضمجعببقف 
م:التقلي النًقةممجلض،موئيي متشمتًسيشمهلامالفص مأهشيتهق
 مويلي في قوفكر قومح سبيقإليج ر قوت 
 قوتأايل قومه ي وقوف ي في قوفكر قومح سبي 
 قوعرض وقإلفص ح قومح سبي في قوفكر قومح سبي 
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 قوهرقسة قوميهق يةقوفصل قوث وث: 

مالحجثمشجق مفتمتشتمالتتمالشنهجي موال ةواتماإلج ا اتمئ ضتملامالفص مهلاميهد 
مجلضمجعقف م،الحجثمئييهقمةحًتمالتتمين والنم،الحجثمشجتشتميتنقو مجيثمالشيداني ،
مموشنهجهق،مو ةواتهقمالحجثمفتمالشست دش ماجدواتمتوع  مالتتماإلجصقاي واجسقليم

م.ا تحق مف عيقتمالحجثومئ ضموتجيي مالحيقنقتموممالحيقنقت،متجيي مفتماست دشت

 .وقومرقجل قومعتمه عليه  وقومالحق وقوتوصي توأخيرًق عرض  ت ئج قوبحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   17 

 

 (2011)حق ودمأ.،م مف ايم في قوتأجير قوتمويليقومصطلح ت وقو. 1-12
ئًبق اتممهبوماتفبققميبتشمحشًتعبقممتجويب مالجبقمفبتماسبت داشمالت جي م:Leases قوتأجير-1

أومشنببداتمشبب مالشبباج مجلببضمالشسببت ج ملشببد مشنينبب مشبب مالببزش مشًقحبب مشحيببغمشنببي مم،أومآالت
،مجيبثمويتع مش م   مالتن ي مالسبقحقمأ ماالسبتاجق مي تيب مئب ماالقتب اضمش مالشق ،

وشيببز ماالسبتاجق مئبب مالببدي مهببومأ مم،أومشنةحببقمئيبضمأصببو مشجببدد م،أ ماالسبتاجق مشبب زش
 ،موئييب مفبإ مالشنكب  مقليبليشاج مش  زمأفع مش مالجقنحي مجلامواجهتمالشنكآتمشصبقئممش

يبببب محقالسبببببتاجق مجتبببببضمفبببببتمجبببببق م فبببببضملاتمالش ببببقة ماجئيبببببضمقبببببدمتجصببببب مئيبببببضمالتشوم
 الشصق  مةيممجصولهقمئيضمق وض.

الدفنقتمواي  :Minimum rental paymentsقوحه قأله ى ومهفوع ت قالستئج ر-2
 شدفوئقتمأ  ىميدفنهقمالشست ج .م التتمي و مئيضمالشست ج مفتمنهقي مشد مالنًدمأومأي

 : Market value of leased property قونيمة قوسوقية وألصل قومستأجر-3
مالحيني مم وهتمالًيش  مفت محتق ي سوقماللألص مالشست ج  مأيعقممم،االستاجق مج   وتسشض

مالًيش مالنقدل ملألص مالشست ج .
 Estimated residual value leasedقونيمة قومتبنية وألصل قومستأجر-4

property:  وهتمالًيش مالسوقي مالشًد  ملألص مالشست ج مفتمنهقي مشد ماإليجق. 
ليشجقف  ممالدو ي مت قلي وهتمال :Executory costs قالحتف ظ ب ألصل تك ويف-5

ال زش مل جتفق ممت قلي وغي هقمش ممالم،والع اامم،والصيقن م،ئيضماجص مشث مالت شي 
 حقجص مسوا مدفنتمحواسة مالشست ج مأومالشاج .

وقوتي  ،مله  قومؤجرقوتي يتح تك ويفاي قو :Initilal directsقومب شرة  تك ويفقو-6
 تمت ز ب آلتي:

وتدفتملة  مثقلثمفتمسحي ماقتنق ماجص مم،يتجشيهقمالشاج مإلتشقشمئشيي ماالستاجق م -أ
 ولشمت  ملتجدثملوالمئشيي ماالستاجق .

حك  مشحقك مالشاج مال زشمليجصو مئيضماجص موت جي مشث ممت قلي ت تحةمهلممال -م
أومتًييشمم،ومالعشقنقتمالتتميس  مئنهقمالشست ج أم،ليشست ج مالشقلتتًييشمالش  زممت قلي 

 وغي هقمش مالشص وفقتمالشحقك  .م،اجصو مالش هون معشقنقمملألص 
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ميشن مم:purchase option خي ر )حق( قوشرقء7- ماإليجق  مك وة مش  مك ة هو
مئ م ميً  محسن  مالت جي  مأيموقتمحند مفت مالشست ج  ماجص  مفتمك ا  مالجق الشست ج 

 ألص مفتمتق ي متنفيلمهلامالجق.الًيش مالسوقي مل
 Estimated economic life of leasing قالقتص هي وألصل قوعمر-8

property:الوقتمالشتحًتمش مئش ماجص مالليمي  مفي ماجص مققح مل ست داشمموهوم
مفتم  مئشييقتمالصيقن مواإلص حمالنقدي ،مويجمم فتماجغ اضمالتتماقتنتمش مأجيهق

 اإليجق متجديدمهلممالشد .مأ متتعش مك وةمئًد
 : Implicit interest rate قوف ئهة قوضم ي معهل-9

م مالًيش  مإليجقد ماست دش مجلا ماللي مال صش مشند  مالشدفوئقتممالجقلي هو مش  ماجدنض ليجد
شسقوي مليًيش مالسوقي مالنقدي ملألص مش موجه من  ممالجقلي االيجق ي ميجن مهلممالًيش م

محد متق ي  مفت مولله مالشاج ، مالًيش  مجيجقد مجقل  مأ  مي ج  ماإليجق ، مئًد مالجقلي اي 
االجتفق محقجص م شقمأنهقممت قلي لشدفوئقتمالشست ج مش ماإليجق مفإنهقمالمتكش مئيضم

م مالشعشو  موغي  ماإليجق  مئًد منهقي  مفت ملألص  مالشتحًي  مالًيش  مأيعقم متكش  ش مال
م.الشست ج 

الًيش مالسوقي ملألص مفتمتق ي ممهتقونيمة قوسوقية م  وجهة  ظر قومؤجر:   -10
مالشاج موشعق م ميجص مئييهق مأيمجئفق اتمع يحي  مشنهق مشة وجقم ماإليجق  مئًد حداي 

 وت جي م.م،شحقك  ميتجشيهقمالشاج مليجصو مئيضماجص مت قلي م أيماليهق
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 تطبيق التأجري التمويلي.أسلوب  :الفصل الثاني. 2
 : ام تمهيد.2-1

 .مويلي في الفكر المحاسبيجار التياإل. 2-2

 .الفكر المحاسبيوالفني في  التأهي  المهني. 2-3

 .الفكر المحاسبي العرض واإلفصام المحاسبي في. 2-4
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 : ام تمهيد. 2-1

مممممم مش  مش شوق  مش قن  مالجقنممالتشوييت مالشجقالتيجت  ماهتشقشقممحي  ملهق مأولتمالدو  التت
وأنشقةمتشوييي مشت صص موشنقسح مم،قااشتندد موشنهقمجد ق مة مقتمليج حي ام،مش م   موعتم

م"تًني مالت جي مالتشوييت".مالة ااقتيهمم لةحين مالجقجقتمالتشوييي ،موش محي
الت جي مالتشوييتمتًني مجديد مشستوجق محد ج م حي  مش متًنيقتمقديش ،مويتشيزممدني ممممم

موانًسقش مجلضمأنوابمئديد .م،تنوئ مح صقاصم ثي  متشيزممئ مالً وضماج  ى،مجعقف مجلض
م

،موللهمش مث ثمنًقةم ايس متةحيقمالت جي مالتشوييتملألسيومسي و مهلامالفص مش صصقم
موهتم شقمييت:

  . التمويلي يف الفكر احملاسبي اإلجيار-2-1
 .الفكر احملاسبييف  والفني املهني التأهيل-2-2
 .حملاسبيالفكر ا واإلفصاح احملاسبي يف العرض-2-3
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 .يجار التمويلي في الفكر المحاسبياإل. 2-2

 :لتأجير التمويليا مفاهيم. 2-2-1

التببب جي مالتشبببوييتمهببببومأجبببدمالشصبببقد مغيبببب مالتًييديببب مليتشويببب ماالسببببتثشق يمشتوسبببةماججبببب ،مم
أشمكبب   (مجببقمم، ببق مفب داممأالنشيب م)الشسببت ج مسبوا مممضينتًبب محشًتعبقممجلببمالبليوةويب ماججبب ،م

سبببت داشمأصببب مشنبببي مششيبببوهمليشببباج ،محشوجبببمماتفبببققمتنققبببديمحبببي مالةببب في ،مشًقحببب مدفنبببقتما
دو يببببب ،ملشببببببد مزشنيببببب مشجببببببدد مويجبببببوزملينشيبببببب م)الشسبببببت ج (فتمنهقيبببببب مالشبببببد مكبببببب ا ماجصبببببب م

مالشاج  م.(2017)فهشت،
يببثمتًببوشمالكبب   مححيببتموينبدمالحيببتمشببتمجئببقد ماالسبتاجق مهببومججببدىمصببو مالتبب جي مالتشبوييت،مج

الكبب   متبب جي محكبب ةمجئببقد ماسببتاجق مهببلاممجلببض(مالثقحتبب م)ةوييبب ماججبب ماإلنتقجيبب مأجببدمأصببولهق
تسبببتش مالكببب   مفبببتماسبببت داشمهبببلاممقلتبببقلتوحاجصببب مشببب  مأ ببب ىمشببب مكببب   مالتببب جي مالتشبببوييت،م

مجصبيي منًديب مضفبتمالوقبتملاتب مئنبدمحيبتماجصب مئيبماجص ماإلنتبقجتمفبتمنكبقةهق،موتجصب 
لألصبب ممااليجق يبب أ متًببوشمحسببدادمالًيشبب ممئيببضتسببت دشهقمالكبب   ملتشويبب م أسمالشببق مالنقشبب ،م

م.(2012)ئيت،مئد مسنواتمشستًحيي مئيضالشست ج م
مالت جي مالتشوييتمقدمأ سممالشك وئقتمالشست دش ملب مشزايبقمتنقفسبي مشيشوسب ممجيبثمممممممم ج َّ

شستة ق مفتمتشوي مأصو مثقحت ،مجلضمأشبوا مشتداولب متبدفتم إيجبق ملهبلمماجشبوا مجوَّ ماجشوا مال
،موالميتجشببب محت يفببب ماسبببتثشق ي م نفبببققمجبببق   فتببب  ماسبببت داشهق،موشببب ميبببدفتماإليجبببق م شصببب و موا 
ش تفنب ،موشبب م  لب متًببوشمشاسسبب مالتشويب محكبب ا ماجتيقجببقتمالشكب وئقتمالصببةي  موالشتوسببة م

جي هبببقمشببب م ببب  مئًبببدمتببب جي متشبببوييتميبببتشمحشًتعبببقممانتفبببقبمتيبببهم موت ال أسبببشقليشببب ماجصبببو م
الشكبب وئقتمحقجصببو مشًقحبب مأجبب  مشنيوشبب مفببتمشبببد مشجببدد مئيببضمَا مي ببو مهببلامالنًببدمشًت نبببقم

اججبب  ممحنًبدمشسبتً محهحبب مالنبي مالشباج  مليشكبب وبمالصبةي موالشتوسببةمشنيًبقمئيبضمسببدادممل قشب م
موئدمحهح مالني مالشاج   م.(2015)الشح وه،

  شأة قوتأجير قوتمويلي وق تش ره في قوع وم. 2-2-1-1
  شأة قوتأجير قوتمويلي:-أوال

الت جي مالتشبوييتمفبتمالواليبقتمالشتجبد ماجش ي يب مفبتم شسبينيقتمالًب  مالشقعبت،متجبتممنكق 
ش،مولبببدتمالف ببب  ملبببدىمأجبببدم جبببق مالصبببنقئ م1992(مئبببقشمFinancial Leasing)شسببشتم

،موشب م ب  مالجسبقحقتمالتبتمئ ب مئييب (،مفًبدمأ تكب مأثنبق مصبفً مئ عبتمButh)مضيبدئ
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مي ببو م ماجتب ا متب جي مالشنبداتماإلنتقجيب مليشكب وئقتماالقتصبقدي ميش ب مأ   ئيبضمد اسبتهقمأ َّ
لأل حببقحمالةقايبب ،مجتببضمأنَّهببقمتفببوقمتيببهمالتببتميش بب مثحببوتمتجًيًهببقمشبب م بب  مجنتببق ممشصببد امم

للببهمجلبضماجسببحقممموي جبتم،وأنتكبب م،لابمحبقلف    مجيبث مأصببدققا مشصبنن ،مأقنبتمشجشوئبب مشب
م:التقلي 

عيقمأسواقماالاتشق مشتوسةماججب ،موئبدشمانت قشهقببمالتعبييقمشب مشزايبقماإلهب همالعب يحتم
مالشكب وئقتملشنبدالتم حجيب مش تفنب مازدهق ماالقتصبقدماجش ي بتموتجًيبقم،ليشنداتماإلنتقجي 

)الشحببببب وه،مداتماإلنتقجيبببب محفنببببب مالتةببببو مالتًنبببببتمالشة يعبببب و  ماإلجببببب  مالشسببببتثش مليشنببببب
م.(2015

 .تش ر قوتأجير قوتمويلي في قوع ومق -ث  ي 
نتكبب من ببقشمالتبب جي مالتشببوييتمئقلشيببقمو قصبب مفببتمالببدو ماجو وحيبب مئيببضمأثبب مالنجببقحمالببليما

قنبتمالحدايب مفبتمح يةقنيبق،مشب م بب  مجًًب مفبتمدولب مالشنكب م)الواليبقتمالشتجبد ماجش ي يب (،مو 
لبببتملسببتينيقت،مثببشمانتًبب مام حديببافتتببقحمفبب وبملكبب  قتمالتبب جي مالتشببوييتماجش ي ببتملبببديهقمفببتم

يةوألشقنيببق،مم،،مثببشمهولنببدا1962ف نسببقمئببقشم سببحقنيق،مققليببوا  مئببشَّمشن ببشمأنجببق مالًببق  موا  ،مجلببضمأ  
م.(2006)هيثش،ماجو وحي 

مجًوقمهلا ملحيق  مال زش  مالتك ينقت موعت مالشنني  مالدو  مئيض مأوجم مالواست م،االنتكق 
مالنشيي م مهلم مئ  منقتج  مشنقزئقت مش  محينهش مينك  مشق ملج  مالشتنققد  ماإلة ا  والتزاشقت
التشوييي مالجديث مو قنتمف نسقمهتمال ااد مفتملله،موحندمللهمأشتدمجيزمتةحيقمهلامالن قشم

مفت مالنقشي  ممجلضمالدو  موئ حيق موأسيق، موأف يًيق مال تيني  مأش ي يق  تتمالشة ممئيضمت  مش 
جي م أسمالدو مالن حي مالتتماهتشتمحهلامالن قشمالجديد مجيثمتشمت سيسمأولضمك  قتمالت 

 جي مالتشوييتمين شمئشييقتمالتموفتمشص ملًدمأصد تمققنونقمممالتشوييتمفتمالشنةً مالن حي 
وفتممش2002اقتقمليت جي مالتشوييتمئقشمشم قصقمممققنونقمممصد  د مأ مش،موفتماال1995ئقشم

م)ليحيق مفًدمأجقزما م)2005(ملسن 1لًقنو م قش ملسن م46شمالشند محقلًقنو م قش ،مش2012(
مالك  قتم مأو مالشت صص  مالشصق   مة يق مئ  مسوا  مالتشوييت مالت جي  مشزاول  أجقز

م.ش مالًقنو مالشل و م(100الش تص مجسممالشقد م)
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 فهوم قوتأجير قوتمويلي م. 2-2-1-2

  :والشنقفتمالش تحة مم،جشيتمالش قة مقم،هومالت جي مالليمينً مأسقسقوتأجير قوتمويلي
حشي ي مأص مشق،مويكش مالش قة مالشتنيً محقلشي ي مجص مشقماجتشقالتمجدوثم سقا م

ماإلنتقجي  مالةقق  مالت نولوجتم،هحوة مالتًقدش متم،أو مش  مالنقتج  مالنقاد مفت ةي موالتةقي ات
مش م مالشتوقت مالنقاد مفتكش  ماجص  محشي ي  مال قص  مالشنقفت مأشق ماالقتصقدي ، ال  و 
النشييقتمالش حج مئيضمشدىمالنش ماالقتصقديملألص موشقميتوقتمش م سممش ما تفقبم

أومالمينتً مجلضمم،الًيش مأومالًيش مالشجًً مئندمالت يصمفتمالنهقي موقدمينتً مجقمالشي ي 
 (.2004جشقد،م)الشست ج م

  قألمريكدددي قوم ويدددةعرفدددة مجلدددس معددد يير قومح سدددبة(FASBمفبببتمالشنيبببق مالشجقسبببحتم)
(مح نببب م)اتفببققمحبببي مالشبباج موالشسبببت ج مينًبب محشوجحببب مليشسببت ج مجبببقماسببت داشمللبببهم13 قببش)

 .www شسبت ج محسبدادمالبدفنقتمااليجق يب (اجصب ملفتب  مشجبدد مشب مالبزش مئيبضمأ ميًبوشمال
FASB.org. 

 مالتشوييتبة وقومرقجعة قوهووية وعرفت ايئة قومح س :مالتقلتئيضمالنجوممئًدمااليجق 
)ئًدمااليجق مالتشوييتمهومالنًدمالليميجي محك  مجوه يم قف مالش قة موالشنقفتمالشتنيً م

 حشي ي مأص موقدميتشمأومالميتشمتجوي مجقمالشي ي مفتمنهقي م
  وعرف مجلس مع يير قومح سبة قوهووية(IASB) قشميمسحتمالدو فتمالشنيق مالشجق 
ئًدمالت جي مح ن م)ئحق  مئ ماتفققي مينةتمالشاج محشوجحهقمليشست ج مجقماست داشمم(17)

مشني ( مجيجق  مشًقح  مولله مئييهق موشتفق مشنين  مزشني  ملفت   مشنين   .www شوجودات
IASB.org. 

 مح نَّمم:مش2010(ملسن م15الًقنو م قشم)في  قوليبي رعش  قومُ  َعّرفم  في ويبي ، فنه أ" 
ميش  مالشست ج مش ماالنتفقبملشد مشنين ملًق مأج  مشنيوش  ،م"  مئًدمييتزشمفي مالشاج مح   

 .:التقلي ح يمش ماجشوا م
مششيوهم -1 مئًق  مئًد، مئيض ماستنقدا مالشو د مش  متيًقم مأو مليشاج ، مششيوه شنًو 

دمليشاج ،مأيمئًق ،مأومشنًو مت و مشي يت مقدمآلتمش مالشست ج مجلضمالشاج محشوجممئً
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متنتهتممنفقل يتوق م ئيضمجح اشمئًدمالت جي مالتشوييتمحينهشق(،موفتمجشيتماججوا ميجممأ  
 م2010( وس ة 15ون  و  رقم )ام.ئًودمالت جي مالتشوييتمليشسق  ملييحيي محقلتشيه

 أطرقف عنه قوتأجير قوتمويلي. 2-2-1-3
  :ضمت جي ممل .الليميًوشمحك ا ماجص مببببببمالليميةيح مالشست ج محة مقومؤجر 
 :هومالليميست ج ماجص مل ست داشمشًقح مسدادمأقسقةماإلجق . قومستأجر 
 ( قومورهقوم تج):الليميصنتماجص مشج مالت جي موحنق مئيضمشواصفقتمالشست ج موهومم

 لجسقممالشاج مأومالحقاتملألص .
 صور عنه قوتأجير . 2-2-1-4
ما -أ مشد  مالنوبمحًص  ميشتقزمهلا مالتكةييت: مالشد مالبت جي  مجيثمالمتةةتمهلم منسحيقم، لنًد

م،قتلياآلشج مالنًد،مويةيممتةحيقمهلامالنًدمئيضممال أسشقلتالنش ماالقتصقديملألص م
مالت نولوجتم مالتًدش محسحم مشستش  موتةي  متةو  مفت مت و  موالتت مواججهز  والشندات

نًدمةوي مالنًودمقصي  ماجج موئدشمااللتزاشمحمجلضالشتواص ،مششقميجن مالشست ج ميشي م
تًنيقممششقميجتشمقص مشد مالنًدملشوا ح مالتةو موالجداث ،موششقميشيزمهلامالنوبممت قليفنحًيدم

متجديدم مفتمجي ميشن مالشتشو مف ص  مالت جي ملألص ، مجئقد  مف ص  مينةتمالششو  أن 
 ،موالت شي .اجص مئندمانتهق مشد مالنًد،مويحًتمالششو مشيتزشقمحتحنقتمالصيقن 

وييت:ميشتقزمهلامالنًدمحةو مشدت موالتتمئقد مشقمتًق ممالنش مالفنتملألص مالت جي مالتش -م
تمهقش مشنًو مئ مة يقمالدفنقتمشج مليششو مف ص ماست دادمقيش ماجص مشمال أسشقلت

.م شقمأ مهلامالنًدميتص محقتفققمأة اف مئيضمئدشمققحييت ملإللةق مقح مانتهق ميجق ي اال
مفتمالنًد.موغقلحقمم المييتزشمالششو محتحنقتمالصيقن موالت شي ،مفتمجي مقدممشدت مالشجدد 

 مالتتميتشميلوحقإلمالشست ج يتفقمالة فق مئيضمأ متاو مشي ي ماجص مفتمنهقي مشد مالنًدم
 االتفققمئييهق.م

م
م
م
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 مزقي  وعيوب قوتأجير قوتمويلي . 2-2-1-5
 .(2010)ش تق ،م:قوتأجير قوتمويليمزقي   -أ

متتشث مشزايقمالت جي مالتشوييتمفتماالتت:
 بببب مششبببب مت يفبببب ماقتنببببق ماجصبببب ،مششببببقميم%100تببببوف مئًببببودماالسببببتاجق مليشسببببت ج ي م 

ميجشبتميجق يب االالشست ج مش متوفي مالسيول مالنًديب ،مفعب ممئب مأ مثحبقتمقيشب مالدفنب م
 وا تفقبمت يف مالتشوي .م،الشست ج مش مش قة مالتع ش

  التًببقدش،ميسببتةيتمالشسببت ج مأ مي فببضمش ببقة مالتًببقدشملألصببو ممالجشقيبب معببدمش ببقة
أومجلةبق مالنًبدمالًبديشمم،لاتمالتًني مالس ين محتجوييهقمجلضمالشاج مفبتمنهقيب مفتب  مااليجبق 

 واستحدال محنًدمجديد.
 الش ونبب ،مجيببثمتجتببويماتفققيبب مااليجببق مئيببضمكبب وةمالمتجببدمشبب ماتفققيببقتمديببو مأ بب ىم

ج مأ مي يببب ماتفققيبب مااليجببق موفًبببقممالجتيقجببقتمالشسبببت ج ،مفعبب ممئبب مأنببب ميش بب مليشببام
أومم،يجببق مشجببدداممشًببدشقممأوميتةيبب موفًببقممليشحينببقتيببضمسببحي مالشثببق ،مقببدمي ببو مشحيببغماإلفن

 ئواش مأ  ى.م أومأيم،سنق أومشاك ماجم،سن مالفقاد 
 :قوت وية، فنه قض فة قومزقي  (2011)بارود، أم 

 سببتاجق مهببومالوسببيي ماجفعبب مليجصببو مئيببضماجصببو ماالجتيقجببقتمالشاقتبب ،مي ببو ماال
  قص مجلام قنتمجقج مالشك وبمجلضماجص مجقج مشاقت ،موليستمدااش .

 . تجنمماإلج ا اتمالشنًد ملً ا اتمالك ا 
 توفي ماجشوا مالست داشهقمفبتمشجبقالتمأ ب ى،مجلام قنبتمالوجبد ماالقتصبقدي متنبقنتمشب م

لكببب ا مأصبب مشبب ماجصببو ،مفبببإ مم شقليببعببن مفببتمقببد تهقمئيببضمالجصبببو مئيببضمشببوا دم
 استاجق ممقدميصح مالحدي مالوجيدمالشتقحملديهق.

 قوتمويلي: عنوه قاليج رعيوب  -ب
مئيوحَقمشنهق:ميوجدمل م ئًودمااليجق مالتشوييتمجالمأنقل غشمش مشزايقمحمم
 م.ضأئيمججشقلتيننتمأيعَقمشحيغمفقاد مم%100أ متشوي ماجصو مالشست ج  محنسح م
 ش م ق  مالشيزاني مالليميتجًقملشجتشتمالشديني مي و مغي مشفيدملشست دشتمج مالتشوي م

 .الشقلي الًوااشم
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 موش مثشم مشن فع مالجود  مشنتممليمنوئي  مشنداتمتًدش مجلضماست داش ياديماإليجق مئقدَ 
 شحينقت.ال سق  م

  شقمأ مج ماإليجق اتمالفصيي ميكوحهقمئدشمالت  دمحك  متوف مالشنداتمال زش مئندمالجقج ،م
 شندالتمالفقاد مفتماالستاجق متجددماستنقدَامجلضمشقميش  مأ ميتجشي مالشست ج .

 ماالج متوف مجشق مشندالتماإلج ماإليجق اتمقصي   ماجص مل   مش متًقدش يجق مقصي  مي 
مأئيضمش مشندالتماإلا ملتنويضمالشاج مئ مجج محك  مئقش ماجج  مادئق يجق مةويي 

 ش قة مالتًقدش.
 ما مج مع ااممأ  ىميش  مأ متك بمفتموقتمالجقمج مالشنقفت لع يحي مقدمت و مشاقت ،

 وهلاميشث م ة َامئيضمالشنقفتمالع يحي مالتتمتتص محهقمهلمماإليجق ات.

 :ومه  مالءته  ولم شآت قوصغيرة قإليج رعنوه . 2-2-1-6
م.التشوي محنًودماإليجق اتموشدىمش  شتهقمليشنكآتمالصةي  ماسقليمينقق مهلامممممم

 .(2014)احوئجيي ،م أواًل: عنوه قإليج رقت: 
وك ئقمم شقمتن فهقمالجنقحي مم،اإلجق  مش مصيغمالتشوي ماإلس شي موهتملة مشكتً مش ماجج 

ئًدمئيضمشنفن مشحقج موشنيوش ،مشد مشنيوش ،مش مئي مشنيوش ،مأومشوصوف مفتماللش ،م"
مشنيوش م مشنفم،"أومئش محنوض  ماإلأيمحيت موثحتتمشك وئي  مشنيوش  ملشد  محقل تقمن  م،جق  

م شقمجق مفتمالً آ مش مقص منحتمهللامشوسضمشتم والسن مواإلجشقبموالك ااتمالسقحً مأق تهق
الس شموهلامدلي مئيضمصج مجوازماإلجقز موهتمسن ماجنحيق ممئيي احنتتمنحتمهللامكنيمم

 واجوليق .
)احوئجيي ،م تمويل ب إلج رة مل قووعه ب وتمليك ولم شآت قوصغيرة:ث  ي ً: مه  مالءمة صيغة قو

2014) 
تندمصية مالتشوي محقإلجق  مشتمالوئدمحقلتشيهمش مالصيغمالتتمتنقسممالشنكآتمالصةي  م

ملينديدمش ماالسحقمماآلتي :
  مالتشوي مأيم،أ مشاسس  موك ا  متوفي  مالشص  ميستةيت مجنتقجي مجيمش موجدم أو  

مجقل م موفت محشي يتهق ماجتفق   مجلضمتيهمالشنكآتمشت مت جي هق مينيد مثش الشنكآتموتشي هق
متشيهم مويند ماإلنتقجي ، مالوجد  ميست د مأ  مل  ميش   مالسداد مئ  مالوجدات متيه ت   
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ماإلنتقجي مأجدمأك ق مالعشقنقتمالهقش مليشص  ،موهومشقميندمتةيمم الشص  مليوجد 
 شوي مالشنكآتمالصةي  مالتتمالميتواف ملديهقمعشقنقت.ئيضمأهشمشنوققتمت

 محقلت شي مالتنقونتمئيضمتيهمالوجداتم مالشص  مأ ميًوش مالتشوي مأو يش  مليشاسس 
 اإلنتقجي معدمالش قة مالجسيش .

 مشص وفقممم مليشنكآتمالصةي   محقلنسح  ماإلنتقجي  مالوجدات ملتيه ماإليجق ي مالًسة يشث 
  يقم.دو يقمميش  مليوجد متجشي مكه

 مت جي هقم مينيد مثش مالشندات متيه ميست ج  مأ  مالشص   مأو مالتشوي  مليشاسس  يش  
 ليشنكآتمالصةي  .

ماإلنتقجي ممممم مالشنكآت متنقسم محقلتشيه مالوئد مشت مالت جي  مة يق مئ  مالتشوي  وصية 
الصةي  موالتتمتجتق مجلضم ةوةمجنتق مشث مشصقنتمالتنحا موالتةيي موالشةقحت،مو للهم

متمتجتق مجلضماججهز موالشنداتمشث مالشنقش مالةحي .الشنكآتمالت

 حنينة قوتأجير قوتمويلي:. 2-2-1-7
 م ق مش مالنقجي مالك يي مالًقنوني مئًدمجيجق ما مالت جي مالتشوييتمفتمجًيًت موجوه ممحيت،موم

الًقنونيي مأجيقنقم"اإليجق مالسقت مليحيت"مفقإلجق  مهتمتشييهمشنقفتمشحقج ملشد ممئيي يةيقم
م قآلالتشن محنوض، مشث مالشهندسم،يوش  مئش  مشنفن  مت جي  مت و ماإلجق   موقد م،والدو ،
،موقدمل ،موالشقلهمالليمياج مالشنفن ميسشتمشاج اممج.وال يقةم..م،والصحقغم،حنق موالنسق وال

مالدو  م إجق   محقلتشيه ملإلجق   مالشصق  مم،واآلالتم،تنتهت مفت مشست دش  مالصية  وهلم
الشصق  مأنك تمك  قتمت جي مجس شي مأسقسمالتنقش مفيهقمهلمماإلس شي ،مح مأ محنضم

م.(62،ص2009)شجشود،ممالصية 

 متطلب ت قوتأجير قوتمويلي. 2-2-1-8
م:مالتقلي (مأن مول تمي و مالت جي متشويييَقمالمحدمأ متتوف مفي مالك وةم2011يكي م)ئثشق ،

م ق مئًدماإليجق مينتهتمح -أ أومجً مفتمالشكق   مم،قلتشييهمليشست ج م يق مالك ا جلا
 فتمقيش محيتماجص مالشاج محنهقي مالنًد،مأومالجقمفتمتجديدمالنًد.

ق مأححيتماجص مفتمنهقي مشد ماإليجق مليشست ج محسن ممجلام ق مالنًدميتعش موئدامم -م
  مالسن مالسوقتمفتمشد مالحيت.ش
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ش مالنش ماالقتصقديمالشتحًتملألص مأومأ ث مم%75جلام قنتمشد ماإليجق متةةتم -ت
 الشست ج موحك ةمأالميحدأمالنًدم   مال حتماج ي مش مالنش ماالفت اعتملألص .

أ مي و مالنًدمغي مققح ملإللةق ،موأ متةةتمدفنقتمشًقح مالت جي مالًيش مالسوقي م -ث
مالنً مجح اش مئند مألألص  مأو مشجدد، مهقش م ح  مئ  مفعَ  مئ مد، مالتةةي  متً  ال

 ش مالًيش مالسوقي مئندمتوقيتمالنًد.م90%
لاملشميتعش مئًدماإليجق مأيقمم ئًدماإليجق متكةيييَقمحقلنسح مماش مالك وةمالسقحً ،مئدموا 

موالشست ج .مم،جلضم  مش مالشاج 
 وققل  ش ط قوتأجير قوتمويلي في ويبي :. 2-2-1-9

 تأجير قوتمويلي:أواًل: قونوق ي  قوص هرة ع  مصرف ويبي  قومركزي فيم  يخص  ش ط قو
ممدينتمممم موهومشاسس  مفتمليحيق مالنًدي  مالسية  مالش  زيمهو شستًي ممشقلي شص  مليحيق

مل ،م مالشص  مالش  زيموالًواني مال جً  مققنو مجنكق  مجدد موقد مليدول ، محقل قش  ششيو  
(ملسن م64الشند محقلًقنو م قشم)م2005(ملسن م1والتتم ق مآ  هقمققنو مالشصق  م قشم)

مالسيةقتمم2012 مشحقك   مالشص   مشجيسمجدا   ميتولض مأ  مئيض مالًقنو  منصمهلا وقد
مول م موتنفيلهق موالشص في  مالنًدي  مالسيقسقت مووعت موأئ اع ، مأهداف  محتجًيق الشتنيً 

مفيشق مالص جيقت م قف  مئيضممششق س  موال ققح  ملإلك ا  مالشن ش  مالًوائد ي صموعت
موشن ماإلل محت سيس مأجقزمالًقنو مليشصق  مالتجق ي مك  قتمالت جي مالتشوييت، هق،م شق

مششق س منكقةمالت جي مالتشوييت.
م)مممم م قش مالتشوييت مالت جي  مققنو  م15صد  ملسن  مجيجقدمم2010( مئيض مالًقنو  وينش 

تن ي مواع مملنشييقتمالت جي مالتشوييتمشستندمئيضمأفع مالششق سقتمالدولي ملتجًيقم
محي  مالت مالتواز  مأة ا  موالتزاشقت ماجصو مجًوق مئيض مالشاج  مشساولي  موئدش جي ،

موفنقل م مس ين  ج ا اتماستنقد  مدفنقتمالت جي موا  محدفت مالتقش م مالشست ج  موالتزاش الشاج  ،
يجقدمن قشم  لألصو مالشاج  مفتمجق مالشست ج اجصو مملتسجي م  محك وةمالتنققد،موا 

ممالشاج  ، مالًقنو  محقلشو د،ويوع  موالشست ج  مالشاج  متمئ ق  ماجصو مويش   سجي 
محقلجه ماإلدا ي م م محشوجممجقمالًقنو ،مجيثميتشمجنكق مسج ملألصو مالشاج   الشاج  
لام الش تص ،مششقميك  م ةو مشتًدش مفتماتجقممجشقي مجًوقمشي ي مالشاج مفتماجص موا 
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مالك ا ،م مقح  مالسج  مجلض مال جوب محدو  مالشست ج  مش  مالشاج  ماجص  مة  محك ا  ققش
الًقنو موئًدمالت جي مالتشوييت،مفإ مهلاممقشمححين محك  مي قل مأج قشو ق مالشست ج مقدمق

ماجمدنالشكت يمل مي م ميجن مأش ماست داد مششق مجس مالني  ص مش مالة  مأسه مشكت يقم
م.حقلنسح مليشاج 

وش مأهشمالشحقدئمالتتم س تمققنو مالت جي مالتشوييتمالييحتمهومقد  مالشست ج مئيضممممم
ش مالشو دممتمالنقد ميتشمتسييشماجص مشحقك  و دماجص مالشاج ،مففال جوبمشحقك  مئيضمش

لألص ،مويدئشمهلامالشحدأمش م   متوعي مأ ممنيتالفالشكت يممدني مملليجلضمالشست ج ما
ليشست ج ممقلتقلتجًوقمالشست ج محشوجمماتفققي متو يدماجص مشكقحه ملجًوقمالشاج ،موح

الشست ج ،م شقملومأن م ق ممشساوالممأشقشمدنيمي مالشو دماللالجقمفتمال جوبمشحقك  مئيضم
 .التو يدة فقممفتماتفققي م

شمالاج م2010(ملسن م427سقحًقم(مالً ا م قشم)النقش مأصد تم اقس مالوز ا م)اليجن مالكنحي م
م،موش مأهشمشقمجق مفتمهلممال اج مش محنودمشقمييت:2010(ملسن م15تنفيلي مليًقنو م قشم)

 غي مالشص في مسج م قصممالشقلي لي ققح مئيضماجسواقمواجدواتمندمالهيا مالنقش مت
م مالت جي ميسشض منكقة ملة ضمشزاول  متاسس مك    م   مفي  متًيد مالشاج ي ( مقيد )سج 

 التشوييت،مويتواف مفيهقمك وةمالًيدماآلتي :
 ييت،موأالميًببببببب م أسمأ ميت بببببببلمكببببببب  مالكببببببب   مالشسبببببببقهش مجغببببببب اضمالتببببببب جي مالتشبببببببوم

 د. (مئك  مشييو مدينق مليحت.م10,000,000)ئ ممشقلهقمالشدفوب
 ماجسواقم مئيض ملي ققح  مالنقش  مالهيا  مش  محقلت سيس مجل  مئيض متجص  مقد مي و  أ 

 غي مالشص في .مالشقلي واجدواتم
 غي مالشص في مسج ميسشضممالشقلي الهيا مالنقش ملي ققح مئيضماجسواقمواجدواتممندت

ئًودمالت جي مالتشوييتمالتتمتح ش،موتف دمفتمم)سج مقيدمئًودمالت جي مالتشوييت(متًيدمفي 
 سج تمئًودمالت جي مصفج مل  مئًد.

 ماالقتصقدم موزي  ميصد هق مالتت مالشجقسحي  مليًوائد مالتشوييت مالت جي  مئشييقت ت عت
 .الشقلي والتجق  محقلتنسيقمشتموزي م
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 اجدواتمت عتمئشييقتمالت جي مالتشوييتمل ققح مالهيا مالنقش ملي ققح مئيضماجسواقمومم
مالتتميشنتممالشقلي  محقلوجوم مالشسقا مال قص  ميتنيقمحتن يش مفيشق مو قص  غي مالشص في 

استثشق هق،موتنيي مالجدماجقصضملًيشموآجق ماالاتشق موقوائدماإلفصقحموالحيقنقتمالواجمم
 تواف هق،مو يفي منك هق.

  ش ط قوتأجيري قوتمويلي في ويبي :قوث  ي : أامية 
الشتبقحملبديهقمشب مشبوا دمموعبآل ماإلنتبق ق يتمالييحي مش مقصو مفتمالشكمقني نتيج ملشقمتنممممم

لتبببببوفي مالتشويببببب مالببببب زشممأجنيببببب شببببب مشصبببببقد ممئييهبببببقلاتيببببب مأومشبببببوا دمالميش ببببب مالجصبببببو م
أومم،اججبببب ،مسببببوا م ببببق ماجشبببب ميتنيببببقمحقلتوسببببتمشتوسببببة موةوييبببب السببببتثشق اتهقماإلنتقجيبببب م

م،ونجببب مفبببتمئصببب ميتسبببشمحقلتوسبببتماالقتصبببقديم،أومالصبببيقن م قصببب م،أومالتجديبببدم،اإلجببب  
موالتةو مالت نولوجتمالس يت.

مفتمالتجو مجلضمالنش ماإلس شتمفتم  مشنقش ت مالتشوييي ،ممممم وشص  مالجشهو ي محدأ
م ماللي مالتشوييت متشوي مأوالت جي  مفت م حي  مدو  مل  مسي و  مالتشوي  مصيغ مأنكة  ش 

يتع مجييقممأ مهنقهمئلونقممفتمالتنقش مح مالشك وئقتم حدي مئ مالتشوي مالتًييديمالليم
مالنقتج مئن .مق،مجعقف مجلضمش قة مئدشمالسدادلدىمالنقسمحقئتحق مم حمم

ني صهقمفتممدمالتتمتنودمئيضماالقتصقدمالييحتوالتنقش محقلت جي مالتشوييتمل م ثي مش مالفواا
ماآلتت:م

 الجقلياإلسهقشمالفنق مفتمجد ق مالتًني مال زش مفتمالش جي م . 
 ئدشمالتشوي .مقتمالشةيوح موئدشمتنةييهقمجسحقمس ئ متنفيلمالشك وئ 
 . توفي مف صمئش مجديد ملتكةي مشزيدمش ماجيديمالنقشي مليجدمش م قه  مالحةقل 
 مأس م)جد ق  مليشك وئقت مالتشوي  مش  مجديد ميوم محدو  مهلامتشوي التشوي  ميتشتت مجيث ،)

التشوي ماج  ىمالتتمماسقليملتتمتتسشمحهقماجسيوممح قصي مالش ون مويحندمئ مالتنًيداتما
 تندمش يف موشجهد ملصقجممالشك وبمش مجشيتمالنواجت.

 ش مالشك وئقتمم%60ملضاجومئ  مشن شمشكق  مالك  قتمالشتنث  مفتمليحيق،مجيثمأ مم
م منسح  موأ  مشتوقف ، مم يلقئالز ائي  مش  مح ق  متنش  مالصنقئي  مشك وئقت ش مم%30ش 

شفهوشمجديدمشفقدممأ مالت  يزمئيضماالستدالالتمالجديث مئ مة يقمةققتهقماإلنتقجي ،م يقم
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ميستةيتم مالتشوييت مالت جي  مة يق مفن  مالشي ي ، موليست مال حجي  ميجًق ماللي مهو الت جي 
مجسمصق محقستش ا  مالتجديد مالشك وب مش يفقمممجم مي و  مأص  ماشت ه مش  محدالم شتةيحقت 

ج  مأص مآ  محدالممئن حين موليسمش مالسه م  .(2015)السقئدي،موا 
 التأجير التمويلي في الفكر المحاسبي.  2-2-2

مالشتنيً م موالشكق   مالشفقهيش مش  مالنديد متجيي  مالتشوييت ماالستاجق  مئ  مالشجقسح  تتعش 
مالشهني م موالجهود مئييهق، مالشت تح  مواالثق  مئييهق، متنتشد مالتت مالش ت زات مواهش حقل سشي ،

 . ال أسشقليحي مالشحلول مفتمتةوي مالشنقلج مالشجقسحي ملنًودماالستاجق موالشجقس
 . التطور التاريخي للمحاسبة  ن التأجير التمويلي2-2-2-1

مالش اش م مالشجقسحي  مالشنقلج  مالض مليوصو  مالشحلول  مليجهود مالتق ي ت مالتةو  مشتقحن  ج 
مال صقاص مئيض مالتن   مفت ميسقهش مالتشوييت مالت جي  مالنشييقت،مملنشييقت ملتيه النوئي 

وياديمالضمتنشيقمالفهشمواالد اهمليشنقلج مالشجقسحي مالصجيج ملهق،موهنقميش  مالًو محق م
ش مقح مالجشنيقتموالشجقشتمالشهني ماالش ي ي مهتماجح زمفتمهلامالصددمالجهودمالشحلول م

م مالًو  ميش   موهنق ملهق، مالشنقلج  موتوجد مالنشييقت محتيه ماالهتشقش محدأ مالجهودمجيث حق 
ش ي ي مهتماجح زمفتمهلامالصددمجيثمحدأمح مالجشنيقتموالشجقشتمالشهني ماجالشحلول مش مق

االهتشقشمحتيهمالنشييقتموتوجيدمالشنقلج مالشجقسحي ملهق،مشنلمحداي مالنص مالثقنتمش مالً  م
قسحي مجيدمالشنقلج مالشجهشمالش اج مالتتمش تمحهقمئشيي متةوي موتومأمالنك ي ،موفيشقمييتم

م(2011)حق ودمأ.،مميجق م شقمييتم:لنًودماإل
 م(صببببد مالشنهببببدماجش ي ببببتمليشجقسببببحي مالًببببقنوني أAAA)قببببشممالنكبببب  م (ARB NO.38م)

Accounting Research Bulletin)التً يبب مئبب ماإليجببق اتممشمحننببوا 1949(مئببقشم"
 ARB) )صبببدا مالنكبب  م قبببشمجيبببتمللببهمي،مليشسببت ج "مالشقليببب جبب مفبببتمالًببوااشمةوييبب ماج
No.43التشوييتمفتمسج تمالشست ج .مستاجق االوتتنيقمحشنقلج مئًودم 

 صببببببد مشجيببببببسمشحببببببقدئمالشجقسببببببح مالبببببب أيم قببببببشمأشم1964فببببببتمئببببببقشم(APB NO.5ممممم)
Accounting Principle Boardsمالشقليب (محننبوا م"مالتً يب مئب ماإليجبق اتمفبتمالًبوااشم

 قنببتمتكبببح ممجلايجببق مغيبب مالًقحيبب ملإللةببق مجلببضم سببشي مئًببودماإلضمليشسببت ج "،مجيببثمتنبب م
 الك ا محقلتًسيةمئيضما متاو مشي ي ماجص مالضمالشست ج مئندمتجًقمك ةي :

  مي و مهنقهم يق مليك ا محسن مشن فضمنسحيقمليًيش مالنقدل .أ -
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  مي و مهنقهم يق ملتجديدمالنًدمليةةتمالنش ماالقتصقديملألص .أ -
 مم مئقش م1966فت م قش مال أي مصد  مئ م(APB NO.7ش مالشجقسح  محننوا " )

م مئ ممالشقلي اإليجق اتمفتمالًوااش موقد مشجيسمشحقدىمالشجقسحي ، مش مقح  هلاممدَّمليشاج "
و مالجهودمالنشيي مالشحلول مفتمسحي مالشنقلج مالشجقسحي ملنًودمالت جي مالتشوييتمأال أيم

مئ مال أيمح سشي  مةقلممهلا موقد مفتمجقنممالشاج ، مالتتمتتوف مفيهق مالت جي  دل مأًود
 شنًول محإش قني مالتنحامحش قة ماالاتشق ،موئدشماالجتفق محش قة ماجص .م

 ال أيم قشمشجيسمشحقدئمالشجقسح ممأصد م1966شفتمئقشممم(APBNO. 10)م
موالليم ق م تاج مم  زمئيضمالك  قتمالتقحن مالتتمش مال أيمالسقحق،موقدأ ث مكشوالم

م مليك  قت مأصولهق مال أيمجيثماجش، مالك  قتمحيتةيممهلا متًوش ماج   مقوااشمش حإئداد
مم شقلي ملشوجد  مئيض مالًعق  ممشكق  يتش ماإليجق  مئًود مئ  محي اإلفصقح مالتشوييت

م.والك   مالًقحع الك  قتمالتقحن م
 مم م1972ئقش م قش مال أي مصد  م(APB NO.27ش مئ م( م"الشجقسح  حننوا 

مالشنشنقش تماإل مالشاج  موتن ضمالضمتوسيتمك وةم سشي ميجق مش مقح  تمموالحقات"
مئًودمااليجق مفتمسج تمالشاج .مم

 م قشمال أيمالشجقسحي مالشحقدئمشجيسمأصد م1973مئقش(APB 31م محننوا (
مو ق مللهمحنق مئيضمةيممهيا ممئ ماإلفصقح" التزاشقتماإليجق اتمش مقح مالشست ج "

قدمةقلممهلامال أيمحشزيدمش ماإلفصقحم،مومالشقلي وشجيسمشحقدئمالشجقسح ممالشقلي اجو اقم
م مالًوااش مفت مالتشوييي  ماإليجق ات ممالشقلي ئ  محهق، مالش فً  مال أيمويتعش والش ج قت

م.الجقلي محًيشتهقمالشستًحيي ماإليجق مدفنقتمقيش مئ ماإلفصقح
 مم م1973فت م قش مالنك   مصد ت مشاسس مم(ASR NO. 147)ش ئ 

Accounting SERLES RELEASE)مام مئ موتن عت ماإلفصقح متةوي  لض
 اإليجق ات.

 البببببببدولتم قبببببببشم)مالشجقسبببببببحي شنيبببببببق ممصبببببببد شم1982مفبببببببتمئبببببببقشمم(LAS 
NO.17(INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDERD) حننبببوا "م
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يجبق "مجيببثمنبصمحكبب  مأسقسبتمئيببضمالشنبقيي مالتببتمجبق محهببقمشنيببق ماإلشجقسبح مئًببودم
 شتمجعقف محنضمالتندي ت.م13 قشممالشقلي الشجقسح م

 عقف ما محندمتنديي مومم17شنيق مالشجقسح مالدولتم قشمأصد امتشمم2005مئقشفتممم
صدا منس  مشجدث مش مشنقيي ما مم متصني مالنًود،مويتشمنك  مسنويقممالنديدمش مشنقيي

الشجقسح مالدولي مش مقح ملجن مشنقيي مالشجقسح مالدولي ،موقدمتشماالئتشقدمئيضمالنس  م
 .جثالحشم ش جتملهلمم2011فتمئقشمالشصد  

 مالشجقسح مم2010مفتمئقشمم وشجيسمشنقيي ممالشقلي ققشم  مش مشجيسمشنقيي 
يجق ميًوشمئيضمك وبمجديدملًوائدمشجقسح مئًودماإلالشجقسح مالدولي محنك مشسود مش

مواإل مالتشوييت مالتصني محي ماإليجق  مالتكةييتمواستحدالهشقمالت يصمش مشنقيي  يجق 
ئدادمهلممجمئًودمااليجق مول  مجتضمتق ي مشجقسحتميًوشمئيضم سشي مجشيتممح نشول 
الميزا مالنًق مداا موهنقهمالنديدمش مالد اسقتمجو مهلامالشك وبموشدىمت ثي مممالحجث

 ق ا م.جئيضمش تي مالًةقئقتماالقتصقدي مفتمجق مشقمتشم

 . اإلطار المفاهيمي والفلسفي لرسملة  قود التأجير التمويلي2-2-2-2

مئشيي  مح نهق ملة ضماالئتمتن  مال سشي  مالشست ج  محهق ميًوش لشدفوئقتممالجقلي  ا محقلًيش 
ماالئت ااإل مشًقح  مفت ماجصو ، مجقنم مفت مشست ج  م  ص  مالشستًحيي  محقاللتزاشقتميجق   

ماإل مئًد مئ  ميًوشمالنقكا  م شق مالنشوشي ، مالشيزاني  مش  مال صوش مجقنم مفت مالتشوييت يجق 
ه هماجص موشص و مالفواادمالسنوي مجممالشست ج محقجتسقمموتجشي مققاش مالد  محشص و 

محدالمم مال سشي  مئ  مالنقكئ مااللتزاش مش  مالشتحًت مال صيد محشص و ممئ  ماالئت ا  مشج د ش 
محقالئت ا ماإل مالشاج  ميًوش مالجقنممالشًقح  موفت مالد  ، مققاش  مفت م شص و  مالسنوي يجق 

لشيزاني مالنشوشي موينقلممنهقمئشيي محيتملألص مويتشماستينقدماجص مش ماجحنشيي مالت جي مئيضم
نهقمتتعش مجزايي مهشقمجز مئحق  مئ مأيجق مئيضمش مالشاج موالشست ج مشدفوئقتماإلم  

م.(2013)كشقلت،موجز مسدادمل لتزاشمم،فقاد مئ مشحيغمااللتزاشمالشتحًت
 مألش ت زاتمجيثموام،ج مئيضمحنضماجسساجميجق مةويي وتنتشدمف   م سشي مئًودماإل

م ميستند ماجو  ماقتصقدي مجالش ت ز مشنقفت محقئتحق هق مولله ملألصو  مالنيشت مالتن ي  لض
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م مالجصو مئييهق مش مالشتوقت مقح مشنك شستًحيي  مش  مئييهق مالسية   مئيضموج مأو مشنين   
م.(2009)حي قوي،مجداثمفتمالشقعتمأومأال صوص،م نتيج ملصفً م

 (:2011. االثار اال تصادية لرسملة  قود التأجير التمويلي )بارود ،2-2-2-3

يجق يمأومااللتزاشماإلم، ق مالشست ج مالميًوشمحإ هق ماجص مالشست ج م1976جتضمنهقي م
مالشس مش  ميةيم م ق  مجيث مالنشوشي  مالشيزاني  مااللتزاشمفت متص  مش ج   موعت ت ج 

مااليجقاإل مالنًود م قنت موئيي  مفًة ميجق ي مجيث مالشيزاني  م ق   متشوي م متشث  مالمأ ي  نهق
االش ي ي ممالشقلي ،مل  مشجيسمشنقيي مالشجقسح مالشقلي أومتاث مئيضمالنسممم،تعي مديونقمم

(FASBم مااليجق ي  مالنًود محي  مليتف يق مك وةقم موعت مااليجق ي مال أسشقلي(، موالنًود  
 م)التشوييي (مفتمالشيزاني ،موةقلمميال أسشقلميجق ي االلنًودمالتكةييي موةيممأيعقممج هق ما
م مااليجق ي  مالنًود مج هق  مال أسشقليأيعقم موفت مالتكةييي ، مشنقيي ممالحجث  مشجيس أج اهق

لفجصموا تحق ماتجقهقتمالشواق مم1981(،مفتمئقشمFASBاجش ي ي م)مالشقلي الشجقسحي م
د ا هشمحقلشنيوشقتمالشةيمالشقلي لشنديموشست دشتموشدقًي مالًوااشم وح مفتمالشنقيي م قشموا 

م13) متوصيتمهلم مفًد م)مالحجث(، م قش مالشنقي  مئ ستمئيضم13أ  مت ثي  مل  مي   مل  ،)
 مالشنيق م ق مل مت ثي مئيضمالسيوهماالقتصقديمأأسنق مأسهشمالك  قتمالشست ج  ،مجالم

مليك  قتمالشست ج  موالشاج ي .
 . مبررات تأييد رسملة  قود اإليجار التمويلي:2-2-2-4

مؤيدي رسملة عقود التأجير  اليها( المبررات التي يستند 1998، عبد الفتاح)يلخص 

 التمويلي باآلتي:

شنق عوم سشي مئًودمالت جي مالتشوييتمأ ممدائتحق ماجص مالشست ج مشو دماقتصقدي:مين
مالشقلي ح ص مليسمليشك وبمجقمشي يت مياديمجلضمأ متصح مالًوااشممالشقلي تعشي مالًوااشم

مج مالشيزاني مالنشوشي محقئتحق مأ مجقنممشعيي ،  مللهمياديمجلضمسو مفهشموتةيي مدالل 
مللهمفإ مهلام موشت ماالقتصقدي ، مليشنك   موالجًوقمالششيو   مفًةمالشوا د اجصو ميتعش 
مفقجصو م مالجديث، ماجص  ملشفهوش متن يفنق مئيض ميتوق  ملله مج  مئيي ، مش دود ال أي

مشنهقممحقلتن ي مهتمليستمالشوا دمالششيو  ، مال دشقتمالشتوقتمأ متستفيد مشجشوئ  ول نهق
مالم مالشست ج   محنضماجصو  مجثحقت مفإ  مللله موةحًقم مالشستًح ، مفت ماالقتصقدي  الشنك  
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يتنق ضمشتمالشفقهيشمالن  ي مفتمهلامالك  ،مفع ممئ مأن متوجدمحنضمأنوابمش مئًودم
ني مليشست ج مةحًقمملك وةمشنين مأوماإليجق موالتشوي مالتتميتشمحشوجحهقمانتًق مالشي ي مالًقنوم

محسحممقيقشمالشست ج محقالتفققمئيضمك ا ماجص .
 مي ىمشنق عوم سشي مئًودمالت جي مالتشوييتم قليشةحين مالتزاشقتمالشست ج مهتمالتزاشقتم:

مشقم مئقد  مالتت مااللتزاشقتماج  ى مت تي مئ  ماإليجق  مئًود مئ  مااللتزاشقتمالشت تح  أ 
معش ماال ممالشقلي لتزاشقتميتن  محهق مالش  ز مققاش  مش ممالشقلتفت مالشدفوئ  مغي   قلًيش 

مالدفنقتمااليجق ي مالدو ي مفإن ميش  م مفتمجقل مالتوق مئ مسداد الً ضمشث م،مجيثمأن 
مااليجق ي ،م مالًيش  مئ مالت ي مئ مسداد مالنقتج  مفًة مالشحقك   محقل سق   ليشاج مالشةقلح 

هوشمااللتزاشمفتمالشجقسح ،مفقاللتزاشمينك مشجقسحيقممجلام ق ميمش دودمئيي مأيعقممحشفأوهلامال م
مأ مت و مقيش م مول  ميكت ة مشا دام، موليسمش مالع و يمأ مي و  م حي   محد ج  شجتش م
مالتزاشم مفإ  مثش موش  مالدق ، مش  مشنًول  محد ج  مليتجديد مققحيي  مح  مالوفق  موتوقيت االلتزاش

ينحةتمسدادممش مالتدفًقتمالنًدي مالشستًحيي ممالشست ج محشوجممئًدماإليجق مين سمالتزاشقمم
مالصجيج .مالشقلي حشقميستوجممتعشين مصيممالشيزاني مالنشوشي ملتجديدمااللتزاشقتم

 موليسم ماالسته ه متجشي  مأ  مالشست ج : مدفقت  مفت محقإلي ادات مليت يف  مالش اش  الشًقحي 
ميت تمممت قلي دمالاإليجق مليجسقحقتمال تقشي مقدمي و مأفع مش مجيثمس ش متجدي وشق

ئيي مش مأث مجيثمأ متجديدمقسةماإليجق مقدمالمي و مالشًقح مالجًيًتمليشنقفتمالشستشد م
مفقلدفنقتمااليجق ي مالثقحت متن سمة يً م قةا ملشًقحي م ملهلاماجص ، ش ماست داشمالشنك  

قدمالمت و مشتنقسً م شقمأ مالدفنقتمااليجق ي مالشتنققص ممالشقلي الت يف محقإلي ادمئح مالفت  م
ميت ث مللهمالتنققصم مئندشق مش ماجص م قص ، مالشستفقد  مال دش  مالتنققضمفتم شي  شت
مالستنفقلم مالش اش مالشًيقس مأ  مئيي  مالشتنق   مش  مي و  مللا ملألص ، مالدو ي  حقلصيقن 
ال دشقتمال قشن مفتماجص مي و مششث ممحقلشص و مالسنويمالشتنققصم)االسته ه(مفتم

مإلي ادم   مالنش ماالقتصقديملألص .شًقح ما
 م مشايدوم سشي مئًودممالشقلي جش قني مجن مالًوااش ليش هموالشست ج ي مققحي مليشًق ن :ميا د

ليش هموالشست ج ي مينحةتمأ مت و مققحي مليشًق ن  ممالشقلي اإليجق مالتشوييتمئ مأ مالًوااشم
الشست ج  مي و مواجداممحينشقمي تي ممأوم،ج مجوه مال دشقتمالتتمتًدشهقماجصو مالششيو  
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ك  مالشي ي ،مفإلاماستجولتمالشنك  ماالقتصقدي م)أ(مئيضمأص مشني مئ مة يقماالقت اضم
مف ن مينك مئ م ماجص ، ووافًتمئيضمدفن ماجقسقةمالدو ي مةوا مالنش ماالقتصقديملهلا

مأص مشن ماالقتصقدي م)م( ماست ج تمالشنك   مجلا محينشق ي مووافًتمئيضمللهمأص موالتزاش،
مجقم محششق س  متًوش مفإنهق ماجص  ملهلا ماالقتصقدي مالنش  مئح  مااليجق ي  مالدفنقت تسديد
االست داشمغي مالشنًةتملألص مالشست ج ،مفقلنتيج مأ مالشنك  م)أ(موالشنك  م)م(م  هشقم

ماجص  مئيض مم،يستجول مالنشييقت مك   مأ  مولو مجتض محقلتزاشقت مي و ممالشقلي ويتنهد ال
ملدىمالشست ج مالتزاشممشةقحًقم، مفتمجوه  ،مةقلشق وشوق م  مش مالشنك تي مي و مشتشقث م

لام ق مأجدماجهدا ماجسقسي مليًوااشم يتشث مفتممالشقلي غي مققح مملإللةق مئيي مأدا م،موا 
مئ مالنشييقتم ميفع مالشجقسح  مفإن  مالشنكآتماالقتصقدي  محي مأدا  مالشًق ن  تسهي مجج ا 

اجد م قص مفتم  مكيوبماست داشمن قشمالت جي مالتشوييتمالليمي قتمالشتكقحه محة يً موم
م .ال أسشقلي واجقممليجصو مئيضمجًوقماست داشماجصو م

 مأصح م مقد مأن  محشق مالشكت يقتمالت جي ي : مش  مجيثمالجوه  مش  مق يح  مالتشوييي  إليجق ات
ت جي يمأ مت سش متةحيً مئقشقممحقلنسح مليك  قتمالتتمتستجولمأصولهقمئ مة يقمالك ا مال

مجالمحندم مش مالنقجي مالفني مالمتشتي هق مئيضمال غشمأنهق مفتمشيزانيتهق هلمماجصو موت ه هق
جتشقشمسدادم قف ماجقسقةمالتتمئييهقمفيشقلامالميةحقمالكت منفس محقلنسح ملإليجق مالتشوييت؟م

ي ماست داشمتشومماسقليمن مقدمثحتمأ ما تيق مالك  قتمحي مهلي ماجسيوحي مش مأ صوصقمموم
اجصو مالثقحت مفتمالششي  مالشتجد ميتوق مفتمالةقلممئيضمقد تهقمأ متجص مئيضمالشزايقم

مأصو م مفتمققنو مالع اامملش ميستجول مشاهي مم قلي أسشالشً   م قنتمالك    مفيو جيد ،
مل ستفقد مش مهلممالشزايقمفإنهقمفتمالةقلممتيج مجلضمالجصو محوسيي مالك ا مالت جي يمأشقمجلا
لشمت  مالك   مشاهي مل ستفقد مال قشي مش مهلممالشزايقمفإنهقمتفع مأ متجص مئييهقمئ م
ة يقماإليجق مالتشوييتمئيضمأ ميستفيدمالشاج مش مهلممالشسشوجقتمويج يمت فيعقممفتم

ماإليجق محشًقحيهقمششقميننتماستفقدتهقمش مهلممالشزايق.
 مالنسمم ممالشقلي س ش  مالًوااش مش  مشصد اممملي الشقالشست  ج  ميًدش مج ماإليجق  ليشست ج :

مالثقحت مهش ماجصو  مججش مفت مزيقد  مئيي  ميت تم مالثقحت  ماجصو  ماست داش ملتشوي  شقم
م م)الةقق  ماجصو مال أسشقليالشست دش  محقلشنك   مال قص  مالشيزاني  متتعش  ملش موشق ،) 
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مالتش مهي   مفت مالنسم متكوي  ميت تممئييهق ملله مفإ  مئنهق مونسمموالتزاشقتمالنقتج  وي ،
 حجي م أسمالشق مالشست دشم)النقادمئيضم أسمالشق مالشستثش (محقإلعقف مجلضمئدشمج هق م
ماجصو م م سشي  مفإ  مثش موش  مالشنك   مفت مالشست دش  ملألصو  مالسييش مالنسحت التوزيت

د قلهقمعش م أسمالشق مالشست دشموأيعقممالتنهداتمالنقتج مئنهقممققليشالشست ج  مجيجق امم وا 
سييش موواقني ممالشقلي هلممالنيوممويجن مالنسمموالشاك اتمالشست  ج مش مالًوااشميت فضم

وشفيد ملشست دشتمهلممالًوااش،م شقمأ مج هق مالتنهداتمفتمالشيزاني مينةتمصو  مأفع م
 ليدااني موالشستثش ي مالشستًحيي مئ مجًيً مااللتزاشقتمالتتمقدمتواج مالشنك  مشستًح م.
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 التأهي  المهني والفني في الفكر المحاسبي. .2-3

ن خالل مناقشة البنود المحاسبي الفكر في والفني المهني التأهيل الجانب يناقش هذا

(، الخ ، ...وأهدافه أهميةو طبيعة، تعريفهمثل ) المحاسبي التعليمذات العالقة ب

بنود المتعلقة من خالل التعرض لل المحاسبي التعليم أدواتويناقش هذا المبحث  كما

 معايير التعليموأدوات التعليم المحاسبي ومداخ ، مثل ) المحاسبي التعليم

(، وقد تم عرض البنود السابقة من خالل المحاور الخ... ،الدولية المحاسبي

 :التالية

 هية التعليم المحاسبي وطبيعةما 

 أهمية وأهداف التعليم المحاسبي 

  أدوات التعليم المحاسبي ومداخ 

 ة بين التعليم المحاسبي التقني ومهنة المحاسبة، واحتياجات بيئة العال 

 العم  

  اليهامعايير التعليم المحاسبي الدولية ومدى الحاجة 

 ميثاق السلوك المهني 
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 .المحاسبي التعليم . ماهية2-3-1 

 مالشجقسح مج مشساولي مجئدادمشجقسحي مشاهيي متتوف ملديهشمالشواصفقتمال زش ملشزاول مشهن
مشاسسقتمالتنييشم مت تتمفتمشًدشتهق ،موللهمش م   مالنقلتتًتمئيضمئقتقمئد مجهقت،

ح اشممتنييشي متجًقمأهدا مالتنييشمالشجقسحتم شقمأ مالتنييشمالشجقسحتميجت مأهشي م حي  م
ول مأدوات موشدا ي ،ملللهمش م   مح اشممتنييشي متجًقمأهدا مالتنييشمالشجقسحتم شقمأ م

ميشمالشجقسحتميجت مأهشي م حي  مول مأدوات موشدا ي .التني
 .المحاسبي التعليم . طبيعة2-3-2

تن  مئيضمالتنييشمالشجقسحتموئنقص ممحإد ا م  مشنهشقمفتمف بممجلضمجقنميتن ضمهلامالم
مشستًح .

 تعريف التعليم المحاسبي. 2-3-2-1

تتمفببببتمشًببببدشتهقموالتببببتمتبببب م لالشسبببباومهببببومئحببببق  مئبببب مئشييبببب مشن شبببب متًببببوشمحهببببقمالجهببببقتم
الجقشنببقت،موتببتشمهببلممالنشييبب محتزويببدمالشببتنيشمحقلشنببق  ماجسقسببي موا  سببقح مالًببد اتمالنيشيبب م

موالنشيي مال زش مالتتمتش ن مش مششق س مشهن مالشجقسح .

  ناصر التعليم المحاسبي. 2-3-2-2

مش  ميت و  مشت قش ، من قش مئ  مئحق   مهو مالشجقسحت مالتنييش مأ  ملنق ميتع  مالتن ي  مش 
الننقص مالش تحة مفيشقمحينهقملتجًيقماجهدا مالش جو مشن ،مجيثمتتشث مهلممالننقص مفيشقم

مييت:

 :مالشجقسحتم المدخالت مالنش  ملششق س  متهياتهش ميش   ماجك قصماللي  مفت تتشث 
 حش تي مأك قل موأنوائ .

  :يح متتشث مفتموسقا مالتنييشمالتتميش  ماستنشقلهقمفتمتزويدمالةالعمليات التشغيلية
 حقلشنق  موالشهق اتمالشجقسحي مال زش ملششق س مالنش مالشجقسحت.

 تتشث مفتماجك قصمالشاهيي مالًقد ي مئيضمششق س مالنش مالشجقسحتم:مالمخرجات
 حقلك  مالليمياديمجلضمتجًيقمالهد مش مالن قشمالتنييشمالشجقسحتمحصو  مئقش .م
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  :الشستفدي مش مئش مالن قشمهتمئحق  مئ مئشيي مقيقسم دمفن مالتغذية العكسية
مالنشييقتمالتكةييي م م)الشد  ت، مالسقحً  مالننقص  مئيض مال ققح  م    مش  ملله ويتش
مفتم مانج ا  مأي متصجي  مئيض موالنش  موتةوي هق موتًييشهق الش  جقت(،

 .(2014)الزاملي، الننقص 

 .المحاسبي التعليم وأهداف . أهمية2-3-3

مهدا مهلامالتنييش.اممويع مالتجلضمأهشي مالتنييشمالشجقسحت،ممالجقنمهلامسنتة قمفتم

 م(2014، ي)الزامل أهمية التعليم المحاسبي. 2-3-3-1

يجت مالتنييشمالشجقسحتمأهشي م حي  ،موللهمجهشي مالشجقسح موشقميش  مأ متًدش مش مفواادم
لشجقسحتمالجيدموالفنق مليشجتشتمالليمتنش معش منةقق ،مويش  ما تصق مأهشي مالتنييشما

م:التقلي فتمالنًقةم

 مالشجقسحي م محقلشنق   مجشدادهش م    مش  مشجقسحي ، مجةق ات موت هي  مجئداد مفت يسقهش
 الش تيف .

 تزويدماإلةق اتمالشجقسحي مالنقشي مفتمش تي مالوجداتماالقتصقدي مح هشمالتةو اتمالتتم
 ت افقمالشهن .

 محشتةيحقتمالتنشي ماالقتصقدي ،موتيحي ماجتيقجقتمح اشممالتنييشمالشجقسحتمتسقئدمفتماإليفق 
 حيا مالنش .

 يسقئدمفتمتجديدماجتيقجقتمالوجداتماالقتصقدي مش مالح اشمموالدو اتمالتد يحي موشنقلج م
 الشكق  مالتتمتواجههقمهلممالوجدات.

 مليشستجداتم موفًق مالنيشي  مالشنقهم متةوي  م    مش  مالشجقسح  مشهن  متةوي  مفت يسقهش
 الجديث .

م

م
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 أهداف التعليم المحاسبي.2-3-3-2

مويش  مممم مئقش ، محصف  مالجقشنت مالتنييش مأهدا  مئ  مالشجقسحت مالتنييش مأهدا  متحتند ال
م:التقلي جص مهلمماجهدا مفتمالنًقةم

 ش  جقتمالتنييشمالشجقسحت.م قليوفنزيقد م فق  م 
 .عشق ماالست داشماجشث ملشوا دمالتنييشمالشجقسحت 
 يشموتةوي مشهن مالشجقسح .تةوي مشنقهممالتني 
 النقشي .مداليتيحي ماجتيقجقتمحيا مالنش مش م 
 مئيضم ميجم مالتت مالشهن ، موسيو يقت مح   قيقت مالشجقسحت مالتنييش مشد  ت تيًي 

 شزاوليهقمالتجيتمحهق.
 

 أدوات التعليم المحاسبي ومداخ .. 2-3-4

ي مفتمال ة مالد اسي مئ ضم  مش مأدواتمالتنييشمالشجقسحتمالشتشثمالجقنمسيتشمفتمهلام
موالشهني مالتد يسي مو لامالحيا مالتنييشي ،مجعقف مجلضمئ ضمشدا  مهلامالتنييش.ممم

 أدوات التعليم المحاسبي. 2-3-4-1

 شقمييت:فيليتنييشمالشجقسحتمث ثمأدواتمأسقسي مينتشدمئييهقموهتمشتشثي م

 البحثالخطة  

ممم مالشنقهم محهق ماجالحجثونًصد ماجج ا  موتتعش  مالشجقسحي م، مجئداد مالشةيوح  سقسي 
الشاهيي ملششق س مشهن مالشجقسح ،موتكش مئيتمالشًقييسمالشتنيً محقلشجقسح م قلشجقسح م

 قفي مش مالنقجي مالن  ي مجسممائتًقدممد منَم،مشجقسح مالك  قت...جل ،مهلممالشنقهممت مالشقلي 
مي محي مشق مفجو  موجود مالميننتمئدش مل  مهلا د سمفتمالجقشنقتمالًقاشي مئيضموعنهق

ماالقتصقدي ،م مالتةو ات مجسم موتةيي هق مالشنقهم مهلم متةوي  ميجم مللا مالنشيت، والواقت
ع و  متشقكتماجن ش مالشجقسحي مفتمالشاسسقتماالقتصقدي مشتمالتةو اتممجلضحقإلعقف م

مالجقشنقتموالواقتمم ميد سمفت مشق محي  مججداثمالتوافق مش  ملنتش   مالًةقب، مفت الجقصي 
مالنشيت.
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 هيئة التدريسيةال 

"ش مالشن و مأن متوجدمئ ق محي م فق  مالهياقتمالتد يسي موجود مالتنييشمنشولجي ،مفش م
الشهشمالت  يزمئيضمال ح  مالنشيي مالتتميشتي هقمالشد س،مجلمأ مللهميزودممحقلًد  مال قفي م

م.(2010صقاغ،م)الوتوصييهقمجلضمالةيح محصو  مأفع "مالًعقيقلك حم
 البيئة التعليمية 

تتشث مفتمش تي مال  و مال ق جي مالتتمتاث مئيضمالنشيي مالتنييشي ،مفهتمالشجيةمالليم
تتشمفي مالنشيي مالتنييشي ،مج مهلممال  و مت تي محق ت  مجوانحهقمفشنهقمالسيقسي موشنهقم

مفشث مئندمجدوثمتةي اتمئيضماجوعق ماالقتصقدي  بماالقتصقدي ميزدادماالجتشقئي موشنهق
محنوئي  مالشجقسحي  مأقسقش م  يجيهقم،اهتشقش مفتمم،وشستوى محدو هش مالًيقش مش  مليتش نوا وهلا

مالتنشي ماالقتصقدي .

 مداخ  التعليم المحاسبي. 2-3-4-2

ة حمضمج متةوي مشهن مالشجقسح ميتةيممتةوي مالتنييشمالشجقسحت،ماجش مالليمياديمجلممم
هلامالصددمم  مئيضمشواجه مشتةيحقتمالنش مالشجقسحت،موفتش  جقتمشجقسحي مشهني مققد

مهنقهمشد يي مليتنييشمالشجقسحتموهشقم شقمييت:ميش  ماإلكق  مجلضمأ م
 المدخ  التقليدي 

يشث مالة يً مالتًييدي مفتمتد يسمالشجقسح موالتتمتنتشدمئيضمأسيوممالتيًي ،مجيثمتد سمم
شمالت  يزمفتمهلامالشد  مئيضمالشسقا مالفني مالشجقسح مح قف مف وئهقمدو مت احةمحينهق،مفيت

مليةقلم،م موالشهق اتمالف دي  محقلجقنممالنشيت ماالهتشقش موئدش مل شتجقنقت، مالةقلم واجتيقز
 و لامقي ماالئتشقدمئيضمالت نولوجيقمفتمالتد يس.

 المدخ  الحديث 

مليةممممم مالف دي  محقلشهق ات م"ويهتش مالشجقسح ، ملتد يس مالجديث  مالة يً  مفتميشث   م
مودفتم مأسيوممالتنيش مئيض مواالئتشقد مالً ا ات، موات قل مالشنيوشقت مون ش شجقالتماالتصق 
مجيو مليشكق  مالشجقسحي ،م مجيجقد موشجقول  مالشجقسحي  موالشن ف  الة ممليحجثمئ مالنيش

 .(2014)اجشد،محقإلعقف مجلضمششق س مالة مملجقالتمئشيي "
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 .ت بيئة العم  من التعليم المحاسبياحتياجا 
 تتةيممحيا ماجئشق مالشنقص  مأ مي و م  يممح نقشممالتنييشمالشجقسحتمشاه مجدا م

وششق س مالنش مالشجقسحت،مش م   ما تسقح ملند مشهق اتمشهني ميش  متي يصهقمفتم
م:التقلي النًقةم
 واست داشمم،وشقتوتًني مالشنيم،لضشهق اتمتكةي مالشن ف م قست داشمالجقسمماإل
 ججصقاي موال يقعي .مسقليماال
  م،والًيقسمالشجقسحتم،شهق اتمتةحيقمالشن ف م قلًد  مئيضمتةحيقمالن  ي مالشجقسحي

 و لام تقح مالتًق ي مالشهني .
  م،والشنيوشقتمالشجقسحي م،وتحويممالحيقنقتم،الشهق اتمالتكةييي م قلًد  مئيضمتجيي

 وتجيي مالش قة .
 اتيجي م شهق اتمات قدمالً ا ات.الشهق اتماالست م 
 . الشهق اتمالتًييشمالش تيف م تًييشمش  جقتمالن شمالشجقسحي 
 . شهق اتمالتف ي ماالنتًقديمواالحدابمفتمج مالشك  تمالشجقسحي 
  مالشن ف محك   مالشستجدات مفهش موتتةيم ماجج  مالةوي  مالشجقسحت مالتنييش مشهق ات

 الشجقسحي موالًد  مئيضمالتنييشماللاتت.

 .(2007جحق ،م)مالمحاسبةالعال ة بين التعليم المحاسبي التقني ومهنة .2-3-4-3

والتنييشمالشجقسحتمم،ج مالن ق موثيً مجدامموشتحقدل محي مجقل مالتنييشمالشجقسحتمالنقشمممم
مشهن م موتةو  مج موجود  مجل مش مالحيدا ، مفتمأيمحيد مالشجقسح  مشهن  موجود التًنتموحي 

م مت تحة محهقميجقحجالشجقسح  ميتنيش مالتت مفقلة يً  موالتد يممالشجقسحت، مالتنييش مجود  مشت يقم
والتنييشي مالتتميتني مم،الشجقسحو مود ج متةو مشقميتيًوممش متنييشمواالكت اةقتمالشهني 

استيفقاهقمل لتجققمحقلشهن موشقميتوف مش مف صملشواصي مالتنييشملهقمأهشي مجقسش مليشهن م
محقلشساوليقتمالشيًق مئيضمئقتًهق.ش مزاوي مقد تهقمئيضمالنهوضم
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مفتماستش ا ممممم مدو مجقسش مالشجقسحتمالتًنتمالشتحن  مي و مالتجقهقتمالتنييش وش مهنق
مالوةنتم ماالقتصقد م فق   مفت ملله مياث  موحدو م مالنقلش مأنجق  مفت مالشجقسح  مشهن  وتةو 

موالنقلشتمونشوم.

ن ميتي ملشهن مالشجقسح مالًيقشمللامفقلتنييشمالشجقسحتمئيضمجقنمم حي مش ماجهشي مجمممم
مفإ م موحقلشًقح  مشتشيزي ، محشجقسحي  مليشهن  متزويدم م    مش  محهق مالشنقة  حقلشساوليقت
جود مالتنييشمالشجقسحتمش تحة محنوئي مالشهن مجلمش مالشتوقتمأ مي و مالتنييشمالشجقسحتم

م. قليئأئيضمجود مئندشقمتجت مشهن مالشجقسح مش قن منوئي م

مللمممم مغي موي جت مش  محيد مأي مفت مالشجقسحت مالتنييش مأيمشجقوالتملتجسي  مأ  مجلض ه
شقممجالمئندمحيوغمنوئي موش  زمشهن مالشجقسح مشستوىمشني مهشالش ج مأ متجًقمنجقجقمم

مأفع م ميجتلم مشن فضمال مش  ز ملات ملشهن  مالةيح  ميند ماللي مالتنييشت مالح نقشم ج 
مالميحك مالة مموالميجتلممأشوا مالج وشمالشد سي موأل ض  مودئشمالًةقبمال قصم شق

مالننقص مستنقنتمنوئي متنييشمالشجقسح م حجيق مو يفي مهقاي موشجًً ملآلشق موحدو مهلم
مفتمأي محيا .

وه لامفإ مالتنييشمالشجقسحتمالتًنتميشث منًة مالحداي منجومالت هي مالشهنتمليشجقسمممممم
مال مئيض مشتنقشي  مشهن  مفت مفقئ م مئعوام مليصح  منفسهقمحإئدادم متن يش مئيض موتنش  دواش

مواالقتصقدي م مالتًني  مالشتةي ات موشواجه  مالشهن  ملتةوي  مالتنيش مشواصي  مئيي  وتوجم
مواالجتشقئي مفع ممئ متنشي م وحمالحجثملدي موا  سقح مقو مالت جي مواالستش ا مفتمالتًدش.

لنيشي موالتةحيًقتمفقلتنييشمالشجقسحتمشةقلممحقلشوازن محي مالتًدشمالنيشت،موالش ونقتمامممم
مالنيشي مفتمالح نقشممالشجقسحتمحًقلممي دشمالشتنيشموالشهن مئيضمجدمسوا .

وش مهنقمفًدمتشمالت  يدموالتوصي مئيضمع و  مصيقغ مالشنقهممالتنييشي مالشجقسحي ممممم
موالشكق  م مالشسقا  موتنقو  ماللاتت موالتنيش مالتجيي  مششق س  مش  مالةقلم متش ي  مي ف  حشق

م مشنةًي مالشجقسحي  محصو   مالشجقسح  مليشكق   محجيو  موالتف ي  متًييدي  مغي  مزوايق ش 
موئشيي .
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ش مالسيو يقتموالشهق اتمالك صي مم يدمئيضمالتجديدمالجزش مالشنقسح و للهمتشمالت مممم
والش تسح موالًد اتمالت هييي مالتتميجممالنش مئيضمجد قلهقمفتمح اشممالتنييشمالشجقسحتم

من مالشجقسح .لتت  شمواجتيقجقتمشه

مققاش مممم متجديد مد استمالشجقسح ممفتش موالًد اتمالتتميش  مج سقحهق حقلسيو يقتمالنفسي 
تفقوتتمحي مشقماجولوي مفتمالتنييشمالشجقسحت،مموالتتمتكش مأ حن مئك مش مالشهق اتملات

م قلًد اتم مفنت مهو موشق مالسوق، مشجق ق  مئيض موالًد   مالشهني  م قج  قيقت مسيو ت هو
ي مالشجقسح ،موأ  ىمك صي م شهق اتماالتصق موالتنيشماللاتتموالًد اتماللهني مالشص ف

موالت ي موالًيقد مالدافني موال غح مفتمالتنيشموغي هق.

 .ميثاق السلوك المهني. 2-3-4-4

و ي مالجشهم،محشص  (2013)الش قة ،مأشقمئيضمالنةققمالدا يتموالشجيتمقدمأصد تمجدا  م
م)شيثققمالسيوهمالشهنت(:

 نزاه ماالئشق مالشتشثي وقدمو دمفتمهلامالشيثققمئد منًقةم قص مح   قيقتماجك قصموم

 تي:في اآل

 .السيوهمالشهنت 
  واالنص ا .م،الجعو 
 والشسقوا .م،والتنددم،التنوب 
 . االجت اشمفتمالنش 
 والت هي .م،التد يم 
 . جدا  موتًييشماجدا 
  الك صي .مالشنقش تماإلدا ي 

م

م
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 .اليهامعايير التعليم المحاسبي الدولية ومدى الحاجة  . 2-3-5

سيتم التطرق في هذا المحور الى تعريف معايير التعليم المحاسبي الدولية وتبيان       

 أهميتها، ومحتوها.

 تعريف معايير التعليم المحاسبي الدولية. 2-3-5-1

مالدولي )م"تند مالشجقسحت مالتنييش مج كقداتمIAESشنقيي  متوف  مأسقسي  مقوائد مئ  مئحق   )
مالتنييشي  مالششق سقت متوجي  مجلض متادي مجيث محقلتنييشمم،ئقش  ميتنيق مفيشق وت كيدهق

م) مالدولت مالشجقسحت مالتنييش مشنقيي  مشجيس مويًوش مهلممIAESBالشجقسحت، محإصدا  )
الشجقسحت،مالشنقيي موغي هقمش مالشنكو اتمالتتمتسقئدمئيضمت كيدمالششق سقتمفتمالتنييشم

م.(IFAC)هلامالشجيسمتقحتمل تجقدمالدولتمليشجقسحي مولإلكق  مفإ م

 أهمية معايير التعليم المحاسبي الدولية. 2-3-5-2

 :التقلي ج موجودمشنقيي مدولي مليتنييشمع و  مشيج ،موت ش ماهشيتهقمفتمالنًقةم
 ق  مئ متنززمش مشوعوئي مالش  جقتمالشجقسحت،موهلامحج شمأ مهلممالشنقيي مئح

مشوعوئي م مقيقس ميش   مالشنقيي  مهلم مفحوجود مالشجقسحت، مالتنييش مئشيي  ميج ش جةق 
 ش  جقتمهلامالتنييش.

 مشتم ميتشقكض ماللي محقلك   مالشجقسحت مالتنييش مئشيي  محتةوي  مالشنقيي  مهلم تسش 
 التةي اتمفتمالشهن .

 .تًيي مال  فقتمالدولي محك  مالت هي موئش مالشجقسم 
 لشتمليشجقسحي مالشهنيي .تسهي مالتنً مالنق 
 م مال جوب ميش   مدولي  مشنقيي  مالتنييشي مماليهقتوفي  مالشاسسقت مالتزاش مشدى لًيقس

 حشتةيحقتمهلممالشنقيي موالتتمتسقئدمفتمقيقسم فق  مالش  جقت.

 . محتوي معايير التعليم المحاسبي الدولية2-3-5-2

  جي مققد ي مئيضمشزاول ممتتشث مالجود مفتمالتنييشمالشجقسحتمفتمقد ت مئيضمجنتق ممم
م مح فق   مالشجقسحت موفنقلي النش  محقإلعقف  ماستش ا ،ممجلض، مشنق فهش متةوي  مئيض قد تهش

موالتجيتمحصفقتمالحقجثي موأصجقممالنش مفتمسوقمشتةي  محقستش ا .
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تةوي مموش ممقلتقلتولًدموجدتمشنقيي مالتنييشمالشجقسحتملتجًيقمالجود مفتمهلامالتنييش،محم
متةوي  مأصد )مثش  مجيث مالشجقسح ، مالشجقسحتمIAESBشهن  مالتنييش مشنقيي  مشجيس )

م مش جي  مفت مليةيح  مالشجقسحت محقلتنييش متننض مشنقيي  مئد  محندممالحجثالدولت مشق وش جي 
م:www. IAESB.orgالت   مواالن  اةمفتمسوقمالنش ،متتشث مهلممالشنقيي مفيشقمييت

  يم المحاسبي()متطلبات االلتحاق ببرامج التعل 1المعيار رقم IAES1 
 ال فق  مالفني (م–)التةوي مالشهنتماالولتمم2الشنيق م قشم IAES 2 
 الشهق اتمالشهني (م-)التةوي مالشهنتماالولتم3الشنيق م قشمIAES 3 
 الًيشمواال  قيقتمالشهن (م-)التةوي مالشهنتماالولتم4الشنيق م قشمIAES 4 
 م5)شتةيحقتمال ح  مالنشيي (مم5الشنيق م قشمIAES 
  6تقيم الكفاءة الفنية( -)التطوير المهني االولي 6المعيار رقم IAES 
 م م قش مم7الشنيق  مالشستش  مالشهنت مالشهنتمم–)التةوي  موالتةوي  مالجيق  مشدى التنييش

 مIAES 7الشستش ملي فق  (م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 .الفكر المحاسبي العرض واإلفصام المحاسبي في-2-4

لعقود التأجير التمويلية من خالل مناقشة البنود ذات  المحاسبي المبحث القياسيناقش هذا 

 (، كما ويناقش هذالخإ، ...وأهميتهالمحاسبي،  القياس مفهومالعالقة بالتأجير التمويلي مثل )

 القياسعن عقود التأجير التمويلي من خالل التعرض للبنود المتعلقة  المحاسبيالمبحث اإلفصاح 

الخ(، وقد تم عرض البنود السابقة من ...ه، اساليبأهدافه، ووأنوا ه، و، مفهوممثل )المحاسبي 

 :التاليةخالل المحاور 

 مفهوم القياس المحاسبي، وأهميته، ومراحله 

 مفهوم اإلفصام المحاسبي، وأنوا ه، وأهدافه 

 عن عقود التأجير التمويلي المحاسبي التصنيف 

 حاسبيةالمحاسبي لعقود التأجير التمويلية في المعايير الم القياس 

 واإلفصاح المحاسبي لعقود التأجير التمويلية في المعايير  العرض

 المحاسبية

 قون  و ية قوتي ح ووت ت ظيم قوتع مل بعنوه قالستئج ر في قوبيئة  قإلصهقرقت

 قوليبية
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 مفهوم القياس المحاسبي، وأهميته، ومراحله. 2-4-1

 :مفهوم القياس المحاسبي. 2-4-1-1

 مالًيقسمالشجقسحتمش محقجثمج  مول  موا ما تيفتمالتنق ي مفتملًدمتنددتمتنق ي
متن ي م مالحقجثي  مش  مالنديد متنقو  موقد مالشعشو  مفت متتفق مأنهق مجال موالك   الصيقغ 

مالًيقسمالشجقسحتمنتنقولهقم شقمييت:

 ممقوني س قومح سبي هومالًيقسمحك  مئقشمفتمق  ماجئدادمحقجكيق مليتنحي مئ م"
محنقمم مولله مشحقك   واصهق محة يً  مجشق ما تكقفهق ميتش مةحيني  ملًوائد مغي مم،  محة يً  أو

 .(2009)السندي،مشحقك  "

 موعرفت جمعية قومح سبي  قألمريكيةAAAم مق  م" مفت مالشجقسحت مالًيقس يشث 
ماجئدادمأجداثمالشنك  مالشقعي موالجق ي موالشستًحيي موللهمحنقم مئيضمش ج قتمشقعي 

 .WWW.AAA.orgأومجق ي محشوجممقوائدمشجدد م"

 مالنًدي م وعرفت وج ة مع يير قومح سبة قوهووية قوني س مالًيش "حقن مئشيي متجديد
،موهلاميتةيمما تيق مأسقسمشني مليًيقسمالشقلي ليننقص مالتتمسينت  محهقمفتمالًوااشم

م.(2011)جشدا ،م"

  س قومح سبي:أامية قوني.2-4-1-2

الًيقسمفتمالشجقسح مأجدماجن ش مدا  مالن قشمالشجقسحتمحقإلعقف مجلضمأن ميشث ممدني م
مأجدمالو قا ماجسقسي مفتمالشجقسح .

م:(2014)،ف  ،موي ه مأهشي مالًيقسمالشجقسحتمفيشقمييت
 لشجقسحي مونتيج مل مت تسممواجدمش مالو قا ماجسقسي مفتمامي ندأ ملًيقسمالشجقسحتم

مأهشي م ماجئشق  ملشن شقت مالش تيف  ماالقتصقدي  مقيقسماججداث مئ  مالنقتج  الشنيوشقت
 .الشقلت قص مفتمالشجتشتم

 مشجتويموم متجديد مفت مشهشقم مدو ام مالًيقسمالشجقسحت موئ ضمالحيقنقتمماسقليميادي جئداد
شقتماجئشق موالتتميش  مال قص محتيهماجنكة ماالقتصقدي مالش تيف مالتتمتتشمفتمشن 

 است داشهقمفتمات قلمالنديدمش مالً ا اتماإلدا ي مالش تيف .
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 مفإ مأيمقيقسمغي مشوعوئت مالًيقسمالشجقسحتمأهشي مهومشوعوئيت  ميزيد أومم،ج مشق
 .الشقلي شتجيزمالمتوجدمل مأيمأهشي محقلنسح ملتيهمالفاَقتمالشستهدف مليتًق ي م

 مفتمتوصي مالًيقسمالشجقسحت مالتوثيقمالش اشم،الشقلي  مالشنيوشقتميسقئد م،وتةحيقمشحدأ
 وحصو  م قفي .م،وايصق مهلممالشنيوشقتمفتموقتمشح  

 مرقحل قوني س قومح سبي:.2-4-1-3

مالشجقسحت مالًيقس محنشييقتمم،ش اج  مالًقاش محهق ميش  مالتت مال ةوات متيه مهت م ةوات  أو
مالتجيي مفتمالد مشنلمحداي  مالًوااشالًيقسمالشجقسحتموالتتميحدأ مالشجقسحي مجتضمجئداد م،فقت 

م:(2014)،ف  ،موالتتمنتقاممالًيقسمالشجقسحتموهلممالش اج مهتمالشقلي والتًق ي م
 وال واه ماالقتصقدي مالش تيف مالتتمتشتمفتمم،جداثش جي متجشيتمالحيقنقتمئ ماج

 الشنك  م   مفت  مشنين .
 والنشييقتمالتتمتشتمةحًَقملن قشمالًيدمالشزدو .ش جي متسجي ماججداثم 
 ش جي متحويممالنشييقتمواججداثماالقتصقدي مويتشمتحويممأومتجشيتمتيهمالنشييقتم

واججداثمفتمشجشوئقتمشتنقسً موشتجقنس موللهمحهد ماالستفقد مش مالشنيوشقتم
 الشتواف  مئنهق.

 ماجج متيه مئ  مالنقتج  مالحيقنقتمالشجقسحي  متكةي  ماالقتصقدي مش جي  موال واه  داث
ويتشمللهمئ مة يقمجد ق مالحيقنقتمالشجقسحي مفتمن قشمشنيوشقتتمحجيثميش  مالتوص م

 شنهقمئيضمشنيوشقتمأ ث مش اش مئندمات قلمالً ا اتمالش تيف .
 ش جي متي يصمالنشييقتمواججداثماالقتصقدي ،مويتشمللهمحندمش جي متكةي مالحيقنقتم

شنيوشقتت،موي و مللهمالتي يصمفتمك  متًق ي موقوااشميش  مالشجقسحي مفتمالن قشمال
 أوم ق جهق.م،تًديشهقملألة ا ملاتماالهتشقشمح ئشق مالشك وبمسوا مش مدا  مالشنك  
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 مفهوم اإلفصام المحاسبي، وأنوا ه، وأهدافه . 2-4-2

 مفهوم قإلفص ح قومح سبي:.2-4-2-1

  فتمالهواش ممالشقلي فتمالًوااشممشقلي ال"ئحق  مئ مج هق مليشنيوشقتمماوقإلفص ح
م مالًوااش مش  ميجن  مششق مالش شي  موالجداو  مشعيي مالشقلي والش ج قت وش اش مم،غي 

 .(1986)النقدلض،مليشست دشي محة ضمتش نيهشمش مات قلمق ا اتم كيد 

 حك  ميش  مميصق مالشنيوشقتماالقتصقدي ا متك يصموقيقسموممئشيي " يض ً أ واو
م ماجشو  مئيض مالج ش مش  مالشنقسح ممالشقلي اجة ا ملاتمالن ق  مالً ا ات موات قل ليشنك  

 .(2015)ئحدال جش ،محك نهق

 أ وقع قإلفص ح قومح سبي:   .2-4-2-2

 :(2010)جس ،مجلضيًسشماإلفصقحمالشجقسحتم

 لزاشت.اإلفصقحماإل -أ
 اإلفصقحمالةوئت. -م
 اإلفصقحمالش اش -ت
 اإلفصقحمالًةقئت. -ث
 اإلفصقحمئ مالشساولي ماالجتشقئي . - 
 اإلفصقحمالشنقسم. -ح

 أاهقف قإلفص ح قومح سبي:.2-4-2-3

ج متزويبدمالشسبت دشي محقلشنيوشببقتمالشجقسبحي مالش اشب مينببدمالهبد ماجسقسبتملإلفصببقحممممم
فبببببب ملإلفصببببببقحمالشجقسببببببحتمنتنقولهببببببقم شببببببقموش تيمىالشجقسببببببحت،موهنببببببقهمأهببببببدا مف ئيبببببب مأ بببببب م

م:(2015)ئحدال جش ،مييت
 . تًديشمشنيوشقتمشفيد مليشست دشي ملشسقئدتهشمفتمات قلمق ا اتماقتصقدي م كيد 
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 م مالًوااش متكش  مأ  متوجي ممالشقلي يجم مئيض مشست دشيهق متسقئد مشنيوشقت ئيض
 اتمالنقادمالجًيًت.ممشد  اتهشمنجوماالستثشق مفتمالشنك تمل

 الشجقسحي .مالشقلي جزال مالةشوضموتجنممالتًيي مفتمئ ضمالشنيوشقتم 
 م مالًوااش مشست دشت متسقئد مالتت مالشنيوشقت مشتممالشقلي توفي  ماج ققش مشًق ن  فت

 شثي تهقمحقللاتمفتمالجقنمماالستثشق ي.
 . التنحامحًد  مالشنكق مئيضمتوليدمتدفًقتمنًدي مفتمالشستًح 
  الشنيوشقتمالش اش موالع و ي مليحقجثي موالش ا زمالحجثي ملًيقسمشدىمالتزاشممتوفي

 الك  قتمحقإلفصقحمجسممالًواني مواليواا .

م(.2011)بارود، ن  قود التأجير التمويلي المحاسبي التصنيف.2-4-3

حدأمتداو مشنقيي مالشجقسح مئ مئًودماإليجق مةويي ماجج موالتً ي مئنهقمشنلمئقشممممم
لاتمك  ممالحجث(،مو قنتمآ  م38ئندشقمأصد تمنك  مالحجوثمالشجقسحي م قشم)م1949

ش مجقنممالشجقسحي مش مأج موعتمشجشوئ مش مالشنقيي مليشجقسح مئ مئًودماإليجق م
مشنقيي  مشجشت متوصي  مهت ماجج  مم،ةويي  مم(FASB)الشقلي الشجقسح  والتتمم13 قش

الشجقسح مم''Accounting for leasing''تجتمئنوا مم1976صد تمفتمنوفشح ملسن م
محشوعوبم مش تحة  مأ  ى موآ ا  مشنقيي  مصد ت م شق ماجج ، مةويي  ماإليجق  مئًود ئ 

حننوا م)محداي مم1978(مفتمأغسةسمسن م23الشجقسح مئ مئًودماإليجق م قلشنقي م قشم)
جو مشجقسح مم1986(ملنقشم91والشنيق م قشم)مInception of lease)م–ئًدماإليجق م

الشحقك  ممت قلي الشت افً مشتمالً وضمالش تسح موالمت قلي ي مالًقحي مل ستنقد موالال سوشمغ
م م قش موالشنيق  ماإليجق ، ملنًد مم98االحتدااي  ملسن  مشقيو مفت مصد  جو مم1998اللي

شجقسح مالحيتمالت جي يم)الحيتمإلئقد ماستجق مالششتي قتمالجًيً (مجالمأن مئيضمال غشمش م
(مفتمالواليقتمالشتجد ماجش ي ي ميش ننقم13 تمحندمالشنيق م قشم) ث  ماإلصدا اتمالتتمجق

أومئيضمجج ا مم،الًو مجنهقمقدماقتص تمجشقمئيضمشنقلج مجقالتم قص مش مئًودماإليجق 
(مدو مأ متشسمشعشون ماجسقست،م13تندي تمةفيف مئيضمحنضمفً اتمالشنيق م قشم)

متهد مإل مالتت مالشجقوالت مأ ث  مالشنيق  مهلا مئًودمجيثميند مئ  مأسسمالشجقسح   سق 
اإليجق مكشوالممالمن  اممالستنقدممجلضمجةق من  يمشت قش م شقموودمفتمشل   مالشنققك مالتتم
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سحًتمصدو مالشنيق موللهمحجقنممأ لممفتماالئتحق مالجوانممالنشيي ملتةحيقمالشنيق م
م مالشنققكقتموالش ج قتمالتتمو دتملشجيسمشنقيي مالشجقسحي  مئيضمي الشقلئيضمعو 

مفتم مأشق ماجش ي ي ، مفتمالواليقتمالشتجد  مهلا مالشندل ، موالشسود  مالشنيق ماجصيي  صو  
(محننوا م21الشنيق مالح يةقنتم قشم)م(ASC)ح يةقنيقمفً مأصد تملجن مشنقيي مالشجقسح م

مالت جي ي"م،"الشجقسح مئ مئًودماإليجق   Accounting for leases & Hireوالك ا 
purchase ويتفقمهلامالشنيق مشتمالشنيق ماجش ي تمفتمم1984غسةسمش مئقشم"مفتمأم

الهد مشن موهومالشنقدا محشحدأمالجوه مفوقمالك  ،مولًدمجددمالشنيق مأن ميكش م  مش م
موالشست ج .م،الشاج 

 (:13قوتص يف قومح سبي وعنوه قوتأجير في قومعي ر قألمريكي رقم ). 2-4-3-1
(ممالشجقسح مئ مئًودماإليجق مةويي ماجج مالصقد م13)مةحًقممليشنيق ماجش ي تم قشمممم

يصن مالنًدمفتمدفقت مم1976فتمنوفشح ممFASBالشقلي ئ مشجيسمشنقيي مالشجقسح م
جلامتواف مفي مفتمتق ي منك  ماإليجق م)متق ي مالتنققدمأومحد مم أسشقلتالشست ج م إيجق م

ش مالك وةماج حن مالسقحقمل  هقمااللتزاشمح مج م ق مسقحًقممئيضمالتنققد(مك ةمأومأ ث م
ثقنيقمميتعش مجقمالك ا مالتجفيزي،موثقلثقممأ مشد مم،وهت،مأوالممأ مالنًدمينً مجقمالشي ي م

م متنقد  مم%75النًد مالًيش  مأ  مو احنقم مالشست ج ، ماجص  مجيق  ليشدفوئقتممالجقلي ش 
مش مالًيش مالنقدل ماجص .م%90اإليجق متنقد م

أيمك ةمش مالك وةماج حن مفتمئًدماإليجق مفتمتق ي منك ت مموفتمجق مئدشمتجًقمممم
م.www.fasb.orgيصن مالنًدم إيجق متكةييت

وتك  مهلممالك وةما تحق مانتًق مجقمالشي ي مالًقنوني مجلضمالشست ج ،م شقما مالك ةمممم
محة يً م مشن فعقم مي و  محسن  مالشست ج  ماجص  محك ا  مليشست ج  مالجق مينةت الثقنت

 مالًيش مالسوقي مالشتوقن مفتمنهقي مالنًد،م شقمأ مالك ةمالثقلثمالليمجددمشد مجوه ي مئ
ماالئت ا مم%75النًدم م قفي مليتش ش مالنش ماإلنتقجتملألصو مفيفت ضمح  متيهمالشد 

مليتشم م قفي  مالشد  متيه مح   مفيفت ض ماج ي  مليك ة موحقلنسح  مالشاج   مالشي ي  حشنفن 
مالشام م قنتمالًيش ماالئت ا محشنفن مالشي ي  موحقلنسح مليك ةماج ي مفيفت ضمح ن مجلا ج  



   54 

 

مالسوقي ملألص مالشست ج مم%90لشدفوئقتمئًدماإليجق مئيضماجق ممالجقلي  ش مالًيش 
مفتمحداي متق ي مالتنققد،مفإ مشنفن مالشي ي مسيتشمانتًقلهقمليشست ج .

مأوع ممممم  ةي ماجو مأومأ مئًدماإليجق مالليميًقح مشتةيحقتمالكمCoughlonو شق
الثقنتميجممأ ميًقح مشتةيحقتمالك ةمال احتمالليميجتويمفتمشعشون مئيضمشتةيحقتم  م

م مالًيش  م قنت مجلا مجن  محيتممالجقلي شنهشق، مسن  مش  م ثي ام متًت م مااليجق ي  ليشدفوئقت
اجص منًدام،مفإ مللهميننتمأ مالنًدمفتمشعشون مليسمئًدمجيجق مول ن مئًدمك ا مي تمم

م متجًقمعشنقم مالتت ماإليجق  مئًود مأ  مئيض مفع م مالشست ج ، مجلض مالشي ي  مانتًق  جق
متةةتمفت  م مفجينشق مشتةيحقتمالك ةمال احتمئشييقم متًقح محقلتحني  شتةيحقتمالك ةمالثقلث،

أ حقبمالنش ماالقتصقديملألص مفنندالمي و مالشست ج مقدمجص مئيضمشن شمم النًدمث ث
م مثش موش  مالشست ج ، ماجص  مأيجممشنقفت متًت ممالًيش  ليشدفوئقتمااليجق ي ممالجقلي  

 ثي اممش مسن محيتماجص منًدام،موحللهميش  مافت اضمأ مالك ةمال احتميندم قفيقمملتجديدم
ماإليجق م مئًد مونوئي  مئيضمتجقوزممال أسشقلتةحين  حجيثميشنتمش متجقي مة فتمالنًد

 مأمئًودمجيجق مالتتمالمتًقح مالك ةمال احتمينحةتمجوه  موشعشون ،م شقميننتمللهمأ 
م.تصن محقئتحق هقمئًودمتكةييي 

ن محتشمتصني مئًودمجيجق متشوييي موئًودمايجق متكةييي موئًودمإج مفشقمفتمدفقت مالشامأ
وللهمحقست داشمنفسمأسسمتصني مئًودماإليجق مش ممحيني ايجق ممتشوييي موئًودايجق م

موجه من  مالشست ج .م
ويصن مئًدماإليجق م إيجق متشوييتمأومحينتمجلامتواف مفي مأجدمالك وةماج حن مالتتممممم

مجلضمع و م محقإلعقف  مالشست ج  محدفقت  ماإليجق  ملتصني مئًود مك ةي متست دش متواف   
م:www.FASB.orgقآ  ي مشجتشني موهش

 جش قني مالتنحامحة يً مشنًول محتجصي مدفنقتماإليجق مش مالشست ج . -أ
ئدشمت  دمجوه يمحك  متجش مالشاج مجيمت يف مشستًحيي م   مفت  ممالميوجدم -م

ش ممت قلي اإليجق م)حشننضمأ مالشاج مقدمأ ش مالتزاشقت مالتنققدي ،مأومأ مت و مهلممال
 الشش  متًدي هقمحة يً مشنًول (.
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مش قة مممم مأ  مش  مالت  د مهو مليشاج  محقلنسح  ماآل  ي  مالك ةي  متواف  مالهد مش  ج 
قدمتشمتجوييهقمحقل قش مليشست ج ،مفإلام قنتمدفنقتمالت جي مالتتمسيتشمتجصييهقمالشي ي م

موال مشا د  مش ممت قلي غي  مالشاج  ماجص  ماستحنقد مفق  محهق مالتنحا ميش   مال الشستًحيي 
م.مسج تمالشاج مأش م قةئ

هز مفنيضمسحي مالشثق م قنتمالك  قتماجش ي ي ملت جي مأجهز مال شحيوت متًوشمحك ا مأجمممم
(IBM)زال مقيشتهقمش مقوااشمش  زهقمم  مهلممالك  قتم ،مئيشقمحالشقلتثشمتاج هقمليةي ،موا 

 متًوشمحقستحدا متيهماججهز مشستًح ممح جهز مأجدثمش متيهمالشاج  ،موللهم  قنتمتتنهدمح
مأ ث متةو ام،ممونك تمئ متيهمالتنهداتمم(IBM)ئندشقمتًدشمك    لألسواقمأجهز مجديد 

محنضمالشكق  م فعتمك    مئندشق  (IBM)مجلضمك  قتمت جي مم مالجديد  ماججهز  حيت
مئيضم مالشست ج ي  مقد   ملندش مالشاج   ماججهز  ماست داد مجلض ماعة ت مالتت ال شحيوت 
مويًدشم مأ  ى، مش   مالشجقسحي  مفتمالدفقت  متسجي مقيشتهق ئقد  موا  مجديث ، مح جهز  استحدالهق

ش متوف مالك ةي ماآل  ي مش مالشجشوئ ممللهمالشوق مدلي ممئشييقممئيضمع و  مالتجًق
م.مwww.FASB.orgالثقني 

قالعتب رقت قوتي يتوجب أخلا  ب وحسب   ع ه تطبيق قومعي ر قألمريكي رقم . 2-4-3-2
(13) 

 أواًل: قونيمة قوع هوة وألصل في بهقية قالستئج ر:
اجص مفتممالًيش مالنقدل ملألص مالشست ج مئ مالسن مالليميش  مأ ميحقبمح مدتنمممم

الشنقش تمالج  محنيداممئ ماجة ا مالشكت   مفتمئشيي مالحيتمأومالك ا ،موتوجدمحنضم
مالجقالتمالتتمتاث مئيضمالًيش مالنقدل ملألص ميش  مل  هقم شقمييت:

 جلام ق مالشاج مهومنفسمالشنتمملألص ،مو ي مالحيتمفإ مالًيش مالنقدل ملألص مفتمحداي م
قمسن مالحيتمالجق ي،محجيثمين سمهلامالسن مأيمشسشوجقتماالستاجق مست و مهتمنفسه

مئيض مالنقد  مالسن  متجد مويتوق  مششنوح، متجق ي م صش محداي ممأو مفت مالسوق   و 
أوم سقدمئيضمتجديدمالسن ،موفتمم،حشننضمانن قسماآلثق ماالقتصقدي مش م وا ماالستاجق 

موفتم  و م  مالحيت، مئ مسن  مالنقدل  مالًيش  متً  مقد محقلسوقمقدمحنضماججيق  قص 
 تص مجلضمأق مش مسن مت يف ماجص منفس .
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 مفإ مالًيش م مالحيت مالشنتمملألص مأومو ي  منفس  م ق مالشاج مليسمهو مجلا فتمجق مشق
مأيم متن س محجيث ماجص  مت يف  مفت مشتشثي  مت و  ماالستاجق  مفت   محداي  مفت النقدل 

شاج ملألص مفإلامشتمش ائق متق ي مشي ي مالمئييهقشسشوجقتمو صوشقتميش  مالجصو م
 قنتمهنقهمشد مزشني مةويي منسحيقممحي مهلامالتق ي موحداي ماالستاجق مفإ مالشًيش مالنقدل م
مت و م فتمهلممالجقل متتوق مئيضم  و مالسوقمفتمحداي مفت  مالت جي موالتتمتننتمأنهق

 أ ح مأومأق مش مت يف ماجص .
 مشوعبببوئي مئنبببدشقمي بببو ماجصببب موتنكببب مشكببب ي م يفيببب متجديبببدمالًيشببب مالنقدلببب محة يًبببمممم

الشسببت ج مجببز اممعببش مأصبب مأ حبب م شببقمهببومالجببق مشببث ممئنببدماسببتاجق مش تببممأومدو مفببتم
ججبببدىمالشحبببقنتموفبببتمهبببلممالجقلببب مقبببدميعبببة مالشسبببت ج مجلبببضمتصبببني مالنًبببدموفًبببقمملكببب ةم
التصبببني مالثقلببببث،مون بببب امملتنبببل متجًيببببقمالتًببببدي مالشوعبببوئتملينشبببب ماالقتصببببقديمالشًببببد م

م(FASB)تمالواقببببتمالنشيببببت،مفًببببدمأصببببد مشجيببببسمشنببببقيي مالشجقسببببح ماجش ي ببببتمليشحنببببتمفبببب
(مالببليمأوعبب مأنبب مفببتمجقلبب مئببدشموجببودمشحينببقتملألصبب مششقثبب ملألصبب م24التفسببي م قببشم)

الشسبببت ج ،مفإنببب ميش ببب ماسبببت داشمأسبببسمأ ببب ىملتجديبببدمالًيشببب مالنقدلببب محة يًببب مشوعبببوئي م
مً ملًيشببببببببببب ماجصببببببببببب مالشبببببببببببباج الشًبببببببببببد  ،مأومالتًبببببببببببدي مالشسبببببببببببتماالسبببببببببببتحدالي  قلت يفببببببببببب م

www.FASB.FIN24.org.م
 ث  ي ً: قوحه قأله ى ولمهفوع ت قاليج رية:

مجيجق ي ش موجه من  مالشست ج مفإ مالجدماجدنضمليشدفوئقتمااليجق ي مهومأق مقيش ممممم
مشًقح مشصق ي م مأيمشحقلغمجعقفي متدفت ماالستاجق مش صوشقممشنهق يتشمدفنهقم   مفت  

التنفيلي (مالتتميسددهقمالشاج ،موأيممت قلي أومالع اامم)الم،تمالصيقن الت شي مأوم دشق
يتعش مالجدممقيش مشتحًي ملألص مت و مشعشون مش مجقنممالشست ج ،مو للهميجممأ 

مفتمجقل مئدشمم أيميجق ي االاجدنضمليشدفوئقتم شحقلغميش  مأ ميةقلممالشست ج محدفنهق
مانتهق مئند ماالستاجق  مفت   متشدد مأو متجديد مالنًد، مالًيش م  معش  مجسقح  ميتش مأ  ويجم

مشنلمحداي مفت  مالتنققد.ميجق ي اال
وفتمجق منصمئًدماإليجق مئيضمك ا ماجص مالشست ج مفتمنهقي مشد مالنًدمفإ مالجدم
اجدنضمليشدفوئقتمااليجق ي م   مفت  ماإليجق ميجممأ متكش مئيضمالشحيغمالليمسيتشم
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مالن مفت   مفتمنهقي  ماجص مح  مك ا  مقيش  مالشحيغ مأيمتجسمملهلا حنفسمشند ممجقلي ًد،
ال صشمالشست دش،مويد  مفتم سشي ماإليجق ،موي ه مفتمالشيزاني معش مالشحيغمالشسج م

مئ ماجص مالشست ج .
هومالشدفوئقتمالشل و  مميجق ي االج مفإ مالجدماجدنضمليشدفوئقتموش موجه من  مالشامممم

مشتحً محقإلعقف مجلضمعشق محًيش  ي مئ ماجص مالشست ج مش مجقنممة  مثقلثمأئ م
والشاج م)حك ةمأ مي و مالة  مالثقلثمققد اممئيضمالوفق مم،غي مش تحةمح  مش مالشست ج 

محقلتزاشمالعشق (.
وحقلنسح ملشد ماإليجق ماإلعقفي ،مأيمغي مالشا د مالتتمالميش  مأ متنقلممفتمحداي ممممم

مئيضمجًقاقمأومأجداثم مئيضمالنًدمحسحممائتشقدهق مائتشقدام شستًحيي ،موالتتميتشمجسقحهق
ججشمالشحينقتمالنقتج مئ مالتسهي تمالشست ج  ،مونسح مالن و مالشًد  م مشاك اتمشنين 

شستًح ممفتمشند مالفقاد موشنقش مال قشمالًيقستمفتمتق ي مجنكق ماجص مالشست ج ،موالليم
مفًدمأصد مشجي مالنًد، ملوجد  مالشقلي سمشنقيي مالشجقسح مين سمان فقضمالًش مالك ااي 

م)اج م قش مالشنيق  محننوا م"29ش ي ت ماإليجق اتم( مالليمتعش مالنصمم شقلياالجتتجديد "
مالشجق مالشنقلج  مئيضم يفي  مش مالشدفوئقتمص اج  مالجز  مللله الشجتشي مميجق ي االسحي 

مئًد ميتعشنهق موالتت مليًيقس مالًقحي  مالًيش مأ  مالشنيق  مهلا موع  مجيث مالشا د ، مغي 
ماجد مالجد مش  مجز ام متند محدايت  مفت ماإليجق  م قلدفنقت ماإليجق  ملشدفوئقت ميجق ي االنض

الدو ي مالشجدد موفًقمملشند مالفقاد مالسقادمفتمحداي مئًدماإليجق ،مأشقمحقلنسح ملشدفوئقتم
مالشست ج م ملألص  مالشستًحيت محقالست داش مشحقك   مي تحة مئقش  مئيض متنتشد مالتت اإليجق 

ماست دا ماإليجق  سقئقت مفت   م    ماآلل  مم،ش مالسن ي  مالتةي ات مت يف مم قليالشتتأو فت
موتنقلمم ماإليجق  ملشدفوئقت ماجدنض مالجد مقيش  مش  مجز ام متند مف  مالشست ج ، اجص 

م.مwww.FASB29.org شص و مش موجه من  مالشست ج مو إي ادمحقلنسح مليشاج 
 ث وث ً: شروط قوتأجير قوتص عهية:

(مأ متصني مئًدماإليجق ،موتجديدمنوئ ميتشمفتمتق ي مجح اشم13 قشم)أوع مالشنيق ممممم
النًدمأومتق ي مالتزاشمالة في مئيضمتنفيلماجج قشمال ايس مفي ،مواستثنق ملهلممالًقئد ،مفًدم
م)غي مش تش (م م ق ماجص مالشست ج ملشميتشمجنكقا  مجلا مشق مالشنيق مفتمجقل  أجقزمهلا
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مالتق ي ممحند،مأوملشميتشماقتنقا مش مقح  الشاج مأ مي و متق ي محداي مئًدماإليجق ،مهو
محنضم مج  مون  ام مالشاج ، مجقنم مش  مواشت    مالشست ج  ماجص  مجنكق  مفي  ميتش اللي
ماجدنضم مالجد محتزايد ميتنيق مك ةقم متتعش  مالشاج  ميعنهق مالتت ماإليجق  مئًود اتفققيقت

شقداممئيضمتةي ماجسنق مالنقدي ،مليشدفوئقتمااليجق ي م   مفت  ماإلنكق مأوماال تسقممائت
أومالتةي اتمفتمدلي مأسنق مالشستهيه،مفًدمأدىمللهمجلضمجثق  مشك ي مجش قني مأ مت تفتمأوم

ليجدماجدنضممالجقلي تن فضمالًيش مالشندل ملألص م   مفت  مجنكقا محجيثمتصح مالًيش م
مالنًدمأ ث مأومأق مش منسح م ش مالًيش مالنقدل مم%90لشدفوئقتماإليجق مفتمحداي مفت  

ميننتمأ متةحيقمك ةمالتصني مال احتمفتمتق ي ما تشق ماجص ميش  مأ م لألص ،محشق
مهلام متجنم ميش   موجتض متكةييت، مئًد مجلض مالتشوييت ماإليجق  متصني مئًد مجلض يادي

(م13لتندي مالشنيق م قشم)م(23 قشم)م شقليلااالجتشق مفًدمجصدا مشجيسمشنقيي مالشجقسح م
مي و م)حداحننوا  ماإليجق ميجممأ  مأ متصني مئًد مالليمأ دمص اج  ماإليجق ( مئًد ي 

مFASB.SAFAS23.1978.para6.8.9مدااشقممفتمتق ي مالشوافً مئييهق
 رقبعً : معهل قوخصم

ليجدماجدنضمليشدفوئقتمااليجق ي مالتف ق محي مشندلي ملي صشممالجقلي يتةيممتجديدمالًيش م
تمليشست ج ،موشند مالفقاد مالعشنتمليشاج ،مفحقلنسح مهش،مشند مفقاد ماالقت اضماإلعقف

مفإن ميتشث مفتمالشند مالليميتي مليشست ج م ماالقت اضماإلعقفتمليشست ج  لشند مفقاد 
ئندمحداي مالنًدمالجصو مئيضمالشحيغمال زشملتشوي مك ا ماجص مالشست ج ،موقدميست دشم

يدفنقتمااليجق ي مفتمجقل متنل متجديدمليجدماجدنضملمالجقلي هلامالشند مفتمجيجقدمالًيش م
م.www.FASB.orgمشند مالفقاد مالعشنتمليت جي مأومجلام ق مأدنضمشن 

أشقمشند مالفقاد مالعشنتمليت جي مفهومشند مال صشمالليمي  لمفتماالئتحق م  مش ممممم
مالشاج م ميًوش مالتت مالشدفوئقت مجلض محقإلعقف  مالتشوي  موت يف  مالشست ج ، ماجص  ت يف 

مالنقادمحت مشند  مئيض مالجصو  محند مفيشق ميش ن  موللهمجتض م قلشصق ي ماإلدا ي ، جشيهق
مالشند م مأن  ملله مويننت ماإليجق ، مئًد مفت مالشستثش   ماجشوا  مئيض متجًيً  ميتوقت اللي

م مالشاج مالليميجن مالًيش  مليشدفوئقتممالجقلي الشجسوممحواسة  ماجدنض مش مالجد ل  
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مدو ي مالشتوقتمتجصييهق مشسقوي مااليجق ي  مالشعشون  مغي  مالشتحًي  مجلضمالًيش  محقإلعقف  قم
مليًيش مالنقدل ملألص مفتمتق ي مالنًد.

مالشند ممممم مش  مأصة  ماالقت اضمالتفقعيت مالشند  مي ه  مشق مئقد  مالنيشي  مالجيق  وفت
م:التقلي العشنتمليشاج ملألسحقمم

  تماتفققيقتمأومي كفو مئ مشند مالفقاد مالعشنتمفم،ج مشن شمالشاج ي ميفصجو
ماإليجق .

 أ مالشست ج مئقد مين  مجلضمجدم حي مالًيش مالسوقي مالنقدل ملألص مشث مالشاج م
يفت ضمأ مالشست ج مقدمات لمق ا ماالستاجق محدالممش ماالفت اضملك ا ممئيي تشقشقمموحنق مم

 اجص .
 مالًيش مم ميجن  مواللي مش تفت، مت نولوجت متًقدش ملشند  مي عت مقد مالشاج  اجص 
مالنًدمةويي مجلضمجدمشقمفإ مالش تحًي مالشتوقن م شزي ،مئ و مئيضمللهمئندشقمت و مفت  

مالًيش م مئيض مققاش  ماجغيم مفت مسو مت و  مالشةيوح  مليدفنقتمااليجق ي  مالشاج  تجديد
 السوقي مالنقدل مليشي ي مفتمتق ي ماتفققي مالنًد.

م:ولهلامفق مالهد مش ماست داشمشند مالفقاد مالعشنتمهوممممم
أق مم إلىجش ماج مالت  دمأ مالشست ج مل ميست دشمشند مال صشمزاا مينةتمقيش م -أ

يجن مش مالشش  متجنمم سشي ماجص ممقلتقلتش مالًيش مالنقدل ملألص ،موحم%90ش م
 المت ه مفتمالشيزاني مالنشوشي م)تشوي م ق  مالشيزاني (.مقلتقلتوااللتزاشقتمالش تحة مح موح

الشند مأ ث مواقني مجن مسياديمجلضمجن مشجشوبمالًيش ممالشست ج مينيشمح  مهلام -م
محقلنسح ممالجقلي  مالشاج  ملألص  مالنقدل  مالًيش  ميسقوي مااليجق ي  مليدفنقت ماجدنض ليجد
 ليشاج .

مفإن مينحةتمئيضمالشست ج مأ ميةحقم13وةحًقمملشقميًتعي مالشنيق مالشجقسحتم قشم)ممم )
مجدنضمليشدفوئقتمااليجق ي .امالجقلي أدنضمالشندلي مإليجقدمالًيش م

م
م
م
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 (:17قومح سبي وعنوه قوتأجير في قومعي ر قوهووي رقم ) قوتص يف.2-4-3-3

م)مممم م قش مالدولت مليشنيق  ماإليجق م17ةحًقم م ق مئًد مجلا مئيضمشق ماجصيتمفإ مالج ش )
،مئًداممتشويييقممأومئًداممتكةيييقمميتشمحقالئتشقدمئيضمجوه مالصفً موليسمئيضمك  مالنًد

 للهمجلامتشمنً مجشيتمالشنقفتموالش قة ماجسقسي مال قص محقلشي ي مجلضمالشست ج مفإن م
ينحةتمتصني مالنًدمئيضمأن مجيجق متشوييت،موهلامالنًدمي و مغي مققح ملإللةق ،مويستنيدم

ماالستثشق .مئيضالشاج م أسمالشق مالشستثش محقإلعقف مجلضمئقادمشنًو م
(مأ منً مجشيتمالش قة موالشنقفتمال قص محقلشي ي م17شم)نيق ماجصيتم قشوينصمالمممم

،موهلممالك وةمالمتزا مسق ي مالشفنو مالتقلي تتجًقمجلامتواف مواجدمش مالك وةماج حن م
م.www.IASC.IAS17.orgم(مالشند 17فتمالشنيق م قشم)

 .ينً مئًدماإليجق مالشي ي مجلضمالشست ج مفتمنهقي مفت  مالنًد 
 ماإليجم مئًد مالشاج ميتعش  ماجص  ملك ا  م يق  موهو مالتفقوعت، مالك ا  م يق  ق 

ن مأحسن ميتوقتمأ مي و محصف مأسقسي مأق مش مالًيش مالنقدل مفتمتق ي مششق س مال يق ،موم
 توجدمد ج مشنًول مش مالت  دمح  مال يق مسو ميشق س.

  ي متةةتمفت  ماإليجق مالجز ماج ح مش مالنش ماالقتصقديملألص مالشست ج ،موالشي
 يش  مأ متنتً مأومالمتنتً مجلضمالشست ج .

 م مشدفوئقتماإليجق ،ممالجقلي الًيش  مش  ماجدنض مالجد مشن  مشة وجقم مالت جي  محد  ئند
ش مالشن مواالاتشق ممققلي أئيضمش مأومشسقوي محقلع و  مليًيش مالنقدل ملألص مالشست ج م

مالع يحت،موالشي ي مقدمتنتً مأومالمتنتً مجلضمالشست ج .
(مفتمققاش مالك وةمالسقحً محإعقف مأ حن مك وةمجعقفي م17وقدمتوستمالشنيق م قشم)مممم

ميش  متي يصهقمفيشقمييت:
 مهوم مفًة مالشست ج  محجيثمأ  مشت صص  ملاتمةحين  مالشاج   م قنتماجصو  جلا

 .ئييهقالليميش ن ماست داشهقمدو متندي تمأسقسي متج ىم
 موتجش مالشست ج ملي سقا مالتتمتيجقمجلام ق محإش ق مالشست ج مجلةق مئًدماإليجق 

 حقلشاج موالنقتج مئ ماإللةق .
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 متجش مالشست ج مالش قسممأومال سقا مالنقتج مئ مالتًيحقتمفتمالًيش مالنقدل مم جلا
 لألص مالشتحًت.

 م ميتقح م ق  مئيضجلا مالًد   مثقنوي ممليشست ج  مجعقفي  ملشد  ماالستاجق  مفت االستش ا 
 اإليجق مالسقادمفتمالسوق.حإيجق مأق مجلضمجدم حي مش م

(مي و مالتًييشملثشقني مك وةم)حدالممش م17وه لامففتم  مالشنيق مالدولتمالشند م قشم)مم
منجدمأ مال شس م مفتم  مالشنيق ماجصيت(،موش مالك وةمالثشقني مالشل و  مأئ م أ حن 

مهو ماإليجق  مئًد مأ  ميننت مشنهق مواجد ماستيفق  مأ  محشننض محةحينتهق مشجدد  ئًدمماجولض
اج ي  مأ ث مجيجقاي محةحينتهقمويش  مأ متوديمجلضمم ت جي متشوييتمحينشقمالك وةمالث ث

متصني مالنًدم ت جي متشوييت.
وي ج مأ مالجقالتماج حتماجولضمهتمتنحي مئ مالك وةماج حن مالتتمجدهقمالشنيق مممم

مفتمالك ةم مالشست دش  مجالمأ مالية  ماإليجق ، مئًود مل سشي  الثقلثموال احتمش ماجش ي ت
ك وةمتصني مئًودماإليجق مالسقحقمجيعقجهقمتد يهشقمفتمداا  مالتًدي مالك صتموش م
مليتًدي م مالدولتمك وةقممأ ث م عوئق مئشييقم،مففتمجي موعتمالشنيق  الصنممتةحيًهشق
م  م مففت مليتصني ، مفقصي  م ةوةقم ميعت ماجش ي ت مالشنيق  مأ  منجد مفإننق الك صت

،مأومأ ث مش مالنش ماالقتصقديمهوم%75فإ مشد مالت جي مالتتمتشث مالشنيق ماجش ي تم
ميوجد مجيجق متكةييتمأيمأن  مأو م إيجق متشوييت متصني مالنًد م) ةممالتتمتجدد ا تحق 

(متل  مأ م17،محينشقمالية مال قص محشًتعضمالشنيق مالدولتم قشم)واع مأومنًة مفقصي (
ش مالًيش مالنقدل ملألص مم%90ضماجق مال سشي متنتممئندشقميةةتماإليجق مشسقوي مئي

الشاج ،موللهمحدالممش مالجشي مالشةقة مالشست دش مفتمالشنيق مالدولت"مأسقسيقمم  مالًيش م
مالشجقسح م مشنقيي  ملجن  مش  مج كقد مأو متفسي  موجود مئدش موشت مالشاج "، ملألص  النقدل 

(م90جلضمم80ث م)ش مالدولي ،مفًدميًق مأ مالجز مال ايسمش مالنش ماالقتصقديماجص ميش
م.مم%75،محدالممش م%
م
م
م
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 :(ش2011حق ود،)قومح سبية ه قوتأجير قوتمويلية في قومع ييرقوني س قومح سبي وعنو .2-4-4
 قوني س وقإلثب ت قومح سبي وعنوه قوتأجير قوتمويلية في هف تر قومستأجر:. 2-4-4-1

 :قوني س قومح سبي في هف تر قومستأجر في ظل قومعي ر قألمريكي 
 (م مليشنيق م قش مالنقكئمئ م13وفًقم ماجص موااللتزاش (متتجددمالًيش مالتتميسج محهق

فتمالسج تمالشجقسحي ملدىمالشست ج منتيج ماال تيق محي مالًيش ممال أسشقلتئًدماإليجق م
متق ي ممالجقلي  مفت ملألص  مالنقدل  مالسوقي  موالًيش  مااليجق ي ، مليشدفوئقت ماجدنض ليجد

 م.www.FASB.SFAS13.orgمالتنققدمأيهشقمأق 
 مفإن مفتمهلممالجقل ميجمميون  اممل و مالًقئد مفتمالًيقسمالشجقسحتمائتشقدمالت يف مالفنيم

ماجص مالشست ج ،مجالممالجقلي استنشق مالًيش م ملًيقسمت يف  ليشدفوئقتمااليجق ي مأسقسقم
مينحةت مفإن  مالنقدل ، مالسوقي  مالًيش  مش  مأئيض مشًدا هق مي و  مئندشق مالجقل ممأن  مهلم فت

ليشنقفتممالجقلي االستةنق مئنهقموائتشقدمالًيش مالسوقي مالنقدل ملألص مل ونهقمتشث مالًيش م
ليشدفوئقتمااليجق ي مئ متيهمالًيش ممالجقلي زيقد مفتمالًيش مم الشستًحيي ملألص ،موأ مأي

ص مئندميندمنقتجقممئ م  و متشوييي ميجممأالمي و ملهقمأيمت ثي مفتمتجديدمقيش ماج
جثحقت مفتمالسج تموالدفقت ،موهلاميننتمأ مسن ماجص مفتمالسوقمينقد مالجدماجئيضم

مالليمئيضمأسقس ميتشمقيقسماجص مشوعوبمالنًد.
 ليجدماجدنضملدفنقتماإليجق ،ميجممئيضمالشست ج ممالجقلي اجتسقممالًيش ممجغ اض

م ق  مجالمأن مجلا مل قت اضماإلعقفت، مالفقاد  مشند  الشست ج مئيضمئيشمحشند مماست داش
الفقاد مالعشنتمليشاج ،مو ق مهلامالشند مأق مش مشند مالفقاد مئيضماالفت اضماإلعقفتم

 است داشمشند مالفقاد مالعشنتمليشاج .مئيي ليشست ج مفإن ميتني م
 م محنًود ماجصو مالشست ج   مفيهقمم  أسشقلييستهيهمالشست ج  مالتتميتش حنفسمالة يً 

ما ماجصو  ماإلنتقجتماسته ه مالنش  مأسقس مئيض مأشق ماالسته ه مفت   موت و  لششيو  ،
أومشد مئًدماإليجق ،موائتشقداممئيضمالك ةمالليمتشماست داش ملتصني مم،الشًد ملألص 

مش م ق مالك ةمالشست دشمهومواجد مفإلا أيممالث ثتأومم، مالك ةي ماجو ئًدماإليجق ،
ي مشد مالنًدمأوم يق مالك ا مالتفقوعت(منً مشي ي ماجص مالشاج مجلضمالشست ج مفتمنهق)

فنندشقميتشماسته هماجص موفقمالنش ماإلنتقجت،مأشقمفتمالجقالتماج  ىمفيتشماسته هم
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اجص موفقمشد مئًدماإليجق ،مولًدمأ ادمشجيسمشنقيي مالشجقسح ماجش ي تمش مللهمأ م
  مالفت  مالفقصي ميجددمأيمش مالة في ميتوقتمأ ميشيهمجقماست داشماجص م)الشي ي (م 

م ماإليجق  مئًد م ق  مفإلا ملألص ، ماإلنتقجت مالنش  مونهقي  مالنًد، مشد  منهقي  مق أسشقليحي 
)نً مجقمالشي ي مو يق مالك ةمالتفقوعت(مفش موالثقنتملي سشي مم،لتوف مالك ةي ماجو 

ماإليجق ،م مئًد مشد  منهقي  محند ملألص  مالشنةًت مالشقله مالشست ج  مي و  مأ  الشفت ض
 دش ملنهقي مالنش ماإلنتقجتمالشتوقتملألص ،مولللهمشنةًيقممست و مفت  ماالسته هموسيست

 ه مالنش ماإلنتقجتملألص .
 مالجتسقممشص و م مالسقاد مالفقاد  مشند  مة يً  ماإليجق ميجمماست داش مفت      

مال أسشقلتالفقاد مئ مالفت  ،موتجديدمقيش ملت فيضمفتمقيش مااللتزاشقتمئ مئًودماإليجق م
مالجتسقممالًيش موم مالليمسحقماست داش  مفتمللهمنفسمشند مال صش مالشست ج  يست دش

 ليجدماجدنضملدفنقتمالت جي .مالجقلي 
 الش تحة محجيقز ممت قلي حتجش مالمال أسشقلتييتزشمالشست ج مةحًقمملةحين مئًدماإليجق م

م موالشجقف   مالشست ج  ماجص  ماست داش مئيي جق م قلصيقمت قلي ) مالنًد( م،ن تنفيل
شي ،موش مثشميًتعتمالًيقسمالسييشملد  مالتف ق محي مشدفوئقتماإليجق م واإلص حموالت

م م)الش تحة  مالشست ج  مجلض ماجص  مشي ي  محنً  مالشدفوئقتممالجقلي الًيش  ماجدنض ليجد
(موحي مشدفوئقتماإليجق مشًقح مالجصو مئيضمشنقفتماست داشماجص مالشست ج م االيجق ي
(مئيضمتجشي مققاش مالد  ملدىم13ويا دمالشنيق م قشم)موالع اامم،والت شي م، قلصيقن 

م مشص وفقت مجلض م)حقإلعقف  ملشنقفتمماالستنفقلالشست ج  مالشًقحي  مالشص وفقت والفوااد(
مدفتم مالشاج ملشساولي  مفتمجق متجش  مأن  مويجممش ج   ماجص مالشست ج ، است داش

م)مت قلي  مفمت قلي الجيقز  مالنًد( مإتنفيل مش  مجز  محهلممم،دفنقتماإليجق   ميتنيق واللي
ليجدماجدنضملهلمممالجقلي قح ماجتسقممالًيش مميجق ي اال يف ميتشماستحنقدممش مالدفنقتمالت

م ق مهلامالجز مش مدفنقتماإل لا مفالدفنقت،موا  ن ميجممإيجق مالميش  متجديدممش مالنًد،
لامنصمالنًد ئيضمأ ميًوشمالشست ج ممتًدي مهلممالت يف مواستحنقدهقمش مدفنقتماإليجق ،موا 

لضمة  مثقلث،ميش  ماست داشمدفنقتماإليجق م شقمجحدفتمت يف مالجيقز مواالستجوالمشحقك  م
 .الجقلي هتمدو مجج ا مأيمتسويقتمئندماجتسقممالًيشم
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 م ماإليجق  مقيقسمالتزاشقتمئًود مالنقكئمئ ممال أسشقلتي تحة مااللتزاش مقيش  مش  ح  
 دم  مئشيي مسدادمليدفنقتمااليجق ي .النًد،موقيش مشقميتشمت فيع محن

فإن ميجممش ج  مأ مهلاممجيجق ي وحقلنسح ملًيش مشقميتشمت فيع محندمسدادم  مدفن مممم
ماالستنزا مش ماالستفقد ملألص مالشست ج مئ ماإلج ا مالشجقسحتملت فيضمااللتزاش.

 (17قومح سبي في هف تر قومستأجر في ظل قومعي ر قوهووي رقم ) قوني س-ب
www.FASB.org 

 مالش  زم مفتمققاش  موالتزاش م  ص  مالتشوييت يجممئيضمالشست ج ماالئت ا محقإليجق 
ليجدماجدنضملدفنقتماإليجق مأيهشقممالجقلي ،موللهمحقلًيش مالنقدل ملألص مأومالشًيش مالشقلت

 اق مفتمتق ي منك  ماالستاجق .
 فإن ميجمماست داشمشند مليجدماجدنضملدفنقتماإليجق ،ممالجقلي ئندماجتسقممالًيش م

لام الفقاد مالعشنتمليشاج م شند ملي صش،مجلام ق مش مالشش  متجديدممحة يً مئشيي ،موا 
 ليشست ج . مالفقاد مئيضماالقت اضماإلعقفتملشمي  محقإلش ق مفقن ميجمماست داشمشند

 والت فيضمفتمم)الفوااد(يجممتجزا مدفنقتماإليجق مجلضمكًيهق،موهشقمت يف مالتشوي م
لتزاشقتم)قسةمالت جي (مئ مئًودماإليجق مالتشوييت،مويجممتوزيتمت يف مالتشوي مئيضماال

ليفقاد مئيضمال صيدممالتتمتةةيهقمشد ماإليجق ،موللهمحشقميجًقمشندالممثقحتقمممالشقلي الفت اتم
 .شقلتااللتزاشقتمئ مئًودماإليجق مل  مفت  ممالشتحًتمش 

 االسته هملألص مالشست ج ،مو للهمياديماإليجق مالتشوييتمجلضم هو مشص و م
،مويجممأ مت و مالسيقس مالشتحن مالسته هماجص م شقليشص و متشوييتمئ م  مفت  م

 الشست ج مشتنقسً مشتمتيهمالتتميست دشهقمالشست ج مالسته هماجصو مالششيو  .
(م16ويجمماجتسقمماالسته همحشقميتفقمواجسسمالتتمتعشنهقمالشنيق مالدولتم قشم)مممم

ملشمي  مهنقهمت  دمشنًو مش مأ ماجص  سو مياو مليشست ج مفتمنهقي مالنًد،مم،فإلا
مأيهشقم ماالفت اعت مئش م مأو ماإليجق  مشد  مئيض مالشست ج  ميستهيهماجص  ميجممأ  فإن 

م.مأقص 
م
م
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 قومح سبي وعنوه قوتأجير قوتمويلي في هف تر قومؤجر قوني س. 2-4-4-2

قوتأجير قوتمويلي في هف تر قومؤجر في ظل  قوني س قومح سبي وعنوه. 2-4-4-2-1
 (:13قومعي ر قألمريكي رقم )

م مشجيسمشنقيي مالشجقسحي  ممالشقلي قسش مااليجق  مجلضممال أسشقلتاالش ي ت مليشاج  حقلنسح 
 نوئي مهشق:

  Direct financing leaseاإليجق مالتشوييتمالشحقك  
 sales- type leaseأومالحيتمااليجق يمم،اإليجق مالحينتم 

مأوم مالشنتم م ح  محينتمئيضموجود مأو متشوييت مجيجق  مجلض ماإليجق  ويتوق متصني مئًد
ممالو ي  مالو ي  مأو مليشنتم م ح  مهنقه م ق  ملألص مم)نتيج فإلا مالسوقي  مالًيش  ا ت  

م إيجق م متصني مالنًد مينحةت مفإن  مالدفت ي ( مقيشت  مئ  مالنًد منك   متق ي  مفت الشست ج 
متشوييتمجلاملشمي  مهنقهمشث مهلامال ح .حينت،مويصن مالنًدم إيجق م

 أواًل: قإليج ر قوتمويلي قومب شر:

أومتسببويً مم،فبتمهببلامالنببوبمشب مالنًببودميهببتشمالشباج محتشويبب مالنشييببقتمولبيسمحإنتببق ماجصبب 
لهببلامالميجًببقمالشبباج مهببقش م حبب مفببتمحدايبب مئًببدماإليجببق مج مقيشبب ماجصبب متسببقويمسببن م

قسببببببببببببببحتمفبببببببببببببببتمدفببببببببببببببقت مالشبببببببببببببباج م شبببببببببببببببقمحينبببببببببببببب مويببببببببببببببتشمالًيبببببببببببببببقسمواإلثحببببببببببببببقتمالشج
م:www.FASB.SAAS13.orgييت

متشمتصني مئًدماإليجق م إيجق متشوييتمفإن مينحةتماستحنقدماجص مالشاج مش م -أ جلا
ماإليجق ،م مئًد مفت مالشاج  مجًوق مئ  مينح  مشن  محدالم مآ   مأص  مواثحقت مالشاج  دفقت 

ليشاج مفتممشقلتاإلج مشدينتمئًودماإليجق ،موينح مهلامالجسقممئ ماالستثشقمئيي ويةيقم
م م صش م)حند ماإليجق  ملدفنقت ماجدنض محقلجد مقيشت  موتتجدد مالشاج ، تنفيلممت قلي اجص 

الًيش مالشتحًي مغي مالشعشون مشتماالئت ا محقلف قمحي مقيش ماالستثشق ممجلي النًد(مشعقفقمم
 والًيش مالنقدل مجص مالشاج م إي اداتمفواادمغي مش تسح .مشقلتاإلج
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مئيضمالفت اتميجممتوزي -م مالش تسح  مغي  مجي اداتمالفوااد مفت  ممالشقلي ت التتمتتعشنهق
مالعشنتم مالفقاد  مشند  مويست دش مالسقاد، مالفقاد  مسن  مة يً  محقست داش مولله اإليجق ،
مالفقاد م مشند  موياديمتةحيقمة يً  مالفت  ، مئ  مالفقاد  مجي ادات مجغ اضمتجديد ليشاج 

 دمئيضمصقفتماالستثشق مفتمئشييقتمالت جي .السقادمجلضمتجًيقمشند مثقحتملينقا
مفإلامجدثمم -  يجممأ مينقدمتًييشمالًيش مالشتحًي مالشتوقن ملألص مسنويقمئيضماجق ،

ان فقضمفتمهلممالًيش محك  مشستش م)أيمغي مشاقت(مفيا لمفتماالئتحق ،مجن مسياديم
مالشجقسحي ، مالفت   مفت مالتتمجدثت محسحممال سق   مان فقضماالستثشق  مأيممجلض مأ   شق

 ا تفقبمفتمالًيش مالشتحًي ملألص مالميتشمأ لممفتماالئتحق مةحًقمملشحدأمالجية موالجل .
ملألص مفتمم -د فتمئًودماإليجق مالتتمتنصمئيضمأ ميعش مالشست ج مقيش مشجدد 

مفتم مي ه  مانتهقا  محند مالنًد متجديد مئدش مجقل  مفت مغ اش  متجشي  مأو ماإليجق  مفت   نهقي 
دمليجدماجدنضملإليجق مشسقويمليًيش مالشتحًي مالشعشون مأومالة اش مجسقحقتمالشاج م صي

الشست ج محك وةمالنًدمفإ مال صيدمالشتحًتم)حققتمال صيد(مينقلمم شدي مفتممتيففإلاملشم
 جسقمماإلي اداتمغي مالش تسح .

م،اإليجق ميجممأ ميستحندمالجسقممالشنح مئ مصقفتماالستثشق مفتمنهقي مشد مئًدم -ه
م،ص مالشاج مفتمالجسقحقتمحقلًيش ماجق محي مث ثمقيشموهتمالت يف ماجصيي وي ه ماج

مالدفت ي  مالًيش  مهلممم،أو موصقفت مالجسقحقت مفت مالتندي ت موتج ى مالسوقي ، مالًيش  أو
 التندي تميجش مئيضمجسقمماإلي اداتمفتمنفسمفت  مجدوث .

 ث  ي ً: قإليج ر قوبيعي:

مغمممم مالنًود مالنوبمش  مشث مهلا ملحيتماجص مفت مو ي م مأو مي و مالشاج مشنتجقم مشق قلحقم
مفهوميجص مئيضمنوئي مش ماإلي ادمهشق:مئيي نفس موم

 ح مالشنتممأومالو ي مالليميتن  مح محقل قش مفتمحداي مئًدماإليجق ،مويتشماجتسقح م -أ
  شقمييت:

م ح مالشنتممأومالو ي م=مالشًيش مالسوقي مالنقدل ملألص م)ثش محيتماجص مالشاج  م–(
 ت يف ماجص مئيضمالشاج .



   67 

 

م -م م= مالش تسح  مغي  مالتشوييي  مالفقاد  مفيهقممشقلتجججي ادات محشق ماإليجق  مدفنقت قيش 
 الًيش مالسوقي مالنقدل ملألص .م–الفواادم

مويتةيممالًيقسمالشجقسحتملنًودماإليجق مالحينتمفتمدفقت مالشاج مشقمييت:ممم
 محسن محيتماجص م إي اد،موت يفت ميجممئيضمالشاج مجثحقتمئشيي مالحيتمواالئت ا 

ليجدماجدنضملدفنقتماإليجق ،محينشقممالجقلي  شص و ،مويتجددمسن محيتماجص محقلًيش م
م مالًيش  مشنهق مش صوشقم ماجص  مت يف  محشًدا  مالشحقئ  مالحعقئ  مت يف  ليًيش ممالجقلي تتجد

 الشتحًي مغي مالشعشون .
 م محي  مالف ق موالًيش مشقلتججيسج  مالشجصي ممالجقلي ماالستثشق ، ماإليجق  لدفنقت

الًيش مالشتحًي مغي مالشعشون م إي اداتمفواادمغي مش تسح ،موشند مال صشمماليهقشعقفقمم
مفتمتجديدمالًيش م لدفنقتماإليجق موالًيش مالشتحًي مغي مالشعشون ممالجقلي الليميست دش

مالعشنتمفتمالنًد،مواإلي اداتمغي مالش تسح متستهي هم إي ادم   مفت  مهومشند مالفقاد 
 اإليجق محجيثمينتممئنهقمشند مئقادمثقحتمئيضمصقفتماالستثشق .

 االسببتثشق ممشببقلتججصببقفتماالسببتثشق مفببتماجصببو مالشبباج  مهببومئحببق  مئبب مالفبب قممحببي م
يببببب اداتمالفواابببببدمغيببببب مالش تسبببببح ،موي عبببببتمصبببببقفتماالسبببببتثشق مفبببببتماجصبببببو مالشببببباج  م وا 

أومثقحتببقمفببتمم،شبب مجيببثم ونبب مأصبب ممشتببداوالممل ئتحببق اتمالتببتمي عببتملهببقمأيمأصبب مآ بب م
 .الشقلتققاش مالش  زم

  مالشتحًي ملألص متعش مئًدماإليجق محندمعشق مش مقح مالشست ج مليًيش  أومم،جلا
مو دمفتمشنقلج ماإليجق م مالوفق محك وةمالنًدمفينقلممشجقسحيقمم شق الة اش مفتمجقل مئدش

 التشوييتمالشحقك .
  مالًيش متًييش مينقد ماجتقجتمجلضمميجممأ  لا موا  ماجق ، مئيض مسنويقم ملألص  الشتحًي 

 شقمو دمفتماإليجق مالتشوييتمالشحقك .مئييهقتندي تميس يم
م
م
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 (17قومح سبي في هف تر قومؤجر في ظل قومعي ر قوهووي رقم ) قوني س .2-4-4-2-2
www.IASC.IAS17.org: 

 يجق مالتشوييتمفتميجممأ مينت  مالشاج محقجصو مالتتميشتي هقموت عتملنًودماإل
مالش  زم مليتجصي ،موحشحيغميسقويمصقفتماالستثشق مفتمئًودممالشقلتققاش  مققحي   شحقلغ

 اإليجق .
 مثقحتقمم مدو يقم مشندالم ميجًق محشق مالتشوييت، ماإليجق  مئشييقت مش  ماالئت ا محقلد   يتش

 لينقادمئيضمصقفتماالستثشق مالشاج مفتمئًودماإليجق .
 مالشتم مالًيش  موالتتمتد  مفتمجسقمماالستثشق ميجممش اجن  مالشعشون ، مغي  حًي 

لاماتع مأ مهنقهمان فقعقممفتمهلممالًيش مفإن ميجمممقلتاإلجش ليشاج محصو  مدو ي ،موا 
مح يم ماالئت ا  مشت ماإليجق ، مشد  م    ماإليجق ات مد   مئيض مالشوزئ  مالشحقلغ تندي 

 ت فيضميتنيقمحقلشحقلغمالتتمسحقمجثحقتهقمفو ام.
 ملنًدماإليجق مالتتمتتنيقمحنًودماإليجق مالتشوييت،مفإنهقمجشقمحقلنسح ملي ت يف مالشحقك  

مفيهقماإليجق ،مأومتوزينهقمئيضم مفو اممفتمققاش مالد  مئ مالسن مالتتمنك  أ مينت  محهق
الد  مش ماإليجق ات،ممقلتججشفت  ماإليجق موفًقمملنسح مد  ماإليجق اتمئ م  مفت  مجلضم

 ي  محقالئت ا محقلت يف م شص و محشًدا مالشحيغمالليمتشمتجشي مويش  متجًيقمالجقل ماج
مت قلي واالئت ا م د  مفتمالشد منفسهقمحجز مش مد  مالتشوي مغي مالش تسممشسقويملي

 اجولي مالشحقك  .
 يجممأ مينت  مالشصنتمأومالو ي مالشاج مح  حقحمأوم سقا مالحيتمفتمالفت  مالتتمتشم

مفتمل مالحيتمشست دشقم مل ئت ا مفيهق مالشنك   مالتتمتتحنهق ئ ممحقج حقحلهمنفسمالسيقس 
مالجقل م مهلم مفت ماإليجق  ملنًد مالشحقك   محقلت يف  ماالئت ا  مويجم مالنقدي ، شحينقتهق
 شص وف مفتمققاش مالد  مئ مالسن مالتتمحدأمفيهقماإليجق ،موفتمحنضماججيق مين ضم

م مأسنق  محقلت جي  مالًقاش مالو ي  مأو مالصنقئت مالجتلاممالشنتم مشصةنن  مشن فع  فقاد 
النش  ،مولهلامت ثي مشحقك مئيضماالئت ا محقل ح ،مالمينتممئن مائت ا مح ح مأ ح مش م
مح ح مششقث ملسن م مشًيدام م ح مالحيت ميتةيمماجش مأ مي و  مللا موقتمالحيت، مفت الصفً 
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ميج مفق مجوه مالصفً  موه لا مفتمالصفً  ماست داش مقد ماللي مهو مالتجق ي، ممأ مالفقاد 
 .الشقلي ينن سمفتمالًوااشم

 ق مصقننقممأومتقج اممئندمحد مئًدمأيشث مجي ادمالشحينقتمالليميسجي مالشاج مسوا م 
م مالًيش  متيه مش  مأق  م ق  مجلا مأو مالشاج ، ملألص  مالنقدل  محقلًيش  ليجدممالجقلي اإليجق 

مالتجق ي،موت وم  مت يف ماجدنضمش مالدفنقتمالشستجً مشجسوح مئيضمأسقسمسن مالفقاد 
م ق م مجلا مالشسج  مالشحيغ مأو مالت يف  مهت ماإليجق  مئًد مشد  محد  مئند مالشنت  محهق الحيت

الشتحًي مغي مالشعشون ،موالف قممالجقلي الشاج  منققصقممالًيش ممش قلفقممئ مللهملألصو 
حي مجي اداتمالشحينقتموت يف مالحيتمهوم ح مالحيتمالشنت  مح مجسممالسيقس مالتتمتتحنهقم

  مفيشقميتنيقمحقلشحينقت.الشنك 
 قومح سبية قومع يير في قوتمويلية قوتأجير وعنوه قومح سبي وقإلفص ح قوعرض. 2-4-5

أومفتمم،فتمن  ي مالشجقسح موش  زيقممسوا ممم،يشث مشحدأماإلفصقحمالشنقسممدو اممشهشقمممممم
الشهني مالششق سقتمالشجقسحي ،موحسحمماجهشي مالشتزايد ملشحدأماإلفصقحمج صتمالشجقشتم

مال مئيضمتعشي مجشيت م قص  مقوائد مئنهق مك وةماإلفصقحمئ ميلتجدشنقيي مالصقد   د
م مالًوااش مفت متواف هق مالواجم مئ ضممالشقلي الشنيوشقت م يفي  مجهشي  مون  ام الشنكو  ،

ل  مش مالشاج موالشست ج ،ممالشقلي الشنيوشقتمالشتنيً محنًودماإليجق مالتشوييي مفتمالًوااشم
قحمئ متيهمالشنيوشقتمالتتميجتقجهقمشت لومالً ا اتمالشنتشد مئيضمالًوااشمو يفي ماإلفص

مشتةيحقتمالشقلي  مفي  مجددت م قصقم مقسشقم موالدولي  ماجش ي ي  مالشنقيي  م صصت مفًد ،
مل  مش مالشاج موالشست ج .مالشقلي الن ضمواإلفصقحمفتمالًوااشم

مال مش  منوئي  محي  مالشجقسحي  مالشنقيي  مف قت مالوقد مئنهقشنيوشقت ماإلفصقح مينحةت متت
م مالًوااش مصيم مفت مئ عهق ميتش مئنهقمالشقلي شنيوشقت ماإلفصقح ميتش مأ  ى موشنيوشقت ،

 ش ج قتمهقشكي ،موئقد مشقمي و مليشنيوشقتمالشتعشن مفتمصيممققاش مالد  موققاش م
ن مالسنوي محقلشًق ممالشقلي ت ثي م حي منسحيقممئيضمشست دشتمالًوااشموالتًق ي ممالشقلتالش  زم

م محقلنسح  م قص  مهقشكي ، م ش ج قت مال قه   ملهلمممليًق ئحقلشنيوشقت مالشتش س غي 
مالتًق ي .

م
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 :IASC.IAS17.org ويمك  تص يف قومعلوم ت قوتي يتوجب عرضه  ك آلتي
 :قوم ويةقومعلوم ت قوتي يجب عرضه  في صلب قونوقئم . 2-4-5-1

 ميتنيقمحنًودماإليجق م  ج ميتفقم  مالشنيق ماجش ي تم محقلنسح مليشستال أسشقليفيشق
م مالشت تم موالتزاش مالشست ج  ماجص  م هو  مئيض ممئيي والدولت مالش  ز مققاش  مالشقلتفت

مالشقلتليشست ج ،مولًدمأعق مالشنيق ماجش ي تمئيضموجوممالتشييزمفتمققاش مالش  زم
مشجشنق محي  موالتشييز مالشنك   متشتي هق مالتت موتيه مالشست ج   ماجصو  محي  تمليشست ج 

االسته هماجصو مالشست ج  موتيهمال قص محقجصو ماج  ى،م شقميتوجممالتشييزمحي م
م ماإليجق  مئًود مالتزاشقت مئ  مالشتداو  ماجج ممال أسشقلتالجز  مفت متستجق مالتت وتيه

 الةوي .
 مئيضم ماجش ي ت مالشنيق  ماتفق مليشاج  محقلنسح  مالتشوييي  ماإليجق  محنًود ميتنيق فيشق

قمئيضمالشست ج مفتم  مئًودماإليجق مالتشوييتمفتمققاش مالش  زم هو مال صيدمالشستج
مالش  زممالشقلت مالشقلتليشاج معش مالجسقحقتمالشدين مئيضمأ ميشيزمالشاج مفتمققاش 

 حي مالجز مالجق يمش مصقفتماالستثشق موللهمالجز مةوي ماجج .

 ولمستأجر: قوم ويةقإلفص ح في قونوقئم . 2-4-5-2

 .ش(2004)جشقد،مم:قورأسم ويفيم  يتعلق ب إليج ر  ولمستأجر قوم ويةئم في قونوق قإلفص ح
 م قلياإلجشاتفقم  مش مالشنقيي ماجش ي تموالدولتمئيضمأن ميجمماإلفصقحمئ مالًيش م

م مفتمتق ي مالًوااش ماجصو مأوممالشقلي لألصو مالشست ج   مهلم محجسممةحين  شصنف 
مو قافهق.

م شقماتفقم  مش مالشنيق ماجش ي تموالدولتمئيضمان ميجمماإلفصقحمئشقمييت:مممم
 مالشقلتالجدماجدنضملدفنقتماإليجق مالشستًحيي ،م شقمهتمفتمتق ي مآ  مققاش مليش  زم

 .التقلي ،مول  مش مالسنواتمال شسمشقلتاإلجوللهمئيضمالشستوىم
 ميتوقتمشقلتجج موالتت مالحقة  مش  ملإليجق ات ماجدنض مالشستًح ممالجد مفت تجصييهق

 حشوجممئًودمجيجق مش مالحقة مغي مققحي ملإللةق .
 ماإليجق ممشقلتجج مشحيغ مالتتميتوق مفيهق م)الك ةي ( مالةق ا  مأو اإليجق اتمالشجتشي 

 ئيضمئواش مأ  ىمح   مانًعق مالزش موللهمل  مفت  متن ضمئنهقمققاش مالد  .
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 قوبيئة في قالستئج ر بعنوه قوتع مل مت ظي ح ووت وتيق قون  و ية قإلصهقرقت. 2-4-6
 قوليبية
ملشممممم ماالقتصقدي ، ماجنكة  مشزاول  متن ش مالتت موالًواني  ماإلصدا ات مأ  مالش ج  ش 

مأوم متكةييي  ماستاجق  م قنتمئًود مسوا  ماالستاجق  مح سيوممئًود مالتنقش  متن يش تتنقو 
م) م قش مالًقنو  مأ مصد  مجلض متشوييي ، ماستاجق  م21ئًود ملسن  مشزاول م2001(، محك   ،

موللهمحتق ي م) مالكنممالنقش، مشاتش  مالصقد مئ  ماالقتصقدي  م28اجنكة  ديسشح مم-(
حك  متندي مم2000(،ملسن م8لةتمفتمشقدت مال احن مئك مالًقنو م قشم)أ،مالليم2001

لةتم  مأ،محك  مشزاول ماجنكة ماالقتصقدي ،م شقم1992(،ملسن م9ج شمفتمالًقنو م قشم)
صد ملشميتن ضمجلضمك  قتمج قشمهلامالًقنو ،مشتمالنيشمح  مالًقنو مالليمج شمي قل مأ

مالحيتماإل مهو مش ماجك ق موحًتماجش مئيضمشق جلضمجي متنديي ممئيي يجق يمح يمك  
،مالليمجددمحقلشقد م قشم2004ال حيتمم–3الصقد محتق ي مم2004(،ملسن م1)محقلًقنو م قش

مش1) م(، مالحيت مك  قت مج  مئيض مالًقنو  ماجنكة ماإل  مشزاول  مأدوات مججدى يجق ي
(،مش مالًقنو مئيضمجئةق مالص جي مليجن مالكنحي م4االقتصقدي ،مونصتمالشقد م قشم)

النقش م)مسقحًق(،مجصدا مالً ا اتمال زش ملحيق مت وي موت سيسمك  قتمالحيتمااليجق ي،م
موال مالواجد مالسهش ملًيش  مواجئيض ماجدنض موالجد مف د، م   مشسقهش مل أسمونسح  ماجدنض جد

الشق ،موأيعقممجصدا مال اج مالتنفيلي مالتتمتوع ماجسسموالعواحةمال زش ملتنفيلمهلام
الًقنو مو  ماجش مشًصو اممئيضمشقمسحقمجلضمأ مصد تمال اج مالتنفيلي مليًقنو م قشم

(،ملسن م1،مفتمك  مشزاول ماجنكة ماالقتصقدي مالشند محقلًقنو م قشم)2001(ملسن م21)
قهش مشت صص مشسشضم(،مشنهقمئيضمجئةق مك  قتمشس32والتتمنصتمالشقد م)م2004

يجق ي،محجيثمتشتيهمحك  مشحقك ماجصو ملة ضمت جي هقمحشوجممئًودمك  قتمالحيتماإل
م) محقلشقد  مليوا د موحي مالشست ج مووفًقم يجق يم"مهتم مك  قتمالحيتماإل (مح32تح شمحينهق

تمأوموسقا مالنً مأوماأومالشندم،التآلأومام،ًق اتحك  مشحقك مالنك   مشسقهش متشتيهم
غي هقموتًوشمحت جي هقمحشوجممئًودمتح شمحينهقموحي مالشنتفتمحقلحيتمح قسقةملة ضمالتشيهم

م(.2010اجج م"م)ال شيت،ممنتهق اجلامشقماستوفيتماجقسقةمئندم
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ماإلشمممم مالحيت مك  قت مأ  منجد مالتن ي  م  مأنواب مش  منوب محشزاول  متًوش ئًودميجق ي
قسقةمئندمتواف مك ةمالتشيهمجلاماستوفيتماجاالستاجق موهوماالستاجق مالتشوييتموللهمل

م صقاصم معش  متًت ماالستاجق  مئشيي  مش  ميجن  مفقن  ملله مو    ماجج  انتهق 
أوم غممم،اجقسقةماالستاجق مالتكةييتمجسممالوا دمتجديداممحنفسمالشقد م"مجلاملشمتستو َم

مالنًد مانتهق  مفت محقلنًق مٌتندمالشكت ي مانتفقب مشًقح  مالشدفوئ  ماجص مم،اجقسقة أو
ماإلنتقجت".

م)م شقمممم مالشقد  ماإل33جددت مالحيت مك   مئًدم(، ميجدد مشسقهش  مك    مح نهق يجق ي
م موالش  ز مالك صي ممالشقلتت سيسهق ملهق موتثحت مالع يحت مو قشهق مشقلهق مو أس وشدتهق

موم مفتمالسج مالتجق ي، (،محنضم35،م34اكت ةتمالشقدتي م)االئتحق ي مش متق ي مقيدهق
م مئًد م   محجيثميتعشنهق مالتنققد ماجصو مجأسس مئ  مشساو  مالشنتفت مج  يجق يموهت

م ييقمم مش مئوا ضمتشنتماالنتفقبمحهق ماكت ةمفتماجص مالشاج مم،الشاج   أومجزايقم،م شق
متوف مالك وةمالفني موالحياي مالشنشو محهقمحقلتك ينقتمالنقفل .م

محمممم مال ويتع  ملنًودم  مالشجقسحي  مالشنقلج  مي ص مشق مأغفيت مقد مالتنفيلي   اج 
ماإلاالست مالحيت مك  قت متح شهق مالتت ملنًودماجق  مالشجقسح  محشوجم متنك  مالتت يجق ي

ماالستاجق ،مأومييزشمحقنتهق مشنيق مشجقسحتمشجددمي تصمحشنقلج مئًودماالستاجق .
م)مممم ملسن م15وحنق مئيضمشقمسحقمصد مالًقنو م قش حك  مالت جي مالتشوييتمم2010(،

م محتق ي  مالنقش مالكنم مالشاتش  مئ  مصد  مالجوانمم28/1/2010اللي متنقو  ماللي ،
التن يشي مواجسقسي ملنًدمالت جي مالتشوييتمفيشقمي صمالتنقز مئن موحقنًعق مشدت موتجديدم
مالتشوييتم مالت جي  منكقة مشزاول  مص جي  موأئةض موالشست ج  مالشاج  مش  م   التزاشقت

م شاج محقلتسجي موالًيدمفتمسج مالشاج ي محقإلعقف مجلضمليك   لزاشهق قتموالشصق  موا 
مالش  صملهقم مالشصق   ملله مش  مواستثنت مسج  مفت مالتشوييت مالت جي  مئًود تسجي 

محشزاول منكقةمالت جي مالتشوييتمولشميجددمالًقنو مأنوابموأسشق متيهمالشصق  .
مجلمممم ميتة ق ملش مح ن  مالًقنو  مهلا مئيض مإلثحقتموينقم مالشجقسحي  مالشنقلجقت منوب ض

ملنشييقتم مالع يحي  مالشنقشي  مالًقنو مفًة موتنقو  ملة فتمالنًد، ماالستاجق  وتسجي مئًد
مالت جي مالتشوييتملة فتمالنًد.
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متمهيه:  . 3-1

الشيداني ،ممالحجثين ضمهلامالفص ماإلج ا اتموال ةواتمالشنهجي مالتتمتشتمفتمشجق م
م مشجتشت ميتنقو  مالحجثجيث مئييهق مةحًت مالتت موالنين  متوع مالحجث، مجلض مجعقف  ،
ي مالتتماست دشتماإلجصقامسقليمو ةواتهقموشنهجهق،مواالمالحجثاجدواتمالشست دش مفتم

مفتمتجيي مالحيقنقت،موفيشقمييتمتفقصي مشقمتًدش.

  بلة ع  قومصرف .3-2

م أسمحيغمجيثمليحيق،مفتمالنقشي مالتجق ي مالشصق  ما ح مش مالجشهو ي مشص  مينتح 
م200,000,000.000)مالشص  مشق  م شقمشسيجت،م2008مالشقلي مالسن منهقي مفتمدينق (
مالجشهو ي مشص  متشيزموقد.مليحيقمأنجق مجشيتمفتمشوزئ مف ئقمم(م146)مئددمالشص  ميعش
مفتمالحد م   مش ماإلس شي مالصي ف متًديشمتج ح مي وضمتًييديمليحتمشص  مأو مح ون 
م.مشسيجتم2009مالشقلي مالسن محداي مشتمحقلك ا ملألش مالش احج مصية متًديش

مف ملشص  مالجشهو ي  مالنشوشي  مالجشني  مش  مق ا  مصد  موقد مهلا مسن  يًعتمم2013ت
مالتجو م مشص  متجق يمتًييديمجلضمشص  مجس شتمئيضمأ ميتش حتجوي مالشص  مش 
مف بم مأو  مهو ماإلس شي  مليصي ف  مفكيوش مف ب مالجشهو ي  مشص   مو ق  متد يجت، حك  

مجس شتمفتمليحيق

مم:فتماإلس شي مالصي ف مأهدا مالشص  مجددموقد

  ي الشص فمالشنقش تمفتمالك ئتمالجقنممتفني. 

 والشستفيدي مالزحقا م عقمتجًيق. 

  النقلشمشوا ح ومموجديد مشتنوئ محشنتجقتمالشص فتمالنش متةوي. 

 ويس محسهول مشتةيحقت موتوفي مالشجتشتمتنشي م. 

 وال قصمالنقشمليًةقئي مالتجق ي مالج   متنكية. 
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  النًدي مالتدفًقتمشًقح مسيني متدفًقتموجودمعشق. 

  اجشث متو ي الموتو يفهقمالسيول ماستثشق. 

  الك ئي موالشنقش تماإلس شي مالصي ف مثًقف منك. 

 واالستثشق ماالد ق مئيضماجف ادمتكجيت. 

 م.وهج تهقم نزهقمش موالجدمالةحين محياتهقمفتمواستثشق هقماجشوا ماستًةقم 

 :قوبحث . م هجية3-3

مججمممممم مسحي  مفت مالحقجث ماتحنهق مالتت مال ةوات مشن ف  مجلض مالشنهجي  متهد  مالحجث ا 
متت:ولًدمتشمتجديدمهلممال ةواتمفتماآلالشيداني ،م
م مالوصفتم:الحجثشنهم مالشنهم مالة يقم،هو مالحقجبببببث،مم،وهو مفي  ميسي  ماللي مالشسيه أو

الجيو مومووصفهقمم،الحجثهلممماليهقسنضمتليوصو مجلضمالشن ف ،مونتيج ملةحين ماجهدا مالتتم
محشقميت  شمشتمهلممالشكق  .

  حثقوبمجتمل: 

التتمي ادمالجصو مئيضمشنةيقتمئنهقمويكش ممالحجثشجشوبموجداتممالحجثيًصدمحشجتشتممم
 الشدي ي موجشيتم اسق ماجقسقشموجشيتمالشو في محشص  مالجشهو ي .مالحجثشجتشتمهلمم

  قوبحثعي ة: 

م مش م اسق ماجقسقشم107)تشما تيق مئين مججشهق (مشف د محة يً مالنين مالنكوااي مالحسية 
موالشو في محشص  مالجشهو ي مف وبمشنةً مالزاوي .ممم،والش اجني م،دي ي والش

م) ماست جقب متش م90وقد ماالستشق اتمالشفًود  مئدد مجيثمحيغ ماستشق  ، م17)( متش موقد هشق مجم(،
(محسحممئدشما تشق مالشستجوحي مل قف ماجساي مفتمهلمماالستشق ات،مليصح مئددم2)استشق تي 

مليتجي مالًقحي  ماالستشق   ماستح88)ي  ماستشق   م)م قن( منسحت  مشق ماالستشق اتم%85وشثيت مش  )
م.الحجث(مش مشجتشتم%82الشست جن ،موحنسح م)
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مئيضمنوئي مش مشصقد مالحيقنقتموهشق:مالحجثائتشدمالحقجثمفتمهلممممممم

 مص هر قوبي   ت قألووية:أوال: 

م ايس ملجشتمالحيقنقتمالشتنيً مممم مالحقجثمئيضماالستحقن م  دا  ،مجيثمالحجثحشوعوبمائتشد
م.الحجثققشمحتصشيشماالستحقن مليجصو مئيضمالحيقنقتمالتتمتسقئدمئيضما تيق مف عيقتم

ممدتنوم مالة ضمتشمتصشيشماستحقن م قص مش مالد اسقتمالشيداني ممالحجثهلم الوصفي ،مولهلا
الشيداني مو يصتماالستحقن محندمالتندي ممالحجثتةةتم قف مجوانمممالحجثال تحق مف عيقتم

مال ح   ملوي مش  مالشج شي  مش  مشجشوئ  مئيض ممجلضواال تصقصمم،وئ عهق ساا مم36ئدد
مقجيثمق مأف اد محقستة بمآ ا  مالحقجثمش م  لهق موللهمش م   ممالحجثش جو مشوعوئهق

فًدمتشمتف يغمحيقنقتممالحجثالشند ملهلامالة ض.ملإلجقح مئ مأساي ممالحجثاستجقحتهشمئيضمأدا م
م مجشنت مالتت ماالستحيقنقت مشجتشت مأف اد مالجقسممالحجثش  مفت مئييهق مججقحقتهش ملضاإلمحند

م.الحجثقماإلجصقاي مالتتمتتنقسممشتمنوئي مااوشنقلجتهقمحقلة م

شث م)الشاه مالنيشت،مالت صصممالحجث:مال صقاصمالنقش مالشتنيً محشجتشتمقونسم قألول
حي مال صقاصمالش  زمالو يفت،مسنواتمال ح  (،موللهملة ضمالجصو مئيضمشنيوشقتمئقش مت

م.الحجثالشهني موالنيشي مجف ادمشجتشتم
مجيثمعشتمقونسم قوث  ي مالتج يش، مئشيي  محند موصيقغتهق مجئدادهق متش مالتت مالنحق ات ميكش  :

شجقو متتنيقمحقلشنوققتمالشجقسحي ملتةحيقمأسيوممم أومث ثم،ث ثمشجشوئقتماالستحقن استشق  م
مالنحق اتمجلضم13) مئك مئحق  ث ثالت جي مالتشوييت،مو  مشجو ميجتويمئيضم (،موتهد مهلم

م مال زش  مالشنيوشقت مئيض ممملحجثالالجصو  مالتتمالحجثشك ي  مالف عيقت مصج  موا تحق  ،
م.الحجثجق تمحهق،موصوالممجلضمتجًيقمأهدا م

 :وث  ويةمص هر قوبي   ت قث  يً :  
مالشتنيًم مأو مال قص  موالشنكو ات موالدو يقت موالش اجت مال تم مش اجن  مقيدميكش  محقلشوعوب  

تتنيقمحقلشنوققتمالشجقسحي ملتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييت،موأي ممقلحجث،موالتتمتتنيقمحالحجث
م مجث ا  مفت متسهش مالحقجثمأنهق مي ى مقد م   ممالحجثش اجت مالحقجثمش  مويهد  مئيشت، حك  
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م مفت مالثقنوي  مليشصقد  مفااالتن  مئيضماجسسموالة ممالحجثاليجو  مالسييش  تم تقح مقمالنيشي 
م.مالحجث  مالشستجداتمالتتمجدثتموتجدثمفتمشجق مآلالد اسقتمو للهمأ لمتصو مئقشم

 :قوبحثمصهققية وثب ت أهقة  .3-4
 قألهقة صهق: 

مصدق مالحقجث مما تح  مئ ضممالحجثأدا  م    مش  مولله مالصدق مأسيوم ماست داش متش جل
مجليهشوهشمالشكق ممحجثالاالستحقن مئيضمشجشوئ مش مالشج شي مش مأصجقممال ح  مفتمشجق م

م)الشيجقم قش م قش مالحقجث2فتمالشيجق مأ ل موقد مفتمم( مش ج قتمالشج شي ملوعنهق حةقلحي 
مصيةتهقمالنهقاي .

 ثب ت قألهقة: 
ألفقمال تحق ماالتسققمالدا يتممخ  ومنحقتشماست داشما تحق ممالحجثش مأج ما تحق مثحقتمأدا م

مالحجث(مجلضمد ج مثحقتمفتماستجقحقتمئين م1م م)كي مالنتقاممالوا د مفتمالجدومتلألدا ،مجيثم
مالشنيق ي مأ ث مش موهتمنسح مشًحول ،مج مقيم%90.7 قنتم يش  ممقلتقلت.موح%60ش مألفق

الًو مج مهلامالشًيقسمثقحتمحشننضمأ مالشحجوثي ميفهشو محنودممحنفسمالة يً مو شقميًصدهقم
 و منسح متجًيقمنفسمالنتقامملومأئيدمالشيداني ملمالحجثالحقجثموئيي ميش  مائتشقدممفتمهلمم

م%90.7تةحيً مش  مأ  ىمتًد م

 )كرو ب خ أوف ( قوبحث ت ئج قختب ر ثب ت أهقة (: 1جهول )

 قيمة أوف  عهه قوفنرقت قومحور
م0.839م10مشنوققتمتتنيقمحقلت هي مالشهنتموالفنت

م0.788م13مشنوققتمتتنيقمح يفي ماالئت ا موالًيقسمالشجقسحت
م0.836م13متنيقمحقإلفصقحمالشجقسحتشنوققتمت

م0.907م36ماجدا م   
م

م
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 تحليل قوبي   ت: قس ويب 

الوصفتماإلجصقاتممجساي مأدا مالًيقس،متشماست داشماجسيوممالحجثلحيق مشدىماستجقح مئين م
ش مأج متجيي مالحيقنقتموا تحق مالف عيقتموللهمحقست داشمح نقشممالجزشماإلجصقاي مموالتجيييت
م:التقلي (مجلمتشماست داشمالوسقا مSPSSواالجتشقئي م)لينيوشم

 قإلحص ء قووصفي:أوال 

 النسممالشاوي شتشثي مفتمالت  ا اتموممجداو مالتوزيتمالت  ا ي. 
 . ال سوشقتمالحيقني مشتشثي مفتماجئشد مالحيقني 
 ل  مفً  .مالحجثحهد مالتن  مئيضمتًييشقتمئين ممالشتوسةمالجسقحت 
 ئ مالوسةمالجسقحتممالحجثًيقسمد ج متكتتمقيشماجقحقتمئين ملماالنج ا مالشنيق ي

 ل  مفً  .

 قالستهالل قإلحص ئي وقومتمثل في:  :ث  ي 

م)t-testقختب ر  :One sample t-testمالحقجث ماست دش ماال تحق مم(  تحق مالهلا
 .الحجثف عيقتم

 عرض قو ت ئج . 3-5

لتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييتممالشنوققتمالشجقسحي واقتمجلضماالة بمئيضممالحجثهدفتم
م قآلتت:ئ ضمالنتقاممم جليتشمتًسيشمجقل ،مجيثممقلحجثحشص  مالجشهو ي م 

  وص م صقاصمأف ادمالنين. 
 . ئ ضمنتقامماتفققمأف ادمالنين 
 .ا تحق متوزيتمالحيقنقت 
 الحجثا تحق مف عيقتم. 

م
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 قوعي ة أفرقه وصف خص ئص أوال:

الشاه مالنيشتموالت صصممش مجيثمالحجثنيً مح صقاصمئين ميتنقو مهلامالجز مالنتقاممالشت
م.ال ح  سنواتمومموالش  زمالو يفت

 وفق قومؤال قوعلميتوزيل أفرقه قوعي ة : 3-2جهول رقم 
 قو سبة قوعهه قومؤال قوعلمي

م%72.7م64مقلتئدحيوشم
م%23.9م21مح قلو يوس
م%3.4م3مشقجستي 

 %100.0 88  ويقإلجم
فاقتممث ثتوزئتمش مجيثمالشاه مالنيشتمئيضممالحجث(مأ مئين م2شم)ي ه مش مالجدو م ق

(،مفتمجي م72.7)%وحنسح مم(64)الش تح ماجولضمجلمحيغمئددهشممئقلتدحيوشمجلماجتيتمفا م
جق م،محينشقم(23.9)%موحنسح م(21)الش تح مالثقني مجلمحيغمئددهشممالح قلو يوسمفتجشي مجق م
ممي الشقجستالش تح مالثقلث مجشيتمفتم .مويتع مش مهلمم(3.4)%موحنسح م(3)جلمحيغمئددهش

وهلامحدو ممينةتمالنتقاممشصداقي ممالنقلي ش مجشي مالشاه تممالحجثئين ممقلتججشالنتقاممأ م
مأ ح .

 وفق قوتخصصزيل أفرقه قوعي ة تو(: 3جهول رقم )

 قو سبة قوعهه قوتخصص
م%60.2م53مشجقسح 

م%12.5م11مجدا  مأئشق 
م%10.2م9ماقتصقد

م%8.0م7مئيوشمجقسوم
م%9.1م8موشصق  متشوي 

 %100.0 88  ويقإلجم



   80 

 

فاقت،موقدمم شسجلضممتوزئتمش مجيثمالت صصمالحجث(مأ مئين م3ي ه مش مالجدو م قشم)
م) مئددهش محيغ مجل ماجولض مالش تح  مفت مت صصمالشجقسح  م)53جق  موحنسح  مش م%60.2( )

مالحجثئين ممقلتججش مأئشق،  مفتمالش تح مالثقني مجلمحيغمئددهشمفتمجي مجق مت صصمجدا  
مجق مت صصماقتصقدمفتمالش تح مالحجثئين ممججشقلت(مش م12.5(موحنسح م)11%) محينشق .

متشوي ،موجق مت صصمالحجثئين ممججشقلت(مش م10.2(موحنسح م)%9الثقلث مجلمحيغمئددهشم)
ت صصمئيوشم(،موأ ي امجق م9.1(موحنسح م)%8وشصق  مفتمالش تح مال احن مجلمحيغمئددهشم)

م)جقسوممفتمالش تح ماج ي  م مش م8.0%(موحنسح م)7جلمحيغمئددهش .مالحجثئين ممججشقلت(
اكتشيتمئيضمغقلحي مالت صصقتمالتتملهقمئ ق محشوعوبممالحجثوتكي مالنتقاممجلضمأ مئين م

مششقميايدمشصداقي مالنتقام.مالحجث

 

 يوفق قومركز قووظيفزيل أفرقه قوعي ة حسب تو(: 4جهول رقم )

 قو سبة قوعهه قومركز قووظيفي
م%59.1م52مشو  
م%15.9م14م ايسمقسش
م%10.2م9مشدي مالف ب
م%3.4م3مشدي مجدا  
م%5.7م5مش اجتمالف ب
م%5.7م5مش اجتمالشنةً 

 %100.0 88  ويقإلجم
مستئيضممالش  زمالو يفتتوزئتمش مجيثممالحجث(مأ مئين م4ي ه مش مالجدو م قشم)

مجق  مجيث مو يففاقت مت مشو   م)  مئددهش محيغ مجل ماجولض مالش تح  موحنسح م52فت )
و يف م ايسمقسشمجق تمفتمالش تح مالثقني مفتمجي م،مالحجثن ميئمقلتججش(مش م%59.1)

مئددهش م)14)مجيثمحيغ موحنسح  م%15.9( مش  ممقلتججش( مالحجثئين  م، مالش تح محينشق فت
ئين ممججشقلت(مش م10.2(موحنسح م)%9جق تمو يف مشدي مالف بمجلمحيغمئددهشم)مالثقلث 
،موجق تمفتمالش تح مال احن م  مش مو يف مش اجتمالف بموش اجتمالشنةً مجلمحيغمئددمالحجث
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مشنهشق مشف د 5)م   م)م( م5.7%وحنسح  مش  ممججشقلت( مجق تمفتمالحجثئين  مفتمجي  .
م(.3.4(موحنسح م)%3الش تح ماج ي  مو يف مشدي مجدا  مجلمحيغمئددهشم)

 

 س وقت قوخبرة زيل أفرقه قوعي ة حسب متغيرتو(: 5جهول رقم )

 قو سبة قوعهه س وقت قوخبرة
م%5.7م5مسنواتم5أق مش م

م%22.7م20مسنواتم10جلضمأق مش مم5ش م
م%21.6م19مسن م15جلضمأق مش مم10ش 

م%50.0م44مسن مف  ث م15
 %100.0 88  ويقإلجم

وزئتمش مجيثمسنواتمال ح  متمالحجث(مأ مئين م5تكي مالحيقنقتمالوا د مفتمالجدو م قشم)
مش م)فاقت،مجمأ حتئيضم ماجتيتمفا ماللي م ح اتهش مسن مف  ث م1ل وحنسح مالش تح ماجولضم(

م(%50.0) م)ش  مش  م ح اتهش ماللي  مفا  مجق ت مفتمجي  مم5، مش  مأق  م(سنواتم10جلض
ا متح مالثقلث مفالش ممحينشقمجق تمفت،م(22.7)%(موحنسح م20جلمحيغمئددهشم)مالش تح مالثقني 

م)ش م مش م10اللي م ح اتهش م)سن م15جلضمأق  محيغمئددهش مجل م)19( موحنسح  ،م(21.6%(
(م5جلمحيغمئددهشم)سنوات(مم5)أق مش مفتمالش تح ماج ي  مفا ماللي م ح اتهشمموأ ي امجق ت

(متزيدم ح اتهشم94.3%)مالحجث(.موتكي مهلممالنتقاممجلضمأ مغقلحي مئين م%5.7 م)حوحنس
مالشجق مششقميعفتمئيضمالنتقاممشصداقي مأ ث .مسنواتمفتمهلام5ئيضم

 قختب ر مني س قالستب  ة

مشًيقسملي  تمال شقستم) ملتجديدمد ج مLikert Scale of five pointsلًدمتشمائتشقد )
م:التقلتاجهشي مالنسحي مل  محندمش محنودماالستحقن موللهم شقمهومشوع مفتمالجدو م
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 6-3 جهول
 قوبحثق  قومني س قوخم سي قومعتمه م  قيم ومع يير كل وز  م  أوز 

مغي مشوافقمحكد مغي مشوافقمشجقيدمشوافقمشوافقمحكد مالشًيقس
م1م2م3م4م5مالد ج 

 

 

 مني س قألامية قو سبية ولمتوسط قوحس بي

تشموعتمشًيقسمت تيحتمليشتوسةمالجسقحتموفًقملشستوىمأهشيت موللهمالست داش مفتمتجيي م
 النتقامموفًقملشقمييت:مم

مغي مشوافقمشجقيدمشوافقمشوافقمحكد مشًيقسال
غي مشوافقم

محكد 

م5-4.2مالد ج 
3.4-
م4.19

 1.79-1م2.59-1.8م2.6-3.39

م
 7-3جهول

 س بيحني س قألامية قو سبية ولمتوسط قوم

ماجهشي مالنسحي مالشتوسةمالجسقحت
مشن فع مجدا 1-1.79

مشن فع م1.8-2.59
مشتوسة م2.6-3.39
مش تفن م3.4-4.19

مش تفن مجدام4.2-5
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  ت ئجقو عرضث  ي : 
 

: ال ا  ك معوق ت مح سبية وه  مصرف قوجمهورية وتطبيق صيغة قوتس ؤل قورئيس
 قوتأجير قوتمويلي؟

 :قوت ويةم  خالل قوتس ؤالت قوفرعية  يمك  قإلج بة على قوتس ؤل قورئيس

وف ي، ولك هر قوتس ؤل قألول: ال ا  ك معوق ت مح سبية تتعلق ب وتأايل قومه ي وق
 قووظيفي في مصرف قوجمهورية، تنل ع ئن  أم م تطبيق أسلوب قوتأجير قوتمويلي؟

قومعوق ت قومح سبية تتعلق ب وتأايل قومه ي (: إج ب ت أفرقه قوعي ة على فنرقت 8جهول )
 وقوف ي

 قوفنرقت ت
قومتوسط 
 قوحس بي

قال حرقف 
 قومعي ري

قووز  
 قومئوي

مستو  
 قومعوق ت

 قوترتيب

 1 ش تفن  76.4% 1.001 3.82منًصمئددمالشجقسحي مالشاهيي مت هي مشهنيقمجيدام1

م2
عن مد اي موشن ف مشو فتمالشص  محقلت جي م

مالتشوييت
 2 ش تفن  %76.0 1.063 3.80

م3
الميكت همشو فتمالشص  مفتمح اشممالتنييشمالشهنتم
والفنتمالتتمتسهشمحدو متجسي مشن فتهشمجو مئًدم

متالت جي مالتشويي
 4 ش تفن  %70.4 1.184 3.52

م4
عن مفتمتد يممالجيدملينقشيي مفيشقميتنيقمحقلت جي م

مالتشوييت
 3 ش تفن  %70.6 1.231 3.53

م5
ئدشموجودمجوافزملينقشيي موئدشمال غح مفتمتحنتمن قشم

مالت جي مالتشوييتمفتمالدفقت 
 5 شتوسة  %67.8 1.385 3.39

م6
 فتمالتنقش معن مالتنييشمالشهنتملدىمشو فتمالشص

مشتمج مالشكق  مالش تحة محقلت جي مالتشوييت
 6 شتوسة  %63.6 1.318 3.18

م7
الميتجيضمالشو  مح قف مقيشموأ  قموسيو يقتمالشهن م

مئندمتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييت
 10 شن فع  %43.6 1.034 2.18

 9 شن فع  46.2% 1.032 2.31المييحتمالتنييشمالشهنتمشتةيحقتمتةوي مالشهق اتمم8



   84 

 

م ي ملدىمالشو في الشص في مواإلد ا

م9
التنييشمالشهنتمف ص مأفع موأق مفتمالوقتممي ندالم

والت يف مش مالششق س مالةويي مليجصو مئيضمال ح  م
مالشهني مال قفي مفتم قف مشجقالتمئًدمالت جي مالتشوييت

 8 شن فع  %47.0 1.006 2.35

م10
 نولوجيقمالشنيوشقتمتوفي مال فق  مفتماست داشمتمي ندالم

مفتمشجق مالشجقسح مش ماجشو مالع و ي مئندمالتو ي 
 7 شن فع  %49.4 1.072 2.47

م متوسطة  0.729 3.05 قوفنرقت ككلم

م
م) م قش مالجدو  م    م8ش  متًيس مالتت مالجسقحي  مالشتوسةقت مجشيت مأ  ميتع  شستوىم(،

م مالشجقسحي  مالشنوققت موالفنتالتت مالشهنت محقلت هي  مشص  مليمتتنيق مفت مالو يفت  قد 
م2.18تت اوحمحي م)مالجشهو ي ملتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييت متكي م3.82)م–( (،موجشينهق

مجلضممالشنوققتمالشجقسحي متتنيقمحقلت هي مالشهنتموالفنتأ مشستوىمجلضم تتحقي مش مشن فع 
مفي مجصيتمالفً  ش تفن . ممًد مشهني"الًقاي  مالشجقسحي مالشاهيي مت هي  مجيداممنًصمئدد ئيضممق

م) ملهق مالجسقحت مالشتوسة مقيش  محيةت مجل ماجولض مالشنيق يم3.82الش تح  مانج افهق موحيغ )
م1.001) ملهق مالجسقحت مالشتوسة مقيش  موتند مالشجقسحي م(، منًصمئدد مأ  ميننت مششق ش تفن 

ش مأهشمالشنوققتمالشجقسحي ملتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييتمفيشقميتنيقمحقلت هي ممي ندالشاهيي م

عن مد اي موشن ف مشو فتمالشص  م"ئيضمالتتمتنصممالشهنتموالفنت،محينشقمجصيتمالفً  
(م1.063(موانج ا مشنيق يم)3.80جسقحتم)محشتوسةمالثقني ئيضمالش تح م"محقلت جي مالتشوييت

م مششقميننتمأ معن مد اي موشن ف مالشو في موتندمقيش مالشتوسةمالجسقحتملهق ش تفن مأيعق
أيعقمش مأهشمالشنوققتمالشجقسحي ملتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييتمفيشقممي ندمحقلت جي مالتشوييت

موالفنت مالشهنت محقلت هي  ميتنيق م، مجي  مفت مالنحق   مقيش"جصيت مح قف  مالشو   ميتجيض م،ال

حشتوسةمماج ي  ئيضمالش تح مم"وسيو يقتمالشهن مئندمتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييتم،وأ  ق
شن فع مششقم(موتندمقيش مالشتوسةمالجسقحتملهقم1.034شنيق يم)(موانج ا م2.18جسقحتم)

مشنوقمش مالشنوققتمالشجقسحي ملتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييتم مالفً  مالمتند يننتمأ مهلم
الشنوققتم شقمتكي مالنتقاممجلضمأ مالشتوسةمالنقشملشستوىم.مفيشقميتنيقمحقلت هي مالشهنتموالفنت
مالش محقلت هي  متتنيق موالفنتالشجقسحي  ملتةحيقممهنت مالجشهو ي  مشص   مفت مالو يفت لي قد 
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م)أسيومم ميسقوي مالتشوييت م3.05الت جي  م)محقنج ا ( م0.729شنيق ي مالشتوسةم(، مقيش  وتند
م ملهق ممشتوسة ،الجسقحت مأ  مئيض مالنين  مأف اد محي  ماتفقق مهنقه مأن  مئيض ميد  شستوىمششق

م مالشجقسحي  مالشنوققت موالفالتت مالشهنت محقلت هي  مشص  ممنتتتنيق مفت مالو يفت لي قد 
محك  مئقشمهومحد ج مشتوسة .مالجشهو ي ملتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييت

 

قوتس ؤل قوث  ي: ال ا  ك معوق ت مح سبية وه  مصرف قوجمهورية تتعلق بكيفية قالعترقف 
 وقوني س وتطبيق أسلوب قوتأجير قوتمويلي؟

وق ت قومح سبية تتعلق بكيفية قالعترقف قومع(: إج ب ت أفرقه قوعي ة على فنرقت 9جهول )
 وقوني س

 قوفنرقت ت
قومتوسط 
 قوحس بي

قال حرقف 
 قومعي ري

قووز  
 قومئوي

مستو  
 قومعوق ت

 قوترتيب

م1
هنقهمصنوحقتمفتمئشييقتماالثحقتمالشجقسحتملنًودم

مالت جي مالتشوييتمفتمالدفقت 
م1 ش تفن  %70.0 1.083 3.50

م2
 مش صصقتملتةةي ميواج مالشص  مصنوح مفتمت وي

م وهمفتمتجصييهقكأقسقةمالت جي مالش
م4 شتوسة  %66.8 1.113 3.34

م3
الميوف مالت جي مالتشوييتمليشاج متدفًقمنًديقمشستش ام

مةوا مشد مالنًد
م5 شتوسة  %61.8 1.319 3.09

م4
العشقنقتمالتتميةيحهقمالشص  مئيضمالت جي مالتشوييتم

م ثي  موشنًد 
ة شتوس %57.2 1.186 2.86 م8 

م5
وزيقد مال حجي ممقلتشيت تممئيضمالت جي مالتشوييتم فتم

مليشص  
م6 شتوسة  %61.0 1.144 3.05

م6
يت تممئ مئًدمالت جي مالتشوييتمانتًق مشزايقموش قة م

مالشي ي مش مالشاج مليشست ج 
م7 شتوسة  %57.4 1.081 2.87

م7
 مفتمال أسشقليصنوح متص  مالشص  مفتماجصو م

ست ج محقالتفققمششقمييجقم سق  م  مالشججق ما
محقلشص  

م13 شتوسة  %53.8 1.010 2.69
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م8
والشجقسحي ممالشقلي هنقهمئوااقمفتمالًواني موالتك ينقتم

مئندمتةحيقمالت جي مالتشوييت
م12 شتوسة  %54.8 1.000 2.74

م9
عن من قشمالت شي مالشتحتمفتمنكقةمالت جي مالتشوييتم

صو مالشستثش  مسياديمجلضمنًصمالشجقف  مئيضماج
مليشص  

م11 شتوسة  %56.0 1.095 2.80

م10
توجدمصنوح مفتمتندي مأج  مئًدمالت جي مالتشوييتم

مسنويق
م10 شتوسة  %56.8 0.945 2.84

م11
صنوح ماتحقبمالشص  مليشنقيي مالشجقسحي مالدولي ملاتم

مصي محك  مالتًق ي مئ مشك وئقتمالت جي مالتشوييت
م9 شتوسة  %57.0 0.953 2.85

م12
صنوح مااللتزاشمحتةحيقمشنيق مالشجقسحتمالدولتم قشم

فيشقميتنيقمحقلًيقسمالشجقسحتمئ مئًودمالت جي مم17
مالتشوييت

م3 شتوسة  %67.2 0.886 3.36

م13
صنوح ماتحقبمشنقيي مشجقسحي ملاتمصي محك  مالتًق ي م

مئ مشك وئقتمالت جي مالتشوييت
م2 ش تفن  %68.2 0.879 3.41

  متوسطة  0.564 3.03 قوفنرقت ككلم

م
م) م قش مالجدو  م    م9ش  متًيس مالتت مالجسقحي  مالشتوسةقت مجشيت مأ  ميتع  شستوىم(،

م مالشجقسحي  مالشنوققت مالتت ملتةحيقمتتنيق مشص  مالجشهو ي  موالًيقسملدى ماالئت ا  ح يفي 
مالتشوييت مالت جي  م)مأسيوم محي  م2.69تت اوح م3.50)م–( مجلض متكي  موجشينهق مشستوىم(، أ 

موالفنتالشن مالشهنت محقلت هي  متتنيق مالشجقسحي  مموققت مش  مفيمشتوسة تتحقي  مش تفن . ًدمجلض
هنقهمصنوحقتمفتمئشييقتماالثحقتمالشجقسحتملنًودمالت جي مالتشوييتم"الًقاي ممجصيتمالفً  
م)م"فتمالدفقت  (موحيغمانج افهقم3.50ئيضمالش تح ماجولضمجلمحيةتمقيش مالشتوسةمالجسقحتملهق
ئشييقتماالثحقتمش تفن مششقميننتمأ م(،موتندمقيش مالشتوسةمالجسقحتملهقم1.083الشنيق يم)

ش مأهشمالشنوققتمالشجقسحي ملتةحيقمأسيومممي ندمالشجقسحتملنًودمالت جي مالتشوييتمفتمالدفقت 
صنوح م"ئيضمالتتمتنصممالت جي مالتشوييتمفيشقميتنيقمحقالئت ا موالًيقس،محينشقمجصيتمالفً  

ئيضمالش تح مم"شجقسحي ملاتمصي محك  مالتًق ي مئ مشك وئقتمالت جي مالتشوييتماتحقبمشنقيي 
الشتوسةمالجسقحتملهقمم(موتندمقيش 0.879(موانج ا مشنيق يم)3.41جسقحتم)محشتوسةمالثقني 
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م مأ  ميننت مششق مأيعق مئ مش تفن  مالتًق ي  محك   ملاتمصي  مشجقسحي  مشنقيي  ماتحقب صنوح 
مالتشوييي مالت جي  مالت جي ممأيعقمممدي نشك وئقت مأسيوم ملتةحيق مالشجقسحي  مالشنوققت مأهش ش 

صنوح متص  مالشص  م"جصيتمالنحق  مفتمجي م،مالتشوييتمفيشقميتنيقمحقالئت ا موالًيقس
ئيضمم"   مالشست ج محقالتفققمششقمييجقم سق  محقلشص  ج مفتمجق مال أسشقليفتماجصو م

م م)ماج ي  الش تح  مجسقحت موانج ا 2.69حشتوسة م)م( مالشتوسةم1.010شنيق ي مقيش  موتند )
شتوسة مششقميننتمأ مهلممالفً  مالمتندمشنوقمش مالشنوققتمالشجقسحي ملتةحيقمالجسقحتملهقم

ميتنيقمحقالئت ا موالًيقس مالتشوييتمفيشق مالنتقاممجلضمأ مالشتوسةم.مأسيوممالت جي  متكي   شق
م ملشستوى مالنقش مالشجقسحي  مالشنوققت مالتت ماالئتتنيق مشص  مح يفي  ملدى موالًيقس ت ا 

وتندم(،م0.564(محقنج ا مشنيق يم)3.03الجشهو ي ملتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييتميسقويم)
ششقميد مئيضمأن مهنقهماتفققمحي مأف ادمالنين مئيضمأ ممشتوسة ،قيش مالشتوسةمالجسقحتملهقم

م مشستوى مالشنوققتمالشجقسحي  مالتت ماالئت ا موالًيقسملدىمشص  تتنيق الجشهو ي ممح يفي 
محك  مئقشمهومحد ج مشتوسة .ملتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييت

 

قوتس ؤل قوث وث: ال ا  ك معوق ت مح سبية وه  مصرف قوجمهورية تتعلق ب إلفص ح 
 قومح سبي وتطبيق أسلوب قوتأجير قوتمويلي؟

قومعوق ت قومح سبية تتعلق ب إلفص ح (: إج ب ت أفرقه قوعي ة على فنرقت 10جهول )
 قومح سبي

 قوفنرقت ت
قومتوسط 
 قوحس بي

قال حرقف 
 قومعي ري

قووز  
 قومئوي

مستو  
 قومعوق ت

 قوترتيب

م1
صنوح ماإلفصقحمئ مالش قة مالش تحة محنًودمالت جي م

مالتشوييت
م1 ش تفن  %68.0 1.023 3.40

م2
صنوح مااللتزاشمحتةحيقمشنقيي مالشجقسحي مالدولي مياث م

ئ مئًودمالت جي مفتمتجسي ماإلفصقحمالشجقسحتم
مالتشوييت

م4 شتوسة  %67.0 1.062 3.35

م3
صنوح ماتحقبماإلج ا اتمالسييش مفتمتةحيقمشنقيي م

الشجقسحي مالدولي مياث مفتماإلفصقحمئ مئًودمالت جي م
م6 شتوسة  %65.4 1.058 3.27
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مالتشوييت

م4
صنوح ماإلفصقحمئ مالسيقسقتمالشجقسحي مالشنتشد م

مل ئت ا محقإلي ادات
م7 شتوسة  %57.2 1.157 2.86

م5
صنوح ماإلفصقحمئ متنحااتمالتدفًقتمالنًدي مالش تحة م

محنًدماإليجق مالتشوييت
م12 شن فع  %50.6 1.072 2.53

م13 شن فع  50.2% 8970. 2.51مصنوح متجديدمالًيش مالشتحًي ملألص م6

م7
صنوح ماإلفصقحمئ ماجصو مالثقحت موااللتزاشقتم

موئقتمالت جي مالتشوييتالشًقحي ملهقمل  مشك م
م11 شتوسة  %53.0 9590. 2.65

م8

صنوح ماإلفصقحموالًيقسمئ ماجتسقمماسته هم
اجصو مالثقحت ملشك وئقتمالت جي مالتشوييتمحقلشيزاني م
الشاج مأومالشست ج مئيضمأسقسمشد مالنًدمأومالنش م

ماإلنتقجتملألص مأيهشقمأق 

م9 شتوسة  %55.6 9030. 2.78

م9
قحمئ ماجصو مالشجتشي موالتتميش  مأ مصنوح ماإلفص

متجًقمشنقفتماقتصقدي 
م10 شتوسة  %55.0 9000. 2.75

م10
صنوح ماإلفصقحمئ ماإلي اداتمالشجتش متجًيًهقم

مويش  مقيقسهقمحك  مشوثوقمح 
م8 شتوسة  %57.0 9040. 2.85

م11
صنوح ماإلفصقحمئ مالسيقسقتمالشجقسحي مالشنتشد م

مل ئت ا محقإلي ادات
م2 شتوسة  %67.2 9250. 3.36

م12
صنوح ماإلفصقحمئ متنحااتمالتدفًقتمالنًدي مالش تحة م

محنًدماإليجق مالتشوييت
م5 شتوسة  %66.0 9240. 3.30

م13
صنوح مااللتزاشمحتةحيقمشنيق مالشجقسحتمالدولتم قشم

فيشقميتنيقمحقإلفصقحمالشجقسحتمئ مئًودمالت جي مم17
مالتشوييت

م3 شتوسة  %67.2 9370. 3.36

  متوسطة  0.570 2.99 قوفنرقت ككلم

م) م قش مالجدو  م    م10ش  متًيس مالتت مالجسقحي  مالشتوسةقت مجشيت مأ  ميتع  شستوىم(،
حقإلفصقحمالشجقسحتملدىمشص  مالجشهو ي ملتةحيقمأسيوممتتنيقمالتتمالشنوققتمالشجقسحي م

م2.51تت اوحمحي م)مالت جي مالتشوييت متكي مجلضم3.40)م–( الشنوققتمشستوىمأ م(،موجشينهق
مًدمجصيتمالفً  جلضمش تفن .مفيمشن فع تتحقي مش ممالشجقسحي متتنيقمحقلت هي مالشهنتموالفنت
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ئيضمالش تح ماجولضمم"التشوييتمصنوح ماإلفصقحمئ مالش قة مالش تحة محنًودمالت جي "الًقاي م
م) مالشنيق يم)3.40جلمحيةتمقيش مالشتوسةمالجسقحتملهق موتندمقيش م(1.023(موحيغمانج افهق ،

م ميننتمأ مالشتوسةمالجسقحتملهق مششق صنوح ماإلفصقحمئ مالش قة مالش تحة محنًودمش تفن 
ش مأهشمالشنوققتمالشجقسحي ملتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييتمفيشقميتنيقممي ندمالتشوييتمالت جي 

مصنوح ماإلفصقحمئ مالسيقسقت"ئيضمالتتمتنصممحقإلفصقحمالشجقسحت،محينشقمجصيتمالفً  
محقإلي ادات مل ئت ا  مالشنتشد  مم"الشجقسحي  مالش تح  م)محشتوسةمالثقني ئيض (م3.36جسقحت

صنوح مشتوسة مششقميننتمأ مالشتوسةمالجسقحتملهقمم(موتندمقيش 0.925وانج ا مشنيق يم)
مل ئت ا محقإلي ادات مالشنتشد  مالشنوققتممأيعقمممي نداإلفصقحمئ مالسيقسقتمالشجقسحي  ش مأهش

جصيتمفتمجي م،مةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييتمفيشقميتنيقمحقإلفصقحمالشجقسحتالشجقسحي ملت
(م2.51حشتوسةمجسقحتم)ماج ي  ئيضمالش تح مم"صنوح متجديدمالًيش مالشتحًي ملألص "النحق  م

شن فع مششقميننتمأ مهلممالفً  م(موتندمقيش مالشتوسةمالجسقحتملهقم0.897وانج ا مشنيق يم)
وققتمالشجقسحي ملتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييتمفيشقميتنيقمحقإلفصقحمالمتندمشنوقمش مالشن

تتنيقمالتتمالشنوققتمالشجقسحي م شقمتكي مالنتقاممجلضمأ مالشتوسةمالنقشملشستوىم.مالشجقسحت
ميسقويم مالتشوييت مالت جي  مأسيوم ملتةحيق مالجشهو ي  مشص   موالًيقسملدى ماالئت ا  ح يفي 

محقنج ا مشنيق يم)2.99) م0.570( م(، مالشتوسةمالجسقحتملهق مقيش  ميد ممشتوسة ،وتند ششق
م مأ  مئيض مالنين  مأف اد محي  ماتفقق مهنقه مأن  مئيض مشستوى مالشجقسحي  مالشنوققت تتنيقمالتت

حك  مئقشمهوممحقإلفصقحمالشجقسحتملدىمشص  مالجشهو ي ملتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييت
محد ج مشتوسة .

 

 :ياناتللب اختبار التوزيع الطبيعي :ث وث 

أ مهلممالحيقنقتممش قح مالحد محق تحق مالف عيقتمالحدمش مج عقبمالحيقنقتمليتجيي مليت  دم
-Kolmogorovا تحق متشماست داشمت عتمليتوزيتمالةحينتمأشمال،موليوقو مئيضمللهم

Smirnov،م:التقلي وئيضمأسقسمالف عيقتمم
مالف عي مالصف ي :مالحيقنقتمت عتمليتوزيتمالةحينت.م

م مالحديي :مالحيقنقتمالمت عتمليتوزيتمالةحينتمالف عي
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م.Kolmogorov-Smirnovيحي منتقامما تحق ممالتقلتوالجدو م
 Kolmogorov-Smirnov ت ئج قختب ر : (11جهول رقم )

 الشتةي 
الوسةم
 الجسقحت

االنج ا م
 الشنيق ي

Kolmogorov-
Smirnov 

الشننوي م
 الشكقهد 

شنوققتمشتنيً محقلت هي م
مفنتالشهنتموال

30.55 7.289 0.082 0.123 

شنوققتمشتنيً محقلًيقسم
مواالئت ا 

39.41 7.326 0.079 0.200 

شنوققتمشتنيً محقإلفصقحم
مالشجقسحت

38.99 7.410 0.086 0.132 

قيشمشستوىمالشننوي مالشكقهد مل  مالشجقو مأ ح مم أ(،ميتحي م11 قشم)أئ ممالجدو ممنتقاممش 
م فضمالف عم0.05 مئدش ميننت مششق مأ  مأي مالصف ي  مي  مشجقو  مجشيت مفت مالحجثالحيقنقت

مالةحينت، مليتوزيت ممقلتقلتوحمت عت ماست داش مماسقليميش   ماالجصقات فتممالشنيشضالتجيي 
م.الحجثا تحق مف عيقتم

 :قوبحثرقبع : قختب ر فرضي ت 

معوق ت مح سبية وتطبيق صيغة قوتأجير قوتمويلي في مصرف : ال توجه قورئيسةقوفرضية 
 وريةقوجمه

م:التقلي ال تحق مالف عي مأئ ممتشمصيقغ مالف عيقتمالف ئي م

قوفرضية قوفرعية قألووى: ال توجه معوق ت مح سبية تتعلق ب وتأايل قومه ي وقوف ي ولك هر 
 قووظيفي في مصرف قوجمهورية وتطبيق أسلوب قوتأجير قوتمويلي

م:التقلي ال تحق مالف عي مأئ م،متشمصيقغ مالف عي م

توجدمشنوققتمشجقسحي متتنيقمحقلت هي مالشهنتموالفنتملي قد مالو يفتمال ة قوصفرية: قوفرضي
 .فتمشص  مالجشهو ي ملتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييت
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مشنوققتمشجقسحي متتنيقمحقلت هي مالشهنتموالفنتملي قد مالو يفتمفتمقوفرضية قوبهيلة:  توجد
 .شص  مالجشهو ي ملتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييت

لنين مواجد ،مجيثم قنتمالنتقامم شقمشوعج ممtا تحق ماست داشموال تحق مهلممالف عي متشم
م:التقلتحقلجدو م

معوق ت مح سبية (:  ت ئج قختب ر حول قومتوسط قوع م وهرجة قالتف ق حول قو12جهول رقم )
تتعلق ب وتأايل قومه ي وقوف ي ولك هر قووظيفي في مصرف قوجمهورية وتطبيق أسلوب 

 تأجير قوتمويليقو

مالشتةي 
الشتوسةم
مالجسقحت

االنج ا م
مالشنيق ي

قيش ما تحق م
t 

قيش مالدالل م
 اإلجصقاي 

م0.485م0.702م0.729م3.05مشنوققتمشتنيً محقلت هي مالشهنتموالفنت
ميتحي ماآلتت:(م12)مالجدو م قشنتقاممش م

مال تحق  ماالجصقات ماال تحق  ممقيش  مالشوجود محقلت هي  مشتنيً  موالفنتشنوققت متسقويمهنت
ي و ممقلتقلتوح،م0.05ش مشستوىمالشننوي ممأ ح وهتم0.485اجصقاي متسقويمحدالل م0.702

م مالصف ي الً ا محندش مالمتوجدوالتتمتنصمئيضمأنم فضمالف عي  شنوققتمشجقسحي متتنيقمم 
مالت جي م مأسيوم ملتةحيق مالجشهو ي  مشص   مفت مالو يفت ملي قد  موالفنت مالشهنت حقلت هي 

.موهلميننتمأ مالشنوققتمالشجقسحي موالشتنيً محقلت هي مالشهنتموالفنتملي قد مالو يفتمييتالتشوم
مئين م من   موجه  مش  مالتشوييت مالت جي  مأسيوم متةحيق مش  متشنت مال مشص  مالجشهو ي  فت

م.الحجث
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قوفرضية قوفرعية قوث  ية: ال توجه معوق ت مح سبية تتعلق ب العترقف وقوني س وتطبيق 
 قوتأجير قوتمويلي في مصرف قوجمهوريةأسلوب 

 :قوت ويةالختب ر قوفرضية أعاله، تم صي غة قوفرضية 

مأسيوممال قوفرضية قوصفرية:  ملتةحيق موالًيقس محقالئت ا  متتنيق مشجقسحي  مشنوققت توجد
 .شص  مالجشهو ي فتمالت جي مالتشوييتم

متتنيقمحقالئت ا موالًيققوفرضية قوبهيلة:  مشنوققتمشجقسحي  سملتةحيقمأسيوممالت جي متوجد
 .شص  مالجشهو ي فتمالتشوييتم

لنين مواجد مجيثم قنتمالنتقامم شقمشوعج ممtا تحق ماست داشموال تحق مهلممالف عي متشم
م:التقلتحقلجدو م

م
معوق ت حول قو قالتف قوهرجة  ت ئج قختب ر حول قومتوسط قوع م  (:13جهول رقم )

س وتطبيق أسلوب قوتأجير قوتمويلي في مصرف قومتعلنة ب العترقف وقوني مح سبية قو
 قوجمهورية

مالشتةي 
الشتوسةم
مالجسقحت

االنج ا م
مالشنيق ي

قيش ما تحق م
t 

قيش مالدالل م
 اإلجصقاي 

م0.602م0.524م0.564م3.03محقالئت ا موالًيقسشنوققتمشتنيً م
ميتحي ماآلتت:(م13)الجدو م قشنتقاممش م

مال تحق  ماالجصقات ماال تحق  موجمقيش  مود مشتنيً  موالًيقسشنوققت محقالئت ا  م0.527تسقوي
ي و مالً ا ممقلتقلتوح،م0.05ش مشستوىمالشننوي ممأ ح وهتم0.602اجصقاي متسقويمحدالل م
م مالصف ي حندش مالف عي  مأنم فض مئيض متنص متوجدوالتت مال متتنيقمم  مشجقسحي  شنوققت

موالًيقس مامحقالئت ا  مالت جي  مأسيوم ملتةحيق مالجشهو ي  مشص   محد ج مملتشوييتفت ول  
مشص  م.شتوسة  مفت موالًيقس محقالئت ا  موالشتنيً  مالشجقسحي  مالشنوققت مأ  ميننت وهل

م.الحجثالجشهو ي مالمتشنتمش متةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييتمش موجه من  مئين م
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قوفرضية قوفرعية قوث وثة: ال توجه معوق ت مح سبية تتعلق ب إلفص ح قومح سبي وتطبيق 
 جير قوتمويلي في مصرف قوجمهوريةأسلوب قوتأ

 :قوت ويةالختب ر قوفرضية أعاله، تم صي غة قوفرضية 

مال قوفرضية قوصفرية:  متتنيق مشجقسحي  مشنوققت مالشجقسحتتوجد مأسيومممحقإلفصقح لتةحيق
 .شص  مالجشهو ي فتمالت جي مالتشوييتم
ةحيقمأسيوممالت جي ملتمحقإلفصقحمالشجقسحتتوجدمشنوققتمشجقسحي متتنيقمقوفرضية قوبهيلة: 

 .شص  مالجشهو ي فتمالتشوييتم
لنين مواجد مجيثم قنتمالنتقامم شقمشوعج ممtا تحق ماست داشموال تحق مهلممالف عي متشم

م:التقلتحقلجدو م
معوق ت حول قو قالتف قوهرجة  ت ئج قختب ر حول قومتوسط قوع م  (:14جهول رقم )

بيق أسلوب قوتأجير قوتمويلي في مصرف قومتعلنة ب إلفص ح قومح سبي وتطمح سبية قو
 قوجمهورية

مالشتةي 
الشتوسةم
مالجسقحت

االنج ا م
مالشنيق ي

قيش ما تحق م
t 

قيش مالدالل م
 اإلجصقاي 

م0.989 0.014-م0.570م2.99محقإلفصقحمالشجقسحتشنوققتمشتنيً م
 

ميتحي ماآلتت:(م14)الجدو م قشنتقاممش م

مال تحق  ماالجصقات ماال تحق  مالمشستوىمقيش  مالشنوققت مالشجقسحيشتنيً  تسقويمحقإلفصقح
ي و ممقلتقلتوح،م0.05ش مشستوىمالشننوي ممأ ح وهتم0.989تسقويممججصقاي حدالل م0.014

م فضم مالصف ي الً ا محندش مالمتوجدوالتتمتنصمئيضمأنمالف عي  شنوققتمشجقسحي متتنيقمم 
ملتةحيقمأسيوممالت جي ممحقإلفصقحمالشجقسحت مأ م.التشوييتفتمشص  مالجشهو ي  ميننت وهل

الشنوققتمالشجقسحي موالشتنيً محقإلفصقحمالشجقسحتمفتمشص  مالجشهو ي مالمتشنتمش متةحيقم
م.الحجثأسيوممالت جي مالتشوييتمش موجه من  مئين م
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معوق ت مح سبية وتطبيق صيغة قوتأجير قوتمويلي في مصرف ة: ال توجه قوفرضية قورئيس
 قوجمهورية

م:التقلي م ممتشمصيقغ مالف عيال تحق مالف عي مأئ 

شنوققتمشجقسحي ملتةحيقمصية مالت جي مالتشوييتمفتمشص  متوجدمال قوفرضية قوصفرية: 
 .الجشهو ي 

شنوققتمشجقسحي ملتةحيقمصية مالت جي مالتشوييتمفتمشص  متوجدمقوفرضية قوبهيلة: 
 .الجشهو ي 

يثم قنتمالنتقامم شقمشوعج ملنين مواجد مجمtا تحق ماست داشموال تحق مهلممالف عي متشم
 :التقلتحقلجدو م

معوق ت حول قو قالتف قوهرجة  ت ئج قختب ر حول قومتوسط قوع م  (:15جهول رقم )
 وتطبيق صيغة قوتأجير قوتمويلي في مصرف قوجمهوريةمح سبية قو

مالشتةي 
الشتوسةم
مالجسقحت

االنج ا م
مالشنيق ي

قيش ما تحق م
t 

قيش مالدالل م
 اإلجصقاي 

م0.632 0.481م0.511م3.03موققتمالشجقسحي الشن
 

ميتحي ماآلتت:(م15)الجدو م قشنتقاممش م

ماال تحق ماالجصقاتمال تحق م مم0.481تسقويمالشنوققتمالشجقسحي قيش  متسقويمحدالل  اجصقاي 
ممأ ح وهتم0.632 مالشننوي  مشستوى م0.05ش  ممقلتقلتوح، محندش مالً ا   فضمالف عي مي و 
شنوققتمشجقسحي ملتةحيقمصية مالت جي مالتشوييتمفتم مالمتوجدأنوالتتمتنصمئيضممالصف ي 

مالمتشنتمش مشص  مالجشهو ي  .موهلميننتمأ مالشنوققتمالشجقسحي مفتمشص  مالجشهو ي 
م.الحجثتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييتمش موجه من  مئين م

م

م
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 :قوبحث:  ت ئج 4-4
تةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييتمفيشقمي تصمالشنوققتمالشجقسحي ملمالحجثفتمعو منتقامم

موالتوصيقت.مم،جقل مببببمشص  مالجشهو ي (ميو دمالحقجثمأهشماالستنتقجقتمالحجث)
مجلضمشجشوئتي مش مالنتقامموهتم شقمييت:مالحجثجيثم يصتمهلمم

 مف ها : قورئيسة جةقو تيواًل: أ
 جمهورية.ال توجه معوق ت مح سبية تم ل تطبيق صيغة قوتأجير قوتمويلي في مصرف قو

 ث  ي ً: قو ت ئج قوفرعية
 : قوت وية قورئيسة وتحليله  توصل قوب حث إوى قو ت ئج قوفرعية جةقو تيم  خالل عرض 

هنقهمشنوققتمشجقسحي محد ج مشتوسة متتنيقمحقلت هي مالشهنتموالفنتملي قد مالو يفتم (1
 فتمشص  مالجشهو ي ملتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييت.

 محد ج مشتوسة متتنيقمحقإلفصقحمالشجقسحتمفتمشص  مهنقهمشنوققتمشجقسحي (2
 الجشهو ي ملتةحيقمأسيوممالت جي مالتشوييت.

توجدمشنوققتمشجقسحي محد ج مشتوسة ملتةحيقمصية مالت جي مالتشوييتمفتمشص  م (3
مالجشهو ي محد ج مشتوسة .

 

 :قوبحثتوصي ت  .4-5
م:مالتقلي يش  مأ ميوصتمالحقجثمحقلتوصيقتممالحجثش م   منتقاممهلمم

نك مالوئتمحشوعوبمالت جي مالتشوييتموشزايقم،موع و  متفني مالت جي مالتشوييتمفتمليحيقم .1
والشتوسةم قلش احج ملآلش مم،ش م   مالجدمش مائتشقدمالشصق  مئيضمالتشوي مالًصي 

مليت جي م ماتجقد مأنكق  مئيض موالنش  مالسوق محد و  مجدد ملشاج ي  موالسشقح وحقلك ا ،
يجق وتعش مم،دمحيا مأئشق مشنقسح متكجتمئيضمششق س منكقةمالت جي مالتشوييتالتشوييت.موا 

متنفيلمالًواني مالتتمتجف مجًوقماجة ا .
دا مال واد مالحك ي مش م   مأنوصتمحقلنش مئيضمائدادمدو اتمتد يحي موتةوي مشستوىم .2

 وفنيقمل فتمال فق  مالشهني مفتمشجق مالشجقسح .مت هييهشمشهنيقمم
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 اتمتد يحي مشت صص مفتمشجق مالت جي مالتشوييتمتسقهشمحك  مشحقك منوصتمحإئدادمدوم .3
 فتمتجسي موتةوي م دشقتمالت جي مالتشوييت.

نوصتمحتحقبمشنهجي مواعج موكفقف متنش مئيضمالشسقهش مفتمالًيقشمحنشيي ماإلفصقحم .4
مئ مالش قة مالش تحة محنًودمالت جي مالتشوييت.

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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 (: قستم رة قالستب  ة1ملحق )

 استمارة استبانة املوضوع:
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المحاسبة قسم -العليا الدراسات  –عه الزاوية جام

 

 االخوات الكراماالخوة و 

 تحية طيبة وبعد

 استبانةاملوضوع / 

 املعوقات احملاسبية لتطبيق أسلوب التأجري التمويلي

 حالة ــــ مصرف اجلمهورية( البحث)
المعوقات  علىالتعرف  إلى، البحثيهدف الباحث من خالل اجراء هذه 

التي تحول دون تطبي  أسلوب التأجير التمويلي، لدي مصرف المحاسبية، 

 الجمهورية.

درجة  علىضمن متطلبات الحصول  البحث االستبانةوقد تم تصميم هذه 

 الماجستير في المحاسبة.

أرجو شاكراَ التكرم باإلجابة عن أسئلة هذه االستبانة، مع العلم ان هذه البيانات 

 تستخدم ألغراض البحث العلمي.

 التقديرضلوا بقبو  فائق االحترام ووتف

 

 :الباحث
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:
ً
 البيانات الشخصية  اوال

 امام ما يناسبك. √الرجاء التكرم بوضع عالمة   

 

 العلمي: المؤهل-1

 

  بكالوريوس ب  اليعدبلوم  أ

  دكتوراه د  ماجستير ج

  ...ذكرها( ..............................................أخري )الرجاء  ه

 

 التخصص:-2

 

  إدارة اعمال                      ب  محاسبة   أ

  علوم حاسوب د  اقتصاد ج

  .............ذكرها(أخري )الرجاء  و  ومصارف تمويل ه

 

 الوجيفي: المركز-3

 

  رئيس قسم ب  موجف أ

  مدير ادارة د  مدير الفرع ج

  مراجع المنطقة و  مراجع الفرع ه

  .ذكرها( ................................................الرجاء أخري ) ى

 

 الخبرة: سنوات-4

 

  سنة 10وأقل من  5 ب  سنوات 5أقل من  أ

  سنة فأكثر 15 د  سنة 15وأقل من  10 ج
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: بيانات 
ً
 البحثثانيا

 أمام مستوي الموافقة المناسب: √الرجاء التكرم بوضع عالمة   

 

تتعل  بالتأهيل المهني والفني للكادر مصرف الجمهورية ال لديمعوقات محاسبية  هناك-1

ً امام  مدى تتف  مع العبارات  أيالي ف، تطبي  اسلوب التأجير التمويليالوجيفي، تقف عائقا

 : التالية

 

 

 

 

 

مواف   العبارات ر

 بشدة

غير  محايد مواف 

 مواف 

غير 

مواف  

 بشدة

      تأهيال مهنأ جيداً.نقص عدد المحاسبين المؤهلين  1

      ضعف دراية ومعرفة موجفي المصرف بالتأجير التمويلي. 2

ال يشترك موجفي المصرف في برامج التعليم المهني والفني التي  3

 تسهم بدور تحسين معرفتهم حول عقد التأجير التمويلي.

     

      . ضعف في تدريب الجيد للعاملين فيما يتعل  بالتأجير التمويلي 4

عدم وجود حوافز للعاملين وعدم الرغبة في تبني نجام التأجير  5

 التمويلي في الدفاتر.

     

ضعف التعليم المهني لدي لموجفي المصرفي التعامل مع حل  6

 المشاكل المرتبطة بالتأجير التمويلي.

     

ال يتحلى الموجف بكافة قيم وأخالق وسلوكيات المهنة عند تطبي   7

 ب تأجير التمويلي.اسلو

     

ال يلبي التعليم المهني متطلبات تطوير المهارات المصرفية  8

 واإلدراكية لدى الموجفين.

     

التعليم المهني فرصة أفضل وأقل في الوقت والتكلفة من  يُعدال  9

الممارسة الطويلة للحصول على الخبرة المهنية الكافية في كافة 

 يلي.مجاالت عقد التأجير التمو

     

توفير الكفاءة في استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال  يُعدال  10

 المحاسبة من األمور الضرورية عند التوجيف.
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تتعلق بكيفية اال تراف والقياس مصرف الجمهورية لدي المعو ات محاسبية  هناك-. 2

 :التاليةفق مع العبارات مدى تت أيإل  ف، تطبيق اسلو، التأجير التمويليالمحاسبي ل

مواف   العبارات ر

 بشدة

غير  محايد مواف 

 مواف 

غير 

مواف  

 بشدة

هناك صعوبة في عمليات االثبات المحاسبي لعقود التأجير التمويلي  1

 في الدفاتر.

     

يواجه المصرف صعوبة في تكوين مخصصات لتغطية أقساط  2

 التأجير المشكوك في تحصيلها.

     

فر التأجير التمويلي للمؤجر تدفقاً نقدياً مستمراً طوال مدة ال يو 3

 العقد.

     

التأجير التمويلي كثيرة  علىالضمانات التي يطلبها المصرف  4

 ومعقدة.

     

      وزيادة الربحية للمصرف. اليمالتأجير التمويلي رفع  علىيترتب  5

خاطر الملكية من يترتب عن عقد التأجير التمويلي انتقال مزايا وم 6

 المؤجر للمستأجر.

     

ة في حال إخالل الرأسماليصعوبة تصرف المصرف في األصول  7

 المستأجر باالتفاق مما يلح  خسارة بالمصرف.

     

والمحاسبية عند  المالية القوانين والتشريعاتهناك عوائ  في  8

 تطبي  التأجير التمويلي.

     

 إلىفي نشاط التأجير التمويلي سيؤدي ضعف نجام التامين المتبع  9

 االصول المستثمرة للمصرف. علىنقص المحافجة 

     

      سنويا.توجد صعوبة في تعديل أجرة عقد التأجير التمويلي  10

صعوبة اتباع المصرف للمعايير المحاسبية الدولية ذات صلة بشأن  11

 التقارير عن مشروعات التأجير التمويلي.

     

في يتعل   17وبة االلتزام بتطبي  معيار المحاسبي الدولي رقم صع 12

 بالقياس المحاسبي عن عقود االيجار التمويلي.

     

صعوبة اتباع معايير محاسبية ذات صلة بشأن التقارير عن  13

 مشروعات التأجير التمويلي.

     



   108 

 

 

تطبيق اسلو، لباإلفصام المحاسبي مصرف الجمهورية لدي المعو ات محاسبية  هناك-3

 :التاليةمدى تتفق مع العبارات  أي إل ، فالتأجير التمويلي

مواف   العبارات ر

 بشدة

غير  محايد مواف 

 مواف 

غير 

مواف  

 بشدة

      صعوبة االفصاح عن المخاطر المرتبطة بعقود التأجير التمويلي. 1

ن صعوبة االلتزام بتطبي  معايير المحاسبية الدولية يؤثر في تحسي 2

 االفصاح المحاسبي عن عقود االيجار التمويلي.

     

صعوبة اتباع االجراءات السليمة في تطبي  معايير المحاسبية  3

 الدولية يؤثر في االفصاح عن عقود االيجار التمويلي.

     

صعوبة االفصاح عن السياسات المحاسبية المعتمدة لالعتراف  4

 باإليرادات.

     

ن تنبؤات التدفقات النقدية المرتبطة بعقد صعوبة االفصاح ع 5

 االيجار التمويلي. 

     

      صعوبة تحديد القيمة المتبقية لألصل. 6

صعوبة االفصاح عن االصول الثابتة وااللتزامات المقابلة لها لكل  7

 مشروعات التأجير التمويلي.

     

بتة صعوبة االفصاح والقياس عن احتساب استهالك االصول الثا 8

 علىلمشروعات التأجير التمويلي بالميزانية المؤجر او المستأجر 

 اساس مدة العقد أو العمر االنتاجي لألصل أيهما أقل.

     

يمكن ان تحق   المحتملة والتيصعوبة االفصاح عن االصول  9

 منافع اقتصادية

     

1

0 

صعوبة االفصاح عن االيرادات المحتمل تحقيقها ويمكن قياسها 

 كل موثوق به.بش

     

1

1 

صعوبة االفصاح عن السياسات المحاسبية المعتمدة لالعتراف 

 باإليرادات.

     

1

2 

صعوبة االفصاح عن تنبؤات التدفقات النقدية المرتبطة بعقد 

 التمويلي.االيجار 

     

1

3 

في  17صعوبة االلتزام بتطبي  معيار المحاسبي الدولي رقم 

 عن عقود االيجار التمويلي. يتعل  باإلفصاح المحاسبي
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 نعم .......       ال .........                    المصرف؟# هل توجد اقسام للتأجير التمويلي في 

 االسباب؟يرجى تحديد اهم  بال(اذا كانت االجابة )
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.......................................................................................................
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 (: ق ئمة بأسم ء قومحكمي 2)حق لم

 جهة قوعمل قوتخصص قوهرجة قوعلمية قالسم
 كلية قالقتص ه، ج معة قوزقوية مح سبة قست ل أ.ه. عم ه محمه قبوعجيلة
 ص ه، ج معة قوزقويةكلية قالقت مح سبة أست ل  أ.ه. على محمه موسي

 كلية قالقتص ه، ج معة قوزقوية مح سبة أست ل مس عه قمحمه  كريمة ره. مخت 
 

م

م
 

 

 

 

 

 

 

 

 


