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حماسبة حوافز اإلجيار املمنوحة يف إطار التخفيف من تداعيات وابء كوروان(كوفيد)19-
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ملخص

هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء على أهم اآلاثر االقتصادية لوابء كوروان
(كوفيد )19-على قطاع املؤسسات االقتصادية ،وطريقة املعاجلة احملاسبية حلوافز التأجري
املمنوحة هلا يف إطار املساعدات لتجاوز فرتة شح التدفقات النقدية الداخلة ،حيث
اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي مع االكتفاء ابلقيود احملاسبية يف
اجلانب التطبيقي ،كما توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها أن املعاجلة احملاسبية
السليمة تستلزم توزيع اإلعفاءات املمنوحة ابلتساوي على طول فرتة اإلجيار املتبقية.
كلمات مفتاحية :حوافز؛ إجيار؛ مؤجر؛ مستأجر؛ حماسبة.
تصنيف جال.M41:

COMPTABILISATION DES INCITATIONS LOCATIVES
ACCORDEES DANS LE CONTEXTE DE L’ATTENUATION
DES CONSEQUENCES DE LA PANDEMIE DE COVID 19
RÉSUMÉ:

Cette étude vise à mettre en évidence les effets économiques les
plus importants de l’épidémie de Corona (COVID-19) sur le secteur
des institutions économiques , et la méthode de traitement comptable
des incitations à la location qui leur sont accordées dans le cadre des
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aides destinées à pallier le manque de liquidités. L’étude était basée
sur l’approche analytique descriptive, l'étude a également abouti à
plusieurs résultats, le plus important que le traitement comptable
approprié exige que les exemptions accordées soient réparties
également sur le reste de la période de location
MOTS CLÉS : Incitations; Location; bailleur; preneur; comptabilité.
JEL CLASSIFICATION: M41.

ACCOUNTING FOR RENT INCENTIVES GRANTED IN
THE CONTEXT OF MITIGATING THE CONSEQUENCES
OF THE CORONA PANDEMIC
ABSTRACT:

This study purports to highlighting the most important economic
effects of the Corona pandemic (Covid-19) on the economic enterprise
segment and the accounting method of the leasing incentives granted
to it in the context of the aids to overcome the period of shortage of
the cash inflows, in that this study relied on the descriptive analytical
approach, as this study has concluded several results, the most
important that the proper accounting treatment requires that the
exemptions granted be distributed equally along the remaining lease
period.
KEY WORDS : Incentives; Leases; lessee; lessor; accounting.
JEL CLASSIFICATION : M41.

مقدمة

يواجه العامل ظروف استثنائية غري مسبوقة مشلت كافة اجلوانب االقتصادية واالجتماعية
 وهو ساللة مستجدة من الفريوسات اليت،19-بسبب وابء كوروان واملعروف علميا بـ كوفيد
 مما ساهم يف تفشي الوابء من مصدر نشوءه يف الصني،تنتقل عرب البشر عن طريق العدوى
،إىل كافة بلدان العامل نتيجة التطور الذي شهده العامل يف تكنولوجيا االتصال واملواصالت
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وبعد أن أعلنت منظمة الصحة العاملية وابء كوروان كحالة صحية طارئة ذات طابع دويل،
سارعت معظم الدول إىل غلق حدودها أمام تنقل األشخاص سواء جواي أو براي أو حىت
حبراي ،وهذا ما أثر على الوجهات السياحية عرب خمتلف العامل ،مما أثر على املؤسسات
الناشطة يف القطاع السياحي واليت متثل املؤسسات الصغرية جزء هام.
ومل يشمل التأثري فقط املؤسسات الناشطة يف القطاع السياحي بل جتاوزه إىل كافة
األنشطة األخرى فيما عدا تلك اليت هلا صلة ابجملال الطيب والوقائي والغذائي ،وذلك
نتيجة اجراءات احلجر الصحي املوصى هبا من قبل منظمة الصحة العاملية واليت سارعت
الدول إىل تطبيقها منذ شهر مارس الذي بلغ فيه الوابء ذروته ،حيث أغلقت املؤسسات
االقتصادية وخاصة الصغرية منها سواء اجباراي أو طوعيا ،فأغلقت املقاهي واملطاعم
وشركات النقل وحمالت املالبس ،األجهزة اإللكرتونية ومواد البناء...إخل ،كما توقفت
شركات الطريان والسكك احلديدية وحولت الفنادق إىل دور حجر صحي .أمام هذا
الوضع توقفت التدفقات النقدية الداخلة يف معظم املؤسسات االقتصادية ،مما أوجد
صعوبة يف تغطية نفقاهتا وخاصة الثابتة منها ،فلجأت معظمها إىل تسريح العمال واتالف
املخزون نتيجة نقص الطلب ،حيث يتوقع أن تنفذ الدول واملؤسسات الدولية خطط انقاذ
اقتصادية مل يسبق هلا مثيل من أجل إعادة االنتعاش لكافة القطاعات االقتصادية املتضررة،
وعلى املستوى اجلزئي ابدرت بعض اجلهات املتعاملة مع تلك املؤسسات إىل اختاذ
اجراءات من شأهنا التخفيف على تلك املؤسسات وزايدة قدرهتا على الصمود أما
اإلفالس الذي له آاثر وخيمة على االقتصاد ككل ،فقامت مصاحل الضرائب بتمديد
آجال دفع الضريبة كما قامت بعض البنوك إبعادة جدولة الديون ،ومبا أن املؤسسات
االقتصادية خاصة الصغرية منها تعتمد بشكل كبري على التأجري ملزاولة أنشطتها ،ابدر
املؤجرون إبعفاء تلك املؤسسات من دفع أقساط اإلجيار طيلة فرتة األزمة كتحفيز هلا من
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أجل تقوية قدرهتا على التكيف مع الوضع الصعب الذي متر به ،حيث ينشأ عن هذه
احلوافز إجراءات حماسبية ختتلف عن تلك املعمول هبا يف حالة ثبات دفعات اإلجيار.
من خالل ما سبق ميكن طرح اإلشكالية:
كيف يتم معاجلة حوافز اإلجيار املمنوحة يف إطار التخفيف من تداعيات وابء كوروان
يف دفاتر كل من املؤجرين واملستأجرين؟

أمهية البحث:

 أتثر األزمات االقتصادية على القوائم املالية كوهنا تعكس النشاط االقتصادي للمؤسسة؛ -تعتمد أكثر من  %90من املؤسسات االقتصادية يف بعض االقتصادايت على التأجري؛

 تستمد حماسبة عقود اإلجيار أمهيتها من أمهيتها يف معايري احملاسبة الدولية أو احملليةحيث خيصص حملاسبة التأجري ابب خمصص هلا؛
 يعترب البحث له أمهية كبرية كونه يعاجل موضوع عقود اإلجيار الذي يعترب من بنياملعاجلات احملاسبية املتجددة يف اجلزائر اليت تضمنها النظام احملاسيب املايل؛
 -تعترب نفقات التأجري من أهم التكاليف الثابتة اليت يصعب التخفيض منها؛

 تشكل نفقات التأجري نفقات هامة اليت ختصص هلا املؤسسات االقتصادية جزء هاممن تدفقاهتا النقدية الداخلة لاللتزام هبا.
أهداف البحث
 -إبراز أثر وابء كوروان على نشاط املؤسسات االقتصادية مبختلف أنواعها؛

 الوقوف على مدى قدرة املؤسسة االقتصادية على الصمود يف ظل األزمات يف حالةغياب أي حتفيزات؛
 عرض أهم املتطلبات احملاسبية املتعلقة بعقود اإلجيار؛504
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 الوقوف على مدى استجابة املعايري واإلجراءات احملاسبية ملعاجلة النشاطاتاالقتصادية غري العادية اخلاصة ابلتأجري؛
 حتديد الفروقات بني املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار من خالل عرض اإلجراءاتاحملاسبية املتبعة يف وجود حوافز ويف غياهبا.
منهجية البحث
تعتمد هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي من خالل عرض كافة املعلومات
النوعية والكمية اليت متكننا من الوقوف على وضع املؤسسة االقتصادية وعملية التأجري يف
ظل األزمة الوابئية احلالية ،ابإلضافة إىل دراسة وحتليل كل التفاعالت والعالقات اهلامة يف
هذه الدراسة.
 -1اخنفاض السيولة النقدية كأحد تداعيات كوفيد 19-على املؤسسات االقتصادية(املؤسسات
الصغرية كنموذج)
 -1.1اإلحتياطات النقدية وأمهيتها يف املؤسسة االقتصادية الصغرية

 .1.1.1تعريف أايم املخزون النقدي االحتياطي
هي عدد األايم الذي تستطيع فيه مؤسسة ما دفع مستحقاهتا ابلسيولة النقدية املتوفرة
لديها ،مثل الرواتب أو املشرتايت أو تسديد القروض ) (Taylor, 2020من دون تدفق
سيولة نقدية جديدة إىل حساابهتا ،على سبيل املثال يف شكل عائدات أو ختفيضات
ضريبية أو حتويالت من مدخرات املستثمرين أو املالكني اخلاصة ) ،(Taylor, 2020ويتم
حساب هذه األايم عرب احتساب معدل خمزوهنا النقدي اليومي مقارنة مبصروفها النقدي
اليومي.(Farrell & Wheat, 2016, p. 6) .
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 .2.1.1أمهية االحتياطات النقدية يف املؤسسة االقتصادية الصغرية:
األرصدة النقدية اليت حتتفظ هبا مؤسسة ما توفر احتياطي لتغطية النقص أو العجر
غري املتوقع يف اإليرادات أو الزايدات يف النفقات ،وميكن أن يوفر احلصول على االقرتاض
أو املوارد األخرى بعض احلماية ،ولكن معظم املؤسسات الصغرية لديها قدرة حمدودة على
احلصول على التمويل ،ومع ذلك ،األرصدة النقدية بدون جدولة أو نطاق هلا قيمة
حمدودة كمقياس للقدرة على الصمود(Farrell & Wheat, 2016, p. 14) .
 -2.1قياس مدى قدرة املؤسسات اإلقتصادية على الصمود بدون سيولة نقدية

أدى االنتشار املتسارع لوابء كوروان يف كافة دول العامل إىل قيام هذه األخرية ابختاذ
تدابري وقائية للحد من تفشي الوابء بشكل أوسع وزايدة قدرهتا على حصر الوابء ،حيث
يعترب احلجر الصحي أساس تلك التدابري حيث مشل ذلك توقيف كافة األنشطة
االقتصادية ماعدا الضرورية منها ،وهذا ما أثر على حجم التدفقات النقدية الواردة ملعظم
املؤسسات االقتصادية ،ومبا أن املؤسسات الصغرية تشكل اجلزء األكرب من النسيج
االقتصادي للدول فإهنا تعترب املتضرر الرئيسي.
وفيما يلي الشكل رقم رقم  1يوضح كم تستطيع املؤسسات الصغرية الصمود دون
تدفقات نقدية واردة.

Source: Farrell, D., & Wheat, C. (2016). CASH IS KING: FLOWS, BALANCES, AND
BUFFER DAYS. JPMorgan Chase & Co. p. 6.
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من خالل الشكل رقم  1نالحظ أن معظم الشركات الصغرية تعمل مبخزون نقدي
يقل عن شهر واحد ،وعلى وجه التحديد ،فإن نصف الشركات الصغرية حتتفظ مبتوسط
مستوى رصيد نقدي يومي يبلغ  27يوما أو أقل من االحتياطي النقدي ،فضال عن ذلك
فإن  %25من املؤسسات الصغرية بشكل خاص تبدي ضعفا يف قدرهتا على الصمود،
حيث حتتفظ ابحتياطيات تبلغ  13يوما أو أقل من االحتياطي النقدي ،وعلى النقيض
من ذلك ،تبدو أعلى  %25من الشركات أكثر قدرة على الصمود ،حيث حتتفظ
ابحتياطيات تبلغ  62يوما من اإلحتياطي النقدي أو أكثر(Farrell & Wheat, .
)2016, p. 14

ٍ
بشكل كبري حسب طبيعة النشاط ،كما هو
وختتلف عدد أايم االحتياطي النقدي
موضح يف الشكل  ،1حيث حيتفظ مالكو املطاعم بشكل خاص أبرصدة منخفضة
مقارنة بتدفقاهتم العادية حنو اخلارج ،حيث حيتفظ املطعم يف املتوسط بـ  16يوما من
اإلحتياطي النقدي ،ويف املقابل ،حتتفظ املؤسسات الصغرية يف قطاع العقارات يف املتوسط
بـ 47يوما من اإلحتياطي النقدي(Farrell & Wheat, 2016, p. 14) .
ومن خالل كل ما سبق ويف ظل عدم القدرة على التنبؤ بفرتة ركود األنشطة االقتصادية
نتيجة تداعيات وابء كوروان فإن املؤسسة االقتصادية يف حاجة إىل حتفيز حىت تستطيع
الصمود ألطول فرتة ممكنة ،ومن املمكن أن تساهم اإلعفاءات املمنوحة من قبل املؤجرين يف
زايدة قدرة املؤسسات املستأجرة على البقاء واالستمرار إىل حني تعايف النشاط االقتصادي.
 -2مفاهيم ومتطلبات أساسية يف حماسبة عقود اإلجيار
 -1.2حتديد عقد اإلجيار:

العقد هو اتفاق بني طرفني أو أكثر تنشأ منه حقوق والتزامات واجبة النفاذ
) ،(THE EUROPEAN COMMISSION, 2017, p. 18كما يعرف عقد اإلجيار
أبنه عقد "ينقل احلق يف التحكم يف استخدام أصل حمدد لفرتة من الوقت يف مقابل
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عوض" ،وينطبق هذا التعريف على كل من املستأجرين واملؤجرين(HM Treasury, .
)2019, p. 8
حيث أنه جيب على املؤسسة عند نشأة العقد تقييم ما إذا كان العقد عقد إجيار
أو ينطوي على عقد إجيار ،ويكون العقد عقد إجيار أو ينطوي على عقد إجيار إذا كان
العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل حمدد لفرتة من الزمن مقابل عوض
)  ،(Australian Accounting Standards Board(AASB), 2019, p. 7ويوضح
الشكل رقم  2إرشادات بشأن تقييم ما إذا كان العقد عقد إجيار أو ينطوي على عقد
إجيار من خالل اإلجابة على السؤال هل يتضمن عقد ما عقد إجيار ؟
الشكل رقم  :2حتديد عقد اإلجيار

املصدر :جملس معايري احملاسبة الدولية (IASB). (2018).املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية الدولية( .ترمجة اجملمع العريب للمحاسبني

القانونيني) مؤسسة جلنة معايري احملاسبة الدولية ،IASCF .ص.627
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من خالل الشكل  2ميكن توضيح النقاط التالية( :قادري ،مدى كفاية متطلبات
النظام احملاسيب املايل يف حتديد وتصنيف عقود اإلجيار متهيدا للمعاجلة احملاسبية،2020 ،
صفحة )4
 حق املورد يف استبدال األصل ال يكفي العتبار األصل غري حمدد إال إذا كان املوردلديه القدرة على تنفيذ حق االستبدال واملورد يستفيد اقتصاداي من ممارسة حقه يف
استبدال األصل؛
 كل أصل قابل لالستبدال من قبل املورد هو أصل غري حمدد وابلتايل العقد ليسبعقد إجيار ،إال إذا كان االستبدال بغرض اإلصالح والصيانة ،أو بغرض محاية
األصل أو محاية املوظفني ،أو إذا كان األصل معطل أو ال يشتغل بصفة مناسبة ،أو
بغرض االلتزام ابلقوانني واللوائح.
 اإلجابة بنعم على السؤال الثاين من الشكل رقم  1أعاله ،يعين أن يكون للعميلاحلق يف احلصول على ما يقارب كل املنافع االقتصادية من استخدام األصل خالل
فرتة االستخدام ،أما املنافع االقتصادية الغري املستفاد منها من قبل العميل بغرض
اإلصالح والصيانة ،أو بغرض محاية األصل أو محاية املوظفني ،أو إذا كان األصل
معطل أو ال يشتغل بصفة مناسبة ،أو بغرض االلتزام ابلقوانني واللوائح؛
 )1يف حالة وجود أصل حمدد )2 ،ويوجد للعميل احلق يف احلصول على ما يقاربكل املنافع االقتصادية من استخدام األصل خالل فرتة االستخدام ،ال يكفي
العتبار العقد مبثابة عقد إجياز حيث جيب أن )3 :يكون للعميل احلق يف توجيه
كيفية وغرض استخدام األصل خالل فرتة االستخدام ،أي ال حيق للمورد أو ألي
طرف اثلث التحكم يف توجيه كيفية وغرض استخدام األصل خالل فرتة االستخدام
إال إذا كان ذلك التدخل بغرض اإلصالح و الصيانة ،أو بغرض محاية األصل أو
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محاي ة املوظفني ،أو إذا كان األصل معطل أو اليشتغل بصفة مناسبة ،أو بغرض
االلتزام ابلقوانني واللوائح؛
 إذا كانت اإلجابة على أي سؤال من األسئلة ( )5 ،2 ،1يف الشكل أعاله بـ ال،فإن العقد ال يعترب عقد إجيار حىت لو كانت اإلجابة على ابقي األسئلة بـ نعم.
 إذا كان للمورد احلق يف توجيه كيفية وغرض استخدام األصل خالل فرتةاإلستخدام ،فإن العقد ال يعترب عقد إجيار حىت لو كانت اإلجابة على ابقي األسئلة
السابقة بـ نعم
 جيب على املؤسسة تقييم ما إذا كان العقد ينطوي على عقد إجيار لكل مكون عقدإجيار منفصل ممكن.
 -1.2تصنيف عقود اإلجيار:

 .1.1.2أنواع عقود اإلجيار:
يعتمد النظام احملاسيب املايل ( )SCFيف تقسيم عقود اإلجيار على مبدأ امللكية
اإلقتصادية ،ويقصد ابمللكية اإلقتصادية ألصل ما كافة املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية
األصل ،وتتمثل املخاطر املتعلقة ابمللكية ألصل ما ،احتماالت حدوث خسائر هبوط
الطاقة اإلنتاجية أو التقادم التكنولوجي والتغريات يف العائد الناجتة من تغري الظروف
اإلقتصادية ،أما املنافع اخلاصة مبلكية األصل فتشمل العائد املتوقع من العمليات املرحبة
على مدى العمر اإلقتصادي ألصل وما يتوقع من كسب من ارتفاع القيمة أو القيمة
املتبقية عند التخلص يف النهاية من األصل (محاد ،2006 ،صفحة )120 ،119
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وتنقسم عقود اإلجيار وفقا ملبدأ امللكية اإلقتصادية إىل نوعني أساسيني:
أ .عقد اإلجيار التمويلي:

هو عقد ينقل بشكل جوهري كافة املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية أصل ،وقد يتم أو
ال يتم حتويل حق امللكية يف هناية األمر ) ،(GREUNING, 2006, p. 136ويعترب األصل
ضمن أصول املستأجر( .محيدات و النخالة ،منهاج خبري املعايري الدولية
إلعدادالتقاريراملالية ( ،2014 ،)IFRS Expertصفحة )616
وينقسم عقد اإلجيار التمويلي ابلنسبة للمؤجر بدوره إىل نوعني من عقود اإلجيار:
 عقد إجيار متويلي مباشر عقد إجيار متويلي بواسطة املنتج أو التاجرأ 1-عقد إجيار متويلي مباشر:

هو عقد إجيار متويلي يهدف من وراءه املؤجر إىل حتقيق نوع واحد من اإليراد يتمثل
يف إيراد التمويل(الفوائد) على مدى مدة عقد اإلجيار.
أ.2-عقد إجيار متويلي بواسطة املنتج أو التاجر:

ينشأ عن عقد إجيار متويلي ألصل من قبل منتج أو اتجر مؤجر نوعان من اإليراد
(جملس معايري احملاسبة الدولية( ،2010 ،)IASBصفحة :)1172

 الربح أو اخلسارة املعادلة للربح أو اخلسارة الناجتني من بيع مباشر لألصل املؤجر
أبسعار البيع العادية ،مما يعكس أي خصم على الكمية أو خصم جتاري.
 إيراد التمويل(الفوائد) على مدى مدة عقد اإلجيار.
أ .3-البيع مع إعادة االستئجار:

يشري إىل عملية التأجري التمويلي اليت يقوم فيها املستأجر بدوري البائع واملستأجر،
حيث يقوم ببيع األصول اإلنتاجية موضوع العقد إىل املشرتي  -املؤجر ،مث يستأجرها منه
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لفرتة معينة من الزمن وحتت شروط معينة ،و عقد البيع يف هذه احلالة يتوقف نفاذه على
إبرام عقد التأجري التمويلي ،وينشط هذا النوع من التأجري يف احلاالت اليت يعاين فيها
البائع ۔ املستأجر من مشكالت يف التدفقات النقدية( .رجب ،2007 ،صفحة )15
ب .عقد اإلجيار التشغيلي:

هو عقد إجيار ماعدا عقد اإلجيار التمويلي ) ،(GREUNING, 2006, p. 137فهو
عقد إجيار ال حيول بصورة جوهرية ما يقارب كافة املخاطر واملنافع العائدة مللكية األصل
حمل العقد ( ElGamalو  ،Saberال يوجد سنة النشر ،صفحة  ،)224ويظهر األصل
مبوجب هذا العقد يف دفاتر املؤجر( .محيدات و النخالة ،منهاج خبري املعايري الدولية
إلعدادالتقاريراملالية ( ،2014 ،)IFRS Expertصفحة )616
 .2.1.2تصنيف عقد إجيار كعقد إجيار متويلي أو كعقد إجيار تشغيلي ابلنسبة للمؤجر:
وفق مبدأ امللكية اإلقتصادية ،تصنيف عقود اإلجيار مبين على أساس مدى حتمل
املؤجر أو املستأجر املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية األصل املستأجر ،وتتضمن املخاطر
اخلسائر احملتملة من الطاقة العاطلة ،التقادم التكنولوجي ،والتغريات يف العائد املتوقعة من
التغريات يف الظروف اإلقتصادية ،أما املنافع فتتضمن التوقع لعمليات مرحبة طوال العمر

اإلقتصادي لألصل ،واملكسب من زايدة القيمة أو حتقيق قيمة متبقية (GREUNING,
).2006, pp. 136, 137
يصنف عقد اإلجيار على أنه عقد إجيار متويلي إذا كان حيول بشكل جوهري مجيع
املخاطر واملنافع املتعلقة ابمللكية ،وفيما يلي أمثلة على احلاالت اليت تؤدي عادة منفردة أو
جمتمعة إىل تصنيف عقد اإلجيار على أنه عقد متويلي من خالل الشكل رقم :3
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الشكل :03تصنيف عقود اإلجيار

املصدر :اإلحتاد الدويل للمحاسبني(،)IFACإصدارات معايري احملاسبة الدولية يف القطاع العام ،ترمجة مجعية اجملمع العريب للمحاسبني
القانونيني ،عمان :اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني(إبذن من اإلحتاد الدويل للمحاسبني) ،2008 ،ص.363

من خالل الشكل رقم  3يعترب عقد اجيار ما على أنه عقد متويلي يف احلاالت التالية:
 ينص العقد على نقل ملكية األصل إىل املستأجر يف هناية مدة عقد اإلجيار (Anne).Le Manh, 2005, p. 9

 عندما يكون للمستأجر أو املقرتض حق شراء األصل بسعر يتوقع أن يكون أقل إىلحد كاف من القيمة العادلة لألصل يف التاريخ الذي ميكن فيه ممارسة حق اخليار،
حبيث يكون من املؤكد بشكل معقول عند بدء عقد اإلجيار أن املستأجر سيمارس
هذا احلق (قادري ،2017 ،صفحة . )130
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 عندما تكون مدة عقد اإلجيار تغطي اجلزء الرئيسي من العمر االقتصادي لألصلحىت وإن مل يتم حتويل حق امللكية (قادري ،2017 ،صفحة .)130
 إذا كانت األصول املؤجرة ذات طبيعة خاصة حبيث ميكن للمستأجر فقطاستخدامها بدون إجراء تعديالت رئيسية (PricewaterhouseCoopers, 1999,
).p. 23
 إذا بلغت عند بدء عقد اإلجيار ،القيمة احلالية للحد األدىن من دفعات اإلجيار تعادلبشكل جوهري القيمة العادلة لألصل املؤجر). (Deloitte, 2008, p. 58
واملقصود ابحلد األدىن لدفعات عقد اإلجيار :املبالغ اليت يدفعها املستأجر أو قد
يطلب منه دفعها طيلة مدة عقد اإلجيار ،ابستثناء تكاليف اخلدمات والضرائب اليت
سيقوم املؤجر بدفعها واسرتدادها (جملس معايري احملاسبة الدولية( ،2010 ،)IASBصفحة
 )1163ابإلضافة إىل ما يلي:
 ابلنسبة للمستأجر (مؤسسة املعايري الدولية للتقرير املايل ،2017 ،صفحة :)620
 دفعات اإلجيار املتغرية اليت تعتمد على مؤشر أو معدل؛ أية مبالغ مضمونة من قبله أو من قبل طرف مرتبط به، دفعات غرامات إلهناء عقد اإلجيار إذا كانت مدة عقد اإلجيار تعكس ممارسةاملستأجر خيار إهناء عقد اإلجيار،
 سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان املستأجر متأكدا بشكل معقول من ممارسة هذا اخليار ابلنسبة للمؤجر ،أي مبلغ للقيمة املتبقية مضمون له من قبل أي من:
 املستأجر؛ طرف مرتبط ابملستأجر؛ أو -طرف اثلث مستقل قادر ماليا على الوفاء هبذا الضمان.
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كما نشري أيضا إىل احلاالت اإلضافية التالية واليت ميكن يف حال توفر أي منها اعتبار
العقد متويلي :

 إذا تضمن العقد إعطاء املستأجر حق إلغاء العقد وكان العقد يتضمن حتمل املستأجرللخسائر اليت قد تصيب املؤجر نتيجة اإللغاء (محيدات و خداش ،2013 ،صفحة
)331؛
 إذا كان املستأجر يتحمل اخلسائر النامجة عن التغري يف القيمة العادلة لألصلاملستأجر أي وجود )القيمة املتبقية املضمونة) وابلتايل يتحمل املستأجر قيمة أي
إخنفاض يف قيمة األصل املستأجر عن القيمة املتبقية املتفق عليها بني املؤجر
واملستأجر عند إنتهاء العقد (محيدات و خداش ،2013 ،صفحة )331؛

 وجود حق إعادة اإلستئجار التحفيزي :إذا كان ميكن للمستأجر إعادة إستئجاراألصل لفرتة اثنية بعد إنتهاء فرتة العقد األوىل وبقيمة إستئجار تقل بشكل كبري عن
سعر اإلستئجار يف السوق (قادري ،2017 ،صفحة .)130
 -3املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار
 -1.3املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار التشغيلي يف غياب احلوافز

 .1.1.3حماسبة عقود اإلجيار التشغيلي لدى املستأجر:
جيب اإلعرتاف بدفعات اإلجيار مبوجب عقد اإلجيار التشغيلي(ابستثناء تكاليف
اخلدمات مثل التأمني والصيانة) كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى مدة
عقد اإلجيار ،حىت ولو مل تكن الدفعات على نفس ذلك األساس ،إال إذا كان هناك
أساس آخر منتظم ميثل النمط الزمين ملنفعة املستخدم( .اجملمع العريب للمحاسبني
القانونيني ،2002 ،صفحة )21
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دفاتر املستأجر
البيـان
613

53

من حـ /اإلجيارات

دائن

مدين
××

إىل حـ /الصندوق
إثبات املصاريف الدورية إلستئجار أصل

××

 .2.1.3حماسبة عقود اإلجيار التشغيلي لدى املؤجر
ينشأ عن عقد اإلجيار التشغيلي إيراد إجيار وكذلك التكاليف اليت حتملها املؤجر
الكتساب إيراد اإلجيار
يتم إثبات دخل اإلجيار) ابستثناء املتحصالت مقابل اخلدمات املقدمة مثل التأمني
والصيانة ( ضمن قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى أجل عقد اإلجيار
حىت ولو مل تكن املتحصالت على مثل هذا األساس ،ما مل يكن هناك أساس منتظم أكثر
تعبريا عن النمط الزمين الذي تتناقص به منفعة االستخدام املشتقة من األصل املؤجر.
(مؤسسة املعايري الدولية للتقرير املايل ،2017 ،صفحة )1188
دفاتر املؤجر
53

706

البيـان

مدين

من حـ /الصندوق
إىل حـ /تقدمي اخلدمات األخرى(اإلجيار)
إثبات اإليرادات الدورية لتأجري أصل

××

دائن
××

مالحظة :يتم تسجيل قيود اإلهتالك السنوي ابلنسبة للمؤجر.

 -2.3املعاجلة احملاسبية لعقود اإلجيار التشغيلي يف وجود احلوافز

 .1.2.3حماسبة حوافز اإلجيار التشغيلي لدى املستأجر
يف عقود اإلجيار التشغيلية يتم االعرتاف بدفعات اإلجيار(ابستثناء تكاليف اخلدمات
مثل التأمني والصيانة (اجملمع العريب للمحاسبني القانونيني ،2002 ،صفحة ))21
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مبوجب عقود اإلجيار التشغيلية كمصروف على أساس القسط الثابت خالل مدة العقد ما
مل يوجد أساس أخر أكثر متثيال لنمط منافع املستخدم ،حىت لو اتبعت الدفعات منطا
خمتلفا ،ومن املهم اإلعرتاف أبثر احلوافز يف عقود اإلجيار التشغيلية ،فعادة ما تتخذ
احلوافز للدخول يف عقود اإلجيار التشغيلية شكل دفعات مقدمة أو فرتات ال يوجد فيها
إجيارات وما شابه ذلك ،وينبغي اإلعرتاف هبذه احلوافز بشكل مناسب خالل مدة العقد
منذ بدايته ،لذلك ال تعين الفرتة اليت ال يوجد فيها إجيار أبن املستأجر يتجنب تضمني
تكلفة إجيار يف قائمة الدخل اخلاص به ،إذ ينبغي أن يقسم اإلجيار لكامل عقد اإلجيار
خالل كامل املدة مما ينتج عنه تكلفة سنوية خمفضة(Mirza, J . Holt, & Orrell, .
)2018, p. 96
فغالبا ما مينح املؤجرون إعفاء من دفع قيمة اإلجيار لدورة أو عدة دورات متتالية كحافز
للمستأجر ،حيث تكون دورة دفعة اإلجيار إما سنوية أو شهرية حسب عقد اإلجيار ،ويتم
معاجلة ذلك اإلعفاء ابفرتاض أن الدفعات تسدد يف هناية الدورة وفقا ملا يلي:
-

حتديد مصروف اإلجيار السنوي الواجب االعرتاف به من قبل املستأجر،
حتديد مصروف اإلجيار الدوري الواجب االعرتاف به لدى املستأجر،
إمجايل مصاريف عقد اإلجيار= مدة عقد اإلجيار املتبقية الغري متضمنة حوافز× قيمة
الدفعة الدورية،
مصروف اإلجيار الدوري الواجب االعرتاف به = إمجايل مصاريف عقد اإلجيار  /مدة
عقد اإلجيار املتبقية
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القيود احملاسبية لدى املستأجر يف هناية الدورة املالية املتضمنة حوافز:
البيـان
613
468

مدين
×× 1

من حـ /اإلجيارات
إىل حـ /األعباء األخرى الواجب دفعها(اإلجيار)
اإلعرتاف مبصروف اإلجيار املستحق الدفع واخلصوم املستحقة مبوجب عقد إجيار
تشغيلي

دائن
××

القيود احملاسبية لدى املستأجر يف هناية الدورة غري متضمنة حوافز
613
468

53

البيـان

مدين

من حـ /اإلجيارات
حـ /األعباء األخرى الواجب دفعها(اإلجيار)
إىل حـ /الصندوق
اإلعرتاف مبصروف اإلجيار الدوري وتسوية اخلصوم املستحقة مبوجب عقد
إجيار تشغيلي

××2

×3

دائن

×××4

كل دورة جيب أن حتمل بعبئ إجيار متساوي واإلعفاء يتم توزيعه على سنوات العقد
ابلتساوي.
 .1.2.3حماسبة حوافز اإلجيار التشغيلي لدى املؤجر:
ينشأ عن عقد اإلجيار التشغيلي إيراد إجيار وكذلك التكاليف اليت حتملها املؤجر
الكتساب إيراد اإلجيار
جيب على املؤجر إثبات دفعات عقود اإلجيار من عقود اإلجيار التشغيلية(ابستثناء
املقبوضات مقابل اخلدمات املقدمة مثل التأمني والصيانة (اجملمع العريب للمحاسبني
القانونيني ،2002 ،صفحة  ))22على أهنا دخل إما بطريقة القسط الثابت أو أي أساس
 1مصروف اإلجيار الدوري الواجب اإلعرتاف به
 2مصروف اإلجيار الدوري الواجب اإلعرتاف به
 3متثل الفرق بني قيمة الدفعة العادية قبل اإلعفاء و مصروف اإلجيار الدوري الواجب اإلعرتاف به
 4قيمة الدفعة العادية قبل اإلعفاء
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منتظم آخر ،وجيب على املؤجر تطبيق أساس منتظم آخر إذا كان ذلك األساس أكثر
تعبري عن النمط الذي تتناقص فيه الفوائد من استخدام األصل حمل العقد( .مؤسسة
املعايري الدولية للتقرير املايل ،2017 ،صفحة  ،)616وكما ذكر سابقا ،ينبغي أن تؤخذ
أية حوافز يف االعتبار) ، (Mirza, J . Holt, & Orrell, 2018, p. 98حيث يعرتف

املؤجر ابحلوافز املمنوحة للمستاجر على مدار فرتة عقد اإلجيار حيث يؤدي اإلعفاء إىل
ختفيض إيراد اإلجيار للفرتات األخرى وبنفس املعاجلة لدى املستأجر( .محيدات و خداش،
احملاسبة ،2013 ،صفحة )333
ابلنسبة للمؤجر

إيراد اإلجيار السنوي لدى املؤجر يبلغ:
 إمجايل إيراد عقد اإلجيار = مدة عقد اإلجيار املتبقية الغري متضمنة حوافز× قيمةالدفعة الدورية
 إيراد اإلجيار الدوري الواجب اإلعرتاف به= إمجايل إيراد عقد اإلجيار  /مدة عقداإلجيار املتبقية
القيود احملاسبية لدى املؤجر يف هناية الدورة املتضمنة حوافز
البيـان
468
706

مدين

حـ /املنتجات األخرى املطلوب استالمها(اإلجيار)
إىل حـ /تقدمي اخلدمات األخرى(اإلجيار)
إثبات إيراد اإلجيار املستحق القبض مبوجب عقد إجيار تشغيلي

 5إيراد اإلجيار الدوري الواجب اإلعرتاف به
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دائن
××
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القيود احملاسبية لدى املؤجر يف هناية الدورة غري متضمنة حوافز:
53

706
468

البيـان

مدين

حـ /الصندوق
إىل حـ /تقدمي اخلدمات األخرى(اإلجيار)
حـ/املنتجات األخرى املطلوب استالمها
إثبات إيراد اإلجيار للدورة وتسوية اإليرادات املستحقة القبض مبوجب
عقد إجيار تشغيلي

××× 6

دائن
×× 7
×8

كل دورة جيب أن حتمل إبيراد إجيار متساوي واإلعفاء يتم توزيعه على سنوات العقد
ابلتساوي.
مالحظة :مل يتم تسجيل قيود اإلهتالك السنوي ابلنسبة للمؤجر لغياب أي أتثري.
خامتة

يتوقع أن يتأثر قطاع املؤسسات االقتصادية بشكل كبري من تداعيات وابء كوروان
املستجد الذي ساهم يف جتميد التدفقات النقدية الداخلة ألغلب املؤسسات وخاصة
الصغرية منها ،حيث تشري الدراسات إىل أن هذه األخرية لديها متوسط  27يوم من
االحتياطي النقدي للصمود أمام ذلك اجلمود يف النشاط االقتصادي بسب اجراءات
احلجر الصحي والغلق الشبه الكامل ملختلف األنشطة االقتصادية ،إن ما سبق ذكره
سوف ينعكس بشكل جذري على اعداد القوائم املالية للمؤسسات االقتصادية ،كوهنا
مرآة لنشاط املؤسسة ،ومن أهم تلك النشاطات يف ظل الظروف الصعبة اليت متر هبا
أغلب مؤسسات االقتصادية أنشطة الدعم اليت تستهدفها من أجل ضمان البقاء لفرتة
أطول أمام الشح الكبري يف التدفقات النقدية الداخلة مقارنة ابلتدفقات اخلارجة وخاصة
الثابتة منها ،حيث تقوم املؤسسات بتخفيف تلك التكاليف ومنها املتعلقة ابلتأجري عن
 6قيمة الدفعة العادية قبل اإلعفاء
 7إيراد اإلجيار الدوري الواجب اإلعرتاف به
 8متثل الفرق بني قيمة الدفعة العادية قبل اإلعفاء و إيراد اإلجيار الدوري الواجب اإلعرتاف به
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طريق احلصول على اعفاءات أو أتجيل دفع تلك التكاليف إىل ما بعد عملية االنتعاش،
حيث تعترب مصداقية املعلومات املالية مطلوبة وخاصة يف ظل الظروف الصعبة اليت مير هبا
االقتصاد العاملي ،لذا وجب معاجلة مثل تلك اإلعفاءات ابلطرق احملاسبية املناسبة إلنتاج
معلومات صادقة ،فاملعايري احملاسبية تضمنت اجراءات حماسبية خاصة مبعاجلة حوافز
التأجري ،واليت تنص على وجوب توزيع تلك اإلعفاءات ابلتساوي طوال مدة عقد اإلجيار
املتبقية يف إطار عقود اإلجيار التشغيلية أو قصرية األجل ،وابلتايل سوف تتحمل املؤسسة
املستأجرة تكاليف ومهية طوال فرتة اإلعفاء دون خروج تدفقات نقدية حقيقية ،حيث
يعترب هذا اإلجراء معمول به وفقا لللمعايري احملاسبية الدولية واليت متثل املصدر األساسي
لنظام احملاسيب املايل اجلزائري.
ويف األخري متكنا من خالل هذه الدراسة ابخلروج مبجموعة من النتائج التالية:
النتائج
 إن نصف املؤسسات الصغرية لديها احتياطي نقدي أقل من شهر واحد؛ متثل نفقات اإلجيار جزء هام من تكاليف املؤسسات االقتصادية وخاصة الصغريةاليت تعتمد على اإلجيار يف ظل شح موارد التمويل األخرى؛
هناك اختالف كبري يف متوسط أايم االحتياطي النقدي عرب خمتلف النشاطات،
حيث أن :
 متوسط املطاعم الصغرية حتتفظ بـ  16يوم من املخزون النقدي على سبيل االحتياط؛ -حيتفظ متوسط املؤسسات الصغرية يف قطاع العقارات بـ  47يوم احتياطي نقدي.
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 ختتلف أايم اإلحتياطي النقدي داخل نفس النشاط ،فعلى سبيل املثال فإن  %25مناملطاعم لديها احتياطي يكفي لـ  9أايم فقط ،بينما حتتفظ  %75من املطاعم بـ 31
يوم من اإلحتياطي النقدي؛
 األزمة اإلقتصادية اليت مير هبا العامل بسبب وابء كوروان سوف تنعكس بشكل جوهريعلى القوائم املالية للمؤسسات اإلقتصادية مما يستدعي معاجلة تلك التأثريات ابلطريقة
السليمة لضمان احلفاظ القوائم املالية مصداقيتها؛
 تضمنت عقود اإلجيار التشغيلية ضمن معايري احملاسبة اجراءات خاصة مبعاجلة حوافزالتأجري املمنوحة من قبل املؤجرين؛
 اإلجراءات احملاسبية ملعاجلة حوافز التأجري ليس هلا أتثري على التدفقات النقديةاحلقيقية اخلارجة للمؤسسات اإلقتصادية مما جيعلها مناسبة يف ظل األزمة احلالية؛
 تشتق حماسبة حوافز اإلجيار على مبدئ حماسيب أساسي يتمثل يف مقابلة التكاليفابإليرادات أو اخلسائر؛
 تساهم اإلجراءات احملاسبية ملعاجلة حوافز اإلجيار يف زايدة مصداقية وموثوقية القائماملالية اليت تعترب أساس املعلومات اليت يستند عليها متخذي القرار؛
 هناك العديد من التعديالت على معايري احملاسبة الوطنية والدولية املتوقع حدوثهااستجابة لتداعيات كوفيد 19-على األحداث اإلقتصادية للمؤسسة ،ولعل موضوع
تعديل املعيار الدويل للتقرير املايل رقم " 16عقود اإلجيار" استجابة لتأثريات كوفيد
 19من أمهها ،كما يعترب ركيزة ألحباث مستقبلية.
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