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يشههههد العالم اليتغ رايرات متعدنت جتيلل للتقدغ الحافهههل في العلتغ والتينتلتكيا بشهههيل عاغ ومهنل المحاسهههبل بشهههيل  ا  وال   الملخص: 

اجعيس بدوره على كميع الملاالت بحيث أفهههههههبً لزاماج على مللس المعايير المحليل ارااا إكراشات م  غهههههههلجها رايير أسهههههههالي  القياس 

متطلبات البيئل الحاليل حيث أفههبحع عمليات القياس المتعارع عليها سههابقاج مير ملديل في رتفير معلتمات  واالفصههاح المحاسههبي بما يادغ

محاسهههبيل رمي  مدهههتادميها م  ارااا  رارات رغهههيدت مما كعل مدهههللل رايير القتاعد المحليل أمرا كهههرورياج لمتاصبل متطلبات العصهههر م  

م  الملتمع وان ريتن رلك القتاعد مرجل وفقاج الحتياكات المدهههههتادمي  المتعدنت والمتنتعل  المعلتمات المالئمل التي رادغ غهههههريحل واسهههههعل

 باإلفصههههاحالعمليات صتجها ررربط  أ طرم   العقاريل( )االسههههتاماراتوالتي ال يمي  ا تزالها في  اعدت ثابتل. ورعد عمليل  ياس المتكتنات 

ع  كزش وميتن رئيدههههي م  ميتجات الميزاجيل العمتميل والتي رعبر ع  المرصز المالي للتحدت اال تصههههانيل وه ا يعني كههههرورت االهتماغ 

الماليل. و د رتفههل البحث الى العديد م  االسههتنتاكات، م  اهمها ان رطبي  قتائم بقياس رلك المتكتنات بالشههيل ال   ينعيس رلثيره على ال

و د رتفل البحث  صافل.والمتعل  باالستامارات العقاريل سيتفر معلتمات وافيل رادغ احتياكات االطراع  40محاسبي الدولي ر م المعيار ال

المتعل  باالستامارات العقاريل بالشيل ال   يدمً بتتفير  40الى العديد م  التتفيات اهمها كرورت رطبي  المعيار المحاسبي الدولي ر م 

 االستاماريل.ردهم في ارااا  رارات رغيدت و افل القرارات معلتمات مالئمل 

 .االستامارات العقاريل(، 40المعيار الدولي ر م )، اإلفصاح المحاسبي، القياس المحاسبي المفتاحية:الكلمات 
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estate investments on the financial statements: An Empirical Study on the Iraqi 

companies 
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Abstract: The world is witnessing today several changes as a result of progress in science and technology 

in general and the accounting profession in particular, which in turn is reflected in all areas so that became 

incumbent on the Board of local standards to take measures that will change the methods of measurement 

and disclosure of accounting in order to serve the current requirements of the environment where he became 

measurements accepted formerly useless in providing accounting information to enable its users to make 

rational decisions, making the issue of changing the local rules is essential to keep up with the requirements 

of the age of the appropriate information that serve a large segment of society and that those rules be flexible 

according to the needs of multiple and diverse users that cannot be reduced to a fixed base. The process of 

measuring the assets (real estate investment) of the most dangerous operations being linked to disclose part 

of a major component of the balance sheet and the components that reflect the financial position of 

economic unity, this means that interest in measuring those assets as reflected its impact on the financial 

statements. The research has come to many conclusions including: The application of IAS 40 relating to 

real estate investments will provide adequate information serve the needs of all parties. The research has 

reached a number of recommendations including: The need to apply IAS 40 relating to real estate 

investments accounting standard format which allows the provision of appropriate information contribute 

to the rational decision-making and private investment decisions. 
 

Key words: accounting measurement - accounting disclosure - International Standard No. (40)- Real estate 

investments. 
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 المقدمة

رعاجي عمليل القياس واالفصاح المحاسبي المحليل لبند االستامارات العقاريل م  الضعف بدب  التباي  

ومعلتمات ال رلبي احتياكات االطراع صافل وبي  متطلبات االفصاح هت معروض م  بياجات  بي  ما

( وبيان اجعياسات رطبي  ه ا 40الدوليل ع  بند االستامارات العقاريل )معيار المحاسبل الدولي ر م 

المعيار على  ائمتي الد ل والمرصز المالي، صما ان القاعدت المحاسبيل العرا يل لم رتكً عمليات 

كل م  بند االستامارات العقاريل الى حاالت ا رى ردتلزغ وكع معاللات ماتلفل التحتيل المفتر

وبيان رلثير رلك التحتالت على القتائم الماليل بالشيل ال   يمهد جحت رتفير معلتمات محاسبيل رتدم 

لمحليل وه ا ماال جلده في القتاعد المحاسبيل ا ،بالد ل ورعيس االثار االيلابيل والدلبيل لتلك التحتالت

 وم  هنا برزت الحاكل الى رطتير القتاعد المحاسبيل بالقدر ال   ينعيس على  دمل االطراع صافل.

 

 مشكلة البحث

رعاجي مهنل المحاسههههبل في العرا  م  مشههههيالت القياس واالفصههههاح ع  االسههههتامارات العقاريل بما  

يندههلم مع متطلبات القياس واالفصههاح الدوليل االمر ال   يدههتلزغ معة اعانت النار في القتاعد التي 

لتمات رحيم االفصههههاح ع  بند االسههههتامارات العقاريل بالشههههيل ال   يحق  فائدت م   ال  رتفير مع

  :وافيل ع  التايرات التي رصاح  ه ا البند وريم  مشيلل البحث في النقاط التاليل

( معلتمات محاسههههههبيل وافيل ع  حلم 40هل يتفر رطبي  المعيار المحاسههههههبي الدولي ر م )  -1

 التايرات المصاحبل لبند االستامارات العقاريل.

بيان المعاللات المحاسهههبيل الدهههليمل الى ( 40رطبي  المعيار المحاسهههبي الدولي ر م )هل يؤن   -2

 لحاالت التحت  المصاحبل لبند االستامارات العقاريل.

 

 اهداف البحث

 :يدعى البحث الى رحقي  كملل م  االهداع

 التعريف بمفهتغ القياس المحاسبي واالفصاح المحاسبي -1

 (40التعريف بالمعيار المحاسبي الدولي ر م ) -2

لمعيار الدولي عند  ياس بند االسهههههتامارات العقاريل على القتائم بيان االثار المترربل م  رطبي  ا -3

 الماليل 

 

 اهمية البحث 

( على القتائم الماليل 40رطبي  معيار المحاسهههههبل الدولي ر م ) رتلرى اهميل البحث م   ال  بيان اثر

ورتكههههيً المعاللات الماتلفل م  كراش رحتيل كزش م  االسههههتامارات العقاريل الى اغههههيا  ا رى 

 ورلثيرها على القتائم الماليل ) ائمل الد ل و ائمل المرصز المالي(

 

 فرضية البحث 

( سهيؤن  الى رتفير معلتمات وافيل ع  التايرات التي 40)ان رطبي  المعيار المحاسهبي الدولي ر م 

 رصاح  بند االستامارات العقاريل وبيان رلثيرها التاكً في ظل الحاالت المصاحبل ل لك البند.

 

 منهجية البحث:

 المنهج التارياي الستعراض االطار النار  والدراسات الدابقل اات العال ل علىاعتمد الباحاان     

 والمنهج التففي التحليلي للدراسل التطبيقيل. بالمتكتع،

 :المخطط التوضيحي للبحث
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 ( الماطط التتكيحي للبحث.1يتكً الشيل ر م )    
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 مصادر جمع البيانات:

 مصانر أوليل: البياجات الملمعل م  الدراسل التطبيقيل. .1

 –األجترجع  –الملالت العلميل  –المراكع  –النشرات  –الدوريات  –مصانر ثاجتية: اليت   .2
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 حدود البحث:

 رتمال حدون البحث في اآلري:

التا عل في بادان عرفات  –مداهمل  افل  –غرصل االمي  لالستامارات العقاريل حدود مكانية:  .1
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 القياس واالفصاح المحاسبي

 مفهوم القياس المحاسبي

يعبر القياس ع  راصيص  يم ر ميل رمال  تا  محدنت لملمتعل االغياش او االحداث الماتارت، 

ورشير الاافيل الى كتاج  م  احد العنافر التي يتم رحديدها او  ياسها صمياج صما هت الحا  في 

المعايير المحاسبية

المعيار المحاسبي الدولي الخاص
باالستثمارات العقارية

سبيتحسين القياس واالفصاح المحا

توفير معلومات مفيدة 

يجمع المستثمرين الداخيين 
والخارجيين

القواعد المحلية الخاصة 
باالستثمارات العقارية

قياس وافصاح محاسبي محلي

توفير معلومات للمستخدمين
المحليين الداخليين
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التيلفل التاريايل او العتائد التاريايل والتيلفل اللاريل او العتائد اللاريل وان الاافيل هي مفهتغ 

اكي  م  القياس وال   ال يتضم  فقط رحديد الاافيل التي يتم  ياسها واجما ايضاج رشمل ا تيار 

ائيل ثابتل، السيما جطا  او وحدات للقياس صما هت الحا  في وحدات م  النقتن او وحدات اات  تت غر

وان عمليل ارااا القرار الرغيد رعتمد على معلتمات او بياجات وان جاريل القياس رتعامل مع مشيلل 

رقييم او رقدير البياجات حتى يمي  القت  بلن اهميتها الندبيل  د رم رحديدها على جحت سليم واجها رم 

مال الحقيقل ويل  ان ييتن القياس عركها على جحت ن ي ، صما ان القياس المحاسبي يل  ان ي

و د اه  العديد م  الباحاي  واليتاب واللمعيات . (43 :2005مالئماج وجافعاج. )لطفي، امي  الديد، 

والملالس المهنيل الى ربيان مفهتغ القياس بشيل عاغ فقد عرفة البعض على مقابلل او مطابقل احد 

ص ملا  ا ر ورتم ه ه المقابلل او المطابقل كتاج  او  صائص ملا  معي  بلحد كتاج  او  صائ

صما عرفع للنل . (62: 1990)الشيراز ،  باستاداغ االر اغ او الرمتز والك طبقاج لقتاعد معينل

اعدان القتائم الماليل القياس بلجة رحديد القيم  إلطارفي عركها  (IASC)معايير المحاسبل الدوليل 

ي القتائم الماليل وه ا يتطل  ا تيار اساس معي  للقياس ويتم النقديل للعنافر التي ستع يعترع بها ف

استاداغ اسس ماتلفل للقياس صما هت الحا  في التيلفل التاريايل، التيلفل اللاريل، القيمل القابلل للتحق ، 

(. ما يتعل  بمفهتغ القياس المحاسبي فقد اهبع كمعيل 142: 2008القيمل الحاليل. )القاكي، وحمدان، 

في رعريفها لة على اجة رحديد ار اغ الماكي والحاكر والمدتقبل  (AAA)سبل االمريييل المحا

للمنشلت او رحديد الااهرت اال تصانيل في المدتقبل والك على اساس المالحال وربعاج للقتاعد المحدنت 

(AAA , 1971: p 3في حي  اه  البعض في رعريفة على اجها  رن االعدان باالغياش للتعبير ،) 

ع   تافها والك بناش على  تاعد طبيعيل يتم اصتشافها اما بطريقل مباغرت او مير مباغرت. )مطر 

بقتلة اجة عبارت  (FASB)(، صما عرفة مللس معايير المحاسبل االمرييي 13: 2008والدتيطي، 

الحصت  ع  راصيص ار اغ لالغياش او االحداث وفقاج لقتاعد معينل، صما اجة عمليل مقارجل رهدع الى 

 ( 185: 2006على معلتمات ن يقل للتمييز بي  بديل وا ر في حالل ارااا القرار. )صاكلي، 

ويرى فري  البحث ان القياس المحاسبي ماهت اال رحديد  يم لملمتعل م  االحداث والاتاهر التي 

ا ر رمر بها التحدت اال تصانيل بشيل يمي  م   اللة  رن  افيل معينل لحدث ا تصان  بعنصر 

 محدن بلستاداغ انوات  ياس ماتلفل.

  :( رتمال باالري43)لطفي، مصدر ساب :  ورتاكة القائم بعمليل القياس المحاسبي ثالثل مشاصل

 ماهي االحداث او االغياش التي يل  ان يتم  ياسها  -1

 هت المعيار او النطا  ال   يل  ان يتم استادامة  ما -2

 ت القياسماهي االبعان التي يل  ان ررربط بتحد -3

 عملية القياس المحاسبي

يعمل القياس المحاسبي على رقييم االحداث اال تصانيل ستاش اصاجع منفرنت )حدث ا تصان  واحد( 

او ملتمعل )عدت احداث ا تصانيل م  طبيعل واحدت( وص لك يتم  ياس جتائج االحداث اال تصانيل 

  :( صما يلي8: 2009لدعد ، ورلثيرها على التحدت اال تصانيل، ورتزع ه ه االحداث )ا

ورعد ه ه االحداث بماابل االساس او المانت الااغ في العمل المحاسبي ستاش اصان  :احداث ا تصانيل

 :حدث ا تصان  واحد او ملمتعل م  االحداث اال تصانيل، ورقدم االحداث اال تصانيل الى جتعي 

وهي عبارت ع  و ائع وجشاطات نا ليل و اركيل رؤثر على اجتاكيل التحدت  :احداث مير ماليل -1

اال تصانيل او مقدررها على رحقي  الربً ورؤثر على مرصزها المالي واال تصان  مع الك فم  
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: 1987)حنان،  :الصعتبل بميان التعبير عنها بقيم ماليل محدنت، وم  اهم االحداث مير الماليل الدا ليل

150) 

ردري  العاملي  واصتدابهم مهارات كديدت رزيد م  اجتاكيتهم فيقل التلف وينافض زم  اجتاج  -أ

 التحدت.

التنايم االنار  الاا  بالتحدت اال تصانيل ومدى استلابل العاملي  ورعاوجهم مع المدتتيات  -ب

 االناريل الماتلفل بالتحدت اال تصانيل.

 التحدت اال تصانيل ورؤن  الى رافيض االجتاج.طر  االجتاج واالسرار الفنيل التي رمتليها  -ت

اما االحداث مير الماليل الااركيل فتتمال في ظروع الدت  المحيطل بالتحدت اال تصانيل ومرصزها 

 التنافدي.

 (14: 1995)حمدان والقاكي،  :ويقدم ه ا النتع م  االحداث الى :احداث ماليل -2

اليل التي رهدع الى رحقي  الربً ستاش ربً ورشتمل على كميع العمليات الم :احداث ايرانيل -أ

العمليات العانيل او ربً العمليات مير العانيل ورقدم ه ه االحداث الى اجفا  ايران  مال غراش المتان 

 الااغ وسدان االكتر والمرربات وايران ايران  مال ايرانات المبيعات.

ى اجفا  رأسمالي بهدع ا تناش ورشمل كميع االحداث الماليل التي رؤن  ال :احداث رأسماليل -ب

االفت  الاابتل للقياغ بالعمليات االجتاكيل التي رمال التظيفل الرئيديل للتحدت اال تصانيل والهدع م  

ا تناش االفت  الاابتل هت المداعدت في العمليات االجتاكيل وليس بارض اعانت بيعها ورحقي  ربً م  

 الك.

ى االمتا  الالزمل للتحدت اال تصانيل ستاش م  المالك ورتمال في الحصت  عل :احداث رمتيليل -ت

المداهمي  او م  الاير ع  طري  اال تراض طتيل االكل او  صير االكل حيث ردمى ه ه االمتا  

 بمصانر التمتيل في التحدت.

 النشاطات رلثير  ياس هت المحاسبي، القياس علية  اغ هدع أهم إن :اال تصانيل األحداث جتائج

 التحدت اال تصانيل ومرصزها أعما  ماليل( على مير أو ماليل أصاجع اال تصانيل )ستاش والت ائع

 أثر ربي  التي الماليل القتائم إعدان  ال  م  النتائج رلك  ياس على رعمل المحاسبل أن حيث المالي

 المالي مرصزه وعلى  دارت أو ربً م  المشروع أعما  جتائج على الحافلل اال تصانيل األحداث

 التحدت اال تصانيل. أعما  سير على عاغ وبشيل النقديل ردفقارة وعلى

ويرى فري  البحث ان طبيعل االحداث التي رمر بها التحدت اال تصانيل ستاش اصاجع مير ماليل او 

ماليل رربطها عال ل مع بعضها البعض ليتن ان االحداث مير الماليل ردتند في اساسها على و تع 

يؤن  بالنتيلل الى احداث مير ماليل فتدري  العاملي  لزيانت االجتاكيل يعد م  االحداث حدث مالي 

 مير الماليل ولي  عمليل التدري  رعتمد على و تع حدث مالي يتمال بدفع مصاريف ه ه العمليل.

 معايير القياس المحاسبي 

ر التي رحيم عمليات ردليل عند القياغ بعمليل القياس البد م  اال   بعي  االعتبار بعض المعايي

 (2003:30)عبد الحي وبدو ،  :البياجات المحاسبيل كم  القتائم الماليل ورتضم  ه ه المعايير االري

ويقتضي ه ا المعيار ان ريتن المعلتمات المحاسبيل مرربطل  :الصالحيل للارض المدتهدع منها -1

على الهدع ال   يتم اعدانها م  اكلة، االرباطاج وثيقاج م  حيث  دررها االيضاحيل ونركل رلثيرها 

ولما صاجع المعلتمات الماليل النارلل م  المحاسبل الماليل رادغ اهدافاج متعدنت لملمتعات ماتلفل 
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م  المدتفيدي  رتباي  احتياكات صل منهم م  المعلتمات ربايناج غديداج فان االمر يقتضي افتراض 

اج  م  يدتفيدون عانتج م  ه ه المعلتمات وه ا اهداع معينل ومحدنت يرم  في رحقيقها م  ك

مايحدث في المحاسبل الماليل حيث يفترض ان  ياس الربً واظهار حقيقل المرصز المالي هما 

 الهدفان االساسيان م  القياس المحاسبي.

ويقتضي ه ا المعيار استنان المعلتمات الى مصدر متثت  فية يتمال عانت  :القابليل للتحق  منها -2

لمتعل م  المدتندات واالكراشات المدوجل التي يمي  الركتع اليها للتحق  م  فحل ه ه في م

المعلتمات ومطابقتها للمصدر، مير ان ه ا المعيار يتسع م  جطا  التحق  ليعني ان رتتافر في 

المعلتمات المحاسبيل مايلزغ م  ففات بحيث يلعل منها اساساج ألرااا القرارات، حيث يمي  

س القرار استناناج الى جفس المعلتمات رمم امياجيل ا تالع االغاا  القائمي  بلراااه، ارااا جف

وه ا يعني وكتن ناللل محدنت ومعينل ولها استقاللها ال اري للمعلتمات المحاسبيل باض النار 

 دتفيد م  ه ه المعلتمات.مع  الشاص الفاحص او ال

ر م  فرض المتكتعيل ال   يعد غرطاج اساسياج ويتم اغتقا  ه ا المعيا :االلتزاغ بالمتكتعيل -3

للبحث العلمي في ا  ملا  م  ملاالت المعرفل وم  مير ه ا المبدأ فان جتائج البحث العلمي 

يطاى عليها التحيز الشاصي وان عدغ متكتعيل القياس المحاسبي رؤن  الى رعرض منافع 

 (251: 2004بعض مدتادمي القتائم الماليل للاطر. )حمدان والقاكي، 

عانت مايتطل  القياس المحاسبي استاداغ مقياس متحد صشرط اساسي  :القابليل للقياس اليمي -4

واولي لقياس المرصز المالي للتحدت اال تصانيل وفافي ن لها الدور ، ورعتبر التحدت النقديل 

 د ياير افضل مقياس لقياس ماتلف االحداث الماليل، مير ان استاداغ وحدت النقد صلساس للقياس 

الياير م  المشاصل بدب  ما يطرأ م  رايير في  ترها الشرائيل على مدار الزم  م  اجافاض 

)في حالل التضام( او اررفاع )في حالل االجيماش( مما يدتدعي رعديل البياجات الماليل والتي 

رائيل للنقتن. رعتمد على االسعار التلريايل استناناج الى التايرات في مدتتيات االسعار والقتت الش

 (30)عبد الحي وبدو ، مصدر ساب : 

 الية القياس المحاسبي

ان رعدن االمراض التي ردتادغ فيها ماركات القياس انى الى رفاوت وكهات جار المحاسبي  بشلن 

مدى مراحل عمليل القياس المحاسبيل وعدن الاطتات التي رنف  فيها حيث ان بعضهم حصر عمليل 

عض (، اما الب11: 2009القياس في عمليتي ردليل ورلايص القياسات المحاسبيل التلريايل )الدعد ، 

اال ر فرأى باالكافل الى رلك الاطتات يل  ان رشمل  طتات القياس المحاسبي رشايل ه ه 

القياسات باض النار ع  صتجها رلريايل أو مدتقبليل ويمي  على اساس الك رحديد اليل القياس 

 (136: 2008)مطر والدتيطي،  :المحاسبي وصما يلري

التا عل ا تصانياج وم  ثم يتم ردليل التا عل في يلر  القياس لحال حدوث التا عل لتحديد  يمل  -1

 مدتند او  وفي ه ه المرحلل يتم القياس ليل حدث ا تصان  عل حده.

يتم  ياس ملمتعل االحداث اال تصانيل اات الطبيعل التاحدت فالقياس هنا ينص  على ملمتعل  -2

 في حداب المبيعات احداث وليس على حدث بمفرنه صما هت الحا  عمليل البيع التي سللع سابقاج 

 يتم كمعها مع فتارير المبيعات وم  ثم يدتارج رفيد حداب المبيعات.

جتائج االحداث اال تصانيل وليس االحداث اال تصانيل ب ارها ستاش اصاجع منفرنت او ملتمعل ه ه  -3

 النتائج رعيس م   ال  القتائم الماليل، صقائمل الد ل التي ردتادغ لتقديم معلتمات ع  جتائج
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االحداث اال تصانيل على اعما  التحدت وص لك  ائمل المرصز المالي التي رعيس المرصز المالي 

 للتحدت ورلثير جتائج االحداث اال تصانيل علية.

 اساليب القياس المحاسبي 

رشتمل ه ه االسالي  على ملمتعل م  االسالي  القياسيل المتبعل في عمليل القياس المحاسبيل والتي 

 (182: 2008)الديد،  :رتضم 

رحدن جتيلل عمليل القياس المحاسبيل ممالل بقيمل  :اسالي   ياس اساسيل ممالل او مباغرت -1

الاافيل محل القياس مباغرت نون الحاكل الى ما يعرع بعمليل االحتداب فضالج ع  كرورت 

هم رتفر عال ل رياكيل بي  الاتا  محل القياس ورعتبر عمليل التبتي  المحاسبي م  ا

 التسائل واسالي  القياس االساسيل او المباغرت.

ااا ازنان اعتمان المحاس  على االسالي  المشتقل في القياس بعد رزايد  :اسالي  القياس المشتقل -2

اهميل عمليل رشايل البياجات المحاسبيل بمد الت او ماركات رعتمد على عمليل التحليل التي ال 

، اما في ملاالت القياس عامل والقياس  صل رعتبر القياسات يمي  اجلازها بدون عمليل االحتداب

 االوليل او المباغرت بماابل المد الت ألسالي  القياس المشتقل او مير المشتقل او مير المباغرت.

رتكد  تاعد متكتعيل فيها رحيم اسالي  القياس مير المباغرت حيث ريتن  :اسالي  التحيميل -3

الى مال ه ه القتاعد مما يلعلها عركل الثار التميز النارج ع   اسالي  القياس التحيميل رفتقر

 التقديرات واالحياغ الشاصيل للقائمي  بعمليل القياس.

 االفصاح المحاسبي 

ارربط مبدأ االفصاح باهتر الشرصات المداهمل والزامها بنشر  تائمها الماليل نورياج لتقدغ انارت رلك 

ي  والمقركي  رقريراج ع  جتائج اعمالها ومرصزها المالي الشرصات الى مدتامريها م  المداهم

بارض االفصاح ع  المعلتمات اللتهريل التي حدثع  ال  الفترت حتى يتا  هؤالش المدتامرون 

 (216: 2009 رارارهم اال تصانيل بناشاج على الك االفصاح. )حنان، 

لتمات الاافل بنشاطات و د عرع االفصاح المحاسبي على اجة عرض ورقديم البياجات والمع

وفعاليات التحدت اال تصانيل الى االطراع المدتفيدت منها بصترت صاملل ومالئمل وفي الت ع المناس  

: 2014لارض مداعدرهم على ارااا القرارات المناسبل و افل االستاماريل منها )عبد الرحم ، 

ا  صافل الحقائ  المهمل والمالئمل ووفقاج لرأ  البعض فان مفهتغ اإلفصاح المحاسبي يدتلزغ إيص( 29

، وان رحتت  (Meigs , 1996: 604التي رؤثر في المرصز المالي وجتائج األعما  إلى المدتادمي  )

ه ه القتائم والتقارير الماليل بياجات ومعلتمات صافيل رلعلها مفيدت وجافعل وال ريتن مضللة للمدتامري  

السيما المعلتمات المهمل التي راهر التحدت اال تصانيل في  ولمدتادمي القتائم الماليل بصترت عامل،

 ( Ryan , 2003: p23فترت رعبر ع  أوكاعها الحقيقيل )

ويرى فري  البحث ان االفصاح المحاسبي ماهت الى عرض معلتمات وافيل ع  جشاطات التحدت 

راع المدتفيدت فضالج اال تصانيل بالشيل ال   يمي  م   اللة رتفير معلتمات مفيدت الى كميع االط

ع  رلبيل االحتياكات المتنتعل والمتعدنت م  رلك المعلتمات بما ينعيس على ارااا  رارات رغيدت 

 و افل القرارات االستاماريل.

 اهمية االفصاح المحاسبي
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يعد مبدأ االفصاح المحاسبي م  اهم اعمدت اال تصان في العصر الحديث ألجنا جعيش في عصر 

البياجات والمعلتمات احد اصار المتارن المدتامرت اهميل و طترت في جفس الت ع  المعلتمات ورعد

واستادامها يمال اهميل استراريليل في عصر الدت  الحر والمعلتمات، ورعتن اهميل االفصاح 

 (35: 2009) ضير،  :المحاسبي الى ما يلري

المعلتمات المحاسبيل لألطراع يادغ االفصاح المحاسبي مدللل التنايم ورقني  عرض ورتفيل  -1

الماتلفل بطريقل مفهتمة وبشيل واسلتب مالئم مما يزيد م   يمل ومنفعل ه ه المعلتمات بالندبل 

 لمدتادميها.

يداهم االفصاح المحاسبي في رحقي  فاعليل استاال  وصفاشت راصيص المتارن اال تصانيل  -2

تمي لال تصان التطني حيث ان البياجات المتاحل على مدتتى الشرصل وبالتالي على المدتتى الق

والمعلتمات المحاسبيل رداعد في صفاشت راصيص المتارن اال تصانيل المتاحل على مدتتى 

 الشرصات وبالتالي على المدتتى القتمي.

يداعد االفصاح في رحدي  فهم اللمهتر لهييل وجتاحي جشاط الشرصل وسياستها وانائها فيما  -3

 ل واال ال يل.يتعل  بالمعايير البيئي

 يداعد االفصاح على اكت اب رأس الما  والمحافال على الاقل في استا  رأس الما . -4

 االفصاح هت انات  تيل التلثير على سلتك الشرصات وحمايل المدتامري . -5

 العوامل المؤثرة باالفصاح المحاسبي

يتكد عدن م  العتامل التي رؤثر على نركل االفصاح في التقارير الماليل و د امي  رقديمها الى 

عتامل بيئيل وا رى رتعل  بالمعلتمات الماليل التي يتعي  االفصاح عنها وا يراج هناك عتامل رتعل  

 (8: 2006)عدون وهتار ،  :بالتحدت اال تصانيل اارها وصما يلري

ف التقارير الماليل م  نولل أل رى ألسباب ا تصانيل واكتماعيل وسياسيل راتل :عتامل بيئيل -أ

وعتامل ا رى جارلل م  حاكل المدتفيدي  الى مزيد م  المعلتمات االكافيل ع  التايرات 

البيئيل واثرها على المشروع بارض المقارجل بي  التحدات اال تصانيل مع بعضها ورحديد 

 .المدؤوليل االكتماعيل ليل منها

رتلثر نركل االفصاح في التقارير الماليل بالمعلتمات التي يتم االفصاح  :عتامل رتعل  بالمعلتمات -ب

عنها ومدى رتافر عدن م  الصفات للحيم على صفاشرها واهمها ان ريتن المعلتمات مالئمل 

ت عند للقرارات التي سيقتغ بلراااها امل  المدتفيدي  منها وان ريتن هناك ثقل في ه ه المعلتما

 االستفانت منها فضالج ع   ابليتها للتحق  والمقارجل.

وه ه الملمتعل م  العتامل ررربط بالتحدت اال تصانيل ورؤثر  :عتامل رتعل  بالتحدت اال تصانيل -ت

 :على مدتتى االفصاح المحاسبي وهي صما يلري

 حلم المشروع 

   عدن المداهمي 

  ردليل الشرصل في ست  االورا  الماليل 

 ع الااركيالمراك 

 انواع االفصاح المحاسبي 

 (213: 2011)الشحانت وا رون،  :لالفصاح المحاسبي جتعان



 

 41 المعتز إبراهيم، ومهند سلمان، ومحمد علي محمد... .أثر القياس واإلفصاح المحاسبي

 

 

 

 

 :ويتضم  ه ا النتع االفصاح ع  االمتر االريل :االفصاح الت ائي -1

  الدياسات المحاسبيل التي رتبعها التحدت اال تصانيل اا يل  ايضاح ه ه الدياسات في فتره ملمعل

 االيضاحات الماتلفل المرفقل بالقتائم الماليل.بدالج م  رتزيعها مع 

  التاير في التقديرات المحاسبيل جتيلل الحصت  على معلتمات كديدت حيث يتعي  االصتفاش بلستاداغ

 التقديرات المعدلل ألمراض االفصاح في الفترت التي يتم فيها التاير وفي الفترات التي رليها.

 صتشاع ا طاش و عع في الفترات الدابقل ويل  معاللتها االفصاح ع  رايرات محاسبيل جتيلل أل

 بلثر ركعي واليلتز ان رترك اال طاش في القتائم الماليل الدابقل نون رصحيً.

 .االفصاح ع  التاير في طبيعل التحدت اال تصانيل مال الد ت  في عمليل اجدماج مع وحدات ا رى 

 ات المرفقل بالقتائم الماليل واالررباطات االفصاح ع  المياس  والادائر المحتملل في االيضاح

 المدتقبليل اات التلثير على  يمل التحدت المحاسبيل في المدتقبل.

ويعرع باالفصاح االعالمي ولقد ظهر ه ا االرلاه جتيلل ازنيان اهميل  افيل  :االفصاح التاقيفي -2

له ه الاافيل صان التحت   المالئمل باعتبارها احد الاصائص الرئيديل للمعلتمات المحاسبيل وجتيلل

جحت المطالبل باالفصاح ع  المعلتمات المالئمل ألمراض ارااا القرارات ورقييم اناش التحدت 

 اال تصانيل.

 

 ( المتعلق باالستثمارات العقارية 40المعيار الدولي رقم )

رعَرع على اجها )ممتليات اراكي او مباجي او كزش م  مبنى او صالهما يتم  :االستامارات العقاريل

االحتفاظ بها م   بل المالك او المدتلكر بمتك  عقد ايلار رمتيلي ألصتداب ايرانات ايلار او 

 (IAS 40 , p1) :ايرانات م  زيانت  يمتها الرأسماليل او صالهما وليس االحتفاظ بها لارض

 تاج او في رتريد البضائع والادمات او لالمراض االناريل.االستاداغ في االج 

 .البيع في الديا  العان  للعمل 

هت رعريف واكً ومباغر جدبياج اال ان  40ومع ان التعريف التارن في المعيار المحاسبي الدولي 

ل العمليل التحديد الد ي  للعقارات االستاماريل او للعقارات مير االستاماريل ياير الياير م  المشاص

في التفري  مابي  ماهت استامار عقار  وا ر يندرج كم  ممتليات ا رى وحيث اجة لم يتم رعريف 

فقد ظهرت بعض المشاصل في رصنيف المباجي  IFRSالمباجي في المعايير الدوليل للتقارير الماليل 

 (2: 2012)غحانت،  :صلستامارات عقاريل مال

  زاجات البترو  .1

 االرففل اللافل في المتاجئ البريل او البحريل  .2

 مباجي اللدتر  .3

 الشتارع المؤكرت .4

 مراصز الترفية ومراصز الشباب  .5

 الع  الاتلفم .6

 مباجي متا ف الديارات  .7

 مباجي المنافع العامل بليلار او رستغ ن ت   .8

رشايلها او  وررى غرصل صي بي اغ كي ان المباجي هي )ريتي  او هياصل نائمل رم بناشها حتى يتم

اغاالها م  المدتلكري ( وكم  ه ا التعريف فلن الازاجات او االرففل اللافل  د الرعتبر استامارات 
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عقاريل وص لك بالندبل لللدتر الاابتل او المتحرصل ولي  فيما يتعل  بالشتارع المؤكرت او مراصز 

ها استامارات عقاريل ااا الشباب او مباجي متا ف الديارات  د يميل الحيم الشاصي الى اعتبار

رحققع فيها غروط التعريف والشروط اال رى لالستامارات العقاريل التارنت في المعيار الدولي ر م 

40. 

 (40هدف المعيار المحاسبي الدولي رقم )

 رمييز االستامارات العقاريل ع  ميرها م  افت  التحدت. -

 عقاريل مؤهلل لالعتراع بها.رحديد الت ع ال   ريتن فية بنتن االستامارات ال -

  ياس بنتن االستامارات العقاريل عند االعتراع االولي وما بعد الك. -

 العرض واالفصاح ع  االستامارات العقاريل في القتائم الماليل. -

رحديد و ع الااش االعتراع ببنتن االستامارات العقاريل او رحتيلها الى رصنيف ا ر لالفل  -

 اش او التحتيل.ومحاسبل الك االلا

 نطاق المعايير

( )االستامارات العقاريل( في عمليل االعتراع والقياس 40يل  رطبي  المعيار المحاسبي الدولي ر م )

واالفصاح الاافل باالستامارات العقاريل المملتصل م   بل التحدت والتي رنت  االحتفاظ بها لاايل 

اع اسعارها الدت يل مما التلكير للاير او بهدع االحتفاظ بها لفترت طتيلل وبالتالي االستفانت م  اررف

 (. 607: 2013يحق  لها ارباح راسماليل عند عمليل بيعها )ابت جصار وحميدات ,

 االعتراف والقياس المحاسبي المبدئي 

يتم االعتراع باالستامار العقار  عند اال تناش صلحد عنافر االفت  طتيلل االكل طبقاج للمعيار 

 :يان اال وهماااا رتافر بة غرطان اساس 40الدولي ر م 

 . ان ييتن م  المتت ع ان رتحق  منافع ا تصانيل مدتقبليل م  االستامار العقار 

 .امياجيل  ياس ريلفل االستامار العقار  بصترت معقتلل يمي  االعتمان عليها 

والتي وعلية يتم  ياس االستامار العقار  مبدئياج بتيلفتة )وهي رعان   يمتة العانلل في رلريخ اال تناش( 

 (17: 2006)الصبان والدي ،  :راتلف على حد  طريقل اال تناش والتي رتمال في

 رتيتن ريلفل االستامار العقار  في ه ه الحالل م  سعر الشراش  :االستامارات العقاريل المشترات

باالكافل أل  جفقات كروريل مباغرت الزمل للحصت  علية ورشايلة صما هت الحا  في )رستغ جقل 

يل واالرعاب القاجتجيل والضرائ ( وهت مايعرع بتيلفل اال تناش مع مالحال اجة يتم استبعان النفقات الملي

مير الضروريل والنفقات الالحقل لبدايل التشايل اال ااا صاجع ه ه النفقات راطي فترت اصار م  عاغ 

ليد ردفقات جقديل فلجة يتم وستؤن  الى زيانت الطا ل االجتاكيل لالستامار العقار  وزيانت  دررة على رت

 االعتراع بها صنفقات رأسماليل.

  في بعض الحاالت رقتغ المنشلت باجتاج او رشييد االفت  جفدها  :االستامارات العقاريل المشيدت اارياج

والك لتحقي  وفترات في التياليف او كمان مدتتى كتنت معي  له ه االفت  ويمال رحديد ريلفل 

اس  ففي حالل عدغ وكتن سعر غراش او رعا د يل  على المنشلت ان رقتغ ه ه االفت  مشيلل للمح
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بتتزيع التياليف والمصروفات للتفت  الى ريلفل االفت  المنتلل اارياج واليمال رياليف المتان الااغ 

والعمالل المباغرت المدتادمل في اجتاج ه ه االفت  ايل مشيلل حيث يمي  رتبعها الى اوامر العمل 

المدتادمل في االفل المنتج اارياج اما التياليف الصناعيل مير المباغرت )صالت تن والضرائ  والمتان 

العقاريل والمتان مير مباغرت( فلن رحديد ماياص االفت  المنتلل اارياج يدب  بعض المشاصل و د 

التياليف كرى العرع المحاسبي على رحديد ريلفل االستامار العقار  المنتج اارياج على اساس ملمتع 

التي رحملتها المنشلت فعالج حتى رلريخ االجتهاش م  رشييد العقار وبالتالي يل  راصيص حصل جدبيل 

م  التياليف االكافيل على االستامار العقار  لتتفير مقابلل سليمل بي  التياليف وااليرانات وااا جتج 

ار  اصبر م  التياليف التي ع  راصيص التياليف االكافيل ردليل رياليف اجتاج لالستامار العق

صاجع ستتحملها الشرصل عند الشراش م  مترن  اركي فلجة يل  ردليل التياليف االكافيل الزائدت 

 صادارت بدالج م  رسملتها والك لتلن  رحديد  يمل رأسماليل للعقار اصبر م   يمتة الدت يل المقدرت.

 يتم االعتراع والقياس المحاسبي لالستامار  :االستامارات العقاريل المدتلكرت رمتيلياج م  الاير

العقار  المدتلكر استئلاراج رمتيلياج في نفارر المدتلكر صلفل رأسمالي والتزاغ ايلار  في جفس 

الت ع والك على اساس القيمل العانلل لالفل المدتلكر في رلريخ التلكير او القيمل الحاليل للحد 

لريخ ايهما ا ل حيث رحدن ه ه القيم المحاسبيل لالفل متكتع االنجى للمدفتعات االيلاريل في الك الت

التلكير التمتيلي في نفارر المدتلكر عند رت يع عقد التلكير التمتيلي والك وفقاج ليل م  المعيار 

 (84: 2004)جمر،  13والمعيار المحاسبي االمرييي  17المحاسبي الدولي 

 عندما يتم رحتيل العقار المشات   :لدا لي بالمنشلتاالستامارات العقاريل المحتلل م  االستاداغ ا

بتاسطل المالك )افل ثابع( الى استامار عقار  فلجة يتم رطبي  المعاللل المحاسبيل المالئمل ورتمال 

التيلفل المبدئيل له ا النتع م  االستامار في التيلفل التلريايل جا صاج ا  اهالك متراصم وا   دائر 

اساس فافي القيمل الدفتريل التلريايل له ا العقار في راريخ رحتيلة م   ردهتر متراصمل ا  على

 االستاداغ الدا لي صلفل ثابع الى استامار عقار .

 د رللل بعض المنشات الى ا تناش  :االستامارات العقاريل المقتنات مقابل افدار بعض االسهم 

 يمل اسميل و يمل ست يل ورشير المعايير  استامارات عقاريل مقابل افدار اسهم والتي عانتج ماييتن لها

المحاسبيل الى ان القيمل الدت يل لالسهم المتداولل في بترفل االورا  الماليل جشطل ومنامل هي التي 

 رعتبر افضل مقياس لتيلفل االستامار العقار  عند اال تناش.

 القياس المحاسبي الالحق 

قتائم الماليل للتحدت فعليها  ياس االستامارات العقاريل  ال  الفترت التاليل للتملُك , وعند اعدان ال

 (:.610: 2013بلحد النمتاكي  التاليي  )ابت جصار وحميدات، 

 .the cost modelجمتاج التيلفل  -1

 .The fair value modelجمتاج القيمل العانلل  -2

متاج واحد لحميع وباض النار ع  النمتاج المدتادغ م   بل التحدت، يتتك  عليها استاداغ ج

 االستامارات العقاريل لديها.

ففي حالل ا تيار التحدت لنمتاج القيمل العانلل يتتك  ان يتم  ياس كميع االستامارات العقاريل 

 بالقيمل العانلل لها.
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 وفي حالل استاداغ جمتاج التيلفل يتم افتراض ان القيمل المتبقيل للعقار رداو  ففر.

وبناشج على ما سب  م  الممي  ان رحتفظ التحدت بإستامارات عقاريل يتم  ياس بعضها بالقيمل العانلل 

 وبعضها بنمتاج التيلفل. 

وينباي االعتراع بالعقار االستامار  صلفل عندما ييتن م  المحتمل أن المنافع اال تصانيل 

وريلفل الملييل يمي   ياسها بشيل المدتقبليل التي ررربط مع الاافيل ستع رتدف  إلى التحدت، 

 متثت .

 حيث يتم معاللل االستامارات العقاريل بنفس المعاللل المحاسبيل لالفت  الاابتل ا   :جمتاج التيلفل

جا صاج ا  اهالك متراصم وا   دائر ردهتر متراصمل وعلى ان يتم االفصاح ع   بالتيلفل التلريايل

 القيمل العانلل كم  االيضاحات المتممل للقتائم الماليل.

 صقيمل ست يل او حاليل لالستامار العقار  حيث يتم االعتراع بالمياس  او  :جمتاج القيمل العانلل

في  ائمل الد ل وال يتم االفصاح عنها في حقت  الملييل الادائر النارلل م  رايرات القيمل العانلل 

 والك لتحقي  المقابلل الدليمل بي  االيرانات والمصروفات المرربطل باالستامار العقار .

 عمليات التحويل

رتم عمليل التحتيل م  والى االستامارات العقاريل عندما ييتن هناك راير في االستامارت العقاريل 

 :(615)ابت جصار وحميدات، مصدر ساب :  ليويتم اثبات ما ي

 ياغ التحدت بتحتيل االستامارات العقاريل الى عقارات ردتادغ لاايات العمليات التشايليل للتحدت  -1

, ا  رصبً كم  الممتليات والمصاجع والمعدات,و يطب  عليها اعتبارا م  راريخ التحتيل معيار 

 المصاجع والمعدات".( "الممتليات و16المحاسبل الدولي ر م )

وااا صاجع التحدت ردتادغ جمتاج القيمل العانلل لتقييم االستامارات العقاريل عند عمليل رحتيلها الى 

 ممتليات ردتادغ لاايات العمل, فتعتبر القيمل العانلل للعقار في راريخ صتيلفل للعقارات المحتلل.

 ر  الى المازون.بدايل التطتير بهدع البيع، لتحتيل م  عقار استاما -2

و ااا صاجع التحدت ردتادغ جمتاج القيمل العانلل لتقييم االستامارات العقاريل عند عمليل رحتيلها الى 

 مازون , فتُعتبر القيمل العانلل للعقار في رلريخ التحتيل صتيلفل للمازون.

 

 مساهمة خاصة: -نبذة مختصرة عن شركة االمين لالستثمارات العقارية 

 -التا عل في بادان عرفات الهنديل –مداهمل  افل  –ل االمي  لالستامارات العقاريل أُسدع غرص

( 1000000000برأسما   دره ) 6/5/2002بتاريخ  9075بمتك  غهانت التلسيس المر مل غ.ش 

 .20/6/2006في  9041مليار نينار عرا ي وبمتك  صتاب نائرت مدلل الشرصات المر م 

  رلسيس الشرصل هت لتعزيز نور القطاع الاا  ومداهمتة الفعالل في الهدع الرئيدي م و  د صان

 طاع االستامارات العقاريل في العرا  ع  طري  غراش االراكي والعقارات لارض اجشاش 

المشاريع الدينيل م  نور وعمارات وبقيل المشاريع الصناعيل والدياحيل في المناط  المعدت لها 

 و بيعها او استااللها.وبشيل متطتر وم  ثم رلكيرها ا
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 قائمة الدخل والميزانية العمومية للشركة:

 :كما يليو يمكن توضيح قائمة الدخل 

 (1جدول رقم )

 31/12/2015للسنة المالية المنتهية في  قائمة الدخل، شركة االمين لالستثمارات العقارية
 المبالغ التفاصيل الدليل المحاسبي

 1410000000 العقاريةايراد االستثمارات  418

 -- المبيعات 

 1050901 فوائد دائنة 461

 (310750) مصروفات االستثمارات العقارية 

 1410740151 المجموع 

  المصروفات الجارية 

 (17875440) الرواتب واالجور 31

 (5660375) المستلزمات الخدمية والتسويقية 33

 -- مقاوالت وخدمات 34

 -- المباعةكلفة االراضي  35

 (4721660) االندثارات 37

 (3162688)  الضرائب والرسوم االخرى 384

 1379319988 المجموع 

 -- تضاف: االيرادات االخرى 

 -- ايرادات متنوعة 425

 -- ايرادات سنوات سابقة 491

 -- تنزل: المصروفات االخرى 

 -- 384المصروفات التحويلية عدا ح/ 38

 -- اخرىمصروفات  391

 -- العجز / مرحلة ثانية 

 1379319988 صافي الدخل 

 

 :ويمكن توضيح الميزانية العمومية من خالل االتي

 (2جدول رقم )

 31/12/2015كما في  الميزانية العمومية، شركة االمين لالستثمارات العقارية

 المبالغ التفاصيل  الدليل المحاسبي

  االصول 1

 433200114 بالقيمة الدفتريةاالصول الثابتة  11

 500000000 مشروعات تحت التنفيذ 12

  االصول المتداولة 

 200000000 المخزون بالكلفة 13

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ استثمارات خارجية 151

 1650699834 المدينون 16

 2500000000 النقدية 18

  االصول االخرى 
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 المبالغ التفاصيل  الدليل المحاسبي

 485014442 الشركات الشقيقةاستثمارات في  152

 20000000000 استثمارات عقارية 153

 25768914390 مجموع االصول 

  مصادر التمويل طويلة االجل 

 19992961682 رأس المال االسمي المدفوع 21

 2866085191 االحتياطيات 22

 1379319988 العمليات الجارية )ربح( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العجز المتراكم 225

 24237645201 مجموع حقوق المالكين 

  مصادر التمويل قصيرة االجل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ التخصيصات 23

 1530547529 الدائنون 26

 25768914390 المجموع 

 

يتبي  م  القتائم الدابقل ان القياس واالفصاح المحاسبي صان وفقاج للمعايير المحاسبيل المحليل والتي 

رطب  النااغ المحاسبي المتحد وال   ال يتالئم مع التطترات الحاليل , ل لك يل  رطبي  المعيار 

 ارات.ليتم م   اللة رتفير المعلتمات المفيدت الى متا   القر 40المحاسبي الدولي 

 :40القياس المحاسبي وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي 

عرض الميزاجيل العمتميل و ائمل الد ل وف  للمعيار المحاسبي الدولي مع حاالت التحتيل الاافل 

 االستامارات العقاريل. 40بالمعيار المحاسبي الدولي 

 الفتراضي ادناه.ويمكن توضيح المعالجات الخاصة بـ حاالت التحويل من خالل المثال ا

نينار وعلى افتراض اجها رحق   20,000,000,000غهههرصل االمي  لديها اسهههتامارات العقاريل بقيمل 

نار سههههههنتياج , والمازون  1,410,000,000م  االيلار مبلغ  نار, وان  يمل  200,000,000ني ني

 ر و.  نينا 4,000,000نينار ومبلغ االجدثار  500,000,000المشروعات رحع التنفي  هي 

 1/1/2015قيد االستثمار: 

 من حـ/ استثمارات عقارية 20,000,000,000

 الى حـ/ النقدية 20,000,000,000 

 31/12/2015قيد التأجير: 

 من حـ/ النقدية 1,410,000,000

 الى حـ/ايرد ايجار عقار. 1,410,000,000 

 قيد اثبات االندثار )االستثمارات العقارية(

 اندثار االستثمارات العقارية والمبانيمن حـ/  4,000,000

 الى حـ/ مخصص اندثار االستثمارات العقارية والمباني 4,000,000 
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 ويمكن بيان المعالجات الخاصة بحاالت التحويل من الحاالت االتية:

 (:1الحالة رقم) -اوالً 

 % من االستثمارات العقارية الى حساب المخزون:50تحويل 

 المخزونمن حـ/  10,000,000,000

 الى حـ/ االستثمارات العقارية. 10,000,000,000 

ووفقاج له ه الحالل يتم احتداب وردليل  يد االجدثار وااليران المتحق  م  ايلار االستامارات العقاريل 

 المحتلل على الندبل المتبقيل م  حداب االستامارات العقاريل.

 (:2الحالة رقم) -ثانياً 

% من االستثمارات العقارية الى حساب المباني ألستخدامها من قبل الوحدة 20تحويل 

 االقتصادية وهنا يتم احتساب االندثار على الجزء الذي تم تحويله:

 من حـ/ المباني4,000,000,000

 الى حـ/ االستثمارات العقارية 4,000,000,000 

 / اندثار مباني  حـمن  800,000

 /مخصص اندثار مباني حـالى  800,000 

 / ا.خ حـمن  800,000

 حـ/ اندثار مبانيالى  800,000 

 (::3الحالة رقم) -ثالثاً 

التحويل من المخزون الى االستثمارات العقارية وهنا يتم إحتساب االندثار على االستثمارات 

ان ايراد االستثمارات  % , وبأفتراض5العقارية المحولة وعلى فرض ان نسبة االندثار تبلغ 

 10,000,000مما سيؤدي الى زيادة النقدية بقيمة  10000000السنوية لعملية التحويل قد بلغ 

 دينار نتيجة هذا االستثمار:

 حـ/ االستثمارات العقارية من 200,000,000

 الى حـ/ المخزون 200,000,000 

 من حـ/ اندثار االستثمارات العقارية10,000,000

 الى حـ/ مخصص اندثار االستثمارات العقارية 0010,000,0 

 من حـ/ أ.خ 10،000،000

 الى حـ/ اندثار االستثمارات العقارية 10،000،000 
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 من حـ/ النقدية10,000,000

 الى حـ/ ايراد عقار. 10,000,000 

 (:: 4الحالة رقم) -رابعاً 

وهنا يتم احتساب االندثار لحساب االستثمارات  التحويل من المباني الى االستثمارات العقارية ,

 10,000,000العقارية , وزيادة النقدية نتيجة ايجار مبنى الشركة , علماً ان مبلغ االيجار هو 

 دينار سنوياً.

 من حـ/ االستثمارات العقارية 433,200,114

  الى حـ/ المباني 433,200,114 

 ةحـ/ اندثار االستثمارات العقاريمن  721660

 الى حـ/ مخصص اندثار االستثمارات العقارية 721660 

 من حــ/ أ.خ 721660

 الى حـ/ اندثار االستثمارات العقارية 721660 

 من حـ/ النقدية 10,000,000 

 الى حـ/ ايراد العقار 10,000,000 

 (:5الحالة رقم) -خامساً 

هنا يتم ايضاً احتساب اندثار  % من مشروعات تحت التنفيذ الى االستثمارات العقارية ,50تحويل 

 دينار. 12,000,000على االستثمارات العقارية , وزيادة النقدية نتيجة هذا االستثمار بـ مبلغ 

 من حـ/ االستثمارات العقارية 250,000,000

 الى حـ/ مشروعات تحت التنفيذ 250,000,000 

 من حـ/ اندثار االستثمارات العقارية 12,500,000

 الى حـ/ مخصص اندثار االستثمارات العقارية 12,500,000 

 من حـ/ أ.خ 12،500،000

 الى حـ/ اندثار االستثمارات العقارية 12،500،000 

 من حـ/ النقدية 12,000,000

 الى حـ/ ايراد عقار 12,000,000 
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ئمة للفترة قائمة الدخل وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي مع بيان اثر حاالت التحويل على القا

 31/12/2015المنتهية في 

 (3جدول رقم )

 اثر التحويالت على قائمة الدخل
 5الحالة  4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الحالة  2015 البيان

       العمليات المستمرة

 1422000000 1420000000 1420000000 1128000000 705000000 1410000000 ايراد االستثمارات العقارية

مصروف االستثمارات 
 العقارية

 (310750)  (310750)  (310750)  (310750)  (310750)  (310750) 

 1421689250 1419689250 1419689250 1127689250 704689250 1409689250 الربح / الخسارة االجمالي

       نفقات جارية

 (17221660) (4721660) (14721660) (4721660) (2721660) (4721660) االندثار

 (17875440) (17875440) (17875440) (17875440) (17875440) (17875440) مصاريف ادارية

 (5660375) (5660375) (5660375) (5660375) (5660375) (5660375) مصاريف تسويقية

       نفقات اخرى

 1380931775 1391431775 1381431775 1099431775 (67843177) 1381431775 الدخل التشغيلي

       ايرادات اخرى

 1050901 1050901 1050901 1050901 1050901 1050901 فوائد دائنة

 1381982676 1392482676 1382482676 1100482676 (679482676) 1382482676 الربح قبل خصم الضرائب

 (3162688) (3162688) (3162688) (3162688) (3162688) (3162688) الضرائب

 1378819988 1389319988 1379319988 1097319988 676319988 1379319988 صافي الدخل

 

قائمة الميزانية العمومية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولية مع بيان اثر الحاالت على قائمة الميزانية 

 31/12/2015العمومية كما في 

 (4جدول رقم )

 التحويالت على قائمة الميزانية العمومية اثر

 5الحالة  4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الحالة  2015 البيان

       االصول 

       االصول غير المتداولة

االرض والمنشات 
 والمعدات 

 433200114 صفر 433200114 4433200114 433200114 433200114

 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ الشهرة التجارية

 250000000 500000000 500000000 500000000 500000000 500000000 مشروعات تحت التنفيذ

       االصول االخرى

االستثمارات في الشركات 
 الشقيقة

485014442 485014442 485014442 485014442 485014442 485014442 

 20237500000 20433200114 20190000000 16000800000 10002000000 20000000000 االستثمارات العقارية

       االصول المتداولة 

 200000000 200000000 صفر 200000000 10200000000 200000000 المخزون

 1650699834 1650699834 1650699834 1650699834 1650699834 1650699834 الذمم المدينة

 2512000000 2510000000 2510000000 2218000000 1795000000 2500000000 النقدية

 25768414390 25778914390 25768914390 25486914390 25065914390 25768914390 مجموع االصول

       وااللتزاماتحقوق الملكية 

 1378819988 1389319988 1379319988 1097319988 676319988 1379319988 االرباح المحتجزة

 19992961682 19992961682 19992961682 19992961682 19992961682 19992961682 رأس المال

 2866085191 2866085191 2866085191 2866085191 2866085191 2866085191 احتياطيات اخرى

       اجمالي حقوق الملكية

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ االلتزامات غير المتداولة

مجموع االلتزامات غير 
 المتداولة

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

       االلتزامات المتداولة

الذمم الدائنة التجارية 
 وغيرها

1530547529 1530547529 1530547529 1530547529 1530547529 1530547529 

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ القروض قصيرة االجل
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 5الحالة  4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الحالة  2015 البيان
اجمالي االلتزامات 

 المتداولة
1530547529 1530547529 1530547529 1530547529 1530547529 1530547529 

اجمالي حقوق الملكية 
 وااللتزامات

25768914390 25065914390 25486914390 25768914390 25778914390 25768414390 

 

ياُلحظ م  القتائم الماليل الدابقل أن التحتيل م  وإلى االستامارات العقاريل ستع يتُرك اثرهُ على  

بنتن أُ رى على سبيل الماا  اإلجدثار واإليران والَمباجي والمازون، فضالج ع  ان اعدان القتائم الماليل 

لتحدات اإل تصانيل ورتفر معلتمات ُمفيدت الُمَعدت وفقاج للمعايير المحاسبيل الدوليل ريتن ُمتَحدت بلميع ا

 يُمي  م   اللها إرااا  رارات َرغيدت.

 :بناشج على المعلتمات التارنت في الَمباِحث الدابقل يتم اثبات الفركيل االساسيل 

يُداِهم في رحدي  القياس واالفصاح الُمحاسبي في غرصات  40ان استاداغ معيار المحاسبل الدولي 

 العقاريل.االستامارات 

 والتَوصيات االستنتاجات

 االستنتاجات

 في كتش المعلتمات التارنت في المباحث الدابقل رم التتفل الى االستنتاكات اآلريل:

ان القياس المحاسبي يتمال بتحديد  يم ماليل لالحداث اال تصانيل ستاش اصاجع منفرنت او  -1

 ملتمعل وبيان رلثيرها على التحدت اال تصانيل.

 رعدن االحداث التي رمر بها التحدت اال تصانيل مابي  احداث مير ماليل واحداث ماليل. -2

 رنتع اسالي  القياس المحاسبي المتبعل في عمليل رحديد القيم لالحداث اال تصانيل.  -3

رعدن االفصاحات التي  د رللل اليها التحدت اال تصانيل وان رتفر االفصاح اليافي والمالئم  -4

 يد  رارات المدتادمي .سيؤن  الى ررغ

رعدن العتامل التي رؤثر على مدتتى االفصاح المحاسبي في القتائم الماليل مما يترك اثره  -5

 على جتعيل المعلتمات التي رتفرها رلك القتائم.

والمتعل  باالستامارات العقاريل سيتفر معلتمات  40ان رطبي  المعيار المحاسبي الدولي ر م  -6

 الطراع صافل.وافيل رادغ احتياكات ا

رنتع االستامارات العقاريل التي رد ل بها التحدت اال تصانيل صطرع رئيدي لتدعيم اجشطتها  -7

 اال تصانيل.

 التَوصيات

 في كتش االستنتاكات التي رم التتفل اليها يتفي فري  البحث باآلري: 

ستامارات كرورت التزاغ غرصات االستامار العقار  بالقياس واالفصاح المالئم ع  رلك اال -1

 بالشيل ال   يلبي احتياكات المدتامري .

بي  بند االستامارات التي ررربط بها التحدت اال تصانيل بالشيل ال   يمي   كرورت التمييز ما -2

 م  رمييزها فيما بي  استامارات  صيرت او طتيلل االكل او استامارات عقاريل.
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سبيل لبند االستامارات العقاريل وبيان كرورت بيان حاالت التحت  التي رقتغ بها التحدت المحا -3

 رلثير الك التحت  على صل م   ائمل الد ل و ائمل الميزاجيل العمتميل.

كرورت اعانت النار في القتاعد المحليل التي رحيم حاالت االستامار العقار  بالشيل ال   يمينة  -4

لات المحاسبيل في ظل م  متاصبة المتايرات التي رتاكهها التحدت اال تصانيل وايلان المعال

 المعايير المحاسبيل الدوليل.

المتعل  باالستامارات العقاريل بالشيل ال    40كرورت رطبي  المعيار المحاسبي الدولي ر م  -5

 يدمً بتتفير معلتمات مالئمل ردهم في ارااا  رارات رغيدت و افل القرارات االستاماريل.
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