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 المستخلص 

ونظققرا لمهميققة التققي اكتسققبها موضققوج خقققود االيجققار ونتيجققة الختمققاد الوحققدا  االقتصققادية  خليققة  
بوصفها بديغً لتلبية احتياجا  من االصقول   ونقال النشقاط االيجقارت اهتمامقاً كبيقراً مقن قبقل المنظمقا  

جلق  مدقايير المحاسقبية المحاسبية المهتمة بإصدار المدايير المحاسقبية الدوليقة خلقس مسقتوع الدقالم   كم

( ( متدلققا بدققود االيجقار   IFRS 16( وقد اصدر مجل  مديار االبغذ المقالي القدولي IASBالدولية ) 
من اجقل ايجقاد حقل لتصقنيفا  انقواج خققود االيجقار   ويهقدش البحقث القس التدقرش خلقس المحاسقبة خقن 

بتدرش بشكل خاص خلقس مديقار االبقغذ خقود االيجار وفقا للمدايير المحاسبية  الدولية و بصفة خاصة 

هقل يقوثر تطبيقق مديقار اإلبقغذ المقالي  ( خقود االيجاروثمثل  مشقكلة البحقثIFRS 16المالي الدولي )

لمسقاهمة شقركة وتكون  خينة البحقث احقدع شقركا  الدراقيقة ا( خلس القوائم المالية  IFRS16الدولس) 
 اسياسيل لغتصاال  .

  
 المحور االول / منهجية البحث 

 مشكلة البحث 
تدد خملية األ ستئجار احد مصادر التمويل المهمة و التي قد يقوم المستأجر باستسغلها بوصقفها  .4

نوخا من التمويل خقارج الميزانيقة   وبالتقالي تضقليل مسقتخدمي الققوائم الماليقة مقن خقغل خقدم 
الموجودا  او المطلوبا  في قائمة المركز المقالي اظهار حقيقية القوائم المالية سواء في جانب 

او قائمة الدخل او قائمة التدفق النقدت وبنتاء خلس ذلك فان المشكلة البحث تتمحور  فقي قصقور  
القواخد المحاسبة المحلية في خمليا  القيا  و اإلفصاح المحاسبي الخاصة بدمليا  اإليجقار و 

(   IFRS16ر وفققق مديققار اإلبقغذ المققالي الققدولي)بمقا تناسققب مققح المحاسقبة خققن خقققود اإليجقا
هققل يققوثر تطبيققق مديققار اإلبققغذ المققالي الققدولس ويمكققن تلخققيص مشققكلة البحققث مققن خققغل  ))

IFRS16)للشركا  المساهمة الدراقية(( . ة(خقود اإليجار في القوائم المالي 
 وتتفرج  االسئلة االتية : 

ود اإليجار في نسقبة الرافدقة الماليقة للشقركا  ( خقIFRS16هل توجد فروقا  لتطبيق مديار ) - أ
 المساهمة الدراقية خينة البحث .

( خقققود اإليجققار فققي نسققبة دوران الموجققودا  IFRS16هققل توجققد فروقققا  لتطبيققق مديققار ) - ب
 للشركا  المساهمة الدراقية خينة البحث .

ة  للشقركا  ( خقود اإليجقار فقي نسقبة زطقاء الفائقدIFRS16هل توجد فروقا  لتطبيق مديار ) -  
 المساهمة الدراقية خينة البحث .

( خقققود اإليجققار فققي نسققبة التداولققة للشققركا  IFRS16هققل توجققد فروقققا  لتطبيققق مديققار ) - ث
 المساهمة الدراقية خينة البحث .

( خقققود اإليجققار فققي نسققبة خائققد  لققس االصققول IFRS16هققل توجققد فروقققا  لتطبيققق مديققار ) - ج
 حث .للشركا  المساهمة الدراقية خينة الب

( خقود اإليجقار فقي نسقبة خائقد  لقس حققوق الملكيقة  IFRS16هل توجد فروقا  لتطبيق مديار ) - ح
 للشركا  المساهمة الدراقية خينة البحث .

 
 اهمية البحث  

وتنبح أهمية البحث من الموضقوج فقي حقد ذاتق  اذ يدقد التمويقل االيجقارت مقن بقين اهقم اسقاليب التمويقل 
بيان اثر تطبيق هقذا المديقار خلقس الققوائم الماليقة للشقركا    تطوراً مستمرا  الحديثة التي تشهد نموا و 

 . الدراقية و قرارا  مستخدمي القوائم المالية لتلك الشركا 
 
 

 اهداش البحث
 يهدش البحث الس تدرش خلس

مفهوم وخصائص و ميزا  وتطبيق المحاسبة خن خقود االيجقار وفققا لمديقار االبقغذ المقالي  .4

 ( . IFRS 16الدولي )



( خلقس المدالجقا  المحاسقبية  IFRS 16التسيرا  التي ادخلها مديار االبقغذ المقالي القدولي ) .2
 لدقود االيجار و أثار تلك التسيرا  خلس القوائم المالية .

اظهار المنافح التي تدود الس مستخدمي القوائم المالية من تطبيق مديار االبغذ المقالي القدولي  .3
IFRS 16 )  .) 

 
 فرضيا  البحث

( خقققود اإليجققار يققجثر ايجابيققا فققي جققودة القققوائم IFRS16) ان لتطبيققق مديققار اإلبققغذ المققالي الققدولي ) 
 المالية للشركا  الدراقية خينة البحث ( 
 ومنها تتفرج  الفرضيا  الفرخية االتية :

ليققة ( خقققود اإليجققار فققي نسققبة الرافدققة الماIFRS16مديققار ) بدققد تطبيقققهققل توجققد فروقققا   - أ
 للشركا  المساهمة الدراقية خينة البحث .

( خققود اإليجقار فقي نسقبة دوران الموجقودا  IFRS16مديقار ) بدقد تطبيققهل توجد فروقا   - ب
 للشركا  المساهمة الدراقية خينة البحث .

( خقققود اإليجققار فققي نسققبة زطققاء الفائققدة  IFRS16مديققار ) بدققد تطبيقققهققل توجققد فروقققا   -  
 قية خينة البحث .للشركا  المساهمة الدرا

( خققود اإليجققار فققي نسقبة التداولققة للشققركا  IFRS16مديققار ) بدقد تطبيقققهقل توجققد فروقققا   - ث
 المساهمة الدراقية خينة البحث .

( خققود اإليجقار فقي نسقبة خائقد  لقس االصقول IFRS16مديقار ) بدقد تطبيققهل توجد فروققا   - ج
 للشركا  المساهمة الدراقية خينة البحث .

( خقققود اإليجققار فققي نسققبة خائققد  لققس حقققوق IFRS16مديققار ) بدققد تطبيقققهققل توجققد فروقققا   - ح
 الملكية  للشركا  المساهمة الدراقية خينة البحث .

 
 مجتمح وخينة البحث

الشقركا  المسقاهمة المدرجقة فققي سقوق الدقراق لقموراق الماليقة وخينقة البحققث و احقدع مجتمقح البحقث 
 همة خاصة (  .شركة اسياسيل لغتصاال  ) مسا

 
 حدود البحث

 وتشمل الحدود المكانية والزمانية إلجراء البحث وهي ما يأتي :
الحققدود المكانيققة : اشققتمل  خينققة البحققث خلققس الشققركا  المسققاهمة المدرجققة بسققوق الدققراق  - أ

لموراق المالية وركز البحث خلس الحدود المكانية التقي تسقتدمل خمليقة اسقتئجار الموجقودا  

( وتركيقز دراسقة  ايضقا خلقس   IFRS 16مقن اجقل تطبيقق مديقار االبقغذ المقالي القدولي ) 
 سجغ  المستأجر. 

  -  2244حقققدود الزمانيقققة : التققققارير الماليقققة الخاصقققة بالشقققركة خينقققة البحقققث للسقققنوا    )ال - ب
2242 ) 

 
 المحور الثاني / االطار النظرت 

 المقدمة
من خغل تطور وانتشار نشاط االيجار في الوق  الحقالي وذلقك جقاء نتيجقة تزيقد طلقب وحجقم الوحقدا  
االقتصادية   وتنوج نشاطاتها وتزايد حاجة الس مزيد من التمويل فيمكن بدال من االقتراض االمقوال مقن 

شقرائها  ومقح انتشقار اجل شراء الموجودا   فانة يمكن للوحدة االقتصادية ان تقوم باستئجارها بدال من 
االيجار كأحد انواج مصادر التمويل نشأ  مشكلة محاسبة خن خقود االيجار واهتم  المنظمقا  المهنيقة 
بإصدار المدايير المحاسبية لتوفير ارشاد خن خقود االيجار لقدع كقل مقن المسقتأجر و المقججر   وسقبب 

حقدا  االقتصقادية لمدالجقة خققود االيجقار   امكانية اختغش السياسا  المحاسبية التي يمكن ان تبدها الو

(( مققن اللجنققة مدققايير المحاسققبية الققذت جققاء لمدالجققة IAS17وبالتققالي صققدر المديققار المحاسققبي الققدولي 
خقود االيجار   ولكن توجقد بق  بدقض الديقوب و ومنق  تصقنيش خققود االيجقار التمقويلي خلقس انق  خققود 

(  بتلبيققة احتياجققا  المسققتخدمين مققن مقققدار االلتزامققا  ( IAS 17االيجققار التشققسيلي   وفشققل المديققار )



خققققود االيجقققار وزيرهقققا   وققققام مجلققق  المدقققايير المحاسقققبية بإصقققدار مديقققار االبقققغذ المقققالي القققدولي 

(IFRS16( خقود االيجار   جاء هذا المديار ليحل محل مديار المحاسقبي القدولي)  )IAS17 المدقدل  )
الجديققد بالمبققادا و االسقق  الخاصققة بققاالختراش و القيققا  و  وجققاء المديققار  4/4/2246 وصققدر فققي 

(   وسقكون IAS17الدرض و األفصاح خن خقود االيجار و ليحقل خيقواب المديقار المحاسقبي القدولي )
  وتضققمن  و ركقز  الدراسققة خلقس بيققان االطقار الدققام  4/4/2242سقارت التطبيققق اختبقار مققن تقاري  
ذ المقالي الدوليقة وامكانيقة تطبيقهقا و بيقان اثقره خلقس الققوائم الماليقة  للدقود االيجقار وفقق المدقايير االبقغ

( مققن ناحيققة طققرق التصققنيش و المدالجققا  المحاسققبية    IAS17وتناولقق  مديققار المحاسققبي الققدولي )

( بشقكل مفصقل مقن طقرق التصقنيش خققود االيجقار و  IFRS16وتناول  مديار االبغذ المالي الدولي )
 للمستأجر و المججر . المدالجا  المحاسبية

 
 

 ( (IFRS  16عقود االيجار وفق  معيار االبالغ المالي الدولي  عقود االيجار

( مققن احققداث المدققايير المهمققة و الققذت يتنققاول متطلبققا   IFRS16يدققد مديققار االبققغذ المققالي رقققم )
المققججرين   و االختقراش و القيققا  و الدققرض و االفصققاح المتدلقققة بدقققود االيجققار لققدع المسققتأجرين و 

( و مجلق   (IASBجقاء هقذا المديقار بوصقف  مشقروخاً مشقتركاً بقين مجلق  مدقايير المحاسقبية الدوليقة 

(  وققد احقدث هقذا المديقار تحقوالً كبيقراً فقي المدالجقا  المحاسقبية  (FASBمدايير المحاسبة االمريكقي 
ار رسققملة كافققة خقققود االيجققار لدقققود االيجققار التشققسيلية لققدع المسققتأجرين    اذ يققتم بموجققب هققذا المديقق

بوصفها أصوالً و االختراش بالتزاما  و مقابلتها مح استثناءا  محددة   وتشمل هقذا االسقتثناءا  خققود 
االيجقار قصققيرة االجققل التققي تبلقر مققدتها سققنة واحققدة  فاققل   و خقققود االيجققار لمصققول المسققتأجرة ذا  

الطويقل فقي الفكقر المحاسقبي حقول اخفقاء الققوائم الماليقة  القيمة المتدانية   وقد انهقس هقذا المديقار الجقدل
 لدقود االيجار التشسيلي و اخفاء االلتزاما  المتدلقة بتلك الدقود .

www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php)) 
 و يحل هذا المديار محل كل ما يأتي :

  (17مديار المحاسبة الدولي رقم IAS  .خقود اإليجار) 
 ( 4تفسير رقم (IFRIC   .الترتيبا  التي تضمن التأجير 
 ( 15تفسير رقم ( SIC  .خقود االيجار التشسيلي الحوافز 
  ( 27تفسير رققم SIC ( .يضقم الجقوهر الدمليقة التقي تتضقمن الشقكل الققانوني لدققود اإليجقار )

 (622: 2242حميدا  
لتطبيق المبكقر للمديقار شقريطة   وبقا 4/4/2242يبدا سقريان هقذا المديقار للفتقرة الماليقة  التقي تبقدا مقن 

: 2246(  االيراد من الدقود خلس الدمقغء    ) ابقو نصقار IFRS (15تطبيق مديار االبغذ المالي رقم 
(  ويهدش هذا المديار الس وضح مبادع االختراش و القيا  و الدقرض و االفصقاح لدققود االيجقار 266

خمليقا  التقأجير لقدع كقل مقن المسقتأجرين و    بشكل يجدت الس تققديم مدلومقا  مغئمقة و تمثقل بصقدق
المققججرين   ولققذلك زيققادة شققفافية فققي البيانققا  الماليققة و تحسققين المقارنققة  بققين الشققركا  التققي تسققتأجر 

( ويطبقق  Wiley 2019: 1692االصقول بقين الشقركا  التقي تققوم بقاالقتراض لشقراء االصقول . )  

 -خمليا  التأجير ) خقود االيجار ( باستثناء ما يأتي : ( خلس كافةIFRS 16مديار االبغذ المالي رقم) 

 .خقود تأجير و استخدام المصادر زير المتجددة مثل النفط و الساز وما شابهها 

 .خقود التأجير االصول البيولوجية المحتفظ بها من قبل المستأجر 

 . ترتيبا  خدما  االمتياز 

 .تراخيص الملكية الفكرية الممنوحة من قبل المججر 

  حقوق االستئجار ) لدع المستأجر ( بموجب اتفاقيا  الترخيص مثقل حققوق اسقتئجار االفقغم
و براءا  االختراج و حقوق التأليش و المخطوطا  الخاصة   ويجوز للمستأجر تطبيق هقذا 

 (  Wiley 2019:  1692المديار لدقود استجار االصول زير الملموسة زير مذكورة .)  
 
 
 



 (  IFRS16يار رقم )اسباب اصدار المد

( مققح االنتقققادا  التققي احاطقق  بالمديققار المحاسققبي (IASBتجققاوب مجلقق  مدققايير المحاسققبية الدوليققة  

 (المتدلق باإليجارا  وتتخلص هذه االنتقادا  فيما يأتي  IAS 17الدولي رقم )

( المتدلق باإليجارا  بتلبية احتياجا  مستخدمي الققوائم الماليقة  اذ  IAS  17فشل مديار رقم ) .4
تققجمن نسققبة كبيققرة مققن مسققتخدمي القققوائم الماليققة سققواء أكققانوا مسققتثمرين او محللققين بأهميققة 
االلتزامققا  التققي تصققاحب خقققود االيجققار التشققسيلية   وبالتققالي فققان خققدم اظهارهققا فققي القققوائم 

س خمل تدديغ  مبنية خلس مدلوما  المقدمقة ضقمن اإلفصقاحا  المالية يضطر المستخدمين ال
  اال ان هققذا المدلومققا  ال تكققون كافيققة لدمققل تدققديغ  و يمكققن االختمققاد خليهققا بموثوقيققة ممققا 
يضققطر المسققتخدم الققس اللجققوء الققس التقققديرا  و االفتراضققا    وزالبققاً مققا تكققون نتائجهققا امققا 

الواقح   اذ ان خقود االيجقار هقي نقوج مقن انقواج التمويقل تضخم لهذا االلتزاما  او تقليلها خن 
او االقتققراض   فقققد وجققد مجلقق  المدققايير المحاسققبية الدوليققة ان مققن الضققرورت  ظهارهققا فققي 
القوائم المالية  من اجل زيادة شفافية هذا القوائم  وبالتالي اخطاء فرصة لمستخدم القوائم الماليقة 

تخراج المدلومققا  المتدلقققة بهقذا االلتزامققا  مققن اإلفصققاحا  القذت ال يملققك الخبققرة الكافيقة السقق
وخمققل التقققديرا  الغزمققة التخققاذ قققرار مبنققي خلققس المدلومققا  واضققحة وشققفافة )الجدققارا  

2242 :622.) 
( المتدلق باإليجارا  مجال للشركا  بالتغخب في تصنيش الدقود خنقد IAS 17يدطي مديار ) .2

او خدم اظهارها   وقد تكون هناك اسقباب تقدفح الشقركا  القس  الحاجة بإظهارها بالقوائم المالية
تصنيش خقدها اإليجارت الس خقود تشسيلية بقدال مقن تصقنيفها خققوداً تمويليقة  و كمقا لقذلك مقن 

 (.42:  2242اثر ايجابي خلس قوائمها المالية وايضا خلس النسب المالية الرئيسة  ) الدريرت
لمتدلققق باإليجققارا  ان هنالققك تضققارباً وخققدم اتسققاق بققين ( ا IAS 17يققرع المنتقققدون للمديققار) .3

( واطار المفقاهيمي للققوائم الماليقة الصقادر خقن المجلق  المدقايير المحاسقبية IAS 17المديار )

(  فيحق استخدام االصل و االنتفاج بق  والقذت يحصقل خليقة المسقتأجر بموجقب  (IASBالدولية 
هيمي كما ان تدهد المستأجر يدفح االيجقار طقوال خقد االيجار يلبي تدريش االصل في اطار مفا

مققدة الدقققد يلبققي تدريققش االلتققزام اال ان تصققنيش االيجققار التشققسيلي يبقققس االصققل و االلتققزام 
 ( . 42: 2242المترتبين خلس الدقد خارج القوائم المالية للمستأجر  ) الدريرت 

 
 (  IFRS 16تصنيش خقود االيجار حسب مديار)

( المتدلقق باإليجقارا  IAS 17 ( نظام تصنيش خقود االيجار المتبح في مديقار) IFRS16السس المديار)
  وبذلك اصبح  الدقد اإليجارت يصنش كدقود االيجار التمويلي   وققد سقما المديقار بتصقنيش االيجقار 

 كتشسيلي في نطاق ضيق وفي  حالتين فقط :
 خلس خيار الشراء شهراً وان ال يحتوت الدقد  42ان تكون مدة الدقد اقل من  (4
ان تكون القيمة اإليجارية زير هامة نسبيا مثقل ) اجهقزة الحاسقوب الشخصقي   مدقدا  بسقيطة  (2

 (IASB IFRS16:5 للمكتب ( ) 
 
فاااي ةاااجالل  (61المعالجاااال المباةااابيو لاعقاااود االيجاااار بةااا  مبالاباااال معياااار االباااالغ الماااالي    
 لمةبأجر ا
 االثبا   (4)

بداية خقد االيجار اثبا  اصل ) اصل االسقتخدام ( و التقزام خققد االيجقار يجب خلس المستأجر في تاري  
االختراش بالحق في استخدام الموجود ضمن الموجودا  في قائمة المركقز المقالي   وايضقاال االختقراش 
بالتزاما  الدقد بمدنس آخر رسملة كل خقود اإليجار بكافة انواخها   بوصفها موجقودا  ومطلوبقا  فقي 

 ركز المالي .قائمة الم
 القيا   (2)
 القيا  االولي للموجودا  ( أ)

في بدايقة خققد االيجقار خلقس المسقتأجر االختقراش بقالحق فقي اسقتخدام االصقل فقي قائمقة المركقز المقالي 
وكذلك االختراش بالتزاما  خقد االيجار   ات يتم رسملة خقود االيجار بكافة انواخها بوصفها أصقوالً و 

شقهراً وللدققود ذا  القيمقة زيقر منخفضقة  ويقتم  42التي تزيقد مقدتها خقن  التزاما  وذلك لدقود االيجار



االختراش وتسجيل االصل المستأجر فقي دفقاتر المسقتأجر بوصقفها اصقغً و بالتكلفقة وتحق  مسقمس حقق 
االسققتخدام االصققل   وتتضققمن تكلفققة حققق اسققتخدام المسققتأجر بتققاري  بققدء الدقققد االيجققار وكمققا يققأتي : ) 

 (622:  2242حميدا  
 مبلر القيا  المبدئي اللتزام خقد اإليجار -
 أت مدفوخا   يجار تم  قبل تاري  بدء خقد اإليجار مطروًحا من  أت حوافز  يجار مستلمة -
 أت تكاليش أولية مباشرة يتكبدها المستأجر -
تققدير للتكلفققة التققي سققيتكبدها المسقتأجر خنققد تفكيققك و زالققة الموضقوج األصققلي للدقققد واسققتدادة  -

حيث يرجح األصل  لقس حالتق  األصقلية )خقادًة األصقل نفسق (. خققود اإليجقار أو بسقبب الموقح 
اسققتخدام األصققول األساسققية خققغل فتققرة زمنيققة محققددة   يجققب خلققس المسققتأجر  ثبققا  أن هققذه 

: 2242التكققاليش هققي جققزء مققن تكلفققة األصققل خنققد تحمققل االلتزامققا  لهققذه التكققاليش.  ) نجققم 
222) 

االصقل بموجقب نمقوذج التكلفقة بوصقفها اصقغً مطروحقا منهقا جميقح االهقتغك  ويتم قيا  حقق اسقتخدام
وجميقح التققدني ان وجققد   ويققتم القيققا  المبققدئي اللتزامققا  خقققد االيجققار بالقيمققة الحاليققة لققدفدا  االيجققار 
الققواردة بالدقققد خلققس مققدار الدقققد المخصققومة بمدققدل الفائققدة الضققمني الققوارد بالدقققد اذا كققان مققن الممكققن 

يده بالموثوقية  واذا لم يمن من الممكن تحديده بموثوقية يتم اسقتخدام مدقدل الفائقدة خلقس االقتقراض . تحد
 (623: 2246) حميدا  

 القيا  االولي اللتزاما  خقد االيجار  ( ب)
خلس المستأجر في تاري  بداية خقد االيجار قيا  التزام خقد االيجار بالقيمة الحالية لدفدا  خققد االيجقار 
زير مدفوخة في ذلك تاري    و يجب خصم دفدقا  االيجقار بواسقطة مدقدل الفائقدة فقي خققد االيجقار  و 

لقك المدقدل بسقهولة يجقب ان اذا كان يمكن تحديد ذلك المددل بسهولة   واذا لم يكن فقي االمكقان تحديقد ذ
يسققتخدم المدققدل االفتراضققي االضققافي للمسققتأجر تمثققل دفدققا  االيجققار فققي تققاري  بدايققة خقققد االيجققار 
المدرجة في قيا  التزام خقد االيجار في دفدا  اآلتية لحق استخدام االصقل محقل الدققد خقغل مقدة خققد 

 االيجار التي لم يتم سدادها وهي 
 حوافز االيجار مستحقة دفدا  الثابتة   ناقص  .4
 دفدا  متسيرة تدتمد خلس مجشر يتم قياس  اوليا بداية خقد االيجار  .2
 مبالر يتوقح دفدها ضمانا  القيمة المتبقية  .3
 في حالة االنتهاء بالشراء يتم ادرج سدر امكانية تملك في نهاية الدقد  .4

 (  Wiley 2019: 1731( )2242:222) نجم 
يجقب خلقس المسققتأجر قيقا  اصقل حقق اسققتخدام بتطبيقق نمقوذج تكلفققة   و  بدقد تقاري  بقدء خقققد االيجقار

يتضمن نموذج التكلفة قيا  االصل بالكلفة مطروحا من  االهتغك المتراكم لحقوق استخدام االصل وايقة 
خسائر تدني متراكمقة   ويقتم تدقديل تكلفقة بأيقة اثقار ناجمقة خقن اخقادة قيقا  التزامقا  خققد االيجقار . ) 

 (222: 2242حميدا  
اذا كان الحق في االستخدام االصل بموجب خقد االيجار خبارة خن خقارا  استثمارية   يققوم المسقتأجر 

 42بتطبيققق نمققوذج القيمققة الدادلققة  خققن اسققتثمارات  الدقاريققة بموجققب المديققار المحاسققبي الققدولي رقققم 
يجقار يتدلقق بفئقة مدينقة مقن االستثمارا  الدقارية   اذا كقان الحقق فقي اسقتخدام االصقل بموجقب خققد اال

الفئا  الممتلكا  و المباني و المددا  والتي يطبق خليها المسقتأجر نمقوذج اخقادة التقيقيم بموجقب مديقار 
الممتلكقا  و المبقاني و مدقدا    وفققي هقذا الحالقة فقان كافقة حققوق اسققتخدام  46المحاسقبي القدولي رققم 

الممتلكا  و المباني و مددا  ويمكقن اخقادة تقييمهقا. االصول بموجب خقد االيجار متدلقة بتلك الفئة من 
خلققس انقق  اذا رزبقق   46( ويقنص المديققار االبققغذ المققالي القدولي 263: 2246) ابقو نصققار   حميققدا  

احدع الكيانا  فقي تجميقح اصقول حقق اسقتخدام مقح اصقول اخقرع   نحسقب تجميهقا ضقمن نفق  سقطر 
بلقة اذا كانق  مملوكقة  وخلقس سقبيل المثقال اذا كقان الذت يقتم مقن خغلق  خقرض االصقول االساسقية المقا

للمستأجر حق استخدام اصل فيتدلق باستئجار مددا  و اآلال  فيكون اصل حق االستخدام هقذا مجتمدقة 
مح الممتلكا  و اآلال  و مدقدا  فقي بيقان المركقز المقالي   مقالم يختقار المسقتأجر خقرض اصقول حقق 

اصققول حققق االسققتخدام مققح االصققول زيققر الملموسققة فققي بيققان  االسققتخدام بشققكل منفصققل   ال يققتم تجميققح
 42تسيققرا جوهريققا خققن تلققك الققواردة زققي مديققار  46المركققز المققالي  ويتمثققل متطلبققا  خققرض مديققار

 (Wiley2019:1744كنتيجة لدقود االيجار   ) 



 
 : ويجب خلس المستأجر الدرض في قائمة المركز المالي او االفصاح في اإلفصاحا  و كما يأتي 

اصول حق االستخدام بشكل مسقتقل خقن االصقول االخقرع واذا لقم يققم مسقتأجر بدقرض أصقل  .4
حق االستخدام بشقكل منفصقل فقي قائمقة المركقز المقالي   فيجقب خلقس المسقتأجر ادراج اصقول 
حق االستخدام ضمن نف  بنقد القذت كقان يجقب خقرض االصقول محقل الدققد مقابلق  لق  فيمقا لقو 

لمتطلبقا  خلقس أصقول حقق االسقتخدام التقي تسقتوفي تدريقش الدققار كان  مملوكة   ال تطبيق ا
االستثمارت اذ يجب خرضها في قائمة المركز المالي بوصفها خققارا اسقتثماريا  االفصقاح خقن 

 بنود في قائمة المركز المالي تتضمن اصول حق االستخدام 
التزامققا  خقققد االيجققار بشققكل منفصققل خققن االلتزامققا  االخققرع اذا لققم يقققم المسققتأجر بدققرض  .2

التزاما  خقد االيجار بشكل منفصل في قائمة المركز المقالي   يجقب خلقس المسقتأجر االفصقاح 
 خن بنود في قائمة المركز المالي التي تتضمن تلك االلتزاما  

س االلتزام بدقد االيجار فقي قائمقة القربا و الخسقارة و ويجب خلس المستأجر خرض مصروش الفائدة خل
قائمة الدخل الشامل بشكل مستقل خن مصروش استهغك اصل حق االستخدام ان مصقروش الفائقدة خقن 
خقد االيجار هو مكون من مكونا  تكاليش تحويل التي ويتم خرضقها بشقكل منفصقل فقي قائمقة القربا و 

 ( 642: 2242هيئة السدودية للمحاسبيين القانونين الخسارة و الدخل الشامل  ) ترجمة ال
 ويجب خلس المستأجر تصنيش ما يأتي في قائمة التدفقا  النقدية 

 الدفدا  النقدية للجزء المتدلق بالمبلر االصلي من التزام خقد االيجار ضمن االنشطة التمويلية  -
االيجقار بتطبيقق المتطلبقا  القواردة فقي الدفدا  النقدية للجزء المتدلق بالفائدة خلقس التقزام خققد  -

 قائمة التدفقا  النقدية ) الفائدة المدفوخة ( 2مديار محاسبة الدولي 
دفدققا  االيجققار قصققيرة االجققل و دفدققا  ايجققار االصققول منخفضققة القيمققة ودفدققا  االيجققار  -

 Wileyالمتسيققرة زيققر المدرجققة فققي قيققا  التققزام خقققد االيجققار ضققمن االنشققطة التشققسيلية ) 
( و يقوم المسقتأجر باإلفصقاح والهقدش مقن اإلفصقاحا  هقو قيقام المسقتأجرين   2020:1696

باإلفصاح  خن مدلوما  في االيضاحا  و التي تتوفر مح مدلوما  المقدمة فقي قائمقة المركقز 
المالي و قائمة الربا و الخسارة و قائمة التدفقا  النقدية اساسا لمسقتخدمي الققوائم المقالي لتقيقيم 

خقققود االيجققار خققن المركققز المققالي و االداء المققالي و التققدفقا  النقديققة للمسققتأجر   و يجققب اثقر 
خلس المستأجر االفصاح خن مدلوما  حول خقود اإليجارت التي يكون فيهقا هقو المسقتأجر فقي 
ايضققاح واحققد او قسققم منفصققل فققي قققوائم الماليققة   ومققح ذلققك ال يحتققاج المسققتأجر  لققس تكققرار 

يققتم خرضققها بالفدققل فققي مكققان اخققر فققي القققوائم الماليققة  شققريطة ان تكققون المدلومققا  التققي 
المدلوما  تم تضمينها من خغل االشارا  المرجدية لما فقي االفصقاح الواحقد او قسقم منفصقل 

 (   Wiley 2020:  1697خن خقود لإليجار   )
 ويجب خلس المستأجر االفصاح خن المبالر االتية لفترة التقرير 
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 المحور الثالث / االطار التطبيقي 

 نبذة مختصرة خن خينة البحث
 شركة اساسيل لغتصاال  /  مساهمة خاصة 

بتقاري    6444-22تأسس  بوصفها شقركة  محقدودة بموجقب ققرار مسقجل الشقركا  فقي بسقداد بالدقدد 
خلس رخصة من هيئقة  32/2/2222برأسمال قدرة مليون دينار وحصل  الشركة بتاري   25/2/2222

مليققار دوالر امريكققي ( مليققار ومئتققان وخمسققون  4.25سققنة وبقيمققة )  45االخققغم و االتصققاال  لمققدة 
دوالر امريكي  لنصب شبكة اتصاال  في الدراق لسرض تقديم خدما  الهواتش النقالة   تحولق   مليون

و برسقققققمال ققققققدره )   2/44/2244مقققققن شقققققركة محقققققدودة القققققس شقققققركة مسقققققاهمة خاصقققققة بتقققققاري  
دينار (مئتان وسبدون مليار واثنا خشر مليون دينار   حصل  الشركة خلقس الموافققة  22242222222

ال دراجهققا فققي سققوق الدققراق لققموراق الماليققة   وتققم زيققادة  24/2/2242ماليققة بتققاري  هيئققة االوراق ال
دينار ( ثغثمائة وخشرة مليار دينقار 342222222222رأسمال الشركة من الفائض المتراكم ليصبا ) 

  وتقققوم الشققركة بممارسققة نشققاطها فققي مجققال تقققديم الخدمققة االتصققاال  بشققكال متميققز وفققق توجيهققا  
 –السققلمانية  –لمختصققة فققي الدولققة و وفققق القققوانين ذا  الدغقققة   ويقققح مقققر الشققركة الدققراق الجهققا  ا

 .خمارة اسياسيل  –شارج سالم 
 
 (  عقود االيجار عاى البيانال عينو الببث IFRS 16بالبيق المعيار االبالغ المالي الدولي   

 ( IFRS 16خطوا  تطبيق متطلبا  مديار االبغذ المالي الدولي )
 قام الباحث بافتراض خدة االمور من اجل الحصول خلس امكانية تطبيق المديار و كما ياتي :

    افترض خدم وجود اية تكاليش اولية او مصاريش  او مقدفوخا  لدققد االيجقار يتحملهقا المسقتأجر
فقة وخدم وجود حوافز استئجار مستحق  يتحملها المججر تدفح الس المستأجر   واستخدام نموذج التكل

 خند االحتساب .
    سنوا   و هي حسب سنوا  الدينة وفي هذا الحالة تم اخقذ خينقة  5افترض ان مدة خقود االيجار

 (  . 2242 – 2244دراسة ما بين  ) 

  استخدام طريقة القسقط الثابق  فقي خمليقة احتسقاب االنقدثار لمصقل تحق  االسقتخدام    وتكقون مقدة
ار او حسقب الدمقر النقافح لمصقل  ايهمقا اققل سقحب متطلبقا  االندثار أصغً حسب مدة الدققد االيجق

 المديار .

  بافتراض أن دفدا  قسط االيجارهي  دفدا  متساوية   آلن الدفدا  المتسيرة تدتمد خلس مجشقر او
مدققدل مققثغ ) مجشققر اسققدار المسققتهلك   او مققدفوخا  متسيققرة تدكقق  تسيققرا  فققي مدققدل االيجققار 

 السوقية (
 دقدل الفائقدة ) مدقدل االقتقراض (  فقي البيانقا  خينقة دراسقة تقم االختمقاد خلقس لددم االفصاح خن م

  2244% كنسبة االقتراض   وتم اخذ هذا النسبة من البنقك المركقزت الدراققي لسقنة  43.42نسبة 
  واختبارها تاري  اجراء الدقد االيجار  من اجل احتساب القيمة الحالية للتدفقا  النقدية المستقبلية .

 خلقققس انققق  تقققاري  دخقققول او تطبيقققق  مديقققار )  4/4/2244ختمقققاد تقققاري  تقققم ا(IFRS16  متدلقققق
 باإليجارا  .

  اخذ مصروش استئجار الموجودا  من قائمة الدخل الشركة ) الدينة ( من بند المسقتلزما  الخدميقة
سنوا    وتم استخراج الوسط الحسقابي للمصقروش   ليكقون خلقس شقكل دفدقا  متسقاوية    5لمدة 

 وبددها احتساب القيمة الحالية للدفدا  النقدية المستقبلية .

  واحتسققاب مقققدار االلتققزام المترتققب خلققس خقققود االيجققار و احتسققاب الفائققدة المسققتحقة لكققل سققنة   و
 احتساب مقدار االندثار لمصل تح  استخدام لكل سنة .

 ي قائمقة المركقز المقالي وتم اخذ مجموج الموجودا  ومجموج التزامقا  و حققوق الملكيقة مقن جقانب
للشركة الدينة   واضافة المبالر المستخرجة القس مجمقوج الموجقودا  لكقل سقنة   واسقتخراج نسقبة 

 تسير التطبيق .
 دفح القسط و الفائدة في نهاية السنة :  ةتم الدمل وفق طريق 
 
 



 مساهمة خاصة  -تطبيق في شركة  اسياسيل لغتصاال   
 طريقة الدمل 
الطريقة الثانية  وهي دفقح قسقط االيجقار و تقدفح الفائقدة فقي نهايقة الفتقرة ) سقنة (   و بدقد تم الدمل وفق 

استخرج  مصروش استئجار الموجودا  الثابتقة مقن بنقد المسقتلزما  الخدميقة مقن البيانقا  شقركة خينقة 
(   و  2242 – 2242 – 2246 2245 – 2244دراسققققة  وتقققققم جمدققققق  للمققققدة خينقققققة  للسقققققنوا  ) 

( مليققققون دينققققار وسققققتخرج الوسققققط  2422 – 2522 – 2422 – 2242 – 42222) المصققققروش  
الحسققابي لقق  باختبققاره بوصققف  دفدققة نقديققة متسققاوية   واصققبح  الدفدققة النقديققة السققنوية لدقققد االيجققار ) 

( مليققون دينققار تققدفح فققي نهايققة  كققل سققنة خققغل فتققرة الدقققد  وافتققرض الشققركة تقققوم باالسققتئجار  2425
 مباني .
 احتساب القيمة الحالية للدفدا  النقدية المستقبلية  للدقد االيجار حسب المدادلة االتية : ويتم 

Pv= pc /( 1+n)^ 
Pv    القيمة الحالية للدفدا  النقدية المستقبلية  : 

pc    الدفدة النقدية  : 

n    مددل الفائدة    : 
 ^ : خدد سنوا  الدقد 

 الر مليون دينار  االتية : ( المب 4ويكون االحتساب وفق جدول ) 
 ( احتساب القيمة الحالية للدفدا  النقدية المستقبلية للدقود االيجار4جدول )         

 سنة
الدفدة النقدية 

 السنوية
 المدادلة

القيمة الحالية للدفدا  
 النقدية المستقبلية

2244 2425  4  2 4342    2262 

2245 2425  4  2 4342  
 
 2242 

2246 2425  4  2 4342  
 
 2234 

2242 2425  4  2 4342  
 
 2242 

2242 2425  4  2 4342  
 
 2622 

 44426   المجموج

( احتسقاب القيمقة الحاليقة للقدفدا  النقديقة المسقتقبلية  ان  مجمقوج المبلقر  4ويتضا مقن خقغل جقدول ) 
كقيمققة الدفتريققة فققي سققجغ  ( ويققتم تثبيقق  هققذا المبلققر  44426الكلققي لدقققد االيجققار بالقيمققة الحاليققة  )  

المستأجر في بدايقة الدققد   واإلثبقا  فقي بنقد منفصقل تحق  مسقمس ) حقق اسقتخدام االصقل ( فقي جانقب 
المققدين ويظهققر فققي قائمققة المركققز المققالي فققي جانققب الموجققودا  بشققكل منفصققل    و يثبقق  بالحسققاب 

لسقنة االولقس  ويظهقر فقي الجانقب منفصل ) التزاما  خقود االيجقار ( اضقافة القس الفائقدة المتحقققة فقي ا
القدائن   و يظهقر فققي قائمقة المركققز المقالي فققي جانقب المطلوبققا   بشقكل منفصققل ويقتم تثبيقق  القيقد فققي 

 . 4/4/2244سجغ  المستأجر في تاري  بداية الدقد ات في 
 44246من حـ / حق استخدام مباني مستاجرة  44426

  2446 لس حـ/ التزاما  خقد اإليجار  44426 
ويتم احتساب خلي حساب ) حق االستخدام االصل ( اندثار وفق طريقة القسقط الثابق  مقن اجقل تخفقيض 

( ويثبق  قيقد فقي نهايقة  2235( ويسقاوت  قسقط انقدثار السقنوت )  5/    44426رصيد في كل سقنة  )
يثبق  كل سنة  ويكون في جانب المدين  مصروش اندثار و في جانب القدائن حقق االسقتخدام االصقل  و 

 .34/42/2244القيد التالي في نهاية السنة بتاري  
 322من ح / اندثار مباني2235   

  2342 لس ح / مخصص اندثارمباني  المتراكم 2235
 ويتكرر هذا القيد في نهاية كل سنة من اجل تخفيض قيمة الدقد في سجغ  المستأجر .  

ويتم اضافة مبلر مصروش الفائدة الس حساب التزاما  خقود االيجار   الن خند احتساب الفائقدة تحتسقب 
خلس المبلر الباقي في رصيد التزاما  خقود االيجار و خند اثبا  قيد مصقروش الفائقدة  فقي نهايقة السقنة 



ب القدائن  ويتكقرر يكون مصروش الفائدة في جانقب المقدين  و حسقاب التزامقا  خققود االيجقار فقي جانق
 ( اآلتي:  2هذا القيد في نهاية السنة   ويتم احتساب الفائدة وفق الجدول ) 

           
 
 34/42( احتساب الفائدة خلس رصيد االلتزام  خقود اإليجار في تاري   2جدول )    

 4 
4.*4342

=2 
4+2=3 4 3-4=5 4-2=6 

 السنة
رصيد 

االلتزام اول 
 السنة

مبلر الفائدة  
2.24342

% 

المبالر 
 المستحق

القسط االيجار 
السنوت 
المدفوخة 
 النقدية

رصيد 
االلتزام في 
 نهاية سنة

المبلر 
المسدد من 

 االلتزام

2244 44426 522 44255 2425 35562 2626 

2245 35562 466 36235 2425 26252 2242 

2246 26252 352 22224 2425 42246 2233 

2242 42246 236 42252 2425 2262 2242 

2242 2262 442 2425 2425 2 2262 

 
( ان مبلر مصروش الفائدة المضاش الس حسقاب التزامقا  خققود االيجقار  2و يتضا من خغل جدول ) 

( ألن مصقروش الفائقدة محتسقب خلقس  44255في السنة األولس يكون اكبر من باقي السنوا  بقالمبلر ) 
اسققا  رصققيد التزامققا  خقققود االيجققار  ونققرع مققن خققغل تسققديد الققدفدا  النقديققة او تسققديد اقسققاط خقققد 

الغحققة يقنخفض مبلقر مصقروش الفائقدة  وبسقبب انخفقاض رصقيد التزامقا  خققود  االيجار في السنوا 
يوجقد  2242( ان فقي السقنة االخيقرة للدققد االيجقار سقنة  2االيجار  ونغحظ ايضا مقن خقغل جقدول ) 

( خكق  الطريققة االولقس ال يوجقد  2262مصروش فائدة ألن رصيد التزاما  خقود االيجقار يسقاوت )  
ي السنة االخير ألن  دفح المبلر في بداية السنة ويثب  القيقد المحاسقبي التقالي فقي نهايقة مصروش الفائدة ف
 .34/42/2245كل السنة بتاري  

 
 3643من ح / الفوائد خن خقود اإليجار  522
 26634 لس ح / مصروفا  الفائدة المستحقة 522

 ويكرر هذا القيد في نهاية كل سنة خغل فترة الدقد اإليجار .
تسديد الدفدة النقدية في نهاية  السنة يكون في جانقب المقدين حسقاب التزامقا  خققود االيجقار وفقي  وخند

 .34/42/2244جانب الدائن النقدية او نقد في الصندوق ويثب  القيد  المحاسبي بتاري  التسديد في 
 من مذكورين         
 2446ح / التزاما  خقد اإليجار 2626
 26634المستحقة ح / مصروفا  الفائدة 522

 423 لس ح / نقدية لدع المصرش 2425
 

ويكرر هذا القيد في نهاية كل سقنة خنقد التسقديد بدقد اسقتخراج النتقائ  اخقغه يمكقن تطبيقق المديقار خلقس 
 جانبي قائمة المركز المالي  وبيان مقدار نسبية التسير :

 اوال : اجمالي الموجودا  
لهامقة التقي يمكقن مقن خغلهقا بيقان ققدره الشقركة خلقس اسقتثمار يدد اجمالي الموجودا  احد المجشرا  ا

اموالها في زيادة حجم الموجودا    وبالتالي لجا  الدراسقة الحاليقة القس تدقرش القس اجمقالي موجقودا  

(   IFRS 16(   وتطبيقق مديقار )  2242 – 2244الشقركة خينقة وظهقر  الدراسقة للفتقرة مقا بقين ) 
 ( اآلتي : 4)  وظهر نسبة تسير    وفق جدول

 



 ( خلس جانب الموجودا  لشركة اسياسيل لغتصاال  IFRS 16( تطبيق مديار )  4جدول ) 

 السنة
الموجودا  قبل 
 التطبيق مديار

الموجودا  بدد 
 تطبيق المديار

قيمة االصل 
 المستخدم

 نسبة تسير

2244 3624222 3642462 44426 4.23 
2245 3422522 3545242 35344 4.22 
2246 3324256 3424464 26525 2.22 
2242 3242222 3235222 42622 2.55 
2242 3224425 3224425 2 2.22 

 

( و  IFRS 16( الذت يشير الس اجمالي الموجودا  قبل تطبيقق مديقار )  4واتضا من خغل جدول )  
بدد تطبيق  ومقدار نسبة تسير   وتظهر النتائ   ان قيمة خقود االيجار المسمس ) حق االسقتخدام االصقل 

 2.55(  سوش تقوم بزيادة قيمة  اجمالي موجودا  الشركة خينة دراسة  بنسب تسير تتراوح ما بقين )  
يقققر لزيقققادة اجمقققالي ( ونغحقققظ اخلقققس نسقققبة تس 2242 -2244( للفتقققرة الممتقققدة بقققين خقققامي ) 4.23 –

بمقققدار )    2244( وهققي  سققنة   IFRS 16الموجققودا   حصققل  فققي سققنة االولققس لتطبيققق مديققار ) 
(  ونغحققظ تذبققذب مسققتويا  التسيققر  4.22الققس نسققبة )  2245( وتخفققض فققي سققنة التققالي لسققنة 4.23

ر هقذا الحالقة وذلك يدود القس سقبب احتسقاب و تنزيقل  مبلقر مصقروش االنقدثار فقي نهايقة السقنة  وتسقتم
ال توجد نسقبة تسيقر و ال يوجقد   2242بالنزول في كل سنة  ونغحظ في سنة االخير لدقد االيجار  سنة 

تسير في اجمالي الموجودا  ألن رصقيد حقق االسقتخدام االصقل يسقاوت ) صقفر ( ألنق  تقم اطفقاء كامقل 
 المبلر لدع الشركة خينة الدراسة .

 
 وق الملكية ثانيا : اجمالي  االلتزاما  و حق

اً للوحدة االقتصادية  ألنَّهقا تسقتخدم لتمويقل الدمليقا  ودفقح تكقاليش التوسقدا   تدد االلتزاما  جانباً حيويَّ
ققركا  أكثققر كفققاءة  بشققكلل خققام  تشققير المسققجولية أو  الكبيققرة ويمكنهم أيضققاً جدققل المدققامغ  بققين الشَّ

  ويمكقن أن يشقير هقذا المصقطلا  لقس أتا أمقوال االلتزاما   لس حالة المسجولية أو االلتزام خن شيء ما
أو خدمة مستحقة لطرش آخر  و حقوق الملكيق  هقي بقاقي قيمقة األصقول  بدقد اسقتبداد قيمقة االلتزامقا   
لذا  فإن قيمة حققوق الملكيقة تتوققش خلقس تقيقيم األصقول وااللتزامقا   فدنقدما يسقتثمر أصقحاب الملكيقة 

ول هقو القذت يحقدد المبلقر المضقاش  لقس حققوق الملكيقة  وحينمقا يقتم أمواالً في مشروج  فإن تقييم األصق
تلخيص نتائ  الدمليا   وهي  حدع البيانا  المالّيقة األقصقر  ألنق  ال يوجقد الدديقد مقن المدقامغ  التقي 
تجثر بالفدل خلس حسابا  حقوق الملكية  فيمكن القول  ن حقوق الُملكيقة هقي فقي األسقا  حققوق المالقك 

ركة  أت مققا تبّقققس للمالققك بدققد طققرح جميققح االلتزامققا  مققن األصققول   ولجققا  الدراسققة فققي أصققول الشقق
 – 2242الحالية الس مدرش اجمالي االلتزاما  وحقوق الملكية  الشركة للدينقة دراسقة مقا بقين الفتقرة ) 

 (  اآلتي :  5( وفق جدول )   IFRS 16(  وقبل وبدد تطبيق مدياراالبغذ المالي الدولي )  2242

( خلقس الجانقب االلتزامقا  و حققوق الملكيقة لشقركة اسياسقيل  IFRS 16( تطبيقق مديقار )  5جدول )  
 لغتصاال  

 السنة
االلتزاما  و 

حقوق الملكية قبل 
 تطبيق المديار

االلتزاما  و 
حقوق الملكية بدد 

 تطبيق المديار

قيمة االلتزام خقد 
 االيجار

 نسبة تسير

2244 3624222 3642564 35562 2.22 

2245 3422522 3522442 26252 2.22 

2246 3324256 3322222 42246 2.53 

2242 3242222 3222262 2262 2.22 

2242 3224425 3224425 2 2.22 

( الذت يشير القس  جمقالي االلتزامقا  و حققوق الملكيقة قبقل و بدقد تطبيقق مديقار  5واتضا من جدول ) 
(  ومقدار نسبة تسيقر   وتظهقر النتقائ  ان قيمقة التقزام خققود االيجقار IFRS 16االبغذ المالي الدولي ) 



( 2.22 – 2.22سوش تقوم بزيادة قيمة اجمالي االلتزاما  و حقوق الملكية من بنسقب تتقروح مقا بقين )
( ونغحقظ اخلقس نسقبة تسيقر لزيقادة اجمقالي االلتزامقا   2242 – 2244للفترة  و الممتدة مقا خقامي  ) 

بمققدار )    2244( وهقي  سقنة   IFRS 16حصقل  فقي سقنة االولقس لتطبيقق مديقار )   وحقوق الملكيقة
( ونغحظ تذبذب مستويا  تسير  وذلقك  2.22الس نسبة )  2245( وتخفض في سنة التالي لسنة  2.22

يدود الس تسديد اقساط خقد االيجار في بداية السنة   واحتساب مصروش فائدة  في نهاية السقنة  وتسقتمر 
ال توجقد نسقبة   2242الحالة بالنزول في كل سنة  ونغحظ في سنة االخير للمدة خقد االيجقار  سقنة  هذا

تسير ة و ال يوجد تسير في اجمالي االلتزاما  وحقوق الملكية  ألن رصيد التقزام خققد االيجقار يسقاوت ) 
 صفر ( ألن  تم تسديد قسط االخير من قيمة الدقد  لدع شركة خينة دراسة. 

 
 بالبيق االنموذج المقبرح في الشركال العراقيو عينو الببث 

واستخراج االرصدة كقل مقن حسقاب حقق اسقتخدام االصقل  للحسابا  المختصة بدد اثبا  القيود اليومية 
و حسققاب االلتققزام خقققد اإليجققار و كققل مققن مصققروش انققدثار و مصققروش الفائققدة يققتم تطبيققق االنمققوذج 

( خلققس البيانققا  الماليققة خينققة البحققث  IFRS16بققغذ المققالي الققدولي ) المقتققرح وفققق متطلبققا  مديققار اإل
    2244البيانا  المالية لسنة 

 قائمة المركز المالي  .4
( للدققود اإليجقار الخقاص بالقيقا  و اإلفصقاح  IFRS16وفق متطلبقا  مديقار اإلبقغذ المقالي القدولي )

حققق اسققتخدام فققي جانققب الموجققودا   خققن الدمليققا  االيجققارت يققتم وفققق المديققار جدققل كققل مققن حسققاب 
وحساب  االلتزام خقد اإليجارجانب المطلوبا   في قائمة المركز المالي ويكون التطبيق حسقب جقدول ) 

6) 
( خلققس قائمققة المركققز المققالي لشققركة اسياسققيل لغتصققاال  لسققنة  IFRS16( تطبيققق مديققار )6جققدول )
2244 

رقم الدليل 
 المحاسبي

 بدد التطبيق ل التطبيقبق اسم الحساب

   الموجودا  4

 4422222 4422222 الموجودا  الثابتة 44

 4256252 4256252 مشروخا  تح  التنفيذ 42

 436442 436442 نفقا  ايرادية مججلة 442

 2264226 2264226 مجموج الموجودا  

 35344  حق استخدام مباني مستاجرة 44246

   الموجودا  المتداولة 

 42462 42462 المخزون 43

 466625 466625 المدينون 46

 554242 554242 النقود 42

 242226 242226 مجموج الموجودا  المتداولة 

 3642333 3624222 مجموج الموجودا  

   مصادر التمويل 

   مصادر التمويل طويل االجل 

 222242 222242 را  مال االسمي 24

 4626463 4626324 االحتياطيا  22

 46233 46233 قروض مستلمة طويلة االجل 244



 262252 262252 الدائنون ) طويلة االجل ( 26

 35562  التزاما  خقد اإليجار 2446

 2222235 2425324 مجموج مصادر التمويل طويل االجل 

   مصادر التمويل قصيرة االجل 

 423244 423244 تخصيصا  قصيرة االجل 23

 444422 444422 االجلقروض مستلمة قصيرة   242

 4444452 4444452 الدائنون 26

 
مجموج مصادر التمويل قصيرة 

 االجل
4442522 4442522 

 3642333 3624222 مجموج مصادر التمويل 

* مغحظة / تم تنزيل مبلر الفرق من حساب االحتياطيقا  لدقدم وجقود حسقاب االربقاح مقن اجقل تطقابق 
 جانبي قائمة المركز المالي

 قائمة الكشش الدخل .2

( للدققققود اإليجقققار الخقققاص بالقيقققا  و  IFRS16وفقققق متطلبقققا  مديقققار اإلبقققغذ المقققالي القققدولي )
اإلفصققاح خققن الدمليققا  االيجققارت يققتم وفققق المديققار جدققل كققل مققن مصققروش الفائققدة خلققس رصققيد 

وكمقا المطلوبا   خقد اإليجار و مصروش اندثار خن استخدام حق الموجود في قائمة كشش القدخل 
 (2في جدول ) 

 2244( قائمة كشش الدخل لشركة اسياسيل لغتصاال  لسنة 2جدول )

رقم الدليل 
 المحاسبي

 بدد التطبيق ل التطبيقبق اسم الحساب

 2242454 2242454 ايرادا  42

   تنزل المصروفا  الجارية 

 423252 423252 الرواتب و االجور 34

 2453 2453 المستلزما  السلدية 32

 322244 322244 المستلزما  الخدمية 33

34 
مقاوال  و خدما  ) خقود 

 مساندة (
32222 32222 

 324424 324424 المشتريا  بسرض البيح 35

 522  الفوائد خن خقود اإليجار 3643

 422234 422234 االندثارا  و االطفاءا  32

 2235  اندثار مباني 322

 224432 224432 الضرائب و الرسوم 324

 4545636 4536222 مجموج المصروفا  الجارية 

 466542 425232 فائض الدمليا  الجارية 

 
يضاش االيرادا  التحويلية و 

 االخرع
  

 2225 2225 االيرادا  االخرع 42

 
تنزل المصروفا  التحويلية و 

 االخرع
  

 45224 45224 فوائد مدينة 36

 3462 3462 المصروفا  التحويلية 32

 4224 4224 المصروفا  الراسمالية 32



 
مجموج المصروفا  التحويلية و 

 االخرع
-22462 -22462 

 442326 452242 فائض  الدمليا  الجارية 

 62244- 62244- %45ينزل الضريبة  3242

 45222- 45222- ينزل الضربية خن سنوا  سابقة 

 335225 344222 الفائض بدد الضربية 

 
% ولساية 5الزامي احتياطي 
 % من را  مال52

-4526 -4526 

 333242 343433 الفائض المتراكم 

( خقققود اإليجققار خلققس IFRS16ومققن خققغل تطبيققق االنمققوذج المقتققرح للمديققار اإلبققغذ المققالي الققدولي )
البيانا  المالية لشركا  خينة البحقث  بدقد جدقل حسقاب حقق االسقتخدام اصقل فقي جانقب الموجقودا  و 

الغلتزام خقد اإليجار في جانب المطلوبا  بشكل مستقل و اتضا ان هذا تطبيق سيزيد مقن تقاثير حساب 
المديار خلس المجموج النهائي لجانبي قائمة المركز المالي  وهذا بالتقالي سقيوثر خلقس بدقض المجشقرا  

مقة المركقز المالي   وتم تخفيض رصيد حساب االحتياطيقا  بمققدار الفقرق مقن اجقل تقوازن الجقانبي قائ
 المالي وذلك لددم وجود حساب االرباح المحتجزة .

( خقققود IFRS16تطبيققق نمققوذج المقتققرح للمديققار اإلبققغذ المققالي الققدولي ) ونغحققظ ايضققا مققن خققغل
اإليجقار سقيوثر خلققس مققدار االربقاح فققي الشقركا  خينقة البحققث   سقيقوم بانخفقاض مقققدار االربقاح قبققل 

وش الفائقدة االغلتقزام خققد اإليجقار و حسقاب انقدثار حقق اسقتخدام الضرائب بمقدار رصيد حساب مصقر
اصل   وسيوثر خلقس االربقاح فقي بدايقة خققد اإليجقار بالمبقالر الكبيقر و تقنخفض المبقالر بشقكل تقدريجي 

 خغل فترة سنوا  الدقد اإليجار
 

 بيان االثر بالبيق االنموذج المقبرح في القوائم الماليو لاشركال عينو الببث 

( خققود اإليجقار  IFRS16اجل الوصول  لس االثر المتوقح من تطبيق مديار اإلبغذ المالي الدولي )من 
 وفق جدولين التاليين  2244خلس البيانا  المالية للشركا  المساهمة خينة البحث لسنة 

ة (  خقققود اإليجققار خلققس بيانققا  الماليققة لشققركة اسياسققيل لغتصققاال   لسققن IFRS16( تحليققل اثرمديققار)
2244 

 

 2244(خلس بيانا  خينة البحث لسنة  IFRS16( بيان االثر تطبيق مديار )2جدول )

 االختغش بدد التطبيق قبل التطبيق القانون النسب

 الرافدة المالية
÷ المطلوبا  
 را  المال

4624256÷
222242 =6.222 

4242425÷
222242=6.362 

زيادة نسبة الرافدة المالية 
المقترح وفق االنموذج 

( هذة IFRS16)للمديار
يتطابق مح األثار المتوقدة 

 من تطبيق

دوران 
 الموجودا 

÷ ايرادا  
اجمالي 
 الموجودا 

2242454  ÷
3624222 =
2.552 

2242454÷
3642333=2.552 

انخفاض النسبة بسب 
االختراش بحق استخدام 
اصل ضمن الموجودا  
وهذه يتطابق مح اثار 

 (IFRS16تطبيق المديار )

 زطاء الفائدة

االرباح قبل 
الفوائد و 
اندثار و 

الضرائب و 
÷ اطفاء 

مصروش 
 الفائدة

4423224   ÷
45224 =23.255 

4423224÷
46423=24.464 

حسب تطبيق متطلبا  

( IFRS16مديار )
وضهور حساب الفوائد 

يتدلق بالدقود اإليجار هذا 
يتطابق مح اثار تطبيق 

 (IFRS16مديار )



 نسبة التداول

دا  الموجو
÷ المتداولة 

المطلوبا  
 المتداولة

242226  ÷
4442522 =
2.524 

242226÷
4442522=2.524 

تطابق النسبة كون تدتبر 
خقود االيجار خقود طويلة 

 االجل

خائد  لس 
 االصول

صافي الربا 
بدد الضربية 

اجمالي ÷ 
 الموجودا 

344222÷
3624222=2.225 

336222÷
3642333=2.222 

انخفاض القيمة وفق 
االنموذج المقترح للمديار 

(IFRS16 وهذه يكون  )
خغش االثر المتوقح من 

 تطبيق

خائد  لس حق 
 الملكية

صافي الربا 
بدد الضربية 

حقوق ÷ 
 الملكية

344222÷222242
=4.226 

336222÷
222242=4.242 

انخفاض القيمة وفق 
االنموذج المقترح للمديار 

(IFRS16 وهذه يكون  )
 خغش االثر المتوقح من

 تطبيق
خينقة البحقث و  ة( ويمكن القول ان التسير في النسب و المجشرا  الماليقة للشقرك 2من خغل جدوالين  )

فققق االنمققوذج المقتققرح و الققذت يتقققارب بشققكل كبيققر مققح اثققار تطبيققق مديققار االبققغذ المققالي الققدولي ) 

IFRS16ا خلققس تطبيققق بدققض ( المتوقدققة مققن خققغل تطبيققق االنمققوذج المقتققرح وكمققا لقق  اندكاسققا يجابقق
المجشرا  بشكل يجابيا  و في بدض الموشرا  ال يدك  بشكل يجابيا  من خغل جداول نغحظ ارتفقاج 
نسققبة الرافدققة الماليققة بموجققب االنمققوذج المقتققرح و هققذا سققيزيد مققن مغئمققة المدلومققا  مققن خققغل بيققان 

وذج المقتقرح وكانق  تكقون بشقكل حقيقية مديونية الشركة   ثقاتير نسقية السقيولة و انخفاضقها وفقق االنمق
اصدق لحقيقية القدرة الشركة و مقدار السيولة التي تتمتح بها و قدرتها خلس يفقاء بالتزامتهقا   وانخفقاض 
نسبة دوران الموجودا  بموجقب االنمقوذج المقتقرح هقو يقدل خلقس انخفقاض كفقاءة االدارة فقي اسقتسغل 

ت يدتبر مجشر يفيد المستخدم فقي تققدير اربقاح الشقركة الطاقة المتاحة   واما بخصوص زطاء الفائدة الذ
للفوائد المترتبة بذمتها   ويتمثل خائد  لس االصول ويدبقر خنق  مقدع فداليقة الشقركة فقي تحويقل األمقوال 
التي تستثمرها في صافي الدخل  ات  كلما زاد خدد الدائد خلس االستثمار   كلما كان ذلقك أفضقل ونقرع 

( خقود اإليجار   وخائقد  لقس حققوق IFRS16مح مديار اإلبغذ المالي الدولي ) في هذه النسبة اختغش 
الملكية يدتبر مقياسا لقدرة اإلدارة خلس توليد الدخل و يستفاد من انخفقاض خائقد  لقس حققوق الملكيقة  فقي 

  خادة استثمار األرباح للمساخدة في نمو الشركة.
( IFRS16لتطبيقق مديقار اإلبقغذ المقالي القدولي ) بحقث ) ان الوتحققق الفرضقية وهذا ما يثب  صقحة  

خقود اإليجار يجثر ايجابيا في جودة القوائم الماليقة للشقركا  الدراقيقة خينقة البحقث (  مقن خقغل تطبيقق 
االنموذج المقترح خلس البيانا  الشركا  خينة البحث و بيان اثر مديار خلس النسب و المجشقرا  االداء 

 المالي .
الرئيسققة للبحققث سققيتحقق بقاقي الفرضققيا  الفرخيققة   ومققن خققغل تطبيققق مديققار  ةالفرضققيوخقغل تحقققق 

( و استخدام مفهوم جديد ) حق االستخدام و االلتقزام لدققود االيجقار   IFRS 16االبغذ المالي الدولي ) 
 ( واظهققار و االختققراش  ضققمن البنققود الموجققودا  و التزامققا  الوحققدة االقتصققادية فققي قائمققة المركققز
المالي   سيساخد و يقوثر تقأثيراً ايجابيقاً  فقي خمليقة االفصقاح و القيقا  خقن خققود االيجقار فقي سقجغ  
المستأجر   ويقوثر تقاثير ايجابيقا فقي بدقض النسقب االداء و الموشقرا  الماليقة  و يقوثر تقاثير سقلبي فقي 

هقذا مقا يثبق  جقار ( خققود اإليIFRS16بدض االخر ومن خقغل تطبيقق مديقار اإلبقغذ المقالي القدولي )

( خققود اإليجقار فقي نسقبة الرافدقة الماليقة IFRS16مديقار ) بدد تطبيققتوجد فروقا  )  صحة الفرضية
 بدقد تطبيققتوجقد فروققا   )هقذا مقا يثبق  صقحة الفرضقية   (للشركا  المسقاهمة الدراقيقة خينقة البحقث

همة الدراقيقة خينقة البحقث ( خقود اإليجار في نسبة دوران الموجودا  للشركا  المساIFRS16مديار )

( خققود اإليجقار فقي نسقبة IFRS16مديقار ) بدد تطبيققتوجد فروقا    )هذا ما يثب  صحة الفرضية  (
توجقد فروققا    )هقذا ال يثبق  صقحة الفرضقية  (زطاء الفائدة  للشركا  المساهمة الدراقية خينة البحث

للشركا  المسقاهمة الدراقيقة خينقة البحقث  ( خقود اإليجار في نسبة التداولةIFRS16مديار ) بدد تطبيق
بدقد توجقد فروققا    )هقذا مقا يثبق  صقحة الفرضقية كون تدتبر خقود اإليجار  خققود طويلقة االجقل    (

( خقود اإليجار في نسبة خائد  لس االصقول للشقركا  المسقاهمة الدراقيقة خينقة IFRS16مديار ) تطبيق



( خقود اإليجقار فقي IFRS16مديار ) بدد تطبيقروقا  توجد ف  )هذا ما يثب  صحة الفرضية   (البحث
 و يسقاخد خلقس القضقاء خلقس (نسبة خائد  لس حقوق الملكيقة  للشقركا  المسقاهمة الدراقيقة خينقة البحقث 

التمويققل خققارج الميزانيققة  ألنقق  سققيدد جميققح خقققود االيجققار كدقققود االيجققار التمويليققة   ويققوفر ارشققادا  
مليقا  التسقوية للمدرفقة ارصقدة الحسقابا  مختصقة و المتدلقق بقالدقود واضحة من خغل خدم اجراء الد

االيجار التي كان يدمل بها وفق المدقايير السقابقة  و يقتم تصقنيفها كدققود االيجقار التشقسيلية   مقن خقغل 
 (  IFRS 16تطبيق مديار االبغذ المالي الدولي )

 
 المحور الرابح / االسنتناجا  و التوصيا  

 االسنتناجا 
وفي ضوء مقا تقم خرضق  فقي الجانقب النظقرت و الدملقي مقن البحقث توصقل الباحقث القس مجموخقة مقن 

 االستنتاجا  تلخيصها بما يأتي :
ظهر  اهمية  خقود االيجار وضقرورة توحيقد الممارسقا  المحاسقبية المتدلققة بدققود اإليجقار   .4

لمحاسقبة خقن خققود ( فيمقا يتدلقق با IASBو   FASBويرجح  ذلك الس مشروج التقارب بين ) 
 االيجار وجهود المجلسين لوضح مدايير محاسبية جديدة للمحاسبة خن خقود اإليجار

ان المزايقا الخاصققة بقالدقود االيجاريققة جدلتهقا اداة تمويليققة تدمقل خلققس دخقم وتطققوير المشققاريح  .2
المتوسطة والصسيرة التي تداني من خسر مالي  اذ يسما التمويقل االيجقارت بتحقديث وتطقوير 

 االصول االنتاجية للمشاريح المتوسطة والصسيرة بهدش دخم التنمية االقتصادية للبلد.

(  وتسيقر المحاسقبة    (IFRS 16ان الهدش االسا  من اصدار مديار االبقغذ المقالي القدولي   .3

( هقو مقن اجقل تدزيقز جقودة االبقغذ  (IAS 17لدققود االيجقار مقن المديقار المحاسقبي القدولي 
 الصادق لحقيقة موجودا  و مطلوبا  الوحدة االقتصادية  و التسيرا  خليها المالي  والدرض

فققي البيئققة المحليققة مققن خققغل االنمققوذج المقتققرح  46ان تبنققي مديققار اإلبققغذ المققالي الدوليققة  .4
للشققركا  خينققة البحققث يسققاهم فققي تققوفير مجشققرا  مققن ناحيققة جققودة المدلومققا  و الدققرض 

 ايجابا خلس القوائم المالية و قرارا  مستخدمي تلك القوائم .الصادق للقوائم المالية مما اثر 
يدققد خقققد االيجققار المصققدر المهققم فققي تصققنيش نققوج خقققد االيجققار للمسققتأجر و المققججر   وان  .5

اجراء ات تسير في الدقد االيجار االفصاح خن  وخك  االثقار المرتبطقة بقالتسيرا  خلقس البنقود 
 المختصة بها .

 التوصيا 
 جاء باالستنتاجا  توصل الباحث الس خدة توصيا  :  وبناء خلس ما

ضققرورة تطبيققق المدققايير المحاسققبية و مدققايير اإلبققغذ الماليققة الدوليققة بشققكل خققام ومديققار  .4
خققود اإليجقار وبشقكل خقاص مقن اجقل الوصقول  لقس التوافقق  (46)اإلبغذ المالي القدولي 

ي و بالتققالي تحسققين جققودة الققدولي مققن خققغل تحسققين خمليققا  القيققا  و اإلفصققاح المحاسققب
التقارير المالية و اجراء المقارنا  بين البيانا  المالية و جدلهقا اكثقر فائقدة لمسقتخدمي تلقك 

 التقارير المالية .
ضرورة اندماج البيئة الدراقية بشكل اكبر في المجتمح الدولي و تفديل دوره فقي المنظمقا   .2

 ( . IFACتحاد الدولي للمحاسبين ) المهنية المحاسبية الدولية  بوصفة خضواً في اال
تشجيح الباحثين خلس البحث في مجموج المدايير المحاسبية الدولية و مدايير االبغذ الماليقة  .3
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