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هِ  ِبْسمِ  نِ  اللّـَ ـٰ ْحَم ِحيمِ  الرَّ  الرَّ

 

َ َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا ) ( َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ََل 2)َوَمن َيتَِّق َّللاَّ

َ َبالُِغ أَْمِرِه  ِ َفُهَو َحْسُبُه إِنَّ َّللاَّ ْل َعلَى َّللاَّ َيْحَتِسُب َوَمن َيَتَوكَّ

ُ لُِكلِّ َشْيٍء   ( (3َقْدًرا )َقْد َجَعَل َّللاَّ

  العظيم العلي َّللا صدق

 

 

 (3-2) اية  الطالقسورة 

 

 



 
 أ

 اإلْـــداء

 

قد تّ انسثم...    إنٛكى ٚا تهسى انجسٔح ٔغاٚح انًهٕٓف ٔسثٛم يٍ ذفسَّ

 دثا ٔجالال آل تٛد انُثٙ جًًٛعا                                                                            

 إنٗ يٍ قال فًٛٓا عّص ٔجم:

 زتٙ أزدًًٓا كًا زتٛاَٙ صغٛساً        ....       تــــساً ٔإدساَاً     

 إنٗ أخــــــــٕذٙ ٔأخـــــــــــٕاذٙ   ....      شكــساً ٔايرُاَاً                

 إنٗ يٍ أعاَرُٙ فٙ انسّساء ٔانضّساء  .... شٔجرٙ انعصٚصج                    

ّٙ كثد٘ ....... االٔالد٘ األعصاء                                              إنٗ فهرذ

 إنٗ كم يٍ عهًُـــــــــٙ دسفاً أٔ أعاَُــــــــٙ عهـــــٗ ذعهــــًّ                                

 اْد٘ ثًسج جٓد٘                                    
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 ب

 أيرُاٌ شكس ٔ 

أدًد هللا ذعانٗ انر٘ ٔفقُٙ ٔ ٚسس نٙ أسثاب اكًال ْرِ انسسانح فئَٙ ال دٕل نٙ ٔال قٕج اال تّ 

فأدًدِ ذعانٗ اترداًء ٔادًدِ اَرٓاًء ٔال أدصٗ ثُاًء عهّٛ فهّ انذًد درٗ ٚسضٗ ٔنّ انذًد اذا 

فضهّ  ٔانشكس هلل سثذاَّ ٔذعانٗ عهٗ َعًرّ ٔذٕفٛقّ نٙ فهٕال ,زضٙ ٔنّ انذًد تعد انسضا 

ّٙ يا ٔصهد إنٗ يا اترغٙ ٔأزجٕ ذذقٛقّ  .سثذاَّ عه

َاظى اندكرٕز )االسراذ  شكس٘ ٔايرُاَٙ ٔعسفاَٙ تانجًٛم  انٗ أسراذ٘ انًشسف  عٍأٔد اٌ اعثس

انر٘ شسفُٙ تقثٕل االشساف عهٗ ْرِ انسسانح ٔعهٗ دعًّ نٙ ٔعهٗ كم يا ترنّ  (شعالٌ جثاز

اتداِ يٍ ذٕجٛٓاخ ٔازاء صائثح ٔانر٘ كاٌ نّ االثس  ٔعهٗ يايٍ ٔقد ٔجٓد ٔيا قديّ يٍ َصخ 

 فجصاِ هللا خٛس انجصاء ٔاطال فٙ عًسِ. فٙ اَجاش ْرا انثذث ٔاخساجّ تانشكم انر٘ عهّٛ ,

 .انعهًٙ انًقٕو ٔاألسراذ انهغٕ٘ انًقٕو األسراذ إنٗ تّ اذقدو ٔااليرُاٌ انشكس ٔخانص

ًُاقشح نرفضهٓى تقثٕل زسانرٙ ٔذذًهٓى عُاء ٔانشكس يٕصٕل إنٗ انسادج زئٛس ٔأعضاء نجُح ان

ٔذضٛف قًٛح  انعهًٛح  زصاَح يٍ  قساءذٓا ٔكرنك اتداء انًالدظاخ ٔاالقرساداخ انرٙ سرُصٚد

 .فجصاْى هللا خٛس انجصاء    نهثذث

كًا ٔٚقرضٙ ٔاجة انعسفاٌ أٌ أذقدو تانشكس إنٗ أساذرذٙ فٙ قسى انًذاسثح / كهٛح اإلدازج 

فجصاْى هللا خٛس انجصاء ٔٔفقٓى نًا  انرذضٛسٚح  فٙ يسدهح اندزاسح انقادسٛح  جايعحٔاالقرصاد / 

 .ٚذثٌٕ

ٔأذقدو تشكس٘ إنٗ شيالئٙ  فٙ اندزاسح جًٛعاً ٔفقٓى هللا نكم خٛس, ٔخرايا ال ٚسعُٙ إال أٌ 

أسجم شكس٘ ٔايرُاَٙ نكم يٍ أتدٖ نٙ زأٚا أٔ أسدٖ َصذاً أٔ قدو عَٕا فٙ أثُاء دزاسرٙ ٔنٕ 

 تكهًح طٛثح.

ٔال ٚفٕذُٙ أٌ أسجم كم انشكس ٔااليرُاٌ إنٗ انصيالء كافح  ٔاإلخٕاٌ انرٍٚ ذاتعٕا يسادم 

دزاسرٙ تانسؤال ٔاندعاء. ٔأخٛساً أقدو شكس٘ ٔذقدٚس٘ إنٗ  عائهرٙ  انغانٛح , ٔأزجٕ يٍ هللا أٌ 

  ٕٚفقُٙ ألكٌٕ عُد دسٍ ظُٓى.

تأٌ ٚجعم ْرا انعًم خانصاً نٕجّٓ َٕٔزاً عهٗ  ٔأذٕجّ تاندعاء إنٗ هللا سثذاَّ ٔذعانٗ     

 انصساط انًسرقٛى.

 ٔهللا ٔنٙ انرٕفٛق

 

 

 

 

 انثادث 



 
 ت

 المستخلص 

الً باصددد د  بددد رعقدددا  اار دد ا مدددل الاسدد ية التمارلرددد  المدمددد  التدد  تسدددتخ مد  ال ددا  ت  تعدد 

ا ظدداا , اسددتخ امد   دد  عملرتددد  اا ت  ردد   الما ددا اتلالقتدداام مددل ا ددة اللصدداة علدد  

باص د  علر   ال ات ااقتص  ر  لألهمر  الت  ا تسبد  ماضاع عقا  اار  ا ا تر   اعتم   ال

ل قبدة الم ظمد ت مد اً  بردا  ً اهتم مد   ط اار  اي ال, ا  ة الما ا اتلتلبر  التر   ت مل  ب رالً 

المل سددبر  المدتمدد  برصدد اا المعدد ررا المل سددبر  ال الردد  علدد  مسددتا  العدد ل  ,  م لدد  معدد ررا 

 ( (IFRS 16( اقد  اصد ا م لد  معرد ا اابدالا المد ل  الد ال  IASBالمل سدبر  ال الرد    

ردد   البلدا الد  , ابعقا  اار  ا , مل ا ة ار    لة لتص ر  ت ا دااع عقدا  اار د ا   متعلق

المل سددب  عددل عقددا  اار دد ا ا قدد  للمعدد ررا المل سددبر   ال الردد  ا بصدد   خ صدد   علدد  التعددا 

اثمثلدت ( عقدا  اار  اIFRS 16معرد ا اابدالا المد ل  الد ال    علد بتعدا   ب د ة خد ص 

( عقددا   IFRS16دددة تا دد  ام   ردد  لتطبرددا معردد ا ايبددالا المدد ل  الدد ال    بم دد ل  البلددا 

, ات ا دت  ابرد ل اثداع علد  القدااي  الم لرد اير  ا    ال ا  ت المس هم  العااقر  عر   البلا 

عر دد  البلددا  ددا  ت العااقردد  المسدد هم  اهدد   ددة مددل  ددا   العااقردد  ل قددة الم ت دد ت ال  طردد  

, ا ت  استخ ا   سدب  التيردا ا الاسدط اللسد ب     سد     سرة لالتص اتاالبض يع ا  ا   اسر

 .   الم لر  ا االص ير 

 اتاصة الب لا ال  ع   مل ااست ت   ت  اهمد  : 

المتعلدا بعقدا  اار د ا  د     (IFRS 16)ام   ر  تطبرا معر ا اابالا الم ل  ال ال   .1

 . ر  عر    ااس  البري  العااقر  لس  بر   ت الال ات ااقتص 

 بعقددا  المتعلقدد  المل سددبر  المم اسدد ت تالردد  اضددااا  اار دد ا عقددا   اهمردد  ظدددات .2

 رتعلددا  رمدد (  IASB ا  FASB   بددرل التقدد ا  م ددااع الدد  ذلدد   ارا ددع, اير دد ا

 للمل سدب    رد   مل سدبر  مع ررا لاضع الم لسرل ا دا  اار  ا عقا  عل ب لمل سب 

 .اير  ا عقا  عل

 مل التاصر ت اهمد  :اتاصة الب لا ال  ع   

ت  رع الب لثرل عل  البلدا  د  م مداع المعد ررا المل سدبر  ال الرد  ا معد ررا اابدالا  .1

الم لرددد  ال الرددد  مردددا المطبقددد   ددد  العدددااا  ب ددد ة العددد   , امعرددد ا اابدددالا المددد ل  

 ( ب  ة خ ص  IFRS) 16ال ال 

 متطلب ت مع  برا ب  ة رتق ا  ل ا ه اار  ا عقا  لمل سب  المقتاح اا ماذج اعتم   .2

  .(IFRS 16   ال ال  الم ل  اابالا معر ا



 
 
 

 
 

 ث

 محتويات قائمة ال

 رقم انصفحت انمىضىع

  االٌت

 أ االهذاء

 ب أمتىان شكز و

 ث انمستخهص

 ث قائمت انمحتىٌاث

 ذ-ج قائمت خذاول

 خ قائمت اشكال

 د قائمت انمختصزاث

 1 انمقذمت

 14-2 و انذراساث انسابقت انبحج  مىهدٍتانفصم االول  / 

 2 تمهٍذ

 6-3 انبحج انمبحج االول  / مىهدٍت 

  16-7 انمبحج انثاوً  / انذراساث انسابقت

 96 - 17 انفصم انثاوً  / اطار انىظزي

 17 تمهٍذ

 44-18 انمبحج االول  /مؼاٌٍز انمحاسبٍت انذونٍت

 68- 41 انمبحج انثاوً / ػقىد االٌدار

 96-69 انمبحج انثانج / انقىائم انمانٍت

 IFRS16 انذونً انمانً اإلبالؽ مؼٍار تطبٍقانفصم انثانج / 

 انمانٍت انقىائم ػهى اوؼكاساته و االٌداراث
97- 129 

 97 تمهٍذ

 98 وبذة مختصزة ػه ػٍىت انذراستانمبحج االول / 

 انذونً انمانً اإلبالؽ مؼٍار وتحهٍم تطبٍق/  انمبحج انثاوً 

(IFRS16)انبحج ػٍىت نهشزكاث انمانٍت انبٍاواث ػهى . 
98-113 

 129-114 انفزضٍاث اختبار و انىتائح تحهٍم/  انمبحج انثانج 

 136-134 انفصم انزابغ / االسىتىاخاث و انتىصٍاث

 134 تمهٍذ

 132-131 انمبحج االول / االسىتىاخاث

 134-133 انمبحج انثاوً / انتىصٍاث

 151-135 انمصادر

 



 
 ج

 جذاوللبئًخ  

 اسى جذول رلى جذول
رلى 

 انصفذخ

 35 يعبٌٍر انًذبسجٍخ انذونٍخ 1

 36 يعبٌٍر االثالغ انًبنً انذونٍخ 2

3 
انتفسٍراد انصبدرح عٍ انهجُخ تفسٍراد انًعبٌٍر االثالغ انًبنً 

 انذونٍخ
33 

 33 انتفسٍراد انصبدرح يٍ نجُخ تفسٍراد انًعبٌٍر انًذبسجٍخ انذونٍخ 4

 65 انمٍىد انًذبسجٍخ وفك انُظبو انًذبسجً انًىدذ  5

 66 (IFRS 16(  ويعٍبر) IAS17)جذول انفرولبد  يب ثٍٍ يعٍبر  6

 39 األَشطخ انتشغٍهٍخ وفمبً نهطرٌمخ انًجبشرح وغٍر انًجبشرح 3

 39 األَشطخ االستثًبرٌخ وفك انطرٌمتٍٍ انًجبشرح وغٍر انًجبشرح 3

 99 انطرٌمتٍٍ انًجبشرح وغٍر انًجبشرح األَشطخ انتًىٌهٍخ وفك 9

19 
تذهٍم لبئًخ انًركز انًبنً نهعٍُخ انجذث وفك يتطهجبد يعٍبر )  

IFRS 16) 
93 

 93 (IFRS 16تذهٍم لبئًخ انذخم  نهعٍُخ انجذث وفك يتطهجبد يعٍبر )   11

12 
تذهٍم لبئًخ انتذفمبد انُمذٌخ  نهعٍُخ انجذث وفك يتطهجبد يعٍبر )  

IFRS 16) 
99 

13 
تذهٍم انتمبرٌر و انجٍبَبد انًبنٍخ نعٍُخ انجذث وفك يتطهجبد يعٍبر 

(IFRS 16 ) 
99 

 192 استخذايّ يمتراح و انًستخذيّ انًىدذ انًذبسجً َظبو انذنٍم ارلبو 14

 193 ادتسبة انمًٍخ انذبنٍخ نهذفعبد انُمذٌخ انًستمجهٍخ نعمىد االٌجبر 15

 194 عمىد االٌجبر  نًطهىثبدرصٍذ اادتسبة انفبئذح عهى  16



 
 ح

13 
جبَت انًىجىداد نشركخ  ( عهى IFRS 16(  تطجٍك يعٍبر ) 

 انعرالٍخ نُمم انًُتجبد انُفطٍخ و انجضبئع
196 

13 
و دمىق انًهكٍخ  ًطهىثبد( عهى جبَت ان IFRS 16تطجٍك يعٍبر ) 

 نشركخ انعرالٍخ نُمم انًُتجبد انُفطٍخ و انجضبئع
193 

 193 ادتسبة انمًٍخ انذبنٍخ نهذفعبد انُمذٌخ انًستمجهٍخ نهعمىد االٌجبر 19

 119 عمىد االٌجبر  نًطهىثبدادتسبة انفبئذح عهى رصٍذ ا 29

21 
جبَت انًىجىداد نشركخ اسٍبسٍم  ( عهى IFRS 16تطجٍك يعٍبر ) 

 نالتصبالد
111 

22 
انًهكٍخ و دمىق  انًطهىثبد( عهى جبَت  IFRS 16تطجٍك يعٍبر ) 

 نشركخ اسٍبسٍم نالتصبالد
113 

23 
 و انُفطٍخ انًُتجبد نُمم انعرالٍخ انشركخ انًبنً انًركز لبئًخ

 انجضبئع
119 
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29 
 انًبنٍخ ثٍبَبد عهى اإلٌجبر عمىد(   IFRS16)اثريعٍبر تذهٍم
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 اشكبللبئًخ 

 رلى انصفذخ اسى انشكم رلى شكم

 33 عرض لبئًخ انذخم يٍ ضًٍ لبئًخ انذخم انشبيم 1

 39 عهى دذِ انذخم انشبيم كالً  عرض لبئًخ انذخم و لبئًخ 2

 31 لبئًخ انذخم يتعذدح انًرادم 3

 34 لبئًخ انًركز انًبنً انعًىدٌخ 4

 99 لبئًخ انتذفمبد انُمذٌخ وفك انطرٌمخ انًجبشرح 5

 91 لبئًخ انتذفمبد انُمذٌخ وفك انطرٌمخ غٍر انًجبشرح 6

 111 ( IFRS 16لبئًخ انًركز انًبنً وفك يتطهجبد يعٍبر )  3

 

3 

 ( IFRS 16لبئًخ انذخم وفك يتطهجبد  يعٍبر ) 
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9 
لبئًخ انتذفمبد انُمذٌخ ثطرٌمخ انًجبشرح وفك يتطهجبد يعٍبر ) 

IFRS 16) 
114 
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 لبئًخ انًختصراد

 انًختصر انًصطهخ ثبنهغخ اإلَكهٍزٌخ انًصطهخ ثبنهغخ انعرثٍخ

 يعبٌٍر انًذبسجخ انذونٍخ
International Accounting 

Standards 
IAS 

يعبٌٍر االثالغ انًبنً 

 انذونٍخ

International Financial Reporting 

Standards 
IFRS 

نجُخ يعبٌٍر انًذبسجخ 

 انذونٍخ

International Accounting 

Standards Committee 
IASC 

يجهس يعبٌٍر انًذبسجخ 

 انًبنٍخ

Financial Accounting Standards 

Board 
FASB 

 االتذبد انذونً نهًذبسجٍٍ
International federation of 

accountants  
IFAC 

 نجُخ تفسٍراد انتمبرٌر

 انًبنٍخ انذونٍخ

International Financial Reporting 

Interpretations Committee 
IFRIC 

 نجُخ انتفسٍراد انًعبٌٍر
Standards Interpretations 

Committee 
slc 

انًُظًخ انذونٍخ يفىضٍخ 

 االوراق انًبنٍخ

International Organization 

Securities Commission 
Losc 

االسهى و انًفىضٍخ 

 انجىرصبد
Stock Exchanges Commission Sec 

 Standards Advisory Committee Sac انهجُخ االستشبرٌخ نهًعبٌٍر

يجهس يعبٌٍر انًذبسجخ 
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 المقدمة

ييد طبيو ولجي  امن خالل تطور وانتشار نشاط االيجار في  الوتيا الليال  و ليء جياج نتيجية ت 

لاجية اليم م ييد مين التموييل فييم ن  يدال مين الالولداا االتتصيادية   وتنيون نشياطاتوا وت اييد 

  اسيتججاراايم ن لبولدة االتتصيادية ان تقيو   هاتتراض االموال من اجل شراج الموجوداا  فان

ملاسي ة المش بة  نشأاانوان مصادر التمويل   وصفه ألدومع انتشار االيجار  دال من شراجوا  

رشياد عين االالمعيايير الملاسي ية لتيوفير   إصيدارعن عقود االيجار وااتما المنظمياا المونيية 

اسي ية   وسي و ام انيية اخيتالل السياسياا الملو الميججر  المسيتأجرعقود االيجار لدى  ل مين 

التيي  يم يين ان ت عوييا الولييداا االتتصييادية لمعالجيية عقييود االيجييار   و التييال  صييدر المعيييار 

معيايير الملاسي ية الي ا جياج لمعالجية عقيود االيجيار   الجنية لمين ( (IAS17الملاس   الدول  

عقيود االيجيار  انويأ عض العيوو و ومنه تصنيل عقود االيجيار التميويب  عبيم  فيهول ن توجد 

عقود  المطبو ااة التياجاا المستخدمين من مقدار  تب ي (  (IAS 17وفشل المعيار  التشغيب   

معييييار اال يييالل الميييال  اليييدول    إصيييدارااليجييار وريرايييا   وتيييا  مجبيييا المعيييايير الملاسيي ية 

IFRS16)  ) معيار الملاس   الدول  العقود االيجار   جاج ا ا المعيار ليلل ملل(IAS17) 

 الم ادئ و االسا الخاصة  ياالعترال  وجاج المعيار الجديد  1/1/6112وصدر ف   المعدل   

لييل عيييوو المعيييار الملاسيي   الييدول  و القييياا و العييرض و احفصيياق عيين عقييود االيجييار و لي

(IAS17) 1/1/6112 ون سارا التط يق اعت ار من تاريخ ي  وس . 

الدولييية  اال ييالل المييال و ر يي ا الدراسيية عبييم  يييان االطييار العييا  لعقييود االيجييار وفييق معييايير 

 (IAS17)معيار الملاس   الدول  العبم القواج  المالية  وتناولا  اوام انية تط يقوا و  يان اثرا

ميين نالييية طييرق التصيينيل و المعالجيياا الملاسيي ية    وتناولييا معيييار اال ييالل المييال  الييدول  

(IFRS16 )  ش ل مفصل من طرق التصنيل عقود االيجار و المعالجاا الملاس ية لبمستأجر 

 .و المججر 

الفصيول   الفصيل االول منوجيية ال لي  و الدراسياا  ةار عي ال لي  لليم مقدمية ووتد ت  تقسيي  

م اليي    الم ليي   ةلسييا قة ع يير م لثييين   و تفييمن الفصييل الثييان  االطييار النظييرا ع يير ثالثييا

االول معايير الملاس ة الدولية و الم ل  الثيان  عقيود االيجيار و الم لي  الثالي  القيواج  الماليية 

 ة  و الفصييل الثاليي   ييرا لالطييار العمبيي  و تفييمن ثالثييلسييو المعييايير الملاسيي ية الدولييية 

 وتط ييق تلبييلن ي ة مختصيرة عين عينية ال لي    والم لي  الثيان   االول  الم ل     الم ال  

وامييا الفصييل ( عبييم عينيية ال ليي    الم ليي  الثاليي  تلبيييل النتيياج  و اخت ييار IFRS16معيييار )

  الرا ع فقد تفمن م لثين لعرض ا ر  استنتاجاا الدراسة  و التوصياا  المقدمة ف  فوجوا .



 

 

 الفصل االول

 منهجية البحث

 و  

 دراسات سابقة
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 الفصل االول

 منهجٌة البحث و دراسات سابقة

 

 تمهٌد 

والدراسات السابقة , التً تمثل المسار المٌدانً  بحثٌناقش هذا الفصل كال من منهجٌة ال  

والطرٌقة العلمٌة المنظمة لتحدٌد مشكلة الدراسة وسبل معالجتها بالشكل الذي ٌضمن االختبار 

جمعه من دراسات  ما تسنىالموضوعً لفرضٌاتها وتحقٌق أهدافها , فضال عن عرض كل 

, لما لها من دور كبٌر فً إثراء  عربٌة وأجنبٌة ذات صلة بموضوع الدراسةمحلٌة ووبحوث 

الجانب النظري والتطبٌقً لها هذا من جانب , فضال عما ٌتمٌز به هذا الجهد بالمقارنة مع ما 

 قدمه الباحثون من جانب آخر .

 ٌتناول الفصل األول مبحثٌن هما :  ما سبق ومن خالل 

 

 لبحثالمبحث األول : منهجٌة ا

 ا تسهم به الدراسة الحالٌةالمبحث الثانً : دراسات سابقة وم
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 المبحث االول  

 منهجٌة البحث

 مشكلة البحث 1-1-1 

 تعد عملٌة األ ستئجار احد مصادر التموٌل المهمة و التً قد ٌقوم المستأجر باستغاللها بوصفها 

مستخدمً القوائم المالٌة من خالل عدم نوعا من التموٌل خارج المٌزانٌة , وبالتالً تضلٌل 

اظهار حقٌقٌة القوائم المالٌة سواء فً جانب الموجودات او المطلوبات فً قائمة المركز المالً 

اء على ذلك فان المشكلة البحث تتمحور  فً قصور  ناو قائمة الدخل او قائمة التدفق النقدي وب

إلفصاح المحاسبً الخاصة بعملٌات اإلٌجار و القواعد المحاسبة المحلٌة فً عملٌات القٌاس و ا

( , IFRS16بما تناسب مع المحاسبة عن عقود اإلٌجار وفق معٌار اإلبالغ المالً الدولً)

 :وٌمكن تلخٌص مشكلة البحث من خالل االسئلة االتٌة 

( عقود اإلٌجار فً  IFRS16هل توجد امكانٌة لتطبٌق معٌار اإلبالغ المالً الدولً )  .1

 الشركات المساهمة العراقٌة عٌنة البحث . 

(عقود اإلٌجار فً القوائم (IFRS16 ٌق معٌار اإلبالغ المالً الدولىهل ٌوثر تطب .2

 .المالً للشركات المساهمة العراقٌة 

 وتتفرع  االسئلة االتٌة : 

عقود اإلٌجار فً نسبة الرافعة المالٌة  (IFRS16هل توجد فروقات لتطبٌق معٌار ) - أ

 للشركات المساهمة العراقٌة عٌنة البحث .

دوران  نسبة فً اإلٌجار عقود( IFRS16) معٌار لتطبٌق فروقات توجد هل - ب

 . البحث عٌنة العراقٌة المساهمة للشركات الموجودات

 غطاء الفائدة  نسبة فً اإلٌجار عقود( IFRS16) معٌار لتطبٌق فروقات توجد هل - ت

 . البحث عٌنة العراقٌة المساهمة للشركات

 للشركاتالتداولة  نسبة فً اإلٌجار عقود( IFRS16) معٌار لتطبٌق فروقات توجد هل - ث

 . البحث عٌنة العراقٌة المساهمة

عائد إلى  نسبة فً اإلٌجار عقود( IFRS16) معٌار لتطبٌق فروقات توجد هل - ج

 . البحث عٌنة العراقٌة المساهمة للشركاتالموجودات 

عائد إلى حقوق  نسبة فً اإلٌجار عقود( IFRS16) معٌار لتطبٌق فروقات توجد هل - ح

 . البحث عٌنة العراقٌة المساهمة للشركات الملكٌة 
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 اهمٌة البحث   1-1-2

تنطلق أهمٌة البحث على مستوى االطار النظري و العملً فً ضوء تزاٌد االهتمام  .1

 بالمعاٌٌر  الدولٌة و التً تتمثل فً محاولة تحلٌل العالقة بٌن التطبٌق و اثره . 

كونها تقوم بمناقشة وتحلٌل مدى التوافق البٌئة العراقٌة مع المحاسبٌة الدولٌة من حٌث  .2

 ٌق . التهٌاة و امكانٌة التطب

استبٌان الجوانب التوافق من خالل اتساع نشاط األعمال بعقود اإلٌجار كمجاال مهم من  .3

 مجاالت االستثمار المهمة نظرا لما تتضمنه عقود اإلٌجار من مزاٌا متعددة .

وتنبع أهمٌة البحث من الموضوع فً حد ذاته اذ ٌعد التموٌل االٌجاري من بٌن اهم  .4

 .تً تشهد نموا و تطوراً مستمرا  اسالٌب التموٌل الحدٌثة ال

بٌان اثر تطبٌق هذا المعٌار على القوائم المالٌة للشركات العراقٌة و قرارات مستخدمً  .5

 القوائم المالٌة لتلك الشركات .

 

 

 اهداف البحث  1-1-3

 علىٌهدف البحث الى تعرف 

االبالغ مفهوم وخصائص و مٌزات وتطبٌق المحاسبة عن عقود االٌجار وفقا لمعٌار  .1

 ( . IFRS 16المالً الدولً )

( على المعالجات  IFRS 16تغٌرات التً ادخلها معٌار االبالغ المالً الدولً )ال .2

 ثار تلك التغٌرات على القوائم المالٌة .ألعقود االٌجار و محاسبٌة ال

القوائم المالٌة من تطبٌق معٌار االبالغ المالً  مستخدمًاظهار المنافع التً تعود الى  .3

 .(  ( IFRS 16الدولً 

معٌار اإلبالغ المالً الدولً ) ابراز مدى توافق البٌئة العراقٌة من عدمه مع  .4

IFRS16 عقود اإلٌجار ) . 

معٌار ال( و  ( IFRS 16بٌان نقاط االختالف بٌن معٌار االبالغ المالً الدولً  .5

 .(  IAS 17المحاسبً الدولً  )
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 البحث  اتفرضٌ 1-1-4

 مفادها : تٌنرئٌس  تٌند البحث الى فرضٌنٌست

 :الفرضٌة االولى  

 IFRSامكانٌة لتطبٌق المحاسبة عن عقود االٌجار وفقا لمعٌار االبالغ  المالً الدولً )هنالك ) 

 (  عٌنة البحث  العراقٌة المساهمة  ( فً الشركات16

 :الفرضٌة الثانٌة 

فً جودة  اٌب( عقود اإلٌجار ٌؤثر اٌجاIFRS16لتطبٌق معٌار اإلبالغ المالً الدولً )  ) ان

 القوائم المالٌة للشركات العراقٌة عٌنة البحث ( 

 :ومنها تتفرع  الفرضٌات الفرعٌة االتٌة 

عقود اإلٌجار فً نسبة الرافعة المالٌة  (IFRS16تطبٌق معٌار )بعد  توجد فروقات - أ

 للشركات المساهمة العراقٌة عٌنة البحث .

دوران  نسبة فً اإلٌجار عقود( IFRS16) معٌار طبٌقبعد ت فروقات توجد - ب

 . البحث عٌنة العراقٌة المساهمة للشركات الموجودات

 غطاء الفائدة  نسبة فً اإلٌجار عقود( IFRS16) معٌار تطبٌق بعد فروقات توجد - ت

 . البحث عٌنة العراقٌة المساهمة للشركات

 للشركاتالتداولة  نسبة فً اإلٌجار عقود( IFRS16) معٌار تطبٌقبعد  فروقات توجد - ث

 . البحث عٌنة العراقٌة المساهمة

عائد إلى  نسبة فً اإلٌجار عقود( IFRS16) معٌار تطبٌق بعد فروقات توجد - ج

 . البحث عٌنة العراقٌة المساهمة للشركاتالموجودات 

عائد إلى حقوق  نسبة فً اإلٌجار عقود( IFRS16) معٌار تطبٌقبعد  فروقات توجد - ح

 . البحث عٌنة العراقٌة المساهمة للشركات الملكٌة 

 

 حدود البحث 1-1-5

 : ما ٌأتًوتشمل الحدود المكانٌة والزمانٌة إلجراء البحث وهً 

الشركات المساهمة المدرجة بسوق العراق  على البحث الحدود المكانٌة : اشتملت عٌنة - أ

البحث على الحدود المكانٌة التً تستعمل عملٌة استئجار  وركزلألوراق المالٌة 

وتركٌز  (  IFRS 16الموجودات من اجل تطبٌق معٌار االبالغ المالً الدولً ) 

 اٌضا على سجالت المستأجر.  دراسة 
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  2114اصة بالشركتٌن عٌنة البحث للسنوات   )الحدود الزمانٌة : التقارٌر المالٌة الخ - ب

 ( 2121-2112لم ٌتم الحصول على البٌانات للسنوات ) ( 2112  -

 

 البحث وسائل جمع البٌانات   1-1-6 

 تم االعتماد على المصادر اآلتٌة فً الحصول على البٌانات و المعلومات الالزمة إلنجاز البحث 

الكتب , و البحوث, و الدورٌات العربٌة ,و االجنبٌة , فضالً عن    -الجانب النظري : - أ

الرسائل و االطارٌح الجامعٌة, و شبكة المعلومات الدولٌة )االنترنت ( ,واصدارات 

 المنظمات المهنٌة الخاصة بالمعاٌٌر الدولٌة . 

ٌر السنوٌة لعٌنة البحث , البٌانات والتقاراعتمد الباحث على تحلٌل  -الجانب العملً : - ب

لم ٌقم  , على بٌانات عٌنة البحث ( IFRS 16وتطبٌق معٌار االبالغ المالً الدولً ) 

 .الباحث باجراء المقابالت مع المسوؤلٌن مختصٌن فً عٌنة البحث 

  البحث وعٌنة مجتمع 1-1-7

 البحث وعٌنة المالٌة لألوراق العراق سوق فً المدرجة المساهمة الشركات البحث مجتمع   

 شركة و(  مختلطة المساهمة)  البضائع و النفطٌة المنتجات لنقل العراقٌة شركة من كل وهما

وتم اختٌار عٌنة البحث على اساس ٌستخدم اسلوب (  خاصة مساهمة)  لالتصاالت اسٌاسٌل

 .التاجٌر الموجودات فً عملهم 

 

 منهج البحث  1-1-2

 لتحقٌق اهداف البحث البد من االستعانة بالمناهج 

 المنهج االسنتباطً : لتحدٌد محاور البحث وصٌاغة الفرضٌات البحث  - أ

 المنهج االستقرائً : من اجل اختبار الفرضٌات البحث  - ب

 المنهح الوصفً : من اجل تحلٌل الجانب العملً  - ت

 

 المالٌة و االحصائٌة اسالٌب  1-1-2

 اسالٌب المالٌة  - أ

  معادلة القٌمة الحالٌة 

  نسبة التغٌر 

 اسالٌب االحصائٌة  - ب

 ًالستخراج الدفعات المتساوٌة . استخدمهتم   : الوسط الحساب 
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 المبحث الثانً

 الدراسات السابقة

 

ٌتضمن هذا المبحث عرضا موجزا لمضمون و نتائج بعض الدراسات السابقة التً تمكن 

جوانب ذات عالقة بموضوع  تحصول علٌها و االطالع علٌها و التً كانت تناولالالباحث من 

 حسب نوعها و تسلسلها الزمنً وفق ما ٌأتً :بالبحث وٌمكن تصنٌفها 

 الدراسات المحلٌة اوال :

  (8102 )دراسة  االسدي  ( أ)
 

 المعلومات تفاصٌل

 الدراسةعنوان 
وتأثٌره فً جودة االبالغ   IFRS 16مواجهة تحدٌات تطبٌق االٌجار 

 المالً للوحدات االقتصادٌة العراقٌة

 الدراسة هدف

مصادر التموٌل وضرورته  بوصفه أحد بٌان اهمٌة االٌجار التموٌلً
للوحدات االقتصادٌة العراقٌة وبٌان تحدٌات المفاهمٌمٌة وتطبٌقه إلحالل 

( بالنسبة للوحدات   IAS17( بدل معٌار ) IFRS 16معٌار) 
(  فً IFRS 16( والٌة معٌار ) (IAS17االقتصادٌة المطبقة للمعٌار 

 قضاء على تموٌل خارج المٌزانٌةال

 اهم االستنتاجات

ناك اتفاق على بٌان اهمٌة عقود االٌجار وضرورة توحٌد ممارسات ه
  IASBو   FASBمحاسبٌة المتعلقة بها وتثمل بمشروع التقارب بٌن ال

فٌما ٌتعلق بالمحاسبة عن عملٌات االٌجار وجهود مجلسٌن لوضع 
معاٌٌر محاسبٌة جدٌدة للمحاسبٌة عن عقود االٌجار ولتعكس ذلك على 

 بعد االلتزام بتبنً المعاٌٌر الدولٌة السٌماالبٌئة العراقٌة 

 اهم التوصٌات

ضرورة اندماج العراق بشكل كبٌر فً المجتمع الدولً وتفعٌل دوره فً 
المنظمات المهنٌة المحاسبٌة الدولٌة , بوصفه عضوا فً االتحاد الدولً 

( والتً تضطلع نقابة المحاسبٌن و المدقٌقٌن   IFASللمحاسبٌن ) 
 هذا التوجهبدورها فً 

المنهج المتبع 
 واسلوب الدراسة

 االستنباطً و االستقرائً / واسلوب تطبٌقً

 8106-8101الشركة العامة للخطوط الجوٌة العراقٌة للفترة من  عٌنة الدراسة
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 ( 8102دراسة الدرٌعً ) ( ب)
 

 المعلومات تفاصٌل

 الدراسةعنوان 
 على الحكومٌة الوحدات فً االجل طوٌل االٌجار عقود عن المحاسبة

 الدولٌة المالً االبالغ معاٌٌر وفق

 الدراسةهدف 
ٌسلط الضوء على عقود اإلٌجار طوٌلة االجل على وفق معاٌٌر 
المحاسبة الدولٌة فً القطاع العام ضمن الوحدات االقتصادٌة التً 

 تطبق النظام المحاسبً الحكومً

 اهم االستنتاجات
المطبق حالٌا فً الوحدات الحكومٌة ,  النظام المحاسبً الحكومً هو

وٌستعمل من اجل توفٌر بٌانات و معلومات ومن الممكن ان تلبً 
 متطلبات التخطٌط التنموي ومراجعة وتقٌٌم االداء

 اهم التوصٌات
( فً الوحدات 01ضرورة تطبٌق معٌار المحاسبة الدولٌة )

تطلبات االقتصادٌة العامة الن النظام محاسبً الحكومً الٌفً بم
 المستخدمٌن فً الحصول على ما ٌحتاجونه من بٌانات و معلومات

المنهج المتبع واسلوب 
 الدراسة

 المنهج االستقرائً و المنهج االستباطً و اسلوب التطبٌقً

 مدٌرٌة زراعة واسط –وزارة الزراعة  –العراق  عٌنة الدراسة

 

 ( 8181دراسة الجبوري )  ( ت)
 

 المعلومات تفاصٌل

 الدراسة عنوان
 والصغٌرة المتوسطة المشارٌع وتطوٌر دعم فً االٌجاري التموٌل أثر
 للمدة السعودٌة العربٌة والمملكة العراق بٌن مقارنة تحلٌلٌة دراسة)

8106-8102) 

 الدراسة هدف

 دعم فً ودوره  االٌجاري التموٌل أهمٌة اظهار الى تهدف دراسة 
 أهم أحد المشارٌع هذه تعد اذ والصغٌرة, المتوسطة المشارٌع وتطوٌر

 االقتصادٌة التنمٌة تحقٌق الى تهدف التً األساسٌة القطاعات
 العالم دول معظم فً واالجتماعٌة

 اهم االستنتاجات
 المتوسطة للمشارٌع اضافٌة فرصة ٌعد االٌجاري التموٌل ان

 والقروض االٌجاري التموٌل بٌن المفاضلة جراءإب لها ٌسمح والصغٌرة
 االخرى الممنوحة

 اهم التوصٌات

 بٌن االٌجاري التموٌل ثقافة وانتشار توسٌع على العمل بضرورة
 االعالم وسائل فً التروٌج طرٌق عن العراقٌٌن المستثمرٌن أوساط
 الدولٌة االقتصادٌة والحلقات الندوات فً المشاركة ضوء فً أو كافة

 المعالجات فً الدولٌة المحاسبٌة المعاٌٌر اعتماد عن" فضال, والمحلٌة
 العراق فً االٌجاري للتموٌل المحاسبٌة
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 واسلوب المتبع المنهج
 الدراسة

 االحصائً اسلوب/  التحلٌلً الوصفً المنهج

 الدراسة عٌنة
العراق  و السعودٌة العربٌة المملكة فً صغٌرة و المتوسطة المشارٌع

 8102- 8106للفترة من 

 
 

 ثانٌا : الدراسات العربٌة
 
 (     8108دراسة المطٌري  )   ( أ)
 

 المعلومات تفاصٌل

 الدراسة عنوان
محاسبً المعٌار الخطوط الجوٌة الكوٌتٌة بتطبٌق المدى التزام شركة 
 محاسبة عقود االٌجار ) دراسة الحالة (07الدولً 

 الدراسة هدف
محاسبة  07المحاسبً الدولً  المعٌار تعرف على متطلبات تطبٌقال

عقود االٌجار فً خطوط الجوٌة الكوٌتٌة وعلى اهمٌة وانواع وممٌزات 
 عقود االٌجارو و عٌوب هذا النوع من التموٌل

 اهم االستنتاجات

محاسبً المعٌار الان شركة الخطوط الجوٌة الكوٌتٌة تلتزم بتطبٌق 
الخاص بعقود االٌجار عن اصولها الرأسمالٌة بنود قائمة  07الدولً 

المركز المالً و بنود قائمة الدخل , اذ تبٌن انها تعرض ذلك بشكل 
 مجموعات الرئٌسة لألصولالمبوب وفقا لطبٌعته او وظٌفٌته و وفق 

 اهم التوصٌات
بها و المتصلة تعدٌل االنظمة و القواعد محاسبٌة و المالٌة المعمول 

ر مرونة لتلبٌة متطلبات التغٌر و ثبنشاط التأجٌر التموٌلً لتصبح اك
 مكنة بما ٌنسجم مع المبادئ و قواعد المحاسبٌة الدولٌةمالتجدٌد ال

 المتبع المنهج
الدراسة واسلوب  

 المنهج النوعً واسلوب المقارنة ) القوائم المالٌة (

 عٌنة الدراسة
الى 8100الكوٌتٌة للفترة من تشرٌن االول شركة الخطوط الجوٌة 

 8108نٌسان 
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 (    8101دراسة الفضلً  )  ( ب)
 

 المعلومات تفاصٌل

 الدراسةعنوان 
اثر التطبٌقات المحاسبٌة المختلفة لعقود االستئجار على قرارات 
االستثمار فً لٌبٌا ) دراسة استكشافٌة على عٌنة من المستثمر 

 المالً اللٌبً ( المؤسسً بسوق االوراق

 الدراسة هدف
الى تحدٌد اثر التطبٌقات المحاسبٌة المختلفة لعقود االستئجار على 

توفر معلومات أنها ف من هذه التطبٌقات وقرارات المستثمرٌن و معر
 مة للمستثمرٌن فً البٌئة اللٌبٌةءاكثر مال

 اهم االستنتاجات
االستثمار ال ٌعتمد ان المستثمر المؤسسً فً لٌبٌا عندما ٌرغب فً 

على طرق معالجة عقود االستئجار وكذلك ال ٌهتم بالسٌاسات 
 المحاسبٌة المتبعة بل ٌركز فقط على االرباح

 اهم التوصٌات

اسراع الجهات المهنٌة المختصة بتحدٌد معالجة محاسبٌة لعقود 
كما  07الدولً  ةمحاسبالمختلفة وتطبٌق معٌار الاالستئجار بأنواعها 

وم سوق االوراق المالٌة اللٌبً بمساعدة اقسام المحاسبة ٌجب ٌق
 بالجامعات اللٌبٌة بتوعٌة وتثقٌف المتعاملٌن بسوق االوراق المالٌة

 واسلوب المتبع المنهج
 الدراسة

 المنهج الوصفً واسلوب الدراسة االستبٌان

 
 

الدراسة عٌنة  

فً السوق االوراق  شركات و مصارف التً تقوم بٌع وشراء االسهم
 المالٌة اللبًٌ

 
 
 (    8106دراسة حسونه  )   ( ت)

 المعلومات تفاصٌل

 الدراسةعنوان 
شركات التأجٌر التموٌلً العاملة فً االردن بمعٌار  مدى التزام

 معدل ) دراسة تطبٌقه ( 07محاسبة الدولً رقم 

 الدراسةهدف 

مدى التزام  على التعرف الى  تهدف هذه الدراسة بصفة أساسٌة
شركات التأجٌر التموٌلً العاملة فً األردن بتطبٌق معٌار المحاسبة 

( المعدل والصادر عن لجنة معاٌٌر المحاسبة  07الدولً رقم ) 
 الدولٌة

 اهم االستنتاجات

بٌنت نتائج أن شركات التأجٌر التموٌلً العاملة فً األردن , تلتزم 
عقود إٌجار تموٌلٌة أو عقود بتطبٌق المعٌار عند تصنٌف العقود إلى 

إٌجار تشغٌلٌة أظهرت نتائج الدراسة والمتعلقة بالسؤال الثانً منها, 
األردن تلتزم بتطبٌق المعٌار  أن شركات التأجٌر التموٌلً العاملة فً

 فً أسلوب توزٌع دخل التموٌل المتأتً من عقود التأجٌر التموٌلً

 اهم التوصٌات
( المعدل من  07المحاسبة الدولً رقم )  استمرارٌة االلتزام بمعٌار

قبل شركات التأجٌر التموٌلً العاملة فً األردن , و نشر التوعٌة من 
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 (   8107دراسة اٌمان )  ( ث)
 

 المعلومات تفاصٌل

 الدراسةعنوان 
المعالجة المحاسبٌة لعقود االٌجار عند المستأجر  أهمٌة تعدٌل 

و  SCFو  IAS 17للنظام المحاسبً المالً ) دراسة المقارنة بٌن 
IFRS 16 ) 

 الدراسةهدف 
محاسبٌة و مقارنة طرق القٌاس المحاسبً الالى استعرض المعالجة 

و  SCFو  IAS 17لعقود االٌجار عند المستأجر وحسب كل   )
IFRS 16 ) 

 االستنتاجاتاهم 

محاسبً حسب معٌار المجال الضرورة مواكبة التطورات فً 
IFRS 16   الخاصة ان المعلومات المقدمة للمستخدمٌن , حول
 IAS 17عقود االٌجار فً القوائم المالٌة حسب معٌار  المطلوبات

ٌل الجهات المعٌنة وتسهٌل قحٌز التنفٌذ من  تهتفتقر للشفافٌة , وجعل
ٌجاد نظام لتشجٌع التعامل بالتأجٌر التموٌلً ٌساعد التداول به , وا

 على تطبٌق المعٌار الجدٌد

 اهم التوصٌات

محاسبً المجال المحاسبً للتطورات فً الضرورة مواكبة النظام 
فً  ا  كبٌر نا  , تحس IFRS 16ٌتوقع من تطبٌق معٌار  اذالدولً , 

تأثٌر االٌجارات معلومات المقدمة لمستخدمً البٌانات المالٌة لتقٌٌم ال
على االداء المالً و المركز المالً و التدفقات النقدٌة و النسب 

 المالٌة

 واسلوب المتبع المنهج
 الدراسة

 المنهج االسنتباطً و اسلوب المقارنة

الدراسة عٌنة  الشركة الخطوط الجوٌة الجزائرٌة 

 
 
 
 
 
 
 

قبل الجهات المعنٌة فً جمعٌة المحاسبٌن القانونٌٌن األردنٌٌن حول 
المخاطر التً قد تترتب على عدم االلتزام بمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة, 

 المعدل 07ولً رقم  معٌار المحاسبة الد السٌماو

 واسلوب المتبع المنهج
 الدراسة
 

 التطبٌقً اسلوبالمنهج الوصفً التحلٌلً و 

 ( شركات 4شركات التاجٌر التموٌلً العاملة فً االردن وعددها ) الدراسة عٌنة
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 ( 8102دراسة تٌلخ   )  ( ج)
   

 المعلومات تفاصٌل

 الدراسةعنوان 
على ربحٌة الشركات الصناعٌة المدرجة فً   IFRS16اثر تطبٌق 

 بورصة عمان  ) دراسة تحلٌلٌة (

 الدراسة هدف
على عقود االٌجار واثارها على ربحٌة الشركات الصناعٌة تعرف ال

واثر تطبٌق   IAS 17المدرجة فً بورصة عمان فً ظل معٌار 
 عقود االٌجار وتصنٌفها ( ودوره فً معالجةIFRS 16معٌار جدٌد ) 

 اهم االستنتاجات

صناعٌة الله تأثٌر على ربحٌة الشركات   IFRS16ان تطبٌق معٌار 
تأثٌر بزٌادة كل من بند الربح التشغٌلً و صافً البحٌث سٌكون 

االرباح قبل الفوائد و الضرائب و سبب فصل المعٌار لكل من 
والذي ٌظهر ضمن  ةالمستأجر الموجوداتمصروف االهتالك 

مصارٌف التشغٌلٌة و مصروف الفائدة الذي ٌظهر ضمن مصارٌف 
 التموٌلً

 اهم التوصٌات

القانونٌٌن  نمحاسبٌال هنشر التوعٌة من قبل الجهات المعنٌة فً جمعٌ
االردنٌٌن حول مخاطر التً قد ٌتعرض لها الشركات الصناعٌة لسنة 

 ,د االٌجار التشغٌلً  عقو  IFRS 16تطبٌق معٌار االبالغ المالً 
مقارنات للمؤشرات الربحٌة الوما قد ٌنتج عن تغٌر غٌر طبٌعً بسلسة 

 المتأثرة بعقود االٌجار

 واسلوب المتبع المنهج
 الدراسة

 المنهج الكمً و المنهج النوعً واسلوب االستبٌان

 الدراسة عٌنة
-8108شركات الصناعٌة المدرجة فً بورصة عمان للفترة من 

 شركة 42وعددها  8102

 
 ثالثا : الدراسات االجنبٌة

 
     Mina( 2016)   دراسة ( أ)
 

 المعلومات تفاصٌل

 الدراسة عنوان

IFRS 16 – Leases  and its Effect on Management 
Bonus Systems  عقود  06 ةعداد التقارٌر المالٌإلمعٌار الدولً ال

 االٌجار وتأثٌرها  على مكافاة االدارة و االنظمة
 

 الدراسة هدف
-الجدٌد  06هو تحدٌد نطاق المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 

عقود اإلٌجار وما ٌؤثر علٌها سٌكون على الممارسة المحاسبٌة فً 
 الشركات التً تستخدم المعاٌٌر الدولٌة إلعداد التقارٌر المالٌة

 اهم االستنتاجات
معٌار الدولً الٌعمل مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة من خالل تطبٌق 

من اجل تحسٌن الممارسات المحاسبٌة وامكانٌة  06 ةألعداد التقارٌر المالٌ
 اجراء المقارنة بٌن الشركات
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 اهم التوصٌات
معٌار الجدٌد الخاص بعقود االٌجار بحٌث ٌسهم فً الضرورة تطبٌق 

 المحاسبٌة و امكانٌة عمل المقارنة بٌن الشركاتتحسٌن جودة الممارسات 

 المتبع المنهج
 الدراسة واسلوب

المنهج االسنتباطً و المنهج االستقرائً واسلوب المقابالت و اسلوب 
 تحلٌلً

 شركات التجارة الدولٌة و شركات البٌع التجزئة فً المانٌا الدراسة عٌنة

 
 
 
  JIA ( 2017)دراسة  ( ب)
 

 المعلومات تفاصٌل

 الدراسة عنوان

The Impact of IFRS 16 Leases on Financial 
Statements of Airline Companies     تأثٌر المعٌار الدولً ال

عقود االٌجار على البٌانات المالٌة لشركات  06عداد التقرٌر المالً 
 الطٌران

 الدراسة هدف
عقود  06دراسة كٌفٌة تغٌٌر المعٌار الدولً ال عداد التقرٌر المالً 

 10االٌجار للوضع المالً و االداء المالً للمستأجر و تضم عٌنة الدراسة 
 شركة الطٌران فً جمٌع انحاء العالم

 اهم االستنتاجات
عقود االٌجار سٌكون له  06ان المعٌار الدولً ال عداد التقرٌر المالً 

الدراسة تأثٌر جوهري على البٌانات المالٌة و النسب المالٌة و توفر هذا 
 معلومات قٌمة لمستخدمً البٌانات المالٌة عند االنتقال الى المعٌار الجدٌد

 اهم التوصٌات

اوصت هذا الدراسة بمزٌد من البحوث حٌث التزال لهذا الدراسة بعض 
القٌود التً قد توثر على النتائج وتركز انموذج هذه نتائج وفقا الدراسة 

عمٌم النتائج على الصناعات فقط على صناعة الطٌران وقد ال ٌتم ت
االخرى و ٌظل تأثٌر هذه التغٌٌرات على الصناعات االخرى قٌد التحقٌق  
و باإلضافة الى ذلك قد تختلف النتائج وفقا لحجم الشركات لتغطٌة عقود 

 التأجٌر التشغٌلً فٌها الشركات

 المتبع المنهج
 الدراسة واسلوب

 اسلوب رسملةالمنهج االستقرائً و المنهج التحلٌلً و 

 شركة طٌران فً مجموعة من البلدان 10 الدراسة عٌنة
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   Carley ( 2019دراسة   )  ( ت)
 

 المعلومات تفاصٌل

 الدراسةعنوان 

The Implementation Impact of IFRS 16 : Leases on JSE listed 
technology  and telecommunication     companies 

using a constructive   capitalization model 
: التأجٌر على شركات 06تأثٌر تطبٌق المعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 

التً تستخدم نموذج  JSEالتكنولوجٌا واالتصاالت المدرجة فً بورصة 
 الرسملة البّناء

 الدراسةهدف 
على  06لتقٌٌم األثر المقترح للمعٌار الدولً إلعداد التقارٌر المالٌة رقم 

المركز المالً ونسب المالً  للشركات التكنولوجٌا واالتصاالت المدرجة 
 فً بورصة جوهانسبرج

 اهم االستنتاجات
ان رسملة عقود اإلٌجار التشغٌلً باستخدام نموذج الرسملة البناءة إلى 
تغٌٌرات فً المركز المالً , و األداء المالً ونسب السوق للتكنولوجٌا 

 بورصة جوهانسبرج وشركات االتصاالت.المدرجة فً 

 اهم التوصٌات

سكان شركات التكنولوجٌا المدرجة فً بورصة جوهانسبرج عرض 
التغٌرات الجوهرٌة فً المركز المالً واألداء المالً ونسب السوق بعد 

االتصاالت مدرجة لم ٌشهد السكان  JSEالرسملة. ومع ذلك , فإن 
 , والنسب المالً واالداء و السوقتغٌرات جوهرٌة فً المركز المالً 

 المتبع المنهج
 الدراسة واسلوب

 المنهج االستقرائً و اسلوب تحلٌلً و اسلوب رسملة

 الشركات العاملة فً الصناعة التكنولوجٌا و االتصاالت الدراسة عٌنة

 
  Jonathan    ( 2020 )دراسة   ( ث)
   

 المعلومات تفاصٌل

 الدراسةعنوان 

Implications of IFRS 16 adoption Evidence from 
Swedish publicly listed firms    االثار المترتبة على 

06معٌار الدولً ألعداد التقارٌر المالٌة رقم الاعتماد   
(البورصة السوٌدٌة شركات المدرجة فًال) عٌنة من   

 الدراسةهدف 

ألعداد التقارٌر المالٌة رقم معٌار الدولً التحقٌق فً كٌفٌة تطبٌق ال
عٌار التأجٌر و تأثٌر على البٌانات المالٌة للشركات السوٌدٌة مك 06

المدرجة فً البورصة وما االثار المترتبة على مستخدمً البٌانات 
 المالٌة

 اهم االستنتاجات
الى زٌادة  06عداد التقارٌر المالٌة إلمعٌار الدولً الادى تطبٌق 

و اجمالً المطلوبات و االرباح قبل خصم الفوائد  الموجوداتاجمالً 
و الضرائب و االستهالك و اطفاء الدٌن لجمٌع الشركات فً عٌنة 
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 البحث و تغٌرات قد تكون مفٌدة لمستخدمً البٌانات المالٌة

 اهم التوصٌات
,  06عداد التقارٌر المالٌة رقم إلمعٌار الدولً الضرورة تطبٌق 

ر ومٌزات الخاصة  ألنه ٌقوم تغٌرات وتسلٌط الضوء على التأجٌ
 بٌانات المالٌةالمفٌدة لمستخدمً 

 المتبع المنهج
 الدراسة واسلوب

 المنهج االستقرائً واسلوب التحلٌلً و اسلوب االحصائً

 شركة المدرجة فً البورصة السوٌدٌة 52 الدراسة عٌنة

 
   Catharina(   2020 دراسة   )   ( ج)
 

 المعلومات تفاصٌل

 الدراسة عنوان

An examination of stakeholder influence in the due 
process of IFRS 16 Leases 

واجبة على اصحاب المصلحة فً االجراءات القانونٌة ال تأثٌرفحص 
 عقود االٌجار 06عداد التقرٌر المالً إلمعٌار الدولً ال

 الدراسة هدف
لدولٌة , ٌتم تحسٌن فً عملٌة وضع المعاٌٌر لمجلس معاٌٌر المحاسبة ا

وفهم عملٌة السٌاسة من خالل تحدٌد االختالفات المحلٌة فً قوة أصحاب 
 المصلحة.

 اهم االستنتاجات
مناصب اصحاب المصالح عن  ال تظهر تحلٌل اي تأثٌر غٌرمناسب على

 العملٌة النهائٌة للقٌاس ولعملٌة وضع المعاٌٌر

 اهم التوصٌات
حول المعٌار الدولً  ةالمستقبلٌ ضرورة اجراء المزٌد من البحوث

اٌجار اي تأثٌر حول مناصب اصحاب  06رقم  ةعداد التقارٌر المالٌإل
 المصالح

 المتبع المنهج
 الدراسة واسلوب

 المنهج الوصفً ) تحلٌلً( اسلوب االحصائً واسلوب المقابالت

 الشركات التاجٌر رسالة من المستفدٌن من الناس 051 الدراسة عٌنة
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 تحلٌل الدراسات السابقة  واالختالف الدراسة الحالٌة

 من خالل تحلٌل الدراسات السابقة ٌالحظ الباحث انها

 , و لدعم المشارٌع  أهمٌة التموٌل االٌجاري المحلٌة علىبعض الدراسات  ركزت ( أ)

عقود االٌجار فً البٌئة  06تحدٌات و معوقات  تطبٌق معٌار االبالغ المالً الدولً 

وفق النظام  ومعالجة التموٌل خارج المٌزانٌةعلى االبالغ المالً  وتأثٌره  العراقٌة

, وعقود اإلٌجار وفق المعاٌٌر الخاصة بالقطاع العام واثاره المحاسبً الموحد 

 .     ةفً الوحدات الحكومٌ هوامكانٌة تطبٌق

التموٌل  مصادر بوصفهركزت اغلب الدراسات العربٌة على بٌان اهمٌة االٌجار   ( ب)

المهمة للوحدات االقتصادٌة  وبالذات الوحدات الصغٌرة و المتوسطة  فتناولت منه  

على ربحٌة الشركة وبعض اخر تناول  ( (IFRS 16معٌار  تأثٌربعض الدراسات 

وفً بعض  ,المعالجات المحاسبٌة لعقود االٌجار بٌن المعاٌٌر القدٌمة و الجدٌدة 

عقود االٌجار المعدل ومدى  ( (IAS 17معٌار المحاسبً الدولً الالدراسات تناولت 

 التزام الشركات بتطبٌقه .

ثار المتحققة من تطبٌق معٌار االبالغ االركزت اغلب الدراسات االجنبٌة على   ( ت)

 تأثٌرو  , للمستخدمٌنعلى البٌانات المالٌة بالنسبة  ( (IFRS 16المالً الدولً 

 . اصحاب المصلحة  على تأثٌرهو   مكافات االدارة تطبٌق المعٌار على 

ٌجار إشركات خطوط الجوٌة  وعقود  من ونالحظ ان اغلب الدراسات اعاله تناولت عٌنة

 .الطائرات 

 ال كماللدى الباحث  ولقد جاء البحث الحالً مكمال لتلك الدراسات التً مثلت خزٌنا فكرٌا 

 بما ٌأتً : دراساتوٌتمٌز البحث الحالً عن بقٌة ال ,البحث 

للمحاسبة عن عقود االٌجار وفق متطلبات معٌار  ا  مقترح ا  تبنت هذا الدراسة انموذج ( أ)

 فً البٌئة العراقٌة .(   (IFRS 16االبالغ المالً الدولً 

موضوع  تجاءت هذا الدراسة لسد نقص واضح فً الدراسات العراقٌة التً تناول ( ب)

من قبل عدد  اتصاد العراقً و ممارستهلألق من أهمٌتهارغم  على ,عقود االٌجار 

 . الشركات العراقٌة من 

عقود اإلٌجار و بٌان اثره على القوائم  06تطبٌق معٌار اإلبالغ المالً الدولً  ( ت)

المالٌة للشركات المساهمة العراقٌة عٌنة البحث , وكذلك اختالف عٌنة البحث و مدة 

 البحث .



 

 

 

 الفصل الثاني

 االطار النظري



 
17 

 الفصل الثانً

 االطار النظري

 تمهٌد 

ومعاٌٌر االبالغ المالً  النظري بالمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة  جانبٌتضمن هذا الفصل عرضا ل

فً صٌاغة المعاٌٌر المحاسبٌة  ةثرمؤعوامل الالمن حٌث المفهوم و االهمٌة والمٌزات و  الدولٌة 

الفعالة فً   ةو سٌتطرق الى اهم المعاٌٌر المحاسبٌة ومعاٌٌر االبالغ المالً الدولٌ , الدولٌة

المعاٌٌر المحاسبٌة  الدولٌة ومجلس المعاٌٌر المحاسبٌة  نةمن قبل لج ةالصادر والوقت الحاضر

ٌار معالبعقود االٌجارات  و هما  ةالمتعلق ةالى المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌ سٌتم التطرق ,الدولٌة 

و هدف  و نطاق  وٌتم تناول 11و معٌار االبالغ المالً الدولً رقم  17المحاسبً الدولً رقم 

 ,و المعالجات المحاسبٌة فً سجالت المستأجر و سجالت المؤجر  ,اهم التصنٌفات لكل المعٌار 

المالٌة بشكل , والقوائم متعلقٌن بعقود االٌجار الن ٌارٌٌاهم الفروقات بٌن المع علىتعرف الو 

مفصل من حٌث انواعها وفوائدها ومحدداتها وطرق عرضها , واثر معٌار االبالغ المالً 

 على القوائم المالٌة . 11الدولً رقم 

 

 :مباحث تتكون من  ةثالثوسٌتناول هذا الفصل 

 معاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة الالمبحث االول    / 

 عقود االٌجار    المبحث الثانً / 

 الثالث  / القوائم المالٌة حسب المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة المبحث 
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 المبحث االول 

 معايير المحاسبية الدوليةال

 

 لمعايير المحاسبة الدوليةلتاريخ موجز  2-1-1

وفًقااا التفاةيااة باايس الماسساااة المعنيااة فااي ا اار دول ا ناادا واسااتراليا والمانيااا وفرنسااا والياباااس 

والممل ااة المتحاادو ودولناادا وايرلناادا والوالياااة المتحاادو  ج تااع ين ااا  لجنااة معااايير والم سااي  

مقردا في لندس ج وبداة في التوسع حتا  وصالة و  1793  في ااع IASCالمحاسبة الدولية ا

 2222بلا  اادد المنامااة المعنياة التاي انلامة يلا  اللجناة فاي اااع  ج ويل  الوالياة المتحادو

   7 : 2212  . اابو  مالةدولة 124  منامة تمثل 152ا

ا عدذة مدراف  دل ال دهة ليم ادىا التيانداف ؤهمهظمة صغيرة يجتمع اعضابىصفها لقذ كانت بذايتها 

عاى عاتقهم مهمة التدروي   الىطهية ) ل باذانهم( والمختصة  ل وضع المعايير،  واتخذ األعضاء

حذثت طفرة  ل عمل لجهدة  7891والتشجيع عاى استخذام المعايير الذولية  ل باذانهم ، و ل عام 

( عهددذما ناتشددت المهظمددة الذوليددة لمفىضددية األوةا  الماليددة IASCمعددايير المساسددلة الذوليددة )

(IOSC( والتل أحذ اعضائها المفىضية االمريتيدة لسسدهم واللىةصداف )SEC امتانيدة تيامهدا )

 ل دعم استخذام المعايير المساسلية الذولية   ل اسىا  األوةا  المالية لاذول األعضاء  يها ، مما 

( إلدى انتدام مجمىعدة مدم المعدايير وتىسديع اعمالهدا IASCمعايير المساسلة الذوليدة )الدعا لجهة 

معيداةا   17عامدا  71متذف إلى اصذةف خسل  ترة وجىدها التل ا ووزيادة الذول األعضاء  يها 

دوليددا   ضددس عددم العذيددذ مددم الىثددائ  والتف دديراف والملددادر  والمفدداهيم واالة دداداف والتىجيهدداف 

االنااة لجنااة بااازل للرةابااة المصاارفية اااس ةبولعااا  2222وفااي ااااع . (22-27: 7172)ويفددر  

  و IASCالدوليااة ا   والصااادرو مااس لجنااة معااايير المحاساابة IASلمعااايير المحاساابة الدوليااة ا

وفااي العاااع نفساات وافقااة المنامااة الدوليااة  جدامعااا للجعااود المب ولااة مااس اجاال اولمااة المحاساابة

معيااراً دوليااً وسامحة لل ار اة المساجلة 32  ال  ةبول IOSCOلمفولية األوراق المالية ا

   32 : 2212ي االقالي والري ان بالبورصاة العالمية بتطبيقعا .

  والباال  اادددع ذنا ا  IASCق االاا  لجناة معاايير المحاسابة الدولياة اوافا 2221 يياروفي 

 David  واختيااار اIASB  الااواً الاا  ين ااا  مجلااي المعااايير المحاساابي الاادولي ا143ا

Tweedieاول رئااايي لمجلاااي االدارو الااا  اس يخااات  امااال المجلاااي الجدياااد ا  IASB   

ااداد إلولياة لببا ا الماالي االمعاايير الدولياة بإصدار المعايير المحاسبية المعروفة بالمعايير الد

   والتاي سابق واس اصادرتعا IAS  مع تبنيت للمعاايير المحاسابية  الدولياة اIFRSالتقارير    ا

ت ونااة ايلااا  2221وفااي اااع   34 :2216  . اويفاارIASCلجناة معااايير المحاساابة الدولياة ا
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تحديد المواليع التي تحتاج يل  ولاع معياار   لتقوع بمعمة SACاللجنة االست ارية للمعايير ا

و ماا    .IASBخا  فل  اس تقديع النصح واالر اد يل  مجلي المعايير المحاسبة الدولياة ا

لتحل محل لجنة  2222  و ل  في ااع IFRICتع ت ويس لجنة تفسيراة االب ا المالي الدولي ا

  فااي IASBيير المحاساابة الدوليااة ا  لتقااوع بمساااادو مجلااي معاااSICتفسااير المعااايير السااابقة ا

ولع وتطوير التفسيراة التي تم س معدي ومادةقي ال  اوفاة المالياة ماس معرفاة  يفياة تطبياق 

 ويم س القول اس المعايير المحاسابية الدولياة مارة بخماي  33 :2219 المعايير . االنصراوي 

 جتل  الفترو  منعامراحل خ ل 

 وتاع ماس خ لعاا 1787الا  اااع  1793ة مس اااع مرحلة التأسيي : امتدة د ا المرحل

و البياناااة ج ااملة موالاايع مثاال البلااااة  ةولااع معااايير محاساابية اساسااية لااروي

 .االفصاح الحالي وغيردا  جالمحاسبية 

  وتع فيعا انجاز  1775ال  ااع  1787مرحلة التطوير : استمرة د ا المرحلة مس ااع

محاسابية  تمثال فاي تعاديل ا ارو معااييريوالا ي  جم روع التطوير و القابلية للمقارنة 

وةااد اده داا ا التعااديل الاا  تقلياال  جمااس اجاال ةبولعااا مااس العيئااة الم اارفة الاا  االسااواق 

 الطرق و البدائل في التطبيق .

  ه وفاي دا  ج 1777مرحلة المعاايير االساساية ال ااملة : انتعاة دا ا المرحلاة فاي العااع

تفاق مع العيئة العالمية الم رفة ال  االسواق المالية ال  مستوه العاالع االالمرحلة تع 

لاربيت  جالمعايير االساسية ال ااملة معاايير حاول االدواة المالياة  هويندرج تحة د  ج

وتااع فااي داا ا  جوتاادني ةيمااة  الموجااوداة  وغيردااا  جاالسااتثماراة العقاريااة  جالاادخل 

 .المحاسبية المرحلة تأسيي مجلي لتغير المعايير 

  ي فاوجره فيعا ااادو الناار  2221مرحلة ااادو العي لة : انتعة د ا المرحلة في ااع

معاايير المحاسابية الدولياة ماس اجال تقويعماا و النعاوى بمساتوه الالبنية التحتية للجناة 

و الخبارو  و  فاا الواصابح التساجيل فاي المجاالي و اللجااس يعتماد الا   جاالنجاز فيعا 

االالااا  فااي  او بااد جولاايي الاا  اساااي التمثياال الجغرافااي  و مااا  اااس متبعااا سااابقا 

و ااملة امليااة ااااادو  جالمجااالي و اللجاااس يعملااوس بتفاارا  اماال ولاايي بعماال جزئااي 

ا ااادو دي لة البنية التحتية بما فيعا مجلي االدارو و  ياتيالعي لة خ ل د ا المرحلة ما 

تسجيل اللجنة  ماسسة غير دادفاة  جيل مجلي است اري للمعايير ت   جمجلي االمنا  

المرحلاة بموافقاة العيئاة  هجازة دا انولاع دساتور جدياد   وجللربح في امري ا و لندس 

الاا  ةبااول البياناااة الماليااة  2222العالميااة الم اارفة الاا  االسااواق الماليااة فااي العاااع 
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معاايير اليار اساع لجناة يا المرحلة تاع تغوفي د  جمعايير المحاسبية الدولية للالمعدو وفقا 

  .  IASBمعايير المحاسبية الدولية ا الالمحاسبية الدولية ال  مجلي 

  ياار يتااع تغ ا  2222مرحلااة معااايير االباا ا المااالي : وةااد بااداة داا ا المرحلااة فااي ااااع

ر معااييالول اس  ج   IFRSتسمية معايير المحاسبية ال  معايير االب ا المالي الدولياة ا

اماا  جالمحاسبية الدولية ساتبق  ساارية المفعاول لحايس تعاديلعا او ساحبعا ماس االساتعمال

تحااة اسااع امعااايير  تصاادرالمعااايير المحاساابية التااي سيصاادردا مجلااي الجديااد فسااو  

   7:2216اابديس  جاالب ا المالي الدولية   . ا ر واس 

 جاحتياجاااة اصاار العولمااة  بساابنجااا  اساابان ن ااو  المعااايير المحاساابية الدوليااة  اسويتلااح 

 جال  اولماة المحاسابة  هاسواق المال االمر ال ي انع ي بدوراولمة  السيمااولمة االةتصاد و

ا و دوليا ييمو محليا و اةلفالمحاسبة اساسا دي لغة االامال ولغة االستثماراة ال  جميع االصعد

ا االسااعد  دمااا و يم ااس رصااد محااوريس اساسااييس اسااتدايا العماال الاا  تنااايع المحاساابة دوليااا ج

2013 : 263  : 

  مس اجل تطوير الع المحاسبة : ةيذلالحاجة ال  تقديع و ايجاد- 

 ا  جوجود اخت فاة  بيرو في   ل و ملموس القاوائع المالياة حتا  فاي الدولاة الواحادو 

لغاة الاي االفتقاار الا   جياد مفااديع بناود القاوائع المالياة اعرة اخت فااة  بيارو فاي تحد

و الا ي اده الا  اااداد الميزانيااة و ةاوائع دخال  جالمحاسبية تلقي ةبوال وطنيا و دولياا 

ود ا يعني اس بياناة تل  القوائع  ج متناةصة البياناة وغير ةابلة للتوحيد واقد المقارناة

   95:  2219بة و  نوس  . ا ثادي ال  ةراراة خاطئة اوت ةمللل

 االميا : يةانفتاح البورصاة و االسواق المال- 

فتاح االةتصادي الدولي مس اجل ج ن المزيد مس االستثماراة االجنبية فقاد نرلوخا ل 

لرورو تطوير المعايير الدولية القائمة واصدار معاايير تنماي ادا  و مساتوه اده  ل  ل

  228 : 2222التبادل في اسواق المال . ا ثابة و النصراوي 

 

 معايير المحاسبة الدولية  تعري   2-1-2

الاا  اناات ةاااادو متفااق اليعااا ج او مقياااي ال تسااان المعرفااة وتحديااد  اً يااتع تعرياا  المعيااار لغوًياا

خصائصعا بدةة ج ج فإس المعيار دو بياس م تون اادتت منامة محاسابية محاددو ج والا ي يارتبط 

بالبياناااة المحاساابية للوحااداة االةتصااادية والعناصاار المحااددو لنتااائع اامالعااا ج ويعتمااد طاارق 

تتمثاال طريقااة تحديااد  يفيااة العماال والتعاماال مااع داا ا  ج وا لاا ل القياااي او العاارى المناساابة وفًقاا

ما ياتع ةباول دا ا المعياار ب ا ل اااع  غالباً العنصر في تحديد نتيجة العمل وتقديع مر ز القسع. و
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ودا ا ماا يسام  مجموااة ماس القواااد والموافقاة  جال  المساتوه المحلاي او اإلةليماي او الادولي

توفر ةوااد إلدارو وتناايع  و ي  العملية المتبعة في املعا المعنيتنفاسبيس في لمحا مس ةبل اليعا

يتع تعري  المعايير المحاسبية ال    .111 :2211االصفيا   اجةوانيس ولوائح امل المحاسبيس 

مجمواة مس اللاوابط واألساي والتوجيعااة والتعليمااة لمعالجاة مولاوع محاسابي طبقاا انعا 

المتفق اليعا والتي ينبغاي األخا  بعاا اناد يااداد ون ار ال  اوفاة للمبادئ واألارا  المحاسبية 

المحاسبية مع مراااو البدائل المتعار  اليعا بمعالجة د ا المولوع وبما يلمس الوصاول يلا  

نتائع تادي يل  نوع مس التجاني بيس ااداد وارى د ه البياناة ويسـاـعل املياة المقارناة بايس 

و يعناي المعياار بانات ج   72:2211اة في ن ـاط معيس ا ال بلي البياناة التي تصدردا ال ــر 

وايصااال نتااائع القياااي الاا    اار اةةاااادو محااددو يااتع بموجبعااا تحديااد ةياااي االحااداث الماليااة لل

 اس ير از الا  ادمياة  مفعوعود ا دو جمستخدمي القوائع المالية لغرى اتخا  القراراة االزمة 

االدمية التخا  القراراة مس  هو االستفادو مس د  جاستخداع القاادو لغرى ةياي االحداث المالية 

تمثاال معااايير المحاساابة  و  38 :2214ةباال المسااتخدميس الااداخلييس و الخااارجيس . ا م اا ور 

لفعاع وللتطبياقج وتلباي الدولية مجموااة مت املاة ماس المعاايير المحاسابية االياة الجاودوج وةابلاة ل

يس ولاع معااايير  ج والمطالان بوجاود  افافيةج وةابلياة للمقارناة فااي اساواق راي الماال العالمياة

:  2211 االري ااني محاسبة دولية يمثل اداو مفيدوج لداع بيئة تنايمية دولية مستقرو وا ثار امنااً 

يةج يااتع االتفاااق اليعااا و تمثاال معااايير المحاساابة الدوليااة مجمواااة مااس القوااااد المحاسااب  . 1

لتحقيق تجااني المعالجااة فاي ةيااي العمليااة  بوصفعا مر داً اساساً والتعار  ال  استخدامعا 

اباد واألحداثج والارو  التي تاوثر الا  المر از الماالي للوحادو االةتصاادية ونتاائع اامالعاا ا

 .   15: 2218الواحد 

المقيااي او النماو ج األساساي الا ي ماس ي اباارو ااس  المعايير المحاسبية دا باس ويم س القول 

ااة   ااأنت تحديااد الطاارق الدةيقااةج والصااحيحة لبفصاااح اااسج او اإلاتاارا  بااالقوائع الماليااة الخاص 

 . بوحدو اةتصادية معينةج مع   ر تأثير  ٍل مس الارو  المحيطة بعا

 

 ادمية معايير المحاسبة الدولية   2-1-2-1

باار المحاسابة اداو لتساجيل وتصاني  وتلخاي  امال المناماة ج يلا  ات  اتحول ادتماع الناي مس 

وساايلة لقياااي وييصااال المعلوماااة المختلفااة حااول و بااار المحاساابة نااااع معلوماااة  ااامل ج ات  ا

األن طة التنايمية ج بحيث تلبي االحتياجاة للعدياد ماس ةطااااة المساتفيديس ج وداع بحاجاة يلا  

   62: 2228. ا ص ح ر وجمع األموال والتقييع افة انواع المعلوماة ل ستثما
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مماا يتوجان ج بدوس المعايير المحاسبية ستقوع  ال وحادو اةتصاادية بتطاوير معاايير خاصاة بعااو

وحاادو الاا  ةاارا  القااوائع الماليااة اس ياةلمااوا انفسااعع مااع الممارساااة المحاساابية الخاصااة ب اال 

ااداد   اوفاة ةابلاة يو  ل  تقاريردا المالية ج وبالنتيجاة فساي وس ماس غيار المم اس االةتصادية 

فالمعايير المحاسبية تحدد   ل القوائع المالية وملمونعا وتاثر في المعلومااة المالياة  جللمقارنة

تسااد معايير المحاسبة الدولية السليمة وت جع ال   ج    kieso  2000 : 20ا التي تحتويعا 

االستخداع األفلل للموارد والعمل ج وتج ن راي مال ا بر بسعر فائدو معقول ج وتداع ةادرتعا 

ال  تنايع الم اريع وخلق واائ  جديدو ج وتعزز ب  ل  بير النمو االةتصاادي واإلصا حاة 

  24 :2212ا العازمي  االةتصادية.

 Kieso . ا46: 2214  ورم ا اآلتاي: النحاوادمية المعايير الدولية الا   نلخ يم س اس و  

ai et 2004:20   

بلداس الم تر ة الع الارو  المحاسبية في  ل بلد مس ت ئجا ة المعايير الدولية ل ي  .1

 في العلوية والبلداس األخره .

جا ة ل ي تقرن وجعاة نار المناماة المحاسبية مس خ ل توحيد الطرق التي تاع  .2

ييصااال النتااائع يلاا  مسااتخدمي القااوائع  جالمت ااابتبعااا تحديااد وةياااي األحااداث الماليااة 

 المالية الداخلييس والخارجيس .

 االلتزاع بالمعايير الدولية وي ا لع تت  ع فاس المعايير المحلية دي التي يعمل بعا . .3

اس االلتزاع بالمعايير المحاسبية الدولياة ساو  تساااد فاي فعاع القاوائع المالياة المعلناة  .4

  . خارج الدولة

تفادو ماااس المعاااايير المحاسااابية الدولياااة لغااارى البحاااث والمقارناااة ماااس ةبااال االسااا .5

 يس والمعتميس في د ا المجال .ياالست ارييس واال اديم

الا  ن ار معاايير مناسابة  داويسااادلعاا يسااد البلاداس الا  ااتمااد معاايير مناسابة  .6

 . لولععا المحاسبي

واإلفصاااح وتحديااد وةياااي العملياااة اسااتخداع األسااالين المحاساابية المناساابة للقياااي  .9

 واألحداث المالية للوحداة االةتصادية واإلفصاح انعا.

التأ د مس الحصول ال  معلوماة محاسبية  افية وموثوةة اس الولع المالي ونتائع  .8

 .ان طة الوحداة االةتصادية ومستوياة ادائعا

ماس جاااودو المعاااايير المحاسااابية داااي ةواااااد اساساااية يجااان اتبااعاااا وتوجيععاااا للااا .7

المعلوماة المحاسبية ج والتي يم س اس تسااد مستخدمي تلا  المعلومااة الا  اتخاا  

 ةراراة اةتصادية.
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يوفر للمحاسبيس القوااد والمبادئ التوجيعية التي يم انعع ماس خ لعاا ي ماال املعاع ج  .12

اانع مااس ممارسااة العنايااة المعنيااة واالسااتق لية انااد ياااداد تقااارير المراجعااة  عممااا يم  

 اختبار صحة وادالة التقارير المالية للوحدو االةتصادية.و

تااوفر المعااايير المحاساابية اإلفصاااح اااس المعلوماااة المفياادو ل اال مسااادع واصااحان  .11

المصااالحة اآلخاااريس ج ألس دناااا  العدياااد ماااس ال يانااااة التاااي يم اااس اس تساااتفيد ماااس 

:   2225ي  ا لطفاا .المعلوماااة الااواردو فااي التقااارير الماليااة للوحااداة االةتصااادية

                                                                Belkaoui 2005 :  125  و ا  366

يتلح مما سبق اس االفتقاار يلا  المعاايير المحاسابية ةاد ياادي يلا  امليااة وحادو اةتصاادية     

ال خصاي فاي العدياد ماس مختلفة واحداث وارو  مالية مختلفة ج ويتار  مجاااًل لتطبياق الح اع 

المجاااالة المحاساابية  اة الصاالة ج ممااا يااادي يلاا  صااعوبة  لاا . لمقارنااة الولااع المااالي لعاا ه 

األةساع ونتائع املعا ج ل ل  يصعن مقارنة البدائل المختلفة اند اتخا  القراراة ج وةد اده اادع 

يزو. طارق محاسابية وجود معايير محاسبية يل  استخداع معالجاة محاسابية غيار ساليمة او متماا

غير موحادو تااثر الا  يااداد المخازوس ج مماا يجعال ماس الصاعن الا  المساتخدميس الاداخلييس 

 .والخارجييس فعع المخزوس واالستفادو منت

ابمثابة الممشدةاالاساسةلالمةحقا الةوالم بلنةوابة سالمس اسةا المعايير المحاسابية  اس ويم س القول 
ال الممام ةةة امعباةةةاصالية مةةةاا  اممةةةاا سةةةا اا عةةة اجعةةة ابلممعامجةةةا الممااسةةةب  اممل عةةة الممعةةةام

لمكدةبنا الممام ة اةابعة امعملاشوة ابلممنةقامةساةبة الاتةشل احل المعالةة لاعحاعسالممع ةاشا ب ة انةلا
ا بءالا شل الممااسب  المم عاش ا ع ناابلمظشب المب ئ  المسائاصابأساس ا الموظش  الممااسب  .

 

 المحاسبة الدولية اسبان استخداع معايير  2-1-2-2

 يم اس تقسايع دا ه األساباندنا  العديد ماس األسابان لاداع اساتخداع معاايير المحاسابة الدولياة ج  

ماس وماس منااور ال ار اة العالمياة ج ومس مناور الجمعيااة المعنياة المحاسابية ج اسبان  ال 

 :  يأتيو ما مناور الجعاة الح ومية 

 المحاسبة  الجمعياة المعنية مس مناور - ا

اس  ماث  ا االتحااد الادولي للمحاساابيس   تعتقاد ماسسااة المحاسابة المعنياة الدوليااة والمحلياة

توحيد معاايير المحاسابة الدولياة سايادي يلا  االتسااق والتوحياد واادع وجاود تناةلااة فاي 

المعااايير الصااادرو لبعلااعا بعااى ج ودااو مااا ياانع ي فااي جااودو المعلوماااة المحاساابية ممااا 

المعلوماة مفعومة ومقبولة مس ةبل المساتخدميس ج ويم اس االاتمااد  وج يع ي دةة المحاسبة

اليعااا. يعااد فعااع معااايير المحاساابة الدوليااة والموثوةيااة يحااده الوسااائل التااي يسااتخدمعا  بااار 
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 ابااادري المحاسااابيس فاااي المجتمعااااة المختلفاااة للحفااااا الااا  السااالو  المعناااي واألخااا ق

  .154 :  2222اثماسو

  مس مناور  ر ة دولية - ن

يم ااس اس يلاامس اسااتخداع معااايير المحاساابة الدوليااة التعاماال مااع األن ااطة والمسااائل الماليااة 

المماثلة وفًقا لمعايير محاسبية موحدو في جميع المجتمعاة التي تعتمد نفي المعاايير وتلتازع 

ج وبالتااالي زيااادو الثقااة فااي مثاال  اار ة تويوتااا للسااياراة بتطبيااق معااايير المحاساابة الدوليااة 

المحاسبة. مس اي بلاد فاي العاالع تسامح المعلومااة للمساتخدميس والمحللايس الماالييس بمقارناة 

الولااع المااالي لل اار ة ونتااائع اامالعااا ج وبالتااالي القلااا  الاا  سااو  الفعااع الحااالي حااول 

القرار  واتخا  موثوةية البياناة المالية األجنبية وسعولة االختيار اند اختيار البدائل األخره

  .Nobes and parker 2004 : 78ا صادي.االةت

 مس مناور الجعاة الح ومية - ة

يعد استخداع معايير المحاسبة الدولية يحده وسائل تاوفير المعلومااة المناسابة واللارورية 

فااي جاا ن االسااتثمار وتاادفقاة راي المااال المحلااي ج  مااا يسااعع فااي تطااوير التجااارو الدوليااة 

التاي  المعاايير المحاسابية  ج واس تخداع التجارو الدولياةلزيادو التدفقاة التجارية مس خ ل اس

د حساااباة الح ومااة او القطاااع الخااا  ج ممااا يجعاال التوحيااد مم ًنااا ج اااادافااي  تسااتخدع

و  االقالاااي. والحسااااباة القومياااة القائماااة الااا  دااا ه الحسااااباة مم ناااة وةابلاااة للمقارناااة

  19 : 2224مطر   و  ا22 : 2221حمداس

التوافق المحاسبي  لغرى ستخداع معايير المحاسبية الدولية دوالعد  الرئيي الاس  يم س القول 

التبااادل التجاااري واماال و وداا ا بالتااالي يسااااد الاا  ازدياااد النمااو االةتصااادي  جدوليااا و محلااي

ود ا يسااد ال  ج ن راوي االماوال  جالمقارناة بيس ال ر اة واالاتماد ال  القوائع المالية 

 .داخلة ال  البلد ال

 ددا  معايير المحاسبية الدولية ا 2-1-2-3

  4:2213ا تومي  :  و ما يأتيمحاسبة يحقق جملة مس األددا  اليس املية تطبيق  معايير 

اً ادنا  يتوفير مرجعية محاسبية يستند يليعا المحاسبوس اند ادا  معامعع بماا  .1 حقاق حاد 

بغياة زياادو يم انياة االاتمااد الا  األرةااع مس التوحيد في مجااالة التطبياق العملايج 

المحاسبية في اقد المقارناة الزمانية والم انيةج وبالتالي زيادو فاالية التقارير المالية 

 في تقييع واتخا  القراراة.
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تحقيق ارى صادق والحد مس لجاو  اإلداروج اناد اختياار السياساة المحاسابيةج يلا   .2

تأثيراً ال   مية ونواية المعلوماة المفصح  بعى الوسائل التي تماري اس طريقعا

 انعا في القوائع المالية و ل  خدمة ألغرالعا ال اتية.

يعد  ولع المعاييرج في ال ادع توافر نارية مت املة للمحاسبةج يل  رفع مستوه  .3

ا تحادد مادهج وصافعوجودو التقارير المالياة وزياادو الثقاة فاي المعلومااة المحاسابية ب

 .المعلوماة المفصح انعا ميةج ونواية 

تقلي  ادع تماثل المعلوماةج فعدالة االستفادو مس المعلوماة المالية تتطلن اس ي وس  .4

دوس  ععاإلفصاح المحاسبي متوازناً ل افة األطرا ج وبحيث يحول دوس استفادو بعل

اآلخاارج وبالتااالي وجااود معااايير تااناع المعنااة المحاساابية سااو  يقلااي الاا   ععبعلاا

 لرسمية للحصول ال  المعلوماة. الطرق غير ا

تحقيق ادالة في توزيع الثرواة وفر  االستثمار فيما بايس األفاراد والقطااااة ماس  .5

خاا ل ادالااة توزيااع المعلوماااة المحاساابيةج نتيجااة وجااود معااايير تلاابط الممارسااة 

ع في  مية المعلوماة المفصاح انعاا فاي ةوائمعاا  المحاسبية و محاوالة اإلدارو للتح  

 منتجة لعا. وصفعاية بالمال

توفر للمحاسبيس القانونييس دليل امل يم نعع مس تعزيز استق ليتعع اند تدةيق تقارير  .6

 الوحدو االةتصادية وتقديع تقاريردع بصدق د ه المعلوماة .

جودريااة إلدارو  تعاادتااوفير ةوااااد بياناااة للح ومااة ب ااأس مختلاا  المتغيااراة التااي  .9

 ادية وتخطيط وتوجيت االةتصاد. اللرائن وتوجيت الوحداة االةتص

 

  IFRSمعايير اإلب ا المالي الدولية ا  2-1-3

  IFRSمفعوع  معايير اإلب ا المالي الدولي  ا2-1-3-1

معع للاراغبيس للقيااع باالساتثماراة فاي    (IFRS)يس فعع ابعاد معايير اإلب ا المالي الدولية     

تع المحاسابة انعاا تبعااً للمباادئ التاي تح معااج فااخت   الثقافاااة تابلاددعج ةاد تختلا  القايع التاي 

والنااااع السياساايج وممارساااة األامااال وةاايع العملااة واسااعار صاار  العملااة األجنبيااةج ودرجااة 

المخاطرو ومعدالة التلخع والقاوانيس اللاريبيةج تاخا  بالحساباس  ال دا ه االماور اناد تقريار 

وس فاي دا ه األحاوال ماس المساتحيل فعاع القاوائع المالياة دوس  يفياة القيااع بعا ه األاماالج وةاد ي ا

  يبتدا اً مس IFRSصدرة معايير اإلب ا المالي الدولية ا ج األساسيةيدرا  المبادئ المحاسبية 

  مس ةبال مجلاي امناا  IASلتحل بتسميتعا الجديدو محل معايير المحاسبة الدولية ا 2221العاع 

  وب ل  فإس التسمية القديماة ممعاايير المحاسابة الدولياةم IASCا  لجنة معايير المحاسبة الدولية
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سو  تختفي مس األدن المحاسبي تدريجياً لتحل محلعا التسمية الجديدو ااإلب ا المالي   IAS)ا

مع اإلصاداراة الجديادو والتعادي ة المحتملاة لمعاايير المحاسابة الدولياة نافا و المفعاول واادددا 

مية القديمةج ودنا تجادر اإل اارو باأس معاايير اإلبا ا الماالي تساتند الا    معياراً تحة التس31ا

اإلطار المفاديمي لمعايير المحاسبة الدولية حياث لاع ت امل تعادي ة المجلاي دا ا اإلطاار وينعاا 

لتحديااد مفعااوع نااااع اإلباا ا   ج  19:2218ا ابااد الواحااد   معياااراً محاساابياً دولياااً.19ت اامل ا

ج ودا ا بوصافت افصااحاً محاسابياً محاسابي يوجاد اتجادااس: األول يناار يليات المالي فاي األدن ال

يعني التر يز ال  ادمية التقارير المالية وما يرد فيعا مس معلومااة و يفياة توصايلعا لاطارا  

اوسع مس اإلفصاحج ي  يره  اً المستفيدو بأفلل السبلج اما الثاني فيعد نااع اإلب ا المالي مفعوم

المالي دو مفعوع يتلامس اإلفصااح ويعار  ناااع اإلبا ا الماالي بأنات مجموااة ماس اس اإلب ا 

العناصاار المختلفااة داادفعا النعااائي تااوفير المعلوماااةج التااي دااي جااز  رئاايي مااس اإلباا ا المااالي 

  وارفاة جوجد تعاري  اديدو للمعايير االب ا المالي الدولية ومنعاتو ج 277:  2228ازويل  

مجمواة مس معايير المحاسبة وتفسيراتعا صادرو اس مجلي  بأنعامالي الدولية معايير اإلب ا ال

تع تصميع د ه المعايير لتوفير معلوماة االية الجودو وةابلة للمقارناة و جمعايير المحاسبة الدولية

و فافة في البياناة المالية والتقارير المالية األخره لمساادو المستثمريس والم اار يس اآلخاريس 

الساااوق المالياااة العالمياااة ومساااتخدمي المعلومااااة المالياااة اآلخاااريس الااا  اتخاااا  القاااراراة فاااي 

وارفة معايير اإلب ا المالي بأنعاا ةواااد ااماة ماس نتااج   ج 8-9:  2212االي  االةتصادية.

لجنة معينة متخصصةج تحدد السياساةج والمعالجاة المحاسابية لمختلا  المعاام ةج واألحاداث 

:  2216   امختار ود ل .و االةتصاديةج بعد  توفير معلوماة تتسع بالمولوايةالمالية للوحد

  وارفة معايير االب ا المالي الدولية بانعا معاايير محاسابية صاادرو ااس مجلاي معاايير 114

المحاسبية الدولية تعد  ال  توفير معايير المحاسابية الا  مساتوه العاالمي  اة جاودو االياة و 

  وارفاة ايلاا بانعاا مجموااة ماس االساي و القواااد 114:2216صاالح  ودع ةابلية للفعاع ا ا

التي يتوجن ال  الوحداة االةتصادية اتبااعا في ةياي و محاسابة و االفصااح لعناصار القاوائع 

 بأنعاااو مااا ارفااة  ج  22:2212الماليااة لغاارى معرفااة مااده صااحة البياناااة الماليااة ا الااورق 

لوماة المفيدو ال  المساتثمريس و الادائنيس و اطارا   اة الع ةاة المعايير التي تقوع بتجعيز المع

ودااا ه  جاخاااره لمسااااادتعع فاااي صااانع القاااراراة  االساااتثمارية و التمويلياااة و ةاااراراة اخاااره 

معلوماة يجن اس تسااد مستخدمعا في تقدير حجع و توةية التادفقاة النقدياة المتوةعاة و درجاة 

  452:2219مد مح وا طائي .ادع التأ د المحيطة بعا 

ماادي اال ت ملات للمعاايير المحاسابية الدولياة ماس اس معايير االبا ا المالياة الدولياة ويم س القول 

معلوماااة المحاساابية المقدمااة و تحقيااق ةابليااة تلاا  المعلوماااة  الاجاال تحقيااق و تحساايس جااودو 
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االفصااح ماس اجال للمقارنة و الفعع وتميزدا بالمولاواية ماس خا ل اساتخداع ةواااد القيااي و 

 ابتعاد اس االجتعاد ال خصي بعد  رفع مستوه الع المحاسبة .

 

   ادمية تطبيق معايير اإلب ا المالي الدولية  2-1-3-2

انات يجان تطبياق المعاايير الدولياة إلااداد التقاارير المالياة ج وتساتند  المحاسابيس يعتقد ال ثير ماس

 الق اايا:اآلتاي داع يلا  العدياد مااس العوامال واألسابان ج والتااي يم اس تلخيصاعا الاا  النحاو اذرا

2214 :12  

جعل البيئة المحلية جا بة لجميع ا  ال االستثمار ج يعتقد ال ثير مس الناي اس المستثمريس  .1

ية األجانن يعتمدوس ال  البياناة المالية ويحتاجونعا ويثقوس بعا ال  اساي المعايير الدول

نت مس دماع البيانااة المالياة ماع التقاارير المالياة الدولياة بأةال ت لفاة   و ج ةقارنامج مما يم  

يم س للمستثمريس األجانن ال يس يادخلوس البيئاة المحلياة تعزياز تنمياة االةتصااد المحلاي ج 

وماس وتوفر املية ااتماد المعايير الدولية إلاداد التقارير المالية بيئة استثمارية مناسبة ج 

بينعااا الديمقراطيااة واألمااس و اافافية المعلوماااة الماليااة واألنامااة القانونيااة والت ااجيعية 

االستثمار وةدرو الماسسة ال  يثبااة م انتعاا  وجل ستثمار التي تسااد في ج ن األجانن

التغيراة في الاارو  المالياة مقابال االلتزامااة القانونياة وةيااي  جوالمالية ومعرفتعا حًقا

  فا تعا.

الماليااة الدوليااة  االباا االبياناااة الماليااة المعاادو وفقاااً لمعااايير المحاساابة الدوليااة ومعااايير  .2

 سي وس لعا تأثير ييجابي ال  انواع مختلفة مس المستخدميس وصناع القرار.

بأن ااطة اةتصااادية مختلفااة ج  مااا يحتاااج المسااتثمروس تاازداد الحاجااة لااراي المااال للقياااع  .3

والممولااوس يلاا  معلوماااة ماليااة اااس ال اار اة التااي يااتع يدراج اسااعمعا فااي البورصاااة 

العالمية ج ويجان الايعع ااتمااد معاايير محاسابية موحادو يم اس اس يساتخدمعا المقرلاوس 

 المستثمروس.و

مماا ي اجع تقدع اي دولة ب  ل اااع ج  سيعزز المالي اإلب ا ويس تطبيق المعايير الدولية  .4

ج وسااي وس لاات تااأثير ييجااابي الاا   المنافسااة الاا  المسااتوه المحلااي و االةليمااي و الاادولي

نعع اخ ةي ةاد ي اوس مفياًدا ب ا ل خاا  و جاولمة ال ر ة وممارساة الصنااة الرةابية

 في الحد مس الفساد المالي.

ج فإنعااا تعتمااد لغااة التقااارير الماليااة الدوليااة الماليااة  اإلباا ا معااايير  اناادما تتبناا  ال اار ة .5

العالمية ج بحيث ت وس ال ر ة مادلة لجعل تقاريردا المالية والحة ومفعومة في الساوق 

تحويال األماوال  ج وراي الماال العاالمي سوق العالمية ج مما يعني انت مس المم س اختراق
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ائاد لغاة التقاارير المالياة وولع نفسعا ال  خريطة االساتثمار العالمياة ج وماس منااور فو

الموحدو ج فإس ال ر اة التي ال تطبق معايير التقارير المالية الدولية او ال ر اة التاي ال 

الاا   ادروتساتطيع تطبياق داا ه المعاايير بساابن الت اريعاة والقاوانيس المحليااة لاس ت ااوس ةا

ويم اس التواصل مع ال ر اة األخره ج فع ا سيحد مس ةادرتعا الا  جا ن راي الماال ج 

اس يطااور انامااة معلوماااة لتطااوير التموياال فااي القطاااع االةتصااادي مااس خاا ل التحساايس 

  المستمر للمعلوماة المطلوبة لتطبيق المعايير الدولية إلاداد التقارير المالية.

 اً اس ادميااة تطبيااق معااايير االباا ا المااالي الدوليااة تااوفر مجاااال لغويااا م ااتر  يم ااس القااول 

و  جالمقارناااة  جرا إبااالعملياااة و تحساايس جااودو المعلوماااة و تساامح ت للمحاساابة لتعااالع فياا

قوائع المالية في صنع القراراة االستثمارية ال  نحو يحقق ا بر اائد ال المستعمليسمساادو 

مس خا ل معلومااة م ئماة تخلاو ماس التحريا  و مم س مس خ ل ما تحتويت القوائع المالية 

 تصادية .تمثل الولع المالي للوحدو االة

 

 اددا  معايير االب ا  المالية الدولية   2-1-3-3

يلا  تحقياق العدياد ماس األدادا  العاماة التاي تتحقاق الا   معايير االبا ا الماالي الادولي تسع  

 العماريا -:ودي ما ياأتيواألددا  الخاصة التي تتحقق ال  المستوه المحلي  المستوه الدولي

21:2212  

 األددا  العامة اوال :  

توحيد وتنسيق المباادئج المعااييرج األسايج القواااد والطارق المحاسابية المختلفاة الا   - ا

 .المستوه العالمي اس طريق المناماة المعنية والعيئاة الدولية 

 .معالجة م ا ل ةياي وااداد القوائع المحاسبية التي تنتع اس العملياة التجارية الدولية - ن

والمعلوماااة المحاساابية المولااواية والم ئمااة التااي تحتاجعااا األسااواق تااوفير البياناااة  - ة

 .المالية العالمية ومختل  الجعاة المستفيدو

يم انية اجرا  التحليال الماالي وتقيايع ادا  الماسسااة الا  المساتوه الادولي والمقارناة  - ث

تااوفير يطااار ناااري واملااي يااناع الممارساااة المحاساابية ويح ااع طريقااة ياااداد  جابينعاا

 .لتقارير المالية ال  المستوه الدوليا

تحقيق االتساق والتوافق في الممارساة المحاسابية وتاوفير بيانااة مالياة تع اي الواةاع  - ج

 االةتصادي بصورو دةيقة.
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 األددا  الخاصة ثانيا : 

دراسة األنامة المحاسبية في مختل  الدول واالستفادو ماس تجاربعاا للتوصال يلا  نااع  - ا

 .مة ودةة تلبي االحتياجاة المختلفة ل ل بلدمحاسبية ا ثر م  

ولااع اسااي وةوااااد محاساابية دوليااة يم ااس االسااتعانة بعااا لتطااوير الااناع المحاساابية  - ن

 .المحلية

مساادو الماسساة المالية والرةابية ال  معرفة مده تاأثير تطبياق األناماة المحاسابية  - ة

 .المختلفة ال  تطوير اةتصادياة الماسساة الدولية

 .ية مراجعة القوائع المالية وزيادو الثقة فيعاتسعيل امل - ث

بياااس اساابان اخاات   البياناااة والمعلوماااة المحاساابية المدرجااة فااي التقااارير الماليااة  - ج

 للماسساة الدولية بمختل  انوااعا

 

 خصائ  معايير االب ا المالي الدولية   2-1-3-4

 -دي اآلتي   : ادع الخصائ  التي تتميز بعا معايير اإلب ا المالي الدولية

 تلبية حاجاة المستخدميس مس ممولي الوحدو االةتصادية . -ا

ي  جااا  فياات ااس    IFRS القااد ناا  مجلااي معااايير المحاساابة الاادولي بولااوح  فااي يطااار 

 وي األولويااة دااع المسااتثمروس الحاااليوس مااس مسااتخدمي التقااارير الماليااة  اة الغاارى العاااع 

دائنيس اآلخريس ج ال يس يستخدموس د ه المعلومااة التخاا  والمرتقبوس المقرلوس وغيردع مس ال

ةراراة ب أس  را  او بيع اسعع او ادواة ديس و  ل  تقديع تسوية او ةروى او غيار  لا  ماس 

ا اا ال االئتماااس   مااا تعااد معااايير اإلباا ا المااالي الدوليااة لاارورية لاايي للوحااداة االةتصااادية 

ياة لمقادمي راي الماال فحسان ج بال للوحاداة االةتصاادية ال بيرو في اجرا  ياداد التقاارير المال

الصاااغيرو والمتوساااطة  ااا ل  يس يااااداد التقاااارير المالياااة لتلااا  الوحاااداة االةتصاااادية لااايي ماااس 

دااادفا لعاااا  ااا ل  ج ي   وصااا   داداااااخصاااائ  معاااايير اإلبااا ا الماااالي الدولياااة  فحسااان بااال 

المستخدموس الخارجيوس ج باالم    الا يس ال ي اار وس فاي يدارو األاماال ج والادائنوس الحااليوس 

مي راي المااال باااآلتي  :  والمحتملااوس ج وو اااالة التصااني  االئتماااني ولقااد تااع تصااني  مقااد 

 .    42:  2217الاالمي ا

س  : يعاااتع المساااتثمروس بمعرفاااة ادا  المساااتثمروس الحااااليوس والمحتملاااوس االمرتقباااو  1ا

الوحدو االةتصادية في المده الطويال والقصاير ج وةادرتعا الا  تحقياق األربااح ااس 

طرياااق االساااتثماراة ج فلااا  ااااس معرفاااة االتجااااه الااا ي اتخ تااات ربحياااة الوحااادو 

االةتصااادية الاا  مااده ماادو مااس الاازمس ج وسياسااة توزيااع األرباااح والولااع المااالي 
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االةتصادية ج ومقارنة ولع الماسساة بالماسسااة األخاره ج ودا ا  والعي لي للوحدو

 بعد  تطوير الماسسة وتوليح اثر  ل  في األرباح

المساادموس او الما   : يعااد  المساادموس مسااوليس بطريقااة مبا ارو او غيار مبا اارو   2ا

الاا  ادا  الوحاادو االةتصااادية  ج مااس حيااث تصااحيح األدا  ورةابتاات وتنفياا  الخطااط 

  . 34:2213ة ابدرووالموازنا

الاادائنوس : يعااتع الاادائنوس بالساايولة فااي الوحاادو االةتصااادية ألنعااا الما اار األمثاال فااي   3ا

  .46:2212ةدرتعا ال  الوفا  بالتزاماتعا في الزمس القصير ا نو 

ثع يس المعلوماة المفيدو للفئاة األخره ليسة  لعا  اة طبيعة مالية فعل  سبيل المثال يحتاج    

يلاا  معلوماااة اااس المزايااا االجتماايااة ويحصااا اة اااس حااوادث العماال بغيااة مقارنااة العاااملوس 

الوحاداة االةتصااادية العااامليس فيعاا مااع منافساايعا ج  ا ل  فااإس األطاارا  المعتماة بالبيئااة ينصاان 

ادتمامعااا الاا  المعلوماااة المتعلقااة بااالتلوث المتولااد اااس ن اااط الوحاادو االةتصااادية والوسااائل 

عااا ي  اس مثاال داا ه المعلوماااة تعااد اةاال ادميااة ةياساااً مااع المعلوماااة الماليااة المسااتعملة  للحااد من

  32:2216ا الطائي   .بالنسبة لمعايير المحاسبة الدولية

 القيمة العادلة -ن 

س اددا  البياناة المالية دي تقاديع معلومااة مفيادو ومناسابة لاطياـا  العدياـدو فاـي المجتماـع ي 

والتي تعتمد ال  البياناة المالية في اتخا  ةراراتعا االةتصادية ولما  ـاس يفتـرى فـي البياناـاة 

يم اس ماس الماليـة اس تعبر بصادق ااس الولاع الماالي ونتاائع األاماال والتادفقاة النقدياة ب ا ل 

وفاي دا ه  ليعــا واتخــا  القــراراة المناســبة جي المو لةخ لعـا محاسـبة اإلدارو اــس األمــوال 

الموجااوداة والمطلوباااة بالقيمااة العادلااة ألنعااا ا ثاار نفعااا وفائااـدو  ياعااارالبـااـد مـااـس  الحالاات

   32:2216االطائي  .لمـستخدمي البيانـاة الماليـة مـس ال لفـة التاريخي

ومجلي معايير المحاسبة المالياة األمري اي  (IASB)لع ا توجت مجلي معايير المحاسبة الدولية 

(FASB)  نحو يصدار وتعديل ادد مس معايير المحاسبة التي تر از فاي ملامونعا الا  القيماة

العادلة ج لغارى الوصاول يلا  مفعاوع الادخل االةتصاادي واالبتعااد با ل  ااس الادخل المحاسابي 

امااا المقصااود بالقيمااة  ج  2:2226االخطينجالق ااي التقلياادي والمتبااع مناا  ماادو ليسااة بالقصاايرو

و وردة لعاا ج منعاا  العادلاة فعناا  تعااري   رٍ م ات بايس تتباادل المل ياة يجعال الا ي لساعرا جااد 

 ي اوس ال ارا  وال الا  اً م رد األول ي وس ال حينما البيع في راغن وبائع ال را  ج في راغن

بالمعاملة  المرتبطة بالحقائق معقولة معرفة الطرفيس    لدي ي وس واس البيعج الي اً م رد الثاني

  13اال اس احدث تعري  لعاا داو الا  وفاق ماا جاا  فاي معياار اإلبا ا الماالي الادولي رةاع ا ج

ج او ال ي سايتع تساديده  الموجودانعا  المبل  ال ي سيتع است مت مس بيع  ال ةياي القيمة العادلة 
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 ج IFRS 13لتحويل التزاع ج في معاملة منامة بيس الم ار يس في الساوق فاي تااريخ القيااي ا

اس مفعوع القيمة العادلة ةائع ال  افتراى استمرارية ال ياس االةتصادي مس دوس وجود اي ة نية و

او حاجة ال  التصفية او تقلي  العملياة بصورو جودرية او اجرا  املية ال ت اوس فاي صاالح 

وممااا يلااا  الاا  ممياازاة معااايير اإلباا ا المااالي  ج  32:2216االطااائي ال ياااس االةتصااادي 

ر المالية دو صوان استعمالعا  مفعوع القيماة العادلاة ج ي  اس دناا  ماس ياره اس اساتعمال للتقاري

 منعاا الغارى سألللتقييع تعتبر نقطة تحول داماة فاي الف ار المحاسابي ج  ساساً ابوصفت المفعوع 

المحاسابي المتباع منا  سانواة  الادخل ااس با ل  واالبتعاد االةتصادي الدخل مفعوع يل  الوصول

و     633:2228ا ابو نصار ج حميداة  . اد 

 

 تحدياة  تطبيق المعايير الدولية لبب ا المالي  2-1-3-5

دنال  العديد مس التحدياة التي تواجت الوحداة االةتصادية التي ترغن في االنتقال مس المعاايير 

 -المحلية يل  المعايير الدولية لبب ا المالي منعا :

 ة واالجتمااية والتنايمية التي يمر بعا البلد . العوامل السياسية واالةتصادي .1

مده التطابق بيس المعايير الدولية لببا ا الماالي و المعاايير المحلياة و ا ل  يلا  اي  .2

مده يتعارى تطبيق المعايير الدولية لبب ا المالي مع القوانيس والت ريعاة المحلية 

 السائدو. 

اان اً يس تبني المعايير الدولية لبب ا المالي الافة يل  المعايير المحلياة ةاد يسابن  .3

 يلافياً في تطبيق المعايير

يس تطبيق المعايير الدولية لبب ا المالي يستلزع وجود جمعياة وديئاة ةوية إللازاع  .4

 الوحداة االةتصادية ال  تطبيق د ه المعايير مع توفير الداع الح ومي لعا 

 األابا  االت الي  االلافية التي تتحملعا الوحداة االةتصادية لغرى االنتقال. .5

 . 36الطبيعة المعقدو لبعى المعايير الدولية مثل المعيار المحاسبي الدولي رةع  .6

اس ترجماة المعاايير الدولياة لببا ا الماالي يلا  اللغاة  ي االخت   في اللغاة والثقافاة  .9

اس  الساايما حااداة االةتصااادية خاا ل الفتاارو االنتقاليااةالمحليااة تعااد اقبااة تواجاات الو

المعايير في تطوير مستمر مما يتطلن موا بة مساتمرو للتحاديثاة التاي تطارا اليعاا.         

  54:2217ا السعبري  

األةال السايما لع  االتحاداة المعنية التي تلع معايير المحاسبة فاي بعاى الادول  .8

 ت وس اليت مس ةوو .نموا  باإل ارو يل  ما ينبغي اس 

 ادع وجود ت ريعاة تلزع او تناع تطبيق معايير محاسبة دولية في بعى الدول . .7
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 لع  اةتصاد الدول وبالتالي ادع االدتماع بمعايير المحاسبة الدولية . .12

ةوو االتجاداة الملادو لولع معايير محاسبية تطبقعاا الادول فاي اااداددا تقاريرداا  .11

  55:2213التميمي المالية . ا

 

 اسالين تبني معايير االب ا المالي الدولية   2-1-3-6

فاي  السايما المالياة لايي بالساعولة التاي نتوةععاا ج  ب ايس تطبيق وتنفي  المعايير الدولية ل 

االةتصاااداة الن ااطة جألناات مااس اللااروري لااماس فعاليااة داا ه المعااايير وامتثالعااا للمعااايير 

ولقد ةامة البلداس باستخداع اسالين لتبناي المعاايير وماس ج المحلية ج ومس ثع البد  في تنفي دا

  ACCA   16:2011ا  . د ا االسالين :

ااادو صياغة معاايير االبا ا الماالي الدولياة لت اوس لامس ةاانوس السالطة ا بادوس تغيار  .1

ماس اجال فارى معاايير  جاالسلون بالتقليادي  اد  تسميةجودري في المعايير   :ويم س 

 زمس . التي يم س تحديثعا ابر جمع معايير االب ا المالي الدولية  لتتناسنمحلية 

تأييد معايير االب ا المالي الدولية : مس خ ل د ا االسلون يم س مقارنة معايير االب ا  .2

والعمل ال  تحاديث المعاايير الدولياة ماس وةاة  جمعايير المحلية او الوطنية الالمالي مع 

  وس خالعا للتعديل في وةة .اي اس المعيار سي جال  اخر 

يقوع  د ا االسلون   : االلتزاعالتقارن ال امل مع معايير االب ا المالي الدولية ا مع نية  .3

ع ماع البيئاة  ويقاوع بتعاديلعا بماا يات  جمس معاييرمعايير الدولي المخرجاة مجلي  بأخ 

 جير العملة و بعاى المصاطلحاة الا  مصاطلحاة متعاار  الياة لامس البيئاة يمثل تغ

وت وس نتيجاة دا ا االسالون داي معاايير مقارباة للمعاايير الصاادرو ماس مجلاي المعاايير 

 المحاسبية الدولية .

معااايير االباا ا المااالي ب اا ل جزئااي : وفااق داا ا االساالون يم ااس تبنااي المعااايير التبنااي  .4

ومس ثع القياع بالتغيراة ال  المعايير مس  ججل تطبيق المعايير بداية مس ابوصفعا نقطة 

و ما يم س تبني المعايير ب  ل  امل مع ادع تبني تحديثاة و التغيراة  جخ ل التطبيق 

 ال حقة .

االاتاارا  بمعااايير االباا ا المااالي : طبقااا لعاا  االساالون تساامح بعااى الاادول باسااتخداع  .5

وي اوس حسان  جااماا  اع معايير المحاسابة المقبولاة ةباوالً مس استخد بدالً  ةالمعايير الدولي

الاا   اارط االخاا  بالمعااايير  مااا دااي اي  مااا جحاجااة البياناااة و المعلوماااة المحاساابية 

 صدرة مس ةبل مجلي المعايير المحاسبية الدولي بدوس تعديل 
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معاايير س تبناي ألسالون االول الساالين وداو ااالاس افلل اسلون مس بيس  ويم س القول 

االب ا المالي الدولي توجيت مس ةبل السلطة بااللتزاع بالمعايير ول س ب ارط اس تقبال  ماا 

للتحااديثاة و تعاادي ة    تخلااعصاادرة مااس ةباال مجلااي المعااايير المحاساابية  و و دااي

 ج الصادرو منت 

اسااتنادا يلاا  ةاارار مجلااي المعااايير المحاساابية و الرةابيااة وتااع تبنااي المعااايير فااي العااراق 

و الاا ي ي ااير يلاا  ااتماااد ماانعع جديااد يقااوع الاا  تبنااي  2216  لساانة 1بالجلسااة رةااع ا

 المعايير الدولية و ليي اصدار المعايير ج اةاع المجلي بتبني ادد مس المعايير ودي : 

 معايير اإلب ا المالي الدولية وادددا اربع 

   IFRS3اندماج األامال ا 3معيار رةع  .1

  IFRS6وتقييع الموارد المعدنية ااست  ا   6معيار رةع  .2

  IFRS10القوائع المالية الموحدو ا 12معيار رةع  .3

  IFRS11الترتيباة الم تر ة ا 11معيار رةع  .4

  معايير المحاسبة الدولية وادددا سة 

  IAS1ارى القوائع المالية ا 1معيار رةع  .1

  IAS8السياساة المحاسبية ا 8معيار رةع  .2

  IAS20ة االمنح الح ومي 22رةعمعيار  .3

  IAS27االبياناة المنفصلة 29 رةعمعيار .4

  IAS28االستثماراة في المن اة الزميلة ا 28معيار رةع  .5

  IAS36التقارير المالية المرحلية ا 36معيار رةع  .6

  الصاااادرو ااااس دياااواس الرةاباااة المالياااة 1775وماااس خااا ل امااال بالتعلميااااة المرةماااة لسااانة ا

ة فااي جلسااة الثانيااة الجتماااع مجلااي المعااايير المحاساابية و االتحاديةاوساانتادا يلاا  ماااجره مناة اا

فقااد ةاارر اناان ي ااوس ساارياس تطبيااق المعااايير الدوليااة فااي  26/11/2219الرةابيااة المنعقاادو فااي 

ا وتعاااد ملزمااة التطبياااق  2221العااراق الاا  الحسااااباة الختاميااة للساانة المالياااة المنتعيااة فااي 

 صة   لل ر اة العامة و المسادمة و المختلط و الخا
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 المزايا المتحققة مس تبني المعايير االب ا المالي   2-1-3-9

  422:2215ا الموسوي  منعا:اس تبني المعايير االب ا المالي تحقق العديد مس المزايا 

تاادايع ةاادرو االدارو الاا  اتخااا  القاارار : ا  تسااعع تلاا  المعااايير فااي تزويااد االدارو  - ا

بالمعلومااااة الم ئماااة التخاااا  القاااراراة االدارياااة بالتوةياااة المناسااان و الجاااودو و 

 الموثوةية العالية 

االسااعاع الفعااال فااي تقاادير مسااتوه المخاااطر وااادع التأ ااد فااي ةااراراة االةااراى و  - ن

 االستثمارية  التمويل و القراراة

التعري  بمتانة المر ز المالي ودو ما يسعع في تحسايس ةادرو الوحاداة االةتصاادية  - ة

 تغير في المر ز المالي الال  ادارو مستوياة االدا  و 

معلومااة المحاساابي و مخرجاتات االمار الاا ي يحساس مااس ادا  التحسايس جاودو نااااع  - ث

ة فااي مجااال جااودو التقااارير الماليااة و سااعولة فعمعااا وام انيااة يالمناومااة المحاسااب

 المقارنة في داع القرار 

مسااتوه الاادولي الالاا   اً اس تأساايي معااايير االباا ا المااالي الدوليااة يلقااي ةبااوال ااماا - ج

االمر ال ي يسعع في تأديل و تطوير معنة المحاسبة و المحاسبيس لي ونوا ا ثر ةدرو 

 لمحلية و العالمية ومعنية للعمل في االسواق ا

موحادو الا  القاوائع المالياة الاس تبني معايير االب ا المالي الدولية يسعع فاي اااداد  - ح

مستوه ال ر اة متعددو الجنساية و ال ار اة العالمياة وداو ماا ي اجع الا  انفتااح 

 اسواق المالي و ت جيع االستثماراة المالية محليا و دوليا 

معاايير االبا ا  تنفيا ي  تيار ماس الادول ا اتراط لرائن فاالوائر دة العديد مس ابد - خ

 المالي الدولية في تقديع اةرارتعا اللريبية  

 

 العوامل الماثرو في تبني معايير اإلب ا المالي الدولية   2-1-3-8

االب ا  وس دنا  العديد مس العوامل التي تاثر ال  ااتماد معايير تيجن اس 

الدولية ج والتي ةد تاثر ال  سراة استجابة البلداس لع ه المعايير ج وةد تاثر المالية 

ويم س تلخي  العوامل  جايًلا ال   يفية امل المعايير الدولية في بيئة  ل بلد 

    82:  2219ا ثابة و  نوس   :بما يأتيالماثرو 

وةد ج الدولية االب ا المالية معايير العامل الحاسع في اختيار ااتماد الثقافة: الثقافة دي   ا

وجد بعى الباحثيس اس البلداس المتقدمة  اة المستوه التعليمي األال  تحااول ااتمااد 

المعايير ب  ل اسرع مس البلداس  اة المستوه التعليمي المنخفى او البلداس النا ئة ا 
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خدمت داا ه البلااداس اسارع فااي الميال نحااو ماا تسااتج وااادو مااا تتاأثر بالثقافاااة األجنبياة 

 البلداس مس ثقافتعا.

التنمياة االةتصاادية ماس المتغياراة األساساية التاي تااثر الا   تعادالتنمية االةتصادية:    ن

تطااوير العديااد مااس المعاااع ابمااا فااي  لاا  الااع المحاساابة  فااي الدولااة ج ألس العديااد مااس 

 النقدية. الباحثيس وجدوا اس التنمية االةتصادية ترتبط ارتباًطا وثيًقا بتبني السياسة 

توافر سوق راي المال: مما ال    فيات اس جاودو المعلومااة المحاسابية داي العامال     ة

األساي في تطوير  فا و ساوق راي الماال ج ألس المساتثمريس ال يزالاوس بحاجاة يلا  

الخيااراة  جومعلوماة محاسبية محدثة ليتم نوا مس تحليل فر  االساتثمار وتحساينعا

عا ساوق  راي الماال الن اط والمعتماد الا  فياس التي يوجد التي دفعة العديد مس البلد

 الدولية بدالً مس المعايير المحلية. االب ا المالية المعام ة األجنبية سيستخدع معايير 

دااي نتيجااة  الدوليااة  الماليااة االباا امعااايير  : القلااايا المثااارو فااي المسااتوه التعليمااي   ث

المعايير معقدو للغاياة ج وال يتطلان فعمعاا  مقترحاة ا اديمية والمية معنية ج ألس د ه

معرفاة تفصايلية فااي مجاال المحاسابة فحساان ج بال يتطلان ايًلااا معرفاة تفصايلية فااي 

وبالتااالي ج يدارو القااانوس التجاااري والمصااار  ج تمياال البلااداس  اة  األتيااةالمجاااالة 

 .التعليع العالي والتعليع العالي األ اديمي والعملي يل  ااتماد المعايير

االنفتاح ال  العالع الخارجي: االنفتاح ال  العالع الخارجي وانتقال البيئة مس االنغ ق    ج

يل  االنفتاح سيجعل النااع المحاسابي يواجات لاغوطاً دولياة ويةليمياة لاخمة لحماياة 

ماس بايس البلاداس  وناامت المحاسبي مس االختراق وللماس االستثمار في الماسسااة ج

لخارجي ج يستخدع ادد ا بر مس البلداس المعايير الدولياة لببا ا المنفتحة ال  العالع ا

 المالي ا ثر مس تل   اة االةتصاداة المغلقة.

النااع القانوني: اثارة الباداياة القوياة لناااع المحاسابة الادولي ادتماماا  بيارا بأدمياة    ح

ألس  ل خت فاااة فااي معااايير المحاساابة باايس الاادول ج بوصاافت ما ااراً النااااع القااانوني 

 الدولية بعى الباحثيس وجدوا اس الدول التي لديعا انامة ةانونية م توبة تتبن  المعايير

 .ج بدالً مس دولة  اة ةوانيس اامة يم نعا تحديث ةوانينعا باستمرار

السياسة: المعايير المحاسابية داي احاد منتجااة األن اطة السياساية للدولاة ج لا ل   ماع    خ

الدول التي لديعا حرية اختياار سياساييعا سات وس ا ثار مايً  زيادو درجة الحرية ج فإس 

و البلداس  اة درجاة الحرياة المنخفلاة  مس الدوليةاالب ا المالية يل  ااتماد معايير

 . ست وس اةل جا بية الاتماد المعايير ألس سياساتعا مرفولة
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 ادع المناماة الدولية التي تروج للتوافق المحاسبي الدولي  2-1-4

ل اس دناا  سابع ديئااة جدنا  العديد مس المناماة الدولية التي تعتع بالمعايير المحاسبية الدولية 

رئيسة تعمال الا  التارويع إلااداد واساتخداع المعاايير الدولياة إلااداد التقاارير المالياة ماس اجال 

 تحقيق التوافق المحاسبي ال  الصعيد الدولي ودي :

 .IASB) امجلي المعايير المحاسبية الدولية  .1

 . (IFACاالتحاد الدولي للمحاسبيس  .2

 . (EUاالتحاد األوربي  .3

  .(IOSCOالمنامة الدولية لعيئاة األوراق المالية  .4

مجمواة العمال ماس الخبارا  العاامليس فاي الح ومااة والتابعاة لاماع المتحادو والخاصاة  .5

 بمعايير المحاسبة والتقرير الدولية.

مجموااااة العمااال للمعاااايير المحاسااابية التابعاااة لمناماااة التعااااوس االةتصاااادي والتنمياااة  .6

IOECD) . 

  125:2211ا ال بلي   .WTOمنامة التجارو العالمية ا .9

وسايتناول الباحااث ادااع المناماااة الدوليااة التااي لعااا دور  بياار فااي امليااة التوافااق ودااي  اال مااس 

 الدولي للمحاسبيس.مجلي المعايير المحاسبية الدولية و االتحاد 

  مجلي المعايير المحاسبية الدولية 

اثر اتفاق بيس الجمعياة و المعادد  1793 ااع   IASCتاسة لجنة المعايير المحاسبية الدولية ا

الممل اة المتحادو جدولنادا جالم ساي  جاليابااس جالمانيا جفرنسا  ج ندا جالمعنية الرائدو في ا استراليا 

ون اار المعااايير  ااادادإبعااد  مااس  لاا  اس تقااوع اللجنااة الو اااس  الوالياااة المتحاادو   ج ييرلنااداج

محاسابيس ا للبينعاا و بايس االتحااد الادولي المحاسبية واس تداع ةبولعا والتقيد بعا وتعزيز الع ةاة 

IFAC   ودي العيئة  اة المساولية و االدلية التي تصدر باسمعا بياناة في اصول المحاسابة ج

: 2227 حمداسا  .2222ااع  ما ةبلمعيارا محاسبيا دوليا حت   41 بإصداروةد ةامة جة الدولي

سااي لعاا وتاع تسامية مجلاي ألتع اااادو دي لاة لجناة المعاايير  و الناااع ا 2222وفي ااع   11

ااس اصادار  المسااولدو  2221مس نيساس  اد بد اً   ال ي  IASBمعايير المحاسبية الدولية ا 

تبنا  داا ا مجلااي جمياع المعااايير المحاساابية  ا معاايير المحاساابية الدولياة باادال مااس لجناة معااايير 

تسمية ا لجنة التفسايراة  بإاادو 2222 ما ةاع المجلي ااع  جالصادرو اس لجنة معايير الدولية 

التقااارير  إلاااداد  وتبااديل داا ا التساامية الاا  ا لجنااة تفساايراة معااايير الدوليااة  SICالقائمااة   ا 

  تعد   ال  التفسير وتولايح معاايير المحاسابية القائماة الاافة الا  تقاديع  IFRICالمالية   ا 
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القائماة وحاول معاايير التقاارير ار اداة و توجيعاة ب  ل دائع حول معايير المحاسابية الدولياة 

 .www.iasb.org.uk - IASB,constitution)االمالية الدولية . 

 محاسبيس  ا االتحاد الدولي للIFAC     

الااوا  155 يتعالااع فااي الااوتو 1799ااااع  ةتأسسااودااو منامااة االميااة لمعنااة المحاساابة 

ويعاد  االتحااد الا  تعزياز  جدولة يمثلوس ا ثر ماس ملياوس ونصا  محاسان  118ومنامة في 

معنة المحاسبة في العالع و المسادمة في تطوير اةتصاد دولي ةوي مس خ ل ان ا  معايير معنية 

ا ةاة امال وطيادو  تولتحقيق معامت فاس االتحاد لدي جاالية المستوه و الت جيع ال  ااتماددا

ماة لجااس االتحااد بولاع مع ديئااة زميلاة ومنامااة محاسابية فاي مختلا  دول العاالع و ةاد ةا

  11: 2227 حمداسا  . االتية معايير ال

  التأ يدوخدماة  تدةيقالمعايير الدولية لل - ا

 المعايير الدولية لرةابة الجودو  - ن

 المعنة  ألخ ةياةةوااد دولية  - ة

 الدولية  التأديلمعايير  - ث

  112 :2228المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العاع ا القالي و حمداس  - ج

 

 انواع المعايير المحاسبية الدولية  2-1-5

اعرة العديد مس مجاميع معايير المحاسبية فاي اآلوناة االخيارو والتاي تختلا  فاي ملامونعا و 

  اثاباااة 4:2214. ا الجعااااراة  بماااا ياااأتينطااااق تطبيقعاااا و يم اااس تصاااني  تلااا  المجااااميع 

  226 :2222النصراوي و

 

 

 المعايير المحاسبية الدولية  اوال :

لجناة المعاايير المحاسابة الدولياة و التاي     اناة تتاول  اصادرادا IASو يرمز لعا اختصاارا ا 

المعاايير بمجلاي  2222  ةبال اس ياتع اساتبدالعا فاي نعاياة سانة  IASC يرماز لعاا اختصاارا ا

ثاع  تاع دماع بعاى المعاايير فاي  جمعيارا  41اللجنة اصدرة  فقد )  IASBالمحاسبية الدولية ا

   1وحسن جدول اجمعايير اخره و الغا  المعايير اخره و فانخفى ادددا 
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   معايير المحاسبية الدولية1ا  لجدو

 رةع  المعيار اسع المعيار

 IAS 1 ارى القوائع المالية

 IAS  2 المخزوس

 IAS  7 ةائمة التدفقاة النقدية

التغيراة في التقديراة المحاسبية و السياساة المحاسبية و 
 االخطا 

IAS  8 

 IAS  10 االحداث ال حقة لتاريخ ااداد الميزانية

 IAS  11 اقود المقاوالة

 IAS  12 لرائن الدخل

 IAS  16 العقاراة و اآلالة و المعداة

 IAS  17 اقود اإليجار

 IAS  18 اإليراد

 IAS  19 منافع الموافيس

 IAS  20 الح ومية و االفصاح اس المسااداة الح وميةمحاسبة المنح 

 IAS  21 اثار تغيراة في االسعار صر  العملة االجنبية

 IAS  23 ت الي  االةتراى

 IAS 24 اإلفصاح اس األطرا   اة الصلة

 IAS  26 المحاسبة واإلب ا اس خطط المعا اة التقاادية

 IAS  27 القوائع المالية المنفصلة  

 IAS  28 المحاسبة اس االستثماراة في  ر اة زميلة

 IAS 29 التقرير المالي في االةتصادياة  اة معدل التلخع المرتفع

 IAS       32 األدواة المالية :اإلفصاح والعرى

 IAS  33 حصة االسعع مس االرباح

 IAS  34 التقارير المالية المرحلية 

 IAS 36 الموجوداةانخفاى ةيمة 

 IAS  37 المحتملة لمطلوباة وا موجوداةال 

 IAS  38 غير الملموسة الموجوداة

 IAS 39 األدواة المالية : االاترا  والقياي

 IAS  40 العقاراة االستثمارية

 IAS  41 الزرااة

   WILEY IFRS 2020:6ا    3: 2217ا الحلري 

 معايير االب ا المالي الدولية ثانيا : 

    IASB  و تصدر مس ةبل مجلي معايير المحاسابة الدولياة ا  IFRSاختصارا او يرمز لعا 

يااتع ن اار المعااايير الصااادرو اااس مجلااي معااايير  وج وتااع اصاادار ااادو معااايير 2222مناا  ااااع 

المحاسبة الدولية االمعروفة سابًقا باسع معايير المحاسبة الدولية  مس ةبل مجلي معايير المحاسبة 
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معاايير محاسابية الا  نطااق ااالمي ج ويم اس وصافعا  لغاة محاسابة صافعا بوالدولية ج وتاعر 

   131 : 2228ا ص ح   2معايير حسن جدول ا الج ويم س تعدد  دولية االمية

    معايير االب ا المالي الدولية2جدول ا

 رةع  المعيار اسع المعيار

 IFRS  1 تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرو

 IFRS 2 الدفع ال  اساي االسعع

 IFRS  3 األامال اندماج

 IFRS  4 اقود التأميس

 IFRS 5 للبيع اغير متداولة محتفا بع اصول

 IFRS  6 است  ا  الموارد المعدنية وتقويمعا

 IFRS 7 األدواة المالية: اإلفصاحاة

 IFRS  8 القطاااة الت غيلية

 IFRS  9 االدواة المالية

 IFRS  10 المالية الموحدوالقوائع 

 IFRS  11 الترتيباة الم تر ة

 IFRS  12 في من آة اخره مصالح اإلفصاح اس ال

 IFRS  13 ةياي القيمة العادلة

 IFRS  14 الماجلة ألسبان تنايمية القانونية  الحساباة

 IFRS  15 س العقود مع العم  مااليراد 

 IFRS  16 االيجاراقود 

في او بعد  افعالة لفتراة المحاسبية التي تبدااقود تاميس 

  15و IFRIC  4و IFRS  4 ا  و سيحل محل 1/1/2222

CIC  

17  IFRS 

    WILEY IFRS 2020:6ا    www.iasplus.com/enا

 التفسيراة الصادرو اس لجنة تفسيراة معايير االب ا المالي الدولية ثالثا : 

وتاع الغاا  ث ثاة منعاا و مازالاة  اً تفسير 21صدر منعا  وةد    IFRICو يرمز لعا اختصارا ا 

   3وحسن جدول رةع ا جالبقية سارية المفعول
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   التفسيراة الصادرو اس اللجنة تفسيراة المعايير االب ا المالي الدولية3جدول ا

 رةع ومختصر اسع تفسير

 لمطلوباةالحالية لبزالة واالستعادو وا لمطلوباةالتغيراة في ا

 المت ابعة
1  IFRIC 

 IFRIC  2 اسعع األالا  في ال ر اة التعاونية واألدواة المماثلة

 IFRIC  4 تحديد ما ي ا  انة اتفاةية اإليجار متلمنة في الترتين

اإللغا  واالستعادو وحقوق المل ية المتولدو اس صناديق اإلص ح 

 البيئي
5  IFRIC 

نفاياة المعداة   - سوق معيسالنا ئة اس الم ار ة في  المطلوباة 

 ال عربائية واإلل ترونية
6  IFRIC 

 27تطبيق طريقة ياادو البياس بموجن المعيار المحاسبي الدولي 

 التقرير المالي في االةتصاد  و التلخع المرتفع
7  IFRIC 

 9 IFRIC (IFRS 9)  الم تقاة المدمجة استبدال معيارااادو تقييع 

 IFRIC  10 المالية المرحلية وانخفاى القيمةياداد التقارير 

 IFRIC  12 ترتيباة امتياز تقديع الخدماة

 IFRIC  13 برامع وال  العم  

المفيدو والحد األدن  مس  الموجوداةتحديد حدود   (IAS 19معيار

 متطلباة التمويل وتفاا تعا
14  IFRIC 

 IFRIC 16 اتفاةياة ين ا  العقاراة

 IFRIC  16 االستثمار في املية اجنبيةتحوطاة صافي 

 IFRIC  17 غير النقدية ال  المال يس الموجوداةتوزيع 

 IFRIC  18 مس العم   الموجوداةاملياة نقل 

 IFRIC  19 المالية بأدواة حقوق المل ية المطلوباةتسديد 

 IFRIC 20 ت الي  التجريد وال  ط في مرحلة اإلنتاج لمنجع سطحي

 IFRIC 21 الرسوع

 IFRIC  22 المعام ة بالعم ة االجنبية و الموة  النعائي

 IFRIC  23 ادع اليقيس ب اس معالجاة لريبة الدخل

   3: 2217 الحلريا    :WILEY IFRS 2020 7ا

 لتفسيراة الصادرو مس لجنة تفسيراة المعايير المحاسبية الدولية رابعا : ا

 24ولقاد تاع دماع  2222يرا لغاية ااع ستف 34  وةد صدر منعا   SICو يرمز لعا اختصارا ا 

   4وحسن الجدول رةع ا  ج لحد االس ةمع المعايير  اة الع ةة والتزال البقية ساري اً تفسير
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 تفسيراة المعايير المحاسبية الدولية   التفسيراة الصادرو مس لجنة 4جدول ا 

 رةع ومختصر اسع التفسير

  SIC 7 اليورو يدخال العملة

ادع وجود ا ةة محددو مع األن طة  -المساادو الح ومية 

 التجارية
10  SIC 

 SIC  15 الحوافز –اقود اإليجار الت غيلي

تغييراة لريبة الدخل في الولع اللريبي للم روع او 

 مسادميت
25  SIC 

تقييع المحتوه الت غيلي بما في  ل  الصيغة القانونية لعقد 

 اإليجار
27  SIC 

 SIC  29 الخدمة-الترتين التفليلي لبفصاح

 SIC  31 اامال مقايلة اإليراداة التي تنطوي ال  خدماة يا نية

 SIC 32 غير الملموسة الموجوداةرسوع 

   WILEY IFRS 2020:7ا 

ماارة تااع ارلاات يتلااح اس امليااة صااياغة و تطااوير معااايير دوليااة للمحاساابة  ومااس خاا ل مااا

  IASBاو الجعاة المساولة انعا متمثلة بمجلي المعايير المحاسابية الدولياة  ج وبمراحل متعدد

 ت ااوس  ودااي بالحقيقااة حاولااة انتاااج معااايير للمحاساابة الدوليااة ومعااايير االباا ا المااالي الدوليااة  

ةااادرو الاا  انتاااج معلوماااة ماليااة تلبااي حاجااة مختلاا  المسااتخدميس فلاا  اااس احااداث توافااق 

و  جفاي جاودره  ةالنا ائمس خ ل خفى التبايس في الممارسااة المحاسابية  محاسبي بيس البلداس

وطارق واساالين  متغيراة التي توثر في صاياغة المعااييرالاخت    معالجة معوةاة التطبيق و

و ما ت عد املية ااداد المعايير المحاسبية الدولية و معاايير االبا ا الماالي  ج التبني والعمل بعا

بمسااتوه يوا اان توسااع ان ااطة الوحااداة االةتصااادية و التبااادل  اً مسااتمر اً وتغياار اً الدوليااة تحااديث

التجاري الا  المساتوييس المحلاي و الادولي وبماا يساعع بإنتااج   اوفاة مالياة ومفعوماة م ئماة 

 وةابلة للمقارنة .

ع و تعدد معايير االب ا المالي الدولياة  با ا سايتع التر ياز فقاط الا  معياار اال جوناراً يل  تنو 

   ااقود االيجار    و المعايير  اة الصلة فقط الرتباطعا بمولوع الدراسة IFRS16المالي ا

 .  آلتيالحالية و التي سيتع تناولعا في المبحث ا
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 المبحث الثانً

  عقود االٌجار

 نشؤة وتطور عقود  االٌجار  2-2-1

 بعضهم" منذ قدم العصور التارٌخٌة، فقد ٌرى  ٌعد نشاط التموٌل االٌجاري نشاطا" قدٌما 

ن والتً كانت متمثلة بتؤجٌر االصول ٌان فكرة التموٌل االٌجاري تعود الى عهد السومرٌ

أكثر قبوال" فً عصر الرومان فضبل" عن وجود الرأسمالٌة وبعد ذلك اصبحت الفكرة 

اآلخر بعضهم منظمة والمتمثلة بتؤجٌر النببلء ألدواتهم وعبٌدهم بعضهم مع  ةعبلقة تؤجٌرٌ

 (. 3: 2002أو فً ضوء تؤجٌر عقاراتهم الى العامة من أفراد الشعب لمدة معٌنة )الفقً 

ألنها صورة اخرى من صور أما الفٌنٌقٌون فؤنهم كانوا ٌشتهرون فً استئجار السفن 

 (.2: 2005استئجار المعدات )ابو العبل 

م( من القرن التاسع عشر  1246اداة تموٌلٌة ألول مرة فً انجلترا عام ) بوصفهوظهر      

( وكان ظهور عقد االٌجار اول مرة فً ضوء قٌام أحد Hire Purchaseتحت مسمى )

مبٌعاته  إلىا الى عدة اقساط بهدؾ التروٌج تجار اآلالت الموسٌقٌة ببٌعها مع تقسٌط مبلؽه

ولكً ٌضمن الحصول على كامل المبلػ لم ٌلجؤ الى الصورة المعتادة لعقد البٌع، وانما ابرام 

العقد على شكل اٌجار مع منح المستؤجر حق تملك اآللة فً نهاٌة مدة االٌجار والتً معها 

 (.32: 2002ٌكون قد استوفى كامل المبلػ المحدد لها )الفقً 

اال أن ظهور فكرة التموٌل االٌجاري أو ما ٌسمى )القرض االٌجاري( فً صورتها الحدٌثة 

( فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة عند أحد الصناعٌٌن Leasingالمعروفة بمصطلح )

( وهما ٌملكان Schefeild( وشرٌكه )Bothe Juniorاالمرٌكٌٌن الذي ٌطلق علٌه )

والتً  1550مإسسة كالٌفورنٌا للصناعات الؽذائٌة وٌرجع ذلك فً الحرب الكورٌة عام 

كبٌرة من المواد الؽذائٌة لتلبٌة احتٌاجاتهم التً إلى كمٌات أدت الى حاجة القوات االمرٌكٌة 

 ( ال ٌمتلك المعداتBotheفاقت الطاقة االنتاجٌة المتوفرة فً مصانعه فضبل" عن أن )

البلزمة لتلبٌة الطلبات المعروضة علٌه وبالوقت نفسه ال ٌمتلك االموال البلزمة لشراء تلك 

اذ   ،الكتشاؾ مفهوم التموٌل االٌجاري المعدات اذ كانت تلك االسباب هً الباعث االساس

أصبحت أول شركة للتموٌل االٌجاري فً الوالٌات  ئهأصدقا من قام بتؤسٌس شركة مع ثبلثة

( فً United States Leasing Corporation)  1552المرٌكٌة عام المتحدة ا

 (.Kamel 2001:13مدٌنة كالٌفورنٌا)

وبعد تؤسٌس هذه الشركة سرعان ما تزاٌد الطلب على خدمات التموٌل االٌجاري فً ضوء 

زٌادة الطلب على تؤجٌر اآلالت والمعدات االنتاجٌة، اال أن زٌادة الطلب قد جعل من تؤسٌس 
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( ظاهرة مستقرة من Leasingت متخصصة اخر فً التموٌل االٌجاري حتى أصبح )شركا

" من المعدات االنتاجٌة وصوال" الى السلع أمتداداً ظواهر االقتصاد االمرٌكً اذ كان 

 االستهبلكٌة المعمرة. 

وبعد ذلك انتشر فً مختلؾ دول اوروبا اذ شهدت الحقبة التً لحقت الحرب العالمٌة الثانٌة 

بداٌة الستٌنٌات كثافة عالٌة فً استثمارات رإوس االموال االمرٌكٌة داخل دول اوروبا فً 

وٌعد هذا اول تدفق لظاهرة التموٌل االٌجاري من الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة الى تلك 

القارة، وكانت برٌطانٌا اول دولة شهدت مزاولة هذا النشاط بفعل انتشار فروع لشركات 

( عبر الشركة الممثلة لها فً Leasing Companiesاالمرٌكٌة )التموٌل االٌجاري 

 (.13: 2010( )دوٌدارMercantile Credit Companyانجلترا )

(، Nipponeبواسطة ) 1563وكذلك ظهوره فً اسٌا عن طرٌق الٌابان فً بداٌة عام 

لمؽرب والعدٌد من البلدان النامٌة التً تدور حول فلك االقتصاد الفرنسً وأهمها دول ا

 Creditالعربً والتً تشمل )المؽرب، تونس، الجزائر( وٌطلق علٌه فً فرنسا بمصطلح )

Bail .) 

( والذي ٌعد البلد االفرٌقً Maroc Leasingبواسطة ) 1564اذ ظهر فً المؽرب عام 

 االول الذي تبنى القرض االٌجاري.

(، أما Tunis Leasingأما فً تونس فقد طبقت هذه الطرٌقة عن طرٌق مإسسة )

كانت بداٌاته االولى فً ضوء  اذبخصوص ظهوره فً الجزائر فكان متؤخرا" 

( اال ان استعماله كان محدودا" 1550/ابرٌل/14والمإرخ فً  10/50قانون)

(Bruneau2002: 16) عد عقود االٌجار مصدرا مهما من مصادر تموٌل ت، النه

اذ أصبح من  ،سٌاحٌة  ،زراعٌة ،صناعٌةالوحدات االقتصادٌة باختبلؾ أنواعها سواء كانت 

أهم الوسائل المتطورة والحدٌثة فً تموٌل أي مشروع ٌعانً من عسر مالً على الرؼم من 

ان هذه التقنٌة كانت معروفة منذ عهود طوٌلة اال أن أسباب تطورها وانتشارها بشكل كبٌر 

وان ظهور التموٌل كعقود  هو نتٌجة كبر حجم الوحدات االقتصادٌة  وتنوع انشطتها المختلفة

االٌجار ٌعد مرحلة حدٌثة من مراحل تطور نظم االئتمان والذي ٌإدي دورا كبٌرا فً 

 (.65: 2005مواجهة العجز والعسر المالً. )القبلب 
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 الجوانب اإلٌجابٌة والسلبٌة للعقود االٌجار                       2-2-2

عدة جوانب سواء أكانت جوانب اٌجابٌة أم سلبٌة وأن ترتب علٌه تنشاط االٌجاري قد الان 

هذه الجوانب سوؾ تنعكس بصورة مباشرة على الوحدات االقتصادٌة المستفٌدة ، اذ أنه 

لؾ أحجامها )كبٌرة، متوسطة، صؽٌرة( لتلبٌة تٌسهم فً تزوٌد المشارٌع كافة وبمخ

 وهذه الجوانب هً صادٌةالبلزمة بهدؾ مزاولة أنشطتها االقت الموجوداتاحتٌاجاتها من 

   :(25: 2002)خدٌجة 

 الجوانب االٌجابٌة و السلبٌة  للمستؤجراوال: 

ٌمكن توضٌح الجوانب االٌجابٌة المتعلقة بعقود االٌجار  الجوانب االٌجابٌة للمستؤجر: - أ

 (33:2020) الجبوري  بالنسبة للمستؤجر وكاالتً :

ٌحققققق وفقققورات ضقققرٌبٌة للمسقققتؤجر بالنسقققبة لؤلصقققل المسقققتؤجر وهقققذا مقققا ٌزٌقققد  (1)

مققققن األربققققاق المتحققققققة، بسققققبب عققققدم ظهققققور قٌمققققة األصققققل المسققققتؤجر فققققً 

مٌزانٌقققة المسقققتؤجر بقققل تكقققون ظقققاهرة فقققً جقققدول النتقققائج وهقققذا مقققا ٌعقققادل مقققن 

 قٌمة القسط االٌجاري المدفوع. 

ٌققققدفع فقققققط أقسققققاط االٌجققققار  ال ٌققققدفع المسققققتؤجر رسققققوم القٌمققققة المضققققافة، بققققل (2)

هقققذه الرسقققوم تقققدفع بالكامقققل مقققن طقققرؾ المقققإجر  ألنالمقققدفوع بشقققكل دوري، 

 عند شراء األصل المعنً.  

ٌتقققققٌح للمسقققققتؤجر فرصقققققة التؽلقققققب علقققققى المشقققققاكل المتعلققققققة بالتققققققادم التقنقققققً  (3)

لؤلصققققققول االسققققققتثمارٌة، اذ ان المسققققققتؤجر ٌقققققققوم باسققققققتعمال وتشققققققؽٌل تلققققققك 

الققى تملكهققا وهققذا مققا ٌسققمح لققه مققن اسققتخدام كققل  مققن دون الحاجققة الموجققودات

 ما هو حدٌث ومتطور. 

 الموجققققوداتانققققه ال ٌثقققققل مققققن مٌزانٌققققة المإسسققققة المسققققتؤجرة، لعققققدم ظهققققور  (4)

المسققتؤجرة فققً مٌزانٌتهققا ضققمن جانققب الموجققودات، وهققذا مققا ٌزٌققد مققن قققدرة 

 المإسسة على االقتراض بشكل أفضل. 

فقققً  الموجقققوداتالمرصقققودة لشقققراء ٌسقققتطٌع المسقققتؤجر مقققن اسقققتخدام األمقققوال  (5)

 مشروعات استثمارٌة قد تحقق له ارباحا" كبٌرة وتفوق كلفة االستئجار.

ان طرٌقققققة الحصققققول علققققى التموٌققققل االٌجققققاري بالنسققققبة للمسققققتؤجر عققققادة مققققا  (6)

تكققققون أسققققهل وأسققققرع مققققن طرٌقققققة الحصققققول علققققى القققققرض التقلٌققققدي الققققذي 

 مصلحة المستؤجر.  بالتالً فؤنه ال ٌصب فً  ،ل  طوٌ ت  ٌحتاج الى وق
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ان القققدفعات الخاصقققة بالقسقققط االٌجقققاري المقدمقققة مقققن قبقققل المسقققتؤجر تؽطقققً   (7)

 جمٌع المصارٌؾ وخدمات الصٌانة بالنسبة لؤلصل المإجر.  

تعقٌقققد االجقققراءات االدارٌقققة التقققً تقققرتبط بعمقققل المصقققارؾ و الققققروض، لقققذا   (8)

تعققققد قققققرارات الموافقققققة علققققى االسققققتئجار أسققققهل بكثٌققققر مققققن قققققرارات الشققققراء 

 لؤلصل. 

القققققى القققققتخلص مقققققن المشقققققاكل المتعلققققققة بضقققققمانات  ىسقققققعتان عققققققود االٌجقققققار  (9)

بحقققق  فقققً التموٌقققل، اذ ان تمتقققع المسقققتؤجر اً الققققروض التقققً تمثقققل عائققققا رئٌسققق

الملكٌققققة لؤلصققققل المسققققتؤجر الققققى نهاٌققققة مققققدة التعاقققققد أهققققم الضققققمانات فققققً عقققققد 

 االٌجار.   

الجوانقققب السقققلبٌة للمسقققتؤجر: ٌمكقققن توضقققٌح الجوانقققب السقققلبٌة المتعلققققة بقققالعقود  - ب

 :  (13: 2006)احمد، محبوب،  االٌجار بالنسبة للمستؤجر وكاالتً

ان كلفقققة عققققد االٌجقققار عقققادة مقققا تكقققون مرتفعقققة علقققى عكقققس الققققرض التقلٌقققدي،  (1)

بسقققبب الزٌقققادة الحاصقققلة فقققً مبلقققػ االٌجقققار المقققدفوع للقسقققط اإلٌجقققاري، اذ ان 

الزٌقققادة الحاصقققلة فقققً المبلقققػ تقققدفع مقابقققل الخدمقققة المقدمقققة والمتمثلقققة بالتموٌقققل 

حجققققم رأس الكامققققل، السققققرعة فققققً التموٌققققل، اهققققبلك األصققققل المسققققتثمر، كلفققققة 

 المال االستثماري، القسط االٌجاري.... الخ. 

تتحمقققققل المإسسقققققات المتخصصقققققة فقققققً عققققققود االٌجقققققار مصقققققارٌؾ التسقققققٌٌر  (2)

االضققافٌة والناتجققة عققن العبلقققة بققٌن أطققراؾ عقققد االٌجققار )المققورد مققن جهققة 

وهقققذا بالنتٌجقققة سقققوؾ ٌقققإدي القققى  ،والمقققإجر والمسقققتؤجر مقققن جهقققة اخقققرى( 

 ارتفاع تكلفة العقد. 

فقققً حقققال امتنقققاع المسقققتؤجر مقققن تسقققدٌد قسقققط واحقققد مقققن مبلقققػ االٌجقققار، فقققؤن  (3)

المقققإجرة كمقققا لقققه الحقققق فقققً المطالبقققة  الموجقققوداتللمقققإجر الحقققق فقققً اسقققتعادة 

بققالتعوٌض مقققن المسقققتؤجر والعمقققل علقققى المراجعقققة فقققً البنقققود الخاصقققة بالعققققد، 

بذمتقققه  ٌعنقققً ذلقققك االلتقققزام التقققام مقققن قبقققل المسقققتؤجر بتسقققدٌد االقسقققاط المترتبقققة

 كافة حتى ولو كان وضعه المالً ؼٌر جٌد. 

 الموجققوداتفققً حققال قٌققام المسققتؤجر بفسققخ العقققد قبققل نهاٌققة مدتققه لعققدم توافققق  (4)

المقققإجرة مقققع العملٌقققات االنتاجٌقققة، فؤنقققه ٌكقققون ملزمقققا بتسقققدٌد كافقققة االقسقققاط 

ؼٌقققر مسقققتعملة مقققن قبلقققه،  الموجقققوداتحتقققى نهاٌقققة مقققدة العققققد وان كانقققت هقققذه 

 عن العٌوب ؼٌر الظاهرة فً األصول.  ؼٌر مسإول  المإجر  ألن
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( فً المٌزانٌة العمومٌة الوحدة االقتصادٌة )خصوم  المطلوباتان عدم تسجٌل  (5)

ضمن الجانب المحاسبً ٌمثل تحسنا ظاهرا لعدم وجود أي زٌادة فً جانب 

 لؤلصول.  كون المستؤجر ؼٌر مالك  لاألصول، 

 للمإجرالجوانب االٌجابٌة والسلبٌة  ثانٌا :

الجوانب االٌجابٌة للمإجر: ٌمكن توضٌح الجوانب االٌجابٌة المتعلقة بالتموٌل  - أ

 : (Peyrard,2009:255)  ٌؤتًاالٌجاري بالنسبة للمإجر وكما 

ٌوفر عقد االٌجاري للمإجر امكانٌة االحتفاظ بالملكٌة لؤلصل المعنً مع بٌع  (1)

مكن للمإجر استرداد ، اذ ٌ خدماته ومنتجاته الى شرائح واسعة من الزبائن

األصل عند الحاجة الٌه وال ٌحق للمستؤجر التصرؾ به أو مشاركة المساهمٌن له 

 فً حالة افبلس المستؤجر.

ٌحقق عوائد مالٌة مناسبة عن طرٌق حجم رإوس األموال المستثمرة فً شراء  (2)

 المإجرة وبضمانات جدٌدة تتمثل بملكٌة األصل المإجر ذاته.  الموجودات

لذلك ٌعد  الموجوداتسهولة تطبٌق مفهوم عقود االٌجار عن طرٌق تؤجٌر بالنظر ل (3)

 أفضل من نظام البٌع بالتقسٌط بالنسبة للمإجر. 

ان عقود  االٌجار ٌسهم فً زٌادة المبٌعات بالنسبة لآلالت والمعدات المإجرة،  (4)

بعد عملٌة االستخدام  الموجوداتبسبب رؼبة بعض المستؤجرٌن من اقتناء 

 العملٌة لها.والتجربة 

ان التموٌل االٌجاري قد ٌتٌح للمإجر امكانٌة التخطٌط إلٌراداته فً المستقبل، كما  (5)

فً بعض صوره فؤنه ٌضمن للمإجر االستمرارٌة فً تؤجٌر األصل الى نهاٌة 

عمره االنتاجً، فضبل" عن تحمل المستؤجر بعض المخاطر والضمانات وفً 

 الستثمار األموال دون تفرٌط فً ملكٌتها.بعض حاالته ٌكون مخرجا" مناسبا" 

ان التموٌل االٌجاري ٌعمل على تخفٌؾ األعباء الضرٌبٌة عن طرٌق القوانٌن  (6)

 :ٌؤتً السائدة المتوفرة له وٌؤتً ذلك عن طرٌق ما

    .ًخصم القٌمة االستهبلكٌة لؤلصل المإجر من الوعاء الضرٌب 

 ٌبً المترتب بذمته وضمن اعفاء المإجر من جزء معٌن من االستحقاق الضر

 .حدود النسبة المقررة من قٌمة األصل المشترى فً السنة األولى من تشؽٌله
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الجوانب السلبٌة للمإجر: ٌمكن توضٌح الجوانب السلبٌة المتعلقة عقود االٌجار بالنسبة  - ب

 :( Peyrard,2009:255)للمإجر وكاالتً

قد ٌتعرض المإجر للخسارة بعدما ٌقوم المستؤجر بإرجاع األصل المإجر فً  (1)

نهاٌة مدة العقد واحتمالٌة عدم تؤجٌره مرة اخرى بسبب اهماله أو تقادمه وهذا ما 

ٌجعل المإجر أمام مخاطر السوق واجباره على بٌع األصل بؤقل من قٌمته 

 ثمنه كامبل. السوقٌة بالتالً فؤنه ٌتحمل الخسارة لعدم استرداد 

فً حالة افبلس المستؤجر فً مدة االٌجار، فؤنه ٌحق للمإجر استرجاع األصل  (2)

المإجر ومن ثم بٌعه فً األسواق ولكن توجد مشكلة حقٌقٌة تكمن فً ان المبلػ 

المتبقً من رأس المال ؼٌر المتقادم من جانب دفعات القسط االٌجاري هو أقل 

 ٌإدي الى تحمل الخسارة من قبل المإجر. من القٌمة السوقٌة لؤلصل، وهذا ما 

على الرؼم من أن المإجر هو لٌس مستخدما  لؤلصول اال أنه الطرؾ الذي  (3)

ٌتحمل نسبة قسط اندثار األصل المإجر والذي ٌتم خصمه من أرباحه عند تحدٌد 

 .صافً الدخل الذي ٌخضع للتحاسب الضرٌبً

 

 ((IAS  17المعدل  17معٌار المحاسبة الدولً  عقود االٌجار وفق  2-2-3

 نبذة تارٌخٌة عن المعٌار   2-2-3-1

( عقود 17تبنى مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة معٌار المحاسبة الدولً ) ،2001فً ابرٌل 

و قد حل  1557فً دٌسمبر  ،الذي صدر اصبل من لجنة معاٌٌر المحاسبة الدولٌة  ،االٌجار 

محاسبة عقود  17عقود االٌجار محل معٌار المحاسبة الدولً  17معٌار المحاسبة الدولً 

اصدر مجلس معاٌٌر  2003وفً دٌسمبر  ، 1522الذي صدر فً ستمبر  ،االٌجار 

من جدول اعماله  بوصفة جزءاً المعدل منقح  17المحاسبة الدولٌة معٌار المحاسبة الدولً 

ٌهدؾ هذا المعٌار إلى إظهار  (  IFRS :2014:763)  ،شارٌع الفنٌة المبدئً المتعلق بالم

السٌاسات المحاسبٌة المناسبة للمستؤجرٌن والمإجرٌن واإلفصاحات المتعلقة باإلٌجارات 

المالٌة والتشؽٌلٌة ، وٌنطبق هذا المعٌار على المعالجة المحاسبٌة لجمٌع عقود اإلٌجار 

  (    IFRS  2014: 768)  :ٌؤتًباستثناء ما 

اتفاقٌة تؤجٌر الستكشاؾ أو استخدام المعادن والزٌوت الطبٌعٌة والموارد ؼٌر المتجددة  -أ

 .المماثلة

اتفاقٌات الترخٌص للمشارٌع المتعلقة باألفبلم وأشرطة الفٌدٌو والمسرحٌات واأللعاب  -ب

 والمخطوطات وبراءات االختراع وحقوق التؤلٌؾ والنشر.
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 ٌجب عدم التطبٌق هذا المعٌار من قبل : وعلٌة

 جار التموٌلً ٌاالالعقارات المحتفظ بها بموجب عقود  يمستؤجر. 

 العقارات االستثمارٌة المإجرة بموجب عقود اٌجار التموٌلً  يمستؤجر . 

 البٌولوجٌة المحتفظ بها بموجب عقود االٌجار التموٌلً  الموجودات يمستؤجر. 

 البٌولوجٌة المإجرة بموجب عقود االٌجار التشؽٌلٌة  الموجودات يمستؤجر. 

ٌنطبق هذا المعٌار على اتفاقٌة نقل الحق فً استخدام األصل المتعلق بتشؽٌل أو صٌانة 

بتقدٌم خدمات على نطاق واسع ، من ناحٌة أخرى ،  األصل ، حتى إذا كان المإجر مطالًباً 

لتً ال تنقل حق استخدام أصول األطراؾ ال ٌنطبق المعٌار على اتفاق فً العقد للخدمات ا

 ( Wiley 2019 : 1619) المتعاقدة.

( والتً 17و معٌار 16وهنالك العدٌد من المصطلحات التً وردت فً المعٌارٌٌن ) معٌار 

 :بعضها بما ٌاتً  ٌجازإٌمكن 

  :ستخدام األصل فً مقابل الدفع ا فً  اً حقٌمنح المإجر المستؤجر هو اتفاق عقد اإلٌجار

 (www.ifrs.org) .أو سلسلة من المدفوعات خبلل فترة زمنٌة متفق علٌها

 السقتئجار مسقتؤجر فٌها تعاقد التً لئللؽاء قابلة ؼٌر فترةعبارة عن هً : اإلٌجار عقد مدة 

 فقً االسقتمرار اختٌقار حقق للمسقتؤجر فٌهقا ٌكقون أخقرى فتقرات أي إلقى باإلضقافة األصل

 العققد بدء عند معقول بشكل التؤكٌد وجود مع بدونها، أو أخرى دفعة مقابل األصل استئجار

 ( 17:2012المطٌري)  .الخٌار ذلك بموجب حقه ٌمارس سوؾ المستؤجر أن

  القٌمققة العادلققة: تشققٌر إلققى مبلققػ المققال الققذي ٌمكققن مبادلتققه بؤصققول أو ٌلققزم تسققوٌته بققٌن

تجقاري بحقت أطراؾ مطلعة فً معاملة وأطراؾ معاملة طوعٌة فً معاملة على أساس 

 (12: 2012)المطٌري 

  العمر االقتصادي: الفترة التقً مقن المتوققع أن ٌسقتخدم خبللهقا مسقتخدم أو أكثقر األصقل

ا ، أو عققدد وحققدات اإلنتققاج أو الوحققدات المماثلققة التققً ٌتوقققع أن ٌحصققل علٌهققا  ًٌ اقتصققاد

 (12: 2012مستخدم واحد أو أكثر من األصل.)المطٌري 

  الفترة المتبقٌقة المققدرة مقن تقارٌخ فتقرة اإلٌجقار ، ؼٌقر المحقددة عمر الخدمة: ٌشٌر إلى

بفتقققرة اإلٌجقققار ، والتقققً مقققن المتوققققع خبللهقققا أن تسقققتهلك الوحقققدة االقتصقققادٌة المنقققافع 

 (12: 2012االقتصادٌة لؤلصل. )المطٌري 

  القٌمة المتبقٌة المضمونة: جزء من القٌمة المتبقٌة مضمونة من قبل المسقتؤجر أو طقرؾ

ط بالمسقتؤجر )القٌمقة المضقمونة هقً الحقد األعلقى للمبلقػ القذي ٌمكقن دفعقه فقً أي مرتب



                    ود االٌجار                /  المبحث الثانً ................................................. عق  الفصل الثانً

 
45 

حال(. لجزء من القٌمة المتبقٌة للمإجر أو المستؤجر أو عققد اإلٌجقار ٌقتم تققدٌم الضقمان 

من قبل طرؾ ثالث ؼٌر ذي صلة بالشخص أو الطرؾ الثالث القذي لدٌقه الققدرة المالٌقة 

 (15: 2012طٌري على أداء التزام الضمان. )الم

  :للمقإجر ال ٌضقمنه لبلصقل جقزء مقن القٌمقة المتبقٌقة هً القٌمة المتبقٌة ؼٌر المضمونة

 (15: 2012المإجر لٌتم تحقٌقه فقط من قبل الطرؾ المرتبط بالمإجر. )المطٌري 

 هو أصل ٌمثل حق المستؤجر فً استخدام األصل المعنقً خقبلل االصل "حق استخدام :"

  (IFRS 2018 IFRS 16: 15) عقد اإلٌجار.

  شققهًرا أو أقققل مققن تققارٌخ بققدء عقققد  12عقققد إٌجققار قصققٌر األجققل: هققو عقققد إٌجققار مدتققه

عقود اإلٌجار التً تشقمل خٌقارات الشقراء لٌسقت عققود إٌجقار قصقٌرة األجقل واإلٌجار. 

(IFRS 2018 IFRS 16: 15) 

  العققققد مقققن البقققاطن: هقققذه معاملقققة ٌققققوم فٌهقققا المسقققتؤجر )"المقققإجر الوسقققٌط"( بتقققؤجٌر

األساسٌة للعققد إلقى طقرؾ ثالقث ، وال ٌقزال عققد اإلٌجقار هقو عققد اإلٌجقار  الموجودات

 (IFRS 2018 IFRS 16: 15 )بٌن المإجر الرئٌس والمستؤجر. الرئٌس

اتفاق والحصول على اصل معٌن عقد االٌجار هو عقد بٌن طرفٌن من اجل وٌمكن القول 

 خبلل فترة زمنٌة معٌنة مقابل عوض نقدي وكل هذا ٌحدد فً االتفاق او العقد.

 

      صنٌؾ عقود اإلٌجارت 2-2-3-2 

 المستؤجرإن تصنٌؾ عقود اإلٌجار فً هذا المعٌار مبنً على أساس مدى تحمل المإجر أو 

، وتشمل المخاطر احتماالت الخسائر من المستؤجرالمخاطر والمنافع المتعلقة بملكٌة األصل 

الطاقة العاطلة أو التقنٌة القدٌمة ومن التؽٌرات فً العائد بسبب الظروؾ االقتصادٌة 

المتؽٌرة، وٌمكن أن تتمثل المكافآت بتوقع أرباق من العملٌات على مدى العمر االقتصادي 

أن العملٌة  اذ ،ق قٌمة متبقٌةوالحصول على كسب من زٌادة قٌمة األصل أو تحقٌ ،لؤلصل

فإنه من المناسب  ،مبنٌة على اتفاقٌة إٌجار مشتركة لكبل الطرفٌن المستؤجربٌن المإجر و

استعمال تعرٌفات ثابتة، وتطبٌق هذه التعرٌفات على الظروؾ المختلفة للطرفٌن قد ٌنجم 

تقسٌم ال،وتم المستؤجرعنه أحٌانا تصنٌؾ نفس عقد اإلٌجار بشكل مختلؾ من قبل المإجر و

 ( IFRS  2014: 771) .عقود اإلٌجار التموٌلٌة و عقود اإلٌجار التشؽٌلٌة  على
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       ةقود االٌجار التموٌلٌاوال: ع

ٌصنؾ عقد اإلٌجار على أنه عقد إٌجار تموٌلً إذا كان ٌحول بشكل جوهري جمٌع 

ٌن االعتراؾ بعقود اإلٌجار المستؤجرٌجب على و  ،المخاطر والمكافآت المتعلقة بالملكٌة

التموٌلً على أنها موجودات ومطلوبات فً مٌزانٌاتهم  العمومٌة بمقدار مبالػ  مساوٌة عند 

ة، أو إذا كانت أقل من ذلك  بمقدار القٌمة العادلة المستؤجربدء العقد للقٌمة العادلة لؤلمبلك 

حالٌة للحد األدنى من دفعات اإلٌجار للحد األدنى من دفعات اإلٌجار وعند حساب القٌمة ال

ٌكون عامل الخصم هو سعر الفائدة الضمنً فً عقد اإلٌجار إذا كان من الممكن تحدٌده 

 (54 :2006) وٌلً  عملٌا، وإذا لم ٌكن ذلك ممكنا ٌجب استخدام سعر االقتراض التفاضلً.

) الجعارات األتٌة الشروط  تموٌلً فً ظل توفرعقد اٌجار نة ؤاالٌجار بعقد وٌتم تصنٌؾ 

2007 :454) 

تحوٌل ملكٌة االصل من المإجر الى المستؤجر فً نهاٌة مدة االٌجار اي ان االٌجار  .1

 . المتبلكهمدفوعا  اً قسط ٌعد الذي ٌتم دفعة مقابل استخدام االصل

ٌملك حق الخٌار فً شراء االصل بسعر ٌتوقع ان ٌكون اقل من القٌمة  المستؤجران  .2

ٌكون موكدا فً بداٌة فترة االٌجار بانة  انهوهذا ٌعنً  ، ممارستهفً تارٌخ العادٌة 

 .سٌتم ممارسة هذا الخٌار بدرجة مقبولة 

عمر االصل %من 75بنسبة  لؤلصلان مدة االٌجار تعطً ؼالبٌة العمر االقتصادي  .3

 .حتى لو لم ٌتم ممارسة خٌار التملك 

 تقرٌبالدفعات االٌجار فً بداٌة فترة االٌجار مساوٌة  األدنىتكون القٌمة الحالٌة للحد  .4

 .%منها 50المإجر او على اقل  لؤلصلللقٌمة العادلة 

من قبل  هخاصة ٌمكن فقط االستفادة من بطبٌعةان االصل المستؤجر سٌكون  .5

 .ةالمستؤجر بدون تعدٌبلت كثٌر

ئر التً ٌتحملها عقد االٌجار وبذلك فان الخسا بإلؽاءان المستؤجر قد ٌكون مخوال  .6

 .المإجر سبب االلؽاء تكون بسبب المستؤجر 

سٌستفٌد المستؤجر من المكاسب او ٌتحمل الخسائر الناتجة عن تقلبات القٌمة العادلة  .7

 .للقٌمة المتبقٌة ) مثل وسائل خصم دفعات االٌجار ( 

 .استئجار االصل  بإعادةنٌة للمستؤجر القدرة على االستمرار لفترة ثا .2
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      ةعقود االٌجار التشؽٌلٌثانٌا :

وٌصنؾ عقد اإلٌجار على أنه عقد تشؽٌلً إذا كان ال ٌحول بشكل جوهري جمٌع المخاطر 

ٌجب االعتراؾ بدفعات اإلٌجار بموجب عقد اإلٌجار ، ووالمكافآت المتعلقة بالملكٌة 

الدخل على أساس  القسط الثابت على مدى مدة  كشؾفً  بوصفها مصروفاً التشؽٌلً 

 اإلٌجار، إال إذا كان هناك أساس  منتظم  آخر ٌمثل النمط الزمنً لمنفعة المستخدم .

بالنسبة لعقود اإلٌجار التشؽٌلً ٌتم االعتراؾ بدفعات اإلٌجار) باستثناء تكالٌؾ الخدمات مثل 

على أساس القسط الثابت، إال إذا كان فً بٌان الدخل  مصروفاً  بوصفهاالتؤمٌن والصٌانة( 

هناك أساس  منتظم ٌمثل النمط الزمنً لمنفعة المستخدم حتى ولو لم تكن الدفعات على نفس 

 (IAS 17 : 772  2016 IFRS) ذلك األساس .

 

عقود  IAS)  17 ) المعالجات المحاسبٌة وفق متطلبات معٌار المحاسبً الدولً 2-2-3-3

 االٌجار 

ٌستخدم المعٌار المتعلق باإلٌجارات نموذجٌن المحاسبٌن مختلفتٌن فً محاسبة عن عقود 

عرض  ٌؤتً وسٌعتمد اختٌار النموذج المحاسبً على تصنٌؾ عقد االٌجار وفما ،االٌجار 

 : لهذٌن النموذجٌن

  مدة العقد المحاسبة عن عقد االٌجار التموٌلً : ٌعترؾ المستؤجر فً بداٌة  - أ

 الموجوداتفئة فً جانب الموجودات و ٌتم تصنٌفه ضمن  المستؤجر باألصل

وٌكون  ،لتزام المترتب على العقد بجانب المطلوباتلبلوكذلك ٌعترؾ با، مماثله

او بالقٌمة الحالٌة للحد االدنى لدفعات االٌجار  لؤلصلاالعتراؾ بالقٌمة العادلة 

فً احتساب القٌمة الحالٌة معدل الخصم الوارد فً  المستؤجرو ٌستخدم  ،اٌهما اقل 

اتفاقٌة او عقد االٌجار ان وجدت او سعر االقتراض االضافً بحٌث تتساوى القٌمة 

( وٌقوم IASB,IAS17 :20)  ،لؤلصلالحالٌة لدفعات االٌجار مع القٌمة العادلة 

ائدة على بتقسٌم دفعات االٌجار الى جزئٌٌن ٌتعلق الجزء االول بالف المستؤجر

فٌخفض به التزام القائم اما الجزء االخر  ،بوصفها مصروفاً  بهتحوٌل و ٌعترؾ 

 المستؤجر( كذلك ٌقوم 623 :2017) الجعارات ،وفق اسلوب معدل الفائدة الفعال 

 16IAS) االصل على مدى عمرة نافع بموجب معٌار المحاسبة الدولً  باالمتبلك

اما اذا ادى  ،المماثلة  لؤلصولو المعدات بنفس سٌاسة المتبعة  باآلالتالمتعلق  (

بعدم انتقال ملكٌة االصل له فعند ذلك ٌتم استخدام مدة عقد  معقوالً  اً تؤكٌد المستؤجر

فانة ٌقوم  للمإجر(اما بالنسبة 126 :2015) مٌرز ،او العمر النافع اٌمها اقل 
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المدٌن فً قائمة المركز حساب  بوصفهببداٌة العقد بتسجٌل االٌجار التموٌلً 

ومن ثم ٌقوم باالعتراؾ  ،المالً بقٌمة مساوٌة لصافً االستثمار للعقد االٌجار 

للعائد على الصافً  اً ثابت اً دورٌ نموذج ٌعكس معدالً  إلى بالدخل التموٌلً مستندا 

 .المإجروٌمثل العائد قٌمة االٌجار الذي ٌحصل علٌه  المإجراستثمارات 

 (623 :2017)الجعارات 

بدفعات االٌجار  باالعتراؾ المستؤجرالمحاسبة عن عقد االٌجار التشؽٌلً : ٌقوم  - ب

فً قائمة االرباق و الخسائر خبلل فترة العقد وفق اسلوب القسط  بوصفها مصروفاً 

افضل للمخطط  اً كن هناك طرٌقة منهجٌة اخرى تعطً انعكاستمالم  ،الثابت 

اما الحوافز التً ٌمكن ان ٌحصل علٌها  ،الزمنً للفوائد الناجمة عن عقد االٌجار 

 ،) ابو نصار .فٌتم تخفٌض مصروؾ االٌجار بها على مدى فترة العقد  المستؤجر

قائمة  فًفٌبقى االصل على حالة  للمإجراما بالنسبة ، (270 :2014حمٌدات 

بالدخل المتحصل من االٌجار على مدى فترة العقد المركز المالً وٌتم االعتراؾ 

 اً كن هنالك طرٌقة منهجٌة اخرى تعطً انعكاستمالم  ،على اساس القسط الثابت 

المنفعة من االصل افضل للمخطط الزمنً الذي ٌتم على اساسه تخفٌض 

و ٌتم االعتراؾ بالحوافز التً ٌمنحها المإجر للمستؤجر بتخفٌض  ،المستؤجر

  مصدر سابق ().متحصل من االٌجار خبلل فترة العقد االٌراد ال
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 ( (IFRS  16عقود االيجار الدولي معيار االبالغ المالي  عقود االيجار وفق   2-2-4

 

من احداث المعاٌٌر المهمة و الذي ٌتناول  ( IFRS16)معٌار االببلغ المالً رقم  ٌعد

 ٌنالمستؤجرمتطلبات االعتراؾ و القٌاس و العرض و االفصاق المتعلقة بعقود االٌجار لدى 

بٌن مجلس معاٌٌر المحاسبٌة  اً مشترك اً مشروعبوصفه و جاء هذا المعٌار  ،و المإجرٌن 

وقد احدث هذا المعٌار  ،( (FASBو مجلس معاٌٌر المحاسبة االمرٌكً  ( (IASBالدولٌة 

ٌتم  اذ ،  ٌنالمستؤجرفً المعالجات المحاسبٌة لعقود االٌجار التشؽٌلٌة لدى  اً كبٌر تحوالً 

و  المطلوباتو االعتراؾ ب بوصفها أصوالً بموجب هذا المعٌار رسملة كافة عقود االٌجار 

التً عقود االٌجار قصٌرة االجل  االستثناءاتوتشمل هذا  ،محددة  استثناءاتمقابلتها مع 

وقد  ،ة ذات القٌمة المتدانٌة المستؤجرو عقود االٌجار لؤلصول  ، تبلػ مدتها سنة واحدة  فاقل

انهى هذا المعٌار الجدل الطوٌل فً الفكر المحاسبً حول اخفاء القوائم المالٌة لعقود االٌجار 

 .المتعلقة بتلك العقود  لمطلوباتالتشؽٌلً و اخفاء ا

www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php)) 

 : ٌؤتً و ٌحل هذا المعٌار محل كل ما

 معٌار المحاسبة الدولً رقم( 17 IAS ) اإلٌجار.عقود  

  4)تفسٌر رقم (IFRIC   التؤجٌرالترتٌبات التً تضمن.  

  15) رقمتفسٌر ( SIC عقود االٌجار التشؽٌلً الحوافز.  

 تفسٌر رقم ( 27 SIC)  شكل القانونً لعقود الٌضم الجوهر العملٌة التً تتضمن

 (622 :2015) حمٌدات اإلٌجار. 

بٌق المبكر للمعٌار وبالتط ، 1/1/2015ٌبدا سرٌان هذا المعٌار للفترة المالٌة  التً تبدا من 

)  ،االٌراد من العقود على العمبلء    (IFRS (15عٌار االببلغ المالً رقم شرٌطة تطبٌق م

وٌهدؾ هذا المعٌار الى وضع مبادى االعتراؾ و القٌاس و   (266 :2016نصار  ابو

دي الى تقدٌم معلومات مبلئمة و تمثل بصدق إبشكل ٌ ،العرض و االفصاق لعقود االٌجار 

ولذلك زٌادة شفافٌة فً البٌانات  ،جرٌن و المإجرٌن ؤتسعملٌات التؤجٌر لدى كل من الم

بٌن الشركات التً تقوم  الموجوداتالمالٌة و تحسٌن المقارنة  بٌن الشركات التً تستؤجر 

( وٌطبق معٌار االببلغ المالً  Wiley 2019: 1692. )  الموجوداتباالقتراض لشراء 

 -: ٌؤتً على كافة عملٌات التؤجٌر ) عقود االٌجار ( باستثناء ما (IFRS 16 )رقم

 عقود تؤجٌر و استخدام المصادر ؼٌر المتجددة مثل النفط و الؽاز وما شابهها. 
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  البٌولوجٌة المحتفظ بها من قبل المستؤجر الموجوداتعقود التؤجٌر. 

  ترتٌبات خدمات االمتٌاز. 

 تراخٌص الملكٌة الفكرٌة الممنوحة من قبل المإجر. 

  حقوق االستئجار ) لدى المستؤجر ( بموجب اتفاقٌات الترخٌص مثل حقوق

 ،مخطوطات الخاصة الاستئجار االفبلم و براءات االختراع و حقوق التؤلٌؾ و 

ؼٌر الملموسة  الموجوداتوٌجوز للمستؤجر تطبٌق هذا المعٌار لعقود استجار 

 (  Wiley 2019:  1692ؼٌر مذكورة .)  

هً تصنٌؾ و (IAS17)ٌكون من هدؾ المعٌار لنطاق اٌن الهدؾ واان تبوٌمكن القول 

عقود اإلٌجار )تموٌلً وتشؽٌلً( وقد وضع مجموعة شروط تم ذكرها لتحدٌد نوع العقد 

ولكنه لم ٌنجح بهذا المسعى واستمر الؽموض واالجتهاد الشخصً ٌكتنؾ عملٌة التصنٌؾ 

عقود اإلٌجار بشكل مختلؾ فً ظل نفس فكان المجال واسعا للوحدات االقتصادٌة لتصنٌؾ 

الظروؾ والوقائع وبما ٌخدم مصالحها وان كان ٌنعكس سلبا على معلومات القوائم المالٌة 

قد شخص هذا (  IASB ) وجودتها، وقد بدا واضحا ان مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة

ذي ركز وال ( IFRS 16)من خبلل هدؾ المعٌار الجدٌد  (IAS17)الخلل فً المعٌار 

على تحدٌد مبادئ االعتراؾ والقٌاس والعرض واإلفصاق لضمان تقدٌم معلومات مبلئمة 

 .تعبر بصدق عن معامبلت اإلٌجار فً سجبلت المستؤجر والمإجر 

 

 (  IFRS16) اسباب اصدار المعٌار رقم 2-2-4-1

مع االنتقادات التً احاطت بالمعٌار  ((IASBتجاوب مجلس معاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة  

 فٌما ٌؤتً االنتقادات  هوتتخلص هذ باإلٌجاراتالمتعلق ( IAS 17)المحاسبً الدولً رقم 

بتلبٌة احتٌاجات مستخدمً القوائم  باإلٌجاراتمتعلق ال(  IAS  17) فشل معٌار رقم .1

مستثمرٌن او  انواكأاذ تإمن نسبة كبٌرة من مستخدمً القوائم المالٌة سواء ،المالٌة 

وبالتالً فان عدم  ،التً تصاحب عقود االٌجار التشؽٌلٌة  المطلوبات بؤهمٌةمحللٌن 

اظهارها فً القوائم المالٌة ٌضطر المستخدمٌن الى عمل تعدٌبلت مبنٌة على 

اال ان هذا المعلومات ال تكون كافٌة لعمل  ، اإلفصاحاتالمقدمة ضمن  معلومات

الى  اللجوءتعدٌبلت و ٌمكن االعتماد علٌها بموثوقٌة مما ٌضطر المستخدم الى 

او  المطلوباتما تكون نتائجها اما تضخم لهذا ؼالباً و ،التقدٌرات و االفتراضات 

 ،القتراض ان عقود االٌجار هً نوع من انواع التموٌل او ا اذ ،تقلٌلها عن الواقع 

فً القوائم  إظهارهاالمحاسبٌة الدولٌة ان من الضروري  المعاٌٌرفقد وجد مجلس 
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وبالتالً اعطاء فرصة لمستخدم القوائم ،المالٌة  من اجل زٌادة شفافٌة هذا القوائم 

 لمطلوباتمعلومات المتعلقة بهذا االالمالٌة الذي ال ٌملك الخبرة الكافٌة الستخراج 

ل التقدٌرات البلزمة التخاذ قرار مبنً على المعلومات وعم اإلفصاحاتمن 

 .(622 :2012)الجعارات  وشفافةواضحة 

مجال للشركات بالتبلعب فً تصنٌؾ  باإلٌجاراتالمتعلق  (IAS 17)ٌعطً معٌار  .2

كون هناك توقد  ،بالقوائم المالٌة او عدم اظهارها  بإظهارهاالعقود عند الحاجة 

الى عقود تشؽٌلٌة بدال من  اإلٌجارياسباب تدفع الشركات الى تصنٌؾ عقدها 

و كما لذلك من اثر اٌجابً على قوائمها المالٌة واٌضا على ،تموٌلٌة  اً تصنٌفها عقود

 .(17 : 2017ري) العرٌ  الرئٌسةالنسب المالٌة 

وعدم  اً ان هنالك تضارب باإلٌجاراتالمتعلق (  IAS 17)ٌرى المنتقدون للمعٌار .3

واطار المفاهٌمً للقوائم المالٌة الصادر عن المجلس ( IAS 17)اتساق بٌن المعٌار 

الذي وفٌحق استخدام االصل و االنتفاع به  ،( (IASBمعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة ال

بموجب عقد االٌجار ٌلبً تعرٌؾ االصل فً اطار مفاهٌمً  المستؤجرٌحصل علٌة 

ٌدفع االٌجار طوال مدة العقد ٌلبً تعرٌؾ االلتزام اال ان  المستؤجركما ان تعهد 

تصنٌؾ االٌجار التشؽٌلً ٌبقى االصل و االلتزام المترتبٌن على العقد خارج القوائم 

 .(  12 :2017ري ٌ) العر  للمستؤجرالمالٌة 

 

 (  IFRS 16)تصنٌؾ عقود االٌجار حسب معٌار  2-2-4-2

المتعلق  (IAS 17 )االٌجار المتبع فً معٌار عقودنظام تصنٌؾ  ( IFRS16)الؽى المعٌار

وقد سمح  ،كعقود االٌجار التموٌلً ٌصنؾ  اإلٌجاري دوبذلك اصبحت العق ، باإلٌجارات

 المعٌار بتصنٌؾ االٌجار كتشؽٌلً فً نطاق ضٌق وفً  حالتٌن فقط :

 وان ال ٌحتوي العقد على خٌار الشراء  اً شهر 12ان تكون مدة العقد اقل من  (1

 ،ؼٌر هامة نسبٌا مثل ) اجهزة الحاسوب الشخصً  ةان تكون القٌمة اإلٌجارٌ (2

 (IASB IFRS16:5 )  معدات بسٌطة للمكتب (
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 (IFRS 16)فوائد تطبٌق معٌار االببلغ المالً   2-2-4-3

 المإسساتالقوائم المالٌة و  لمستخدمً  فوائد  ( IFRS 16) ٌوفر معٌار االببلغ المالً

 االقتصادٌة التً تساعد فً اتخاذ القرار المناسب من خبلل التطبٌق :

  بالنسبة للمحللٌن و المستثمرٌن 

 تؤثٌرالحول  للمستؤجرٌننقص المعلومات و االفصاق فً المٌزانٌة وبٌان الدخل 

محللٌن على خاصة دون اطبلع المستثمرٌن و الوحدة االقتصادٌة واصول  ،المالً 

الوحدة و االعتماد على تقنٌات لتقدٌر اصول  ،المعلومات المدرجة فً المبلحق 

االٌجار التً ٌمكن ان تختلؾ من محلل الى اخر وهذا  المطلوباتو  االقتصادٌة 

وعلى  ،الجدٌدة  المعاٌٌر ٌودي الى نتائج مرتقبة ؼٌر دقٌقة على عكس تطبٌق 

و  ،المعٌار الجدٌد الذي ٌسمح بتوفٌر التمثٌل الصادق للمركز المالً للشركة عكس 

زٌادة الشفافٌة وتنظٌم افضل للوضع المالً و االداء المالً للشركة  عند اتخاذ 

و التقلٌل من الحاجة الى اجراء التعدٌبلت التً تقام عند  ،القرارات االستثمارٌة 

 على معلومات .من اجل حصول  (IAS 17 )تطبٌق معٌار

  االقتصادٌة  للمإسساتبالنسبة 

و  ،تحسٌن عملٌة اتخاذ القرارات الخاصة بكٌفٌة التموٌل و تشؽٌل مشارٌعهم 

قوائم الشركات من خبلل توحٌد االعتراؾ و القٌاس تحسٌن امكانٌة المقارنة بٌن 

وبٌن ،عقود االٌجاري دون اجراء تعدٌبلت جمٌع  المطلوباتو  الموجودات

كما ٌعكس  ،الموجوداتوالتً تقترض لشراء  الموجوداتجر إالشركات التً ت

 .(150 : 2017رفٌق  ،) اٌمان  .اٌضا االختبلفات االقتصادٌة بٌن هذا المعامبلت 

 

     تحدٌد عقد االٌجار   2-2-4-4

ما اذا كان العقد هو عقد اٌجار او ٌتضمن  الوحدة االقتصادٌة علىفً بداٌة عقد االٌجار 

 : ما ٌؤتًو ٌتطلب المعٌار بهذا الخصوص  تؤجٌراتفاقٌة 

 عن استخدامالعقد كلٌا او جزئٌا العقد عقد االٌجار اذا كان ٌنقل الحق سٌطرة  عدٌ .1

وقد تكون  ،اصل محدد من طرؾ ألخر لمدة زمنٌة محددة مقابل عوض او بدل معٌن 

 .زمنٌة معبرا عنها بشكل مقدار استخدام االصل الالمدة 

قل السٌطرة بموجب هذا المعٌار اذا كان للعمٌل الحق فً توجٌه و استخدام تن .2

عن استخدام تلك و الحصول على كافة المنافع االقتصادٌة  ةالمستؤجر الموجودات

 .الموجودات
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بشكل صرٌح فً العقد و ٌمكن تحدٌد  للتؤجٌرالخاضعة  الموجوداتٌتم عادة تحدٌد  .3

متاحة لبلستخدام  الموجوداتتصبح بها تلك  لذيبشكل ضمنً بالتارٌخ ا الموجودات

 .من العمٌل 

المإجرة خبلل فترة استخدام تلك  الموجوداتاذا كان للمورد الحق فً استبدال  .4

و بالتالً  ،الموجوداتلعمٌل باستخدام تلك لوفً هذا الحالة ال ٌوجد حق  الموجودات

 ،ٌجار لبلالعقد ا ال ٌعد للعمٌل وفً هذا الحالة  الموجوداتلم ٌنقل السٌطرة على تلك 

حقق تللمورد اذا  ٌتحققالمإجرة  الموجوداتال وٌبٌن هذا المعٌار ان الحق فً استبد

 :الشرطان 

o  البدٌلة خبلل فترة استخدام  الموجوداتللمورد القدرة العملٌة فً استبدال

 .االصل 

o  الموجوداتتحقق المورد منافع اقتصادٌة نتٌجة استبدال تلك. 

تقٌٌم اذا كان العقد عقد اٌجار او ٌنطوي على الاعادة  الوحدة االقتصادٌةٌجب على  .5

 ( 650 : 2015) حمٌدات  .اتفاقٌة تؤجٌر فقط فً حالة تؽٌر شروط و احكام العقد

(Wiley 2019: 1707   ) . 

 

     فصل مكونات العقد   2-2-4-5

عن كل مكون اٌجاري فً العقد بشكل  االفصاق محاسبةلل وحدة اقتصادٌةٌجب على كل 

او ٌنطوي  اً اٌجارٌ اً وذلك ألي عقد ٌعد عقد ،منفصل عن مكونات ؼٌر اإلٌجاري فً العقد 

 :وفق االتً تطبٌق الوسائل العملٌة تحاول  الوحدة االقتصادٌةعلى عقد اٌجاري مالم تكن 

 المستؤجر     

بالنسبة للعقد الذي ٌنطوي على مكون اٌجاري مع مكون اٌجاري او ؼٌر اٌجاري  - أ

تخفٌض العوض فً العقد لكل مكون  المستؤجرفانة ٌجب على  ،واحد او اكثر 

ل قو السعر المست ،اٌجاري على اساس السعر التناسبً المستقل للمكون االٌجاري 

 . ةاالٌجارٌ االجمالً للمكونات ؼٌر

لمكونات االٌجاري وؼٌر االٌجاري على اساس ل قٌجب تحدٌد السعر التناسبً المست - ب

 ،لذلك مكون  الوحدة االقتصادٌةاو  المورد المماثل الذي ٌحمل على  المإجرسعر 

مكون المماثل بصورة مستقلة واذا لم تتوفر اسعار مستقلة قابلة للرصد بسهولة الاو 

تقدٌر السعر المستقل باستخدام معلومات القابلة للرصد الى  المستؤجرفٌجب على  ،

 .اقصى الحد
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عدم فصل وان ٌختار حسب الفئة االصل محل العقد  للمستؤجركوسٌلة عملٌة ٌمكن  - ت

ومن ثم ٌقوم بالمحاسبة من كل مكون  ،مكونات ؼٌر االٌجاري عن مكونات االٌجاري 

 ال و ،مكونا اٌجارٌا واحدا وصفها مصاحبة ب ةاٌجاري او اي مكونات ؼٌر اٌجارٌ

عن المشتقات المضمنة والتً تخضع للمعٌار  تطبٌق هذا الوسٌلة العملٌة  للمستؤجرٌجوز 

 .(    Wiley 2020:1659)   . االدوات المالً 5الدولً للتقرٌر المالً 

 المإجر          

بالنسبة للعقد الذي ٌنطوي على مكون اٌجاري مع مكون اٌجاري او ؼٌر االٌجاري 

 تخصٌص العوض فً العقد . المإجرلى ع هفان ،واحد او اكثر 

(www.socpa.org.sa ) ،  معٌار المحاسبً الدولً وٌتناول (IAS17)  من حٌث

تقوم الوحدة االقتصادٌة بتصنٌؾ عقد على انه عقد  اذ ،فصل مكونات العقد االٌجار 

 ،) تموٌلً  اً ٌجارا  وعند تحدٌد ما اذا كان نوع العقد  ،تشؽٌلً ( ،اٌجار ) تموٌلً 

فان احد االمور الهامه التً ٌنبؽً اخذها بنظر االعتبار عادة  ،تشؽٌلً( بشكل منفصل 

ات العقد ٌتم المحاسبة عن واذا لم ٌكن باإلمكان الفصل بٌن مكون ،عمر االقتصادي 

 السعودٌة الهٌئة) مكونات العقد بالتناسب مع القٌم العادلة من بداٌة عقد االٌجار .

 (604: 2012 القانونٌٌن للمحاسبٌن

فصل بٌن القد فرض على الوحدة االقتصادٌة  ( IFRS 16)ان المعٌار وٌمكن القول 

وهو  يمن اجل تحقٌق الهدؾ المعٌار ،مكونات العقد الى عقود االٌجاري و ؼٌر االٌجاري 

وبالتالً ٌعالج معٌار بعض ،مبلئمة تعبر بصدق عن معامبلت االٌجاري  تقدٌم معلومات

الصعوبات التً تواجه الوحدات االقتصادٌة فً فصل مكونات العقود الى االٌجاري و ؼٌر 

 .داً االٌجاري واحعقد الٌكون بان  لمحاسبة عن هذا الحالةلفسمح المعٌار  ،االٌجاري 

 

      مدة عقد االٌجار   2-2-4-6

  فً  لئللؽاءالفترة ؼٌر قابلة  بوصفهاتحدٌد مدة العقد  الوحدة االقتصادٌةٌجب على

 للمحاسبٌن السعودٌة الهٌئة ترجمة)  :عقد االٌجار جنبا الى جنب مع كل من 

 (605:  2012 القانونٌٌن

بصورة   اً متؤكد المستؤجرالفترات المشمولة بخٌار تمدٌد عقد االٌجار اذا كان  - أ

  .معقولة من ممارسة هذا الخٌار

بصورة معقولة  اً متؤكد المستؤجرالفترات المشمولة بخٌار انهاء عقد االٌجار اذا كان  - ب

 .من عدم ممارسة هذا الخٌار 
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  بصورة معقولة من ممارسة خٌار تحدٌد عقد  اً متؤكد المستؤجرعند تقٌٌم ما اذا كان

 ، للمستؤجراالٌجار او عدم ممارسة ذات العبلقة التً تحقق حافزا اقتصادٌا 

 .ممارسة خٌار تحدٌد عقد االٌجار او عدم ممارسة خٌار انهاء العقد االٌجار ل

  بصورة معقولة من ممارسة خٌار اً متؤكداعادة تقٌٌم ما اذا كان  المستؤجرٌجب على 

التمدٌد او عدم ممارسة خٌار االنهاء عند حدوث  حدث مهم او تؽٌر مهم فً 

 الظروؾ 

 . المستؤجرتكون ضمن سٌطرة  - أ

 ،بصورة معقولة من ممارسة خٌار  اً متؤكد المستؤجرتوثر على ما اذا كان  - ب

سابقا فً تحدٌد لمدة عقد االٌجار او عدم ممارسة خٌار مدرج  أدراجهلم ٌتم 

 .لمدة عقد االٌجار  تحدٌدهسابقا فً 

  تعدٌل مدة عقد االٌجار اذا كان هنالك تؽٌر فً فترة  الوحدة االقتصادٌةٌجب على

  لئللؽاء القابلةؼٌر  يسوؾ تتؽٌر مدة العقد االٌجار و، لئللؽاءقابلة ال اإلٌجاريعقد 

 فً الحال 

لمدة عقد  الوحدة االقتصادٌةخٌارا لم ٌدرج سابقا فً تحدٌد  المستؤجرممارسة  - أ

  .االٌجار

لمدة  الوحدة االقتصادٌةخٌار تم ادرجة سابقا فً تحدٌد  المستؤجرعدم ممارسة   - ب

  .عقد االٌجار

الوحدة تقاعدٌا بممارسة خٌار لم ٌدرج سابقا فً تحدٌد  المستؤجروقوع حدث ٌلزم  - ت

 .لمدة عقد االٌجار  االقتصادٌة

الوحدة ادرج سابقا فً تحدٌد  تقاعدٌا من ممارسة خٌار المستؤجر عوقوع حدث ٌمن - ث

) ترجمة الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن  .لمدة عقد االٌجار االقتصادٌة

2012 : 606) 

مدة عقد االٌجار هً عبارة عن الفترة ؼٌر   (IAS17)و بموجب المعٌار المحاسبً الدولً 

الى فترات اخرى  ضافةإالبو المإجر  المستؤجر بٌن و التً ٌتم التقاعد فٌها لئللؽاءقابلة 

فٌها حق اختٌار استمرارٌة االستئجار مقابل دفعات اخرى او بدونها مع  للمستؤجرٌكون 

 وفق ذلك . هوان المستؤجر سوؾ ٌمارس حق،موثوقة عند بدء العقد  تؤكٌداتوجود 

والتً تعطً الحق للمستؤجر فً  لئللؽاءالفترة الزمنٌة ؼٌر القابلة انها  وٌمكن القول 

وباألضافة الى الفترات زمنٌة االضافٌة التً ٌكون للمستؤجر  ،استخدام الموجود محل العقد 

 إن لكل اذ،من ممارسة هذا الحق عند بدء العقد  اً حق خٌار تمدٌد االستئجار اذا كان متؤكد
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مع عدم تحمل الطرؾ من المإجر و المستؤجر حق فً انهاء العقد بدون اذن الطرؾ االخر 

 االخر التبعات المالٌة .

 

المعالجات المحاسبية للعقود االيجار حسب متطلبات معيار االبالغ المالي   2-2-4-7

(61) 

  المستؤجرفً سجبلت اوال : 

 االثبات  (1)

فً تارٌخ بداٌة عقد االٌجار اثبات اصل ) اصل االستخدام ( و  المستؤجرٌجب على 

االعتراؾ بالحق فً استخدام الموجود ضمن الموجودات فً قائمة  عقد االٌجار المطلوبات

العقد بمعنى آخر رسملة كل عقود اإلٌجار  المطلوباتواٌضا" االعتراؾ ب ،المركز المالً 

 موجودات ومطلوبات فً قائمة المركز المالً .بوصفها  بكافة انواعها  

 القٌاس  (2)

 للموجوداتالقٌاس االولً  ( أ)

االعتراؾ بالحق فً استخدام االصل فً قائمة المركز  المستؤجرفً بداٌة عقد االٌجار على 

اي ٌتم رسملة عقود االٌجار بكافة  ،عقد االٌجار  المطلوباتالمالً وكذلك االعتراؾ ب

 اً شهر 12وذلك لعقود االٌجار التً تزٌد مدتها عن  المطلوباتو  أصوالً بوصفها انواعها 

فً دفاتر  المستؤجروٌتم االعتراؾ وتسجٌل االصل  ،وللعقود ذات القٌمة ؼٌر منخفضة

وتتضمن تكلفة  ،و بالتكلفة وتحت مسمى حق االستخدام االصل بوصفها اصبلً  المستؤجر

 (652 : 2015: ) حمٌدات  وكما ٌؤتًبتارٌخ بدء العقد االٌجار  المستؤجرحق استخدام 

 اللتزام عقد اإلٌجارمبلػ القٌاس المبدئً  -

أي مدفوعات إٌجار تمت قبل تارٌخ بدء عقد اإلٌجار مطروًحا منه أي حوافز إٌجار  -

 مستلمة

 أي تكالٌؾ أولٌة مباشرة ٌتكبدها المستؤجر -

تقدٌر للتكلفة التً سٌتكبدها المستؤجر عند تفكٌك وإزالة الموضوع األصلً للعقد  -

األصلٌة )عادًة األصل نفسه(. عقود  األصل إلى حالته ٌرجعواستعادة الموقع حٌث 

األساسٌة خبلل فترة زمنٌة محددة ، ٌجب  الموجوداتاإلٌجار أو بسبب استخدام 

هً جزء من تكلفة األصل عند تحمل على المستؤجر إثبات أن هذه التكالٌؾ 

 (222 :2012) نجم   لهذه التكالٌؾ. المطلوبات



                    ود االٌجار                /  المبحث الثانً ................................................. عق  الفصل الثانً

 
61 

مطروحا منها جمٌع  بوصفها اصبلً وٌتم قٌاس حق استخدام االصل بموجب نموذج التكلفة 

عقد االٌجار بالقٌمة الحالٌة  لمطلوباتاقٌاس المبدئً الوٌتم  ،االهتبلك وجمٌع التدنً ان وجد 

لدفعات االٌجار الواردة بالعقد على مدار العقد المخصومة بمعدل الفائدة الضمنً الوارد 

واذا لم ٌمن من الممكن تحدٌده بموثوقٌة ٌتم ،بالموثوقٌة  تحدٌدهذا كان من الممكن بالعقد ا

 (653 :2016استخدام معدل الفائدة على االقتراض . ) حمٌدات 

 عقد االٌجار  لمطلوباتاالقٌاس االولً  ( ب)

عقد االٌجار بالقٌمة الحالٌة  المطلوباتفً تارٌخ بداٌة عقد االٌجار قٌاس  مستؤجرالعلى 

 بواسطةٌجب خصم دفعات االٌجار  و ،االٌجار ؼٌر مدفوعة فً ذلك تارٌخ عقد لدفعات 

واذا لم ٌكن فً  ،معدل بسهولة الاذا كان ٌمكن تحدٌد ذلك  و،معدل الفائدة فً عقد االٌجار 

 للمستؤجرمعدل االفتراضً االضافً الٌجب ان ٌستخدم االمكان تحدٌد ذلك المعدل بسهولة 

عقد االٌجار  المطلوباتتمثل دفعات االٌجار فً تارٌخ بداٌة عقد االٌجار المدرجة فً قٌاس 

لحق استخدام االصل محل العقد خبلل مدة عقد االٌجار التً لم ٌتم سدادها  اآلتٌةفً دفعات 

 وهً 

 ناقص حوافز االٌجار مستحقة  ،دفعات الثابتة  .1

 ٌتم قٌاسه اولٌا بداٌة عقد االٌجار  مإشرؽٌرة تعتمد على دفعات مت .2

 مبالػ ٌتوقع دفعها ضمانات القٌمة المتبقٌة  .3

 فً حالة االنتهاء بالشراء ٌتم ادرج سعر امكانٌة تملك فً نهاٌة العقد  .4

 (  Wiley 2019: 1731) (2012:222) نجم 

ستخدام بتطبٌق نموذج اقٌاس اصل حق  مستؤجرالعقد االٌجار ٌجب على  ءبعد تارٌخ بد

قٌاس االصل بالكلفة مطروحا منه االهتبلك المتراكم لحقوق و ٌتضمن نموذج التكلفة  ،تكلفة 

اثار ناجمة عن اعادة  بؤٌةوٌتم تعدٌل تكلفة  ،استخدام االصل واٌة خسائر تدنً متراكمة 

 (700 :2015عقد االٌجار . ) حمٌدات  المطلوباتقٌاس 

 ،اذا كان الحق فً االستخدام االصل بموجب عقد االٌجار عبارة عن عقارات استثمارٌة 

معٌار الالعقارٌة بموجب  استثماراتهعن  القٌمة العادلة بتطبٌق نموذج  المستؤجرٌقوم 

اذا كان الحق فً استخدام االصل بموجب  ،االستثمارات العقارٌة  40المحاسبً الدولً رقم 

ق بفئة معٌنة من الفئات الممتلكات و المبانً و المعدات والتً ٌطبق علٌها عقد االٌجار ٌتعل

الممتلكات و المبانً  16نموذج اعادة التقٌٌم بموجب معٌار المحاسبً الدولً رقم  المستؤجر

بموجب عقد االٌجار متعلقة  الموجوداتوفً هذا الحالة فان كافة حقوق استخدام  ،و معدات 

حمٌدات  ،بتلك الفئة من الممتلكات و المبانً و معدات وٌمكن اعادة تقٌٌمها. ) ابو نصار 
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اذا رؼبت احدى الكٌانات  انهعلى  16ٌنص المعٌار االببلغ المالً الدولً و (263 :2016

ٌتم  نحسب تجمٌها ضمن نفس سطر الذي ،فً تجمٌع اصول حق استخدام مع اصول اخرى 

وعلى سبٌل المثال اذا كان ،االساسٌة المقابلة اذا كانت مملوكة  الموجوداتمن خبلله عرض 

فٌكون اصل حق االستخدام  اآلالتمعدات و  باستئجارحق استخدام اصل فٌتعلق  للمستؤجر

 المستؤجرمالم ٌختار  ،و معدات فً بٌان المركز المالً  اآلالتهذا مجتمعة مع الممتلكات و 

ال ٌتم تجمٌع اصول حق االستخدام مع  ،صول حق االستخدام بشكل منفصل عرض ا

تؽٌرا  16وٌتمثل متطلبات عرض معٌار،ؼٌر الملموسة فً بٌان المركز المالً  الموجودات

 (Wiley2019:1744)  ،كنتٌجة لعقود االٌجار  17جوهرٌا عن تلك الواردة ؼً معٌار 

 ماكو  اإلفصاحاتالعرض فً قائمة المركز المالً او االفصاق فً  المستؤجروٌجب على 

 : ٌؤتً 

 مستؤجراالخرى واذا لم ٌقم  الموجوداتاصول حق االستخدام بشكل مستقل عن  .1

فٌجب على ، حق االستخدام بشكل منفصل فً قائمة المركز المالً  لصأبعرض 

ٌجب عرض  ادراج اصول حق االستخدام ضمن نفس بند الذي كان مستؤجرال

تطبٌق المتطلبات على  ال ،له فٌما لو كانت مملوكة  همحل العقد مقابل الموجودات

ٌجب عرضها فً  اذصول حق االستخدام التً تستوفً تعرٌؾ العقار االستثماري أ

االفصاق عن بنود فً قائمة المركز ،عقارا استثمارٌا بوصفها قائمة المركز المالً 

 المالً تتضمن اصول حق االستخدام 

 المستؤجراالخرى اذا لم ٌقم  لمطلوباتاعقد االٌجار بشكل منفصل عن  المطلوبات .2

ٌجب على  ،عقد االٌجار بشكل منفصل فً قائمة المركز المالً  المطلوباتبعرض 

  المطلوباتالتً تتضمن تلك المركز المالً االفصاق عن بنود فً قائمة  المستؤجر

عقد االٌجار فً قائمة الربح ب لمطلوباتعرض مصروؾ الفائدة على ا المستؤجروٌجب على 

و الخسارة و قائمة الدخل الشامل بشكل مستقل عن مصروؾ استهبلك اصل حق االستخدام 

ان مصروؾ الفائدة عن عقد االٌجار هو مكون من مكونات تكالٌؾ تحوٌل التً وٌتم 

) ترجمة الهٌئة ،عرضها بشكل منفصل فً قائمة الربح و الخسارة و الدخل الشامل 

 ( 610 :2012ة للمحاسبٌٌن القانونٌن السعودٌ

 فً قائمة التدفقات النقدٌة  ٌؤتً تصنٌؾ ما المستؤجروٌجب على 

عقد االٌجار ضمن  المطلوباتالدفعات النقدٌة للجزء المتعلق بالمبلػ االصلً من  -

 االنشطة التموٌلٌة 
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ٌق عقد االٌجار بتطب المطلوباتالدفعات النقدٌة للجزء المتعلق بالفائدة على  -

قائمة التدفقات النقدٌة ) الفائدة  7المتطلبات الواردة فً معٌار محاسبة الدولً 

 المدفوعة (

منخفضة القٌمة ودفعات  الموجوداتو دفعات اٌجار دفعات االٌجار قصٌرة االجل  -

عقد االٌجار ضمن االنشطة  المطلوباتاالٌجار المتؽٌرة ؼٌر المدرجة فً قٌاس 

الهدؾ من ( و ٌقوم المستؤجر باإلفصاق و  Wiley 2020:1696) التشؽٌلٌة 

عن معلومات فً االٌضاحات و التً   باإلفصاقٌن المستؤجرهو قٌام  اإلفصاحات

تتوفر مع معلومات المقدمة فً قائمة المركز المالً و قائمة الربح و الخسارة و 

االٌجار عن  القوائم المالً لتقٌٌم اثر عقود مستخدمًلقائمة التدفقات النقدٌة اساسا 

 المستؤجرو ٌجب على  ، للمستؤجرالمركز المالً و االداء المالً و التدفقات النقدٌة 

فً  المستؤجرا هو ٌهالتً ٌكون ف اإلٌجارياالفصاق عن معلومات حول عقود 

 إلى المستؤجر ال ٌحتاجومع ذلك  ،اٌضاق واحد او قسم منفصل فً قوائم المالٌة 

تكرار المعلومات التً ٌتم عرضها بالفعل فً مكان اخر فً القوائم المالٌة  شرٌطة 

ان تكون المعلومات تم تضمٌنها من خبلل االشارات المرجعٌة لما فً االفصاق 

 (   Wiley 2020:  1697) ، لئلٌجارالواحد او قسم منفصل عن عقود 

 ة التقرٌر لفتر االتٌة االفصاق عن المبالػ المستؤجروٌجب على 

 .حق االستخدام حسب فئة االصل  محل العقد  ألصولمصروؾ االستهبلك  .1

 اإلٌجار.عقد  المطلوباتمصروؾ الفائدة على  .2

محاسبة المنخفضة القٌمة التً ٌتم  الموجوداتٌجار إالمصروؾ المتعلق لعقود  .3

ٌجوز ان ٌشمل هذا المصروؾ المتعلق بعقود االٌجار قصٌرة االجل  عنها وال

 .منخفضة القٌمة  لؤلصول

 المطلوباتالمصروؾ المتعلق بدفعات االٌجار المتؽٌرة ؼٌر المدرجة فً قٌاس  .4

 .عقد االٌجار  

 .حق االستخدام ل الموجوداتدخل االٌجار من باطن  .5

 .لعقود االٌجار اجمالً التدفق النقدي الخارج  .6

ب فئة االصل حق االستخدام فً نهاٌة فترة التقرٌر حس ألصولالمبلػ الدفتري  .7

 .محل العقد 

 Wiley).االستئجارمكاسب و الخسائر الناتجة من معامبلت بٌع و اعادة ال .2

2019:1741    ) 
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  المإجرفً سجبلت  ثانٌا : 

 اإلٌجارتصنٌؾ العقود  (1)

عقد  ،عقد اٌجار التشؽٌلً   انه علىٌجاراإلتصنٌؾ كل عقد من عقود  المإجرٌجب على 

ٌجار على انه عقد اٌجار تموٌلً اذا مان ٌحول بصورة إلو ٌصنؾ عقد ا ،اٌجار تموٌلً 

وٌصنؾ عقد  ،الجوهرٌة  ما ٌقارب كافة المخاطر و المنافع العائدة للملكٌة محل العقد 

ٌحول بصورة جوهرٌة ما ٌقارب كافة  ٌجار على انه عقد اٌجار تشؽٌلً اذا كان الإلا

وٌعتمد اعتبار العقد االٌجار التموٌلً او  ،محل العقد  لؤلصلمخاطر و المنافع العائد الملكٌة 

وٌتم القٌام بتصنٌؾ عقد  ،عقد اٌجار تشؽٌلً على جوهر المعاملة و لٌس على شكل عقد  

فقط اذا كان هناك تعدٌل فً وٌتم اعادة تقٌٌم التصنٌؾ  ،عقد االٌجار  ؤةنشاالٌجار فً تارٌخ 

 ،مثل التؽٌرات فً التقدٌرات  وعلى سبٌل المثال تؽٌرات العمر االقتصادٌة  ،عقد االٌجار 

   .فً السداد المستؤجرالتؽٌرات فً ظروؾ مثل تؽٌر  ،محل العقد  لؤلصلاو القٌمة المتبقة 

)  Wiley 2019/ 1744) 

 االٌجار التموٌلً عقود  - أ

 و القٌاس االثبات

محتفظ بها بموجب عقد ال الموجوداتاثبات  المإجرفً تارٌخ بداٌة عقد االٌجار ٌجب على 

انها مبالػ مستحقة التحصٌل بمبلػ  علىاالٌجار تموٌلً فً قائمة المركز المالً و عرضها 

استخدام  فً القٌاس االولً المإجرٌجب على و ،لمبالػ االستئجار فً عقد االٌجار مساو  

وفً حالة  ،ستثمار فً عقد االٌجار معدل الفائدة الضمنً فً عقد االٌجار لقٌاس صافً اال

 ،ٌمكن تحدٌده بسهولة  عقد االٌجار الباطن اذا كان معدل الفائدة الضمنً فً عقد اٌجار ال

 تعدٌلهالوسٌط استخدام معدل الخصم المستخدم فً عقد االٌجار الرئٌس ) بعد  للمإجرفٌمكن 

باي تكالٌؾ اولٌة مباشرة مرتبطة بعقد االٌجار من الباطن  ( لقٌاس صافً االستثمار فً 

اشرة و بخبلؾ تلك التكالٌؾ بوٌتم تضمٌن التكالٌؾ االولٌة الم ،عقد االٌجار من الباطن 

عقد  االستثماريقٌاس االولً لصافً الفً  ،ٌن المإجرالمتكبدة بواسطة صناع اٌجار او 

وٌتم تعرٌؾ معدل الفائدة  ،مبلػ الدخل المثبت على مدى عقد االٌجار  اٌجار و تخصٌص

فً  اً دي الى ادراج التكالٌؾ االولٌة المباشرة تلقائٌإالضمنً فً عقد االٌجار بطرٌقة ت

ضافة كل منها بشكل منفصل  هنالك الحاجة ال تصافً االستثمار فً عقد االٌجار ولٌس

(Wiley 2019 1747 )  ، اثبات دخل  فً الحالة القٌاس البلحق مإجرالٌجب على و

و على اساس نمط ٌعكس معدل عائد دوري ثابت لصافً  ،تموٌل على مدى عقد االٌجار 

الى تخفٌض اٌرادات تموٌل على مدى  المإجرو ٌهدؾ  ،فً عقد االٌجار  المإجراستثمار 
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دفعات االٌجار مدة عقد االٌجار على اساس منتظم ومنطقً و ٌجب على المإجر تطبٌق 

المتعلقة بالفترة مقابلة اجمالً االستثمار فً عقد االٌجار لتخفٌض كل من المبلػ االصلً 

و ٌجب على المإجر الذي ٌقوم بتطبٌق االصل المإجر بموجب  ،ودخل التموٌل ؼٌر المحقق

 وداتالموج 5محتفظ به للبٌع تطبٌقا للمعٌار االببلغ المالً الدولً  كؤصلعقد اٌجار تموٌلً 

ؼٌر المتداولة المحتفظ بها للبٌع و العملٌات ؼٌر المستمرة وان ٌقوم بالمحاسبة عن هذا 

 .(   Wiley 2020: 1708)  .االصل وفقا لذلك المعٌار

 عقود االٌجار التشؽٌلً  - ب

 االثبات والقٌاس 

إما ٌجب على المإجر إثبات دفعات عقود اإلٌجار من عقود اإلٌجار التشؽٌلٌة على أنها دخل 

وٌجب على المإجر تطبٌق أساس منتظم  ،بطرٌقة القسط الثابت أو أي أساس منتظم آخر

عن النمط الذي تتناقص فٌه الفوائد من استخدام  اً آخر إذا كان ذلك األساس أكثر تعبٌر

 ( IFRS 2016: 16 ) .  األصل محل العقد

دخل اإلٌجار ٌجب على المإجر إثبات االستهبلك والتكالٌؾ المتكبدة الكتساب  .1

 .على أنها مصروؾ

ٌجب على المإجر إضافة التكالٌؾ المباشرة األولٌة المتكبدة فً الحصول على  .2

عقد إٌجار تشؽٌلً إلى المبلػ الدفتري لؤلصل محل العقد وإثبات تلك التكالٌؾ 

على أنها مصروؾ على مدة عقد اإلٌجار بنفس األساس المستخدم فً دخل عقد 

 .اإلٌجار

محل العقد القابلة لبلستهبلك المإجرة بعقد إٌجار  الموجوداتبلك سٌاسة استه .3

تشؽٌلً ٌجب أن تكون متسقة مع سٌاسة االستهبلك العادٌة للمإجر لؤلصول 

 ،16المماثلة. ٌجب على المإجر احتساب االستهبلك وفقاً لمعٌار المحاسبة الدولً 

 .32ومعٌار المحاسبة الدولً 

لتحدٌد ما إذا كان األصل  36المحاسبة الدولً ٌجب على المإجر تطبٌق معٌار  .4

محل العقد المإجر إٌجاراً تشؽٌلٌا قد هبطت قٌمته والمحاسبة عن أي خسائر 

 .هبوط ٌتم تحدٌدها

ال ٌقوم المإجر الصانع أو التاجر بإثبات أي ربح للبٌع عند إبرام عقد إٌجار  .5

 . تشؽٌلً ألنه ال ٌعادل عملٌة بٌع

محل العقد بموجب عقد االٌجار التشؽٌلً فً قائمة  الموجوداتٌجب على المإجر عرض و 

الهدؾ من اإلفصاحات هو قٌام المإجرٌن و ،المركز المالً وفقا لطبٌعة االصل محل العقد 
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فً قائمة  لمعلومات المقدمةا باإلفصاق عن المعلومات فً اإلٌضاحات والتً ستوفر مع

مة التدفقات النقدٌة لمستخدمً القوائم المالٌة المركز المالً وقائمة الربح أو الخسارة وقائ

القوائم المالٌة لتقٌٌم أثر عقود اإلٌجار على المركز المالً واألداء المالً   أساساً لمستخدمً

ٌجب على المإجر اإلفصاق عن معلومات نوعٌة وكمٌة إضافٌة و  والتدفقات النقدٌة للمإجر

اإلفصاق تتضمن هذه المعلومات اإلضافٌة، البلزمة للوفاء بهدؾ  ةحول أنشطته اإلٌجارٌ

 ولكن لٌس على سبٌل الحصر، المعلومات التً تساعد مستخدمً القوائم المالٌة لتقٌٌم : 

 .طبٌعة أنشطة عقود اإلٌجار الخاصة بالمإجر -

محل  الموجوداتكٌفٌة إدارة المإجر للمخاطر المرتبطة بؤي حقوق ٌحتفظ بها فً  -

العقد. على وجه الخصوص، ٌجب على المإجر اإلفصاق عن استراتٌجٌة إدارة 

محل العقد بما فً ذلك أي وسٌلة  الموجوداتالمخاطر للحقوق التً ٌحتفظ بها فً 

ٌقلل من خبللها المإجر هذه المخاطر. ٌمكن أن تشمل هذه الوسائل على سبٌل 

مة المتبقٌة أو دفعات اإلٌجار المثال، اتفاقٌات إعادة الشراء أو ضمانات القٌ

 .تطلبات كٌفٌة تحقٌق هذا الهدؾهنالك مالمتؽٌرة الستخدام ٌتجاوز حدوداً معٌنة و 

 

 لفترة التقرٌر:اآلتٌة ٌجب على المإجر اإلفصاق عن المبالػ 

دخل التموٌل على صافً  ، ربح أو خسارة البٌع : بالنسبة لعقود اإلٌجار التموٌلً - أ

الدخل المتعلق بدفعات اإلٌجار المتؽٌرة ؼٌر المدرجة  ، اإلٌجاراالستثمار فً عقد 

ٌجب على المإجر تقدٌم اإلفصاحات   ،فً قٌاس صافً االستثمار فً عقد اإلٌجار

 .فً شكل جدول ما لم ٌكن هناك تنسٌق آخر أكثر مناسبة

بالنسبة لعقود اإلٌجار التشؽٌلً: دخل التؤجٌر، مع اإلفصاق بشكل منفصل عن  - ب

 . المتؽٌرة التً ال تعتمد على مإشر أو معدل المتعلق بدفعات اإلٌجار الدخل

(IFRS 2016:18) 

واهم القٌود المحاسبٌة وفق النظام المحاسبً الموحد للعقود اإلٌجار فً سجبلت المستؤجر و 

 (  5المإجر وفق جدول )

 قٌود فً سجبلت المستاجر
 قٌود فً سجبلت المإجر

 اإلٌجار عقد التموٌلًاذا كان ٌعتبر العقد 

 قٌد اثبات عقد اإلٌجار فً تارٌخ التقاعد
 11من ق / حق االستخدام االصل حسب النوع 

 2416إلى ق/ التزامات عقد اإلٌجار  

 قٌد اثبات عقد اإلٌجار
 1614من ق /  مدٌنً عقود اإلٌجار 

 إلى مذكورٌن
 11ق/ الموجود )حسب نوعه ( 
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 1662ق / االٌرادات المستحقة   

 قٌد احتساب اندثار على الموجود المستخدم
 37من ق / اندثار 

 2313إلى ق / مخصص اندثار المتراكم 

 قٌد استبلم  الدفعة النقدٌة
 121من ق / تقدٌة بالصندوق   
 1614إلى ق / مدٌنً عقود اإلٌجار 

قٌد احتساب الفوائد فً نهاٌة السنة  وٌكون قٌد 
 االستحاق
 3613اإلٌجار  من ق / الفوائد عن عقود 

 26631إلى ق / مصروفات الفائدة المستحقة 

وٌخفض حساب االٌرادات المستحقة باقً 
 االستثمار و ٌكون القٌد
 1662من ق / االٌرادات المستحقة 

 432إلى ق / اٌراد اٌجار ) حسب نوع (  

قٌد تسدٌد الفوائد و الدفعة النقدٌة من عقد 
 اإلٌجار

 من مذكورٌن
 2416د اإلٌجار ق / التزامات عق

 26631ق / مصروفات الفائدة المستحقة 
 123إلى ق / نقدٌة لدى المصرؾ 

 المإجر سجبلت فً قٌود
 التشؽٌلً عقد اإلٌجار العقد ٌعتبر كان اذا

 
 ٌثبت القٌد التالً بتارٌخ استبلم
 165من ق / مدٌنو نشاط ؼٌر الجاري 
 2432إلى ق / اٌراد اٌجار ) حسب نوع ( 

 
 تسدٌد ٌكون القٌدوعند 

 121من ق / نقدٌة فً الصندوق 
 165إلى ق / مدٌنو نشاط ؼٌر الجاري 

 ( (IFRS16المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على النظام المحاسبً الموحد ة معٌار 

 

فً البٌئة العراقٌة ) جاري  ( (IFRS16اهم التحدٌات و خطوات تطبٌق معٌار  1-2-5

2012:132) 

القانونٌة : اصدار قانون لبلٌجار التموٌلً على ؼرار القوانٌٌن اإلٌجار التموٌلً  .1

 المتشابهة بٌئتها للبٌئة العراقٌة 

( من الدستور من اجل االصبلق االقتصاد  25/26السٌاسٌة : تفعٌل المواد ) .2

 العراقً على اسس حدٌثة و تشجٌع االستثمارات .

االقتصاد العالمً و نخفض التدخل الحكومً فً االقتصادٌة : االنفتاق على  .3

االقتصاد ، وتشجٌع االستثمار ودعم اسواق راس مال باالعتماد على االسهم 

 المملوكة من االفراد و الوحدات االقتصادٌة .
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المتعلقين   (IAS17)ومعيار  ( (IFRS16بين المعيار اهم الفروقات   2-2-1

  باإليجارات

بعض المفاهٌم و التصنٌفات و  باإلٌجاراتالمتعلق ( ( IFRS 16احدث المعٌار الجدٌد

لذلك  ونتٌجة ( (IAS17معالجات المحاسبٌة الجدٌدة التً لم تكن موجودة فً المعٌار

 .(6حسب جدول )ظهرت بعض الفروقات الهامة التً ٌمكن حصرها 

 (IFRS 16 )ومعٌار(  (IAS17بٌن معٌار  ما الفروقات جدول  ( 6جدول ) 

 16معٌار  17معٌار  البٌان

 اإلٌجاراتانواع  
بٌن االٌجارات التموٌلً و  ما ٌمٌز

 االٌجارات التشؽٌلٌة

بٌن  ٌلؽً التمٌز ما

االٌجارات التموٌلً و 

 التشؽٌلً

 الموجوداتباالعتراؾ 

 المستؤجر

االٌجار التموٌلً : ٌتم االعتراؾ 

و ٌضاؾ  ةالمستؤجر الموجوداتب

 مباشرةالتكالٌؾ الالٌها جمٌع 

 االٌجار التشؽٌلً  : ٌعترؾ به 

 مصارٌؾ استجاربوصفه 

ٌكون للمستؤجر حق فً 

سٌطرة على الاو رقابة ال

 االصول

 المطلوباتاالعتراؾ ب

 االٌجارعقد 

االٌجار التموٌلً : ٌضم اعتماد 

المستؤجر و  لؤلصلالقٌمة العادٌة 

 القٌمة الحالٌة للدفعات اٌهما اقل

 ٌفرق بٌنها االٌجار التشؽٌلً : 

 مصارٌؾ استجاربوصفه 

تقاس على اساس القٌمة 

الحالٌة للدفعات االٌجار 

خبلل مدة العقد و ٌتم اعتماد 

معدل الخصم او الفائدة 

 الضمنٌة

 المٌزانٌة

و  الموجوداتاالٌجار التموٌلً : 

 مستؤجرة المطلوبات

االٌجار التشؽٌلً : عدم االعتراؾ 

 المطلوباتو  لموجوداتبا

 للمستؤجر

ٌظهر حساب حق االستخدام 

االٌجار  لمطلوباتااالصل و 

 المستؤجرة لموجوداتلكافة ا

 كشؾ الدخل

االٌجار التموٌلً : ٌتم حساب 

 لموجوداتاالندثار عند ا

وكذلك الفوائد المالٌة  المستؤجرة

ٌتم حساب االندثار عن حق 

ل و فوائد االستخدام االص

االٌجار عقد  مطلوباتلعن ا
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 خبلل فترة العقد

االٌجار التشؽٌلً : ٌتم االعتراؾ 

بمصارٌؾ االٌجار خبلل فترة 

د على اساس ثابت ) دفعات العق

 ذات مبالػ ثابتة (

باستخدام طرٌقة معدل الفائدة 

 الضمنً

 (202 :2020جبٌر  ،) محمد 

 

و المإجر ( من اجل  المستؤجروٌتضح مما سبق ان عقود االٌجار هو اتفاق بٌن الطرفٌن ) 

عقود االٌجار من انشطة التموٌل  تعدو  ،صل معٌن خبلل فترة زمنٌة معنٌة أالحصول على 

وجاءت المعاٌٌر  ،تستطٌع توفٌر السٌولة او ترٌد االحتفاظ بالسٌولة  للشركات التً ال

و المحاسبٌة الدولٌة تحدد اهم المعالجات المحاسبٌة من طرق العرض والقٌاس واالفصاق 

اوجد بعض   (IAS17)معٌار المحاسبً الدولً الوبعد ما تم تطبٌق  ،طرق التصنٌؾ 

وبعدها جاءت معاٌٌر االببلغ المالً الدولٌة لتعالج هذا القصور  ،القصور فً المعالجات 

وجاء هذا المعٌار ٌحدد طرق العرض (  ( IFRS 16واصدار معٌار االببلغ المالً الدولً 

ان الهدؾ و  ،و المإجر  للمستؤجروالقٌاس و االفصاق وطرق التصنٌؾ كبل الطرفٌن 

إلى المعٌار  (IAS17)األساس فً تؽٌٌر المحاسبة عن عقود اإلٌجار من المعٌار 

(IFRS16 )  زٌادة الشفافٌة فً القوائم  المالٌة والعرض الصادق لحقٌقة موجودات هو

ومطلوبات الوحدة االقتصادٌة والتؽٌرات علٌها وكذلك تحسٌن المقارنة بٌن الوحدات التً 

تستؤجر الموجودات عدم إدراج الكثٌر من عقود اإلٌجار ضمن المٌزانٌة  بموجب المعٌار 

دراجها ضمن قائمة المركز المالً إب ( IFRS16)ٌار والتً عالجها المع (IAS17)السابق 

وهذه المعالجة انعكست اٌجابا على جودة اإلببلغ المالً للوحدات االقتصادٌة المستؤجرة ، 

مما وفر معلومات مفٌدة للمستخدمٌن وبالتفاعل مع بٌئة األعمال بكل متؽٌراتها وبٌن 

 .الوحدات التً تقترض لشراء الموجودات

القوائم المالٌة بشكل مفصل من اجل اٌضاق اثر معٌار االببلغ المالً الدولً وسٌتم تناول 

(IFRS16 ) . ًعلى القوائم المالٌة فً المبحث التال 
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 المبحث الثالث

 القوابم المالٌة 

      القوابم المالٌة وعناصرهامفهوم 2-3-1

ُتعد القوابم المالٌة النتٌجة النهابٌة للنظام المحاسبً المالً الذي ٌهدؾ إلى توفٌر معلومات    

ٌُستند  بوصفها ,مفٌدة لألطراؾ ذات العالقة بالشركة  فً اتخاذ العدٌد من  إلٌةاألساس الذي 

بالمعاٌٌر المحاسبٌة التً وضعتها الجمعٌات  االلتزامالقرارات , إذ ٌنبؽً عند إعداد هذه القوابم 

ولؽرض  ,والهٌبات المهنٌة المختصة لجعل عملٌة المقارنة بٌن الشركات المختلفة أكثر سهولة

اإلفادة من القوابم المالٌة ٌنبؽً على المحاسب تنفٌذ وظٌفتً المحاسبة المتمثلة بالقٌاس 

على اإلطار  االعتمادوذلك عن طرٌق  ,واإلفصاح عن عناصر القوابم المالٌة بشكل دقٌق 

ٌُعد دستوراً ونظاماً متماسكاً ٌصؾ طبٌعة وحدود المحاسبة المالٌة  الفكري للمحاسبة الذي 

إن القوابم المالٌة هً مخرجات , و  والحكم الشخصً االجتهادوالقوابم المالٌة وٌإدي إلى تقلٌل 

لبٌانات فهً تجرٌد للواقع إذ تصؾ ربٌسة للنظام المحاسبً ناتجة عن تشؽٌل قدر كبٌر من ا

إذ إن هذه القوابم مصممة لتوفر معلومات ,جوانبه المتشابكة والمتداخلة بصورة أكثر بساطة 

ولٌس إظهاراً لقٌمة  ,تساعد المستثمرٌن الحالٌٌن والمرتقبٌن والدابنٌن لتقدٌر قٌمة الشركة 

ٌسة التً تقوم الشركة عن لربابؤنها "الوسٌلة  تّرفع فقد ,(IFRS 2015: 23الشركة )

وإن هذه القوابم تتكون من  ,طرٌقها باإلفصاح عن معلوماتها المالٌة إلى األطراؾ ذات العالقة 

 ,قابمة المركز المالً وكشؾ الدخل وقابمة التدفقات النقدٌة وقابمة التؽٌرات فً حقوق الملكٌة 

 وٌرى )زوٌنة ,(Kieso et al 2016: 4)وإن اإلفصاحات المتممة جزء ال ٌتجزأ منها".

( بؤنها" عرض هٌكلً لوضع الشركة المالً وأدابها خالل فترة معٌنة , إذ توفر 46: 2014

إتخاذ قرارات رشٌدة وتوفر أٌضاً  لألجلالقوابم المالٌة معلومات مالبمة لمختلؾ مستخدمٌها 

تقوم الشركات  و ,"موارد الشركة استؽاللمعلومات للمالك تساعدهم فً تقٌٌم كفاءة اإلدارة فً 

وتكون هذه المعلومات المتاحة  بالقوابم المالٌة  ,باإلفصاح عن معلوماتها المالٌة بشكل منتظم 

موجهة إلى الجمهور والمساهمٌن والموردٌن والعمالء والمنافسٌن وؼٌرهم من األطراؾ ذي 

شر هذه لذلك ترحب الشركات الكبرى بعكس الشركات الصؽرى بفكر ن ,العالقة بالشركة 

فهذه القوابم ُتعد أداة ربٌسة لتولٌد الثقة  ,القوابم على نطاق واسع شامالً ذلك شبكات اإلنترنت

كانوا مرتبطٌن مع الشركة بؤعمال  اًء بٌن الشركة المفصحة عن أعمالها واألطراؾ األخرى سو

   (. Aerts & Walton 2013:43) معٌنة أم ٌفكروا بالقٌام فً ذلك  كالمقرضٌن مثالً 

بؤن القوابم المالٌة هً المصدر الربٌس للمعلومات المحاسبٌة التً تكون ذات حاجة وٌمكن القول 

لجمٌع األطراؾ ذات العالقة بالشركة لؽرض إتخاذ قرارات مهمة أساسها أداء الشركة خالل 
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ات الفترة ومركزها النقدي خالل نفس الفترة وقوة مركزها المالً فً لحظة زمنٌة معٌنة والتؽٌر

فقد أصبحت هذه القوابم بفضل الهٌبات المهنٌة المحاسبٌة  ,الحاصلة فً حقوق الملكٌة 

ُتعبر عن الحاضر وٌمكن التنبإ بها فً المستقبل فضالً عن عكسها ألداء  IASBو  FASBكـ

 الفترة السابقة. 

 

 اهمٌة القوابم المالٌة  2-3-2 

اداة , بما ٌؤتًا فً ثالث نقاط ٌمكن تلخٌصها اعداده من تبرز اهمٌة القوابم المالٌة و الؽرض

 ووسٌلة تساعد فً اتخاذ القرار . ,ووسٌلة فً تقٌم االداء  ,اتصال 

لمستعمل المعلومات المالٌة عن نشاط  مفهومةرسالة واضحة و  ال ٌصالاداة  تعدفالقوابم المالٌة 

الموردٌن و العمالء وفٌها وسٌلة لربط عالقات بٌن المإسسة و  ,المإسسة و المستثمرٌن 

و اٌضا ,داخل المإسسة وكذلك وسٌلة لتوفٌر معلومات لمختلؾ االقسام  ,وؼٌرها والبنوك 

واستعمال الموارد  ,تقٌٌم اداء االدارة و الحكم على كفاءتها على تساعد القوابم المالٌة 

قدم فً حكم على المركز المالً للمإسسة ومدى التالوتستعمل فً  ,الموضوعة تحت تصرفها 

 اذاٌضا وسٌلة التخاذ القرارات  تعدو,وكذلك كٌفٌة استخدام الموارد المإسسة  ,تحقٌق المإسسة 

 ,متعاملٌن مع المإسسة فً اتخاذ القرارات الالزمة التساعد االدارة و مختلؾ االطراؾ و 

ومساعدة االطراؾ االخرى التً تربطها  ,المستقبل  ًكقرارات متعلقة بكٌفٌة صرؾ الموارد ف

و العمالء و البنوك فً توجٌه العالقات المستقبلٌة .) عالقة مباشرة بالمإسسة مثل الموردٌن 

 (15:2015فإاد 

 

  أهداؾ القوابم المالٌة  2-3-3 

ال ٌستطٌع المحاسبون تحدٌد معاٌٌر االعتراؾ أو القٌاس المفٌدة, أو أفضل طرٌقة لإلفصاح    

 القوابم عن المعلومات المحاسبٌة دون تحدٌد أهداؾ القوابم المالٌة , وتتمثل األهداؾ الربٌسة

 لمالٌة فٌما ٌؤتً  :ا

المالٌة فً قابمة مفاهٌم ( أهداؾ القوابم FASBوقد حدد مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة ) 

 (74-73:  2010 : )شروٌدر وأخرون المحاسبة المالٌة  وهً

 الهدؾ األساس من القوابم المالٌة هو تقدٌم معلومات مفٌدة التخاذ القرارات االقتصادٌة . .1

خدمة أولبك المستخدمٌن الذٌن تكون سلطتهم أو قدرتهم أو مواردهم للحصول على  .2

 اً أساس بوصفها مصدراً ٌعتمدون على القوابم المالٌة  المعلومات محدودة والذٌن

 للمعلومات عن األنشطة االقتصادٌة للشركة .
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توفٌر معلومات مفٌدة للمستثمرٌن والدابنٌن للتنبإ بالتدفقات النقدٌة ومقارنتها وتقٌٌمها  .3

 من حٌث المقدار والتوقٌت وعدم التؤكد المرتبط بها .

لى قدرة اإلدارة على استخدام موارد الشركة بفعالٌة توفٌر معلومات مفٌدة فً الحكم ع .4

 لتحقٌق الهدؾ األساس للشركة .

تقدٌم معلومات واقعٌة وتفسٌرٌة عن العملٌات واإلحداث األخرى بما ٌفٌد فً التنبإ  .5

 بقدرة الشركة على تحقٌق األرباح ومقارنتها وتقٌٌمها .

ظمات ؼٌر الهادفة لتحقٌق األرباح أحد أهداؾ القوابم المالٌة للمنظمات الحكومٌة والمن .6

 هو تقدٌم معلومات مفٌدة لتقٌٌم فعالٌة إدارة الموارد فً تحقٌق أهداؾ المنظمة .

التقرٌر عن أنشطة الشركة المإثرة على المجتمع والتً ٌمكن تحدٌدها ووصفها وقٌاسها  .7

 والمهمة لدور الشركة فً بٌبتها االجتماعٌة .

قدر مالبم من إلى أن المستخدم ٌحتاج  إلىه أن هذه األهداؾ تستند ومما تجدر اإلشارة إلٌ      

المعرفة بجوانب األعمال التجارٌة والمحاسبٌة والمالٌة حتى ٌتمكن من فهم المعلومات التً 

تتضمنها القوابم المالٌة , وتعد هذه النقطة مهمة ألنها تعنً أنه عند إعداد القوابم المالٌة ٌمكن 

على  اً مهم اً وجود مستوى مالبم من األهلٌة لدى المستخدم إذ أن لذلك أثرللمحاسبٌن افتراض 

 (. 67: 2009وٌجانت , طرٌقة ومدى التقرٌر عن المعلومات )كٌسو و

ن عملٌة إتخاذ القرار هً ردود فعل مستخدمً القوابم المالٌة لما توفرت لهم من أوٌمكن القول 

إذ تكون هذه المعلومات   ,معلومات تبٌن الوضع المالً للشركة والتؽٌٌر به ونتٌجة األعمال 

 ذات أثر كبٌر على رؼبات المستخدمٌن عند اتخاذهم قرارات. 

 

 نواع القوابم المالٌة ا   4 -3 - 2

تمثل القوابم المالٌة أهم مخرجات نظام المعلومات المحاسبٌة وهذه القوابم )المٌزانٌة والدخل     

تزودهم  اذوالتدفقات النقدٌة( تمثل المصدر الربٌس للمعلومات بالنسبة للمستعملٌن الخارجٌٌن 

المالٌة فان وفضال عن القوابم  ,بالمعلومات المفٌدة لمساعدتهم فً اتخاذ القرارات االقتصادٌة 

نظام المعلومات المحاسبٌة ٌنتج معلومات أخرى على شكل قوابم إضافٌة وكشوفات تفصٌلٌة أو 

مالحظات خاصة بالقوابم المالٌة وكذلك تقارٌر خاصة مثل التقارٌر الضرٌبٌة و التقارٌر التً 

تعدها الوحدات وٌمكن تقسٌم القوابم المالٌة التً , تطلبها البنوك و الجهات المانحة لالبتمان 

 ثالثة أنواع هً :  علىاالقتصادٌة ألؼراض مختلفة
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  قوابم مالٌة تارٌخٌة 

هً القوابم المالٌة التقلٌدٌة التً تعبر عن نتابج األعمال التً تحققت فعال فً الوحدة 

االقتصادٌة خالل مدة ماضٌة وهذه القوابم ٌكون إعدادها إلزامٌا للوحدات االقتصادٌة 

 وبشكل دوري .

  قوابم مالٌة آنٌة 

هً قوابم مالٌة تمثل الموقؾ اآلنً أو الحاضر وتعكس الظروؾ التً تمر بها الوحدة 

االقتصادٌة وقد أصبح إعداد مثل هذه القوابم سهال بوجود تكنولوجٌا المعلومات وقواعد 

 البٌانات المحوسبة  .

  قوابم مالٌة تنبإٌة 

ة فً المستقبل وردود فعل الوحدة هً قوابم احتمالٌة تستقرئ األحداث المحتمل

 االقتصادٌة تجاه تلك األحداث . 

هذا و تسعى الوحدة االقتصادٌة إلى تحقٌق أهداؾ من خالل القوابم المالٌة منبثقة أساسا من     

احتٌاجات المستعملٌن الخارجٌٌن للقوابم المالٌة الذٌن ٌقومون باستعمال هذه القوابم ألؼراض 

أن هإالء المستعملٌن ال تكون لهم عادة القدرة على  اذ ,قتصادٌة المختلفة اتخاذ القرارات اال

طلب معلومات خاصة من الوحدة االقتصادٌة مباشرة لذا فهم ٌعتمدون بشكل كبٌر على 

ؼالبا ما ٌطلق على  والمعلومات الواردة فً القوابم المالٌة ألجل ترشٌد قراراتهم االقتصادٌة 

هذه القوابم بالقوابم المالٌة ذات الؽرض العام والتً تلبً االحتٌاجات المختلفة لشرابح واسعة من 

 ( 16: 2014. )العبٌدي مستعملً القوابم المالٌة

 

 مستخدمو القوابم المالٌة     2-3-6

ارتباطهم إلى  ستناداا االقتصادٌةللقرارات  اتخاذهمٌختلؾ مستخدمو القوابم المالٌة فً    

ومنهم من له عالقة ؼٌر  ,فمنهم من له عالقة مباشرة بالشركة )كالمالك واإلدارة(  ,بالشركة 

وٌمكن تحدٌد أهم الفبات المستخدمة للقوابم المالٌة  ,مباشرة بالشركة )كالمقرضٌن والموردٌن(

 : ( Harrison et al 2014: 10)ٌؤتً فٌما 

 ٌرؼب المستثمرون فً معرفة العوابد التً سٌحصلون علٌها جراء :   المستثمرون

إذ ربما  , االستثمارالشركة وهل هذه العوابد كافٌة مقابل مخاطر هذا  فً  استثمارهم

ٌقرر المستثمرون زٌادة أو تقلٌل أو الحفاظ على استثماراتهم بالشركة عن طرٌق شراء 

 أو بٌع أسهم الشركة فً البورصة.  
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 سعى المقرضون )كالمصارؾ وحاملً السندات والمإسسات المالٌة ٌ :  المقرضون

األخرى ( إلى معلومات تساعدهم فً معرفة قدرة الشركة على توفٌر النقد الكافً لسداد 

 الفابدة وأصل القرض فً الوقت الالزم.

 فً ظل وجود شروط ابتمانٌة ٌوفرها الموردون :  الموردون والدابنون التجارٌون

فهم ٌرؼبون بمعرفة قدرة الشركة على تسدٌد ما بذمتها  ,والدابنون التجارٌون لعمالبهم 

 . االستحقاقفً موعد 

 حتاج العمالء إلى معلومات حول قدرة الشركة على تزوٌدهم بالخدمات :ٌ  العمالء, 

 (. 295: 2016وبالنتٌجة استمرارٌتها على المدى الطوٌل فً تقدٌم الخدمات )حافظ 

 ألسباب عدٌدة منها األمن الوظٌفً  ؼالباً ٌهتم الموظفون بالمعلومات المالٌة :  الموظفون

فضالً عن معلومات تعزز مطالبهم بتحسٌن أوضاعهم  ,وزٌادة الرواتب والمكافآت 

 (.  33 :2010  الحواتمةالوظٌفٌة )

 تحتاج الحكومة ودوابرها المختلفة إلى معلومات تساعدها   :الحكومة ودوابرها المختلفة

فً التؤكد من مدى التزام الشركة بالقوانٌن ذات العالقة مثل قانون الشركات وقانون 

ضرٌبة الدخل , كما تحتاج إلى معلومات تساعد فً تقدٌر الضرابب المختلفة على 

قدرة الشركة على تسدٌد هذه الضرابب فضالً عن مدى المساهمة الشركة وتحدٌد مدى 

  العامة للشركة فً االقتصاد الوطنً.

 مسبقاً  اتخذوهاٌحتاج المدراء إلى تؽذٌة عكسٌة حول نتابج القرارات التً :   المدٌرون

 ألجل توسٌع الجوانب الناجحة وتكٌٌؾ أو تحسٌن الجوانب ؼٌر الناجحة 

  ومدى تؤثٌر  ,ٌهتم الجمهور بقضاٌا الشركة المتعلقة بالصحة والسالمة  : الجمهور

الشركة بالجوانب البٌبٌة  اهتمامأعمال الشركة على البٌبة. إي ٌركز الجمهور على مدى 

ٌُعبر عن هذه الجوانب بؤبعاد أو عوامل  ,واالجتماعٌة واالقتصادٌة  .االستدامةإذ 

ثر بالقوابم المالٌة وما تحتوٌه من معلومات كالوسطاء وفضالً عن ما سبق هناك فبات أخرى تتؤ

 Nobes&Alexander)والسماسرة والمحللٌن المالٌٌن ووكاالت التصنٌؾ االبتمانٌة. 

2010:4.) 

 

    ناصر القوابم المالٌةع 2-3-7

وهذه العناصر   ,تضم القوابم المالٌة مجموعة من العناصر التً تمثل لبنة بنابها األساسٌة    

إذ ُعّرفت بشكل  ,تركز مباشرًة على البنود الخاصة باإلبالغ عن الوضع المالً واألداء المالً 
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)خمسة عناصر( وُعّرفت أٌضاً  IFRSدقٌق فً اإلطار الفكري لمعاٌٌر اإلبالغ المالً الدولً 

عناصر( )عشر  SFAC N0.6فً البٌان السادس  FASBمن مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة 

 وهً كاآلتً: ,وذلك لتجنب اجتهاد المحاسبٌن عند تنفٌذ وظٌفتً القٌاس واالفصاح المحاسبً  ,

              الموجودات اوال: 

 الموجودات فتسهم  ,المصدر الربٌس لنجاحها  تعدموارد الشركات ألنها  الموجودات تمثل  

إذ تستعمل لتسٌٌر أعمال  ,المتداولة وؼٌر المتداولة بمساعدة الشركة بالقٌام بؤنشطتها الربٌسة 

الشركة عن طرٌق العملٌات كافة من إنتاج وتجهٌز البضابع وتقدٌم الخدمات وؼٌرها من 

هً " موارد اقتصادٌة ٌسٌطر علٌها الكٌان اآلن نتٌجًة ألحداث الموجودات ف ,األعمال األخرى

 Melville 2017:25" ) اقتصادٌةومن المتوقع أن تحقق الشركة عن طرٌقها منافع  ,ضٌة ما

متوقع الحصول أو السٌطرة علٌها من كٌان معٌن نتٌجًة ألحداث أو  اقتصادٌةبؤنها "منافع  او ,(

 (Kieso et al 2017:48)معامالت سابقة".

ؼٌر المتداولة الموجودات المتداولة والموجودات هً  :الموجودات هناك فبتان ربٌستان من و

المتداولة هً موارد اقتصادٌة  الموجوداتطوٌلة األجل(. ف الموجودات)التً ٌشار إلٌها أحٌانا ب

( أو دورة اً شهر 12خالل سنة مالٌة واحدة ) استهالكهامتوقع تحوٌلها إلى نقد أو بٌعها أو 

عادًة : النقدٌة والمخزون  الموجوداتوتشمل هذه  ,( اً شهر 12تشؽٌلٌة كاملة )قد تكون أكثر من 

أما  ,ن والمصروفات المدفوعة مقدماً والقروض الممنوحة ٌواالستثمارات قصٌرة األجل والمدٌن

 استهالكهاؼٌر المتداولة فهً موارد اقتصادٌة متوقع تحوٌلها إلى نقد أو بٌعها أو  الموجودات

الملموسة  الموجودات: الموجودات وتشمل هذه  , خالل أكثر من سنة مالٌة أو دورة تشؽٌلٌة

ؼٌر الملموسة )كالشهرة وبراءة  الموجودات)كالمبانً واألراضً واألجهزة والمعدات( و

 Harrison etوالعالمة التجارٌة وحقوق الطبع والنشر( التً لٌس لها وجود مادي ) االختراع

al 2015:18). 

ٌُتوقع أن  اقتصادٌةهً موارد  الموجوداتبؤن  وٌمكن القول  لشركة معٌنة تسٌطر علٌها اآلن أو 

 تحصل علٌها أو تكتسبها بالمستقبل نتٌجًة ألحداث ومعامالت ماضٌة جرت مع شركة أخرى.

 

 المطلوبات أو الخصوم            ثانٌا :  

تمثل الخصوم أحدى المطالبات التً ٌنبؽً على الشركة الوفاء بها تجاه األطراؾ األخرى    

كالمقرضٌن والموردٌن والموظفٌن والدابنٌن  ,ذات العالقة بالشركة من ؼٌر المساهمٌن

)الخصوم( هً "التزام آنً على الشركة بتحوٌل مورد اقتصادي إلى  لمطلوباتاألخرٌن. فا

مضحى  اقتصادٌةبؤنها "منافع او  ,( IFRS 2015:43ألحداث ماضٌة" ) شركة أخرى نتٌجةً 
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أو تقدٌم خدمات لشركة أخرى  موجوداتحالً على الشركة بنقل  التزامبها بسبب وجود 

 ( Spiceland et al 2016:25) بالمستقبل نتٌجة أحداث ومعامالت ماضٌة".

: هً المطلوبات المتداولة )قصٌرة األجل( والمطلوبات  وهناك فبتان ربٌستان من المطلوبات   

من المتوقع دفعها خالل سنة  المطلوباتؼٌر المتداولة )طوٌلة األجل(. فالمطلوبات المتداولة هً 

وتشمل هذه  ,( اً شهر 12( أو دورة تشؽٌلٌة كاملة )قد تكون أكثر من اُ شهر 12مالٌة واحدة )

قصٌرة األجل والمصارٌؾ المستحقة )كالرواتب واألجور المطلوبات عادًة الدابنون والقروض 

من ؼٌر المتوقع دفعها أو  المطلوباتوالفوابد والضرابب(. أما المطلوبات ؼٌر المتداولة فهً 

وتشمل هذه المطلوبات دٌون طوٌلة األجل )كؤوراق  ,سدادها خالل سنة مالٌة أو دورة تشؽٌلٌة 

عقاري( وإٌجار طوٌل األجل وضرابب الدخل المإجلة الدفع طوٌلة األجل والسندات والرهن ال

(Stice et al  2010: 101-103 .) 

مضحى بها نتٌجة وجود التزام آنً  اقتصادٌةموارد  هً عبارة عن بؤن المطلوباتوٌمكن القول 

أو تقدٌم خدمات نتٌجًة ألحداث ومعامالت ماضٌة  الموجودأو مستقبلً على الشركة بتحوٌل 

 جرت مع شركة أخرى.

 

                                                                           حقوق الملكٌةثالثا :  

تمثل حقوق الملكٌة الجزء األخر من المطالبات التً تخص المساهمٌن وتنشؤ مطالباتهم     

ٌَسعوا دوماً إلى تعظٌم ثرواتهم النقدٌة عن طرٌق  ,بموجب عقد أو قانون  فً  االستثمارإذ 

فحقوق  ,لشركات ذات المركز المالً الجٌد ونتٌجة األعمال الرابحة والمركز النقدي األفضلا

الشركة بعد خصم كافة  موجودات( هً "حصة متبقٌة من الموجودات ة )صافً الملكٌ

 الموجودات بؤنها "الفرق بٌن  او,(Kieso et al 2014: 37ها )خصومها( منها" )المطلوبات

والمطلوبات وتسمى أٌضاً بحقوق المساهمٌن". وعند عرض حقوق الملكٌة فً قابمة المركز 

المساهمٌن التً ُتدرج تحت مسمى  استثمارلملكٌة المتولدة من المالً ٌجري التمٌٌز بٌن حقوق ا

رأس المال المدفوع وحقوق الملكٌة المتولدة من  األرباح التً ُتدرج تحت مسمى األرباح 

 (:Harrison et al 2014 21) المحتجزة.

ٌتفق الباحث مع التعارٌؾ السابقة وٌرى أنه ٌمكن أن ُتعّرؾ حقوق الملكٌة بصورة َتُدلل أكثر 

ٌُمكن أن ُتعّرؾ بؤنها المبالػ المستثمرة من المساهمٌن مقابل  ,الشركة  استمرارٌةعلى  وبذلك 

أسهم تدر )تولد( صافً دخل سنوي ٌوزع بشكل مقسوم أرباح أو ٌحتفظ به بشكل أرباح 

 أو األثنٌن معاً. محتجزة
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 المصروفات            رابعا : 

تتكون المصروفات من النفقات التً تتكبدها الشركة نتٌجة قٌامها باألنشطة التشؽٌلٌة الربٌسة     

   ,(وتشمل المصروفات كلفة البضاعة المباعة والمصروفات التشؽٌلٌة )البٌعٌة واإلدارٌة

خالل فترة محاسبٌة بشكل تدفقات خارجة أو  االقتصادٌةبالمنافع  انخفاضفالمصروفات هً "

ذلك  باستثناء ,فً حقوق الملكٌة انخفاضأو زٌادة بالخصوم إذ ٌنتج عن ذلك  الموجودات نقص ب

بؤنها  عّرفتقد و ,(Melville 2017:27المتعلق بالتوزٌعات على المساهمٌن" ) االنخفاض

ة بالخصوم خالل فترة إنتاج السلع أو تسلٌمها أو زٌاد الموجودات "تدفقات خارجة أو نقص فً 

 Spiceland)أو تقدٌم الخدمات أو ؼٌر ذلك من األنشطة التً تمثل العملٌات الربٌسة للشركة".

et al 2018:25) 

تدفقات نقدٌة خارجة من الشركة أو نقص عبارة عن بؤن المصروفات هً وٌمكن القول 

أو زٌادة بالمطلوبات أو كلٌهما خالل فترة تسلٌم السلع أو إنتاجها أو تقدٌم الخدمات  الموجودات ب

 ة والمستمرة للشركة.لتً  تشكل األعمال الربٌسأو ؼٌرها من األنشطة ا

 

                 اإلٌراداتخامسا :  

طة التشؽٌلٌة تتضمن اإلٌرادات جمٌع المبالػ التً تحصل علٌها الشركة نتٌجة قٌامها باألنش   

اإلٌرادات هً "تدفقات داخلة للشركة أو زٌادة  ,الربٌسة وٌشمل ذلك بٌع السلع وتقدٌم الخدمات

أو نقص فً الخصوم  خالل فترة إنتاج السلع أو تسلٌمها أو تقدٌم الخدمات أو  الموجوداتفً 

ٌة الشركة )  إذ ُتزٌد اإلٌرادات من حقوق ملك ,أنشطة أخرى تمثل العملٌات الربٌسة للشركة 

Nikolai et al 2010:58),  خالل فترة  االقتصادٌةبؤنها " زٌادة بالمنافع  عّرفتوقد

إذ ٌنتج عن ذلك زٌادة  ,أو نقص بالخصوم  الموجوداتمحاسبٌة بشكل تدفقات داخلة أو زٌادة ب

 Kieso et al)المساهمٌن" باستثمارفً حقوق الملكٌة من ؼٌر تلك الزٌادة المتعلقة 

: 2014,)الججاوي والمسعودي   ٌؤتًوٌشترط بشكل عام فً تحقق اإلٌراد ما (2018:58

32-33: ) 

 التؤكد من إمكانٌة قٌاس وتحصٌل قٌمة اإلٌراد. ( أ

الجوهري : وٌعنً ذلك إتمام بٌع السلعة أو تقدٌم الخدمة كً تكتمل عملٌة  االكتمال ( ب

 اكتساب اإلٌراد. 

المبادلة بٌن شركة وأخرى تتحدد قٌمة السلع وجود طرؾ خارجً :عن طرٌق عملٌة  ( ت

القابلة للبٌع و بذلك تتوفر نقطة حاسمة فً تحقق اإلٌراد تتمثل ببٌع السلعة أو تقدٌم 

 الخدمة.
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أو  الموجوداتتدفقات نقدٌة داخلة للشركة أو زٌادة ب عبارة عن بؤن اإلٌرادات هًوٌمكن القول  

ٌم السلع أو إنتاجها أو تقدٌم الخدمات أو ؼٌرها من نقص بالمطلوبات أو كلٌهما خالل فترة تسل

  .األنشطة التً  تشكل األعمال الربٌسة والمستمرة للشركة

 

                  المالك استثمارات سادسا : 

عندما ٌرؼب مستثمر بالحصول على حصة فً ملكٌة شركة معٌنة ٌقدم بمقابل هذه الحصة   

المالك هً "زٌادات فً  فاستثمارات  , المطلوباتو موجوداتً أخرى أو  موجوداتأو  اً نقد

ولكن قد  ,المالك  استثماراتمن  الموجوداتحقوق الملكٌة. إذ تحصل الشركات عادًة على 

 & Elliott 2011:160" )مطلوباتللتقدٌم خدمات أو تحمل الشركة  االستثماراتتشمل هذا 

Elliott ), إذ ٌنتج عن هذه الزٌادة  ,بؤنها " زٌادة فً حقوق ملكٌة شركة معٌنة  توقد عّرف

تحوٌل شًء ذي قٌمة من شركة أخرى للحصول على أو زٌادة حصص الملكٌة فً الشركة 

."(Spiceland et al 2016:25) 

زٌادة فً حقوق ملكٌة شركة ما نتٌجة   عبارة عن المالك هً استثماراتبؤن وٌمكن القول 

معٌن )عادًة النقد( إلى الشركة للحصول على حصة فً حقوق ملكٌتها أو زٌادة  موجودتحوٌل 

 هذه الحصة.

 

 التوزٌعات على المالك              سابعا : 

المالك والتوزٌعات على المالك عبارة عن معامالت تجري بٌن الشركة  استثماراتإن    

أو  الموجودأوراقها المالٌة عن طرٌق تحوٌل  اقتناءبؤنه عندما تقوم الشركة بإعادة  ,ومالكٌها

ٌُعبر عن هذه العملٌة بالتوزٌعات على المالك التوزٌعات على المالك هً  ,تحمل التزام للمالكٌن 

  االلتزامأو تقدٌم خدمة أو  موجودات"نقص فً حقوق ملكٌة شركة معٌنة نتٌجة قٌامها بتحوٌل 

حصص الملكٌة فً الشركة"  انخفاضإذ أن هذه التوزٌعات تإدي إلى  ,بخصوم تجاه مالكٌها 

(Kieso et al 2014: 37), شركة معٌنة نتٌجة  موجوداتصافً  انخفاضؤنها "عّرفت بد ق

 (Spiceland et al 2018:25)لمالكٌن".ا تحوٌلها إلى

نقص فً حقوق ملكٌة شركة ما نتٌجة   عبارة عن  بؤن التوزٌعات على المالك هًوٌمكن القول 

 .  بالتزامأو تقدٌم خدمة معٌنة أو التحمل  اً معٌن اً الموجودتحوٌل الشركة لمالكٌها 
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          المكاسبثامنا :  

إي نتٌجًة ألحداث تحصل لمرة واحدة  ,تنشؤ المكاسب نتٌجًة للعملٌات ؼٌر المستمرة للشركة   

ٌت حدوثها وتشمل المكاسب من بٌع االستثمارات والمكاسب من بٌع وقد ٌكون لإلدارة ٌد فً توق

فالمكاسب هً "زٌادة  ,الثابتة )الملموسة( ومكاسب إطفاء )إسقاط( الدٌن وؼٌرها الموجودات

 Libby et al: 107 " )أو نقصان خصوم الشركة عن طرٌق المعامالت العرضٌة موجودات

 ,نتٌجة معامالت ثانوٌة أو عرضٌة  الموجوداتؤنها "الزٌادة فً صافً عّرفت بوقد  ,(2011

تلك الزٌادة الناجمة عن إٌرادات أو   باستثناء ,ونتٌجًة أحداث وظروؾ أخرى خالل الفترة 

 (Nikolai et al  2007: 53)استثمارات المالك".

زٌادة حقوق ملكٌة شركة ما نتٌجة معامالت عرضٌة   عبارة عن  بؤن المكاسب هًوٌمكن القول 

 المالكٌن. استثماراتما عدا تلك الزٌادة الناتجة عن إٌرادات أو 

 

 الخسابر                       تاسعا : 

إي نتٌجًة ألحداث تحصل لمرة واحدة  ,تنشؤ الخسابر نتٌجًة للعملٌات ؼٌر المستمرة للشركة   

توقٌت حدوثها وتشمل الخسابر: خسابر بٌع االستثمارات وخسابر بٌع  وقد ٌكون لإلدارة ٌد فً

 ,فً حقوق الملكٌة  انخفاضفالخسابر هً " ,الثابتة وخسابر تدنً القٌمة وؼٌرها الموجودات

(.    Elliott & Elliott 2006:57ؼٌر ناجم من التوزٌعات على المالك ") االنخفاضوإن هذا 

نتٌجة معامالت ثانوٌة أو عرضٌة , ونتٌجة  الموجوداتفً صافً  انخفاضبؤنها " عّرفتوقد 

الناجم عن المصارٌؾ أو  االنخفاضذلك   باستثناء ,أحداث وظروؾ أخرى خالل الفترة 

 ( Nikolai et al 2010:58 )التوزٌعات على المالك".

نقصان حقوق ملكٌة شركة ما نتٌجة معامالت عرضٌة   عبارة عن بؤن الخسابر هًوٌمكن القول 

 ما عدا ذلك النقص الناتج عن المصارٌؾ أو التوزٌعات على المالكٌن.

 

             الدخل الشامل عاشرا : 

إن الدخل الشامل ٌحتوي على المكاسب والخسابر كافة ؼٌر المذكورة فً صافً الدخل    

والمعامالت التبادلٌة والتحوٌلٌة بٌن الشركة والشركات كتؽٌرات األسعار وؼٌرها من الظروؾ 

خالل فترة معٌنة  الموجوداتفالدخل الشامل هو "جمٌع التؽٌرات الحاصلة فً صافً  ,األخرى

إذ تقوم الشركة بإدراج األرباح والخسابر واإلٌرادات والمصروفات كافة التً تتعدى صافً  ,

 Kieso et alنود الدخل الشامل األخرى")الدخل وال تإثر على حقوق المساهمٌن فً ب

بؤنها "كافة التؽٌرات فً حقوق المساهمٌن )صافً ت وقد عّرف ,(2016:173-174
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 واستثماراتما عدا  تلك التؽٌرات الناتجة عن توزٌع األرباح  ,( خالل فترة معٌنة الموجودات

المساهمٌن". إذ ٌجري حساب  الدخل الشامل عن طرٌق إضافة أو طرح بنود أخرى من صافً 

وتشمل هذا البنود األرباح والخسابر ؼٌر المحققة من األوراق المالٌة المتاحة للبٌع  ,الدخل 

 (Warren et al 2012:686) وتسوٌات العمالت األجنبٌة والمعاشات التقاعدٌة.

 باستثناءل الشامل هو جمٌع التؽٌرات الحاصلة فً حقوق ملكٌة شركة ما )بؤن الدخوٌمكن القول 

المالك والتوزٌعات علٌهم( خالل فترة معٌنة نتٌجة  استثماراتتلك التؽٌرات الناجمة عن 

 معامالت وأحداث وظروؾ أخرى سببها ؼٌر مرتبط بالمالكٌن.

 

   مكونات القوابم المالٌة    2-3-8

( المجموعة الكاملة للقوابم المالٌة التً ٌنبؽً  IAS 1) الدولًحدد المعٌار المحاسبً    

 : ما ٌؤتً وهً  ,عرضها

 .قابمة المركز المالً عند نهاٌة الفترة 

 قابمة الدخل وقابمة الدخل الشامل للفترة المحاسبٌة. 

 .قابمة التؽٌر فً حقوق المساهمٌن )الملكٌة( للفترة المحاسبٌة 

 .قابمة التدفقات النقدٌة للفترة المحاسبٌة 

  وتشمل معلومات حول السٌاسات المحاسبٌة الهامة للشركة فضالً عن  المالحظات

 معلومات تفسٌرٌة أخرى.

 إذ من الممكن إعادة إدراج بنود فً  ,ابمة المركز المالً عند البداٌة عن الفترة السابقة ق

.  جعًراسة محاسبٌة بؤثر القوابم المالٌة بؤثر رجعً أو تطبٌق سٌ

Melville2017:37)) 

وسٌجري التطرق والتركٌز فً هذا البحث على قابمة الدخل وقابمة المركز المالً وقابمة 

 .ٌؤتً وكما  ,التدفقات النقدٌة

 

        قابمة الدخل   2-3-8-1

تعد قابمة الدخل التقرٌر الذي ٌوضح مقدار إٌرادات ومصروفات ومكاسب وخسابر شركة ما    

خالل فترة محاسبٌة معٌنة وأداة مهمة للتخطٌط المستقبلً والرقابة على األعمال المنفذة بواسطة 

 اإلدارة عن طرٌق مقارنة البٌانات الفعلٌة بالمخططة . 
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     مفهوم قابمة الدخل  2-3-8-1-1

تساعد المعلومات المتعلقة بنتابج األعمال خالل فترة معٌنة فً تقٌٌم أداء الشركة السابق    

وٌمكن أن تساعد أٌضاً المستخدمٌن على تقٌٌم إدارة  ,وتقدٌر صافً التدفقات النقدٌة المستقبلٌة 

ُتعبر قابمة الدخل عن إٌرادات وتكالٌؾ شركة معٌنة  و ,الموارد االقتصادٌة استؽاللالشركة فً 

إذ قام مجلس معاٌٌر المحاسبة  ,فهً مإشر لألداء الربٌس المتعلق بربحٌة الشركة ,لفترة معٌنة 

( بتوسٌع نطاق قابمة األداء المالً لتدعى اآلن قابمة الدخل الشامل التً تحتوي IASBالدولٌة )

وٌرى    ,صافً الدخل تسمى بنود الدخل الشامل األخرى على مفردة جدٌدة تضاؾ أو تطرح من

أن قابمة الدخل تإدي إلى تؽٌر حقوق ملكٌة شركة ما خالل فترة معٌنة نتٌجة تعبٌرها عن 

وفً هذه القابمة عادًة ٌجري فصل مكوناتها  ,إٌرادات ومصروفات ومكاسب وخسابر الشركة

لتشؽٌلٌة تتضمن اإلٌرادات والمصروفات فالبنود ا ,إلى بنود تشؽٌلٌة  وبنود ؼٌر تشؽٌلٌة

أما  ,والمكاسب والخسابر المرتبطة بصورة مباشرة بؤنشطة الشركة األساسٌة المدرة للدخل 

البنود ؼٌر التشؽٌلٌة فتشمل اإلٌرادات والمصروفات األخرى والمكاسب والخسابر من األنشطة 

ل األخرى ضمن قابمة الدخل  ٌجري إدراج بنود الدخل الشام ,وفً بعض األحٌان ,الثانوٌة

 ,من قابمة أكثر شمولٌة  اً فرعٌ اً وبذلك ٌكون صافً الدخل مجموع ,للوصول إلى الدخل الشامل 

على ِحدة.  كالً وفً أحٌان أخر تقوم الشركات باإلبالغ عن قابمة الدخل وقابمة الدخل الشامل 

(71: Spiceland et al,2018):  ( عرض1وٌوضح الشكل ) ًلقابمة الدخل وقابمة  اً مبسط ا

 منفصل .بشكل  تٌنقابمعرض ( 2, وٌوضح شكل ) الدخل الشامل

 عرض قابمة الدخل من ضمن قابمة الدخل الشامل (1)شكل 

 المبلػ  التفاصٌل  

 XXX صافً المبٌعات 

 XX كلفة البضاعة المباعة   -

 XX +االٌرادات االخرى و مكاسب 

 XX مصروفات االخرى و خسابر  -

 XX الدخل قبل الضرٌبة 

 XX ضربٌه الدخل   -

 XX الدخل الشامل االخر  -+

 XXX الدخل الشامل 
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 ( عرض قابمة الدخل و قابمة الدخل الشامل كل على حده2شكل ) 

 المبلػ  التفاصٌل  

 XXX صافً المبٌعات 

 XXX كلفة البضاعة   المباعة  -

 XX +االٌرادات االخرى و مكاسب 

 XX مصروفات االخرى و خسابر  -

 XX الدخل قبل الضرٌبة 

 XX ضربٌه الدخل  -

 XX صافً الدخل 

 

 قابمة الدخل الشامل

 XX صافً الدخل 

 XX الدخل الشامل االخر  -+

 XX الدخل الشامل

 

وتعترؾ قابمة الدخل الشامل بالمكاسب والخسابر المتحققة وؼٌر المتحققة كافة التً أدت إلى    

إذ تنشؤ هذه المكاسب والخسابر نتٌجة بٌع االستثمارات وإعادة  ,تؽٌٌر حقوق ملكٌة الشركة

وبٌع  لموجودا ؼٌر المتداولة وتدنً قٌمة الموجوداتالثابتة وإعادة تقٌٌم  الموجوداتتقٌمها  وبٌع 

األوراق المالٌة وتسوٌة العمالت األجنبٌة والكوارث الطبٌعٌة )ضمن البنود اإلستثنابٌة فضالً 

 ((Elliott& Elliott 2017: 40عن القرارات الحكومٌة ذات األثر السلبً( وؼٌرها 

 

    فوابد قابمة الدخل   2-3-8-1-2

وبالنتٌجة فإن العدٌد من المستخدمٌن  ,ُتعد قابمة الدخل ملخصاً ألنشطة الشركة المدرة للدخل    

 :  ٌؤتًٌَعدونها أهم قابمة مالٌة ألنها تساعدهم فٌما 

 تقٌٌم أداء اإلدارة السابق ( أ

تتحمل اإلدارة مسإولٌة الحفاظ على أموال المستثمرٌن وتحاول تعظٌمها. إذ ُتقدم قابمة 

معلومات مفٌدة للمستثمرٌن الحالٌٌن والمحتملٌن تساعدهم فً تقٌٌم مدى قدرة الدخل 

وُتقدم أٌضاً معلومات حول إنجازات الشركة  ,إدارة الشركة بالوفاء بهذه المسإولٌة 

 وجهودها المبذولة فً الوصول إلى  صافً دخل موجب.

 التنبإ باألداء المستقبلً ( ب

سابقة مفٌد فً التنبإ بصافً الدخل والتدفقات إن صافً دخل الشركة الخاص بالفترة ال

النقدٌة المستقبلٌة. إذ ٌحتاج المستخدمون مكونات صافً الدخل لتقٌٌم القدرة على التنبإ 
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باألرباح المستقبلٌة. فالعملٌات المستمرة للشركة تكون داللتها أكبر من العملٌات ؼٌر 

 شركة المستقبلً.المستمرة )كإٌقاؾ خط إنتاجً معٌن( فً تقٌٌم أداء ال

 تقٌٌم الجدارة االبتمانٌة  ( ت

ٌُفٌد صافً دخل الشركة فً تحدٌد المخاطر المرتبطة بتمدٌد االبتمان. إذ عن طرٌق 

قابمة الدخل ٌمكن أن ٌقٌم المقرضون والموردون والموظفون والمستخدمون كافة قدرة 

 ها.المطلوباتالشركة بتحوٌل صافً دخلها إلى نقد للوفاء ب

 ت مع الشركات األخرىالمقارنا ( ث

ٌُقٌم المستثمرون مخاطر االستثمار فً الشركة بالمقارنة مع الشركات األخرى العاملة 

فضالً عن مقارنة العابد على االستثمار والقدرة التشؽٌلٌة مع الشركات  ,فً نفس القطاع

 (439-438: 2014)الججاوي والمسعودي األخرى. 

 

       محددات قابمة الدخل 2-3-8-1-3 

تحتوي قابمة الدخل على بعض التقدٌرات )كتقدٌر الدٌون المشكوك فً تحصٌلها( التً تعكس 

لذا ٌنبؽً على المستخدمٌن التعرؾ على أوجه قصور بعض المعلومات  , االفتراضاتعدداً من 

 : ما ٌؤتًوهً  ,التً تتضمنها قابمة الدخل 

 حذؾ البنود التً ال ٌمكن قٌاسها بشكل موثوق  ( أ

ترفض إدارة الشركات اإلفصاح عن بعض بنود الدخل التً ٌمكن أن تإثر على نتٌجة 

 االستثماراتمن  ض  وتشمل هذه البنود  المكاسب والخسابر ؼٌر المتحققة لبع ,األعمال

المالٌة التً ال تدرج فً قابمة الدخل بسبب عدم التؤكد من أن التؽٌرات فً قٌمتها ستتحقق . 

ٌُمنع  بزٌادة جودة المنتج أو تحسن خدمة العمالء أو زٌادة مهارة وخبرة  ؾاالعتراوكذلك 

 العنصر البشري.

 تؤثر الدخل بطرق المحاسبة المستخدمة ( ب

 استخدامفً  االختالؾصعوبة إجراء مقارنة مباشرة لصافً الدخل بٌن الشركات بسبب 

 ؼٌر المتداولة الملموسة مثالً. الموجودات اندثارطرابق 

 الدخل على أحكام شخصٌة   احتواء ( ت

السنوي  االندثار احتسابمن أجل  موجودالشركات فً تقدٌر العمر اإلنتاجً لل اختالؾإن 

أٌضاً فً تقدٌر الدٌون المعدومة ٌإدي إلى صعوبة فً عمل مقارنة مع شركة  واختالفهم ,له

الحقٌقً. فضالً عن ذلك ال ٌعكس صافً الدخل أداء الشركة  ,أخرى عاملة بنفس القطاع 

(Kieso et al 2018:230-231  62 - 61: 2013,( و)حمٌدات وخداش ) 
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 عرض قابمة الدخل  2-3-9-1-4 

من احدث طرق عرض قابمة  ة وتعدٌتم عرض قابمة الدخل وفق طرٌقة ذات المراحل المتعدد

اإلٌرادات و ٌتم بموجب هذا األسلوب مقابلة ,الدخل وٌكون العرض وفق مفهوم الدخل الشامل 

والمكاسب الخاصة بفترة معٌنة مع المصروفات والخسابر الخاصة بذات الفترة وٌستثنى من 

مفهوم الدخل الشامل ما ٌتم عن طرٌق المالك من استثمارات وتوزٌعات ,إضافة إلى التؽٌرات 

عقٌداً ُتعد قابمة الدخل وفق هذه االسلوب أكثر تو ,التً تطرأ على رأس المال واألرباح المحتجزة

من قابمة الدخل ذات المرحلة الواحدة ألنها تشتمل على ثالثة مكونات ُتبٌن موقؾ الشركة 

  :(446: 2014,)الججاوي والمسعودي  ما ٌؤتً الربحً المرتبط بالعملٌات التً تمارسها وهً 

  تحدٌد إٌرادات ومصروفات األنشطة الربٌسة للشركة عن طرٌق إٌجاد مجمل الربح عن

 كلفة البضاعة المباعة من صافً المبٌعات.طرٌق طرح 

  تحدٌد الدخل التشؽٌلً عن طرٌق طرح المصارٌؾ التشؽٌلٌة )المصارٌؾ البٌعٌة والمصارٌؾ

 اإلدارٌة( من مجمل الربح.

 من األخرى المصروفات وطرح األخرى اإلٌرادات إضافة طرٌق عن الدخل صافً تحدٌد 

 عرض قابمة الدخل متعددة المراحل  (3). وحسب شكل رقم  التشؽٌلً الدخل

 قابمة الدخل ذات متعددة المراحل(  3) شكل

 الكلً المبلػ المبلػ الجزبًالتفاصٌل

 اإلٌرادات اٌراد
 تكلفة البضاعة المباعة -

XXX 
(XXX) 

 

 XXX  مجمل الربح

 ةو أدارٌ ةمصارٌؾ بٌعٌ -
 األرباح الناتجة من التشؽٌل -

 مكاسب)خسابر( من بٌع الموجودات+ -
 إٌرادات استثمارات فً شركات شقٌقة أو تابعة+ 

XX 
XX 
XX 
XX 

 

 XXX  األرباح قبل الضرابب

 ضرٌبة الدخل -
 األرباح بعد الضرٌبة

 نصٌب حقوق األقلٌة -

 XX 
XX 
XX 

 XXX  صافً الربح من النشاط

 XX  بنود ؼٌر عادٌة -

 XX  صافً الربح

 xxx  نصٌب السهم فً األرباح÷ 

 المصدر: إعداد الباحث 
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 قابمة المركز المالً  2-3-8-2 

إذ  ,ُتعد قابمة المركز المالً تقرٌراً ٌوضح وضع الشركة المالً خالل فترة معٌنة من الزمن    

والمطالبات على هذه الموارد التً تتمثل  الموجوداتٌلخص هذا التقرٌر موارد الشركة المتمثلة ب

 . بالخصوم وحقوق الملكٌة

 

  مفهوم قابمة المركز المالً   3-9-2-1 2

تسهم  المٌزانٌة العمومٌة )قابمة المركز المالً( بتوفٌر أساس لحساب النسب المالٌة وتقٌٌم هٌكل 

 ,عن طرٌق تقدٌر سٌولة الشركة ودرجة مخاطرتها  واالستثماريالشركة التموٌلً والرأسمالً 

ٌنة قابمة المركز المالً بؤنها "عبارة عن  لقطة فوتوؼرافٌة لوضع الشركة المالً فً لحظة مع

 (Van Horne & Wachowicz,2008:128)من الزمن".

ٌُشار إلى المٌزانٌة العمومٌة من مجلس معاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة     بقابمة المركز  IASBو

التً تمنح صورة فً لحظة زمنٌة معٌنة للكٌفٌة التً ٌجري بها التموٌل والكٌفٌة التً  المالً

             (. Aerts&Walton,2013:21)وٌل فً الطاقة اإلنتاجٌة للشركة ٌستثمر بها هذا التم

من  الموجوداتوخصوم وحقوق مساهمٌن , تنشؤ  موجوداتوتتكون قابمة المركز المالً من    

الشركة  موجوداتمصدرٌن هما: الدابنٌن والمالكٌن. وفً أي لحظة زمنٌة , ٌنبؽً أن تساوي 

وفضالً عن  ,مساهمة الدابنٌن والمالكٌن. إذ ٌمكن عرض هذه القابمة بصورة عمودٌة أو أفقٌة 

ما تؤثراً بطرٌقة اإلبالغ المالً البرٌطانً عن طرٌق إذلك ٌمكن عرضها على وفق التؤثر: 

األمرٌكً التً أو تؤثراً بطرٌقة اإلبالغ المالً  ,عرض البنود األقل سٌولة أوالً ثم النقدٌة أخٌراً 

 (.   Gibson ,2009:93تإكد على النقد ثم البنود األخرى على وفق درجة سٌولتها )

 

    فوابد قابمة المركز المالً    2-3-8-2-2

توفر قابمة المركز المالً معلومات مفٌدة للمستخدمٌن فً حساب معدل العابد وتقٌٌم المخاطر 

 إذ تساعد هذه القابمة فً تقٌٌم اآلتً  ,والتدفقات النقدٌة المستقبلٌة للشركة 

 السٌولة ( أ)

تشٌر السٌولة  إلى النقد والنقد المكافا وتوقٌت التدفقات النقدٌة المتوقع الحصول علٌها فً 

المستقبل عن طرٌق الدورة التشؽٌلٌة للشركة , وكلما كانت السٌولة مرتفعة كلما قلت 

 مخاطرة الشركة بعدم قدرتها على سداد خصومها قصٌرة األجل. 
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   القدرة على اإلٌفاء بالدٌن ( ب)

فكلما كانت  ,استحقاقهاالقدرة على دفع الدٌون طوٌلة األجل عند موعد  بارة عن وهً ع

 ارتفاعالمطلوبات طوٌلة األجل كبٌرة كلما قلت قدرة الشركة على الوفاء بدٌونها نتٌجة 

لمواجهة خصومها  الموجوداتلذلك تحتاج الشركة إلى مزٌد من  ,مخاطرة عدم السداد 

 طوٌلة األجل المتمثلة بالفابدة وأصل الدٌن.  

 المرونة المالٌة ( ت)

تشٌر المرونة المالٌة  إلى قدرة الشركة على تؽٌٌر مقدار وتوقٌت التدفقات النقدٌة وذلك 

على اٌفاء  ة النقدٌة القدرإذ تإثر السٌولة و ,لالحتٌاجات والفرص ؼٌر المتوقعة  استجابة

فإذا كانت الشركة مثقلة بالدٌن تكون ؼٌر مرنة مالٌاً  ,مرونة المالٌة من عدمهاعلى البالدٌن 

 واالستدامة واالستمرارٌةأما إذا كانت الشركات مرونتها عالٌة تكون قادرة على البقاء  ,

 Kieso et)ؼٌر المتوقعة.  االنتكاساتمن الفرص ؼٌر المتوقعة والتعافً من  واالستفادة

al ,2016:202 ( و )Spiceland et al,2018: 110   ) 

 

 محددات قابمة المركز المالً    2-3-8-2-3 

على الرؼم من أن قابمة المركز المالً للشركة مفٌدة فً إظهار وضعها المالً , فإن هذه    

 ): ماٌؤتً وهً  ,القابمة لدٌها بعض المحددات التً ٌنبؽً على المستخدمٌن التعرؾ علٌها 

 التارٌخٌةالكلفة  ( أ

الشركات بالكلفة التارٌخٌة  ونتٌجة لذلك ال ٌمكن افتراض أن  موجوداتعرض معظم ت

ألن بعض  ,( 31/12المركز المالً للشركة ٌقارب القٌم اآلنٌة )إي كما هً علٌه فً 

 ها إال إذا قامت ببٌعها.موجوداتالشركات ال ُتعٌد تقٌٌم 

 الحكم الشخصً ( ب

ها فمثالً ٌجري تقٌٌم المخزون بطرٌقة موجوداتقد تستعمل الشركة طرابق مختلفة لتقٌٌم 

ؼٌر المتداولة الملموسة ٌجري  الموجودات اندثارمختلفة من شركة ألخرى وكذلك 

 حسابه بطرابق مختلفة.

 حذؾ البنود التً ال ٌمكن قٌاسها بشكل موثوق  ( ت

 تشتمل قابمة المركز المالً على الموارد والمطالبات كافة كرأس المال الفكري ال

القانونٌة نتٌجة تزامات لا والموارد البشرٌة والموظفٌن الجٌدٌن وجودة اإلدارة العلٌا و

 وذلك نتٌجًة لصعوبة قٌاسها بشكل  موثوق. ,تلوث الهواء والماء 
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أخٌر لقابمة المركز المالً مستندٌن فً ذلك إلى  بوصفه محدداً اخٌراً التضخم  هموٌضٌؾ بعض

وخصوم الشركة  موجوداتالقابمة ال ُتظهر القوة الشرابٌة لأن  بعض القٌم المدرجة فً هذه 

بإلؽاء العمل بالمعٌار المحاسبً الدولً    IASBخالل فترات التضخم. على الرؼم من قٌام

 Gibson آخر للقٌاس.بوصفه أساساً ( نتٌجًة إلدخال القٌمة العادلة IAS 29الخاص بالتضخم )

  (  Nikolai et al,2010: 136( و)(2013:125-126,

 

 قابمة المركز المالً  عرض  2-3-8-2-4

إذ تستعمل المعادلة المحاسبٌة بشكل  ,ٌُعد هذا الشكل األكثر شٌوعاً فً المملكة المتحدة    

(. إذ تقوم بعض الشركات Weetman ,2011:194عمودي لعرض قابمة المركز المالً )

 الموجوداتأما ,ؼٌر الملموسة أوالً  الموجوداتؼٌر المتداولة و الموجوداتاألجنبٌة  بعرض 

ٌُعبر عن الفرق بٌنهما بصافً رأس المال العامل  المتداولة والمطلوبات المتداولة فتعرضها معاً و

(NWC) Net Working Capital  ًالمتداولة  الموجوداتأو صافNet Current 

Assets كٌل شركة جدٌدة لزم . إذ تعكس هذه الطرٌقة واقع األعمال فإذا كانت هناك رؼبة بتش

طوٌلة األجل وكذلك شراء جزء  موجوداتاألمر إلى تموٌل طوٌل األجل )دٌن أو ملكٌة( لشراء 

قصٌرة األجل التً من ؼٌر الممكن الحصول علٌها عن طرٌق تحمل التزام  الموجوداتمن 

ة قصٌر األجل. وتوجد هناك بعض االختالفات بٌن الشركات األجنبٌة واألمرٌكٌة فً تسمٌ

باألسهم العادٌة أما  Ordinary Sharesفالشركات األجنبٌة ُتسمً  ,بعض المصطلحات 

وُتسمً كذلك الشركات األجنبٌة عالوة  Common Stockالشركات األمرٌكٌة فتسمٌها 

أما الشركات األمرٌكٌة فتسمٌها رأس المال اإلضافً المدفوع  Share Premiumاإلصدار 

Additional paid-in Capital (Stice et al,2010: 110-111 وٌمكن توضٌح .)

 (. 4قابمة المركز المالً العمودٌة بالشكل )
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 4شكل 

 قابمة المركز المالً العمودٌة

 المبلػ الكلً المبلػ الجزبً التفاصٌل

 الموجودات ؼٌر المتداولة:
 الممتلكات والمصانع والمعدات

 االستثمارات فً الشركات الزمٌلة

 
xxxx 
xxxx 

 

 xxxx  مجموع الموجودات ؼٌر المتداولة

 الموجودات المتداولة :
 المخزون

 الذمم التجارٌة المدٌنة
 والذمم المدٌنة األخرى

 المصارٌؾ المدفوعة مقدما
 النقد والنقد المعادل

 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 

 

 xxxx  مجموع الموجودات المتداولة

 موجودات ؼٌر ملموسة :
 شهرة المحل

 
xxxx 

 

 xxxx  اجمالً الموجودات ؼٌر الملموسة

 xxxx  أجمالً الموجودات

   المطلوبات و حقوق الملكٌة

 المطلوبات ؼٌر المتداولة :
 اقتراضات منتجة للفابدة

 مإجلةالضرٌبة ال
 مخصصات طوٌلة اآلجل

 
xxxx 
xxxx 
xxxx 

 

 xxxx  مجموع المطلوبات ؼٌر المتداولة

   المطلوبات متداولة

 ذمم تجارٌة دابنة وأخرى
 قرض قصٌر األجل
 ضرٌبة مستحقة الدفع
 مصارٌؾ مستحقة الدفع

xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 

 

 xxxx  مجموع المطلوبات

 :حقوق الملكٌة  
 رأس المال المصدر
 األرباح المحتجزة
 فابض أعادة التقٌٌم
 االحتٌاطً القانونً

 حق األقلٌة

 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 

 

 xxxx  حقوق الملكٌة مجموع

 xxxx  مجموع المطلوبات وحقوق الملكٌة

 لمصدر: إعداد الباحثا



                   لقوابم المالٌة           /  المبحث الثالث ......................................................  ا  الفصل الثانً

 
89 

  ابمة التدفقات النقدٌةق   2-3-8-3

( IAS7ٌنبؽً على الشركات وفقاً  للمعٌار المحاسبً الدولً السابع "قابمة التدفقات النقدٌة" )   

إعداد قابمة التدفقات النقدٌة نظراً لعدم قدرة قابمتً الدخل والمركز المالً على توفٌر معلومات 

الدخل والمركز المالً  اإذ تعتمد هذه القابمة فً إعدادها على األساس النقدي أما قابمت ,كافٌة 

 . االستحقاقفتعتمد على أساس 

 

  مفهوم قابمة التدفقات النقدٌة   2-3-8-3-1

توفر قابمة التدفقات النقدٌة معلومات حول التدفقات النقدٌة الداخلة والخارجة من الشركة    

إذ تقوم هذه القابمة بتحدٌد  ,خالل نفس الفترة التً ُتعد بها قابمة الدخل وقابمة المركز المالً 

صفه بو نظراً ألهمٌة النقد  و , عشر شهراً السابقة الثنًنقاط قوة وضعؾ أنشطة الشركة 

فلٌس من المستؽرب أن تكون قابمة التدفقات النقدٌة واحدة من أهم  ,شرٌان حٌاة الشركات 

بٌاناً وافٌاً  االستثمارالقوابم المالٌة التً توفر للمحللٌن المالٌن والدابنٌن التجارٌٌن  ومصارؾ 

 االستثماروتتٌح لإلدارة تحدٌد سٌاسة  ,لكافة التؽٌرات التً طرأت على حساب نقدٌة الشركة 

ن وأما المستثمرٌن والدابن ,والتموٌل وتوزٌع األرباح وتحدٌد النقد المتوفر من العملٌات 

ن فٌستطٌعون عن طرٌقها تحدٌد قدرة الشركة على زٌادة األرباح وسداد الدٌون نقداً واآلخر

(Gibson ,2013:393-394),  إن العملٌات المربحة للشركة كافة من الممكن أال تتضمن

قات نقدٌة إٌجابٌة ألن توقٌت اإلٌراد والمصروؾ ال ٌتطابق دابماً مع التدفقات النقدٌة الداخلة تدف

ولكن فً نفس الوقت تعانً  ,لنشاطها  هً والخارجة. فربما ُتبلػ الشركة عن صافً إرباح نتٌج

 :وٌحدث هذه التناقض نتٌجًة لألسباب اآلتٌة ,هذه الشركة من مشاكل نقدٌة حادة 

(Melville2017:251:) 

 ونتٌجة لذلك تكون اإلٌرادات المفصح  , االستحقاقصافً الدخل على أساس  احتساب

( طوٌلة االبتمانٌاتعنها فً قابمة الدخل مستلمة فعلٌاً عن فترة زمنٌة طوٌلة كالدٌون )

 األجل المقدمة للعمالء.

 فال  ,طوٌلة األجل الموجوداتلى الرؼم من وجود أثر نقدي مباشر من عملٌة شراء ع

 . باالندثارنقدي وهمً متمثل  كاستقطاعٌجري إدراج هذه العملٌة فً قابمة الدخل إال 

  ًبجذب العمالء( وتقوم   منهابعض الشركات تكون كمٌة المخزون لدٌها كبٌرة )ربما أمال

ولكن على الرؼم من ذلك ال تإثر كلؾ المخزون  ,بدفع قٌمة المخزون عادًة بسرعة

 ً الدخل إال إذا جرى بٌعه فً زمن معٌن مستقبالً.على صاف
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  عدم وجود إثر مباشر للتدفقات النقدٌة الخارجة على صافً الدخل نتٌجة سداد القروض

 الممنوحة للشركة. 

تقوم قابمة التدفقات النقدٌة بتوضٌح الكٌفٌة التً كانت علٌها النقدٌة فً قابمة المركز المالً      

 ,صبح مقدارها آخر الفترة. وتتضمن النقدٌة : النقدٌة والنقدٌة المكافبةبداٌة الفترة وكٌؾ أ

كانت قابلة للتحول إلى نقد  عالٌة السٌولة قصٌرة األجل سوآءً  ماراتثاستفالنقدٌة المكافبة هً 

 :(.:Libby et al,2011  638) استحقاقهابسهولة أم َقُرَب موعد 

" تقرٌر ٌبٌن التدفقات النقدٌة الداخلة والخارجة من وإلى الشركة   هوتدفقات النقدٌة كشؾ إن 

إذ تقدم هذه القابمة معلومات مفٌدة حول قدرة الشركة على تولٌد النقد  ,لفترة معٌنة من الزمن " 

ها والمحافظة على القدرة التشؽٌلٌة وتوسٌعها ودفع مقسوم األرباح المطلوباتوالوفاء ب

(Warren et al,2012: 719    .) 

بؤنها "بٌان ٌقدم معلومات عن المقبوضات  (Spiceland et al,2018:164وقد عّرفها  )   

ٌُعَبر عن الفرق بٌنهما بالتؽٌر فً النقد خالل فترة إعداد التقارٌر وتساعد  ,والمدفوعات النقدٌة و

لتمٌٌز بٌن هذه القابمة المستثمرٌن والدابنٌن كافة على فهم مصادر واستخدامات األموال وا

 والتموٌلٌة". واالستثمارٌة األنشطة التشؽٌلٌة 

ٌُفصح عن التدفقات النقدٌة الداخلة إلى الشركة وٌمكن القول  بؤن قابمة التدفقات النقدٌة بٌان 

وبالنتٌجة عرض المركز  ,والتموٌلٌة واالستثمارٌةوالخارجة منها عن طرٌق األنشطة التشؽٌلٌة 

 عداد القوابم المالٌة. النقدي للشركة خالل فترة إ

ما ٌؤتً وٌتضح مما سبق أن قابمة التدفقات النقدٌة تتكون من ثالثة أنشطة ربٌسة هً 

(167:Weetman ,2011:) 

                                          األنشطة التشؽٌلٌةاوال :

 تعدخرى التً ال ااألنشطة التشؽٌلٌة هً أنشطة الشركة األساسٌة المدرة لإلٌرادات واألنشطة    

نشطة التً ٌجري عرضها فً قابمة الوتشمل هذه ا, وال أنشطة تموٌلٌة ستثمارٌة اأنشطة 

وٌمكن توضٌح هذه البنود عن  ,الطرٌقة المستعملة  باختالؾعدٌدة تختلؾ  اً التدفقات النقدٌة بنود

 (.6طرٌق الجدول )
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 (7) جدول

 األنشطة التشؽٌلٌة وفقاً للطرٌقة المباشرة وؼٌر المباشرة

 الحالة النقدٌة
األنشطة التشؽٌلٌة وفق الطرٌقة 

 المباشرة
األنشطة التشؽٌلٌة وفق الطرٌقة ؼٌر 

 المباشرة

مقبوضات 
)نقدٌة 
 داخلة(

 العمالءالنقد المستلم من 
 النقد المستلم من الفوابد

 النقد المستلم من مقسوم األرباح
 مقبوضات تشؽٌلٌة أخرى

 صافً الدخل قبل الفوابد والضرابب
 واإلطفاء االندثارمصارٌؾ 

 ؼٌر متداولة الموجوداتخسابر بٌع 
 المتداولة )ؼٌر النقد( الموجوداتنقص 

 زٌادة المطلوبات المتداولة
 األجنبٌةخسابر صرؾ العمالت 
 إٌراد الفابدة

مدفوعات 
)نقدٌة 
 خارجة(

 النقد المدفوع للمجهزٌن
 النقد المدفوع للموظفٌن

 النقد المدفوع للمصارٌؾ التشؽٌلٌة
 النقد المدفوع للفوابد
 النقد المدفوع للضرٌبة
 مدفوعات تشؽٌلٌة أخرى

 صافً الدخل قبل الفوابد والضرابب
 ؼٌر متداولة الموجوداتمكاسب بٌع 

 المتداولة )ؼٌر النقد( الموجوداتادة زٌ
 نقص المطلوبات المتداولة

 مصروؾ الفابدة وضرٌبة الدخل

 المصدر: إعداد الباحث

                                         االستثمارٌةاألنشطة  ثانٌا :

طوٌلة األجل وكذلك  الموجوداتأو التخلص من  باقتناءاألنشطة االستثمارٌة هً أنشطة مرتبطة 

 هذه وتشمل, تتضمن هذه األنشطة االستثمارات األخرى التً ال تدرج ضمن  النقد المكافا

 طرٌق عن توضٌحها ٌمكن عدٌدة بنوداً  النقدٌة التدفقات قابمة فً عرضها ٌجري التً األنشطة

 .العرض طرٌقة باختالؾ األنشطة هذه عرض ٌختلؾ وال( 7) الجدول

 (8 ) جدول

 وفق الطرٌقتٌن المباشرة وؼٌر المباشرة االستثمارٌةاألنشطة 

 وفق الطرٌقتٌن المباشرة وؼٌر المباشرة االستثمارٌةاألنشطة  الحالة النقدٌة

 مقبوضات )نقدٌة داخلة(
 الموجوداتبٌع 

 مكافبة( بوصفها نقدٌة )ؼٌر المدرجة  االستثماراتبٌع 
 أخرى استثمارٌةمقبوضات 

 خارجة(مدفوعات )نقدٌة 

 نقدٌة مكافبة(بوصفها  )ؼٌر المدرجة  االستثماراتشراء 
 فً شركات أخرى استثمار

 قروض ممنوحة
 أخرى استثمارٌةدفوعات م

 المصدر: إعداد الباحث
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                                       األنشطة التموٌلٌة ثالثا : 

األنشطة التموٌلٌة هً األنشطة التً تإدي إلى تؽٌٌر فً حقوق الملكٌة والمقرضٌن نتٌجة 

 منهم والتسدٌد إلٌهم.  االستالم

عدٌدة ٌمكن توضٌحها عن  اً وتشمل هذه األنشطة المعروضة فً قابمة التدفقات النقدٌة بنود

 طرٌقة العرض. باختالؾ( وال ٌختلؾ عرض هذه األنشطة 8طرٌق الجدول )

 (9 )جدول

 ألنشطة التموٌلٌة وفق الطرٌقتٌن المباشرة وؼٌر المباشرةا

 المصدر: إعداد الباحث

 

 فوابد قابمة التدفقات النقدٌة   2-3-8-3-2

توفر قابمة التدفقات النقدٌة معلومات مفٌدة للمستخدمٌن كً ٌتسنى لهم عن طرٌقها التعرؾ    

ٌُر بالمركز المالً بٌن فترتٌن متتالٌتٌن ,على المركز النقدي للشركة   ,إذ تعكس هذه القابمة التؽ

 م اآلتً ) . وتساعد هذه القابمة فً تقٌٌهاالمطلوباتوبالنتٌجة معرفة قدرة الشركة على مواجهة 

 القدرة على تولٌد تدفقات نقدٌة مستقبلٌة .1

إن أحد أهداؾ القوابم المالٌة تتمثل بتحدٌد مقدار التدفقات النقدٌة المستقبلٌة للشركة وتوقٌتها. 

وٌمكن أن ٌتحدد ذلك عن طرٌق دراسة العالقة بٌن بنود معٌنة مثل صافً التدفقات النقدٌة 

أو صافً التدفقات النقدٌة الناجمة  ,ٌادة النقد أو نقصانه الناجمة من األنشطة التشؽٌلٌة وز

من األنشطة التشؽٌلٌة والمبٌعات , وبالنتٌجة الوصول إلى تنبإات أكثر دقة بالتدفقات النقدٌة 

 المستقبلٌة.

 

 

 األنشطة التموٌلٌة وفق الطرٌقتٌن المباشرة وؼٌر المباشرة الحالة النقدٌة

 مقبوضات )نقدٌة داخلة(

 إصدار أسهم
 بٌع أسهم خزٌنة
 بٌع سندات

 أنشطة تموٌلٌة أخرى

 مدفوعات )نقدٌة خارجة(

 دفع مقسوم األرباح
 شراء أسهم خزٌنة

 اإلٌجار الرأسمالً المطلوباتسداد دٌون طوٌلة األجل و
 أنشطة تموٌلٌة أخرى
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 القدرة على مواجهة المطالبات .2

ن والعمالء مهتمٌن بشكل خاص بقابمة التدفقات النقدٌة ون والدابنوٌنبؽً أن ٌكون المستثمر

فبدون النقد ال تستطٌع الشركات سداد  ,, ألنها ُتظهر لهم من أٌن تؤتً النقدٌة وكٌؾ ُتستخدم 

. إذ واالستدامة االستمرارٌةوبالنتٌجة عدم قدرتها على  ,دٌونها وال دفع مقسوم األرباح 

 االستثماراتتدفقات النقدٌة من فترة طوٌلة فً تقٌٌم ٌقوم المحللون المالٌون باستخدام ال

 الرأسمالٌة.

 باألنشطة التشؽٌلٌة بٌن صافً الدخل وصافً التدفقات النقدٌة االختالؾ .3

ولكن هناك من ٌنتقده ألنه مبنً  ,ٌوفر صافً الدخل معلومات عن أداء الشركة لفترة معٌنة 

داده. وبالنتٌجة فإن صافً الدخل من وٌحوي أحكاماً شخصٌة عند إع االستحقاقعلى أساس 

األنشطة التشؽٌلٌة ٌختلؾ عن صافً التدفقات النقدٌة لنفس األنشطة ألن األخٌرة ُتقاس بدقة 

 (. 96: 2013,أكبر )حمٌدات وخداش 

 النقدٌة و ؼٌر النقدٌة خالل الفترة واالستثمارٌةالمعامالت التموٌلٌة  .4

أما  ,وبٌعها وؼٌرها من األنشطة األخرى  اتالموجودشراء  االستثمارٌةتتضمن األنشطة 

المالك والتوزٌعات إلى  واستثماراتاألنشطة التموٌلٌة فتتضمن سداد دٌون طوٌلة األجل 

 بارتفاععن طرٌق دراسة هذه األنشطة ٌستطٌع مستخدمو القوابم المالٌة فهم السبب  ,المالك

 Kieso et al 2018:1827-1828)خالل الفترة.  انخفاضهاوالخصوم أو  الموجودات

 ( (Aerts&Walton 2013:280( و

 التدفق النقدي كشؾطرق عرض  2-3-8-3-3  

 ( بإعداد بٌانات التدفق النقدي بالطرٌقتٌن التالٌتٌنIAS 7ٌسمح معٌار المحاسبة الدولً السابع )

 :ٌؤتًوكما

                                  الطرٌقة المباشرة اوال: 

تعرض هذه الطرٌقة أنشطة الشركة بشكل مقبوضات ومدفوعات نقدٌة وٌسمى الفرق بٌن    

إذ أن العدٌد من المدراء المالٌٌن للشركات  ,التدفقات الداخلة والخارجة بصافً التدفق النقدي

ا أكبر من الطرٌقة ؼٌر المباشرة أكدوا بؤنهم ال ٌفضلون استعمال هذه الطرٌقة ألن كلفة تنفٌذه

Libby et al 2013:640)),  ٌُشجع مجلس معاٌٌر المحاسبة المالٌة والدولٌة الشركات على و

استعمال الطرٌقة المباشرة بعرض التدفقات النقدٌة الناجمة من األنشطة التشؽٌلٌة ألنها ُتظهر 

المقبوضات والمدفوعات النقدٌة التشؽٌلٌة لمعرفة كٌؾ أُستعمل النقد وبناًء على ذلك ُتقدر 

(. وٌمكن توضٌح هذه الطرٌقة عن Gibson  2013:396-397ٌة )التدفقات النقدٌة المستقبل

 (.5طرٌق الشكل )
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 قابمة التدفقات النقدٌة وفق الطرٌقة المباشرة (5)شكل 

 المبلػ الكلً المبلػ الجزبً التفاصٌل

 األنشطة التشؽٌلٌة : من التدفقات النقدٌة
 متحصالت نقدٌة من العمالء

 مدفوعات نقدٌة للموردٌن والعاملٌن
 النقدٌة الناتجة من العملٌات

 فوابد مدفوعة
 ضرابب دخل مدفوعة

 التدفقات النقدٌة قبل البنود االستثنابٌة
 متحصالت من تسوٌة خسابر الزالزل

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 

 xxx  صافً التدفقات النقدٌة من األنشطة التشؽٌلٌة

 التدفقات النقدٌة من األنشطة االستثمارٌة:
 مدفوعات للحصول على الشركة التابعة بعد خصم

 النقدٌة التً تم الحصول علٌها
 مدفوعات لشراء موجودات ثابتة

 متحصالت من بٌع معدات
 فوابد محصلة

 توزٌعات أرباح نقدٌة مستلمة

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 

 xxx  صافً التدفقات النقدٌة المستخدمة فً األنشطة االستثمارٌة

 النقدٌة من األنشطة التموٌلٌة:التدفقات 
 متحصالت من إصدار أسهم رأس المال

 متحصالت من قروض طوٌلة األجل
 مدفوعات عن موجودات مستؤجرة بعقود تموٌلٌة

 توزٌعات أرباح نقدٌة مدفوعة للمساهمٌن

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 

 

 xxx  صافً التدفقات النقدٌة المستخدمة فً األنشطة التموٌلٌة

 الزٌادة فً النقدٌة والنقدٌة المعادلةصافً 
 النقدٌة والنقدٌة المعادلة فً بداٌة الفترة
 النقدٌة والنقدٌة المعادلة فً نهاٌة الفترة

 
xxx 
xxx 
xxx 

 المصدر: إعداد الباحث 

 الطرٌقة ؼٌر المباشرة )طرٌقة التسوٌة( ثانٌا : 

تختلؾ الطرٌقة ؼٌر المباشرة عن المباشرة بعرض األنشطة التشؽٌلٌة , إذ تبتدأ بصافً    

ٌُعدل باإلٌرادات والمصروفات التً ال تشتمل على استالم أو دفع النقد. إن هذه  الدخل الذي 

اإلضافات والخصومات تحول صافً الدخل من أساس االستحقاق إلى األساس النقدي على شكل 

ت نقدٌة. وتمتاز هذه الطرٌقة بؤنها ُتبٌن الفرق بٌن صافً الدخل وصافً التدفق صافً تدفقا

(.  Warren et al  2012:720النقدي, وتمتاز أٌضاً بؤنها أقل كلفة من الطرٌقة المباشرة )

 (.6ٌمكن توضٌح هذه الطرٌقة عن طرٌق الشكل )
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 قابمة التدفقات النقدٌة وفق الطرٌقة ؼٌر المباشرة (6 )شكل

 التفاصٌل
المبلػ 
 الجزبً

 المبلػ الكلً

 التدفقات النقدٌة من األنشطة التشؽٌلٌة:
 : :ٌؤتًصافً الربح قبل الضرابب والبنود االستثنابٌة ٌعدل بما 

 مصروؾ االندثار
 خسابر تؽٌر أسعار صرؾ العمالت األجنبٌة

 إٌرادات  استثمارٌة
 مصروؾ الفوابد

 رأس المال العاملصافً ربح العملٌات قبل التؽٌرات فً 
 والمستحقات األخرى (المدٌنون)الزٌادة فً 

 النقص فً المخزون
 النقص فً الدابنٌن التجارٌٌن
 النقدٌة الناتجة عن العملٌات

 الفوابد المدفوعة
 لمدفوعةاالضرابب 

 التدفقات النقدٌة قبل البنود االستثنابٌة
 متحصالت من تسوٌة خسابر الزلزال

 
 

xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 

 

 xxxx  صافً التدفقات النقدٌة من األنشطة التشؽٌلٌة

 :التدفقات النقدٌة من األنشطة االستثمارٌة
مدفوعات لشراء الشركة التابعة بعد خصم النقدٌة التً تم الحصول 

 علٌها
 مدفوعات لشراء موجودات ثابتة

 متحصالت من بٌع معدات
 فوابد محصلة

 توزٌعات أرباح نقدٌة مستلمة

 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 

 

 xxxx  صافً التدفقات النقدٌة المستخدمة فً األنشطة االستثمارٌة

 التدفقات النقدٌة من األنشطة التموٌلٌة:
 متحصالت من إصدار أسهم رأس المال

 متحصالت من قروض طوٌلة األجل
 بعقود تموٌلٌةمدفوعات عن موجودات مستؤجرة 

 توزٌعات أرباح نقدٌة مدفوعة للمساهمٌن

 
xxxx 
xxxx 
xxxx 
xxxx 

 

 xxxx  صافً التدفقات النقدٌة المستخدمة فً األنشطة التموٌلٌة

 صافً الزٌادة فً النقدٌة والنقدٌة المعادلة
 النقدٌة والنقدٌة المعادلة فً بداٌة الفترة

 الفترةالنقدٌة والنقدٌة المعادلة فً نهاٌة 
 

xxxx 
xxxx 
xxxx 

 لمصدر: إعداد الباحث ا
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 على القوائم المالية    (IFRS16 )اثر معيار االبالغ المالي الدولي     2-3-9

المتعلق بعقود االٌجار على القوابم  IFRS16)  )ٌوثر تطبٌق معٌار االبالغ المالً الدولً 

 :  ٌؤتًالمالٌة تؤثٌر محاسبٌا ظاهرٌا فً سجالت المستؤجر  وكما 

 قائمة كشف الدخل اوال: 

متعلق باإلٌجارات فكان ٌتم تسجٌل المصروفات   17استناد الى المعٌار المحاسبً الدولً رقم 

بوصفها  وعلى شكل الدفعات متساوٌة  ,المتعلقة بعقود االٌجار التشؽٌلً فً قابمة كشؾ الدخل

 16اما وفق معٌار االبالغ المالً الدولً  ,مصروؾ اٌجار وٌكون ضمن المصارٌؾ التشؽٌلٌة 

ٌتم اضافة المصروفات اٌجار بتؽٌر بند من تحت المصروفات التشؽٌلٌة الى مصروؾ  هفان

وٌتضح لنا  ,لٌؾ تموٌلٌة تكابوصفها  وٌتم اضافة الفوابد المترتبة على الدفعات  ,استهالك  

 ,وبالتالً تكون الدفعات اٌضا اعلى  ,بحٌث ٌكون مصروؾ الفابدة فً سنوات االولى اعلى 

وهذا سٌودي الى انخفاض االرباح فً سنوات  ,باالنخفاض كلما تم تسدٌدها خالل الوقت  أوتبد

 االولى للعقود االٌجار ثم تعود وترتفع مع نهاٌة العقد .

 

 ة المركز المالي قائمثانيا : 

تموٌلً الٌتم تصنٌؾ عقود االٌجار الى عقود االٌجار  17كان وفق معٌار المحاسبً الدولً رقم 

وكانت اؼلب الوحدات االقتصادٌة تتبع تصنٌؾ عقود االٌجار  ,تشؽٌلً الو عقود االٌجار 

لمالً الدولً و ان تطبٌق معٌار البالغ ا ,التشؽٌلً الذي لم ٌدرج ضمن قابمة المركز المالً 

وهذا سٌودي الى  ,وتعتبر عقود االٌجار التموٌلٌة  ,وتصنٌؾ العقود االٌجار بصورة واحدة  16

االعتراؾ بكافة عقود االٌجارات فً قابمة المركز المالً فً جانب الموجودات تحت بند 

 هالناشب لمطلوباتواعتراؾ اٌضا با,حق استخدام بشكل منفصل عن الموجودات  الموجودات

 بشكل منفصل عن المطلوبات اخرى . ,عن تلك العقود فً جانب المطلوبات 

 

 قائمة التدفقات النقدية ثالثا :  

بوصفها  ٌتم تصنٌؾ دفعات مصروؾ االٌجار  17كان وفق المعٌار المحاسبً الدولً رقم 

 فانه اتالمتعلق باإلٌجار 16اما تطبٌق معٌار االبالغ المالً الدولً ,تدفقات نقدٌة تشؽٌلٌة 

والن الوحدة ملتزمة بدفع  ,سٌكون له اثر اجمالً على التدفقات النقدٌة للوحدة االقتصادٌة 

وٌكون وفق هذا معٌار ٌتم تسجٌلٌها الدفقات النقدٌة المسددة  ,الدفعات المستحقة علٌها للمإجر 

ة التشؽٌلٌة او حسب وبالنسبة للفابدة ٌتم تصنٌفها تحت بند الدفعات النقدٌ ,تموٌلً للدفعات نقدٌة 

 الممارسات المعمول به داخل الوحدة االقتصادٌة .
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 , بعضاً ُتعد القوابم المالٌة مكملة لبعضها و ,وفً هذا المبحث تطرق الباحث إلى القوابم المالٌة 

وُتشٌر  ,التً تسٌطر علٌها الشركة  االقتصادٌةفقابمة المركز المالً ُتشٌر إلى كمٌة الموارد 

أما قابمة التدفق النقدي فُتشٌر إلى  ,قابمة الدخل إلى الكفاءة والفاعلٌة التً ُتدار بها هذه الموارد

وٌتضح التكامل عن  ,التؽٌٌر النقدي الذي حصل فً هذه الموارد المصنفة على شكل أنشطة

مات المختلفة طرٌق ما تعكسه العالقة بٌن هذه القوابم من دور فردي وجماعً فً توفٌر المعلو

لذلك من ؼٌر الممكن أن تعكس قابمة  ,عن نفس األحداث والمعامالت التً تخص الشركة 

واحدة متطلبات مستخدمً القوابم المالٌة كافة بخصوص توفٌر معلومات ألؼراض إتخاذ 

ٌُعطً داللة أخرى على ترابط وتكامل هذه القوابم  ,القرارات فتقاس  ,إن إعداد القوابم المالٌة 

فضالً عن أن الناتج النهابً لقابمة الدخل المتمثل  , افة بنودها  بوحدة قٌاس نقدي واحدةك

ٌُعد أحد بنودها سواءً  ٌُحول إلى قابمة المركز المالً و على شكل أرباح محتجزة  بصافً الدخل 

ٌة وكذلك تعتمد قابمة التدفقات النقد ,أو مقسوم أرباح )قبل أن ٌجري توزٌعه( أو األثنٌن معاً 

على بعض البنود المعروض فً قابمة الدخل وقابمة المركز المالً وذلك بصٌؽة مختلفة تتمثل 

واتضح أن القوابم المالٌة باتت ُتعبر عن الحاضر وٌمكن  ,وتموٌلٌة واستثمارٌةبؤنشطة تشؽٌلٌة 

 األساس وقد تبٌن كذلك أن الهدؾ,التنبإ بها فً المستقبل فضالً عن عكسها ألداء الفترة السابقة 

من القوابم المالٌة التً ُتعد مخرجات النظام المحاسبً هو توفٌر معلومات مفٌدة و اتخاذ القرار 

 المناسب .
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 الفصل الثالث

 االيجارات و انعكاساته على القوائم المالية  IFRS16تطبيق معيار اإلبالغ المالي الدولي 

 تمهيد 

 يتضمن هذا الفصل عرضا لالطار العملي وفق متطلبات معيار االبالغ المالي الدولي       

IFRS16) ) تتكون من ه الدراسة والتي عن عين ةعقود االيجار , ويتضمن نبذة مختصر

همها ) شركة العراقية لنقل المنتجات النفطية و البضائع , و شركة اسياسيل  شركتين

لالتصاالت ( وكالهما من شركات سوق العراق لألوراق المالية , وقام الباحث بتحليل البيانات 

, وبتطبيق المعيار (  IFRS 16 )وفق متطلبات معيار االبالغ المالي الدولي  البحثعينة 

(IFRS16)   تحليل النتائج و اختبار الفرضيات البحث  , واخيرا   البحث على بيانات عينة. 

 ي .المباحث ه ةويضمن هذا الفصل ثالث

 المبحث االول : نبذة مختصرة للعينة البحث .

المالية  البيانات على(IFRS16معيار اإلبالغ المالي الدولي ) تحليلتطبيق و:  المبحث الثاني 

 . للشركات عينة البحث

 المبحث الثالث : تحليل النتائج و اختبار الفرضيات 

  



 ( (IFRS16 الدولً المالً اإلبالغ معٌار تطبٌق....................................  الفصل الثالث 
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 الفصل الثالث

 المبحث االول 

 

 لبحثنبذة مختصرة عن عٌنة ا

 اوال : الشركة العراقٌة لنقل المنتجات النفطٌة و البضائع  /  مساهمة مختلطة 

تأسست الشركة بموجب شهادة تأسٌس الصادرة من وزارة التجارة / دائرة مسجل الشركات 

( خمسمائة ملٌون  2111111111براس مال قدرة )  2/51/5991فً  275بالعدد   م ش 

( ملٌار وخمسمائة 5211111111دٌنار مدفوع بالكامل وتم زٌادة راس مال الشركة الى ) 

لشركة فً العمل على نشاط نقل المنتوجات النفطٌة و بضائع و ملٌون دٌنار , وتتركز اهداؾ ا

تطوٌر أسالٌبه ومستلزماته فً اطار تشجٌع استثمار رأسمال الوطنً المختلط فً مجال النقل 

البري لضمان مساهمة هذا القطاع فً تحقٌق التنمٌة وكذلك فً العمل على انماء النقل الداخلً و 

جانبا جوهرٌا من جوانب بناء االقتصاد الوطنً ,  بوصفهفوء الدولً على الوجه االكمل و الك

 حً النضال . –بؽداد  –وٌقع الموقع الشركة العراق 

 

 ثانٌا : شركة اساسٌل لالتصاالت /  مساهمة خاصة 

  3111-12محدودة بموجب قرار مسجل الشركات فً بؽداد بالعدد  بوصفها شركة تأسست 

على  01/8/2117لٌون دٌنار وحصلت الشركة بتارٌخ برأسمال قدرة م 22/7/2117بتارٌخ 

ملٌار دوالر امرٌكً (  5.22سنة وبقٌمة )  52رخصة من هٌئة االعالم و االتصاالت لمدة 

ملٌار ومئتان وخمسون ملٌون دوالر امرٌكً  لنصب شبكة اتصاالت فً العراق لؽرض تقدٌم 

ة مساهمة خاصة بتارٌخ خدمات الهواتؾ النقالة , تحولت من شركة محدودة الى شرك

دٌنار (مئتان وسبعون ملٌار واثنا عشر  27152111111و برسمال قدره )   2/55/2155

ال  21/7/2152ملٌون دٌنار , حصلت الشركة على الموافقة هٌئة االوراق المالٌة بتارٌخ 

م دراجها فً سوق العراق لألوراق المالٌة , وتم زٌادة رأسمال الشركة من الفائض المتراك

دٌنار ( ثالثمائة وعشرة ملٌار دٌنار , وتقوم الشركة بممارسة 051111111111لٌصبح ) 

نشاطها فً مجال تقدٌم الخدمة االتصاالت بشكال متمٌز وفق توجٌهات الجهات المختصة فً 

 –شارع سالم  –السلمانٌة  –الدولة و وفق القوانٌن ذات العالقة , وٌقع مقر الشركة العراق 

 ٌل عمارة اسٌاس
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 المبحث الثاني

على البيانات المالية للشركات عينة  (IFRS16) تحليل معيار االبالغ المالي الدوليتطبيق و 

 البحث

 المالً االبالغ معٌارالمحور االول : تحلٌل البٌانات الشركات عٌنة البحث و فق متطلبات 

 (.IFRS16) لدولًا

مدى تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة  فً نظرالالشركتٌن وسٌتم تحلٌل البٌانات عٌنة الدراسة كال 

عقود االٌجار وسٌتم من خالل  53الدولٌة وبخصوص متطلبات معٌار االبالغ المالً الدولً 

 تحلٌل القٌاس و االفصاح . 

 اوال : عرض فً القوائم المالٌة : 

وفق  متطلبات معٌار )   : تحلٌل قائمة المركز المالً لعٌنة البحث  قائمة المركز المالً ( أ)

IFRS 16 ( حسب جدول )ٌأتً( وكما 51  : 

 

 (51دول ) ج

 (IFRS 16 تحلٌل قائمة المركز المالً للعٌنة البحث وفق متطلبات معٌار ) 

 المالحظات التفاصٌل 

 لم ٌتم تطبٌق  الموجودحق االستخدام 

 لم ٌتم تطبٌق  عقود االٌجار المطلوبات 

 

( IFRS 16: تحلٌل قائمة الدخل للعٌنة البحث  وفق  متطلبات معٌار )  قائمة الدخل  ( ب)

 : ٌأتً  ( وكما55حسب جدول ) 

 (55جدول ) 

 (IFRS 16تحلٌل قائمة الدخل  للعٌنة البحث وفق متطلبات معٌار )  

 المالحظات التفاصٌل 

 لم ٌتم تطبٌق  عقد االٌجار  المطلوبات مصروؾ الفائدة عن 

 لم ٌتم تطبٌق  حق استخدام ( الموجودمصروؾ االندثار ) 
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تحلٌل قائمة التدفقات النقدٌة  للعٌنة البحث  وفق  متطلبات  :قائمة التدفقات النقدٌة  ( ت)

 : ٌاتً( وكما 52( حسب جدول ) IFRS 16معٌار )  

 (52دول )ج

 (IFRS 16)   معٌار متطلبات  وفق  البحث للعٌنة  النقدٌة التدفقات قائمة تحلٌل

 المالحظات التفاصٌل

 
 مطلوباتو  الموجودالمدفوعات النقدٌة المتعلقة ب

 اإلٌجار فً أنشطة التموٌلعقد
 لم ٌتم تطبٌق

 
لدفع  7تطبٌق أحكام معٌار المحاسبة الدولً رقم 
 ضمن جزء الفائدة من التزام اإلٌجار نقًدا

 بٌان التدفق النقدي للفائدة المدفوعة

 لم ٌتم تطبٌق

 
ال ٌتم تضمٌن مدفوعات اإلٌجار قصٌرة األجل 

منخفضة القٌمة لموجودات ومدفوعات اإلٌجار ل
قٌاس  ؼٌر مدرجة فًومدفوعات اإلٌجار المتؽٌرة 

 اإلٌجار فً األنشطة التشؽٌلٌة المطلوبات

 لم ٌتم تطبٌق

 

 ثانٌا : االفصاح 

ٌجب و  ( , IFRS 16تحلٌل التقارٌر و البٌانات المالٌة لعٌنة البحث وفق متطلبات معٌار ) 

على المستأجر االفصاح عن معلومات حول عقود اإلٌجار فً اٌضاح واحد او قسم منفصل عن 

فً حٌن على المستأجر مالم ٌذكر تفاصٌل ضمن قوائم المالٌة ٌجب ذكر وقوائم المالٌة , 

ٌضاحات وتوجد مجموعة من االٌضاحات تؤخذ بنظر االعتبار ومنه  وفق جدول تفاصٌل فً اال

 :  ٌأتًكما ( 50)

 ( IFRS 16تحلٌل التقارٌر و البٌانات المالٌة للعٌنة البحث وفق متطلبات معٌار )(50جدول )

 المالحظات التفاصٌل

 نوع"حق االستخدام" حسب   الموجودمصروؾ االستهالك 
 محل العقدالموجودات 

 لم ٌتم االفصاح

 لم ٌتم االفصاح اإلٌجار عقود المطلوباتمصروفات الفوائد على 

المصروؾ المتعلق بعقود اإلٌجار قصٌرة األجل التً ٌتم 
المحاسبة عنها , وهذا المصروؾ ال ٌلزم أن ٌشمل 

كون مدة اإلٌجار فٌها المصروؾ المتعلق بعقود اإلٌجار التً ت
 أو أقل اً شهراً واحد

 االفصاحلم ٌتم 
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منخفضة القٌمة التً  الموجودالمتعلق بعقود إٌجار  اتمصروف
وال ٌجوز أن ٌشمل هذا المصروؾ  ,ٌتم محاسبة عنها بتطبٌق

منخفضة موجودات المتعلق بعقود اإلٌجار قصٌرة األجل لل
 القٌمة
 

 لم ٌتم االفصاح

مصروؾ المتعلق بدفعات اإلٌجار المتؽٌرة ؼٌر المدرجة فً 
 اإلٌجار ودعقالمطلوبات قٌاس 

 
 لم ٌتم االفصاح

 لم ٌتم االفصاح "حق االستخدام"الموجودات دخل من اإلٌجار من الباطن 

 لم ٌتم االفصاح إجمالً التدفق النقدي الخارج لعقد اإلٌجار

 لم ٌتم االفصاح "حق االستخدام" الموجوداإلضافات على 

 لم ٌتم االفصاح وإعادة التأجٌر األرباح والخسائر الناتجة عن معامالت البٌع

"حق االستخدام" فً نهاٌة فترة التقرٌر  لموجودلمبلػ دفتري 
 محل العقد الموجودحسب فئة 

 لم ٌتم االفصاح

اإلفصاح عن مبلػ تعهدات عقود اإلٌجار لعقود اإلٌجار 
قصٌرة األجل إذا كانت محفظة اإلٌجارات قصٌرة األجل التً 
تعهد بها فً نهاٌة فترة التقرٌر تختلؾ عن محفظة عقود 

لتً ٌتعلق بها مصروؾ عقود اإلٌجار ااإلٌجار قصٌرة األجل 
 قصٌرة األجل المفصح عنها تطبٌق

 

 لم ٌتم االفصاح

عقود اإلٌجار  المطلوباتٌجب على المستأجر اإلفصاح عن 
 المالٌة األخرىالمطلوبات بشكل منفصل عن استحقاق 
 

 لم ٌتم االفصاح

 
اإلفصاح عن المعلومات النوعٌة والكمٌة األخرى عن أنشطة 

 التأجٌر الالزمة لألداء
 لم ٌتم االفصاح

 

لم ٌتم تطبٌق متطلبات معاٌٌر المحاسبٌة  انه واتضح من خالل تحلٌل بٌانات عٌنة الدراسة

و معاٌٌر االبالغ المالٌة الدولٌة , و بالتالً لم ٌتم تطبٌق متطلبات معٌار االبالغ المالً   الدولٌة

ان من الوحدات التً تطبق تعدالشركتٌن عٌنة الدراسة كون عقود االٌجار , بسبب  53الدولً 

محاسبٌة و اعداد القوائم وفق دلٌل حسابات النظام النظام المحاسبً الموحد فً معالجاتها ال

المحاسبً الموحد معد لهذا الؽرض , وعقود االٌجار وفق نظام المحاسبً الموحد ٌتم معالجاتها  

و على انها عقود اٌجار تشؽٌلً اي لم ٌتم االفصاح عن عقود االٌجار  وٌتم احتسبها ومعاملتها 

( المستلزمات  00مات وضمن تفرع حساب  ) (االستخدا 0مصروؾ ضمن حساب ) بوصفها 

( استجار الموجودات الثابتة وتوجد انوع ضمن هذا الحساب , اذن  002من  ضمن حساب ) 

هذا ٌختلؾ عن متطلبات معاٌٌر المحاسبة الدولٌة و معاٌٌر االبالغ المالً الدولٌة  وٌختلؾ 

 د االٌجار.متعلق بعقو (  IFRS 16بشكل خاص عن معٌار االبالغ المالً )
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عقود االيجار على  ( IFRS 16)المحور الثاني / تطبيق المعيار االبالغ المالي الدولي 

 البحث البيانات عينة 

  (IFRS 16خطوات تطبٌق متطلبات معٌار االبالغ المالً الدولً )

 :ٌاتً  قام الباحث بافتراض عدة االمور من اجل الحصول على امكانٌة تطبٌق المعٌار و كما

  افترض عدم وجود اٌة تكالٌؾ اولٌة او مصارٌؾ  او مدفوعات لعقد االٌجار ٌتحملها

و المستأجر , وعدم وجود حوافز استئجار مستحقه ٌتحملها المؤجر تدفع الى المستأجر , 

 افتراض انتهاء العقد اإلٌجار بالرجوع الموجود إلى المؤجر .

  سنوات العٌنة وفً هذا الحالة تم  هً حسبسنوات  و  2  افترض ان مدة عقود االٌجار

 (  . 2158 – 2151اخذ عٌنة دراسة ما بٌن  ) 

 استخدام طرٌقة القسط الثابت فً عملٌة احتساب واالحتساب, عند التكلفة نموذج واستخدام

حسب مدة العقد االٌجار  اً الموجودتحت االستخدام  , وتكون مدة االندثار  لموجوداالندثار ل

 اٌهما اقل سحب متطلبات المعٌار .  موجودلاو حسب العمر النافع ل

 دفعات المتؽٌرة تعتمد على ال, آلن  ةدفعات متساوٌ هً دفعات قسط االٌجار أن بافتراض

مؤشر او معدل مثال ) مؤشر اسعار المستهلك , او مدفوعات متؽٌرة تعكس تؽٌرات فً 

 السوقٌة (معدل االٌجار 

 عتماد اللعدم االفصاح عن معدل الفائدة ) معدل االقتراض (  فً البٌانات عٌنة دراسة تم ا

% كنسبة االقتراض , وتم اخذ هذا النسبة من البنك المركزي العراقً  50.51على نسبة 

تارٌخ اجراء العقد االٌجار  من اجل احتساب القٌمة الحالٌة  واعتبارها,  2151لسنة 

 ت النقدٌة المستقبلٌة .للتدفقا

  على انه تارٌخ دخول او تطبٌق  معٌار )  5/5/2151تم اعتماد تارٌخ(IFRS16  متعلق

 باإلٌجارات .

  اخذ مصروؾ استئجار الموجودات من قائمة الدخل الشركة ) العٌنة ( من بند المستلزمات

على شكل سنوات , وتم استخراج الوسط الحسابً للمصروؾ , لٌكون  2الخدمٌة لمدة 

 , وبعدها احتساب القٌمة الحالٌة للدفعات النقدٌة المستقبلٌة . ٌةدفعات متساو

  المترتب على عقود االٌجار و احتساب الفائدة المستحقة لكل  المطلوبات واحتساب مقدار

 تحت استخدام لكل سنة . لموجودسنة , و احتساب مقدار االندثار ل

  قائمة المركز  ًمن جانبو حقوق الملكٌة  طلوباتالمومجموع وتم اخذ مجموع الموجودات

المالً للشركة العٌنة , واضافة المبالػ المستخرجة الى مجموع الموجودات لكل سنة , 

 .واستخراج نسبة تؽٌر التطبٌق 

 دفع قسط االٌجار و الفائدة فً نهاٌة الفترة ) سنة (  وفق طرٌقة  تم العمل 
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 ارقام الدلٌل نظام المحاسبً الموحد المستخدمه و مقتراح استخدامه  (51جدول )

 رقم الدلٌل اسم الحساب

 مستاجرةاالالت و المعدات  االستخدام حق
على رقم حساب  5ٌقترح اضافة رقم  5505

لٌكون حساب حق  550االالت و المعدات 
 االستخدام االالت و المعدات

 مستاجرة مبانً استخدام حق
على حساب  3ٌقترح اضافة رقم  55253
لٌكون حساب حق استخدام  5525مبانً 

 مبانً مستاجرة

 2153 اإلٌجار عقد المطلوبات

 0350 اإلٌجار عقود عن الفوائد

 23305 المستحقة الفائدة مصروفات

 2050 المتراكم اندثار مخصص

 585 المصرؾ لدى نقدٌة

 070 معدات و اندثاراالالت

 2050 للمعدات المتراكم اندثار مخصص

 072 مبانً اندثار

 2052 المتراكم  اندثارمبانً مخصص

 

مساهمة  –تطبيق على بيانات شركة العراقية لنقل المنتجات النفطية والبضائع  ( أ)

 مختلطة 

 طريقة العمل 

 تم العمل وفق طرٌقة اولى وهً دفع قسط االٌجار و تدفع الفائدة فً نهاٌة الفترة ) سنة ( ,

استخرج  مصروؾ استئجار الموجودات الثابتة من بند المستلزمات الخدمٌة من  هابعد

 2152 – 2151البٌانات شركة عٌنة دراسة  وتم جمعه للمدة سنوات عٌنة  للسنوات ) 

  -  52205111 – 21011000( , و المصروؾ  )  2158 – 2157 – 2153

 بوصفهط الحسابً له ستخرج الوسا( و  51503111  -  2503111  -   8113111

 ( 55078337عقد االٌجار ) لمتساوٌة , واصبحت الدفعة النقدٌة السنوٌة الدفعة النقدٌة ال

, وافتراض الشركة تقوم دٌنار تدفع فً بداٌة العقد و بداٌة كل سنة خالل فترة العقد 

 .و المبالػ بالدٌنار باالستئجار االالت و معدات 

 لعقد االٌجار حسب المعادلة االتٌة : لدفعات النقدٌة المستقبلٌة  ٌة لوٌتم احتساب القٌمة الحال

                

  Pc    القٌمة الحالٌة للدفعات النقدٌة المستقبلٌة  : 

: Fv      الدفعة النقدٌة 
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 : n            معدل الفائدة 

 ^ : عدد سنوات العقد     

 ( االتٌة : 52وٌكون احتساب وفق جدول )

 احتساب القٌمة الحالٌة للدفعات النقدٌة المستقبلٌة للعقود االٌجار (52جدول )       

 المعادلة الدفعة النقدٌة السنوٌة السنة
القٌمة الحالٌة للدفعة 

 المستقبلٌة

2151 55078337  5 1 5051  
1 

 55205201 

2152 55078337  5 1 5051  
 
 55183010 

2153 55078337  5 1 5051  
 
 51912921 

2157 55078337  5 1 5051  
 
 51815125 

2158 55078337  5 1 5051  
 
 51335782 

 21721121  23890002 المجموع

( احتساب القٌمة الحالٌة للدفعات النقدٌة المستقبلٌة  ان  مجموع  52وٌتضح من خالل جدول ) 

 بوصفه قٌمة ( وٌتم تثبٌت هذا المبلػ 21721121مبلػ الكلً لعقد االٌجار بالقٌمة الحالٌة  )ال

دفترٌة فً سجالت المستأجر فً بداٌة العقد , واثبات فً بند منفصل تحت مسمى ) حق 

( فً جانب المدٌن وٌظهر فً قائمة المركز المالً فً جانب الموجودات بشكل الموجوداستخدام 

سنة  والباقً ٌثبت بالحساب منفصل  , وٌتم طرح الدفعة النقدي فً بداٌة التعاقد او بداٌة ال

عقود االٌجار ( وٌظهر فً الجانب الدائن , و ٌظهر فً قائمة المركز  المطلوباتمنفصل ) 

 . و ٌتبث القٌد التالً فً بداٌة العقد المالً فً جانب المطلوبات  بشكل منفصل 

 قٌد اثبات العقد اإلٌجار فً سجالت المستاجر  5/5/2151ٌثبت القٌد فً تارٌخ 

 5505مستاجرة االالت و المعدات  من حـ / حق االستخدام  21721121 

  2153عقد اإلٌجار المطلوبات/حـ  الى  21721121  

( اندثار وفق طرٌقة القسط الثابت من اجل الموجودحساب ) حق االستخدام  ىوٌتم احتساب عل

ندثار السنوي ) ال( وٌساوي  قسط ا 2/   21721121تخفٌض رصٌد فً كل سنة  )

( وٌثبت قٌد فً نهاٌة كل سنة  وٌكون فً جانب المدٌن  مصروؾ اندثار و فً  51911811

قٌد  05/52/2151وٌتبث القٌد بتارٌخ , او مخصص اندثار  الموجودجانب الدائن حق استخدام 

 .احتساب مصروؾ االندثار 

  070االالت و معدات    اندثار/  ح من51911811

 2050للمعدات  المتراكم اندثار مخصص/  ح إلى51911811 

 . المستأجر سجالت فً العقد قٌمة تخفٌض اجل من سنة كل نهاٌة فً القٌد هذا وٌتكرر
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عند احتساب  ألنهعقود االٌجار ,  المطلوباتحساب وٌتم اضافة مبلػ مصروؾ الفائدة الى 

عقود االٌجار و عند اثبات قٌد مصروؾ  المطلوباتالفائدة تحتسب على المبلػ الباقً فً رصٌد 

عقود  المطلوباتالفائدة  فً نهاٌة السنة ٌكون مصروؾ الفائدة فً جانب المدٌن  و حساب 

االٌجار فً جانب الدائن  وٌتكرر هذا القٌد فً نهاٌة السنة , وٌتم احتساب الفائدة وفق الجدول ) 

 :  االتً(  53

  05/52اإلٌجار بتارٌخ عقود   المطلوبات احتساب الفائدة على رصٌد  ( 53جدول ) 

 5 1.5051*5=2 5+2=0 0 0-1=2 2-0=3 

 السنة
رصٌد 

 المطلوبات 
 اول السنة

  الفائدة مبلػ
1.15051% 

رصٌد 
 المطلوبات 

 االٌجار القسط
 السنوي
 المدفوعة
 النقدٌة

رصٌد 
 المطلوبات 
 فً نهاٌة سنة

المبلػ المسدد 
من 

 المطلوبات 

2151 21721121 753882 22111912 55078337 11132208 51335782 

2152 11132208 277252 11309120 55078337 00231787 51815125 

2153 00231787 102753 00393210 55078337 22057803 51912921 

2157 22057803 292031 22351211 55078337 55205201 55183010 

2158 55205201 517500 55078337 55078337 1 55205201 

 

 عقود المطلوبات حساب الى المضاؾ الفائدة مصروؾ مبلػ ان( 53) جدول خالل من ٌتضح و

 الفائدة مصروؾ ألن( 753882) بالمبلػ السنوات باقً من اكبر ٌكون األولى السنة فً االٌجار

 او النقدٌة الدفعات تسدٌد خالل من ونرى  االٌجار عقود المطلوبات رصٌد اساس على محتسب

 انخفاض وبسبب  الفائدة مصروؾ مبلػ ٌنخفض الالحقة السنوات فً االٌجار عقد اقساط تسدٌد

 االخٌرة السنة فً ان(  53)  جدول خالل من اٌضا ونالحظ, االٌجار عقود المطلوبات رصٌد

 ٌساوي االٌجار عقود المطلوبات رصٌد ألن فائدة مصروؾ ٌوجد 2158 سنة االٌجار للعقد

 .05/52/2152 بتارٌخ السنة كل نهاٌة فً التالً المحاسبً القٌد وٌثبت(  517500)

 

 0350  اإلٌجار عقود عن الفوائد/  ح من753882

 23305 المستحقة الفائدة مصروفات/  ح إلى753882

 . اإلٌجار العقد فترة خالل سنة كل نهاٌة فً القٌد هذا وٌكرر
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 عقود المطلوبات حساب المدٌن جانب فً ٌكون السنة  نهاٌة فً النقدٌة الدفعة تسدٌد وعند

 الصندوق فً نقد او النقدٌة الدائن جانب وفًوتسدٌد مصروؾ المستحق على الفائدة   االٌجار

 .05/52/2151 فً التسدٌد بتارٌخ المحاسبً  القٌد وٌثبت

  مذكورٌن من               

 2153 اإلٌجار عقد المطلوبات/  ح51335782

 23305 المستحقة الفائدة مصروفات/  ح753882

 580 المصرؾ لدى نقدٌة/  ح إلى55078337

 المعٌار تطبٌق ٌمكن اعاله النتائج استخراج بعد التسدٌد عند سنة كل نهاٌة فً القٌد هذا وٌكرر

 : التؽٌر نسبٌة مقدار وبٌان  المالً المركز قائمة جانبً على

 

 اوال : اجمالً الموجودات 

 لمزاولة البد منها التً و تجاري او صناعً مشروع اي فً الهامة العناصر من الموجودات تعد

 ٌكون هما,ان فٌها صفتان تتوفر ان ٌجب الموجودات من اً جزء موجود اي نعد لكً و نشاطها,

 اعمره ٌكون وانبٌعها ,  اعادة لٌس و النشاط فً استخدامها علٌهاهو الحصول من الؽرض

 علٌها على الحصول توزٌع كلفة ٌتوجب مما واحدة سنة من الكثر ٌمتد و نسبٌاً  طوٌالً  االنتاجً

ت الدراسة الحالٌة الى تعرؾ الى اجمالً أ, وبالتالً لج خدماتها من المستفٌدة السنوات

 IFRS) ( , وتطبٌق معٌار  2158 – 2151الموجودات الشركة عٌنة دراسة للفترة ما بٌن ) 

 :  األتً( 57( وظهر نسبة تؽٌر  , وفق جدول )   16

( على الجانب الموجودات لشركة العراقٌة لنقل  IFRS 16تطبٌق معٌار )   ( 57جدول ) 

 المنتجات النفطٌة و البضائع

 5 5+0=2 0 (2-5÷)5=1 

 السنة
اجمالً الموجودات 

 قبل التطبٌق معٌار

اجمالً الموجودات 

 المعٌاربعد تطبٌق 

قٌمة االصل 

 المستخدم
 نسبة تؽٌر

2151 51792518392 51808927955 10779253 1.01 

2152 51323923091 51389731812 02801152 1.22 

2153 51251830100 51203720115 25889318 1.52 

2157 51072772289 51080721190 51911811 1.18 

2158 51129911082 51129911082 1 1.11 
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 IFRS( الذي ٌشٌر الى اجمالً الموجودات قبل تطبٌق معٌار )  57واتضح من خالل جدول )

قدار نسبة تؽٌر , وتظهر النتائج  ان قٌمة عقود االٌجار المسمى ) حق م( و بعد تطبٌق  16

(  سوؾ تقوم بزٌادة قٌمة  اجمالً موجودات الشركة عٌنة دراسة  بنسب تؽٌر الموجوداستخدام 

( ونالحظ اعلى  2158 -2151( للفترة الممتدة بٌن عامً )  1.01  - 1.18وح ما بٌن ) اتتر

(   IFRS 16نسبة تؽٌر لزٌادة اجمالً الموجودات  حصلت فً سنة االولى لتطبٌق معٌار ) 

 1.20الى نسبة )  2152لسنة  آلتٌةسنة اال( وتخفض فً   1.01بمقدار )    2151وهً  سنة 

تؽٌر وذلك ٌعود الى سبب احتساب و تنزٌل  مبلػ مصروؾ الستوٌات (  ونالحظ تذبذب م

 ةسنة االخٌرالاالندثار فً نهاٌة السنة  وتستمر هذا الحالة بالنزول فً كل سنة  ونالحظ فً 

صٌد ر النال توجد نسبة تؽٌر و ال ٌوجد تؽٌر فً اجمالً الموجودات  2158للعقد االٌجار سنة 

 . البحث  شركة عٌنةال) صفر ( ألنه تم اطفاء كامل المبلػ لدى  ٌساوي الموجودحق االستخدام 

 

 و حقوق الملكٌة المطلوبات ثانٌا : اجمالً  

من مصادر التموٌل الخارجً التً تعتمد علٌها الشركات فً تموٌل نشاطاتها , المطلوبات  تعد

لذا المطلوبات هً التً تتمثل بالقٌمة الباقٌة من قٌمة الموجودات بعد استبعاد فواما حقوق الملكٌة 

فعندما ٌستثمر اصحاب الملكٌة المطلوبات و الموجودات قٌمة حقوق الملكٌة تتوقؾ على تقٌٌم 

هو الذي ٌحدد المبلػ المضاؾ الى حقوق ملكٌة  , الموجودات امواال فً مشروع فان تقٌٌم 

دراسة ما العٌنة  لشركةلوحقوق الملكٌة  المطلوبات الٌة الى معرؾ اجمالً ت الدراسة الحأولج

  IFRS 16( ,وقبل وبعد تطبٌق معٌار االبالغ المالً الدولً )  2158 – 2152بٌن الفترة ) 

 : اآلتً(   58( وفق جدول ) 

و حقوق الملكٌة لشركة المطلوبات ( على الجانب  IFRS 16تطبٌق معٌار )  (58جدول )  

 العراقٌة لنقل المنتجات النفطٌة و البضائع 

 5 5+0=2 0 (2-5÷)5=1 

 السنة

اجمالً المطلوبات 

و حقوق الملكٌة 

 المعٌار تطبٌق قبل

اجمالً المطلوبات 

و حقوق الملكٌة 

 المعٌار تطبٌق بعد

 المطلوبات قٌمة

 االٌجار عقد
 تؽٌر نسبة

2151 51792518392 51809251900 11132208 1.01 

2152 51323923091 51391587577 00231787 1.20 

2153 51251830100 51207585239 22057803 1.52 

2157 51072772289 51081113820 55205201 1.18 

2158 51129911082 51129911082 1 1.11 
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و حقوق الملكٌة قبل و بعد تطبٌق المطلوبات ( الذي ٌشٌر الى أجمالً 58واتضح من جدول ) 

تؽٌر , وتظهر النتائج ان قٌمة التزام ال( ومقدار نسبة   (IFRS 16معٌار االبالغ المالً الدولً 

 منو حقوق الملكٌة من بنسب تتروح المطلوبات قوم  بزٌادة قٌمة اجمالً تعقود االٌجار سوؾ 

( ونالحظ اعلى نسبة  2158 – 2151( للفترة  و الممتدة ما عامً  )   1.01 -  1.18بٌن ) 

 IFRSوحقوق الملكٌة  حصلت فً سنة االولى لتطبٌق معٌار ) المطلوبات تؽٌر لزٌادة اجمالً 

الى نسبة )  2152( وتخفض فً سنة التالً لسنة   1.01بمقدار )    2151( وهً  سنة   16

ستوٌات تؽٌر  وذلك ٌعود الى تسدٌد اقساط عقد االٌجار فً بداٌة ( ونالحظ تذبذب م 1.20

السنة   واحتساب مصروؾ فائدة  فً نهاٌة السنة  وتستمر هذا الحالة بالنزول فً كل سنة  

ال توجد نسبة تؽٌر و ال ٌوجد تؽٌر فً   2158ونالحظ فً سنة االخٌر لمدة عقد االٌجار  سنة 

رصٌد التزام عقد االٌجار ٌساوي ) صفر ( ألنه تم تسدٌد ألن ة وحقوق الملكٌالمطلوبات اجمالً 

 .قسط االخٌر من قٌمة العقد  لدى شركة عٌنة دراسة 

 

 مساهمة خاصة  -تطبٌق فً شركة  اسٌاسٌل لالتصاالت   ( ب)

 طرٌقة العمل 

و  ( ,طرٌقة الثانٌة  وهً دفع قسط االٌجار و تدفع الفائدة فً نهاٌة الفترة ) سنة التم العمل وفق 

بعد استخرج  مصروؾ استئجار الموجودات الثابتة من بند المستلزمات الخدمٌة من البٌانات 

 – 2157 – 2153 2152 – 2151شركة عٌنة دراسة  وتم جمعه للمدة عٌنة  للسنوات ) 

( ملٌون دٌنار  8529 – 7222 – 9117 – 9917 – 51922( , و المصروؾ  )  2158

فعة نقدٌة متساوٌة , واصبحت الدفعة النقدٌة بوصفه دباعتباره تخرج الوسط الحسابً له وس

وافترض  ,( ملٌون دٌنار تدفع فً نهاٌة  كل سنة خالل فترة العقد 9582عقد االٌجار ) لالسنوٌة 

 .ٌكون المبالع بالمالٌٌن الشركة تقوم باالستئجار مبانً 

 وٌتم احتساب القٌمة الحالٌة للدفعات النقدٌة المستقبلٌة  للعقد االٌجار حسب المعادلة االتٌة : 

Pv= pc /( 1+n)^ 

Pv    القٌمة الحالٌة للدفعات النقدٌة المستقبلٌة  : 

pc    الدفعة النقدٌة  : 

n    معدل الفائدة    : 

 ^ : عدد سنوات العقد 

 المبالػ ملٌون دٌنار  االتٌة :  ( 59حتساب وفق جدول ) الوٌكون ا
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 ( احتساب القٌمة الحالٌة للدفعات النقدٌة المستقبلٌة للعقود االٌجار59جدول )         

 المعادلة الدفعة النقدٌة السنوٌة سنة
القٌمة الحالٌة 
للدفعات النقدٌة 
 المستقبلٌة

2151 9582  5 1 5051    9137 

2152 9582  5 1 5051  
 
 8919 

2153 9582  5 1 5051  
 
 8801 

2157 9582  5 1 5051  
 
 8759 

2158 9582  5 1 5051  
 
 8317 

 11573  12922 المجموع

( احتساب القٌمة الحالٌة للدفعات النقدٌة المستقبلٌة  ان  مجموع  59وٌتضح من خالل جدول ) 

تثبٌت هذا المبلػ كقٌمة الدفترٌة فً ( وٌتم  11573مبلػ الكلً لعقد االٌجار بالقٌمة الحالٌة  )  ال

ثبات فً بند منفصل تحت مسمى ) حق استخدام إلسجالت المستأجر فً بداٌة العقد , وا

( فً جانب المدٌن وٌظهر فً قائمة المركز المالً فً جانب الموجودات بشكل منفصل  الموجود

فائدة المتحققة فً السنة عقود االٌجار ( اضافة الى ال المطلوبات, و ٌثبت بالحساب منفصل ) 

االولى  وٌظهر فً الجانب الدائن , و ٌظهر فً قائمة المركز المالً فً جانب المطلوبات  

  5/5/2151وٌتم تثبٌت القٌد فً سجالت المستأجر فً تارٌخ بداٌة العقد اي فً  بشكل منفصل

 

 55253 من حـ / حق استخدام مبانً مستاجرة 11573

  2153  عقد اإلٌجار اتالمطلوبإلى حـ/ 11573 

( اندثار وفق طرٌقة القسط الثابت من اجل الموجودوٌتم احتساب علً حساب ) حق االستخدام 

( وٌثبت  8802( وٌساوي  قسط اندثار السنوي )  2/    11573تخفٌض رصٌد فً كل سنة  )

قٌد فً نهاٌة كل سنة  وٌكون فً جانب المدٌن  مصروؾ اندثار و فً جانب الدائن حق 

 .05/52/2151و ٌثبت القٌد التالً فً نهاٌة السنة بتارٌخ ,الموجوداالستخدام 

 

 072مبانً اندثار/  ح من8802   

  2052 المتراكم مبانً اندثار مخصص/  ح إلى8802

 وٌتكرر هذا القٌد فً نهاٌة كل سنة من اجل تخفٌض قٌمة العقد فً سجالت المستأجر .  
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عقود االٌجار , الن عند احتساب  المطلوباتوٌتم اضافة مبلػ مصروؾ الفائدة الى حساب 

عقود االٌجار و عند اثبات قٌد مصروؾ  المطلوباتالفائدة تحتسب على المبلػ الباقً فً رصٌد 

عقود  المطلوباتالفائدة  فً نهاٌة السنة ٌكون مصروؾ الفائدة فً جانب المدٌن  و حساب 

تم احتساب الفائدة وفق الجدول ) االٌجار فً جانب الدائن  وٌتكرر هذا القٌد فً نهاٌة السنة , وٌ

 : آلتً( ا 21

 05/52اإلٌجار فً تارٌخ عقود   المطلوبات احتساب الفائدة على رصٌد  (21جدول )      

 5 
5.*
5051=2 

5+2=0 1 0-1=2 1-2=3 

 السنة
رصٌد 

 المطلوبات 
 اول السنة

مبلػ 
الفائدة  
1.1505

1% 

المبالػ 
 المستحق

القسط 
االٌجار 
السنوي 
المدفوعة 
 النقدٌة

رصٌد 
 المطلوبات 
فً نهاٌة 
 سنة

المبلػ 
المسدد من 
 المطلوبات 

2151 11573 279 11722 9582 02239 8313 

2152 02239 133 03102 9582 23821 8759 

2153 23821 022 27215 9582 58153 8800 

2157 58153 203 58222 9582 9137 8919 

2158 9137 559 9582 9582 1 9137 

 

 المطلوبات( ان مبلػ مصروؾ الفائدة المضاؾ الى حساب  21و ٌتضح من خالل جدول )

مصروؾ  ألن(  11722ولى ٌكون اكبر من باقً السنوات بالمبلػ ) ألعقود االٌجار فً السنة ا

عقود االٌجار  ونرى من خالل تسدٌد الدفعات  المطلوباتالفائدة محتسب على اساس رصٌد 

النقدٌة او تسدٌد اقساط عقد االٌجار فً السنوات الالحقة ٌنخفض مبلػ مصروؾ الفائدة  وبسبب 

سنة ال( ان فً  50عقود االٌجار ,ونالحظ اٌضا من خالل جدول )  المطلوباتانخفاض رصٌد 

عقود االٌجار  المطلوباترصٌد  نألٌوجد مصروؾ فائدة  2158االخٌرة للعقد االٌجار سنة 

فع د( عكس الطرٌقة االولى ال ٌوجد مصروؾ الفائدة فً السنة االخٌر ألنه  9137ٌساوي )  

 .05/52/2152القٌد المحاسبً التالً فً نهاٌة كل السنة بتارٌخ  وٌثبتالمبلػ فً بداٌة السنة 
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 0350  اإلٌجار عقود عن الفوائد/  ح من279

 23305 المستحقة الفائدة مصروفات/  ح إلى279

 .وٌكرر هذا القٌد فً نهاٌة كل سنة خالل فترة العقد اإلٌجار 

عقود  المطلوباتالسنة ٌكون فً جانب المدٌن حساب  نهاٌة وعند تسدٌد الدفعة النقدٌة فً 

وٌثبت القٌد  المحاسبً بتارٌخ التسدٌد فً  االٌجار وفً جانب الدائن النقدٌة او نقد فً الصندوق

05/52/2151. 

  مذكورٌن من        

 2153 اإلٌجار عقد المطلوبات/  ح8313

 23305 المستحقة الفائدة مصروفات/  ح279

 580 المصرؾ لدى نقدٌة/  ح إلى9582

بعد استخراج النتائج اعاله ٌمكن تطبٌق المعٌار وٌكرر هذا القٌد فً نهاٌة كل سنة عند التسدٌد 

 تؽٌر :العلى جانبً قائمة المركز المالً  وبٌان مقدار نسبٌة 

 اوال : اجمالً الموجودات 

ٌعد اجمالً الموجودات احد المؤشرات الهامة التً ٌمكن من خاللها بٌان قدره الشركة على 

استثمار اموالها فً زٌادة حجم الموجودات , وبالتالً لجات الدراسة الحالٌة الى تعرؾ الى 

( , وتطبٌق  2158 – 2151دراسة للفترة ما بٌن ) وظهرت الاجمالً موجودات الشركة عٌنة 

 :  آلتً( ا25( وظهر نسبة تؽٌر  , وفق جدول )   IFRS 16معٌار ) 

( على جانب الموجودات لشركة اسٌاسٌل  IFRS 16تطبٌق معٌار )  ( 25جدول ) 

 لالتصاالت

 5 5+0=2 0 (2-5÷)5=1 

 السنة
قبل الموجودات 

 التطبٌق معٌار
بعد الموجودات 

 تطبٌق المعٌار
 الموجودقٌمة 

 المستخدم
 نسبة تؽٌر

2151 0311992 0319538 11573 5.20 

2152 0181299 0252911 02015 5.12 

2153 0071923 0115135 23212 1.79 

2157 0258211 0202871 57371 1.22 

2158 0121582 0121582 1 1.11 
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( الذي ٌشٌر الى اجمالً الموجودات قبل تطبٌق معٌار )  25واتضح من خالل جدول )  

IFRS 16  و بعد تطبٌق  ومقدار نسبة تؽٌر , وتظهر النتائج  ان قٌمة عقود االٌجار المسمى )

(  سوؾ تقوم بزٌادة قٌمة  اجمالً موجودات الشركة عٌنة دراسة  الموجود) حق االستخدام 

(  2158 -2151( للفترة الممتدة بٌن عامً ) 5.20 – 1.22وح ما بٌن )  ابنسب تؽٌر تتر

ونالحظ اعلى نسبة تؽٌر لزٌادة اجمالً الموجودات  حصلت فً سنة االولى لتطبٌق معٌار ) 

IFRS 16   الى  2152( وتخفض فً سنة التالً لسنة 5.20بمقدار )    2151( وهً  سنة

بب احتساب و تنزٌل  مبلػ تؽٌر وذلك ٌعود الى سال(  ونالحظ تذبذب مستوٌات  5.12نسبة ) 

مصروؾ االندثار فً نهاٌة السنة  وتستمر هذا الحالة بالنزول فً كل سنة  ونالحظ فً سنة 

ال توجد نسبة تؽٌر و ال ٌوجد تؽٌر فً اجمالً الموجودات   2158االخٌر لعقد االٌجار  سنة 

شركة البلػ لدى ٌساوي ) صفر ( ألنه تم اطفاء كامل الم الموجودرصٌد حق االستخدام  ألن

 دراسة .العٌنة 

 

 و حقوق الملكٌة المطلوبات ثانٌا : اجمالً  

اً  جانباً المطلوبات  تعد ٌَّ  تكالٌؾ ودفع العملٌات لتموٌل تستخدم ألنَّها للوحدة االقتصادٌة  حٌو

 تشٌر  عام كفاءة, بشكل   أكثر الشَّركات بٌن المعامالت جعل أٌضاً  ٌمكنهم,والكبٌرة التوسعات

 هذا ٌشٌر أن وٌمكن ما, شًء عن المطلوبات  أو المسؤولٌة حالة إلىالمطلوبات  أو المسؤولٌة

 قٌمة باقً الملكٌه هً و حقوق, آخر لطرؾ مستحقة خدمة أو أموال أي   إلى المصطلح

 تقٌٌم على تتوقؾ الملكٌة حقوق قٌمة فإن لذا, المطلوبات  قٌمة استبعاد بعد األصول,

 تقٌٌم فإن مشروع, فً أمواالً  الملكٌة أصحاب ٌستثمر , فعندماالمطلوباتوالموجودات 

 نتائج تلخٌص ٌتم وحٌنما ,الملكٌة حقوق إلى المضاؾ المبلػ ٌحدد الذي هولموجودات ا

ٌّة البٌانات إحدى وهً العملٌات,  تؤثر التً المعامالت من العدٌد ٌوجد ال ألنه ,األقصر المال

 المالك حقوق األساس فً هً الُملكٌة حقوق إن القول فٌمكن الملكٌة, حقوق حسابات على بالفعل

, ولجات الموجودات  منالمطلوبات  جمٌع طرح بعد للمالك تبّقى ما أي الشركة,الموجودات  فً

وحقوق الملكٌة  الشركة للعٌنة دراسة ما بٌن المطلوبات الدراسة الحالٌة الى معرؾ اجمالً 

(   IFRS 16( ,وقبل وبعد تطبٌق معٌاراالبالغ المالً الدولً )  2158 – 2152الفترة ) 

 :  اآلتً(   22وفق جدول ) 
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و حقوق الملكٌة لشركة المطلوبات ( على الجانب  IFRS 16تطبٌق معٌار )  ( 22جدول )  

 اسٌاسٌل لالتصاالت 

 5 5+0=2 0 (2-5÷)5=1 

 السنة

و المطلوبات 
حقوق الملكٌة 
قبل تطبٌق 
 المعٌار

و المطلوبات 
حقوق الملكٌة 
بعد تطبٌق 
 المعٌار

 المطلوبات قٌمة 
 عقد االٌجار

 نسبة تؽٌر

2151 0311992 0311235 02239 1.99 

2152 0181299 0217119 23821 1.77 

2153 0071923 0092972 58153 1.20 

2157 0258211 0227237 9137 1.28 

2158 0121582 0121582 1 1.11 

 

و حقوق الملكٌة قبل و بعد تطبٌق المطلوبات جمالً إ( الذي ٌشٌر الى  22واتضح من جدول ) 

(  ومقدار نسبة تؽٌر , وتظهر النتائج ان قٌمة التزام IFRS 16معٌار االبالغ المالً الدولً ) 

و حقوق الملكٌة من بنسب تتروح ما المطلوبات بزٌادة قٌمة اجمالً  تقوم عقود االٌجار سوؾ

( ونالحظ اعلى نسبة  2158 – 2151( للفترة  و الممتدة ما عامً  ) 1.99 – 1.28بٌن )

 IFRSوحقوق الملكٌة  حصلت فً سنة االولى لتطبٌق معٌار ) المطلوبات تؽٌر لزٌادة اجمالً 

الى نسبة )  2152( وتخفض فً سنة التالً لسنة  1.99بمقدار )    2151( وهً  سنة   16

( ونالحظ تذبذب مستوٌات تؽٌر  وذلك ٌعود الى تسدٌد اقساط عقد االٌجار فً بداٌة  1.77

السنة   واحتساب مصروؾ فائدة  فً نهاٌة السنة  وتستمر هذا الحالة بالنزول فً كل سنة  

ال توجد نسبة تؽٌر ة و ال ٌوجد تؽٌر   2158ونالحظ فً سنة االخٌر للمدة عقد االٌجار  سنة 

رصٌد التزام عقد االٌجار ٌساوي ) صفر ( ألنه تم  ألنوحقوق الملكٌة  المطلوبات فً اجمالً 

 تسدٌد قسط االخٌر من قٌمة العقد  لدى شركة عٌنة دراسة. 

ق ٌمكن تطبٌانه  اتضح   (IFRS16)من خالل تطبٌق متطلبات معٌار االبالغ المالً الدولً 

  IFRS 16معٌار على البٌانات عٌنة دراسة اذن ٌمكن تطبٌق معٌار االبالغ المالً الدولً ) ال

فً البٌئة العراقٌة وبالتالً ٌمكن تبنً معاٌٌر المحاسبة الدولٌة و معاٌٌر االبالغ المالً الدولٌة   ( 

وفق معٌار المحاسبً السابقة تطبٌق سٌتم حل عدٌدة من مشاكل عقود االٌجار المن خالل هذا 

عقود االٌجار فً ومنه تحاٌل على شروط رسملة ( المعدل السابق ,  IAS 17الدولً ) 

, وٌتضح من خالل سجالت المستأجر , وشروط تصنٌؾ عقود االٌجار والتقدٌر الشخصً 

( انه سٌوثر على النسب المالً كونه سٌقوم بتعدٌل و زٌادة  IFRS 16تطبٌق معٌار ) 

  ةمركز المالٌاللقائمة  ةالنهائٌ المطلوبات موجودات و االرصدة ال
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 المبحث الثالث

 تحليل النتائج و اختبار الفرضيات

عقود   ( IFRS 16ق معيار االبالغ المالي الدولي ) تطبيل/ انموذج مقترح  االول المحور 

 االيجار 

عقود االٌجار (  IFRS 16)تطبٌق نموذج مقترح وفق متطلبات  معٌار االبالغ المالً الدولً 

 :  ٌأتًالذي ٌتضمن عرض بعض البنود فً القوائم المالٌة و كما 

 اوال: قائمة المركز المالي 

فً قائمة  اً ٌتطلب عرض ( IFRS 16االبالغ المالً الدولً ) وفق متطلبات تطبٌق المعٌار

نب الموجودات تحت مسمى بند ) حق المركز المالً بعرض بند بشكل منفصل عن بنود الجا

وحقوق الملكٌة بند منفصل اٌضا تحت مسمى ) المطلوبات ( و فً جانب الموجوداستخدام 

 : ٌأتًوكما ( 7شكل ) وحسب عقد االٌجار (  المطلوبات 

 ( IFRS 16) ( قائمة المركز المالً وفق متطلبات معٌار 7شكل )                

 المبلػ الكلً المبلػ الجزئً التفاصٌل

 الموجودات ؼٌر المتداولة:

 الممتلكات والمصانع والمعدات

 االستثمارات فً الشركات الزمٌلة

 الموجود االستخدام حق

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

 xxxx  مجموع الموجودات ؼٌر المتداولة

 الموجودات المتداولة :

 المخزون

 الذمم التجارٌة المدٌنة

 والذمم المدٌنة األخرى

 المصارٌؾ المدفوعة مقدما

 النقد والنقد المعادل

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

 xxxx  مجموع الموجودات المتداولة

 موجودات ؼٌر ملموسة :

 شهرة المحل

 

xxxx 

 

 xxxx  اجمالً الموجودات ؼٌر الملموسة

 xxxx  أجمالً الموجودات
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   المطلوبات و حقوق الملكٌة

 المتداولة :المطلوبات ؼٌر 

 اقتراضات منتجة للفائدة

 مؤجلةالضرٌبة ال

 مخصصات طوٌلة اآلجلال

 االيجار عقد  المطلوبات

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

 xxxx  المطلوبات ؼٌر متداولة اجمالً

   متداولة المطلوبات

 ذمم تجارٌة دائنة وأخرى

 قرض قصٌر األجل

 ضرٌبة مستحقة الدفع

 مصارٌؾ مستحقة الدفع

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

 xxxx  مجموع المطلوبات المتداولة

 xxxx  مجموع المطلوبات

 :حقوق الملكٌة  

 رأس المال المصدر

 األرباح المحتجزة

 فائض أعادة التقٌٌم

 االحتٌاطً القانونً

 حق األقلٌة

 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

xxxx 

 

 xxxx  مجموع حقوق الملكٌة

 xxxx  مجموع المطلوبات وحقوق الملكٌة

 

 

 ثانيا : قائمة الدخل 

فً قائمة الدخل  اً ٌتطلب عرض  (IFRS 16)االبالغ المالً الدولً وفق متطلبات معٌار

عقد االٌجار بشكل منفصل , وعرض مصروؾ   المطلوبات مصروؾ فائدة المتحقق عن 

 ( 8فً شكل ) ٌأتًوكما  بشكل منفصلالموجوداالندثار المتحقق عن حق االستخدام 
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 ( IFRS 16متطلبات  معٌار )  ( قائمة الدخل وفق8شكل ) 

 المبلػ الكلً   المبلػ الجزئً التفاصٌل

 اإلٌرادات 

 تكلفة البضاعة المباعة

XXX 

(XXX) 

 

 XXX  مجمل الربح

 ةو أدارٌ ةمصارٌؾ بٌعٌ

 األرباح الناتجة من التشؽٌل

 مكاسب)خسائر( من بٌع الموجودات

 شركات شقٌقة أو تابعةإٌرادات استثمارات فً 

 عقد االيجار المطلوبات مصروف الفائدة 

 لموجودمصروف االندثار حق االستخدام ا

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

 

 XXX  األرباح قبل الضرائب

 ضرٌبة الدخل

 األرباح بعد الضرٌبة

 نصٌب حقوق األقلٌة

 XX 

XX 

XX 

 XXX  صافً الربح من النشاط

 XX  بنود ؼٌر عادٌة

 XX  الربحصافً 

 xx  نصٌب السهم فً األرباح

 

 قائمة التدفقات النقدية ثالثا :  

تصنٌؾ فً قائمة العرض وال( ٌتم   IFRS 16وفق متطلبات معٌار االبالغ المالً الدولً)

عقد االٌجار ودفعات عقود االٌجار  المطلوبات التدفقات النقدٌة كل من فائدة المستحقة عن 

قصٌرة االجل من ضمن االنشطة التشؽٌلٌة , و عرص وتصنٌؾ المدفوعات عن عقود االٌجار 

 .وتم اعتماد طرٌقة المباشرة   ٌأتًو كما ( 9ضمن االنشطة التموٌلٌة , وحسب الشكل ) 

 

 

 

 

 

 



 ( (IFRS16 الدولً المالً اإلبالغ معٌار تطبٌق....................................  الفصل الثالث 

 
558 

 (IFRS 16وفق متطلبات معٌار ) طرٌقة المباشرة ب( قائمة التدفقات النقدٌة 9شكل  )  

 المبلػ الكلً المبلػ الجزئً التفاصٌل

 التدفقات النقدٌة من األنشطة التشؽٌلٌة :

 متحصالت نقدٌة من العمالء

 مدفوعات نقدٌة للموردٌن والعاملٌن

 النقدٌة الناتجة من العملٌات

 فوائد مدفوعة

 عقد االيجار المطلوبات فائدة 

 قصيرة االجلدفعات االيجار لعقود 

 ضرائب دخل مدفوعة

 التدفقات النقدٌة قبل البنود االستثنائٌة

 متحصالت من تسوٌة خسائر الزالزل

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 xxx  صافً التدفقات النقدٌة من األنشطة التشؽٌلٌة

 التدفقات النقدٌة من األنشطة االستثمارٌة:

 التابعة بعد خصممدفوعات للحصول على الشركة 

 النقدٌة التً تم الحصول علٌها

 مدفوعات لشراء موجودات ثابتة

 عقود االيجارل المطلوبات مدفوعات عن 

 متحصالت من بٌع معدات

 فوائد محصلة

 توزٌعات أرباح نقدٌة مستلمة

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 xxx  صافً التدفقات النقدٌة المستخدمة فً األنشطة االستثمارٌة

 التدفقات النقدٌة من األنشطة التموٌلٌة:

 متحصالت من إصدار أسهم رأس المال

 متحصالت من قروض طوٌلة األجل

 مدفوعات عن موجودات مستأجرة بعقود تموٌلٌة

 توزٌعات أرباح نقدٌة مدفوعة للمساهمٌن

 

 

xxx 

xxx 

xxx 

xxx 

 

 

 xxx  صافً التدفقات النقدٌة المستخدمة فً األنشطة التموٌلٌة

 صافً الزٌادة فً النقدٌة والنقدٌة المعادلة

 النقدٌة والنقدٌة المعادلة فً بداٌة الفترة

 النقدٌة والنقدٌة المعادلة فً نهاٌة الفترة

 

 xxx 

xxx 

xxx 
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(, ان  IFRS 16ومن خالل انموذج مقترح وفق متطلبات معٌار االبالغ المالً الدولً ) 

م مفهوم جدٌد هو ان عقود االٌجار من خالل استخدتطبٌق معٌار سٌساعد بتطور المحاسبة ع

عقود االٌجار ( وظهور جمٌع عقود االٌجار فً قائمة ب المطلوبات )لحق االستخدام ( و ) 

فً سجالت المستأجر ,وسٌزٌد من االفصاح و القٌاس  المطلوباتو الموجودات المركز المالً ك

المٌزانٌة والذي ٌكون هو عبارة عن  عن عملٌات  عقود االٌجار, والمعالجة التموٌل خارج

الوحدة االقتصادٌة واظهار التقارٌر المالٌة بشكل ال ٌعبر عن حقٌقتها  مما  لمطلوباتتشوٌة ل

سٌوثر سلبا على مصداقٌة التقارٌر المالٌة للوحدة االقتصادٌة , وتساعدها فً الحصول على 

الٌجار التشؽٌلً ال ٌظهر فً قائمة فعقد ا ضافً عن طرٌق مزٌد من القروض مثال ,إلالتموٌل ا

المركز المالً ومثل هذا العقد ٌعد من مصادر التموٌل خارج المٌزانٌة , وألنه سٌخفً التزاماتها 

الحقٌقٌة و تكون ؼٌر ظاهرة فً قائمة المركز المالٌة , وألنه معالجة عملٌات االٌجاري عند 

تسجٌل و اظهار دٌون طوٌلة االجل  هعلٌتصنٌفها على انها عقود االٌجار التشؽٌلً ال ٌترتب 

من  اً ,وعند تطبٌق معٌار الجدٌد سٌساعد فً الحد من التموٌل خارج المٌزانٌة و سٌوفر مزٌد

 الشفافٌة فً التقارٌر المالٌة للوحدات االقتصادٌة التً تمارس النشاط االٌجاري 

 

 المحور الثاني : تطبيق االنموذج المقترح في الشركات العراقية عينة البحث 

بعد اثبات القٌود الٌومٌة فً سجالت المستأجر فً المبحث الثانً من الفصل الثالث واستخراج 

عقد اإلٌجار و كل من  المطلوبات و حساب الموجود االرصدة كل من حساب حق استخدام 

 اإلبالغ معٌار متطلبات وفق المقترح االنموذج تطبٌق ٌتممصروؾ اندثار و مصروؾ الفائدة 

  2151عٌنة البحث البٌانات المالٌة لسنة  المالٌة البٌانات على(  IFRS16)  الدولً المالً

 بشكل مختصر 

لبضائع للبٌانات المالٌة للسنة اوال : تطبٌق على شركة العراقٌة لنقل المنتجات النفطٌة و ا

  05/52/2151المنتهٌة فً 

 قائمة المركز المالً  .5

( للعقود اإلٌجار الخاص بالقٌاس و  IFRS16وفق متطلبات معٌار اإلبالغ المالً الدولً )

فً جانب  اإلفصاح عن العملٌات االٌجاري ٌتم وفق المعٌار جعل كل من حساب حق استخدام

فً قائمة المركز المالً  جانب المطلوبات  عقد اإلٌجارالمطلوبات  حساب و الموجودات 

 ( 20وٌكون التطبٌق حسب جدول ) 
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 فً كما البضائع و النفطٌة المنتجات لنقل العراقٌة الشركة المالً المركز قائمة (  20جدول )

05/52/2151 

 الدلٌل رقم
 المحاسبً

 التطبٌق بعد التطبٌق قٌل الحساب اسم

   الموجودات 5

 220823181 220823181 الثابتة الموجودات 55

5505 
 المعدات و االالت االستخدام حق*

 مستاجرة
 10779253 

 0187211111 0187211111 التنفٌذ تحت مشروعات 52

 0521905035 0521905035 االجل طوٌلة مالٌة استثمارات 525

 3951107135 3833227812 الموجودات مجموع 

   المتداولة الموجودات 

 23118158 23118158 المخزون 50

 7835877101 7835877101 المدٌنون 53

 11932112 11932112 النقود 58

 7928891821 7928891821 المتداولة الموجودات مجموع 

 51808927955 51792518392 الموجودات مجموع 

   التموٌل مصادر 

   االجل طوٌل التموٌل مصادر 

 0911111111 0911111111 االسمً مال راس 25

 5339221809 5339221809 االحتٌاطٌات 22

 795158707- 791702752- العجز 222

 27981231 27981231 االجل طوٌلة تخصٌصات 20

 11132208  اإلٌجار عقود المطلوبات* 2153

 
 طوٌل التموٌل مصادر مجموع

 االجل
1813799081 1821835322 

   االجل قصٌرة التموٌل مصادر 

 9988019055 9988019055 الدائنون 23

 51808927955 51792518392 التموٌل مصادر مجموع 

*مالحظة / تم اضافة المبلػ الفرق إلى المبلػ العجز من اجل تطابق  الجانبً قائمة المركز 

 المالً 

 *مالحظة /  تم تخفٌض رصٌد حق االستخدام االالت و المعدات بمقدار قسط اندثار السنوي 

* مالحظة / تم تخفٌض رصٌد مطلوبات عقود اإلٌجار بمقدار المبلػ المسدد من رصٌد 

 المطلوبات فً نهاٌة السنة
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 قائمة كشؾ الدخل   .2

 و بالقٌاس الخاص اإلٌجار للعقود(  IFRS16) الدولً المالً اإلبالغ معٌار متطلبات وفق

مصروؾ الفائدة على رصٌد  من كل جعل المعٌار وفق ٌتم االٌجاري العملٌات عن اإلفصاح

فً قائمة كشؾ الموجود اندثار عن استخدام حق عقد اإلٌجار و مصروؾ  المطلوبات 

 (21الدخل وكما فً جدول ) 

 فً كما البضائع و النفطٌة المنتجات لنقل العراقٌة لشركة الدخل كشؾ قائمة( 21)  جدول 

05/52/2151 

 الدلٌل رقم
 المحاسبً

 التطبٌق بعد التطبٌق قٌل الحساب اسم

 507208198 507208198 اٌرادات 15-12

13 
 اٌجارات و فوائد ٌضاؾ

 دائنة اراضً
527712851 527712851 

8 
 و االدارٌة الخدمات كلفة ٌنزل

 التموٌلٌة
-323157225 -323157225 

 
 العملٌات(  عجز) فائض

 الجارٌة
-035170310 -035170310 

 753882-  اإلٌجار عقود عن الفوائد 0350

 51911811-  معدات و اندثاراالالت 070

 
 و التحوٌلٌة االٌرادات ٌضاؾ

 االخرى
  

 0851922 0851922 االخرى االٌرادات 19

 
 و التحوٌلٌة المصروفات تنزل

 االخرى
  

 321111- 321111- التحوٌلٌة المصروفات 08

 02018221- 02018221- االخرى المصروفات 09

 
 التحوٌلٌة المصروفات مجموع

 االخرى و
-02928221 -02928221 

 112278327-- 090353938- الجارٌة العملٌات عجز 

 

 

 قائمة التدفق النقدي  .0

 و بالقٌاس الخاص اإلٌجار للعقود(  IFRS16) الدولً المالً اإلبالغ معٌار متطلبات وفق

ضمن االنشطة   الفائدة مصروؾ من كل جعل المعٌار وفق ٌتم االٌجاري العملٌات عن اإلفصاح

التشؽٌلٌة و حساب المطلوبات عقد اإلٌجار ضمن االنشطة االستثمارٌة  من ضمن قائمة التدفق 

 ( 22 ) جدول فً وكماالنقدٌة 
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العراقٌة لنقل المنتجات النفطٌة و البضائع كما فً ( قائمة التدفق النقدي لشركة 22جدول ) 

05/52/2151 

 رقم
 الدلٌل

 التطبٌق بعد التطبٌق قبل النقدي التدفق

   التشؽٌلً النشاط عن النقدي التدفق 

 511111 511111 اخرى اٌرادات 19

 322085571 322085571 جاري نشاط مدٌنو 53

 
 االنشطة من المستلم النقد مجموع

 التشؽٌلٌة
322185571 322185571 

 011978592 011978592 االستخدامات 05-02

 753882  اإلٌجار عقود عن فوائد 

 9822521 9822521 التحوٌلٌة المصروفات 08

 01827221 01827221 االخرى المصروفات 09

 021208191 021208191 الجاري نشاط الدائنون 23

 
 االنشطة من المدفوع النقد مجموع

 التشؽٌلٌة
371592383 371772915 

 18105097- 17751252- التشؽٌلٌة للنشاط النقدي التدفق صافً 

 
 االنشطة عن النقدٌة التدفقات

 االستثمارٌة
  

 17211111 17211111 المستلمة االرباح 

 151295 151295 اخرى اٌرادات 19

 17951295 17951295 االستثمارٌة االنشطة من النقدالمستلم 

 51335782-  اإلٌجار عقد المطلوبات 2153

 
 االنشطة من النقدي التدفق صافً

 االستثمارٌة
92821282 07218219 

   التحوٌلٌة االنشطة من النقدي التدفق 

 729111- 729111- ثابتة موجودات شراء 55

 55955888- 200225- النقدي التدفق صافً 

 15198220 15198220 2151/5/5 فً النقد رصٌد ٌضاؾ 

 29283002 11932112 2151/52/05 فً النقد رصٌد 
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 ثانٌا : تطبٌق على شركة اسٌاسٌل لالتصاالت 

 قائمة المركز المالً   .5

  2151/52/05 فً كما  لالتصاالت اسٌاسٌل الشركة المالً المركز قائمة(  23جدول ) 

 رقم
 الدلٌل

 المحاسبً
 التطبٌق بعد التطبٌق لبق الحساب اسم

   الموجودات 5

 5172287 5172287 الثابتة الموجودات 55

 5223227 5223227 التنفٌذ تحت مشروعات 52

 503112 503112 مؤجلة اٌرادٌة نفقات 558

 02015  مستاجرة مبانً استخدام حق* 55253

 2911027 2831983 الموجودات مجموع 

   المتداولة الموجودات 

 58132 58132 المخزون 50

 533322 533322 المدٌنون 53

 221959 221959 النقود 58

 711113 711113 المتداولة الموجودات مجموع 

 0311000 0311992 الموجودات مجموع 

   التموٌل مصادر 

   االجل طوٌل التموٌل مصادر 

 271152 271152 االسمً مال راس 25

 5313530 5313095 االحتٌاطٌات 22

 13700 13700 االجل طوٌلة مستلمة قروض 215

 232228 232228 ( االجل طوٌلة)  الدائنون 23

 02239  اإلٌجار عقد المطلوبات* 2153

 
 طوٌل التموٌل مصادر مجموع

 االجل
2582091 2221702 

   االجل قصٌرة التموٌل مصادر 

 590755 590755 االجل قصٌرة تخصٌصات 20

 555128 555128 االجل  قصٌرة مستلمة قروض 212

 5551129 5551129 الدائنون 23

 
 قصٌرة التموٌل مصادر مجموع

 االجل
5159298 5159298 

 0311000 0311992 التموٌل مصادر مجموع 
* مالحظة / تم تنزٌل مبلػ الفرق من حساب االحتٌاطٌات لعدم وجود حساب االرباح من اجل تطابق 

 .جانبً قائمة المركز المالً 

 . السنوي اندثار قسط بمقدار المعدات و االالت االستخدام حق رصٌد تخفٌض تم/   مالحظة*

 فً المطلوبات رصٌد من المسدد المبلػ بمقدار اإلٌجار عقود مطلوبات رصٌد تخفٌض تم/  مالحظة* 

 .السنة نهاٌة
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 قائمة الكشؾ الدخل  .2

 2151/52/05 فً كما  لالتصاالت اسٌاسٌل الشركة الدخل كشؾ قائمة(  27جدول ) 

  

رقم الدلٌل 
 المحاسبً

 بعد التطبٌق قٌل التطبٌق اسم الحساب

 2152521 2152521 اٌرادات 12

   تنزل المصروفات الجارٌة 

 510727 510727 الرواتب و االجور 05

 2520 2520 المستلزمات السلعٌة 02

 022115 022115 المستلزمات الخدمٌة 00

01 
مقاوالت و خدمات ) عقود 

 مساندة (
07178 07178 

 071525 071525 المشترٌات بؽرض البٌع 02

 279  الفوائد عن عقود اإلٌجار 0350

 112901 112901 االندثارات و االطفاءات 07

 8802  اندثار مبانً 072

 291508 291508 الضرائب و الرسوم 081

 5212303 5203222 مجموع المصروفات الجارٌة 

 133258 172902 الجارٌةفائض العملٌات  

 
ٌضاؾ االٌرادات التحوٌلٌة و 

 االخرى
  

 2972 2972 االٌرادات االخرى 19

 
تنزل المصروفات التحوٌلٌة و 

 االخرى
  

 52911 52911 فوائد مدٌنة 03

 0539 0539 المصروفات التحوٌلٌة 08

 5191 5191 المصروفات الراسمالٌة 09

 
مجموع المصروفات التحوٌلٌة 

 االخرىو 
-21537 -21537 

 119023 128711 فائض  العملٌات الجارٌة 

 38855- 38855- %52ٌنزل الضرٌبة  0812

 
ٌنزل الضربٌة عن سنوات 

 سابقة
-12221 -12221 

 002292 011719 الفائض بعد الضربٌة 

 
% ولؽاٌة 2احتٌاطً الزامً 

 % من راس مال21
-5273 -5273 

 000759 010500 الفائض المتراكم 
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 قائمة التدفق النقدي  .0

 05/52/2151 فً كما اسٌاسٌل لالتصاالت  لشركة النقدي التدفق قائمة(  28) جدول

 التطبٌق بعد التطبٌق قبل النقدي التدفق الدلٌل رقم

 011719 011719 النشاط فائض 285

 
 النشاط عن النقدي التدفق

 التشؽٌلً
  

 279-  اإلٌجار عقود عن الفوائد 0350

 112901 112901 االطفاءات و االندثارات 09

 50190 50190 المدٌنون فً(  الزٌادة)  النقص 53

 223312 223312 الدائنون فً الزٌادة 23

 1771- 1771- المخزون فً الزٌادة 50

08 
 االنشطة من النقدي التدفق صافً

 التشؽٌلٌة
982275 985992 

09 
 االنشطة من النقدي التدفق

 االستثمارٌة
  

553-
555 

 الموجودات فً الزٌادة صافً
 الثابتة

-085329 -085329 

558 
 الجٌل رخصة من االول القسط

 الثالث
-90112 -90112 

 8313-  اإلٌجار عقد المطلوبات 

 
 االنشطة من النقدي التدفق صافً

 االستثمارٌة
-172101 -180311 

 
 االنشطة من النقدي التدفق

 التموٌلٌة
  

 82832- 82832- المستلمة القروض فً النقص 21

20 
 فً( النقص)  الزٌادة

 التخصٌصات
58527 58527 

 
 مدفوعة النقدٌة ارباح توزٌع

 للمساهمٌن
-582772 -582772 

 
 االنشطة من النقدي التدفق صافً

 التموٌلٌة
-217251 -217251 

 221812 231127 النقدٌة صافً 

 
 فً النقدٌة رصٌد ٌضاؾ

2151/5/5 
291892 291892 

 212701 221959 2151/52/05 فً النقد رصٌد 

 811323 819855 2151/52/05 فً النقد رصٌد 
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( عقود اإلٌجار IFRS16االنموذج المقترح للمعٌار اإلبالغ المالً الدولً )ومن خالل تطبٌق 

فً جانب  الموجودعلى البٌانات المالٌة لشركات عٌنة البحث  بعد جعل حساب حق االستخدام 

فً قائمة عقد اإلٌجار فً جانب المطلوبات بشكل مستقل  مطلوباتالموجودات و حساب ال

لجانبً و اتضح ان هذا تطبٌق سٌزٌد من تاثٌر المعٌار على المجموع النهائً المركز المالً 

قائمة المركز المالً  وهذا بالتالً سٌوثر على بعض المؤشرات المالً , وتم تخفٌض رصٌد 

حساب االحتٌاطٌات بمقدار الفرق من اجل توازن الجانبً قائمة المركز المالً وذلك لعدم وجود 

 حساب االرباح المحتجزة .

 (IFRS16)مالً الدولً نموذج المقترح للمعٌار اإلبالغ ال تطبٌق ونالحظ اٌضا من خالل

سٌوثر على مقدار االرباح فً الشركات عٌنة على قائمة الدخل للعٌنة البحث  عقود اإلٌجار 

البحث , سٌقوم بانخفاض مقدار االرباح قبل الضرائب بمقدار رصٌد حساب مصروؾ الفائدة 

اح فً بداٌة , وسٌوثر على االرب الموجودعقد اإلٌجار و حساب اندثار حق استخدام المطلوبات 

 عقد اإلٌجار بالمبالػ الكبٌر و تنخفض المبالػ بشكل تدرٌجً خالل فترة سنوات العقد اإلٌجار . 

 عقود( IFRS16) الدولً المالً اإلبالغ للمعٌار المقترح نموذج ونالحظ من خالل تطبٌق

التدفق النقدي للعٌنة البحث ٌوثر على رصٌد التدفق النقدي , بمقدار مصروؾ  قائمة اإلٌجارعلى

الفوائد عن عقود اإلٌجار   و مدفوعات عن عقود اإلٌجار و متمثل بالدفعات النقدي , وهذا 

 سٌوثر على مقدار رصٌد التدفق النقدي فً النهاٌة السنة 

 

 ح في القوائم المالية للشركات عينة البحث المحور الثالث / بيان االثر تطبيق االنموذج المقتر

وٌتمثل جودة المعلومات المحاسبٌة للبٌانات المالً للشركات و التً تعكس الخائص االساسٌة 

ومعززة للمعلومات التً ٌجعلها مفٌدة للمستخدمٌن فً اتخاذ القرارات السلٌمة , و ان التؽٌرات 

( فً القوائم المالٌة للعٌنة IFRS16دولً ) التً حصلت بعد تطبٌق معٌار اإلبالغ المالً ال

للعٌنة البحث , وهذا ما ٌنعكس  البحث , التً ستوثر بشكل كبٌر على مؤشرات االداء المالً 

من اٌجابا على قرارات مستخدمٌن للمعلومات المحاسبٌة  , و ٌوفر عرض الصادق للمعلومات ,

( عقود  IFRS16اإلبالغ المالً الدولً )اجل الوصول إلى االثر المتوقع من تطبٌق معٌار 

 .  2151اإلٌجار على البٌانات المالٌة للشركات المساهمة عٌنة البحث لسنة 

عقود اإلٌجار على بٌانات المالٌة لشركة العراقٌة (  IFRS16)معٌارتطبٌق اوال : تحلٌل اثر

 لنقل المنتجات النفطٌة و البضائع

( عقود اإلٌجار على البٌانات المالٌة IFRS16المالً الدولً )من خالل تطبٌق معٌار اإلبالغ 

, ومن اجل قٌاس اثر المتوقع من  2151لشركة العراقٌة لنقل المنتجات النفطٌة و البضائع لسنة 

على الموشرات االداء المالً للبٌانات الشركة اعاله  وفق جدول  (IFRS16)تطبٌق معٌار 

(29 ) 
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عقود اإلٌجار على بٌانات المالٌة لشركة العراقٌة  (  IFRS16)( تحلٌل اثرمعٌار 29جدول) 

 2151لنقل المنتجات النفطٌة و البضائع لسنة 

 االختالؾ بعد التطبٌق قبل التطبٌق القانون النسب

الرافعة 
 المالٌة

÷ المطلوبات 
 راس المال

9988019055 
÷0911111111

=2.235 

51102155219
÷0911111111

=2.272 

الرافعة المالٌة زٌادة نسبة 
وفق االنموذج المقترح 

( هذة IFRS16للمعٌار)
ٌتطابق مع األثار المتوقعة 

 من تطبٌق

دوران 
 الموجودات

÷ اٌرادات 
اجمالً 
 الموجودات

507208198÷
51792518392=
1.11928 

507208198 
÷

51808927955
=1.11922 

انخفاض النسبة بسب 
االعتراؾ بحق استخدام 

ضمن الموجودات  الموجود
وهذه ٌتطابق مع اثار 
تطبٌق المعٌار 

(IFRS16 

ؼطاء 
 الفائدة

االرباح قبل 
الفوائد و اندثار 
و الضرائب و 

÷ اطفاء 
مصروؾ 
 الفائدة

507208198 
الٌوجد مصروؾ ÷

 الفائدة

507208198 
÷277252 
=207.729 

الٌمكن قٌاس االثر كون 
شركة التمتلك مصروؾ 

 الفائدة

نسبة 
 التداول

الموجودات 
÷ المتداولة 

المطلوبات 
 المتداولة

7928891821÷
9988019055=
1.791 

7928891821 
÷9988019055

=1.791 

تطابق النسبة كون تعتبر 
عقود االٌجار عقود طوٌلة 

 االجل

عائد إلى 
 الموجودات

صافً الربح 
÷ بعد الضربٌة 
اجمالً 
 الموجودات

الٌوجد الربح بعد 
÷ الضربٌة

51792518392 

الٌوجد الربح بعد 
الضربٌة 

÷
51809251900 

الٌمكن قٌاس االثر كون 
 شركة التمتلك االرباح

عائد إلى 
 حق الملكٌة

صافً الربح 
÷ بعد الضربٌة 
 حقوق الملكٌة

الٌوجد الربح بعد 
الضربٌة 

÷1813222539 

الٌوجد الربح بعد 
الضربٌة 

÷1813222539 

الٌمكن قٌاس االثر كون 
 شركة التمتلك االرباح

 

( على IFRS16( قٌاس اثر من تطبٌق المعٌار اإلبالغ المالً الدولً )29من خالل جدول ) 

تطبٌق  نموشرات االداء المالً لشركة العراقٌة لنقل المنتجات النفطٌة و البضائع , واتضح ا

( بٌنما 2.272معٌار سٌزٌد من بعض الموشرات , ونالحظ زٌادة فً النسبة الرافعة المالً إلى) 

(  وبٌنما كانت 1.11922, وانخفاض النسبة دوران الموجودات إلى ) (2.235كانت ) 

(, ونسبة ؼطاء الفائدة الٌمكن قٌاس اثر كون الشركة عٌنة البحث الٌوجد بها 1.11928)

مصروؾ الفائدة ضمن البٌانات المالً , واما نسبة التداول الٌوجد تؽٌر بها كون تعتبر عقود 

و نسبة عائد إلى  الموجودات  و نسبة عائد إلى حق ن مطلوبات طوٌلة االجل , اإلٌجار ضم

 الملكٌة  اٌضا ال ٌمكن قٌاسه كون الشركة عٌنة البحث التمتلك الربح بعد الضرٌبة .
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اسٌاسٌل  لشركة المالٌة بٌانات على اإلٌجار عقود(  IFRS16)معٌار اثرتطبٌق تحلٌلثانٌا : 

 لالتصاالت 

( عقود اإلٌجار على البٌانات المالٌة IFRS16تطبٌق معٌار اإلبالغ المالً الدولً )من خالل 

, ومن اجل قٌاس اثر المتوقع من تطبٌق معٌار  2151لشركة اسٌاسٌل لالتصاالت لسنة 

(IFRS16) ( 01على الموشرات االداء المالً للبٌانات الشركة اعاله  وفق جدول  ) 

عقود اإلٌجار على بٌانات المالٌة لشركة اسٌاسٌل  (  IFRS16)( تحلٌل اثرمعٌار01جدول)

 2151لالتصاالت  لسنة 

 االختالؾ بعد التطبٌق قبل التطبٌق القانون النسب

الرافعة 
 المالٌة

÷ المطلوبات 
 راس المال

5385823÷
271152 =3.228 

5757122÷
271152=3.031 

زٌادة نسبة الرافعة المالٌة 
وفق االنموذج المقترح 

( هذة IFRS16)للمعٌار
ٌتطابق مع األثار المتوقعة 

 من تطبٌق

دوران 
 الموجودات

÷ اٌرادات 
اجمالً 
 الموجودات

2152521  ÷
0311992 =
1.228 

2152521÷
0311000=
1.222 

انخفاض النسبة بسب 
االعتراؾ بحق استخدام 

ضمن  الموجود
الموجودات وهذه ٌتطابق 
مع اثار تطبٌق المعٌار 

(IFRS16) 

 الفائدةؼطاء 

االرباح قبل 
الفوائد و 
اندثار و 
الضرائب و 

÷ اطفاء 
مصروؾ 
 الفائدة

5570111   ÷
52911 =70.722 

5570111÷
53180=75.531 

حسب تطبٌق متطلبات 
( IFRS16معٌار )

وضهور حساب الفوائد 
ٌتعلق بالعقود اإلٌجار هذا 
ٌتطابق مع اثار تطبٌق 

 (IFRS16معٌار )

 نسبة التداول

الموجودات 
÷ المتداولة 

المطلوبات 
 المتداولة

711113  ÷
5159298 =
1.225 

711113÷
5159298=
1.225 

تطابق النسبة كون تعتبر 
عقود االٌجار عقود طوٌلة 

 االجل

عائد إلى 
 الموجودات

صافً الربح 
بعد الضربٌة 

اجمالً ÷ 
 الموجودات

011719÷
0311992=
1.192 

003717÷
0311000=
1.192 

انخفاض القٌمة وفق 
االنموذج المقترح للمعٌار 

(IFRS16 وهذه ٌكون  )
خالؾ االثر المتوقع من 

 تطبٌق

عائد إلى حق 
 الملكٌة

صافً الربح 
بعد الضربٌة 

حقوق ÷ 
 الملكٌة

011719÷
271152=5.273 

003717÷
271152=5.217 

انخفاض القٌمة وفق 
االنموذج المقترح للمعٌار 

(IFRS16 وهذه ٌكون  )
 خالؾ االثر المتوقع من

 تطبٌق
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 على( IFRS16) الدولً المالً اإلبالغ المعٌار تطبٌق من اثر قٌاس(  01) جدول خالل من

 بعض من سٌزٌد معٌار تطبٌق نا واتضح,  اسٌاسٌل لالتصاالت لشركة المالً االداء موشرات

( , 3.228) كانت بٌنما(  3.031)إلى المالً الرافعة النسبة فً زٌادة ونالحظ,  الموشرات

 ونالحظ انخفاض  (,1.228) كانت وبٌنما(  1.222) إلى الموجودات دوران النسبة وانخفاض

 تؽٌر الٌوجد التداول نسبة واما, ( , 70.722( بٌنما كانت )75.531إلى ) الفائدة ؼطاء ونسبة

  إلى عائد نسبةانخفاض  و,  االجل طوٌلة مطلوبات ضمن اإلٌجار عقود تعتبر كون بها

إلى  الملكٌة حق إلى عائد نسبة( , وانخفاض 1.192( بٌنما كانت )1.192 إلى )  الموجودات

  (5.273( وٌبنما كانت ) 5.217)

 

 

 المالٌة المؤشرات و النسب فً التؽٌر ان القول وٌمكن( 01)  و(  29)  جدوالٌن خالل من

 معٌار تطبٌق اثار مع كبٌر بشكل ٌتقارب الذي و المقترح االنموذج فق و البحث عٌنة للشركتٌن

 له وكما المقترح االنموذج تطبٌق خالل من المتوقعة( IFRS16)  الدولً المالً االبالغ

 بشكل ٌعكس ال الموشرات بعض فً و  ٌجابٌا بشكل المؤشرات بعض تطبٌق على ٌجابا انعكاسا

 هذا و المقترح االنموذج بموجب المالٌة الرافعة نسبة ارتفاع نالحظ جداول خالل من  ٌجابٌا

 و السٌولة نسٌة ثاتٌر,  الشركة مدٌونٌة حقٌقٌة بٌان خالل من المعلومات مالئمة من سٌزٌد

 مقدار و الشركة القدرة لحقٌقٌة اصدق بشكل تكون وكانت المقترح االنموذج وفق انخفاضها

 الموجودات دوران نسبة وانخفاض,  بالتزامتها ٌفاء على قدرتها و بها تتمتع التً السٌولة

,  المتاحة الطاقة استؽالل فً االدارة كفاءة انخفاض على ٌدل هو المقترح االنموذج بموجب

 للفوائد الشركة ارباح تقدٌر فً المستخدم ٌفٌد مؤشر ٌعتبر الذي الفائدة ؼطاء بخصوص واما

 األموال تحوٌل فً الشركة فعالٌة مدى عنه وٌعبرالموجودات  إلى عائد وٌتمثل,  بذمتها المترتبة

 أفضل ذلك كان كلما , االستثمار على العائد عدد زاد كلما  اي, الدخل صافً فً تستثمرها التً

,  اإلٌجار عقود( IFRS16)  الدولً المالً اإلبالغ معٌار مع اختالؾ النسبة هذه فً ونرى

 عائد انخفاض من ٌستفاد و الدخل تولٌد على اإلدارة لقدرة مقٌاسا ٌعتبر الملكٌة حقوق إلى وعائد

 .الشركة نمو فً للمساعدة األرباح استثمار إعادة فً  الملكٌة حقوق إلى
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 وٌتضح مما تقدم فً هذا الفصل من تحقق فرضٌات البحث 

على البٌانات المالٌة للعٌنة البحث فً المبحث  (IFRS 16)ومن خالل تطبٌق متطلبات المعٌار 

 المحاسبة لتطبٌق امكانٌة هنالك) الثانً من الفصل وهذا ما ٌثبت صحة الفرضٌة االولى للبحث 

  المساهمة الشركات فً( IFRS 16) الدولً المالً  االبالغ لمعٌار وفقا االٌجار عقود عن

 البحث عٌنة الشركات البٌانات على المقترح االنموذج تطبٌق خالل من , (البحث عٌنة العراقٌة

, وهذا ما ٌثبت صحة الفرضٌة الثانٌة  المالً االداء المؤشرات و النسب على معٌار اثر بٌان و

فً جودة  اٌب( عقود اإلٌجار ٌؤثر اٌجاIFRS16) انه لتطبٌق معٌار اإلبالغ المالً الدولً ) 

الرئٌسة للبحث سٌتحقق  اتوخالل تحقق الفرضٌ القوائم المالٌة للشركات العراقٌة عٌنة البحث ( 

( و   IFRS 16من خالل تطبٌق معٌار االبالغ المالً الدولً ) باقً الفرضٌات الفرعٌة , و

و  عقود االٌجار ( واظهارل المطلوبات و  الموجود استخدام مفهوم جدٌد ) حق االستخدام

مركز المالً , الالوحدة االقتصادٌة فً قائمة  المطلوباتضمن البنود الموجودات و  االعتراؾ 

فً عملٌة االفصاح و القٌاس عن عقود االٌجار فً سجالت   اً اٌجابٌ اً و ٌوثر تأثٌر سٌساعد

و ٌوثر تاثٌر سلبً  االداء و الموشرات المالٌة  وٌوثر تاثٌر اٌجابٌا فً بعض النسب المستأجر ,

 ,( عقود اإلٌجارIFRS16)فً بعض االخر ومن خالل تطبٌق معٌار اإلبالغ المالً الدولً 

 عقود( IFRS16) معٌار لتطبٌق فروقات توجدوهذا ٌثبت صحة الفرضٌة الفرعٌة االولى ) 

 صحة ٌثبت وهذا , ( البحث عٌنة العراقٌة المساهمة للشركات المالٌة الرافعة نسبة فً اإلٌجار

 نسبة فً اإلٌجار عقود( IFRS16) معٌار لتطبٌق فروقات توجد) الثانٌة  الفرعٌة الفرضٌة

 الفرضٌة صحة ٌثبت وهذا,  (البحث عٌنة العراقٌة المساهمة للشركات الموجودات دوران

  الفائدة ؼطاء نسبة فً اإلٌجار عقود( IFRS16) معٌار لتطبٌق فروقات توجد الثالثة ) الفرعٌة

 فروقات توجد ال اي) وهذا ال ٌثبت الفرضٌة الرابعة , (البحث عٌنة العراقٌة المساهمة للشركات

 عٌنة العراقٌة المساهمة للشركات التداولة نسبة فً اإلٌجار عقود( IFRS16) معٌار لتطبٌق

 الفرعٌة الفرضٌة صحة ٌثبت وهذاكون تعتبر عقود اإلٌجار  عقود طوٌلة االجل ,  ( البحث

 إلى عائد نسبة فً اإلٌجار عقود( IFRS16) معٌار لتطبٌق فروقات توجد) الخامسة

 الفرعٌة الفرضٌة صحة ٌثبت وهذا,  (البحث عٌنة العراقٌة المساهمة للشركاتالموجودات 

 حقوق إلى عائد نسبة فً اإلٌجار عقود( IFRS16) معٌار لتطبٌق فروقات توجدالسادسة )

و ٌساعد على القضاء على التموٌل خارج ,   (البحث عٌنة العراقٌة المساهمة للشركات  الملكٌة

من وٌوفر ارشادات واضحة  جمٌع عقود االٌجار كعقود االٌجار التموٌلٌة , سٌعدالمٌزانٌة ,ألنه 

خالل عدم اجراء العملٌات التسوٌة للمعرفة ارصدة الحسابات مختصة و المتعلق بالعقود االٌجار 

خالل من  وفق المعاٌٌر السابقة  و ٌتم تصنٌفها كعقود االٌجار التشؽٌلٌة ,التً كان ٌعمل بها 

 (   IFRS 16االبالغ المالً الدولً )تطبٌق معٌار 
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 الفصل الرابع

 االستنتاجات و التوصيات

 تمهيد 

يتناول هذا الفصل اهم ما توصل اليها الباحث من استنتاجات و توصيات , اذ يتضمن توضيحا 

التوصيات الهم ما اسفر عنه البحث في االطارين النظري و العملي من استنتاجات و وضع 

 اهداف البحث .المناسبة لذلك ولتحقيق 

 

 سبق يتناول الفصل الرابع مبحثين هما :ومن خالل  ما 

 

 المبحث االول : االستنتاجات 

 المبحث الثاني : التوصيات 
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 المبحث االول

 االستنتاجات

وفً ضوء ما تم عرضه فً الجانب النظري و العملً من البحث توصل الباحث الى مجموعة 

 :تلخٌصها بما ٌأتً  من االستنتاجات

المتعلق بعقود االٌجار    (IFRS 16)امكانٌة تطبٌق معٌار االبالغ المالً الدولً  .1

 .فً البٌئة العراقٌة حسب بٌانات الوحدات االقتصادٌة عٌنة دراسة 

 بعقود المتعلقة المحاسبٌة الممارسات توحٌد وضرورة االٌجار عقود  اهمٌة ظهرت .2

 ٌتعلق فٌما(  IASB و  FASB)  بٌن التقارب مشروع الى ذلك  وٌرجع, اإلٌجار

 جدٌدة محاسبٌة معاٌٌر لوضع المجلسٌن وجهود االٌجار عقود عن بالمحاسبة

 .اإلٌجار عقود عن للمحاسبة

من خالل تحلٌل بٌانات عٌنة الدراسة اتضح عدم استخدام متطلبات المعاٌٌر  .3

وبخصوص متطلبات معٌار  ,المحاسبٌة الدولٌة و معاٌٌر االبالغ المالً الدولٌة 

نظام البل ٌتم استخدام  ,متعلق بعقود االٌجار ال(   IFRS 16)االبالغ المالً الدولً 

 المحاسبً الموحد . 

و عدم  ,تقرٌر السنوي العقود االٌجار فً البٌانات المالٌة و  عدم االفصاح عن .4

 . االقتراض الداخلً و االقتراض الخارجً  االفصاح اٌضا عن معدل

جمٌع انواع  عدوٌتم  ,عدم التفرٌق بٌن االٌجار التشغٌلً و االٌجار التموٌلً  .5

 .فً البٌئة المحلٌة وٌغلق فً قائمة الدخل وٌعد مصروفاً  إٌجاراً تشغلٌاً االٌجارات  

اداة تموٌلٌة تعمل على دعم وتطوٌر  اجعلته ةاالٌجارٌبالعقود ان المزاٌا الخاصة  .6

اذ ٌسمح التموٌل  ,المشارٌع المتوسطة والصغٌرة التً تعانً من عسر مالً

االنتاجٌة للمشارٌع المتوسطة والصغٌرة موجودات طوٌر التحدٌث وتباالٌجاري 

 بهدف دعم التنمٌة االقتصادٌة للبلد.

وتغٌر   (   (IFRS 16معٌار االبالغ المالً الدولً   ان الهدف االساس من اصدار .7

اجل  منهو (  (IAS 17معٌار المحاسبً الدولً العقود االٌجار من لالمحاسبة 

تعزٌز جودة االبالغ المالً  والعرض الصادق لحقٌقة موجودات و مطلوبات الوحدة 

 .االقتصادٌة  و التغٌرات علٌها
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فً البٌئة المحلٌة من خالل االنموذج  16ان تبنً معٌار اإلبالغ المالً الدولٌة  .8

المقترح للشركات عٌنة البحث ٌساهم فً توفٌر مؤشرات من ناحٌة جودة المعلومات 

و العرض الصادق للقوائم المالٌة مما اثر اٌجابا على القوائم المالٌة و قرارات 

 .مستخدمً تلك القوائم 

معٌار المحاسبً الدولً  السابق الالمرونة العالٌة فً شروط عقود االٌجار بموجب  .9

IAS) 17 )  الذي كان ٌودي الى اختالف تصنٌفات العقود االٌجار من الوحدة الى

 .اخرى 

 ,ٌعد عقد االٌجار المصدر المهم فً تصنٌف نوع عقد االٌجار للمستأجر و المؤجر  .11

 ةمرتبطالوعكس االثار ه وان اجراء اي تغٌر فً العقد االٌجار االفصاح عن

 .بالتغٌرات على البنود المختصة بها 

ٌسعى العراق الى االنفتاح الى االقتصاد العالمً ولهذا االنفتاح ٌتمثل بااللتزام بتبنً   .11

المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة و معاٌٌر االبالغ المالً الدولٌة وبشكل خاص معٌار 

(IFRS 16 )  معاٌٌر هاحد اهم هذالذي ٌعد.  
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 المبحث الثانً

 التوصٌات

 وبناء على ما جاء باالستنتاجات توصل الباحث الى عدة توصٌات : 

ضرورة تطبٌق المعاٌٌر المحاسبٌة و معاٌٌر اإلبالغ المالٌة الدولٌة بشكل عام  .1

عقود اإلٌجار وبشكل خاص من اجل الوصول  16ومعٌار اإلبالغ المالً الدولً 

اح المحاسبً و بالتالً إلى التوافق الدولً من خالل تحسٌن عملٌات القٌاس و اإلفص

تحسٌن جودة التقارٌر المالٌة و اجراء المقارنات بٌن البٌانات المالٌة و جعلها اكثر 

 فائدة لمستخدمً تلك التقارٌر المالٌة .

ضرورة اندماج البٌئة العراقٌة بشكل اكبر فً المجتمع الدولً و تفعٌل دوره فً  .2

فً االتحاد الدولً للمحاسبٌن )  ضواً بوصفة عالمنظمات المهنٌة المحاسبٌة الدولٌة  

IFAC  ). 

ٌجب االفصاح بالمستقبل عن عقود االٌجار بشكل مفصل ضمن البٌانات المالٌة او  .3

 .و االفصاح عن معدالت االقتراض  ,التقرٌر السنوي 

االٌجاري بٌن اوساط المستثمرٌن  عقود ثقافة نشر ضرورة العمل على توسٌع و .4

العراقٌٌن عن طرٌق التروٌج فً كافة وسائل االعالم او المشاركة فً الندوات 

 .والحلقات االقتصادٌة الدولٌة والمحلٌة

كونه ٌتقارب بشكل كبٌر مع لمحاسبة عقود االٌجار لاالنموذج المقترح اعتماد  .5

  .( (IFRS 16متطلبات معٌار االبالغ المالً الدولً 

ٌجب التفرٌق بٌن نوعٌن اإلٌجار ,  16وفق متطلبات معٌار اإلبالغ المالً الدولً  .6

اذا كان عقد اإلٌجار اقل سنة ٌكون من اإلٌجار التشغٌلً , اما اذا كان عقد اإلٌجار 

 اكثر من سنة فانة ٌكون من اإلٌجار التموٌلً . 

االخطاء قدر االمكان تام من اجل تالفً  و ضرورة صٌاغة عقد االٌجار بشكل دقٌق .7

التغٌرات على البٌانات المالٌة  هواالفصاح عن اي تغٌرات فً العقد وعكس اثار هذ

  .من خالل بنود مختصة بها 

تشجٌع الباحثٌن على البحث فً مجموع المعاٌٌر المحاسبٌة الدولٌة و معاٌٌر االبالغ  .8

ومعٌار االبالغ المالً  ,بشكل العام المالٌة الدولٌة غٌر المطبقة فً العراق  

 .بشكل خاص (   IFRS) 16الدولً
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 16اعتماد االنموذج المقترح النة ٌتقارب مع اثار معٌار اإلبالغ المالً  الدولً  .9

المتوقعة على مؤشرات االداء المالً مما ٌعكس اٌجابا على جودة القوائم المالٌة و 

 .قرارات مستخدمً تلك القوائم 

وٌرٌة للمحاسبٌن الدراك استخدام معٌار اإلبالغ المالً فً فتح دوارات تاهلٌة و تط .11

 البٌئة المحلٌة و بما ٌتناغم مع النظام المحاسبً الموحد .



 

 المراجع

 و

 المصادر
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 و المراجع المصادر

 اوال : المراجع  

 القران الكريم 

 ثانيا : المصادر   

 الوثائق و التقارير الرسميه - أ

 5112نشرت البنك المركزي العراقي لسنة  .1

- 5112للسنوات )  البضائع و النفطية المنتجات لنقل العراقيةالتقارير السنوية للشركة  .5

5112. ) 

 ( . 5112 -5112للسنوات )  لالتصاالت اساسيلالتقارير السنوية للشركة  .3

 

 -:الكتب العربية - ب

( ،" االيجدار التمدويلي للمعددات االنتاجيدة بدالتطبيق  لد  5112ابو العال، طه محمدد،) (1)

 سفن الحاويات "، منشاة المعارف، االسكندرية، مصر.

( " المحاسددبة الدوليددة وانعكاسددات ا  لدد  الدددول 5112أبددو زيددد ، محمددد المبددروك ،) (5)

 " ،الطبعة األول  ، دار إيتراك للطبا ة والنشر ، القاهرة . العربية

" معددايير المحاسددبة الدوليددة واالبددال  المددالي "، ،  (5111ابددو شددمالة، احمددد محمددد ،) (3)

  مان االردن.  -مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع

( " معدايير المحاسدبة و االبدال  المدالي 5112ابو نصار ، حميدات ، محمد ، جمعة )  (2)

 ، دار وائل للنشر  ،  مان  االردن.  3الدولي"  ط 

" معددايير المحاسددبة و االبددال  ،( 5112)  ، ابددو نصددار ، حميدددات ، محمددد ، جمعددة (2)

 . المالي الدولي"  ، دار وائل للنشر  ،  مان  االردن

" معايير المحاسبة و االبال  المالي ، (5116) ،حميدات ، محمد ، جمعة ابو نصار ،  (6)

 دار وائل للنشر  مان االردن . 3ط،  الدولية ) الجوانب النظرية و العملية ("

( ،" معددايير  5112ابددو نصددار و حميدددات ، محمددد ابددو نصددار و جمعددة حميدددات، ) (7)

و العملية " ، دائرة المطبو ات و المحاسبة و االبال  المالي الدولية / جوانب النظرية 

 .النشر  مان 

(،" نظرية المحاسبية في االطر التقليديدة الرربيدة "، 5111االصفياء ، محمد االمين ،) (2)

 دار جامعة الجزيرة للطبا ة و النشر، السودان . 
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( ، "المحاسدبة الماليدة 5112الججاوي، طالل محمد  لدي ،وحيددر  لدي المسدعودي، ) (2)

 ناشرون، الطبعة األول ، كربالء، العراق. -ار الكتب موز ون)المتوسطة(" ، د

(، "دراسات فدي قضدايا ومشداكل 5111بدري، محمد  باس ، ثمان، األمير إبراهيم،) (11)

 محاسبية معاصرة "، منشاءة المصارف ،اإلسكندرية ، مصر

"  IFRS & IAS( ، "معايير التقارير المالية الدوليدة 5117جعارات ، خالد جمال )  (11)

 الشارقة ، اثراء للنشر و التوزيع ،1، ط

( ،" مختصر معايير محاسبة الدولية " ، مطبعة جامعة 5116جعارات ، خالد جمال )  (15)

 قاصدي رباح ورقلة ، الجزائر، 

، دار   3(،" معدايير الدوليدة أل دداد تقدارير الماليدة"، ط5117جعارات ، خالد جمال )  (13)

 الصفاء   للنشر و التوزيع ،  مان االردن .

(،" مخلص معايير المحاسبية الدولية " ،ال يئة 5112الحضري ،  مر يوسف  مر ،) (12)

 .السعودية السعودية للمحاسبين القانونين  ، الرياض ،

 للمعددايير وفقددا المحاسددبة من ددا  كتدداب(، "5113،)خدددا  وحسددام،  جمعددة،  حميدددات (12)

 معتمد قانوني  ربي محاسب،  القانونيين للمحاسبين العربي المجمع الناشر" ،  الدولية

"ACPA ،"االردن،  َ مان،  المحاسبية – الثانية الورقة . 

 التقددارير ال ددداد الدوليددة المعددايير خبيددر من ددا (،" 5112، ) فددالح جمعددة، حميدددات (16)

 .  ، االردن  مان،  القانونيين للمحاسبين العربي الدولي للمجمع" ، المالية

(،" النظددام القددانوني للتددلجير التمددويلي دراسددة نقديددة فددي 5111دويدددار، هدداني محمددد،) (17)

 ، مكتبة االشعاع القانونية، االسكندرية، مصر. 5القانون الفرنسي "،ط

( ، " مقدمددة فددي معددايير المحاسددبة الدوليددة " ، سددوريا ، 5111الريشدداني ، سددمير ،)  (12)

 دمشق.

( ،" نظريدة المحاسدبة "، 5111ثي، جاك،)شرويدر ، ريتشارد وكالرك ، مارتل  وكا (12)

تعريددب خالددد  لددي احمددد كدداجيجي وإبددراهيم ولددد محمددد فددال ، دار المددري  للنشددر ، 

 .الرياض ، السعودية 

(،"التحليددل المددالي الحدددي  طبقددا للمعددايير الدوليددة ل بددال  5115شددنوف، شددعيب ،) (51)

 " ، دار زهران للنشر، االردن ،  مان .IFRSالمالي

(، " نظريددة المحاسددبة " الطبعددة األولدد  " ، دار 1221 بدداس م دددي ،)الشدديرازي ،  (51)

 السالسل للطبا ة والنشر والتوزيع ، الكويت .

(، " المحاسدببة الدوليدة " دار الكتدب العدبلمية للنشدر 1226فضالة ، أبو الفتوح  لي ،) (55)

 والتوزيع ،  القاهرة ،مصر .
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معددايير المحاسددبة الدوليددة"، (، "مقارنددة 5111ف مددي، صددالح الدددين  بددد الددرحمن،) (53)

 ،مكتبة ألنجلو المصرية للطبا ة والنشر والتوزيع، القاهرة ،مصر .1ط

(،" المحاسددبية الدوليددة و معاييرهددا "،  5112القاضددي ، حسددين و مددامون حمدددان  ،)  (52)

 الطبعة االول  دار الثقافة للنشر و التوزيع ،  مان االردان .

(، " المحاسبة الدولية " ، الطبعة األول  ، 5111القاضي ، حسين وحمدان ، ملمون ،) (52)

 الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،  مان ، االردن .

( ، " نظرية المحاسبة " ، الطبعة األول  ، 5111القاضي ، حسين وحمدان ، ملمون،) (56)

 الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ،  مان ، االردن .

(،" موسددو ة المعددايير 5115قاضددي، حسددين يوسددف ، الريشدداني، سددمير معدد   ،)ال (57)

المحاسددبية الدوليددة  ومعددايير ا ددداد التقددارير الماليددة الدوليددة " ، الجددزء االول  ددرض 

 البيانات المالية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  مان ، االردن .

صدر فدي بنداء نظريدة (،" مددخل معا5111القاضي،  حسين، حمدان، مدلمون توفيدق،) (52)

المحاسبة"، الطبعدة األولد ، الددار العلميدة الدوليدة للنشدر والتوزيدع ودار الثقافدة للنشدر 

 والتوزيع،  مان، األردن. 

،، دار 1(، " التدلجير التمدويلي )دراسدة مقارندة( "،ط5112القالب، بسام هالل مسلم،) (52)

 الراية للنشر والتوزيع، االردن.

(، " المحاسدبة المتوسدطة " الجدزء األول ، 5112جيدري،)كيسو ، دونالد ، يجانيدت ،  (31)

 دار المري  للنشر ، المملكة العربية السعودية .

منظور التوافدق الددولي  "،  –(، " نظرية المحاسبة 5112لطفي ، أمين السيد أحمد ،) (31)

 الدار الجامعية، مصر .

والتقارير المالية  دن (، "نظرية المحاسبة واإلفصاح 5116لطفي، أمين السيد احمد، ) (35)

االلتزامات وحقوق الملكية" ، الجز الثاني، الدار الجامعيدة للطبا دة والنشدر والتوزيدع، 

 اإلسكندرية  ، مصر .

(، "التلصدديل النظددري للممارسددات الم نيددة المحاسددبية فددي 5112مطدر، محمددد  طيددة،) (33)

   ، أألردن. مجاالت : القياس والعرض و أإلفصاح "،دار وائل للنشر ، الطبعة األول

(، "التلصدديل النظددري للممارسددات الم نيددة المحاسددبية فددي 5112مطدر، محمددد  طيددة،) (32)

 مجاالت : القياس والعرض و أألفصاح ،دار وائل للنشر ، الطبعة األول  ، أألردن . 

( 5112موسسة المعايير المحاسبية  الدولية ،ال يئدة السدعودية للمحاسدبين القدانونيين )  (32)

 لمالي الدولية ، طبعة محدثة و المترجمة .معايير االبال  ا
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( ،" معددايير الدوليددة ال ددداد التقددارير الماليددة ، كتدداب 5112ميددرزا ،  بدداس  لددي ،)  (36)

 ودليل "،جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ،  مان ، االردن .

 1( ،"معددايير التقريددر المددالي الدوليددة "، اصدددار 5112نجدم ، مصددطف  اسددما يل ، )  (37)

 سودة ، مكملة للمن ج الجمعية المحاسبين القانونيين السعودي.م

(، " النظرية المحاسبية "  ، الطببعة الراببعة  ، ترجبمة كمدال أبدو 1221هندركسن ،) (32)

 خليفة ،  اإلسكندرية ، مصر .

"، تعريدب لجندة IFRSإلد   US GAAP(،" إدارة التحدول مدن 5116ويفر، ليزا ،) (32)

محاسددب قددانوني، محمددد و حاسددبين والمدددققين الددداخليين البحددو  والتطددوير جمعيددة الم

  رفة .

( ،" معايير الدولية ال دداد التقدارير الماليدة ) كتداب و دليدل (" نسدخة  5116ويلي ،)  (21)

 مترجمة في المطابع المركزي ،  مان ،االردن.

  -: الرسائل واالطاريح :  -ب

 IFRS) االيجار تطبيق تحديات مواج ة ( ،"5112االسدي ،احمد سعد جاري ، )  (1)

اطروحة  العراقية "، االقتصادية للوحدات المالي االبال  جودة في وتلثيره ( 16

 دكتورا ، جامعة برداد ، العراق .

  ند االيجار لعقود المحاسبية المعالجة تعديل اهمية( ،" 5117، ) ميمون،  ايمان (5)

 (" ،SCF,IAS17,IFRS16) مقارنة دراسة  المالي المحاسبي لنظام المستلجر

 الجزائر ، باديس بن الحميد  بد جامعة .، اطرواحة دكتورا 

( IAS/IFRS(،"اثار تطبيق المعايير المحاسبية الدولية )5113بدرة،) ، بن تومي (3)

 للمصارف اإلسالمية ، دراسة تطبيقية"  ل  العرض واإلفصاح في القوائم المالية

رية من جامعة لتجام العلودة الماجستير في ا ل  ش ات الحصول ضمن متطلبا مقدمة

 فرحات  باس،الجزائر .

( ، تطوير و رض القوائم المالية المعدة وفقا 5113التميمي ، صفا م دي راجي ، )  (2)

للنظام المحاسبي الموحد لمواءمت ا مع متطلبات المعايير المحاسبية الدولية ، رسالة 

 ، العراق . جامعة برداد ،كلية االدارة و االقتصاد ،ماجستير 

 الشركات ربحية  ل   IFRS16 تطبيق اثر(،"  5112تيل ، احمد محمد احمد ،  ) (2)

 جامعة"، رسالة ماجستير،   ( تحليلية دراسة)    مان بورصة في المدرجة الصنا ية

 .  االردن -  الزرقاء

التمويل االيجاري في د م و تطوير  ( ،" اثر5151الجبوري ،  الء صالح حمزة ، )  (6)

المشاريع المتوسطة و صريرة ) دراسة تحليلة مقارنة بين العراق و المملكة العربية 
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 ،كلية االدارة و االقتصاد  ،( "، بح  دبلوم العالي  5112 – 5116السعودية للمدة ) 

 .، العراق  جامعة كربالء 

 العاملة التمويلي التلجير الشركات التزام مد ( ، " 5116حسونة ، احمد ياسر نمر ،) (7)

( " ، رسالة تطبيقه دراسة)  معدل 17 رقم الدولي محاسبة بمعيار االردن في

 ماجستير ، جامعة  الزرقاء ، االردن .

(، "قياس مد  تحقق اإلفصاح في التقارير المالية 5111الحواتمه،  مر محمد مسلم، ) (2)

 )العامة المتداولة في سوق  مان المالي المنشورة للشركات الصنا ية المساهمة 

 .كلية األ مال ،األردن ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرق األوسط  " ،( دراسة ميدانية

(، " اال تماد االيجاري كلحد بدائل تمويل المؤسسات الصريرة 5112خديجة ،لدرع ،) (2)

معة مسترانم، والمتوسطة في الجزائر "، رسالة ماجستير ، كلية العلوم االقتصادية، جا

 الجزائر.

(، " المحاسبة  ن  قود االيجار طويلة االجل 5112الدريعي ، هاجر كاظم محسن ، ) (11)

في الوحدات الحكومية  ل  وفق معايير معايير االبال  المالية الدولية "، رسالة 

 ماجستير ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة واسط ، العراق . 

مخطط المحاسبي البنكي بين المرجعية النظرية (، "ال5112زوينة، بن فر  ، ) (11)

 وتحديات التطبيق" ، رسالة ماجستير ، جامعة فرحات  باس ،سطيف، الجزائر.

 3( ،" دور متطلبات اإلفصاح لبازل 5112السعبري ، منتظر رسول  بد حسين ، ) (15)

لي" ، في تحسين جودة التقارير المالية ومد  توافق ا مع المعايير الدولية لالبال  الما

   .   ، العراق جامعة الكوفة  ، كلية االدارة واالقتصاد ،رسالة ماجستير  

(، " تكيف النظام المحاسبي الموحد وفقاً للمعايير 5111الشبلي ، غزوان اياد خالد،) (13)

الدولة إل داد التقارير المالية "، رسالة ماجستير ، كلية االدارة و االقتصاد، جامعة 

 . ، العراقالكوفة

، "التوجه الجديد نحو معايير اإلبال  المالي الدولية"،  (5112 )صالح، حواس، (12)

 اطروحة دكتوراه ، كلية العلوم االقتصادية و لوم التسيير، جامعة الجزائر.

(،" مد  ا تماد معايير االبال  المالي الدولي 5116الطائي ، محمود حسن حسين ،) (12)

يف االسالمية ) بح  تطبيقي في مصرف في تحسين جودة التقارير المالية في المصار

البالد االسالمي ("، مقدم ال  هيئة امناء المع د العربي للمحاسبين القانونية ، وهي 

 . ، برداد ، العراق جزء من متطلبات نيل ش ادة المحاسبة القانونية 
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( ، "توحيد القوائم المالية للمصارف  5112الظالمي ، محمد  بد الحسين  لوان ، )  (16)

( وانعكاسة  ل  المالئمة و 11تجارية  ل  وفق معيار الدولي لالبال  المالي ) ال

التمثيل الصادق ) دراسة تطبيقة في مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار ( "، 

 . ، العراق جامعة المستنصرية ،كلية االدارة و االقتصاد  ،اطروحة دكتورا 

القصور في تطبيق المعايير ال داد  (،" اوجة5115العازمي، يوسف ارشيد حبيب ،) (17)

التقارير المالية واثرها  ل  جودة االفصاح  ل  القوائم المالي في القطاع النفطي ("، 

 االردن .رسالة ماجستير جامعة الشرق االوسط كلية األ مال، 

(،" معايير المحاسبة و اإلبال  المالية الدولية  5112 بد الواحد ، رواء غازي ، )  (12)

ي كفاءة االستثمارات ) دراسة تطبيقة  ل   ينة من مصارف المدرجة في ودورها ف

جامعة  ،كلية التقنية االدارية  ،سوق العراق لالوراق المالية ("، رسالة ماجستير 

 .، العراق كوفة  ،الفرات االوسط التقنية 

في ( ،" القوائم المالية التنبؤية ودورها 5112العبيدي ،  بد الرحمن سعيد  لي ، )  (12)

ترشيد القرارات االستثمارية ) التطبيق  ل  مصرف شمال للتمويل و االستثمار ("، 

 .، العراق جامعة برداد ،كلية االدارة و االقتصاد  ،رسالة ماجستير 

(  االيجارات  ل   16(،" اثر تطبيق معيار)  5117العريري، هاني احمد نمر ،)  (51)

رسالة لنيل متطلبات الحصول  ل  ش ادة  القوائم المالية للشركات المساهمة العامة "،

 ماجستير في المحاسبة ، جامعة الشرق االوسط ،  مان االردن. 

( ، "قدرة الشركات المدرجة في سوق الع ا رق لألو ا رق 5115 لي، فاطمة،)  (51)

المالية الليبي  ل  تبني وتطبيق معايير األبال  المالي الدولية "، رسالة استكمال 

الماجستير في المحاسبة، جامعة الشرق األوسط ،  َمان ،  للحصول  ل  درجة

 األردن.

اثر التطبيقات المحاسبية المختلفة (، " 5113م ، )،خالد زيدان  بد السال الفضلي (55)

للعقود االستئجار  ل  قرارات االستثمار في ليبيا ) دراسة استكشافية  ل   ينة من 

"، رسالة ماجستير ، جامعة  ( المستثمر المؤسسي بسوق االوراق المالي الليبي

 بنرازي ،لبيبا .

( ، "تحليل القوائم المالية وفق النظام المحاسبي المالي ) دراسة 5112فؤاد ، الي م ،) (53)

كلية   ،فرع ام البواقي" ، رسالة ماجستير   GPLوحدة   NAFIALحالة مؤسسة 

 الجزائر .،جامعة التسير ،االدارة و االقتصاد 
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( ،" مد  التزام شركة خطوط الجوية الكويتية بتطبيق  5115المطيري ،  لي ،)  (52)

( محاسبة  قود االيجار ، دراسة الحالة "، رسالة  17معيار المحاسبي الدولي ) 

 ماجستير جامعة الشرق االوسط ، مان ،االردن .

(،" الية مقترحة لتكييف متريرات البيئة 5117النصراوي، سالم  ادل  باس ،) (52)

"،  IAS/IFRSوافق مع المعايير الدولية للمحاسبة واالبال  المالي المحلية باتجاه الت

 كلية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية، العراق . -رسالة ماجستير

(،" المعالجة المحاسبية لالدوات المالية في ظل المعايير 5111وسام ، شالو ، ) (56)

سطيف كلية العلوم  –المحاسبية الدولية "، رسالة ماحستير ، جامعة فرحات  باس 

 االقتصادي و التجاري و  لوم التسيير  الجزائر .

 

 -: :المؤتمرات العلمية- 

بن حمودة ، " ضرورة اصالح نظام التمويل المصرفي في محبوب ،بوشناقة  ، احمد ، (1)

( واال تماد Factoringالجزائر من خالل التقنيات المقتنة لعقد تحويل الفاتورة )

( "، المؤتمر الوطني حول )المنظومة البنكية في ظل التحوالت Leasingااليجاري )

  . 5116/ ابريل،52-52القانونية واالقتصادية(، المركز الجامعي بشار، 

(،" طرق تبني معايير  5117ثابت ، ثابت حسان ، و  نون ، االء  بد الواحد،)  (5)

االقتصادي في الدولية ال داد التقارير المالية واثرها في تقرير  ملية االصالح 

العراق "، الملتق  الدولي الثال  حول االتجاهات الحديثة للمحاسبة ، جامعة ام البواقي 

 ، الجزائر.

( ،" مختصر المعايير المحاسبية الدولية مطبو ة 5112الجعارات ، خالد جمال ،)  (3)

 – IPSASجامعية  ن هام  الملتق  الدولي حول دور المعايير المحاسبة الدولية ) 

IfRS – IAS       في تفعيل اداء المؤسسات و حكومات جامعة ورقلة ، الجزائر ) 

(، "اثر تبني المعايير 5116رشون ،  ابدين  ،  بد الرحمن محمد ، حسين  ابدين ،) (2)

(  ن جودة وتماثل المعلومات محاسبية ب دف تقييم االداء المالي   IFRSالدولية )  

 –لشركات المدرجة في بورصة فلسطين "،المؤتمر العلمي االول للتنمية المجتمعية 

 . ، فلسطين  نوفمبر 2-6-جامعة االزهر برزة ، كلية االقتصاد و العلوم االدارية 

تزام بالمعايير المحاسبية الدولية (، " االل1225 الوي ،  بد السالم  بد الرحمن ،) (2)

بين النظرية والواقع " ، بح  مقدم إل  المؤتمر العلمي العربي التاسع للمعايير 

 المحاسبية وأدلة   التدقيق ،  مان .
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( ، "أهمية تطبيق معايير اإلبال  المالي للشركات و القت ا 5111الورق، خالد سعد،)  (6)

 لوم االقتصادية، الملتق  الدولي األول، الجزائر.بتوليدمالية  الية الجودة"، مع د الع

 

 -الدوريات:  -د

(،" دور معايير تقارير المالية 5116ادم ، صالح ، محتار ادريس ابو بكر ، صالح ،)  (1)

الدولية في الحد من ممارسات ادارة االرباح في القوائم المالية للمصارف ، دراسة 

المدرجة بسوق الخرطوم لألوراق المالية" ، من مصارف السودانية  ميدانية  ل   ينة

 .17العدد 5مجلة العلوم االقتصادية مجلد 

(،" المعايير المحاسبية وتريرات في بيئة اال مال  5113االسعد ، االء مصطف  ،) (5)

المعاصرة "، مجلة كلية برداد للعلوم االقتصادية الجامعة / العدد الخاص بمؤتمر كلية 

 . برداد للعلوم االقتصادية الجامعة 

جار  ند ( ،" اهمية تعديل المعالجة المحاسبية لعقود االي5117ايمان ، ميمون ، ) (3)

" ، (SCF,IAS17,IFRS16) المستلجر لنظام المحاسبي المالي  دراسة مقارنة

 . 5117، مارس 7مجلة دفاتر بوادكس ، العدد 

( ،" دور المعايير المحاسبية 5151ثابت ، حسان ثابت ، حامد  ادل النصراوي ،)  (2)

جامعة تكريت الدولية في الحد من ظاهرة الفساد المالي في العراق العقبات و حلول "، 

( 16، كلية االدارة واالقتصاد ، مجلة تكريت للعلوم االدارية و االقتصادية مجلة )

 . 5151/ 1العدد الخاص  

(،"وضع نمو   مقترح لخصائص المعلومات المالية 5115الجعارات، خالد جمال ،) (2)

  .33 ات الجودة العالية"،مجلة كلية برداد للعلوم االقتصادية الجامعة، العدد 

( ،"األبعاد األخالقية واإلجتما ية للتدقيق الخارجي 5116حافظ ، آللئ محمد ، ) (6)

دراسة تطبيقية لمستخدمي القوائم  –وأثرها  ل  مستخدمي المعلومات التقارير المالية 

( ، 37المالية" ، مجلة الرري للعلوم االقتصادية واإلدارية، جامعة الكوفة ، العدد )

 (، العراق .31المجلد )

( ،" معايير المحاسبية الدولية "، دورة معايير المحاسبية 5112حمدان ، مامون ،)  (7)

الدولية ، هيئة االوارق المالية  واالسواق المالية السورية مع جمعية المحاسبين 

 .القانونيين السورية
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 العادلة القيمة نحو المحاسبة معايير توجه( ، " 5116)، الخطيب،حازم،والقشي،ظاهر (2)

 ، العلمية للبحو  الزيتونة مجلة ،"  األقتصاد  ل   لك واثر ألقتصاديا والدخل

 . األردنية الزيتونة جامعة ، 5 دد ،5ملجد

(، "أثر اقتصاد المعرفة في نظام اإلبال   5112زويلف، إنعام محسن حسن،)  (2)

المالي"،دراسة تطبيقية في  ينة من البنوك األردنية، جامعة األسراء الخاصة، 

 .2مجلة اقتصاديات شمال أفريقيا ، العدداألردن، 

(، " المعتقدات ومعايير اإلبال  المالي في 5111الشجيري ، محمد حوي   الوي ،) (11)

الواليات المتحدة وأثرها في المعايير الدولية " ، مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ، 

 ، السنة الخامسة . 2العدد 

" م نة المحاسبة في العراق مدخل ( ، 5116الشجيري ، محمد حوي   الوي،) (11)

، السنة  51دراسة ميدانية " ، مجلة كلية الرافدين الجامعة للعلوم ، العدد  –ايكولوجي 

 .الثامنة 

(،" انعكاس االبال  5117طائي ، محمد ، بشر  فاضل خضير ، مثن  جبار ،) (15)

ادية و المالي  ن راس مال الفكري  ل  قرارات االستثمار" ، مجلة العلوم االقتص

 . 53مجلد  22االدارية العدد 

(، "  ولمة المحاسبة غياب تام للمنطق العلمي " ، 5115العبدهللا ، رياض جاسم ،) (13)

 . 52، العدد  2مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية ، جامعة برداد ، المجلد 

ير (، " دراسة نظرية تحليلية لفعالية توحيد المعاي1222 ثمان ، األميرة إبراهيم ،) (12)

،  64المحاسبية  ل  المستو  الدولي " ، مجلة اإلدارة العامة ، الرياض ، العدد 

 نوفمبر.

(،" تحليل 5112العطار / حيدر  باس /  لي ناظم النجم / فواز خليف راشد ،) (12)

العالقة بين التقارير المدقق الخارجي وضعف نظام الرقابة الداخلي في ضوء استخدام 

 . 37مجلد 112لة تنمية الرافدين العدد المعايير المحاسبية "، مج

(،" صنا ة التلجير التمويلي مع دراسة تحليلية للسوق 5112الفقي، فخر الدين، ) (16)

 ، القاهرة، مصر.225-221المصري "، مجلة مصر المعاصرة، العدد 

( ،" الجوهر االقتصادي للممارسة 5151محمد ،جبير ، فاطمة جاسم ،  لي يوسف ،) (17)

االيجارات "، مجلة المثن  للعلوم  16معيار االبال  المالي رقم المحاسبية في ظل 

 .5151لسنة  3العدد  11االدارية و االقتصادية مجلد 
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(، "دور معايير التقارير المالية الدولية في الحد  5116مختار ادريس، هالل يوسف، ) (12)

قتصادية، من ممارسات إدارة األرباح في القوائم المالية للمصارف"، مجلة العلوم اال

 . جامعة بحري، كلية العلوم اإلدارية

(،" تشخيص محددات و مزايا التحول ال  5112الموسوي ، انعام محسن غدير، ) (12)

( من منظور مستخدمي معلومات ، دراسة  IFRSالمعايير التقارير المالية الدولية ) 

تحليلية للمصارف االهلية العاملة في محافظة النجف االشرف" ، مجلة  الرري    

 . 37العدد  13للعلوم االقتصادية و االدارية مجلد 
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Abstract 

Lease contracts are one of the important financing means that companies use 

as an alternative to borrowing in order to obtain assets for use in their 

production process, and given the importance that the subject of lease 

contracts has acquired and as a result of the economic units’ reliance on it as 

an alternative to meet the needs of assets, and the leasing activity has 

received great attention from organizations Accounting interested in issuing 

international accounting standards worldwide, such as the International 

Accounting Standards Board (IASB) and the Board of International Financial 

Reporting Standard (IFRS 16) related to lease contracts, in order to find a 

solution to the classifications of types of lease contracts, and the research 

aims to identify the accounting for lease contracts In accordance with 

international accounting standards, and in particular, by specifically identifying 

the International Financial Reporting Standard (IFRS 16) lease contracts, the 

research problem represented is there a possibility to apply the International 

Financial Reporting Standard (IFRS16) lease contracts in Iraqi joint stock 

companies, a research sample and a statement of its impact on the financial 

statements, and a sample was formed The search is the Iraqi joint stock 

companies, which are the Iraqi company for the transportation of petroleum 

products and goods and Asiacell Telecom Company, the percentage change 

and the arithmetic mean were used as the financial and statistical proportions. 

The researcher reached a number of conclusions, the most important of which 

are: 

1. The possibility of applying the International Financial Reporting Standard 

(IFRS 16) related to lease contracts in the Iraqi environment, according to 

the data of economic units, a study sample. 

2. The importance of lease contracts and the need to standardize 

accounting practices related to lease contracts emerged, and this is due 

to the project of convergence between (FASB and IASB) with regard to 

accounting for lease contracts and the efforts of the two councils to set 

new accounting standards for accounting for lease contracts. 

The researcher reached a number of recommendations, the most important of 

 which are : 

1. Encouraging researchers to research the totality of international 

accounting standards and international financial reporting standards that 

are not applied in Iraq in general, and international financial reporting 

standard IFRS (16) in particular. 

2. Adopting the proposed model for accounting for lease contracts, as it 

closely converges with the requirements of the International Financial 

Reporting Standard (IFRS 16). 
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