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 الملخص
 

فاي اجاراا التريار المناسا  فاي  11يهدف البحث الى معرفة الدور الذي يمارسه معياار االباالغ الماالي رقام       

الممارسات المحاسبية بالشكل الذي يعكس الجاوهر االقتصاادي لهاا و لا  ما  طاالل تطبيام اطاار مقتار  متم ال 

( وتام ما  2012 -2010ية للفتارة المالياة ما   برسملة عقود االيجار في القوائم المالية لعينة م  الشركات العراق

واهام ماا توصال الياه البحاث يتم ال باا  معياار  .الى اهداف البحث واطتبار الفرضايةطالل  ل  التطبيم التوصل 

في توحيد الممارسات المحاسبية   IASBو   FASBلوصف مشروع التقارب بي   جاا  11االبالغ المالي رقم  

ا  فضاال عا   فيما يتعلم بالمحاسبة ع  االيجاار وجهاود المجلناي  لوضاا معاايير للمحاسابة عا  عقاود االيجاار

الشروط الصارمة لرسملة عقود االيجار والتي غطت على المرونة الكبيرة التي كانت موجاودة بموجا  المعاايير 

ة لهاذ  والتاي ادت الاى التبااي  فاي المعالجاة المحاسابي   IASBادر عا  الصا 11ومعياار  12النابقة م ال معياار 

العمال علاى الا ام الوحادات االقتصاادية واهم ماا اوصاى باه البحاث يتم ال بضارورة  .العقود في ظل نفس الوقائا

ام ( و ل  م  طاالل قيا IFRS 16والمتعلم باإليجارات   11بالتحضير المبكر لتطبيم معيار االبالغ المالي رقم 

فضاال الوحدات االقتصادية هذ  بإعادة تصنيف وترتي  موجوداتها و مطلوباتها بحن  متطلبات  المعيار الجديد 

العمل على ا  تعكس الممارسات المحاسبية الجوهر االقتصاادي للاااهرة االقتصاادية ولايس ااكلها القاانوني ع  

 .صاديةبما يناعد على إظهار الصورة الحقيقية للقوائم للوحدات االقت
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Abstract 
 

The research aims to know the role that Financial Reporting Standard No. 16 plays in making the appropriate change 

in accounting practices in a manner that reflects the economic essence of it through the application of a proposed 

framework represented in capitalizing lease contracts in the financial statements of a sample of Iraqi companies for 

the fiscal period from (2010-2015). Through that application, the research objectives are reached and the hypothesis 

are tested.The most important finding of the research is that Financial Reporting Standard No. 16 came to describe 

the project of convergence between FASB and IASB in standardizing accounting practices with regard to accounting 

for lease. The efforts of the two councils to set standards for accounting for lease contracts as well as the strict 

conditions for capitalization of lease contracts, which covered the great flexibility that existed under previous 

standards such as Standard 13 and Standard 17 issued by IASB, which led to the variation in the accounting treatment 

of these contracts under the same facts.The research recommended  obliging the economic units to prepare early for 

the application of Financial Reporting Standard No. 16 related to leases (IFRS 16) through the re-classification and 

arrangement of their assets and liabilities according to the requirements of the new standard as well as working to 

reflect practices. Accounting is the economic essence of the economic phenomenon, not its legal form, which helps to 

show the true picture of the lists of economic units. 
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 المقدمة

العاااراا  النااااام المحاسااابي  ا  نااااام االباااالغ الماااالي فاااي      

( ينااتمدم الك ياار ماا  الممارسااات وفاام متطلبااات قانونيااة الموحااد

لقياااا االصااول وااللت امااات بعيااداي عاا  القياااا الااذي يناات  عنااه 

معلومااات تم اال الجااوهر االقتصااادي ويعباار بصاادا عاا  الوضااا 

ولحاجااااة  النقديااااة المنااااتقبلية. الماااالي واالداا المااااالي والتاااادفقات

منااتمدمي التقااارير الماليااة الااى معلومااات محاساابية مفياادة تبنااى 

( طاصاااية التم يااال  IASBمجلاااس معاااايير المحاسااابة الدولياااة  

عتماد كسسااا فاي الصادا وفم مفهوم الجوهر االقتصاادي الاذي ي

 اعداد وتطوير معايير المحاسبة الدولية 

ونااااراي لحاجاااة العدياااد مااا  القطاعاااات االقتصاااادية ل يجاااار     

التمويلي كسحد مصادر التمويل المهمة فتقوم الوحدات االقتصاادية 

باالستئجار اما لعدم توفر النايولة لادا الوحادة او رغباة منهاا فاي 

ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة والتوجاه االحتفاظ بنيولتها النقدية او 

الكبير لجميا الوحدات االقتصاادية لتبناي المعاايير الدولياة ألعاداد 

 التقارير المالية .

  منهجية البحث

 مشكلة البحث 

نتيجاااة للجااادل الحاصااال فاااي النااانوات االطيااارة حاااول عقاااود      

االيجااار وطصوصاااي عقااود االيجااار التشااريلي بكونااه يم اال احاااد 

التمويل طارج المي انية ، مماا دعاا الك يار ما  المناماات مصادر 

المهنية واالكاديمية العاملة في مجاال المحاسابة  الاى اعااد  الناار 

فااي عقااود االيجااار بإصاادار معااايير تعااال  جواناا  الضاابابية فااي 

فاي عاام  11معايير عقود التسجير حيث جاا معيار االبالغ الماالي 

معاايير االباالغ الماالي الادولي  كاستجابة لاذل  ، وا  تبناي 2011

المنااتندة علااى مفهااوم ترلياا  الجااوهر االقتصااادي علااى الشااكل 

القااانوني يضااا جميااا الممارسااات المحاساابية المعاادة اصااال وفاام 

الشكل القانوني ال تلباي احتياجاات مناتمدمي القاوائم المالياة ، لاذا 

 فس  مشكلة البحث تترك  بما يلي :

 ( االيجاارات IFRS 16  11رقم  هل ا  معيار االبالغ المالي .1

 يعبر ع  جوهر العملية االقتصادية ام اكلها القانوني ؟

هل ا  الممارسات المحاسبية في الوحدات االقتصادية المطبقة  .2

( االيجاارات تناتند IFRS 16  11لمعيار االبالغ المالي رقم 

 الى مضمو  عقد االيجار ام لشكل العقد ؟

 اهداف البحث 

 ى االتي  :يهدف البحث ال

بياااا  المااادطل المفااااهيمي للجاااوهر االقتصاااادي للممارساااات  .1

 . المحاسبية

بيا  أهمية االيجار التمويلي كسحد مصادر التمويل وضارورته  .2

 للوحدة االقتصادية.

وأهميتاه فاي القضااا علاى  IFRS16بيا  ألية تطبيام المعياار  .2

 التمويل طارج المي انية.

بيااا  نقاااط التعااارت واالطااتالف المااالدرة علااى االداا المااالي   .4

بالنناااابة للوحاااادات  IAS17باااادال  IFRS16نتيجااااة إحااااالل 

 . IAS17المطبقة للمعيار 

 اهمية البحث

مناااعدة ادارات الوحاادات االقتصااادية فااي اطتيااار نااوع عقااد  .1

االيجار ، م  طالل ازالة الضابابية عناد التميا  ماا باي  العقاود 

 .لية والعقود االيجارية التمويليةالتشري االيجارية

المنتجدات التاي جااات بهاا المناماات المهنياة المحاسابية فاي  .2

مجاااال معاااايير المحاسااابة الدولياااة وانعكاسااااتها علاااى الوحااادة 

 االقتصادية.

 فرضية البحث 

 ينعى البحث الى ادبات الفرضية االتية :

 االيجااارات( IFRS16   11يااالدي معيااار االبااالغ المااالي رقاام  

دورا هامااا فااي اجااراا التريياار فااي الممارسااات المحاساابية بالشااكل 

 .الذي يعكس الجوهر االقتصادي للوحدة االقتصادية

 البحثحدود 

 تتم ل حدود البحث باالتي :

الحااادود المكانياااة : تم لااات بالشاااركة العاماااة للمطاااوط الجوياااة  .1

 العراقية  

الماليااة للشااركة  الحاادود ال مانيااة : تم لاات بااالقوائم والتقااارير .2

 .2012الى  2010بالبحث للفترة م   عينة

 منهج واسلوب البحث

استعا  الباحاث باالمنه  االساتقرائي لترطياة الجانا  النااري      

فضال ع  تطبيم اطار مقتار  لرساملة عقاود االيجاار فاي القاوائم 

المالياااة لعيناااة البحاااث طاااالل فتااارة طماااس سااانوات واساااتمراج 

وبعاد تطبيام المعياار ومعرفاة االطتالفاات المالارات المالياة قبال 

واجااراا التحلياال االحصااائي بينهمااا لراارت معرفااة دورهااا فااي 
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اجااراا الترياارات الجوهريااة علااى اقتصاااد البلااد ومكانااة الشااركة 

 باألسواا .

 الدراسات السابقة

 , Sulistiyo , et.al , 2015 )"Substance   (دراسةة .6

economic reality and expectation of truth  " 

تهااادف :  الجةةةوهر ل الواقةةةص االقتصةةةادي وتوقعةةةات حقيقيةةةة 

الدراسااة الااى بيااا  مفهااوم الجااوهر كجاا ا ماا  مفهااوم ترلياا  

الجااوهر االقتصااادي علااى الشااكل القااانوني حيااث توجااد عالقااة 

وديقة بي  الجوهر والواقا االقتصادي  فالممارسات المحاسبية 

القائمااة مااا  هااي  اال ماا ي  ماا  الواقااا الموضااوعي والااذاتي 

لممارسة المحاسابية  الممارسة المحاسبية القائمة على المبدأ وا

القائمااااة علااااى القواعااااد(  واسااااتنتجت  الدراسااااة بااااا  الواقااااا 

االقتصادي الذي يتم التعبير عنه محاسبياي هو م ي  باي  التقيايم 

واوصاات الموضااوعي والااذاتي وهااو جااوهر التم ياال الصااادا 

الدراسة بضرورة التسكيد على  ا  الواقا المحاسبي الذي يرياد 

في الواقا حقيقة موضاوعية ساليمة  أ  يحققه المحاسبو   ليس

ا فيااه ال يمكاا  إنكارهااا أل   ولكاا  هنااام قيمااة  اتيااة يلعاا  دوري

المحاسبة ج ا م  علم اجتماعي يفتارت أ  الواقاا جا ا ما  

 البناا االجتماعي .

 Evans ,et al , 2010  : ) off balanceدراسةة    .2

sheet financing , via real estate operating 

leases - soon to be a thing of the past ?  تمويل

ج الميزانيةةة عقةةود االيجةةار التشةةليلية للعقةةود بالتمويةةل  ةةار

تهاادف  الدراسااة جهااود مجلااس :  سةةيكوم مةةر  بةةر الماضةةي

معااايير المحاساابة الدوليااة ألك اار ماا  عشاار ساانوات إلصاادار 

معيااار محاسااابي يعاااال  عقااود اإليجاااار بناااجالت المناااتسجر 

لتمويل طارج المي انية، مما يالدي الى والتي تم ل مصدرا" ل

عدم التم يال الصاادا للقاوائم المالياة  وناقشات الدراساة عادد 

م  التعليقات حول المعياار المقتار  . وأهام ماا توصالت الياه 

الدراسااة حااول األدااار المتوقعااة للمعيااار المقتاار  علااى االداا 

المالي  للوحادة االقتصاادية فاي ممتلاف القطاعاات مماا ياالدر 

قاارااات المنااتمدمي  للمعلومااات المحاساابية  و تمتلااف  علااى

حناا  مقااادار اطاااالع المناااتمدم مااا تركيااا  الدراساااة علاااى 

 المنت مري  والمقرضي  .

 (Sivanantham , 2016 ) : دراسة  .3

Lease accounting will never be the same again 

– IFRS 16 is finally out . 

 ب الُمخةرج" وا يةرا السةاب  في كما تكوم لر التأجير محاسبة 

IFRS 16   : المعياار باه جااا ماا أهم الى بيا  الدراسة  هدفت 

 الاادولي المعيااار ااااكاالت معالجااة ماا  IFRS 16 الجديااد

IAS17المنتسجر، لدا المحاسبة ونمو ج المعيار تطبيم ونطاا 

 عقاد عا  هاا و تمي اإليجاار عقاد تحدياد آلياة واستنتجت الدراسة 

 وكيفياة المناتسجر نماو ج ما  اإليجاار عقاود واسات نااات المدماة

 ااروط طاالل ما  حادودها وتضييم االيجارات المنت ناة معالجة

 أهام وايضاا  المي انياة ، فاي االيجاارات بااقي وادراج المعياار

 االقتصااادية للوحاادات الماليااة القااوائم علااى المترتبااة اآلدااار

 الجديد. المعيار بحن  اإلفصا  المنتسجرة والعرت

 االطار النظري

 اوالً : الممارسة المحاسبية 

ينار للمحاسبة كونها وظيفة اجتماعياة طدمياة تت اياد اهميتهاا      

في الحاضر والمنتقبل بت ايد حجام تاسدير المعلوماات المالياة التاي 

تقاادمها لمتمااذي القاارارات وماا  ياارتبث بهاام ويتااسدر بقااراراتهم . 

المتريرة  ، كما يج  ا  تعكاس بحيث تتكيف ما حاجات المجتما 

ل الاروف االقتصادية والقانونية واالجتماعية والنياسية ما  طاال

ا  مفهااوم الممارسااة فااي اللرااة  . ( 80: 2001احجامهااا  البلقاااوي،

تعنااي هااي طريقااة العماال أو طريقااة  يجاا  أ  يااتم بهااا العماال ، و 

الممارساااات يمكااا  أ  تشااامل األنشاااطة ، العملياااات ، الوظاااائف ، 

حياث  .  (مواصفات القياسية ، و اإلراادات  معجم لنا  العاربال

ا  الممارساااات المحاسااابية هاااي عباااارة عااا  طوارزمياااة حناااابية 

منااتمدمة أو مقترحااة فااي إعااداد المحاساابة الماليااة وتشاامل جميااا 

               التقنياااات المناااتمدمة فاااي إعاااداد التقاااارير المالياااة.

(watts & Zimmerman 1979 )  زيااد عاارف امااا ابااو

الممارسااة  المحاساابية بانهااا  محاولااة وضااا إطااار عااام  ووضااا 

ضوابث وحلول للمشاكل التي قد تواجه التطبيام العملاي للمحاسابة   

( بااااا  الممارسااااة  Fieldsوياااارا   . ( 21: 2002 ابااااو زيااااد ،

المحاسااابية عملياااة مفاضااالة فاااي االطتياااار باااي  افضااال  الطااارا 

لمحاس  في اتماا  القارارات واإلجرااات المحاسبية التي تناس  ا

و االفصااا  عاا  المعلومااات المحاساابية فااي القااوائم الماليااة و لاا  

حنااا  النشااااط الاااذي تمارساااه الوحااادة االقتصاااادية ، وياااتم تقيااايم 

نتائجهاااا وفااام مقااااييس محاسااابية تتم ااال فاااي القيااااا واالعتاااراف  

 (  Fields et al.,2001 :78واإلفصا  المحاسبي.  

را الباحث با  الممارسة المحاسبية  هاي وفي ضوا ما سبم ي    

عماال محاساابي منااتمر مبنااي علااى مبااادب و طاارا محاساابية و 

القواعاد التااي نااه عليهااا القااانو  وحااددها وتتكااو   ماا  التنااجيل 

 والتبوي  والتلميه .

ثانيةةةةةاً : الجةةةةةوهر االقتصةةةةةادي والشةةةةةكل القةةةةةانوني للممارسةةةةةة 

 المحاسبية

لروياي على انه  ((substanceمفهوم الجوهر : يعرف الجوهر  .1

          حقيقااااة الشاااايا  اتااااه او اصااااله والجاااا ا االهاااام فااااي الفكاااارة

  .(112:  2001 اكنفورد ،
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الجوهر االقتصادي : ويقصد بها الواقا االقتصادي العام لتلا   .2

االصول وااللت امات اي بمعنى يعكس الحالة العملياة  للعملياة 

  (Accounting tools ,  2017).  االصول وااللت امات ( 

: يعرف لروياي على انه الطريقة لفعال اايا ماا  Formالشكل   .2

 .(210: 2001  اكنفورد ،

الشااكل القااانوني : يشااير الشااكل القااانوني للعمليااة الااى ترجمااة  .4

العمليات االقتصاادية وفقاا لقاواني  وتشاريعات وقواعاد مطبقاة 

لاااذا يااارتبث القاااانو  بعااارت المعلوماااات المتعلقاااة بالعملياااات 

    .(,Accounting tools 2011واالحداث  

 وياارا الباحااث ا  الجااوهر االقتصااادي يشااير الااى التااسديرات      

االقتصادية والمالية الناجمة م  العملية واالحاداث اي ا  الجاوهر 

االقتصادي هو االعتراف باألصاول وااللت اماات وحقاوا الملكياة 

اعتمادا على جوهر وطبيعاة العملياة وكماا هاو وارد كتعرياف فاي 

معيااااار االعتااااراف امااااا الشااااكل القااااانوني فيشااااير الااااى الحقااااوا 

مبررات التحول م  واالحداث. الناائة ع  العمليات وااللت امات 

 الشكل القانوني للممارسة المحاسبية الى الجوهر االقتصادي 

( ا  المعاااامالت التاااي تعتماااد علاااى schipper,2000اااااار    .1

المعااااايير القائمااااة علااااى المبااااادب   القائمااااة علااااى الجااااوهر 

االقتصادي للمعاملة ( توفر البناطة والوضو  وقلاة االعتمااد 

على االراادات الماصة باالتطبيم العملاي بماالف المعاامالت 

التااااي تنااااتمدم المعااااايير القائمااااة علااااى القواعااااد   القواعااااد 

ونياة المحليااة ( والتاي تعطااي اارحاي تفصاايلياي واالجارااات القان

بإجرااات وططوات التطبيم في معام الممارساات المحاسابية 

  . 

( فااي دراسااة ا  المعااايير التااي تعباار Rogero، 1118ااااار  .2

ع  جوهر المعاملة االقتصادية وليس ااكلها القاانوني تتصاف 

بمصااائه  ات جااود  عاليااة و تكااو  سااهله التطبياام بعكااس 

المعاااايير الموضاااوعة علاااى اسااااا الشاااكل القاااانوني وبينااات 

الدراساة باالرغم ما  عادم وجاود مصادر موضاوعي يمكاا  ا  

ث االقتصاادية المناتقبلية نجاد ا  يناعد في التنبال بكافه االحدا

المعااايير القائمااة علااى اساااا الجااوهر االقتصااادي يمكاا  ا  

 تتعامل ما الواقا الفعلي بصور  اسهل . 

( رئيس مجلس معاايير المحاسابة المالياة االمريكاي Herzاما   .2

والااذي ااااار الااى ا  االعتماااد لطبيعااة الحكاام المهنااي ماا  قباال 

تصااادية ساايالدي الااى زياااد  المحاساابي  علااى المعااامالت االق

اعتماااااد هااااالالا المحاساااابي  علااااى الواقااااا الفعلااااي للمعاملااااة 

االقتصادية بدال م  القواعد واالجرااات التفصايلية التاي تلا م 

معدي القوائم المالية العمل بها وفم الممارسة المحلية المعتمدة 

 Business week online,2002).  

 Nelson, 2003) ( و  schipper,2003يقاول كال ما      .4

ا  االعتمااااد علاااى الجاااوهر االقتصاااادي للمعاملاااة عناااد  65:

عمليات التنجيل سيالدي الى دقه وزياد  منفعة علم للمعلومات 

لألطااراف   ات العالقااة بمااالف عمليااات التنااجيل المعتماادة 

حيث تنمح  على الشكل القانوني والتي تالدا الى زياد  التعقيد

بااادب  الجااوهر االقتصااادي( المعااايير المبنيااة علااى اساااا الم

بتقااديم الواقااا االقتصااادي عاا  تعااامالت الوحاادة االقتصااادية 

واعطاا صورة عنها وفم نارة اقتصادية و مالية ولايس وفام 

 .النارة القانونية

وياارا  رزاا ( ا  اعتماااد الجااوهر االقتصااادي علااى الشااكل  .2

ماة القانوني يالدي الى زيادة قيمة بنود القوائم المالياة وزيااد  قي

و  ( ROE ROAالمالااارات الماليااة المتعااارف عليهااا  ،

 2012 ،لاااى المبيعاااات .  رزاا الرافعاااة المالياااة و العائاااد ع

:200) . 

زيادة  دقة التنبالات المالية المعدة بواسطة الشركات مما يالدي  .1

الى انمفات ننابة المطاس فاي تنباالات المحللاي  المااليي  ومماا 

الماصاااة بعقاااود التاااسجير ينااااهم فاااي زياااادة جاااودة القااارارات 

  العقود االست مارية( وم  اهم التنبالات تنبالات الربحية .

          زيااااادة درجااااة المصااااائه النوعيااااة للمعلومااااات المحاساااابية .1

  المالئمااة والتم ياال الصااادا ( للمعلومااات الماليااة الطتيااارات 

مناااتمدمي تلااا  المعلوماااات وطاصاااة المنااات مري  الحااااليي  

 م في تحني  القرارات االست مارية . والمرتقبي  مما يناه

ويرا الباحاث ا  الممارساات المحاسابية القائماة علاى اسااا      

 الجوهر االقتصادي تالدي الى :

مقاربة تعكس الواقا االقتصادي لألحاداث علاى حنااب ااكلها  .1

 القانوني . 

 تقوم على اساا مبدأ استقاللية المحاسبة ع  البيئة القانونية .  .2

مفهااوم القيمااة الحاليااة للتمكااي  ماا  التقاادير الجيااد تعتمااد علااى  .2

 للواقا الحقيقي للوحدة االقتصادية .

معالجة العمليات المحاسابية ما  طاالل مباادب محاسابية ولايس  .4

 على قواعد . 

مرنة تتجه للبدائل والميارات التاي تهادف الاى تناهيل تطبيقهاا  .2

بال  وزيادة درجة قبولها ا  ا  ما يمي ها هو ليس ماا تنامح باه 

 ما تمنعه . 

 ثالثاً : عقود االيجار 

بنااب  الترياارات البيئيااة  االقتصااادية ، االجتماعيااة( وتنااارع     

النماو التكنلاوجي وازدياااد حادة المنافناة مااا باي  الشاركات أضااافة 
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الى كبر حجم الشركات وتناوع انشاطتها زاد توجاه الشاركات الاى 

دالي ما  اقارات االيجارات كسحد ااكال االست مارات الرأسمالية با

 ,Kieso. et alاالماوال لشاراا المعادات الرأسامالية الضاممة.  

2013:1268) 

 مفهوم عقد االيجار  -

وهااو عقااد مكتااوب او ضاامني يااتم فيااه تحديااد الشااروط التااي      

بموجبهاا يوافاام صاااح  الملكياة علااى عمليااة التاسجير مااا النااما  

دفعاات للمنتسجر باستمدام الملكية بشكل حصاري وبشارط تناديد 

وعاارف مجلااس  دد محاادد ماا  االاااهر او الناانوات . منتامااة لعاا

معاير المحاسبة الدولي عقد االيجار على اناه اتفااا يمانح الماالجر 

بموجبه المنتسجر مقابل دفعه معينة حم استعمال أصل ماا ولفتارة 

وعاارف ايضاااي عقااد  ( . 122: 2012زمنيااة محااددة .   مياارزا ، 

ماا  العقااد الااذي ينقاال الحاام فااي  االيجااار علااى انااه عقااد او جاا ااي 

     اسااتمدام الموجااودات لماادة ماا  الاا م  فااي مقاباال تعااوي  مااالي .

  IFRS  , 2016: 756 ) 

 انواع عقود التأجير  -

عقد التسجير التشريلي وينمى عقد التسجير المدمي : يتمي  هاذا  .أ 

 النوع م  التسجير بصفات مهمة : 

  الصفة االولى : ا  الفتارة التاي يرطيهاا عقاد التاسجير التشاريلي

قصايرة  نناابياي   لاذا فااا  يصانف علااى اناه عقااد تمويال قصااير  

االجاال ، وهااي اقاال ماا  النااعر االنتاااجي لألصاال ا  ال يتوقااا 

المااالجر ا  يرطااي تكاليفااه وال يحقاام اربااا  ماا  طااالل عقااد 

عقاد او الاى تسجير واحد بل هو فاي حاجاة الاى عادة تجديادات لل

ابرام عدة عقود تسجيرية ما عدة اركات او حتاى بياا االصال 

 بعد انتهاا فترة التسجير . 

  الصااافة ال انياااة : ا  هاااذا الناااوع مااا  التاااسجير يعطاااي الحااام

للمنتسجر بإلراا العقد قبال موعاد االنتهااا مماا يتايح لاه مروناة 

التصرف فاي ظال التطاور التكنلاوجي الناريا او تريار طبيعاة 

اساات ماراته . ا  اسااتمدام هااذا الحاام ماا  قباال المااالجر ياارتبث 

اسااتمدام بااالاروف االقتصااادية والتكنلوجيااة التااي تحصاال فااي 

االصاال بالنناابة الااى المنااتسجر اقاال ماا  القيمااة الماليااة لاادفعات 

 التسجير المنتقبلية وفقاي لعقد التسجير . 

  الصااافة ال ال اااة : ا  الماااالجر يتحمااال تكااااليف صااايانة االصااال

باإلضافة الى توليه لتنديد االلت امات الضاريبية علاى االصال 

تكاااليف المااالجر ، كااذل  مصاااريف التااسمي  لااذل  فااا  هااذ  ال

تالطااذ بنااار االعتبااار عنااد احتناااب دفعااات التااسجير ماا  قباال 

  المالجر .

 عقد التسجير التمويلي  عقد التسجير الرأسمالي( : .ب 

يصاانف  11( ماا  المعيااار المحاساابي الاادولي 8نصات المااادة       

عقااد االيجااار علااى انااه عقااد ايجااار تمااويلي ا ا تاام تحوياال جميااا 

ويعااد ماا   كيااة بشااكل جااوهري .المتعلقااة بالمل المماااطر والمنااافا

سااانوات( وتحتنااا   2ادوات التمويااال طويلاااة االجااال  اك ااار مااا  

دفعااات التااسجير علااى اساااا سااعر االصاال مطروحاااي منااه القيمااة 

المتبقيااة لألصاال  قيمااة االنقااات ( وتكااو  القيمااة الحاليااة لاادفعات 

التااسجير كافيااة لترطيااة قيمااة االصاال باإلضااافة الااى العائااد علااى 

، الااذي يطلبااه المااالجر وهااذا النااوع ماا  عقااود   ROAاالساات مار 

التااسجير يكااو  المنااتسجر هااو المنااالول عاا  االصاال ماا  حيااث 

الصيانة والتسمي  وتحمل االعباا الضاريبية علاى االصال الماالجر 

ويااارا الباحاااث باااا  عقاااود التاااسجير . (11: 2012 المطياااري ، 

التمااويلي ماا  اك اار الطاارا ااايوعاي لمعالجااة التموياال طااارج قائمااة 

لمرك  المالي اايوعاي ويعاود  لا  الاى انهاا تدعاد اداة عملياة تدحقام ا

بعاا  المنااافا لطاارفي  او دالدااة فااي ك ياار ماا  االحيااا  فهااي ادة 

للمنتسجر ، و وسيلة للحصول علاى االصاول الرأسامالية الطويلاة 

االجل دو  ا  يتطل   ل  تحمل مصروفات كبيرة عند الحصاول 

بالننبة للمالجر وسيلة للتاروي  عا  عليها كالشراا م ال ي ،كما تدعد 

 منتجاته .

 مزايا االستئجار كأحد مصادر التمويل : -

يحقم االيجار كمصدر للتمويل م ايا مهمة ، رغام عادم طلاو  ما  

 العيوب ويمك  تناول م  وجهات النار االتية :

ماا  وجهااة نااار االقتصاااد القااومي : يمكاا  ايجاااز اهاام الم ايااا  .1

مناتوا االقتصااد القاومي :  فهماي التي يحققهاا االيجاار علاى 

 ( 14-12: 1997واطرو  ،

دفااا عجلااة التنميااة االقتصااادية حيااث يااوفر االيجااار التمااويلي  .أ 

% لتشااريل اصااول رأساامالية تم اال 100تموياال كاماال بنناابة 

 انتاجياتها اضافات للنات  القومي .

النااارعة فاااي تنفاااذ المشاااروعات ، ا  يقاااوم االيجاااار التماااويلي  .ب 

الية ، االمر الذي يتطلا  تادري  وتشاريل بتمويل اصول رأسم

 الم يد م  االيد العاملة .

مواكباااة التطاااور التكنلاااوجي مااا  طاااالل النااارعة فاااي تنفياااذ  .ج 

المشاااريا نتيجااة للتموياال عاا  طرياام االيجااار ممااا يناااعد فااي 

زيااادة االساات مار ورفااا جااودة االنتاااج وتمفااي  كلفتااه وفااتح 

 أسواا جديدة داطلياي وطارجياي  .

ويرا الباحث ا  االيجاار كمصادر تمويال لالقتصااد القاومي       

سااوف ياادعم المشاااريا الصااريرة والمتوسااطة والتااي تفتقاار الااى 

ضمامة رؤوا االموال ويمك  اعتماد  كسحاد االساالي  للنهاوت 

بالقطاع الماص والذي تشجا عليه الدول في الوقت الراه  لتقليل 

 االعتماد على القطاع العام .
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ة ناار المناتسجر : ا  نماو وانتشاار عملياات االيجاار م  وجه .2

جااا نتيجاة مجموعاة ما  الم اياا التاي تميا  عملياة االسااتئجار 

للموجااااودات علااااى امتالكهااااا واهاااام هااااذ  الم ايااااا للشااااركات 

 .( Kieso et al,2013:1272المنتسجرة  

للحصااول علااى الموجااودات  100%يناامح بالتموياال الكاماال  .أ 

المنااتسجر بشااراا الموجااود بالتقناايث  المطلوبااة ، بينمااا أ ا قااام

باادالي ماا  االسااتئجار فانااه ساايدفا جاا ا ماا  قيمااة الموجااود نقاادا 

، وكانه سيحصل على تمويل ج ئاي فقاث باالمتبقي  %20م ال 

، وهاذا يانعكس علاى  100% بينما االساتئجار التماويلي 80%

تااوفير النقااد المهمااة وهااو مااا مطلااوب طاصااةي فااي الوحاادات 

 النمو.  الصريرة وفي مرحلة

الحماية م  التقادم حيث يمكا  للمناتسجر اساتبدال الموجاودات  .ب 

المنااتمدمة لديااه بموجااودات اك اار كفااااة وجااودة فااي االنتاااج 

وطااالل فتاارات قصاايرة ماا  الاا م  وهااذا يااالدي الااى تفااادي 

 . مماطر تقادم الموجودات

انمفات كلفاة التمويال حياث يعتبار االساتئجار بالننابة لابع   .ج 

 طه م  باقي مصادر التمويل االطرا الوحدات تمويل ار

المرونة ، حيث تمتاز عقود االيجار بانها اطف م  باقي عقاود  .د 

الدي  م  حيث الشروط وبإمكا  الماالجري  المتمرساي  تكياف 

االتفاقية بما يناس  الشروط الماصة للمنتسجري  فم الي جدولة 

 دفعات االيجار بما يتناسا  ماا االيارادات النقدياة التاي يولادها

 م  انتاجية الموجود.  المنتسجر بحيث تندد هذ  المدفوعات

م  وجهة ناار الماالجر : المناافا الهاماة التاي يحققهاا االيجاار  .2

 ( Kieso et al,2013:1284الى المالجر تتم ل باالتي :  

وهو ما يجاذب ااركات االيجاار التماويلي كوناه ، ايراد الفائدة  .أ 

 يوفر هامش فائدة تنافني .

بية ، عملياة االيجاار تاوفر للك يار ما  الوحادات المنافا الضاري .ب 

االقتصاادية بسغلا  االحياا  االساتفادة ما  المناافا الضااريبية ، 

حيث توفر لها فرصة نقل هاذ  المناافا الاى طارف اطار مقابال 

معاادل ايجااار ماانمف  علااى الموجااودات المنااتسجرة . ويمكاا  

اساااتفادة الماااالجر مااا  المناااافا الضاااريبية عنااادما يكاااو  مالكااااي 

موجودات المالجرة فيقوم بمصم اناددارها ما  صاافي الادطل لل

الماضا للضريبة   عقد تشريلي ( ، وتحقيام اساتمداماي افضال 

م  الوفر الضريبي مما يمكا  ا  يحققاه مناتمدم الموجاود أي 

المنااتسجر فااا  ماا  المنطقااي ا  يمتلاا  المااالجر الموجااودات 

ية ضم  العقاد التشاريلي وا  يحاول جا ا ما  المناافا الضاريب

 الى المنتسجر على اكل مدفوعات استئجار ممفضة .

القيم المتبقية العادلة  فعند استراد الموجود المالجر قد تكو  لاه  .ج 

 .تبقية ينت  عنها اربا  ضممة جداي قيم م

( IFRS 16  61معيةةةار االبةةةالغ المةةةالي الةةةدولي رقةةةم رابعةةةا : 

( مااا  اهااام 11يعتبااار معياااار االباااالغ الماااالي رقااام   :االيجةةةارات 

واحدث واهم المعايير والذي يتناول متطلباات االعتاراف والقيااا 

والعاارت واالفصااا  المتعلقااة بعقااود االيجااار لاادا المنااتسجري  

والمااالجري  وجاااا هااذا المعيااار كمشااروع مشااترم بااي  مجلااس 

ومجلاس معاايير المحاسابة المالياة  IASBمعايير المحاسبة الدولية

تحااول كبياار فااي  . وقااد احاادث هااذا المعيااار  FASBاالمريكااي 

المعالجااة المحاساابية لعقااود االيجااار التشااريلية لاادا المنااتسجري  

حيااث يااتم بموجاا  هااذا المعيااار رسااملة كافااة عقااود االيجااار التااي 

ااهر كسصاول واالعتاراف بالت اماات مقابلهاا ، ماا  12ت يد عا  

اساات ناا عقااود االيجااار عقااود االيجااار لألصااول المنااتسجرة   ات 

قاد انهاى هاذا المعياار الجادل الطويال فاي الفكار القيمة المتدنياة . و

المحاساابي حااول اطفاااا القااوائم الماليااة لعقااود االيجااار التشااريلي 

واطفاااا االلت امااات المتعلقااة بتلاا  العقااود  ابااو نصااار وحمياادات 

،2018  :118). 

شروط تصنيف عقد االيجار كعقةد تمةويلي حسةع معيةار  امسا : 

عقااد االيجااار :  ( IFRS 16  61االبةةالغ المةةالي الةةدولي رقةةم 

التمويلي هو عقد يتم م  طاللاه نقال كافاة الممااطر  م ال ممااطر 

الطاقاااة العاطلاااة لألصااال او التقاااادم التكنلاااوجي لألصااال وتريااار 

ظروف النوا(والمنافا  م ل اربا  ناتجة عا  تشاريل االصال او 

ارتفاع قيمة االصل( المتعلقاة بملكياة االصال بشاكل جاوهري ما  

تسجر وقد ال تنتقال الملكياة او تنتقال عناد انتهااا العقاد المالجر للمن

حيث انه ا ا لم ينقل العقد بشكل جاوهري كافاة المناافا والممااطر 

المتعلقاة بملكياة االصال ما  الماالجر للمناتسجر يصانف هاذا العقاد 

كعقاااد تشاااريلي وياااتم تصااانيف العقاااد كعقاااد تماااويلي او تشاااريلي 

عقااد  الجااوهر فااوا باالعتماااد علااى جااوهر العمليااة ولاايس اااكل ال

 الشكل( .

فااي  11IFRSوقااد تطلاا  معيااار التقرياار المااالي الاادولي رقاام     

حالة توفر احد الشروط التالياة ساواا بشاكل فاردي او ما ي  منهاا 

 تصنيف العقد كعقد ايجار تمويلي :

انتقال ملكية االصل م  الماالجر الاى المناتسجر فاي نهاياة مادة  .1

 العقد 

ا  تكاو  مادة عقاد االيجاار ترطاي الجا ا الرئيناي ما  العمار  .2

االقتصادي لألصل ولم يحادد المعياار ننابة معيناة حياث تحادد 

 كل دولة  ل  

ا ا تضاام  العقااد طيااار الشااراا ويتحقاام هااذا الشاارط فااي حالااة  .2

وجود طيار الشراا لألصل في نهاية مدة العقد بناعر يقال عا  

المعيار وجود تسكياد بدرجاة القيمة العادلة لألصل ويتطل  هذا 

 معقولة م  قبل المنتسجر بممارسة هذا الميار.
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ا  تكو  القيمة الحالية لدفعات االيجار التي سيدفعها المنتسجر  .4

 للمالجر ترطي على االقل القيمة العادلة لألصل المنتسجر .

ا ا كااا  االصاال المنااتسجر  ات طبيعااة طاصااة بحيااث يمكاا   .2

جر بااادو  اجاااراا تعاااديالت اساااتمدامه فقاااث مااا  قبااال المناااتس

 جوهرية عليه .

المعالجةةة المحاسةةبية لعقةةود االيجةةار حسةةع مت لبةةات سادسةةا : 

 IFRS16يناااتمدم معياااار :  اإليجةةةارات (IFRS 16المعيةةةار  

المتعلاام باإليجااارات نمااو ج حاام االسااتمدام  فااي تصاانيف عقااود 

اإليجااار والمحاساابة عنهااا و الاا م الشااركات بتصاانيف إيجاراتهااا  

كإيجارات تمويلية وبالتالي االعتراف  باألصل وااللت ام المترت  

علااى اإليجااار فااي القااوائم الماليااة وفيمااا يلااي عاارت لمتطلبااات 

 ار المنتسجر والمالجر.المحاسبة ع  االيجارات م  وجهة ن

  أجرالمست نظر وجهة مر اإليجار محاسبةسابعا :  

 فاي المناتسجر باألصال العقاد مادة بداية في المنتسجر يعترف     

 االساتمدام أو االنتفااع حام ما كسصل ويصنف الموجودات جان 

 جانا  فاي اإليجاار علاى المترتباة االعتاراف بااللت اماات  وياتم

 باألصال االعتاراف  وياتم (IASB,IFRS 16:22) المطلوباات.

 اإليجاار علاى المترتا  االلتا ام بقيماة العقاد بداياة فاي المناتمدم

 حاال وفاي المناتسجر يتحملهاا مبااارة تكااليف أياة إلياه مضاافا

 دفعاات بعمل قيامة أو المالجر م  حواف  على المنتسجر حصول

 علاى الالزماة التعاديالت وعمال احتناابها ياتم العقد لتاريخ سابقة

   بها. المعترف القيمة

 منهاا مطروحااي  الحقااي بالتكلفاة المناتمدم األصال قيااا وياتم    

 : إ ا إال بالقيمة انمفات طنائر وأي المتراكم  االهالم 

 رضاي أ أي( ممتلكاي  أو  منت مراي  أصال المنتمدم األصل كا  .أ 

 .)مباني أو

 المنشاتت الممتلكاات ما  اي  جا ا المناتمدم األصال كاا  .ب 

 إعاادة قياساها أسالوب فاي المناتسجر يناتمدم التاي والمعادات

 المنشاتت بالممتلكاات المتعلم IAS16 المعيار بموج  التقييم

 ( IASB,1FRS 16,2016 :29,30,34,35والمعدات. 

 فياتم اإليجاار عقاد علاى المترتباة لاللت اماات بالننابة أماا    

 المترتباة للادفعات الحالية بالقيمة االيجار بداية في بها االعتراف 

 معادل الحالياة القيماة احتنااب فاي المناتسجر وينتمدم العقد على

 ساعر االقتارات أو وجادت إ  اإليجاار اتفاقية في الوارد المصم

   (IASB,1FRS16 :26) للمنتسجر. اإلضافي

 IAS والمعيةار IFRS 16 المعيةار بةير الفروقةات أهةمثامنةا : 

   باإليجارات المتعلقير 17

 بعا  باإليجارات  المتعلم IFRS 16 الجديد المعيار أحدث     

 تكا  لام التاي الجديدة المحاسبية والمعالجات والتصنيفات المفاهيم

 بعا  ظهارت لاذل  ونتيجاة ، IAS 17 المعياار فاي موجاود 

  يلي فيما حصرها يمك  التي الهامة الفروقات

              

 11ومعيار االبالغ المالي  11االطتالفات ما بي  معيار المحاسبة الدولي المعدل  (1جدول  

 11معيار  11معيار  البيا 

 انواع االيجارات
يمياا  مااا بااي  االيجااارات التمويليااة وااليجااارات  11معيااار 

 التشريلية

التميااا  ماااا باااي  االيجاااارات يلراااي  11معياااار 

 التمويلية وااليجارات التشريلية

االعتااااراف باالصااااول 

 المنتسجرة

االيجاااار التماااويلي : ياااتم االعتاااراف باألصاااول المناااتسجرة 

 ويضاف اليها جميا التكاليف المباارة .

 االيجار التشريلي : يعترف بها كمصاريف استجار

يكااو  للمنااتسجر الحاام فااي رقابااة او الناايطرة 

 االصول على

االعتاااراف بالت اماااات 

 االيجار

االيجاااار التماااويلي : يضااام اعتمااااد القيماااة العادياااة لالصااال 

 المنتسجر والقيمة المالية للدفعات ايهما قل .

 االيجار التشريلي : يعترف بها كمصاريف استئجار

تقااااا علاااى اسااااا القيماااة الحالياااة للااادفعات 

االيجااار طااالل ماادة العقااد ويااتم اعتماااد معاادل 

 المصم او الفائدة الضمنية

 المي انية

 االيجار التمويلي : اصول الت امات منتسجرة .

االيجااار التشااريلي : عاادم االعتااراف باألصااول والت امااات 

 المنتسجرة

ياهاااااار حناااااااب حاااااام اسااااااتمدام االصاااااال 

 وااللت امات االيجار لكافة االصول المنتسجرة

يتم احتناب االنددار ع  حم اساتمدام االصال ار عناااد االصاااول االيجاااار التماااويلي : ياااتم احتنااااب االنااادد كشف الدطل
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 المنتسجرة وكذل  الفوائد المالية طالل فترة العقد .

االيجار التشريلي : يتم االعتراف بمصاريف االيجار طاالل 

 فترة العقد على اساا دابت  اي دفعات  ات مبالغ دابته(

وفوائد على الت امات االيجار باستمدام طريقة 

 الفائدة الضمني معدل

 

 االطار العملي

معيار االباالغ الماالي الادولي يتناول هذا المبحث عملية تطبيم     

للشركة العامة على عينة م  القوائم المالية االيجارات ( 11  رقم 

، ا  تااام اجااراا التطبياام علااى قاااوائم  للمطااوط الجويااة العراقيااة 

والذي سيتم رفقها ما  قبال  المي انية العمومية والعمليات الجارية 

الباحااث فااي ملحاام ، كمااا تاام اسااتمراج نناا  التحلياال المااالي ماا  

القوائم المالياة واجارا المقارناات بينهماا قبال وبعاد تطبيام االطاار 

المقتاار  لعقااود االيجااار وفقااا للمعيااار الاادولي . ولراارت معرفااة 

 الى تفاصيلها وكما يستي : عينة البحث ينبري التطرا
 

 ( وصف العينة2جدول  

 الصفة راا المال عند التسسيس تاريخ التسسيس شركةاسم ال ت

1 
الشاركة العامااة للمطااوط الجويااة 

 العراقية 
 اركة عامة  دينار  350,000,000 1945

 

( وصااف لعينااة البحااث وتفاصاايلها والتااي ساايتم 2يبااي  جاادول      

( علاااى القاااوائم 11تطبياام معياااار االباااالغ الماااالي الاادولي  رقااام  

والتقارير المالية الماصاة بهاا ما  اجال معرفاة مقادار الترييار فاي 

 الفرضية .المعيار م  اجل حقيم اهداف البحث واطتبار 

 ( بيا  معدل التريير للموجودات2جدول  

 الننوات            

 

 التفاصيل

 معدل التريير متوسث الترير 2015 2014 2013 2012 2011 2010

 %2 11012212 0 1428112 12828011 11281011 22111022 22142021 الموجودات الكلية

 

( مقدار الترير بالموجودات الكلية لعيناة البحاث 2يبي  جدول       

فضاااال عاا  متوساااث التريااار  2012الاااى  2010طااالل فتااارة ماا  

ومعاادل التريياار بعااد تطبياام االطااار المقتاار  لعقااود االيجااار وفقااا 

(ا  ادت تلا  التريارات فاي 11معيار االبالغ المالي الدولي  رقام  

حادة االقتصاادية فضاال عا  عقود االيجارات الى زيادة اصول الو

زيادة رأسمالها بالشكل الذي يقوي المرك  المالي ويعا ز المقادرة 

 التنافنية لها باألسواا مما يع ز اقتصاد النوا في البلد .

 

 ( بيا  معدل التريير على حقوا الملكية4جدول  

 الننوات                

 

 التفاصيل

 معدل التريير متوسث الترير 2015 2014 2013 2012 2011 2010

 %2.1 112100 0 1081212 1242220 824182 212822 2021128 حقوا الملكية
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( مقاادار الترياار بحقااوا الملكيااة لعينااة البحااث 4يبااي  جاادول      

فضاااال عاا  متوساااث التريااار  2012الاااى  2010طااالل فتااارة ماا  

ومعاادل التريياار بعااد تطبياام االطااار المقتاار  لعقااود االيجااار وفقااا 

( ا  ادت تل  التريارات فاي 11معيار االبالغ المالي الدولي  رقم  

االقتصاادية فضاال عا   عقود االيجارات الى زيادة اصول الوحادة

زيادة رأسمالها بالشكل الذي يقوي المرك  المالي ويعا ز المقادرة 

 التنافنية لها باألسواا مما يع ز اقتصاد النوا في البلد .

 

 ( بيا  معدل التريير لنن  التحليل المالي لعناصر المي انية العمومية2جدول  

 الننوات                       

 

 التفاصيل

 معدل التريير متوسث الترير 2015 2014 2013 2012 2011 2010

ROA 0.0120 0.0022 0.00102 0.0002 0.0010 0.0082 0.0010 2% 

ROE 0.2110 0.01828 0.0121 0.1210 0.01111 0.01420 0.0220 12% 

 %2 0.0010 0.0014 0.00204 0.0001 0.0012 0.0021 0.0012 هامش الربح

 %2 0.0122 0 0.0021 0.0021 0.0022 0.0220 0.0420 دورا  الموجودات

E/D 0.211 0.1111 0.112 1.101 0.101 0 0.111 1% 

A/D 0.014 0.014 0.004 0.0022 0.022 0 0.001 1% 

E/A 0.211 0.1111 0.112 0.1011 0.101 0 0.111 1% 

 EBITDA 0.211 0.141 0.120 0.2112 0.1418 0.014 0.110 44%حقوا الملكية /

 EBITDA 0.084 0.021 0.022 0.010 0.0044 0.0082 0.00021 2%اجمالي الموجودات/

 

( مقااادار التريااار بمالاااارات التحليااال الماااالي 2يباااي  جااادول      

المااسطو ة ماا  القااوائم الماليااة الماصااة بالوحاادة االقتصااادية عينااة 

فضااال عاا  متوسااث  2012الااى  2010البحااث طااالل فتاارة ماا  

الترير ومعدل الترييار بعاد تطبيام االطاار المقتار  لعقاود االيجاار 

( ا  ادت تلاااا  11وفقااااا معيااااار االبااااالغ المااااالي الاااادولي  رقاااام  

تلا  المالاارات بالشاكل  التريرات في عقود االيجارات الاى زياادة

الااذي ياادل علااى زيااادة االصااول ماا  طااالل مالااار العائااد علااى 

( ROE%( وزياادة حقاوا الملكياة  2( بمقدار  ROAاالصول  

%( ، 2%( فضااال عاا  زيااادة هااامش الااربح بمقاادار  12بمقاادار  

كمااااا ااااااارة المالااااارات البقيااااة الااااى زيااااادة معاااادالت دورات 

مصاوم ما  حقاوا الملكياة الموجودات فضال ع  استقرار ننبة ال

 D/E  وننبة المصوم م  قيمة الموجودات  )D/A  فضال عا )

( والاذي A/Eارتفاع ننابة حقاوا الملكياة الاى قيماة الموجاودات  

( في 11يدل على نجا  تطبيم معيار االبالغ المالي الدولي  رقم  

اجراا التريرات الجوهرية فاي الممارساات المحاسابية  ات االداار 

ة على الشركة بصورة طاصة وعلى البلد بصورة عامة االقتصادي

. وم  اجل تسكيد  ل  االدر االقتصادي والمحاسبي على التريرات 

ساايتم اجااراا التحلياال االحصااائي بااي  متوسااث الترياار فااي اجمااالي 

الموجودات وحقوا الملكية ومالارات التحليل الماالي قبال تطبيام 

 وكما يستي :المعيار وبعد  م  اجل دعم ادبات الفرضية 

 11( المقارنة بي  معدل الترير في الموجودات وحقوا الملكية قبل وبعد تطبيم المعيار 1جدول  

 11قبل تطبيم المعيار  11قبل تطبيم المعيار  التفاصيل

 2010الكلية م  الفتارة معدل الترير بالموجودات 

 2012الى 
1.2% 2% 

 %2.1 %2.1الاى  2010معدل الترير بحقوا الملكية م  الفترة 
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2012 

 

( مقدار الترير بي  الموجاودات الكلياة وحقاوا 1يبي  الجدول      

 والتاي سايتم االعتمااد 2012الاى  2010الملكية طالل الفتارة ما  

 عليها في اجراا التحليل االحصائي .

11( المقارنة بي  معدل الترير في بمالارات التحليلي المالي قبل وبعد تطبيم المعيار 1جدول  
 

 2010ر للفتاارة ماا  التفاصاايل بااالتري 

 2012الى 
 11قبل تطبيم المعيار  11قبل تطبيم المعيار 

ROA 2.1% 2% 

ROE 8% 12% 

 %2 %1 هامش الربح

 %2 %1.2 دورا  الموجودات

E/D 4% 1% 

A/D 0.2% 1% 

E/A 2% 1% 

 EBITDA 21% 44%حقوا الملكية /

 EBITDA 1.4% 2%اجمالي الموجودات/

 

( مقادار الترياار بااي  مالاارات التحلياال المااالي 1يباي  الجاادول      

(طااالل 11قباال وبعااد تطبياام معيااار االبااالغ المااالي الاادولي  رقاام  

والتي سيتم االعتماد عليها في اجراا  2012الى  2010الفترة م  

 التحليل االحصائي .

للموجودات ومالارات التحليل المالي في عينة  11معدالت التريير قبل وبعد تطبيم المعيار الدولي ( التحليل االحصائي بي  8جدول  

البحث
 

 التفاصيل

 مالارات التحليل االحصائي

 التحليل االحصائي بمعدالت التريير بالموجودات 
لتحلياال االحصااائي بمعاادالت التريياار بمالااارات التحلياال 

 المالي

 1 2 عدد المشاهدات

T 11.111 0.242  معامل 

F 2.002 2.111 معامل 

B 0.822 0.181 

 sig 0.020 0.000منتوا المعنوية 

 0.102 0.182 حجم االرتباط
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( ا  التحليااال االحصاااائي باااي  معااادالت 8يلحااان مااا  جااادول      

 2010الترييار للموجاودات ومالااارات التحليال المااالي للفتارة ماا  

( علاى 0.182،0.102قد حقم ارتباط طردي بمقدار   2012الى 

( علااى التااوالي وهااي 0.000،0.020التااوالي وبمنااتوا معنويااة  

ى ا  زياادة اعتمااد %( كما اار التحليل ال2اقل م  حجم الداللة  

بمقادار وحادة واحادة  11الوحدة االقتصادية علاى المعياار الادولي 

( 0.822،0.181يااالدي الااى زيااادة الترياار بااالموجودات بمقاادار  

 يااالدي معيااار والااذي ياادعم باادورة فرضااية البحااث الااى مفادهااا 

( دورا هاما في اجراا التريير في 11االبالغ المالي الدولي  رقم  

محاسابية بالشاكل الاذي يعكاس الجاوهرة االقتصاادي الممارسات ال

 للشركة والبلد (.

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات 

فااي ضااوا مااا تاام عرضااه بالجاناا  الناااري والتطبيقااي ماا       

البحث توصل الباحث الى مجموعة م  االستنتاجات والتاي يمكا  

 عرضها على النحو االتي :

 IASBو   FASBجاا المعيار لوصف مشروع التقارب بي   .1

فاي توحيااد الممارساات المحاساابية فيماا يتعلاام بالمحاسابة عاا   

االيجار وجهود المجلني  لوضاا معاايير للمحاسابة عا  عقاود 

 االيجار .

ا  الشروط الصارمة لرسملة عقود االيجار والتي غطت على  .2

لمعاايير الناابقة المرونة الكبيرة التي كانات موجاودة بموجا  ا

والتاي ادت    IASBالصاادر عا   11ومعيار  12م ل معيار 

الى التباي  في المعالجاة المحاسابية لهاذ  العقاود فاي ظال نفاس 

 الوقائا .

كذل  الشروط  الصارمة المذكورة لرسملة عقود االيجار كاا   .2

لهاااا االدااار الواضاااح للتميااا  باااي  االيجاااار التماااويلي وااليجاااار 

طااالل االسااتناد الااى جااوهر العقااد ولاايس  التشااريلي و لاا  ماا 

 لمجرد اكله القانوني .

ا  الهااادف الرئيناااي للتريااارات الكبيااارة لعقاااود االيجاااار ومااا   .4

معيااار الااى اطاار هااو زيااادة جااودة المعلومااات وكااذل  التم ياال 

 الصادا لموجودات ومطلوبات الوحدات االقتصادية 

كسصال ا  االعتراف باإليجار طويل االجال  العقاد التماويلي (  .2

وكسحاااد مصاااادر التمويااال فاااي ساااجالت المناااتسجر ياااستي مااا  

تعريااف االصاال الااذي يعباار عنااه كمااورد تنااتفيد منااه الوحااد 

االقتصادية لذا فا  هذا التعبير ع  النيطرة يناتند الاى جاوهر 

 .العقد وليس الى اكله القانوني

 

 التوصيات 

العمااال علاااى الااا ام الوحااادات االقتصاااادية بالتحضاااير المبكااار  .1

والمتعلاام باإليجااارات  11معيااار االبااالغ المااالي رقاام لتطبياام 

 IFRS 16   و ل  م  طاالل قياام الوحادات االقتصاادية هاذ )

بإعاااادة تصااانيف وترتيااا  موجوداتهاااا و مطلوباتهاااا بحنااا  

 متطلبات  المعيار الجديد .

العماااال علااااى ا  تعكااااس الممارسااااات المحاساااابية الجااااوهر  .2

اااكلها القااانوني بمااا االقتصااادي للااااهرة االقتصااادية ولاايس 

يناااااعد علااااى إظهااااار الصااااورة الحقيقيااااة للقااااوائم للوحاااادات 

 االقتصادية .

العمااال علاااى ضااارورة دعاااوة الجهاااات التمطيطياااة للوحااادات  .2

االقتصااادية  بتبنااي التااسجير التمااويلي كسحااد مصااادر التموياال 

المهمة لما لهذا التسجير م  االدار الكبيار علاى إظهاار الصاورة 

مالية وكذل  االستفادة م  الم اياا التاي يمكا  الحقيقية للقوائم ال

 ا  يوفرها هذا النوع م  التسجير .

القيام بدعوة الجهات المحاسبية لصياغة االجرااات المحاسابية  .4

لالعتاااراف باااالعقود طويلاااة االجااال بماااا ينناااجم ماااا الجاااوهر 

 االقتصادي للااهرة االقتصادية .  
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