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 الملخص
 

تستثمر العديد من المؤسسات المالية أموالها الفائضة في الممتلكات االستثمارية، أما للحصوول علوى ريورادات      

ومون موم بيعهوا والحصوول -الممتلكات –الرأسمالية االستثمار المتمثلة باإليجارات أو االنتظار لحين ارتفاع قيمتها 

علووى أربووا  موون الفووار  مووا بووين القيمووة المسووجلة فووي سووجالتها وسووعر البيووع، ثمووا تعتبوور الممتلكووات االسووتثمارية 

)أراضي ومباني( جزءا مهما من المرثز المالي للمؤسسات المالية المطبقة للنظوام المحاسوبي الموحود للمصوار  

هوود  البحووى الووى التعريوو   ضووافة الووى تنميرهووا الواضووي علووى نتيجووة نشووا. تلوو  المؤسسووات وشورثات التوونمين، ر

بماهية الممتلكات االستثمارية في المؤسسات المالية، وبيان آلية مقترحة لالنتقال نحو عملية تبني معيار المحاسبة 

صوول الباحثووان الووى رن تبنووي ( الممتلكووات االسووتثمارية وانعكوواع ىلوو  علووى قوائمهووا الماليووة، وتو00الوودولي رقووم )

المعيار الدولي يساهم الى حد ثبير في تغيير المرثز الموالي للمؤسسوات الماليوة، رضوافة الوى نتيجوة نشوا.ها، وقود 

 –أوصى الباحثان بضرورة تبني المعيار الدولي للمحاسبة عن االستثمارات العقارية خصوصا أن قيمها الدفترية 

في اغلو   قيمة أراضيها الدفترية ال تعكس مؤشرات السو  في الوقت الحالي، اقتربت من الصفر ، وان -للمباني

  المؤسسات التي تعتمد نموىج التكلفة
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Abstract 
 

Many financial institutions invest their surplus funds in investment property, either to obtain investment income 

represented by rents or wait until the capital value - the property - increases, and then sell it and obtain profits from 

the difference between the value recorded in its records and the selling price, and investment property (lands and 

buildings) is an important part of the financial position of financial institutions applying to the unified accounting 

system for banks and insurance companies, in addition to its apparent impact on the outcome of the activity of those 

institutions.The aim of the research is to define what are the investment properties in financial institutions, and to 

indicate the accounting treatments necessary to move towards the process of adopting International Accounting 

Standard No. (40) investment property and its reflection on its financial statements, and the researchers concluded 

that the adoption of the international standard contributes to a large extent in changing the financial position of 

institutions The financial, in addition to the result of its activity, the researchers recommended that the international 

standard for accounting for property investments should be adopted, especially that their book values - for buildings - 

are close to zero, and that the value of their book lands does not reflect market indicators at the present time, in most 

of the institutions that adopt the cost model. 
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 المقدمة

تمتلوووو  معظووووم المؤسسووووات الماليووووة فووووي العوووورا  ممتلكووووات       

اسوتثمارية، حيوى يووتم اسوتغالل الفوائأل موون األمووال الو   تمتلكوو  

شوراء ممتلكوات اسوتثمارية )أراضوي تل  المؤسسات في انشواء أو 

ومبوواني( لغوورح الحصووول علووى توودفقات نقديووة مسووتقبلية تتمثوول 

بووريرادات ايجووار تلوو  الممتلكووات أو االنتظووار لحووين ارتفوواع قيمتهووا 

السوووقية وبيعهووا بعوود فتوورة موون الووزمن لالسووتفادة موون الفووار  بووين 

ت ان الممتلكوا قيمتها المسوجلة فوي السوجالت الماليوة وسوعر بيعهوا 

االستثمارية في المؤسسات المالية في العرا  ال يتم رعوادة تقييمهوا 

المحاسبة عنهوا وفقوا للنظوام المحاسوبي -بالنسبة للمباني –وانما يتم 

الموحوود للمصووار  وشوورثات التووامين باتبوواع .ريقووة التكلفووة مووع 

تووراثم مبووالن االنوودمار .يلووة فتوورة بقائهووا لوودي المؤسسووات ولحووين 

قابلة لالنودمار، ويوتم ادراج األراضوي ثقيموة فوي استهالك قيمتها ال

القوائم المالية بكلفتها لحظوة شورائها، ولكوال نووعي الممتلكوات يوتم 

 رضافة المصروفات المباشرة ىات العالقة بعملية الشراء 

( الممتلكوووات 00يشوووجع تبنوووي معيوووار المحاسوووبة الووودولي رقوووم )    

وفق مؤشرات السو  االستثمارية على اتباع نموىج القيمة العادلة 

فووي  المقترحووةاآلليووة المتوووفرة لمثوول تلوو  الممتلكووات، بالتووالي فوونن 

كيفيوة تطبيوق المعيوار ألول بلمحاسوبين ا تساهم فوي تعريو  البحى

مرة لخصوصية العمل المحاسبي في العورا  المحودد ضومن نظوام 

محاسبي موحود لجميوع المؤسسوات، ألجول ىلو ، توم تقسويم محواور 

 اقسام:البحى الى أربعة 

 منهجية البحث

ماهيوووة الممتلكوووات االسوووتثمارية وفوووق معيوووار اإلبوووال  الموووالي   1

 ( 00الدولي رقم )

( 00معيار اإلبال  المالي الدولي رقم ) لتطبيقالمقترحة  اآللية  2

 وانعكاسها على القوائم المالية 

 االستنتاجات والتوصيات   2

 مشكلة البحث

مقترحوة يوتم اتباعهوا مون تتحدد مشكلة البحى بعدم وجوود آليوة      

( عوون 00قبوول المحاسووبين لتبنووي معيووار المحاسووبة الوودولي رقووم )

التحوووول مووون النظوووام المحاسوووبي الموحووود للمصوووار  وشووورثات 

 التامين، نحو تبني المعايير الدولية لإلبال  المالي 

 أهمية البحث

تتجلووى أهميووة البحوووى بوصووف  يتنوواول ريضوووا  آليووة مقترحوووة      

(، للمحاسووبين 00عيووار الوودولي للمحاسووبة رقووم )لتطبيووق تبنووي الم

المسؤولين عن تطبيق االنتقال نحو معايير اإلبوال  الموالي الدوليوة 

 وانعكاع ىل  على القوائم المالية 

 هدف البحث

التعر  علوى ماهيوة الممتلكوات العقاريوة وفوق معوايير اإلبوال     أ

 المالي الدولية 

( 00الووودولي رقوووم )اقتووورا  اآلليوووة لتطبيوووق معيوووار المحاسوووبة    ب

 وانعكاع ىل  على القوائم المالية 

 فرضية البحث

يسوووتند البحوووى الوووى فرضوووية رئيسوووة مفادهوووا أن تبنوووي معيوووار     

( الممتلكوووات العقاريوووة، سووويكون لووو  00المحاسوووبة الووودولي رقوووم )

انعكوواع علووى القوووائم الماليووة ونتيجووة نشووا. المؤسسووات الماليووة 

 المطبقة للمعيار 

 البحث حدود

تووم اختيووار شوورثة التوونمين العراقيووة العامووة : الحوودود المكانيووة: أوال

موضووع  إلمتالثهوا البيةوة المناسوبة لتطبيوق ثمحل لتطبيوق البحوى

 البحى 

مانيوووا: الحووودود الزمنيوووة: تتمثووول بوووالقوائم الماليوووة لشووورثة التوووامين 

  2018العراقية العامة لسنة/

 الدراسات السابقة

فلسووفي السووتراتيجيات (، )موودخل 2011)هاشووم، و مكطووو ،    أ 

هوووودفت الدراسووووة الووووى تقووووديم ا.ووووار  االسوووتثمارات العقاريووووة(

مفاهيمي عن مفهوم و.بيعة االستثمارات العقارية ودورها في 

تحديد العالقة بين العائد والمخا.رة رضافة الى تسولي  الضووء 

على دورات السو  العقارية وعالقتهوا فوي تبنوي اسوتراتيجيات 

وصوولت الدراسووة الووى ان عمليووة اتخوواى االسووتثمار العقووار ، وت

القووورارات االسوووتثمارية السوووليمة فوووي مجوووال القطووواع العقوووار  

يتطل  فهما ثافيا في تحديد قيموة العقوارات او تقييمهوا، خاصوة 

فووي  وول أسوووا  تتصوو  بالديناميكيووة، ومووع وجووود متغيوورات 

ثثيرة تؤمر في عمليوة التقيويم، رضوافة الوى وجوود حواالت عودم 

.رة، فضال عن تبني االستراتيجيات الناجمة مون التنثد والمخا

 القيام بالتنبؤات المستقبلية للوصول الى الخيار األمثل 

 The (Khasawneh & Al-Khadash 2010دراسوة )  ب 

Effects of the Fair Value Option under IAS 00 

on the Volatility of Earnings : آمووار خيووار القيمووة

علوووى تقلبوووات  00المحاسوووبة الووودولي العادلوووة بموجووو  معيوووار 

هوودفت الدراسووة بيووان  آمووار تطبيووق محاسووبة القيمووة :  األربووا 

علوووى تقلبوووات  00العادلوووة بموجووو  معيوووار المحاسوووبة الووودولي 

األربوووا ، ودراسوووة ثيووو  يمكووون أن توووؤمر رضوووافة المكاسووو  

والخسائر غيور المحققوة فوي بيوان الودخل علوى القووة التفسويرية 

وصوولت الدراسووة الووى نتووائأ تشووير بوونن اإلضووافية لبربووا ، وت

المكاسوو  والخسووائر غيوور المحققووة تووؤمر علووى صووافي الوودخل 
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ونتائأ التحليول اإلحصوائي تشوير رلوى أن صوافي الودخل والقويم 

الدفترية، بشكل جمواعي وفورد ، تورتب  ريجابيوا وبشوكل ثبيور 

بنسعار األسهم، وان المعلومات اإلضافية لصافي الودخل أثبور 

دة فووي القوويم الدفتريووة ورضووافة الووربي غيوور موون تلوو  الموجووو

 المحقق في الدخل يزيد من القوة التفسيرية اإلضافية لبربا  

)أموور تطبيووق المعيووار المحاسووبي  (:2012دراسووة )شووحادة ،    ج 

: "االستثمارات العقاريوة" علوى الشورثات العقاريوة 00الدولي 

هودفت الرسوالة :  المدرجة في سو  الكويوت لوبورا  الماليوة(

: " 00رلوووى بيوووان تووونمير تطبيوووق المعيوووار المحاسوووبي الووودولي 

االستثمارات العقاريوة" علوى الشورثات العقاريوة المدرجوة فوي 

سووو  الكويووت لووبورا  الماليووة، وتنوواقا مسوونلة بيووان التوونمير 

السلبي لتطبيوق نمووىج القيموة العادلوة علوى الشورثات العقاريوة 

عيوار رلوى حود المدرجة في السوو  الموالي، حيوى سواهم هو ا الم

ثبير في جعل معظم ه ه الشرثات العقارية تعاني مون مشواثل 

ماليوووة متعوووددة مثووول نقوووم السووويولة الماليوووة وعووودم قووودرة هووو ه 

الشورثات العقاريوة علوى مواجهووة األاموات الماليوة، وتوصوولت 

الدراسوووة الوووى رن تطبيوووق نمووووىج القيموووة العادلوووة فوووي تقيووويم 

بيانووووات الماليووووة االسووووتثمارات العقاريووووة أدي رلووووى تحريوووو  ال

للشرثات العقارية المدرجة في سو  الكويت لبورا  المالية، 

وىلووو  لتووودخل ردارات الشووورثات العقاريوووة فوووي تحديووود حجوووم 

فروقووات القيمووة العادلووة المعتوور  بهووا فووي بيووان الوودخل سوونويا ، 

ومواانة ىل  باحتياجاتها المحددة لتحقيق مستوي عائود سونو  

ائد  السوائدة فوي السوو ، رضوافة يتالءم مع مستوي معدالت الع

الووى تضووخيم قيموووة االسووتثمارات العقاريوووة دون وجووود نشوووا. 

اقتصوواد  فعلووي يوودعم هوو ه الزيووادة الكبيوورة فووي القيمووة العادلووة 

 للقطاع العقار  

 االطار النظري

 (:00الممتلكات االستثمارية وفق معيار المحاسبة الدولي رقم )

بشكل عام يمكن ان نضع مفهوما لالستثمار يتمثل بنن  التخلي    1

عون أمووال حاليوة لفتورة معينوة امنيوا مون اجول الحصوول علوى 

تووودفقات نقديوووة مسوووتقبلية تكوووون تعويضوووا عووون القيموووة الحاليوووة 

لبموال المستثمرة وايضا بمثابوة تعوويأل عون انخفواح القووة 

لتضووخم، مووع الشوورائية )المتوقووع( لبموووال المسووتثمرة بسووب  ا

امكانيوة الحصووول علوى عائوود مقابول تحموول عنصور المخووا.رة  

 & Bodie ثما نعر  االستثمار بنن : ( 2:  2012)عمران، 

et.al ,2017:36)  ) 

وا   2 االستثمار هو االلتزام الحالي بالمال أو الموارد األخري توقع 

 لجني الفوائد المستقبلية 

االلتووزام  Reilly& Brown )،(2012:4أو رن االسووتثمار     

الحووالي بكميووة موون النقووود لفتوورة موون الووزمن الشووتقا  موودفوعات 

مسووتقبلية تعوووح المسووتثمر عوون وقووت االلتووزام بوواألموال ،  معوودل 

التضخم المتوقوع خوالل هو ه الفتورة الزمنيوة ، و عودم اليقوين بشونن 

 المدفوعات المستقبلية

( 00)االستثمارات العقارية وفق معيار المحاسوبة الودولي رقوم   2

 الممتلكات العقارية:

جزء  استثمارتلجن قسم من الشرثات ىات الوفرة المالية ، الى      

موون أموالهووا فووي األراضووي أو المبوواني )أو ثليهمووا( ، أمووا بهوود  

 Rentalتنجيرهووا الووى الغيوور للحصووول علوووى عوائوود التوونجير)

returns أو بهد  اإلحتفا  بها لفترات .ويلوة واإلسوتفادة مون ، )

اع أسعارها السوقية ، وبالتالي تحقيوق أرباحوا عنود بيعهوا ، أو ارتف

ويحووودد  ((Chaudhry & et.al,2018:226لكوووال الهووودفين  

المعيوووار االسوووتثمارات العقاريوووة ضووومن فةوووات، ثموووا موضوووي فوووي 

 (kumar & et.al, 2010:261 ) أدناه،: 

العقارات المملوثوة مون قبول المنشونة والموؤجرة للغيور بموجو    أ 

 تشغيلي  عقد ريجار

العقووارات المحووتفا بهووا موون قبوول المنشوونة بموجوو  عقوود ريجووار   ب 

( )أىا ثان العقد ثليوا أو جزئيوا ينقول Finance leaseتمويلي )

الحق في السيطرة على رستخدام األصل المحدد من .ر  الى 

  آخوووور لموووودة امنيووووة معينووووة مقابوووول عوووووح أو بوووودل معووووين،

IFRS16 تشغيلي ( ، والمؤجرة للغير بموج  عقد ريجار 

 Holdingالعقووارات المملوثووة موون قبوول الشوورثة القابضووة )  ج 

Company منشوونة تملوو  غالبيووة أسووهم واحوودة أو أثثوور موون( )

( ، والمووؤجرة الووى شوورثة Subsidiariesالشوورثات التابعووة  )

 تابعة بموج  عقد أيجار تشغيلي 

أرح محووووتفا بهووووا ، برنتظووووار ارتفوووواع قيمتهووووا الرأسوووومالية   د 

(capital valueع ،) لووى الموودي البعيوود، ولوويس بقصوود بيعهووا

 ضمن سيا  النشا. العاد  للمنشنة  

 Unspecifiedأرح محتفا بها حاليوا لغورح غيور محودد )  ه 

purpose ) 

مبنى شاغل ولكن محتفا ب  ، لغايات تنجيره بموج  واحود أو   و 

 أثثر من عقود االيجار التشغيلية 

وتطويرهووووا ( التووووي يووووتم رنشووووا ها Propertiesالممتلكووووات )  ا 

 لتستخدم في المستقبل ثاستثمارات عقارية 

يوضي المحاسبة عون الممتلكوات االسوتثمارية بموجو   (1)الشكل 

( الممتلكة عون .ريوق الشوراء أو 00معيار المحاسبة الدولي رقم )

  : اإلنشاء أو الممتلكات العقارية بموج  عقد ريجار تمويلي
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 (00المحاسبة عن الممتلكات االستثمارية بموج  معيار المحاسبة الدولي رقم )( 1شكل )

                                                                                                                 (CPA Ustralia,2015) 

أساع التفرقة ما بين االستثمارات العقارية والمشغولة من قبل   0

يمكوووون أن نضووووع اساسووووين للتفرقووووة بووووين العقووووارات  المووووالك:

 مون خوالل : االستثمارية والعقارات المشغولة من قبل الموالك

(Bakker & et.al ,2019:235-236) 

)ب ات ( تودفقات نقديوة مون خوالل بيعو  يوفر العقار االستثمار     أ

أو ايجاره دون الحاجة الى أصول أخوري لتوليود تلو  التودفقات 

النقدية، في حين رن العقار المشغول من قبل المالك يحتاج الى 

 تشغيل أصول أخري لتحقيق التدفقات النقدية 

عنوودما يووتم تقووديم الخوودمات اإلضووافية موون قبوول المنشوونة، وهوو ه    ب

دة هي عنصور غيور مهوم نسوبي ا فوي الترتيبوات الخدمات المساع

التعاقدية ، ثما هو الحال عندما يقدم مال  مبنى سكني خودمات 

الصوووويانة واألموووون للمسووووتنجرين ، يعاموووول الكيووووان مثوووول هوووو ا 

االسوووتثمار ثعقوووار اسوووتثمار ، مووون ناحيوووة أخوووري ، رىا ثانوووت 

وا نسوبي ا فوي الترتيبوات التعاقديوة ،  ا مهم  الخدمة المقدموة عنصور 

فسيعتبر االستثمار ملكية يشغلها المال ، ثموا فوي حالوة رموتالك 

وردارة فنوود  معووين موون قبوول المووالك، فووان الخوودمات المقدمووة 

للزبائن تكون ىات أهمية وبالتالي ال يمكن اعتبار الفند  عقارا 

 استثماريا 

 االعتووووووورا يوووووووتم  العقاريوووووووة: باالسوووووووتثمارات االعتووووووورا   5

لمنشوونة ، ثنصووول عنوود توووفر باإلسووتثمارات العقاريووة موون قبوول ا

 ,Maisuradze& Vardiashvili) شوور.ين رئيسووييين:

2017) 

موون المحتموول ، ان تتوودفق منووافع رقتصووادية مسووتقبلية مرتبطووة     أ

 باإلستثمارات العقارية الى المنشنة 

 من الممكن قياع تكلفة تل  االستثمارات بموموقية     ب

تكوالي  العقوارات يتم تطبيق الشر.ين لالعترا ، على جميع      

االسووتثمارية )التكووالي  المتكبوودة فووي البدايووة للحصووول علووى عقووار 

استثمار  والتكالي  الالحقوة إلضوافة أو اسوتبدال جوزء مون عقوار 

 استثمار ( 

يووتم القيوواع األولووي :  يوواع األولووي لإلسووتثمارات العقاريووةالق   1

لالسووتثمارات العقاريووة بالتكلفووة ، والتووي تشوومل ثافووة التكووالي  

لمتعلقة برقتناء تل  االستثمارات، والتي تتضمن، سعر الشراء ا

والمصوووواري  المباشوووورة المرتبطووووة باألصوووول، مثوووول الرسوووووم 

أمووووا بالنسووووبة  القانونيووووة لتسووووجيل العقووووار واألتعوووواب المهنيووووة 

للعقارات المحتفا بهوا مون قبول المسوتنجر بموجو  عقود ريجوار 

عقاريوة ، تمويلي والمصنفة فوي دفواتر المسوتنجر ثنسوتثمارات 
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(عقوود اإليجووار بالقيمووة Capitalizationيووتم قياسووها برسووملة )

للحود األدنوى لودفعات االيجوار أو  present value )الحاليوة )

  ((CPA Australia ,2015القيمة العادلة ، ريهما أقل   

القياع الالحق )عنود رعوداد القووائم الماليوة أو أ  تواريخ الحوق   2

 ,Mirza,2013:181)& (kumar للتمل (:

يووتم القيوواع بعوود الفتوورات التاليووة للتملوو ، أو عنوود رعووداد القوووائم     

 المالية للمنشنة وفق النموىجين أدناه:

نموىج التكلفوة: يوتم بموجبو  ر هوار االسوتثمارات العقاريوة فوي   1

بالتكلفوووة، مطروحوووا منهوووا، مخصوووم  قائموووة المرثوووز الموووالي

)التدني( في قيمة  االندمار المتراثم ومتراثم خسائر اإلنخفاح

الممتلكوووات والمصوووانع -( IAS11األصووول ثموووا فوووي معيوووار) 

  -والمعدات

هوو ا النموووىج لغوورح القيوواع  باختيواروفوي حووال قيووام المنشوونة      

الالحووق لالسووتثمارات العقاريووة، يووتم اإلفصووا  عوون القيمووة العادلووة 

  قائمة المرثز الماليبتاريخ رعداد 

المقاسوة وفق وا لنمووىج التكلفوة، يجو  بالنسبة للعقارات االستثمارية 

ا اإلفصا  عن:  على المنشنة أيض 

 .ر  االندمار المستخدمة، ومعدالت االندمار • 

القوويم الدفتريووة ومخصووم االنوودمار المتووراثم وخسووائر انخفوواح • 

 القيمة )التدني( 

اإلضوووافات، والتوووي تبوووين عمليوووات االسوووتحواى بشوووكل منفصووول، • 

 والنفقات الالحقة  

-( IFRS)5صوووول المصووونفة ثمحوووتفا بهوووا للبيوووع بموجووو  األ• 

 األصول غير المتداولة التي سيتم التخلم منها ببيعها 

عمليات تحويول االصوول مون ورلوى المخوزون والممتلكوات التوي • 

 يشغلها مالكوها 

القيمة العادلة لالستثمار العقار ، ورىا ثان ال يمكن قياع القيمة • 

 العادلة بشكل مومو  

 لماىا ال يمكن قياع القيمة العادلة بشكل مومو  شر  • 

 اختيووار(:عنوود Fair value modelنموووىج القيمووة العادلووة )   2

المنشوونة لنموووىج القيمووة العادلووة للقيوواع الالحووق السووتثماراتها 

 العقارية ، يج  تحديد القيمة العادلة وفق المعايير اآلتية:

يجوو  التنثوود موون رن القيمووة العادلووة تعكووس القيمووة اإليجاريووة     أ

(Rentalvalue لعقووووود االيجووووار الحاليووووة ، واالفتراضووووات )

(assumptions األخوووري التوووي يسوووتخدمها المتعووواملون فوووي )

السووو  ، عنوود تسووعير االسووتثمارات العقاريووة فووي  وول  وورو  

 السو  الحالية 

ة ، فووال يسومي المعيووار يقويم االسوتثمار العقووار  ثوحودة واحود –ب 

 بتقييم مكونات العقار بشكل منفصل 

أن تعكووس القيمووة العادلووة للعقووار االسووتثمار  وضووع السووو   -جوو  

   اعداد قائمة المرثز الماليالحقيقي والظرو  السائدة بتاريخ 

عنووودما يوووتم رسوووتخدام نمووووىج القيموووة العادلوووة لتقيووويم االسوووتثمارات 

اليووة للقيوواع االولووي ، االعتوورا  العقاريووة ، يووتم فووي الفتوورات الت

باالربوووا  أو الخسوووائر الناتجوووة عووون التغيووور فوووي القيموووة العادلوووة 

(Change in fair value  ( للعقووار فووي بيووان الوودخل )األربووا

ويضوع المعيوار شور.ا  ( للفترة التي حود  فيهوا التغيور  والخسائر

لتطبيق ه ا النموىج في قدرة المنشنة على تحديد القيمة العادلة في 

الفترات الالحقة ، وفي حالة عدم قدرتها على تحديود تلو  القيموة ، 

 نموىج التكلفة  استخداميتم 

وقووود أوجووو  المعيوووار ضووورورة التوووزام المنشووونة ، االسوووتمرار فوووي 

وعدم تغييور النمووىج  اال فوي  ، اختيارهالنموىج ال   يتم  استخدام

حوووال اىا ثوووان هووو ا التغييووور يسووواهم فوووي تحسوووين عمليوووة عووورح 

االسووتمارات العقاريووة ، ثموووا أشووار المعيووار الوووى رن التغييوور مووون 

نمووىج القيمووة العادلووة الووى نموووىج التكلفووة ، موون غيوور المحتموول أن 

يوووووووؤد  الوووووووى تحسوووووووين العووووووورح لالسوووووووتثمارات الماليوووووووة   

(2018:222Chaudhry & et.al,) 

نموىج القيمة العادلة يج  أن يوتم  ويري الباحثان رن رستخدام      

وفق ضواب  صوارمة، وأن يوتم التقيويم بمسواعدة جهوات أو خبوراء 

مسووتقلين ومعتموودين، رضووافة الووى المؤشوورات السوووقية التووي يمكوون 

مالحظتها، ثون الفروقات اإليجابيوة فوي القيموة العادلوة للممتلكوات 

ع  تقووم العقارية من الممكن أن تكون مبالغا بها أو ناتجة عن تال

بووو  اإلدارة، إل هوووار نتيجوووة النشوووا. ومرثزهوووا الموووالي فوووي غيووور 

 حقيقت  

 الجانب العملي للبحث

 ة وانعكاسها على القوائم الماليةالمقترحآلية التطبيق اوال : 

واقع حال االستثمارات العقارية وفقا للنظام المحاسوبي الموحود   1

 للمصار  وشرثات التامين:

تمتلوو  الشوورثة مجموعووة موون العقووارات االسووتثمارية )أراح      

( 1رقوووم )ومبوووان( مواعوووة علوووى محافظوووات العووورا ، والجووودول 

 يوضي ىل :)استثمارات شرثة التامين العراقية العامة العقارية( 
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 (قاريةالع العامة العراقية التامين شرثة استثمارات) (1جدول رقم )

 الكلفة التاريخية المثبتة في القوائم المالية/دينار نوع العقار الموقع 

 2150000 مبنى بغداد /األعظمية 

 115802 مبنى بغداد / السن 

 2292510 مبنى بغداد/البتاويين

 2192219000 مبنى نينوي/باب الطوب

 1528510 مبنى النج /البرا 

 2219955 مبنى البصرة/الكزارة

 1128000000 مبنى ميسان/القادرية

 898589000 مبنى ثربالء/باب الخان

 229018000 مبنى بغداد/الشر.ة الخامسة 

 20821 ارح بغداد/ المنصور

 25552982 ارح واس /الهورة

 2121522 ارح ثربالء /الجزيرة 

 20000000 مبنى بابل

 

 قائموة المرثوز المواليتم عرح االستثمارات العقارية للشرثة في 

مخصووم االنوودمار المتووراثم  –بالقيمووة الدفتريووة )الكلفووة التاريخيووة 

للمبووواني االسوووتثمارية( للمبووواني االسوووتثمارية، وبالكلفوووة التاريخيوووة 

للشوووورثة  الموووواليقائمووووة المرثووووز بالنسووووبة لبراضووووي، وتوضووووي 

رن الشوورثة تقوووم بعورح جميووع االسووتثمارات ضوومن  2018لسونة/

الموجودات المتداولة، سوواء العقاريوة منهوا او الماليوة، قصويرة أو 

تم أدراج االستثمارات العقاريوة بكشو  تحليلوي  اثم .ويلة األجل 

مرفووق فووي القوووائم الماليووة بمسوومى )ثشوو  االسووتثمارات( موضووحا 

رات حسوو  تبويبهووا المحاسووبي ثمووا فووي النظووام فيوو  جميووع االسووتثما

مون حيوى التقسويم  المحاسبي الموحد للمصار  وشورثات التوامين

الووى اسوووتثمارات عقاريوووة واسوووتثمارات .ويلوووة وقصووويرة االجووول، 

 المحاسوبي النظوام وفوق االسوتثمارات ثش  (2رقم ) وادناه جدول

يوضووي قيمووة االسووتثمارات التووامين  وشوورثات للمصووار  الموحوود

/ثوانون 21العقارية المدرجوة ضومن ثشو  االسوتثمارات ثموا فوي 

 : 2018االول/

 

)ثش  االستثمارات وفق النظام المحاسبي الموحد للمصار  وشرثات التامين( (2جدول رقم )
 

 المبلن/ دينار اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي

 208225828 أراضي عقارية 1511

 5210200200 مباني استثمارية منجزة 15121

 ------ مباني استثمارية تحت التنفي  15122

 5522021118 استثمارات عقارية 151

 (2922221529))مخصوووووم االنووووودمار المتوووووراثم للمبووووواني  222
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/ثووووووووانون 21االسووووووووتثمارية ثمووووووووا فووووووووي 

 (2018األول/

 

 1105200529 القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية 

 

تطبياق معاايير االباال الماالي الدولياة للمحاسابة عان بناد ثانياا : 

 في شركة التأمين العراقية العامةاالستثمارات العقارية 

تمثل الممتلكات االستثمارية أهمية ثبيرة بالنسبة للشورثة، لموا      

يمثلوو  العقووار االسووتثمار  موون قيمووة ماليووة ثبيوورة، ومسوواهمت  فووي 

توليووود اإليووورادات بصوووورة منتظموووة ومسوووتمرة، يوووتم تبنوووي معيوووار 

( الممتلكات االستثمارية، بسب  الحاجوة 00المحاسبة الدولي رقم )

ق نموووىج القيمووة العادلووة ثووون الووى قيوواع تلوو  االسووتثمارات وفوو

الممتلكووات مقاسووة بطريقووة الكلفووة التاريخيووة ومضووي فتوورة .ويلووة 

على شرائها أو رنشائها وبالتالي فنن القيم المسجلة ال تعكس حقيقوة 

 القيم وفق الواقع الحالي 

 مة العادلة لاستثمارات العقارية: تحديد القي الخطوة األولى

يم الدفتريوة للممتلكوات االسوتثمارية القو (2رقم ) جدولاليوضي     

المملوثة لشورثة التونمين العراقيوة العاموة وقيمتهوا العادلوة المقودرة 

وفق لجان مشكلة له ا الغورح مون موو في الشورثة ىو  الخبورة 

في مجال المحاسبة واالستثمار والرقابة، وبمساعدة خبيور عقوار  

 :مستقل

 )القيم الدفترية والعادلة لالستثمارات العقارية( (2جدول رقم )

القيموووووووة الدفتريوووووووة  نوع العقار الموقع

 /دينار

 الفروقات/دينار القيمة العادلة/ دينار

مبنى بغداد /األعظمية 
1
 125000000 125000000 صفر 

مبنى بغداد / السن 
2
 10000000000 10000000000 صفر 

 22999925110 20000000000 20200 مبنى بغداد/البتاويين

 0228222009 5000000000 221212591 مبنى نينوي/باب الطوب

 00889181000 05000000000 110210 مبنى النج /البرا 

 28210900058 28210910000 59902 مبنى البصرة/الكزارة

 1280100000 1280100000 صفر 2مبنى ميسان/القادرية

 11820522200 12000000000 119021800 مبنى ثربالء/باب الخان

بغداد/الشووووووووووووووووووور.ة 

 الخامسة 

 220028800 1000000000 115521200 مبنى

 2999925110 2000000000 20821 ارح بغداد/ المنصور

ارح واس /الهورة
2
 25552982 5000000000 5220002012 

 501228012 550000000 2121522 2ارح ثربالء /الجزيرة 

 280500000 200000000 59500000 مبنى بابل

                                                           
1
 (.صفر) دفترية بقيمة وميسان بغداد في المباني قيمة الشركة سجالت تظهر 
2
 غير لغرض حاليا بها محتفظ كأراضي( 04) رقم الدولي المحاسبة معيار وفق استثمارية ممتلكات اعتبارها تم فضاء أراضي وكربالء واسط أراضي تمثل 

 .المعيار لمتطلبات تخضع والتي( Unspecified purpose) محدد
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 100915291011 101110100000 1105200529 -------- المجموع

 

يتضي رن الفروقوات بوين القيموة الدفتريوة  (2رقم )من الجدول      

( 100915291011والقيموووة العادلوووة للممتلكوووات العقاريوووة بلووون )

دينار، وأن تل  الممتلكات يج  ان تظهر في قائمة المرثز المالي 

 ( دينار 101110100000بقيمة عادلة تبلن )

  : يتم إعادة تقييم الممتلكات االستثمارية الخطوة الثانية

وفق نموىج رعادة التقييم بموج  معيار المحاسبة الودولي رقوم      

( الممتلكات والمصانع والمعدات عنود التحوول ألول مورة مون 11)

 تطبيقووات النظووام المحاسووبي الموحوود للمصووار  وشوورثات التووامين

( الممتلكووووات 00نحووووو تطبيووووق معيووووار المحاسووووبة الوووودولي رقووووم )

يوة للشورثة ولويس االستثمارية، والو   يونعكس ضومن حقوو  الملك

ضمن قائموة األربوا  والخسوائر، بسوب  رن هو ه الممتلكوات لوم يوتم 

تقييمهووا سووابقا، وبالتووالي، فووان أ  ارتفوواع فووي قيمتهووا العادلووة عوون 

قيمتهووا الدفتريووة يرجووع الووى عوودم االعتوورا  سووابقا بهوو ا االرتفوواع، 

 وثما في المعادلة أدناه:

 

 القيمة الدفترية = فائأل رعادة التقييم –القيمة العادلة 

 

 

 

 

   تسجيل فائض إعادة التقييم الخطوة الثالثة: يتم

لويعكس أمور االرتفواع فوي قيموة الممتلكوات االسوتثمارية ويمثول      

 األسوواع الوو   سوويتم بموجبوو  المحاسووبة عوون تلوو  الممتلكووات وفووق

 نموىج القيمة العادلة للسنوات التالية:

 اسم الحساب  دائن  

8920200108 

132116864200 

3927731579 

 أراضي استثمارية 

 مباني استثمارية

 مخصم اندمار مباني استثمارية

 فائأل رعادة التقييم/أراضي ومباني 100915291011 

 

   اطفاء فائض اعادة التقييم : الخطوة الرابعة

بالنسوووبة لحسووواب فوووائأل رعوووادة التقيووويم فيوووتم ا.فووواءه بصوووورة      

تدريجية عند التخلم من العقار االستثمار  عن .ريق )البيوع أو 

 االيجار التمويلي( عن .ريق القيود التالية:

 البيع بربيأوال: في حالة 

 اسم الحساب  دائن مدين 

Xxxxx  النقدية 

 xxxxx 

xxxxx 

 األصل االستثمار 

 مكاس  بيع األصل االستثمار 
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 مانيا: في حالة البيع بخسارة:

 اسم الحساب  دائن مدين 

Xxxxx 

Xxxxx 

 النقدية 

 خسائر بيع األصل االستثمار 

 xxxxx  األصل االستثمار 

 

 حالة ايجار األصل ايجارا تمويليامالثا: في 

 اسم الحساب  دائن مدين 

Xxxxx  ىمم مدينة/عقود تنجير 

 xxxxx  األصل االستثمار 

 

يوووتم ولجميوووع الحووواالت ر.فووواء حسووواب فوووائأل رعوووادة التقيووويم و     

بمقدار الجوزء الموتخلم منو  )بيعوا او ايجوارا تمويليوا( للممتلكوات 

االستثمارية وتدوير المبلن الى حساب األربا  المحتجزة، ثما فوي 

 القيد المحاسبي االتي:

 اسم الحساب  دائن مدين 

Xxxxx  فائأل رعادة التقييم 

 xxxxx األربا  المحتجزة 

 

( 04انعكااااط تطبياااق معياااار المحاسااابة الااادولي رقااام ) ثالثاااا :

 الممتلكات العقارية على القوائم المالية:

الفروقوات الناتجوة عون تطبيوق المعيوار مون  ه ه الفقورة وضيت     

جزئيووة تتمثوول الماليووة القوووائم الخووالل عوورح انعكوواع ىلوو  علووى 

 بقائمة المرثز المالي وقائمة الدخل الشامل االخر:

 الدخل الشامل اآلخر .1

 شرثة التامين العراقية العامة  -

قائمة الدخل الشامل اآلخر الجزئية الخاصة بعملية رعوادة تقيويم  -

  1/1/2019الممتلكات االستثمارية للسنة المنتهية في 

 الرصيد بعد تطبيق المعيار/دينار الرصيد قبل تطبيق المعيار/دينار اسم الحساب 

 8900928995 8900928995 صافي دخل الفترة

 100915291011 صفر فائأل رعادة التقييم

 152901225051 8900928995 الشامل للفترةمجموع الدخل 

 

* عند تبني معايير اإلبال  المالي الدوليوة، سومي معيوار المحاسوبة 

أحود االسولوبين فوي  ( عرح القوائم المالية برختيار1الدولي رقم )

العرح، أما القيام برعداد قائمة الودخل الشوامل والتوي تضوم قائموة 

وقائمووة الوودخل الشووامل األخوور بقائمووة واحوودة او يووتم اعووداد  الوودخل 

للفترة المالية بشكل منفصل يليها قائمة الدخل الشوامل  الدخلقائمة 

خل االخر التي تشمل رقم ربي أو خسارة الفترة يليهوا مكونوات الود

الشامل االخر التي تتضمن بنوود الودخل والمصواري  التوي لوم يوتم 

وانما يتم االعترا  بها مباشرة فوي  الدخلاالعترا  بها في قائمة 

 حقو  الملكية  
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 قائمة المركز المالي  .2

 شرثة التامين العراقية العامة 

قائمووووة المرثووووز المووووالي الجزئيووووة الخاصووووة بعمليووووة رعووووادة تقيوووويم 

  1/1/2019االستثمارية ثما في الممتلكات 

 الرصيد بعد تطبيق المعيار/دينار الرصيد قبل تطبيق المعيار/دينار اسم الحساب

 101110100000 1105200529 استثمارات عقارية 

 

 قائمة التغيرات في حقوق الملكية .3

ينعكس أمر تطبيق المعايير الدولية لإلبال  الموالي أيضوا علوى      

قائمة التغير في حقوو  الملكيوة التوي يتوجو  اعودادها عنود تطبيوق 

( عورح 1تل  المعايير، فقود الوزم معيوار المحاسوبة الودولي رقوم )

القوائم المالية المنشوتت بوجووب اعودادها، وفيموا يتعلوق بموضووع 

( ألول 00عيووار الوودولي للمحاسووبة رقووم )بحثنووا، وعنوود تطبيووق الم

رعادة تقييم الممتلكات االستثمارية التوي لوم تقويم سوابقا وفوق ومرة، 

نموىج رعادة التقييم، يتم ادراج قيمة فائأل رعادة التقيويم فوي قائموة 

 التغيرات في حقو  الملكية وثما في ادناه:

 شرثة التنمين العراقية العامة -

حقووو  الملكيووة الجزئيووة الخاصووة بعمليووة قائمووة التغيوورات فووي      

  2019/ 1/1رعادة تقييم الممتلكات االستثمارية للسنة المنتهية في 

 المجموع فائأل رعادة التقييم االحتيا.يات الفنية االحتيا.يات رأع المال

2000000000 15852511022 01000959902 100915291011 200222812291 

 

القياط المحاسبي وفق نموذج القيمة العادلاة تطبيقاا للمعياار  .0

 (04الدولي للمحاسبة رقم )

تواريخ اعوداد القووائم لالممتلكات االسوتثمارية فوي التواريخ الالحوق  

نمووىج المالية أو أ  تاريخ الحق لعملية رعادة التقييم االولوي وفوق 

تووم اختيووار نموووىج القيمووة العادلووة للمحاسووبة عوون :  رعووادة التقيوويم

الممتلكوووات االسوووتثمارية للشووورثة، وهوووو الجوووزء المكمووول لعمليوووة 

المحاسووبة عوون تلوو  االسووتثمارات وفووق المعووايير الدوليووة لإلبووال  

المالي، حيوى ان المعالجوات السوابقة ثانوت بهود  االعوداد لتطبيوق 

( الممتلكووات االسووتثمارية، والتووي 00قووم )معيووار اإلبووال  المووالي ر

بوجوووب تطبيقهووا قبوول الشووروع بتطبيووق المعيووار،  انيعتقوود الباحثوو

وتنسيسا على ىل ، وبعد قرار تبني المعيار الدولي لإلبال  الموالي 

( واالنتهوواء موون تهيةووة الحسووابات التووي تخووم الممتلكووات 00رقووم )

للمعيووار، يووتم اعووداد المعالجووات  سووليما   العقاريووة بمووا يضوومن تطبيقووا  

المحاسبية اآلتيوة فوي تواريخ اعوداد القووائم الماليوة فوي نهايوة الفتورة 

 المالية أو أ  تاريخ الحق تختاره الشرثة وثما في أدناه:

أوال: يتم رعادة التقييم وفق نموىج القيمة العادلة في تواريخ القيواع 

 تية:)اعداد القوائم المالية( من خالل المعادلة اآل

 

 القيمة المسجلة = الفر  في القيمة العادلة للممتلكات االستثمارية-القيمة العادلة في تاريخ القياع

 

ويتم معالجة التغيرات في القيمة العادلة على أساع المعالجات     

 اآلتية:المحاسبية 

صوول االسووتثمار  عوون القيمووة حالووة ارتفوواع القيمووة العادلووة لب  1

 المسجلة

 اسم الحساب  دائن مدين 

Xxxxx   األصل االستثمار 

 xxxxx  مكاسووووو  التغيووووور فوووووي القيموووووة العادلوووووة

 لبصول االستثمارية
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 المسجلة:في حالة رنخفاح القيمة العادلة لبصل االستثمار  عن القيمة   2

 اسم الحساب  دائن مدين 

Xxxxx   خسائر التغير في القيمة العادلة لبصول

 االستثمارية

 xxxxx  األصل االستثمار 

 

وينعكس امر ىلو  فوي القووائم الماليوة للشورثة حيوى يوتم ايوادة      

القيمووة المسووجلة لبصوول االسووتثمارية فووي قائمووة المرثووز المووالي 

بمقوودار الفوور  عوون قيمتوو  العادلووة فووي حالووة وجووود مكاسوو ، ويووتم 

تخفوويأل القيمووة المسووجلة لبصوول االسووتثمار  فووي حالووة وجووود 

 خسائر ثما موضي أدناه:

 العراقية العامة  شرثة التامين -

قائمووة المرثووز المووالي الجزئيووة الخاصووة بعمليووة رعووادة تقيوويم      

  xxxxx/ثانون األول/1الممتلكات االستثمارية ثما في 

 اسم الحساب

 األصول االستثمارية )استثمارات عقارية(

 يضا : الفر  بالزيادة في القيمة العادلة عن القيمة المسجلة 

 يطر : الفر  باالنخفاح في القيمة العادلة عن القيمة المسجلة 

 = القيمة العادلة لبصول االستثمارية )استثمارات عقارية( ثما في تاريخ القياع 

 

فووي حالووة الوودخل ق المعيووار علووى قائمووة ثمووا يوونعكس أموور تطبيوو     

رختيار رعداد قائمتين، حيوى سومي المعيوار وألول مورة االعتورا  

بمكاس  التغير في القيمة العادلوة لبصوول غيور الماليوة فوي قائموة 

، رضووافة الووى االعتوورا  بالخسووائر الناتجووة عوون التغيوور فووي الوودخل

ات فوي القيموة القيمة العادلة لبصول غير المالية، بسب  رن التغير

العادلووة لإلسووتثمارات العقاريووة مرتبطووة بشووكل وميووق بتقيوويم األداء 

التشووغيلي لتلوو  االسووتثمارات، وهوو ا مووا يجوو  أن يعكووس بصووورة 

أو قائمة الدخل الشامل )عند رختيار اعداد  الدخلمباشرة في قائمة 

 قائمة واحدة( 

( الممتلكااات 04انعكاااط تبنااي معيااار االبااال المااالي رقاام ) .5

 االستثمارية على االيضاحات المرفقة للقوائم المالية:

بمووا أن اإليضوواحات المرفقووة للقوووائم الماليووة تعتبوور جووزءا ال      

يتجزأ منها، بسب  ان لها أهمية ثبيرة في المساعدة على فهوم تلو  

القوائم وايضا  المعلومات التي يصع  ادراجها ضمنها، بالتالي، 

ة المرفقووة للقوووائم الماليووة يعتبوور فوونن نشوور المعلومووات التوضوويحي

ضرور  لتوفير العرح العادل للقوائم المالية والمساعدة في فهم 

(، 00فيما يتعلق بتطبيق معيار المحاسبة الودولي رقوم ) محتوياتها 

 يتوج  على الشرثة اإلفصا  عن اآلتي:

أوال: النموىج المطبق للمحاسوبة عون االسوتثمارات العقاريوة، ففوي 

يتم اإلفصا  بنن الشرثة قامت بتطبيوق نمووىج القيموة  حالة البحى

 العادلة 

مانيووا: تفصووي الشوورثة ضوومن اإليضوواحات عوون األسووس التووي تووم 

بموجبها التمييز بين الممتلكات االستثمارية والممتلكوات المشوغولة 

 من قبل المالك 

مالثا: ما رىا ثانت تقييمات القيمة العادلة قود اعتمودت مون قبول مقويم 

 مؤهل، واإلفصا  في حالة عدم وجود مثل ه ا التقييم مستقل و

رابعووووا: اإلفصووووا  عوووون ايووووراد االيجووووار موووون تلوووو  الممتلكووووات 

 االستثمارية 

خامسا: المصاري  التشغيلية المباشورة التوي أدت الوى توليود ايوراد 

 االيجار من تل  الممتلكات االستثمارية 

ايوورادا موون  سادسووا: المصوواري  التشووغيلية المباشوورة التووي لووم تنووتأ

 االيجار 

سابعا: االلتزامات التعاقدية المتعلقة بالممتلكات االستثمارية سوواء 

 ثانت تخم البيع او الشراء أو اإلنشاء أو الصيانة 
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مامنوووووا: اإلضوووووافات والمسوووووتبعدات مووووون )أو( الوووووى الممتلكوووووات 

 االستثمارية للفترة المالية 

ي القيموووة تاسوووعا: المكاسووو  والخسوووائر الناتجوووة عووون التغيووورات فووو

 العادلة 

عاشرا: عمليات التحويل من )أو( الى الممتلكات االسوتثمارية مون 

 )أو( الى الممتلكات المشغولة من قبل المالك 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات

رن تبنووووي معووووايير اإلبووووال  الماليووووة الدوليووووة للمحاسووووبة عوووون   1

ساهم بشكل جوهر  في ر هار قيم تل  ياالستثمارات العقارية 

االسووتثمارات فووي القوووائم الماليووة بقوويم أثثوور عدالووة، موون خووالل 

اسوووتخدام نمووووىج القيموووة العادلوووة، الووو   يجعووول القووويم المقاسوووة 

بموجب  أقرب الى مؤشرات السو  الحالية مما هي عليو  وفوق 

نمووىج التكلفووة، األمور الوو   يوؤمر علووى رتخواى القوورار مون قبوول 

 مي القوائم المالية مستخد

رن تبنوووي المعوووايير الدوليوووة لإلبوووال  الموووالي للمحاسوووبة عووون    2

االسوووتثمارات، سوووينعكس بصوووورة أثبووور علوووى القووويم المسوووجلة 

لالسووتثمارات عنوود تبنووي المعووايير ألول موورة، وهوو ا مووا  هوور 

واضوووحا بالفروقوووات الكبيووورة بوووين القووويم المسوووجلة قبووول وبعووود 

 التطبيق 

لدوليووة لإلبووال  المووالي الووى اجتهووادات يحتوواج تطبيووق المعووايير ا  2

واحكام موضوعية من قبل المحاسبين، بسب  رن تل  المعوايير 

قائمة على المبواد  بودال مون القواعود، رضوافة الوى عودم وجوود 

 ررشادات تطبيقية تتعلق بتطبيق تل  المعايير 

( للمحاسووبة عووون 00أن تبنووي معيووار المحاسووبة الدوليووة رقووم )  0

يوووة، خاصوووة للشووورثات التوووي تمتلووو  تلووو  االسوووتثمارات العقار

االسووتثمارات موون فتوورات .ويلووة، يسوواهم فووي ر هووار قوويم تلوو  

االسوتثمارات فووي القوووائم الماليوة بشووكل أثثوور عدالوة عوون قيمهووا 

 قبل تطبيق المعيار 

االختالفووووات الواضووووحة والجوهريووووة بووووين تطبيقووووات النظووووام   5

مون جهوة، عون  المحاسبي الموحد للمصار  وشرثات التامين

تطبيقات وارشادات المعوايير الدوليوة لإلبوال  الموالي مون جهوة 

أخري، وه ا موا توضوي مون خوالل الفروقوات الجوهريوة علوى 

 مستوي قياع االستثمارات العقارية قبل وبعود تطبيوق المعوايير

  في قائمة الدخل والدخل الشامل وقائمة المرثز الملي

 

 

 التوصيات

( للمحاسوووبة عووون 00تبنوووي المعيوووار الووودولي للمحاسوووبة رقوووم )  1

اسووتثمارات الشوورثات العقاريووة خصوصووا أن قيمهووا الدفتريووة 

 الحالية ال تعكس مؤشرات السو  في الوقت الحالي 

الطلو  موون الجهوات المنظمووة لمهنوة المحاسووبة توجيو  االهتمووام   2

نحوووو وضوووع دليووول ارشووواد  تطبيقوووي لمعوووايير اإلبوووال  الموووالي 

مجموعووة موون الدوليووة، يقوور موون قبلهووا ويشوور  علووى اعووداده 

خبراء المهنة، وىل  لصعوبة تطبيق تل  المعايير ثونها تسوتند 

 الى المباد  ال الى القواعد 

رقاموووة الووودورات التدريبيوووة والوووورت العمليوووة التطبيقيوووة بشووونن   2

معووووايير اإلبووووال  المووووالي الدوليووووة، وموووون الممكوووون االسووووتعانة 

بالشرثات األجنبيوة المحاسوبية العاملوة فوي العورا ، خصوصوا 

ما يخم التقنيات االلكترونية التي تسوهل عمليوة تطبيوق تلو  في

 المعايير 

علوى الشوورثات التوي تتبنووى معووايير اإلبوال  المووالي ألول موورة،   0

تدري  وتنهيل مو فيها بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في 

المجال المحاسبي، وخصوصا في مفهوم القيمة العادلة لما فيو  

معوايير، رضوافة الوى حاجتهووا مون تونمير جووهر  عنود تطبيووق ال

للتعاقوود مووع مثمنووين مسووتقلين وحسوو  االختصووا ، موون اجوول 

الوصووووول الووووى قوووويم تتصوووو  بالعدالووووة توووونعكس ريجابووووا علووووى 

 المعلومات المالية المقدمة ضمن قوائمها المالية 

 المصادر
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