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 المعٌار المحاسبً الدوًل األربعون 
 المعالجة المحاسبٌة للعقارات االستثمارٌة

 ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة

 

مقدمة  
ٌصف المعٌار المحاسبً الدوًل األربعون المعالجة المحاسبٌة للعقارات االستثمارٌة ومتطلبات  .1

 المفعول للبٌانات المالٌة السنوٌة التً تغطً الفترات التً تبدأ ذالمعٌار ناف. اإلفصاح ذات العالقة

.  ٌشجع التطبٌع االبكر.  أو بعد هذا التارٌخ2001 (ٌناٌر)ًف األول من كانون الثانً 
 

المحاسبة " ٌستبدل المعٌار المتطلبات السابقة ًف المعٌار المحاسبً األوًل الخامس والعشرون  .2

حسب المعٌار المحاسبً الدوًل الخامس والعشرون كان ٌسمح للمنشؤة ". على االستثمارات
التكلفة المستهلكة حسب ) ة االستثمارياتلالختٌار من بٌن معالجات محاسبٌة متنوعة للعقار

، "الممتلكات والتجهٌزات والمعدات"لة ًف المعٌار المحاسبً الدوًل السادس عشر ضالمعالجة المف
إعادة التقٌٌم مع االستهالك حسب المعالجة البدٌلة المسموح بها ًف المعٌار المحاسبً الدوًل 

السادس عشر، التكلفة مطروحاً منها إنخفاض القٌمة حسب المعٌار المحاسبً الدوًل الخامس 

تم سحب المعٌار . (والعشرون أو إعادة التقٌٌم حسب المعٌار المحاسبً الدوًل الخامس والعشرون
.  المحاسبً الدوًل الخامس والعشرون عندما أصبح هذا المعٌار نافذ المفعول

 
من قبل المالك ) عدم (أرض أو بناٌة أو جزء من بناٌة أو كلٌهما)رف العقار االستثماري كعقار عي .3

لتحقٌق إٌجارات أو للزٌادة ًف القٌمة الرأسمالٌة أو  (أو من قبل المستؤجر حسب عقد إٌجار تموٌلً

: كلٌهما بدالً من

. استخدامه ًف إنتاج أو تزوٌد السلع والخدمات أو لألغراض اإلدارٌة .أ 

 عمل بٌعه من خالل النشاط االعتٌادي لل .ب 
 

:  ال ٌتعامل هذا المعٌار مع .4

وهو العقار المعد لالستخدام ًف إنتاج أو تزوٌد السلع والخدمات أو )العقار المشغول من المالك  .أ 
المتتلكات والتجهٌزات " المسجل حسب المعٌار المحاسبً الدوًل السادس عشر . لألغراض اإلدارٌة

. ه االستهالك الالحقمنالمبلغ المعاد تقٌٌمه مطروحاً بإما بالتكلفة المستهلكة أو " والمعدات

العقار المعد للبٌع خالل النشاط االعتٌادي للعمل المسجل بالتكلفة أو صاًف القٌمة القابلة للتحصٌل  .ب 
". المخزن"أٌهما أقل حسب المعٌار المحاسبً الدوًل الثانً 

تم تطبٌع معٌار يالعقارات التً تم إنشاإها أو تطوٌرها لالستخدام المستقبلً كعقارات استثمارٌة  .ج 
المحاسبة الدوًل السادس عشر لمثل هذه العقارات حتى ٌتم االنتهاء من اإلنشاء أو التطوٌر ، حٌث 

مع ذلك ال ٌطبق هذا المعٌار .  هذا المعٌار علٌهٌصبح العقار ًف ذلك التارٌخ عقاراً إستثمارٌاً وٌطبق
. للعقارات االستثمارٌة القائمة والتً تم تطوٌرها لالستخدام المستقبلً المستمر كعقارات استثمارٌة

المتناول بالمعٌار المحاسبً الدوًل ، والحصة المحفوظة من قبل المستؤجر حسب عقد إٌجار تشغٌلً .د 

"   ٌجاراإلعقود "السابع عشر 

 الغاٌات والمصادر الطبٌعٌة المتجددة المشابهة،و  .ه 

حقوق التعدٌن، التنقٌب عن واستخراج المعادن والنفط والغاز الطبٌعً والمصادر الطبٌعٌة الغٌر  .و 
.  متجددة المشابهة

: ٌسمح هذا المعٌار للمنشؤة الختٌار إما .5

 ًف تغٌراتٌجب قٌاس العقار االستثماري بالقٌمة العادلة وٌجب االعتراف بال: نموذج التكلفة العادلة .أ 
القٌمة العادلة ًف بٌان الدخل، أو  

لة ًف المعٌار المحاسبً الدوًل السادس عشر ضنموذج التكلفة هو المعالجة المف: نموذج التكلفة .ب 
مطروحاً منها )ٌجب قٌاس العقار االستثماري بالتكلفة المستهلكة " الممتلكات والتجهٌزات والمعدات"

ٌجب على المنشؤة التً تختار نموذج التكلفة أن تفصح عن القٌمة . (أي خسائر إنخفاض قٌمة متراكمة

. العادلة لعقاراتها االستثمارٌة
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ٌختلف نموذج القٌمة العادلة عن نموذج إعادة التقٌٌم الذي ٌسمح به المجلس حالٌاً لبعض  .6
 حسب نموذج إعادة التقٌٌم ٌتم االعتراف بالزٌادات ًف القٌمة الدفترٌة .الموجودات الغٌر مالٌة

 مع ذلك ، حسب نموذج القٌمة العادلة ٌعترف . مقٌاس أساس التكلفة كفائض إعادة تقٌٌماالعلى من

.  بجمٌع التغٌرات ًف القٌمة العادلة ًف بٌان الدخل
 

. هذه المرة األوًل التً ٌقدم فٌها المجلس محاسبة نموذج القٌمة العادلة لموجودات غٌر مالٌة .7
ه الخطوة، ما زال لدى ذ أنه بالرغم من دعم الكثٌرٌن لهE64أظهرت رسائل التعلٌق على المسودة 

ن األخرٌن تحفظات فكرٌة وعملٌة مهمة بخصوص توسٌع نموذج القٌمة العادلة  مالكثٌر

ما فٌه الكفاٌة بالبعض ٌعتقد أٌضاً أن أسواق معٌنة للعقارات غٌر ناضجة . لموجودات غٌر مالٌة
عالوة على ذلك ٌعتقد البعض أنه من . بعد من أجل أن ٌعمل نموذج القٌمة العادلة بشكل مرضً

 نموذج ٌقطبتالمستحٌل خلق تعرٌف حازم للعقار االستثماري وأن هذا ٌجعل من غٌر العملً 
.  القٌمة العادلة ًف الوقت الحاًل

 

 نموذج القٌمة ٌقطبت من أجل هذه األسباب ٌعتقد المجلس أنه من غٌر العملً ًف هذه المرحلة  .8
 بنفس الوقت، ٌعتقد المجلس أنه من المرغوب فٌه السماح بنموذج . العادلة للعقارات االستثمارٌة

ب خبرة استمعدي ومستخدمً البٌانات المالٌة الكل لألمام ستسمح مهمةالقٌمة العادلة هذه الخطوة ال
ق نضوج يأكبر ًف التعامل مع نموذج القٌمة العادلة وستعطً وقتاً السواق معٌنة للعقارات لتحق

.  أكبر

 
ٌجب أن ٌتم . ق النموذج المختار لجمٌع عقاراتها االستثمارٌةي المنشؤة تطبى ٌتطلب المعٌار أن عل .9

هذا المعٌار ٌبٌن أن . التغٌر من نموذج الخر فقط ًف حالة كان التغٌر سٌعطً عرض أكثر مالئمة
أن ٌكون علٌه الحال عند التغٌر من نموذج القٌمة العادلة الى نموذج الى حد كبٌر من غٌر المحتمل 

.  التكلفة

 
أو عندما )ًف حاالت استثنائٌة ، هناك أدلة واضحة عندما تمتلك المنشؤة عقاراً استثمارٌا الول مرة  .10

ٌصبح عقاراً قائماً عقاراً استثمارٌا الول مرة بعد انتهاء اإلنشاء أو التطوٌر، أو بعد التغٌر ًف 
 أن المنشؤة لن تكون قادرة على تحدٌد القٌمة العادلة للعقار االستثماري بشكل موثوق (االستخدام

ًف مثل هذه الحاالت، ٌتطلب المعٌار من المنشؤة أن تقٌس ذلك العقار . على أساس مستمر

، ه استبعادحتىاالستثماري باستخدام المعالجة المفضلة ًف المعٌار المحاسبً الدوًل السادس عشر 
المنشؤة التً اختارت نموذج  القٌمة .  على أنها صفر (التخرٌدٌة) تراض القٌمة المتبقٌةفٌجب ا

.    جمٌع عقاراتها االستثمارٌة األخرى بالقٌمة العادلة تقٌسالعادلة
 

هو شجرة قرارات تلخص كٌف تحدد المنشؤة فٌما إذا كان ٌجب أن تطبق المعٌار  (أ) الملحق  .11

بدالً من المعٌار المحاسبً الدوًل السادس  (للعقارات االستثمارٌة)المحاسبً الدوًل األربعون 
لعقارات المشغولة من المالك أو للعقارات التً ٌتم ل)" الممتلكات والتجهٌزات والمعدات"عشر 

، أو المعٌار المحاسبً الدوًل الثانً (إنشاإها أو تطوٌرها لالستخدام المستقبلً كعقارات استثمارٌة
. (للعقارات المعدة للبٌع من خالل النشاط االعتٌادي للعمل)" المخزن"

 

 ًف المعٌار بٌنةٌلخص أسباب المجلس لتبنً المتطلبات الم (أساس االستنتاجات "(ب)الملخص  .12
.  المحاسبً الدوًل األربعون
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المحتوٌات 
 

المعٌار المحاسبً الدولً األربعون 

 

  العقارات االستثمارٌة

 

الفقرات  

 الهدف 

 1-3النطاق 

 4-14تعرٌفات 

 15-16االعتراف 

 17-21القٌاس األولى 

 22-23اإلنفاق الالحق 

 24-50القٌاس الالحق لالعتراف األولى 

 27-49نموذج القٌمة العادلة 

 47-49عدم القدرة على قٌاس القٌمة العادلة بموثوقٌة 

 50نموذج التكلفة  

 51-59التحوٌالت 

 60-64االستبعادات  

 65-69اإلفصاح  

 65-66نموذج القٌمة العادلة ونموذج التكلفة  

 67-68نموذج القٌمة العادلة 

 69نموذج التكلفة  

 70-73أحكام انتقالٌة  

 70-72نموذج القٌمة  العادلة 

 73نموذج التكلفة  

 74-75تارٌخ النفاذ  

 " المحاسبة على االستثمارات"سحب معٌار المحاسبة الدولً الخامس والعشرون 

  شجرة القرارات . الملحق أ

  أساس االستنتاجات. الملحق ب

ب 1-4خلفٌة  

ب 5-6الحاجة الى معٌار منفصل 
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ب 7-29النطاق 

ب 7منشآت العقارات االستثمارٌة 

ب 8-9قطاعات العقارات واالستثمارٌة المقدم عنها تقارٌر  

ب 10-15عقود اإلٌجار التشغٌلٌة الطوٌلة األجل 

ب 16-20العقارات االستثمارٌة قٌد اإلنشاء  

ب 21-24العقارات المشغولة من قبل منشؤة أخرى بنفس المجموعة 

ب 25-26المطلوبات المتعلقة بالعقارات االستثمارٌة 

ب 27-29المنح الحكومٌة  

ب 30-39تعرٌف العقار االستثماري 

ب 40-42اإلنفاق الالحق 

ب 43-65القٌاس الالحق 

ب 43-51نموذج المحاسبة 

ب 52-54إرشادات على القٌمة العادلة 

ب 55-65التقٌٌم المستقل 

ب 57-62عدم القدرة على قٌاس القٌمة العادلة بموثوقٌة  

ب 63-65المكاسب والخسائر على إعادة القٌاس للقٌمة العادلة  

ب 66التحوٌالت 

ب E64 67ملخص التغٌرات على المسودة 
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المعٌار المحاسبً الدولً األربعون 
 

العقارات االستثمارٌة 
 

ٌجب قراءة المعاٌٌر المكتوبة بخط مائل وداكن ًف ضوء مادة الخلفٌة وإرشادات التطبٌق ًف هذا المعٌار، وفً 
ولٌس من المقصود تطبٌق معاٌٌر المحاسبة الدولٌة على البنود الغٌر مهمة . ضوء المقدمة لمعاٌٌر المحاسبة الدولٌة

. ( من المقدمة12أنظر الفقرة )نسبٌاً 
 

الهدف  
. ة المحاسبٌة للعقارات االستثمارٌة ومتطلبات اإلفصاح  ذات العالقةجهدف هذا المعٌار هو وصف المعال

 

النطاق 

.  االعتراف والقٌاس واإلفصاح للعقارات االستثمارٌةعندٌجب تطبٌق هذا المعٌار  .1

ٌتعامل هذا المعٌار من بٌن أشٌاء أخرى مع القٌاس للعقار االستثماري ًف البٌانات المالٌة للمستؤجر  .2
جر للعقار االستثماري إالمتحفظ به حسب عقد إٌجار تموٌلً ومع القٌاس ًف البٌانات المالٌة للم

ال ٌتعامل هذا المعٌار مع أمور متناولة ًف المعٌار المحاسبً . المإجر حسب عقد إٌجار تشغٌلً
:  وتشمل" عقود اإلٌجار"الدوًل السابع عشر 

 ،وٌلٌة أو عقود إٌجار تشغٌلٌةمتصنٌف عقود اإلٌجار كعقود إٌجار ت .أ 

أنظر أٌضاً معٌار المحاسبة الدوًل      )االعتراف بدخل عقد اإلٌجار المتحقق من العقارات االستثمارٌة  .ج 
 ،"اإلٌراد"الثامن عشر 

  ،القٌاس ًف البٌانات المالٌة للمستؤجر لعقار متحفظ به حسب عقد إٌجار تشغٌلً .د 

 ،وٌلًمالقٌاس ًف البٌانات المالٌة للمإجر لعقار مإجر حسب عقد إٌجار ت .ه 

 المحاسبة على عملٌات البٌع وإعادة التؤجٌر، و .و 

. وٌلٌة وعقود اإلٌجار التشغٌلٌةماإلفصاح عن عقود اإلٌجار الت .ز 
 

: هذا المعٌار ال ٌطبق على  .3

 ، والغاٌات والمصادر الطبٌعٌة المتجددة .أ 

حقوق التعدٌن، التنقٌب عن واستخراج المعادن والنفط والغاز الطبٌعً والمصادر الغٌر متجددة  .ب 
.  المشابهة

تعرٌفات  

: تستخدم المصطلحات التالٌة فً هذا المعٌار بالمعانً المحددة لها .4

من قبل المالك أو المستأجر )معدة  (أو كلٌهما- أو جزء من بناٌة - أرض أو بناٌة ) هو عقار العقار االستثماري
:لتحقٌق إٌجارات أو للزٌادة فً قٌمته الرأسمالٌة أو كلٌهما ولٌس (وٌلًمحسب عقد إٌجار ت ِ 

 

ٌد السلع والخدمات أو ألغراض إدارٌة ، أو  .أ  لالستخدام فً اإلنتاج أو تزو

. لمع للبٌع من خالل النشاط االعتٌادي لل .ب 
 

لالستخدام فً  (وٌلًممن المالك أو المستأجر حسب عقد إٌجار ت)هو العقار المعد  العقار المشغول من المالك
ٌد السلع والخدمات أو ألغراض إدارٌة  إنتاج وتزو
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ن أطراف مطلعة وراغبة فً عملٌة متكافئة   ٌمكن مبادلة األصل به  المبلغ والذييه  القٌمة العادلة ٌب

 
 أو القٌمة العادلة للدفعات األخرى المعطى المتالك أصل فً ة مبلغ النقد أو معادالت النقد المدفوعيه التكلفة

. تارٌخ امتالكه أو إنشاؤه
 

ألصل فً المٌزانٌة العمومٌة ل  المعترف بهمبلغالهو  القٌمة الدفترٌة
 

لذلك ٌولد . ٌتم االحتفاظ بالعقار االستثماري لتحقٌق إٌجارات أو لزٌادة القٌمة الرأسمالٌة أو لكلٌهما .5
 المحفوظة من قبل  األخرىالعقار االستثماري تدفقات نقدٌة مستقلة لحد كبٌر عن الموجودات

ٌولد إنتاج أو تزوٌد السلع أو .  االستثمار العقاري من العقار المشغول من المالكزهذا ٌمً. المنشؤة
ها لٌس فقط الى العقار ولكن تسبنتدفقات نقدٌة ٌمكن  (أو استخدام العقار إلغراض إدارٌة)الخدمات 

 ٌطبق المعٌار المحاسبً الدوًل .أٌضاً الى موجودات أخرى تستخدم ًف عملٌة اإلنتاج أو التزوٌد

. على العقار المشغول من المالك" المعدات"الممتلكات والتجهٌزات "السادس عشر 

 

:  التالٌة هً أمثلة على العقارات االستثمارٌة .6

األرض المعدة للزٌادة طوٌلة األجل ًف القٌمة الرأسمالٌة ولٌس للبٌع قصٌر األجل خالل النشاط  .أ 
.  االعتٌادي   للعمل

إذا لم تحدد المنشؤة أنها ستستخدم األرض )األرض المحفوظة حالٌاً لالستخدام المستقبلً الغٌر محدد  .ج 
إما كعقار مشغول من المالك أو للبٌع قصٌر األجل خالل النشاط االعتباري للعمل، تعتبر األرض 

. (معدة للزٌادة ًف القٌمة الرأسمالٌة

أو محفوظة من قبل المنشؤة المصدرة للتقارٌر حسب )رٌر ابناٌة مملوكة من قبل المنشؤة المصدرة للتق .د 
و  ،رومإجرة حسب عقد إٌجار تشغٌلً واحد أو أكث (وٌلًمعقد إٌجار ت

. بناٌة شاغرة ولكنها معدة لإلٌجار حسب عقد إٌجار تشغٌلً  واحد أو أكثر .ه 
 

:  التالٌة هً أمثلة على بنود لٌست عقارات استثمارٌة ولذلك ال تخضع لنطاق هذا المعٌار .7

أنظر )عقار معد للبٌع خالل النشاط االعتٌادي للعمل أو ًف عملٌة البناء أو التطوٌر من أجل هذا البٌع  .أ 
، على سبٌل المثال عقار تم امتالكه حصرٌاً من أجل ("المخزون"المعٌار المحاسبً الدوًل الثانً 

االستبعاد الالحق ًف المستقبل القرٌب أو من أجل التطوٌر وإعادة البٌع،  

أنظر المعٌار المحاسبً الدوًل الحادي ) عقارات ٌتم إنشاإها أو تطوٌرها بالنٌابة عن طرف ثالث  .ب 

، ("عقود اإلنشاءات"عشر 

الممتلكات والتجهٌزات "أنظر المعٌار المحاسبً الدوًل السادس عشر )العقار المشغول من المالك  .ج 
العقار المعد من أجل االستخدام المستقبلً كعقار مشغول ( من بٌن أشٌاء أخرى)شامالً  ("والمعدات

من المالك، العقار المعد للتطوٌر المستقبلً واالستخدام الالحق كعقار مشغول من المالك، العقار 
والعقار  (بغض النظر دفع الموظفون إٌجار حسب أسعار السوق أم ال)المشغول من قبل الموظفٌن 

المشغول من قبل المالك بانتظار االستبعاد، و  

 لالستخدام المستقبلً كعقار استثماري،  ٌطبق المعٌار المحاسبً هالعقار الذي تم إنشاإه أو تطوٌر .د 
مثل هذا العقار حتى ٌنتهً اإلنشاء أو التطوٌر، عند ذلك التارٌخ ٌصبح العقار لالدوًل السادس عشر 

مع ذلك، ال ٌطبق هذا المعٌار على العقار االستثماري الحاًل .  عقاراً إستثمارٌاً وٌطبق هذا المعٌار
(.   52أنظر الفقرة )والذي تم تطوٌره لالستخدام المستقبلً المستمر كعقار إستثماري 

 
 تشمل أجزاء تعد من أجل تحقٌق اإلٌجارات أو للزٌادة ًف القٌمة الرأسمالٌة وجزء  معٌنةعقارات .8

إذا أمكن بٌع هذه . أخر معد لالستخدام ًف إنتاج أو تزوٌد السلع والخدمات أو ألغراض إدارٌة

تقوم المنشؤة بالمحاسبة على . (أو تم تؤجٌرها منفصلة حسب عقد إٌجار تموٌلً)األجزاء منفصلة 
ًف حالة عدم إمكانٌة بٌع األجزاء بشكل منفصل فإن العقار هو عقاراً . األجزاء بشكل منفصل

إستثمارٌاً فقط إذا أعد جزء غٌر مهم لالستخدام ًف إنتاج أو تزوٌد السلع والخدمات أو ألغراض 
. إدارٌة
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تعامل . ًف حاالت معٌنة تزود المنشؤة شاغلً العقار المحفوظ من قبل المنشؤة بخدمات إضافٌة .9

. سبٌاً من الصفقة ككلنالمنشؤة مثل هذا العقار كعقار إستثماري إذا كانت الخدمات جزء غٌر مهم 

 وصٌانة للمستؤجرٌن الذي ٌشغلون نمثال على هذا عندما ٌزود مالك بناٌة مكاتب خدمات أم
. البناٌة

 
مثال، إذا كانت المنشؤة ال على سبٌل.ًف حاالت أخرى، الخدمات المقدمة تكون جزءاً أكثر أهمٌة .10

ولذلك فإن الفندق .  الصفقة ككلن فإن الخدمات المقدمة للضٌوف هً جزء مهم ماًتملك وتدٌر فندق

.  المالك ولٌس عقاراً إستثمارٌاًنالمدار من قبل المالك ٌعتبر عقاراً مشغوالً م

 

 ال تؤهل العقار  بحٌث تحدٌد فٌما إذا كانت الخدمات اإلضافٌة مهمة بمكانالصعب  منقد بكون .11
على سبٌل المثال ، أحٌاناً قد ٌنقل مالك الفندق مسإولٌات معٌنة الى . لٌكون عقاراً إستثمارٌاً

 ىحدإ لىع. تتفاوت شروط مثل هذه العقود اإلدارٌة بشكل كبٌر. أطراف ثالثة حسب عقود إدارٌة

 قد بالجهة األخرى.  كموقف المستثمر السلبًه قد ٌكون موقف المالك ًف جوهرنقٌضطرًف ال
عرضاً إلى تغٌرات التدفق النقدي مأوكل وظائف ٌومٌة معٌنة بٌنما بقً  قد ٌكون المالك ببساطة

.  المولدة من نشاطات الفندق

 
تطور المنشؤة . االجتهاد ًف الحكم مطلوب لتحدٌد فٌما إذا كان العقار مإهالً كعقار إستثماري .12

مقاٌٌس بحٌث تستطٌع ممارسة ذلك االجتهاد ًف الحكم بتناسق وفقاً لتعرٌف العقار االستثماري 
من المنشؤة أن تفصح عن هذه   (أ) 66تتطلب الفقرة . 5-11ولإلرشاد ذو العالقة ًف الفقرات 

.  التصنٌف صعباًندما ٌكونالمقاٌٌس ع

 
ال ٌرسمل المستؤجر عقاراً محفوظاً " عقود اإلٌجار"حسب المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشر  .13

عقاراً العقار على أنها   ال ٌعامل المستؤجر حصته ًف مثل هذاذلكلو. حسب عقود أٌجار تشغٌلً
. إستثمارٌاً

 
  ًف بعض الحاالت تمتلك المنشؤة عقاراً مإجراً ومشغوالً من قبل شركتها االم أو شركة تابعة  .14

 ن ال ٌإهل العقار كعقار إستثماري ًف البٌانات المالٌة الموحدة التً تشمل كلتا المنشؤتٌن، أل.أخرى

  نظرجهةو مع ذلك من . والمجموعة ككل نظرجهةوالعقار هو عقار مشغول من المالك من 
. 4المنشؤة الفردٌة التً تمتلك العقار فإن العقار هو عقاراً إستثمارٌاً إذا لبى التعرٌف ًف الفقرة 

.  ل المإجر العقار كعقار إستثماري ًف بٌناته المالٌة الفردٌةمولذلك ٌعا
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االعتراف 
: االعتراف بالعقار االستثماري كأصل عندما وفقط عندماب  ٌج .15

 ، ومن المحتمل أن المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة المرتبطة بالعقار االستثماري ستتدفق للمنشأة .أ 

 بموثوقٌة يٌمكن قٌاس تكلفة العقار االستثمار .ب 
  

قٌن الم .16 ة بالمنافع االقتصادٌة المستقبلٌة على أساس األدلة رتبط تحتاج المنشؤة لتقٌٌم درجة اٌل
د تحدٌد فٌما إذا كان البند ٌلبً المقٌاس األول نالمتوفرة ًف تارٌخ االعتراف األوًل وذلك ع

 الن عملٌة التبادل الشاهدة على شراء حققعادة ٌكون المقٌاس الثانً لالعتراف م. لالعتراف
.   تكلفتهحدداألصل ت

 القٌاس األولً

 تكالٌف العملٌة فً القٌاس تضمٌنٌجب . ٌجب قٌاس العقار االستثماري أولٌاً حسب تكلفته .17
. األولً

 
تشمل . تشمل تكلفة العقار االستثماري المشترى سعر الشراء، وأٌة نفقات مباشرة ٌمكن نسبتها  .18

 على سبٌل المثال الرسوم المهنٌة للخدمات القانونٌة وضرائب نقل  مباشرةالنفقات الممكن نسبتها
. العقار وتكالٌف أخرى

 

حتى ذلك .  اإلنشاء أو التطوٌراءتهان تارٌخ ته ًف تكلفة العقار االستثماري الذاًت اإلنشاء هو تكلف .19
". الممتلكات والتجهٌزات والمعدات"التارٌخ تطبق المنشؤة معٌار المحاسبة الدوًل السادس عشر 

والفقرة  (ه) 51أنظر الفقرات )ًف ذلك التارٌخ ٌصبح العقار عقاًر إستثمارٌاً وٌطبق هذا المعٌار 
 ( أدناه59

 

إال إذا كانت ضرورٌة لوضع العقار ًف حالته ) ال تزٌد تكلفة العقار االستثماري بتكالٌف اإلعداد  .20
والخسائر األولٌة التشغٌلٌة التً حدثت قبل أن ٌحقق العقار االستثماري المستوى  (التشغٌلٌة

 لالشغال أو المبالغ الغٌر اعتٌادٌة من المواد المبددة، العمالة أو المصادر األخرى التً  لهالمخطط
.  أو تطوٌر العقار النشاءحدثت

 

 نٌتم االعتراف بالفرق بً.  إذا تؤجلت دفعة للعقار االستثماري فإن تكلفته هً معادل السعر النقدي  .21
.  هذا المبلغ ومجموع الدفعات كمصروف فائدة على مدى فترة االئتمان

 اإلنفاق الالحق

  ٌجب إضافة اإلنفاق الالحق المتعلق بالعقار االستثماري الذي تم االعتراف به الى القٌمة  .22
الدفترٌة للعقار االستثماري عندما ٌكون من المحتمل أن منافع اقتصادٌة مستقبلٌة ستتدفق 

ٌد عن مستوى األداء األصلً المقدر للعقار االستثماري ٌجب االعتراف بجمٌع  للمنشأة بما ٌز
.  النفقات الالحقة األخرى كمصروف فً الفترة التً حدثت فٌها النفقات

 
امتالك العقار االستثماري على من   تعتمد المعالجة المحاسبٌة المناسبة لإلنفاق الحاصل الحقاً  .23

على سبٌل . ها بالحسبان عند القٌاس واالعتراف األوًل لالستثمار ذو العالقةذالظروف التً تم أخ
 عندما المتوقعة من األصلالمثال، ٌتم رسملة اإلنفاق الالحق إلرجاع المنافع االقتصادٌة المستقبلٌة 

تكون القٌمة الدفترٌة للعقار االستثماري قد أخذت بالحسبان خسارة ًف المنافع االقتصادٌة 

مل نفقات حهذه هً الحالة أٌضاً عندما ٌعكس سعر الشراء الصل التزام المنشؤة لت. المستقبلٌة
 بناٌة امتالكمثال على هذا قد تكون . ضرورٌة ًف المستقبل لوضع األصل ًف حالته التشغٌلٌة

. ًف مثل هذه الظروف تضاف النفقات الالحقة الى القٌمة الدفترٌة. بحاجة الى ترمٌم
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القٌاس الالحق لالعتراف األولً  
 

 أو نموذج التكلفة فً 27-49على المنشأة أن تختار إما نموذج القٌمة العادلة فً الفقرات  .24
.  جمٌع عقاراتها االستثمارٌةعلى  كسٌاسة محاسبٌة وٌجب أن تطبق هذه السٌاسة 50الفقرة

 

صاًف الربح أو الخسارة للفترة، األخطاء الجوهرٌة " ٌنص المعٌار المحاسبً الدوًل الثامن  .25
إن التغٌٌر الطوعً ًف السٌاسة المحاسبٌة ٌجب أن ٌتم إذا كان " والتغٌرات ًف السٌاسات المحاسبٌة

من غٌر . عرض أكثر مالئمة لألحداث أو العلمٌات ًف البٌانات المالٌة للمنشؤةالى التغٌٌر سٌإدي 
درجة كبٌرة أن التغٌٌر من نموذج القٌمة العادلة الى نموذج التكلفة سٌإدي الى عرض بالمتوقع 

. أكثر مالئمة

 
  ٌتطلب هذا المعٌار من جمٌع المنشات أن تحدد القٌمة العادلة للعقارات االستثمارٌة لغرض  .26

تشجع المنشؤة ولكن ال ٌطلب منها . (نموذج التكلفة)أو اإلفصاح   (نموذج القٌمة العادلة)القٌاس 
تحدٌد القمٌة العادلة للعقار االستثماري على أساس التقٌٌم من قبل مقٌم مستقل والذي ٌحمل 

 وصنف العقار االستثماري محل وقعي لدٌه خبره حدٌثة ًف مذمإهالت معترف بها ومالئمة وال

. التقٌٌم

 

نموذج القٌمة العادلة  
 
  بعد االعتراف األولً ٌجب على المنشأة التً اختارت نموذج القٌمة العادلة أن تقٌس جمٌع  .27

ة المبٌنة فً الفقرة  .  47عقاراتها االستثمارٌة بالقٌمة العادلة، ما عدا فً الحاالت االستثناٌئ

 
 أي مكسب أو خسارة ناشئة من التغٌر فً القٌمة العادلة للعقار االستثماري فً تضمٌن ٌجب  .28

. صافً الربح أو الخسارة للفترة التً نشأت فٌها

تقاس القٌمة العادلة بالسعر  األكثر .  القٌمة العادلة للعقار االستثماري هً غالباً قٌمته السوقٌة  .29
احتماال والذي ٌمكن الحصول علٌه بشكل معقول ًف السوق بتارٌخ المٌزانٌة العمومٌة لٌتماشى مع 

هو أفضل سعر ممكن الحصول علٌه بشكل معقول من البائع والسعر و. تعرٌف القٌمة العادلة

هذا التقدٌر ٌستثنى بالتحدٌد سعرا . األكثر موائمة ٌمكن الحصول علٌه بشكل معقول من الشاري
مطً ترتٌبات البٌع نشروط أو ظروف خاصة مثل التموٌل الغٌر نتٌجة لمقدراً مضخماً أو منخفضاً 

. وإعادة التؤجٌر، اعتبارات خاصة أو امتٌازات منحت من طرف مرتبط بعملٌة البٌع

 
 تحدد المنشؤة القٌمة العادلة بدون أٌة خصومات لتكالٌف العملٌة والتً قد تتحملها المنشؤة عند البٌع  .30

. أو االستبعاد

 
فً هً   ٌجب أن تعكس القٌمة العادلة للعقار االستثماري حالة السوق الفعلٌة والظروف كما .31

.  تارٌخ المٌزانٌة العمومٌة ، ولٌس كما فً تارٌخ ماضً أو مستقبلً

 

 بؤن ،الن األسواق وظروفها قد تتغٌر. القٌمة العادلة المقدرة هً محددة بوقت كما ًف تارٌخ معٌن .32
ٌفترض تعرٌف القٌمة العادلة . قد تكون القٌمة المقدرة غٌر صحٌحة أو غٌر مناسبة ًف وقت أخر

عملٌة ًف لبٌع متالزمٌن بدون أي انحراف ًف السعر والذي قد ٌحدث ا  من أجلتبادل وإكمال العقد
.  متكافئة بٌن أطراف راغبة وذات إطالع ًف حالة كان التبادل واإلكمال غٌر متالزمٌن

 

  تعكس القٌمة العادلة للعقار االستثماري بٌن أشٌاء أخرى دخل اإلٌجار من عقود اإلٌجار الحالٌة  .33
والفرضٌات المعقولة والمدعومة التً تمثل وجهة نظر السوق بما تفترضه أطراف ذات إطالع 

.   ورغبة عن دخل اإلٌجار من عقود إٌجار مستقبلٌة بما ٌتناسب مع ظروف السوق الحالٌة
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تعنً " ذات إطالع"ًف هذا السٌاق، " أطراف راغبة وذات إطالع" ٌشٌر تعرٌف القٌمة العادلة الى  .34
  العقارعقول على طبٌعة وخصائصمع الراغب مطلعٌن بشكل ئأن كالً من الشاري الراغب والبا

. ًف تارٌخ المٌزانٌة العمومٌةهً ، استخداماته الحالٌة والمتوقعة ، وحالة السوق كما ياالستثمار

 
 غٌر متلهفاً بشكل كبٌر وغٌر شاريالراغب هو متحفز ولٌس مجبراً على الشراء وهذا ال  الشاري .35

، ومع شاريهذا ال.مصمم على الشراء بؤي سعر  أٌضاَ ٌشتري بما ٌتماشى مع وقائع السوق الحاًل
لن ٌدفع . هتوقعات السوق الحالٌة بدالً من سوق تخٌلً أو افتراضً ال ٌمكن إثبات أو توقع وجود

المالك الحاًل للعقار االستثماري ٌعد ضمن . الشاري المفترض سعراً أعلى مما ٌتطلبه السوق

.   للسوقشكلٌنأولئك الم

 

جبراً، ولٌس جاهزاً للبٌع بؤي سعر ولٌس م  البائع  الراغب غٌر متلهف بشكل كبٌر ولٌس بائعاً  .36
البائع الراغب هو متحفز لبٌع العقار . جاهزاً لٌتمسك بسعر ال ٌعتبر معقوالً ًف السوق الحاًل

االستثماري بشروط السوق الفضل سعر ٌمكن الحصول علٌه ًف السوق المفتوح بعد تسوٌق 

ال تعتبر الظروف الحقٌقٌة للمالك الفعلً للعقار االستثماري جزءاً . مناسب مهما ٌكن علٌه السعر
.  من هذه االعتبارات الن البائع الراغب هو مالك افتراضً

 
أن العقار االستثماري سٌكون معرضاً للسوق بالطرٌقة األكثر " بعد تسوٌق مناسب"  ٌعنً تعبٌر  .37

قد تتفاوت فترة التعرض . مالئمة لٌإثر على بٌعه بؤفضل سعر ٌمكن الحصول علٌه بشكل معقول

حسب ظروف السوق، ولكن ٌجب أن تكون كافٌة للسماح للعقار االستثماري بجلب انتباه عدد 
 ٌفترض ًف فترة التعرض أن تحدث قبل تارٌخ المٌزانٌة ،مناسب من الشارٌٌن المحتملٌن

.  العمومٌة

 
العملٌة على أسس متكافئة هً عملٌة .   ٌشٌر تعرٌف القٌمة العادلة الى عملٌة على أسس متكافئة .38

بٌن أطراف لٌس لدٌها عالقات خاصة أو معٌنة تجعل األسعار للعملٌات ال تعكس خصائص 
.  السوق

.  ذات عالقة ، كل منها ٌتصرف باستقاللٌة لٌستكون العملٌة بٌن أطرافتٌفترض أن 

 
ل على القٌمة العادلة عادة ٌؤتً من األسعار الحالٌة ًف سوق نشط لعقارات مشابهة .39  ًف  أفضل دٌل

أخذ المنشؤة الحذر لتحدٌد أي ت .نفس الموقع والحالة وعرضة لنفس عقود االٌجار وعقود أخرى
عقود اإلٌجار  والعقود لاختالفات ًف طبٌعة ومكان أو حالة العقار، أو ًف الشروط التعاقدٌة 

. األخرى المتعلقة بالعقار

 
 ، تؤخذ المنشاة 39 غٌاب أسعار حالٌة ًف سوق نشط مثل الذي وصف ًف الفقرة  حالة  ًف .40

:  من عدة مصادر، تشمل بالعتبارمعلومات

 

 د إٌجار أو عقودوأو عرضه لعق)أسعار حالٌة من سوق نشط لعقارات لها طبٌعة وحالة وموقع مختلف  .أ 
 ،، معدلة لتعكس هذه الفرو قات ( مختلفةأخرى

سعار حدٌثة السواق اقل نشاطاً مع تعدٌالت لتعكس أٌة تغٌرات ًف الظروف االقتصادٌة منذ التارٌخ أ .ب 

 و، الذي حصلت فٌه العملٌات بهذه األسعار

ة على تقدٌرات للتدفقات النقدٌة، مدعومة بشروط عقود أٌجار يتنبوءات التدفق النقدي المخصومة مبن .ج 

بؤدلة خارجٌة مثل أجور السوق الحالٌة لعقارات مشابهة ًف  (حٌثما أمكن)حالٌة و عقود أخرى و 
قٌن ًف مبلغ ةنفس الموقع والحال ، واستخدام معدالت خصم تعكس تقدٌرات السوق الحالٌة لعدم اٌل

.  وتوقٌت التدفقات النقدٌة

 
م المصادر المتعددة المبٌنة ًف الفقرة السابقة استنتاجات مختلفة للقٌمة د  ًف بعض الحاالت، قد تق .41

أخذ المنشؤة هذه االختالفات بعٌن االعتبار من أجل الوصول الى ت. العادلة للعقار االستثماري
.  التقدٌر األكثر موثوقٌة للقٌمة العادلة خالل مدى ضٌق نسبٌاً من تقدٌرات القٌمة العادلة المعقولة
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أو عندما ٌصبح العقار )  ًف حاالت استثنائٌة عندما تمتلك المنشؤة العقار االستثماري الول مرة  .42

االستثماري القائم عقاراً إستثمارٌاً الول مرة إثر انتهاء عملٌة اإلنشاء أو التطوٌر، أو بعد التغٌر 

 ًف مدى تقدٌرات القٌمة العادلة المعقولة ستكون فاوت توجد أدلة واضحة على أن الت(ًف االستخدام
 تقدٌر واحد  وجودٌكون من الصعب تقٌٌمها وأن منفعةسكبٌرة وأن احتماالت النتائج المختلفة 

هذا قد ٌشٌر الى أن القٌمة العادلة للعقار لن تكون قابلة للتحدٌد بشكل .  مرفوضللقٌمة العادلة
(.  47أنظر الفقرة )معقول على أساس متواصل 

 

مة المعرفة ًف معٌار المحاسبة الدوًل السادس والثالثون خد تختلف القٌمة العادلة عن القٌمة المست .43
تعكس القٌمة العادلة معرفة وتقدٌرات المشاركٌن ًف السوق . "إنخفاض قٌمة الموجودات"

القٌمة فإن على العكس . باإلضافة إلى عوامل مالئمة للمشاركٌن ًف السوق على وجهة العموم
  باإلضافة إلى عوامل خاصة بالمنشؤة قد تكون مقتصرة المنشؤةة تعكس منفعة وتقدٌراتخدمالمست

عكس القٌمة العادلة أٌة  ت على سبٌل المثال الً. وغٌر قابلة للتطبٌق على المنشآت عمومعلى المنشؤة

. ةقٌمة إضافٌة مستمدة من تكوٌن محفظة عقارات ًف مواقع مختلف .أ 

.   بٌن العقارات االستثمارٌة وموجودات أخرىتتعاونا .ب 

. ة فقط على المالك الحاًلرالحقوق القانونٌة و القٌود القانونٌة المقتص .ج 

مزاٌا ضرٌبٌة أو أعباء ضرٌبٌة مقتصرة على المالك الحاًل  .د 
 

تتجنب المنشؤة العد المزدوج للموجودات و المطلوبات المعترف بها ًف المٌزانٌة العمومٌة  .44
على سبٌل المثال . كموجودات ومطلوبات منفصلة عند تحدٌد القٌمة العادلة للعقار االستثماري

ر ا ًف العقمتضمنلبناٌات ولكون المعدات مثل المصاعد وأنظمة التكٌٌف جزء مكمل تغالباً ما  .أ 
 ،االستثماري عموماً، بدالً من االعتراف بها بشكل منفصل كممتلكات وأجهزة ومعدات

ذا كان المكتب مإجراً إ القٌمة العادلة لألثاث  بشكل عامتشمل القٌمة العادلة للعقار االستثماري .ب 

ال  تعترف المنشؤة بذلك األثاث كؤصل منفصل .  الن دخل اإلٌجار ٌخص المكتب المإثث،باألثاث
 ، وعندما ٌكون األثاث متضمناً ًف القٌمة العادلة للعقار االستثماري

شمل القٌمة العادلة للعقار االستثماري دخل عقد إٌجار تشغٌلً مدفوع مسبقاً أو مستحق، الن تال  .ج 
.  المنشؤة تعترف به كمطلوب أو أصل منفصل

 

عكس القٌمة العادلة للعقار االستثماري النفقات الرأسمالٌة المستقبلٌة التً ستحسن أو تعزز تال  .45
. هذا اإلنفاق المستقبلًبالعقار وال نعكس المزاٌا المستقبلٌة ذات العالقة 

 
غٌر تلك )ًف بعض الحاالت ، تتوقع المنشؤة أن القٌمة الحالٌة لدفعاتها المتعلقة بعقار إستثماري  .46

ستتجاوز القٌمة الحالٌة للمقبوضات النقدٌة ذات  (الدفعات المتعلقة بمطلوبات مالٌة معترف بها

.  العالقة
المخصصات، المطلوبات المحتملة "تستخدم المنشؤة  المعٌار المحاسبً الدوًل السابع والثالثون 

.  س هكذا مطلوباًقٌة كٌفولتحدٌد فٌما إذا كانت المنشؤة تعترف بمطلوب " والموجودات المحتملة
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ٌة عدم القدرة على قٌاس القٌمة العادلة بموثوق

ٌد القٌمة العادلة للعقار االستثماري  .47  هناك فرضٌة قابلة للتنفٌذ أن المنشأة ستكون قادرة على تحد
ة، هناك دلٌل واضح عندما تمتلك  بشكل موثوق على أساس متواصل مع ذلك، فً حاالت إستثناٌئ

مال تأو عندما ٌصبح عقارًا إستثمارٌاً الول مرة نتٌجة الك)المنشأة العقار االستثماري الول مرة 
ٌد القٌمة العادلة  (اإلنشاء أو التطوٌر أو بعد التغٌر فً االستخدام أنها لن تكون قادرة على تحد

ٌنشأ عندما وفقط عندما ال تتكرر . للعقار االستثماري بشكل موثوق على أساس متواصل هذا 
على سبٌل المثال، بناءًا على ) مماثلة وال تتوفر تقدٌرات بدٌلة للقٌمة العادلة قٌةعملٌات سو

فً هذه الحاالت، ٌجب على المنشأة أن تقٌس ذلك العقار . (تنبؤات التدفق النقدي المخصوم
االستثماري باستخدام المعالجة المفضلة فً المعٌار المحاسبً الدولً السادس عشر 

للعقار  (رٌدٌة خالت)ٌجب افتراض القٌمة المتبقٌة ". الممتلكات، التجهٌزات والمعدات"
 المعٌار المحاسبً الدولً قٌجب على المنشأة االستمرار بتطبً. االستثماري على أنها صفر

.  السادس عشر حتى إستبعاد العقار االستثماري

 
تقٌس المنشؤة جمٌع عقاراتها االستثمارٌة األخرى بالقٌمة العادلة عندما تجبر ًف الحاالت  .48

االستثنائٌة، لألسباب المعطاة ًف الفقرة السابقة، على قٌاس العقار االستثماري باستخدام المعالجة 

. المفضلة ًف معٌار المحاسبة الدوًل السادس عشر

 
ت المنشأة سابقاً العقار االستثماري بالقٌمة العادلة ٌجب عٌها االستمرار بقٌاس العقار س إذا قا .49

أو حتى ٌصبح العقار عقارًا مشغواًل من المالك أو حتى تبدأ )بالقٌمة العادلة حتى االستبعاد 
 حتى إذا أصبحت عملٌات ( لمع خالل النشاط االعتٌادي لل منالمنشأة بتطوٌر العقار للبٌع الالحق

 . مماثلة أقل تكرارًا أو أصبحت أسعار السوق أقل توفراًسوقٌة

نموذج التكلفة  

بعد االعتراف األولى، ٌجب على المنشأة التً اختارت نموذج التكلفة أن تقٌس جمٌع عقاراتها  .50
االستثمارٌة باستخدام المعالجة المفضلة فً المعٌار المحاسبً الدولً السادس عشر 

أي بالتكلفة مطروحاً منها أٌة استهالك متراكم وأٌة خسائر " الممتلكات، التجهٌزات والمعدات"
.  إنخفاض قٌمة متراكمة
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التحوٌالت 
 
ٌجب أن تتم التحوٌالت من أو إلى العقارات االستثمارٌة عندما، وفقط عندما، ٌكون هناك تغٌر   .51

: فً االستخدام مدعماً ِب

 ،بداٌة إشغال المالك، عند التحوٌل من عقار استثماري الى عقار مشغول من المالك .أ 

 ،بداٌة تطوٌر لغرض البٌع، عند التحوٌل من عقار إستثماري إلى مخزون .ب 

 ،انتهاء أشغال المالك، عند التحوٌل من عقار مشغول من المالك الى عقار إستثماري .ج 

 ، أوبداٌة عقد إٌجار تشغٌلً لطرف أخر، عند التحوٌل من المخزون الى عقار إستثماري .د 

مغطى بالمعٌار )انتهاء إنشاء أو تطوٌر، عند التحوٌل من عقار فً مرحلة اإلنشاء أو التطوٌر  .ه 
  .الى عقار إستثماري ("التجهٌزات والمعدات والممتلكات"المحاسبً الدولً السادس عشر 

 
أعاله من المنشؤة أن تحول العقار من عقار إستثماري الى مخزون عندما،  (ب) 51تتطلب الفقرة  .52

عندما تقرر منشؤة إستبعاد عقار . ٌكون هناك تغٌر ًف االستخدام مدعماً ببدء تطوٌر لغرض البٌع
إستثماري بدون تطوٌر، تستمر المنشؤة بمعاملة العقار كعقار إستثماري حتى ٌنتهً االعتراف به 

بالمثل ، إذا بدأت منشؤة إعادة تطوٌر عقار . وال ٌعامل كمخزون ( من المٌزانٌة العمومٌةهشطب)

 االستخدام المستقبلً المستمر كعقار إستثماري ، ٌبقً عقاراً إستثمارٌاً وال  أجلإستثماري قائم  من
ٌعاد تصنٌفه كعقار مشغول من المالك خالل فترة إعادة التطوٌر  

 
 مع قضاٌا االعتراف والقٌاس التً تطبق عندما تستخدم المنشؤة نموذج 54-59تتعامل الفقرات  .53

عندما تستخدم المنشؤة نموذج التكلفة ، فإن التحوٌالت بٌن . القٌمة العادلة للعقارات االستثمارٌة

  للعقارالعقارات استثمارٌة و العقارات المشغولة من المالك والمخزون ال ٌغٌر القٌمة الدفترٌة
. المحول وال تغٌر تكلفة العقار ألغراض القٌاس واإلفصاح

 
للتحوٌل من عقار إستثماري مسجل بالقٌمة العادلة الى عقار مشغول من قبل المالك أو مخزون   .54

 العادلة فً تارٌخ تغٌر االستخدام وذلك عند المحاسبة ته، ٌجب أن تكون تكلفة العقار هً قٌم
.  علٌة الحقاً حسب المعٌار المحاسبة الدولً السادس عشر أو معٌار المحاسبة الدولً الثانً

 
 ٌجب على المنشأة أن تطبق معٌار المحاسبة الدولً السادس عشر حتى تارٌخ التغٌر فً  .55

االستخدام  إذا أصبح عقارًا مشغواًل من المالك عقارًا إستثمارٌاً سٌتم تسجٌله بالقٌمة العادلة، 
ن القٌمة الدفترٌة للعقار االستثماري حسب  ٌجب على المنشأة معالجة أٌة فرق فً ذلك التارٌخ ٌب

 المحاسبً الدولً السادس عشر وقٌمته العادلة بنفس الطرٌقة كإعادة تقٌٌم حسب المعٌار
  .المعٌار المحاسبً الدولً السادس عشر

 
 تستمر المنشؤة باستهالك العقار واالعتراف بؤٌة خسائر إنخفاض قٌمة حدثت حتى تارٌخ عندما  .56

. ول من المالك عقاراً إستثمارٌاً مسجالً بالقٌمة العادلةشغأصبح العقار الم

تعالج المنشؤة أٌة فرق ًف ذلك التارٌخ بٌن القٌمة الدفترٌة للعقار حسب المعٌار المحاسبً الدوًل 
السادس عشر وقٌمته العادلة بنفس الطرٌقة كإعادة تقٌٌم حسب المعٌار المحاسبً الدوًل السادس 

  :عشر ، بكلمات أخرى

ٌتم االعتراف بؤي إنخفاض ناتج ًف القٌمة الدفترٌة للعقار ًف صاًف الربح أو الخسارة للفترة مع ذلك،  .أ 
 ، و إعادة التقٌٌم الى الحد أن المبلغ متضمن ًف فائض إعادة التقٌٌمضٌتم تحمٌل االنخفاض مقابل فائ

: ٌعالج أي إرتفاع ناتج ًف القٌمة الدفترٌة كما ٌلً .ب 

إلى الحد الذي ٌعكس فٌه االرتفاع خسارة إنخفاض قٌمة سابقة لذلك العقار، ٌعترف باالرتفاع  .1

 ٌتجاوز المبلغ المعترف به ًف صاًف الربح أو الخسارة ال. ًف صاًف الربح أو الخسارة للفترة
صافٌة من )المبلغ المطلوب العادة القٌمة الدفترٌة إلى القٌمة الدفترٌة التً كانت سوف تتحدد 

ًف حالة عدم االعتراف بؤٌة خسارة إنخفاض قٌمة  (االستهالك
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عند . ٌتم إضافة أي جزء متبقً مباشرة الى حقوق الملكٌة تحت عنوان فائض إعادة التقٌٌم .2
إستبعاد العقار االستثماري الحقاً قد ٌتم تحوٌل فائض إعادة التقٌٌم المتضمن ًف حقوق الملكٌة 

التحوٌل من فائض إعادة التقٌٌم الى االرباح المحتجزة ال ٌتم من خالل . الى االرباح المحتجزة 

.  بٌان الدخل
 

ن  .57 للتحوٌل من المخزون إلى عقار استثماري مسجل بالقٌمة العادلة ٌجب االعتراف بأي فرق ٌب
القٌمة العادلة للعقار فً ذلك التارٌخ وقٌمتها الدفترٌة السابقة فً صافً الربح أو الخسارة 

. للفترة

 
 تتناسب معالجة التحوٌالت من المخزون إلى العقار االستثماري المسجل بالقٌمة العادلة مع .58

 المخزون المعالجة المتعلقة ببٌع

 
 عندما تكمل المنشأة إنشاء أو تطوٌر عقار استثماري ذاتً اإلنشاء والذي سٌسجل بالقٌمة  .59

ن القٌمة العادلة للعقار فً ذلك التارٌخ وقٌمته الدفترٌة  العادلة، ٌجب االعتراف بأي فرق ٌب
. السابقة فً صافً الربح أو الخسارة للفترة

 

االستبعادات  
 

عند االستبعاد  (شطبه من المٌزانٌة العمومٌة) االعتراف بالعقار االستثماري التوقف عن ٌجب  .60
د منافع اقتصادٌة مستقبلٌة ووجوعدم أو عند سحب العقار االستثماري بشكل دائم من االستخدام 

. متوقعه من استبعاده

 

لتحدٌد تارٌخ . وٌلًمل ًف عقد إٌجار تواستبعاد العقار االستثماري قد ٌحدث بالبٌع أو بالدخ .61
االستبعاد للعقار االستثماري تطبق المنشؤة المقاٌٌس ًف المعٌار المحاسبً الدوًل الثامن عشر 

لالعتراف باإلٌراد من بٌع السلع ومراعاة اإلرشاد ًف ملحق المعٌار المحاسبً الدوًل " اإلٌراد"

على االستبعاد عند " عقود اإلٌجار"ٌطبق المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشر . الثامن عشر
. وٌلً أو بالبٌع وإعادة التؤجٌرمالدخول ًف عقد إٌجار ت

 
ٌد المكاسب والخسائر الناشئة من  .62 ن صافً تعاقدٌجب تحد  أو استبعاد العقار االستثماري كفرق ٌب

ان الدخل  عائدات االستبعاد والقٌمة الدفترٌة لألصل وٌجب االعتراف بها كدخل أو مصروف فً ٌب
طرٌقة أخرى عند البٌع "  ٌجارعقود اال" إال إذا تطلب المعٌار المحاسبً الدولً السابع عشر )

. (وإعادة التأجٌر

 
باألخص، ٌتم .  ٌعترف مبدئٌاً بالتعوٌضات المستلمة من استبعاد عقار استثماري بالقٌمة العادلة .63

االعتراف مبدئٌاً بالتعوٌضات المستلمة بمعادل السعر النقدي ًف حالة تم تؤجٌل دفعة لعقار 

ٌتم االعتراف بالفرق بٌن القٌمة االسمٌة للتعوٌضات ومعادل السعر النقدي كإٌراد فائدة . استثماري
حسب المعٌار المحاسبً الدوًل الثامن عشر على أساس تناسب وقتً ٌؤخذ بالحسبان العائد الفعلً 

. التعوٌضات المستلمة

 
المخصصات، المطلوبات المحتملة " تطبق المنشؤة معٌار المحاسبة الدوًل السابع والثالثون  .64

ة أخرى، كما تراه مناسباً ، ألي مطلوبات تبقٌها ًٌ، أو معا"والموجودات المحتملة ر محاسبٌة دوٌل
.  المنشؤة بعد استبعاد العقار االستثماري
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اإلفصاح 

نموذج القٌمة العادلة ونموذج التكلفة 

"  تطبق االفصاحات الموضعة أدناه باإلضافة إلى تلك ًف المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشر  .65
حسب المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشر، ٌعطً مالك العقار االستثماري ". عقود اإلٌجار

حسب المعٌار المحاسبً الدوًل السابع عشر، تعطً . إٌضاحات مإجر عن عقود اإلٌجار التشغٌلٌة
وٌلً إفصاحات مستؤجر عن عقود اإلٌجار مالمنشؤة التً تحتفظ بعقار استثماري حسب عقد إٌجار ت

. وٌلٌة وإفصاح مإجر عن أٌة عقود إٌجار تشغٌلٌة منحتها المنشؤةمالت

 
: فصحتعلى المنشأة أن   .66

ٌٌس التً وضعت من المنشأة لتمٌز العقار  (12أنظر الفقرة )عندما ٌكون التصنٌف صعباً  .أ  عن المقا
االستثماري من العقار المشغول من المالك ومن العقار المعد للبٌع من خالل النشاط االعتٌادي 

  عمل،لل

ٌد القٌمة العادلة للعقار االستثماري، شاماًل لتصرٌح فٌما  .ب  الطرق والفرضٌات المهمة التً طبقت لتحد
ٌد القٌمة العادلة مدعوماً بأدلة  أو كان بشكل أكبر مب والتً ٌجب )ٌاً على عوامل أخرى نإذا كان تحد

انات  (أن تفصح المنشأة عنها  ، مماثلةسوقٌةبسبب طبٌعة العقار واالفتقار إلى ٌب

بناءًا  (كما تم قٌاسه أو اإلفصاح عنه فً البٌانات المالٌة)المدى الذي تحددت فٌه القٌمة العادلة  .ج 
ٌثة فً موقع  تقٌٌم من مقٌم مستقل والذي ٌعمل بمؤهالت مهنٌة معترف بها ومالئمة ولدٌة خبرة حد

 العقار االستثماري محل التقٌٌم إذا لم ٌحدث مثل هذا التقٌٌم ، ٌجب اإلفصاح عن تلك صنفو
 ،الحقٌقة

ان الدخل لةلغ المتضمناعن المب .د   : فً ٌب

 ،دخل اإلٌجار من العقار االستثماري .1

الناشئة من العقار  (شاملة لمصارٌف التصلٌح والصٌانة)المصارٌف التشغٌلٌة المباشرة  .2
 اٌجار خالل الفترة، و االستثماري الذي ولد دخل

الناشئة من العقار  (شاملة لمصارٌف التصلٌح والصٌانة)المصارٌف التشغٌلٌة المباشرة  .3
 اٌجار خالل الفترة، ولد دخلي  لماالستثماري الذي

وجود ومبلغ القٌود على قابلٌة العقار االستثماري للتحصٌل أو على تحوٌل الدخل والعوائد من  .ه 
االستبعاد، و 

الصٌانة او  وبناء أو تطوٌر العقار االستثماري أو للتصلٌحات أو عادٌة هامة لشراءتات التزام .و 
 .التحسٌنات

 

 نموذج القٌمة العادلة
 

، ٌجب أٌضاً على المنشأة والتً تطبق نموذج 66باإلضافة إلى اإلفصاح المطلوب فً الفقرة  .67
 أن تفصح عن تسوٌة للقٌمة الدفترٌة للعقار االستثماري 27 – 49القٌمة العادلة فً الفقرات 

: (المعلومات المقارنة غٌر مطلوبة) التالً هظهرمفً بداٌة الفترة وفً نهاٌة الفقرة 

االضافات، اإلفصاح المنفصل لتلك االضافات الناتجة من االمتالكات وتلك الناتجة عن رسمله النفقات  .أ 
 ،الالحقة

 ،اإلضافات الناتجة عن االمتالكات من خالل اندماج المشروعات .ب 

 ،االستبعادات .ج 

 ،صافً المكاسب أو الخسائر من تعدٌالت القٌمة العادلة .د 

 ،صافً فر وقات الصرف الناشئة من ترجمة البٌانات المالٌة لمنشأة أجنبٌة .ه 

 ، والتحوٌالت من وإلى المخزون والعقارات المشغولة من المالك .و 
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 .حركات أخرى .ز 
 

ة عندما تقٌس المنشأة العقارات االستثمارٌة باستخدام المعالجة المفضلة فً  .68  فً حاالت استثناٌئ
بسبب االفتقار إلى )" الممتلكات، التجهٌزات والمعدات"المعٌار المحاسبً الدولً السادس عشر 

، ٌجب أن تفصح التسوٌة المطلوبة بالفقرة السابقة ( أعاله47قٌمة عادلة موثوقة، أنظر الفقرة 
: باإلضافة ٌجب على المنشأة أن تفصح. عن المبالغ المتعلقة بعقارات استثمارٌة أخرى

 ،وصف للعقار االستثماري .أ 

  ،توضٌح لماذا ال ٌمكن قٌاس القٌمة العادلة بشكل موثوق .ب 

  ، وكبٌر أن تقع القٌمة العادلة خاللهحد  ىلاإذا أمكن، مدى التقدٌرات والتً ٌمكن  .ج 

 :عند التخلص من العقار االستثماري الغٌر مسجل حسب القٌمة العادلة .د 

 ،حقٌقة أن المنشأة قد تخلصت من عقار استثماري غٌر مسجل حسب القٌمة العادلة .1

 ، والقٌمة الدفترٌة لذلك العقار االستثماري بتارٌخ البٌع .2

 .مبلغ المكسب أو الخسارة المتحقق .3
 

 نموذج التكلفة
 

 ٌجب على المنشأة التً تطبق نموذج التكلفة فً 66  باإلضافة إلى اإلفصاح المطلوب فً الفقرة .69
:  أن تفصح أٌضاً عن50الفقرة 

 ،طرٌقة االستهالك المستخدمة .أ 

 ،ومعدالت االستهالك المستخدمةأة فعاألعمار النا .ب 

فً بداٌة  (لمتراكمةامجمعاً مع خسائر انخفاض القٌمة )إجمالً القٌمة الدفترٌة واالستهالك المتراكم  .ج 
ٌتها  ،الفقرة ونها

ٌتها تظهر التالٌة  .د  المعلومات )تسوٌة للقٌمة الدفترٌة للعقار االستثماري فً بداٌة الفترة ونها
 :(المقارنة غٌر مطلوبة

اإلضافات، اإلفصاح المنفصل لتلك االضافات الناتجة عن االمتالكات وتلك الناتجة عن رسملة  .1
 ،النفقات الالحقة

 ، اإلضافات الناتجة عن االمتالكات من خالل اندماج المشروعات .2

 ،االستبعادات .3

 ، االستهالك .4

 ومبلغ خسائر انخفاض القٌمة المعكوسة المعترف به مبلغ خسائر انخفاض خسائر القٌمة  .5
انخفاض قٌمة "لفترة حسب المعٌار المحاسبً الدولً السادس والثالثون اخالل 

 ،"الموجودات

 ،صافً فر وقات الصرف الناشئة من ترجمة البٌانات المالٌة لمنشأة أجنبٌة. 6 .6

 ، و التحوٌالت من وإلى المخزون والعقارات المشغولة من المالك .7

  ، و حركات أخرى .8

ة المبٌنة فً الفقرة . القٌمة العادلة للعقارات االستثمارٌة .ه  ، عندما ال 47فً الحاالت االستثناٌئ
ٌد القٌمة العادلة للعقار االستثماري بشكل موثوق، على المنشأة أن تفصح عن : تستطٌع المنشأة تحد

 ،وصف للعقار االستثماري .1

ٌد القٌمة العادلة بشكل موثوق .2  ، وتفسٌر لماذا ال ٌمكن تحد

.   كبٌر أن تقع القٌمة العادلة خاللهى حدلإإذا أمكن، مدى التقدٌرات التً ٌمكن  .3
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 أحكام انتقالٌة

نموذج التكلفة العادلة  

ر تبنً هذا المعٌار فً تارٌخ نفاذه  .70  حسب نموذج التكلفة العادلة، ٌجب على المنشأة أن تبٌن تأٌث
 المعٌار فٌها الول يكتعدٌل على الرصٌد االفتتاحً لألرباح المحتجزة للفترة التً تم تبن (أو أبكر)

: باإلضافة. مرة

ة إذاتشجع المنشأة ولكن ال ٌطلب منها .أ    (فً البٌانات المالٌة أو بطرٌقة أخرى) أفصحت سابقاً عالٌن
محددة بناءًا على أساس ٌلبً تعرٌف )عن القٌمة العادلة لعقاراتها االستثمارٌة فً فترات مبكرة 

: ، أن(29 – 46 واإلرشاد فً الفقرات 4القٌمة العادلة فً الفقرة 

ة عن  .1 تعدل الرصٌد االفتتاحً لألرباح المحتجزة البكر فترة مبٌنة تم فٌها اإلفصاح عالٌن
 ، والقٌمة العادلة

ان المعلومات المقارنة لهذه الفترات .2  ، وإعادة ٌب

ة  .ب  ، ٌجب على المنشأة عدم (أ)ن المعلومات المبٌنة فً عفً حالة عدم قٌام المنشأة باإلفصاح عالٌن
ان المعلومات المقارنة وٌجب أن تفصح عن هذه الحقٌقة . إعادة ٌب

 

 ٌتطلب هذا المعٌار معالجة مختلفة عن المعالجات المفضلة والبدٌلة المسموح بها للتغٌرات ًف  .71
صاًف الربح أو الخسارة للفترة، "السٌاسات المحاسبٌة حسب المعٌار المحاسبً الدوًل الثامن 

ٌتطلب المعٌار المحاسبً الدوًل الثامن ". األخطاء الجوهرٌة والتغٌرات ًف السٌاسات المحاسبٌة

أو اإلفصاح عن معلومات مقارنة شكلٌة إضافٌة  (المعالجة المفضلة )إعادة بٌان المعلومات المقارنة
. إال إذا كان من غٌر العملً فعل هذا (معالجة بدٌلة مسموح بها)نها امعاد بً

 

عندما تتبنً منشؤة هذا المعٌار الول مرة ، فإن التعدٌالت على الرصٌد االفتتاحً لألرباح  .72
. المحتجزة تشمل إعادة تصنٌف أٌة مبالغ محفوظة ًف فائض إعادة التقٌٌم للعقارات االستثمارٌة

 

 نموذج التكلفة

 
  عندما ٌطبق المعٌار المحاسبً الدوًل الثامن على أي تغٌٌر ًف السٌاسات المحاسبٌة التً تحدث .73

ٌشمل تؤثٌر التغٌٌر ًف . تتبنى منشؤة هذا المعٌار الول مرة وتقرر أن تستخدم نموذج التكلفة

 ًف فائض إعادة التقٌٌم للعقارات  بهفظتالسٌاسات المحاسبٌة إعادة تصنٌف أٌة مبلغ مح
. االستثمارٌة

 

تارٌخ النفاذ 
 

 للبٌانات المالٌة السنوٌة التً تغطً الفترات  المفعولٌصبح هذا المعٌار المحاسبً الدولً نافذ .74
وٌشجع التطبٌق االبكر .  أو بعد هذا التارٌخ2001 (ٌناٌر)التً تبدأ فً األول من كانون الثانً 

لفترات التً تبدأ قبل األول من كانون الثانً ا  علىٌجب على المنشأة  إذا طبقت هذا المعٌار
.   اإلفصاح عن هذه الحقٌقة2001 (ٌناٌر)

 
فٌما " المحاسبة على االستثمارات"هذا المعٌار ٌلغً المعٌار المحاسبً الدوًل الخامس والعشرون  .75

.  ٌتعلق بالعقارات االستثمارٌة
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المحاسبة على "سحب معٌار المحاسبة الدولً الخامس والعشرون 
 "االستثمارات

 
 ٌغطً المعٌار المحاسبً الدوًل الخامس والعشرون االعتراف والقٌاس الستثمارات الدٌن والملكٌة، كذلك 

ألغً . االستثمارات ًف األراضً والبناٌات وموجودات ملموسة وغٌر ملموسة أخرى محتفظ بها كاستثمارات
المعٌار المحاسبً الدوًل الخامس " الموجودات غٌر الملموسة" المعٌار المحاسبً الدوًل الثامن والثالثون 

 .والعشرون فٌما ٌتعلق باالستثمارات ًف الموجودات غٌر الملموسة

 
المعٌار المحاسبً الدوًل " االعتراف والقٌاس: األدوات المالٌة"ألغً المعٌار المحاسبً الدوًل التاسع والثالثون 

ٌلغً المعٌار المحاسبً الدوًل . الخامس والعشرون فٌما ٌتعلق باالستثمارات ًف استثمارات الدٌن والملكٌة 
. المعٌار المحاسبً الدوًل الخامس والعشرون فٌما ٌتعلق بالعقارات االستثمارٌة" العقارات االستثمارٌة"األربعون 

 

لذلك ٌغطً المعٌار المحاسبً الدوًل الخامس والعشرون فقط االستثمارات ًف السلع وفً الموجودات الملموسة 
سٌحتوي المعٌار المحاسبً الدوًل الخامس والعشورن أٌضاً . مثل السٌارات القدٌمة وبنود جامعً التحف األخرى

 ةًغٌر تلك التً تستثمر كلً)على متطلبات معالجة التغٌرات ًف قٌمة االستثمارات لمنشؤة االستثمارات المتخصصة 
التً ٌعتبر االحتفاظ  للمنشات محفظة االستثماراتل عن تحلٌل ، باإلضافه لمتطلب االفصاح (ًف الموجودات المالٌة

.   لهاباالستثمارات هو النشاط التجاري الرئٌسً

 
ال ٌعتقد المجلس بوجود حاجة لمعٌار محاسبً دوًل ٌغطً مثل هذه البنود وقام بسحب معٌار المحاسبة الدوًل 

 أو بعد 2001الخامس والعشرون للبٌانات المالٌة السنوي التً تغطً للفترات المالٌة والتً تبدأ من كانون الثانً 
.  هذا التارٌخ

 

  
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 


