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 مقدمة -1 
ًًًًتِ       ٓي ٓلًًًًر لًًًً   أت ًًًً  ج   ًًًًأُ جي عأ ًًًًت   ًًًًُ جي  ي ٓي يعتبًًًًت جيتًًًً أيت يبًًًًم يلًًًًأييف جيت 

ٓجلًًًً   ًًًًّ  بًًًًُ جي ًًًًتكأه لًًًً   هتطًًًًٌ جي ًًًًعأ أه     ي كع ًًًًأ  ًًًًّ  جلًًًًتهمج ى  طًًًً  عهًًًًأٍ 
ٓ   يًًًًً   ًًًًًتج  أ يٓ ج  تًًًًًتجن  ٓجلًًًًًتهمج  أ مّٓ جيطأًًًًً ٓجي  تطكًًًًًأه  جيب ًًًًًُٓ  طًًًًً  جي عًًًًًمجه 

ٓتطأ  جيكثيت  ّ جي تكأه   يً  جلًت أأت ج  ًُٓ بًم   ًّ  ًتج  أ ه ٓ ًأ يطب ُٓ  طي أ  
ٓتجه ت عيًر لًتيعر    ًأ يأعًُ جعغًأٍ  بًأيا  ًه ر ي ًتج   بأيعلبر يأل ًُٓ جيتً  تتعًتن يتهً
ٓ ًم تطأً  بعًن جي ًتكأه  لًت أأت ج  ًُٓ  ه ه ج  ُٓ ي تٖج يبعًم  ًّ جيت ًم ج  ت ًأمٔ  

ٓج   ًّ هتيًٍ    ٓجُ  ل ٓبأه ل  جيب ُٓ  ط  ج   ٓجأ ى  ّ  ع يًأم  تيلً أي أ يٓ  ًّ ي أ ت
ٓبيًم يطب ًُٓ  طً   هتيٍ ج  تتجن  ك أ يعى ل  بعن ج بيأّ يكّٓ جيتً أيت هًٓ جيلًبيُ جي

  (Xu et al., 2017)بٍ جلتهمجِ ج  ُٓ جي أمير جيت  تكّٓ غيت  تأبر يط تج  
 

ٓم ج يأًًأت      ٓيًًُ  ع ًً ه   ًكطر جي بألًًبر  ًّ   ًً ٓ ً  جعت ًًأت ج يأًأت ك بًًم   ًأمت جيت 
ٓم ٓجهت ًً ٓليت جت ًًأم يط بألًًبر  ًًّ   ًً ه جي عو ًًأه جي  عيًًر بر ًًمجت جي عًًأييت جي بألًًبير يتًً

ًًًًر جهًًًًت ٌ  ٓب ًًًًغر هأ ًًًًر بلًًًًبف   كأعي ٓجي ًًًًمأتيّ   ًًًًمٔ كًًًًُ  ًًًًّ جي لًًًًت أتيّ  ج يأًًًًأت ي
ٓم ج يأًًأت  عًًم أ جهتطًًٌ  جيليألًًأه جي بألًًبير جيتًً  ي كًًّ يّ تتبع ًًأ جي ًًتكأه ي عأيأًًر   ًً

ٓع أ ج   ٓم  ًًّ   ًً  ت ًًأمٔ  ج  ًًت جيًً ٔ يًًممٔ لًً  بعًًن ج بيًًأّ  يًً   ًًكُ بعًًن جيع ًً
ٓتبعًٖأ يًً يَ  بًمي كًُ  ًًّ    IASB عأيأًأه  بألًبير  هتطغًًر ي عًأ  ه ج ت ًأمير  ت ًًأب ر  

FASB  ِٖأ   تتكٖأ  ع   أ ٓ ٓم  6006  ت  ّ يأًُ ٓ ً   عًأييت أميًم  يط بألًبر  ًّ   ً
ٓ طيًى ي ًمت ٓي  يطت تيًت جي ًًأي    IASBج يأًأت   ٓم  (IFRS 16)جي عيًأت جيًم ٓجّ     ًً بععً

ٓ يًًًًَ لًًًً  يعًًًًأيت   (ASU 842)جي عيًًًًأت   FASB  ك ًًًًأ ي ًًًًمت  أطًًًً  6006ج يأًًًًأت   
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ٓي ًًً   هٓبأيتًًًأي  بًًًمي ب بًًًر أميًًًم   ًًًّ  بألًًًبر ج يأًًًأت  طًًً  ج  ًًًُ بأيعلًًًبر يط لًًًت أتيّ  
ٓج ل ًأ   ًّ  (IFRS 16)جي عيًأت ٓجيعًتن  ٓجي يًأ   ٓج لً  جيهأ ًر بًأ  تتجٌ  جي بًأم  

ٓيكًًًّٓ جي عيًًًأت لًًًإٔت جي غعًًًُٓ يطتهبيًًًٍ  ٓجي ًًًمأت   ٓم ج يأًًًأت يكًًً  جيهًًًتليّ جي لًًًت أت  ًًً  
ٓيكًًّ ب ًًته 6009ج تبًأتٖج  ًًّ يُٓ يعًًأيت ٓي كًًّ يط ًًتكأه جهتيًًأت جيتهبيًٍ  بًًُ هًً ج جيتًًأتي     
ٓم    جيع         (   ج يتجIFRS 15يّ يكّٓ تِ تهبيٍ )  م  ّ جيع 

ٓم ج يأًأت   (IFRS 16)ٓي ًمِ       ٓهتيًر لً  جي تهطبًأه جي بألًبير ي عأيأًر   ً تغييًتجه أ
ٓجيتغلًيتجه جي تعط ًر  ٓ ر جيبأييًر  ًّ جي عًأييت  ٓيبُ  بُ جي أ  ٓب غر هأ ر يط لت أتيّ   

ٓي   ٓهً   عيًأت  جي بألًبر جيًم  يأًأت جيت ًغيط  ج (SIC 15)  جيتغلًيت (IAS 17)بأ يأًأت 
ٓجيتغليت  ٓجل    ٓع  ي يأأت   -(SIC 27)ٓجيم ٓهت جي عأ  ه جي ت  عر جي كُ جي أع  ت ييِ أ

 

ٓم ج يأًأت  طً   (IFRS 16)ٓيعت م      ط   مهُ  هتطٌ جهت لأ أ تيٖأ يط بألبر  ّ   
ِٓ  بًًٍ ج لًًتهمجِ  ٓم يلًًأ   غ ًً ًً  ٓ ٓيطيًًر  ٓم ج يأًًأت جيت  ج يأًًأت       يطغًً  جيت ييًً  بًًيّ   ًً

ٓم  ٓجبًًم يأ يًً    ًً ٓ ع  بألًًب   ٓأ ًًر عوًًت جي لًًت أت  بيًًن يكًًّٓ هعًًأَ ع ًً جيت ًًغيطير  ًًّ 
ٓج  ًًًُٓ  عهغ ًًًر  ٓم ج يأًًًأت   ًًًيت  ج أًًًُ  ًًً ج يأًًًأت بأيعلًًًبر يط لًًًت أتيّ   بألًًًتثعأ    
ٓ يًًًًر يط لًًًًت أت  ٓم ج يأًًًًأت لًًًً  جي ي جعيًًًًر جيع  ٓبأيتًًًًأي  يًًًًتِ ج  تًًًًتجٌ بأ يًًًً    ًًًً جي ي ًًًًر  

ٓم ج يأًأت  عهغ ًر جي ي ًر  ٓج لتثعأ  جيٓ    ٓ ٓم ج يأأت   يت  ج أُ   ,PWC)بيم هٓ   
2016a)    

 

ٓ   يّ تمثت  تهطبأه     ٓجيعلًف جي أييًر ج لألًير  (IFRS 16)ٓ ّ جي ت ٓج ِ جي أيير   ط  جي 
ٓج يت ج ًًًأه جي تتبهًًًر بأايأًًًأت لًًً   ًًًطف جي ي جعيًًًر  يط لًًًت أت  بيًًًن ج  تًًًتجٌ بأ  ًًًُٓ 
أ ًًأي  ج يت ج ًًأه لًً   أ  ًًر جي تكًً   ٓجا ٓ يًًر لًًٌٓ يتتتًًف  طيًًى  يًًأم   أ ًًأي  ج  ًًُٓ  جيع 

ٓ ًًّ ثًًِ  ٓبأيتًًأي  جيتًً ثيت  طًً  جي  ًًأيي  ج لألًًير  جيتًً ثيت  طًً  جيعلًًف جي أييًًر  ل ًًّ جي ًًأي   
ٓبأ  ًًًألر  يًًً   يًًًَ   ٓجتتغًًًأى علًًًبر جيتلًًً  جي ًًًأي    ٓتجّ ج  ًًًُٓ  ٓ ًًً  جعهغًًًأن  عًًًمُ م جي ت

يي أ  ط   أ  ر جيمهُ عوتٖج ي  تتجٌ ب  تٌٓ جهً َ  ي ًُ  (IFRS 16)ليمثت جي عيأت 
ٓ يًًَ بًًمٖ   ًًّ   ًًتٌٓ ج يأًًأت جيت ًًغ ٓج ًًم    ٓج  تًًتجٌ بأيغ ٓ ًًّ ثًًِ بًًٍ جالًًتهمجِ   يط   

ٓجي ًتيبر  ك ًأ لًًيمثت  ٓجيًتبب  بًُ جيغأ ًًم   ٓج هًً َ   ٓجي ًتيبر  جيتً ثيت  طً  جيًتبب  بًًُ جيغأ ًم  
ٓجيتًًً  كأعًًًه يًًًتِ  ٓ أه ج يأًًًأت  جي عيًًًأت جيأميًًًم  طًًً   أ  ًًًر جيتًًًمل أه جيع ميًًًر  عوًًًتٖج  ّ  ًًًمل

لًي  أ أً     لًيتِ ت  (IAS 17) ت  أ كتمل أه ع مير ت غيطير بأيكأ ُ ل  جي عيأت جيلًأبٍ 
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ٓ أه  يعكًً  جيغأ ًًم   طًً  جيتًً جِ ج يأًًأت لًًيتِ  ت ًً أ كتًًمل أه ع ميًًر ت ًًغيطير  بيع ًًأ جي ًًمل
ٓيطيًًر   ,Ozturk and Serçemeli)جيع ميًر ي يتًً جِ ج يأًًأت تعًًتن  ًً ّ ج ع ًًهر جيت 

2016)          
 

ٓهٔت لًً  ٓ طًً  جيًًتغِ  ًًّ يّ جي عأيأًًر جي بألًًبير بأيعلًًبر يط ًًمأتيّ يًًِ تتغيًًت ب ًًكُ أًً     
ٓمتجيًًر  (IFRS 16)جي عيًًأت جيأميًًم    ًً ٓ ٓج  طًً   ًً ٓع      يعًًى يعبغًً   طًً  جي ًًمأتيّ يّ يك

ٓج ًأم  جيتً أيت    ٓ عأ  ه جيبي   ٓأي أه جيأميم  ب  ّ تعتيٌ   م ج يأأت   ٓجيت بأ ت أمجه 
ٓت  ل ِ جيتغيتجه ل  جي عأيأر جي بألبير يط لت أتيّ ي أ ي أ  ًّ تً ث يت ه ج بأ  ألر  ي   ت

ٓكيأه جي لت أتيّ ٓلٍٓ ج يأأت ٓهتي ر جي غأٓ ر         ِ      (BDO, 2017) ط  لط
ٓيط  لًً    ًًت ي عيًًأت     ٓ طًً  جي ًًعيم جي بطًً   ته ًً  جي عأيأًًر جي بألًًبير يطتًً أيت جيت ًً

ٓيط  جيتًً  تًًتِ 60جي بألًًبر جي  ًًٔت ت ًًِ ) ٓم جيتًً أيت جيت ًً ٓيهبًًٍ هًً ج جي عيًًأت  طًً    ًً    )
ٓيط  ت ِ )ٓل أ  بكأِ  أعّٓ  ( يلًعر 06ٓجي عًمُ بأي ًأعّٓ ت ًِ ) 0995( يلعر 95جيت أيت جيت 

ٓيهتطًًًٌ جي عيًًًأت جي  ًًًٔت ت ًًًِ ) 6000 ( جهت لًًًٖأ تأ ًًًٖأ  ًًًّ جي عًًًأييت 60ٓ  بتًًًى جيتعغي يًًًر  
ٓم ج يأًًًأت بًًًيّ جي عًًًأييت  ٓ  لًًً  جي عأيأًًًر جي بألًًًبير يع ًًً ٓبعًًًأ   طيًًًى لًًًرّ هعًًًأَ لأًًً ٓييًًًر   جيم

ٓييًًً ٓجي عًًًأييت جيم ٓ يًًًَ  ّ جي عيًًًأت جي  ًًًٔت ت ًًًِ )جي  ًًًتير  ٓع  60ر   ( يغطًًًف جي ًًًكُ جي ًًًأع
ٓهٔت لً   ٓم ج يأأت    أ يتتتًف  طيًى جهًت ٌ أً ٓهت ج  ت أمٔ يع  ٓم ج يأأت  ط  جيأ يع 

ٓجي عأييت جي  تير  ٓيير  ٓم ج يأأت بيّ جي عأييت جي بألبير جيم  جي عأيأر جي بألبير يع 
 مشكمة البحث -2

ٓي  يطت أتيت جي أيير  (IASB)ي مت    ٓم  (IFRS 16)جي عيأت جيم جي ٕ يطغ  ت ًعيٌ   ً
ٓبًمٖ   ًّ  يًَ يًتِ تلً طر  ٓيط  بأيعلًبر يط لًت أت   ٓم جيأأت ت  ج يأأت كأيأأت ت غيط  يٓ   
و أتهًًًأ  ٓجا ٓ أه ج يأًًًأت  ٓم ج يأًًًأت جيت ًًًغيط   ًًًّ هًًً ُ ج  تًًًتجٌ بأي ي ًًًر جيبأييًًًر ي ًًًمل ًًً  

ٓج  تًً ٓيتهطًًف ك  ًًُٓ بًًٍ ج لًًتهمجِ   ٓ أه ج يأًًأت جي لًًت بطير   تجٌ بًًأ يت جِ جي ًًأي  ب ًًمل
ٓم  جي عيأت  ّ جي تكأه  أًتج  لبًم  تع ًٍ يطتغيًتجه جي  تتبًر ي تهطبًأه جي بألًبر  ًّ   ً
ٓعغعيًًر  ًًأ  ٓج ِ جي أييًًر ٓ  ًًّ ثًًِ جيعلًًف جي أييًًر جيهأ ًًر ب ًًأ   ٓت يًًيِ ت ثيتهًًأ  طًً  جي ًً ج يأًًأت  

ٓ ًًأه ٓج ِ جي أييًًر  ًًّ  عط ه  تٓ ًًطى جي ًً ي لًًتهم ي أ  هًً ج  يًً  أأعًًف متجلًًر ت ثيتهًًأ  طًً   ًًٓت
ٓج ثًًًًأت  ٓهيكًًًًُ جيت أبًًًًر جيمجهطيًًًًر   ٓ  طيًًًًأه  ٓجيبيأعًًًًأه  ٓجيًًًًعوِ  ٓ ع ي  أي ًًًًأ   ٓع ًًًً ٓعيًًًًر   جي مي
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ٓتهبيًٍ جي عيًأت  ٓمتجلر تكأييٌ ج  تثأُ  ٓغيتهأ  ّ  أأ ه ج   أُ  جه جي طر   جي تيبير 
 جيأميم 

 شكمة هذا البحث فى االجابة عمى التساؤالت التالية:وتأـسيسًا عمى ما سبق، تتمخص م    
ٓي  يطت تيت جي أي  جيأميم  - ٓت جي عيأت جيم  ؟             (IFRS 16) أ ه  يلبأف  م
ٓي  يطت تيت جي أي  جيأميم  - ٓعهأٍ جي عيأت جيم  ؟(IFRS 16) أ ه  يهمجٌ 
ٓل أ يط عيأت جيأميم  - ٓم ج يأأت   ؟(IFRS 16) أ ه   تهطبأه جي عأيأر جي بألبير يع 
ٓي  يطت تيًت جي ًأي   - ٓج ِ جي أييًر  (IFRS 16) أ ه   ت  عأه تهبيٍ جي عيأت جيم  طً  جي ً

 ٓ م تجه ج مج  يط تكأه؟
 ؟ (IFRS 16) أ ه  ههر جيع ُ جي   ر ي ع  ه ج   أُ يتبع  جي عيأت جيأميم  -
ٓي    ًًًأ - ًًًم ًًًأت جي بألًًًبر جي ًًًيّ  عي ٓأًًًى ج هت لًًًأه جيت يلًًًير ب ٓجي عيًًًأت  (IAS 17)هًًً  ي

ٓي  يطت تيت جي أي  جيأميم   ؟(IFRS 16)جيم
ٓي  يطت تيت جي أي  جيأميم  - ٓتكأييٌ تهبيٍ جي عيأت جيم  ؟(IFRS 16) أ ه   عأل  
ٓي  يطت تيًت جي ًأي  جيأميًم  -  طً  ج مج  جي ًًأي   (IFRS 16)هًُ يًمثت تهبيًٍ جي عيًأت جيًًم

ٓت تت ًًيم  ًًتجتجه ج ًًبأف  ٓ ًًأه جي بألًًبير  ًًّ  عوًً ٓعغعيًًر جي عط يط لًًت أتيّ  ًًّ أ ًًر  
ٓأم مييُ تأتيب   ط   يَ ل  بي ر ج   أُ جي  تير؟ ٓهُ ي ؟   جي  أيب  ّ عأبير جهٕت

 

 البحث هدف -3
ٓجهتبأت يثت تهبيٍ      لًت أتيّ   ط  ج مج  جي ًأي  يط  (IFRS 16)يلت مٌ جيببن متجلر 

ٓ يًَ   أتعًر  ٓ أه جي بألبير   بأف جي  ًأيب لً   ًتكأه جي لًت أتيّ   ٓ ط  عغعير جي عط
ٓي       (IAS 17)بأيٓ   ل  وُ  عيأت جي بألبر جيم

 أهمية ودوافع البحث -4
ٓجعف يه  أ  عمت  جيببٓن جي بألبير ل   أًأُ تبطيًُ يثًت       ٓجل  جيببن ل   م  أ تت ثُ م

ٓ ًًمٕ  (IFRS 16)جي عيًًأت جيأميًًم  ٓجيعلًًف جي أييًًر جيت يلًًير يط ًًتكأه  ٓج ِ جي أييًًر   طًً  جي ًً
ٓ ًًأه جي بألًًبير   ًًبأف جي  ًًأيب لًً   ًًتكأه جي لًًت أتيّ   تًً ثيته  طًً   ًًمٕ عغعيًًر جي عط

ٓ  جيببن جي بألًب  لً  هً ج جي أًأُ تعتبًت مجلعًأ  يطببًن لً  هً ج  أٖ يلألًيٓبأيتأي  لت ييٍ لأ
ٓجل  ج  ٓيًًر جيأًًأم مييًًُ   طًً  تأتيبًً  ب ًً ّ جي أًًأُ  ك ًًأ يّ يبًًم جيًًم لألًًير يطببًًن هًً   بأ
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ٓ ًًًًًمٕ تًًًًً ثيته  (IFRS 16)جيع  ًًًًر بًًًًًيّ تهبيًًًًٍ جي عيًًًًًأت جيأميًًًًًم      ٓج مج  جي ًًًًًأي  يط ًًًًتكأه 
ٓ أه جي بألبير   بأف جي  أيب ل   تكأه جي لت أتيّ    ط   مٕ عغعير جي عط

ٓتبطيًُ      ٓأيًى جهت ًأِ جيبًأبثيّ متجلًر   ّ عأبير جهٕت تت ثُ يه ير جيببن ج كأمي ير ل  ت
ٓي  يطت ًًأتيت جي أييًر جيأميًًم ت ًِ ) ٓم ج يأًًأت 06جي تهطبًأه جيت يلًير يط عيًًأت جيًم ٓجّ     ً ( بععًً

ٓ ت ًًً عأه تهبيًًًٍ هًًً ج جي عيًًًأت  طًًً   ٓ يًًًَ  ًًًّ يأًًًُ جيت يًًًيِ جي بكًًًت يطتًًً ثيت جي بت ًًًُ     
ٓب ًًغر جي ًًتك ٓ  أتعًًر تطًًَ جي تهطبًًأه  ًً  جي عًًأييت جيلًًأب ر  ٓب ًًغر هأ ًًر جي لًًت أتيّ   أه 

ٓي   ٓجي عًًأل  جي تتتبًًر  طًً  تهبيًًٍ (IAS17)هأ ًًر  عيًًأت جي بألًًبر جيًًم ٓمتجلًًر جيتكًًأييٌ    
ٓٔ تهبيٍ جي عيأت ل  بي ر ج   أُ جي  تير   ٓأم  جي عيأت جيأميم 

 

ٓأًى جهت ًأِ ك أ تتأ  يه ير جيببًن جيع طيًر  يً  يعً      ٓج ِ يى ي ٓ عًمٕ جي ً  ًبأف جي  ًأيب 
ٓتبطيًُ جي تهطبًأه جيت يلًير يطتهبيًٍ جيع طً   ٓجي تجأعًر   يً  متجلًر  ٓ ع  ه جي بألبر  جي أيير 
ٓب ًًًغر  ٓيًًًر جيك ًًًٌ  ًًًّ تًًً ثيته جي بت ًًًُ  طًًً  ج مج  جي ًًًأي  يط ًًًتكأه  ٓ بأ يط عيًًًأت جيأميًًًم 

ٓ يَ يتأعف جٕ ت ثيت لطب   بت ُ   ط  جمج  تطَ جي ًتكأه بعًم تهبيًٍ هأ ر جي لت أتيّ  
ٓ ير  لً ِ هً ه جي ًتكأه  بأا ًألر  يً  يّ جيببًن  ٓثت لطبأ  ط  جي يِ جيل جي عيأت    أ  م ي

ٓٓ ًً  ههًًر   ًًُ  ًًّ  ٓت  ج لًًتعمجم  ٓأًًى جهت ًًأِ جي  عيًًيّ جيًً   ًًت أًًُ تهبيًًٍ جي عيًًأت يي
ٓتبمين جيليألأه جي ب ٓ أه  ٓأيأ جي عط ٓي ٓتبمين عوِ تكع ٓ تجأعر       ألبير جيأميم 

 منهج البحث -5
تعًًًت ذ هًًً ه جيمتجلًًًر جي ًًًع ذ جيتبطيطًًً  ج هتبًًًأٔت  بيًًًن تًًًِ جلًًًتهمجِ جي ًًًع ذ جيتبطيطًًً  لًًً     

ٓي  يطت تيت جي أي  ت ِ ) ٓى 06تبطيُ جي عيأت جيم ٓجلت تج  جيمتجلأه جيلأب ر جي تتبهًر ب ٓ ً   )
ن جيببًن  ك ًأ تًِ ج  ت ًأم  طً  جيمتج ٓ يًَ ب ًمٌ ج ًت أٍ لًٓت لًر جيتأتيبيًر ب ًمٌ جيببن  

ٓ يَ  ّ ه ُ ت ًميِ بأيًر جلتتج ًير  ًّ يبًمٔ جي ًتكأه ) لًت أت(  ن جيببن   جهتبأت لٓت
ٓم ج يأًأت   ٓ تهطبًأه جي عيًأت جيأميًم ب ً ّ  عأيأًر   ً  أتج    أتعًر بًيّ جي  أتلًر جيبأييًر 

ه جي   ًًر ك ًًأ تًًِ ج  ت ًًأم  طًً  يلًًطٓف ج لًً طر جي طب ًًر بأيبأيًًر جيتأتيبيًًر لًً  تأ يًً  جيبيأعًًأ
ن جيببن    هتبأت لٓت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ......عقود االيجار -(61م )ـــأثر تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية رق            د.عمرو السيد زكى محمود

198 
 

 خطة البحث -6
 سوف يستكمل البحث عمى النحو التالي: 
ٓم ج يأأت  -  6/0  هبيعر   
ٓي   -  6/6 ٓت جي عيًًأت جيًًم ٓم ج يأًًأت ٓ ًًم يلًًبأف تغييًًت  تهطبًًأه جي عأيأًًر جي بألًًبير يع ًً

 ( 06يطت أتيت جي أيير ت ِ )
ٓي  جيأميم يطت أتيت جي أيير  -  6/3   (IFRS16)يهمجٌ جي عيأت جيم
ٓي  يطت أتيت جي أيير جيأميم  -  6/4   (IFRS 16)عهأٍ جي عيأت جيم
ٓل أ يط عيأت  -  6/5 ٓم ج يأأت    (IFRS 16)يلأليأه جاهأت جيأميم ي عأيأر   
ٓي  يطت ًأتيت جي أييًر جيأميًم  -  6/6 ٓج ِ  (IFRS 16) ت ً عأه تهبيًٍ جي عيًأت جيًم  طً  جي ً

ٓجيعلف جي أيير جيت يلير يط لت أتيّ   جي أيير 
ٓتكأييٌ تهبيٍ جي عيأت جيأميم  -  6/7    (IFRS 16) عأل  
  (IFRS 16)ههر جيع ُ جي   ر يط تكأه يتهبيٍ جي عيأت جيأميم  -  6/8
ن جيببن ه  -  6/9 ٓج ت أٍ لٓت   ر جيمتجلر جيعوتير 
  ع أير جيببن  -  6/00
ٓ أأ ه جيببن جي  تتبر  -  6/00 ٓجيتٓ يأه   جيعتأ ذ 

 

 طبيعة عقود االيجار -6/1
ٓجي لًًت أت  ي ًًعب لًً  وطًًى  أيًًَ  leaseج يأًًأت     هًًٓ جتغًًأٍ تعأ ًًمٔ بًًيّ هًًتليّ جي ًًمأت 

ٓ أه ج  ُ )جي ًمأت( جيبًٍ لً  جلًتهمجِ يبًم ج  ًُٓ  ٓ يًَ يغتًت    عيًر  بًمم    أبًُ  ًمل
ٓتير يهطٍ  طي أ ج يأأت    (Goodarce, 2003)جيأأت م

ٓي أبطًًى      ٓييًًر يطت تيًًت جي ًًأي    ٓيط    ًًهطبٖأ يلًًتهمِ لًً  جي عًًأييت جيم ٓيعتبًًت ج يأًًأت جيت ًً
ٓعوًتٖج    هطب     م ج يأأت جيتيل أي    جي لًتهمِ لً   عًأييت جي بألًبر جي أييًر ج  تيكيًر  
ٓٔ  طيًًى ج يأًًأت  ًًّ   جيًًأ  ميًًم   تطأًً  جيكثيًًت  ًًّ جي ًًتكأه  يًً  جلًًت أأت ج  ًًُٓ  ي ًًأ يعهًً

ٓ  لً   ًتكأه جيهيًتجّ بمٖ   ٓي بًو هً ج ج تأًأه بٓ ً ٓجُ  ًّ جيغيًت ي ًتج  أ    ّ ج تتجن ي 
ٓتجه  ٖٓ  تتعًًتن يتهًً ٓغيتهًًأ  ًًّ جي ًًتكأه جيتًً  تلًًتهمِ ي ًً ٓيأ ًً   جيبألًًف   ٓج ت ًًأ ه 
ت عيًًر لًًتيعر    ًًأ يأعًًُ جعغًًأٍ عغ ًًأه جلًًتث أتير  ًًه ر ي ًًتج  هًً ه ج  ًًُٓ ي ًًتٖج يبعًًم كثيًًتٖج 

ٓجأ ًى  ًّ   ّ جيت م جا ت أمٔ  ٓ م تطأ  بعن جي ع آه  لت أأت ج  ُٓ عتيأر ي ًأ  ًم ت
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 ًًًٍ ٓج   ًًًّ هتيًًًٍ  يًًًأم  تي  جي ًًًأُ يٓ  ًًًّ هتي ٓجُ  لًًً ٓبأه لًًً  جيب ًًًُٓ  طًًً  ج  ًًً  ًًًع
    (Masaki et al., 2015)جا تتجن 

ٓجيتً  تأً ف  وهناك العديد من المزايا التى تترتب عمى استئجار األصول بداًل مـن شـرائها   
( جيع ً      (e.g., Ashton, 1985; Godfrey and Warren, 1995))جي لًت أتّٓ

ٓم ج يأًأت ت كًّ جي لًت أت  ًّ جيب ًُٓ  طً   ًأ يبتأأًى  ًّ  ٓيعُ يبًت  هً ه جي  جيًأ يّ   ً
ٓيًًُ بعلًًبر ٓهًًٓ بًً يَ يب ًًُ  طًً  ت  %  ًًّ  ي ًًر 000ي ًًُٓ مّٓ لًًمجم ئ  بًًأيا   ًًم ٖأ  

ٓتكًًّٓ  ي ًًر ملعًًأه ج يأًًأت  ًًأم  ث أبتًًر   ًًأ يب ًً  جي لًًت أت  ًًّ جيت ًًهِ هًً ه ج  ًًُٓ  
ٓجُ  ك أ يممٔ جلت أأت ج  ُٓ  ٓب ًغر هأ ًر تطًَ  -ٓجي يأم  جيت   م تبمن ل  تكطغى ج  

 يًً  تهغًًين جي هًًأهت جيتًً  يتب ط ًًأ جي لًًت أت عتيأًًر يت ًًأمِ  -جيتًً  تتًً ثت بًًأيتغييتجه جيت عيًًر 
ٓ يًًَ بأأعًًف ع ًًُ جي هًًأهت جي تعط ًًر ب ي ًًر جيهًًتم   يأل ًًُٓ لًً  ع أيًًر   تهًًأ هًً ه ج  ًًُٓ  

ًًًَ جيتًًً   ًًًم  ي ًًًُ بًًًم   ًًًّ تط هٖأ   ي ٓم ج يأًًًأت  ًًًٓت ٓتت ًًً ّ   ًًً ًًً  جي ًًًمأت   ج  ت ًًًأمٕ  ي
ٓعًًر ببيًًن ي كًًّ تبًًه  ٓم ج يأًًأت بأي ت ٓتت يًً    ًً ٓم ج  تًًتجن ي ًًتج  ي ًًُٓ   تت ًً ع أ   ًً
ٓ يًًه جيتًًمل أه جيع ميًًر جيتًً  يب   ًًأ جلًًتهمجِ ج  ًًُ يط لًًت أت  ك ًًأ تًًٔت  ملعًًأه ج يأًًأت بت
ٓبًًمجه ج  ت ًًأمير يّ تكطغًًر ج يأًًأت تكًًّٓ ي ًًُ بكثيًًت  ًًّ تكطغًًر جي  ًًأمت ج هًًٔت  بعًًن جي
ٓيًًًُ   ج يهًًً عأ لًًً  ج  تبًًًأت جي  جيًًًأ جي ًًًتيبير جي تتتبًًًر  طًًً  تب يًًًُ ج يأًًًأت  طًًً  جيغتًًًت   يطت 
ٓلٖأ  بأا ًًألر  يًً   ًًأ لًًبٍ    ج كأعًًه  عأ طًًر ج يأًًأت  مهطًًر ي عأيأت ًًأ كع ًًم  بأ تبًًأته   ًًت

ٓيًًُ هًًأتع جي ي جعيًًر جيأًًأت ت ًً  off-balance-sheetغيط   لًًرّ جي ًًتكر تب ًًُ  طًً  ت 
Financing    يًًًر يط ًًًتكر جي لًًًت أت ٓ ٓت جيت ج ًًًأه لًًً  جي ي جعيًًًر جيع  ٓ  يتتتًًًف  طي ًًًأ و ًًً

ٓيبلًّ  ٓبأيتأي    تت ثت  م تجت أ جي أيير  ج  ت جي ٔ  م ي يٌ  يً   ًمتت أ  طً  ج  تًتجن 
  ّ علف جيتببير 

  تت ثًُ لً  تكطغًر م المزايا السابقة، إال أن هناك بعـ  العيـوب الهامـة لئسـتئجاربالرغ     
ٓم ج يأًأت ٓكأير بأيعلًبر يع ً ٓم ج يأًأت  (Beattie et al., 1998)جي   بيًن يتتتًف  طً    ً

ٓيع ً   ع ُ بٍ جلتهمجِ ج  ُ  ّ جي مأت  ي  جي لت أت ه ُ جيغتًت  جي  عيًر يع ًم ج يأًأت  
ٓى  ًًًّ  ٓجيتًًً  يعًًًتذ  ع ًًًأ   ًًًكطر تتعطًًًٍ بًًًأيههت  ًًًّ هًًً ج جيعًًً ٓكأيًًًر   ٓم ج يأًًًأت    ًًًر  ًًً  

ًًي   ٓي ج ه  ًً   هيًًن يّ جي لًًتهمِ )جي لًًت أت( يلًًيهت  طًً  ج  ًًُ هًً ُ لتًًت  ج يأًًأت 
ٓ عم أ يتعأُ  جي ًمأت  ًّ جيلًيهت   طً  ج  ًُ جي ًمأت  يً  جي لًت أت  لرعًى   أيَ ج  ُ  

م   يبًًًًً ُ جيععأيًًًًًر جيكأليًًًًًر بأ  ًًًًًُ يأًًًًًف  طًًًًً  جي ًًًًًمأت تب ًًًًًُ  هًًًًًأهت يّ جي لًًًًًت أت  ًًًًً



 ......عقود االيجار -(61م )ـــأثر تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية رق            د.عمرو السيد زكى محمود

200 
 

ٓجيلًيهت   طً   ٓٔ جي عهغن  ّ جيععأير  يً  جيغ ًُ بًيّ جي طكيًر  ٓيتأ  ه ج جي لت جي لت أت  
ٓ ً  جلًتعأم   ٓجا ج كًأّ جي ًمأت   يت ٓم ج يأًأت   ٓكأير جيهأ ًر بع ً ٓجي ٔ ي ثُ تكطغر جي ج  ُ 

ٓٔ جيلًًيهت   طًً  ج  ًًُ لًً  ع أيًًر لتًًت    ًًم ج يأًًأت  لًًرّ تكطغًًر  ٓكأيًًر يع ًًم ج يأًًأت تلًًأ جي
ٓ    يَ   ج كًأّ يتتتًف  ٓيي  جي مأت هٓ جي ٔ يتب ُ عتأ ذ ج ه أُ    غتٖج   ّ جي لت أت 
ٓكأيًر   ط    م ج يأأت ع ُ جي طكير بعم لتت  يط مأت ل  ع أير لتت    م ج يأأت  لًرّ تكطغًر جي

ٓج ًًً ٓيأًًًًف ج تبأتهًًًأ يبًًًًم   ٓهتيًًًر   ٓم ج يأًًًًأت ي كًًًّ يّ تكًًًًّٓ أ ُ  ًًًًتجت تبميًًًم جي ي ًًًًر يع ًًً
ٓ    جي مأت ب ّ   م ج يأًأت لًٌٓ يهغًن  ي ًر ج  ًُ  ج يأأتير بأيعلبر يط مأت  بين يت
ٓكعتيأًًر  ٓم   ًًم ج يأًًأت   ٓأًً لًً  ع أيًًر لتًًت  جيع ًًم  يًً   ي ًًر ي ًًُ  ًًّ جي ي ًًر لًً  بأيًًر  ًًمِ 
ٓكأ ٓين تكطغًًًر جي ًًًر يتعًًً ٓب يًًًر يًًً يَ  لرعًًًى يأًًًف  طًًً  جي ًًًمأت يّ يتلًًً  ملعًًًأه ج يأًًًأت جي هط

 جيهأ ر بع م ج يأأت 
ٓج ًًًُ يه  ًًًأ  جيهبيعًًًر     ٓكأيًًًر  جه يه يًًًر  طًًً   ًًًمم  ًًًّ جيع ٓيعت ًًًم  ًًًمٔ ج تبًًًأت تكطغًًًر جي

ٓي ًًعف  ت ل ًًأ يٓ  جي تتبهًًر بأ  ًًُ جيًً ٔ يًًتِ تًً أيته     يّ ج  ًًُٓ جيتًً  تتلًًِ بأي تأعًًر 
ٓ ًًّ ثًًِ تعتبًًت ج ل ًًُ  غًًتجن ج ٓكأيًًر جي تتبهًًر ب ًًأ   يتًً أيت  تبهي  ًًأ تًًعهغن تكًًأييٌ جي

ٓجل  جي لت أت يطبغًأو  طً  بأيًر ج  ًُ جي لًت أت      ًم يكًّٓ يًمٔ بعًن  بأا ألر  ي  م
ٓجلً  يكثًت يطبغًأو  طً  ج  ًُ جي لًت أت  ًّ غيًتهِ   طً  لًبيُ جي ثًأُ  ل ًأه جي لًت أتيّ م
ٓجيتًً  تتهطًف متأًًر  أييًًر  ًًّ  ٓج ب جي تتبهًًر بأ  ًًُ   ٓجيطً ٓج ًًم   ًتكأه جيهيًًتجّ  ٓ كًً يَ جي 

لعطًً  لًًبيُ جي ثًًأُ لًً   أًًأُ جيهيًًتجّ هعًًأَ  تهطبًًأه  ًًأت ر يطبغًًأو  طًً  لًً  ر  جيععأيًًر 
ه جيتغًًًأٓن بًًًيّ  ٓكأيًًًر هًًً   ًًًٓت ٓج ًًًُ جي ًًًمثت   طًًً  جه يًًًر تكطغًًًر جي ٓ ًًًّ جهًًًِ جيع جيهًًًأ تجه  
ٓكأيًر   ه تهغًٌ  ًّ تكًأييٌ جي ٓم ج يأًأت  طً   ًٓت ٓجي لت أت  لغأيبٖأ  أ تت  ّ    جي مأت 

ٓمج ًً ٓم  طًً  لًًبيُ جي ثًًأُ ت عًً  جي     أبًًُ جي ًًتت بأيعلًًبر يط ًً ٍ جي لًًت أت   ك ًًأ ت ًً    ًً
ٓيطى ج أُ غأيبٖأ بمٖج  عيعأ ي لألأه ج  يأُ جيت  ي كّ يّ ت هع ًأ جيلًيأت   جيأأت جيليأتجه ه

ٓم بًًًٍ جي ًًًتج  بلًًًعت تبغئًًً   ٓأًًً ٓيٖأ  بأا ًًًألر  يًًً   لًًً    ًًًم  Bargain purchaseلًًع
ٓكأيًًً ٓجيًًً ٔ يهغًًًن يٓ يلًًًتبعم تكًًًأييٌ جي ر     يلًًً ب هًًً ج جيبًًًٍ  يط لًًًت أت  ًًًتج  ج يأًًًأت  

ٓ عر ل  ع أير   م ج يأأت  ك ًأ جّ هًُٓ لتًت    ًم  ٓ ير جي ت ج  ُ بلعت ي ُ  ّ جي ي ر جيل
ٓكأيًًر  لًًر ج كًًأّ   ًًم ج يأًًأت يلًً ب  ٓج ًًُ جي ًًمثت   طًً  جه يًًر تكطغًًر جي ج يأًًأت يعتبًًت  ًًّ جيع

ٓكأيًًر  بع ًًُ  طكيًًر ج  ًًُ  يًً  جي لًًت أت لًً  ع أيًًر لتًًت  ج يأًًأت    عم ًً  يًًّ تع ًً  تكًًأييٌ جي
ٓهتير جيبيًأ  ج  ت ًأمير جيكأ طًر يأل ًُ   ٓت  أ ٓبأي ثُ   ج كأعه لتت    م ج يأأت تغه  ب 
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ٓكأير لًٌٓ تكًّٓ  ً يطر يطغأيًر  بيًن يّ جي لًت أت يتب ًُ تكطغًر جاه ًأُ يٓ  لرّ تكأييٌ جي
ٓكط أ   ته لتت    م ج يأأت كط أ  جمه ت ٓكأير جلأ   جلتهمجِ ج  ُ    كأييٌ جي

 

ٓ ًم تهتطًٌ وتتحدد شروط عقد االيجـار بمـا يـتم االتفـاق عميـ  بـين المـؤجر والمسـتأجر      
ٓ ًًأ يتغًًٍ  طيًًى هتلًًأ جيع ًًم  ه  ًًّ   ًًم  هًًت تبعًًٖأ يهبيعًًر ج  ًًُ  بًًُ جيتعأ ًًم   هًً ه جي ًًٓت

(Fulbier et al., 2008)   ه   ًًم ج يأًًأت  ًًأم  جيععأ ًًت جيتأييًًر  لتًًت ٓتت ًً ّ  ًًٓت   
ٓم  طًًً  ج ي ٓجي يًًً ٓج كأعيًًًر جيغًًًأ  جيع ًًًم   ٓتكطغًًًر تعغيًًً  جيع ًًًم   ٓٔت   ٓ ي ًًًر ج يأًًًأت جيًًًم أًًًأت  

ٓبمج ُ يٓ هيأتجه  تأبر يط لت أت   جي لت أت  
ٓ ًًم ت تًًم هًً ه     ٓتلًًتغٍت لتًًت  ج يأًًأت  ًًأم  أًً    ًًّ جيع ًًت ج  ت ًًأمٔ يأل ًًُ جي ًًمأت  

ٓيت  ّ جي ٓجيً ٔ جيغتت  يتغه  جيع ت ج  ت أمٔ يأل ُ بأيكأ ُ   ٓٔت   ع م  ي ًر ج يأًأت جيًم
ٓ ًأ يتغًٍ  طيًى  ٓ م يتعًأ م يٓ يت جيًم ببلًف هبيعًر ج  ًُ    م يكّٓ ثأبتٖأ ه ُ لتت  جيع م  
ٓي كًًًّ يّ تتبًًًمم  ي ًًًر ج يأًًًأت لًًً  جيع ًًًم كعلًًًبر  ًًًّ جي بيعًًًأه جيتًًً  يب   ًًًأ  ًًًم   هتلًًًأ جيع 

ًًًأتي  جيت ًًًم  جيلًًًأ م لًًً  لًًًٍٓ جي ًًًأُ لًًً  ت ًًً  جي لًًًت أت يٓ ببلًًًف لًًًعت جيغأ  ًًً  أ ي ٓل ًًًم   عأ 
ٓجيب ًًُٓ  ٓجُ تتبًًمم  ي ًًر ج يأًًأت ب ًًأ ي ًً ّ يط ًًمأت جلًًتتمجم تكطغًًر ج  ًًُ جي ًًمأت   ج بًً

  (Singh, 2012) ط   أ م  عألف ه ُ جيع ت جا ت أمٔ يأل ُ 
ٓجي ًتج ف     ٓجيتً  يّ  طيًى   ٓي  ًم بتكطغًر تعغيً  جيع ًم تطًَ جيعغ ًأه جي تعط ًر ب ًيأعر ج  ًُ 

ًًً  يّ يتب ط ًًًأ يبًًًمه أ ب غًًًتمه  ٓ ًًًم يتغًًًٍ هتلًًًأ جيع ًًًم  ط ًًًت  ج يأًًًأت   جيهأ ًًًر بًًًى هًًً ُ لت
)جي لًًت أت يٓ جي ًًمأت(  ك ًًأ  ًًم يًًتِ ج تغًًأٍ  طًً  يّ ي ًًأَت جيهتلًًأّ لًً  تب ًًُ هًً ه جيتكطغًًر 

(Kostolansky and Stanko, 2011)      
ٓ ًم يكًّٓ   ًًم ج يأًأت غيًت  أبًًُ ي يغًأ   ًّ هتيًًٍ ئ  ًّ هتلً  جيع ًًم  بًُ جعت ًأ  لتًًت    

ٓيكّ هعأَ بأ ه  ميًم  يتغًٍ لي ًأ جيهتلًأّ  طً  ج كأعيًر  يغًأ  جيع ًم  بًُ جع  ًأ   ج يأأت  
ٓتتبًًمم  ي ًًر هًً ج جي بطًًا  ٓي ًًٖأ  أييًًٖأ  عيعًًٖأ   لتًًت  ج يأًًأت  طًً  يّ يًًمل  جي لًًت أت يط ًًمأت تع

ٓ  جيغتت  جي تب ير  ّ   م ج يأأت  ط    (Lee et al., 2014)  
ٓم جيتًً  تبًًم  ًًّ  ًًمت  جي لًًت أت  طًً  جيب ًًُٓ    ٓم ج يأًًأت يبيأعًًٖأ بعًًن جي يًً ٓتت ًً ّ   ًً

ًًًت  جيع ًًًم  ٓيطًًًر ج أًًًُ هًًً ُ لت ٓم جيأًًًأت يهًًًٔت ه ًًً ٓيطًًًر ج أًًًُ  يٓ  بًًًتجِ    ن ه ًًً   ًًًٓت  ط
(Duke and Hsieh, 2006)  
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ٓم ج يأًًًأت  ًًًممٖج  ًًًّ جيبًًًمج ُ يٓ جيهيًًًأتجه جي تأبًًًر ٓ ًًًّ عأبيًًًر يهًًًٔت   ًًًم ت    ت ًًً ّ   ًًً
يط لًت أت  عًم جعت ًأ  لتًت  جيع ًم   ثًُ تأميًم لتًت  جيع ًم يٓ  ًتج  ج  ًُ لً  ع أيًر لتًت  جيع ًًم 

ٓ ًًه يٓ بلًًعت  ًًعهغن يتغًًٍ  طيًًى جيهتلًًأّ  ٓ ير لًً   يًًَ جي  ,.Lim et al)ب ي تًًى جيلًً
2003)  

 

ســبية لعقــد االيجــار كعقــد ايجــار تشــ يمى أو عقــد وبشــأن مــدض تفاــيل المعالجــة المحا   
ٓي   ايجار تمـويمي، ٓل ًٖأ ي عيًأت جي بألًبر جيًم ي ًعٌ   ًم ج يأًأت كع ًم جيأًأت  (IAS 17)ل

ٓ عًًأل   ٓل ًًأ ي أ ًًم   أ ًًر تتعطًًٍ ب ًًّ جيًً ٔ يتب ًًُ  هًًأهت  ٓيط  يٓ كع ًًم جيأًًأت ت ًًغيط   ت ًً
ٓيط    ج       ي ًعٌ   ًم ج يأً(Churyk et al., 2015) طكير ج  ُ  أت كع ًم جيأًأت ت ً

ٓجي عًًأل  جي تعط ًًر ب طكيًًر ج  ًًُ  يًً  جي لًًت أت   ٓهٔت أ يًً  جي هًًأهت  كًًأّ يبًًُٓ ب ًًكُ أًً
ٓهٔت أ يًًًً   بيع ًًًأ ي ًًًعٌ   ًًًم ج يأًًًأت كع ًًًم جيأًًًأت ت ًًًغيط    ج كًًًأّ   يبًًًُٓ ب ًًًكُ أًًً

ٓجي عأل  جي تعط ر ب طكير ج  ُ  ي  جي لت أت   جي هأهت 
ٓيط    ًم جيأًأت تيلً أي    عًى يعًتذ  ًّ   ًم ج يأًأت  يًأِ ٓيهطٍ  ط    م ج يأًأت جي    ت ً

ٓيكّ كأّ  ّ جي غتًتن يّ ي تًتن جي لًت أت  جي لت أت بتل طر ي ُ ب أ  ر جي تك  جي أي   
ٓبأيتًًأي  يهطًًٍ  طيًًى    ًًم جيأًًأت  ٓيًًُ   طيًًر جي ًًتج    ٓجُ يطب ًًُٓ  طًً  هًً ج ج  ًًُ يت  ج  ًً

ٓهٓ جي  هطب جي لتهمِ ل  جي عأييت ٓيط    ٓيير يطت تيت جي أي   ت   جيم
ٓب غر  أ ر يغ ًُ جي لًت أتّٓ جي عأيأًر جي بألًبير يع ًم ج يأًأت كع ًم جيأًأت ت ًغيط      

ٓيط   ٓم ج يأأت كع م جيأأت ت   Grossman)بيع أ يغ ُ جي مأتّٓ جي عأيأر جي بألبير يع 
and Grossman, 2010)   

ٓجيت ج ًأه     ٓت  لًطبير  طًً   بأيعلًبر يط لًت أتيّ لًًرّ تلًأيُ ي ًًُٓ    ًم ج يأًًأت تًمثت ب ًً
 م تجه )علف( جي ً     ثًُ علًبر جيًميّٓ  يً  ج  ًُٓ يٓ علًبر جيًميّٓ  يً  ب ًٍٓ جي طكيًر  
ٓيٖ   ٓلت يًًى ت ًً ٓبأيتًًأي  يغ ًًُ جي لًًت أتّٓ  عأيأًًر   ًًم ج يأًًأت كع ًًم جيأًًأت ت ًًغيط   عًًى يًً

لًًف جيتلًً  جي ًًأي  يكثًًًت  ًًّ هًًأتع  أ  ًًر جي تكًً  جي ًًأي   ج  ًًت جيًً ٔ يعًًتذ  عًًى يّ تكًًّٓ ع
ٓبأ  ألر  ي   يَ  تعتبت  عأيأًر   ًم ج يأًأت كع ًم جيأًأت ت ًغيط  يكثًت     ًر      ر  
ٓ يًَ  ّ   ًتٌٓ ج يأًأت لً  وًُ  عأيأًر   ًم  بأيعلبر ي أ  ر جيمهُ لً  جي ًمٔ جي  ًيت  

ٓ  ًتٌٓ جيغأ ًم   لً  ج يأأت جيت غيط  يكّٓ ي ُ  ّ جأ أي  جي  تٌٓ جيعأتذ  ّ ج ه َ 
ٓي   ّ   م ج يأأت  ٓجه ج  ٓيط  ل  جيلع   (Ey, 2016)وُ  عأيأر   م ج يأأت جيت 
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ي أ بأيعلبر يط مأتيّ  لرّ جيعك  هٓ جي بيب     يغ ُ جي ًمأت ب ًغر  أ ًر جي عأيأًر     
ٓيًًُ  ٓٔ  أ  ًًر جي تكًً  جي ًًأي  يًًتِ تب ٓيط   لعطًً   لًًت جي بألًًبير يع ًًم ج يأًًأت كع ًًم جيأًًأت ت ًً
ٓجيً ٔ  ٓم ج يأًأت(   بعم غيت ع مٔ )جي ه ّٓ يٓ ج  ُٓ جيتيل أيير(  ي  بعم ع مٔ ) ًميعٓ   ً

ٓٔ  أ  ًر جيًمهُ  لرعًى يًتِ جا تًتجٌ بً ٔ يتبًأ   ًّ بيً  يبمٓ يع ٓير  بيع أ  ط   لت ى يكثت لي
ٓلً  جي  أبًُ لً  وًُ  ٓتٖج  ك أ يتِ ه ُ لتت    م ج يأأت  تلأيُ جيًتجمجه جيغأ ًم    ج  ُٓ ل
جي عأيأًًر جي بألًًبير يع ًًم ج يأًًأت كع ًًم جيأًًأت ت ًًغيط   يأًًف  طًً  جي ًًمأت  و ًًأت ج  ًًُ 

ٓيًتِ ج  تًتجٌ بًملعأه ج يأًأت جي مأت   ّ ج   ًُٓ  ك ًأ يأًف يّ يلًت طَ هً ج ج  ًُ  
ٓيً   ًًّ   ًًم ج يأًًأت  لًًرّ مهًًُ جيغأ ًًم   ٓجه ج  ٓلًً  جيلًًع كًأيتجمجه  عًًم تب   ًًأ يٓ جكتلًًأب أ  
ٓ  جيتجمجه ج يأأت بعم هت  ج هً َ  عًى  ٓيط   أم   أ يتأأ ل  وُ جي عأيأر كع م جيأأت ت 

  (Giner and Pardo, 2016)أت ت غيط  ل  وُ جي عأيأر ك  مجت جيأ
 

أســباب ت ييــر متطمبــات المعالجــة المحاســبية لعقــود االيجــار وصــدور 6/2
 ( 16المعيار الدولى لمتقرير المالى الجديد رقم )

ٓيًًًُ جيبميثًًًر جيًًً ٔ يأعًًًف جي ًًًتكأه جيكثيًًًت  ًًًّ     ٓيط  يبًًًم يلًًًأييف جيت  يعتبًًًت جيتًًً أيت جيت ًًً
ٓيُ جيت طيمٔ ٓ أه يلأييف جيت  ٓ ً  جعت ًأت   ع  ثُ جي تج   ًّ هتيًٍ ج  تًتجن يٓ جيت لًيه   

ٓليت  ٓيُ  جهت ه جي عو أه جي  عير بر مجت جي عًأييت جي بألًبير يتً ج يأأت ك بم   أمت جيت 
ٓع ًً ه  ٓجي ًًمأتيّ   ٓم ج يأًًأت يًًمٔ كًًُ  ًًّ جي لًًت أتيّ  جت ًًأمجه يط عأيأًًر جي بألًًبير يع ًً

ٓم ج يأًًًًأت  عًًًًم أ جهت ٓع أ   ًًًًكطر جي بألًًًًبر  ًًًًّ   ًًًً ٓم ج يأًًًًأت  ًًًًّ   ًًًً  طًًًًٌ  ًًًًكُ   ًًًً
ٓج كأعير  عأيأًر  عًأ  ه  ت ًأب ر بهًٍت  هتطغًر     يًممٔ جهًت ٌ بلًيه لً   ج  ت أمٔ  
ٓم ج يأًأت  يً  جهًت ٌ كبيًت لً  جي عأيأًر جي بألًبير    ًأ يتتتًف  طيًى جعهغًأن  ه   ً  ٓت

ٓيتأبر جيغت ر يتعويِ جي عأ  ه يتب يًٍ عتًأ ذ  بألًبير  عيعًر  جي أبطير يط  أتعر بيّ جي تكأه 
(Churyk et al., 2015) ٓجكًف هً ج جيٓ ً  جهت أ ًٖأ  ت جيًمٖج  ًّ أأعًف جيأ ًأه جي  عيًر ٓ  

ٓت   ٓبأيتًًًأي  كًًًأّ هعًًًأَ  ًًًت ٓم ج يأًًًأت   ٓتعًًًميُ  تهطبًًًأه   ًًً اتلًًًأ  جي عًًًأييت جي بألًًًبير 
ٓيتأ   يَ يعم  يلبأف يه  أ  أ ٓم ج يأأت    يط : يتغييت جي تهطبأه جيبأيير ي عأيأر   

 وجود التمويل الخفي: 6/2/1
ٓم جيأًًًأت   يتتتًًًف     ٓهًًً    ًً تطأًً  جيكثيًًًت  ًًًّ جي ًًتكأه  يًًً  جلًًًتهمجِ ج يأًًأت جيت ًًًغيط   

ٓهًًً ه ج لًًًأييف لًًً   ًًًر    ٓ ي ًًًر  ًًًتيبر تو ًًًت لًًً   ًًًطف جي ي جعيًًًر جيع   طي ًًًأ جيت ج ًًًأه  أيي
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ٓيًًًُ هًًأتع جي  ٓيًًًُ جيهغًً  يٓ تتتيبًًًأه جيت  ٓيًًُ يهطًًًٍ  طي ًًأ يلًًًأييف جيت  ٓ يًًًر  جيت  ي جعيًًًر جيع 
ٓيًًُ  ع ًًأ  ٓى  ًًّ جيت  ٓ  ي ًً ج جيعًً ٓجل  جيتًً  تبغًً  جمجت  جي ًًتكأه  يًً  جيطأًً ٓأًًم جيعميًًم  ًًّ جيًًم ٓي
ٓتبلًيّ ج مج  جي ًأي  يط ًتكر  ٓجيتل  جي ًأي    ٓتبليّ  م تجه جيتببير  ٓعر جي أيير    يأم  جي ت

ٓأى  أِ  ٓيًُ جيهغً  يٓ هًأتع جي ي جعيًر(KPMG, 2016)ب ٓ يًر يتتتًف       يّ ه ج جيت  جيع 
ٓ أه  ٓ تجتجه  لتهم   جي عط ٓ أه هأ ر تمثت  ط   ي ر جي تكر    طيى جهغأ   عط

ٓي      هًٓ  (IAS 17)ٓ ّ عأبير يهٔت  لًرّ يبًم ج عت ًأمجه جيت يلًير يط عيًأت جي بألًبر جيًم
ٓيط   ٓم ج يأًًًأت جيت ًًً ًًً ٓم ج يأًًًأت يًًًمٔ جي لًًًت أت بًًًيّ    ًًًت لًًً   عأيأًًًر   ًًً ج هًًًت ٌ جيكبي
ٓهً ج يععً   ٓ يًر   ٓم ج يأًأت جيت ًغيط  هًأتع جي ي جعيًر جيع  ً  ٓ ٓ ير  جي متأر ل  جي ي جعير جيع 
ٓت ج ت ًأمٔ بهًتي تيّ  هتطغتًيّ أًمٖج   ٓم جيأأت  ت ًأب ر  ًّ  عوً يعى ي كّ ج ل أ   ّ   

   (Giner and Pargo, 2016)تتف  طيى جعهغأن جي أبطير يط  أتعر بيّ جي تكأه    أ يت
ٓتع ًًم هبيعت ًًأ  و ًًته جيبأأًًر  يًً  تغييًًت  تهطبًًأه جي عأيأًًر     ٓ ًً  ت جيًًم يع ًًهر جيتًً أيت 

ٓب غر هأ ًر  بألًبر جي لًت أتيّ  ي ً أّ تب يًٍ  ًغألير  ٓم ج يأأت  جي بألبير جيبأيير يع 
ٓب أ ٓج ِ جي أييًًًًر  ًًًًّ جيغ ًًًًِ جيهًًًًأه  ي ًًًً ه جيت ًًًًأتيت جي أييًًًًر  ٓ لًًًًتهم   جي ًًًً يًًًًر جي لًًًًتث تيّ 

ٓ أه     (Deloitte, 2016)جي عط
 

وجود بع  التناقاات ونقاط الاعف فى المعـايير الحاليـة لمعالجـة عقـود   6/2/2
 االيجار

ٓم ج يأًأت  ببيًن ي ًبب كًُ   ًم يت ً ّ     ٓج   جيع ط   ّ ع أ ع  تبأيعًر  ًّ   ً يلغت جي
ٓ ًّ يهًِ هً ه  ٓجي لًت أت   هأ هأ ًر تعكً  ه  ًر جي غأٓ ًأه جيتً  تًتِ بًيّ جي ًمأت   ٓت
ٓهيًأت بًٍ  ًتج  ج  ًُ  ٓلتًت  جيع ًم   ه تب ُ جي لت أت بكُ يٓ  عوِ ي بًأ  جيبيًأ     جي ٓت

ٓغيتهًأ ل  ع أير لتت  جيع ًم   ٓ ً أّ جي لًت أت يبًم يمعً  ي ي ًر ج  ًُ لً  ع أيًر لتًت  جيع ًم 
ٓم  ٓم  ي بب هعأَ ج كأعير اهًت ٌ  ًكُ بعًن جيع ً ٓ   تع م هبيعر تطَ جيع  ه    ّ جي ٓت
ٓهته  ٓلً  أً ٓع أ ج  ت أمٔ  لغ  بعن جيع طيأه يكّٓ جيع ًم لً   و ًته جلًت أأتٖج      ّ 

ٓم ج يأًأت   تج  بأيت ليه    أ يتتتف  طيى   ًكطر -Villiers and Mid)جي بألًبر  ًّ   ً
delberg, 20113) هً ج بأا ًألر  يً  ج كأعيًر جهًت ٌ جيليألًأه جي بألًبير جيتً  تتبع ًأ  

ٓأًًم جهًًت ٌ بًًيّ كًًُ  ًًّ جي لًًت أتيّ  ٓ لًًي أ  ًًم ي ٓم ج يأًًأت   جي ًًتكأه يط بألًًبر  ًًّ   ًً
ٓجي مأتيّ    ًأ ٓيي أ بيّ كُ  ّ جي لت أتيّ  يتتتًف  طيًى غيًأف ج تلًأٍ  بع  ِ جيبعن  

ٓت يًًًيِ  ٓجمتجَ  ٓج ِ جي أييًًًر  طًًً  ل ًًًِ  ٓيًًًمثت  يًًًَ  طًًً   ًًًمت   لًًًتهم   جي ًًً ٓجي أبطيًًًر يط  أتعًًًر  
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ٓجي هًًًأهت جي تتبهًًًر ب ًًًأ    ًًًأ يًًًممٔ  يًًً  ت ًًًطيُ  ٓم ج يأًًًأت   ج يت ج ًًًأه جي تتتبًًًر  طًًً    ًًً
ٓج ِ جي أيير   (Lee et al., 2014) لتهم   جي 

ٓم ج يأًأت عتيأًر  ًمِ جتلًأٍ جي عأيأًأه ٓو ت جيتعأ ن ل  جي ع    أييت جيبأييًر ي عأيأًر   ً
ٓجي لًًت أت  لًًأي مأت ي كعًًى جي بألًًبر  ًًّ   ًًم  جي بألًًبير يًًعغ  جيع ًًم يًًمٔ كًًُ  ًًّ جي ًًمأت 
ٓيًًًُ ج أًًًُ ك ًًًأ يًًًٓ كًًًأّ   طيًًًر بيًًً  بأيت لًًًيه  بيع ًًًأ يعًًًأيذ جي لًًًت أت عغًًً  جيع ًًًم  جيأًًًأت ه

ٓ  يعتبتهًأ ٓ عم ً  يو ًت جيتعًأ ن بيًن  بأ تبأته   م جيأأت ت غيط      طيًر  ًتج  بأيت لًيه  
ٓ ًم يلًغت  يغتتن جي مأت يعى بأى ج  ُ  بيع أ يغتتن جي لت أت يعى جلت أت عغ  ج  ُ  
ٓج ِ جي أيير يمٔ كًُ  ًّ  ٓجي  ه ج جيتعأ ن  ّ جهتغأ  بعن ج  ُٓ  ّ جيلأ ه جي بألبير 

ٓجي لت أتيّ     (Bauman and Francis, 2009)جي مأتيّ 
 

ٓم ج يأًأت تع ً   ً  جيتغيًتجه لً      ٓ   ط   أ لبٍ  هعًأَ تلًأم ه  لًت ت  هأ ًر بع ً   
ٓم ج يأًأت  لًرّ ئ تغييًت لً    بغور ج يأأت يمٔ جي تكأه  لععم ت ميًم يٓ ت  ًيت  ًم    ً
ٓم  ٓ يًًًر يط ًًتكر       ج تًًًِ ت ًًًعيٌ   ًًً  بغوًًر جيتًًً أيت يط ًًًتكر   يو ًًت لًًً  جي ي جعيًًًر جيع 

 ًًًٓ ٓم جيأًًًأت ج يأًًًأت كع  ًًً ٓم ج يأًًًأت جيت ًًًغيطير يت ًًًبب    ًًًِ تعًًًميُ   ًًً ٓيط  يٓ ت م جيأًًًأت ت ًًً
ٓي  جيلًأبٍ  ٓل ًأ ي عيًأت جي بألًبر جيًم ٓبعأ   طيى لرّ تغييت جي تكر ي بغور ج يأًأت  ٓيطير   ت 

(IAS 17)  ٓجيت ج ًأه جي ًتكر ٓبأي ثًُ لً   (Fito et al., 2013)  يًععك  لً  ي ًُٓ    
ٓج ًًأم   جيتًً أيت  لععًًم أ تتهًًً  جي ًًتكر  ًًتجت بيًً  ج  ًًُٓ جيتًً  ت طك ًًًأ بأيًًر  عًًأ  ه جيبيًً  

ٓ يًًر  لًًرّ  يًًَ يًًممٔ  يًً  تغييًًت  ٓأًًف   ًًم جيأًًأت هًًأتع جي ي جعيًًر جيع  ٓج ًًأم  جلًًت أأتهأ ب 
ٓم ج يأأت يًِ  ٓبأيتغِ  ّ  يَ لرّ جي عأيأر جيلأب ر يع  ٓجيت ج أه جي تكر   ٓهٔت ل  ي ُٓ  أ

ٓج بٖأ ي  ه جي     (Henraat et al., 2013)عأ  ه ت   جت أمٖج  بممٖج 
 عدم كفاية متطمبات اإلفصاح المحاسبى لعقود اإليجار 6/2/3
ٓج  لً  جي عًأييت     ٓم ج يأًأت  لً  أم   ًأ تًممٔ  تهطبًأه جال ًأ  لي ًأ يتعطًٍ ب عأيأًر   ً

ٓغيًتهِ  ًّ ٓ أه غيت كأليًر يط لًتث تيّ  ٓيير يطت تيت جي أي  يٓ جي عأييت ج  تيكير  ي   عط  جيم
ٓم ج يأأت جيهأ ًر بأي ًتكأه  لعطً  لًبيُ  ٓ يَ يغ ِ  عأ  ه    ٓج ِ جي أيير    لتهم   جي 
ٓ يًًًر يط لًًًت أت لًًً   ًًًكُ  ٓم ج يأًًًأت هًًًأتع جي ي جعيًًًر جيع  ٓ ًًًأه  ًًًّ   ًًً ٓليت  عط جي ثًًًأُ  تًًً
ٓ ًًأه  ٓيتأًً   يًًَ  يًً  يّ هًً ه جي عط ٓج ِ جي أييًًر   ي ثًًُ جل ًًأبٖأ كأليًًأ   جي ًًأبأه  ت  ًًر يط ًً

ٓ ًًأ ٓجي بططًًيّ جي ًًأيييّ    ًًأ ي ًًهتهِ  يًً  ت ًًميت ي ًًُٓ تعًًم  عط ه غيًًت كأليًًر يط لًًتث تيّ 
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ٓم  جي تأبر برلتهمجِ بعن ج لأييف جيتً   ًم  ٓ أه جي بم ٓجيت ج أه ج يأأت جلتعأمٖج  ي  جي عط
ٓ م   تكّٓ م ي ر  ٓجل      (IASB, 2016b)تعتذ ت ميتجه تهتطٌ  ط  عهأٍ 

ٓغيًًتهِ  ًًّ  لًًتهم       ٓجي بططًًيّ  ٓ ًًأه يط لًًتث تيّ  ٓ  جي عط هًً ج بأا ًًألر  يًً   ًًمِ ٓ ًً
ٓ أ ًم  ي ًُٓ جي ًتكر  ٓج ِ جي أييًر  ًّ جيتلً  جي ًأي   ٓ يًَ  (Churyk et al., 2015)جي ً   

ٓي   ٓل أ ي عيأت جي بألبر جيًم ٓم ج يأًأت لً   (IAS 17) عى    يًتِ ج ل ًأ   ًّ  عوًِ   ً
ٓ يًً ٓت  كأ طًًر  ًًّ ج  ًًُٓ جي ي جعيًًر جيع  ٓبعًًأٖ   طًً   يًًَ   ي ًًمِ جي لًًت أت  ًً ر يط لًًت أت  

ٓ يًًًر جيعميًًًم  ًًًّ  ٓبأيتًًًأي  تغ ًًًم  جي ي جعيًًًر جيع  ٓيلًًًتهم  أ لًًً    طيأتًًًى   جيتًًً  يلًًًيهت  طي ًًًأ 
ٓ أه جي أ ر   بأف جي أيب     (KPMG, 2016)جي عط

ٓم ج يأًًًأت يط ًًًتكأه      ٓم ٓبأيتًًًأي  ل ًًًم لًًً به  جي عأيأًًًر جيلًًًأب ر يع ًًً بأال ًًًأ   ًًًّ   ًًً
ٓهتهًًأ ج  ت ًًأمٔ    ًًأ تتتًًف  طيًًى جع يًًأت جيعميًًم  ًًّ  ٓيًًي  أ ٓع   ٓل ًًأ ي ًًكط أ جي ًًأع ج يأًًأت 

ٓم   ٓ جم ج هت ًأِ بأي هًأهت جي تتبهًًر بأال ًأ   ًّ تطًًَ جيع ً  Woong and)جي ًتكأه  
Joshi, 2015)  
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ٓي   عًًم تهبيًًٍ  عيًًأت جي ب    ٓ ًًأه بًًُٓ جايأًًأت  (IAS 17)ألًًبر جيًًم ٓلت جي ًًتكأه  عط تًً

ٓ ًًأه  ًًأم   ًًأ  ٓهًً ه جي عط ٓج   ًًأ جي أييًًر   ٓ يًًر لًً  ج ي ًًأبأه جي ت  ًًر ي  هًأتع جي ي جعيًًر جيع 
ٓجي بططًيّ جي ًأيييّ  يً   ٓي يَ يطأ  بعن جي لتث تيّ  ٓجيتغأ يُ     ٔٓ ٓم  ل  جي بت تكّٓ  بم

ٓ ًًًأه يت ًًًميت ج  ٓج يت ج ًًًأه جيعأ ًًً ر  ًًًّ ج يأًًًأت هًًًأتع جي ي جعيًًًر جلًًًتهمجِ هًًً ه جي عط  ًًًُٓ 
ٓعوًتٖج  ّ هً ه  ٓ أه ج يأًأت جي لًت بطير   ٓجيبعن يبأُٓ ت ميت جي ي ر جيبأيير ي مل ٓ ير   جيع 
ٓم   يلًًًتهمِ جيعميًًًم  ًًّ جي لًًًتهم يّ يلًًًأييف يت ًًًميت كًًُ  ًًًّ جيتلًًً  جي ًًًأي   ٓ ًًأه  بًًًم جي عط

ٓهً  (IASB, 2016b)ٓتي  جي ًأُ جي لًتث ت  ٓ بططًيّ    ٓجلًهر  لًت تيّ  ه جيتعًمي ه تًتِ ب
ٓج  ٓبأيتًًأي  يعت ًًم ٓج ب ًً ه جيتعًمي ه   ًً ٓ ٓيكًًّ هعًأَ جيعميًًم  ًًّ جي لًتث تيّ   ي  يًمي ِ جيهبًًت   
ٓج ِ جي أييًًر  عًًم جتهًًأ   ًًتجتجه ج لًًتث أت  هًً ه بأ  ًًألر  يًً  يّ  ٓجتم  بًًأي  ٓ ًًأه جيًً  طًً  جي عط

ٓج يت ج ًًًًًأه جي أييًًًًًر جيهأ ًًًًًر  بأ يأًًًًًأت ي كًًًًًّ يّ تهتطًًًًًٌ جلًًًًًتعأمٖج  يًًًًً  ت ًًًًًميتجه ج  ًًًًًُٓ 
ٓج لأييف جي لتهم ر ل  جيت ميت  ٓ أه جي تأبر   جي عط

ٓي      تغ ًًب جي ًًتكر  ًًّ  (IAS 17)ٓ ًًّ عأبيًًر يهًًٔت   عًًم تهبيًًٍ  عيًًأت جي بألًًبر جيًًم
ٓلأه جيت ًًغيطير   ٓ يًًر  ًً ّ جي  ًًت ٓم ج يأًًأت هًًأتع جي ي جعيًًر جيع  ٓلأه جي تعط ًًر بع ًً جي  ًًت

ٓجي بططيّ بتعميُ  أ  ر جيمهُ    ًأ يًممٔ  يً  ٓ عم ت ييِ جم ِٓ بعن جي لتث تيّ  ج  جي تكر ي 
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 يأم  جيمهُ جيت ًغيط  جي غ ًب  عًى  ًّ هتيًٍ جلًتبعأم جيغأ ًم  جي  ًمت   طً  ج يأًأتجه هًأتع 
ِٓ بعًًًًًن جي لًًًًًتث تيّ بألًًًًًتبعأم  ٓلأه جيت ًًًًًغيطير  بيع ًًًًًأ ي ًًًًً ٓ يًًًًًر  ًًًًًّ جي  ًًًًًت جي ي جعيًًًًًر جيع 

ٓلأه ج يأًًًًأت بأيكأ ًًًً ٓ يًًًًر  ًًًًّ جيًًًًتبب   ًًًًت ٓم ج يأًًًًأت هًًًًأتع جي ي جعيًًًًر جيع  ُ جي تعط ًًًًر بع ًًًً
ٓيًر يتبلًيّ جي أبطيًر يط  أتعًر  ٓ يًَ لً   بأ ٓجيغأ ًم    جيت ًغيط   بأ  ًألر  يً  تعًميُ ج هً َ 

ٓجي تكأه جيت  تمأت ج  ُٓ      (Maren,2016)بيّ جي تكأه جيت  ت تتن ي تج  ج  ُٓ 
لًً    ًًتٓى   ًًتَت  عًً   ًًأِ  IASB   FASBُ  ًًّ ٓتمٖج  طًً  هًً ه جيتبًًميأه  ج ًًتَت كًً   

ٓ طيًًى ي ًًمت  أطًً  6006 ٓم ج يأًًأت      ًًّ يأًًُ ٓ ًً   عًًأييت أميًًم  يط بألًًبر  ًًّ   ًً
ٓي  يطت تيًت جي ًأي   ٓييًر جي عيًأت جيًم   ك ًأ 6006لً  يعًأيت  (IFRS 16) عأييت جي بألبر جيم

لبتجيًًًت  65لًًً   ASU (842)ج ًًمت  أطًًً   عًًأييت جي بألًًًبر جي أييًًر ج  تيكًًً  جي عيًًأت 
6006    

 بًمي يلألًيٖأ يتعتيًٌ   ًم ج يأًأت يعت ًم  طً  جيبًٍ  (IFRS 16)ٓي   جي عيًأت جيأميًم 
ل  جلتهمجِ ج  ُ  بين   م ج يأأت هٓ   ًم يع ًُ بًٍ جلًتهمجِ ج  ًُ  ًّ جي ًمأت  يً  
جي لًًت أت يغتًًت   ًًّ جيًً  ّ عويًًت   أبًًُ  ك ًًأ يعت ًًم جي عيًًأت جيأميًًم  طًً   ًًمهُ  ًًمِ جيت ييًً  
ٓبًًمٖ   ًًّ  ٓأ ًًر عوًًت جي لًًت أت   ٓم ج يأًًأت جيت ًًغيطير  ًًّ  ًً  ٓ ٓيطيًًر  ٓم ج يأًًأت جيت  بًًيّ   ًً
ٓتو ًًت  ٓيط    ٓم ج يأًًأت جيت ًً ٓم ج يأًًأت بهتي ًًر   أثطًًر يع ًً  يًًَ يًًتِ جيتعأ ًًُ  ًً  أ يًً    ًً
ٓبعًًًأ   طيًًًى يب ًًًٍ جي عيًًًأت جيأميًًًم  ٓ يًًًر يط لًًًت أت   ٓم ج يأًًًأت لًًً  جي ي جعيًًًر جيع  أ يًًً    ًًً

(IFRS 16) تلًًًأٍ بًًًيّ جي لًًًت أتيّ جي هتطغًًًيّ  هًًً ج بأ  ًًًألر  يًًً  تبلًًًيّ  تهطبًًًأه ج 
ٓج ِ جي أيير  ٓتبليّ جي أبطير يط  أتعر جي                                                                                                                                                                                                           (Wong and Joshi,2015)ج ل أ  جي بألب   
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ٓج ل ًأ   ًّ  (IFRS 16)يت ً ّ     ٓ ت ألًكر  ًّ  تهطبًأه جي بألًبر  ٓ ًر  تلً ر   أ 

ٓج ل ًأ   ٓجيعًتن  ٓجي يًأ   ٓم ج يأأت     يبمم ه ج جي عيًأت جي بًأم  جي تعط ًر بًأ  تتجٌ    
ٓجي ًًمأت  ٓأ ًًر عوًًت كًًُ  ًًّ جي لًًت أت  ٓ يًًَ  ًًّ  ٓم ج يأًًأت   ًً   ًًّ (IASB, 2016a) 

ٓج ِ جي أييًًًر  ٓ  ًًًمجت ٓجيتًًً   ًًًّ  ًًً ع أ يّ ت ًًًم  لًًًتهم   جي ًًً ٓ ًًًأه  ًًًأ طر  ًًًّ هبيعًًًر  ب عط
ٓي ًًًمٌ هًًً ج  ٓم ج يأًًًأت   ٓ ًًًمِ جيت كًًًم جيهًًًأم بأيتًًًمل أه جيع ميًًًر جيعأتأًًًر  ًًًّ   ًًً ٓ يًًًه  ٓت
ٓ ًًأه     ًًر بهتي ًًر تعبًًت  ٓجي ًًمأتيّ  عط جي عيًًأت  يًً   ًً أّ يّ ي ًًمِ كًًُ  ًًّ جي لًًت أتيّ 

ٓج ِ جي أييًًر  طًً   ٓم ج يأًًأت  ب ًًأ يلًًأ م  لًًتهم   جي ًً ت يًًيِ يثًًت ب ًًمٍ  ًًّ  عًًأ  ه   ًً
ٓجيتًًًمل أه جيع ميًًًر يط ًًًتكأه  ٓج مج  جي ًًًأي   ٓم ج يأًًًأت  طًًً  جي تكًًً  جي ًًًأي   ًًً  (Deloitte, 
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ٓم (2016 ه   ًً ٓل ًًأ ي ًً ج جي عيًًأت يأًًف  طًً  جي ع ًً   يّ ت هًً  لًً  جيبلًًبأّ يبكًًأِ ٓ ًًٓت ٓ  
ٓجيوًًًتٌٓ جي تعط ًًًر ب ًًًأ  عًًًم تهبيًًًٍ هًًً ج جي عيًًًأت  ك ًًًأ يأًًًف  طًًً   ٓكألًًًر جيب ًًًأ ٍ  ج يأًًًأت 
ٓلً   ٓم ج يأًأت  جه جيه ًأ م جي ت ًأب ر  ٓت  ثأبتًر  طً    ً جي ع    تهبيٍ ه ج جي عيأت ب 

    (KPMG, 2016)جيوتٌٓ جي ت أب ر  
ٓأًى جيتبميًم  يبًمم     ٓي  يطت تيًت جي ًأي  جيأميًم  IASBٓ طً    IFRS)يهًمجٌ جي عيًأت جيًم

ٓم  لًًًً   (16 ٓأًًً ٓع ًًًأه جي ًًًعٌ لًًًً  جي تهطبًًًأه جي   طًًً  جيعبًًًٓ جيتًًًأي    ج جيًًًًر جيتعأ  ًًًأه 
ٓم  ٓيكثًًًت ت ألًًًكأ ي عأيأًًًر   ًًًأيأ   ًًً ٓليت جهًًًأت  ًًًأ ُ  ٓتًًً ٓم ج يأًًًأت   جي عًًًأييت جيبأييًًًر يع ًًً

ٓبًًًمجه ج  ت ًًًأمير جي هتطغًًًر ج يأًًًأت  ٓ  ٓج ِ جي أييًًًر  بًًًت جي تبلًًًيّ جي أبطيًًًر يط  أتعًًًر بًًًيّ جي ًًً
ٓج ِ  ًًً ًًًأه جي غيًًًم  ي لًًًتهم   جي   ٓ ًًًم  ًًًّ جي عط ٓليت جي  ي ًًً ٓت ٓجٍ تي  جي ًًًأُ   ٓيلًًً ٓجي ًًًعأ أه 
ٓم ج يأًأت يًمٔ كًُ  ٓ يًَ  ًّ هً ُ تبلًيّ  تهطبًأه جال ًأ  جي بألًب  بًُٓ   ً جي أيير  

ٓج ٓجي ًًمأت   ٓير ل ًًِ  تهطبًًأه  عأيأًًر  ًًّ جي لًًت أت  ٓج ِ جي أييًًر ٓلًً  هيًًتج تبلًًيه ج ًًمجم جي ًً
ٓم ج يأأت     

ٓي  يطت تيًًًًت جي ًًًًأي  جيأميًًًًم     ٓيتب يًًًًٍ هًًًً ه ج هًًًًمجٌ   لًًًًرّ جي بًًًًمي ج لألًًًً  يط عيًًًًأت جيًًًًم
(IFRS 16)  ِ ٓج ٓيط  لً  جي ً ٓ  ًم ج يأًأت جيت ً هٓ جيغأ  جيت يي  بيّ   م ج يأًأت جيت ًغيط  

ٓيطًر ج أًُ  ً ّ جي أيير يط لت أتي ٓم ج يأًأت ه ٓبمٖ   ّ  يًَ يًتِ ج  تًتجٌ  بأ يً    ً   ّ
ٓج يت ج ًًًأه   ًًًأ يًًًمثت  طًًًً  ج مج   ٓتو ًًًت  ًًً ّ ج  ًًًُٓ  ٓ يًًًر يط لًًًت أت   جي ي جعيًًًر جيع 

ٓ تك هأ جي أي       (PWC,2016b)جي أي  يط تكر 
 IFRS 16نطاق المعيار الدولى لمتقرير المالي الجيد   -6/4
ٓي  يطت تيًًت جي ًًأي  ت ًًِ )يأًًف  طًً  جي ًً    ًًم ٓم 06تكأه تهبيًًٍ جي عيًًأت جي (  طًً  أ يًً    ًً

 :(IASB,2016a)ج يأأت  بألتثعأ   أ يط  
ٓجيغأ  جيهبيع   -ي  ٓجيعغه  ٓم ج يأأت  لتك أٌ يٓ جلتهمجِ جي عأمّ     
ٓي   -ف  ًًًم ٓأيًًًر  جيتًًً  تًًًمهُ  ًًً ّ عهًًًأٍ  عيًًًأت جي بألًًًبر جي ٓي ٓم جيأًًًأت ج  ًًًُٓ جيبي ًًً  

(IAS, 41)  جي تج ر   
ٓجيت  تمهُ   ّ عهأٍ  -ع     (IFRIC12)تتتيبأه ج تيأ  جيهم أه  
ًًًت جي ًًًأي   -م  ًًًأت يطت تي ًًًر جيتًًً  ي عب ًًًأ جي ًًًمأت  ًًً ّ عهًًًأٍ جي عي ًًًر جيغكتي ًًًتجهيم جي طكي ت

(IFRIC 15)  
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ٓأًف جتغأ يًأه جيتًًتهيم   ً ّ عهًأٍ  عيًًأت  -ْ  جيب ًٍٓ جيتً  يب ًُ  طي ًًأ جي لًت أت ب 
ٓي    غيت جي ط ٓلر  ج  ُٓ –(IAS38)جي بألبر جيم

ٓي  يطت تيًًت جي ًًأي      ي ًًبى  عيًًأت  (IFRS 16)ٓ ًًّ عأبيًًر يهًًٔت  لًًرّ عهًًأٍ جي عيًًأت جيًًم
ٓي   ٓم جيتًً  تع ًًُ جيبًًٍ لًً  جلًًتهمجِ يبًًم (IAS 17)جي بألًًبر جيًًم   بيًًن ي ًً ُ أ يًً  جيع ًً

ٓم ج يأًًأت   ًًيت   ٓ يًًَ بألًًتثعأ    غًًأ يّ ه ًًأ   ًً ج  ًًُٓ يغتًًت   ًًّ جيًً  ّ عويًًت   أبًًُ  
ٓم ج يأًًًًًأت يأل ًًًًًُٓ  عهغ ًًًًًر جي ي ًًًًًر  ثًًًًًُ جيبألًًًًًبأه  06)ج أًًًًًُ  ًًًًً  ٓ  ًًًًً ت يٓ ي ًًًًًُ(  

ٓج ثأن جي كتب  ) ي ت أ ي ُ  ّ  ٓ يَ ب ًمٌ تهغًين جيتع يًم  عًم  5000جي ه ير  ٓ ت(   م
    (BDO, 2017)تهبيٍ جي عيأت جيأميم 

 

االطار الجديد لعقود االيجار وفقا لممعيار الـدولى لمتقريـر  تأساسيا -6/5
 (IFRS 16) المالي

      ًًً ٓ(IFRS 16)   ًًًمِ هًًً ج جي عيًًًأت ٓ ٓم ج يأًًًأت   جهًًًأتٖج  ًًًأ ٖ  يط بألًًًبر  ًًًّ   ًًً
ٓم ج يأًأت بأيعلًبر يط لًت أتيّ  ج  يّ  ٓهتير ل  جي تهطبأه جي بألبير ي عأيأر    تغييتجه أ
ٓي   ج ت ًًًأم جي تعطًًًٍ بًًًأي مأتيّ وًًًُ مّٓ تغييًًًت  يًًً  بًًًم كبيًًًت  ًًًّ  عيًًًأت جي بألًًًبر جيًًًم

(IAS17)( ًًِ ٓي  يطت تيًًت جي ًًأي  ت ٓي كًًّ تعًًأُٓ يلألًًيأه ج هًًأت جيأميًًم يط عيًًأت جيًًم   06 )
 :(IASB, 2016a) ط  جيعبٓ جيتأي  

 تحديد عقد االيجار -6/5/1
ٓيكًًّٓ      يأًًف  طًً  جي ًًتكر  عًًم ع ًً   جيع ًًم ت يًًيِ  ًًأ   ج كًًأّ جيع ًًم هًًٓ   ًًم جيأًًأت يِ    

ٕٓ  ط    ًم جيأًأت    ٓل ًأ يط عيًأت جيع م   م جيأأت يٓ يعه ج يعهبًٍ  طيًى تعتيًٌ   ًم جيأًأت 
ٓي  يطت تيت جي أي  ت ِ ) (  بيًن يعًٌت   ًم ج يأًأت ب عًى   ًم يٓ أً    ًّ جيع ًم جيً ٔ 06جيم

 ,PWC)يع ًُ جيبًٍ لً  جلًتهمجِ ج  ًُ )ج  ًُ ج لألً ( يغتًت   ًّ جيً  ّ عويًت   أبًُ 
2016a)  

ٓلت      ٓم جيهم ر  ج  ي ٓم ج يأأت  ّ      م ج يأأت يطع يًُ )جي لًت أت( جيبًٍ ٓتهتطٌ   
ٓتم بأيلًًًيهت    لًًً  جيلًًًيهت   طًًً  جلًًًتهمجِ ج  ًًًُ  بيع ًًًأ لًًً  وًًًُ   ًًًم جيهم ًًًر يبًًًتغو جي ًًً
ٓج    ٓجيهم ر  طً  بًم لً ٓم ت  ُ  ط  ج يأأت جيت غيط   ٓجيعميم  ّ جي تكأه يكّٓ يمي أ   

ٓ يًًَ  ّ جي بألًًبر  ًًّ   ًًم ج يأًًأت ٓ  ًًم  ٓ  تغ ًًُ  ع ًًت ج يأًًأت جيت ًًغيط   جيت ًًغيط  
ٓ يًًًًر  بيع ًًًًأ يًًًًتِ ج  تًًًًتجٌ  جيهم ًًًًر  ت أثطًًًًر       يًًًًتِ ج  تًًًًتجٌ ب  ًًًًأ لًًًً  جي ي جعيًًًًر جيع 
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ٓأًًف جي عيًًأت جيأميًًم  ٓيكًًّ ب  ٓلأه لًً   أ  ًًر جيًًمهُ هًً ُ لتًًت  جيع ًًم    (IFRS16)بأي  ًًت
ٓعيّ  ٓعيّ   يًًً يَ يأًًًف  طًًً  جي لًًًت أت جيغ ًًًُ بًًًيّ جي كًًً تهتطًًًٌ جي عأيأًًًر جي بألًًًبير يط كًًً

ٓ كّٓ جيهم ر   كّٓ     (IASB, 2016b)ج يأأت 
     عمـــى أن العقـــد يتاـــمن عقـــد ايجـــار  (IFRS16)ويـــنص المعيـــار الـــدولى لمتقريـــر المـــالي 

 اذا توافر شرطين:
 هعأَ ي ُ  بمم  - ي
ٓجيًًتبكِ لًً  جلًًتهمجِ ج  ًًُ جي بًًمم  يًً  جي لًًت أت يغتًًت    - ف يّ جيع ًًم يع ًًُ بًًٍ جيلًًيهت  

  ّ جي  ّ ب  أبُ 
    ٓي  ًًم بأ  ًًُ جي بًًمم هًًٓ يعًًى ي كًًّ تبميًًم ج  ًًُ   ًًأ  ًًتجبر يٓ  ًً عأ  ل ًًم يًً كت    

 ل  جيع م  تجبر يٓ ي كّ تبميمه   عأ   ج يِ ي كت ل  جيع م  تجبر 
ٓجيًًًتبكِ لًًً  جلًًًتهمجِ     ٓيتب ًًًٍ جي ًًًته جيثًًًأع  يٕ يطع يًًًُ )جي لًًًت أت( جيبًًًٍ لًًً  جيلًًًيهت  

ٓهتيًر ج  ُ جي بمم    ج كأّ يطع يُ جيبٍ ل  ج يب ًُٓ  طً  أ يً  جي عًأل  ج  ت ًأمير جيأ
ٓجُ لتًت  ج لًتهمجِ  ٓأيًى جلًتهمجِ ج  ًُ جي بًمم هً ٓجيبٍ ل  ت  ّ جلتهمجِ ج  ُ جي بمم  

(Deloitte, 2016)     
 فصل مكونات العقد - 6/5/2
ٓجيتً   ًم تكًّٓ     ٓتم )جي ًمأت(   ٓجى  هتطغًر  ًّ ج يت ج ًأه يط ً ٓم بًيّ يعً غأيبٖأ  ًأ تأ ً  جيع ً

ٓعًأه غيًت  يأأتيًر   ٓ كّٓ غيت  يأًإٔت )هًم  (  يٓ  ً يذ  ًّ  ك   يأأ  ّ  كّٓ  يأإٔت 
لعط  لبيُ جي ثًأُ   ًم يت ً ّ جيع ًم جلًت أأت لًيأت  ٓ ًيأعت أ يٓ  ًم يت ً ّ جيع ًم جلًت أأت 

ٓ عمجه عه ر  عأ  ٓ بأع   ٓم بأير ٓل   ير ب أ يت  ّ جلت أأت يتج     جيع ًم هً ج  ثًُ ٓأ
ٓي  جي عيًًأت يتهطًًف جيععأ ًًت  جي تعًًمم  جيأًًأت  ع ًًت كًًُ تبميًًم (06) ت ًًِ جي ًًأي  يطت تيًًت جيًًم
ٓت  ٓأي ًًًأه  يًًًً  جلًًًتعأمجٖ   عغ ًًًطر ب ًًً  ٓيًًًًتِ ج يأًًًأت   ًًًم بتعتيًًًًٌ جي تعط ًًًر ج ت ًًًأمجه يٓ جيت
 جي كًًّٓ  ًًّ كًًُ  طًً  جيع ًًم   أبًًُ ته ًًيم جي لًًت أت  طًً  أًًفٓي  عغ ًًُ  ب ًًكُ جبتلًًأبى
 يكًًُ جي لًًت ُ جيتعألًًب  جيلًًعت يلًًأ   طًً  ٓ يًًَ جيع ًًم  لًً  جايأًًإٔت غيًًت ٓجي كًًّٓ جايأًًإٔت
  (BDO, 2017)  ع  أ
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 المعـايير مـن كـل اسـتيفا  تـم إذا منفصـل ايجـار عنصـر هو األصل استخدام فى الحق ويعد   
 التالية:

ٓجتم  ًًً  يٓ ب غًًًتمه ج ًًًأ ج  ًًًُ جلًًًتهمجِ  ًًًّ يلًًًتغيم يّ يط لًًًت أت ي كًًًّ - ي   تأبًًًر يهًًًٔت  ًًً
ٓير  يط لت أت  بل 

 ٓ  جيع ًم  ل  ج هٔت ج لألير ج  ُٓ  ط  كبيتجٖ  ج ت أمجٖ  يعت م   ج لأل  ج  ُ يّ  - ف
 كبيت  بم  ي   تتجبهر

ٓعًًأه  طًً  جيع ًًم   أبًًُ ته ًًيم جي لًًت أت  طًً  ٓيأًًف    ٓعًًأه جايأًًإٔت جي ك  يًًتغ ٓجي ك
ٓجلت  ًًمِ بأيًًر ٓلًً   لًًت طر  علًًبير يلًًعأت يلًًأ   طًً  جايأًًإٔت  ي كًًّ  لًًت طر علًًبير يلًًعأت تًً

ِٓ يط ًًمأت بأيعلًًبر بيع ًًأ ج لًًعأت  ت ًًميت جي لًًت أت  طًً  يأًًف لرعًًى   بوت ًًأ  بته ًًيم  ي ًً
ٓي  يطت ًًأتيت جي أييًًر ت ًًِ ) ٓل ًًأ يط عيًًأت جيًًم ( يٕ  طًً  يلًًأ  يلًًعأت جيبيًً  جي أ  ًًر 05جي  أبًًُ 

  ب جت أ
ٓي      ًًم يبًًمم  (IAS 17)ٓلي ًًأ يتعطًًٍ ب ًًم  ج يأًًأت  لرعًًى  طًً  غًًتجت  عيًًأت جي بألًًبر جي

ٓم ج يأًًأت  06جي عيًًأت جيأميًًم ) ( لتًًت  ج يأًًأت  طًً  يع ًًأ جيغتًًت  غيًًت جي أبطًًر يايغًًأ   ًًّ   ًً
بأا ًًألر  يًً  جيغتًًتجه جيتًً  يغهي ًًأ هيًًأت جيت ميًًم يٓ هيًًأت ج ع ًًأ    ج كًًأّ جي لًًت أت  ت كًًم 

ًًًًًًًًم  ب ًًًًًًًًكُ ًًًًًًًًأت جع ًًًًًًًًأ  جيع  ًًًًًًًًم يٓ  ًًًًًًًًمِ   أتلًًًًًًًًر هي ًًًًًًًًأت جيت مي ًًًًًًًًُٓ  ًًًًًًًًّ   أتلًًًًًًًًر هي  ع 
(PWC,2016b)  

 محاسبة المستأجر - 6/5/3
ٓي  يطت تيًت جي ًأي  ت ًِ )    ٓهًٓ  ًّ 06ي مِ جي عيأت جيم ٓ أًٖأ  بألًبيٖأ أميًمٖج يط لًت أت   ( ع 

ٓل ًأ يط عيًأت جيأميًم  ٓهتيًر لً  ج ت ًأمجه جيبأييًر  ٓ   ي يً   (IFRS 16)يهًِ جيتغييًتجه جيأ
ٓيكًًًًّ يأًًًًف  طًًًً   ٓم ج يأًًًًأت جيت ًًًًغيط    ًًًً  ٓ ٓيط   ٓم ج يأًًًًأت جيت ًًًً جي لًًًًت أتّٓ بًًًًيّ   ًًًً
ٓجيتً جِ  جي لت أت ل  تأتي  لً  تًأتي  بمجيًر   ًم ج يأًأت ج  تًتجٌ ب  ًُ   بًٍ ج لًتهمجِ   

   م ج يأأت 
 أواًل : القياس األولى ألصل حق االستخدام

لًًً  بمجيًًًر   ًًًم ج يأًًًأت يأًًًف  طًًً  جي لًًًت أت  يًًًأ  ي ًًًُ   بًًًٍ ج لًًًتهمجِ   بأيتكطغًًًر     
 ٓتتكّٓ تكطغر ي ُ   بٍ ج لتهمجِ    ّ:
ٓي   يت جِ   م ج يأأت   )ي(  بطا جي يأ  ج 
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ٓبًًٖأ  ع ًًأ يٕ  )ف( يٕ ملعًًأه   ًًم ج يأًًأت ت ًًه لًً  يٓ  بًًُ تًًأتي  بمجيًًر   ًًم ج يأًًأت  هت
ٓجل  جيأأت    لتط ر ب

ٓيير يتكبمهأ جي لت أت   )ع( يٕ تكأييٌ  بأ ت  ي
ٓج ًًًأم   ٓج جيًًًر ج  ًًُ  بًًًُ جيع ًًًم  )م( ت ًًميت جيتكًًًأييٌ جيتًًً  لًًًيتب ط أ جي لًًت أت لًًً  تغكيًًًَ 
ٓأًًم ليًًى ج  ًًُ  يًً  جيبأيًًر ج  ًًطير يٓ ج ًًأم  ج  ًًُ عغلًًى  يًً  جيبأيًًًر  ٓ ًً  جيًً ٔ ي جي 

ه   م ج يأأت  ٓل أ  بكأِ ٓ ٓت ٓبر   جي هط
 : القياس األولى اللتزام عقد االيجارثانياً 
يأف  ط  جي لت أت ل  تأتي  بمجير   م ج يأأت  يأ  جيت جِ   م ج يأًأت بأي ي ًر جيبأييًر    

ٓيأًًًف ه ًًًِ ملعًًًأه ج يأًًًأت بألًًًتهمجِ  ٓ ًًًر لًًً   يًًًَ جيتًًًأتي    يًًًملعأه ج يأًًًأت غيًًًت جي مل
ٓير  ي ًًأ   ج  عًًمُ جيغأ ًًم  جي ًً ع  لًً    ًًم ج يأًًأت    ج كًًأّ ي كًًّ تبميًًم   يًًَ جي عًًمُ بلًً 

ٓير  ليأًًف يّ يلًًتهمِ جي لًًت أت  عًًمُ  كًًأّ يًًِ يكًًّ لًً  ج  كًًأّ تبميًًم  يًًَ جي عًًمُ بلًً 
  (KPMG, 2016)ج  تتجن جا أل  يط لت أت 

ٓتتكّٓ ملعأه ج يأأت ل  تأتي  بمجير   م ج يأأت جي متأر ل   يأ  جيت جِ   ًم ج يأًأت 
ٓجيتًً  يًًِ يًًتِ  ًًّ جيًًملعأه جيتأييًًر يبًًٍ جلًًتهمجِ  ج  ًًُ  بًًُ جيع ًًم هًً ُ  ًًم    ًًم ج يأًًأت 

ٓت  ُ:  لمجمهأ ل  تأتي  بمجير   م ج يأأت 
ٓجل  جيأأت  لتب ر جيتب يُ   )ي( جيملعأه جيثأبتر عأ  ٖأ يٕ ب

ٓجيتًً  تعت ًًم  طًً   م ًًت يٓ  عًًمُ   طًً  لًًبيُ جي ثًًأُ  م ًًت  )ف( ملعًًأه ج يأًًأت جي تغيًًت   
ٓ  ي كًّ يط لًت أت يلعأت جي لت طَ يٓ لًعت جيغأ ًم   جي تأعً  يٓ  عًمُ جيأًأت جيلًٍٓ  

ٓ أه   تأعف ه ه جي مل
ٓأف   أعأه جي ي ر جي تب ير  ٓ   ملع أ ب   )ع( جي بأيا جي ت

)م( لًًًعت   أتلًًًر هيًًًأت جي ًًًتج    ج كًًًأّ جي لًًًت أت  ت كًًًم ب ًًًكُ  ع ًًًُٓ  ًًًّ   أتلًًًر هًًً ج 
 جيهيأت 

ًًًًم ج يأًًًًأت   ج كًًًًأّ ٕ) ٓ أه جيغتج ًًًًأه اع ًًًًأ     ه ج يأًًًًأت تت ًًًً ّ   أتلًًًًر (  ًًًًمل  ًًًًٓت
 جي لت أت هيأت جع أ  جيع م 
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 ثالثًا: القياس الئحق ألصل حق االستخدام
ٓبًٖأ  ع ًأ يٕ  أ ً      يأف  ط  جي لت أت يّ ي ًي  ي ًُ   بًٍ ج لًتهمجِ   بأيتكطغًر  هت

ٓ عميًًًًر بًًًً ٕ ج ًًًًأم   يًًًًأ   يتًًًً جِ   ًًًًم  ياهًًًً َ يٓ يٕ  أ ًًًً  هلًًًًأ ت هبًًًًٓه لًًًً  جي ي ًًًًر  
 ج يأأت 

 رابعًا: القياس الئحق اللتزام عقد االيجار
يأف  ط  جي لت أت  يأ  جيت جِ   م ج يأًأت لً  جيغتًتجه جي ب ًر بألًتهمجِ هتي ًر  عًمُ    

 جيغأ م  جيغعط   بين يتِ ج ت :
 )ي(   يأم  جي بطا جيملتٕت ييعك  جيغأ م   ط  جيت جِ   م ج يأأت 

 )ف(  تهغين جي بطا جيملتٕت ييعك  ملعأه ج يأأت 
 يعك  يٕ ج أم  ت ييِ يٓ تعمي ه يع م ج يأأت )ع( ج أم   يأ  جي بطا جيملتٕت ي

 خامسًا: العر  واالفصاح
ٓ أه جيتأيير ل   أ  ر جي تك  جي أي :     يأف  ط  جي لت أت  تن جي عط

ٓيتِ ج ل أ   ع أ ب كُ  عغ ُ  ّ ج  ُٓ ج هٔت   )ي( ي ُٓ   بٍ ج لتهمجِ    
ٓيتِ ج ل أ   ع أ ب كُ   عغ ُ  ّ ج يت ج أه ج هٔت  )ف( جيت ج أه   م ج يأأت  

ٓيأف  ط  جي لت أت  تن   تٌٓ جيغأ م   ط  جيت جِ   م ج يأًأت لً   أ  ًر جيًمهُ      
 ٓ يَ ب كُ  لت ُ  ّ   تٌٓ يه َ ي ُ   بٍ ج لتهمجِ   

لًً   أ  ًًر جيتًًمل أه جيع ميًًر  ًًّ  ًًأ ٓبأا ًًألر ي ًًأ لًًبٍ  يأًًف  طًً  جي لًًت أت يّ يغ ًًب    
 يط :
جيًًملعأه جيع ميًًر يطأًً   جي تعطًًٍ بًًأي بطا ج  ًًط   ًًّ جيتًً جِ   ًًم ج يأًًأت  ًً ّ ج ع ًًهر )ي( 

ٓيطير   جيت 
ًًًر  ًًًمل أه ع مي ًًً جِ   ًًًم ج يأًًًأت   ًًًأ كت ًًً  جيت ًًًٍ بأيغأ ًًًم   ط ًًًر يطأًًً   جي تعط )ف( جيًًًملعأه جيع مي

ٓيطير   ت غيطير يٓ كتمل أه ع مير  ّ ج ع هر جيت 
ٓملعًًًًأه ٓملعًًًًأه  )ع( ملعًًًًأه ج يأًًًًأت   ًًًًيت ج أًًًًُ  ج يأًًًًأت يأل ًًًًُٓ  عهغ ًًًًر جي ي ًًًًر 

 ج يأأت جي تغيت  
ٓي  يطت تيًت جي ًأي     ِٓ (IFRS 16) ٓيت  ّ  جي عيأت جيم هًمٌ ج ل ًأ  جي ًأ ُ  بيًن ي ً

ٓم ج يأًًًأت جيهأ ًًًر ب ًًًِ   ٓجيك يًًًر بًًًُٓ   ًًً ٓ يًًًر  ٓ ًًًأه جيع جي لًًًت أت بأال ًًًأ   ًًًّ جي عط
ٓجتي  جلًًتب أٍ جيت ج ٓتبطيًًُ تًً ٓ ًًأه ٓجيت ًًميتجه جي أ ًًر   ٓج ل ًًأ   ًًّ يٕ  عط  ًًأه ج يأًًأت  
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ًًًًأُ  ًًًً  لًًًًبيُ جي ث ًًًًٍ هًًًًمٌ ج ل ًًًًأ    ط ج ًًًًألير هأ ًًًًر بأي ًًًًتكر تكًًًًّٓ  جه  ًًًًطر بتب ي
ٓ  طيًأه جيبيً   ٓ أه ج يأًأت جي تغيًت   ٓ ًمل ٓهيًأت ج ع ًأ    ٓ أه جي تعط ر بهيأت جيت ميم  جي عط

  (BDO, 2017)ٓج أم  جيت أيت 
 محاسبة المؤجر: - 6/5/4
ٓي  يطت تيًت جي ًأي  يِ يت  ّ     ٓهتيًر بأيعلًبر ي بألًبر  (IFRS 16)جي عيأت جيًم تغييًتجه أ

ٓي        يتعًًيّ  طًً  جي ًًمأت ت ًًعيٌ (IAS 17)جي ًًمأت بأي  أتعًًر  ًً   عيًًأت جي بألًًبر جيًًم
ٓيط      ي ًعٌ   ًم ج يأًأت  طً   ٓم ج يأأت ج أ ج تبأتهأ   م ت ًغيط  يٓ   ًم جيأًأت ت ً   

ٓيط     ج ٓجي عًأل  جي تتتبًر  يعى   م جيأأت ت ً ٓهتيًر كألًر جي هًأهت  ٓت  أ كًأّ جيع ًم يبًُٓ ب ً
 طًً   طكيًًر ج  ًًُ  بًًُ جيع ًًم  بيع ًًأ ي ًًعٌ   ًًم ج يأًًأت بأ تبًًأته   ًًم جيأًًأت ت ًًغيط    ج 
ٓجي عًأل  جي تتتبًر  طً   طكيًر ج  ًُ  بًُ  ٓهتير كألر جي هأهت  ٓت  أ كأّ جيع م   يبُٓ ب 

ٓيعت م ت عيٌ   م ج يأأت ت  ٓيي   طً   ًكُ جيع م   ٓهت جي عأ طر  ٓيط   ط  أ غيط  يٓ ت 
    (Ey, 2016)جيع م 
ٓبأيعلبر يع م ج يأأت جيت غيط   يلت ت جي مأت لً  تلًأيُ ج  ًُٓ جي ًمأت  ك  ًُٓ لً     

ٓيًًتِ جثبًًأه جيًًتجم ج يأًًأت  طًً  يلًًأ  جي لًًه جيثأبًًه  طًً   ًًمٔ لتًًت    أ  ًًر جي تكًً  جي ًًأي   
ٓيط   يأًًف  طًً  جي ًًمأت جيغًًأ  ج  تًًتجٌ بأ  ًًًُ ج يأًًأت  ي ًًأ بأيعلًًبر يع ًًم ج  يأًًأت جيت ًًً

ٓٔ ي ًًًأل  ج لًًتث أت لًًً    ًًًم ج يأًًأت  ًًً  تبًًًب يٓ  ٓتلًًًأيُ  بطًًًا  لًًتبٍ  لًًًأ ج لألًً   
ٓم لًً    ًًم  ٓأًً ٓيط   طًً  يلًًأ   عًًمُ   ًًتِ  يًًَ بعًًم ج  تًًتجٌ بأيًًمهُ جيت ًً ٓي هلًًأت  يطبيًً   

 ج يأأت  ط   مٔ  م    م ج يأأت 
ٓي  يطت تيًًت     ٓت    ًًأب ر ي تهطبًًأه ج ل ًًأ  جيهأ ًًر بأي لًًت أت  يتهطًًف جي عيًًأت جيًًم ٓب ًً

ٓي ً ُ ج ل ًأ   ًّ تبًب  (IFRS 16)جي ًأي       ٓ ٓجيعً ِٓ جي ًمأت بأال ًأ  جيك ً   يّ ي ً
ٓ أه ج يأًًًًأت  ٓجيًًًًمهُ  ًًًًّ  ًًًًمل ٓيًًًًُ  طًًًً   ًًًأل  ج لًًًًتث أت   ٓمهًًًًُ جيت  يٓ هلًًًأت  جيبيًًًً   

ٓتبطيًُ جلًتب أ ٓيتهطًف جي عيًأت جي تغيًت    ٓ أه ج يأًأت   يّ  (IFRS 16)ٍ  لًتب أه  ًمل
ٓ ير ج ألير بُٓ يع هر جيت أيت يميى  ّ يأًُ ج ًمجم  ٓ أه ع ِٓ جي مأت بأال أ   ّ  عط ي 
ٓي ًً ُ هًً ج ج ل ًًأ   ٓج ِ جي أييًًر   ٓ ًًأه يت يًًيِ جيتًً ثيت  طًً  جي ًً ٓج ِ جي أييًًر ب عط  لًًتهم   جي ًً

ٓ    طًً  ج ل ًًأ   ًًّ هبيعًًر يع ًًهر ٓكيغيًًر جمجت  جي هًًأهت جي تتبهًًر  جيعًً جيتًً أيت يط ًًمأت  
  (IASB, 2016a)بتطَ ج ع هر 
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 تعديل عقد االيجار: -6/5/5
يٕ جت ًأمجه  ًّ كيغيًر جي بألًبر  ًّ تعًميُ   ًم  (IAS 17)يِ يت ً ّ جي عيًأت جيلًأبٍ    

ٓى ل  جي  أتلر جي بألبير ٓ  أّ ج تلًأٍ ل ًم ت ً ّ  ٓيتأعف جيتع ج يأأت بأيعلبر يط مأت  
ٓج م ج تير: (IFRS 16)جي عيأت جيأميم   جي 

 عًم تعًًميُ   ًم ج يأًًأت جيت ًغيط   لرعًًى يأًف يّ يًًتِ جي بألًبر  عًًى كع ًم جيأًًأت أميًًم  -ي  
ٓ أه  ّ  بُ  ٓ ر   ًم ٖأ يٓ  لًتب ر جيًمل  تعتبًت  ًمل ٓ أه جيأأت  مل ٓيٕ  مل جي مأت  

  (PWC, 2016b)يع م جيأأت أميم 
ِٓ بأي بألبر  ًّ هً ه جيتعًمي ه كع ًم  -ف ٓيط   لرّ جي مأت ي   عم تعميُ   م ج يأأت جيت 

ٓ جم   أبًًُ   ًم ج  يأًًأت جيأًأت  عغ ًُ   ج يمٕ جيتعًًميُ  يً   يًًأم  عهًأٍ   ًًم ج يأًأت  
 ب  مجت يتعألف    جيلعت جي لت ُ ي يأم  عهأٍ   م ج يأأت 

 معامئت البيع واعادة التأجير: -6/5/6
ٓي أ ثًِ جلًت أأت هً ج ج  ًُ     ي  ُ   م جيبي  ثِ ج لت أأت  ط   يأِ جي تكر ببي  يبم ي 

ٓجي  ًًتٔت ي ًً ج ج  ًًُ هًًٓ   ًًّ جي أيًًَ جيأميًًم     ي ًًبب جي أيًًَ جي ًًميِ يأل ًًُ  لًًت أتٖج يًًى  
ٓير  ٓى  ًًّ جي عًًأ  ه   ج كأعًًه تعًًأع   ًًّ  أًً  لًً  جيلًًي ٓتطأًً  جي ًًتكأه ي ًً ج جيعًً جي ًًمأت  

ٓم جيبيًً  ثًًِ  ٓيًمي أ ي ًًُٓ ٓبأيتًًأي  تطأًً  هًً ه جي ًًتكأه  يًً  تتتيبًًأه   ًً ٓهتيًًر   ٓيكع ًًأ أ ثأبتًًر 
     (Hodge and Ahmed, 2003)ج لت أأت مّٓ جيت ثيت  ط   متت أ جيت غيطير 

ٓ عأ طًر     ٓم  عأ طتيّ ه ًأ  عأ طًر جيبيً   ٓأ ٓتت ثُ جي  كطر ل    م جيبي  ثِ ج لت أأت ل  
ٓتتِ هأتأّ جي عأ  ٓكعتيأًر يً يَ ي كًّ ج يأأت   ٓته ًأّ يًعغ  جيهًتليّ   ٓجبًم   طتأّ كب  ًر 

يّ يكًًًّٓ لًًًعت جيبيًًً  بك يًًًٖأ  عًًًى ي كًًًّ يط  ًًًتٔت )جي ًًًمأت( جلًًًتتمجم لًًًعت جيبيًًً   ًًًّ هًًً ُ 
ٓعتيأًًًر يًًً يَ لًًًرّ يٕ  كألًًًف يٓ هلًًًأ ت  ًًًّ  جيًًًملعأه جي لًًًت بطير  ًًًّ جيبًًًأ   )جي لًًًت أت(  

ٓل ًًًًأ يط ع تهتطًًًًٌ جي عأيأًًًًر  (IAS 17)يًًًًأت جيلًًًًأبٍ  عأ طًًًًر جيبيًًًً  تكًًًًّٓ بك يًًًًر بأيتبعيًًًًر  ٓ
ٓم جيبي  ثِ ج لت أأت  ط   أ   ج كأّ ج أم  جيت أيت  م تِ ت ًعيغى كع ًم جيأًأت  جي بألبير يع 
ِٓ جيبًأ    ٓيط  ي ً ٓيط  يِ   م جيأًأت ت ًغيط   لًر ج تًِ ت ًعيٌ   ًم ج يأًأت كع ًم جيأًأت ت ً ت 

ٓم جيبيًًًً   ثًًًًِ ج لًًًًت أأت ب ًًًًأ  )جي لًًًًت أت( بألًًًًتعغأم جي كألًًًًف يٓ جيهلًًًًأ ت جي مأطًًًًر  ًًًًّ ًًًً  
يتعألًًف  ًً  جلًًت  َ ج  ًًُٓ جي لًًًت أت   ي ًًأ   ج تًًِ ت ًًعيٌ   ًًًم ج يأًًأت  طًً  يعًًى   ًًًم 
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ِٓ بألًًًتعغأم جي كألًًًف يٓ جيهلًًًأ ت بعلًًًبر ملعًًًأه  جيأًًًأت ت ًًًغيط   لًًًرّ جيبًًًأ   )جي لًًًت أت( ي ًًً
 ج يأأت 
ٓل أ يط عيأت جيأميم       ٓ(IFRS 16) ٓم جيبيً  ثًِ ج لًت أأت لرّ جيعأ ُ جي بمم ي عأي أر   

ٓي  يطت تيًًت جي ًًأي  ت ًًِ ) ًًم ٓل ًًأ يط عيًًأت جي ًًُ ج  ًًُ  مهًًُ كبيًً   ٓي (  05هًًٓ  ًًأ   ج كًًأّ تب
ٓل ًًأ ي عيًًأت  ٓلًًأ  بًًأيت جِ ج مج     (IFRS 15)بيًًن يأًًف  طًً  جي ع ًً   تهبيًًٍ  تهطبًًأه جي
ٓل ًأ  بين تعت م  عأيأر  عأ  ه جيبي  ثِ ج لت أأت  ط   أ   ج كأّ جيبي  ي ًكُ جيتً جِ يمج  

ٓي  يطت تيت جي أي   ٓم    جيع ً       يّ جيتً جِ  (IFRS 15)جي عيأت جيم ٓجّ ج يتجم  ّ جيع  بعع
ٓهٓ ج ّ جي لت أت  ٓيُ ي ُ  ي  جي مأت  ّ  بُ جي أيَ جيلأبٍ   ج مج  يت  ّ تب

 المعامئت التى تشكل عممية بيع: -6/5/6/1
ٓي  يطت تيت جي أي      ٓأف جي عيأت جيم  لرعى : (IFRS 15)  ج كأعه جي عأ طر ت كُ بي  ب 
يأًًف  طًً  جي لًًت أت )جيبًًأ  ( يّ يعتًًٌت ل ًًه ب بطًًا يٕ تبًًب يٓ هلًًأت  يتعطًًٍ بًًأيب ٍٓ  -ي

 ) ٓير  ي  جي مأت )جي  تٔت  جي ب
ٓبأيعلًًًبر يع ًًًم  -ف ِٓ بأي بألًًًبر  ًًًّ  ًًًتج  ج  ًًًُ   ( يّ ي ًًً يأًًًف  طًًً  جي ًًًمأت )جي  ًًًتٔت

ٓل ًٖأ يط عيًأت  ٓيط  يهبًٍ  تهطبًأه جي بألًبر يط ًمأت  ٓجيتً  يًِ  (IFRS 16)ج يأًأت جيت ً
  (IAS 17)تتغيت  ّ جي عيأت جيلأبٍ 

ٓٔ جي ي ًر جيعأميً ر يأل ًُ  يٓ   ج ٓجا ج كأعه جي ي ر جيعأميًر يط  أبًُ  ًّ بيً  ج  ًُ   تلًأ
ِٓ بًً أتج   ٓ أه ج يأًًأت ييلًًه ب لًًعأت جيلًًٍٓ   عم ًً  يأًًف  طًً  جي ع ًً   يّ ت ًً يًًِ تكًًّ  ًًمل

 جيتعمي ه جيتأيير ي يأ   تب  ه جيبي  بأي ي ر جيعأمير:
ه ي ُ  ّ جيلٍٓ كملعر   م ر يملعأه ج يأأت  -  يتِ  عأيأر يٕ  ٓت
ٓيُ   أل   - ه ي ط   ّ جيلٍٓ كت  ي م ى جي  تٔت جي مأت  يً  جيبًأ   يتِ  عأيأر يٕ  ٓت

 )جي لت أت( 
 المعامئت التى ال تشكل بيعًا:  -6/5/6/2
ًًتِ     ٓي ٓيلًًت ت لًً  ج  تًًتجٌ بًًى بًًمّٓ تعًًميُ   ًًر لًًرّ جيبًًأ     يع ًًُ ج  ًًُ  لًً  هًً ه جيبأي

ٓي   ٓجي بألًًبر  عًًى بتهبيًًٍ جي عيًًأت جيًًم  (IFRS 9)جثبًًأه  تب ًً ه جيبيًً  كًًأيت جِ  ًًأي   
ٓجه جي أ ٓ ه يعتٌت جي  تٔت ب  ُ  أي  يعأمُ  تب  ه جيبي  ج م ٓل  عغ  جي  يير  

 

 اعفا ات االعتراف والقياس: - 6/5/7
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ٓي  يطت تيًًت جي ًًأي      ٓكًً   (IFRS 17)يت ًً ّ جي عيًًأت جيًًم ٓجي يًًأ      غًًأ يّ ي  تًًتجٌ 
ٓجا ج تِ تهبيٍ يٕ  ّ هً ه ج  غًأ جه   ٓ  يعهب أّ     ط  جي لت أتيّ   جا غأ يّ جهتيأتيٖأ  
ٓم ج يأًأت بهتي ًر   ًأب ر ي بألًبر ج يأًأت جيت ًغيط  جيبًأي  )يٕ يًتِ  يتِ جي بألًبر  ًّ   ً

ٓتت ثًُ تطًَ ج   عقـود االيجـار قصـيرة غًأ جه لً  جثبأه جيملعأه  ط  يلأ  جي له جيثأبه(  
ٓم جيأًًأت  جه لتًًت  جيأًًأت األجــل،  ٓم ج يأًًأت   ًًيت  ج أًًُ  طًً  يع ًًأ   ًً  06ٓ تعًًٌت   ًً

ٓ  يبًًمم جي عيًًأت   ًًهطب   جي ي ًًر عقــود ايجــار االصــول منخفاــة القيمــة،  ًً ت يٓ ي ًًُ  ٓ
ٓهًًٓ  بطًًا  ٓيكًًّ ٓ ًً   عيًًأتٖج يًً يَ  ٓ ت يٓ ي ًًُ ي ًً ه ج  ًًُٓ  5000جي عهغ ًًر     ٓ ًًّ  م

 ي ثطر ج  ُٓ  جه جي ي ر جي عهغ ر ج ثأن جي كتب   جيبألبأه جي ه ير 
 

 االنتقال وتطبيق المعيار: -6/5/8
ٓي  يطت تيًت جي ًأي       طً  جيغتًتجه جي أييًر جيتً  تبًمي لً  يٓ  (IFRS 16)يلًٔت جي عيًأت جيًم

ٓيلًًً ب6009يعًًًأيت  0بعًًًم  ٓبًًً    ٓت ٓ يًًًَ بأيعلًًًبر يط ع ًًًًآه مجهًًًُ ج تبًًًأم ج  بًًًًأيتهبيٍ    
ٓي  يطت تيًت جي ًأي   ٓيكًّ ب ًته ج  تًتجّ  ً  جي عيًأت جيًم ٓهً ج (IFRS 15)جي بكًت يط عيًأت    

ٓي   ٓي   (IFRS 16)يععً  يعًى   يلً ب يط ًتكر بتهبيًٍ جي عيًأت جيًم  بًُ تهبيًٍ جي عيًأت جيًم
(IFRS 15)  )   ٓم    جيع  )ج يتجم  ّ جيع 

ٓل ًأ ي عيًأت       ٓم ج يأًأت   (IFRS 16)ٓبعًم تعًأُٓ يلألًيأه ج هًأت جيأميًم ي عأيأًر   ً
ٓجي عيًًأت جيلًًأبٍ  (IFRS 16)ي كًًّ تطهًًيم يهًًِ ج هت لًًأه جيت يلًًير بًًيّ جي عيًًأت جيأميًًم 

IAS 17   ط  جيعبٓ جيتأي (PWC, 2016a)  
 (1دول رقم )ـــــــج
 (IAS 17)و  (IFRS 16)مقارنة بين 

وجه 

 المقارنت

 المعالجت الجديدة وفقا

(IFRS 16) 

 المعالجت السابقت وفقا

(IAS 17) 

ذعرٝف عقد 

 االٝجار

عقدددد جٗ جدددسل ٍدددِ اىعقدددد ْٝقدددو اىذددد   دددٚ 

اضددراداً ال ددو لال ددو الضاضددٜ   ىددٚ 

اىعَٞو لاىَطرأجر  ىفردرج ٍدِ اىدسٍِ ّ ٞدر 

 ٍقاتو.

عقددددد تَ٘جثددددٔ ٝددددرٌ ّقددددو جٗ ذذ٘ٝددددو اىَادددداغر 

تَينٞدح ال دو  ىدٚ اىَطدرأجر  ٗاىَْا ع اىَرعيقح

 ىفررج ٍِ اىسٍِ ّ ٞر ٍقاتو.

ذصْٞف عقد 

 االٝجار

ال ٝدرٌ اىرَٞٞدس تددِٞ عقد٘ج االٝجدار اىر دد ٞيٜ 

ٗعقدد٘ج االٝجددار اىرَدد٘ٝيٜ ٍددِ ٗجٖددح ّ ددر 

اىَطددددرأجرث دٞددددص ٝي ددددٚ ذصددددْٞف عقدددد٘ج 

االٝجدددار ىيَطدددرأجرث ٗتددددالي ٍدددِ  ىدددل ٝدددرٌ 

اىرعاٍددو ٍددع جَٞددع عقدد٘ج االٝجددار ت رٝقددح 

ح ىعقددد٘ج االٝجدددار اىرَددد٘ٝيٜث    ٝدددرٌ ٍَاثيددد

رضَيح عق٘ج االٝجار عِ غرٝ  االعرراف 

ٝرٌ اىرَٞٞس تِٞ عقد٘ج االٝجدار اىر د ٞيٜ ٗعقد٘ج 

االٝجدددار اىرَددد٘ٝيٜث اضدددرْاجاي عيدددٚ ذذدٝدددد ٍردددٚ 

ٝندددُ٘ عقدددد االٝجدددار ٍ ددداتٖاي اارصددداجٝاي ى دددرال 

ال دددوث ٗعْددددٍا ٝدددرٌ ذذدٝدددد جُ عقدددد االٝجدددار 

ٍ اتٔ اارصاجٝاي ى رال ال و ٝرٌ ذصْٞف عقدد 

االٝجار عيٚ جّدٔ عقدد اٝجدار ذَد٘ٝيٜث    ٝذد٘ه 

قدددد ت دددنو جدددٕ٘رٛ جَٞدددع اىَاددداغر ٕددداا اىع
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تاىقَٞددددددح اىذاىٞددددددح ىَددددددد ٘عاخ االٝجددددددارث 

ٗاظٖارٕددا ظددَِ ال دد٘ه  لج دد٘ه ددد  

االضراداً  ٗاالعردراف تداىرساً ٍداىٜ َٝ دو 

اىردددساً اىَطدددرأجر تطدددداج ج عددداخ االٝجدددار 

 اىَطرقثيٞح.

٘ج ٗاالضر ْال ٍِ االعرراف ٗاىقٞاش ٕ٘ عق

شدٖر جٗ جادو   21االٝجدار اصدٞرج الجدو ل

 ٗعق٘ج االٝجار ىأل ٘ه ٍْافعح اىقَٞح.

 

ٗاىَْا ع اىَرعيقح تَينٞح ال و  ىدٚ اىَطدرأجرث 

ٗٝرٌ اال صاح عْٔ  ٚ اىَٞساّٞح اىعٍَ٘ٞح. تَْٞا 

ٝصددْف عقددد االٝجددار معقددد اٝجددار ذ دد ٞيٜ   ا 

مدداُ ال ٝذدد٘ه ت ددنو جددٕ٘رٛ جَٞددع اىَادداغر 

ٗاىَْا ع اىَرعيقح تَينٞح ال و  ىدٚ اىَطدرأجرث 

اىعق٘ج  ٚ اىَٞساّٞح اىعٍَ٘ٞح ٗال ٝرٌ اجراج ٕآ 

ٗىنددِ ذ ٖددر  ددٚ االٝعدداداخ اىَرََددح ىيقدد٘ا ٌ 

 اىَاىٞح.

 صو 

ٍنّ٘اخ عقد 

 االٝجار

ٝددرٌ  صددو اىعْصددر اىرددأجٞرٛ عددِ اىَنددُ٘ 

غٞر اىردأجٞرٛ لاىادٍدح ث    ذاريدف عقد٘ج 

االٝجار عِ عق٘ج اىادٍدح. ٗٝدرٌ ذذدٝدد مدو 

عْصر اٝجار تص٘رج ٍْفصديح اضدرْاجاي  ىدٚ 

اىاا دح ترعرٝدف عقدد االٝجددار  االرشداجاخ

ىرذدٝددد ٍدددٙ اّ ثددام ٍفٖددً٘ ددد  اضددراداً 

ال و عيٚ اىَندُ٘ جٗ اىعْصدر اىردأجٞرٛ 

ٗٝرٌ  صدو اىَندُ٘ اجٝجدارٛ عدِ اىَندُ٘ 

غٞددر اجٝجددارٛث ٗذاصددٞل ٍقاتددو اىعقددد 

 عيَٖٞا عيٚ جضاش ضعر ٍطرقو ىنو ٍَْٖا.

ال ٝرعدددَِ اىَعٞدددار ارشددداجاخ ٍذددددجج ىفصدددو 

 ر.ٍنّ٘اخ عقد االٝجا

 ذجَٞع اىعق٘ج

ٝطَخ اىَعٞار تاىجَع تدِٞ اىعقد٘ج  دٚ داىدح 

اضدددرٞفال ٍعددداٝٞر ٗشدددرٗغ ٍعْٞدددح ٝذددددجٕا 

 اىَعٞار.

 ال ٝ٘جد ارشاج شاٍو ٍذدج.

اعفالاخ 

االعرراف 

 ٗاىقٞاش

ٝرعددَِ اىَعٞددار عيددٚ  عفددالِٝ ى عرددراف 

ٗاىقٞدددداش ٗمدددد  اجعفددددالِٝ ا رٞارٝدددداي ٗال 

 ْٝ ثقاُ  ال عيٚ اىَطرأجر َٕٗا:

عقددد٘ج االٝجدددار اصدددٞرج الجدددوث دٞدددص  لج 

 شٖر جٗ جاو. 21 ررج االٝجار 

لب  عقددد٘ج االٝجدددار اىردددٚ ٝندددُ٘ ال دددو 

الضاضٜ ٍْافط اىقَٞح ٍطاٗٙ جٗ جاو ٍِ 

 جٗالر. 5555

 ال ٝ٘جد اعفالاخ ى عرراف ٗاىقٞاش

ذعدٝو عقد 

 االٝجار

ذعددٝو عقددد االٝجددار تاىْطدثح ىيَدددجر ذعرَددد 

ّدد٘ا اىرعدددٝوث    اىَعاىجددح اىَذاضددثٞح عيددٚ 

ٝدددرٌ اىَذاضدددثح عدددِ ذعددددٝو عقدددد االٝجدددار 

اىر  ٞيٜ تاعرثارٓ عقد اٝجار جدٝد ٍدِ اثدو 

اىَددجرث تَْٞددا ٝدرٌ اىَذاضددثح عدِ ذعدددٝ خ 

عقد االٝجار اىرَد٘ٝيٜ معقدد اٝجدار ٍْفصدو 

  ا ماُ اىرعدٝو ٝسٝد ٍِ ّ ام عقد االٝجار 

ٍٗقاتدددو اىعقدددد ٝدددسجاج تَقددددار ٝرْاضدددة ٍدددع 

 ىسٝاجج ّ ام اىعقد. اىطعر اىَطرقو

 

ال ٝرعدددددَِ اىَعٞدددددار جٛ جرشددددددا عدددددِ مٞفٞدددددح 

اىَذاضدددثح عدددِ ذعددددٝو عقدددد االٝجدددار تاىْطدددثح 

 ىيَدجر.

ٍذاضثح 

 اىَطرأجر

ذ ٖددر جَٞددع عقدد٘ج االٝجددار  ددٚ اىَٞساّٞددح 

اىعٍَ٘ٞح ىيَطدرأجر مأ دو دد  االضدراداً 

 ٗاىرساٍاخ اٝجارث    ٝرٌ:

  االعرراف تأ ٘ه ٗاىرساٍاخ االٝجدار 2ل

اىَٞساّٞددددح اىعٍَ٘ٞددددحث ٗذقدددداش ٍثددددد ٞاي  دددٚ 

 تاىقَٞح اىذاىٞح ىد عاخ االٝجار اىَطرقثيٞح.

ٝرمدددس اىَعٞدددار عيدددٚ ذذدٝدددد ٍدددا   ا مددداُ عقدددد 

االٝجددددار ٍ دددداتٖاي اارصدددداجٝاي ى ددددرال ال ددددوث 

ٚ جّدٔ مداىلث ٗعْدٍا ٝرٌ ذذدٝد عقد االٝجدار عيد

ٝرٌ ذصدْٞف عقدد االٝجدار معقدد  ٝجدار ذَد٘ٝيٜث 

ٗٝرٌ اال صاح عْٔ  ٚ اىَٞساّٞح اىعٍَ٘ٞحث تَْٞا 

ٝدددرٌ ذصدددْٞف جَٞدددع عقددد٘ج االٝجدددار ال دددرٙ 
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  االعرراف تإ ك ال د٘ه اىَددجرجث 1ل

 ٍٗصرٗف اىفا دج عيٚ اىرساً االٝجار.

   صو اىَثيغ اىْقدٛ اججَداىٜ اىَدد ٘ا 3ل

 ىدددٚ جدددسل ىطدددداج االىردددساً االٝجدددار ٗٝدددرٌ 

قدٝددح اال صدداح عْددٔ  ددٚ اا َددح اىرددد قاخ اىْ

ظددَِ الّ دد ح اىرَ٘ٝيٞددحث ٗاىجددسل ال ددر 

َٝ و ٍصرٗف اىفا دجث ٗٝرٌ اال صداح عْدٔ 

 ددٚ اا َددح اىرددد قاخ اىْقدٝددح ظددَِ الّ دد ح 

 اىر  ٞيٞح جٗ الّ  ح اىرَ٘ٝيٞح.

مإٝجددار ذ دد ٞيٜث ٗال ٝددرٌ اال صدداح عْٖددا  ددٚ 

اىَٞساّٞدددح اىعٍَ٘ٞدددح ٗىندددِ ٝدددرٌ اال صددداح عدددِ 

ٍصرٗف االٝجار عيٚ جضاش اىقطػ اى اتد  ٚ 

 رج ٍِ  رراخ االٝجار.مو  ر

ٍذاضثح 

 اىَدجر

ىٌ ذر ٞر اىَعاىجح اىَذاضثٞح ىيَدجر ت دنو 

جددددٕ٘رٛث ٗىنددددِ ذدددددٌ ذعسٝددددس ٍر يثددددداخ 

اال صدداحث    ٝطددرَر اىَدددجر  ددٚ ذصددْٞف 

عقدد٘ج االٝجددار اٍددا اٝجددار ذَدد٘ٝيٜ جٗ عقدد٘ج 

اٝجار ذ  ٞيٜث اضرْاجاي  ىٚ ٍا   ا ماُ اد ذدٌ 

 ّقدو جَٞدع ٍْدا ع ٍٗاداغر اىَينٞدح ىأل دو

 الضاضٜ.

ٝرعِٞ عيٚ اىَددجر ذصدْٞف عقد٘ج االٝجدار  ٍدا 

معقدددد اٝجدددار ذَددد٘ٝيٜ جٗ عقدددد اٝجدددار ذ ددد ٞيٜ 

اضددرْاجاي عيددٚ ٍددا   ا مدداُ ٝددرٌ ّقددو جَٞددع ٍْددا ع 

ٍٗادداغر ٍينٞددح ال ددو. ٗ  ا ذددٌ ذصددْٞف عقددد 

االٝجدار عيدٚ جّدٔ عقدد اٝجدار ذَد٘ٝيٜ ٝدرٌ اى دال 

االعردددراف تال دددوث ٗاالعردددراف تَطدددرذقاخ 

تَثيغ ٝعاجه  دا ٚ االضدر َار  دٚ عقدد االٝجار 

االٝجار. جٍدا   ا ذدٌ ذصدْٞف عقدد االٝجدار معقدد 

اٝجددار ذ دد ٞيٜث ٝددرٌ االضددرَرار  ددٚ االعرددراف 

 تال و.
 

 (IFRS 16)متامنات تطبيق المعيار الدولى لمتقرير المالي الجديد  -6/6
ٓي  يطت تيًت جي ًأي      ٓيكعًى أًأ  عتيأًر  ب ًطر  (IFRS 16)يًِ يبًمي جي عيًأت جيًم  ًّ لًتجي  

ٓم ج يأًًأت  ٓتبطيًًُ يتج  ي ًًبأف جي  ًًأيب  ل ًًٓ  ًًّ جي ًً ُٓ      ًًأيذ   ًً يطمتجلًًأه جيلًًأب ر 
ٓم ج يأًأت يًمٔ  ٓي يَ يتِ تلً طر   ً ٓجي أبطير يط  أتعر   ٓير يتب يٍ ج تلأٍ جي بألب   ل   بأ

ًًًًم ج يأًًًًأ   ٓ ًًًًم ج يأًًًًأت جيت ًًًًغيط   ًًًً  بًًًًيّ    ًًًًتِ جي لًًًًت أتيّ مّٓ ت يي ٓيكًًًًّ ي ٓيط    ت جيت ًًًً
ٓم ج يأًًًًًأت لًًًًً   أ  ًًًًًر جي تكًًًًً  جي ًًًًًأي  يط لًًًًًت أت  ًًًًً ّ ج  ًًًًًُٓ  ج  تًًًًًتجٌ بأ يًًًًً    ًًًًً

ٓج ِ (Sacarin, 2017)ٓج يت ج ًًأه  ٓم ج يأًًأت يًًمٔ جي لًًت أت  طًً  جي ًً ٓتًًمثت تلًً طر   ًً   
ٓجي م تجه ج لألير يط تكأه  ٓجي  أيي    جي أيير 

 

ٓي  يطت تيًًت جي ًًأي  جيأميًًم ٓي كًًّ تعًًأُٓ  ت ًً عأه تهبيًًٍ جي عيًًأت ج     ًًّ  (IFRS 16)يًًم
ٓج ِ  ًًً ًًً  جي  ٓم ج يأًًًأت  ط ًًً ًًًه تًًً ثيت تلًًً طر    ٓي هًًً ُ جلًًًتعتجن جيمتجلًًًأه جيلًًًأب ر جيتًًً  تعأ

ٓلًً  هً ج جي ًً ّ جلًت مله متجلًًر  جهتبًأت تًً ثيت تلًً طر  (Imhoff et al., 1991)جي أييًر  
ٓج مج ٓيُ ج أُ  ط    أيي  جي هًأهت  ٓم ج يأأت جيت غيط  ه ٓيت هتي ًر       ًّ هً ُ تهً

ٓم ج يأًًًأت جيت ًًًغيط   يهطًًًٍ  طي ًًًأ هتي ًًًر جيتلًًً طر جيبعأ يًًًر   Constructiveيتلًًً طر   ًًً
Capitalization  ًٓي ًُٓ ج يأًأت جيت ٓتتهطف ه ه جيهتي ر ت ميت   مجت كُ  ًّ جيت ج ًأه    

ٓ يًًًر يط لًًًت أت   ج تًًًِ  عأيأًًًر ج ي أًًًأت كًًًأّ  ًًًّ جي  كًًًّ ج ل ًًًأ   ع ًًًأ لًًً  جي ي جعيًًًر جيع 
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ٓيت ًًميت جيًًميّٓ يًًتِ تهبيًًٍ أًًمُٓ جيبًًم ج معًً   ٓيط   ًًّ جيبمجيًًر   جيت ًًغيط  بأ تبًًأته جيأًًأت ت ًً
ٓ أه ج يأًًًأت جيت ًًًغيط   ثًًًِ يًًًتِ ه ًًً  أ بألًًًتهمجِ  عًًًمُ جلتتج ًًً  ت ًًًميٕت يط ع ًًً     ي ًًًمل
ٓبلأف جي ي ر جيبأييًر ي يت ج ًأه جي تب يًر يايأًأت  ٓت ميت جيع ت جي تب   يأل ُٓ جي لت أت   

 يت غيط   ج
ٓعأيًًًًم هًًًً ُ لًًًًعر       بيًًًًن تًًًًِ جلًًًًتهمجِ هتي ًًًًر 0988ٓهب ًًًًه جيمتجلًًًًر  طًًًً   ًًًًتكر  أكم

ٓيًًُ  ٓم ج يأًًأت جيت ًًغيط  ه جيتلًً طر جيبعأ يًًر يبلًًأف جيعلًًف جي أييًًر ج لألًًير بعًًم تلًً طر   ًً
ٓم ج يأًأت جيت ًغيط  ي ًأ  ٓهط ه عتأ ذ جيمتجلر  ي  يّ تل طر   ً ج أُ غيت جي أبُ يايغأ   

ٓ م يهتطًٌ   ًمجت هً ج جيتً ثيت بًيّ جي ًعأ أه     ت ثيت  ٓجيعأ م   ٕٓ  ط    أيي  جيههت   عع
ٓجي أبطيًًًًر  ٓ ًًًًأه جي بألًًًًبير  ٓيًًًًُ ج أًًًًُ تًًًًم ِ     ًًًًر جي عط يّ تلًًًً طر ج يأًًًًأت جيت ًًًًغيط  ه
ٓم  ٓج مج  يط ًًتكأه  ك ًًأ ي ًًأته جيمتجلًًر جّ ج لًًتهمجِ جي ت جيًًم يع ًً يط  أتعًًر ي  ًًأيي  جيههًًت 

ٓ ًًًًأ يًًًًتتبه ب ًًًًأ  ًًًًّ ج يأًًًًأت جيت ًًًًغ ًًًًمت  ج مجت   طًًًً  ج بتغًًًًأو بأ  ًًًًُٓ جي لًًًًت أت    ٓ يط  
ٓأًمه  ٓ ير هٓ لبف كأل  يط طٍ ب ً ّ  بألًبر ج يأًأت  ٓ جيت ج أه  أيير هأتع جي ي جعير جيع 
ٓم ج يأًًأت  ٓج هت ًًٖأ يتلًًأيُ  عوًًِ   ًً ٓ يًًأه جي تبًًم  يأًًم جيمتجلًًر يّ  ًًميٕت جي ًًتكأه لًً  جي

ٓم ج يأأت كتتتيبأه جيأأت بمٖ   ّ  ه     جي تج   ّ هتيٍ ج أم  هيكطر  ٓت
ٓم ج يأًأت جيت ًغيط    أبًُ  (Wilkins and Mok, 1993)ٓجهتبته متجلر     يثت تل طر   

ٓيمج  جي ًتكأه ج لًتتجيير  ٓج ِ جي أيير  ط  جي هًأهت جي أييًر  ج ل أ  بأاي أبأه جي ت  ر يط 
ٓه ٓتير بألًًتهمجِ لًًتر  م ًًتجه ت يلًًير   ط ًًه جيمتجلًًر  يًً  يّ  ًًميٕت جي ًًتكأه لًً  ٓجيلًًعغأل

ٓلتهًًًأ جي عًًًأييت ا ًًًأم  هيكطًًًر يٓ ج ًًًأم  تعتيًًًٌ  ٓج  ًًًّ جيغت ًًًر جيتًًً  ت  هتطًًًٌ جيبطًًًمجّ جلًًًتغأم
  ً ٓ ٓم جيأًأت ت ًغيط  يطتبأيًُ  طً   تهطبًأه جيتلً طر ج ي ج يًر   ٓيط  كع ً ٓم ج يأًأت جيت ً   

ٓم ج يأًًأت جيت ًًغيط   لًًتتب ُ جي ًًت  كأه تكًًأييٌ ج ًًألير  ك ًًأ  يًًَ  ل ًًّ هًً ُ تلًً طر   ًً
ٓج مج    ٓم ج يأًأت ي ًأ تً ثيت كبيًت  طً  جي هًأهت جي أييًر  تٓ طه جيمتجلر  يً  يّ تلً طر   ً
ٓ يًَ  ّ ج هًتجٌ  ٓم ج هًٔت   ٓجيع ً ٓعيًر  ه جي مي ه ج بأا ألر  يً  تً ثيت جيتلً طر  طً   ًٓت

ه ج ٓج ج ت ًأِ جي بألًبير لً  تبميًم  ًٓت ٓك يَ جيًمج عيّ يلًتهم  ٓت ييًم بتيًر جيمجهطير  ٓعيًر  ي مي
ٓبأيتًأي  لًٌٓ يهتًأت  ًميٓت جي ًتكأه جيهتي ًر جيتً  ت طًُ  جي تكأه ل  ج تتجن ميّٓ أميم   

ٓتم ِ يٓ تع    ّ  م تجه ج مج  جي أي  يط تكأه  ه    ّ جبت أُ جعت أَ تطَ جي ٓت
ًًم جهتبًًته متجلًًر       ٓ (Imhoff et al., 1993) جيع  ًًر بًًيّ  هًًأهت جي طكيًًر   ألًًر
ٓبًًأيتهبيٍ  طًً   هًًأ يّ بأيت ن  يًً  ب ًًٍٓ جي طكيًًر   ٓعلًًبر جي ًًٓت  طبًًأه لًً  يلًًعأت ج لًً ِ 
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ٓم  ٓج هًت   يلًتهمِ   ً ٓم ج يأأت جيت غيط ) عأ ر جيهيتجّ(   يبمجه أ كثيٌ ج لتهمجِ يع 
ٓ ًم جلًتهم ه جيمتجلًر هًتي تيّ يطتلً طر ه ًأ  ج يأأت جيت غيط  بعغ  جيمتأر) هأى جيتأ  ر(  

ٓ م تِ جلتهمجِ بيأعأه جي ًتكأه ج  تيكيًر هتي ر جيتل طر  جيبعأ ير ٓهتي ر جيعأ ُ جي  أ ٌ  
 (  0989 -0984 ّ جيغتت  )

ٓعلًف جيتلً         ٕٓ بًيّ جي هًأهت جيكطيًر يط ًتكر  ٓم جتتبًأه  ععً ٓأ ٓيٓ به عتأ ذ جيمتجلر 
جي ًًأي  جي عميًًر بأايأًًأت جيت ًًغيط   ك ًًأ ي ًًأته عتًًأ ذ جيمتجلًًر  يًً  جمتجَ جي بططًًيّ جي ًًأيييّ 
ٓ أه ج يأأت جيت غيط  جي غ ًب  ع ًأ  ٓ يأه جي تبم  ج  تيكير  ه ير  عط ٓجي لتث تيّ ل  جي

ٓيًتِ يهً هأ لً  ج  تبًأت  عًم ت يًيِ جي هًأهت جيكطيًر يط ًتكأه  ك ًأ هأتع جي ٓ يًر    ي جعيًر جيع 
ٓ  تغلًًًيتير ي طًًً    أتعًًًر بهتي ًًًر  تٓ ًًًطه جيمتجلًًًر  يًًً  يّ هتي ًًًر جيعأ ًًًُ جي  ًًًأ ٌ ي ًًًأ  ًًً

ٓجلًتك طه متجلًر    (Imhoff et al.,1993)جيمتجلًر جيلًأب ر   (Ely, 1995)جيتل طر جيبعأ ير  
ٓجيلًًيهت   طًً  هًً ه  ًًّ هًً ُ  تج ًًأ  ج  هت لًًأه جي هأ يًًر بًًيّ جي ًًعأ أه  ب ًًمٌ جيت أبًًر 

ٓجهتبًًًًأت  ًًًًمٔ جمتجَ جي لًًًًتث تيّ  ج هت لًًًًأه  ًًًًّ هًًًً ُ جلًًًًتهمجِ جيعميًًًًم  ًًًًّ جي ًًًًعأ أه  
ٓم    ًر  ٓأً ٓ ًم تٓ ًطه جيمتجلًر  يً   ٓ يًر   ٓ أه ج يأأت جيت غيط  هأتع جي ي جعيًر جيع  ي عط

ٓير بيّ  هًأهت جي طكيًر  ٓعلًبر جيأأبير  عع ٓجي هًأهت جي أييًر(  ٓعًر  ًّ  هًأهت ج   ًأُ  )جي ك
 جيميّٓ  ي  جي طكير جي عمير بأايأأت جيت غيط  

ٓيًًًًه متجلًًًًر     جيعتًًًًأ ذ  (Godfrey and Warren, 1995)ٓ طًًًً  جيأأعًًًًف ج هًًًًت  تعأ
ٓم ج يأأت ت ًِ) ( بتلً طر ج يأًأت 07ج  ت أمير ي تهطبأه  عيأت جي بألبر ج لتتجي   ّ   

ٓهٕت جيت ًًغي ًً ثيت أًً ٓم ت ٓأًً ٓتٓ ًًطه جيمتجلًًر  يًً   ٓ يًًر   ٓج  تًًتجٌ بًًى لًً  جي ي جعيًًر جيع  ط  
ٓأًًمه جيمتجلًًر يّ  ًًُ جي ًًتكأه جي لًًت أت   بيًًن  ٓي يتلًً طر ج يأًًأت جيت ًًغيط   طًً  هيكًًُ ت 
ٓ جم  ٓت جي عيًأت   ٓيط  بعم  ًم جي تكأه ج لتتجيير  م هغ ه  ّ ج ت أمهأ  ط  ج يأأت جيت 

ٓيُ ٓ م يتأعه جيمتجلر تم لعًُ جي ًتكأه هً ج  يً  تغبًر  ج ت أمهأ  ط  جيت  ٓجي طكير   بأيميّٓ 
ٓيُ يطتهغيٌ  ّ ت ثيت جي عيأت جيأميًم  طً  علًف جيتلً  جي ًأي   جي تكأه ل  هغن تكطغر جيت 

 يط تكأه 
ٓم  (Imhoff et al.,1997)ك ًًأ جلًًت مله متجلًًر      جيك ًًٌ  ًًّ كيغيًًر تًً ثيت تلًً طر   ًً

ٓم ج يأأت جيت غيط   ط  كًُ  ً ّ جيًتبب جيت ًغيط  ٓ ًأل  جيًتبب  يٕ متجلًر تً ثيت تلً طر   ً
ٓ يَ جلتك أٖ  يطمتجلًر جيلًأب ر  (Imhoff  et al.,1991)ج يأأت جيت غيط   ط   أ  ر جيمهُ  

ٓم ت ثيت  طً   أ  ًر  ٓأ ٓجلتت ه  مِ  ٓ ير  جيت  تك ه  ط  ت ثيت جيتل طر  ط  جي ي جعير جيع 



 ......عقود االيجار -(61م )ـــأثر تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية رق            د.عمرو السيد زكى محمود

222 
 

ٓأًًمه جيمتجلًر يعًًى بأيعلً ٓتأًًأت  جيتأ  ًًر جيًمهُ  ٓ بر يًًبعن جي ًًعأ أه  ثًُ  ًًتكأه جيهيًتجّ 
ٓيًًًُ  ٓجيت  ٓل لًًًُ جيغعًًًأمٍ يّ ج يأًًًأت جيت ًًًغيط  يعتبًًًت   ًًًمتٖج ت يلًًًيٖأ يأل ًًًُٓ جاعتأأيًًًر 
ٓل  جيبأ ه جيت  ي يم لي أ جلًتهمجِ ج يأًأت جيت ًغيط  غيًت جي لًأُ  جي تتبه بتطَ ج  ُٓ  

ٓم يكًًّٓ ي ًًأ تًً ثيت كبيًًت ٓ أ  ًًر  لًًرّ تلًً طر تطًًَ جيع ًً ٓ يًًر  ًًأِ  طًً  كًًُ  ًًّ جي ي جعيًًر جيع  ٓه
ٓير بألًًًتهمجِ جي ي جعيًًًر  ٓهًًً ج ج ثًًًت ي كًًًّ ت ًًًميته بلًًً  ٓكًًً يَ  طًًً  جيعلًًًف جي أييًًًر   جيًًًمهُ  
ٓهً ه جيتعًمي ه تأعًُ جي  ًأيي  جي أييًر يكثًت  ٓ ير جي عمير  ّ لعتيّ  تتأييتيّ يٓ يكثت   جيع 

 أا ألر  ه يت أ ل  تبطيُ  ي ر جي تكر     ر  ّ جيعأبير ج  ت أمير  تهأ  جي تجتجه ب
يثت تل طر ج يأأت جيت ًغيط  يط ًتكأه  (Gallery and Imhoff, 1998)ٓجهتبته متجلر    

ٓ يًَ بألًًتهمجِ بيأعًأه ٓجه  ًًّ  88ج لًتتجيير  طًً   هًأهت جي طكيًًر    ًًتكر جلًتتجيير  ًًّ جيلًع
ٓبًًًأيتغِ  ًًًّ جلًًًتهمجِ هتي ًًًر جيتلًًً طر جيبعأ يًًًر     يّ عتًًًأ ذ جيمتجلًًًر 0996بتًًً   0987   

  بيًن يًِ  (Ely, 1995)ٓ  (Imhoff et al., 1993)جهتطغًه  ًّ عتًأ ذ جيمتجلًر جيلًأب ر 
ٓيًًر بًًيّ ج ل ًًأ   ًًّ ج يأًًأت جيت ًًغيط  بأاي ًًأبأه جي ت  ًًر  تأًًم جيمتجلًًر يٕ    ًًر  عع
ٓ ًًم يتأعًه جيمتجلًًر جهًت ٌ جيعتًًأ ذ  يًً  جهًت ٌ جيبي ًًر جيتًً   ٓيلًعأت ج لًً ِ   ٓج ِ جي أييًًر  يط ً

ٓ ًًمتت ِ  طًً  ت ًً غيُ ت ًًه لي ًًأ كًً  جيمتجلًًتيّ  ًًّ بيًًن هبيعًًر جي  ًًأتكيّ لًً  لًًٍٓ جي ًًأُ 
ٓ أه   جي عط

ت يًيِ ج ثًأت جي تتتبًر  (Beattie et al., 1998)ٓ ًّ عأبيًر يهًٔت  جلًت مله متجلًر       
ٓ ير  ٓجيت طبًأه جيلً ٓج ِ جي أييًر  ٓم ج يأًأت جيت ًغيط   طً   ًتجتجه  لًتهم   جي ً  طً  تلً طر   ً

ٓ ًًم تًًِ جلًًتهمجِ هتي ًًر جيتلًً طر جيبعأ يًًر ٓ  يًًَ بألًًت همجِ  يعًًر ٓجيتًًمل أه جيع ميًًر يط ًًتكأه  
ٓعر  ّ  ٓتجٍ جي أييًر لً  جي  طكًر جي تبًم   ًّ  636 ك ٓت ًر ج   ًتكر جعأطي يًر  لًأطر لً  ب

ٓجي  0994 ًًًأِ  ٓك ًًًًغه جيمتجلًًًر يّ ج  ًًًًُٓ غيًًًت جي لًًًًأطر ت ثًًًُ بًًًً %  ًًًّ يأ ًًًًأي  6  
ٓجي   ٓيطًًر ج أًًُ غيًًت جي لًًأطر بًً % لًً  جي تٓلًًه  ًًّ 39ج  ًًُٓ بيع ًًأ تبطًًا ج يت ج ًًأه ه

ٕٓ  طً   ج يت ج أه جي لأطر  ٓم ج يأأت جيت غيط  ي أ ت ثيت  عع ٓأمه جيمتجلر يّ تل طر    ٓ
ٓأًًًمه  ٓجيتلًًً  جي ًًًأي   ك ًًًأ  ٓتجّ ج  ًًًُٓ   ٓ عًًًمُ م ٓجيعأ ًًًم  طًًً  ج  ًًًُٓ   هًًًأ ل جيًًًتبب  
ٓيّ جيعتًًًًأ ذ ج  ت ًًًًأمير  جيمتجلًًًًر يّ يكثًًًًت جي هأ ًًًًأه تًًًً ثتٖج بأيتلًًًً طر هًًًًٓ  هًًًًأى جيهًًًًم أه 

ٓج ًًم جي بألًًب ٓم ج يأًًأت  ًًم تكًًّٓ  ًًه ر  ل ًًم تتًً ثت جي بت طًًر يطتغيًًت لًً  جي  ير ي عأيأًًر   ًً
ٓجيتًًمل أه جيع ميًًر يط ًًتكأه عتيأًًر  ٓ ير يأللًً ِ  ٓج لًًعأت جيلًً ٓج ِ جي أييًًر   ًًتجتجه  لًًتهم   جي ًً
ٓ ًً  يتلًً طر ج يأًًأت  ٓلت هًً ه جيمتجلًًر ميًًيٖ  تأتيبيًًٖأ  طًً  جيتًً ثيت جي ت ًً ٓت ي ثًًُ هًً ه جيتغيًًتجه  
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ٓت  ت يًيِ جيعتًأ ذ ج  ت ًأمير جي بت طًر جيت غيط   ط  جيعلف جي أيير ج لأل ير يط ًتكأه  ٓ ًت
ٓم ج يأأت   يتغيت جي بألبر  ّ   

جيع  ًر بًيّ ج ل ًأ   ًّ ج يأًأت جيت ًغيط   (Beattie et al., 2000)ٓجهتبًته متجلًر    
ٓت يًًًًيِ جي لًًًًتث تيّ يههًًًًت جي طكيًًًًر لًًًً  لًًًًٍٓ جي ًًًًأُ  ٓج ِ جي أييًًًًر  بأاي ًًًًأبأه جي ت  ًًًًر بًًًًأي 

ٓتبميًًم جي ًًمهُ جيًً ٔ يلًًتهم ى جي لًًتث تّٓ لًً  جيت يًًيِ ) ًًمهُ جيبيًًأ   يِ  ًًمهُ جيبتيهًًأع   
ٓم ج يأًًًأت  ًًً     ٓ ٓأًًًمه جيمتجلًًر يّ جيت ييًًً  بًًًيّ عًً ٓ ًًًم  ٓ هًًًأهت جي طكيًًر(   ٓيًًُ  عًًًأل   تب
ٓيط    يًًًًتتبه لًًًً  جيغأيًًًًف بًًًًأهت ٌ يلألًًًًى لًًًً   ٓج  ج يأًًًًأت جيت ًًًًغيط  يٓ ج يأًًًًأت جيت ًًًً لًًًً

ٓلأ  ب عأييت جيت ًعيٌ جي بألًبير  ًّ يأًُ جيه أ م جي أيير  بُ يتعطٍ ج   ت بأيتغبر ل  جي
ٓأًمه جيمتجلًر يي ًأ يّ  ٓ ير  ك ًأ  ٓجيت ج أه ج يأأت هأتع جي ي جعير جيع  جيبغأو  ط  ي ُٓ 
ٓيٓ ًبه جيمتجلًر  ٓيًُ بأايأًأت   جي تكأه  جه  عمُ جيع ٓ جي تتغً  تبًمٓ يكثًت جلًتهمج ٖأ يطت 

ٓ ٖأ يّ جي مهُ جي لتهمِ يطت ييِ هٓ  مه  ُ جيبيأ   جيت  تتتف ب 
 

ٓيًًه متجلًًر      جهتبًًأت  ًًمٔ تًً ثيت تلًً طر ج يأًًأت  (Cheng and Hsieh, 2000)ٓتعأ
ٓج هًًً ج جيتًًً ثيت  عًًًم ت يًًًيِ  ٓ ًًًأ   ج كًًًأّ جي  ًًًأتكّٓ لًًً  جيلًًًٍٓ يًًًمتك جيت ًًًغيط   طًًً  ج تبًًًأ   

ٓ ع ج تبًأ  يٓ جيعأ ًم يتبميًم  ًمٔ     ًر   ٓ م جلًتهم ه جيمتجلًر ع ً ي ًر ج تبًأ  جي تكأه  
ٓ ًًمٔ جععكًًأ   يًًَ لًً  يلًًعأت  بعًًم تلًً طر ج يأًًأت جيت ًًغيط    أتعًًر بأ تبًًأ   بًًُ جيتلًً طر  
ٓيّ  ٓهٕت   ٓم ج يأًًًًأت ب ًًًًكُ أًًًً ٓتٓ ًًًًطه جيمتجلًًًًر  يًًًً  تًًًً ثت ج تبًًًأ  بتلًًًً طر   ًًًً ج لًًً ِ  
ٓتهتطًٌ  ٓ ير يط ًتكأه   ٓ ًأه  عًم ت يًيِ جي ي ًر جيلً ٓج هً ه جي عط جي  أتكيّ ل  جيلٍٓ يلًتهم 

ٓهتير    أتعر ب بُ جيتل طر  متأر ٓت  أ ٓ أه ج تبأ  بعم جيتل طر ب       ر  عط
 

ٓم ج يأًأت  (Bennett and Bradbury, 2003)ٓ أ ًه متجلًر     بتبطيًُ يثًت تلً طر   ً
ٓبًًًأيتهبيٍ  طًًً   ٓج ِ جي أييًًًر يط لًًًت أتيّ   ٓت ًًًر  38جيت ًًًغيط   طًًً  جي ًًً  ًًًتكر  لًًًأطر لًًً  ب

ٓيٓ ًًبه جيمتجلًر يّ علًًبر ج  ًُٓ غيًًت جي لًأطر  يًً  ج يت ج ًأه غيًًت جي لًًأطر  ٓ ي عًمج   عي
ٓت  بيًأ  ج  ًُٓ جي ًمأت  80بطغًه  ٓجه  00% جلًتعأمٖج  يً  جلتًتجن يّ م ٓ عًمُ جيغأ ًم   لًع

ٓأًمه جيمتجلًر يّ هعًأَ 00جي  ع   ٓت  بيًأ  ج  ًُٓ تًِ جلًت  ك أ  ك ًأ  ٓيّ ع ًٌ م   %
ٓجي   ٓم ج يأًًًأت 9 66 يًًًأم  لًًً  ج يت ج ًًًأه بًًً ٓهٕت يتلًًً طر   ًًً ًًً ثيت أًًً %   بيًًًن هعًًًأَ ت

ٓجعهغ ًًه علًًف  ٓجيعلًًف جي أييًًر  بيًًن  جمه علًًبر جيتلًً  جي ًًأي   جيت ًًغيط   طًً  ج يت ج ًًأه 
ٓجي ٓير  ٓجعهغأن جيعأ م  ط  ج  ُٓ جيلي  تببير  
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ج ثًًأت جي بت طًًر  (Hodge and Ahmed, 2003)ٓ ًّ عأبيًًر يهًًٔت جهتبًته متجلًًر    
ٓت ًًًر  ٓم ج يأًًًأت جيت ًًًغيط   طًًً    ًًًأيي  ) م ًًًتجه( ج مج  يط ًًًتكأه جي  يًًًم  بب يتلًًً طر   ًًً

ٓبألًًًًتهمجِ  يعًًًًر  ًًًًّ  ٓ ًًًًم  ( 0997 – 0996 ًًًًتكر جلًًًًتتجيير هًًًً ُ جيغتًًًًت  )048جلًًًتتجييأ  
ٓم ج يأًًأت جيت ًًغيط  لًًتمثت ب ًًكُ كبيًًت  طًً   أ ًًأي   يو ًًته عتًًأ ذ  جيمتجلًًر يّ تلًً طر   ًً
ٓعلبر جيًميّٓ  يً   ٓجيعأ م  ط  ج  ُٓ   ٓج م   ٓعلبر تغهير جيغ أ أي  ج يت ج أه   ٓجا ج  ُٓ  
ٓت ًيت عتًأ ذ جيمتجلًر  يً  يعًى  ًّ هً ُ تلً طر  ٓعلبر ب ٍٓ جي طكير  ي  ج  ُٓ   ج  ُٓ  

ٓم  ج يأًًًًأت جيت ًًًًغيط  لًًًًتت ثت بعًًًًن  م ًًًًتجه ج مج  جيت يلًًًًير    ًًًًأ يععًًًً  يّ   ًًًًأيي    ًًًً
ٓ  ًًأيي  جيعأ ًًم   يًًتِ ت يي  ًًأ بم ًًر لًً  وًًُ جي عأيأًًر جيلًًأب ر  بيًًن بعًًم   هًًأهت جي ًًتكأه 
ٓهم ًًًر جيًًًميّٓ  ثًًًُ علًًًف جيتلًًً   ٓجي ًًً    جي أييًًًر  ٓعيًًًر  ٓت  عًًًم ه جي مي جيتلًًً طر جت ًًًب تًًًمه

ٓعلًًًبر ب ًًًٍٓ جي طك ٓكًًً يَ جعهغ ًًًه علًًًف جي ًًًأي    ٓج ًًًم   ٓعلًًًبر تغهيًًًر جيغ يًًًر  يًًً  ج  ًًًُٓ 
جيتببيًًًر يط ًًًتكأه   ألًًًر بأيعأ ًًًم  طًًً  ج  ًًًُٓ  ك ًًًأ يو ًًًته جيمتجلًًًر عتًًًأ ذ   هتطهًًًر بًًًيّ 
ٓجي لًًًًأه يّ      ٓجي ًًًميتيّ  ٓج ِ جي أييًًًر هًًًِ جي  ت ًًًيّ  ٓ ًًًأه  ًًًّ  لًًًتهم   جي ًًًً ثًًً ن  أ 

ممٔ  يًً  ل ًًِ كًًأ ٖ  يط هًًأهت جي أييًًر يلًًتغيم جي  ت ًًيّ  ًًّ تلًً طر ج يأًًأت جيت ًًغيط   ع ًًأ تًً
ٓج ِ جي أييًر  ي ًأ  ٓجيأ م جي   يّ يتعميُ جي  ٓ ه  ٓليت كثيت  ّ جي ٓك يَ ت يط تكأه جي  تت ر  
ٓجل   ٓجتتبًًأه ههًًه جيبًً ٓج تًً ثتٖج لًًطبيأ عوًًتٖج  عهغًًأن علًًف جيتببيًًر  بأيعلًًبر يط ًًميتيّ ل ًًم تًً ثت

ٓهٓ ج  ت جيً ٔ يتهطًف ت أبًر يكبًت  طً  لًطَٓ ج مجت   ًّ أأعًف جي لًأه يّ  ٓ كألآت ِ ب أ  
ٓجيت أبر  ّ  بُ جي لأه يّ  ٓكأير   ٓبأيتأي  جتتغأى تكأييٌ جي

ٓيًه متجلًر      تً ثيت تلً طر ج يأًأت جيت ًغيط   (Lim et al., 2003)ٓ ّ عأبير يهٔت  تعأ
ٓ يًًًر  طًًً  متأًًًر جيت ًًًعيٌ ج  ت ًًًأع  يط ًًًتكأه  ٓيًًًُ هًًًأتع جي ي جعيًًًر جيع  ك بًًًم تتتيبًًًأه جيت 

ٓ يًًَ  ًًّ هًً ُ جأًًتج    أتعًًر بًًيّ ج يت ج ًًأه جي غ ًًب  ع ًًأ ٓ  تكطغًًر ج ًًمجت ميًًّٓ أميًًم   
ٓ يًًًر   ج تًًًِ تلًًً طر  ٓ يًًًر بأ يت ج ًًًأه جي غ ًًًب  ع ًًأ مجهًًًُ جي ي جعيًًًر جيع  هًًأتع جي ي جعيًًًر جيع 
ٓ يًَ بألًتهمجِ  ٓمتجلر ت ثيت جيتلً طر  طً  علًف هيكًُ تي  جي ًأُ   ٓم ج يأأت جيت غيط      

 ًًتكر ج تيكيًًر  ًًّ جيغتًًت   ًًّ  6800ب أ ًًم  بيأعًًأه جي ًًتكأه ج  تيكيًًر يعًًمم  بيأعًًأه  تأبًًر
ٓتٓ ًطه جيمتجلًًر  يً  جّ هعًًأَ تً ثيت يال ًأ   ًًّ جيت ج ًأه ج يأًًأت 0999بتً   0980   

ٓج ًًًًم جيلًًًًعمجه جيأميًًًًم  بيًًًًن تطأًًًً    ٓ جيت ًًًًغيط   طًًًً  متأًًًًر جيت ًًًًعيٌ ج  ت ًًًًأع  يط ًًًًتكأه 
ٓ ًًًًمِ ت  لًًًً طتى يتبلًًًًيّ متأًًًًر جيت ًًًًعيٌ ج  ت ًًًًأع  ي ًًًًأ  جي ًًًًتكأه  يًًًً  ج يأًًًًأت جيت ًًًًغيط  
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ٓت ج يأًًأت جيت ًًغيط  لًً  جي ي جعيًًر  ًًميّٓ جي لًًت بطير عتيأًًر  ًًمِ و ًً ٓجعهغًًأن جيغأ ًًم   طًً  جي
ٓ أه  ّ  أعب  ج  ت أّ ل  جي لت بُ  ٓ مت  جي تكأه  ط  جهغأ   عط ٓ ير   جيع 

 

ٓم ج يأًأت لً  يغًتن جيك ًٌ  ًّ يه يًر   ً (Goodacre, 2003)ٓلً  متجلًر يأتجهًأ    
ٓم ج يأًًًأت جيت ًًًغيط   طًًً   ٓتبميًًًم جيتًًً ثيت جي بت ًًًُ يتلًًً طر   ًًً  هًًًأى جيتأ  ًًًر لًًً  جعأطتًًًتج  
ٓجت ًًًب يّ جيت ج ًًًأه جيتًًً أيت جيت ًًًغيط  غيًًًت جي لًًًأطر ت يًًًم  ٓ يًًًر يط لًًًت أتيّ   جي ي جعيًًًر جيع 

ٓ ير  بيع ًأ ي ًُٓ جيتً أيت جي 3 3 ت ًغيط   ت   ّ ج يت ج أه جي غ ب  ع أ ل  جي ي جعير جيع 
ٓجي   ٓيّ ج ل ًًأ   ًًّ ج هًً َ جي عغ ًًُ يأل ًًُٓ 68تعًًأمُ بًً %  ًًّ  أ ًًأي  ج  ًًُٓ  

ٓم ج يأًأت 63جي لت أت  لٌٓ ي يم  ّ ج تبأ  جيت غيطير ت تيبٖأ بعلبر  % ل  بأير تل طر   ً
 % 7جيت غيط   بيع أ يعهغن جيتبب بعم جي تيبر بعلبر 

 

جهتبًًًأت  ًًًأ   ج كًًًأّ ج ل ًًًأ   ًًًّ ج يأًًًأت  (Lindsey, 2006)ك ًًًأ جلًًًت مله متجلًًًر    
ٓج ِ جي أييًًًر لًًً  وًًًُ  ٓيط  مجهًًًُ جي ًًً ٓج  تًًًتجٌ بأايأًًًأت جيت ًًً ٓج ِ جي أييًًًر  جيت ًًًغيط  هًًًأتع جي ًًً

ٓي كًًًّ ج  ت ًًًأم  طي ًًًأ يت يًًًيِ  هًًًأهت 03جي عيًًًأت ج  تيكًًً  ت ًًًِ) ٓ ًًًأه     ًًًر  ٓلت  عط ( يًًً
ٓ يّ  ًّ  ٓجهتبأت  ًأ   ج كًأّ جيلًٍٓ ي ًيِ كً  جيعً ٓجيت ًغيط  ب ًكُ جي طكير   ٓيط   ج يأًأت جيت ً

ٓ يًًَ بألًًتهمجِ بيأعًًأه  ًًّ  أ ًًم  جيبيأعًًأه يط ًًتكأه ج  تيكيًًر  ًًّ جيغتًًت   ًًّ  ًًأِ   هتطًًٌ  
ٓم    ًر لًطبير بًيّ ج يأًأت جيت ًغيط  6003بت   6000 ٓأً ٓتٓ طه عتًأ ذ جيمتجلًر  يً     

ٓك يَ    ًر ٓ ير يب ٍٓ جي طكير   ٓجي ي ر جيل لًطبير بًيّ ج يأًأت  جي تل ُ ب كُ غيت  بأ ت 
ٓ ير يب ًًٍٓ جي طكيًًر  ك ًًأ تٓ ًًطه جيمتجلًًر  يًً  يّ جي تعًًأ طيّ  ٓجي ي ًًر جيلًً جيتيلًً أي  جي بأ ًًت 
ٓج يّ كًًً   ًًًّ جيت ج ًًًأه ج يأًًًأت جيت ًًًغيط  جي غ ًًًب  عًًًى هًًًأتع جي ي جعيًًًًر  لًًً  جيلًًًٍٓ يًًًمتك

 ًأمير يط ًتكر  ٓجيت ج أه ج يأأت جيتيل أي  جي عتٌت ب ًأ مجهًُ جي ي جعيًر ي ًث ّ جيت ج ًأه ج ت
ٓهتيًًر    ًًأ ي ًًيت  يًً   ًًمِ  ٓت  أ    يّ ت يًًيِ جي تعًًأ طيّ لًً  جيلًًٍٓ يكًًُ  ع  ًًأ يهتطًًٌ ب ًً
ٓجيأًأت  ٓم ج يأًأت  يً  جيأًأت ت ًغيط   ٓ ًأه عتيأًر يت ييً  جي عيًأت ج  تيكً  يع ً     ر جي عط

ٓم ج يأأت  ٓي يَ هأيبه جيمتجلر بتل طر أ ي      تيل أي   
 

ٓت    ًًًًًأب ر  تع     ٓيًًًًًه متجلًًًًًر ٓب ًًًًً ٓجلًًًًًتهمجِ  (Beattie et al.,2006)أ كيغيًًًًًر جمتجَ 
ٓ لًتهم    ٓج ِ جي أييًر  بيًن تًِ تبطيًُ جتج   عًمٔ  ٓ أه ج يأًأت  ًّ  بًُ  لًتهم   جي ً  عط

ٓ يًَ بألًتهمجِ  يعًر  ًّ ) ٓج ِ جي أيير   (  ًميت  ًأي  لً   ًتكأه بأي  طكًر جي تبًم  ٓ 405جي 
ٓج ِ جي أيير ٓ )400) ٓ ًم تٓ ًطه جيمتجلًر  يً  جتغًأٍ كًُ  ًّ (  بط76(  لتهمِ يط  ُ  أي   
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ٓ يًر  ٓم جايأًأت مجهًُ جي ي جعيًر جيع  ٓج ِ جي أيير  طً  يّ ج  تًتجٌ بع ً ٓ لتهم   جي  جي عميّ 
ٓج ِ جي أيير  ط  جي  أتعر بيّ جي تكأه  ك ًأ لًي يم  ًّ  ًمتت ِ  ليبلّ  ّ  مت   لتهم   جي 

ٓيًًُ يط لًًت أتيّ  ك ًًأ جتغًً ٓجي عًًمّٓ  طًً  يّ  عًًأييت  طًً  ت ًًميت  هًًأهت جيت  ٍ جي لًًتهم ّٓ 
ٓتغتب  أأُ يطت  ف جامجٕت  ٓغيت  تل ر    ج يأأت جيبأيير غيت كأ طر 

 

ٓم  (Duke and Hsieh, 2006)ٓ ًًّ عأبيًًر يهًًٔت  جهتبًًته متجلًًر      يثًًت تلًً طر   ًً
ٓ يًًَ بًًأيتهبيٍ  طًً   يعًًر  ٓجيعلًًف جي أييًًر يط ًًتكأه   ج يأًًأت جيت ًًغيط   طًً  جي تكًً  جي ًًأي  
 ًًًًّ لًًًًه  ًًًًتكأه ي تيكيًًًًر بأ تبأتهًًًًأ  ًًًًّ يكبًًًًت جي ًًًًتكأه جي لًًًًتهم ر يايأًًًًأت جيت ًًًًغيط   

جكت ًًًغه جيمتجلًًًر يّ  ي ًًًر  (Imhoff et al., 1997)ٓبألًًًتهمجِ عغًًً  جلتتج ًًًأه متجلًًًر 
 ٔٓ ٓعتيأًًر 70ج  ًًُٓ غيًًت جي لًًأطر تلًًأ %  ًًّ  ي ًًر ج يت ج ًًأه ج يأًًأت غيًًت جي لًًأطر  

ٓم ج يأًًأت جيت ًًغيط  تًً م جم علًًبر ج يت ج ًًأه  يًً  ب ًًٍٓ جي طكيًًر  ًًتتيّ يكثًًت  ك ًًأ يتلًً طر   ًً
 لٌٓ يعهغن جيعأ م  ط  ج  ُٓ 

جهتبًًأت تًً ثيت تلًً طر  (Fulbier et al., 2008)ٓلًً  هًً ج جيلًًيأٍ  جلًًت مله متجلًًر      
ٓبألًًًتهمجِ  يعًًًر  ًًًّ ) ٓجيعلًًًبر جي أييًًًر   ٓج ِ جي أييًًًر  ًًً (  ًًًتكر 90ج يأًًًأت جيت ًًًغيط   طًًً  جي 

ٓتٓ طه جيمتجلر  ي  يّ تلً طر جيت ج ًأه جايأًأت جيت ًغيط  يي أعير   يم  بأ ٓت ر ج ي أعير   يب
ٓجي  ًأيي  جي أييًر  ٓج ِ جي أييًر  ٓهٕت  طً  جي ً ٓ ير يى ت ثيت أً جي غ ب  ع أ هأتع جي ي جعير جيع 

 جيت يلير 
 

ٓم ج يأًًأت  (Durocher, 2008)ٓبأي ثًًُ جلًًت مله متجلًًر      جهتبًًأت تًً ثيت جععكًًأ    ًً
ٓبًًًًأيتهبيٍ  طًًً   ٓ يًًًًر   ٓتجٍ 000جيت ًًًغيط   لًًًً  جي ي جعيًًًر جيع   ًًًًتكر  لًًًأطر لًًًً  لًًًًٍٓ ج 

ٓت  6003  6006جي أيير جيكعمٕ ه ُ  أ    ٓم ٓل  وُ جلتتج أه  ععير ي عمُ جيغأ ًم      
ٓ عمُ جي تيبر  يو ته عتًأ ذ جي ٓجيع ت جي تب     متجلًر يّ ج  تًتجٌ بيأ  ج  ُٓ جي مأت   

ٓ يًًًًر  ًًًًم يمٔ  يًًًً   يًًًًأم  كبيًًًًت  لًًًً  ج يت ج ًًًًأه  ٓم ج يأًًًًأت جيت ًًًًغيط  لًًًً  جي ي جعيًًًًر جيع  بع ًًًً
ٓجعهغًًأن  ٓي ًً ج جيلًًبف لًًتكّٓ هعًًأَ  يًًأم  كبيًًت  لًً  علًًبر ج يت ج أه/ج  ًًُٓ   ٓج  ًًُٓ  

ٓم ج يأًأت جيت ًغيط  لًتكّٓ ي ًُ يه يًر  طً    أ  ًر ل  علف جيتمجُٓ     يّ ت ثيت تل طر   ً
ٓم ج يأأت جيت غيط  لًيكّٓ ي ًأ تً ثيتجه  ٓأمه جيمتجلر يّ تل طر    جيمهُ  بأا ألر ي يَ  

ٓتببير جيل ِ  ٓجيعأ م  ط  ب ٍٓ جي طكير    هأ ر  ط  جيعأ م  ط  ج  ُٓ 
ٓ ث ًًًًًأّ        ٔٓ ًًًًًم ًًًًًر يهًًًًًٔت  جلًًًًًت مله متجلًًًًًر )ب ًًًًًّ عأبي ًًًًًُ جي ت ًًًًً عأه 6008ٓ  ( تبطي

ٓم جيتًً أيت جيتيلًً ٓ ًًٌ جي ًًأعّٓ جي  ًًٕت ت ًًِ )جي بألًًبير يع ًً  ٓ ٓ يًًَ 0995( يلًًعر 95 أي     
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ٓج ًًم  بألًًبير ي عأيأًًر   طيًًأه ج لًًت أأت  ب ًًمٌ جيك ًًٌ  ًًّ  ًًمٔ ت  ًً   ًًأ ت ًً عى  ًًّ  
ٓهط ًه جيمتجلًر  يً   ًمِ  لًأيت   جيتيل أي     ج تأأهأه جي عأ ًت   لً  هً ه جي عأيأًر  

ٓيط  جي  ًًٕت ي تأأهًًأه جي عأ ًًت  ي  ٓيطًًر  ًًأعّٓ جيتًً أيت جيت ًً ٓم جيتًً أيت ه بألًًبر  ًًّ   ًً
ٓج ًًم جي بألًًبير جيتًً   ج أًًُ  ل ًًم تٓ ًًطه جيمتجلًًر  ًًّ جلًًت تج  ع ًًٓم هًً ج جي ًًأعّٓ جّ جي 
ٓع  يطع ًم مّٓ  ٓيط  ج ت ًمه  طً  جهت أ ًى بأي ًكُ جي ًأع ٓتمهأ ي عأيأر   طيًأه جيتً أيت جيت ً ي

ٓهته ج  ت ًًأمٕ  يًً يَ يًًِ يتعًًأُٓ هًً ج جي ًًأعّٓ يٕ   ًًأت  يتلًً ط ٓ ًًم ج هًً  بأًً ٓم   ر هًً ه جيع ًً
ٓيط  جي  ًٕت ت ًِ ) ٓجم  أعّٓ جيت أيت جيت ً ٓت  ج أم   يأغر   ( يلًعر 95يٓ ه جيمتجلر ب ت

ٓجي لًًت أت  ٓلًًت ر  يًًأِ  0995 ٓم يًًر جيع ًًم بأيعلًًبر يكًًُ  ًًّ جي ًًمأت  يطتغت ًًر بًًيّ   ًً ّٓ 
ٓم يأعًًر جي عًًأييت جي بألًًبير بأيأ ًًأ  جي تكًًٕ  يط بألًًبأه بر ًًمجت  عيًًأت يط بألًًبر  ًًّ   ًً

ٓيطر ج أُ   ج يأأت ه
,Bauman and Francis) ٓ ّ عأبير يهٔت  جلت مله متجلر     جهتبًأت جيتغيًتجه (2009 

ٓل ًًًًأ يط  ًًًًتٓى جي  ًًًًتَت بًًًًيّ  أطًًًً   عًًًًأييت  ٓم ج يأًًًًأت  ٓ عًًًًر لًًًً  جي بألًًًًبر  ًًًًّ   ًًًً جي ت
ٓييًًًر (FASB)جي بألًًًبر ج  تيكًًً   ٓ أطًًً   عًًًأييت جي بألًًًبر جيم   (IASB)  ًًًّ  يط بألًًًبر

ٓم ج  ٓج يت ج ًًأه جيعأ ًً ر   ًً ٓ ع أميًًم ) عيًًأت أميًًم( ي  تًًتجٌ بأ  ًًُٓ  ٓيت ع ًً ٓتهًً يأًًأت  
ٓبًأيتهبيٍ  طً   ٓج ِ جي أييًر   ٓ ًمٔ تً ثيت هً ه جيتغيًتجه جي بت طًر  طً  جي ً ٓم جايأًأت      ّ 

ٓت ًًر لًً   ًًأِ  4000 يعًًر  ًًّ    بيًًن  أ ًًه جيمتجلًًر 6007 ًًتكر ي تيكيًًر   يًًم  لًً  جيب
ٓ أه ج يأًًأ ٓج ِ جي أييًًر  طًً  يلًًأ  بألًًتهمجِ  ًًمل ت جيت ًًغيط  جي لًًت بطير  ا ًًأم   ًًيأغر جي ًً

ٓيًًر  ٓم ج يأًًأت جيت ًًغيط  يتبميًًم جيتغيًًتجه جي عع ٓج يت ج ًًأه جي تتبهًًر بع ًً ج  تًًتجٌ بأ  ًًُٓ 
ٓم ج يأًًأت جيت ًًغيط  تًًمثت  ٓتٓ ًًطه جيمتجلًًر  يًً  يّ تلًً طر   ًً ٓج ِ جي أييًًر   لًً   عأ ًًت جي ًً

ًًًأ يط ٓل  ًًً   أ  ًًًر جيًًًمهُ  بيًًًن  ٓ ع جي  تًًًت  لًًًرّ   ًًًتٌٓ ج يأًًًأت جي لًًًأُ كريأًًًأت  ط ع ًًً
ٓ  ًًتٌٓ لأ ًًم     ًًأ لًًيتتتف  طيًًى  يًًأم  جيًًتبب  ت ًًغيط  لًًيعأم ت ًًعيغى ك  ًًتٌٓ جهًً َ 
ٓج ًًم يكبًًت  ٓجي ًًتيبر  هًً ج بأا ًًألر  يًً  يّ جي ًًتكأه جيتًً  يًًمي أ  عًًمُ تغهيًًر جيغ  بًًُ جيغأ ًًم  

ٓل ٓجبًًم جي ًًبيب لًًتعهغن هًً ه جيعلًًبر بعًًم جيتلًً طر   ي ًًأ يتعطًًٍ بًًأ ثت  طًً  جي ي جعيًًر  ًًّ جي
ًًًأم  ج يت ج ًًًأه  ٓ ي ٓم ج يأًًًأت جيت ًًًغيط  ي يًًًأم   أ ًًًأي  ج  ًًًُٓ  ٓ يًًًر  يمه تلًًً طر   ًًً جيع 
ٓبأيعلًبر  ٓ ًّ ثًِ لًٌٓ تتً ثت علًبر جيتلً  جي ًأي  بيًن لًت مجم       ٓ ٓتهغين ج تبًأ  جي بأً

   يًًأم  جيتًًمل أه جيع ميًًر يألثًت  طًً   أ  ًًر جيتًًمل أه جيع ميًًر  يمه تلًً طر ج يأًًأت جيت ًًغيط   يًً
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ٓ أه ج يأأت تِ ته ي  أ يلمجم جيتً جِ ج يأًأت  ج  يّ علًبر  جيت غيطير  بين علبر  ّ  مل
 جي     جي أيير جعهغ ه 

 
جهتبًأت  (Grossman and Grossman, 2010)ٓلً  عغً  جيلًيأٍ  جلًت مله متجلًر    

ًًًًًًي ٓل ًًًًًًأ يط  ًًًًًًتٓى جي  ًًًًًًتَت ب    (IASB)ٓ  (FASB)ّ تًًًًًً ثيت تلًًًًًً طر ج يأًًًًًًأت جيت ًًًًًًغيط  
 ًًًتكر ي تيكيًًًر يعًًًأِ  600 ًًًتكر غيًًًت  أييًًًر ي تيكيًًًر  ًًًّ يكبًًًت  90ٓبألًًًتهمجِ بيأعًًًأه  ًًًّ

  يٓ ًًبه عتًًأ ذ جيمتجلًًر يّ تلًً طر ج يأًًأت جيت ًًغيط  تتتًًف  طي ًًأ  يًًأم  لًً  كًًُ  ًًّ 6009
أ ًًأي  ج يت ج ًًأه بعلًًبر ٓجا ٓيًًر  %  طًً  ج  ًًُ  ك ًًأ تتتًًف  طًً  جيتلًً طر 00ج يت ج ًًأه جي تمج

ٓعلبر  أ أي  ج يت ج أه  ي   أ ًأي  ج  ًُٓ  ك ًأ ييًمه جع هغأن  طبٓو ل  علبر جيتمجُٓ 
ٓم ج يأًأت   جيبًٍ لً  ج لًتهمجِ     طً  يلًأ  يّ جيت ييً  بًيّ  ٓ ع جي  تًت  يع ً جيمتجلر جيع 
ٓيلًًً ب  ٓيلًًبف تع يًًًم غيًًت  بًًًتت   ٓيط  هًًٓ يلًًًأ  بك ًًً   ٓج يأًًأت جيت ًًً ج يأًًأت جيت ًًًغيط  

ٓم ج يأأت يهم ر يغًتجن هأ ًر  هً ج بأا ًألر   يً  يّ تهبيًٍ جيأميًم يط تكأه ب يكطر    
ٓجي أبطيًًر يط  أتعًًر  ج  يّ هًً ج جي عيًًأت جيأميًًم يهطًًٍ جيعميًًم  ًًّ  ٓج تلًًأٍ  يبلًًّ  ًًّ جي ًًغألير 
ٓبأه  ٓ يًر    ًأ يأعًُ هعًأَ  ًع جي  أكُ يط تكأه يه  أ  يًأم  ج يت ج ًأه لً  جي ي جعيًر جيع 

ٓعيًًر يط ًًتكأه لًً  جيب ًًُٓ  طًً   ه جي مي ٓيًًُ   ًًأل   هًً ج بأا ًًألر  يًً  جعت ًًأَ  ًًٓت يٕ ت 
ٓعير  بمم    جيت  تتهطف علف  مي

 

ٓت    أب ر  جلت مله متجلر      جهتبأت تً ثيت جي عيًأت  (Branswijck et al., 2011)ٓب 
ٓ أطًً   عًًأييت جي بألًًًبر  جي  تًًت  يط  ًًتٓى جي  ًًتَت بًًيّ  أطًً   عًًأييت جي بألًًبر جي أييًًر 

ٓ يًَ بًأيتهبيٍ  طً   ًمم  ًّ جي ًتكأه جي  يًم  لً  جي أيير ج  ٓم ج يأًأت    تيك  ي عأيأًر   ً
ًًًمي أ يع ًًًهر جيتًًً أيت هًًً ُ  ًًًأِ  ٓي ٓيعًًًمج  ٓه ٓ ًًًم ي ًًًأته جيعتًًًأ ذ يّ جلًًًتبعأم 6008بطأيكًًًأ    

ٓم ج يأًًأت جيت ًًغيط  يعًًم جيتغيًًت ج كثًًت يه يًًر لًً   ًً  ٓ ٓيط   ٓم ج يأًًأت جيت ًً جيت ييًً  بًًيّ   ًً
ٓيّ ٓم ج يأًًأت جيت ًًغيط  يتتتًًف  طي ًًًأ تًً ثيت لًًطب   طًً  علًًًبر  جي عيًًأت جي  تًًت    تلًً طر   ًًً

ٓعغً  هً ه جيعتًأ ذ تٓ ًطه  ٓعلًف جيتًمجُٓ   ٓجيعأ م  ط  ج  ُٓ   جيميّٓ  ي  ب ٍٓ جي طكير  
   (Kostolansky and Stanko, 2011) يي أ متجلر 

ٓت    ًأب ر تٓ ًطه متجلًر        يً  عتًأ ذ   ًأب ر  بيًن جهتبًته   (Singh, 2012)ٓب ً
ٓجيعلًف جي أييًر يط ًتكأه ج  تيكيًر جيتً  يًمي أ  ٓج ِ جي أييًر  يثت جي عيأت جيأميم جي  تت   طً  جي ً

ٓجيتأ  ًًًًًر هًًًًً ُ  ًًًًًأ    (  ل ًًًًًم 6008 - 06006يع ًًًًًهر جيتًًًًً أيت لًًًًً   هًًًًًأ   جي هًًًًًأ ِ 
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   يّ  هًأى جيتأ  ًر تٓ طه جيمتجلر يّ ك  جي هأ يّ ليت ثت بأيتغيتجه ل  جي عيأت جيأميًم  
ٓيّ بأِ جي تكر يعم  أ ُ   ِ ل  ه ج جيت ثيت   يكثت ت ثتٖج  ّ  هأى جي هأ ِ  

جهتبًأت ج ثًأت جي بت طًر يط عيًأت   (Tai, 2013)ٓ ًّ عأبيًر يهًٔت  جلًت مله متجلًر       
ًًأيتهبيٍ  طًً   ًًتكتيّ ي  ًًأ يع ًًهر لًً   هًًأى  ٓب ٓج ِ جي أييًًر   ٓم ج يأًًأت  طًً  جي ًً جي  تًًت  يع ًً
ٓبألًًتهمجِ هتي ًًى جيتلًً طر جيبعأ يًًر  ي ًًأته عتًًأ ذ جيمتجلًًر  ٓعذ   ٓعذ كًً ٓأبًًأه جيلًًتيعر لًً  هًً جي
ٓعلًًبر ج يت ج ًًأه  ٓم ج يأًًأت جيت ًًغيط  تًًمثت لًًطبيٖأ  طًً  جيعأ ًًم  طًً  ج  ًًُٓ   يّ تلًً طر   ًً

  ي  ج  ُٓ 
 

ٓيًه متجلًر       جي  تًت  يط عيًأت  تً ثيت جيتغييًت (Villiers and Middelburg, 2013)ٓتعأ
ٓي  ت ًًِ ) ِٓ بأي  ًًأتكر لًً  يع ًًهر 07جي بألًًب  جيًًم (  طًً  جيعلًًف جي أييًًر يط ًًتكأه جيتًً  ت ًً

ٓعًر  ًّ  ٓبًأيتهبيٍ  طً   يعًر  ك ٓهأعلًبتع  69جيت أيت جيت غيط    ٓت ًر أ  ًتكر   يًم  لً  ب
ٓم ج يأًًأت  لًً  أعًًٓف يلتي يًًأ ل ًًم تٓ ًًطه جيمتجلًًر  يًً  يّ جي عيًًأت جيبًًأي  يط بألًًبر  ًًّ   ًً

ٓلت جت ًأمجه كأليًر يال ًأ   ًّ يع ًهر جيتً أيت يط ًتكأه  بيًن  (IAS 17)جيت غيط     يً
ٓيًًًًُ هًًًًأتع جي ي جعيًًًًر  ٓم ج يأًًًًأت   ًًًًأ يًًًًممٔ  يًًًً  جيت  يتًًًًيب جيغت ًًًًر يط ًًًًتكأه يت ًًًًعيٌ   ًًًً
ٓم ج يأًًأت   ًًأ  ٓ يًًر     يعًًى لًً  جي  أبًًُ لًًرّ جي عيًًأت جي  تًًت  جيأميًًم يطغًً  ت ًًعيٌ   ًً جيع 

ٓلت ي لتهم   جي ٓ  ٓم جيتً أيت ي ٓت   أ طر  ّ يع هر جيتً أيت     يّ تلً طر   ً ج ِ جي أيير  
ٕٓ  ط  جيعلف جي أيير جيت يلير جيتً  يلًتهم  أ ي ًبأف  ٓيُ ج أُ ي أ ت ثيت  عع جيت غيط  ه
جي  ًًأيب يتغلًًيت ج مج  جي ًًأي  يط ًًًتكأه  بيًًن  جمه علًًبر ج يت ج ًًًأه  يًً  ب ًًٍٓ جي طكيًًًر  

ٓ ًً   يًًأم   متأًًر جي هًًأهت جي تتبهًًر بأي ًًتكر  ك ًًأ جعهغًًن  عًًمُ تغهيًًر ٓ ًًّ ثًًِ ل ًًّ جي ت
ٓجيت ًًًغيطير يط ًًًتكأه    ًًًأ يًًًممٔ  يًًً  هطًًًف  ٓ ًًًّ ثًًًِ  يًًًأم  متأًًًر جي هًًًأهت جي أييًًًر  ٓج ًًًم   جيغ
جي لًًًتث تيّ  عًًًمُ  أ ًًًم ي طًًً   لًًًتث أتجت ِ بلًًًبف تعت ًًً ِ ي هًًًأهت يكبًًًت  ك ًًًأ تٓ ًًًطه 

ٓيًًى تًً ثيت لًًطب   طًًً   جيمتجلًًر  يًً  يّ جيتعًًميُ جي  تًًت  يًًممٔ  يًً  جعهغًًًأن علًًف جيتببيًًر  
 تببير جيل ِ   ط  جيأأعف ج هت 

جهتبًأت يثًت تلً طر ج يأًأت جيت ًغيط   (Henraat et al., 2013)ٓ م جلًت مله متجلًر      
ٓه ًأ هتي ًى جيعأ ًًُ   طً  جيعلًف جي أييًر   ًّ هً ُ جي  أتعًر بًًيّ جيهًتي تيّ ج كثًت جلًتهمج ٖأ 
جي  أ ٌ  ٓهتي ى جيتل طر جيبعأ ير يت ييِ يٕ  ّ ه ه جيهٍت ي أ   مت  تغلًيتير ي طً    أتعًر 

ٓيًً   طًً  جلًًته مجِ ت ًًِ ثأبًًه يًًتِ  ًًتبى لًً  جيتًً جِ بأيهتي ًًر ج هًًٔت  بيًًن تعت ًًم جيهتي ًًر ج 
ٓ أه ج يأًًأت  ٓ يًًَ يبلًًأف  ي ًًر أ يًً   ًًمل ج يأًًأت جيت ًًغيط  يط ًًتكأه لًً  جيعًًأِ جيتًًأي   
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ًًًر  ًًًر  -جي لًًًت بطير  بيع ًًًأ تعت ًًًم جيهتي ًًًر جيثأعي  طًًً  بلًًًأف جي ي ًًًر جيبأييًًًر  -جيتلًًً طر جيبعأ ي
ًًًم جلًًًتهم ه جيمتجلًًًر  يعًًًر    ٓ ٓ أه ج يأًًًأت جي لًًًت بطير   ًًًر  ًًًّ يأ يًًً   ًًًمل ٓع  ًًًتكر  50ك

ٓيعميًًر   ٓجه ) 44 ًًًتكر جعأطي يًًًر   49ه (  6009 - 6005 ًًًتكر ي تيكيًًًر يغتًًًت  ه ًًً  لًًًع
ٓيٓ به عتأ ذ جيمتجلر يّ هتي ر جيعأ ًُ جي  ًأ ٌ يتلً طر ج يأًأت جيت ًغيط  يتتتًف  طي ًأ 

تجلًر  غأ   ل  ت ميت جيت جِ ج يأأت جيت غيط    أتعر بهتي ر جيتل طر جيبعأ ير  ك أ تٓ ًطه جيم
ٓيًًر  ًً  جيت طًًف لًً  يلًًعأت  ٓت   عع ٓيكًًّ يًًي  ب ًً  يًً  جتتبًًأه هتي ًًر جيتلًً طر جيبعأ يًًر جيأأبيًًٖأ 
ٓيًر  ً  جيت طًف لً  يلًعأت  ٓت   عع ٓب ً ج ل ِ  بيع أ جتتبهه هتي ى جيعأ ُ جي  أ ٌ لًطبيٖأ 

 ج ل ِ 
 

 يثًًت جي عيًًأت جيأميًًم جي  تًًت   طًً  جي ًًتكأه (Fito et al., 2013)ٓجلًًت مله متجلًًر    
ٓعر  ّ  ( 6000 - 6008 تكر جلًبأعير هً ُ جيغتًت  ) 56جالبأعير  بأيتهبيٍ  ط   يعر  ك

ٓعلًف  تتبهًر  ٓ يًر  تِ بلأف ث أع  علف  أيير تِ ت لي  أ  ي  علف  تتبهًر بأي ي جعيًر جيع 
ٕٓ  طًًً   ًًًم تٓ ًًًطه جيمتجلًًًر  يًًً  يّ تلًًً طر ج يأًًًأت جيت ًًًغيط  تًًًمثت ب ًًًكُ  ععًًً  ٓ بًًًأ مج   

ٓجي تكًًً  جيعلًًًف جي أييًًًر  ٓ  ٓعيًًًر   ه جي مي ًًًٖأ  طًًً  هيكًًًُ تي  جي ًًًأُ ٓ ًًًٓت ٓي  ًًًّ ثًًًِ تًًًمثت  عع
ٓيّ  هًًًأى  ٓيًًًٖأ  طًًً  علًًًف ج مج    جيعلًًًب  يط ًًًتكر لًًً  جيلًًًٍٓ  ك ًًًأ تًًًمثت جيتلًًً طر تًًً ثيتٖج  عع

ٓجيهأ ًًر  ًّ جي هأ ًًأه ج كثًًت تً ثتٖج  ٓ   (Bostwick et al., 2013)ييًًمه متجلًًر جيتأ  ًر 
 جيعتأ ذ جيلأب ر 

ٓعيًًًر  ل ًًًم جلًًًت مله متجلًًًر     ٓلي ًًأ ي     ه جي مي تعطًًًٍ بًًً ثت جي عيًًًأت جيأميًًًم جي  تًًًت   طًًً   ًًًٓت
(Lee at al., 2014)   ٓم جايأًأت جيت ًغيط   طً  جعت ًأَ جي ًتكأه جهتبًأت يثًت تلً طر   ً

ٓعيًًًر   ًًًّ هًًً ُ ببًًًن يثًًًت جيتلًًً طر  طًًً  جيعلًًًف جي أييًًًر جي ًًًمثت   طًًً  جعت ًًًأَ  ه جي مي ي ًًًٓت
ٓ يًًًَ بًًًأيت ٓعيًًًر   ه جي مي ًًًه  ًًًّ  ًًًٓت ٓع ًًًر  ًًًّ جي ًًًتكأه ج  تيكيًًًر تك  8303هبيٍ  طًًً   يع

ٓم ج يأًًًًأت 6000 -0990  ًًًًأهم  هًًًً ُ جيغتًًًًت  ) ٓتٓ ًًًًطه جيمتجلًًًًر  يًًًً  يّ تلًًًً طر   ًًًً   )
ٓ ًًًّ ثًًًِ جعت كًًًه بعًًًن  ٓت  طبًًًٓو لًًً  جيعلًًًف جي أييًًًر يط ًًًتكأه   جيت ًًًغيط  تًًًممٔ  يًًً  تًًًمه

ٓعيًًًر  بيًًًن تًًًمثت تلًًً طر ج يأًًًأت جيت ًًًغيط  لًًًطب ه جي مي ٖأ  طًًً  علًًًف جيتعثًًًت جي ًًًتكأه  ًًًٓت
ٓأمه جيمتجلًر يّ متأًر جيتً ثيت جيلًطب  تكًّٓ يكبًت بأيعلًبر يط ًتكأه جيتً  يكًّٓ  جي أي   ك أ 
ٓج  يط ًًتكأه جيتًً  يًًِ  جمج  ًًأ جي ًًأي   ًًعيٌ  ك ًًأ تًًمثت جيتلًً طر لًًطبٖأ  طًً  علًًف جيتًًمجُٓ لًً

ٓكًًً يَ تٓ ًًً ٓعيًًًر بأيغعًًًُ   ه جي مي ٓجي ًًًتكأه جيتًًً  جعت كًًًه  ًًًٓت ٓعيًًًر  ه جي مي طه تعت ًًًَ  ًًًٓت
جيمتجلًًًر  يًًً  يّ تلًًً طر ج يأًًًأت جيت ًًًغيط  تًًًتتبه لًًًطبٖأ  ًًً  علًًًف تغهيًًًر جيغأ ًًًم    ًًًأ يأعًًًُ 
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ٓم  ٓ ًم ي ًأته عتًأ ذ جيمتجلًر  يً  يّ تلً طر   ً ٓعيًر   ه جي مي جي تكأه ت تتف  ّ جعت أَ  ًٓت
ٓت جيعلًًف جي أييًًر لغًً  بعًًن جيبًًأ ه لًًتممٔ جيتلًً طر يتبلًًيّ  ج يأًًأت   تًًممٔ مج  ًًٖأ يتًًمه

 يير جيعلف جي أ
 

ٓج ًم  (Wong  and Joshi, 2015)ٓ ًّ عأبيًر يهًٔت  جلًت مله متجلًر    جهتبًأت يثًت جي 
ٓم ج يأًًًأت  طًً  جيعلًًًف جي أييًًر لًًً  ج ت ًًًأم  جي بألًًبير جيأميًًًم  جي  تتبًًر يط بألًًًبر  ًًّ   ًًً

ًًر  ًًّ  ٓع ٓ يًًَ بًًأيتهبيٍ  طًً   يعًًر  ك ٓت هًًٓ ج  ت ًًأم ج لًًتتجي    ٓ تهًً  ًًتكر  007كبيًًت 
ٓتجٍ جي أيير ل   أِ جلتتجيير   يم  ل  ب ٓبألتهمجِ هتي ر جيتلً طر جيبعأ يًر  6000ٓت ر ج    

ٓ يًًًأم   ٓيًًًر لًًً  ج  ًًًُٓ بعًًًم تهبيًًًٍ جي عيًًًأت جيأميًًًم   ٓ ًًًم يو ًًًته عتًًًأ ذ جيمتجلًًًر  يًًًأم   عع
ٓج ِ جي أييًًًر  ٕٓ لًًً  ب ًًًٍٓ جي طكيًًًر    ًًًأ يععًًً  يّ جي ًًً ٓجعهغًًًأن  ععًًً ٓيًًًر لًًً  ج يت ج ًًًأه    عع

ًًًم تلًًً  ًًًت  ع ًًًت ب ًًًكُ كبي ًًً  لًًًٌٓ تتغي ًًًٖأ  ط ٓهتي ًًًمثت جيتلًًً طر أ ٓم ج يأًًًأت     ت ًًً طر كًًًُ   
ٓعلًًف  ٓكًً يَ  طًً   عًًمُ جيعأ ًًم  طًً  ج  ًًُٓ  ٓ أ  ًًر جيًًمهُ   ٓ يًًر   عأ ًًت جي ي جعيًًر جيع 
ِٓ   بًًًٍ ج لًًًتهمجِ   لًًً   عيًًًأت ج يأًًًأت  جيتلًًً  جي ًًًأي   ك ًًًأ تٓ ًًًطه جيمتجلًًًر  يًًً  يّ  غ ًًً

ٓج  ٓ أ يتتتف  طيى  ّ ج  تتجٌ بكألر ج  ُٓ  ٓم ج يأًأت يًممٔ جيأميم   يت ج أه ي عوِ   ً
ٓم   يًً   يًًأم  جي أبطيًًر يط  أتعًًر بًًيّ جيت ًًأتيت جي أييًًر  ك ًًأ تًًمثت جيتغيًًتجه لًً  جي بألًًبر  ًًّ   ًً
ٓج مج  جي ًًأي  يط ًًتكأه جيتًً  تلًًتهمِ ج يأًًأت جيت ًًغيط   ك ًًأ  ج يأًًأت  طًً  جي تكًً  جي ًًأي  

ٓج   ِ جي أيير ي كّ يّ تمثت  ط    طير جتهأ  جي تجتجه ي لتهم   جي 
 

ٓيًه متجلًر     يبعًأم ج ًمجت  عيًأت أميًم  (Churyk et al., 2015)ٓلً  عغً  جيلًيأٍ  تعأ
ٓم ج يأًًًأت   تعكًًً   ٓم ج يأًًًأت  بيًًًن جي عأيأًًًر جي بألًًًبير جيبأييًًًر يع ًًً يط بألًًًبر  ًًًّ   ًًً

ٓم ج يأًًأت  ٓجعًًف ج  ت ًًأمير يطعميًًم  ًًّ   ًً ٓ أميًًر جيأ ٓت  كأ طًًر  ٓج ًًم جيأميًًم   ب ًً    يّ جي 
ٓم ج يأًًأت لًًتغيت جيعميًًم  ًًّ جي  ًًأيي  جي أييًًر ج لألًًير جيتًً  يلًًتهم  أ  يط بألًًبر  ًًّ   ًً
ٓيلًًًًتهم  أ  ًًًأعبٓ ج  ت ًًًًأّ يت يًًًيِ جيأًًًًمجت  ج  ت أعيًًًًر     يّ  جي لًًًتث تّٓ يت يًًًًيِ جي ًًًتكأه  

ٓجيتًمل أه جيع  ٓج ِ جي أيير لٌٓ تتبلّ  ثُ هأ ل جيتبب   ميًر  ًّ ج ع ًهر بعن  عأ ت جي 
ٓجي تيبر  بيع أ لً  جي  أبًُ لًٌٓ تًعهغن  ًمم  ًتجه تغهيًر  ٓج تبأ   بُ جيغأ م   جيت غيطير  
ٓج ًًم جيأميًًم   ٓلًًٌٓ تتًً ثت جي ًًتكأه لًً   ٓ عًًمُ جيعأ ًًم  طًً  ج  ًًُٓ لًً  وًًُ جي  ٓج ًًم   جيغ

ٓج ت ًأ ه ٓ  ٓجيبعًَٓ  جيبيً   هأى جي ًعأ أه جيكثيغًر ج لًتهمجِ يايأًأت جيت ًغيط   ثًُ جيع ًُ 
ًًًر  ك ًًًأ لًًًتممٔ  ٓعي ه جي مي ًًً  جي ًًًتكأه ج ًًًأم  جيعوًًًت لًًً   ًًًٓت ًًًِ يأًًًف  ط ًًًّ ث  ٓ بأيتأ  ًًًر  

ٓجيت ج أه  تيبير  مأطر  ٓم ج يأأت  ي  ع    ي ُٓ   جيتغيتجه ل  جي بألبر  ّ   
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ٓت    أب ر جلت مله متجلر    ٓي   (Sari et al., 2016)ٓب  ببًن جثًت تهبيًٍ جي عيًأت جيًم
ٓجيعلًًف جي أييًًر ي ًًتكأه جي لًًأه ر جيتتكيًًر جي  يًًم  لًً  06يطت تيًًت جي ًًأي  ت ًًِ ) ٓج ِ  (  طًً  جي ًً

ٓج ِ  أييًًر  ٓجيعأ طًًر لًً   أًًأُ تأًًأت  جيتأ  ًًر  بألًًتهمجِ  ًً ٓتجٍ جي أييًًر لًً  جلًًهعبُٓ  لًًٍٓ ج 
ٓتٓ ًطه 6003بتً   6000 ّ جيغتت   ّ  ٓ ًم جلًتهم ه جيمتجلًر هتي ًر جيتلً طر جيبعأ يًر    

ٓيًًر  طًً  بعًًن جيعلًًف جي أييًًر يط ًًتكأه  يًً  تهبيًًٍ جي عيًًأت جيأميًًم لًًٌٓ يًً ٓت   عع مثت ب ًً
ٓ عمُ ب ًٍٓ جي طكيًر  ٓعلبر جيميّٓ جي  ب ٍٓ جي طكير   ثُ علبر جيميّٓ جي  جأ أي  ج  ُٓ 

ٓتجّ ج  ُٓ     ٓ عمُ م
تبطيًًُ  تهطبًًأه  عيًًأت جي بألًًبر  (Maren, 2016)ٓ ًًّ عأبيًًر يهًًٔت  جلًًت مله متجلًًر    

ٓم ج يأًأت  ً   ًّ (IFRS 16) ٓ   ٓجيعلًًف ٓج ِ جي أييًر  تبميًم تًً ثيت هً ه جي تهطبًأه  طًً  جي ً
ٓ ًم هط ًه جيمتجلًر  يً  يّ جي عيًأت  جي أيير  بأا ألر  ي  تبميم جيت ثيت  طً   ي ًر جي ع ً    

ٓي  يطت تيت جي أي  ت ِ ) ٓج يت ج ًأه جي أييًر لً   أ  ًر 06جيم ( لٌٓ يممٔ  ي   يأم  ج  ًُٓ 
ٓ يًأم   ٓبعًأ  جي تك  جي أي  يط لت أت   ٓج هً َ يًمٔ جي لًت أت   ٓجي ًتيبر  جيًتبب  بًُ جيغأ ًم  

ٓهتيًًر  ٓ يًًر تغييًًتجه أ ٓجأى جي ًًتكأه جيتًً  يًًمي أ تتتيبًًأه جيأًًأت هًًأتع جي ي جعيًًر جيع   طيًًى لًًت
ٓجيعأ ًًم  طًً  ج لًًتث أتجه  بأا ًًألر  لًً    أييلًً أ جي أييًًر جيت يلًًير  ثًًُ علًًف جيتلًً  جي ًًأي   

ٓ ًً  جيمتجلًًر يّ جي عيًًأت ج لًًٌٓ يًًمثت  طًً  عتًًأ ذ ت يًًيِ جي ع ًً    (IFRS 16)يأميًًم يًً يَ تت
  ًً ٓ ٓتت ٓج    ٓج لًًتب ٓجمهًًأُ  أًًأ ه أميًًم   عًًم ت يًًيِ ج   ًًأُ هأ ًًر لًً    طيًًأه جيًًم ذ 
جيمتجلر يّ تً ثيت جي عيًأت جيأميًم لًٌٓ يهتطًٌ بًأهت ٌ جي ًعأ ر جيتً  تعت ً   يي ًأ جي ًتكر  

 ٓ مم جتغأ يأه جيت أيت جيت غيط  جيبأيير يط تكر 
 

ٓي   (Ozturk and Serçemeli; 2016)ٓ م جلت مله متجلًر     جهتبًأت تً ثيت جي عيًأت جيًم
ٓ يًًَ بًًأيتهبيٍ  (IFRS 16)يطت تيًًت جي ًًأي   ٓجيعلًًف جي أييًًر   ٓج ِ جي أييًًر يط لًًت أت   طًً  جي ًً

ٓت ًًًميت جيت ج ًًًأه ج يأًًًأت غيًًًت جي لًًًأطر  6005 طًًً   ًًًتكر جيهيًًًتجّ لًًً  تتكيًًًأ  ًًًّ  ًًًأِ    
ٓ يًر لًيممٔ ٓيٓ به عتأ ذ جيم ٓم ج يأًأت جيت ًغيط  لً  جي ي جعيًر جيع  تجلر يّ ج  تًتجٌ بع ً

ًًًّ ثًًًِ  يًًًأم  علًًًبر ج يت ج ًًًأه  يًًً  ج  ًًًُٓ    ٓ ٓج يت ج ًًًأه    يًًً   يًًًأم  كبيًًًت  لًًً  ج  ًًًُٓ 
ٓجعهغًًًأن كبيًًًت لًًً  جيعأ ًًًم  طًًً  ج  ًًًُٓ  ك ًًًأ هط ًًًه جيمتجلًًًر  يًًً  تغيًًًت علًًًبر  أ ًًًأي  

ٓم ج يأًأت جيت ًغيط   ج يت ج أه  ي   أ أي  ب ٍٓ جي طكير  ب كُ  طبٓو ل  بأير تلً طر   ً
ٓجعهغًًًأن ب ًًًٍٓ  ٓم  يًًًأم  كبيًًًت  لًًً  ج يت ج ًًًأه  ٓأًًً ٓيتأعًًًه جيمتجلًًًر جيلًًًبف لًًً   يًًًَ  يًًً  
ٓأًًمه جيمتجلًًر يّ علًًبر  أ ًًأي  ج يت ج ًًأه  يًً   أ ًًأي  ج  ًًُٓ  ًًم  ًً  جي  أبًًُ  ٓل جي طكيًًر  
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ٓ يَ عوتٖج ي يأم  كُ  ّ ج يت ٓت  ي ُ   ٓيكّ ب  ٓبعًأ   طيًى تغيته  ٓيأ ًأي  ج  ًُٓ    ج ًأه 
ٓم جيأًًأت غيًًت  ت ًيت هًً ه جيعتًأ ذ  يًً  تغيًًت جي تكً  جي ًًأي  يط ًًتكأه جي لًت أت  جيتًً  يًًمي أ   ً
 ًًٌ ٓ ٓم     يّ ج ثًًت جيع ًًأ   يبأًًِ هًً ج جيتًً ثيت يت ٓ يًًَ  عًًم أ يًًتِ تلًً طر تطًًَ جيع ًً  لًًأطر  

ٓجي هأى يٓ جي   عأ ر جيت  تعت    يي أ  ط  كثألر جلتهمجِ جي تكر يايأأت جيت غيط  
يط بألًًًبر  ًًًّ  (IASB)ٓ تهطبًًًأه  عًًًأييت  (FASB)ٓيط  أتعًًًر بًًًيّ  تهطبًًًأه  عًًًأييت     

ٓم ج يأأت  ل م جلت مله متجلر    (Beckman, 2016)   ًأه جيت ٓ  أتج    أتعر بيّ جي عط
ٓت ًميت يه يًر جيتً ثيت  طً  جي ٓجي عًأييت ج  تيكيًر   ٓيير   ٓأف جي عأييت جيم علًف جي أييًر تعتذ ب 

ٓ ًمم  ًتجه  ٓعلف جيميّٓ   ٓجيعأ م  ط  ب ٍٓ جي طكير   ٓت  ُ جيعأ م  ط  ج  ُٓ   جيت يلير 
ٓتتكًًّٓ  يعًًر جيمتجلًًر  ًًّ  ٓج ًًم    000 ًًتكر ي تيكيًًر لًً   أًًأُ ج ع ًًأ جه   046تغهيًًر جيغ

(  بيًًًن تًًًِ ت ًًًميت 6003 - 6007 ًًًتكر ي تيكيًًًر لًًً   أًًًأُ جيتأ  ًًًر هًًً ُ لتًًًت  جيمتجلًًًر )
ٓ ًًم تٓ ًًًطه تًً ثيت تلًً ٓ أ  ًًر جيًًمهُ   ٓ يًًر  ٓم ج يأًًأت جيت ًًغيط   طًًً  جي ي جعيًًر جيع   طر   ًً

ٓجيعأ ًم  طً  ب ًٍٓ  ٓجيعأ ًم  طً  ج  ًُٓ   جيمتجلر  ي  تبلّ ل   عًم ه جيتببيًر جيت يلًير  
ٓج ًًم 6003 -6007جي طكيًًر  طًً   ًًمٔ جيغتًًت  جي  عيًًر ) ٓته  عًًمُ تغهيًًر جيغ (  لًً  بًًيّ تًًمه

ي تكأه جيبي  بأيتأ  ر  ك أ تٓ ًطه جيمتجلًر  يً  يّ جيتً ثيت  طً  ب كُ كبيت هأ ر بأيعلبر 
ٓ يًًر  عًًم تلًً طر ج يأًًأت جيت ًًغيط   ًً ثيت  طًً  جي ي جعيًًر جيع   أ  ًًر جيًًمهُ يًًي  كبيًًتٖج  ثًًُ جيت
ٓم ج يأأت  ًّ يأًُ ت يًيِ يل ًُ  ٓيغ ُ جيمج عّٓ تل طر أ ي     ٓج ِ جي أيير   ٓجو أته ل  جي 

ٓه ج جيت ي ٓجي بططيّ جي أيييّ ي هأهت جي تكأه    يِ  ٓ  طر يي ٖأ بأي لتث تيّ 
 

ٓل ًٖأ ي عيًأت جي بألًبر       ٓم ج يأًأت   ٓج م جي بألبير جيأميًم  ي عأيأًر   ً ٓ هتبأت ت ثيت جي 
 (Fafatas and Fischer, 2016)ل ًم جلًت مله متجلًر  (Topic 842)ج  تيكً  جيأميًم 

ٓأًًى جيتبميًًم علًًبر جهتبًًأت  ت ًً عأه جي عيًًأت ج  تيكًً  جيأميًًم  طًً   ٓ طًً   علًًف جيتببيًًر  
ٓ يًًًَ يتبميًًًم يكثًًًت جي ًًًعأ أه تًًً ثتٖج  ٓجي ًًًتيبر  طًًً   أ ًًًأي  ج  ًًًُٓ   جيًًًتبب  بًًًُ جيغأ ًًًم  
ٓ يًًَ  ًًّ هًً ُ جلًًتهمجِ بيأعًًأه  ي طًً  ه لًًّٓ  ًًتكر ي تيكيًًر  ب تهطبًًأه جي عيًًأت جيأميًًم  

ٓم ج يأأت جيت غيط  ه ُ  أِ ٓيأه يع  ٓ ًم هط ًه6004يمي أ ي ط   لت جيمتجلًر  يً  يّ    
ٓم ج يأًًأت جيت ًًغيط   يطيًًى  هًًأى جي  بًً    هًًأى جيبيًً  بأيتأ  ًًر هًًٓ ج كثًًت تًً ثتٖج بتلًً طر   ًً
ٓيًًًٖأ  بيًًًن  ٓج ًًًم جيأميًًًم  لًًًيكّٓ  عع ٓيو ًًًته عتًًًأ ذ جيمتجلًًًر يّ جيتًًً ثيت جيكطًًً  يط  ٓجي هًًًأ ِ  

ٓجيتً ثيت  طً  عهً ٓيهتطٌ   ًمجت جيتغييًت  ٓجلً  ليكّٓ هعأَ جعهغأن  طبٓو ل  جيتببير   أٍ 
ٓبأيتًأي  جي ًمت   ٓ يًر   بيّ جي تكأه ج ت أمٖج  طً    ًمجت ج يأًأت جيت ًغيط  هًأتع جي ي جعيًر جيع 
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ٓيأًف  طً  جي لًتث تيّ  ٓج ًم جيأميًم    ٓأًف جي  ٓ هأهت ج  ت ًأّ تتً ثت ب   ط  ت ييِ جيتببير 
ٓج ج ثًًأت جي بت طًًر جي تتتبًًر  طًً  جي عيًًأت  ٓجي  ت ًًيّ يّ يًًمتك جيأميًًم  طًً  ٓجي بططًًيّ جي ًًأيييّ 

ٓم ج يأًًأت تلًًأ م  لًًتهم    ٓج ًًم جيأميًًم  ي عأيأًًر   ًً   ًًأيي  جيتببيًًر جيت طيميًًر     يّ جي 
ٓت يًيِ جي ًتكأه جيتً  يًمي أ  ًمت كبيًت  ًّ  ٓج ِ جي أيير  ط  تهبيٍ  ع ذ  تلًٍ  عًم تبطيًُ  جي 

ٓ ير   جيت ج أه ج يأأت هأتع جي ي جعير جيع 
 

ٓت جي ًًًًتكأه جي تٓلًًًًهر      ٓم ج يأًًًًأت  ًًًًّ  عوًًًً ٓيت يًًًًيِ جي عأيأًًًًر جي بألًًًًبير جيأميًًًًم  يع ًًًً
ٓم ج يأًأت  ل ًم جلًت مله متجلًر  -Bohusova and Sv)ٓجي ًغيت  جيبأًِ جي لًتهم ر يع ً

obada, 2016)  م ًتجه ٓ ٓج ِ جي أييًر  ٓم ج يأًأت جيت ًغيط   طً  جي ً جهتبأت ت ثيت تل طر   
ٓتيًر جيت ًيَ بأ تبًأته يبًم جي هأ ًأه كثيغًر جيتبطيُ جي أي  بأيته بيٍ  ط   هأى جيع ُ ل  أ  

ٓبألًتهمجِ  يعًر  ًّ ثً ن  ًتكأه هً ُ جيغتًت  ) ٓم ج يأًأت جيت ًغيط     6006ج لتهمجِ يع ً
(  تِ جلتهمجِ  عمُ جيعأ م  ط  ج  ُٓ ك م ت  ط  جيتغيًت لً  تببيًر جي ًتكأه  6003 -

أ ًًأي  ج يت ج ًًأه  يًً   أ ًًأي  ج  ٓعلًًبر  أ ًًأي  ج يت ج ًًأه ٓجا  ًًُٓ يت يًًيِ جي هًًأهت جي أييًًر  
ٓم جتتبًأه بًيّ  ٓأً ٓ ًم تٓ ًطه جيمتجلًر  يً   ٓيًُ جي ًتكأه    ي  ب ٍٓ جي طكير يت ييِ هتي ًر ت 
ٓم ج يأًًأت  ٓم    ًًر بًًيّ تلًً طر   ًً ٓأًً ٓكًً يَ  ٓجيعأ ًًم  طًً  ج  ًًُٓ   ٓم ج يأًًأت  تلًً طر   ًً

ٓ ًًًم يكًً مه عتًًًأ ذ جيمتجلًًًر يّ جي ًًًتكأه جيتًًً  تلًًًتهمِ ٓعلًًبر ج يت ج ًًًأه  يًًً  ب ًًًٍٓ جي طكيًًًر  
 ِٓ ٓعلًًب أ جي أييًًر جيهأ ًًر ب ًًأ   أتعًًر بأي ًًتكأه جيتًً  ت ًً ج يأًًأت جيت ًًغيط  تتبلًًّ  م ًًتجت أ 
ٓم جيتًً أيت جيت ًًًغيط   ٓبأيتًًأي  لًًرّ تلًًً طر   ًً ب ًًتج  ج  ًًُٓ جيثأبتًًًر  ًًّ هتيًًٍ ج  تًًًتجن  

ٓت أ يًً  جيعلًًف جي أييًًر يط ًًتكر  بيًًن يًًعهغن   عًًمُ جيعأ ًًم  طًً  ج  ًًُٓ  يًًممٔ  يًً  تًًمه
ٓتًً مجم علًًبر ج يت ج ًًأه  يًً  ب ًًٍٓ جي طكيًًر  ك ًًأ تًًممٔ جيتلًً طر  يًً   ٓعيًًر   ٓتًً مجم علًًف جي مي

 تغييت ل  هيكُ جيتكطغر 
 

ٓم   (Xu et al., 2017)ٓ ًّ عأبيًر يهًٔت  جلًت مله متجلًر     جهتبًأت تً ثيت تلً طر   ً
ٓي   ٓل ًأ يط عيًأت جيًم  طً   (AASB 16)ٓجي عيًأت ج لًتتجي   (IFRS 16)ج يأأت جيت ًغيط  

ٓتع ًًيب جيهتي ًًر  ٓ يًًَ  ًًّ هًً ُ تبلًًيّ  ٓ ًًأه جي أييًًر   ٓي يًًر يط عط ٓجي  ًًمت  جيت  ٓج ِ جي أييًًر  جي ًً
ٓعًر  ًّ  ٓبألًتهمجِ  يعًر  ك  ًتكر  متأًر لً   065غيت جي بأ ت  يتلً طر ج يأًأت جيت ًغيط   

ٓ ًم جلًتهم ه جيم6006لٍٓ تج  جي أُ ج لتتجي  ه ُ  أِ  تجلًر لًبعر علًف  أييًر هً    
علبر هأ ل جيتبب  جيعأ ًم  طً  ج  ًُٓ  جيعأ ًم  طً  ب ًٍٓ جي طكيًر  جيعأ ًم  طً  تي  جي ًأُ 
ٓعلًًبر  أ ًًأي  جيًًميّٓ  يًً  ب ًًٍٓ  ٓج ًًم   ٓ عًًمُ تغهيًًر جيغ ٓتجّ ج  ًًُٓ   ٓ عًًمُ م جي لًًتث ت  
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ٓهتيًً ٓ يًًر تغيًًته أ ٓ ًًم تٓ ًًطه جيمتجلًًر  يًً  يّ   ًًأيي  جي ي جعيًًر جيع  ٖأ بعًًم تلًً طر جي طكيًًر  
ٓج يت ج أه بعم تل طر ج يأًأت جيت ًغيط    ٓه ج بلبف  يأم  ج  ُٓ  ٓم ج يأأت جيت غيط      
بأا ًألر يًً يَ ل ًًم هط ًه جيمتجلًًر يّ جيتًً ثيت  طً    ًًأيي   أ  ًًر جيًمهُ كأعًًه  هتطغًًر بعًًم 
ٓ يًًَ  ّ   ًًتٌٓ ج يأًًأت جع لًًِ  يًً  أًً ييّ   ًًتٌٓ جيغأ ًًم   تلًً طر ج يأًًأت جيت ًًغيط   

ٓل ًأ يط عيًأت جيأميًم  ٓبيًن يّ   ًتٌٓ جيغأ ًم  جي عتًٌت بًى   AASB)ٓ  تٌٓ جاهً َ  
ٓل أ يط عيًأت جيلًأبٍ  (16   يً يَ ل ًم  جم  (AASB 117)ي ُ  ّ  أ أي    تٌٓ ج يأأت 

ٓ  ًًتٌٓ جيغأ ًم   ك ًًأ تٓ ًطه جيمتجلًًر  يً  ج عهغًًأن  ٓجي ًتيبر  كًُ  ًّ جيًًتبب  بًُ جيغأ ًًم  
ٕٓ ي عًًمُ تغهيًًر جي ٓبألًًتثعأ  جيعأ ًًم  طًً  ب ًًٍٓ جي طكيًًر لًًرّ  تهطبًًأه جي عيًًأت جي ععًً ٓج ًًم   غ

ٓي  جيأميًًم  ٓج ًًم  (IFRS 16)جيًم ٓ  ًًتٌٓ جيغ ٓج يت ج ًًأه  تًًمثت ب ًًكُ كبيًًت  طًً  ج  ًًُٓ 
ٓل ًًأ  ٓأ يًً  جيعلًًف جي أييًًر جيت يلًًير  ك ًًأ هط ًًه جيمتجلًًر  يًً  يّ  ًًمهُ   بًًٍ ج لًًتهمجِ   

ٓيّ جي تهطبًًأه جيأميًًم  يتلًًٍ  ًً  ج هًًأت جي غًً (IFRS 16)يط عيًًأت  ٓج ِ جي أييًًر   أهي   يط ًً
ٓجي أبطير يط  أتعر  ٓج كأعير ج  ت أم  ٓج ِ جي أيير  ٓم ج يأأت تع    ّ  غألير جي   ي عأيأر   

 

ًًًت      ٓي  يطت تي ًًًم ٓ ًًًّ هًًً ُ ج لًًًتعتجن جيلًًًأبٍ يطمتجلًًًأه جيلًًًأب ر  يت ًًًب يّ جي عيًًًأت جي
 أيي  جي أيير جيت يلير يط لت أت ك أ يط :لٌٓ يمثت  ط  جي   (IFRS 16)جي أي  جيأميم 

ٓل ًًأ  ٓ يًًَ بأيتكطغًًر  )ي( يعتًًٌت جي لًًت أت ب  ًًُ   بًًٍ ج لًًتهمجِ   لًً  بمجيًًر   ًًم ج يأًًأت  
يط ي ًًر جيبأييًًر يًًملعأه ج يأًًأت    ًًأ يتتتًًف  طيًًى  يًًأم   أ ًًم  ج  ًًُٓ لًً   أ  ًًر جي تكًً  

ٓتجّ ج  ُٓ  ٓ ّ ثِ لٌٓ يمثت  ط   عمُ م  جي أي   
ٓ يًًًَ بأي ي ًًًر جيبأييًًًر يًًًملعأه )ف( ج   تًًًتجٌ بأيت ج ًًًأه ج يأًًًأت لًًً  بمجيًًًر   ًًًم ج يأًًًأت  

ٓ ر ل   يَ جيتأتي     أ يتتتف  طيًى  يًأم  ج يت ج ًأه جي أييًر يط ع ً     ج يأأت غيت جي مل
 ٓ ّ ثِ لٌٓ يمثت  يَ  ط  علف جيتل  جي أي  

ٓج  تًًتجٌ ٓ يًًَ بًًمٖ   ًًّ  )ع( ج  تًًتجٌ ب  ًًتٌٓ يهًً َ ي ًًُ بًًٍ ج لًًتهمجِ   ٓج ًًم   بأيغ
ٓكًًًً يَ  يًًًًأم   ٓيتتتًًًف  طًًًً   يًًًًَ  يًًًًأم  جيًًًتبب جيت ًًًًغيط      ًًًتٌٓ ج يأًًًًأت جيت ًًًًغيط   

ٓجاه َ  ٓج م  ثُ جيتبب  بُ جيغأ م   ٓجيغ    أيي  جيتبب جيت  تلتبعم ج ه َ 
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عمــى النســب الماليــة األساســية  (IFRS 16)ويمكــن تمخــيص أثــر متطمبــات المعيــار الجديــد 
 لممستأجر فى الجدول اآلتي:

 (2دول )ــــــــــــج
 عمى النسب المالية األساسية لممستأجر (IFRS 16)أثر متطمبات المعيار 

 التفسير األثر المتوقع ما تقيسه النسبت النسبت الماليت

اىر ع اىَاىٜ 

لاالىرساٍاخ / دق٘م 

 اىَينٞح 

اىَ لج اىَاىٞح 

اىَدٙ عيٚ 

 اى ٘ٝو

 زٝاجج

اىسٝدددددددداجج ّ ددددددددراي ى عرددددددددراف 

تاىرساٍدداخ االٝجددارث ٍٗددِ ثددٌ زٝدداجج 

 االىرساٍاخ اىَاىٞح.

ٍعده ذ  ٞح اىف٘ا د 

لاىرتخ اثو اىفا دج 

ٗاىعرٝثح ٗاالٕ ك 

 / ٍصرٗف اىفا دج 

اىَ لج اىَاىٞح 

عيٚ اىَدٙ 

 اى ٘ٝو

ٝر٘اف الثر 

عيٚ ٍذف ح 

عق٘ج االٝجار 

 ىدٙ اىَْ أج

 (IFRS 16)اىَعٞدار  ٍدع ذ ثٞد 

ٍِ اىَر٘اع زٝاجج اىدرتخ اثدو اىفا ددج 

ٗاىعددددرٝثح ٗاجٕدددد كث ٗ ىددددل لُ 

ٍصددرٗف االٝجددار ذددٌ ذقطددَٞٔ  ىددٚ 

ٍصددددددرٗف إدددددد ك ٍٗصددددددرٗف 

اىفا ددددج. ٗمددداىل ْٕدددداك زٝددداجج  ددددٚ 

ٍصدددددرٗف اىف٘ا ددددددث  ال جُ الثدددددر 

اىْٖددددا ٜ ٝر٘اددددف عيددددٚ  صددددا ل 

 ٍذف ح اىرأجٞر ىدٙ اىَطرأجر.

ّطثح اىرداٗه 

 ٘ه اىَرداٗىح / لال

االىرساٍاخ 

 اىَرداٗىح 

 اّافاض اىطٞ٘ىح

االّافددددددددداض ّ دددددددددراي ىسٝددددددددداجج 

االىرساٍددددددداخ ّرٞجدددددددح االعردددددددراف 

تاىرساٍددداخ االٝجدددارث ٗعددددً ذ ٞٞدددر 

 ال ٘ه اىَرداٗىح

ٍعده جٗراُ 

ال ٘ه لاىَثٞعاخ / 

  جَاىٜ ال ٘ه 

 اّافاض اىرتذٞح

االّافدددددداض ّ ددددددراي ى عرددددددراف 

ثدددٌ تأ دددو دددد  االضدددراداًث ٍٗدددِ 

زٝددددداجج ااعددددددج ال ددددد٘هث دٞدددددص 

ال د٘ه اىَطددرأجرج ج ددثذد جددسل 

 ٍِ  جَاىٜ ال ٘ه.

اىرتخ اثو اىفا دج 

 ٗاىعرٝثح
 زٝاجج اىرتذٞح

اىسٝددددداجج ّ دددددراي لُ ٍصدددددرٗف 

 IFRS)االٕ ك ٗ قا ىيَعٞار اىجدٝد

ضددددٞنُ٘ جاددددو ٍددددِ ٍصددددرٗف  (16

االٝجار ٗ قا ىيَعاىجح اىطاتقحث دٞص 

ٌ ٗ قددددا ىيَعٞددددار اىجدٝددددد ذددددٌ ذقطددددٞ

ٍصددددرٗف االٝجددددار  ىددددٚ جددددسجِٝث 

الٗه ٕددد٘ ٍصدددرٗف إددد ك دددد  

االضددراداًث ٗاى دداّٜ ٕدد٘ ٍصددرٗف 

 اىفا دج عيٚ اىرساٍاخ االٝجار.

اىرتخ اثو اىفا دج 

 ٗاىعرٝثح ٗاالٕ ك
 زٝاجج اىرتذٞح

اىسٝددداجج ّ دددراي الضدددرثعاج ٍصدددرٗف 

االٝجدددارث اىددداٙ مددداُ ٝدددرٌ اعرثدددارٓ 

ٍصددددرٗف ذ دددد ٞيٜ  ددددٚ اىَعٞددددار 

 اىطات .
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رتذٞح اىطٌٖ ل ا ٚ 

اىرتخ تعد اىعرٝثح / 

عدج الضٌٖ 

 اىَرداٗىح 

 اىرتذٞح

ٝعرد الثر 

اىَر٘اع عيٚ 

 صا ل 

ٍذف ح 

اىرأجٞر ىدٙ 

 اىَْ أج

ٗ ىل ّ راي لُ  ا ٚ اىرتخ تعدد 

اىعدددرٝثح ٝر٘ادددف عيدددٚ  صدددا ل 

ٍذف ح اىردأجٞرث ٕداا تاجظدا ح  ىدٚ 

 االعرثاراخ اىعرٝثٞح.

اىعا د عيٚ رجش 

 اىَطر َراىَاه 

 

 

 

 

 اىرتذٞح

ٝر٘اف الثر 

اىَر٘اع عيٚ 

 صا ل 

ٍذف ح 

 اىرأجٞر

ٍددددددع ذ ثٞدددددد  اىَعٞددددددار اىجدٝددددددد 

(IFRS 16)  ٝددسجاج مدو ٍددِ اىددرتخ

اثو اىفا دج ٗاىعرٝثحث ٗاالىرساٍاخث 

ٗٝر٘اددددددف الثددددددر اىْٖددددددا ٜ عيددددددٚ 

 صددددا ل ٍذف ددددح اىرددددأجٞر ىدددددٙ 

 اىَْ أج.

اىعا د عيٚ دق٘م 

 اىَينٞح
 اىرتذٞح

ٝر٘اف الثر 

اىَر٘اع عيٚ 

 صا ل 

ٍذف ح 

اىرأجٞر ىدٙ 

 اىَْ أج

ٝررذة عيٚ ذ ثٞ  اىَعٞار اىجدٝد 

(IFRS 16)  زٝدددداجج اىدددرتخ تعددددد

اىعدددددرٝثحث  ال جُ الثدددددر اىْٖدددددا ٜ 

ٝر٘اددددف عيددددٚ  صددددا ل ٍذف ددددح 

 اىرأجٞر ىدٙ اىَْ أج.

اىرد قاخ اىْقدٝح 

 اىر  ٞيٞح
 زٝاجج اىرتذٞح

اىسٝددددداجج ّ دددددراي لُ جدددددسل ٍدددددِ 

ضٞرٌ عرظٖا  ٚ  ٍد ٘عاخ االٝجار

اىردددددد قاخ اىْقدٝدددددح ٍدددددِ الّ ددددد ح 

اىرَ٘ٝيٞح  ٚ اا َح اىردد قاخ اىْقدٝدحث 

ٕٗددددٚ ٍصددددرٗف اىف٘ا ددددد ٍقارّددددح 

 تاىَعٞار اىطات .

منـــافع وتكـــاليف تطبيـــق المعيـــار الـــدولى لمتقريـــر المـــالي الجديـــد  - 6/7
(IFRS 16): 

ٓي  جيأميًًًم  ًًًم ٓل ًًًأ يط عيًًًأت جي ٓم ج يأًًًأت  يتتتًًًف  طًًً  جي عأيأًًًر جي بألًًًبير جيأميًًًم  يع ًًً
(IFRS 16)   ٓج ِ جي أييًر ٓجلهر  لًتهم   جي ً  عأل  تت ثُ ل  تبليّ   طير جتهأ  جي تجتجه ب

ٓجيت ج ًًًأه جي ًًًتكأه  ٓ يًًًَ عتيأًًًر ي ًًًأ يعًًًتذ  ًًًّ جي عيًًًأت جيأميًًًم  ًًًّ  ًًًتن  ًًًأمُ   ًًًُٓ 
ٓ يًًأم  جي ٓتي  جي ًًأُ جي لًًتث ت جي لًًت أت     ,IASB) ًًغألير بًًُٓ جيتلًً  جي ًًأي  يط ًًتكأه 

2016c)  
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 فى اآلتي: (IFRS 16)وتتمثل منافع تطبيق المعيار الدولى لمتقرير المالي 
 )أ( تحسين جودة التقارير المالية:

ٓجيت ج ًأه ج يأًأت يًمٔ جي لًت أت   (IFRS 16)يتهطف جي عيأت جيأميًم  ج  تًتجٌ ب  ًُٓ 
ٓ يًًأم   ٓلت  ت ًًٖأ  ًًأمٖ  يط تكًً  جي ًًأي  يط ًًتكر   ٓم ج يأًًأت    ًًأ يًً ٓ يًًَ بأيعلًًبر يأ يًً    ًً
ٓ ًً  يّ يتًًيب  ٓ ًًّ جي ت ٓتي  جي ًًأُ جي لًًتهمِ   جي ًًغألير بًًُٓ جيتلًً  جي ًًأي  يط ًًتكر جي لًًت أت  

ٓج  ًًً ٓ لًًًتهم   جي  ًًًيّ  ٓجي بطط ًًًَ يط لًًًتث تيّ  ٓج مج   ي ًًًيِ يل ًًًُ يطٓ ًًً  جي ًًًأي   ًًًر ت ي ِ جي أيي
 جي أي  يط تكأه 

ٓم ًر  ًّ       ٓ أه يكثت  ًغألير  ٓ   يّ يتيب جي عيأت جيأميم  عط ٓ ّ عأبير يهٔت  ل ّ جي ت
ٓل ًأ ي عيًأت  ٓم ج يأأت يمٔ جي تكر    أتعر ب تهطبأه جي عأيأر جي بألًبير جيلًأب ر    (IAS 

ٓم ج يأًًًأت هًًًًأتع     ًًًأ كًًًأّ ي ًًًًهت بعًًًن جي لًًًتث (17 ٓ ًًًأه   ًًًً تيّ يط يًًًًأِ بتعًًًميُ  عط
ِٓ جيًًبعن ج هًًت  ًًّ  ٓ ًًر ي ًًُ م ًًر  لًً  بًًيّ   ي ًً ٓ يًًر بألًًتهمجِ يلًًأييف  تع جي ي جعيًًر جيع 
ٓلت جي عيًًأت جيأميًًم جي  يًًم  ًًّ لًًتم جيتكًًألم يأ يًً  جي  ًًأتكيّ  ٓ ًًّ ثًًِ يًً جي لًًتث تيّ بًً يَ  

  (IASB, 2016c)ل  جيلٍٓ 
لممقارنـة بـين الشــركات التـى تسـتأجر األصـول والشـركات التــى )ب( تحسـين القابميـة 

 تقتر  لشرا  األصول:
ٓييًًًر يّ يًًًممٔ تهبيًًًٍ جي عيًًًأت جيأميًًًم      ٓ ًًً   أطًًً   عًًًأييت جي بألًًًبر جيم   (IFRS16)يت

ٓيتأًً   يًًَ  يًً   ًًأ  ٓ ًًأه جي أييًًر بًًيّ جي ًًتكأه    يًً  تبلًًيّ كبيًًت لًً  جي أبطيًًر يط  أتعًًر يط عط
ٓم يتهطبًًًًى جي عيًًًًأت جيأميًًًً ٓجيت ج ًًًًأه أ يًًًً    ًًًً م  ًًًًّ ج تًًًًتجٌ جي ًًًًتكأه جي لًًًًت أت  ب  ًًًًُٓ 

ٓيطيًًًر  هًًً ج  ٓم ج يأًًًأت جيت  ًًً  ٓ ٓم ج يأًًًأت جيت ًًًغيطير  ج يأًًًأت  بيًًًن   يًًًتِ جيت ييًًً  بًًًيّ   ًًً
ٓم ج يأًًأت بًًعغ   ٓجيت ج ًًأه   ًً بأا ًًألر  يًً   يًًأِ جي ًًتكأه جي لًًت أت  ب يًًأ  أ يًً  ي ًًُٓ 

ٓج  ٓعتيأر ي يَ لٌٓ تعك  جي   ,IASB)ِ جي أيير جي تكً  جي ًأي  جيب ي ً  يط ًتكأه جيهتي ر  
2016c)  

 )ج( تحسين عممية اتخاذ القرارات:
ٓييًر يّ يًممٔ تهبيًٍ جي عيًأت جيأميًم     ٓ    أط   عًأييت جي بألًبر جيم  يً   (IFRS 16)يت

ٓلته  ٓم ج يأًًًأت   أتعًًًر ب ًًًأ يًًً ٓجل ًًًأ  كًًًأٌ  ًًًّ   ًًً ٓ ًًًأه  ٓ ًًًر ي ًًً ُ  ًًًّ جي عط ٓليت  أ  تًًً
ٓ تك هًًأ (IAS 17)ٍ جي عيًًأت جيلًًأب ٓلت   يًًمٖج  ًًّ جي ًًغألير  بًًُٓ   طيًًأه جي ًًتكر      ًًأ يًً



 ......عقود االيجار -(61م )ـــأثر تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية رق            د.عمرو السيد زكى محمود

239 
 

ٓجي  ت ًًًًيّ  ًًًًّ جتهًًًًأ  جي ًًًًتجتجه ج لًًًًتث أتير  ج  ت ًًًًأمٕ    ًًًًأ ي كًًًًّ كًًًًُ  ًًًًّ جي لًًًًتث تيّ 
ِٓ جي لًًًًتث تّٓ بتبطيًًًًُ  ٓ ًًًً  يّ ي ًًًً ٓ ًًًًّ عأبيًًًًر يهًًًًٔت   ًًًًّ جي ت ٓت  يل ًًًًُ   ٓج  ت أعيًًًًر ب ًًًً

ٓ ًًأه جي أييًًر يط ًًتكأه مّٓ تعًًميُ ٓلت  جي عط ٓ يًًر    ًًأ يًً ٓم ج يأًًأت هًًأتع جي ي جعيًًر جيع  ًً  
ٓم ج يأًًًأت مجهًًًُ  ٓجيت ج ًًًأه   ًًً يلًًًأ  يل ًًًُ  تهًًًأ  جي ًًًتجتجه  عوًًًتٖج يال ًًًأ   ًًًّ ي ًًًُٓ 

ٓ ير    (IASB, 2016c)جي ي جعير جيع 
 

ٓي  ت ًًًِ )      ًًًم ًًًى 06ٓ  ًًًأ   ًًًَ ليًًًى يّ تهبيًًًٍ  عيًًًأت جيت تيًًًت جي ًًًأي  جي ( لًًًٌٓ يكًًًّٓ ي
ًًًًًم تهبي ًًًًًى   ًًًًً   ًًًًً يّ  ج ُٓ تكًًًًًأييٌ بأيعلًًًًًبر تكًًًًًأييٌ  ع ًًًًًَ جيتكًًًًًأييٌ  ي ٓي كًًًًًّ ت لًًًًًيِ تط

ٓي كًًّ تٓ ًًيب  يًًَ  طًً  جيعبًًٓ  ٓج ِ جي أييًًر   ٓجيثًًأع  تكًًأييٌ بأيعلًًبر ي عًًمٕ جي ًً يط لًًتهم يّ 
 جيتأي :

                                     ي القوائم المالية)أ(  التكاليف بالنسبة لمستخدم
ٓه ًًًًًأ       ٓج ِ جي أييًًًًر   ٓ يّ  ًًًًّ جيتكًًًًًأييٌ بأيعلًًًًبر ي لًًًًتهم   جي ًًًًً     ي كًًًًّ جيت ييًًًً  بًًًًًيّ عًًًً

ٓتكًأييٌ ج لًت تجت ٓجبًم   ٓي  ًم (EFRAG, 2015)تكًأييٌ ي ًت   بالتكـاليف لمـرة واحـدة    
One – off- costs 

ٓجبًم   عًم تهبيًٍ جي عيًأت جيأ      ٓج ِ جي أييًر ي ًت   ميًم  جيتكأييٌ جيتً  يتب ط ًأ  لًتهم ٓ جي ً
ٓ يًًَ بغًًتن ت كيًًم يٓ تبًًمين تبطًًي ت ِ يطب ًًُٓ  طًً   ٓل ًًِ جي عيًًأت جيأميًًم   ٓ يًًَ ي ًًتج   
ٓج ِ جي أييًر لً  بأأًر  ٓ أه  لععم تهبيٍ جي عيًأت جيأميًم  ُٓ  ًت  لًيكّٓ  لًتهم ٓ جي ً جي عط

ٓ ًًًًًًًأ جيًًًًًًً ٕ تععيًًًًًًًى  بيع ًًًًًًًأ  ٓج ِ جي أييًًًًًًًر  تكـــــــاليف يغ ًًًًًًًِ ي ًًًًًًًأ ج تهتطًًًًًًًٌ ج ت ًًًًًًًأِ لًًًًًًً  جي ًًًًًًً
هً   بًأت   ًّ جيتكًأييٌ جيتً  ي ًهت جي لًتهم ّٓ يتب ط ًأ   Ongoing costsاالسـتمرار

ٓ ًًّ غيًًت جي ًًتأب يّ تكًًّٓ تطًًَ جيتكًًأييٌ  ٓج ِ جي أييًًر   ٓ ًًأه جي ًً ا ًًأم  ت كيًًم تبطًًي ت ِ ي عط
ٓ ر  ٓ غ  ٓ أه     ر   كبيت   بين  تهطبأه جي عيأت جيأميم لتممٔ  ي   عط

 )ب(التكاليف بالنسبة لمعدي القوائم المالية
ٓهً  جيتكًأييٌ       ٓج ِ جي أييًر   ٓجى  ّ جيتكأييٌ بأيعلبر ي عمٕ جي ً ي كّ جيت يي  بيّ ث ثر يع

ٓتكأييٌ ج لًت تجت  ٓتكأييٌ ج يت جِ   ٓجبم   فالتكاليف لمرة واحـدة   (EFRAG, 2015)ي ت  
ٓ يًًًًَ يتعتيًًًٌ يعغلًًًً ِ  ٓج ِ جي أييًًًر  عًًًًم تهبيًًًٍ جي عيًًًًأت جيأميًًًم   لًًًٌٓ يتب ط ًًًًأ  عًًًمٕ جي ًًًً

ٓي كًًّ يّ ت ًً ُ يي ًًأ بأي ت ٓجيتًًمتيف  طًً  كيغيًًر تهبي  ًًأ   هطبًًأه جيأميًًم  يط عيًًأت جيأميًًم  
     ًًً ًًًأُ جي ًًً  لًًًبيُ جي ث ٓتجه  ًًً  ج هًًًتجٌ ج هًًًٔت   ط ٓجي  ًًًأ هًًً ه جيتكًًًأييٌ ج لت ًًًأتجه 

يتكبًًمهأ يغطًًف  عًًمٕ  لًًٌٓ Compliance costsتكــاليف االلتــزام ٓجي ًًتجأعيّ  بيع ًًأ 
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ٓج ِ جي أييًر   بيًن لًٌٓ يت ٓجى جيتأييًر  ًّ جيتكًأييٌ ي يتً جِ ب تهطبًأه جي عيًأت جي  ب طًّٓ ج عً
ٓ ييًًأه جيت أبًًر  ٓ  طيًًأه أميًًم   ٓيت عوًًِ  ٓت ًً ُ تكًًأييٌ تعغيًً  جيتغيًًتجه يٓ تكًًأييٌ تهًً جيأميًًم 
ٓج تعًأف  ٓبًر   ٓليت ج ل أبأه جي هط ٓت ٓبر  ٓ  ُ جيت ميتجه جي هط جي لتهم ر يأ   جيبيأعأه  

ٓ ًًًر يط ًًًتجأعيّ ًًً   جا ًًًألير جي مل ٓي ٓج ِ جي أييًًًر لًًً  لتًًًت  جيتهبيًًًٍ ج  ًًً جي لًًًت طيّ ي تجأعًًًر جي 
ٓيهيًتٖج  ٓ عأيأًر جيبيأعًأه تكـاليف االسـتمرار، يط عيًأت جيأميًم   ٓهً   بًأت   ًّ تكًأييٌ تأ يً  

ٓجبه جيمجهطيًًًر جيتًًً  لًًًتكّٓ  ٓجي ًًً ٓجيع طيًًًأه جي تتبهًًًر بًًًى   ٓتعًًًمي ه جيعوًًًأِ  ب ًًكُ  لًًًت ت  
ٓ أه كأ ٓتير ي  أّ يّ تكّٓ جي عط ٓ يَ ب كُ  لت ت  ت ٓم ي ر     طر 

ٓي  ت ًِ )      ( لًًٌٓ يًمثت  طًً  06ٓي كًّ جي ًًُٓ يّ ج عت ًأُ  يًً   عيًأت جيت تيًًت جي ًأي  جيًًم
ٓهًًًً ج يتهطًًًًف  ًًًًّ  ع ًًًً ه ج   ًًًًأُ  ٓتًًًًر   ٓبًًًًمتأأه  تغأ أ يًًًً   أًًًًأ ه ج   ًًًًأُ جيتأأتيًًًًر 

ٓبًًُ يٕ   ًًأيأ  بألًًبير ٓمتجلًًر جي تهطبًًأه جيأميًًم  يط عيًًأت جيأميًًم    بت طًًر لًً   ج هت ًًأِ 
 جي لت بُ 

 

 خطة العمل الئزمة لمنشآت األعمال لتطبيق المعيار الجديد -6/8
ٓي كًًّ      يتهطًًف ج لًًتعمجم يتبعًً  جي عيًًأت جيأميًًم  ًًّ  ع ًًآه ج   ًًأُ ٓ ًً  ههًًر   ًًُ  

 :(Ey, 2016)يّ تت  ّ ههر جيع ُ يتهبيٍ جي عيأت جيأميم ج ت  
 )أ( جمع وادارة البيانات:

ٓم ج يأًًًًأت جيبأييًًًًر  (IFRS 16)يتهطًًًًف جي عيًًًًأت جيأميًًًًم      ت يًًًًيِ بأيًًًًر جمجت  بيأعًًًًأه   ًًًً
ٓجبه جيت أبيًر جي أ  ًر  ٓجي ً ٓ  طيًأه جي ًتكر  ٓ يَ يتبميم  أ   ج كأعه عوِ ٓليألًأه  يط تكر  
ٓهتيًًر لًً  جي عيًًأت جيأميًًم  ل ًًم تت ًً ّ جيًًعوِ  تبتًًأع  يًً  تعًًمي ه  لًًتيعأف جيتغييًًتجه جيأ

ٓم ج يأًأت     يع ًأ  ًم   تت ً ّ جي أ  ر )أًم ٓ ًأه   ً ٓجيبت أيًأه( بعًن  عط جُٓ جيبيأعًأه 
ٓبعًأ   طً   ٓجيت ًميتجه ي  تثًأُ يط عيًأت جيأميًم   ٓبر  أًتج  جيبلًأبأه  ٓ أه جي هط أ ي  جي عط

ٓم ج يأأت  ٓم   ّ    ٓجمجت  جيبيأعأه جي غ    يَ يتِ أ   
 لعمميات والرقابة:)ب( مراجعة وتحديث نظم تكنولوجيا المعمومات وا

ٓم ج يأًًأت يط لًًأ م  لًً  جمجت        ٓ ًًأه جي تتبهًًر بع ًً ٓأيًًأ جي عط ٓي غأيبًًٖأ  ًًأ ت ًً ِ عوًًِ تكع
ًًًم  ًًًأ يط عيًًًأت جيأمي ٓل  ٓم ج يأًًًأت  ًًً ًًًت  تهطبًًًأه جي بألًًًبر  ًًًّ    ٓ ًًً  تغي ًًً أيت     طيًًًأه جيت

ٓلًًأ  بأي تهطبًًأه ٓ ًًمٔ  ًًمتت أ  طًً  جي جيأميًًم   يتهطًًف ج  ًًت  تجأعًًر جيًًعوِ جيبأييًًر يايأًًأت  
ٓج ل أ   ٓتطبير جي تهطبأه جيأميم  يط يأ    يط عأيأر جي بألبير 
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 )ج( تحديث السياسات المحاسبية:
ٓج بكًًأِ جي ه ًًير   طًً  لًًبيُ جي ثًًأُ      يتهطًًف جي عيًًأت جيأميًًم تهبيًًٍ بعًًن جيت ًًميتجه 

ٓم ج يأًًأت لًً  جي عيًًأت جيأميًًم  ٓكيغيًًر  ت يًًيِ  ًًأ   ج كأعًًه تتتيبًًأه ج يأًًأت ت أبًًُ تعتيًًٌ   ًً
ٓأًًًمه  هًًً ج  ٓعًًًأه غيًًًت جيت أيتيًًًر لًًً    ًًًم ج يأًًًأت  ّ  ٓعًًًأه جيت أيتيًًًر  ًًًّ جي ك ل ًًًُ جي ك
ٓم ج يأًًأت تتهطًًف  عأيأًر  بألًًبير  هتطغًًر   أتعًًر  ٓجعًًف لً    ًً بأا ًألر  يًً  يّ بعًًن جيأ
ٓبعًأٖ   طيًى لًٌٓ تبتًأع جي ًتكأه  ه ج يأأت   ٓ أه ج يأأت ٓ ٓت بأي عأييت جيلأب ر  ثُ  مل

ٓجت ًًأمجه تأًًأه   يًً  تبًًمين ًًيِ  لًًت ت  ٓليت تعط ٓجأتج جت ًًأ  بأا ًًألر  يًً  تًً بعًًن ليألًًت أ 
ٓجيت ميتجه  ٓم ر ل   أأُ ج بكأِ جي ه ير    تهطبأه جي عيأت جيأميم ي  أّ تهبيٍ لطيِ 

 )د( تقييم األثر عمى القوائم المالية ومقاييس األدا :
ٓج ِ جي أييًر  بأيعلًبر  غطًف جي لًت أتيّ  لًٌٓ يًممٔ جي عيًأت جيأميًم      يً  جيتً ثيت  طً  جي ً

ٓجيت ج ًًًأه ج يأًًأت لًًًٌٓ يتتتًًف  طيًًًى جيتًًً ثيت  ٓ  أييلًً أ جيت يلًًًير  بيًًن ج  تًًًتجٌ ب  ًًُٓ 
ٓ  أييلًًً أ جيت يلًًًير  يًًً يَ يأًًًف  طًًً  جي ًًًتكأه ت يًًًيِ جيتًًً ثيت  ٓج ِ جي أييًًًر يط ًًًتكأه   طًًً  جي ًًً

ٓ  أييلًًً أ جي أييًًًر   أتعًًًر بأي عأي ٓج   ًًًأ جي أييًًًر  أًًًر جي بألًًًبير جيلًًًأب ر  هًًً ج جي بت ًًًُ  طًًً   
ٓبأيتًًًأي  يأًًًف  طًًً  جي ًًًتكأه يّ  بأا ًًًألر  يًًً  ت يًًًيِ يثًًًت  يًًًَ  طًًً  ي ًًًبأف جي  ًًًأيب  
ٓجيهًًأتأييّ يغ ًِ  ت ً عأه تهبيًًٍ جي عيًأت جيأميًًم  ٓج ًُ  ً  ي ًًبأف جي  ًأيب جيًمجهطييّ  تت

ٓج ِ جي أيير    ط  جي 
 ( االعتبارات الاريبية:ھ)

ٓيتهطًف  يًَ  ًّ      ٓم ج تبًأتجه  ًتيبير   ًألير   ٓأ تبع  جي عيأت جيأميم لٌٓ يممٔ  ي  
ٓم ج يأًًًًأت  طًًًً  جيٓ ًًًً   جي ًًًًتكأه ل ًًًًِ تًًًً ثيت جيتغيًًًًتجه جي بألًًًًبير جيأميًًًًم  ي عأيأًًًًر   ًًًً

 جي تيب  
 

 خئصة الدراسة النظرية واشتقاق فرو  البحث - 6/9
ٓتبطيًًًًُ جي عيًًًًأت جيًًًًمٓ     ( 06ي  يطت تيًًًًت جي ًًًًأي  جيأميًًًًم ت ًًًًِ )جت ًًًًب  ًًًًّ هًًًً ُ جلًًًًت تج  

ٓع ًًًأه جي ًًًعٌ لًًً  جي عًًًأييت جيلًًًأب ر ي عأيأًًًر  ٓم بعًًًن جيتعأ  ًًًأه  ٓأًًً ٓجيمتجلًًًأه جيلًًًأب ر  
ٓيتأًً  هًً ج  يًً   ٓم ج يأًًأت   ٓى لًً    أتلًًأه  عأيأًًر   ًً ٓم ج يأًًأت  بأا ًًألر  يًً  تعًً يع ًً

ٓم ج يأًًًأت ٓج ل ًًًأ   ًًًّ   ًًً ٓ يًًًر   ٓم جيأًًًأت هًًًأتع جي ي جعيًًًر جيع  ٓم   ًًً ٓل ًًًأ ي ًًًكط أ  ٓأًًً
ٓع أ  ٓم  ًًّ   ًً  ٓهتهًًأ ج  ت ًًأمٕ   ًً    كأعيًًر جهًًت ٌ  ًًكُ بعًًن جيع ًً ٓيًًي  أ ٓع   جي ًًأع
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ٓغيًًأف جي أبطيًًر  ج  ت ًًأمٕ    ًًأ تتتًًف  طيًًى  ًًمِ جتلًًأٍ جي عأيأًًأه جي بألًًبير يًًعغ  جيع ًًم 
ٓجمتجَ ج يت ج ًًأه جي تتتبًًر ٓج ِ جي أييًًر  طًً  ل ًًِ   يط  أتعًًر    ًًأ يًًمثت  طًً   ًًمت   لًًتهم   جي ًً
ٓج ِ جي أيير  ٓجي هأهت جي تتبهر ب أ    أ يممٔ  ي  ت طيُ  لتهم   جي  ٓم ج يأأت    ط    

 

ٓم ج يأًًًأت  ٓيهطًًم جيبأبًًن   ًًأ لًًبٍ  يًً  يتغًًأٍ جيمتجلًًأه جيلًًأب ر  طًً  يه يًًر تلًً طر   ًً
ٓج ِ جي أييًر يط ًتكأه جي لًت أت     ٓجي  ت ًيّ بًأي  ٓب غر هأ ًر   ًبأف جي  ًأيب  جيت غيط  

وعميـ  يمكـن اشـتقاق جّ يكّٓ ج بأف جي  أيب  متكيّ  ه ير ه ج ج  ًت   ٓ ّ جي غتتن
 الفر  االول لمبحث كالتالي: 

 الفر  األول:
 "يدرك أصحاب المصالح أهمية رسممة عقود االيجار التش يمى"

 

يبلًّ عغعيًر  IFRS 16ك أ يهطم جيبأبن  ي  يتغأٍ جيمتجلأه جيلأب ر  طً  يّ تهبيًٍ     
ٓ يًًًًر  ٓ ًًًًأه جي بألًًًًبير ي لًًًًتهم ي أ  ًًًًّ هًًًً ُ تًًًً ثيته ج يأًًًًأب   طًًًً  جيه ًًًًأ م جيع جي عط
ٓ طيى ي كّ ج ت أٍ جيغتن جيثًأع   ٓجي أبطير يط  أتعر   ٓهأ ر جي    ر  ٓ أه جي بألبير   يط عط

 يطببن كأيتأي :
 : الفر  الثاني   

( ايجابًا عمى منفعـة المعمومـات 16"يؤثر تطبيق المعيار الدولى لمتقارير المالية رقم)
 المحاسبية لمستخدمي القوائم المالية"

ٓ ًًأه جي بألًبير يًًععك  جيأأبًأ  طًً     ٓجتغ ًه جيمتجلًأه جيلًًأب ر  طً  جّ تبلًًيّ عغعيًر جي عط
ٓ طيى ي كّ ج ت أٍ جيغتن جيثأين يطببن كأيتأي :   تجتجت ِ 

 الفر  الثالث:
( عمى قرارات مستخدمي القوائم 16المالية رقم)"يؤثر تطبيق المعيار الدولى لمتقارير 

 المالية"
 الدراسة التجريبية –6/11
ٓج ِ      ًًً ٓ لًًًتهم   جي  ًًًأت  ًًًمٕ جمتجَ ي ًًًبأف جي  ًًًأيب  ًًًر جهتب جلًًًت مله جيمتجلًًًر جيتأتيبي

ٓي  يطت ًأتيت جي أييًر ت ًِ)جي أيير ل  جي تكأه جي لت أت  يه ير تهبيٍ  ٓتلً طر  (06جي عيأت جيم
ٓم جايأأت جيت غيطير  ك أ ت ًمٌ جيمتجلًر جيتأتيبيًر جهتبًأت يثًت تهبيًٍ جي عيًأت  طً  عغعيًر    

ٓج ِ جي أييًًًر لًًً   ًًًتكأه  ٓ لًًًتهم   جي ًًً ٓ ًًًتجتجه ي ًًًبأف جي  ًًًأيب  ٓ ًًًأه جي بألًًًبير   جي عط
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ٓي   ٓ يَ   أتعًر بأيٓ ً  لً  وًُ  عيًأت جي بألًبر جيًم ٓلً  لًبيُ (IAS 17)جي لت أتيّ     
ٓ يعًًًر جيمتجلًًًر  تب يًًًٍ هًًً ًًًر لًًًٌٓ يًًًتِ تعًًًأُٓ كًًً   ًًًّ   أت ًًً   ٓجه مٌ جيمتجلًًًر جيتأتيبي يم
ٓ يًًَ  طًً   جيمتجلًًرٓجأًًتج جه  ٓعتًًأ ذ جيمتجلًًر جيتأتيبيًًر    ٓكيغيًًر  يألًً أ      تغيًًتجه جيمتجلًًر 

 جيعبٓ جيتأي :
 مجتمع وعينة الدراسة -6/11/1
ٓأيًى  أ  ًر     جلت  ًأ   يً  ي ًبأف جي  ًأيب ت  يٖأ    يهمجٌ جيمتجلر جيتأتيبير  لرعى تِ ت

ٓتتكًًّٓ  ٓ ًًأعب  ج ت ًًأّ   ٓجي بططًًيّ جي ًًأيييّ  ٓهأ ًًر جي لًًتث تيّ  ٓج ِ جي أييًًر  ٓ لًًتهم   جي ًً
ٓج ِ ج لت  ًًًأ  جيلًًًطي ر جيتًًً  تًًًِ جيب ًًًُٓ  طي ًًًأ  ًًًّ  65 يعًًًر جيمتجلًًًر  ًًًّ  غًًًتم  ت ثًًًُ  ًًً

ٓ أعب  ج ت أّ بعلبر تم  ٓ بططيّ  أييّ   % 75 لتث تيّ 
 واجرا ات الدراسةأدوات - 6/11/2
ًًًأب ه  ه ًًًير  ًًً      ٓجأًًًتج     ًًًر جلتتج ًًًير  ًًً  بأي يعت ًًًم جيببًًًن لًًً  أأعبًًًى جيتأتيبًًً   ط

  (Rulmont,2017) غتمجه جيعيعر بأأعف  أ  ر جلت  أ   طب ر بأيبأير  يألًأ  طً  متجلًر 
ٓتٓ يب بعن جيع أه جيتً   ًم تبًمٓ غأ  ًر بأيعلًبر جيًي ِ  بأا ًألر  ٓ يَ بت  ي كّ  ت  

ٓثبًأه جأأبًأه جي غًتمجه  ي    ٓيطت كًم  ًّ   ًمج ير   أّ جيأمير  عم جاأأبر  طً  ج لً طر  
ٓجيًً ٔ يعتبًًت  ًًّ ج هتبًًأتجه Alpha Cronbach`sي أ  ًًر ج لت  ًًأ   تًًِ جأًًتج  جهتبًًأت    

ٓيٓ ًب  ًمٔ   ًمج ير  أأبًأه  غًتمجه  ج ب أ ير جي   ر يتبطيُ بيأعأه  أ  ر ج لت  أ   
ٓ  بًيّ ) ًغت   جيعيعر  طً  ج لً طر جي ٓت هً   ي ًر  عأ ًُ هً ج ج هتبًأت  ي ًٖأ تتًتج   م ًر ي ًِ  

ٓجبًم  ًبيب  ي ًًأ  ٓيٖأ  ٓجبًم( بيًن   ج كأعًه جاأأبًأه ب ًأ ثبًأه لًرّ هً ج جي عأ ًُ يكًّٓ  لًأ
ٓت يأًًأ   ٓك ٓيٖأ يط ًًغت  لًًرّ هًً ج يععًً   ًًمِ ثبًًأه جيبيأعًًأه ) يعكًًأ    ج كًًأّ هًً ج جي عأ ًًُ  لًًأ

ٓتعتبًًت جي يًًأم  لًً   ي6006  ًًر  عأ ًًُ ج هتبًًأت جيلًًأبٍ  عبًًت   ًًّ جي يًًأم  لًً    ًًمج ير (  
ٓ ّ ثِ   كأعير تع يِ عتأ ذ جيعيعر  ط   أت   جيمتجلر   جيبيأعأه  

   7569 0ي أ  ًًًر ج لت  ًًًأ   Alpha Cronbach`sٓ ًًًم تبًًًيّ يّ  ي ًًًر  عأ ًًًُ جتتبًًًأه     
ٓهًًً  ت يًًًم  ًًًّ 3)  طبًًًٍ ت ًًًِ  ٓكًًً  7 0(  يَ   كأعيًًًر   ًًًأ يًًًمُ  طًًً  جي ًًً بير جيمجهطيًًًر 

ٓم  غًتمجه جيعيعًر  طً   أ  ًر يلً طر ج لت  ًأ    ,Bland and Altman)ج  ت ًأم  طً  تم
1997)   
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 قياس مت يرات الدراسة: 6/11/4
ٓي        ٓجيًً ٕ يت ثًًُ لًً  تهبيًًٍ جي عيًًأت جيًًم تت ثًًُ  تغيًًتجه جيمتجلًًر لًً  جي تغيًًت جي لًًت ُ 

ٓم ج يأًًأت لًً  06يطت ًًأتيت جي أييًًر ت ًًِ) ٓ ًًم تًًِ  يًًأ  جي تغيًًت جي لًًت ُ بم يًًر  عأيأًًر   ًً    )
ٓ ًت  جهًًٕت لً  وًُ تهبيًٍ ٓ يًًَ IFRS 16جيبأيًر ج لتتج ًير  ًت  لً  وًًُ جيٓ ً  جي ًأ ِ    

  (Lim et al., 2003; Lee et al., 2014; Rulmont,2017)تجلأه جيلأب ر جتلأ أ    جيم
ًًًم تًًًِ  يألًًً أ ب ًًًمٕ       ٓ ٓ ًًًأه جي بألًًًبير  بيع ًًًأ تت ثًًًُ جي تغيًًًتجه جيتأبعًًًر لًًً   عغعًًًر جي عط

ٓج تلًأٍ لً  جيتهبيًٍ  ٓ ير  ٓجي ٓ ً ٓجيم ًر  ٓ ًأه  ٓج  أعر ل   ًتن جي عط ٓ أه      ر جي عط
ٓ م تِ جلتهمجِ  تٓله جأأبأه ج ل طر جي تل ر بأيبأير جيع طيًر  ًّ جيلًمجُ  ٓج ل أ  جيكأل   

ٓ يًًَ جتلًأ أ  ً  جيمتجلًأه جيلًًأب ر   جيهًأ     ًت بتً  جيلًمجُ جيع ًًتيّ ي يًأ  هً ج جي تغيًت  
(Beckman, 2016; Xu et al., 2017 ;Rulmont,2017)  

ٓي لًًتهم    ٓيت ثًًُ جي تغيًًت جيتًًأب  جيثًًأع  لًً    طيًًر جتهًًأ  جي ًًتجتجه   ًًبأف جي  ًًأيب 
ًً ثيت جي ًًم تًًِ  يًًأ  هًً ج جي تغيًًت هًً ُ ت  ٓ ٓج ِ جي أييًًر   ًً  عيًًأت جيأميًًم  طًً  جي تكًً  جي ًًأي  جي 

ًًًِ جلًًًتهمجِ  تٓلًًًه  ًًًم ت  ٓ ٓجيعلًًًف جي أييًًًر ي ًًً ه جي ًًًتكأه   ٓجي م ًًًتجه  يط ًًًتكأه جي لًًًت أت   
جأأبأه ج ل طر جي تل ر بأيبأير جيع طير  ّ جيلمجُ جيثأ ّ بت  جيلمجُ جيتجب    ت ي يًأ  هً ج 

ٓ يًَ جتلًأ أ  ً  جيمتجلًأه جيلًأب ر    Churyk et al., 2015; Wong  and)جي تغيًت  
Joshi, 2015; Rulmont,2017) 

 اختبار فرو  البحث: 6/11/5
ٓ ًم     ه عه بيأعأه جيمتجلر يههر تبطيُ  ب أ   تلًت مٌ جيتب ًٍ  ًّ  ًمٍ لٓت ً أ  

ج  ًًًًمجت  Minitabتًًًًِ تبطيًًًًُ جيبيأعًًًًأه  ب ًًًًأ يٖأ بألًًًًتهمجِ كًًًًُ  ًًًًّ جيبتعًًًًأ ذ جاب ًًًًأ   
ٓلت جيعميم  ّ جي م تج07ت ِ) ٓجي ٕ ي ٓج هتبأتجه ج ب أ ير (    ه ج ب أ ير 
ٓجيتًً  لًً  غأيبيت ًًأ جلًً طر تتتيبيًًر  بيًًن     ٓعوًًتٖج يهبيعًًر جيبيأعًًأه جيتًً  تًًِ جيب ًًُٓ  طي ًًأ  

  ٓ ٓجلًًٍ  يًً  بًًم  ًًأ  ٓي ٓجلًًٍ ت أ ًًٖأ  ٓت  ي ج ًًت طه يلًً طر  أ  ًًر ج لت  ًًأ   طًً  جأأبًًأه لًً   ًً
ٓيًً يَ ل ًًم تًًِ ج  ت ًًأم  طًً   أًًتج ٓجلًًٍ ت أ ًًٖأ   ٓ  ي ٓجلًًٍ  كأهتبًًأت    Sign-Test  جهتبًًأت ي

ٓجهتبًأت  كأهتبًأت ت كيًمٕ ي تٓلًه جلًتأأبأه  غًتمجه جيعيعًر  طً   Wilcoxon Test بم    
ٓجل ر  غتمجه جيعيعر  ٓ يَ  هتبأت متأر   ن جيمتجلر    ج ل طر جي تتبهر بكُ لتن  ّ لٓت
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 وقد تم صياغة فرو  البحث إحصائيا عمى النحو التالي:
         

 

         
ٓيًًًر جي  ًًًًأهم     ٓٔ جي عع -P)ٓيعت ًًًم تلًًًن يٓ  ًًًمِ تلًًًن لًًًتن جيعًًًمِ  طًًً   ي ًًًر  لًًًت

value)( ٓيًر ٓٔ  عع ٓ م تًِ تبطيًُ جيبيأعًأه بألًتهمجِ  لًت ( ب ععً  يّ جيبًم ج   ً  05 0  
ٓهًٓ  ًبيب  ٓى ج ُٓ )يٕ جبت ًأُ تلًن لًتن جيعًمِ  ٓى لً  ههً   ًّ جيعً ً ٓ ي بًُٓ جبت ًأُ جي

ٓت يأأ 5 ٓك  ( 6006 %( ) يعكأ 
ن جيمتجلر ك ًأ يٓ ًب أ )جي طبًٍ   (3 ٓي كّ تطهيم عتأ ذ جيتبطيُ جاب أ   بأيعلبر يغٓت

ٓ يَ  ط  جيعبٓ جيتأي :    
 نتيجة اختبار الفر  األول: -6/11/5/1

 "يدرك أصحاب المصالح أهمية رسممة عقود االيجار التش يمى"
ٓج ِ جي أييًر  ًّ  ٓ لًتهم   جي ً جلت مٌ ه ج جيغتن جهتبأت  مٕ جمتجَ ج بأف جي  ًأيب 
ٓجيت ج ًًأه ج يأًًأت لًً   ٓ ًًأعب  ج ت ًًأّ  ه يًًر ج  تًًتجٌ ب  ًًُٓ  ٓ بططًًيّ  ًًأيييّ   لًًتث تيّ 
ٓ هتبًًًأت هًًً ج جيغًًًتن تًًًِ جلًًًتهمجِ  تٓلًًًه جأأبًًًأه ج لًًً طر  ًًًّ ج ُٓ بتًًً   ٓج ِ جي أييًًًر   جي ًًً

ٕٓ جيلًًًمجُ جيلًًًأب  ب أ  ٓأًًًم جّ  لًًًت ٓ يًًًَ يكًًًُ  غًًًتم   ًًًّ  غًًًتمجه جيعيعًًًر  ٓ  ًًًر ج لت  ًًًأ  
ٓير جي  أهم  ٓ يَ  ط  جيعبٓ جيتأي :066 0بين بطا  05 0ج ُ  ّ  (P-value)جي عع    

 (3م)ــــدول رقــــــج
 نتائج التحميل اإلحصائي لردود عينة أصحاب المصالح عمي األسئمة المتعمقة بالفر  األول

Median P-value Wilcoxon test Upper Lower 
682.3 08023 ..9781 67 2. 

 

يت ًًب  ًًّ جيأًًمُٓ جيلًًًأبٍ جتغًًأٍ  تج  جغطًًف  غًًتمجه  يعًًًر ي ًًبأف جي  ًًأيب  بيًًًن      
ًًًر  Wilcoxon-Testتبًًًيّ  ًًًّ عتًًًأ ذ جهتبًًًأت  ٓي ٕٓ جي عع ي تٓلًًًه جلًًًتأأبأه جيعيعًًًر يّ  لًًًت

ًًًٓ ي ًًًُ  ًًًّ 066 0جي  ًًًأهم) ٓه ًًًيّ جيٓلًًًه 5(  ًًًٍت ب ًًًر يطغ ًًًت  جيث  %  ك ًًًأ يّ كًًً  جيبًًًميّ يغت
ٓ ًًّ ثًًًِ  بًًًُٓ  ٓهًًًٓ  ًًًأ يععًً  تلًًًن لًًتن جيعًًًمِ   ٓجل ًًر   ٓأًًًف يٕ لًً  جتأًًًأه جي  جيبلًًأب   

ٓم ج ي أًًأت جيت ًًغيط   جيغًًتن جيبًًميُ   ًًأ يععًً   متجَ ي ًًبأف جي  ًًأيب  ه يًًر تلًً طر   ًً
ٓك يَ     أ تٓ طه  ييى جيمتجل  أه جيلأب ر ًًًًًٓتتغٍ ه ه جيعتيأر    عتأ ذ جيمتجلر جيعوتير  
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(e.g.,Gallery and Imhoff, 1998; Beattie et al., 2000; Lim et al., 2003; 
Lee et al., 2014) 

ٓج ِ جي أييًر  ّيت ب       ٓ لًتهم   جي ً عتأ ذ ج هتبأت ج ب أ   جمتجَ ج ًبأف جي  ًأيب 
ٓبأيتًأي  جه يًر تهبيًٍ جي عيًأت ت ًِ ٓم ج يأًأت جيت ًغيط   ٓي كًّ تغلًيت 06 ه ير تل طر   ً   

ٓم ج يأًأت جيت ًغيط  يتتتًف  طي ًأ جعهغًأن  تطَ جيعتيأًر  طً  جلًأ  جّ جي عأيأًر جيبأييًر يع ً
ٓج ِ جي أي ٓيتتتًًف  أبطيًًر جي ًً ٓج ِ جي أييًًر   ٓتًًمثت لًًطبأ  طًً   ًًغألير جي ًً يًًر يط  أتعًًر بًًيّ جي ًًتكأه 

ٓ ًًتجتجه ج ًًبأف جي  ًًأيب  ٓيًًُ هغًً  هًًأتع جي ي جعيًًر يًًمثت لًًطبأ  طًً   ي ًًر جي ًًتكر   طي ًًأ ت 
ٓلت جل ًأ  كأليًأ   ًبأف جي  ًأيب  يً يَ يًمَت  ٓم ج يأًأت جيت ًغيط  تً ٓ ّ ثِ لتلً طر   ً

ٓج ِ جي أيير ٓم ج يأأت جيت غيطير    جغطف  لتهم   جي   جه ير تل طر   
 

 نتيجة اختبار الفر  الثاني:  6/11/5/2
( ايجابـــًا عمـــى منفعـــة المعمومـــات 16"يـــؤثر تطبيـــق المعيـــار الـــدولى لمتقـــارير الماليـــة رقـــم)

 المحاسبية لمستخدمي القوائم المالية"
ٓج ِ جي أييًر يطتً ثيت ج يأًأب  جيً ٕ       جلت مٌ ه ج جيغتن جهتبأت  مٕ جمتجَ  لًتهم   جي ً

ٓي  جيأميم  ٓ أه جي بألًبير  ًّ بيًن  (IFRS 16)يب  ى تهبيٍ جي عيأت جيم  ط   عغعر جي عط
ٓجيم ًًًر لًًً   ٓ ير  ٓتب يًًًٍ جي ٓ ًًً ٓ ًًًأه   ٓج  أعًًًر لًًً   ًًًتن جي عط ٓ ًًًأه     ًًًر   ٓليت  عط تًًً

ٓ أه جي غ ٓلت جي عط ٓيً ٓ أه يط  أتعر بًيّ جي ًتكأه    ب  ع أ  ك أ جعى يبلّ  ّ  أبطير جي عط
ٓتغ يٖ     ٖٓ  جل أبٖأ جكثت   

ٓ هتبًًًأت هًًً ج جيغًًًتن تًًًِ جلًًًتهمجِ  تٓلًًًه جأأبًًًأه ج لًًً طر  ًًًّ جيهًًًأ     ًًًت بتًًً        
 ٕٓ ٓأًًم جّ  لًًت ٓ يًًَ يكًًُ  غًًتم   ًًّ  غًًتمجه جيعيعًًر  ٓ جيلًًمجُ جيع ًًتيّ ب أ  ًًر ج لت  ًًأ  

ٓير جي  أهمجي ٓ يَ  ط  جيعبٓ جيتأي :005 0بين بطا  05 0ج ُ  ّ (P-value)  عع    
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 (5جدول رقم)
 نتائج التحميل اإلحصائي لردود عينة أصحاب المصالح عمي األسئمة المتعمقة بالفر  الثالث

Median P-value Wilcoxon test Upper Lower 
681 08001 .64.1 43 .3 

 

يت ب  ّ جيأمُٓ جيلأبٍ جتغأٍ  تج  جغطف  غتمجه  يعًر ي ًبأف جي  ًأيب  بيًن تبًيّ     
ًًًًًًر  Wilcoxon-Test ًًًًًًّ عتًًًًًًأ ذ جهتبًًًًًًأت  ٓي ٕٓ جي عع ي تٓلًًًًًًه جلًًًًًًتأأبأه جيعيعًًًًًًر يّ  لًًًًًًت

ًًًٓ ي ًًًُ  ًًًّ 005 0جي  ًًًأهم) ٓه ًًًيّ جيٓلًًًه 5(  ًًًٍت ب ًًًر يطغ ًًًت  جيث  %  ك ًًًأ يّ كًًً  جيبًًًميّ يغت
ٓجل ٓأًًًف يٕ لًً  جتأًًًأه جي  ٓ ًًّ ثًًًِ  بًًًُٓ جيبلًًأب    ٓهًًًٓ  ًًًأ يععًً  تلًًًن لًًتن جيعًًًمِ    ًًر  

ٓي  جيأميًم  لًٌٓ يًمثت جيأأبًأ  (IFRS 16)جيغًتن جيبًميُ   ًأ يععً  يّ تهبيًٍ جي عيًأت جيًم
ٓتتغًًٍ هًً ه جيعتيأًًر  ًً  عتًًأ ذ  ٓج ِ جي أييًًر   ٓ ًًأه جي بألًًبير ي لًًتهم   جي ًً  طًً   عغعًًر جي عط

ٓكً يَ  ً   ًأ تٓ ًطه  ييًى جيمتجلًأه جي  e.g. , Bennett and )لًأب ر جيمتجلًر جيعوتيًر  
Bradbury, 2003; Lindsey, 2006; Beckman, 2016; Xu et al., 2017) 

ٓ ًًّ 06ًًًًًًًِٓتعتبًًت هًً ه جيعتيأًًر  عه يًًر   لأي عيًًأت ت    ٓم ج يأًًأت  جمٕ جيًً  تلًً طر أ يًً    ًً
ٓ ًًم تتتًًف  طًً   يًًَ  ٓج ِ جي أييًًر  ٓج  ًًأ لًً   ًًطف جي ًً ٓم ج يأًًأت بكألًًر جع تًًِ ج ل ًًأ   ًًّ   ًً
ٓج  أعًًر  ٓ ًًأه     ًًر   ٓليت  عط ٓ ًًأه جي بألًًبير  ًًّ بيًًن تًً تًً ثيتٖج جيأأبيًًٖأ  طًً   عغعًًر جي عط

ٓجيم ًًر لًً  جي عطٓ  ٓ ير  ٓتب يًًٍ جي ٓ ًً ٓ ًًأه   ٓجي أبطيًًر لًً   ًًتن جي عط  ًًأه جي غ ًًب  ع ًًأ  
ٓتغ يٖ      ٖٓ ٓليت جل أٖ  جكثت    ٓت ٓج ِ جي أيير يط تكأه    يط  أتعر بيّ جي 

 نتيجة اختبار الفر  الثالث -6/11/5/3
 ( عمى قرارات مستخدمي القوائم المالية"16يؤثر تطبيق المعيار الدولى لمتقارير المالية رقم)"

ٓي  جيأميًًم ت ًًِ )جلًًت مٌ هًً ج جيغًًتن جهتبًًأت  ًًم     (  طًً  06ٕ تًً ثيت تهبيًًٍ جي عيًًأت جيًًم
ٓ يًًًَ  ًًًّ هًًً ُ تًًً ثيت جي عيًًًأت  ٓج ِ جي أييًًًر   تبلًًًيّ   طيًًًأه جتهًًًأ  جي ًًًتجتجه ي لًًًتهم   جي ًًً
ٓجيت ج ًأه أ يً   جيأميم  ط  جي تك  جي أي  يط تكأه جي لًت أت   بيًن يًتِ ج  تًتجٌ ب  ًُٓ 

ٓج ِ جي أييًًر    ًًأ يتًًيب ي  ٓم ج يأًًأت لًً  جي ًً ٓج ِ جي أييًًر ت يًًيِ جل ًًُ يطٓ ًً    ًً لًًتهم   جي ًً
ٓت   ًًًر ب ًًً ٓج ت أعي ًًً  جتهًًًأ   ًًًتجتجه جلًًًتث أتير  ًًًمتت ِ  ط ًًًم يِ    ًًًِ ت ًًًّ ث  ٓ جي ًًًأي  يط ًًًتكأه  

 جل ُ 
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ٓ هتبًًأت هًً ج جيغًًتن تًًِ جلًًتهمجِ  تٓلًًه جأأبًًأه ج لًً طر  ًًّ جيثًًأ ّ بتًً  جيلًًمجُ جيتجبًً    
ٓيًًًر  ٕٓ جي عع ٓأًًًم جّ  لًًًت ٓ يًًًَ يكًًًُ  غًًًتم   ًًًّ  غًًًتمجه جيعيعًًًر  ٓ   ًًًت ب أ  ًًًر ج لت  ًًًأ  

 وذلك عمي النحو التالي:  006 0بين بطا  05 0ج ُ  ّ  (P-value)جي  أهم 
 (4جدول رقم)

 صائي لردود عينة أصحاب المصالح عمي األسئمة المتعمقة بالفر  الثانينتائج التحميل اإلح
Median P-value Wilcoxon test Upper Lower 
684.9 08002 .126 10 .1     

يت ًًب  ًًّ جيأًًمُٓ جيلًًأبٍ جتغًًأٍ  تج  جغطًًف  غًًتمجه  يعًًر ي ًًبأف جي  ًًأيب  بيًًن  
ٓيًًًر  Wilcoxon-Testتبًًًيّ  ًًًّ عتًًًأ ذ جهتبًًًأت ٕٓ جي عع ي تٓلًًًه جلًًًتأأبأه جيعيعًًًر يّ  لًًًت

ًًًٓ ي ًًًُ  ًًًّ 006 0جي  ًًًأهم) ٓه ًًًيّ جيٓلًًًه 5(  ًًًٍت ب ًًًر يطغ ًًًت  جيث  %  ك ًًًأ يّ كًًً  جيبًًًميّ يغت
ٓ ًًّ ثًًًِ  بًًًُٓ  ٓهًًًٓ  ًًًأ يععًً  تلًًًن لًًتن جيعًًًمِ   ٓجل ًًر   ٓأًًًف يٕ لًً  جتأًًًأه جي  جيبلًًأب   

ٓي  جيأميًم  لًٌٓ يبلًّ   طيًر  (IFRS 16)جيغتن جيبميُ   أ يعع  يّ تهبيٍ جي عيًأت جيًم
ٓتتغًًًٍ هًًً ه جيعتيأًًًر  ًًً  عتًًًأ ذ جيمتجلًًًر جيعوتيًًًر   ٓج ِ جي أييًًًر   جتهًًًأ  جي ًًًتجتجه ي لًًًتهم   جي ًًً

 ٓك يَ     أ تٓ طه  ييى جيمتجلأه جيلأب ر 
( e.g., Beattie et al.,2006; Cheng and Hsieh, 2000; Hodge and 

Ahmed, 2003; Churyk et al., 2015; Wong  and Joshi, 2015) 
ًًًم       ًًًٕت جيبأبًًًن جّ عتًًًأ ذ جيغًًًتن جيثأيًًًن أًًًأ ه  تلًًً ر  ًًً  عتًًًأ ذ جيغًًًتن جيثًًًأع   ل  ٓي

ٓلتهًأ جي عيًأت ٓ أه جي بألبير جيت  ي لً  جيتً ثيت ج يأًأب   طً   06جععكله  يأم   عغعر جي عط
ٓهتيًًٖأ  طًً  جغطًًف جيعلًًف جي أييًًر   ًًتجتجه ج ًًبأف جي  ًًأيب  ل ًًم جثًًت تهبيًًٍ جي عيًًأت تًً ثيتج أ

ٓم ج يأًأت جيت ًغيطير ك ًأ هًٓ  بًيّ بأيبأيًر جيع طيًر    ًأ كًأّ يًى تً ثيت يط تكر  بعم تل طر   ً
ٓج بأف جي  أيب    ٓج ِ جي أيير   جيأأب   ط    طير جتهأ  جي تجت ي لتهم   جي 
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 نتائج وتوصيات البحث ومجاالت البحث المقترحة  -6/11
وصـيات ومجـاالت البحـث المقترحـة يمكن استعرا  اهم النتائج التي توصـل لهـا البحـث والت

 عمي النحو التالي:
  نتائج البحث -6/11/1
 يمكن بمورة أهم نتائج البحث بشقي  النظري والتجريبي عمى النحو التالي:   
  ًًًّ  ٓم ج يأًًًأت ٓم ج يأًًًأت  عًًًم أ جهتطًًًٌ  ًًًكُ   ًًً و ًًًته   ًًًكطر جي بألًًًبر  ًًًّ   ًًً

ٓج كأعيًًر  عأيأًًر  عًًًأ  ه  ٓع أ ج  ت ًًأمٕ    ت ًًأب ر بهًًٍت  هتطغًًر    ًًأ يتتتًًًف   ًً 
تأبًًر جيغت ًًر يتعوًًيِ جي عًًأ  ه يتب يًًٍ  ٓجا  طيًًى جعهغًًأن جي أبطيًًر يط  أتعًًر بًًيّ جي ًًتكأه 
ٓت  يتغييًًًت جي تهطبًًًأه جيبأييًًًر ي عأيأًًًر  ٓبأيتًًًأي  كًًًأّ هعًًًأَ  ًًًت عتًًًأ ذ  بألًًًبير  عيعًًًر  

ٓيًًًُ جيهغًًً  هًًًأتع جي ٓم جيت  ٓأًًً ٓ يًًًَ يعًًًم  يلًًًبأف كًًًأّ يه  ًًًأ   ٓم ج يأًًًأت    ي جعيًًًر   ًًً
ٓم  ٓع ًًأه جي ًًعٌ لًً  جي عًًأييت جيبأييًًر ي عأيأًًر   ًً ٓم بعًًن جيتعأ  ًًأه  ٓأًً ٓ يًًر  ٓ جيع 
ٓع ًًًًم  ٓم ج يأًًًًأت   ًًًً ًًًًأه ج ل ًًًًأ  جي بألًًًًب  جيبًًًًأي  يع  ًًًًمِ كغأيًًًًر  تهطب  ٓ ج يأًًًًأت  

ٓج ِ جي أيير  ٓتعميُ جي  ٓ أه   جي عط
 ًًًر ٓيي ًًً   عًًًأييت جي بألًًًبير جيم ًًً  هًًً ه جيتبًًًميأه  ج ًًًتتجكأ كًًًُ  ًًًّ  أط ًًً   ٓتمٖج  ط ٓ أط

 عًًًأييت جي بألًًًبر جي أييًًًر ج  تيكًًً  لًًً    ًًًتٓى   ًًًتَت  ًًًّ يأًًًُ ٓ ًًً   عًًًأييت أميًًًم  
ٓييًر جي عيًًأت  ٓ طيًى ل ًًم ي ًمت  أطًً   عًأييت جي بألًًبر جيم ٓم ج يأًًأت   يط بألًبر  ًًّ   ً

ٓي  يطت تيت جي أي  ت ِ ) ٓ يَ ل  يعأيت 06جيم ٓم ج يأأت   ٓجّ       6006( بعع
 ( ي ًً  جي عيًًأت جيأميًًمIFRS 16 ًًٍبًًمي يلألًً  يتبميًًم   ًًم ج يأًًأت يعت ًًم  طًً  جيب  )

ل  جلتهمجِ ج  ُ  بيًن   ًم ج يأًأت هًٓ   ًم يع ًُ بًٍ جلًتهمجِ ج  ًُ  ًّ جي ًمأت 
ٓم ج يأًًًأت  ٓ ًًًم ييغًًً  جي عيًًًأت جيت ييًًً  بًًًيّ   ًًً جي لًًًت أت يغتًًًت   ًًًّ جيًًً  ّ عويًًًت   أبًًًُ  

ٓأ ًر عوًت جي لًت أت  ٓ  ٓم ج يأًأت جيت ًغيطير  ًّ  ً  ٓ ٓيطير  بًمٖ   ًّ  يًَ يًتِ جيتعأ ًُ جيت 
ٓبعًأٖ   طيًى تو ًت أ يً   ٓيطيًر   ٓم ج يأًأت جيت  ٓم ج يأأت بهتي ًر   أثطًر يع ً    أ ي    

ٓ ير يط لت أت  ٓم ج يأأت ل  جي ي جعير جيع     
 ( ًِ ٓي  يطت تيًت جي ًأي  ت ٓيير جهمجٌ جي عيًأت جيًم ( لً  06بمم  أط   عأييت جي بألبر جيم

ٓع ًًًأه ج ٓم   جيًًًر جيتعأ  ًًًأه  ٓم  لًًً  جي عًًًأييت جيبأييًًًر يع ًًً ٓأًًً ي ًًًعٌ لًًً  جي تهطبًًًأه جي 
ٓتبلًًًيّ  ٓم ج يأًًًأت   ًًً ًًًت ت ألًًًكٖأ ي عأيأًًًر   ًًًأيأ    ٓيكث ٓليت جهًًًأت  ًًًأ ُ  ًًً ٓت ج يأًًًأت  
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ٓج ِ  ٓ أه ي لًتهم   جي ً ٓليت جي  يم  ّ جي عط ٓت ٓبمجه ج  ت أمير   جي أبطير يط  أتعر بيّ جي
ٓج ِ ٓيهيًًتٖج تبلًًيه   طيًًر   ًًمجم جي ًً ٓم  جي أييًًر   ٓير ل ًًِ  تهطبًًأه  عأيأًًر   ًً جي أييًًر ٓلًً 

 ج يأأت  
 ( ًًِ ٓم ج يأًًأت جيتًً  تع ًًُ 06يت ثًًُ عهًًأٍ جي عيًًأت جيًًمُٓ يطت تيًًت جي ًًأي  ت ( لًً  أ يًً    ًً

جيبٍ ل  جلتهمجِ يبم ج  ُٓ يغتت   ًّ جيً  ّ عويًت   أبًُ   يًَ بألًتثعأ    غًأ يّ ه ًأ 
ٓم   يت  ج أُ ) ٓم ج يأًأت 06     ٓ يأل ًُٓ  عهغ ًر جي ي ًر ) ي ت ًأ    ت جٓ ي ُ(  

ٓ ت(  5000ي ُ  ّ   م
 ( ًِ ٓي  يطت تيت جي أي  ت ٓم ج يأًأت  06ي   جي عيأت جيم (  هًأت  ًأ ُ يط بألًبر  ًّ   ً

ٓم ج يأًًًأت  ٓهتيًًًر لًًً  جي تهطبًًًأه جي بألًًًبير ي عأيأًًًر   ًًً ٓي ًًًمِ هًًً ج جي عيًًًأت تغييًًًتجه أ
بأي مأتيّ وُ مّٓ تغييت  يً  بًم كبيًت  ًّ بأيعلبر يط لت أتيّ     يّ ج ت أم جي تعطٍ 

 (  IAS 17جي عيأت جيلأبٍ )
 ( ًًًًِ ٓي  يطت تيًًًًت جي ًًًًأي  ت ٓم ج يأًًًًأت يًًًًمٔ 06يت ًًًً ّ جي عيًًًًأت جيًًًًم ( تلًًًً طر أ يًًًً    ًًًً

 ًّ ٓ ٓجيت ج أه ج يأأت   ّ  أ  ر جي تك  جي أي    جي لت أتيّ     يتِ ج  تتجٌ ب  ُٓ 
ٓجيعلًف جي أييًر يط ًتكأه   ثِ لرّ تهبيٍ جي عيأت جيأميم يى  ت ً عأه ٓج ِ جي أييًر   طً  جي ً

بين يعتٌت جي لت أت   ب  ُ بٍ ج لتهمجِ   ل  بمجير   م ج يأأت    ًأ يتتتًف  طيًى 
ٓتجّ  ٓ ًًّ ثًًِ لًًٌٓ يًًمثت  طًً   عًًمُ م ًًأم   أ ًًم  ج  ًًُٓ لًً   أ  ًًر جي تكًً  جي ًًأي     ي

يأًًأت    ًًأ يتتتًًف  طيًًى ج  ًًُٓ  ك ًًأ يًًتِ ج  تًًتجٌ بأيت ج ًًأه ج يأًًأت لًً  بمجيًًر   ًًم ج 
ٓ ًًّ ثًًِ لًًٌٓ يًًمثت  يًًَ  طًً  علًًف جيتلًً  جي ًًأي   هًً ج   يًًأم  ج يت ج ًًأه جي أييًًر يط ع ًً    
ٓ يًَ  ٓج ًم  ٓج  تًتجٌ بأيغ بأا ألر  ي  ج  تًتجٌ ب  ًتٌٓ يهً َ ي ًُ بًٍ ج لًتهمجِ 
ٓكً يَ  يًأ م  بمٖ   ّ   تٌٓ ج يأأت جيت غيط     أ يتتتف  طيى  يأم  جيتبب جيت ًغيط   

ٓجاه َ  ٓج م  ثُ جيتبب  بُ جيغأ م   ٓجيغ    أيي  جيتبب جيت  تلتبعم ج ه َ 
   ٓي  يطت تيًت جي ًأي ٓل ًأ يط عيًأت جيًم ٓم ج يأأت  يتتتف  ط  جي عأيأر جي بألبير جيأميم  يع 

ٓتبلًيّ جي أبطيًر يط  أتعًر 06ت ِ ) ٓم  جيت ًأتيت جي أييًر   ( جيعميم  ّ جي عأل   ع أ تبليّ أً
ٓتبلًًيّ بًًيّ جي ًً ٓجي ًًتكأه جيتًً  ت تًًتن ي ًًتج  ج  ًًُٓ   تكأه جيتًً  تلًًت أت ج  ًًُٓ 

ٓجيبًًم  ًًّ  ًًمِ ت أثًًُ  ٓ يًًأم  جي ًًغألير  ٓ ًًأه جي    ًًر  ٓليت جي عط ٓتًً   طيًًر جتهًًأ  جي ًًتجتجه  
ٓجي عأ طًر جي بألًبير جي تلً ر يط عًأ  ه جي ت ًأب ر ج ت ًأميٖأ   هً ج بأا ًألر  ٓ أه   جي عط

ٓ يأ ٓ ير  ٓج ِ جي أيير  ي  تب يٍ جي ٓ   م  ث ر  لتهم   جي 
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 ( ًِ ٓي  يطت تيًت جي ًأي  ت (    يعًًى 06ٓبًأيتغِ ّ جي عًأل  جيتً  تعًتذ  ًّ تهبيًًٍ جي عيًأت جيًم
ٓتكًًًًًأييٌ  ٓج يتًًًًً جِ  ٓ ًًًًً  يّ يكًًًًًّٓ يًًًًى بعًًًًًن جيتكًًًًًأييٌ  ع ًًًًًأ تكًًًًأييٌ جيتهبيًًًًًٍ   ًًًًّ جي ت

ٓم ج  ٓ ًًًأه  ًًًّ   ًًً ٓ  طيًًًأه أ ًًً  جي عط ٓيت عوًًًِ  ٓت ًًً ُ تكًًًأييٌ تهًًً يأًًًأت ج لًًًت تجت  
ٓتكًًأييٌ تًًمتيف جي ًًٓوغيّ  هًً ج بأا ًًألر  يًً  جيتكًًأييٌ  ٓجمجتجت ًًأ   ٓم ج يأًًأت  ٓتتبًً    ًً
ٓ ً  يّ  ٓ ًّ جي ت ٓج ِ جي أييًر   ٓل ًِ جي ً ٓ يًَ ي ًتج    ٓج ِ جي أييًر   جيت  يتب ط أ  لًتهم ٓ جي ً
ٓيطًًًر جيأًًًُ جيتكًًًأييٌ جي تتبهًًًر بتهبيًًًٍ جي عيًًًأت جيأميًًًم  بيًًًن يب ًًًُ  تغًًًٍٓ جي عًًًأل  ه

ٓم ج يأًًًأت   ًًً   يًًًأم  جي أبطيًًًر  جي لًًًتهم ّٓ ٓ ًًًأه يكثًًًت م ًًًر ٓ ًًًغألير بًًًُٓ   ًًً  طًًً   عط
ٓج ِ جي أييًر لً   ٓج تلًأٍ ب ًأ يبًتت جيتكًأييٌ جيتً  ي كًّ يّ يتب ط ًأ  لًتهم ٓ جي ً يط  أتعر 

 بمجير تهبيٍ جي عيأت  
 ( ًِ ٓي  يطت تيًت جي ًأي  جيأميًم ت ٕٓت 06ج عت أُ  ي  تهبيٍ جي عيأت جيًم ( يأعًُ  ًّ جي ًت

 ع ًآه ج   ًأُ ٓ ً  ههًر   ًُ يتهبيًٍ جي عيًأت جيأميًم تت ً ّ ت يًيِ بأيًر جمجت    ط 
ٓ ًًًًأه  ٓأيًًًًأ جي عط ٓي ٓتبًًًًمين عوًًًًِ تكع ٓ تجأعًًًًر  ٓم ج يأًًًًأت جيبأييًًًًر يط ًًًًتكر   بيأعًًًًأه   ًًًً
ٓج أًًًًتج جه  ٓتبًًًًمين بعًًًًن جيليألًًًًأه   ٓم ج يأًًًًأت   ٓجيت أبًًًًر جي تتبهًًًًر بع ًًًً ٓجيع طيًًًًأه 

ٓيهيًًًتٖج ت يًًًيِ جيتًًً ثيت جي بت ًًًُ يتت أ ًًً   ًًً  جي عأيأًًًر جي بألًًًبير جيأم ٓم ج يأًًًأت   يًًًم  يع ًًً
  ًًً ٓمتجلًًًر ج  تبًًًأتجه جي ًًًتيبير جي بت طًًًر عتيأًًًر تبع ٓ  ًًًأيي  جمج  جي ًًًتكر  ٓج ِ  ًًً  طًًً  جي 

 جي عيأت جيأميم  
  ُٓ ن يطببًًًن  يتعًًًأُٓ جيغًًًتن ج جلًًًتعأمٖج ياهًًًأت جيعوًًًٕت يطببًًًن تًًًِ ج ًًًت أٍ ث ثًًًر لًًًٓت

ًًأُٓ جيغًًتن  ًًمٔ جمتجَ ي ًًبأف جي  ًًأيب  ه يًًر تلًً ط ٓيتع ٓم ج يأًًأت جيت ًًغيط    ر   ًً
ٓ ًًًأه جي بألًًًبير بأيعلًًًبر  ٓي  جيأميًًًم  طًًً   عغعًًًر جي عط ًًًم جيثًًًأع  تًًً ثيت تهبيًًًٍ جي عيًًًأت جي
ٓيهيًتٖج يهتبًت جيغًتن جيثأيًن تً ثيت تهبيًٍ جي عيًأت جيأميًم  طً   ٓج ِ جي أيير   ي لتهم   جي 

ٓج ِ جي أيير    تجتجه  لتهم   جي 
  ًًِن جيببًًن ت جأًًتج  متجلًًر تأتيبيًًر يبأيًًر  ًًّ جبًًمٔ جي ًًتكأه جي لًًت أت   هتبًًأت لًًٓت

ٓتًًِ تٓ ًًيب تًً ثيت جيتغيًًتجه لًً   ٓ يًًر    ٓم جيأًًأت ت ًًغيطير هًًأتع جي ي جعيًًر جيع  ٓيًًمي أ   ًً
ٓل ًًأ يط عيًًأت جيأميًًم ) ٓم ج يأًًأت  ٓج ِ جي أييًًر IFRS 16 تهطبًًأه  عأيأًًر   ًً (  طًً  جي ًً

ٓيتع يًً  ل ًًِ جي  ًًأتكيّ لًً  جيمتج ٓأيًًى  أ  ًًر جلت  ًًأ  ٓجيعلًًف جي أييًًر   لًًر جيتأتيبيًًر تًًِ ت
ٓي  ) ٓلأ  جي عيأت جيًم ( بأبتيأأًأه  لًتهم   IFRS 16ي مه ي  ج جيغتن  يت ييِ  مٔ 
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ٓبألتهمجِ ج هتبأتجه ج ب ًأ ير جيً   عط يًر ) ٓج ِ جي أيير   (  ييًمه Wilcoxon Testجي 
ن    ٓجهتبأتجه جيغٓت  عتأ ذ جيمتجلر جيتأتيبير  

  ًًً ٓجيبًًًأي  لًًً  بي ًًًر جي  أتلًًًر جي  ًًًتير  تًًًِ ج ًًًمجت  عيًًًأت جي بألًًًبر  لي ًًًأ يتعطًًًٍ بأي
ٓيط  لً   ًأِ 60جي  ٕت ت ِ ) ٓجيً ٔ   جُ مّٓ 6006( جي تعطٍ بع طيأه جيتً أيت جيت ً   

ٓبأيتًًأي   6005تغييًًتجه لًً  جيعلًًهر جي عميًًر  ًًّ جي عًًأييت جي  ًًتير جي ًًأمت  لًً   ًًأِ    
ٓج ًب بًيّ جي عيًًأت جي  ًٕت ت ً ٓم جهًت ٌ  ٓأً ٓي  ت ًًِ )60ِ )يت ًب  ٓعويًته جيًم  )06  )

ٓيتأً   ٓم ج يأًأت   ٓ يًر لً   عًأييت جي بألًبر جي  ًتير ب ً ّ   ً ٓ  ع ٓم لأً ٓأً   أ يعع  
( يلًًًًعر 95(  طًًًً  جي ًًًًأعّٓ ت ًًًًِ )60 يًًًًَ  يًًًً  جلًًًًتعأم  عيًًًًأت جي بألًًًًبر جي  ًًًًٕت ت ًًًًِ )

ٓج ًًًًًم  6000( يلًًًًًعر 06  جي عًًًًًمُ بأي ًًًًًأعّٓ ت ًًًًًِ )0995 ٓ  بتًًًًًى جيتعغي يًًًًًر جي بًًًًًمم  يط 
ٓيط   مّٓ ج لًًًًتعأم  طًًًً  ج هًًًًأت جي غًًًًأهي   يط عتلًًًًر ج ي بألًًًًبير يع طيًًًًأه ج يأًًًًأت جيت ًًًً

ٓي بأف جي  ًأيب    ًأ يتتتًف  طيًى يّ  جي بألبير يٓ جأتج  متجلأه    جيأ أه جي  عير 
ٓجيهطًًه بًًيّ  ٓهت ج  ت ًًأمٕ يع ًًم ج يأًًأت   ٓع  يع ًًم ج يأًًأت  طًً  جيأًً يغطًًف جي ًًكُ جي ًًأع

ٓيط  ٓجى ج يأأت جيت  ٓ ير يط تكأه  يع ٓيُ هأتع جي ي جعير جيع  ٓت عيّ جيت   ٓجيت غيط   
 

 توصيات البحث: -6/11/2
 استنادًا إلى ما توصمت إلي  الدراسة، يوصى الباحث باآلتي:        

 ( ًًًِ ًًًأت جي بألًًًبر جي  ًًًٕت ت  ٓ جت  ج لًًًتث أت بتعًًًميُ  عي ًًًأِ  ٓت   ي ٓجلًًًٍ  ًًً  60 ًًًت ( ييت
ٓي  يطت تيًًت جي ٓ يًًَ  ًًّ هًً ُ جأًًتج  متجلًًأه  ًً  06 ًًأي  ت ًًِ ) تهطبًًأه جي عيًًأت جيًًم   )

ٓم ج يأًًأت   ٓجي  ًًأيأ جي تتبهًًر بع ًً ٓي ًًبأف جي  ًًأيب يتبطيًًُ جي  ًًأكُ  جيأ ًًأه جي  عيًًر 
ٓم ج يأًًأت  ٓهت ج  ت ًًأمٕ يع ًً ٓجيأًً ٓج لًًتعأم  يًً  ج هًًأت جي غًًأهي   يط عتلًًر جي بألًًبير 

ٓم ج يأأت     عم  عأيأر   
  ٓ ٓت   يأِ جي ًتكأه بمتجلًر ٓي   ت ٓ ت ً عأه تهبيًٍ جي عيًأت جيًم تبطيًُ ج ثًأت جي بت طًر 

ٓعوًًِ  مجت  06يطت تيًًت جي ًًأي  ت ًًِ ) ٓجيلًً أه جي هتطغًًر   ( جيأميًًم  طًً   أًًأ ه ج   ًًأُ 
ٓج ُ  ً  ي ًبأف  ٓجيت ٓج بر يتهبيٍ جي عيأت جيأميم   ٓ يَ يٓ   ههر  جيبيأعأه يمي أ  

ٓجي بططًًً ٓجي لًًًتث تيّ  يّ جي ًًًأيييّ بًًًُٓ تًًً ثيت جي عيًًًأت جي  ًًًأيب ب ًًًأ لًًً   يًًًَ جي لًًًأه يّ 
ٓجيعلف ج لألير ي  ه جي تكأه  ٓجي  أيي   ٓج   أ جي أيير   جيأميم  ط   

  ٓيت ٓتهًً ٓت  يتبًًمين  بأيعلًًبر يط مللًًأه ج كأمي يًًر  ثًًُ جيأأ عًًأه جي  ًًتير  هعًًأَ  ًًت
ٓي  يطت تيًًت جي ًًأي  ت ًًِ ) (  06بعًًن جي  ًًتتجه ب ًًأ ي ًً ّ تًًمتي   تهطبًًأه جي عيًًأت جيًًم
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ٓت تطًًَ جي مللًًأه لًً  ج ًًمجم بًًتج ذ تمتيبيًًر يط بألًًبير ي ًً ُ  عًًتلت ِ هًً ج  يًً   أأعًًف م
ٓكيغير تهبي  أ   ب تهطبأه جي عيأت جيأميم 

  ٓث ألًًًًر ي  ًًًًأ  أ  ًًًًّ جي بألًًًًبيّ بكألًًًًر ٓيت  عتلًًًًر  ٓت يط مللًًًًأه جي  عيًًًًر يتهًًًً هعًًًًأَ م
ٓي  يطت تيت جي أي  ت ًِ ) ٓجعف جي تعط ر بتهبيٍ جي عيأت جيم ٓ يًَ  ًّ هً 06جيأ ُ   أ ًر (  

ٓ ير ل  ه ج جي أأُ  ٓجيت ٓتجه  ته  ر يطتمتيف   م
  ّعتلًًر جي ًًتجأعيّ جيعًًأ طي ٓ ٓت  كأتًًف جي تجأعًًر  ليأًًف  طي ًًأ  ًً ُ   ًًأتجه  بأيعلًًبر يًًم

ٓتبًًمين  عتلًًر ي  ًًأ  أ بأيأميًًم لًً  جي عًًأييت  ٓيت  ٓجيتًًمتيف  يتهًً ٓجيتعطًًيِ جي لًًت ت  يًًمي أ 
ٓب غر هأ ر  ٓيير يطت تيت جي أي      IFRS 16جيم

 ًًًً  ٓتث يغيًًًًر ٓهي ًًًًر لًًًًٍٓ جي ًًًًأُ بر ًًًًمجم ع ًًًًتجه تعطي يًًًًر  ٓت ًًًًر جي  ًًًًتير  ٓت   يًًًًأِ جيب ت
ٓم ج يأًًأت  ٓغيًًتهِ بًًُٓ جي تهطبًًأه جيأميًًم  ي عأيأًًر   ًً ٓجي بططًًيّ جي ًًأيييّ  يط لًًتث تيّ 

ٓج ِ جي أيير        ٓت ثيتهأ  ط  جي   ٓ تهطبأه جال أ  
 

 مجاالت البحث المقترحة: - 6/11/3
 :        مستقبمية فى مجال معالجة عقود اإليجار، منها عمى سبيل المثالهناك مجاالت لبحوث 

 (ِ ٓي  يطت تيت جي أي  ت ٓ ي ر جي ع     (06يثت تغعيُ جي عيأت جيم   ط   تجتجه ج لتث أت 
 ( ًًًًًِ ٓليًًًًًٍ  عيًًًًًأت جي بألًًًًًبر جي  ًًًًًٕت ت ٓل ًًًًًأ 60كيغيًًًًًر ت ٓيط   ( جيهًًًًًأم بأيتًًًًً أيت جيت ًًًًً

ٓي  يطت تيت   ( 06جي أي  ت ِ )ي تهطبأه جي عيأت جيم
  ٓي  يطت تيًًًت ٓل ًًًأ يط عيًًًأت جيًًًم ٓم ج يأًًًأت  ج  تبًًًأتجه جي ًًًتيبير يطتغيًًًتجه لًًً   عأيأًًًر   ًًً

 ( 06جي أي  ت ِ )
 (ًِ ٓي  يطت تيًت جي ًأي  ت ٓجهتبًأت جيتًمجهُ بًيّ جي عيًأت جيًم ٓم 05متجلر  ( ج يًتجمجه  ًّ جيع ً

ٓي  يطت تيًًت جي ًًأي  ت ًًِ) ٓ تهطبًًأه جي عيًًأت جيًًم ٓم  تعًًمم  (06 ًً  جيع ًً     لًً  بأيًًر جيع ًً
ٓجيت ج أه ج مج   ٓم ج يأأت   جيععأ ت  ع أ   

 ( ًًًًِ ٓي  يطت تيًًًًت جي ًًًًأي  ت (  طًًًً  ج مج  جي ًًًًأي  يط ًًًًتكأه 06يثًًًًت  تهطبًًًًأه جي عيًًًًأت جيًًًًم
ٓجي تٓلهر   جي غيت  

 ( ًًًًِ ٓي  يطت تيًًًًت جي ًًًًأي  ت (  طًًًً  تههًًًًيه جأًًًًتج جه 06يثًًًت تبعًًًً  جي ًًًًتكأه يط عيًًًًأت جيًًًًم
ٓت ر  تجأعر بلأبأه جي تكأ  ه جي  يم  بأيب
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 عــــــــراجــــالم
 ع العربية:ــــــــــأواًل: المراج

ٓيط  ت ًًِ )6006جي ي ًًر جيعأ ًًر ي ًً ّٓ جي هًًأب  ج  يتيًًر  - ( يلًًعر 95   ًًأعّٓ جيتًً أيت جيت ًً
   جيهبعر جيثأيثر  ج لكعمتير6000( يلعر06ٓجي عمُ بأي أعّٓ ت ِ )0995

ٓج  يًًت  جبًًتجهيِ    ث ًًًأّ   - ٕٓ   ب ًًم  بًًأ    دراســات فــي قاــايا ومشـــاكل   6008بًًم
 جي كتف جيأأ ع  جيبمين  محاسبية معاصرة،

ٓتيًًًًأّ   - ٓت يأًًًًأ    ٓك ٓجت   االحصــــا  فــــى االدارة مــــع التطبيــــق عمــــى   6006 يعكًًًًأ  جم
ٓت  ط  جبتجهيِ  مجت جي تي  يطع ت الحاسب اآللي    تعتيف لت

   عًًًًأييت جي بألًًًًبر جي  ًًًًتير   عيًًًًأت جي بألًًًًبر جي  ًًًًٕت ت ًًًًِ 6005ج لًًًًتث أت ٓ جت   -
ٓيط    تأبًًًًًًًًر  طًًًًًًًً  60) ًًًًًًًً أيت جيت ًًًًًًًً ًًًًًًًًر بأيت ٓجي عًًًًًًًًأييت جي بألًًًًًًًًبير جي تعط  ٓج ًًًًًًًًم  (: جي 

  ٓ  http://www.asa.gov.eg/Page.aspx?id=5_489 
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 (1م)ـــــــــممحق رق
 الحالة االفترااية

ٓهأ ًعر ي ًأعّٓ جي ًتكأه     ٓت ر جي  ًتير   جي تكر ) (  تكر  لأه ر   تير   يم  بأيب
ٓجي ًًًأع0980ّٓيلًًًعر  059ت ًًًِ  ٓتتغًًًف جي ًًًتكر لًًً   0996يلًًًعر  95   يلًًًٍٓ تي  جي ًًًأُ  

ٓي  يطت تيت جي أي  ت ِ) ٓم ج يأأت يطغتًت  جي أييًر جيتً 06تهبيٍ جي عيأت جيم  ( يط بألبر  ّ   
  6009ميل بت 30تعت   ل  

ًًًًم جيأًًًًأت لًًًً  يُٓ يعًًًًأيت     ًًًًم جتتبهًًًًه جي ًًًًتكر بع  ٓجه  بيًًًًن تبطًًًًا  6007ٓ  يه ًًًً  لًًًًع
ٓير  ٓ أه ج يأًًأت جيلًًع ٓلًً  ع أيًًر  ًًم  جيع ًًم لًًٌٓ يًًتِ جتأًًأى ج يًًر 000 000 ًًمل أعي ًًأ  

ٓيبطًًا جيع ًًًت ج  ت ًًأمٕ ي يًًر ٓ ًًًأه جيتأييًًر  ًًًّ 00يط ًًمأت   ٓجلته يًًميَ جي عط ٓ م تًً ٓجه  لًًًع
  تكر:جي
 عًًًمُ ج  تًًًتجن ) عًًًمُ جيه ًًًِ( جيًًً ٔ تلًًًتهي  جي ًًًتكر ج تًًًتجن ي ًًًُ   أثًًًُ يأل ًًًُ  -

 % 3جي لت أت هٓ 
ٓجي ًتيبر  ًّ جيلًعر جي عت يًر لً   -  000 000بطًا  30/06/6007 أل  تبب  بًُ جيغأ ًم  

 أعي أ 000 600%  جي بيعأه بطغه 60أعي أ  ٓلعت جي تيبر 
ٓ ير ل   -   بُ تهبيٍ جي عيأت جيأميم ك أ يط : 30/06/6007و ته جي ي جعير جيع 

 
 
 

 31/12/2117الميزانية العمومية فى 
 ب ٍٓ جي طكير   000 600 ي ُٓ   يت  ج أُ  000 000

 ج يت ج أه: 
ٓيطر ج أُ  000 400  جيت ج أه   يت  ج أُ   000 000 ي ُٓ ه

ٓيطر ج أُ  000 600   جيت ج أه ه
500 000 500 000   
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 فى ظل المعمومات السابقة:

 (IAS 17)أوال: معالجـة عقـد االيجـار التشـ يمى فـى ظـل معيـار المحاسـبة الـدولى السـابق 
 عمى النحو التالي:

ٓ أه ج يأًًًأت بأ تبأتهًًًأ   ًًًتٌٓ جيأًًًأت       ِٓ جي ًًًتكر ) ( بأي بألًًًبر  ًًًّ كألًًًر  ًًًمل ت ًًً
 ٔٓ ٓيلًأ ٓجيهلًأ ت   ٓ  000 000ت غيط  يو ت  بأ ت  ل  بلأف ج تبأ   أعي ًأ يكًُ لًعر  

ٓ ير  ٓأم ت ثيت  ط  جي ي جعير جيع   ي
ٓي  يطت تيت جي أي  جيأميم ت ِ)ثانياً   (06:  عأيأر   م ج يأأت جيت غيط  ل  وُ جي عيأت جيم
ٓ يًًًَ 0) ًًً جِ ج يأًًًأت   ٓجيت ًًً  جي ًًًتكر ) ( ج  تًًًتجٌ ب  ًًًُ  بًًًٍ ج لًًًتهمجِ     ( يأًًًف  ط

ٓ أه ج يأًًًأت ٓل ًًًأ ي عًًًمُ ج  تًًًتجن )جيغأ ًًًم (  بأي ي ًًًر جيبأييًًًر ي ًًًمل لًًً  بمجيًًًر   ًًًم ج يأًًًأت 
ٓيتِ بلأب أ  ط  جيعبٓ جيتأي :  جي  ع   

 معامل الخصم مدفوعات االيجار السنة
القيمة الحالية 
 لمدفوعات االيجار

6007 000 000 0 970 97087 
6008 000 000 0 943 94660 
6009 000 000 0 905 90504 
6060 000 000 0 888 88849 
6060 000 000 0 863 86660 
 970 457   جاأ أي 

 

 أعي أ  970 457ٓ ّ ثِ   بٍ ج لتهمجِ   )ي ُ( = جيت جِ ج يأأت =
  (   ًًتٌٓ جهًً َ ي ًًُ   بًًٍ ج لًًتهمجِ   بألًًتهمجِ هتي ًًر 6)

ٓجه                   5جي له= جيثأبه  ط   مجت لتت    لع
457 970  =90 594 

ٓجه 5 أعي أ  لع
ٓير 3) ٓ أه ج يأأت جيلع     يهم ًًًًًًأعي أ  ليتِ ت لي  أ  ي  أ ييّ أ 000 000(  مل

 سداد التزام االيجار، وجز  يخص الفائدة، وذلك وفقا لمجدول التالي: 
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 (0) (6) (3) (4) (5) 

التزام االيجار  السنت

 )رصيد أول(

مدفوعاث 

 االيجار

 الفائدة

(1 ×).0.3 
النقص مقدار 

فى التزام 

 االيجار

التزام االيجار 

 )رصيد أخر(

6007 457 970 000 000 03 739 86 660 370 700 
6008 370 700 000 000 00 050 88 849 686 860 
6009 686 860 000 000 8 486 90 504 090 347 
6060 090 347 000 000 5740 94 660 97087 
  غت 97087 6903 000 000 97087 6060
  500 000 46 069 457 970  

ٓي  يطت تيًًت جي ًًأي  ت ًًِ)4) ٓج ِ جي أييًًر يط ًًتكر 06( تهبيًًٍ جي عيًًأت جيًًم ( لًًٌٓ يًًمثت  طًً  جي ًً
  ط  جيعبٓ جيتأي : 6007يعأِ 

 970 457    )ي( ي ُ   بٍ ج لتهمجِ  
 (594 90)    جه َ  ي ُ بٍ ج لتهمجِ      
 377 366+  جي أل     

 370700=  86660 – 970 457ج يأأت )ت يم يهت( = )ف( جيت ج أه 
ٓ يًًر يطلًًعر جي عت يًًر لًً   ٓجو ًًأته لًً  جي ي جعيًًر جيع   ًً ّ  30/06/6007يًًتِ ج  تًًتجٌ بًًى 

ٓيطر ج أُ  88849ج يت ج أه   يت  ج أُ ب  مجت  ٓجيت ج أه ه  أعي أ  686860أعي أ 
 :30/06/6007ر ل  )ع( يتِ ج  تتجٌ ل   أ  ر مهُ جي تكر  ّ جيلعر جي عت ي

 90594   تٌٓ جه َ بٍ ج لتهمجِ
 03739   تٌٓ جيغأ م 
 005333 جاأ أي                 

ٓل ًأ يط عيًأت  30/06/007ٓبعأ   ط   يَ تتب ُ  أ  ر جيًمهُ  ًّ جيلًعر جي عت يًر لً       
أعي أ  بيع ًأ تتب ًُ  أ  ًر جيًمهُ  ًّ جيلًعر  000 000ب  تٌٓ جيأأت  (IAS 17)جيلأبٍ

ٓلأه  (IFRS 16)ٓل أ يط عيأت جيأميم  30/06/6007جي عت ير ل  أعي ًأ   005333ب  ت
 (IFRS16)يتتتًف  طً  تهبيًٍ جي عيًأت جيأميًم  (IAS 17)ٓبأيتًأي  ب  أتعًر بأي عيًأت جي ًميِ 
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ٓلأه ب بطًًا ) (    ًًأ يًًممٔ  يًً  ع ًًم ب ًًٍٓ 5333=  000 000 – 00533 يًًأم  جي  ًًت
 أعي أ  5333جي طكير ب  مجت 

 ج ت : (IFRS 16)ٓبعأ   طيى يتتتف  ط  تهبيٍ جي عيأت جيأميم 
ٓيطر ج أُ  = +   377 366جيتغيت ل  ج  ُٓ ه
 377 366جيتغيت ل   أ أي  ج  ُٓ       = + 
 88849جيتغيت ل  ج يت ج أه   يت  ج أُ = +

ٓيطر ج أُ = + جيتغيت ل  ج  686860 يت ج أه ه
 700 370جيتغيت ل   أ أي  ج يت ج أه      = + 
 5333 -جيتغيت ل   أ أي  ب ٍٓ جي طكير   = 

ٓ يًًًًر يط ًًًًتكر)م( لًًًً      لًًًً  وًًًًُ تهبيًًًًٍ  30/06/6007ٓ ًًًًّ ثًًًًِ تو ًًًًت جي ي جعيًًًًر جيع 
  ط  جيعبٓ جيتأي : (IFRS16) تهطبأه جي عيأت جيأميم 

 31/12/2117العمومية فى الميزانية 
 ب ٍٓ جي طكير   094667 ي ُٓ   يت  ج أُ   000 000

            (600 000 – 5333) 
ٓيطى ج أُ    377 766   ج  ُٓ ه

 ج يت ج أه    670700  (90594 – 457970+  000 400)     
 ج يت ج أه   يت  ج أُ   849 088  
              (000 000  +88849 ) 
ٓيطر ج أُ   486860    جيت ج أه ه
              (600 000  +686860  ) 

866 377   866 377   
 

ٓجي ًًًًًًًًًًتيبر =  ( =  000 000+  90594)  – 000 000 ًًًًًًًًًًأل  جيًًًًًًًًًًتبب  بًًًًًًًًًًُ جيغأ ًًًًًًًًًًم  
008406 

ٓ بُ جي تيبر =   94666=  03739 – 008406 أل  جيتبب بعم جيغأ م  
ٓجي تيبر =  75734%( = 60×  94667) – 94667  أل  جيتبب بعم جيغأ م  
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 عمى النسب المالية: (IFRS 16)ثالثًا: اثر تطبيق المعيار الدولى لمتقرير 
 يمكن المقارنة بين النسب المالية قبل وبعد تطبيق المعيار الجديد عمى النحو التالي:

 
قبل تطبيق المعيار  النسب المالية

 الجديد
بعد تطبيق المعيار 

 الجديد
 الت ير

معــــدل العائــــد عمــــى 
 حقوق الممكية

80 000
40 000

 

40% 

75734
094667

 

38 6% 

 
 

- 0 4% 

 عًًًًًًمُ جيعأ ًًًًًًم  طًًًًًً  
 ج  ُٓ

000 000
500 000

 

60% 

008406
866377

 

06 5% 

 
 

- 7 5% 

العائــــــــد عمــــــــى راس 
 المال المستثمر

000 000
600 000  600 000

 

65% 

008406
686860   094667

 

66 7% 

 
 

- 6 3% 

ٓتجّ  000 600 ج  ُٓ عمُ م
500 000

 

0 6 

600 000
866 377

 

0 7 

 
 
- 0 5 

000 000  عمُ تغهير جيغأ م 
000 000

 

  ت  00

008406
63739

 

  ت  6 4

 
 
- 5 4 

000 300 علبر جيميّٓ
600 000

 

0 5 

670700
094667

 

3 45 

 
 
 +0 95 

000 300 هأ ل جيتبب
600 000

 

07% 

008406
600 000

 

08% 

 
 
 +0% 
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 (2م )ـــممحق رق

 قائمة االستقصا 
 

 /األستاذ الفاال
ٓبتكأتى                   ٓتب ر جهلل   جيل ِ  طيكِ 

 تحية طيبة وبعد ،،،             
ٓي  يطت تيًت جي ًأي  ت ًِ )    ٓجّ   يثًت تهبيًٍ جي عيًأت جيًم ِٓ جيبأبن بر ًمجم ببًن بععً -(06ي 

ٓم ج يأأت ٓجيعلف جي أيير يط لت أتيّ  –   ٓج ِ جي أيير   –متجلر تأتيبيًر لً    ًت  – ط  جي 
ٓ ت ًً عأه تهبيًٍ هًً ج جي عيًًأت  طًً   ٓي ًمٌ هًً ج جيببًًن  يً  جيتعًًٌت  طًً  جيتً ثيت جي بت ًًُ 

ٓأ ًر عوًت  لًتهم   ج هأت جي ٓ يَ  ّ  ٓ أه جي أيير  ٓ عغعر جي عط عوٕت يط عتلر جي بألبير 
ٓج ِ جي أيير   جي 

ٓل ًأ يات ًأمجه جي بًمم  يكًًُ     ٓجتم  بأي أ  ًر جي تل ًًر  جيتأًأ  جيتكًِت بأاأأبًر  طًً  ج لً طر جيً
ٓل أ ي تج تَ يطبأير جيع طير جيلأب ر   لمجُ  ٓ

ٓيم  ٓعكِ   كًًًم يكًًًِ يّ  أأبًًًأتكِ لًًًٌٓ تعأ ًًًُ بلًًًتير تأ ًًًر  ٓلًًًٌٓ ٓجيبأبًًًن    ي ًًًمت يكًًًِ تعًًًأ
 تلتهمِ  غتجن جيببن جيعط   ل ه 

ٓعكِ  ٓ  متيّ بلّ تعأ   أكتيّ 
 وتفاموا بقبول فائق التحية واالحترام ،،،

  
 الباحث                                                                  

 د. عمرو السيد زكى محمود                                                         
 مدرس بقسم المحاسبة                                                         
 جامعة االسكندرية –كمية التجارة                                                         

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 ......عقود االيجار -(61م )ـــأثر تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية رق            د.عمرو السيد زكى محمود

266 
 

 
 

 أواًل: بيانات شخصية
 ل   يَ(:              جالِ ) ّ تغف  -0
 جيٓويغر جيبأيير:                        -6
 جي مه ه:                             -3
4-                  :)  أ ر جيع ُ )جهتيإٔت
 

 ثانيًا: أسئمة قائمة االستقصا 
علًًبير بعًًأ   طًً   تج تًًَ يطبأيًًر ج لتتج ًًير جي طب ًًر بأي أ  ًًر   ًًّ ل ًًطَ بًًمم ج ه يًًر جي   

ٓ يًًَ بٓ ًً   ( يبًًمج ُ ج أأبًًأه جيهأ ًًر يكًًُ لًًمجُ  ًًّ ج لًً طر جيتأييًًر   ٓأ ًًر عوًًَت  ًًّ (
ٓ  ج ه يًًر     ًًر )  ( لًً  جيهأعًًر جي عبًًت   ًًّ ج ه يًًر جيعلًًبير ياأأبًًر جي عيعًًر  بيًًن تتًًتج

ٓجيمتأر  5جيعلبير بيّ جيمتأر  ٓجلٍ ت أ ٖأ(  ٓجلٍ ت أ ٖأ(  0)ي  )  ي

 
 

أوافق  

 تماما

5 

 أوافق

4 

أوافق 

 ماإلى حد

3 

ال 

 أوافق

2 

ال أوافق 

 تماما

1 

  ٍِ ٗااع  ثرذل  ٚ ٍجداه عَيدلث ٗ َٞدا ٝرعيد  2ل

تَعاىجدددح عقددد٘ج االٝجدددارث ٝددددجٙ ٗجددد٘ج عقددد٘ج 

االٝجار  دارج اىَٞساّٞدح اىعٍَ٘ٞدح  ىدٚ اّافداض 

 اىقاتيٞح ىيَقارّح تِٞ اى رماخ

     

   اىَعاىجددح اىذاىٞددح ىعقدد٘ج االٝجددار اىر دد ٞيٚث ٍٗددا1ل

ٝررذددددة عيٖٞددددا ٍددددِ ذرذٞثدددداخ اىرَ٘ٝددددو  ددددارج 

اىَٞساّٞددح اىعٍَ٘ٞددح ذافددٚ ٍعيٍ٘دداخ ٕاٍددح َٝنددِ 

جُ ذدثر عيٚ اَٞدح اى درمح ٗادراراخ ٍطدرادٍٜ 

 اىق٘ا ٌ اىَاىٞح.

     

  ذدددثر اىَعاىجددح اىذاىٞددح ىعقدد٘ج االٝجددار اىر دد ٞيٚ 3ل

 ضيثاي عيٚ شفا ٞح اىرقارٝر اىَاىٞح.

     

اىَعاىجدح اىذاىٞدح ىعقد٘ج االٝجدار   َٝنِ جُ ذددجٙ 4ل

اىر ددد ٞيٚ  ىدددٚ  ٖدددٌ  ددداغل ىَعيٍ٘ددداخ اىقددد٘ا ٌ 

 اىَاىٞح.

     

  َٝنِ جُ ذددجٙ اىَعاىجدح اىذاىٞدح ىعقد٘ج االٝجدار 5ل

اىر ددد ٞيٚ ٗعددددً رضدددَيرٖا  ىدددٚ غٞددداب االذطدددام 

ٗٗجدددد٘ج ا ر  دددداخ تددددِٞ اىَطددددرأجرِٝ تععددددٌٖ 

اىثعطث ٗجٝعا تِٞ مو ٍِ اىَطرأجر ٗاىَددجرث 

ذدددة عيٞدددٔ ذعددديٞو ٍطدددرادٍٜ اىقددد٘ا ٌ ٍَدددا ٝرر

 اىَاىٞح.

     

  ْٕاك داجح  ىٚ ذذطِٞ ٍر يثداخ اال صداح عدِ 6ل

 االىرساٍاخ اىَررذثح عيٚ عق٘ج االٝجار.
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أوافق  

 تماما

5 

 أوافق

4 

أوافق إلى 

 حد ما

3 

 ال أوافق

2 

ال أوافق 

 تماما

1 

  ذددددد٘ ٞر ٍعيٍ٘ددددداخ عدددددِ عقددددد٘ج 7ل

اىعٍَ٘ٞدح االٝجار  دارج اىَٞساّٞدح 

ىيَطددددرأجر  ددددٚ شددددنو اٝعدددداداخ 

ٍرََددددح ىيقدددد٘ا ٌ اىَاىٞددددح ال َٝ ددددو 

 ا صاداي ما ٞاي.

     

  ذ ٞٞددر اىَعاىجددح اىَذاضددثٞح ىعقدد٘ج 8ل

االٝجار ذدثر عيدٚ اىَرمدس اىَداىٜ 

ىي ددددرماخ اىَطددددرأجرجث ٍٗددددِ ثددددٌ 

 ذدثر عيٚ عَيٞح اذاا  اىقراراخ.

     

  ٍدددِ اىَر٘ادددع جُ ٝطدددٖو اىَعٞدددار 9ل

ىيرقرٝدر اىَداىٜ اىجدٝدد رادٌ اىدٗىٚ 

  عَيٞددددداخ ذاصدددددٞل رجش 26ل

اىَاه ٍِ   ه ذَنِٞ اىَطر َرِٝ 

ٗاىَقرظدددِٞ ٍدددِ اذادددا  ادددراراخ 

اضددددددر َارٝح ٗا رَاّٞددددددح تصدددددد٘رج 

 ج عو.

     

  االعرددراف تأ دد٘ه ٗاىرساٍدداخ 25ل

جَٞع عقد٘ج االٝجدار  دٚ اىَٞساّٞدح 

اىعٍَ٘ٞدددددددح ىيَطدددددددرأجرِٝ ٝردددددددٞخ 

ٞدددٌٞ ىَطدددرادٍٜ اىقددد٘ا ٌ اىَاىٞدددح ذق

ج عدددددو ىي٘ظدددددع اىَددددداىٜ ٗالجال 

 اىَاىٜ ىي رماخ.

     

  ٝذطددِ اىَعٞددار اىدددٗىٚ ىيرقرٝددر 22ل

  ٍِ ّفعٞح اىرقارٝر 26اىَاىٜ راٌل

اىَاىٞدددددددحث تَدددددددا ٝددددددددعٌ ٍقددددددددرج 

ٍطددرادٍٖٞا عيددٚ اذاددا  اىقددراراخ 

 االارصاجٝح.

     

  ٝررذدددة عيدددٚ ذ ثٞددد  اىَعٞدددار 21ل

  26اىدددٗىٚ ىيرقرٝددر اىَدداىٜ راددٌل

عرظدداي عدداجالي ل دد٘ه ٗاىرساٍدداخ 

اى ددرماخ اىَطددرأجرجث ٍَددا ٝررذددة 

عيٞددٔ زٝدداجج اى ددفا ٞح ددد٘ه اىر ددع 

اىَدددددداىٜ ىي ددددددرمح ٗرجش اىَدددددداه 

اىَطرادًث ٍَا ٝ٘ ر  ٘رج عاجىدح 

ىيَرمدددددس اىَددددداىٜ ٗالجال اىَددددداىٜ 
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 ىي دددرماخ تَدددا ٝذطدددِ ٍدددِ عَيٞدددح

 اذاا  اىقراراخ.

 IFRS)  ٝقدددً اىَعٞددار اىدددٗىٚ 23ل

ٍجَ٘عدددددددددح جشدددددددددَو ٍدددددددددِ  (16

اىَعيٍ٘دددداخ ٍقارّددددح تَددددا ٝدددد٘ رٓ 

ث ٍَددا (IAS 17)اىَعٞددار اىطددات 

ٝددد٘ ر اىَسٝدددد ٍدددِ اى دددفا ٞح دددد٘ه 

 عَيٞاخ اى رماخ.

 

     

   ٝذطدِ اىَعٞددار اىدددٗىٚ اىجدٝدد24ل

(IFRS 16)  اىَعيٍ٘دداخ اىَرادددح

ىَرااٛ اىقراراخ االارصاجٝحث ٍدع 

ذ٘ ٞرٓ ٍعيٍ٘اخ جدٝدج ذذطدِ ٍدِ 

اج صدداح ٗاى ددفا ٞح ٗاىذددد ٍْعدددً 

 ذَاثو اىَعيٍ٘اخ.

     

  ٝددد٘ ر اىَعٞدددار اىددددٗىٚ ىيرقرٝدددر 25ل

  ٍعيٍ٘داخ ٍ  َدح 26اىَاىٜ راٌل

ٍددددددِ  دددددد ه ذعسٝددددددس ٍر يثدددددداخ 

 اال صاح عِ عق٘ج االٝجار.

     

  ٝذقدد  اىَعٞددار اىدددٗىٚ ىيرقرٝددر 26ل

  اال صددداح عدددِ 26اىَددداىٜ رادددٌل

جدددٕ٘ر اىعَيٞدددح جٗ عقدددد االٝجدددار 

ٗىددٞص اى ددنو اىقدداّّٜ٘ ىيعقدددث تَددا 

 ٝ٘ ر الٍاّح  ٚ اىعرض. 

     

  االعرددراف تأ دد٘ه ٗاىرساٍدداخ 27ل

االٝجدددار ٗ قدددا ىَر يثددداخ اىَعٞدددار 

  26اىدددٗىٚ ىيرقرٝددر اىَدداىٜ راددٌل

ٝددددد٘ ر ٍعيٍ٘ددددداخ ذرطدددددٌ تاىدادددددح 

ٗاىَ٘ظدد٘عٞح ٍقارّددح تاىرقدددٝراخ 

اىرددددددٚ ٝقددددددً٘ تٖددددددا اىَطددددددر َرُٗ 

ٗاىَذييدددُ٘ اىَددداىُٞ٘ عْدددد ذ ثٞددد  

 (IAS 17)اىَعٞار اىطات  

     

ىيرقرٝددر   ٝطددإٌ اىَعٞددار اىدددٗىٚ 28ل

   ددددٚ اىَعاٍيددددح 26اىَدددداىٜ راددددٌل

اىَذاضدددددثٞح اىَرطدددددقح ىيَعددددداٍ خ 

اىَر اتٖح اارصداجٝايث تَدا ٝددعٌ ثقدح 

 ٍطرادٍٜ اىق٘ا ٌ اىَاىٞح.

     

  ٝددد٘ ر اىَعٞدددار اىددددٗىٚ ىيرقرٝدددر 29ل

  ٍر يثدداخ شدداٍيح 26اىَدداىٜ راددٌل
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ىَعاىجدددددح عقددددد٘ج االٝجدددددارث ٝدددددرٌ 

ذ ثٞقٖدددددا ت رٝقدددددح ٍرطدددددقح عثدددددر 

ٍاريددددددف اىددددددسٍِث ٍٗددددددِ اثددددددو 

اىَطدددددددددددددرأجرِٝ ٗاىَددددددددددددددجرِٝ 

ٗاىصْاعاخ ٗجضد٘ام رجش اىَداهث 

ٍَا ٝذطِ ٍِ اىقاتيٞح ىيَقارّح تِٞ 

 اى رماخ.

  ذدد٘ ر ٍر يثدداخ اال صدداح ٗ قددا 15ل

ىيَعٞددددار اىدددددٗىٚ ىيرقرٝددددر اىَدددداىٜ 

  ٍعيٍ٘اخ مَٞح ٗٗ دفٞح 26راٌل

دددد٘ه عقددد٘ج االٝجدددارث ٍدددع ذددد٘ ٞر 

اىرفصدددددٞو اىندددددا ٜث ٍَدددددا ٝطددددداعد 

ق٘ا ٌ اىَاىٞدح عيدٚ  ٖدٌ ٍطرادٍٜ اى

ج عدددو ى ثٞعدددح ٍٗقددددار ٗذ٘اٞدددد 

عدددددً اىرأمددددد اىَددددرذثػ تاىرددددد قاخ 

 اىْقدٝح ىعق٘ج االٝجار.
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 (3ممحق رقم )
 نتائج االختبار االحصائي

 

 
Item Analysis of Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, ...  

 

Correlation Matrix 
 

         Q1      Q2      Q3      Q4      Q5      Q6      Q7      Q8      Q9     Q10     

Q11 

Q2    0.359 

Q3    0.010   0.325 

Q4    0.284   0.742   0.318 

Q5    0.438   0.618   0.281   0.403 

Q6    0.260   0.279   0.037   0.234   0.220 

Q7    0.266   0.013   0.307   0.072   0.188   0.001 

Q8    0.057   0.202   0.535   0.215   0.115   0.205  -0.102 

Q9    0.310   0.045   0.371   0.256   0.212  -0.016   0.375   0.090 

Q10   0.173   0.084   0.021   0.090   0.079   0.283   0.050   0.224  -

0.032 

Q11   0.031   0.198   0.145   0.244   0.060  -0.009   0.072  -0.058   

0.007  -0.161 

Q12   0.015   0.111   0.123   0.082   0.318   0.087   0.220  -0.081  -

0.063  -0.011   0.100 

Q13  -0.059   0.140   0.421   0.313  -0.071   0.024   0.038   0.288   

0.172  -0.063   0.092 

Q14   0.140   0.156   0.254   0.073   0.400  -0.207   0.243   0.198   

0.150   0.016  -0.098 

Q15   0.036   0.474   0.549   0.358   0.442   0.024   0.270   0.146   

0.143  -0.116   0.086 

Q16   0.174   0.188   0.298   0.272   0.132  -0.093   0.126   0.188   

0.298  -0.050   0.106 

Q17   0.110   0.177   0.247   0.053   0.174   0.000  -0.042   0.325   

0.070   0.032   0.073 

Q18   0.507   0.102   0.014   0.205   0.159   0.288   0.050   0.100   

0.116   0.129  -0.064 

Q19   0.580   0.132  -0.168   0.085  -0.039   0.324  -0.094   0.037   

0.161   0.121  -0.103 
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Q20   0.055   0.136   0.270   0.092   0.099  -0.162   0.066   0.331  -

0.063   0.065  -0.097 

 

        Q12     Q13     Q14     Q15     Q16     Q17     Q18     Q19 

Q13  -0.131 

Q14   0.250  -0.083 

Q15   0.242   0.249   0.294 

Q16  -0.096   0.359   0.272   0.444 

Q17   0.057  -0.049   0.170   0.328   0.311 

Q18  -0.071   0.173  -0.048   0.131   0.171   0.241 

Q19  -0.168   0.068  -0.214  -0.260   0.035  -0.126   0.321 

Q20  -0.049  -0.016   0.382   0.233   0.303   0.194  -0.017  -0.236 
 

Cell Contents: Pearson correlation 

Item and Total Statistics 
 

          Total 

Variable  Count    Mean  StDev 

Q1           65   3.138  0.882 

Q2           65   3.831  1.112 

Q3           65   3.492  0.970 

Q4           65   2.769  0.880 

Q5           65   2.708  0.996 

Q6           65   3.508  1.187 

Q7           65   3.815  1.044 

Q8           65   4.046  0.799 

Q9           65   4.062  0.827 

Q10          65   3.985  1.139 

Q11          65   3.169  0.840 

Q12          65   3.123  1.053 

Q13          65   3.062  1.074 

Q14          65   3.215  1.023 

Q15          65   3.923  0.835 

Q16          65   4.138  0.788 

Q17          65   3.969  0.847 

Q18          65   3.877  1.053 

Q19          65   2.846  0.775 

Q20          65   3.246  0.902 

Total        65  69.923  8.042 
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Cronbach’s alpha = 0.7529 

Omitted Item Statistics 
 

                  Adj.      Adj.                          Squared 

Omitted    Total     Total      Item-Adj.    Multiple   Cronbach’s 

Variable    Mean    StDev     Total Corr      Corr         Alpha 

Q1            66.785  7.586      0.4741      0.7449      0.7321 

Q2            66.092  7.361      0.5651      0.8096      0.7209 

Q3            66.431  7.475      0.5412      0.6930      0.7255 

Q4            67.154  7.511      0.5659      0.7151      0.7255 

Q5            67.215  7.453      0.5477      0.6688      0.7245 

Q6            66.415  7.691      0.2246       0.3879      0.7521 

Q7            66.108  7.708      0.2588      0.4522      0.7478 

Q8            65.877  7.705      0.3791      0.5803      0.7395 

Q9            65.862  7.746      0.3112      0.5285      0.7436 

Q10           65.938  7.824      0.1209     0.2013      0.7604 

Q11           66.754  7.935      0.0743     0.2480      0.7587 

Q12           66.800  7.843      0.1241     0.3131      0.7586 

Q13           66.862  7.750      0.2076     0.4786      0.7522 

Q14           66.708  7.697      0.2780     0.4516      0.7461 

Q15           66.000  7.577      0.5187     0.6549      0.7298 

Q16           65.785  7.686      0.4100     0.5051      0.7376 

Q17           65.954  7.765      0.2777     0.4156      0.7458 

Q18           66.046  7.660      0.3028     0.4954      0.7442 

Q19           67.077  7.952      0.0679     0.6562      0.7582 

Q20           66.677  7.826      0.1841     0.4220      0.7523 

  

Matrix Plot of Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, 

Q12, Q13, Q14, Q15, Q16, Q17, Q1  

 

Descriptive Statistics: importance  
 

Variable     N  N*    Mean  SE Mean   StDev  Minimum      Q1  Median      Q3  Maximum 

importance  65   0    3.1457   0.0867   0.6993   1.0000   2.8000   3.2857  3.5714   4.2857 

 

Descriptive Statistics: Benefit of accounting information  

 
Variable     N  N*   Mean  SE Mean  StDev  Minimum     Q1  Median   Q3 

Benefit       65   0  3.318    0.105  0.847    1.000  2.917   3.500  4.000 
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Variable                        Maximum 

Benefit of accounting in    5.000 
 

 Descriptive Statistics: decision making  
Variable             N  N*Mean SE   Mean   StDev   Minimum     Q1  Median Q3  Maximum 

decision making    65 0   3.314     0.107    0.866    1.000    3.143   3.714    3.857    4.286 

Sign Test for Median: importance  

Sign test of median =  3.000 versus > 3.000 
 

             N  Below  Equal  Above    P  Median 

importance  65     21    5     39  0.0141   3.286 

Wilcoxon Signed Rank Test: importance  
 

Test of median = 3.000 versus median > 3.000 
 

                N for   Wilcoxon         Estimated 

             N   Test  Statistic      P     Median 

importance  65     65     1179.5  0.026      3.214 
 

Sign Test for Median: decision making  

Sign test of median =  3.000 versus > 3.000 
 

                         N  Below  Equal  Above       P  Median 

decision making  65     15      0     50  0.0000   3.714 
 

Wilcoxon Signed Rank Test: decision making  

Test of median = 3.000 versus median > 3.000 
 

                     N for   Wilcoxon         Estimated 

                  N   Test  Statistic      P     Median 

decision making  65     65     1523.0  0.002      3.500 
 

Sign Test for Median: Benefit of accounting information 

Sign test of median =  3.000 versus > 3.000 
 

                                  N  Below  Equal  Above       P  Median 

Benefit of accounting information  65     16      3     46  0.0001   3.500 

Wilcoxon Signed Rank Test: Benefit of accounting information  

Test of median = 3.000 versus median > 3.000 
 

                                     N for     Wilcoxon      Estimated 

                                  N   Test    Statistic     P     Median 

Benefit of accounting information  65   65     1348.5  0.005      3.417 

 


