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المعيار الدولي للمحاسبة " 40العقارات االستثمارية"
اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعيار الدولي للمحاسبة " 40العقارات
االستثمارية" ،الصادر عن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة ،مع األخذ في االعتبار التعديالت المشار
إليها أدناه ،والتي تعد عند إقرارها جزءا ال يتجزأ من متطلبات المعيار الواجبة التطبيق في المملكة
العربية السعودية.
التعديالت المدخلة على الفقرات:
( 32تعديل):
 32يتطلب هذا المعيار من جميع المنشآت أن تقوم بقياس القيمة العادلة للعقار االستثماري ،إما لغرض
القياس (إذا كانت المنشأة تستخدم نموذج القيمة العادلة) أو اإلفصاح (إذا كانت تستخدم نموذج التكلفة).
وألغراض إعداد القوائم المالية السنوية ،فإنه يجب على و ُتشجع المنشأة ،ولكن دون إلزام ،على قياس
القيمة العادلة للعقار االستثماري على أساس تقويم من قبل مقيِّم مستقل حاصل على مؤهل مهني
معترف به وذي صلة ولديه خبرة حديثة في موقع وصنف العقار االستثماري الذي يتم تقويمه ،.ويجب
أن يتم اإلفصاح عن اسمه ومؤهالته.
سبب التعديل:
تم تعديل الفقرة رقم  ،32بحيث يجب على المنشأة أن تقيس القيمة العادلة لعقاراتها االستثمارية
باستخدام مقيِّم مستقل ،حاصل على مؤهالت مهنية معترف بها وذات صلة ،ولديه خبرة حديثة في موقع
وصنف العقارات االستثمارية التي يجري تقويمها ،وأن يتم اإلفصاح عن اسمه ومؤهالته .وسبب هذا
التعديل زيادة ثقة مستخدمي القوائم المالية في تقويم المنشأة لعقاراتها االستثمارية ،وبخاصة أن أعمال
التقويم المهني في المملكة تعد من المهن الناشئة.
( 75تعديل):
 75يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:
(أ) ...
(هـ) مدى استناد القيمة العادلة للعقار االستثماري (المقيسة أو المفصح عنها في القوائم المالية) إلى
تقويم مقيِّم مستقل حاصل على مؤهل مهني معترف به وذي صلة ولديه خبرة حديثة في موقع
وصنف العقار االستثماري الذي يجري تقويمه .وإذا لم يتوفر مثل هذا التقويم ،فيجب
اإلفصاح عن تلك الحقيقة اسم المقيِّم المستقل ومؤهالته.
سبب التعديل:
تم تعديل الفقرة الفرعية (هـ) لتتالءم مع التعديل المدخل على الفقرة رقم ( )32أعاله ،والتي اشترطت
على المنشأة استخدام خدمات مقيِّم مستقل لتقويم عقاراتها االستثمارية.
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75أ (إضافة فقرة):
 75أ يجب على المنشأة اإلفصاح بشكل مستقل عن كل من مبلغ العقارات االستثمارية المعدة لإليجار،
ومبلغ العقارات االستثمارية المحتفظ بها انتظارا الرتفاع قيمتها ،وتلك التي لم تحدد المنشأة في تاريخ
القوائم المالية استخدامها المستقبلي.
سبب اإلضافة:
أضيفت فقرة برقم  75أ للمطالبة باإلفصاح بشكل منفصل عن مبلغ العقارات االستثمارية المعدة
لإليجار ،وتلك المحتفظ بها انتظارا الرتفاع قيمتها ،وتلك التي لم يتحدد حاليا استخدامها المستقبلي.
وسبب اإلضافة هو تأثير تلك المعلومات على قرارات المستثمرين في المملكة ،وبخاصة تأثيرها على
التدفقات النقدية المستقبلية ،وتأثيرها على حساب الزكاة المستحقة.
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المعيار الدولي للمحاسبة 40

العقارات االستثمارية
الهدف
1

هدف هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية للعقار االستثماري ومتطلبات اإلفصاح ذات العالقة.

النطاق
2

يجب تطبيق هذا المعيار عند إثبات العقار االستثماري وقياسه واإلفصاح عنه.

3

[حذفت]

4

ال ينطبق هذا المعيار على:
(أ) األصول الحيوية المتعلقة بالنشاط الزراعي (انظر المعيار الدولي للمحاسبة " 41الزراعة" والمعيار الدولي للمحاسبة
" 16العقارات واآلالت والمعدات")؛

(ب) حقوق التعدين واالحتياطيات المعدنية مثل النفط والغاز الطبيعي والموارد غير المتجددة المشابهة.

التعريفات
5

تُستخدم المصطلحات اآلتية في هذا المعيار بالمعاني المحددة لها فيما يلي:
المبلغ الدفتري هو المبلغ الذي يتم إثبات األصل به في قائمة المركز المالي.
التكلفة هي مبلغ النقد أو ُمعادالت النقد المدفوع أو القيمة العادلة للعوض اآلخر المقدم من أجل اقتناء أصل في وقت
اقتنائه أو إنشائه ،أو عند االنطباق ،المبلغ المعزو لذلك األصل عند اإلثبات األولي وفقا للمتطلبات المحددة في المعايير
الدولية األخرى للتقرير المالي ،مثل المعيار الدولي للتقرير المالي " 2الدفع على أساس األسهم".
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل ،أو الذي سيتم دفعه لنقل التزام ،في معاملة تتم في ظروف
اعتيادية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس( .انظر المعيار الدولي للتقرير المالي " 13قياس القيمة
العادلة").
العقار االستثماري هو عقار (أرض أو مبنى –أو جزء من مبنى– أو كالهما) محتفظ به (من قبل المالك أو من قبل
المستأجر على أنه أصل حق استخدام) لكسب إيرادات إيجارية أو إلنماء رأس المال أو لكليهما ،وليس:
(أ) الستخدامه في إنتاج أو توريد سلع أو تقديم خدمات أو ألغراض إدارية؛ أو
(ب) لبيعه في السياق العادي لألعمال.

عقار يشغله المالك هو عقار محتفظ به (من قبل المالك أو من قبل المستأجر على أنه أصل حق استخدام) الستخدامه في
إنتاج أو توريد سلع أو تقديم خدمات أو محتفظ به ألغراض إدارية.

تصنيف العقار على أنه عقار استثماري أو عقار يشغله المالك
6

[حذفت]

7

يحتفظ بالعقار االستثماري لكسب إيرادات إيجارية أو إلنماء رأس المال أو لكليهما .وبنا ًء عليه ،يولد العقار االستثماري
تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن األصول األخرى التي تحتفظ بها المنشأة .وهذا ما يميز العقار االستثماري عن العقار
الذي يشغله المالك .ويولد إنتاج السلع أو توريدها أو تقديم الخدمات (أو استخدام العقار ألغراض إدارية) تدفقات نقدية يمكن
ع َْزوها ليس فقط إلى العقار ،وإنما أيضا ً إلى األصول األخرى المستخدمة في عملية اإلنتاج أو التوريد .وينطبق المعيار
الدولي للمحاسبة  16على العقار المملوك الذي يشغله المالك ،وينطبق المعيار الدولي للتقرير المالي " 16عقود اإليجار"
على العقار المستأجر الذي يحتفظ به المستأجر على أنه أصل حق استخدام ،والمصنف لديه على أنه عقار يشغله المالك.

8

فيما يلي أمثلة على العقار االستثماري:
(أ) أرض محتفظ بها إلنماء رأس المال على المدى الطويل وليس للبيع على المدى القصير في السياق العادي لألعمال.
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(ب) أرض محتفظ بها الستخدام مستقبلي غير محدد حالياً( .وإذا لم تحدد المنشأة أنها ستستخدم األرض على أنها عقار يشغله
المالك أو للبيع على المدى القصير في السياق العادي لألعمال ،فإن األرض تعد محتفظا ً بها إلنماء رأس المال).
(ج) مبنى تمتلكه المنشأة (أو أصل حق استخدام يتعلق بمبنى تحتفظ به المنشأة المستأجرة) وتم تأجيره بموجب عقد أو أكثر
من عقود اإليجار التشغيلي.
(د) مبنى شاغر ولكن محتفظ به ليتم تأجيره بموجب عقد أو أكثر من عقود اإليجار التشغيلي.
(ه) عقار قيد اإلنشاء أو التطوير الستخدامه مستقبالً على أنه عقار استثماري.
9

فيما يلي أمثلة على البنود التي ال تعد عقاراً استثمارياً ،وبنا ًء عليه ،تقع خارج نطاق هذا المعيار:
(أ) عقار بقصد البيع في السياق العادي لألعمال أو في مرحلة اإلنشاء أو التطوير لمثل هذا البيع (انظر المعيار الدولي
للمحاسبة " 2المخزون") ،على سبيل المثال ،عقار تم اقتناؤه حصريا ً بغية االستبعاد الالحق في المستقبل القريب أو
لتطويره وإعادة بيعه.
(ب) ]حذفت[
(ج) عقار يشغله المالك (انظر المعيار الدولي للمحاسبة  16والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،)16بما في ذلك (من بين جملة
أمور أخرى) العقار المحتفظ به الستخدامه مستقبالً على أنه عقار يشغله المالك ،والعقار المحتفظ به للتطوير المستقبلي
واالستخدام الالحق على أنه عقار يشغله المالك ،والعقار الذي يشغله الموظفون (سوا ًء كان الموظفون يدفعون إيجاراً
بأسعار السوق أم ال) ،والعقار الذي يشغله المالك والذي بانتظار استبعاده.
(د) ]حذفت[
(ه) عقار مؤجر لمنشأة أخرى بموجب عقد إيجار تمويلي.

10

تشتتتمل بعتتع العقتتارات علتتى جتتزء محتتتفظ بتته لكستتب إيتترادات إيجاريتة أو إلنمتتاء رأس المتتال وعلتتى جتتزء رختتر محتتتفظ بتته
لالستتتخدام فتتي إنتتتاج أو توريتتد ستتلع أو تقتتديم ختتدمات أو ألغتتراض إداريتتة .فتتإذا كتتان متتن الممكتتن بيتتع هتتذين الجتتزأين بشتتكل
منفصل (أو تأجيرهما بشكل منفصل بموجب عقد إيجار تمويلي) ،فإن المنشأة تحاسب عن هتذه األجتزاء بشتكل منفصتل .وإذا
كان من غير الممكن بيع هذه األجزاء بشكل منفصل ،فإن العقار يعد عقاراً استثماريا ً فقط إذا كان يحتفظ بجزء غير مهتم منته
لالستخدام في إنتاج أو توريد سلع أو تقديم خدمات أو ألغراض إدارية.

11

عاونَة لشاغلي العقار الذي تحتفظ به .وتقوم المنشتأة بمعالجتة مثتل هتذا العقتار علتى
في بعع الحاالت ،تقدم المنشأة خدمات م ِ
أنه عقار استثماري إذا كانت الخدمات غير مهمة بالنسبة للترتيب ككل .ومثال ذلك هو ما يكون عندما يقدم مالك مبنى مكتبتي
خدمات األمن والصيانة إلى المستأجرين الذين يشغلون المبنى.

12

في حاالت أخرى ،تكتون الختدمات المقدمتة مهمتة .فعلتى ستبيل المثتال ،إذا كانتت المنشتأة تمتلتك فنتدقا ً وتتديره ،فتإن الختدمات
المقدمة إلى النزالء تكون مهمتة بالنستبة للترتيتب ككتل .وبنتا ًء عليته ،فتإن الفنتدق التذي يتديره المالتك يعتد عقتاراً يشتغله المالتك
وليس عقاراً استثماريا ً.

13

عاونَة مهمة جداً إلى حد أن العقار ال يكون مؤهالً ليعد عقاراً استثماريا .فعلى سبيل
قد يصعب تحديد ما إذا كانت الخدمات الم ِ
المثال ،يحيل مالك الفندق أحيانا ً بعع المسؤوليات إلى أطراف ثالثة بموجب عقد إدارة .وتختلف شروط مثل هذه العقود
على نحو واسع .فمن ناحية ،قد يكون مركز المالك ،في جوهره ،مركز مستثمر سلبي .ومن ناحية أخرى ،ربما يكون المالك
قد أسند -ببساطة -المهام اليومية إلى جهة خارجية في حين احتفظ هو بالتعرض الجوهري للتقلبات في التدفقات النقدية
المتولدة عن عمليات الفندق.

14

ثمتتتة حاجتتتة لالجتهتتتاد عنتتتد تحديتتتد متتتا إذا كتتتان العقتتتار متتتؤهالً ليعتتتد عقتتتاراً استتتتثماريا ً .وتضتتتع المنشتتتأة ضتتتوابط بحيتتت
تتتتتمكن متتتن ممارستتتتة ذلتتتك االجتهتتتاد بشتتتتكل متستتتق وفقتتتا ً لتعريتتتتف العقتتتار االستتتتثماري ووفقتتتتا ً لإلرشتتتادات ذات العالقتتتتة
التتتتواردة فتتتتي الفقتتتترات  .13–7وتتطلتتتتب الفقتتتترة (75ج) متتتتن المنشتتتتأة أن تفصتتتت عتتتتن هتتتتذه الضتتتتوابط عنتتتتدما يصتتتتعب
عليها التصنيف.

14أ

هناك أيضا ً حاجة لالجتهاد عند تحديد ما إذا كان اقتناء العقار االستثماري يعد اقتناء أصل أو مجموعتة أصتول أو يعتد تجميتع
أعمال يقع ضمن نطاق المعيتار التدولي للتقريتر المتالي " 3تجميتع األعمتال" .وينبغتي الرجتو إلتى المعيتار التدولي للتقريتر
المالي  3لتحديد ما إذا كان هذا االقتناء يعد تجميع أعمال .ويتعلق النقتا التوارد فتي الفقترات  14-7متن هتذا المعيتار بمتا إذا
كان العقار يعد عقاراً يشغله المالك أو عقاراً استثمارياً ،أم ال ،وليس بتحديد ما إذا كان اقتناء العقار يعد تجميتع أعمتال ،أم ال،
حسب التعريف الوارد فتي المعيتار التدولي للتقريتر المتالي  .3وإن تحديتد متا إذا كانتت معاملتة معينتة تستتوفي تعريتف تجميتع
األعمال حسب التعريف الوارد في المعيار الدولي للتقريتر المتالي  ،3وتتضتمن عقتاراً استتثماريا ً حستب التعريتف التوارد فتي
هذا المعيار ،يتطلب التطبيق المنفصل لكال المعيارين.

15

في بعع الحاالت ،تمتلك المنشأة عقاراً يكون مؤجراً لمنشأتها األم أو منشأة تابعة أخترى ،وتشتغله تلتك المنشت ت .وال يكتون
العقار مؤهالً للوصف بأنه عقار استثماري في القوائم المالية الموحدة ،ألنه يعد عقتاراً يشتغله المالتك متن منظتور المجموعتة.
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ومع ذلك ،فمن منظور المنشأة التي تمتلكه ،فإن العقتار يعتد عقتاراً استتثماريا ً إذا كتان يستتوفي التعريتف التوارد فتي الفقترة .5
وبنا ًء عليه ،يقوم المؤجر بمعالجة العقار على أنه عقار استثماري في قوائمه المالية المنفردة.

اإلثبات
16

يجب إثبات العقار االستثماري المملوك ،على أنه أصل فقط عند تحقق كال الشرطين اآلتيين:
(أ) أن يكون من المرجح أن المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالعقار االستثماري المملوك سوف تتدفق إلى المنشأة؛
(ب) أن يكون من الممكن قياس تكلفة العقار االستثماري بطريقة يمكن االعتماد عليها.

17

تقتتوم المنشتتأة ،بموجتتب مبتتدأ اإلثبتتات هتتذا ،بتقتتويم جميتتع تكتتاليف عقاراتهتتا االستتتثمارية حتتال تحملهتتا .وتشتتمل هتتذه التكتتاليف
التكاليف التي تم تحملها ابتتدا ًء القتنتاء العقتار االستتثماري والتكتاليف التتي تتم تحملهتا الحقتا ً لإلضتافة إلتى العقتار ،أو استتبدال
جزء منه ،أو خدمته.

18

بموجب مبدأ اإلثبات الوارد في الفقرة  ،16ال يجوز للمنشأة أن تثبت تكاليف الخدمة اليومية للعقار االستثماري ضتمن المبلت
الدفتري لمثل هتذا العقتار .وبتدالً متن ذلتك ،يتتم إثبتات هتذه التكتاليف ضتمن الترب أو الخستارة حتال تحملهتا .وتكتاليف الخدمتة
صتف الغترض
اليومية هي بشكل رئيسي تكاليف العمالة والمواد االستهالكية ،وقد تشمل تكلفة األجزاء الثانويتة .وغالبتا ً متا يو َ
من هذه النفقات بأنه ألجل "إصالحات وصيانة" العقار.

19

قتتد تكتتون هنتتاك أجتتزاء متتن العقتتارات االستتتثمارية تتتم اقتناؤهتتا متتن ختتالل االستتتبدال .فعلتتى ستتبيل المثتتال ،قتتد تكتتون الجتتدران
الداخلية بديالً للجدران األصلية .وبموجب مبدأ اإلثبات ،تثبت المنشأة تكلفة استبدال أي جزء من العقار االستتثماري الموجتود
حال تحمل تلك التكلفة ضمن المبل الدفتري للعقار االستثماري ،وذلك إذا تم استيفاء ضوابط اإلثبات .ويتم إلغاء إثبتات المبلت
الدفتري لتلك األجزاء التي يتم استبدالها وفقا ً لمقتضيات إلغاء اإلثبات الواردة في هذا المعيار.

19أ

يجب إثبات العقار االستثماري الذي يحتفظ به المستأجر على أنه أصل حق استخدام وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي .16

القياس عند اإلثبات
20

يجب قياس العقار االستثماري المملوك -ابتداء -بتكلفته .ويجب إدراج تكاليف المعاملة ضمن القياس األولي.

21

تشتمل تكلفة العقار االستثماري الذي تم شراؤه على سعر شرائه وأية نفقات أخرى يمكتن ع َْزوهتا إليته بشتكل مباشتر .وتشتمل
النفقات التي يمكن ع َْزوها بشكل مباشر إلى العقتار ،علتى ستبيل المثتال ،األتعتاب المهنيتة مقابتل الختدمات القانونيتة وضترائب
نقل الملكية وتكاليف المعاملة األخرى.

22

[حذفت]

23

ال تزيد تكلفة العقار االستثماري بسبب ما يلي:
(أ) تكاليف بدء التشغيل (ما لم تكن ضرورية إليصال العقار إلى الحالة الالزمة ليكون قابالً للتشغيل بالطريقة التي
تستهدفها اإلدارة) ،أو
(ب) خسائر التشغيل المتكبدة قبل أن يحقق العقار االستثماري مستوى اإلشغال المخطط له ،أو
(ج) المبال غير العادية للفاقد من المواد أو العمالة أو الموارد األخرى التي يتم تحملها عند إنشاء العقار أو تطويره.

24

إذا تم تأجيل دفع مقابل العقار االستثماري ،فإن تكلفته تكون هي معا ِدل السعر النقدي .ويتم إثبات الفرق بين هذا المبل
ومجمو المدفوعات على أنه مصروف فائدة على مدى فترة االئتمان.

25

[حذفت]

26

[حذفت]

27

قد يقتنى عقار أو أكثر من العقارات االستثمارية في مقابل أصل أو أصول غير نقدية ،أو مزيج من أصول نقدية وغير
نقدية .ويشير النقا أدناه إلى مبادلة أصل واحد غير نقدي ب خر ،ولكنه ينطبق أيضا ً على جميع عمليات التبادل الموضحة
في الجملة السابقة .وتقاس تكلفة مثل هذا العقار االستثماري بالقيمة العادلة ،إال إذا (أ) كانت معاملة التبادل تفتقر إلى الجوهر
التجاري ،أو (ب) كان من غير الممكن قياس القيمة العادلة ال لألصل المستلم وال لألصل المتنازل عنه ،بطريقة يمكن
االعتماد عليها .ويقاس بهذه الطريقة األصل المقتنى حتى إذا لم تستطع المنشأة أن تلغي في الحال إثبات األصل المتنازل
عنه .وإذا لم يقاس األصل المقتنى بالقيمة العادلة ،فإن تكلفته تقاس بالمبل الدفتري لألصل المتنازل عنه.

28

تحدد المنشأة ما إذا كان لمعاملة التبادل جوهر تجاري عن طريتق النظتر فتي المتدى التذي تتوقتع أن تتغيتر بته تتدفقاتها النقديتة
المستقبلية نتيجة للمعاملة .ويكون لمعاملة التبادل جوهر تجاري في الحاالت اآلتية:
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(أ) إذا كانت بنية (أي مخاطر وتوقيت ومبل ) التدفقات النقدية الناتجة من األصل المستلم تختلف عن بنية التدفقات النقدية
الناتجة من األصل المنقول ،أو
(ب) إذا كانت القيمة الخاصة بالمنشأة لذلك الجزء من عمليات المنشأة المتأثر بالمعاملة تتغير نتيجة للتبادل،
(ج) وكان الفرق في (أ) أو (ب) كبيراً بالنسبة للقيمة العادلة لألصول المتبادلة.
ولغرض تحديد ما إذا كان لمعاملة تبادل جوهر تجاري ،فإن القيمة الخاصة بالمنشأة لذلك الجزء من عمليات المنشأة المتأثر
بالمعاملة يجب أن تظهر أثر التدفقات النقدية بعد الضرائب .وقد تكون نتائج هذه التحليالت واضحة دون حاجة المنشأة إلى
إجراء عمليات حسابية مفصلة.
29

تكون القيمة العادلة لألصل قابلة للقياس بطريقة يمكن االعتمتاد عليهتا إذا (أ) لتم يكتن التقلتب فتي متدى قياستات القيمتة العادلتة
المعقولة لذلك األصتل كبيتراً أو (ب) كتان متن الممكتن تقيتيم احتمتاالت التقتديرات المتنوعتة الواقعتة ضتمن ذلتك المتدى بشتكل
معقول وكان من الممكن استخدامها عند قياس القيمة العادلة .وإذا كانت المنشأة قادرة على قياس القيمة العادلتة بطريقتة يمكتن
االعتمتاد عليهتتا ألي متتن األصتتل المستتتلم أو األصتتل المتنتتازل عنتته ،فتإن القيمتتة العادلتتة لألصتتل المتنتتازل عنتته تستتتخدم لقيتتاس
التكلفة ما لم تكن القيمة العادلة لألصل المستلم أكثر وضوحا ً.

29أ

يجب قياس العقار االستثماري الذي يحتفظ به المستأجر على أنه أصل حق استخدام ابتدا ًء بتكلفته وفقا ً للمعيار التدولي للتقريتر
المالي .16

القياس بعد اإلثبات
السياسة المحاسبية
30

مع مراعاة االستثناء الموضح في الفقرة 32أ ،يجب على المنشأة أن تختاار إماا نماوجج القيماة العادلاة الاوارد فاي الفقارات
 55–33أو نموجج التكلفة الوارد في الفقرة  56على أنه سياستها المحاسبية ،ويجب عليهاا أن تطباق تلاك السياساة علاى
جميع عقاراتها االستثمارية.

31

ينص المعيار الدولي للمحاسبة " 8السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء" علتى أن التغييتر
االختياري فتي السياستة المحاستبية ال يجتوز أن يتتم إال إذا كتان التغييتر تنتتج عنته قتوائم ماليتة تتوفر معلومتات يمكتن االعتمتاد
عليها وأكثر مالءمة عن رثار المعامالت ،أو األحداث أو الظروف األخرى ،علتى المركتز المتالي للمنشتأة أو أدائهتا المتالي أو
تدفقاتها النقدية .ومن غير المرج بدرجة كبيرة أن ينتج عن التغيير من نموذج القيمة العادلة إلى نموذج التكلفة عترض أكثتر
مالءمة.

32

يتطلب هذا المعيار من جميع المنش ت أن تقوم بقياس القيمة العادلة للعقار االستثماري ،إما لغرض القيتاس (إذا كانتت المنشتأة
تستخدم نموذج القيمة العادلة) أو اإلفصاح (إذا كانت تستخدم نموذج التكلفة) .وتشتجع المنشتأة ،ولكتن دون إلتزام ،علتى قيتاس
القيمة العادلة للعقار االستثماري على أساس تقويم من قبل مقيم مستقل حاصل على مؤهل مهني معترف به وذي صتلة ولديته
خبرة حديثة في موقع وصنف العقار االستثماري الذي يتم تقويمه.

32أ

يجوز للمنشأة أن:
(أ) تختار إم ا نموجج القيمة العادلة أو نموجج التكلفة لجميع العقارات االستثمارية التي تدعم التزامات تدفع عائدا يرتبط بشكل
مباشر بالقيمة العادلة ألصول محددة ،أو بالعوائد منها ،بما فيها جلك العقار االستثماري؛
(ب) تختار إم ا نموجج القيمة العادلة أو نموجج التكلفة لجميع العقارات االستثمارية األخرى ،بغض النظر عما تم اختياره في
البند (أ).

32ب

تدير بعع المنش ت ،سوا ًء داخليا ً أو خارجياً ،صندوقا ً استثماريا ً يقدم للمستثمرين منافع تحددها الوحدات التي في
الصندوق .وبالمثل ،تصدر بعع المنش ت عقود تأمين بميزات مشاركة مباشرة ،تشمل فيها البنود األساس عقارات
استثمارية .وألغراض الفقرتين 32أ و32ب فقط ،تشمل عقود التأمين العقود االستثمارية ذات ميزات المشاركة االختيارية.
وال تسم الفقرة 32أ للمنشأة بقياس جزء من العقارات التي يحتفظ بها الصندوق (أو العقارات التي تعد بنداً أساساً) بالتكلفة
وقياس جزء رخر بالقيمة العادلة (انظر المعيار الدولي للتقرير المالي " 17عقود التأمين" لمعرفة معاني المصطلحات
1
المستخدمة في هذه الفقرة والوارد تعريفها في ذلك المعيار).

32ج

إذا قامت المنشأة باختيار نموذجين مختلفين للصنفين المذكورين فتي الفقترة 32أ ،فتإن مبيعتات العقتارات االستتثمارية متا بتين
مجموعات األصول التي يتم قياسها باستخدام نموذجين مختلفين يجب أن يتم إثباتها بالقيمة العادلة ويجب أن يتم إثبتات التغيتر

1

تم تعديل هذه الفقرة نتيجة إلصدار المعيار الدولي للتقرير المالي " 17عقود التأمين" .ويتم تطبيق هذا التعديل عندما تقوم المنشأة بتطبيق المعيار
الدولي للتقرير المالي  .17وقد كان نص الفقرة قبل التعديل كما يلي" :يدير بعع المؤمنين والمنش ت األخرى صندوق عقارات داخلي يقوم
بإصدار وحدات اسمية ،مع احتفاظ المستثمرين ببعع الوحدات في عقود مترابطة واحتفاظ المنشأة بوحدات أخرى .وال تسم الفقرة 32أ للمنشأة
بقياس جزء من العقارات التي يحتفظ بها الصندوق بالتكلفة وقياس جزء رخر بالقيمة العادلة".
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المتراكم في القيمة العادلة ضمن الرب أو الخسارة .وتبعا ً لذلك ،فتإذا تتم بيتع عقتار استتثماري متن مجموعتة يتتم فيهتا استتخدام
نموذج القيمة العادلة إلى مجموعة يتم فيهتا استتخدام نمتوذج التكلفتة ،فتإن القيمتة العادلتة للعقتار فتي تتاريا البيتع تصتب تكلفتته
المفترضة.

نموجج القيمة العادلة
33

بعد اإلثبات األولاي ،يجاب علاى المنشاأة التاي تختاار نماوجج القيماة العادلاة أن تقايس جمياع عقاراتهاا االساتثمارية بالقيماة
العادلة ،باستثناء الحاالت الموضحة في الفقرة .53

34

[حذفت]

35

يجب إثبات المكسب أو الخسارة الناشاةة عان تغيار فاي القيماة العادلاة للعقاار االساتثماري ضامن الاربح أو الخساارة للفتارة
التي ينشأ فيها.

39 -36

]حذفت[

40

عند قياس القيمة العادلة لعقار استثماري وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،13يجب على المنشأة أن تتأكد من أن القيمة
العادلة تعكس ،من بين جملة أمور أخرى ،دخل اإليجار من عقود اإليجار الحالية واالفتراضات األخرى التي سيستخدمها
المشاركون في السوق عند تسعير عقار استثماري في ظل ظروف السوق الحالية.

40أ

عندما يستخدم المستأجر نموذج القيمة العادلة لقياس عقار استثماري محتفظ به على أنه أصل حق استخدام ،يجب عليه قياس
أصل حق االستخدام بالقيمة العادلة ،وليس العقار محل العقد.

41

يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي  16أساس اإلثبات األولي لتكلفتة العقتار االستتثماري التذي يحتتفظ بته المستتأجر علتى أنته
أصل حق استخدام .وتتطلب الفقرة  33إعادة قياس العقار االستثماري الذي يحتفظ به المستأجر على أنه أصل حتق استتخدام،
عند الضرورة ،بالقيمة العادلة إذا اختارت المنشأة نموذج القيمة العادلة .وعندما تكون دفعات اإليجتار وفقتا ً لمعتدالت الستوق،
فإن القيمة العادلة للعقار االستثماري التذي يحتتفظ بته المستتأجر علتى أنته أصتل حتق استتخدام عنتد االقتنتاء ،بعتد طترح جميتع
دفعات اإليجار المتوقعة (بمتا فتي ذلتك تلتك المتعلقتة بالتزامتات عقتد اإليجتار المثبتتة) ،ينبغتي أن تكتون صتفراً .وبالتتالي ،فتإن
إعادة قياس أصل حق االستخدام بعد أن كان بالتكلفة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي  16ليصب بالقيمة العادلة وفقا ً للفقترة
( 33مع األخذ في الحسبان المتطلبات الواردة في الفقرة  )50ينبغي أال ينشأ عنه أي مكسب أو خسارة أولية ،ما لم يتتم قيتاس
القيمة العادلة في أوقات مختلفة .وهذا قد يحدث عند اختيار تطبيق نموذج القيمة العادلة بعد اإلثبات األولي.

47-42

]حذفت[

48

في حاالت استثنائية ،يوجد دليل واض عند اقتناء المنشأة عقاراً استثماريا ً ألول مرة (أو عندما يصب عقار حالي عقاراً
استثماريا ً ألول مرة بعد تغيير في استخدامه) على أن التقلب في مدى قياسات القيمة العادلة المعقولة سيكون كبيراً جداً ،وأنه
من الصعب جداً تقييم احتماالت النواتج المتنوعة ،بحي تنتفي الفائدة من إجراء قياس واحد للقيمة العادلة .وقد يشير هذا إلى
أن القيمة العادلة للعقار لن يكون من الممكن قياسها بطريقة يمكن االعتماد عليها على أساس مستمر (انظر الفقرة .)53

49

]حذفت[

50

عنتتد تحديتتد المبلتت التتدفتري لعقتتار استتتثماري بموجتتب نمتتوذج القيمتتة العادلتتة ،فتتإن المنشتتأة ال تحستتب متترتين األصتتول أو
االلتزامات التي يتم إثباتها على أنها أصول أو التزامات منفصلة .فعلى سبيل المثال:
(أ) تعد المعدات مثل المصاعد أو أجهزة التكييف –غالبا ً– جزءاً ال يتجزأ من المبنى ويتم إدراجها عموما ً ضمن القيمة
العادلة للعقار االستثماري ،بدالً من إثباتها بشكل منفصل على أنها عقارات ورالت ومعدات.
(ب) إذا تم تأجير مكتب على أساس أنه مؤث  ،فإن القيمة العادلة للمكتب تشمل عموما ً القيمة العادلة لألثاث ،ألن دخل
اإليجار يتعلق بالمكتب المؤث  .وعندما يتم إدراج األثاث ضمن القيمة العادلة للعقار االستثماري ،فإن المنشأة ال تثبت
ذلك األثاث على أنه أصل منفصل.
(ج) ال تشمل القيمة العادلة للعقار االستثماري دخل اإليجار التشغيلي المدفو مقدما ً أو المستحق ،ألن المنشأة تقوم بإثباته
على أنه التزام أو أصل منفصل.
(د) تعكس القيمة العادلة للعقار االستثماري الذي يحتفظ به المستأجر على أنه أصل حق استخدام التدفقات النقدية المتوقعة
(بما في ذلك دفعات اإليجار المتغيرة المتوقع أن تصب واجبة السداد) .ومن ثم ،فإذا كان التقويم الذي تم الحصول عليه
لعقار هو بالصافي بعد طرح جميع المدفوعات المتوقع أن تتم ،فسيكون من الضروري إعادة إضافة أي التزام مثبت
لعقد اإليجار ،للوصول إلى المبل الدفتري للعقار االستثماري باستخدام نموذج القيمة العادلة.

51

]حذفت[

52

فتتي بعتتع الحتتاالت ،تتوقتتع المنشتتأة أن القيمتتة الحاليتتة لمتتدفوعاتها المتعلقتتة بعقتتار استتتثماري (بختتالف المتتدفوعات األختترى
المتعلقة بااللتزامات المثبتة) سوف تزيد عن القيمتة الحاليتة للمقبوضتات النقديتة ذات العالقتة .وتطبتق المنشتأة المعيتار التدولي
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للمحاسبة " 37المخصصات وااللتزامات المحتملة واألصول المحتملة" لتحديد متا إذا كتان عليهتا أن تثبتت التزامتاً ،وإذا كتان
عليها ذلك ،فكيف ستقيس االلتزام.

عدم القدرة على قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن االعتماد عليها
53

هناك افتراض يمكن دحضه بأن المنشأة تستطيع قياس القيمة العادلة للعقار االستثماري بطريقة يمكن االعتماد عليها علاى
أساس مستمر .وبالرغم من جلك ،ففي حاالت استثنائية ،يوجد دليل واضح عناد اقتنااء المنشاأة عقاارا اساتثماريا ألول مارة
(أو عندما يصبح عقار حالي عقارا استثماريا ألول مرة بعد تغيير فاي اساتخدامه) علاى أناه مان غيار الممكان قيااس القيماة
العادلة للعقار االستثماري بطريقة يمكن االعتماد عليها على أساس مساتمر .وينشاأ هاذا فقاط عنادما يكاون ساوق العقاارات
المماثلااة غيااار نشاااط (مثااال وجاااود معاااامالت حديثاااة قليلااة أو أن عاااروض األساااعار ليسااات حالياااة أو أن أساااعار المعاااامالت
المرصودة تشير إلاى أن الباائع قاد اضاطر للبياع) ماع عادم تاوفر قياساات بديلاة يمكان االعتمااد عليهاا للقيماة العادلاة (علاى
سبيل المثال ،استنادا إلى توقعات التدفقات النقدية المخصومة) .وإجا قررت المنشأة أن القيمة العادلاة لعقاار اساتثماري قياد
اإلنشاء ال يمكن قياسها بطريقة يمكن االعتماد عليها ولكنها تتوقع أناه سايمكن قيااس القيماة العادلاة للعقاار بطريقاة يمكان
االعتماد عليها عند االنتهاء من اإلنشاء ،فيجب عليها أن تقيس جلك العقار االستثماري قيد اإلنشاء بالتكلفاة إلاى أن يصابح
من الممكن قياس قيمته العادلة بطريقة يمكن االعتماد عليها أو إلى أن يتم االنتهاء من اإلنشاء (أيهما أسابق) .وإجا قاررت
المنشأة أن القيمة العادلة لعقار استثماري (بخالف عقار قيد اإلنشااء) ال يمكان قياساها بطريقاة يمكان االعتمااد عليهاا علاى
أساس مستمر ،فيجب على المنشأة أن تقيس جلك العقاار االساتثماري باساتخدام نماوجج التكلفاة الاوارد فاي المعياار الادولي
للمحاسبة  16للعقار االستثماري المملوك أو وفقا للمعياار الادولي للتقريار الماالي  16للعقاار االساتثماري الاذي يحاتفظ باه
المستأجر على أنه أصل حق استخدام .ويجب افتراض القيمة المتبقية للعقار االستثماري بأنها صافر .ويجاب علاى المنشاأة
االسااتمرار فااي تطبيااق المعيااار الاادولي للمحاساابة  16أو المعيااار الاادولي للتقرياار المااالي  16إلااى حااين اسااتبعاد العقااار
االستثماري.

53أ

فور أن تصب المنشأة قادرة على أن تقيس -بطريقتة يمكتن االعتمتاد عليهتا -القيمتة العادلتة لعقتار استتثماري قيتد اإلنشتاء كتان
يقاس في السابق بالتكلفة ،يجب عليها أن تقيس ذلك العقتار بقيمتته العادلتة .وفتور االنتهتاء متن إنشتاء ذلتك العقتار ،يفتترض أن
القيمة العادلة يمكن قياسها بطريقة يمكن االعتماد عليها .وإذا لم يكن ذلك هو الحال ،فوفقا ً للفقترة  ،53يجتب أن تتتم المحاستبة
عن العقار باستخدام نموذج التكلفة وفقا ً للمعيار الدولي للمحاسبة  16لألصول المملوكة أو المعيار الدولي للتقرير المتالي 16
للعقار االستثماري الذي يحتفظ به المستأجر على أنه أصل حق استخدام.

53ب

يمكن دحع االفتراض بأن القيمة العادلة لعقار استتثماري قيتد اإلنشتاء يمكتن قياستها بطريقتة يمكتن االعتمتاد عليهتا فقتط عنتد
اإلثبات األولي .وقد ال تخلص المنشأة ،التي قامت بقيتاس عقتار استتثماري قيتد اإلنشتاء بالقيمتة العادلتة ،إلتى أن القيمتة العادلتة
للعقار االستثماري المكتمل ال يمكن قياسها بطريقة يمكن االعتماد عليها.

54

في الحاالت االستثنائية التي تضطر فيها المنشأة ،للسبب المبين في الفقرة  ،53إلى أن تقيس عقاراً استثماريا ً باستخدام
نموذج التكلفة وفقا ً للمعيار الدولي للمحاسبة  16أو المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16فإنها تقيس جميع عقاراتها
االستثمارية األخرى ،بما في ذلك العقار االستثماري قيد اإلنشاء ،بالقيمة العادلة .وفي هذه الحاالت ،يجب على المنشأة أن
تستمر في المحاسبة عن كل من العقارات المتبقية باستخدام نموذج القيمة العادلة ،رغم أنها قد تستخدم نموذج التكلفة لعقار
استثماري واحد.

55

إجا قاماااات المنشااااأة سااااابقا بقياااااس عقااااار اسااااتثماري بالقيمااااة العادلااااة ،فيجااااب عليهااااا أن تسااااتمر فااااي قياااااس العقااااار
بالقيمااااة العادلااااة إلااااى حااااين اسااااتبعاده (أو إلااااى أن يصاااابح العقااااار عقااااارا يشااااغله المالااااك أو إلااااى أن تباااادأ المنشااااأة فااااي
تطاااوير العقاااار لبيعاااه الحقاااا فاااي الساااياق العاااادي لألعماااال) حتاااى ولاااو أصااابحت معاااامالت الساااوق المماثلاااة أقااال تكااارارا
أو أصبحت أسعار السوق غير متاحة بسهولة.

نموجج التكلفة
56

بعد اإلثبات األولي ،يجب على المنشأة التي تختار نموجج التكلفة أن تقيس عقارها االستثماري:
(أ) وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي " 5األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة"،
إجا استوفى الضوابط ليُصنف على أنه محتفظ به للبيع (أو تم تضمينه ضمن مجموعة استبعاد ُمصنفة على أنها
محتفظ بها للبيع)؛
(ب) وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  16إجا كان محتفظ به بواسطة مستأجر على أنه أصل حق استخدام وليس
محتفظ به للبيع وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 5؛
(ج) وفقا للمتطلبات الواردة في المعيار الدولي للمحاسبة  16لنموجج التكلفة في جميع الحاالت األخرى.

التحويالت
57

يجب على المنشأة أن تحول العقار إلى عقار استثماري ،أو تنفي عنه هذه الصفة ،فقط عندما يحدث تغييار فاي اساتخدامه.
ويحدث التغيير في االستخدام عندما يستوفي العقار تعريف العقار االستثماري أو يتوقف عن اساتيفائه ،ويكاون هنااك دليال
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على تغيير االساتخدام .وال تعاد نياة اإلدارة علاى تغييار اساتخدام العقاار ،بمفردهاا ،دلايال علاى حادوث تغييار فاي االساتخدام.
ومن األمثلة الدالة على حدوث تغيير في االستخدام ما يلي:
(أ) بدء شغل المالك للعقار ،أو البدء في تطوير العقار بغية أن يشغله المالك ،فعندئذ يتم تحويل العقار من عقار استثماري إلى
عقار يشغله المالك؛
(ب) بدء التطوير بغية البيع ،فعندئذ يتم تحويل العقار من عقار استثماري إلى مخزون؛
(ج) انتهاء شغل المالك للعقار ،فعندئذ يتم تحويل العقار من عقار يشغله المالك إلى عقار استثماري؛
(د) نشأة عقد إيجار تشغيلي لطرف آخر ،فعندئذ يتم تحويل العقار من مخزون إلى عقار استثماري.
(ه) [حذفت]

58

عندما تقرر المنشأة استبعاد عقار استثماري دون تطويره ،فإنها تستمر في معالجة العقار على أنه عقار استتثماري إلتى حتين
إلغاء إثباته (حذفه من قائمة المركز المالي) وال تعيد تصنيفه على أنته مختزون .وبالمثتل ،إذا بتدأت المنشتأة فتي إعتادة تطتوير
عقار استثماري حالي لغرض االستمرار في استخدامه مستقبالً على أنته عقتار استتثماري ،فتإن العقتار يظتل عقتاراً استتثماريا ً
وال يتم إعادة تصنيفه على أنه عقار يشغله المالك أثناء إعادة التطوير.

59

تنطبق الفقرات  65-60على قضايا اإلثبات والقياس التي تنشأ عندما تستخدم المنشأة نموذج القيمتة العادلتة لعقتار استتثماري.
وعندما تستخدم المنشأة نموذج التكلفة ،فإن التحويالت بين أصناف عقار استثماري وعقار يشتغله المالتك والمختزون ال تغيتر
المبل الدفتري للعقار المحول وال تغير تكلفة ذلك العقار ألغراض القياس أو اإلفصاح.

60

للتحويل من عقار استثماري مسجل بالقيمة العادلة إلى عقار يشغله المالك أو مخزون ،فإن التكلفة المفترضاة للعقاار ألجال
المحاسبة عنه الحقا وفقا للمعيار الدولي للمحاسبة  16أو المعيار الدولي للتقرير الماالي  16أو المعياار الادولي للمحاسابة
 2يجب أن تكون قيمته العادلة في تاريخ تغيير االستخدام.

61

إجا أصبح عقار يشغله المالاك عقاارا اساتثماريا سايتم تساجيله بالقيماة العادلاة ،فاإن المنشاأة يجاب عليهاا أن تطباق المعياار
الدولي للمحاسبة  16للعقار المملوك والمعيار الدولي للتقرير المالي  16للعقاار الاذي يحاتفظ باه المساتأجر علاى أناه أصال
حق اساتخدام حتاى تااريخ تغييار االساتخدام .ويجاب علاى المنشاأة أن تعاال أي فارق فاي جلاك التااريخ باين المبلاغ الادفتري
للعقار وفقا للمعيار الدولي للمحاسبة  16أو المعيار الدولي للتقرير المالي  16وقيمته العادلة بانفس طريقاة معالجاة إعاادة
التقويم وفقا للمعيار الدولي للمحاسبة .16

62

حتى ذلك التاريا الذي يصب فيه عقار يشغله المالتك عقتاراً استتثماريا ً يتتم تستجيله بالقيمتة العادلتة ،فتإن المنشتأة تقتوم بتإهالك
العقار (أو أصل حق االستخدام) وتثبت أية خسائر هبوط تكون قد حدثت .وتعالج المنشأة أي فرق في ذلك التتاريا بتين المبلت
الدفتري للعقار وفقا ً للمعيار الدولي للمحاسبة  16أو المعيار التدولي للتقريتر المتالي  16وقيمتته العادلتة بتنفس طريقتة معالجتة
إعادة التقويم وفقا ً للمعيار الدولي للمحاسبة  .16وبعبارة أخرى:
(أ) يتم إثبات أي انخفاض ناتج في المبل الدفتري للعقار ضمن الرب أو الخسارة .وبالرغم من ذلك ،ففي حالة وجود مبل
مدرج ضمن فائع إعادة التقويم لذلك العقار ،فإن االنخفاض يتم إثباته ضمن الدخل الشامل اآلخر ،ويخفع به فائع
إعادة التقويم ضمن حقوق الملكية.
(ب) تتم معالجة أية زيادة ناتجة في المبل الدفتري كما يلي:
( )1يتم إثبات الزيادة ضمن الرب أو الخسارة طالما أن الزيادة تعكس خسارة هبوط سابقة في قيمة ذلك العقار .وال
يزيد المبل الذي يتم إثباته ضمن الرب أو الخسارة عن المبل الالزم إلعادة المبل الدفتري إلى المبل الدفتري الذي
كان سيتم تحديده (بالصافي بعد طرح اإلهالك) فيما لو لم يتم إثبات أية خسارة هبوط.
( )2يتم إثبات أي جزء متبق من الزيادة ضمن الدخل الشامل اآلخر ويزداد به فائع إعادة التقويم ضمن حقوق الملكية.
وعند استبعاد العقار االستثماري الحقاً ،يجوز تحويل فائع إعادة التقويم الذي تم إدراجه ضمن حقوق الملكية إلى
األرباح المبقاة .وال يتم التحويل من فائع إعادة التقويم إلى األرباح المبقاة من خالل الرب أو الخسارة.

63

للتحويل من مخزون إلى عقار استثماري سيتم تسجيله بالقيمة العادلة ،يجب إثبات أي فارق باين القيماة العادلاة للعقاار فاي
جلك التاريخ ومبلغه الدفتري السابق ضمن الربح أو الخسارة.

64

تتفق معالجة التحويالت من مخزون إلى عقار استثماري سيتم تسجيله بالقيمة العادلة مع معالجة مبيعات المخزون.

65

عندما تنتهي المنشأة من إنشاء أو تطوير عقار استثماري قامت بإنشاائه بنفساها وسايتم تساجيله بالقيماة العادلاة ،فاإن أي
فرق بين القيمة العادلة للعقار في جلك التاريخ ومبلغه الدفتري السابق يجب إثباته ضمن الربح أو الخسارة.
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االستبعادات
66

يجب إلغاء إثبات العقار االستثماري (حذفه من قائمة المركز المالي) عند استبعاده أو عندما يتم سحب العقاار االساتثماري
بشكل دائم من االستخدام وال يُتوقع تحصيل منافع اقتصادية مستقبلية من استبعاده.

67

قد يتم استبعاد عقار استثماري عن طريق البيع أو عن طريق الدخول فتي عقتد إيجتار تمتويلي .ويكتون تتاريا استتبعاد العقتار
االستثماري المبا هو التتاريا التذي يكتستب فيته المستتلم الستيطرة علتى العقتار االستتثماري وفقتا ً للمتطلبتات الخاصتة بتحديتد
موعد الوفاء بواجب األداء الواردة في المعيار التدولي للتقريتر المتالي  .15وينطبتق المعيتار التدولي للتقريتر المتالي  16علتى
االستبعاد الذي يتم من خالل الدخول في عقد إيجار تمويلي وعلى البيع وإعادة االستئجار.

68

إذا قامت المنشأة بإثبات تكلفة بديل لجزء من عقار استتثماري ضتمن المبلت التدفتري لألصتل ،وفقتا ً لمبتدأ اإلثبتات التوارد فتي
الفقرة  ،16فإنها تلغي إثبات المبل الدفتري للجزء المستبدل .وفيما يخص العقار االستثماري المحاسب عنه باستتخدام نمتوذج
التكلفة ،قد ال يكون الجزء المستبدل جزءاً تتم إهالكته بشتكل منفصتل .وإذا لتم يكتن متن الممكتن عمليتا ً للمنشتأة أن تحتدد المبلت
الدفتري للجزء المستبدل ،فيجوز لها أن تستخدم تكلفة البديل على أنها مؤشر لما كانت عليته تكلفتة الجتزء المستتبدل فتي وقتت
اقتنائه أو إنشائه .وبموجب نموذج القيمة العادلة ،قد تعكتس القيمتة العادلتة للعقتار االستتثماري –بالفعتل -أن الجتزء التذي ستيتم
استبداله قد فقد قيمته .وفي حاالت أخرى ،قد يكون من الصعب معرفة القدر التذي ينبغتي أن تخفتع بته القيمتة العادلتة للجتزء
الذي يجري استبداله .ومن بدائل تخفيع القيمة العادلة للجزء المستبدل ،عندما ال يكون من الممكن عمليا ً القيام بتذلك ،أن يتتم
إدراج تكلفة الجزء البديل ضمن المبلت التدفتري لألصتل ثتم يتتم إعتادة تقيتيم القيمتة العادلتة ،علتى النحتو التذي ستيكون مطلوبتا ً
لإلضافات التي ال تنطوي على استبدال.

69

يجب تحديد المكاسب أو الخسائر الناشةة عن استبعاد العقار االستثماري أو سحبه من الخدمة على أنها الفرق بين صافي
متحصالت االستبعاد والمبلغ الدفتري لألصل ،ويجب إثباتها ضمن الربح أو الخسارة (ما لم يتطلب المعيار الدولي للتقرير
المالي  16خالف جلك عند البيع وإعادة االستةجار) في فترة السحب من الخدمة أو االستبعاد.

70

يتتتم تحديتتد مبل ت العتتوض ،التتذي س تيتم إدراجتته ضتتمن المكستتب أو الخستتارة الناشتتئة عتتن إلغتتاء إثبتتات عقتتار استتتثماري ،وفق تا ً
لمتطلبات تحديتد ستعر المعاملتة التواردة فتي الفقترات  72-47متن المعيتار التدولي للتقريتر المتالي  .15ويجتب المحاستبة عتن
التغييتترات الالحقتتة التتتي تطتترأ علتتى المبل ت المقتتدر للعتتوض الم تدرج ضتتمن المكستتب أو الخستتارة وفق تا ً للمتطلبتتات الخاصتتة
بالتغييرات في سعر المعاملة ،الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي .15

71

تطبتتق المنشتتأة المعيتتار التتدولي للمحاستتبة  37أو معتتايير أختترى ،بحستتب متتا هتتو مناستتب ،علتتى أي التزامتتات تبقتتي عليهتتا بعتتد
استبعاد العقار االستثماري.

72

يجب إثبات التعويض المستلم من أطراف ثالثة مقابل العقار االستثماري الذي هبطت قيمته أو تم فقاده أو تام التناازل عناه،
ضمن الربح أو الخسارة عندما يصبح التعويض مستحق التحصيل.

73

إن الهبتتوط فتتي قيمتتة عقتتار استتتثماري أو خستتائره ،والمطالبتتات بتالتعويع أو متتدفوعات التعتتويع ذات العالقتتة المستتتلمة متتن
أطراف ثالثة ،وأي شراء أو إنشاء الحق ألصول بديلة ،هي أحداث اقتصادية منفصلة وتتم المحاسبة عنها بشكل منفصتل كمتا
يلي:
(أ) يتم إثبات الهبوط في قيمة العقار االستثماري وفقا ً للمعيار الدولي للمحاسبة 36؛
(ب) يتم إثبات استبعادات العقار االستثماري أو سحبه من الخدمة وفقا ً للفقرات  71-66من هذا المعيار؛
(ج) يتم إثبات التعويع من أطراف ثالثة مقابل العقار االستثماري الذي هبطت قيمته أو تم فقده أو تم التنازل عنه ،ضمن
الرب أو الخسارة عندما يصب التعويع مستحق التحصيل؛
(د) يتم تحديد تكلفة األصول التي تمت إعادتها لما كانت عليه أو تم شراؤها أو تم إنشائها على أنها بدائل وفقا ً للفقرات
 29-20من هذا المعيار.

اإلفصاح
نموجج القيمة العادلة ونموجج التكلفة
74

تنطبق اإلفصاحات أدناه باإلضافة إلى تلك الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  .16ووفقا ً للمعيار الدولي للتقرير
المالي  ،16يقدم مالك العقار االستثماري اإلفصاحات التي يقدمها المؤجر عن عقود اإليجار التي دخل فيها .أما المستأجر
الذي يحتفظ بعقار استثماري على أنه أصل حق استخدام فإنه يقدم إفصاحات المستأجر المطلوبة وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير
المالي  ،16ويقدم إفصاحات المؤجر المطلوبة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي  16ألي عقود إيجار تشغيلي يكون قد
دخل فيها.

75

يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:
(أ) ما إجا كانت تطبق نموجج القيمة العادلة أو نموجج التكلفة.
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[حذفت]
(ب) ُ
(ج) عندما يصعب التصنيف (انظر الفقرة  :)14الضوابط التي تستخدمها المنشأة لتمييز العقار االستثماري عن العقار الذي
يشغله المالك وعن العقار ال ُمحتفظ به للبيع في السياق العادي لألعمال.
[حذفت]
(د) ُ
(هـ) مدى استناد القيمة العادلة للعقار االستثماري (المقيسة أو المفصح عنها في القوائم المالية) إلى تقويم مق ِّيم مستقل حاصل
على مؤهل مهني معترف به وجي صلة ولديه خبرة حديثة في موقع وصنف العقار االستثماري الذي يجري تقويمه .وإجا لم
يتوفر مثل هذا التقويم ،فيجب اإلفصاح عن تلك الحقيقة.
(و) المبالغ التي تم إثباتها ضمن الربح أو الخسارة لما يلي:
( )1دخل اإليجار من العقارات االستثمارية؛
( )2مصروفات التشغيل المباشرة (بما في جلك اإلصالحات والصيانة) الناشةة عن العقارات االستثمارية التي تولد عنها
دخل إيجار خالل الفترة؛
( )3مصروفات التشغيل المباشرة (بما في جلك اإلصالحات والصيانة) الناشةة عن العقارات االستثمارية التي لم يتولد عنها
دخل إيجار خالل الفترة؛
( )4التغير المتراكم في القيمة العادلة ،الذي تم إثباته ضمن الربح أو الخسارة ،عند بيع عقار استثماري من مجموعة
أصول يتم فيها استخدام نموجج التكلفة إلى مجموعة يتم فيها استخدام نموجج القيمة العادلة (انظر الفقرة 32ج).
(ز) وجود قيود على قابلية تحقق عقار استثماري أو على تحويل الدخل ومتحصالت االستبعاد ،ومقدار تلك القيود.
(هـ) الواجبات التعاقدية لشراء عقار استثماري أو إنشائه أو تطويره ،أو مقابل أعمال اإلصالح أو الصيانة أو التحسين.

نموجج القيمة العادلة
76

باإلضافة إلى اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة  ،75يجب على المنشأة التي تطبق نموجج القيمة العادلة الوارد في
الفقرات  55-33أن تفصح عن مطابقة بين المبالغ الدفترية للعقار االستثماري في بداية الفترة ونهايتها ،تُظهر ما يلي:
(أ) اإلضافات ،بحيث تفصح بشكل منفصل عن تلك اإلضافات الناتجة عن عمليات اقتناء وتلك الناتجة عن نفقات الحقة تم إثباتها
ضمن المبلغ الدفتري لألصل؛
(ب) اإلضافات الناتجة عن عمليات اقتناء من خالل تجميع أعمال؛
(ج) األصول التي تم تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع أو التي تم إدراجها ضمن مجموعة استبعاد ُمصنفة على أنها محتفظ
بها للبيع وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  5واالستبعادات األخرى؛
(د) صافي المكاسب أو الخسائر من تعديالت القيمة العادلة؛
(هـ) صافي فروقات أسعار الصرف الناشةة عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض مختلفة ،وعن ترجمة عملية أجنبية إلى
عملة العرض الخاصة بالمنشأة المعدة للتقرير؛
(و) التحويالت إلى ومن صنفي المخزون والعقار الذي يشغله المالك؛
(ز) التغييرات األخرى.

77

عندما ياتم تعاديل تقاويم تام الحصاول علياه لعقاار اساتثماري -بشاكل جاوهري -لغارض القاوائم المالياة ،علاى سابيل المثاال،
لتجنب ازدواجية احتساب األصول أو االلتزامات التي يتم إثباتها علاى أنهاا أصاول والتزاماات منفصالة كماا هاو موضاح فاي
الفقرة  ،50يجب على المنشأة أن تفصح عن مطابقة بين التقويم الذي تم الحصول عليه والتقويم المعدل الاذي تام تضامينه
فااي القااوائم الماليااة ،وأن تظهاار بشااكل منفصاال المبلااغ المجمااع أليااة التزامااات مثبتااة لعق اود اإليجااار تكااون قااد تماات إعااادة
إضافتها ،وأية تعديالت مهمة أخرى.

78

في الحاالت االستثنائية المشار إليها في الفقرة  ،53عندما تقوم المنشأة بقياس عقار استثماري باساتخدام نماوجج التكلفاة
الوارد في المعيار الدولي للمحاسبة  16أو وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  ،16فإن المطابقة المطلوباة بموجاب الفقارة
 76يجب أن تفصح عن المبالغ المتعلقة بذلك العقار االستثماري بشكل منفصل عن المبالغ المتعلقة بالعقارات االساتثمارية
األخرى .وإضافة لذلك ،يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:
(أ) وصف للعقار االستثماري؛
(ب) توضيح ألسباب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن االعتماد عليها؛
(ج) إجا كان جلك ممكنا ،مدى التقديرات التي من المرجح بدرجة عالية أن تقع ضمنها القيمة العادلة؛
(د) عند استبعاد عقار استثماري غير مسجل بالقيمة العادلة:
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( )1حقيقة أن المنشأة قد استبعدت عقارا استثماريا غير مسجل بالقيمة العادلة؛
( )2المبلغ الدفتري لذلك العقار االستثماري في وقت البيع؛
( )3مبلغ المكسب أو الخسارة الذي تم إثباته.

نموجج التكلفة
79

باإلضافة إلى اإلفصاحات المطلوبة بموجب الفقرة  ،75يجب على المنشأة التي تطبق نموجج التكلفة الوارد فاي الفقارة 56
أن تفصح عما يلي:
(أ) طرق اإلهالك المستخدمة؛
(ب) األعمار اإلنتاجية أو معدالت اإلهالك المستخدمة؛
(ج) إجمالي المبلغ الدفتري واإلهالك المتراكم ( ُمضافا إليه خسائر الهبوط المتراكمة) في بداية الفترة ونهايتها؛
(د) مطابقة للمبلغ الدفتري للعقار االستثماري في بداية الفترة ونهايتها ،بحيث تُظهر ما يلي:
( )1اإلضافات ،بحيث تفصح بشكل منفصل عن تلك اإلضافات الناتجة عن عمليات اقتناء وتلك الناتجة عن نفقات الحقة تم
إثباتها على أنها أصل؛
( )2اإلضافات الناتجة عن عمليات اقتناء من خالل تجميع أعمال؛
( )3األصول التي تم تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع أو التي تم إدراجها ضمن مجموعة استبعاد ُمصنفة على أنها
محتفظ بها للبيع وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  5واالستبعادات األخرى؛
( )4اإلهالك؛
(ه) مبلغ خسائر الهبوط التي تم إثباتها ،ومبلغ خسائر الهبوط التي تم عكسها ،خالل الفترة وفقا للمعيار الدولي للمحاسبة
36؛
( )6صافي فروقات أسعار الصرف الناشةة عن ترجمة القوائم المالية إلى عملة عرض مختلفة ،وعن ترجمة عملية أجنبية
إلى عملة العرض الخاصة بالمنشأة المعدة للتقرير؛
( )7التحويالت إلى ومن صنفي المخزون والعقار الذي يشغله المالك؛
( )8التغييرات األخرى.
(هـ) القيمة العادلة للعقار االستثماري .وفي الحاالت االستثنائية الموضحة في الفقرة  ،53عندما ال تستطيع المنشأة قياس
القيمة العادلة للعقار االستثماري بطريقة يمكن االعتماد عليها ،فيجب عليها أن تفصح عما يلي:
( )1وصف للعقار االستثماري؛
( )2توضيح ألسباب عدم إمكانية قياس القيمة العادلة بطريقة يمكن االعتماد عليها؛
( )3إجا كان جلك ممكنا؛ مدى التقديرات التي من المرجح بدرجة عالية أن تقع ضمنها القيمة العادلة.

أحكام التحول
نموجج القيمة العادلة
80

يجب على المنشأة ،التي طبقات ساابقا المعياار الادولي للمحاسابة  )2000( 40وتختاار للمارة األولاى أن تصانف وتحاساب
عن بعض أو جميع الحصص العقارية المؤهلة ال ُمحاتفظ بهاا بموجاب عقاود إيجاار تشاغيلي علاى أنهاا عقاار اساتثماري ،أن
تثبت أثر جلك االختيار على أنه تعديل للرصيد االفتتاحي لألربااح المبقااة للفتارة التاي ياتم فيهاا االختياار ألول مارة .وإضاافة
لذلك:
(أ) إجا كانت المنشأة قد قامت سابقا باإلفصاح للعموم (في القوائم المالية أو بطريقة أخرى) عن القيمة العادلة لتلك الحصص
العقارية في فترات سابقة (مقيسة على أساس يستوفي تعريف القيمة العادلة الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي
 ،)13فإن المنشأة تُشجع ،ولكن دون إلزام ،على أن:
( )1تعدل الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة ألسبق فترة معروضة أُفصح لها عن مثل تلك القيمة العادلة للعموم؛
( )2تعيد عرض معلومات المقارنة لتلك الفترات؛
(ب) إجا لم تكن المنشأة قد قامت سابقا باإلفصاح للعموم عن المعلومات الموضحة في البند (أ) ،فال يجوز لها أن تعيد عرض
معلومات المقارنة ويجب عليها أن تفصح عن تلك الحقيقة.
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81

يتطلب هذا المعيار معالجة مختلفة عن تلك التي يتطلبها المعيار الدولي للمحاسبة  .8حي يتطلب المعيار الدولي للمحاستبة 8
أن يتم إعادة عرض معلومات المقارنة ما لم يكن من غير الممكن عمليا ً إعادة مثل هذا العرض.

82

عنتتدما تطبتتتق المنشتتتأة هتتتذا المعيتتتار للمتتترة األولتتتى ،فتتتإن تعتتديل الرصتتتيد االفتتتتتاحي لألربتتتاح المبقتتتاة يشتتتمل إعتتتادة تصتتتنيف
أي مبل محتفظ به في فائع إعادة التقويم للعقار االستثماري.

نموجج التكلفة
83

ينطبق المعيار الدولي للمحاسبة  8على أي تغيير في السياسات المحاسبية يتم إجراؤه عنتدما تطبتق المنشتأة هتذا المعيتار ألول
مرة وتختار استخدام نموذج التكلفة .ويشمل أثر التغيير في السياسات المحاسبية إعادة تصنيف أي مبل محتفظ بته فتي فتائع
إعادة التقويم للعقار االستثماري.

84

يجب أن تُطبق بأثر مستقبلي على المعامالت المستقبلية فقط متطلباتُ الفقرات  29-27التي تتعلق بالقيااس األولاي للعقاار
االستثماري الذي يتم اقتناؤه في معاملة لتبادل األصول.

تجميع األعمال
84أ

أضافت "التحسينات السنوية دورة  ،"2013-2011الصادرة في ديسمبر  ،2013الفقرة 14أ وعنوانا قبل الفقارة .6
ويجب على المنشأة أن تطباق جلاك التعاديل باأثر مساتقبلي لعملياات اقتنااء العقاارات االساتثمارية وجلاك مان بداياة أول فتارة
تطبق لها جلك التعاديل .وبالتاالي ،فإناه ال يجاوز تعاديل المحاسابة عان عملياات اقتنااء العقاارات االساتثمارية التاي تمات فاي
الفترات السابقة .وبالرغم من جلاك ،فإناه يجاوز للمنشاأة أن تختاار تطبياق التعاديل علاى عملياات فردياة مان عملياات اقتنااء
العقااارات االسااتثمارية التااي تكااون قااد حاادثت قباال بدايااة أول فتاارة ساانوية تقااع فااي تاااريخ السااريان أو بعااده فقااط إجا كاناات
المعلومات الالزمة لتطبيق التعديل على تلك المعامالت السابقة متاحة للمنشأة.
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84ب

يجب على المنشأة التي تطبق المعيار الدولي للتقرير الماالي  ،16والتعاديالت المتعلقاة باه علاى هاذا المعياار ،ألول مارة أن
تطبق متطلبات التحول الواردة في الملحق ج مان المعياار الادولي للتقريار الماالي  16علاى عقاراتهاا االساتثمارية المحاتفظ
بها على أنها أصل حق استخدام.

تحويالت العقارات االستثمارية
84ج

عدل اإلصدار "تحويالت العقارات االستثمارية" (تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة  ،)40الصادر في ديسمبر
 ،2016الفقرتين  57و .58ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت على التغييرات في االستخدام التي تحدث في بداية
فترة التقرير السنوية ،أو بعدها ،التي تطبق فيها المنشأة ألول مرة هذه التعديالت (تاريا التطبيق األولي) .وفي تاريا
التطبيق األولي ،يجب على المنشأة أن تعيد تقييم تصنيف العقار المحتفظ به في ذلك التاريا وتقوم ،عند االقتضاء ،بإعادة
تصنيف العقار بتطبيق الفقرات  14-7لتعكس الظروف القائمة في ذلك التاريا.

84د

على الرغم من متطلبات الفقرة 84ج ،يسم للمنشأة أن تطبق التعديالت على الفقرتين  57و 58بأثر رجعي وفقا ً للمعيار
الدولي للمحاسبة  ،8وذلك فقط إذا كان ذلك ممكنا ً بدون استخدام اإلدراك المتأخر.

84هـ

إذا قامت المنشأة وفقا ً للفقرة 84ج بإعادة تصنيف العقار في تاريا التطبيق األولي ،فيجب عليها:
(أ) المحاسبة عن إعادة التصنيف بتطبيق المتطلبات الواردة في الفقرات  .64-59وعند تطبيقها للفقرات  ،64-59يجب
عليها:
 )1قراءة أية إشارة إلى تاريا التغيير في االستخدام على أنه تاريا التطبيق األولي؛
 )2إثبات أي مبل كان سيتم إثباته ضمن الرب أو الخسارة وفقا ً للفقرات  64-59باعتباره تعديالً على الرصيد االفتتاحي
لألرباح المبقاة في تاريا التطبيق األولي.
(ب) اإلفصاح عن المبل المعاد تصنيفه إلى العقارات االستثمارية أو منها وفقا ً للفقرة 84ج .ويجب على المنشأة أن
تفص عن تلك المبال المعاد تصنيفها على أنها جزء من مطابقة المبل الدفتري للعقارات االستثمارية في بداية
الفترة ونهايتها حسبما هو مطلوب بموجب الفقرتين  76و.79

تاريخ السريان
85

يجتب علتى المنشتأة أن تطبتق هتذا المعيتار للفتترات الستنوية التتي تبتدأ فتي  1ينتاير  2005أو بعتد ذلتك التتاريا .ويشتجع علتتى
التطبيتتق األستتبق .وإذا قامتتت المنشتتأة بتطبيتتق هتتذا المعيتتار لفتتترة تبتتدأ قبتل  1ينتتاير  ،2005فيجتتب عليهتتا أن تفص ت عتتن تلتتك
الحقيقة.
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المعيار الدولي للمحاسبة " 40العقارات االستثمارية"

85أ

عدل المعيار الدولي للمحاسبة " 1عرض القوائم المالية" (المنق في  )2007المصطلحات المستخدمة في جميع المعايير
الدولية للتقرير المالي .وإضافة لذلك ،فقد عدل الفقرة  .62ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت للفترات السنوية التي
تبدأ في  1يناير  2009أو بعد ذلك التاريا .وإذا قامت المنشأة بتطبيق المعيار الدولي للمحاسبة ( 1المنق في  )2007لفترة
أسبق ،فيجب تطبيق التعديالت لتلك الفترة األسبق.

85ب

عدلت "التحسينات على المعايير الدولية للتقرير المالي" ،الصتادرة فتي متايو  ،2008الفقترات  ،8و ،9و ،48و ،53و54
و ،57وحتتذفت الفقتترة  ،22وأضتتافت الفقتترتين 53أ و53ب .ويحتتب علتتى المنِشتتأة أن تطبتتق تلتتك التعتتديالت بتتأثر مستتتقبلي
للفتتترات الستتنوية التتتي تبتتدأ فتتي  1ينتتاير  2009أو بعتتد ذلتتك التتتاريا .ويس ت َم للمنشتتأة بتتأن تطبتتق التعتتديالت علتتى العقتتارات
االستتتثمارية قيتتد اإلنشتتاء ابتتتدا ًء متتن أي تتتاريا قبتتل  1ينتتاير  2009شتتريطة أن يكتتون قتتد تتتم قيتتاس القتتيم العادلتتة للعقتتارات
االستثمارية قيد اإلنشاء في تلك التواريا .ويسم بالتطبيق األسبق .وإذا قامت المنشأة بتطبيتق التعتديالت لفتترة أستبق ،فيجتب
عليها أن تفص عن تلك الحقيقة وأن تطبق في نفس الوقت التعديالت على الفقترتين  5و81هتـ متن المعيتار التدولي للمحاستبة
" 16العقارات واآلالت والمعدات".

85ج

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،13الصادر في مايو  ،2011تعريف القيمة العادلة الوارد في الفقترة  ،5وعتدل الفقترات
 ،26و ،29و ،32و ،40و ،48و ،53و53ب ،و ،80-78و85ب ،وحتتتتتتتتتذف الفقتتتتتتتتترات  ،39-36و ،47-42و ،49و51
و(75د) .ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .13

85د

أضافت "التحسينات السنوية دورة  ،"2013-2011الصادرة في ديسمبر  ،2013عناوين قبل الفقرة  6وبعد الفقرة 84
وأضافت الفقرتين 14أ و84أ .ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت للفترات السنوية التي تبدأ في  1يوليو  2014أو
بعد ذلك التاريا .ويسم بالتطبيق األسبق .وإذا قامت المنشأة بتطبيق تلك التعديالت لفترة أسبق ،فيجب عليها أن تفص عن
تلك الحقيقة.

85هـ

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي " 15اإليراد من العقود مع العمالء" ،الصادر في مايو  ،2014الفقرات (3ب) ،و،9
و ،67و .70ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .15

85و

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،16الصادر في يناير  ،2016نطاق المعيار الدولي للمحاسبة  40عن طريق تعريف
العقار االستثماري ليشمل كالً من العقار االستثماري المملوك والعقار الذي يحتفظ به المستأجر على أنه أصل حق استخدام.
وعدل المعيار الدولي للتقرير المالي  16الفقرات  ،5و ،7و ،8و ،9و ،16و ،20و ،30و ،41و ،50و ،53و53أ ،و،54
و ،56و ،60و ،61و ،62و ،67و ،69و ،74و ،75و ،77و 78وأضاف الفقرات 19أ ،و29أ ،و40أ ،و84ب والعناوين
المرتبطة بها وحذف الفقرات  ،3و ،6و ،25و ،26و .34ويجب على المنشأة تطبيق تلك التعديالت عندما تطبق المعيار
الدولي للتقرير المالي .16

85ز

عدل اإلصدار "تحويالت العقارات االستثمارية" (تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة  ،)40الصادر في ديسمبر
 ،2016الفقرتين  57و ،58وأضاف الفقرات 84ج84-هـ .ويجب على المنشأة أن تطبق تلك التعديالت للفترات السنوية
التي تبدأ في  1يناير  2018أو بعد ذلك التاريا .ويسم بالتطبيق األسبق .وإذا طبقت المنشأة تلك التعديالت لفترة أسبق،
فيجب عليها أن تفص عن تلك الحقيقة.

85ح

عدل المعيار الدولي للتقرير المالي  ،17الصادر في مايو  ،2017الفقرة 32ب .ويجب على المنشأة تطبيق ذلك التعديل
2
عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي .17

سحب المعيار الدولي للمحاسبة )2000( 40
86

2

يحل هذا المعيار محل المعيار الدولي للمحاسبة " 40العقارات االستثمارية" (الصادر في عام .)2000

تمت إضافة هذه الفقرة نتيجة إلصدار المعيار الدولي للتقرير المالي " 17عقود التأمين".
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