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 تطوير القياس واإلفصاح المحاسبى عن االستثمارالعقارى 

 فى بيئة األعمال المصرية مع دراسة تطبيقية 
 

 د.عبدالحميد أحمد أحمد شاهين* 

 

 دوافع ومشكلة البحث:

لى  إ يشير استقراء الفكر المحاسبى المعاصر فى مجال القياس واإلفصاح المحاسبى      

بمحاولة تطوير أسس   –المحلية والدولية  -لمهنية االهتمام المتزايد من قبل المنظمات ا

القياس واإلفصاح المحاسبى عن االستثمارات العقارية باعتبارها من األنشطة المتخصصة.  

عن االستثمــــــــار العقارى   40ولقد توج هذا االهتمام بإصدار معيار المحاسبة الدولى رقم 

( IAS No.40, 2000 ) ة بالعديد من الدول اهتمامها بهذا المعيار  ، وأولت المنظمات المهني

 :See for example)وشرعت فى إصدار معيار محاسبى متوافق مع المعيــــــار الدولى 

ED 103,2001,  MGAS No.16, 2001,  ED 56, 2003, ED NZ IAS No.40, 2003)   

      

ثل فى أن المعيار  وتأسيسا على ما تقدم يرى الباحث ان أولى دوافع هذا البحث تتم      

"المحاسبة عن االستثمارات" قد تناول كافة أنواع االستثمارات   16المحاسبى المصرى رقم 

 المتداولة وطويلة األجل بما فيها االستثمار العقارى . وهنا يؤكد الباحث على حقيقتين هما: 

مارات" ،  "المحاسبة عن االستث  25ان المعيار المصرى يعد ترجمة للمعيار الدولى رقم  -أ

"األدوات المالية:   39وقد تم إلغاء المعيار الدولى وحل محله كل من المعيار الدولى رقم 

"االستثمار العقارى أو الممتلكات   40االعتراف والقياس" والمعيار الدولى رقم 

 االستثمارية" . 

مثلما فعل مجلس معايير المحاسبة   (IASC)خلصت لجنة معايير المحاسبة الدولية  -ب 

الى أنه من غير الممكن إصدار معيار واحد يعالج كل القضايا ، كما اليمكن   (FASB)لمالية ا

أيضا لمعيار واحد ان يفرض متطلبات موحدة على كل من األصول وااللتزامات بغض النظر  

 (. 438، ص2002عن الحكمة من فعل ذلك )حماد، 

      
بشأن القياس   16بة المصرى رقم والدافع الثانى يظهر من خالل ما ورد بمعيار المحاس 

المحاسبى لالستثمار العقارى ، من ان بعض المنشآت تفضل معاملة استثماراتها العقاريـــــة  

 كاستثمارات طويلة األجل ، بينما يفضل البعض اآلخر معاملتهـا وحساب إهالكهــــــــا طبقــــا  
ــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جامعة قناة السويس   –كلية التجارة بالسويس   –* مدرس بقسم المحاسبة والمراجعة  
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للسياسات المحاسبية التى تستخدمها المنشأة فى معالجة األصول الثابتة بما يتفق والمعيار  

مصرى  الخاص باألصول الثابتة وإهالكها . ولم يضع المعيارال 10المحاسبى المصرى رقم 

أى ضوابط أو معايير بشأن منهج القياس الذى يجب اتباعه ، بل ترك الباب مفتوحا   16رقم 

أمام إدارة المنشأة لتتولى هذه المهمة . وهنا بالتحديد تتأكد حقيقة ان تعدد بدائل القياس  

المحاسبى دون وضع ضوابط صارمة فى هذا الشأن يؤدى الى الحصول على معلومات  

ثوق فيها ، وتؤثر تلك المعلومات بشكل سلبى على قرارات المستثمرين  محاسبية غير مو

 والدائنين وكافة الطوائف المستفيدة من تلك المعلومات. 

 

أما الدافع الثالث فهو ارتباط عملية تطوير القياس واإلفصاح المحاسبى عن االستثمار       

، وهنا   Fair value modelة العقارى بالتحول من نموذج التكلفة الى نموذج القيمة العادل

 يؤكد الباحث على ما يلى : 

تعددت الدراسات التى عُنيت باستخدام نموذج القيمة العادلة فى تطوير القياس واإلفصاح   -أ

 ,See for example: SFAS No.107, 1991, Barth)المحاسبى عن األدوات المالية 

M.E., et al., 1996, FASC, 2002, Ryan,S., 2002 ) .                                               

ندرة الدراسات األجنبية التى عُنيت باستخدام نموذج القيمة العادلة فى تطوير القياس   -ب 

واإلفصاح المحاسبى عن االستثمار العقارى ، حيث اقتصرت تلك الدراسات على قيام  

ونيوزيلند والفلبين ومالطا(  المنظمات المهنية المتخصصة فى بعض الدول )مثل استراليا 

بما يتالءم والعوامل   –بشكل طفيف  –، أو تطويره  40بمحاولة األخذ بالمعيار الدولى رقم 

 البيئية فى تلك الدول . 

 األول من نوعه فى مصر.    –فى حدود علم الباحث  –يعتبر البحث الحالى  -ج

 

ار العقارى فى مصر بما يوجب أهمية  والدافع الرابع يتمثل فى االهتمام المتزايد باالستثم    

البحث فى تطوير القياس واإلفصاح المحاسبى عن هذا النشاط المتخصص . وهذا االهتمام  

)الجريدة الرسمية،   2001لسنة  148بدا واضحا منذ صدور قانون التمويل العقارى رقم

لغت  ( ، حيث تبدو أهمية التمويل العقارى فى تنشيط سوق العقارات بعد ان ب 2001

من استثمارات الدولة والذى يرتبط به أكثر من مائة نشاط ، كما   %50استثمارات التشييد 

يتيح التمويل العقارى مصادر تمويل للمستثمرين إلعادة استثمارها مرة أخرى. )األهرام  

 ( . 2004االقتصادى، 
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ن االستثمار  وبناء على ما تقدم تبرز الحاجة الى تطوير القياس واإلفصاح المحاسبى ع     

العقارى فى بيئة األعمال المصرية ، ومن ثم يثير الباحث التساؤالت التالية بشأن جدوى  

استمرار الممارسات المحاسبية فى منشآت األعمال المصرية )منشآت االستثمار العقارى(  

، ومدى أهمية االعتماد على المعيار الدولى   16وفقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

 :  40رقم  للمحاسبة 

يشير الى عدم توضيح المعيار   16ان االستقراء المبدئى لمعيار المحاسبة المصرى رقم  -1

لطبيعة االستثمار العقارى ومعايير االعتراف به واألنشطة المميزة لالستثمار العقارى  

بالتحول من والى باقى األصول ، باإلضافة الى عدم االستفاضة بشأن نموذج القيمة العادلة  

ديل وحيد لنموذج التكلفة فى مجال القياس واالفصاح عن االستثمار العقارى . وهنا يثير  كب

 الباحث التساؤالت التالية: 

( كفيل بمعالجة كافة المشاكل المحاسبية المعنية  16هل معيار المحاسبة المصرى رقم ) -

 بالقياس واإلفصاح المحاسبى عن االستثمار العقارى ؟  

بالنفى على ما سبق ، فلماذا لم تبادر اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة   وإذا كانت اإلجابة  -

  –والمعنية بإصدار المعايير فى مصر  –والمراجعة وقواعد السلوك المهنى المرتبطة بهما 

( أو إلغاؤه وإصدار معايير مستقلة لكل نوع من االستثمارات  16بتطوير المعيار الحالى رقم )

 عقارى ؟ بما فيها االستثمار ال

( عام  40ثم المعيار رقم )  1999( عام 39منذ صدور معيار المحاسبة الدولى رقم ) -2

( "المحاسبة عن االستثمارات" ، واإلصدارات  25، وإلغاء المعيار الدولى رقم ) 2000

تتوالى عن المنظمات المهنية المتخصصة بالعديد من الدول للعمل بتلك المعايير الدولية .  

 لباحث التساؤلين التاليين : وهنا يثير ا

( كفيل بعالج مشاكل القياس واإلفصاح المحاسبى عن  40هل معيار المحاسبة الدولى رقم ) -

 االستثمار العقارى فى بيئة األعمال المصرية ؟  

وإذا كانت اإلجابة باإليجاب ، فلماذا ال تبادر لجنة إصدار المعايير فى مصر بدراسة المعيار   -

 معيار مصرى يتالءم مع بيئة األعمال المصرية ؟ الدولى وإصدار 

 

 أهداف البحث: 

 يسعى البحث الى اإلجابة عن التساؤالت السابقة بما يحقق األهداف التالية:      

لتحديد مدى مالءمته للقياس   16إجراء دراسة تحليلية لمعيار المحاسبة المصرى رقم  -1

 واإلفصاح المحاسبى عن االستثمار العقارى . 
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بحث إمكانية تطوير القياس واإلفصاح المحاسبى عن االستثمار العقارى من خالل دراسة   -2

، وما ورد بشأنه من مالحظات عن المنظمات المهنية   40المعيار الدولى للمحاسبة رقم 

 المتخصصة فى العديد من الدول التى أبدت اهتمامها بهذا المعيار . 

والممارسة العملية من خالل الدراسة التحليلية   محاولة الربط ما بين الدراسة النظرية -3

للقوائم المالية واإليضاحات المتممة لها لعينة من شركات االستثمار العقارى فى مصر  

للوقوف على إيجابيات / سلبيات القياس واإلفصاح المحاسبى الحالى فى ضوء معيار  

مسئولين بالقطاعات المالية  ، باإلضافة الى استطالع آراء كبار ال  16المحاسبة المصرى رقم 

للتطبيق فى بيئة األعمال   40لتلك الشركات بشأن مدى مالءمة معيار المحاسبة الدولى رقم 

 المصرية . 

 

 فروض البحث:

 تحقيقا ألهداف البحث يقوم الباحث باختبار مدى صحة الفروض التالية :       

اس واإلفصاح المحاسبى عن  لتحقيق القي 16عدم مالءمة معيار المحاسبة المصرى رقم  -1

 االستثمار العقارى . 

إمكانية تطوير القياس واإلفصاح المحاسبى عن االستثمارات العقارية فى بيئة األعمال   -2

 .   40المصرية فى ضوء معيار المحاسبة الدولى رقم 

اختالف درجات القياس واالفصاح المحاسبى عن االستثمارالعقارى بين شركات   -3

 .  16قارى فى ظل العمل بمعيار المحاسبة المصرى رقم االستثمار الع

 

 حدود البحث: 

سيقتصر هذا البحث على دراسة تطوير القياس واإلفصاح المحاسبى عن االستثمارات       

ومعيار   16العقارية فى بيئة األعمال المصرية طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم 

سبة عن االستثمارات العقارية من جهة ، ومن  الرتباطهما بالمحا 40المحاسبة الدولى رقم 

جهة أخرى إهتمام لجنة إصدار المعايير فى مصر بترجمة بعض معايير المحاسبة الدولية  

مع إجراء تعديالت طفيفة على تلك   (IASC)المصدرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية 

 المعايير لتتالءم مع العوامل البيئية فى مصر . 

يتناول المحاسبة عن االستثمارات بكافة   16معيار المحاسبة المصرى رقم  ونظرا ألن     

أنواعها المتداولة وطويلة األجل ، فان حدود البحث ال تشمل أنواع االستثمارات الواردة  

بالمعيار المصرى بخالف االستثمار العقارى ، كما يخرج عن نطاق البحث الحالى المحاسبة  
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تشمل حدود البحث إجراء دراسة ميدانية شاملة على كافة   عن عقود االنشاءات . كما ال

 ( . 1شركات االستثمار العقارى فى مصر)أنظر: ملحق رقم 

 

 أهمية البحث:

 تتعدد المحاور التى تبرز أهمية هذا البحث كما يتضح مما يلى:     

ر  يعد هذا البحث بمثابة أداه مساعدة للمسئولين عن إصدار معايير المحاسبة فى مص -1

لرفع جودة المعايير المحاسبية التى تصدرها ، عند المبادرة بتطوير معيار المحاسبة  

أو إصدار معيار مصرى جديد بشأن القياس واإلفصاح المحاسبى   16المصرى الحالى رقم 

 عن االستثمارالعقارى . 

رى  يعتبر هذا البحث بمثابة دليل شامل لإلدارة العليا بمنشآت قطاع االستثمار العقا -2

 بما يتالءم مع بيئة األعمال المصرية .   40المصرى ، لألخذ بمعيار المحاسبة الدولى رقم 

فى ترسيخ قواعد القياس واإلفصاح المحاسبى عن   –الى حد ما  –يسهم هذا البحث  -3

االستثمارالعقارى ، بما يؤدى الى تفعيل دور المراجعين حال تنفيذهم لمهام مراجعة هذا  

 . النشاط المتخصص 

يولى البحث اهتمامه باحتياجات المستخدمين للمعلومات المحاسبية الواردة فى القوائم   -4

المالية ، تأكيدا للدور االقتصادى الذى تضطلع به المعلومات المحاسبية فى مجال التخصيص  

 الكفء والفعال لموارد المجتمع . 

األكاديميون المهتمون  ان البحث فى عمومه يعد بمثابة دعوة فكرية مفتوحة لمساهمة  -5

بنظم معلومات المحاسبة المالية، إلحداث التطوير المنشود فى مجال القياس واإلفصاح  

فى   –فى هذا المجال  –المحاسبى عن االستثمارالعقارى فى ظل عدم وجود بحوث أخرى 

 مصر.  

 
 منهج البحث:

ستنباطى ، حيث يتم  يعتمد البحث على الجمع ما بين المنهج االستقرائى والمنهج اال     

االعتماد على المنهج االستقرائى بصفة أساسية من خالل استقراء الفكر المحاسبى بشأن  

معايير القياس واإلفصاح المحاسبى عن االستثمار العقارى ، ومحاولة االستفادة من عملية  

بى عن  االستقراء تلك فى استنباط النتائج الكفيلة بتطوير عمليتى القياس واإلفصاح المحاس

االستثمار العقارى ، وكذلك استنباط التوصيات التى يمكن االسترشاد بها فى إنجاز عملية  

 التطوير المنشودة مستقبال . 
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 الدراسات السابقة:  

المعنية بالقياس واإلفصاح   –سبق ان نوه الباحث الى ندرة وارتباط الدراسات السابقة      

ت المنظمات المهنية فى بعض الدول التى تبنت  بإسهاما –المحاسبى عن االستثمارالعقارى 

،   2000فى مارس  40. فمنذ ان صدر المعيار الدولى رقم  40معيار المحاسبة الدولى رقم 

اهتمت المنظمات المهنية فى العديد من الدول بهذا المعيار وأخضعته للدراسة والتحليل بغية  

 المستوى المحلى . إصدار معيار ملزم فى هذا الشأن لمنشآت األعمال على  

 

أصدر مجلس معايير التقارير المالية   (ED NZ IAS No.40, 2003)ففى نيوزيلند     

(FRSB)  التابع لمعهد المحاسبين القانونيين بنيوزيلند(ICANZ)   مسودة عرض عن ،

االستثمار العقارى ، وأكد المجلس على ضرورة االلتزام بتطبيق المعيار فى التقارير الدورية  

، وبالنسبة للمنشآت التى ترغب فى االلتزام   2007شآت األعمال بدءا من أول يناير لمن

فى تقاريرها الدورية ، يمكنها عمل ذلك بدءا من أول يناير   –قبل ذلك التاريخ  –بالمعيار 

2005  . 

، إال انه قد تم إجراء بعض   40قد تبنى المعيار الدولى رقم  FRSBوعلى الرغم من أن      

 وهى:   FRSBالت األساسية على المعيار بواسطة التعدي

إلغاء ما ورد بالمعيار الدولى بشأن عرض نموذجين بديلين لقياس االستثمار العقارى   -

وهما نموذج التكلفة ونموذج القيمة العادلة ، والتأكيد على إلزام جميع المنشآت باستخدام  

ق لجميع االستثمارات العقارية ،  فى القياس الالح –كخيار وحيد  –نموذج القيمة العادلة 

 وإثبات التغييرات فى القيمة العادلة فى قائمة الدخل . 

وفى مجال تحديد القيمة العادلة يتم استخدام مثمنون مستقلون أو العاملون ذو الخبرة ،   -

 على ان يخضع التقييم الذى يتم بواسطة المنشأة للفحص بواسطة مثمن مستقل . 

Use independent valuers or experienced employees, subject to such 

valuations being reviewed by an independent valuer.                                     

وطرق التقييم   Disclose details of valuersاإلفصاح بشكل تفصيلى من المثمنون -

 المستخدمة .  

       

فقد تبنى مجلس معايير المحاسبة االسترالى   (ED 103, 2001)أما فى استراليا      

(AASB)  من خالل إصداره لمسودة عرض عن االستثمار العقارى   40المعيار الدولى رقم ،

، مبررا الحاجة الى هذا المعيار فى العديد من العوامل والتى من بينها   2001فى ديسمبر 
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  –عقارات المسجلة تبلغ قيمته أهمية نشاط االستثمار العقارى حيث ان قطاع شركات ال

 أربعون بليون دوالر .  –بمفرده 

على ضرورة االعتماد على نموذج القيمة العادلة لتقييم كافة   AASBوقد أكد       

إستخدام نموذج التكلفة( ، حيث ان تعدد   Prohibitingاالستثمارات العقارية )ومنع أو حظر 

فى إعداد   Considerableة أو جوهرية بدائل القياس يؤدى الى وجود اختالفات كبير

 التقارير والقيم وأنواع المعلومات المفصح عنها . 

فى مسودة العرض على ان أفضل دليل عن القيمة العادلة يحدد عادة من   AASBكما أكد      

 An active market for similarخالل األسعار الجارية فى سوق نشط لعقارات مماثلة 

property  ة عدم وجود سوق نشط تدرس المنشأة المعلومات من مصادر أخرى  ، وفى حال

متنوعة للتوصل الى القيمة العادلة . هذا باإلضافة الى ضرورة إثبات التغيرات فى القيمة  

 العادلة لالستثمار العقارى كإيراد أو مصروف فى قائمة الدخل عن الفترة التى حدثت فيها . 

 

معيار المحاسبة   (ASC)بنى مجلس معايير المحاسبة ت (ED 56, 2003)وفى الفلبين      

. وأكد المجلس على   25، وألغى فى مقابل ذلك المعيار الدولى السابق رقم  40الدولى رقم 

ان المعيار الدولى سيصبح نافذ المفعول فى الفلبين عن القوائم المالية التى تغطى الفترة فى  

أصدر معهد   (MGAS No. 16, 2001)طا . وفى مال 2005أو بعد األول من يناير لعام 

، والذى يتوافق تماما مع   16معيار المحاسبة الحكومية رقم  (MIA)مالطا للمحاسبين 

 .     40معيار المحاسبة الدولى رقم 

 

عن معيار المحاسبة الدولى رقم   –المختصرة  -فى دراسته  Scott (2001)وقد تناول      

ل نموذج التكلفة ونموذج القيمة العادلة ، وأكد على  ، زاويتى القياس واإلفصاح فى ظ  40

 مجموعة من الحقائق أهمها ما يلى : 

ضرورة اختيار المنشأة لنموذج القيمة العادلة لتقييم كافة استثماراتها العقارية بعد اإلثبات   -

 لالستثمار العقارى .  Initial recognitionأو االعتراف األولى 

لناشئة عن التغير فى القيمة العادلة لالستثمار العقارى يجب ان  ان المكاسب أو الخسائر ا -

 تدرج فى صافى الربح أو الخسارة عن الفترة التى تظهر فيها . 

ان أولويات تحديد القيمة العادلة لالستثمار العقارى تتحدد فى إنجاز التقييم بواسطة مثمن   -

تعتبر األسعار الجارية فى سوق  مستقل ذو خبرة فى أنواع العقارات والسوق المحلى ، كما 

 نشط لعقارات مماثلة أفضل دليل للتعبير عن القيمة العادلة . 
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الى تعدد الدراسات األجنبية التى أولت اهتماما ملحوظا   –مرة أخرى  –وتجدر اإلشارة      

 ,SFAS No.107, 1991بإمكانية استخدام نموذج القيمة العادلة فى تقييم األدوات المالية )

Barth, M.E., et al., 1996, FASC, 2002, Ryan,S., 2002 )    باإلضافة الى استخدام ،

 ,.Kossovsky, N., 2002, Kossovsky, W)نموذج القيمة العادلة فى تقييم الممتلكات الفكرية 

et al. 2004) .                                                                                                                        

      

ولقد زاد االهتمام بنموذج القيمة العادلة حتى أصبحنا نجد المعهد األمريكى للمحاسبين       

عن مراجعة القياس   (SAS No. 101, 2003)القانونيين يصدر نشرة معايير المراجعة 

 Journal of)لقيمة العادلة واإلفصاح عن القيمة العادلة ، وتحديد منهج المراجعين ل 

accountancy, 2003) .                                                                                                          

       

وما سبق يؤكد مدى الحاجة الى البحث الحالى فى مجال تطوير القياس واإلفصاح       

والدولى    16العقارية فى ضوء معيارى المحاسبة )المصرى رقم  المحاسبى عن االستثمارات 

 ( . 40رقم 

 

 خطة البحث: 

لتحقيق أهداف البحث واختبار مدى صحة فروضه تم تقسيم بقيةالبحث على النحو       

 التالى:  

 أوال : القياس المحاسبى لالستثمار العقارى طبقا لمعايير المحاسبة المصرية والدولية. 

 صاح المحاسبى عن االستثمار العقارى طبقا لمعايير المحاسبة المصرية والدولية. ثانيـا: اإلف

 ثالثـا: دراسة تطبيقية عن مدى القياس واإلفصاح المحاسبى عن االستثمار العقارى. 

 رابعا: نتائج وتوصيات البحث.
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 والدولية  أوال : القياس المحاسبى لالستثمار العقارى طبقا لمعايير المحاسبة المصرية

 

ان استقراء الفكر المحاسبى المعاصر يشير الى التوجه المتنامى نحو نموذج القيمة       

، كبديل مناسب لنموذج التكلفة وكأساس للقياس واالفصاح   Fair value modelالعادلة 

  Financial instrumentsالمحاسبى . هذا التوجه انصب فى بدايته على األدوات المالية 

 ,SFAS No.107, 1991, SFAS No.13, 1998, IAS No.32 )ل وااللتزامات المالية من األصو 

1995, IAS No.39, 1998)   ثم شمل األصول غير الملموسة كاالستثمار العقارى أو ،

واألصول البيولوجية   Investment Property (IAS No. 40, 2000)الممتلكات االستثمارية 

Biological Assets  لزراعية فى األنشطة ا(IAS No.41, 2001)   وأصول

 Intellectual Property     ( Kossovsky,N.,2002, Kossovsky, N. et al., 2004)الملكيةالفكرية

       

والعرض اآلتى بعد يقدم دراسة تحليلية مستفيضة عن طبيعة االستثمارات العقارية فى       

الستثمارات " ومعيار المحاسبة  " المحاسبة عن ا 16ضوء معيار المحاسبة المصرى رقم 

" االستثمار العقارى " ، بغية تحديد ماهية االستثمار العقارى وتحقيق   40الدولى رقم 

 موضوعية القياس المحاسبى له . 

 

 طبيعة االستثمار العقارى :   1/1

االستثمارات العقارية بأنها استثمارات فى   16عرف معيار المحاسبة المصرى رقم      

مبانى التقوم المنشأة باستخدامها بصفة رئيسية فى عملياتها . ويكون القصد من   أراضى أو 

االستثمارات العقارية هو االحتفاظ بها لعدد من السنوات لتوليد دخل وأرباح رأسمالية ومن  

 ثم فإنها تبوب كأصول طويلة األجل حتى لو كانت قابلة للتسويق . 

فقد عرف االستثمار العقارى بأنه عبـارة عن ملك   40أما المعيار الدولى للمحاسبة رقم      

 Held toأو كل منهما ( للحصول على مكاسب إيجارية  –جزء من مبنى  –) أرض أو مبنى 

earn rentals  أو رفع قيمة رأس المالCapital appreciation  . أو كل منهما 

قارات يعامل كاستثمار  وفى الوقت الذى لم يتناول فيه المعيار المصرى أى نوع من الع     

عقارى وأيهما يخرج عن نطاق االستثمار العقارى ، عرض المعيار الدولى بشكل تفصيلى  

 أمثلة ألنواع االستثمار العقارى وهى : 

أرض محتفظ بها لرفع قيمة رأس المال على المدى الطويل وليس بغرض بيعها فى األجل   -1

 القصير فى سياق النشاط العادى للمنشأة . 

 ذ قرار بطبيعة استخدامها فى المستقبل . خأرض محتفظ بها فى الوقت الحاضر ولم يت -2
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مبنى مملوك للمنشأة ) أو محتفظ به بموجب عقد ايجار تمويلى ( ومؤجر للغير بموجب   -3

 عقد ايجار تشغيلى واحد أو أكثر على أساس تجارى . 

موجب عقد ايجار تشغيلى  ولكن محتفظ به من أجل تأجيره للغير ب Vacantمبنى شاغر  -4

 واحد أو أكثر .  

 كما حدد المعيار الدولى أمثلة للبنود التى ال تندرج ضمن االستثمار العقارى وهى :        

عقارمحتفظ به لبيعه فى سياق النشاط العادى أو فى طور االنشاء أو التطوير من أجل   -1

 بيعه . 

 .   Bebalf of third partiesالث عقار يتم إنشاؤه أو تطويره بالنيابة عن طرف ث  -2

ويشمل ؛ عقار محتفظ به   Owner-Occupied propertyعقار مشغول بواسطة المالك  -3

المستقبل كعقار مشغول بواسطة المالك ، عقار محتفظ به لتطويره فى   ى الستخدامه ف

كعقار مشغول بواسطة المالك ، عقار   Subsequent useالمستقبل واستخدامه الحقا 

السلع   Supplyلالستخدام فى اإلنتاج أو توريد  Employeesل بواسطة العاملين مشغو

أوالخدمات أو لألغراض اإلدارية ، والعقار المشغول بواسطة المالك فى انتظار التصرف فيه  

Awaiting disposal  . 

عقار يتم إنشاؤه أو تطويره الستخدامه فى المستقبل كاستثمار عقارى ) ففى مرحلة   -4

، وبعد إتمام عملية االنشاء أو   16شاء أو التطوير ينطبق على العقار المعيار الدولى رقم االن

 ( .  40التطوير يصبح استثمارا عقاريا وينطبق عليه المعيار الحالى رقم  

ينشأ عنها   وأى خدمات ال Asocial serviceعقار محتفظ به لتقديم خدمة اجتماعية  -5

 .  Generates cash inflowsتدفقات نقدية  

هذا وقد أكد المعيار الدولى ان معايير االعتراف باالستثمار العقارى كأصل تتحدد فقط فى       

 حالة : 

ان المنافع االقتصادية المحتملة فى المستقبل ) أو الخدمات المحتملة ( والمرتبطة   -

 باالستثمار العقارى سوف تتدفق الى المنشأة ؛ و 

 .   Reliablyلقيمة العادلة لالستثمار العقارى بشكل موثوق فيه إمكانية قياس التكلفة أو ا -

 

بشأن تحديد   16ومما تقدم يتضح للباحث أهمية تعديل معيار المحاسبة المصرى رقم      

طبيعة االستثمار العقارى ومعايير االعتراف به فى ضوء ما هو وارد فى معيار المحاسبة  

 ( .  40الدولى رقم )
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 ى لالستثمار العقارى والنفقات الالحقة :القياس المبدئ 1/2 

لالستثمار العقارى يخلو من أى    Initial measurmentان القياس المبدئى أو األولى       

على ان فكرة القياس   Foster & Upton (2001)مشاكل فى هذا الصدد . حيث أكد كل من 

سنوات عديدة وهى تتطابق أو  المبدئى لألصول وااللتزامات بالقيمة العادلة كانت ثابتة منذ 

مع نموذج التكلفة التاريخية ، وان القيمة العادلة   Entirely Consistentتتسق تماما 

مقياس ينسب الى الغالبية العظمى للقياسات المحاسبية عند االعتراف المبدئى لألصل أو  

 Fair value is the measurement attribute forااللتزام دون نموذج التكلفة التاريخية  

the vast majority of accounting measurements on the initial recognition 

of an asset or liability under a historical cost model.                                      

ة تحت هذا باإلضافة الى ان المحاسبين قد اعتادوا على تسجيل المعامالت المالية بالتكلف     

مسمى " التكلفة التاريخية " إلدراكهم ان التكلفة هى أفضل تمثيل للقيمة العادلة وقت حدوث  

 Cost is the best representation of fair value at theالصفقة أو المعاملة المالية 

time the transaction occurred  .                                                                           

       

بان االستثمار   40وفى ضوء ما تقدم يمكن ثبوت حقيقة ما أكده المعيار الدولى رقم      

العقارى يجب قياسه مبدئيا بالتكلفة ، وفى حالة عدم القدرة على تحديد بنود التكلفة بشكل  

ة فى هذا التاريخ  موثوق فيه أو مناسب فان االعتراف المبدئى لألصل يتم بالقيمة العادل

 بالقوائم المالية . 

وقد حدد المعيار الدولى تكلفة االستثمار العقارى المشترى فى سعر شراؤه وأى نفقات       

الى االستثمار العقارى مثل األتعاب المهنية مقابل   Attributableمباشرة يمكن نسبتها 

خرى . أما تكلفة االستثمار  الخدمات القانونية وضرائب نقل الملكية وتكاليف المعامالت األ

العقارى المنشأ ذاتيا فتتمثل فى التكاليف حتى تاريخ اكتمال اإلنشاء أو التطوير . وقبل تاريخ  

" الممتلكات   16اكتمال اإلنشاء أو التطوير تتم معاملة العقار فى ضوء المعيار الدولى رقم 

قار استثمارا عقاريا ويطبق عليه  والتجهيزات والمعدات " ، أما بعد تاريخ االكتمال يصبح الع

 .   40المعيار رقم 

 

وضح المعيار الدولى   Subsequent expenditureوفيما يتعلق بالنفقات الالحقة      

ضوابط محددة إلضافة هذه النفقات الى قيمة االستثمار العقارى وتشمل هذه الضوابط ما  

 يلى: 
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 Serviceتقبلية أو الخدمات المقبلة اذا كان من المحتمل ان المنافع االقتصادية المس -

potential   ستزيد فى المقام األول عن مستوى األداء المعيارى الموجود اآلن لالستثمار

العقارى . وجميع المدفوعات الالحقة األخرى يجب إثباتها كمصروفات فى الفترة التى حدثت  

 فيها.  

نحو فقدان قيمة المنافع االقتصادية  إذا كان المبلغ المرحل سابقا لالستثمار العقارى يتجه  -

المستقبلية أو الخدمات المقبلة ، فان النفقات الالحقة إلعادة المنافع االقتصادية المستقبلية  

 أو الخدمات المقبلة لألصل يتم رسملتها . 

 Incurإذا كان سعر شراء األصل يعكس التزام المنشأة بمدفوعات مستهدفة  -

disbursements  فى المستقبل لكى يعمل األصل بحالة جيدة تكون ضروريةCondition  

مثل اقتناء مبنى يحتاج الى تجديد ، ففى هذه الحالة يتم إضافة المدفوعات الالحقة الى المبلغ  

 المرحل . 

 

لم يتناول االعتراف المبدئى لالستثمار   16وتجدر اإلشارة ان المعيار المصرى رقم      

واكتفى باإلشارة الى ان المنشآت التى تحتفظ باستثمارات  العقارى أو النفقات الالحقة ، 

عقارية عليها ان تتبع أيا من معالجتها كأصول ثابتة وفقا للمعيار المحاسبى المصرى رقم  

الخاص باألصول الثابتة وإهالكاتها ، أو المحاسبة عنها باعتبارها استثمارات طويلة   10

 األجل . 

 

 لعقارى وفقا لنموذج التكلفة :  القياس المحاسبى لالستثمار ا 1/3

بشأن القياس المحاسبى الالحق لالستثمارات   -16اقتصر معيار المحاسبة المصرى رقم      

الى اإلشارة بأن االستثمارات المبوبة كأصول   –طويلة األجل بما فيها االستثمارات العقارية 

عادة التقييم . وإذا تم  طويلة األجل فى الميزانية تدرج إما على أساس التكلفة أو قيم إ

استخدام قيم إعادة التقييم يكون من الواجب االلتزام بتطبيق سياسة واضحة لتحديد دورية  

إعادة التقييم لمجموعة كاملة من االستثمارات طويلة األجل فى نفس الوقت ) علما بأن إعادة  

 تقييم االستثمارات طويلة األجل إنما يتم وفقا لقيمتها العادلة ( . 

كذلك لم يعرض المعيار المصرى أو يفضل منهجا محددا بشأن القياس المحاسبى         

لالستثمارات العقارية . حيث ذكر ان بعض المنشآت تفضل " معاملة استثماراتها العقارية  

كاستثمارات طويلة األجل بينما يفضل البعض اآلخر معاملتها وحساب إهالكها طبقا  
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دمها المنشأة فى معالجة األصول الثابتة بما يتفق والمعيار  للسياسات المحاسبية التى تستخ

 المحاسبى المصرى الخاص باألصول الثابتة وإهالكها " .  

، فعلى الرغم من أنها قد   ( ED 64, 1999 ) 40أما مسودة عرض المعيار الدولى  رقم       

عادلة ، إال ان  قياس جميع االستثمارات العقارية بالقيمة ال Proposedطلبت أو اقترحت 

(  (ED 64أخذ بعين االعتبار خطابات التعليق على مسودة العرض  40المعيار الدولى رقم 

بشأن عرض نموذج وحيد للقياس . ومن ثم عرض المعيار الدولى نموذجين بديلين لقياس  

  االستثمار العقارى وهما نموذج القيمة العادلة ونموذج التكلفة ، وألزم المعيار المنشآت التى

 عن القيمة العادلة لالستثمار العقارى .   Disclosureتختار نموذج التكلفة بضرورة اإلفصاح 

وتجدر اإلشارة الى ان مبررات المعارضين لقياس االستثمار العقارى وفقا لنموذج       

 :  ( ED 64, 1999 )القيمة العادلة ) والمؤيدين بالطبع لنموذج التكلفة ( قد تحددت فى اآلتى 

لالستثمار العقارى ) على خالف   No active marketسوق نشط  دنه غالبا ال يوجأ -1

وغير   Not frequentالكثير من األدوات المالية ( . كما ان المعامالت العقارية غير متكررة 

،   Consistent. أما نموذج التكلفة فهو ؛ يحقق الثبات  Not homogeneousمتجانسة 

 .  Less subjective، ومقياس أقل تحيزا  Less volatileوأقل تقلبا 

  ط " األدوات المالية : االعتراف والقياس " ال يشتر  39ان المعيار الدولى للمحاسبة رقم  -2

قياس جميع األصول المالية بالقيمة العادلة ، ولو أن بعض هذه األصول أكثر سهولة من  

    Even some that is more easily than investement property . االستثمار العقــارى 

لألصول قصيرة األجل ) مثل المخزون ( بالرغم   A cost basisيستخدم أساس التكلفة  -3

 من ان القيمة العادلة تعد أكثر مناسبة لها من األصول طويلة األجل . 

  Too costان القياس بواسطة القيمة العادلة يحمل المنشأة بتكاليف أكثر مما ينبغى  -4

 المنافع للمستفيدين أو المستخدمين للمعلومات المحاسبية .  لتوصيل 

 

يتضح للباحث مما تقدم انه يمكن دحض المبررات التى يستند إليها المعارضون       

قد حدد مبررات عرض   40الستخدام نموذج القيمة العادلة ، حيث ان المعيار الدولى رقم 

    ( IASCF , 2002 )ل من : نموذجين بديلين وعدم االلتزام بنموذج محدد فى ك

منح الوقت الكافى أمام معدى ومستخدمى القوائم المالية الكتساب خبرة أوسع باستخدام   -1

 نموذج القيمة العادلة . 
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منح الوقت الكافى لألقطار أو البلدان التى تفتقر الى أسواق عقارات متطورة ومهنيين فى   -2

 Less-developed property markets andمجال التقييم لكى تنضج أو تنمو بشكل كامل 

valuation professions to mature.                                                                         

فى المستقبل الى طرح نموذج القيمة العادلة   IASCوما سبق يؤكد على نية واتجاه      

ى من قِبَل  مة . ويؤكد الباحث على ان هناك اتجاه متنا كبديل وحيد لتقييم االستثمارات العقاري 

الدول والمنظمات المهنية المتخصصة للتحول من نموذج التكلفة الى نموذج القيمة العادلة .  

 وهذا ما يوضحه العرض التالى . 

 القياس المحاسبى لالستثمار العقارى وفقا لنموذج القيمة العادلة : 1/4

لمنشأة يجب عليها اختيار نموذج القيمة العادلة بعد اإلثبات  ان ا Scott (2001)يرى      

األولى لالستثمار العقارى ، وان يتم تقييم جميع االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة . وفى  

حالة اختيار المنشأة لنموذج التكلفة فان القيمة العادلة لالستثمارات العقارية يجب اإلفصاح  

 تحديد مفهوم القيمة العادلة ، ومصادر وأولويات تحديدها . عنها . وهنا تبدو أهمية 

 مفهوم القيمة العادلة : 1/4/1

القيمة العادلة بأنها القيمة التبادلية ألصل معين   16عرف معيار المحاسبة المصرى رقم      

بين بائع ومشترى كل منهما لديه الرغبة فى التبادل وعلى بينة من الحقائق ويتعاملون  

 حرة .  بإرادة 

بينما عرفها المعهد المصرى للمحاسبين والمراجعين بأنها القيمة التبادلية ألصل معين       

فى صفقة حرة تتم بين طرفين على بينة من الحقائق ويتعامالن بمحض إرادتهما دون ضغط  

 ( .   1992أو تأثير) المعايير المحاسبية ، 

القيمة العادلة بأنها مبلغ او دين ثابت  فقد عرف  40أما معيار المحاسبة الدولى رقم      

يمكن مبادلة األصل به ، بين أطراف لديها حسن اطالع وراغبة فى إجراء معامالت مالية أو  

 صفقات متوازنة . 

Fair value is the amount for which an asset could be exchange, or a 

liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arms length 

transaction.                                                                                                            

ويتضح مما تقدم ان القياس الموضوعى للقيمة العادلة يتطلب توافر مجموعة من       

 (   2002، المقومات ، من أهمها ما يلى : ) لوندى 

 وجود موضوع للتبادل .  -

 وجود طرفى عملية التبادل )العرض والطلب(.  -
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 تمتع طرفى عملية التبادل باإلرادة الحرة فى إجراء التبادل .  -

 إلمام طرفى عملية التبادل بجميع الحقائق المرتبطة بهذه العملية.  -

 التبادل .  وجود سوق نشط لتتالقى من خاللها اإلرادة الحرة لطرفى عملية -

استمرار طرفى عملية التبادل فى ممارسة النشاط دون وجود أى اتجاه للتصفية أو لتقليص   -

 النشاط بصورة جوهرية. 

 تمتع البيئة االقتصادية المحيطة بطرفى عملية التبادل باالستقرار النسبى .  -

 

 مصادر وأولويات تحديد القيمة العادلة : 1/4/2

"األصول الثابتة وإهالكاتها" ان القيمة العادلة   10المصرى رقم  ورد بمعيار المحاسبة     

لألراضى والمبانى تتمثل فى القيمة السوقية فى ظل استخدامها الحالى والتى تفترض  

استمرارية استخدام األصل فى نفس النشاط أو نشاط مماثل . ويتم تحديد هذه القيمة عن  

متخصصون فى التقييم والتثمين . وعندما ال  طريق التقدير الذى يتم عادة بمعرفة خبراء 

هناك دليل على القيمة السوقية بسبب الطبيعة المتخصصة لألصل أو بسبب ندرة تداول   نيكو

 هذه األصول يتم تقييمها على أساس القيمة االستبدالية. 

فى فقرته السادسة أنه " تتوافر لبعض   16كما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم      

ثمارات أسواق يمكن على أساسها تحديد القيمة السوقية لها وتمثل القيمة السوقية  االست

لهذه االستثمارات مؤشرا للقيمة العادلة ، وبالنسبة لالستثمارات التى ال تتوافر لها أسواق  

 نشطة فيتم االستعانة بأساليب أخرى لتحديد القيمة العادلة ". 

ار المحاسبى بشأن مصادر تحديد القيمة العادلة ،  وما سبق يؤكد مدى القصور فى المعي     

حيث ان المعيار أشار الى مصدر وحيد وهو القيمة السوقية ، ولم يحدد المعيار طبيعة  

 األساليب األخرى التى يمكن االستعانة بها لتحديد القيمة العادلة. 

لقيمة العادلة  عن ا  The best evidenceبينما أكد المعيار الدولى على أن أفضل دليل      

لعقار   An active marketيحدد عادة بواسطة األسعار الجارية فى سوق نشط 

. وفى حالة غياب األسعار الجارية فى سوق نشط ، يمكن   Similar propertyمماثل

 الحصول على القيمة العادلة من مصادر أخرى من بينها ما يلى : 

،  Different natureذو طبيعة مختلفة  األسعار الجارية فى سوق نشط أو فعال لعقارات  -أ

 على ان يتم تعديلها لتعكس هذا االختالف . 
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  Less active marketsألسواق ذو فعالية منخفضة  Recent pricesاألسعار الحديثة  -ب 

، مع تعديلها لتعكس أى تغيير فى األوضاع االقتصادية منذ تاريخ المعامالت التى تمت بهذه  

 األسعار. 

  Discounted cash flow projectionsالتدفقات النقدية المخصومة  تقديرات  -ج

 والمرتكزة على استنتاجات موثوق فيها عن التدفقات النقدية المستقبلية . 

 

  103فقد أكد فى مسودة العرض رقم  (AASB)أما مجلس معايير المحاسبة االسترالى      

(ED 103, 2001) لالستثمارات العقارية يتم الحصول   على ان أفضل دليل عن القيمة العادلة

عليها عادة من خالل األسعار الجارية فى سوق نشط لعقارات مماثلة فى ؛ نفس الموقع  

Location  والحالة ،Condition   وخاضع لعقد إيجار مماثل ،Subject to similar lease  

 In the absence of. وفى حالة انعدام الرؤية  Other contract، وشروط أخرى 

observable   عن األسعار الجارية فى سوق نشط ، فعلى المنشأة ان تدرس أو تأخذ بعين

 المعلومات من المصادر األخرى المتنوعة للتوصل الى القيمة العادلة .  Considersاالعتبار 

       

ى  ان القيمة العادلة لالستثمار العقارى هى القيمة السوقية الت Scott (2001)بينما يرى      

يفضل تحديدها عادة بواسطة مثمن مستقل ذو خبرة فى أنواع العقارات والسوق المحلى .  

وهى ترتكز على المعاملة التجارية المتوازنة بين أطراف مستقلة غير مرتبطة بعالقات  

، وتعتمد   Independent unrelated parties on commereial termsتجارية متبادلة 

فى سوق مفتوحة فى ظل   –عن مشترى وبائع راغبين  –ات القيمة السوقية على معلوم

شروط أو حاالت البيع العادية أو الطبيعية . كما تعتبر األسعار الجارية فى سوق نشط  

 لعقارات مماثلة أفضل دليل للتعبير عن القيمة العادلة . 

 

ن ان  وبناء على ما تقدم يرى الباحث ان أولويات الحصول على القيمة العادلة يمك     

 تتضمن ما يلى :  

األسعار الجارية فى سوق نشط لعقارات مماثلة على ان ترتكز تلك األسعار على معامالت   -1

 تجارية متوازنة بين أطراف مستقلة غير مرتبطة بعالقات تجارية متبادلة . 

لجان مستقلة من الخبراء والمثمنون المتخصصون فى مجال العقارات مع وضع ضوابط   -2

 قا لعمل هذه اللجان . محددة مسب

بواسطة   –األسعار الجارية فى سوق نشط لعقارات ذو طبيعة مختلفة على ان يتم تعديلها  -3

 لتعكس حالة االستثمار العقارى الخاص بالمنشأة .  –الخبراء والمثمنون المتخصصون 
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أيضا بواسطة الخبراء   –الحديثة ألسواق ذو فعالية منخفضة مع تعديلها  راألسعا -4

لتعكس حالة االستثمار العقارى الخاص بالمنشأة فى ظل   –المثمنون المتخصصون و

 الظروف االقتصادية الجارية . 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لالستثمار العقارى ، على ان يتم تحديدها   -5

 بواسطة خبراء متخصصون فى هذا المجال .  

 حديدها بواسطة الخبراء والمثمنون المتخصصون . القيمة االستبدالية على ان يتم ت -6

 . لجنة من داخل الشركة تضم خبراء متخصصون   -7

 . المكاتب االستشارية المتخصصة   -8

    

ثانيا : اإلفصاح المحاسبى عن االستثمار العقارى طبقا لمعايير المحاسبة  

 المصرية والدولية 

 

ناول المحاسبة عن االستثمارات بكافة  قد ت 16نظرا ألن معيار المحاسبة المصرى رقم      

أنواعها )االستثمارات المتداولة ، االستثمارات طويلة األجل بما فيها االستثمارات العقارية(  

، فإن الدراسة التحليلية لهذا المعيار تؤكد عدم قدرة هذا المعيار على تغطية كافة الجوانب  

رية ، ناهيك عن المعامالت وثيقة الصلة  المتعلقة باإلفصاح المحاسبى عن االستثمارات العقا

 بطبيعة هذا االستثمار وخاصة التحويالت من والى االستثمار العقارى . 

ومن ثم تبدو أهمية عرض ما ورد بالمعيار المصرى بشأن اإلفصاح عن االستثمار       

بشأن اإلفصاح عن   40العقارى ، ثم عرض وتحليل ما ورد بمعيار المحاسبة الدولى رقم 

افة المعامالت المرتبطة باالستثمار العقارى بغية مساعدة الجهات المعنية بإصدار معايير  ك

المحاسبة المصرية فى رفع جودة المعايير المحاسبية التى تصدرها ، باإلضافة الى المساعدة  

على تقليل االختالفات بين تلك المعايير بما يخدم كافة الطوائف المستخدمة للمعلومات  

 .   المحاسبية

 

 :16اإلفصاح المحاسبى عن االستثمار العقارى طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم 2/1

بعض جوانب اإلفصاح عن االستثمار العقارى ،   16تناول معيار المحاسبة المصرى رقم      

 ويتضح ذلك مما يلى :  

ية  اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتبعة فى شأن طريقة تحديد القيمة الدفتر -1

 لالستثمار العقارى ، ومعالجة فائض إعادة التقييم عند بيع استثمارات سبق إعادة تقييمها . 
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اإلفصاح عن المبالغ ذات األهمية النسبية المدرجة بقائمة الدخل والتى من بينها   -2

 اإليجارات الناتجة عن االستثمارات طويلة األجل . 

عقارية إذا كانت مبوبة كاستثمارات طويلة  اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات ال -3

 األجل ولم تكن مدرجة بقيمتها العادلة . 

 اإلفصاح عن التغيرات فى فائض إعادة التقييم خالل الفترة المالية وطبيعة هذه التغيرات .  -4

يجب ان يفصح عما يلى بالنسبة لالستثمارات طويلة األجل التى تدرج قيمتها بالدفاتر   -5

 ادة التقييم :  على أساس إع

 السياسة المحاسبية المتعلقة بدورية إعادة التقييم .  -    

 تاريخ آخر إعادة تقييم تم إجراؤه .  -    

 أساس إعادة التقييم وما إذا كان قد شارك فى هذا اخصائى تقويم من خارج المنشأة .   -    

 المالية على تقييمها :  يمكن اإلفصاح عن األمور التالية وذلك لمعاونة قارئى القوائم   -6

 تحليل االستثمارات طويلة األجل الى فئات أو مجموعات .  -    

 تقديرات إدارة المنشأة للقيمة العادلة لالستثمارات غير القابلة للتسويق .  -    

قيمة فائض إعادة تقييم االستثمارات التى تم التصرف فيها خالل الفترة المالية والذى     -    

 على حملة األسهم أو تحويله الى أسهم .  سبق توزيعه

وتجدر اإلشارة الى توضيح ما يقصده المعيار المصرى من اإلفصاح عن فائض إعادة       

التقييم ، ففى تناول المعيار للمعالجة المحاسبية للتغيرات فى القيمة الدفترية لالستثمارات  

 وحاالت البيع ، أكد المعيار على ما يلى : 

أى زيادة فى القيمة الدفترية الناتجة عن إعادة التقييم لالستثمارات طويلة  يجب إضافة  -أ

األجل لحساب حقوق الملكية كفائض إعادة تقييم . ويمكن إجراء مقاصة بين االنخفاض فى  

القيمة الدفترية الستثمار ما وزيادة سابقة فى تقييمه ، تكون قد أضيفت لفائض إعادة التقييم  

فى تسوية أى انخفاض الحق فى هذا االستثمار طالما ان هذا الفائض  ويستخدم هذا الفائض 

لم يستخدم أو يلغى بقيود عكسية ، وبخالف ذلك يجب تحميل االنخفاض فى القيمة الدفترية  

كمصروف ، وإذا ما تحققت زيادة تتعلق بانخفاض سابق فى القيمة الدفترية لنفس  

مصروف فإن هذه الزيادة يجب إضافتها  االستثمار، وكان قد تم تحميل هذا االنخفاض ك

 بالتالى كإيراد الى الحد الذى يقابل الخفض السابق تحميله له . 

عند بيع استثمار طويل األجل ، فإن الفرق بين حصيلة البيع والقيمة الدفترية لهذا   -ب 

االستثمار ، يتم إثباته كربح أو خسارة حسب األحوال . أما إذا كان قد تم إعادة تقييم  

الستثمار من قبل أو تم إثباته بالقيمة السوقية وحولت الزيادة على القيمة الدفترية الى  ا
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فائض إعادة التقييم فيجب على المنشأة اتباع سياسة إما بتحويل قيمة فائض إعادة التقييم  

المتبقى لهذا االستثمار الى الدخل أو تحويله الى األرباح المرحلة على ان تطبق هذه السياسة  

الخاص بصافى ربح أو خسارة الفترة   5رة ثابتة وفقا للمعيار المحاسبى المصرى رقم بصو 

 واألخطاء الجوهرية وتغيير السياسات المحاسبية . 

 

 ومما تقدم يتضح للباحث ما يلى :      

ان اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية فى ضوء المعيار المصرى مرهون   -1

 خذه المنشأة بكل حرية بشأن االختيار من أحد بديلين هما: بالموقف الذى ستت

معاملة االستثمارات العقارية كاستثمارات طويلة األجل ، وهنا فقط البد للمنشأة ان تفصح   -أ

 عن القيمة العادلة لتلك االستثمارات إذا كانت مدرجة بالتكلفة. 

ة التى تستخدمها المنشأة فى  أو معاملة االستثمارات العقارية طبقا للسياسات المحاسبي  -ب 

الخاص باألصول   10معالجة األصول الثابتة بما يتفق مع معيار المحاسبة المصرى رقم 

الثابتة وإهالكاتها . وهنا لن يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية )انظر:  

 ( . 1/3مقدمة 

ؤثر بدورها على المعلومات  تتعدد األنشطة المرتبطة باالستثمار العقارى والتى ت  -2

المحاسبية بالقوائم المالية ، حيث قد يترتب على تلك األنشطة تحويل أصل ما الى استثمار  

 عقارى أو العكس ، مثال ذلك : 

تحويل عقار تحت اإلنشاء والتطوير بعد اكتماله ، و/أو عقار مشغول بواسطة المالك ،   -

 ن( الى استثمار عقارى . و/أو عقار يعامل كوحدات جاهزة للبيع )مخزو

تحويل استثمار عقارى الى عقار مشغول بواسطة المالك أو معاملته كوحدات جاهزة للبيع   -

 )مخزون( . 

وإذا تطرقنا الى معيار المحاسبة المصرى نجده خلو من اإلشارة الى طبيعة هذه األنشطة       

نشاط على حدة . ولكن تناول  )التحويالت( والكيفية التى تتم بها المعالجة المحاسبية لكل 

 المعيار عملية إعادة تبويب االستثمارات )بشكل عام( على النحو التالى: 

عند إعادة تبويب االستثمارات طويلة األجل الى استثمارات متداولة ، فان ذلك يتم على   -أ

 أساس:

ها المتداولة على  التكلفة أو القيمة الدفترية أيهما أقل إذا كانت المنشأة تقيم استثمارات  -    

أساس التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل . وإذا كان االستثمار المعاد تبويبه قد سبق إعادة  

 تقييمه يكون من الواجب إلغاء أى قيمة متبقية فى حساب فائض إعادة التقييم . 
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قية لها ، وإذا  القيمة الدفترية إذا كانت المنشأة تقيم استثماراتها المتداولة بالقيمة السو -    

كانت التغيرات فى القيمة السوقية لالستثمارات المتداولة سبق إدراجها فى قائمة الدخل فإن  

 أى قيمة متبقية فى حساب فائض إعادة التقييم يجب تعليتها على اإليرادات . 

  عند إعادة تبويب استثمارات متداولة الى استثمارات طويلة األجل فان هذا يتم بالتكلفة أو  -ب 

القيمة السوقية أيهما أقل أو القيمة السوقية إذا كانت االستثمارات المتداولة المعاد تبويبها  

 مدرجة بهذه القيمة. 

 

بشأن مدى حتمية   40وما تقدم يؤكد الحاجة الى دراسة معيار المحاسبة الدولى رقم      

ية المالئمة لألنشطة  اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ، والمعالجة المحاسب

 )التحويالت( المتعلقة بتلك االستثمارات . وهذا ما يوضحه العرض التالى . 

 

 :40اإلفصاح المحاسبى عن االستثمار العقارى طبقا لمعيار المحاسبة الدولى رقم  2/2

بشكل تفصيلى مجاالت اإلفصاح عن االستثمار   40تناول معيار المحاسبة الدولى رقم      

 ، ويمكن عرض هذه المجاالت على النحو التالى : العقارى 

أوال: مجاالت اإلفصاح عن االستثمارالعقارى سواء اتبعت المنشأة نموذج القيمة العادلة أو  

 نموذج التكلفة: 

ان المنشأة التى تحتفظ باستثمار عقارى بموجب عقد إيجار تمويلى عليها اإلفصاح   -1

 A lessorsيجار التمويلى ، واإلفصاح كمؤجر عن اإل A lessees disclosuresكمستأجر 

disclosures   عن أى عقود تأجير تشغيلى ممنوحة بواسطة المنشأة . وتتم عمليات اإلفصاح

 ( .   20) انظر: المعيار المصرى المقابل رقم  17وفقا لمعيار المحاسبة الدولى رقم 

 The criteriaعندما يكون تصنيف العقار صعبا ، يجب الكشف عن المعايير  -2

developed  الموضوعة بواسطة المنشأة لتصنيف أو تمييزDistinguish   االستثمار

العقارى عن العقار المشغول بواسطة المالك والعقار المحتفظ به من أجل البيع فى سياق  

 النشاط العادى .  

باإلضافة   الطرق واالفتراضات الهامة المطبقة فى تحديد القيمة العادلة لالستثمار العقارى  -3

الى بيان ما إذا كان تحديد القيمة العادلة مرتكزا على أدلة سوقية أو االعتماد بشكل كبير على  

عوامل أخرى )على ان تفصح عنها المنشأة( بسبب طبيعة العقار وعدم وجود بيانات سوقية  

 مشابهة أو قابلة للمقارنة. 
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من   Rental revenueيجار المبالغ المدرجة فى قائمة الدخل والمتعلقة بدخل اإل -4

االستثمار العقارى ومصروفات التشغيل المباشرة )باإلضافة الى اإلصالحات والصيانة(  

أوال ينتج دخال   –دخال ايجاريا  Generatedمن استثمار عقارى ينتج  Arisingالناشئة 

 أثناء الفترة .  –ايجاريا 

 The benchmarkلجة القياسية فى الحاالت االستثنائية عندما تستخدم المنشأة المعا -5

treatment  انظر: معيار   16فى ضوء المعيار الدولى رقم  –فى قياس االستثمار العقارى(

( بسبب عدم وجود قيمة عادلة موثوق فيها ، فانه يجب   10المحاسبة المصرى المقابل رقم 

عدم القدرة  على المنشأة ان تفصح عن ؛ وصف االستثمار العقارى ،  شرح أو تفسير أسباب 

، وإذا أمكن ، وضع مدى أو نطاق   Reliablyعلى تحديد القيمة العادلة بشكل موثوق فيه 

 للتقديرات التى من المرجح أو المحتمل بدرجة عالية ان تقع القيمة العادلة فى حدودها. 

The range of estimates within which fair value is highly likely to lie.          

   

عن االستثمار العقارى فى حالة استخدام نموذج القيمة   –األخرى  –انيا : مجاالت اإلفصاح ث

 العادلة :  

فى حالة اإلفصاح عن االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة فى القوائم المالية ، على   -1

قــــــــل  المنشأة ان تـوضح الى أى مـدى تعتمـد فى عمليـة التقييــــــم على مثمــــــن مست

An independent valuer  يحمل مؤهالت مهنية مناسبة ولديه خبرة حديثة بمواقع

 وأنواع االستثمارات العقارية الخاضعة للتقييم . 

اإلضافات واالستبعادات التى تمت خالل الفترة بشأن االستثمار العقارى ، حيث يجب   -2

وتلك    Acquisitionsاالقتناء  اإلفصاح عن ؛ اإلضافات الناتجة من عمليات التملك أو 

، تحويالت االستثمار   Disposalsالناتجة من النفقات الرأسمالية الالحقة ، التصرف أو البيع 

العقارى الى ومن المخزون )وحدات جاهزة للبيع( والعقار المشغول بواسطة المالك ،  

 القيمة العادلة .  Adjustmentsوصافى المكاسب أو الخسائر من تسويات 

 

عن االستثمار العقارى فى حالة استخدام نموذج التكلفة   –األخرى  –ثالثا : مجاالت اإلفصاح 

 )المعالجة القياسية(: 

 طرق اإلهالك المستخدمة.  -1

 األعمار االقتصادية أو معدالت اإلهالك المستخدمة.  -2

 المبلغ اإلجمالى المرحل ومجمع اإلهالك فى بداية ونهاية الفترة .  -3
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 .  Impairment losses recognizedخسائر التدهور المعترف بها مبلغ  -4

 القيمة العادلة لالستثمارات العقارية .  -5

 

ويالحظ على مجاالت اإلفصاح السابقة أنها قد تناولت األنشطة )التحويالت( المرتبطة       

يالت /  باالستثمار العقارى وأوجه التصرف فيه، وهذا يستدعى الوقوف على طبيعةهذه التحو

أوجه التصرف وآثارها على المعلومات المحاسبية بالقوائم المالية )وخصوصا ان القيمة  

العادلة لالستثمار العقارى سيتم اإلفصاح عنها فى جميع الحاالت( ، وفقا لما ورد بالمعيار  

وما أكدته المنظمات المهنية المتخصصة ببعض الدول التى أيدت العمل بهذا   40الدولى رقم 

 عيار . والعرض اآلتى بعد يوضح ذلك . الم

فيما يتعلق بتحويل االستثمار العقارى الى عقار مشغول بواسطة المالك أو تطوير   -1

االستثمار العقارى بغرض بيعه ، يتم تحديد تكلفة العقار بالقيمة العادلة فى تاريخ تغيير  

 نموذج القيمة العادلة. استخدامه طالما ان االستثمار العقارى قد تم قياسه اعتمادا على  

وفى حالة تحويل عقار مشغول بواسطة المالك الى استثمار عقارى وتقييمه بالقيمة   -2

حتى تاريخ تحويله الى استثمار   16العادلة يجب على المنشأة ان تطبق المعيار الدولى رقم 

  16ر رقم بين قيمة العقار بموجب المعيا –فى ذلك التاريخ  –عقارى ، على ان يعالج الفرق 

 .   16الواردة بالمعيار رقم   Revaluationوالقيمة العادلة له وفقا لطريقة إعادة التقييم 

وأما إذا تم تحويل العقار الذى يعالج كوحدات جاهزة للبيع الى استثمار عقارى بالقيمة   -3

ى  العادلة وبدء عملية تأجير تشغيلى لطرف آخر ، فان المعالجة المالئمة فى هذه الحالة ه

 مع معالجة المبيعات من المخزون .  Comsistentتلك التى تتوافق 

فى مسودة   (AASB)واتساقا مع تلك المعالجة أكد مجلس معايير المحاسبة االسترالى      

ان أى فرق بين القيمة العادلة للعقار فى تاريخ التحويل ومبلغه   (ED 103, 2001)العرض 

، يجب ان يتم إثباته فى صافى الربح   Its previous carrying amountالمرحل السابق 

 أو الخسارة بالتقارير الدفترية . 

وعند انتهاء عمليات اإلنشاء أو التطوير للملك العقارى لتحويله الى استثمار عقارى ،   -4

، وفى حالة تحويله   16يعالج الملك العقارى فى مرحلة اإلنشاء أو التطوير وفقا للمعيار رقم 

عقارى بالقيمة العادلة يعالج الفرق بين القيمة العادلة فى تاريخ التحويل  الى استثمار 

 والمبلغ المرحل السابق فى صافى الربح / الخسارة عن الفترة . 
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وفيما يتعلق بحاالت التصرف فى االستثمار العقارى عن طريق البيع أو الدخول فى عقد       

"اإليراد" )انظر: المعيار   18ار الدولى رقم إيجار تمويلى تطبق المنشأة ما ورد فى المعي 

  17( إلثبات اإليراد من بيع البضائع ، ويطبق المعيار الدولى رقم 11المصرى المقابل رقم 

( على أوجه التصرف كالدخول  20المعدل " التأجير" )انظر: المعيار المصرى المقابل رقم 

 A finance lease or by a saleرفى عقد إيجار تمويلى أو بواسطة البيع وإعادة االستئجا

and leaseback .                                                                                                      

وارتباطا بكل ما تقدم وحرصا على توحيد المعالجة المحاسبية إلعادة تقييم االستثمارات       

بتة بالقيمة العادلة ، يتفق الباحث مع رؤية لجنة معايير المحاسبة  والمث –دوريا  –العقارية 

معالجة الزيادة أو النقص فى   40، حيث أقرت فى المعيار الدولى رقم  (IASC)الدولية 

 القيمة العادلة فى صافى ربح / خسارة الفترة . 

 ,ED 103)فى مسودة العرض  (AASB)كما أكد مجلس معايير المحاسبة االسترالى      

أنه يجب إثبات التغيرات فى القيمة العادلة لالستثمار العقارى كإيراد أو مصروف فى   (2001

نتيجة صافى الربح أو الخسارة بالتقارير الدفترية . كذلك أكد مجلس معايير التقارير المالية  

(FRSB)  40التابع لمعهد المحاسبين القانونيين بنيوزيلند فى مسودة عرض المعيار رقم  

(ED NZ IAS No.40, 2003)   على ضرورة إثبات التغيرات فى القيمة العادلة فى قائمة

 الدخل . 

الحجج المرتبطة بضرورة اإلقرار بالتغيرات   (ED 64, 1999)ولقد ورد بمسودة العرض      

 فى القيمة العادلة لالستثمار العقارى فى قائمة الدخل ، وتشمل اآلتى : 

 Relevant and transparentيوفر رؤية مناسبة وواضحة  ان نموذج القيمة العادلة  -1

view   عن األداء المالى لالستثمار العقارى . ومع التسليم بذلك ، سيكون هذا متناقض مع

 االعتراف بالمكاسب أو الخسائر فى حقوق الملكية.   Permit or requireإجازة أو اشتراط 

ق الملكية سيحدث ازدواجية أو عدم مالءمة  ان االعتراف بتغيرات القيمة العادلة فى حقو -2

Would create a mismatch     ، ألن صافى الدخل اإليجارى سيعترف به فى قائمة الدخل

   The related consumption of the serviceفى حين ان استنفاد الخدمة المتصلة به 

 سيعترف بها فى حقوق الملكية . 

بشأن معالجة   16يل معيار المحاسبة المصرى رقم ومما تقدم يرى الباحث ضرورة تعد     

التغيرات فى القيمة العادلة لالستثمار العقارى ، وذلك بالتحول من معالجتها فى حقوق  

الملكية من خالل حساب فائض إعادة التقييم الى معالجتها فى قائمة الدخل كجزء من أرباح /  

 خسائر الفترة .  
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 يمة العادلة لالستثمار العقارى:أهمية القياس واإلفصاح عن الق 2/3

يوفر نموذج القيمة العادلة لمستخدمى القوائم المالية معلومات أكثر فائدة من المقاييس        

، كما تؤدى   Depreciated cost (IAS No.40, 2000)األخرى مثل التكلفة المستهلكة 

 NZ IAS)ه عام القيمة العادلة الى تحسين منافع المستخدمين للتقارير المالية بوج

No.40,2003)   وزيادة الثقة واالعتماد على المعلومات المحاسبية الواردة فى القوائم ،

ألغراض تقييم أداء االستثمار والتمويل والمنشأة ككل   (IAS No.32, 1995)المالية 

(SFAS No.107,1991)   . 

دلة ان القيم العادلة توفر  وباإلضافة الى ما تقدم يعتقد المؤيدون للمحاسبة عن القيمة العا     

مقاييس لألصول وااللتزامات واإليرادات أكثر تناسبا من تلك التى توفرها التكاليف التاريخية  

التحول نحو المحاسبة عن القيمة   (SEC)، وقد أيد رئيس هيئة سوق المال األمريكية 

معتقده هذا بقوله   العادلة للمؤسسات المالية لجميع الشركات المقيدة فى البورصة ، وقد حدد 

 ,Barth )ان المعلومات المعتمدة على السوق هى أكثر البيانات المالية مناسبة وتميزا 

M.E., 1994   2002نقال عن : لوندى . ) 

       

ويرى الباحث ثبوت حقيقة المزايا التى تعود على المنشأة والمستخدمين للمعلومات        

فصاح المحاسبى عن االستثمارات العقارية فى ضوء  المحاسبية حال التوجه نحو القياس واإل

ى نحو االلتزام بتحديد  مالقيمة العادلة لتلك االستثمارات ، فمن نافلة القول ان هناك توجه متنا 

القيمة العادلة فى مرحلتى القياس واإلفصاح المحاسبى لالستثمارات العقارية ، حيث ان  

صة تطالب بفترة انتقالية محدودة للتحول نحو  العديد من الدول والمنظمات المهنية المتخص 

نموذج القيمة العادلة ، وفى الوقت الراهن وفى حالة االعتماد على نموذج التكلفة فى إجراء  

  –القياس واإلفصاح المحاسبى لالستثمارات العقارية فان هناك إلزام بضرورة اإلفصاح أيضا 

 يمة العادلة لتلك االستثمارات . عن الق  –ضمن اإليضاحات المتممة للقوائم المالية 

(See for example: IASCF, 2002, ED NZ IAS No.40, 2003, ED 103, 2001, 

MGAS No.16, 2001, ED 55, 2003).                                                                      

ومع اإلقرار   –16رى رقم ولقد اتضح للباحث من خالل استقراء معيار المحاسبة المص      

سلفا بتناول المعيار لكافة أنواع االستثمارات المتداولة وطويلة األجل بما فيها االستثمار  

ان المعيار لم يتناول العديد من الجوانب المتعلقة باالستثمار العقارى والتى من   –العقارى 

العتراف المبدئى لالستثمار  بينها  تحديد طبيعة االستثمار العقارى ومعايير االعتراف به ، وا 

العقارى والنفقات الالحقة . كما لم يتناول نموذج القيمة العادلة إال بشكل هامشى من حيث  
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المفهوم ومصادر تحديده ، وترك الحرية المطلقة للمنشأة لمعاملة العقار كأصل ثابت أو  

الى عدم   كاستثمار طويل األجل "استثمار عقارى" دون وجود ضوابط لذلك ، باالضافة 

تناول األنشطة المميزة لالستثمار العقارى فيما يختص بالتحويالت من والى هذا االستثمار ،  

ناهيك عن المعالجة المحاسبية غير المالئمة فيما يتعلق بالتغيرات فى القيمة العادلة )إذا تم  

 األخذ بها أصال( . 

قد حدد  (AASB)الى وإذا أضيف الى ما سبق ان مجلس معايير المحاسبة االستر     

للحاجة الى معيار عن االستثمار   Reasons underlyingاألسباب أو المبررات األساسية 

   (ED 103, 2001)العقارى وهى : 

ان االستثمار العقارى له مميزات خاصة تميزه عن األصناف األخرى لألصول مثل ما هو   -1

 مصنف باسم الممتلكات والتجهيزات والمعدات . 

عند نقص   Adversely affectedخدمون للتقارير المالية يتأثرون سلبيا المست -2

المعلومات المناسبة عن االستثمار العقارى وما ينجم عن ذلك من عدم القدرة على المقارنة  

 ما بين المنشآت . 

مع معايير المحاسبة الدولية لوضع حد   Lack of harmonisationالحاجة الى التوافق  -3

اليف االعتماد على التقارير المالية نتيجة سوء اختيار مجاالت االستثمار  للزيادة فى تك

 المناسبة . 

 

فان كل ما تقدم يؤكد على ان الحاجة ملحة لصدور معيار محاسبى مصرى جديد يتناول       

القياس واإلفصاح المحاسبى عن االستثمارالعقارى فى ضوء ما ورد بمعيار المحاسبة  

الحظات الواردة بشأنه من قبل المنظمات المهنية وخاصة مجلس  ، والم 40الدولى رقم 

التابع لمعهــد المحاسبين القــانونيين بنيــوزيلنــد   ( FRSB )معــايير التقارير المالية 

 .    ED NZ IAS No.40, 2003))انظر: 
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 ثالثا: دراسة تطبيقية عن مدى القياس واإلفصاح عن االستثمار العقارى

 

ف الدراسة التطبيقية الى الوقوف على مدى مالءمة معيار المحاسبة المصرى رقم  تهد    

"المحاسبة عن االستثمارات" لمعالجة مشاكل القياس واالفصاح المحاسبى عن   16

االستثمار العقارى ، ومدى الحاجة الى معيار مصرى جديد يتالءم مع معيار المحاسبة  

 "االستثمار العقارى".  40الدولى رقم 

ولتحقيق الهدف من الدراسة التطبيقية يعرض الباحث بداية مجتمع وعينة الدراسة       

وأساليب تجميع البيانات . على ان يلى ذلك عرض وتحليل ألهم المعلومات المحاسبية  

الواردة بالقوائم المالية وااليضاحات المتممة لها فيما يتعلق باالستثمار العقارى ، ثم تحليل  

 اء . بيانات االستقص

 

 مجتمع وعينة الدراسة وأساليب تجميع البيانات :  3/1

يتكون مجتمع الدراسة من جميع الشركات المقيدة أسهمها فى البورصة ، والتى يدخل       

االستثمار العقارى ضمن أنشطتها الرئيسية . أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بحيث تمثل  

حيحا الى حد كبير ، حيث تم اختيار تسع  شركات               قطاع شركات االستثمار العقارى تمثيال ص

لتمثيل الشركات الكبيرة والمتوسطة وصغيرة الحجم )من حيث إجمالى االستثمار( . وتمثل  

من إجمالى االستثمار للمجتمع بأكملـــــــــه )   %67.7عينة الدراسة فى مجموعها ما يعادل 

 ( .  1انظر: ملحق رقم 

من إجمالى   %70.4جابت سبع شركات الجراء الدراسة التطبيقية وهى تمثل ولقد است     

( بيان عن العينة المستجيبة الجراء  1االستثمار لعينة الدراسة . ويوضح الجدول التالى رقم )

 الدراسة التطبيقية. 

 هذا وتعتمد الدراسة التطبيقية على نوعين من البيانات هما :      

التى سيتم الحصول عليها من القوائم المالية المنشورة واإليضاحات  البيانات الثانوية : و -1

عينة   –المتممة لها ، بغية استعراض أهم السياسات المحاسبية المطبقة فى الشركات 

لتحليلها والوقوف على مدى كفايتها للقياس واإلفصاح المحاسبى عن االستثمار   –الدراسة 

 العقارى . 

سيتم الحصول عليها من خالل قوائم االستقصاء التى اعتمد عليها  البيانات األولية: والتى  -2

الباحث كوسيلة رئيسية لجمع البيانات األولية بغية استقراء واقع الممارسة الفعلية بقطاع  
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االستثمار العقارى فى مجال تحديد القيمة العادلة ومصادرها وتحديد طبيعة االستثمار  

 فى هذا المجال .   16ة المصرى الحالى رقم العقارى ، ومدى كفاية معيار المحاسب 

 

 (* 1جدول رقم )

 بيان عن العينة المستجيبة الجراء الدراسة التطبيقية  

 

 مسلسل

 

 اسـم الشركـــــــــة 

 إجمالى االستثمار** 

 )القيم بالمليون جنيه( 

 

 تاريخ الميزانية

 2003/ 31/12 600.181 االسكندرية لالستثمار العقارى  1

 30/6/2003 224.385 لإلسكان والتعميرمدينة نصر  2

 2003/ 31/12 216.700 المحمودية العامة للمقاوالت واالستثمارات العقارية 3

 30/6/2003 210.699 الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقارى  4

 2003/ 31/12 186.963 مينا لالستثمار السياحى والعقارى  5

 2003/ 31/12 106.478 القاهرة لإلسكان والتعمير 6

 2003/ 31/12 102.781 الشمس لإلسكان والتعمير 7

 * المصدر: تقارير مجلس االدارة عن الميزانية والحسابات الختامية فى كل شركة.   

 ** عبارة عن إجمالى األصول طويلة األجل ورأس المال العامل . 

 

 العقارى:   عرض وتحليل أهم السياسات المحاسبية المطبقة بشأن االستثمار 3/2

يعرض الباحث فيما يلى أهم السياسات المحاسبية المطبقة فى شركات االستثمار العقارى       

مع تحليل تلك السياسات فى إرتباطها بعمليتى القياس واإلفصاح المحاسبى عن  

)أنظر: تاريخ الميزانية   2003االستثمارالعقارى ، وذلك عن السنة المالية المنتهية فى عام 

 ( .  1ل رقم فى جدو

على الرغم من ان معايير المحاسبة المصرية قد أعدت بما يتفق مع معايير المحاسبة   -1

الدولية فيما عدا بعض التعديالت الطفيفة التى أجريت عليها لتتمشى هذه المعايير مع الواقع  

ها  المصرى ، وان الموضوعات التى لم يتم تناولها وفقا للمعايير المصرية يرجع فى معالجت 

الى معايير المحاسبة الدولية لحين صدور المعايير المصرية التى تتناول هذه الموضوعات  

 ( . 1997،  503)قرار وزارى رقم 

على ان القوائم المالية يتم   –فى اإليضاحات المتممة  –إال ان جميع الشركات قد أكدت       

تصل بها من القوانين  إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية فقط ، وفى ضوء ما ي 

واللوائح المصرية السارية . وأضافت إحدى الشركات أنه جارى تطوير النظم والسياسات  



 28 

التى تتوافق مع معايير المحاسبة المصرية والمعايير الدولية فيما لم تتضمنه المعايير  

  المصرية . وإذا سلمنا بهذه الحقائق فان الشيئ المؤكد هو إجماع كبار المسئولين فى 

، بسبب عدم   40بعدم أخذهم بمعيار المحاسبة الدولى رقم   -عين الدراسة  -الشركات 

 صدور معيار مصرى مقابل له عن االستثمار العقارى .  

"األصول الثابتة وإهالكاتها" أنه لتحقيق   10ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم  -2

المنشآت باإلفصاح عن القيمة  المنفعة لمستخدمى القوائم المالية فانه من المفضل قيام 

العادلة لألصول الثابتة التى تختلف اختالفا جوهريا عن القيمة الدفترية لهذه األصول وذلك  

فى حالة استخدام المعالجة القياسية . ومع هذا اكتفت جميع الشركات باإلفصاح عن األصول  

ى قد أكد على ضرورة  الثابتة وفقا للمعالجة القياسية ، علما بأن معيار المحاسبة الدول

فى حالة استخدام المعالجة القياسية له   -اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمار العقارى 

وفى حال تعذر تحديد القيمة العادلة ، فالبد ان تفصح الشركة عن  وصف   -كأصل ثابت 

وق فيه  االستثمار العقارى ، وتفسير أسباب عدم القدرة على تحديد القيمة العادلة بشكل موث

 ، وإذا أمكن ، وضع نطاق للتقديرات التى من المرجح ان تقع القيمة العادلة فى حدودها . 

على ضرورة اإلفصاح عن القيمة العادلة   16أكد معيار المحاسبة المصرى رقم  -3

لالستثمارات العقارية إذا كانت مبوبة كاستثمارات طويلة األجل ولم تكن مدرجة بقيمتها  

هذا اكتفت الشركات باإلفصاح عن الطريقة المحاسبية المتبعة )طريقة التكلفة  العادلة ، ومع 

طريقة حقوق الملكية( عند تقييم االستثمارات طويلة األجل فى الشركات الشقيقة ، بل   /

المدرجة ضمن  -وأكدت بعض الشركات على ان القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

خ الميزانية ال تختلف اختالفا جوهريا عن قيمتها الدفترية  فى تاري -االستثمارات طويلة األجل

 ، ولم تفصح عن أسس تحديد القيمة العادلة . 

يتم تقييم المشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة فى بعض الشركات ، وفى شركات أخرى يتم   -4

ى حالة  التقييم وفقا للتكلفة أو صافى القيمة االستردادية أيهما أقل وتكوين المخصص الالزم ف

 الحاجة إليه ، كما يتم تقييم األعمال تحت التنفيذ بالتكلفة . 

وإذا أضيف الى ماتقدم انه يوجد اختالف واضح بين الشركات فى مجال  تقييم الوحدات       

الجاهزة )أو اإلنتاج التام / مشروعات إسكان وتعمير تامة ( ، حيث تتعدد طرق التقييم  

سعر البيع ، والتكلفة أو صافى القيمة االستردادية أيهما أقل  المستخدمة وتشمل ؛ التكلفة ، 

وتكوين المخصص الالزم فى حالة الحاجة إليه . فإن تعدد طرق التقييم يفقد المعلومات  

المحاسبية خاصية المالءمة بحيث يصعب االعتماد على تلك المعلومات فى إجراء المقارنات  

 أمام المستثمرين والدائنين . والمفاضلة بين بدائل االستثمار المتاحة 
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تم اإلفصاح فى بعض الشركات عن تكلفة األراضى المخصصة لالستثمار العقارى دون   -5

تحديد طبيعة االستخدام فى المستقبل ، كأن يكون الغرض من االحتفاظ بها هو رفع قيمة  

  رأس المال على المدى الطويل وليس بغرض بيعها فى األجل القصير فى سياق النشاط

العادى للمنشأة ، أو قد يكون االحتفاظ بها يرجع الى عدم اتخاذ قرار بطبيعة استخدامها فى  

المستقبل . ويعتبر اإلفصاح عن طبيعة االستخدام من أهم متطلبات اإلفصاح طبقا لمعيار  

 .   40المحاسبة الدولى رقم 

بما يسهم فى   يوجد إلتزام باإلفصاح عن طبيعة المشروعات واألعمال تحت التنفيذ ،  -6

مساعدة مستخدمى القوائم المالية على تفهم قصد اإلدارة من المشروعات واألعمال تحت 

التنفيذ ، وتحديد أى من هذه المشروعات واألعمال سيتحول الى استثمار عقارى وأيهما  

 سيخرج عن هذا النطاق . 

العقارى ) أنظر:  يوجد اختالف بين الشركات فى مجال االفصاح عن بعض بنود االستثمار  -7

 (، حيث تتفاوت عملية االفصاح مابين :  2جدول رقم 

إدراج معظم بنود االستثمار العقارى ضمن األصول الثابتة ومن بينها مبانى مملوكة   -أ   

 للمنشأة ومؤجرة للغير بموجب عقود إيجار تشغيلية . 

ل  مثل أراضى  إدراج بعض بنود االستثمار العقارى ضمن االستثمارات طويلة األج -ب   

 مخصصة لمشروعات التعمير واالسكان وأراضى محتفظ بملكيتها عن عقارات مباعة . 

إدراج بنود أخرى من االستثمار العقارى ضمن األصول المتداولة مثل أرض محتفظ بها   -ج   

 فى الوقت الحاضر ولم يتخذ قرار بطبيع استخدامها فى المستقبل . 

بشأن االفصاح عن   16ءمة معيار المحاسبة المصرى رقم وماتقدم يؤكد حقيقة عدم مال     

بشأن   40االستثمارات العقارية ، والتعارض مع ماورد فى معيار المحاسبة الدولى رقم 

 ( .   1/1متطلبات االفصاح عن تلك االستثمارات ) أنظر: 

صاح  ان القيمة العادلة كنموذج بديل للمعالجة القياسية وكأساس لتطوير القياس واإلف -8

المحاسبى عن االستثمار العقارى ، لم يتم اإلشارة إليها إال فيما يتعلق بتقييم األدوات المالية  

من األصول والخصوم المالية . وفى حين أجمعت الشركات على ان القيمة العادلة لألدوات  

لم توضح  المالية ال تختلف اختالفا جوهريا عن قيمتها الدفترية فى تاريخ الميزانية ، إال أنها 

األساليب واالفتراضات المطبقة عند تقدير القيم العادلة لفئات األصول والخصوم المالية طبقا  

 "األدوات المالية: االعتراف والقياس" .  39لما جاء بمعيار المحاسبة الدولى رقم 
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ومما تقدم يتضح للباحث عدم كفاية اإلفصاح عن االستثمارات العقارية وفقا لنموذج       

المعمول به حتى   – 16يمة العادلة بسبب عدم مالءمة معيار المحاسبة المصرى رقم الق

للوفاء بمتطلبات اإلفصاح عن القيمة العادلة ، وعدم االلتزام بمعيار المحاسبة الدولى   -اآلن

 لعدم صدور معيار مصرى مقابل له .  40رقم 

 

 تحليل بيانات االستقصاء:  3/3

ان تطوير القياس واإلفصاح المحاسبى عن االستثمار العقارى  سبق ان نوه الباحث الى      

مرهون بالتحول من نموذج التكلفة )المعالجة القياسية( الى نموذج القيمة العادلة ، باإلضافة  

الى تحديد الضوابط أو المعايير التى يمكن فى ضوئها تحديد طبيعة األصل )استثمار عقارى  

أعمال تحت التنفيذ( . ومن ثم اعتمد الباحث على  /أو أصل ثابت أو مخزون وحدات جاهزة

قائمة االستقصاء كوسيلة رئيسية لجمع البيانات األولية من خالل أسلوب المقابلة الشخصية  

بغية استقراء واقع الممارسة الفعلية   –فى شركات العينة  –مع المسئولين بالقطاع المالى 

تحديد القيمة العادلة له ، ومدى كفاية   فى مجال تحديد طبيعة االستثمار العقارى ومصادر

فى مجال القياس واإلفصاح المحاسبى عن االستثمار   16معيار المحاسبة المصرى رقم 

 العقارى . 

وفيما يلى يعرض الباحث ألهم النتائج المستخلصة من الردود على قائمة االستقصاء ،       

كل شركة نظرا لطبيعة األسئلة  )علما بأنه قد تم توزيع قائمة استقصاء واحدة فقط على 

 الواردة بالقائمة( . 

 

 تحديد طبيعة االستثمار العقارى :  3/3/1

( الى إدراج معظم  2تشير نتائج تحليل بيانات االستقصاء الموضحة بالجدول التالى رقم )      

إدراج البعض اآلخر ضمن االستثمارات  ، وبنود االستثمار العقارى ضمن األصول الثابتة 

. ويرجع السبب الرئيسى لهذه المعالجات المتفاوتة الى  ة األجل واألصول المتداولة طويل

ذكر ان بعض المنشآت تفضل    16ماسبق ان نوه إليه الباحث من ان المعيار المصرى رقم 

معاملة استثماراتها العقارية كاستثمارات طويلة األجل بينما يفضل البعض اآلخر معاملتها  

للسياسات المحاسبية التى تستخدمها المنشأة فى معالجة األصول   وحساب إهالكها طبقا 

 الثابتة بما يتفق والمعيار المحاسبى المصرى الخاص باألصول الثابتة وإهالكها  .  
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 ( 2جدول رقم )

 تحديد طبيعة تصنيف االستثمارات العقارية 
 النسبة المئوية المعبرة عن التصنيف وفقا آلراء العينة 
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ــ  100 عقار محتفظ به لبيعه فى سياق النشاط العادى.   -1 ــ  ـــ ــ  ــ ـ ـــ ــ  ـ  ـ
ــ  عقار فى طور اإلنشاء أو التطوير بقصد بيعه.   -2 ــ  43 ـ ــ  57 ـ ــ  ـ  ـ
مبنى مملوك للمنشأة ومؤجر للغير بموجب عقد إيجار تشغيلى   -3

 على أساس تجارى . 

ــ  ــ  ـ ــ  100 ـ ــ  ـ ــ  ـ  ـ

مبنى محتفظ به بموجب عقد إيجار تمويلى ومؤجر للغير بموجب   -4

 ى أساس تجارى . عقد إيجار تشغيلى عل 

ــ  ــ  ـ ــ  100 ـ ــ  ـ ــ  ـ  ـ

مبنى شاغر ولكن محتفظ به من أجل تأجيره للغير بموجب عقد   -5

 إيجار تشغيلى . 

ــ  29 ــ  71 ـ ــ  ـ ــ  ـ  ـ

عقار يتم إنشاؤه أو تطويره الستخدامه فى المستقبل كاستثمار   -6

 عقارى :      

      

ــ  رمرحلة اإلنشاء أو التطوي  -                  ــ  100 ـ ــ  ـ ــ  ـ ــ  ـ  ـ
ــ  71 إتمام اإلنشاء أو التطوير  -                  ــ  29 ـ ــ  ـ ــ  ـ  ـ

ــ  عقار محتفظ به لتقديم خدمات اجتماعية .            -7 ــ  ـ ــ  100 ـ ــ  ـ ــ  ـ  ـ
أرض محتفظ بها فى الوقت الحاضر ولم يتخذ قرار بطبيعة   -8

 استخدامها فى المستقبل . 

ــ  44 28 ــ  ـ ــ  ـ  28 ـ

أرض محتفظ بها لرفع قيمة رأس المال على المدى الطويل وليس   -9

 بغرض بيعها فى األجل القصير فى سياق النشاط العادى . 

ــ  50 ــ  14 ـ ــ  ـ  36 ـ

ــ  عقار مشغول بواسطة المالك .   -10 ــ  ـ ــ  100 ـ ــ  ـ ــ  ـ  ـ
سطة  عقار محتفظ به الستخدامه فى المستقبل كعقار مشغول بوا -11

 المالك . 

ــ  29 ــ  71 ـ ــ  ـ ــ  ـ  ـ

عقار محتفظ به لتطويره فى المستقبل واستخدامه الحقا كعقار   -12

 مشغول بواسطة المالك . 

ــ  29 ــ  71 ـ ــ  ـ ــ  ـ  ـ

 

 

 أولويات مصادر تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية: 3/3/2

( الى التفاوت  3جدول التالى رقم )تشير نتائج تحليل بيانات االستقصاء الموضحة بال     

الملحوظ بشكل كبير بين الشركات بشأن أولويات مصادر تحديد القيمة العادلة لالستثمارات  

العقارية . حيث أن هناك من يرى ضرورة االعتماد على األسعار الجارية فى سوق نشط  

يتوافر لدى الشركة  لعقارات مماثلة ، وآخر يرى إعطاء األولوية المطلقة للجنة داخلية حيث 

خبراء متخصصون فى مجال التقييم ، بينما يرى البعض اآلخر انه اليمكن االعتماد على  

 مصدر وحيد فى عملية التقييم . 
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 ( 3جدول رقم )

 أولويات مصادر تحديد القيمة العادلة لالستثمار العقارى 

 ترتيب المصادر من وجهة نظر كل شركة على حدة 

 

 

 العادلة لالستثمار العقارى  مصادر تحديد القيمة
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ــ  3 2 1 2 لجنة من داخل الشركة تضم خبراء متخصصون .  - ــ  ــــ ــ  ـــ  ـــ

مثمن مستقل ذو خبرة فى أنواع العقارات والسوق   -

 المحلى . 

ــ  ــ  ـــ ــ  ـــ  3 4 3 4 ـــ

األسعار الجارية فى سوق نشط لعقارات غير مماثلة مع   -

 تعديلها لتعكس هذا االختالف . 

ــ  ــ  ـــ ــ  ـــ ــ  ـــ ــ  ـــ ــ  ـــ ــ  ـــ  ـــ

األسعار الحديثة ألسواق ذو فعالية منخفضة مع تعديلها   -

لتعكس األوضاع االقتصادية من تاريخ المعامالت التى تمت  

 بهذه األسعار . 

ــ  ــ  ـــ ــ  ـــ ــ  ـــ ــ  4 ـــ ــ  ـــ  ـــ

تقديرات التدفقات النقدية المخصومة أو القيمة الحالية   -

 بلية . للتدفقات النقدية المستق

ــ  ــ  ـــ  4 3 2 2 4 ـــ

ــ  القيمة االستبدالية .  - ــ  ـــ ــ  ـــ ــ  ـــ ــ  ـــ ــ  ـــ ــ  ـــ  ـــ

ــ  1 المكاتب االستشارية المتخصصة .  - ــ  5 1 ـــ  5 2 ـــ

األسعار الجارية فى سوق نشط لعقارات مماثلة أو   -

 مشابهة . 

3  3 1 1 1 1 

صصون مع  لجنة من داخل الشركة تضم خبراء متخ  -

 ضرورة وجود جهة رقابية للمتابعة واالشراف . 

ــ  ــ  ـــ ــ  ـــ ــ  ـــ ــ  ـــ ــ  ـــ  2 ـــ

 

وقد وجه الباحث سؤاال مباشرا للمسئولين بالقطاع المالى بالشركات عما إذا كان معيار      

  ( يعد كافيا لمعالجة كافة المشاكل الخاصة بتحديد طبيعة16المحاسبة المصرى الحالى رقم )

االستثمار العقارى والقياس واالفصاح المحاسبى عنه ، وكانت إجابتهم جميعا هو عدم  

مالءمة المعيار فى معالجة كافة القضايا المتعلقة باالستثمارات العقارية ، مع التأكيد على  

 ( فى هذا الشأن .  40رغبتهم وحاجتهم الى معرفة ماورد بمعيار المحاسبة الدولى رقم )

 
لى ماقدمته هذه الدراسة بجانبيها النظرى والتطبيقى بشأن إمكانية تطوير  وبناء ع     

القياس واالفصاح المحاسبى عن االستثمار العقارى فى بيئة األعمال المصرية ، يصل  

الباحث الى حقيقة ثبوت صحة فروض البحث . وحتى يزداد األمر وضوحا بشأن قبول  
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قتها باألهداف والنتائج الرئيسية للبحث فروض البحث ، يعرض الباحث فروض البحث وعال

 من خالل الشكل التالى : 

 ( 1شكل رقم )

 عالقة فروض البحث بأهدافه ونتائجه 

إجراء دراسة تحليلية  

لمعيار المحاسبة المصرى 

لتحديد مدى  16رقم 

مالءمته للقياس واإلفصاح 

المحاسبى عن االستثمار 

 .العقارى

بحث إمكانية تطوير القياس  

ح المحاسبى عن واإلفصا

االستثمار العقارى من خالل 

دراسة المعيار الدولى للمحاسبة 

، وما ورد بشأنه من  40رقم 

مالحظات عن المنظمات المهنية 

المتخصصة فى العديد من الدول 

 .التى أبدت اهتمامها بهذا المعيار

محاولة الربط ما بين الدراسة النظرية  

والممارسة العملية من خالل الدراسة 

التحليلية للقوائم المالية واإليضاحات المتممة 

لها لعينة من شركات االستثمار العقارى فى 

مصر للوقوف على إيجابيات / سلبيات 

القياس واإلفصاح المحاسبى الحالى فى ضوء 

، باإلضافة  16معيار المحاسبة المصرى رقم 

الى استطالع آراء كبار المسئولين بالقطاعات 

كات بشأن مدى مالءمة المالية لتلك الشر

للتطبيق فى  40معيار المحاسبة الدولى رقم 

 بيئة األعمال المصرية .
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عدم مالءمة معيار 

 16المحاسبة المصرى رقم 

لتحقيق القياس واإلفصاح 

المحاسبى عن االستثمار 

 العقارى .

 

اح إمكانية تطوير القياس واإلفص 

المحاسبى عن االستثمارات 

العقارية فى بيئة األعمال المصرية 

فى ضوء معيار المحاسبة الدولى 

 . 40رقم 

 

اختالف درجات القياس واالفصاح المحاسبى  

عن االستثمارالعقارى بين شركات االستثمار 

العقارى فى ظل العمل بمعيار المحاسبة 

 . 16المصرى رقم 
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لم يتناول المعيار المصرى 

العديد من الجوانب المتعلقة 

باالستثمار العقارى والتى 

من بينها  تحديد طبيعة 

االستثمار العقارى ومعايير 

االعتراف به ، واالعتراف 

المبدئى لالستثمار العقارى 

والنفقات الالحقة . كما لم 

يتناول نموذج القيمة العادلة 

شى من حيث إال بشكل هام

المفهوم ومصادر تحديده ، 

وترك الحرية المطلقة 

للمنشأة لمعاملة العقار 

كأصل ثابت أو كاستثمار 

طويل األجل "استثمار 

عقارى" دون وجود 

ضوابط لذلك ، باالضافة الى 

عدم تناول األنشطة المميزة 

لالستثمار العقارى فيما 

يختص بالتحويالت من والى 

 هذا االستثمار .

 

ل المعيار الدولى وعالج كافة تناو 

القضايا المتعلقة باالستثمار 

العقارى والتى من بينها  تحديد 

طبيعة االستثمار العقارى ومعايير 

االعتراف به ، واالعتراف المبدئى 

لالستثمار العقارى والنفقات 

الالحقة . كما تناول نموذج القيمة 

العادلة من حيث المفهوم ومصادر 

األنشطة المميزة تحديده ، وتناول 

لالستثمار العقارى فيما يختص 

بالتحويالت من والى هذا 

االستثمار . كما ان العديد من 

الدول والمنظمات المهنية 

المتخصصة سارعت الى األخذ بما 

ورد بهذا المعيار بشكل كامل أو 

أجرت عليه بعض التعديالت 

الطفيفة بما يتالءم مع البيئة 

 المحلية .

 

لواضح بــين الشــركات فــى مجــال  * االختالف ا 

 تقييم الوحدات الجاهزة أو االنتاج التام

* االختالف بين الشركات فــى مجــال االفصــاح 

 عن بعض بنود االستثمار العقارى.  

* إدراج معظم بنود االستثمار العقــارى ضــمن 

إدراج البعض اآلخــر ضــمن ، واألصول الثابتة 

 .لةاالستثمارات طويلة األجل واألصول المتداو

* التفاوت الملحوظ بشكل كبير بــين الشــركات 

بشأن أولويــات مصــادر تحديــد القيمــة العادلــة 

 لالستثمارات العقارية.  
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 رابعا: نتائج وتوصيات البحث

 

 نتائج البحث: 4/1

ث ومــدى صــحة فروضــه علــى يمكن للباحث عرض أهم النتائج المرتبطة بأهــداف البحــ      

 النحو التالى :

 نتائج الدراسة النظرية : 4/1/1

"المحاسبة عن االستثمارات" تحديد طبيعة  16رقم  لم يتناول معيارالمحاسبة المصرى -1

، ومــن ثــم لــم يحــدد أى نــوع مــن العقــارات يعامــل  االستثمار العقارى ومعايير االعتراف به

. بينمــا حــدد معيــار المحاســبة  طاق االستثمار العقارىكاستثمار عقارى وأيهما يخرج عن ن

 "االستثمار العقارى" طبيعة هذا االستثمار وأنواعه المتعددة . 40الدولى رقم 

 
لم يتناول المعيار المصرى االعتراف المبدئى لالستثمار العقارى أو النفقات الالحقة ،   كما  -2

تثمارات عقاريــة عليهــا ان تتبــع أيــا مــن واكتفى باإلشارة الى ان المنشآت التى تحــتفظ باســ 

الخــاص باألصــول الثابتــة  10معالجتها كأصول ثابتة وفقا للمعيار المحاسبى المصرى رقــم 

وإهالكاتها ، أو المحاسبة عنها باعتبارها اســتثمارات طويلــة األجــل . بينمــا تنــاول المعيــار 

 و النفقات الالحقة .  الدولى بشىء من التفصيل االعتراف المبدئى لالستثمار العقارى

 

ولم يعرض المعيار المصرى أو يفضل منهجا محددا بشأن القياس المحاسبى   -3

لالستثمارات العقارية . حيث ذكر ان بعض المنشآت تفضل معاملة استثماراتها العقارية  

كاستثمارات طويلة األجل بينما يفضل البعض اآلخر معاملتها وحساب إهالكها طبقا  

حاسبية التى تستخدمها المنشأة فى معالجة األصول الثابتة بما يتفق والمعيار  للسياسات الم

المحاسبى المصرى الخاص باألصول الثابتة وإهالكها . بينما أكد المعيار الدولى على  

ضرورة قياس االستثمار العقارى وفقا لنموذج القيمة العادلة ، وفى حالة العمل بنموذج  

 ن االفصاح أيضا عن القيمة العادلة .  التكلفة فإنه مع ذلك البد م

 

قصور المعيار المصرى بشأن مصادر تحديد القيمة العادلة ، حيث ان المعيار أشار الى   -4

مصدر وحيد وهو القيمة السوقية ، ولم يحدد المعيار طبيعة األساليب األخرى التى يمكن  

 االستعانة بها لتحديد القيمة العادلة. 
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الدولى على أن أفضل دليل عن القيمة العادلة يحدد عادة بواسطة   أكد معيارالمحاسبة  -5

األسعار الجارية فى سوق نشط لعقار مماثل . وفى حالة غياب األسعار الجارية فى سوق  

نشط ، يمكن الحصول على القيمة العادلة من مصادر أخرى حددها المعيار بالتفصيل ، والتى  

 لى . من بينها بعض ماهو وارد فى البند التا

 

 ان أولويات الحصول على القيمة العادلة يمكن ان تتضمن ما يلى :   -6

األسعار الجارية فى سوق نشط لعقارات مماثلة على ان ترتكز تلك األسعار على   -أ     

 معامالت تجارية متوازنة بين أطراف مستقلة غير مرتبطة بعالقات تجارية متبادلة . 

لمثمنون المتخصصون فى مجال العقارات مع وضع  لجان مستقلة من الخبراء وا -ب     

 ضوابط محددة مسبقا لعمل هذه اللجان . 

  –األسعار الجارية فى سوق نشط لعقارات ذو طبيعة مختلفة على ان يتم تعديلها  -ج     

لتعكس حالة االستثمار العقارى الخاص   –بواسطة الخبراء والمثمنون المتخصصون 

 بالمنشأة . 

أيضا بواسطة الخبراء   –لحديثة ألسواق ذو فعالية منخفضة مع تعديلها ا  راألسعا -د    

لتعكس حالة االستثمار العقارى الخاص بالمنشأة فى ظل   –والمثمنون المتخصصون 

 الظروف االقتصادية الجارية . 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لالستثمار العقارى ، على ان يتم تحديدها   -هـ    

 اسطة خبراء متخصصون فى هذا المجال .  بو

 القيمة االستبدالية على ان يتم تحديدها بواسطة الخبراء والمثمنون المتخصصون .  -و     

 . لجنة من داخل الشركة تضم خبراء متخصصون   -ز     

 . المكاتب االستشارية المتخصصة   -ح     

 

فى ضوء المعيار المصرى مرهون   ان اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية -7

 بالموقف الذى ستتخذه المنشأة بكل حرية بشأن االختيار من أحد بديلين هما: 

معاملة االستثمارات العقارية كاستثمارات طويلة األجل ، وهنا فقط البد للمنشأة ان   -أ     

 تفصح عن القيمة العادلة لتلك االستثمارات إذا كانت مدرجة بالتكلفة. 

أو معاملة االستثمارات العقارية طبقا للسياسات المحاسبية التى تستخدمها المنشأة   -ب     

الخاص باألصول   10فى معالجة األصول الثابتة بما يتفق مع معيار المحاسبة المصرى رقم 

 الثابتة وإهالكاتها . وهنا لن يتم اإلفصاح عن القيمة العادلة لالستثمارات العقارية . 
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المرتبطة باالستثمار العقارى والتى تؤثر بدورها على المعلومات   تتعدد األنشطة -8

المحاسبية بالقوائم المالية ، حيث قد يترتب على تلك األنشطة تحويل أصل ما الى استثمار  

 عقارى أو العكس ، مثال ذلك : 

  تحويل عقار تحت اإلنشاء والتطوير بعد اكتماله ، و/أو عقار مشغول بواسطة المالك ،  -أ     

 و/أو عقار يعامل كوحدات جاهزة للبيع )مخزون( الى استثمار عقارى . 

تحويل استثمار عقارى الى عقار مشغول بواسطة المالك أو معاملته كوحدات جاهزة   -ب     

 للبيع )مخزون( . 

ولم يحدد معيار المحاسبة المصرى طبيعة هذه األنشطة )التحويالت( والكيفية التى تتم       

المحاسبية لكل نشاط على حدة . ولكن تناول المعيار الدولى هذه األنشطة وحدد   بها المعالجة 

 المعالجة المحاسبية لها . 

 

يوفر نموذج القيمة العادلة لمستخدمى القوائم المالية معلومات أكثر فائدة من المقاييس   -9

لمستخدمين  األخرى مثل التكلفة المستهلكة ، كما تؤدى القيمة العادلة الى تحسين منافع ا

للتقارير المالية بوجه عام ، وزيادة الثقة واالعتماد على المعلومات المحاسبية الواردة فى  

 القوائم المالية ألغراض تقييم أداء االستثمار والتمويل والمنشأة ككل . كما يوفر هذا النموذج 

كاليف  مقاييس لألصول وااللتزامات واإليرادات أكثر تناسبا من تلك التى توفرها الت

 التاريخية. 

 

ى نحو االلتزام بتحديد القيمة العادلة فى مرحلتى القياس واإلفصاح  مهناك توجه متنا  -10

المحاسبى لالستثمارات العقارية ، حيث ان العديد من الدول والمنظمات المهنية المتخصصة  

راهن وفى  تطالب بفترة انتقالية محدودة للتحول نحو نموذج القيمة العادلة ، وفى الوقت ال

حالة االعتماد على نموذج التكلفة فى إجراء القياس واإلفصاح المحاسبى لالستثمارات  

ضمن اإليضاحات المتممة للقوائم المالية   –العقارية فان هناك إلزام بضرورة اإلفصاح أيضا 

 عن القيمة العادلة لتلك االستثمارات .  –

 

 نتائج الدراسة التطبيقية : 4/1/2

ف واضح بين الشركات فى مجال  تقييم الوحدات الجاهزة )أو اإلنتاج التــام / يوجد اختال -1

مشروعات إسكان وتعمير تامة ( ، حيث تتعدد طرق التقييم المســتخدمة وتشــمل ؛ التكلفــة ، 

سعر البيع ، والتكلفة أو صافى القيمة االستردادية أيهما أقل وتكوين المخصــص الــالزم فــى 

قــد يفقــد المعلومــات المحاســبية خاصــية المالءمــة بحيــث يصــعب حالة الحاجة إليــه . وهــذا 
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االعتماد على تلك المعلومات فى إجراء المقارنات والمفاضلة بين بــدائل االســتثمار المتاحــة 

 أمام المستثمرين والدائنين .

 

يوجد اختالف بين الشركات فى مجال االفصاح عن بعض بنود االستثمار العقارى ، حيث  -2

 ة االفصاح مابين :تتفاوت عملي

إدراج معظم بنود االستثمار العقارى ضمن األصــول الثابتــة ومــن بينهــا مبــانى مملوكــة  -أ  

 للمنشأة ومؤجرة للغير بموجب عقود إيجار تشغيلية .

إدراج بعض بنود االستثمار العقارى ضــمن االســتثمارات طويلــة األجــل  مثــل أراضــى  -ب   

 وأراضى محتفظ بملكيتها عن عقارات مباعة .مخصصة لمشروعات التعمير واالسكان 

إدراج بنود أخرى من االستثمار العقارى ضمن األصول المتداولة مثل أرض محتفظ بها   -ج  

 فى الوقت الحاضر ولم يتخذ قرار بطبيع استخدامها فى المستقبل .

 

خر ضمن إدراج البعض اآل، وإدراج معظم بنود االستثمار العقارى ضمن األصول الثابتة  -3

. ويرجــع الســبب الرئيســى لهــذه المعالجــات االستثمارات طويلة األجل واألصــول المتداولــة 

ذكر  16المتفاوتة بين الشركات الى ماسبق ان نوه إليه الباحث من ان المعيار المصرى رقم 

ان بعض المنشآت تفضل  معاملة استثماراتها العقارية كاستثمارات طويلة األجل بينما يفضل 

ض اآلخر معاملتها وحساب إهالكها طبقا للسياسات المحاسبية التى تســتخدمها المنشــأة البع

فى معالجة األصول الثابتة بما يتفق والمعيار المحاسبى المصرى الخــاص باألصــول الثابتــة 

 وإهالكها .  

 

التفاوت الملحوظ بشكل كبير بين الشركات بشأن أولويات مصادر تحديــد القيمــة العادلــة  -4

ستثمارات العقارية . حيث أن هناك من يرى ضرورة االعتماد علــى األســعار الجاريــة فــى لال

سوق نشط لعقارات مماثلة ، وآخر يرى إعطاء األولوية المطلقة للجنة داخلية حيــث يتــوافر 

لدى الشركة خبراء متخصصون فى مجــال التقيــيم ، بينمــا يــرى الــبعض اآلخــر انــه اليمكــن 

 فى عملية التقييم . االعتماد على مصدر وحيد
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 توصيات البحث 

 
 بناء على ما تقدم من نتائج البحث يوصى الباحث بما يلى :      

ان االهتمام المتزايد باالستثمار العقارى فى مصر يوجب البحث فى تطوير القياس   -1

واإلفصاح المحاسبى عن هذا النشاط المتخصص . وحتى يتسنى ذلك يجب على اللجنة  

معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهنى المرتبطة بهما ، بصفتها  الدائمة ل

المسئولة عن وضع المعايير المصرية ان تسعى جاهدة لتطوير معيار المحاسبة المصرى  

( "المحاسبة عن االستثمارات" من خالل إصدار معيار محاسبى جديد يتناول كافة  16رقم )

 اس واإلفصاح المحاسبى عن االستثمار العقارى . القضايا العالقة بشأن مشاكل القي

 

لضمان إصدار معيار محاسبى مصرى عن االستثمار العقارى يتالئم مع الواقع الفعلى   -2

لبيئة األعمال المصرية ،يجب على اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة ان توسع من  

ف التى يعنيها أمر القياس واإلفصاح  دائرة المشاركة الجدية والفعالة من قبل كافة الطوائ

المحاسبى عن االستثمار العقارى وخاصة اإلدارة العليا بمنشآت األعمال المصرية مع  

ضرورة مراعاة اآلثار الضريبية الناجمة عن صدور المعيار ، والتى قد تكون سببا رئيسيا  

بية حال تطوير  فى عرقلة أنشطة شركات االستثمار العقارى نتيجة زيادة األعباء الضري

 القياس واإلفصاح المحاسبى والتحول من نموذج التكلفة الى نموذج القيمة العادلة . 

 

( "االستثمار العقارى أو الممتلكات االستثمارية"  40تناول معيار المحاسبة الدولى رقم ) -3

معظم مشاكل القياس واإلفصاح المحاسبى عن االستثمار العقارى ، ومن ثم تقع على عاتق  

اللجنة الدائمة عبء مناقشة وتحليل ما ورد فى المعيار الدولى مع كافة الطوائف المعنية  

بذلك ، وإجراء التعديالت المالئمة لبيئة األعمال المصرية ، باإلضافة الى وضع الضوابط أو  

المعايير الخاصة بتحديد طبيعة االستثمار العقارى ، واألنشطة المرتبطة به ، ومصادر  

 حديد القيمة العادلة لالستثمار العقارى . وأولويات ت

 

يعد هذا البحث بمثابة دعوة فكرية مفتوحة بضرورة إجراء المزيد من البحوث المتعمقة   -4

فى هذا النشاط المتخصص ، إلحداث مزيد من التطوير فى مجال ااقياس واإلفصاح المحاسبى  

 عن االستثمار العقارى . 
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(* 1ملحق رقم )  

 االستثمار العقارى المقيدة أسهمها فى البورصة والعينة المختارة بيان عن شركات 

 

 مسلسل

 

 اســـم الشركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

إجمالى االستثمارفى  

31/12/2001 

 )القيم بالمليون جنيه( 

 

 األهمية النسبية**

 

 العينة 

 ***  %19.67 462.041 االسكندرية لالستثمار العقارى  1

 ***  %18.78 441.146 سادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار ال 2

  %10.01 235.169 الدلتا لإلنشاء والتعمير  3

 ***  %9.04 212.408 مينا لالستثمار السيباحى والعقارى  4

  %7.47 175.471 رمكو إلنشاء القرى السياحية  5

  %6.93 162.846 المهندسون المصريون لالستثمار العقارىالعربى   6

 ***  %6.43 150.971 مدينة نصر لإلسكان والتعمير 7

 ***  %4.35 102.177 المحمودية العامة للمقاوالت واالستثمارات العقارية 8

 ***  %4.31 101.140 الشمس لإلسكان والتعمير 9

  %3.55 83.328 شركة التعمير واالستشارات الهندسية   10

  %3.47 81.604 مصر الجديدة لإلسكان والتعمير  11

 ***  %2.83 66.504 القاهرة لإلسكان والتعمير  12

 ***  %1.24 29.028 أرابيا للتعمير واإلسكان   13

 ***  %1.01 23.656 الجيزة العامة للمقاوالت واالستثمار العقارى   14

  %0.91 21.102 المتحدة لإلسكان والتعمير 15

   100  %  

 .  2001/2002: دليل كومباس مصر ألسواق المال ، فيعانى وشركاه ، * المصدر عن الشركات وإجمالى االستثمار 

 ** تم تحديد األهمية النسبية لكل شركة بنسبة إجمالى االستثمار للشركة الى إجمالى االستثمار لجميع الشركات .  

 *** الشركات التى وقع عليها االختيار . 

 

 

 

 

  


