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 يق معيار في قطاع غزة بتطبالمساهمة  شركات الصناعيةالالتزام مدى 

لممتمكات والمصانع والمعداتالخاص با( 61المحاسبة الدولي رقم )  

                               *)دراسة تحميمية(

 أ. سائد نبيل غياضة            الدكتور ماهر موسى درغام           
 باحث، وزارة المالية                          دأستاذ المحاسبة المساع

 قسم المحاسبة، كلية التجارة                           غزة، فلسطين            

 (808صندوق بريد )غزة، -الجامعة اإلسالمية
 

 ممخص الدراسة

طدتع زدز  ق فد شدراتت الندعتع ة المسدتهمة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدد  التدزام ال     
والمعددات )اصندول ( الختص بتلممتلاتت والمنتعع 16بتطب ق قواعد مع تر المحتسبة الدول  رقم )

الثتبتددة(و ومعرفددة أهددم النددعوبتت التدد  تحددد مددن اقلتددزام بتطب ددق قواعددد هددذا المع ددترو وتحد ددد مددت إذا 
عوع النعتعةو حجدم   وعوات الخبر اتن اقلتزام بقواعد المع تر  رتبط بمجموعة من المتغ رات ه : س

وشددملت ع عددة  .رأس المددتلو واددذلك تقددد م المقترحددتت التدد  مددن شددفع ت أن تسددتهم فدد  تطب ددق المع ددتر
العسد  وقدد اسدتخدم  ( شراة ندعتع ة مسدتهمة  ز دد رأسدمتل ت عدن عندف مل دون د عدتر.55الدراسة )

 ANOVA.و واختبتر T-testاختبتر  المئو ة والتاراراتو

تلتددزم بتطب ددق ق  فدد  قطددتع زددز   المسددتهمة ن الشددراتت النددعتع ةإ (1 إلددى: وتونددلت الدراسددة    
هعددتك مجموعددة مددن النددعوبتت تحددول دون اقلتددزام بتطب ددق المع ددتر  (5(. 16رقددم ) قواعددد المع ددتر

 ق المع دددترو الظدددروف اققتندددتد ةوعون  لدددزم الشدددراتت بتطب دددعددددم وجدددود ج دددة رسدددم ة أو قدددت :أهم دددت
عددددم وجدددود ( 3 .التددددق قولة عدددن م عدددة المحتسدددبة و ع دددة المسدددئع دددتت الم قندددور دور ال  ئدددتت والجم

متغ ددرات التتل ددة: سددعوات عالقددة ذات دقلددة إحنددتئ ة بدد ن اقلتددزام بتطب ددق المع ددتر وبدد ن مجموعددة ال
 . وحجم رأس المتل تعةوالخبر و وعوع النع

التفا دد علدى ضدرور   و(16رقدم ) المع دتررور  اقلتزام بتطب ق قواعد ضالدراسة: ومن تون تت      
مت  تمتشى مع متطلبتت المع ترو ببتطو ر أعظمة المعتلجة المحتسب ة لد  ت  النعتع ة ق تم الشراتت

للشددراتت بدددل القددواع ن سددتر ة الماعددول فدد  الضدداة  موحدددو  جد ددد  فلسددط عاإلسددراع فدد  سددن قددتعون و 
  الغرب ة وقطتع زز .

 الثتبتةو الشراتت النعتع ة المستهمةو قطتع زز . (و اصنول16المع تر رقم ) مفتاح الكممات:
                                                 

 غزة، فلسطين.-قسم المحاسبة، كلية التجارة، الجامعة اإلسالميةأستاذ المحاسبة المساعد،  *

 .م5111اصولو بحث معشور ف  المجلة العرب ة للمحتسبةو البحر نو المجلد الرابع عشرو العدد  *
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The extent of commitment of industrial shareholding companies 

 in the Gaza Strip to the application of the International Accounting 

Standard (IAS 16) on property, plant and equipment. 

 (Analytical Study) 

Abstract 

     This study aims at identifying the commitment of the industrial 

shareholding companies working in the Gaza Strip to the application of the 

international accounting standard rules (IAS 16) concerning properties, 

plants and equipment (fixed assets). The study also aims at identifying the 

major difficulties that limit  the applying the rules of these standards and 

determining if commitment to the rules of the Standards is related to some 

variables such as: years of experience, type of industry and the amount of 

capital.  In addition, it aims at providing recommendations that would 

contribute to the implementation of the Standards. 

  
     The sample consists of (52) industrial shareholding companies whose 

capitals are more than half a million dollars. Percentages, frequencies, T-

test and analysis of variance "ANOVA" have been used. 

 

     The study concluded that: 1) Industrial shareholding companies working 

in Gaza Strip are not committed to applying the rules of standard (IAS 16). 

2) There are some difficulties that impede the commitment to applying that 

standard such as absence of an official authority, the economic 

circumstances and insufficiency of  professional bodies and organizations 

that are in charge of accounting and auditing. 3) There is no relationship of 

a statistical significance between the commitment to the application of the 

standard and the following variables: years of experience, type of industry 

and amount of capital. 

 

     Some of the recommendation of the study are: 1) Necessity of 

commitment to applying of the standard (IAS 16). 2) Emphasizing the fact 

that the industrial companies should develop their systems of accounting 

treatment in line with the requirements of the Standard. 3) Enactment of a 

new and unified Palestinian law for companies instead  of  the laws  carried 

out in West Bank and Gaza Strip.  

 

KEYWORD: Standard (IAS 16), Fixed Assets, Industrial shareholding 

companies, Gaza Strip.    
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 اإلطار العام لمدراسة: األول مبحثال
 :مقدمة الدراسة

أنبح لمعت  ر المحتسبة الدول ة أهم ة اب ر  على النع د الدول و وعظرًا لألهم ة الاب ر  الت  
تتمتع ب ت الب تعتت المتل ة المعشور  امندر معلومتت لمتخذي القرارو فإن وجود معت  ر محتسب ة 

 . ًت ف  الدول المتقدمة والعتم ة على حٍد سواءدول ة أنبح أمرًا ملحًت وضرور 

ومن المواض ع الم مة الت  تعتولت ت معت  ر المحتسبة الدول ة المعتلجة المحتسب ة الختنة 
اصنول الت   شتر  ت المشروع ب دف استخدام ت ف  "وتشمل  وبتلممتلاتت والمنتعع والمعدات

  زمع ة طو لة تتجتوز السعةو وق   دف المشروع من العمل تت اإلعتتج ة وب دف اقستاتد  مع ت لاتر 
شرائ ت أو إعتد  ب ع ت تحو ل ت إلى عقد ة امت هو الحتل ف  اآلقت والس ترات واصثتث واصراض  

  .والمبتع  وز رهت
 تم ز القطتع النعتع  عن ز ره من القطتعتت اإلعتتج ة ف  اقتنتد أي بلد بمستهمته و 

داف العتمة للتعم ة اققتنتد ةو ولتطو ر هذا القطتع  تطل  اصمر ف  تحق ق اصه الجوهر ة
اقستخدام اصمثل لألنول والموارد المتل ة والبشر ةو والرقتبة على استخدام هذه الموارد ف  سب ل 

ولذا ت تم  الدراسة بتلوقوف على مد  مست ر   (.1: 5117تحق ق أهداف الشراة )خلف اهللو 
دراسة  تنا  هذه الدراسة تعتول البتحث. ف(16)رقم  مع تر المحتسبة الدول المحتسب ة لالممترسة 

(و 16رقم ) المع ترزز  بتطب ق ف  قطتع  ةالعتمل مد  التزام الشراتت النعتع ة المستهمة
وعظرًا لابر حجم اصنول الثتبتة ف  الشراتت  للممتلاتت والمنتعع والمعدات )اصنول الثتبتة(و

ت المختلاة فإن ل ت أهم ة اب ر  بتلعسبة ل ذه الشراتتو إق أعه  الحظ أن هعتك النعتع ة بماوعتت 
بعض المشاالت ف  ق تس هذه اصنول وتق  م ت بدقة واإلفنتح عع تو وز ت  اصسس الواضحة 
الت  تلتزم ب ت الشراتت النعتع ة ف  الق تس والتق  م واإلفنتح عن اصنول الثتبتة )ن تم وسر عو 

5117 :116.) 
 

 :مشكمة الدراسة
  :ةالتتل  التستؤقت عنمشالة الدراسة تتمثل ف  اإلجتبة 

( الختص 16رقم ) المع ترف  قطتع زز  بتطب ق  لشراتت النعتع ة المستهمةمت مد  التزام ا -1
 بتلممتلاتت والمنتعع والمعدات؟

طب ددق بت زددز فدد  قطددتع  مددت هدد  النددعوبتت التدد  تحددد مددن التددزام الشددراتت النددعتع ة المسددتهمة -5
 (؟16رقم ) قواعد المع تر

 (؟16رقم ) طب ق قواعد المع ترمت ه  المقترحتت الت  من شفع ت أن تستهم ف  ت -3
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 :أهداف الدراسة
 تحق ق مجموعة من اصهداف ه : إلىتسعى هذه الدراسة 

رقددم  المع ددترالوقددوف علددى مددد  التددزام الشددراتت النددعتع ة المسددتهمة فدد  قطددتع زددز  بتطب ددق  -1
(16.) 

( علدى الشدراتت 16رقدم ) زام بتطب دق المع دترالتعرف على أهدم الندعوبتت التد  تحدد مدن اقلتد -5
 النعتع ة المستهمة ف  قطتع زز .

 (. 16رقم ) المع ترتقد م المقترحتت الت  من شفع ت أن تستهم ف  تطب ق قواعد  -3

 :أهمية الدراسة
 تتمثل أهم ة هذه الدراسة ف  العقتط التتل ة:     

(و 16رقم ) مع ترال ة هذه الدراسة من اوع ت تمثل حتفزًا ا جتب ًت لاللتزام بتطب ق قواعد تعبع أهم -1
المعتلجة المحتسب ة الختنة بتلممتلاتت والمنتعع والمعدات الت  عص  دراسة وذلك من خالل

 عل  ت هذا المع تر.

طب قددده علدددى ( ومدددد  ت16رقدددم ) لتددد  تتعدددتول المع دددترُتعدددد هدددذه الدراسدددة مدددن أوائدددل الدراسدددتت ا -5
 الشراتت النعتع ة المستهمة ف  قطتع زز .

تتمتددع اصنددول الثتبتددة بفهم ددة ختنددة وذلددك مقترعددة ببددتق  اصنددول مددن وج ددة عظددر الشددراتت  -3
النعتع ة المستهمةو لذلك فإن وجود مع تر  حدد قواعدد تسدج ل ت وق تسد ت ومتتبعت دت فد  زت دة 

 اصهم ة.

 الدراسات السابقة

 استت الت  تعتولت موضوع الدراسة ومع ت:هعتك العد د من الدر 
ع ة إلددى ق ددتس مددد  التددزام الشددراتت المسددتهمة النددعتوهدددفت  ( 7007وسةةريع   )صةةيامدراسةةة     

( الخددتص بتصنددول الثتبتددةو والتعددرف علددى أهددم المعوقددتت 16رقددم ) اصردع ددة بتطب ددق قواعددد المع ددتر
هعدتك اسة إلى مجموعة من العتتئج مع ت: الدر  وتونلت الت  تحول دون اقلتزام بقواعد هذا المع تر.

مدن  ةجدود مجموعدو  و(16رقدم ) مع دترالبقواعد   ةاصردعنعتع ة ال الشراتت المستهمةالتزام من قبل 
رقدم  المع دترشراتت المستهمة العتمة النعتع ة وتحد من التزام ت بتطب ق قواعد الالنعوبتت تواجه 

 سب  ف  التعر ف بمتطلبتت المعت  ر المحتسب ة الدول ة.ضعف برامج التعل م المحت أهم ت و(16)

ة واقددع م عددة المحتسددبة فدد  فلسددط ن بندداة أستسدد ة إلددى دراسدد تهدددف ( 7006دراسةةة )بربةةوع       
و غددرض تشددخ ص جواعدد  اصداء الاعلدد  ل ددذه الم عددة فدد  ضددوء متطلبددتت معددت  ر المحتسددبة الدول ددةب
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الوسدتئل الالزمدة للتغلد   دتو والبحدث عدن تطب قواجه شاالت الت  توالوقوف على أوجه الضعف والم
الدراسدة أن المحتسدبة  ومدن أهدم عتدتئج .على تلك المشاالت لالرتقتء بتلم عة إلدى المسدتو  المطلدو 

تلعدد  دورًا اب ددرًا فدد  تج  ددز الب تعددتت المتل ددة صزددراض تحو ددل المشددروعتت الحاوم ددة إلددى شددراتت 
أو اقسدتعتعة ب دت فد  إنددار  المحتسدبة الدول دة والتددق ق عدت  رمستهمة ختنةو وادذلك أن تطب دق م

معت  ر محل ة بعد إجراء التعدد الت عل  دت  دؤدي إلدى تخا دف احتمدتقت حددوث المشداالت المتوقعدة 
 ععد مراجعة القوائم المتل ة الموحد  للشراتت المتعدد  الجعس تت.

معدت  ر المحتسدب ة والعوامدل التدد  إلدى اسددتعراض فادر  تددو ل ال هددفت(  7005دراسةة )صةيام       
واسدددتعراض ال  ئدددتت التددد  تعمدددل علدددى إعدددداد المعدددت  ر  وت إلدددى وجدددود معدددت  ر محتسدددب ة دول دددةدعددد

امدددت هددددفت إلدددى التعدددرف علدددى درجدددة تف  دددد أو الددددول و  اإلقل مددد لدددى المسدددتو  المحتسدددب ة سدددواء ع
ول دة فد  اصردن واق جتب دتت التد  م عة المحتسبة لاللتزام بتطب ق معت  ر المحتسبة الدالقتئم ن على 

  مان تحق ق تو والمعوقتت الت  تحد من اقلتزام بتطب ق هذه المعت  ر ف  اصردن.
عتتئج الدراسة أن هعتك تف  دًا اب رًا لاللتزام بتطب ق معت  ر المحتسبة الدول ة ف  اصردن  وب عت

ام بتطب ق المعت  ر المحتسب ة الدول ة هعتك معوقتت تحد من اقلتز  ن ا جتب تتولمت ل ذا التطب ق م
والتاتوت ف  الماته م اقجتمتع ة والثقتف ة والحضتر ةو مثل اختالف الظروف اققتنتد ة و 

 والسلوا تت والق م الستئد و واختالف القواع ن والتشر عتت.

جد دد  حتسدب ة الإلدى إلقدتء الضدوء علدى المتطلبدتت الم هددفت ( 7005وسويمم   دراسة )توفيق     
 تن موقدف أهدم دول العدتلم مدن مدد تب دمدع  وفن تبع  معت  ر المحتسبة الدول دةبش ولالتحتد اصوروب 

  واددذلك إلقددتء الضددوء علددى تجددتر  مجموعددة مددن الدددول بشددفن مددداقلتددزام بتطب ددق هددذه المعددت  رو 
عت  رهدددددت بعدددددتء م وظروف دددددت الوطع دددددة واإلسدددددالم ة فددددد  إسدددددترات ج ة واقعتمدددددتد علدددددى المعدددددت  ر الدول دددددة

إلددى اقتددراح  تواددذلك هدددف وق معت  رهددت مددع المعددت  ر الدول ددةق دد م مددد  حتجتت ددت لتوف ددتو  والمحتسددب ة
 .استرات ج تت توف ق المعت  ر الوطع ة والعرب ة لتتوافق مع اقتجته العتلم 

تن أوجه القو  والقنور ف  التجتر  المختلاة للدول محل الدراسة وخلنت الدراسة إلى تب 
ك عدم و هعتت ت للتوف ق مع المعت  ر الدول ةتعظ م س تست ت المحتسب ة وتق  م مد  حتجتوذلك ل

ومن ثم  و ة مع المعت  ر الدول ة للمحتسبةبفهم الدول وال  ئتت العربتجتعس ف  معت  ر المحتسبة 
 .ثبوت الحتجة إلى التوف ق ب ع مت ف  حتلة رزبة معشآت هذه الدول ف  التعتمل دول تً 

الدراسة وبتقستعتد إلى ب تن ماته م المحتسبة  هدفت(  Hermann, et. al., 2002راسة )د     
( إلى معتقشة الق مة العتدلة للممتلاتت والمنتعع والمعداتو والتحد تت الرئ سة الت  5المتل ة رقم )

 ةو أو ة التتر ختدعم الحاتظ على الوضع الراهن ف  الوق تت المتحد  والمتعلق بتستخدام التالا
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الدراسة أن إعتد  تق  م الق مة العتدلة ه  ممترسة  م الق مة العتدلةو وقد ب عت تق استخدام إعتد  
من خالل ونلت تامت  مقبولة بموج  القتعون الدول و والعد د من معت  ر المحتسبة الوطع ة.
نتعع والمعدات بعتًء على المقترعة ب ن ما وم الق مة العتدلة وما وم التالاة التتر خ ة للممتلاتت والم

الخنتئص العوع ة للمعلومتت المحتسب ة إلى أن استخدام ما وم الق مة العتدلة للممتلاتت 
والمنتعع والمعدات  اوق التالاة التتر خ ة افستس ف  التق  م بعتًء على الخنتئص العوع ة 

 للمعلومتت المحتسب ة.

وامددل التدد  تددؤثر فدد  تقددد ر العمددر اإلعتددتج  إلددى معرفددة الع هدددفت(  8999دراسةةة )خشةةارمة       
ت ح ددددث إن اصنددددول الثتبتددددة فدددد  الشددددرات ولألنددددول الثتبتددددة فدددد  الشددددراتت النددددعتع ة فدددد  اصردن

 النعتع ة تلع  دورًا أستس ًت ف  إعتتج ة هذه الشراتت وبتلتتل  تؤثر على ربح ت ت.

لعمر اإلعتتج و فالمت زاد العتمل الضر ب  له تفث ر على تقد ر االدراسة أن وأظ رت عتتئج  
معدل الضر بة على أربتح الشراة المت ستهم ذلك ف  تخا ض العمر اإلعتتج  المقدر لألنول 

ف  تخا ض العمر اإلعتتج   تنالتطور التاعولوج  ومبدأ الح طة والحذر تستهمأن اٍل من و  الثتبتةو
ل التضخم  ز د من العمر ب عمت ارتاتع معد ونول الثتبتة ف  الشراتت النعتع ةالمقدر لأل

 .اإلعتتج  المقدر ل ت

إلى معرفة تفث ر إعتد  تقد ر اصنول الثتبتة  هدفت ( Aboody, et. al., 1998دراسة )     
وقد وجدت الدراسة بفن أرند  إعتد  التقد ر لألنول  على اصداء المستقبل  للشراتت ف  بر طتع ت.

ر ر المعلومتت السعويو وأن إعتد  التقد ر تعاس تغ ر ق مة الثتبتة تتفثر إ جتب ًت وبشال ملحوظ بتق
اصنلو وأن إعتد  تق  م اصنول الثتبتة وفقًت للمعت  ر المحتسب ة الدول ة ف  الشراتت البر طتع ة 
 عد وس لة لق تس اصداء المستقبل  ل ذه الشراتت ومعح ت م ز  تعتفس ة ف  اقعتشتر ف  اصسواق 

 العتلم ة.

إلددى اختبددتر مددد  اتاددتق الس تسددتت المحتسددب ة هدددفت   (8997 وآخةةرون  ة )عبةةد الةةرحيمدراسةة     
الت  تطبق دت الشدراتت الاو ت دة لق دتس وتق د م اصندول الثتبتدة مدع مدت تقضد  بده المعدت  ر المحتسدب ة 

مدددة فضددداًل عدددن اختبدددتر مدددد  مالء ودرجدددة اتادددتق التطب دددق بددد ن الشدددراتت بعضددد ت الدددبعضو الدول دددةو
وأظ رت عتتئج تحل ل الب تعدتت عددم وجدود فدروق    ر المحتسب ة الدول ة ف  هذا المجتل.تطب ق المعت

 جوهر دددة بددد ن الس تسدددتت المحتسدددب ة المطبقدددة بواسدددطة شدددراتت الع عدددة ومتطلبدددتت المعدددت  ر الدول دددةو
امت أعه وبتستثعتء قطدتع البعدوك  بتستثعتء المحتسبة عن اصنول المنععة داخل ًت وعمل تت المبتدلةو

عدددم وجددود فددروق جوهر ددة بدد ن الس تسددتت المحتسددب ة المطبقددة  أادددت العتددتئج امددت وشددراتت التددفم نو
مددة المعددت  ر الدول ددة لق ددتس وتق دد م اصنددول ع عددةو امددت أشددترت العتددتئج إلددى مالءبواسددطة شددراتت ال



 

 

 

7 

 أن نددعوبة تطب ددق المعددت  ر المحتسددب ةو واددذلك رأت بعددض الشددراتت الثتبتددة فدد  الشددراتت الاو ت ددة
 ترجع إلى عدم توفر المحتسب ن القتدر ن على ف م وتطب ق هذه المعت  ر.

 

  فرضيات الدراسة:
بعتًء على التستؤقت الت  تم طرح ت ف  مشالة الدراسةو  مان ن تزة الارض تت على العحو      
 التتل :

 ( الخددددتص16رقدددم ) زدددز  بقواعدددد المع دددترق تلتدددزم الشدددراتت الندددعتع ة المسدددتهمة فددد  قطددددتع  -1
 .05.0عع والمعدات )اصنول الثتبتة( ععد مستو  دقلة  تبتلممتلاتت والمن

طب دق قواعدد ق توجد نعوبتت تحد مدن التدزام الشدراتت الندعتع ة المسدتهمة فد  قطدتع زدز  بت -5
 .05.0ععد مستو  دقلة  (16رقم ) المع تر

رقدم  طب دق قواعدد المع دترعدة الدراسدة فد  التدزام هدذه الشدراتت بتق توجد فروق ف  آراء أفدراد ع  -3
. تعدز  05.0( ف  الشدراتت الندعتع ة المسدتهمة فد  قطدتع زدز  ععدد مسدتو  دقلدة 16)

 للمتغ رات التتل ة: سعوات الخبر و عوع النعتعةو حجم رأس المتل.
 

 :غرافيةو تبرير العوامل الديم

هم ة العوامل الد موزراف ة ف  مواقف ع عتت الدراسة د د من الدراستت إلى أتونلت العقد     
أن اٍل من سعوات الخبر  تب ن  (Halbouni, 2005) دراسة. فا  الختنة بتلمعتلجتت المحتسب ة

ر حول مد  مالءمة معت  ر المحتسبة الدول ة ف  وتعوع ت لد  المستج ب ن اتن ل مت اصثر اصاب
فراد عه مع ز تد  الخبر  تختلف مواقف أن وبتلتتل   توقع أااتست  الخبر  عبر الزم و ح ث  تماصردن
امت أن  .اٍل من الخبر  واصنول الثتبتةهم ة إلى أ( 5117)ن تم وسر عو دراسة  وتونلت. الع عة

  المت عه المت زاد حجم المعشفو وهعت  توقع أنعتع   تم تفس سه  حتتج إلى رأسمتل أي مشروع
عتعةو وحجم سعوات الخبر و عوع النتم اختبتر  لذلكو  .قدرت ت على تع  ن الااتءات المحتسب ةدت زا

    .على عتتئج الدراسة رأس المتل
  

 

 

 

 اإلطار النظري: الثاني مبحثال
 (:86السمات العممية لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) 
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 ,propertyوالمعددات  والمندتعع لممتلادتتلمعتلجة المحتسب ة عن ا (16رقم ) المع ترزطى      

Plant, and Equipment. نددد تم وسدددر عو  بخطدددوات متعدددد  لتطدددو رهالمع دددتر  مددر هدددذا ولقدددد(
( )المعددل 16رقدم ) فقدرات مختلادة فد  المع دترم تم تعدد ل مختلدف 5114وف  عتم  (.119: 5117

اددتعون الثددتع  مددن  م( بح ددث  نددبح هددذا المع ددتر عتفددذ الماعددول ابتددداًء مددن اصول مددن1998فدد  عددتم 
 ,International Accounting Standards Committee)م أو بعدد ذلدك التدتر   5115عدتم 

2004: 938). 
هو إدختل تحس عتت وال دف من تطو ر هذا المع تر من قبل مجلس معت  ر المحتسبة الدول ة      
الوارد  ف  المع تر  ب دف تقل ل أو إلغتء البدائل أو العنوص ز ر الالزمة والتعتقضتت  هعل

 (.853: 5114)المجمع العرب  للمحتسب ن القتعوع  نو 

إلى ونف المعتلجة المحتسب ة لألنول الثتبتة )العقتراتو  (16المع تر رقم )  دف امت 
 (:511: 5116اآلقت والمعداتو واصثتث...ال ( و شمل ذلك )جر وععجو 

 توق ت اقعتراف بتصنول وتسج ل ت ف  الدفتتر. -1

 تحد د الق م الدفتر ة المعدلة لألنل بتستخدام عموذج التالاة وعموذج إعتد  التق  م. -5

 هتالك وخستئر اعخاتض ق مة اصنل الت  ُ عترف ب ت ف مت  تعلق بتلك الق م.أعبتء اإل -3

 متطلبتت اإلفنتح. -4

 :اإلفصاح عن األصول الثابتة

   ج  أن  تم اإلفنتح فد  القدوائم ( مجموعة من البعود أو الععتنر الت16رقم ) المع ترأورد 
 المتل ة بتلعسبة لألنول الثتبتةو و تضمن هذا اإلفنتح الععتنر التتل ة:

 أوًق: اإلفندددتح عدددن المعلومدددتت التتل دددة بتلعسدددبة لادددل بعدددد أو ندددعف مدددن اصندددول الثتبتدددة: )درو دددش
 (:115: 5114وباللو 

 ...( لتحد د إجمتل  المبلغ المرحلس المستخدمة )التالاة التتر خ ةو أو السوق ة.أسس الق ت -1
 .هتالك المستخدمةاإل ةق طر  -5

 هتالك المستخدمة.الح ت  اإلعتتج ة أو معدقت اإل -3

هددتالك المتددراام مجمعددة مددع خسددتئر اعخاددتض الق مددة المجمعددة فدد  اإلإجمددتل  المبلددغ المرحددل و  -4
زاع دة العموم ددة بدا دة الاتدر  وفد  ع ت ت دتو أي اإلفنددتح عدن المبلدغ المعتدرف بدده افندل فد  الم 

 ف  ق مته. اعخاتض دائم بعد خنم أي اهتالك متراامو وأ ة خستئر

 تسو ة الق مة الدفتر ة المعدلة ف  بدا ة الاتر  وع ت ت ت بمت  وضح: -5

 .هتالكوالتنرفتت ف  اصنول أو اإلاإلضتفتت  - أ
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جموعددتت المعددد  للب ددع بمددت  تاددق مددع أنددول منددعاة افنددول للب ددع أو ضددمن ترت دد  الم  -  
 (.5ع تر الدول  إلعداد التقتر ر المتل ة رقم )الم

 التملك من خالل ضم اصعمتلو أي اصنول المقتعت  عت جة عمل ة الدمج.  - ت

 الز تدات والعقص العتتجة عن إعتد  تق  م اصنول الثتبتة.  - ث

 خستئر اعخاتض الق مة المعترف ب ت ف  ب تن الدخل خالل الاتر .  - ج

 ب ت اربح أو خستر .خستئر اعخاتض الق مة المعترف   - ح

 هتالك.اإل  - خ

 نتف  فروق التبتدل العتشئة عن ترجمة القوائم المتل ة. - د

 تغ رات أخر . - ذ

 ثتع ًت: اإلفنتح عن اصمور التتل ة

(International Accounting Standards Committee, 2001: 195:) 
 الق ود على الملا ة والرهوعتت اتفم ن بتلعسبة لاللتزامتت. -1
 عترف ب ت على الق مة الدفتر ة المعدلة ف  س تق اإلعشتء.التغ رات الم -5

 اقلتزامتت التعتقد ة للحنول على اصنول الثتبتة. -3

تعددو ض اعخاددتض الق مددة المتضددمن فدد  الددربح أو الخسددتر  وذلددك إذا لددم  ددتم اإلفنددتح ععدده  -4
 بشاٍل معانل.

م فدد  الاتددر  الحتل ددة ر م ددلمحتسددب  والددذي  اددون لدده أثددثتلثددًت: اإلفنددتح عددن طب عددة وتددفث ر التغ  ددر ا
 (:516: 5116والمتوقع أن  اون له تفث ر هتم ف  الاترات الالحقة )جر وععجو 

 ق مة التخلص من اصنل )الق مة التخر د ة(. -1
عتدته إلى حتلته اصولى. -5 زالة موقع اصنل وا   التالاة المقدر  لاك وا 

 الح ت  الما د  لألنلو أي العمر اقفتراض  لألنل. -3

 تالك.هطرق اإل -4

رابعًت: اإلفنتح عن المعلومتت المتعلقة بإعتد  تق  م اصنول الثتبتة ف  حتلة إجرائهو والمتمثلة ف مت 
 (:857: 5114 ل  )المجمع العرب  للمحتسب ن القتعوع  نو 

 تتر   تعا ذ إعتد  التق  م. -1
 مت إذا تم التعا ذ عن طر ق مق م )خب ر( مستقل. -5

 اصنول.  اصستس المستخدم إلعتد  تق  م -3

الحدد الدذي تدم ف ده تحد دد القد م العتدلدة للبعدود بشدال مبتشدر مدن خدالل الرجدوع إلدى اصسددعتر  -4
الملحوظة ف  معتمالت سوق عشط أو سوق حتل  وفق بعود تجتر ة أو تم تق  م ت بتستخدام 
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أستل   تق  م أخدر  )أي طب عدة جدداول اصرقدتم الق تسد ة المسدتخدمة فد  تحد دد تالادة إعدتد  
 ق  م(.الت

الق مة المرحلة لال نعف من أنعتف اصنول الثتبتة الت  اتن س تم إدراج ت ف  الب تعتت  -5
 المتل ة ف مت لو اتعت اصنول قد تم تسج ل ت على أستس عموذج التالاة.

 فتئض إعتد  التق  م مب عًت حراة الاتر  وأ ة ق ود على توز عتت الرن د على المستهم ن. -6

لمعلومتت التتل ة والت   مان أن  جد مستخدمو القوائم المتل ة ف  دت معلومدتت ختمسًت: اإلفنتح عن ا
 International Accounting Standards)مالئمدددة قحت تجدددتت مو وهدددذه المعلومدددتت هددد  

Committee, 2001: 195:) 
 الق مة الدفتر ة المعدلة لألنول الثتبتة المؤقتة وقل لة الق مة. -1
 هتالك الاتملة الت  مت زالت ف  اقستخدام.معدلة للبعود القتبلة لإلفتر ة الإجمتل  الق مة الد -5

 الق م الدفتر ة المعدلة للبعود الت  سحبت من العشتط ومحتاظ ب ت بغرض التنرف ف  ت. -3

الق م العتدلة لألنول الثتبتة ععدمت تاون مختلادة بشدال جدوهري عدن القد م الدفتر دة المعدلدة  -4
 م.وفقًت لعموذج التالاة المستخد

 

 تحميل البيانات واختبار الفرضياتالمنهبية و : ثالثال مبحثال
  :منهبية الدراسة

 :مبتمع وعينة الدراسة* 
المدرجدة لددد  فد  قطددتع زدز  و  جم دع الشدراتت النددعتع ة المسدتهمة  تادون مجتمدع الدراسدة مددن     

اثرو والبدددتلغ والتددد  رأسدددمتل ت  سدددتوي عندددف مل دددون دوقر فدددف واققتندددتد مسدددجل الشدددراتت فددد  وزار 
أي بواقدع توز دع اسدتبتعة واحدد  بتل دد لادل شدراة ) ب عمدت ع عدة الدراسدة تتمثدل فد ( شراة. 55عددهت )
( اسدددتبتعةو أي بلغددت عسدددبة اقسدددترداد 55لاددل شدددراة( وبلغدددت اقسددتبتعتت المسدددترد  ) واحدددد محتسدد 

111.% 

 :أداة الدراسة* 
 الدراسدتت السدتبقة المتعلقدة بموضدوع الدراسدة و واسدتعراض(16المع تر رقدم ) بعد اقطالع على     

تدم (و 5117و دراسدة )ند تم وسدر ع أبرزهدت ت اصثر الاعتل ف  تندم م اقسدتبتعةو ومدنموالت  اتن ل 
ف  قطتع  لشراتت النعتع ة المستهمةإعداد استبتعة خننت لجمع المعلومتت حول "مد  التزام ا

تت والمنددتعع والمعدددات" بح ددث تغطدد  فرضدد تت ( الخددتص بتلممتلادد16رقددم ) المع ددترزددز  بتطب ددق 
وقد تم اختبتر الندق الظتهري لالستبتعة عن طر ق عرض ت على مجموعة من المحام ن  الدراسة.
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تفلات من ثمتع  أشختص أستتذ  جتمعتت فلسط ع ة متخنن ن ف  المحتسدبة واإلحندتء وقدد أخدذ 
وقدد تدم تقسد م  .تعة فد  ندورت ت الع تئ دةرأي الستد  المحامد ن بعد ن اقعتبدترو وبدذلك خرجدت اقسدتب

  :اقستبتعة إلى ثالث مجموعتت اتلتتل 
 حتو  على الخنتئص العتمة لمجتمع وع عة الدراسةت: المبموعة األولى.  
 ( الختص بتلممتلاتت والمنتعع 16رقم ) طب ق قواعد المع ترمد  ت تعتقش :المبموعة الثانية

 .(1حس  الجدول رقم ) خص الارض ة اصولى وذلكت ( متغ رات11) والمعداتو وتتاون من

 (1جدول رقم )
 متغ رات الارض ة اصولى

 عدد الفقرات محتوى المتغير

 3 .: ب تعتت اقعتراف بتصنول الثتبتة وق تس ت1 تغ رالم

 3 .: ب تعتت التنع ع الداخل  لألنول الثتبتة5 تغ رالم

 7 .نل الثتبت: إضتفة العاقتت الالحقة لتالاة اص3 تغ رالم

 3 .: ب تعتت ق تس ماوعتت تالاة اصنول الثتبتة4 تغ رالم

 5 .: ب تعتت استبدال اصنول الثتبتة5 تغ رالم

 14 .: ب تعتت إعتد  تق  م اصنول الثتبتة6 تغ رالم

 8 .هتالك اصنول الثتبتةإ: ب تعتت 7 تغ رالم

 3 .ةثتبتل: ب تعتت إلغتء اقعتراف بتصنول ا8 تغ رالم

 13 .اصنول الثتبتة  تعتت اإلفنتح لال بعد أو نعف من: ب9 تغ رالم

: الب تعتت الت   تم اإلفنتح عع دت فد  حتلدة إجدراء إعدتد  تق د م 11 تغ رالم
 .لألنول الثتبتة

6 

      

عد تو  %91% و 78و للمتغ رات العشر ب ن Cronbach's Alphaوتتراوح ق مة ألات اروعبتخ      
 Amir and) ثرا%( فددددددف61هدددددد  ) خبددددددتعو اددددددت ار ألل مددددددتمعل ئ تً إحنددددددت لو لمقبددددددالق مددددددة ا

Sonderpandian, 2002) .لجم دددع فقدددرات اقسدددتبتعهاختبدددتر ألادددت اروعبدددتخ  جتئعتددد ب عمدددت بلغدددت 
  دددقحقق ت ت فددد  تدامندددتن إلدددى مئعدددطواقة عتتباقسددد جتئعتدددمدددتد عتاع دددة ماتععدددى إ  اذهدددو و (0.9326)
و  19596 شددد ر إلدددى أن معتمدددل اقرتبدددتط  تدددراوح بددد ن  السدددتبتعةل النددددق البعدددتئ و  هدددداف الدراسدددة.أ

عالقدة قو دة ب ددف الدراسدة ععدد  اقسدتبتعة لده  ب ن أن محتو  ال متغ ر مدن متغ درات وهذا 19667
 (.1915مستو  دقلة )

 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1)سدمرعوف  -تدم اسدتخدام اختبدتر ادولمجروفامدت 
ن ق مدة مسدتو  الدقلددة  ب عدت عتدتئج اقختبدتر أقدد و  .التوز دع الطب عد  أم قلمعرفدة هدل الب تعدتت تتبدع 

 و وهدذا  ددل علدى أن الب تعدتت تتبدع التوز دع الطب عد (sig.05.0) 1915لادل متغ در أابدر مدن 
  ج  استخدام اقختبترات المعلم ه.بتلتتل  و 
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 :تطب دق مع دتر المحتسدبة الددول  رقدم لتدزام بتعتقش الندعوبتت التد  تحدد مدن اق المبموعة الثالثة
 ( فقر .15و تاون من ) ( الختص بتلممتلاتت والمنتعع والمعداتو16)

تمدددتدًا علدددى مق دددتس ل ادددرت ذي وقدددد تدددم تحد دددد المتوسدددط الحسدددتب  المدددرجح بدددفوزان حدددددت اع     
  .(Five Point Likert Scale) لتجم ع الب تعتت الخمس الدرجتت

 :صائية المستخدمة في الدراسةالمعالبات اإلح* 
العس  المئو ة والتاراراتو اختبدتر ألادت اروعبدتخ  تم استخدام اقختبترات اإلحنتئ ة التتل ة:قد و      

 -اختبدتر اولدومجروف و معتمل ارتبدتط ب رسدون لق دتس نددق الاقدراتولمعرفة ثبتت فقرات اقستبتعة
 One(و اختبتر Sample K-S -1ب ع  أم ق ) سمرعوف لمعرفة عوع الب تعتت هل تتبع التوز ع الط

sample T-test و واختبتر التبت ن اصحتديOne Way ANOVA. 

 

 :التحميل اإلحصائي وعرض النتائج
 خصائص عينة الدراسة:ل الوصفي تحميلال* 
 عدد سنوات الخبرة في العمل الحالي: -8

سدددعوات فددد  مجدددتل  6ن عدددتز دددد خبدددرت م مدددن أفدددراد الع عدددة  (%6195)( أن 5 بددد ن جددددول رقدددم )
 .ع على التعتمل مع اقستبتعة وتعبئت ت بشال موضو  وهذا  عزز من قدرت م عمل م الحتل 

 (5جدول رقم )
 توز ع ع عة الدراسة حس  متغ ر عدد سعوات الخبر  ف  العمل الحتل 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 :الوظيفيالمسمى  -7

 من ذوي المواقع الوظ ا ة المتقدمدة  معظم من قتم بتعبئة اقستبتعة هم ( أن3) ب ن جدول رقم 
معدة لومدتت المجؤسدتء أقسدتمو وهدذا  ددعم و عدزز الثقدة فد  المعمحتسبون ومددراء مدتل ون وعدواب مو ور 

 بواسطة اقستبتعة. 

 العسبة المئو ة التارار عدد سعوات الخبر  ف  العمل الحتل 
 9.7 5 أقل من سعة        

 5898 15 سعوات         5-من سعة 
 5191 56 سعوات         11 -6من 

 1195 6 سعوات  11أاثر من 
  11191 55 المجموع
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 (3جدول رقم )
 توز ع ع عة الدراسة حس  متغ ر المسمى الوظ ا 

 العسبة المئو ة التارار المسمى الوظ ا 
 1195 6 مد ر متل        

 598 3 عتئ  مد ر متل         
 1195 6 رئ س قسم        

 7195 37       محتس  
  11191 55 المجموع

 :الدراسة فرضياتتحميل واختبار * 
( لتحل ددل فقددرات اقسددتبتعةو One Sample T-testللع عددة الواحددد  )  Tاسددتخدام اختبددتر  تددم     

 أابدرالمحسدوبة  t ق مدةمحتواهدت إذا اتعدت وتاون الاقر  ا جتب ة بمععدى أن أفدراد الع عدة  وافقدون علدى 
والدوزن العسدب  أابدر  (1915) مدن أقلمستو  المععو ة أو )( 591)والت  تستوي لجدول ة ا tمن ق مة 

 t ق مدةوتادون الاقدر  سدلب ة بمععدى أن أفدراد الع عدة ق  وافقدون علدى محتواهدت إذا اتعدت  %(و61من )
 (1915)مدن  أقدلمسدتو  المععو دة  أو)( -591)والتد  تسدتوي الجدول دة  t ق مدةالمحسوبة أنغر من 

مسددتو  المععو ددة ل ددت الع عددة فدد  الاقددر  محت ددد  إذا اددتن  آراءوتاددون  %(و61وزن العسددب  أقددل مددن والدد
 .(Levine, et. al., 2010) (1915أابر من )

( 86معيةار رقةم )الال تمتزم الشركات الصناعية المساهمة في قطةاع غةزة بقواعةد  الفرضية األولى:
 .05.0الثابتة( عند مستوى داللة  نع والمعدات )األصول االخاص بالممتمكات والمص

( أن المتوسددط الحسددتب  لجم ددع فقددرات المتغ ددر اصول )ب تعددتت اقعتددراف 5 بدد ن الجدددول رقددم )     
 t ( وهو أابر من ق مدة189731المحسوبة تستوي ) t(و وق مة 3996بتصنول الثتبتة وق تس ت( هو )

الدددوزن العسدددب  ( وهددد  أابدددر مدددن %79911)وزن العسدددب   سدددتوي (و والددد591)تسدددتوي  الجدول دددة والتددد 
(و امددددت بلددددغ اقعحددددراف 1915( وهدددد  أقددددل مددددن )19111تسددددتوي )لددددة مسددددتو  الدق( و %61)المحت ددددد 

رقدم  طب ق قواعدد المع دترعلى أعه  تم  ت (و وتدل العس  المذاور 19368المع تري لألسئلة مجتمعة )
قبدل  الثتبتدة وق تسد تو ولعدل السدب  فد  وجدود التدزام مدن ( من خالل ب تعتت اقعتراف بتصندول16)

الشدددراتت الندددعتع ة المسددددتهمة ف مدددت  تعلدددق بب تعددددتت اقعتدددراف بتصندددول الثتبتددددة لابدددر حجدددم هددددذه 
اقعتددراف ب ددت ععددد شدددراءهتو وهاددذا  ددتم تاسدد ر بدددتق  اصنددول بتلعسددبة لرأسددمتل تو وبتلتددتل  ضدددرور  

 .المتغ رات

أن المتوسدددط الحسدددتب  لجم دددع فقدددرات هدددذه  T-testتسدددتخدام اختبدددتر ب و(5 بددد ن جددددول رقدددم )و      
الجدول ة والت   t( وهو أقل من ق مة 8959-المحسوبة تستوي ) t(و وق مة 5981المجموعة تستوي )
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%( 61%( وهدد  أقددل مددن الددوزن العسددب  المحت ددد )56956(و والددوزن العسددب   سددتوي )591-تسددتوي )
لجم ددددع امددددت بلددددغ اقعحددددراف المع ددددتري   (1915وهدددد  أقددددل مددددن )( 19111ومسدددتو  الدقلددددة تسددددتوي )

تلتزم الشراتت النعتع ة المستهمة ف  قطتع زز  بقواعد مع تر ق أي  (و19163)المحتور مجتمعة 
وهدذا  عدز  بشدال رئد س إلدى عددم وجدود  .05.0 ( ععد مسدتو  دقلدة16المحتسبة الدول  رقم )
  (.16لزم الشراتت النعتع ة المستهمة بتطب ق قواعد المع تر رقم )ج ة رسم ة أو قتعون  

 (.5 ت حس  الجدول رقم )وف مت  ل  عرض وعشر متغ راتوتتاون الارض ة اصولى من 
 (5الجدول رقم )

 متغ رات الارض ة اصولى

 المتغ ر *
المتوسط 
 الحستب 

اقعحراف 
 المع تري

الوزن 
 العسب 

مستو   tق مة 
 الدقلة

 ت  التر 

 0.000 18.731 79.103 0.368 3.96 1المتغ ر 
 

1 

 0.118 1.592- 57.949 0.465 2.90 5المتغ ر 
 

5 

 0.001 3.448- 57.747 0.236 2.89 3المتغ ر 
 

7 

 0.000 7.911 70.385 0.473 3.52 4المتغ ر 
 

3 

 0.188 1.336- 58.231 0.478 2.91 5المتغ ر 
 

4 

 0.000 15.675- 50.357 0.222 2.52 6المتغ ر 
 

10 

 0.000 7.500- 54.231 0.277 2.71 7المتغ ر 
 

7 

 0.000 12.853 73.205 0.370 3.66 8المتغ ر 
 

2 

 0.000 8.118- 51.213 0.390 2.56 9المتغ ر 
9 

 

 0.000 6.693- 52.500 0.404 2.63 11المتغ ر 
 

8 

  0.000 8.297- 56.260 0.163 2.81 بميع المتغيرات

 (.1تم تعر ا ت ف  الجدول رقم ) رات امت المتغ* 
 .591تساوي  1915ومستوى داللة  51الجدولية عند درجة حرية  tقيمة    
  

ال توبد صعوبات تحةد مةن التةزام الشةركات الصةناعية المسةاهمة فةي قطةاع غةزة  الفرضية الثانية:
 .05.0( عند مستوى داللة 86رقم ) طبيق قواعد المعياربت

(و وق مة 4914) تستوي المجموعةهذه فقرات  أن المتوسط الحستب  لجم ع (6جدول رقم ) ب ن      
t ( وهو أابر من ق مة 519337المحسوبة تستوي )t ( و  والوزن العسب  591الجدول ة والت  تستوي)
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( 19111%( ومستو  الدقلة تستوي )61%( وه  أابر من الوزن العسب  المحت د )81987 ستوي )
ممدددت  ددددل علدددى  (و19163) امدددت بلدددغ اقعحدددراف المع دددتري لألسدددئلة مجتمعدددة (و1915وهددد  أقدددل مدددن )
تحددددد مددددن التددددزام الشددددراتت  أي توجددددد نددددعوبتتوقبددددول الارضدددد ة البد لددددة   العدم ددددة رفددددض الارضدددد ة

 .05.0( ععد مستو  دقلة 16مع تر رقم )الالنعتع ة المستهمة ف  قطتع زز  بتطب ق قواعد 

 أابدر ادٍل علدى حدد  الندعوبتت أن المتوسدط الحسدتب  لمعظدم (6امت  تضح مدن الجددول رقدم )    
. و الحدظ أعلدى متوسدط حسدتب  (4914ولجم ع النعوبتت مجتمعدة ) وواحد  بتستثعتء (3.46)من 
قتنتد ة قالظروف ا و  ل هعدم وجود ج ة رسم ة أو قتعون  لزم الشراة بتطب ق قواعد المع ترلاتن 

عدددم تددوفر الاددتدر المحتسددب  المؤهددل  تحددول دون تطب ددق المع ددترو فدد  حدد ن اددتن أقددل المتوسددطتت
   .علم ًت وعمل ًت ف  الشراة

 (6جدول رقم )
 ( 16رقم ) زام بتطب ق المع ترالنعوبتت الت  تحد من اقلت

 الختص بتصنول الثتبتة

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ن الوز
 النسبي

مستوى  tقيمة 
 الداللة

 الترتيب

1 
عدددددم تددددوفر الاددددتدر المحتسددددب  المؤهددددل 

 علم ًت وعمل ًت ف  الشراة.
2.67 0.857 53.462 -2.751 0.008 12 

2 
ق تتدددددوفر لدددددد  إدار  الشدددددراة المعرف دددددة 

 الاتف ة بفستل    تطب ق المع تر.
3.46 0.727 69.231 4.581 0.000 11 

3 
وتطب ددق متطلبددتت نددعوبة ف ددم وتاسدد ر 

 المع تر.
3.87 0.561 77.308 11.121 0.000 10 

4 
عدددم وجددود ج ددة رسددم ة أو قددتعون  لددزم 

 الشراة بتطب ق قواعد المع تر.
4.42 0.723 88.462 14.185 0.000 1 

5 
عددددر  المدددوارد المتد دددة الالزمدددة لإلفندددتح 
عدددن اصندددول الثتبتدددة بمدددت  تمتشدددى مدددع 

 متطلبتت المع تر.
4.06 0.777 81.154 9.810 0.000 9 

6 
قندددددور بدددددرامج التعلددددد م المحتسدددددب  فددددد  

 التعر ف بمتطلبتت المعت  ر.
4.23 0.757 84.615 11.723 0.000 6 

7 
ضددددددددعف م ددددددددل إدار  الشددددددددراة لتطب ددددددددق 
متطلبتت المع تر ب دف تحس ن المرادز 

 المتل .
4.21 0.637 84.231 13.722 0.000 8 

8 
 عدددددم رزبددددة اإلدار  فدددد  إظ ددددتر المراددددز

 المتل  الحق ق  للشراة.
4.35 0.789 86.923 12.299 0.000 3 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ن الوز
 النسبي

مستوى  tقيمة 
 الداللة

 الترتيب

9 
اعخاتض حجم وطب عة عمدل الشدراة ق 

  حاز على تطب ق المع تر.
4.27 0.744 85.385 12.302 0.000 5 

11 
الظروف اققتنتد ة تحول دون تطب دق 

 المع تر.
4.42 0.750 88.462 13.681 0.000 2 

11 
ع دة تت الم قنور دور ال  ئتت والجمع 

 التدق ق.ولة عن م عة المحتسبة و المسئ
4.33 0.706 86.538 13.547 0.000 4 

12 
تجتهدددل بعدددض بعدددود اقعتدددراف والق دددتس 
واإلفندددتح عظدددرًا لعددددم أهم ت دددت وتفث رهدددت 

 على القوائم المتل ة.
4.23 0.807 84.615 10.995 0.000 7 

  0.000 21.337 80.865 0.353 4.04 بميع فقرات المبموعة الثالثة

 591تساوي  1915ومستوى داللة  51الجدولية عند درجة حرية  tقيمة 
 

ال توبةةد فةةروق فةةي آراد أفةةراد عينةةة الدراسةةة فةةي التةةزام هةة   الشةةركات بتطبيةةق  الفرضةةية الثالثةةة:
( تعةةزى لسةةنوات الخبةةرة لمقةةائمين عمةةى العمةةل المحاسةةبي فةةي الشةةركات 86رقةةم ) المعيةةارقواعةةد 

 .05.0همة في قطاع غزة عند مستوى داللة الصناعية المسا

 وOne Way ANOVAاصحدتدي  تدم اسدتخدام اختبدتر تحل دل التبدت نقختبدتر هدذه الارضد ة      
مدن ( وه  أقل 19311المحسوبة لجم ع المحتور مجتمعة تستوي ) Fأن ق مة  (7جدول رقم ) ب ن و 

الدراسدة  ت ق مدة مسدتو  الدقلدة لجم دع متغ دراتوادذلك بلغد (و5979الجدول ة والتد  تسدتوي ) Fق مة 
روق ف  أي ق توجد ف العدم ة  (و ممت  عع  قبول الارض ة1915( وه  أابر من )19818مجتمعة )

( تعدددز  لسدددعوات 16رقدددم ) طب دددق قواعدددد المع ددترفدد  التدددزام هدددذه الشددراتت بتآراء أفددراد ع عدددة الدراسدددة 
تسب  ف  الشراتت النعتع ة المستهمة فد  قطدتع زدز  ععدد مسدتو  الخبر  للقتئم ن على العمل المح

 .(144: 5117وقد اتاقت هذه العت جة مع دراسة )ن تم وسر عو  .05.0دقلة 
 (7جدول رقم )
  One Way ANOVA اختبتر تحل ل التبت ن اصحتدي

 حس  متغ ر سعوات الخبر   للاروق ب ن المتوسطتت
 
 

 المتغير *

 المتوسط الحسابي

مة 
قي

F اللة
 الد

وى
ست

م
سنة 

ن 
ل م

أق
 

نة 
س

-
5 

وات
سن

 

6-
8
0 

وات
سن

 

ن 
ر م

أكث
8
0 
وات

سن
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 0.320 1.198 491111 491111 399556 396667 1المتغ ر  

 0.293 1.277 598889 597851 391444 391667 5 المتغ ر 

 0.813 0.317 598811 599176 598571 598586 3 المتغ ر 

 0.051 2.778 391556 396411 395111 394667 4 غ رالمت 

 0.893 0.204 597667 599385 599511 599511 5 المتغ ر 

 0.927 0.153 595538 594973 595459 595459 6 المتغ ر 

 0.157 1.816 596875 597414 597583 594511 7المتغ ر  

 0.041 2.970 393889 397949 395556 396111 8 المتغ ر 

 0.372 1.067 595641 595159 597156 594154 9 المتغ ر 

 0.161 1.792 594444 597511 595111 595333 11 المتغ ر 

 0.446 0.904 597513 598566 598411 597353 مع تر التطب ق قواعد 

 0.479 0.838 491816 491351 399611 491833 نعوبتت تطب ق قواعد المع تر

 0.818 0.310  599741 391145 391156 599584 جميع المتغيرات

 (.1المتغيرات كما تم تعريفها في الجدول رقم ) *
 5979"تساوي  1915( ومستوى داللة "48، 3الجدولية  عند درجتي حرية )  Fقيمة ** 

فةي دربةة التةزام الشةركات الصةناعية روق في آراد أفراد عينة الدراسةة ال توبد ف الفرضية الرابعة:
( يعزى لنوع الصناعة بتمك الشركات عند مستوى داللةة 86رقم ) المعيارطبيق قواعد المساهمة بت

05.0. 

 وOne Way ANOVAقختبددتر هددذه الارضدد ة تددم اسددتخدام اختبددتر تحل ددل التبددت ن اصحددتدي     
أقل مدن وه   (19345)المحسوبة لجم ع المحتور مجتمعة تستوي  Fأن ق مة ( 8رقم ) جدول ب نو 

الدراسدة  متغ دراتت ق مدة مسدتو  الدقلدة لجم دع و وادذلك بلغد(5956) الجدول ة والتد  تسدتوي Fق مة 
روق ف  أي ق توجد ف العدم ة  (و ممت  عع  قبول الارض ة1915( وه  أابر من )19848مجتمعة )

تعددددز  لعددددوع ( 16رقددددم ) طب ددددق قواعددددد المع ددددترفدددد  التددددزام هددددذه الشددددراتت بتآراء أفددددراد ع عددددة الدراسددددة 
 .05.0النعتعة ععد مستو  دقلة 

 (8جدول رقم )
   One Way ANOVA اختبتر تحل ل التبت ن اصحتدي

 عوع النعتعة للاروق ب ن المتوسطتت حس  متغ ر 
 
 
 

 المتغير * 
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 0.371 1.094 396667 398333 491667 491111 399917 1 لمتغ را

 0.627 0.654 391111 596667 391667 391667 598714 5 المتغ ر

 0.764 0.461 391111 597857 598857 598571 598849 3 المتغ ر

 0.880 0.295 395333 393333 394111 396667 395463 4 المتغ ر

 0.718 0.524 391811 599111 597511 395111 599111 5 المتغ ر

 0.722 0.519 596459 595357 595586 595714 594941 6 المتغ ر

 0.502 0.848 598111 595313 596551 598751 597555 7المتغ ر 

 0.440 0.957 397333 394167 397333 393333 396855 8المتغ ر 

 0.652 0.617 597538 595769 596769 596953 595185 9المتغ ر 

 0.996 0.044 595667 595833 596333 596667 596343 11المتغ ر 

 0.564 0.748 599146 597465 598546 599111 598113 مع تر التطب ق قواعد  

تطب ددددددددددددددق نددددددددددددددعوبتت 
 قواعد المع تر

491578 399167 495333 495718 398333 1.340 0.269 

 اتجميع المتغير
599954 391584 391445 599838 

391494

  
0.342 0.848 

 (.1* المتغيرات كما تم تعريفها في الجدول رقم )
 .5956"تساوي  1915( ومستوى داللة "47، 4الجدولية  عند درجتي حرية )  Fقيمة ** 

 

فةي دربةة التةزام الشةركات الصةناعية  فروق في آراد أفراد عينةة الدراسةةتوبد  الفرضية الخامسة:
( يعةزى لحبةم رأس المةال الخةاص بتمةك الشةركات عنةد 86رقةم ) يةارطبيق قواعةد المعالمساهمة بت

 .05.0مستوى داللة 

و One Way ANOVAقختبدتر هدذه الارضد ة تدم اسدتخدام اختبدتر تحل دل التبدت ن اصحدتدي      
 مدنأقل  ( وه 19986المحسوبة لجم ع المحتور مجتمعة تستوي ) Fأن ق مة ( 9جدول رقم ) ب نو 

الدراسدة  ت ق مدة مسدتو  الدقلدة لجم دع متغ درات(و وادذلك بلغد5979الجدول ة والتد  تسدتوي ) Fق مة 
أي ق توجدد فدروق فد   العدم ة  ( ممت  عع  قبول الارض ة1915( وه  أابر من )19417مجتمعة )

( 16م )آراء أفددراد ع عددة الدراسددة فدد  التددزام هددذه الشددراتت بتطب ددق قواعددد مع ددتر المحتسددبة الدددول  رقدد
  .05.0تعز  لحجم رأس المتل الختص بتلك الشراتت ععد مستو  دقلة 

 (9جدول رقم )
  One Way ANOVA اختبتر تحل ل التبت ن اصحتدي

 للاروق ب ن المتوسطتت حس  متغ ر حجم رأس المتل الختص بتلك الشراتت 
ق المتوسط الحسابي المتغير *  يم ة  F م س ت و  ى  ال د ال   ةل
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ون

ممي
-
6 
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ن 
ر م

أكث
6 

ن 
ميو

م
 

 0.916 0.170 398889 399583 399545 491111 1 المتغ ر 

 0.400 1.002 596667 597183 599191 391111 5 المتغ ر

 0.745 0.412 598571 598959 598516 599353 3 المتغ ر

 0.575 0.670 395556 393333 395111 396141 4 المتغ ر

 0.333 1.163 598111 598551 598185 391737 5 المتغ ر

 0.692 0.489 596191 594464 595595 595188 6 المتغ ر

 0.231 1.484 599583 598155 596591 596918 7المتغ ر 

 0.565 0.686 396667 397511 395758 397193 8 المتغ ر

 0.450 0.896 594875 593654 595874 596535 9 المتغ ر

 0.882 0.219 594444 596458 596515 596491 11 المتغ ر

 0.461 0.874 598113 597538 597975 598567 مع تر التطب ق قواعد 

 0.679 0.508 491111 399167 491919 491317 نعوبتت تطب ق قواعد المع تر

 599351 599988 391396 بميع المحاور
391131

  
0.986 0.407 

 (.1* المتغيرات كما تم تعريفها في الجدول رقم )

 .5979"تستوي  1915( ومستو  دقلة "48و 3ععد درجت  حر ة )الجدول ة   Fق مة ** 
 

 

 التعميق:

الشددراتت النددعتع ة المسددتهمة فدد  قطددتع زددز  بقواعددد مع ددتر المحتسددبة الدددول  رقددم لتددزام اعدددم      
دراسة )ن تم وسدر عو  مت تونلت له هذه العت جة مع وتختلف .05.0 ( ععد مستو  دقلة16)

 مادن القدول  امدت .ربمت هذا عتئد لعدم اقستقرار الس تس  واققتنتدي ف  فلسط نو (141: 5117
طب ددق بت المسددتهمة النددعتع ة الشددراتتالتددزام  حددول د فددروق آلراء أفددراد ع عددة الدراسددةو وجددأن عدددم 

صن تطب دددق   رجدددع  وحجدددم رأس المدددتلللخبدددر و عدددوع الندددعتعةو  :تعدددز  و(16رقدددم ) قواعدددد المع دددتر
و  دددتبتطب ق أو قدددتعون  لدددزمالج دددتت الرسدددم ة فددد  الدولدددة   حتدددتج لقدددرار مدددن الدول دددة المحتسدددبةر   تمعددد
مددن أجددل  التدددق قولة عددن م عددة المحتسددبة و ع ددة المسددئقنددور دور ال  ئددتت والجمع ددتت الم اددذلك و 

 .هم ة تلك المعت  رتوع ة الجم ور ص
 

 النتائج والتوصيات: المبحث الرابع
 :النتائةج
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 إلى العتتئج التتل ة:الم داع ة لدراسة عتقشة امن خالل تحل ل وم تونلالتم 
ولددد  م و محتسددبة العلمد  وتخنندد م بادتلور وسراد ع عدة الدراسددة مدؤهل م العلمدد  جم دع أفدد -1

ععدد  أع ددم مددؤهل ن تددفه اًل أاتد م ددًت مالئمددًت وهددذا   سددعوات 6فدد  مجددتل عمل ددم تز ددد عددن خبددر  
وف دم معدت  ر المحتسدبة الدول دة وتطب قتت دت وف دم المعتلجدة المحتسدب ة  مؤشر بتتجته تمرسد مو 

 لألنول الثتبتة وا ا ة تق م ت.
( الختص 16رقم ) المع ترف  قطتع زز  بقواعد  لشراتت النعتع ة المستهمةتلتزم اق  -5

 .معدات )اصنول الثتبتة(بتلممتلاتت والمنتعع وال

لمسددتهمة بتطب ددق هعددتك العد ددد مددن النددعوبتت التدد  تحددد مددن التددزام الشددراتت النددعتع ة ا -3
عدددم وجددود ج ددة رسددم ة أو قددتعون  لددزم أ( مددت  لدد :  (و ومددن أهم ددت16رقددم ) قواعددد المع ددتر

الظددروف اققتنددتد ة تحددول دون تطب ددق  (  (.16رقددم ) المع ددترالشددراتت بتطب ددق قواعددد 
عدن م عدة  المسدئولةقندور دور ال  ئدتت والجمع دتت الم ع دة ج(  ع تر المحتسبة الدول .الم

 عدم توفر الاتدر المحتسب  المؤهل علم ًت وعمل ًت ف  الشراة.د(  التدق ق.المحتسبة و 

طب دق قواعدد ب ن التزام الشراتت النعتع ة المستهمة بت إحنتئ ةد عالقة ذات دقلة ق توج -4
 مدن وج دة عظدر وحجدم رأس المدتل و وعدوع الندعتعةوسدعوات الخبدر  وب ن( 16رقم ) المع تر

 .المبحوث ن
 :التوصيات

 ون  بمت  ل :عت عفإع ئجتونل إل ه من عتتال بعتًء على مت تم

( والخدتص 16رقدم ) طب دق قواعدد المع دترالشدراتت الندعتع ة المسدتهمة بت جم ع ضرور  التزام  -1
الثتبتة(و ح ث إن وجود مع دتر محتسدب  دولد   حددد  بتلممتلاتت والمنتعع والمعدات )اصنول

قواعد تسج ل اصنول الثتبتة وتسدج ل ت وق تسد ت ومتتبعت دت  عدد فد  زت دة اصهم دة بتلعسدبة ل دذه 
 الشراتت عظرًا لمت تمثله هذه اصنول من أهم ة عسب ة مقترعة برأس متل الشراتت النعتع ة.

عدددت (و فإع16مع دددتر رقدددم )البتطب دددق قواعدددد  تهمةالمسددد عظدددرًا لضدددعف التدددزام الشدددراتت الندددعتع ة -5
وندد  بضددرور  ق ددتم هددذه الشددراتت بتطددو ر أعظمددة المعتلجددة المحتسددب ة لددد  ت بمددت  تمتشددى مددع ع

 :مثل متطلبتت هذا المع ترو

 .تطو ر عظتم المعتلجة المحتسب ة لعمل تت التنع ع الداخل  لألنول الثتبتة 

 تلعاقتت الالحقة لتالاة اصنل الثتبت.تطو ر عظتم المعتلجة المحتسب ة الختص ب 

 .تطو ر عظتم المعتلجة المحتسب ة لعمل تت استبدال اصنول الثتبتة 

 .تطو ر عظتم المعتلجة المحتسب ة والختص بب تعتت اهتالك اصنول الثتبتة 

  تطددددو ر عظددددتم المعتلجددددة المحتسددددب ة والخددددتص بب تعددددتت اإلفنددددتح لاددددل بعددددد أو نددددعف مددددن
 اصنول الثتبتة.
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 و ر عظتم المعتلجة المحتسب ة والختص بتلب تعتت الت   تم اإلفنتح عع ت ف  حتلة إجراء تط
 إعتد  تق  م لألنول الثتبتة.

القدواع ن سدتر ة الماعدول فد  الضداة   مدنبددقً  الالسدط ع ة اإلسراع ف  سن قتعون جد دد للشدراتت -3
رور  تطب دددق معدددت  ر بضدددالمسدددتهمة الندددعتع ة بح دددث  دددتم إلدددزام الشددراتت الغرب ددة وقطدددتع زدددز و 

 المحتسبة الدول ة ف  أعشطت ت المتل ة.

لتددددق قو وذلدددك مدددن المسدددئولة عدددن م عدددة المحتسدددبة وا الالسدددط ع ة تاع دددل دور الجمع دددتت الم ع دددة -4
بفهم دة  عمدل لز دتد  الدوع  لدد  المحتسدب نالورشدتت  تدر ب دة والدورات المز د مدن الدعقد خالل 

 مدددت  تعلدددق بمجدددتل قواعدددد المع دددتر الخدددتص بتصندددول وخنوندددًت ف معدددت  ر المحتسدددبة الدول دددةو
 الثتبتة.

ب دت  دوفر   بضدرور  تعز دز اقهتمدتم بمعدت  ر المحتسدبة الدول دةو علدى اعتبدتر أن اقلتدزام عون  -5
 الثقة لد  المستثمر نو وبتلتتل   شجع على اعس ت  اقستثمترات.

 

 :الدراسات المستقبمية المقترحة
فدد  الضدداة الغرب ددة بتطب ددق قواعددد مع ددتر المحتسددبة ع ة المسددتهمة لشددراتت النددعتتق دد م التددزام ا -1

 (.16الدول  رقم )

الشدراتت الندعتع ة ( علدى 16إطتر علم  مقترح لتطب دق قواعدد مع دتر المحتسدبة الددول  رقدم ) -5
 . ةالسط عالمستهمة ال

مدددة س تسدددتت التق دد م المحتسدددب  لألندددول الثتبتدددة فدد  الشدددراتت الندددعتع ة المسدددتهمة مددد  مالء -3
 الالسط ع ة مع معت  ر المحتسبة الدول ة. 

دراسددة وتحل ددل معددت  ر المحتسددبة الدول ددة واصمر ا ددة والسددعود ة والمنددر ة ب دددف وضددع معددت  ر  -4
 محتسبة تتالءم مع الب ئة الالسط ع ة.

 

  المرابعقائمة 
 المرابع العربية أواًل:

طنية والعربية لممحاسبة لتتوافق استراتيبيات توفيق المعايير الو توف قو محمد وسو لمو حسنو  -1
مةةع عولمةةة المعةةايير الدوليةةة لممحاسةةبة:تبربة دول السةةعودية ومصةةر وماليزيةةا ومبمةةس التعةةاون 

 )عسددددددددددددخة الاتروع ددددددددددددة(و لةةةةةةةةةةةةدول الخمةةةةةةةةةةةةيج العربيةةةةةةةةةةةةة  دراسةةةةةةةةةةةةة دوليةةةةةةةةةةةةة مقارنةةةةةةةةةةةةة

www.infotechaccountants.com15/11/5117و. 

و تعر ددد  محمدددد عندددتم محاسةةةبة الدوليةةةةالو فردر دددكو وفروسدددتو ادددترولو وم  دددك جدددتريو تشدددوي-5
  .5114 والر تض الد نو دار المر   للعشرو
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تحميل وتقيةيم اسةتخدام معةايير المحاسةبة الدوليةة عنةد العةرض واإلفصةاح فةي جربوعو  وسدفو -3
لتطدو ر م عدة مراجعدة  مجلد بحوث ودراستتالقوائم المالية لمبنوك والمؤسسات المالية المتشابهة  

 .5116 ر المشاالت المعتنر و المجلد الثتلثو الجتمعة اإلسالم ةو الحستبتت لتطو 

و ترجمددة: طددترق حمددتدو  الدددار معةةايير التقةةارير الماليةةة  دليةةل التطبيةةقجر ددوععجو ه عدد  فددتنو -4
 .5116و تف ةو القتهر الدول ة لالستثمترات الثق

القطددتع الحاددوم   فدد دراسددة مشددالة تطب ددق اصنددول الثتبتددة " و عشددو و ومنددطاىو عددز و الجعدددي-5
المبمةةة العمميةةة لكميةةة و "منددر العرب ددة ةوأثددره علددى محتسددبة الدددخل القددوم  بددتلتطب ق علددى جم ور دد

 .1995(و 15العدد ) والتبارة

و الجددزء اصولو عددرض القددوائم المتل ددةو الدددار موسةةوعة معةةايير المحاسةةبة الدوليةةةو طددترقو حمددتد-6
 .5116 القتهر و الجتمع ةو

و العوامل المؤثر  ف  تقد ر العمر اإلعتتج  لألنول الثتبتةو دراسة م داع ة لواقع خشترمةو حس ن-7
 .1999 و فلسط نو العدد اصولومبمة بامعة الخميل لمبحوثاصردنو 

و أحمد عثمتنو دراسة وتق  م معت  ر المحتسبة الدول ة ومد  قتبل ت ت للتطب ق ف  الممترسة خل ف-8
 .1997(و 37و العدد )ة اإلدارة العامةمبمدراسة تطب ق ةو  -ف  منر

)عسدددخة  ورشةةةة عمةةةل بعنةةةوان: المعةةةايير المحاسةةةبية الدوليةةةةدرو دددشو محمدددود وبددداللو سدددم رو -9
المتقدمدددةو اصاتد م ددة العرب دددة للعلددوم والتاعولوج ددت والعقدددل البحددريو مندددرو  اإلدار الاتروع ددة(و مع ددد 

5114. 

ول الثابتسة بموجسا النمسام المحاسسبي الموحسد مدى توافق أسس  اسستهالا ا  س ةوو عقبالرضت-11

و المجلدد السدتبعو العددد ربد لمبحوث والدراساتمبمة إو ( مع معايير المحاسبة الدولية587السوري )
 .5114(و 1)

ن تمو ول دو وسر عو عتدلو مد  التزام الشراتت الندعتع ة المسدتهمة العتمدة اصردع دة بتطب دق -11
مبمةةة بامعةةة الممةةك عبةةد السددتدس عشددر الخددتص بتصنددول الثتبتددةو  قواعددد مع ددتر المحتسددبة الدددول 

 .5117(و 1) (و العدد51) و المجلداالقتصاد واإلدارة العزيز:
دراسدددددة  -نددددد تمو ول ددددددو إ جتب دددددتت ومعوقدددددتت تطب دددددق معدددددت  ر المحتسدددددبة الدول دددددة فددددد  اصردن-15

 .5115(و 5(و عدد )1و مجلد )  المبمة األردنية في إدارة األعمالاستاشتف ة

  التق دد م المحتسددب  لألنددول الثتبتددة فدد عبددد الددرح مو علدد  وهو ددديو علددى ومنددطاىو زتلدد و-13
المبمةةةة العربيةةةة و تطب دددق المعدددت  ر المحتسدددب ة الدول دددة مدددةمالءالشدددراتت المسدددتهمة الاو ت دددة ومدددد  

 .1997(و 1(و العدد )5و المجلد )لمعموم اإلدارية
و عمدددتنو إلعةةةداد التقةةةارير الماليةةةة الدوليةةةة المعةةةاييرو المجمدددع العربددد  للمحتسدددب ن القدددتعوع  ن-14

 .5114اصردنو 
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و مبمةة بامعةة الممةك سةعودالوابلو وابلو أسلو  بعتء المعت  ر المحتسب ةو التجربدة السدعود ةو -15
 .1991(و 5(و العدد )5مجلة العلوم اإلدار ةو مجلد )
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