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 دراسة إمكانٌة تطبٌق الشركات الصناعة المساهمة العامة 
 لمعٌار رسملة تكالٌف االقتراض ٌةفلسطٌنال

 تحلٌلٌة()دراسة 
  *موسى درغام رهامدكتور 

 

 ملخص البحث
 العامةة المساهمة الشركات الصناعيةتطبيق  دراسة إمكانيةإلى بشكل رئيس  ثحبلاذا ف ههدي     
ولتحقيةق ، قتةرا اال لمعيار رسملة تكةاليفق فلسطين لألوراق المالية المدرجة في سو يةفلسطينال

بإعةداد القةوائم العةاملين بالةدائرا الماليةة ذول الع قةة وزعت على خصيصاً ذلك تم تصميم إستبانة 
 .     (10في جميع الشركات وعددها )المالية 

وا علةى أهميةة إعةداد القةوائم الماليةة غالبية المبحةويين أكةدأوالً:  ،وبينت نتائج الدراسة ما يأتي     
هنةاك إدراك يانيةاً:  هةذ  القةوائم. فةييقةة المسةتفيدين مةن وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وهذا يزيةد 

تطبيةق معيةار رسةملة طينية ألهميةة كبير من قبل إدارا الشركات الصةناعية المسةاهمة العامةة الفلسة
رابعةاً: عيةار رسةملة تكةاليف االقتةرا  إلةى حةد. كبيةر. م الشةركاتتطبةق يالياً: تكاليف االقترا . 

قتةرا  بقواعةد الرسةملة المنصةوي عليهةا فةي معةايير تلتزم الشركات المطبقة لرسملة تكاليف اال
الشةركات تطبةق خامسةاً:  .إلى حد. كبير، مع تفاوت هذا االلتةزام بةين تلةك القواعةد المحاسبة الدولية

 .إلى حد. كبير قترا  محاسبياً أسساً واضحًة في معالجة تكاليف اال
يجة  علةى إدارا الشةركات االهتمةام بتطبيةق معةايير المحاسةبة الدوليةة أوصت الدراسةة بأنة  و     

 ومعايير التدقيق الدولية لكس  البيانات المالية مصداقية وشفافية أكبر محلياً ودولياً.
 

Abstract 
The Study of the ability of applying the Standard of   

Borrowing Costs by the Palestinian General Contributing 

Manufacturing Companies (PGCMC) 

 (Analytical  Study) 
     This search aims basically to study the ability of applying the Standard 

of Borrowing Costs by the Palestinian General Contributing Manufacturing 

Companies (PGCMC) which were listed at Palestinian Securities Market. 

To achieve this a special questionnaire was designed and  distributed to the 

employees who are working in the financial departments and responsibe for 

preparing the financial statements in the ten examined companies.               

     The results of the study revealed that: 1) Most of workers ensured the 

importance of preparing the financial statements according to the 

International Accounting Standards; this would increase the credibility of 

beneficiaries in these companies. 2) There is a wide awareness by the 

administration of the (PGCMC) to the essential of applying the Standard of 
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Borrowing Costs. 3) There is a wide application of  Standard of Borrowing 

Costs among examined compaies. 4) The applied companies of the 

Standard of Borrowing Costs followed  the rules of funding which are   

agreed widely in International Accounting Standards.                                   
     The study recommended that the administration of companies should 

concern with  the applying of international accounting standards and 

auditing standards to give the financial data more credibility locally and 

internationally.                                                                                             
 Introduction                                                                 البحث: مقدمة

ًً ومهماً دورتلع  كغيرها من المهن كالط  والهندسة مهنة المحاسبة        فةي المجتمعةات  اً رئيساً
لية والمساعدا في إنتاج معلومات الما قوائمستقرار على الن من أهم مرتكزاتها إضفاء االإالدولية، و

فةي المجتمةع، وهةي أمةور ضةرورية  قةوائملتلةك االفئةات المسةتخدمة ل كافةةمالية مفيدا يعتمةد عليهةا 
، 1999)خةورل،  ستيمارات سواء في بلدان العالم النامي أم في بلدان األسةواق الصةاعدالتنشيط اال

تتميةةز بتقةةديمها معلومةةات عةةن المعةةام ت وكةةون المحاسةةبة الدوليةةة أحةةد فةةرو  المحاسةةبة فإنهةةا  .أ(
مستخدمي هذ  المعلومات تختلف  والعمليات الخارجية المتعلقة بالشركات متعددا الجنسية، حيث إن

مواقع إقامتهم عن مواقع الوحدا المعد عنها التقرير، وهذا يساعد كل مةن يرغة  فةي القيةام بأعمةال 
 (. 2004أو استيمارات خارج حدود وطن  )تشول، وأخرون، 

كما أن معايير المحاسبة الدولية تهتم أساساً بتحديةد معالجةات القةوائم الماليةة مةن تحديةد وقيةاس      
وعر  وإفصاح، وذلك بهدف تحسين جودا الممارسات المحاسبية لخدمة كافة المستفيدين من هذ  

وتدقيقها وفق معةايير التةدقيق وبالتالي إن إعداد القوائم المالية وفق معايير المحاسبة الدولية القوائم. 
الصةةناعي وببياناتةة  الماليةةة مةةن قبةةل كافةةة  القطةةا  ات منهةةاالقطاعةةجميةةع الدوليةةة يعةةزز اليقةةة فةةي 

 المستفيدين.
معةةايير المحاسةةبة الدوليةةة التةةي ينبغةةي تطبيقهةةا ُيعةةد أحةةد  قتةةرا معيةةار رسةةملة تكةةاليف اال إن     

خدمةة للعديةد مةن فئةات المجتمةع السةيما ونحةن  نشةورالمالمالية االقوائم واإلسترشاد بها عند إعداد 
وعلةةى الةةرغم مةةن أن المعيةةار المحاسةةبي الةةدولي رقةةم  نعةةيع عصةةر العولمةةة وأبعادهةةا اإلقتصةةادية.

قترا  إال أن  أشار الى وجو  إتبا  سياسة موحدا في ( لم يلزم الشركات برسملة تكاليف اال23)
لةى وجةو  وضةع قواعةد محةددا يةتم إتباعهةا فةي حالةة رسملة أو عدم رسملة هذ  األعباء، وأكةد ع

 بشكل واضح.عنها والرسملة، كما أوج  االفصاح 
ومع بدايات القرن الماضي بدأت معظم الشركات تدرج ضمن تكلفة اإلنتةاج كةل التكةاليف بمةا      

ناحيةة فيها الفوائد، يةم اتجة  معظةم الكتةا  فةي المحاسةبة إلةى التفرقةة بةين التكةاليف الصةناعية مةن 
والتكاليف البيعية واإلدارية من ناحية أخةر،، وأن تتضةمن تكلفةة اإلنتةاج التكةاليف الصةناعية فقةط 

بدأ االهتمام بمشكلة المحاسةبة عةن تكلفةة الفوائةد وقد (. 1990م )الجوهرل، 1991وكان ذلك عام 
ية تحديد تكلفة من اهتمام أكبر يتعلق بكيففي أواخر القرن الماضي، حيث كانت هذ  المشكلة جزءاً 

اإلنتاجية. ولقد نشأت فكرا اعتبار الفوائد ة دم في تحديد األسعار وقياس الكفاياإلنتاج كأساس يستخ
كنتيجةةة لليةةورا الصةةناعية، كمةةا حةةدث بالنسةةبة للمطالبةةة باعتبةةار إهةةت ك  جةةزءاً مةةن تكلفةةة اإلنتةةاج

 . (2000)المناول،  األصول اليابتة جزءاً من تكلفة اإلنتاج
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 في مجموعة من التساؤالت اآلتية: بحثيمكن طرح مشكلة ال     
رسةةةملة تكةةةاليف لمعيةةةار  العامةةةة الفلسةةةطينية المسةةةاهمة الشةةةركات الصةةةناعية مةةةا مةةةد، إدارك -1

 وأهميت ؟ االقترا 
رسةةةملة تكةةةاليف لمعيةةةار  الفلسةةةطينيةة العامةةة المسةةةاهمة شةةةركات الصةةةناعيةق اليةةةتطب مةةةا مةةةد، -2

 ؟قترا اال
المطبقةةة لرسةةملة تكةةاليف  الفلسةةطينيةة العامةة المسةةاهمة الشةةركات الصةةناعية مةةا مةةد، إلتةةزام -3

 ؟معايير المحاسبة الدوليةوالواردا ضمن  قترا  بقواعد تطبيق هذ  الرسملةاال
معالجةة تكةةاليف  أسسةاً واضةةحًة فةي الفلسةطينيةة العامةة لمسةاهمةا الشةةركات الصةناعية هةل تتبةع -4

 ؟قترا  محاسبياً اال
  Research Objectives                                                     البحث: افأهد
ة العامة المساهمة الشركات الصناعيةتطبيق  دراسة إمكانيةى إل يسبشكل رئ ثحبلاذا ف ههدي     

 :ةيتالفرعية اآل فداهاأل دفهذا اله حتت ندرجيو. قترا لمعيار رسملة تكاليف اال يةالفلسطين
 رسةملة تكةاليف االقتةرا معيار ل الفلسطينيةة العام المساهمة قياس إدراك الشركات الصناعية -1

 .ت وأهمي
ة عامال المساهمة الشركات الصناعيةفي قترا  رسملة تكاليف االمعيار تطبيق  دراسة إمكانية -2

 .الفلسطينية
المطبقةةة لرسةةملة  الفلسةةطينيةة العامةة المسةةاهمة إلتةةزام الشةةركات الصةةناعية التعةةرف علةةى مةةد، -3

 ضمن معايير المحاسبة الدولية. والوارداقترا  بقواعد تطبيق هذ  الرسملة تكاليف اال
 ناعيةمةةن قبةةل الشةةركات الصةة قتةةرا  محاسةةبياً األسةةس المتبعةةة فةةي معالجةةة تكةةاليف اال بيةةانت -4

 .الفلسطينيةة العام المساهمة
                                                     Research Importance                                                   : بحثأهمٌة ال
 لةى قريةة صةغيرا يجوبهةاإوتحول العالم مترامي األطراف  القرن الحادل والعشرونبداية مع      

االنسان بأصابع يدي  عبر وسائل اإلتصال الحديية فإن  من الواج  تطبيق أسس علمية عنةد إعةداد 
المالية حتى يسهل مقارنتها ببعضها البع  وحتى تعطي يقةة ومصةداقية أكبةر، ال سةيما أن  قوائمال

بيقها يساهم تطبيق معايير المحاسبة الدولية يمنح المستيمر الدولي يقة أكبر في التقارير، كما أن تط
الدوليةة يسةاعد فةي تحقيةق وضةوح  المحاسةبة في تدفق رؤوس األموال بين الدول، وإنتشار معايير

من  مهنة المحاسبة. طويرالرؤيا والشفافية لمتخذ القرار اإلستيمارل أو القرار المالي وفي تنظيم وت
لمعيةار  الفلسةطينية ةالعامة المسةاهمة الشةركات الصةناعيةتطبيةق  دراسةة إمكانيةةهنا جةاءت أهميةة 
  .المالية قوائمعند إعداد ال قترا رسملة تكاليف اال

         Research Hypotheses                                                :بحثفرضٌات ال
 لغر  تحقيق أهداف البحث، تم االعتماد على الفرضيات اآلتية:     

رسةةملة تكةةاليف  أهميةةة معيةةار الفلسةةطينيةة العامةةهمة الشةةركات الصةةناعية المسةةا إدارادرك تةة -1

 قترا .اال
 رسملة تكاليف االقترا . معيار الفلسطينيةة العامتطبق الشركات الصناعية المساهمة  -2
قترا  رسملة تكاليف االمعيار المطبقة ل الفلسطينيةة العامتلتزم الشركات الصناعية المساهمة  -3

 ضمن معايير المحاسبة الدولية. وارداوالبقواعد تطبيق هذ  الرسملة 
فةةي معالجةةة تكةةاليف  واضةةحةً أسسةةاً  الفلسةةطينيةة العامةةالشةةركات الصةةناعية المسةةاهمة تطبةةق  -4

 اً.قترا  محاسبياال
( بين آراء متخذل القرارات فةي 0005توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستو، معنوية ) -5

حةةول إمكانيةةة تطبيةق معيةةار رسةةملة تكةةاليف لسةةطينية الفة الشةركات الصةةناعية المسةةاهمة العامة
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عةدد الةدورات  –المشةاركة فةي اتخةاذ القةرارات  –االقترا  تعز، إلى )عدد سنوات الخبةرا 
  القناعة الشخصية بأهمية المعايير(.  –التدريبية 

                                                                  Previous Studies الدراسات السابقة

قواعد اعتمةاد سياسةة رسةملة  على ، ركزت هذ  الدراسة(1996)وني مرل وشركاهم، دراسة  -1
 يتم على أجزاء وكان استعمال كةل جةزء ممكنةاً  صولن  إذا كان إعداد األإ حيثتكاليف االقترا  

ة تكةاليف في إعداد األجزاء األخر،، وج  عندئذ التوقف عن رسةمل في حين يكون العمل مستمراً 
قرا  عن كل جزء تم إنجاز ، أما إذا كان ال بةد مةن إكمةال جميةع األجةزاء قبةل أن يصةبح فةي اال

را  إلةى أن يةتم إنجةاز تةقال، فالعةادا هةي أن تسةتمر رسةملة تكةاليف اأصةولاإلمكان استعمال أية 
 بالكامل. صولاأل
لمحاسةبة والتةدقيق أنة  ن مةن مزايةا علةم األةى إ هذ  الدراسةة أشارت، (1997)غطاس، دراسة  -2

لى معلومات مالية تسةاعدهم فةي إفالعديد من األطراف بحاجة  Service Activityنشاط خدماتي 
لةةى المعلومةةات التةةي إبحاجةةة   ً المةةاليون واإلداريةةون مةةي يرونتخةةاذ القةةرارات اإلقتصةةادية فالمةةدا

رارات اإلداريةة مةن يصرح بهةا المحاسة  ومةدقق الحسةابات فةي تقةاريرهم ليتمكنةوا مةن إتخةاذ القة
 تخطيط وتنظيم ورقابة.

، حيةث الشفافية ومعايير اإلفصاح والسرية المهنية ، تناولت موضو (1999دراسة )منصور،  -3
الدراسةةات المتعةةددا التةةي صةةدرت حةةول األزمةةة الماليةةة التةةي ضةةربت منطقةةة شةةرق آسةةيا بينةةت أن 

التقةةةارير الماليةةةة، وة للمحاسةةةبة، المعةةةايير الدوليةةةوأظهةةةرت األهميةةةة الكبةةةر، لمسةةةائل الشةةةفافية، 
المحاسةبة أن الشةركات فةي تلةك المنطقةة لةم تكةن تتبةع معةايير  كمةا بينةتعام.  واإلفصاحات بشكل

الدوليةةة، ولةةم تفصةةح بالقةةدر الكةةافي عةةن أعمالهةةا مةةن خةة ل بياناتهةةا الماليةةة، األمةةر الةةذل لةةم يسةةمح 
ليةة عةن األوضةا  المترديةة لتلةك ألصحا  الع قة بالحصول على أية دالئةل أو حتةى مؤشةرات أو

لى نقطة لم تعد تتمكن عندها المؤسسةات مةن سةداد ديونهةا الدوليةة التةي إالدول، وقد وصل الوضع 
 إستحقت بشكل متسار .

فةي األردن، حيةث  معايير المحاسبة الدوليةة تناولت أبعاد إعتماد ،(،  1999)خورل، دراسة  -4
ين وضةوح الرؤيةا والشةفافية ألل متخةذ قةرار إسةتيمارل أو وسيلة لتةأم دعتُ  أكدت على أن المعايير

مةةة لخدمةةة كةةل فئةةات المجتمةةع عةةن طريةةق هما  فةةي المجتمةةع، ولةةذلك فهةةي أداا مةةالي فةةي أل قطةة
إط عهم على معلومات يمكن اإلعتماد عليها وإستيعابها وإستقراء أو إستنباط ما تحتول علية  مةن 

 القرارات المناسبة.  ذإتخابيانات وأرقام وذلك من أجل إستخدامها في 
مةن معةايير المحاسةبة  كة ً  م1991ردن منةذ عةام ألإعتمةاد امن أهم نتائج الدراسةة مةا يةأتي: و     

جاهزيةةة هةةذ  ، تةةوفر بيئةةة محاسةةبية مسةتقرا ذات معةةالم واضةةحة فةةي األردنلعةةدم الدوليةةة والتةدقيق 
تطبيةق ، إن اللغةة العربيةة لهةاالمعايير وسةهولة الحصةول عليهةا دون جهةد أو تكلفةة وتةوفر صةي  ب

تحسةةين البيئةةة فةةي آيةةار إيجابيةةة كبيةةرا  اكةةان لهةةالدوليةةة فةةي األردن لتةةدقيق والمحاسةةبة ا معةةايير
المحاسبية والتشريعات التجارية وتنشيط األسواق المالية وتحديث وتعزيز تطةوير التعلةيم الجةامعي 

 والمهني. 
إلى دراسة المعالجات المختلفة لتكلفة االقترا  هذ  الدراسة (، هدفت 2000دراسة )المناول،  -5

وذلك بتوضيح مزايا وعيةو  كةل منهمةا مةن حيةث اتفةاق المعالجةة المحاسةبية مةع االطةار الفكةرل 
للمحاسةةبة الماليةةة والمبةةادا المحاسةةبية المقبولةةة قبةةوالً عامةةاً، وأن تةةوفر هةةذ  المعالجةةة معلومةةات 

ائي الكيفية في المعلومات الناتجة من تطبيق هذ  محاسبية تتصف بالجودا، من خ ل توافر الخص
 السياسة.
ومن أهم النتائج ما يأتي، أوالً: تطبيق سياسة تكلفة االقترا  أدت إلى تحسن واضح في رقةم      

صافي الربح الذل يرحل إلى قائمة األرباح المحتجةزا، وزيةادا تكلفةة األصةول المسةجلة فةي قائمةة 
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ية المتولدا عن أنشطة التشغيل ونقي في النقدية المتولةدا عةن األنشةطة المركز المالي وزيادا النقد
االسةةتيمارية. يانيةةاً: تطبيةةق سياسةةة تكلفةةة االقتةةرا  تةةؤير علةةى الخصةةائي الكيفيةةة للمعلومةةات 

 المحاسبية بالسل ، وعدم قابليتها للمقارنة.
ملة تكلفةة االقتةرا ، ومن أهم التوصيات ما يأتي، أوالً: ضرورا الحد من تطبيق سياسةة رسة     

تةي تسةتحق فيهةا. يانيةاً: ضةرورا واتبا  سياسة تحميل الفوائد على االيراد في قائمة الدخل للفترا ال
 شروط واضحة للشركات التي تتبع سياسة رسملة تكلفة االقترا . وضع

تبيان إيجابيةات ومعوقةات معةايير المحاسةبة  (، ركزت هذ  الدراسة على2005دراسة )صيام،  -6
 الدولية في األردن من وجهة نظر القائميين على مهنة المحاسبة.

ل لتزام بتطبيق معةايير المحاسةبة الدوليةة فةي  اً كبير اً ومن أهم نتائج الدراسة، أوالً: هناك تأييد     
: ميةل تةوفير الجهةد الكبيةر واألمةوال الطائلةة ال زمةة لوضةع األردن لما لهذا التطبيق من إيجابيات

. يانياً: هناك معوقات تحد من االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية: ميل اخةت ف ليةمعايير مح
الظروف االقتصادية واالجتماعية واليقافية والحضارية والتفاوت في المفةاهييم والسةلوكيات والقةيم 

منةاط بهةا السائدا واخت ف التشريعات والقوانيين، والتفاوت في دور الهيئات والجمعيات المهنيةة ال
 اإلشراف على مهنة المحاسبة.

تنميةة مهةارات وقةدرات وكفةاءات العةاملين وخلصت الدراسة إلى عدا توصةيات أهمهةا، أوالً:      
في األقسام المحاسةبية والةدوائر الماليةة فةي الشةركات لتمكيةنهم مةن المنافسةة العالميةة. يانيةاً: إعةادا 

يتم التأكةد مةن قةدرتهم علةى التعامةل مةع  بحيثيق النظر في أسس منح تراخيي مزاولة مهنة التدق
 معايير المحاسبة والتدقيق الدولية بشكل منافس لمدققي الحسابات في الدول المتقدمة.

لمعايير المحاسبة الدولية والمدققة  المالية المعدا وفقاً  قوائميمكن القول بأن الوفي ضوء ماسبق      
 .بأن تكون عادلة وصةادقة فيمةا تظهةر  مةن معلومةات ونتةائجالدولية يفتر  التدقيق لمعايير  طبقاً 
 المالية من قبل كافة المستفيدين. هذا بدورا يعزز اليقة في القوائمو

 أهم ما ٌمٌز هذه الدراسة 
 :يأتيالباحث بأن هذ  الدراسة تتميز بما يعتقد     

الشةةركات تطبيةةق  يةةةلدراسةةة إمكان -حسةة  علةةم الباحةةث– سةةة المحاولةةة األولةةىاذ  الدرهةةد عةةتُ  -1
 .قترا لمعيار رسملة تكاليف اال يةفلسطينة الالعام المساهمة الصناعية

الشةةركات تطبيةةق  إمكانيةةةفةةي عةةدد البحةةوث والدراسةةات التةةي تهةةدف إلةةى تبيةةان  هنةةاك نقةةي -2
معيةار رسةملة ولية لمعايير المحاسةبة الدوليةة بصةفة عامةة فلسطينة الالعام المساهمة الصناعية
 ، لذلك جاءت هذ  الدراسة لسد بع  النقي.بصفة خاصة قترا تكاليف اال

 

 اإلطار النظري
م وذلةك بالنسةبة 2005لقد أصبح تبنةي معةايير المحاسةبة الدوليةة إلزاميةاً بةدءاً مةن مطلةع عةام      

دولة(.  25للتقرير المالي لجميع الشركات بما فيها األمريكية المتعاملة مع دول االتحاد األوروبي )
دولة حتى اآلن( لتبني معايير المحاسبة الدولية بما  65تجهت العديد من دول العالم )أكير من كما ا

وجدير بالذكر أن الواليةات المتحةدا األمريكيةة تبنةت مشةروعاً مسةتمراً وطويةل األجةل  ،فيها مصر
آخةر  لتسوية الخ فات بين معاييرها الوطنية ومعايير المحاسبة الدولية هذا من جان ، ومةن جانة 

ينتظر أن تسر، في الفترا القادمة معايير المحاسبة الخليجية عربياً التةي أصةدرتها هيئةة المحاسةبة 
 (.2005والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )توفيق، وسويلم، 

معةةايير المحاسةةبة الدوليةةة إلةةى أنةة  أصةةبح ال يقتصةةر تبنيهةةا علةةى وقةةد أد، اإلهتمةةام المتنةةامي ب     
الشركات المسجلة في أسواق المال فحس ، بل إلى إتجا  العديد من حكومات الدول وأجهزا تنظةيم 
سياساتها المحاسبية في العديد من دول العالم إلى تبني معايير المحاسبة الدولية لسةد حاجةة التنظةيم 
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 Gannon andالمحلي والةدولي لسياسةاتها المحاسةبية المتعلقةة بمختلةف جوانة  التقريةر المةالي )

Ashwal, 2004.) 
تقةع علةى  ال الدوليةة ولية تعةديل وتنقةيح معةايير المحاسةبةؤ( أن مسة، أ1999)خورل، وير،      

عاتق المحاسبين فقط بل هي من مسؤولية المنظمات والهيئات المحاسبية والرقابية في بلدان العةالم 
توافرهةا  يجة ل قد وضعت شروط أن الهيئة العالمية المشرفة على أسواق رأس الما، كما المختلفة

 هي:، من الهيئة العالمية من أجل أن تحظى بالقبول والموافقة الدولية في معايير المحاسبة
 أن تكون المعايير ذات شمولية وذات أسس محاسبية متعارف عليها. -1
لمقارنةة ل لةى الشةفافية والقابليةةإمن الجةودا ويقةود إتباعهةا  على مستو، راق. المعايير أن تكون  -2

 واإلفصاح الكامل.
 وتفسيرها بتشدد وأن يتم التقيد بها بشكل صارم. المعايير تطبيقأن يتم  -3

كمةةا أن معةةايير المحاسةةبة الدوليةةة أصةةبحت ضةةرورا ملحةةة والحاجةةة لوجودهةةا يعةةود إلةةى عةةدا      
 (:2007)جامعة القدس المفتوحة، و (،2002)الصيح،  عوامل هي

 ات متعددا الجنسيات حول العالم.االنتشار الواسع للشرك -1
 وجود شركات المحاسبة والتدقيق الدولية. -2
 زيادا حركة التجارا العالمية بين الدول وظهور منظمات التجارا العالمية. -3
 توفير الوقت وتخفي  تكلفة إعداد البيانات المالية من خ ل إعداد البيانات المالية الموحدا. -4
 حماية األموال المستيمرا في األسواق المالية العالمية.الحاجة الملحة إلى  -5
  المستخدمين في البيانةات الماليةة ومةن يةم تةوفير فةري متكافئةة لتحديةد أسةعار عادلةة  يقةزيادا  -6

       ألسهم الشركات.
 الدولية: المحاسبة والتدقيقمنافع إنتشار معايير ( 1997وقد بين )غطاس،      

قةوائم يعطيةان المسةتيمرين الةدوليين يقةة فةي ال الدوليةة المحاسبة والتدقيقير معايتطور وتطبيق  -1
  المالية.

يسةةاعدان علةةى تةةدفق رؤوس األمةةوال  الدوليةةة المحاسةةبة والتةةدقيقمعةةايير إن وجةةود وتطبيةةق  -2
 .بين الدولوتوظيفها 

ت الماليةة بةين عمليةة مقارنةة المعلومةامةن يسةهل  الدوليةة المحاسةبة والتةدقيقمعةايير إن تنسيق  -3
  .الدول

يسةةاعدان الةةدول غيةةر الناميةةة علةةى تنظةةيم  الدوليةةة المحاسةةبة والتةةدقيقمعةةايير إن تطةةوير ونشةةر  -4
 تلكمة لمهمما يحقق منافع  شركاتوتحسين مهنة المحاسبة والتدقيق، وهذا األمر يزيد اليقة بال

     الدول.
األزمةة الماليةة التةي الدوليةة نةتج عنهةا  أن غيا  معايير المحاسةبة (1999)منصور، كما بين      

معةةايير المحاسةةبة ن الشةةركات فةةي تلةةك المنطقةةة لةةم تكةةن تتبةةع حيةةث إ .ضةةربت منطقةةة شةةرق آسةةيا
زمةة علةى أن األ ويؤكةد ، ولم تفصح بالقةدر الكةافي عةن أعمالهةا مةن خة ل بياناتهةا الماليةة.الدولية

محاسةبة واإلفصةاح عةن العمليةات، وأهميةة اآلسيوية قد أظهرت مد، أهمية المعةايير الدوليةة فةي ال
لمةةا فيةة  مةةن فائةةدا لألفةةراد والمؤسسةةات واإلقتصةةاد  معةةايير المحاسةةبة الدوليةةةبةةذل الجهةةود لتعمةةيم 

 الوطني.
 :، أ(1999)خورل، أن لمعايير المحاسبة الدولية سمات عامة وهي  وجدير بالذكر    
 ومية. قواعد مهنية وليست قوانين أو أنظمة أو تعليمات حك* 
 غير ملزمة إال من الناحية المهنية ألن السيادا للقانون.* 
 تميل اإلطار العام والخطط العريضة للمعالجات المحاسبية.* 
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انونيةة أو الصةحة )الصةوا  تعتمد علةى مفهةوم العدالةة المهنيةة )الصةدق( ولةيس علةى مفةاهيم الق* 
 .المطلق(

لةى رأس المةال المملةوك أو رأس المةال المقتةر  فةي ف بتكلفة الفوائد سواء عبدأ االعترالقد      
م، فقةد 1870مع بداية ظهور شركات المنافع العامة في نيويةورك عةام  الواليات المتحدا األمريكية

كانت األسعار توضع بحيث يمكن تحقيق معةدل عائةد مناسة  علةى األمةوال المسةتيمرا وحتةى فةي 
 .(2000)المناول،  نفس السياسات المحاسبية ما زالت بع  هذ  الشركات تطبق اآلونة الحديية

المعيةار رقةم أصدر مجلس مبادا المحاسبة التابع لمجمع المحاسةبين القةانونيين األمريكةي وقد      
م بعنوان "رسملة تكلفة الفوائد"، والذل رف  فية  المجلةس رسةملة تكلفةة الفوائةد 1979( عام 34)

لفةة الفوائةد علةى األمةوال المقترضةة فةي ظةل تةوافر برسةملة تكعلى األموال المملوكة، وسمح فقط 
م أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية المعيار 1984في عام و .(FASB, 1979)شروط معينة 

هذا المعيار بصفة عامة مع ، ويتفق (IASC. 1984) ( بعنوان "رسملة تكلفة االقترا "23رقم )
الةةدولي تةةرك المحاسةةبة معيةةار (، إال أن 34م )اسةةبة الماليةةة رقةةمةةا جةةاء بمعيةةار مجلةةس معةةايير المح

 الحرية للشركات في اتبا  السياسة المختارا من فترا ألخر،.
تكلفةةة ( ليصةةبح بعنةةوان "23الةةدولي رقةةم ) م تةةم تعةةديل المعيةةار المحاسةةبة1993وفةةي عةةام      

علةى أن اً، مصةروفاً إيرادية تكاليف االقتةرا وقد أعطي هذا التعديل األولوية العتبار االقترا " 
األصلي، من المعيار تعتبر رسملة تكلفة االقترا  هي المعالجة البديلة في ظل شروط أكير تشدداً 

لعربةةي المجمةةع ا) م1995ويسةةرل هةةذا التعةةديل علةةى القةةوائم الماليةةة المعةةدا بعةةد أول ينةةاير عةةام 
و أول هة (Edwin Guthrie) أن( 1990الصةادق، وقةد أوضةح ) .(2004 للمحاسةبين القةانونين،

   ويل المتعلقة بمقاوالت المباني.اقترح رسملة تكلفة التم من
 تعرٌف تكالٌف االقتراض:

الفوائةةد والتكةةاليف األخةةر، التةةي تتكبةةدها الشةةركة نتيجةةة إقتةةرا  بقتةةرا  تكةةاليف اال تتميةةل     
 دتعة عة وا اإلصةدار أو الخصةم، فروقةات العملةة التةيالفوائةد واألعبةاء البنكيةة، وتشةمل: األموال 

  .(2001، جربو  وحلس) قترا تعدي ت لنفقات الفائدا، النفقات المالية األخر، المتعلقة باال
 قتراض:رسملة تكالٌف اال

من تكلفة األصل وإضافتها إليهةا باسةتخدام معةدل للرسةملة علةى  قترا  جزءاً تكاليف اال ُتعد      
نية طويلة إلعداد  لألغرا  المرجةوا منة  قيمة إقتناء األصل أو إنشائ  أو إنتاج  ويحتاج فترا زم

قترا  التي تتكبةدها اال تكاليفسواء أكانت للبيع أم االستعمال، ويج  تحديد معدل الرسملة بربط 
جامعةةة القةةدس المفتوحةةة، ) الشةةركة خةة ل الفتةةرا بقيمةةة القةةرو  غيةةر المسةةددا خةة ل تلةةك الفتةةرا

2007). 
بالنسبة لنفقات التمويل ميل الفوائةد المدينةة إذا كةان  ( أن 2004)دهمع، وأخرون،  بينما ير،     

األصل مموالً باالقترا  فإن هذ  النفقة ال تدخل ضمن تكلفة األصل اليابت بل تعد تكلفة فترا يةتم 
تحميلها لقائمة الدخل. بينما إذا تم تصنيع األصل داخلياً ففةي هةذ  الحالةة تعةد نفقةات تمويةل تصةنيع 

 لفة األصل خ ل فترا تصنيع األصل فقط.هذا األصل جزءاً من تك
 معالجة تكالٌف االقتراض:

( منذ صدور  ألول مرا معالجتين لتكاليف االقترا  23تناول المعيار المحاسبي الدولي رقم )     
 (:2002وهما )حماد، 

 وإعتبارهةةا مصةةروفاً إيراديةةاً  سةةية: يةةتم تحميةةل تكةةاليف االقتةةرا  لقائمةةة الةةدخلالمعالجةةة األسا -1
 .قترا بصرف النظر عن كيفية استخدام اال

 المعالجة البديلة المسموح بها: يتم رسملة تكاليف االقترا .  -2
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أن وجهةات  (1998)صةيام،  بةينوحول وجهات نظر مؤيدل ومعارضي عمليةة الرسةملة فقةد      
  ، حيةث يةر، الةبع  أن هةذلتكةاليف االقتةرا حةول أنسة  المعالجةات المحاسةبية  النظر تختلةف

التةي تةم الحصةول عليهةا. فةي  ألصةولمةن تكةاليف ا يج  أن ترسمل إذ أنها تشةكل جةزءاً  تكاليفال
علةى الةدخل بغة  النظةر عةن  حميلهاهي أعباء إيرادية يتم ت تكاليفحين يعتقد اآلخرون أن هذ  ال

مؤيةةدل  وإنالطريقةةة التةةي تةةم بموجبهةةا إسةةتخدام القةةر  أو التةةي تةةم بهةةا االقتةةرا  أو التمويةةل. 
 : (2002)حماد،  تيةجهة نظرهم من خ ل النقاط اآللرسملة يدعمون وا

نتيجة إتخةاذ القةرار بةإمت ك والحصةول علةى أصةل  شركةالتي تتحملها ال تكاليف االقترا ن إ -1
 األخر، التي يتم رسملتها بالعادا. تكاليفعن ال ما، ال تختلف في جوهرها

لةى تخفةي  األربةاح، فةي إبإقتنةاء األصةول يةؤدل المرتبطة  تكاليف االقترا ن عدم رسملة إ -2
 حين أن هذا التخفي  نتج عن إقتناء األصول.

ينتج عن عملية الرسملة إمكانية أكبر إلجراء المقارنات بين تكاليف األصول التي تم دفع قيمتها  -3
نشةاء واألصةول التةي يةتم دفةع قيمتهةا عنةد إكتمةال إنشةائها )حيةث تشةمل على دفعات خ ل اإل

( وبالتةةالي فةةإن رسةةملة الفوائةةد تسةةاعد علةةى إجةةراء تكةةاليف االقتةةرا +  لقيمةةة تكلفةةة األصةةلا
 مقارنة عادلة بين األصول.

أن مؤيةةدوا رسةةملة تكةةاليف االقتةةرا  يعتمةةدوا علةةى المبةةررات ( 2000بينةةا ذكةةر )المنةةاول،      
 اآلتية:

تضمن كافة التكاليف الضرورية يتفق هذا األسلو  مع تعريف التكلفة التاريخية لألصل والتي ت -1
 والم ئمة التي تنفق على األصل حتى يصبح صالحاً ل ستخدام المعد من أجلة.

 لفترات المحاسبية. الخاصة بتساعد على مقابلة أفضل بين اإليرادات والمصروفات  -2
األصةل تعةد  المعلومات التي تستند إلى التكلفة التاريخية كمؤشةر للتةدفقات النقديةة المتوقعةة مةن -3

 أحد األسبا  المؤديدا لعملية الرسملة.
بالتكاليف المباشةرا  ير، البع  أن  قد تم االنفاق على ضرورا تحميل األصول المشيدا داخلياً  -4

غيةةر المباشةةرا المرتبطةةة باالنشةةاء، وبجةةزء مةةن التكةةاليف غيةةر المباشةةرا اليابتةةة، والتكةةاليف 
تحميل األصل بجزء من  اشرا يابتة، فإن  من المنطقير مبوباعتبار تكلفة االقترا  تكاليف غ

 .(1992)زكي،  تكاليف االقترا  التي تتحملها المنشأا خ ل فترا اإلنشاء
، أل أن هةذ  Icome Smoothing تمهيةد الةدخليؤدل تطبيق رسملة تكةاليف االقتةرا  إلةى  -5

شكل جوهرل من سةنة وتضمن عدم تقلب  ب السياسة تحقق اليبات النسبي في رقم صافي الربح
   ألخر،.

جهةة لقائمةة الةدخل( يةدعمون و تكةاليف االقتةرا مؤيدل عدم الرسةملة )مؤيةدل تحميةل  بينما     
 (:1998)صيام،  تيةنظرهم من خ ل النقاط اآل

، وبالتةالي فةإن محاولةة ربطهةا بأصةل شةركةن تكاليف التمويل قد دفعت لةدعم جميةع أنشةطة الإ -1
 .إجتهادياً  أمراً  دقية وتعمحدد قد تكون غير منط

 شةركةللطريقةة التمويلةة المتبعةة فةي ال مختلفة ألصول ممايلة وذلك تبعاً  ن الرسملة تعطي قيماً إ -2
 للحصول على األصل.

الدخل يظهةر نتةائج قابلةة للمقارنةة ويةوفر مؤشةرات  حساباتعلى  تكاليف االقترا ن تحميل إ -3
ناهيةةك عةةن كةةون تكةةاليف الفائةةدا تتغيةةر بتغيةةر  ، هةةذاشةةركةل حةةول التةةدفق المسةةتقبلي للضةةأف

قتةةرا  مةةن أجةةل مسةةتويات ومعةةدالت فوائةةد القةةرو  ولةةيس باألصةةل الةةذل تةةم إقتنةةاؤ  أو اال
 الحصول علي .

 (:1994خورل، ) كما يأتي تهارسمل يتم قترا تكاليف االكما أن      
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إنتاجهةا الةى مةدا  نشةاؤها أوالمقتنةاا أو التةي تةم إ صةولتطبيق نسبة لتكاليف االقترا  على األ -1
 طويلة لتجهيزها لألغرا  المعدا إلستعمالها أو لبيعها.

قتةرا  خة ل الفتةرا بقيمةة االقتةرا  القةائم خة ل تلةك تحدد النسبة عن طريق ربةط تكلفةة اال -2
 قترا . الفترا أو عن طريق التكاليف الفعلية ل

 يةةتالشةروط اآلعنةد تةوفر حاسةبة الدوليةة حسة  رأل معةايير المقترا  التبدأ رسملة تكاليف ا -3
(www.socpa.org.sa:) 

 .صلعلى األالفعلي بدء اإلنفاق  -أ
 استمرار النشاط ال زم لجعل األصل صالحاً ل ستخدام. - 
 قترا .االتكاليف ل تحمل الشركة -ج

 :(2007)جامعة القدس المفتوحة،  يةتقترا  في األحوال اآلتتوقف رسملة تكاليف اال -4

 للغر  المعد ألجل . جاهزاً  صلعندما يصبح األ -أ 
 عند تمديد الفترات بسب  إنقطا  العمل. -  
الرسةملة علةى األجةزاء ف جةزاء مةن األصةل يمكةن إسةتعمالها حيةث تتوقةأعند إنتهةاء  -ج 

 المنجزا فقط.
يرا وعلى بكميات كب قترا  على البضاعة التي يتم صنعها أو إنتاجها اال تكاليفال يتم رسملة  -5

 أساس متكرر.
قتةرا  التكةاليف ا عةن مبلة   صةلقترا  المرسملة على األال يجوز أن تزيد قيمة تكاليف اال -6

 فع  خ ل تلك الفترا. شركةالتي تكبدتها ال
كمةةا تحةةددها  بمةةا فيةة  تكةةاليف االقتةةرا  المرسةةملة عةةن القيمةةة  صةةليجةة  أن ال تزيةةد قيمةةة األ -7

 .طوي ً  اليابتة أو البضاعة التي يتطل  تجهيزها وقتاً  صولاء لألقواعد المحاسبة الدولية سو
 

قترا  على ضريبة الدخل فإن أل أيرضريبي ينتج عن الفةرق بةين الا اليفيار تكأل بالنسبةو     
المالية تتم  قوائمالمحاسبية لرسملة تكاليف االقترا  ألغرا  الضريبة، والمعالجة في ال المعالجة

 .(1998)صيام، لمعايير المحاسبة الدولية  اً وفق معالجت  محاسبياً 
السياسة المحاسبية اإلفصاح عن  فإن  يج قترا  رسملة تكاليف اال عنإلفصاح ل بالنسبةأما      

 أم البديلةةةة المسةةةموحة(، ومبلةةة  تكةةةاليف اليف االقتةةةرا  )المعالجةةةة األساسةةيةالمتبعةةة لمعاجةةةة تكةةة
لشةركة، ومعةدل الماليةة لقةوائم الالماليةة التةي أعةدت عنهةا  خ ل الفتةرا المرسملة الفعلية قترا اال

 .(2004، الحمودرسملة )للمؤهلة لمبل  تكاليف االقترا  ا لتحديدالرسملة المستخدم 
 

 الدراسة المٌدانٌة
 Research Methodology                                                   منهجٌة البحث

والةذل يعةرف لمةنهج الوصةفي التحليلةي ا ف الدراسة قام الباحث باسةتخداممن أجل تحقيق أهدا     
بأن  طريقة في البحث تتناول أحداث وظواهر وممارسات موجودا متاحة للدراسة والقياس كما هي 
دون تةةدخل الباحةةث فةةي مجرياتهةةا ويسةةتطيع الباحةةث أن يتفاعةةل معهةةا فيصةةفها ويحللهةةا )األغةةا، 

مةن خة ل المصةادر اليانويةة المتميلةة فةي الكتة  لبيانةات ال زمةة تم الحصول علةى اوقد ، (2000
والمراجةةع العلميةةة والدراسةةات السةةابقة المتعلقةةة بموضةةو  البحةةث والةةدوريات والمجةة ت العلميةةة 
والمهنية المتخصصةة، كمةا تةم الحصةول علةى البيانةات والمعلومةات األوليةة عةن طريةق االسةتبانة 

(Questionnaireالتي تم إعداده ) لهذا الغر . خصيصاً ا 
 الطرائق واألسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة

 Statisticalاستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية تم البحث هذا وألغرا       

Package for Social Sciences (SPSS) اف الموضوعة للقيام بعملية التحليل، وتحقيق األهد
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%(، وُيعةةد مسةةتو، مقبةةوالً فةةي العلةةوم 5سةةتخدام مسةةتو، داللةةة )تةةم ا كمةةافةةي إطةةار هةةذا البحةةث، 
%( لتفسةير نتةائج 95)، ويقابلة  مسةتو، يقةة يسةاول (Sekaran, 2005) االجتماعية بصفة عامة

 استخدام االختبارات اإلحصائية اآلتية:الدراسة التي يجريها الباحث، وتم 
 النس  المئوية والتكرارات. -1
 لمعرفة يبات فقرات االستبانة. اختبار ألفا كرونباخ -2
 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات.  -3

 -1سةمرنوف لمعرفةة نةو  البيانةات هةل تتبةع التوزيةع الطبيعةي أم ال )  -اختبار كولومجروف 4-

Sample K-S.) 
 .One sample T testاختبار  -5
 . Independent Samples T testاختبار  -6
 .One Way ANOVAاختبار  -7
 مجتمع وعٌنة البحث -2

 المسةةاهمة العامةةة المدرجةةة فةةي سةةوقيتكةةون مجتمةةع البحةةث مةةن جميةةع الشةةركات الصةةناعية      
( شركات )جميع العاملين بالةدائرا الماليةة 10وعددها )، م8/2/2006فلسلطين لألوراق المالية في 

. ونتيجة صغر حجم المجتمع محاس  ومدير مالي( 24ذول الع قة بإعداد القوائم المالية وعددهم 
، وتةم باليةد تةم توزيةع االسةتبانات علةى المبحةويينو، استعمال الحصر الشامل لهذ  الشركاتفقد تم 

 .تحليلاسترداد جميع االستبانات وقد خضعت جميعها لل
 Research Tool                                                            أداة البحث -3

ما يخي  والمحاسبة الدولية حول مراجعة أدبيات المحاسبة اإلدارية ومحاسبة التكاليف تم     
المساهمة  في الشركات الصناعيةموضو  الدراسة وآلية تطبيق معيار رسملة تكاليف االقترا  

طي أسئلة االستبانة تغ بحيث خصيصاً لجمع البيانات ةستباناتصميم تم ومن يم  ،العامة الفلسطينية
 :وهيلى قسمين وقد تم تقسيم االستبانة إ. ات البحثفرضي

 فقرات. (7)يحتو، على المعلومات الشخصية للمجتمع ويتكون من  القسم األول:
 :يتكون من أربعة مجاالت كاآلتي القسم الثانً:
ألهميةةة  العامةةة الفلسةةطينيةك إدارا الشةةركات الصةةناعية المسةةاهمة إدرا مةةد،يبةةين المجااال األول: 

 فقرات.( 9)ملة تكاليف االقترا  ويتكون من معيار رس
لمعيةار رسةملة  العامةة الفلسةطينيةق الشةركات الصةناعية المسةاهمة يةتطب مد،يبين المجال الثانً: 

 فقرات. (7)تكاليف االقترا  ويتكون من 
المطبقةة لمعيةار  العامةة الفلسةطينيةلتةزام الشةركات الصةناعية المسةاهمة إ : يبين مد،المجال الثالث

سةملة تكةاليف االقتةرا  بقواعةد تطبيةق هةذ  الرسةملة والةواردا ضةمن معةايير المحاسةبة الدوليةةة ر
 فقرات. (7)ويتكون من 

في  واضحةً أسساً  العامة الفلسطينيةق الشركات الصناعية المساهمة يمد، تطب يبينالمجال الرابع: 
 .فقرات (7)معالجة تكاليف االقترا  محاسبياً ويتكون من 

رت ذل النقاط زان حددت اعتماداً على مقياس ليكتم تحديد المتوسط الحسابي المرجح بأو وقد      
 ( وذلك على النحو اآلتي.Five Point Likert Scaleالخمس )

 غير موافق بشدا غير موافق محايد موافق موافق بشدا درجة الموافقة

 1 2 3 4 5 الوزن النسبي

 %20 %40 %60 %80 %100 الوزن المئول

 

 :االستبانةصدق وثبات 
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 :( صدق المحكمٌن1
( أعضةاء مةن أعضةاء 10علةى مجموعةة مةن المحكمةين تألفةت مةن ) ستبانةعر  الباحث اال     

متخصصةةين فةةي بغةةزا، وجامعةةة األزهةةر ليةةة التجةةارا بالجامعةةة اإلسةة مية الهيئةةة التدريسةةية فةةي ك
راء السادا المحكمين وقةام بةإجراء اإلدارا واالقتصاد والمحاسبة واإلحصاء وقد استجا  الباحث آل

 ت االستبانة في صورتها النهائية.ج، وبذلك خرمن حذف وتعديل في ضوء مقترحاتهم ما يلزم
 : ( صدق االتساق الداخلً لفقرات االستبانة2

(، 0005داللة ) )معنوية( ( يبين أن معام ت االرتباط المبينة دالة عند مستو،1الجدول رقم )     
 فقرات المجال األول صادقة لما وضعت لقياس . وبذلك تعد

 (1جدول رقم )ال
ك إدارا الشركات الصناعية إدرا مد،) معام ت االرتباط بين كل فقرا من فقرات المجال األول

 ألهمية معيار رسملة تكاليف االقترا ( والدرجة الكلية لفقرات  العامة الفلسطينيةالمساهمة 

ل
س
سل
م

 

ال محتو، الفقرا
 ا
ل
ام
مع

ط
با
رت

 

 ،
تو
س
م

لة
ال
لد
ا

 

 0.001 0.642 تدرك إدارا الشركة أهمية إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية. 1

 0.001 0.643 إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية يزيد من يقة المستفيدين منها. 2

3 
لعمليةةة الخبيةةرا بمعةةايير المحاسةةبة تتةةوفر لةةد، إدارا الشةةركة المةةؤه ت العلميةةة وا

 الدولية.
0.678 0.000 

4 
معيةار رسةملة تكةاليف االقتةرا  مةن المعةايير المهمةة عنةد  بةأنإدارا الشةركة  تعتقةد

 إعداد القوائم المالية.
0.863 0.000 

5 
بشةكل  معيار رسملة تكاليف االقترا  من المعايير الواضةحة المفهةوم والتطبيةقُيعد 

 .شركةا الجيد إلدار

0.760 0.000 

 0.000 0.847 تتوفر معلومات كافية لد، إدارا الشركة عن أهمية معيار رسملة تكاليف االقترا .  6

7 
تطبيق معيار رسملة تكةاليف االقتةرا  مهةمت لتبيةان الوضةع المةالي بعدالةة ووضةوح 

 للشركة والجهات المستفيدا.
0.685 0.000 

 0.013 0.498 ترا  من قبل المحاس  المهني أمراً سه ً.يعد فهم معيار رسملة تكاليف االق 8

9 
يمكةةن تحديةةد عناصةةر تكةةاليف االقتةةرا  ورسةةملتها بشةةكل واضةةح ودقيةةق مةةن قبةةل 

 محاس  الشركة.
0.570 0.004  

 00404والتي تساول  22ودرجة حرية  0005الجدولية عند مستو، داللة  rقيمة 
 

      المجال الثانً:
(، وبةذلك 0005مسةتو، داللةة ) ( يبين أن معام ت االرتباط المبينةة دالةة عنةد2الجدول رقم )     
 فقرات المجال الياني صادقة لما وضعت لقياس . تعد

 (2الجدول رقم )
ق الشركات الصناعية يتطب مد،) معام ت االرتباط بين كل فقرا من فقرات المجال الياني

 يف االقترا ( والدرجة الكلية لفقرات لمعيار رسملة تكال العامة الفلسطينيةالمساهمة 
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ل
س
سل
م

 

 
 محتو، الفقرا

تب
ر
ال
 ا
ل
ام
مع

ط
 

 ،
تو
س
م

لة
ال
لد
ا

 

 0.003 0.587 تمتلك الشركة أصولها اليابتة من خ ل تمويلها باالقترا . 11

 0.000 0.685 تحري الشركة على تطبيق معيار رسملة تكاليف االقترا . 11

12 
قترا  إلى األصةل اليابةت الةذل تةم مةن أجلة  االقتةرا  ويةتم تلتزم الشركة بإضافة تكاليف اال
 إهت كها خ ل عدد من السنوات.

0.468 0.021 

 0.067 0.380 تقوم الشركة بتحميل تكاليف االقترا  على قائمة الدخل كمصاريف إيرادي . 13

14 
را تصةةنيع تعةةد نفقةةات تمويةةل األصةةل اليابةةت الُمصةةنع داخليةةاً جةةزءاً مةةن تكلفةةة األصةةل خةة ل فتةة

 األصل فقط.
0.476 0.019 

15 
تكةاليف االقتةرا   ةالسياسةة المحاسةبية المتبعةة لمعالجة نتفصح الشركة فةي قوائمهةا الماليةة عة

 وقيمة تكاليف االقترا .
0.674 0.000 

16 
يساعد تطبيق معيار رسملة تكاليف االقتةرا  فةي الحصةول علةى تكلفةة أدق السةتيمار األصةل 

 األصلي.

00658 00000 

 00404والتي تساول  22ودرجة حرية  0005الجدولية عند مستو، داللة  rقيمة 
 

 المجال الثالث: 
(، وبةذلك تعةد 0005مسةتو، داللةة ) ( أن معةام ت االرتبةاط المبينةة دالةة عنةد3الجدول رقةم )     

 صادقة لما وضعت لقياس .فقرات المجال اليالث 
 (3جدول رقم )ال

لتزام الشركات الصناعية را من فقرات المجال اليالث )مد، إل فقمعام ت االرتباط بين ك
المطبقة لمعيار رسملة تكاليف االقترا  بقواعد تطبيق هذ  الرسملة  العامة الفلسطينيةالمساهمة 

 والدرجة الكلية لفقرات  والواردا ضمن معايير المحاسبة الدولية(

ل
س
سل
م

 

 محتو، الفقرا

ط
با
رت
ال
 ا
ل
ام
مع

 

 ال
،
تو
س
م

الل
د

ة
 

17 
تحةدد الشةةركة نسةةبة تكةةاليف االقتةةرا  المرسةةملة عةةن طريةةق ربةةط تكةةاليف االقتةةرا  

 بمبل  االقترا  خ ل نفس الفترا.

0.754 0.000 

 0.000 0.673 تحدد الشركة نسبة تكاليف االقترا  المرسملة عن طريق التكاليف الفعلية ل قترا . 18

19 
المرسملة على مبل  تكاليف االقترا    تحري الشركة على أال تزيد تكاليف االقترا

 التي تكبدت  الشركة خ ل تلك الفترا.
0.750 0.000 

21 
تلتةةزم الشةةركة بةةالتوقف عةةن رسةةملة تكةةاليف االقتةةرا  عنةةدما يصةةبح األصةةل جةةاهزاً 

 للغر  المطلو .
0.624 0.001 

21 
ي تةةم تلتةةزم الشةةركة باإلفصةةاح فةةي قوائمهةةا الماليةةة عةةن قيمةةة تكةةاليف االقتةةرا  التةة

 رسملتها.
0.570 0.004 

 0.000 0.726 الواردا ضمن معايير المحاسبة الدولية.تكاليف االقترا  بقواعد رسملة  تلتزم الشركة 22

 0.004 0.565 ؤد، إلى نتائج صحيحة. رسملة تكاليف االقترا  ت 23

 00404والتي تساول  22ودرجة حرية  0005الجدولية عند مستو، داللة  rقيمة 



 13 

 

 جال الرابع:الم
(، وبةذلك 0005مسةتو، داللةة ) ( يبين أن معام ت االرتبةاط المبينةة دالةة عنةد4الجدول رقم )     
 فقرات المجال الرابع صادقة لما وضعت لقياس . تعد

 (4الجدول رقم )
ق الشركات الصناعية يمعام ت االرتباط بين كل فقرا من فقرات المجال الرابع )مد، تطب

في معالجة تكاليف االقترا  محاسبياً( والدرجة الكلية  واضحةً أسساً  ة الفلسطينيةالعامالمساهمة 
 لفقرات 

ل
س
سل
م

 

 محتو، الفقرا

ط
با
رت
ال
 ا
ل
ام
مع

 

 ال
،
تو
س
م

الل
د

ة
 

24 
تعالج تكاليف االقترا  المرتبطة بالحصةول علةى أصةل يابةت السةتخدام  لعةدد مةن 

 ا إلى تكلفة األصل. السنوات جزءاً من تكلفة األصل ويتم رسملتها بإضافته
0.370 0.075 

25 
للمقارنةة ويةوفر زيةد مةن قابليةة القةوائم الماليةة الةدخل ي لقائمةةتحميل تكاليف التمويةل 

 شركة.لل ةالمستقبلي ات النقديةل حول التدفقضمؤشرات أف

0.633 0.001 

 0.021 0.470 اعتقاد إدارا الشركة أن رسملة تكاليف االقترا  تزيد من سعر السهم السوقي.   26

27 
يخف  ضةريبة الةدخل الدخل  لقائمة قترا تحميل تكاليف اال تعتقد إدارا الشركة أن

 المدفوعة.  
0.542 0.006 

 0.000 0.809 تتبع الشركة أسساً واضحًة في معالجة تكاليف االقترا  محاسبياً. 28

 0.053 0.400 .مرسملةتتبع الشركة معدل رسملة معين في تحديد مبل  تكاليف االقترا  ال 29

31 
تسةةتخدم الشةةركة المتوسةةط المةةرجح لتكةةاليف االقتةةرا  كمعةةدل رسةةملة فةةي تحديةةد 

 .تكاليف االقترا  المرسملة
0.635 0.001  

 00404والتي تساول  22ودرجة حرية  0005الجدولية عند مستو، داللة  rقيمة 
 

 :Reliabilityثبات االستبانة 
  :Split-Half Coefficientطرٌقة التجزئة النصفٌة  (1

ومعةدل األسةئلة الزوجيةة  الرتبةة بةين معةدل األسةئلة الفرديةة بيرسةونتم إيجةاد معامةل ارتبةاط      
بةةراون سةةبيرمان  باسةةتخدام معامةةل ارتبةةاطتةةم تصةةحيح معةةام ت االرتبةةاط وقةةد  مجةةاللكةةل الرتبةةة 

 ية: اآلتحس  المعادلة ( Spearman-Brown Coefficient)للتصحيح 

معامل اليبات = 
1

2

ر

ر
معامةل يبةات ( أن هناك 5وقد بين الجدول رقم ) .حيث ر معامل االرتباط  

 .ةانلفقرات االستب كبير نسبياً 
 :Cronbach's Alphaطرٌقة ألفا كرونباخ   (2

بةةين وي كطريقةةة يانيةةة لقيةةاس اليبةةات م طريقةةة ألفةةا كرونبةةاخ لقيةةاس يبةةات االسةةتبانةااسةةتخدتةةم      
 ئياً إحصةةا لوعةةد القيمةةة المقبةةتو .( أن معةةام ت اليبةةات مرتفعةةة لفقةةرات االسةةتبانة5الجةةدول رقةةم )

لةك فتعةد ضةعيفة وإذا كانةت أكيةر ذ مةنل أقةت انك إذا امير، أك%( فأ60هي ) خبانوكرفا ألل مامعل
ا ألفة لمامعيمة قن د أالحاسو  نج جائنتل  ن خ. وم(Sekaran, 2005)%( تعد ممتازا 90من )
ويعنةةةي ذلةةةك أن االسةةةتبانة المسةةةتخدمة تقةةةيس األبعةةةاد والمتغيةةةرات ، %(90.41)  خ هةةةياكرونبةةة

 المقصودا بدرجة اعتمادية )مصداقية( عالية. 
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 (5الجدول رقم )
 لفا كرونباخ(طريقة التجزئة النصفية وأمعامل اليبات )

 المجال
عدد 
 الفقرات

 طريقة التجزئة النصفية
لفا طريقة أ
 كرونباخ

معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

مستو، 
 المعنوية

 85580. 0.00 0.809736 68030. 9 األول

 68070. 0.00 0.758227 61060. 7 الياني

 78430. 0.00 0.847329 73510. 7 اليالث

 0.7188 0.00 0.806255 67540. 7 الرابع

 0.8875 0.00 00895123 008124 30 لجميع الفقرات
 

 ٌل البٌانات تحل
تم في هذا الجزء تحليل البيانات الخاصة بالقسم األول من االستبانة والتي تحاول التعرف على      

 الخصائي الخاصة بعينة الدراسة.
للمجيبين في درجة يتركز المؤهل العلمي أن ( 6يبين الجدول رقم ) المؤهل العلمً: -1

الشهادات العلمية العليا )ماجستير ودكتورا (  %(، وفي حملة75البكالوريوس حيث بلغت النسبة )
 على درجة عالية من التأهيل غالبية المبحويينوهذا دليل على أن  .%(20.8حيث بلغت النسبة )

 على تفهم أسئلة االستبانة واإلجابة عليها المبحويينمي، وهذا يطمئن الباحث لقدرا غالبية العل
 ؤهل العلمي مؤشر على قدرا وكفاءا المبحويين. بالمعلومات ال زمة. كما أن الم وتزويد 

 (6) جدول رقمال
 حس  متغير المؤهل العلمي المبحويينتوزيع 

 النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

 402 1                                                   دبلوم 

 7500 18 بكالوريوس                

 16.6 4                                                ماجستير

 402 1 دكتورا 

  10000 24 المجمو 
 

وكمةةا كةةان  بحةةويين( أن التخصةةي العلمةةي للم7ن حةةظ مةةن الجةةدول رقةم ) التخصاص العلمااً: -2
التةي أجابةت  دراسةة%(، وبةذلك فةإن عينةة ال8303متوقعاً تركز في المحاسبة إذ بلغت هذ  النسبة )

هةةي عينةةة ذات صةةلة بموضةةو  البحةةث، وبالتةةالي يتوقةةع أن تكةةون اإلجابةةات علةةى  علةةى االسةةتبانة
 .الدقة والمصداقية يمكن االعتماد عليهااالستبانة على درجة من 

 (7) جدول رقمال
 حس  متغير التخصي العلمي المبحويينتوزيع 

 النسبة المئوية التكرار التخصي العلمي

 8303 20                               محاسبة                  

 1607 4             إدارا أعمال            

 000 0 اقتصاد

  10000 24 المجمو 
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هةم محاسةبون  المبحويين%( من 45.8( أن ما نسبت  )8يبين الجدول رقم )المسمى الوظٌفً:  -3
لك إلى أن معظم %( يعملون كمديرين ماليين، ويعز، ذ37.5%( رؤساء أقسام وأن )16.7وأن )

عةةد هةةذا مةةن المؤشةةرات الجيةةدا ، وين يعمةةل بالمجةةال المحاسةةبي والمةةاليالةةذين شةةملهم البحةةث هةةم مةة
 .العامة في الشركات الصناعية المساهمة تطبيق معيار رسملة تكاليف االقترا مكانية إل

 (8) جدول رقمال
 حس  متغير المسمى الوظيفي المبحويينتوزيع 

 النسبة المئوية التكرار المسمى الوظيفي

 4508 11 محاس                             

 1607 4 رئيس قسم                             

 3705 9 مدير مالي                   

 000 0 مدير عام                          

  10000 24 المجمو 
 
تزيد خبراتهم عن  المبحويين%( من 7902( أن ما نسبت  )9يبين الجدول رقم )سنوات الخبرة:  -4

، وبالتالي فإن إجاباتهم المحاسبي والماليمجال الست سنوات، وهذا يدل على خبراتهم الواسعة في 
 .ستبانة تنبع من هذ  الخبرااالعلى 

 (9الجدول رقم )
 حس  متغير عدد سنوات الخبرا المبحويينتوزيع 

 النسبة المئوية التكرار عدد سنوات الخبرا
 2008 5 سنوات فاقل 5

 2902 7 سنوات 6-10

 2008 5 سنة 11-15

 2902 7 سنة فأكير 15

  10000 24 المجمو 
 

 المبحةةويينمةةن  (%1205)( أن 10جةةدول رقةةم )اليبةةين  فااً اتخاااذ القاارارات: المشاااركةمااد   -5
 (%29.2، و)يشةةاركون غالبةةاً  (%3705ي اتخةةاذ القةةرارات داخةةل الشةةركة، و)فةة يشةةاركون دائمةةاً 
 جيةد وهةذا مؤشةر .ال يشةاركون إط قةاً  (%1205، و)يشاركون نادراً  (%803، و)يشاركون أحياناً 

داخةل الشةركة ال سةيما المرتبطةة منهةا  تشةارك فةي إتخةاذ القةرارتنسبة كبيرا من المبحويين  كون
 .بالنواحي المحاسبية والمالية

 (10) جدول رقمال
 في اتخاذ القرارات داخل الشركة حس  متغير مد، المشاركة المبحويينتوزيع 

 النسبة المئوية التكرار مد، المشاركة في اتخاذ القرارات داخل الشركة

 12.5 3 دائماً                              

 37.5 9 غالباً                                    

 29.2 7 أحياناً             

 8.3 2    نادراً                           

 12.5 3 ال يتم ذلك إط قاً 

 100.0 24 المجمو 
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( أن 11يتضةح مةن الجةدول رقةم ) :معاٌٌر المحاسبة الدولٌةمجال فً  عدد الدورات التدرٌبٌة -6
معةايير المحاسةبة في مجال  تينيتدريب تيندورأكير من %( من المجيبين حضروا 6607ما نسبت  )
 الفلسةطينية الصةناعية المسةاهمة العامةةإدراك إدارا الشةركات  على مةد،وهذا مؤشر جيد . الدولية
 الشركات.تلك معيار رسملة تكاليف االقترا  في  إمكانية تطبيقو معايير المحاسبة الدوليةألهمية 

 (11) جدول رقمال
 عدد الدورات التدريبيةحس  متغير  المبحويينتوزيع 

 النسبة المئوية التكرار عدد الدورات التدريبية

 3303 8 دورا

 2902 7 دورتان

 1607 4 ي ث دورات

 2008 5 أربع دورات فأكير

  10000 24 المجمو 
 

يبةين الجةدول  القناعة الشخصٌة بأهمٌة إعداد القوائم المالٌة وفقاً لمعاٌٌر المحاسابة الدولٌاة: -7
لمعايير المحاسبة الدولية إعداد القوائم المالية وفقاً  ون على أندغالبية المبحويين يؤك ( أن12رقم )

، وهةذا دليةل علةى األهميةة الكبيةرا إلعةداد القةوائم (%82.7) حيث بل  المجمةو  ،ومهة مهمة جداً 
 .وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وهذا بدورا يزيد من يقة المستفيدين من هذ  القوائمالمالية 

 (12الجدول رقم )
 حس  متغير  المبحويينتوزيع 

 لشخصية بأهمية إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدوليةمد، القناعة ا

مد، القناعة الشخصية بأهمية إعداد القوائم 
 المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية

 النسبة المئوية التكرار

 58.4 14 مهمة جداً                        

 3303 8 مهمة                          

 803 2 سطة األهميةمتو

 000 0 غير مهمة                      

 000 0 غير مهمة إط قاً         

  10000 24 المجمو 

 

 فرضٌات البحث تحلٌلواختبار 
 ((Sample K-S -1)سمرنوف  -اختبار كولمجروف)اختبار التوزٌع الطبٌعً 

انةات تتبةع التوزيةع الطبيعةي أم ال سةمرنوف لمعرفةة هةل البي -اختبةار كةولمجروف تم استخدام     
وهو اختبار ضرورل في حالة اختبار الفرضيات ألن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون 

أن قيمةةة مسةةتو، ( نتةةائج االختبةةار حيةةث تبةةين 13توزيةةع البيانةةات طبيعيةةاً. ويوضةةح الجةةدول رقةةم )

وهةةذا يةةدل علةةى أن البيانةةات تتبةةع التوزيةةع ( sig.05.0) 0005كبةةر مةةن الداللةةة لكةةل مجةةال أ

 الطبيعي ويج  استخدام االختبارات المعلمي .
 (13الجدول رقم )

 ( One-Sample  K-Sاختبار التوزيع الطبيعي)

 المجال
عدد 
 الفقرات

قيمة االختبار 
Z 

مستو، 
 ةالدالل

الوسط 
 الحسابي
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 30986 0.538 0.804 9 األول

 3.593 0.963 0.501 7 الياني

 3.958 0.770 0.664 7 اليالث

 3.566 0.387 0.904 7 الرابع

 3.776 0.995 0.417 30 جميع المجاالت
 

 البحثفرضٌات تحلٌل 
 فقةةرات االسةةتبانة( لتحليةةل One Sample T testللعينةةة الواحةةدا ) Tتةةم اسةةتخدام اختبةةار      

المتوسةط الحسةةابي والةةوزن  تحتةول علةةى النسةبة المئويةةة لبةدائل كةةل فقةرا وكةةذلك والجةداول اآلتيةةة
يوافقةون  لعينةة، وتكةون الفقةرا ايجابيةة بمعنةى أن أفةراد اومستو، الداللة لكل فقةرا tالنسبي وقيمة 

)أو  1099الجدولية والتي تساول  tكبر من قيمة المحسوبة أالمطلقة  tعلى محتواها إذا كانت قيمة 
وتكةون الفقةرا سةلبية بمعنةى أن %( 60والةوزن النسةبي أكبةر مةن  0005ن مستو، المعنوية أقل م

 tالمطلقةةة المحسةةوبة أصةةغر مةةن قيمةةة  tأفةةراد المجتمةةع ال يوافقةةون علةةى محتواهةةا إذا كانةةت قيمةةة 
، %(60الوزن النسبي أقل من و 0005)أو مستو، المعنوية أقل من  1099والتي تساول الجدولية 

  .0005كبر مستو، المعنوية أ وتكون آراء المجتمع في محتو، الفقرا محايدا إذا كانت قيمة
أهمٌة معٌار  العامة الفلسطٌنٌةتدرك إدارة الشركات الصناعٌة المساهمة  الفرضٌة األولً:نتائج 

 .رسملة تكالٌف االقتراض
% 60( أن الةةةوزن النسةةةبي لجميةةةع فقةةةرات المجةةةال األول أكبةةةر مةةةن 14جةةةدول رقةةةم )اليبةةةين      

أن المتوسةةط الحسةةابي لجميةةع فقةةرات كمةةا . إيجابيةةة، أل جميعهةةا 0005قةةل مةةن ومسةةتو، الداللةةة أ
قل % ومستو، الداللة أ60% وهو أكبر من 7907والوزن النسبي يساول  30986المجال يساول 

إعةداد تةدرك أهميةة  العامة الفلسةطينيةأن إدارا الشركات الصناعية المساهمة مما يعني  ،0005من 
فة بصة رسةملة تكةاليف االقتةرا معيةار بصفة عامة و يةالقوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدول

تلةةةك الشةةةركات هةةةم مةةةن حملةةةة البكةةةالوريوس  راجةةةع إلةةةى أن غالبيةةةة العةةةاملين فةةةيوهةةةذا  .خاصةةةة
يؤكد صةحة  اوهذ .وغالبيتهم من المحاسبين %(95.8) والدكتورا  حيث بلغت نسبتهم والماجستير

 .وقبولها الفرضية األولى
 (14جدول رقم )ال

 رات المجال األول نتائج فق
ألهمية معيار رسملة تكاليف  العامة الفلسطينيةإدارا الشركات الصناعية المساهمة  مد، إدراك)

 االقترا (

ل
س
سل
م

 

 
 الفقرات

ي
ساب
ح
 ال
ط
س
لو
ا

 

ي
سب
الن
ن 
ز
لو
ا

 

ة 
يم
ق

t
 

لة
ال
لد
 ا
،
تو
س
م

 

1 
تدرك إدارا الشركة أهميةة إعةداد القةوائم الماليةة وفقةاً لمعةايير المحاسةبة 

 ة.الدولي
4.250 85.0 7.230 0000 

2 
إعةةةداد القةةةوائم الماليةةةة وفقةةةاً لمعةةةايير المحاسةةةبة الدوليةةةة يزيةةةد مةةةن يقةةةة 

 المستفيدين منها.
4.542 90.8 12.840 0000 

3 
تتةةوفر لةةد، إدارا الشةةركة المةةؤه ت العلميةةة والعمليةةة الخبيةةرا بمعةةايير 

 المحاسبة الدولية.
4.042 80.8 5.943 0000 
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4 
معيةار رسةملة تكةاليف االقتةرا  مةن المعةايير  بةأنالشةركة إدارا  تعتقد

 المهمة عند إعداد القوائم المالية.
3.875 77.5 5.042 0000 

5 
معيةةار رسةةملة تكةةاليف االقتةةرا  مةةن المعةةايير الواضةةحة المفهةةوم ُيعةةد 

 .ا الشركةبشكل جيد إلدار والتطبيق
3.750 75.0 4.338 0000 

6 
را الشةةركة عةةن أهميةةة معيةةار رسةةملة تتةةوفر معلومةةات كافيةةة لةةد، إدا

 تكاليف االقترا . 
3.583 71.7 3.077 00005 

7 
تطبيق معيار رسملة تكاليف االقترا  مهمت لتبيان الوضع المالي بعدالةة 

 ووضوح للشركة والجهات المستفيدا.
4.125 82.5 9.000 0000 

8 
أمةراً يعد فهم معيار رسملة تكاليف االقترا  من قبل المحاس  المهنةي 

 سه ً.
3.958 79.2 4.918 0000 

9 
يمكن تحديد عناصر تكاليف االقتةرا  ورسةملتها بشةكل واضةح ودقيةق 

 من قبل محاس  الشركة.
3.750 75.0 4.628 0000 

 0000 8.668 79.7 3.986 لجميع الفقرات

 2006تساول  0005( ومستو، معنوية 23الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 
 

معٌااار رسااملة  العامااة الفلسااطٌنٌةتطبااق الشااركات الصااناعٌة المساااهمة  الثانٌااة: الفرضااٌةنتااائج 
 .تكالٌف االقتراض

 رسةملة تكةاليف االقتةرا معيةار ل العامةة الفلسةطينيةالشركات الصناعية المسةاهمة  إن إدراك     
الماليةة لةتعكس  لتطبيقة عند إعداد القةوائمليس كافياً بحد ذات ، وإنما ينبغي أن يكون حافزاً  وأهميت 

 ن النسةبيأن الةوزيوضةح ( 15جةدول رقةم )الو الوضع المالي للشركة بصورا عادلة وموضوعية.
، 0005قةةل مةةن ومسةةتو، الداللةةة أ( 14و 13 )باسةةتيناء الفقةةرات% 60كبةةر مةةن لفقةةرات ألجميةةع ا

متوسةط وبصةفة عامةة يتبةين أن ال رات ايجابيةة.قةأفةراد المجتمةع فةي تلةك الف غالبيةةبمعنى أن آراء 
كبةر مةن % وهةو أ72.014والوزن النسبي يساول  3.593الحسابي لجميع فقرات المجال يساول 

العامةةةة ممةةةا يعنةةةي أن الشةةةركات الصةةةناعية المسةةةاهمة  ،0005قةةةل مةةةن % ومسةةةتو، الداللةةةة أ60
 ضةية اليانيةةيؤكد صةحة الفر اوهذ .كبير إلى حد.  تطبق معيار رسملة تكاليف االقترا  الفلسطينية
 ا.وقبوله

 (15جدول رقم )ال
 نتائج فقرات المجال الياني 

 لمعيار رسملة تكاليف االقترا ( العامة الفلسطينيةق الشركات الصناعية المساهمة يتطب مد،)

ل
س
سل
م

 

 
 الفقرات

ي
ساب
ح
 ال
ط
س
لو
ا

 

ي
سب
الن
ن 
ز
لو
ا

 

ة 
يم
ق

t
 

لة
ال
لد
 ا
،
تو
س
م

 

 0.004 3.866 73.2 3.612 تمتلك الشركة أصولها اليابتة من خ ل تمويلها باالقترا . 10

 0.007 2.933 71.7 3.583 تحري الشركة على تطبيق معيار رسملة تكاليف االقترا . 11
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تلتزم الشركة بإضافة تكةاليف االقتةرا  إلةى األصةل اليابةت الةذل تةم  12
 من أجل  االقترا  ويتم إهت كها خ ل عدد من السنوات.

3.750 75.0 4.097 0.000 

حميل تكاليف االقترا  على قائمةة الةدخل كمصةاريف تقوم الشركة بت 13
 إيرادي .

2.875 57.5 0.647 0.524 

تعد نفقات تمويل األصل اليابت الُمصنع داخلياً جزءاً من تكلفة األصل  14
 خ ل فترا تصنيع األصل فقط.

3.375 67.5 1.895 0.071 

تبعةةة السياسةةة المحاسةةبية الم نتفصةةح الشةةركة فةةي قوائمهةةا الماليةةة عةة 15
 تكاليف االقترا  وقيمة تكاليف االقترا . ةلمعالج

3.875 77.5 4.527 0.000 

يساعد تطبيق معيار رسملة تكاليف االقترا  في الحصول على تكلفة  16
 أدق الستيمار األصل األصلي.

4.083 81.7 6.843 0.000 

 0.000 4.569 72.014 3.593 لجميع الفقرات

 2006تساول  0005( ومستو، معنوية 23رية )الجدولية عند درجة ح tقيمة 
 

المطبقاة لمعٌاار  العاماة الفلساطٌنٌةالفرضٌة الثالثة: تلتازم الشاركات الصاناعٌة المسااهمة نتائج 
 .رسملة تكالٌف االقتراض بقواعد تطبٌق هذه الرسملة والواردة ضمن معاٌٌر المحاسبة الدولٌة

 محاسةةبة الدوليةةة القواعةةد الواجةة  مراعاتهةةا عنةةد( مةةن معةةايير ال23لقةةد تضةةمن المعيةةار رقةةم )     
مةن يختةار رسةملة تكةاليف االقتةرا . تطبيق رسملة تكاليف االقترا  وهذ  القواعد تعةد ملزمةة ل

% ومسةتو، الداللةة 60أكبر مةن لجميع فقرات المجال ( أن الوزن النسبي 16جدول رقم )اليبين و
وبصةفة عامةة يتبةين  رات ايجابيةة.قةفي تلك الف أفراد المجتمع معظمبمعنى أن آراء  ،0005قل من أ

وهةو % 79.2والوزن النسةبي يسةاول  3.958أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المجال يساول 
العامةة مما يعني أن الشركات الصةناعية المسةاهمة  0005قل من % ومستو، الداللة أ60أكبر من 
تةزم بقواعةد تطبيةق هةذ  الرسةملة والةواردا المطبقة لمعيار رسةملة تكةاليف االقتةرا  تل الفلسطينية

يؤكةد  اوهةذ. إلى حد. كبير، مع تفاوت هذا االلتزام بةين تلةك القواعةد ضمن معايير المحاسبة الدولية
 وقبولها. ضية الياليةصحة الفر

 (16جدول رقم )ال
المطبقة  العامة الفلسطينيةنتائج فقرات المجال اليالث )مد، التزام الشركات الصناعية المساهمة 

لمعيار رسملة تكاليف االقترا  بقواعد تطبيق هذ  الرسملة والواردا ضمن معايير المحاسبة 
 الدولية(
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تحدد الشةركة نسةبة تكةاليف االقتةرا  المرسةملة عةن طريةق ربةط تكةاليف  17
 نفس الفترا. االقترا  بمبل  االقترا  خ ل

3.625 72.5 3.021 0.006 

تحدد الشركة نسبة تكاليف االقترا  المرسملة عن طريق التكاليف الفعليةة  18
 ل قترا .

3.750 75.0 3.892 0.001 
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المرسةةملة علةةى مبلةة    تحةةري الشةةركة علةةى أال تزيةةد تكةةاليف االقتةةرا 19
 تكاليف االقترا  التي تكبدت  الشركة خ ل تلك الفترا.

3.958 79.2 4.918 0.000 

تلتزم الشركة بالتوقف عن رسملة تكاليف االقتةرا  عنةدما يصةبح األصةل  20
 جاهزاً للغر  المطلو .

3.750 75.0 3.715 0.001 

تلتزم الشركة باإلفصاح في قوائمها المالية عن قيمة تكاليف االقترا  التي  21
 تم رسملتها.

4.167 83.3 5.935 0.000 

الةةواردا ضةةمن معةةايير تكةةاليف االقتةةرا  بقواعةةد رسةةملة  ركةتلتةةزم الشةة 22
 المحاسبة الدولية.

4.000 80.0 5.874 0.000 

 0.000 10.858 89.2 4.458 رسملة تكاليف االقترا  يؤد، إلى نتائج صحيحة.  23

 0.000 7.276 79.2 3.958 لجميع الفقرات

 2006تساول  0.05( ومستو، معنوية 23الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 
 

فً  واضحةً أسساً  العامة الفلسطٌنٌةالرابعة: تطبق الشركات الصناعٌة المساهمة  الفرضٌةنتائج 
 .معالجة تكالٌف االقتراض محاسبٌاً 

% ومسةتو، 60( أكبةر مةن 29، 27، 25( أن الوزن النسبي للفقةرات )17يبين الجدول رقم )     
رات ايجابيةةة أمةةا بقيةةة فقةةرات هةةذا قةةفةةي تلةةك الف حةةويينرأل المببمعنةةى أن  ،0005الداللةةة أقةةل مةةن 
وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميةع فقةرات  .فيها محايد رأل المبحويينالمجال فكانت 
قل % ومستو، الداللة أ60% وهو أكبر من 70.5والوزن النسبي يساول  3.566المجال يساول 

فةي  واضةحةً تطبةق أسسةاً  العامة الفلسطينيةساهمة مما يعني أن الشركات الصناعية الم ،0005من 
 وقبولها. رابعةضية اليؤكد صحة الفر اوهذ .إلى حد. كبير معالجة تكاليف االقترا  محاسبياً 

 (17جدول رقم )ال
أسساً  العامة الفلسطينيةق الشركات الصناعية المساهمة ينتائج فقرات المجال الرابع )مد، تطب

 االقترا  محاسبياً( في معالجة تكاليف واضحةً 
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24 
تعالج تكاليف االقترا  المرتبطة بالحصول على أصل يابةت السةتخدام  
لعدد مةن السةنوات جةزءاً مةن تكلفةة األصةل ويةتم رسةملتها بإضةافتها إلةى 

 تكلفة األصل. 

3.958 79.2 5.171 0.000 

25 
للمقارنة زيد من قابلية القوائم المالية الدخل ي لقائمةل تكاليف التمويل تحمي

 شركة.لل ةالمستقبلي ات النقديةل حول التدفقضويوفر مؤشرات أف
3.375 67.5 1.619 0.119 

26 
اعتقاد إدارا الشركة أن رسةملة تكةاليف االقتةرا  تزيةد مةن سةعر السةهم 

 السوقي.  
3.458 69.2 2.298 0.031 

27 
عتقةةد إدارا الشةةركة أن تحميةةل تكةةاليف االقتةةرا  لقائمةةة الةةدخل يخفةة  ت

 ضريبة الدخل المدفوعة.  
3.208 64.2 1.096 0.285 
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 0.000 5.816 76.7 3.833 تتبع الشركة أسساً واضحًة في معالجة تكاليف االقترا  محاسبياً. 28

29 
  تتبةةع الشةةركة معةةدل رسةةملة معةةين فةةي تحديةةد مبلةة  تكةةاليف االقتةةرا

 المرسملة.
3.333 66.7 1.881 0.073 

30 
تستخدم الشركة المتوسط المرجح لتكاليف االقترا   كمعدل رسةملة فةي 

 تحديد تكاليف االقترا  المرسملة.
3.500 70.0 2.627 0.015 

 0.007 3.221 7005 3.566 لجميع الفقرات

 .2.0تساوي  0005( ومستوى معنوية 23الجدولية عند درجة حرية ) tقيمة 
 

( باٌن 1015ال توجد فروق ذات داللاة إحصاائٌة عناد مساتو  معنوٌاة ) الفرضٌة الخامسة:نتائج 
 آراء متخذي القرارات فً الشركات الصناعٌة المساهمة العامة الفلساطٌنٌة حاول إمكانٌاة تطبٌاق

المشااركة فاً اتخااذ القارارات  –معٌار رسملة تكالٌف االقتراض تعز  إلى )عدد سنوات الخبرة 
 (.  عند إعداد القوائم المالٌة القناعة الشخصٌة بأهمٌة المعاٌٌر –عدد الدورات التدرٌبٌة  –

 ويتفر  من هذ  الفرضيات الفرعية التالية:
المالية  العاملين بالدائرا( بين 0005: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو، معنوية )5-1

الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية حول إمكانية في  ذول الع قة بإعداد القوائم المالية
فةةي المجةةال المحاسةةبي  تطبيةةق معيةةار رسةةملة تكةةاليف االقتةةرا  تعةةز، إلةةى عةةدد سةةنوات الخبةةرا

  .والمالي
، One Way ANOVAالختبةار هةذ  الفرضةية تةم اسةتخدام اختبةار تحليةل التبةاين األحةادل      

سنوات الخبرا في لعدد ن  ال توجد فروق تعز، أ، والذل يبين (18جدول رقم )الوالنتائج مبينة في 
ة لكةل ن مستو، الداللة، حيث إ0005االت عند مستو، داللة لجميع المجالمحاسبي والمالي مجال ال

الجدوليةةة والتةةي  Fقةةل مةةن قيمةةة المحسةةوبة أ Fوقيمةةة  0005كبةةر مةةن أمجةةال وللمجةةاالت مجتمعةةة 
توجةد فةروق ذات  ال  ( ممةا يعنةي قبةول الفرضةية أل أنة20، 3عند درجتي حريةة ) 3010تساول 

العاملين بالدائرا المالية ذول الع قة بإعداد القوائم ( بين 0005داللة إحصائية عند مستو، معنوية )
فةةي الشةةركات الصةةناعية المسةةاهمة العامةةة الفلسةةطينية حةةول إمكانيةةة تطبيةةق معيةةار رسةةملة  الماليةةة

 .ملزميكون وهذا دليل على أن تطبيق المعايير  .د سنوات الخبراتكاليف االقترا  تعز، إلى عد
 (18رقم )الجدول 

عدد سنوات الخبرا في  لمتغير طبقاً  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادل 

 المحاسبي والماليمجال ال

 مصدر التباين المجال
مجمو  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "
F" 

مستو، 
داللةال  

)ادارك إدارا الشةةركات الصةةناعية : األول
ألهميةة معيةار  العامة الفلسطينيةالمساهمة 

 .رسملة تكاليف االقترا (

 0.218 3 0.654 بين المجموعات
0.672 

 

0.579 

 
 0.324 20 6.490 داخل المجموعات

  23 7.144 المجمو 

)كيفيةة تطبةق الشةركات الصةناعية : الياني
لمعيار رسملة  امة الفلسطينيةالعالمساهمة 

 .تكاليف االقترا (

 0.029 3 0.086 بين المجموعات
0.098 

 

0.960 

 
 0.293 20 5.851 داخل المجموعات

  23 5.937 المجمو 
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 مصدر التباين المجال
مجمو  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "
F" 

مستو، 
داللةال  

)التةةةةةزام الشةةةةةركات الصةةةةةناعية : اليالةةةةةث
المطبقةةةةة  العامةةةةة الفلسةةةةطينيةالمسةةةةاهمة 

لمعيار رسةملة تكةاليف االقتةرا  بقواعةد 
ذ  الرسةةةةملة والةةةواردا ضةةةةمن تطبيةةةق هةةة

 .معايير المحاسبة الدولية(

 0.190 3 0.571 بين المجموعات

0.507 

 

0.682 

 

 0.375 20 7.506 داخل المجموعات

  23 8.077 المجمو 

)مةد، تطبةق الشةركات الصةناعية : الرابع
 واضحةً أسساً  العامة الفلسطينيةالمساهمة 

 .اً(في معالجة تكاليف االقترا  محاسبي

 0.010 3 0.030 بين المجموعات
0.029 

 

0.993 

 
 0.343 20 6.860 داخل المجموعات

  23 6.890 المجمو 

 جميع المجاالت 

 0.016 3 0.049 بين المجموعات

 0.223 20 4.456 داخل المجموعات 0.974 0.073

  23 4.505 المجمو 

 3010تساول  0005مستو، داللة ( و20، 3الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 
 

العاملين بالدائرا المالية ( بين 0005توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو، معنوية )ال  :5-2
في الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية حول إمكانية  ذول الع قة بإعداد القوائم المالية

 .المشاركة في اتخاذ القراراتتطبيق معيار رسملة تكاليف االقترا  تعز، إلى 
، One Way ANOVAالختبةار هةذ  الفرضةية تةم اسةتخدام اختبةار تحليةل التبةاين األحةادل      

ات داللةة إحصةائية للمجةال نة  توجةد فةروق ذ(، والةذل يبةين أ19جةدول رقةم )الوالنتائج مبينةة فةي 
ألهميةة معيةار رسةملة تكةاليف  العامة الفلسطينيةالمساهمة  الصناعيةدارك إدارا الشركات إاألول "

، 0005قل من ة بل  أحيث إن مستو، الدالل ،المشاركة في اتخاذ القراراتلمتغير  االقترا " طبقاً 
 Tamhane)الختبةار  ( أن أل مةن الفئةات التةي يوجةد بينهةا فةروق وفقةاً 20جةدول رقةم )الويبةين 

test) المشاركة في اتخةاذ القةرارات  رلمتغين  ال توجد فروق تعز، ( أ19) جدول رقمال، كما يبين
ة لكل مجةال وللمجةاالت ن مستو، الدالل، حيث إ0005خر، عند مستو، داللة األلمجاالت لجميع ا

عنةةد  2087تسةاول الجدوليةة والتةةي  Fقةةل مةن قيمةةة المحسةوبة أ Fوقيمةةة  0005كبةةر مةن مجتمعةة أ
ت داللةة إحصةائية عنةد ( مما يعني قبةول الفرضةية أل أن ال توجةد فةروق ذا19، 4درجتي حرية )

فةةي  القةةوائم الماليةةة العةةاملين بالةةدائرا الماليةةة ذول الع قةةة بإعةةداد( بةةين 0005مسةةتو، معنويةةة )
الشةةركات الصةةناعية المسةةاهمة العامةةة الفلسةةطينية حةةول إمكانيةةة تطبيةةق معيةةار رسةةملة تكةةاليف 

  .االقترا  تعز، إلى المشاركة في اتخاذ القرارات
 (19رقم )الجدول 

  (One Way ANOVA)ج تحليل التباين األحادل نتائ
 المشاركة في اتخاذ القرارات لمتغير طبقاً 

 مصدر التباين المجال
مجمو  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "
F" 

مستو، 
 الداللة

)ادارك إدارا الشةةركات الصةةناعية : األول
ألهميةة معيةار  العامة الفلسطينيةالمساهمة 
 .ف االقترا (رسملة تكالي

 0.763 4 3.053 بين المجموعات
3.545 

 

0.025 

 
 0.215 19 4.091 داخل المجموعات

  23 7.144 المجمو 

)كيفيةة تطبةق الشةركات الصةناعية : الياني
لمعيار رسملة  العامة الفلسطينيةالمساهمة 

 .تكاليف االقترا (

 0.255 4 1.019 بين المجموعات
.984 

 

0.440 

 
لمجموعاتداخل ا  4.918 19 0.259 

  23 5.937 المجمو 

)التةةةةةزام الشةةةةةركات الصةةةةةناعية : اليالةةةةةث
المطبقةةةةة  العامةةةةة الفلسةةةةطينيةالمسةةةةاهمة 

رسةةملة تكةةاليف االقتةةرا  بقواعةةد لمعيار

 0.453 4 1.810 بين المجموعات
1.372 

 

0.281 

 
ل المجموعاتداخ  6.267 19 0.330 

  23 8.077 المجمو 
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 مصدر التباين المجال
مجمو  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "
F" 

مستو، 
 الداللة

تطبيةةةق هةةةذ  الرسةةةةملة والةةةواردا ضةةةةمن 
 .معايير المحاسبة الدولية(

)مةد، تطبةق الشةركات الصةناعية : الرابع
 واضحةً أسساً  العامة الفلسطينيةالمساهمة 

 .في معالجة تكاليف االقترا  محاسبياً(

 0.352 4 1.409 بين المجموعات
1.221 

 

0.335 

 
 0.288 19 5.481 داخل المجموعات

  23 6.890 المجمو 

 جميع المجاالت 

 0.353 4 1.413 بين المجموعات

 0.163 19 3.092 داخل المجموعات 0.112 2.170

  23 4.505 المجمو 

 2087تساول  0005مستو، داللة ( و19، 4دولية عند درجتي حرية )الج Fقيمة 
 

 (20جدول رقم )ال
   متغير للفروق بين المتوسطات حس (Tamhane test)اختبار تامهان 

 للمجال األول المشاركة في اتخاذ القرارات
 نادراً                               أحياناً              غالباً                                     دائماً                               الفرق بين المتوسطات

    0.1111 غالباً                                    

   0.5185 0.6296 أحياناً             

  0.3333 0.8519 0.9630 نادراً                              

0.9259 ال يتم ذلك إط قاً 
 

00.8148
 

0.2963 .03700 

 0005* تعني يوجد فروق عند مستو، داللة 
 

العاملين بالدائرا المالية ( بين 0005توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو، معنوية )ال : 5-3
في الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية حول إمكانية  ذول الع قة بإعداد القوائم المالية

فةةي مجةةال معةةايير  عةةدد الةةدورات التدريبيةةةرسةةملة تكةةاليف االقتةةرا  تعةةز، إلةةى تطبيةةق معيةةار 
 .المحاسبة الدولية

، One Way ANOVAتبةار تحليةل التبةاين األحةادل الختبةار هةذ  الفرضةية تةم اسةتخدام اخ     
 الدورات التدريبيةلعدد ن  ال توجد فروق تعز، ، والذل يبين أ(21جدول رقم )الوالنتائج مبينة في 

ن مسةتو، ، حيةث إ0005االت عنةد مسةتو، داللةة لجميةع المجة معةايير المحاسةبة الدوليةةفي مجال 
 Fقةةل مةةن قيمةةة المحسةةوبة أ Fوقيمةةة  0005ن كبةةر مةةنويةةة لكةةل مجةةال وللمجةةاالت مجتمعةةة أالمع

توجد ال   ( مما يعني قبول الفرضية أل أن20، 3عند درجتي حرية ) 3010الجدولية والتي تساول 
العةاملين بالةدائرا الماليةة ذول الع قةة ( بين 0005فروق ذات داللة إحصائية عند مستو، معنوية )

المسةةاهمة العامةةة الفلسةةطينية حةةول إمكانيةةة تطبيةةق فةةي الشةةركات الصةةناعية  بإعةةداد القةةوائم الماليةةة
 .عدد الدورات التدريبيةرسملة تكاليف االقترا  تعز، إلى معيار 

 (21رقم )الجدول 
 لمتغير عدد الدورات التدريبية طبقاً  (One Way ANOVA)نتائج تحليل التباين األحادل 

 مصدر التباين المجال
مجمو  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
ربعاتالم  

 قيمة "
F" 

مستو، 
 الداللة

األول  )ادارك إدارا الشةةركات الصةةناعية 
ألهميةة معيةار  العامة الفلسطينيةالمساهمة 

 .رسملة تكاليف االقترا (

 0.029 3 0.088 بين المجموعات
0.083 

 

0.969 

 
 0.353 20 7.056 داخل المجموعات

  23 7.144 المجمو 

الصةةةناعية  الياني)كيفيةةةة تطبةةةق الشةةةركات
لمعيار رسملة  العامة الفلسطينيةالمساهمة 

 .تكاليف االقترا (

 0.248 3 0.743 بين المجموعات
0.954 

 

0.433 

 
 0.260 20 5.194 داخل المجموعات

  23 5.937 المجمو 
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 مصدر التباين المجال
مجمو  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
ربعاتالم  

 قيمة "
F" 

مستو، 
 الداللة

اليالةةةةةةةةث)التزام الشةةةةةةةةركات الصةةةةةةةةناعية 
المطبقةةةةة  العامةةةةة الفلسةةةةطينيةالمسةةةةاهمة 

قتةرا  بقواعةد لمعيار رسةملة تكةاليف اال
تطبيةةةق هةةةذ  الرسةةةةملة والةةةواردا ضةةةةمن 

 .معايير المحاسبة الدولية(

 0.475 3 1.426 بين المجموعات

1.430 

 

0.264 

 

 0.333 20 6.651 داخل المجموعات

  23 8.077 المجمو 

الرابع)مةةةد، تطبةةةق الشةةةركات الصةةةناعية 
 واضحةً أسساً  العامة الفلسطينيةالمساهمة 

 .يف االقترا  محاسبياً(في معالجة تكال

 0.154 3 0.463 بين المجموعات
0.481 

 

0.699 

 
 0.321 20 6.426 داخل المجموعات

  23 6.890 المجمو 

 جميع المجاالت 

 0.134 3 0.401 بين المجموعات

 0.205 20 4.104 داخل المجموعات 0.591 0.652

  23 4.505 المجمو 

 3010تساول  0005مستو، داللة ( و20، 3رجتي حرية )دولية  عند دالج Fقيمة 
 

العاملين بالدائرا المالية ( بين 0005توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو، معنوية )ال : 5-4
في الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية حول إمكانية  ذول الع قة بإعداد القوائم المالية

أهميةة إعةداد القةوائم الماليةة االقترا  تعز، إلةى القناعةة الشخصةية ب تطبيق معيار رسملة تكاليف
 .  المحاسبة الدولية معاييروفقاً ل
، One Way ANOVAالختبةار هةذ  الفرضةية تةم اسةتخدام اختبةار تحليةل التبةاين األحةادل      

ة الشخصةية إلةى القناعةن  ال توجد فروق تعز، (، والذل يبين أ22جدول رقم )الوالنتائج مبينة في 
نويةة لكةل مجةال ن مسةتو، المع، حيةث إ0005مسةتو، داللةة  لجميع المجاالت عندبأهمية المعايير 

الجدوليةة والتةي تسةاول   Fقةل مةن قيمةة المحسةوبة أ Fوقيمةة  0005كبةر مةن وللمجاالت مجتمعةة أ
توجةةد فةةروق ذات داللةةة ( ممةةا يعنةةي قبةةول الفرضةةية أل أن ال 21، 2عنةةد درجتةةي حريةةة ) 3049

العةةاملين بالةةدائرا الماليةةة ذول الع قةةة بإعةةداد القةةوائم ( بةةين 0005إحصةةائية عنةةد مسةةتو، معنويةةة )
فةةي الشةةركات الصةةناعية المسةةاهمة العامةةة الفلسةةطينية حةةول إمكانيةةة تطبيةةق معيةةار رسةةملة  الماليةةة

 .تكاليف االقترا  تعز، إلى القناعة الشخصية بأهمية المعايير
 (22رقم )الجدول 

 طبقا لمتغير  (One Way ANOVA)ليل التباين األحادل نتائج تح
 القناعة الشخصية بأهمية المعايير

 مصدر التباين المجال
مجمو  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "
F" 

مستو، 
 الداللة

)ادارك إدارا الشةةةركات الصةةةناعية األول 
ألهميةة معيةار  العامة الفلسطينيةالمساهمة 

 .االقترا ( رسملة تكاليف

 0.783 2 1.567 بين المجموعات
2.949 

 

0.074 

 
 0.266 21 5.577 داخل المجموعات

  23 7.144 المجمو 

الياني)كيفيةةةة تطبةةةق الشةةةركات الصةةةناعية 
لمعيار رسملة  العامة الفلسطينيةالمساهمة 

 .تكاليف االقترا (

 0.050 2 0.100 بين المجموعات
0.179 

 

0.837 

 
جموعاتداخل الم  5.837 21 0.278 

  23 5.937 المجمو 

اليالةةةةةةةةث)التزام الشةةةةةةةةركات الصةةةةةةةةناعية 
المطبقةةةةة  العامةةةةة الفلسةةةةطينيةالمسةةةةاهمة 

لمعيار رسةملة تكةاليف االقتةرا  بقواعةد 
تطبيةةةق هةةةذ  الرسةةةةملة والةةةواردا ضةةةةمن 

 .معايير المحاسبة الدولية(

 0.050 2 0.101 بين المجموعات

0.133 

 

0.876 

 

لمجموعاتداخل ا  7.977 21 0.380 

  23 8.077 المجمو 

 0.805 0.219 0.071 2 0.141 بين المجموعاتالرابع)مةةةد، تطبةةةق الشةةةركات الصةةةناعية 
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 مصدر التباين المجال
مجمو  
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "
F" 

مستو، 
 الداللة

 واضحةً أسساً  العامة الفلسطينيةالمساهمة 
 .في معالجة تكاليف االقترا  محاسبياً(

   0.321 21 6.749 داخل المجموعات

  23 6.890 المجمو 

 جميع المجاالت 

 0.099 2 0.197 بين المجموعات

 0.205 21 4.308 داخل المجموعات 0.625 0.481

  23 4.505 المجمو 

 3049تساول  0005( و مستو، داللة 21، 2الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة 
 

 والدراسات المقترحة النتائج والتوصٌات
 النتائج

 درجةة  %( هةم مةن حملةة9508م حيث إشارت النتائج بأن ما نسبت  )ال زالمؤهل العلمي توفر  -1
  المبحويين. مؤشر على قدرا وكفاءا وهذا، دكتورا الماجستير ووالالبكالوريوس 

 الصةةناعية المسةةاهمة العامةةة يتمتةةع رؤسةةاء أقسةةام المحاسةةبة والمةةديرين المةةاليين فةةي الشةةركات -2
ت ال سةيما المرتبطةة اإتخةاذ القةرار اركة فةيبخبةرا جيةدا متخصصةة تةؤهلهم للمشة الفلسطينية

 منها  بالنواحي المحاسبية والمالية.
وهةذا . معةايير المحاسةبة الدوليةةفةي مجةال  نسب  كبيرا من المبحويين لدورات تدريبيةة حضور -3

معيار رسةملة تكةاليف وإمكانية تطبيق معايير المؤشر جيد على إدراك إدارا الشركات ألهمية 
 الشركات.لك تاالقترا  في 

وهةذا وفقةاً لمعةايير المحاسةبة الدوليةة،  إعةداد القةوائم الماليةة أهميةعلى  واكدغالبية المبحويين أ -4
 يزيد من يقة المستفيدين من هذ  القوائم.

تطبيق  همية أل إدارا الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينيةهناك إدراك كبير من قبل  -5
 .القترا معيار رسملة تكاليف ا

تكاليف االقترا  إلةى حةد. الشركات الصناعية المساهمة العامة الفلسطينية تطبق معيار رسملة  -6
 كبير.

الشركات الصناعية المطبقة لمعيار رسملة تكاليف االقترا  تلتزم بقواعد تطبيق هذ  الرسملة  -7
اللتةةزام بةةين تلةةك هةةذا اوالةةواردا ضةةمن معةةايير المحاسةةبة الدوليةةة إلةةى حةةد. كبيةةر، مةةع تفةةاوت 

 القواعد. 
الشةةركات الصةةناعية المسةةاهمة العامةةة الفلسةةطينية تطبةةق أسسةةاً واضةةحًة فةةي معالجةةة تكةةاليف  -8

 .إلى حد. كبير االقترا  محاسبياً 
 

 التوصٌات
  معةايير المحاسةبة الدوليةة ومعةايير التةدقيق الدوليةةطبيةق على إدارا الشركات االهتمةام بتيج   -1

 مالية مصداقية وشفافية أكبر محلياً ودولياً.لكس  البيانات ال
 ات ويقافةةةات البيئةةةةيجةةة  تعةةةديل معةةةايير المحاسةةةبة الدوليةةةة بمةةةا ينسةةةجم مةةةع إحتياجةةةات وعةةةاد -2

 .ةالفلسطيني
 المحاسةبة الدوليةة ومعةايير التةدقيق الدوليةة بتطبيق معايير  الفلسطينية الشركات الصناعيةإلزام  -3

  نافسة الحادا.لمواجهة تحديات العولمة والم
 مةة مةد، م ءي فحةهم ودراسةاتهم لويحب ءارجإل ايللعا اتطلبة الدراسجيع تشب ثحابلا صيوي -4

غيةر االقتصةادية وعةات طاختلةف القم علةى معايير المحاسةبة الدوليةة ومعةايير التةدقيق الدوليةة
 طينية.الفلس يةقتصاداال
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بصةةفة خاصةةة، دور ريةةادل فةةي نيةةة والجمعيةةات المهة، عةةات بصةةفة عامةةلجامرح أن يكةةون لنقتةة -5
معةةايير المحاسةةبة الدوليةةة ب يفهملتعةةر يةادتصةةدية وغيةةر االقاصةةتتوجيةة  جميةةع القطاعةةات االق
ات قةةد الةةدورلةةك مةةن خةة ل ع، وذاهةةقيبطت ة مةةنقعةةوتملا عمنةةافوال ،ومعةةايير التةةدقيق الدوليةةة

 .يبيةالتدر
 

 المقترحة المستقبلٌة الدراسات
فلسطين لةألوراق  تكلفة االقترا  على أسعار األسهم في سوق ملة تبين أير رسإجراء دراسة  -1

 المالية.
الكيفيةة للمعلومةات المحاسةبية قياس تكلفة االقترا  وأير  على الخصائي إجراء دراسة تبين  -2

 .الفلسطينية في الشركات الصناعية
 

  المراجع
 أوالً: المراجع العربٌة

ربول في فلسطين فةي تطةوير أداء المعلةم، بحةث مقةدم دور المشرف الت ،(2000األغا، إحسان )* 
للمةؤتمر العلمةةي الرابةةع عشةةر للجمعيةة المصةةرية للمنةةاهج وطةةرق التةدريس: منةةاهج التعلةةيم فةةي 

 ضوء مفهوم األداء، جامعة عين شمس، القاهرا.
المحاسةةبة الدوليةةة، ترجمةةة  (،2004) ،، جةةارلومييةةك كةةارول، فروسةةت،فردريةةك، وتشةةول، * 

 دار المريخ للنشر.  :د عصام الدين زايد، ومراجعة الدكتور أحمد حجاج، الريا الدكتور محم
المعايير الوطنية  استراتيجيات توفيق(، 2005توفيق، محمد شريف، وسويلم، حسن علي، ) *

والعربية للمحاسبة لتتوافق مع عولمة المعايير الدولية للمحاسبة: تجربة دول السعودية ومصر 
 تعاون لدول الخليج العربية، دراسة اختبارية دولية مقارنة،وماليزيا ومجلس ال

www.infotechaccountants.com. 
 (، المعايير المحاسبية الدولية، الطبعة األولى، عمان، األردن.2007* جامعة القدس المفتوحة، )

المحاسبة الدولية: مع  التطبيق العملةي  ،(2001م عبدهللا، )* جربو ، يوسف محمود، وحلس، سال
 لمعايير المحاسبة الدولية، الطبعة األولى، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

(، رسةةةملة تكلفةةةة األمةةةوال المملوكةةةة والمقترضةةةة بةةةين التأييةةةد 1990* الجةةوهرل، محمةةةد علةةةى، )
  (.10) 2ية التجارا، جامعة طنطا، لوالمعارضة، مجلة التجارا والتمويل، ك

(، موسةةوعة معةةايير المحاسةةبة، كليةةة التجةةارا، جامعةةة عةةين 2002* حمةةاد، طةةارق عبةةد العةةال، )
 شمس، مصر، الجزء الخامس.
(. انعكاسةات التطةورات االقتصةادية الحدييةة علةى اإلطةار 2004* الحمود، صالح عبد الةرحمن، )

معةةايير المحاسةةبة الدوليةةة. مجلةةة جامعةةة الملةةك عبةةد العلمةةي لنظريةةة المحاسةةبة بةةالتركيز علةةى 
 229-189(، 2) 18العزيز: االقتصاد واإلدارا، 

بنةةوك فةةي األردن، ، مجلةةة الإلةةى أيةةن؟… ، أ(، المعةةايير المحاسةةبية 1999سةةابا، ) نعةةيم، خةةورل* 
 .14-11(، ي 3العدد )

، العةدد ، مجلةة المةدققاألردن،  (، أبعاد إعتماد المعايير الدولية في 1999سابا، ) نعيم، خورل* 
 .8-6(، ي 39)
، قترا ، مجلةة المةدققملخي القواعد الدولية: رسملة تكاليف اال(، 1994سابا، ) نعيم، خورل* 

 .30(، ي 24العدد )
(، مبادا المحاسبة، الطبعة 2004* دهمع، نعيم، وأبو نصار، محمد، والخ يلة، محمود، )

 ردن.اليانية، دار وائل للنشر، عمان، األ

http://www.infotechaccountants.com/
http://www.infotechaccountants.com/
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(، رسةةملة تكةةاليف االقتةةرا  بةةين المعةةايير والتطبيةةق، مجلةةة التكةةاليف، 1992زكةةي، أسةةامة، ) *
  .ية العربية للتكاليف، السنة اليانية والعشرون، سبتمبرالجمع

(، إيجابيات ومعوقات تطبيةق معةايير المحاسةبة الدوليةة فةي األردن: 2005* صيام، وليد زكريا، )
 1لقائميين علةى مهنةة المحاسةبة، المجلةة األردنيةة فةي إدارا األعمةال، دراسة إستكشافية آلراء ا

 .17-1ي (، 2)
قترا  من واقع معايير المحاسبة الدولية، مجلة رسملة تكاليف اال (،1998) وليد زكريا،، صيام* 

 .26-25(، ي 106، العدد )المحاس  القانوني العربي
قترا : دراسة تحليلية وانتقادية لتوصية (، رسملة تكلفة اال1990الصادق، زكريا محمد، ) *

 (.10) 1، مجلة التجارا والتمويل، FASBمجلس معايير المحاسبة المالية 
(، العولمة وتأييرها على المعايير المحاسبية الدولية 2002* الصيح، عبد الحميد مانع، )

هد اإلدارا العامة، وانعكاساتها على التطبيقات المحاسبية في الدول النامية، مجلة اإلدارل، م
 . 102-65السنة الرابعة والعشرون، العدد التسعون، ي 

ورقة عمل ؟ اولماذ …كيف تأسست… ما هي … معايير التدقيق (،1997رينة، ) غطاس،* 
 مقدمة الى المؤتمر الدولي اليالث، تنظيم نقابة خبراء المحاسبة،  لبنان.

قترا  وأيرا على الخصائي الكيفية (، قياس تكلفة اال2000المناول، حازم عزمي، )* 
 ، مصر.رسالة ماجستير غير منشور، جامعة االسكندية للمعلومات المحاسبية: دراسة تطبيقية،
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