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  يمبسم اهللا الرحمن الرح

  

أَنزلَ من السماِء ماًء فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها فَاحتملَ السيلُ { 
زبدا رابِيا ومما يوقدونَ علَيه في النارِ ابتغاَء حلْية أَو متاعٍ 

الزبـد   زبد مثْلُه كَذَلك يضرِب اللَّه الْحق والْباطـلَ فَأَمـا  
 كضِ كَذَلي الْأَركُثُ فمفَي اسالن فَعنا يا مأَمفَاًء وج بذْهفَي

  }يضرِب اللَّه الْأَمثَالَ 
     )17اآلية ، سورة الرعد(                                                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ب

  ملخص الدراسة
  

الدراسة إلى دراسة وقياس وتحليل مدى التزام الشركات المدرجة في سوق فلسـطين  هدفت هذه      
  ".االعتراف والقياس" )39(لألوراق المالية بمعيار المحاسبة الدولي رقم 

تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي للحصول على البيانـات   ،ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة      
ألوليـة المتعلقـة   لجمـع البيانـات ا   كما تم استخدام االستبانه، لنظريا باإلطاروالمعلومات المتعلقة 
واسـتخدام  ، SPSS اإلحصـائي  ومن ثم تفريغها وتحليلها باسـتخدام برنـامج   ،بموضوع الدراسة

الت ذات قيمة تـدعم موضـوع   االختبارات والمعالجات اإلحصائية المناسبة بهدف الوصول إلى دال
  .للشركات المدرجة لتعزيز النتائج ة القوائم الماليةتحليل ودراس وأيضاً، الدراسة

ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن الشركات المدرجة في سـوق فلسـطين        
وذلك من وجهـة نظـر اإلدارات   ، )39(لألوراق المالية تلتزم بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم

قق مزايا من تطبيـق متطلبـات تشـمل تحسـين القـرارات      كما أن الشركات تح، المالية للشركات
، ومساعدة الشركات في تسـجيل معامالتهـا   ، وزيادة كفاءة القوائم المالية، لمستخدمي القوائم المالية

وذلك على الرغم من ، وكذلك مساعدة الشركات على تصنيف األدوات المالية بطريقة منظمة وسليمة
ر والمتمثلة في عدم وجـود دورات تدريبيـة تتعلـق بمعـايير     وجود معوقات تحد من تطبيق المعيا

المحاسبة الدولية وكذلك عدم وضوح الدور الذي تقوم به الجمعيات والهيئات المهنية لإلشراف علـى  
  .تطبيق المعيار

أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة قيام جمعية المحاسبين والمـراجعين        
عن طريق تنظـيم لقـاءات وورش عمـل ودورات     مهارات وخبرات المحاسبين بتفعيل الفلسطينية

وكـذلك  ، تدريبية لموظفي اإلدارات المالية بالشركات لمساعدتهم في تطبيق معايير المحاسبة الدولية
الشركات المستثمرة في األوراق المالية لجان متخصصة تناط بها مهام تصنيف تلك  تشكيلضرورة 

  .للمتاجرة المعدةللبيع وفئة  المعدةة االستثمارات ضمن فئ

  
  
  
  



  ت

Abstract 
  

This study aims to examine, measure and analyze the extent of 
adherence of companies in Palestine Stock Market in implementing  
requirements of International Accounting Standards (IAS 39) "Financial 
Instruments: Recognition and Measurement" 
 

To achieve the objectives of this study the researcher using descriptive 
analytical method where used to obtain data and information on theoretical 
side, the analytical method used to obtain the primary data through distribute 
questionnaires to study and compile the necessary information placing the 
subject of research , and then unloaded and analyzed using SPSS statistical 
program, and the use of statistical tests and treatments in order to reach the 
appropriate of value supports the study, on other hand the study used and 
analyze the financial reports issued from companies to support the results. 
 

The study found a set of conclusions that the companies listed in 
Palestinian stock market are committed to the requirements of International 
Accounting Standard (IAS 39), from viewpoint of financial departments  staff, 
and companies achieve the benefits from the application of the requirements 
of the standard, although of obstacles that limit the implementing 
requirements of standard and the lack of courses on International Accounting 
Standards, as well as lack of clarity of the role played by associations and 
professional bodies to supervise the application of the standard. 
 
 

The study recommended the need to work on activating the role of 
Palestinian Accountants and Auditors on International Accounting Standards; 
on other hand the investment company that’s invested in stocks must 
detriment division to classification the investments between trading and 
Available for sales. 
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  أبنائي وبناتي حازم وتاال ونادين  ………… إلى
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  البحث المتواضع هذا أهديإليهم جميعا 
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  شكر وتقدير
والصالة ، الحمد هللا حمدا يليق بجالل قدره وعظيم سلطانه     

والسالم على سيدنا محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى 
وإذ ، فمن ال يشكر الناس ال يشكر اهللا، وبعد، أله وصحبة الكرام

حمـدي زعـرب   / الـدكتور أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى 
الذي لم يدخر جهـدا إال  ، لتفضله باإلشراف على هذه الرسالة

كما أتقدم بخالص الشـكر  ، العمل وقدمه في سبيل انجاز هذا 
  عصام البحيصي/ الدكتوروالتقدير إلى أعضاء لجنه المناقشة  

وكـذلك  ، لقبولهما مناقشة هذه الرسالة ماهر درغام/ والدكتور
  .السادة المحكمين الذين تفضلوا بتحكيم استبانه البحث إلى

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الجامعة اإلسـالمية       
وال يسعني هنا أيضا إال أن أتقدم ، بطاقمها األكاديمي واإلداري

بجزيل الشكر إلى اإلخوة المحاسبين الذين قاموا بتعبئة االستبانه  
  .لتخصيصهم جزء من وقتهم لخدمة البحث العلمي
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  االختصارات المستخدمة في الدراسة
  

IAPC) International Auditing Practice Committee.     (  
  .لجنة ممارسة التدقيق الدولي

  
IASC)   International Accounting Standard Committee.(  

  .لجنة معايير المحاسبة الدولية
  

IFAC)   International Federation of Accountants.(  
        .سبيناالتحاد الدولي للمحا

  
IAS) International Accounting Standards.(  

  .لدوليةمعايير المحاسبة ا
  

IASB)  International Accounting Standard Board.  (   
  .مجلس المعايير المحاسبية الدولية

  
IASCF) International Accounting Standard Committee Foundation.(  

  .مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية
  

(IOSCO) The International Commission Organization of Securities.  
  .المنظمة الدولية للجان األوراق المالية

  
EU)   European Community. (  

  .المفوضية األوروبية
  

(US.SEC) U.S Securities and Exchange Commission.    
  .هيئة األوراق المالية األمريكية

  
(SWP) Strategy Working Party.  

  .جماعة العمل االستراتيجي
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IFRS) International Financial Reporting Standards.(  
  .معايير اإلبالغ المالي

  
  

(IFRIC)  International Financial  Reporting Interpretations Committee.   
  .لجنة تفسيرات اإلبالغ المالي الدولي

  
SIC)  Standing Interpretation Committee. (  

  .اللجنة الدائمة للترجمة
  

(CG)  Consultative Group.    
  .المجموعة االستشارية

  
AC) Advisory Council. (   

  .المجلس االستشاري
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  مقدمة
رة وتطورها، وقد تطورت المحاسبة من خالل عالقتها بالنظم رافقت المحاسبة نشوء الحضا

فـي   اًمحدد االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، حيث كانت كل دولة من الدول تتبع مدخالً
تطور المحاسبة لديها، مثل المدخل الضريبي ومدخل التخطيط المركزي الشامل ومدخل المسـتثمر،  

رها بالمدخل المتبع مما ساهم في تعزيز االختالفات فـي الممارسـات   وقد تأثرت المحاسبة في تطو
ة المحاسبية بين الدول المختلفة، حيث قامت العديد من الدول بإصـدار قـوانين وأنظمـة محاسـبي    

 .)3: 2008، حمدان( وضريبية تلزم الشركات بتطبيقها
  

ظهـور الشـركات    مع التطور االقتصادي والتكنولوجي في العقود الثالث الماضية، حيثو
المتعددة الجنسيات وانتشار التجارة الدولية، وجب توحيد الممارسات المحاسبية لكي تلبي مصالح كل 

لـى  من له اهتمام بأنشطة منشات األعمال، حيث تحتاج هذه الفئات مثلها مثل المديرين و المـالك إ 
 .)24: 2004تشوي وآخرون، (معلومات مالية ودقيقة 

  

ال غنـى عنـة يسترشـد بـه      اًابقة أصبحت معايير المراجعة مرجعالسونتيجة للتطورات 
المهنيون من جميع أنحاء العالم عامة، وفي دول العالم الثالث على وجه الخصوص، حيث ال يوجـد  
في معظم تلك الدول معايير محلية تحكم الممارسات المهنية فيها، ولعل ذلك كـان دافعـا لجهـات    

ي معظم الدول العربية الن تلزم الشـركات والبنـوك والمؤسسـات    اإلشراف على مهنة المحاسبة ف
المالية باعتماد تطبيق معايير المحاسبة الدولية كأساس إلعداد البيانات المالية المنشـورة الصـادرة   

والمحلية فـي  عنها، وذلك بعد مرعاه تكييف تطبيقها بما يتالءم ومتطلبات البيئة االقتصادية والمالية 
 ).21: 2002 ،ع وحلسجربو(كل منها 
  

 اآلونـة المراجعة قد بدأت تحظى باهتمام كبير فـي  و إلى أن مهنة المحاسبة اإلشارةوتجدر 
وإنشاء سوق فلسطين لـألوراق   م1994األخيرة خاصةً بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في عام 

وثيـق بـالقوائم الماليـة     طارتبا، وذلك لما تمثله هذه المهنة من مكانة ذات م1995المالية في عام 
مهنة من أهمية القوائم المالية المدققـة  الالمدققة الصادرة عن الشركات المساهمة العامة، وتنبع أهمية 

التي تعتبر قاعدة البيانات األساسية التي يعتمد عليه قطاع واسع من الفئات المستفيدة من مخرجـات  
  .متمثلة في القوائم والتقارير المالية المدققةالعمل المحاسبي في الشركات المساهمة العامة وال
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ونتيجة للضغوط المتزايدة من مستخدمي القوائم المالية، من مساهمين ومستثمرين ودائنـين  
ونقابات واتحادات تجارية ومنظمات دولية وجمعيات حكومية، تم تشكيل عدة منظمـات اسـتهدفت   

  :هذه المعايير، وأهم هذه المنظمات وضع المعايير الدولية وتهيئة المناخ الالزم لتطبيق

    IASC    لجنة معايير المحاسبة الدولية -

  IFAC        سبيناالتحاد الدولي للمحا -

      IAPCلجنة ممارسة التدقيق الدولي   -
 

، كما أن تطبيـق  محل ثقةإلى أن المعايير هي الوسيلة التي تجعل المحاسبة  اإلشارةوتجدر 
ضمن لجميع فئات مستخدمي القوائم المالية تحقيق أكبـر قـدر ممكـن مـن     ت هذه المعايير يمكن أن

ن إمكانيـة  أاالستفادة من القوائم المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة في فلسطين، حيـث  
على القوائم المالية الصادرة عن الشركات المساهمة العامة في فلسطين والثقة بها يعتمـدان   االعتماد

وذلـك لضـمان    ،سية على مدى التزام تلك الشركات بتطبيق المعايير الدولية ذات العالقةبدرجة أسا
مـن كافـة النـواحي     القوائم الماليـة  سالمة هذه القوائم المالية واالطمئنان إليها، وأنها تُظهر بعدالة

ديـة وفقـاً   النق والتدفقاتالمالي  لألداءعطي صورة حقيقية يية، المركز المالي لتلك الشركات الجوهر
  .للمعايير الدولية ذات العالقة

  

الشركات المدرجة في سوق فلسـطين   التزامأهمية الحاجة للتعرف على مدى  ظهرت سبقمما و    
، األمر الذي يعود بالفائـدة علـي   )39(لألوراق المالية بتطبيق المعايير الدولية وخاصة المعيار رقم 

المساهمة العامة وإدارة ثل المستثمرين في الشركات أطراف كثيرة ذات عالقة بموضوع الدراسة، م
 .المساهمة العامة وغيرهم من األطراف األخرى ذات العالقة الشركات
  

  مشكلة الدراسة
وموحدة بـين جميـع    مفهومةالتي تجعل المحاسبة لغة الوسيلة  معايير المحاسبة هيتعتبر 

المالية المنشـورة أن   التقاريربدراسة  األشخاص الذين يقومونر الشركات، وبدونها لن يكون بمقدو
واالطمئنان لها، وأنه يمكن االعتماد عليها لتحقيق الفائدة التي يرجوهـا   التقاريريضمنوا سالمة تلك 
  .مستخدمي تلك القوائم
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مما سبق تظهر مشكلة الدراسة األساسية والمتمثلة في محاولة التعرف على ما إذا كان هناك 
المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية عند التطبيـق العملـي لمعيـار     من قبل الشركات التزام

  .، ومدى أثر ذلك على مصالح الفئات ذات العالقة بالشركة)39(المحاسبة الدولي رقم 

  :التالي مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس ومن هنا يمكن تلخيص وصياغة

اق المالية بمعيار المحاسبة الدولي ما مدى التزام الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألور
  والخاص باالعتراف والقياس؟) 39(رقم 

  :ومن هذا السؤال تتفرع األسئلة التالية

الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية بـاالعتراف والقيـاس عـن     ما مدى قيام - 1
 .؟)39(المعامالت التي تتم وفقا لمتطلبات المعيار

  وفقـاً  ت المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية بمتطلبات اإلفصـاح الشركا ما مدى التزام -2
 .؟)39(لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 .؟)39(ما هي ايجابيات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  - 3

 .؟)39(ما هي معوقات تطبيق معيار الحاسبة الدولي رقم  - 4
  

  أهمية الدراسة
  :ليةالدراسة في النقاط التا ةهمية هذأتتمثل 

لاللتزام بتطبيق قواعـد   للشركات المدرجة ايجابياً تنبع أهمية هذة الدراسة من كونها تمثل حافراً -1
وذلـك مـن خـالل تبيـان المعالجـة المحاسـبية لبنـود        ، )39(المعيار المحاسبة الدولي رقم 

  .االستثمارات

بتطبيقـة فـي    مدى االلتزامو) 39( رقم دوليالمحاسبة المعيار التعد الدراسة أول دراسة تتناول  -2
  .الشركات المدرجة في سوق فلسطين لالوراق المالية حسب علم الباحث

يعتبر بند االستثمار من البنود الرئيسية والكبيرة في الشركات المدرجـة فـي سـوق فلسـطين      -3
 يعالج موضوع) 39(تكمن أهمية الدراسة كون المعيار المحاسبة الدولي  عليهو ،لالوراق المالية
 .  تقييم االستثمارات
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  :أهداف الدراسة 
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مدى التزام الشركات المدرجـة فـي سـوق فلسـطين     

المتعلق باالعتراف والقياس، حيث يمكن تلخيص ) 39(لألوراق المالية بمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  :أهم أهداف الدراسة فيما يلي

كات المدرجة في سوق فلسـطين بـاالعتراف عـن المعـامالت     التعرف على مدى التزام الشر •
  ).39(والعمليات التي تتم وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

التعرف على مدى التزام الشركات المدرجة في سوق فلسـطين لـألوراق الماليـة بمتطلبـات      •
 ).39(اإلفصاح طبقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

يا التي تحققها الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية اللتزامها بتطبيق معرفة المزا •
 ).39(معيار المحاسبة الدولي رقم 

 ).39(تحديد المعوقات التي تحول دون تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  •
  

  فرضيات الدراسة 
  :وهي كالتاليالدراسة الجابة على مشكلة لعلى مجموعة من الفرضيات  تم االعتماد لقد     

  :الفرضية األولى

المحاسبة الدولي رقـم  معيار  لمتطلبات االعتراف والقياس عن العمليات التي تتم وفقاً  ال يتم       
  .للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية) 39(

 :الفرضية الثانية

 اق المالية بمتطلبات اإلفصاح وفقـاً ال يوجد التزام للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألور      
  .)39(لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 :الثالثةالفرضية 

أية مزايا للشركات المدرجة في سـوق  ) 39(عيار المحاسبة الدولي رقم مال يحقق االلتزام ب        
  .فلسطين لألوراق المالية
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  :الرابعةالفرضية 

للشركات المدرجـة فـي   ) 39(المحاسبة الدولي رقم ال توجد معوقات تحد من تطبيق معيار       
  .سوق فلسطين لألوراق المالية

  

  منهجية الدراسة
في  المناهج استخداما أكثرمن  لكونهالدراسة  إجراءتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في 

التـي   تاألدبيـا وكذلك تم استخدام المصادر الثانوية والتي تشـمل   واإلنسانيةالدراسات االجتماعية 
كتبت في موضوع البحث وكذلك ما تم نشرة من أبحاث علمية ومقاالت في الدوريات المتخصصـة  

  .وكذلك القوانين والتشريعات المرتبطة بموضوع الدراسة
اعتمد الباحث على استبانه تم تصميمها وتوزيعهـا خصيصـا    األوليةوفيما يتعلق بالمصادر 

كمـا تـم   ، اإلحصائي SPSSمن خالل استخدام برنامج  هاالستبانوكذلك تم تفريغ ، لغرض الدراسة
  .المناسبة والضرورية لموضوع البحث اإلحصائيةاحتساب االختبارات 

   
  الدراسات السابقة

هناك العديد من الدراسات التي تناولت جوانب مختلفة من الجوانب ذات العالقة بموضـوع  
  . التي تعتبر األكثر قرباً لموضوع الدراسةالدراسة، ونحاول هنا أن نلخص أهم الدراسات السابقة و

  

  الدراسات السابقة باللغة العربية: أوالً
n  ردنيـة  ألأثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الشـركات ا : "بعنوان) 2008القشي، (دراسة

  ."على استقطاب االستثمار االجنبي المباشر

المحاسبة الدوليـة علـى اسـتقطاب    ثر تطبيق األردن لمعايير أهدفت هذه الدراسة إلى معرفة 
إلى االطالع على تطور البيئـة االسـتثمارية فـي     الدراسة تستثمار األجنبي المباشر، حيث سعاال

ثر ذلـك التطبيـق   أاألردن من جهة، وتطبيق معايير المحاسبة الدولية من جهة أخرى، ومن ثم بيان 
  .على استقطاب االستثمار األجنبي المباشر
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شـكاله  أأن االسـتثمار األجنبـي بشـتى    : ة إلى عدد من النتائج كان أهمهاوقد خلصت الدراس
كـون  توخصوصا األجنبي المباشر له وقع مؤثر وايجابي على االقتصاد المحلي ولكـن بشـرط أن   

كما وجد إن األردن قد بـدأ بإعـادة هيكلـة بنيتـه     . البنية االقتصادية قد أعيد هيكلتها بشكل مالئم
يس بالقصير استعداد لمواكبة العالم وانه فعال قد دخل فـي اتفاقيـات دوليـة    االقتصادية منذ زمن ل

ووجد أن الشركات األردنية وخصوصا المدرجة بالسوق المالي ملتزمـة بتطبيـق معـايير    . عديدة
وان االلتزام بتطبيق معايير المحاسبة الدولية باستقطاب االستثمار األجنبي المباشر . المحاسبة الدولية

أن المستثمر يهتم بالقوائم المالية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة الدوليـة  : ديدة كان من أهمهاألسباب ع
وتولد لديه الثقة بعمليات الشركة وبالتالي تشجعه على جلب استثماراته لألردن، وان تطبيق معـايير  

األسـواق  المحاسبة الدولية يضفي صفة الدولية على قوائم الشركة وبالتـالي تمكنهـا مـن دخـول     
  .الخارجية والمنافسة ويعد تطبيق معايير المحاسبة الدولية شرط لنجاح االتفاقيات التجارية الدولية

حث المدققين علـى عـدم التسـاهل فـي     : بعدد من التوصيات كان أهمها أوصت الدراسةوقد 
تقاريرهم بخصوص التزام الشركات المدقق على قوائمهـا بمعـايير المحاسـبة الدوليـة، وحـث      
المستثمرين على االطالع على واقع الشركات األردنية بشكل أعمق كي يطلعوا على بنيتها التحتيـة  

نظامها المحاسبي المتوافق مع معايير المحاسبة الدولية وبالتالي تشـجيعهم علـى    المهنية وخصوصاً
  .االستثمار

 

n  لعاملة في قطـاع  مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة ا: "بعنوان) 2008غياضة، (دراسة
لمصـانع والمعـدات   الخـاص بالممتلكـات وا  ) 16(غزة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .")دراسة تحليلية(

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى التزام الشركات الصناعية المساهمة العاملة فـي قطـاع   
نع والمعدات، ومعرفة أهم الخاص بالممتلكات والمصا) 16(غزة بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

علـى   استبانه) 60(توزيع عدد  تمحيث .الصعوبات التي تحد من االلتزام بتطبيق قواعد هذا المعيار
  .استبانه) 52(البحث استرد منها  المحاسبين العاملين في الشركات موضوع

بتطبيـق  توصلت الدراسة إلى أن الشركات الصناعية المساهمة العاملة في قطاع غزة ال تلتزم 
ن هناك صعوبات تحول دون االلتزام بتطبيق قواعـد  أ، وب)16(قواعد المعيار المحاسبي الدولي رقم 

المعيار أهمها عدم وجود جهة رسمية أو قانون يلزم الشركات بتطبيق المعيار، وكـذلك الظـروف   
ر الهيئـات  االقتصادية، وعدم رغبة اإلدارة في إظهار المركز المالي الحقيقي للشركة، وقصـور دو 
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والجمعيات المهنية المسئولة عن مهنة المحاسبة والتدقيق، وانخفاض حجم وطبيعة عمل الشـركة ال  
  .يحفز على تطبيق المعيار

وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة االلتزام بتطبيق قواعد معيار المحاسبة 
ات الصناعية، والتأكيد علـى ضـرورة   لما له من أهمية كبيرة وخاصة في الشرك) 16(الدولي رقم 

يتماشى مع متطلبات المعيار، واإلسـراع   قيام الشركات بتطوير أنظمة المعالجة المحاسبية لديها بما
في سن قانون جديد للشركات بدل القوانين سارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يتم 

  .  معايير المحاسبة الدولية في أنشطتها الماليةإلزام الشركات المساهمة الصناعية بضرورة تطبيق 
  

n  مدى قابلية معايير إعداد القوائم المالية الدولية للتطبيـق فـي   : "بعنوان) 2008، سابا(دراسة
  ."دراسة استطالعية للمحاسبين في قطاع غزة" فلسطين

ـ  داد القـوائم  هدفت الدراسة إلى تحديد مدى معرفة وتعامل المحاسبين الفلسطينيين مع معايير إع
المالية، وما هي االيجابيات الناتجة عن تطبيق هذه المعايير، والتعرف على المعوقات التـي تحـول   

   . دون تطبيق هذه المعايير، ومحاولة إيجاد الحلول لها

وتوصلت الدراسة إلى أنة ال يتم تطبيق معايير إعداد القوائم المالية بشكل كامـل فـي شـركات    
إلى عدة معوقات أهمها عدم االعتماد بشكل كبير على التقارير المالية فـي   قطاع غزة، ويرجع ذلك

اتخاذ القرارات في الشركات الفلسطينية، وقلة الوعي واإلدراك ألهميـة تطبيـق هـذه المعـايير،     
  .باإلضافة لعدم وجود قوانين وتشريعات تلزم الشركات بتطبيق معايير المحاسبة الدولية

نظيم دورات تدريبية تخص معايير المحاسبة الدولية والعمل علـى  وأوصت الدراسة بضرورة ت
سن قوانين  وتشريعات تلزم الشركات في قطاع غزة بتطبيق معايير إعداد القوائم الماليـة الدوليـة   
وتفعيل دور الهيئات المحاسبية مثل جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسـطينية إللـزام الشـركات    

  .فاء الثقة والمصداقية على قوائمها الماليةبتطبيق هذه المعايير إلض

  

n  الشركات المدرجة في سوق فلسـطين لـالوراق   مدى التزام : "بعنوان) 2008، نسمان(دراسة
 "اثار التغير في أسعار صـرف العمـالت االجنبيـة   ) "21(المالية بمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 .")دراسة ميدانية(
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وتحليل مدى التزام الشركات المدرجة في سوق فلسـطين  هدفت الدراسة الى دراسة قياس      
أثار التغيرات في أسعار صـرف العمـالت   ) 21(لالوراق المالية بمعيار المحاسبة الدولي رقم 

من وجهة نظر معدي القوائم المالية والمراجعين الخارجيين لهذة الشـركات لتطبيـق   ، االجنبية
  .متطلبات هذا المعيار

الى مجموعة من النتائج منها أن الشركات المدرجة في سوق فلسـطين  وتوصلت الدراسة      
وذلك من وجهة نظـر كـال   ، )21(لالوراق المالية تلتزم بمتطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
كما أن الشركات تحقق مزايا مـن  ، من معدي القوائم المالية والمدققين الخارجيين لهذة الشركات

وزيادة كفاءة القـوائم  ، ل تحسين القرارات لمستخدمي القوائم الماليةتطبيق متطلبات المعيار تشم
وذلـك  ، وحل مشاكل الشركات التي لها فروع أجنبية فيما يتعلق بترجمة القوائم الماليـة ، المالية

على الرغم من وجود معوقات تحد من تطبيق المعيار والمتمثلة في عدم وجود دورات تتعلـق  
وكذلك عدم وضوح الدور الذي تقوم به الجمعيات والهيئـات الهنيـة    بمعايير المحاسبة الدولية

  .لالشراف على تطبيق المعيار

وأوصت الدراسة الى بضرورة العمل على تفعيل دور جمعية المحاسـبين والمـراجعين         
وذلك الصدار معايير وطنية فلسطينية تتالئم مع ، الفلسطينية بخصوص معايير المحاسبة الدولية

  .ع االقتصادي واالجتماعي الفلسطينيالواق

  

n  السياسة المتبعة في تصنيف األوراق الماليـة وفقـاً للمعيـار    : "بعنوان) 2007، القشي(دراسة
  ."في الشركات المساهمة األردنية" 39"المحاسبي الدولي رقم 

ص الخـا  )39( معيار المحاسبة الدولي رقـم هدفت الدراسة وبشكل أساسي إلى االطالع  على     
 والمعـدة للبيـع   المعدةمنه تصنيف االستثمارات ضمن فئة  وانتقتباالستثمارات في األدوات المالية 

متخصصة وزعت على المؤسسات المالية استرد منهـا   استبانه )35(عدد  تم  توزيعحيث  ،للمتاجرة
ارات، لمعرفة ما إذا كانت تلك المؤسسات تتبع سياسة محددة فـي تصـنيف االسـتثم     ستبانها )30(

  ومعرفة ماهية الجهات التي تضع سياسات التصنيف في المؤسسات عينة الدراسة 

واضحة نوعاً ما أكثر من شـركات   أن البنوك تملك سياسة :وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج    
أن بعض الشركات لديها لجان متخصصـة لوضـع   و .التأمين وأن تلك السياسة مناطه باإلدارة العليا
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أن لـدى البنـوك لجـان    و .لتصنيف، بينما فقدت هذه اللجان في بعض الشركات الكبيـرة سياسات ا
 .متخصصة إلدارة المخاطر بينما كان ذلك مفقود في اغلب شركات التامين

أهمهـا   ببعض التوصيات كان من  الدراسة توبناء على النتائج التي تم التوصل إليها فقد أوص
ي األوراق المالية لجان متخصصة تناط بها مهام تصـنيف  ضرورة أن تشكل الشركات المستثمرة ف

عقد دورات متخصصة لإلدارة العليا و .للمتاجرة المعدةللبيع وفئة  المعدةتلك االستثمارات ضمن فئة 
ضـرورة أن  و .أدوات التحوط المالئمـة  ختياراوبخصوص تصنيف االستثمارات وإدارة المخاطر 

ق المالية بإنشاء أقسام متخصصة فـي إدارة المخـاطر وإدارة    تقوم الشركات التي تستثمر في األورا
حث الجامعات على إدخال هذا الموضوع في مسـاقات مدروسـة ضـمن بـرامج     و .االستثمارات
حث الحكومـة علـى إنشـاء مكتـب استشـاري      و .دارة  والعلوم المالية والمصرفيةالمحاسبة واإل

حث الشركات علـى  وكذلك  .األوراق الماليةاالستثمارات في  متخصص بموضوع إستراتيجية إدارة
 .إيجاد آلية معينة لتبادل الخبرات واآلليات والسياسات  المتبعة في مثل هذا الموضوع

 

مدى التزام الشركات المساهمة العامة األردنيـة  : "بعنوان) 2006، المطارنة والبشايرة(دراسة  §
 39يار المحاسـبة الـدولي رقـم    بالمحاسبة عن االستثمار في األسهم والسندات في ضوء مع

 .)دراسة ميدانية(

وبيان مدى التزام  39التعرف على المعيار المحاسبي الدولي رقم  إلى هدفت الدراسة    
والسندات في ضوء المعيار  األسهمالشركات المساهمة العامة األردنية بالمحاسبة عن االستثمار في 

لى أثر العوامل المتعلقة بالشركة مثل طبيعة عمل التعرف ع إلىوكذلك هدفت . 39المحاسبي الدولي 
والسندات في ضوء المعيار  األسهمالشركة وحجم استثماراتها بالمحاسبة عن االستثمار في 

  .39المحاسبي الدولي 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن الشركات المساهمة العامة األردنية تلتزم و
، 39األسهم والسندات حسب متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  بالمحاسبة عن االستثمار في

حسب متطلبات المعيار المحاسبي الدولي ، والتزمت باإلفصاح عن االستثمار في األسهم والسندات
كما توصلت إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين طبيعة عمل الشركة وحجم ، 39رقم 

لمحاسبة عن االستثمار في األسهم والسندات حسب متطلبات المعيار استثماراتها وبين االلتزام با
   . 39المحاسبي الدولي رقم 
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بان تقوم الشركات الخاصة بتطبيق تام لمعايير المحاسبة الدوليـة مـن أجـل    وأوصت الدراسة 
د والعمل على إقامة وإعدا. التوصل الى عملية التوحيد في السياسات المحاسبية على المستوى الدولي

نشرات توضيحية دورية تشرح وتوضح المعايير المحاسبية الدولية وتساعد على المسـتجدات التـي   
  .تطرأ على هذه المعايير وخاصة ما يتم تعديلة منها

  

n  مدى مالئمة معايير المحاسبة الدولية لبيئة الشركات العاملـة  : "بعنوان) 2004، القشي(دراسة
  ."سبة المالية االمريكية، ومعاير المحاسبة البريطانيةفي األردن بالمقارنة مع معايير المحا

هدفت الدراسة للتعرف على مدى معايير المحاسبة الدولية لبيئة الشركات العاملـة فـي األردن   
بالمقارنة مع معايير المحاسبة المالية االمريكية، ومعاير المحاسبة البريطانيـة وخاصـة أن الـدول    

خاص تسعى لالنضمام للنظام العالمي الجديد سيصبح حتميا عليهـا  النامية بشكل عام واألردن بشكل 
حيث تم توزيع استبانة خاصة بالبحث على مجتمع الدراسـة  . اتباع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية

وهم أعضاء الهيئة التدريسيه في قسم المحاسبة بكل من جامعة اربد األهليـة، وجامعـة االسـراء    
  .هلية، وجامعة فيالدلفياالخاصة، وجامعة عمان اال

نتيجة بان الجواب الشافي للسؤال المحوري لهذا البحـث قـد ال يمكـن     إلىوتوصلت الدراسة 
اإلجابة عليه بشكل قاطع وبالرغم من المشاكل التي سيواجهها األردن خالل تطبيقه للمعايير الدوليـة  

زمن، وبالتالي التجربة هـي الحـل   إال بعد أن يطبق األردن هذه المعايير جملة وتفصيال لمدة من ال
األوحد لمعرفة النتائج الفعلية ومهما طرحنا من إيجابيات أو سلبيات، تبقى فرضيات ال يمكن فحصها 

ال بد منه وخاصة ) شيء(إال من خالل التطبيق ولكن تشير الدالئل بأن المعايير الدولية قد تكون شر 
  .بعد انضمام األردن إلى منظمة التجارة الدولية

  

n  يتهـا  دراسة وتقييم معـايير المحاسـبة الدوليـة ومـدى قابل    : "بعنوان) 1997خليف، (دراسة
 ."دراسة تطبيقية : رللتطبيق في الممارسة في مص

دولية في الشـركات فـي مصـر    هدفت الدراسة لتبيان مدى مالئمة تطبيق معايير المحاسبة ال
   .الممارسات المحاسبية للدول المختلفةعلى درجة تطبيق معايير المحاسبة الدولية في  والتعرف

وأظهرت نتائج الدراسة أن لجنة معايير المحاسبة الدولية هي أفضل المنظمات الدولية واإلقليمية     
المهتمة بوضع معايير المحاسبة الدولية لتولي مهمة الوفاء بالطلب الدولي على معـايير المحاسـبة   
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مشكلة محتملة إذا طبقت معايير المحاسبة الدوليـة فـي    45الدولية، كما خلصت الدراسة إلى وجود 
  .مصر مرتبطة بسبعة عشر معيار محاسبي دولي

وأوصت الدراسة بتوحيد جهة إصدار معايير المحاسبة في مصر ، علـى أن تعطـي السـلطة         
تقوم  الكافية لمراقبة االلتزام بتطبيق تلك المعايير من قبل الشركات المصرية، حيث توجد عدة جهات

بإصدار معايير المحاسبة المصري للمحاسبين والمراجعين، والجهاز المركزي للحاسبات، واللجنـة  
  .الدائمة التي كونتها وزارة االقتصاد والتعاون الدولي

  

  الدراسات باللغة االنجليزية: ثانياً
 : بعنوان (Francis, et al, 2008)دراسة  §

 (The Role of Firm-Specific Incentives and Country Factors in 
Explaining Voluntary IAS Adoptions: Evidence from Private Firms). 

  

حيـث  ، معايير المحاسبة الدولية طوعاًلموضوع  تبني القطاع الخاص هدفت الدراسة إلى تبيان 
  : المسائل التالية دراسة ركزت على

العوامل على سيطرتها  بعدبة الدولية اعتماد معايير المحاسأعطاء الشركة مرونة في مسالة  •
   .المحلية

 .مع األوضاع المؤسسية تتباين العوامل المحلية هل األهمية النسبية للشركة مقابل •
 

شركة من الشركات الخاصة صغيرة ومتوسـطة   3722من باستخدام عينة  حيث قامت الدراسة
والعوامـل  الشركة كل من أن . هاعدة نتائج أهمنتائج حيث توصلت الدراسة لل، دولة 56من  الحجم

تم تقسيم عينة الدراسة بناء عندما . طوعااعتماد المعايير الدولية للمحاسبة  المحلية له دور في مسالة
على مستوى النمو االقتصادي للبلدان وجدت الدراسة أن العوامل للشركات تقود العوامـل المحليـة   

 شـرح  تقود الشركات من خالل المحلية العواملوجد أن  ، بينما في البلدان األقل نمواللدول المتقدمة
فإن النتائج تشير إلى أن البلدان األقل تقدما يمكن أن تعـزز  وعلية . التبني المعايير الدولية للمحاسبة

من خالل تطوير مؤسسات القطاع الخاص التـي تسـهل    للمحاسبةالمعايير الدولية تبني الفوائد من 
  .التعاقد
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 : بعنوان (Halbouni, 2005)دراسة  §

 (An Empirical Investigation of Perceived Suitability of International 
Accounting Standards for Jordan). 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة االنطباع السائد لدى كل من معدي ومدققي ومستخدمي القـوائم       
  .في األردن  المحاسبة الدوليةمعايير المالية حول مدى مالئمة 

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن المبحوثين لديهم انطباع قوي بحيادية وقـدرة مجلـس معـايير         
المحاسبة الدولي على إصدار معايير محاسبية مناسبة يمكن تطبيقها في كـل مـن الـدول الناميـة     

وتنوعهـا لـدى   كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن كل من سنوات الخبرة ، والمتقدمة على حد سواء
المستجيبين كان لها األثر األكبر حول ذلك االنطباع المتكون لديهم باإلضافة إلى ذلك فان نتائج هـذه  
الدراسة تشير أيضا إلى أن الرغبة في زيادة تدفق االستثمارات األجنبية وتعاظم دور مكاتب التدقيق 

ي اعتماد معايير المحاسبة الدولية في المرتبطة بمكاتب تدقيق عالمية هما من أكثر العوامل المؤثرة ف
أما فيما يتعلق ، وبالتالي فأنهما من أكثر العوامل تأثيرا بالنتائج االيجابية نتيجة لذلك التطبيق، األردن

إلى أن الحاجـة   فإنها تشيرباإلجراءات التي تم اتخاذها العتماد معايير المحاسبة الدولية في األردن 
مالية ذات مصداقية عالية أدى إلى اعتماد معايير المحاسبة الدولية على ضرورة وجود قوائم لالملحة 

 .محاولة لالستفادة من التجارب السابقة للدول النامية أيعجل ودون 

  

 : بعنوان (Gray, 2003)دراسة  §

(Research Note: Revisiting Fair Value Accounting-Measuring 
Commercial Banks Liabilities). 

، 39ه الدراسة إلى فحص متطلبات اإلفصاح بموجب معيار المحاسبة الدولي رقـم  هذ هدفت
التـي  حيث توصلت الدراسة إلى وجود ثغرات في متطلبات اإلفصاح وخصوصا االلتزامات المالية و

عدا األدوات المالية المحتفظ بهـا للمتـاجرة أو مصـنفة    -وليست العادلة يتم قياسها بالتكلفة المطفأة
التي تتبع معايير المحاسـبة  ، حيث أثبتت الدراسة بمثال عملي إلى حساسية البنوك  -قةكأدوات مشت

. تغيير بسيط قد يطرأ علـى معـدل الفائـدة الثابتـة     أيعالية نتيجة ،  IAS39الدولية وخصوصا 
وأوصت الدراسة بان يتم قياس جميع االلتزامات بالقيمة العادلة حتى يـتم التخفيـف مـن التذبـذب     

في قيمة وربحية البنك كما هو موجود في معايير المحاسبة التـي تصـدرها مجموعـة    ) ةالمخاطر(
  .في أمريكا) JWG(العمل 
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 : بعنوان (Eckes and Hitchins, 2002)دراسة  §

(The Implementation of IAS 39 in The Banking Industry experience in 
Germany). 

األلمانية في التطبيق المبكر لمعايير المحاسبة الدولية هدفت الدراسة إلى االستفادة من الخبرة 
أظهـرت  . 2005والتي ذكر في الدراسة أنها ستطبق إجباريا في دول االتحاد األوروبي بداية عـام  

، IAS39ومن خالل خبرة البنوك األلمانية في التطبيق المبكر لمعيار المحاسـبة الـدولي   ، الدراسة
، ل التحول من معايير محاسبة محلية إلى معايير المحاسبة الدوليـة الحاجة لسنتين على األقل من اج

والتـي  ، باإلضافة لسنتين إضافيتين لبرامج تغطي متطلبات النظام التكنولوجي والتوثيقي المطلوبـة 
كمـا قامـت   . الجديد إلىيجب أن تعمل بشكل متوازن حتى تصل إلى التحول التام من النظام القديم 

تصـنيف  : من IAS39يع المحاسبية الكبيرة المتعلقة بمعيار المحاسبة الدولي الدراسة بشرح المواض
، محاسبة المشتقات المدمجة ومحاسبة التحـوط ، قياس القيمة العادلة لألدوات المالية ، األدوات المالية

والتكلفة المطلوبة لعملية التحول نحـو  ، والجهد، والوقت، وخلصت إلى عدم االستخفاف بحجم العمل
 .وأوصت بالتطبيق المبكر لها، ير المحاسبة الدوليةمعاي

  

 : بعنوان (Street and Gray, 2001)دراسة  §

(Observation of International Accounting Standards: Factors explain 
non-compliance). 

هذه الدراسة إلى فحص القوائم المالية وملحقاتها لعينة واسعة مـن شـركات عالميـة     هدفت
وذلك بهـدف  . على معايير محاسبية أخرى متاحة لها  IASاستخدام معايير المحاسبة الدولية  تفضل

واألسباب التي تساهم فـي  ، التعرف على أسباب استخدام المعايير المحاسبية الدولية بشكل اختياري
 م1999وقد قامت الدراسة بفحص التقارير السنوية الصادرة مـن سـنة   . زيادة االلتزام بمتطلباتها 

تـم  ، IASولتقييم مدى االلتزام من عدمه مع . شركة عالمية شكلت عينة الدراسة 279والخاصة ب 
مرتبطة مع عناصر مختلفة مثـل  ، استخدام قائمة فحص تضم متطلبات اإلفصاح والقياس والعرض

ع نو، نوع المدقق، IASأسلوب التحول إلى ، نوع الصناعة، الربحية، حجم الشركة، اإلدراج المحلي
، بلـد المقـر  ، نوع معايير التدقيق المستخدمة، المعايير المستخدمة كمعايير محلية في تقرير المدقق

  .وحجم السوق المالي
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يكون اكبـر فـي    لتزاماالتشير إلى أن  ،IASلـ اإلفصاحوكانت النتائج الخاصة بمتطلبات 
أو  االتصـاالت والتـي تعمـل فـي مجـال النقـل أو      ، الشركات الغير مدرجة في سوقها المحلي

، وتكون مدققة من كبريات شركات التـدقيق ، بشكل مخصوص  IASب ـ وتفضل العمل ، االلكترونيات
بينما وجدت مستويات منخفضة من االلتزام فـي الشـركات   . وأخيرا مقرها في سويسرا أو الصين

  .أو دول غرب أوروبا أخرى، أو ألمانيا، مقرها فرنسا: التي

إلـى أخـذها    IASBوصت الدراسة بالعديد من التوصيات تدعو ومن خالل نتائج الدراسة أ
، خصوصا فـي دول غـرب أوروبـا   ، IASمثل التركيز على فرض التقيد التام بـ ، بعين االعتبار

ومتطلبـات   IASتطوير وسائل تعليمية وتثقيفية تحث على االلتـزام بمتطلبـات   . وألمانيا، وفرنسا
  .تؤكد عليهاو، معايير التدقيق الدولية وأخالقياتها

  

  التعليق على الدراسات السابقة : ثالثاً
ركـزت علـى   ) 2007،القشـي (نجد أن دراسـة   ،استعراض الدراسات السابقةخالل من 

فـي  ) 39(المالية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  األوراقموضوع السياسات المتبعة في تصنيف 
ركزت على موضـوع  ) 2006، طارنة وبشايرةدراسة الم(أما ، األردنيةالشركات المساهمة العامة 

مدى التزام الشركات المساهمة العامة األردنية بالمحاسبة عن االستثمار في األسهم والسـندات فـي   
ركـزت علـى موضـوع     (Gray, 2003) دراسـة أما ، )39(ضوء معيار المحاسبة الدولي رقم 

 Eckes and)دراسـة   ونجـد كـذلك أن  ، بموجب معيار المحاسـبة الـدولي   اإلفصاحمتطلبات 

Hitchins, 2002)  والحاجة الزمنيـة المطلوبـة لتطبيـق     )39(ركزت على موضوع تبني معيار
  .المعيار

من خالل استعراضنا لمجموعة من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة يمكـن  
  :اإلشارة إلى النقاط التالية

 .من المعيار معظم الدراسات السابقة ركزت على مواضيع جزئيةإن  - 1

موضـوع  لفي تناولهـا  ) 2006، المطارنة والبشايرة(جاءت الدراسة متفقة مع دراسة  - 2
 .وكذلك النتيجة الرئيسية التي توصلت إليها ،الدراسة

  . معظم الدراسات تمت في بيئة غير فلسطينية - 3
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يـة  ومنهج الدراسات السابقة من حيث موضوع الدراسة على معظمتتميز الدراسة الحالية و    
ل تحليل إضافي للقـوائم  وتم تأكدت النتائج من خال ،حيث تم استخدم االستبانة لجمع البيانات، التحليل

األولـى فـي    هيتعتبر هذه الدراسة  وأيضاً، دة في جميع الدراسات السابقةغير موجوالمالية وهذا 
  .على حد علم الباحث فلسطين التي تبحث في موضوع الدراسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 
 
 
 
 

  الفصل الثاني
  معايير المحاسبة الدولية

  
  

  مفاهيم عامة حول معايير المحاسبة الدولية:   المبحث األول
  اإلطار التاريخي لمعايير المحاسبة الدولية: المبحث الثاني
  الجهات المنظمة لمعايير المحاسبة الدولية بين الماضي والحاضر: المبحث الثالث

  
   
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



18 

  المقدمة
نشاطها  الشركات الدولية وامتداد  النتشارتطوراً اقتصادياً هائالً أدى شهدت العقود األخيرة        

 االستثماراتليغطي العديد من الدول المختلفة، وزادت حدة المنافسة بين الدول لجذب المزيد من 
تلك القضايا، ومن  المتطورة لدراسة االجتماعيةالدولية، مما استلزم تصدي المحاسبة كأحد العلوم 

هنا ظهر فرع من فروع المحاسبة المالية األم، وهو المحاسبة الدولية الذي يعد أحدث فروع علم 
  ).15: 2004 ،وآخرونتشوي (المحاسبة، كما تأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية 

اس، واإلفصاح ، والقياالعترافولحل المشاكل والتحديات التي تواجه مهنة المحاسبة في عملية      
، كان ال بد من وجود جهات ذات تأثير أفضل، تتمتع بنفوذ وقبول وااللتزاماتعن األصول 

محاسبية ودولية، ولمواكبة التطور الهائل في مجال  وإرشاداتمعايير  إصدارعالميين، تعمل على 
 أهميةول كثيرة د أدركتمعايير المحاسبة الدولية المالية، لقد  إصداراألعمال الهادفة للربح وجب 

مثل هذه المعايير لتكون األساس الذي تتم  إصدارمعايير المحاسبة المالية، لذا سارعت في  إصدار
 , كافة المستفيدين إلىنتائجها  وإيصالعلى هداه عملية قياس تأثير العمليات واألحداث والظروف 

17/7/2009)www.acc4arab.com(.  
ن استدعيا العمل على قة يمكن اعتبار المحورين األساسيين اللذيونتيجة للتطورات الساب  

  (http://financialmanager.wordpress.com, 17/7/2009): تنظيم المحاسبة الدولية وهما
تقديم آلية لتطوير علم المحاسبة، حيث ظهرت في منتصف سبعينيات القرن الماضي  إلىالحاجة  •

ملحة لتوحيد المعالجات المحاسبة واستبعاد التناقضات القائمة في علم المحاسبة بين حاجة 
  .المحاسبات الوطنية في الدول المختلفة

لغة محاسبية تلقى  إلى االفتقارظهور اختالفات كبيرة في تحديد مفاهيم بنود القوائم المالية، أي  •
 .قبوالً وطنياً

 
 

خصص المبحث األول للتعرف على بعض المفاهيم ، باحثوقد تم تقسيم هذا الفصل إلى ثالث م
وظائفها وأهميتها من حيث ماهية المعايير والحاجة لها و، تعلق بمعايير المحاسبة الدوليةالعامة التي ت

أما ، تاريخي لمعايير المحاسبة الدوليةناول المبحث الثاني موضوع اإلطار الويت، ومزايا تطبيقها
ه لدراسة الجهات المنظمة لمعايير المحاسبة الدولية بين الماضي المبحث الثالث فتم تخصيص

  .والحاضر
 
 
 

http://www.acc4arab.com(
http://financialmanager.wordpress.com
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  المبحث األول
  مفاهيم عامة حول معايير المحاسبة الدولية

  
  :تمهيـد
مهم لكل من يرغب في القيام بأعمال واستثمارات خارج إن فهم أبعاد المحاسبة الدولية   

حاسبة عنها طبقاً للمبادئ التي تحكم ذلك، فاختالف حدود وطنه، حيث قد تختلف القيم التي يتم الم
الثقافة وممارسات األعمال والنظام السياسي وقيم العملة وأسعار صرف العمالت األجنبية، وأيضا 
معدالت التضخم المحلية ودرجة المخاطرة والقوانين الضريبية، كل هذه األمور تؤخذ في الحسبان 

األعمال، وقد يصبح من المستحيل في هذه األحوال فهم القوائم  عند تقرير مكان وكيفية القيام بهذه
تشوي (محاسبية األساسية وثقافة األعمال المالية واإلفصاحات األخرى بدون إدراك وفهم المبادئ ال

  ).19: 2004، وآخرون
  

، ونشوء أسواق األدوات المالية المشتقة الجديدة ونظراً التساع أسواق رأس المال العالمية  
ور ما يعرف باالقتصاديات المفتوحة، والشركات المتعددة الجنسيات، ساهم وال يزال في تغير وظه

صورة األعمال التجارية العالمية وطبيعتها، وبالتالي أصبحت هناك حاجة متزايدة إلى معايير 
 وإرشادات محاسبية جديدة، لتتواءم والمتغيرات والمتطلبات الجديدة في دنيا المال واألعمال من

  .خالل إصدار تقارير مالية موحدة ذات جودة وشفافية عالمية وقابلة للمقارنة
  

ويتناول هذا المبحث أهم المفاهيم حول معايير المحاسبة الدولية، من حيث ماهية المعايير   
والمزايا التي يمكن ، المحاسبية، وأهداف إصدارها، والحاجة لها والصعوبات التي تواجه تطبيقها

 وأخيراً، حاسبة الدوليةواستخدامات معايير الم، وكذلك مداخل إصدارها، ق المعاييرتطبيتحقيقها من 
  .اإلطار الفكري للجنة معايير المحاسبة الدولية

  

  :المعايير المحاسبية تعريف
ليقاس على ضوئه وزن أو طول شي  يعني المعيار في اللغة العربية النموذج المعد مسبقاً       

يمكن النظر إليها على أنها المقاييس أو الموازين ، أيا كانت هذه المعايير، تهجة جودمعين أو در
المعتمدة والمقبولة من قبل المجموعة أو المجتمع أو الدولة أو العالم لقياس أو للحكم بواسطتها على 

  ).58: 2005، أبو زيد( جودة شي معين
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توجيه وترشيد الممارسات العملية في  إلىتعرف المعايير بأنها نماذج وإرشادات عامة تؤدي و     
  ).103: 2008، القاضي وحمدان( اجعة الحساباتالمحاسبة والتدقيق أو مر

  

لمنظمات األعمال المختلفة، فهـي   االقتصاديوتعتبر المعايير المحاسبية مسطرة لقياس السلوك      
تحديد نتـائج   إلىمالية وبالتالي قياسات تطبقها الشركات فقياس عناصر القوائم ال) المعايير المحاسبية(

ألي شركة على المعايير المحاسـبية  ) خسارة/ربح(النشاطات والموقف المالي، وتعتمد نتيجة النشاط 
بغـي عليهـا   بالدرجة األساس والتي تحدد بدورها السياسات والطرق واإلجراءات المحاسبية التي ين

  ).www.jps-dir.net،27/7/2009 ( بها وااللتزامتطبيقها 
  

وفي المحاسبة تعتبر المعايير المحاسبية عبارة عـن مجموعـة مـن المقـاييس واإلرشـادات           
نجاز عملة من قياس واثبات وإفصـاح  إالمرجعية الوضعية والمحددة التي يستند عليها المحاسب في 

  .)58: 2005، بو زيدأ( المعلومات حول األحداث االقتصادية للمشروع
  

يمكن أن يستخدمها معدي ، سعلى أنها نماذج وإرشادات ومقايييمكن أن تعرف المعايير  بالتالي      
       .  ومفهومة لمستخدمي القوائم المالية ذات ثقةالقوائم المالية مع أجل إصدار قوائم مالية 

  
  :الحاجة لمعايير محاسبة دولية

لغة األعمال حول العالم، حيث يتمكن  بأنهاالمهنة  أقطابير من تعتبر المحاسبة حسب رأي كث
من قراءة المعلومات التي تحتويها تلك التقارير ) التقارير المالية(نواتج هذا النظام  امستخدمو
مالي للشركات في جميع دول العالم م األداء التشغيلي والـم من تقييـا، والتي تمكنهـوفهمه

)Stanko, 2000: 21(.      
التحول نحو تناسق الممارسات المحاسبية، عن طريق وضع معايير محاسبية دوليـة تأخـذ    إن

الشكل القانوني والشرعي في دول العالم المختلفة يعتبر من أهم مالمح تغير الفكر المحاسـبي فـي   
  :(choi, 2002: 249)العصر الحاضر، وتكمن أهمية التناسق المحاسبي في تحقيق المزايا التالية 

فهم المعلومات المالية الصادرة عن األنظمة المحاسبية من مختلف دول العالم ومقارنتها،  إمكانية .1
  .عليها االعتماد إمكانيةسوء الفهم حول  إزالةوبالتالي 

ية الصادرة من بتوفير كل من الجهد والوقت والمال المبذول في سبيل مقارنة المعلومات المحاس .2
 .من نظام محاسبي أكثر

 .التحليل المالي للشركات، وبالتالي زيادة الثقة بالشركات األجنبيةسهولة  .3

http://www.jps-dir.net


21 

مـع الظـروف    وتتـواءم أرقى مستوى ممكن،  إلىالحصول على معايير محاسبة عالمية تصل  .4
والبيئية والقانونية والمحلية لمختلف دول العالم، فتوفر معلومات ذات كفـاءة عاليـة    االقتصادية

 .دقة من قبل أكثروتعزيز األسواق المالية، وتحضير موازنات  ،االقتصاديتساعد على التحليل 
 

العديد من الجهات العالمية في الضغط إلنشاء معايير المحاسـبة الدوليـة، والتـي     تولقد ساهم
    تؤدي الهدف المنشود من عملية تناسق الممارسات المحاسـبية فـي مختلـف دول العـالم منهـا     

(Saudagaran, 2001: 34-35):  
وهي شركات كبيرة ذات شخصية مستقلة عن دولة الشـركة األم،   :ات متعددة الجنسياتالشرك -1

من دولة أجنبيـة،   أكثروتديرها في  االقتصاديةوتمتلك مشروعات استثمارية في كافة المجاالت 
ماليين الدوالرات، وتهدف الشركات متعددة الجنسيات من  إلى أموالهاوتصل مبيعاتها ورؤوس 

 :إلىير تحقق التناسق المحاسبي المطالبة بمعاي

فصاحات من خالل نظام محاسبي ومالي كفء، تمكنها مـن  إالحصول على معلومات و  - أ
مراقبة العمل التشغيلي في مختلف الفروع واألقسام التابعة لها في مختلـف دول العـالم   

  .والسيطرة عليه
 .الدولي العالقة في المجتمع أصحابتطوير المنافسة من خالل جذب ثقة األطراف   -  ب

 .العالمية المتاحة للشركة واالستثماريةتقليل تكاليف المفاضلة بين البدائل المالية 

تقليل تكاليف اإلدراج ألوراقها المالية في األسواق الرأسمالية العالميـة، عـن طريـق      -  د
 .تقرير مالي واحد، يخدم المتطلبات التنظيمية لتلك األسواق إصدار

تثمرين في العقدين األخيرين نحو تنويـع اسـتثماراتهم عالميـاً،    تزايد توجه المس :المستثمرون -2
التي تعمل على توفير المعلومات المختلفـة   االتصالبسبب التطور التكنولوجي والتقني لوسائل 

المختلفـة ومـع    االتصاالتبسرعة ويسر، وذلك بطرق مختلفة، كاإلنترنت، والفاكس وشبكات 
ادرة من قبل األنظمة المحاسبية المختلفـة تفـي بحاجـات    ذلك لم تكن المعلومات والبيانات الص
 :المستثمرين المتزايدة لعدة أسباب منها

  .تلك المعلومات غير واضحة وغير مفهومة من قبل عدد كبير من المستثمرين إن  - أ
حاجة تلك المعلومات والبيانات للمعالجة من قبل أشخاص متخصصـة، وذلـك لمقاربتهـا      -  ب

 .ما يكلف المستثمرين تكاليف غير مسوقةومقارنتها ببعضها البعض م

عدم الثقة بكثير من المعلومات التي تصدرها عديد من األنظمة المحاسبية في الدول  -ج
  .فيها االستثماريةالنامية، وبالتالي استبعاد الكثير من الفرص 
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ولتجاوز تلك المشاكل طالب المستثمرون بمعايير محاسبية دولية ذات مصـداقية وشـفافية   
  .لية، وقابلية للفهم، تستخدمها الشركات والمؤسسات العالميةعا

 أسـواق لمة األسواق المالية العالمية والتي تشمل تزايدت سرعة عو :المال العالمية أسواق رأس -3
األسهم، والسندات والقروض والعمالت والخيارات واألوراق المالية األخرى في العقود الثالثـة  

فيف القيود والضوابط على هذه األسواق، وحرية انتقـال رؤوس  األخيرة بشكل هائل نتيجة لتخ
وماتيـة،  لوالمع االتصالالتقدم الكبير في صناعة  إلىاألموال وتحرير التجارة العالمية باإلضافة 

ونتيجة لذلك تزايدت المنافسة بين األسواق العالمية، لجذب الشركات المحلية واألجنبية من اجل 
يها، وبذلك يزداد عدد الشركات المتداولة وحجمها، ومن هنا كانت الحاجة المالية ف إدارتها إدراج

للغة محاسبية عالمية ذات جودة عالية، تكون مفهومة من الجهات ذات العالقة بهـذه األسـواق،   
مثل الشركات والمستثمرون المقرضون، والمحللون والماليون والمنظمات المحليـة والعالميـة   

 :وتزويدهم بما يلي

  .ات محاسبية قليلة البدائلممارس  - أ
 .معايير واضحة ومحددة، ذات تطبيق ثابت في مختلف الدول في العالم  -  ب

          مجموعة شاملة من المعـايير ، يـتم تطويرهـا دائمـاً بمـا يـتالءم والمتغيـرات        -ج
  .          االقتصادية

  .معلومات ذات مصداقية وشفافية عالية ومفيدة لعملية اتخاذ القرارات -د
الجهـات   إحدىكل ذلك يساعد في زيادة كفاءة األسواق، وبالتالي كانت األسواق الرأسمالية 

  .التي تطالب بتناسق المعايير المحاسبية
تعرف الدول النامية بأنها تلك الدول التي لم تصل إلى درجة مهمة مـن التقـدم    :الدول النامية - 4

وهناك رابط مهـم بـين انخفـاض     ،ولها مستوى معيشي منخفض، الصناعي نسبة لعدد سكانها
    كما أن الناتج اإلجمالي عـادة ال يغطـي احتياجاتهـا   ، العائد الفردي وبين ارتفاع عدد السكان

)2009/8/25 ،http://en.wikipedia.oeg/wiki/Developing_country.(  
  

المحاسبية في الدول النامية قاصرة عن تلبيـة حاجـات األطـراف ذات العالقـة     وتعتبر النظم 
تمكنهم من االعتماد عليها في اتخاذ القرارات الرشيدة وذلك لعـدة  ، لمعلومات ذات مصداقية وشفافية

  )84: 1990، مطر( :أسباب منها

http://en.wikipedia.oeg/wiki/Developing_country
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قدمة بسـبب االسـتعمار   وهي التبعية المطلقة للمحاسبة في الدول النامية للدول المت: التبعية -أ 
وبحكم ضعف إمكانات المهنة المحاسـبية إلصـدار معـايير    ، وخضوع المناهج التعليمية له

  .محاسبية خاصة بالبيئة االقتصادية فيها
وبالتالي تفقـد أهـم   ، أي تقلب المفاهيم التي تقوم عليها النظم أو المعايير المحاسبية: التقلب -ب

  .بسبب الضغوط االجتماعية والسياسيةوذلك . خاصيتين الثبات واالتساق
بسبب افتقاد مهنة ، وخضوع المهنة يكاد يكون مطلقا، خضوع المهنة لهيمنة الجهات الرسمية-ج

المحاسبة بسبب افتقاد مهنة المحاسبة في تلك الدول للمقومات واألدوات التي تجعلها قـادرة  
وسـيلة إللـزام الوحـدات     كما إن هيمنة الجهات الرسمية هـي ، على تطوير نفسها بنفسها

االقتصادية بإتباع نموذج محاسبي موحد للمهنة لتحسين مصداقيتها في إصـدار المعلومـات   
  .والبيانات

  

، صادرة عن مؤسسات عالمية متخصصـة ، تبني الدول النامية معايير محاسبة دولية متناسقة إن
حقق األهداف التي تسعى إليها يحل كثير من مشاكل المهنة وقصورها وكذلك فإنها ت، لها قبول دولي

لتوفيرهـا  ، باإلضافة لتحقيق أهداف اقتصادية وتنموية، والموثوقية ةمن جراء تحقق سمتي المصداقي
  . والتدفق النقدي المرغوب، تعمل على جذب االستثمارات األجنبية، أرضية خصبة

  

  وظائف المعيار المحاسبي
  ):93:  2000،فهمي( أهمها عدة للمعيار المحاسبي وظائف   

 .يعتبر وسيلة مساعدة لالتقاء بمستوى األداء المحاسبي ألعلى مستوى كفاءة ممكنة .1
 .يربط األداء بزمن محدد ومسموح به .2

يستخدم في تسجيل العمليات المالية إلنتاج وبيع سلعة أو خدمـة دفتريـا وعـرض نتائجهـا      .3
 .عليهاويمكن االعتماد ، وبياناتها المالية بدقة وعدالة وتوقيت مناسب 

  

  :أهمية معايير المحاسبة الدولية
قتصادات المحلية مـن خـالل تبسـيط القواعـد     تزايد درجة العولمة على مستوى االبينما ت  

السوق، تتزايد الحاجة إليجاد نقطة تالقي بين المعايير المعمول بها في إعداد التقـارير   وإصالحات
 ايير تأتي من خاللن الحاجة إلى المعوإ، الدوليةوبين معايير المحاسبة المالية على المستوى المحلي 

  .(www.acc4arab.com, 27/7/2009): التالي
.  

http://www.acc4arab.com
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  .تحديد وقياس األحداث المالية للمنشأة -1
 .إيصال نتائج القياس إلى مستخدمي القوائم المالية -2

 .تحديد الطريقة المناسبة للقياس -3

 .اتخاذ القرار المناسب -4
  

استخدام طرق محاسبية قد تكون غير  إلىبية سوف يؤدي ن غياب المعايير المحاسوعليه فإ
  (www.acc4arab.com, 27/7/2009)  :سليمة أو حدوث أخطاء كثيرة ومنها

 ).حسب الرغبة(إعداد قوائم مالية كيفية  -1

اختالف األسس التي تحدد وتعالج العمليات واألحداث المحاسبية للمنشأة الواحدة والمنشآت  -2
 .المختلفة

قرار داخلي أو خارجي من قبل المستفيدين، وكذلك الدارسين وغيرهم من صعوبة اتخاذ  -3
الجدير بالذكر أن أهمية المعايير المحاسبية ازدادت في الوطن العربي حيث أصدرت بعض 
السلطات الرقابية في بعض الدول تعليمات تقضي االلتزام التام أو الجزئي بهذه المعايير 

  .كوتعمل بقية الدول على القيام بذل
  

  :مواصفات وخصائص المعايير المحاسبية المالئمة
تلبـي  وذلـك حتـى   أخذها في االعتبار عن وضع المعايير المحاسبية  ال بد من خصائص يجب    

ـ    الغــرض  25/8/2009(: ومــن هــذه الخصــائص   ،هالــذي وضــعت مــن أجلـ
،(http:\\dvd4arab.maktoob.com 

 .ية والقانونية والبيئة المحيطة بالمجتمعمراعاة الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماع - 1

للظروف البيئة المتغيرة مـن وقـت    بأنها متغيرة ودائمة التعديل وذلك تبعاتتصف المعايير أن  - 2
 ألخر فالمعايير المحاسبية عملية مستمرة

المعايير المحاسبية أفضل الممارسات المحاسبية المتاحة عند وجود خالفات متعددة بالنسبة  تعتبر - 3
الجات المحاسبية للموضوع الواحد بحيث تقدم المعايير المحاسبية عدة معالجات للموضـوع  للمع

 المحاسبي الواحد وليس معالجة واحدة

 أن ال تؤثر الضغوط السياسية أو ضغوط جهة معينة على إعداد المعايير المحاسبية - 4

االجتهـادات واآلراء  أن تكون عملية إعداد المعايير المحاسبية عملية وفنية وبيئية وان تكـون    - 5
 .الشخصية في اقل حدود ممكنة

http://www.acc4arab.com
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أن تتصف المعايير المحاسبية بالحياد ويقصد بذلك عدم توقع نتائج معينة مقدما بقـدر اإلمكـان    - 6
 عند إعداد المعايير المحاسبية

 .أن تتصف المعايير المحاسبية بالتحرر من االنحياز  - 7

 ومية العامة دون أن تتأثر بتغير الحكوماتأن تتصف المعايير المحاسبية بتنمية األهداف الق  - 8

أن تتصف المعايير المحاسبية باالقتصادية بمعنى أن ال يترتب على تطبيق المعيار المحاسـبي    - 9
 تكاليف ال تتناسب مع العائد المتوقع منة

  

  : مزايا تطبيق المعايير المحاسبية الدولية
 :معـــاييرتحقـــق الشـــركات والمؤسســـات مزايـــا مهمـــة عنـــد تطبيقهـــا لل   

(http://fubabcuaknabager.wirdoress.com, 28/8/2009)  
العالمية والعربية، فقد سمح تطبيـق المعـايير الدوليـة    ) البورصات(الدخول إلى أسواق المال 

فـي   Wall streetللشركات األوربية مثال االستفادة من أسواق المال األمريكية خصوصاً بورصـة  
ول بيني في أسواق المال للشركات المساهمة في دول الخليج نظـراً  نيويورك، كذلك بدأت بوادر تدا

  .لكونها تعتمد عموماً معايير المحاسبة والتدقيق الدولية في إعداد تقاريرها المالية
تحسين جودة المعلومات التي ينتجها النظام المحاسبي وفق المعايير الدولية، األمر الـذي يرفـع    -1

 .إلى معلومات مالئمة التخاذ القرارات من كفاءة أداء اإلدارة بالوصول

إن تأسيس معايير محاسبة دولية تلقي قبوالً عاماً على المستوى الـدولي يـؤدي إلـى تأهيـل      -2
 .محاسبين قادرين على العمل في األسواق العربية وحتى الدولية

يشـجع  توافر معايير دولية يسمح بإعداد قوائم مالية موحدة للشركات المتعددة الجنسيات، ممـا   -3
 .على انفتاح أسواق المال الوطنية وزيادة االستثمارات المالية واإلنتاجية عربياً ودولياً

تشترط تطبيـق المعـايير   ) األردن مثالً(بدأت دوائر ضريبة الدخل في كثير من الدول العربية  -4
 .المحاسبية الدولية في تقديم إقرارها الضريبي

  

  مداخل إصدار معايير المحاسبة
وتعتمد ، والجهة المصدرة للمعايير، العالم في طريقة إصدار المعايير المحاسبية تختلف دول

وعموما توجـد  ، وعملية تنظيم المحاسبة، شكل الطلب على المعلومات : طريقة اإلصدار أساسا على
  )321-320: 2006 ،لطفي(أربعة مداخل إلصدار معايير المحاسبة في دول العالم هي

http://fubabcuaknabager.wirdoress.com
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وهـو  ، ويعتمد هذا المدخل على التشريع في إصدار المعايير المحاسبية: تالمدخل السياسي البح -1
وينتقد استخدام هذا ، منتشر في القارة األوروبية وعلى وجه التحديد في فرنسا و أمريكا الالتينية

  :)320: 2006، لطفي( المدخل ألنه
  يعتبر اقل استجابة لالحتياجات المتغيرة     -أ
  .ابة للتطورات الجديدة في بيئة األعمال يستغرق وقتا طويالإن تغير القوانين استج  -ب
وهذا مستحيل  لعـدم  ، إن جعل المعايير مواكبة للعصر يتطلب تغير القوانين بشكل مستمر   -ج

  .المرونة العملية في إجراء ذلك
  .وليس على المفردات أو المكونات، عادة ما يركز القانون على العموميات   -د

  .ع باالعتبارات السياسيةيتأثر التشري -هـ
بمقتضى ذلك المدخل يتم إصدار المعايير علـى طريقـة المحاسـبين    : المدخل المهني الخاص -2

حيث يتميز ذلـك المـدخل فـي    ، وينتشر هذا المدخل في الواليات المتحدة األمريكية، المهنيين
  .حتياجات المتغيرةإصدار المعايير بدرجة عالية من المرونة والسرعة في التعديل لمواكبة اال

ووفقا لهذا المدخل يقوم بإصـدار المعـايير    :المدخل المختلط بين القطاع العام والقطاع الخاص -3
وتقوم الحكومة بدعمها وااللتزام بتطبيق ، المحاسبية منظمة من القطاع الخاص تعمل كمنظم عام

  .ما يصدر عنها من تعليمات
م بإصدار المعايير خليط من القطاع العام والخاص بجانب طبقا لهذا المدخل يقو :المدخل المختلط-4

حيث تقوم الحكومة بتشـكيل مجلـس   ، مجموعات حكومية وغيرها وهذا النوع منتشر في اليابان
استشاري لمحاسبة منشات األعمال يتكون من أعضاء مـن الجامعـات والصـناعة والحومـة     

  .والمحاسبين القانونيين
  

  الدوليةاستخدامات معايير المحاسبة 
وقد علق مجلس معايير المحاسبة الدولية علـى  ،معايير المحاسبة الدولية بطرق مختلفة  تستخدم     
  )128: 2006 ،وآخرونشرويدر ( :تستخدم فيما يلي المعاييرأن 

  كمتطلبات قانونية -1
  .كأساس لبعض أو جميع المتطلبات القانونية -2
  .ت خاصة بهاكاسترشاد لتلك الدول التي تطور متطلبا -3
  .للشركات المحلية والشركات األجنبية) المنظمة(من قبل السلطات التنظيمية -4
  .من قبل الشركات ذاتها -5



27 

  اإلطار الفكري للجنة معايير المحاسبة الدولية
نشرت لجنة معايير المحاسبة الدولية إطارها الفكري الذي يضع المفـاهيم  ، 1989في يوليو سنة 
وقد ذكرت لجنة معـايير  . إعداد وعرض القوائم المالية للمستخدمين الخارجيين التي يسترشد بها في
مجاالت االسترشـاد بهـذا   -تعرضها للهدف من إصدار هذا اإلطار الفكري -المحاسبة الدولية عند

  :)30: 2004 ،نور( فيما يلياإلطار 
ة وفي تطوير معاييرهـا  مساعدة مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية في مراجعة معايرها الحالي -1

  .المستقبلية
مساعدة مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية في القيام بأعمال تنسـيق التنظيمـات والمعـايير     -2

واإلجراءات المحاسبية المرتبطة بعرض القوائم المالية عن طريق تقديم أساس لتخفـيض عـدد   
  .بة الدوليةالمعالجات المحاسبية البديلة التي تسمح بها معايير المحاس

مساعدة هيئات وضع المعايير في الدول األعضاء بلجنة معايير المحاسبة الدولية فـي تطـوير    -3
  .معايرها المحلية

مساعدة معدو القوائم المالية في تطبيق معايير المحاسبة الدولية والتعامل مع الموضوعات التـي   -4
  .تتناولها تلك المعايير

أرائهم بشان مدى اتفاق القوائم الماليـة مـع معـايير المحاسـبة      مساعدة المراجعين في تكوين -5
  .الدولية

مساعدة مستخدمو القوائم المالية في تفسير المعلومات التي تحتويها القوائم المالية المعـدة وفقـا    -6
  .لمعايير المحاسبة الدولية

د صياغة معاييرها إلـى  توفير معلومات عن المدخل الذي تتبعه لجنة معايير المحاسبة الدولية عن -7
 .هااألطراف المهتمة ب
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  المبحث الثاني
  المدخل التاريخي لمعايير المحاسبة الدولية

  
  :تمهيـد
تتطور المحاسبة كغيرها من العلوم االجتماعية ، انسجاماً مع كل مـن التطـور االقتصـادي          

منها على المستوى المهني واألكاديمي في  وزاد االهتمام بالمحاسبة الدولية، واالجتماعي والقانوني 
تعتبر نقطـة تحـول    1972حيث يبين األدب المحاسبي أن سنة ، العقود األخيرة من القرن السابق 

وقبل هذا التـاريخ كانـت تطـورات المحاسـبة الدوليـة      ، أساسية لمراحل تطور المحاسبة الدولية
ات إقليمية بين المحاسبين لتبادل المعلومـات  واالهتمام بها تتم فقط من خالل عقد اجتماعات ومؤتمر

ولم يكن هناك أي جهود تذكر فيما يتعلق بتقليـل هـوة االختالفـات فـي الممارسـات      ، والخبرات
  .)21: 2005 ،أبو زيد( المحاسبية بين الدول

  
، وظهور الشركات متعـددة الجنسـيات، وأسـواق رأس المـال     مع تغير االقتصاد العالمي  

أسواق مالية جديدة تعرف بأسواق السندات، وتطور النظام القانوني والقضـائي   والتمويل، وظهرت
الخاص باألعمال، وتسارع التطور الثقافي والتعليمي الخاص بالمهنة، وتعقدت العمليـات التجاريـة   
بين الشركات المختلفة وبين الشركات وفروعها، باإلضافة للتأثير التكنولوجي المتسارع واالسـتقالل  

ادي عن السياسة، وزيادة األعمال التجارية عبر الحدود، حيث شكل كـل ذلـك ضـغوطات    االقتص
ـ ـهنة المحاسبة، لتـكبيرة على م ـ ـواكب هذا ال  تغير فـي دنيـا المـال واألعمـال    ـتطور وال

)Radebugh, 2002: 31(.     وأدى ذلك بالتالي إلى وجود منظمات مهنية متعـددة وطنيـة وقوميـة
ية المهنة، ولعل من أهم المنظمات العالمية المتخصصة في هذا المحـال  وعالمية تعمل على رفع سو

أو ما يطلق عليه في اآلونة األخيـرة مؤسسـة    IASBما يعرف بمجلس المعايير المحاسبية الدولية 
  .  IASCF)12/8/2009 ،(http://iasfoundation.org لجنة معايير المحاسبة الدولية 

  
  
  
  
  

http://iasfoundation.org
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    واإلبالغ المالي الدوليةوضع معايير المحاسبة التطور التاريخي في عملية 
فضل الباحث أن يخوض من هذا الجانب من ، لتوضيح عملية تطور المعايير المحاسبية الدولية      

  : والتي تمت كما يلي، لمراحل التي مرت بها هذه العمليةر الزمني لخالل التطو
  

  لجنة معايير المحاسبة الدولية مرحلة ما قبل إنشاء 
إن فكرة تناسق معايير المحاسبة في دول العالم المختلفة ترجع إلى فترات زمنية بعيدة، إال انـه       

 1904لم يثبت توثيقياً وجود أي توجه رسمي بهذا الصدد قبل المؤتمر الدولي األول للمحاسبة سـنة  
ـ   المبـادئ في مدينة سانت لويس بأمريكا، والذي عقد لمناقشة  ات المحاسـبية  المحاسـبية والممارس

  ).169: 2000، فهمي (ومقارنتها في الدول الكبرى من العالم 
  

العضو المؤسس لشـركة أوروبيـة مسـتقلة     Jacob Krayenkofفان  1959أما في سنة   
لعملية التناسق المحاسبي الدولي، قام بنشر بحث وجد صدى واسعاً وضع  أباُللمحاسبة، والذي يعتبر 

ات محاسبية يمكن قبولها في العديد من دول العالم، لكن فشل في وضع فيه تصوراته ودعمه لممارس
                   اآللية التي تمكن من تحقيق عملية التناسـق بـين المعالجـات المحاسـبية المختلفـة فـي العـالم       

  ).354: 2004،وآخرون ،تشوي (
  

 Accountants  (AISG)تم تأسـيس مجموعـة الدراسـة المحاسـبية      1966وفي سنة   

International Study Group    والتي تشكلت من مؤسسات مهنية عديدة في الواليـات المتحـدة
وكندا وبريطانيا، وذلك لدراسة التباين في الممارسات المحاسبية بين الدول وتحليلها، والعمل علـى  

  .تنسيق هذه الممارسات مع بعضها
  

كلة التبـاين فـي الممارسـات    خلصت تلك المجموعة إلى أن حل مش ،وبعد دراسات عديدة  
المحاسبية يجب أن يكون على المستوى العالمي ال المحلي، فيما أعلنت هذه المجموعة عن رغبتهـا  
في أن تقوم بقية دول العالم بالحذو حذوها في المطالبة بتنسـيق الممارسـات المحاسـبية العالميـة     

(Street and Kimberley, 1998: 131).  
  

  مرحلة إثبات الذات: 1979 – 1973المرحلة األولى 
 International Accounting Standardشـكلت لجنـة معـايير المحاسـبة الدوليـة         

Committee   IASC) ( نتيجة اتفاق بين الهيئات المحاسبية المهنية  فـي   1973حزيران  29في
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نـدا والواليـات   رلاستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمكسيك وهولندا واليابان والمملكة المتحـدة واي 
                                                    :)1م: 2003 ،المجمع العربي للمحاسبين القانونيين( وذلك لتحقيق األهداف التالية ،المتحدة األمريكية

تطوير مجموعة وحيدة من المعايير المحاسبية العالمية عالية الجودة والقابلية للفهـم واإلنفـاذ     -1
المالية األخرى ذات  جودة عاليـة   واإلبالغاتي تتطلب وجود معلومات في البيانات المالية والت

وشفافية وقابلية للمقارنة لمساعدة المشـاركين فـي أسـواق رأس المـال المختلفـة العالميـة       
وذلك مـن اجـل المصـلحة    ، والمستخدمين اآلخرين للمعلومات في صنع القرارات االقتصادية

 .   العامة

 .ز االستخدام والتطبيق الصارم لتلك المعاييرتعزي -2

العمل بفاعلية مع الهيئات التي تضع المعايير الوطنية من اجـل تحويـل المعـايير المحاسـبية      -3
 .          ومعايير اإلبالغ المالي الدولية إلى حلول ذات جودة عالية

                                                                                                                                   
 وإلحاقه برقم يعكس أولوية إصداره ومن ثم العنوان IASفي هذه الفترة تم إعطاء كل  معيار رمز 

عرض وتقيـيم   IAS2عرض البيانات المالية،  IAS1، مثل ذلك الرئيسي الذي يدور حوله المعيار
                         .)30/7/2009www.iasb.org.uk ,( 1975وهكذا  وقد ثم نشرها سنة  المخزون،

  

، افتقرت اللجنة في هذه الفترة إلى نماذج قياس محددة لألحداث االقتصادية والحركات المحاسبية    
والتي كانت مستقاة بشكل رئيسي ، نفس الحدث االقتصاديانعكس ذلك في قبولها بدائل قياس متعددة ل

  .)394: 2005 ،لطفي( حول العالم، والممارسات المحاسبية،من المعايير
  

  مرحلة التفاعل العالمي: 1988 – 1980المرحلة الثانية 
دخلت اللجنة في هذه الفترة مرحلة جديدة بحيث أصبحت مستعدة لالنتقادات الحادة الموجهـة  

، 1980فقد التقـت سـنة   ، أبدت استعدادا لتوسيع دائرة المشاركة في عملية وضع المعايير و، إليها
ـ    ة بمجموعة العمل الخاصة بالمحاسبة واإلبالغ المالي المنبثقة عن األمم المتحدة وتـم إعـالن وثيق

  ).http://www.iasplus.com/restruct/chrono.htm,2009/8/16(تعاون بينهما 
  

قامت اللجنة بزيارة الكثير من المنظمات المهنية المحلية المؤهلة لوضع معايير  1981وفي عام     
 تـم علـى أثرهـا تأسـيس المجموعـة االستشـارية      ، المحاسبة المحلية في الدول التي تعمل بها

Consultative Group مات دولية لمعدي البيانات المالية ومستخدميهاوالتي تضم ممثلين عن منظ ،
تقوم هـذه  ، باإلضافة لهيئات ومنظمات حكومية متداخلة، واألسواق المالية ومنظمو األوراق المالية 

http://www.iasb.org.uk
http://www.iasplus.com/restruct/chrono.htm
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كمـا أن  ، المجموعة بمناقشة المسائل الفنية والتقنية في مشاريع عمل اللجنة وبرامجها وإستراتجيتها
              والحصـول علـى قبـول لهـا    ، جنـة لوضـع معـايير جديـدة    لها دورا هاما في إجـراءات الل 

  .)18: 2005 ،حماد(
  

 International Federation of عقدت اللجنة مع االتحاد الدولي للمحاسـبين  1982في سنة      

Accountants (IFAC)  االتحاد بان اللجنة هـي   يعترفاتفاقية التزامات تبادلية مشتركة بموجبها
كما يساعدها في الحصول على اعتـراف  ، لوحيد في العالم لوضع معايير المحاسبة الدوليةالمصدر ا

  .)169: 2000 ،فهمي( وتبني المعايير التي يتم إصدارها في دول العالم المختلفة
  

حدثت تفاعالت جوهرية باتجاه المعايير وأعمال لجنة معايير  1987حتى سنة  1983ومن سنة      
ذكرت أنها تتوقع أن تلتزم الشركات المسجلة التي  1984بورصة لندن في عام  حيث أن، المحاسبة

فقد قررت المنظمات  1987أما في عام ، ال تتبع المملكة المتحدة أو ايرلندا بمعايير المحاسبة الدولية
 The International Organization of Securities  الدولية لهيئات األوراق المالية

Commission     (IOSCO) الحث على استخدام معايير عامة للممارسات المحاسبية والمراجعة
  .)355: 2004 ،تشوي وآخرون(
   

  مرحلة التطوير والمقارنة: 1995 – 1989المرحلة الثالثة 
باإلضافة إلى ، أهم ما يميز هذه المرحلة قيام اللجنة بمراجعة ذاتية لألهداف التي تسعى لتحقيقها     

والذي يهدف ، فقد بدأت اللجنة برنامج عمل المقارنة والتطوير. يير التي تم إصدارهامراجعة المعا
إلى بيان قابلية المقارنة للبيانات المالية عن طريق تقليل البدائل المتعددة المسموحة لمعالجة األحداث 

تي افتقرت إليها وذلك لتحقيق سمتي المصداقية والمقارنة ال، االقتصادية في المعايير الحالية أو حذفها
وكانت سببا في كثير من التحفظ لدى جهات ، لجنة المعايير التي أصدرتها خالل الفترات السابقة

  .عالمية كثيرة تسعى إلى تبني المعايير التي تصدرها اللجنة
والتي تحمل ، E32بنشر مسودة اإلعالن   IASCقامت اللجنة  1989حيث في بداية عام      

حيث أبدت فيها خطتها نحو تضييق الخيارات ،  عداد وعرض القوائم الماليةاإلطار المقارن إل
مع السماح لحاالت محددة فقط بمعالجتين ، المتاحة في المعالجات المحاسبية إلى خيار واحد فقط

، يتم فيها تحديد احدهما بأنها المفضلة، يتم فيها تحديد مقبولتين للحدث نفسه، مقبولتين للحدث نفسه
ويشترط على معدي القوائم ، واألخرى على أنها البديلة المقبولة، د سميت الحقا باألساسيةالحقا وق
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 ,Porwal ( المالية واإلفصاح عنها في البيانات، مع االلتزام بها، المالية اعتماد إحدى المعالجتين

2001: 80(.  
من جهات رسمية ومالحظات عليها ، وعلى اثر نشر هذه المسودة وصلت للجنة رسائل تعليق     

قامت اللجنة  1993إلى  1990وخالل السنوات ، وغير رسمية وصلت إلى مائة وستون رسالة
وقامت على إثرها في سنة ، عمال بالبرنامج الخاص بالمقارنة والتطوير، بإصدار مسودات عرض

ك وذل،  IASsبإصدار العديد من التعديالت على عشرة من المعايير المحاسبية الدولية  1993
                           1995هذه التعديالت سارية المفعول سنة بحيث تصبح ، لتضيق البدائل المتاحة

) Erhard, 2004: 13(.  
  

إال أن ، البرنامج في ذلك الوقت أنة ناجح من حيث مدى تحقيقه لألهداف المرجوة منة رواعتب     
وعقبة في ، كثيرة بقيت عنصر تحدي أمام اللجنة المعايير بقيت في تلك الفترة تحوي بدائل معالجيه 

  .)Epstien and Mirza, 2001: 13( تحقيق أهدافها
  

المنظمة الدولية للجان األوراق و  IASCتم في هذه الفترة تشكيل لجنة دائمة ومشتركة بين 
تم تسمية    International Organization of Securities Commissions (IOSCO)المالية
ة الدائمة أهداف اللجن وتتمثل، Core  Standards) صلب المعايير( اق باسم المعايير الجوهريةاالتف

  :)Cairns, 1998: 1( هيو المشتركة بين الوكاالت
  وضع ونشـر فـي المصـلحة العامـة للمعـايير المحاسـبية التـي يتعـين مراعاتهـا فـي             -1

   .يع أنحاء العالمول واحترام في جمعرض البيانات المالية والتشجيع على قب
ــبية      -2 ــايير المحاس ــة والمع ــة األنظم ــين ومواءم ــل لتحس ــى العم ــة عل ــفة عام   بص

   . اإلجراءات المتعلقة عرض البيانات المالية
  

وافقت اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت مجموعة من األهداف التي توضح  1990في عام و
 IOSCOمـع   سيما فيما يتعلق عملها الجـاري ، وال يحاول تحقيقه تبشكل أكثر تحديدا ما كان

  :)Cairns, 1998: 2(ر موأ ، في جملةوتشمل هذه األهداف
الدولية للمحاسبة التي تلبي الحاجـة   معاييرضع بو ة الدائمة المشتركة بين الوكاالتاللجنأن تقوم  -1

مقبولة  تعتبر لتي، وارأس المال ومجتمع األعمال الدوليسواق أل، حقا المعايير الدولية للمحاسبة
  .سندات و من أسهملالستخدام في البيانات المالية لجميع الشركات المصدرة لألوراق المالية 
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أسواق األوراق المالية والسلطات  إلقناعاللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت وينبغي أن تسعى  -2
للمعـايير الدوليـة    وفقـاً  ةمعـد والاألجنبية المصدرة للبيانات المالية الجهات الرقابية من قبول 

  .للمحاسبة 
  ينبغي أن تعمل اللجنـة الدائمـة لمزيـد مـن التوافـق بـين متطلبـات المحاسـبة الوطنيـة           -3

متطلباتهـا والمعـايير   ، وإزالة الخالفات القائمة بين لدولية للمحاسبة، والمعايير اأيا كان شكلها 
  . المصدرة

وضعت ، 1994 سنة IASC Standardsهت عملية مراجعة ومن الجدير ذكره أن الهيئة قد أن     
  .كان على اللجنة الدخول فيه قبل أن تقوم الهيئة بتبني معاييرها، خاللها برامج التطوير

  
 

  مرحلة عولمة العلم المحاسبي: 1999 – 1995المرحلة الرابعة 
هي مرحلة االتجاهـات  أن المرحلة التالية للمحاسبة   2004سنة  بلكاوي عن هذه المرحلة قال     
 موالـالز ، ونقطة البداية فيها إنشاء نظام محاسبي فريـد ، والعولمة هي أوال عملية سياسية، العالمية

وهذه العوامل نتجـت مـن   . لتمرير عملية صعبة من حيث تحديد السياسات والممارسات المحاسبية
اشر واالستثمار األجنبي المب، ياتوالمؤسسات متعددة الجنس، االقتصاد العالمي والنظام النقدي الدولي

كل هذا خلق ممارسات محاسبية غير منضبطة وغيـر متوائمـة   ، في خلق معامالت تجارية جديدة
)Paul, 2007: 1(.  
  

 المنظمـة الدوليـة للجـان األوراق الماليـة    و IASC في هذه المرحلة وقعـت اتفاقيـة بـين         
International Organization of Securities Commissions (IOSCO)   1995في يوليـو ،

دولي على مستوى عالي من أشخاص في مراكز متقدمـة  اللجنة مجلس استشاري نصت على إنشاء 
وفي األعمال ومستخدمين آخرين للقوائم المالية ودور هذا المجلس االستشـاري  ، في مهنة المحاسبة

   . )18: 2005، حماد( اللجنةهو تشجيع قبول معايير المحاسبة الدولية وتعزيز مصداقية عمل 
بتطوير  1999مع نهاية عام ) الجهة األولى(  IASCونص االتفاق على أنة إذا قامت اللجنة 

والتي تم تحديدها بخطة عمل ، المعايير التي تتضمن مجموعة شاملة ومتكاملة من المعايير األساسية
تلتزم الجهة الثانية بدعم تلك ، بالمستوى والشكل المطلوب بنجاح، )الجهة الثانية( IOSCOمن 

ليتم قبولها واستخدامها بنطاق واسع ألغراض اإلدراج وزيادة رأس المال في ، المعايير وتزكيتها
  .)cairns, 1998: 2(العالمية  األسواق
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 Europeanمثل المفوضية األوروبيـة ، وقد القى االتفاق دعما من العديد من الجهات العالمية     

Community(EU) ،   التي طالبت الشركات متعددة الجنسـيات بإتبـاعIASs   ، ألوراق وهيئـة ا
فيما أعلنت منظمة التجـارة  ، التي وجدت وسيلة لتحقيق اتساق المعايير االسترالية، المالية االسترالية

                                    IOSCOالعالميـــة دعمهـــا إلنجـــاح العمـــل الـــذي تـــم االتفـــاق عليـــة مـــع 
), 27/8/2009http://www.iasplus.com/restruct/chrono.htm.(  
  

 U.S Securities andاألوراق الماليـة األمريكيـة    لجنـة تـداول  أعلنت  1996وفي عام      

Exchange Commission (US.SEC) وان ، يير جوهريـة  دعمها لبرنامج اللجنة في تطوير معا
والتي يمكن استخدامها إلعداد القوائم المالية الممكـن اسـتخدامها فـي    ، بقدر اإلمكان يتم ذلك فوراً

  .)356-355: 2004، تشوي وآخرون( العروض عبر الحدود

  
بتعين جماعـة العمـل االسـتراتيجي     لجنة معايير المحاسبة الدوليةقامت  1996وفي سبتمبر      

Strategy Working Party (SWP) ،  والتي مهمتها مراجعة إستراتيجية اللجنـةIASC   للفتـرة
مع قيامها بمراجعـة هيكليـة اللجنـة    ، التي تلي االنتهاء من برنامج العمل على المعايير الجوهرية

    .)404: 2005، لطفي( وتفحص إجراءات عملها
  

جهـود جديـدة    وبدأت الحقـاً ، 1998أكملت لجنة معايير المحاسبة الدولية برنامج عملها سنة      
ولهذا الغرض شكل مجلس اللجنة جهة لوضـع  ، موجهة لدراسة قضايا وضع المعايير السابق بيانها
إستراتيجية لجنة معايير المحاسبة الدولية وهيكلتهـا   هإستراتيجية العمل لدراسة ما يجب أن تكون علي

تشكيل لجنة " ورقة نقاش بعنوان 1998سنة وقد أصدرت هذه المجموعة ، لمواجهة التحديات الجديدة
تـم   وقد، وحددت مقترحاتها لتغير هيكلية اللجنة، "لدولية لمواجهة تحديات المستقبلمعايير المحاسبة ا

حيث وافـق  ، وتم إصدار التقرير النهائي، 1999خالل مطلع سنة ، تسليم التعليقات حول الموضوع
ــارس   ــي م ــة ف ــس اللجن ــى د 2000مجل ــاع عل ــا باإلجم ــادة هيكلته ــد إلع ــتور جدي                    س

  .)119-118: 2006، شرويدر وآخرون(
  

إلى مجلس معـايير   IASCن تتحول ال أب، أوصت الهيكلية الجديدة 1999وفي نوفمبر من سنة     
: 2006، شرويدر وآخـرون ( :وتم اقتراح التغيرات التالية، المحاسبة الدولية على أنها هيئة مستقلة 

118-119( 

http://www.iasplus.com/restruct/chrono.htm
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استبدال لجنة التوجيه بلجنة تطوير المعايير التي يلعب واضعو المعايير الوطنيون بهـا  ضرورة   -1
دورا أساسيا في تطوير معايير المحاسبة الدولية ليوافق عليها مجلس اللجنة، على أن تكون لجنة 

تفسـيرات  تطوير المعايير مسئولة كذلك عن الموافقة على نشر التفسيرات التي تعـدها لجنـة ال  
  .القائمة

يجب مساندة لجنة تطوير المعايير بلجنة استشارية لتطوير المعايير تعمل كقنـاة اتصـال مـع      -2
واضعي المعايير القوميين غير القادرين على المشاركة مباشرة في لجنة تطوير المعايير بسـبب  

  .محدودية حجمها
  .التقليل من جودة عملةدولة ومنظمة دون  25إلى  16يجب توسيع مجلس اللجنة من   -3
ثالثـة يعيـنهم االتحـاد الـدولي     ( يجب استبدال المجلس االستشاري الحالي باثني عشر أمينا   -4

، لتمثيل العالم بالكامل ) وثالثة تعينهم المنظمات الدولية األخرى وستة يعينهم األمناء، للمحاسبين
ويتحمل األمنـاء  ، لتفسيرات القائمة ويقوم األمناء بتعيين أعضاء لجنة التطوير والمجلس ولجنة ا

  .كذلك مسؤولية متابعة فعالية لجنة معايير المحاسبة الدولية وأنشطتها التمويلية
  

  مرحلة القبول العالمي: الوقت الحالي – 2000المرحلة الخامسة 
اسـبة  فلم يسبق لمعايير المح، في عمر معايير المحاسبة الدولية مهمةتعتبر هذه المرحلة مرحلة      

  .وهذا الدعم العالمي الواسع، الدولية أن يكون لها هذا الشكل من التنظيم
  

ة غير ربحية سميت مجلس معـايير  أتأسيس منش 2001وتنفيذا للهيكلية الجديدة تم في آذار سنة      
نيسان من السنة نفسها محل لجنة معايير المحاسـبة   إلى جل رسمياًأوالذي  IASBالمحاسبة الدولية 

  )110-109: 2008، القاضي وحمدان( كمسئول عن وضع معايير المحاسبة الدولية IASCولية الد
 International accountingجديدة لمعايير المحاسبة الدولية كما قام المجلس الجديد باعتماد تسمية

Standard  (IASs)    بحيــث تصـبح معــايير اإلبــالغ المــاليInternational Financial 

Reporting Standards  )(IFRS ،    وهذه التسمية الجديدة تطلق على المعايير التـي يـتم تبنيهـا
جميعها التي أصدرت فـي   IASsوتم اعتماد المعايير المحاسبية . وإصدارها من قبل المجلس الجديد

ــابق ــير     ، الس ــة التفس ــن لجن ــأنها م ــدرت بش ــي ص ــا الت ــيرات جميعه  SICوالتفس
),27/8/2009www.iasb.org.uk.(  
  

http://www.iasb.org.uk
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ليحل محلـه  ، تحقيقه وهو التناسق AISCوفي هذه الفترة تم تعديل الهدف الرئيس الذي هدفت      
من تحقيق التناسـق   IASCوفي اعتقاد الباحث أن هذا حدث لفشل ، هدف جديد وهو تحقيق التقارب

  .م التعديلوألجل انجاز القبول العالمي ت، خالل الفترة السابقة 
  

بحيـث يـدخل المجلـس ضـمن     ، باعتماد تسمية جديدة IASBقام المجلس  2002وفي سنة      
وتـم  ، IASC Foundationوالتي سميت اللجنة التأسيسية لمعايير المحاسبة الدولية ، المؤسسة األم

 Internationalبلجنة تفسـيرات اإلبـالغ المـالي الـدولي      SICتسمية اللجنة الدائمة للتفسيرات 

Financial  Reporting Interpretations Committee )IFRIC( ،   والمخولة بتفسـير معـايير
باإلضافة إلى التزويد بالتوجيه الزمني للمعايير في حال عدم وجودهـا فـي   ، IAS/IFRSالمحاسبة 

  .) ,http://www.iasplus.com/resource/ref.htm#swp 2009/8/28( متن المعايير
.  
  

منذ بدايات هذه الفتـرة   IAS/IFRSايدت أعداد الدول التي قامت باعتماد المعايير الدولية لقد تز     
والتـي  ، وهي في تزايد مستمر بسبب الشرعية الدولية التي حصلت عليها هذه المعايير ، حتى اآلن
  :Ding et. al, 2005: 326)( الها بما يليميمكن إج

موافقتها الرسمية على مجموعـة المعـايير    IOSCOلية إعالن المنظمات العالمية األوراق الما  -1
  .والتي تم إصدارها سابقا، IASCالمحاسبية التي أعدتها لجنة معايير المحاسبة الدولية 

بما فيهـا البنـوك   ، بإقرار قانون يجبر جميع الشركات 2002قرار االتحاد األوروبي في يونيو   -2
بإعداد تقاريرها المالية الموحدة وفقـا  ، األوروبية وشركات التامين المدرجة في األسواق المالية

  .1/1/2005اعتبارا من  IAS/IFRSلمعايير المحاسبة الدولية 
 FASBالدولي وبين  IASBتم إصدار مذكرة تفاهم بين كل من  2002في أكتوبر عام   -3

حيث تم ، األمريكي حول التعاون المشترك في قضية تقارب معايير المحاسبة األمريكية والدولية
   :االتفاق على ما يلي

)2009/8/29http://www.iasplus.com/resource/0210iasbfasbmou.pdf,.(  
الدولية فـي برنـامج    IFRSو  US.GAAPيتم إزالة التباين واالختالفات الفردية بين كل من   -1

  .جلقصير األ
مـن   1/1/2005والتي ستبقى بعـد تـاريخ   ، إزالة أي اختالفات أخرى بين مجموعتي المعايير  -2

  .خالل تنسيق برامج عملها في المستقبل

http://www.iasplus.com/resource/ref.htm#swp
http://www.iasplus.com/resource/0210iasbfasbmou.pdf
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  .مواصلة التقدم على المشاريع المشتركة   -3
  .تشجيع كل منهما الهيئات التفسيرية لتنسيق أنشطتها  -4
  

فكانت تلـك التـي تخـص    ، لس في السنوات األخيرةأما أكثر المواضيع جدالً التي واجهت المج
وذلك بسبب مشاكل واجهت االتحـاد  ، المحاسبة فيما يتعلق باألدوات المالية الحديثة منها في أوروبا

مصـادقتها علـى جميـع     2003فقد أصدرت المفوضية األوروبية في سنة ، األوروبي عند التطبيق
عادت وصادقت على المعيـارين المـذكورين    ولكنها.  IAS32& IAS39ما عدا  IASsالمعايير 

تمت المصـادقة   2005وفي سنة . حيث تم استبعادهما 39باستثناء جزاءين من معيار ، 2004سنة 
ــار     ــى المعيــــ ــدة علــــ ــديالت عديــــ ــى تعــــ .                                                        IAS39علــــ

), 3/9/2009 http://www.iasplus.com/restruct/euro2004.htm.(  
  

  حاجة الدول النامية لمعايير المحاسبة الدولية
تتميز المحاسبة في الدول النامية عن غيرها من دول العالم بميزات تستدعي من وجهـة نظـر        

أو من خالل عمل بعض التعـديالت التـي   ، ملالكثيرين استخدام معايير المحاسبة الدولية بشكل كا
ويمكن تلخيص العوامل التي أظهرت الحاجة لتطبيق . تجعلها أكثر موائمة لهذه الدول عن دول العالم

  :) Larson and Sara, 1995: 135-137(معايير المحاسبة الدولية في الدول النامية كالتالي 
ب هذه الدول في اللحاق بحركـة العولمـة   حيث ترغ: مواكبة التطورات نحو إجراءات العولمة .1

، السائدة من خالل االنضمام لعملية التجارة الحرة بالعضـوية فـي منظمـة التجـارة العالميـة     
 .ومن متطلبات االنضمام لهذه المنظمات تطبيق معايير المحاسبة الدولية، وصندوق النقد الدولي

ا تجد الدول الناميـة نفسـها مضـطرة    وهن: الحاجة المتزايدة للتمويل الخارجي الخاص والعام  .2
لتمويل وتنفيذ النشاطات االقتصـادية الالزمـة   ، للتنافس فيما بينها لجذب االستثمارات الخارجية

عن طريق التعامل مع األسـواق الرأسـمالية والتمويليـة    ، لعملية التطوير والتنمية االقتصادية
قد ال ، وذات شفافية عالية، لفهم والمقارنةوالتي تتطلب بالضرورة تقارير مالية قابلة ل، الخارجية

 .IFRS/IAS تستطيع النظم المحاسبية المحلية توفيرها دون استخدام 

من نقص فـي المـوارد الماليـة     يصاحبهوما ، ضعف مستوى مهنة المحاسبة في الدول النامية .3
لمحاسبية المحلية والذي يشكل عائق أمام تطوير معايير ا، أو الموارد والكفاءة البشرية، والمادية
من الدول النامية للبحث عن حلول عالميـة عاليـة    حفز كثيراً، معايير جديدة إصدار أو، الحالية

 .IFRS/IASومن هذه الحلول استخدام ، الجودة وغير مكلفة لرفع سوية مهنة المحاسبة

http://www.iasplus.com/restruct/euro2004.htm
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مما يدفعها ، سعي الدول النامية إلى الحصول على الشرعية والتمثيل العالمي نحو اإلبالغ المالي .4
ويفهمهـا  ، والتي يتم قبولهـا فـي األسـواق العالميـة    ، IFRS/IASنحو تبني المعايير الدولية 

 .وتستخدمها كثير من الشركات متعددة الجنسيات، المستثمر األجنبي

والتـي   IFRS/IASفعندما تستخدم ، رغبة الدول النامية مواكبة عجلة التطور المحاسبي العالمي .5
فان ذلك يوفر على هذه الـدول الوقـت   ، بل جهة مهنية عالمية عالية المستوىتم تطويرها من ق

والتـي تحتـاج لعمليـة    ، والجهد الالزمين للحصول على معايير تحاكي جودة المعايير الدولية
، نظم هذه الدول عن نظم الدول المتقدمـة  تأخراألمر الذي قد يزيد من ، تطويرها الوقت الكثير

 .المحاسبة عالميا في تسارع مستمر وخصوصا أن عملية تطور

فكـان البحـث   ، ال يوجد لها حلول محلية: وجود كثير من المشاكل المحاسبية في الدول النامية  .6
عن معايير عالية الجودة على المستوى العالمي لحل هذه المشاكل من العوامل المحفـزة علـى   

عالقة لها بحكومات الدول  وخصوصا أنها تتطور من قبل جهة محايدة ال، IFRS/IASاستخدام 
 .المختلفة في العالم

  
  في الدول الناميةالدولية مقومات تطبيق معايير المحاسبة 

 IFRS/IASالدولي  واإلبالغدولة من الدول النامية ترغب بتطبيق معايير المحاسبة  أليينبغي      
وحتـى ال  . المرجـوة منهـا   األهدافلكي يتم تطبيق هذه المعايير بما يخدم ، تتوفي فيها مقومات أن

 وهـذه . وفشـل المهنـة محليـا    تـأخر  أسبابتنعكس العملية لتكون عملية تطبيق هذه المعايير من 
  :Shand, 2005: 209-226)(المقومات حسب العديد من الدراسات 

وإزالـة أي  ، تكييف التشريعات والقوانين واألنظمة وتعديلها بما يتوافـق والمتطلبـات الدوليـة    .1
 .كالصناعة والتجارة والمحاسبة وغيرها: نتج في أي مجال من المجاالتتعارض قد ي

 إلـى عـن طريـق االنضـمام    ، طريقها الصحيح نحو العولمة تأخذتحضير بيئة الدول بحيث  .2
، لمعايير المحاسـبة الدوليـة   التأسيسيةواللجنة ، المؤسسات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية

 .وهيئات البورصات العالمية

مـن   التأكدمع ، بما يتوافق والبيئة االقتصادية والسياسية للدولة، قبل التطبيق IFRS/IASديل تع .3
والعمل علـى تراجـع دور   ، )الشركات(البيئة االقتصادية هي من بيئة الوحدات االقتصادية  أن

 .مالكا أو مسيطراً أو وليس دورا قائداً، وتنسيقاًدورا تنظيميا  كونه إلىالدولة 
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مـن خـالل دورات   ، اب المهنة من محاسبين مؤهلين بما يتوافق والمعايير الدوليـة أصح تأهيل .4
، علـم المحاسـبة العـالمي    إليةما وصل  بآخرتخريج طلبة محاسبة مؤهلين على علم . تدريبية

المـالي الدوليـة    واإلبـالغ وتعديل مناهج التعليم المحاسبي بما يتوافـق ومعـايير المحاسـبة    
IFRS/IAS. 

، مهنية متخصصة تكفل نشر وتوصيل كل ما يتعلق بالمعايير الدولية شركات أوت مؤسسا إنشاء .5
 .على المهنة عالميا طرأتالتطورات والمستجدات التي  وأخر

  
  

تم إصدار المعايير الدولية إلعـداد القـوائم    2001ومن الجدير بالذكر أنة ابتداء من ابريل سنة 
خ حلت هذه التسمية محل معايير المحاسـبة الدوليـة   ومنذ ذلك التاري،  IFRSالمالية والتي تعرف 

IAS  ، ال زالت ، 2001و  1975حيث أن معايير المحاسبة الدولية والتي تم إصدارها خالل الفترة
معيار المحاسـبة  "معايير المحاسبة الدولية والتي صدرت في تلك الفترة تحتفظ باالسم القديم لها وهو 

معيار سـاري المفعـول    31حيث بقي منها ، تحت هذا المسمى معيار  41حيث تم إصدار " الدولي
أما بخصوص معايير التقارير المالية فقد تـم  ، )2.1(حسب الموضح في الجدول رقم ، حتى تاريخه 

  ).2.2(رقممعايير دولية وذلك حسب ما هو موضح في الجدول  8إصدار 
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  )2.1(جدول رقم 
  2009ة المفعول حتى عام معايير المحاسبة الدولية نافذ

  البيان  رقم المعيار  م
1.   IAS 1 عرض البيانات المالية  
2.   IAS 2 المخزون  
3.   IAS 7  قوائم التدفق النقدي  
4.   IAS 8  السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء  
5.   IAS 10  األحداث الالحقة لتاريخ الميزانية العمومية  
6.   IAS 11  اءعقود اإلنش  
7.   IAS 12  ضرائب الدخل  
8.   IAS 14  التقارير المالية للقطاعات  
9.   IAS 16 الممتلكات والمصانع والمعدات  

10.   IAS 17 عقود اإليجار  
11.   IAS 18  اإليراد  
12.   IAS 19  منافع الموظفين  
13.   IAS 20  محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن المساعدات الحكومية  
14.   IAS 21  العمالت األجنبية اثأر التغيرات في أسعار صرف  
15.   IAS 23 تكاليف االقتراض  
16.   IAS 24 اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة  
17.   IAS 26  المحاسبة والتقرير عن منافع برامج التقاعد  
18.   IAS 27 القوائم المالية الموحدة والمنفصلة  
19.   IAS 28  المحاسبة عن االستثمارات في المنشات الزميلة  
20.   IAS 29  القتصاديات ذات معدالت تضخم مرتفعةالتقرير المالي في ا  
21.   IAS 30 اإلفصاح في القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة  
22.   IAS 31 التقرير المالي عن الحصص في المشاريع المشتركة  
23.   IAS 32   اإلفصاح والعرض: األدوات المالية  
24.   IAS 33  حصة السهم من األرباح  
25.   IAS 34   المرحليةالتقارير المالية  
26.   IAS 36  انخفاض قيمة األصول  
27.   IAS 37  المخصصات وااللتزامات والموجودات المحتملة  
28.   IAS 38  الموجودات غير الملموسة  
29.   IAS 39   االعتراف والقياس: األدوات المالية  
30.   IAS 40  االستثمارات العقارية  
31.   IAS 41  الزراعة  

  )الباحث بالرجوع لعدة مواقع الكترونية: المصدر(
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  )2.2(جدول رقم 
  2009نافذة المفعول حتى عام  التقارير المالية الدوليةمعايير 

  البيان  رقم المعيار  م
 1.  IFRS 1  تبني معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة  
 2.  IFRS 2   المدفوعات المستندة إلى األسهم  

3            .IFRS 3   تجميع األعمال  
4.  IFRS 4   امينعقود الت  
5.  IFRS 5    األصول غير متداولة التي تتم حيازتها بغرض البيع والعمليات

  غير المستمرة
6.  IFRS 6   استكشاف وتقويم الموارد الطبيعية  
7.  IFRS 7    اإلفصاح: األدوات المالية  
8.  IFRS 8  ةالقطاعات التشغيلي  

  )130- 128: 2008، القاضي وحمدان: المصدر(
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  المبحث الثالث
  الجهات المنظمة لمعايير المحاسبة الدولية بين الماضي والحاضر

  
  تمهيـد

لقد شهدت العقود الحالية تطورات مهمة حين أقدمت العديد من الدول سواء كانت دول ناميـة        
األعضـاء بهـذه    أو دوالً متطورة على تبني توصيات معايير المحاسبة الدولية وارتفع عدد الـدول 

فالعديـد  ، من ناحية أخرى .دولة حاليا 101المنظمة ليصل من تسعه دول عند إنشائها إلى أكثر من 
من المواضيع المحاسبية المهمة والتي تحظى باهتمام المحاسبين تأتي من حاليا من خـالل األبعـاد   

اع الملحوظ في عدد الشـركات  فزيادة المعامالت التجارية بين الدول وكذلك االرتف. الدولية للمحاسبة
التي تبحث عن تمويل خارج حدود الدول الموجودة بها هذه الشركات اوجد مشاكل محاسبية من نوع 

  )24: 2005 ،أبو زيد.(جديد يطلق عليها المحاسبة الدولية
  

ـ        ة ونتيجة للتطورات السابقة وألجل زيادة القبول والتطبيق العالمي للمعايير الصادرة عن الجه
تم إعـادة هيكلـة   ، IASCالمسئولة عن إصدار المعايير السابقة وهي لجنة معايير المحاسبة الدولية 

 IASC   Foundationلجنة معايير المحاسبة الدولية لتصبح مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية 
  .من اجل قبول المعايير بشكل دولي

  
ومن المفيـد  ، علية منذ تأسيسها إلى الوقت الحاضرتغيرت هيكلية اللجنة ومسمياتها عما كانت      

  .التعرف على هذه التغيرات وخصوصا في المسميات ألنها قد تحدث للقارئ بعض التشويش
  

ولجنـة معـايير   ، ويتناول هذا المبحث تعريف لجنة معايير المحاسبة الدولية والهيئات التابعـة لهـا  
  .التابعة لها المحاسبة الدولية التأسيسية الجديدة والهيئات
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 IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية : أوالً
نتيجـة اتفـاق بـين     1973حزيـران   29في  IASC لت لجنة معايير المحاسبة الدوليةشك  

في استراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمكسيك وهولندا واليابـان والمملكـة    مهنيةالهيئات المحاسبية ال
وتتبع ) 2003عداد القوائم المالية المعايير الدولية إل. (لمتحدة األمريكية المتحدة وايرلندا والواليات ا

تشـمل هـذه   عدة لجان تابعة للجنة معايير المحاسبة الدولية و IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية 
  :)404-403: 2006، لطفي( اللجان

  

  مجلس لجنة معايير المحاسبة الدولية -1
 المصادقة على البرامج، الملخصـات، و، ة الدولية وتطويرهايهدف إلى نشر معايير المحاسب

والمصادقة ، كما يقوم بتعيين لجان التوجيه، واإلجراءات المعمول بها في تطوير المعايير الحالية
عضو يمثلون االتحـاد   13ويتكون المجلس من سبع عشر منظمة منها ، على مسودات العرض

  .اآلخرون مؤسسات مهنية أخرى ويمثل األربعة أعضاء، الدولي للمحاسبين
  )Consultative Group )CGالمجموعة االستشارية -2

وليس لها أية مسئولية فعلية عنـد  ، وتعمل هذه المجموعة على تقديم النصح والمشورة للجنة
  .منظمة يتم اختيارها من قبل المجلس 15وتتكون هذه المجموعة من ، إقرار المعايير

  )Advisory Council )ACالمجلس االستشاري   -3
للتأكد مـن مقابلـة المجلـس    ، يقوم هذا المجلس بمراجعة إستراتيجية مجلس اللجنة وخططه     

كما يقوم باالشتراك في إجراءات قبول أعمال لجنة معايير المحاسـبة الدوليـة عـن    ، اللتزاماته
ـ  ، وهيئات اإلعمال ، طريق ممارسي مهنة المحاسبة رهم مـن  ومستخدمي القوائم الماليـة وغي

  .الجهات المهتمة
  )Standing Interpretation Committee )SICاللجنة الدائمة للترجمة   -4

وتعد هذه اللجنة ترجمـة  ، عضو من دول العالم المختلفة لكل منهم حق التصويت 12تتكون من 
  .لمعايير المحاسبة الدولية العتمادها من مجلس اللجنة

  )Strategy Working Party )SWPجماعة العمل االستراتيجي   -5
تقوم بمراجعة إستراتيجية لجنة معايير المحاسبة الدولية للفترة التي تلي االنتهاء من العمـل  

وكذلك مراجعة هيكل لجنة معايير المحاسبة الدولية وإجراءات العمل وعالقاتـه مـع   ، الجاري
  .عليم والتمويلوكذلك مهام البحث والتدريب والت، واضعي المعايير المحاسبية الدولية 
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       )17:  2005، حماد :(وكانت هذه اللجنة بهيكليتها القديمة تهدف إلى
معايير محاسبية تراعي عند عـرض البيانـات المحاسـبية    ، إعداد ونشر من أجل الصالح العام •

 .عملية قبولها وتعزيزها على مستوى العالم

اإلجراءات المتعلقة بعـرض البيانـات   العمل على تطوير وتوافق األنظمة والمعايير المحاسبية و •
 .المالية

  
  لجنة معايير المحاسبة الدولية  مؤسسة تشكيل: ثانياً

لتحل محل لجنة معايير ، 2000أذار  24تم تشكيل مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية بتاريخ 
اسـبة  ة معـايير المح وأصبحت أهداف مؤسسة لجن. 2001المحاسبة الدولية التي انتهت في مارس 

  )2ن :2003 ،المجمع العربي للمحاسبين( :الدولية كاألتي
ذات جـودة عاليـة   ، من أجل المصلحة العامـة ، تطوير مجموعة وحيدة من المعايير المحاسبية •

فة ومقارنـة البيانـات   تتطلب وجود معلومات ذات جودة عالية وشفا، وقابلة للفهم واإلنفاذ عمليا
ى لمساعدة المشـاركين فـي أسـواق رأس المـال العالميـة      بالغات المالية األخرالمالية واإل

 .االقتصاديةوالمستخدمين األخريين في صنع القرارات 

 .تعزيز االستخدام والتطبيق الصارم لتلك المعايير •

من اجل تحويل معايير المحاسبة الوطنية والمعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية إلعـداد   •
 .لول ذات جودة عاليةالتقارير المالية إلى ح

  
 تشـمل مهمـتهم األتـي   ، تتكون مؤسسة لجنة معايير المحاسبة الدولية من تسعة عشر أمينـا      

  :)122: 2006 ،شريدور وآخرون(
، تعين أعضاء المجلس بمن فيهم أولئك الذين يعملون باالرتباط مع واضعي المعـايير المحليـين    -1

  .ووضع عقود الخدمة ومعايير األداء
  .عين لجنة التفسيرات القائمة والمجلس االستشاري للمعاييرت  -2
  .ومدى فعاليته، المراجعة السنوية إلستراتيجية مجلس معايير المحاسبة الدولية  -3
  .القبول السنوي لميزانية مجلس معايير المحاسبة الدولية وتحديد أساس التمويل  -4
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معايير المحاسبة والدعايـة لمجلـس معـايير     مراجعة القضايا اإلستراتيجية العامة المؤثرة على  -5
المحاسبة الدولية  والعمل الذي يقوم به وتعزيز أهداف تطبيق معايير المحاسبة الدولية وضـمان  

  .إبعاد أمناء المجلس من التدخل في األمور الفنية المرتبطة بمعايير المحاسبة
والمجلـس االستشـاري   ، القائمة ولجنة التفسيرات، وضع وتعديل اإلجراءات التشغيلية للمجلس  -6

  .للمعايير
بما فـي ذلـك التشـاور مـع المجلـس      ،قبول التعديالت في ميثاق المؤسسة بعد بذل ما يجب   -7

  .ونشر مذكرات العرض المبدئية للتعليق عليها من الجمهور،االستشاري للمعايير 
  

  

 International Accounting( :وقد ضمت اللجنة التأسيسية في هيكليتها الجديـدة مـا يلـي       

Standards Committee Foundation ,2009)(:  
  :مهنية عالمية جهاتشخصا ممثلون عن عدة  22وهم عبارة عن :  IASCFأمناء  -1

 .)دول الباسفيك(من أسيا  ستة •

 .من أوروبا ستة •

 .من أمريكا الشمالية ستة •

  .من بيئات أخرى تحقق التوازن الجغرافيأربعة  •
  

كما يقومون بتعيين كـل مـن أعضـاء لجنـة     ، IASBة تعين أعضاء المجلس مهمتهم األساسي
كما يقوم األمناء بمراقبـة فعاليـة   . وأعضاء المجلس االستشاري، التفسيرات لإلبالغ المالي العالمي
 .ويعتمدون ميزانيتها، ويقومون بجمع األموال لصالح اللجنة، مجلس معايير المحاسبة الدولية

  

منهم متفـرغين   12فردا بحيث يكون  14ويتألف من : IASBحاسبة الدولية مجلس معايير الم  -2
والمؤهـل األساسـي لعضـوية    ،يتم تعينهم من قبل مجلس األمناء  ،آخرين غير متفرغين 2و 

ويجب أن يتأكد األمناء بان المجلس ال تسـيطر عليـة أي مصـالح    ،المجلس هو الخبرة الفنية 
والمجلس سؤول مسـؤولية تامـة   . الستقاللية التامة في عملهماولديهم  إقليمية أو تنظيمية محددة

عن إصدار معايير اإلبالغ المالي والتعديالت التي ستتم عليها وعلى معايير المحاسـبة الدوليـة   
  . وإقرارها، السابقة

  :كاألتي 2012حيث سيكون شكل المجلس قبل يوليو  2009تم إقرار هيكلية جديدة في فبراير 
 )الباسفيك دول(من أسيا  4 •
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 من أوروبا 4 •

 من أمريكا الشمالية 4 •

 من أفريقيا 1 •

 من أي بيئات أخرى تحقق التوازن الجغرافي 2 •

  .عضو 14عضو بدال من  16وعلية سيكون عدد أعضاء المجلس  
يبين التسلسل التاريخ لعدد أعضاء المجلس وعدد األصوات المطلوبـة إلقـرار   ) 2.3(وجدول رقم 

  .المعايير
  )2.3(جدول رقم 

 IASsعدد أعضاء المجلس واألصوات المطلوب إلقرار المعايير 

  عدد األصوات المطلوبة إلقرار المعيار  عدد أعضاء المجلس  التاريخ
 7 9  1978يونيو - 1973يونيو  

 9  11  1982ديسمبر - 1978يوليو  

 9  12         1983ديسمبر - 1983يناير 

 10  13  1985ديسمبر - 1984يناير 

 11  14  1995يونيو - 1986يناير 

 12 15  1995ديسمبر - 1995يوليو 

 12 16  2001مارس - 1996يناير 

 8 14  2005يونيو - 2001ابريل      

 9 14  - 2005يوليو      

  ) www.iasplus.com/restruct/iaschistory.htm: المصدر ( 
  
  ):Standards Advisory Council )SACالمجلس االستشاري للمعايير  -3

وهم ، يمثلون توزيعا جغرافيا متباينا، المجلس من عدد كبير غير محدد من األعضاء يتكون     
، ميون ومدققونيومحللون وأكاد، ومستخدمون للتقارير المالية، من أصحاب خلفيات عملية مهنية

ويهدف المجلس إلى تقـديم النصـح    .ت الحكومية والمهنية المختلفةومن األعضاء أيضا المنظما
وتقـديم  ، والمشورة لكل من مجلس معايير المحاسبة الدولية واألمناء فيما يتعلق بأولوية عملهـا 

كما يقوم بإعالم مجلس ،  IASBالنصح والمشورة لألجندة الموضوعة والبرامج المتبعة من قبل 
 أنكمـا  ، بالنسبة لمستخدمي القوائم الماليـة ، ير المقترحة وأثارهاالمعايير حول مضامين المعاي

  .علية الدعم اإلعالمي والتطبيقي للمعاير التي يتم إصدارها

http://www.iasplus.com/restruct/iaschistory.htm
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                               ):IFRIC(مجلس تفسيرات معايير اإلبالغ المالي الدولي   -4
، دولية الصادرة مـن المجلـس  مهمتهم تفسير تطبيق المعايير العضو  14ويضم المجلس حاليا 

ونشر مسودات التفسيرات لجمع ، المشورة في الوقت المناسب في المواضيع المتعلقة بالمعاييروتقديم 
وتقـديم  ، واخذ المالحظات بعين االعتبار قبل إعداد التفسير بشكله النهائي، المالحظات العامة حولها

 .فسيراتالتقارير إلى المجلس وحصول موافقة المجلس على الت

، طاقم من الموظفين يقومون بتقديم الدعم الفني والتقني واإلداري للجنـة وتشـكيالتها   :العاملون  -5
 .منهم الناشرون والمعلمون والمشغلون

  

أن العديد من المنظمات استهدفت وضع المعايير الدولية وتهيئة المناخ الـالزم   الجدير بالذكرمن 
  )112-106: 2008،القاضي وحمدان( :لمنظماتواهم هذه ا، لتطبيق هذه المعايير

  :(IASC) لجنة معايير المحاسبة الدولية  -1
تعتبر لجنة معايير المحاسبة الدولية هيئة مستقلة وال تخضع لسـلطة أي حكومـة منظمـة             

بعضـوية هيئـات    1973فـي      IASCلجنة معايير المحاسبة الدولية   تكونت. مهنية معينة 
استراليا وكندا وفرنسا وألمانيا والمكسيك وهولنـدا واليابـان   ،في عشر دول هي  محاسبية مهنية

  )  280: 2005 ،أبو زيد. (ندا والواليات المتحدة األمريكيةوالمملكة المتحدة وايرل
وقد انضم إلى هذه المنظمة بعد تأسيسها عدد كبير من المنظمات المهنية حيـث بلـغ عـدد    

ويجـب  ، دولـة  77منظمة محاسبية من أكثر من  101أكثر من المنظمات المحاسبية األعضاء 
على كل عضو جديد للمنظمة أن يتعهد باستخدام أفضل المحاوالت في التأكيد من أن يتم تبنـي  

  )   280: 2005 ،أبو زيد( .وإتباع المعايير المحاسبية الدولية بدولته
   

  )IFAC(االتحاد الدولي للمحاسبين   -2
ا عضـو  155يضم في عضـويته  ، 1977ية لمهنة المحاسبة تأسس عام وهو منظمة عالم     

  .مليونيين ونصف مليون محاسب) 2.5(دولة يمثلون أكثر من  118ومنظمة في 
يهدف االتحاد إلى تعزيز مهنة المحاسبة في العالم والمساهمة في تطوير اقتصاد دولي قـوي  

ومن أهم األهداف التـي   .لى اعتمادهامن خالل إنشاء معايير مهنية عالية المستوى والتشجيع ع
  )282: 2005،أبو زيد:(يسعى االتحاد لتحقيقها

  .اقتراح وتطوير معايير وأدلة المراجعة الدولية وقواعد السلوك المهني  -1
  .تقييم وتطوير أساليب المحاسبة اإلدارية  -2
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  .تشجيع وتقوية العالقات مع مختلف الفئات التي تستخدم القوائم المالية  -3
  .والمساعدة في نشر مثل هذه الهيئات" اإلقليمية"التعاون مع الهيئات المناظرة   -4
  .إصدار الدوريات كوسيلة لتبادل اآلراء واألفكار بين المهتمين بالمهنة  -5
  .التنظيم واإلشراف على االجتماعات الدورية ألعضاء االتحاد  -6
  .ير المعلوماتتنظيم عملية تبادل المعلومات في مجال تقنية وتطو  -7
  .تشجيع الراغبين في الدخول إلى االتحاد والمشاركة في نشاطاته والتعريف بة  -8

  .ومن الجدير بالذكر أن معظم أعضاء مجلس معايير المحاسبة الدولية ينتمون لالتحاد
  

  )IAPC(لجنة ممارسة المراجعة الدولية  -3
لمراجعة والخدمات التابعـة بالنيابـة   لديها صالحيات إصدار مسودات معايير اوهي لجنة          

على أن تسعى لتحقيق القبول الطوعي لتلـك المعـايير أو    IFACعن االتحاد الدولي للمحاسبين 
: دولـة وهـي   13أعضاء مـن   1994وتضم اللجنة في عضويتها منذ سنة . البيانات وتعزيزها

المملكة ، السويد، الهند، اليابان، هولندا، المكسيك، فرنسا، ألمانيا، مصر، كندا، البرازيل، استراليا
  .والواليات المتحدة األمريكية، المتحدة
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  الفصل الثالث
  ).39(الدولي رقم  الستثمارات في ضوء معيار المحاسبةتقييم ا

  
  

  .)39(األدوات المالية في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم : المبحث األول
  
تبعة بتقييم االستثمارات في ضوء معيار المحاسبة الدولي الطرق الم: المبحث الثاني 

  )39(رقم 
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  المقدمة
ظهرت األدوات المالية لغرض تلبية حاجات المتعاملين بها من خالل عمليات التبادل التي تـتم       

لـذلك  ، حيث تباع هذه األدوات وتشترى من قبل العديد من الناس والمؤسسـات ،على هذه األدوات 
إال أن لهـا خصوصـية باعتبارهـا أداة    ، يمكن اعتبارها سلعا شانها في ذلك شان أي سلعة أخرى

   .استثمارية
ويرجع التوسع في التعامل بهذه األدوات إلى ظهـور الثـورة الصـناعية واخـتالف الوجـه          

دية األمر كما ظهرت أيضا االستثمارات الكبيرة والتي أصبحت تفوق المقدرة الفر، االقتصادي للعالم
الذي أدى إلى ظهور الشركات المساهمة والتي تقوم على أساس مشاركة المسـاهمين فـي ملكيـة    

وكـذلك أعطـى فرصـة للشـركات     ، وهذا الوضع خلق فرص مناسبة لتوظيف األموال، المشاريع
  .)1: 2004 ،كريم(والحكومات في الحصول على التمويل الالزم من خالل طرح األسهم والسندات

  

تحـدياً كبيـراً   ) وال يزال(إن استخدام األدوات المالية بمختلف أنواعها من قبل الشركات شكل      
أمام المحاسبين وواضعي المعايير المحاسبية على حد سواء حول كيفية المحاسبة عن هـذه األدوات  
ه في التقارير المالية، وخصوصاً في مواضيع االعتراف، والقياس، واإلفصاح، لصعوبة وتعقـد هـذ  

  .القضايا
  

ونتيجة لتوجه معايير المحاسبة في اآلونة األخيرة نحو القيمة العادلة ومن إحدى هذه المعـايير       
كان ال بد مـن  ، الخاص باالعتراف والقياس للموجودات المالية والمطلوبات المالية  39المعيار رقم 

لية قـد قامـت بتطبيـق هـذا     دراسة ما إذا كانت الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الما
  .وان كانت قد طبقت المعيار هل التزمت بتطبيقه بشكل سليم، المعيار أم ال 

    
وقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين يتناول المبحث األول دراسة أهم األدوات المالية مـن حيـث   

ي فيهـدف لدراسـة   أما المبحث الثـان ، التعرف على أنواعها واهم ما يتعلق بمفهوم القيمة العادلة  
  . لالستثمارات المالية) 39(موضوع معالجة معيار المحاسبة الدولي رقم 
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  المبحث األول
  )39(األدوات المالية في ظل معيار المحاسبة الدولي رقم   

  

  تمهيد
ظهرت الحاجة لألدوات المالية األساسية بشكل رئيسي من الحاجة لرؤوس األموال والتمويـل       

الشركات سواء أكانت حاجة قصيرة األجل كحاجتها للسـيولة، أو كانـت طويلـة األجـل     من قبل 
وفي المقابل وجدت جهات مالية، وحكومية، وفردية، مستعدة لتغطيـة  . كحاجتها لشراء أصل مادي

من هنا وجدت األسواق المالية، والتي توفر األدوات المالية قصيرة األجل كشـهادات  . هذه الحاجات
الودائع ألجل، والقبوالت المصرفية، كما وجدت األسواق الرأسمالية والتي تـوفر األدوات  اإليداع، و

               .)42: 1989 ،الميداني( المالية طويلة األجل كاألسهم، والسندات طويلة األجل
  

ونتيجة للتطورات االقتصادية ظهرت الحاجة الستحداث أدوات مالية مشتقة مبتكرة تعتمد على      
أو سلع أو مؤشرات حيث تقوم الشركات بإدارتهـا مـن خـالل أقسـام     ، دوات مالية مشتقة أخرىأ

  .          مختصة بهذا المجال تعرف بأقسام إدارة المخاطر
  

وأدوات ديـن  ، ويتناول هذا المبحث األدوات المالية وأنواعها من أدوات مالية ذات حق ملكية      
  . ن مفهوم وأهداف ومحددات والطرق المستخدمة للقيمة العادلةوكذلك التعرف ع، ومشتقات مالية 
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  أدوات الملكية: أوالً
  :وهي كالتالي واألسهم الممتازة، وتتمثل هذه األدوات في األسهم العادية     

    األسهم العادية
ي حصولها علـى  تعتبر األسهم العادية هي النوع األكثر واألوسع استخداما من قبل الشركات ف      

وال يمكن تصـور إنشـاء   ، وبالذات لتكوين رأس المال عند تأسيس الشركات هذه، الموارد التمويلية
  .)200: 2006 ،خلف( شركة مساهمة بدون أن تقوم بإصدار أسهم عادية

  

وتتمثـل القيمـة   . يمثل السهم العادي مستند ملكية له قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمـة سـوقية       
أمـا  . وعادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس، ية في القيمة المدونة على قسيمة السهماالسم

ولكن تتضـمن  ، القيمة التي ال تتضمن األسهم الممتازة(القيمة الدفترية فتتمثل في قيمة حقوق الملكية 
، مـة السـوقية  وأما القي. مقسومة على عدد األسهم العادية المصدرة) االحتياطات واألرباح المحتجزة

وهذه القيمة قد تكون اكبر أو اقل من ، فتتمثل في القيمة التي يباع بها السهم في سوق األوراق المالية
  .)144: 2002، هاشم( القيمة االسمية أو القيمة الدفترية

  

  :)31: 2004، وسالم، التميمي( خصائص األسهم العادية
   .كة مساهمة وال يمكن أن يكون حق مديونيةوهو حصة من رأس مال شر: السهم أداة حق ملكية -1
كونه يمثل حق ملكية حقيقيـة لمنشـات قائمـة علـى أسـاس مبـدأ       : ليس له تاريخ استحقاق  -2

  .االستمرارية
عدم ثبات العائد وتذبذبه ما بين ربح أو خسارة وذلك تبعـا للظـروف االقتصـادية المحيطـة       -3

  .بالمنشاة
، فهو يحمي األمـوال فـي حـاالت التضـخم    ، دية ارتباطا ايجابياارتباط العائد بالحالة االقتصا  -4

  .أي أنة استثمار جيد في جميع الحاالت، وحاالت الرواج
  :يعطي نوعين من العائد  -5

  .عائد رأس مالي عند بيع السهم •
  نصيب السهم من األرباح الموزعة: عائد جاري •

  .عضاء مجلس اإلدارةالتصويت في الجمعية العمومية النتخاب أ: له حق اإلدارة  -6
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  مزايا االستثمار باألسهم العادية للمستثمر
  )202 :2006 ،خلف( وتتمثل فيما يلي، يحقق االستثمار باألسهم العادية عدة مزايا للمستثمر     

حيث تمنح لحامل السهم بحق حضور ، في إدارة الشركة االشتراكأنها توفر للمستثمر الحق في   -1
وكـذلك لـه الحـق بموجبهـا     ، امة للشركة المساهمة العادية والغير العاديةاجتماعات الهيئة الع

  .للتصويت النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
الحق لملك السهم العادي في الشركات المساهمة في الحصول على حصة مـن األربـاح التـي      -2

  .وبقدر يتناسب مع حصته في أسهم الشركة، وتقرر توزيعها، تحققها الشركة
تع أصحاب األسهم العادية بحق األولوية على غيرهم في شراء األسهم الجديدة التـي تقـرر   يتم  -3

  .الشركة إصدارها في الغالب
وعلى قـدر المسـاواة مـع المسـاهمين     ، الحق في الحصول على حصة من موجودات الشركة  -4

  .اآلخرين
م هذا الحق كمـا يـنص   الحق في مراقبة عمل الشركة ومتابعة هذا العمل وفق آليات وصيغ تنظ  -5

واللوائح والتشـريعات والـنظم ذات العالقـة بعمـل الشـركات      ، علية النظام الداخلي للشركة
وحق العضو في التعرف على نشاطات الشركة والنتائج التـي تحققهـا واألوضـاع    ، المساهمة

  .والظروف التي ترافق عملها
  

  عيوب االستثمار في األسهم العادية
فليس هناك ما يضمن ، عيوب ومن أهمها أنة في حال إفالس الشركة أو تصفيتها لألسهم العادية     

وربما ال يسترد شيئا منهـا علـى   ، أن يسترد حامل السهم القيمة التي سبق أن دفعا عند شراء السهم
 وكذلك ليس لحامل السهم المطالبة بنصيبه من األرباح طالما لـم تقـرر اإلدارة توزيعهـا   . اإلطالق

  .)145: 2002 ،هاني(
  

  االتجاهات الجديدة في األسهم العادية 
ظهرت إلى جانب األسهم العادية التقليدية في السنوات األخيرة الماضية أنواع جديدة من األسهم 

  :)44-43: 2004، التميمي وسالم( وهي كاألتي
ة ولحامل هـذا  يخول لحاملة امتالك قسم معين من أقسام الشرك: األسهم العادية لألقسام اإلنتاجية  -1

دون النظر للمركز المالي لبقية األقسـام فـي   ، السهم المشاركة في أرباح القسم وتحمل خسائره
  .الشركة ونجاح القسم يؤدي إلى ارتفاع قيمة السهم ونصيبه من األرباح الموزعة
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وتخصص للعاملين فـي  : األسهم العادية ذات التوزيعات المخصومة من الربح الخاضع للضريبة  -2
ويسـتقطع  ، لشركة مما يجعلها تشبه الرواتب التي يتقاضها العاملون ألنها تختص بعنصر العملا

أي أنها تمثل عبئا على إيرادات الشركة ويخفض وعاء الضريبة وممـا  ، من الربح قبل الضريبة
  .يخفض مخصص الضريبة

، وة كتـامين وتبـاع بعـال  ، وإصدارها يكون مضمون بقيمة معينـة : األسهم العادية المضمونة  -3
وللمستثمر الحق في الشراء بعالوة إذا رغب بالضمان بان ال يقل قيمة السهم عن قيمة معينة أو 

لضمان عدم البيـع  ، وتمتاز بالتعويض عن نقص المعلومات، بدون عالوة إذا لم يرغب بالضمان
  .بأقل من القيمة الحقيقية ولدعم ثقة المستثمر لالحتفاظ بالسهم وعدم بيعة

  

  ألسهم الممتازةا -2
هي أسهم تعرف بمستند له قيمة اسمية، وقيمة دفترية، وقيمة سوقية، تمامـاً مثـل األسـهم    
العادية غير أن تلك األسهم يكون لحاملها أولويات معينة على األسهم العادية وغالبا ما تدور هذه 

ـ      فيةاألولويات في الحصول على الكوبون وفي الحصول على نصيب السـهم مـن نـاتج التص
  .)44-40: 2003، الدهراوي و هالل (

  :)44-40: 2003، الدهراوي وهالل( أنواع األسهم الممتازة
وهي تلك األسـهم التـي ال يكـون     :األسهم الممتازة غير مجمعة وغير مشتركة باإلرباح .1

 .رباح التي لم يعلن عنها أو لم توزع في السنوات السابقةلحاملها الحق في المطالبة باأل

وهي تلك األسـهم التـي ال يسـقط حـق     : الممتازة مجمعة وغير مشتركة باألرباحاألسهم  .2
  .حاملها في الكوبونات التي لم يعلن عنها في السنوات السابقة

وهي تلك األسهم التي يكون فيهـا الحـق    :األسهم الممتازة المشاركة وغير مجمعة األرباح .3
بونات تدفع بعد أن يتحصل حامـل  لحامل السهم في مشاركة حملة األسهم العادية في أي كو

  .السهم العادي على كوبون يساوي المعدل المرجح للسهم الممتاز
وهي التي لها الحـق فـي   : األسهم الممتازة ذات التوزيعات المجمعة ومشتركة في األرباح .4

الحصول على األرباح عند اإلعالن عن توزيعها بشكل متراكم، في وقت لم تحصل فيه هذه 
وزيعها في سنوات سابقة هذا باإلضافة إلى حقهم في مشاركة حملـة األسـهم   األسهم على ت

العادية في أي كوبون إضافي أو أرباح متبقية بعد إجراء توزيع كوبون لحملة األسهم العادية 
 .بمعدل مرجح لتوزيع السهم الممتاز
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عدد معين مـن   وهذه األسهم تسمح لحاملها في تحويلها إلى: األسهم الممتازة القابلة للتحويل .5
 .األسهم العادية أو إلى سندات

 
  المزايا التي تحققها األسهم الممتازة للمستثمر

 ،خلـف ( تتمثل في التـالي  أنتتمثل المزايا التي تحققها األسهم الممتازة للمستثمرين والتي يمكن 
2006 :226-227(:  

طرة أقل مقارنة باالستثمار أنها تكون مناسبة لبعض فئات المستثمرين الذين يرغبون بدرجة مخا  -1
وقبل القيام بأيـة توزيعـات   ، يحصلون على نسب محددة من األرباح، في األسهم العادية ألنهم

وكذلك ألنهم يحصلون على مقابل لهذه األسهم في حـال تصـفية   ، لألرباح على األسهم العادية
  .الشركة قبل األسهم العادية

إلى أسهم عادية توفر إمكانية االختيار بين االحتفاظ باألسـهم  أن األسهم الممتازة القابلة للتحويل   -2
يفوق مـا   ففي هذه الحالة تحقق األسهم الممتازة عائداً، الممتازة هذه أو تحويلها إلى أسهم عادية

، تحققه األسهم العادية فأنهم يحتفظون باألسهم الممتازة هذه وال يقومون بتحويلها إلى أسهم عادية
مون بتحويل األسهم الممتازة إلى أسهم عادية عندما يكون عائد األسهم العاديـة  في حين أنهم يقو

  .أعلى من عائد األسهم الممتازة
توفر األسهم الممتازة المتجمعة لألرباح إمكانية حصول حملة األسهم هذه على األرباح في حال   -3

تقرر توزيع أربـاح فـي   وذلك عندما ي، تحقيق الشركة لألرباح للسنوات التي ال يتقرر توزيعها
  .السنوات الالحقة

تحقق األسهم المشاركة في األرباح إمكانية حصولها على أرباح إضافية إلـى نسـبة األربـاح      -4
  .من خالل مشاركتها في األرباح المتبقية بعد أخذها األرباح المحددة هذه، المحددة لها

 
  عيوب األسهم الممتازة

  :)231-230: 2006، خلف( د من العيوب ومنهاتوجد لألسهم الممتازة العدي       
تتضمن درجة مخاطرة اكبر من السندات وهذه المخاطرة ترتبط بعدم الحصـول علـى عائـد      -1

  .لألسهم الممتازة في حال عدم تحقيق الشركة أرباح
وبالـذات عنـدما تعجـز    ، عدم تسديد قيمتها عند التصفية في حال عدم قدرة الشركة على ذلك  -2

  .ن تسديد التزامات الشركةأصولها ع
  .ال يحق لحملة األسهم الممتازة االشتراك في إدارة الشركة  -3
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أن األسهم الممتازة ال تسهم في تخفيض العبء الضريبي على الشركة بسبب أن الضريبة تفرض -4
  .على الشركات قبل حصول حملة األسهم الممتازة على العائد أي قبل توزيع األرباح

  

  الديـن أدوات: ثانياً

  السندات
وتعتبر مصـدر أساسـي   ، تعتبر السندات الورقة األساسية التي يتعامل بها في األسواق المالية     

ويعرف السند على انه ، للتمويل للعديد من الجهات سواء كانت شركات أو مؤسسات وحتى حكومات
السند يعتبر دائنـا للجهـة    وبهذا فان مالك، مستند مديونية قابل للتداول وألجل محدد وبفائدة محددة

وكذلك له الحق في ، أي له الحق في الحصول على قيمة السند االسمية في وقت استحقاقه، المصدرة
  .)244: 2006 ،خلف( الحصول على فائدة محددة وبصورة دورية

  
   :اتجاهات جديدة حول السندات

ا سمات تختلف عـن السـندات   له، استحدث في العشرين سنة األخيرة أنواع جديدة من السندات     
  :)38-37: 2003، هندي( منهابصورة وأخرى و ةالتقليدي

علـى أن يسـترد    سـمية االهذه السندات تباع بخصم على قيمته  :سندات ال تحمل معدل كوبون .1
  .تاريخ االستحقاق عندالمستثمر قيمته االسمية 

التضخم وعادة يحـدد   هو نوع من السندات مستحدث لمواجهة :سندات ذات معدل فائدة متحرك .2
فهدف تعديله ليتالءم مـع معـدالت    شهرأسعر فائدة مبدئي لهذه السندات ويعاد النظر كل ستة 

  .الفائدة السائدة في السوق
ال يجوز لحملة هذه السندات المطالبة بالفوائد في السنوات التي لـم تحقـق    :السندات ذات الدخل .3

  .المنشأة فيها أرباحاً
تحدثت لتمويل امتالك أعضاء مجلس اإلدارة لحصة كبيرة في رأس المال اس :السندات الرديئة .4

الخاص بالمنشأة التي يديرونها وذلك بإصدار قروض تستخدم حصيلته لشراء جانباً كبيـراً مـن   
أسهمها المتداولة في السوق وعادة ما يترتب على ذلك زيادة كبيرة في نسبة األموال المقترضـة  

  .إلى األموال المملوكة
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  :)291: 1988 ،عوض( تشتمل السندات التي تصدرها الشركات على ما يليو
وهي القيمة المدونة في السند، وهي تمثل كمية النقود التي تقترضها الشركة وتعد : قيمة اسمية  -1 

  .بدفعها عند تاريخ استحقاق معين في المستقبل
وعند هذا التاريخ يجـب علـى    لكل سند تاريخ استحقاق محدد في المستقبل،: تاريخ استحقاق   -2

 ).عادة القيمة االسمية(الشركة أن تدفع القيمة المبرمة بالعقد 

على الشركة المصدرة للسند أن تدفع مبلغاً محدداً من الفائدة على السند، يسـاوي  : سعر الفائدة   -3
 .قيمة الدفعات السنوية على القيمة االسمية للسند

اسـتدعاء  ط في عقد السند يعطي الشركة حـق  كة بوضع شرحيث تقوم الشر: حق االستدعاء   -4
  .السند قبل تاريخ االستحقاق، وفي أي وقت شاءت

  
  المزايا التي يمكن أن يحققها السند للمستثمر

  :)245: 2006 ،خلف( ومنها، السند يمكن أن يحقق للمستثمر العديد من المزايا للمستثمرين فيه
وقبل دفع التزامـات الشـركة تجـاه    ، في تاريخ االستحقاق الحصول على القيمة االسمية للسند  -1

  .مالكيها
أي بمعـزل عـن   ، وقبل تحقيق الشركة لألرباح، الحصول على فائدة دورية بمعدل محدد مقدما  -2

  .نتائج عمل الشركة سواء كان ربح أو خسارة
  

                                                                               المشتقات المالية

هي أدوات مالية يتم اشتقاقها من أدوات مالية أخرى ويعتمد أدائها على كيفية أداء األدوات   
   .المالية المرتبطة بها، وفلسفة عملها متعلقة بإدارة وتحويل المخاطر المالية

  

  :) :7Chance, 2001-3( تدخل الشركات في األسواق المشتقة       
ض الحصول على بضائع معينة لتحقيق األرباح وعادة تكون مراكزها مراكـز  بغر: للتجارة -1

  .طويلة
وتلجأ الشركات إلى السوق بغرض إجراء عمليات شراء أو بيع، تحوطاً لمراكـز  : للتحوط -2

 .مالية متخذة سابقاً
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رغم أن التعامل في المشتقات كان مركزاً في دول معينة، إال أنها نمت بشكل متسـارع خـالل   
وهي تسـتخدم اآلن مـن قبـل الشـركات،     . دين الماضيين وباتت تستخدم في معظم دول العالمالعق

ويتم تداول أنواع معينة منها فـي أسـواق   . والمؤسسات المالية، والمستثمرين المتمرسين، وآخرين
الخيـارات، والمسـتقبليات،   : وتتكون المشتقات مـن كـل مـن   . عامة ذات كفاءة كأسواق األسهم

  .واآلجلة، وأخرى خليط منها تسمى األدوات المالية الهجين والمبادالت،
  

  عقود الخيارات 
ببيع شيئاً أو شـراءه  ) ليس فرضاً(والتي تعطي الحق للبائع  –بائع ومشتري  –عقد بين طرفين   

ويدفع البائع للمشتري مبلغـاً مـن المـال    . في تاريخ الحق وبسعر يتفق عليه الطرفان بتاريخ العقد
وهناك نوعين من الخيارات . ، ويكون هذا العقد حاجزاً للتنفيذ عندما يرغب البائع بذلكيسمى عالوة

وهو خيار ببيع شيئاً لمشتري الخيار، والنوع اآلخر يسمى خيار شراء  Putأحدهما يسمى خيار بيع 
Call وللخيارات أسواق خاصة منظمة بهـا يـتم فيهـا    . وهو خيار بشراء شيئا من مشتري الخيار
وظهـرت سـوق   . هذه األدوات ولكن هذا ال يمنع من إبرام مثل هذه العقود خارج السـوق  تداول

ألول مرة، وأنواع عقود الخيار كثيرة ومتنوعة، ويمكن إبرامها على األصول  1973الخيارات سنة 
  .المالية المختلفة، مثل األسهم ، والسندات، وعقود المستقبليات، والمعادن، والعمالت األجنبية

  
   قود اآلجلةالع

لشراء أو بيع شيئاً ما في المستقبل، بسعر يتم االتفاق  –بائع ومشتري  –وهي عقود بين طرفين   
وهنا تنفيذ العقد ملزم للطرفين بكل األحوال ويجـب التنفيـذ فـي اليـوم     . عليه في الوقت الحاضر

يوجـد لهـا مكـان     ويوجد أسواق لهذه العقود لكنها غير منظمة كأسواق الخيارات، أي ال. المحدد
  .محدد

  
   العقود المستقبلية

يتم فيها اتفاق بين طرفين، بائع ومشتري، لبيع ) إجبارية(وهي عبارة عن عقود معيارية ملزمة   
يتم تداول هذه العقود في أسواق منظمة خاصة بها هـي  . أو شراء ما في المستقبل، وفي وقت محدد

إجراء التسويات على عقـود المسـتقبليات بشـكل     ومسئولية هذه األسواق هي. أسواق المستقبليات
وتتميز العقود المستقبلية بأنها على وحدات متشـابهة، فـي قيمتهـا، ومواصـفات سـلعها،      . يومي

ومن الجدير ذكره أن هنـاك  . واألصول المالية المتاجر بها، لكن األسعار تختلف وتتغير باستمرار
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 Optio on Futureر يسمى خياراً على المسـتقبليات  نوعا مختلطاً من العقد المستقبلي، وعقد الخيا
. وهو يعطي البائع حق الشراء أو البيع لعقد مستقبلي في وقت الحق على سـعر متفـق عليـه اآلن   

  .وهذه العقود يتم التداول بها في سوق المستقبليات
 

   عقود المبادالت
الً قد يستلم احدهم حالياً نقـد  فمث. هي عقود يتفق بموجبها طرفان على تغيير التدفق النقدي ليهم  

من استثمار معين ولكنه يفضل نوع آخر من االستثمار لديه تدفق نقدي بشكل مختلف، فيقوم بعمـل  
المعاكس للذي يحمله الطرف اآلخر فيـدخال   االستثمارإتفاق مع آخر لديه نفس الرغبة ولكن يحمل 

، مثـل  ناك أنواع مـن عقـود المبادلـة   وه. موعقود المبادالت ليس لها سوق منظ. في عقد المبادلة
والمبـادالت   Commodity Swapsومبـادالت البضـاعة    Equity Swapsمبادالت حق الملكية 

وهذه األخيـرة تشـمل علـى    . ومبادالت العملة ومبادالت أسعار الفائدة Credit Swaps االئتمانية
لموجودات المرتبطة بعملـة أو  مبادالت المطلوبات المرتبطة بعملة أو سعر الفائدة وعلى مبادالت ا

 .سعر فائدة
 

  تعريف القيمة العادلة
  :يلي مامن أهم التعريفات للقيمة العادلة 

هي المبلغ الذي يتم فيه مبادلة أصل ما أو تسديد التزام ما بين الطرفين على إطالع ورغبة فـي  
لمبلغ الذي يمكـن أن  هي او ).13 :2005 السعافين،( عملية البيع والشراء وال يوجد  بينهم مصالح

تصفية  يباع ويشتري به األصل في عملية تجارية حقيقية بين طرفين راغبين على أن ال تكون حالة
 ).8: 2004 دهمش،(

 
  أهداف القيمة العادلة

  :القيمة العادلة أهداف جديدة يمكن تلخيص أهمها فيما يلي إن لالستخدام
سابات المختلفة بالقيمة األقرب إلى الواقـع فـي   إلى إظهار بنود الح يهدف مفهوم القيمة العادلة

ما بعد الحفاظ على القوة الشـرائية العامـة   إتاريخ إعداد الميزانية العمومية، بحيث يعترف بالدخل 
وأن مفهوم القيمة العادلـة   اظ على الطاقة التشغيلية للمنشأةالحف قوق المساهمين في المنشأة أو بعدلح

وبالتالي فالقيمة العادلـة ال  تمرة في أعمالها ألجل غير محدود شأة مسيكون مبني على أساس أن المن
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صـفية غيـر اختياريـة أو    تمثل المبلغ الذي سوف تتسلمه أو تدفعه المنشأة في عملية إجبارية أو ت
 ).13 : 2005 السعافين،(مضطر للبيع 

  

  :)10 : 2004 دهمش،( ةتقيس المنشأة أدواتها المالية بالقيمة العادلة لعدد من العلميات الداخلي
  .من أجل عمل قرارات استثمارية وتجارية -1
 .إدارة وقياس المخاطر -2

 .تحديد كمية رأس المال الذي يجب تكريسه لخطوط  األعمال المتنوعة -3

  . حساب التعويضات -4
  

  :محددات القياس بالقيمة العادلة
، المجمع العربي للمحاسبين( كما يلي موثوق به تكون القيمة العادلة ألداة مالية قابلة للقياس بشكل     

2003: 50 (:  
  .إذا كان التغير في نطاق تقديرات القيمة العادلة المعقولة ليس كبيراً لتلك األداة  - أ
 .التقييم له احتماالت مختلفة التقديرات لكن ضمن النطاق بشكل معقول   -  ب

 

المجمـع العربـي   ( ل موثوق به مـا يلـي  والحاالت التي تكون فيها القيمة العادلة قابلة للقياس بشك
  :) 50 :2003، للمحاسبين

  .األداة المالية التي يوجد لها عرض سعر معلن في سوق أوراق مالية نشط لتلك األداة  - أ
 .أداة الدين تم تقييمها من قبل وكالة تقييم مستقلة ويمكن تقدير تدفقاتها النقدية بشكل معقول  -  ب

س والتي يمكن بشكل موثوق به قياس من خالل البيانات لـذلك  أداة مالية لها نموذج تقييم قيا -ج
 . النموذج ألن البيانات تأتي من أسواق نشطة 

وقد نصت معايير المحاسبة الدولية على أن السعر في السوق النشط  يمثل أفضل دليل على القيمـة  
  :)13:  2005 السعافين،( العادلة للموجودات المراد قياسها وصفات السوق النشط هي

  .عادة يكون بائع ومشترى في أي لحظة -1
 .األسعار معلنة ومتوفرة للعامة -2

 .البنود التي يتم تداولها في هذا السوق تكون متجانسة -3
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  :الطرق المستخدمة في عرض وتمثيل القيمة العادلة
رغم أنها تختلـف   –يمثل أسلوب القيمة العادلة بعدة طرق يمكن استخدامها  تحت مفاهيم مختلفة 

  :وإن أهم المفاهيم ما يلي. ي طرق االحتساب إال أنها تتقارب بالنتائج ف
الذي يمكن أن تتحمله المنشأة فيما ) أو ما يعادلها( تتمثل بذلك القدر من النقدية  :تكلفة االستبدال -1

لو قامت بإعادة شراء ما تمتلكه من أصول في الوقت الحالي، أو فيما يمكن أن يتـوفر للمنشـأة   
عند تحملها  بالتزام من االلتزامات في الوقت الحالي، وبعبارة أخرى ) أو ما يعادلها( من نقدية 

سواء كان جديـداً   -فإن التكلفة االستبدالية ألصل ما، تستخدمه تكلفة الحصول على أصل مشابه
 ).10: 2004 دهمش،(أو قديماً أو أصل مكافئ من حيث الطاقة اإلنتاجية أو إمكانية الخدمة 

تها جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين بأنها تلك التي يتم احتسابها عادة من كما عرف
تكلفة االمتالك الحالية ألصل مشابه كان جديداً أو مستعمالً أو له طاقة إنتاجيـة أو إمكانيـة   

  .)30ت: 2003، المجمع العربي للمحاسبين( خدمة معادلة
 :أو ما يعادلهـا مـن النقـد العـادل    (لعدد من النقدية تتمثل في ذلك ا :القيمة السوقية الجارية -2

من النقد وليسـت   علومةاستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة وقابلة للتحول بسهولة لمبالغ م
التي يمكن أن تحصل عليها المنشأة ، فيما لـو أنهـا   ) عرضة لمخاطر التغير في القيمة العادلة
ت في الوقت الحالي، ويفترض أن تعكس هذه القيمـة  قامت ببيع ما هو متوفر لديها من موجودا

ظروف السوق السائدة وقت التغيير، مما يوفر إمكانية المقارنة بين قيمة الموجودات التـي تـم   
اقتناؤها والحصول عليها في أوقات مختلفة، وعلى الوضع المالي أن يوفر للمسـتثمرين رؤيـة   

التوصـل إلـى    ية ، عندما يوضح اإلفصاح كيفيةالجيدة تساعدهم على االستفادة من البيانات الم
القيمة العادلة سواء باقتباس األسعار من الدليل التجاري للموجودات المتشابه أو المقارنـة مـع   

أسـعار االسـتثمارات   أسعار أدوات مشابه معروضة للبيع، أو ما تنشره األسواق الثانوية عـن  
ــة  ــة المختلفــــــ ــش، ( واألدوات الماليــــــ   ).10:  2004دهمــــــ

 
على تقدير قيمـة  ويسمى أيضاً بالقيمة الخارجة أو سعر البيع حيث يتطلب هذا األسلوب المقدرة 

البيعية المتوقعة التـي يمكـن الحصـول     يم جميع األصول على قيمتها، حيث تقالتخلص من األصل
 عها في ظروف عاديـة لـيس  عليها عند بيعها فيما إذا اختارت المنشأة التخلص منها، مع افتراض بي

  .)81: 2004 القشي،(تصفيه 
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كما عرفتها جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونين بأنها مبلغ من النقد أو النقد المعادل الذي 
يجب دفعه إذا تم حالياً امتالك أصل بنفس المبلغ أو ما يعادله أو هو المبلغ النقـدي أو مـا يعادلـه    

لوب التكلفة الجارية فإنها بشكل عام الطـرق التـي   جاري أما بالنسبة ألس) مطلوب ( لتسوية التزام 
تستخدم تكلفة االستبدال كأساس رئيسي للقياس، على أنه إذا كانت تكلفة االستبدال أعلى من كل مـن  

الحاليـة   م صافي القيمة الممكنة تحقيقها أو القيمةصافي القيمة الممكن تحقيقها والقيمة الحالية يستخد
 .) 27ت :2003، المجمع العربي للمحاسبين( أيهما أعلى كأساس للقياس

تمثل النقدية الصافية التـي ينتظـر الحصـول عليهـا أو      :صافي القيمة الحالية القابلة للتحقق -3
سدادها بعد خصم التكاليف الالزمة لتحويل أحد الموجودات أو أحد المطلوبات إلى نقدية، وتمثل 

: 2004 ،دهمـش ( البيع الجاري األصـلي  صافي القيمة القابلة للتحقيق بشكل عام، صافي سعر
11 .( 

(  –سعر البيع المقدر أثناء سير العمل : كما عرفتها جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين
  .)التكاليف المقدرة النجاز البيع+ التكاليف المقدرة لالنجاز 

 
المستقبلية حسـب الفتـرات    وتقوم على تقدير التدفقات :القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة -4

الزمنية باستخدام معدل الخصم المناسب وتعتبر هذه الطريقة هي األساس في إثبـات عناصـر   
البنود المدينة والدائنة طويلة األجل ، باستخدام معامل الخصم الذي يمثل معدل الفائدة في تاريخ 

من معدل الفائدة الخـالي مـن   القياس الذي يشير إليه االقتصاديون بتكلفة الفرصة البديلة، ويتض
وبنفس الطريقة يمكن . المخاطر، باإلضافة إلى عالوة المخاطر ، الالزمة للبنود التي يتم قياسها

من الناحية النظرية تقدير صافي القيمة الحالية المتحصالت المستقبلية التي تنسـب لألصـل أو   
اً تحديد مساهمة كل أصل لمجموعة الموجودات مخصومة بشكل مناسب إال أنه قد يصعب عملي

في توليد التدفقات النقدية، وذلك يصعب عملياً تحديد مساهمة كل أصـل فـي توليـد التـدفقات     
النقدية، وبذلك فقد يصعب تجميع كامل التدفقات من أجل التوصل إلى القيمـة الحاليـة للمنشـأة    

 .) 29ت :2003، المجمع العربي للمحاسبين(
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  الثانيالمبحث 
 

  )39(الستثمارات في ضوء معيار المحاسبة الدولي رقم تقييم ا
 

  :تمهيد
، )األسهم والسندات(هناك عوامل إستراتيجية كثيرة تدفع المديرين لالستثمار في األوراق المالية      

حيث تستطيع أن تستثمر هذه ، ةفالشركة التي لديها فائض نقدي تريد كسب عائد على أموالها المعطل
: 2006 ،حمـاد ( راق المالية الخاصة بشركات أخرى سواء طويلة أو قصيرة األجلاألموال في األو

3(.  
  

ال يشـك  ، إن حقيقة التكلفة التاريخية التي تمثل الواقع الفعلي للحدث وقت وقوعه لحظة التبادل     
و وإنما يظهر التشكيك في سالمة المبدأ بعد التملـك أ ، في دقتها وصحتها لحظة االكتساب أو التملك

الذي ينحرف قليال أو كثيرا عن القيمـة  ، إذ تصبح القيمة المسجلة شيئا من الماضي، حدوث الحدث
حيث أن الظروف االقتصـادية تتسـم   ، من هنا بدأت انتقادات لم تنتهي لمبدأ التكلفة التاريخية.المالية

ـ .بالحركة الديناميكية المتغيرة والمتقلبة بشكل دائم دة النقـد بتغيـر هـذه    وتتغير القوة الشرائية لوح
  )3 :2007 ،القشي( ومن ذلك تم التوجه للقيمة العادلة، الظروف في حاالته المختلفة

  
والتعـديالت التـي   ، ونطاق المعيار، ومفهوم المعيار، معيارويتناول هذا المبحث مقدمة عن ال     

لالستثمارات الـواردة  والتصنيفات الرئيسة ، وأهم المصطلحات الواردة بالمعيار، حدثت على المعيار
  . في المعيار والتحويالت بين االستثمارات في ضوء المعيار
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  )39(مقدمة عن معيار المحاسبة الدولي رقم 
مبادئ االعتراف بالمعلومـات الخاصـة بـالموجودات     )39(يحدد معيار المحاسبة الدولي رقم      

وهذا المعيار يكمل كذلك أحكام اإلفصـاح فـي   ، عنها المالية والمطلوبات المالية وقياسها واإلفصاح
المجمـع  ( والمتعلق كذلك باألدوات المالية اإلفصـاح والعـرض  ) 32(معيار المحاسبة الدولي رقم 

  .)2 :2003، العربي للمحاسبين
ورفع التقـارير عنهـا حـل    ، وبسبب التوسع في استخدام القيمة العادلة لقياس األدوات المالية      

، حمـاد (لألسـباب التاليـة   ) 25(محل معيار محاسبة دولي رقـم ) 39(سبة الدولي رقم معيار المحا
2006 :455(:  

ووجود هذا التنوع الكبير فـي  ، كبر عدد البدائل المحاسبية المسموح بها لمعالجة مواقف متطابقة  -1
، بيـرة يؤدي إلى نتائج مختلفة بدرجـة ك ، بية المقبولة لمواجهة نفس الموقفعدد البدائل المحاس

  .وهو ما يضع صعوبات جمة أمام المقارنات بين الشركات المختلفة
 أواعتماد المحاسبة على التصنيف الذي تضعه اإلدارة لالستثمارات المالية وهل هـي متداولـة     -2

حيث يتيح هذا األمر الفرصة بل حتى التالعب في النتائج المحاسبية عن طريـق  . غير متداولة
مما يمكن أن يؤثر سلبا على جودة وموثوقية عمليـة  ، ستثمارات معينةإعالن النوايا بخصوص ا

  .على نقطتي الضعف السابقتين) 39(ويقضي المعيار رقم . التقارير المالية إعداد
وهو األمـر الـذي   ، في المحاسبة عن األدوات المالية زيادة االعتماد على استخدام القيمة العادلة  -3

ثقة واالعتماد على المعلومات المحاسـبية الـواردة فـي القـوائم     يسهم إلى حد كبير في زيادة ال
  .المالية

الدفاتر وكيفيـة   فيمعالجات محاسبية حاسمة إلثبات األدوات المالية ) 39(استحدث المعيار رقم   -4
  .قياسها واإلفصاح عنها

  
  الهدف من المعيار

ت والمطلوبات المالية وبعـض  إلى وضع مبادئ االعتراف والقياس للموجودا 39يهدف المعيار      
  .)4: 2005 ،السعافيين(عقود اإليجار

يهدف هذا المعيار إلى تحديد مبادئ االعتراف بالمعلومات الخاصة باألدوات الماليـة فـي البيانـات    
  .)11 :2003، المجمع العربي للمحاسبين( المالية لمشاريع األعمال وقياسها واإلفصاح عنها
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قياس كافة الموجودات والمطلوبات المالية في الميزانيـة   إلىمدى الطويل يهدف المعيار على ال     
  .)5: 2004 ،السعافين( بالقيمة العادلة مع االعتراف بكافة التغيرات العادلة في قائمة الدخل

  
  نطاق المعيار

المجمـع  ( جميع األدوات المالية فيمـا عـدا   يجب أن تطبق كافة المشاريع هذا المعيار على
 :)13-11 :2003، لمحاسبينالعربي ل

تلك الحصص في الشركات التابعة والزميلة والمشاريع التي تـتم محاسـبتها بموجـب معيـار      -1
وتقديم التقارير المالية حول الحصص في  28وفي الشركات الزميلة معيار  27المحاسبة الدولي 

  ، إن المشروع الذي يطبق هذا المعيار31المشاريع المشتركة معيار 
اناته الختامية الموحدة الحتساب مصالحة في المنشآت التابعة والخلفية أو فـي المشـاريع   في بي

  :المشتركة التي 
  .تمت حيازتها وتم االحتفاظ بها حصراً بنيه التخلص منها في المستقبل القريب  - أ
أو التي تعمل تحت ظروف قاسية جداً تقلل من عائداتها للمشروع التابع له وفي هذه الحاالت   -  ب

تنطبق أيضاً إلى تلك المتضـمنة   31، 28، 27مستلزمات اإلفصاح في معيار المحاسبة  فإن
 .في هذا المعيار

  .17الحقوق وااللتزامات بموجب عقد اإليجار التي ينطبق عليها معيار  -2
موجودات ومطلوبات أصحاب العمل بموجب خطط منافع الموظفين التي ينطبق عليهـا معيـار    -3

19.  
إال أن هذا المعيار ينطبق على المشـتقات   32لتزامات بموجب عقود التأمين معيار الحقوق واال -4

  .المدمجة في عقود التأمين
أدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل المشروع المقدم للتقـارير بمـا فـي ذلـك الخيـارات       -5

  .والضمانات واألدوات المالية األخرى المصنفة كحقوق للمساهمين للمنشأة المقدمة للتقارير
عقود الضمانات المالية بما في ذلك خطابات االعتماد التي تنص على إجراء دفعات إذا لم يقـر   -6

تخضع عقود التأمين لهذا المعيار إذا نصت على . 37دين بالدفع عند تاريخ االستحقاق معيار الم
وجوب إجراء دفعات استجابة للتغيرات في سعر فائدة محدد وسعر الورقة المالية وسعر السـلعة  
وتقييم االئتمان وسعر الصرف األجنبي ومؤشر األسعار أو المتغيرات األخرى كذلك يتطلب هذا 
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يار االعتراف بالضمانات المالية التي تم تحملها أو االحتفاظ بهـا نتيجـة لمعـايير إلغـاء     المع
  .االعتراف

  :وتتضمن 22عقود العوض المحتمل في عملية ضير األعمال معيار 
  .العقود التي تطلب دفعه بناء على المتغيرات الجوية أو الجيولوجية أو المتغيرات الطبيعية -أ
ب الدفع بناء على المتغيرات الجوية والطبيعية األخرى تستخدم بشكل عـام  العقود التي تتطل -ب

كبوالص التأمين وفي هذه الحاالت تكون الدفعة التي تمت بناء علـى مبلـغ مـن الخسـارة     
  .للمشروع ويستثنى الحقوق وااللتزامات بموجب عقود التأمين

يجي في األوراق المالية وحقوق الملكيـة  يقوم المشروع أحياناً بإجراء ما يراه أنه استثمار استرات -7
  .الصادرة من مشروع أخر وذلك بهدف إقامة عالقة تشغيلية طويلة األجل أو المحافظة عليها

ينطبق هذا المعيار على الموجودات والمطلوبات المالية لشركة التـأمين  عـدا عـن الحقـوق      -8
  .وااللتزامات الناشئة بموجب عقود التأمين التي هي مستثناه

يطبق على العقود المبينة على السلع التي تعطي أياً من الطرفين الحق في التسوية إمـا نقـداً أو    -9
  :من خالل أداة مالية أخرى باستثناء عقود السلع التي 

  .تم الدخول بها وتستثمر في تلبية متطلبات الشراء أو البيع أو االستخدام  المتوقع -أ
  .ئهاقصد بها لذلك الغرض عند إنشا -ب
  .يتوقع تسويتها خالل التسليم -ج

إذا اتبع هذا المشروع عقود معادلة تحقق التسوية بفاعلية على أساس الصافي فإن هذه العقـود    -10
  .  ال يتم الدخول بها لتلبية متطلبات المشروع الخاصة بالشراء أو البيع أو االستخدام المتوقع

  
  المصطلحات ذات العالقة بالمعيار  

أي عقد يزيد من األصول المالية، أو من االلتزامات المالية لشركة ما أو أداه : يـة مالالاألداة  -1
 .)330: 2005، علي وسالم( ملكية شركة أخرى

 :)536-535: 2002، حماد( هي أي أصل يكون : األصول المالية -2

 .إما في صورة نقدية •

 :حق تعاقدي •

  الستالم نقدية أو أي أصل مالي آخر من شركة أخرى  - أ
 .     بديل أصل مالي أو التزام مالي مع شركة أخرى في ظروف مواتية للشركةلت   -  ب



67 

 .أداة حقوق ملكية لمشروع أخر  -  ت

  :)536: 2002 ،حماد(  التاليهو التزام يتصف بـ :التزام مالي -3
  .تسلم نقد أو أي أصل مالي لشركة أخرى  - أ
 .تبديل أصول مالية أو التزامات مالية مع شركة أخرى بشروط مواتية  -  ب

) أ، ب(األداة هي أداه ملكية إذا وفقط إذا جمعت بين :  Equity Instrumentه ملكية أدا -4
  :)19 :2003، المجمع العربي للمحاسبين( التالية

  األداة ال تحمل عقد ملزم بــ -أ  
  تحويل نقد أو أي أصل مالي آخر لشركة أخرى أو* 
ف غير مواتية للشـركة  تبديل أصول مالية أو التزامات مالية مع شركة أخرى في ظرو* 

  .المصدرة
  :إذا كانت األداة ستنفذ أو تنفذ بواسطة أدوات ملكية الشركة وهذه األداة -ب  

  غير مشتقة وال تحمل عقد ملزم للمصدر في تحويل عدد محدد من أدواتها المالية أو* 
ليـة  مشتقة يمكن أن تنفذ من خالل استالم الشركة لكمية معينة مـن النقـد أو أي أداه ما  * 

أخرى وتبديلها بعدد معين من أدوات ملكيتها، وفي هذه الحالة ال تتضمن أدوات الملكيـة  
المصدرة على أدوات أخرى تكون عقود استالم مستقبلية أو تحويل أداه ملكيـة للشـركة   

  .المصدرة
  

هي المبلغ الذي يمكن أن تتم مبادلة األصل أو تسـوية االلتـزام بـه، بـين     : القيمة العادلة -5
علـي  ( ف مطلعة، وراغبة في العملية، وتتم بحسن نية بين أطراف ليست ذات مصلحةأطرا
  .)330: 2005، وسالم

  

 هو أداه مالية أو عقد آخر يقع ضمن نطاق المعيار وتتضمن جميع الصفات التاليـة : المشتق -6
 :)330: 2005، علي وسالم(

مالية، أو سعر سـلعة مـا، أو    تتغير قيمته استجابة لتغير سعر الفائدة المحدد، أو سعر أداه  •
سعر صرف لعملة ما، أو مؤشر أسعار، أو تقييم ائتمان، أو مؤشـر ائتمـان، أو تغيـرات    

  ).مثل أن تكون ضمنية(أخرى 
مار مبدئي، أو استثمار مبدئي صغير متعلق بأنواع أخرى من العقـود  ثال تتطلب صافي است  •

 لها نفس االستجابة للتغيرات في ظروف السوق، و

  .م تسويتها في تاريخ مستقبليتت  •
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 مفاهيم خاصة بأنواع المحافظ الخاصة باألدوات المالية     -7

  :)17-16: 2003، المجمع العربي للمحاسبين( قسم المعيار الموجودات المالية ألربعه فئات وهي 
  .المحتفظ بها للمتاجرة) الخصوم(أو المطلوبات ) األصول(الموجودات -1
  .بها حتى االستحقاق االستثمارات المحتفظ-2
  .القروض والذمم المدينة التي أحدثها المشروع-3
  .الموجودات المالية المتاحة للبيع-4
 
أصول مالية أو التزامات مالية : الموجودات أو المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة تعرف على أنها •

تزامات مالية تتصف بما تقييم بالقيمة العادلة وتعالج من خالل األرباح والخسائر هي أصول أو ال
  :)16 :2003، المجمع العربي للمحاسبين( يلي

تتصف على أنها محتفظ بها للمتاجرة، واألصل أو االلتزام ال يصـنف علـى أنـه      - أ
  :محتفظ به للمتاجرة إال إذا

  تم امتالكه، أو حمله، بشكل أساسي لبيعها أو شرائها في فترات قصيرة األجل-أ
وات مالية محددة ويتم إدارتها بشكل جماعي، وهناك كانت جزءاً من محفظة ألد-ب

 .دليل على أن لها نمطاً فعلياً حديثاً في تحقيقها لربح على المدى القصير

ما عدا المشتقات التي هي عقود ضمانات ماليـة وأدوات التحـوط   (المشتقات  -ج
  ).الفعالة والمحددة

أنها بالقيمة العادلة مـن خـالل    في االعتراف األولي تم تصنيفها من قبل الشركة على  -ب
ويمكن للشركة أن تستخدم هذا التصنيف عندما يسمح لهـا المعيـار   . األرباح والخسائر

المشتق الضمني والذي يمكن فصـله عـن العقـد    (وهي : 11بذلك ومن خالل الفقرة 
، أو عند تصنيف األداة بالقيمة العادلـة،  )المضيف، وليس له مخاطر وصفات هذا العقد

  -:المعلومات أكثر إفادة بسبب تكون
حذف أو تخفيض حالة عدم ثبات القياس واالعتراف وبشكل كبير والتي قد تنتج من  -أ

  قياس أصول أو التزامات أو االعتراف بمها وبأرباحها وخسائرها بأسس مختلفة، أو
ويقيم أدائهـا باالسـتناد   . إدارة مجموعة من األصول أو االلتزامات أو كالهما معا -ب

على القيمة العادلة والمحددة في وثائق إدارة المخاطر أو اإلستراتيجية االسـتثمارية  
والمعلومات عن هذه المجموعة يتم الحصول عليهـا داخليـاً علـى أسـلوب إدارة     

  .الشركة
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هي أصول مالية غير مشتقة لها مدفوعات محددة، وتاريخ : ستثمارات المحتفظ بها لالستحقاقاال •
 كون لدى الشركة النية والقدرة على حملها حتى االستحقاق، وهي غيـر تلـك  استحقاق ثابت، وي

  .)17 :2003، المجمع العربي للمحاسبين(
  التي حددتها الشركة في االعتراف األولي أنها بالقيمة العادلة خالل األرباح والخسائر  - أ
  .التي حددتها الشركة في االعتراف األولي أنها متاحة للبيع -ب
  .ينطبق عليها تعريف القروض وذمموتلك التي  -ج

وعلى الشركة أن ال تقوم بتصنيف أصل مالي حتى االستحقاق إذا كان لدى الشـركة نيـة   
بيعها أو إعادة تصنيفها خالل السنة الحالية أو خالل السنتين القادمتين، بقيمة أكبر من القيمة 

ستثمار قيمة االسـتثمار  والقيمة األكبر من مجموع اال(التي ستحصل عليها عند االستحقاق 
  :إال انه يمكنها بيع هذه األدوات أو إعادة تصنيفها في الحاالت التالية) حتى االستحقاق

وقت االستحقاق قريب أو تاريخ االستدعاء قريب وبالتالي التغيـر فـي سـعر الفائـدة       - أ
  .السوقي لن يكون له أثر مهم على القيمة العادلة لهذه األصول المالية

 .صول الشركة على جميع المدفوعات األساسية المرتبطة باألصلالتأكد من ح  -  ب

إمكانية ربط عملية بيع األصل أو إعادة تصنيفه مع حدث عارض وخارج عن سيطرة  -ج
  .الشركة، والحدث لن يعاود الظهور أو لن تستطيع الشركة توقعه بشكل منطقي

ابتة أو قابلة للتحديد وغيـر  أصول مالية غير مشتقة لها مدفوعات ث: القروض والذمم المدينة •
 .)17: 2003، المجمع العربي للمحاسبين( مسعرة من قبل سوق نشط وهي غير تلك

التي تحاول الشركة بيعها فوراً أو بوقت قريب، والتي يجـب أن تصـنف علـى أنهـا       - أ
للتجارة، والتي اعتبرتها منذ االعتراف األول بأنها بالقيمة العادلة من خـالل األربـاح   

  .روالخسائ
 التي اعتبرتها الشركة على أنها متاحة للبيع منذ االعتراف األولي،  -  ب

تلك التي قد ال تعطي حاملها كل استثمارها األولي، بسبب تصـنيفها االئتمـاني والتـي     -ج
  .يجب أن تصنف على أنها متاحة للبيع

للبيع وهي أصول مالية غير مشتقة، والتي صنفت على أنها متاحة  :أصول مالية متاحة للبيع •
) ج(استثمارات محـتفظ بهـا لالسـتحقاق أو    ) ب(قروض وذمم ) أ: (ولم تصنف على أنها

                                    أصـــول ماليـــة القيمـــة العادلـــة خـــالل األربـــاح والخســـائر      
 .)17: 2003، المجمع العربي للمحاسبين(
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  : تكاليف العمليات -8
وهـي  . ية شراء أو إصدار أو التصرف بأصل أو التزام ماليهي تكاليف إضافية ترتبط مباشرة بعمل

لم تقوم الشركة بعملية الشراء أو اإلصدار أو التصرف  إذاأحد التكاليف اإلضافية التي يمكن تجنبها 
 .)18 :2003، المجمع العربي للمحاسبين( بأصل أو التزام مالي

  
 : التحوط-9

دة أو أكثر بحيث أن التغير في قيمتها العادلـة هـو   تعني لألغراض المحاسبية تحديد أداة تحوط واح
          كاملة أو جزئية للتغير فـي القيمـة العادلـة أو التـدفقات النقديـة لبنـد محـوط        Offsetمعادلة 

  )332: 2005، علي وسالم(
  

  البند المحوط-10
    :هو إما أصل أو مطلوب أو التزام ثابت أو عملية مستقبلية متوقعة

  ة لمخاطرة التغيرات في القيمة العادلة أو التغيرات في التدفقات المستقبليةتعرض المنشا-أ
  .)332: 2005، علي وسالم( ألغراض محاسبة التحوط-ب
  

  :التصنيفات الرئيسة لالستثمارات
قام المعيار بربط نية اإلدارة من اقتناء موجود مالي وكيفية تصنيفه واالعتـراف بـه وقياسـه         

الموجودات المالية ضمن مجموعات لها خصائص معينة معتمدين علـى نيـة    وتقييمه حيث تصنف
التفرقة السابقة التي كانت تفـرق بـين االسـتثمارات     ألغى) 39(المعيار  .اإلدارة في اقتناء األصل

المتداولة واالستثمارات طويلة األجل وربط المعيار بموضوع نية أو قصد اإلدارة مـن االسـتحواذ   
إلى  39وقد تم تقسيم االستثمارات وفقاً لما جاء في معيار . )540: 2002 ،حماد( يةعلى األداة المال

  :ثالث مجموعات وهي وكما يلي
  :االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق: المجموعة األولى

النية والقـدرة علـى   -هي االستثمارات التي تتوافر إلدارة الوحدة المستثمرة في تاريخ الشراء     
تتمثل بشكل رئيسي في أوراق الـدين   .)9: 2005، علي وسالم( حتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاقاال
ن لها موعد استحقاق ثابت وقيمة  ثابتة، أما االستثمار في أدوات الملكية كاألسـهم  إحيث ) السندات( 

كمـا أن   العادية فال يمكن أن تدخل ضمن هذه المجموعة كونه ال يوجد لألسهم موعد استحقاق ثابت
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قيمتها عند البيع يمكن أن تتغير حسب األسعار في السوق ولكـن يمكـن أن يـدخل ضـمن هـذه      
  .المجموعة بعض األسهم الممتازة التي يكون لها استحقاق معين وقيمة ثابتة

  :ونالحظ مما سبق أنه يجب أن يتوافر شرطان أساسيان لتصنيف أي منشأة للموجودات المالية
 .ة لدى المنشأة في االحتفاظ بالموجود المالي لتاريخ االستحقاقالنية الكامل :لنيةا -1

 .القدرة على االحتفاظ به لتاريخ االستحقاق: القدرة -2
الحاالت التي ال تمتلك فيها المنشأة النية أو القدرة على االحتفاظ باالستثمار في الموجود المالي الذي 

ن المنشأة مستعدة الن تبيع الموجـود المـالي   عندما تكو. خ استحقاق ثابت لتاريخ االستحقاقله تاري
كرد فعل للتغيرات في أسعار الفوائد في السوق أو احتياجات المنشأة للسيولة أو التغير في مدى توفر 

عندما يكون مصدر السند لديه الحق في دفع قيمة الموجود المـالي  و .بدائل االستثمار أو العائد عليها
عندما يكون حامل الموجود المالي له حـق  و .ة المطفأة لهذا الموجودبمبلغ يقل بشكل كبير عن التكلف

الطلب من المصدر أن يقوم بدفع قيمته قبل موعد االستحقاق وذلك ألن هـذا الشـرط عـادة يـدفع     
المشتري ثمناً له وبالتالي فإن عملية دفع ثمن مقابل هذا الشرط ال يتناسب مع نية االحتفاظ بالموجود 

عندما يكون مصدر الموجود المالي يملك حق اسـتدعاءه قبـل موعـد    و .ستحقاقالمالي لتاريخ اال
االستحقاق وحامل الموجود المالي سوف لن يستعيد معظم قيمة استثماره، ويمكن تصنيف مثل هـذا  
النوع من الموجودات المالية كاستثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق فقط فـي حالـة أن حامـل    

في االحتفاظ به لغاية االستدعاء أو االستحقاق وبشرط أن حامل الموجود المـالي   الموجود  لديه النية
 .سوف يستعيد معظم قيمة  استثماره

بالتكلفـة  : يجب أن يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق وإظهارهـا  * 
  .المطفأة مطروحاً منها أي مخصصات معده إزاء التدني في قيمتها

  
  الموجودات المالية المحتفظ بها ألغراض المتاجرة: وعة الثانيةالمجم
يتم إدراج الموجودات المالية التي تشتريها المنشأة ويكون الغرض األساسي منها هـو تحقيـق        

األرباح من خالل ارتفاع أسعارها في المدى القصير بعد شرائها ضمن هـذه المجموعـة ويمكـن    
  .)13: 2004السعافين، ( أشهر على ابعد تقدير  3اعتبار المدى القصير هنا هو 

 :2003، المجمع العربـي للمحاسـبين  (جمع العربي للمحاسبين القانونيين وقد عرفتها جمعية الم     
16(:  
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هي الموجودات أو المطلوبات التي تم امتالكها أو تحملها بشكل رئيسي لغرض توليد ربح مـن       
و هامش المتعامل، ويجب تصنيف الموجودات المالية علـى أنهـا   التقلبات قصيرة األجل في السعر أ

محتفظ بها للمتاجرة بغض النظر عن سبب امتالكها إذا كانت جزءاً من محفظة يوجد  دليـل علـى   
أنها نمطاً فعلياً حديثاً لتحقيق الربح قصير األجل وتعتبر الموجودات الماليـة المشـتقة والمطلوبـات    

  .نها محتفظ بها  للمتاجرة إال إذا حددت بأنها أدوات تحوط فعليةالمالية المشتقة دائماً أ
  

  :وتشمل المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة     
  .المطلوبات المشتقة التي هي ليست أدوات تحوط
وراقـاً ماليـة لـم    أالمشروع الذي يبيع " ( قصير" االلتزام بتسليم األوراق المالية التي افترضها بائع

حقيقة أنه يتم استعمال مطلوبات لتمويل أنشطة تجارية ال تجعل تلـك المطلوبـات   و) يمتلكها بعد
 .ممتلكة للمتاجرة

ويطبق التعريف المسـتعمل علـى   "  للمدى القصير" يجب على المشروع أن يتبنى تعريفاً لمصطلح 
منفـردة   أساس ثابت وبعد أن تم تخصيصها كأداة محتفظ بها للمتاجرة يمكن في الواقع االحتفاظ بأداة

أن تكون هناك نيـة لتحقيـق    39في محفظة لمدة زمنية أطول، لكن يتطلب معيار المحاسبة الدولي 
ربح من تقلبات األسعار على المدى القصير ولكن ال يضع حداً زمنياً لفترة التي يمكن أن تظل فيهـا  

  .األداة المخصصة محتفظ بها للمتاجرة
  

  للبيع) المتوفرة( الموجودات المالية : المجموعة الثالثة
محتفظ (ها في أي من الموجودات السابقة يتم تصنيف الموجودات المالية التي ال يمكن تصنيف

ضمن مجموعة  )بها لتاريخ االستحقاق ، متاجرة، قروض ومديونيات، مصممة للقياس بالقيمة العادلة
ة ضمن هذه المجموعة بأنها للبيع، وتتميز الموجودات المالية المصنف) المتوفرة(الموجودات الجاهزة 

تحتفظ بها لفترة غير محددة فهي ليست ألغراض المتاجرة بحيث يتم بيعها فور ارتفاع أسعارها فـي  
  ).13: 2004السعافين، ( السوق كما أن النية عند شرائها لم تكن االحتفاظ بها لتاريخ االستحقاق

أي تغير في هذه القيمة يعترف بها فـي  وهي أصول مالية خصصت إبتداءاً أن تقيم بالقيمة العادلة و
حقوق الملكية تحت حساب مكاسب وخسائر غير متحققة وهذا الحساب يعترف به كربح أو خسـارة  

  ).10: 2004حسين، (د البيع أو االستغناء عن األصل عن
فإذا  ،ربيع بناءاً على نية وميزة المديتصنيف األوراق المالية على أنها متاجرة أو أنها متوفرة لل     

كان مدير المحفظة مخوالً بيع أو شراء األوراق المالية لمعادلة وموازنة المخاطر في المحفظة ولكن 
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ال توجد نية للمتاجرة وال توجد ممارسة سابقة للبيع لتحقيق الربح على المدى القصير، فـإن األوراق  
فظة ينشـط فـي بيـع وشـراء     المالية عندئذ تصنف على أنها متوفرة للبيع، أما إذا كان مدير المح
، المجمع العربـي للمحاسـبين  (  األوراق المالية في المحفظة تصنف على أنها محتفظ بها للمتاجرة 

2003 :21(        .  
من المعيار والتي تنص على أن المشروع يجب أن يعيد تصنيف الموجـودة   107بموجب فقرة      

ل على اتجاه فعلي حديث لتحقيق الربح علـى المـدى   المالية في فئة المتاجرة فقط إذا كان هناك دلي
القصير بما يبرر إعادة التصنيف، وعند التحويل فإن هذه الفقرة ال تعطي أي توجيه محدد فيما يتعلق 
" باالعتراف  المناسب باألرباح والخسائر المؤجلة في حقوق الملكية بعد أن يتم  تحويـل مـن فئـة    

التي تعالج حالة إعادة التصـنيف وتسـتبعد االعتـراف     92ت الفقرة فقام" للمتاجرة"  إلى فئة" للبيع
حيث يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلـة  (  107باألرباح والخسائر الفورية أما بالنسبة لفقرة 

فـإن  ) الحقاً لالعتراف المبدئي وذلك مباشرة في حقوق الملكية لالستثمار في األسهم المتوفرة للبيـع 
ناسب االعتراف بالربح أو الخسارة على عملية التحويل آلن هذا يعطـى مرونـة أكبـر    من غير الم

كثيراً في توقيت االعتراف بالدخل في األرباح والخسائر الصافية وبدالً من ذلـك يـتم االعتـراف    
من المعيار ونتيجـة لـذلك   ) ب( 92بالربح والخسارة عند التحويل طبقاً للمبدأ الذي تضمنته الفقرة  

التغير المتراكم في القيمة العادلة لتلك األداة والذي كان قد سبق االعتراف به مباشرة في حقـوق  فإن 
الملكية يترك في حقوق الملكية إلى حين أن يتم بيع األداة المالية أو التخلص منها بطريقة أو بأخرى 

الغالـب أربـاح   و عندئذ تدخل في تقرير األرباح والخسائر الصافية ووزن المحفظة ينتج عنه فـي  
 .خ الصافية خالل فترة قصيرة إلى حد  معقول بعد إعادة التصنيف/وخسائر يعترف بها  في أ

  
  ) 39(التطور التاريخي للمعيار المحاسبة الدولي رقم 

بدأت اللجنة بالتعاون مع المجمع الكندي للمحاسبين المرحلة الثانيـة فـي    1998/ في حزيران     
االعتراف : E62ة باألدوات المالية حين قامت بإصدار مسودة عرض مشروع إصدار معايير خاص

األصـول  : بناء على الورقة النقاشية التي كانت قد نشـرتها بعنـوان   –والقياس، والتي أقرت فيها 
 1998واألدوات المالية، أن هناك صعوبة في إكمال معيار محاسبة دولي شامل قبـل نهايـة سـنة    

ومن خالل جهود مضـنية  . IOSCOعايير الجوهرية التي اتفقت عليها مع التاريخ النهائي إلتمام الم
االعتـراف   IAS39تبني معيـار المحاسـبة الـدولي     1998/ استطاعت اللجنة في تشرين الثاني 

، والذي يعكس وجهة نظر اللجنة في المقاييس 1/1/2001والذي سرى مفعوله في تاريخ  –والقياس 
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عن األدوات المالية المختلفة عن طريق التوسع في استخدام القيمـة  الواجب استخدامها في المحاسبة 
العادلة، باإلضافة لألسس التي رأتها مناسبة في االعتراف واالعتراف األولـي وإلغـاء االعتـراف    

  .)1 :2003، المجمع العربي للمحاسبين( لألدوات المالية
 

     39 ) (التعديالت التي أجريت على معيار المحاسبة الدولي  رقم 
: مـن التعـديالت علـى هـذا المعيـار، والتـي نوجزهـا كمـا يلـي         لقد أجريت العديـد        

http://www.iasplus.com/standard/ias39.htm, 29/8/2009):(  
تم إجراء تعديالت على خمسة قضايا محدودة للتأكـد أن المعيـار يطبـق     2000/ في تشرين األول

لى المعيار على شكل فس السنة قد أقر تطبيقات إرشادية عبشكل أفضل، وكان المجلس في آذار من ن
  .أسئلة وأجوبة

كان هدف التعديل تخفيض درجة التعقيد فـي المعيـار، عـن طريـق     : 2003/ تشرين األول  •
الك األداة الماليـة  ت، وكيفية إهلمواضيع مثل إلغاء االعتراف(بيق توضيح وإضافة تعليمات للتط

ضرورية نتيجة إصدار معايير جديدة، وتحقيق االتسـاق مـع   ، وحذف الفقرات غير ال)وغيرها
أنه ليس في نيته عمل تعـديل   إلىونية المجلس . إصدارات لجنة التفسير التابعة للجنة التأسيسية

 .تغير جوهر المعيار إلىيؤدي 

 Macro)أجري التعديل هنا لموضوع محدد هو تحـوط المحفظـة الكلـي    : 2004/ في آذار  •

Hedging)  وتاريخ سريان مفعوله . ضغوط من قبل اإلتحاد األوروبي وخصوصاً البنوكنتيجة
 .1/1/2005كان في 

، فـي موضـوع   2004/وقد جرى تعديل محـدد علـى نسـخة آذار   : 2004/في كانون األول •
االعتراف األولي في األصول وااللتزامات والتحويل لألرباح والخسـائر الناتجـة عـن هـذا     

 .االعتراف

في موضـوع تحـوط التـدفق النقـدي      2004/عديل محدد على نسخة آذارت: 2005/في نيسان •
المتوقع من العمليات داخل فروع الشركة، حيث تم السماح للشركات باستخدام التحـوط علـى   

وهـذا  . مخاطر أسعار الصرف للعمالت التي تتعامل بها فروع الشركات خـارج الدولـة األم  
 .ر التي تقوم بها الشركاتالتعديل جاء ليتماشى مع عملية إدارة المخاط

في موضوع القيمة العادلة للمشتقات،  2004/تعديل محدود على نسخة آذار: 2005/في حزيران •
يكون لهـا دور فـي إلغـاء األخطـاء     : وفي ظروف معينة(حيث تم السماح لبعض المشتقات 

ة بإدارة المخـاطر،  في قياسها بالقيمة العادلة التي يعتمد وفقاً لوثائق خاص) المحاسبية أو تقليلها

http://www.iasplus.com/standard/ias39.htm
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أو اإلستراتيجية االستثمارية، وعندما تحتوي هذه األدوات المالية على مشـتقات ضـمنية لهـا    
 .ظروف معينة، ويجب معالجة الفرق في تقرير الدخل

، في موضوع عقـود التـأمين   2004/جرى تعديل محدود آخر على نسخة آذار: 2005/في آب •
كما سمحت اللجنة بـبعض  . فية قياس بعض هذه األدواتالمالية حيث تم إدخال تعديالت على كي

المرونة في تحديد بعض األدوات المالية على أنها خاصة بالتأمين، ويمكن إدخالها ضمن نطـاق  
) IASBكما اعتبره (وهذا حل مؤقت . هذا المعيار إذا قرر محررها ذلك عند االعتراف األولي

، لذلك يتوقع المجلس وليس حال لحامل األداة  للمصدر،غير فعال على المدى الطويل، وهو حال
 .إصدار تعديل جديد لتغطية حاالت لم تجزم بعد

أجري تعديالً جديد، حيث تم إلغاء متطلبات اإلفصاح من هـذا المعيـار   : 2005/تشرين األول •
 .وتحويلها للمعيار الجديد

زمـة الماليـة   ية ظهـور األ تعديالت جوهرية على المعيار مع بدا تجر :2008/تشرين األول •
 : حيث تم إجراء التعديالت التالية، العالمية

ضمن فئة القيمة العادلة مـن  ) بما في ذلك المشتقات(ال يجوز إعادة تصنيف األدوات المالية   -1
  .خالل الربح أو الخسارة بعد االعتراف المبدئي

والخسـارة فـي    ال يجوز إعادة تصنيف المشتقات خارج فئة القيمة العادلة من خالل الربح  -2
  .الوقت الذي يتم فيه االحتفاظ بها أو إصدارها

ال يجوز إعادة تصنيف أي أداة مالية تم تصنيفها عند االعتراف المبدئي ضمن فئـة القيمـة     -3
  .خارج فئة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ج فئة القيمة العادلة من خالل الربح او الخسـارة فـي   من الممكن تصنيف أصل مالي خار  -4
  :الحاالت التالية

فـي الحـاالت    .إعادة شراؤها في فترة قريبـة عندما ال يتم االحتفاظ باألصول بهدف بيعها أو 
من الممكن أن يتم إعادة تصنيف األصـل المـالي بقيمتـه    ، بالتالي. والظروف الطارئة فقط

وال يجوز عكس أي ربح أو خسارة تـم االعتـراف بهـا    . يفالعالية في تاريخ إعادة التصن
وتصبح القيمة العادلة لألصل المالي في تاريخ إعادة التصـنيف  . مسبقا في الربح والخسارة

 .هي قيمته الجديدة أو قيمته المطفاءة كما هوا مالئم

ة تمتلك النيـة  في حال كانت المنشا. في حال انطبق على األصل تعريف القروض والذمم الدائنة     
يتم تضـمين األصـل المـالي    ، بالتالي . والقدرة على االحتفاظ باألصل المالي في المستقبل القريب

 ال يجوز عكس ربـح أو . ضمن فئة القروض والذمم الدائنة بقيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف
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العادلة لألصل المالي في  وتصبح القيمة. خسارة تم االعتراف بها مسبقا من قبل في الربح والخسارة
 .تاريخ إعادة التصنيف هي قيمته الجديدة أو المطفاءة كما هو مالئم

من الممكن إعادة تصنيف أصل مالي تم تصنيفه كأصل متوفر للبيع وانطبق عليـة تعريـف     -5
خـارج فئـة األصـول    ) في حال لم يتم تصنيفه كأصل متوفر للبيع(القروض والذمم الدائنة

يع وضمن فئة القروض والذمم الدائنة في حال كانت المنشاة تملك النية والقـدرة  المتوفرة للب
من الممكـن  ، وبالتالي. على االحتفاظ باألصل المالي في المستقبل القريب أو لغاية استحقاقه

ويـتم احتسـاب أي   . إعادة تصنيف األصل المالي بقيمته العادلة في تاريخ إعادة التصـنيف 
  .عتراف بة في قائمة الدخل الشاملة من ذلك األصل الذي تم االخسائر أو أرباح سابق

  
  )39(معايير االعتراف وإلغاء االعتراف في معيار المحاسبة الدولي  رقم 

يتوجب على المنشات أن تعترف بأي أصل مالي مـا  ) 39(بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم      
وتلغي المنشـاة أي  ،ا في األطراف التعاقدية لألداة أو أي التزام مالي في ميزانيتها عندما تصبح طرف

أو ،أصل مالي أو جزء منة في الميزانية عندما تمارس المنشاة حقوقها في المنافع المحددة في العقـد  
ينتهي سريان الحقوق أو تتنازل المنشاة أو تفقد السيطرة على العقود التعاقديـة التـي يتـألف منهـا     

  .)498: 2002 ،حماد ( صل المالياألصل المالي أو جزء من األ
  االعتراف األولي بالتكلفة-1

يجب على الشركة االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في ميزانيتهـا فقـط عنـدما        
فـي  (تكون التكلفة هي القيمة العادلة للتعويض المعطي  .تصبح طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة

ويتم إدراج تكاليف المعامالت في التكلفـة فـي   ، )ة االلتزامفي حال(أو المقبوض ) حالة األصل
وتعرف تكاليف المعـامالت بأنهـا   ، التكلفة فيما يتعلق بكل األصول المالية وااللتزامات المالية 

على سبيل المثـال  (التكاليف اإلضافية مباشرة باقتناء أو التصرف في األصل أو االلتزام المالي 
لية ال بد أن يتم التنفيذ عن طريق سماسـرة أوراق ماليـة ولـذلك    عند شراء أو بيع أوراق ما

، )يضاف إلى أي ثمن الشراء أو الخصم من ثمن البيع قيمة العمولة السمسرة وبعض الـدمغات 
ولكنهـا ال تشـمل   ، وهكذا تشمل تكاليف المعامالت أتعاب وعموالت المستشارين والسماسـرة 

حمـاد  ( مويل أو مخصصات التكاليف اإلدارية الداخليةعالوة الدين أو خصم الدين أو تكاليف الت
، 2006 :285(.  
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وفيما يتعلق بعمليات بيع وشراء األوراق المالية فتتم المحاسبة عـن مشـتريات األصـول             
ولكـن  ، أو محاسـبة التسـوية  ) المتاجرة(فيتم اإلقرار بها باستخدام إما تاريخ التعامل ، المالية 

ب أن تطبق بشكل ثابت فيما يتعلق بكل واحدة من فئات األصـول األربـع   الطريقة المتبعة يج
فيجـب اسـتخدام   ، أما بالنسبة لمبيعات األصول الماليـة ،لألصول المالية والواردة في المعيار 

  .) 283: 2006 ،حماد ( محاسبة تاريخ التسوية
  
  االعتراف بأصل مالي إلغاء -2

ركة التمييز ما بين األصـول الماليـة الكاملـة،    قبل تقييم عملية إلغاء االعتراف على الش  
واألصول المالية الجزئية يطبق عليها شروط إلغـاء  ). جزء من عقد(واألصول المالية الجزئية 

  .من المعيار 16فقط إذا حققت أحد الشروط الثالثة في الفقرة ) التالية(االعتراف 
 :)32 :2003، ي للمحاسبينالمجمع العرب( على الشركة إلغاء األصل المالي فقط عندما •

  ينتهي حقها التعاقدي في التدفق النقدي لألصل المالي، أو  - أ
  .قامت بعملية تحويل األصل حسب الفقرات التالية -ب

، المجمع العربي للمحاسـبين ( تكون الشركة قد حولت أصل مالي إذا تحققت الحاالت التالية •
2003 :32(: 

  م التدفق النقدي من األصل المالي أوحولت حقها التعاقدي لطرف آخر، الستال  -أ
احتفظت بالحق التعاقدي الستالم التدفق من األصل المالي، ويفرض االلتزام التعاقـدي   -ب

دفع تدفق نقدي لطرف آخر أو ألكثر وبالقيمة نفسها للتدفق المستلم من األصل في اتفاق 
  :يشمل الشروط التالية كلها

اآلخر ما لم تستلم الكمية مـن التـدفق النقـدي،    الشركة غير ملزمة بالدفع للطرف    -
  .والتي هي مساوية للتدفق النقدي من األصل األساسي

تمنع الشركة بحسب عقد التحويل من بيع أو رهن األصل األساسي، وهـذا غيـر      -
  .التدفق النقدي الذي تمنحه للطرف اآلخر من عقد التحويل

م بجمعه لحساب الطرف اآلخـر دون  لدى الشركة حق في تأخير أي تدفق نقدي تقو   -
والشركة غير مخولة بإعادة استثمار التدفق النقدي من األصـل  . تأخير ذي خطورة

 .خالل الفترة القصيرة ما بين جمع النقد وبين تسليمه
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أي مدى تحتفظ بالخطورة والعوائـد مـن    إلىعندما تحول شركة أصالً مالياً، عليها أن تقيم  •
: 2003، المجمـع العربـي للمحاسـبين   ( وفي هذه الحالة. صل الماليالملكية العائدة من األ

33(: 

إذا قامت الشركة فعلياً بتحويل جميع المخاطر والعوائد من الملكية لألصل المالي، فعلى   - أ
، أو التزام، أو حق متبق مالي، واالعتراف بشكل منفصل بأصلالشركة إلغاء األصل ال

  .في عملية التحويل
بجميع المخاطر والعوائد مـن األصـل المـالي، فعلـى الشـركة       إذا احتفظت الشركة  -  ب

 .االستمرار في االعتراف باألصل

إذا حولت الشركة جزءاً من المخاطر والعوائد الخاصة باألصل المالي، وأبقت الجـزء   -ج
اآلخر، فعلى الشركة هنا تحديد ما إذا بقيت تحتفظ بالسـيطرة علـى األصـل المـالي     

  :وعندئذ
فظ الشركة بالسيطرة، فعليها إلغاء األصل المـالي، واالعتـراف بشـكل    إذا لم تحت  * 

  .منفصل بأصل، أو التزام، أو أي حق آخر نتج أو بقي من عملية التحويل
  .وإذا لم تفقد السيطرة، فعلى الشركة االستمرار في االعتراف باألصل المالي  * 
  

  :الطريقة الطبيعية في بيع أصل مالي وشرائه -3
تم االعتراف، أو إلغاء االعتراف، بأصل مالي تم بعمليـة بيـع وشـراء طبيعيـة،     يجب أن ي   

  .باستخدام تاريخ الشراء أو البيع، أو تاريخ التسوية
  
  :إلغاء االعتراف بالتزام مالي -4

على الشركة إزالة االلتزام المالي، أو جزء منه، من ميزانيتها عندما يتم تنفيذه، أو إلغـاؤه،  *  
  .ته فقطأو انتهاء مد

ألداه دين، بـأدوات مختلفـة تمامـا،    ) المقترض(التبادل الذي يتم ما بين المقرض والمدين *  
فيجب على الشركة المحاسبة عن عملية التبادل، على أنها تسديد لاللتزام المالي األصـلي،  

وبنفس الطريقة يتم المحاسبة عندما يكون التبادل بجـزء مـن   . واالعتراف بااللتزام الجديد
  .االلتزام
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يجب أن يتم االعتراف بالفرق ما بين القيمة المحمولة لاللتزام المالي المسـدد، أو المحـول   *  
، يجـب  )متضمنة أي أصول غير نقدية حولت أو سددت(طرف آخر، والمدفوعات المسجلة 
  .االعتراف بها في تقرير الدخل

  
  القيمة المعدلة لالستثمارات

لمالية المتعلقة بالديون وحقوق الملكية والمحـتفظ بهـا كاسـتثمارات    ينبغي أن تعالج األوراق ا     
وتسـتبعد  ، للبيـع لك إذا كان الغرض من االحتفاظ بها هو المتاجرة أو كانت متاحة ذبالقيمة العادلة و

، لم تكن هناك زيادة في القيمة منذ تاريخ االقتناء تكاليف المعامالت عند تحديد القيمة العادلة وذلك ما
األولي بسبب حقيقة أنة يتم إدراج تكلفـة   يكون هناك عادة خسارة مقر بها في فترة االحتفاظ وسوف

  .)540: 2002 ،حماد( المعامالت عند إثبات المعاملة في األصل
  

  المعالجة المحاسبية للتغيرات في قيمة االستثمارات
للمتاجرة إلى الدخل في الوقت  تؤخذ التغيرات التي تطرأ على قيمة األوراق المالية المحتفظ بها     

وبالنسبة لألوراق المتاحة للبيع فإنها إما أن تنعكس في المكاسب أو حقوق الملكيـة مباشـرة   ،الحالي 
أمـا  ،تبعا لألسلوب أو الطريقة التي تختارها المنشاة المصدرة للتقارير الماليـة عنـد االسـتحواذ    

فيتم تجاهلها ما لم تعتبـر  ،حتى ميعاد االستحقاق  التغيرات التي تحدث في قيمة األوراق المحتفظ بها
ولكـن فـي بعـض    ،فيتم تحديد القيم عادة بالرجوع إلى األسعار السوقية ،من قبل التدهور المستمر 

  .)545: 2002 ،حماد( الظروف يلزم إتباع مناهج أخرى مثل تحديد التدفقات النقدية المخصومة
  

اسبية للتغيرات في القيمة لالسـتثمارات الماليـة بموجـب    المعالجة المح)  3,1(ويبين الجدول رقم 
  )39(المعيار رقم 
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  )3,1(جدول رقم 
  المعالجة المحاسبية للتغيرات في القيمة لالستثمارات المالية

  المعالجة المحاسبية للتغيرات في القيمة  نوع االستثمار
  قائمة الدخل  استثمارات مالية بغرض المتاجرة-أ
  إما إثباتها في قائمة الدخل  ت مالية متاحة للبيعاستثمارا-ب

قائمة التغيـرات فـي   (أو إثباتها ضمن حقوق الملكية 
  )حقوق الملكية

استثمارات مالية بغرض االحتفاظ حتـى  -ج
  تاريخ االستحقاق

إال إذا اعتبرت من قبيل الهبـوط غيـر   ، يتم تجاهلها
  .المؤقت فيتم معالجتها

  )467 :2006، حماد: المصدر(
  

  )39 (رقم القياس في معيار المحاسبة الدولي 
إن أكثر المواضيع جدالً حول هذا المعيار موضوع القياس، وخصوصاً أنه توسع في اسـتخدام       

  .القيمة العادلة كما تبينها الحاالت التالية في القياس
  القياس المبدئي لألصول وااللتزامات المالية -1

في (األولي باألصل أو بااللتزام المالي قياسها بالقيمة العادلة،  يجب على الشركة عند االعتراف  
يضـاف  ). حال كون األصول وااللتزامات المالية ليست بالقيمة العادلة خالل الربح والخسـارة 

  .إليها تكاليف العملية والتي ترتبط مباشرة بهذه العملية
  القياس الالحق لألصول المالية -2

والتي هي (رتب على الشركة قياس األصول المالية بما فيها المشتقات بعد االعتراف المبدئي، يت
بالقيمة العادلة وبدون أي تخفيض لتكاليف العمليات، والتي قد تظهر نتيجـة بيعهـا أو   ) أصول

  :وهذه الفئات هي،ويتحدد القياس الالحق لألصل المالي حسب الفئة . التصرف بها
 .متاجرةاألصول المالية المحتفظ بها إلغراض ال •

 .القروض والذمم المدينة التي تمنحها المنشاة للغير •

 .االستثمارات المالية المحتفظ بها حتى موعد االستحقاق •

  .األصول المالية المتاحة للبيع •
  :)39(القياس الالحق لألصول المالية بموجب المعيار رقم )  3,2(ويبين الجدول رقم 
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  )3,2(جدول رقم 
  )39(مالية بموجب المعيار رقم القياس الالحق لألصول ال

  

  اختبار انخفاض القيمة   التغيرات في القيمة  أساس القياس  الفئة
  ال يجري مثل هذا االختبار  ترحل للدخل  القيمة العادلة  بغرض المتاجرة

القروض التي تمنحها  
  المنشاة للغير

  يتم إجراء هذا االختبار   ترحل للدخل  التكلفة المستهدفة

تى تاريخ محتفظ بها ح 
  االستحقاق

  يتم إجراء هذا االختبار   ترحل للدخل  التكلفة المستهدفة

تختار المنشاة بين ترحيـل    القيمة العادلة  متاحة للبيع 
التغيرات في القيمة إلى قائمة 

  الدخل أو حقوق الملكية

يتم إجراء اختبار انخفـاض   
القيمة فـي حالـة إظهـار    
التغيرات في القيمة ضـمن  

  ةحقوق الملكي
  )295 :2006، حماد: المصدر(
 

  القياس الالحق لاللتزامات المالية -3
يحب أن تقاس االلتزامات المالية بالقيمة العادلة خالل الربح والخسارة، بما فيها المشتقات التـي  

ما عدا مشتقات االلتزامات الضمنية، والتـي يجـب   . تم اعتبارها على أنها التزام، بالقيمة العادلة
يل أدوات ملكية، والتي ليس لها سعر سوقي موثوق، وال يمكن تحديد قيمتها العادلة، تنفيذها بتحو

  .)48 :2003، المجمع العربي للمحاسبين( ففي هذه الحالة يتم قياس هذه المشتقات بالتكلفة
  اعتبارات قياس القيمة العادلة -4

جـة للتصـفية   يتضمن تعريف القيمة العادلة فرضية استمرارية الشـركة وبـدون النيـة والحا   
وتحدد القيمـة  . االختيارية أو الجبرية، كما وتعكس القيمة العادلة الجودة االئتمانية لألداة المالية

  :)39: 2003، المجمع العربي للمحاسبين( العادلة لألداة المالية حسب الحاالت التالية
ر المتداولة في إن أفضل دليل على القيمة العادلة هي األسعا: وجود سوق نشط لألداة المالية •

سوق نشط، ويعتبر السوق نشيطاً عندما تكون األسعار متوفرة فيه بسهولة وانتظـام نتيجـة   
وتكون هذه األسعار ناتجة عـن  . تبادل التجار والسماسرة ومجموعات متخصصة في السوق
  .صفقات فعلية ومنتظمة من خالل أطراف ذات رغبة واطالع

يتم االعتماد على أسعار السوق ألجزاء : لية المجمعةوجود سوق نشط ألجزاء من األداة الما •
هذه األداة كأساس عند تحديد سعر األداة المجمعة وكمدخالت لنموذج التقييم المستخدم لتحديد 

 .سعرها
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إذا كانت السوق غير نشطة، على الشركة بنـاء القيمـة   : عدم وجود سوق نشط ألداه المالية •
والهدف من استخدام هذه التقنية هو تحديد ما يمكـن  ). تقديرال(العادلة باستخدام تقنية التقييم 
في تاريخ القياس بـين أطـراف ذات   ) الخاصة باألداة المالية(أن تكون عليه صفقة التبادل 

 -:رغبة واطالع، وفي ظروف عمل طبيعية، وتقنيات التقييم تمثل أحد ما يلي

و المشابهة لها جوهريـاً بـين   استعمال آخر أسعار الصفقات على األداة المالية نفسها أ  - أ
أطراف ذات رغبة واطالع واسع، وتحديد القيمة العادلة باستخدام تحليل خصم التـدفق  

  .النقدي، أو نموذج تسعير الخيار
استخدام نموذج تقييم يستخدم عادة من قبل األطراف ذات العالقة في السـوق لتسـعير     -  ب

فاعليته في قدرته على تقدير األسعار  األداة المالية بشرط أن يكون هذا النموذج قد أثبت
 .بشكل موثوق وتم استخدامه فعال في الصفقات التي تمت على األداة في السوق

عند استخدام أي من تقنيات التقييم على الشركة استخدام أقصى ما يمكن من مـدخالت مـن   
لشركة بيانات ومعلومات من السوق، واقل ما يمكن من مدخالت من بيانات ومعلومات من ا

وتتضمن هذه المدخالت جميع العوامل التي قد يستخدمها أطراف السوق في تحديـد  . داخلياً
السعر، مع االنتباه إلى أن تكون هذه العوامل متسقة مع المنهجيات االقتصادية المقبولة فـي  

  .تسعير األدوات المالية
ير األداة المالية من على الشركة فحص تقنية التقييم بشكل دوري واختبار صالحيتها في تسع

خالل أسعار أي صفقة يمكن مالحظتها على نفس األداة، أو من خـالل معلومـات سـوقية    
  .متوفرة ويمكن االعتماد عليها

في نموذج التقييم تمثل البيانات حول أحوال السوق، وعوامل أخرى قد ) البيانات(المدخالت 
ة للنقود، خطر االئتمان، سعر تحويل العملة القيمة الزمني(تؤثر على قيمة األداة العادلة، منها 

  ).األجنبية، أسعار السلعة المرتبطة، أسعار السهم، التذبذب في األسعار
  

  إعادة تصنيف األدوات المالية
بموجب المعيار توجد قدرة محدودة لدى الشركات على تعـديل تصـنيف اسـتثمارات معينـة     

بويبها أو تصنيفها في البداية أنها محتفظ بها للمتـاجرة   ولكن االستثمارات التي يتم ت،لألدوات المالية 
حيث ،متاحة للبيع  أنهاأو ،ال يمكن أبدا تعريفها فيما بعد على أنها محتفظ بها حتى ميعاد االستحقاق ،

إن مجلس معايير المحاسبة قرر أن التصنيف المبدئي لالستثمار على أنها فئة محتفظ بهـا للمتـاجرة   
أما االستثمارات التي تصنف على أنها متاحة ،لغاية األصلية من اقتناء االستثمار يجب أن تقوم على ا
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فيجوز إعادة تصنيفها لتصبح ألغراض المتاجرة بشرط أن يكون هناك أدلة كافية على وجـود  ،للبيع 
  .)546: 2002 ،حماد( نمط فعلي حديث لجني أرباح قصيرة األجل حتى يكون مبرر لهذا التغير

  تصنيف من والى فئة المحتفظ به حتى االستحقاقإعادة ال  -1
يجب أن تقرر الشركة ما إذا كان هناك نية وقدرة علـى االحتفـاظ باألصـول الماليـة حتـى          

وإذا تم في . االستحقاق ليس فقط عند االكتساب ولكن أيضا عند كل تاريخ ميزانية عمومية الحق
فان االستثمار يجب إعادة قياسه ،لم تعد تستوفي أي من تواريخ التقرير هذه استنتاج أن المعايير 

وبوجه عام سوف يتم إعادة تصنيف االستثمار ليتحول إلـى فئـة   . بالقيمة العادلة في ذلك الوقت
وبناء على ذلك سوف يتم اإلقرار بتسـوية القيمـة العادلـة    ،المتاح للبيع في مثل هذه الظروف 

ب الطريقة التي تختارها المنشاة للتقريـر  ضمن حقوق ملكية المساهمين أو ضمن المكاسب حس
ومن الممكن أن يكن من المحتمل أن يعاد تصنيف األوراق المالية التي احتفظ بهـا مـن   . المالي

قبل حتى االستحقاق لتندرج ضمن فئة المتاجرة وفي هذه الحالة سوف تؤخذ تسوية القيمة العادلة 
  .)431: 2006 ،حماد( إلى المكاسب الجارية

إمكانية تصنيف استثمارات صنفت في بادئ األمر على أنها متاحة للبيع فيمـا بعـد    وبخصوص
وإذا حدث هـذا  ، فانه ليس من المستحيل حدوثه، لتصبح ضمن فئة المحتفظ بها حتى االستحقاق

  .)547: 2002 ،حماد ( األمر فان القيمة العادلة تصبح عندئذ أساس تكلفة االستثمار
  

  االستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات بغرض المتاجرةالتحويالت بين فئتي   -2
وفقا للمعيار فان االستثمارات التي احتفظ بها في بادئ األمر ألغراض المتاجرة ال يمكن إعـادة       

وعلى العكس من ذلـك فـان التحويـل إلـى محفظـة      ،تصنيفها فيما بعد على أنها متاحة للبيع 
وال تحدث إال عندما تتـوفر أدلـة   ،ة يتوقع أال تتكرر كثيرا االستثمارات المالية بغرض المتاجر

على قيم المنشاة بممارسة سلوك تجاري يدل داللة قوية على أن االستثمار المعني سـوف يـتم   
  .)548 :2002 ،حماد( االتجار فيه على المدى القصير

بغـرض   وبخصوص األوراق المالية الجاري تحويلها إلى فئة محفظـة االسـتثمارات الماليـة   
فأنة تعتبر أي خسارة أو مكسب غير محقق وتم تسجيله في حقوق الملكية على أنـة  ، المتاجرة 

كذلك فان أية تغييرات في القيمة العادلة منذ تاريخ الميزانية العمومية ،محقق في تاريخ التحويل 
  .)549 :2002، حماد( األحدث قد يلزم اإلقرار بها في ذلك الوقت

  :ألمور المتعلقة بإعادة تصنيف األدوات المالية ما يليويمكن تلخيص أهم ا
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ال يسمح للشركة بإعادة تصنيف األدوات المالية خارج محفظة القيمة العادلة خالل الربح والخسـارة  
  .أبداً

بسبب تغير النية أو قدرة الشركة على حمل االستثمارات في محفظة االستحقاق، يجب أن تحول  •
 .متاح للبيع، وإعادة تقييمها بالقيمة العادلة داخل الملكيةمحفظة ال إلىهذه المحفظة 

إذا قامت الشركة ببيع جزء من محفظة االستحقاق متجاوزة للشروط الالزمة لحملها فانه يجـب   •
محفظة المتاح للبيع، والفرق في الناتج من القيمة العادلـة،   إلىهنا إعادة تصنيف هذه المحفظة 

 .ن المعيار، والخاصة بالربح والخسارةم 55يجب أن يعالج حسب الفقرة 

إذا توفر مقياس جديد للقيمة العادلة، لم يكن متوفراً في السابق ألصل أو التزام مالي كان يجـب   •
أن يقيم بالقيمة العادلة، في هذه الحالة على الشركة إعادة قياس هذه األدوات بالقيمـة العادلـة،   

 .المعيار من 55ومعالجة الفروق في القيمة حسب الفقرة 

نتيجة لعدم توفر مقياس للقيمة العادلة، والذي كان متوفرا في السابق، ولظروف نادراً ما تحدث،  •
تصبح الشركة غير قادرة على توفير القيمة العادلة التي يمكن االعتماد عليها في قيـاس بعـض   

ـ    اس التكلفـة  األصول وااللتزامات بالقيمة العادلة، يمكن للشركة في هذه الحالـة اسـتخدام مقي
 -:ومعالجة الفرق بين القيمتين في الملكية المباشرة وكما يلي

في حالة كونها أصوالً مالية لها تاريخ استحقاق ثابت يجب أن يطفأ الربح والخسارة علـى     - أ
أنه ربح أو خسارة، خالل العمر المتبقي لالستثمار حتى االسـتحقاق، وباسـتخدام نمـوذج    

  .تسعير فعال
وااللتزامات التي ليس لها تاريخ استحقاق ثابـت، يجـب إبقـاء الـربح      بالنسبة لألصول   -  ب

 .والخسارة في الملكية حتى يتم التصرف باألداة المالية
  

  األرباح والخسائر
يجب التقرير عن األرباح والخسائر المعترف بها والناتجة عن تغير القيمة العادلـة ألصـل او        

  :)52-54: 2003، المجمع العربي للمحاسبين( كما يلي التزام مالي ليس جزءاً من عالقة تحوط
يجب االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عن تغير القيمة العادلة ألصل أو التزام مالي صنف   - أ

  .على أنه بالقيمة العادلة خالل الربح والخسائر في تقرير الدخل
ما عـدا الخسـائر الغيـر    (يع األرباح والخسائر الناتجة عن محفظة األدوات المالية المتاحة للب  -  ب

يجب االعتراف بها مباشرة في الملكية حتى يتم إلغـاء  ) متوقع تعويضها وأرباح أسعار الصرف



85 

االعتراف باألدوات في هذه المحفظة، وعندئذ األرباح والخسائر والتي كان قد احتفظ بها مجمعة 
 .كربح أو خسارة عن هذه األدوات، تعالج في تقرير الدخل

عتراف باألرباح والخسائر عن األصول وااللتزامات المالية والتي تقاس بالتكلفة المطفأة، يتم اال -ج
  .عندما يتم إلغاء االعتراف بها، أو عند انخفاض قيمتها، ومن خالل عملية التخفيض المتبعة

إذا كانت تعترف الشركة باألصل المالي في تاريخ التسوية، فال يتم االعتراف بـأي تغيـر فـي     -د
قيمة العادلة لألصول ما بين تاريخ المتاجرة وبين تاريخ التسوية، وذلك لألصل التـي سـوف   ال

تصنف في محافظ التكلفة أو التكلفة المطفأة، بينما يتم االعتراف بفرق القيمة العادلة، لألصـول  
ـ  ي ما بين تاريخ المتاجرة وبين تاريخ التسوية، في تقرير الدخل لألدوات التي سيتم اعتبارها ف

اعتبرت هـذه األدوات متاحـة    إذامحفظة القيمة العادلة خالل الربح والخسارة، أو في الملكية 
  .للبيع

  
  انخفاض قيمة األصول المالية وعدم القدرة على تحصيلها

على الشركة في تاريخ الميزانية، تقييم ما إذا كانت هناك أية أدلة موضـوعية تشـير الـى      
وان وجـدت هـذه   . ول مالية، بشكل ال يمكن إعادة تعويضـه انخفاض قيمة أصل، أو مجموعة أص

  :)54-55: 2003، المجمع العربي للمحاسبين( الحالة على الشركة
إذا كانت هذه األصول من ضمن محفظة االستحقاق، أو تقاس بالتكلفة، يجب قياس انخفاض   - أ

النقـدي المتوقـع   القيمة على أنها فرق بين القيمة المسجلة، وما بين القيمة الحالية للتـدفق  
والخسـارة الناتجـة،   . والمخصوم بسعر الفائدة الفعال الخاص باألصول المالية عند حملهـا 

  .تعالج في تقرير الدخل مباشرة، أو من خالل حساب مسموحات
في حال كون األصول من محفظة المتاح للبيع، فان الخسائر المتراكمة من هـذه األصـول     -  ب

 .تعالج مباشرة في تقرير الدخل
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  األولالمبحث 

  منهجية الدراسة وصدق ثبات االستبانه

  تمهيد

الدراسة  ، وكذلك أداةمع الدراسة وعينتهاوأفراد مجت ،الدراسة وصفاً لمنهج المبحثيتناول هذا      
، كما يتضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات التي قام بها  المستخدمة وطرق إعدادها، وصدقها وثباتها

المعالجات اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها  ، وأخيراًفي تقنين أدوات الدراسة وتطبيقهاالباحث 
  .في تحليل الدراسة 

  

  

  منهجية الدراسة 
في  المناهج استخداما أكثرمن  لكونهالدراسة  إجراءتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في 

التي  األدبياتوكذلك تم استخدام المصادر الثانوية والتي تشمل  ،واإلنسانيةالدراسات االجتماعية 
ة كتبت في موضوع البحث وكذلك ما تم نشرة من أبحاث علمية ومقاالت في الدوريات المتخصص

  .وكذلك القوانين والتشريعات المرتبطة بموضوع الدراسة
اعتمد الباحث على استبانه تم تصميمها وتوزيعها خصيصا  األوليةوفيما يتعلق بالمصادر      

كما تم ، اإلحصائي SPSSمن خالل استخدام برنامج  االستبانةوكذلك تم تفريغ ، لغرض الدراسة
وسوف تعتمد الدراسة على . والضرورية لموضوع البحث المناسبة اإلحصائيةاالختبارات  حساب

  :نوعيين أساسيان من البيانات
  

 .البيانات الثانوية -1

والمقاالت  على الكتب والدوريات والمنشورات من خالل استخدام البيانات الثانوية تم االطالع
من المواقع كما تم تصفح العديد ، والدراسات السابقة األبحاثوكذلك المتعلقة  والمتخصصة

ومن خالل اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة فقد تم التعرف ، االلكترونية على شبكة االنترنت 
وكذلك أخذ تصور عام عن اخر ، والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات األسسعلى 

  .المستجدات التي حدثت في مجال الدراسة
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  .البيانات األولية -2
ر الثانوية غير كافية لتحليل موضوع البحث فقد صممت استبانه صممت حيث إن المصاد    

وذلك في ) 39(وذلك باالعتماد على نص معيار المحاسبة الدولي رقم ، الدراسة لهذهخصيصا 
على عينة الدراسة والمتمثلة في عينة توزيع االستبانات  وتم،  االستبانةعدة محاور من محاور 

للتعرف على  وذلكت المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية، من اإلدارات المالية للشركا
ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام برنامج ، ) 39(مدى التزام تلك الشركات بتطبيق المعيار رقم 

SPSS   (Statistical Package for Social Science)  اإلحصائي واستخدام االختبارات
، الالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسةاإلحصائية المناسبة بهدف الوصول لد

وحتى  2006الرجوع للتقارير المالية المنشورة للشركات المدرجة للفترة من سنة  إلى باإلضافة
2008. .  

  

  مجتمع وعينة الدراسة
المالية وذلك لطبيعة  لألوراقيشمل مجتمع الدراسة الشركات المدرجة في سوق فلسطين 

 إقرارهادراج التي تم وكذلك استفائها لشروط اإل، وم بهاالتي تق األنشطة الشركات المدرجة وتعدد
الشركة به سواء المستوى  إدراجالمال وفق المستوى الذي تم  رأسلتتوافق مع قانون هيئة سوق 

علما بان عدد الشركات ، فيه لإلدراجلكل مستوى شروط خاصة  أناألول أو المستوى الثاني  حيث 
  ) م 25/10/2008وذلك حتى تاريخ (كة شر 38المدرجة هو 

شركات وذلك بسبب إيقاف بعضها عن التداول لمخالفتها أنظمة  4وقد استثنى الباحث عدد      
من  شركة 34عينة ال وعلية أصبحت ،وجود إدارات تنفيذية للبعض األخروقوانين السوق وعدم 

وقد تم توزيع م استخدم أسلوب ونظراً لصغر حجم المجتمع فقد ت، مجتمع الدراسة سابقة الذكر
، وبعد استبانه 54، وتم استرداد االستبانات على أفراد مجتمع الدراسة بواقع استبانتين لكل شركة

نظرا لعدم تحقق الشروط المطلوبة لإلجابة على   استبانات 3تفحص االستبانات تم استبعاد 
من مجتمع % 75وهي تمثل  استبانة 51االستبيان، وبذلك يكون عدد االستبانات الخاضعة للدراسة 

  .الدراسة
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  :أداة الدراسة
  

  : إلى جزأين كما يلي االستبانةلقد تم تقسيم    
بيانات الشركة من 9

. 

  ألوراق المالية بمعيار مدى التزام الشركات المدرجة في سوق فلسطين ليتناول
محاور  اربعةوتم تقسيمه إلى "  االعتراف والقياس لألدوات المالية)"39(المحاسبة الدولي رقم 

 :كما يلي

المحاسبة  معيار العمليات التي تتم وفقا لمتطلبات عن االعتراف والقياسيناقش :  المحور األول
 :ور الفرعية التاليةوينقسم الى المحا. فقرة 24ويتكون من )39(الدولي رقم 

 .فقرات 5ويتكون من  متطلبات االعتراف لألدوات المالية •

 .فقرات 5ويتكون من  متطلبات إلغاء االعتراف لألدوات المالية •

 .فقرة 14ويتكون من  متطلبات قياس األدوات المالية •

  .)39(م بمتطلبات اإلفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رق االلتزاميناقش :  المحور الثاني
   .فقرات 6 منهذا المحور  ويتكون 

للشركات المدرجة في ) 39(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم يناقش :  المحور الثالث
 .فقرات 5، ويتكون من  سوق فلسطين لألوراق المالية

ة في للشركات المدرج) 39(تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  معوقاتیناقش :  المحور الرابع
  .اتفقر 4ویتكون من  ،  سوق فلسطين لألوراق المالية

  

حسب ما هو موضح في الجدول ، على الفقرات لإلجابةوقد تم اعتماد مقياس ليكرت الخماسي   
  )4.1(رقم 

  

  )4.1(جدول رقم 
  الخماسي كرتليمقياس 

  
  معارض بشدة  معارض  محايد  موافق  موافق بشدة  التصنيف
  1  2  3  4  5  الدرجة
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  :ثبات االستبيانصدق و

  
  :فقرات االستبانة وذلك للتأكد من صدق وثبات فقراتها كالتالي  تقنينتم 

v تم التأكد من صدق فقرات االستبيان بطريقتين:  صدق فقرات االستبيان. 
  :ةاألداطريقة  -1

أعضاء من أعضاء الهيئة ) 8(على مجموعة من المحكمين تألفت من االستبيان تم عرض     
متخصصين في المحاسبة وكذلك  األزهروجامعة الجامعة اإلسالمية بفي كلية التجارة التدريسية 
المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في  اإلحصاء وقد استجاب الباحث آلراءواإلدارة  و

  .ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده لهذا الغرض
  
  نةصدق االتساق الداخلي لفقرات االستبا -2

 30تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبيان على عينة الدراسة االستطالعية البالغ حجمها 
  . مفردة، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمحور التابعة له كما يلي

  
 ا لمتطلباتالعمليات التي تتم وفق عن االعتراف والقياس: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول

  )39(المحاسبة الدولي رقم  معيار
يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول ) 4.2(جدول رقم ال

والمعدل  )39(المحاسبة الدولي رقم  معيار العمليات التي تتم وفقا لمتطلبات عن االعتراف والقياس(
حيث إن  ،) 0.05(بينة دالة عند مستوى داللة الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط الم

الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر من قسمة  rوقيمة  0.05مستوى الداللة لكل فقرة اقل من 
  ،  وبذلك تعتبر فقرات المحور األول  صادقة لما وضعت لقياسه0.361
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  )4.2(جدول رقم 
 العمليات التي تتم وفقا لمتطلبات عن اف والقياساالعتر: الصدق الداخلي لفقرات المحور األول 
  )39(المحاسبة الدولي رقم  معيار

  الفقرة  مسلسل
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 متطلبات االعتراف لألدوات المالية

1 
يتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية في الميزانية فقط عندما تصبح 

  م التعاقديةالشركة طرفا في األحكا
0.387 0.034 

 0.000 0.624  )متاجرة(يتم االعتراف بالعقد األجل كالتزام أو أصل في تاريخ االلتزام   2

3  
يتم استخدام محاسبة تاريخ المتاجرة أو تاريخ التسوية المعتمدة في الشركة بشكل 

  .ثابت ولجميع الموجودات المالية
0.745 0.000 

4  
المتاجرة أو تاريخ التسوية المستخدمة على المطلوبات تنطبق أحكام محاسبة تاريخ 

  المالية
0.454 0.012 

5  
يتم االعتراف بالضمان المالي النقدي المستلم من شركة على أنة أصل مالي وبنفس 

  الوقت يتم االعتراف بمبلغ مستحق مساو له للشركة األخرى
0.551 0.002 

 متطلبات إلغاء االعتراف لألدوات المالية

6  

تم إلغاء االعتراف باألصل المالي أو بجزء منة عندما تفقد الشركة السيطرة على ي
األصل بالحصول على المنافع المحددة في العقد أو إذا انقضت الحقوق أو تم 

  التنازل عنها
0.598 0.000 

 0.000 0.725  إن شرط حق السيطرة يعتبر حجر األساس في تقرير إلغاء أو عدم إلغاء أصل مالي 7

8  
المبلغ والعوائد المستلمة وأي (عند إلغاء االعتراف فان الفرق المرحل لألصل 

 بهوالمبلغ المستلم يجب االعتراف ) تعديل سابق ليعكس القيمة العادلة لذلك األصل
  ضمن قائمة الدخل لتلك الفقرة

0.567 0.001 

9  
ارة ناتجة عند بيع الشركة لجزء من أصل مالي تملكه فإنها تعترف بأي ربح أو خس

  عن عملية البيع
0.643 0.000 

10  
تقوم الشركة باستبعاد التزام مالي عندما يتم تنفيذ االلتزام المحدد في العقد أو إلغاءه 

  أو انتهاء مدته
0.740 0.000 

 متطلبات قياس األدوات المالية

11  
إلضافة فيتم تسجيل تكلفة الشراء با بهعند القياس المبدئي ألصل مالي تم االعتراف 

  ألي تكاليف إضافية تعزى مباشرة إلى عملية الحيازة
0.610 0.000 

12  
يتم تصنيف األدوات المالية المعترف بها داخل التقارير المالية حسب قدرة ونية 

  .الشركة 
0.644 0.000 

  0.662االستثمارات : يتم إعادة قياس جميع األصول المالية بمقدار قيمتها العادلة فيما عدا  13
0.000 
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  الفقرة  مسلسل
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

   بها لتاريخ االستحقاق فقط المحتفظ

 0.001 0.593  يمكن قياس أداة حقوق ملكية غير مدرجة بالبورصة بالقيمة العادلة  14

15  
ال يتم تصنيف أداة مالية بأنها محتفظ بها لالستحقاق إذا كانت النية في االحتفاظ بها 

  لفترة غير محدودة فقط
0.612 0.000 

16  
لية الخاصة بحقوق الملكية ال يمكن تصنيفها على أنها استثمارات معظم األوراق الما

  محتفظ بها حتى االستحقاق
0.728 0.000 

17  
يتم تحويل محفظة االستثمار حتى االستحقاق إذا قامت الشركة ببيع جزء من هذه 

  المحفظة قبل لالستحقاق وذلك لظروف تحقيق ربح من عملية البيع
0.501 0.005 

18  
ة بتقدير نيتها وقدرتها على االحتفاظ بمحفظة االستثمارات المحتفظ بها تقوم الشرك

  حتى االستحقاق في كل تاريخ ميزانية
0.439 0.015 

19  
ال يمكن إعادة تصنيف استثمار صنف في محفظة المتاجرة إلى أي محفظة 

  استثمارية أخرى
0.448 0.013 

20  
رة فقط عندما يوجد دليل على يتم إعادة تصنيف األصل المالي إلى محفظة المتاج

  وجود نمط فعلي حديث الستالم ربح قصير األجل يبرر إعادة التصنيف
0.574 0.001 

21  
عند تحويل استثمار من محفظة المتاح للبيع إلى محفظة المتاجرة وكانت الشركة قد 
ة اعترفت بتغير القيمة العادلة لهذا االستثمار في حقوق الملكية هذا التغير يتم نقل

  مباشرة إلى قائمة الدخل
0.522 0.003 

22  
يجب أن تقاس األدوات المالية التي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق 

  بمقدار التكلفة
0.523 0.003 

 0.003 0.526  تكون القيمة العادلة ألداة مالية قابلة للقياس إذا وجد لها سوق مالي نشط  23

24  
مالية قابلة للقياس إذا كان لها نموذج تقييم مناسب وموثوق تكون القيمة العادلة ألداة 

  به
0.609 0.000 

  
بمتطلبات اإلفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  االلتزام :الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني

   )39(رقم 
 لتزاماال(يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني )  4.3(جدول رقم ال     

والذي يبين أن ، والمعدل الكلي لفقراته )39(بمتطلبات اإلفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من )0.05(معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

ذلك تعتبر فقرات وب ،0.361الجدولية والتي تساوي  rالمحسوبة اكبر من قسمة  rوقيمة  0.05
  .المحور الثاني  صادقة لما وضعت لقياسه
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  )4.3(جدول رقم 

 االلتزام )39(بمتطلبات اإلفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  االلتزام: الصدق الداخلي لفقرات المحور الثاني
  )39(بمتطلبات اإلفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

معامل   الفقرة  مسلسل
  باطاالرت

مستوى 
  الداللة

1  
تلتزم الشركة باإلفصاح عن األدوات المالية غير المعترف بها في اإليضاحات أو 

  الجداول اإلضافية
0.396 0.030 

2  
تلتزم الشركة باإلفصاح عن تصنيف األدوات المالية ضمن فئات مناسبة لطبيعة 

  .المعلومات المراد اإلفصاح عنها 
0.789 0.000 

3  
باإلفصاح عن المعلومات حول مدى وطبيعة األدوات المالية بما في تلتزم الشركة 

ذلك الشروط واألحكام ذات األهمية التي تؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية 
  .المستقبلية ودرجة التيقن منها

0.837 0.000 

4  
تلتزم الشركة باإلفصاح عن السياسات واألساليب المحاسبية المستخدمة بما في ذلك 

  عيار االعتراف وأساس القياس المستخدمم
0.792 0.000 

5  
تلتزم الشركة باإلفصاح عن الشروط واإلحكام التعاقدية ألنها تؤثر على مبلغ 

من قبل أطراف  ةوتوقيت ودرجة التيقن من التدفقات النقدية المستلمة والمدفوع
  األداة

0.820 0.000 

6  
ألساس الذي استند إلية في االعتراف تلتزم الشركة باإلفصاح عن المعلومات حول ا

  باإليرادات أو المصاريف الناجمة عن األدوات المالية المملوكة ألغراض التحوط
0.850 0.000 

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

  
للشركات ) 39(دولي رقم مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة ال :الثالثالصدق الداخلي لفقرات المحور 

  المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
مزايا ( الثالثيبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور ) 4.4(جدول رقم ال      

) للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية) 39(االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم 
، )0.05(، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة  والمعدل الكلي لفقراته

الجدولية والتي  rالمحسوبة اكبر من قسمة  rوقيمة  0.05حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من 
  .صادقة لما وضعت لقياسه  الثالث، وبذلك تعتبر فقرات المحور 0.361تساوي 

  
  
  



94 

  )4.4(جدول رقم 
للشركات المدرجة في ) 39(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم : اخلي لفقرات المحور الثالثالصدق الد

  سوق فلسطين لألوراق المالية
معامل   الفقرة  مسلسل

  االرتباط
  مستوى الداللة

1 
إلى زيادة كفاءة ) 39(يؤدي االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  القوائم المالية للشركة
0.904 0.000 

2  
للشركات في ) 39(يساعد االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  تحسين القرارات لمستخدمي القوائم المالية للشركة
0.903 0.000 

3  
في مساعدة ) 39(يساهم االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  .الشركة في تسجيل المعامالت المتعلقة باالستثمارات المالية 
0.865 0.000 

4  
الشركات على ) 39(يساعد االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  .تصنيف األدوات المالية بطريقة سليمة ومنظمة 
0.866 0.000 

5  
الشركات على ) 39(يساعد االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  .إدراج أسهمها باألسواق اإلقليمية والدولية
0.769 0.000 

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05ستوى داللة الجدولية عند م rقيمة 
  

للشركات ) 39(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  :الرابعالصدق الداخلي لفقرات المحور 
  .المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

 عوقاتم( المحور الرابعيبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات )  4.5(جدول رقم ال      
) للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية) 39(تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

، )0.05(والمعدل الكلي لفقراته، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 
لجدولية والتي ا rالمحسوبة اكبر من قسمة  rوقيمة  0.05حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من 

  .صادقة لما وضعت لقياسه الرابع، وبذلك تعتبر فقرات المحور 0.361تساوي 
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  )4.5(جدول رقم 
للشركات المدرجة في ) 39(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم : الصدق الداخلي لفقرات المحور الرابع

  سوق فلسطين لألوراق المالية
  الفقرة  مسلسل

معامل 
  طاالرتبا

مستوى 
  الداللة

1  
يمثل االختالف في البيئة االقتصادية واالجتماعية بين الدول التي تضع المعايير 
الدولية والدول التي تطبق هذه المعايير أحد المعوقات لتطبيق معيار المحاسبة 

  ).39(الدولي رقم 
0.802 0.000 

 0.000 0.827 ).39(عدم وجود قوانين تلزم بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم   2

3  
في اإلشراف على  ةعدم وضوح الدور الذي تقوم به الجمعيات والهيئات المهني

  ).39(تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 
0.911 0.000 

4  
عدم وجود دورات تدريبية للمحاسبين لمساعدتهم في تطبيق معيار المحاسبة 

  ).39(الدولي رقم 
0.899 0.000 

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05مستوى داللة  الجدولية عند rقيمة 

  
  صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة

يبين معامالت االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع ) 4.6(جدول رقم ال     

والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة المعدل الكلي لفقرات االستبانة 
 rالمحسوبة اكبر من قسمة  rوقيمة  0.05، حيث إن مستوى الداللة لكل فقرة اقل من  0.05

  .0.361الجدولية والتي تساوي 
  ) 4.6( جدول رقم 

  معامل االرتباط بين معدل كل محور  من محاور الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات االستبانة
  

  ةمستوى الدالل  معامل االرتباط  حمتوى احملور  احملور

 العمليات التي تتم وفقا لمتطلبات عن االعتراف والقياس  األول
  )39(المحاسبة الدولي رقم  معيار

0.925 0.000 

  الثاني
بمتطلبات اإلفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  االلتزام

  )39(رقم 
0.770 0.000 

  الثالث
) 39(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  ة في سوق فلسطين لألوراق الماليةللشركات المدرج
0.833 0.000 

  الرابع
) 39(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 
  للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

0.428 0.018 

  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  :Reliabilityثبات فقرات االستبانة 
هما طريقة التجزئة  نخطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتي وقد أجرى الباحث     

  .النصفية ومعامل ألفا كرونباخ
  
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1

بة لكل بعد وقد  تم تصحيح معامالت معدل األسئلة الفردية الرتبة ومعدل األسئلة الزوجية  الرت
 Spearman-Brown(االرتباط  باستخدام معامل ارتباط سبيرمان  براون للتصحيح 

Coefficient (حسب المعادلة  التالية :  
  

=   معامل الثبات 
1

2
ر+

يبين أن هناك معامل ) 4.7(حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم ر

  سبيا لفقرات االستبيانثبات كبير ن
  

  )4.7(جدول رقم 
  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

  

  محتوى المحور  المحور

  التجزئة النصفية

عدد 
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

معامل 
االرتباط 
  المصحح

مستوى 
 المعنوية

  األول
العمليات التي  عن االعتراف والقياس
المحاسبة  معيار تتم وفقا لمتطلبات

  )39(دولي رقم ال
24 0.6794 0.8091 0.000 

  الثاني
بمتطلبات اإلفصاح وفقا لمعيار  االلتزام

  )39(المحاسبة الدولي رقم 
6 0.6401 0.7806 0.000 

  الثالث
مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي 

للشركات المدرجة في سوق ) 39(رقم 
  فلسطين لألوراق المالية

5 0.7233 0.8394 0.000 

  رابعال
معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي 

للشركات المدرجة في سوق ) 39(رقم 
  فلسطين لألوراق المالية

4 0.7174 0.8354 0.000 

 0.000 0.8612 0.7562 39  االستبانة جميع الفقرات
  0.361تساوي "  28"ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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  :Cronbach's Alphaريقة ألفا كرونباخ  ط -2
طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات وقد يبين جدول  تم استخدام   

  أن معامالت الثبات مرتفعة) 4.8(رقم 
  

  )4.8(جدول رقم 
  )طريقة والفا كرونباخ( معامل الثبات 

  

عدد   محتوى المحور  المحور
 الفقرات

ل ألفا معام
 كرونباخ

  األول
المحاسبة  معيار العمليات التي تتم وفقا لمتطلبات عن االعتراف والقياس

  )39(الدولي رقم 
24 0.8261 

 0.8379 6  )39(بمتطلبات اإلفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  االلتزام  الثاني

ت المدرجة في للشركا) 39(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم   الثالث
  سوق فلسطين لألوراق المالية

5 0.8882 

  الرابع
للشركات المدرجة في ) 39(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

  سوق فلسطين لألوراق المالية
4 0.8810 

 0.8979 39  االستبانة جميع الفقرات
  

  :المعالجات اإلحصائية
اإلحصائي وتم استخدام االختبارات  SPSSمج وتحليل االستبانة من خالل برنا تم تفريغ     

  :اإلحصائية التالية
 النسب المئوية والتكرارات .1

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة .2

 معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  .3

  معادلة سبيرمان براون للثبات .4
 -1(يع الطبيعي أم ال سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوز-اختبار كولومجروف .5

Sample K-S ( 

 One sample T testلمتوسط عينة واحدة   tاختبار  .6
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  خصائص عينة الدراسة
  :الدراسة  كما يلي عينةوالجداول التالية تبين خصائص وسمات 

  

  بيانات الشركة: أوالً
  

  القطاع الذي تتبع له الشركة-1
  

من % 21.6مي إلى  قطاع االستثمار ، و من الشركات تنت% 21.6أن ) 4.9(يبين جدول رقم 
% 15.7من الشركات تنتمي إلى قطاع التامين ، و % 11.8الشركات تنتمي إلى  قطاع البنوك ، و 

  .من الشركات تنتمي إلى قطاع الصناعة% 29.4من الشركات تنتمي إلى قطاع الخدمات ، و 
  

  ) 4.9(جدول رقم 

  ي تتبع له الشركةالقطاع الذ توزيع عينة الدراسة حسب متغير
  

  النسبة المئویة  التكرار  القطاع الذي تتبع له الشركة
  21.6  11  قطاع االستثمار

  21.6  11  قطاع البنوك

  11.8  6  قطاع التأمين

  15.7  8  قطاع الخدمات

  29.4  15  قطاع الصناعة

   100.0  51  المجموع

  
عات العاملة في سوق فلسطين عينة الدراسة تشمل كافة القطاأن ، أعاله جدوليتضح من ال     

  .يعمم نتائج الدراسة على كافة القطاعات أنالمالية وبذلك يستطيع الباحث  لألوراق
 

 

  )بالدوالر(حقوق الملكية -2
مليون  5أقل من "من الشركات بلغت حقوق الملكية لها % 7.8أن  ) 4.10(يبين جدول رقم      

مليون دوالر  15إلى أقل من  5من "الملكية لها  من الشركات بلغت حقوق% 25.5و،"دوالر أمريكي
مليون دوالر  30إلى أقل من  15من "الشركات بلغت حقوق الملكية لها من % 25.5، و"أمريكي
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مليون دوالر  50الى أقل من  30من "من الشركات بلغت حقوق الملكية لها % 15.7، و"أمريكي
  ."مليون دوالر أمريكي فأكثر 50"ها من الشركات بلغت حقوق الملكية ل% 25.5، و "أمريكي

  
  )4.10(جدول رقم 

  )بالدوالر(حقوق الملكية  توزيع عينة الدراسة حسب متغير
  

  النسبة المئویة  التكرار  )بالدوالر(حقوق الملكية 

  7.8  4  مليون دوالر أمريكي 5أقل من 

  25.5  13  مليون دوالر أمريكي 15إلى أقل من  5من 

  25.5  13  ليون دوالر أمريكيم 30إلى أقل من  15ن م

  15.7  8  مليون دوالر أمريكي 50الى أقل من  30من 

  25.5  13  مليون دوالر أمريكي فأكثر 50

   100.0  51  المجموع

  

من عينة الدراسة تتمثل حقوق مالكها في أقل %) 58.8(يتضح من الجدول أعاله، أن ما نسبته      
ى مدى صغر حجم الشركات المدرجة في سوق فلسـطين  مليون دوالر أمريكي، مما يشير إل 30من 

 لألوراق المالية، إال أن البيانات الواردة في الجدول أعاله تبين وجود خليط من المفردات التي قامت
مدى التزام الشركات المدرجة بتطبيق خليطاً معقوالً للتعرف على  يمثل باإلجابة على االستبانة، وهذا
  .بغض النظر عن حجم الشركة

 
  مدة مزاولة نشاط الشركة  -3

 10من  قلأ"من الشركات بلغت مدة مزاولتها % 11.8 أن أعاله) 4.11(رقم جدول ال من يبين
% 15.7، و "هسن 20إلى أقل من  10من "من الشركات بلغت مدة مزاولتها % 72.5، و " سنوات

  ."فأكثر سنة 30"من الشركات بلغت مدة مزاولتها 
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  ) 4.11(جدول رقم 

  مدة مزاولة نشاط الشركة توزيع عينة الدراسة حسب متغير
  

  النسبة المئوية  التكرار  مدة مزاولة نشاط الشركة
  11.8  6  سنوات 10أقل من 

  72.5  37  هسن 20إلى أقل من  10من 

  15.7  8  فأكثر سنة 30

   100.0  51  المجموع
 
 

 30لدراسة لديها خبرة تزيـد عـن   من عينة ا%) 15.7(يتضح من الجدول أعاله، أن ما نسبته     
، مما سنة 20سنوات وأقل من  10لديها خبرة تزيد عن %) 72.5(نسبته  ، باإلضافة إلى أن ماسنة 

، األمر الذي يعطي سنوات 10لديها خبرة أكثر من  من عينة الدراسة %) 88.2(يعني أن ما نسبته 
  .في انجاز أعمالهااكمة تكوين خبرات مترنياً مناسباً يتيح هذه الشركات عمقاً زم

  
  الشركة من حيث اإلدراج في سوق فلسطين لألوراق المالية عمر -4  

من الشركات بلغت أعمارها من حيث اإلدراج في سوق % 7.9 أن) 4.12(يبين جدول رقم      
من الشركات بلغت أعمارها من حيث % 25.5، و " سنوات  3أقل من "فلسطين لألوراق المالية 

من الشركات % 17.6، و " سنوات 6إلى أقل من  3من "ي سوق فلسطين لألوراق المالية اإلدراج ف
، " سنوات 9إلى أقل من  6من "بلغت أعمارها من حيث اإلدراج في سوق فلسطين لألوراق المالية 

 سنوات 9"من الشركات بلغت أعمارها من حيث اإلدراج في سوق فلسطين لألوراق المالية % 49.0
    ."فأكثر

  

  ) 4.12(جدول رقم 
  الشركة من حيث اإلدراج في سوق فلسطين لألوراق المالية عمر توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  

  النسبة المئویة  التكرار  الشركة من حيث اإلدراج في سوق فلسطين لألوراق المالية عمر
  7.9  4  سنوات  3أقل من 

  25.5  13  سنوات 6إلى أقل من  3من 

  17.6  9  سنوات 9إلى أقل من  6من 

  49.0  25  فأكثر سنوات 9

   100.0  51  المجموع
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عينة الدراسة قـد ُأدرجـت   من الفئة األولى من %) 49(يتضح من الجدول أعاله، أن ما نسبته      
قـد  %) 17.6(نسـبته   إلى أن ما باإلضافةسنوات فأكثر،  9في سوق فلسطين لألوراق المالية لفترة 

من عينة الدراسـة قـد   %) 66.6(سنوات، مما يعني أن ما نسبته  9ى إل 6ُأدرجت خالل فترة من 
سنوات فأكثر، األمر الـذي يعطـي هـذه     6ُأدرجت في سوق فلسطين لألوراق المالية خالل فترة 

المعايير والقدرة على  تكوين خبرات متراكمة تستطيع معها معرفةنياً مناسباً يتيح الشركات عمقاً زم
  .تطبيقها

  
  انات الشخصيةالبي: ثانيا 

  التخصص العلمي -1
، وذلك كما عينة الدراسة حسب متغير التخصص العلميأدناه، توزيع  )4.13(يبين الجدول رقم      
  :يلي
  

  )4.13(جدول رقم 

  التخصص العلميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير 
  

  النسبة المئویة  التكرار  التخصص العلمي

  92.2  47  محاسبة

  3.9  2  مالية ومصارف

  3.9  2  إعمال إدارة

 0.0  0  داقتصا

   100.0  51  المجموع

  
أن معظم أفراد العينة الذين قاموا بتعبئة االستبانة من  )4.13(جدول رقم الويتضح من      

مما يعزز من فهمهم لموضوع الدراسة وبما يتناسب مع طبيعة أعمالهم وهذا يعطي ، المحاسبين 
  .فرصة أكبر لنتائج دقيقة
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 : مؤهل العلميال-2
، وذلك كمـا  عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلميأدناه، توزيع  )4.14(يبين الجدول رقم      
  :يلي
  

  ) 4.14(جدول رقم 

  المؤهل العلمي توزيع عينة الدراسة حسب متغير
  

  النسبة المئویة  التكرار  المؤهل العلمي

  0.0  0  دبلوم

  84.3  43  بكالوريوس

  11.8  6  ماجستير

  3.9  2  خرىا

   100.0  51  المجموع

  
  

أن جميع أفراد العينة هم ممن يحملون مؤهالت دراسية عليا  )4.14(جدول رقم ال ويتضح من     
  مما يساعدهم في فهم محتويات االستبانة وتعزيز قدرتهم على إجابة أسئلتها

  
  الوظيفة الحالية-3

  :وذلك كما يليسب متغير الوظيفة الحالية، دراسة حعينة الأدناه، توزيع  )4.15(يبين الجدول رقم 
  

  ) 4.15(جدول رقم 

  الوظيفة الحالية توزيع عينة الدراسة حسب متغير
  

  النسبة المئویة  التكرار  الوظيفة الحالية

  3.9  2  محاسب

  37.3  19  رئيس قسم المحاسبة

  41.2  21  مدير مالي

  17.6  9  أخرى

   100.0  51  المجموع
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ارتفاع عدد االستبانات المستردة ممن يشغلون وظيفة مدير مالي  )4.15(رقم  جدولال ويتضح من     
 .مما يعزز الحصول على نتائج دقيقة، ونائب الرئيس للشئون المالية المتضمنة في أخرى 

 

 

  عدد سنوات الخبرة  -3
 ، وذلكعينة الدراسة حسب متغير عدد سنوات الخبرةأدناه، توزيع  )4.16(يبين الجدول رقم      

  :كما يلي
  )4.16(جدول رقم 

  عدد سنوات الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب متغير
  

  النسبة المئویة  التكرار  عدد سنوات الخبرة

  3.9  2  سنوات 5أقل من 

  29.4  15  سنوات 10إلى أقل من  5 من

  25.5  13  نهس 15إلى أقل من  10من 

  37.3  19  سنة 20سنة الى اقل من  15

  3.9  2  فأكثر سنة 20

   100.0  51  المجموع

  
سنوات وما  10ارتفاع معدل سنوات الخبرة والتي تزيد عن ) 4.16(ويتضح من الجدول رقم     
  .مما يعزز الحصول على نتائج دقيقة، فوق

  
   العمر-5

  :، وذلك كما يليعينة الدراسة حسب متغير العمرأدناه، توزيع  )4.17(يبين الجدول رقم   
  

  ) 4.17(جدول رقم 
  العمر ع عينة الدراسة حسب متغيرتوزي

  

  النسبة المئویة  التكرار  العمر

  0.0  0  سنه 25أقل من 

  37.3  19  سنه 35 إلى أقل من 25من 

  35.3  18  نهس 45إلى أقل من  35من 

  27.5  14  سنة فأكثر 45

   100.0  51  المجموع
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ة أعمارهم أقل من ستبانمع قاموا بتعبئة اال%) 72.6(أن أكثر من  )4.17(جدول رقم ال ويتضح من

على تعبئة االستبانة بوعي بمعايير المحاسبة الدولية  والقدرة المستجوبين معرفة  مما يعزز، 45
  .وإدراك

  
  )39(بمعايير المحاسبة الدولية وخاصة معيار المحاسبة الدولي رقم  المتعلقة الدورات - 6

ت دورات تتعلق بمعايير المحاسبة من عينة الدراسة تلق% 51.0أن ) 4.18(يبين جدول رقم      
من عينة الدراسة لم تتلقى أي % 49.0بينما ) 39(الدولية وخاصة معيار المحاسبة الدولي رقم 

  ،)39(دورات تتعلق بمعايير المحاسبة الدولية وخاصة معيار المحاسبة الدولي رقم 
  

  ) 4.18(جدول رقم 
  دورات تتعلق بمعايير المحاسبة الدولية

  

  النسبة المئویة  التكرار  لق بمعايير المحاسبة الدوليةدورات تتع

  51.0  26  نعم

  49.0  25  ال

   100.0  51  المجموع

  
أن أكثر من نصف مع قاموا بتعبئة االستبانة قد تلقوا دورات  )4.18(جدول رقم ال ويتضح من     

مما يعزز قدرة ، اييرتتعلق بالمعيار وتعتبر نسبة كبيرة نسبيا تتعلق بدورات تدريبية تتعلق بالمع
  .المستجوبين على تعبئة االستبانة بوعي وادراك 
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  المبحث الثاني
  تحليل النتائج واختبار الفرضيات

  
  (Sample K-S -1)سمرنوف   -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي

عي أم ال وهو سمرنوف  لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبي -سنعرض اختبار كولمجروف     
اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع 

نتائج االختبار حيث أن قيمة مستوى الداللة  لكل قسم ) 4.19(ويوضح الجدول رقم . البيانات طبيعيا
.05.0(  0.05اكبر من  >sig ( تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام وهذا يدل على أن البيانات

  .االختبارات المعلميه
  

  )4.19(جدول رقم 
  )Sample Kolmogorov-Smirnov-1( اختبار التوزيع الطبيعي

  

عدد   عنوان المحور الجزء
 قيمة مستوى الداللة Zقيمة   الفقرات

 العمليات التي تتم وفقا لمتطلبات عن االعتراف والقياس  األول
  )39(الدولي رقم  المحاسبة معيار

24 0.991 0.280 

  الثاني
بمتطلبات اإلفصاح وفقا لمعيار المحاسبة  االلتزام

  )39(الدولي رقم 
6 1.080 0.194 

  الثالث
) 39(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
5 1.179 0.124 

  الرابع
) 39(ار المحاسبة الدولي رقم معوقات تطبيق معي

  للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
4 1.087 0.188 

 0.087 1.252 39  جميع الفقرات  
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  تحليل فقرات الدراسة
لتحليـل فقـرات االسـتبانة ،    ) One Sample T test( للعينة الواحدة  Tتم استخدام اختبار      

المحسوبة اكبـر   tأن أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة   وتكون الفقرة ايجابية بمعنى
والوزن النسبي اكبر مـن   0.05أو مستوى الداللة اقل من (2.01الجدولية  والتي تساوي  tمن قيمة 

 t، وتكون الفقرة سلبية بمعنى أن أفراد العينة ال يوافقون على محتواهـا إذا كانـت قيمـة     % ) 60
 0.05أو مستوى الداللـة اقـل مـن    (2.01-الجدولية والتي تساوي    tغر من قيمة المحسوبة أص

، وتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان مستوى الداللـة لهـا   % ) 60والوزن النسبي اقل من 
  0.05اكبر من 

  
 يارمع العمليات التي تتم وفقا لمتطلبات عن االعتراف والقياس: تحلیل فقرات المحور األول 

  )39(المحاسبة الدولي رقم 
والذي يبين آراء أفراد ) 4.20(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار      

المحاسبة  معيار العمليات التي تتم وفقا لمتطلبات عن االعتراف والقياس( فقراتعينة الدراسة في 
 : النسبي لكل فقرة كما يليمرتبة  تنازليا حسب الوزن  )39(الدولي رقم 

  
  متطلبات االعتراف لألدوات المالية: أوال 

وهي اقل "  0.000"  ومستوى الداللة %"  79.61" بلغ الوزن النسبي   "  2" في الفقرة  رقم  .1
يتم االعتراف بالعقد األجل كالتزام أو أصل في تاريخ االلتزام " مما يدل على أنه  0.05من 

 )" .متاجرة(

وهي اقـل  "  0.000"  ومستوى الداللة %"  79.22" بلغ الوزن النسبي   "   3"رة  رقم في الفق .2
يتم استخدام محاسبة تاريخ المتاجرة أو تاريخ التسوية المعتمدة في " مما يدل على أنه  0.05من 

 " .الشركة بشكل ثابت ولجميع الموجودات المالية 

وهي اقـل  "  0.000"  ومستوى الداللة %"  78.04" بلغ الوزن النسبي   "   5"في الفقرة  رقم  .3
يتم االعتراف بالضمان المالي النقدي المستلم من شركة على أنـة  " مما يدل على أنه  0.05من 

 " .أصل مالي وبنفس الوقت يتم االعتراف بمبلغ مستحق مساو له للشركة األخرى 
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وهي اقـل  "  0.000"  الداللة  ومستوى%"  77.65" بلغ الوزن النسبي   "   4"في الفقرة  رقم  .4
تنطبق أحكام محاسبة تاريخ المتاجرة أو تاريخ التسوية المستخدمة " مما يدل على أنه  0.05من 

 " .على المطلوبات المالية 

وهي اقـل  "  0.000"  ومستوى الداللة %"  67.84" بلغ الوزن النسبي   "   1"في الفقرة  رقم  .5
االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية في الميزانية يتم " مما يدل على أنه  0.05من 

  " .فقط عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام التعاقدية 
  
) متطلبات االعتراف لـألدوات الماليـة  (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات      

% 60" الوزن النسبي المحايد   وهي اكبر  من% 76.47، و الوزن النسبي  يساوي  3.82تساوي  
، 2.01الجدولية والتي تسـاوي  tوهي اكبر من قيمة  12.442المحسوبة المطلقة تساوي    tوقيمة " 

متطلبات االعت راف ل ألدوات   مما يدل على أن   0.05وهي اقل  من  0.000و مستوى الداللة تساوي 

  متوفرة بدرجة جيدة المالیة
 
  اف لألدوات الماليةمتطلبات إلغاء االعتر: ثانيا
وهـي  "  0.000"  ومستوى الداللة %"  86.67" بلغ الوزن النسبي   "   9"في الفقرة  رقم  .1

عند بیع الشركة لجزء من أص ل م الي تملك ھ فإنھ ا تعت رف ب أي رب ح        " مما يدل على أنه  0.05اقل من 

 " . أو خسارة ناتجة عن عملیة البیع

وهي "  0.000"  ومستوى الداللة %"  85.88" لنسبي  بلغ الوزن ا "   10"في الفقرة  رقم  .2
تقوم الشركة باستبعاد التزام مالي عندما یتم تنفیذ االلت زام المح دد ف ي    " مما يدل على أنه  0.05اقل من 

 " . العقد أو إلغاءه أو انتھاء مدتھ

وهـي    "0.000"  ومستوى الداللة %"  81.18" بلغ الوزن النسبي   "  8" في الفقرة  رقم  .3
المبل غ والعوائ د   (عن د إلغ اء االعت راف ف ان الف رق المرح ل لألص ل        " مما يدل على أنه  0.05اقل من 

والمبل  غ المس  تلم یج  ب االعت  راف ب  ة   ) المس  تلمة وأي تع  دیل س  ابق ل  یعكس القیم  ة العادل  ة ل  ذلك األص  ل   
 " . ضمن قائمة الدخل لتلك الفقرة

وهـي  "  0.000"  ومستوى الداللة %"  78.43" بلغ الوزن النسبي   "   6"في الفقرة  رقم  .4
یتم إلغاء االعتراف باألصل المالي أو بج زء من ة عن دما تفق د الش ركة      " مما يدل على أنه  0.05اقل من 

الس  یطرة عل  ى األص  ل بالحص  ول عل  ى المن  افع المح  ددة ف  ي العق  د أو إذا انقض  ت الحق  وق أو ت  م التن  ازل   
 " . عنھا
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وهـي  "  0.000"  ومستوى الداللة %"  77.65" غ الوزن النسبي  بل "   7"في الفقرة  رقم  .5
إن شرط حق السیطرة یعتب ر حج ر األس اس ف ي تقری ر إلغ اء أو ع دم        " مما يدل على أنه  0.05اقل من 

 " . إلغاء أصل مالي

  
متطلبات إلغاء االعتـراف لـألدوات   (وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات       
وهو اكبر  من  الوزن النسبي المحايـد  % 81.96، و الوزن النسبي  يساوي  4.10تساوي  ) ةالمالي

، 2.01الجدولية والتي تسـاوي  tوهي اكبر من قيمة 16.488 المحسوبة تساوي    tوقيمة % " 60" 
مما يدل على أن  متطلبات إلغاء االعتـراف   0.05وهي اقل  من  0.000و مستوى الداللة تساوي 

 .ت المالية متوفرة بدرجة كبيرة جدالألدوا

  
  متطلبات قياس األدوات المالية: ثالثا

وهي "  0.000"  ومستوى الداللة %"  87.45" بلغ الوزن النسبي   "  11" في الفقرة  رقم  .1
عن د القی اس المب دئي ألص ل م الي ت م االعت راف ب ة فی تم تس جیل تكلف ة            " مما يدل على أنه  0.05اقل من 

 " . افة ألي تكالیف إضافیة تعزى مباشرة إلى عملیة الحیازةالشراء باإلض

وهي "  0.000"  ومستوى الداللة %"  82.75" بلغ الوزن النسبي   "  13" في الفقرة  رقم  .2
: یتم إعادة قیاس جمیع األص ول المالی ة بمق دار قیمتھ ا العادل ة فیم ا ع دا       " مما يدل على أنه  0.05اقل من 

 " . ھا لتاریخ االستحقاق فقطاالستثمارات المحتفظ ب

وهي "  0.000"  ومستوى الداللة %"  81.57" بلغ الوزن النسبي   "  24" في الفقرة  رقم  .3
تك ون القیم ة العادل ة ألداة مالی ة قابل ة للقی اس إذا ك ان لھ ا نم وذج تقی یم           " مما يدل على أنه  0.05اقل من 

 " . مناسب وموثوق بة

  "0.000"  ومسـتوى الداللـة   %"  81.18" الوزن النسـبي   بلغ  "  12" في الفقرة  رقم  .4
یتم تصنیف األدوات المالی ة المعت رف بھ ا داخ ل التق اریر المالی ة       " مما يدل على أنه  0.05وهي اقل من 

 " .حسب قدرة ونیة الشركة 
وهي "  0.000"  ومستوى الداللة %"  80.78" بلغ الوزن النسبي   "  23" في الفقرة  رقم  .5

تك ون القیم ة العادل ة ألداة مالی ة قابل ة للقی اس إذا وج د لھ ا س وق م الي           " مما يدل على أنه  0.05من اقل 

 " . نشط
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وهي "  0.000"  ومستوى الداللة %"  80.39" بلغ الوزن النسبي   "  22" في الفقرة  رقم  .6
س قیمتھ ا العادل ة   یج ب أن تق اس األدوات المالی ة الت ي ال یمك ن قی ا      " مما يدل علـى أنـه    0.05اقل من 

 " . بشكل موثوق بمقدار التكلفة

وهي "  0.000"  ومستوى الداللة %"  80.00" بلغ الوزن النسبي   "   17"في الفقرة  رقم  .7
ی تم تحوی ل محفظ ة االس تثمار حت ى االس تحقاق إذا قام ت الش ركة ببی ع          " مما يدل على أنه  0.05اقل من 

 " . ك لظروف تحقیق ربح من عملیة البیعجزء من ھذه المحفظة قبل لالستحقاق وذل

وهي "  0.000 " ومستوى الداللة %"  78.43" بلغ الوزن النسبي   "   15"في الفقرة  رقم  .8
ال یتم تصنیف أداة مالیة بأنھا محتفظ بھا لالستحقاق إذا كان ت النی ة ف ي    " مما يدل على أنه  0.05اقل من 

 " . االحتفاظ بھا لفترة غیر محدودة فقط

وهي "  0.000"  ومستوى الداللة %"  76.47" بلغ الوزن النسبي   "   14"ي الفقرة  رقم ف .9
"  یمكن قیاس أداة حقوق ملكیة غی ر مدرج ة بالبورص ة بالقیم ة العادل ة     " مما يدل على أنه  0.05اقل من 

. 

ي وه"  0.000"  ومستوى الداللة %"  75.29" بلغ الوزن النسبي   "   16"في الفقرة  رقم  .10
معظم األوراق المالیة الخاص ة بحق وق الملكی ة ال یمك ن تص نیفھا عل ى       " مما يدل على أنه  0.05اقل من 

 " . أنھا استثمارات محتفظ بھا حتى االستحقاق

وهي "  0.000"  ومستوى الداللة %"  73.73" بلغ الوزن النسبي   "   21"في الفقرة  رقم  .11
ی ل اس تثمار م ن محفظ ة المت اح للبی ع إل ى محفظ ة المت اجرة          عن د تحو " مما يدل على أنه  0.05اقل من 

وكان  ت الش  ركة ق  د اعترف  ت بتغی  ر القیم  ة العادل  ة لھ  ذا االس  تثمار ف  ي حق  وق الملكی  ة ھ  ذا التغی  ر ی  تم نقل  ة     
 " . مباشرة إلى قائمة الدخل

وهي "  0.000"  ومستوى الداللة %"  72.55" بلغ الوزن النسبي   "   18"في الفقرة  رقم  .12
تق وم الش ركة بتق دیر نیتھ ا وق درتھا عل ى االحتف اظ بمحفظ ة         " ممـا يـدل علـى أنـه      0.05اقل مـن  

 " . االستثمارات المحتفظ بھا حتى االستحقاق في كل تاریخ میزانیة

وهي "  0.001"  ومستوى الداللة %"  70.20" بلغ الوزن النسبي   "   20"في الفقرة  رقم  .13
ی تم إع ادة تص نیف األص ل الم الي إل ى محفظ ة المت اجرة فق ط عن دما            "مما يدل على أنـه   0.05اقل من 

 " . یوجد دلیل على وجود نمط فعلي حدیث الستالم ربح قصیر األجل یبرر إعادة التصنیف

وهي "  0.569"  ومستوى الداللة %"  61.96" بلغ الوزن النسبي   "   19"في الفقرة  رقم  .14
إع ادة تص نیف اس تثمار ص نف ف ي محفظ ة المت اجرة إل ى أي         یمك ن  " مما يدل على أنـه   0.05اكبر من 

 " . محفظة استثماریة أخرى



110 

  
تساوي  ) متطلبات قياس األدوات المالية(وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات      
وقيمـة  % " 60" وهو اكبر  من  الوزن النسبي المحايد % 77.34، و الوزن النسبي  يساوي  3.87

t وهي اكبر من قيمة  11.327حسوبة تساوي   المt و مستوى الداللة 2.01الجدولية والتي تساوي ،
 .مما يدل على أن  متطلبات قياس األدوات المالية متوفرة 0.05وهي اقل  من 0.000 تساوي  

  
العمليات التـي   عن االعتراف والقياس(وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات        

، و الـوزن النسـبي  يسـاوي     3.91 تساوي    )39(المحاسبة الدولي رقم  معيار تتم وفقا لمتطلبات
وهـي   15.723المحسوبة تساوي  tوقيمة % " 60" وهي اكبر  من  الوزن النسبي المحايد % 78.12

 0.05وهي اقل  مـن   0.000، و مستوى الداللة تساوي 2.01الجدولية والتي تساوي tاكبر من قيمة 
  )39(المحاسبة الدولي رقم  معيار العمليات التي تتم وفقا لمتطلبات عن والقياسمما يدل على أن  
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  )4.20(جدول رقم 

المحاسبة  معيار العمليات التي تتم وفقا لمتطلبات عن االعتراف والقياس(تحليل فقرات المحور األول 
 )39(الدولي رقم 

 الفقرات م

سا
الح

سط 
متو

ال

ري بي
عيا

الم

اف 
حر

االن

  

بي
نس

ال

زن 
الو

  

مة 
قي

t اللة
الد

وى 
ست

م

 

تبة
الر

  

        متطلبات االعتراف لألدوات المالية  

يتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية في   1
الميزانية فقط عندما تصبح الشركة طرفا في األحكام 

  التعاقدية
3.39 1.313 67.84 2.133 0.038 11 

االعتراف بالعقد األجل كالتزام أو أصل في تاريخ  يتم  2
  )متاجرة(االلتزام 

3.98 0.948 79.61 7.382 0.000 9 

يتم استخدام محاسبة تاريخ المتاجرة أو تاريخ التسوية   3
المعتمدة في الشركة بشكل ثابت ولجميع الموجودات 

  .المالية
3.96 0.720 79.22 9.529 0.000 10 

بة تاريخ المتاجرة أو تاريخ التسوية تنطبق أحكام محاس  4
  المستخدمة على المطلوبات المالية

3.88 0.516 77.65 12.220 0.000 13 

يتم االعتراف بالضمان المالي النقدي المستلم من شركة   5
على أنة أصل مالي وبنفس الوقت يتم االعتراف بمبلغ 

  مستحق مساو له للشركة األخرى
3.90 0.781 78.04 8.246 0.000 24 

  0.000 12.442 76.47 0.473 3.82  )متطلبات االعتراف لألدوات المالية( جميع فقرات  
        متطلبات إلغاء االعتراف لألدوات المالية  

يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي أو بجزء منة عنـدما    6
تفقد الشركة السيطرة على األصل بالحصول على المنافع 

إذا انقضت الحقوق أو تـم التنـازل   المحددة في العقد أو 
  عنها

3.92 0.868 78.43 7.581 0.000 8 

إن شرط حق السيطرة يعتبر حجر األساس فـي تقريـر     7
  إلغاء أو عدم إلغاء أصل مالي

3.88 1.013 77.65 6.221 0.000 12 

المبلـغ  (عند إلغاء االعتراف فان الفرق المرحل لألصل   8
ابق ليعكس القيمة العادلة والعوائد المستلمة وأي تعديل س

4.06 0.465 81.18 16.252 0.000 23 
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والمبلغ المستلم يجب االعتراف بة ضـمن  ) لذلك األصل
  قائمة الدخل لتلك الفقرة

عند بيع الشركة لجزء من أصل مالي تملكه فإنها تعترف   9
  بأي ربح أو خسارة ناتجة عن عملية البيع

4.33 0.554 86.67 17.195 0.000 22 

تقوم الشركة باستبعاد التزام مالي عندما يتم تنفيذ االلتزام   10
  المحدد في العقد أو إلغاءه أو انتهاء مدته

4.29 0.540 85.88 17.110 0.000 17 

متطلبات إلغـاء االعتـراف لـألدوات    ( جميع فقرات  
  )المالية

4.10 0.476 81.96 16.488 0.000  

        متطلبات قياس األدوات المالية  

عند القياس المبدئي ألصل مالي تم االعتراف بـة فيـتم     11
تسجيل تكلفة الشراء باإلضافة ألي تكاليف إضافية تعزى 

  مباشرة إلى عملية الحيازة
4.37 0.564 87.45 17.370 0.000 2 

يتم تصنيف األدوات المالية المعترف بها داخل التقـارير    12
  .المالية حسب قدرة ونية الشركة 

4.06 0.785 81.18 9.631 0.000 3 

يتم إعادة قياس جميع األصول الماليـة بمقـدار قيمتهـا      13
االسـتثمارات المحـتفظ بهـا لتـاريخ     : العادلة فيما عدا
  االستحقاق فقط

4.14 0.664 82.75 12.233 0.000 15 

يمكن قياس أداة حقوق ملكية غير مدرجـة بالبورصـة     14
  بالقيمة العادلة

3.82 0.953 76.47 6.171 0.000 6 

ال يتم تصنيف أداة مالية بأنها محتفظ بها لالسـتحقاق إذا    15
  كانت النية في االحتفاظ بها لفترة غير محدودة فقط

3.92 0.977 78.43 6.739 0.000 5 

معظم األوراق المالية الخاصة بحقوق الملكية ال يمكـن    16
  تصنيفها على أنها استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

3.76 0.929 75.29 5.877 0.000 7 

يتم تحويل محفظة االستثمار حتى االستحقاق إذا قامـت    17
الشركة ببيع جزء من هذه المحفظة قبل لالستحقاق وذلك 

  لظروف تحقيق ربح من عملية البيع
4.00 0.748 80.00 9.543 0.000 4 

تقوم الشركة بتقدير نيتها وقدرتها على االحتفاظ بمحفظة   18
ثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق في كل تـاريخ  االست

3.63 0.958 72.55 4.676 0.000 14 
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  ميزانية
ال يمكن إعادة تصنيف اسـتثمار صـنف فـي محفظـة       19

  المتاجرة إلى أي محفظة استثمارية أخرى
3.10 1.221 61.96 0.574 0.569 16 

يتم إعادة تصنيف األصل المالي إلى محفظـة المتـاجرة     20
ندما يوجد دليل على وجود نمـط فعلـي حـديث    فقط ع

  الستالم ربح قصير األجل يبرر إعادة التصنيف
3.51 1.027 70.20 3.545 0.001 21 

عند تحويل استثمار من محفظة المتاح للبيع إلى محفظـة    21
المتاجرة وكانت الشركة قد اعترفت بتغير القيمة العادلـة  

تغيـر يـتم نقلـة    لهذا االستثمار في حقوق الملكية هذا ال
  مباشرة إلى قائمة الدخل

3.69 1.068 73.73 4.591 0.000 18 

يجب أن تقاس األدوات المالية التي ال يمكن قياس قيمتها   22
  العادلة بشكل موثوق بمقدار التكلفة

4.02 0.860 80.39 8.467 0.000 20 

تكون القيمة العادلة ألداة مالية قابلة للقياس إذا وجد لهـا    23
  مالي نشط سوق

4.04 0.916 80.78 8.105 0.000 1 

تكون القيمة العادلة ألداة مالية قابلة للقياس إذا كان لهـا    24
  نموذج تقييم مناسب وموثوق بة

4.08 0.977 81.57 7.886 0.000 19 

  0.000 11.327 77.34 0.547 3.87  )متطلبات قياس األدوات المالية( جميع فقرات  

  0.000 15.723 78.12 0.412 3.91  األول جميع فقرات المحور  

 2.01تساوي " 50" و درجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
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بمتطلبات اإلفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  االلتزام:  الثانيتحلیل فقرات المحور  .2
)39(.  

والذي يبين آراء أفراد ) 4.21(تائج مبينة في جدول رقم للعينة الواحدة والن tتم استخدام اختبار      
بمتطلبات اإلفصاح وفقا لمعيار المحاسـبة الـدولي    االلتزام( المح ور الث اني  عينة الدراسة في فقرات 

  : مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي )39(رقم 
وهي أقـل    "0.000"مستوى الداللة و%"  88.63" بلغ الوزن النسبي   "   2"في الفقرة  رقم   -1

مما يدل على أن  تلتزم الشركة باإلفصاح عن تصنيف األدوات المالية ضمن فئـات   0.05من 
 .مناسبة لطبيعة المعلومات المراد اإلفصاح عنها

وهي أقل "  0.000"  ومستوى الداللة %"  86.27" بلغ الوزن النسبي   "   4"في الفقرة  رقم  -2
تلتزم الشركة باإلفصاح عن السياسـات واألسـاليب المحاسـبية    "  على أن  مما يدل 0.05من 

 " .المستخدمة بما في ذلك معيار االعتراف وأساس القياس المستخدم 

وهي أقل "  0.000"  ومستوى الداللة %"  83.92" بلغ الوزن النسبي   "   6"في الفقرة  رقم  -3
صاح عن المعلومات حول األساس الذي استند تلتزم الشركة باإلف"  مما يدل على أن  0.05من 

إلية في االعتراف باإليرادات أو المصاريف الناجمة عن األدوات المالية المملوكـة ألغـراض   
  " .التحوط 

وهي أقل "  0.000"  ومستوى الداللة %"  83.14" بلغ الوزن النسبي   "   3"في الفقرة  رقم  -4
باإلفصاح عن المعلومـات حـول مـدى وطبيعـة      تلتزم الشركة" مما يدل على أن  0.05من 

األدوات المالية بما في ذلك الشروط واألحكام ذات األهمية التي تـؤثر علـى مبلـغ وتوقيـت     
 .  " .التدفقات النقدية المستقبلية ودرجة التيقن منها

وهي أقل "  0.000"  ومستوى الداللة %"  80.00" بلغ الوزن النسبي   "   1"في الفقرة  رقم  -5
تلتزم الشركة باإلفصاح عن األدوات المالية غير المعترف بها في "  مما يدل على أن  0.05من 

 " .اإليضاحات أو الجداول اإلضافية 

وهي أقل "  0.000"  ومستوى الداللة %"  80.00" بلغ الوزن النسبي   "   5"في الفقرة  رقم  -6
الشروط واإلحكام التعاقديـة ألنهـا   تلتزم الشركة باإلفصاح عن "  مما يدل على أن  0.05من 

من قبل أطـراف   ةتؤثر على مبلغ وتوقيت ودرجة التيقن من التدفقات النقدية المستلمة والمدفوع
 .األداة
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بمتطلبـات   االلتـزام ( وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحـور الثـاني       
% 83.66 ، و الوزن النسبي  يسـاوي  4.18تساوي  )39(اإلفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

وهي اكبر مـن   14.320المحسوبة تساوي   tوقيمة % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد 
ممـا   0.05وهي اقل  مـن     0.000، و مستوى الداللة تساوي 2.01الجدولية والتي تساوي   tقيمة 

  .)39(عيار المحاسبة الدولي رقم بمتطلبات اإلفصاح وفقا لم االلتزاميدل على 
  

  )4.21(جدول رقم 
  )39(رقم  بمتطلبات اإلفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي االلتزام( تحليل فقرات المحور الثاني
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وات الماليـة غيـر   تلتزم الشركة باإلفصـاح عـن األد    1
  المعترف بها في اإليضاحات أو الجداول اإلضافية

4.00 0.849 80.00 8.416 0.000 5 

تلتزم الشركة باإلفصاح عن تصـنيف األدوات الماليـة     2
ضمن فئات مناسبة لطبيعة المعلومات المـراد اإلفصـاح   

  .عنها 
4.43 0.575 88.63 17.789 0.000 1 

المعلومـات حـول مـدى     تلتزم الشركة باإلفصاح عن  3
وطبيعة األدوات المالية بما في ذلك الشـروط واألحكـام   
ذات األهمية التي تؤثر على مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية 

  .المستقبلية ودرجة التيقن منها

4.16 0.834 83.14 9.911 0.000 3 

تلتزم الشركة باإلفصـاح عـن السياسـات واألسـاليب       4
في ذلـك معيـار االعتـراف    المحاسبية المستخدمة بما 
  وأساس القياس المستخدم

4.31 0.735 86.27 12.772 0.000 2 

تلتزم الشركة باإلفصاح عن الشروط واإلحكام التعاقديـة    5
ألنها تؤثر على مبلغ وتوقيت ودرجة التيقن من التـدفقات  

  من قبل أطراف األداة ةالنقدية المستلمة والمدفوع
4.00 0.894 80.00 7.984 0.000 6 

تلتزم الشركة باإلفصاح عن المعلومات حـول األسـاس     6
الذي استند إلية في االعتراف باإليرادات أو المصـاريف  
  الناجمة عن األدوات المالية المملوكة ألغراض التحوط

4.20 0.749 83.92 11.406 0.000 

3 

  0.000 14.320 83.66 0.590 4.18  جميع الفقرات 

  2.01تساوي " 50" و درجة حرية " 0.05" توى داللة الجدولية عند مس  tقيمة 
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للشركات ) 39(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم :  الثالثتحلیل فقرات المحور  .3
  المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

آراء أفراد والذي يبين ) 4.22(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار      
للشركات ) 39(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم (عينة الدراسة في فقرات المحور الثالث  
  : مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقرة كما يلي) المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

وهي أقـل  "   0.000" لة ومستوى الدال%"  88.63"بلغ الوزن النسبي   "   1"في الفقرة  رقم  -1
يؤدي إلى زيادة كفـاءة  ) 39(االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم " مما يدل على أن  0.05من 

 " .القوائم المالية للشركة 

وهي أقـل  "   0.000" ومستوى الداللة %"  87.84" بلغ الوزن النسبي   "  2" في الفقرة  رقم  -2
للشركات يسـاعد فـي   ) 39(معيار المحاسبة الدولي رقم االلتزام ب" مما يدل على أن  0.05من 

 " .تحسين القرارات لمستخدمي القوائم المالية للشركة 

وهي أقـل  "   0.000" ومستوى الداللة %"  87.84" بلغ الوزن النسبي   "  4" في الفقرة  رقم  -3
ت يساعد علـى  الشركا) 39(االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم " مما يدل على أن  0.05من 

  " .تصنيف األدوات المالية بطريقة سليمة ومنظمة 
وهي أقـل  "   0.000" ومستوى الداللة %"  87.06" بلغ الوزن النسبي   "  3" في الفقرة  رقم  -4

يسـاهم فـي مسـاعدة    ) 39(االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم " مما يدل على أن  0.05من 
 ." .لقة باالستثمارات المالية الشركة في تسجيل المعامالت المتع

وهي أقـل  "   0.000" ومستوى الداللة %"  83.92" بلغ الوزن النسبي   "  5" في الفقرة  رقم  -5
الشركات يساعد علـى  ) 39(االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم " مما يدل على أن  0.05من 

 " .إدراج أسهمها باألسواق اإلقليمية والدولية 

  
مزايا االلتـزام بمعيـار   (عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث  وبصفة      

، و 4.35تسـاوي  ) للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليـة ) 39(المحاسبة الدولي رقم 
المحسـوبة   tوقيمة % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد % 87.06الوزن النسبي  يساوي  

، و مستوى الداللـة تسـاوي   2.01الجدولية والتي تساوي   tوهي أكبر من قيمة  18.771وي    تسا
للشـركات  ) 39(االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقـم  مما يدل على   0.05وهي اقل  من   0.000

  .المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية 
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  )4.22(جدول رقم 
للشركات المدرجة في سوق ) 39(يا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم مزا(  المحور الثالثتحليل فقرات 

 )فلسطين لألوراق المالية
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1  
إلى ) 39(يؤدي االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  للشركة زيادة كفاءة القوائم المالية
4.43 0.575 88.63 17.789 0.000 1 

2  

) 39(يساعد االلتزام بمعيار المحاسبة الـدولي رقـم   
للشركات في تحسين القرارات لمسـتخدمي القـوائم   

  المالية للشركة
4.39 0.568 87.84 17.490 0.000 2 

3  

في ) 39(يساهم االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم 
المعـامالت المتعلقـة   مساعدة الشركة في تسـجيل  

  .باالستثمارات المالية 
4.35 0.559 87.06 17.272 0.000 4 

4  

) 39(يساعد االلتزام بمعيار المحاسبة الـدولي رقـم   
الشركات على تصنيف األدوات المالية بطريقة سليمة 

  .ومنظمة 
4.39 0.493 87.84 20.163 0.000 3 

5  

) 39( يساعد االلتزام بمعيار المحاسبة الـدولي رقـم  
الشركات على إدراج أسـهمها باألسـواق اإلقليميـة    

  .والدولية
4.20 0.800 83.92 10.671 0.000 5 

  0.000 18.771 87.06 0.515 4.35  جميع الفقرات 

 2.01تساوي " 50" و درجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 

  
للشركات ) 39(يار المحاسبة الدولي رقم تطبيق مع معوقات:  الرابعتحلیل فقرات المحور  .4

  المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
  

والذي يبين آراء أفراد ) 4.23(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار      
) 39(معوقات تطبيق معيـار المحاسـبة الـدولي رقـم     (عينة الدراسة في فقرات  المحور الرابع 

مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسبي لكل فقـرة   )شركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةلل
  : كما يلي
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وهي اقـل  "   0.000" ومستوى الداللة %"  84.31" بلغ الوزن النسبي   "  4" في الفقرة  رقم  -1
ق معيار عدم وجود دورات تدريبية للمحاسبين لمساعدتهم في تطبي" مما يدل على أن  0.05من 

  )." .39(المحاسبة الدولي رقم 
وهي اقـل  "   0.000" ومستوى الداللة %"  82.35" بلغ الوزن النسبي   "  1" في الفقرة  رقم  -2

يمثل االختالف في البيئة االقتصادية واالجتماعية بين الدول التـي  " مما يدل على أنه  0.05من 
ايير أحد المعوقات لتطبيق معيـار المحاسـبة   تضع المعايير الدولية والدول التي تطبق هذه المع

 " .).39(الدولي رقم 

وهي اقـل  "   0.000" ومستوى الداللة %"  81.57" بلغ الوزن النسبي   "  3" في الفقرة  رقم  -3
ـ  " مما يدل على   0.05من  فـي   ةعدم وضوح الدور الذي تقوم به الجمعيات والهيئـات المهني

 " .).39(ة الدولي رقم اإلشراف على تطبيق معيار المحاسب

وهي اقـل  "   0.000" ومستوى الداللة %"  73.73" بلغ الوزن النسبي   "  2" في الفقرة  رقم  -4
 )." 39(عدم وجود قوانين تلزم بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم " مما يدل على أن  0.05من 

 
معوقات تطبيـق معيـار   (لرابع وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور ا     

، و 4.02تسـاوي   )للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليـة ) 39(المحاسبة الدولي رقم 
المحسـوبة   tوقيمة % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد % 80.49الوزن النسبي  يساوي  

، و مسـتوى الداللـة تسـاوي     2.01الجدولية والتي تساوي   tوهي اكبر من قيمة   8.725تساوي   
) 39(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم مما يدل على وجود   0.05وهي اقل   من   0.000

  .للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
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  )4.23(جدول رقم 
للشركات المدرجة في سوق ) 39(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (تحليل فقرات المحور الرابع 

  )فلسطين لألوراق المالية
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1  

يمثل االختالف في البيئة االقتصادية واالجتماعية بـين  
الدول التي تضع المعايير الدولية والدول التـي تطبـق   

لمعوقات لتطبيق معيـار المحاسـبة   هذه المعايير أحد ا
  ).39(الدولي رقم 

4.12 0.909 82.35 8.783 0.000 2 

2  
عدم وجود قوانين تلزم بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 

 ).39(رقم 
3.69 1.068 73.73 4.591 0.000 4 

3  
عدم وضوح الدور الذي تقوم به الجمعيات والهيئـات  

المحاسـبة  في اإلشراف على تطبيـق معيـار    ةالمهني
  ).39(الدولي رقم 

4.08 0.997 81.57 7.726 0.000 3 

4  
عدم وجود دورات تدريبية للمحاسبين لمساعدتهم فـي  

  ).39(تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 
4.22 0.966 84.31 8.990 0.000 1 

  0.000 8.725 80.49 0.839 4.02  جميع الفقرات 
  2.01تساوي " 50" و درجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
  
  

  محاور الدراسةتحليل 
والذي يبين آراء أفراد ) 4.24(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار      

عينة الدراسة في محاور الدراسة  مرتبة  تنازليا حسب الوزن النسـبي لكـل محـور ويتبـين أن     
وهي اكبر من  %  80.36، و الوزن النسبي  يساوي 4.02الفقرات تساوي  المتوسط الحسابي لجميع
الجدوليـة   tوهي اكبر من قيمـة   17.410المحسوبة تساوي  tوقيمة %" 60"الوزن النسبي المحايد 

التـزام  مما يدل علـى   0.05وهي اقل من  0.000، و مستوى الداللة تساوي 2.01والتي تساوي  
االعتـراف  )"39(سطين لألوراق المالية بمعيار المحاسبة الدولي رقم الشركات المدرجة في سوق فل

  بدرجة كبيرة" والقياس لألدوات المالية
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  )4.24(جدول رقم 
 محاور الدراسةتحليل 
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1  
تتم وفقا  العمليات التي عن االعتراف والقياس

  )39(المحاسبة الدولي رقم  معيار لمتطلبات
3.91 0.412 78.12 15.723 0.000 4 

2  
بمتطلبات اإلفصاح وفقا لمعيار المحاسبة  االلتزام

  )39(الدولي رقم 
4.18 0.590 83.66 14.320 0.000 2 

3  
) 39(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  طين لألوراق الماليةللشركات المدرجة في سوق فلس
4.35 0.515 87.06 18.771 0.000 1 

4  
) 39(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

  للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
4.02 0.839 80.49 8.725 0.000 3 

  0.000 17.410 80.36 0.418 4.02  جميع الفقرات 
 2.01تساوي " 50" و درجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 

  
  

 اختبار الفرضيات

) 39(ال يتم االعتراف والقياس عن العمليات التي تتم وفقا لمتطلبات المحاسبة الـدولي رقـم   "     
  ."α=05.0عند مستوى  للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

والذي يبين آراء أفـراد  ) 4.25(نة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم للعي tتم استخدام اختبار      
االعتراف والقياس عن العمليات التي تتم وفقا لمتطلبات المحاسـبة الـدولي   " عينة الدراسة في فقرات 

ويتبين أن المتوسط الحسابي لجميع "   للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية) 39(رقم 
" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايـد  % 78.12، و الوزن النسبي  يساوي 3.91تساوي   الفقرات

، و 2.01الجدولية والتي تسـاوي    tوهي اكبر من قيمة  15.723المحسوبة تساوي  tوقيمة % " 60
بأنة ال يـتم االعتـراف    رفض الفرضية يعني مما 0.05من  وهي اقل  0.000مستوى الداللة تساوي 

يتم االعتراف والقياس عن العمليات التي تتم وفقا لمتطلبات المحاسبة الـدولي رقـم    أنه أي ،والقياس
النتيجة السابقة قام الباحث بعمـل   وإلثبات، للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية) 39(
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لسنوات الماليـة  المالية ل لألوراقتربيع للقوائم المالية للشركات المدرجة في سوق فلسطين  كأيتحليل 
تلتـزم بتطبيـق االعتـراف والقيـاس      %73.5 أن) 4.26(ويبين الجدول رقم ، 2008,2007,2006

  .ال تطبق المعيار% 14.7محايدة بخصوص تطبيق المعيار ، و % 11.4بموجب المعيار
  

  )4.25(جدول رقم 
للشركات المدرجة في سوق ) 39(االعتراف والقياس عن العمليات التي تتم وفقا لمتطلبات المحاسبة الدولي رقم 

  فلسطين لألوراق المالية
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االعتراف والقياس عن العمليات التي تتم وفقا 
للشركات ) 39(لمتطلبات المحاسبة الدولي رقم 

  المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية
3.91 0.412 78.12 15.723 0.000 

  2.01تساوي " 50" و درجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
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  )4.26(جدول رقم 
للشركات المدرجة في سوق ) 39(االعتراف والقياس عن العمليات التي تتم وفقا لمتطلبات المحاسبة الدولي رقم 

  البيانات المالية للشركات تربيع  كأي ليل بموجب تح فلسطين لألوراق المالية
  

  المتغير
  اإلحصاءات

    االلتزام بالمعيار
  المجموع  ال يطبق  محايد  يطبق  الشركات

  الخدمات
  7  0  2  5  العدد

%  14.7%  5.9%  0.0%  20.6%  

  البنوك
  7  0  0  7  العدد

%  20.6%  0.0%  0.0%  20.6%  

  التامين
  4  0  0  4  العدد

%  11.8%  0.0%  0.0%  11.8%  

  الصناعة
  9  1  2  6  العدد

%  17.6%  5.9%  2.9%  26.5%  

  االستثمار
  7  4  0  3  العدد

%  8.8%  0.0%  11.8%  20.6%  

  المجموع
  34  5  4  25  العدد

%  73.5%  11.8%  14.7%  100.0%   

 022.      17.376    تربيع كأي

  

  الباحـث   بهالذي قام  ضافياإلوالتحليل ، االستبانةالنتائج التي توصلت لها  ومن خالل مقارنة      
القيـاس   و أن هناك التزام بمتطلبـات االعتـراف  ب"والتي تفيد   األولىنتائج  الفرضية  تأكيدفقد تم 

 االسـتبانة وهذه النسبة قريبة لما توصلت لـه  % 73.5بنسبة ) 39(بموجب معيار المحاسبة الدولي 
 إلـى مصدرة أن تحليل البيانات أستند والفارق %. 4.62 قيمتهبفارق % 78.12والتي بلغت نسبتها 

شركات تم استبعادها أما بخصوص نتائج االستبانة فان النتـائج   4جميع الشركات المدرجة باستثناء 
تقـارير المـدققين    إلىوكذلك تم االستناد ،  تعبر عن أراء المستجوبين الذي قاموا بتعبئة االستبانة

هنـاك تحفظـات فـي تقـارير      ت حيث وجد الباحـث أن الذين قاموا بتدقيق القوائم المالية للشركا
، تفيد بان الشركات ال تطبق المعيار وتذكر اثر عدم تطبيق المعيار على القـوائم الماليـة  ، المدققين

وال يتعلق القرار بعدم ، العليا للشركات اإلداراتوبالطبع فان عدم تطبيق المعيار ينتج عن قرار من 
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وذلك أن خـالف مـع المـدققين بشـان بنـود تتعلـق       ، المالية  اإلداراتتطبيق المعيار بموظفي 
   .    بشأنهاالعليا في الشركات التي تقرر  لإلداراتبالمعالجات المحاسبية ترجع في النهاية 

 

ال يوجد التزام للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية بمتطلبات اإلفصاح وفقـا  "     
  ".α=05.0عند مستوى  )39(لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

والذي يبين آراء أفـراد  ) 4.27(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار      
لشركات المدرجة في سوق فلسطين لـألوراق الماليـة بمتطلبـات    االتزام " عينة الدراسة في فقرات 

ويتبين أن المتوسط الحسابي لجميع الفقرات تساوي  "  )39(لي رقم اإلفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدو
 tوقيمـة  % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد % 83.66، و الوزن النسبي  يساوي 4.18

، و مستوى الداللـة  2.01الجدولية والتي تساوي   tوهي اكبر من قيمة 14.320 المحسوبة تساوي    
مما يعني رفض الفرضية بأنـة ال يـتم االلتـزام بمتطلبـات       0.05من وهي اقل    0.000تساوي 
يوجد التزام للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية بمتطلبات اإلفصاح أي أنه ، االفصاح

تربيـع   كأيالنتيجة السابقة قام الباحث بعمل تحليل  وإلثبات،  )39(وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
الماليـة للسـنوات الماليـة     لـألوراق ماليـة للشـركات المدرجـة فـي سـوق فلسـطين       للقوائم ال

بموجـب   اإلفصـاح تلتـزم بتطبيـق    %88.2أن ) 4.28(ويبين الجدول رقم ، 2008,2007,2006
  %.14.7بموجب المعيار  اإلفصاحمحايدة بخصوص تطبيق % 11.8المعيار

  

  )4.27(جدول رقم 
ين لألوراق المالية بمتطلبات اإلفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم لشركات المدرجة في سوق فلسطاالتزام 

)39(  
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لشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق االتزام 
المالية بمتطلبات اإلفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

    .")39(رقم 
4.18 0.590 83.66 14.320 0.000 

  2.0تساوي " 50" و درجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
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  )4.28(جدول رقم 
للشركات المدرجة في سوق فلسطين ) 39(عن العمليات التي تتم وفقا لمتطلبات المحاسبة الدولي رقم  اإلفصاح

  البيانات المالية للشركات  تربيع كأيبموجب تحليل  لألوراق المالية
  

  المتغير
  اإلحصاءات

    اإلفصاح
  المجموع  محايد  يطبق  الشركات

  الخدمات
  7  2  5  العدد

%  14.7%  5.9%  20.6%  

  البنوك
  7  0  7  العدد

%  20.6%  0.0%  20.6%  

  التامين
  4  0  4  العدد

%  11.8%  0.0%  11.8%  

  الصناعة
  9  2  7  العدد

%  20.6%  5.9%  26.5%  

  تثماراالس
  7  0  7  العدد

%  20.6%  0.0%  20.6%  

  المجموع
  34  4  30  العدد

%  88.2%  11.8%  100.0%   

 262.    5.346    كاي تربيع

      

  الباحـث   بهالذي قام  اإلضافيوالتحليل ، االستبانةالنتائج التي توصلت لها  ومن خالل مقارنة      
القيـاس   و أن هناك التزام بمتطلبـات االعتـراف  ب" والتي تفيد  األولىنتائج  الفرضية  تأكيدفقد تم 

والتي أكدت النتيجة أن هنـاك التـزام    )4.28(مبينة في جدول رقم  بموجب معيار المحاسبة الدولي
وهذه النسبة قريبـة لمـا   % 88.2بنسبة ) 39(بموجب معيار المحاسبة الدولي  اإلفصاحبمتطلبات 

مصدرة أن تحليل البيانات % 4.54 قيمتهبفارق % 83.66والتي بلغت نسبتها  االستبانةتوصلت له 
شركات تم استبعادها أما بخصوص نتائج االسـتبانة   4جميع الشركات المدرجة باستثناء  إلىأستند 

د إلـى تقـارير   وكذلك باالستنا،  فان النتائج تعبر عن أراء المستجوبين الذي قاموا بتعبئة االستبانة
 اإلفصاحعن السياسات المتبعة للشركات ومنها ، قارير المدققين فصاحات في تالمدققين وجد هناك إ

ضـاحات  باألوراق الماليـة باإل ونتائج أعمال الشركات نتيجة االستثمار  بأنواعهاعن االستثمارات 
   .    الملحقة للتقارير المالية
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ـ   ) 39(عيار المحاسبة الدولي رقم مال يحقق االلتزام ب" ي سـوق  أية مزايا للشـركات المدرجـة ف
 ."α=05.0عند مستوى  فلسطين لألوراق المالية

والذي يبين آراء أفراد ) 4.29(للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم  tتم استخدام اختبار      
للشركات المدرجة فـي  ) 39(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم " عينة الدراسة في فقرات 

، و 4.35ويتبين أن المتوسط الحسابي لجميـع الفقـرات تسـاوي     "   لسطين لألوراق الماليةسوق ف
المحسوبة  tوقيمة % " 60" وهي اكبر من  الوزن النسبي المحايد % 87.06الوزن النسبي  يساوي 

، و مسـتوى الداللـة تسـاوي    2.01الجدولية والتي تساوي   tوهي اكبر من قيمة  18.771 تساوي
، مما يعني رفض الفرضية بأنة ال يحقق االلتزام بالمعيار أي مزايـا  0.05وهي اقل  من    0.000
مزايا للشركات المدرجة في سوق فلسـطين  ) 39(عيار المحاسبة الدولي رقم ميحقق االلتزام بأي أنه 

  لألوراق المالية
  

  )4.29(جدول رقم 
  المدرجة في سوق فلسطين لألوراق الماليةللشركات ) 39(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم 
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) 39(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم 
  للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

4.35 0.515 87.06 18.771 0.000 

  2.01تساوي " 50" و درجة حرية " 0.05" عند مستوى داللة الجدولية   tقيمة 
  

للشركات المدرجة فـي سـوق   ) 39(ال توجد معوقات تحد من تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم "
  ."α=05.0عند مستوى  فلسطين لألوراق المالية

والذي يبين آراء أفراد ) 4.30(ول رقم للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جد tتم استخدام اختبار      
للشركات المدرجة فـي  ) 39(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم " عينة الدراسة في فقرات 

، و 4.02ويتبين أن المتوسط الحسابي لجميـع الفقـرات تسـاوي     "   سوق فلسطين لألوراق المالية
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المحسـوبة   tوقيمة % " 60" سبي المحايد وهي اقل من  الوزن الن% 80.49الوزن النسبي  يساوي 
، و مسـتوى الداللـة تسـاوي    2.01الجدولية والتي تساوي   tوهي اكبر من قيمة 8.725 تساوي 
بأنة ال توجد معوقات تحـد مـن تطبيـق     رفض الفرضية يعني مما 0.05وهي اقل  من    0.000
للشركات المدرجـة  ) 39(ولي رقم توجد معوقات تحد من تطبيق معيار المحاسبة الدأي أنه  ،المعيار

   .في سوق فلسطين لألوراق المالية

  

  )4.30(جدول رقم 
  للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية) 39(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 
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) 39(ق معيار المحاسبة الدولي رقم معوقات تطبي
  للشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

4.02 0.839 80.49 8.725 0.000 

  2.01تساوي " 50" و درجة حرية " 0.05" الجدولية عند مستوى داللة   tقيمة 
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  الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
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  :وصل الباحث من خالل تحليل ومناقشة الجوانب النظرية والعملية للدراسة إلى النتائج التاليةت  
) 39(المالية بمعيار المحاسبة الدولي رقم  لألوراقتلتزم الشركات المدرجة في سوق فلسطين  .1

للقوائم  اإلضافيوكذلك نتيجة التحليل ، المالية بالشركات المدرجة اإلداراتمن وجهة نظر 
 .عنها واإلفصاحالمالية  لألدواتمالية وتقارير المدققين والمتعلقة بالعمليات ال

حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ، المالية  لألدواتيتم االعتراف والقياس عن متطلبات االعتراف  .2
مما يدل على التزام الشركات المدرجة في سوق فلسطين ، %76.47بوزن نسبي ) 3.82(

 .المالية باألدواتوالمتعلقة بكيفية االعتراف ، يارالمالية بالمع لألوراق

حيث بلغ المتوسط ، المالية  لألدواتاالعتراف  إلغاءيتم االعتراف والقياس عن متطلبات  .3
مما يدل على التزام الشركات المدرجة في سوق ، %81.96بوزن نسبي ) 4.10(الحسابي لها 

 .المالية باألدواتاالعتراف  إلغاءية والمتعلقة بكيف، المالية بالمعيار لألوراقفلسطين 

حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ، المالية  األدواتيتم االعتراف والقياس عن متطلبات قياس  .4
مما يدل على التزام الشركات المدرجة في سوق فلسطين ، %77.34بوزن نسبي ) 3.87(

 . المالية األدواتوالمتعلقة بكيفية قياس ، المالية بالمعيار لألوراق

المالية  األدوات اإلفصاحالمالية بمتطلبات  لألوراقتلتزم الشركات المدرجة في سوق فلسطين  .5
بوزن نسبي ) 4.18(حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ، ) 39(وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

، المالية بالمعيار لألوراقمما يدل على التزام الشركات المدرجة في سوق فلسطين ، 83.66%
 .المالية  األدواتالمتعلقة بكيفية قياس و

المالية مزايا من تطبيقها لمتطلبات معيار  لألوراقتحقق الشركات المدرجة في سوق فلسطين  .6
وزيادة ، والتي تشمل تحسين القرارات لمستخدمي القوائم المالية، )39(المحاسبة الدولي رقم 
ومساعدة الشركات على تصنيف ، معامالتمساعدة الشركات في تسجيل ال، كفاءة القوائم المالية

 .المالية بطريقة سليمة ومنظمة األدوات

المالية  اإلداراتمن وجهة نظر ) 39(توجد معوقات لتطبيق المعيار المحاسبة الدولي رقم  .7
) 4.02(حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ، المالية لألوراقللشركات المدرجة في سوق فلسطين 

كذلك عدم و، تبر عدم وجود دورات تدريبية لمعدي القوائم الماليةويع، %80.49بوزن نسبي 
على تطبيق معايير  اإلشرافالجمعيات والهيئات المهنية في  وضوح الدور الذي تقوم به

كما يمثل اختالف البيئة ، المحاسبة الدولية من أكثر المعوقات لتطبيق معايير المحاسبة الدولية
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م عدوكذلك ، دول التي تضع المعايير والدول التي تقوم بتطبيقهااالقتصادية واالجتماعية بين ال
المعايير وبخاصة معيار  هذهين تلزم تطبيق المعايير دور في المعوقات لتطبيق قوانوجود 

 ).39(المحاسبة الدولي رقم 

 اإلداراتبموضوع كفاءة موظفي ، المالية لألوراقال تهتم الشركات المدرجة في سوق فلسطين  .8
 تطرأبمعايير المحاسبة الدولية والتغيرات التي  اإللمامالمهني وبخاصة  التأهيلمن ناحية  المالية

 . على بنود المعايير

المستثمرة في األوراق المالية لجان متخصصة تناط بها مهام تصنيف تلك ال يوجد في الشركات  .9
 .للمتاجرة ةللبيع وفئة المعد ةاالستثمارات ضمن فئة المعد

 

  وصياتالت: ثانياً
  :فان الباحث يوصي بما يلي ،الدراسةفي ضوء نتائج      

المالية أن تقوم باالهتمام بموضوع كفاءة  لألوراقعلى الشركات المدرجة في سوق فلسطين  .1
بمعايير المحاسبة الدولية  اإللمامالمهني وبخاصة  التأهيلالمالية من ناحية  اإلداراتموظفي 

كما حصل في تعديل بعض بنود المعيار المحاسبي ، لمعاييرعلى بنود ا تطرأوالتغيرات التي 
 .2008في ) 39(الدولي رقم 

المالية الذين حصلوا على دورات بمعايير المحاسبة  اإلداراتموظفي  تأهيل إعادةضرورة  .2
التي حدثت  األخيرةنتيجة التطورات ) 39(معيار المحاسبة الدولي رقم  وباألخصالدولية 

المجال لمن لم يحصل على دورات تدريبية كي يلتحق  إفساحوكذلك ، األخرىبالمعيار والمعايير 
 ).39(بدورات تدريبية وبخاصة معيار المحاسبة الدولي رقم 

عن ، ضرورة قيام جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية بتفعيل مهارات وخبرات المحاسبين .3
المالية بالشركات  داراتاإلطريق تنظيم لقاءات وورش عمل ودورات تدريبية لموظفي 

من % 51 نسبتهوحسب االستبانة وجد أن ما ، لمساعدتهم في تطبيق معايير المحاسبة الدولية
، ) 39(بمعيار المحاسبة الدولي رقم  وباألخصالمستجوبين أفادوا بحصولهم على دورة تدريبية 

 .جميعهم من الضفة الغربية 

وبخاصة في مصر ، تعلق بمعايير المحاسبة الدوليةاالستفادة من خبرات الدوال العربية فيما ي .4
لهما معاييرهما الوطنية والتي هي ترجمة لمعايير المحاسبة الدولية وفقا  نإحيث ، والسعودية
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مع الواقع االقتصادي  تتالءممعايير وطنية فلسطينية  إلصداروذلك ، الدول لهذه اإلقليميةللبيئة 
 .واالجتماعي الفلسطيني

الشركات المستثمرة في األوراق المالية لجان متخصصة تناط بها مهام  ضرورة أن تشكل .5
 .للمتاجرة المعدةللبيع وفئة  المعدةتصنيف تلك االستثمارات ضمن فئة 
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  المالحق            
  



     

  مـن الرحيـبسم اهللا الرحم
    
    غزةغزة  ––الجامعة اإلسالميةالجامعة اإلسالمية

  

    ااــعمادة الدراسات العليعمادة الدراسات العلي
    ارةارةــــــججــة التة التــليليــكك

    قسم المحاسبة والتمويلقسم المحاسبة والتمويل
  

  استبانه/الموضوع
عن مدى التزام الشركات المدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية بمعيار المحاسبة 

  "االعتراف والقياس لألدوات المالية)"39(الدولي رقم 
  

 ...األخ الكريم، األخت الكريمة 

  ..... عدوبالسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته            
  

يهدف الباحث من خالل أجراء هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التزام الشركات المدرجـة فـي   
وأيضـا التعـرف علـى    ، )39(سوق فلسطين لألوراق المالية بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

بيات مـن  وكذلك معرفة االيجابيات أو السل، المعوقات التي تحول دون تطبيق هذا المعيار إن وجدت
  .تطبيق هذا المعيار

  
وقد تم تصميم هذه االستبانة لنيل درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل من الجامعـة اإلسـالمية   

مع العلم بان هذه البيانات سوف تعامـل  ، راجيا منكم التكرم باإلجابة على أسئلة هذه االستبانة، بغزة
  .يبسرية مطلقة ولن تستخدم لغير إغراض البحث العلم

  
  وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

  
  

     
  عدلي زهير الحلو  /الباحث



     

  :الجزء األول 
  

  بيانات الشركة: أوال
  
 القطاع الذي تتبع له الشركة    
 

  قطاع البنوك  - ب     قطاع االستثمار  - أ  
  قطاع الخدمات  - د      قطاع التأمين  - ج 
  قطاع الصناعة  - ه  

  

   
 )الربالدو(حقوق الملكية 

 

  مليون دوالر أمريكي 15إلى أقل من  5من   - ب     مليون دوالر أمريكي 5أقل من   - أ  

  - ج 
مليون دوالر  30إلى أقل من  15من 

  مليون دوالر أمريكي 50إلى أقل من  30من   - د      أمريكي
  مليون دوالر أمريكي فأكثر 50  - ه  

 
  
 مدة مزاولة نشاط الشركة   

 

  هسن 20إلى أقل من  10من   - ب     سنوات 10أقل من   - أ  
  فأكثر سنة 30  - د      هسن 30إلى أقل من  20من   - ج 

  
 الشركة من حيث اإلدراج في سوق فلسطين لألوراق المالية عمر  

 

  سنوات 6إلى أقل من  3من   - ب     سنوات  3أقل من   - أ  
  فأكثر سنوات 9  - د      سنوات 9إلى أقل من  6من   - ج 

  
  
  
  
  



     

  يانات الشخصيةالب: ثانيا   
  

 التخصص العلمي 
 

  مالية ومصارف  - ب     محاسبة  - أ  
  اقتصاد  - د       إعمال إدارة  - ج 
  ..............................................)الرجاء ذكرها ( أخرى  - ه  

 
  
 المؤهل العلمي     
 

  بكالوريوس  - ب     دبلوم  - أ  
  ......)..........الرجاء ذكرها (اخرى   - د      ماجستير  -  ج
  
  
 الوظيفة الحالية    
 

  رئيس قسم المحاسبة  - ب     محاسب  - أ  
  ............)........الرجاء ذكرها ( أخرى  - د      مدير مالي  - ج 

 
 

 عدد سنوات الخبرة      
 

  سنوات 10إلى أقل من  5من   - ب     سنوات 5أقل من   - أ  
  ثرسنة فأك 15  - د      نهس 15إلى أقل من  10من   - ج 
  فأكثر سنة 12  - ه  

  
  العمر     

 

  سنه 35 إلى أقل من 25من   - ب     سنه 25أقل من   - أ  
  سنة فأكثر 45  - د      نهس 45إلى أقل من  35من   - ج 

  
  )39(هل تلقيت دورات تتعلق بمعايير المحاسبة الدولية وخاصة معيار المحاسبة الدولي رقم 

  
  ال                    نعم                                



     

، مبادئ االعتراف والقيـاس لـألدوات الماليـة   ) 39(يحدد معيار المحاسبة الدولي رقم 
، االستثمارات المحـتفظ بهـا حتـى االسـتحقاق    : والتي تشتمل على ثالث فئات وهي

  .الموجودات المالية المتوفرة للبيع والموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة
  

  :الجزء الثاني
 

المحاسبة الـدولي   معيار العمليات التي تتم وفقا لمتطلبات عن االعتراف والقياس :المحور األول  
  ، )39(رقم 

  موافق  األسئلة  
غير   محايد  موافق  بشدة

  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

           متطلبات االعتراف لألدوات المالية    

1.   
يتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية 
في الميزانية فقط عندما تصبح الشركة طرفـا فـي   

  األحكام التعاقدية

         

يتم االعتراف بالعقد األجل كالتزام أو أصل في تاريخ    .2
  )متاجرة(االلتزام 

          

3.   
يتم استخدام محاسبة تاريخ المتاجرة أو تاريخ التسوية 
المعتمدة في الشركة بشكل ثابت ولجميع الموجـودات  

  .المالية

          

تنطبق أحكام محاسبة تـاريخ المتـاجرة أو تـاريخ       .4
  التسوية المستخدمة على المطلوبات المالية

          

5.   
يتم االعتراف بالضمان المالي النقدي المسـتلم مـن   

أصل مـالي وبـنفس الوقـت يـتم      هشركة على أن
  مبلغ مستحق للشركة األخرىبه ك االعتراف

          

            ةمتطلبات إلغاء االعتراف لألدوات المالي  

6.   

يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي أو بجـزء منـة   
عندما تفقد الشركة السيطرة على األصل بالحصـول  
على المنافع المحددة في العقد أو إذا انقضت الحقوق 

  أو تم التنازل عنها

          

          إن شرط حق السيطرة يعتبر حجر األساس في تقرير    .7



     

  إلغاء أو عدم إلغاء أصل مالي

8.   

إلغاء االعتراف فان الفـرق المرحـل لألصـل    عند 
المبلغ والعوائد المستلمة وأي تعديل سـابق لـيعكس   (

والمبلغ المسـتلم يجـب   ) القيمة العادلة لذلك األصل
  ضمن قائمة الدخل لتلك الفقرة بهاالعتراف 

          

عند بيع الشركة لجزء من أصل مالي تملكـه فإنهـا      .9
  ملية البيعتعترف بأي ربح أو خسارة ناتجة عن ع

          

تقوم الشركة باستبعاد التزام مالي عندما يـتم تنفيـذ      .10
  االلتزام المحدد في العقد أو إلغاءه أو انتهاء مدته

          

            متطلبات قياس األدوات المالية  

11.   
عند القياس المبدئي ألصل مالي تم االعتراف به فيتم 
تسجيل تكلفة الشراء باإلضافة ألي تكاليف إضـافية  

  عزى مباشرة إلى عملية الحيازةت

          

يتم تصنيف األدوات المالية المعتـرف بهـا داخـل       .12
  .التقارير المالية حسب قدرة ونية الشركة 

          

13.   
يتم إعادة قياس جميع األصول المالية بمقدار قيمتهـا  

االستثمارات المحتفظ بهـا لتـاريخ   : العادلة فيما عدا
  االستحقاق فقط

          

14.   
داة حقوق ملكية غير مدرجة بالبورصـة  يمكن قياس أ

، بالقيمة العادلة بناء علـي اداة ماليـة مشـابهة لهـا    
  .متداولة بسوق نشط

          

15.   
ال يتم تصنيف أداة مالية بأنها محتفظ بها لالسـتحقاق  
إذا كانت النية في االحتفاظ بها لفترة غيـر محـدودة   

  فقط

          

16.   
ة ال يمكن معظم األوراق المالية الخاصة بحقوق الملكي

تصنيفها على أنها اسـتثمارات محـتفظ بهـا حتـى     
  االستحقاق

          

17.   
يتم تحويل محفظة االسـتثمار حتـى االسـتحقاق إذا    
قامت الشركة ببيع جزء مـن هـذه المحفظـة قبـل     

  ستحقاق وذلك لظروف تحقيق ربح من عملية البيعاال

          

18.   
تقوم الشركة بتقدير نيتها وقـدرتها علـى االحتفـاظ    

ة االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق في بمحفظ
  كل تاريخ ميزانية

          



     

ال يمكن إعادة تصنيف استثمار صنف فـي محفظـة      .19
  المتاجرة إلى أي محفظة استثمارية أخرى

          

20.   
يتم إعادة تصنيف األصل المالي إلى محفظة المتاجرة 
فقط عندما يوجد دليل على وجود نمط فعلي حـديث  

  صير األجل يبرر إعادة التصنيفالستالم ربح ق

          

21.   

عند تحويل استثمار من محفظة المتـاح للبيـع إلـى    
محفظة المتاجرة وكانت الشركة قد اعترفـت بتغيـر   
القيمة العادلة لهذا االستثمار في حقوق الملكيـة هـذا   

  التغير يتم نقلة مباشرة إلى قائمة الدخل

          

يمكـن قيـاس   يجب أن تقاس األدوات المالية التي ال    .22
  قيمتها العادلة بشكل موثوق بمقدار التكلفة

          

تكون القيمة العادلة ألداة مالية قابلة للقياس إذا وجـد     .23
  لها سوق مالي نشط

          

تكون القيمة العادلة ألداة مالية قابلة للقياس إذا كـان     .24
  لها نموذج تقييم مناسب وموثوق به

          

  

 .)39(لبات اإلفصاح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم بمتط االلتزام:  المحور الثاني

  موافق  األسئلة  
غير   محايد  موافق  بشدة

  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

1.   
تلتزم الشركة باإلفصاح عن األدوات الماليـة غيـر   

في اإليضـاحات أو   )حسابات نظامية ( المعترف بها
  الجداول اإلضافية

          

2.   
ألدوات المالية تلتزم الشركة باإلفصاح عن تصنيف ا

ضمن فئات مناسـبة لطبيعـة المعلومـات المـراد     
  .اإلفصاح عنها 

          

3.   

تلتزم الشركة باإلفصاح عن المعلومات حول مـدى  
وطبيعة األدوات المالية بما في ذلك الشروط واألحكام 
ذات األهمية التي تؤثر على مبلغ وتوقيت التـدفقات  

  .النقدية المستقبلية ودرجة التيقن منها

          

تلتزم الشركة باإلفصاح عن السياسـات واألسـاليب      .4
المحاسبية المستخدمة بما في ذلك معيار االعتـراف  

          



     

  وأساس القياس المستخدم

5.   

تلتزم الشركة باإلفصاح عـن الشـروط واإلحكـام    
التعاقدية ألنها تؤثر على مبلغ وتوقيت ودرجة التيقن 

ـ  ـ  ةمن التدفقات النقدية المستلمة والمدفوع ن قبـل  م
  أطراف األداة

          

6.   

تلتزم الشركة باإلفصاح عن المعلومات حول األساس 
الذي اسـتند إليـة فـي االعتـراف بـاإليرادات أو      
المصاريف الناجمة عن األدوات الماليـة المملوكـة   

  ألغراض التحوط

          

  
  

جـة فـي سـوق    للشركات المدر) 39(مزايا االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقم : المحور الثالث
  فلسطين لألوراق المالية

 

  موافق  األسئلة  
غير   محايد  موافق  بشدة

  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

) 39(يؤدي االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقـم    .1
  إلى زيادة كفاءة القوائم المالية للشركة

          

2.  
) 39(يساعد االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقـم  

رارات لمستخدمي القـوائم  للشركات في تحسين الق
  المالية للشركة

          

3.  
) 39(يساهم االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقـم  

في مساعدة الشركة في تسجيل المعامالت المتعلقـة  
  .باالستثمارات المالية 

          

4.  
) 39(يساعد االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقـم  

قـة  الشركات على تصنيف األدوات الماليـة بطري 
  .سليمة ومنظمة 

          

5.  
) 39(يساعد االلتزام بمعيار المحاسبة الدولي رقـم  

الشركات على إدراج أسهمها باألسـواق اإلقليميـة   
  .والدولية

          



     

للشركات المدرجة في سـوق  ) 39(معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  : المحور الرابع  
  .فلسطين لألوراق المالية

  

  فقموا  األسئلة  
غير   محايد  موافق  بشدة

  موافق

غير 
موافق 
  بشدة

1.   

يمثل االختالف في البيئة االقتصادية واالجتماعيـة  
بين الدول التي تضع المعايير الدولية والدول التـي  
تطبق هذه المعايير أحد المعوقات لتطبيـق معيـار   

  ).39(المحاسبة الدولي رقم 

          

حاسـبة  عدم وجود قوانين تلزم بتطبيق معيـار الم    .2
 ).39(الدولي رقم 

          

3.   
عدم وضوح الدور الـذي تقـوم بـه الجمعيـات     

في اإلشراف على تطبيق معيـار   ةوالهيئات المهني
  ).39(المحاسبة الدولي رقم 

          

عدم وجود دورات تدريبية للمحاسبين لمسـاعدتهم     .4
  ).39(في تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

          

  
  
  
  
  
  
  
 


