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 والتقدير لشكرا
 

 ( 7آية  ،إبراىيم)سورة  ]َلئِْن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَُّكْم[ وجل  يقول المولى عز 

وبعد  ،وتوفيقو لي في إتمام ىذه الدراسة ،ي  ناء عميو لنعمو التي ال تحصى عمبعد شكر اهلل تعالى والث

الصالة والسالم عمى سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم يطيب لي أن أتقدم بالشكر والتقدير ألستاذي 

فخرًا لي في البكالوريوس والماجستير  فقد كنت   "شاىين عبد اهلل الدكتور عمي" مى األطروحةالمشرف ع

 أثابك اهلل عمى مجيودك المتواصل معي.

ذتي في الجامعة اإلسالمية لسعييم المتواصل في حمل رسالة العمم كما أتقدم بالشكر والتقدير ألسات

 بمينية واحتراف لطالبيم. إيصاليابأمانة والحرص الدؤوب عمى 

 .ومحكميو ،الستبياناحممي م  ة من شرف وأسيم بنجاح ىذه األطروحأوال أنسى كل من 

وأسأل اهلل أن يجعميا  ،لدراسةىذه ا إتماموأتقدم بكل الشكر لكل من ساعدني معنويًا أو عمميًا عمى 

 خالصة لوجيو الكريم.
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 ممخص الدراسة

 
( والذي ي عنى 36تتناول الدراسة بيان أثر التوجو نحو تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم )
الم درجة في بورصة بانخفاض قيمة األصول الثابتة عمى ترشيد قرارات مستخدمي قوائم الشركات 

فمسطين من خالل معرفة آراء وتوجيات ثالث فئات ىم )المستثمرين، البنوك المحمية، والمراجعين 
 الخارجيين(.

 معيار تطبيق ألىمية المالية التقارير من المستفيدة الفئات إدراك مدى تحميللوىدفت ىذه الدراسة 
 السميم المالي المركز إلى لموصول الثابتة األصول تقييم عن لممحاسبة  36 رقم الدولي المحاسبة
ومعوقات  معيارق اللتطبي الرئيسية المقومات عمى وقوف، باإلضافة لمالم درجة في البورصةت لمشركا

 تطبيقو في تمك الشركات.

ولتحقيق أىداف الدراسة تم تصميم استبانة وتوزيعيا عمى عينة عشوائية من الفئات الثالثة، وتم 
الغرض، وقد توصمت الدراسة إلى أن الفئات المذكورة  ىذاتحقيق األساليب الوصفية التحميمية لاستخدام 

 لألصول العادلة القيمة بين الفرق إظيار يؤثر، و  36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق أىمية تدرك
عمى تغيير سياسات ، كما يؤثر الموزعة األرباح من الواحد السيم نصيب عمى الدفترية والقيمة الثابتة

 االئتمان التي تمنحيا البنوك لمشركات.

 معوقات لتطبيق المعيار تتعمق باالختالف غير المستقر في أسعار األصول.أظيرت الدراسة وجود و 

وأوصت الدراسة بضرورة إصدار قانون ممزم لمشركات لتطبيق المعيار نظرًا لما تمثمو األصول الثابتة 
ة إلى ضرورة تطوير أنظمة المعمومات المحاسبية في الشركات بما يتالءم من أىمية نسبية، باإلضاف

 مع متطمبات تطبيق ىذا المعيار.

 



 ه
 

Abstract 
 

The study discusses the impact of implementing the International Accounting 

Standard No. (36), which entitled with discussing reduction of assets on 

rationalizing the decisions of users of public companies listed on the 

Palestinian Stock Exchange, through identifying the opinion and the 

orientation of three categories, which are (investors, local bank and external 

auditors). 

The purpose of this study is to analyze the awareness and understanding level 

of the importance of implementing International Accounting Standard 36 

“Impairment of Assets” according to the targeted groups who benefiting from 

financial reports of the listed companies in the stock market, In addition to 

recognize the pillars and difficulties of implementing ISA 36. 

To achieve the object of the study, a survey was designed and distributed to a 

random sample of the three categories, and was used the statistical and 

discretional methods were used to find out the results. 

The study found that the mentioned categories understand the importance of 

implementing IAS No. (36), showing difference between the fair value of 

assets and the book value affects the divisions per share and affect changing 

bank credit policies given to companies. 

The study also shows out that there are obstacles to implementing IAS 36 

according to fixed asset's price changes. 

The study recommends in issuing a law to bind oblige companies to 

implement the stander given the relative importance of fixed assets comparing 

in the financial reports. The study recommends improving the accounting 

information systems in the companies to meet the requirement of 

implementing IAS 36. 
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 :المقدمة

 في ميماً  دوراً  تمعب حيث االقتصادي، القطاع ركائز من ركيزة العامة المساىمة الشركات عتبرت  
 األخرى، القطاعات جميع عمى كبير بشكل تؤثر والتي والتنموية الربحية المشروعات وتطوير توسيع
 المالي، العمل ضرورات من ضرورة أصبح مبيم وغير سميم بشكل نتائجيا إظيار في االىتمام فإن ولذا
 من العديد عمييا ينبني التي المالية العوائد تحقيق في اليامة الموارد أحد الثابتة األصول كانت ولما

 عمى يؤثر الذي األمر أصوليا تقييم طريقة عمى بناء األرباح تحديد في ميماً  عامالً  باعتبارىا القرارات،
 أضرار من العالم أصاب ما بسبب الثابتة األصول ة تقييمأىمي لتزايد نظراً  ىذا المستثمرين، قرارات
 القيمة حاسبةسات المتعمقة بشأنيا أىمية تطبيق مالدرالألزمات المالية والتي أظيرت  نتيجة مادية
 .األصول لتمك الحقيقية القيمة تحديد ألغراض العادلة

 المالية القوائم في الواردة البيانات عمى رئيسية وبصورة القرارات متخذي اعتماد أن وحيث
 بالمؤشراتوالتنبؤ  المالي التحميل في البيانات لتمك استخداميا بسبب عديدة فئات اىتمام محط يجعميا
 بالتزاماتيا الوفاء عمى وقدرتيا الشركة بربحية كالتنبؤ القرارات، اتخاذ عممية عمييا تسيِّل التي الكمية

 يتوجب األمر فإن البيانات، تمك لمستخدمي متعددة منافع ىناك كانت ولما التنافسية، وقدرتيا وسيولتيا
 األحداث أثبتت التية و التاريخي قيمتيا عن بعيداً  واقعية اقتصادية حقائق عمى مدلوالتيا تستند أن

 العمل ضرورات من العادلة القيمة محاسبة من يجعل الذي األمر وواقعيتيا، دقتيا عدم االقتصادية
 .أصوليا تقييم في العادلة القيمة بمبدأ العمل الشركات عمى لزاماً  ويصبح  المالي

 عمى تعتمد الزالت الشركات أن نجد فمسطين في المينية الممارسة واقع إلى النظر وعند ىذا
 إظيار عن قاصرة المالية البيانات يجعل الذي األمر الثابتة، أصوليا قياس في التاريخية التكمفة مبدأ

 .ومعبِّر حقيقي بشكل الشركة أعمال ونتائج المالي الوضع
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لذلك فإن تطبيق المعيار الدولي لقياس االنخفاض في قيمة األصول والخروج عن مبدأ التكمفة 
الجيات الفاعمة في بورصة فمسطين ومينة  ومسؤوليات جديدة عمى كل منالتاريخية سوف يمقي أعباء 

 المحاسبة والمراجعة لتطوير خططيا وأدائيا بما يساىم في ترشيد قرارات المستثمرين.

 :الدراسة مشكمة -أولً 

 مناسبًا في يعد العادلة القيمة محاسبة مفيوم بأن تحقيق  المالية الدراسات من العديد شيرت
مواجية مشكالت تقييم األصول، حيث ينصب اىتمام النظم المالية نحو نشر المعمومات المالية 

ة المتبعة في التقييم خاصة في ظل التغيرات في قيم طريقمل وفقاً  تتأثر التياالستثمارات  المتعمقة ب
لتوجو لتطبيق ىذا األصول نتيجة الرتباطيا بالعديد من المتغيرات االقتصادية، األمر الذي يدفع نحو ا

 ألغراض ترشيد قرارات المستثمرين. المفيوم

 :التالي السؤال في الدراسة مشكمة تحديد يمكن المنطمق ىذا ومن 

 قرارات ترشيد عمى" األصول في النخفاض" (36) رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق أثر ما
  ن.فمسطي بورصة في الُمدرجة مشركاتالمالية ل قوائمال مستخدمي

 :التالية الفرعية األسئمة منو ويتفرع

 الدولي المحاسبة معيار لمفيوم وأىمية تطبيق المالية لمتقارير المستخدمة الفئات إدراك مدى ما •
 المالية؟ لألوراق فمسطين بورصة في المدرجة الشركات في 36 رقم

 الشركات في 36 رقم الدولي المحاسبي المعيار لتطبيق الرئيسية المقومات توفر مدى ما •
  المالية؟ لألوراق فمسطين بورصة في الم درجة

 فمسطين بورصة في المدرجة الشركات في 36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق معوقات ما •
 المالية؟ لألوراق
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 :الدراسة فرضيات -ثانياً 

 راسة يمكن صياغة فرضيات الدراسة كاآلتي:الد مشكمة عمى لإلجابة

 :األولى الفرضية

 . 36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق أىمية المالية التقارير من المستفيدة الفئات تدرك

 :الثانية الفرضية

 المدرجة العامة الشركات في 36 رقم الدولي المحاسبة معيار لتطبيق األساسية المقومات تتوفر 
 .فمسطين بورصة في

 :الثالثة الفرضية

 الثابتة األصول تقييم إعادة لطرق فمسطين في العامة المساىمة الشركات لتطبيق معوقات يوجد
 .الثابتة األصول أسعار في المستقر غير االختالف ظل في

 :الرابعة الفرضية

  36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق أثر) حول المبحوثين استجابات بين فروق توجد ال
مشركات الم درجة في بورصة لمالية لقوائم االعمى ترشيد قرارات مستخدمي  "االنخفاض في األصول"

المؤىل  طبيعة الفئة التي تقوم بتعبئة االستبانة، القطاع الذي تعمل بو الشركة،: )فمسطين ت عزى إلى
 .) التخصصو  العممي،
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 :الدراسة متغيرات -ثالثاً 

 :التابع المتغير

 .فمسطينقرارات مستخدمي البيانات المالية لمشركات الم درجة في بورصة  ترشيد •

 :المستقمة المتغيرات

 .36إدراك مستخدمي البيانات المالية لمفيوم وأىمية تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  .1

 .36مقومات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  .2

 .36معوقات تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم  .3

 :الدراسة أىمية -رابعاً 

بالتوجو نحو تطبيق معيار  الذي تتناولو والمتعمق الموضوعبع أىمية الدراسة من طبيعة نت
 المحاسبة الدولي الخاص باالنخفاض في األصول.

ونظرًا لما تشغمو األصول الثابتة من أىمية بالغة خاصة في المنشآت الصناعية، ونظرًا لما 
فالس فإن ىذه الدراسة سوف ت    عنى بقياس تطبيقأصاب العديد من الشركات من حاالت تعثر وا 

عمى ترشيد قرارات المستثمرين في بورصة فمسطين، األمر الذي سوف تنعكس آثاره اإليجابية  المعيار
عمى تطوير أداء تمك الشركات، في محاولة لتعديل قوائميا المالية وفق منيج القيمة العادلة اظيارًا 

ة وعدالة، وبالتالي زيادة لحقيقة أوراقيا المالية وبالتالي تقديم اإلفصاحات الالزمة لممستثمرين بشفافي
 وبياناتيا المالية وزيادة حجم تداول أسيميا في البورصة الثقة في القوائم المالية المنشورة لتمك الشركات

 .ية كفاءة السوق المالي في فمسطينمما يدعم فرض

 :الدراسة أىداف -خامساً 

 :ما يمي لتحقيق الدراسة تيدف



6 
 

 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق ألىمية المالية التقارير من المستفيدة الفئات إدراك مدى تحميل .1
  .لمشركات السميم المالي المركز إلى لموصول الثابتة األصول تقييم عن لممحاسبة  36

 في المدرجة الشركات في 36 رقم الدولي المحاسبة معيار لتطبيق الرئيسية المقومات عمى الوقوف .2
 .المالية لألوراق فمسطين بورصة

 في المالية لألوراق فمسطين بورصة في المدرجة الشركات تواجو التي المعوقات عمى الوقوف .3
 .36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق

 .36 رقم الدولي المحاسبة معيار قواعد تطبيق في تساىم أن شأنيا من التي المقترحات تقديم .4

 :السابقة الدراسات -سادساً 

 :العربية الدراسات -أ 
ر الدولية إلعداد التقارير يأوجو القصور في تطبيق المعاي" :( بعنوان2012العازمي )دراسة  .1

 في القطاع النفطي" إلفصاح بالقوائم الماليةالمالية وأثرىا عمى جودة ا

لمالي الدولية عمى جودة تطبيق معايير اإلبالغ اي ىدفت الدراسة لمتعرف عمى أثر أوجو القصور ف
القصور في تطبيق  ، وتعرضت لمناقشة أوجوالمالية في شركة نفط الكويتالقوائم في اإلفصاح 

ولتحقيق أىداف الدراسة تم إعداد استبانة وتوزيعيا عمى أفراد مجتمع المعايير الدولية لإلبالغ المالية، 
 م العديدواستخدا ،مفردة من المدراء الماليين والعاممين في القطاع النفطي 104الدراسة البالغ عددىم 

 من األساليب اإلحصائية الختبار ذلك.

ة اإلفصاح وخمصت الدراسة إلى أن القصور في تطبيق معيار منيج القيمة العادلة يؤثر عمى جود
من وجية نظر المديرين الماليين والمحاسبين العاممين في  نفط الكويت شركةبالقوائم المالية في 

، القوائم الماليةفي إلى ما يرافق ذلك من قصور في جودة المعمومات المفصح عنيا باإلضافة  الشركة،
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دلة تطبيق معيار منيج القيمة العاالمعمومات، وقد أوصت الدراسة بضرورة خاصة فيما يتعمق بصدق 
 .القوائم المالية في شركة نفط الكويت في كونو يؤثر عمى جودة اإلفصاح 

 " أثر التضخم عمى المحتوى اإلعالمي لمقوائم المالية" :( بعنوان2012دراسة حسين ) .2

اآلثار الناتجة عن تجاىل ظاىرة التضخم عمى قيمة ما تحتويو القوائم  إلى الوقوف عمىىدفت الدراسة 
المالية من معمومات من وجو نظر مستخدمييا والمتمثل في المحتوى اإلعالمي ليذه القوائم واعتبرت 

سوف ة التاريخية الذي يفترض ثبات وحدة النقد في عمميات القياس المحاسبي أن استخدام مبدأ التكمف
إلى أن اعتماد مبدأ التكمفة التاريخية ، كما أشارت األرقام المحاسبية بعيدة عن قيميا الحالية يجعل

الدراسة  ا، وأوصتتاريخية تبتعد عن القيم الجارية لي قيميؤدي إلى عرض قوائم مالية تحتوي عمى 
مستويات التي تطرأ عمى أساليب القياس المحاسبي التقميدية لكي تتالءم مع التغيرات  طويررة تبضرو 

 .وبيانات التضخم األسعار

التقييم المحاسبي لألصول الثابتة في الشركات الصناعية " :بعنوان. (2010) التميمي دراسة .3
من الشركات الصناعية في  اليمنية وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية، دراسة ميدانية عمى عينة

 "الجميورية اليمنية /محافظة عدن

 وتقييم لقياس اليمنية الصناعية الشركات في المطبقة المحاسبية السياسة عمى لمتعرف الدراسة ىدفت
وبيان مدى أىمية  الدولية، المحاسبة معايير متطمبات مع السياسات ىذه اتفاق ومدى الثابتة األصول

الدولية لعممية القياس والتقييم المحاسبي لألصول الثابتة في الشركات الصناعية لما معايير المحاسبة 
عمى الشركات الصناعية وقد ط بقت الدراسة  ،ليا من أثر في إعداد القوائم المالية وخاصة المنشور منيا

 المتعمقة لألبعاد التحميمي الوصفي المنيج واتبعت 2010خالل العام المالي باليمن عدن  محافظةفي 
شركة صناعية  44 عمى استبانات توزيع تمت، وقد الشركاتمك  في الثابتة لألصول المحاسبي بالتقييم

 .السمع إنتاجتعمل في 



8 
 

 بقياس المتعمقة لمدراسة الخاضعة لمشركات الفعمية المحاسبية الممارسات أن إلى الدراسة خمصت وقد
 ىذا في الدولية المحاسبية المعايير متطمبات مع الجوانب بعض في الثابتة ال تتفق األصول وتقييم
 متطمبات مع اختالفو أو اتفاقو مدى عن النظر بصرف يناسبيا ما شركة تطبق كل ، وأنالمجال
 مجال في الدولية المحاسبية بمتطمبات المعايير الكافي اإللمام عدم ويعود ذلك إلىالدولية،  المعايير
يعمل بدرجة كبيرة عمى سوف ىذه المعايير عمى الرغم من أن تطبيق  ،الثابتة األصول وتقييم قياس

 اليمنية المحاسبية التشريعات استيعاب بضرورةالرفع من كفاءة العمل المحاسبي، وقد أوصت الدراسة 
لزام الدولية المحاسبة لمعايير واستخداميا بنص قانوني لتحسين  يابتطبيق عام بشكل التجارية الشركات وا 
 .القياس والتقييم المحاسبي لألصول الثابتة وتحسين جودة المعمومات المحاسبية واإلفصاح عنيامستوى 

تقييم المحاسبي لألصول الثابتة في الشركات ال: "بعنوان (2010) وآخرون الرحيم عبد دراسة  .4
 "المساىمة الكويتية ومدى مالئمة تطبيق المعايير المحاسبية

 لقياس الكويتية الشركات تطبقيا التي المحاسبية السياسات اتفاق مدى اختبار إلى الدراسة ىدفت
 بين تطبيقق في التفااال ودرجة الدولية، المحاسبية المعايير بو تقضي ما مع الثابتة األصول وتقييم

 ىذا في الدولية المحاسبية المعايير تطبيق مالءمة مدى اختبار عن فضال البعض، بعضيا الشركات
 المطبقة المحاسبية السياسات بين جوىرية فروق وجود عدم البيانات تحميل نتائج أظيرت وقد المجال،
 داخمياً  صنعةالم   األصول عن المحاسبة باستثناء الدولية، المعايير ومتطمبات العينة شركات بواسطة
 وجود عدم إلىج النتائ أشارت فقد التأمين، وشركات البنوك قطاع وباستثناء أنو كما ، المبادلة وعمميات

ة ما تطبق مالءم إلى جانب  شركات،تمك ال بواسطة المطبقة المحاسبية السياسات بين جوىرية فروق
 .الثابتة األصول وتقييم لقياس الدولية المعايير تمك الشركات مع
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 ة الجزائر في إعادة تقويم األصول الثابتة القابمةبتقييم تجر " :بعنوان( 2009) عبد الصمد دراسة .5
 "لإلىالك

من التعرف عمى طريقة إعادة تقويم األصول كمدخل لمحاسبة التضخم  إلى الدراسة ىدفت
تقييم المراحل واإلجراءات التي اتبعت في المؤسسات العمومية الجزائرية إلعادة تقويم األصول  خالل

و المستيمكة دفتريًا أقويم األصول الثابتة واألىداف المرجوة منيا، وأظيرت نتائج الدراسة أن إعادة ت
الطاقة االنتاجية نفسيا سيجعل الحسابات  حسب تزال تعملالتي أوشكت عمى االىالك دفتريًا ولكنيا ال

أداء بين مقارنة  إجراء عممية أن أساس التقويم الموحد سيسيل، كما واقعية أكثرتعطي صورة 
عميقة في إطار محددات القوانين  بإجراء دراسة بالتشريعالمؤسسات وأوصت الدراسة الجيات المخولة 

 .سات جراء تطبيقيا إلعادة التقويماألخرى لمتقميل من الصعوبات التي تواجييا المؤس

 في تطبيقيا  وأىمية األجل طويمة األصول قيمة انخفاض"  :بعنوان.(2007) الريشاني دراسة .6
 "سورية

 وجية من األجل طويمة األصول قيمة انخفاض محاسبة مفاىيم الوقوف عمى إلى الدراسة ىدفت
 مدى اختبار إلى جانب بينيما، والمقارنة الدولية المحاسبة ومعايير األمريكية المحاسبة معايير نظر

 انخفاض محاسبة بين أساسية فروقات وجود إلى الدراسة وتوصمت القيمة، انخفاض محاسبة تطبيق
 من الدولية المحاسبة ومعايير جية من األمريكية المحاسبة لمعايير وفقاً  األجل طويمة األصول قيمة
 العام القطاعين في مطبقة غير األجل طويمة األصول قيمة انخفاض محاسبة، كما أن أخرى جية

 المحاسبي النظام بتطبيق العام القطاع شركات والتزام ،المالية السوق غياب أىميا أسباب لعدة والخاص
 المحاسبي، الميني الوعي لضعف باإلضافة ،القيمة نخفاضال اختبار إجراء أي يتطمب ال الذي الموحد

 قيمة بانخفاض تتعمق التي المعايير وخاصة الدولية المحاسبة معايير تبني بضرورة الدراسة أوصت وقد
عادة مالي سوق نشاءإ ضرورة مع األجل، طويمة األصول  وآليات الموحد المحاسبي النظام في النظر وا 
 .تطبيقو
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 ميدانية دراسة" فمسطين في الثابتة األصول تقييم إعادة" :بعنوان (2007) وعابد الداعور، دراسة .7

 وىم الفمسطيني المجتمع في مجموعات أربع آراء ومعرفة استقراء إلى الدراسة ىدفت
 تقييم إعادة من موقفيم حول المصرفي االئتمان وجيات الماليون، المدراء المينيين، األكاديميين،

 المحاسبين من عينة آراء استطالع الدراسة استيدفت كما ذلك، نحو ودوافعيم الثابتة األصول
 أن إلى الدراسة توصمت وقد استبيان، 100 توزيع خالل من التقييم، إعادة عممية حول والمراجعين

 آرائيم في اختالف وجود وعدم التقييم عادةإ عممية يؤيدون االستقصاء قائمة في المشاركين من  79%
 الدراسة وخرجت وواقعية، عدالة أكثر المالية القوائم ظيارإ أىميا كان والتي مالتقيي إعادة دوافع حول

 التقييم إعادة عممية ممارسة الفمسطينية االقتصادية الوحدات تحاول أن أىميا التوصيات من بمجموعة
 معيار إيجاد محاولة وكذلكوفقًا لمعايير المحاسبة الدولية لمحصول عمى قوائم مالية أكثر عدالة، 

 .التقييم إعادة بعممية خاص فمسطيني

"مدى إدراك المستثمرين في سوق فمسطين لألوراق المالية ألىمية  :( بعنوان2006) دراسة نجم .8
  "استخدام المعمومات المحاسبية لترشيد قراراتيم الستثمارية

ىدفت الدراسة لمتعرف عمى إدراك المستثمرين في سوق فمسطين لألوراق المالية ألىمية استخدام 
المعمومات المحاسبية لترشيد قراراتيم االستثمارية، وذلك من خالل استبيان تم توزيعو عمى فئة من 

ائج إلى أن مستثمرًا، وتوصمت النت 185 بعدد فمسطين والمتواجدين في قطاع غزةالمستثمرين في سوق 
المحاسبية في ترشيد  المستثمرون في سوق فمسطين لألوراق المالية يدركون أىمية استخدام المعمومات

قرار  المعمومات المحاسبية التي تتضمنيا التقارير المالية كافية ويتم استخداميا فيأن قرار االستثمار و 
ضرورة تعزيز إدراك المستثمرين وقناعاتيم بأىمية استخدام المعمومات باالستثمار، وأوصت الدراسة 

فصاح عن المعمومات اإلعميمات إلى أىمية تضمين قانون سوق فمسطين لتالمحاسبية باإلضافة 
لزام الشركات بيذه التعميمات. لتصبح المحاسبية  أكثر وضوحًا وا 
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دراسة –ة في اتخاذ القرارات اإلدارية دور المعمومات المحاسبي"" :( بعنوان2006دراسة شبير، ) .9
 تطبيقية عمى الشركات المساىمة العامة في فمسطين"

ىدفت الدراسة إلى تحديد وبيان دور المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية في 
والتعرف عمى جودة وكفاءة تمك المعمومات في اتخاذ القرارات  الشركات المساىمة العامة في فمسطين

، ولتحقيق أىداف الدراسة تم االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي لدراسة آراء المبحوثين، اإلدارية
عمى القوائم المالية في الحصول منيا عمى معمومات  اً كبير  اً وقد خمصت الدراسة إلى أن ىناك اعتماد

، وأوصت بزيادة معرفة واطالع الكادر المحاسبي في تمك إلداريةمحاسبية تستخدم في القرارات ا
الشركات فيما يتعمق بالمعايير المحاسبية الدولية لما ليا أىمية كبيرة في زيادة موضوعية ودقة إعداد 

 القوائم المالية. 
 مع والمنع السماح بين بالزيادة الثابتة األصول تقييم إعادة": بعنوان (2001) طاحون دراسة .10

 "رلمص اإلشارة

 لعممية المصرية المساىمة االقتصادية الوحدات تطبيق مدى عمى الوقوف إلى الدراسة ىدفت
 التقييم إعادة دوافع جانب إلى، 10 رقم المصري المحاسبة معيار وفق الثابتة لألصول التقييم إعادة

 يؤيد من بين التقييم إعادة في النظر وجيات اختالف إلى الدراسة خمصت وقد ،ة عنياالناجم والنتائج
 الثاني الرأي أما داللة، أكثر المالي المركز بيانات وتجعل وحقيقية عادلة مالية قوائم تظير باعتبارىا

 سوق توفير صعوبة إلى باإلضافة موضوعية أكثر حيث يعتبره التاريخية التكمفة أساس عمى استند فقد
 .نيام لكثير مخصصة قياسية أرقام وجود عدم بسبب الثابتة لألصول حاضرة

 عن المحاسبي واإلفصاح القياس لمشاكل تحميمية دراسة" :بعنوان (1998) حسن دراسة .11
 ("121) رقم FASB معيار ضوء في األجل طويمة األصول قيمة انخفاض

 المعيار وفق األجل طويمة األصول قيمة عن المحاسبة محددات أىم بيان إلى الدراسة ىدفت
 تطبيقو تواجو التي المشكالت وأىم المعيار تطبيق أسس تناولت كما ، 121 رقم الدولي المحاسبي
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 يزيد ال بما والشيرة الثابتة األصول تسجيل أىميا بتوصيات الدراسة خمصت وقد عمييا، التغمب وسبل
 عن الناتجة الخسائر ومعالجة قياسو  المستقبل، في عمييا الحصول المتوقع النقدية التدفقات عن

 .ثابت أساس عمى الثابتة األصول قيمة انخفاض

 :األجنبية الدراسات -ب 
 الدولي المحاسبة معيار حسب األصول في النخفاض استخدام بعنوان :Wu , 2011)دراسة ) .1

 .األرباح إلدارة كأداة 36 رقم

Are asset impairment reversals under IAS 36 being used as an earning 

management tool, Wu, 2011. 

في دول أوروبية شركة  53االنخفاض في األصول الثابتة في  إلى التعرف عمى واقع الدراسة ىدفت
 2009-2005مثل )بمجيكا، فرنسا، ىولندا، البرتغال( والمدرجة في سوق يورونكست ما بين األعوام 

 التحميلمدى استغالل انخفاض األصول إلدارة أرباح ىذه الشركات، واستنادًا إلى نتائج  والوقوف عمى
د عمى انخفاض األصول الثابتة اإلحصائي لممبحوثين فقد توصمت الدراسة إلى أن إدارة الشركة تعتم

 األصول تقييم إعادة كانت إذا ما الخسائر، باإلضافة إلى معالجةمواجية في إدارة أرباحيا في أوقات 
 .ت النقديةوالتدفقا المستقبمي المالي االقتصادية الوحدات أداء عمى تؤثر

 أدلة لمشركة، المستقبمي التشغيمي واألداء األصول تقيم إعادة بعنوان (:Zhai, 2007) دراسة  .2
 .نيوزلندا من

Asset Revaluation and future firm operating performance: evidence from 

New Zealand, Zhai, 2007 
 موحداتمى األداء المالي لع تؤثر األصول تقييم إعادة كانت إذا إلى اختبار ما الدراسة ىدفت
 حتى 2002 العام بين ماا وكذلك التدفقات النقدية لموحدات االقتصادية نيوزيالند في االقتصادية

 التغييرات االعتبار بعين األخذ مع النقدي، والتدفق التشغيمي الدخل في التغيير أثر وقياس ،2005
 .والتوسعات المخاطرالييكمية في الشركات و 
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 واألداء بالزيادة األصول تقييم إعادة بين ما ارتباط يوجد ال أنو إلى الدراسة خمصت وقد
 بإعادة وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط السيم سعر أن أكدت ولكنيا النيوزلندية، االقتصادية لموحدات المستقبمي

 .اً اقتصادي اً مؤشر  ليس لكنوو ة بالزياد األصول تقييم

 .المستقل المثمن قرار وتأثير األصول تقيم إعادة واقع بعنوان :(Cotter, 2002) دراسة .3
Reliability of asset Revaluation: the Impact of appraiser independence, 

cotter, 2002 
 قبل من األصول تقييم إعادة في اختالفات ىناك كانت إذا ما عمى إلى التعرف الدراسة ىدفت

 االقتصاد من خالل تطبيقيا عمى المنشآت العاممة في  خارجي مثمِّن أو الشركات إدارات مجمس
 أن إلى الدراسة خمصت وقد الطرفين، بين ما التقييم إعادة اختيار محدداتحيث تم دراسة   سترالي،اال

 إعادة مجالس إدارة الشركات فضلت فيما والمباني، األراضي تقييم عادةإ ونيفضم الخارجيين المثمنين
 . الممموسة غير واألصول المعدات، البضاعة، ن،المخزو  تقييم

 استخداميم ي فضل كبيرة باستقاللية ىامدراؤ  يتمتع ال التي المنشآت أن إلى الدراسة خمصتكما 
 البيانات اعتماد موثوقية بين لالختالف بالنسبة أما الثابتة، أصوليم تقييم إعادة في الخارجيين الم ثمنين
 المثمنين قبل من والمعدات اآلالت تقييم إعادةفقد أوضحت الدراسة بأن  الطرفين من أي عن الصادرة

 .المدراء ن عممية التقييم التي يجرييام موثوقية أكثرت عد  الخارجيين

 عمى والقدرة األصول تقييم إعادة بعنوان :(Zimmer and cotter, 1995) دراسة .4
 .القتراض

Asset revaluation and assessment of borrowing capacity, Cotter and 

Zimmer (1995) 
 خالل من بالزيادة الثابتة األصول تقييم إعادة قرار في المؤثرة إلى تحميل العوامل الدراسة ىدفت

 بأوقات تمر التي االقتصادية لموحدات التقييم بإعادة المرتبطة االقتصادية المنافع حجم فرضية اختبار
 طاقة عمى الحصول من الوحدات ن تمكتمكي خالل من العمميات من النقدية التدفقات فييا تنخفض
 .العمميات من النقدية التدفقات انخفاض حال في افتراضية اقتصادية
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 أكثر بالزيادة أصوليا تقييم إعادة عمى تعمل التي االقتصادية الوحدات أن إلى الدراسة وخمصت
 .الثابتة أصوليا تقييم بإعادة تقم لم التي الوحدات عن النقدية تدفقاتيا في انخفاضاً  تعاني ألن احتماالً 

 الرفع نسبة ذات الوحدات في خاصة كبيرة بدرجة معنوية كانت الفروق أن الدراسة وأثبتت
 .المرتفعة المالي

 تقييم إلعادة المعارضة اآلراء بعنوان :(Googwin and Henderson, 1992) دراسة .5
 األصول

The case against asset revaluation, Henderson and Googwin (1992) 
 السماح عدمو  الثابتة األصول تقييم إعادة منافع بين لمجدل إلى إجراء تقييم  الدراسة ىدفت 

 وبينت األسترالية، الوحدات االقتصادية ذلك من خالل استطالع آراء العديد منو  التقييم، إعادة بإجراء
 لمربح أفضل قياس توفير ىو بالزيادة التقييم عادةإل االقتصادية الوحدات دوافع أىممن  أن الدراسة
 الديون، نسبة وتحسين األسيم، إصدار في استخدامو يمكن احتياطي تكوين بجانب المالي، والمركز
 إلى الديون نسبة تحسين ىو بالزيادة الثابتة األصول تقييم إعادة أسباب أىم أنب الدراسة وخمصت
 تخفيض أن كما األسعار، رفع إلى بالزيادة التقييم إعادة يؤدي أن المحتمل غير من أنوو  األصول،

 .االقتصادية لموحدة االفتراضية الطاقة سن بالضرورةيح ال الديون نسبة

 .المقاولت وعقود األصول تقييم إعادة بعنوان :(Cotter, 1992) دراسة .6
Asset revaluation and Dept Contracting, cotter 

 بالزيادة التقييم إلعادة االسترالية االقتصادية الشركات استخدام فرضية اختبار إلى الدراسة ىدفت
 سنوات، 8 فترة خالل الشركات لمعديد من المالية البيانات شممتالدين، حيث  عقود تكمفة لتخفيض
 تقييم إعادة عممية بتنظيم االىتمام زاد فقد االقتصادية السائدة ظروفال ظل وفي بأنو الدراسة وخمصت
 الكمي، االقتصاد في الحاصمة والتغيرات التضخم معدل انخفاض بسبب عنيا واإلفصاح األصول

 .تحقيقيا المتوقع الديون عقود تكمفة في التخفيض من أكبر التقييم إعادة تكمفة واعتبرت أن

 



15 
 

 :السابقة الدراسات عمى التعقيب -ج 
 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق موضوع تناولت التي السابقة الدراسات استعراض خالل من

ول حول آليات التطبيق الد بين ما متبايناً  اختالفاً  الدراسات أظيرت فقد الثابتة، األصول تقييم في  36
 الزيادة حال في التقييم إعادة تطبيق وراء الكامنة المشاكلوفوائده، كما تناولت بعض الدراسات 

 .لمستخدمي البيانات المالية النيائية المصمحة عمىو  الديون نسبة عمى ذلك وتأثير واالنخفاض

 من األصول تقييم إعادة تطبيق جدوى في تبحث مازالت الثالث العالم دول كما أن ىناك من
تمك  نتائج تراوحت وقد الثابتة، األصول لتقييم ريقةية كطالتاريخ التكمفة مبدأمع التمسك بتطبيق  عدمو،

 األصول عن المحاسبة في الدولية المعايير تطبيقالدراسات إلى من يدعو إلى تبني تشريعات ممزمة ل
لى عدم إجراء أي تعديالت عمى تمك القيم ويعود ذلك إلى عدم العادل القيمة حسب وتقييميا الثابتة ة، وا 
 إلى القديمة الطرق من تحوالً  تتطمب والتي الحادثة صاديةاالقت التغييرات بأىمية الكافي الوعي توفر
ظيارىا األصول تقييم  .الحقيقية بأرقاميا وا 

 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق نحو التوجو أثر ى التي تحاول تحميلاألول الدراسة ىذه ت عد
عند اتخاذ  االتجاه السميممرين وترشيدىا في قرارات المستث نحو تدعيم الثابتة األصول تقييمفي   36

القرار االستثماري في بورصة فمسطين، األمر الذي يعمل عمى زيادة وتطوير أداء السوق المالي وجذب 
 .المزيد من االستثمارات التي تنعكس آثارىا اإليجابية لصالح المجتمع واالقتصاد الفمسطيني
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 انثاني انفصم

نعًهيات انقياس  األصاصية املرتكزات حتهيم
 (36)  اندويل احملاصبة واإلفصاح يف يعيار
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 :مقدمة

 الوحدات نتائج تقيس التي المعمومات بإعداد تختص التي المعرفة فروع أحد المحاسبة تعتبر
 باحتياجات تفي مالئمة بطريقة بتقديميا لتقوم محدد تاريخ في المالية مراكزىا وتصوير االقتصادية
 االستثمارية القرارات من الكثير اتخاذ في الستخداميا المعمومة تمك من المستفيدين أو المستخدمين

 النشاطات تغيرات مع التكيف عمى قدرتيا الفائتة العقود وخالل المحاسبة أثبتت وقد( 1999 الراوي،(
 الوارد وتسجيل الدفاتر بإمساك القديمة العصور في المحاسبة نشأت فقد والمالية، االقتصادية
 كبيراً  تطوراً  المحاسبة تطورت العالم شيدىا التي الصناعية الثورة وخالل النقدية، الموارد من والمنصرف

 المساىمة شركات تضمنت الشركات من جديدة أشكال وتكوين االقتصادية اإلنتاج وحدات تطور نتيجة
 وسيط وجود تطم ب الذي األمر المشروع، إدارة عن الممكية بانفصال الشركات ىذه تميزت وقد العامة،

 أن باإلضافة القرارات، اتخاذ عممية لترشيد المالية المعمومات لتوصيل المشروع ومالك اإلدارة بين ما
 المالية بالبيانات ت عنى خارجية أخرى وأطراف اإلدارة لخدمة وسيمة أصبح تطوره بعد المحاسبة عمم

 .لمشركات

إن تطور ونمو مينة المحاسبة مرىون بوجود معايير وأصول محاسبية، مما يتطمب العمل الجاد 
من قبل الجيات المتخصصة الرسمية والمينية التخاذ اإلجراءات الالزمة بشأن صياغة ىذه المعايير 

، فغياب واألصول المحاسبية لمحاجة الماسة لتطبيقيا واستخداميا من قبل المحاسبين ومدققي الحسابات
سس التي تعالج العمميات واألحداث المالية لموحدات ىذه المعايير يؤدي إلى اختالف األمثل 

 .(13ص :2007االقتصادية المختمفة )عطية، 

 فالشركات النشاط، ونوع لطبيعة وفقاً  قيمتيا تختمف الشركات في الثابتة األصول قيمة أن وحيث
 تقديم وشركات األموال شركات أن حين في الثابتة األصول عمى رئيسياً  اعتماداً  تعتمد الصناعية
 التقارير لبنود معالجتيا ثبات ورغم المحاسبة فإن المنطمق ىذا من عمييا، أقل اعتماداً  تعتمد الخدمات
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 التقارير في الثابتة األصول معالجة فإن المجمل في ولكن آلخر، نشاط من تختمف أنيا إال المالية
 .مضمونيا عن حقيقي وبشكل تعبِّر قيمة يتضمن أن يجب المالية

 :العادلة القيمة مفيوم -أولاً

 المتوقع من والتي سابقة ألحداث ةنتيج المشروع عميو يسيطر الذي المورد ىي األصولتعتبر 
 استمرت فقد( 112ص: 2012 جمعة،) لممشروع تتدفق مستقبمية اقتصادية منافع عنو ينجم أن

 التطرق دون التاريخية التكمفة مبدأ وفق األصول قيمة باحتساب طويمة فترة خالل االقتصادية الوحدات
 اقتناء من اليدف أن عمى مبنياً  كان ذلك ومبرر الحقيقية، قيمتيا عن تعبر التي السوقية األصول لقيمة

 وعمي ينطوي الذي األمر بيعيا، إعادة بغرض وليس االنتاج في استخداميا ىو األجل طويمة األصول
 ل المرتبطةاألج طويمة لألصول واضح تسعير وجود عدم بجانب الشرائية، بقيمتيا اثباتيا وجوب

 التكنولوجيا ودخول العالمية االقتصادية األسواق شيدتو الذي اليائل التطور وبعد أنو إال التشغيل،ب
 شيده الذي اليائل التضخم أن إلى باإلضافة سيالً  اً أمر  سوقياً  األصول تسعير من جعل اإلنتاج لسوق
 .واجباً  أمراً  العادلة بقيمتيا الثابتة األصول إظيار من جعل العالم

 أشار فقد العادلة، القيمة مفيوم حول المحاسبين بين مختمفة نظر وجيات ىناك فإن ذلك وحول
 إعداد بتاريخ األصل بيع تم حال في عميو الحصول المتوقع النقد قيمة عن رتعبِّ  أنيا إلى بعضيم
 بيع لقاء استالمو يتم الذي السعر أنيا آخرون يذكر حين في (Chambers, 1966) المالية القوائم
 أسس عمى التعامل في والرغبة الدراية أطراف يتوافر لدييا بين التزامات سداد لقاء دفعو يتم أو أصول
 (.2008 غزالة، أبو( شراء أو بيعاً  لإلجبار خاضعة وليست تجارية

 عمى الطرفين بين ما التزام تسديد أو ما أصل مبادلة فيو يتم الذي المبمغرفت بأنيا ا ع  كم
 .13)ص:  2005السعافين،( مصالح بينيم يوجد وال والشراء البيع عممية في ورغبة طالعا

 بين بيا التزام تسديد أو األصل مبادلة يمكن التي القيمة ىي العادلة القيمة أن حميدات ويرى
 فمنيج (12ص: 2004)حميدات،  معقولة معرفة وذات حقيقية تبادلية عممية إتمام في راغبة أطراف
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ن لألصول الحقيقية القيمة إلظيار األنسب البديل يقدم العادلة القيمة  القيمة بين ما تسمياتو اختمفت وا 
 .النقدية التدفقات صافي أو اإلحالل تكمفة السوقية،

 جديدة، وأطر آفاق إلى التقميدية المحاسبية النظرية نقل قد العادلة القيمة مفيوم بأن جدال وال
 عمى الحاصمة لمتطورات نتاجاً  ذلك وكان ،اومدلوالتي المالية البيانات بنية في شامالً  تغييراً  وأحدث
 المحاسبية المعايير في تطبيقاً  بمورتيا وتم نضجت التي األخيرة الثالثة العقود خالل المحاسبية النظرية
 ىذا ويستند الثالثة، األلفية بداية في التطبيق موضع وضعت التي العادلة بالقيمة المتعمقة الدولية
 تمبي مالية بيانات إعدادة والتي تتطمب العام لألغراض المالي اإلبالغ أن قاعدة إلى الكبير التطور

 لوندي،)  االقتصادية الوقائع عمى وتعتمد البيانات ليذه المستخدمة العديدة األطراف احتياجات
2002.) 

 بيدف اإلفصاح عن الحقيقية قيميا وفق الثابتة األصول إظيار فإن المنطمق ىذا من
 في تظير وال بيا معترف غير خسائر تتضمن قدة والتي الدفتري االنخفاض الذي قد يحدث في قيميا

 ومن جانب، من االئتمان وجيات المستثمرين قرارات عمى سمباً  ينعكس الذي األمر المالية، القوائم
 عدم، وبالتالي تراكمية خسائر تعني وجود التالية لمسنوات الالحقة الخسائر أو األرباح فإن آخر جانب
 .الخسائر معالجة تماثل وعدم األعمال لحقائق المالية التقارير إظيار

 :الدولية المحاسبة معاييرً-ثانيااً

 وعمى العالم، في الشركات من العديد قبل من الخارجيين لممستخدمين وت قدم المالية البيانات ت عد
 األسس تطبيق في بينيا جوىرياً  اختالفا ىنالك أن إال متشابية تبدو قد البيانات ىذه أن من الرغم

 إلييا تستند عاماً  قبوالً  مقبولة معايير بوجود حدا الذي األمر شركة، كل عمييا تسير التي والمبادئ
 العام، المستوى عمى والفيم لممقارنة قابمة لتكون المالية ألرقاميا وبيانيا عمميا في االقتصادية الوحدات
 يتعمق مينية، أو محاسبية تنظيمية ىيئة أو جياز يصدره كتابي بيانية "المحاسب المعايير وتعتبر
 بالمركز المتعمقة األحداث أو العمميات أنواع من معين نوع أو المالية القوائم عناصر من محدد بعنصر
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 ىذا في التصرف أو عرض أو المناسب األسموب تحديد ويتناول أعماليا، ونتائج لممنشأة المالي
 المحاسبة أىداف يحقق بما لممنشأة المالي المركز وبيان األعمال نتائج تحديد ألغراض العنصر،
 ليا المحاسبية المعاييرأن " حمدان يرى فيما (،182ص: 2000 وعثمان، بدوي( "ممكن حد ألقصى
 ليذه التنفيذية الصيغة تتناول فيي عنيا تختمف اإلجراءات بينما التوجييات أو العام اإلرشاد صفة

 (.1ص: 2002 حمدان،( معينة تطبيقية حاالت عمى المعايير

 تحقيق مستيدفة) الدولية المحاسبة معايير مجمس (الدولية المحاسبية المعايير جاءت ىنا من
 ومن والمالية، االقتصادية الحياة مناحي في المتسارعة التطورات تشيدىا التي االقتصادية المتطمبات

 .األصول في االنخفاض يعالج الذي (36) رقم الدولي المحاسبي المعيار بينيا

 المالية المعمومات تحسين في المحاسبية المعايير إسيامات

 لدعم المينيون إلييا يرجع إرشادية قواعدا بأني المحاسبية المعايير الدولية القواعد لجنة فتعر  
 رفيع ميني وصف أنيا كما أبدًا، االجتياد أو الحكمة تمغي ال ولكنيا حكمتيم، واستميام اجتيادىم
 أو التعبير في االختالف درجة تقميل إلى وتيدف عاماً  قبوالً  المقبولة المينية لمممارسات المستوى
 طبيعة ولتحديد الفني العمل وكفاءة نوعية لتقييم عام كإطار وت عتمد المتشابية، الظروف في الممارسة
 الصادرة المعمومات تحسين في ىاما دوراً  الدولية المحاسبية المعايير وتمعب المينية، المسؤولية وعمق
 (:2009 الدينوري،) يمي ما خالل من الشركات عن

 والبيانات القوائم وتجييز إعداد عند بيا االسترشاد يتم التي المحاسبية المعايير ونشر إعداد .1
 .عالمياً  وتطبيقيا المعايير ليذه الدولي القبول عمى العمل مع العامة المصمحة يحقق بما المالية

 بإعداد المرتبطة المحاسبية واإلجراءات والقواعد األنظمة بين والتنسيق التحسين عمى العمل .2
 .المالية القوائم وعرض



21 
 

 قوائميا توحيد في بذلي   الذي المالو  الوقت منيا الدولية خاصة لمشركات توفر المعايير ىذه إن .3
 والتي المحاسبية المبادئو  الممارسات من مجموعة إعدادىا في منيا كل تعتمد التي المالية
 .أخرى إلى دولة من مختمفة تكون ما غالباً 

 مختصة ىيئات وال مينية محاسبية منظمات بيا توجد ال منيا النامية خاصة الدول من العديد .4
 يوفر سوف الدولية المحاسبية لممعايير تبنييا فإن بالتالي و المحاسبي، العمل معايير بإصدار

 .المال و الوقت ليا

 أسواق وتجعل الموارد، بتوزيع المتعمقة القرارات وكذلك والتسعير، الدولية العمميات لتسي   .5
 وكذلك الدولية، االقتصادية األنشطة نموو  زيادة بعد خصوصاً  كفاءة، أكثر المالية األوراق
 .االستثمارات وتدفق الدولية بالتجارة يتعمق فيما بعضيا عمى الدول اعتماد زيادة

 المحمية، الموارد كفاية عدم حالة في الالزم التمويل عمى الحصول عممية الشركات عمى لتسي   .6
 شكل في ذلك كان سواء الخارج من األموال عمى لمحصول أخرى فرصة لمشركات إعطاء أي

 .قروض أو أموال رؤوس

 محاسبية أنظمة بيا توجد التي الدول أن حيث العالم، دول في المحاسبة مينة مستوى رفع .7
 المحاسبية األنظمة وتشغيل لتبني الالزمة اإلجراءات اتخاذ عمى تحفز سوف بدائية و ضعيفة
 .الدولية

 النامية الدول في والمال الوقت توفر الدولية المحاسبة معايير بأن القول يمكن سبق ما وحول
 كما بيئتيا، تناسب التي جراءاتاإل بعض باستثناء لمتطبيق وقابمة جاىزة معايير عمى اعتمادىا بسبب
 لغرض القوائم ىذه بين المقارنة عممية يسيل مما المختمفة الدول في المالية القوائم توحيد عمى تعمل
 .القرارات واتخاذ األداء تقييم
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 (:36) الدولي المحاسبة معيار في التطبيقية الجوانب -ثالثاً 

 كما الموجودات، جميع قيمة في االنخفاض عن واإلفصاح المحاسبية المعالجة المعيار يحدد
 .االنخفاض عن الناجمة بالخسارة ويعترف لألصل االسترجاعية القيمة تقدير متطمبات محل يحل

 احتمال عمى داللة وجود عند لالسترداد القابل األصل مبمغ تقييم وجوب المعٌار ٌتطلبو
 مبمغو عن الدفترية قيمتو تزيد عندما قيمتو انخفاض في بالخسارة واالعتراف األصل، قيمة انخفاض

 المسجمة لمموجودات الدخل بيان في القيمة انخفاض في بالخسارة االعتراف ويجب لالسترداد، القابل
 .تقييمو عيدأ   مبمغ بمقدار سجمت أصول تقييم إعادة في انخفاض أنيا عمى ومعاممتيا تكمفتيا بمقدار

 أو البٌع سعر صافً أساس على لالسترداد القابل المبلغ قٌاس وجوبأٌضاً  المعٌار وٌتطلب

مع االعتراف  فقط، مستقبمي أساس عمى تطبيقو الجيات عمى يتوجب كما أعمى، أييما المستعملة القٌمة
 بالخسائر الناتجة عن االنخفاض التي تم قيدىا سابقًا.

 :المعيار تطبيق أىداف

 القابل مبمغيا عن يزيد ال بما المشروع أصول تسجيل ضمان إلى المعيار ىذا تطبيق ييدف
 عن تزيد الدفترية قيمتو كانت إذا لالسترداد القابل مبمغو عن يزيد بما مسجالً  األصل ويعتبر لالسترداد،

 .األصل بيع أو استعمال خالل من استرداده سيتم الذي المبمغ

 الموجودات جميع قيمة في االنخفاض عن باإلفصاح المتعمقة الجوانب المعيار حدد وقد ىذا
 مبمغ تقييم وجوب تتطمب والتي االنخفاض عن الناجمة بالخسارة ويعترف االستثناءات، بعض ماعدا
 عن الدفترية قيمتو تزيد عندما أو قيمتو انخفاض احتمال عمى داللة وجود عند لالسترداد القابل األصل
 كما الراىنة، حالتو( االستردادية القيمةة )لمتوقعا األصل قيمة تعكس أن مراعاة مع االستردادية، قيمتو
 العمر مدى عمى ستسود التي االقتصادية العوامل لمجموعة اإلدارة بو تقوم تقدير أفضل تمثل أن يجب
 .لألصل النافع
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 القابل مبمغو عن لألصل المرحل المبمغ يزيد عندما يظير األصل قيمة في فاالنخفاض
 القابل لممبمغ رسمي تقييم إجراء اإلدارة عمى وجب األصل قيمة وانخفضت حدث فإذا لالسترداد،
 .الخسارة حدوث احتمال عمى دليال وجدت إذا لالسترداد

 األصل، قيمة تدىور قياس أجل من متعددة مؤشرات المذكور الدولي المحاسبة معيار وف ر وقد
 عمييا تستند التي المقاييس من مجموعة تصميم - نشاط كل وبحسب - اإلدارة قيام لوجوب باإلضافة

 والمرونة بالمعقولية تتسم أن عمى بحوزتيا، التي النقد وحدات قيمة تدىور قياس في ثابت بشكل
 .النقدي لمقياس والقابمية

 :المعيار نطاق

 االستثناءات عدا ما الشركة في الم سجمة الموجودات قيمة انخفاض عند المعيار ىذا تطبيق يتم
  :التالية

 المخزونات. 

 اإلنشاء عقود عن الناجمة الموجودات. 

 المؤجمة الضريبة موجودات. 

 الموظفين منافع عن الناجمة الموجودات. 

 المالية باألدوات المتعمق الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن تدخل التي المالية الموجودات. 

ينطبق المعيار عمى الموجودات المسجمة بالقيمة العادلة بموجب معايير المحاسبة الدولية و  
األخرى، عمى أن تحديد  ما إذا كان  من الممكن انخفاض قيمة أصل أعيد تقييمو يعتمد عمى األساس 

 :التالية المستخدم لتحديد القيمة العادلة في الحاالت

 لألصل العادلة القيمة بين الوحيد الفرق فإن ة:السوقي قيمتو ىي ألصل العادلة القيمة كانت إذا .1
 .األصل بيع تكاليف ىي لو البيع سعر وصافي
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 يكون تقييمو عادالم   لألصل لالسترداد القابل المبمغ فإن منخفضة األصل بيع تكاليف كانت إذا .2
 غير من األصل تقييم إعادة بعد فإنو الحالة ىذه وفي العادلة، قيمتو من أعمى أو من قريباً 

 .لالسترداد القابل المبمغ لتقدير حاجة توجد وال قيمتو تنخفض أن المحتمل

 وعميو العادلة، قيمتو من أقل بيعو سعر صافي يكون منخفضة األصل بيع تكاليف تكن لم إذا .3
 .قيمتو تخفيض يتم أن الممكن من  كان إذا ما لتحديد األصل تقييم إعادة يتم

 العادلة قيمتو تكون فقد السوقية قيمتو غير آخر أساس عمى ألصل العادلة القيمة تحديد تم إذا .4
 كان إذا ما لتحديد األصل تقييم إعادة يتم ذلك وعمى لالسترداد، القابل مبمغو من أقل أو أكبر
 .قيمتو خفض الممكن من

 :36م رق الدولي المحاسبة معيار في المحاسبية الجوانب -رابعاً 

 مستمر، تطور في المحاسبة مينة جعل الذي الرئيسي السبب ىو في األعمال التوسع يعتبر 
ة ليذا المحاسب معايير ولجان المينية الجيات مواكبة إلى تأد المستثمرين لمنافع النسبية األىمية فزيادة

 توصمت أن إلى عمميا وتطو ر 1973 عام الدولية المحاسبة معايير لجنة أنشأت التطور، ونتيجة لذلك 
 في المحاسبة وتطوير تنمية بيدف لممحاسبين الدولي االتحاد مع مشتركة عمل التفاقية 1983 عام

 بإصدار المجنة وتقوم العالم، دول بين المطبقة المحاسبة معايير بين التوافق توفير بجانب العالم،
 .لممقارنة وقابمة عادلة مالية قوائم إصدار أدنى وبحد تضمن التي المحاسبة معايير

 عميو يعتمد الذي المقياس كانت ومازالت التاريخية التكمفة أن يجد المحاسبة لتاريخ المتتبع إن
 عديدة لمتغيرات ونتيجة أنو إال وغيرىا، شركة بين تتم التي المالية المعامالت قياس في المحاسبون

 المحاسبية الممارسة سمحت فقد لألسعار العام المستوى في والتغير التضخم بظروف بعضيا ارتبط
 تعكس حتى لمتحقق القابمة القيمة مقياس منيا أخرى مقاييس باتباع الدولية المحاسبة معايير وكذلك

 المعمومات مستخدمي عمى وتأثير داللة أكثر وتكون الجارية السوقية الحالة المحاسبية المعمومات
 .المحاسبية
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 أصولو تسجيل لضمان المشروع يطبقيا التي االجراءاتوعميو فإن المعيار يعني أيضًا ببيان 
 قيمة في االنخفاض عن واإلفصاح القياسد، مع توضيح آليات لالستردا القابل مبمغيا عن يزيد ال بما

 القابل األصل مبمغ تقييم بوجوب المعيار ويقضيجة عنيا، كما النات بالخسارة واالعتراف الموجودات
 عندما القيمة انخفاض في  بالخسارة واالعتراف قيمتو انخفاض احتمال عمى داللة وجود عند لالسترداد

 .االستردادية قيمتو عند  الدفترية القيمة تزيد

 تمثل أن يجب كما الراىنة، حالتو( لاالستردادية القيمة) المتوقعة األصل قيمة تعكس أن ويجب
 .لألصل النافع العمر مدى عمى تسود التي االقتصادية العوامل ضوء في اإلدارة بو تقوم تقدير أفضل

 القابل مبمغو عن لألصل المرحل المبمغ يزيد عندما يظير األصل قيمة في فاالنخفاض
 القابل لممبمغ رسمي تقييم إجراء اإلدارة عمى وجب األصل قيمة وانخفضت حدث فإذا لالسترداد،
 .الخسارة تمك حدوث احتمال عمى دليال وجدت إذا لالسترداد

 قيمة تدىور قياس أجل من متعددة مؤشرات الدولي المحاسبة معيار وف ر قدوفضاًل عما سبق ف
 التي المقاييس من مجموعة بتصميم - نشاط كل وبحسب - اإلدارة قيام لوجوب باإلضافة األصل،
 بالمعقولية تتسم أن عمى بحوزتيا، التي النقد وحدات قيمة تدىور قياس في ثابت بشكل عمييا تستند

 .النقدي لمقياس والقابمية والمرونة

 :األصول قيمة انخفاض تقييم من الغرض

 الدفترية القيمة بين ما الفرق احتساب إلى عام بشكل األصول قيمة انخفاض تقييم ييدف
 إلى ييدف كما المالية، القوائم في واالفصاح القياس عدالة أجل من لألصل ةيالحقيق والقيمة المسجمة

 عن يزيد ال بما( صولياا )أموجوداتي قيمة تسجيل لضمان المنشأة تتبعيا أن يجب التي اإلجراءات بيان
 قيمتو عن لألصل الدفترية القيمة فييا تزيد التي الحاالت في وذلك لالسترداد، القابمة الموجودات قيم
 (. 2004حماد،) بيعو أو األصل استخدام خالل من استردادىا يمكن التي
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 :األصول في النخفاض اعتبارات

 لالسترجاع القابل المبمغ عن المرحمة الدفترية القيمة زيادة أي األصول في االنخفاض يعني
 الدفترية قيمتو زيادة حالة في األصل تقييم إعادة يتم أن المعيار ويتطمب (248:ص 2004د، حما(

 :ىما حالتين في ذلك ويتم المرحمة، الدفترية قيمتو بتخفيض وذلك لالسترداد، القابل المبمغ عن المرحمة

 ىبوط بأي االعتراف فيتم التاريخية التكمفة حسب معالجتيا يتم التي لألصول بالنسبة: ىاألول
 .الدخل قائمة في القيمة في

 في ىبوط بأي االعتراف فيتم التقييم إعادة بطريقة معالجتيا يتم التي لألصول بالنسبة: ةالثاني
 .مستثمرينال حقوق بنود ضمن التقويم إعادة حساب في القيمة

 :قيمتو تنخفض قد الذي األصل تحديد

 القابل مبمغو عن لألصل المسجل المبمغ يزيد عندما قيمتو تنخفض الذي األصل تحديد يتم
 رسمي تقدير إجراء الشركة من طمبي  ، وبالتالي ذلك إلى ي شير دليل يتوفر عندما وذلك لالسترداد،

 من طمبي   الض فإنو انخفا خسارة احتمال عمى دليل توفر عدم حالة وفيد، لالستردا القابل لممبمغ
 .لالسترداد القابل لممبمغ رسمي تقدير إجراء الشركة

 عمى داللة أية ىناك كان إذا ما بتقييم مالية سنة كل نياية في تقوم أن الشركة عمى يتعين كما
ذا األصل، قيمة انخفاض احتمال  القابل األصل مبمغ تقدير الشركة عمى يجب الداللة ىذه وجدت وا 

 .لالسترداد

 (:285ص: 2004)حماد،  التالية الحاالت في األصول قيمة في االنخفاض دالئل وتظير ىذا

 كدالة المتوقع اليبوط يتجاوز بشكل معينة نقدية توليد وحدات أو ألصول السوقية القيمة انخفاض .1
 .استخدامو أو أصل لتقادم
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 فييا تعمل التي القانونية أو االقتصادية أو السوقية أو التكنولوجية البيئة في كبيرة تغييرات حدوث .2
 .األصل ليا المخصص المعينة السوق أو الشركة

 بحيث السوق نحو الموجو العائد معدالت من غيرىا أو السوقية الفائدة سعر في زيادات حدوث  .3
 توقعو، يمكن االستعمالية القيمة تقرير في سيستخدم الذي الخصم سعر في زيادات حدوث أن

 .القيمة في انخفاضات ظيور احتمال ازدياد ذلك عمى ويترتب

 لألصل الممموك. السوقية الرسممة في تراجع حدوث .4

 .األصول من مجموعة أو ألصل مادي ضرر أو تقادم حدوث عمى محددة أدلة وجود  .5

 .عممياتيا أو لمشركة ىامة تغيرات حدوث .6

 أو أسوأ األصول مجموعة أو لألصل االقتصادي األداء أن توحي الداخمية التقارير بيانات .7
 .السابق في متوقعا كان مما أسوأ سيكون

 بعممية تقوم أن مجتمعة أو منفردة األدلة أحد وجود حال في اإلدارة عمى يتوجب عام وبشكل
 :كالتالي األصل تقييم إعادة تستوجب ال التي الحاالت بعض ىناك أن مراعاة مع األصول، تقييم

 مع الخصم سعر يتوافق أن المتوقع من وكان السوقية الفائدة سعر في زيادة حدوث حالة في .1
 .السوقية الفائدة معدالت في العامة التغيرات

 يتوافق ال الخصم سعر في التغييرات تأثير وكان السوقية الفائدة سعر في زيادة حدوث حالة في  .2
 ذلك يقابل أن المتوقع من نفسو الوقت في ولكن السوقية، الفائدة أسعار في التغييرات  مع

 .لمشركة المستقبمي المالي التدفق في أخرى تغيرات

  :لالسترداد القابل المبمغ قياس

 وىو لالسترداد القابل المبمغ عن الدفترية القيمة في الزيادة بأنو القيمة انخفاض المعيار يعرف
 (287ص: 2004)حماد، أكبر أييما االستعمالية القيمة أو الصافي البيع سعر عن يعبر الذي المبمغ
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 القيمة عن العادلة القيمة انخفاض حالة في القيمة في الفرق الحتساب فقط تطرق المعيار أن وي الحظ
 وعدم المتوقعة بالخسائر االعتراف الواجب من فإنو والحذر الحيطة مبدأ وبحسب فقط، الدفترية

 .تحققيا حتى باألرباح االعتراف

 بيع من عميو الحصول يمكن الذي لممبمغ موثوق تقدير إلجراء أساس وجود عدم حالة وفي ىذا
 قيمتو احتساب خالل من األصل قيمة عمى االستدالل يمكن فإنو النشطة السوق غياب بسبب األصل

 .لالسترداد القابل المبمغ لتقدير كأساس المستعممة

 تدفقات ديولِّ  األصل ىذا يكون عندما مفرد ألصل لالسترداد القابل المبمغ تحديد يتم كما ىذا
 الموجودات مجموعات أو الموجودات من التدفقات عن مستقمة المستمر االستعمال من داخمة نقدية

 .األخرى

 :البيع سعر صافي

 ممزمة بيع اتفاقية عقد فيو يتم الذي السعر ذلك إلى يشير البيع سعر لصافي الدقيق التحديد إن
 .األصل من بالتخمص المتعمقة اإلضافية التكاليف االعتبار في تأخذ تجارية عممية في

ذا  سعر صافي نإف نشط سوق في باألصل المتاجرة تمت ولكن ممزمة بيع اتفاقية توجد لم وا 
 .لمسوق المناسب السعر ىو العرض سعر ويعتبر البيع، تكاليف ناقصاً  لألصل السوق سعر ىو البيع

 :المستعممة القيمة

 (50ص: 2009المجمع العربي، ( :التالية الخطوات اتباع يجب لألصل المستعممة القيمة تحديد وحول

 ومن لألصل المستمر االستعمال من تؤخذ التي والخارجة الداخمة المستقبمية النقدية التدفقات تقدير  .1
 و:في النيائي التصرف
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 الشخصي الحكم عمى التي تعتمد األمور من المستقبمية النقدية التدفقات توقع فإن المعيار بموجب
 الزيادة أو التكاليف في الصحيح غير التخفيض وتجنب السميم التقدير يتوجب والذي الذاتي، والتقدير

 المستقبمية، النقدية لمتدفقات المستمر التقدير بمتابعة اإلدارة تقوم أن أيضاً  يتوجب كما المبررة، غير
 أنماط مراعاة مع المستقبل نحو االستدالل  خالليا من يمكن التي الالزمة الخبرة اإلدارة إكساب وبالتالي
 .نفسو الكيان وخبرات الصناعة

 التقدير، سالمة عمى المؤشرات أىم من المستقبمي التقدير ألغراض الم قدمة المعمومات حيادية وتعتبر
د، حما ("الداخمية المعمومات من سالمة أكثر خارجية مصادر من المستمدة البيانات" أن إلى باإلضافة
 .(291، ص2004

 :تطبيق سعر الخصم المناسب عمى التدفقات النقدية المستقبمية  .2

 إلى باإلضافة السابقة، الفترات خالل المتناقصة أو الثابتة النمو معدالت استخدام يتم المعيار بموجب
 .الشركة إلييا تنتمي التي لمصناعة المدى طويل النمو معدل يتجاوز أال يجب النمو معدل أن

 ال حيث لو، اإلنتاجي العمر يتعدى ال لألصل المستقبمي التقدير يكون أن يجب أخرى ناحية ومن
 .لو االفتراضي العمر انتياء بعد نقدية تدفقات تصور يمكن

  :المستقبمية النقدية التدفقات تقديرات أساس

المجمع العربي، ( :أىميا األسس بعض عمى المستقبمية النقدية التدفقات تقدير عممية تستند أن يجب
 (53ص: 2009

 تقدير أفضل لتمث مدعومة و معقولة افتراضات عمى بناء النقدية التدفقات توقعات تكون أن .1
 إعطاء ويجب لألصل، المتبقي العمل مدى عمى ستسود التي االقتصادية الظروف لمجموعة

 .الخارجية لألدلة أكبر وزن
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 تغطي أن ويجب اإلدارة، اعتمدتيا موازنات آخر عمى بناء النقدية التدفقات توقعات تكون أن .2
 .ذلك من أكثر األمر اقتضى إذا إال سنوات خمس عن تزيد ال فترة التوقعات ىذه

 باستنتاج الموازنات أحدث تغطييا التي الفترة عن تزيد التي النقدية التدفقات توقعات تقدير .3
 معدل تبرير أمكن إذا إال الالحقة، لمسنوات متناقص أو ثابت نمو معدل باستخدام التوقعات
 لممنتجات الطويل المدى عمى النمو معدل متوسط عن النمو معدل يزيد ال أن ويجب متزايد،

 أمكن إذا إال األصل، فيو يستخدم الذي لمسوق أو الشركة بيا تعمل التي البمد أو الصناعات أو
 .أعمى معدل تبرير

 ويعود سنوات خمس مدة تتجاوز ال بحيث حددت قد النقدية التدفقات أن يتبين سبق ما وحول
 الخمس تجاوز التي الفترة عن دقيقة واقعية بيانات توفر الصعب من يكون قد أنو إلى ذلك في السبب
 أن متأكدة كانت إذا ذلك عن تزيد لفترة النقدية التدفقات توقعات استخدام لإلدارة يمكن أنو إال، سنوات

 النقدية بالتدفقات التنبؤ عمى قدرتيا إظيار السابقة الخبرة عمى بناء تستطيع وأنيا موثوقة التوقعات ىذه
 .المذكورة الفترة مدى عمى بدقة

 وقياسيا القيمة انخفاض بخسارة العتراف -خامساً 

 تتضمن مفاىيم، عدة عمى األصول قيمة في االنخفاض إلثبات المحاسبية الممارسة تعتمد
 ذلك ويعتبر لالسترداد، القابل مبمغيا مقدار إلى لألصل المرحمة القيمة في باالنخفاض االعتراف
 يتم أن األصول في االنخفاض واحتساب قياس في واألصل القيمة، انخفاض في خسارة التخفيض
 لألصل لالسترداد القابل المبمغ تقدير إمكانيةغير أنو في حالة عدم  بمفرده، األصل عمى ذلك تطبيق
 .األصل إلييا ينتمي التي النقد توليد لوحدة لالسترداد القابل المبمغ تحديد اإلدارة عمى يجب فإنو بمفرده

 بيان في مصروف أنيا عمى االنخفاض بخسارة االعتراف يجب فإنو المعيارواستنادًا إلى 
 إعادة في انخفاض أنيا عمى تقييمو أعيد أصل قيمة انخفاض في خسارة أي معاممة ويجب ،الدخل
 .التقييم
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 وبجانب ما سبق ىناك العديد من المتطمبات التي يجب مراعاتيا في ىذه الخصوص أىميا:

 الدخل قائمة في مصروف أنيا عمى تقييمو أعيد أصل قيمة انخفاض بخسائر االعتراف يتم  .1
 .األصل لنفس التقييم إعادة فائض مبمغ عن االنخفاض خسارة فيو تزيد ال الذي الحد إلى

 من أعمى أصل قيمة في االنخفاض لخسارة المقدر المبمغ كان إذايتم تسجيل قيمة االلتزام  .2
 .األصل لذلك المرحل المبمغ

ل وفقًا لما ورد في األص قيمة في باالنخفاض متعمقة مؤجمة ضريبة التزامات أي احتساب يتم  .3
 .الضريبية بالمعالجة الخاص الدولي لمعيارا

 األصل إلييا ينتمي التي النقد توليد وحدة تحديد -سادساً 

 األصول ىذه تجميع يجوز الفردية باألصول النقدية التدفقات ربط يتعذر عندما فإنو لممعيار وفقا
 من عدد أصغر أي ممكن، مستوى أدنى عند التجميع يكون أن ويشترط القيمة، انخفاض اختبار إلجراء

 أن حيث األخرى، األصول عن مستقالً  ويكون واضحة وحدة في عميو التعرف يمكن الذي األصول
 بعض قيم في التغيرات بعض إخفاء إلى يؤدي قد النقد توليد وحدات ضمن األصول تحديد في اإلفراط
 .العادلة القيمة احتساب منطقية عمى يؤثر  الذي األمر أخرى، أصول حساب عمى أصول

 تتماثل عندما ضرورياً  األصول تجميع عممية في التوسع إجراء يصبح قد األحيان بعض وفي
 المولدة الوحدات تحديد في واالتساق الثبات شريطة وذلك األصول، تمك عن الناتجة العمميات وتتكامل

 .الموجودات أنواع أو األصل لنفس ألخرى فترة من لمنقد

 نقد توليد لوحدة لالسترداد القابل المبمغ

 القيمة أو الوحدة ليذه البيع سعر صافي ىو قدد النتولي لوحدة لالسترداد القابل المبمغ يعتبر
 القابل المبمغ تحديد طريقة مع يتفق بما لموحدة الدفترية القيمة تحديد ويجب أعمى، أييما ليا المستعممة
 .لالسترداد القابل مبمغيا لتقييم مجموعات في األصول ا، مع مراعاة أن يتم تجميعلي لالسترداد
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 :النقد توليد وحدة قيمة انخفاض خسارة

 القيمة انخفاض بخسائر االعتراف وجوب إلى المعيار في الواردة المحاسبية األصول تقتضي
 وحدة قيمة انخفاض بخسارة االعتراف يجب كما بينيما، الفرق بقيمة الدفترية قيمتو عن لألصل العادلة
 .المالية القوائم في المسجل مبمغيا من أقل لالسترداد القابل مبمغيا كان إذا النقد توليد

  :القيمة انخفاض خسارة ىبوط -سابعاً 

 وجود عدم اإلدارة تواجو فقد انخفاضيا ومقدار قيمتيا تقدير ألغراض األصول تقييم لعممية استمراراً 
 بإتباع ممزمة الشركة فإن الحالة ىذه وفي السابقة، السنوات في األصل قيمة انخفاض في خسارة
 (2004)حماد،  :اآلتي

 تم التي قيمتو انخفاض في الخسائر إجمالي عن األصل قيمة في االرتفاع يزيد أال يجب .1
 .السابقة السنوات في تسجيميا

 قيمة باتإث  يتم سابقًا، الم ثبتة التقدير قيمة عن األصل قيمة في زيادة أي حدوث حالة في .2
  .الجديدة التقدير

 الخسارة في اليبوط بقيمة وذلك تقييمو المعاد لألصل المثبتة الخسارة قيمة في تعديل إجراء يتم .3
 .التقييم عن نتج الذي

 .الدخل قائمة في التقييم عن نتج الذي الخسارة في اليبوط بقيمة االعتراف يتم .4

 الفترات في لألصل االستيالك تكمفة تعديل يجب االنخفاض خسارة بيبوط االعتراف بعد  .5
 أساس عمى المتبقية قيمتو منيا مخصوماً  لألصل المعدلة الدفترية القيمة لتخصيص المستقبمية

 .المتبقية النافعة حياتو مدى عمى منتظم
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 :اإلفصاح -ثامناً 

الشك أن اإلفصاح في التقارير المالية يعتبر من أساسيات ومرتكزات قوة وكفاءة السوق المالي 
تتأثر وتتحرك أسعار األسيم والسندات بحجم ونوعية المعمومات  معموماتيوالذي يعتبر بحد ذاتو سوق 

التي يتم عرضيا ضمن قوائم الشركات التي يتم اإلفصاح عنيا،  وتنبع أىمية اإلفصاح في القوائم 
الكفوءة التي تفترض  ء السوق المالين فوائد لمستخدمي القوائم وألداالمالية لما تحققو عممية اإلفصاح م

عرض معمومات كافية تسمح بالتنبؤ باتجاىات أسعار األسيم والسندات بداخميا، وتقدم وجوب 
الدراسات التجريبية واستقراء الفكر دلياًل عمى أن الشركات تتردد في التوسع في اإلفصاح المالي بدون 

مرون ضغط من مينة المحاسبة أو الحكومة، ومع ذلك يعتبر اإلفصاح المالي حيويًا حتى يتخذ المستث
 .( 123ص :2006)الحناوي،  لمسوق االستقرار وتوفر مثمىال يمقرارات

المحاسبة المتعارف عمييا تقضي  ئإن متطمبات عرض المعمومات في القوائم المالية وفقًا لمباد
التي تكون ذات جميع األمور المادية )الجوىرية( ولالقوائم  تمكبتوفر عنصر اإلفصاح المناسب في 

ومحتوى القوائم المالية وبالمصطمحات المستخدمة فييا وبالمالحظات الم رفقة  مة وثيقة بشكلص
 .(36ص :2010)الشريف، ابي

فصاح الكافي عن المعمومات في القوائم المالية ام في السنوات األخيرة بموضوع اإللقد زاد االىتم
يعتمدون وبشكل كبير في قراراتيم عمى ما ي نشر  مستثمرينأن العديد من الجيات الخارجية من ال حيث

أي سمطة لمحصول عمى معمومات  ال تممك ىذه الفئاتخاصة أن من بيانات في تقارير الشركات، 
 الوثيقة فصاحاإل متطمبات من مجموعة المعيار حددأخرى بشكل مباشر من إدارة الشركة، لذا فقد 

 االنخفاض خسارة تحديد وجبي   حيث األصل، مكونات من فئة لكل وبالنسبة القيمة، بانخفاضات الصمة
 إلى باإلضافة الدخل، قائمة في تصنيفو بيان مع عنيا قوائم تقديم جاري فترة كل عن بيا المعترف
 بأي اف أيضاً االعتر  يجب كما بيا، االعتراف سبق ة التييمض القالنخفا أثر أي مبمغ بيان وجوب
 .الممكية حقوق في إلييا االشارة سبق انخفاض خسائر
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ذا  بالنسبة مادية وكانت نقد توليد وحدة أو مفرد أصل قيمة انخفاض بخسارة االعتراف تم وا 
 (2006)الحناوي،  :يمي عما اإلفصاح يجب فإنو مجمعة تقارير مالية تقدم التي لممنشأة المالية لمقوائم

 .الخسائر تمك ىبوط أو االنخفاض بخسائر االعتراف إلى أدت التي الظروف و األحداث .1

 .ىبوطيا أو بيا المعترف االنخفاض خسارة مبمغ .2

 قيمتو أو بيعو سعر صافي ىو النقد توليد وحدة أو لألصل لالسترداد القابل المبمغ كان إذا .3
 .المستعممة

 .البيع سعر صافي يساوي لالسترداد القابل المبمغ كان إذا .4

 لمقيمة السابق التقدير عن واإلفصاح الحالي التقدير في المستخدم الخصم سعر عن اإلفصاح .5
  .المستعممة

 :يمي عما فصاحاإل يجب المفرد في حالة األصل .6

 األصل طبيعة.  

 األصل إليو ينتميو  التقارير عنو تصدر الذي القطاع. 

 :يمي عما اإلفصاح يجب النقد توليد في حالة وحدة .7

 النقد توليد وحدة وصف. 

 عنو تصدر الذي القطاع وحسب األصول فئة حسب بيا المعترف االنخفاض خسارة مبمغ 
 .لمشركة الرئيسي الييكل طبيعة عمى بناء التقارير

 القابل لممبمغ السابق التقدير عن النقد توليد وحدة في األصول تجميع مستوى تغيير حالة في 
 األصول لتجميع والسابقة الحالية الطريقة وصف الشركة عمى يتوجب فإنو لالسترداد
 .تغييرىا وأسباب

  



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 انثانث انفصم

 احملاصبة ملعيار احملاصبية املًارصة

(36) رقى اندويل
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 :مقدمة

وفق ما تقتضي  36 رقم الدولي المحاسبة لمعيار المحاسبية لمممارسة تحميالً  الفصل ىذا يتناول
 ونيوزيمندا واستراليا بريطانيا مثل البمدان من العديد قوانين قضت فقد بو األصول واألعراف المحاسبية،

 سواء الثابتة األصول تقييم بإعادة فييا العاممة االقتصادية الوحدات بإلزام ومصر واليابان وبمجيكيا
 (.2001)طاحون،  المالية القوائم لمستخدمي مالئمة معمومات يوفر بما بالنقص أو بالزيادة

 االنخفاض معيار تطبيق مجال في الدول تمك بعض لتجارب التعرض المناسب من فإنو لذلك
ة لمتعرف عمى الحقيقي قيمتيا حسب وتسجيميا العادلة القيمة وفق الشركة أصول وتقييم األصول في

 طبيعة كل تجربة ومن ثم الوقوف عمى الممارسات المحاسبية الالزمة لذلك.

 :األمريكية التجربة  -1
 :األمريكية التجربة بيان

االنخفاض في قيمة األصول طويمة األجل  SFAS 144 رقم األمريكي المحاسبة بيان يتناول
حيث  ينص عمى ضرورة إثبات  36 رقم الدولي المحاسبة معيار البيان أو التخمص منيا، وي حاكي

انخفاض قيمة األصول طويمة األجل كمصروف ضمن قائمة الدخل، وقد حدد البيان ضوابط إجراء 
عدد من المؤشرات التي تشير عمى احتمالية وجود انخفاض في تقييم انخفاض قيمة األصول ضمن 

 (169ص :2007)الريشاني، :تمك القيمة كما يمي

 .العادي االستخدام أو الزمن بسبب  المتوقع من أكبر حد إلى لألصل السوقية القيمة انخفاض .1

 القانونية أو االقتصادية أو السوقية أو التقنية البيئة في متوقعة أو قائمة ميمة تغيرات حصول .2
 .باألصل المتعمقة

 المستخدم الخصم سعر في تؤثر التي السوق في األخرى العائد معدالت أو الفائدة أسعار زيادة .3
 .المستعممة األصل قيمة حساب في
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 .السوقية قيمتو عن لألصل الصافية الدفترية القيمة زيادة .4

 سواء جوىرية تغيرات وجود أو فيو تمف حدوث أو األصل استعمال بطالن عمى أدلة وجود .5
 .األصل ليا ينتمي التي العممية ىيكمة إعادة أو إليقاف خطط وجود تشمل متوقعة أو حالية

 .مسبقاً  المتوقع التاريخ قبل األصل في التصرف .6

 .األداء ذلك سوء درجة زيادة توقع أو االقتصادي األداء سوء إلى تشير أدلة وجود .7

إدارة الشركة المطبقة لو أن تقوم في كل فترة مالية بالبحث عن وفقًا لمبيان األمريكي يتوجب عمى و 
، وتكون قيمة األصول منخفضة إذا تجاوزت قيمتيا الدفترية عن مؤشرات انخفاض قيمة األصول الثابتة
 التدفقات النقدية المستقبمية المتوقعة.

نقدية الداخمة المتوقع أن يولدىا ت عرف التدفقات النقدية المستقبمية لألصل بأنيا التدفقات المستقبمية الو 
أصل ما ناقص التدفقات النقدية المستقبمية الخارجة المتوقع أن تكون ضرورية لمحصول عمى تمك 

 التدفقات الداخمة.

عر ف القيمة العادلة لألصل بأنيا المبمغ الذي يمكن أن ي باع أو يشترى بو األصل في التعامل  بينما
 التجاري بين أطراف راغبة في ذلك.

 :األصل قيمة لنخفاض المحاسبية الممارسة

 التي تمك وبين بيا االحتفاظ أو االستخدام أجل من الممموكة الثابتة األصول بين البيان فر ق
 في الزيادة مبمغ أساس عمى االنخفاض قياس يتم حيث قيمتيا، انخفاض تقييم عند بيعيا في ترغب
 المستقبمية النقدية التدفقات مجموع أو السوقية قيمتو كانت سواء العادلة، القيمة عن لو الدفترية القيمة

 .المخصومة

 ثم ومن العادلة القيمة من البيع تكاليف خصم فيتم البيع إعادة لغرض الممموكة األصول بينما
 .انخفاضيا قيمة تحديد أجل من الدفترية بقيمتيا مقارنتيا
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 األصول كانت إذا بيا االعتراف يتم ال األصل قيمة في تحسن أي فإن  سبق ما عمى وبناء
 قيمة في االنخفاض قيمة في التحسن تسوية يتم حين في االستخدام، أو االحتفاظ لغرض ممموكة
 .ليا الدفترية القيمة في تسويات أنيا عمى ببيعيا المرغوب األصول

 :البريطانية التجربة -2
 :البريطانية التجربة بيان

االنخفاض في األصول " 11 رقم البريطاني لممعيار طبقاً  بريطانيا في األصول تقييم إعادة يتم
، وييدف المعيار إلى تسجيل األصول الثابتة والشيرة في 1998الذي تم إصداره في يوليو  "والشيرة

التقارير المالية الختامية بما ال يزيد عن قيمتيا االستردادية، وطبقًا لممعيار يتم قياس أي انخفاض في 
قيمة األصول عمى أساس ثابت عمى مدار السنوات، مع اإلفصاح الكافي عن المعمومات الالزمة  

 .يم تأثير انخفاضيا عمى المركز الماليلتمكين المستخدمين من ف

 الممموسة غير واألصول الممموسة الثابتة األصول في الزيادة تقييم بإعادة المعيار سمح وقد ىذا
 الثابتة األصول لجميع بالنقص التقييم إعادة ضرورة في الدولي المعيار مع واتفق الشيرة، عدا

 .الشيرة فييا بما الممموسة غير واألصول

 :األصل قيمة لنخفاض المحاسبية الممارسة

 األرباح حساب في األولى لممرة تقييميا تم التي األصول قيمة في االنخفاض تسجيل يتم
ذا والخسائر،  اإلفصاح يتم ولكن بو االعتراف يتم فال الالحقة السنوات خالل آخر انخفاض حدث وا 

 .المالية التقارير في عنو
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 :المصرية التجربة -3
 :المصرية التجربة بيان

الخاص بانخفاض قيمة  31 رقم المصري المحاسبة معيار المصرية االقتصاد وزارة أصدرت
األصول، وييدف المعيار إلى وضع اإلجراءات التي يمكن لمشركة أن تطبقيا لضمان تسجيل أصوليا 

االستردادية إذا تجاوزت قيمتو بأكثر من قيمتو  بقيم ال تتجاوز قيمتيا االستردادية، ويكون األصل مثبتاً 
، األمر الذي يتطمب أن يتم تسجيل الخسارة الناتجة بقيمة ذلك عند البيع الدفترية ما ىو متوقع استرداده

 .االنخفاض

 :األصل قيمة لنخفاض المحاسبية الممارسة

، فيو ال ينطبق عمى المخزون أو 36الدولي المحاسبة لمعيار ترجمة المصري المعيار يعتبر
األصول الناشئة المتعمقة بعقود اإلنشاء أو األصول الضريبية المؤجمة، ويتم قياس االنخفاض في قيمة 

 :األصول عمى النحو التالي

 تقديرات عمل يتم فإنو الثابت األصل قيمة في انخفاض حول مؤكدة مؤشرات وجود حال في
ذا لو، االستردادية لمقيمة  يتوجب فإنو الدفترية قيمتو من أقل لألصل االستردادية القيمة أن تبين وا 

 فائض حساب في األولى لممرة التخفيض بيذا واالعتراف االستردادية قيمتو مبمغ إلى األخيرة تخفيض
 . الدخل قائمة ضمن التقييم إعادة

ذا  بخسارة واالعتراف األصول تقييم إعادة يتم فإنو الالحقة السنوات في انخفاض حدث وا 
 .سابقاً  اثباتو تم الذي التقييم إعادة فائض مع ومعالجتو االنخفاض
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 :السعودية التجربة -4
 السعودية التجربة بيان: 

 لمعالجة  الثابتة لألصول محاسبي معيار إلصدار السعودية العربية المممكة في الحاجة ظيرت
 ربح صافي عمى الحال بطبيعة تؤثر والتي المالية القوائم في العالية النسبية األىمية ذات البنود أحد
 .عام كل نياية في المالي المركز في األصول تمك قيمة وعمى الجارية المالية الفترة

 12/01/2009 في المؤرخ تعميميا في القانونيين لممحاسبين السعودية الييئة أشارت وقد
عودية بضرورة االلتزام بالمعايير المحاسبة الدولية في المواضيع التي لم يرد ذكرىا ضمن المعايير الس

 .ومن ضمنيا إعادة تقييم األصول

مة فيما يتعمق بقياس قي 290 رقم الفقرة في السعودي المالية المحاسبة مفاىيم بيان نص   وقد
ظيارىا في القوائم المالية وفقًا ءاألصول غير النقدية بعد اقتنا ىا لوجوب قياس األصول غير المسجمة وا 

لتكمفتيا التاريخية بعد تعديميا بما يقابل النقص في طاقتيا الكامنة، وأشارت الفقرة أنو يجوز استخدام 
طرق تقييم أخرى باإلضافة لمتكمفة التاريخية في قياس تمك األصول إذا تبين أن ذلك أكثر مالءمة 

 .قيق أىداف القوائم المالية وفقًا لما تتطمبو معايير المحاسبة التفصيميةلتح

 األصل قيمة لنخفاض المحاسبية الممارسة: 

 االعتبارات حسب الدولية المعايير وفق الثابتة األصول بعض تقييم يتم بأن الييئة سمحت
 :(www.socpa.org.sa) التالية

 الذي السعر أساس عمى معقولة بقيمة المالية السنة نياية في الجارية القيمة مبمغ تقدير إمكانية .1
 عمى التبادل في وراغبة مدركة أطراف بين تبادل عممية في األصل ذلك بو يباع أن يمكن
 .بحت تجاري أساس

 القيمة فييا تحدد نشطة سوق وجود شرط تحقق إذا الجارية القيمة لمبمغ تقدير أفضل يكون .2
 .الجارية القيمة تحديد خالليا من يمكن التي المؤشرات فييا تتوفر أو الجارية
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 تجميعيا خالل من المتداولة غير األصول من لعدد الجارية القيمة تحديد تسييل يتم أن يمكن .3
 .ومشتركة ىامة خواص وفق

 منفصمة نشطة سوق ليا يكون ال والتي آخر بأصل مادياً  ترتبط التي الحيوية األصول حالة في .4
 مجتمعة األصول قيمة استخدام الحالة ىذه في يتعين تقييميا، في صعوبة ىناك يجعل مما

 .األصول لتمك الجارية القيمة لتحديد

 .مؤىل مثمن خبير خالل من التقويم عممية تكون أن .5

 :السوق المالي ودورىا في ترشيد قرارات المستثمرين -أولً 
 : الماليمفيوم السوق 

اعتبار أن وجود بيعتبر مفيوم السوق أقدم المفاىيم التي عرفيا اإلنسان عمى اإلطالق، وذلك 
من تعريف السوق  ي تستمد السوق المالي تعريفياوبالتالاألسواق ارتبط بوجود المجتمعات البشرية، 

لمتطور  بصفة عامة، غير أن السمع والخدمات المتبادلة في األسواق ووسائل تبادليا اختمفت تبعاً 
 وسائل االتصال.  وارتقاء  واالجتماعي واالقتصادي   التكنموجي

( أن السوق المالي ىو ذلك اإلطار الذي يجمع بائعي 60ص: 2005ويرى )مطر وآخرون، 
األوراق المالية بمشتري تمك األوراق وذلك بغض النظر عن الوسيمة التي يتحقق بيا ىذا الجمع أو 

بحيث تجعل  تين المتعاممين في الوقبالمكان الذي يتم فيو ولكن بشرط توفير قنوات اتصال فعالة فيما 
 ظة زمنية معينة واحدة النسبة ألية ورقة مالية متداولة فيو.األثمان السائدة في أي لح

 :وأىميتو تطور نشأة سوق األوراق المالية

ت سوق األوراق المالية بعدة مراحل من التطور حتى وصمت إلى ما ىي عميو اليوم، حيث مر  
السوق المالي إلى تطورت بتطور الفكر المالي واالقتصادي لمدول والمجتمعات، وتعود البداية في إنشاء 

 2006)،  نجم( :اآلتي في المالية األوراق سوق أىمية تتضحو  ،القرن السادس عشر الميالدي
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 :المال رأس تكوين •

 كبيرة إنتاجية وحدات في االستثمار أن حيث ،واالستثمار االدخار بين وصل كحمقة تعمل فيي
 األفراد ادخارات تجميع في المالية األسواق دور يبرز وىنا كبيرة مبالغ توفير إلى يحتاج متخصصة
 .العاممة القوى واستخدام والدخل اإلنتاج زيادة إلى تؤدي فعمية استثمارات إلى وتحويميا

 :القتصادية التنمية خطة تمويل •

 الحكومة تمجأ وبالتالي الحكومة لدى يتوفر ال قد مال رأس إلى االقتصادية التنمية عممية تحتاج
 الدولة كاىل تثقل كبيرة أعباء من عميو يترتب ما  الخارجي االقتراض من بدالً  تنموية مشاريع طرح إلى

 .الخاص القطاع وبإشراك االقتصادية التنمية تمويل تستطيع المشاريع تمك  طرح ونتيجة بالديون

 :كبيرة مكاناتإ المالية األوراق سوق توفر •

 ،رشيدة مالية قرارات التخاذ المطموبة العمنية ،لممستثمرين االستثمارية المحافظ تنويع حيث من
 االدخار لعمميات الثقة لعنصر تييئتيا ،واالحتيال الغش محاوالت من السوق في المتعاممين حماية

 .واالستثمار

 :السيولة تحقيق •

 عن أي، أسيم شكل في المستثمرة لألموال السيولة تحقيق عمى المالية األوراق سوق تعمل
 .ويسر سيولة في والعكس حاضرة نقودل مالية أوراق تحويل في الممثل المال رأس تمويل يتم طريقيا

 :بالئتمان التحكم •

 ما تطبيق أو المالية األوراق وشراء بيع خالل من االئتمان في التحكم من المركزية البنوك تمكن
 .المفتوحة السوق بسياسة يسمى
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 :فصاحاإل •

 حد إلى يضمنان السوق ردىات في التبادل عمميات ومراقبة باإلفصاح الشركات األسواق تمزم
 .بالشفافية يتسم استثمارياً  مناخاً  بعيد

 :دولية أسواق إلى المحمية األسواق تحويل •

 عمى يترتب لمتحويل القابمة بالعمالت لمتداول القابمة المالية باألوراق األسواق ىذه تعامل نتيجة
 أو أسيم طرح األسواق لتمك يمكن حيث دولية أسواق إلى محمية أسواق من األسواق ىذه تحويل ذلك

 .مختمفة جنسيات من لشركات سندات

 :المستثمرين صغار تشجيع •

 المستثمرين صغار تشجيع عمى يعمل المالية األسواق في لمتداول القابمة باألوراق التعامل إن
 مما قميمة ومخاطر عالية أرباح من عمييم يعود وبما واألوراق األموال ليذه بشرائيم أمواليم توظيف عمى
 .ثرواتيم تنمية في ىام أثر لو

 :أجنبية أموال رؤوس جذب •

 الحكومية وخاصة الكبيرة المشاريع لتمويل أجنبية أموال رؤوس جذب في المالية األسواق تساعد
 البمدان القتصاديات المتعددة فوائدىا عن فضال ،بيا لالكتتاب المشاريع ليذه أسيم طرح خالل من

 .جديدة تكنولوجيا واقتناء والتسويق االدارة خبرة اكتساب  مقدمتيا وفي االستثمارات إلييا المنقولة

 :بورصة فمسطين لألوراق المالية -ثانياً 
 تبمورت وواعدة، جديدة آفاق ىلإ بو واالرتقاء الوطني االقتصاد لتطوير ةالماس   الحاجة ظل في

 لما ونظراً  فمسطين، في المال رأس لسوق األساس حجر لتكون المالية لألوراق فمسطين سوق نشاءإ فكرة
 معظم لتركز ونظرا الوطن، خارج منو عالية نسبة وجود في خصوصية من الفمسطيني الشعب بو يتمتع

 ثانوي مال رأس سوق لخمق ممحة وحاجة خاص وضع لفمسطين كان الخارج في الشخصية الثروات
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 ما أكبر التدفق ىذا جعل عمى والعمل الفمسطيني لالقتصاد األجل طويمة االستمارات تدفق لتسييل
 (.2006 ، نجم( يمكن

 األىداف تحقيق عمى تقوم والتي فمسطين بورصة قيام ضرورة بمكان األىمية من أصبح وقد
 06/09/2013) الدخول تاريخن، فمسطي بورصة موقع) :التالية

 .والشفافية  والعدالة  بالكفاءة تتمثل ومواتية آمنة بيئة توفير .1

 والممتقيات المؤسسات مع العالقات وتعزيز المحمي المجتمع لدى االستثماري الوعي تنمية .2
 .والدولية والعربية المحمية االقتصادية

 .األجنبي المال ورأس الشتات فمسطينيي واستقطاب المحمية االستثمارات تطوير .3

 مالية وأدوات خدمات وتوفير جديدة شركات ادراج في االستمرار خالل من البورصة عمق زيادة .4
 .ومتنوعة جديدة

 تطورات آخر ومواكبة ،البشرية الكوادر تطوير عمى بالتركيز البورصة داخل مينية عمل بيئة خمق .5
 .المالية األسواق تكنولوجيا

 :البورصة عمى والرقابي القانوني اإلطار -ثالثاً 
 قانون بصدور فمسطين في المالية األوراق لقطاع القانونية البنية تطوير ومع 2005 العام في

 تتول   ،2004 لسنة (13) رقم المال رأس سوق ىيئة وقانون 2004 لسنة (12) رقم المالية األوراق
 قبل من المالية األوراق إصدار وعمى فمسطين بورصة عمى الرقابة أعمال المال رأس سوق ىيئة

 .العامة المساىمة الشركات

 الموائح وبموجب ،2004 لسنة (12) رقم المالية األوراق قانون بموجب فمسطين بورصة تعمل
 تعمل كمال، الما رأس سوق ىيئة تعميمات مع يتعارض ال وبما ،القانون من استمدت التي الداخمية
 نظام: األنظمة ىذه وتشمل ،عادلة تداول بيئة لتأمين قوياً  أساساً  بمجموعيا تشكل حديثة أنظمة بموجب
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 نظامو  ،المنازعات فض نظام ،العضوية نظام ،فصاحاإل نظام ،المالية األوراق تداول نظام ،اإلدراج
  .الميني السموك قواعد

  :فمسطين لبورصة األساسية الميام -رابعاً 
 التداول في والتحكم المالي السوق عمى والرقابة التنظيم التخطيط عمى فمسطين بورصة تقوم

 :(32 ص :1998)قديح،  التالي النحو عمى
 .فمسطين في واالقتصادية المالية السياسات إطار ضمن المالي السوق لعمل العاممة السياسة رسم. 1 

 .السوق أىداف يحقق الذي بالشكل لمسوق اإلداري والييكل التنظيمية الخريطة رسم .2

 المساىمة الشركات إلدراج شروط وكذلك السوق في المالية األوراق إلدراج واألسس الشروط وضع .3
 .العامة

 واإلشراف المالية الوساطة شركات يخص بما الشروط عميو تنطبق لمن السوق عضوية إعطاء .4
 .الشركات تمك عمى والرقابة

 مخالفة ىأ ارتكاب حالة في األعضاء لتمك والمستخدمين السوق في األعضاء عمى العقوبات فرض .5
 .القانون بموجب

 من مقدم طمب أي ورفض المالية األوراق وشراء ببيع ليم والترخيص المالية الوساطة شركات تسجيل .6
 .أخرى جية أي

 المالية األوراق وشراء لبيع مقابل السوق في األعضاء يتقاضاىا التي والعموالت الرسوم تحديد .7
 .الغير لحساب السوق في المدرجة

 . المالية وزارة مشاورة بعد وذلك الحاجة اقتضاء عند السوق في التداول إيقاف .8
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 :فمسطين بورصة دور -خامساً 
 الوضع كان فإن ،البمدان في االقتصادي الوضع تعكس التي الواجية يعتبر المالي السوق
 أن كما ،صحيح والعكس بازدياد األسيم وأسعار ةمرتفع تكون المالية السوق فإن       االقتصادي

 المدخرين بين المالي   الوسيط دور يمعب حيث االقتصادي لمنمو األساسية الركيزة يعتبر المالي السوق
 النشاط في كبيراً  توسعاً  نتوقع أن يمكن فال لممستثمرين الالزمة األموال تتوفر أن وبدون ،والمستثمرين
   ي.المحم الناتج في                 االقتصادي

 الفمسطيني المال رأس قطاع في األساس حجر باعتبارىا فمسطين لبورصة األساسي اليدف إن
دارتيا المالية األوراق تداول تسييل ىو  األمد الطويل التمويل تدفق لتشجيع ومنظم وعادل كفؤ بشكل وا 
 ىو القائمة أو الجديدة االستثمارية لألنشطة الالزم التمويل فتوفير فمسطين، في اإلنتاجية المشاريع إلى

 (.2005)زعيتر، الجيعان،  فمسطين لبورصة بالنسبة األمر وكذلك بورصة ألي األساس اليدف

 مالية أدوات لتداول جاىزة السوق أنظمة أن إال األسيم عمى يقتصر السوق في التداول نأ ورغم
 مالية وأوراق والضمانات الخيارات مثل العامة المساىمة الشركات قبل من طرحيا حال في جديدة أخرى

 في المساىمة يستطيع السوق نإف وكذلك المالية األدوات من غيرىا أو معمومة بموجودات مضمونة
 قيام حال في المختمفة بأنواعيا السندات إدراج خالل من األجل وطويل األجل متوسط التمويل توفير

 .السندات ىذه مثل بإصدار المساىمة الشركات

 السندات ىذه فيو تدرج مالي سوق ووجود المساىمة الشركات قبل من سندات إصدار نإ
 من جديدة نوعية جذب خالل من فمسطين في والشركات لممشاريع الالزم التمويل توفير عمى سيعمل

 من الفئة ىذه تمجأ أن الطبيعي فمن مخاطرة، األقل االستثمار إلى يتطمعون الذين المستثمرين
 سوق فإن وكذلك استثمارية صناديق خالل من أم فردي بشكل سواء السندات سوق إلى المستثمرين
 والمشاريع لمشركات تمويل إيجاد في سيساعد مما األجنبي المستثمر جذب عمى سيعمل السندات

 (.75ص:  2005 الجيعان، زعيتر،( الفمسطينية
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 :فمسطين بورصة في الُمدرجة الشركات -سادساً 
 غزة وقطاع الغربية الضفة في االقتصادي االستقرار بعد مساىمة شركات وجود فكرة بدأت

وجود مع  بالتحرك تبدأ االقتصاد عجمة جعل الذي األمر الحكم، زمام الفمسطينية السمطة تسم م نتيجة
تأسست شركة سوق فمسطين   1995وفي العام موال داخل األراضي الفمسطينية،أرض خصبة لتدفق األ

، 1997كشركة مساىمة خاصة وبدأت أولى جمسات التداول عام  )بورصة فمسطين(لألوراق المالية 
البداية بسيطة من حيث عد الجمسات األسبوعية وحجم التداول وعدد الشركات الم درجة، حيث كانت 

 .ولكن سرعان ما تصاعدت وتيرة التداول في عمل السوق التي أصبحت مفعمة بالنشاط

 واالستفادة ،شروط وفق إلييا لالنضمام العامة المساىمة الشركات أمام المجال البورصة فتحت
 في ذلك يساعد لما البورصة في وجودىا أىمية تدرك الشركات وأصبحت ليا، تقدم التي الميزات من

 ومنح المستقبمية توسعاتيا أمام المجال وفتح أسميا تداول وتنظيم وتسييل وانتشارىا مكانتيا تعزيز
 غير األسيم أسعار من أفضل بشكل الواقع عن تعبر األسعار ىذه ألن المصداقية، أسيميا أسعار

 المستثمرون وأصبح عالية، شفافية ضمن والطمب العرض قوى لتعزيز المجال اتاحة نتيجة المدرجة
 السوق في المدرجة غير العامة المساىمة الشركات غالبية في االستثمار عن فشيئا شيئا يبتعدون
 شركات من الكثير أن كما وغيرىا، تداولو وسيولة السيم سعر تحديد بآلية تتعمق عديدة لمخاوف
 الشركات في االستثمارات بين لمشركات المالية لمبيانات المرافقة ايضاحاتيا في تميز أصبحت التدقيق
عزى إلى في اإلفصاح ي   الفتاً  تطوراً  2004 العام في لوحظ وقد المدرجة، غير والشركات المدرجة

لى توافر ظروف مواتية لعقد 2003 في السنة المالية تحسن أوضاع الشركات نسبياً  اجتماعات  وا 
 .الييئات العامة لمشركات ومتابعات السوق الحثيثة ليذه الشركات

 األوراق قانون ويحكميا الفمسطينية المال رأس سوق ىيئة إشراف تحت فمسطين  بورصة تعمل
 49، وقد بمغ عدد الشركات المدرجة فييا حتى منتصف العام الحالي2004لسنة  (12) رقم المالية
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دوالر أمريكي موزعة عمى خمس قطاعات ىي البنوك والخدمات المالية والتأمين   3شركة بقيمة سوقية
 .واالستثمار والصناعة والخدمات

 المدخمة المالية األوراق وشراء بيع أوامر يستقبل لكترونيإ تداول نظام فمسطين بورصة تستخدم
 فائقة بسرعة الناتجة التداول صفقات وينجز األوامر ىذه ويطابق السوق في النظام مستخدمي قبل من

 .متطورة لكترونيةإ شبكة بواسطة وتمقائي فوري بشكل بالتداول المتعمقة المعمومات يبث خاللو من حيث

 التي واألسس المعايير عمى يحتوي الذي الرقابة نظام باستخدام التداول بنظام التحكم ويتم
 خدمات بتقديم النظام ويقوم التداول، عممية وعدالة شفافية تؤمن والتي السوق في التداول قواعد تحددىا
 العادية غير التداول صفقات يراقب كما رمز، لكل والشراء البيع أوامر في عادي غير تغير أي مراقبة
لغاء تجميد التداول لمراقب ويتيح التحذير إشارات ويرسل  أعمال من ذلك وغير والصفقات األوامر وا 
 باألنظمة تخل مدرجة شركة أو مالية أوراق شركة أية تجميد التداول لمراقب يتيح كما، الرقابة

 نسبة بتحديدىا الرقابة نظام يقوم التي المعايير ىذه أىم ومن، السوق في بيا المعمول والتعميمات
 . %5 وىي الواحدة الجمسة خالل األسعار وىبوط صعود
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 (1-3)  رقم جدول

 المالية لألوراق فمسطينية سوق في المتداولة العامة المساىمة الشركات قائمة

 القطاع السم التداول رمز
ABRAJ الوطنية براجأ 

 خدمات

PALTEL الفمسطينية االتصاالت 
PLAZA بالزا التسوق لمراكز الفمسطينية العربية 

WASSEL واصل الموجستية والخدمات لمتوزيع الفمسطينية 
PEC لمكيرباء الفمسطينية 
AHC لمفنادق العربية المؤسسة 
ARE العربية العقارية المؤسسة 

HOTEL واالستجمام لمفنادق بارك جراند 
GCOM لالتصاالت كوم جموبل 

NSC التخصصي الجراحي نابمس مركز 
RSR اهلل رام مصايف 

WATANIYA لالتصاالت الفمسطينية الوطنية موبايل 
AIB العربي اإلسالمي البنك 

 بنوك
 مالية وخدمات

ISBK الفمسطيني اإلسالمي البنك 
PCB الفمسطيني التجاري البنك 
PIBC الفمسطيني االستثمار بنك 
AMB الصغيرة المشاريع ويللتم الرفاه بنك 
QUDS القدس بنك 
BOP فمسطين بنك 
NIC الوطنية التأمين 

 التأمين
AIG لمتأمين األىمية المجموعة 

http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-paltel
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-pec
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-ahc
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-are
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%84-%D9%83%D9%88%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-gcom
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D9%8A-nsc
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-rsr
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-wataniya
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-aib
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-isbk
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-pcb
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-pibc
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-amb
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-quds
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-bop
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-nic
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-aig
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 القطاع السم التداول رمز
MIC لمتأمين المشرق 

TRUST لمتأمين العالمية ترست 
PICO لمتأمين فمسطين 
APC الدىانات لصناعة العربية 

 صناعة

JPH الطبية لممستحضرات القدس 
NCI الكرتون لصناعة الوطنية 
BPC دويةلأل بيرزيت 

AZIZA فمسطين دواجن 
JCC القدس سجاير 

LADAEN المدائن لصناعات فمسطين 
VOIC النباتية الزيوت مصانع 
GMC الذىبي القمح مطاحن 
IID والتنمية لالستثمار االئتمان 

 استثمار

UCI واالستثمار عمارلإل االتحاد 
PID نماءإلوا لالستثمار الفمسطينية 
JREI العقارية لالستثمارات القدس 

ARAB العرب المستثمرون 
PIIC الصناعي لالستثمار فمسطين 

PRICO عقارية العقاري لالستثمار فمسطين 
PADICO واالستثمار لمتنمية فمسطين 

 www.pex.ps  فمسطين بورصة موقع من

 

 

 

http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-mic
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-trust
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-pico
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-apc
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-jph
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-nci
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-bpc
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-aziza
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-jcc
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%86-ladaen
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-voic
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A-gmc
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-iid
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-uci
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A1-pid
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-jrei
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-arab
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A-piic
http://www.fxnewstoday.ae/companies/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-prico
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 :فمسطين في األصول قيمة لنخفاض المحاسبية الممارسة -سابعاً 
 من العديد لتأثير ذلك وي عزى المالية سياساتو تطبيق في خصوصيةب الفمسطيني يتميز االقتصاد

 السياسي والحصار االقتصادي كالحصار بيا، التحكم يمكن التي المحددات من أكثر الخارجية العوامل
 المحاسبية المبادئ من العديد تطبيق يجعل الذي األمر اإلسرائيمي، الجانب مع االقتصادية واالتفاقيات

 .لمقياس مجدي غير أو متاح غير

 الصادرة المالية لمتقارير الدولية المعايير باعتماد فمسطين في العامة الشركات تقوم عام وبشكل
 وفقًا  المالية القوائم إعداد  ويتم المالية، بياناتيا عن واإلفصاح عرض في المحاسبة معايير مجمس عن
 الصادرة المالية التقارير في المطبقة السياسات في اإلفصاحات ىذه كتابة ويجب التاريخية التكمفة لمبدأ
 :في تتمثل خارجية، رقابة لجيات تخضع والتي عنيا
 .الخارجي المدقق .1
 .المال رأس سوق ىيئة .3
 .لمتأمين العامة اإلدارة .2
 .)المركزي البنك( النقد سمطة .4

 نسخة ت قدم أن رسمي بشكل المالية بياناتيا عن اإلفصاح قبل العامة الشركات عمى يتوجب
 رقابي جياز عبر راقب البنوكت النقد سمطةوعمى سبيل المثال فإن  ليا، تتبع التي الرقابية لمجية أولية

 عنيا الصادرة والقوانين واإلجراءات والسياسات الدولية المحاسبة معايير تطبيق مدى اختبارب متخصص
لمبنوك من  الختامية بياناتال عن إلفصاحا يتم المبدئية موافقتيا أخذ وبعد الدولية، المعايير مع والمتفقة

 .خالل مدقق حسابات معتمد

 التاريخية تكمفتيا حسب بإظيارىا المالي المركز في الثابتة األصول عن فصاحاإلوبذلك يتم 
ة، العادل قيمتيا حسب تقييميا إعادة إلى المجوء عند تحدث قد التي الزيادة أو التدني عن النظر بغض
 بأي االعتراف يتم وال المتراكم، االستيالك تنزيل بعد  بالتكمفة  والمعدات الممتمكات  تظير  وعميو 
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 بإظيار تقوم الشركات بعض ىناك ولكن تحققيا، بعد إال األصول أو الموجودات قيمة في تدني
 .المالية بالقوائم الم رفقة اإلفصاحات في السوقية قيمتيا بحسب أصوليا

 :درجة في بورصة فمسطينفي الشركات المُ  المحاسبية الممارسة -ثامناً 
لتعكس الميزانية ي إن تقويم األصول الثابتة يستند إلى مبدأ ضرورة التعبير عن حقيقة تكمفتيا ف

 إلى ماولمتعبير عن تكمفة ىذه األصول في تاريخ الميزانية ال بد من النظر  ، ىذاالماليحقيقة مركزىا 
طرأ عمييا خالل العام وىو ناشئ عن سببين، أحدىما ىو استعمال ىذه األصول خالل الفترة والذي 

طورات في التكنموجيا مما يسبب التأكل واالىتراء، والسب اآلخر ىو مرور الزمن وما يحدث خاللو من ت
يجعل اآللة قديمة ذات منفعة اقتصادية قميمة، واألصل المنطقي أن يتم احتساب األصول لمسبب الثاني 

 بالقيمة العادلة )قيمتيا السوقية(.

ظروف التضخم وارتفاع األسعار التي تسود االقتصاد  ظل إلى أنو فيىنا وال بد من اإلشارة 
مع التقدم التقني السريع في جميع المجاالت  –و االقتصاد الفمسطيني بالتبعية والذي يتأثر ب -العالمي 

وأن التي قد تطرأ عمييا، السوقية وفقًا لمتغيرات قيمتيا الحقيقية  عن يجعل األصول الثابتة تبتعد
عادة تقويم األصول ألن االستيالكات مبنية عمى أسس وقيم ب االستيالك السنوي ال ي غني عن إاحتسا

 تساوية دفتريًا ومختمفة واقعيًا وبالتالي تؤدي إلى اتخاذ قرارات وسياسات غير دقيقة وغير سميمة.م

بعض الشركات الم درجة في بورصة عن عمى التقارير المالية الصادرة  االطالعىذا ومن خالل 
فمسطين وتقرير مدقق الحسابات الخارجي ليا، منيا )بنك فمسطين المحدود، شركة سجاير القدس، 

ت أظير  فقدالبنك التجاري الفمسطيني، شركة دواجن فمسطين "عزيزا"، المجموعة األىمية لمتأمين( 
وفقًا لمبدأ التكمفة التاريخية بعد تنزيل  أنو تم تقييم موجوداتيا 2012لعام تقاريرىا المالية عن ا

 .االستيالك المتراكم
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يؤدي إلى قياس غير إن االستمرار في التمسك بمبدأ التكمفة التاريخية يواجو انتقادات كثيرة و 
 (2011)شاىين،  :سميم لمربح الدوري لسببين ىما

  المصروفات مقاسة عمى أساس القيم أن مقابمة اإليرادات التي تمثل القيمة الجارية لمنتائج مع
 التاريخية سوف يؤدي إلى نتائج غير سميمة.

  بالتغيير في قيم األصول والخصوم حتى يتم تبادل حقيقي مع طرف خارجي  االعترافأن تأجيل
سوف يؤدي إلى تداخل نتائج الفترات المحاسبية المختمفة وىو أمر يتعارض مع فرض الدورية، أي 

لخاص بفترة محاسبية معينة سوف يعكس نتائج األحداث االقتصادية التي نشأت أن الربح الدوري ا
بو في  االعتراففي فترات محاسبية ساقة ولم تتحقق خالل الفترة الحالية، كما أن الربح الذي تم 

القترة الحالية ليس كاماًل، إذ أن ذلك الجزء من األحداث غير المحققة سوف يتم االعتراف بو في 
 سبية مقبمة.فترات محا

إن االعتماد عمى أساس التكمفة التاريخية في حالة التغيرات الكبيرة في األسعار الخاصة 
بعيدة كل البعد عن التعبير عن القيم الجارية ليذه بعناصر المركز المالي يجعل األرقام المحاسبية 

ذلك فإن تطبيق ىذا المبدأ األصول، األمر الذي يفقدىا كثيرًا من فائدتيا في االستخدام العممي، وعمى 
عن تصوير الحقائق االقتصادية وعن مقابمة احتياجات متخذي  اً يجعل النموذج المحاسبي عاجز 

 القرارات وخاصة في تقدير التدفقات النقدية المتوقعة.

 :اإلفصاحات في الثابتة األصول تقييم تأثير -تاسعاً 
ن فمسطي بورصة في والم درجة المذكورة شركاتلم المالية التقارير من الم رفقة المعمومات ضوء في

ن العادلة،  القيمة وفق الممموكة الثابتة األصول تقييم تطبيق غياب يتبين  في التغيرات إظيار عدموا 
 :التالية النواحي من سمبية تأثيرات لو لألصل السوقية القيمة

 الشركة تصفية تم حال في الشرائية قوتو تعكس التي الحقيقة القيمة السيم قيمة إظيار عدم . 

 زيادتيا أو انخفاضيا وأثر الثابتة األصول قيمة اختالف لعدم الممكية حقوق صافي تتأثر ال. 
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 األصول جانب في زيادتيا أو انخفاضيا أثر وجود عدم بسبب اإلجمالية األصول قيمة تتأثر ال. 

المالية إلى كونو أحد تعود أىمية اإلفصاح المحاسبي كمبدأ ثابت في إعداد التقارير ىذا و 
وتدعو ىذه المبادئ إلى  .األسس الرئيسية التي ترتكز عمييا المبادئ المحاسبية المتعارف عمييا

اإلفصاح الكامل عن جميع المعمومات المحاسبية و المالية وغيرىا من المعمومات اليامة ذات العالقة 
لصالح المستفيدين األخيرين من ىذه بنشاط الجية المعنية و الواردة في بياناتيا المالية وذلك 

 .المعمومات

كما يستمد اإلفصاح المحاسبي أىميتو من تنوع وتعدد الجيات المستفيدة من ىذه المعمومات 
ألخرى غير المذكورة في ىذا والتي تضم المستثمرين، البنوك والمراجعين الخارجيين باإلضافة لمجيات ا

نات ىذا باإلضافة إلى اآلثار المترتبة عمى القرارات المتخذة من قبل ىذه الجيات بناء عمى البيا ،البحث
ولذلك فإن اإلفصاح غير الكامل أو غير الدقيق يؤدي إلى تشويو القرارات  ،الواردة في التقارير المالية
  ة.ثار سمبيآاألمر الذي من شأنو أن يكون لو  التي تتخذىا ىذه الجيات

 اإلفصاح في التقارير المالية لمشركات الُمدرجة في سوق المال: واقع
ظيرت أىمية اإلفصاح في فمسطين بعد زيادة عدد الشركات المساىمة العامة العاممة في 

م حيث بدأ يأخذ ىذا  1997وخاصة بعد تأسيس سوق فمسطين لألوراق المالية سنة  ،فمسطين
بعض الجيات العممية والمينية التي قامت بإصدار عدد من الموضوع الكثير من االىتمام من جانب 

 التوصيات واآلراء التي تتعمق بالمعمومات التي يتعين اإلفصاح عنيا في القوائم المالية .

 (19 :2001يمكن تحديد أىمية اإلفصاح بالنسبة لألسواق المالية في التالي: )البربري، و 

 تحقيق السعر العادل لألوراق المالية: -1
يتم تنفيذ أوامر البيع والشراء لألوراق المالية من خالل سماسرة بناء عمى القرار الذي  حيث

يتخذه البائع أو المشتري، لذا  فإن جميع السماسرة يحاولون دائما اتخاذ قرارات بطريقة صحيحة وذلك 
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ك من باالعتماد عمى أسس وقواعد سميمة تمكنيم من الوصول إلى تحقيق السعر العادل، ويكون ذل
 خالل اإلفصاح عن المعمومات بشكل سميم في التقارير المالية.

 تقويم األوراق المالية:  -2
ن ماإلفصاح عن مجموعة مسؤولية يقع عمى جميع الشركات المدرجة في األسواق المالية 

لألوراق البيانات والمعمومات المالية المتعمقة بكل ورقة بكل دقة وأمانة، وي حسب في ذلك القيمة الدفترية 
 ز المالي.المالية والتي تستند بشكل كبير عمى قيمة األصول في قائمة المرك

إن عدم توفر المعمومات الكافية والمناسبة ذات العالقة والمعمومات الصحيحة التي يعتمد 
يتوقف  يأن سالمة وفعالية القرار اإلدار  عمييا من أىم أسباب فشل الكثير من القرارات اإلدارية، حيث

حيث يطمب صناع القرار  ،القرارىذا لدرجة األكبر عمى سالمة وكفاية المعمومات التي يبنى عمييا با
عمى اختالف مستوياتيم التنظيمية معمومات صحيحة وحديثة تساعدىم في اتخاذ القرارات، كما أن 

 .تكمفةصنع القرار الجيد يعتمد عمى معمومات مالئمة لطبيعة القرار من حيث النوعية والوقت وال
 (.2003)جمعة، وآخرون، 
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 الرابع الفصل

 واإلجراءات الطريقة

 :مقدمة

 تعريف ذلك ومن الدراسة، تنفيذ في اتباعيا تم التي لإلجراءات مفصالً  وصفاً  الفصل ىذا يتناول
 إعدادىا، وطرق المستخدمة الدراسة أداة وكذلك وعينتيا، الدراسة ومجتمع الدراسة، منيج ووصف
 الدراسة أدوات تقنين في تمت التي لإلجراءات وصفاً  الفصل ىذا يتضمن كما وثباتيا، وصدقيا
 ليذه وصف يمي وفيما الدراسة، تحميل في عمييا اعتمد التي اإلحصائية المعالجات وأخيراً  وتطبيقيا،
  .اإلجراءات

 :الدراسة منيجية -أولً 

 طريقة" بأنو ي عرف والذي ،التحميمي الوصفي المنيج استخدام تم الدراسة أىداف تحقيق أجل من
 تدخل دون ىي كما والقياس لمدراسة متاحة موجودة وممارسات وظواىر أحداث تتناول البحث في

( 49ص: 2007)مقداد والفرا: "ويحمميا فيصفيا معيا يتفاعل أن الباحث ويستطيع مجرياتيا في الباحث
 :البيانات من أساسيين ننوعي عمى الدراسة اعتمدت قد و

 :األولية البيانات •

 عمى االستبانات من عدد توزيعب يالميدان الجانبيتم االعتماد عمييا من خالل البحث في 
 SPSS برنامج باستخدام وتحميميا تفريغيا ثم ومن لذلك الالزمة المعمومات وتجميع الدراسة مجتمع

(Statistical Package for Social Science) بيدف اإلحصائية االختبارات واستخدام اإلحصائي 
  ة.الدراس موضوع تدعم ومؤشرات قيمة ذات لدالالت الوصول
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 :الثانوية البيانات •

 تطبيق نحو التوجو أثر وىو الدراسة بموضوع المتعمقة والمنشورات والدوريات الكتب مراجعة تمي
 قوائم مستخدمي قرارات ترشيد عمى "األصول في االنخفاض" (36) رقم الدولي المحاسبة معيار

 في تسيم التي األخرى المراجع إلى باإلضافة المالية، لألوراق فمسطين بورصة في الم درجة الشركات
 .عممي بشكل الموضوع إثراء

 :وعينتيا الدراسة مجتمع -ثانياً 

 :في ثالث فئات ىم الدراسة مجتمع يتمثل

 بنوك 7 في يعممون فرد 60 بعدد غزة قطاع في العاممة البنوك في االئتمان ومسؤولي مدراء •
 .محمية

 .اً معتمد اً مراجع 56 وعددىم الخارجيين المراجعين •

لدييم اىتمامات خاصة في متابعة عمميات االستثمار من  مستثمر 235 عددب المستثمرين فئة •
 .خالل شركتي الوساطة المالية العاممة في قطاع غزة

 الواردة الفئات من فئة كل من عشوائية عينة اختيار تم فقد الدراسة مجتمع حجم لكبر ونظراً 
استبانة، ويوضح الجدول التالي عدد أفراد  69وقد استرد منيا عدد  الدراسة مجتمع لتمثل أعاله

 .الم وزعة والمستردة منيا المجتمع وعينة الدراسة وعدد االستبانات
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 والعينة الدراسة مجتمع :(1-4) رقم جدول

 الدراسة عينة الدراسة مجتمع الفئات
 الستبانات عدد

 المستردة
 12 20 60 البنوك في االئتمان ومسؤولي مدراء

 33 33 56 خارجيين مدققين
 24 47 235 مستثمرين

 69 100 351 المجموع

 

 :الدراسة عينة وسمات خصائص

 :يمي كما الدراسة عينة وسمات خصائص تبين التالية الجداول  
 :الشركة بو تعمل الذي القطاع •

 (2-4)  رقم جدول
 الشركة بو تعمل الذي القطاع حسب الدراسة عينة أفراد توزيع

 المئوية النسبة التكرار الشركة بو تعمل الذي القطاع
 34.8 24 االستثمار قطاع
 2.9 2 الصناعة قطاع
 18.8 13 البنوك قطاع
 2.9 2 التأمين قطاع
 40.6 28 الخدمات قطاع

 100 69 المجموع
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 بالشركات عالقة ليم الدراسة عينة أفراد من (%34.8) نسبتو ما أن (2-4) رقم جدول يبين
 ثقة األكثر القطاع ىو الخدمات قطاع أن إلى ذلك الدراسة رجعتو  الخدمات، قطاع في تعمل التي

 .المستقرة غير األوضاع ظل في غزة قطاع في بو لالستثمار

 الستبانة بتعبئة يقوم من طبيعة •

 (3-4)  رقم جدول
 الستبانة بتعبئة يقوم من طبيعة حسب الدراسة عينة أفراد توزيع

  المئوية النسبة التكرار الستبانة بتعبئة يقوم من طبيعة
 34.8 24 مستثمر

 17.4 12 بنك في موظف
 47.8 33 خارجي مدقق

 100 69 المجموع

 الخارجيين المدققين من الدراسة عينة أفراد من (%65.2) نسبتو ما أن (3-4) رقم جدول يبين
  .المبحوثين آراء في الثقة يزيد ما وىو البنوك في االئتمان ومدراء

 :العممي المؤىل •

 (4-4)  رقم جدول
 العممي المؤىل حسب الدراسة عينة أفراد توزيع

  المئوية النسبة التكرار العممي المؤىل
 5.8 4 دكتوراه
 18.8 13 ماجستير
 72.5 50 ببكالوريوس

 2.9 2 دبموم
 100 69 المجموع
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 البكالوريوس، ودرجة العميا الدراسات حممة من ىم العينة أفراد غالبية أن (4-4) الجدول يبين
 عمييا جابةواإل االستبانة فيم من يمكنيم الذي العينة ألفراد المناسب العممي المؤىل عمى يدل وىذا
 .صحيح بشكل

 العممي المؤىل طبيعة: 

 (5-4)  رقم جدول
 العممي المؤىل طبيعة حسب الدراسة عينة أفراد توزيع

  المئوية النسبة التكرار العممي المؤىل طبيعة
 82.7 57 وتمويل محاسبة
 4.3 3 مالية عموم
 13 9 أعمال إدارة

 100 69 المجموع

 عموم في عممية خبرة ليم من ىم لالستبانة استجابوا الذين جميع أن (5-4) رقم جدول يبين
 .بالشأن الخبرة ذوي من صحيحة معمومات عمى لمحصول الدراسة يطمئن وىذا المال

 :الدراسة أداة -ثالثاً 

 .بالموضوع  المتعمقة البيانات لجمع أداة وىي لمدراسة كأداة االستبانة استخدام تم

 :التالي النحو عمى الستبانة إعداد تم وقد

 .والمعمومات البيانات جمع في استخداميا أجل من أولية استبانة إعداد •

 .البيانات لجمع مالءمتيا مدى اختبار جلأ من المشرف عمى االستبانة عرض •

 .المشرف يراه ما حسب أولي بشكل االستبانة تعديل •
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 واإلرشاد النصح بتقديم بدورىم قاموا والذين المحكمين من مجموعة عمى االستبانة عرض تم •
 .يمزم ما وحذف وتعديل

 .يناسب ما حسب وتعديل لالستبانة أولية ميدانية اختباريو دراسة إجراء •

 إلى االستبانو تقسيم تم وقد لمدراسة، الالزمة البيانات لجمع العينة إفراد جميع عمى االستبانة توزيع •
 :ىما جزأين

 .فقرات 5 من ويتكون الدراسة لعينة الشخصية البيانات من يتكون ل:األو الجزء

 في االنخفاض" (36) رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق نحو التوجو أثر موضوع يتناول ي:الثان الجزء
 وتم المالية لألوراق فمسطين بورصة في الم درجة الشركات قوائم مستخدمي قرارات ترشيد عمى "األصول
 :يمي كما محاور أربعة إلى تقسيميا

 من االستثمار قرار عمى فييا المستثمر الشركة لدى األصول تقييم طريقة أثر يتناول ل:األو المحور
 .فقرات 7 من ويتكون  فقط مستثمرينال نظر وجية

" األصول في االنخفاض" 36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق أىمية إدراك يتناولالثاني:  المحور
 .فقرة 11 من ويتكون

 .فقرات 10 من ويتكون (36) رقم الدولي المحاسبي المعيار تطبيق مقومات يتناولالثالث:  المحور

 المحاسبي المعيار حسب الثابتة األصول تقييم طريقة إلى التحول عدم معوقات يتناولالرابع:  المحور
 .فقرة 13 من ويتكون (36) رقم الدولي

 الدرجة حيث الخماسي ليكرت مقياس حسب إجابات 5 من مكونة فقرة كل عمى اإلجابات كانت وقد
 .بشدة الموافقة تعني "5"

 .(6-4) رقم جدول حسب جدا قميمة بدرجة الموافقة تعني  "1" والدرجة
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 (6-4)  رقم جدول
 الفقرات عمى اإلجابة مقياس

 بشدة موافق غير موافق غير متأكد غير موافق بشدة موافق الستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة

 

 :ةالستبيان وثبات صدق

 :كالتالي فقراتيا وثبات صدق من لمتأكد وذلك االستبانة فقرات تقنين تم

 :ةالستبيان فقرات صدق

 :بطريقتين االستبيان فقرات صدق من التأكد تم

 :المحتوى صدق

 التدريسية الييئة من أعضاء (7) من تألفت المحكمين من مجموعة عمى االستبانة عرض تم
 في متخصصين والسياسة اإلدارة وأكاديمية األزىر وجامعة اإلسالمية بالجامعة التجارة كمية في

جراء المحكمين السادة آلراء االستجابة تمت وقد ،(1) رقم الممحق ،والتمويل المحاسبة  من يمزم ما وا 
 .الغرض ليذا إعداده تم نموذج في تسجيميا بعد مقترحاتيم ضوء في وتعديل حذف

 :الستبانة لفقرات الداخمي التساق صدق

 بحساب وذلك ،مفردة 20 من مكونة استطالعية عينة عمى الداخمي االتساق حساب تم
 :يمي كما لو التابعة لممحور الكمية والدرجة فقرة كل بين االرتباط معامالت

 عمى فييا المستثمر الشركة لدى األصول تقييم طريقة أثرل: األو المحور لفقرات الداخمي الصدق
 :الستثمار قرار
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 (7-4)  رقم جدول
 عمى فييا المستثمر الشركة لدى األصول تقييم طريقة أثر :األول المحور لفقرات الداخمي الصدق

 مستثمرينال نظر وجية من الستثمار قرار

 الفقرة المحور
 معامل
  الرتباط

 مستوى
 الدللة

 تقييم طريقة أثر
 لدى األصول

 الشركة
 فييا المستثمر
 قرار عمى

 االستثمار

 العامة الشركات في األصول تقييم طرق بين مباشرة عالقة يوجد
 االستثمار وقرار

0.381 0.038 

 0.018 0.430 السوقي السيم سعر عمى يؤثر األصول تقييم في جديدة طرق تطبيق
 0.001 0.593 االستثمار قرار عمى يؤثر األصول تقييم في جديدة طرق تطبيق

 0.005 0.509 االستثمار قرار عمى يؤثر األصول تقييم طريقة تطبيق ثبات

 0.005 0.495 االستثمار قرار عمى يؤثر األصول تقييم سياسة عن اإلفصاح مدى

 قرار عمى تؤثر لألصول السوقية األسعار في المتوقعة التغيرات
  االستثمار

0.596 0.001 

 قرار عمى يؤثر فييا الثابتة األصول ونسبة الشركة عمل مجال
 االستثمار

0.630 0.000 

  0.361 تساوي"28 " ودرجة حرية   0.05الجدولية عند مستوى داللة   r قيمة

 تقييم طريقة ثرأ( األول المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت السابق الجدول يبين
 مستوى أن وحيث لفقراتو، الكمي والمعدل )االستثمار قرار عمى فييا رالمستثم الشركة لدى األصول
 ،0.361  تساوي والتي الجدولية r قيمة من اكبر المحسوبة r وقيمة 0.05 من اقل فقرة لكل الداللة
 .لقياسو وضعت لما صادقة األول المحور فقرات تعتبر وبذلك
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 36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق أىمية إدراك :الثاني المحور لفقرات الداخمي الصدق
 :ل"النخفاض في األصو"

 (8-4)  رقم جدول
 36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق أىمية إدراك :الثاني المحور لفقرات الداخمي الصدق

 "األصول في النخفاض"

 الفقرة المحور
 معامل
  الرتباط

 مستوى
 الدللة

 أىمية إدراك
 تطبيق
 معيار

 المحاسبة
 رقم الدولي

36 
 االنخفاض"

 في
 "األصول

 0.005 0.498 العادلة القيمة وفق الثابتة األصول تقييم مع تعاممك امكانية مدى
 بشكل المالية القوائم إظيار في دور لو 36 رقم الدولي المعيار تطبيق
 .عادل

0.588 0.001 

 لتطبيق بحاجة المالية لألوراق فمسطين بورصة في الم درجة الشركات
 األصول في االنخفاض 36 رقم الدولي المحاسبة معيار

0.547 0.003 

 0.000 0.666 رشيدة قرارات اتخاذ عمى العادلة القيمة مبدأ تطبيق يؤثر
 األعمال نتائج في 36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق يؤثر

 .المالية لألوراق فمسطين بورصة في المدرجة لمشركات
0.675 0.000 

 الدفترية والقيمة الثابتة لألصول العادلة القيمة بين الفرق تطبيق يؤثر
 في المدرجة الشركات عن الصادرة المالية التقارير وعدالة سالمة عمى

 فمسطين بورصة
0.426 0.019 

 الدفترية والقيمة الثابتة لألصول العادلة القيمة بين الفرق تطبيق يؤثر
 الموزعة األرباح من الواحد السيم نصيب عمى

0.611 0.000 

 الدفترية والقيمة الثابتة لألصول العادلة القيمة بين الفرق تطبيق يؤثر
 المدرجة لمشركات البنوك تمنحيا التي االئتمان سياسات تغيير عمى
 .فمسطين بورصة في

0.473 0.008 
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 تابع:

 الفقرة المحور
 معامل
  الرتباط

 مستوى
 الدللة

 أىمية إدراك
 تطبيق
 معيار

 المحاسبة
 رقم الدولي

36 
 االنخفاض"

 في
 "األصول

 الدفترية والقيمة الثابتة لألصول العادلة القيمة بين الفرق تطبيق يؤثر
 .لممكمف الضريبي العبء زيادة عمى

0.535 0.003 

 الدفترية والقيمة الثابتة لألصول العادلة القيمة بين الفرق تطبيق يؤثر
 الشركات عن الصادرة بالتقارير االئتمان جيات ثقة زيادة عمى

 .فمسطين بورصة في المدرجة
0.583 0.001 

دراك وعي فمسطين بورصة في المدرجة الشركة إدارة لدى يوجد  وا 
 العادلة القيمة لمفيوم

0.476 0.008 

  0.361 تساوي " 28 " ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة   r قيمة

 أىمية دراكإ( الثاني المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت السابق الجدول يبين
 أن وحيث لفقراتو، الكمي والمعدل "(األصول في االنخفاض" 36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق
 تساوي والتي الجدولية r قيمة من أكبر المحسوبة r وقيمة 0.05 من أقل فقرة لكل الداللة مستوى

 .لقياسو وضعت لما صادقة الثاني المحور فقرات تعتبر وبذلك ،0.361
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 (36) رقم الدولي المحاسبي المعيار تطبيق مقومات :الثالث المحور لفقرات الداخمي الصدق

 (9-4)  رقم جدول
 (36) رقم الدولي المحاسبي المعيار تطبيق مقومات :الثالث المحور لفقرات الداخمي الصدق

 الفقرة المحور
 معامل
  الرتباط

 مستوى
 الدللة

 تطبيق مقومات
 المعيار
 المحاسبي

 رقم الدولي
(36) 

 0.000 0.683 36  رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق لمتطمبات كاف   فيم يوجد
 0.000 0.680 العادلة القيمة مبدأ لتطبيق مكتوبة سياسات الشركة لدى يوجد
 القيمة مبدأ تطبيق مفيوم تبين واضحة مالية سياسات الشركة لدى يوجد

 العادلة
0.752 0.000 

 0.000 0.632 الشركة في المالية الدائرة لدى ومعتمد واضح تنظيمي ىيكل يوجد
 حول المستمر والتدريب القدرات لتعزيز نظام الشركة لدى يوجد

 المحاسبية النظم في التطورات
0.807 0.000 

 لمقيام المالية الدائرة في العاممين لدى  الخبرة من كاف   قدر ىنالك
 العادلة القيمة وفق األصول تقييم بمعالجة

0.537 0.002 

 العادلة القيمة بتحديد لمقيام فمسطين بورصة من معتمدين مثمنين ىنالك
 الثابتة لألصول

0.772 0.000 

 المحاسبة معيار لتطبيق المالية القوائم في الحالي اإلفصاح مالئمة
 36 رقم الدولي

0.731 0.000 

 رقم الدولي المحاسبة معيار لتطبيق فاعمة محمية مينية منظمات يوجد
36 

0.571 0.001 

 لطبيعة  مناسبة فئات ضمن األصول تصنيف عن كاف   افصاح ىنالك
 .الشركة عمل

0.638 0.000 

  0.361 تساوي " 28 "ودرجة حرية  0.05الجدولية عند مستوى داللة   r قيمة
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 تطبيق مقومات) الثالث المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت السابق الجدول يبين
 المبينة االرتباط معامالت أن إلى ويشير لفقراتو، الكمي والمعدل (36)) رقم الدولي المحاسبي المعيار

 المحسوبة r وقيمة 0.05 من أقل فقرة لكل الداللة مستوى أن حيث ،(0.05)  داللة مستوى عند دالة
 لما صادقة الثالث المحور فقرات تعتبر وبذلك ،0.361  تساوي والتي الجدولية r قيمة من أكبر

 .لقياسو وضعت

 حسب الثابتة األصول تقييم طريقة إلى التحول عدم معوقاتبع: الرا المحور لفقرات الداخمي الصدق
 (36) رقم الدولي المحاسبي المعيار

 (10-4)  رقم جدول
 حسب الثابتة األصول تقييم طريقة إلى التحول عدم معوقات  ع:الراب المحور لفقرات الداخمي الصدق

  (36) رقم الدولي المحاسبي المعيار

 الفقرة المحور
 معامل
  الرتباط

 مستوى
 الدللة

 عدم معوقات
 إلى التحول
 تقييم طريقة
 الثابتة األصول

  حسب
 المعيار
 المحاسبي

 رقم الدولي
(36) 

 تطبيق لعدم أدت الدولية المحاسبية المعايير فيم لعدم تعزى معوقات ىناك
 36 رقم الدولي المحاسبة معيار

0.478 0.008 

 المال رأس سوق ىيئة قبل من ممزم قانون وجود لعدم تعزى معوقات ىناك
 0.012 0.451 36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق عدم إلى أدت الفمسطيني

 لموظفي الكافية والعممية العممية المؤىالت توفر لعدم تعزى معوقات ىناك
 36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق عدم إلى أدت الشركة في المالي القسم

0.508 0.005 

 عدم إلى أدت الخارجي المراجع من توصيات وجود لعدم تعزى معوقات ىناك
 36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق

0.563 0.001 

 الم طبقة المحاسبية لممبادئ وتطوير تحديثات وجود لعدم تعزى معوقات ىناك
 0.000 0.644 36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق عدم إلى أدت فمسطين في

 المالية التقارير نتائج في المستثمرين اىتمام لعدم تعزى معوقات ىنالك
 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق عدم إلى أدت العامة الشركات عن الصادرة

36 
0.412 0.026 
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 : تابع

 الفقرة المحور
 معامل
  الرتباط

 مستوى
 الدللة

 عدم معوقات
 إلى التحول
 تقييم طريقة
 الثابتة األصول

  حسب
 المعيار
 المحاسبي

 رقم الدولي
(36) 

 الشركات في المالية قسم في العاممين بتدريب المتعمقة الدورات تكاليف ارتفاع
 36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق عدم إلى أدت العامة

0.846 0.000 

 عن الصادرة بالقوانين العامة الشركات التزام لعدم قضائي رادع يوجد ال
 .والرسمية المينية الييئات

0.643 0.000 

 معيار لتطبيق العامة الشركات الزام في والرسمية المينية الجيات ضعف
 36 رقم الدولي المحاسبة

0.499 0.006 

 لتطبيق ممزمة الفمسطيني المالي السوق ىيئة قبل من رسمي قانون يوجد ال
  األصول قيمة انخفاض اختار

0.602 0.000 

 األصول قيمة انخفاض اختبار تطبيق ألىمية اإلدارة فيم عدم
0.704 0.000 

 اختبار تطبيق لعدم يؤدي الفمسطيني المال سوق بقوانين العامة الشركات التزام
 األصول قيمة انخفاض

0.560 0.002 

 تطبيق نحو التحول عدم في تتسبب المالية البيانات مستخدمي مقدرة اختالف
 36 رقم الدولي المحاسبة معيار

0.741 0.000 

  0.361 تساوي " 28 "ودرجة حرية   0.05الجدولية عند مستوى داللة   r قيمة

 عدم وقاتمع( الرابع المحور فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامالت أن السابق الجدول يبين
 الكمي والمعدل 36) رقم الدولي المحاسبي المعيار حسب الثابتة األصول تقييم طريقة إلى التحول
 مستوى أن حيث ،(0.05)  داللة مستوى عند دالة المبينة االرتباط معامالت أن إلى ويشير لفقراتو،
 ،0.361 تساوي والتي الجدولية r قيمة من كبرأ المحسوبة r وقيمة 0.05 من قلأ فقرة لكل الداللة
 .لقياسو وضعت لما صادقة الرابع المحور فقرات تعتبر وبذلك
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 :(Structure Validity) الستبانة لمحاور البنائي التساق صدق

 (11-4)  جدول
 الستبانة لفقرات الكمي المعدل مع الدراسة محاور من محور كل معدل بين الرتباط معامل

 المحور محتوى المحور
 الرتباط معامل

 لبيرسون
 مستوى
 الدللة

 األول
 قرار عمى فييا المستثمر الشركة لدى األصول تقييم طريقة أثر

 مستثمرينال نظر وجية من االستثمار
0.510 0.008 

 الثاني
 في االنخفاض" 36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق أىمية إدراك

 "األصول
0.740 0.000 

 0.000 0.628 (36) رقم الدولي المحاسبي المعيار تطبيق مقومات الثالث

 الرابع
 المعيار حسب الثابتة األصول تقييم طريقة إلى التحول عدم معوقات

 (36) رقم الدولي المحاسبي
0.653 0.000 

  0.361 تساوي " 28 "ودرجة حرية   0.05الجدولية عند مستوى داللة   r قيمة

 المعدل مع الدراسة محاور من محور كل معدل بين االرتباط معامالت السابق الجدول يبين
 حيث ،0.05  داللة مستوى عند دالة المبينة االرتباط معامالت أن إلى ويشير االستبانة لفقرات الكمي
 تساوي والتي الجدولية r قيمة من أكبر المحسوبة   rوقيمة0.05   من أقل فقرة لكل الداللة مستوى أن

 0.361. 

 :Reliability الستبانة فقرات ثبات

 التجزئة طريقة  :ىما ،بطريقتين نفسيا االستطالعية العينة عمى الثبات خطوات إجراء تم
 .كرونباخ ألفا ومعامل ،النصفية
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  :Split- Half Coefficient النصفية التجزئة طريقة •

 الرتبة الزوجية األسئمة ومعدل ،الرتبة الفردية األسئمة معدل بين بيرسون ارتباط معامل إيجاد تم
 لمتصحيح براون سبيرمان ارتباط معامل باستخدام االرتباط معامالت تصحيح تم وقد ،محور لكل

(Spearman-Brown Coefficient) التالية المعادلة حسب: 

= الثبات معامل أن ىناك معامل ثبات  (12-4) رقم جدول بين وقد االرتباط، معامل ر حيث 
 .كبير نسبيًا لفقرات االستبان

 (12-4)  رقم جدول
 (النصفية التجزئة طريقة) الثبات معامل

 المحور محتوى المحور

 النصفية التجزئة

 عدد
 الفقرات

 معامل
 الرتباط

 معامل
 الرتباط

 المصحح

 مستوى
 الدللة

 األول
 فييا المستثمر الشركة لدى األصول تقييم طريقة أثر
 االستثمار قرار عمى

7 0.475 0.644 0.008 

 الثاني
 36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق أىمية إدراك

 "األصول في االنخفاض"
11 0.652 0.789 0.000 

 0.000 0.890 0.801 10 (36) رقم الدولي المحاسبي المعيار تطبيق مقومات الثالث

 الرابع
 األصول تقييم طريقة إلى التحول عدم معوقات
 (36) رقم الدولي المحاسبي المعيار حسب الثابتة

13 0.769 0.869 0.000 

 0.000 0.893 0.806 41 االستبانة فقرات جميع
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 : (Cronbach's Alpha Coefficient)  كرونباخ ألفا طريقة •

 رقم والجدول الثبات، لقياس ثانية كطريقة اإلستبانة ثبات لقياس كرونباخ ألفا طريقة استخدام تم
  .مرتفعة الثبات يبين أن معامالت (13) 

 (13-4)  جدول
 )كرونباخ ألفا طريقة( الثبات معامل

 كرونباخ ألفا معامل الفقرات عدد المحور محتوى المحور

 األول
 فييا المستثمر الشركة لدى األصول تقييم طريقة أثر
 االستثمار قرار عمى

7 0.557 

 الثاني
 36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق أىمية إدراك

 "االنخفاض في األصول"
11 0.809 

 0.883 10 (36) رقم الدولي المحاسبي المعيار تطبيق مقومات الثالث

 الرابع
 الثابتة األصول تقييم طريقة إلى التحول عدم معوقات
 (36) رقم الدولي المحاسبي المعيار حسب

13 0.846 

 0.868 41 اإلستبانة فقرات جميع

 :اإلحصائية المعالجات  4-5

 االختبارات استخدام وتم اإلحصائي SPSS برنامج خالل من االستبانة وتحميل تفريغ تم
 :التالية اإلحصائية

 .والتكرارات المئوية النسب •
 .االستبانة فقرات ثبات لمعرفة كرونباخ ألفا اختبار •
 .الفقرات صدق لقياس بيرسون ارتباط معامل •
 .لمثبات براون سبيرمان معامل •
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  ال أم الطبيعي التوزيع تتبع ىل البيانات نوع لمعرفة سمرنوف -كولومجروف اختبار •

(1-Sample K-S). 

 .One sample T test واحدة عينة لمتوسط t اختبار •

 .فأكثر مستقمة عينات ثالث بين لمفروق (One Way ANOVA) األحادي التباين تحميل اختبار •
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  Sample K-S -1)سمرنوف -كولمجروف اختبار( الطبيعي التوزيع اختبار -أولاً

 أم الطبيعي التوزيع تتبع البيانات كانت إذا ما لمعرفة سمرنوف -كولمجروف اختبار استخدام تم
 يكون أن تشترط المعممية االختبارات معظم ألن الفرضيات اختبار حالة في ضروري اختبار وىو ال

 لكل الداللة مستوى قيمة أن حيث االختبار نتائج (1-5) رقم الجدول وي وضح طبيعيًا، البيانات توزيع
) 0.05 من أكبر محور  ويجب الطبيعي التوزيع تتبع البيانات أن عمى يدل وىذا (

 .المعممية االختبارات استخدام

 (1-5)  رقم جدول
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) الطبيعي التوزيع اختبار

 المحور محتوى المحور
 عدد

 الفقرات
 Z قيمة

 مستوى قيمة

 الداللة

 األول
 على فٌها المستثمر الشركة لدى األصول تقٌٌم طرٌقة أثر

 .االستثمار قرار
7 1.394 0.041 

 الثانً
 36 رقم الدولً المحاسبة معٌار تطبٌق أهمٌة إدراك

 .ه"االّخفبضفًاألص٘"
11 1.044 0.225 

 0.193 1.081 10 .(36) رقم الدولً المحاسبً المعٌار تطبٌق مقومات الثالث

 الرابع
 حسب الثابتة األصول تقٌٌم طرٌقة إلى التحول عدم معوقات

 .(36) رقم الدولً المحاسبً المعٌار
13 0.839 0.482 

 0.715 0.698 41 الفقرات جميع
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 :الدراسة فرضيات واختبار مناقشة -ثانياً 

 تحميل ،الواحدة لمعينة T ختبار)اة المعممي االختبارات استخدام تم الدراسة فرضيات الختبار
 التوزيع تتبع التي البيانات حالة في مناسبة االختبارات ذهى( الواحد االتجاه ذو -األحادي التباين

 .الطبيعي

 (المتوسطة الموافقة درجة) يساوي اإلجابة درجة (وسيط( متوسط حول الفرضيات اختبار

 بدرجة موافق تقابل وىي (3) يساوي اإلجابة درجة متوسط أن اختبار :الصفرية الفرضية

 .المستخدم ليكرت مقياس حسب متوسطة

 . (3) يساوي ال اإلجابة درجة متوسط :البديمة الفرضية

 رفض يمكن ال فإنو SPSS برنامج نتائج حسب (0.05) من أكبر المعنوية مستوى كانت إذا
 يختمف ال الدراسة موضع الظاىرة حول األفراد آراء متوسط الحالة ىذه في ويكون الصفرية الفرضية
 رفض فيتم 0.05 من أصغر المعنوية مستوى كانت إذا أما ، 3يوى متوسطة بدرجة موافق عن جوىرًيا
 درجة عن جوىرًيا يختمف األفراد آراء متوسط بأن القائمة البديمة الفرضية وقبول الصفرية الفرضية
 بصورة ينقص أو يزيد اإلجابة متوسط كان إذا ما تحديد يمكن الحالة ىذه وفي المتوسطة، الموافقة
 موجبة االختبار قيمة كانت فإذا االختبار قيمة خالل من وذلك المتوسطة، الموافقة درجة عن جوىرية
 .صحيح والعكس المتوسطة الموافقة درجة عن يزيد لإلجابة الحسابي المتوسط أن فمعناه
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 الدولي المحاسبة معيار تطبيق أىمية المالية التقارير من المستفيدة الفئات تدرك  :األولى الفرضية
 "النخفاض في األصول" 36 رقم

 االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة (One Sample T-Test) اختبار استخدام تم
 .(2-5)أم ال، والنتائج موضحة في جدول رقم  3 وىي المتوسطة الموافقة درجة إلي وصمت قد

 (2-5)  رقم جدول
 من المستفيدة الفئات إدراك) محور فقرات من فقرة لكل (.Sig) الحتمال وقيمة الحسابي المتوسط

 )"األصول في النخفاض" 36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق ألىمية المالية التقارير

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 قيمة
 الختبار

 القيمة
 الحتمال
(Sig.) 

 الرتبة

1 
 األصول تقييم مع تعاممك امكانية مدى
 .العادلة القيمة وفق الثابتة

3.91 78.26 10.81 0.000* 6 

2 
 في دور لو 36 رقم الدولي المعيار تطبيق
 .عادل بشكل المالية القوائم إظيار

3.99 79.71 10.54 0.000* 3 

3 

 فمسطين بورصة في الم درجة الشركات
 معيار لتطبيق بحاجة المالية لألوراق

 في االنخفاض 36 رقم الدولي المحاسبة
 .األصول

3.99 79.70 10.77 0.000* 4 

4 
 اتخاذ عمى العادلة القيمة مبدأ تطبيق يؤثر

 .رشيدة قرارات
4.16 83.19 13.77 0.000* 1 

5 

 36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق يؤثر
 في المدرجة لمشركات األعمال نتائج في

 .المالية لألوراق فمسطين بورصة

3.86 77.27 10.04 0.000* 9 

6 

 العادلة القيمة بين الفرق تطبيق يؤثر
 سالمة عمى الدفترية والقيمة الثابتة لألصول
 عن الصادرة المالية التقارير وعدالة

 .فمسطين بورصة في المدرجة الشركات

3.96 79.13 12.64 0.000* 5 
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 تابع:

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 قيمة
 الختبار

 القيمة
 الحتمال
(Sig.) 

 الرتبة

7 

 العادلة القيمة بين الفرق تطبيق يؤثر
 نصيب عمى الدفترية والقيمة الثابتة لألصول
 .الموزعة األرباح من الواحد السيم

4.04 80.87 13.30 0.000* 2 

8 

 العادلة القيمة بين الفرق تطبيق يؤثر
 تغيير عمى الدفترية والقيمة الثابتة لألصول
 البنوك تمنحيا التي االئتمان سياسات
 .فمسطين بورصة في المدرجة لمشركات

3.90 77.94 11.81 0.000* 8 

9 

 العادلة القيمة بين الفرق تطبيق يؤثر
 زيادة عمى الدفترية والقيمة الثابتة لألصول
 .لممكمف الضريبي العبء

3.49 69.71 4.19 0.000* 11 

10 

 العادلة القيمة بين الفرق تطبيق يؤثر
 زيادة عمى الدفترية والقيمة الثابتة لألصول

 عن الصادرة بالتقارير االئتمان جيات ثقة
 .فمسطين بورصة في المدرجة الشركات

3.91 78.24 10.97 0.000* 7 

11 
 بورصة في المدرجة الشركة إدارة لدى يوجد

دراك وعي فمسطين  .العادلة القيمة لمفيوم وا 
3.83 76.52 9.44 0.000* 10 

  *0.000 18.18 78.23 3.91 معاً  المحور فقرات جميع

  داللة مستوي عند إحصائًيا دال الحسابي المتوسط*
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 :يمكن استخالص ما يمي (2-5) رقم جدول من

 يساوي "رشيدة قرارات اتخاذ عمى العادلة القيمة مبدأ تطبيق يؤثر" الرابعة لمفقرة الحسابي المتوسط •
 13.77وقيمة االختبار  %83.19 ،أي أن المتوسط الحسابي النسبي 5الدرجة الكمية من  4.16

عند مستوى  اً ك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيلذل 0.000تساوي   (.Sig)وأن القيمة االحتمالية  
مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة  ،داللة

 .وىذا يعني أن ىناك موافقة كبيرة جدًا عمى ىذه الفقرة  3المتوسطة وىي 

 والقيمة الثابتة لألصول العادلة القيمة بين الفرق تطبيق يؤثر" التاسعة لمفقرة الحسابي المتوسط •
أي أن المتوسط  5الدرجة الكمية من  3.49 يساوي" لممكمف الضريبي العبء زيادة عمى الدفترية

 0.000تساوي   (.Sig)وأن القيمة االحتمالية   4.19وقيمة االختبار  %69.71الحسابي النسبي
مما يدل عمى أن متوسط درجة  ،لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة

وىذا يعني أن ىناك موافقة   3االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وىي 
 .كبيرة عمى ىذه الفقرة

وأن المتوسط الحسابي النسبي  ، 3.91 يساوي الحسابي المتوسط بأن القول يمكن عام وبشكل •
لذلك   0.000تساوي  (.Sig)القيمة االحتمالية وأن   18.18وقيمة االختبار  ،%78.23يساوي 

إدراك الفئات المستفيدة من التقارير المالية ألىمية تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم "يعتبر محور 
مما يدل عمى أن   دال إحصائًيا عند مستوى داللة "االنخفاض في األصول"  36

وىذا   3عن درجة الموافقة المتوسطة وىي اً المحور يختمف جوىريستجابة ليذا متوسط درجة اال
 .يعني أن ىناك موافقة كبيرة عمى فقرات ىذا المحور

 معيار تطبيق أىمية تدرك المالية التقارير من المستفيدة الفئات أن (2-5) الجدول من يتضح
 ىذا بأىمية المالية التقارير من المستفيدة الفئات بوعي ذلك الباحثة وتفسر ، 36 رقم الدولي المحاسبية
 :عمى يساعد أنو حيث المعيار



80 
 

 .عادلة مالية قوائم إظيار •
 .لألرباح واقعي قياس يوفر •

 .والمستثمرين اإلدارة بين البيانات تماثل عدم مشكمة يحل •

 .واالندماج الييكمة إلعادة أو االستراتيجية الخطط ألعداد ميمة وسميمة •
 .االقتصادية لموحدة الجارية الحالة لعرض مؤشر أفضل ألنو السيم عرس عمى يؤثر •
 .اإلدارية المحاسبة احتياجات من المالية المحاسبة معمومات تقريب •
 .رشيدة استثمارية قرارات اتخاذ عمى المستفيدين يساعد كمو وىذا
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 في العامة المساىمة الشركات لتطبيق كبيرة احصائية دللة ذات معوقات يوجد :الثانية الفرضية
 األصول أسعار في المستقر غير الختالف ظل في الثابتة األصول تقييم إعادة لطرق فمسطين
 .الثابتة

 قد االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة (One Sample T-Test) اختبار استخدام تم
 .(3-5) رقم جدول في م وضحة والنتائج ال، أم 3 وىي المتوسطة الموافقة درجة إلى وصمت

 (3-5) رقم جدول
 إلى التحول عدم عوقاتم( محور فقرات من فقرة لكل (.Sig) الحتمال وقيمة الحسابي المتوسط

 (36 رقم الدولي المحاسبي المعيار حسب الثابتة األصول تقييم طريقة

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 قيمة
 الختبار

 القيمة
 الحتمال
(Sig.) 

 الرتبة

1 

 المحاسبية المعايير فيم لعدم تعزى معوقات ىناك
 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق لعدم أدت الدولية

36. 

3.84 76.81 8.56 0.000* 3 

2 

 قبل من ممزم قانون وجود لعدم تعزى معوقات ىناك
 عدم إلى أدت الفمسطيني المال رأس سوق ىيئة

 .36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق

3.90 77.97 10.51 0.000* 1 

3 

 العممية المؤىالت توفر لعدم تعزى معوقات ىناك
 الشركة في المالي القسم لموظفي الكافية والعممية

 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق عدم إلى أدت
36. 

3.68 73.53 6.05 0.000* 9 

4 

 من توصيات وجود لعدم تعزى معوقات ىناك
 معيار تطبيق عدم إلى أدت الخارجي المراجع

 .36 رقم الدولي المحاسبة

3.56 71.18 4.92 0.000* 10 

5 

 وتطوير تحديثات وجود لعدم تعزى معوقات ىناك
 إلى أدت فمسطين في الم طبقة المحاسبية لممبادئ

 .36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق عدم

3.68 73.53 6.28 0.000* 8 
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 تابع:

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 قيمة
 الختبار

 القيمة
 الحتمال
(Sig.) 

 الرتبة

6 

 في المستثمرين اىتمام لعدم تعزى معوقات ىنالك
 العامة الشركات عن الصادرة المالية التقارير نتائج
 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق عدم إلى أدت
36. 

3.50 70.00 4.39 0.000* 12 

7 

 العاممين بتدريب المتعمقة الدورات تكاليف ارتفاع
 عدم إلى أدت العامة الشركات في المالية قسم في

 36 .رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق

3.41 68.24 3.14 0.003* 13 

8 
 العامة الشركات التزام لعدم قضائي رادع يوجد ال

 .والرسمية المينية الييئات عن الصادرة بالقوانين
3.79 75.88 7.22 0.000* 4 

9 
 الشركات الزام في والرسمية المينية الجيات ضعف
 .36 رقم الدولي المحاسبة معيار لتطبيق العامة

3.85 77.06 8.83 0.000* 2 

10 

 المالي السوق ىيئة قبل من رسمي قانون يوجد ال
 قيمة انخفاض ارباخت لتطبيق ممزمة الفمسطيني
 . األصول

3.78 75.65 8.97 0.000* 5 

11 
 انخفاض اختبار تطبيق ألىمية اإلدارة فيم عدم
 األصول قيمة

3.68 73.62 7.12 0.000* 7 

12 

 المال سوق بقوانين العامة الشركات التزام
 قيمة انخفاض اختبار تطبيق لعدم يؤدي الفمسطيني
 .األصول

3.56 71.18 5.64 0.000* 11 

13 

 تتسبب المالية البيانات مستخدمي مقدرة اختالف
 المحاسبة معيار تطبيق نحو التحول عدم في

 .36 رقم الدولي

3.71 74.12 7.34 0.000* 6 

  *0.000 10.18 73.75 3.69 .معاً  المحور فقرات جميع

  داللة مستوي عند إحصائًيا دال الحسابي المتوسط*
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 :يمكن استخالص ما يمي (3-5) رقم جدول من

 سوق ىيئة قبل من ممزم قانون وجود لعدم تعزى معوقات ىناك) الثانية لمفقرة الحسابي المتوسط •
الدرجة   3.90يساوي36)  رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق عدم إلى أدت الفمسطيني المال رأس

وأن القيمة   10.51وقيمة االختبار ،77.97%أي أن المتوسط الحسابي النسبي  5الكمية من
عند مستوى داللة اً لك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيلذ  ،0.000تساوي (.Sig) االحتمالية

مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة  ،
 .وىذا يعني أن ىناك موافقة كبيرة عمى ىذه الفقرة  3المتوسطة وىي 

 المالية قسم في العاممين بتدريب المتعمقة الدورات تكاليف ارتفاع) السابعة لمفقرة الحسابي المتوسط •
الدرجة  3.49يساوي  36) رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق عدم إلى أدت العامة الشركات في

وأن القيمة   4.19وقيمة االختبار  ،%69.71أي أن المتوسط الحسابي النسبي  (5الكمية من 
عند مستوى داللة اً ك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيلذل  ،0.000تساوي  (.Sig) االحتمالية 
مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة  ،

 .وىذا يعني أن ىناك موافقة كبيرة عمى ىذه الفقرة  3المتوسطة وىي 

وأن المتوسط الحسابي النسبي  ، 3.69 يساوي الحسابي المتوسط بأن القول يمكن عام وبشكل •
لذلك  ،0.000تساوي  (.Sig) وأن القيمة االحتمالية   10.18وقيمة االختبار ،73.75 %يساوي 

معوقات عدم التحول إلى طريقة تقييم األصول الثابتة حسب المعيار المحاسبي ) يعتبر محور
مما يدل عمى أن متوسط درجة  ،عند مستوى داللة اً دال إحصائي( 36الدولي رقم 

وىذا يعني أن ىناك   3عن درجة الموافقة المتوسطة وىي  اً ستجابة ليذا المحور يختمف جوىرياال
 .موافقة كبيرة عمى فقرات ىذا المحور



84 
 

 الشركات لتطبيق كبيرة إحصائية داللة ذات معوقات يوجد أنو (3-5) الجدول من يتضح
 في المستقر غير االختالف ظل في الثابتة األصول تقييم إعادة لطرق فمسطين في العامة المساىمة

 :إلى ذلك ويعود الثابتة األصول أسعار

 معيار تطبيق عدم إلى ىأد الفمسطيني المال رأس سوق ىيئة قبل من ممزم قانون وجود عدم •
 .36 رقم الدولي المحاسبة

 رقم الدولي المحاسبة معيار لتطبيق العامة الشركات لزامإ في والرسمية المينية الجيات ضعف •
36. 

 .36 رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق لعدم ىأد الدولية المحاسبية المعايير فيم عدم •

 قيمة انخفاض اختار لتطبيق مزمم   الفمسطيني المالي السوق ىيئة قبل من رسمي قانون يوجد ال •
 .األصول

 عدم إلى ىأد الشركة في المالي القسم لموظفي الكافية والعممية العممية المؤىالت توفر عدم •
 .36  رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق
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في الشركات  36  رقم الدولي المحاسبة معيار لتطبيق األساسية المقومات تتوفر :الثالثة الفرضية
 .العامة المدرجة في بورصة فمسطين

 قد االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة (One Sample T-Test) اختبار استخدام تم
 .(4-5)أم ال، والنتائج موضحة في جدول رقم  3 وىي المتوسطة الموافقة درجة إلى وصمت

 (4-5)  رقم جدول
 المعيار تطبيق مقومات محور فقرات من فقرة لكل (.Sig) الحتمال وقيمة الحسابي المتوسط

 (36) رقم الدولي المحاسبي

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 قيمة
 الختبار

 القيمة
 الحتمال
(Sig.) 

 الرتبة

1 
 معيار تطبيق لمتطمبات كاف   فيم يوجد

 .36  رقم الدولي المحاسبة
3.63 72.65 6.05 0.000* 7 

2 
 مكتوبة سياسات الشركة لدى يوجد

 .العادلة القيمة مبدأ لتطبيق
3.65 73.04 6.92 0.000* 6 

3 
 واضحة مالية سياسات الشركة لدى يوجد
 .العادلة القيمة مبدأ تطبيق مفيوم تبين

3.61 72.24 6.01 0.000* 8 

4 
 لدى ومعتمد واضح تنظيمي ىيكل يوجد
 .الشركة في المالية الدائرة

3.79 75.88 9.61 0.000* 4 

5 

 القدرات لتعزيز نظام الشركة لدى يوجد
 في التطورات حول المستمر والتدريب

 .المحاسبية النظم

3.81 76.12 8.42 0.000* 3 
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 تابع:

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
 الحسابي
 النسبي

 قيمة
 الختبار

 القيمة
 الحتمال
(Sig.) 

 الرتبة

6 

 العاممين لدى الخبرة من كاف   قدر ىنالك
 تقييم بمعالجة لمقيام المالية الدائرة في

 .العادلة القيمة وفق األصول

3.88 77.68 9.69 0.000* 1 

7 

 بورصة من معتمدين مثمنين ىنالك
 العادلة القيمة بتحديد لمقيام فمسطين
 .الثابتة لألصول

3.51 70.29 4.52 0.003* 9 

8 
 المالية القوائم في الحالي اإلفصاح مالئمة
 .36رقم الدولي المحاسبة معيار لتطبيق

3.65 73.04 7.09 0.000* 5 

9 
 لتطبيق فاعمة محمية مينية منظمات يوجد
 .36 رقم الدولي المحاسبة معيار

3.39 67.83 3.63 0.001* 10 

1

0 

 األصول تصنيف عن كاف   افصاح ىنالك
 .الشركة عمل لطبيعة مناسبة فئات ضمن

3.84 76.81 9.70 0.000* 2 

  *0.000 10.33 73.52 3.68 معاً  المحور فقرات جميع

  داللة مستوي عند إحصائًيا دال الحسابي المتوسط*

 :يمكن استخالص ما يمي (4-5) رقم جدول من

 لمقيام المالية الدائرة في العاممين لدى الخبرة من كاف   قدر ىنالكسة )الساد لمفقرة الحسابي المتوسط •
أي أن المتوسط  5الدرجة الكمية من  3.88 يساوي ة(العادل القيمة وفق األصول تقييم بمعالجة
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تساوي  (.Sig) وأن القيمة االحتمالية  9.69وقيمة االختبار ،%77.68الحسابي النسبي 
مما يدل عمى أن  ،لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة ،0.000

وىذا يعني أن  3متوسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وىي 
 .ىناك موافقة كبيرة عمى ىذه الفقرة

 المحاسبة معيار لتطبيق فاعمة محمية مينية منظمات يوجد) التاسعة لمفقرة الحسابي المتوسط •
أي أن المتوسط الحسابي النسبي   5 )من الكميةالدرجة  ( 3.39يساوي36) رقم الدولي

لذلك تعتبر   ،0.001تساوي  (.Sig) وأن القيمة االحتمالية   3.63وقيمة االختبار  ،67.83%
مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة  ،ىذه الفقرة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة

وىذا يعني أن ىناك موافقة كبيرة عمى ىذه   3ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وىي 
 .الفقرة

وأن المتوسط الحسابي النسبي  ، 3.68 يساوي الحسابي المتوسط بأن القول يمكن عام وبشكل •
لذلك   ،0.000تساوي   (.Sig)لقيمة االحتمالية وأن ا 10.33 وقيمة االختبار ،%73.52يساوي 

عند مستوى  اً دال إحصائي( 36تتوفر مقومات تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (يعتبر محور 
عن درجة  اً ستجابة ليذا المحور يختمف جوىريمما يدل عمى أن متوسط درجة اال ،داللة

 .وىذا يعني أن ىناك موافقة كبيرة عمى فقرات ىذا المحور 3 الموافقة المتوسطة وىي 

 رقم الدولي المحاسبة معيار لتطبيق األساسية المقومات توفر (4-5) السابق الجدول من ويتضح
 :في الشركات العامة المدرجة في بورصة فمسطين، وتفسر الباحثة ذلك بما يمي  36

 وفق األصول تقييم بمعالجة لمقيام المالية الدائرة في العاممين لدى الخبرة من كاف   قدر وجود •
 .العادلة القيمة

 .الشركة عمل لطبيعة مناسبة فئات ضمن األصول تصنيف عن كاف   إفصاح وجود •
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 النظم في التطورات حول المستمر والتدريب القدرات لتعزيز نظام الشركات لدى يوجد •
 .المحاسبية

 .36 رقم الدولي المحاسبة معيار لتطبيق المالية القوائم في الحالي اإلفصاح درجة مالءمة •
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 التوجو أثر) حول المبحوثين استجابات بين إحصائية دللة ذات فروق توجد ل :الرابعة الفرضية
عمى ترشيد قرارات  "النخفاض في األصول" (36) رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق نحو

القطاع الذي : )ُتعزى إلى الُمدرجة في بورصة فمسطين لألوراق المالية مستخدمي قوائم الشركات
 .) التخصصو  ،المؤىل العممي ،طبيعة الفئة التي تقوم بتعبئة الستبانة ،تعمل بو الشركة

 تطبيق نحو التوجو أثر( حول المبحوثين استجابات بين إحصائية دللة ذات فروق توجد ل .1
عمى ترشيد قرارات مستخدمي قوائم  "النخفاض في األصول"  (36) رقم الدولي المحاسبة معيار

 .الشركات الُمدرجة في بورصة فمسطين لألوراق المالية ُتعزى إلى القطاع الذي تعمل بو الشركة

 :يمكن استنتاج ما يمي (5-5) رقم جدول في الموضحة النتائج من

 أكبر "الواحد االتجاه ذو -األحادي التباين" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين
 داللة ذات فروق توجد ال أنو استنتاج يمكن وبذلك المحاور لجميع  الداللة مستوى من

 بو تعمل الذي القطاع إلى تعزى المحاور ىذه حول الدراسة مجتمع تقديرات متوسطات بين إحصائية
 .الشركة

 (5-5)  رقم جدول
  الشركة بو تعمل الذي القطاع  - "الواحد التجاه ذو -األحادي التباين" اختبار نتائج

 المحور
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 )ف(

 مستوى
 الدللة

 الشركة لدى األصول تقييم طريقة أثر
 الستثمار قرار عمى فييا المستثمر

 بين
 المجموعات

0.307 4 0.077 

 داخل 0.737 0.498
 المجموعات

9.396 61 0.154 

  65 9.703 المجموع
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 تابع:

 مصدر المحور
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 )ف(

 مستوى
 الدللة

 المحاسبة معيار تطبيق أىمية إدراك
 في النخفاض" 36 رقم الدولي

 "األصول

 بين
 المجموعات

0.379 4 0.095 

 داخل 0.713 0.532
 المجموعات

11.409 64 0.178 

  68 11.788 المجموع

 المحاسبي المعيار تطبيق مقومات
  (36) رقم الدولي

 بين
 المجموعات

0.898 4 0.224 

 داخل 0.563 0.748
 المجموعات

19.203 64 0.300 

  68 20.101 المجموع

 تقييم طريقة إلى التحول عدم معوقات
 المعيار حسب الثابتة األصول

 (36) رقم الدولي المحاسبي

 بين
 المجموعات

0.636 4 0.159 

 داخل 0.747 0.485
 المجموعات

20.980 64 0.328 

  68 21.615 المجموع

 معاً  السابقة المحاور جميع

 بين
 المجموعات

0.024 4 0.006 

 داخل 0.996 0.045
 المجموعات

8.349 64 0.130 

  68 8.373 المجموع
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 معيار تطبيق نحو التوجو أثر حول المبحوثين استجابات بين إحصائية دللة ذات فروق توجد ل .2
عمى ترشيد قرارات مستخدمي قوائم "النخفاض في األصول"  (36) رقم الدولي المحاسبة

لتي تقوم بتعبئة الفئة اُتعزى إلى طبيعة ( الشركات الُمدرجة في بورصة فمسطين لألوراق المالية
 .نة(الستبا

 :يمكن استنتاج ما يمي (7-5) رقم جدول في الموضحة النتائج من

 من أكبر د"الواح االتجاه ذو -األحادي التباين" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القٌمة أن تبٌن
 إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنو استنتاج يمكن وبذلك المحاور لجميع  الداللة مستوى

 بتعبئة تقوم التي الفئة طبيعة إلى تعزى المحاور ىذه حول الدراسة مجتمع تقديرات متوسطات بين
 .االستبانة

 (7-5)  رقم جدول

 الستبانة بتعبئة يقوم من طبيعة  - "الواحد التجاه ذو -األحادي التباين" اختبار نتائج

 المحور
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 )ف(

 مستوى
 الدللة

 الشركة لدى األصول تقييم طريقة أثر
 الستثمار قرار عمى فييا المستثمر

 بين
 المجموعات

0.199 3 0.066 

0.432 0.731 
 داخل

 المجموعات
9.504 62 0.153 

 المجموع
 

9.703 65  

 المحاسبة معيار تطبيق أىمية إدراك
 في النخفاض" 36 رقم الدولي

 "األصول

 بين
 المجموعات

0.014 3 0.005 

 داخل 0.994 0.026
 المجموعات

11.774 65 0.181 

  68 11.788 المجموع
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 تابع:

 المحور
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 )ف(

 مستوى
 الدللة

 المحاسبي المعيار تطبيق مقومات
  (36) رقم الدولي

 بين
 المجموعات

0.761 3 0.254 

0.853 0.470 
 داخل

 المجموعات
19.339 65 0.298 

 المجموع
 

20.101 68  

 تقييم طريقة إلى التحول عدم معوقات
 المعيار حسب الثابتة األصول

 (36) رقم الدولي المحاسبي

 بين
 المجموعات

0.474 3 0.158 

0.485 0.694 
 داخل

 المجموعات
21.142 65 0.325 

 المجموع
 

21.615 68  

 معاً  السابقة المحاور جميع

 بين
 المجموعات

0.073 3 0.024 

 داخل 0.902 0.191
 المجموعات

8.300 65 0.128 

  68 8.373 المجموع
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 معيار تطبيق نحو التوجو أثر حول المبحوثين استجابات بين إحصائية دللة ذات فروق توجد ل .3
مى ترشيد قرارات مستخدمي قوائم "النخفاض في األصول" ع (36) رقم الدولي المحاسبة

 .(ُتعزى إلى المؤىل العممي ( الشركات الُمدرجة في بورصة فمسطين لألوراق المالية

 :يمكن استنتاج ما يمي (8-5) رقم جدول في الموضحة النتائج من

 أكبر "الواحد االتجاه ذو -األحادي التباين" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين
 داللة ذات فروق توجد ال أنو استنتاج يمكن وبذلك المحاور لجميع  الداللة مستوى من

 .العممي المؤىل إلى تعزى المحاور ىذه حول الدراسة مجتمع تقديرات متوسطات بين إحصائية

 (8-5) رقم جدول

 العممي المؤىل - "الواحد التجاه ذو -األحادي التباين" اختبار نتائج

 المحور
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 )ف(

 مستوى
 الدللة

 لدى األصول تقييم طريقة أثر
 قرار عمى فييا المستثمر الشركة

 الستثمار

 بٌن
 المجموعات

1.039 4 0.260 

 داخل 0.135 1.828
 المجموعات

8.664 61 0.142 

  65 9.703 المجموع

 معيار تطبيق أىمية إدراك
 36 رقم الدولي المحاسبة

 "األصول في النخفاض"

 بٌن
 المجموعات

0.512 4 0.128 

 داخل 0.577 0.726
 المجموعات

11.276 64 0.176 

  68 11.788 المجموع

 المحاسبي المعيار تطبيق مقومات
  (36) رقم الدولي

 بٌن
 المجموعات

1.339 4 0.335 

 داخل 0.345 1.142
 المجموعات

18.761 64 0.293 

  68 20.101 المجموع
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 تابع:

 المحور
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 )ف(

 مستوى
 الدللة

 طريقة إلى التحول عدم معوقات
 المعيار حسب الثابتة األصول تقييم

 (36) رقم الدولي المحاسبي

 بٌن
 المجموعات

1.298 4 0.325 

 داخل 0.402 1.023
 المجموعات

20.317 64 0.317 

  68 21.615 المجموع

 معاً  السابقة المحاور جميع

 بٌن
 المجموعات

0.927 4 0.232 

 داخل 0.106 1.992
 المجموعات

7.446 64 0.116 

  68 8.373 المجموع
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 معيار تطبيق نحو التوجو أثر حول المبحوثين استجابات بين إحصائية دللة ذات فروق توجد ل .4
عمى ترشيد قرارات مستخدمي قوائم  "النخفاض في األصول" (36) رقم الدولي المحاسبة

 .ُتعزى إلى التخصص( (المالية الشركات الُمدرجة في بورصة فمسطين لألوراق

 :يمكن استنتاج ما يمي (21) رقم جدول في الموضحة النتائج من

 أكبر "الواحد االتجاه ذو -األحادي التباين" الختبار المقابمة (.Sig) االحتمالية القيمة أن تبين
 داللة ذات فروق توجد ال أنو استنتاج يمكن وبذلك المحاور لجميع  الداللة مستوى من

 .التخصص إلى تعزى المحاور ىذه حول الدراسة مجتمع تقديرات متوسطات بين إحصائية

 (21)  رقم جدول

 التخصص - "الواحد التجاه ذو -األحادي التباين" اختبار نتائج

 المحور
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 )ف(

 مستوى
 الدللة

 الشركة لدى األصول تقييم طريقة أثر
 الستثمار قرار عمى فييا المستثمر

 
 0.448 3 0.149 

1.000 0.399  
 9.255 62 0.149 

 9.703 65  

 الدولي المحاسبة معيار تطبيق أىمية إدراك
 "األصول في النخفاض"36  رقم

 
 0.724 3 0.241 

1.419 0.245  
 11.063 65 0.170 

 11.788 68  

 الدولي المحاسبي المعيار تطبيق مقومات
  (36) رقم

 
 0.252 3 0.084 

0.275 0.843 
 

 19.849 65 0.305 

 20.101 68  
 8.373 68  
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 تابع:

 المحور
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
 )ف(

 مستوى
 الدللة

 تقييم طريقة إلى التحول عدم معوقات
 المحاسبي المعيار حسب الثابتة األصول
 (36) رقم  الدولي

 
 0.678 3 0.226 

0.702 0.554  
 20.937 65 0.322 

 21.615 68  

 معاً  السابقة المحاور جميع

 
 0.385 3 0.128 

1.043 0.379  
 7.988 65 0.123 
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 :النتائج -ثالثاً 
 :ة للدراسة ٌتبٌن النتائج التالٌةوالعملٌ النظرٌة التحلٌالت خالل من

 . 36 رقم الدولي ةالمحاسب معيار تطبيق أىمية المالية التقارير من المستفيدة الفئات تدرك .1

 .رشيدة استثمارية قرارات اتخاذ عمى العادلة القيمة مبدأ تطبيق يؤثر .2

 الواحد السيم نصيب عمى الدفترية والقيمة الثابتة لألصول العادلة القيمة بين الفرق ظيارإ يؤثر .3
 .الموزعة األرباح من

 وعدالة سالمة عمى الدفترية والقيمة الثابتة لألصول العادلة القيمة بين الفرق ظيارإ يؤثر .4
 .فمسطين بورصة في المدرجة الشركات عن الصادرة المالية التقارير

 سياسات تغيير عمى الدفترية والقيمة الثابتة لألصول العادلة القيمة بين الفرق ظيارإ يؤثر .5
 .فمسطين بورصة في المدرجة لمشركات البنوك تمنحيا التي االئتمان

في الشركات العامة المدرجة   36رقم الدولي المحاسبة معيار لتطبيق األساسية المقومات تتوفر .6
 .في بورصة فمسطين 

 الثابتة األصول تقييم إعادةتتعمق ب فمسطين في العامة المساىمة الشركات أمام معوقات يوجد .7
 . الثابتة األصول أسعار في المستقر غير االختالف ظل في

 المحاسبة معيار بتطبيق الفمسطيني المال رأس سوق ىيئة قبل من ممزم قانون وجود عدم .8

 .36 رقم الدولي
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 :التوصيات -رابعًا 
 :التوصيات التالية ن ورد السابقة النتائج ضوء في

وذلك نظرًا  36 رقم الدولي المحاسبة معيار قواعد بتطبيق الشركات إصدار قانون ي مزم ضرورة .1
 .األصول الثابتة من أىمية نسبيةلما تمثمو 

 ىذا تطبيق متطمبات مع يتالءم بما الشركات في المحاسبية المعمومات أنظمة تطوير ضرورة .2
 .المعيار

 كمواد الدولية المحاسبة معايير تطبيقات المحاسبية لألقسام الدراسية الخطط تضمين .3
دراج متخصصة  .المختمفة المحاسبة مواد تدريس عند مكمل كجزء وتطبيقاتيا بنودىا وا 

 الجمعيات ىذه تقوم بحيث والتدقيق المحاسبة مينة عن المسئولة المينية الجمعيات دور تفعيل .4
 الدولية المحاسبة معايير بأىمية المحاسبين لدى الوعي لزيادة عمل ورشات تدريبية دورات بعقد

 الفمسطينية والمراجعين المحاسبين وجمعية ومينيين أكاديميين من المعنية الجيات محاولة .5
 الثابتة األصول تقييم بإعادة خاص محاسبي معيار وضع الفمسطينية الحسابات مدققي وجمعية

 .الفمسطيني الوضع خصوصيات االعتبار في األخذ مع
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 املراجع قائًة
 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 :العربية المراجع :لً أو 

 :الكتب •

استراتيجيات توفيق المعايير الوطنية والعرية  2005توفيق، محمد شريف، وسويمم حسن عمي،  .1
 ، الزقازيق، مصر.لتتوافق  مع عولمة المعايير المحاسبية الدولية

، المحاسبة الدولية مع التطبيق العممي لمعايير المحاسبة الدوليةجربوع، يوسف وحمس، سالم،  .2
 .2001الطبعة األولى 

، الطبعة األولى، دار المحاسبة المالية مباديء القياس واإلفصاح المحاسبيد اإللو، جعفر، عب .3
 .2006حنين ومكتبة الفالح لمنشر والتوزيع، عمان، 

، الجزء األول، عرض القوائم المالية، الدار موسوعة معايير المحاسبة الدوليةحماد، طارق،  .4
 .2006الجامعية، 

 وتقييم الستثمارية السياسات ترشيد في المحاسبية موماتالمع دور (1994) فييم، نعيم حنا، .5
 لكمية العممية المجمة ،رزىاأل جامعةرة، القاى ةالتجاري البنوك في المالية األوراق  محفظة
 .عشر السابع العدد ،التجارة

 .الجامعية الدار ،الستثمار ألغراض المالية القوائم تحميل الدين كمال الدىراوي، .6

 وزيادة المعمومات تماثل عدم تخفيض في الفصاح دور (1994) الدين، كمال الدىراوي، .7
 العدد ، التجارية البحوث مجمة ، اإلسكندرية جامعة  اإلسكندرية، ،المال رأس سوق كفاءة
  .االول

معايير المحاسبة الدولية النشأة والمفيوم، األكاديمية العربية  2000الطحمة، حامد داود،  .8
 .، األردنوالمصرفيةلمعموم المالية 
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 مكتبة ،العممية ومعالجتيا المحاسبية المشاكل الدولية المحاسبة ،مشكور جايد سعود ،رالعام .9
 .م 2009 ء،صنعا ،صادق مركز

 محمد ترجمة ،الدولية المحاسبة (2004) مييك وجاري، فروست، وكارول، تشول، فردريك، .10
 .لمنشر المريخ دار الدين، عصام

عمار، األردن،  ،1999المعايير المحاسبية الدولية المجمع العربي لممحاسبين القانونيين،  .11
1999. 

، عمان، األردن، المتقدمة الماليةالتقارير  مبادئالمجمع العربي لممحاسبين القانونيين،  .12
2001. 

، عمان، األردن، 2004 معايير المحاسبة الدوليةي لممحاسبين القانونيين، بالمجمع العر  .13
2004. 

 .2008، الطبعة األولى، غزة، المحاسبة الدوليةمطير، رأفت،  .14

 المكتبة ،المحاسبية والمعايير المحاسبة نظرية في دراسات .(2002) محمود الناغي، .15
 .األولى الطبعة العصرية،

ير المحاسبة المحاسبة المالية القياس والتقييم واإلفصاح المحاسبي وفقًا لمعاينور، أحمد،  .16
 .2000، الدار الجامعية، االسكندرية، الدولية والمصرية

 :والدوريات المجالت

 ألىمية المالية لألوراق فمسطين سوق في المستثمرين إدراك مدى (2007) نجم البحيصي، .1
 .ةالستثماري قراراتيم لترشيد المحاسبية المعمومات استخدام



102 
 

ة، اليمني الصناعية الشركات في الثابتة لألصول المحاسبي التقييم (2010) محفوظ التميمي، .2
 اإلدارية العموم مجمة "عدن محافظة في الصناعية الشركات من عينة عمى ميدانية راسةد

 . األولى السنة – الثاني العدد – فصمية مجمة

 ، دراسة تحميميةالمداخل المحمية والدولية إلصدار المعايير المحابية في السعوديةالجبر، نبيو،  .3
 2000(، 25مقارنة، المجمة العممية لكمية التجارة، مجمد )

 وفقا المالية البيانات بإعداد فمسطين دولة في البنوك التزام مدى (2005) يوسف جربوع، .4
 لتطوير الحسابات مراجعة مينة تطوير في ودراسات بحوث مجمد ة،الدولي المحاسبية لمعايير

 .اإلسالمية الجامعة الثاني، المجمد المعاصرة، المشكالت

 العرض عند الدولية المحاسبة معايير استخدام وتقييم تحميل (2006) يوسف جربوع، .5
 في ودراسات بحوث مجمد ،المتشابية المالية والمؤسسات لمبنوك المالية القوائم في واإلفصاح

 .اإلسالمية الجامعة الثاني، المجمد المعاصرة، المشكالت لتطوير الحسابات مراجعة مينة تطوير

تحميل وتقييم استخدام معايير المحاسبة الدولية عند العرض واإلفصاح في جربوع، يوسف،  .6
، مجمة بحوث ودراسات لتطوير مينة القوائم المالية لمبنوك والمؤسسات المالية المتشابية

 .2006مراجعة الحسابات لتطوير المشكالت المعاصرة، المجمد الثالث، الجامعة اإلسالمية، 

، جمعية النظام األساسي و الالئحة الداخميةجمعية المحاسبين والمراجعين الفمسطينية،  .7
 .2000المحاسبين والمراجعين الفمسطينية، 

دراسة مشكمة تطبيق األصول الثابتة في القطاع الحكومي الجندي، نشوى، ومصطفى، عزة،  .8
، المجمة العممية لكمية يةوأثره عمى محاسبة الدخل القوم بالتطبيق عمى جميورية مصر العرب

 1995( 12التجارة، مصر، العدد )
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أثر تطبيق المعايير الدولية لإلبالغ المالي عمى جودة  (2011)الحطاب، طارق مصطفى،  .9
، اإلفصاح والشفافية بالقوائم المالية لمشركات الميبية المدرجة في سوق األوراق المالية الميبي

 عمان العربية لمدراسات العميا، األردن.أطروحة دكتوراة غير منشورة، جامعة 

 مجمة "ميدانية دراسة – فمسطين في الثابتة األصول تقييم إعادة" (2008) عابد الداعور، .10
 .A-1العدد ،10 المجمد ، اإلنسانية العموم سمسمة غزة،-األزىر جامعة

 سورية في تطبيقيا وأىمية األجمل طويمة األصول قيمة انخفاض(2007) سمير الريشاني، .11
 . الثاني العدد 23 المجمد – والقانونية االقتصادية لمعموم دمشق جامعة مجمة

 دراسة-التداول وحجم السيم سعر عمى المرحمية المالية التقارير أثر (2010) طارق سكيك، .12
 .المالية لألوراق فمسطين سوق في المدرجة الشركات عمى تطبيقية

المعمومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اإلدارية دور  (2006)شبير، أحمد عبد اليادي،  .13
 ، فمسطين.دراسة تطبيقية عمى الشركات المساىمة العامة في فمسطين

أثر توافق معايير المحاسبة السعودية مع معايير  (2006)الصادق، محمد ادم عمي،  .14
لمحاسبين، ، مجمة االمحاسبة الدولية عمى تطوير مينة المحاسبة بالمممكة العربية السعودية

 كمية الدراسات التجارية، جامعة كردفان، السودان.

 دور البيانات المحاسبية في ترشيد قرارات اإلحالل (1996)صيام، وليد وسعادة، يوسف،  .15
 6-1، ص 1، العدد23دراسة ميدانية، مجمة دراسات العموم اإلدارية، المجمد 

 سوق في المدرجة الصناعية الشركات أسيم أسعار في المؤثرة العوامل مفيد، الظاىر، .16
 .م2008 – 2004 بين ما لمفترة تطبيقية دراسة :الممية لألوراق فمسطين

 .العالمية المالية األزمة عمى وأثرىا العادلة القيمة محاسبة (2010) روحي عواد، .17

 . 2004 لسنة (12) رقم المالية األوراق قانون .18
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، رسالة لألوراق المالية، واقعيا وآفاقيا سوق فمسطين( 2002المزيني، عماد الدين محمد ) .19
 ماجستير، القاىرة.

دور المعمومات المحاسبية في ترشيد القرارات الئتمانية دراسة  (2010)موسى، أسامة،  .20
، رسالة ماجستير غي منشورة، غزة، تطبيقية عمى البنوك التجارية العاممة في قطاع غزة

 فمسطين.

ك المستثمرين في سوق فمسطين لألوراق المالية مدى إدرا (2006)نجم، أنور عدنان،  .21
، رسالة ماجستير غير ألىمية استخدام المعمومات المحاسبية في ترشيد قراراتيم الستثمارية

 منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين.

، مجمة جامعة الممك سعود، أسموب بناء المعايير المحاسبية، التجربة السعوديةالوابل، وابل،  .22
 .1990(، 2(، العدد )2ة العموم اإلدارية، مجمد )مجم

 .األسيم عوائد عمى المالية لألدوات العادلة القيمة محاسبة تطبيق أثر (2011) نجم يونس، .23

 :اإلنترنت مواقع •

1. http://libraries.iugaza.edu.ps 

2. http://search.proquest.com/ 

3. http://www.p-s-e.com/ 

  :األجنبية المراجع :ثانياً 

1. Aboody, Barth "Revaluation of fixed assets and future firm performance, 

evidence from the UK, 1998 

2. Belkaoui, Ahmed, Accounting Theory, 5th Edition, USA, 2004. 

3. Cotter, Julie "Asset Revaluation and Dept Contracting" 1998 

http://libraries.iugaza.edu.ps/
http://search.proquest.com/
http://www.p-s-e.com/
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4. Cotter, Julie, Reliability of Asset Revaluations: The Impact of Appraiser 

Independence, USA, 2002 

5. Hawkins, David (1997) “New IAS Standards Decision Time for IAS 

Firms, Institution and Countries” Accounting Bulletin. 20, Merill lynch, 

Harvard University. 

6. Hendiksen, Eldon S., (1977) “Accounting Theory”, 3rd Ed. Richard  

rwin, NY. 

7. Holzer, J. (1984) “International Accounting. NY. 

8.  Kieso, donald E., and Jerry J. Wygandt (1995) “International 

Accounting”, 8th Ed., John  iley & Sons, NY. 

9. Mueller, Gerhard (1979) “St. louis to Munich: The Odyssey of The 

International Congresses of Accountants” The International Journal of 

Accounting, Education and Research, V. 15, N. 1 Fall. 

10. Piera, Franck, "Motives for Fixed Asset Revaluation, An Empirical 

Analysis with Swiss data" France 2004 

11.  Radebaugh, Lee H., and Sidney J. Gray (1997) “International 

Accounting and Multinational Enterprises, John Wiley & Sons. 

12. Solomons, D. (1978) “The Politicization of Accounting” in Financial 

Accounting Theory, Ed. By Stephen Zeff and Thomas F.Keller Mc-

Graw – Hill Inc. NY. 

13. Zhai, Y, "Asset revaluation and future firm operating performance, 

evidence from New Zealand", 2007 
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 املالحق

 
 

  



1 
 

 (1ممحق رقم )
 قائمة بأسماء المحكمين

 أ. د. عصام البحيصي الجامعة اإلسالمية  .1
 أ. د. سالم حمس الجامعة اإلسالمية  .2
 أ. د. حمدي زعرب الجامعة اإلسالمية  .3
 الداعورد. جبر  جامعة األزىر  .4
 د.عمي النعامي جامعة األزىر  .5
 أ. د. صبري مشتيى جامعة القدس المفتوحة  .6
 د. أحمد المشيراوي أكاديمية اإلدارة والسياسة  .7
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 (2ممحق رقم )
 قائمة البنوك الوطنية

 بنك اإلسالمي العربيال  .1
 بنك اإلسالمي الفمسطينيال  .2
 تجاري الفمسطينيالجامعة ال  .3
 االستثمار الفمسطيني بنك  .4
 بنك الرفاه  .5
 بنك القدس  .6
 بنك فمسطين  .7
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 (3ممحق رقم )
 الستبانة

 

 

 
 

 

 بعنوان دراسة حول استبانة

 

النخفاضً" (36) رقم الدولي المحاسبة معيار تطبيق نحو التوجه أثر

ًعلىًترشيدًقراراتًمستخدميًقوائمًالشركاتًًول"فيًاألص

 الُمدرجةًفيًبورصةًفلسطينًلألوراقًالمالية

 )الخارجيين المدققين – البنوك – مستثمرينال ( عمى ميدانية دراسة

 والتمويل المحاسبة في الماجستير درجة عمى الحصول لمتطمبات استكمال

 

 إعداد

  الدٌراوي الحلٌم عبد علً هبة

 

 :الُمشرف

 شاهٌن هللا عبد علً .د

 

 

 غةةة    – اإلسةةة مية اجلامعةةةة
 

 العليةةةةةا الدراسةةةةةا  عمةةةةةاد 

 

 التجةةةةةةةةةةةةار  كليةةةةةةةةةةةةة

 

 والتمويةةةة  احملاسةةةةبة قسةةةةم
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 /الكرام السادة

 تطبٌق نحو التوجه أثر على للتعرف تهدف التً الُمرفقة االستبانة تعبئة فً بالمساعدة التكرم أرجو
ق٘ائٌ (36) رقم  الدولً المحاسبة معٌار ٍستخذًٍ قشاساث تششٍذ عيى األص٘ه االّخفبضفً

ذسختفًس٘قفيسطٍِىألٗساقاىَبىٍتٗرىلٍِخالهاإلخببتعيىأسئيتٕزٓاالستببّت َُ اىششمبثاى

 ٍدبه فً اىعَيٍت خبشتنٌ ٗاقع ٍِ ٗرىل ّظشمٌ، ٗخٖت عِ تعبش اىتً اإلخببت أٍبً (X)ب٘ضععالٍت
َُذسخت اىششمبث  فً تُعبٍو س٘ف عيٍٖب اىحص٘ه سٍتٌ اىتً اىَعيٍ٘بث أُ عيَب  فيسطٍِ، ب٘سصت فً اى
 .اىعيًَ اىبحج ألغشاض إال تستخذً ٗىِ اىسشٌت ٍْتٖى

 

  :الدراسة ىدف

 حال فً فلسطٌن بورصة فً الُمدرجة للشركات الثابتة األصول على التغٌرات أثر على الوقوف
اىبْ٘كٗاىَذققٍِ 36 رقم الدولً المحاسبة معٌار لتطبٌق التوجه عيىقشاساثموٍِاىَستثَشٌِ،

 اىخبسخٍٍِ

 :أصولية مصطمحات

 اطالع على الطرفٌن بٌن ما التزام تسدٌد أو ما أصل مبادلة فٌه ٌتم الذي المبلغ هً :العادلة القيمة
 .مصالح بٌنهم ٌوجد وال والشراء البٌع عملٌة فً ورغبة

 

 والتقدير الشكر جزيل ولكم

 

 

 الباحثة
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 عامة بيانات :األول الجزء

 :الشركة به تعمل الذي القطاع 1
 الخدمات قطاع    التأمين قطاع     البنوك قطاع   الصناعة قطاع  االستثمار قطاع   

 :االستبانة بتعبئة ٌقوم من طبٌعة  2
 ............... ذلك غير   خارجي مدقق   بنك فً موظف  مساىم   

 :العلمً المؤهل  3
 .........ذلك غير    دبموم   بكالوريوس    ماجستير   دكتوراة   

 :العلمً المؤهل طبٌعة  4
 ............... ذلك غير    أعمال إدارة    مالٌة علوم  وتمويل محاسبة   

 :العامة الشركات مع التعامل سنوات عدد  5

 سْ٘اث 10 من أكثر    سْ٘اث 10 – 5 من   سْ٘اث 5 من أقل   
 

  

 

 :التالية الفقرات في نظرك وجهة عن تعبر التي الخانة في  عالمة وضع برجاء

  :الثاني الجزء

 مستثمرينال بفئة خاص

 م
 المستًمر الشركة لدى األصول تقييم طريقة أثر

 االستثمار قرار على فيها

 موافق
 بشدة

 موافق
 غير

 متأكد

 غير
 موافق

 غير
 موافق
 بشدة

 األصول تقٌٌم طرق بٌن مباشرة عالقة ٌوجد  •
      االستثمار وقرار العامة الشركات فً

 على ٌؤثر األصول تقٌٌم فً جدٌدة طرق تطبٌق  •
      السوقً السهم سعر

 على ٌؤثر األصول تقٌٌم فً جدٌدة طرق تطبٌق  •
      االستثمار قرار

 على ٌؤثر األصول تقٌٌم طرٌقة تطبٌق ثبات  •
      االستثمار قرار

 ٌؤثر األصول تقٌٌم سٌاسة عن اإلفصاح مدى  •
      .االستثمار قرار على
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 لألصول السوقٌة األسعار فً المتوقعة التغٌرات  •
       االستثمار قرار على تؤثر

 فٌها الثابتة األصول ونسبة الشركة عمل مجال  •
      االستثمار قرار على ٌؤثر

 
 

 الفئات بجميع خاص :الثالث الجزء

 

 م
 الدولي المحاسبة معيار تطبيق أهمية إدراك

 "النخفاضًفيًاألصول" 36 رقم

 موافق
 بشدة

 موافق
 غير

 متأكد

 غير
 موافق

 غير
 موافق
 بشدة

 الثابتة األصول تقٌٌم مع تعاملك امكانٌة مدى  •
      العادلة القٌمة وفق

فً 36 رقم الدولً المعٌار تطبٌق  • دٗس ىٔ

      .إظٖبساىق٘ائٌاىَبىٍتبشنوعبده

 فلسطٌن بورصة فً الُمدرجة الشركات  •
 المحاسبة معٌار لتطبٌق بحاجة المالٌة لألوراق
      االّخفبضفًاألص٘ه 36 رقم الدولً

 اتخاذ على العادلة القٌمة مبدأ تطبٌق ٌؤثر  •
      رشٌدة قرارات

ف36ً رقم الدولً المحاسبة معٌار تطبٌق ٌؤثر  •

ب٘سصت فً اىَذسخت ىيششمبث األعَبه ّتبئح

      .فيسطٍِىألٗساقاىَبىٍت

 لألصول العادلة القٌمة بٌن الفرق تطبٌق ٌؤثر  •
 وعدالة سالمة على الدفترٌة والقٌمة الثابتة

 المدرجة الشركات عن الصادرة المالٌة التقارٌر
      فلسطٌن بورصة فً

 لألصول العادلة القٌمة بٌن الفرق تطبٌق ٌؤثر  •
 السهم نصٌب على الدفترٌة والقٌمة الثابتة
      الموزعة األرباح من الواحد

 لألصول العادلة القٌمة بٌن الفرق تطبٌق ٌؤثر  •
 سٌاسات تغٌٌر على الدفترٌة والقٌمة الثابتة

 المدرجة للشركات البنوك تمنحها التً االئتمان
      .فلسطٌن بورصة فً

 لألصول العادلة القٌمة بٌن الفرق تطبٌق ٌؤثر  •
 العبء زٌادة على الدفترٌة والقٌمة الثابتة

      .للمكلف الضرٌبً

      لألصول العادلة القٌمة بٌن الفرق تطبٌق ٌؤثر  •
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 جهات ثقة زٌادة على الدفترٌة والقٌمة الثابتة
 الشركات عن الصادرة بالتقارٌر االئتمان
 .فلسطٌن بورصة فً المدرجة

 بورصة فً المدرجة الشركة إدارة لدى ٌوجد  •
      العادلة القٌمة لمفهوم وإدراك وعً فلسطٌن

 

  

 

 م
 رقم الدولي المحاسبي المعيار تطبيق مقومات

(36) 

 موافق
 بشدة

 موافق
 غير

 متأكد

 غير
 موافق

 غير
 موافق
 بشدة

 معٌار تطبٌق لمتطلبات كاف   فهم ٌوجد  •
 36 رقم الدولً المحاسبة

     

 مبدأ لتطبٌق مكتوبة سٌاسات الشركة لدى ٌوجد  •
 العادلة القٌمة

     

 تبٌن واضحة مالٌة سٌاسات الشركة لدى ٌوجد  •
 العادلة القٌمة مبدأ تطبٌق مفهوم

     

 الدائرة لدى ومعتمد واضح تنظٌمً هٌكل ٌوجد  •
 الشركة فً المالٌة

     

 القدرات لتعزٌز نظام الشركة لدى ٌوجد  •
 النظم فً التطورات حول المستمر والتدرٌب
 المحاسبٌة

     

 فً العاملٌن لدى الخبرة من كاف   قدر هنالك  •
 األصول تقٌٌم بمعالجة للقٌام المالٌة الدائرة
 العادلة القٌمة وفق

     

 فلسطٌن بورصة من معتمدٌن مثمنٌن هنالك  •
 الثابتة لألصول العادلة القٌمة بتحدٌد للقٌام

     

 المالٌة القوائم فً الحالً اإلفصاح مالئمة  •
 36 رقم الدولً المحاسبة معٌار لتطبٌق

     

 لتطبٌق فاعلة محلٌة مهنٌة منظمات ٌوجد  •
 36 رقم الدولً المحاسبة معٌار

     

 األصول تصنٌف عن كاف   افصاح هنالك  •
 .الشركة عمل لطبٌعة مناسبة فئات ضمن
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 م

 األصول تقييم طريقة إلى التحول عدم معوقات
 رقم الدولي المحاسبي المعيار حسب الثابتة

(36) 

 موافق
 بشدة

 موافق
 غير

 متأكد

 غير
 موافق

 غير
 موافق
 بشدة

 المعاٌٌر فهم لعدم تعزى معوقات هناك  •
 معٌار تطبٌق لعدم أدت الدولٌة المحاسبٌة
 36 رقم الدولً المحاسبة

     

 ملزم قانون وجود لعدم تعزى معوقات هناك  •
 أدت الفلسطٌنً المال رأس سوق هٌئة قبل من
 رقم الدولً المحاسبة معٌار تطبٌق عدم إلى
36 

     

 المؤهالت توفر لعدم تعزى معوقات هناك  •
 المالً القسم لموظفً الكافٌة والعملٌة العلمٌة

 معٌار تطبٌق عدم إلى أدت الشركة فً
 36 رقم الدولً المحاسبة

     

 من توصٌات وجود لعدم تعزى معوقات هناك  •
 معٌار تطبٌق عدم إلى أدت الخارجً المراجع
 36 رقم الدولً المحاسبة

     

 تحدٌثات وجود لعدم تعزى معوقات هناك  •
 فً الُمطبقة المحاسبٌة للمبادئ وتطوٌر
 المحاسبة معٌار تطبٌق عدم إلى أدت فلسطٌن
 36 رقم الدولً

     

 المستثمرٌن اهتمام لعدم تعزى معوقات هنالك  •
 عن الصادرة المالٌة التقارٌر نتائج فً

 معٌار تطبٌق عدم إلى أدت العامة الشركات
 36 رقم الدولً المحاسبة

     

 بتدرٌب المتعلقة الدورات تكالٌف ارتفاع  •
 العامة الشركات فً المالٌة قسم فً العاملٌن

 الدولً المحاسبة معٌار تطبٌق عدم إلى أدت
 36 رقم

     

 الشركات التزام لعدم قضائً رادع ٌوجد ال  •
 المهنٌة الهٌئات عن الصادرة بالقوانٌن العامة

 .والرسمٌة

     

 الزام فً والرسمٌة المهنٌة الجهات ضعف  •
 المحاسبة معٌار لتطبٌق العامة الشركات
 36 رقم الدولً

     

 السوق هٌئة قبل من رسمً قانون ٌوجد ال  •
 اختار لتطبٌق ملزمة الفلسطٌنً المالً

  األصول قٌمة انخفاض
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 انخفاض اختبار تطبٌق ألهمٌة اإلدارة فهم عدم  •
 األصول قٌمة

     

 المال سوق بقوانٌن العامة الشركات التزام  •
 انخفاض اختبار تطبٌق لعدم ٌؤدي الفلسطٌنً

 األصول قٌمة

     

 المالٌة البٌانات مستخدمً مقدرة اختالف  •
 معٌار تطبٌق نحو التحول عدم فً تتسبب

 36 رقم الدولً المحاسبة

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 (4ممحق رقم )
 شركة سجاير القدس 2012كانون أول  31كما في   بيان المركز المالي

 

 معدل 2100 2102 إيضاح الموجودات

ببىذٌْبساألسدًّببىذٌْبساألسدًّ  

    الموجودات المتداولة

432652121319363 النقد والنقد المعدل

51234722413899256ث،2 الذمم المدينة

671224766593526ط،2 المخزون

122815848469 المصاريف المدفوعة مقدماً 

87822ــــــــ14ث،2 ضريبة الدخل

1948267832847152 مجموع الموجودات المتداولة

 الموجودات غير المتداولة

955224376123129ٗ،2 الممتلكات والمعدات واآلالت

762775155939567ص،2 االستثمارات العقارية

8118733928822991ذ،2 االستثمارات في أسهم الشركات

3278232332825697 إجمالي األصول غير المتداولة

4236291241683852 مجموع الموجودات
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 (5ممحق رقم )
 القدس سجاير لشركة المالي البيان قائمة من الممتمكات جدول

 31/12/2012كما في 
 

2102 
األرض 

 واإلنشاءات
 السيارات اآلالت والماكنات

األثاث 

والمفروشات 

 واألجهزة

 المجموع

كانون  0الكلفة في 

 2102ثاني 
462227179124398997911125267 14565558

 اإلضافات خالل السنة
984241232ــــــ22685498

االستبعادات خالل 

 السنة
(358263)ـــــــــ(358263)ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 االستهالك المتراكم

كانون  0الرصيد في 

 2102ثاني 
124522359738624973199482288462419

1687953611486237673879566298 االستهالك للسنة

االستبعادات خالل 

 السنة
(311735)ــــــــــ(311735)ـــــــــــــــــــــــــــــ

 10الرصيد في 

 2102كانون أول 
1312797632422524877212313178817793

244695916769193936591128925522437 صافي القيمة الدفترية
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 (6ممحق رقم )
 المحدود فمسطين بنك المالي البيان قائمة من الممتمكات جدول

 31/12/2012كما في 
 

2102 
مباني 

 وعقارات

أثاث 

 ومعدات

أجهزة 

الحاسب 

 اآللي

تحسينات 

 المأجور
 المجموع وسائل نقل

الكلفة

كانون الثاني  0كما في 

2102 
373183593825556263222163819783154241566127225

24419383244281456282592474152991ـــــــــــــــــ اإلضافات

 االستبعادات
(353775)ــــــــــــ(128933)(1122)(113732)ـــــــــــــ

االستهالك المتراكم

كانون الثاني  0كما في 

2102 
23466281526223655691953215319121959837312976

 االستهالك للسنة
29413339781833372622268613273234142757

(146542)ــــــــــــ(95493)(346)(52825)ـــــــــــ خالل السنة

كانون أول  10كما في 

2102 
26427621838772257962293336588135682221328192

 صافي القيمة الدفترية:

كانون أول  10كما في 

2102 

325774991229726562998559988264362328837261

 
 


