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محمد محمود ب�شايرة

مدر�س في جامعة البلقاء التطبيقية – ك ّلية الح�صن الجامعية
ِّ

«المحا�سبة والإف�صاح عن تكاليف االقترا�ض في �ضوء معيار
المحا�سبة الدولي  23في ال�شركات الم�ساهمة العامة الأردنية»
ملخّ �ص الدِّ را�سة:

هدف ��ت ه ��ذه الدرا�سة �إلى تقييم كيفي ��ة تطبيق ومدى التزام ال�ش ��ركات الم�ساهمة العامة
الأردني ��ة بمتط ّلب ��ات معي ��ار المحا�سبة الدولي رق ��م  ( 23تكاليف االقترا� ��ض) المتع ِّلقة بمتط ّلبات
المعالج ��ة المحا�سبية ومتط ّلبات الإف�صاح  ،وقد ّتم �إعداد وتوزيع ا�ستبانة على ع ِّينة الدِّ را�سة وهم
ُمحا�سب ��ي �أو ُم ِع� � ّدي القوائ ��م المالية في هذه ال�ش ��ركات وعددها �ستون �شركة فقد ت � ّ�م توزيع مائة
وع�ش ��رون ا�ستبانة ت � ّ�م ا�سترداد مائة حيث ّتم قبوله ��ا للتحليل بوا�سطة برنامج ال ��رزم الإح�صائية
( )spssوكان �أهم نتائج الدِّ را�سة ما يلي:
�-1إنَّ ال�ش ��ركات الم�ساهمة العامة تلتزم بالمحا�سبة عن تكاليف االقترا�ض وفق ًا لمتط ّلبات
معيار المحا�سبة.
ُ -2تف�ص ��ح ال�ش ��ركات الم�ساهم ��ة العامة ع ��ن تكالي ��ف االقترا� ��ض ح�سب متط ّلب ��ات معيار
المحا�سبة الدولي .23
يتم تب ّني جميع فقرات المعيار
وفي �ضوء نتائج الدِّ را�سة ف�إنّ �أهم تو�صيات الدِّ را�سة هو� :أنْ َّ
المحا�سبي الدولي ( 23تكاليف االقترا�ض) حتى ال يكون هناك تناق�ض في تطبيق متط ّلبات المعيار.
المقدِّ مة:
ُيعتبر االقترا�ض في الع�صر الحديث من الأمور التي ين�شد �إليها �أ�صحاب القرار في القطاع
المالي وذلك ِلما للمو�ضوع من �أهم ّي ٍة ق�صوى في تكوين الهيكل التمويلي للمن�ش�أة و ِلما له من �أهم ّي ٍة
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ق�ص ��وى في درا�سة العائ ��د والمنفعة على موجودات المن�ش�أة الأمر ال ��ذي ُي َحت ُِّم على ال�شركات بذل
ّ
المف�ضلة �ضمن
العناية والجهد �أثناء اللجوء �إلى االقترا�ض حتى يكون م�صدر ًا من م�صادر التمويل
البدائل المتاحة للتمويل.
وم ��ن �أه � ِّ�م المو�ضوع ��ات التي عالجته ��ا المعايي ��ر المحا�سبي ��ة الدولية هو مو�ض ��وع القيا�س
والإف�ص ��اح وبالتال ��ي ف�إننا �سنبحث في المحا�سبة عن تكالي ��ف االقترا�ض في ال�شركات الم�ساهمة
العام ��ة الأردنية من حيث طرق القيا� ��س والإف�صاح ؛ وفي علم المحا�سب ��ة ينق�سم المحا�سبين �إلى
ي�سجل االقترا�ض
�أكثر من فريق �أثناء الت�سجيل المحا�سبي للعمليات التي تتع ّلق باالقترا�ض  ،ففريق ِّ
ي�سجله بقيمت ��ه الم�ستقبلية وفري ٌق ير�سمل تكاليف االقترا�ض وفري ٌق يحملها
بقيمت ��ه الحالية وفري ٌق ِّ
للأرباح والخ�سائر بو�صفها م�صاريف و�إلى غير ذلك من التف�صيالت الدقيقة حول المو�ضوع.
ولق ��د ارت�أي ��ت �أن �أبحث ف ��ي كيفية المعالجة المحا�سبية لتكالي ��ف االقترا�ض في ال�شركات
الم�ساهمة العامة الأردنية ومدى تالزمها مع متطلبات المعيار المحا�سبي الدولي رقم  « 23تكاليف
االقترا� ��ض « .ومن ث ��م يمكن ا�ستخال�ص نتائج ت�ؤي ��د تطبيق ال�شركات الم�ساهم ��ة العامة الأردنية
لتطبي ��ق متطلبات المعالجة المحا�سبية لتكاليف االقترا�ض �أو ا�ستخال�ص نتائج ترف�ض وت�ؤ ِّكد عدم
تطبيق متطلبات المعيار في المحا�سبة عن تكاليف االقترا�ض.
م�شكلة الدِّ را�سة :تكمن م�شكلة الدرا�سة في الإجابة عن المحاور التالية :
 -1ه ��ل تلتزم ال�شركات الم�ساهمة العامة الأردنية بالمحا�سب ��ة عن تكاليف االقترا�ض طبق ًا
لمتط ّلبات المعيار المحا�سبي الدولي رقم 23؟
 -2ه ��ل تلتزم ال�شركات الم�ساهمة العامة الأردنية بالإف�صاح عن الطرق المتّبعة في القيا�س
والإف�صاح ح�سب متط ّلبات المعيار المحا�سبي الدولي23؟
�أهداف الدِّ را�سة :تهدف الدرا�سة �إلى ما يلي :
 -1التع ّرف على بنود المعيار المحا�سبي الدولي رقم  »23تكاليف االقترا�ض «.
 -2التع� � ّرف عل ��ى الطرق المحا�سبية الت ��ي ت�ستخدمها ال�شركات الم�ساهم ��ة العامة الأردنية
ف ��ي القيا�س والإف�صاح عن تكاليف االقترا�ض ومدى التزامها بتطبيق متط ّلبات المعيار المحا�سبي
الدولي 23عن تكاليف االقترا�ض.
�أهمي ��ة الدرا�سة :تنبع �أهم ّية الدِّ را�سة من �أهم ّية تطبي ��ق معايير المحا�سبة الدولية ،حيث �إنّ
تطبيقها ُي�ضفي م�صداقي ًة و ِد َّق ًة وقابلي ًة للمقارنة ومو�ضوعي ًة م ّما يجعل المعلومات المحا�سبية �أكثر
منفع ًة وقب ��و ًال وموثوقي ًة من قبل الم�ستخدمين الداخليين والخارجيين� .إنه من المفيد للمحا�سبين
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الذين يعملون في ال�شركات الم�ساهمة العامة �أنْ ُي َط ِّبقوا متط ّلبات معايير المحا�سبة الدولية ومنها
دولي على �سيا�ساتهم
المعي ��ار  23ب�ش� ��أن تكاليف االقترا�ض ِلم ��ا لذلك من �أهم ّي ٍة في �إ�ضفاء طاب � ٍ�ع ٍّ
المحا�سبية.
فر�ضيات الدِّ را�سة :تقوم الدرا�سة على الفر�ضيات التالية :
الفر�ضية الأولى:

تلتزم ال�شركات الم�ساهمة العامة الأردنية بالمحا�سبة عن تكاليف االقترا�ض وفق ًا لمتط ّلبات
المعيار المحا�سبي الدولي رقم .23
الفر�ضية الثانية:

تلت ��زم ال�شركات الم�ساهمة العام ��ة الأردنية بمتط ّلبات الإف�صاح عن تكاليف االقترا�ض وفق ًا
لمعيار المحا�سبة الدولي رقم .23
الدِّ را�سات ال�سابقة :
درا�س ��ة الب�شاي ��رة ،محمد ( )2010بعنوان « تطبي ��ق المفاهيم المحا�سبي ��ة للقيمة العادلة
ف ��ي البن ��وك االردنية « هدف ��ت هذه الدِّ را�سة �إلى التع� � ُّرف على القيمة العادل ��ة ومفاهيمها وكيفية
قيا�سه ��ا و المحا�سب ��ة على �أ�سا�سه ��ا والإف�صاح عنها .طب ّقت ه ��ذه الدرا�سة على البن ��وك الأردنية
و�أع� � ّدت ا�ستبانة و ّزعت عل ��ى محا�سب ��ي الإدارة �أو المدير المالي لجمع البيانات م ��ن �أجل تحليلها
 ،وت ��م ا�ستخدام برنام ��ج الرزم الإح�صائية  SPSSم ��ن �أجل تحليل البيان ��ات واختبار الفر�ضيات
والتو�صل �إلى النتائج.
وق ��د خل�ص ��ت ال ّدرا�سة �إلى �أنّ البنوك الأردنية تط ّبق مفاهي ��م القيمة العادلة المحا�سبية في
�سجالته ��ا المحا�سبية من حيث القيا�س والإف�صاح وتطبيق المفاهيم المحا�سبية الخا�صة بالقيمة
العادلة.
وهدف ��ت درا�س ��ة المطارن ��ة و ب�شاي ��رة (  ) 2006بعنوان «مدى الت ��زام البنوك الم�ساهمة
العام ��ة الأردنية بالمحا�سبة عن اال�ستثمار في الأ�سهم وال�سندات في �ضوء معيار المحا�سبة الدولي
(.»)39
للتع ��رف �إلى معيار المحا�سبة الدولي رق ��م  , 39والت�صنيفات الجديدة التي جاء بها المعيار
المحا�سب ��ي الدولي رق ��م  , 39وهدفت �أي�ض ًا التع ��رف �إلى المعالجة المحا�سبي ��ة لال�ستثمارات في
الأوراق المالية ح�سب مفهوم �إعادة التقييم بالقيمة العادلة.
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وخل�ص ��ت �إل ��ى �أنّ البنوك الأردنية تلتزم بالمحا�سبة ع ��ن اال�ستثمارات في الأوراق المالية
ح�س ��ب متط ّلبات المعيار المحا�سبي الدولي  , 39وذلك من حي ��ث المعالجة المحا�سبية والإف�صاح
لال�ستثمارات المالية ح�سب متط ّلبات المعيار.
�أم ��ا درا�س ��ة ( زلموط  )2003،بعن ��وان « مدى مالءم ��ة بيانات القوائم المالي ��ة للم�صارف
الأردني ��ة لمعيار المحا�سبة الدولي « 39هدفت هذه الدرا�س ��ة �إلى تقييم متطلبات معيار المحا�سبة
الدولي 39من وجهة نظر ُم ِع ّدي القوائم ووجهة نظر المدققين الخارجيين ومدى مالءمتها لبيانات
تو�صلت هذه ال ّدرا�سة �إلى �أنّ متط ّلبات المعيار المحا�سبي
القوائ ��م المالية للم�صارف الأردنية فقد ّ
الدولي  39مهم ٌة �إح�صائي ًا من وجهة نظر ُم ِع ّدي القوائم المالية في الم�صارف و�أنّ متط ّلبات معيار
المحا�سبة الدولي  39مهم ٌة �إح�صائي ًا من وجهة نظر المد ِّققين الخارجيين في الأردن.
اتفق ��ت �آراء مع� � ّدي القوائ ��م المالي ��ة والمد ِّققي ��ن الخارجيين ح ��ول بع�ض متط ّلب ��ات معيار
المحا�سب ��ة الدول ��ي  39مث ��ل المتط ّلب ��ات المتع ِّلقة باعتب ��ارات القيم ��ة العادلة ومحا�سب ��ة التح ّوط
والإف�ص ��اح عن الأدوات المالية وكذلك هناك فروقات حول المتط ّلبات المتع ّلقة باالعتراف وقيا�س
الأدوات المالية.
درا�س ��ة (�سعيد )1996 ،بعنوان « مدى مالءم ��ة تطبيق معيار المحا�سبة الدولي رقم  30من
وجهة نظر البنوك وال�شركات المالية الأردنية العاملة في الأردن «
فق ��د هدف ��ت ه ��ذه الدِّ را�سة �إل ��ى تقييم �أج ��زاء المعيار الدول ��ي رقم  30ح�س ��ب ر�أي البنوك
وال�شركات الأردنية عن طريق �إداراتها ومد ِّققيها الداخليين.
وق ��د �أظهرت �أنَّ متط ّلب ��ات المعيار المحا�سبي الدولي رقم  30مه ّم ٌة �إح�صائي ًا من وجهة نظر
البنوك وال�شركات الأردنية .كما �أظهرت االتفاق التام بين المد ِّققين والمدراء الماليين حول �أهم ّية
متط ّلبات المعيار المحا�سبي الدولي (.)30
الدِّ را�سات الأجنبية:

درا�س ��ة Combes Elisabeth 2000 ,بعن ��وان «�سيا�س ��ات التقاري ��ر المالي ��ة ف ��ي البنوك
الأوروبية �ضمن مفهوم الأدوات المالية والقيمة العادلة».
هدف ��ت ه ��ذه الدِّ را�سة �إلى �إب ��راز و�إظهار �أهمية القيم ��ة العادلة في المحا�سب ��ة عن الأدوات
المالي ��ة والإف�صاح عن �آثارها في الك�شوفات المالية في البنوك الأوروبية حيث جرت هذه الدرا�سة
عل ��ى ت�سع ��ة ع�شر بنك ًا �أوروبي ًا .وقد �أظه ��رت النتائج �أنّ تطبيق �أ�س�س ومفاهي ��م القيمة العادلة �أم ٌر
مرح ��ب به و�أنّ الإطار المعلومات ��ي الذي تو ِّفره القيمة العادلة مهم جد ًا ويلقى �إقبا ًال من الموظفين
ّ
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ف ��ي البنوك ويرحبون بتطبيق تعليمات القيمة العادلة ح�س ��ب مقت�ضيات المعيار المحا�سبي الدولي
.39
وقد هدفت درا�س ��ة  Pascal Delvaille 2005بعنوان «االلتزام بمعايير المحا�سبة الدولية
ف ��ي �أوروب ��ا  :دالئل من بل ��دان �أوروبية بحلول ع ��ام � »2005إل ��ى مقارنة عملية التق ��ارب في تطبيق
المعايير المحا�سبية الدولية بحلول عام  2005في �إيطاليا وفرن�سا و�ألمانيا من حيث تكييف الأنظمة
المحا�سبي ��ة المحلية في هذه الدول و�إع ��داد التقارير المالية الموحدة في كافة ال�شركات المدرجة
في الأ�سواق المالية في ِّ
بلد منها.
كل ٍ
و�أظه ��رت النتائ ��ج �أنّ جمي ��ع هذه ال ��دول ت�سعى �إل ��ى تطبيق المعايي ��ر الدولية ف ��ي �شركاتها
الم�ساهم ��ة العام ��ة ال ُم ْد َر َجة في ال�سوق المالية و�أنّ ال�شركات غي ��ر المدرجة في ال�سوق المالية في
�ألماني ��ا وفرن�سا �ستبقى تط ِّب ��ق معايير المحا�سبة ال ُمتعارف عليها �أ ّم ��ا ال�شركات غير المدرجة في
ال�سوق المالية في �إيطاليا �ستط ِّبق معايير المحا�سبة الدولية بحلول عام .2005
منهجية الدِّ را�سة:
�إنّ ه ��ذه الدِّ را�س ��ة تتبع المنه ��ج الو�صفي التحليل ��ي ويتّ�ضح ذلك من خالل اتب ��اع الجانبين
التاليين:
الجانب النظري:
ويعتمد هذا الجانب في جمع البيانات على م�صادر المعلومات المكتوبة مثل الكتب والدوريات
و المج�ل�ات والمق ��االت العربية والأجنبي ��ة والدرا�سات ال�سابق ��ة العربية والأجنبي ��ة ذات العالقة
بالمو�ض ��وع .وم ��ا �أ�صدرته معايي ��ر المحا�سب ��ة الدولية وبالأخ� ��ص المعيار المحا�سب ��ي الدولي23
بالإ�ضافة �إلى اال�ستفادة من المو�ضوعات ذات ال�صلة والمن�شورة على الإنترنت.
الجانب التطبيقي:
ويتك� � ّون من �إع ��داد ا�ستبانة احتوت عل ��ى �أ�سئل ٍة دقيق� � ٍة ووا�ضح ٍة حيث تتك� � ّون اال�ستبانة من
ثالث ��ة �أجزاء :الجزء الأول يقي� ��س هذه الفر�ضية الأولى تلتزم ال�شركات الم�ساهمة العامة الأردنية
بالمحا�سب ��ة عن تكاليف االقترا�ض وفق� � ًا لمتط ّلبات المعيار المحا�سب ��ي الدولي رقم  23من خالل
ثالث ��ة ع�شر �س�ؤا ًال� .أما الجزء الثاني والمتع ِّل ��ق بالإف�صاح عن متط ّلبات المعيار  23فقد َّتم قيا�سها
من خالل (� )12س�ؤا ًال.
وت ��و ّزع اال�ستبانة على ع ّينة الدِّ را�سة وهم مع ّدي القوائ ��م المالية متم ِّثل ًة في �أحد المحا�سبين
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ف ��ي ال�شركات الم�ساهمة العامة الأردنية للإجابة عن �أ�سئلة اال�ستبيان من �أجل اختبار الفر�ضيات.
ه ��ذا وقد ّتم ا�ستخدام مقيا�س ليكرت الخما�سي لتحديد بدائل الإجابة المتاحة ,حيث تتم الإجابة
باختي ��ار �إح ��دى درجات المقيا� ��س المطروحة ِّ
لكل �س� ��ؤال ,والتي ُت َع ِّبر عن درج ��ة الأهمية �أو درجة
التطبيق وااللتزام بتعليمات المعيار المحا�سبي الدولي  23ب�ش�أن المحا�سبة عن تكاليف االقترا�ض.
ولمعرف ��ة م ��دى الأهمية الن�سبية في تطبيق المعيار وفي االلت ��زام بتطبيق متط ّلبات معيار
المحا�سب ��ة الدول ��ي  23في المحا�سبة تكالي ��ف االقترا�ض من قبل ع ِّينة الدِّ را�س ��ة ّتم االعتماد على
الو�س ��ط الفر�ض ��ي  ,)%60( 3والذي عل ��ى �ضوئه تقارن الأو�س ��اط الح�سابية ِّ
لكل ج ��زءٍ من �أ�سئلة
اختبار الفر�ضيات مع الو�سط الفر�ضي ( .الرفاعي )149 ، 1998 ،
الأ�ساليب الإح�صائية الم�ستخدمة في تحليل البيانات:

لق ��د ّتم ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائي ��ة المالئمة لتحليل البيانات التي ّتم جمعها من خالل
اال�ستبيان ,وبا�ستخدام البرنامج الإح�صائي ( ,)SPSSوذلك باالعتماد على الأ�ساليب الإح�صائية
التالية:
وتم ح�ساب
التكرارات :حيث ّتم تق�سيم ال�شركات الم�ساهمة العامة الأردنية ح�سب قطاعاتها ّ
قطاع على ِحدة والن�سبة المئوية ِّ
التكرارات الخا�صة ِّ
قطاع �إلى �إجمالي القطاعات.
لكل ٍ
لكل ٍ
المتو�سط ��ات الح�سابية
مقايي� ��س النزع ��ة المركزي ��ة ومقايي�س الت�ش ّت ��ت من خالل ح�س ��اب
ِّ
متو�سط الإجابات الخا�صة ِّ
بكل �س� �� ٍؤال على ِحدة ولجميع
واالنحراف ��ات المعياري ��ة من �أجل معرف ��ة ِّ
الأ�سئلة مجتمع ًة الخا�صة ِّ
بكل فر�ضية.
اختب ��ار  T- Testللع ِّين ��ة الواحدة وقد ّتم ا ِّتباع هذا الأ�سل ��وب لمعرفة مدى تطبيق متط ّلبات
المعيار الدولي  23والخا�صة بالمحا�سبة والإف�صاح عن تكاليف االقترا�ض.
�صدق وثبات اال�ستبانة:
�دد من ال ُم َح ِّكمين من ذوي االخت�صا�ص من
للت�أك ��د من �صدق اال�ستبانةّ ,تم عر�ضها على ع � ٍ
وتم قيا�س ثب ��ات اال�ستبانة من خالل االعتماد على
�أع�ض ��اء هيئة التدري�س ف ��ي الجامعات الأردنية ّ
اختبار �ألفا كرونباخ حيث كانت ن�سبته ( )%0.92وهي ن�سبة تد ُّل على ثبات مقيا�س الدِّ را�سة.
مجتمع وع ّينة الدِّ را�سة:
يتك� � ّون مجتمع ال ّدرا�سة من ال�شركات الم�ساهم ��ة العامة الأردنية (بنوك  ,خدمات  ,ت�أمين,
�صناعة ) والبالغ عددها مئتان واثنتا ع�شرة �شرك ًة م�ساهم ًة عام ًة ,وقد ّتم التو�صل �إلى هذا الرقم
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عن طريق الموقع الإلكتروني ل�سوق عمان المالي كما هي في  ,2010/5/20وقد ّتم ا�ستثناء ال�شركات
ٌ
اقترا�ض ها ٌّم مثل ال�ش ��ركات التي تتبع النظام الإ�سالم ��ي وال�شركات التعليمية
الت ��ي ال يوج ��د فيها
مث ��ل الجامعات الخا�صة م ��ن خالل فح�ص الميزاني ��ات العمومية لها كما هي ف ��ي 2009/12/31
وكان عددها تقريب ًا �إثنتان و�ستون �شركة وعليه ي�صبح حجم مجتمع ال ّدرا�سة مائة وخم�سون �شرك ًة
م�ساهم� � ًة عام� � ًة �أردنية تنطبق عليه ��ا �شروط ا ّلدرا�سة ونظ ��ر ًا لكبر حجم مجتم ��ع ال ّدرا�سة ونظر ًا
ل�صعوب ��ة م�سحها جميعها نتيجة البعد الجغرافي �أو نتيجة الوقت والجهد �أو عدم اال�ستجابة لتعبئة
اال�ستبي ��ان في بع�ض الأحيان .لذلك فقد ت � ّ�م اتباع �أ�سلوب العينة الإح�صائية لمجتمع الدرا�سة.وقد
ّتم ا�ستخراج ع ّينة ال ّدرا�سة ح�سب المعادلة التالية ( :الرفاعي.)1998،58،
0.25
2)A( + 0.25 =N
(2)N E
 : 0.25العدد الثابت في المعادلة.
 :nحجم العينة.
 :Eالقيمة الم�أخوذه من التوزيع الطبيعي عند م�ستوى الثقة ()0.05
 :Aالخط� ��أ الع�شوائ ��ي الم�سموح به ( على فر�ض �أن الخط�أ الم�سموح به بنا ًء على ال ّدرا�سات
ال�سابقة كان (.)0.10
 :Nمجتمع ال ّدرا�سة.
0.25
2)0.10 ( + 0.25 =N
(2)1.96
150
=� 60شركة
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جدول رقم ()1
اال�ستبيانات الموزعة والم�سترجعة لع ّينة الدرا�سة
الدراسة
عينة ّ
ّ

الدراسة
مجتمع ّ

استبيانات
موزعة
ّ

نسبة
االستبيانات
الموزعة إلى
ّ
الدراسة
مجتمع ّ

االستبيانات
المسترجعة
ُ

نسبة
االستبيانات
المسترجعة
ُ
عينة
من ّ
الدراسة

المحاسبين

60

120

%200

100

%83

وتم اختيار هذه الع ّينة من مجتمع ال ّدرا�سة والمتم ّثل في ال�شركات الم�ساهمة العامة الأردنية
ّ
يتم
( بنوك ,خدمات ,ت�أمين� ,صناعية ) ,وذلك با�ستخدام طريقة العينة الع�شوائية الطبقية بحيث ّ
مجتمعات جزئي ٍة ت�سمى طبقات ,بحيث تكون مفردات ِّ
كل طبق ٍة متجان�سة ,وقد
تق�سيم المجتمع �إلى
ٍ
ت � ّ�م اختي ��ار ع ّينة البحث ب�صور ٍة ع�شوائي ٍة ب�سيط ٍة من ِّ
كل طبق ٍة م ��ن هذه الطبقات وذلك لتع ّبر عن
قطاع من القطاعات الأربعة ح�سب وزنها الن�سبي لحجم
مجتمع ال ّدرا�سة وقد ّتم ا�ستخراج ع ّينة ك ّل ٍ
مجتمع ال ّدرا�سة دون �أيِّ تح ُّي ٍز في النتائج على النحو التالي:
البنوك = 60 × 16
 7 = 150بنوك
ال�صناعة = 60 × 58
� 23 = 150شركة �صناعية
الخدمات = 60 × 50
� 20 = 150شركة خدمات
الت�أمين = 60 × 26
� 10 = 150شركات ت�أمين.
� 60شركة.
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للدرا�سة
الخلفية النظرية ّ
ن�ش�أة وتطور معايير المحا�سبة الدولية:
مفهوم وتعريف المعايير المحا�سبية:

يع ��رف المعي ��ار على �أنه ( المب ��د�أ ) �أو( المقيا�س ) �أو ( النموذج ) ويمي ��ل المحا�سبون �إلى
كلم ��ة �أو ت�سمية المعيار المحا�سبي حي ��ث �أنه :المقيا�س الذي يو�ضع ويقا�س عليه وزن �شيء �أو طوله
�أو عر�ضه .وعلية يمكن تعريف المعيار المحا�سبي كالتالي.
المعي ��ار المحا�سبي :هو القاعدة �أو القانون العام ال ��ذي ي�ستر�شد به المحا�سب ب�إنجاز عملة
في تح�ضير الك�شوفات �أو التقارير المالية ( .الراوي )1995،
�أما تعريف المعيار ح�سب المنظمة الدولية للتوحيد القيا�سي :

ه ��و موا�صف ��ة فنية �أو � ُّأي وثيق ٍة �أخرى متاحة لعامة النا� ��س وم�صاغة بتعاون �أو اتفاق عام من
مجال من
جان ��ب جمي ��ع المهتمي ��ن والمت�أثرين به ��ا معتمدة على النتائ ��ج والتجارب المجمعة ف ��ي ٍ
المج ��االت( .وفي نف�س الموقع الإلكتروني ّتم تعريف المعي ��ار كالتالي �أي�ض ًا) :المعيار هو النموذج
الذي يحتذى لقيا�س درجة اكتمال �أو كفاءة �شيءٍ ما.
مزايا تب ّني معايير التقارير المالية الدولية ((:)IFRSدهم�ش)2002،
يمكن تحديد �أهم المزايا التي يحققها التطبيق الدولي لهذه المعايير :
 -1وجود هذا االت�ساق على الم�ستوى الدولي يعطي البيانات المالية القبول العام والم�صداقية
وقابلية المقارنة.
 -2يعتبر ه ��ذا االت�ساق و�سيلة فعالة لتقلي�ص اله ّوة بين الأ�سالي ��ب والممار�سات المحا�سبية
المط ّبقة بين الدول المختلة مما يزيد من فعالية الخدمات التي تقدمها مهنة المحا�سبين
الم�ستخدمة الدوليين للبيانات المالية.
 -3يوف ��ر على ال�شركات الجه ��د والتكلفة لإعداد مجموعتين من البيان ��ات المالية �إحداهما
بالمعايير المح ّلية والأخرى بالمعايير الدولية.
 -4يو ّفر هذا االت�ساق عمل م�صلحة ال�ضرائب في الدول التي تتواجد فيها ال�شركات متع ّددة
الجن�سيات.
ي�شج ��ع الجه ��ات المخت�صة بو�ض ��ع المعايير المحا�سبي ��ة المحلية عل ��ى تح�سين م�ستوى
ّ -5
ونوعية هذه المعايير كي تحوز على القبول العام.
الجنان

21

Al JINAN

�-6أن تبنى معايير دولية ت�ؤ ّدي �إلى التو�صل �إلى �أف�ضل النتائج حيث �أنّ ا�ستخدام هذه المعايير
في الدول التي تتبناها �ست�ساعد على تح�سين م�ستوى البيانات والمعلومات التي �ستقي�سها
هذه ال�شركات داخل الدول هذا يعني �أنه عند تطبيق معايير دولية �سيالحظ المخت�صون
الفرق في التطبيق والفرق في النتائج وغالب ًا ما تكون هذه النتائج ل�صالح المن�ش�أة.
المعيار المحا�سبي الدولي الثالث و الع�شرون (تكاليف االقترا�ض)

المعي ��ار المحا�سبي الدولي الثالث و الع�ش ��رون تكاليف االقترا�ض ( :ترجمه :جمعيه المجمع
العربي للمحا�سبين القانونيين.)2008،
مقدم ��ة  :يج ��ب تطبي ��ق هذا المعيار ف ��ي �ضوء ما جاء من م ��واد و�إي�ضاح ��ات و في �ضوء ما
ج ��اء بالمق ّدمة الخا�صة بالمعايير المحا�سبية الدولية ،م ��ع مالحظة عدم �ضرورة تطبيق المعايير
المحا�سبية الدولية على البنود قليلة الأهمية ن�سبي ًا.
ويه ��دف هذا المعيار �إلى و�ص ��ف المعالجة المحا�سبية لتكالي ��ف االقترا�ض ،ويتطلب المعيار
ويتم ر�سملة تكالي ��ف االقترا�ض التي يمكن �أن
عموم� � ًا اعتبار تكالي ��ف االقترا�ض تكاليف ر�أ�سمالية ّ
تن�سب مبا�شرة المتالك �أو �إن�شاء �أو ت�صنيع �أ�صل م�ؤهل للر�سملة.
وتع ��رف تكاليف االقترا�ض :هي الفائ ��دة وغيرها من التكاليف الت ��ي تتح ّملها المن�ش�أة فيما
يتع ّلق باقترا�ض الأموال .ويمكن �أن ت�شمل تكاليف االقترا�ض ما يلي:
 الفوائد على ال�سحب على المك�شوف وعلى االقترا�ض الق�صير والطويل الأجل. �إطفاء الخ�صم والعالوات المتع ّلقة باالقترا�ض. �إطفاء �أو تخفي�ض التكاليف الإ�ضافية المتع ّلقة بترتيبات االقترا�ض.نفقات التمويل المت�صلة بالت�أجير التمويلي والمعترف به ح�سب المعيار المحا�سبي ال�سابعع�شر والخا�ص بالمحا�سبة عن عقود الإيجار.
فروق العملة النا�شئة من اقترا�ض العملة الأجنبية في الحدود التي تعتبر تعديالت لنفقاتالفائدة.
االعتراف بتكاليف االقترا�ض:

يج ��ب االعتراف بتكاليف االقترا�ض بر�سملة تكاليف االقترا�ض مبا�شر ًة على الأ�صل الم�ؤهل.
ؤهل
أ�صل م� ٍ
حي ��ث �أن تكاليف االقترا�ض التي يمك ��ن �أن تن�سب مبا�شرة المتالك و�إن�ش ��اء �أو ت�صنيع � ٍ
تر�سمل كجزءٍ من تكلفة ذلك الأ�صل .ويجب تحديد قيمة تكاليف االقترا�ض الم�ؤهلة للر�سملة طبق ًا
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لما جاء بهذا المعيار.
بموج ��ب ه ��ذه المعالجة ف� ��إنّ تكاليف االقترا� ��ض التي تن�س ��ب مبا�شر ًة المت�ل�اك �أو �إن�شاء �أو
يتم ر�سملة تكاليف االقترا�ض كجزءٍ من تكلفة الأ�صل
ت�صنيع � ٍ
أ�صل تدخل في تكلفة ذلك الأ�صل � ْإذ ّ
ب�شكل موثوقٍ به بينما
حينم ��ا يحتمل �أنْ تح ّقق المن�ش�أة منافع م�ستقبلية و�أنّ التكلف ��ة يمكن قيا�سها ٍ
تعتبر تكاليف االقترا�ض الأخرى كنفقات في الفترة التي حدثت فيها.
تكاليف االقترا�ض التي يمكن ر�سملتها:
أ�صل
تتمث ��ل تكاليف االقترا�ض التي يمك ��ن �أنْ تن�سب مبا�شر ًة �إلى امتالك �أو �إن�شاء �أو ت�صنيع � ٍ
م�ؤه � ٍ�ل ف ��ي تل ��ك التكاليف التي كان بالإم ��كان تجنبها لو لم تت � ّ�م النفقات الر�أ�سمالي ��ة على الأ�صل
معين ف�إنّ تكاليف
خ�صي�ص� � ًا للح�صول على � ٍ
أ�صل م�ؤه � ٍ�ل ٍ
الم�ؤه ��ل .عندم ��ا تقتر�ض المن�ش�أة �أموا ًال ّ
االقترا�ض المتع ّلقة مبا�شر ًة بذلك الأ�صل الم�ؤهل يمكن تحديدها ب�سهولة.
تاريخ بدء فترة الر�سملة:

تبد�أ ر�سملة تكاليف االقترا�ض كجزءٍ من تكلفة الأ�صل الم�ؤهل عندما:
تكون النفقات الر�أ�سمالية على الأ�صل جاري حدوثها.
تكون تكاليف االقترا�ض جاري تحملها.
�أن تكون الأن�شطة ال�ضرورية لإعداد الأ�صل لال�ستخدام �أو البيع جارية.
ؤهل فقط تلك النفقات الت ��ي ين�ش�أ عنها �سداد مبالغ
أ�صل م� ٍ
تمث ��ل النفق ��ات الر�أ�سمالية على � ٍ
نقدي ��ة �أو تحويل موجودات �أخرى� ،أو تحمل التزامات محملة بفوائد .وتخف�ض النفقات الر�أ�سمالية
مقبو�ضات م�ساير ٍة للتقدم بالتنفيذ �أو منح مقبو�ضة متعلقة بالأ�صل (انظر المعيار المحا�سبي
ب�أيِّ
ٍ
الع�ش ��رون والخا� ��ص بالمحا�سبة عن المن ��ح الحكومية والإف�ص ��اح عن الم�ساع ��دة الحكومية)� .إنّ
متو�س ��ط القيمة الدفتري ��ة للأ�صل خالل الفترة بما في ذلك تكالي ��ف االقترا�ض المر�سملة �سابق ًا،
عاد ًة ما يم ّثل تقريب ًا معقو ًال للنفقات الر�أ�سمالية التي طبق عليها معدل الر�سملة في تلك الفترة.
تعليق الر�سملة:

يج ��ب �إيق ��اف ر�سملة تكاليف االقترا�ض خ�ل�ال الفترات الممتدة من توق ��ف ن�شاط التطوير.
يمك ��ن ح ��دوث تكاليف االقترا�ض خالل فتر ٍة ممتد ٍة والتي تتوقف فيه ��ا الأن�شطة ال�ضرورية لإعداد
م�ستكمل جزئي ًا
أ�صل
ٍ
الأ�ص ��ل لال�ستعمال المرجو �أو للبيع .وتكون هذه التكاليف ه ��ي تكلفة امتالك � ٍ
ولذا ال ت�ؤهل للر�سملة .ولكن ر�سملة تكاليف االقترا�ض ال تعلق عاد ًة خالل الفترة التي يجري خاللها
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ق ��در كبير من الأعمال الفنية والإدارية .كما ال تعلق ر�سملة تكاليف االقترا�ض حينما يكون الت�أخير
الم�ؤقت جز ًءا �ضروري ًا من عملية �إعداد الأ�صل لال�ستعمال المرجو �أو للبيع .فمث ًال ت�ستمر الر�سملة
خ�ل�ال الفت ��رة الممتدة والمطلوب ��ة لن�ضج المخزون �أو خ�ل�ال الفترة الممتدة م ��ن ارتفاع منا�سيب
المي ��اه الت ��ي ت�ؤخ ��ر بناء �أح ��د الج�سور� ،إذا كان م ��ن المعتاد ارتف ��اع منا�سيب المياه ف ��ي المنطقة
الجغرافية المعنية.
�إيقاف الر�سملة:

جوهري كافة الأن�شطة ال�ضرورية
ب�شكل
ٍّ
يتعي ��ن �إيقاف ر�سملة تكاليف االقترا�ض عندما تتيح ٍ
لإع ��داد الأ�صل الم�ؤهل لال�ستعمال المرجو �أو للبيع .ويكون الأ�صل عاد ًة جاهز ًا لال�ستعمال المرجو
�أو للبي ��ع �إذا ا�ستكمل �إن�شا�ؤه على الرغم من �أنّ العمل الإداري الروتيني مازال م�ستمر ًا .و �إذا تبقت
تعديالت ثانوية مثل (ديكور) المبنى لينا�سب موا�صفات الم�شتري �أو الم�ستخدم فهذا ي�شير �إلى �أن
ب�شكل جوهري.
كافة الأن�شطة قد ا�ستكملت ٍ
عند ا�ستكمال �إن�شاء �أجزاءٍ من الأ�صل الم�ؤهل ويكون ك ّل جزءٍ قاب ًال لال�ستعمال �أثناء ا�ستمرار
الإن�ش ��اء على الأج ��زاء الأخرى ف�إنه يتع ّين �إيق ��اف ر�سملة تكاليف االقترا� ��ض عندما يتم ا�ستكمال
جميع الأن�شطة ال�ضرورية لإعداد ذلك الجزء لال�ستعمال المرجو �أو للبيع.
كمثال على �أ�صل م�ؤهل مكون من عدة �أجزاء قابلة لال�ستعمال منفردة كما هو في حالة مجمع
وكمثال
مبان قابلة لال�ستعمال منفردة بينما ي�ستمر الإن�شاء لباقي المباني.
تج ��اري مك ّون من عدة ٍ
ٍ
لأ�ص � ٍ�ل م�ؤه � ٍ�ل ي�ستلزم ا�ستكماله قبل �إمكان ا�ستخدام �أيِّ ج ��زءٍ في حالة الم�صنع الذي يتطلب عدة
مت�سل�سل في ع ّدة �أجزاء من الم�صنع في نف�س الموقع مثل م�صنع ال�صلب.
ب�شكل
ٍ
عمليات تنفذ ٍ
الإف�صاح ح�سب متطلبات المعيار :23
يجب �أن تف�صح البيانات المالية عن:
ال�سيا�سة المحا�سبية المطبقة لتكاليف االقترا�ض.
قيمة تكاليف االقترا�ض المر�سملة خالل الفترة.
معدل الر�سملة الم�ستخدم لتحديد مقدار تكاليف االقترا�ض الم�ؤهلة للر�سملة.
يجب �أن تف�صح البيانات المالية عن ال�سيا�سة المحا�سبية المطبقة ب�ش�أن تكاليف االقترا�ض.
تحليل البيانات واختبار الفر�ضيات:

هدف ��ت هذه الدرا�س ��ة �إلى التعرف عل ��ى مدى التزام ال�ش ��ركات الم�ساهمة العام ��ة الأردنية
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بالمحا�سبة تكاليف االقترا�ض ح�سب متطلبات معيار المحا�سبة الدولي رقم .23
ولذل ��ك يت�ضمن هذا الف�صل عر�ض� � ًا للنتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�س ��ة الحالية وذلك بعد
القيام بعملية جمع وتحليل ا�ستجابات �أفراد ع ّينة ال ّدرا�سة من ال�شركات الم�ساهمة العامة الأردنية
على المقيا�س الم�ستخدم في الدرا�سة بوا�سطة برنامج الرزم الإح�صائية .SPSS

قيا�س ثبات اال�ستبانة:
اختبار �ألفا كرونباخ:

للت�أك ��د من ثبات مقيا�س الدرا�سة لج�أ الباحث �إلى ا�ستخدام طريقة (كرونباخ �ألفا) للتعرف
عل ��ى الدرج ��ة الكلية لثبات مقيا�س الدرا�س ��ة ،بالإ�ضافة �إلى التعرف على ثب ��ات المقيا�س في حالة
ح ��ذف ِّ
كل فق ��ر ٍة من الفق ��رات الأمر الذي يعط ��ي �صور ًة وا�ضح ًة ع ��ن الفقرات القوي ��ة والفقرات
ال�ضعيفة في مقيا�س الدرا�سة.
وبلغت قيم معامل ثبات المقيا�س ( ،)0.90حيث كانت هذه القيمة ذات داللة �إح�صائية عند
م�ست ��وى الثق ��ة ( ،)0.05 ≤ αمم ��ا جعل الباحث مطمئن ًا على �صالحي ��ة المقيا�س من الناحية
العلمية للتطبيق العملي على عينة الدرا�سة.
 النتائ ��ج المتعلقة بالفر�ضية الأولى :تلتزم ال�ش ��ركات الم�ساهمة العامة الأردنية بمتطلباتالمحا�سبة عن تكاليف االقترا�ض وفق ًا لمعيار المحا�سبة الدولي رقم ..23
للت�أك ��د م ��ن �صحة ه ��ذه الفر�ضية قام الباحث با�ستخ ��دام اختب ��ار (ت) للمجموعة الواحدة
 One Sample T-testعل ��ى متغير درجة التزام ال�ش ��ركات الم�ساهمة العامة الأردنية بالمحا�سبة
ع ��ن تكاليف االقترا�ض ح�سب المعي ��ار  ،23ولذلك ي�شير الجدول رقم (� )2إلى المتو�سط الح�سابي
واالنحراف المعياري ونتائج اختبار (ت) للمجموعة الواحدة.
جدول رقم ()2
المتو�سط الح�سابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار (ت) للمجموعة الواحدة على متغير
الت ��زام ال�ش ��ركات الم�ساهمة العامة الأردني ��ة بالمحا�سبة عن تكاليف االقترا� ��ض ح�سب متطلبات
المعيار المحا�سبي الدولي رقم 100=n 23
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الرقم

قيمة االختبار =  3درجات

الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

متوسط
الفرق

قيمة ت

تلتزم الشركات المساهمة العامة األردنية بالمحاسبة عن تكاليف االقتراض وفقاً لمتطلبات
المعيار المحاسبي الدولي رقم .23
1

حسب متطلبات المعيار فإن تكاليف
االقتراض التي يمكن أن تنسب مباشرة
المتالك أو إنشاء أو تصنيع أصل
مؤهل للرسملة.يجب أن ترسمل.

4.55

0.67

2

تكاليف االقتراض التي يمكن أن تنسب
مباشرة المتالك إو�نشاء أو تصنيع أصل
4.45
مؤهل ترسمل كجزء من تكلفة ذلك
األصل.

0.62

3

يتم رسملة تكاليف االقتراض كجزء من
تكلفة األصل حينما يحتمل أن تحقق
4.45
المنشأة منافع مستقبلية وأن التكلفة يمكن
قياسها بشكل موثوق.

0.72

4

يتم رسملة المصاريف المتعلقة بالقرض
( تكاليف االقتراض ) اذا كانت تخص
األصول المؤهلة.

0.69

5

يتم رسملة تكاليف االقتراض أيضاً
على األصول التي يتم تجهيزها بشكل
روتيني.

4.45

1.55

1.45

1.45

1.45

*17.79

*18

*15.53

*16

4.30

0.69

1.30

*14.46

-6

يتم إثبات تكاليف االقتراض المتعلقة
بالقرض لحظة حدوثها وتحميلها لقيمة
القرض.

3,98

0.98

0.98

*7.75

7

إذا كان القرض عاماً لكافة أنشطة
المنشأة فإنك تحدد تكاليف االقتراض
التي يجب أن ترسمل على األصول
المؤهلة.

3,25
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0.25

*1.65

الرقم

الفقرة

8

قيمة االختبار =  3درجات
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

متوسط
الفرق

قيمة ت

تثبت وترسمل فائدة االقتراض على
حساب القرض مع تاريخ إثبات قيمة
القرض.

3,80

0.68

0.80

*5.70

9

ترسمل العالوة أو الخصم المتعلقة
باالقتراض كتكاليف اقتراض.

4,38

0.73

1.28

*14.50

10

إذا نتج عن تكاليف االقتراض الخارجية
فروقات عملة فإنها ترسمل على قيمة
القرض بصفتها تكاليف اقتراض.

4,21

11

0.82

1,21

*11.42

عند اقتراض أموال خصيصاً لغرض
الحصول على أصل مؤهل تحدد مقدار
تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة على
ذلك األصل خالل الفترة بالتكاليف
الفعلية لذلك االقتراض مطروحاً منها
بح على االستثمار المؤقت لتلك
أي ر ٍ
األموال المقترضة.

4,43

0.62

1,43

*17.88

12

يجب إيقاف رسملة تكاليف االقتراض
خالل الفترات الممتدة من توقف نشاط
التطوير.

4,30

0.84

1.30

*11.85

13

يتعين إيقاف رسملة تكاليف االقتراض
عندما تتوضح بشكل جوهري كافة
األنشطة الضرورية إلعداد األصل
المؤهل لالستعمال المرجو أو للبيع

3,50

1.0

0.50

*3.63

المجموع

4.15

0.42

1.15

*21.27

دالة عند م�ستوى الثقة ( )0.05 ≤ αبدرجة حرية (.)99
يت�ضح من الجدول (� )2أعاله والذي يقي�س الفر�ضية الأولى وهي( تلتزم ال�شركات الم�ساهمة
العام ��ة الأردني ��ة بمتطلبات المحا�سبة عن تكالي ��ف االقترا�ض وفق ًا لمتطلب ��ات المعيار المحا�سبي
الدول ��ي رقم  .)23بحيث حازت جميع الفقرات على درجة قب ��ول مرتفعة جد ًا وقد ح�صلت الفقرة
رقم ( )1والتي تن�ص على �أنه ح�سب متطلبات المعيار ف�إن تكاليف االقترا�ض التي يمكن �أن تن�سب
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مبا�شرة المتالك �أو �إن�شاء �أو ت�صنيع �أ�صل م�ؤهل للر�سملة.يجب �أن تر�سمل.وذلك بمتو�سط ح�سابي
بل ��غ ( )4.55وانح ��راف معياري بل ��غ ( )0.68وبلغ الفرق بي ��ن الو�سط الح�ساب ��ي للفقرة ودرجة
االختب ��ار ( )1.55ل�صال ��ح درجة االلت ��زام بالفقرة كما بلغت قيمة )  ) tله ��ذه الفقرة ()17.79
درج ��ة وه ��ي قيمة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الثق ��ة ( )0.05 ≤ αمما ي�شير �إلى قبول هذه
الفق ��رة .تلتزم ال�شركات الم�ساهمة العام ��ة الأردنية بمتطلبات المحا�سبة ع ��ن تكاليف االقترا�ض
وفق ًا لمعيار المحا�سبة الدولي رقم .23
كم ��ا ح�صل ��ت الفقرة ( )7والتي تن� ��ص �إذا كان القر�ض عام ًا لكافة �أن�شط ��ة المن�ش�أة ف�إنك
تح ��دد تكالي ��ف االقترا�ض التي يج ��ب �أن تر�سمل على الأ�ص ��ول الم�ؤهلة.على متو�س ��ط ح�سابي بلغ
( )3.25وانح ��راف معي ��اري ( )0.98كم ��ا بل ��غ الف ��رق بين المتو�س ��ط الح�سابي للفق ��رة ودرجة
االختب ��ار ( )0.25ل�صال ��ح االلتزام بالفقرة  ،وبلغت قيم ��ة (  ) tللفقرة ( )1.65وهي قيمة ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الثقة ( )0.05 ≤ αمما يعني قبول الفقرة.
وق ��د بلغ المتو�سط الح�سابي للفر�ضي ��ة ( )4.15وانحراف معياري ( )0.42كما بلغت قيمة
(  )tللفر�ضي ��ة ( )21.27درج ��ة ،وه ��ي قيم ��ة ذات دالل ��ة �إح�صائي ��ة عند م�ست ��وى الثقة (≤ α
 )0.05مم ��ا ي�شير �إلى قبول الفر�ضية ال�صحيحة وهي تلت ��زم ال�شركات الم�ساهمة العامة الأردنية
بمتطلبات المحا�سبة عن تكاليف االقترا�ض وفق ًا لمعيار المحا�سبة الدولي رقم .23
 النتائ ��ج المتعلقة بالفر�ضية الثانية :تلتزم ال�ش ��ركات الم�ساهمة العامة الأردنية بمتطلباتالإف�صاح عن تكاليف االقترا�ض وفق ًا لمعيار المحا�سبة الدولي رقم .23
للت�أك ��د م ��ن �صحة ه ��ذه الفر�ضية قام الباحث با�ستخ ��دام اختب ��ار (ت) للمجموعة الواحدة
 One Sample T-testعل ��ى متغي ��ر درجة التزام ال�شركات الم�ساهمة العام ��ة الأردنية بالإف�صاح
ع ��ن تكاليف االقترا�ض ح�سب المعي ��ار  ،23ولذلك ي�شير الجدول رقم (� )3إلى المتو�سط الح�سابي
واالنحراف المعياري ونتائج اختبار (ت) للمجموعة الواحدة.
جدول رقم ()3
المتو�سط الح�سابي واالنحراف المعياري ونتائج اختبار (ت) للمجموعة الواحدة على متغير
الت ��زام ال�ش ��ركات الم�ساهمة العام ��ة الأردنية بالإف�صاح ع ��ن تكاليف االقترا� ��ض ح�سب متطلبات
المعيار المحا�سبي الدولي رقم 100=n 23
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قيمة االختبار =  3درجات

الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف متوسط
المعياري الفرق

قيمة ت

تلتزم الشركات المساهمة العامة األردنية بمتطلبات اإلفصاح عن تكاليف االقتراض وفقاً
لمعيار المحاسبة الدولي رقم .23

1

يتم اإلفصاح عن السياسات المالية
المتبعة في تسجيل قيمة القرض أثناء
االقتراض.

3.35

0.99

0.35

*2.61

2

تسجل المصاريف المتعلقة باالقتراض
( من البنك او قرض السندات ) بشكل
منفصل عن قيمة القرض.

3.60

0.99

0.60

*4.38

3

تحمل المصاريف المتعلقة باالقتراض
على قيمة األصل المؤهل للرسملة.

4.13

0.89

1.13

*9.84

4

يفصح عن قيمة القرض في الميزانية
العمومية في جانب الخصوم قصيرة أو
طويلة األمد.

4.05

0.92

1.05

8.76

5

تسجل قيمة القرض برسملة تكاليف
االقتراض على قيمة القرض

4.08

0.92

1.08

*9.06

6

تضاف تكاليف االقتراض لقيمة القرض
وبالتالي فإن النفقات تحمل للقرض
ويفصح عنها في الميزانية العمومية.

4.38

0.64

1.38

*16.73

7

يفصح عن الكلفة الكلية للقرض في
الميزانية العمومية

4.31

0.72

1.31

*14.07

8

9

عند استخدام قرض السندات فإن قيمة
القرض ترسمل علية كافة التكاليف
المتعلقة به.

4.35

0.54

1.35

*19.11

تستخدم طريقة العائد الحقيقي في إطفاء
قرض السندات الرأسمالي.

4.11

0.82

1.11

*10.48
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قيمة االختبار =  3درجات

الفقرة

المتوسط
الحسابي

االنحراف متوسط
المعياري الفرق

قيمة ت

10

يفصح عن عالوة قرض السندات
المرسمل في قائمة الدخل.

4.08

0.84

1.08

*9.87

11

يفصح عن خصم قرض السندات
المرسمل في قائمة الدخل.

3.86

0.85

0.86

*7.87

12

تستخدم الشركة طريقة اإلطفاء بطريقة
القسط الثابت لقرض السندات الرأسمالي
بدالً من طريقة معدل العائد الحقيقي.

3.23

0.92

0.23

*1.94

3.96

0.44

0.96

*16.80

دالة عند م�ستوى الثقة ( )0.05 ≤ αبدرجة حرية (.)99
يت�ضح من الجدول (� )3أعاله والذي يقي�س الفر�ضية الثانية وهي( تلتزم ال�شركات الم�ساهمة
العامة الأردنية بمتطلبات الإف�صاح عن تكاليف االقترا�ض وفق ًا لمتطلبات المعيار المحا�سبي الدولي
رقم� .) 23إنّ جميع الفقرات نالت القبول التام والمتو�سطات الح�سابية مرتفعة وقد ح�صلت الفقرة
رق ��م ( )6والت ��ي تن�ص على �أنه ت�ض ��اف تكاليف االقترا� ��ض لقيمة القر�ض وبالتالي ف� ��إن النفقات
تحمل للقر�ض ويف�صح عنها في الميزانية العمومية.وذلك بمتو�سط ح�سابي بلغ ( )4.38وانحراف
معياري بلغ ( )0.64وقد بلغ متو�سط الفرق بين الو�سط الح�سابي للفقرة ودرجة االختبار ()1.38
ل�صال ��ح درج ��ة االلتزام بالفقرة كما بلغت قيمة (  ) tلهذه الفقرة ( )16.73درجة وهي قيمة ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الثقة ( )0.05 ≤ αمما ي�شير �إلى قبول هذه الفقرة.
وق ��د ح�صلت الفقرة رق ��م ( )12وهي ( ت�ستخدم ال�شركة طريق ��ة الإطفاء بطريقة الق�سط
الثاب ��ت لقر� ��ض ال�سن ��دات الرا�سمالي بدال م ��ن طريقة معدل العائ ��د الحقيقي) .عل ��ى اقل و�سط
ح�ساب ��ي بل ��غ (  )3.23وانحراف معي ��اري ( )0.92كما بلغ متو�سط الفرق بي ��ن الو�سط الح�سابي
ودرجة االختبار ( )0.23ل�صالح درجة قبول الفقرة وبلغت قيمة (  ) tعند هذا الم�ستوى من الفرق
( )1.94وهي قيمة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الثقة (.)0.05 ≤ α
وق ��د بلغ المتو�سط الح�سابي للفر�ضي ��ة ( )3.96وانحراف معياري ( )0.44كما بلغت قيمة
( )tللفر�ضي ��ة ( )16.80درجة ،وهي قيمة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الثقة ()0.05 ≤ α
مم ��ا ي�شير �إل ��ى قبول الفر�ضية ال�صحيحة والتي تن�ص على �أنه ( تلتزم ال�شركات الم�ساهمة العامة
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الأردنية بمتطلبات الإف�صاح عن تكاليف االقترا�ض وفق ًا لمعيار المحا�سبة الدولي رقم .)23
نتائج الدرا�سة  :لقد تو�صلت الدرا�سة الى النتائج التالية:
 -1تلت ��زم ال�ش ��ركات الم�ساهم ��ة العامة الأردني ��ة بالمحا�سبة عن تكالي ��ف االقترا�ض طبق ًا
لمتطلبات معيار المحا�سبة الدولي رقم ( .)23وقد جاءت �أهم نقاط االلتزام كما يلي:
ح�س ��ب متطلبات المعي ��ار ف�إن تكاليف االقترا� ��ض التي يمكن �أن تن�سب مبا�ش ��ر ًة المتالك �أو
أ�صل م� ّؤه ٍل للر�سملة.يجب �أن تر�سمل.
�إن�شاء �أو ت�صنيع � ٍ
ؤهل
أ�صل م� ٍ
تكالي ��ف االقترا� ��ض الت ��ي يمكن �أن تن�س ��ب مبا�شر ًة المت�ل�اك و�إن�شاء �أو ت�صني ��ع � ٍ
تر�سمل كجزءٍ من تكلفة ذلك الأ�صل.
يتم ر�سملة تكاليف االقترا�ض كجزءٍ من تكلفة الأ�صل حينما يحتمل �أنْ تح ّقق المن�ش�أة منافع
ّ
ب�شكل موثوق.
م�ستقبلية و�أن التكلفة يمكن قيا�سها ٍ
يت ��م ر�سمل ��ة الم�صاريف المتعلقة بالقر�ض ( تكاليف االقترا� ��ض ) �إذا كانت تخ�ص الأ�صول
الم�ؤهلة.
ب�شكل روتيني.
يتم تجهيزها ٍ
ث -يتم ر�سملة تكاليف االقترا�ض �أي�ض ًا على الأ�صول التي ّ
 -2تلت ��زم ال�ش ��ركات الم�ساهم ��ة العام ��ة الأردني ��ة بالإف�صاح ع ��ن تكالي ��ف االقترا�ض وفق ًا
لمتطلبات معيار المحا�سبة الدولي رقم  .23وقد جاءت �أهم نقاط االلتزام كما يلي:
�أ -ت�ض ��اف تكاليف االقترا�ض لقيم ��ة القر�ض وبالتالي ف�إن النفق ��ات تحمل للقر�ض ويف�صح
عنها في الميزانية العمومية.
ب -يف�صح عن عالوة قر�ض ال�سندات المر�سمل في قائمة الدخل.
ت -يف�صح عن طريقة العائد الحقيقي في �إطفاء قر�ض ال�سندات الر�أ�سمالي.
ث -ت�ض ��اف تكاليف االقترا�ض لقيمة القر�ض وبالتالي ف� ��إن النفقات تحمل للقر�ض ويف�صح
عنها في الميزانية العمومية.
تو�صيات الدرا�سة :وفي �ضوء النتائج والتحليل ال�سابق يو�صي الباحث بما يلي:
�-1أن يت � ّ�م تب ّني جميع فقرات المعي ��ار المحا�سبي الدولي  ( 23تكالي ��ف االقترا�ض) حتى ال
يكون هناك تناق�ض ًا في تطبيق متطلبات المعيار.
�ض ��رورة تبن ��ي معايي ��ر المحا�سبة الدولي ��ة وذلك لما ل ��ه من �أهمي� � ٍة في توحي ��د ال�سيا�سات
المحا�سبية والحد من فروقات الطرق المحا�سبية.
�-3أن يتم �إجراء درا�سات تو�ضح الآثار الإيجابية لاللتزام بمعايير المحا�سبة الدولية.
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