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Ozreil: The Extent to which Industrial Companies Operating

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،37ع - 2يونيو (حزيران) 2017

مدى التـزام الشركات الصناعية العاملة في محافظة رام هللا
بتطبـيق معياراملحاسبة الدولي رقم ( )16الخاص باألصول الثابتة
أيمن هشام عزريل
طالب دكتوراه محاسبة
جامعة املديـنة العاملية ،ماليـزيا

امللخص
تهــدف هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى مــدى الت ـزام الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي محافظــة رام هللا بتطب ــيق معيــار
املحاســبة الدولــي رقــم ( )16الخــاص باألصــول الثابتــة ،ولتحقيــق ذلــك تــم تصميــم اســتبانة ،تــم توزيعهــا علــى موظفــي الشــركات
الصناعيــة العاملــة فــي محافظــة رام هللا ،وقــد تــم اســتخدام الب ــرنامج اإلحصائــي ( )SPSSلتحليــل ب ــيانات االســتبانة ،وتكونــت
ً
عي ــنة الدراسة من ( )40فردا من موظفي الشركات الصناعية العاملة في محافظة رام هللا ،وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج
مــن أهمهــا )1( :أظهــرت الدراســة الحاليــة الت ـزام الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي محافظــة رام هللا بتطب ــيق معيــار املحاســبة
الدولــي رقــم ( )16الخــاص باألصــول الثابتــة ،بدرجــة كبـي ــرة بلغــت ( )2( .)%78.1بلغــت أدن ــى نســبة اســتجابة أظهرتهــا الدراســة
نســبة ( ،)%70وذلــك فــي اإلصالحــات الدوريــة فــي األصــول الثابتــة ،والتكاليــف اإلداريــة الثابتــة )3( .لــم تظهــر الدراســة الحاليــة
أيــة فــروق ذات داللــة إحصائيــة للمتوســطات الحساب ــية للمتغي ـرات املســتقلة املتمثلــة بالج ــنس ،واملؤهــل العلمــي ،واملســمى
الوظيفــي ،وســنوات الخب ــرة ،والتخصــص.
ً
وقدمــت الدراســة عــددا مــن التوصيــات ،ومــن أب ــرزها )1( :دعــوة املحاسبـي ــن فــي الشــركات الصناعيــة ،للعمــل علــى
حســاب التكاليــف اإلداريــة العامــة بالشــركة كج ــزء مــن تكاليــف األصــل )2( .العمــل علــى عقــد دورات تدريب ــية متخصصــة
ً
ملوظفــي الشــركات الصناعيــة ،توضــح مــدى أهميــة تطب ــيق معايـي ــر املحاســبة الدولــي ،خصوصــا فيمــا يتعلــق بمجــال قواعــد
املعيار الخاص باألصول الثابتة )3( .االستفادة من خب ـرات الدول العرب ــية فيما يتعلق بمعايـي ــر املحاسبة الدولية ،وبخاصة
مصــر والســعودية ،ح ــيث إن لهمــا معايـي ــرهما الوطن ــية ،والت ــي هــي ت ــرجمة ملعايـي ــر املحاســبة الدوليــةً ،
وفقــا للب ــيئة اإلقليميــة
لهــذه الــدول ،وذلــك إلصــدار معايـي ــر وطن ــية فلسطيـن ــية تتــاءم مــع الواقــع االقتصــادي ،واالجتماعــي الفلسطيـن ــي.
الكلمات الدالة :معيار املحاسبة الدولي ،األصول الثابتة ،الشركات الصناعية ،محافظة رام هللا.

املقدمة

ً
ً
انتشــرت معايـي ــر املحاســبة الدوليــة كنمــوذج ملعايـي ــر املحاســبة ذات الجــودة العاليــة انتشــارا عامليــا واســعا ،وقــد
زاد االهتمــام باملحاســبة الدوليــة ،ومعايـي ــرها والســيما فــي العقــود األخـي ــرة ،بســبب تضاعــف حجــم املعامــات التجاريــة بـي ــن
الشــركات الدوليــة وت ــنوعها ،وزيــادة االســتثمارات ،كل ذلــك أدى إلــى زيــادة الحاجــة إلــى املعايـي ــر الدوليــة لالست ــرشاد بهــا فــي
العمليــة التجاريــة ،كمــا ودعــت الحاجــة إلــى وجــود معايـي ــر محاسب ــية موحــدة نت ــيجة لغيــاب التوح ــيد ،والت ــنسيق املحاسب ــي،
واختالفــه مــن دولــة إلــى أخ ــرى ،بســبب الخصوصيــة االقتصاديــة ،والقانون ــية فــي كل دولــة ،ولتحكــم عمــل املحاسبـي ــن لخلــق
نــوع التجانــس فــي عــرض القوائــم املاليــة ،وليتمكــن املطلــع علــى هــذه الب ــيانات مقارنتهــا مــع الشــركات العاملــة فــي نفــس القطــاع
بســبب أهميــة الب ــيانات الت ــي ت ــنشرها الشــركات املســاهمة العامــة ،وأث ــرها علــى جميــع األط ـراف (مستفيدي ــن ،ومقرضي ــن،
ودوائــر حكوميــة) وغي ــرهم (أبــو حجلــة.)2013: 2 ،
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مدى التزام الرشكات الصناعية العاملة يف محافظة رام الله بتطبيق معيار املحاسبة الدويل ...

وقد اكتســبت معايـي ــر املحاســبة الدولية أهميتها نت ــيجة لغياب التوح ــيد ،والت ــنسيق املحاسب ــي ،واختالفه من دولة إلى
أخ ــرى؛ ففــي أملان ــيا مثــا تبلــغ فت ــرة اســتهالك األصــول الثابتــة غي ــر امللموســة خمــس ســنوات ،فــي حـي ــن تســمح الواليــات املتحــدة
األمريكيــة اســتهالك مثــل هــذه األصــول ضمــن فت ــرة زمن ــية ال تتجــاوز أربعي ــن ســنة ،وفــي هولنــدا يتــم تقي ــيم األصــول الثابتــة
بقيمتهــا االقتصاديــة ،أو قيمــة اإلحــال فــي حـي ــن يتــم تقي ــيمها فــي الواليــات املتحــدة األمريكيــة باســتخدام التكلفــة التاريخ ــية،
وتســمح اليابــان بعمليــات تمهيــد الدخــل ،ح ــيث تســمح للشــركات بتحميــل بعــض الب ــنود علــى قائمــة الدخــل بصــورة اخت ــيارية
مثــل :االســتهالك ،والديــون املعدومــة ،واألصــول املاديــة واملعنويــة املعمــرة (والت ــي تشــمل علــى املصنــع ،واملمتلــكات ،واملعــدات
إلــى جانــب تكاليــف التطوي ــر ،واألصــول املعنويــة الخاصــة بامللكيــة الفكريــة ،والشــهرة التجاريــة) توفــر مي ـزات اقتصاديــة
للمنشــأة فــي فت ــرة زمن ــية أطــول مــن تلــك الت ــي تغطيهــا القوائــم املاليــة للعــام الجــاري ،وب ـ ً
ـناء عليــه يجــب رســملة هــذه األصــول،
وتوزيــع تكاليفهــا علــى فت ـرات النفــع الــذي يتحقــق للمنشــأة املصــدرة للقوائــم املاليــة (حمــاد.)215 :2004 ،
ويتميـز القطاع الصناعي عن غيـره من القطاعات اإلنتاجـية في اقتصاد أي بلد بمساهمته العالية في تحقيق األهداف
العامة للت ــنمية االقتصادية ،ولتطوي ــر هذا القطاع يتطلب األمر االستخدام األمل لألصول ،واملوارد البشرية ،والرقابة على
ً
ً
اســتخدام هــذه املــوارد فــي سب ــيل تحقيــق أهــداف الشــركة ،ح ــيث تشــكل املمتلــكات ،واملنشــآت ،واملعــدات ج ــزءا رئيســا مــن
إجمالــي موجــودات املنشــأة ،ولهــذا تعتب ــر علــى قــدر كبـي ــر مــن األهميــة فــي إظهــار املركــز املالــي للمنشــأة ،أضــف إلــى ذلــك فــإن
ً
ً
تحديــد مــا إذا كان اإلنفــاق يمثــل أصــا ،أم مصروفــا لــه تأثـي ــر كبـي ــر علــى تقري ــر نت ــيجة أعمــال املنشــأة (غياضــة.)2 :2008 ،

مشكلة الدراسة
مــن خــال االطــاع علــى الدراســات الســابقة الت ــي ت ــناولت مــدى الت ـزام الشــركات الصناعيــة بتطب ــيق معيــار املحاســبة
الدولــي رقــم ( )16الخــاص باألصــول الثابتــة ،تبـي ــن أن غالب ــية الشــركات الصناعيــة تعان ــي مــن قلــة االهتمــام بقيــاس ،وتقي ــيم
األصول الثابتة فيها ،بالرغم من أنها تعد األساس في عملها ،حـيث تـزخـر الشركات الصناعية باملعدات ،واآلالت ،والسيارات،
واملبان ــي ،باإلضافــة إلــى غيــاب األســس الواضحــة الت ــي تلــزم الشــركات فــي القيــاس ،والتقييــم ،واإلفصــاح عــن تلــك األصــول
الثابتــة ،ونت ــيجة لكب ــر حجــم األصــول الثابتــة فــي الشــركات الصناعيــة بمكوناتهــا املختلفــة مــن ممتلــكات ،ومصانــع ،ومعــدات،
وغي ــرها ،وأهميتهــا الكبـي ــرة بالنســبة للشــركات الصناعيــة ،ولهــذا يجــب االهتمــام فــي قيــاس هــذه األصــول ،وتقي ــيمها بدقــه،
وكذلــك اإلفصــاح عنهــا ،ونت ــيجة لظهــور بعــض املشــكالت فــي قيــاس هــذه األصــول ،وتقي ــيمها بدقــه ،واإلفصــاح عنهــا يجــب
البحــث فــي مــدى الت ـزام هــذه الشــركة بتطب ــيق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )16الخــاص باملمتلــكات ،واملصانــع ،واملعــدات،
مــن هنــا تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس التالــي :مــا درجــة الت ـزام الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي
محافظــة رام هللا بتطب ــيق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )16الخــاص باألصــول الثابتــة بشــكل عــام؟

أهمية الدراسة
تأتي أهمية هذه الدراسة ،من األهمية الكبـيـرة لألصول الثابتة بالنسبة للشركات الصناعية:
1إنها تمثل املح ــرك الرئيس لعمليات هذه الشــركات ،كما تكمن أهمية هذه الدراســة في إفادتها للشــركات الصناعيةالعاملــة فــي رام هللا ،بأهميــة تطب ــيق معيــار املحاســبة الدولــي ( )16لكــون األصــول الثابتــة مــن املتوقــع االحتفــاظ بهــا
ألكث ــر من فت ــرة زمن ــية الستخدامها في إنتاج السلع ،والخدمات ،أو لتأجـي ــرها ،وتحقيق إي ـرادات ،فإنه من الواجب
إعطاؤهــا أهميــة خاصــة مقارنــة ببقيــة األصــول ،لــذا فــإن وجــود معيــار يحــدد قواعــد تسج ــيلها ،وقياســها ،ومتابعتهــا
ُيعــد فــي غايــة األهميــة لدراســة الوضــع املالــي للشــركة ،مــن إعــادة تقي ــيم هــذه األصــول ،أو احتســاب نســبة اســتهالك
هــذه األصــول ،أو التوقــف عــن احتســابها فــي حالــة التلــف ،أو قيــاس تكاليــف اســتخدامها.
2جــاءت أهميــة املعيــار املحاسب ــي الســادس عشــر لت ــنظيم العمليــات املحاسب ــية الخاصــة بهــذه األصــول ،وأهميــةقيــاس االلت ـزام بتطب ــيق قواعــد هــذا املعيــار مــن قبــل الشــركات الصناعيــة ،كمــا ت ــنبع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا
ً
ً
تمثل حافزا إيجاب ــيا للشركات الصناعية في محافظة رام هللا بااللت ـزام بتطب ــيق قواعد معيار املحاسبة الدولي رقم
( ،)16وذلــك مــن خــال تب ــيان املعالجــة املحاسب ــية الخاصــة باملمتلــكات ،واملصانــع ،واملعــدات الت ــي نــص عليهــا هــذا
املعيــار ،ألنهــا تعــود بالفائــدة عليهــم مــن الناح ــية املاليــة.
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أهداف الدراسة:
1قيــاس مــدى الت ـزام الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي محافظــة رام هللا ،بقيــاس مكونــات تكلفــة األصــول الثابتــة وفــقمعيــار املحاســبة الدولــي رقــم (.)16
2قياس مدى الت ـزام الشــركات الصناعية العاملة في محافظة رام هللا ،باالعت ـراف بب ــيانات اســتبدال األصول الثابتةوفــق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم (.)16
3قيــاس مــدى الت ـزام الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي محافظــة رام هللا ،بب ــيانات النفقــات الالحقــة لح ــيازة األصــولالثابتــة ،وفــق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم (.)16
4قيــاس مــدى الت ـزام الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي محافظــة رام هللا ،باالعت ـراف بب ــيانات إعــادة تقي ــيم األصــولالثابتــة ،وفــق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم (.)16
5قياس مدى التـزام الشركات الصناعية العاملة في محافظة رام هللا ،باالعتـراف ببـيانات استهالك األصول الثابتة،وفق معيار املحاســبة الدولي رقم (.)16

فرضيات الدراسة:
1ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )0.05 =⍺ملــدى درجــة الت ـزام الشــركات الصناعيــةالعاملــة فــي محافظــة رام هللا بتطب ــيق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )16الخــاص باألصــول الثابتــة تعــزى ملتغي ــر
الج ــنس.
2ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )0.05 = ⍺ملــدى درجــة الت ـزام الشــركات الصناعيــةالعاملــة فــي رام هللا ،بتطب ــيق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )16الخــاص باألصــول الثابتــة تعــزى ملتغي ــر املؤهــل العلمــي.
3ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )0.05 = ⍺ملــدى درجــة الت ـزام الشــركات الصناعيــةالعاملــة فــي محافظــة رام هللا ،بتطب ــيق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )16الخــاص باألصــول الثابتــة تعــزى ملتغي ــر
ســنوات الخب ــرة.
4ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )0.05 =⍺ملــدى درجــة الت ـزام الشــركات الصناعيــةالعاملــة فــي محافظــة رام هللا ،بتطب ــيق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )16الخــاص باألصــول الثابتــة تعــزى ملتغي ــر
املســمى الوظيفــي.
5ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )0.05 =⍺ملــدى درجــة الت ـزام الشــركات الصناعيــةالعاملــة فــي محافظــة رام هللا ،بتطب ــيق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )16الخــاص باألصــول الثابتــة تعــزى ملتغي ــر
التخصــص.

منهجـية الدراسة
من أجل تحقيق أهداف الدراسة ،تم االعتماد على األسلوب الوصفي التحليلي القائم على جمع البـيانات ،واملعلومات
املرتبطــة باملوضــوع محــل الدراســة ،وتــم االطــاع علــى املراجــع والدراســات الســابقة املتعلقــة باملوضــوع ،واملجــات ،والنشـرات،
كمــا تــم اســتخدام اســتبانة ،وتوزيعهــا علــى الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي محافظــة رام هللا ،وتحليلهــا باســتخدام الب ــرنامج
اإلحصائــي ( ،)SPSSوالوصــول إلــى نتائــج ،وتوصيــات.

مجتمع وعيـنة الدراسة
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي محافظــة رام هللا ،وبمــا أن مجتمــع الدراســة كبـي ــر,
تــم اخت ــيار عي ــنة عشــوائية مــن هــذا املجتمــع ،ح ــيث بلــغ حجــم العي ــنة ( )40مــن املوظفي ــن فــي الشــركات الصناعيــة فــي محافظــة
رام هللا ،تــم توزيــع االســتبانات عليهــم.
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املصطلحات:
األصــول :هــي املوجــودات عــدا الشــهرة الت ــي تســاهم فــي التدفقــات النقديــة املســتقبلية لــكل وحــدة تولــد النقــد ،الت ــيهــي تحــت مراجعــة وحــدات النقــد األخ ــرى( ،حمــاد.)283 :2004 ،
األصــول الثابتــة :هــي أصــول مســتخدمة بصــورة إنتاج ــية ،ولهــا جوهــر أو مضمــون مــادي ومعمــرة نسب ـ ًـيا وتوفــرً
منفعــة مســتقبلية تكــون ســهلة القيــاس ،ويطلــق عليهــا أيضــا امللــك ،واملصنــع ،واملعــدات (حمــاد.)219 :2004 ،
معايـي ــر املحاســبة الدوليــة ( :)IASهــي نمــاذج أو إرشــادات عامــة تــؤدي إلــى توج ــيه وت ــرشيد املمارســة العمليــة فــياملحاســبة والتدقيــق أو مراجعــة الحســابات ،وهــذه املعايـي ــر تختلــف عــن اإلج ـراءات ،فاملعايـي ــر لهــا صفــة اإلرشــاد
العــام ،أو التوج ــيه ،بـي ــنما تت ــناول اإلج ـراءات الصيغــة الت ــنفيذية لهــذه املعايـي ــر علــى حــاالت تطب ــيقية معي ــنة.
املعيــار املحاسب ــي الدولــي ( :)IAS 16( )16ويهــدف إلــى توضيــح املعالجــة املحاسب ــية للممتلــكات ،واملنشــآت،واملعــدات ،تتــم فــي :توقيــت االعت ـراف باملوجــودات ،تحديــد قيمهــا املــدرج واالهتــاك ،الت ــي يتــم االعت ـراف بهــا ،ثــم
تحديــد أوجــه التدن ــي األخ ــرى الت ــي تحــدث فــي قيمتهــا املدرجــة ،واملعالجــة املحاسب ــية لهــذا التدن ــي ،معيــار اإلبــاغ املالــي
ً
الخــاص باألصــول الثابتــة ( :)IFRSصــدر فــي  ،2012 /1/1يتضمــن معايـي ــر التقاري ــر املاليــة الدوليــة طبــق فعليــا بعــد
 ،2012 /1/ 1حــل محــل ( ،)IAS 16والهــدف مــن هــذا املعيــار ،وصــف املعالجــة املحاسب ــية للممتلــكات ،واملعــدات
بشــكل يمكــن مســتخدمي الب ــيانات املاليــة مــن توضيــح املعلومــات الخاصــة باالســتثمار فــي املصانــع ،وتحديــد قيمهــا
الدفت ــرية واالســتهالك .http://www.ifrs.org/Documents/IAS16.pdf

اإلطارالنظري
تعريف املعياراملحاسبـي
يعــود أصــل كلمــة معيــار إلــى كلمــة التـيـن ــية ( ،)Normeوالت ــي تســتعمل بشــكل عــام للداللــة علــى قاعــدة يتــم االست ــناد
عليهــا ،ونمــوذج يرجــع إليــه عنــد الحاجــة ،وعــرف املعيــار حســب ( ،)ISO - International Standards Organizationعلــى
أنــه وث ــيقة أعــدت بإجمــاع ،ومصــادق عليهــا مــن هيئــة معت ــرف بهــا ،تعطــى الســتعماالت مشت ــركة ومتكــررة ،قواعــد ،أو خطــوط
عريضة ،أو مواصفات لألنشــطة ،أو نتائجها لضمان مســتوى ت ــنظيم أمثل في ســياق معي ــن( ،صالح وآخ ــرون.)2011: 160 ،

أهمية وضع املعايـيـراملحاسبـية الدولية
يمكــن القــول أن هنــاك العديــد مــن العوامــل الت ــي دعــت إلــى إيجــاد املعايـي ــر املحاسب ــية الدوليــة ،منهــا ظهــور ،وت ـزايد
ً
الشــركات متعــددة الج ــنسية ،ونمــو أســواق املــال العامليــة ،وت ـزايد حجــم التجــارة العامليــة ،هــذا فضــا عــن األث ــر اإليجاب ــي
لهــذه املعايـي ــر فــي تســهيل مقارنــة الب ــيانات املاليــة ،وتخفيــض تكلفــة معالجــة املعلومــات املحاسب ــية ،وانسياب ــية االســتثمار بـي ــن
البلــدان ،وحمايــة املستثمري ــن فــي أســواق املــال الخارج ــية ،والتقليــل مــن فــرص التالعــب ب ــنتائج األعمــال ،واملركــز املالــي ،وزيــادة
ثقــة املستخدمي ــن فــي الب ــيانات املاليــة ،ومــن ثــم توفي ــر فــرص متكافئــة لتحديــد أســعار عادلــة ألســهم الشــركات ،وتســهيل
إج ـراءات إدراج أســهم تلــك الشــركات فــي مختلــف األســواق (صيــام وســريع.)2007: 118 ،

النظام املحاسبـي في ظل املعايـيـراملحاسبة الدولية
تهــدف املحاســبة إلــى تحديــد ،وقيــاس األحــداث املاليــة للمؤسســة ،وإيصــال نتائــج القيــاس إلــى مســتخدمي القوائــم
املاليــة ،األمــر الــذي يســتلزم ضــرورة وجــود معايـي ــر محــددة يتــم القيــاس بموجبهــا ،وهــي املعايـي ــر املحاسب ــية ،الت ــي تتمثــل فــي كل
ً
ً
القواعــد املتعلقــة باملحاســبة ً
مهمــا كانــت طب ــيعتها ،إلزاميــة ،أو اخت ــيارية ،أي أنهــا كل مــا مــن شــأنه أن يشــكل دليــا ،أو مرجعــا
ً
ســواء أكانــت نصوصــا تشــريعية ،أو ت ــنظيمية ،أو توصيــات صــادرة عــن ســلطات مؤهلــة لت ــنظيم العمــل املحاسب ــي ،ويتعلــق
املعيــار املحاسب ــي بعنصــر محــدد مــن عناصــر القوائــم املاليــة ،أو نــوع مــن أنــواع العمليــات ،أو األحــداث ،أو الظــروف ،الت ــي
تؤث ــر فــي املركــز املالــي للمؤسســة ،ونتائــج أعمالهــا (قويــدر.) 26 :2012 ،
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املحاسبة عن األصول الثابتة في الشركات الصناعية في ضوء معياراملحاسبة الدولي رقم ()61
ً
مــن املعــروف أن غالب ــية الشــركات الصناعيــة تمتلــك أصــوال ثابتــة ملموســة أهمهــا اآلالت ،واملعــدات ،واملبان ــي ،وغي ــرها،
وتتمي ــز هــذه األصــول فــي الشــركات الصناعيــة بأنهــا يتــم جلبهــا الســتخدامها فــي اإلنتــاج ،وليــس للمتاج ــرة فيهــا ،ولهــذا فهــي تعتب ــر
ً
ســلع تــدوم طويــا فــي الشــركة ،كمــا إنهــا تخضــع لالســتهالك ،ويكــون لهــا وجــود مــادي فــي الشــركة ،ومــن املعلــوم بــأن فائدتهــا ،أو
منفعتهــا االقتصاديــة ،أو كفاءتهــا تت ــناقص مــع مــرور الوقــت نت ــيجة الهتالكهــا فــي االســتخدام (غياضــة.)32 :2008 ،
ً
وتعــرف األصــول الثابتــة وفقــا للمبــادئ املحاسب ــية ،علــى أنهــا األصــول املســتخدمة فــي اإلنتــاج ،وتصنــف بأنهــا طويلــة
األجــل ،وتزيــد املنافــع املســتقبلية ،ويمكــن قياســها بدقــة ،ورغــم عــدم اشت ـراط معايـي ــر املحاســبة الدوليــة اســتخدام طريقــة
معي ــنة الســتهالك األصــول الثابتــة ،إال أنهــا تشت ــرط أن تكــون طريقــة االســتهالك املســتخدمة منتظمــة ،وذلــك حت ــى تتوافــر
إمكان ــية املقارنــة لنتائــج أعمــال الشــركة مــن فت ــرة ألخ ــرى .وتعتب ــر املحاســبة عــن األصــول الثابتــة امللموســة مــن املعالجــات الت ــي
ً
ً
ً
ركــزت معايـي ــر املحاســبة الدوليــة عليهــا ،ح ــيث أفــردت لهــا معيــارا مســتقال (املعيــار ( )16صيــام وســريع .)119 :2007 ،ونظـرا
ألهميــة األصــول الثابتــة فــي الشــركات ،وكب ــر حجمهــا ،ودورهــا املهــم فــي اإلنتــاج ،فقــد بـي ــنت دراســة صيــام وســريع بــأن هــذه
الشــركات تواجــه مشــكالت فــي قيــاس هــذه األصــول ،وتقي ــيمها بدقــة ،واإلفصــاح عنهــا ،وكذلــك غيــاب األســس الواضحــة الت ــي
تلت ــزم بهــا تلــك الشــركات فــي القيــاس .ولهــذا ركــزت املعايـي ــر املحاســبة الدوليــة علــى املحاســبة عــن األصــول الثابتــة فــي املمتلــكات
ً
ً
واملصانــع واملعــدات ،ح ــيث أفــردت لهــا معيــارا مســتقال هــو معيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )16الــذي سنشــرحه بالتفصيــل.
هدف املعياراملحاسبـي رقم ()16
إيضــاح املعالجــة املحاسب ــية لألصــول الثابتــة ،واملســائل األساســية الخاصــة بتلــك األصــول هــي االعت ـراف باألصــول،
وكذلــك قيمتهــا الدفت ــرية ،وحســاب االهتــاك ،ويجــب تطب ــيق املعيــار بالنســبة لــكل األصــول فيمــا عــدا إذا مــا تطلــب معيــار
دولــي آخ ــر خــاف ذلــك (حمــاد.)279 :2009 ،

التطور التاريخـي ملعياراملحاسبة الدولي رقم ()16
تــم اعتمــاد املعيــار فــي آذار ُ ،1982
وعــدل فــي كانــون أول  ،1993كج ــزء مــن مشــروع مقارنــة الب ــيانات املاليــة ،وتحسي ــنها،
وفي حـزي ـران  ،1998تم تعديل مختلف فقراته (املعدل عام  ،)1993بح ــيث يصبح هذا املعيار نافذ املفعول للب ــيانات املالية
الســنوية الت ــي تغطي الفت ـرات الت ــي تبدأ في األول من حـزي ـران  ،1998وما بعد هذا التاريخ (صيام وســريع.)119 :2007 ،
شروط االعتـراف باملمتلكات واملصانع واملعدات:
1يجــب االعت ـراف باملمتلــكات ،واملنشــآت ،واملعــدات كموجــودات مت ــى كان مــن املحتمــل الحصــول علــى منافــعاقتصاديــة مســتقبلية ،أو كان باإلمــكان قيــاس تكلفــة األصــل بقــدر مــن املوثوقيــة.
2املمتلــكات ،واملنشــآت ،واملعــدات هــي ج ــزء رئيــس مــن إجمالــي موجــودات املنشــأة ،ولهــا أهميــة كبي ــرة فــي إظهــار املركــز املالــيً
ً
للمنشأة ،إضافة إلى أن تحديد ما إذا كان اإلنفاق هو أصال أم مصروفا له تأثـي ــر كبـي ــر على نت ــيجة أعمال املنشأة.
3فــي تحديــد مــا إذا كان الب ــند يلب ــي الشــرط األول لالعت ـراف بــه كموجــودات ،مــن الضــروري للمنشــأة أن تتحقــق مــندرجــة التأكــد الخاصــة بتوقــع الحصــول علــى منافــع اقتصاديــة مســتقبلية منــه ،وذلــك فــي ضــوء القري ــنة املتاحــة
ً
بتاريــخ االعت ـراف األولــي ،وال يكــون هــذا التأكــد فــي العــادة متاحــا إال عندمــا يتــم تحديــد انتقــال كل مــن املنافــع،
واملخاطــر للمنشــأة ،ألنــه قبــل حــدوث ذلــك قــد يكــون باإلمــكان إلغــاء املعاملــة املتعلقــة باقت ــناء املوجــودات دون
تحمــل غرامــة جســيمة ،وبالتالــي ال يتــم إق ـرار االعت ـراف باملوجــودات.
ً
4أمــا الشــرط الثان ــي لالعت ـراف باملوجــودات ،واملتعلــق بتحديــد تكلفتهــا ،فعــادة مــا يتوافــر حــاال نت ــيجة للقري ــنة علــىً
ش ـراء األصــل ،والت ــي توفرهــا عمليــة التبــادل ،ولكــن فــي حــال تصن ــيع املوجــودات مــن قبــل املنشــأة ،فــإن قياســا
ً
موضوعيــا لتكلفتهــا يمكــن التوصــل إليــه عــن طريــق املعامــات الت ــي تج ــريها املنشــأة ،مــع األطـراف الخارج ــية بقصــد
ش ـراء املــواد الخــام ،ودفــع األجــور ،واملدخــات األخ ــرى املســتخدمة فــي تصن ــيعها.
5
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ً
5فــي تحديــد مــا يمكــن اعتبــاره مســتقال مــن ب ــنود املمتلــكات ،واملنشــآت ،واملعــدات ،يتطلــب األمــر اســتخدام االجتهــاد،والحكــم الشــخ�صي فــي تطب ــيق أســس تعريــف املوجــودات علــى ظــرف معي ــن ،أو منشــأة مــا ،وقــد يكــون مــن املناســب
ً
دمــج الب ــنود غي ــر املهمــة مــن املوجــودات مثــل القوالــب ،واألدوات معــا ،ومــن ثــم تطب ــيق أســس التعريــف علــى القيمــة
ً
اإلجماليــة لتلــك الب ــنود ،كمــا يتــم معاملــة معظــم قطــع الغيــار ،واملعــدات الخدميــة فــي الغالــب باعتبارهــا ج ــزءا مــن
البضاعة ليتم االعتـراف بها ،فيما بعد كمصروفات عند استخدامها ،لكن معظم قطع الغيار الرئيسة ،واملعدات
االحت ــياطية ،فمــن املمكــن اعتبارهــا ضمــن املمتلــكات ،واملنشــآت ،واملعــدات ،عندمــا تتوقــع املنشــأة اســتخدامها
علــى مــدار أكث ــر مــن فت ــرة ،وباملثــل ،إذا كان اســتخدام قطــع الغيــار ،واملعــدات يقتصــر علــى اســتخدامها مــع ب ــنود
محــددة مــن املمتلــكات ،واملنشــآت ،واملعــدات ،وكان اســتخدامها املتوقــع غي ــر منتظــم ،تتــم املحاســبة عنهــا حـي ــنئذ
كممتلــكات ،ومنشــآت ،ومعــدات كمــا يتــم اهتالكهــا علــى مــدار فت ــرة زمن ــية ال تتعــدى العمــر اإلنتاج ــي للموجــودات
املتعلقــة بهــا.
6مــن املناســب فــي بعــض األح ــيان أن يتــم توزيــع النفقــة اإلجماليــة املدفوعــة عــن موجــودات معي ــنة علــى مكوناتهــا ،ومــنً
ثــم املحاســبة عــن كل مــن هــذه املكونــات كال علــى حــده ،ي ــنطبق ذلــك عندمــا يكــون ملكونــات الب ــند مــن املوجــودات
أعمــار إنتاج ــية مختلفــة ،أو أنمــاط منافــع مختلفــة للمنشــأة ،ممــا يت ــرتب عليــه ضــرورة اســتخدام معــدالت ،وطــرق
مختلفــة فــي اهتالكهــا.
7يمكــن تملــك املمتلــكات ،واملنشــآت ،واملعــدات ألغـراض الســامة ،أو ألســباب تتعلــق باملحافظــة علــى الب ــيئة ،ومــع أنتملــك مثــل هــذه املوجــودات قــد ال يت ــرتب عليــه زيــادة مباشــرة للمنافــع االقتصاديــة املســتقبلية لب ــند محــدد بذاتــه
ً
مــن ب ــنود املمتلــكات ،واملنشــآت ،واملعــدات ،إال أن أمــر هــذا التملــك يعتب ــر ضروريــا ـكـي تحصــل املنشــأة علــى منافــع
اقتصاديــة مســتقبلية مــن موجوداتهــا األخ ــرى ،وفــي مثــل هــذه األحــوال يتــم االعت ـراف بهــذه املمتلــكات ،واملنشــآت،
واملعــدات ،كموجــودات ذلــك علــى اعتبــار أنهــا تمكــن املنشــأة مــن الحصــول علــى منافــع اقتصاديــة مســتقبلية مــن
موجوداتهــا األخ ــرى ،ت ــزيد علــى تلــك املنافــع الت ــي كانــت ســتحصل عليهــا بــدون هــذا التملــك ،لكــن ي ـراعي فــي مثــل هــذه
األحوال أن يكون املبلغ الذي تدرج به تلك املوجودات ،واملوجودات ذات العالقة ال يتعدى إجمالي القيمة القابلة
لالست ــرداد ،لذلــك الب ــند ،والب ــنود ذات العالقــة (املهايـن ــي.)2-3 :2007 ،
وخالصــة القــول إن الحاجــة إلــى معايـي ــر محاسب ــية دوليــة كانــت وليــدة الظــروف ،والتطــورات االقتصاديــة الت ــي شــهدها
العالــم ،بح ــيث أصبــح لزومــا وجــود قواعــد عامــة تعالــج املســائل املحاسب ــية املتشــابهة ،وهــذا باإلضافــة إلــى قيــام دول كثـي ــرة،
وخاصــة الــدول الناميــة بتبـن ــي املعايـي ــر مباشــر بســبب عــدم وجــود معايـي ــر محليــة لديهــا فــي األصــل ،وكمــا يقــال فقــد قدمــت لهــا
خالصــة جهــود جمهــرة مــن علمــاء املحاســبة علــى طبــق مــن ذهــب (الجعــارات.)23 :2008 ،

الدراسات السابقة
دراســة (قويــدر :)2012 ،وهدفــت إلــى تســليط الضــوء علــى معيــار املحاســبة الدولــي ( ،)16والتعــرف علــى مــدى تطب ــيقه
ً
النظام املحاسبـي املالي الجـزائري ملحتوى هذا املعيار ،مع تحديد أهم ما اعتبـر قصورا في واقع املخطط الوطنـي للمحاسبة،
وتحديــد متطلبــات تطب ــيق املعيــار املحاسب ــي الدولــي ( ،)IAS 16ضمــن النظــام املحاسب ــي املالــي الج ـزائري ( ،)SCFوقــد كانــت
الدراســة ج ــزء مــن ســياق تطب ــيق هــذا املعيــار الدولــي للمحاســبة ،واملعلومــة مــن ح ــيث اإلطــار التصــوري ،واملبــادئ ،والقواعــد
املحاسب ــية ،والقوائــم املاليــة .وخلصــت الدراســة إلــى أن الج ـزائر عمــدت منــذ بدايــة األلفيــة الثالثــة إلــى القيــام بمجموعــة مــن
إصالحات محاسب ــية بهدف إصالح املنظومة املحاسب ــية من خالل تبـن ــي نظام محاسب ــي مبـن ــي على أساس املعايـي ــر املحاسب ــية
ً
الدوليــة ،أمــا فــي تحقيــق مجموعــة مــن أهــداف ،أهمهــا تأهيــل املؤسســات االقتصاديــة ،واملاليــة ،جلــب املســتثمر األجـنب ــي ،مــن
خــال تالفــي مختلــف عيــوب املخطــط الوطن ــي للمحاســبة (نس ــخة  ،)1975وتبـن ــي نظــام محاسب ــي قــادر علــى إنتــاج معلومــات
ذات جــودة عاليــة تعطــي الثقــة ملســتخدميها ،باإلضافــة إلــى تخفيــض تكاليــف إنتــاج هــذه املعلومــة مــن خــال ربــط النظــام
املحاسب ــي الجديــد بعناصــر التكنولوج ــيا ،واقتصــاد املعرفــة.
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دراســة (غياضــة :)2008 ،وهدفــت إلــى التعــرف علــى مــدى الت ـزام الشــركات الصناعيــة املســاهمة العاملــة فــي قطــاع
غــزة بتطب ــيق قواعــد معيــار املحاســبة الدولــي ( )16الخــاص باملمتلــكات ،واملصانــع ،واملعــدات (األصــول الثابتــة) ،ومعرفــة أهــم
الصعوبات الت ــي تحد من االلت ـزام بتطب ــيق قواعد هذا املعيار ،وتحديد ما إذا كان االلت ـزام بقواعد املعيار ي ــرتبط بمجموعة
مــن املتغي ـرات هــي :املؤهــل العلم ــي ،وســنوات الخب ــرة ،وحجــم األصــول الثابتــة ،ونــوع الصناعــة ،وحجــم رأس املــال ،وكذلــك
تقديــم املقت ــرحات الت ــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي تطب ــيق املعيــار .وبـي ــنت نتائــج الدراســة أن الشــركات الصناعيــة املســاهمة
العاملــة فــي قطــاع غــزة ،ال تلت ــزم بتطب ــيق قواعــد املعيــار املحاســبة الدولــي ( ،)16وأن هنــاك صعوبــات تحــول دون االلت ـزام
بتطب ــيق املعيــار ،أهمهــا عــدم وجــود جهــة رســمية أو قانــون يلــزم الشــركات بتطب ــيقه ،وكذلــك الظــروف االقتصاديــة ،وعــدم
رغبــة اإلدارة فــي إظهــار املركــز املالــي الحقيقــي للشــركة ،وقصــور دور الهيئــات والجمعيــات املهن ــية املســئولة عــن مهنــة املحاســبة
والتدقيــق ،وانخفــاض حجــم وطب ــيعة عمــل الشــركة ال يحفــز علــى تطب ــيق املعيــار ،وبـي ــنت الدراســة عــدم وجــود عالقــة ذات
داللــة إحصائيــة بـي ــن االلت ـزام بتطب ــيق املعيــار وبـي ــن املتغي ـرات الت ــي تــم طرحهــا فــي الدراســة.
دراســة (ســابا :)2008 ،وهدفــت إلــى تحديــد مــدى معرفــة ،وتعامــل املحاسبـي ــن الفلسطيـنـيي ــن مــع معايـي ــر إعــداد
القوائم املالية الدولية ،وإيجابيات تطب ــيق هذه املعايـي ــر ،والتعرف على املعوقات الت ــي تحول دون تطب ــيقها ،ومحاولة إيجاد
حلــول لهــا ،ولتحقيــق ذلــك الهــدف تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي لتحقيــق أهــداف الدراســة ،وقــد اســتخدم أســلوب
االســتبانة فــي جمــع الب ــيانات الالزمــة ،ح ــيث وزعــت االســتبانات علــى ( )225محاســب ســواء أكاديميي ــن ،ومحاسبـي ــن فــي مكاتــب
محاســبة ،ومحاسبـي ــن فــي شــركات مســاهمة عامــة ،أو خاصــة ،ثــم تــم تحليــل االســتبانات مــن خــال االختبــارات اإلحصائيــة
الالزمــة لذلــك .وتوصلــت الدراســة إلــى أنــه ال يتــم تطب ــيق معايـي ــر إعــداد القوائــم املاليــة الدوليــة بشــكل كامــل فــي شــركات قطــاع
غــزة ،وي ــرجع ذلــك إلــى عــدة معوقــات ،أهمهــا عــدم االعتمــاد بشــكل كبـي ــر علــى التقاري ــر املاليــة فــي اتخــاذ القـرارات فــي الشــركات
الفلسطيـن ــية ،وقلة الوعي ،واإلدراك ألهمية تطب ــيق هذه املعايـي ــر ،باإلضافة لعدم وجود قوانـي ــن ،وتشريعات تلزم الشركات
بتطب ــيق معايـي ــر املحاســبة الدوليــة.
دراسة (صيام وسريع :)2007 ،وهدفت إلى قياس مدى التـزام الشركات الصناعية املساهمة العامة األردنـية بتطبـيق
قواعد معيار املحاســبة الدولي الـ  16الخاص باألصول الثابتة ،وتحديد ما إذا كان الت ـزام الشــركات بقواعد معيار املحاســبة
الدولي الـ  16ي ــرتبط بمتغي ـرات (صافي األصول الثابتة ،وصافي املب ــيعات السنوية للشركة ،واملؤهل العلم ــي ،وسنوات الخب ــرة
للقائمي ــن علــى العمــل املحاسب ــي فــي الشــركات) ،إضافــة إلــى التعــرف علــى الصعوبــات الت ــي تحــد مــن االلت ـزام بقواعــد معيــار
املحاســبة الدولــي ال ـ  .16ولتحقيــق أهــداف الدراســة قــام الباحثــان بتوزيــع اســتبانة علــى املديـري ــن املاليي ــن ،ونوابهــم ،ورؤســاء
أقســام املحاسب ــة فــي عي ــنة عشــوائية بلغــت ( )27شــركة ،وبتحليــل ب ــيانات الدراســة ،واختبــار فرضياتهــا ،تــم التوصــل إلــى عــدة
نتائــج هــي :وجــود الت ـزام مــن الشــركات الصناعيــة املســاهمة العامــة بقواعــد معيــار املحاســبة الدولــي الســادس عشــر الخــاص
باألصــول الثابتــة .وعــدم وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بـي ــن مــدى الت ـزام الشــركات الصناعيــة املســاهمة العامــة بقواعــد
معيــار املحاســبة الدولــي ال ـ  ،16وصافــي أصولهــا الثابتــة ،وصافــي مب ــيعاتها الســنوية ،وعــدد ســنوات الخب ــرة ،واملؤهــل العلم ــي
للقائمي ــن علــى العمــل املحاسب ــي .ووجــود بعــض الصعوبــات الت ــي تواجههــا الشــركات الصناعيــة املســاهمة العامــة ،وتحــد مــن
تطب ــيقها لقواعــد معيــار املحاســبة الدولــي ال ـ  ،16أهمهــا :عــدم إشــارة مدققــي الحســابات فــي تقاري ــرهم ملــدى الت ـزام الشــركات
بمتطلبــات املعيــار ،وضعــف ب ـرامج التعليــم املحاسب ــي فــي التعريــف بمتطلبــات املعايـي ــر املحاسب ــية الدوليــة.
ً
دراســة ( :)Francis et al., 2008وهدفــت إلــى تب ــيان موضــوع تبـن ــي القطــاع الخــاص ملعايـي ــر املحاســبة الدوليــة طوعــا،
ح ــيث ركــزت أعطــاء الشــركة مرونــة فــي مســألة اعتمــاد معايـي ــر املحاســبة الدوليــة بعــد ســيطرتها علــى العوامــل املحليــة،
واألهميــة النسب ــية للشــركة مقابــل العوامــل املحليــة تتباي ــن مــع األوضــاع املؤسســية .ح ــيث قامــت الدراســة باســتخدام عي ــنة
مــن  3722شــركة مــن الشــركات الخاصــة صغي ــرة ومتوســطة الحجــم مــن  56دولــة .وتوصلــت الدراســة لعــدة نتائــج أهمهــا:
ً
أن كل مــن الشــركة ،والعوامــل املحليــة لــه دور فــي مســالة اعتمــاد املعايـي ــر الدوليــة للمحاســبة طوعــا ،وعندمــا تــم تقســيم
عي ــنة الدراســة ب ــناء علــى مســتوى النمــو االقتصــادي للبلــدان ،وجــدت الدراســة أن العوامــل للشــركات تقــود العوامــل املحليــة
ً
للــدول املتقدمــة ،بـي ــنما فــي البلــدان األقــل نمــوا وجــد أن العوامــل املحليــة تقــود الشــركات مــن خــال شــرح لتبـن ــي املعايـي ــر
ً
الدولية للمحاســبة ،وعلية فإن النتائج تشي ــر إلى أن البلدان األقل تقدما ،يمكن أن تعزز الفوائد من تبـن ــي املعايـي ــر الدولية
للمحاســبة ،مــن خــال تطوي ــر مؤسســات القطــاع الخــاص الت ــي تســهل التعاقــد.
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دراســة ( :)Halbouni, 2005وهدفــت ملعرفــة االنطبــاع الســائد لــدى معــدي ومدققــي ومســتخدمي القوائــم املاليــة
حــول مــدى مالءمــة معايـي ــر املحاســبة الدوليــة فــي األردن .وأظهــرت النتائــج أن املبحوثـي ــن لديهــم انطبــاع قــوي بح ــيادية وقــدرة
مجلس معايـي ــر املحاســبة الدولي على إصدار معايـي ــر محاسب ــية مناســبة يمكن تطب ــيقها في الدول النامية واملتقدمة على حد
ســواء ،وأشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن ســنوات الخب ــرة وت ــنوعها لــدى املستجـيبـي ــن كان لهــا أكب ــر األث ــر حــول االنطبــاع املتكــون
لديهــم .باإلضافــة إلــى أن الرغبــة فــي زيــادة تدفــق االســتثمارات األجـنب ــية ،وتعاظــم دور مكاتــب التدقيــق املرتبطــة بمكاتــب تدقيــق
عاملية ،من أكث ــر العوامل املؤث ــرة في اعتماد معايـي ــر املحاسبة الدولية في األردن .أما فيما يتعلق باإلج ـراءات الت ــي تم اتخاذها
العتمــاد معايـي ــر املحاســبة الدوليــة فــي األردن ،فتشي ــر إلــى حاجــة ملحــة لضــرورة وجــود قوائــم ماليــة ذات مصداقيــة عاليــة،
ممــا أدى العتمــاد معايـي ــر املحاســبة الدوليــة علــى عجــل ،دون أي محاولــة لالســتفادة مــن التجــارب الســابقة للــدول الناميــة.
دراســة ( :)Hermann, et,al., 2002وهدفــت وباالست ــناد إلــى ب ــيان مفاهيــم املحاســبة املاليــة رقــم ( ،)2إلــى مناقشــة
القيمــة العادلــة للممتلــكات ،واملصانــع ،واملعــدات ،والتحديــات الرئيســة ،الت ــي تدعــم الحفــاظ علــى الوضــع الراهــن فــي الواليــات
املتحــدة ،واملتعلــق باســتخدام التكلفــة التاريخ ــية ،أو اســتخدام إعــادة تقي ــيم القيمــة العادلــة ،وقــد بـي ــنت الدراســة أن إعــادة
تقي ــيم القيمــة العادلــة هــي ممارســة مقبولــة بموجــب القانــون الدولــي ،والعديــد مــن معايـي ــر املحاســبة الوطن ــية ،كمــا توصلــت
مــن خــال املقارنــة بـي ــن مفهــوم القيمــة العادلــة ،ومفهــوم التكلفــة التاريخ ــية للممتلــكات ،واملصانــع ،واملعــدات ب ـ ً
ـناء علــى
الخصائــص النوعيــة للمعلومــات املحاسب ــية ،إلــى أن اســتخدام مفهــوم القيمــة العادلــة للممتلــكات ،واملصانــع ،واملعــدات
يفــوق التكلفــة التاريخ ــية كأســاس فــي التقي ــيم ،ب ـ ً
ـناء علــى الخصائــص النوعيــة للمعلومــات املحاسب ــية.

التعقيب على الدراسات السابقة
من اســتعراض الدراســات الســابقة ذات الصلة بموضوع الدراســة ،يمكن مالحظة أن معظمها ت ــناول معيار املحاســبة
الدولــي مــن ح ــيث األصــول الثابتــة امللموســة ،والصعوبــات الت ــي تعيــق تطب ــيقه ،ومالءمتهــا لواقــع العمــل داخــل املؤسســات
والشــركات .أمــا دراســة صيــام وســريع ( ،)2007فت ــناولت صافــي األصــول واملب ــيعات فقــط ،أمــا الدراســة الحاليــة فتتمي ــز مــن
ناح ــية األهداف الت ــي تبحث في األصول الثابتة من ح ــيث التكلفة واالســتبدال والنفقات والتقي ــيم واســتهالك األصول الثابتة
وبعض املتغي ـرات املســتقلة الت ــي تختلف عن الدراســات الســابقة .وت ــناولت دراســة غياضة ( ،)2008صعوبات تطب ــيق معيار
املحاســبة الدولــي رقــم ( ،)16وبعــض املتغي ـرات املســتقلة مثــل حجــم األصــول الثابتــة ،وحجــم رأس املــال ،وتقديــم بعــض
املقت ــرحات ،وهــي تختلــف بذلــك عــن الدراســة الحاليــة مــن ح ــيث األهــداف ومتغي ـرات الدراســة الحاليــة.

اإلطارالعملي
منهج الدراسة
إضافــة للمنهجي ــن الوصفــي ،والعلمــي االســتقرائي اللــذان ت ــناولتهما الدراســة ،فلهــذه الدراســة ُبعــد تطب ــيقي يتعلــق
بالوقــوف علــى درجــة الت ـزام الشــركات العاملــة فــي رام هللا بتطب ــيق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )16مــن خــال اســتبانة تــم
إعدادهــا لهــذا الغــرض .وقــد تــم تحليــل الب ــيانات باســتخدام ب ــرنامج التحليــل اإلحصائــي ( ،)SPSSوقــد تــم اســتخدام عــدد مــن
األســاليب اإلحصائيــة مــن أهمهــا :املتوســطات الحساب ــية ،واالنح ـرافات املعياريــة ،والنســب املئويــة ،الســتجابات أفـراد عي ــنة
الدراســة علــى االســتبانة ككل ،وعلــى كل فقــرة مــن فقراتهــا .وتحليــل التباي ــن األحــادي ( .)One Way ANOVAواختبــار (ت)
للمجموعتـي ــن املستقلتـي ــن ( .)Independent T-testومعامــل ارتبــاط ألفــا كرونبــاخ إليجــاد معامــل ثبــات االســتبانة.

مجتمع الدراسة
شــمل مجتمــع العي ــنة جميــع موظفــي الشــركات الصناعيــة املرخصــة العاملــة فــي محافظــة رام هللا ،واملعتمــدة مــن ِق َبــل
وزارة االقتصــاد الوطن ــي الفلسطيـن ــية.

8

184

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aja/vol37/iss2/9

Ozreil: The Extent to which Industrial Companies Operating

املجلة العربية لإلدارة ،مج  ،37ع - 2يونيو (حزيران) 2017

عيـنة الدراسة
تشــتمل عي ــنة الدراســة ( )40اســتبانة ،تــم توزيعهــا علــى مجتمــع الدراســة املتمثــل فــي عي ــنة موظفــي الشــركات الصناعيــة
العاملــة فــي محافظــة رام هللا ،وقــد وزعــت االســتبانة علــى أفـراد العي ــنة لنســبة ( )%100الذي ــن يمثلــون املجتمــع األصلــي.
جدول رقم ()1
يمثل وصف لعيـنة الدراسة
المتغيـر المستقل
قطاع الصناعة
الذي تـنتمي له الشركة

الجـنـــس
المؤهل العلمي

المسمى الوظيفي
سنوات الخبـرة

التخصـــص

المتغيـر
الصناعات اإلنشائية
الصناعات البالستـيكية
الصناعات الكيميائية
الصناعات الجلدية
الصناعات المواد الغذائية والمشروبات
الغازية
ذكر
أنثـى
دبلوم
بكالوريوس
ماجستـيـر فأكثـر
محاسب
رئيس قسم مالي
مديـر مالي
غيـر ذلك
من  1-5سنوات
من  6-10سنوات
أكثـر من  10سنوات
محاسبة
علوم مالية ومصرفية
إدارة أعمال
غيـر ذلك

التكرار
12
4
6
8

النسبة المئوية %
%30
%10
%15
%20

10

%25

27
13
8
29
3
21
10
3
6
23
12
5
20
9
8
3

%67.5
%32.5
%20
%72.5
%7.5
%52.5
%25
%7.5
%15
%57.5
%30
%12.5
%50
%22.5
%20
%7.5

أداة الدراسة
بعــد االطــاع علــى درجــة الت ـزام الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي محافظــة رام هللا بتطب ــيق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم
( )16الخــاص باألصــول الثابتــة ،واالطــاع علــى الدراســات ،واألبحــاث ذات العالقــة ،واســتطالع رأي عي ــنة مــن املوظفي ــن ذوي
الخب ــرة ،والكفــاءة ،تــم تصميــم ،وب ــناء االســتبانة وعرضهــا علــى محكمي ــن مؤهلي ــن ممارسي ــن للمهنــة لتقي ــيمها ،وتــم إج ـراء
التعديــات الالزمــة ،و بلــغ عــدد فق ـرات االســتبانة فــي صورتهــا النهائيــة ( )31فقــرة.
9
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صــدق األداة ( :)Validityيقصــد بالصــدق هــو أن املقيــاس الــذي اســتخدم فــي الدراســة ،يقيــس بالفعــل مــا ي ــنبغي أن
يقــاس ،ح ــيث تتطابــق املعلومــات الت ــي تــم جمعهــا مــع الحقائــق املوضوعيــة ،ولغايــة اختبــار صــدق أدوات جمــع املعلومــات فــي
هــذه الدراســة ،تــم تطب ــيق اختبــارات الثقــة الالزمــة.
ثبات األداة ( :)Reliabilityتم تقدي ــر ثبات االستبانة على أفراد العي ــنة ،وذلك باستخدام طريقة معامل ألفا كرونباخ
لالتســاق الداخلــي ،وأن معامــل الثبــات الكلــي ( ،)%89.05ممــا يــدل علــى أن االســتبانة تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الثبــات.

نتائج الدراسة ومناقشتها
ومــن أجــل تفسي ــر النتائــج اعتمــدت املتوســطات الحساب ــية التاليــة املعتمــدة ،والخاصــة باالســتجابة علــى الفق ـرات
ً
كالتالــي )%80( :فأكث ــر درجــة أث ــر كبـي ــرة جــدا ،مــن ( )%-79.99%70درجــة أث ــر كبـي ــرة ،مــن ( )%69.99-%60درجــة أث ــر
ً
متوســطة ،مــن ( )%59.99-%50درجــة أث ــر قليلــة ،أقــل مــن ( )%50درجــة أث ــر قليلــة جــدا.

اختبارفرضية الدراسة الرئيسة
مــا درجــة الت ــزام الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي محافظــة رام هللا بتطب ــيق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم ()16
الخــاص باألصــول الثابتــة؟
وللتأكــد مــن مــدى صحــة هــذا الفــرض تــم القيــام بإج ـراء االختبــارات الالزمــة مــن خــال تحليــل إجابــة أســئلة االســتبانة،
والت ــي تتضمــن عــدد ( )31فقــرة ،والجــدول ( )2يوضــح ذلــك:
جدول رقم ()2
املتوسطات واالنحـرافات املعيارية والوزن النسبـي لفقرات مجال الدراسة (ن=)40
الرقم

فقرة االستبانة

المتوسط

االنحـراف
المعياري

نسبة االستجابة
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درجة األثـر

 .1أفضل حساب تكاليف بدء العمل وتكاليف ما قبل اإلنتاج كجـزء من تكاليف األصول 4.35
أفضــل إضافــة الفوائــد المت ـرتبة علــى تمويــل األصــل فــي حالــة االقت ـراض كج ــزء مــن
4.00
.2
تكاليــف األصــل.
 .3أرى أن يتم حساب التكاليف اإلدارية العامة بالشركة كجـزء من تكاليف األصل3.50 .
 .4أرى قياس تكلفة بـند األصل الثابت عند مبادلته بأصل آخـر غيـر مشابهة بالقيمة العادلة 3.83
أشــعر أنــه يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لألصــل المســتلم بمــا يعــادل بالقيمــة العادلــة
3.75
.5
لألصــول المت ــنازل عنــه.
أفضــل االعتـ ـراف بالمكاســب ،أو الخســائر الناتجــة عــن مبادلــة أصــل مشــابه مقابــل
3.83
.6
فــي حصــة ملكيــة أصــل مشــابه.
أفضــل أن يتــم تخفيــض قيمــة األصــل القديــم فــي حــال انخفضــت قيمتــه عــن قيمــة
3.85
.7
األصــل الجديــد عنــد المبادلــة بأصــل مشــابه وتسج ــيل األصــل الجديــد بهــذه القيمــة.
3.88
 .8أرى إضافة تكلفة األصل في حال زاد عن عمره المفتـرض إلى النفقات الحالية
3.93
 .9أفضل أن تتم زيادة الطاقة اإلنتاجـية إلى تكلفة األصل.
3.78
 .10أشعر أنه تتم إضافة التحسن الجوهري في نوعية اإلنتاج على تكلفة األصل.
أرى أن تتــم إضافــة الفــارق عنــد تبـن ــي عمليــات إنتاج ــية جديــدة تمكــن الشــركة مــن
3.85
.11
تخفيــض نفقــات التشــغيل.

0.74

 %87.0كبـيـرة جدا

0.55

 %80.0كبـيـرة جدا

1.09
0.98

%70.0
%76.5

كبـيـرة
كبـيـرة

0.90

%75.0

كبـيـرة

0.71

%76.5

كبـيـرة

1.03

%77.0

كبـيـرة

0.76
1.02
0.95

%77.5
%78.5
%75.5

كبـيـرة
كبـيـرة
كبـيـرة

0.83

%77.0

كبـيـرة
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الرقم
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31

فقرة االستبانة

.16

المتوسط

.15

الدرجة الكلية لألداة.
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االنحـراف
المعياري

.14

نسبة االستجابة

.13

درجة األثـر

.12

أفضل أن تتم إضافة نفقات الصيانة واإلصالحات الدورية لألصول الثابتة.
أفضــل إضافــة نفقــات الصيانــة واإلصالحــات لألصــول الثابتــة الت ــي تحافــظ علــى
المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية.
أرى أن تتــم معاملــة أجـ ـزاء األصــول الت ــي يتــم اســتبدالها خــال عمــر األصــل لعــدة
م ـرات كأصــول منفصلــة نظ ـ اًر الختــاف أعمارهــا اإلنتاج ــية.
أفضــل أن تطبــق الشــركة نمــوذج التكلفــة إلعــادة تقي ــيم ب ــند األصــول الثابتــة ويســاوي
التكلفــة مطروحـاً منهــا.
تطبــق الشــركة نمــوذج إعــادة التقي ــيم الــذي يســاوي القيمــة العادلــة بتاريــخ إعــادة التقي ــيم
ناقصـاً أي اهتــاك مت ـراكم.
أفضــل أن يتــم تحديــد القيمــة الســوقية للعقــارات مــن خــال مقيمي ــن مؤهلي ــن مهن ــياً
للقيــام بهــذه المهنــة.
أفضــل أن تتــم إعــادة تقي ــيم ب ــنود األصــل الثابتــة الت ــي تط ـ أر عليهــا تغيـ ـرات جوهريــة
فــي قيمتــاه العادلــة ســنوياً.
أرى أن تتــم إعــادة تقي ــيم األصــول الثابتــة الت ــي ال يطـ أر عليهــا تغيـي ـرات جوهريــة فــي
قيمتهــا العادلــة خــال مــدة الصيانــة.
يتم إعادة حساب مجمع االهتالك المت ـراكم الخاص باألصول الثابتة الت ــي يتم إعادة
تقي ــيمها بمــا يت ــناسب مــع التغي ــر فــي القيمــة الدفتـ ـرية لألصــل بح ــيث تكــون القيمــة
الدفت ـرية لألصــل بعــد التقي ــيم تســاوي مبلــغ التقي ــيم.
أفضــل عندمــا يعــاد تقي ــيم أحــد ب ــنود األصــول الثابتــة فإنــه يجــب إعــادة تقي ــيم كامــل
الصنــف الــذي ي ــنتمي إليــه الب ــند المعــاد تقي ــيمه.
أرى أن تضاف الزيادة الناتجة عن إعادة تقيـيم األصول الثابتة إلى حقوق الملكية.
أفضــل أن يتــم االعتـ ـراف بالتخفيــض الناتــج مــن إعــادة تقي ــيم األصــول الثابتــة
كمصــروف إيـ ـرادي يتــم إقفالــه فــي نهايــة الســنة الماليــة.
أفضــل أن يتــم تحويــل فائــض إعــادة تقي ــيم األصــول الثابتــة إلــى األربــاح المحتجـ ـزة
مباش ـرًة عندمــا يتحقــق هــذا الفائــض نت ــيجة التخلــص مــن األصــل أو ب ــيعه.
أرى أن يتــم توزيــع القيمــة القابلــة لالمتــاك لب ــند األصــول الثابتــة بطريقــة ثابتــة
ومنتظمــة خــال ح ــياته اإلنتاج ــية.
أفضــل االعت ـراف بتكلفــة االهتــاك لــكل فت ـرة فــي حســاب الربــح والخســارة إال إذا تــم
تضمي ــنها فــي المبلــغ المســجل ألصــل آخ ــر.
أشــعر أن كالً مــن االســتخدام المتوقــع والتقــادم المــادي والتقن ــي والقيــود القانون ــية
والفن ــية يؤث ــر فــي تحديــد العمــر اإلنتاج ــي لألصــل.
أحبذ أن يتم تحديد العمر اإلنتاجـي لألصل بموجب المنفعة المتوقعة منه للمنشأة.
أرى مراجعة طرق االهالك المطبقة على األصل على األقل نهاية كل سنة مالية.
أفضل تغيـيـر الطريقة إذا حدث تغيـر مهم في نمط االهالك لألصل لتعكس نمط التغيـر
أحبــذ أن يتــم حســاب تكاليــف بــدء العمــل وتكاليــف مــا قبــل اإلنتــاج كج ــزء مــن تكاليــف
األصــول فــي الشــركات الصناعيــة.

3.50

1.15

%70.0

كبـيـرة

3.63

1.13

%72.5

كبـيـرة

3.90

0.87

%78.0

كبـيـرة

3.93

0.83

%78.5

كبـيـرة

3.95

0.78

%79.0

كبـيـرة

4.00

0.82

 %80.0كبـيـرة جدا

4.15

0.74

 %83.0كبـيـرة جدا

4.13

0.94

 %82.5كبـيـرة جدا

3.88

0.91

%77.5

4.13

0.65

 %82.5كبـيـرة جدا

3.95

0.78

%79.0

كبـيـرة

3.85

0.92

%77.0

كبـيـرة

3.88

0.85

%77.5

كبـيـرة

3.93

0.89

%78.5

كبـيـرة

4.08

0.89

 %81.5كبـيـرة جدا

3.98

0.89

%79.5

3.93
3.90
4.08

1.05
0.81
0.76

 %78.5كبـيـرة
 %78.0كبـيـرة
 %81.5كبـيـرة جدا

3.75

0.87

%75.0

كبـيـرة

3.90

0.87

%78.1

كبـيـرة

كبـيـرة

كبـيـرة
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ً
ُيظهــر جــدول ( )2أن متوســط االســتجابة بدرجــة كبـي ــرة جــدا علــى الفق ـرات ( )1-2-17-18-19-21-26-30ح ــيث بلــغ
ً
متوســط االســتجابة عنها من قبل العي ــنة ( )%87 - %80ح ــيث حصلت أعلى الفقرات الت ـزاما على  .%87بـي ــنما كان متوســط
االســتجابة بدرجــة كبـي ــرة علــى الفقـرات ( )3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-20-22-23-24-25-27-28-29-31ح ــيث
ً
بلــغ متوســط االســتجابة عنهــا مــن قبــل العي ــنة ( ،)%79.5 - %70وحصلــت أعلــى الفقـرات الت ـزاما علــى .%79.5
هــذا كمــا بلغــت الدرجــة الكليــة لالســتبانة نســبة بلغــت  ،%78.1وهــي بدرجــة أث ــر كبـي ــرة ،وذلــك بانح ـراف معيــاري وقــدره
.0.87

النتائج املتعلقة بالفرضية األولى
وت ــنص الفرضيــة األولــى علــى التالــي :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α=0.05لدرجــة
الت ـزام الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي محافظــة رام هللا بتطب ــيق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )16الخــاص باألصــول الثابتــة
تعــزى ملتغي ــر الج ــنس ،لفحــص الفرضيــة األولــى اســتخدم اختبــار (ت) ( )T-testملجموعتـي ــن مستقلتـي ــن لداللــة الفــروق علــى
ً
الدرجــة الكليــة لــأداة تبعــا ملتغي ــر الج ــنس ،كمــا يوضحــه الجــدول (.)3
جدول رقم ()3
نتائج اختبار(ت) ملجموعتـيـن مستقلتـيـن للفروق على الدرجة الكلية ملتغيـرالجـنس
الدرجة الكلية لألداة
ً
دالة إحصائيا عند مستوى (.)α=0.05

المتوسط
3.88

ذكر

المتوسط
3.95

االنحـراف
0.459

أنثـى

االنحـراف
0.363

(ف)

الداللة

1.258

0.26

يتضــح مــن جــدول ( )3عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α= 0.05علــى الدرجــة الكليــة
لــأداة تبعــا ملتغي ــر الج ــنس ،وبالتالــي فقــد تــم قبــول الفرضيــة األولــى بالنســبة للعي ــنة فــي هــذه الدراســة.

النتائج املتعلقة بالفرضية الثانـية
وت ــنص الفرضيــة الثان ــية علــى :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α=0.05لدرجــة الت ـزام
ُ
الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي رام هللا بتطب ــيق معيــار املحاســبة الدولــي ( )16تعــزى ملتغي ــر املؤهــل العلم ــي.
ً
ولفحــص الفرضيــة الثان ــية اســتخدمت املتوســطات الحساب ــية للدرجــة الكليــة لــأداة تبعــا ملتغي ــر املؤهــل العلمــي ،كمــا
يوضحــه جــدول (.)4
جدول رقم ()4
ً
املتوسطات الحسابـية للدرجة الكلية لألداة تبعا ملتغيـراملؤهل العلمي
الدرجة الكلية لألداة

دبلوم
3.8508

بكالوريوس
3.8721

ماجستـيـر فأكثـر
4.3441

ً
وتــم أيضــا فحــص الفرضيــة الثان ــية باســتخدام تحليــل ( ،)ANOVAالستخ ـراج داللــة الفــروق علــى الدرجــة الكليــة لــأداة
ً
تبعــا ملتغي ــر املؤهــل العلمي.
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جدول رقم ()5
نتائج تحليل التبايـن األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة
ً
تبعا ملتغيـراملؤهل العلمي عند العيـنة
مصدر التبايـن

مجموع المربعات درجات الحـرية متوسط المربعات

الدرجة الكلية لألداة بـيـن المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

0.633
6.478
7.111

ً
دال إحصائيا عند مستوى (.)α=0.05

2
37
39

0.317
0.175

مستوى
الداللة

ف

0.178 1.808

يتبـي ــن مــن جــدول ( )5عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )0.05 =αعلــى الدرجــة الكليــة
ً
لــأداة تبعــا ملتغي ــر املؤهــل العلمــي ،وبالتالــي فقــد تــم قبــول الفرضيــة الثان ــية فــي الدراســة الحاليــة.

النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة
تنــص الفرضيــة الثالثــة علــى :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α=0.05لدرجــة الت ـزام
ُ
الشركات الصناعية العاملة في رام هللا بتطبـيق معيار املحاسبة الدولي ( )16تعزى ملتغيـر املسمى الوظيفي .لفحص الفرضية
ً
الثالثــة اســتخدمت املتوســطات الحساب ــية للدرجــة الكليــة لــأداة تبعــا ملتغي ــر املســمى الوظيفــي ،كمــا يوضحــه جــدول (.)6
جدول رقم ()6
ً
املتوسطات الحسابـية للدرجة الكلية لألداة تبعا ملتغيـراملسمى الوظيفي
محاسب
3.91

الدرجة الكلية لألداة

رئيس قسم مالي
3.8419

غيـر ذلك
4.0538

مديـر مالي
3.7204

ً
وتــم أيضــا فحــص الفرضيــة الثالثــة باســتخدام تحليــل التباي ــن األحــادي ( ،)ANOVAالستخ ـراج داللــة الفــروق علــى
ً
الدرجــة الكليــة لــأداة تبعــا ملتغي ــر املســمى الوظيفــي.
جدول رقم ()7
نتائج تحليل التبايـن األحادي ( )ANOVAالستخـراج داللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة
ً
تبعا ملتغيـراملسمى الوظيفي عند العيـنة
مصدر التبايـن
الدرجة الكلية لألداة بـيـن المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

ً
دال إحصائيا عند مستوى (.)α=0.05

مجموع المربعات درجات الحـرية متوسط المربعات
3

.2770
6.834
7.111

36
39

0.232
0.190

ف

مستوى
الداللة

.6940 .4860

يتبـي ــن مــن الجــدول ( )7عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )0.05 =αعلــى الدرجــة الكليــة
ً
لــأداة تبعــا ملتغي ــر املســمى الوظيفــي ،وبالتالــي فقــد تــم قبــول الفرضيــة الثالثــة فــي الدراســة الحاليــة.
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النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة
وت ــنص الفرضيــة الرابعــة علــى التالــي :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α=0.05لدرجــة
الت ـزام الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي محافظــة رام هللا بتطب ــيق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )16الخــاص باألصــول الثابتــة
ً
تعزى ملتغي ــر سنوات الخب ــرة ،لفحص الفرضية الرابعة استخدمت املتوسطات الحساب ــية للدرجة الكلية لألداة تبعا ملتغي ــر
ســنوات الخب ــرة ،كمــا يوضحــه الجــدول (.)8
جدول رقم ()8
ً
املتوسطات الحسابـية للدرجة الكلية لألداة تبعا ملتغيـرسنوات الخبـرة
من 1-5
3.8640

الدرجة الكلية لألداة

6-10
4.1022

 11فأكثـر
3.6065

ً
وتــم أيضــا فحــص الفرضيــة الرابعــة باســتخدام تحليــل التباي ــن األحــادي ( ،)ANOVAالستخ ـراج داللــة الفــروق علــى
ً
الدرجــة الكليــة لــأداة تبعــا ملتغي ــر ســنوات الخب ــرة.
جدول رقم ()9
نتائج تحليل التبايـن األحادي ( )ANOVAالستخـراج داللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة
ً
تبعا ملتغيـرسنوات الخبـرة عند العيـنة
مجموع المربعات درجات الحـرية متوسط المربعات

مصدر التبايـن
الدرجة الكلية لألداة بـيـن المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

ً
دال إحصائيا عند مستوى (.)α=0.05

2
37
39

0.951
6.161
7.111

0.475
0.167

ف

مستوى
الداللة

0.070 2.855

يتبـي ــن مــن الجــدول ( )9عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α= 0.05علــى الدرجــة الكليــة
ً
لــأداة تبعــا ملتغي ــر ســنوات الخب ــرة ،وبالتالــي فقــد تــم قبــول الفرضيــة الرابعــة فــي الدراســة الحاليــة.

النتائج املتعلقة بالفرضية الخامسة
وت ــنص الفرضيــة الخامســة علــى التالــي :ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α=0.05لدرجــة
الت ـزام الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي محافظــة رام هللا بتطب ــيق معيــار املحاســبة الدولــي رقــم ( )16الخــاص باألصــول الثابتــة
ً
تعــزى ملتغي ــر التخصــص ،لفحــص الفرضيــة الخامســة اســتخدمت املتوســطات الحساب ــية للدرجــة الكليــة لــأداة تبعــا ملتغي ــر
التخصــص ،كمــا يوضحــه جــدول (.)10
جدول رقم ()10
ً
املتوسطات الحسابـية للدرجة الكلية لألداة تبعا ملتغيـرالتخصص
الدرجة الكلية لألداة

محاسبة
3.7581

علوم مالية
4.1039

إدارة أعمال
4.0887

غيـر ذلك
3.7742

ً
وتــم أيضــا فحــص الفرضيــة الخامســة باســتخدام تحليــل التباي ــن األحــادي ( ،)ANOVAالستخ ـراج داللــة الفــروق علــى
ً
الدرجــة الكليــة لــأداة تبعــا ملتغي ــر التخصــص.
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جدول رقم ()11
نتائج تحليل التبايـن األحادي ( )ANOVAالستخـراج داللة الفروق على الدرجة الكلية لألداة
ً
تبعا ملتغيـرالتخصص عند العيـنة
مصدرالتبايـن
الدرجة الكلية لألداة

بـيـن املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

ً
دال إحصائيا عند مستوى (.)α=0.05

مجموع املربعات درجات الحـرية متوسط املربعات
3
36
39

1.109
6.002
7.111

0.370
0.167

ف
2.218

مستوى
الداللة
0.103

يتبـي ــن مــن جــدول ( )11عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α= 0.05علــى الدرجــة الكليــة
ً
لــأداة تبعــا ملتغي ــر التخصــص ،وبالتالــي فقــد تــم قبــول الفرضيــة الخامســة فــي الدراســة الحاليــة.

النتائج:
1أظهــرت الدراســة الحاليــة الت ـزام الشــركات الصناعيــة العاملــة فــي محافظــة رام هللا بتطب ــيق معيــار املحاســبة الدولــيرقــم ( )16الخــاص باألصــول الثابتــة ،بدرجــة كبـي ــرة بلغــت (.)%78.1
2أظهــر دراســة البحــث درجــة اســتجابة أعالهــا كانــت ( ،)%87الت ــي تمثلــت فــي حســاب تكاليــف مــا قبــل اإلنتــاج كج ــزءمــن تكاليــف األصــول.
3بلغــت أدن ــى نســبة اســتجابة أظهرتهــا الدراســة نســبة ( ،)%70وذلــك فــي اإلصالحــات الدوريــة فــي األصــول الثابتــة،والتكاليــف اإلداريــة الثابتــة.
4لــم تظهــر الدراســة الحاليــة أيــة فــروق ذات داللــة إحصائيــة للمتوســطات الحساب ــية للمتغي ـرات املســتقلة املتمثلــةبالج ــنس ،واملؤهــل العلمــي ،واملســمى الوظيفــي ،وســنوات الخب ــرة ،والتخصــص.

التوصيات
ب ً
ـناء على النتائج السابقة يمكن وضع التوصيات اآلتـية:
1دعــوة املحاسبـي ــن فــي الشــركات الصناعيــة للعمــل علــى حســاب التكاليــف اإلداريــة العامــة بالشــركة كج ــزء مــنتكاليــف األصــل.
2العمــل علــى عقــد دورات تدريب ــية متخصصــة ملوظفــي الشــركات الصناعيــة ،توضــح مــدى أهميــة تطب ــيق معايـي ــرً
املحاســبة الدولــي ،خصوصــا فيمــا يتعلــق بمجــال قواعــد املعيــار الخــاص باألصــول الثابتــة.
3االستفادة من خب ـرات ،الدول العرب ــية فيما يتعلق بمعايـي ــر املحاسبة الدولية ،وبخاصة مصر والسعودية ،ح ــيثً
إن لهمــا معايـي ــرهما الوطن ــية ،والت ــي هــي ت ــرجمة ملعايـي ــر املحاســبة الدوليــة ،وفقــا للب ــيئة اإلقليميــة لهــذه الــدول،
وذلــك إلصــدار معايـي ــر وطن ــية فلسطيـن ــية تتــاءم مــع الواقــع االقتصــادي ،واالجتماعــي الفلسطيـن ــي.
4دعــوة الســلطات املختصــة إلــى ســن القوانـي ــن والتشــريعات الت ــي تلــزم الشــركات الصناعيــة فــي الضفــة الغرب ــية،بالقيــام بإج ـراءات تطب ــيق معايـي ــر املحاســبة الدوليــة فــي أنشــطتها املاليــة.
5العمــل علــي قيــام الجامعــات الفلسطيـن ــية بــإدراج مــادة املحاســبة الدوليــة ،ومعايـي ــر املحاس ــبة الدوليــة ضمــناملقــررات اإللزاميــة لطلبــة قســم املحاســبة ،وليــس االكتفــاء بإدراجه ــا ض ــمن املــواد االخت ــيارية.
6-دعوة الباحثـيـن الجدد إلى تغطية ما لم تشمله الدراسة ،وتكثـيف الدراسات حول هذا املوضوع.
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The Extent to which Industrial Companies Operating in
Ramallah Governorate Apply IAS (16) of the Fixed Assets
Ayman Hisham Ozreil
ABSTRACT

This study aims to identify the extent to which industrial companies operating in Ramallah governorate
are committed to applying International Accounting Standard No. (16) of the fixed assets. To achieve this,
a questionnaire was designed and distributed to the staff of industrial companies operating in Ramallah
governorate. The statistical program (SPSS) has been used for the analysis of questionnaire data. The study
sample consisted of (40) members of the staff of industrial companies operating in Ramallah governorate
and the study found several results, including:
-1 The present study showed the commitment of industrial companies operating in Ramallah
governorate to the application of International Accounting Standard No. (16) of the fixed assets,
largely amounted to (78.1%).
-2 The lowest response rate found in the study reached (70%) in the periodic reforms of fixed assets
and fixed administrative costs.
-3 The current study did not show any statistically significant differences in the average accounts
of the independent variables of sex, academic qualification, job title, years of experience, and
specialization.
The study offered a number of recommendations, most notably:
-1 To encourage accountants in industrial companies to work on the general administrative costs of
the company as part of the costs of the asset.
-2 To hold special training courses for the staff of industrial companies that explain the importance
of applying of international accounting standards, especially with regard to the field of private
standard principles of fixed assets.
-3 To benefit from the experiences of Arab countries with regard to international accounting standards,
particularly those of Egypt and Saudi Arabia that have their own national standards, which is an
interpretation of international accounting standards according to the regional environment of
these countries and that is for issuing Palestinian national standards consistent with the Palestinian
economic and social reality.
Key Words: Accounting International Standard, Fixed Assets, Industrial Companies, Ramallah
Governorate.
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